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บทคัดย่อ 

 

         การศึกษาคร้ังนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษา วิถีชีวิตคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน 

จังหวัดนนทบุรี ด้านเศรษฐกิจ  สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และศึกษา  ความสอดคล้องของวิถีชีวิตคน

ในชุมชนริมคลอง บางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี กับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประชากรกลุ่มเป้าหมายเป็นประชากรในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 

398 ครัวเรือนจ านวน 156 คน ใน 4 ต าบลของอ าเภอบางกรวย  การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 

แบบสัมภาษณ์ การสนทนาพูดคุย และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของคนในชุมชน ผลการศึกษาพบว่า 

 วิถีชีวิตของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี มีวิถีชีวิตด้านเศรษฐกิจ

อยู่ในระดับดี ประกอบอาชีพเกษตรเป็นอาชีพหลัก มีวิถีชีวิตด้านสังคมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีวิถีชีวิต

ด้านวัฒนธรรมที่มั่นคงและยั่งยืน ในประเพณีดั้งเดิม มีวิถีชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความเป็นธรรมชาติ 

และมีการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ ามากขึ้น 

 ความสอดคล้องของวิถีชีวิตคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี กับ

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมโดยรวมอยู่ใน

ระดับค่อนข้างสูง มีการปฏิบัติร้อยละ78.44   ความสอดคล้องด้านสังคมและวัฒนธรรมในระดับสูงและมี

ความสอดคล้องด้านเศรษฐกิจ  ด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับกลาง  
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Abstract 

 

              The research  aims were to explore ways of lives  of people living in upper Bangkok Noi 

Klong community  in Nonthaburi Province in the economic, social , culture and environment  aspects 

and to find out whether it is in accordance with the sufficiency economy. We  were based on the sample 

size of 156 people in 4 districts in Amphur Bangkruay.  The research tools were questionnaires, 

interview, conversation and participation among the people in the community. The result showed that 

following: 

               Economic lives of the people living in upper Bangkok Noi Klong community were at good 

level. Agriculture was the main occupation of the community. People were helpful  and supportive. 

Moreover, they  strongly conserve typical tradition,  local culture and environment which was  more 

likely to be developed as a tourist  spot. 

               Overall people living in upper Bangkok Noi klong community  practice the sufficiency 

economy covering economic, social  culture and environment at medium level, is 78.44%. This is in 

accordance with society and culture at high level  and in accordance with economic and environment at 

medium level. 
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สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าเร็จลุล่วง ด้วยความอนุเคราะห์ ด้านข้อมูลของ
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ราชพฤกษ์ ที่ให้ค าแนะน าและชี้แนะแนวทางและตรวจสอบข้อมูล ท าให้งานวิจัยเล่มนี้มีความสมบูรณ์

และส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้เป็นอย่างดี 

 ขอขอบคุณศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ที่กรุณาให้ข้อมูลบันทึกจากเอกสารต่างๆ และเจ้าของ

หนังสือทุกเล่ม งานวิจัยทุกเร่ือง ที่ผู้วิจัยได้รับประโยชน์ในการศึกษาข้อมูลต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ผู้วิจัยขอ

กราบขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ 

 ขอขอบพระคุณผู้บริหารวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาของวิทยาลัยราชพฤกษ์ ที่ให้

ข้อเสนอแนะแนวทางการท าวิจัยให้ส าเร็จลุล่วง ได้เป็นอย่างดี ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ  

โอกาสนี้ 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 

         ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ทั้งยังมีความ

หลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ ลักษณะการประกอบอาชีพดั้งเดิมของคนไทยคือการเกษตร

กรรม ต้องอาศัยดินและน้้าเป็นปัจจัยหลัก ต้องพึ่งพิงป่าไม้ เพื่อสนองความต้องการในการด้ารงชีวิต

ตามปัจจัย 4 คือ อาหาร ที่อยู่อาศัย เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรค ซึ่งมีอย่างอุดมสมบูรณ์ทั่วทุกภาค

ของประเทศไทย  การต้ังถิ่นฐานของคนไทยมักจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม เป็นชุมชนและสังคม ซึ่ง

ลักษณะชุมชนในอดีต จะตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นแหล่งน้้าต่างๆ และขยายตัวไปตามล้าน้้า โดยมีพื้นที่

ท้าการเกษตรอยู่ด้านหลัง จากการรวมกลุ่มจึงเกิดเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเดียวกัน เป็นชุมชน

ขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางทรัพยากรธรรมชาติ สภาพ

ภูมิศาสตร์เดิม ถูกเปลี่ยนไปตามลักษณะการอยู่อาศัยเพื่อการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือน ชุมชนและสังคม 

มีพัฒนาการอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง ศาสนา ความเชื่อ 

ซึ่งเป็นเร่ืองที่ละเอียดลึกซึ้งเน่ืองจากมีปัจจัยหลายด้านที่ท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามพื้นที่ของ

กลุ่มชนที่อยู่อาศัยที่เรียกว่าชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่ตั้งอยู่ริมน้้าจะมีลักษณะวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่

ผูกพันกับสายน้้ามาตั้งแต่อดีต ดังเช่นชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี 

 คลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี เป็นพื้นที่ส้าคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเคยเป็น

ส่วนหน่ึงของแม่น้้าเจ้าพระยา จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์ของคนในชุมชนได้ก่อตัว

จนเร่ิมหนาแน่นเมื่อมีการย้ายเมืองหลวงจากกรุงศรีอยุธยามายังบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ เกิดเป็น

ศูนย์กลางการติดต่อค้าขาย ด้วยพื้นที่บริเวณริมฝั่งแม่น้้าเจ้าพระยา เป็นที่ราบลุ่มอุดมสมบูรณ์ เป็น

แหล่งเกษตรกรรมของประเทศไทย โดยเฉพาะการท้าสวนเกษตรไม้ผล เช่น ทุเรียน กระท้อน
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มะม่วง มะปราง มังคุด ฯลฯ ซึ่งในอดีตเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ “สวนผลไม้ในบางกอก” (วัฒนธรรม 

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดนนทบุรี, 2542 : 23)  

 ปัจจุบันชุมชนบางกอกน้อยตอนบนจังหวัดนนทบุรีเป็นชุมชนริมน้้าที่มีวิวัฒนาการแบบ

ค่อยเป็นค่อยไป ยังคงพบบ้านเรือนต้ังอยู่ริมน้้าเรียงรายอยู่ตลอดแนวคลอง มีล้าคลองหลายสาย

เชื่อมโยงสัมพันธ์ภายในชุมชน จนเป็นเครือข่ายการคมนาคมทางน้้าที่ส้าคัญต่อวิถีชีวิตการอยู่อาศัย

และการด้ารงชีพ เป็นแบบพึ่งพาธรรมชาติยังมีปรากฏให้เห็นอยู่ เช่น เรือนแถวหันหน้าออกทางน้้า

ใช้เพื่อการค้า บ้านทรงไทยยื่นชานทอดยาวถึงศาลาริมน้้า โอ่งเก็บน้้าตั้งเรียงรายอยู่ตามชานบ้าน เด็ก

และผู้ใหญ่สนุกสนานกับการอาบน้้าในคลอง เรือค้าขายสินค้าไม่ว่าจะเป็นเรือกาแฟ เรือก๋วยเต๋ียว 

เรือโชว์ห่วย ฯลฯ ที่พบได้ทั่วไปพายเรือค้าขายตลอดแนวล้าคลอง ส่วนพื้นที่หลังบ้านส่วนใหญ่ยัง

เป็นพื้นที่ท้าการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชน ลักษณะวิถีชีวิตดังกล่าวเป็นความสุข

ของคนในชุมชนที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ท่ามกลางกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ก้าลังเกิดขึ้นรอบๆ 

ชุมชน  

ลักษณะดังกล่าวยังมีให้พบเห็นในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน ต้ังแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน เมื่อศึกษาถึงชุมชนอ่ืนๆ ตามแนวหมู่บ้านรอบๆ ชุมชนริมคลองบางกอกน้อย พบการ

ด้าเนินชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน จากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาเร่ืองการด้าเนินชีวิตภายใต้การ

เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมท้องถิ่นของคนในชุมชนบางขนุน (ส้าราญ จูช่วย , 2554 : 114) พบว่า ด้วย

การแข่งขันทางการค้าเช่นอาชีพการเกษตรต้องเร่งท้าการผลิตสินค้า ด้านการเกษตร เพื่อให้ได้

ผลิตผลในปริมาณที่มาก ก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินก้าลัง มีการบุกรุกท้าลายไม้ใหญ่

เพื่อขยายพื้นที่ท้ากิน ดินเร่ิมเสื่อมจากการใช้ยาฆ่าแมลงและสารเคมี ก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม

มากมาย ไม่ว่าจะเป็นความแห้งแล้ง น้้าท่วม มลพิษในน้้าและอากาศ การใช้ทรัพยากรอย่างไม่จ้ากัด

ในยุคบริโภคนิยม มีเกิดขึ้นพร้อมกับการพัฒนาแรงงานที่เคยท้าการเกษตรในครัวเรือน หรือการลง

แขกเอามื้อเอาแรงกัน กลายเป็นการจ้างแรงงาน ความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ เอ้ืออาทรต่อกัน กลายเป็น

ความเห็นแก่ตัว แข่งขันเพื่อต้องการเงินมาใช้หนี้และซื้อหาสิ่งอ้านวยความสะดวกต่างๆ ความเป็น

เอกลักษณ์ของผลไม้จังหวัดนนทบุรี ที่เลื่องลือด้านรสชาติ และผลผลิตตามฤดูกาล  ก้าลังจะสูญ

หายไป การแข่งขันกันเพื่อธุรกิจการค้าและรายได้ ท้าให้ขาดความสามัคคี ชุมชนอ่อนแอในที่สุด  
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 การเตรียมความพร้อมให้แก่ชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบนในการรับมือกับกระแส

ต่างๆที่ถาโถมเข้ามา ถือเป็นเร่ืองส้าคัญและในเวลาที่ประเทศชาติเกิดวิกฤติการณ์ต่างๆ ทางแก้ไข

ปัญหาที่ดีและเหมาะสมที่สุดคือการพึ่งพาตนเองโดยน้อมน้าแนวพระราชด้าริ ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และแนวทางการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย

เดชมหาราช ที่พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย เพื่อน้าไปเป็นแนวทางในการด้าเนินชีวิต ให้

รองรับกับกระแสเศรษฐกิจที่เน้นการบริโภคและวัตถุนิยมเป็นหลัก โดยเน้นย้้าให้ปวงชนชาวไทย

สามารถเอาตัวรอดจากวิกฤติและสามารถด้ารงชีวิตได้อย่างมั่นคง เพื่อน้าไปสู่การพัฒนาที่สมดุล

และมีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย 

 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นพระราชปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช ทรงชี้แนะแนวทางการด้าเนินชีวิตให้แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี 

ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงย้้าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น

และสามารถด้ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เศรษฐกิจพอเพียงเป็น

ปรัชญาที่ชี้ให้เห็นถึงแนวทางการด้ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ

ครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐบาล ทั้งการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด้าเนินไปใน “ทาง

สายกลาง” โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวหน้าทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง

หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ้าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

พอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก ทั้งนี้จะต้อง

อาศัยความรู้ ความรอบคอบและระมัดระวังอย่างยิ่งในการน้าวิชาต่างๆ มาใช้ ในการวางแผนและ

การด้าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ

โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุกระดับให้มีจิตส้านึกในคุณธรรม ความ

ซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรู้ที่เหมาะสม ด้าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและ

รอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้าน

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี   (กรมการพัฒนาชุมชน, 

2547 : 5-7) 

 การปลูกฝังจิตส้านึกของคนไทยให้รู้จักพอเพียงในสิ่งที่ตนมีอยู่ ไม่ฟุ้งเฟ้อเกินความจ้าเป็น

นั้น ต้องให้ความรู้และให้การศึกษาแก่ประชาชนเพื่อที่จะน้าไปใช้ในการพัฒนาชุมชนของตน โดย
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คนในชุมชนทุกคนต้องมีส่วนร่วมกันวิเคราะห์ความต้องการ และปัญหาของตนเองก่อนแล้วจึง

วางแผนแก้ไขปัญหาโดยมีผู้รู้ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นผู้แนะแนวทางและให้ความรู้แก่ทุก

ฝ่ายให้เหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชุมชนแต่ละแห่ง โดยเฉพาะคนในชุมชน

บางกอกน้อยตอนบนที่มีวิถีชีวิตประจ้าวันที่เรียบง่าย มีความเป็นเอกลักษณ์ในรูปแบบการด้าเนิน

ชีวิตที่น่าศึกษาถึงภูมิหลัง การสืบทอดและแนวคิดภายใต้ปัจจัยแห่งการยึดถือและปฏิบัติ โดยเฉพาะ

การด้าเนินชีวิตที่ยึดหลักปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีความสอดคล้องและ

เชื่อมโยงก่อให้เกิดความเข้มแข็งและความสุขในการด้าเนินชีวิตของคนในชุมชน   

 จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี 

เป็นชุมชนที่ยังคงมีเสน่ห์อยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้ แต่จากการเติบโตของกรุงเทพมหานครในช่วง 50 

ปีที่ผ่านมา ท้าให้พื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้้าเจ้าพระยารวมถึงพื้นที่ตอนใต้ของจังหวัดนนทบุรีมีการ

เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วกอปรกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยที่มีการพัฒนาทุกด้าน สร้าง

ความเจริญสู่ท้องถิ่น ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านวัตถุและจิตใจ ความเจริญทางด้าน

การคมนาคม การสร้างถนนราชพฤกษ์และถนนนครอินทร์ที่พาดผ่านพื้นที่ซึ่งเป็นที่ท้าการเกษตร

ชั้นดีของชาวสวนด้ังเดิมในจังหวัดนนทบุรี ก่อให้เกิดการเก็งก้าไรที่ดิน พื้นที่การเกษตรลดลงเป็น

จ้านวนมาก มีการเปิดพื้นที่ด้านใน เป็นโครงการหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่และการขาดความ

รับผิดชอบจากโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่ส่งผลต่อระบบนิเวศวิทยา จากประเด็นปัญหาดังกล่าวท้า

ให้ชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรีอยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง

ไปในทางลดคุณค่าและความส้าคัญของพื้นที่ลง อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเมืองที่ไร้การควบคุม 

 

 ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท้าการศึกษาวิถีชีวิตของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อย

ตอนบน ที่สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งข้อมูลส่วนหน่ึงจะสามารถรู้ถึง

ความเข้มแข็งในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนปัจจุบัน โดยมีหลักการปฏิบัติตนที่สอดคล้อง

กับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาชุมชนและสร้างองค์

ความรู้ทางสังคมและมนุษย์วิทยาให้แก่ผู้เรียนได้ศึกษาเป็นความรู้ประกอบการเรียน  ในวิชาการ

คุณภาพชีวิตและสังคมและวิชามนุษย์กับสังคม ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อไป 
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    ค าถามในการวิจัย  

  1. วิถีชีวิตด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรมและด้านสิ่งแวดล้อมของคนใน

ชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี เป็นอย่างไร    

           2.  วิถีชีวิตคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี มีความ

สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรมและ

ด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไร 

 

      วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาวิถีชีวิตด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรมและด้านสิ่งแวดล้อม ของ

คนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี 

 2. เพื่อศึกษาความสอดคล้องของวิถีชีวิตคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน

จังหวัดนนทบุรี  กับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

สมมติฐานการวิจัย 

  วิถีชีวิตคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี  มีความสอดคล้อง

กับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรมและด้าน

สิ่งแวดล้อม 

 

ประโยชน์ของงานวิจัย 

 1. ได้ทราบถึงความสอดคล้องของวิถีชีวิตคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน

กับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน้าผลการศึกษาไปเป็นข้อมูลในการวางแผน

พัฒนาชุมชนให้พัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อไปได้ 

 2. ผลของการศึกษาน้ามาเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับชุมชนและ

สังคมในรายวิชาการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม และวิชามนุษย์กับสังคม ในกลุ่มวิชา

สังคมศาสตร์ ของสาขาวิชาศึกษาทั่วไป 
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ขอบเขตของการวิจัย 

  ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 ศึกษาถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรีที่

สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยศึกษาวิถีชีวิตทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 

    1. วิถีชีวิตด้านเศรษฐกิจ ศึกษาถึงอาชีพ รายได้ รายจ่าย เงินออม ทรัพย์สิน หน้ีสิน 

การให้บริการ การผลิตและการบริโภคของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัด

นนทบุรี 

2. วิถีชีวิตด้านสังคม ศึกษาถึงการอยู่ร่วมกันและการรวมกลุ่ม ความสามัคคี การ

ไม่เอารัดเอาเปรียบ การแบ่งปัน รวมทั้งความเข้มแข็งของผู้น้าชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน 

จังหวัดนนทบุรี 

 3. วิถีชีวิตด้านวัฒนธรรม ศึกษาถึง ศาสนสถานและที่อยู่อาศัย วิถีชีวิตและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น ความเป็นไทย ภูมิความรู้ที่สืบทอดกันมา ของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อย

ตอนบน จังหวัดนนทบุรี 

         4. วิถีชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม ศึกษาถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การรักษาดิน 

น้้าและการจัดการขยะ การรักษาระบบนิเวศวิทยาอย่างสมดุล ของคนในชุมชนริมคลองบางกอก

น้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี 

    โดยมีแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 องค์ประกอบคือ ความพอประมาณ 

ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันและมี 2 เงื่อนไข คือการมีความรู้และการมีคุณธรรมเป็นกรอบใน

การศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี 

 

 ขอบเขตประชากร 

   ประชากรกลุ่มเป้าเหมายเป็นบุคคล ที่ประกอบอาชีพการเกษตรและเป็นคนดั้งเดิม

ที่อาศัยอยู่ริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี ต้ังแต่บรรพบุรุษโดยศึกษาข้อมูลภูมิหลัง

ของแต่ละครัวเรือนในอ้าเภอบางกรวย กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคคลในครัวเรือน ขององค์การบริหารส่วน

ต้าบลใน 4 ต้าบล คือ เทศบาลต้าบลปลายบาง (ประกอบด้วย หมู่ 3 และ หมู่ 4) อบต.บางสีทอง 

(ประกอบด้วย หมู่ 2 และ หมู่ 3) อบต.บางขุนกอง(ประกอบด้วยหมู่1หมู่ 3และหมู่5) อบต.บางขนุน 
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(ประกอบด้วย หมู่ 1  หมู่ 2 และ หมู่ 5)  จ้านวน 398  ครัวเรือนโดยมีสถานะเป็นหัวหน้าครัวเรือน

หรือผู้แทน ครัวเรือนละ 1 คน 

    ขอบเขตเวลา 

  ระยะเวลาในการวิจัยรวมทั้งสิ้น 8 เดือน เป็นการศึกษาจากเอกสาร การเก็บ

รวบรวมข้อมูลภาคสนาม การจัดหมวดหมู่ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล โดยเร่ิมด้าเนินการเก็บข้อมูล

