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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความสําคัญและที่มาของปญหา (Introduction)
“เศรษฐกิจพอเพียง”1 เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริชี้แนะ
แนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนเกิดวิกฤติ
การณทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพน และสามารถ
ดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญานําทางการพัฒนาของประเทศไทย2
โดยแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 พ.ศ.2545-2549 เปนแผนที่ไดอัญเชิญแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนใน
ทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดย
เฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน ขณะเดียวกันจะตองเสริมสราง
พื้นฐานจิตใจของคนในชาติใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่
เหมาะสม เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทั้งทางดานวัตถุ
สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี
จังหวัดนานเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานลักษณะกายภาพ ทรัพยากรธรรมชาติดานปาไม
ลดนอยลงจาก 7.1 ลานไร หรือ รอยละ 71.15 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด ในป พ.ศ. 2513 เหลือเพียง
3,273,350 ไร หรือ รอยละ 45.66 ของพื้นที่จังหวัดในป พ.ศ.2536 เทานั้น3 ลักษณะทางกายภาพ
ของที่อยูอาศัยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของจังหวัดนานนั้นสงผล
ตอการผลิตปจจัยพื้นฐานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในแตละพื้นที่
ดังนั้นการพัฒนาโดยใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจะเปนการนําภูมิปญญาทองถิ่นเขาสู
ระบบการเรียนรูและการพัฒนาดวยเงื่อนไขดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัด
ตลอดจนความจําเปนตอการพัฒนาใหตอบรับกับยุคโลกาภิวัตน การศึกษาการพัฒนาจังหวัดนาน
1

กลุมพัฒนากรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, กรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,(กรุงเทพมหานครฯ: 2546)
2

สมพร เทพสิทธา, เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ.(ขอนแกน: โรงพิมพคลังนานาวิทยา, 2547)

3

กรมปาไม, เอกสารโครงการจัดการลุมน้ําตอนบนประจําป 2540 อางถึงใน คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจด

หมายเหตุ, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญาจังหวัดนาน,(กรุงเทพมหานครฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพ
ราว, 2544)
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โดยใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจึงอาจเปนตนแบบแกการพัฒนาจังหวัดอื่น ๆ อยางเหมาะสมและ
ยั่งยืนตอไป
ในการศึกษาครั้งนี้จึงมุงเนนที่จะแสวงหาลักษณะทางกายภาพ และการจัดการภูมิทัศน
ทองถิ่นที่เกิดขึ้นจากภูมิปญญาของหมูบานภายในจังหวัดนานที่สงผลตอแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
และวิเคราะหหาความพอเพียงของปจจัยพื้นฐานในระดับครอบครัว ของแตละหมูบานในจังหวัด
นาน
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย (Research Objective)
1.2.1 เพื่อศึกษาภูมิทัศนทองถิ่นที่มีลักษณะกายภาพ และการจัดการที่ชัดเจนของหมู
บานในจังหวัดนาน
1.2.2 เพื่อวิเคราะหภูมิทัศนทองถิ่นที่มีความสัมพันธกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของ
หมูบานในจังหวัดนาน
1.2.3 เพื่อประยุกตใชภูมิทัศนทองถิ่นในการสรางสรรคสิ่งแวดลอมทางกายภาพ เพื่อ
พัฒนาจังหวัดนานโดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 ประเภทของการวิจัย (Research Type)
การวิจัยเอกสาร (Documentary Reseach) และการสํารวจภาคสนาม (Field Survey)
1.4 ขอบเขตของการวิจัย (Research Scope)
1.4.1 ดานเนื้อหา : ศึกษาเรื่ององคประกอบทางภูมิทัศนที่มีความสัมพันธกับแนว
คิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และความพอเพียงของบุคคล และครอบครัวของแตละหมูบาน
1.4.2 ดานพื้นที่
: ทําการเลือกหมูบาน 3 หมูบาน ไดแก หมูบานปางสา หมูบาน
ตนฮาง และหมูบานดอนมูล อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน
จากการทบทวนวรรณกรรม บทความเรื่อง “บานไตลื้อที่บานปางสา อําเภอทาวังผา
นาน”4 ไดทําการศึกษาหมูบานบานปางสา ในจังหวัดนาน และแสดงใหเห็นถึงสภาพแวดลอม
ทางกายภาพของหมูบานปางสา ในการสํารวจภาคสนามครั้งนี้จึงเลือกที่จะสํารวจเบื้องตนตามที่
วรรณกรรมไดกลาวไวโดยเริ่มทําการสํารวจที่หมูบานปางสาเชนเดียวกัน และสํารวจที่หมูบานอื่น
ๆ เปนอันดับรองลงมา หลังจากการศึกษาพื้นที่ไดเลือกทําการศึกษาหมูบานในจังหวัดนานทั้งหมด
3 หมูบาน ไดแก หมูบานปางสา หมูบานดอนมูล และหมูบานตนฮาง เนื่องจากทั้ง 3 หมูบานมี

4

อรศิริ ปาณินท, บานและหมูบานพื้นถิ่น,(กรุงเทพมหานครฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2538)
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ความเปลี่ยนแปลงของหมูบาน และมีความแตกตางกัน โดยนําทั้ง 3 หมูบานมาเปรียบเทียบ และ
วิเคราะหหาองคประกอบทางภูมิทัศนทองถิ่นของหมูบานในจังหวัดนานตอไป
1.5 ระเบียบวิธีวิจัย (Method of Study)
1.5.1 ทบทวนวรรณกรรม (Documentary Research) ที่เกี่ยวของกับการวิจัย ในเรื่อง
1) แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง (Self Sufficient Economy Concept)
2) แนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Concept)
3) ภูมิปญญาทองถิ่น (Local Knowledge)
4) องคประกอบทางภูมิทัศน (Landscape Elements)
1.5.2 การสํารวจภาคสนาม (Field Survay) และการสังเกตภูมิทัศนทองถิ่นในพื้นที่หมู
บานปางสา หมูบานดอนมูล และหมูบานตนฮาง อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน รวมถึงสิ่งตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับงานวิจัย และสามารถนํามาใชเปนขอมูลในการทําวิจัยได
1.5.3 การสัมภาษณคนทองถิ่น (Interview) สอบถามเกี่ยวกับขอมูล แนวความคิดที่
เกี่ยวของกับงานภูมิทัศนทองถิ่น รวมถึงภูมิปญญาที่เกี่ยวของ
1.5.4 การวิเคราะห (Analysis) นําขอมูลที่ไดจากการสํารวจภาคสนาม และการ
สัมภาษณมาวิเคราะหเปรียบเทียบกับวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
1.5.5 สรุปผล (Conclusion) สรุปผลตามขอมูลที่ปรากฏ และเสนอแนวทางการศึกษา
ในอนาคต
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ (Applications of research findings)
การประยุกตใชภูมิทัศนทองถิ่นในการสรางสรรคสิ่งแวดลอมทางกายภาพเพื่อการพัฒนา
โดยใหตอบสนองกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะเปนประโยชนแกหนวยงานสวนกลาง สวน
ภูมิภาค และสวนทองถิ่น ตลอดจนองคการภาคเอกชน และประชาชน
1.7 แผนการดําเนินงาน (Research Method)
1.7.1 การรวบรวมและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับแนวความคิดในการพัฒนา
และภูมิทัศนทองถิ่นในการสรางสรรคสภาพแวดลอมทางกายภาพของหมูบานปางสา หมูบานดอน
มูล และหมูบานตนฮาง อําเภอตนฮาง จังหวัดนาน
1.7.2 เก็บรวบรวมขอมูล การสํารวจภาคสนาม และการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิระดับ
ทองถิ่นของแตละหมูบานในจังหวัดนาน
1.7.3 การกําหนดประเด็นการศึกษาภูมิทัศนทองถิ่นในการสรางสรรคสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพของจังหวัดนาน
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1.7.4 การศึกษาวิเคราะหหลักการ แนวความคิด และวิธีการสรางสรรคสิ่งแวดลอม
ทางกายภาพโดยภูมิทัศนทองถิ่นของหมูบานในจังหวัดนาน
1.8 นิยามศัพท (Keywords)
1.8.1 เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficient Economy)
1) เศรษฐกิจพอเพียง ในความหมายทางดานจิตใจ คือ การเพียงพอดานจิตใจ การ
ประหยัด ความมีเหตุผล ใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่
เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสม
ดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกอยางรวดเร็ว
2) เศรษฐกิจพอเพียง ในความหมายทางดานกายภาพ คือ ความสามารถในการใช
และจัดการทรัพยากร เพื่อตอบสนองความตองการดานปจจัยสี่เพื่อเลี้ยงประชาชน และสังคมนั้น
ๆ ไดโดยไมตองพึ่งพาปจจัยตาง ๆ ที่เราไมไดเปนเจาของ
ในการวิจัยครั้งนี้ จึงเลือกที่จะใชความหมายของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในดานของกาย
ภาพ คือ ความสามารถในการผลิต และจัดการทรัพยากร เพื่อตอบสนองความตองการดาน
ปจจัยพื้นฐานเพื่อเลี้ยงประชาชน และครอบครัวของตนเอง เปนกรอบแนวคิดในการแสวงหาภูมิ
ทัศนทองถิ่นที่ตอบสนองตอแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในดานกายภาพตอไป
1.8.2 การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)
การพัฒนาที่ยั่งยืน เปนการพัฒนาที่ตองใชเงื่อนไขทางดานทรัพยากรธรรมชาติมาเปนที่
ตั้ง รวมถึงการอนุรักษ และพัฒนาใหทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูเพิ่มมากขึ้นจนสามารถรองรับ
ความตองการของคนรุนตอไปไดอยางไมขัดสน
1.8.3 ภูมิปญญาทองถิ่น (Local Knowledge)
ภูมิปญญาทองถิ่น เปนสติปญญา เปนองคความรู เปนสิ่งที่ชาวบานคิด และทําขึ้นเพื่อ
ตอบสนองปจจัยสี่ และแกปญหาการดําเนินชีวิตในทองถิ่น ซึ่งอาจจะแตกตางกันออกไปตาม
สภาพความเปนอยู หรือลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ และเปนรากฐานของการดําเนินชีวิต ซึ่ง
ชาวบานสามารถถายทอดความรูไปสูคนรุนหลังได
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการจัดทําวิทยานิพนธเรื่อง ภูมิทัศนพื้นถิ่นกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดนาน
นี้ไดทําการศึกษาแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับวิทยานิพนธ เรื่องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งเปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวทรงมีพระราชดํารัสเพื่อชี้แนะแนวทางการดําเนิน
ชีวิตแกพสกนิกรชาวไทย มาโดยตลอดนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนเกิดวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ
และเมื่อภายหลัง ไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพน และสามารถดํารงอยูไดอยางมั่น
คงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ1 นําเสนอในการรวบรวมแนว
ความคิดจากวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวของ และสรุปเนื้อหาแตละสวน เพื่อนําไปเปรียบเทียบ
กับลักษณะภูมิทัศนของหมูบานในจังหวัดนาน
2.1 เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficient Economy)
2.1.1 แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
2.1.1.1 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
“เศรษฐกิจพอเพียง“ เปนปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนว
ทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดยาวนานกวา 25 ป ตั้งแตกอนเกิดวิกฤติ
การณทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อใหรอดพน และสามารถ
ดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง2
“ เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาชี้แนวทางการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให
ดําเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบ
ภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอก
และภายใน ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนํา
1

กรมสงเสริมการเกษตร, เศรษฐกิจพอเพียง[online]. แหลงที่มา:http://www.doae.go.th/report/SE/html/01.htm [2548,

มิถุนายน 12]
2

“เศรษฐกิจพอเพียง,” เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจําป 2542 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง, 18-19 ธันวาคม 2542

ณ โรงแรมแอมบาสเดอรซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
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วิชาการตาง ๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริม
สรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุก
ระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรมความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวย
ความอดทน ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรอง
รับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม
จากโลกภายนอกไดเปนอยางดี “
หลังจากนั้นไดมีผูนําเอาปรัชญาแนวคิด เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาตีความหมายในมุมมอง
ที่แตกตางกันดังนี้
Self Sufficent Economy3 จากพจนานุกรมของ Webster นั้นใหความหมายวา
“สามารถบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคไดดวยตนเองโดยไมจําเปนตองขอความชวยเหลือจาก
คนอื่นหรือจากภายนอก” พรอมทั้งอางพระราชดํารัสที่ใหความหมายวา “ใหพอมีพอใชอยูไดดวย
ตนเอง ใหยืนบนขาตนเองได คือยืนไดโดยไมหกลม ไมตองขอยืมขาคนอื่นเขามา”
กรมสงเสริมการเกษตร4 ไดกลาวถึงเรื่องปรัญชาของแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงวาเปน
ปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชน ในการพัฒนาและบริหารประเทศให
ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะ
ตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายนอกและภายใน
ทั้งนี้จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชา
การตาง ๆ มาใชในการวางแผน และการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะตองเสริมสราง
พื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให
มีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความ
อดทน ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจาก
โลกภายนอกไดเปนอยางดี
3

อภิชัย พันธเสน, “เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงกับการวิเคราะหความหมายของนักเศรษฐศาสตร,” ในรายงานการ

สัมมนาวิชาการประจําป 2542 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง, 18-19 ธันวาคม 2542 ณ โรงแรมแอมบาสเดอรซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัด
ชลบุรี
4

กรมสงเสริมการเกษตร, เศรษฐกิจพอเพียง[online]. แหลงที่มา:http://www.doae.go.th/report/SE/html/01.htm [2548,

มิถุนายน 12]
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ประเวศ วะสี5 ไดกลาวถึงแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงวาหมายถึง เศรษฐกิจสมดุล เปน
การกลับสูสมดุลของสังคม เศรษฐกิจ จิตใจ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ซึ่งจะนําไปสูความพอ
เพียง 7 ดานคือ ครอบครัวพอเพียง จิตใจ (เอื้ออาทร) พอเพียง สิ่งแวดลอมพอเพียง ชุมชนเขมแข็ง
พอเพียง ปญญาพอเพียง ฐานวัฒนธรรมพอเพียง และมีความมั่นคงพอเพียง และเมื่อทุกสิ่งทุก
อยางพอเพียง ยอมเกิดความสมดุล และความสมดุลนั้นจะนําไปสูความปกติ และยั่งยืน
อีกความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง คือ พอเพียงสําหรับทุกคน มีธรรมชาติพอเพียง มี
ความรักพอเพียง มีปญญาพอเพียง เมื่อทุกอยางพอเพียงก็เกิดความสมดุล เมื่อสมดุลก็เปนปกติ
สบาย ไมเจ็บไข ไมวิกฤต
พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตโต)6 ไดกลาวถึงแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง วาอาจมองได
เปน 2 ดาน คือ มองอยางวัตถุวิสัย และมองแบบจิตวิสัย
1) มองอยางวัตถุวิสัย มองภายนอก คือ ตองมีกินมีใช มีปจจัยสี่เพียงพอ พอสมควร
กับอัตภาพ พึ่งพาตนเองไดในทางเศรษฐกิจ
2) ดานจิตวิสัย หรือดานจิตใจ คือการเพียงพอดานจิต เพราะบางคนเปนลานก็ไมพอ
บางคนมีนิดเดียวก็พอ
และใหความหมายไวในเศรษฐศาสตรแนวพุทธวา “ความพอใจ ตามมีตามไดพอใจในสิ่ง
ที่ตัวมี” มาจากภาษาบาลีวา สนติฏฐิ แปลวา ความยินดีดวยปจจัยที่มีอยู หมายความวา ยินดี
ดวยปจจัย 4 ที่ตนไดมาแลวละความเปนคนโลภมากเสีย ไมปรารถนาปจจัยอื่น นอกจากปจจัย
นั้น คือรูจักพอ รูจักประมาณ ในกําลังทรัพย กําลังสิ่งของที่ตนไดมา ที่ตนใชสอยอยู
นิธิ เอียวศรีวงศ7 ไดกลาวถึงแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง วาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น
หมายถึง วัฒนธรรม ไมใชเพียงเทคนิคการเพาะปลูกหรือศีลธรรม ความไมละโมบ และการ
ประหยัดเทานั้น ถึงแมวาจะเปนสวนที่ขาดไมไดของเศรษฐกิจพอเพียงก็ตาม
ไสว บุญมา8 ไดกลาวถึงแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง วาคือ การที่เราใชทรัพยากรที่มี
จํากัดในการผลิตเพื่อบริโภคเองบาง และเพื่อแลกเปลี่ยนบางตามความเหมาะสม
5

ประเวศ วะสี. “เศรษฐกิจพอเพียง:ขอเสนอสูการปฏิบัต,ิ ” ในรายงานการสัมมนามิติทางวัฒนธรรมในยุคเศรษฐกิจพอเพียง,

17 ธันวาคม 2542 ณ หอประชุมศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพมหานครฯ.
6

พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตโต). “เศรษฐกิจพอเพียงบนรากฐานวัฒนธรรมชาวพุทธ.” เศรษฐกิจวัฒนธรรม, อางถึงใน ปยบุตร

หลอไกรเลิศ, เศรษฐกิจพอเพียง,(กรุงเทพมหานครฯ: เอเซียแปซิฟคส พริ้นติ้ง, 2546)
7

นิธิ เอียวศรีวงศ, “ความหมายและความสําคัญ,” ในรายงานการสัมมนามิติทางวัฒนธรรมในยุคเศรษฐกิจพอเพียง, 17

ธันวาคมน 2542 ณ หอประชุมศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพมหานครฯ.
8

ไสว บุญมา, เศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิปญญาชาติไทย.(กรุงเทพมหานครฯ: พี.เอ.ลีฟวิ่ง, 2543)
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จุดหมายเบื้องตนของการปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียง คือ การทําใหทุกคนสามารถมีสิ่งตาง ๆ
เพียงพอสนองความตองการเบื้องตนหรือปจจัย 4 ในการดํารงชีวิต ถาทรัพยากรและความ
สามารถมีพอ ก็สามารถที่จะผลิตหรือบริโภคเกินบางก็ได ในการที่จะเดินทางไปสูแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงคือการทําใหเกิดความสมดุลดานเทคโนโลยี กับ ภูมิปญญาทองถิ่น
สมพร เทพสิทธา9 ไดกลาวถึงแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหความหมายของคําวา
พอเพียง วาคือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกัน
ในตัวดีพอสมควร ตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก
และใหความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง วาหมายถึง การปลูกผักปลูกขาวเลี้ยงปลาให
พอเพียงใชกินตั้งแตระดับตนเอง ครอบครัว ไปจนถึงหมูบาน ตําบลและระดับประเทศ ใหทุกคน
มีความพอเพียงไมใชคนใดคนหนึ่ง
โดยตองสามารถพึ่งพาตนเองทางดานเศรษฐกิจได หมายถึงสามารถอยูไดดวยตนเองใน
ระดับเบื้องตน กลาวคือแมไมมีเงินก็ยังมีขาว ปลา ผัก ผลไม ในทองถิ่นของตนเองเพื่อการยังชีพ
และสามารถนําไปพัฒนาเศรษฐกิจไดในลําดับตอไป
มาฆะ ขิตตะสังคะ10 กลาววา เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึง การใหความสําคัญในดาน
การผลิตเพื่อยังชีพ และใหพอเพียงตอความตองการจําเปนขั้นพื้นฐานของบุคคลในสังคมนั้น ๆ
กอนเปนสําคัญ ใหประชาชนพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู
ฉัตรทิพย นาถสุภา11 กลาววา ระบบเศรษฐกิจของชุมชนไทยในอดีต เปนระบบ
เศรษฐกิจแบบพอยังชีพ ผลิตพืชผล พืชพันธุไวเพื่อกิน เพื่อใชเอง ไมมีระบบการพึ่งพิงสังคมภาย
นอกมีความผูกพันกันสูง ชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีความพอเพียงในตนเอง นับถือระบบเครือ
ญาติเปนสําคัญ และไมมีการแบงชนชั้น

9

สมพร เทพสิทธา, เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ.(ขอนแกน: โรงพิมพคลังนานาวิทยา, 2547)

10

มาฆะ ขิตตะสังคะ, “องคการเอกชนกับการพัฒนาชนบท,” ใน การพัฒนาชนบท.(กรุงเทพมหานครฯ: คณะวิชาการสิง่

เสริมเกษตรและสหกรณ,มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537) อางถึงใน สกล พรหมสิน, “ความสัมพันธระหวางการดําเนินชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตําบลหงษเจริญ อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร,” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546)
11

ฉัตรทิพย นาถสุภา, เศรษฐกิจหมูบานไทยในอดีต.(กรุงเทพมหานครฯ: บริษัท สํานักพิมพสรางสรรค จํากัด, 2540) อางถึง

ใน สกล พรหมสิน, “ความสัมพันธระหวางการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตําบลหงษเจริญ อําเภอ
ทาแซะ จังหวัดชุมพร,” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร, 2546)
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พระมหาประทีป พรมสิทธิ12์ กลาววา เศรษฐกิจพอเพียง คือเศรษฐกิจที่เนนความพอ
ประมาณ เนนความพอสมควร ซึ่งมีรากฐานแนวคิดมาจากพระพุทธศาสนาในขอที่เรียกวา
มัชฌิมาปฏิปทา หรือรูจักกันทั่วไปวา “ทางสายกลาง”
พุทธธรรม13 ใหความหมายของความพอเพียง วา หมายถึง ความยินดี ความพอใจ ยิน
ดีดวยปจจัยสี่ คือ ผานุงผาหม อาหาร ที่นั่งที่นอน และยารักษาโรค ตามมีตามไดพอใจดวย
เครื่องเลี้ยงชีพที่หามาได ดวยความเพียรพยายามของตน ไมโลภ ไมริษยาใคร

สรุป

พุทธธรรม(2545)

พระมหาประทีป พรมสิทธิ(์ 2540)

ฉัตรทิพย นาถสุภา(2540)

มาฆะ ขิตตะสังคะ(2537)

สมพร เทพสิทธา(2547)

ไสว บุญมา(2543)

นิธิ เอียวศรีวงศ(2542)

พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตโต)(2546)

ประเวศ วะสี(2542)

กรมสงเสริมการเกษตร(2548)

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

Webster(2542)

โดยสรุปแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงวาสามารถใหความหมายไดใน 2 สวน ดังนี้
1) เศรษฐกิจพอเพียง ในความหมายทางดานจิตใจ คือ การเพียงพอดานจิตใจ การ
ประหยัด ความมีเหตุผล ใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่
เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสม
ดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกอยางรวดเร็ว
2) เศรษฐกิจพอเพียง ในความหมายทางดานกายภาพ คือ ความสามารถในการใช
และจัดการทรัพยากร เพื่อตอบสนองความตองการดานปจจัยสี่เพื่อเลี้ยงประชาชน และสังคมนั้น
ๆ ไดโดยไมตองพึ่งพาปจจัยตาง ๆ ที่เราไมไดเปนเจาของ
ตารางที่ 2.1 แสดงสรุปความหมายแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

บรรลุเปาหมายไดดวยตนเองไมตองพึ่งพาจากภายนอก
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล
เศรษฐกิจสมดุล
มีปจจัยสี่เพียงพอ
วัฒนธรรม

12

พระมหาประทีป พรมสิทธิ์, “การศึกษาวิเคราะหเชิงปรัชญาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง,” (ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

รายงานการศึกษาอิสระ มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2545)
13

พุทธธรรม, (2547) อางถึงใน พระมหาประทีป พรมสิทธิ์, “การศึกษาวิเคราะหเชิงปรัชญาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง,”

(ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รายงานการศึกษาอิสระ มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2545)
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2.1.1.2 ระดับของความพอเพียง
กรมสงเสริมการเกษตร14 ไดกลาวถึงเรื่องปรัชญาของแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงวา
เปนปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว
ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทาง สายกลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน
ปยบุตร หลอไกรเลิศ15 ไดกลาวถึงแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง วาเปนแนวคิดหนึ่งใน
การพัฒนาเศรษฐกิจที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง ซึ่งอาจมองไดหลายลักษณะเชน
1) เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศ หรือภูมิ
ภาคหนึ่ง ๆ ในการผลิตสินคา และบริการทุกชนิดเพื่อเลี้ยงสังคมนั้น ๆ ไดโดยไมตองพึ่งพาปจจัย
ตาง ๆ ที่เราไมไดเปนเจาของ
2) เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล นั้นคือ ความสามารถในการดํารงชีวิตไดอยางไม
เดือดรอน มีความเปนอยูอยางประมาณตน ตามฐานะ ตามอัตภาพ และที่สําคัญไมหลงไปตาม
กระแสของวัตถุนิยม มีอิสรภาพ เสรีภาพ ไมพันธนาการอยูกับสิ่งใด
โดยมีเปาหมายที่สําคัญ คือ ใหประชาชนหรือชุมชนสามารถพึ่งตนเองได สรางรากฐานที่
แข็งแรงและมั่นคง และอยูในสังคมไดอยางสงบสุข และสรางความมั่นคงทางจิตใจดวย
แสง จันทรงาม16 ไดสรุประดับของความพอเพียงไววา
1) ความพอเพียงสําหรับบรรพชิต คือ ปรารถนานอยหมายถึงความยินดี ความพอใจ
กับอยูกับบริขารเทาที่มีอยู
2) ความพอเพียงสําหรับคฤหัสถ หมายถึง การขมความอยากของตนไว ไมใหตกเปน
ทาสของความทะยานอยาก แลวดําเนินชีวิตตามความรูความสามารถตามฐานะของตน
ในวรรณกรรมเรื่อง การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง17 ไดกลาวถึงระดับของ
การปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 3 ระดับ ดังนี้
14

กรมสงเสริมการเกษตร, เศรษฐกิจพอเพียง[online]. แหลงที่มา:http://www.doae.go.th/report/SE/html/01.htm [2548,

มิถุนายน 12]

15

ปยบุตร หลอไกรเลิศ, เศรษฐกิจพอเพียง,(กรุงเทพมหานครฯ: เอเซียแปซิฟคส พริ้นติ้ง, 2546)

16

แสง จันทรงาม, พุทธศาสนาวิทยา.(กรุงเทพมหานครฯ: บริษัทิสรางสรรคบุคส จํากัด, 2544) อางถึงใน พระมหาประทีป

พรมสิทธิ์, “การศึกษาวิเคราะหเชิงปรัชญาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง,” (ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รายงานการศึกษาอิสระ
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2545)
17

กลุมพัฒนากรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง,(กรุงเทพมหานครฯ: 2546)
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1) ความพอเพียงในระดับครอบครัว คือ การที่สมาชิกในครอบครัวมีความเปนอยูใน

ลักษณะที่พึ่งพาตนเองไดอยางมีความสุข ทั้งทางกายและทางใจ สามารถดําเนินชีวิตไดโดยไม
เบียดเบียนตนเองและผูอื่น รวมทั้งไมเปนหนี้หรือมีภาระดานหนี้สินของตนเองและครอบครัว แต
สามารถหาปจจัยสี่มาเลี้ยงตนเองไดโดยที่ยังมีเหลือเปนสวนออมของครอบครัวดวย
2) ความพอเพียงในระดับชุมชน คือ เกิดขึ้นจากการที่สมาชิกจากแตละครอบครัวในชุม
ชนมีความพอเพียงในระดับครอบครัวกอน ที่จะรูจักรวมกลุมกันทําประโยชนเพื่อสวนรวม เชน
บริหารจัดการปจจัยตาง ๆ เชน ทรัพยากร ภูมิปญญา หรือศักยภาพของสมาชิกในทองถิ่น ที่มีอยู
สามารถนําไปใชดําเนินชีวิตไดอยางถูกตองและสมดุล เพื่อใหเกิดความเปนอยูที่พอเพียงของชุม
ชนโดยรวมในที่สุด
3) ความพอเพียงในระดับสังคม เกิดขึ้นจากการรวมกลุมของชุมชนหลาย ๆ แหงที่มี
ความพอเพียง มารวมกันแลกเปลี่ยนความรู สืบทอดภูมิปญญาและรวมกันพัฒนาตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสรางเปนเครือขายเชื่อมโยงระหวางชุมชน ใหเกิดเปนสังคมแหงความพอ
เพียงในที่สุด
กลุมพัฒนากรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง18 ได
กลาวถึง เศรษฐกิจพอเพียงมี 2 แบบ คือ เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐานและแบบกาวหนา
1) เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกินสามารถพึ่งตนเองได โดยไม
โลภมากและไมเบียดเบียนคนอื่น โดยึดหลักของความพอเพียงทั้งทางความคิดและการกระทําใน
การดําเนินชีวิต
2) เศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา คือ การแลกเปลี่ยน รวมมือ ชวยเหลือกันเพื่อทําให
สวนรวมไดรับประโยชนและนําไปสูการพัฒนาชุมชน และสังคมใหเจริญอยางยั่งยืน
สามารถสรุประดับของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 3 ระดับ เพื่อนําไปใชในการวิเคราะหหา
ระดับของความพอเพียงของปจจัยพื้นฐานของหมูบานในจังหวัดนาน คือ
1) เศรษฐกิจพอเพียงในระดับครอบครัว หมายถึง ความสามารถในการใชทรัพยากรที่มี
จํากัดเพื่อสนองความตองการดานปจจัยสี่อยางไมเดือดรอน และพอเพียงสําหรับทุกคนมีความ
เปนอยูอยางประมาณตน ตามฐานะ ตามอัตภาพ และทําใหเกิดความสมดุล เมื่อเกิดความสม
ดุลก็เปนปกติไมเดือดรอน

18

กลุมพัฒนากรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, กรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,(กรุงเทพมหานครฯ: 2546)
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2) เศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน หมายถึง เมื่อประชาชนมีความพอเพียงในระดับ

สรุป

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(2546)

กลุมพัฒนากรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร

ปยบุตร หลอไกรเลิศ(2546)

ระดับของเศรษฐกิจพอเพียง

กรมสงเสริมการเกษตร(2548)

บุคคลแลว จึงขยายความไปสูความสามารถของชุมชน ในการใชทรัพยากร ความตองการดาน
ปจจัยสี่เพื่อเลี้ยงสังคมนั้น ๆ ไดโดยไมตองพึ่งพาปจจัยตาง ๆ ที่เราไมไดเปนเจาของ โดยมีการ
แลกเปลี่ยนทรัพยากรในกลุมที่มีภูมิศาสตรใกลเคียงกัน
3) เศรษฐกิจพอเพียงในระดับสังคม หมายถึง ความสามารถ การรวมกลุมของชุมชน
หมูบาน ตําบล ประเทศ หรือภูมิภาคหนึ่ง ๆ รวมกันแลกเปลี่ยนความรู สืบทอดภูมิปญญาและ
รวมกันพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ใหเกิดเปนสังคมแหงความพอเพียงในที่สุด
ตารางที่ 2.2 แสดงสรุประดับของเศรษฐกิจพอเพียง

ระดับครอบครัว
ระดับชุมชน
ระดับรัฐ

เศรษฐศาสตรกับเศรษฐกิจพอเพียง
จากวรรณกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจไดอธิบายและใหความหมายวา “ เศรษฐกิจหรือระบบ
เศรษฐกิจมาจากภาษาไทยวา เศรษฐศาสตร ใชตรงกับภาษาอังกฤษวา Economics แปลวา
การจัดการเกี่ยวกับครัวเรือนไดแก การจัดการในที่บุคคลหลายคนมาอยูรวมกันในบานเรือน หรือ
ในครอบครัวเดียวกัน เปนการจัดการเกี่ยวกับการหาทรัพย(รายได) เพื่อมาใช(รายจาย) เกี่ยวกับที่
อยูอาศัย อาหารการกิน เครื่องนุงหม ตลอดจนถึงยารักษาโรค ซึ่งเรียกรวมวา ปจจัย 4 เปนสิ่งจํา
เปนในการครองชีพ ”19
2.1.2

19

ธรรมจักร, (2543) อางถึงใน พระมหาประทีป พรมสิทธิ์, “การศึกษาวิเคราะหเชิงปรัชญาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง,”

(ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รายงานการศึกษาอิสระ มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2545)
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อภิชัย พันธเสน20 ไดสรุปความคิดของนักเศรษฐศาสตรที่ตีความหมายของเศรษฐกิจพอ
เพียงแบงออกเปน 4 กลุม คือ
1) กลุมที่หนึ่งเขาใจวาเปนภูมิปญญาไทย
เปนการประยุกตศาสนาเขาในระบบ
เศรษฐกิจ ซึ่งเปนเรื่องของจิตวิญญาณของคนในประเทศ จึงเปนเรื่องที่อยูนอกเหนือเศรษฐ
ศาสตร
2) กลุมที่อยูตรงกลาง อธิบายเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะองคประกอบที่สําคัญสามสวน
คือ ความพอดี ซึ่งมีความหมายคลายกับ ดุลยภาพ (Equilibrium) ในวิชาเศรษฐศาสตร การลด
ความเสี่ยง และการพึ่งตนเองโดยที่ความพอดีถูกกํากับดวยความเสี่ยงและการลดความเสี่ยงขึ้น
อยูกับความสามารถในการพึ่งตนเอง
3) กลุมที่สาม อธิบายวาสอดคลองกับแนวคิดเศรษฐศาสตรกระแสหลัก นั่นคือการ
ดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจภายใตขอจํากัดของรายได (Budget Constraint) อีกทั้งเปนการ
บริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่มีการกระจายความเสี่ยงอยางสมดุลซึ่งจะตองคํานึงถึง
การแลกเปลี่ยนและประสิทธิภาพ
โดยเศรษฐกิจพอเพียงใหน้ําหนักแกความเสี่ยงดานลาง
(Downside Risk) เพื่อใหสามารถรับการกระแทก (Shock Resistance) ทําใหระบบมีเสถียรภาพ
4) กลุมที่สี่ อธิบายวาเปนแนวการพัฒนาที่เนนจากลางขึ้นบน คือเนนที่ความพอเพียง
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมในวงกวาง ตลอดจนถึงระดับประเทศ
กลาวโดยสรุปไดวาสองกลุมแรกนั้นใชความหมายเศรษฐกิจพอเพียงที่แปลวาพอประมาณ
ซื่อตรง ไมโลภอยางมาก และตองไมเบียดเบียนผูอื่น สวนกลุมที่สามนั้นยึดความหมาย พอ
ประมาณและมีเหตุผล ซึ่งไมวาจะตีความหมายอยางไรเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมิใชเปนเพียงแนวคิด
หรือปรัชญา แตเปนขอสรุปที่ไดจากการปฏิบัติจริง และมิใชเปนเพียงปรัชญาในการดําเนินชีวิต
ของปจเจกบุคคล แตนาจะเปนยุทธศาสตรของการพัฒนาประเทศที่อาจจะเรียกไดวาเปนวิถีการ
ผลิตของประเทศ เนนวิธีการที่จะทําใหคนไทย ครอบครัว และชุมชนมีความเขมแข็ง
อดิศร อิศรางกูร ณ อยุธยา21 ไดกลาวถึงทฤษฎีใหมในมุมมองทางเศรษฐศาสตรวา แนว
คิดทฤษฎีใหมเปนทางเลือกหนึ่งที่จะชวยใหประชาชนสามารถนํามาปฏิบัติได เพื่อชวยลดความ
เสี่ยงที่มักเกิดขึ้นกับการทําการเกษตรเชิงพาณิชย การทําการเกษตรตามแนวคิดทฤษฎีใหมที่เนน
20

อภิชัย พันธเสน, “เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงกับการวิเคราะหความหมายของนักเศรษฐศาสตร,” ในรายงานการ

สัมมนาวิชาการประจําป 2542 เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง, 18-19 ธันวาคม 2542 ณ โรงแรมแอมบาสเดอรซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัด
ชลบุรี
21

อดิศร อิศรางกูร ณ อยุธยา, “ทฤษฎีใหม : มุมมองทางเศรษฐศาสตร,” ในรายงานการสัมมนาวิชาการประจําป 2542

เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง, 18-19 ธันวาคม 2542 ณ โรงแรมแอมบาสเดอรซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี
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การผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนจะชวยใหเกษตรกรไมตองเผชิญกับความเสี่ยงจากการผันผวนของ
ราคาสินคา และสามารถมีความเปนอยูที่มั่นคงได การใหมีสระเก็บน้ําเปนของตนเองก็มีวัตถุ
ประสงคเพื่อชวยลดความเสี่ยงดานความไมแนนอนของปจจัยน้ําดวย
กลุมพัฒนากรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง22 กลาว
วา ความพอเพียง (Sufficiency) จะตองประกอบดวย 3 คุณลักษณะพรอม ๆ กัน ไดแก ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และภูมิคุมกันในตัวที่ดี กลาวคือ กิจกรรมใด ๆ ที่ขาดคุณลักษณะ
ใดคุณลักษณะหนึ่งไปก็จะไมสามารถเรียกไดวาเปนความพอเพียง
โดยคุณลักษณะทั้ง 3
ประกอบดวย
1) ความพอประมาณ (Moderation) หมายถึง ความพอดี (Dynamic otimum) ที่ไมมาก
เกินไปและไมนอยเกินไปในมิติตาง ๆ ของการกระทํา ตัวอยางเชน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เชน
การผลิตและการบริโภค ที่อยูในระดับพอประมาณ เพื่อนําไปสูความสมดุลและพรอมตอการรอง
รับการเปลี่ยนแปลง
2) ความมีเหตุผล (Reasonableness) หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความ
พอประมาณ ในมิติตาง ๆ นั้น จะตองเปนไปอยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุ ปจจัย และ
ขอมูลที่เกี่ยวของ ตลอดจน ผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้น ๆ (Expected results) อยาง
รอบคอบ
3) การมีภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร (Self-immunity) เพื่อเตรียมตัวพรอมรับผล
กระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ คํานึงถึงความเปนไปไดของสถาน
การณตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล ภายใตขอจํากัดของความรูที่มีอยู และ
สรางภูมิคุมกันในตัวใหพอเพียงที่สามารถพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ได กลาวอีกนัยหนึ่ง
คือ ระดับของความพอประมาณตองครอบคลุมมิติการจัดการความเสี่ยง (Risk management)
เชิงพลวัตร จึงนับไดวาเปนระดับพอเพียงที่สมบูรณ
และใหบทสรุปผลการวิเคราะหของคณะทํางานที่สําคัญ 2 ประการ คือ
1) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ ระบบเศรษฐกิจพอเพียง มีความคิดหลัก คือ ทาง
สายกลาง และมีองคประกอบของคํานิยามที่สําคัญ 3 ประการ ไดแก ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และการมีภูมิคุมกันในตัว และมีเงื่อนไข 2 ประการ คือ ความรูและคุณธรรม เปนกรอบชี้นํา
ทางปฏิบัติ

22

กลุมพัฒนากรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, กรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,(กรุงเทพมหานครฯ: 2546)
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2) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความเชื่อมโยงกับทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรที่สําคัญหลาย
ทฤษฎี และในแงที่แตกตางกันออกไป เพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงชี้ถึงสิ่งที่มีความซับซอน
และลึกซึ้งมากกวาที่จะอธิบายไดตามทฤษฎีเศรษฐศาสตรที่มีอยูขณะนี้
แนวพระราชดําริเรื่อง ทฤษฎีใหม
ทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ23 คือ แนวทางการพัฒนาการเกษตรอยางเปนขั้นตอน 3
ขั้น ที่ยึดหลักการพึ่งตนเองเรียกไดวาเปนเกษตรทฤษฎีใหม โดยทฤษฎีใหมขั้นที่ 1 มุงเนนให
สามารถเลี้ยงตัวเองไดอยางพอเพียงในระดับประหยัดหรือพอมีพอกินเปนขั้นที่หนึ่ง และจึงกาวสู
ขั้นที่สอง คือ การรวมกลุมหรือสหกรณเพื่อดําเนินกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสรางชุมชนใหมีความเขมแข็ง
โดยสมาชิกชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของตน และทายสุดจึงสรางความเขมแข็งในระดับ
ประเทศ
ทฤษฎีใหม24 สามารถแบงแนวคิดได 3 ขั้น ดังนี้
1) ทฤษฎีใหมขั้นที่ 1 ผลิตอาหารเพื่อบริโภคเอง เหลือจึงนําออกขาย ทําใหมีกินอิ่ม
ไมมีภาระหนี้สิน และมีเงินออม
2) ทฤษฎีใหมขั้นที่ 2 รวมตัวกันเปนองคกรชุมชน ทําเศรษฐกิจชุมชนในรูปแบบตาง ๆ
เชน การเกษตร หัตถกรรม อุตสาหกรรม แปรรูปอาหาร ทําธุรกิจ เปนตน
3) ทฤษฎีใหมขั้นที่ 3 มีการเชื่อมโยงกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจขนาดใหญ รวมถึงการสง
ออก
ทฤษฎีใหม25 เปนแนวทางในการบริหารการจัดการที่ดินและน้ําเพื่อการเกษตรในที่ดินทํา
นาขนาดเล็กเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยการปลูกขาวเปนพืชหลักและมีแหลงน้ําเปนปจจัย
สําคัญเปนระบบเศรษฐกิจพอเพียงที่เกษตรกรสามารถเลี้ยงดูตนเองไดในระดับประหยัด
2.1.3

23

กลุมพัฒนากรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, กรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,(กรุงเทพมหานครฯ: 2546)
24

สํานักงานคณะกรรมการจัดระบบจราจรทางบก, เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม แนวทางพลิกฟนเศรษฐกิจสังคม,

(กรุงเทพมหานครฯ: สํานักพิมพหมอชาวบาน, 2541) อางถึงใน กลุมพัฒนากรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตรปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง, กรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,(กรุงเทพมหานครฯ: 2546)
25

พระมหาประทีป พรมสิทธิ์, “การศึกษาวิเคราะหเชิงปรัชญาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง,” (ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

รายงานการศึกษาอิสระ มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2545)
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ทฤษฎีใหม เปลี่ยนแนวคิดในการปลูกพืชเชิงเดี่ยว เชน ปลูกขาวอยางเดียวตองขายขาว
แลวนํามาซื้อปลา มะเขือ พริก เปนตน มาเปนการทําเกษตรแบบผสมผสานเพราะที่ผานมาการ
ปลูกพืชเชิงเดี่ยว ไมสามารถพึ่งตนเองไดเลย
โดยมีลําดับขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้26
1) ทฤษฎีใหมขั้นที่ 1 เปนการปฏิบัติของเกษตรกรที่เปนเจาของที่ดินจํานวนแปลงเล็ก
ประมาณ 15 ไร ใหเกษตรกรมีความพอเพียง โดยเลี้ยงตัวเองได (Self Sufficiency) ในระดับชีวิต
ที่ประหยัดมีการผลิตขาวเพื่อบริโภคใหพอเพียงตลอดป โดยถือวาครอบครัวหนึ่งทํานา 5 ไร จะมี
ขาวกินตลอดป เพื่อการนี้ตองมีหลักวา ตองมีน้ํา 1,000 ลูกบาศกเมตรตอป ฉะนั้น 5 ไร แตละ
แปลงประกอบดวยนา 5 ไรและพืชไรและสวน 5 ไร สระน้ํา 3 ไรลึก 4 เมตร จุน้ําประมาณ 19,000
ลูกบาศกเมตร ที่อยูอาศัยและอื่น ๆ 2 ไร รวมทั้งหมด 15 ไร หรือแบงพื้นที่ออกเปน 4 สวน ตาม
อัตราสวน 30 : 30 : 30 : 10 โดยประมาณ
2) ทฤษฎีใหมขั้นที่ 2 สนับสนุนใหเกษตรกรรวมพลังกันในรูปของกลุมหรือสหกรณรวม
แรงในการผลิต การตลาด และการเปนอยู
3) ทฤษฎีใหมขั้นที่ 3 ติดตอรวมมือกับแหลงการเงินการธนาคาร ตั้งแตบริหารโรงสีและ
บริหารสหกรณ ชวยกันลงทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
จึงอาจสรุปขั้นตอนของทฤษฎีใหมได 3 ขั้นตอน กลาวคือ
1) ขั้นที่ 1 ใหมีการพึ่งพาตนเองไดและพอเพียงในเรื่องของปจจัยพื้นฐานตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครอบครัว
2) ขั้นที่ 2 ใหมีการพึ่งพาตนเองไดและพอเพียงในเรื่องของปจจัยพื้นฐานตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน สนับสนุนใหรวมพลังกันในรูปของกลุมหรือสหกรณรวมแรงใน
การผลิต การตลาด และการเปนอยู
3) ขั้นที่ 3 ใหมีการพึ่งพาตนเองไดและพอเพียงในเรื่องของปจจัยพื้นฐานตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับประเทศ ติดตอรวมมือกับแหลงการเงินการธนาคาร และบริหารสหกรณ
ชวยกันลงทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

26

วันอนุรักษมรดกไทย , 2541 อางถึงใน พระมหาประทีป พรมสิทธิ์, “การศึกษาวิเคราะหเชิงปรัชญาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

,” (ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต รายงานการศึกษาอิสระ มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2545)
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กรณีศึกษา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
วิบูลย เข็มเฉลิม27 เปนปราชญชาวบานอีกผูหนึ่งที่สามารถปฏิบัติตามทางเลือกใหมได
สําเร็จ หลังจากปฏิบัติตามการเกษตรแผนใหมที่สงเสริมใหปลูกพืชชนิดเดียว ที่เนนผลผลิต และ
รายไดมากเปนหลัก แตไมพอกับคาใชจายที่สูงขึ้นทําใหเกิดหนี้สินจนในที่สุดตองขายที่ดิน 200 ไร
ของตนเองไปใชหนี้จนเกือบหมดเหลือเพียง 9 ไร เทานั้น หันมาสรางระบบการเกษตรแบบพึ่งตน
เองที่เรียกวา "วนเกษตร" ซึ่งเปนการปลูกพืชหลายอยางในพื้นที่ 9 ไร ที่พืชแตละชนิดชวยเกื้อกูลซึ่ง
กันและกัน และชวยระบบนิเวศของทองถิ่นไดเปนอยางดีอีกดวย ผลผลิตที่ไดจากการเกษตรแบบ
นี้ทําใหผูใหญวิบูลย และครอบครัวมีอยูมีกินตลอดชีพอยางมีสุขตามอัตภาพของตนเอง โดยได
กลาวถึงปจจัยพื้นฐานตามแนวคิดของตนเองไวทั้งหมด 5 ปจจัย ไดแก
1) ขาว
2) อาหาร
3) ยาสมุนไพร
4) ขาวของเครื่องใช
5) ดิน และการฟนฟูดินดวยจุลินทรียและปุยชีวภาพ
วิบูลย เข็มเฉลิมเห็นวาปจจัยสําคัญที่เกษตรกรจะพึ่งตนเองได คือ อาหาร ยา และที่อยู
อาศัย ทั้งสามอยางนี้สามารถผลิตขึ้นเองได และสามารถพึ่งพาตนเองได โดยกลาววาการพึ่งตน
เอง เปนการเตรียมตัวใหพรอม การเตรียมพรอม จําเปนตองเรียนรูและฝกฝนใหมีความสามารถ
พอที่จะจัดการใหชีวิตอยูได จึงถือเปนการพึ่งตนเองได และไดกลาวถึงความสมดุลของชีวิตตาม
หลักพระพุทธศาสนา ซึ่งหมายถึง การถึงพรอมซึ่งปจจัยสี่ และการตั้งอยูในความไมประมาท จึง
จะสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีสุข
ฉันทนา บรรพศิริโชติ28ไดยกตัวอยางการอยูอยางพอเพียโดยกลาวถึง นายสุริวรรณ
อุปญญ อาศัยอยูที่บานหลุมมะขาม ตําบลหนองไมแกน อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา มี
ที่ดินของตนเองประมาณ 10 ไร แยกเปนที่นา 4 ไร ที่เหลือปลูกปา และทําสวนมะพราว ครอบ
ครัวของนายสุริวรรณมี 4-5 คน จึงตองมีขาวเปลือกไวรับประทานประมาณ 100 ถังก็พอ แตดวย
ความไมประมาทจะไมขายขาวเร็ว เมื่อแนใจวาฝนจะไมแลงจึงจะทยอยขายหลังจากเดือน 3 ไป
แลว
2.1.4