ในเดือนมีนาคม 2556 – 30 สิงหาคม  2556   
 

 ขอบเขตด้านพื้นที่ 

  ผู้วิจัยลงศึกษาพื้นที่ในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรีเรียบ 

ฝั่งอ้าเภอบางกรวย เร่ิมตั้งแต่ปากคลองบางกอกน้อยถึงปากคลองบางกรวย ครอบคลุมพื้นที่ 1 

อ้าเภอ 4 ต้าบล ดังมีรายละเอียดของพื้นที่ศึกษาดังนี้ 

 อ้าเภอบางกรวย  เทศบาลต้าบลปลายบาง (ประกอบด้วย หมู่ 3 และ หมู่ 4)  

    อบต.บางสีทอง (ประกอบด้วย หมู่ 2 และ หมู่ 3)  

    อบต.บางขุนกอง (ประกอบด้วย หมู่ 1 , หมู่ 3 และ หมู่ 5) 

    อบต.บางขนุน (ประกอบด้วย หมู่ 1 , หมู่ 2 และ หมู่ 5) 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 วิถีชีวิตคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี  หมายถึงกิจวัตร

ประจ้าวันและแนวทางในการด้าเนินชีวิตของประชากรในเขตอ้าเภอบางกรวย ครอบคลุม 4 ต้าบล 

คือ เทศบาลต้าบลปลายบาง (ประกอบด้วยหมู่ 3 และหมู่ 4) อบต.บางสีทอง (ประกอบด้วยหมู่ 2 

และ หมู่ 3) อบต.บางขุนกอง (ประกอบด้วยหมู่ 1  หมู่ 3 และ หมู่ 5)  อบต.บางขนุน (ประกอบด้วย 

หมู่ 1  หมู่ 2 และ หมู่ 5)  ที่มีการน้าหลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการ

ด้าเนินชีวิตซึ่งประกอบด้วย วิถีชีวิตด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรมและด้านสิ่งแวดล้อม 

 วิถีชีวิตด้านเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได้ รายจ่าย เงินออม ทรัพย์สิน หน้ีสิน ความ

สมดุลด้านเศรษฐกิจภายในครอบครัวของคนในชุมชน 
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 วิถีชีวิตด้านสังคม  หมายถึง การอยู่ร่วมกันและการรวมกลุ่ม ความสามัคคี ความไม่เอารัด

เอาเปรียบกัน  แบ่งปันและช่วยเหลือกันทั้งก้าลังกาย ก้าลังทรัพย์ ก้าลังความรู้ รวมทั้งความเข้มแข็ง

ของผู้น้าชุมชน 

 วิถีชีวิตด้านวัฒนธรรม  หมายถึง การปลูกฝังให้เยาวชนเห็นคุณค่าความเป็นไทย ศาสน

สถานและที่อยู่อาศัย วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชน 

 วิถีชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม  หมายถึง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ให้สามารถใช้ประโยชน์

ได้อย่างยั่งยืน ดินน้้า การร่วมกันรักษาระบบนิเวศวิทยาอย่างสมดุล และการจัดการขยะของคนใน

ชุมชน 

 การประกอบอาชีพ  หมายถึง อาชีพที่ประชากรในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน 

จังหวัดนนทบุรีมีอยู่โดยแบ่งเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม 

 การผลิต หมายถึง ประชากรในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี ผลิต

สินค้าและบริการเพื่อใช้ในครัวเรือน เมื่อเหลือใช้จึงขายให้แก่ชุมชนอ่ืนๆ ใกล้เคียงหรือในจังหวัด

นนทบุรี 

 การบริโภค  หมายถึง พฤติกรรมในการบริโภคของคนในชุมชนว่ามีพฤติกรรมในการ

บริโภคสินค้าและการบริการในชุมชนหรือจากภายนอกชุมชน 

 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน หมายถึง จ้านวนคนที่อาศัยอยู่ร่วมกันในครัวเรือนปัจจุบัน โดย

ไม่นับรวมสมาชิกที่ออกไปอยู่ที่อื่น 

 ความสอดคล้องของวิถีชีวิตคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรีกับ

หลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การที่ประชากรในชุมชนริมคลองบางกอกน้อย

ตอนบน จังหวัดนนทบุรี มีวิถีชีวิตด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรมและด้านสิ่งแวดล้อม ที่

สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ในองค์ประกอบดังนี้ 

  1)  ความพอประมาณ  หมายถึงความพอดีต่อความจ้าเป็นและเหมาะสมกับฐานะ

ของตนเองทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมด้านวัฒนธรรมและด้านสิ่งแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่น ไม่มาก

เกินไป ไม่น้อยเกินไปและต้องไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น  



9 

  2) ความมีเหตุผล หมายถึง การด้าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผลตามหลักวิชาการ หลัก

กฎหมาย หลักศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงาม คิดถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างถ้วนถี่ โดย

ค้านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท้านั้นๆ อย่างรอบคอบ   

  3) การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี  หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ

เปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถ

ปรับตัวและรับมือได้อย่างทันท่วงที 

  เงื่อนไขส าคัญ  หมายถึง การด้าเนินชีวิตด้วยอาศัยเงื่อนไขคุณธรรมเสริมสร้าง

พื้นฐานจิตใจให้มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้รักสามัคคี ไม่โลภ ไม่ตระหนี่ และรู้จักแบ่งปันให้ผู้อ่ืน 

ด้าเนินชีวิตโดยอาศัยความรอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน้าวิชาการต่างๆ มาใช้

วางแผนและด้าเนินการในการด้าเนินชีวิต ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
 

ความสอดคล้องของวิถีชีวิตคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรีกับ

หลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเกณฑ์ในการให้คะแนนเพื่อแบ่งข้อมูลเป็น 3 ระดับ 

ตามที่ประจักษ์ สุดประเสริฐ (2531 : 6) กล่าวไว้คือ 

 

  มีการปฏิบัติ         ระดับความสอดคล้อง  

          ร้อยละ 80 – 100     ระดับสูง  

         ร้อยละ 60 – 79     ระดับกลาง  

         ร้อยละ 0 – 59      ระดับต่้า  

 

 โดยสร้างแบบสอบถามเพื่อหาค่าระดับความสอดคล้องของวิถีชีวิตคนในชุมชน ริมคลอง

บางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี ที่สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

  

 



บทที่ 2 

 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

 การศึกษาเร่ืองวิถีชีวิตของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี ที่

สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาดังนี้ 

1. ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดนนทบุรี 

2. แนวคิดเกี่ยวกับชุมชน 

  2.1 ความเป็นมาของชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน  จังหวัดนนทบุรี 

2.2 วิถีชีวิตของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี 

2.3 แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน  

จังหวัดนนทบุรี 

3.  องค์ประกอบและความส าคัญแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

  3.1  แนวพระราชดําริเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

  3.2  แนวคิดความสมดุลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 3.3  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  

 4.4  แนวพระราชดําริเกี่ยวกับการพึ่งตนเอง 

4.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

1. ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดนนทบุรี 

           เมืองนนทบุรีมีชื่อเดิมว่าบ้านตลาดขวัญ  มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ยาวนาน ถึง 
463 ปี ตั้งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยามีคูคลองน้อยใหญ่เกือบ 200 สาย เป็นเมืองเก่าแก่  สมัยกรุงศรีอยุธยา
เป็นราชธานี ได้รับการยกฐานะ ขึ้นเป็นเมืองนนทบุรีเมื่อ พ.ศ.  2092 ในรัชกาลของสมเด็จพระมหา
จักรพรรดิ์   เป็นดินแดนแห่งความอุดมสมบูรณ์   และเป็นสวนผลไม้ที่มีชื่อแห่งหนึ่งของกรุงศรี
อยุธยา ในขณะนั้น ฝร่ังต่างชาติที่ได้เดินทางเข้ามาค้าขายและเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงศรีอยุธยา
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ต่างก็ได้บันทึกข้อมูลไว้ ดังปรากฏในจดหมายเหตุบันทึกการเดินทาง  ของมองซิเออร์ เดอ ลาลูแบร์ 
ราชทูตจากประเทศ ฝร่ังเศส  เดินทางเข้ามา กรุงศรีอยุธยา ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชว่า  
“สวนผลไม้ที่บางกอกนั้น (หมายถึงกรุงเทพฯ และธนบุรี  ในปัจจุบัน) มีอาณาบริเวณยาวไปตาม
ชายฝั่ง โดยทวนขึ้นสู่เมืองสยามถึง 4 ลี้ กระทั่งจรดตลาดขวัญ ( TALACOUN) ทําให้เมืองนนทบุรี
แห่งนี้ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลาหาร ซึ่งคนพื้นเมืองชอบบริโภคกันนักหนา ” (วัฒนธรรม พัฒนาการ
ทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาจังหวัดนนทบุรี, 2542 : 30-35) 

วัฒนธรรมพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาจังหวัดนนทบุรี  ( 2542 : 
30-35) ระบไุว้ว่า พระเจ้าปราสาททองโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองลัดตอนใต้วัดท้ายเมืองไปทะลุวัดเขมา 
เพราะเดิมนั้นแม่นํ้าเจ้าพระยาไหลอ้อมมาทางบางใหญ่ วกเข้าคลองบางกรวย ข้างวัดชลอ มาออกหน้า
วัดเขมา เมื่อขุดคลองลัดแล้ว กระแสน้ําเปลี่ยนทางเดิน  ไหลเข้าคลองลัดที่ขุดใหม่กลายเป็นแม่น้ํา
เจ้าพระยาใหม่ดังปัจจุบันนี้  เมื่อ พ.ศ. 2208 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงเห็นว่า แม่น้ําเปลี่ยน
ทางเดินใหม่นั้น  ทําให้ข้าศึกประชิดพระนครได้ง่าย จึงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างปฺอมปราการตรงปาก
แม่น้ําอ้อมและโปรดเกล้าฯให้ย้ายเมืองนนทบุรีมาอยู่ปากแม่น้ําอ้อมด้วย ดังมีศาลหลักเมืองปรากฏอยู ่
นอกจากปฺอมที่ปากแม่น้ําอ้อมแล้ว  เข้าใจว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาคงจะได้มีการสร้างปฺอมไม้เอาไว้ที่
บริเวณวัดเฉลิมพระเกียรติในปัจจุบัน เพราะปรากฏหลักฐานจากจดหมายเหตรุายวันการเดินทางไปสู่
ประเทศสยามของบาทหลวง เดอ ชัวซีย์ ซึ่งเดินทางร่วมมากับคณะราชทูตของพระเจ้าหลุยส์ที่14 เข้ามา
เจริญทางพระราชไมตรี ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเมื่อ พ.ศ. 2228 ว่า “เช้าวันน้ีเราผ่าน
ปฺอมที่ทําด้วยไม้ 2 ปฺอม ปฺอมหน่ึง ยิงปืนเป็นการคํานับ 10 นัด อีกปฺอมหนึ่งยิงปืน 8 นัด ทีน่ี่มีแต่ปืน
ครกเท่านั้น ดินปืนดีมากทีเดียว ปฺอมทางขวามือเรียกปฺอมแก้ว และปฺอมทางซ้ายมือเรียกปฺอมทับทิม ณ 
ที่นี้เจ้าเมืองบางกอกก็กล่าวคําอําลาและอ้างเหตุว่า ได้ควบคุมเรือขบวนมาส่งจนสุดแดนที่อยู่ในความ
ปกครองของเมืองบางกอกแล้ว ก็ลาท่านราชทูตกลับไป และในปี พ.ศ. 2230 เมื่อมองซิเออร์ เดอ ลาลู
แบร์ ซึ่งเป็นราชทูตชาวฝรั่งเศสเข้ามากรุงศรีอยุธยา ก็ได้กล่าวถึงปฺอมไม้แห่งนี้ไว้ด้วย  โดยเขียนเป็น
แผนที่เอาไว้อย่างชัดเจน ตามหลักฐานดังกล่าว จึงเข้าใจว่าปฺอมแก้วคงตั้งอยู่ ณ บริเวณตลาดแก้ว ส่วน
ปฺอมทับทิมเข้าใจว่าคงตั้งอยู่  ณ บริเวณหน้าวัดเฉลิมพระเกียรติในปัจจุบัน  

ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
โปรดเกล้าฯให้ย้ายเมืองนนทบุรี ไปตั้งที่ปากคลองบางซื่อ บ้านตลาดขวัญ พร้อมทั้งทรงโปรดเกล้าฯ 
ให้ตั้งเมืองขึ้น ที่ปากคลองบางซื่อ  ฝั่งซ้ายของแม่นํ้าเจ้าพระยา จนถึงปี พ.ศ. 2471 พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 โปรดเกล้าฯให้ย้ายศาลากลางมาตั้ง ณ โรงเรียนราชวิทยาลัยบ้านบาง
ขวางตําบลบางตะนาวศรี ปัจจุบันเป็นที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ของจังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่บนถนนประชาราษฎร์ 
สาย 1 ตําบลสวนใหญ่ อําเภอเมืองนนทบุรี  ริมแม่น้ําเจ้าพระยา ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรป
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ประยุกต์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ตามอาคารประดับด้วยไม้ฉล ุ
ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน และในปัจจุบันศาลากลาง
จังหวัดนนทบุรีได้ย้ายที่ทําการมาอยู่ที่ถนนรัตนาธิเบศร์  

จังหวัดนนทบุรี ตั้งอยู่ในภาคกลางมีอาณาเขต ติดกับกรุงเทพมหานครและเป็นจังหวัดหนึ่งใน 
5 ของจังหวัด ปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาครและปทุมธาน ีจังหวัด
นนทบุรีมีเนื้อที่ประมาณ 622.303 ตารางกิโลเมตร มีแม่น้ําเจ้าพระยาไหลผ่าน   และแบ่งพื้นที่ การ
ปกครอง ของจังหวัดนนทบุรี ออกเป็น 6 อําเภอประกอบด้วย  อําเภอเมืองนนทบุรี อําเภอปากเกร็ด 
อําเภอบางกรวย อําเภอบางใหญ่ อําเภอบางบัวทอง และอําเภอไทรน้อย 
      ขอบเขตที่ตั้งและสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ 

 ขนาดของพื้นที่ จังหวัดนนทบุรีตั้งอยู่ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาตอนล่างห่างจาก

กรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนทางเหนือ 20 กิโลเมตร  มีพื้นที่ 622.303 ตาราง

กิโลเมตร หรือประมาณ 388,939.375 ไร ่

  ที่ตั้งของจังหวัดนนทบุรี อยู่ที่ พิกัดภูมิศาสตร์ละติจูดที่ 13 องศา 47 ลิปดาเหนือ ถึงละติจูดที่ 

14 องศา 04 ลิปดาเหนือ และลอง จิจูดที่ 100 องศา 15 ลิปดาตะวันออก ถึงลอง จิจูดที่ 100 องศา 34 

ลิปดาตะวันออก  

 อาณาเขตจรดอําเภอและจังหวัดใกล้เคียง เรียงตามเข็มนาฬิกา ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับอําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อําเภอลาดหลุม

แก้ว และอําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับเขตดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตจตุจักร และเขตบางซื่อ 

กรุงเทพมหานคร (ฝั่งพระนคร) 

 ทิศใต้ ติดต่อกับเขตบางพลัด เขตตลิ่งชัน และเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร (ฝ่ัง

ธนบุรี) 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอําเภอพุทธมณฑลและอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

ลักษณะภูมิประเทศ 

 จังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัดที่มีแม่น้ําเจ้าพระยาไหลผ่าน ในแนวเหนือใต้  แบ่งพื้นที่

ออกเป็น 2 ส่วน คือ ฝั่งตะวันตก มีพื้นที่ 3 ใน 4 ของจังหวัด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีน้ําท่วม

ถึง มีคูคลองขนาดต่าง ๆ เชื่อมโยงกันหลายสายเหมือนใยแมงมุม มีการทําเรือกสวนไร่นา และฝั่ง
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ตะวันออกมีพื้นที่ 1 ใน 3 ของจังหวัด ได้แก่พื้นที่ในเขตเทศบาลนครนนทบุรี และเทศบาลนครปาก

เกร็ด เป็นเขตเมืองมีประชากรอยู่อย่างหนาแน่น อาจถือได้ว่าส่วนน้ีเป็นส่วนหน่ึงของเมืองหลวง 

เพราะเขตแดนระหว่างนนทบุรีกับกรุงเทพมหานครน้ันติดต่อกันทุกด้านจนแบ่งแยกไม่ออก 

 จากการที่จังหวัดนนทบุรีเป็นแหล่งรองรับการอพยพของผู้คนมาตั้งแต่คร้ังกรุงศรี

อยุธยาต่อเน่ืองมาถึงสมัยธนบุรีนั้น ส่งผลให้มีการต้ังถิ่นฐานตามแนวคลองตลอดทั้ง 2 ฝั่งคลอง โดย

ชุมชนจะอยู่กันหนาแน่นในช่วงระหว่างคลองบางใหญ่ ถึงคลองบางกรวย และมีการขยายตัวของ

ชุมชนเข้าพื้นที่ด้านใน คลองซอยต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะชุมชนบางใหญ่  ชุมชนบางม่วง ชุมชน

วัดโบสถ์บน ชุมชนบางขนุนซึ่งเป็นชุมชนขนาดใหญ่ และมีการดําเนินชีวิตแบบดั้งเดิมที่สืบทอด

ต่อมาจนถึงปัจจุบัน จากการขยายตัวของเขตเมืองหลวงและจากการพัฒนาเครือข่าย ระบบคมนาคม

ทางบก ทําให้เกิดชุมชนใหม่มีลักษณะตั้งถิ่นฐานตามแนวถนนแทน ซึ่งชุมชนใหม่มีลักษณะเป็น

ชุมชนหมู่บ้านจัดสรรที่ขาดปฏิสัมพันธ์กับการใช้พื้นที่ริมคลองและจากการที่จังหวัดนนทบุรี เป็น

พื้นที่สวนผลไม้ พื้นที่จึงเปรียบเสมือนกําแพงเขตกั้นการขยายตัวของเมือง ทําให้ชุมชนดั้งเดิมยังคง

มีลักษณะสภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่แบบชาวสวนที่มีพื้นที่ติดกับเขตเมืองที่ยังคง

สภาพแวดล้อมและมีวิถีชีวิตแบบชุมชนชาวสวนผลไม้ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรี   
 

แผนท่ีจังหวัดนนทบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1   แผนที่จังหวัดนนทบุรี (ที่มา www. dekdee.buu.ac.th วันที่สืบค้น 15 มกราคม 2555) 
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2. แนวคิดเกี่ยวกับชุมชน 
  
  แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนได้มีการกล่าวถึงอย่างมากในการพัฒนาสังคม จนกลายเป็นกระแสที่
กําลังได้รับความสนใจจากนักวิชาการ นักพัฒนาทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน ภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม โดยจะเห็นได้จากการมีคําที่เกี่ยวข้องอยู่
หลายคําเช่น ความเป็นชุมชน ประชาคม หรือประชาสังคม รวมถึงประชาคมตําบล ประชาคม
จังหวัด และองค์กรประชาชน ซึ่งมีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 
  ประเวศ  วะสี (2541 : 16) ได้ให้ความหมายของชุมชนว่า หมายถึง การที่คนจํานวน
หนึ่งมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน ด้วยความรักความสามัคคีในกลุ่มเดียวกัน มีความช่วยเหลือเอ้ืออาทรต่อ
กัน มีความพยายามทําอะไรร่วมกัน มีการเรียนรู้ในการกระทําร่วมกัน ซึ่งรวมถึงการติดต่อสื่อสาร
กัน นอกจากนี้ชุมชนยังมีองค์ประกอบที่เกิดจากการกระทําร่วมกันคือ ความมีจิตวิญญาณและผู้นํา
ตามธรรมชาติ และการจัดการร่วมกัน 
  วัฒนา  วณิชชานนท์ และคณะ (2552 : 16) อธิบายความหมายของชุมชนที่ครอบคลุม
กว้างถึงอาณาบริเวณ หรือบริบทขนาดใหญ่ ที่สามารถเชื่อมโยงติดต่อถึงกันในทางใดทางหนึ่งที่
รวมตัวกันด้วยความรัก ความผูกพัน ความเอื้ออาทร ความสนใจ และหรือผลประโยชน์ร่วมกัน 
  ราชบัณฑิตยสถาน (2523 : 72) ได้แบ่งชุมชนออกเป็น 2 ประเภท ดังน้ี 
   1.  ชุมชนชนบท หมายถึง ชุมชนในเขตชนบท อยู่นอกเขตเทศบาล ซึ่งสมาชิกมี
โอกาสพบปะสังสรรค์กันอย่างใกล้ชิด และใช้บริการได้จริงจังทั้งในเร่ืองทางสังคม เศรษฐกิจ 
การศึกษา ศาสนา ทําให้วิถีชีวิตของชุมชนมีรูปแบบเดียวกันในด้านความประพฤติ ความคิด และ
ความเชื่อ 
   2.  ชุมชนเมือง หมายถึง ชุมชนที่มีประชากรตั้งถิ่นฐานและมีความหนาแน่นสูง มี
วัฒนธรรมย่อยมาก ประชากรในเมืองมีความแตกต่างกัน มีความสัมพันธ์แบบทางการ มีความ
ชํานาญเฉพาะอย่างมากขึ้น ที่อยู่อาศัยและที่ทํางานของคนในเมืองมักแยกจากกัน 
 
  ในการศึกษาเกี่ยวกับชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี  ซึ่งถือว่า
เป็นชุมชนที่ใกล้กับกรุงเทพมหานคร และเป็นชุมชนขนาดเล็กที่สามารถทําการศึกษาได้ทั่วถึงทุกแง่
ทุกมุม หรือหากจะเฉพาะเจาะจงศึกษาปัญหาใดปัญหาหนึ่งก็สามารถศึกษาและรับทราบข้อมูลได้
เป็นอย่างดี ด้วยเป็นชุมชนที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จสมบูรณ์ ในแง่ของความเป็นสังคมที่มีความ
หลากหลาย กล่าวคือ มีทั้งที่ตั้ง อาณาเขต มีประชากรที่หลากหลายไหลเข้ามาอยู่ทั้งคนในท้องถิ่น
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ดั้งเดิม และผู้ที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ มีลักษณะทางวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ในการดําเนินชีวิต 
ศาสนาและความเชื่อจึงสามารถ เป็นได้ ทั้งชุมชนชนบทและชุมชนเมือง 
 
 การสร้างกลุ่ม และการมีส่วนร่วมของชุมชน  
  การรวมตัวของกลุ่ม และองค์กรประชาชนเข้าเป็นเครือข่ายจึงเป็นการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
พลังในการเกื้อกูลกันภายในชุมชนที่สามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน โดยการรวมกลุ่มกัน
ของชาวบ้านในรูปแบบองค์กรต่าง ๆ ของชุมชนมีลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 
   1.  การรวมกลุ่มในระบบความคิดของชุมชนเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาองค์ความรู้
ในรูปแบบกลุ่ม เช่น กลุ่มเกษตรกรของชุมชน กลุ่มสินค้าในตําบล กลุ่มศาสนาและความเชื่อที่
ปฏิบัติในพิธีกรรมเดียวกัน เป็นต้น 
   2.  การรวมกลุ่มเพื่อให้เกิดอํานาจทางสังคม เช่น การรวมกลุ่มแก้ปัญหาคลองตื้น
เขินในชุมชน กลุ่มผลิตสินค้า กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น 
   3.  การรวมกลุ่มเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี เช่น กลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมใน
ชุมชน กลุ่มภูมิปัญญาขนมไทย เป็นต้น 

    อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ (2552 : 2) กล่าวว่า วิถีชีวิตของชุมชน เป็นแนวทางการดําเนิน
ชีวิตของสมาชิกส่วนใหญ่ในแต่ละชุมชน ที่พิจารณาได้ดังนี้ 
  1.  บทบาทที่สมาชิกแสดงออกมา  ตามหน้าที่และความรับผิดชอบ  ทั้งในระดับ
ปัจเจกบุคคล สถาบัน องค์กร และชุมชน  โดยที่แต่ละปัจเจก บุคคลอาจมีหลายบทบาทเมื่อทําหน้าที่
อยู่ต่างสถานที่และเวลา  หรือแม้แต่เวลาและสถานที่เดียวกัน  เปรียบเสมือน  ครูใหญ่ทําหน้าที่ใน
โรงเรียนที่มีลูกๆ เรียนอยู่ 
  2.  โครงสร้างและหน้าที่ของสมาชิก  ที่ย่อมเป็นไปตามความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิก และระหว่างสถาบัน  องค์กร และชุมชน  จะมีเปฺาหมายการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และเป็นไป
ด้วยความเต็มใจ  แต่เมื่อชุมชนใดมีผลประโยชน์เหลื่อมซ้อนกันในเชิงได้เปรียบเสียเปรียบกัน  
สถานการณ์ย่อมเปลี่ยนแปลงไปในทางลบได้  ถ้าปราศจากการประนีประนอมกัน  และอาจส่งผล
กระทบต่อการทําลาย โครงสร้างและหน้าที่ของอีกชุมชนหน่ึงที่ไม่สามารถปกปฺองตนเองได้  
  3.  การกําหนดเงื่อนไขของความสัมพันธ์  ในลักษณะเครือญาติ  เพื่อน เครือข่าย  คู่
ค้าขาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในผลประโยชน์ร่วมกัน หรือคู่แข่งขันกัน  
  4.  การกําหนดข้อตกลง  กฎเกณฑ์ทางสังคม  ที่อาจพัฒนาขึ้นเป็นระเบียบ  บรรทัด
ฐานทางสังคม ประเพณี และกฎหมายที่มีบทบังคับ  
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  5.  การสร้างกลไกทางสังคมเป็น  (Law Enforcement) ที่มีพลังและอํานาจบังคับใช้
ซึ่งมีกฎเกณฑ์ ดังกล่าว ในรูปแบบของความเชื่อ  พิธีกรรม กลไกทางสังคมที่มีอํานาจและเป็นพลัง
ของตัวแทน  สมาชิก สถาบัน องค์กร และชุมชน  ทั้งประเภท  (Law Enforcement) ที่มีขอบเขตการ
บังคับใช้ที่มีวงกว้างแตกต่างกัน  ตามอํานาจที่หนุนหลังกลไกนั้น  ๆ ทั้งอํานาจที่น่าเชื่อถืออย่างเป็น
เหตุเป็นผล หรืออํานาจที่นอกเหนือการควบคุมทางธรรมชาติ  (Super Natural Power) เน้ือหาแห่งวิถี
ชีวิตของแต่ละชุมชนย่อมแตกต่างกัน แต่ที่เหมือนกันคือ การทําหน้าที่ของกลไกทางสังคมที่แฝงไป
ด้วย ความเชื่อ ค่านิยม ทัศนคติที่พัฒนาขึ้น เป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติ  
 6.  ข้อห้าม  (Taboo) และกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติก็กลายเป็นบรรทัดฐาน  (Norms) ที่
ถ่ายทอดเรียนรู้สืบต่อกันมาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น นิทานปะรําปะรา  การละเล่น  ละคร เพลงพื้นบ้าน  
ลิเก ซอ จ้อย (ออกเสียงทางภาคเหนือเป็น  จ๊อย) ลําตัด งิ้ว และอาจมีสัญลักษณ์แทนตัวอักษร  แต่
สะท้อนความเชื่อหรือข้อห้ามได้ชัดเจน  โดยอาจอาศัยความเชื่อ  เร่ืองภูตผี จิตวิญญาณ  และสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ มาเป็นกลไกในการควบคุมพฤติกรรม  

ชุมชนย่อมมีวิธีการจัดการความรู้ด้วยตนเอง ความรู้ระดับชุมชน  มักเรียกกันว่าเป็นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่อาจจําแนกได้หลายสาขาตามประเภทขององค์ความรู้  ซึ่งเน้ือแท้ขององค์ความรู้  คือ 
ความเป็นธรรมชาติ  หรือธรรมชาติวิทยา  เพียงแต่นักวิชาการคิดแตกย่อย และแบ่งเป็นสาขาต่าง  ๆ 
เช่น สาขาหลักๆ  ได้แก่ สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  และสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นอกจากนี้  ยังมีการแยกแยะองค์ความรู้ย่อยเหล่านี้ออกเป็นเฉพาะด้าน  
เช่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  อาจจําแนกเป็นของคน  พืช สัตว์ ถ้าพิจารณาจาก  คน ก็คงดูได้จาก
สาขาทางการแพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ เทคนิคการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เส้นผม  ประสาท ลงไป
ถึงส้นเท้า ก็ได ้แต่สาขาใดจะสําคัญกว่ากันนั้น  ย่อมขึ้นอยู่กับบริบทและมิติที่พิจารณากัน  อย่างไรก็
ตามทุกองค์ความรู้ ย่อมมีความสัมพันธ์ต่อกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง  ซึ่งวิถีชีวิตชุมชนต้องพึ่งพาความ
เชื่อมโยงเหล่านี้ด้วยความเข้าใจที่ปราศจากความเย่อหยิ่ง แต่เอ้ืออาทรต่อกัน 
  จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าชุมชนหมายถึง กลุ่มคนจํานวนหนึ่งที่มีความรัก ความ
ผูกพันความสามัคคี อยู่ร่วมกันภายใต้บริบทของอาณาบริเวณ การติดต่อสื่อสาร การทํากิจกรรม
ร่วมกัน ซึ่งชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน เป็นอีกชุมชนหนึ่งที่มีการขยายตัวของคนในชุมชน 
ที่เกิดขึ้นอย่างหนาแน่นบริเวณจุดตัดกับถนนราชพฤกษ์ และถนนนครอินทร์ (วงเวียนราชพฤกษ์) 
ถึงแนวคลองบางกอกน้อยตอนบนฝั่งบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  มีระยะทางประมาณ 500-600 เมตร 
ทําให้โครงการหมู่บ้านจัดสรรต่างๆ ที่อยู่บริเวณรอบๆ ชุมชน บนถนนนครอินทร์และบนถนนราช
พฤกษ์ ที่มีอาณาเขตโอบล้อมประชิดตลอดแนวภูมิทัศน์ริมคลองตลอดสายคลองบางกอกน้อย
ตอนบนเกิดขึ้นมากมาย 
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 ความเข้มแข็งของชุมชน  
  ชุมชนเกิดจากการรวมตัวของผู้คนในชนบทและในเมือง หมู่บ้านในอาชีพ หรือใน
ความสนใจร่วมกันของคนหลายอาชีพ หลายพื้นที่รวมตัวกัน การเสริมสร้างให้ชุมชนมีการรวมตัว
กันอย่างเข้มแข็ง ร่วมกิจกรรม ร่วมเรียนรู้สู่การปฏิบัติ มีกระบวนการเรียนรู้ และการจัดการองค์กร
ความรู้ ในรูปแบบที่หลากหลายตามภูมิสังคม ที่เหมาะสมสอดรับกับการดําเนินชีวิต บนฐาน
ทรัพยากรภูมิปัญญาและวิถีวัฒนธรรม ภายใต้ความเสียสละ และความสามัคคี ย่อมเป็นฐานราก
สําคัญในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนดังที่รัฐบาลได้บรรจุเป็นแผนยุทธศาสตร์ในการสร้าง
ความมั่นคงของประเทศ โดยให้ความสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพคนให้เป็นผู้ที่มีความรู้ คู่คุณธรรม 
มีจิตสํานึกสาธารณะและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู่การพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 
โดยหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวคือ การน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาร่วมสร้างและ
พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งโดยมีองค์ประกอบดังนี้ 
 นิรันดร์  สุธีนิรันดร์ (2555 : 25-26) กล่าวว่า รัฐบาลทําแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาจะช่วยสนับสนุนให้ชุมชนสามารถจัดกิจกรรมที่เป็นองค์รวม มีกระบวนการเรียนรู้ และการ
จัดการความรู้ร่วมกันของคนในชุมชน ด้วยทุนทางทรัพยากร และศักยภาพของชุมชนที่ยึดถือปฏิบัติ
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้ 

1. ส่งเสริมการรวมตัวของชุมชนด้วยการทํากิจกรรมเพื่อประโยชน์ของชุมชนใน
รูปแบบที่หลากหลายที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ทั้งในเชิงพื้นที่หรือประเด็นความสนใจและ
เสริมหนุนชุมชนที่มีการรวมตัวเป็นกลุ่มต่างๆ อยู่แล้วให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาให้มากขึ้น 

2. จัดให้มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของชุมชนอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ ร่วมคิดร่วม
ทํา ร่วมกําหนดแนวทางกิจกรรมพัฒนาของชุมชนที่ยึดหลักการพึ่งตนเองด้วยศักยภาพทรัพยากร ภูมิ
ปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยนําข้อมูลชุมชนมาวิเคราะห์ หาปัญหาและ
สาเหตุ ค้นหาทางออกนําไปทดลองปฏิบัติจริง มีเครือข่ายการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การต่อ
ยอดปรับใช้ประโยชน์ 
 3. ส่งเสริมให้กลุ่มปราชญ์ ชาวบ้าน  กลุ่มผู้รู้  ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  ผ่านการ
เรียนรู้และการจัดการความรู้ในชุมชน โดยเชื่อมโยงความหลากหลายทางชีวภาพและความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่จริง 
 4. สร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ด้วยการ
ส่งเสริมความมั่นคงของครอบครัว การจัดบริการสังคมในชุมชน การปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม การสร้าง



18 

ระบบความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันของชุมชนและระหว่างชุมชนอย่างเท่าเทียมด้วย
บริบททางศาสนาและวัฒนธรรมชุมชน 
 5. สร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมในชุมชนให้เอ้ือต่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตทั้งในระบบและนอกระบบอย่างต่อเน่ืองเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
 6. สร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจ ด้วยการบูรณาการกระบวนการ การผลิตบนฐาน
ศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนอย่างสมดุล เน้นการผลิตเพื่อการบริโภคอย่างพอเพียงในชุมชน 
สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในการลงทุนสร้างอาชีพและรายได้ที่มีการจัดสรรประโยชน์อย่าง
เป็นธรรมแก่ชุมชน 
  จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าชุมชนที่เข้มแข็งส่งผลต่อความเจริญและความมั่นคง
ของประเทศ โดยปัจจัยชี้วัดความเข้มแข็งที่สําคัญคือ การดําเนินชีวิตของคนในชุมชนที่ยึดแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต  ดังนั้นการศึกษาวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี จึงเป็นการวิเคราะห์ถึงชุมชนในด้านความ
เข้มแข็งของชุมชนอีกประการหนึ่ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาชุมชนต่อไป  
  

      2.1   ความเป็นมาของชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบนจังหวัดนนทบุรี  

        ประวัติศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติคลองและประวัติความเป็นมาของชุมชน 

รวมถึงสภาพทั่วไปของชุมชน โดยพิจารณาลักษณะทางภูมิศาสตร์ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

สภาพเศรษฐกิจและสังคม (วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิปัญญา

จังหวัดนนทบุรี, 2542 : 43-55) ซึ่งเป็นข้อมูลในการศึกษาวิถีชีวิตคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อย

ตอนบนฝั่งบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ดังต่อไปนี้  

คลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี เป็นลําคลองที่แยกจากแม่น้ําเจ้าพระยาที่มี

ความสําคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ําเจ้าพระยาสายเดิม ก่อนขุดคลองลัดใน

สมัยอยุธยา ซึ่งแม่น้ําเจ้าพระยาสายเดิมในช่วงที่ไหลผ่านเมืองนนทบุรี มีลักษณะอ้อมวกไปวกมา 

เน่ืองจากเป็นพื้นที่ลุ่มต่ํา ก่อนจะไหลออกสู่ทะเล ทําให้มีการขุดคลองลัดหลายแห่งขึ้นในสมัยนั้น 

ผลสืบเนื่องจากการขุดคลองลัดคือ เมื่อเวลาผ่านไปกระแสน้ํา ได้เปลี่ยนทางเดินพุ่งลงมาตรงทางลัด 

ที่ขุดใหม่ซึ่งเป็นทางตรง ประกอบกับฤดูน้ําหลากทุกปี กระแสน้ําจะไหลเชี่ยวและแรงจนสามารถ

เซาะตลิ่งพังออกได้คราวละมาก ๆ ในที่สุดบรรดาคลองลัดที่ได้ขุดขึ้นใหม่จึงกลายเป็นแม่น้ําแทบ

ทุกสาย ยกเว้นคลองลัดที่อําเภอบางกรวย ส่วนแม่น้ําเจ้าพระยาสายเดิม ก็แคบตื้นเขินลงกลายเป็น
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คลองในที่สุด ซึ่งรวมถึงคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรีด้วย จากหลักฐานและเอกสาร

ทางประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาต่างๆ มีรายละเอียด ดังน้ี 

พ.ศ. 2081 ในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ โปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองลัดจาก 

บางกรวยระหว่างแม่น้ําอ้อมนนท์กับแม่น้ําอ้อมบางกอก  ซึ่งเป็นแม่น้ําเจ้าพระยาเดิมจากบริเวณ

เหนือวัดชลอไปทะลุวัดขี้เหล็ก (ปัจจุบันคือวัดสุวรรณคีรี) คลองขุดคร้ังนั้นนับเป็นจุดเร่ิมต้นของ

การพัฒนาที่สําคัญของจังหวัดนนทบุรี ดังนี้ 

ประการที่หนึ่ง ช่วยระบายน้ําจากแม่น้ําอ้อม ให้ไหลผ่านพื้นที่บางกรวยได้อย่าง

รวดเร็วเป็นการบรรเทาภาวะน้ําท่วมได้ 

ประการที่สอง เพิ่มปริมาณแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรให้แก่พื้นที่บางกรวยตอนล่าง 

บางบําหรุและบางกอกน้อย เป็นการเพิ่มทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรโดยตรง 

ประการที่สาม เพิ่มปริมาณเส้นทางการคมนาคมทางเรือ  ระหว่างเมืองบางกอก

(กรุงเทพมหานคร-ธนบุรีในปัจุบัน) ผ่านอําเภอบางกรวยไปอําเภอบางใหญ่แล้วบรรจบกับแม่น้ํา