27

ฉันทนา บรรพศิริโชติ สุริชัย หวันแกว ยุทธชัย เฉลิทชัย และศรินยา คําพิลา, ผูใหญวิบูยลกับการเรียนรูเพื่อการพึ่งตนเอง

และการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน,(กรุงเทพมหานครฯ: สํานักพิมพภูสายแดด, 2546)
28

ฉันทนา บรรพศิริโชติ สุริชัย หวันแกว ยุทธชัย เฉลิทชัย และศรินยา คําพิลา, ผูใหญวิบูยลกับการเรียนรูเพื่อการพึ่งตนเอง

และการพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน,(กรุงเทพมหานครฯ: สํานักพิมพภูสายแดด, 2546)
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ไวดังนี้

จังหวัดกําแพงเพชร29 ไดสรุปปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
1) อาหาร อาหารที่ใหโปรตีน ไดแก ถั่วเหลือง ไก เปด ปลา อาหารที่ใหพลังงาน ไดแก

ขาว เผือก ออยเคี้ยว มันเทศ อาหารที่ใหวิตามินและเกลือแร ไดแก พืชผักใบเขียว ใบเหลือง เชน
คะนา แมงลัก กวางตุง ผักหวาน ชะอม ตําลึง ฟกทอง ยอดแค กระถิน พริก กระเจี๊ยบ ผลไม เชน
มะมวง มะนาว สมจี๊ด มะละกอ ฝรั่ง กลวยน้ําวา
2) เครื่องนุงหม ผลผลิตจากฝาย หมอนไหม ใชถักทอผา
3) ที่อยูอาศัย หญาแฝกมุงหลังคา ไมไผทําฝาเรือน พื้นบาน และโรงเรือนเลี้ยงสัตว
4) ยารักษาโรค พืชสมุนไพรและเครื่องเทศ ไดแก ขิง ขมิ้น รางจืด ฟาทะลายโจร กระ
เพรา ตะไคร กระชาย โหระพา มะกรูด กระเทียม มะแวงเครือ ชุมเห็ดเทศ
และกลาวถึงแนวทางในการดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
1) ทําไรนาสวนผสมและหรือเกษตรผสมผสาน เนนพออยูพอกินกอนขายเปนรายได
2) ปลูกผักเพื่อลดรายจาย
3) ใชปุยอินทรียเพิ่มความอุดมสมบูรณของดิน
4) ปลูกสวนผลไมและไมใชสอย
5) ปลูกพืชสมุนไพรสงเสริมสุขภาพ
6) เลี้ยงปลา เปด ไกเปนอาหารโปรตีน
7) ทําอาชีพเสริม จักสาน ถัก ทอ แปรรูปอาหาร
8) อุมชูตัวเองไดไมมีหนี้สิน
9) ความอบอุนในครอบครัวและสุขภาพจิตที่ดี
จึงอาจสรุปวาในการนําแนวความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติกับความเปนอยูจริง
นั้น ไดใหความสําคัญเรื่องการมีปจจัยสี่ใหพอเพียงกับความตองการเปนเรื่องแรก โดยใหทราบถึง
รายละเอียดของปจจัยตาง ๆ วาประกอบดวยอะไรบาง และสามารถจัดการทรัพยากรใหสามารถ
เลี้ยงชีพไดอยางพอเพียง

29

จังหวัดกําแพงเพชร, เศรษฐกิจพอเพียง สูการพึ่งพาตนเอง[online]. แหลงที่มา: http://kamphaengphet.doae.go.th/i

[2548,มิถุนายน 12]
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2.2 การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)
2.2.1 แนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปริวรรต อุดมศักดิ์30 ไดกลาวถึงแนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน วาคือวิถีของการพัฒนา
เศรษฐกิจที่สามารถใชทรัพยากรในทองถิ่น เกื้อกูลความเปนอยู วิถีชีวิตของคนในชุมชน ใหได
ประโยชนระยะยาว และจะตองปองกันความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ หรือสิ่งที่อยูรอบตัวใหคง
สภาพอยูไดนานอยางถาวร
พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตโต)31 ไดกลาวถึงแนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนไวดังนี้วา การ
พัฒนาที่ยั่งยืนนี้เนนเปาหมายทางดานเศรษฐกิจ แตตั้งเงื่อนไขขึ้นโดยเอาสิ่งแวดลอมเขามาเปน
ตัวคุมความเจริญทางเศรษฐกิจ หรือหมายความวาใหความเจริญทางเศรษฐกิจอยูภายใตเงื่อนไข
ของการอนุรักษสภาพแวดลอม
การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นก็เพื่อเปนการสรางสังคมที่ยั่งยืน (Sustainable Society) นั่นเอง ซึ่งจะ
ใหความหมายกวางขึ้นกวาเดิม
คือใหคิดถึงสัตวทั้งหลายอื่นดวย
เพราะถามนุษยใช
ทรัพยากรธรรมชาติมากเกินไปสัตวเหลานั้นก็จะไมมีทรัพายกรไวใช เพราะฉะนั้นจึงตองชวยให
สัตวเหลานั้นไมตองลดความตองการของมันดวย
ศูนยพัฒนาทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม32 ไดใหความหมายของการ
พัฒนาที่ยั่งยืนวาหมายถึง การใชทรัพยากรใหอยูภายใตการเปลี่ยนแปลงที่ไมเกินสมรรถนะการ
ยอมมีไดของโครงสรางสิ่งแวดลอมที่เคยมีอยู อันมีผลใหกลไกการทํางานของระบบเหมือนปกติ
หรือใกลเคียงเดิม เพื่อใหการเอื้อประโยชนสูงสุดตอมนุษยอยางยั่งยืนตลอดไป
การพัฒนาอยางยั่งยืนมีความหมายเหมือนนิเวศพัฒนา (Ecodevelopment) หรือการ
พัฒนาโดยปราศจากการทําลาย (Development without destruction) ซึ่งการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นนี้ จะ
ตองมีความสมดุลกันระหวางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
Randall Thomas33 ไดกลาวถึงแนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนวามี 2 สวน สวนแรกนั้น
ความยั่งยืนเปนเรื่องราวเกี่ยวกับโคลงกลอน เปนการมองโลกในแงดี และการสรางความสบายใจ

30

ปริวรรต อุดมศักดิ,์ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอม[online]. แหลงทีม่ า:

http://www.tungsong.com/La21/La21_article01.asp [2548,สิงหาคม 10]
31

พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตโต), การพัฒนาที่ยั่งยืน,(กรุงเทพมหานครฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2546)

32

ศูนยพัฒนาทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.การพัฒนาอยางยั่งยืน[online]. แหลงที่มา:

http://wbc.msu.ac.th/ge/0299101/tarapron/tarapron07.html [2548,สิงหาคม 10]
33

Randall Thomas, Sustainable Urban Design:An environmental approach,(London: Spon Press, 2003)
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และสวนตอมา เปนเรื่องของพลังงาน กาซตาง ๆ เชน CO2 น้ํา และของเสียตาง ๆ ที่เกิดขึ้นซึ่ง
เปนเรื่องรองลงมาจากสวนทีแรก
สิ่งที่สําคัญคือความตองการที่จะเดินไปสูความยั่งยืน ทั้งในเรื่อง รูปแบบของเมือง ระบบ
ขนสง ภูมิทัศน อาคาร การจัดการพลังงาน และทุก ๆ ดานที่ทําใหเมืองมีชีวิตความเปนอยูที่ดี มี
ชีวิตชีวา ในสวนหนึ่งของเรื่องนี้เปนการทําใหเมืองมีความยั่งยืนสําหรับผูคน เชน การมีนโยบาย
หามนํารถเขามาภายในเมือง การสงเสริมทางดานสิ่งแวดลอมโดยการสงเสริมการเดินเทา การใช
จักรยาน และระบบขนสงมวลชนที่ดี ก็คือกุญแจในการพัฒนาไปสูความยั่งยืนอีกทางหนึ่ง
Walter H. Corson34 ไดกลาวถึงแนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน คือนโยบายที่สนองความ
ตองการของประชาชนในปจจุบัน โดยไมตองทําลายทรัพยากรซึ่งจะเปนที่ตองการในอนาคต
UN Commission on Environment and Deverlopment35 ใหคําจํากัดความของคําวา การ
พัฒนาที่ยั่งยืน คือการพัฒนาที่สนองความตองการของปจจุบัน โดยไมทําใหประชาชนรุนตอไปใน
อนาคตตองประนีประนอมยอมลดความสามารถของเขาที่จะสนองความตองการของเขาเอง
UNDP, Public Sector Management, Governance, and Sustainable Development36 ใหคํา
จํากัดความของคําวา การพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง การตอบสนองความตองการของคนรุน
ปจจุบัน โดยไมมีผลกระทบในทางลบตอความตองการของคนรุนตอไปในอนาคต
เนื่องจากทุกครั้งที่มีการตอบสนองความตองการของคนรุนปจจุบัน
ตองมีการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม ซึ่งจะสงผลกระทบในทางลบตออนาคต การพัฒนาที่ยั่งยืน
จึงเปนแนวคิดในการแกปญหานี้ โดยการพยายามอนุรักษธรรมชาติไวในลักษณะที่เปนสวนรวม
หรือมหภาค คือ หากมีความจําเปนที่จะดําเนินการใหกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอมในที่ใดที่
หนึ่ง ก็จะตองเสริมสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมในที่อื่น ๆ เปนการชดเชยเพื่อใหในแงมหภาคของคุณ
ภาพสิ่งแวดลอมคงอยูไดดังเดิม

34

Walter H.Corson,Ed. The Global Ecology Handbook,(Boston: Beacon Press, 1990), อางถึงใน พระธรรมปฎก

(ป.อ.ปยุตโต), การพัฒนาที่ยั่งยืน,(กรุงเทพมหานครฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2546)
35

World Commission on Environment and Development, Our Common Future,(Oxford: Oxford University Press,

1987), อางถึงใน พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตโต), การพัฒนาที่ยั่งยืน,(กรุงเทพมหานครฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2546)
36

UNDP, Public Sector Management, Governance, and Sustainable Development, อางถึงใน สถาบันนวัตกรรมวชิร

จันทร, การพัฒนาที่ยั่งยืน[online]. แหลงที่มา: http://www.tiger.co.th/news_tipic_sustainable.php [2548,สิงหาคม 10]
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สรุป

UNDP

Walter H. Corson(1990)

Randall Thomas(2003)

ม.มหาสารคาม(2548)

พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตโต)(2546)

การพัฒนาที่ยั่งยืน

ปริวรรต อุดมศักดิ์(2548)

จึงอาจสรุปแนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน วาเปนการพัฒนาที่ตองใชเงื่อนไขทางดาน
ทรัพยากรธรรมชาติมาเปนที่ตั้ง รวมถึงการอนุรักษ และพัฒนาใหทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูเพิ่ม
มากขึ้นจนสามารถรองรับความตองการของคนรุนตอไปไดอยางไมขัดสน
ตารางที่ 2.3 แสดงสรุปแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

พัฒนาโดยใชทรัพยากรในทองถิ่น
คงสภาพอยูไดนานอยางถาวร

2.2.2 แนวทางในการพัฒนาที่ยั่งยืน
พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตโต)37 ไดสรุปแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนไวทั้งหมด 4 องค
ประกอบ ดังนี้
1) มนุษย
มนุษยในฐานะการเปนมนุษย เปนหลักการที่ควรใหความสําคัญสูงสุด โดยมุงใหการ
ศึกษาและจัดสรรปจจัยที่เกื้อหนุนอื่นที่ชวยใหมนุษยเปนมนุษยที่สมบูรณ และมีชีวิตที่ดีงาม จึง
จะชวยใหระบบองครวมใหญนั้นบรรลุเปาหมายแหงการพัฒนาที่ยั่งยืน
มนุษยในฐานะทรัพยากรมนุษย คือเปนทุนหรือเปนปจจัยในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม เปนทรัพยากรที่มีคุณภาพโดยมีสุขภาพดี ขยันอดทน รับผิดชอบ ฯลฯ พรอมที่จะเปน
กําลังในระบบเศรษฐกิจและสังคมที่จัดสรรใหเกื้อหนุนและนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
2) สังคม
ระบบทางสังคมนั้น วาดวยพื้นฐาน เปนการจัดตั้งวางรูปแบบขึ้น เพื่อใหเปนเครื่องมือ
และเปนสื่อที่ชวยใหกระบวนการแหงเหตุปจจัยในกฎธรรมชาติทํางานหรือดําเนินไปในทางที่จะ
อํานวยผลดีแกมนุษย เชน ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง ระบบการบริหาร เปนตน

37

พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตโต), การพัฒนาที่ยั่งยืน,(กรุงเทพมหานครฯ: มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2546)
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จุดเนนสําคัญของมาตรการตาง ๆ ทางสังคม คือการสรางบรรยากาศแหงการไมเบียด
เบียน ตลอดจนบรรยากาศแหงการชวยเหลือเกื้อกูล ไมใหเบียดเบียน ขมเหง เอารัดเอาเปรียบ
กัน และเอื้อโอกาสที่แตละบุคลจะพัฒนายิ่งขึ้นไปทั้งในฐานะมนุษยและในฐานะทรัพยากรมนุษย
พรอมกันนั้นสังคมก็พึงมีมาตรการพิทักษปองกันไมใหคนเบียดเบียนทําลายธรรมชาติ
และมีมาตรการสงเสริมสนับสนุนการกระทํา และกิจการที่เกื้อกูลแกธรรมชาติ
3) ธรรมชาติ
ทัศนคติของมนุษยตองมองตัวเองเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ และมีชีวิตที่สอดคลองกลม
กลืนกับธรรมชาติ และตองทําใหโลกมนุษยที่แตกอนถูกเบียดเบียนดวยมนุษยนั้นสามารถพออยู
ได สามารถอยูกันไดดียิ่งขึ้น และเกื้อกูลกันมากขึ้น
มนุษยไมควรหยุดแคเพียงการสงบศึกกับธรรมชาติเทานั้น แตมนุษยควรใหแกธรรมชาติ
ดวย ดวยการเสริมสราง และยอมเสียสละเพิ่มมากขึ้น
4) เทคโนโลยี
การพัฒนาเทคโนโลยีใหม ๆ เพิ่มมากขึ้นตองเปนเทคโนโลยีที่ไมทําลายธรรมชาติ เปน
เทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงานหรือใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิภาพในการผลิตสูงมี
ขอเสียนอย และสิ่งสําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีนั้นตองควบคูไปกับการพัฒนามนุษยดวย
อยางไรก็ตามเกณฑมาตรฐานขั้นพื้นฐานที่พระพุทธศาสนา คือ การไมเบียดเบียนทั้งตน
เอง และไมเบียดเบียนผูอื่น คนที่มีการพัฒนาไมเบียดเบียนทั้งตนเองและผูอื่น ระบบทั้งหมดที่
พัฒนาถูกทางก็ไมกอความเบียดเบียนดวย
ศูนยพัฒนาทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม38 ไดใหแนวคิดในการจัดการ
สิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ดังนี้
1) ตองการใหมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสําหรับมนุษยไดใชสอยและพึ่งพิงใน
การดํารงชีวิตโดยปจจัยสี่
2) ตองการใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในระบบมีศักยภาพ (Potential) ใน
การใหผลแบบยั่งยืนอยางถาวร และเปนไปดวยความมั่นคง
3) จะตองมีแนวทางปฏิบัติในการควบคุมของเสีย (waste) มิใหเกิดขึ้นภายในระบบสิ่ง
แวดลอม
4) ตองยึดหลักการอนุรักษเปนพื้นฐาน

38

ศูนยพัฒนาทรัพยากรการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.การพัฒนาอยางยั่งยืน[online]. แหลงที่มา:

http://wbc.msu.ac.th/ge/0299101/tarapron/tarapron07.html [2548,สิงหาคม 10]
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5) จะตองมีการจัดองคประกอบภายในระบบใหมีชนิด ปริมาณ สัดสวน และการ
กระจายอยูในเกณฑมาตรฐานธรรมชาติ
6) จะตองมุงทําใหคุณภาพชีวิตของมนุษยและสิ่งที่เกี่ยวของดีขึ้น
Randall Thomas39 ไดรวบรวมองคประกอบในงานภูมิทัศนที่ควรมีการจัดการที่ดี จึงจะ
สามารถสงเสริมใหเมืองเกิดความยั่งยืน ไดแก
1) ระบบการสัญจร (Transportation)
2) ภูมิทัศน และธรรมชาติภายในเมือง (Landscape and nature in the city)
3) การออกแบบอาคาร (Building design)
4) พลังงาน (Energy and information)
5) การเลือกใชวัสดุ (Materials)
6) การใชน้ํา (Water)
7) การจัดการของเสีย (Waste and resource)
จุดสําคัญทางสิ่งแวดลอมตองมองในมุมมอง 3 ดานของความเหมาะสมดวยกัน ไดแก
ความหนาแนน การเคลื่อนไหวของระบบขนสง และสิ่งกอสราง ซึ่งตางก็ใชพลังงานในการสราง
หรือผลิต การสรางเมืองคือลักษณะของการวางระบบโครงสรางพื้นฐานและความตองการดาน
ระบบขนสงของเมือง ความตองการพลังงานสําหรับการกอสรางมีจํานวนมากตามการพัฒนา ซึ่ง
หมายถึงถาเมืองมีความหนาแนนมากก็จะทําใหการรักษาหรืออนุรักษพลังงานเปนไปไดยาก ดัง
นั้นในการจะนําพลังงาน หรือทรัพยากรธรรมชาติมาใชในพื้นที่เมือง ตองใหเกิดความคุมคาและ
ความเหมาะสมกับความหนาแนนของเมือง และสามารถนํากลับมาใชใหมได
ภูมิทัศนเปนสิ่งสําคัญในการขับเคลื่อนเมืองสูความยั่งยืน พื้นที่วางระหวางสิ่งกอสรางกอ
ใหเกิดพื้นที่ใชสอยที่มีความหลากหลาย เกิดความสุนทรียในเมือง และเปนสิ่งที่สรางอากาศ
บริสุทธิ์ และรักษาสุขภาพของคนในเมือง ฉะนั้น สิ่งกอสรางในเมืองและงานทางภูมิทัศนจึงตอง
มีการพัฒนาและสรางสรรคควบคูกันไป วิสัยทัศนของการทําเมืองใหยั่งยืนก็จะอยูที่ศักยภาพของ
สิ่งที่กอสรางหรือสรางขึ้นในเมืองจะสามารถชวยลดการใชพลังงานหรือรักษาสภาพแวดลอมได
มากแคไหน
เมืองที่ยั่งยืนจะใชทรัพยากรนอย และตองใชความระมัดระวังในการเลือกใชทรัพยากร
อยางเหมาะสม และไมสงผลกระทบไปยังรุนตอไป
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Stephen M. Wheeler and Timothy Beatley40 ไดสรุปแนวทางในการพัฒนาเมือง โดย
ตองใสใจในการออกแบบองคประกอบตาง ๆ ดังนี้
1) การออกแบบเมือง (Land use and urban design)
2) ระบบการสัญจร (Transportation)
3) ระบบนิเวศของเมือง (Urban ecology and restoration)
4) พลังงานและการเลือกใชวัสดุ (Energy and materials use)
5) การมีสวนรวมของชุมชน (Environmental justice and socail equity)
6) การพัฒนาเศรษฐกิจ (Economic development)
7) สถาปตยกรรม (Green architecture and building)
จึงอาจสรุปแนวทางในการพัฒนาอยางยั่งยืนเปน 2 สวนดังนี้
1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และสังคม เนื่องจากมนุษยเปนกลไกสําคัญในการที่จะ
พัฒนา และสรางสรรคสิ่งตาง ๆ ตอไป ถามนุษยนั้นมีแนวคิดที่สามารถพัฒนาไปในทางที่ถูกตอง
แลว การพัฒนาในลําดับตอมาก็จะยั่งยืนตอไปเชนกัน
โดยแบงออกเปน 7 องคประกอบดังนี้
1.1) เรื่องการใชน้ํา และคุณภาพน้ํา โดยตองลดความตองการการใชน้ํา และพยายาม
ตรวจสอบวาน้ําที่ใชนั้นมีคุณภาพเหมาะสมตอการใชงานแตละประเภท รวมถึงจัดการ และใชน้ํา
ฝนที่ตกลงมาอยางเหมาะสม
1.2) เรื่องคุณภาพอากาศ ตองมีการหันมาใสใจ และชวยลดมลพิษทางอากาศ
1.3) เรื่องคุณภาพอาหาร ที่ตองไดมาตรฐาน และครบถวนตามความตองการพื้นฐาน
1.4) เรื่องพลังงาน วิเคราะหถึงความตองการ และตอบสนองตอสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรม
ชาติ การลดการใชพลังงานสามารถชวยใหสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสิ่งอื่น ๆ ดีขึ้น รวมทั้งการ
ผสมผสานของการนําพลังงานกลับมาใชใหม
1.5) เรื่องการนํากลับมาใชใหม สงเสริมการใชวัสดุที่มีอยูในทองถิ่น และการนําวัสดุเหลือ
ใช หรือการบําบัดของเสียตาง ๆ และทรัพยากรกลับมาใชใหม
1.6) เรื่องสังคม ควรมีการรณรงคใหประชาชนหันมาใสใจเรื่องสิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น
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1.7) ดานเศรษฐกิจ รณรงคใหมีการพัฒนาเศรษฐกิจที่คํานึงถึงทรัพยากรที่มีอยูดวย วา

สามารถรองรับการพัฒนาไดมากนอยเทาไร แลวจึงทําการกําหนดแนวทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ใหเกิดความคุมคาตอทรัพยากรที่ตองสูญเสียไป
2) การพัฒนาในดานกายภาพโดยแสดงออกมาในแนวทางการออกแบบ และพัฒนา
องคประกอบของเมืองเพื่อชวยในเรื่องการใชทรัพยากรของเมืองใหคุมคา คือ แนวทางสําหรับนัก
ออกแบบแขนงตาง ๆ ที่เกี่ยวกับเมืองที่ชวยใหเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสงเสริมการใชทรัพยากร
อยางยั่งยืนของเมือง
โดยแบงออกเปน 8 องคประกอบดังนี้
2.1) เรื่องของการออกแบบ และวางผังเมือง กลาวถึงการจัดรูปแบบของเมืองใหมีความ
ผสมผสาน ตอเนื่องกับระบบขนสงมวลชนตาง ๆ และสามารถที่จะเดินทางไปไดดวยการเดินเทา
รวมถึงการคํานึงถึงความเปนชุมชนละแวก
2.2) เรื่องระบบขนสง ตองมีการพัฒนาระบบขนสงมวลชนที่ตอบสนองตอความยั่งยืน
เชน สงเสริมการเดิน การขี่จักรยาน เปนตน ซึ่งจะชวยลดมลพิษ และตอบสนองในเรื่องคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นดวย
2.3) เรื่องสิ่งแวดลอม และธรรมชาติ เมืองควรจะเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติ และออก
แบบจากธรรมชาติ ธรรมชาติในเมืองเปรียบเสมือนการเพาะปลูก ตองไดรับการพัฒนาไปเรื่อย ๆ
2.4) เรื่องการออกแบบอาคาร การออกแบบอาคารเพื่อชวยในการอนุรักษพลังงาน และ
ลดการใชทรัพยากร รวมไปถึงการใชวัสดุทองถิ่นในการออกแบบดวย
2.5) การออกแบบที่เกี่ยวกับพลังงาน ในการออกแบบระบบตาง ๆ ตองคํานึงถึงการใช
พลังงานในการพัฒนา และเลือกที่จะใชพลังงานที่ไมวนั หมด เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม
เปนตน
2.6) การเลือกใชวัสดุ เลือกใชวัสดุที่มาจากสิ่งแวดลอม และเปนผลดีตอสุขภาพ
2.7) การจัดการน้ํา เสนอแนะใหลดความตองการดานการใชน้ํา และจัดการระบบกักเก็บ
น้ําฝนมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
2.8) วัสดุ มุงเนนไปในเรื่องการนํากลับมาใชใหม ทั้งของเหลือใช และของเสียตาง ๆ โดย
นํากลับมาบําบัด และนํากลับมาใชประโยชนอีกครั้ง
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2.3 ภูมิปญญาทองถิ่น (Local Knowledge)
2.3.1 ความหมายของภูมิปญญาทองถิ่น
ภูมิปญญา
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม41 ไดใหความหมายภูมิปญญา
(wisdom) หมายถึง ความรู ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความชํานาญหรือทักษะที่
มนุษยในสังคมใดสังคมหนึ่ง ไดจากประสบการณ และสะสมไวแลวถายทอดตอกันมา เพื่อใช
สรางประโยชน หรือใชแกปญหาในสิ่งแวดลอมที่ตนตั้งถิ่นฐานอยู
ภูมิปญญาไทย เปนความรูความสามารถโดยสวนรวมและเปนที่ยอมรับในระดับชาติ ภูมิ
ปญญาไทยจึงนําไปใชในวงกวางกวาภูมิปญญาทองถิ่น เชน ภาษาไทยเปนภูมิปญญาไทย ใช
แพรหลายไปทั่วประเทศ แตภาษาถิ่นเปนภูมิปญญาทองถิ่นใชกันเฉพาะในทองถิ่นนั้น ๆ
วัฒนธรรมของแตละทองถิ่นอาจมีความหลากหลายและแตกตางกันบาง แตก็มิไดแตก
ตางกันอยางสิ้นเชิง เปนความแตกตางในเชิงความแปรเปลี่ยนหลากหลายตามเหตุปจจัยพื้นบาน
พื้นเมือง และสภาพภูมิศาสตร ไมวาจะเปนวิถีการดําเนินชีวิต การแกปญหา การปรับตัวกับ
ธรรมชาติแวดลอม การปรับตัวทางสังคม ความเชื่อ โลกทัศน ศิลปะ หัตถกรรม ประดิษฐกรรม
สิ่งตาง ๆ เหลานี้ทําใหภูมิปญญาทองถิ่นในแตละภูมิภาคแตกตางกัน
กรมสงเสริมการเกษตร42 ไดกลาวถึง ภูมิปญญา (Wisdom) หรือ ภูมิปญญาชาวบาน
(Popular wisdom) หรือภูมิปญญาทองถิ่น (Local wisdom) หมายถึง พื้นเพ รากฐาน ของความ
รูของชาวบาน หรือความรอบรูของชาวบานที่เรียนรู และมีประสบการณสืบตอกันมาทั้งทางตรง
คือประสบการณดวยตนเอง หรือทางออม ซึ่งเรียนรูจากผูใหญ หรือความรูสะสมที่สืบตอกันมา
หรือกลาวไดวาภูมิปญญาชาวบานหมายถึง ทุกสิ่งทุกอยางที่ชาวบานคิดไดเอง ที่นํามาใช
ในการแกปญหา เปนสติปญญา เปนองคความรูทั้งหมดของชาวบาน ทั้งกวาง ทั้งลึก ที่ชาวบาน
สามารถคิดเอง ทําเอง โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยูแกปญหา การดําเนินวิถีชีวิต ไดในทองถิ่น
อยางสมสมัย
ภูมิปญญาเหลานี้สะทอนออกมาใน 3 ลักษณะที่สัมพันธใกลชิดกันคือ
1) ความสัมพันธอยางใกลชิดกัน คือความสัมพันธระหวางคนกับโลก สิ่งแวดลอม สัตว
พืช และธรรมชาติ
41

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, ภูมิปญญา[online]. แหลงที่มา:

http://www.tungmahamek.ac.th/social/html/wisdom1.html [2548,สิงหาคม 10]
42

กรมสงเสริมการเกษตร, ภูมิปญญาชาวบาน[online]. แหลงที่มา:

http://www.deqp.go.th/data_env/coastline/peo_1.html [2548,สิงหาคม 10]
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2) ความสัมพันธกับคนอื่น ๆ ที่รวมกันในสังคม หรือในชุมชน

3) ความสัมพันธกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือธรรมชาติ สิ่งที่ไมสามารถสัมผัสไดทั้งหลาย

ทั้งสามลักษณะนี้คือ สามมิติของเรื่องเดียวกัน คือชีวิตของชาวบาน สะทอนออกมาถึง
ภูมิปญญาในการดําเนินชีวิตอยางมีเอกภาพเหมือนสามมุมของ รูปสามเหลี่ยม ภูมิปญญาจึงเปน
รากฐานในการดําเนินชีวิตของชาวบาน
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย43 ไดกลาวถึง ภูมิปญญาเปนสินทรัพยของ
ประชาชนและชุมชนที่มีการสั่งสมทุนทางปญญา ความรู วัฒนธรรม ทักษะฝมือธรรมชาติของชุม
ชน ความสงบ วิถีชีวิต วัสดุตามธรรมชาติ สิ่งเหลานี้เปนพื้นฐานหรือทุนทางสังคมของชุมชน
เพราะเปนสิ่งที่ไดรับการสรางสมและสืบทอดตอ ๆ มาเปนสมบัติของคนในชุมชน
ลักษณะของภูมิปญญา
1) เกิดจากภูมิปญญาที่สืบทอดกันมาจากคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง หรือถายทอด
ความรูเดิมจากบรรพบุรุษที่มีอยูในทองถิ่น
2) เปนเรื่องของการเรียนรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความเชื่อ (Belief) และพฤติ
กรรม (Behavior) ของคนในชุมชน
3) แสดงถึงความสัมพันธระหวางคนกับคน คนกับธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
4) องครวมหรือกิจกรรมทุกอยางในวิถีชีวิต
5) เรื่องการแกไขปญหา การจัดการ การปรับตัว การเรียนรูเพื่อความอยูรอดของ
บุคคล ชุมชนและสังคม
6) แกนหลัก หรือกระบวนทัศนในการมองชีวิต เปนพื้นฐานความรูในเรื่องตาง ๆ
7) มีลักษณะเฉพาะตัวและเปนเอกลักษณของตนเอง
8) มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับความสมดุล ในการพัฒนาสังคม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.252544 ไดใหความหมายของคําวา ภูมิปญญา
วาหมายถึง พื้นความรูความสามารถ
ไสว บุญมา45 ไดกลาวถึงภูมิปญญา คือ การที่มนุษยคนพบ เรียนรูวิธีตาง ๆ เพื่อสนอง
ความตองการเบื้องตน รวมทั้งวิธีการที่ชวยในการเสาะแสวงหาสิ่งเหลานั้นไดสะดวก ความรูความ
43

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, ภูมิปญญาทองถิ่น[online]. แหลงที่มา:

http://www.tamnanotop.com/pattern.htm [2548,สิงหาคม 10]
44

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525,(กรุงเทพมหานครฯ: อักษรเจริญทัศน, 2525), อางถึงใน สถาบันราชภัฏ

สวนดุสิต, วิถีไทย,(กรุงเทพมหานครฯ: เธิรดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น, 2543)
45

ไสว บุญมา, เศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิปญญาชาติไทย.(กรุงเทพมหานครฯ: พี.เอ.ลีฟวิ่ง, 2543)
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สามารถเหลานี้อาจไดจากการลองผิดลองถูก จากการสังเกต จากการตรึกตรองดวยเหตุผล จาก
การทดลอง โดยความรูเหลานี้จะสั่งสม และถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปยังรุนตอ ๆ ไป
และไดกลาววา “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนภูมิปญญาชาติไทยโดยแท การใชภูมิปญญา
เพื่อตอบสนองความตองการของตนเองนั้น เริ่มมีการพัฒนาไปถึงจุดที่มีทุกอยางเพียงพอสนอง
ความตองการเบื้องตนเพื่อการดํารงชีวิต
มีอาหารเพียงพอตามจํานวนและปริมาณที่รางกาย
ตองการ มีที่อยูอาศัยที่ปกปองอยางเพียงพอจากความหนาวรอนและความเปลี่ยนแปลงของธรรม
ชาติ มีเครื่องนุงหมเหมาะสมกับสภาพอากาศ และมียารักษาโรคและเทคโนโลยีเพียงพอที่จะ
บําบัดโรคตาง ๆ ได ซึ่งตรงกับที่สมัยแรก ๆ มนุษยรูจักการปลูกพืชและเลี้ยงสัตวเพื่อตอบสนอง
ความตองการเบื้องตนของตน
ไสว บุญมา ไดยกตัวอยางเรื่องภูมิปญญาของครอบครัวตนเองเมื่อสมัยกอนวา อาหาร
นั้นก็จะมีขาว และปลาเปนหลัก ผักก็ปลูกเองหรือหาเก็บเอาตามทุงนา ตามปา เชื้อเพลิงหุงตมก็
ไดจากฟนและถานที่ทําจากไมในนา เครื่องนุงหมก็ทอเองเสียสวนหนึ่ง ที่อยูอาศัยก็ใชวัสดุสวน
หนึ่งที่ไมตองหาซื้อ เชน ไมไผ แฝก และปรือ ยารักษาโรคสวนหนึ่งทําจากสมุนไพรที่หาเองจาก
สวนและปา
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต46 ไดใหความหมายวา ภูมิปญญา เปนเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งที่มี
ความจําเปนตอการดํารงชีวิตคือ ปจจัยสี่ เพราะเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอมนุษยทั่วไปทุกสังคม
โดยเปนความรูความสามารถเกี่ยวกับการกินการดื่ม เสื้อผาเครื่องนุงหม การสรางบานหรือที่อยู
อาศัย และการดูแลสุขภาพอนามัย
เอกวิทย ณ ถลาง47 ไดกลาวถึง ภูมิปญญาของคนไทย วาเกิดจาก ความสามารถและ
ประสบการณสั่งสมที่เรียนรูจากการปรับตัวกับภาวะภูมิศาสตร ระบบนิเวศ เหตุการณและบริบท
ทางสังคมวัฒนธรรมอันยาวนาน มีพลวัต มีความตอเนื่อง มีเกิด มีเปลี่ยนแปร มีดับสูญ มีเกิด
ใหม มีผลิตซ้ํา มีแตกแขนง มีการประยุกตใชใหม ทําใหเกิดความรูใหมอยางไมหยุดยั้ง
ในการปรับตัวตามโลกทุนนิยม เราจะอยูรอดปลอดภัยหรือไมก็ขึ้นอยูกับสติปญญาความ
สามารถในการเรียนรู โดยมีทุนทางวัฒนธรรม ไดแก ภูมิปญญา และศักยภาพของเรา มีกระบวน
การการเรียนรูและปรับตัวอยูเสมอ สามารถระดมเอาความรูและเทคนิควิทยาการใหม ๆ มาใชให
พอเหมาะกับความตองการและสภาพแวดลอมทั้งกายภาพและทางวัฒนธรรม พรอมกับการใชภูมิ
ปญญามาประยุกตใชกับวิทยาการใหม ๆ เพื่อทําใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
46

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, วิถีไทย,(กรุงเทพมหานครฯ: เธิรดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น, 2543)

47

เอกวิทย ณ ถลาง, ศักยภาพในไทวิถี,(กรุงเทพมหานครฯ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2545)
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ภูมิปญญาทองถิ่น
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย48 ไดกลาวถึง ภูมิปญญาทองถิ่น หรือภูมิ
ปญญาชาวบาน หรือภูมิปญญาไทย หมายถึง สิ่งที่เปนองคความรูของชาวบานที่เกิดจากการสั่ง
สม สะสม สามารถคิดเอง ทําเอง เปนความรูแบบองครวม สามารถถายทอดได มีความเชื่อม
โยงบูรณาการ นําไปใชในการดําเนินชีวิตไดอยางเปนสุขหรือปองกันและแกไขปญหาของทองถิ่น
ได
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม49 ไดใหความหมาย ภูมิปญญา
ทองถิ่น หรือภูมิปญญาชาวบาน เปนสิ่งที่ชาวบานคิดขึ้นเพื่อแกปญหาการดําเนินชีวิตในทองถิ่น
เชน การรักษาโรคแบบพื้นบาน
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ50 ไดกลาวถึงภูมิปญญาทองถิ่นวา
ภูมิปญญา (local wisdom) เปนสมบัติที่ล้ําคาที่ทองถิ่นไดสะสมมาเปนเวลายาวนานหากไดนํามา
เพิ่มเติม ความรู (knowledge) โดยเฉพาะความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีก็จะทําใหภูมิ
ปญญาดังกลาวมีคากลายเปนนวัตกรรมนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน สอดคลองกับ
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอไป
ไสว บุญมา51 ไดกลาวถึงภูมิปญญาทองถิ่น คือ ภูมิปญญา กระบวนการทํากิจกรรมตาง
ๆ ที่ทําใหความรูความสามารถของชุมชนสั่งสมขึ้นเรื่อย ๆ และถายทอดจากคนรุนหนึ่งไปยังรุนตอ
ๆ ไป
และไดกลาววา ชาติใดที่สูญเสียภูมิปญญาของตนที่จะผลิตสิ่งตาง ๆ ไดพอเพียงเพื่อตอบ
สนองความตองการเบื้องตนของคนในชาติ ชาตินั้นเสี่ยงตอความลมสลายมากที่สุด แสดงใหเห็น
วา ภูมิปญญา มีความสําคัญตอการดํารงอยูของชาตินั้น ๆ เชนกัน ประเด็นสําคัญจึงอยูที่วาจะทํา
อยางไรจึงจะไมลืม ภูมิปญญาชาวบาน ในขณะที่เราพัฒนาเศรษฐกิจไปเรื่อย ๆ และพรอมที่จะนํา
ออกมาใชอยางแพรหลายเมื่อยามจําเปน

48

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, ภูมิปญญาทองถิ่น[online]. แหลงที่มา:

http://www.tamnanotop.com/pattern.htm [2548,สิงหาคม 10]
49

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, ภูมิปญญา[online]. แหลงที่มา:

http://www.tungmahamek.ac.th/social/html/wisdom1.html [2548,สิงหาคม 10]
50

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ, การนําไปใชประโยชนเชิงเศรษฐกิจชุมชน[online]. แหลงที่มา:

http://www.nstda.or.th/service/rural/ [2548,สิงหาคม 10]
51

ไสว บุญมา, เศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิปญญาชาติไทย.(กรุงเทพมหานครฯ: พี.เอ.ลีฟวิ่ง, 2543)
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เสรี พงศพิศ52 ไดใหกลาววาการที่ชนใดที่ดํารงความเปนกลุม ชนชาติ มาเปนเวลานาน
ตองมีภูมิปญญาของกลุมนั้น ๆ อันเรียกรวม ๆ วา ภูมิปญญาทองถิ่น (Local Wisdom) โดยภูมิ
ปญญาทองถิ่นจะสะสมมาจากประสบการณของชีวิต สังคม ในสภาพแวดลอมที่แตกตางกันออก
ไป และถายทอดสืบตอกันตอมาเปนวัฒนธรรม
โดยสรุปภูมิปญญาทองถิ่นนั้นจะมีวัฒนธรรมเปนพื้นฐาน ไมใชวิทยาศาสตร มีความ
จําเพาะลงไปกับทองถิ่น มีความเชื่อมโยง และบูรณาการ รวมถึงมีการเคารพผูอาวุโส

สรุป

เสรี พงศพิศ(2536)

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ(2548)

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(2548)

เอกวิทย ณ ถลาง(2545)

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต(2543)

ไสว บุญมา(2543)

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525

กรมการพัฒนาชุมชน(2548)

กรมสงเสริมการเกษตร(2548)

ภูมิปญญาทองถิ่น

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม(2548)

จึงอาจสรุปไดวาภูมิปญญาทองถิ่น เปนสติปญญา เปนองคความรู เปนสิ่งที่ชาวบานคิด
และทําขึ้นเพื่อตอบสนองปจจัยสี่ และแกปญหาการดําเนินชีวิตในทองถิ่น ซึ่งอาจจะแตกตางกัน
ออกไปตามสภาพความเปนอยู หรือลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่ และเปนรากฐานของการดําเนิน
ชีวิต ซึ่งชาวบานสามารถถายทอดความรูไปสูคนรุนหลังได
ภูมิปญญาทองถิ่นเปนสวนสําคัญในการพัฒนาประเทศโดยการนําเอาองคความรู ภูมิ
ปญญามาประยุกตใชกับวิทยาการสมัยใหมมาใชใหพอเหมาะกับความตองการ และสภาพแวด
ลอมทั้งกายภาพและทางวัฒนธรรมเพื่อทําใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง
ของโลก
ตารางที่ 2.4 แสดงสรุปความหมายของภูมิปญญาทองถิ่น

ความรู ทักษะที่มนุษยไดจากประสบการณ และถายทอดตอมา
ใชสรางประโยชนหรือใชแกปญหาที่ตนตั้งถิ่นฐานอยู
ตอบสนองความตองการพื้นฐาน

52

เสรี พงศพิศ,บรรณาธิการ, ภูมิปญญาชาวบานกับการพัฒนาชนบท เลม1.(กรุงเทพมหานครฯ: บริษัท อัมรินทรพริ้นติ้งก

รุพ จํากัด, 2536)
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2.3.2 ประเภทของภูมิปญญาทองถิ่น
กรมสงเสริมการเกษตร53 ไดแบงภูมิปญญาออกเปน 2 ลักษณะคือ
1) ลักษณะที่เปนนามธรรม เปนโลกทัศนชีวทัศน เปนปรัชญาในการดําเนินชีวิต เปน
เรื่องเกี่ยวกับการเกิด แก เจ็บ ตาย คุณคา และความหมายของทุกสิ่งในชีวิตประจําวัน
2) ลักษณะที่เปนรูปธรรม เปนเรื่องเกี่ยวกับเฉพาะดานตาง ๆ เชน การทํามาหากิน การ
เกษตร หัตถกรรม ศิลปดนตรี และอื่น ๆ
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต54 ไดแบงภูมิปญญาไทยในดานตาง ๆ ดังนี้
1) ภูมิปญญาไทยดานอาหารและเครื่องดื่ม
โดยปกติจะประกอบไปดวยภูมิปญญา
เกี่ยวกับการปลูกขาว
2) ภูมิปญญาไทยดานการแตงกาย โดยใชพืช และสัตวมาถักทอเปนเครื่องนุงหม ไดแก
ฝาย และหมอน ตัวไหม
3) ภูมิปญญาไทยดานที่อยูอาศัย โดยแตละภูมิภาคจะมีบานเรือนที่แตกตางกันออกไป
ตามสภาพภูมิอากาศ โดยทางภาคเหนือนิยมสรางบานเพื่อใหรับแดดเนื่องจากมีอากาศเย็น และ
เมื่อปลูกบานเสร็จนิยมสราง “ศาลพระภูม”ิ ไวเพื่อความเปนศิริมงคล และปลูกตนไมบริเวณบาน
เพื่อใหรมเงา และไมดอกไมประดับ เพื่อใชบูชาพระ ดานหลังบานนิยมปลูกผักสวนครัวเพื่อใชนํา
มาประกอบอาหารชวยประหยัดคาใชจาย สําหรับไมยืนตนนิยมปลูกไมมงคล เชื่อวาจะมีผลดีตอ
ครอบครัว นอกจากไมใหรมเงาแลวนิยมปลูกไมผลเพื่อนํามาบริโภคดวย
4) ภูมิปญญาไทยดานสุขภาพอนามัย เปนการคนควาเพื่อเอาสิ่งที่มีอยูในธรรมชาติ คือ
พืช สัตว และแรธาตุตาง ๆ มาใชประโยชนในการรักษาโรคที่เกิดขึ้น
ภูมิปญญาไทยเกี่ยวกับความคิดความเชื่อ มีความเชื่อในรูปแบบตาง ๆ มากมาย และยัง
คงพูดถึงความเชื่อเรื่องไมมงคล 9 ชนิดที่นํามาปลูกภายในบริเวณบาน ซึ่งประกอบไปดวย ไมราช
พฤกษ ไมขนุน ไมชัยพฤกษ ไมทองหลาง ไมไผสีสุก ไมทรงบาดาล ไมสัก ไมพะยูง และไม
กันเกรา
เอกวิทย ณ ถลาง55 ไดแบงประเภทของภูมิปญญาลานนาไว 6 ประเภท ดังนี้
1) ลักษณะการตั้งถิ่นฐานตามระบบนิเวศ

53

กรมสงเสริมการเกษตร, ภูมิปญญาชาวบาน[online]. แหลงทีม่ า:

http://www.deqp.go.th/data_env/coastline/peo_1.html [2548,สิงหาคม 10]
54

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, วิถีไทย,(กรุงเทพมหานครฯ: เธิรดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น, 2543)
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เอกวิทย ณ ถลาง, ภูมิปญญาลานนา,(กรุงเทพมหานครฯ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2544)
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การตั้งถิ่นฐานของชาวลานนานิยมตั้งอยู ณ ใจกลางของที่ราบระหวางเขา ซึ่งเอื้อตอการ
กสิกรรมที่เลี้ยงคนไดจํานวนมาก มีการปลูกขาวแบบ นาเมือง หรือ การทํานาที่ใชน้ําทวมขังหลอ
เลี้ยงตนขาว (Wet rice cultivation) ซึ่งมีความแนนอนและไดผลผลิตสูง โดยอาศัยชลประทานที่
เรียกวา “เหมืองฝาย” อันเปนระบบการจัดสรรน้ําเขาไปหลอเลี้ยงไรนา เปนการแสดงใหเห็นวา
มนุษยเขาใจธรรมชาติ โดยเฉพาะลักษณะของภูมิประเทศ แลวออกแบบการชลประทานตาม
ลักษณะพื้นที่ เพื่อใหน้ําไหลจากที่สูงลงสูที่ต่ําตามแนวลําเหมือง อันนับวาเปนการปรับธรรมชาติ
มาเกื้อกูลเลี้ยงชีวิตคนไดอยางผสมกลมกลืนกับสภาพแวดลอม
“ลักษณะของหมูบานมี 2 ลักษณะคือ หมูบานแบบเกาะกลุมแนนเปนกระจุกบนที่ดอน
และหมูบานที่เรียงรายเปนเสนแถบตามผนังของลําน้ําใหญ ๆ การติดตอระหวางชุมชนแตเดิมใช
เสนทางเกวียนเปนทางสัญจรหลัก ทุกหมูบานจะมีวัดเปนศูนยกลางของชุมชน วัดมักจะหางจาก
หมูบานออกมา กลุมหมูบานหลาย ๆ หมูบานจะมีการสรางปาชาไว หมูบานแตละหมูบานจะมี
กลุมดงไมใหญ เปนบริเวณที่ชาวบานเชื่อวาเปนที่สถิตของ “ผีเสื้อบาน” โดยชาวบานจะปลูกศาล
หรือหอผีใหเปนที่สถิตอาศัยเพื่อคอยคุมครองหมูบานผลอดจนไรนา”56
โดยทั่วไปพบวาภายในบริเวณหมูบานของชาวลานนาจะจัดพื้นที่วางไวในใจกลางหมูบาน
เรียกวา “ขวงบาน” ซึ่งโดยหนาที่เปนลานอเนกประสงค เปนสมบัติสาธารณะที่ชาวบานจะชวยกัน
เก็บกวาดดูแลใหเรียบรอย ชายขอบรั้วบานและหลังบานจะเปนสวนผลไม ไมยืนตนไดแก มะมวง
มะปราง มะเฟอง กระทอน มะกรูด มะนาว หมาก มะพราว มะรุม เพกา แค ละมุด สมโอ
ฝกเฮียด ผักฮวน ฯลฯ รวมไปถึง กลวย ออย การแบงอาณาเขตระหวางครัวเรือนนิยมทําเปนรั้ว
ไมไผขัดแตะเพียงเพื่อใหเกิดความเปนสวนตัว และปลูกไมพุมเตี้ย ไมดอก และไมเลื้อยที่กินได
เชน บวบ ตําลึง มะระ ผักปลัง ถั่วแปบ ชะอม เปนตน บริเวณเสนทางสัญจรนิยมปลูกไผ
ขอย และไมพุมที่ใชกันกระแสลมแรงเขาบาน ไมตาง ๆ ที่ปลูกลวนอํานวยประโยชนใชสอยทั้งสิ้น
พื้นที่ในเขตบานมีสิ่งปลูกสรางหลัก ไดแก ตัวเรือน ยุงขาว บอน้ํา และหองอาบน้ํา
สําหรับหญิงสาวที่เรียกวา “ตอบอาบน้ํา” รอบ ๆ บอน้ําจะปลูกไมพุม ไมลมลุก ไมที่มีดอกหอม
ไมพุมจะปลูกไมที่มีใบดกงดงามเพือ่ บังสายตาขณะอาบน้ํา สวนน้ําที่ใชอาบหรือซักลางแลวจะ
ระบายไปสูไมพุมที่ปลูกเปนแนว ตลอดจนไมคลุมดินที่ปลูกไวกิน เชน ชะพลู สะระแหน ผักไผ
ผักคาวตอง โดยน้ําใชแลวจะไมสูญไปโดยเปลาประโยชน เพราะผักที่ปลูกไวใกล ๆ จะดูดซับไว
เกือบหมด และไมทําใหสภาพแวดลอมเกิดมลภาวะ
56