เจ้าพระยา ได้อย่างสะดวก เป็นการเปิดเส้นทางลัด เพื่อการเคลื่อนทัพได้อีกทางหนึ่ง ถ้าข้าศึกปิด

ปากแม่น้ําเจ้าพระยาที่บริเวณวัดเขมาภิรตาราม จะสามารถใช้เส้นทางคลองบางกอกน้อยเดินทางไป

กรุงศรีอยุธยาได้ 

พ.ศ. 2151 ในแผ่นดินพระเจ้าทรงธรรมโปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองลัดที่สามโคก ตั้งแต่ปาก

คลองลาดพร้าว หรือ คลองบ้านพร้าวในปัจจุบัน ลงมาจนถึงปากคลองบางหลวงเชียงราก เรียกว่า

คลองลัดเกร็ดใหญ่หรือคลองลัดริมวัดไก่เต้ีย 

พ.ศ. 2179  รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททองโปรดเกล้าฯให้ขุดคลองลัดเมืองนนท์จาก

บริเวณตอนใต้ของวัดท้ายเมือง ไปทะลุออกปากคลองบางกรวยหน้าวัดเขมาภิรตาราม เพื่อ

ประโยชน์ต่อการคมนาคมทางน้ํา ทั้งทําให้เกิดชุมชนใหม่บริเวณสองฝั่งคลอง  

พ.ศ. 2265 รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ โปรดเกล้าฯ ให้ขุดคลองลัดเกร็ดนับเป็น

การพัฒนาเส้นทางการคมนาคมในพื้นที่เมืองนนทบุรีอีกครั้ง ซึ่งนอกจากนั้นยังทําให้เกิดสภาพพื้นที่

เป็นเกาะขึ้นทางตอนบนของจังหวัดนนทบุรี ได้แก่  เกาะศาลากุล หรือ เกาะเกร็ด 
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ภาพท่ี 2   สภาพคลองบางกอกน้อย  ที่มาของภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลบางขนุน  

(วันที่ 15 พฤษภาคม 2555) 

     เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร (2542  : 40-49) ได้บันทึกประวัติความเป็นมาของชุมชนริมคลอง

บางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรีว่าเป็นชุมชนที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์และ

การเมืองการปกครองซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการเป็นเมืองนนทบุรีโดยเป็นเมืองเก่าแก่

ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ในอดีตเป็นหัวเมืองสําคัญโดยเฉพาะบริเวณปากแม่น้ําตอน

ใต้ของเมืองหลวง ปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญคือ เป็นเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ํา เป็น

แหล่งรวมไพร่พลของกองทัพ เป็นด่านสําคัญรองจากด่านเมืองบางกอก ก่อนที่จะเดินทางไป

ค้าขายกับต่างประเทศหรือก่อนเดินทางไปยังกรุงศรีอยุธยา จากการขุดคลองลัดหลายสายใน

สมัยกรุงศรีอยุธยา ทําให้เกิดการต้ังถิ่นฐานและการพัฒนาขึ้นเป็นชุมชนตามริมคลองต่างๆ 

มากมาย ดังนี้ 

 

 

 

 

 

  ภาพท่ี 3   วิถีชีวิตคนริมคลองคลอง

บางกอกน้อย  ที่มาของภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลบางขนุน (วันที่ 15 พฤษภาคม 2555) 
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 ชุมชนวัดชลอ ตั้งอยู่บริเวณโค้งของแม่น้ําอ้อมนนท์ (แม่น้ําเจ้าพระยาสายเดิม) 

ชุมชนแห่งนี้น่าจะมีการต้ังบ้านเรือนอาศัยอยู่มาตั้งแต่การอพยพมาจากกรุงศรีอยุธยา และหนาแน่น

ขึ้นเมื่อมีการขุดคลองลัดระหว่างบางกอกกับบางกรวยขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์  

พื้นที่ของชุนชนวัดชลอมีบริเวณพื้นที่ทอดแนวยาว ถึงวัดโตนด วัดกระโจม วัดลุ่มคงคาราม 

 ชุมชนวัดเขมาภิรตาราม ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนร่วมสมัยกับชุมชนวัดชลอ ตั้งอยู่

บนเส้นทางที่ขบวนเกวียนบรรทุกสินค้าหยุดพักแรม เพราะตั้งอยู่ใกล้แม่น้ําเจ้าพระยา และไม่ไกล

จากเมืองบางกอก  ตํานานได้อ้างถึงพระเจ้าอู่ทองได้เคยมาประทับแรมที่นี่และโปรดเกล้าฯให้สร้าง

วัดเขมาภิรตารามขึ้น ชุมชนวัดเขมาภิรตาราม จึงมีบริเวณกว้างถึงวัดปากน้ํา วัดนครอินทร์ วัด

ค้างคาว วัดบางไผ่ เนื่องจากอดีตเป็นที่ดินผืนเดียวกันและเป็นบริเวณที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของ

จังหวัดนนทบุรี แต่หลังจากมีการขุดคลองลัดขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง ทําให้พื้นที่

เปลี่ยนแปลงอย่างมาก คือชุมชนเดิมได้ถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน 

 ชุมชนบ้านตลาดขวัญ เป็นชุมชนเก่าแก่และเป็นย่านการค้ามาตั้งแต่สมัยกรุงศรี

อยุธยาที่ทําการติดต่อค้าขายกับชุมชนใกล้เคียงและปากคลองตลาด มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น 

ลักษณะชุมชนจะตั้งบ้านเรือนเป็นแนวขนานไปตามริมแม่นํ้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก ตั้งแต่วัดหัว

เมืองไปจนถึงวัดท้ายเมือง กระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ชุมชนนี้ก็ยังคงความคึกคักรุ่งเรืองสืบมา ดัง

ปรากฏในนิราศพระบาทและนิราศภูเขาทองของสุนทรภู่ ซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า บ้าน

ตลาดขวัญเป็นชุมชนใหญ่ มีตลาดน้ํา มีเรือแพค้าขายมากมาย 

 ชุมชนบ้านตลาดแก้ว เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ริมน้ํา สันนิษฐานว่าเกิดขึ้นจากผลของการ

ขุดคลองลัดเชื่อมระหว่างบางกอกและบางกรวย และการขุดคลองลัดเมืองนนท์ ชื่อของบ้านตลาด

แก้วนั้น เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาติดต่อกับกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างดี  

 ชุมชนวัดโบสถ์บน ชุมชนแห่งนี้เกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ถึงสมัย

กรุงธนบุรีเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ริมแม่น้ําอ้อมนนท์ มีความสัมพันธ์กับชุมชนบางม่วงและ

ชุมชนบางขนุนอย่างใกล้ชิด สันนิษฐานว่า ชุมชนวัดโบสถ์บนเกิดขึ้นจากการที่ชาวบ้านอพยพหนี

ภัยสงครามเมื่อคราวเสียกรุงศรีอยุธยาคร้ังที่ 2 เพราะพื้นที่ชุมชนวัดชลอ ชุมชนวัดเขมา และชุมชน

บ้านตลาดแก้วเป็นสมรภูมิสงครามในครั้งน้ัน การอพยพอาจเกิดขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2300 เพื่อแสวงหาที่

ทํากินใหม่ ตรงกับปีที่ได้ก่อสร้างวัดโบสถ์บนขึ้น ในท้องที่บ้านบางคูเวียงฝั่งตะวันตกของแม่น้ํา
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อ้อมนนท์  และในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชุมชนแห่งนี้จึงได้สร้างวัดสิงห์ขึ้นอีกแห่ง

หนึ่งในละแวกเดียวกัน 

ชุมชนบางม่วง ชุมชนแห่งนี้มีความเจริญมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยา มีโบราณสถานเป็น

หลักฐานบ่งชี้ถึงความเป็นปึกแผ่นมั่นคงของชุมชน คือวัดปรางค์หลวง ริมคลองบางกอกน้อย 

ชุมชนบางใหญ่ สันนิษฐานว่ามีการต้ังบ้านเรือนมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ปรากฏ

หลักฐานในนิราศสมัยต้นรัตนโกสินทร์ เป็นชุมชนท้องถิ่นที่เกิดจากการขยายตัวของสังคมชาวสวน 

ลักษณะของชุมชนพัฒนาขึ้นตามสองฝั่งคลองบางกอกน้อยตอนบน (หรือคลองอ้อม) มี

ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับชุมชนบางขุนกอง บางกรวย และบางกอก ที่ตําบลบางใหญ่ได้มีการขุด

คลองบางใหญ่เพื่อการคมนาคมไปทางตะวันตก ตรงไปออกแม่น้ํานครชัยศรีหรือแม่น้ําท่าจีนที่บ้าน

ลานตากฟฺา เส้นทางลัดเพื่อเชื่อมแม่น้ําทั้ง 2 นี้ นับเป็นการสร้างความสําคัญให้แก่ชุมชนบางใหญ่

และบริเวณใกล้เคียง ให้กลายเป็นศูนย์กลางที่ใหญ่โตอีกแห่งหนึ่ง คลองบางใหญ่น้ีไม่ระบุแน่ชัดว่า

ขุดขึ้นในสมัยใด แต่มีหลักฐานเอกสารปรากฏในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 

รัชกาลที่ 2 เป็นต้นมา 

ชุมชนบางแพรก เป็นชุมชนที่ตั้งขึ้นมาสมัยอยุธยาตอนปลาย จุดเด่นของชุมชนนี้มี

หลักฐานยืนยันว่า ประชาชนในชุมชนเร่ิมมีประเพณีการสร้างวัดเพื่อเป็นอนุสรณ์ของวงศ์ตระกูล

ขึ้น เช่น เศรษฐีชาวบางไผ่ได้สร้างวัดบางแพรก และวัดบางไผ่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่งคั่งของ

คนในชุมชน และความศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาอย่างจริงจัง 

ชุมชนบางศรีเมือง เป็นชุมชนที่มีอดีตความเป็นมาใกล้เคียงกับชุมชนบ้านตลาด

ขวัญ ตั้งอยู่ในพื้นที่ ที่เป็นเกาะล้อมรอบด้วยแม่น้ําเจ้าพระยาและคลองบางกอกน้อยตอนบน (หรือ

คลองอ้อม) ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองจากชุมชนเดิมที่บ้าน

ตลาดขวัญมาฝั่งตรงข้าม บริเวณแม่น้ําอ้อมตอนใต้ของกําแพงเมืองนนทบุรี (ปัจจุบันคือที่ตั้งวัด

เฉลิมพระเกียรต)ิ เรียกปฺอมทับทิม เพื่อเป็นด่านขัดขวางการเดินทางของข้าศึกต่อจากปฺอมแก้ว และ

ปฺอมธนบุรีเมืองบางกอก ปัจจุบันหลักฐานการตั้งชุมชนเหลืออยู่เพียงศาลหลักเมือง ในส่วนอื่นๆได้

ถูกรื้อไปในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดจากความ

จําเป็นที่จะนําอิฐไปใช้ในการก่อสร้างวัด ต่อมารัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
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รัชกาลที่ 5 ได้ย้ายเมืองกลับไปทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยาตามเดิม ทําให้ชุมชนบางศรี

เมืองต้องลดขนาดตามไปด้วย 

 ชุมชนปากเกร็ด เป็นชุมชนที่มีความหลากหลายทั้งด้านเชื้อชาติ วัฒนธรรม

ประเพณี มีความสัมพันธ์กับกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นอย่างใกล้ชิด ใน

อดีตชุมชนปากเกร็ดเป็นส่วนหน่ึงของแขวงตลาดขวัญปัจจุบัน แยกเป็นชุมชนปากเกร็ด 

 ชุมชนท่าทราย เกิดขึ้นประมาณ พ.ศ. 2300 ในสมัยอยุธยาตอนปลาย ถึงแม้ว่าจะ

เป็นชุมชนที่เกิดใกล้เคียงกับชุมชนปากเกร็ด แต่กลุ่มประชากรส่วนใหญ่เป็นคนท้องถิ่นเดิม และ

อพยพมาจากกรุงศรีอยุธยา มีหลักฐานยืนยันว่า เมื่อ พ.ศ. 2300 ชุมชนแห่งนี้ได้พัฒนาโดยการต้ังวัด

ชมภูเวกขึ้นเป็นหลักฐานมั่นคงแล้ว มีตํานานเล่าสืบต่อกันมาว่า พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นที่ต้ังพลับพลาที่

ประทับชั่วคราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาก่อน 

 ชุมชนบางเขน เป็นชุมชนเกิดขึ้นใหม่ ประมาณปี พ.ศ. 2477-2489 ในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) ประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวพระนครที่

อพยพหนีภัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และได้ตั้งถิ่นฐานอยู่อย่างถาวรมากระทั่งปัจจุบัน ได้แก่ พื้นที่

ตําบลบางเขน ตําบลสวนใหญ่บางส่วน และตําบลตลาดขวัญบางส่วน   

                          ชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี มีชุมชนดั้งเดิมอยู่ที่บ้าน

ตลาดขวัญ นอกจากนี้ยังมีชุมชนบ้านตลาดแก้ว ที่มีความสําคัญควบคู่กันมา ชุมชนทั้งสองแห่งนี้

เป็นสวนผลไม้ที่ขึ้นชื่อแห่งหน่ึงในสมัยกรุงศรีอยุธยาดังปรากฏในจดหมายเหตุบันทึกการเดินทาง 

ของมองซิเออร์ เดอ ลาลูแบร์ ราชทูตชาวฝรั่งเศส เดินทางเข้ามาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์

มหาราช ได้บันทึกในจดหมายเหตุไว้ว่า “นนทบุรีสวนผลไม้ที่บางกอก” 

 การตั้งถิ่นฐานของชุมชนตามแนวริมน้ําในพื้นที่คลองบางกอกน้อยตอนบน 

จังหวัดนนทบุรีเป็นชุมชนขนาดใหญ่อยู่ส่วนกลางของลุ่มน้ําเจ้าพระยาก่อนไหลลงสู่อ่าวไทย ทําให้

มีความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศวิทยาสูง รวมถึงน้ําในลําคลองโดยตรงทั้งเพื่อการกิน การใช้ 

และการเดินทาง รวมถึงเป็นเส้นทางการค้าที่สําคัญ ๆ ในขณะนั้น ส่งผลให้ชุมชนมีการต้ังถิ่นฐาน

หนาแน่นขึ้นในเวลาต่อมา นอกจากนั้นแล้วเส้นทางน้ํายังมีความสัมพันธ์กับชุมชนในฐานะ

เชื่อมโยงคนแต่ละชุมชนเข้าหากันเน่ืองจากพื้นที่ด้านหลังยังเป็นปูารกชัฎ การเดินทางติดต่อกัน

รวมถึงบ้านเรือนต่างๆ จึงใช้ทางน้ําทั้งสิ้น 
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 จากข้อมูลความเป็นมาของชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน พื้นที่ดังกล่าว

จัดเป็นพื้นที่อยู่ติดกับกรุงเทพมหานคร จึงได้รับความสะดวก สบาย ทันสมัย คนในชุมชนส่วนใหญ่

อาศัยอยู่ตามแนวริมน้ํา ยังคงสภาพเดิมด้วยการเป็นคนท้องถิ่นที่มีการสืบทอดวิถีชีวิตความเป็นอยู่

ดั้งเดิมจากกรุงศรีอยุธยาถ่ายทอด จากรุ่นสู่รุ่น ส่งผลให้ชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน ยังคง

รักษารูปแบบการดําเนินชีวิตดั้งเดิมส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นเกษตรกรชาวสวนผลไม้ รวมถึงค้าขาย

ริมน้ํา ลักษณะของชุมชน จะตั้งบ้านเรือนเรียงราย เป็นกลุ่มตลอดริมคลองบางกอกน้อย ซึ่งเป็น

ชุมชนที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของความมั่นคงในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง 

 

2.2  วิถีชีวิตของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบนจังหวัดนนทบุรี  

   ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นต้ังแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด

ฟฺาจุฬาโลก (รัชกาลที่ 1) ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เมืองนนทบุรี 

มีฐานะเป็นแขวง ขึ้นกับเมืองบางกอก ประเภทหัวเมืองปักษ์ใต้ อยู่ชื่อว่า “เมืองนนทบุรีศรี

มหาสมุทร” ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้

เปลี่ยนชื่อเป็น “เมืองนนทบุรีศรีมหาอุทยาน” และโปรดเกล้าให้เปลี่ยนอีกครั้งเป็น “เมืองนนทบุรี

ศรีเขรามหานคร” ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงปฏิรูป

การปกครองประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารราชการแผ่นดินส่วนกลาง ทรงตั้งเป็นกรมการ

ปกครองและกระทรวงต่างๆ แบบปัจจุบัน โดยมีเสนาบดีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็น

ผู้รับผิดชอบในการบริหารราชการส่วนแผ่นดิน แบ่งเป็นการปกครองส่วนภูมิภาค ต่อมาโปรดเกล้า

ให้รวมเมืองต่างๆ เข้าด้วยกันเป็นกลุ่มเรียกว่า “มณฑล” ซึ่งเมืองนนทบุรีนั้นขึ้นกับมณฑลกรุงเทพฯ 

และได้ย้ายศาลากลางจังหวัดจากฝั่งตะวันตกมาตั้งที่ฝั่งตะวันออกทางแม่น้ําบริเวณปากคลองบางซื่อ 

(กุลวดี หันทาชีวะ, 2552 : 2) 

   วิถีชีวิตของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน ช่วงรัตนโกสินทร์

ตอนต้น เป็นช่วงแห่งการผสมผสานกันระหว่างวิถีชีวิตชาวสวนดั้งเดิมและการเกิดขึ้นใหม่ของชน

ชั้นปกครองที่ผสมผสานกับกลุ่มพ่อค้าวานิชชาวจีน มีการบุกเบิกที่ทํากินตามแหล่งทรัพยากร เกิด

การขุดคลองเพื่อสร้างเส้นทางคมนาคมให้เอ้ือต่อเศรษฐกิจ การแสวงหาความสุขในกลุ่มคนของ
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ชาวบ้าน มีทั้งการละเล่น การกิน การพนัน ความหวังในชาติภพหน้า ศาสนา อํานาจเหนือธรรมชาติ 

ซึ่งเห็นได้จากความเชื่อถือศรัทธา ประเพณี พิธีกรรม การทุ่มเทปฏิสังขรณ์ และการสร้างวัดถือว่า

เป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ที่คนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อย (มยุรี สุภังคนาช, 2545 : 22) ซึ่งมีวิถี

ชีวิตสอดคล้องด้านต่างๆ ดังนี้ 

  1) ด้านเศรษฐกิจและสังคม  
   ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ถือได้ว่าเป็น

จุดเร่ิมต้นของตะวันตกนิยม และเศรษฐกิจแบบทุนนิยมในประเทศ เกิดแรงงานอิสระเพิ่มมากขึ้น 

สืบเนื่องมาถึง  รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เกิดเสรีชนมากขึ้น 

เพราะการยกเลิกไพร่ ทาส ปลดแอกประชาชนออกจากระบบศักดินา แต่ลักษณะเศรษฐกิจยังคงเป็น

แบบกึ่งศักดินา ซึ่งอยู่ในมือของชนชั้นสูงและชาวจีน โดยชาวบ้านและชุมชนระดับล่างต้องเช่าที่