วิวัฒน เตมียพันธ, “สภาพแวดลอมทางกายภาพของแหลงพํานักอาศัยและเรือนลานนา,” ในรวมบทความการสัมมนา

ลานนาคดี เรื่อง ภูมิปญญาชาวบานลานนา, 11-15 ธันวาคม 2533 จัดโดยวิทยาลัยครูเชียงใหม, อางถึงใน เอกวิทย ณ ถลาง, ภูมิ
ปญญาลานนา,(กรุงเทพมหานครฯ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2544)
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เรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งคือบอน้ําสําหรับดื่มกินและใชงาน โดยนิยมดื่มน้ําจากบอขุดมาก
กวาหอยหนอง สําหรับน้ําจากลําเหมืองฝายจะใชเพื่อการทํานาทําไรเปนสําคัญ ชาวบานจะไม
ระบายน้ําเสียลงสูลําเหมือง ลําเหมืองจึงใสสะอาด อีกทั้งสองขางลําเหมืองจะปลูกพืชพื้นบานขึ้น
หนาแนน เชน เฟรนนานาชนิด ผักกูด บอน พุทธรักษา
2) เหมืองฝาย การจัดการน้ําและการจัดระเบียบทางสังคมลานนา
การเอาน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติเขามาหลอเลี้ยงบริเวณไรนา จึงเปนความชาญฉลาด
ของมนุษยในการหาประโยชนจากธรรมชาติ
ระบบเหมืองฝายไดมีการพัฒนามานานหลาย
ศตวรรษตอเนื่องกัน จึงเปนโครงสรางพื้นฐาน และเปนลักษณะเดนทางเศรษฐกิจลานนา และเปน
ที่มาของการจัดระเบียบทางสังคม และวัฒนธรรมของชุมชนลานนา อันตรงกับที่ พงศาวดารโยนก
57
ไดกลาวถึงการทําเหมืองฝายของกลุมชนเงินยางเชิงแสน โดยจารึกไววา “ครั้งพระพุทธศาสนา
กาลลวงได 12 พรรษา พระองคเชือง...... แลวใหขุดเหมืองใหญกอแมน้ําสายทดน้ําขึ้นเลี้ยงนา
แควนซาย ใหราษฎรไดทํานาโดยสะดวก....” เหมืองฝายของสังคมชาวนานี้ยังคงมีประเพณีสืบมา
จนปจจุบัน
ภูมิประเทศในการสรางเหมืองฝายนิยมเลือกบริเวณทีม่ ีลําหวย ณ ทําเลที่น้ําไหลลงมา
จากหุบเขา หรือกลาวไดวาเปนตอนบนสุดของที่ราบ เมื่อกั้นทํานบแลวก็จะสงน้ําไปตามลําเหมือง
หรือคลองสงน้ําที่ขุดขึ้น น้ํานี้จะถูกปนเขาสูไรนาเบื้องลาง ในกรอบอางอิงของชาวบานลานนา
“ฝาย” เปนทํานบกั้นน้ําขนาดใหญ “แต” เปนทํานบหรือประตูน้ําที่แยกจากฝายเขาสูเหมืองขนาด
เล็ก “ตาง” เปนประตูน้ําเล็กแยกน้ําจากแตไปสูไรนา และ “ตอน” เปนทํานบตลองยอยที่มีขนาด
เล็กสุดที่จายน้ําเขาสูที่นาแตละแปลง
ในแงเทคโนโลยีพื้นบาน การสรางฝายใชไมเปนหลักไปตอกกั้นลําน้ําเปนแนวหนา ใชไม
พุมและแขนงไมบรรจุลงไป โคนเสาทําเปนตะแกรงสานดวยไมไผ แลวเอาหิน กรวด ทราย ที่น้ํา
พัดมาเททับลงไปใหแนนหนาก็จะไดคันกั้นน้ํา เมื่อกั้นน้ําไว น้ําที่ไหลสูงกวาก็จะคอย ๆ เออสูงขึ้น
แลวไหลไปตามลําเหมืองหรือคลองสงน้ํา แจกจายไปตาม แต ตาง ตอน ที่ทําขึ้นตามระดับที่คอย
ๆ ลาดเทของพื้นที่
ในระบบการจัดตั้งของชาวบาน หัวหนาใหญที่คอยดูแลเหมืองฝายใหเกิดประโยชนเหมาะ
สมเรียกวา “แกฝาย” สวนการระบายน้ําเขาไปหลอเลี้ยงไรนาใหทั่วถึงก็ตองมีผูใหญจัดการเรียกวา
“แกเหมือง” โดยตองไดรับการเลือกจากคุณธรรม ความเชื่อถือจากชาวบาน แกเหมืองจึงตองเปน
57

พระยาประชากิจกรจักร, พงศาวดารโยนก , อางถึงใน เอกวิทย ณ ถลาง, ภูมิปญญาลานนา,(กรุงเทพมหานครฯ:

อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2544)
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คนที่สามารถเขากับชาวบานทุกคนได สวนแกฝายก็ไดรับเลือกจากแกเหมืองที่มีลักษณะเปนผูนํา
สูงและเปนที่ยอมรับนําถือ เพราะตองเปนหัวหนาของแกเหมืองทั้งหมด
หนาที่ของแกเหมือง
· จัดสรรปนน้ําในหมูบานใหทั่วถึงยุติธรรม
· ตรวจตราดูแลลําเหมืองและประตูน้ําในหมูบานไมใหชํารุดเสียหาย
· นัดหมายชาวบานใหมาชวยกันทําและซอมแซมเหมืองฝาย
· รับความคิดและคําสั่งจากแกฝายมาสูการปฏิบัติในหมูบาน ภายใตการควบคุมดู
แลของตน
· แกปญหาและตัดสินเมื่อเกิดกรณีพิพาทเรื่องน้ําในหมูบาน
· ทําบัญชีรายชื่อชาวนาผูร วมใชน้ําและเปนสมาชิกของระบบเหมืองฝาย
หนาที่ของแกฝาย
· ตัดสินใจเกี่ยวกับการสรางและบํารุงรักษาเหมืองฝาย รวมทั้งการขุดลอกและตก
แตงซอมแซมลําเหมือง
· เก็บบัญชีรายชื่อชาวนาผูรวมใชน้ําและเปนสมาชิกของระบบ
· ตรวจตราและควบคุมการจัดสรรปนน้ําใหแกสมาชิกใหทั่วถึงทุกหมูบานในเครือ
ขาย
· ตรวจตราดูแลประตูน้ํา (แต ตาง ตอน) ของทุกหมูบานใหอยูในสภาพเรียบรอยใช
การได หากพบวามีผูใดฝาฝนระเบียบหรือทําความเสียหาย ก็ตองหาตัวมารับ
โทษ ปรับไหม หรือสงตัวสงเรื่องราวใหฝายปกครองดําเนินการ
· ตัดสินใจและกําหนดวันเวลาในการเกณฑแรงงานเพื่อสรางหรือซอมแซมฝาย ขุด
ลอกตกแตงลําเหมือง ซอมบํารุงประตูน้ํา และ “เลี้ยงผีเหมืองฝาย” ซึ่งนิยมทํา
กันในชวงหนาแลงหลังสงกรานต อันเปนเวลายางเขาฤดูฝน
· ประสานงานกับฝายบานเมือง โดยเฉพาะฝายปกครอง เพื่อนําเสนอปญหา
ความเดือดรอนที่ชาวบานและตนเองไมสามารถแกปญหาได เชน เรื่องที่ไดรับผล
กระทบจากปญหานอกพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ ปญหางบประมาณ หรือการไกล
เกลี่ยขอพิพาทที่เกินอํานาจหนาที่และบารมีของตน
· เปนผูตัดสินถาเกิดกรณีพิพาทเรื่องน้ําเกินขอบเขตหนาที่ของแกเหมือง แตใน
กรณีที่มีคนอื่นที่ไมใชสมาชิกของระบบมาทําความเดือดรอนแกเหมืองฝาย เชน
มากั้นน้ําจับปลา หรือมาขุดเหมืองฝายทําใหเกิดความเสียหาย แกฝายตองแจง
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ใหกํานันผูใหญและฝายบานเมืองดําเนินการ จะไมตัดสินเอง แตถาเปนชาวนา
ชาวไรในเครือขายความรับผิดชอบ ก็มีหนาที่ตองตัดสินปญหาใหเปนที่พอใจกัน
ทุกฝาย ตอเมื่อเกินกําลังจึงแจงฝายบานเมือง
· ใหความคุมครองดูแลประโยชนสวนรวมของชาวนาชาวไรในพื้นที่ชลประทานที่รับ
ผิดชอบ
เพื่อเปนการตอบแทนภาระหนาที่ของแกเหมืองแกฝาย แกฝายจะไดรับยกเวนภาษีที่ดิน
30 ไร แกเหมืองไดรับยกเวนลดหลั่นกันไป และไดรับสวนแบงขาว โดยแกเหมืองจะไดรับไรละ 3
กิโลกรัม ซึ่งแกเหมืองจะปนใหแกฝาย 1 กิโลกรัม
3) สมุนไพรพื้นบานลานนา
การเก็บและการใชสมุนไพรพื้นบานนั้นเปนภูมิปญญาอยางหนึ่งในการแสวงหาปจจัยพื้น
ฐานจากธรรมชาติ เพื่อชวยใหสามารถดํารงชีวิตอยูได โดยจะเปนพืชที่ขึ้นอยูตามธรรมชาติ ถามี
การเคลื่อนยายไปปลูกยังพื้นที่อื่นก็จะทําใหคุณคาทางยาลดลง และจะตองเก็บพืชใหถูกตองกับ
ฤดูกาลที่พืชนั้น ๆ เจริญเติบโต ลึกลงไปอีกคือตองเก็บตามยาม อันสะทอนถึงความเขาใจกลไก
ในธรรมชาติ ระบบนิเวศ และการทํางานของพืชกับกาลเวลา
จากประสบการณของแพทยพื้นบานโดยเฉพาะในลานนาถือวาถาใชครบพระเจาหาพระ
องค คือ ใชทั้งใบ ราก กาน เปลือก และแกนของพืชสมุนไพรก็จะไดผลดี
4) ระบบคุณคาหรืออุดมการณที่ปรากฏอยูในความเชื่อและพิธีกรรมของลานนา
5) ภาษิตและคําคมลานนา
6) ประดิษฐกรรมพืน้ บานลานนา
เปนการแสดงออกอีกอยางหนึ่งที่เปนรูปธรรมของภูมิปญญาในการแกปญหาการครองชีพ
และสรางสรรคศิลปะหัตถกรรมจากวัสดุสิ่งของที่หาไดจากสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ ซึ่งสั่งสมกัน
มาเปนวัฒนธรรม โดย ธีรลักษณ วงศคําแนน58 ไดตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับศิลปะในการนําพลังงาน
มาใชกับเครื่องมือที่ประดิษฐขึ้นเปน 3 ลักษณะ คือ
6.1) พลังงานคน
6.2) พลังงานสัตว
6.3) พลังงานธรรมชาติ
ประเภทของภูมิปญญาในจังหวัดนาน
58

ธีรลักษณ วงศคําแนน, เทคนิควิทยาพื้นบานภาคเหนือ จังหวัดลําปาง, เอกสารประกอบการสอน ภาควิชาหัตถศึกษาและ

อุตสาหกรรมศิลป วิทยลัยครูลําปาง สหวิทยาลานนา: 2532, อางถึงใน เอกวิทย ณ ถลาง, ภูมิปญญาลานนา,(กรุงเทพมหานครฯ:
อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2544)
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สมัยโบราณเศรษฐกิจของเมืองนานเปนเศรษฐกิจหมูบานแบบเลี้ยงดูตนเอง59 ไมนิยมการ
ซื้อขาย การคาขายระยะไกลของนานดําเนินไปโดยพวกฮอหรือพวกเงี้ยว และพวกพอคาชาวเขิน
จากเชียงตุง ซึ่งเอาฝนดิบและมามาขาย ชาวบานมักไมทําการคาขนาดใหญ มีการผลิตขาวเพียง
พอตอการบริโภคในแตละป แมจะปลูกขาวไดมากแตใชบริโภคเพียงในทองถิ่นเชนเดียวกับยาสูบ
อยางไรก็ตามนานมีของปา และทรัพยากรธรรมชาติที่ชาวบานนํามาขายที่สําคัญ คือ เกลือ
สินเธาว เปนการคาที่ดําเนินมาแตโบราณ นอกจากนี้ยังมีไมสัก ฝาย ยาสูบ ครั่ง สีเสียด งาชาง
เขากวางออน กระดูกชาง ไหมดิบ หนังกวาง หนังควาย และชาง โดยสงไปขายเชียงใหม และ
พมา
จังหวัดนานมีภูมิปญญาชาวบานและเทคโนโลยีทองถิ่น60ที่สั่งสมกันมาดังนี้
1) เหมืองฝาย : ระบบการจัดการน้ําของเมืองนาน
ตามลักษณะภูมิประเทศของเมืองนานซึ่งเปนเทือกเขาสลับซับซอน และมีชุมชนตั้งอยู
บริเวณที่ราบของแองน้ํา และที่ราบลุมแมน้ํา พื้นที่จึงลดหลั่นกันสูพื้นราบ การทําการเกษตรของ
ชาวนานจึงมีการทํานาอยู 2 แบบ คือ การทํานาแบบ”นาน้ําฟาที่ตองอาศัยน้ําฝน และในพื้นราบ”
นาน้ําเหมือง”
การสรางเหมืองฝาย จะทําเปนลักษณะฝายเล็ก ๆ กั้นตามลําธาร หรือลําหวยใหไหลเขาสู
ชุมชนเปนทางน้ําเล็ก ๆ กวางประมาณ 1-2 ศอกลึกประมาณ 1-1ศอกครึ่ง คอเคี้ยวไปตามบาน
เรือนตาง ๆ ชุมชนรวมตัวกันจัดทําเหมืองฝายขึ้นมาเอง ตอมาระบบเหมืองฝายไดมีการพัฒนาตอ
มายาวนานหลายรอยปตอเนื่องและสั่งสมกันมาเปนการจัดระเบียบเหมืองฝาย ซึ่งสะทอนถึงภูมิ
ปญญาของบรรพชนชาวนาน
การดูแลบํารุงรักษา และการชลประทานในเมืองนาน ในแตละหมูบ านจะมีหัวหนาที่ชาว
บานเรียกวา “นายฝาย” คอยดูแลเหมืองฝายโดยชาวบานจะเปนผูจัดตั้งมีอํานาจที่จะทําการซอม
บํารุงรักษา และไขน้ํา “นายฝาย” เดิมไมตองทํานาเลยถึงเวลาเก็บเกี่ยวขาว ชาวบานในกลุมตาง
ๆ ก็จะนําเอาขาวมาใหนายฝาย แตในปจจุบันนี้จะจายเปนเงินคาทํางานแกนายฝาย หากระบบ
ใหญขึ้นก็จะมี “แกเหมือง” ทําหนาที่คอยประสานงาน สํารวจความตองการน้ําของชาวนา และ
ตองตัดสินใจแกปญหากรณีเกิดขอพิพาทเรื่องน้ําในหมูบาน
2) ชาวนาน : การรักษาโรค
59

คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิ

ปญญาจังหวัดนาน,(กรุงเทพมหานครฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2544)
60

คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิ

ปญญาจังหวัดนาน,(กรุงเทพมหานครฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2544)
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สภาพปจจุบันพื้นฐานการดํารงชีพของชาวเมืองนานในเรื่องอาหาร ยารักษาโรค เครื่อง
นุงหมและที่อยูอาศัยมีการสั่งสมประสบการณความรูเกี่ยวกับพืชพันธุปาไมและธรรมชาติมาแต
อดีต และถายโยงสืบทอดความรูมาถึงปจจุบัน โดยบรรพชนของชาวนานไดใชวิธีลองผิดลองถูก
ในอดีต และจากการทดลองศึกษาผลไดกอเกิดความรูประสบการณ และพัฒนาวิธีการรักษาโรค
สืบทอดแกลูกหลานตอไป
3) ประดิษฐกรรมพื้นเมืองนาน
ชาวเมืองนานในอดีตไดประดิษฐเครื่องมือ เครื่องใช หลากหลายรูปแบบ โดยการใชภูมิ
ปญญาสรางสรรคศิลปกรรมจากวัสดุที่หาไดจากสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ
นํามาดัดแปลงใช
ประโยชนในการดํารงชีพ ซึ่งการสรางสรรคสิ่งประดิษฐเหลานี้ผานการปรับปรุงมาตามลําดับ จน
กลายเปนเครื่องใชพื้นบานที่แสดงออกมาถึงสุนทรียภาพ และมีคุณคาอยางสูง
4) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม : การบวชปา บวชตนไม และการสืบ
ชะตาขุนน้ํานาน
การบวชตนไม หรือบวชปา เปนการนําเอาพิธีกรรมทีไ่ ดถือปฏิบัติกันมาประยุกตใชโดย
วัตถุประสงคใหม เพื่อแกปญหาในสถานการณใหม เมื่อความเชื่อ-ศรัทธายังมีคุณคาทางจิตใจ
ของคนอยู การฟนฟูนํามาประยุกตใชเพื่อสืบชะตาขุนน้ํานาน เกิดการเรียนรูในหมูชนวาจะตอง
ชวยกันพิทักษรักษาตนน้ําลําธารและปาเขาลําเนาไพร เมื่อมีการทําพิธีกรรมสืบชะตาแลวก็ยอมมี
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรืออํานาจเหนือธรรมชาติมาชวยปกปองคุมครองดวย ผูใดละเมิดก็จะมีอันเปนไป
จึงเปนการตออายุหรือสรางความยั่งยืนแกธรรมชาติได
ตารางที่ 2.5 แสดงสรุปประเภทของภูมิปญญาทองถิ่น
NO ประเภทภูมิปญญาทองถิ่น

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต (2543)

เอกวิทย ณ ถลาง (2544)
การปลูกพืชไวบริโภค

จังหวัดนาน (2544)

1 อาหารและเครื่องดื่ม

อาหารและเครื่องดื่ม

2 เครื่องนุงหม

เครื่องนุงหม

3 ที่อยูอาศัย

ที่อยูอาศัย

การตั้งถิ่นฐาน

การปลูกสรางบาน

4 ยารักษาโรค

ยารักษาโรค

สมุนไพรพื้นบาน

การรักษาโรค

5 ความเชื่อพิธีกรรม

ความเชื่อ ภาษิต

การบวชปา สืบชะตา

6 ประดิษฐกรรมพื้นบานลานนา

เหมืองฝาย

เหมืองฝาย

สรุป

พืชพันธุพื้นเมือง
เครื่องนุงหม

จากการศึกษาพบวามีการกลาวถึงภูมิปญญาที่เกี่ยวของกับอาหารและเครื่องดื่ม
ภูมิ
ปญญาเรื่องที่อยูอาศัย และภูมิปญญาเรื่องสุขภาพอนามัย 3 วรรณกรรม กลาวถึง ภูมิปญญา
เรื่องการแตงกาย 2 วรรณกรรม เรื่องความเชื่อพิธีกรรม ซึ่งมีลักษณะครอบคลุมเรื่องภาษิตและคํา
คมลานนา 2 วรรณกรรม และเรื่องประดิษฐกรรมพื้นบาน ซึ่งครอบคลุมเรื่องภูมิปญญาเหมืองฝาย
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2 วรรณกรรม จึงไดสรุปภูมิปญญาทองถิ่นทั้งหมด 6 ประเภท โดยเลือกศึกษาภูมิปญญาที่เกี่ยว
ของกับอาหาร และเครื่องดื่ม ภูมิปญญาเรื่องที่อยูอาศัย และภูมิปญญาเรื่องสุขภาพอนามัย เปน
เองหลัก โดยมีเรื่องความเชื่อพิธีกรรมและประดิษฐกรรมพื้นบานอยูในเรื่องของอาหารและเครื่อง
ดื่ม เพื่อนําไปเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาหมูบานในจังหวัดนานตอไป
2.4 องคประกอบทางภูมิทัศน (Landscape Elements)
Norman K.Booth61 ไดกลาวถึง องคประกอบทางภูมิทัศน โดยจําแนกไวเปนหัวขอทั้ง
หมด 6 หัวขอ ดังนี้
1) ลักษณะภูมิลักษณ (Landform)
ภูมิลักษณ คือลักษณะของภูมิประเทศที่ถูกยกตัวของเปลือกโลกขึ้นใหเกิดระยะสามมิติ
ในธรรมชาติ เชน ภูเขา หุบเขา สําหรับพื้นที่การออกแบบ ไดแก ความลาดชันของพื้นที่ ระดับ
ชั้นความสูง การยกระดับบันได ทางเดิน สวนในพื้นที่ขนาดเล็กอาจปรากฏใหเห็นในรูปแบบของ
พื้นผิว เชนทราย หิน กรวดตามทางเดินเทา เปนตน
ภูมิลักษณ เปนองคประกอบหลักและมีความสําคัญมากในการออกแบบ เปนพื้นฐาน
ของการกําหนดกิจกรรมภายนอกอาคารและองคประกอบอื่นๆในการออกแบบ รูปแบบของภูมิ
ลักษณมีหลากหลาย โดยตองวิเคราะหศักยภาพของพื้นที่เพื่อนํามาใชในการออกแบบงานภูมิ
ทัศน
2) วัสดุพืชพรรณ (Plant Meterials)
วัสดุพืชพรรณเปนสิ่งที่จําเปนในการจัดการกับสิ่งแวดลอมภายนอกอาคารตามพื้นที่ธรรม
ชาติทั่วไปและยานอาคาร และตึกตาง ๆ พืชพรรณจะเปนองคประกอบของภูมิทัศนในการจัดการ
พื้นที่วางหรือใชในการแกปญหาในพื้นที่ และถือเปนองคประกอบที่มีความสุนทรียในบรรดาองค
ประกอบอื่นๆในงานภูมิทัศน
วัสดุพืชพรรณสามารถชวยสรางความสวยงามแกสิ่งแวดลอมและการใชชีวิตของมนุษย
การใชพืชพรรณตองทําความเขาใจประโยชนใชสอยของแตละประเภทรวมถึงศักยภาพใน
สิ่งแวดลอมดวย พืชพรรณแตละชนิดสามารถใชในการปดบังมุมมองที่ไมดี สรางจุดสนใจในพื้นที่
หรือกลุมของอาคาร และปรับทิศทางแสงแดดและลม
3) สิ่งปลูกสราง (Buildings)

61

Norman K. Booth, Basic elements of landscape architectural design,(New York: Elsevier Science

Publlishing, 1983)
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สิ่งกอสรางสามารถสรางพื้นที่วางภายนอก ควบคุมปริมาณแสงอาทิตยและการสรางพื้น
ที่ใชสอยรวมกัน เนื่องจากอาคารมีประโยชนใชสอยดานในจึงสามารถที่จะนํากิจกรรมของมนุษย
ทั้งการกิน นอน ทํางาน มาเปนตัวกําหนดรูปแบบของพื้นที่อาคารไดดวย
การออกแบบงานภูมิทัศนตองคํานึงถึงรูปแบบของโครงสรางใหมีความสัมพันธกับ
ประโยชนใชสอย และสรางความตอเนื่องของการใชสอยการสิ่งปลูกสราง การออกแบบนั้น ๆ จึง
จะประสบความสําเร็จ
4) วัสดุปูพื้นผิว (Pavement)
พื้น ประโยชนใชสอยคือ เปนทางเชื่อมโยงระหวางจุดสองจุด สามารถใชเปนจุดนํา
สายตาได ใชสรางความรูสึกในการเดิน มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งทางวัสดุและผิวสัมผัส และ
สามารถสรางจังหวะของการเคลื่อนที่ ทางเดินสามารถสรางจังหวะของการเคลื่อนที่ได
พื้นสามารถใชเชื่อมตอกับพื้นที่ภายนอกอาคารและสามารถกําหนดความแตกตางระหวาง
ทางเดินและพื้นที่พักผอนโดยใชลักษณะของสี พื้นผิว หรือวัสดุที่แตกตางกันออกไป
5) งานโครงสราง (Site Structures)
คือการใชโครงสราง 3 มิติเปนองคประกอบทางภูมิทัศน เชน บันได แลมป กําแพง รั้ว
ที่นั่ง ระเบียง โครงสรางขนาดเล็ก ฯลฯ ในการสรางโครงสรางตาง ๆ ภายนอกอาคารนั้น ตองมี
ความปลอดภัยในดานประโยชนใชสอย ความเหมาะสม การประยุกตใชวัสดุตาง ๆ ไดอยาง
เหมาะสม
6) น้ํา (water)
น้ําสามารถใชเปนสวนประกอบในงานภูมิทัศน และใชสรางบรรยากาศชุมชื้น ดูดซับเสียง
เพิ่มความชุมชืน้ แกดิน และแสดงถึงการพักผอน สามารถนํามาใชไดหลายรูปแบบ เชน บอน้ํา
สระน้ํา น้ําตก โดยใชเสียง หรือใชปรากฏการณบนผิวน้ํา ชวยสรางบรรยากาศในการออกแบบได
ใหความชุมชื้นแกพืชพรรณ ลดการดูแลรักษา และสามารถใชลดอุณหภูมิในพื้นที่ขางเคียง
โดยสรุป Norman K.Booth ไดกลาวถึงองคประกอบทางภูมิทัศน โดยเนนไปในทางการ
ออกแบบ และองคประกอบที่มนุษยเปนผูสรางขึ้น โดยองคประกอบภูมิทัศนตาง ๆ จะถูกออกแบบ
ใหมีประโยชนใชสอยอยางเหมาะสม และสามารถปรับเขาสูสภาพแวดลอมเดิมไดอยางลงตัว
John Ormsbee Simonds62 ไดกลาวถึงองคประกอบภูมิทัศนโดยแบงไดดังนี้
1) พื้นดิน (Land)

62

John Ormsbee Simonds, Landscape architecture:A Manual of Site Planning and Design,(United States of

America: Halliday Lithograph, 1983)
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2) น้ํา (Water)
3) พืชพรรณ (Plants)
4) ภูมิอากาศ (Climate)
5) พื้นที่ (Site)
6) พื้นที่วาง (Space)
7) มุมมอง (Visible Landscape)
8) การสัญจร (Circulation)
9) สิ่งกอสราง (Structures)
John Ormsbee Simonds ไดกลาวถึงองคประกอบภูมิทัศนโดยเนนไปในองคประกอบที่มี
อยูในพื้นที่กอนที่จะมีการออกแบบเขาไปสูพื้นที่ เพื่อใหมีความเหมาะสมตอภูมิทัศนเดิมที่มีอยูใน
พื้นที่
Michael Lavrie63 ไดกลาวถึงองคประกอบทางภูมิทัศนในขั้นตอนการวิเคราะหพื้นที่ โดย
แบงไวดังนี้
1) ธรณีวิทยา (Geology)
2) ดิน (Soil)
3) ภูมิประเทศ (Topograghy)
4) พืชพรรณ (Vegetation)
5) สัตวในพื้นที่ (Wildlife)
6) ภูมิอากาศ (Climate)
7) สิ่งกอสรางเดิม (Existing Feature)
8) ปจจัยทางสังคม (Social Factors)
9) คุณภาพของมุมมอง (Visual Quality)
George A. Goulty64 ไดใหความหมายของคําวา องคประกอบทางภูมิทัศน วาหมายถึง
ภูมิประเทศ,พืชพรรณ,น้ํา,สิ่งที่มนุษยสรางขึ้น และองคประกอบทางกายภาพ
Wallace,Mcharg,Robert and Todd65 ไดกลาวถึงองคประกอบทางภูมิทัศนไว 3
กลุมดังนี้

63

Michael Lavrie, An Introduction to Landscape Architecture,(United States of America: Elsevier Science

Publishing Co.,Inc, 1986)
64

George A. Goulty, A Dictionary of Landscape,(Great Britain: Billing & Sons Ltd,Worcester, 1991)
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1) องคประกอบทางกายภาพ (Physical)
1.1) ภูมิอากาศ (Climate)
1.1.1) ภูมิอากาศในพื้นที่เฉพาะ (Micro-climate)
1.1.2) ภูมิอากาศในพื้นที่กวาง (Macro-climate)
1.2) เกี่ยวกับน้ํา (Hydrology)
1.2.1) น้ําผิวดิน (Surface Water)
1.2.2) น้ําใตดิน (Ground Water
1.3) ดิน (Soils)
1.3.1) การพังทลายของดิน (Soil Erosion)
1.3.2) การระบายน้ําของดิน (oil Drainage)
1.3.3) ดิน (Soils)
1.4) ภูมิศาสตรกายภาพ (Physiography)
1.4.1) ความชัน (Slope)
1.4.2) ระดับชั้นความสูง (Elevation)
1.5) ธรณีวิทยา (Geology)
1.5.1) ลักษณะพื้นผิวดิน (Surficial Geology)
1.5.2) ลักษณะชั้นหิน (Bedrock Geology)
2) องคประกอบทางชีววิทยา (Biological)
2.1) สัตว (Wildlife)
2.1.1) สัตวเลี้ยงรูปดวยนม (Mammals)
2.1.2) นก (Birds)
2.1.3) สัตวเลื้อยคลาน (Reptiles)
2.1.4) สัตวน้ํา (Fish)
2.2) พืชพรรณ (Vegetation)
2.2.1) ตนไม (Plants)
3) องคประกอบทางสังคม (Sociocultural)
3.1) สังคม (Sociocultural)
65

Wallace,Mcharg,Robert and Todd, Woodland New Community(volumes 4),( Philadelphia, 1971-1974) Calif

Frederick R. Steiner, The living landscape:an ecological approach to landscape planning,( United States of America:
McGraw-Hill,Inc, 1991
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3.1.1) มนุษย (Peoples)
ตารางที่ 2.6 แสดงสรุปองคประกอบทางภูมิทัศน
องคประกอบทางภูมิ
NO ทัศน
1 ลักษณะภูมิลักษณ

2
3
4
5
6
7
8
9

วัสดุพืชพรรณ
น้ํา
สัตวในพืน้ ที่
สิ่งปลูกสราง
วัสดุปูพื้นผิว
พื้นที่วาง
การสัญจร
ผลกระทบทางสังคม

Norman
K.Booth
1983

Michael
John Ormsbee Lavrie
Wallace,Mcharg,Robert
Simonds 1983 1986
and Todd 1971-1974
ภูมิอากาศ,พื้นที่ ภูมิอากาศ Slope,Elevation,Micro-climate,
มุมมอง
Macro-climate,Soil Erosion,
Soil Drainage,Soils,Surficial Geology
,Bedrock Geology
Plants
Surface Water,Ground Water
Mammals,Birds,Reptiles,Fish

สรุป

Peoples

การศึกษาเรื่ององคประกอบทางภูมิทัศนที่มีการกลาวถึงจากวรรณกรรมที่ทําการศึกษา
พบวา องคประกอบเรื่องลักษณะทางภูมิลักษณ และพืชพรรณมีการกลาวถึงทั้ง 4 วรรณกรรม
สวนในเรื่องน้ํา และภูมิอากาศมีการกลาวถึง 3 วรรณกรรม เรื่องสิ่งปลูกสราง งานโครงสรางและ
สัตวในพื้นที่มีการกลาวถึง 2 วรรณกรรม และเรื่องพื้นที่ พื้นที่วาง มุมมอง การสัญจร ภูมิสันฐาน
และผลกระทบทางสังคม มีการกลาวถึงเพียง 1 วรรณกรรม จากการศึกษาจึงไดทราบถึงความ
สําคัญขององคประกอบทางภูมิทัศนที่มีความหลากหลาย โดยสามารถสรุป และนํามาใชเปน
กรอบแนวคิดในการแสวงหาองคประกอบทางภูมิทัศนในจังหวัดนาน 9 องคประกอบดังนี้
1) ลักษณะทางภูมิลักษณ
2) พืชพรรณ
3) น้ํา
4) สัตวในพื้นที่
5) สิ่งกอสราง
6) วัสดุ
7) พื้นที่วาง
8) ระบบการสัญจร
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9) ปจจัยทางสังคม
จึงสรุปองคประกอบทั้ง 9 เพื่อมาใชเปนกรอบแนวคิดในการสํารวจภาคสนาม โดยเรื่อง
ภูมิอากาศ ดิน พื้นที่ มุมมอง และลักษณะทางธรณีวิทยา มีความหมายซ้ํา และแตกออกมา
จากเรื่องขององคประกอบทางภูมิลักษณ จึงรวบรวมเรื่องภูมิอากาศ ดิน พื้นที่ มุมมอง และ
ลักษณะทางธรณีวิทยาอยูในเรื่องขององคประกอบทางภูมิลักษณ จึงสรุปองคประกอบทางภูมิ
ทัศนเพื่อนํามาเปนกรอบแนวคิดในการสํารวจหาภูมิทัศนทองถิ่นของหมูบานในจังหวัดนานในองค
ประกอบทั้ง 9 ประเภทดังที่ไดกลาวถึงไวขางตน
2.5 สรุป
2.5.1 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนอยู 2 ประการ ดังนี้
1) เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวคิดที่เนนใหมีความเพียงพอของปจจัยพื้นฐานในการดํารง
ชีวิตสําหรับประชาชน และชุมชน ซึ่งตรงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนวาตองเปนการพัฒนาเพื่อตอบ
สนองใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งก็หมายถึงการมีครบดวยปจจัยพื้นฐานที่จําเปนตอการดํารงชีวิตนั้น
เอง
2) การใชทรัพยากรเพื่อประกอบใหเกิดปจจัยพื้นฐานนั้น เศรษฐกิจพอเพียงก็จะนํา
ทรัพยากรมาใชใหเพียงพอสําหรับการดํารงชีวิตอยูไดสําหรับประชาชน หรือชุมชนเทานั้น ซึ่งตรง
กับการพัฒนาที่ยั่งยืนวาในการนําทรัพยากรมาใชในการพัฒนานั้นตองใหตอบสนองตอความ
สามารถของทรัพยากรนั้น ๆ เพียงพอตอคนในรุนปจจุบัน และไมสงผลกระทบตอความตองการ
การใชทรัพยากรของคนรุนตอไป
ซึ่งตรงกับที่ ประเวศ วะสี66 ไดกลาววา แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ก็คือเศรษฐกิจสมดุล
เปนการกลับสูสมดุลของสังคม เศรษฐกิจ จิตใจ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ซึ่งจะนําไปสูความพอ
เพียง 7 ดานคือ ครอบครัวพอเพียง จิตใจ (เอื้ออาทร) พอเพียง สิ่งแวดลอมพอเพียง ชุมชนเขมแข็ง
พอเพียง ปญญาพอเพียง ฐานวัฒนธรรมพอเพียง และมีความมั่นคงพอเพียง และเมื่อทุกสิ่งทุก
อยางพอเพียง ยอมเกิดความสมดุล และความสมดุลนั้นจะนําไปสูความปกติ และยั่งยืน
แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจึงเปนแนวทางหนึ่งในการปฏิบัติที่สามารถทําใหเกิดความ
ยั่งยืนไดตอไป ทั้งในดานของการพัฒนาจิตใจ และความตองการพื้นฐานสําหรับประชาน ชุมชน
จนไปถึงประเทศชาติ
66

ประเวศ วะสี, เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคมแนวทางพลิกฟนเศรษฐกิจสังคม อางถึงใน ปยบุตร หลอไกรเลิศ.

เศรษฐกิจพอเพียง,(กรุงเทพมหานครฯ: เอเซียแปซิฟคส พริ้นติ้ง, 2546)
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2.5.2 เศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปญญาทองถิ่น
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมีความเชื่อมโยงกับภูมิปญญาทองถิ่นดังนี้
เศรษฐกิจพอเพียง คือความสามารถในการใช และจัดการทรัพยากร เพื่อตอบสนอง
ความตองการดานปจจัยสี่ของประชาชน และสังคมนั้น ๆ ไดอยางเพียงพอ ตรงกับภูมิปญญาทอง
ถิ่นทีเ่ ปนสติปญญา องคความรู และเปนสิ่งที่คิดขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการดานปจจัยสี่
และแกปญหาการดําเนินชีวิตเชนกัน ซึ่งแสดงใหเห็นวาแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเปนหนึ่ง
ในภูมิปญญาที่เกิดขึ้นนั่นเอง
ไสว บุญมา67 ไดเขียนในหนังสือเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง:ภูมิปญญาชาติไทย เพื่อแสดง
ใหเห็นวาแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเปนภูมิปญญาชาติไทย เนื่องจากการใชภูมิปญญา
เพื่อตอบสนองความตองการของตนเองนั้น เริ่มมีการพัฒนาไปถึงจุดที่มีทุกอยางเพียงพอสนอง
ความตองการเบื้องตนเพื่อการดํารงชีวิต มีอาหารเพียงพอ มีที่อยูอาศัยอยางเพียงพอ มีเครื่องนุง
หมเหมาะสม และมียารักษาโรคและเทคโนโลยีเพียงพอ ซึ่งตรงกับวิธีการปฏิบัติตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงเชนกัน
จากการศึกษากรณีศึกษาการรักษาปาชุมชนของชาวบานทุงยาว บัณฑร ออนคํา68 กลาว
วาเปนกรณีศึกษาที่แสดงใหเห็นถึงระบบการจัดการทรัพยากรซึ่งมีความสัมพันธกับระบบเศรษฐกิจ
ชุมชน ซึ่งสามารถมองเห็นถึงมิติทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจพอเพียงทั้งในทางดานความสัมพันธ
และความเชื่อดั้งเดิมของชุมชน ซึ่งเปนสิ่งที่ชาวบานคนคิดและพัฒนาขึ้นในทองถิ่น โดยอาศัยภูมิ
ปญญาที่สั่งสมมา
ภูมิปญญาทองถิ่นเปนแนวทางที่จะนํามาปรับใชกับชีวิตประจําวันเพื่อใหสามารถรองรับ
ตอความตองการพื้นฐาน หรือปจจัยสี่ การนําภูมิปญญามาใชนั้นจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะ
สามารถปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ไดอยางเหมาะสม ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศภายใตการประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่นเชน
กัน

67

ไสว บุญมา, เศรษฐกิจพอเพียง: ภูมิปญญาชาติไทย.(กรุงเทพมหานครฯ: พี.เอ.ลีฟวิ่ง, 2543)

68

บัณฑร ออนคํา, “ขอคนพบจากกรณีศึกษา, ” ในรายงานการสัมมนามิตทิ างวัฒนธรรมในยุคเศรษฐกิจพอเพียง, 17 ธันวาค

มน 2542 ณ หอประชุมศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพมหานครฯ.
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2.5.3 ประเภทของภูมิปญญาทองถิ่นตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
จากการทบทวนวรรณกรรมเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงพบวาปจจัยพื้นฐานของความ
พอเพียงที่กลาวไวมีทั้งหมด 4 ประเภท ไดแก เรื่องอาหาร และเครื่องดื่ม เรื่องเครื่องนุงหม เรื่องที่
อยูอาศัย และเรื่องยารักษาโรค จึงไดแบงภูมิปญญาทองถิ่นที่ศึกษาจากวรรณกรรม และตรงตาม
ปจจัยพื้นฐานของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงได 4 ประเภท เพื่อใชเปนกรอบในการแสวงหาภูมิทัศน
ทองถิ่นที่ตอบสนองตอปจจัยพื้นฐานของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตอไปดังนี้
1) แบงตามปจจัยที่ 1 อาหาร แบงออกเปน
1.1) ภูมิปญญาเรื่องการปลูกขาว
1.2) ภูมิปญญาเรื่องการปลูกพืชพรรณทีส่ ามารถกินไดไวในบริเวณบาน
1.3) ภูมิปญญาเรื่องน้ําสําหรับดื่มกิน โดยนิยมดื่มน้ําจากบอขุดมากกวาหอยหนอง
1.4) ภูมิปญญาเรื่องการเอาน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติเขามาหลอเลี้ยงบริเวณไรนา
จึงเปนความชาญฉลาดของมนุษยในการหาประโยชนจากธรรมชาติ ระบบเหมืองฝายจึงเปนโครง
สรางพื้นฐาน และเปนลักษณะเดนทางเศรษฐกิจลานนา และยังมีระบบการจัดตั้งผูแทนของชาว
บานที่เรียกวา “แกเหมือง แกฝาย” ที่คอยดูแลเหมืองฝายใหเกิดประโยชนเหมาะสม
1.5) ภูมิปญญาเกี่ยวกับประดิษฐกรรมพื้นบานที่ชวยในการแกปญหาการแสวงหา
อาหาร และสรางสรรคจากวัสดุสิ่งของที่หาไดจากสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ
1.6) ภูมิปญญาเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับอาหาร
2) แบงตามปจจัยที่ 2 เครื่องนุงหม แบงออกเปน
2.1) ภูมิปญญาดานการแตงกาย โดยใชพืช และสัตวมาถักทอเปนเครื่องนุงหม ได
แก ฝาย และหมอน ตัวไหม
2.2) ภูมิปญญาเกี่ยวกับประดิษฐกรรมพืน้ บานที่ชวยในการแกปญหาการแสวงหา
เครื่องนุงหม และสรางสรรคจากวัสดุสิ่งของที่หาไดจากสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ
2.3) ภูมิปญญาเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับเครื่องนุงหม
3) แบงตามปจจัยที่ 3 ที่อยูอาศัย แบงออกเปน
3.1) ภูมิปญญาในการตั้งถิ่นฐานตามระบบนิเวศ มี 2 ลักษณะคือ หมูบานแบบ
เกาะกลุมแนนเปนกระจุกบนที่ดอน และหมูบานที่เรียงรายเปนเสนแถบตามผนังของลําน้ําใหญ ๆ
การติดตอระหวางชุมชนแตเดิมใชเสนทางเกวียนเปนทางสัญจรหลัก
3.2) ภูมิปญญาในการใชพืชพรรณมาเปนองคประกอบในบริเวณบาน
การแบง
อาณาเขต รวมถึงไมพุมที่ใชกันกระแสลมแรงเขาบาน รอบ ๆ บอน้ําจะปลูกไมพุม ไมลมลุก ไมที่
มีดอกหอม ไมพุมจะปลูกไมที่มีใบดกงดงามเพื่อบังสายตาขณะอาบน้ํา สวนน้ําที่ใชอาบหรือซัก
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ลางแลวจะระบายไปสูไมพุมที่ปลูกเปนแนว และไมทําใหสภาพแวดลอมเกิดมลพิษ พุทธรักษาไม
ตาง ๆ ที่ปลูกลวนอํานวยประโยชนใชสอยทั้งสิ้น
3.3) ภูมิปญญาเกี่ยวกับประดิษฐกรรมพื้นบานที่ชวยในการแกปญหาการแสวงหาที่
อยูอาศัย และสรางสรรคจากวัสดุสิ่งของที่หาไดจากสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ
3.4) ภูมิปญญาเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับที่อยูอาศัย เชน หมูบานแตละหมูบานจะมี
กลุมดงไมใหญ เปนบริเวณที่ชาวบานเชื่อวาเปนที่สถิติของ “ผีเสื้อบาน”
4) แบงตามปจจัยที่ 4 ยารักษาโรค แบงออกเปน
4.1) ภูมิปญญาเรื่องสมุนไพรพื้นบาน การเก็บและการใชสมุนไพรพื้นบานนั้นเปนภูมิ
ปญญาอยางหนึ่งในการแสวงหาปจจัยพื้นฐานจากธรรมชาติ เพื่อชวยใหสามารถดํารงชีวิตอยูได
4.2) ภูมิปญญาเกี่ยวกับประดิษฐกรรมพื้นบานที่ชวยในการแกปญหาการแสวงหายา
รักษาโรค และสรางสรรคจากวัสดุสิ่งของที่หาไดจากสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ
4.3) ภูมิปญญาเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับการรักษาโรค
2.5.4 ภูมิทัศนทองถิ่นกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
แสดงใหเห็นวาองคประกอบทางภูมิทัศนทองถิ่นที่เกิดขึ้นจากการใชภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อ
ตอบสนองความตองการพื้นฐานของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ก็เปนองคประกอบทางภูมิทัศน
ทองถิ่นที่ตอบสนองตอแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเชนกัน ไดแก
1) ภูมิทัศนทองถิ่นที่เกี่ยวของกับปจจัยพื้นฐานเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม
1.1) พืชพรรณ แบงออกเปนขาว พืชไร พืชสวน และพืชผักสวนครัว ปลูกเพื่อนํา
มารับประทาน และสามารถดํารงชีวิตอยูไดอยางไมขัดสน
1.2) น้ํา แบงออกเปนน้ําสําหรับใชในครัวเรือน และใชในการเกษตร
1.3) สัตวที่นํามาบริโภค เชน ไก สุกร ปลา
2) ภูมิทัศนทองถิ่นที่เกี่ยวของกับปจจัยพื้นฐานเรื่องเครื่องนุงหม
2.1) พืชพรรณ ที่สามารถนํามาแปรรูปเปนเครื่องนุงหมเพื่อใชในชีวิตประจําวันได
3) ภูมิทัศนทองถิ่นที่เกี่ยวของกับปจจัยพื้นฐานเรื่องที่อยูอาศัย
3.1) พืชพรรณ ใชพืชพรรณเพื่อประกอบเปนที่อยูอาศัย
3.2) สิ่งกอสราง ในการสรางอาคารที่อยูอาศัยนั้นไดใชภูมิปญญาในการนําพืชพรรณ
มาเปนสวนประกอบในการกอสราง
4) ภูมิทัศนทองถิ่นที่เกี่ยวของกับปจจัยพื้นฐานเรื่องยารักษาโรค
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4.1) พืชพรรณ เปนองคประกอบหนึ่งของงานภูมิทัศนที่สามารถนํามาใชเปนภูมิ
ปญญาดานยารักษาโรค ไดแก พืชสมุนไพร
ตารางที่ 2.7 แสดงสรุปภูมิทัศนที่มีความสัมพันธกับแนวคิดเศรษฐกิจพอพียง
ภูมิทัศนทองถิ่น

ปจจัยเรื่อง
อาหารและเครื่องดื่ม

ปจจัยเรื่อง
เครื่องนุงหม

ปจจัยเรื่อง
ที่อยูอาศัย

ปจจัยเรื่อง
ยารักษาโรค

1.ลักษณะภูมิลักษณ
2.พืชพรรณ
3.น้ํา
4.สัตวในพื้นที่
5.สิ่งปลูกสราง
6.วัสดุ
7.พื้นที่วาง
8.การสัญจร
9.ปจจัยทางสังคม

จึงใชกรอบแนวคิดเรื่องภูมิปญญาทองถิ่นที่ตอบสนองตอปจจัยพื้นฐานของแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อศึกษาหาภูมิทัศนทองถิ่นของหมูบานในจังหวัดนานตอไป

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

บทที่ 3
การสํารวจพื้นที่ศึกษา
3.1 การเลือกพื้นที่ศึกษา
จากการทบทวนวรรณกรรม บทความเรื่อง “บานไตลื้อที่บานปางสา อําเภอทาวังผา
นาน”1 ไดกลาวถึงหมูบานไตลื้อที่กระจายตัวอยูในจังหวัดนาน ซึ่งในอําเภอทาวังผามีหมูบานไต
ลื้อ 6 หมูบาน ไดแก บานดอนมูล บานแฮะ บานฮวก บานตนฮาง บานหนองบัว และบานปาง
สา ในบทความไดทําการศึกษาที่บานปางสา และแสดงใหเห็นถึงสภาพแวดลอมทางกายภาพ
ของหมูบานปางสา ในการสํารวจภาคสนามครั้งนี้จึงเลือกที่จะสํารวจเบื้องตนตามที่วรรณกรรมได
กลาวไวโดยเริ่มที่บานปางสาเชนเดียวกัน และสํารวจที่หมูบานอื่น ๆ เปนอันดับรองลงมา หลัง
จากการศึกษาพื้นที่ไดเลือกทําการศึกษาหมูบานในจังหวัดนานทั้งหมด 3 หมูบาน ไดแก หมูบาน
ปางสา หมูบานตนฮาง และหมูบานดอนมูล เนื่องจากทั้ง 3 หมูบานมีความเปลี่ยนแปลงของหมู
บาน และมีลักษณะภูมิประเทศของหมูบานแตกตางกัน โดยนําทั้ง 3 หมูบานมาเปรียบเทียบ และ
วิเคราะหหาองคประกอบทางภูมิทัศนทองถิ่นของหมูบานในจังหวัดนานตอไป
การศึกษาครั้งนี้เลือกหมูบานปางสาเพราะจากการสํารวจพื้นที่ในหมูบานปางสาพบวา
หมูบานปางสาเปนหมูบานที่ยังไมมกี ารเปลี่ยนแปลงลักษณะทางดานกายภาพของหมูบานไปจาก
เดิมมากนัก โดยยังพบลักษณะของบานเกาที่ตรงกับบทความเรื่อง “บานไตลื้อที่บานปางสา
อําเภอทาวังผา นาน” 2 ไดกลาวไวในขั้นตน รวมถึงพบการใชไมไผมาทํารั้วบานเพื่อแสดงอาณา
เขตบริเวณของบานพักอาศัย ตรงกับคํากลาวของ เอกวิทย ณ ถลาง3 ไดกลาววา การแบงอาณา
เขตระหวางครัวเรือนนิยมทําเปนรั้วไมไผขัดแตะเพียงเพื่อใหเกิดความเปนสวนตัว และปลูกไมพุม
เตี้ย ไมดอก และไมเลื้อยที่กินได จึงแสดงใหเห็นวาหมูบานปางสายังไมมีการเปลี่ยนแปลงไปจาก
อดีตมากนัก และลักษณะของหมูบานปางสาที่ตั้งอยูบนพื้นที่ลาดชัน แตกตางจากหมูบานอื่น

1

อรศิริ ปาณินท, บานและหมูบานพื้นถิ่น,(กรุงเทพมหานครฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2538)

2

อรศิริ ปาณินท, บานและหมูบานพื้นถิ่น,(กรุงเทพมหานครฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2538)

3

เอกวิทย ณ ถลาง, ภูมิปญญาลานนา,(กรุงเทพมหานครฯ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2544)
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ภาพที่ 3.1 ภาพบานเกาในหมูบานปางสา
ภาพที่ 3.2 ภาพรั้วที่ทําจากไมไผ
เลือกหมูบานดอนมูลเปนหมูบานที่ 2 ในการศึกษาเพราะหมูบานดอนมูลมีความเปลี่ยน
แปลงจากทั้ง 2 หมูบานที่กลาวถึง ทั้งในเรื่องของลักษณะทางกายภาพ ลักษณะบานเรือน รวม
ถึงการประยุกตใชภูมิปญญาในดานการทอผา และพัฒนาไปสูการคาขายที่ขยายวงกวางมากยิ่ง
ขึ้น และยังคงพบการตมยาสมุนไพรเพื่อใชภายในหมูบานอยู จึงเลือกหมูบานดอนมูลเพื่อใหมีการ
เปรียบเทียบระหวางหมูบานที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องขององคประกอบทางกายภาพ และ
ในระดับของการเปลี่ยนแปลงที่แตกตางกันออกไป รวมถึงลักษณะของหมูบานที่ตั้งอยูริมแมน้ํา
และติดกับพื้นที่ลาดชัน จึงเลือกหมูบานดอนมูลเปนพื้นที่ศึกษา

ภาพที่ 3.3 ภาพการยอมผา หมูบานดอนมูล
ภาพที่ 3.4 ภาพบานแบบตาง ๆ หมูบานดอนมูล
ในอันดับสุดทายเลือกหมูบานตนฮาง เพราะจากการสํารวจพื้นที่พบวาหมูบานตนฮางมี
การเปลี่ยนแปลงเพิ่มมากขึ้นจากหมูบานปางสา และหมูบานดอนมูล มีลักษณะของบานพักอาศัย
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากบานที่พบในหมูบานปางสาเปนรูปแบบบานพักราชการ
ซึ่งมีลักษณะที่
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยของการสรางบาน พบการสรางรั้วบานที่ใชวัสดุสมัยใหมแตกตางจาก
หมูบาปางสาที่ทําจากไมไผ และตั้งอยูบนพื้นที่ราบริมแมน้ํา จึงเลือกหมูบานตนฮางมาเปนพื้นที่
ศึกษาและนํามาเปรียบเทียบกับหมูบานปางสา และหมูบานดอนมูลตอไป
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ภาพที่ 3.5-3.6 ภาพบานในหมูบานตนฮางที่มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก
ในการศึกษา หมูบานทั้ง 3 หมูบานมีความแตกตางกันของการเปลี่ยนแปลงจากนอยไปหา
มาก เชน ลักษณะของบานพักอาศัยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยแตกตางกันของแตละหมู
บาน และมีองคประกอบภายในหมูบานที่มีการเปลี่ยนแปลงแตกตางกันออกไป เชนพบวาในหมู
บานดอนมูลยังมีการทอผาเพื่อใชในหมูบานและจัดจําหนาย แตไมพบในหมูบานปางสา และหมู
บานตนฮาง และลักษณะที่ตั้งของหมูบานที่แตกตางกัน จึงเลือกทั้ง 3 หมูบานมาเปนตัวแทนของ
การศึกษา เพื่อที่แสวงหาภูมิทัศนทองถิ่นที่มีลักษณะทางกายภาพ และการจัดการที่ชัดเจน และ
นํามาเปรียบเทียบระหวาง 3 หมูบานในเรื่องของภูมิทัศนทองถิ่นที่มีความเกี่ยวของกับแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงตอไป
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แผนที่ 3.1 แผนที่จังหวัดนานแสดงตําแหนงอําเภอทาวังผา
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แผนที่ 3.2 แผนที่อําเภอทาวังผาแสดงตําแหนงหมูบานปางสา หมูบานดอนมูล และหมูบานตนฮาง
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แผนที่ 3.3 แผนที่ภาพถายทางอากาศแสดงตําแหนงหมูบานปางสา หมูบานดอนมูล และหมูบานตนฮาง
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3.2 ขอมูลภาคสนาม
ในการสํารวจภาคสนามที่จังหวัดนานเพื่อแสวงหาภูมิทัศนทองถิ่นที่ตอบสนองตอแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง
จากการทบทวนวรรณกรรมเรื่องขององคประกอบทางภูมิทัศนไดสรุปองค
ประกอบทางภูมิทัศนเพื่อนํามาใชเปนกรอบแนวคิดในการแสวงหาองคประกอบทางภูมิทัศนของ
หมูบานในจังหวัดนาน 9 องคประกอบดังนี้
1) ลักษณะทางภูมิลักษณ
2) พืชพรรณ
3) น้ํา
4) สัตวในพื้นที่
5) สิ่งกอสราง
6) วัสดุ
7) พื้นที่วาง
8) ระบบการสัญจร
9) ปจจัยทางสังคม
ในการสํารวจภาคสนามจึงศึกษาหาลักษณะทางกายภาพ และการจัดการที่ชัดเจนของ
องคประกอบทางภูมิทัศนทองถิ่นที่มีสวนเกี่ยวของกับองคประกอบที่ไดสรุปไว และนําเสนอขอมูล
จากการสํารวจภาคสนามของหมูบานในจังหวัดนาน 3 หมูบานดังนี้
3.2.1 หมูบานปางสา
หมูบานปางสาตั้งอยูที่ ตําบลผาทอง อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน มีทั้งสิ้น 159 ครัวเรือน
มีประชากร 601 คน การเดินทางไปยังหมูบานปางสา ตองเดินทางผานถนนทางหลวงสาย 1080
จากอําเภอเมืองนาน สูอําเภอทาวังผา เปนถนน 2 ชองทาง ใชระยะทางจากตัวเมืองนาน 45
กิโลเมตร และถึงสามแยกขึ้นไปยังถนนทางหลวงหมายเลข 1148 อีกประมาณ 15 กิโลเมตร ดวย
ถนน 2 ชองทางและมีไหลทางดานละ 1 เมตร เปนเสนทางขึ้นภูเขา แลวจึงพบทางแยกมีปายบอก
ทางไปยังหมูบานปางสาดวยถนน 2 ชองทาง แตไมพบไหลทาง โดยเสนทางจะผานโรงเรียนบาน
น้ําโมง แลวจึงพบสะพานขามแมน้ําไปสูหมูบานปางสารวมระยะทางทั้งสิ้นจากตัวเมืองจังหวัด
นาน 63 กิโลเมตร หมูบานปางสาเปนที่พักอาศัยของชาวไทเขิน4 หมูบานปางสาสมัยกอนเปนที่

4

สัมภาษณ สมชาย ขอคํา, ผูใหญบาน หมูบานปางสา, 23 เมษายน 2548.
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พักชั่วคราวระหวางการเดินทางไปมายังเมืองอื่น ๆ และเริ่มมีการพักอาศัยในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นจน
กลายเปนการรวมกลุมกันในบริเวณดังกลาวกลายเปนหมูบานปางสา
3.2.1.1 ลักษณะทางภูมิลักษณ
หมูบานปางสามีที่ตั้งอยูบนภูเขา บริเวณพื้นที่พักอาศัยของหมูบานปางสาตั้งอยูบนพื้นที่
ราบ มีความลาดเอียงต่ํา จึงสามารถสรางที่พักอาศัยไดในบริเวณนั้น และขยายตัวไปในพื้นที่ที่มี
ความลาดชันต่ําใกลเคียงกับพื้นที่เดิม โดยรอบพื้นที่พักอาศัยเปนพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง ชาว
บานจึงใชเปนพื้นที่ปลูกพืชผลการเกษตร โดยพืชพรรณที่นํามาเพาะปลูกจะใชพืชพรรณที่สามารถ
ขึ้น และเจริญเติบโตในพื้นที่ที่มีความลาดชันได พบทั้งการทําไรขาว และปลูกไมผลประเภทตาง
ๆพื้นที่เกษตรกรรมอยูบริเวณภูเขา และดานทายของหมูบาน กระจายตัวอยูรอบ ๆ หมูบาน ใน
บริเวณที่มีความลาดชันมากกวาพืน้ ที่พักอาศัย พบปาชุมชนอยูในบริเวณดานหลังของหมูบาน
จํานวน 24 ไร เปนปาชุมชนที่ชาวบานสามารถเขาไปใชประโยชนได
พบเสาหลักของหมูบานอยูบริเวณกลางหมูบาน ปจจุบันใชเปนหองสมุดของหมูบานไมได
ใชเปนพื้นที่ประกอบพิธีกรรมแลว โดยยายไปประกอบพิธกี รรมตาง ๆ บริเวณวัดแทนเนื่องจากพื้น
ที่รอบ ๆ เสาหลักเดิมของหมูบานไมมีพื้นที่โลง และเปลี่ยนเปนที่อยูอาศัย แตบริเวณ
วัดสันติวธารามมีพื้นที่โลงสามารถใชประกอบพิธีกรรมไดจึงยายมาประกอบพิธีกรรมของหมูบาน
บริเวณวัดแทน

ภาพที่ 3.7 ภาพลักษณะภูมิประเทศ หมูบานปางสา
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แผนที่ 3.4 แผนที่ภูมิประเทศแสดงตําแหนงหมูบานปางสา
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แผนที่ 3.5 แผนที่หมูบานปางสา
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3.2.1.2 พืชพรรณ
หมูบานปางสามีการปลูกพืชพรรณภายในหมูบานเพื่อใชประโยชนแตกตางกันออกไป
โดยพบวามีการปลูกพืชพรรณเพื่อใชเปนอาหาร ไดแก การทําไรขาว พืชไรพืชสวน และการปลูก
พืชผักสวนครัว
พบการทําไรขาวอยูบริเวณพื้นที่แตละครอบครัวบนภูเขารอบ ๆ หมูบานกระจายอยูกับพื้น
ที่ปลูกพืชผลทางการเกษตร ชาวบานปลูกขาวเพื่อใชในการบริโภคภายในครอบครัว และแจกจาย
แกญาติพี่นอง ไมไดนําขาวออกไปขายเพื่อหารายได แตละครอบครัวใชพื้นที่ในการไรขาวตั้งแต
2-4 ไร5 ซึ่งพอเพียงในการบริโภคของครอบครัว แตถาในปไหนที่ผลผลิตในการทําไรขาวไมดีเทาที่
ควรก็ตองไปซื้อขาวจากในเมืองมาไวบริโภค ซึ่งขึ้นอยูกับการขาดน้ําในแตละป6
หมูบานปางสามีความเชื่อในเรือ่ ง การเลี้ยงผี โดยทําการเลี้ยงผีกอนที่จะทําการปลูกขาว
เพื่อขอใหฝนตก ซึ่งเลี้ยงในชวงปรางค 4 คือในชวงเดือนพฤษภาคม เปนเดือนเริ่มในการปลูกขาว
และปรางค 8 ในชวงเดือนสิงหาคม โดยชาวบานจะมารวมกันประกอบพิธีกรรมดวยกันทั้งหมู
บาน แสดงใหเห็นถึงการรวมมือกันภายในชุมชน

ภาพที่ 3.8 ภาพพื้นที่ปลูกไรขาว หมูบานปางสา
หมูบานปางสา ไดรับการสงเสริมใหปลูกพืชผลทางการเกษตรเพื่อใชสําหรับบริโภค และ
จัดจําหนาย ไดแก ลิ้นจี่ มะมวง และลําไย โดยชาวบานหมูบานปางสาจะปลูกพืชผลทางการ
เกษตรในพื้นที่ที่หางออกไปจากบริเวณใจกลางหมูบานในพื้นที่มีความชันมากจนไมสามารถทําไร
ขาวได ชาวบานปลูกพืชพรรณในพื้นที่สวนตัวของแตละคน มีรั้วลวดหนามสูงประมาณ 1.00
เมตร กั้นอยูรอบ ๆ พื้นที่แตละคนเพื่อแสดงขอบเขตที่ชัดเจน และเมื่อไดผลผลิตชาวบานสามารถ
5

สัมภาษณ แปง ขอคํา, ชาวบาน หมูบานปางสา, 21 กุมภาพันธ 2549.

6

สัมภาษณ สมชาย ขอคํา, ผูใหญบาน หมูบานปางสา, 23 เมษายน 2548.
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ใชในการบริโภคในครัวเรือนไดอยางพอเพียง และมีผูใหญบาน หรือคนที่มีรถกระบะเปนผูมาซื้อ
ผลผลิตเพื่อนําไปขายยังตลาดกลางในอําเภอ หรือภายในจังหวัดนานตอไป
การทําเกษตรของหมูบานปางสา พบปญหาการขาดแคลนน้ํา ในบางปที่ขาดแคลนน้ําจะ
พบวาผลผลิตทางการเกษตรของหมูบานปางสาจะประสบปญหา ไดผลผลิตไมดีเทาตามความ
ตองการ ไดแก ในบางปที่ขาดน้ําสงผลใหชาวบานหมูบานปางสาตองไปซื้อขาวจากภายนอกหมู
บานเพื่อมาใชในการบริโภคใหพอเพียงตอความตอง7

ภาพที่ 3.9 ภาพพื้นที่ปลูกพืชสวน หมูบานปางสา
หมูบานปางสา พบการปลูกพืชผักสวนครัวประเภท ผักชี สะระแน กลวย ไวในบริเวณ
บานแตละหลัง โดยจะปลูกปะปนกับไมดอกไมประดับ ไมพบการทําขอบเขตที่ชัดเจนสําหรับพื้นที่
ปลูกพืชผักสวนครัว พบการปลูกผักสวนครัวในกะละมังสังกะสี และในกระบะไมยกพื้นขึ้นสูง
ประมาณ 1 เมตร เพื่อชวยใหงายตอการเก็บเกี่ยวผลผลิต และสามารถปองกันพืชผักสวนครัวจาก
สัตวเลี้ยงในบริเวณหมูบาน การปลูกพืชผักสวนครัวที่หมูบานปางสานี้พอเพียงสําหรับการบริโภค
ภายในครอบครัว ไมนําออกมาจําหนาย แตยังคงพบรานคาขายพืชผักสวนครัวภายในหมูบาน
แสดงวามีผูคนสวนหนึ่งในหมูบานที่ตองการซื้อผักสวนครัวมาบริโภค เนื่องจากหมูบานปางสาบาง
ครัวเรือนยังพบปญญาในเรื่องผลผลิตของพืชผักสวนครัวอยู

7
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ภาพที่ 3.10 ภาพลักษณะการปลูกผักสวนครัวบนกระถางยกสูงที่หมูบานปางสา
หมูบานปางสา ไมพบการนําพืชพรรณมาแปรรูป และทอผาทําเปนเครื่องนุงหมไวใชภาย
ในครัวเรือน เนื่องจากไมไดมีการสืบทอดจากอดีต และไมมีผลผลิตที่สามารถนํามาทอผาได จึง
ตองออกไปซื้อเสื้อผาจากหมูบานขางเคียงที่สามารถทอผาได หรือซื้อจากตลาดในอําเภอ และใน
เมืองเพื่อนําเสื้อผามาใชภายในหมูบาน
3.2.1.3 น้ํา
หมูบานปางสามีการจัดการน้ําภายในหมูบานเปนระบบ
โดยสงผานไปเพื่อใชสําหรับ
อุปโภค บริโภค และใชในการเกษตร มีวิธีการนําน้ํามาใชภายในครัวเรือนโดยใชวิธีทดน้ําจากตน
น้ําบนภูเขาบริเวณใกลกับหมูบาน ที่มีระดับความสูงมากกวาความสูงของหมูบาน โดยใชการตอ
ทอพลาสติกจากตนน้ํา และใชการเปลี่ยนทอใหญไปเปนทอเล็กเพื่อเพิ่มแรงดันของน้ําใหมาถึงหมู
บาน แลวนํามาเก็บไวในถังเก็บน้ําบริเวณพื้นที่สวนกลางของหมูบาน โดยมีงบประมาณมาจาก
องคการบริหารสวนตําบล เพื่อใหชาวบานสามารถมาใชน้ําไดอยางทั่วถึง ซึ่งชาวบานหมูบานปาง
สาจะใชน้ําบริโภคจากระบบน้ําประปาภูเขาที่สงลงมาตามทอเชนกัน ชาวบานสามารถเปดใชได
ตามจุดตาง ๆ ที่มีอยู และมีบางหลังรองน้ําฝนไวในตุม ถังเพื่อใชบริโภค ไมพบรานขายน้ําดื่ม
ภายในหมูบานปางสา

ภาพที่ 3.11-3.12 ภาพถังเก็บน้ําใน และก็อกน้ํา หมูบานปางสา
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น้ําใชในการเกษตร
ชาวบานจะใชน้ําจากประปาภูเขาเชนเดียวกับน้ําสําหรับอุปโภค
บริโภคโดยสงผานทอไปยังพื้นที่การเกษตรบริเวณตาง ๆ โดยหมูบานปางสากักเก็บน้ําที่ไดจาก
ระบบประปาภูเขาไวที่ถังเก็บน้ําบริเวณใกลวัดกลางหมูบาน แตพบวามีน้ําไมพอเพียงสําหรับทํา
การเกษตร ทําใหบางครั้งผลผลิตเสียหาย ไมไดผลดีเทาที่ควร จึงทําใหชาวบานตองซื้อปจจัยอื่น
ๆ ที่ยังขาดแคลนจากตลาด หรือหมูบานใกลเคียง หมูบานปางสามีการจัดการน้ําใชอยางเปน
ระบบ แตไมพบความเชื่อในเรื่องการเลี้ยงผีเหมือง ผีฝาย ภายในหมูบาน

ภาพที่ 3.13 ภาพทอลําเลียงน้ํามาจากภูเขา หมูบานปางสา
3.2.1.4 สัตวในพื้นที่
หมูบานปางสา พบการเลี้ยงสัตวบก ไดแก ไก สุนัข และสุกร เลี้ยงไวในพื้นที่บานของ
ชาวบาน บานภายในหมูบานไมพบรั้วที่ปดกั้นมิดชิด ไก และสุนัขจึงสามารถเดินไปมาบริเวณหมู
บานไดอิสระ ชาวบานหมูบา นปางสาเลี้ยงไกไวเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน และเพื่อใชในการทํา
อาหารเพื่อประกอบพิธีกรรม ไหวผี สวนสุนัขเลี้ยงไวเพื่อเฝาบาน นอกจากไกและสุนัขไดมีการ
เลี้ยงสุกรไวในเลาที่ทําขึ้นเองจากไม และสังกะสี ตั้งอยูในบริเวณบานชาวบาน เลี้ยงไวสําหรับ
จําหนายเนื่องจากมีรายไดดีกวาการเก็บไวรับประทานเองภายในครัวเรือน เพราะวาในการฆาสุกร
เพื่อรับประทานแตละครั้ง จะมีปริมาณเนื้อสุกรมากเกินความจําเปน จึงเลือกที่จะจําหนาย และ
นําเงินที่ไดมาไปซื้อเนื้อสุกรมารับประทานในปริมาณที่ตองการในแตละครั้งแทน8 พบสัตวน้ําใน
8
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หมูบานปางสา ไดแก ปลา บริเวณแมน้ําที่ไหลผานบริเวณดานหนาหมูบาน ชาวบานไมสามารถ
มาจับปลาในแมน้ําบริเวณนี้ไดเนื่องจากเปนการอนุรักษลําน้ํา แตจะใหไปจับปลาในอีกบริเวณ
หนึ่งเพื่อใชในการบริโภค การรวมกันอนุรักษลําน้ําทําใหมีปลาสําหรับคนในหมูบานไวใชบริโภค
อยางพอเพียงตลอดไป เปนการแสดงใหเห็นถึงการรวมมือกันเพื่อผลประโยชนรวมกันของชุมชน

ภาพที่ 3.14 ภาพไกที่หาอาหารอยูทั่วไปในหมูบานปางสา

ภาพที่ 3.15 ภาพบริเวณจัดโครงการอนุรักษ หมูบานปางสา
3.2.1.5 สิ่งกอสราง
การจัดกลุมบานของหมูบานปางสา จัดวางกลุมบานกระจายตัวไปตามแนวถนนสายหลัก
ที่เกิดจากการสรางของสวนกลาง หนาบานหันเขาหาถนน และเรียงตัวติดกันไป มีเพียงบางหลังที่
มีรั้วกั้นขอบเขตชัดเจน ระยะหางของบานแตละหลังประมาณ 3.00 ถึง 4.00 เมตร ระหวางบาน
แตละหลังเปนชองทางเดินเทาที่สามารถเดินเขาไปยังบานถัดไปที่ไมติดกับแนวถนนสายหลักได
บานพักอาศัยในหมูบานปางสาโดยสวนมากเปนบานพักแบบเกายังไมมีการเปลี่ยนแปลง ในบาง
หลังเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของบานพักอาศัย และขนาดของบานพักเพื่อให
รองรับตอความตองการที่เพิ่มขึ้นของแตละครอบครัว และบานพักที่สรางจากวัสดุสมัยเกาตองมี
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การซอมแซมทุกป จึงทําใหชาวบานนิยมที่จะสรางบานโดยใชวัสดุสมัยใหมเนื่องจากมีความคงทน
กวา
พบโรงเรียนบานน้ําโมง ปางสา อยูบริเวณทางเขาหมูบานปางสา โรงเรียนสามารถรอง
รับนักเรียนที่มาจากหมูบานปางสาไดอยางพอเพียง โดยภายในโรงเรียนมีกิจกรรมในการปลูกพืช
เลี้ยงสัตวไวใชในโครงการอาหารกลางวัน
และยังมีผลผลิตมากพอที่จะใหนักเรียนนํากลับไป
บริโภคตอที่บานดวย

ภาพที่ 3.16-3.17 ภาพโรงเรียนบานน้ําโปง รองรับนักเรียนจากหมูบานปางสา
พบหมอสมุนไพรอยูบางในบริเวณใกลเคียงกับหมูบานปางสา แตสวนใหญชาวบานเมื่อมี
อาการเจ็บปวยจะไปหาหมอที่สถานีอนามัยน้ําโมง ตําบลผาตอ อําเภอทาวังผา ในโครงการ 30
บาทรักษาทุกโรค เพราะวามีราคาที่ถูกกวาการหาหมอสมุนไพร และยาสมุนไพรที่นํามารักษายัง
หายาก ไมมีผูทราบถึงสรรพคุณของยานั้น ๆ และการรักษาดวยพืชสมุนไพรยังหายชากวาไป
รักษาที่อนามัยดวย

ภาพที่ 3.18 ภาพสถานีอนามัยน้ําโมง รองรับชาวบานจากหมูบานปางสา
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3.2.1.6 วัสดุ
บานพักอาศัยในหมูบานปางสาเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา มีรูปแบบตาง ๆ คือ บานไม
บานคอนกรีต บานไมกึ่งคอนกรีต ลักษณะผนังบานเปนผนังไมแผนไมกวางประมาณ 0.15
เมตร แบบกออิฐเปลือย และแบบกออิฐฉาบปูนทาสีแตกตางกันออกไป เชน สีขาว สีครีม มี
ความสูงตั้งแต 1 ถึง 2 ชั้น มีทั้งไมยกพื้นและยกพื้นสูงประมาณ 2.00 เมตร หลังคาทรงจั่ว
ทรงปนหยา ทรงปกนก วัสดุทําหลังคาทําจากกระเบื้องสีสันแตกตางกัน ผูใหญบานใหสัมภาษณ
วา “บานแบบใหมรอน และนอนไมสบายเทาบานแบบเกา แตมีความคงทนมากกวา เพราะบาน
หลังคามุงจากตองเปลี่ยนและทําการซอมแซมทุกป”9 ในหมูบานปางสาพบวาเพิ่งเริ่มมีการเปลี่ยน
แปลงรูปแบบบานพักอาศัยในบางสวนของหมูบานเทานั้น แรงงานในการสรางบาน ชาวบานใน
หมูบานปางสาจะจางแรงงานจากภายนอกเขามา โดยจะเหมาคาแรงในการสรางเปนหลัง ๆ ไป
โดยเจาของบานจะซื้อวัสดุในการกอสรางจากภายนอกหมูบานให และพบวามีการจางแรงงาน
ภายในหมูบานเขามาสบทบบางตามความเหมาะสม

ภาพที่ 3.19-3.20 ภาพบานรูปแบบตาง ๆ ในหมูบานปางสา
พบบานเกาในหมูบานปางสา มีผนังทําจากไมไผขัดแตะ ซึ่งเปนวัสดุทองถิ่น เวลา
ตองการที่จะซอมแซมจะสามารถหาวัสดุจากบริเวณหมูบานมาใชไดอยางเพียงพอ เปนบานยกพื้น
สูงจากพื้นดินประมาณ 1.00 ถึง 1.50 เมตร หลังคาทรงจั่ว และปกนก วัสดุทําหลังคาทําจาก
หญาคา จาก ซึ่งเปนวัสดุทองถิ่นที่สามารถหามาเปลี่ยน หรือซอมแซมไดจากบริเวณรอบหมูบาน
และเนื่องจากหมูบานปางสามีที่ตั้งหางจากตัวเมือง และตัวอําเภอทําใหการนําวัสดุสมัยใหมเขามา
เพื่อก็สรางบานในหมูบานปางสาไมสะดวกเทาหมูบานอื่น ๆ

9
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ภาพที่ 3.21-3.22 ภาพบานเกาในหมูบานปางสา หลังคาทําจากใบจาก และสังกะสี
3.2.1.7 พื้นที่วาง
หมูบานปางสามีความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือผี จึงมีการประกอบพิธีกรรมในการเลี้ยงผี
เปนประจํา โดยจะใชพื้นที่โลงในวัดสันติวธารามประกอบพิธีกรรม เปนศูนยรวมของชุมชนได
อยางพอเพียง ลักษณะเปนลานดินตรงกลางมีตนไมใหญเรียงอยูบริเวณรอบ ๆ ตั้งอยูภายในหมู
บาน ชาวบานสามารถเดินเขาถึงไดโดยรอบ ทุกครัวเรือนจะมารวมกันประกอบพิธเี ลี้ยงผีดวยกัน
พื้นที่โลงของแตละบานในหมูบานปางสา เกิดจากระยะหางของบานแตละหลังประมาณ
3.00 ถึง 4.00 เมตร เปนพื้นที่โลงของแตละบาน พบวามีบานบางหลังที่มีพื้นที่โลงสําหรับปลูกพืช
พรรณเพื่อนํามาใชประโยชน แตบานบางหลังที่มีอาณาเขตนอย และไมมพี ื้นที่โลงก็จะพบวามีการ
ปลูกพืชพรรณในการใชประโยชนนอยกวา ในบานที่ไมมีพื้นที่มากพอจะมีการหลีกเลี่ยงการปลูก
พืชผักสวนครัวบนกระถางแทนการปลูกบนพื้นดิน

ภาพที่ 3.23 ภาพวัดสันติวธาราม พื้นที่ประกอบกิจกรรมของหมูบานปางสา
ภายในพื้นที่ของแตละบานในหมูบา นปางสาพบวามีองคประกอบตาง ๆ ไดแก สวนครัว
ไมประดับ ที่ลางเทา และพื้นที่ปลูกตนไมใหญ พบวาบานหลังที่มีสวนครัวไวที่พื้นดินจะเปนบาน
ที่มีพื้นที่โลงภายในบานพอสมควร
และบานที่มีพื้นที่โลงนอยจะปลูกผักสวนครัวไวในกระถาง
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หรือกะละมังสังกะสียกสูงจากพื้น เพราะวาไมมีพื้นที่ และสะดวกตอการเก็บในแตละครั้ง และ
พบพื้นที่โลงบางในบานบางหลังภายในหมูบานปางสา เพื่อใชปลูกตนไมที่ตองการ เปนพื้นที่เลี้ยง
สัตว และวางสิ่งของตาง ๆ ลักษณะของรั้วภายในหมูบานปางสาจะพบทั้งรั้วที่ทําจากไมไผ ตนไม
และกําแพงอิฐ โดยไมไผเปนวัสดุที่สามารถหาไดจากในพื้นที่ใกลเคียง รวมถึงตนไมที่นํามาปลูก
บริเวณรั้วของแตละบานนั้นก็เปนตนไมที่นํามาจากพื้นที่ใกลเคียง หรือขยายพันธุเพิ่มเติมกันเอง
ภายในหมูบาน

ภาพที่ 3.24 ภาพองคประกอบตาง ๆ ในบาน

ภาพที่ 3.25 ภาพรั้วที่ทําจากไมไผ
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แผนที่ 3.6 แสดงองคประกอบในบริเวณบานเกาในหมูบานปางสา
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3.2.1.8 การสัญจร
การเดินทางไปยังหมูบานปางสา ตองเดินทางผานถนนทางหลวงสาย 1080 เปนถนน 2
ชองทาง และแยกขึ้นไปยังถนนทางหลวงหมายเลข 1148 ดวยถนน 2 ชองทาง เปนเสนทางขึ้นภู
เขา แลวจึงเจอทางเขาหมูบานปางสาดวยถนน 2 ชองทาง แตไมพบไหลทาง รวมระยะทางทั้งสิ้น
จากตัวเมืองจังหวัดนาน 63 กิโลเมตร
ลักษณะถนนสายหลักของหมูบานปางสาเปนถนนคอนกรีต ขนาดกวางประมาณ 5.00
เมตร สามารถวิ่งสวนได 2 ชองทางจราจร ไมพบไหลทาง ถนนจะวิ่งตัดหมูบานไปยังพื้นที่เกษตร
กรรมดานหลัง แตเมื่อหมดเขตพื้นที่อยูอาศัยถนนจะเปนถนนลูกรังขนาดเทาเดิม มีถนนซอย
คอนกรีตขนาด 4.00 เมตร 2 ชองทางจราจร แยกออกจากถนนสายหลักเพื่อกระจายไปสูบานหลัง
ตาง ๆ

ภาพที่ 3.26-3.28 ภาพถนนทั้ง 3 รูปแบบในหมูบานปางสา
3.2.1.9 ปจจัยทางสังคม
หมูบานปางสามีกิจกรรมที่เกิดจากการรวมมือกันของชาวบานภายในหมูบานเพื่อทําให
เกิดผลประโยชนรวมกัน ไดแก ชาวบานหมูบานปางสามีความเชื่อในเรื่อง การเลี้ยงผี โดยทํา
การเลี้ยงผีกอนที่จะทําการปลูกขาวเพื่อขอใหฝนตก โดยชาวบานจะมารวมกันประกอบพิธีกรรม
ดวยกันทั้งหมูบาน รวมถึงความเชื่อเกี่ยวกับการนับถือผี จึงมีการประกอบพิธีกรรมในการเลี้ยงผี
เปนประจํา โดยจะใชพื้นที่โลงในวัดสันติวธารามประกอบพิธีกรรม ทุกครัวเรือนจะมารวมกัน
ประกอบพิธีเลี้ยงผีดวยกัน แสดงใหเห็นถึงการรวมมือกันภายในชุมชนเพื่อใหเกิดผลประโยชนรวม
กัน และชาวบานไดรวมกันอนุรักษลําน้ํา แตจะใหไปจับปลาในอีกบริเวณหนึ่งเพื่อใชในการบริโภค
และทําใหมีปลาสําหรับคนในหมูบานใชไวบริโภคอยางพอเพียงตลอดไป

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

69

3.2.2 หมูบานดอนมูล
หมูบานดอนมูลตั้งอยูที่ ตําบลศรีภูมิ อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน มีทั้งสิ้น 165 ครัวเรือน
มีประชากร 502 คน การเดินทางไปยังหมูบานตนฮาง ตองเดินทางผานถนนทางหลวงสาย 1080
จากอําเภอเมืองนาน สูอําเภอทาวังผา เปนถนน 2 ชองทาง ใชระยะทางจากตัวเมืองนาน 45
กิโลเมตร และจึงพบทางแยกมีปายบอกทางไปยังหมูบานดอนมูลดวยถนน 2 ชองทาง มีไหลทาง
ดานละ 1 เมตร แยกออกมาจากถนนสาย 1080 เปนระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร โดยเสนทาง
จะผานหมูบานอื่น ๆ และพื้นที่เกษตรกรรม รวมระยะทางทั้งสิ้นจากตัวเมืองจังหวัดนาน 55
กิโลเมตร ซึ่งหมูบานดอนมูลมีการเขาถึงจากถนนสายหลักอยางสะดวกกวาหมูบานปางสา
ชาวไทลื้อหมูบานดอนมูลไดอพยพมาในชวงวัฒนธรรม10 “เก็บผักใสซาเก็บขาเขาเมือง”
มากับเจาสุมนเทวราชผูครองนครนานเมื่อจุลศักราช 1178(พ.ศ.2354) เสนทางอพยพผานทาง
เมืองหลวงภูคา เมืองคอบ เชียงของ บานสะเกินอําเภอสองแคว ชาวไทลื้อที่ถูกกวาดตอนมาครั้ง
นั้นมาทั้งระบบคือ มีเจานาย และบาวไพร เจานายสมัยนั้นคือเจาหลวงอนุภาพ(เปนลูกหลานเจา
หลวงเมืองลา) ตอมาไดรับการแตงตั้งจากเจาเมืองนานใหดูแลการทํานาเหมืองฝายบริเวณเมือง
ไชยพรมหรือเมืองศรีพรม(คือตําบลปาคา ศรีภูมิและตาลชุม) มีการสรางเหมืองฝายและทํานาสง
ขาวไปยังเมืองนาน ตอมาเจาหลวงอนุภาพไดรับการแตงตั้งจากเจาเมืองนานใหเปนเจาชัยสงคราม
ชาวไทลื้อบานดอนมูลจึงเรียกทานวา เจาหลวงอนุภาพชัยสงคราม ชาวบานดอนมูลตั้งบานเรือน
อาศัยอยูริมสองฟากแมน้ํานาน ตอมาป พ.ศ.2514-2517 เกิดอุทกภัยครั้งใหญหลายครั้งฝงทิศ
ตะวันออกของแมน้ํา จึงไดยายมาอยูรวมกันทางฝงทิศตะวันตกของแมน้ําเปนหมูบานเดียว คือหมู
บานดอนมูล หมูที่ 2
3.2.2.1 ลักษณะทางภูมิลักษณ
ที่ตั้งของหมูบานดอนมูลตั้งอยูบนพื้นที่ริมเชิงเขาติดกับแมน้ํานาน พืน้ ที่พักอาศัยของหมู
บานดอนมูลจะเกาะตัวอยูริมเชิงเขาที่มีความลาดชันไมมากเกินไปที่จะกอสรางบานพักอาศัย
กระจายตัวอยูบริเวณที่ไมมีน้ําทวมถึง เสนทางที่แยกเขาสูหมูบานดอนมูลจะมีความลาดชัน พื้นที่
ดานหลังหมูบานดอนมูลมีความลาดชันสูงเปนพื้นที่ปาชุมชนสําหรับชาวบานเขาไปใชประโยชนได
โดยไดรับการดูแลจากชาวบานดอนมูลทั้งหมูบาน หมูบานดอนมูลมีแมน้ํานานขนานอยูทางดาน
หนาของหมูบาน พื้นที่บริเวณริมแมน้ําเปนพื้นที่ราบลุมเปนพื้นที่การเกษตรของหมูบาน ชาวบานมี
การทําพื้นที่การเกษตรขยายตัวไปในบริเวณริมแมน้ํานาน พื้นที่มีน้ําทวมถึงสามารถทํานาได

10

บุญยัง คํายวง, ไทลื้อหมูบานดอนมูล, (นาน: บิ๊ก-ไอเดีย, 2548) (เอกสารแผนพับ)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

70

ภาพที่ 3.29 ภาพพื้นที่ราบ หมูบานดอนมูล

ภาพที่ 3.30 ภาพแมน้ํานาน หมูบานดอนมูล

ภาพที่ 3.31 ภาพพื้นที่ลาดชันบริเวณที่พักอาศัย หมูบานดอนมูล
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แผนที่ 3.7 แผนที่ภูมิประเทศแสดงตําแหนงหมูบานดอนมูล
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3.8 แผนที่หมูบานดอนมูล
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3.2.2.2 พืชพรรณแผนที่
หมูบานดอนมูลพบการปลูกพืชพรรณเพื่อใชประโยชนที่แตกตางกันออกไป พบการทํานา
ในบริเวณที่ราบลุมใกลกับแมน้ํานาน มีการปลูกพืชไรในบริเวณพื้นที่ใกลเคียงกับที่นา และบริเวณ
ที่นาในชวงที่ไมมีการทํานา และมีปาชุมชนเพื่อใหชาวบานสามารถเขาไปใชประโยชนไดอยางทั่ว
ถึง
หมูบานดอนมูลพบการทํานาขาวเหนียวอยูบริเวณพื้นที่ของครอบครัว เพราะวาเปนอาชีพ
หลักของคนในหมูบาน11 ชาวบานทํานาบริเวณรอบ ๆ หมูบานติดอยูบริเวณลําน้ําสาธารณะ และ
ทํานาเพื่อใชในการบริโภคภายในครอบครัวแตละครอบครัว ไมไดนําขาวออกไปขายเพื่อหารายได
บางครอบครัวที่มีฐานะ มีขาวเหลือก็จะนําออกขายในบางป แตละครอบครัวใชพื้นที่ในการทํานา
ตั้งแต 1-2 ไร12 ถึงจะพอเพียงในการบริโภคในครอบครัว ไมพบปญหาดานการขาดแคลนขาวใน
การบริโภค
หมูบานดอนมูลมีความเชื่อเรื่องการ เลี้ยงผี เหมือนกับหมูบานปางสา โดยจะทําการ
เลี้ยงผีกอนการลงนา และรวมกับหมูบานใกลเคียงเลี้ยงผีรวมกัน และเมื่อมีการทํานาชาวบานจะ
มาชวยกันลงแขกในนาของแตละคน หมุนเวียนกันไปจนเสร็จครบทุกคน แสดงใหเห็นถึงการรวม
มือกันของชุมชนไดเปนอยางดี

ภาพที่ 3.32 ภาพพื้นที่ปลูกขาว หมูบานดอนมูล
หมูบานดอนมูล พบการปลูกพืชไร พืชสวนเพื่อใชในบริโภค และการคาขาย ไดแก พริก
ขาวโพด ใบยาสูบ กระหล่ํา โดยจะปลูกในพื้นที่นาในเวลาที่เสร็จจากการทํานา ซึ่งไดผลผลิตได
อยางพอเพียง แลวจึงมีพอคามารับซื้อผลผลิตถึงในหมูบานเพื่อนําไปจําหนายในตลาด สรางราย
ไดใหแกชาวบานนอกเหนือจากการปลูกเพื่อใชบริโภคตอไป
11

สัมภาษณ พระอธิการ ดุอม ปภสสโร, เจาอาวาสวัดดอยมูล หมูบานดอนมูล, 22 กุมภาพันธ 2549.