เจ้านายเพื่อทํากิน และตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)  เป็นต้น

มา สยามเร่ิมเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลกมากขึ้น เกิดการปฏิรูปนโยบายการบริหารการปกครอง โดย

การรวมศูนย์อํานาจอย่างเข้มข้นไว้ที่ส่วนกลาง เพื่อปฺองกันการสูญเสียดินแดนให้แก่ประเทศล่า

อาณานิคม การพัฒนาไปรษณีย์ โทรเลข ระบบคมนาคม การเดินทาง การขนถ่ายสินค้า รวมไปถึง

ด้านความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม การแต่งกาย กริยามารยาท โดยเฉพาะการเกิดสถาบันการศึกษาตาม

แนวทางตะวันตกซึ่งถือเป็นการแสดงออกของความก้าวหน้าและทางเศรษฐกิจที่มีการติดต่อค้าขาย

กับต่างชาต ิ

   ในขณะที่เมืองหลวงมีการปฏิรูปอย่างหนัก ชุมชนริมคลองบางกอกน้อย

ตอนบนยังคงมีลักษณะเป็นสังคมเกษตร ทําสวนผลไม้ สวนผัก มีการเลี้ยงสัตว์และประมงบ้างแต่

เป็นส่วนเล็กน้อย ด้วยพื้นที่ริมคลองบางกอกน้อยตอนบนเหมาะสําหรับการทําสวนผลไม้มา

ยาวนาน เช่นทุเรียน กระท้อน มะปราง มังคุด ลิ้นจี่ มะพร้าว  อ้อย กล้วยน้ําว้า กล้วยหอมทอง 

มะม่วง มะนาว ส้มเขียวหวาน ส้มโอ ละมุด ฝร่ัง มะละกอ ชมพู่ ส้มเกลี้ยง หมาก สวนในแถบนนี้จึง

ถูกขนานนามจากคนในเขตเมืองว่า  “สวนใน” คือสวนลําน้ําเจ้าพระยาเรียบคลองบางกอกน้อย

ตอนบน 

 
 



26 

  2) ลักษณะการต้ังถิ่นฐานของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อย  
   ชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบนฝั่งบางกรวย มีความหนาแน่นมาก

ขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ด้านใน บริเวณแม่น้ําเจ้าพระยาสายเดิมก่อนการขุดคลองเมืองลัดนนท์ เร่ิมตั้งแต่

คลองบางใหญ่ถึงคลองบางกรวย (คลองบางกอกน้อยตอนบน) เน่ืองจากเป็นเส้นทางผ่านจาก

บางกอกเพื่อเดินทางไปยังหัวเมืองตะวันตก มีวัดตั้งกระจุกตัวกันเป็นจํานวนมาก มีตลาดการค้า

มากมายหลายแห่ง ตามจุดตัดของคลองสําคัญๆ ซึ่งตลาดน้ําที่สําคัญคือตลาดน้ําบางกรวย (ปาก

คลองบางกรวย) ตลาดน้ําบางคูเวียง (ปากคลองบางคูเวียง) ปากคลองบางราวนก และตลาดน้ําบาง

ใหญ่ (ปากคลองบางใหญ่) ส่วนพื้นที่ด้านนอกบริเวณแม่น้ําเจ้าพระยา มีชุมชนบ้านตลาดขวัญต้ัง

บ้านเรือนเรียงรายตามลําน้ํา 
  และด้วยความเจริญการขยายตัวจากเขตเมืองจึงมีการปรับพื้นที่ปูารกชัฏบริเวณ

พื้นที่ตอนหลังคลองเพื่อเป็นพื้นที่สวนผลไม้ ตามการขยายตัวของชุมชน โดยการขุดคลองและลํา

ประโดง เพื่อกระจายน้ําเข้าไปในพื้นที่คลองธรรมชาติไปไม่ถึง ดังนั้นเส้นทางน้ําต่างๆ ที่ขุด 

นอกจากจะใช้เป็นเส้นทางสัญจรแล้วยังทําหน้าที่เป็นทางส่งน้ําไปสู่ “ร่องสวน” ด้วย ซึ่งการ

ปรับแต่งพื้นที่ดังกล่าวทําให้เกิดเครือข่ายลําน้ําขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการดําเนินชีวิตของคนในชุมชน 

  นอกจากนี้การต้ังบ้านเรือนของคนในชุมชนเร่ิมมีความหลากหลายของถิ่นที่อยู่

อาศัย โดยเฉพาะกลุ่มที่อาศัยริมน้ํา บนแพและบนเรือ เป็นกลุ่มชุมชนที่ประกอบอาชีพค้าขายริมน้ํา 

ส่วนใหญ่เป็นคนจีนที่เข้ามาตั้งรกรากในประเทศไทย ประกอบอาชีพค้าขาย เปิดหน้าแพขายของ

เล็กๆ น้อยๆ และใช้ในการเป็นที่อยู่อาศัย นอกจากนั้นแล้วแพยังใช้เป็นที่ขึ้นลงเรือของคนทั่วไป

ด้วย เนื่องจากระดับของเรือสามารถขึ้นลงตามกระแสน้ําได้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของ

การใช้อาคารที่สอดคล้องกับระบบธรรมชาติ และระบบกิจกรรมการค้า เพื่อเคลื่อนย้ายไปได้

สะดวก ซึ่งกลุ่มพ่อค้าชาวจีนจะมีที่อยู่อาศัยบนเรือเป็นส่วนใหญ่ มีจํานวนมากเนื่องจากสามารถล่อง

ไปในที่ไกลๆได้ เพื่อนําสินค้ากลับมาแลกเปลี่ยนและประเด็นสําคัญคือ ชาวจีนค้าขายกลุ่มนี้ไม่

สามารถจับจองพื้นที่ทางการเกษตรได้เหมือนคนดั้งเดิมในชุมชนและการอาศัยเรือมีความสําคัญ

เพราะเป็นเส้นทางการค้าที่ก่อให้เกิดตลาดน้ํา ศูนย์กลางค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าทั้งการการเกษตร

และสินค้าอุปโภคบริโภคในชุมชน 
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ภาพท่ี 4  ชีวิตประจําวันของคนริมคลองบางกอกน้อย 

ที่มาของภาพ องค์การบริหารส่วนตําบลบางขนุน 

(วันที่ 15 พฤษภาคม 2555) 

 

  ในอดีตชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบนฝั่งบางกรวย มีวิธีการปรับสภาพ

ธรรมชาติตามระยะเวลาของการต้ังถิ่นฐานด้วยระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าชุมชนจะมีการ

ขยายตัวมากขึ้น แต่ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เห็นได้จากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การขับถ่าย

ของชาวสวนที่ยังไม่มีเทคโนโลยี มักทําส้วมง่ายๆ หรือชาวสวนเรียกว่า “เวจ” อยู่บริเวณหลังบ้านที่

เป็นสวน จะตั้งอยู่ใต้ลม และใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้วยการขุดหลุมให้ลึกๆ มีฝาปิดกั้นไม่อุจาดตา 

เมื่อหลุมเต็มก็กลบ ย้ายไปขุดที่แห่งใหม่ ส่วนบ้านเรือนที่ริมคลอง ก็หลีกเลี่ยงการขับถ่ายทิ้งขยะมูล

ฝอยลงคลอง ความสมดุลทางธรรมชาติ ตามวิถีชีวิตความเป็นอยู่ เมื่อน้ําขึ้นก็จะพาสิ่งโสโครกไหล

ตามน้ําไป ชาวบ้านจึงเรียนรู้ วิถีชีวิตด้วยการตักน้ําใช้ เมื่อน้ําขึ้นเต็มที่ ด้วยน้ําในคลองมีความใส

สะอาด และชาวสวนแต่ละสวนจะขุด “ลําประโดง” ซึ่งเป็นการจัดระบบน้ําในสวนให้สอดคล้อง

สัมพันธ์กับระบบน้ําธรรมชาติ โดยในพื้นที่ ที่มีหลายสวนจะใช้ลําประโดงสาธารณะร่วมกัน 

ชาวบ้านจึงมีจิตสํานึกในการดูแลน้ําร่วมกัน เมื่อมีการใช้ลําประโดงมากขึ้น มีสวนมากขึ้น จึงเกิด

เป็นโครงข่ายสวนผลไม้และเครือข่ายลําน้ําขนาดใหญ่ โดยสมัยนี้มีการปรับพื้นที่เพื่อการทําสวน
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ผลไม้มากขึ้นตามการขยายพื้นที่ทํากิน ผลไม้ของชาวสวนริมคลองบางกอกน้อยตอนบนมีรสชาติ

อร่อยกว่าสวนผลไม้ริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา อาจจะเป็นเพราะว่าคลองบางกอกน้อยเป็นคลองที่เกิด

จากแม่น้ําเจ้าพระยาเปลี่ยนทางเดิน ลักษณะดินจึงเป็นดินที่เกิดจากการตกตะกอนที่ทับถมเป็น

เวลานาน จึงเป็นปุ๋ยชั้นดีให้แก่เกษตรกรชาวสวนริมคลองได้เป็นอย่างดี 
 

  จากเอกสารและข้อมูลวิถีชีวิตของคนริมคลองบางกอกน้อยตอนบนดังกล่าว จะ

เห็นว่ามีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายมีความโด่ดเด่นด้านภูมิทัศน์ สังคมของการอยู่อาศัยร่วมกันภายใต้ความ

เจริญของสังคมเมืองที่แผ่ขยายเข้ามาในพื้นที่ส่งผลต่อประโยชน์ทางการคมนาคม การประกอบ

อาชีพ เศรษฐกิจด้านอาชีพ จึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการพัฒนาความเจริญของสังคมเมืองที่แผ่

ขยายลงมายังพื้นที่ ทําให้มีแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงจากวิถีชีวิตของคนดั้งเดิมมากขึ้น จึงเป็น

เร่ืองที่ควรศึกษาถึงภูมิหลังในการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนที่เกิดขึ้นกับความสอดคล้องของ

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอย่างยิ่ง 

 2.4  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบนจังหวัดนนทบุรี 

    จากการพูดคุยกับผู้อยู่ในชุมชนดั้งเดิม และศึกษาประวัติข้อมูลจากเอกสารเกี่ยวกับชุมชน
ริมคลองบางกอกน้อยตอนบนพบว่า แนวโน้มในอนาคตชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบนมีการ
เปลี่ยนแปลงจากอดีตไปมากซึ่งส่งผลถึงแนวโน้มในอนาคต ทีมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
                  1) แนวโน้มการขยายตัวของเมืองและชุมชน การต้ังถิ่นฐานของชุมชนแต่เดิมจะ
หนาแน่นมากบริเวณคลองสายหลัก โดยการขยายตัวของชุมชนซ้อนกันกับชุมชนเดิม เน่ืองจากการ
ขยายที่อยู่อาศัยขยายเฉพาะตามแนวริมคลองแบบเส้นตรง โดยในช่วงแรกของการต้ังถิ่นฐานการ
ขยายตัวของชุมชนส่วนใหญ่จะอยู่ฝั่งตะวันตกของคลอง และได้รับผลกระทบจากภายนอกด้วยการ
ตัดถนนราชพฤกษ์  ถนนนครอินทร์ และถนนกาญจนาภิเษก   ซึ่งเป็นการขยายตัวของเมืองฝั่ง
กรุงเทพมหานคร ทําให้ลักษณะการตั้งบ้านเรือน ของชุมชนริมน้ําเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงตามการ
ขยายตัวของเมือง และการเปลี่ยนระบบโครงข่ายการสัญจรทางน้ํามาเป็นทางบก ทําให้วิถีชีวิตและ
ระบบกิจกรรมเดิมเปลี่ยนแปลงไปด้วย 
                    เชาว์  โพธิ์กลิ่น (2556 : สัมภาษณ์ ) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตําบลบางขนุนเล่าว่า  เมื่อก่อน
บ้านเรือนริมคลองในหมู่ที่ 5 เป็นตําบล ที่เลื่องลือถึงความน่าอยู่และในช่วงฤดูร้อนจะมีอากาศเย็น
สบาย ร่มรื่นด้วยสวนทุเรียนผู้คนต่างถิ่นที่เข้ามาชมสวนทุเรียนเมื่อกลับออกไปจะเล่าขานถึงความ
เป็นธรรมชาติ ส่งผลให้ชุมชนในหมู่บ้านเกิดเป็นความต้องการของคนต่างถิ่นที่มีฐานะเข้ามาจับจอง
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ซื้อพื้นที่ปลูกสร้างเป็นบ้านทรงไทย ประยุกต์เป็นสมัยนิยม  เพื่อประดับบารมีในการสร้างฐานะกัน
มากขึ้น  ทําให้กิจกรรมต่างๆ ตามประเพณีดั้งเดิมถูกกลืนหายไปและด้วยสังคมวัฒนธรรมใหม่ๆ 
ของคนเมืองที่มีการจัดกิจกรรมสนุกสนานในวันหยุดสุดสัปดาห์ของกลุ่มชาวบ้านต่างถิ่นที่เข้ามาอยู่
มากขึ้น ทําให้ชุมชนเร่ิมมีความแออัดและขยายพื้นที่ออกมาภายนอกชุมชน         
 

  นอกจากนี้สิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับชุมชนหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 5 ในชุมชนริมคลอง
บางกอกน้อยตอนบนที่เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้นคือ การรุกล้ําของหมู่บ้านจัดสรร 
โรงงานต่างๆ ดังนั้นในอนาคตอันใกล้นี้ จึงควรมีการวางแผนจัดการพื้นที่ในทุกด้านอย่างเหมาะสม 
  2)  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการคมนาคมทางบกเข้าสู่พื้นที่ริมคลอง  จากการพัฒนา
เส้นทางถนนเพื่อเพิ่มความสะดวกในการสัญจรของคนภายในและภายนอกชุมชน ซึ่งการพัฒนา
ถนนไม่เฉพาะแต่บริเวณสายหลักเท่านั้น  ความต้องการถนนยังเป็นความต้องการในระดับชุมชน 
ซึ่งมีความพยายามในการพัฒนาเส้นทางถนนจากชุมชนเอง เพื่อความสะดวกในการสัญจร  จาก
รูปแบบการขายสินค้าที่เปลี่ยนไปของชาวสวนทําให้เกิดความต้องการถนน เพื่อตัดย่อยเข้าไปใน
สวน การเข้าออกระหว่างชุมชนกับพื้นที่ทางการเกษตรเพื่อการค้ามีความต้องการสูงขึ้น ทําให้เกิด
การพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว  
   จารุวรรณ  พุ่มสงวน (2556 : สัมภาษณ์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบางขนุน 
เล่าว่า ถนนที่เชื่อมต่อระหว่างสวนของชาวบ้านเจ้าของสวนมักเจรจากันเอง บ้านไหนมีเงินก็ช่วยกัน
ออกเงิน บ้านไหนไม่มีเงินก็จะสละที่ดิน และออกแรงช่วยกันขุดดินถมที่เป็นถนนตัดผ่าน ต่อมาก็มี
การยื่นเร่ืองผ่านองค์การบริหารส่วนตําบลเพื่อให้หน่วยงานราชการเข้าไปช่วยเหลือพัฒนาเพื่อความ
สะดวกในการเดินทางและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ดังนั้นในอนาคตพื้นที่การคมนาคมทางบก
จึงมีความสําคัญต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
   3)  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระบบเครือข่ายทางน้ํา  จากความเจริญที่กลายเป็น
เมืองที่มีความเจริญขยายตัวเข้ามาในพื้นที่ ความต้องการขยายถนนเพื่อใช้ในการเดินทาง เข้าสู่พื้นที่
การเกษตร และพื้นที่อยู่อาศัยมากขึ้น รวมถึงการสร้างประตูระบายน้ํา ในบริเวณปากคลองอ้อม และ
บริเวณปากคลองบางกรวย เพื่อปฺองกันน้ําท่วม ส่งผลให้น้ําในคลองเสื่อมสภาพลง การถมคลอง 
และลํากระโดงเพื่อทําเป็นถนนภายในพื้นที่ รวมถึงการตัดถนนสายหลักเพื่อระบายการจราจรของ
กรุงเทพมหานคร ผ่าชุมชนและสวน ทําให้ชุมชนและโครงข่ายน้ําถูกทําลาย คลองสายย่อยกลายเป็น
คลองปลายตัน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการตั้งถิ่นฐานและพื้นที่สวนผลไม้ ซึ่งมีแนวโน้มจะถูกทิ้ง
ล้างด้วยผลผลิตน้อยลงและปัญหาน้ําท่วม ทําให้ชาวบ้านบางส่วนเร่ิมขายพื้นที่ดินเพื่อส่งลูกหลาน
ให้มีการศึกษาที่สูงขึ้นและออกไปทํางานรับราชการ บริษัทห้างร้านต่างๆ ภายนอกชุมชน หรือ
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ประกอบอาชีพภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ความจําเป็นในการใช้ลําคลองและสายน้ําต่างๆ ลดลง การ
พึ่งพาน้ํากินน้ําใช้ตามธรรมชาติเร่ิมน้อยลง ด้วยมีน้ําประปาเข้ามาในหมู่บ้าน ลําคลองต่าง ๆ ขาด
การดูแล ถูกปล่อยให้เน่าเสีย ขาดความงดงามตามธรรมชาติ 
   4)  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์ การท่องเที่ยวของชุมชนริมคลอง
บางกอกน้อยตอนบน สุปราณี หลักคํา (2556 : 22–28 ) สรุปข้อมูลการสํารวจชุมชนไว้ว่า ชุมชนริม
คลองบางกอกน้อยตอนบนจังหวัดนนทบุรี เดิมเป็นชุมชนที่มีความสงบ ดําเนินชีวิตอยู่อย่างเรียบ
ง่ายตามวิถีชีวิตชาวน้ํา แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันชุมชนเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น กระแสการ
ท่องเที่ยวยังไม่มีบทบาทต่อชุมชนมากเท่าใด  แต่ในอนาคตด้วยศักยภาพและโอกาสของชุมชนที่มี
เอกลักษณ์ และยังคงมีเครือข่ายเข้าถึงทางน้ําที่ดี สามารถพัฒนาต่อยอดในการยกระดับการท่องเที่ยว
ให้สามารถเป็นแหล่งรายได้ใหม่ให้ชุมชนได้  ซึ่งมีการพัฒนาการท่องเที่ยวจากหน่วยงานของรัฐ 
กลุ่มชาวบ้านและกลุ่มวัดที่มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวบริเวณริมคลองบางกอกน้อยอยู่แล้ว โดย
การร้ือฟื้นตลาดน้ําขึ้นมาใหม่ เช่นบริเวณปากคลองบางใหญ่ จัดโดยเทศบาลบางม่วง และตลาดน้ํา
วัดตะเคียนที่มีการพัฒนาโดยเจ้าอาวาสวัดตะเคียน รวมถึงการล่องเรือเพื่อเข้ามาดูวิถีการดําเนินชีวิต 
ตามแนวริมน้ําและการไหว้พระตามแนวริมน้ํา ทําให้ชุมชนขาดการดูแลรักษาชุมชนริมน้ํา ไร้การ
ควบคุมรุกล้ําสิ่งปลูกสร้างแนวลําคลองไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ  เพื่อใช้ปฺองกันปัญหาที่จะ
เกิดขึ้น ซึ่งเสียงต่อการสูญเสียคุณค่า และเอกลักษณ์ของชุมชนได้     
 
  จากข้อมูลแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบนดังกล่าว 
เป็นข้อมูลพื้นฐานที่ได้ศึกษาถึงความเข้มแข็งของชุมชน โดยวิเคราะห์จากความสอดคล้องปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนําไปเป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาชุมชนริมคลองบางกอกน้อย
ตอนบนให้มีศักยภาพสูงขึ้น 
 

3.  องค์ประกอบและความส าคัญ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

\ “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   รัชกาลที่9 ทรงมีพระราช
ดํารัสชี้แนะแนวทาง การดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย ของพระองค์ มาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี 
ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ํา แนวทางการแก้ไขเพื่อให้
รอดพ้น และสามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน  ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความ
เปลี่ยนแปลง  กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะ
เป็นโดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และ
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เป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤติ
ทางเศรษฐกิจ เพื่อความมั่นคง ของสังคมด้วยการ พัฒนา   คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถ
นํามาประยุกต์เป็นแนวทางใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง 
และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนโดยมีเปฺาหมายดังนี้ 

 นิรันดร์ สุธีนิรันดร์ (2555 : 20-26) ได้อธิบายแนวทางและเปฺาหมายเศรษฐกิจพอเพียง เป็น

การมุ่งสร้างความสมดุล เพื่อความยั่งยืน หรือเป็นแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตน เพื่อให้สมดุล

และพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน อย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้าน

วัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี เพื่ออยู่ได้อย่างมั่นคงและ

ยั่งยืน 
 สมดุลคือ การพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างภาคเศรษฐกิจกับการเงิน 

สมดุลระหว่างคนกับสังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 
 ยั่งยืนคือ การเข้าสู่ดุลยภาพในระยะยาว จําต้องสมดุลในทุกๆ ด้าน มีความยืดหยุ่น ปรับตัว 

ทําให้มีภูมิคุ้มกันต่อความเจริญเติบโต  ทางด้านปริมาณและคุณภาพ ทําให้ก้าวทัน และพร้อมรับ

กระแสโลกาภิวัตน์  

 หลักของเศรษฐกิจพอเพียง   

  หลักการเศรษฐกิจพอเพียงคือ การเดินสายกลาง ความพอเพียง การพอดี ความ

พอประมาณ หรือมัชฌิมาปฏิปทา การเดินทางสายกลาง ซึ่งหลายท่านใช้ต่างกันแต่มุ่งไปใน

ความหมายเดียวกัน โดยกล่าวเป็นประเด็นหลักๆของความพอดี (สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจพอเพียงและสังคมแห่งชาติ, 2549 : 15) 
  พอดีทางด้านจิตใจ หากทุกคนมีจิตใจที่เข้มแข็ง สํานึกดีต่อผลประโยชน์โดย

ส่วนรวม สํานึกต่อความเป็นมนุษย์ที่อยู่รวมกัน ก็จะนําไปสู่ความยั่งยืนร่วมกันได้ 
  พอดีด้านสังคม วัฒนธรรม ถ้าแม้ว่าสังคมหรือวัฒนธรรมของแต่ละชาติจะต่างกัน

ก็ตาม หากแต่ต่างคนต่างดูแลและอนุรักษ์รวมถึงการผนึกกําลังเกื้อกูลต่อกันในสังคม และ

วัฒนธรรมภาพที่แตกต่างกันก็สามารถสร้างความงดงามให้แก่สังคมและวัฒนธรรมได้โดยยั่งยืน 
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  พอดีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความไม่พอดีในทรัพยากรธรรมชาติ 

ก็จะนําไปสู่สภาพแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนอย่างไม่มีที่สิ้นสุด แต่การเอาชนะทรัพยากรธรรมชาติ 

สุดท้ายธรรมชาติก็กลับมาชนะเราดังเช่นภัยธรรมชาติที่เคยปรากฏมาแล้ว 
  พอดีด้านเทคโนโลยี และเศรษฐกิจการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ดํารงชีวิตอย่าง

พอควร พออยู่ พอกินสมควรตามอัตภาพและฐานะของตนโดยได้นําเสนอลักษณะของความพอดีไว้

ดังนี ้

      ลักษณะของความพอดี คือ 

  1. ตรงเปฺาแม่นยํา 
  2. ประสิทธิภาพสูงสุด  
  3. มีความลดตัวสูงสุด  
  4. มีความปลอดภัยสูงสุด  
  5. ให้ประโยชน์สูงสุด  
  6. นําความเจริญก้าวหน้า คือ วิวัฒนาการหรือพัฒนาการดีขึ้น หรือบริสุทธิ์ในที่สุด  
      ดังนั้น ความเป็นกลาง สามารถรักษาตน กิจการองค์การ และสังคมให้มั่นคง

สืบไปได้ ทําให้สังคมยั่งยืนเป็นสุข ดังแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 9 และ 10 ที่วางไว้โดยยึดหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เป็นสังคมที่พอเพียง สังคมแห่งคุณธรรม สังคมที่มีความสามารถและ

สังคมที่มีความสมดุลโดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

  สังคมที่พอเพียง คือ สังคมที่พึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเอง รวมกันเป็นกลุ่ม เพิ่มรายได้ 

ลดรายจ่าย สร้างโอกาส ประหยัด อดออม และแบ่งปัน 
  สังคมแห่งคุณธรรม คือ สังคมที่ต้องมีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริม

คนดี มีคุณธรรม จริยธรรม ครอบครัวอบอุ่น เกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
  สังคมที่มีความสามารถ คือ สอนให้คนมีความฉลาดพอที่จะหยืดหยุ่นเลือกสรรเอา

วิทยาการใหม่ๆ มาต่อยอดสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์ความรู้เพื่อให้เท่าทัน สามารถแข่งขันกับ

โลกภายนอกได้ 
  สังคมที่สมดุลในอดีต พบว่าระบบกลไกทางการตลาด เป็นระบบที่ทําให้การผลิต

ของประเทศก้าวกระโดด คนไทยมีโอกาสเลือกบริโภคสินค้า และบริการอย่างมากมาย แต่การ
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ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาสังคม เกิดความไม่สมดุลระหว่างเศรษฐกิจและสังคม 

ความไม่สมดุลของการพัฒนาเมืองและชนบท ความยากจนของคนในประเทศสูงขึ้น ความไม่สมดุล

ของเศรษฐกิจภายในประเทศกับภายนอกประเทศ ความสมดุลทางธรรมชาติกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
  จากข้อมูลดังกล่าวจึงสรุปองค์ประกอบของคําว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” ได้ว่าความพอเพียง

เป็นความมพอดี ที่ไม่มากเกินไป หรือน้อยเกินไป จึงเป็นปรัชญาที่สอนให้ฉลาดเลือกแนวทาง

ปฏิบัติที่เป็นสายกลาง คือ ไม่สุดขั้วทางใดทางหนึ่ง และสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งระดับ บุคคล 

ครัวเรือน ชุมชน และประเทศ คือทุกมิติ ทุกสถานการณ์ และไม่ได้ปฏิเสธโลกาภิวัตน์  ความ

พอเพียงจึงไม่ได้หมายถึงความเพียงพอ แต่ความไม่เพียงพอนั้น ต้องบริหารจัดการอย่างมีเหตุผล ไม่

ประมาท ใช้ความรู้ข้อมูล โดยเฉพาะสติปัญญานําทางว่าจุดไหนที่พอเพียง 
 
 ความส าคัญ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้ให้เห็นถึงแนวทางการดํารงชีวิต และปฏิบัติตนของ
ประชาชนทุกระดับตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการดํารงชีวิตประจําวัน การพัฒนา
และบริหารประเทศให้ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวหน้า
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึง เศรษฐกิจที่สามารถอุ้มชูตัวเองได้ ให้มีความพอเพียงกับ
ตัวเอง (Self Sufficiency) อยู่ได้โดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อื่น ซึ่งต้องสร้างพื้นฐาน
ทางเศรษฐกิจของตนเองให้ดีเสียก่อน มีความพอกิน พอใช้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ จึงเป็นปรัชญาที่
ทุกคนสามารถนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้ ไม่ว่าจะเป็นตัวเราเอง นักเรียนนักศึกษา เกษตรกร 
ข้าราชการ หรือประชาชนทั่วไป ตลอดจนบริษัทห้างร้าน สถาบันต่างๆ ทั้งนอกภาคเกษตร และใน
ภาคเกษตร สามารถนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฎิบัติ เพื่อดํารงชีวิตและพัฒนาธุรกิจการค้าได้
จริง 
 สุเมธ ตันติเวชกุล (2549 : 15) ได้อธิบายประเด็นเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงมีฐานแนวคิด
ที่สะท้อนมาจากผลการพัฒนาของประเทศไทย ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน  และสถานการณ์โลกที่มีการ
เปลี่ยนแปลงมากในระยะเวลาอันรวดเร็ว  อาจกล่าวได้ว่าเวลานี้ระบบเศรษฐกิจโลกเหลือเพียงขั้ว
เดียวคือขั้วเสรีนิยมหรือทุนนิยมหรือบริโภคนิยม  ซึ่งในโลกทุนนิยมนี้ประเทศต่างๆ  มุ่งแสวงหา
ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นที่ตั้ง  และลักษณะสําคัญคือแสวงหาความร่ํารวยจากการ
ลงทุน  การบริโภคถือเป็นทฤษฎีหลักของระบบทุนนิยม ถ้าปราศจากจุดน้ีแล้วถือว่าเจริญไม่ได้  
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เพราะฉะนั้น จึงเกิดภาวะของการแข่งขันกันอย่างรุนแรงและ  มีการกระตุ้นให้เกิดการบริโภคอยู่
ตลอดเวลา โดยการกระตุ้นกิเลส ทําให้เกิดการอยากซึ่งจะทําให้ระบบนี้อยู่ได้  

ในประเทศไทยตั้งแต่มีแผนพัฒนา เศรษฐกิจ ฉบับแรกใน ปีพ.ศ. 2505 ประเทศไทย
ได้มี การพัฒนาตามรูปแบบของทุนนิยมเช่นกัน  เพราะในตอนที่คิดจะทําแผนพัฒนา ได้มีการเชิญ  
ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศเข้ามาสอนวิชาการวางแผนให้  โดยมีการนําเอาปรัชญาการวางแผนแบบ
ตะวันตกเข้ามาด้วยคือมุ่งสร้างความร่ํารวยทางด้านเศรษฐกิจอย่างเดียว  ซึ่งประเทศไทยก็ได้มีการ
พัฒนาให้เจริญเติบโตขึ้นจริง  แต่เป็นความจริญเติบโตที่สร้างและแลกกับการต้องสูญเสียปูาไม้และ
ทรัพยากรธรรมชาติ   ถูกทําลายล้างไปเป็นจํานวนมาก จะเห็นว่าความเจริญเติบโต   ซึ่งได้ดําเนินมา
ตั้งแต่ปี 2505 บัดนี้มีเหตุการณ์หนึ่งที่ก่อให้เกิดวิกฤตต่อเศรษฐกิจของประเทศ คือโตแล้วแตก  เป็น
สัจธรรมอย่างหนึ่งคือเมื่อเศรษฐกิจโตมากขึ้น ในที่สุดก็จะแตกออก และก็จะมาเร่ิมต้นกันใหม่  

อย่างไรก็ตาม  เมื่อมีการมองหาว่าอะไรคือสาเหตุของวิกฤตการณ์ฟองสบู่แตก  คร้ังนั้นจะ
พบว่าเป็นเพราะการเติบโตของไทยอยู่บนฐานที่ยังไม่มีความพร้อม  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (รัชกาลที่9) ทรง รับสั่งเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงว่า  “การพัฒนาบ้านเมือง
เหมือนการสร้างบ้านเวลาที่มีการสร้างบ้านสิ่งแรกที่ต้องทําคือต้องวางฐานรากฝังเสาเข็ม  และ
เสาเข็มแต่ละต้นจะถูกคํานวณมาแล้ว ว่าต้องแบกน้ําหนักเท่าใดแล้วจึงสร้างบ้าน ได้ แน่นอนว่าถ้า
เสาเข็มวางไว้สําหรับบ้านสองชั้นก็จะแบกรับได้แค่ บ้านสองชั้นเท่านั้น การพัฒนาประเทศก็เช่นกัน
แต่ที่ผ่านมาประเทศไทยเหมือนการย่างก้าวเข้าสู่การพัฒนาโดยที่ไม่ได้คํานึงถึงฐานรากของประเทศ  
ซึ่งน่าจะมีฐานในภาคการเกษตรแต่กลับมุ่งไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่มีความต้องการ
ปัจจัยสําคัญ  3 เร่ือง คือ 1) เงิน ซึ่งประเทศไทยอาจมีไม่พอก็ไปกู้มาเพิ่ม 2) เทคโนโลยี  ซึ่งประเทศ
ไทยไม่เคยสร้างอะไรขึ้นมาเองก็จะนําเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาใช้ และ 3) คน ซึ่งมาตรฐาน
การศึกษาของไทยต่ําลง มหาวิทยาลัยมากขึ้นแต่คุณภาพ 

จะเห็นว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยตั้งอยู่บนฐานของคนอ่ืนทั้งสิ้น  และเมื่อมี
การย้ายฐานการลงทุนออกไปเศรษฐกิ จก็ล้มในที่สุด  สถานการณ์นี้เป็นวัฏจักรของการพัฒนา
เหมือนกับวัฏจักรเชิงพุทธคือ เกิด แก่ เจ็บ ตาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชมหาราช  
รัชกาลที่9 ได้ทรงยึดหลักการพอดีต้ังแต่แรก  ไม่ใช่เศรษฐกิจสําหรับคนยากคนจน ไม่ใช่เศรษฐกิจที่
จะต้องมาห่อตัว  พระองค์ท่านให้ร่ํารวยแต่รํ่ารวยแล้วต้องรักษาให้คงอยู่ ร่ํารวยและต้องยั่งยืน  และ
ต้องกระจายอย่างทั่วถึง  พระองค์ท่านรับสั่งให้คําไว้สามคําเป็นหลักสามประการและฐานใหญ่ไว้
หนึ่งฐาน  เป็นแนวทางของการ พัฒนาประเทศดังนี้ (สํานักงานคณะกรรมการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่11,2555 - 2549 : 12 ) 
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 คํานิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะพร้อม ๆ กัน ดังนี้ 
1.  ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่

เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ  
2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้อง

เป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
จากการกระทํานั้น ๆ อย่างรอบคอบ 

3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล 
                เงื่อนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัย
ทั้งความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 

1. เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
รอบด้าน ความรอบคอบที่จะนําความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการ
วางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

2. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มี
ความชื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความพากเพียร ใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิต 

 
จากข้อมูลดังกล่าว มีความสําคัญต่อการ ฏิบัติตนและ ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการ

ปฏิบัติตนภายใต้แนวคิด ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในการดําเนินชีวิต  คือการ
พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุก ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
วัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม  