12

สัมภาษณ พระอธิการ ดุอม ปภสสโร, เจาอาวาสวัดดอยมูล หมูบานดอนมูล, 22 กุมภาพันธ 2549.
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ภาพที่ 3.33 ภาพพื้นที่การเกษตร หมูบานดอนมูล
หมูบานดอนมูล พบการปลูกพืชผักสวนครัวประเภท พริก ผักกาด มะเขือ ออย และขาว
โพด ไวบริเวณมุมในพื้นที่เขตบาน มีการจัดกลุมของพืชผักสวนครัวไวเปนพื้นที่แยกออกมาจากไม
ดอกไมประดับ และใชตาขายพลาสติกสีฟาลอมพื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อปองกันพืชผักสวน
ครัวจากสัตวเลี้ยงที่เลี้ยงไวในครัวเรือน จากการสัมภาษณนางศรีคํา วงศไทย กลาววา “ปลูกผัก
สวนครัวไวเอง เพราะเวลาไปซื้อผักที่ตลาดนั้นเสียคาน้ํามันรถมากกวาคาผักเสียอีก จึงปลูกผักไว
ใชเองดีกวา”13

ภาพที่ 3.34-3.35 ภาพการปลูกผักสวนครัวบนพื้นดิน
หมูบานดอนมูล พบปลูกพืชสมุนไพรไวใชสําหรับชาวบานภายในหมูบาน ในบริเวณหนา
วัดดอนมูล ที่ตั้งอยูทางเขาดานหนาของหมูบาน เปนแปลงพืชสมุนไพรขนาดประมาณ 10 ตาราง
เมตร ดูแลโดยพระภิกษุ สามเณรภายในวัด โดยทางวัดจะมีการตมยาเพื่อไวบริการแกคนในหมู
บานสามารถมาดื่มยาไดที่บริเวณวัด และในบริเวณปาชุมชนทางดานทายซอยของแตละกลุมบาน
ลักษณะเปนปาที่กําลังสงเสริมพัฒนาใหเปนแหลงอาหารแกชุมชน จะไดรับการดูแลจากชาวบาน
ในแตละซอย แตยังไมมีชาวบานเขาไปใชประโยชนจากพืชสมุนไพร และพบวามีสถานีอนามัย

13

สัมภาษณ ศรีคํา วงศไทย, ชาวบาน หมูบานดอนมูล, 22 กุมภาพันธ 2549.
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น้ําโมงคอยใหบริการแกชาวบานในหมูบานดอนมูลเชนเดียวกัน โดยสถานีอนามัยตั้งอยูในบริเวณ
ดานเหนือของหมูบาน สามารถรองรับการใหบริการแกชาวบานหมูบานดอนมูลไดอยางพอเพียง

ภาพที่ 3.36 ภาพการปลูกพืชสมุนไพรบริเวณหนาวัด หมูบานดอนมูล

ภาพที่ 3.37-3.38 ภาพการตมยาในบริเวณวัดดอนมูล หมูบานดอนมูล

ภาพที่ 3.39 ภาพปาชุมชนของหมูบานดอนมูล
หมูบานดอนมูล พบการทอผายอมสีธรรมชาติเพื่อไวใชใสเอง ชาวบานเก็บตนฝายที่ขึ้น
อยูบริเวณทุงนา และสวนมาใชเปนวัตถุดิบในการทําผา ซึ่งเปนวัตถุดิบที่มีอยูในทองถิ่นสามารถ
หามาใชไดอยางเพียงพอ แลวจึงนําไปยอม และนํามาตัดเย็บดวยมือเปนเครื่องนุงหมประเภท
ตาง ๆ เพื่อนุงหม ใชสอย วิธีการผลิตสืบทอดมาจากบรรพบุรุษชาวลื้อจากแควนสิบสองปนนา
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แตเมื่อมีการสงเสริม และพัฒนาใหจัดจําหนายผาที่ทอขึ้นมาแกนักทองเที่ยว วัตถุดิบทอง
ถิ่นที่สามารถหาเก็บไดทั่วไป กลับไมพอเพียงตอการรองรับการจัดจําหนาย จึงตองทําการสั่งซื้อ
วัตถุดิบมาจากภายนอกหมูบาน เพื่อใหพอเพียงตอการทอจําหนาย โดยจะมีการรวบรวมฝายที่
ปลูกในปาจากหมูบาน จากตําบลอื่น ๆ โดยสวนมากเปนชาวเขาปลูกแลวเก็บมาขายใหแกโรง
งานตั้งอยูที่จังหวัดสมุทรปราการ โรงงานจะนําฝายมาทําเปนเสนดาย ที่พรอมจะตม ยอม และ
ทอ แลวจึงนํากลับมาขายใหทางกลุมเพื่อใชทอตอไป
การยอมสี14 ชาวบานใชสียอมธรรมชาติ จากเปลือกไมตาง ๆ โดยใชวิธีการถางมาเฉพาะ
เปลือกของตนไม และถางมาในจํานวนนอยเพื่อไมทําใหตนไมตาย มีชนิดของสี กับชนิดของตน
ไมที่นํามายอม ไดแก
1) สีน้ําตาล เปลือกไมประดู, เปลือกไมค้ํา
2) สีเขียว
ใบฮอม,ใบถั่วแปบ,ใบกลวย,ใบหูกวาง ผสม มะเกลือ
3) สีมวง,ชมพู น้ําครั่ง,ไมฝาง
4) สีแดง
ยางไมมะมวงผสมน้ําครั่ง
5) สีเหลือง ขมิ้น,ไพล,ยางไมมะมวง
6) สีแสด
เมล็ดคําแสด(คําเงาะ)
7) สีเทา
ใบฮอมสด,โคลนตม
8) สีเทาดํา ใบฮอมสด + มะเกลือ + โคลน
9) สีฟา,น้ําเงิน ใบคราม,ใบฮอมหมัก
พบตนฮอมไดในบริเวณบานหลังที่เปนศูนยกลางในการยอมผา และจัดจําหนาย จาก
การบอกเลาของชาวบานพบวาชาวบานสามารถหาตนไมชนิดตาง ๆ ไดบริเวณทุงนา และปา
บริเวณรอบ ๆ หมูบาน
วิธีการทอผานั้นสืบทอดมาตั้งแตสมัยกอน เด็กสมัยใหมไมมีความรูในการทอผานอกจาก
คนที่คลุกคลีอยูในบานจึงพอรูวิธีบาง และพบวามีนักเรียนมาเรียนรูวิธีการยอมผาเพื่อนําไปใชทํา
รายงานในโรงเรียน จึงแสดงใหเห็นถึงการสืบทอดภูมิปญญาตอไปดวย ลวดลายการทอผาไดแนว
คิดจากสายน้ํา และวิถีชุมชน เพราะวาบรรพบุรุษชาวลื้อจากแควนสิบสองปนนา ไดมาตั้งถิ่น
ฐานอยูตามชายปา และริมแมน้ํานาน ลวดลายการทอผาจึงไดแนวคิดมาจากสายน้ํา เชน ลาย
น้ําไหล ลายมาน ลายปลอง ลายตะขอ ลายดอกจันทรนอนโฮง ลายคาดกาน เปนตน

14

สัมภาษณ ธัญมาญ วงศไทย, ชาวบาน หมูบานดอนมูล, 22 กุมภาพันธ 2549.
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ภาพที่ 3.40-3.41 ภาพศูนยผาทอไทลื้อ สีธรรมชาติ หมูบานดอนมูล

ภาพที่ 3.42-3.43 ภาพตนฮอมที่ปลูกไวสําหรับยอมสี หมูบานดอนมูล
3.2.2.3 น้ํา
หมูบานดอนมูล ใชน้ําจากแมน้ํานานมาเปนน้ําอุปโภค ดําเนินการโดยการประปา ทํา
การสูบน้ําจากแมน้ํานานขึ้นไปไวบนที่ทําการ ซึ่งจะมีถังเก็บน้ําอยู แลวจึงปลอยผานมาตามทอ
เพื่อใหชาวบานไดใชน้ํากันอยางทั่วถึง ลักษณะของถังเก็บน้ําเปนถังคอนกรีตยกสูงจากพื้นที่ 1 ถัง
สามารถรองรับการใชงานของทั้งหมูบานไดอยางพอเพียง หมูบานดอนมูล ใชน้ําบาดาลเพื่อ
บริโภค โดยพบบอน้ําขุดอยูภายในบริเวณหมูบาน โดยชาวบานจะสามารถใชน้ําจากบอไดอยาง
พอเพียง บางครัวเรือนก็จะมีการกรองน้ํากอนที่จะนํามาบริโภคอีกที โดยแตละบอขุดสามารถให
บริการไดทั่วถึงทั้งหมูบานดอนมูล
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ภาพที่ 3.44-3.45 ภาพประปาหมูบาน และถังเก็บน้ําหมูบานดอนมูล
หมูบานดอนมูล มีการนําน้ํามาใชในการเกษตรโดยการใช เหมือง ฝาย ฝายที่หมูบาน
ดอนมูลใชอยูนั้นมีทั้งหมด 1 ลูก ชื่อฝายตนฮางเปนฝายคอนกรีต ตั้งอยูบริเวณแมน้ํายาง ใช
สําหรับทดน้ําเขาไรนาของชาวบานภายในหมูบาน ฝายคอนกรีตลูกนี้ทางหมูบานดอนมูลจะใช
รวมกับหมูบานฝายมูล โดยจะสงน้ํามาตามเหมืองคอนกรีตที่ชาวบานสรางขึ้นเอง เพื่อกระจาย
น้ําไปสูพื้นที่การเกษตรอยางทั่วถึง

ภาพที่ 3.46 ภาพฝายตนฮาง
ภาพที่ 3.47 ภาพลําเหมืองคอนกรีต หมูบานดอนมูล
การจัดการน้ําของหมูบานดอนมูล มีกรรมการเหมือง และกรรมการฝายเปนผูดูแลควบ
คุมการจัดการระบบการใชเหมือง ฝายของหมูบาน กรรมการเหมืองคือผูที่ไดรับคัดเลือกจากภาย
ในหมูบาน แตละหมูบานที่ใชประโยชนจากเหมืองฝายตองสงตัวแทนมาชุมนุมรวมกัน เมื่อถึง
เวลาทํางานกรรมการเหมืองจะเปนผูนําพาชาวบานภายในหมูบานแตละหมูบานไปชวยกันทํางาน
ที่เหมือง กรรมการฝายจะไดรับคัดเลือกจากหมูบาน และจะทําหนาที่ในการดูแล ลําดับในการ
ทดน้ําเขาไปใชในพื้นที่ โดยทั้งกรรมการเหมือง และกรรมการฝายจะไดรับคาตอบแทนเปนขาว
จากชาวบานภายในหมูบานหลังคาเรือนละ 1 กระสอบ
หมูบานดอนมูล พบความเชื่อเกี่ยวกับเลี้ยงผีเหมือง ผีฝาย เพื่อใหชวยดูแลรักษาลําน้ําให
อุดมสมบูรณ สามารถใชน้ําในการทําการเกษตรไดอยางพอเพียง หมูบานทําการเลี้ยงในชวงเวลา
กอนลงนา และทําการเลี้ยงรวมกับหมูบานฝายมูล ซึ่งเปนหมูบานที่รวมใชน้ําจากฝายเดียวกันเปน
การแสดงใหเห็นถึงการรวมมือกันภายในชุมชนใกลเคียงกัน
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3.2.2.4 สัตวในพื้นที่
พบการเลี้ยงสัตวในหมูบานดอนมูล สัตวบก ไดแก ไก สุนัข สุกร และควาย การเลี้ยง
ไก และสุนัขเหมือนกับหมูบานปางสา คือไกและสุนัขสามารถเดินไปมาไดอิสระ ชาวบานเลี้ยงไก
ไวเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน เลี้ยงสุนัขไวสําหรับเฝาบาน และพบการเลี้ยงสุกรไวในเลาสุกร
บริเวณบาน เลาสุกรทําจากไม มีหลังคากันแดด และฝน ซึ่งใชวัสดุทองถิ่นที่สามารถหาไดภายใน
พื้นที่ ยกเวนหลังคาสังกะสีที่ตองซื้อเขามา พื้นเลาสุกรยกสูงจากพื้นดินประมาณ 0.50 เมตร ชาว
บานเลี้ยงสุกรไวเพื่อจําหนาย และเลี้ยงควายไวเพื่อการจําหนาย สมัยกอนเลี้ยงควายเพื่อไวไถนา
แตปจจุบันมีรถไถเขามาแทนจึงเปลี่ยนจากการเลี้ยงควายเพื่อไวไถนามาเปนการเลี้ยงเพื่อไว
จําหนายแทน พบสัตวน้ําภายในหมูบานดอนมูล ไดแก ปลา บริเวณแมน้ํานานทางดานหนาหมู
บาน โดยบริเวณตั้งแตสะพานขามแมน้ําเขามาสูหมูบานจนถึงบริเวณทายบานนั้นเปนพื้นที่อนุรักษ
ชาวบานไมสามารถจับปลาไดในบริเวณนี้ แตสามารถไปจับปลาเพื่อนํามาบริโภคไดในบริเวณถัด
ไป

ภาพที่ 3.48-3.49 ภาพการเลี้ยงหมูในเลาหมู หมูบานดอนมูล

ภาพที่ 3.50 ภาพบริเวณอนุรักษ หามจับสัตวน้ํา หนาหมูบานดอนมูล
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3.2.2.5 สิ่งกอสราง
หมูบานดอนมูลมีการกระจายตัวของบานพักอาศัยตามถนนสายหลัก และถนนซอย แต
บริเวณทีไ่ กลออกไปจากวัด และเขาใกลพื้นที่ปาชุมชนกลุมบานพักอาศัยจะเริ่มเบาบางลง หนา
บานของบานพักอาศัยจะหันเขาหาถนน และเรียงตัวติดกันไป บานพักอาศัยในหมูบานดอนมูลมี
รั้วกั้นขอบเขตชัดเจน ระยะหางของบานแตละหลังประมาณ 6.00 ถึง 7.00 เมตร กลุมบานบริเวณ
ทีใ่ กลกับปาชุมชนมีเพียงบางหลังที่มีรั้วกันขอบเขตชัดเจน ระหวางบานแตละหลังเปนชองทางเดิน
เทาที่สามารถเดินผานไปยังบานหลังอื่นได บานพักอาศัยในหมูบานดอนมูลเปนบานพักแบบเกา
ในบางหลังเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของบานพักอาศัย และขนาดของบานพัก
เพื่อใหรองรับตอความตองการที่เพิ่มขึ้นของแตละครอบครัว

ภาพที่ 3.51-3.52 ภาพการกระจายตัวของบานในหมูบานดอนมูล
ไมพบโรงเรียนในหมูบานดอนมูล เด็กในหมูบานดอนมูลตองไปเรียนที่โรงเรียนพัฒนา
นิคมวิทยา โดยทางโรงเรียนไดเปดใหการเรียนการสอนจนถึงชั้น ป.6 แลวจึงไปเรียนตอในระดับที่
สูงกวาที่โรงเรียนในอําเภอทาวังผาตอไป ซึ่งโรงเรียนนี้จะรองรับ 3 หมูบาน ไดแก หมูบานดอนมูล
หมูบานบานขอน และหมูบานนาฮาย

ภาพที่ 3.53 ภาพโรงเรียนพัฒนานิคมวิทยา รองรับนักเรียนจากหมูบานดอนมูล
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3.2.2.6 วัสดุ
จากการสัมภาษณนายบุญยืน ตาเปง กลาววา “บานสมัยกอนในหมูบานดอนมูลนั้นมี
ลักษณะเหมือนบานไทลื้อ ที่ตั้งอยูบริเวณลานดานขางของวัดทุกหลัง”15 และในปจจุบันหมูบาน
ดอนมูล พบลักษณะบานมีรูปแบบตาง ๆ ดังนี้ บานไม บานคอนกรีต บานไมกึ่งคอนกรีต
ลักษณะผนังบานมีรูปแบบดังนี้ ผนังไมแผนไมกวางประมาณ 0.15 เมตร แบบกออิฐเปลือย
แบบกออิฐแลวปูผนังดวยกระเบื้องลวดลายตาง ๆ และแบบกออิฐฉาบปูนทาสีแตกตางกันออกไป
เชน สีขาว สีครีม สีฟา เหมือนกับบานในหมูบานตนฮาง มีทั้งไมยกพืน้ และยกพื้นสูงประมาณ
2.00 เมตร หลังคาทรงจั่ว ทรงปนหยา ทรงปกนก วัสดุทําหลังคาทําจากกระเบื้อง และสังกะสี
การสรางบานที่หมูบานดอนมูลนั้นจะทําการจางตน (แรงงานหลัก) ประมาณ4-5คนเพื่อเปนคน
ควบคุมงานในการสรางบาน ซึ่งจะมีทั้งคนภายนอกหมูบาน และคนในหมูบานที่ออกไปทํางานกอ
สรางจนไดวิชาความรูกลับมา จากนั้นจึงชักชวนชาวบานภายในหมูบานใหมาชวยสรางบานตอไป
โดยมีลักษณะในการเหมาคาแรงและซื้อวัสดุมาใหกอสรางตรงกลับหมูบานตนฮาง

ภาพที่ 3.54-3.55 ภาพบานแบบตาง ๆ ในหมูบานดอนมูล
พบบานเกาภายในหมูบานดอนมูล ผนังทําจากแผนไมกวางประมาณ 0.15 เมตร ตีแนว
ขวางเปนบานยกพื้นสูงจากพื้นดินประมาณ 1.50 เมตร หลังคาทรงปกนก วัสดุทําหลังคาทําจาก
สังกะสี และมุงจาก ในบางสวนของหลังคา ซึ่งเปนวัสดุทองถิ่นที่สามารถหาไดจากบริเวณหมู
บาน ซึ่งมีลักษณะคลายกับบานเกาที่พบในหมูบานปางสา แสดงใหเห็นวาหมูบานดอนมูลมีการ
เปลี่ยนแปลงลักษณะที่พักอาศัยไปจากเดิมเชนกัน

15

สัมภาษณ ยืน ตาเปง, ชาวบาน หมูบานดอนมูล, 22 กุมภาพันธ 2549.
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ภาพที่ 3.56 ภาพบานเกาในหมูบานดอนมูล
3.2.2.7 พื้นที่วาง
หมูบานดอนมูล มีการทํากิจกรรมเลี้ยงเจาหลวงเมืองลาบริเวณอนุสาวรียเจาหลวงเมือง
ลาบริเวณดานหนาหมูบานใกลกับวัดดอนมูลเปนประจําทุกป โดยในอดีตชาวบานหมูบานดอนมูล
จะทํากิจกรรมในพื้นที่บริเวณดานขางปาชุมชน แตตอมาไดมีการเปลี่ยนไปเลี้ยงรวมกับหมูบาน
ใกลเคียง และในปจจุบันจึงยายกลับมาเลี้ยงที่หมูบานเหมือนเดิม แตพื้นที่บริเวณปาชุมชนไม
สะดวกในการประกอบพิธีกรรม จึงยายมาจัดงานเลี้ยงบริเวณหนาวัดดอนมูลภายหลัง ในการ
เลี้ยงหลวงเมืองลานั้น ชาวบานจะมารวมกันประกอบพิธีกรรมตาง ๆ โดยแตละคนจะนําไกมา
คนละ 1 ตัว และรวมเงินกันเพื่อซื้อ ควาย วัว และหมู 3 ตัว เพื่อนํามาประกอบพิธีแตละครั้ง พื้น
ที่ดังกลาวยังเปนพื้นที่พักผอนสําหรับคนสูงอายุจะมาเลนกีฬาเปตองในชวงเวลาเย็น ลักษณะของ
พื้นที่เปนพื้นที่โลงติดแมน้ํานาน มีตนไมใหญกระจายอยูทั่วพื้นที่ พบวามีการปลูกไมตกแตงภาย
ในพื้นที่ดวย แตไมไดรับการดูแลจึงทําใหมีการเสื่อมโทรมลงตามกาลเวลา พืชพรรณที่ปลูกอยู
สวนมากเปนไมยืนตนตาง ๆ คละกัน บริเวณปาชุมชน และปลอยใหตนไมเจริญเติบโตไปตาม
ธรรมชาติ และสามารถเก็บผลผลิตที่เกิดจากปาชุมชนนี้ไปใชประโยชนตอไป

ภาพที่ 3.57-3.58 ภาพบริเวณประกอบกิจกรรมตาง ๆ บริเวณวัดดอนมูล

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

83

ลักษณะการจัดวางองคประกอบภายในบานในหมูบานดอนมูล มีองคประกอบ ไดแก
เลาหมูอยูบริเวณดานหนาบาน หลองขาวอยูใกลกับตัวบาน ศาลานั่งเลน และสวนครัวบริเวณริม
รั้วบาน แตละองคประกอบจัดวางอยูหางกัน และมีขอบเขตชัดเจน พื้นทีโ่ ลงของบานพักอาศัยใน
หมูบานดอนมูลใชสําหรับตากพืชผลทางการเกษตร และปลูกพืชพรรณที่ตองการใชประโยชน พบ
การทํารั้วเพื่อบงบอกอาณาเขตของแตละหลังคาเรือน โดยพบรั้วที่ทําจากไมไผ ที่สามารถหาได
จากในพื้นที่ รั้วที่ทําจากตนไมตัดแตง และรั้วที่ทําจากการกออิฐซึ่งเปนวัสดุที่ตองซื้อเขามาจาก
ภายนอกพื้นที่ แสดงใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางดานกายภาพของที่อยูอาศัยที่เปลี่ยนแปลงไป
มากกวาหมูบานปางสา

ภาพที่ 3.59 ภาพองคประกอบภายในบานหมูบานดอนมูล

ภาพที่ 3.60 ภาพองคประกอบภายในบานหมูบานดอนมูล
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แผนที่ 3.9 แสดงองคประกอบในบริเวณบานเกาในหมูบานดอนมูล
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3.2.2.8 การสัญจร
ถนนสายหลักของหมูบานดอนมูลเปนถนนแอสฟลท
ขนาดประมาณ 6.00 เมตร
สามารถวิ่งสวนได 2 ชองทางจราจร และมีไหลทางอีกดานละ 1.00 เมตร ตัดผานเขาหมูบาน และ
มีถนนซอยขนาดกวางประมาณ 5.00 เมตร สามารถวิ่งสวนได 2 ชองทางจราจรแยกออกจากถนน
สายหลักไปสูพื้นที่ปาชุมชนของหมูบาน
ถนนในบริเวณปาชุมชนเปนถนนลูกรัง ขนาดกวาง
ประมาณ 4.00 เมตร

ภาพที่ 3.61-3.62 ภาพลักษณะถนนในหมูบานดอนมูล
การเดินทางไปยังหมูบานตนฮาง ตองเดินทางผานถนนทางหลวงสาย 1080 เปนถนน 2
ชองทาง และจึงพบทางแยกไปยังหมูบานดอนมูลดวยถนน 2 ชองทาง มีไหลทางดานละ 1 เมตร
แยกออกมาจากถนนสาย 1080 รวมระยะทางทั้งสิ้นจากตัวเมืองจังหวัดนาน 55 กิโลเมตร ซึ่งหมู
บานดอนมูลมีการเขาถึงจากถนนสายหลักอยางสะดวกกวาหมูบานปางสา
3.2.2.9 ปจจัยทางสังคม
หมูบานดอนมูลมีกิจกรรมที่เกิดจากการรวมมือกันของชาวบานภายในหมูบานเพื่อทําให
เกิดผลประโยชนรวมกัน ไดแก หมูบานดอนมูลมีความเชื่อเรื่องการเลี้ยงผี เหมือนกับหมูบานปาง
สา โดยจะทําการเลี้ยงผีกอนการลงนา และเมื่อมีการทํานาชาวบานจะมาชวยกันลงแขกนาของ
แตละคน หมุนเวียนกันไปจนเสร็จครบทุกคน แสดงใหเห็นถึงการรวมมือกันของชุมชนไดเปนอยาง
ดี หมูบานดอนมูลพบการรวมมือกันในชุมชนเพื่อเพิ่มผลผลิตในการแปรรูปเครื่องนุงหมเพื่อให
สามารถทําไดพอเพียงตอการจัดจําหนาย สรางรายไดเพิ่มใหแกชุมชนนั้น ๆ หมูบานดอนมูล มี
กรรมการเหมือง และกรรมการฝายเปนผูดูแลควบคุมการจัดการระบบการใชเหมือง ฝายของหมู
บาน กรรมการเหมืองคือผูที่ไดรับคัดเลือกจากภายในหมูบาน แตละหมูบานที่ใชประโยชนจาก
เหมืองฝายตองสงตัวแทนมาชุมนุมรวม กรรมการฝายจะไดรับคัดเลือกจากหมูบาน และจะทํา
หนาที่ในการดูแล ลําดับในการทดน้ําเขาไปใชในพื้นที่ โดยทั้งกรรมการเหมือง และกรรมการฝาย
จะไดรับคาตอบแทนเปนขาวจากชาวบานภายในหมูบานหลังคาเรือนละ 1 กระสอบ และพบ การ
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อนุรักษแมน้ําบริเวณทางดานหนาหมูบาน ชาวบานไมสามารถจับปลาไดในบริเวณนี้ แตสามารถ
ไปจับปลาเพื่อนํามาบริโภคไดในบริเวณถัดไป
เพื่อใหสามารถมีปลาบริโภคไดอยางพอเพียง
สําหรับคนในหมูบาน
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3.2.3 หมูบานตนฮาง
หมูบานตันฮางตั้งอยูที่ ตําบลปาคา อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน มีทั้งสิ้น 248 ครัวเรือน
มีประชากร 1143 คน การเดินทางไปยังหมูบานตนฮาง ตองเดินทางผานถนนทางหลวงสาย 1080
จากอําเภอเมืองนาน สูอําเภอทาวังผา เปนถนน 2 ชองทาง ใชระยะทางจากตัวเมืองนาน 45
กิโลเมตร และจึงเจอทางแยกมีปายบอกทางไปยังหมูบานตนฮางดวยถนน 2 ชองทาง มีไหลทาง
ดานละ 1 เมตร แยกออกมาจากถนนสาย 1080 เปนระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร โดยเสนทาง
จะผานตัวชุมชนอําเภอทาวังผา และพื้นที่เกษตรกรรม รวมระยะทางทั้งสิ้นจากตัวเมืองจังหวัดนาน
47 กิโลเมตร ซึ่งหมูบานตนฮางมีการเขาถึงจากถนนสายหลักอยางสะดวก สามารถติดตอกับชุม
ชนอื่น ๆ หรืออําเภอทาวังผาไดสะดวก หมูบานตนฮางเปนหมูบานไทลื้อที่กระจายตัวอยูในอําเภอ
ทาวังผา โดยการถูกกวาดตนครอบครัวมาจากสิบสองพันนา และมีการโยกยายถิ่นฐานตามครอบ
ครัวญาติพี่นองมาในภายหลังดวย จนมาถึงปจจุบันเปนระยะเวลานานถึง 138 ป16
3.2.3.1 ลักษณะทางภูมิลักษณ
พื้นที่พักอาศัยของหมูบานตนฮางตั้งอยูบริเวณพื้นที่ดอน กระจายตัวอยูบนพื้นที่ที่มีความ
สูง และน้ําไมทวมถึง สวนพื้นที่ดานขางที่ติดกับแมน้ํานาน และมีความสูงต่ํากวาพื้นที่พักอาศัยจะ
เปนพื้นที่เกษตรกรรมสําหรับทํานาขาว หมูบานตนฮางมี พื้นที่โลง(ขวง) บริเวณกลางหมูบานตรง
ขามกับวัดนิโครธาราม สําหรับใชประกอบกิจกรรม และพิธีกรรมตาง ๆ อยางพอเพียงสําหรับคน
ในหมูบาน และในพื้นที่สวนกลางของหมูบานยังพบบานไทลื้อและตลาดอยูทางดานหลัง และรอบ
ๆ จะเปนพื้นที่เกษตรกรรมแสดงใหเห็นเดนชัด ดานทิศเหนืออีกฝงของถนนของหมูบานมีพื้นที่ปา
ชุมชน

ภาพที่ 3.63 ภาพภูมิประเทศ หมูบานตนฮาง

16

อรศิริ ปาณินท, บานและหมูบานพื้นถิ่น,(กรุงเทพมหานครฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2538)
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แผนที่ 3.10 แผนที่ภูมิประเทศแสดงตําแหนงหมูบานตนฮาง
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แผนที่ 3.11 แผนที่หมูบานตนฮาง
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3.2.3.2 พืชพรรณ
หมูบานตนฮางมีการปลูกพืชพรรณเพื่อใชประโยชนแตกตางกันออกไป ไดแก พบการทํา
นาบริเวณพื้นที่ราบใกลแมน้ํา และปลูกพืชไรพืชสวนในบริเวณใกลเคียงกัน หรือในชวงเวลาที่ไมมี
การทํานา พืชพรรณในบริเวณหมูบานจะมีการปลูกเพื่อประดับตกแตง โดยแตละบานพักอาศัย
จะเปนผูดูแลตนไมที่อยูในบริเวณบานพักของตนเอง
หมูบานตนฮางพบการทํานาปละ 1 ครั้ง อยูบริเวณพื้นที่ของครอบครัว บริเวณดานหลัง
รอบ ๆ หมูบานกระจายตัวอยูกับการปลูกพืชผลทางการเกษตร และทํานาเพื่อใชในการบริโภค
ภายในครอบครัวแตละครอบครัว และแจกจายแกญาติพี่นอง ไมไดนําขาวออกไปขายเพื่อหาราย
ได แตละครอบครัวใชพื้นที่ในการทํานาตั้งแต 2-3 ไร โดยเฉลี่ย ผูชายกินขาว 30 หาบ และผูหญิง
กินขาว 25 หาบ ตอป17 ซึ่งพอเพียงในการบริโภคในครอบครัว ที่หมูบานตนฮางนี้ทํานาไดพอเพียง
ในการบริโภคของครอบครัวเสมอ
หมูบานตนฮางมีการตมไกเลี้ยงเสื้อนาเวลาปลูกขาว และพบ เสื้อนา อยูบริเวณพื้นที่ทํา
นา มีลักษณะคลายบานหลังเล็ก ๆ ทําจากไมอัด และหลังคาสังกะสี สูงประมาณ 1.80 เมตร
ภายในบานพบลักษณะของที่นํามาบูชา เชน ขาว น้ํา ดอกไม นอกจากนี้หมูบานตนฮางยังคงมี
ประเพณี ลงแขก เกี่ยวขาว ของชาวบาน แสดงใหเห็นถึงการรวมมือกันของชุมชนเพื่อใหไดผล
ประโยชนรวมกัน

ภาพที่ 3.64 ภาพพื้นที่ปลูกขาว หมูบานตนฮาง
หมูบานตนฮาง ไดรับการสงเสริมใหปลูกพริกแดง พริก หอม กระเทียม กระหล่ําปลี
ใบยาสูบ และปลูกขาวโพด มะเขือแซมบางในบางพื้นที่ พบวาทําการปลูกพริกแดงบริเวณพื้นที่
รอบ ๆ หมูบาน กระจายพื้นที่อยูรอบ ๆ ใกลกับพื้นที่ทํานา ไมพบการกั้นรั้วเพื่อบงบอกขอบเขต
ของแตละคน และพบวาชาวบานนําผลผลิตที่ไดมาตากในบริเวณบานของแตละคน เชน บนรั้วไม
17

สัมภาษณ พระครูพรหมวีระสุนทร, เจาอาวาสวัดนิโครธาราม หมูบานตนฮาง, 23 กุมภาพันธ 2549.
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ตัดแตง บนพื้นหนาบาน และบนหลังคา และเมือ่ ตากเสร็จจะมีคนมาซื้อถึงที่หมูบานเพื่อนําไป
ขายตอไป

ภาพที่ 3.65 ภาพพริกแดงที่ชาวบานปลูก
ภาพที่ 3.66 ภาพพื้นที่การเกษตรของหมูบาน
หมูบานตนฮาง มีการปลูกพืชผักสวนครัวประเภท พริก ผักชี ตะไคร มะละกอ ขา
หอม ตําลึง มะเขือปู ไวบริเวณมุมของพื้นที่เขตบาน พบวามีการจัดกลุมของพืชผักสวนครัวไว
เปนพื้นที่แยกออกมาจากไมดอกไมประดับ และในบานบางหลังพบการใชตาขายพลาสติกสีฟา
ลอมพื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อปองกันพืชผักสวนครัวจากสัตวเลี้ยงที่เลี้ยงไวในครัวเรือน และ
พบวาการปลูกพืชผักสวนครัวนั้นพอเพียงสําหรับการบริโภคภายในครอบครัว
ไมไดนําออกมา
จําหนาย

ภาพที่ 3.67-3.68 ภาพการปลูกผักสวนครัวบนพื้นดิน หมูบานตนฮาง
หมูบานตนฮางไมพบการทอผา ทําเครื่องนุงหมไวใชภายในครัวเรือนเชนเดียวกับหมูบาน
ปางสา ชาวบานจะซื้อเสื้อผาจากตลาดมาใชแทนการทําเอง เนื่องจากในพื้นที่ไมมีวัตถุดิบในการ
ทอผาใสมาตั้งแตสมัยโบราณ
3.2.3.3 น้ํา
หมูบานตนฮางมีการจัดการน้ําเพื่อใชในหมูบานอยางเปนระบบ น้ําสําหรับอุปโภคในหมู
บานตนฮางจะใชบอขุด และระบบประปาชนบทที่สูบน้ําบาดาลขึ้นมา บอขุดจะรองรับการใชน้ํา
ของชาวบานประมาณ 6-7 ครัวเรือนที่ตั้งอยูลอมรอบบอขุดนั้น และจะมีการใชฝาปดปากบอเพื่อ
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ปองกันความสกปรกที่จะตกลงไป จากการสัมภาษณนายคํา และนางแสงอิน ไหมยะ กลาววา
“น้ําที่ไดจากบอขุดสามารถแจกจายใหชาวบานรอบ ๆ บอไดใชอยางพอเพียง ไมขาดแคลน” 18
หมูบานตนฮาง ใชบอขุด และน้ําประปาชนบทเปนน้ําบริโภคเชนเดียวกับน้ําอุปโภค โดย
บอขุดจะรองรับการใชน้ําของชาวบานประมาณ 6-7 ครัวเรือนที่ตั้งอยูลอมรอบบอขุดนั้น และจะมี
การใชฝาปดปากบอเพื่อปองกันความสกปรกที่จะตกลงไป จากการสัมภาษณนายคํา และนาง
แสงอิน ไหมยะ กลาววา “น้ําที่ไดจากบอขุดมีความใสสะอาดสามารถนํามาใชดื่มกินไดดวย”19
และพบวาบางครัวเรือนจะทําการตมน้ํากอนที่จะนํามาบริโภคอีกที
หมูบานตนฮาง พบการนําน้ํามาใชในการเกษตรโดยการใช เหมือง ฝาย เปนตัวแบงปน
น้ําใหทั่วถึงทุกพื้นที่การเกษตร โดยมีฝายที่ทดน้ําสําหรับพื้นที่การเกษตรในหมูบานทั้งหมด 2 ลูก
ฝายลูกที่ 1 เปนฝายคอนกรีต ชื่อวาฝายตนฮาง ใชสําหรับทดน้ําเขาไรนาของชาวบานภายในหมู
บาน และไรนาของหมูบานนาปลา โดยสามารถรองรับพื้นที่ไรนาไดทั้งหมดประมาณ 1000 ไร
ฝายลูกที่ 2 เปนฝายไมลวกที่ชาวบานทําขึ้นมาเอง ใชสําหรับทุงนา โดยสามารถรองรับพื้นที่ไรนา
ไดทั้งหมดประมาณ 400 ไร มีปญหาตองซอมแซมทุกป สวนการใชน้ําภายในครัวเรือนปจจุบันใช
น้ําประปาหมูบาน และพบรองรอยการใชน้ําในบอน้ําตื้นในบางครัวเรือน ลักษณะเปนบอขนาด
เสนผานศูนยกลางประมาณ 2 เมตร ตั้งอยูในพื้นที่ของบานบริเวณทางดานหนาบาน โดยจะถูกสง
ผานลําเหมืองคอนกรีตที่ชาวบานทําขึ้นเอง

ภาพที่ 3.69 ภาพฝายตนฮาง

ภาพที่ 3.70 ภาพฝายไมลวก

18

สัมภาษณ คํา ไหมยะ และแสงอิน ไหมยะ , ชาวบาน หมูบานตนฮาง, 23 กุมภาพันธ 2549.

19

สัมภาษณ คํา ไหมยะ และแสงอิน ไหมยะ , ชาวบาน หมูบานตนฮาง, 23 กุมภาพันธ 2549.
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ภาพที่ 3.71 ภาพลําเหมืองคอนกรีต หมูบานตนฮาง
การจัดการระบบน้ําของหมูบานตนฮางนั้น จะแตงตั้ง นายฝาย กรรมการฝาย เปนผูดู
แลการใชน้ําภายในหมูบานใหเกิดความเรียบรอย และพบวาการใชน้ําภายในหมูบานพอเพียง
สําหรับทุกครอบครัว หมูบานตนฮางยังมีความเชื่อในการเลี้ยง ผีเหมือง ผีฝาย เพื่อใหชวยดูแล
รักษาลําน้ําใหอุดมสมบูรณ สามารถใชน้ําในการทําการเกษตรไดอยางพอเพียง โดยจะทําการ
เลี้ยง บวงสรวงผีทุก ๆ เดือนมิถุนายนของทุกป
3.2.3.4 สัตวในพื้นที่
หมูบานตนฮาง พบการเลี้ยงสัตวบก ไดแก ไก และสุนัข เลี้ยงไวภายในบานของชาว
บาน และไมพบการมีรั้วที่ปดกั้นมิดชิดเหมือนกับหมูบานปางสา ไกและสุนัขจึงสามารถเดินไปมา
บริเวณหมูบานไดอิสระ ชาวบานเลี้ยงไกไวสําหรับการบริโภคภายในครัวเรือน และการใชไกใน
การทําอาหารเพื่อประกอบพิธีกรรมเหมือนกับหมูบานปางสา และเลี้ยงสุนัขไวเพื่อเฝาบาน และ
พบสัตวน้ํา ไดแก ปลา บริเวณแมน้ําที่ไหลผานบริเวณหมูบาน ชาวบานสามารถมาจับปลาใน
แมน้ําเพื่อใชในการบริโภคในครัวเรือน และหมูบานจัดโครงการอนุรักษปลาหนาวัด เพื่อชวยใน
การสงเสริมการรักษาสภาพแมน้ําใหอุดมสมบูรณ
และทําใหมีปลาสําหรับคนในหมูบา นใชไว
บริโภคอยางพอเพียงตลอดไป
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ภาพที่ 3.72 ภาพบริเวณจัดโครงการอนุรักษปลาหนาวัด
3.2.3.5 สิ่งกอสราง
หมูบานตนฮางกระจายตัวไปตามถนนสายหลักของหมูบานอยางหนาแนน หนาบานหัน
เขาหาถนน และเรียงตัวติดกันไป ระยะหางของบานแตละหลังประมาณ 6.00 ถึง 7.00 เมตร
และกระจายตัวไปตามแนวถนนซอยที่แยกออกมาจากถนนสายหลัก กลุมบานนี้มีรั้วกันขอบเขต
ของบานอยางชัดเจน ระหวางบานแตละหลังเปนชองทางเดินเทาที่สามารถเดินผานไปยังบานหลัง
อื่นได จึงไมพบเห็นพื้นที่ประกอบกิจกรรมระหวางบานแตละหลัง บานพักอาศัยของหมูบานตน
ฮางมีการเปลี่ยนแปลงดานลักษณะทางกายภาพ และขนาดของบานพักไปมากกวาหมูบานปางสา
และหมูบานดอนมูล ทําใหมีพื้นที่โลงภายในบานสําหรับใชประโยชนนอยลงดวย

ภาพที่ 3.73 ภาพทางเดินในหมูบานตนฮาง ภาพที่ 3.74 ภาพการกระจายตัวของบานตามถนน
หมูบานตนฮาง ไมพบการปลูกพืชสมุนไพรไวใชสําหรับชาวบานภายในหมูบาน ไมพบทั้ง
ในพื้นที่สวนกลางของหมูบาน และพื้นที่สวนตัวของชาวบาน ในการรักษาพยาบาลนั้น ชาวบาน
จะไปรักษาที่สถานีอนามัยตําบลปาคา ซึ่งอยูในบริเวณหมูบาน มีความสะดวกและพอเพียงแก
ชาวบานในหมูบานตนฮาง
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ภาพที่ 3.75 ภาพอนามัยตําบลปาคา รองรับชาวบานตนฮางไดอยางพอเพียง
3.2.3.6 วัสดุ
หมูบานตนฮาง พบลักษณะบานเหมือนกับบานพักราชการ มีรูปแบบตาง ๆ ดังนี้ บาน
ไม บานคอนกรีต บานไมกึ่งคอนกรีต ลักษณะผนังบานมีรูปแบบดังนี้ ผนังไมแผนไมกวาง
ประมาณ 0.15 เมตร แบบกออิฐเปลือย แบบกออิฐแลวปูผนังดวยกระเบื้องลวดลายตาง ๆ และ
แบบกออิฐฉาบปูนทาสีแตกตางกันออกไป เชน สีขาว สีครีม มีทั้งไมยกพื้นและยกพื้นสูง
ประมาณ 2.00 เมตร หลังคาทรงจั่ว ทรงปนหยา ทรงปกนก วัสดุทําหลังคาทําจากกระเบื้องสีสัน
แตกตางกัน มีความเปลี่ยนแปลงไปจากบานแบบเกา เนื่องจากหมูบานตนฮางมีระยะทางหาง
จากตัวเมือง และตัวอําเภอใกลที่สุดในทั้ง 3 หมูบาน จึงสะดวกที่จะนําวัสดุจากที่อื่นเขามาสราง
บานพักอาศัยในหมูบาตนฮาง จึงแสดงใหเห็นวาลักษณะทางกายภาพของบานพักอาศัยในหมู
บานตนฮางมีความแตกตางกับลักษณะของหมูบานปางสา และหมูบานดอนมูล หมูบานตนฮาง
จะจางแรงงานเขามาเพื่อสรางบานเชนเดียวกับหมูบานปางสา และหมูบานดอนมูล โดยจะเหมา
คาแรงในการสรางบานแตละหลัง
มีทั้งการจางชาวบานที่ออกไปทํางานกอสรางแลวฝกฝนจน
สามารถกลับมาทํางานกอสรางในหมูบานได และจางแรงงานจากภายนอกหมูบาน โดยเจาของ
บานจะเปนคนซื้อวัสดุที่ใชในการกอสรางมาให
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ภาพที่ 3.76-3.77 ภาพบานที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยในหมูบานตนฮาง
หมูบานตนฮาง พบบานเกา ผนังทําจากแผนไมกวางประมาณ 0.15 เมตร เปนบานยก
พื้นสูงจากพื้นดินประมาณ 1.00 ถึง 1.50 เมตร หลังคาทรงจั่ว และปกนกทําจากสังกะสี แตไม
พบบานที่ทําจากไมไผ หลังคามุงจาก เชนเดียวกับบานเกาที่พบในหมูบานปางสา

ภาพที่ 3.78-3.79 ภาพบานเกาในหมูบานตนฮาง ฝาผนังทําจากแผนไม
3.2.3.7 พื้นที่วาง
หมูบานตนฮางพบการนับถือ เสื้อบาน เสื้อเมือง ตั้งอยูบริเวณลานดานหนาวัด ลักษณะ
ของเสื้อบานจะทําจากไมอัด และหลังคาสังกะสี ลักษณะคลายบานในปจจุบันของหมูบานแตมี
ขนาดเล็กกวา และมีการสืบชะตาหมูบาน โดยทุกบานจะโยงสายสิญจเขามายังวัดที่ตั้งอยูบริเวณ
กลางหมูบานเพื่อทําพิธีปละ 1 ครั้ง โดยชาวบานจะรวมกันประกอบพิธีกรรมในพื้นที่โลงหนาวัดได
อยางพอเพียง พื้นที่โลงที่ชาวบานมาใชประโยชนรวมกัน และเปนศูนยกลางสําหรับหมูบานมี
ลักษณะเปนลานดิน มีหญาขึ้นในบางจุด และมีตนไมใหญใหความรมเงาอยูโดยรอบพื้นที่
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ภาพที่ 3.80 ภาพขวงของหมูบานตนฮาง ปจจุบันใชเปนพื้นที่โลง
ภายในบานแตละหลังพบการจัดวางองคประกอบภายในพื้นที่บาน มีองคประกอบไดแก
พื้นที่กินขาวอยูบริเวณหนาบานใกลกับครัวไทย พื้นที่โลงดานขางบาน พบหลองขาวอยูทางดาน
หลัง และมีพื้นที่ปลูกกลวย สวนครัว อยูบริเวณริมรั้ว พื้นที่โลงของบานใชเปนพื้นที่อเนกประสงค
สําหรับตากพืชผลทางการเกษตร พื้นที่ตากฟน พบปางหมูบานมีการตกแตงรั้วดวยตนไมตัดแตงให
เกิดความสวยงาม จากการสัมภาษณพระครูพรหมวีระสุนทร เจาอาวาสวัดนิโครธาราม กลาววา
“หมูบานเคยรวมการประกวดหมูบานสะอาดดอกไมงามและไดรางวัลชนะเลิศ บางบานจึงยังมีการ
ดูแลรักษาใหคงสภาพที่สวยงามไวอยู” 20 โดยสวนมากพบรั้วที่เกิดจากการใชอิฐกอ แลวทาสีความ
ความชอบของเจาของบาน ซึ่งเปนวัสดุที่ตองซื้อเขามาจากภายนอกหมูบาน แสดงใหเห็นถึงความ
เปลี่ยนแปลงดานกายภาพของที่พักอาศัยมากกวาหมูบานปางสา และหมูบานดอนมูล

ภาพที่ 3.81 ภาพการเก็บฟนไวใชอยางพอเพียง

20

ภาพที่ 3.82 ภาพพื้นทีร่ ับประทานอาหาร

สัมภาษณ พระครูพรหมวีระสุนทร, เจาอาวาสวัดนิโครธาราม หมูบานตนฮาง, 23 กุมภาพันธ 2549.
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แผนที่ 3.12 แสดงองคประกอบในบริเวณบานเกาในหมูบานตนฮาง
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ภาพที่ 3.83 ภาพรั้วที่ไดรับการตกแตงดูแล

ภาพที่ 3.84 ภาพรั้วในหมูบานตนฮาง

3.2.3.8 การสัญจร
การเดินทางไปยังหมูบานตนฮาง ตองเดินทางผานถนนทางหลวงสาย 1080 เปนถนน 2
ชองทาง และจึงพบทางแยกไปยังหมูบานตนฮางดวยถนน 2 ชองทาง มีไหลทางดานละ 1 เมตร
โดยเสนทางจะผานตัวชุมชนอําเภอทาวังผา และพื้นที่เกษตรกรรม รวมระยะทางทั้งสิ้นจากตัวเมือง
จังหวัดนาน 47 กิโลเมตร ซึ่งหมูบานตนฮางมีการเขาถึงจากถนนสายหลักอยางสะดวก สามารถ
ติดตอกับชุมชนอื่น ๆ หรืออําเภอทาวังผาไดสะดวก
ถนนเขาสูหมูบานตนฮางเปนถนนแอสฟลท ขนาดกวางประมาณ 6.00 เมตร สามารถวิ่ง
สวนได 2 ชองทางจราจร และมีไหลทางอีกดานละ 1.00 เมตร ตัดผานออมหมูบานไปทางทิศเหนือ
ของหมูบาน และมีถนนสายหลักแยกออกมาเขาสูหมูบาน เปนถนนคอนกรีต ขนาดกวาง
ประมาณ 6.00 เมตร สามารถวิ่งสวนได 2 ชองทางจราจร ไมพบไหลทาง ถนนสายหลักตัดผาน
ไปทางดานทิศตะวันตก มีถนนสายหลักวิ่งผานไปทางทิศตะวันออกสุดที่พื้นที่เกษตรกรรม และ
พบถนนซอยขนาดกวางประมาณ 5.00 เมตร แยกออกจากถนนสายหลักไปสูถนนสายทางเขาหมู
บานที่ตัดขนานกัน

ภาพที่ 3.85 ภาพถนนทางเขาหมูบานตนฮาง

ภาพที่ 3.86 ภาพถนนในหมูบานตนฮาง
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3.2.1.9 ปจจัยทางสังคม
หมูบานตนฮางมีกิจกรรมที่เกิดจากการรวมมือกันของชาวบานภายในหมูบานเพื่อทําให
เกิดผลประโยชนรวมกัน ไดแก ความเชื่อเรื่องการเลี้ยงผี โดยจะทําการเลี้ยงผีกอนการลงนา
และเมื่อมีการทํานาชาวบานจะมาชวยกันลงแขกนาของแตละคน หมุนเวียนกันไปจนเสร็จครบทุก
คน แสดงใหเห็นถึงการรวมมือกันของชุมชนไดเปนอยางดี หมูบานตนฮาง มีกรรมการเหมือง
และกรรมการฝายเปนผูดูแลควบคุมการจัดการระบบการใชเหมือง ฝายของหมูบาน โดยทั้ง
กรรมการเหมือง และกรรมการฝายจะไดรับคาตอบแทนเปนขาวจากชาวบานภายในหมูบาน และ
พบ การอนุรักษแมน้ําบริเวณทางดานหนาหมูบาน ชาวบานไมสามารถจับปลาไดในบริเวณนี้ แต
สามารถไปจับปลาเพื่อนํามาบริโภคไดในบริเวณถัดไป เพื่อใหสามารถมีปลาบริโภคไดอยางพอ
เพียง
โดยนําองคประกอบทางภูมิทัศนทองถิ่นที่พบในทั้ง 3 หมูบาน มาวิเคราะหตามกลุมที่ได
แบงไวตามองคประกอบตามปจจัยพื้นฐานของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และหาระดับของความ
พอเพียงในแตละองคประกอบในบทตอไป
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
4.1 การวิเคราะหภูมิทัศนทองถิ่นตามกรอบปจจัยพื้นฐาน
จากการทบทวนวรรณกรรมพบปจจัยพื้นฐานของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่งไดแก
ปจจัยเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม ปจจัยเรื่องเครื่องนุงหม ปจจัยเรื่องที่อยูอาศัย และปจจัยเรื่องยา
รักษาโรค ซึ่งมีความสัมพันธกับองคประกอบทางภูมิทัศนทองถิ่น จากการสํารวจพื้นที่ในหมูบาน
ปางสา หมูบานตนฮาง และหมูบานดอนมูล อําเภอทาวังผา อําเภอทาวังผา จังหวัดนานนั้นพบ
องคประกอบทางภูมิทัศนทองถิ่น 9 องคประกอบ ไดแก ลักษณะทางภูมิลักษณ พืชพรรณ น้ํา สัตว
ในพื้นที่ สิ่งกอสราง วัสดุ พื้นที่วาง ระบบการสัญจร และปจจัยทางสังคม โดยสามารถจัดกลุม
ความสัมพันธไดดังนี้
4.1.1 ภูมิทัศนทองถิ่นที่เกี่ยวของกับอาหาร
4.1.1.1 พืชพรรณ แบงออกเปน ขาว พืชไรพืชสวน และพืชผักสวนครัว
1)
ขาว
การทํานาสวนใหญที่พบเห็นจะอยูบนพื้นที่ราบโดยรอบพื้นที่พักอาศัย แตละครอบครัวจะ
ปลูกขาวบนพื้นที่นาของตนเอง ลักษณะของนาจะแบงแปลงคันนาตามสภาพภูมิประเทศ ผล
ผลิตที่ไดจากการทํานาใชในการบริโภคภายในครอบครัว
และแจกจายแกญาติพี่นองอยางพอ
เพียง ไมมีการนําขาวออกไปจําหนาย และซื้อขาวจากภายนอกหมูบานมาบริโภคในบางปที่ขาด
แคลน เพราะวาเปนอาชีพหลักที่สืบทอดกันมาแตโบราณ และชาวบานยังคงใหความสําคัญกับ
การปลูกขาวเพื่อไวบริโภคภายในครัวเรือนอยู ตรงกับคํากลาวของ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต1 ได
กลาวถึงภูมิปญญาเรื่องการปลูกขาว เพื่อไดมาซึ่งปจจัยในเรื่องของอาหาร และเครื่องดื่มนั่นเอง
จากการบอกเลา พบวามีความเชื่อเกี่ยวกับการทํานา ผูอาวุโสภายในหมูบานบอกเลาวา
หมูบานจะมี ผีนา และจะมีการเลี้ยงผีนาเปนประจําทุกป สอดคลองกับชาวบานที่บอกเลาเรื่อง
การเลี้ยงผีนา การบวงสรวงผีนา เพื่อความเชื่อในการดูแลที่นา และมีผลผลิตที่ดี ในแตละปแต
ละหมูบานจะมีการเลี้ยงผีในเวลาที่แตกตางกันออกไปตามการสืบทอดมาแตสมัยโบราณ ซึ่งตรง

1

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, วิถีไทย,(กรุงเทพมหานครฯ: เธิรดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น, 2543)
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กับที่ เอกวิทย ณ ถลาง2 ไดกลาวถึงภูมิปญญาที่เกี่ยวของกับระบบคุณคาหรืออุดมการณที่
ปรากฏอยูในความเชือ่ และพิธีกรรมของลานนา
2)
พืชไร พืชสวน
การปลูกพืชไร พืชสวน ชาวบานในหมูบานไดรับการสงเสริม และสนับสนุนจากทางเกษตร
หมูบานใหปลูกพืชไรพืชสวน โดยแตละหมูบานมีพันธุไมที่นํามาปลูกแตกตางกันออกไป ไดแก
พริก ผักกาด มะเขือ ออย ขาวโพดพริกแดง พริก หอม กระเทียม กระหล่ําปลี ลิ้นจี่ มะมวง ลําไย
และใบยาสูบ ในพื้นที่ปลูกพืชไร พืชสวนนั้นจะอยูบริเวณใกลเคียงกับพื้นที่ทํานา กระจายตัวอยู
รอบ ๆ หมูบาน โดยชาวบานจะปลูกบนพื้นที่ของตนเอง และนํามาบริโภคภายในครอบครัวได
อยางพอเพียง ตรงกับคํากลาวของ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต3 ไดกลาวถึง ภูมิปญญาไทยดานที่อยู
อาศัยในเรื่องของการที่สังคมไทยนิยมปลูกไมผลเพื่อนํามาบริโภคดวย และเมื่อเหลือเกินจากการ
บริโภคภายในครอบครัวจึงจําหนายแกพอคาที่มารับซื้อจากหมูบานไปจําหนายยังตลาดตอไป
3)
พืชผักสวนครัว
พบการปลูกพืชผักสวนครัวในบานบางหลังโดยปลูกเพื่อใชบริโภคในครัวเรือน ชาวบาน
ปลูกไวในบริเวณพื้นที่รอบ ๆ บานของตนเอง พบการปลูกผักสวนครัวไวบนกระถาง และกระบะไม
ที่ทําขึ้นยกสูงจากพื้นเพื่อชวยในความสะดวกสบายในการเก็บผลผลิต และทํารั้วกั้นขอบเขตในพื้น
ที่ปลูกผักสวนครัวจึงสามารถปองกันพืชผักสวนครัวจากสัตวเลี้ยงภายในครอบครัว
ชาวบาน
สามารถปลูกพืชผักสวนครัวไวใชประกอบอาหารไดอยางพอเพียง โดยยังใหความสําคัญกับการ
ปลูกพืชผักสวนครัวไวบริโภคดวยตนเอง เพราะเวลาไปซื้อผักที่ตลาดนั้นจะเสียคาน้ํามันรถมาก
กวาคาผักเสียอีกจึงปลูกผักไวใชเอง แตก็มีบางครั้งที่ไปซื้อผักที่ตลาดบางเนื่องจากที่บานไมไดปลูก
ไว ตรงกับคํากลาวของ เอกวิทย ณ ถลาง4 ไดกลาวถึงสังคมลานนาที่มีการปลูกไมเลื้อยที่กินได
ไวในบริเวณบานเชนเดียวกัน และ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต5 ไดกลาวถึง ภูมิปญญาไทยดานที่อยู
อาศัยในเรื่องของการที่สังคมไทยนิยมปลูกผักสวนครัวไวดานหลังบานเพื่อใชนํามาประกอบอาหาร
ชวยประหยัดคาใชจาย
4.1.1.2 น้ํา แบงออกเปน น้ําสําหรับอุปโภค น้ําสําหรับบริโภค และน้ําใชในการเกษตร
1)
น้ําสําหรับอุปโภค
2

เอกวิทย ณ ถลาง, ภูมิปญญาลานนา,(กรุงเทพมหานครฯ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2544)

3

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, วิถีไทย,(กรุงเทพมหานครฯ: เธิรดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น, 2543)

4

เอกวิทย ณ ถลาง, ภูมิปญญาลานนา,(กรุงเทพมหานครฯ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2544)

5

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, วิถีไทย,(กรุงเทพมหานครฯ: เธิรดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น, 2543)
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น้ําใชสําหรับอุปโภค ในปจจุบันใชน้ําประปาหมูบาน ระบบประปาภูเขา พบวามีการใช
ระบบประปาภูเขาโดยใชวิธีทดน้ําจากตนน้ําบนภูเขาบริเวณใกลกับหมูบาน แลวนํามาเก็บไวในถัง
เก็บน้ํา เพื่อใหชาวบานสามารถมาใชน้ําไดอยางทั่วถึง และใชน้ําบอขุด ซึ่งสามารถรองรับการใช
น้ําของชาวบานประมาณ 3-4 ครัวเรือนที่ตั้งอยูลอมรอบบอขุดนั้น มีการใชฝาปดปากบอเพื่อปอง
กันความสกปรกที่จะตกลงไป ตรงกับคํากลาวของ เอกวิทย ณ ถลาง6 ไดกลาวถึงภูมิปญญาลาน
นาที่พบวามีบอน้ําสําหรับดื่มกินและใชงาน โดยนิยมดื่มน้ําจากบอขุดมากกวาหวยหนอง
2)
น้ําสําหรับบริโภค
ปจจุบันใชน้ําประปาหมูบานที่สงลงมาตามทอ ซึ่งชาวบานสามารถเปดใชไดตามจุดตาง
ๆ ที่มีอยู และมีบางหลังรองน้ําฝนไวในตุม ถังเพื่อใชบริโภค ไมพบรานขายน้ําดื่มภายในหมูบาน
ปางสาและพบวามีการใชน้ําบาดาลในบางครัวเรือน และใชบอขุด โดยบอขุดจะรองรับการใชน้ํา
ของชาวบานประมาณ 6-7 ครัวเรือนที่ตั้งอยูลอมรอบบอขุดนั้น และจะมีการใชฝาปดปากบอเพื่อ
ปองกันความสกปรกที่จะตกลงไป ตรงกับคํากลาวของ เอกวิทย ณ ถลาง7 ไดกลาวถึงภูมิปญญา
ลานนาที่พบวามีบอน้ําสําหรับดื่มกินและใชงาน โดยนิยมดื่มน้ําจากบอขุดมากกวาหวยหนอง
3)
น้ําใชในการเกษตร
น้ําใชในการเกษตรถูกนํามาผานระบบ เหมือง ฝาย และประปาภูเขาเพื่อแบงน้ําไปใชใน
การทํานา และปลูกพืชพรรณทางการเกษตรของแตละหมูบาน ใหครบถวน และพอเพียงสําหรับ
ทุกพื้นที่ ในดานการจัดการการใชน้ํานั้น พบวามีการแตงตั้ง แกเหมือง แกฝาย เพื่อเปนผูจัดสรร
น้ําใหเพียงพอสําหรับทุกครอบครัวในการทํานา หรือปลูกพืชผลทางการเกษตร และดูแลความ
เรียบรอยเรื่องการใชน้ําใหกับชาวบาน โดยผูที่เปน แกเหมือง แกฝาย นั้น จะเปนผูมีสิทธิขาดใน
การจัดการ ควบคุม การใชน้ําภายในหมูบานใหเกิดความเรียบรอย และแกเหมือง แกฝาย จะได
รับผลตอบแทนจากชาวบานเปนขาว หรือพืชผลทางการเกษตร ตรงกับคํากลาวของ เอกวิทย ณ
ถลาง8 ไดกลาวถึงเรื่อง เหมืองฝาย การจัดการน้ําและการจัดระเบียบทางสังคมลานนานั่นเอง
และตรงกับ วรรณกรรมเรื่อง เหมืองฝาย : ระบบการจัดการน้ําของเมืองนาน9 ซึ่งกลาวถึงภูมิ
ปญญาในการใชน้ําจากระบบเหมืองฝายเชนเดียวกัน

6

เอกวิทย ณ ถลาง, ภูมิปญญาลานนา,(กรุงเทพมหานครฯ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิง่ , 2544)

7

เอกวิทย ณ ถลาง, ภูมิปญญาลานนา,(กรุงเทพมหานครฯ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2544)

8

เอกวิทย ณ ถลาง, ภูมิปญญาลานนา,(กรุงเทพมหานครฯ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2544)

9

คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญา

จังหวัดนาน,(กรุงเทพมหานครฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2544)
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ความเชื่อใน ผีเหมือง ผีฝาย ยังคงมีอยู โดยเชื่อวาชวยดูแลรักษาลําน้ําใหอุดมสมบูรณ
สามารถมีน้ําใชสําหรับชาวบานทุก ๆ หลังคาเรือนอยางพอเพียง มีการเลี้ยงผีเหมือง ผีฝายเปน
ประจําทุกปตามวัน เวลาที่สืบทอดกันมา ตรงกับการบอกเลาของผูอาวุโสภายในหมูบานวาฝาย
ของแตละหมูบานจะมี ผีฝาย ดูแลอยู ตรงกับคํากลาวของ เอกวิทย ณ ถลาง10 ไดกลาวถึงภูมิ
ปญญาที่เกี่ยวของกับระบบคุณคาหรืออุดมการณที่ปรากฏอยูในความเชื่อและพิธีกรรมของลานนา
เชนเดียวกัน
4.1.1.3 สัตวในพื้นที่ (สัตวที่นํามาบริโภค)
ในหมูบานพบการเลี้ยงสัตวไวอยูทั่วไปในหมูบาน และในบริเวณบาน มีทั้งสัตวบก และ
สัตวน้ํา สัตวบก ไดแก ไก สุกร สุนัข กระบือ และโค เลี้ยงไก สุกร กระบือไวทั้งเพื่อการบริโภค
ภายในครัวเรือน การประกอบพิธีกรรมความเชื่อตาง ๆ และสามารถการจําหนายเมื่อเหลือเกิน
จากความตองการ เลี้ยงโคไวใชงานในการเกษตร และเลี้ยงสุนัขไวเฝาบาน สวนสัตวน้ํา ไดแก
ปลา เลี้ยงไวเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน โดยชาวบานมีการเลี้ยงสัตวไวสําหรับบริโภคอยางพอ
เพียงตอความตองการของครอบครัว รวมทั้งการใชเนื้อสัตวเพื่อการประกอบพิธีกรรมตาง ๆ
4.1.2 ภูมทิ ัศนทองถิ่นที่เกี่ยวของกับเครื่องนุงหม
4.1.2.1 พืชพรรณ (พืชพรรณที่นํามาแปรรูปเปนเครื่องนุงหม)
พบการทอเครื่องนุงหมใชภายในหมูบานดอนมูล โดยใชตนฝายในการทอเปนเครื่องนุงหม
ไดแก ซิ่น ตรงกับคํากลาวของ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต11 ไดกลาวถึงภูมิปญญาไทยดานการแตง
กาย โดยใชฝายมาถักทอเปนเครื่องนุงหม และพบการนําเปลือกไม ใบไม และหัวของพืชสีตาง ๆ
มายอมผาใหเกิดสีตาง ๆ สวยงาม และปองกันรอยเปอนไดดวยมีลวดลายในการทอมากมาย เชน
ลายสายน้ํา โดยชาวบานสามารถทอใสไดพอเพียง จนสามารถพัฒนาเพิ่มขึ้น และจัดจําหนาย
ใหแกผูมาเยือน แตไมพบการทอเครื่องนุงหมไวใชเองของหมูบานปางสา และหมูบานตนฮาง โดย
ทั้ง 2 หมูบานจะแลกซื้อเครื่องนุงหมจากหมูบานขางเคียง เนื่องจากไมมีการสืบทอดการผลิต
ปจจัยเรื่องเครื่องนุงหมมาจากคนรุนกอน รวมถึงไมมีวัตถุดิบที่จะนํามาแปรรูปเปนเครื่องนุงหมอยู
ภายในหมูบานดวย

10

เอกวิทย ณ ถลาง, ภูมิปญญาลานนา,(กรุงเทพมหานครฯ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2544)

11

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, วิถีไทย,(กรุงเทพมหานครฯ: เธิรดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น, 2543)
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4.1.3 ภูมิทัศนทองถิ่นที่เกี่ยวของกับที่อยูอาศัย
4.1.3.1 สิ่งกอสราง (บานพักอาศัย)
ลักษณะของบานไดมีการเปลี่ยนแปลงมาตามยุคสมัย โดยมี บานไม บานคอนกรีต บาน
ไมกึ่งคอนกรีต โดยมีลักษณะเหมือนบานเรือนทั่วไป เปนบาน 1 และ 2 ชั้น มีทั้งไมยกพื้นและ
ยกพื้นสูง หลังคาทรงจั่ว วัสดุทําหลังคาทําจากกระเบื้องและสังกะสี และพบบานเกา ที่มีฝาผนัง
ทําจากไมไผขัดแตะ และแผนไม เปนบานยกพื้นสูงจากพื้นดินประมาณ 1.00 ถึง 1.50 เมตร
หลังคาทรงจั่ว วัสดุทําหลังคาทําจากหญาคา ซึ่งทั้งหมดเปนวัสดุทองถิ่นที่สามารถหาวัสดุในการ
สรางไดจากบริเวณรอบ ๆ หมูบาน แตปจจุบันไดมีการหันมาใชวัสดุสมัยใหม ไดแก ปูน อิฐ
บล็อก ที่นําเขามาจากพื้นที่อื่นมาสรางบาน เนื่องจากการใชวัสดุทองถิ่นที่นํามาสรางบานนั้น มี
ความคงทนนอยกวาวัสดุที่นําเขามาใหม ทําใหตองมีการซอมแซมบานบอยครั้งกวาบานที่สรางขึ้น
จากปูน
การสรางบานนั้นจะทําการจางตน (แรงงานหลัก) ประมาณ 4-5 คนเพื่อเปนคนควบคุม
งานในการสรางบานพักอาศัย ซึ่งจะมีทั้งแรงงานจากภายนอกหมูบาน และคนในหมูบานที่ออก
ไปทํางานกอสรางจนไดวิชาความรูกลับมา จากนั้นจึงชักชวนชาวบานภายในหมูบานใหมาชวย
สรางบานตอไป ในการวาจางชาวบานจะเหมาคาแรงในการกอสราง และซื้อวัสดุในการกอสราง
มาให
4.1.4 ภูมิทัศนทองถิ่นที่เกี่ยวของกับยารักษาโรค
4.1.4.1 พืชพรรณ (พืชสมุนไพร)
พบการปลูกพืชสมุนไพรไวบริเวณหนาวัดดอนมูล หมูบานดอนมูล สําหรับชาวบานภาย
ในหมูบานสามารถนํามาเก็บไปใชได โดยทางวัดจะเปนผูจัดการดูแล และตมน้ําสมุนไพรไว
บริการแกชาวบาน สวนมากไดรับความนิยมจากคนสูงอายุ ตรงกับคํากลาวของ เอกวิทย ณ ถลาง
12
ไดกลาวถึงภูมิปญญาเรื่องสมุนไพรพื้นบานลานนา คือการเก็บและการใชสมุนไพรพื้นบานนั้น
เปนภูมิปญญาอยางหนึ่งในการแสวงหาปจจัยพื้นฐานจากธรรมชาติ และตรงกับที่ สถาบันราชภัฏ
สวนดุสิต13 ไดกลาวถึง ภูมิปญญาไทยดานสุขภาพอนามัย เปนการคนควาเพื่อเอาสิ่งที่มีอยูใน
ธรรมชาติ คือ พืช สัตว และแรธาตุตาง ๆ มาใชประโยชนในการรักษาโรคที่เกิดขึ้น และตรงกับ

12

เอกวิทย ณ ถลาง, ภูมิปญญาลานนา,(กรุงเทพมหานครฯ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, 2544)

13

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, วิถีไทย,(กรุงเทพมหานครฯ: เธิรดเวฟ เอ็ดดูเคชั่น, 2543)
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วรรณกรรมเรื่อง ชาวนาน : การรักษาโรค14 เชนเดียวกัน แตจากการสอบถามชาวบานยังไมไดเขา
มาใชประโยชนจากการปลูกพืชสมุนไพรอยางเต็มที่ เพราะมีผูที่สามารถคนหา และบอกถึง
สรรพคุณของสมุนไพรแตละประเภทไดนอย
ตารางที่ 4.1 แสดงภูมิปญญาทองถิ่นที่พบจากการสํารวจ

N ประเภทของภูมิ
O ปญญา
อาหารและเครื่อง
1 ดื่ม

ราชภัฏสวนดุสิต (2543)
เอกวิทย ณ ถลาง (2544)
จังหวัดนาน (2544)
สรุป

จากวรรณกรรม

จากการสํารวจ

หมูบานปางสา
หมูบานดอนมูล
หมูบานตนฮาง
พืชพรรณ(ขาว-พืชไรพืชสวน-พืชผัก พืชพรรณ(ขาว-พืชไรพืชสวน-พืชผัก พืชพรรณ(ขาว-พืชไรพืชสวน-พืชผัก
สวนครัว)
สวนครัว)
สวนครัว)
น้ํา(อุปโภค-บริโภค-ในการเกษตร) น้ํา(อุปโภค-บริโภค-ในการเกษตร) น้ํา(อุปโภค-บริโภค-ในการเกษตร)
สัตวในพื้นที(่ สัตวที่นํามาบริโภค)

2 เครื่องนุงหม
3 ที่อยูอาศัย

พืชพรรณ(ฝาย)
สิ่งกอสราง(วัสดุ-แรงงาน)

4 ยารักษาโรค

สัตวในพื้นที(่ สัตวที่นํามาบริโภค) สัตวในพื้นที(่ สัตวที่นํามาบริโภค)
สิ่งกอสราง(วัสดุ-แรงงาน)

สิ่งกอสราง(วัสดุ-แรงงาน)

พืชพรรณ(พืชสมุนไพร)

จากการสํารวจทั้ง 3 หมูบาน พบภูมิปญญาทั้งหมด 4 ประเภทตามปจจัยพื้นฐานของแนว
คิดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งตรงกับวรรณกรรมที่ไดกลาวถึงประเภทของภูมิปญญาทองถิ่น ไดแกภูมิ
ปญญาที่เกี่ยวของกับอาหารและเครื่องดื่ม ภูมิปญญาที่เกี่ยวของกับการแตงกาย ภูมิปญญาที่
เกี่ยวของกับที่อยูอาศัย และภูมิปญญาที่เกี่ยวของกับสุขภาพอนามัย สวนภูมิปญญาที่เกี่ยวของ
กับความเชื่อพิธีกรรมพบวาเปนภูมิปญญาที่ตอบสนองตามปจจัยพื้นฐานเชนเดียวกัน และภูมิ
ปญญาที่เกี่ยวของกับประดิษฐกรรมพื้นบาน พบภูมิปญญาเรื่องเหมืองฝาย ซึ่งตอบสนองตอภูมิ
ปญญาที่เกี่ยวของกับอาหารและเครื่องดื่ม จึงนําภูมิปญญาทองถิ่นที่พบมาวิเคราะหหาความพอ
เพียงของแตละประเภทตอไป

14

คณะกรรมการฝายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิ

ปญญาจังหวัดนาน,(กรุงเทพมหานครฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2544)

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

107

4.2 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนทองถิ่น
จากการทบทวนวรรณกรรมเรื่องขององคประกอบทางภูมิทัศนไดสรุปองคประกอบทางภูมิ
ทัศน 9 องคประกอบ เพื่อนํามาใชเปนกรอบแนวคิดในการแสวงหาองคประกอบทางภูมิทัศนของ
หมูบานในจังหวัดนาน ดังนี้
1) ลักษณะทางภูมิลักษณ
2) พืชพรรณ
3) น้ํา
4) สัตวในพื้นที่
5) สิ่งกอสราง
6) วัสดุ
7) พื้นที่วาง
8) ระบบการสัญจร
9) ปจจัยทางสังคม
จากการศึกษาพบวาองคประกอบทางภูมิทัศนทองถิ่นมีความสัมพันธกับการผลิตปจจัย
พื้นฐานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของหมูบาน คือ ปจจัยเรื่องอาหารแลเครื่องดื่ม ปจจัยเรื่อง
เครื่องนุงหม ปจจัยเรื่องที่อยูอาศัย และปจจัยเรื่องยารักษาโรค ภูมิทัศนทองถิ่นสงผลใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงการผลิตปจจัยพื้นฐานของแตละหมูบานแตกตางกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
4.2.1 ลักษณะทางภูมิลักษณ
ลักษณะทางภูมิลักษณสงผลตอการผลิตปจจัยในเรื่องของอาหาร ไดแก ขาว และพืชไรพืช
สวนและปจจัยเรื่องที่พักอาศัย หมูบานปางสาเปนหมูบานที่ตั้งอยูบนภูเขา ทําใหมีพื้นที่จํากัดใน
การปลูกพืชผลทางการเกษตรไมสามารถขยายตัวได
โดยเมื่อประชากรมีความตองการในการ
บริโภคมีเพิ่มมากขึ้น จึงทําใหผลผลิตทางการเกษตรไมวาจะเปนขาว ผักสวนครัว หรือไมผลตาง
ๆ ไมพอเพียงตอความตองการ ชาวบานในหมูบานปางสาจึงตองออกไปทํางานภายนอกหมูบาน
เพื่อนําเงินกลับมาแลกซื้อปจจัยอื่น ๆ แทน หมูบานดอนมูลมีพื้นที่การเกษตรอยูบริเวณพื้นที่ริมแม
น้ํานาน เนื่องจากเปนพื้นที่ราบลุม และใกลกับแหลงน้ํา เชนเดียวกับหมูบานตนฮางที่มีที่ตั้งอยูบน
พื้นที่ราบ และมีแมน้ําขนาบทั้ง 2 ดาน จึงสามารถขยายพื้นที่ทางการเกษตรไปไดโดยรอบ แตพื้น
ที่พักอาศัยของหมูบานตนฮางจะเกาะกลุมกันอยูบนพื้นที่ที่น้ําไมทวมถึง
จึงแสดงใหเห็นวา
ลักษณะทางภูมิลักษณของแตละหมูบา นสงผลตอการขยายตัวของพื้นที่การเกษตร และที่พักอาศัย
หมูบานที่มีลักษณะทางภูมิลักษณที่เหมาะสมก็จะมีการทําพื้นที่ทางการเกษตรได แตหมูบานที่มี
ลักษณะทางภูมิลักษณที่ไมเหมาะสมตอการขยายตัวก็จะไมสามารถทําพื้นที่การเกษตรได
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ภาพที่ 4.1 ภาพภูเขารอบหมูบา นปางสา มีสวนสงผลตอการทําพื้นที่การเกษตร

ภาพที่ 4.2 ภาพพื้นที่ราบลุม หมูบานตนดอนมูล เหมาะสมแกการทําพื้นที่การเกษตร

ภาพที่ 4.3 ภาพพื้นที่ราบ หมูบานตนฮาง เหมาะสมแกการทําพื้นที่การเกษตร
4.2.2 พืชพรรณ
พืชพรรณที่ปลูกในหมูบานมีประโยชนใชสอยแตกตางกันออกไป ไดแก พืชพรรณที่ใชเปน
อาหาร พืชพรรณที่ใชเปนยารักษาโรค พืชพรรณที่ใชแปรรูปเปนเครื่องนุงหม พืชพรรณที่ใชเปน
วัสดุกอสรางที่พักอาศัย และพืชพรรณที่ปลูกไวเพื่อใชประโยชนในที่พักอาศัย ซึ่งการปลูกพืชพรรณ
ตองมีการปรับเปลี่ยนชนิดเพื่อใหเหมาะสมตอลักษณะทางภูมิประเทศ เชน หมูบานปางสามีการ
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ทําไรขาว โดยใชพันธุขาวที่สามารถขึ้นไดในบริเวณที่มีความลาดชัน และไมตองการน้ําขัง แตหมู
บานดอนมูล และหมูบานตนฮางมีพื้นที่การเกษตรอยูในพื้นที่ราบลุม จึงสามารถปลูกพืชพรรณ
ชนิดตาง ๆ ได แสดงใหเห็นวาแตละหมูบานตองมีการปรับเปลี่ยนพืชพรรณเพื่อใหสามารถตอบ
สนองตอลักษณะทางภูมิประเทศของหมูบานนั้น ๆ แสดงใหเห็นวาพืชพรรณสงผลตอปจจัยพื้น
ฐานเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม เรื่องเครื่องนุงหม เรื่องที่อยูอาศัย และเรื่องยารักษาโรค
4.2.3 น้ํา
การใชน้ําในการเกษตรของแตละหมูบานสงผลตอการผลิตปจจัยพื้นฐานเรื่องอาหาร ไดแก
ขาว และพืชไรพืชสวน เชน หมูบานปางสาใชน้ําในการเกษตรจากระบบประปาภูเขา ซึ่งไมพอเพียง
ตอการใชประโยชนในเรื่องของพืชผลทางการเกษตรในบางป ทําใหการเกษตรในหมูบานปางสาได
ผลผลิตในเรื่องของ ขาว พืชไรพืชสวน ไมดีพอตามที่ตองการ ชาวบานในหมูบานปางสาจําเปน
ตองแลกซื้อขาว พืชไรพืชสวน เพื่อใหพอเพียงตอความตองการ แตกตางจากหมูบานดอนมูล และ
หมูบานตนฮางที่ใชระบบเหมืองฝายที่มาจากแมน้ํานานและแมน้ํายางในการจัดการน้ําเพื่อใช
ประโยชนในการเกษตรอยางพอเพียง ทําใหหมูบานดอนมูล และหมูบานตนฮางไมพบปญหาการ
ขาดแคลนผลผลิตเรื่อง ขาว และพืชไรพืชสวน แสดงใหเห็นวาปจจัยเรื่องน้ําใชในการเกษตรสงผล
ตอปจจัยพื้นฐานอาหารและเครื่องดื่ม(ขาว และพืชไรพืชสวน)

ภาพที่ 4.4 ภาพการใชน้ําที่ไมเพียงพอของหมูบา นปางสา สงผลตอผลผลิตทางการเกษตร

ภาพที่ 4.5-4.6 ภาพน้ําที่มีอยางพอเพียงของหมูบานดอนมูล และหมูบานตนฮางสงผลใหผลผลิตดี
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4.2.4 สัตวในพื้นที่
หมูบานมีการเลี้ยงสัตวทั้งสัตวบกและสัตวน้ําหลายประเภท ไดแก ไก สุนัข สุกร กระบือ โค
และปลา มีทั้งเลีย้ งไวสําหรับบริโภคและเพื่อใชในการเกษตร การเลี้ยงสัตวมีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามความตองการของชาวบานแตละหมูบาน หมูบานปางสา และหมูบานดอนมูล พบวามีการ
เปลี่ยนแปลงการเลี้ยงสัตวตามความตองการของผูเลี้ยง ไดแก สุกรที่ชาวบานเปลี่ยนแปลงจากการ
เลี้ยงเพื่อไวบริโภค เปนการเลี้ยงเพื่อไวจําหนายแลวจึงนําเงินที่ไดจากการจําหนายไปแลกซื้อเนื้อ
สุกรมาบริโภคตามความตองการแทน แตยังพบการเลี้ยงไกเพื่อใชในการบริโภคใหพอเพียงแตละ
ครัวเรือนอยู แสดงใหเห็นวาสัตวในพื้นที่สงผลตอปจจัยเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม(สัตวที่นํามา
บริโภค)
4.2.5 สิ่งกอสราง
การเปลี่ยนแปลงของบานพักอาศัยสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่วางภายในบาน หมู
บานปางสามีลักษณะของบานที่เหมือนกับบานเกา และไมมีการขยายตัวของบานพักอาศัย ทําให
พบพื้นที่วางภายในบานสําหรับประกอบกิจกรรม หรือปลูกพืชพรรณเพื่อใชประโยชนในครัวเรือน
เชนเดียวกับหมูบานดอนมูลที่พบวาลักษณะของบานพักอาศัยไมมีการเปลี่ยนแปลง หรือขยาย
ขนาดของบานพักอาศัยเพิ่มมากขึ้น จึงพบพื้นที่วางภายในบานไวสําหรับประกอบกิจกรรม หรือ
ปลูกพืชพรรณเพื่อการใชประโยชนในครัวเรือน
แตหมูบานตนฮางไดมีการเปลี่ยนแปลงของ
ลักษณะบานพักอาศัยไปจากเดิม และมีขนาดของบานพักอาศัยที่ใหญขึ้น ทําใหพื้นที่วางภายใน
บานที่ไวใชสําหรับประกอบกิจกรรม หรือปลูกพืชพรรณตาง ๆ เพื่อใชประโยชนในครัวเรือนลดนอย
ลงดวย

ภาพที่ 4.7 ภาพบานที่ยังไมขยายตัว หมูบานปางสา ทําใหมีพื้นที่ไวใชประโยชน
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ภาพที่ 4.8 ภาพบานที่ขยายตัว หมูบานตนฮาง ทําใหพื้นที่ใชประโยชนลดลง
4.2.6 วัสดุ
วัสดุในการกอสรางบานพักอาศัยของหมูบานมีหลายประเภท ไดแก วัสดุที่สามารถหาได
ในทองถิ่น เชน ไม ไมไผ หญาแฝก และวัสดุสมัยใหมที่นําเขามาจากภายนอกหมูบาน เชน อิฐ ปูน
กระเบื้อง หมูบานปางสายังพบการใชวัสดุทองถิ่นที่สามารถหาไดภายในหมูบาน เชน ไมไผ หญา
แฝก เนื่องจากหมูบานปางสามีระยะทางในการเขาถึงจากตัวเมือง และตัวอําเภอไกลที่สุดในทั้ง 3
หมูบานจึงทําใหการนําวัสดุจากสมัยใหมจากพื้นที่อนื่ ๆ เขามาในหมูบานไดยากลําบากมากวาหมู
บานตนฮางที่มีทําเลที่ตั้งใกลกับตัวเมือง และตัวอําเภอมากที่สุด จึงพบการเปลี่ยนแปลงเรื่องการ
ใชวัสดุในหมูบานตนฮางจากวัสดุทองถิ่นที่สามารถหาไดภายในหมูบานเปลี่ยนไปเปนวัสดุสมัย
ใหมที่ตองแลกซื้อเขามาจากภายนอกพื้นที่มากที่สุดในทั้ง 3 หมูบาน รวมถึงความคงทนของวัสดุ
ทองถิ่นที่ตองมีการซอมแซมตลอดทุกปทําใหชาวบานนิยมที่จะใชวัสดุสมัยใหมในการกอสรางที่พัก
อาศัยมากกวาการใชวัสดุที่สามารถหาไดในทองถิ่น จึงแสดงใหเห็นวาวัสดุที่พบในแตละหมูบาน
สงผลตอการเปลี่ยนแปลงปจจัยพื้นฐานเรื่องที่อยูอาศัย
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ภาพที่ 4.9 ภาพบานที่ใชวัสดุสมัยเกา
ภาพที่ 4.10 ภาพบานที่ใชวัสดุสมัยใหม
4.2.7 พื้นที่วาง
พื้นที่วางภายในบานพักอาศัยสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของปจจัยเรื่องของการปลูกพืช
พรรณไวใชประโยชนในครัวเรือน และพื้นที่สําหรับเลี้ยงสัตว หมูบานปางสาพบวามีพื้นวางใน
บริเวณบานพักอาศัย และพื้นที่วางระหวางบานพักอาศัย เชนเดียวกับหมูบานดอนมูลที่ยังมีพื้นที่
วางภายในหมูบาน และระหวางบานเชนเดียวกัน ทั้ง 2 หมูบานใชพื้นที่วางตาง ๆ ในการปลูกพืช
พรรณที่สามารถนํามาใชประโยชนได เชน พืชผักสวนครัว พืชผล ใชสําหรับเลี้ยงสัตวเพื่อใชในการ
บริโภค และจําหนาย และใชเปนพื้นที่อเนกประสงค ตากพืชผลทางการเกษตร ตากฟน รวมถึงใช
เปนพื้นที่โลงในการประกอบกิจกรรมในครัวเรือนดวย แตในหมูบานตนฮางมีการเปลี่ยนแปลงใน
พืน้ ที่พักอาศัย ลักษณะของบานพักอาศัยในหมูบานตนฮางมีขนาดที่ใหญมากกวาหมูบานปางสา
และหมูบานดอนมูล ทําใหพื้นที่วางระหวางบานในหมูบานตนฮางมีขนาดลดลง จึงไมสามารถที่
จะใชพื้นที่วางภายในบานพักอาศัยในการปลูกพืชพรรณที่ตองการนํามาใชประโยชนในครัวเรือน
และการเลี้ยงสัตว จึงแสดงใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงพื้นที่วางในบริเวณบานพักอาศัยสงผลตอ
การปลูกพืชพรรณเพื่อไวใชประโยชนภายในบาน บานที่มีพื้นที่วางในบานพักอาศัยมากก็จะพบ
การปลูกพืชพรรณเพื่อใชประโยชนภายในครัวเรือนมากกวาบานที่ไมมี หรือมีพนื้ ที่วางภายในบาน
พักอาศัยนอยกวา
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ภาพที่ 4.11 ภาพบานที่มีพื้นที่โลงมาก สามารถใชทํากิจกรรมอื่น ๆ ได

ภาพที่ 4.12 ภาพบานที่มีพื้นที่โลงนอย สามารถใชทํากิจกรรมอื่น ๆ ไดนอยลง
4.2.8 ระบบการสัญจร
การเปลี่ยนแปลงระบบการสัญจรสงผลตอการผลิตปจจัยพื้นฐานเรื่องการผลิตพืชผักสวน
ครัว หมูบานตนฮางมีระยะทางจากตัวเมือง และอําเภอทาวังผาใกลที่สุดจาก 3 หมูบาน พบวามี
การปลูกพืชผักสวนครัวไวใชในบานนอยลง เพราะสามารถเดินทางไปซื้อจากตลาดใกลเคียงได
สะดวก และไมพบรานขายของสดภายในบริเวณหมูบานตนฮางเชนกัน แตหมูบานปางสา และ
หมูบานดอนมูล มีระยะทางหางจากตัวเมือง และอําเภอทําใหไมสะดวกในการเขามาซื้อพืชผัก
สวนครัวในตลาดบริเวณตัวเมือง จึงปลูกพืชผักสวนครัวไวใชสําหรับบริโภคในครัวเรือนในหมูบาน
ปางสา และหมูบานดอนมูล จึงแสดงใหเห็นวาระยะทางในการเดินทางเขาถึงแตละหมูบานมีสวน
ที่สงผลตอการปลูกพืชผักสวนครัวไวสําหรับบริโภคในครัวเรือนใหพอเพียงของแตละหมูบานเชนกัน
หมูบานที่มีระยะทางการสัญจรเขาถึงจากตัวเมืองใกลก็จะพบวามีการปลูกพืชผักสวนครัวไว
สําหรับบริโภคในครัวเรือนนอยลง และหันไปแลกซื้อจากตลาดในบริเวณใกลเคียงแทน แตหมูบาน
ที่มีระยะทางการสัญจรเขาถึงจากตัวเมืองไกลก็จะพบวามีการปลูกพืชผักสวนครัวไวสําหรับบริโภค
ในครัวเรือนใหพอเพียงตอความตองการ เพราะไมสะดวกในการเขามาซื้อพืชผักสวนครัวในตลาด
กลาง
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การเปลี่ยนแปลงระบบการสัญจรสงผลตอการผลิตปจจัยพื้นฐานเรื่องที่อยูอาศัย หมูบาน
ปางสาเปนหมูบานที่มีการเขาถึงไกลจากตัวเมืองมากที่สุดในทั้ง 3 หมูบาน และไมพบการเปลี่ยน
แปลงที่อยูอาศัยของหมูบานปางสา หมูบานปางสายังพบการสรางบานโดยใชวัสดุที่สามารถหาได
ในทองถิ่น ไดแก ไมไผ ไม เปนลักษณะบานเกาที่ตรงกับบทความเรื่อง “บานไตลื้อที่บานปางสา
อําเภอทาวังผา นาน”15 เปนการแสดงใหเห็นวาหมูบานปางสายังไมมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ
ที่อยูอาศัยมากนัก และพบวามีบานบานบางหลังที่มีฐานะพอสมควรเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงบานพัก
อาศัยไปตามยุคสมัยแลวเชนกัน หมูบ านดอนมูลเปนหมูบานที่มีระยะทางไกลจากตัวเมืองเปน
อันดับที่ 2 ของทั้ง 3 หมูบาน โดยในหมูบานดอนมูลยังคงพบลักษณะของบานพักอาศัยที่ทําจาก
วัสดุที่สามารถหาไดภายในพื้นที่อยูภายในหมูบานเชนเดียวกับหมูบานปางสา แตยังคงพบบานที่มี
ลักษณะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยเปนจํานวนมากกวาหมูบานปางสา และหมูบานตนฮางที่มี
ระยะทางใกลจากตัวเมืองมากที่สุดในทั้ง 3 หมูบาน ในหมูบานตนฮางไมพบบานพักอาศัยที่มี
ลักษณะตรงกับบานเกาที่กลาวไวในบทความเรื่อง “บานไตลื้อที่บานปางสา อําเภอทาวังผา
นาน”16 พบแตบานพักอาศัยที่มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ลักษณะเหมือนบานพักขา
ราชการ จึงแสดงใหเห็นวาระยะทางในการเดินทางเขาถึงของแตละหมูบานมีสวนที่สงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของปจจัยเรื่องที่อยูอาศัยเชนกัน หมูบานที่มีระยะทางการสัญจรเขาถึงจากตัวเมือง
ใกลก็จะพบวามีการเปลี่ยนแปลงดานที่อยูอาศัยมาก เนื่องจากสะดวกตอการนําวัสดุสมัยใหมที่
ผลิตจากที่อื่น ๆ เขาไปสูหมูบาน แตหมูบานที่มีระยะทางการสัญจรเขาถึงจากตัวเมืองไกลก็จะมี
การเปลี่ยนแปลงดานที่อยูอาศัยนอย
4.2.9 ปจจัยทางสังคม
การวมมือกันทางสังคมของคนในหมูบานสงผลตอการผลิตปจจัยพื้นฐานเรื่อง ขาว น้ําใช
ในการเกษตร ปลา และการแปรรูปเครื่องนุงหม ทั้ง 3 หมูบานมีกิจกรรมที่เกิดจากการรวมมือกัน
ของชาวบานภายในหมูบานเพื่อทําใหเกิดผลประโยชนรวมกัน ไดแก ทั้ง 3 หมูบานมีความเชื่อ
เรื่องการ เลี้ยงผี โดยจะทําการเลี้ยงผีกอนการลงนา และเมื่อมีการทํานาชาวบานในหมูบานดอน
มูล และหมูบานตนฮางจะมาชวยกันลงแขกนาของแตละคน หมุนเวียนกันไปจนเสร็จครบทุกคน
แสดงใหเห็นถึงการรวมมือกันของชุมชนไดเปนอยางดี หมูบานดอนมูล และหมูบานตนฮาง มี
กรรมการเหมือง และกรรมการฝายเปนผูดูแลควบคุมการจัดการระบบการใชเหมือง ฝายของหมู
บาน กรรมการเหมืองคือผูที่ไดรับคัดเลือกจากภายในหมูบาน โดยทั้งกรรมการเหมือง และ
15

อรศิริ ปาณินท, บานและหมูบานพื้นถิ่น,(กรุงเทพมหานครฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2538)

16

อรศิริ ปาณินท, บานและหมูบานพื้นถิ่น,(กรุงเทพมหานครฯ: โรงพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2538)
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กรรมการฝายจะไดรับคาตอบแทนเปนขาวจากชาวบานภายในหมูบาน
พบการอนุรักษแมน้ํา
บริเวณทางดานหนาหมูบานของทั้ง 3 หมูบาน ชาวบานไมสามารถจับปลาไดในบริเวณนี้ แต
สามารถไปจับปลาเพื่อนํามาบริโภคไดในบริเวณถัดไป เพื่อใหสามารถมีปลาบริโภคไดอยางพอ
เพียง หมูบานดอนมูลพบการรวมมือกันในชุมชนเพื่อเพิ่มผลผลิตในการแปรรูปเครื่องนุงหมเพื่อให
สามารถทําไดพอเพียงตอการจัดจําหนาย สรางรายไดเพิ่มใหแกชุมชนนั้น ๆ เปนการแสดงใหเห็น
วาการรวมมือกันทางสังคมของแตละหมูบานสงผลตอปจจัยพื้นฐานในเรื่องอาหาร เครื่องดื่ม และ
เครื่องนุงหม ไดแก ขาว เครื่องนุงหม น้ําในการเกษตร และสัตวน้ําของหมูบานแตละหมูบานเชน
กัน
ตารางที่ 4.2 แสดงสรุปผลการเปลี่ยนแปลงปจจัยพื้นฐานจากองคประกอบภูมิทัศนทองถิ่น
NO องคประกอบทางภูมิทัศน ผลตอการเปลี่ยนแปลงปจจัยพื้นฐาน
1 ลักษณะภูมิลักษณ

สงผลตอปจจัยพื้นฐานเรื่องขาว พืชไรพืชสวน และที่อยูอาศัย

2 พืชพรรณ

สงผลตอปจจัยพื้นฐานเรื่องขาว พืชไรพืชสวน พืชผักสวนครัว เครื่องนุงหม และพืชสมุนไพร

3 น้ํา

สงผลตอปจจัยพื้นฐานเรื่องขาว พืชไรพืชสวน

4 สัตวในพื้นที่

สงผลตอปจจัยพื้นฐานเรื่องสัตวที่นํามาบริโภค

5 สิ่งปลูกสราง

สงผลตอขนาดพื้นที่วาง และสงผลตอการปลูกพืชผักสวนครัว และพื้นที่เลี้ยงสัตว

6 วัสดุ

สงผลตอปจจัยพื้นฐานเรื่องที่อยูอาศัย

7 พื้นที่วาง

สงผลตอปจจัยพื้นฐานเรื่องพืชผักสวนครัว และพื้นที่เลี้ยงสัตว

8 การสัญจร

สงผลตอปจจัยพื้นฐานเรื่องที่อยูอาศัย และพืชผักสวนครัว

9 ปจจัยทางสังคม

สงผลตอปจจัยพื้นฐานเรื่องขาว น้ําในการเกษตร ปลา และเครื่องนุงหม

4.3 การวิเคราะหภูมิทัศนทองถิ่นกับระดับของความพอเพียง
จากการจัดหมวดหมูองคประกอบทางภูมิทัศนทองถิ่นตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ไดกลาวไวขางตน
นํามาวิเคราะหกับระดับของความพอเพียงที่กลาวไวในการทบทวน
วรรณกรรม โดยสรุปและแบงระดับของเศรษฐกิจพอเพียงได 3 ระดับ เพื่อนํามาใชเปนเกณฑใน
การวิเคราะหกับภูมิทัศนทองถิ่นดังนี้
1) ระดับที่ 1 พอเพียงในระดับครอบครัว คือ การที่สมาชิกครอบครัวมีความเปนอยูที่
สามารถพึ่งพาตนเอง สามารถผลิตปจจัยตาง ๆ ขึ้นมาใชเองในการตอบสนองความตองการพื้น
ฐาน โดยไมตองเบียดเบียนผูอื่น
2) ระดับที่ 2 พอเพียงในระดับชุมชน คือ การที่ครอบครัวมีความเปนอยูแบบพอเพียง
แลวจึงมีการรวมกลุมกันในชุมชน เพื่อรวมมือกันสราง และผลิตปจจัยพื้นฐานตอบสนองตอความ
ตองการไดอยางพอเพียง ซึ่งสามารถทําใหชุมชนโดยรวมเกิดวิถีชีวิตแบบพอเพียง
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3) ระดับที่ 3 พอเพียงในระดับสังคม หรือประเทศ คือ เมื่อเกิดชุมชนที่มีความพอ
เพียงแลว แตละชุมชนเหลานั้นมีการแลกเปลี่ยนความรู ภูมิปญญาและบทเรียนจากการพัฒนา
ทําใหประเทศอันเปนสังคมใหญกลายเปนประเทศแหงความพอเพียง
โดยทําการวิเคราะหเพื่อหาความสัมพันธในระดับตาง ๆ ของเศรษฐกิจพอเพียงกับองค
ประกอบทางภูมิทัศนทองถิ่นตามที่ไดแบงหมวดหมูไวขางตน ดังนี้
4.3.1 ภูมิทัศนทองถิ่นที่เกี่ยวของกับอาหาร
4.3.1.1 พืชพรรณ
แบงออกเปน ขาว, พืชไร พืชสวน และ พืชผักสวนครัว
1)
ขาว
หมูบานปางสามีการทําขาวไรเพื่อนํามาบริโภค ผลผลิตที่ไดจากการทําขาวไรใชในการ
บริโภคภายในครอบครัว และแจกจายแกญาติพี่นองอยางพอเพียง แตละครอบครัวใชพื้นที่ในการ
ทํานาตั้งแต 2-4 ไร17 จึงพอเพียงในการบริโภคของครอบครัวในแตละป เปนการแสดงใหเห็นวา
หมูบานมีการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครอบครัว แตยังคงมีบางปที่ไดผลผลิต
ไมดี จึงทําใหตองซื้อขาวจากภายนอกเขามาบริโภค พบการลงแขกเกี่ยวขาวเพื่อชวยกันทําขาวไร
ตามฤดูกาล ซึ่งแสดงใหเห็นวามีการรวมกลุมกันภายในหมูบาน ภายในชุมชนเพื่อใหเกิดผล
ประโยชนรวมกัน จึงสรุปไดวามีการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน
หมูบานดอนมูลมีการทํานาเพื่อนํามาบริโภคผลผลิตที่ไดใชในการบริโภคภายในครอบครัว
และแจกจายแกญาติพี่นองอยางพอเพียง แตละครอบครัวใชพื้นที่ในการทํานาตั้งแต 1-2 ไร18 ถึง
จะพอเพียงในการบริโภคของครอบครัวในแตละป เปนการแสดงใหเห็นวา หมูบานมีการปฏิบัติ
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครอบครัว และพบการลงแขกเกี่ยวขาวในหมูบานดอนมูล
ซึ่งแสดงใหเห็นวามีการรวมกลุมกันภายในหมูบาน ภายในชุมชนเพื่อใหเกิดผลประโยชนรวมกัน
จึงสรุปไดวามีการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน เชนเดียวกับหมูบานปางสา
หมูบานตนฮางมีการทํานาเพื่อนํามาบริโภค ผลผลิตที่ไดจากการทํานาใชในการบริโภค
ภายในครอบครัว และแจกจายแกญาติพี่นองอยางพอเพียงเชนเดียวกับหมูบานปางสา แตละ
ครอบครัวใชพื้นที่ในการทํานาตั้งแต 2-3 ไร โดยเฉลี่ย ผูชายกินขาว 25 หาบ และผูหญิงกินขาว

17

สัมภาษณ แปง ขอคํา, ชาวบาน หมูบานปางสา, 21 กุมภาพันธ 2549.

18

สัมภาษณ พระอธิการ ดุอม ปภสสโร, เจาอาวาสวัดดอยมูล หมูบานดอนมูล, 22 กุมภาพันธ 2549.
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30 หาบ ตอป19 ซึ่งพอเพียงในการบริโภคของครอบครัวในแตละป เปนการแสดงใหเห็นวา หมู
บานมีการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครอบครัว พบการลงแขกเกี่ยวขาวเพื่อ
ชวยกันทํานาตามฤดูกาล
ซึ่งแสดงใหเห็นวามีการรวมกลุมกันภายในชุมชนเพื่อใหเกิดผล
ประโยชนรวมกัน จึงสรุปไดวามีการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน
สรุปคือ ทั้ง 3 หมูบานมีการทํานาเพื่อนํามาบริโภคภายในครัวเรือนไดอยางพอเพียง
เพราะวาเปนอาชีพหลักที่สืบทอดกันมาแตโบราณ และชาวบานยังคงใหความสําคัญกับการปลูก
ขาวเพื่อไวบริโภคภายในครัวเรือนอยู เปนการแสดงใหเห็นวามีการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอ
เพียงในระดับครอบครัว และพบการลงแขกเกี่ยวขาวในหมูบาน ซึ่งแสดงใหเห็นวามีการรวมกลุม
กันภายในหมูบ าน ภายในชุมชนเพื่อใหเกิดผลประโยชนรวมกัน จึงสรุปไดวาทั้ง 3 หมูบานมีการ
ปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน
2)
พืชไร พืชสวน
ชาวบานหมูบานปางสา ปลูกลิ้นจี่ มะมวง และลําไย เพื่อใชสําหรับบริโภคในครัวเรือน
โดยปลูกหางออกไปจากบริเวณใจกลางหมูบ านในพื้นที่มีความชันมากจนไมสามารถนาขาวได
ชาวบานปลูกพืชไรพืชสวนในพื้นที่สวนตัวของแตละคน
โดยไดผลผลิตอยางพอเพียงตอความ
ตองการจึงแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครอบครัว และเมื่อได
ผลผลิตเหลือเกินจากความตองการก็สามารถนําออกจําหนายเพื่อสรางรายได โดยมีผูใหญบาน
หรือคนที่มีรถกระบะเปนผูมาซื้อผลผลิตเพื่อนําไปจําหนายที่ตลาดกลางของจังหวัดตอไป แสดงให
เห็นถึงการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน
หมูบานดอนมูล พบการปลูกพืชไร พืชสวนเพื่อใชในบริโภคในครัวเรือน และการคาขาย
ไดแก พริก ขาวโพด ใบยาสูบ กระหล่ํา โดยจะปลูกในพื้นที่นาในเวลาที่เสร็จจากการทํานา ชาว
บานสามารถนําผลผลิตมาบริโภคไดอยางพอเพียง
แสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับครอบครัว เมื่อมีผลผลิตเหลือเกินจากความตองการจะนําออกจําหนาย
เพื่อสรางรายได
โดยมีคนมารับซื้อผลผลิตถึงที่หมูบานเพื่อนําไปจําหนายยังตลาดกลางตอไป
แสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน
ชาวบานหมูบานตนฮางปลูกพืชไรพืชสวน ไดแก ปลูกพริกแดง ใบยาสูบ พริก หอม
กระเทียม กระหล่ําปลี และปลูกขาวโพด มะเขือแซมบางในบางพื้นที่ โดยปลูกไวในพื้นที่รอบ ๆ
หมูบาน ซึ่งชาวบานสามารถนําผลผลิตมาบริโภคไดอยางพอเพียง แสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครอบครัว เมื่อมีผลผลิตเหลือเกินจากความตองการจะนําออก
19

สัมภาษณ พระครูพรหมวีระสุนทร, เจาอาวาสวัดนิโครธาราม หมูบานตนฮาง, 23 กุมภาพันธ 2549.
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จําหนายเพื่อสรางรายได โดยมีพอคามารับซื้อผลผลิตถึงในหมูบานเพื่อนําไปจําหนายในตลาดตอ
ไปจึงแสดงใหเห็นถึงการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน
สรุปคือ หมูบานทั้ง 3 หมูบานมีการปลูกพืชไร พืชสวน และสามารถนําผลผลิตที่ไดมา
บริโภคในครัวเรือนไดอยางพอเพียง เปนการแสดงใหเห็นวามีการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอ
เพียงในระดับครอบครัว และเมื่อมีผลผลิตเหลือเกินจากความตองการจะนําออกจําหนาย เปนการ
กระจายผลผลิตไปยังพื้นที่ตาง ๆ เพื่อเพิ่มรายไดใหแกตนเอง และสามารถนําไปแลกซื้อเปนปจจัย
อื่น ๆ ทดแทนจึงสรุปไดวามีการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน
3)
พืชผักสวนครัว
หมูบานปางสา พบการปลูกพืชผักสวนครัว โดยปลูกในกะละมังสังกะสี ในกระบะไมยก
พื้นขึ้นสูงประมาณ 1 เมตร และบนพื้นดินในบริเวณบานพักอาศัย การปลูกพืชผักสวนครัวที่หมู
บานปางสานี้พอเพียงสําหรับการบริโภคภายในครอบครัว ไมนําออกมาจําหนาย เปนการแสดงให
เห็นวา หมูบานมีการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครอบครัว แตยังคงพบรานคา
ขายพืชผักสวนครัวภายในหมูบาน แสดงวามีผูคนสวนหนึ่งในหมูบานที่ตองการซื้อผักสวนครัวมา
บริโภค
หมูบานดอนมูล พบการปลูกพืชผักสวนครัว โดยปลูกในกะละมังสังกะสี ในกระบะไมยก
พื้นขึ้นสูงประมาณ 1 เมตร และบนพื้นดินในบริเวณบานพักอาศัยเชนเดียวกับหมูบานปางสา โดย
ผลผลิตที่ไดพอเพียงสําหรับการบริโภคภายในครอบครัว ไมนําออกมาจําหนาย เปนการแสดงให
เห็นวาหมูบานมีการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครอบครัว
หมูบานตนฮาง มีการปลูกพืชผักสวนครัว บนพื้นดินในบริเวณบานพักอาศัย โดยผลผลิต
ทีไ่ ดนั้นพอเพียงสําหรับการบริโภคภายในครอบครัว ไมไดนําออกมาจําหนาย เปนการแสดงให
เห็นวา หมูบานมีการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครอบครัว เชนเดียวกับหมูบาน
ปางสา และหมูบานดอนมูล แตยังพบการซื้อผักสวนครัวจากตลาดในบริเวณใกลเคียงในบางครัว
เรือน
สรุปคือ ชาวบานทั้ง 3 หมูบานมีการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อนํามาบริโภคภายในครัวเรือน
โดยปลูกในกะละมังสังกะสี ในกระบะไมยกพื้นขึ้นสูงประมาณ 1 เมตร และบนพื้นดินในบริเวณ
บานพักอาศัย พืชผักสวนครัวที่ปลูกไวพอเพียงตอความตองการของคนในครอบครัว เปนการ
แสดงใหเห็นวามีการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครอบครัว
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4.3.1.2 น้ํา
แบงออกเปน น้ําอุปโภค น้ําบริโภค และน้ําในการเกษตร
1)
น้ําอุปโภค
หมูบานปางสา มีวิธีการนําน้ํามาใชภายในครัวเรือนอยางพอเพียงโดยใชวิธีทดน้ําจากตน
น้ําบนภูเขาบริเวณใกลกับหมูบาน ที่มีระดับความสูงมากกวาความสูงของหมูบาน โดยใชการตอ
ทอพลาสติกจากตนน้ํา เปนการแสดงใหเห็นวาหมูบานมีการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับครอบครัว ซึ่งระบบประปาภูเขาเกิดจากการรวมมือกันในการจัดการระบบใหสามารถให
บริการไดทั่วถึงทั้งหมูบาน แสดงใหเห็นวามีการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุม
ชนเชนกัน
หมูบานดอนมูล ใชน้ําจากแมน้ํานานมาเปนน้ําอุปโภคอยางพอเพียง ดําเนินการโดยการ
ประปา ทําการสูบน้ําจากแมน้ํานานขึ้นไปไวบนถังเก็บน้ําบริเวณที่ทําการประปาในหมูบาน แลว
จึงปลอยผานมาตามทอเพื่อใหชาวบานไดใชน้ํากันอยางทั่วถึง เปนการแสดงใหเห็นวาหมูบานมี
การปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครอบครัว และน้ําจากการประปาที่สูบไวนั้นเกิด
จากการรวมมือกันภายในชุมชนในการจัดการระบบใหสามารถใหบริการน้ําไปทั่วถึงทุกหลังคา
เรือนในหมูบาน จึงสรุปไดวามีการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน เชนเดียว
กัน
หมูบานตนฮางมีการใชน้ําภายในครัวเรือนปจจุบันใชน้ําประปาหมูบานอยางพอเพียง
โดยพบการใชน้ําในบอน้ําตื้นในบางครัวเรือน ลักษณะเปนบอขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 2
เมตร ตั้งอยูในพื้นที่ของบานบริเวณทางดานหนาบาน เปนการแสดงใหเห็นวาหมูบานมีการปฏิบัติ
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครอบครัว และน้ําประปาหมูบานเกิดจากการรวมมือกันใน
การจัดการระบบใหบริการน้ําไปยังทุกหลังคาเรือนในหมูบาน จึงสรุปไดวามีการปฏิบัติตามแนว
คิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน เชนเดียวกัน
สรุปคือ ทั้ง 3 หมูบานจะมีการใชระบบการจัดการน้ําเพื่อใชในการอุปโภคดวยวิธีที่แตก
ตางกันออกไป ไดแก ระบบประปาภูเขา และระบบประปา ซึ่งสามารถใหบริการไดพอเพียง และ
ทั่วถึงทุกครัวเรือนในแตละหมูบาน
เปนการแสดงใหเห็นวาหมูบานมีการปฏิบัติตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับครอบครัว ในการจัดการน้ําเพื่อใชในการอุปโภคเกิดจากการรวมมือกัน
ของคนในชุมชน และสามารถแจกจายน้ําใหพอเพียงตอคนในหมูบาน เปนการแสดงใหเห็นวาหมู
บานมีการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน
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2)
น้ําบริโภค
หมูบานปางสาจะใชน้ําบริโภคจากระบบน้ําประปาภูเขาที่สงลงมาตามทอ ซึ่งชาวบาน
สามารถเปดใชไดตามจุดตาง ๆ ที่มีอยูไดอยางพอเพียง และมีบางหลังรองน้ําฝนไวในตุม ถังเพื่อ
ใชบริโภค
เปนการแสดงใหเห็นวาหมูบานมีการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
ครอบครัว ซึ่งระบบประปาภูเขาเกิดจากการรวมมือกันในการจัดการระบบใหสามารถใหบริการได
ทั่วถึงทั้งหมูบาน จึงแสดงไดวามีการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน
หมูบานดอนมูล ใชน้ําบาดาลเพื่อบริโภค โดยจะพบบอน้ําขุดอยูภายในบริเวณหมูบาน
โดยชาวบานจะสามารถใชน้ําจากบอไดอยางพอเพียง บางบานก็จะมีการกรองน้ํากอนที่จะนํามา
บริโภคอีกที โดยแตละบอขุดสามารถใหบริการไดทั่วถึงทั้งหมูบานดอนมูล เปนการแสดงใหเห็นวา
หมูบานมีการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครอบครัว และน้ําจากการประปาที่สูบ
ไวนั้นเกิดจากการรวมมือกันในการจัดการระบบใหสามารถใหบริการน้ําไปทั่วถึงทุกหลังคาเรือนใน
หมูบาน จึงสรุปไดวามีการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน เชนเดียวกัน
หมูบานตนฮาง ใชบอขุด และน้ําประปาชนบทเปนน้ําบริโภคเชนเดียวกับน้ําอุปโภค โดย
น้ําที่ไดจากบอขุดมีความใสสะอาดสามารถนํามาใชดื่มกินไดอยางพอเพียงสําหรับชาวบาน บอขุด
1 บอจะสามารถใหบริการไดถึง 6-7 ครัวเรือน เปนการแสดงใหเห็นวาหมูบานมีการปฏิบัติตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครอบครัว และน้ําประปาหมูบานเกิดจากการรวมมือกันในการ
จัดการระบบใหบริการน้ําไปยังทุกหลังคาเรือนในหมูบาน จึงสรุปไดวามีการปฏิบัติตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน เชนเดียวกัน
สรุปวา ทั้ง 3 หมูบานมีการจัดการน้ําเพื่อนํามาใชในการบริโภคที่แตกตางกันออกไป แต
สามารถใหบริการไดพอเพียงทุกครัวเรือน จึงสามารถสรุปไดวาทุกหมูบานมีการปฏิบัติตามแนว
คิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครอบครัว น้ําที่นํามาบริโภคนั้นสามารถรองรับ ใหบริการไดทั่วถึง
ทั้งหมูบาน ซึ่งเกิดจากการรวมมือ และจัดการระบบน้ําของแตละหมูบานใหพอเพียง แสดงใหเห็น
ถึงการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน
3)
น้ําในการเกษตร
หมูบานปางสา ใชน้ําการเกษตรจากประปาภูเขาเชนเดียวกับน้ําสําหรับอุปโภค บริโภค
โดยสงผานทอไปยังพื้นที่การเกษตรบริเวณตาง ๆ โดยหมูบานปางสากักเก็บน้ําที่ไดจากระบบ
ประปาภูเขาไวที่ถังเก็บน้ําบริเวณใกลวัดกลางหมูบาน แตพบวามีน้ําไมพอเพียงสําหรับทําการ
เกษตร ทําใหบางครั้งผลผลิตเสียหาย ไมไดผลดีเทาที่ควร จึงยังไมตอบสนองกับการปฏิบัติตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
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หมูบานดอนมูล มีการนําน้ํามาใชในการเกษตรโดยการใช เหมือง ฝาย ฝายที่หมูบาน
ดอนมูลใชอยูนั้นมีทั้งหมด 1 ลูก เปนฝายคอนกรีต ซึ่งพอเพียงสําหรับทุกครอบครัว เปนการ
แสดงใหเห็นวา หมูบานมีการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครอบครัว และมี
กรรมการเหมือง กรรมการฝายเปนผูดูแลควบคุมการจัดการระบบการใชเหมือง ฝาย โดยไดรับคัด
เลือกจากภายในหมูบาน แตละหมูบานที่ใชประโยชนจากเหมืองฝายตองสงตัวแทนมาชุมนุมรวม
กันในเวลาทํางาน โดยกรรมการเหมืองจะเปนผูนําพาชาวบานภายในหมูบานแตละหมูบานไปชวย
กันทํางานที่เหมือง ซึ่งแสดงในเห็นถึงวามีการรวมกลุมกันภายในชุมชนเพื่อใหเกิดผลประโยชน
รวมกัน ตรงกับการการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน
หมูบานตนฮาง นําน้ํามาใชในการเกษตรโดยการใช เหมือง ฝาย เปนตัวแบงปนน้ําใหทั่ว
ถึงทุกพื้นที่การเกษตร มีทั้งหมด 2 ลูก ฝายลูกที่ 1 เปนฝายไมลวก และฝายลูกที่ 2 เปนฝาย
คอนกรีต โดยสามารถรองรับพื้นที่ไรนาไดทั้งหมด โดยการใชน้ําในการเกษตรภายในหมูบานพอ
เพียงสําหรับทุกครอบครัว เปนการแสดงใหเห็นวา หมูบานมีการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอ
เพียงในระดับครอบครัว หมูบานตนฮางมีการแตงตั้ง นายฝาย กรรมการฝาย เปนผูดูแลการใช
น้ําภายในหมูบาน รวมถึงยังมีความเชื่อในการเลี้ยง ผีเหมือง ผีฝาย โดยจะทําการเลี้ยง บวง
สรวงผีทุก ๆ เดือนมิถุนายนของทุกป เพื่อใหมีน้ําอุดมสมบูรณ ซึ่งแสดงในเห็นถึงวามีการรวมกลุม
กันภายในชุมชนเพื่อใหเกิดผลประโยชนรวมกัน ตรงกับการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับชุมชน
สรุปวา หมูบานที่มีการจัดการน้ําในการเกษตรโดยใชเหมืองฝาย สามารถแบงปนน้ํามา
ใชในการเกษตรไดอยางพอเพียง จึงแสดงใหเห็นวามีการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดับครอบครัว และพบวามีการแตงตั้ง นายฝาย กรรมการฝาย เปนผูดูแลการใชน้ําภายในหมู
บาน รวมถึงยังมีความเชื่อในการเลี้ยง ผีเหมือง ผีฝาย โดยจะทําการเลี้ยงรวมกันของทุกหมูบาน
ที่ใชน้ําจากเหมืองฝายนั้น
ซึ่งแสดงในเห็นถึงวามีการรวมกลุมกันภายในชุมชนเพื่อใหเกิดผล
ประโยชนรวมกัน จึงตอบสนองตอการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน
4.3.1.3 สัตวในพื้นที่ (สัตวที่นํามาบริโภค)
หมูบานปางสา พบการเลี้ยงสัตวบก ไดแก ไก เลี้ยงไวในพื้นที่บานของชาวบาน เพื่อ
บริโภคภายในครัวเรือน และเพื่อใชในการทําอาหารเพื่อประกอบพิธีกรรม ไหวผี อยางพอเพียง
มีการเลี้ยงสุกรเพื่อบริโภคภายในครัวเรือนอยางพอเพียง ไมพบการเลี้ยงสัตวน้ําภายในหมูบาน
ปางสา จึงแสดงใหเห็นวาหมูบานปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครอบครัว และ
พบการอนุรักษแมน้ําบริเวณที่ไหลผานบริเวณดานหนาหมูบาน ชาวบานไมสามารถมาจับปลาใน
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แมน้ําบริเวณนี้ไดเพื่อเปนการอนุรักษ
จึงตรงกับการรวมกลุมกันภายในชุมชนเพื่อใหเกิดผล
ประโยชนรวมกัน ซึ่งตรงกับการการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน
การเลี้ยงสัตวในหมูบานดอนมูลสัตวบก ไดแก ไก สุกร กระบือ โคและสุนัข การเลี้ยงไก
และสุนัขเหมือนกับหมูบานปางสา และหมูบานตนฮาง ซึ่งหมูบานดอนมูลเลี้ยงไวไกไวสําหรับ
บริโภคไดอยางพอเพียง จึงแสดงใหเห็นวาหมูบานปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
ครอบครัว หมูบานไดจัดโครงการอนุรักษลําน้ําทางดานหนาหมูบาน โดยบริเวณตั้งแตสะพาน
ขามแมน้ําเขามาสูหมูบานจนถึงบริเวณทายบานนั้นเปนพื้นที่อนุรักษ เพื่อชวยในการสงเสริมการ
รักษาสภาพแมน้ําใหอุดมสมบูรณ และทําใหมีปลาสําหรับคนในหมูบานใชไวบริโภคอยางพอเพียง
ตลอดไป จึงตรงกับการรวมกลุมกันภายในชุมชนเพื่อใหเกิดผลประโยชนรวมกัน ซึ่งตรงกับการ
การปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน
หมูบานตนฮาง พบการเลี้ยงสัตวบก ไดแก ไก เลี้ยงไวภายในบานของชาวบาน และไม
พบการมีรั้วที่ปดกั้นมิดชิดเหมือนกับหมูบานปางสา เลี้ยงไกไวสําหรับการบริโภคภายในครัวเรือน
และการใชไกในการทําอาหารเพื่อประกอบพิธีกรรมอยางพอเพียง สัตวน้ํา ไดแก ปลา บริเวณ
แมน้ําที่ไหลผานบริเวณหมูบาน ชาวบานสามารถมาจับปลาในแมน้ําเพื่อใชในการบริโภคในครัว
เรือนไดอยางพอเพียง จึงแสดงใหเห็นวาหมูบานปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
ครอบครัว หมูบานไดจัดโครงการอนุรักษปลาหนาวัด เพื่อชวยในการสงเสริมการรักษาสภาพแม
น้ําใหอุดมสมบูรณ และทําใหมีปลาสําหรับคนในหมูบานใชไวบริโภคอยางพอเพียงตลอดไป จึง
ตรงกับการรวมกลุมกันภายในชุมชนเพื่อใหเกิดผลประโยชนรวมกัน ซึ่งตรงกับการการปฏิบัติตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน
สรุปวาการเลี้ยงสัตวเพื่อนํามาบริโภค และนํามาประกอบพิธีกรรมตาง ๆ ของทั้ง 3 หมู
บาน แตละครอบครัวมีการเลี้ยงสัตวไวอยางพอเพียงตอความตองการ จึงแสดงใหเห็นวามีการ
ปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครอบครัว และพบวาบางสวนมีการรวมกันเลี้ยงปลา
โดยการสงเสริมการรักษาสภาพแมน้ําใหอุดมสมบูรณ และทําใหมีปลาสําหรับคนในหมูบานใชไว
บริโภคอยางพอเพียงตลอดไป จึงตรงกับการการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุม
ชน
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4.3.2 ภูมิทัศนทองถิ่นที่เกี่ยวของกับเครื่องนุงหม
4.3.2.1 พืชพรรณ (พืชพรรณที่นํามาแปรรูปเปนเครื่องนุงหม)
หมูบานปางสา และหมูบานตนฮางไมพบการทอผา ทําเครื่องนุงหมไวใชภายในครัวเรือน
แตใชการแลกซื้อจากหมูบาน หรือตลาดในบริเวณขางเคียงเพื่อใหสามารถมีเครื่องนุงหมไวใชใน
หมูบ านอยางพอเพียงแทนการผลิตดวยตนเอง เนื่องจากหมูบานทั้ง 2 นั้นไมมีวัตถุดิบที่สามารถ
นํามาแปรรูปเปนเครื่องนุงหม และไมมีการสืบทอดวิธีการตาง ๆ เกี่ยวกับการแปรรูปเครื่องนุงหม
จากคนรุนกอน ๆ
หมูบานดอนมูล พบการทอผายอมสีธรรมชาติเพื่อไวใชใสเอง โดยเก็บตนฝายที่ขึ้นอยู
บริเวณทุงนา และสวนมาใชเปนวัตถุดิบในการทําผา ซึ่งเปนวัตถุดิบที่มีอยูในทองถิ่นสามารถหา
มาใชไดอยางเพียงพอ จึงแสดงใหเห็นวาหมูบานปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับ
ครอบครัว และมีการสงเสริม พัฒนาใหจัดจําหนายผาที่ทอขึ้นมาแกนักทองเที่ยว จึงเกิดการรวม
กลุมของชาวบานเพื่อชวยกันเพิ่มผลผลิตใหไดเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อที่สามารถนําออกขายนํารายได
เขาสูหมูบาน ตรงกับการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน
สรุปวาพบเพียงหมูบานดอนมูลที่มีการนําพืชพรรณมาแปรรูปใหเปนเครื่องนุงหม ที่ยังมี
การบานปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครอบครัว รวมถึงการรวมกลุมของชาวบาน
เพื่อชวยกันเพิ่มผลผลิตใหไดเพิ่มมากยิ่งขึ้น เพื่อจัดจําหนายตอไปตรงกับการปฏิบัติตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน
4.3.3 ภูมิทัศนทองถิ่นที่เกี่ยวของกับที่อยูอาศัย
4.3.3.1 สิ่งกอสราง (บานพักอาศัย)
1)
วัสดุ
วัสดุที่นํามาใชกอสรางบานในหมูบานปางสามีดังนี้ ผนังบานทําจาก ไม คอนกรีต อิฐ
บล็อกและกระเบื้อง หลังคา ทําจาก กระเบื้องมุงหลังคา สังกะสี ใบจากและหญาคา โดยพบ
วาการหาวัสดุเพื่อนํามากอสรางบานพักอาศัยนั้น มีทั้งตองหาซื้อจากภายนอก และวัสดุทองถิ่นที่
สามารถไดจากบริเวณรอบ ๆ หมูบาน จึงแสดงใหเห็นวายังคงมีการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงในระดับบุคคล และครอบครัว ในเรื่องของการหาวัสดุมาใชในการสรางบานอยูบางสวน
หมูบานดอนมูล ใชไม คอนกรีต อิฐบล็อก และกระเบื้องสรางผนังบาน และใชกระเบื้อง
มุงหลังคา และสังกะสีมามุงหลังคา แตตองซื้อวัสดุเขามาจากภายนอกหมูบาน จึงยังไมตอบ
สนองตอการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เชนเดียวกับหมูบานตนฮาง
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หมูบานตนฮางมีการใชวัสดุในการกอสรางดังนี้ ใชไม คอนกรีต อิฐบล็อก และกระเบื้อง
ในการสรางผนังบาน และใชกระเบื้องมุงหลังคา และสังกะสีมามุงหลังคา โดยมีการซื้อวัสดุเขา
มาจากภายนอกหมูบาน จึงยังไมตอบสนองตอการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เชนเดียว
กับหมูบานปางสาและหมูบานดอนมูล
จึงสรุปไดวาการนําวัสดุมาสรางเปนที่อยูอาศัยนั้น จะนําวัสดุมาจากภายนอกหมูบานทั้ง
หมด เนื่องจากวัสดุที่มีอยูภายในหมูบานนั้นไมมีความคงทน แข็งแรงเทากับวัสดุสมัยใหม วัสดุ
สมัยเกาตองมีการซอมบํารุงเนื่องจากผุพังทุกป และเปนวัสดุที่ทางหมูบานไมสามารถผลิตเองได
จึงยังไมตอบสนองตอการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
2)
แรงงาน
หมูบานปางสาจะจางแรงงานจากคนภายนอกเขามาสรางบานพักอาศัย โดยจะเหมาคา
แรงในการสรางเปนหลัง ๆ ไป และซื้อวัสดุในการกอสรางจากภายนอกหมูบานให โดยพบวามี
การจางแรงงานภายในหมูบานเขามาสบทบบางตามความเหมาะสม จึงแสดงใหเห็นวายังไมตอบ
สนองตอการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
การสรางบานที่หมูบานดอนมูลนั้นจะทําการจางตน (แรงงานหลัก) ประมาณ4-5คนเพื่อ
เปนคนควบคุมงานในการสรางบาน ซึ่งจะมีทั้งคนภายนอกหมูบาน และคนในหมูบานที่ออกไป
ทํางานกอสรางจนไดวิชาความรูกลับมา จากนั้นจึงชักชวนชาวบานภายในหมูบานใหมาชวยสราง
บานตอไป จึงแสดงใหเห็นวายังไมตอบสนองตอการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เชน
เดียวกับหมูบานปางสา
หมูบานตนฮางจะจางแรงงานเขามาเพื่อสรางบานเชนเดียวกับหมูบานปางสา โดยจะ
เหมาคาแรงในการสรางบานแตละหลัง มีทั้งการจางชาวบานที่ออกไปทํางานกอสรางแลวฝกฝน
จนสามารถกลับมาทํางานกอสรางในหมูบานได และจางแรงงานจากภายนอกหมูบาน จึงแสดง
ใหเห็นวายังไมเปนไมตอบสนองตอการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เชนเดียวกับหมูบาน
ปางสา และหมูบานดอนมูล
สรุปคือ การสรางบานทั้ง 3 หมูบานจะทําการจางแรงงานจากภายนอก ใหเขามารับสราง
บานพักอาศัย ทางเจาของบานจะทําการซื้อวัสดุใหแกผูรับจาง เนื่องจากแรงงานภายในหมูบาน
ยังไมมีผูมีความรูในการกอสรางโดยใชวัสดุสมัยใหม
จึงแสดงใหเห็นวายังไมเปนไมเขาสูการ
ปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องของการใชแรงงานในการสรางที่อยูอาศัย
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4.3.4 ภูมิทัศนทองถิ่นที่เกี่ยวของกับยารักษาโรค
4.3.4.1 พืชพรรณ (พืชสมุนไพร)
หมูบานปางสา และหมูบานตนฮาง ไมพบการปลูกพืชสมุนไพรไวใชสําหรับชาวบานภาย
ในหมูบาน ไมพบทั้งในพื้นที่สวนกลางของหมูบาน และพื้นที่สวนตัวของชาวบาน จึงแสดงใหเห็น
วายังไมเปนไมเขาสูการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในกรณีที่เกิดการเจ็บปวย ชาวบาน
จะไปรักษาที่อนามัยใกลเคียง ซึ่งจะตั้งอยูในบริเวณที่สามารถใหบริการกับชาวบานไดอยางพอ
เพียง
หมูบานดอนมูล พบปลูกพืชสมุนไพรไวใชสําหรับชาวบานภายในหมูบาน ในบริเวณหนา
วัด ดูแลโดยพระภิกษุ สามเณรภายในวัด โดยทางวัดจะมีการตมยาเพื่อไวบริการแกคนในหมู
บานสามารถมาดื่มยาไดที่บริเวณวัด โดยสามารถแจกจายใหกับคนแก และผูที่สนใจไดอยางพอ
เพียง จึงแสดงใหเห็นวาเปนการการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครอบครัว แต
ยังมีชาวบานสวนหนึ่งไปรับบริการจากทางอนามัยเชนกัน
สรุปวาในเรื่องของพืชสมุนไพร พบเพียงหมูบานดอนมูลที่ยังมีการผลิตพืชสมุนไพรเพื่อใช
ในหมูบานของตนเอง แตก็เปนเพียงชาวบานสวนหนึ่งเทานั้น เพราะไมมีผูที่ทราบถึงสรรพคุณ
และสามารถหาสมุนไพรมาใชได รวมถึงชาวบานนิยมไปรักษาที่อนามัย ในโครงการ 30 บาท ซึ่ง
มีความสะดวก และรวดเร็วกวาการใชพืชสมุนไพรรักษา จึงสรุปวาไมพบการปฏิบัติตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง
จากการศึกษาสามารถสรุประดับความพอเพียงขององคประกอบทางภูมิทัศนทองถิ่น
ประเภทตาง ๆ ไดดังนี้
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ตารางที่ 4.3 สรุปการวิเคราะหภูมิทัศนทองถิ่นกับระดับของความพอเพียง(ภูมิปญญาทองถิ่น)
NO องคประกอบทางภูมิทัศน

ไมพอเพียง

พอเพียงขั้นที่ 1 พอเพียงขั้นที่ 2 พอเพียงขั้นที่ 3

(พึ่งพาคนอื่น )
1 อาหารและเครื่องดื่ม
พืชพรรณ

น้ํา

ขาว
พืชไร พืชสวน
พืชผักสวนครัว
น้ําในครัวเรือน น้ําอุปโภค
น้ําบริโภค
น้ําในการเกษตร น้ําในการเกษตร
สัตวที่นํามาบริโภค

สัตว
2 เครื่องนุงหม
พืชพรรณ
3 ที่อยูอาศัย
สิ่งกอสราง(บาน) การกอสราง
4 ยารักษาโรค
พืชพรรณ

เครื่องนุงหม
วัสดุ
แรงงาน
พืชสมุนไพร

สัญลักษณ
ปางสา
ดอนมูล
ตนฮาง

จากการศึกษาหาระดับของความพอเพียงขององคประกอบทางภูมิทัศนทองถิ่นของแตละ
หมูบานในจังหวัดนานพบวา องคประกอบทางภูมิทัศนทองถิ่นที่เกี่ยวของกับอาหาร และเครื่องดื่ม
ไดแก ขาว พืชไรพืชสวน พืชผักสวนครัว น้ําอุปโภค น้ําบริโภค และสัตวที่นํามาบริโภคนั้น ทั้ง 3
หมูบานมีความพอเพียงในระดับครอบครัว และพบการรวมมือกันของชุมชนเพื่อผลประโยชนรวม
กันจึงทําใหมีความพอเพียงในระดับชุมชน ในองคประกอบเรื่องน้ําในการเกษตรมีเพียงหมูบาน
ปางสาที่ไมมีความพอเพียงในเรื่องของการใชน้ําในการเกษตร
องคประกอบทางภูมิทัศนที่เกี่ยวของกับเครื่องนุงหม ไดแก พืชพรรณที่นํามาแปรรูปเปน
เครื่องนุงหม มีเพียงหมูบานดอนมูลเทานั้นที่มีการนําฝายมาแปรรูปเปนเครื่องนุงหมตอบสนองตอ
ความพอเพียงในระดับครอบครัว แลวยังขยายไปสูการจําหนายเพื่อสรางรายไดที่เพิ่มมากขึ้น สวน
หมูบานปางสา และหมูบานตนฮางจะใชการแลกซื้อเครื่องนุงหมจากหมูบาน และตลาดใกลเคียง
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เนื่องจากทั้ง 2 หมูบานไมมีวัตถุดิบที่สามารถนํามาแปรรูปเพื่อใชทําเปนเครื่องนุงหมได จึงไมพบ
การแปรรูปพืชพรรณเพื่อมาใชเปนเครื่องนุงหมภายในหมูบานปางสา และหมูบานตนฮาง
องคประกอบทางภูมิทัศนที่เกี่ยวของกับที่อยูอาศัย จากการศึกษาพบวาทั้ง 3 หมูบานไมมี
ความพอเพียงในเรื่องของที่อยูอาศัย ทั้งในเรื่องของวัสดุที่ใชในการสรางบาน และแรงงานที่ใชใน
การสรางบาน วัสดุที่ใชในการสรางบานมีการเปลี่ยนแปลงไปจากการใชวัสดุที่สามารถหาไดใน
ทองถิ่น เนื่องจากวัสดุสมัยใหมมีความคงทนมากกวาวัสดุสมัยเกา ชาวบานจึงเลือกที่จะใชวัสดุ
สมัยใหมที่นําเขามาจากภายนอกแทน แรงงานที่ใชในการสรางบานชาวบานจะจางแรงงานจาก
ภายนอกเขามาเปนหัวแรงหลักในการกอสราง และมีชาวบานในพื้นที่ชวยอีกแรง เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงวัสดุในการสรางบานเปนวัสดุสมัยใหมจึงตองใชแรงงานที่มีความรูในการกอสราง ทํา
ใหชาวบานไมสามารถสรางบานพักอาศัยโดยใชวัสดุสมัยใหมไดดวยตนเอง แสดงใหเห็นวาทั้ง 3
หมูบานไมมีความพอเพียงในเรื่องของที่อยูอาศัย
องคประกอบทางภูมิทัศนที่เกี่ยวของกับยารักษาโรค ไดแก พืชสมุนไพร มีเพียงหมูบาน
ดอนมูลเทานั้นที่มีการใชประโยชนจากพืชสมุนไพรเพื่อตอบสนองตอความพอเพียงในระดับครอบ
ครัว โดยพบวามีผูสูงอายุใหความสําคัญกับการตมยาสมุนไพรดื่มเพื่อรักษาสุขภาพใหแข็งแรง แต
หมูบา นดอนมูลก็ยังมีอนามัยเพื่อใหบริการแกชาวบานกลุมอื่น ๆ ที่ไมใชพืชสมุนไพรไดอยางพอ
เพียงเชนกัน สวนหมูบานปางสา และหมูบานตนฮางจะใชบริการอนามัยในบริเวณใกลเคียง ซึ่ง
สามารถรองรับ และใหบริการทั้ง 2 หมูบานไดอยางพอเพียง เนื่องจากทั้ง 2 หมูบา นไมมีผูที่ทราบ
ถึงสรรพคุณของพืชสมุนไพรตาง ๆ ที่มีอยู และสามารถหามาใชประโยชนได
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ตารางที่ 4.4 สรุปการวิเคราะหภูมิทัศนทองถิ่นกับระดับของความพอเพียง(นําเขาจากชุมชนอื่น)
NO องคประกอบทางภูมิทัศน

ไมพึ่งพาคนอื่น

พึ่งพาจากพื้นที่

พึ่งพาจาก

ใกลเคียง

พื้นที่อื่น

1 อาหารและเครื่องดื่ม
พืชพรรณ

น้ํา

ขาว
พืชไร พืชสวน
พืชผักสวนครัว
น้ําในครัวเรือน น้ําอุปโภค
น้ําบริโภค
น้ําในการเกษตร น้ําในการเกษตร
สัตวที่นํามาบริโภค

สัตว
2 เครื่องนุงหม
พืชพรรณ
3 ที่อยูอาศัย
สิ่งกอสราง(บาน) การกอสราง
4 ยารักษาโรค
พืชพรรณ

ฝาย
วัสดุ
แรงงาน
พืชสมุนไพร

สัญลักษณ
ปางสา
ดอนมูล
ตนฮาง

จากการศึกษาหาระดับของความพอเพียงขององคประกอบทางภูมิทัศนทองถิ่นของแตละ
หมูบานในจังหวัดนานพบวา ในแตละองคประกอบจะมีการพึ่งพาจากพื้นที่ภายนอกหมูบาน องค
ประกอบทางภูมิทัศนทองถิ่นที่เกี่ยวของกับอาหาร และเครื่องดื่ม ไดแก ขาว พืชไรพืชสวน พืชผัก
สวนครัว น้ําอุปโภค น้ําบริโภค น้ําในการเกษตร และสัตวที่นํามาบริโภคนั้น ทั้ง 3 หมูบานมีความ
พอเพียงในระดับครอบครัว จึงไมพบการพึ่งพาจากภายนอก แตในเรื่องของพืชไรพืชสวน พืชผัก
สวนครัว และสัตวที่นํามาบริโภค มีบางชนิดที่ตองพึ่งพาจากภายนอกบาง ไดแก พืชไรพืชสวน
และพืชผักสวนครัว เนื่องจากผลผลิตในหมูบานที่ไมแนนอน และมีความตองการอยางอื่นที่ไมได
ผลิตดวยตนเอง เรื่องสัตวที่นํามาบริโภค ไดแกสุกร ชาวบานเลือกที่จะขายสุกรที่เลี้ยงไว แลวจึง
นําเงินที่ไดมาแลกซื้อเนื้อสุกรเพื่อมาบริโภคตามความตองการ เนื่องจากในการนําสุกรมาบริโภค
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ในแตละครั้งจะมีเนื้อสุกรจํานวนมากเกินความจําเปน และการขายสุกรไดราคาดีสามารถนํามาซื้อ
ปจจัยอื่น ๆ ทดแทนได
องคประกอบทางภูมิทัศนที่เกี่ยวของกับเครื่องนุงหม ไดแก พืชพรรณที่นํามาแปรรูปเปน
เครื่องนุงหม มีเพียงหมูบานดอนมูลเทานั้นที่มีการนําฝายมาแปรรูปเปนเครื่องนุงหมตอบสนองตอ
ความพอเพียงในระดับครอบครัว จึงไมตองพึ่งพาปจจัยเรื่องเครื่องนุงหมจากภายนอกสวนหมูบาน
ปางสา และหมูบานตนฮางจะใชการแลกซื้อเครื่องนุงหมจากหมูบาน และตลาดใกลเคียง แสดงให
เห็นวาเปนการพึ่งพาจากภายนอก เนื่องจากทั้ง 2 หมูบานไมมีวัตถุดิบทีส่ ามารถนํามาแปรรูปเพื่อ
ใชทําเปนเครื่องนุงหมได จึงไมมีการแปรรูปพืชพรรณเพื่อมาใชเปนเครื่องนุงหมภายในหมูบานปาง
สา และหมูบานตนฮาง
องคประกอบทางภูมิทัศนที่เกี่ยวของกับที่อยูอาศัย จากการศึกษาพบวาทั้ง 3 หมูบานไมมี
ความพอเพียงในเรื่องของที่อยูอาศัย ทั้งในเรื่องของวัสดุที่ใชที่ใชในการสรางบาน และแรงงานที่ใช
ในการสรางบาน โดยทั้ง 2 ปจจัยตองนําเขามาจากภายนอกหมูบาน ทั้งในเรื่องวัสดุสมัยใหมที่หมู
บานไมสามารถผลิตไดดวยตนเอง และเรื่องแรงงานที่นํามากอสรางตองใชแรงงานจากภายนอก
หมูบา นเนื่องจากชาวบานยังไมมีความรูในการใชวัสดุสมัยใหมในการสรางบาน ทําใหตองจางแรง
งานจากภายนอกเปนคนคุม และใหชาวบานเปนแรงงานรับงานจากคนคุมตอไป แสดงใหเห็นวา
ในเรื่องของที่อยูอาศัยทั้ง 3 หมูบานตองพึ่งพาปจจัยจากภายนอก
องคประกอบทางภูมิทัศนที่เกี่ยวของกับยารักษาโรค ไดแก พืชสมุนไพร มีเพียงหมูบาน
ดอนมูลเทานั้นที่มีการใชประโยชนจากพืชสมุนไพรเพื่อตอบสนองตอความพอเพียงในระดับบุคคล
และครอบครัว จึงไมตองพึ่งพาปจจัยเรื่องยารักษาโรคจากภายนอก สวนหมูบานปางสา และหมู
บานตนฮางจะใชบริการอนามัยในบริเวณใกลเคียง ซึ่งแสดงใหเห็นวาทั้ง 2 หมูบานตองพึ่งพา
ปจจัยในเรื่องยารักษาโรคจากภายนอก
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ตารางที่ 4.5 แสดงปจจัยพื้นฐานที่ยังอยูในเกณฑพิจารณา
NO องคประกอบทางภูมิทัศน
1 อาหารและเครื่องดื่ม
พืชพรรณ

น้ํา

ความพอเพียง

ขาว
พืชไร พืชสวน
พืชผักสวนครัว
น้ําในครัวเรือน น้ําอุปโภค
น้ําบริโภค
น้ําในการเกษตร น้ําในการเกษตร
สัตวที่นํามาบริโภค

สัตว
2 เครื่องนุงหม
พืชพรรณ
3 ที่อยูอาศัย
สิ่งกอสราง(บาน) การกอสราง
4 ยารักษาโรค
พืชพรรณ

ความสําคัญ

เครื่องนุงหม
วัสดุ
แรงงาน
พืชสมุนไพร

สัญลักษณ
ปางสา
ดอนมูล
ตนฮาง

จากการศึกษาพบวาทั้ง 3 หมูบานยังใหความสําคัญกับการผลิตปจจัยที่เกี่ยวของกับ
อาหาร และเครื่องดื่มใหมีความพอเพียงตอความตองการของชาวบานในแตละหมูบาน มีเพียงหมู
บานดอนมูลเทานั้นที่ยังใหความสําคัญของการผลิตปจจัยที่เกี่ยวของกับเครื่องนุงหม และยารักษา
โรคเพื่อใหพอเพียงตอความตองการ สวนปจจัยดานที่อยูอาศัยทั้ง 3 หมูบานไมพบการใหความ
สําคัญที่จะตองผลิตปจจัยเหลานี้เองภายในหมูบาน แตเปลี่ยนเปนการแลกซื้อเขามาแทน
จากการศึกษาไดผลการวิเคราะหความพอเพียงกับองคประกอบทางภูมิทัศนทองถิ่นในทั้ง
3 หมูบานดังที่ไดกลาวไวขางตน และนําไปเปนขอมูลในการสรุปผลการศึกษาในบทตอไป
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บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่ององคประกอบทางภูมิทัศนทองถิ่นกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงใน
จังหวัดนาน พบวาองคประกอบทางภูมิทัศนทองถิ่นมีความสัมพันธกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
และพบวาภูมิทัศนทองถิ่นทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงการผลิตปจจัยพื้นฐานสําหรับการดํารงชีวิต
ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษาดังนี้
5.1 การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนทองถิ่นกับเศรษฐกิจพอเพียง
จากการศึกษาพบการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศนทองถิ่น ไดแก ลักษณะทางภูมิลักษณ พืช
พรรณ น้ํา สัตวในพื้นที่ สิ่งกอสราง วัสดุ พื้นที่วาง ระบบการสัญจร และผลกระทบทางสังคมใน
จังหวัดนาน ซึ่งสงผลตอการผลิตปจจัยพื้นฐานของแตละหมูบานดังตอไปนี้
5.1.1 ลักษณะทางภูมิลักษณ
ลักษณะทางภูมิลักษณของหมูบานสงผลตอการผลิตปจจัยพื้นฐาน ไดแก ปจจัยทางดาน
อาหารและปจจัยดานที่อยูอาศัย ในปจจัยทางดานอาหาร หมูบานตองการพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อ
ปลูกผลผลิต เชน ปลูกขาว และปลูกพืชไรพืชสวน เมื่อประชากรของแตละหมูบานมีเพิ่มมากขึ้น
ความตองการปจจัยทางดานอาหารเพื่อใหพอเพียงตอความตองการของคนในหมูบานจึงมีเพิ่ม
มากขึ้น ในแตละหมูบานจะมีลักษณะทางภูมิลักษณที่แตกตางกัน คือหมูบานที่มีลักษณะทางภูมิ
ลักษณเปนพื้นราบจะมีพื้นที่เกษตรกรรม เชน พื้นที่ทํานา ปลูกพืชไรพืชสวน ไดมากกวาหมูบานที่
ลักษณะทางภูมิลักษณมีความลาดชันสูงซึ่งไมสามารถทําพื้นที่เกษตรกรรมไดมากตามความ
ตองการ ดวยขอจํากัดทางดานพื้นที่ ชนิดของพืชที่สามารถปลูกบนพื้นที่ลาดชัน และการกักเก็บ
น้ําของพื้นที่ แสดงใหเห็นวาหมูบานที่มีลักษณะภูมิลักษณเปนพื้นที่ราบสามารถมีพื้นที่เกษตร
กรรมเพื่อผลิตปจจัยดานอาหารไดพอเพียงตอความตองการของหมูบานมากกวาหมูบานที่มีขอ
จํากัดทางภูมิลักษณ
ลักษณะทางภูมิลักษณของหมูบานสงผลตอปจจัยดานที่อยูอาศัย
แตละหมูบานจะมี
ลักษณะทางภูมิลักษณที่แตกตางกัน หมูบานที่มีลักษณะทางภูมิลักษณเปนพื้นที่ราบจะสามารถ
ขยายพื้นที่พักอาศัยเพื่อรองรับการเพิ่มจํานวนประชากรไดมากกวาหมูบานที่มีขอจํากัดทางดาน
ภูมิประเทศ เชน ตั้งอยูบนพื้นที่ลาดชัน มีทําเลที่ตั้งติดภูเขา มีทําเลที่ตั้งติดแมน้ํา ซึ่งเปนอุปสรรค
ตอการขยายอาณาเขตพื้นที่พักอาศัยของหมูบาน จึงแสดงใหเห็นวาลักษณะทางภูมิลักษณนั้นสง
ผลตอการผลิตปจจัยพื้นฐานเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม(ขาว และพืชไรพืชสวน)และปจจัยเรื่องที่อยู
อาศัย
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5.1.2 พืชพรรณ
พืชพรรณที่ปลูกในหมูบานมีประโยชนใชสอยแตกตางกันออกไป ไดแก พืชพรรณที่ใชเปน
อาหาร เชน ขาว พืชไรพืชสวน และพืชผักสวนครัว พืชพรรณที่ใชเปนยารักษาโรค เชน พืชสมุนไพร
ตางๆ พืชพรรณที่ใชแปรรูปเปนเครื่องนุงหม เชน ฝาย ฮอม ประดู คราม พืชพรรณที่ใชเปนวัสดุกอ
สรางที่พักอาศัย เชน ไผ หญาแฝก และพืชพรรณที่ปลูกไวเพื่อใชประโยชนในที่พักอาศัย เชน
พรรณไมประดับเพื่อความสวยงาม พรรณไมที่ปลูกเพื่อใหรมเงา ซึ่งการปลูกพืชพรรณตองมีการ
ปรับเปลี่ยนชนิดเพื่อใหเหมาะสมตอลักษณะทางภูมิประเทศ เชน ตองเลือกชนิดพันธุขาวเพื่อนํา
มาปลูกบนพื้นที่ลาดชัน และพันธุขาวที่เหมาะสมตอพื้นที่ราบ จึงตองมีการปรับเปลี่ยนพืชพรรณ
เพื่อใหตอบสนองตอลักษณะภูมิประเทศบริเวณนั้น แสดงใหเห็นวาปจจัยเรื่องพืชพรรณสงผลตอ
การเปลี่ยนแปลงปจจัยพื้นฐานเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม(ขาว พืชไรพืชสวน พืชผักสวนครัว) ปจจัย
เรื่องเครื่องนุงหม(พืชพรรณที่นํามาแปรรูปเปนเครื่องนุงหม)
และปจจัยเรื่องยารักษาโรค(พืช
สมุนไพร)
5.1.3 น้ํา
ความพอเพียงของน้ําในการเกษตรของหมูบานสงผลตอการผลิตปจจัยพื้นฐานเรื่องอาหาร
ไดแก ขาว และพืชไรพืชสวน หมูบานมีระบบการจัดการน้ําเพื่อการเกษตร 2 ระบบ ไดแก ระบบ
ประปาภูเขา และระบบเหมืองฝาย หมูบานที่มีระบบการจัดการน้ําเพื่อการเกษตรอยางเปนระบบ
และมีปริมาณเพียงพอตอความตองการในการทําเกษตรกรรมสงผลใหไดผลผลิตทางการเกษตร
เพียงพอตอการนํามาบริโภค และเหลือสําหรับจําหนายเพื่อสรางรายไดใหกับชาวบานอีกทางหนึ่ง
แตหมูบานที่ขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรสงผลใหผลผลิตทางการเกษตรมีนอยไมเพียงพอตอความ
ตองการของคนในหมูบาน เชน ในปที่หมูบานปางสาขาดแคลนน้ําชาวบานจะไดผลผลิตเรื่องขาว
ไมพอเพียงตอความตองการในการบริโภค ทําใหตองซื้อขาวจากภายนอกหมูบานเพื่อมาบริโภค
แสดงใหเห็นวาความอุดมสมบูรณของน้ําในการเกษตรสงผลตอปจจัยพื้นฐานในเรื่องอาหารและ
เครื่องดื่ม(ขาว และพืชไรพืชสวน)
5.1.4 สัตวในพื้นที่
หมูบานมีการเลี้ยงสัตวทั้งสัตวบกและสัตวน้ําหลายประเภท ไดแก ไก สุนัข สุกร กระบือ โค
และปลา ซึ่งแบงออกเปนเพื่อบริโภค และเลี้ยงไวใชงาน สัตวที่เลี้ยงไวสําหรับบริโภค เชน ไก สุกร
และปลา ชาวบานจะเลี้ยงสัตวประเภทนี้ไวสําหรับบริโภคในครัวเรือน ประกอบพิธีกรรมศาสนา
ตามความเชื่อของหมูบาน และถาเหลือก็สามารถนําไปจําหนายสรางรายไดเสริม สวนสัตวที่เลี้ยง
ไวใชงาน เชน สุนัข กระบือ และโคเลี้ยงสุนัขไวสําหรับใชงานในการเฝาบาน สวนโค และกระบือใช
งานในเรื่องเกษตรกรรม และเลี้ยงไวจําหนายเพื่อนําเงินที่ไดมาไปแลกซื้อปจจัยพื้นฐานอื่น ๆ ทด
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แทน จึงแสดงใหเห็นวาปจจัยเรื่องสัตวในพื้นที่สงผลตอการเปลี่ยนแปลงปจจัยพื้นฐานเรื่องอาหาร
และเครื่องดื่ม(สัตวที่นํามาบริโภค)
5.1.5 สิ่งกอสราง
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและขนาดของบานพักอาศัย สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นที่
วางในบริเวณบานพักอาศัย เมื่อมีการสรางบานพักอาศัยใหญขนึ้ ในพื้นที่อาณาเขตเทาเดิมทําให
พื้นที่วางภายนอกบานลดลง ซึ่งสงผลตอการใชประโยชนพื้นที่วางภายนอกบานที่ใชพื้นที่สําหรับ
ใชประโยชนในครัวเรือน เชน พื้นที่สําหรับเก็บผลผลิตทางเกษตร พื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัวสําหรับ
ประกอบอาหารในครัวเรือน พื้นที่สําหรับปลูกไมผลสําหรับบริโภค และพื้นที่เลี้ยงสัตว บานพัก
อาศัยที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของบานและสิ่งกอสรางในพื้นที่อาณาเขตเทาเดิม ทําใหพื้นที่วาง
ภายนอกสําหรับใชประโยชนในครัวเรือนที่เคยมีอยูลดลง สวนบานพักอาศัยที่ไมมีการเปลี่ยนแปลง
ขนาดและสรางสิ่งกอสรางเพิ่มเติมจะมีพื้นที่ภายนอกบานสําหรับใชประโยชนในครัวเรือนเทาเดิม
แสดงใหเห็นวาการเปลี่ยนแปลงขนาดบานพักอาศัยและสิ่งกอสรางสงผลตอการเปลี่ยนแปลง
ปจจัยพื้นฐานเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม(พืชผักสวนครัว พืชสวนและสัตวที่นํามาบริโภค)
5.1.6 วัสดุ
วัสดุในการกอสรางบานพักอาศัยของหมูบานมีหลายประเภท ไดแก วัสดุที่สามารถหาได
ในทองถิ่น เชน ไม ไมไผ หญาแฝก และวัสดุสมัยใหมที่นําเขามาจากภายนอกหมูบาน เชน อิฐ ปูน
กระเบื้อง พบการใชวัสดุที่สามารถหาไดในทองถิ่นมาสรางที่อยูอาศัยมากในหมูบานที่มีระยะทาง
การเขาถึงจากตัวเมือง หรือตัวอําเภอไกล และไมสะดวก และพบการใชวัสดุสมัยใหมมาสรางที่อยู
อาศัยมากในหมูบานที่อยูใกลกับตัวเมือง หรือตัวอําเภอ และมีทางเขาถึงสะดวก โดยพบวาชาว
บานตองการเปลี่ยนแปลงไปใชวัสดุสมัยใหมในการสรางบานพักอาศัยเนื่องจากวัสดุที่สามารถหา
ไดในทองถิ่นมีความทงทนนอยกวาวัสดุสมัยใหม ตองทําการซอมแซมทุกป ชาวบานจึงเลือกที่จะ
ใชวัสดุสมัยใหมมากกวาวัสดุที่สามารถหาไดในทองถิ่นในการสรางที่พักอาศัย วัสดุในการสรางที่
พักอาศัยจึงเปลี่ยนแปลงไปตามระยะทางการสัญจรเขาถึงของแตละหมูบาน และความตองการ
ของคนในหมูบาน แสดงใหเห็นวาปจจัยเรื่องวัสดุสงผลตอการเปลี่ยนแปลงปจจัยพื้นฐานเรื่องที่อยู
อาศัย
5.1.7 พื้นที่วาง
ลักษณะพื้นที่วางภายในบานพักอาศัยสงผลตอการผลิตปจจัยเรื่องอาหาร ไดแก พืชผัก
สวนครัว และสัตวเลี้ยงเพื่อใชไวบริโภค หมูบานมีพื้นที่วางภายในบานพักอาศัยแตกตางกันออกไป
บานที่มีพื้นที่วางภายในบานพักอาศัยมากจะพบการปลูกพืชพรรณสําหรับใชประโยชนในครัวเรือน
เชน พืชผักสวนครัว ไมผลไวสําหรับบริโภคในครัวเรือน ไมประดับ ไมใหรมเงา และพื้นที่เลี้ยงสัตว
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มากกวาบานพักอาศัยที่ไมมี หรือมีพื้นที่โลงภายในบานพักอาศัยนอย เนื่องจากการปลูกพืชพรรณ
เพื่อใชประโยชนในครัวเรือนตองการพื้นที่โลงสําหรับใชในการปลูกพืชพรรณ เพราะฉะนั้นบานพัก
อาศัยที่มีพื้นที่วางภายในบานก็สามารถปลูกพืชพรรณสําหรับใชประโยชนในครัวเรือนมากวาบาน
พักอาศัยที่ไมมพี ื้นที่วาง แสดงใหเห็นวาขนาดของพื้นที่โลงวางภายในบานพักอาศัยสงผลตอปจจัย
พื้นฐานเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม(พืชผักสวนครัว และสัตวที่นํามาบริโภค)
5.1.8 ระบบการสัญจร
ระบบการสัญจรเขาถึงของแตละหมูบานสงผลตอปจจัยพื้นฐานเรื่องพืชผักสวนครัว หมู
บานที่มีระยะทางการสัญจรเขาถึงสะดวก และใกลกับตัวเมือง หรือตัวอําเภอมีการปลูกพืชผักสวน
ครัวไวสําหรับบริโภคในครัวเรือนนอยลง และหันไปแลกซื้อจากตลาดในบริเวณตัวเมือง หรือตัว
อําเภอแทน แตกตางจากหมูบานที่อยูไกลจากตัวเมือง หรือตัวอําเภอมีการปลูกพืชผักสวนครัวไว
สําหรับบริโภคในครัวเรือนใหพอเพียงตอความตองการ เพราะไมสะดวกในการเขามาซื้อพืชผัก
สวนครัวในตลาดกลาง แสดงใหเห็นวาระยะทางการสัญจรสงผลตอการผลิตปจจัยพื้นฐานเรื่อง
อาหารและเครื่องดื่ม(พืชผักสวนครัว)
ระบบการสัญจรเขาถึงของแตละหมูบานสงผลตอปจจัยพื้นฐานเรื่องที่อยูอาศัย เนื่องจาก
ระยะทางการเขาถึงของหมูบานมีระยะทางแตกตางกัน หมูบานที่มีระยะทางการสัญจรเขาถึงใกล
จากตัวเมืองพบวามีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของที่อยูอาศัยมาก เนื่องจากสะดวก
ตอการนําวัสดุสมัยใหมที่ผลิตจากที่อื่น ๆ เขาไปสูหมูบาน แตหมูบานที่มีระยะทางการสัญจรเขา
ถึงจากตัวเมืองไกลก็จะมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของที่อยูอาศัยนอย แสดงใหเห็น
วาระยะทางการสัญจรเขาถึงที่แตกตางกันสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงปจจัยพื้นฐานเรื่องที่อยู
อาศัย
5.1.9 ปจจัยทางสังคม
ปจจัยทางสังคมสงผลตอการผลิตปจจัยพื้นฐานในเรื่องของขาว น้ําใชในการเกษตรการ
เลี้ยงปลา และ การผลิตเครื่องนุงหม ชาวบานในหมูบานมีการรวมมือกันภายในชุมชนเพื่อทํางาน
และเกิดผลประโยชนรวมกัน ไดแก การลงแขก ทํานา ชาวบานมีการรวมมือกันในการลงแขก ทํา
นาเพื่อใหไดผลประโยชนรวมกัน มีการจัดการน้ําโดยใชระบบเหมือง ฝาย เพื่อใหชาวบานสามารถ
ใชประโยชนจากเหมืองฝายไดอยางทั่วถึง และพอเพียงสําหรับทุกครัวเรือน พบการรวมกลุมเพื่อ
ชวยกันแปรรูป และผลิตเครื่องนุงหมใหพอเพียง และจัดจําหนายแกนักทองเที่ยว เปนการรวมกลุม
เพื่อใหเกิดผลผลิตที่มากพอตอความตองการ และมีการรวมมือกันของชาวบานในการอนุรักษแม
น้ํา เพื่อใหแมน้ํามีความอุดมสมบูรณ สามารถมีปลาสําหรับบริโภคอยางพอเพียง เปนการแสดง
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ใหเห็นวาการรวมมือกันทางสังคมของหมูบานสงผลตอการผลิตปจจัยพื้นฐานในเรื่องอาหาและ
เครื่องดื่ม(ขาว น้ําใชในการเกษตร การเลี้ยงปลา) และปจจัยเรื่องเครื่องนุงหม
จากการศึกษาพบวาลักษณะทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศนทองถิ่นสงผล
ตอการผลิตปจจัยพื้นฐานของหมูบานใหเพียงพอตอความตองการของหมูบานนั้น ๆ เพราะฉะนั้น
ในการพัฒนาหมูบานตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตองคํานึงถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิทัศนทองถิ่นที่มีผลตอการผลิตปจจัยพื้นฐานของแตละหมูบานตามที่กลาวไวขาวตนดวย
5.2 ระดับของความพอเพียง
ปจจัยพื้นฐานของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสามารถแบงได 4 ประเภท คือ ปจจัยเรื่อง
อาหารและเครื่องดื่ม ปจจัยเรื่องเครื่องนุงหม ปจจัยเรื่องที่อยูอาศัย และปจจัยเรื่องยารักษาโรค ซึ่ง
มีความสัมพันธกับองคประกอบทางภูมิทัศนทองถิ่น 9 องคประกอบ ไดแก ลักษณะทางภูมิลักษณ
พืชพรรณ น้ํา สัตวในพื้นที่ สิ่งกอสราง วัสดุ พื้นที่วาง ระบบการสัญจร และปจจัยทางสังคม โดย
สามารถจัดกลุมความสัมพันธไดดังนี้
5.2.1 ภูมิทัศนทองถิ่นที่เกี่ยวของกับอาหาร
5.2.1.1 พืชพรรณ (ขาว พืชไรพืชสวน พืชผักสวนครัว)
5.2.1.2 น้ํา (น้ําอุปโภค น้ําบริโภค น้ําในการเกษตร)
5.2.1.3 สัตวในพื้นที่ (สัตวที่นํามาบริโภค)
5.2.2 ภูมิทัศนทองถิ่นที่เกี่ยวของกับเครื่องนุงหม
5.2.2.1 พืชพรรณ (พืชพรรณที่นํามาแปรรูปเปนเครื่องนุงหม)
5.2.3 ภูมิทัศนทองถิ่นที่เกี่ยวของกับที่อยูอาศัย
5.2.3.1 สิ่งกอสราง (วัสดุในการสรางบานและแรงงานในการสรางบาน)
5.2.4 ภูมิทัศนทองถิ่นที่เกี่ยวของกับยารักษาโรค
5.2.4.1 พืชพรรณ (พืชสมุนไพร)
จากการจัดหมวดหมูองคประกอบทางภูมิทัศนทองถิ่นตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ไดกลาวไวขางตน นํามาวิเคราะหกับระดับของความพอเพียง 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1พอเพียง
สําหรับครอบครัว ระดับที่ 2 พอเพียงสําหรับชุมชน และระดับที่ 3 พอเพียงระดับประเทศ สามารถ
สรุปผลไดดังนี้
5.2.1 ภูมิทัศนทองถิ่นที่เกี่ยวของกับอาหาร
5.2.1.1 พืชพรรณ
แบงออกเปน ขาว พืชไรพืชสวน และพืชผักสวนครัว
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1)
ขาว
ในหมูบานมีขาวไวบริโภคอยางพอเพียงในระดับครอบครัวจนถึงระดับชุมชน ในหมูบานมี
การทํานาขาวและไรขาว เพื่อใหไดผลผลิตขาวมาบริโภคภายในครัวเรือนอยางพอเพียงตลอดป
เพราะวาการทํานาและทําไรขา วเปนอาชีพหลักที่สืบทอดกันมาแตโบราณ ซึ่งในปจจุบันชาวบาน
ยังคงใหความสําคัญกับการปลูกขาวเพื่อไวบริโภคภายในครัวเรือนอยู และหมูบานมีพื้นที่เพียงพอ
สําหรับทํานา รวมถึงมีการจัดการน้ําเพื่อใชในการเกษตรอยางพอเพียงในแตละป เปนการแสดงให
เห็นวามีการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครอบครัว และพบการรวมมือกัน
เพื่อลงแขกเกี่ยวขาวในแตละชุมชน มีการแจกจายขาวระหวางญาติพี่นองภายในชุมชน และเมื่อ
ไดผลผลิตขาวเหลือเกินจากการบริโภคภายในครัวเรือนก็สามารถนําออกจําหนายสรางรายไดอีก
ทางหนึ่ง แสดงใหเห็นวามีการรวมกลุมกันภายในหมูบานเพื่อใหเกิดผลประโยชนรวมกัน แสดงให
เห็นวามีการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน จึงสรุปไดวาหมูบานมีความ
พอเพียงในเรื่องขาว
2)
พืชไรพืชสวน
ในหมูบานมีการปลูกพืชไรพืชสวนไวบริโภคอยางพอเพียงในระดับครอบครัวจนถึงระดับ
ชุมชน พืชไรพืชสวนที่ปลูก ไดแก พริก หอม กระเทียม มะเขือ ผักกาด กระหล่ําปลี ออย ขาวโพด
ใบยาสูบ ลิ้นจี่ มะมวง และลําไย โดยสามารถนําผลผลิตที่ไดจากการทําสวนทําไรมาบริโภคใน
ครัวเรือนไดอยางพอเพียง และหมูบานมีพื้นที่เพียงพอสําหรับการปลูกพืชไรพืชสวน รวมทั้งมีการ
จัดการน้ําเพื่อใชในการเกษตรอยางพอเพียงในแตละป เปนการแสดงใหเห็นวามีการปฏิบัติตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครอบครัว และพบวามีการรวมกลุมเพื่อจําหนายผลผลิตที่
ไดจากการทําพืชไรพืชสวน โดยจะมีพอคามารับถึงหมูบานแลวนําไปจําหนายที่ตลาดกลางตอไป
แสดงใหเห็นวามีการรวมกลุมกันภายในหมูบานเพื่อใหเกิดผลประโยชนรวมกัน แสดงใหเห็นวามี
การปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน จึงสรุปไดวาหมูบานมีความพอเพียง
ในเรื่องพืชไรพืชสวน
3)
พืชผักสวนครัว
ในหมูบานมีการปลูกพืชผักสวนครัวไวบริโภคอยางพอเพียงในระดับครอบครัว เนื่องจาก
มีพื้นที่วางภายในบานพักอาศัยเพียงพอตอการปลูกพืชผักสวนครัว และชาวบานนิยมที่จะปลูกพืช
ผักสวนครัวไวเองในบริเวณบานเพื่อไวใชประกอบอาหารภายครัวเรือน เนื่องจากเวลาไปซื้อผักที่
ตลาดนั้นจะเสียคาน้ํามันรถมากกวาคาผักที่ไปซื้อ แตมีบางครั้งที่จําเปนตองเดินทางไปซื้อผักสวน
ครัวที่ตลาดเนื่องจากผักบางชนิดไมไดปลูกไวที่บานพักอาศัย เปนการแสดงใหเห็นวามีการปฏิบัติ
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ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครอบครัว จึงสรุปไดวาหมูบานมีความพอเพียงในเรื่อง
พืชผักสวนครัว
5.2.1.2 น้ํา
แบงออกเปนน้ําสําหรับอุปโภค น้ําสําหรับบริโภค และน้ําสําหรับใชในการเกษตร
1)
น้ําสําหรับอุปโภค
ในหมูบานมีน้ําสําหรับอุปโภคอยางพอเพียงในระดับครอบครัวจนถึงระดับชุมชน โดยใน
แตละหมูบานมีระบบการจัดการน้ําเพื่อใชในการอุปโภคดวยวิธีที่แตกตางกัน ไดแก ระบบประปาภู
เขา ระบบน้ําบาดาล และน้ําจากแมน้ํานาน ซึ่งสามารถกระจายน้ําใหแตละครัวเรือนไดพอเพียง
เปนการแสดงใหเห็นวามีการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครอบครัว ระบบ
การจัดการน้ําไดรับการจัดการและดูแลจากคนในหมูบาน เพื่อแจกจายน้ําใหพอเพียงสําหรับชุมชน
แสดงใหเห็นถึงการวมมือกันภายในหมูบานเพื่อจัดการน้ําใหพอเพียงทั้งหมูบานเปนการปฏิบัติ
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน จากการศึกษาสรุปไดวาหมูบานมีความพอเพียง
ในเรื่องน้ําสําหรับอุปโภค
2)
น้ําสําหรับบริโภค
ในหมูบานมีน้ําสําหรับบริโภคอยางพอเพียงในระดับครอบครัวจนถึงระดับชุมชน โดยใน
แตละหมูบานมีการจัดการน้ําเพื่อนํามาใชในการบริโภคดวยวิธีที่แตกตางกัน ไดแก ระบบประปา
ภูเขา และระบบน้ําบาดาล โดยทุกระบบสามารถใหบริการไดพอเพียงทุกครัวเรือน จึงสามารถ
สรุปไดวาทุกหมูบานมีการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครอบครัว น้ําที่นํามา
บริโภคนั้นเกิดจากการจัดการของคนในหมูบานเพื่อใหบริการไดทั่วถึงทั้งหมูบาน แสดงใหเห็นถึง
การปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน จากการศึกษาสรุปไดวาหมูบานมี
ความพอเพียงในเรื่องน้ําสําหรับบริโภค
3)
น้ําใชในการเกษตร
ในหมูบานมีน้ําใชในการเกษตรอยางพอเพียงในระดับครอบครัวจนถึงระดับชุมชน โดยแต
ละหมูบานมีการจัดการน้ําในการเกษตรแตกตางกัน ไดแก ระบบประปาภูเขา และระบบเหมือง
ฝาย ซึ่งสามารถแบงปนน้ํามาใชเพื่อการเกษตรใหแตละครัวเรือนไดอยางพอเพียง ซึ่งเปนการจัด
การน้ําเพื่อการเกษตรที่มีการสืบทอดมาตั้งแตโบราณ จึงแสดงใหเห็นวามีการปฏิบัติตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับครอบครัว พบการแตงตั้งนายฝาย กรรมการฝาย เปนผูดูแลการใช
น้ําในการเกษตรใหพอเพียงสําหรับทุกพื้นที่ รวมถึงยังมีความเชื่อในการเลี้ยง ผีเหมือง ผีฝาย โดย
จะทําการเลี้ยงรวมกันของทุกหมูบานที่ใชน้ําจากเหมืองฝายนั้น ซึ่งแสดงในเห็นถึงวามีการรวม
กลุมกันภายในชุมชนเพื่อใหเกิดผลประโยชนรวมกัน
จึงตอบสนองตอการปฏิบัติตามแนวคิด
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เศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน
จึงสรุปไดวาหมูบานมีความพอเพียงในเรื่องน้ําใชในการ
เกษตร
5.2.1.3 สัตวในพื้นที่ (สัตวที่นํามาบริโภค)
ในหมูบานมีสัตวที่นํามาบริโภคอยางพอเพียงในระดับครอบครัวจนถึงระดับชุมชน พบ
การเลี้ยงสัตวเพื่อนํามาบริโภค และนํามาประกอบพิธีกรรมตาง ๆ สัตวที่พบไดแก ไก สุกร และ
ปลา โดยแตละครอบครัวมีการเลี้ยงสัตวไวอยางพอเพียงตอความตองการในการบริโภค เพราะ
การเลี้ยงสัตวเพื่อนํามาบริโภคนั้นมีคาใชจายที่ต่ํากวาการซื้อ และในการใชสัตวเพื่อนํามาเลี้ยงผี
นั้น มีนอยครั้งในแตละปจึงไมจําเปนที่จะตองซื้อมาเตรียมไวในบริมาณที่มาก จึงแสดงใหเห็นวามี
การปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับครอบครัว และมีการรวมกันเลี้ยงปลา โดย
การสงเสริมการรักษาสภาพแมน้ําใหอุดมสมบูรณ ทําใหชาวบานมีปลาพอเพียงสําหรับใชบริโภค
ตลอดทั้งป จึงตรงกับการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชน จึงสรุปไดวาหมู
บานมีความพอเพียงในเรื่องสัตวที่นํามาบริโภค
5.2.2 ภูมิทัศนทองถิ่นที่เกี่ยวของกับเครื่องนุงหม
5.2.2.1 พืชพรรณ (พืชพรรณที่นํามาแปรรูปเปนเครื่องนุงหม)
ในหมูบานไมมีความพอเพียงในปจจัยเรื่องเครื่องนุงหม พบเพียงหมูบานดอนมูลที่ยังมี
การนําฝายมาแปรรูปใหเปนเครื่องนุงหมเพื่อใหพอเพียงตอความตองการ และมีการรวมกลุมของ
ชาวบานเพื่อชวยกันเพิ่มผลผลิตใหไดมากยิ่งขึ้นเพื่อจําหนายแกนักทองเที่ยวสรางรายไดแกชาว
บานอีกทาง เนื่องจากมีการสืบทอดมาตั้งแตอดีต โดยชาวบานมีความเขมแข็ง และชัดเจนในการ
ปฏิบัติสืบตอกันมา แตไมพบการแปรรูปเครื่องนุงหมในหมูบานปางสา และหมูบานตนฮางเพราะ
ไมมีการสืบทอดการผลิตปจจัยทางดานเครื่องนุงหมมาจากคนรุนกอน รวมถึงไมมีวัตถุดิบที่จะนํา
มาแปรรูป สรุปไดวาหมูบานไมมีความพอเพียงในเรื่องเครื่องนุงหม
5.2.3 ภูมิทัศนทองถิ่นที่เกี่ยวของกับที่อยูอาศัย
5.2.3.1 สิ่งกอสราง (บานพักอาศัย)
1)
วัสดุ
ในหมูบานไมมีความพอเพียงในเรื่องวัสดุที่นํามาใชในการกอสรางบานพักอาศัย ในการ
นําวัสดุมาสรางบานนั้น ชาวบานตองแลกซื้อวัสดุที่ผลิตจากภายนอกหมูบานเพื่อนํามาสรางบาน
เนื่องจากในการสรางบานตามยุคสมัยตองใชวัสดุที่นําเขามาจากพื้นที่อื่น ที่ทางหมูบานไมสามารถ
ผลิตเองได และไมเลือกที่จะใชวัสดุทองถิ่น เชน ไมไผ หญาแฝก หญาคา เนื่องจากไมมีความคง
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ทนเทากับวัสดุสมัยใหม บานที่ใชหญาแฝกมุงหลังคาตองทําการเปลี่ยนทุกป จึงไมสะดวกเทาการ
ใชวัสดุสมัยใหมที่นํามาจากที่อื่น สรุปไดวาหมูบานไมมีความพอเพียงในเรือ่ งวัสดุที่นํามาใชในการ
กอสรางบานพักอาศัย
2)
แรงงาน
ในหมูบานไมมีความพอเพียงในปจจัยเรื่องแรงงานในการกอสรางบานพักอาศัย การสราง
บานเจาของบานตองจางแรงงานจากภายนอกพื้นที่เขามารับจางสรางบานพักอาศัย เนื่องจากเมื่อ
ตองการสรางบานที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ทําใหแรงงานภายในหมูบานไมมีความรูในการที่
จะสามารถสรางบานที่ใชวัสดุสมัยใหมได จึงตองจางแรงงานที่มีความสามารถจากภายนอกเขา
มาทําการกอสรางแทน เจาของบานจึงเปลี่ยนจากการสรางบานดวยตนเองเปนการประกอบอาชีพ
เพื่อสรางรายไดเพื่อนํามาจายคาจางแรงงานที่มาสรางบานพักอาศัยแทน สรุปไดวาหมูบานไมมี
ความพอเพียงในเรื่องแรงงานในการกอสรางบานพักอาศัย
5.2.4 ภูมิทัศนทองถิ่นที่เกี่ยวของกับยารักษาโรค
5.2.4.1 พืชพรรณ (พืชสมุนไพร)
ในหมูบานไมมีความพอเพียงในเรื่องพืชสมุนไพรที่นํามาใชเปนยารักษาโรค พบเพียงหมู
บานดอนมูลเทานั้นที่ยังมีการปลูกพืชสมุนไพรไวบริเวณพื้นที่สวนกลาง และปาชุมชนของหมูบาน
โดยทางวัดเปนผูดูแล และทําการตมยาสมุนไพรเพื่อแจกจายแกผูที่ตองการ พบสมุนไพรพื้นฐานที่
สําหรับใชในครัวเรือน และสมุนไพรที่ใชสําหรับการรักษาโรคตาง ๆ นอกเหนือจากสมุนไพรพื้นฐาน
แตก็ยังมีเพียงชาวบานสวนนอยเทานั้นที่มาดื่มน้ําสมันไพรเพื่อชวยบํารุงกําลัง แตก็ยังไมไดนํา
สมุนไพรมาใชใหเกิดประโยชนอยางเต็มทีเ่ พราะไมมีผูที่สามารถคนหาและบอกถึงสรรพคุณของ
สมุนไพรได โดยชาวบานนิยมไปทําการรักษาที่อนามัยในบริเวณใกลเคียง ในโครงการ 30 บาท
ซึ่งมีความสะดวก และรวดเร็วกวาการใชพืชสมุนไพรรักษา สรุปไดวาหมูบานไมมีความพอเพียงใน
ปจจัยเรื่องพืชสมุนไพร
จากการศึกษาพบวาในหมูบานยังมีการผลิตปจจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับอาหาร และเครื่อง
ดื่ม ไดอยางเพียงพอตอความตองการตรงกับการปฏิบัติตามแนวคิดพอเพียงในระดับครอบครัว
และสามารถพัฒนาตอไปยังระดับชุมชน สวนปจจัยที่เกี่ยวของกับเครื่องนุงหม และยารักษาโรค มี
เพียงหมูบานดอนมูลเทานั้นที่มีการผลิตอยางเพียงพอตอความตองการและตรงกับการปฏิบัติตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล และครอบครัว และปจจัยที่เกี่ยวของกับที่อยูอาศัยไมพบ
การปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สรุปไดวาพบการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตั้ง
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แตระดับครอบครัว จนถึงระดับชุมชนเทานั้น และไมพบการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ในระดับประเทศ
5.3 ปจจัยพื้นฐานที่ยังอยูในเกณฑพิจารณา
จากการศึกษาองคประกอบทางภูมิทัศนทองถิ่นกับความพอเพียง พบวาชาวบานมีการให
ความสําคัญตอปจจัยพื้นฐานแตกตางกัน โดยหมูบานยังใหความสําคัญกับการผลิตองคประกอบ
ทางภูมิทัศนที่เกี่ยวของกับอาหารและเครื่องดื่มเพื่อใหมีผลผลิตอยางพอเพียง จึงสรุปองคประกอบ
ทางภูมิทัศนทองถิ่นที่สัมพันธกับปจจัยพื้นฐานที่อยูในเกณฑพิจารณาเรื่องความพอเพียง และยังมี
การผลิตปจจัยเหลานี้อยูตอไป โดยสามารถนําไปประยุกตใชเพื่อสรางสรรคสภาพแวดลอมทาง
กายภาพของจังหวัดนานตอไปดังนี้
5.3.1 ขาว
มีการทํานาเพื่อผลิตขาวไวใชสําหรับบริโภคอยางพอเพียง และยังใหความสําคัญในการ
ผลิตขาวเพื่อใชบริโภคใหพอเพียงภายในหมูบาน เพราะวาเปนอาชีพหลักที่ทําสืบตอกันมา โดย
ชาวบานจะเก็บขาวไวสําหรับบริโภคใหพอเพียงตลอดป และถามีเหลือก็จะแบงปนแกญาติพี่นอง
ตอไป จึงสามารถสรุปไดวาในปจจัยเรื่องขาวนั้น ในหมูบานยังคงใหความสําคัญในการผลิตขาว
เพื่อใชไวสําหรับบริโภคตอไป
5.3.2 พืชไร พืชสวน
มีการปลูกพืชไรพืชสวนไวบริโภคในครัวเรือนอยางพอเพียง ในหมูบานมีการปลูกพืชไรพืช
สวนแตกตางกันออกไป ไดแก พริก ผักกาด มะเขือ ออย ขาวโพดพริกแดง ใบยาสูบ พริก หอม
กระเทียม กระหล่ําปลี ลิ้นจี่ มะมวง และลําไย ซึ่งสามารถผลิตไดพอเพียงตอการบริโภค และ
สามารถสงออกไปขายภายนอกหมูบาน สรางรายไดเขาสูหมูบานเพื่อนําไปแลกเปลี่ยนเปนปจจัย
อื่น ๆ ไดอีกทางหนึ่ง และยังไดรับการสงเสริมในเรื่องของประเภทของพืชผลตาง ๆ จากทางการ
เกษตร จึงสามารถสรุปไดวาในปจจัยเรื่องพืชไร พืชสวนนั้น ในหมูบานยังคงมีการผลิตผลผลิต
เพื่อใชบริโภค และจําหนายตอไป
5.3.3 พืชผักสวนครัว
มีการปลูกพืชผักสวนครัวไวสําหรับบริโภคในครัวเรือนอยางพอเพียง พบวามีการปลูกพืช
ผักสวนครัวไวในบริเวณบาน เพื่อใชในการบริโภคภายในครอบครัวอยางพอเพียง ไดแก ผักชี สะ
ระแน พริก ตะไคร มะละกอ ขา หอม ตําลึง มะเขือปู ผักกาด และมะเขือ โดยชาวบานนิยมที่
จะปลูกพืชผักสวนครัวไวบริโภคเพื่อไวใชประกอบอาหารภาย เพราะมีความสะดวกสบาย และ
เวลาไปซื้อผักที่ตลาดนั้นจะเสียคาน้ํามันรถมากกวาคาผักเสียอีก จึงสามารถสรุปไดวาในปจจัย
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เรื่องพืชผักสวนครัว
ในหมูบานยังคงมีการปลูกไวในบริเวณบานเพื่อใชในการประกอบอาหาร
และบริโภคภายในครัวเรือนตอไป
5.3.4 น้ํา
มีการใช และจัดการน้ําสําหรับคนในชุมชนอยางพอเพียง จากการสํารวจหมูบานพบวายัง
คงใหความสําคัญกับการใชน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และใชในการเกษตร โดยแตละหมูบานบานจะ
มีวิธีการจัดการน้ําใหพอเพียงแตกตางกันออกไป ไดแก ระบบประปาภูเขา การทดน้ําจากแมน้ํา
นานมาใช การใชบอขุด และการใชเหมืองฝายเพื่อทดน้ําเขามาในพื้นที่การเกษตร ระบบน้ําใน
การเกษตรยังมีความสําคัญตอการผลิตปจจัยเรื่องขาวและพืชไรพืชสวนจึงสามารถสรุปไดวาในหมู
บานยังคงมีการจัดการน้ําใหพอเพียงสําหรับทุกครัวเรือน ในเรื่องน้ําสําหรับอุปโภค บริโภค และ
น้ําใชในการเกษตร
5.3.5 สัตวที่เลี้ยงไวเพื่อบริโภค
มีการในครัวเรือนเลี้ยงสัตวไวเพื่อบริโภคอยางพอเพียง ในหมูบานยังมีการเลี้ยงสัตวเพื่อ
การบริโภคในครัวเรือนอยางพอเพียง เพราะการเลี้ยงสัตวเพื่อนํามาบริโภคนั้นมีคาใชจายที่ต่ํากวา
การซื้อ และในการใชสัตวเพื่อนํามาเลี้ยงผีนั้น มีนอยครัง้ ในแตละปจึงไมจําเปนที่จะตองซื้อมา
เตรียมไวในบริมาณที่มาก จึงสามารถสรุปไดวาในปจจัยเรื่องสัตวที่เลี้ยงไวสําหรับบริโภคนั้น ใน
หมูบานยังคงมีการผลิตใหพอเพียงสําหรับทุกครัวเรือนตอไป แตยังพบวามีสัตวบางประเภทที่ชาว
บานไมนิยมเลี้ยงไวเพื่อการบริโภคแลว ไดแก สุกร แตจะเลี้ยงไวเพื่อการจําหนายแทน
จากการศึกษาพบวาหมูบานยังใหความสําคัญกับการผลิตปจจัยที่เกี่ยวของกับอาหาร
และเครื่องดื่มใหมีความพอเพียงตอความตองการของชาวบานในแตละหมูบาน ปจจัยที่เกี่ยวของ
กับอาหาร และเครื่องดื่มยังคงอยูตอไป สรุปไดวาถาพิจารณาหมูบานโดยทั่วไปในจังหวัดนานจะ
พบความพอเพียงในเรื่องของอาหารและเครื่องนุงหมอยางชัดเจน
หมูบานดอนมูลเปนหมูบานที่มีการปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในปจจัยพื้นฐาน
เรื่องอาหารและเครื่องดื่ม เรื่องเครื่องนุงหม เรื่องที่อยูอาศัย และเรื่องยารักษาโรค โดยสามารถ
ผลิตและจัดการปจจัยพื้นฐานใหมีความพอเพียงสําหรับคนในหมูบาน และสามารถจําหนายเพื่อ
สรางรายไดแกหมูบานอีกทางหนึ่ง และมีแนวโนมที่จะพัฒนาขึ้นไปในทางที่ดี
โดยหมูบานดอนมูลมีความแข็งแกรงและภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเอง ทั้งในเรื่องของการ
เปนชุมชนชาวไทลื้อที่เปนปกแผน มีความสามัคคีภายในหมูบาน มีการใชพื้นที่ของหมูบานรวมกัน
ทําใหเกิดความสัมพันธระหวางคนในหมูบาน เกิดความรวมมือกันในการผลิตปจจัยพื้นฐานตาง ๆ
เพื่อใชภายในหมูบานไดอยางพอเพียง มีการรวมมือกันเพื่อชวยกันอนุรักษทรัพยากรตาง ๆ ที่นํามา

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

142

ใชในการผลิตปจัยพื้นฐานใหสามารถมีใชไดอยางพอเพียงและยั่งยืน
แสดงใหเห็นวาเปนการ
อนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นและทรัพยากรของหมูบานดอนมูล และสามารถนําหมูบานดอนมูลมา
เปนแบบอยางในการพัฒนาหมูบานอื่น ๆ เพื่อใหสามารถมีความพอเพียงในการผลิต และจัดการ
ปจจัยพื้นฐานไดดวยตนเองอยางพอเพียง
5.4 ปจจัยพื้นฐานกับภูมิทัศนทองถิ่น
จากการศึกษาพบวาการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศนทองถิ่นสงผลตอความพอเพียงของ
ปจจัยพื้นฐานซึ่งไดแก อาหารเครื่องดื่ม เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค ตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง ในที่นี้ปจจัยพื้นฐานที่สงผลตอภูมิทัศนทองถิ่นที่เห็นไดเดนชัด ไดแก อาหาร
เครื่องดื่ม และที่อยูอาศัย โดยแสดงใหเห็นในทางกลับกันวาความพอเพียงของปจจัยพื้นฐานสงผล
ตอการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศนทองถิ่นเชนกัน ไดดังนี้
ปจจัยพืน้ ฐานเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม ไดแก ขาว พืชไรพืชสวนและแหลงน้ํา การปลูก
ขาวและพืชไรพืชสวนทําใหเกิดสภาพแวดลอมของพื้นที่ทําการเกษตรและสภาพแวดลอมโดยรวม
ของหมูบานนั้น ๆ อยางชัดเจน ถาเกิดการเปลี่ยนแปลงชนิดของพืชพรรณที่นํามาปลูกในหมูบาน
จะทําใหลักษณะของพื้นที่เกษตรกรรมเดิมเปลี่ยนแปลงไป เชน การปลูกขาวมีลักษณะพื้นที่เปน
แปลงนาหรือไรขาว ดังนั้นภูมิทัศนของพื้นที่เกษตรกรรมจะมีลักษณะเปนพื้นที่ราบโลงที่มีระดับตน
ไมไมสูงนัก ถาเกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นที่นาขาวหรือไรขาวเพื่อปลูกพืชพรรณอื่น เชน ไมยืนตน จะ
ทําใหภูมิทัศนของพื้นที่เกษตรกรรมในหมูบานเปลี่ยนแปลงไป ในเรื่องแหลงน้ํา ถาเกิดการเปลี่ยน
แปลงแหลงน้ําหรือขาดแคลนน้ําในหมูบานจะสงผลตอการทําการเกษตรของหมูบาน ภูมิอากาศ
ของหมูบาน การเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมที่เกิดขึ้นบริเวณริมน้ํา รวมทั้งสงผลกระทบตอสภาพแวด
ลอมโดยรวมของหมูบานดวย
ปจจัยพื้นฐานเรื่องที่อยูอาศัย ปจจุบันลักษณะที่อยูอาศัยของหมูบานเริ่มมีการเปลี่ยน
แปลงวัสดุที่ใชในการกอสราง จากการใชวัสดุที่สามารถหาไดในทองถิ่น เชน ไม หญาแฝก ตองตึง
เปลี่ยนเปนการใชวัสดุที่นําเขามาจากภายนอกหมูบาน เชน อิฐ ปูน กระเบื้อง เหล็ก รวมถึงการกอ
สรางพื้นที่พักอาศัยที่มีขนาดใหญขึ้นตามความตองการที่มากขึ้น สงผลใหพื้นที่วางสําหรับปลูกพืช
พรรณ และพื้นที่ประกอบกิจกรรมอื่นภายในบริเวณบานลดลง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้สงผลตอเอก
ลักษณความเปนทองถิ่นของหมูบาน จากการเปลี่ยนแปลงวัสดุและรูปแบบการกอสรางทําใหบาน
พักอาศัยแบบใหมมีอากาศภายในบานรอนกวาบานพักอาศัยแบบเกา ทําใหชาวบานตองพึ่งการใช
เครื่องปรับอากาศหรือพัดลม เพื่อเพิ่มความเย็นใหแกคนในครอบครัว ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
สภาพความเปนอยูของชาวบานจากรูปแบบเดิม และการเปลี่ยนแปลงปจจัยพื้นฐานเรื่องที่อยู
อาศัยยังสงผลตอภูมิทัศนของที่อยูอาศัยและภูมิทัศนโดยรวมของหมูบานดวย
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5.5 ขอเสนอแนะในการใชปจจัยพื้นฐาน
จากการศึกษาพบวาหมูบานมีความพอเพียงในปจจัยพื้นฐานเรื่องอาหารและเครื่องดื่ม แต
พบวาปจจัยพืน้ ฐานในเรื่องเครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค เกิดการเปลี่ยนแปลงจาก
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และยังไมพอเพียงตอความตองการใชของหมูบาน จึงเสนอแนะในการ
ใชปจจัยพื้นฐานเหลานี้ใหเกิดความพอเพียง ดังนี้
ปจจัยพื้นฐานเรื่องเครื่องนุงหม พบเพียงหมูบา นดอนมูลที่ยังมีการผลิตเองเพื่อใชในหมู
บาน และสงออกจําหนายเพื่อสรางรายไดใหแกชาวบาน เนื่องจากหมูบานดอนมูลมีการสืบทอด
วิธีการทอผามาแตในอดีต โดยชาวบานมีการรวมตัวรักษาภูมิปญญาดั้งเดิมของชุมชนไทลื้อและ
ปฏิบัติสืบตอกันมา แตในหมูบานปางสา และหมูบ านตนฮางไมพบการปฏิบัติสืบตอกันมาในเรื่อง
ของการทอผาเพื่อใชในครัวเรือนเชนเดียวกับหมูบานดอนมูล จึงไมสามารถผลิตใชไดเองในครัว
เรือน จึงเสนอแนะแนวทางใหหมูบานปางสาและหมูบานตนฮางที่ไมมีความพอเพียงในเรื่องเครื่อง
นุงหมใหสามารถมีความพอเพียงดวยการพึ่งพา หรือแลกเปลี่ยนปจจัยพื้นฐานเรื่องเครื่องนุงหมกับ
หมูบานใกลเคียงที่สามารถผลิตปจจัยพื้นฐานประเภทนี้ไดเองโดยใชเงินเปนตัวกลาง และสงเสริม
การรวมกลุมกันระหวางหมูบานเพื่อพัฒนาความรูความสามารถในการผลิตปจจัยพื้นฐานเรื่อง
เครื่องนุงหม
ปจจัยพื้นฐานเรื่องที่อยูอาศัย หมูบานเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุที่ใชในการกอสราง จาก
การใชวัสดุที่สามารถหาไดในทองถิ่น เชน ไม หญาแฝก ตองตึง เปลี่ยนเปนการใชวัสดุที่นําเขามา
จากภายนอกหมูบาน เชน อิฐ ปูน กระเบื้อง เหล็ก เนื่องจากเชื่อวาวัสดุที่นําเขามามีความคงทน
มากกวาวัสดุที่หาไดในทองถิ่น จึงเสนอแนะการพัฒนาหมูบานใหสามารถมีความพอเพียงในเรื่อง
ของที่อยูอาศัยดวยการสรางความเชื่อมั่นในประโยชนใชสอยจากวัสดุธรรมชาติในพื้นถิ่นและภูมิ
ปญญาในการกอสรางเดิม และสามารถประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่นกับเทคโนโลยีภายนอกและ
วัสดุที่นําเขามาจากภายนอก เชน การใชไมในการสรางอาคารแบบดั้งเดิมโดยใชเทคโนโลยีภาย
นอกสรางความคงทนแกตัวที่อยูอาศัย เปนตน เพื่อเปนการลดการนําวัสดุจากภายนอกมาใชเพียง
อยางเดียวและสามารถใชประโยชนจากวัสดุในทองถิ่นไดอยางพอเพียง
ปจจัยพืน้ ฐานเรื่องยารักษาโรค พบเพียงหมูบานดอนมูลที่ยังมีการใชพืชสมุนไพรเพื่อใช
ภายในหมูบาน เนื่องจากชาวบานมีความเชื่อวาสมุนไพรสามารถรักษาโรค และการรวมกลุมกัน
ในการรักษาภูมิปญญาใหสืบทอดมาสูปจจุบัน แตในหมูบานปางสา และหมูบานตนฮาง ไมพบ
การใชพืชสมุนไพรในหมูบานเนื่องจากไมมีผูที่รู และไมสามารถหาสมุนไพรจากปามาใชได จึงนิยม
ใชบริการจากอนามัยและโรงพยาบาลแทน จึงเสนอแนะการพัฒนาหมูบานใหสามารถมีความพอ
เพียงในเรื่องยารักษาโรค ดวยการสงเสริมการใหความรูเกี่ยวกับสมุนไพรในการรักษาโรคจากผูที่มี
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ความรูค วามสามารถ หรือการรวมกลุมกันระหวางหมูบานที่มีความรูถายทอดสูหมูบานที่ยังขาด
แคลน เพื่อใหชาวบานมีความรูในการใชพืชสมุนไพรเพิ่มมากขึ้นจนสามารถหาสมุนไพรพื้นฐาน
เพื่อใชในครัวเรือนไดดวยตนเอง
หมูบานปางสาและหมูบานตนฮางยังไมมีความพอเพียงของปจจัยพื้นฐานเรื่องเครื่องนุง
หม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรคในระดับหมูบาน จึงเสนอแนะใหมีการรวมกลุมกันระหวางหมูบาน
เพื่อชวยกันผลิต และแลกเปลี่ยนปจจัยพื้นฐานภายในกลุมหมูบาน และในแตละหมูบานควรมีการ
นําเขาปจจัยพื้นฐานจากภายนอก และสงออกผลผลิตภายในหมูบานในปริมาณที่สมดุลกัน ซึ่ง
สามารถพัฒนาใหหมูบานกลายเปนกลุมของหมูบานที่มีความพอเพียง
5.6 ผลจากการศึกษา
5.6.1 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง
การผลิตปจจัยพื้นฐานของหมูบานใหพอเพียงตอความตองการของของคนในหมูบานนั้น
เหลือเพียงการผลิตปจจัยที่เกี่ยวของกับอาหารและเครื่องดื่มเทานั้น สวนในปจจัยเรื่องเครื่องนุง
หม ปจจัยเรื่องที่อยูอาศัย และปจจัยเรื่องยารักษาโรค ไดเปลี่ยนเปนการแลกซื้อจากภายนอกหมู
บานแทนการผลิตขึ้นเพื่อใชเองในครัวเรือน โดยใชเงินเปนตัวกลางในการแลกเปลี่ยน โดยชาว
บานจะเพิ่มการหารายไดของตนเองใหมีมากพอกับความตองการในการแลกเปลี่ยนปจจัยพื้นฐาน
อื่นๆ หมายความวาในทุกครอบครัวไมไดมีการผลิตปจจัยพื้นฐานทุกอยางใชเองไดทั้งหมดโดย
ปราศจากการคาขายแลกเปลี่ยน โดยมีจุดมุงหมายเบื้องตนคือการทําใหทุกคนสามารถมีสิ่งตาง ๆ
เพื่อตอบสนองความตองการเบื้องตนหรือปจจัย 4 ในการดํารงชีวิตไดเพียงพอ
เพื่อผลิตปจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวของกับอาหาร ชาวบานจึงประกอบอาชีพเกษตรกรรมและ
การเลี้ยงสัตวเปนหลักใหพอเพียงตอความตองการดานอาหารของตนเองกอน แลวจึงมีการเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อการจําหนายสรางรายได นอกจากนี้มีการประกอบอาชีพอื่น ๆ เพิ่มเติม
เชน การรับจาง รับราชการ คาขาย ฯลฯ เพื่อเพิ่มรายไดของตนเองใหมากขึ้นเพื่อเพียงพอสําหรับ
การแลกซื้อปจจัยอื่น ๆ ที่ตนเองไมไดเปนผูผลิต ไดแก การแลกซื้อเสื้อผาจากหมูบานใกลเคียงหรือ
บริเวณตลาดกลางของอําเภอ การซื้อวัสดุและแรงงานสําหรับสรางที่อยูอาศัยจากภายนอกหมูบาน
และการซื้อยารักษาโรคจากอนามัยในบริเวณใกลเคียง เพื่อใหประชาชนสามารถมีปจจัยพื้นฐาน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียงตอความตองการ
แสดงใหเห็นวาความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น นอกเหนือจากการผลิตปจจัยพื้น
ฐานตางๆ ดวยตนเองแลว ยังขยายความไปถึงการเพิ่มผลผลิตในครัวเรือน และการประกอบอาชีพ
อื่นๆ เพื่อสรางรายได และนําเงินที่ไดมาใชในการแลกซื้อปจจัยพื้นฐานไดอยางพอเพียงตามความ
ตองการของตนเองทดแทน
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5.7 ขอเสนอแนะในการศึกษาในอนาคต
ในการศึกษาเรื่ององคประกอบทางภูมิทัศนที่มีความสัมพันธกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
มีขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาตอไปในอนาคตดังนี้
1) จากการทบทวนวรรณกรรม เอกสารโดยสวนมากมุงเนนไปยังปจจัยพื้นฐาน แตใน
การศึกษาครั้งนี้พบวามีองคประกอบอื่น ๆ ตามที่ไดกลาวไวมีสวนทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลง
ปจจัยพื้นฐานไดเชนกัน การศึกษาในอนาคตจึงเสนอแนะใหมีการศึกษาเพิ่มเติมในองคประกอบที่
นอกเหนือจากปจจัยพื้นฐานดวย
2) จากการศึกษาพบวามีระดับของความพอเพียงในระดับหมูบานแตละหมูบาน การ
ศึกษาในอนาคตจึงเสนอแนะใหมีการศึกษาเพิ่มเติมในระดับของการรวมกลุมระหวางหลาย ๆ หมู
บาน เพื่อใหทราบถึงความพอเพียงที่เกิดจากการรวมกลุมของหมูบานดวย
3) จากผลสรุปของการศึกษาพบวา แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไดใหความหมายไปมาก
กวาการผลิตปจจัยพื้นฐานไวใชเอง แตเปนการแลกเปลี่ยนปจจัยพื้นฐานตาง ๆ กับคนอื่น ๆ โดย
ใชเงินเปนตัวกลาง เพราะฉะนั้นการศึกษาในอนาคตควรที่จะศึกษาระดับของความพอเพียงที่เกิด
จากการแลกเปลี่ยนปจจัยพื้นฐานดวยการใชเงินเปนตัวกลางเพิ่มเติม
4) ในการศึกษาครั้งนี้ไดทําการศึกษาลักษณะทางกายภาพที่สงผลตอแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงของแตละหมูบาน ในการศึกษาในอนาคตจึงควรศึกษาเรื่องเศรษฐกิจของหมูบาน ทั้งใน
เรื่องรายรับ รายจาย เพื่อเปนการเนนย้ําถึงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในดานเศรษฐศาสตรดวย
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