 
 3.1    แนวพระราชด าริเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ได้พระราชทานแนว
พระราชดําริ และทรงมีพระราชดํารัสในเร่ืองเกี่ยวกับ “เศรษฐกิจพอเพียง” โดยทรงชี้แนะแก่พสกนิกร
ชาวไทยโดยตลอดนานกว่า 30 ปี นับตั้งแต่ทรงมีพระบรมราโชวาทพระราชทานให้แก่บัณฑิตในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2517 (สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550 : 24) ความว่า 
  “...ในการพัฒนาประเทศนั้น จําเป็นต้องทําตามลําดับขั้น เร่ิมด้วยการสร้างพื้นฐาน คือ 
ความพอมีพอกินพอใช้ของประชาชนก่อน ด้วยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวัง แต่ถูกต้องตามหลักวิชา 
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เมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอสมควรแล้ว จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญขั้นที่สูงขึ้นตามลําดับต่อไป การ
ถือหลักที่จะส่งเสริมความเจริญ ให้ค่อยเป็นไปตามลําดับด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และประหยัด
นั้น ก็เพื่อปฺองกันความผิดพลาดล้มเหลว และเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จได้แน่นอนบริบูรณ์...”  
  พระองค์ได้ทรงเน้นย้ําแนวทางการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง และความ
ไม่ประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ตลอดจนใช้
ความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดํารงชีวิตการปฺองกันให้รอดพ้นจากวิกฤต และให้สามารถ
ดํารงอยู่ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ มาอย่าง
ต่อเน่ืองโดยตลอด ภายใต้ชื่อว่า เศรษฐกิจพอเพียง ดังพระราชดํารัสพระราชทาน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 
2540 (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550 : 10) ความว่า  
  “...อันนี้เคยบอกว่า ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายว่า ทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของ
ตัวเอง จะต้องทอผ้าใส่เองอย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอําเภอจะต้องมีความพอเพียง
พอสมควร บางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้ แต่ขายในที่นี้ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ 
ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก...”  
  และพระราชดํารัสเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2542  
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550 : 6-22) ความว่า  
  “เศรษฐกิจพอเพียง”  แปลว่า Sufficiency Economy คําว่า Sufficiency Economy นี้ ไม่มี
ในตําราเศรษฐกิจ จะมีได้อย่างไร เพราะว่าเป็นทฤษฎีใหม่และโดยที่ท่านผู้เชี่ยวชาญสนใจหมายความ
ว่า เราก็สามารถที่จะไปปรับปรุง หรือใช้ในหลักการ เพื่อที่จะให้เศรษฐกิจของประเทศและของโลก
พัฒนาดีขึ้น” ความว่า  
  “...ขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกิน มีความสงบและตั้ง
อธิษฐาน ตั้งปณิธานในทางนี้ ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน ไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างใด แต่ว่ามี
ความพออยู่พอกิน มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้ เราก็
จะยิ่งยอดได้...”  
  ฉะนั้นถ้าทุกคนซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีความคิดและมีอิทธิพล มีพลังที่จะทําให้ผู้อ่ืน คิด
เหมือนกัน ช่วยกันรักษาส่วนรวมให้อยู่ดีกินดีพอสมควร ขอย้ําพอควร พออยู่พอกิน มีความสงบ 
ไม่ให้คนอ่ืนมาแย่งคุณสมบัตินี้จากเราไปได้ ก็จะเป็นของขวัญวันเกิดที่ถาวร ที่จะมีคุณค่าอยู่ตลอดกาล 
  จากข้อมูลดังกล่าวสรุปได้ว่า  “พอเพียง”  และ “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงย้ําแล้วย้ําอีก  หมายความว่า เป็นการ ประหยัดแต่ไม่ใช่ขี้
เหนียว ทําอะไรด้วยอะลุ้มอล่วยกัน ทําอะไรด้วยเหตุและผล ด้วยสติปัญญา จะเป็นเศรษฐกิจพอเพียง 
แล้วทุกคนจะมีความสุข แต่จะเห็นได้ว่าพระราชดํารัส  ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย
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เดชมหาราช ที่ทรงพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนั้น ส่วนหน่ึงที่สําคัญก็คือ การมุ่งให้
ยึดวิถีชีวิตไทย โดยหันกลับมายึดเส้นทางสายกลาง (มัชฌิมาปฏิปทา) ในการดําเนินชีวิตให้สามารถ
ดํารงชีวิตอย่างเป็นสุขพึ่งตนเองได้ โดยใช้หลักการพึ่งตนเอง 5 ประการคือ (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,  2547 : 2-3)  
 1. ด้านจิตใจ ทําตนให้เป็นที่พึ่งของตนเอง มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีจิตสํานึกที่ดี สร้างสรรค์ให้
ตนเองและชาติโดยรวม มีจิตใจเอ้ืออาทร ประนีประนอม ซื่อสัตย์สุจริต เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ที่ตั้ง ดังกระแสพระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เกี่ยวกับการพัฒนาความว่า  
  “...บุคคลต้องมีรากฐานทางจิตใจที่ดี คือ ความหนักแน่นมั่นคงในสุจริตธรรมและความ
มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้จนสําเร็จ ทั้งต้องมีกุศโลบายหรือวิธีการอันแยบยลในการปฏิบัติงาน 
ประกอบพร้อมกันด้วย จึงจะสัมฤทธิ์ผลดีแน่นอน และบังเกิดประโยชน์ อันยั่งยืนแก่ตนเองและ 
แผ่นดิน...” 
 2.  ด้านสังคม แต่ละชุมชนต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายชุมชนที่แข็งแรง
เป็นอิสระ ดังกระแสพระราชดํารัสความว่า  
  “...เพื่อให้งานรุดหน้าไปพร้อมเพรียงกันไม่ลดหลั่น จึงขอให้ทุกคนพยายามที่จะทํางาน
ในหน้าที่อย่างเต็มที่ และให้มีการประสานสัมพันธ์กันให้ดี เพื่อให้งานทั้งหมดเป็นงานที่เกื้อหนุน
สนับสนุนซึ่งกันและกัน...” 
 3.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ใช้และจัดการอย่างฉลาดพร้อมทั้งการเพิ่ม
มูลค่าโดยให้ยึดหลักการของความยั่งยืน และเกิดประโยชน์สูงสุด ดังกระแสพระราชดํารัสความว่า 
     “...ถ้ารักษาสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม นึกว่าอยู่ได้อีกหลายร้อยปี ถึงเวลานั้นลูกหลานของ
เราก็อาจหาวิธีแก้ปัญหาต่อไปเป็นเร่ืองของเราหรือไม่ใช่เร่ืองของเรา แต่เราก็ทําได้ ได้รักษา
สิ่งแวดล้อมไว้ให้พอสมควร...” 
 4.  ด้านเทคโนโลยี จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่มีทั้งดี
และไม่ดี จึงต้องแยกแยะบนพื้นฐานของภูมิปัญญาชาวบ้าน และเลือกใช้เฉพาะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของสภาพแวดล้อม ภูมิประเทศ สังคมไทย และควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาของเราเอง 
ดังกระแสพระราชดํารัสความว่า  
  “...การเสริมสิ่งที่ชาวบ้านชาวชนบทขาดแคลน และความต้องการ คือ ความรู้ในด้าน
เกษตรกรรมโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นสิ่งที่เหมาะสม...” 
 5.  ด้านเศรษฐกิจ แต่เดิมนักพัฒนามุ่งเน้นที่จะเพิ่มรายได้และไม่มุ่งที่การลดรายจ่ายในเวลา
เช่นน้ีจะต้องปรับทิศทางใหม่ คือ จะต้องมุ่งลดรายจ่ายก่อนเป็นสําคัญ และยึดหลักพออยู่พอกินพอใช้ 
และสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองในระดับเบื้องต้น ดังกระแสพระราชดํารัสความว่า  
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  “...การที่ต้องการให้ทุกคนพยายามที่จะหาความรู้ และสร้างตนเองให้มั่นคงนี้เพื่อตนเอง 
เพื่อที่จะให้ตัวเองมีความเป็นอยู่ที่ก้าวหน้า ที่มีความสุข พอมีพอกินเป็นขั้นหนึ่งและขั้นต่อไป ก็คือให้
มีเกียรติว่ายืนได้ด้วยตนเอง...”      
  “...หากพวกเราร่วมมือร่วมใจกันทํา สักเศษหนึ่งส่วนสี่ ประเทศชาติของเรา ก็สามารรอด
พ้นวิกฤติได.้..” 
 จากกระแสพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล  
อดุลยเดชมหาราช (รัชกาลที่ 9) ที่ยกมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง 
ความสามารถในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติตนของประชาชนเพื่อให้สามารถพึ่งตนเองได้ รู้จักการ
วางแผนการดําเนินชีวิต เช่น การทําบัญชีครัวเรือน การใช้จ่ายเหมาะสมกับฐานะตนเอง ไม่ฟุูมเฟือย มี
เงินออมเพื่อใช้จ่ายในอนาคต และสามารถจัดการหน้ีสินได้อย่างถูกวิธี สามารถดูแลรักษาสุขภาพ
ตนเอง และสิ่งแวดล้อม ยึดมั่นการประกอบอาชีพสุจริต รู้จักใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อบูรณาการในการ
ประกอบอาชีพ และการติดตามข่าวสารบ้านเมืองอยู่เสมอ ปฏิบัติตามหลักคําสอนของศาสนา โดยยึด
หลักความมีคุณธรรม จริยธรรม เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน และมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นของตนเอง 
 เสน่ห์  จามริก (2546 : 60-61) ได้กล่าวถึงความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงว่า เป็นหลักการ 
อุดมการณ์ และปรัชญาที่เกิดจากการเรียนรู้ถึงเหตุปัจจัยของสังคมที่ต้องเผชิญกับกระแสโลกาภิวัตน์ 
เป็นการกลับฟื้นคืนจิตวิญญาณของมนุษย์ สู่ชีวิตเศรษฐกิจที่ไม่ใช่เศรษฐกิจเงินตรา แต่เป็นเศรษฐกิจที่
ประกอบไปด้วยมนุษย์กับธรรมชาติเป็นแก่นสาร เป็นการมองและเข้าใจมนุษย์ในความหมายของ
ความเป็นมนุษยชาติโดยรวม และเป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติตามสัจธรรมความจริง  
 อภิชัย  พันธเสน (2542  : 17-18) มองว่าเศรษฐกิจพอเพียงโดยเนื้อแท้ก็คือ พุทธเศรษฐศาสตร์ 
อันเป็นเส้นทางที่จะนําไปสู่การสั่งสมสติปัญญา โดยมีผลผลิตที่สําคัญของปัญญา คือ ความสุข หรือ
ลดความทุกข์ให้น้อยลง โดยแบ่งเป็น 3 ระดับคือ 
  1.  ระดับจิตสํานึก เกิดจากความตระหนักถึงความสุข และความพอใจในการใช้ชีวิตอย่าง
พอดี (สันโดษ) และรู้สึกถึงความพอเพียงคือการดําเนินชีวิตอย่างสมถะ ประกอบสัมมาอาชีพหาเลี้ยง
ตนได้อย่างถูกต้อง ไม่อดอยาก หรือโลภ แต่คิดเผื่อแผ่แบ่งปันไปยังคนอ่ืน โดยยึดมั่นในหลักการรู้จัก
ตนเอง การพึ่งพาตนเอง และพึ่งพาซึ่งกันและกัน และการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง 
  2.  ระดับปฏิบัติ แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ  
   ขั้นแรก  ยึดหลักของการ “พึ่งตนเอง” คือ ต้องพยายามพึ่งตนเองให้ได้ในระดับ
ครอบครัวก่อน มีการบริหารจัดการอย่างพอดี ประหยัด ไม่ฟุูมเฟือย รู้จักตนเอง รู้รายรับ-รายจ่าย รักษา
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ระดับรายจ่ายไม่ให้เป็นหนี้ เน้นดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ประโยชน์ เพื่อให้พึ่งตนเองในเร่ือง
ปัจจัยสี่ในระดับหนึ่ง 
  ขั้นสอง พัฒนาตนเองสู่การ “อยู่ได้อย่างพอเพียง” คือ ดําเนินชีวิตโดยยึดทางสายกลาง
มัชฌิมาปฏิปทา ให้ตนเองอยู่ได้อย่างสมดุล คือ มีความสุขที่แท้ โดยไม่ให้รู้สึกขาดแคลนจนต้อง
เบียดเบียนตนเอง หรือดําเนินชีวิตอย่างเกินพอดี จนต้องเบียดเบียนผู้อื่น หรือสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการ
ทําการเกษตรแบบ “แกงโฮะ” คือ ทําแบบพออยู่พอกิน ปลูกไว้กินเองก่อน หากเหลือจึงขาย และ
ขยายพันธุ์ รวมทั้งสนับสนุนการลงแขกแทนการใช้เคร่ืองจักรทุ่นแรง 
  ขั้นสาม  เน้น “การอยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทร” คือ มีความคิดที่จะแบ่งปันแจกจ่ายไปให้
ผู้อ่ืน ลดความเห็นแก่ตัว และสร้างความพอเพียงให้เกิดขึ้นในจิตใจ 
  ขั้นสุดท้ายเน้น “อยู่ดียิ่งขึ้นด้วยการเรียนรู้” คือ รู้จักพัฒนาตนเอง โดยเรียนรู้จาก
ธรรมชาติ และประสบการณ์ในโลกกว้างด้วยตนเอง หรือจากการแลกเปลี่ยนร่วมกับผู้อื่นมีการสืบ
ทอดและเรียนรู้เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาให้เป็นสังคมที่มั่นคงและยั่งยืน โดยใช้
คุณธรรมและวัฒนธรรมเป็นตัวนําไม่ใช้เงินเป็นตัวตั้ง 
  3.  ระดับปฏิเวธ (ผลที่เกิดจากการปฏิบัติ) กล่าวคือ การพัฒนาชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น 
โดยเร่ิมจากการพัฒนาจิตใจให้เกิด “ความพอเพียง” ในทุกระดับของการดําเนินชีวิต ทั้งในระดับ
ครอบครัว ชุมชน และขยายไปสู่ระดับสังคม 
 
  การพัฒนาตามแนวพระราชดําริ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในเบื้องต้นด้วยการ 

แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้ประชาชนในชนบทมีรากฐานการดํารงชีวิตที่มั่นคงแข็งแรงต่อไปแล้ว 

ก็คือให้ประชาชนสามารถอยู่ในสังคม  ตามสภาพและดําเนินการเพื่อความเจริญก้าวหน้า เป็นไป

ตามขั้นตอน ตามลําดับความจําเป็นและประหยัด ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช

มหาราชทรงเน้นการพัฒนาที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนในลักษณะการพึ่งตนเอง ทรงใช้คํา

ว่า “ระเบิดจากข้างใน” นั่นคือ ทําให้ชุมชน หมู่บ้านมีความเข้มแข็งก่อน แล้วจึงค่อยขยายผลสู่สังคม

ภายนอก มิใช่การนําความเจริญ  หรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนในหมู่บ้านที่ยังไม่

ทันได้มีโอกาสเตรียมตัว พระองค์ทรงพระราชประสงค์จะช่วยเหลือราษฎรตามความจําเป็นและ

ความเหมาะสมกับสถานภาพ เพื่อที่ราษฎรเหล่านั้นจะได้สามารถพึ่งตนเองได้และออกมาสู่สังคม

ภายนอก มิใช่การเอาความเจริญหรือบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนหมู่บ้านที่ยังไม่ทันได้

มีโอกาสเตรียมตัวหรือตั้งตัว พระองค์ทรงพระราชประสงค์ช่วยเหลือราษฎรเหล่านั้นจะได้สามารถ
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พึ่งตนเองได้ และดําเนินชีวิตร่วมกับสังคมภายนอกได้อย่างไม่ลําบากและเกิดผลกระทบกับทุกฝูาย 

ดังพระราชดํารัส (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547 : 16) ที่ว่า 

“...การพัฒนาประเทศ จําเป็นต้องทําตามลําดับขั้นตอน ต้องสร้างพื้นฐานคือความ

พอมีพอกิน พอใช้ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบื้องต้นก่อนโดยใช้วิธีการและใช้อุปกรณ์ที่

ประหยัดแต่ถูกต้อง ตามหลักวิชาเมื่อได้พื้นฐานมั่นคงพร้อมพอควรและปฏิบัติได้แล้ว จึง

ค่อยสร้างค่อยเสริม ความเจริญและฐานะเศรษฐกิจขั้นสูงขึ้นโดยลําดับต่อไป หากมุ่งแต่จะ

ทุ่มเทสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจขึ้นให้รวดเร็วแต่ประการเดียว โดยไม่ให้แผนปฏิบัติการ

สัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชน โดยสอดคล้องด้วยก็จะเกิดความไม่

สมดุลในเร่ืองต่างๆ ขึ้นซึ่งอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุด  ดังเห็นได้จากที่

อารยประเทศหลายประเทศ กําลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรงในเวลานีุ้” 

  การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพดังกล่าวให้มีความพอกิน

พอใช้ก่อนอ่ืนเป็นพื้นฐานน้ัน เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งยวด เพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะ

พึ่งตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับสูงขึ้นต่อไปได้โดยแน่นอน 

  นอกจากแนวพระราชดําริดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงยึดหลักการ

พัฒนาโดยคํานึงถึงปัญหาสภาพแวดล้อม ตลอดจนการมีส่วนร่วมและความตั้งใจจริงของประชาชน

เป็นหลักโดยเฉพาะทรงเน้นถึงความสําคัญของความกระตือรือร้นของสังคมในพื้นที่ ความต้องการ

ของประชาชนมากเป็นพิเศษและสภาพแวดล้อมนั้นมิได้หมายความเพียงว่าสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพเท่านั้น หากแต่ยังหมายถึงสภาพแวดล้อมทางสังคม จิตวิทยา ดังพระราชดํารัส เกี่ยวกับการ

พัฒนา (สํานักงานคณะกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, 2540 : 256) ที่ว่า 

“...การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศ ทางภูมิศาสตร์ และภูมิประเทศทาง

สังคมศาสตร์ในสังคมวิทยา ภูมิประเทศตามสังคมวิทยาคือนิสัยใจคอของคนเรา จะไปบังคับให้คิด

อย่างอื่นไม่ได้แต่ถ้าเราเข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริงๆ แล้วเราอธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของ

การเข้าไปพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง...” 

จากพระราชดําริข้างต้นน้ี ทําให้เห็นชัดเจนได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ

พลอดุลยเดชมหาราช (รัชกาลที่9) ทรงยึดหลักการ “ความต้องการ” และ “ปัญหา” ที่แท้จริงของ

ประชาชนในพื้นที่ เป็นหลักการพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งแนว
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พระราชดํารินี้ภายหลังได้นํามาใช้กันอย่างกว้างขวางในหมู่นักพัฒนาและนักวิชาการ เรียกกันว่า 

“ความต้องการจากเบื้องล่าง” (Bottom Up) เป็นแนวทางที่เป็นความจริงมากกว่าการกําหนดความ

ต้องการจากเบื้องบน ซึ่งไม่สามารถทราบปัญหาและข้อเท็จจริงจากเบื้องล่างได้ 

 

 3.2   แนวคิดในความสมดุลปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
         มูลนิธิชัยพัฒนา  (2551 : 20) ได้อธิบายถึงความสมดุล จากแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมีความสําคัญในแต่ละด้านดังนี้ 
   สมดุลทางเศรษฐกิจ   ในระดับบุคคลหมายถึงการดํารงชีวิตโดยมีรายได้สมดุลกับ
รายจ่าย และการทําบัญชีครัวเรือนรายรับรายจ่ายเป็นเคร่ืองมือเพื่อให้บุคคลเหล่านั้นใช้ชีวิตอย่าง
พอเพียงและสมดุล ความสมดุลด้านเศรษฐกิจ ยังรวมถึงการใช้จ่ายอย่างเพียงพอ คือใช้จ่ายอย่าง
คุ้มค่า สร้างประโยชน์ให้เกิดขึ้น เหมาะสมกับศักภาพของตนเอง และสถานการณ์ทางเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน 
   สมดุลทางด้านสังคม   คือการรู้รักสามัคคี  ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน  ทุกคนช่วยเหลือ
กันแบ่งปันกันทั้งกําลังทรัพย์ กําลังกาย กําลังใจ และกําลังความรู้ ความสมดุลทางสังคมต้องเร่ิมจาก
การให้ ความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือ มีน้ําใจแบ่งปันกันเป็นหลัก 
   สมดุลด้านวัฒนธรรม  คือการปลูกฝังเด็กและเยาวชนไทยให้เห็นคุณค่าในความ
เป็นไทยสืบทอดเป็นเอกลักษณ์ไทย เห็นประโยชน์และคุณค่าของภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาทัองถิ่น 
เป็นองค์ความรู้ที่มีประโยชน์สืบทอดต่อกันมา การเสริมสร้างความพอเพียงทางวัฒนธรรม จะเป็น
เสมือนภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม ที่ทําให้คนไทยมีจุดยืนในชีวิต มีหลักคิดหลักปฎิบัติที่ยึดเหนี่ยว
จิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีความแกร่งในความเป็นไทย เข้าใจในความเป็นสากล 
   สมดุลด้านสิ่งแวดล้อม  คือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ให้สามารถ
ใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนเช่น ไม่ตัดไม้ทําลายปูา ต้องเห็นความจําเป็นของการอยู่ร่วมกับระบบ
นิเวศวิทยาอย่างสมดุล ไม่ทําร้าย ไม่ทําลาย ไม่เบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่   
    จากความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีผู้ให้ความหมายไว้ค่อนข้างหลากหลาย
นั้น มูลนิธิชัยพัฒนา (2551 : 18-21) ได้สรุปไว้ดังนี้  
   เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาชี้แนะถึงแนวการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชน
ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ
ให้ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ 
ความพอเพียงหมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกัน
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ในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก ทั้งนี้
จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนําวิชาการต่างๆ มาใช้ใน
การวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว และกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็น
อย่างดี ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับ 
  สําหรับหลักการและองค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2550 : 13-17) ได้นําเสนอหลักการเพื่อนํามาพัฒนา
ตามเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดความสมดุล คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความ
ไม่ประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ตลอดจนใช้
ความรู้ ความรอบคอบและคุณธรรม ประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทํา ทั้งนี้
องค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีอยู่ 5 ส่วน ดังนี้ 
  1.  กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชน
ในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้
ตลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัย
และวิกฤต เพื่อความมั่นคง และความยั่งยืนของการพัฒนา 
  2.  คุณลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ทุก
ระดับ โดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน 
  3.  คํานิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะพร้อม ๆ กันดังนี้  
   3.1  ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่
เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น 
   3.2  ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้นจะต้อง
เป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก
การกระทํานั้น ๆ อย่างรอบคอบ 
   3.3  การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิด โดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ในอนาคตทั้งใกล้และไกล 
  4.  เงื่อนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น    ต้อง
อาศัยทั้งความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 
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   4.1  เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรอบ
ด้าน ความรอบคอบที่จะนําความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและ
ความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 
   4.2  เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม 
มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิต 
  5.  แนวทางปฏิบัติและผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่ก้าวหน้าอย่างสมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม 
  แกมทอง  อินทรัตน์ (2551  : 16) ได้เสนอเป็นหลักการไว้ว่า เคร่ืองมือสําคัญในการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีเปฺาหมาย 3 ประการ คือ 1) ความสมดุลของทุก ๆ 
สิ่งที่อยู่ร่วมกัน 2) ความยั่งยืนของการอยู่ร่วมกัน 3) ความสามารถในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด โดย
ยึดหลักของการปฏิบัติตามหลักทางสายกลาง หรือการทําทุกอย่างด้วยความพอประมาณ ไม่สุดโต่งทํา
อย่างค่อยเป็นค่อยไป ตามความสามารถหรือศักยภาพของตน ด้วยเคร่ืองมือต่าง ๆ คือ 
  เคร่ืองมือที่ 1  บัญชีรายรับ-รายจ่าย ซึ่งจะนําไปสู่การลดการใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น หรือเป็น
โทษและนําไปสู่การออม เป็นเคร่ืองมืออีกอย่างหนึ่งเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน เป็นข้อมูลในการประเมิน
รายจ่ายเพื่อสามารถเข้าใจแล้ว ตระหนักถึงการใช้จ่ายที่ไม่เป็นประโยชน์ฟุูมเฟือยและไม่สร้างสรรค์สู่
สิ่งที่ดีงาม และนํามาสู่การลดการใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นเพื่อสร้างนิสัยการออม 
  เคร่ืองมือที่ 2  สหกรณ์หรือเครือข่าย หรือการรวมตัวโดยไม่จําเป็นต้องมีกฎหมายรองรับ 
คือ เป็นสัญญาณหรือข้อตกลงกันเองในชุมชน เพื่อชุมชน โดยชุมชน อาจมีเครือข่ายระหว่างชุมชน
ระหว่างจังหวัดเพื่อร่วมมือร่วมใจสามัคคี เป็นพลังช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ซึ่งจะนําไปสู่การมีทุนทาง
สังคม 
  เคร่ืองมือที่ 3  ทฤษฎีใหม่ เป็นเคร่ืองมือ และแนวทางในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ให้สามารถพึ่งตนเองได้ในเร่ืองที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิต เพราะการทําการเกษตร แบบผสมผสานตาม
แนวนี้ จะช่วยให้มีความมั่นคงในอาหาร น้ํา ที่อยู่อาศัย การมีงานทํา และพึ่งพาตนเองอย่างยิ่ง ทําให้
เกิดผลกระทบภายนอกในทางบวก เพราะทําให้เกษตรกรมีความสําคัญต่อการเป็นผู้ดูแลสิ่งแวดล้อม  
และทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลประโยชน์ต่อสังคมอย่างยิ่งทั้งในระยะสั้น และระยะยาว นอกจากนี้
ยังช่วยประหยัดงบประมาณในการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมและการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 กรมการพัฒนาชุมชน (2550  : 23) ยังได้กล่าว ถึงวิธีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่า การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาชีวิตควรประกอบด้วย 
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  1.  พิจารณาจากความสามารถในการพึ่งตนเองเป็นหลัก  ที่สามารถเน้นถึงความสมดุล   
ทั้ง 3 คุณลักษณะ คือ ความพอประมาณ การมีเหตุมีผล และการมีภูมิคุ้มกัน มาประกอบการ
ตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน รอบคอบ ระมัดระวัง พิจารณาถึงความพอดี พอเหมาะ 
พอควร และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่มีองค์ประกอบครอบคลุมทั้ง 6 ประการ คือ 
   1.1  ด้านจิตใจ มีจิตใจที่เข้มแข็ง ฝึกควบคุมตนเองได้ มีจิตสํานึกตั้งมั่นที่ดี เอ้ือ
อาทรประนีประนอม และนึกถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก 
   1.2  ด้านสังคม  มีความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รู้รักสามัคคี สร้างความเข้มแข็งให้
ครอบครัวและชุมชน รู้จักผนึกกําลัง มีกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากรากฐานที่มั่นคงแข็งแรง 
   1.3  ด้านเศรษฐกิจ ดํารงชีวิตอยู่อย่างพอดี พอมีพอกิน สมควรตามอัตภาพ และ
ฐานะของตนประกอบอาชีพสุจริต (สัมมาอาชีวะ) ด้วยความขยันหมั่นเพียร อดทนใช้ชีวิตเรียบง่าย 
ไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น มีรายได้สมดุลกับรายจ่าย รู้จักการใช้จ่ายของตนเองและครอบครัว
อย่างมีเหตุผลเท่าที่จําเป็น ประหยัด รู้จักการเก็บออมเงินและแบ่งปันผู้อ่ืน 
   1.4  ด้านเทคโนโลยี รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ
และภูมินิเวศ พัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม 
   1.5  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รู้จักใช้และจัดการอย่างฉลาดและ
รอบคอบ สามารถเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด 
   1.6 ด้านวัฒนธรรม รู้จักรักษาความเป็นไทย อนุรักษ์มรดกไทย สืบทอดเป็น
เอกลักษณ์ เห็นประโยช์ของภูมิปัญญาไทยให้คงอยู่ 
  2.  พิจารณาความรู้คู่คุณธรรม มีการศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง (ทั้ง
ภาคทฤษฎีและการปฏิบัติจริง) ในวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิต ใช้สติปัญญาในการ
ตัดสินใจต่าง ๆ อย่างรอบรู้ รอบคอบ และมีเหตุผลที่จะนําความรู้ต่าง ๆ เหล่านั้นมาปรับใช้อย่างมี
ขั้นตอน และระมัดระวังในการปฏิบัติ มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความ
เพียรความอดทน และใช้สติปัญญาอย่างชาญฉลาดในการดําเนินชีวิตในทางสายกลาง ซึ่งการพัฒนา
ชีวิตควรดําเนินการดังนี ้
   2.1  ค้นหาความต้องการของตนเองให้พบว่ามีความต้องการอะไร มีเปฺาหมายใน
การดําเนินชีวิตอย่างไร เช่น ต้องการมีชีวิตที่มีอนาคตก้าวหน้า มีความเป็นอิสระ มีเวลาเพื่อ
ครอบครัวและสังคม มีทรัพย์สินเพียงพอ มีความสุข หลุดพ้นจากความยากลําบาก เป็นต้น 
   2.2  วิเคราะห์ข้อมูลของตนเอง และครอบครัว จะทําให้รู้สถานภาพ รู้สาเหตุของ
ปัญหา รู้ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รู้ผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน
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เทคโนโลยี ด้านวัฒนธรรมและด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  โดยสามารถวิเคราะห์ในแต่ละ
ด้านได้ดังนี ้
    1)  ศักยภาพของตนเอง เช่น ความรู้ ความสามารถ ความชํานาญ (ทักษะ) ชื่อเสียง 
ประสบการณ์ ความมั่นคง ความก้าวหน้า สภาพทางการเงิน การสร้างรายได้ การใช้จ่าย การออม 
คุณธรรมและศีลธรรม 
    2)  ศักยภาพของครอบครัว เช่น วิถีการดํารงชีวิต ภาวะเศรษฐกิจของครอบครัว 
ความเชื่อ ทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรม ประเพณี คุณภาพชีวิตของคนในครอบครัว ฐานะทางสังคม 
ฐานะทางการเงินที่เป็นทรัพย์สินและหนี้สินของครัวเรือน รายได้รายจ่ายของครัวเรือน เป็นต้น 
   2.3  วางแผนการดําเนินชีวิต  
    1)  พัฒนาตนเองให้มีการเรียนรู้ต่อเน่ือง (ใฝูเรียนรู)้ สร้างวินัยให้เกิดขึ้นแก่ตนเอง 
โดยเฉพาะวินัยทางการเงิน 
    2)  สร้างนิสัยที่มีความคิดก้าวหน้ามุ่งมั่นในเปฺาหมายชีวิต หมั่นพิจารณาความคิด 
ตัดสินใจแก้ปัญหาเป็นระบบโดยใช้ความรู้ (ที่รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง) มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง สังคม และครอบครัว 
    3)  หมั่นบริหารจิตใจให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต รักชาติ เสียสละ สามัคคี เที่ยง
ธรรม มีศีลธรรม 
    4)  ควบคุมจิตใจให้ตนเองมีความประพฤติในสิ่งที่ดีงาม สร้างสรรค์ความ
เจริญรุ่งเรือง 
    5)  พัฒนาจิตใจให้ลด ละ เลิก อบายมุข กิเลส ตัณหา ความโกรธ ความหลง  
    6)  เสริมสร้างและฟื้นฟูความรู้และคุณธรรมของตนเอง และครอบครัว เช่น เข้า
รับการฝึกอบรม ฝึกทักษะในวิชาการต่าง ๆ หรือวิชาชีพ หมั่นตรวจสอบ และแก้ไขข้อบกพร่องอย่าง
สม่ําเสมอ 
    7)  ปรับทัศนคติในเชิงบวก และมีความเป็นไปได้  
   2.4  จดบันทึกและทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย  
   2.5  สรุปผลการพัฒนาตนเองและครอบครัว โดยพิจารณาจาก  
    1)  ร่างกายมีสุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง  
    2)  อารมณ์ต้องไม่เครียด มีเหตุมีผล มีความเชื่อมั่น มีวิธีการคิดเป็นระบบเป็นขั้น
เป็นตอน มีแรงจูงใจกล้าคิดกล้าทํา ไม่ท้อถอยหรือหมดกําลังใจเมื่อประสบปัญหาในชีวิต 
    3)  สิ่งเหล่านี้ควรลด ละ เลิก ได้แก่ รถปฺายแดง เงินพลาสติก โทรศัพท์มือถือ 
สถานเริงรมย์ เหล้า บุหร่ี การพนัน 
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 จะเห็นได้ว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นแนวคิดและแนวทางการดําเนินชีวิตที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  พระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยเพื่อนําไป
เป็นหลักคิดและแนวทางการดําเนินชีวิต ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันที่เร็วและ
แรงสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ทุกอาชีพ ทุกชนชั้น ทุกชาติ ทุกศาสนา และทุกพื้นที่ ทั้งในระดับ
ครอบครัว ระดับชาติ และระดับประเทศ ภายใต้การดําเนินชีวิตทางสายกลาง เพื่อสร้างฐานรากของ
ชีวิตให้มั่นคงแข็งแรง มุ่งสู่การพึ่งตนเอง และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่างยั่งยืน เพื่อก้าวสู่ความสุขความร่มเย็น
ของคนทั้งแผ่นดิน 
 สรุปได้ว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การดําเนินชีวิตบนทางสายกลาง 
(มัชฌิมาปฏิปทา) ไม่เร็วหรือช้าจนเกินไป โดยยึดหลักของความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมี
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี เพื่อปฺองกันแรงปะทะอันไม่พึงประสงค์ทั้งปวง ภายใต้เงื่อนไขคุณธรรมที่ประกอบ
ขึ้นจากความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน แบ่งปัน และเงื่อนไขความรู้ คือ ความรอบรู้ ความรอบคอบ 
และความระมัดระวังในการนําวิชาการต่าง ๆ ไปใช้ในการวางแผนและการดําเนินการอย่างมีสติ และ
ปัญญารู้เท่าทัน เพื่อมุ่งสู่เปฺาหมายที่เป็นความสุขของชีวิต ความสมดุล ความมั่นคง การพึ่งพาตนเอง 
และพึ่งพากันเองอย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดที่ชี้ถึงแนวทางการดํารงชีวิตและปฏิบัติตนของ
ประชาชนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ซึ่งชุมชนริมคลองบางกอก
น้อยตอนบน เป็นชุมชนที่อยู่ใกล้กรุงเทพมหานคร แต่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ฟฺุงเฟฺอ ไม่ฟุูมเฟือยมา
ตั้งแต่อดีต  
 จารุวรรณ พุ่มสงวน (25 56 : สัมภาษณ์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบางขนุนได้เล่าถึงการ
ดําเนินงานที่ได้สานต่อ การดําเนินชีวิตของบรรพบุรุษเร่ือยมาจากอดีต ซึ่งใช้หลักในการปกครองดูแล
ลูกบ้านในชุมชนบางขนุนจนประสบความสําเร็จ โดยยึดหลักการแนวทางปฏิบัติภายใต้นิยามความ
พอเพียง 3 คุณลักษณะคือ 
 ความพอประมาณ  ในการผลิตและบริโภคจากภูมิหลังการเกษตรของครอบครัวที่เป็น
ชาวสวนด้ังเดิม 
 ความมีเหตุผล  พิจารณาเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคํานึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
 การมีภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี  ด้วยการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ 
 การยึดหลักบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลโดยสนับสนุน ให้คนในชุมชนบางขนุนอยู่
ร่วมกันอย่างเป็นสุข ภายใต้เงื่อนไขให้อยู่ในระดับพอเพียง ต้องอาศัยทั้งความรู้ และคุณธรรมเป็น
พื้นฐาน กล่าวคือ  
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 เงื่อนไขความรอบรู้ เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและนําความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้
เชื่อมโยงกัน 
 เงื่อนไขคุณธรรม มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและ
กันมีความเพียร และใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิต 
 ประเวศ  วะสี (2542  : 4-6) นักวิชาการอีกท่านหนึ่ง ที่ได้ทําการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการ
ดํารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่มีรูปแบบเป็นทางสายกลาง หรือเศรษฐกิจแบบมัชฌิมาปฏิปทา 
เพราะเชื่อมโยงทุกเร่ืองเข้าด้วยกัน ทั้งเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยเสนอ
แนวคิดดังน้ี 
  1.  พอเพียงสําหรับทุกคนทุกครอบครัว ไม่ใช่เศรษฐกิจแบบทอดทิ้งกัน  
  2.  จิตใจพอเพียง ทําให้รักและเอื้ออาทรคนอ่ืนได้ คนที่ไม่พอ จะรักคนอ่ืนไม่เป็นมี
ความเห็นแก่ตัว   แต่กลุ่มคนที่รักกันจะถูกทําลายได้ยากมาก 
  3.  สิ่งแวดล้อมพอเพียง การอนุรักษ์และเพิ่มพูนทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทําให้ยังชีพ
และทํามาหากินได้ เช่น การทําเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งได้ทั้งอาหาร สิ่งแวดล้อม และเงินด้วย 
  4.  ชุมชนเข้มแข็งพอเพียงเป็นการรวมตัวกันในชุมชนที่เข้มแข็งจะทําให้สามารถ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ เช่น ปัญหาสังคม ปัญหาความยากจน หรือปัญหาสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
  5.  ปัญหาพอเพียง มีการเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ และปรับตัวได้อย่างต่อเน่ือง  
  6.  อยู่บนพื้นฐานวัฒนธรรมพอเพียง คือการที่กลุ่มชนมีวิถีการดําเนินชีวิตที่สัมพันธ์
อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย และรากฐานทางวัฒนธรรมของตน ซึ่งการดําเนินชีวิตภายใต้
รูปแบบของการมีวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับตนน้ัน จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบใด ๆ 
ที่ร้ายแรงต่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนได้ สิ่งเหล่านี้เอ้ือประโยชน์ต่อครรลองชีวิตของคน
ทั้งสิ้น 
  7.  มีความมั่นคงพอเพียง ไม่ใช่วูบวาบเดี๋ยวจน เดี๋ยวรวยกะทันหัน เด๋ียวไม่มีกิน ไม่มี
ใช้ ถ้าเป็นเช่นนั้นมนุษย์อาจตกอยู่ในภาวะที่ทนไม่ไหว สุขภาพจึงเสีย เครียดรุนแรง เศรษฐกิจ
พอเพียงที่มั่นคงจะทําให้สุขภาพจิตดี 
   เมื่อทุกอย่างพอเพียงก็เกิดความสมดุล   ความสมดุลคือความเป็นปกติแบบยั่งยืนวิถีชีวิต
ดั้งเดิมของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบนจังหวัดนนทบุรี จึงมีความสุขภายใต้อาชีพ
เกษตรกรรมที่มีการทํามาหากินด้วยการปลูกผลไม้พอกินพอขาย สร้างชื่อเลื่องลือถึงคุณภาพผลผลิต
ของผลไม้ใกล้เมืองบางกอกมาช้านานเป็นชุมชนที่มีความรักความสามัคคีกันในกลุ่ม รักษา
วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของท้องถิ่นของตนเองให้มีความเป็นชนบทที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์ของความ
เชื่อ และการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตั้งแต่อดีต  
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  3.3   แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่อันเนื่องมาจาก

พระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 ที่ถือว่าเป็น

ลักษณะพิเศษที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ การมุ่งเน้นให้ผลของการดําเนินงานนั้นตกถึงมือ

ประชาชนโดยตรงเป็นเบื้องแรก เพื่อบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้าคือ “การพออยู่ พอกิน” ขณะเดียวกัน

ก็ปูพื้นฐานไว้สําหรับความ “อยู่ดี กินด”ี ต่อไปในอนาคตด้วย ดังนั้นจึงมีลักษณะของการมอง

ผลสําเร็จที่เป็นการ “คุ้มค่า” มากกว่าการ “คุ้มทุน” ดังพระราชกระแสว่า “ขาดทุนคือกําไร” (Our 

loss is our gain) กําไรน้ันคือความอยู่ดีมีสุขของประชาชนที่จําเป็นต้องลงทุน แต่ก็เป็นการลงทุนที่ 

“คุ้มค่า” แม้จะไม่กลับมาเป็นตัวเงิน คือ “กําไร” ตามนัยธรรมดาในตอนแรก เป็นต้น 

 นอกจากนี้ แนวความคิดและทฤษฎีดังกล่าว ยังมีลักษณะของการ “ไม่ติดตํารา” คือ

เป็นการพัฒนาที่อนุโลม และ รอมชอมกับสภาพธรรมชาติ และสภาพของสังคมจิตวิทยาแห่งชุมชน

และต้องไม่ผูกมัดติดกับวิชาการและเทคโนโลยีที่แข็งตัว และไม่เหมาะกับสภาพที่แท้จริงของคน

ไทยอันจะทําให้การดําเนินงานในโครงการไม่สามารถบรรลุผลสําเร็จได้อย่างสมบูรณ์เต็มที่ 

 แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เห็นสมควรยกขึ้นมา

กล่าวไว้อีกประการหนึ่งก็คือ การสร้างความรู้ รัก สามัคคีและการร่วมมือร่วมแรงใจกันทํา โดยปรับ 

ลดอัตวิสัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มักจะต่างคนต่างทําและยึดติดการเป็นเจ้าของที่สําคัญให้เป็น

การร่วมกันโดยไม่มีเจ้าของเป็นสําคัญ และสามารถอํานวยประโยชน์สูงสุดให้แก่ประชาชนและ

เกษตรกร ดังเช่นในกรณีของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ที่เป็นรูปแบบใหม่

ของการบริหารที่เป็นการ “บริการรวมจุดเดียว” และ “การบริการเบ็ดเสร็จ” หรือ  “One stop service 

for the farmers” ที่เกิดขึ้นเป็นคร้ังแรกในระบบบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยอย่างแท้จริง 

 ดังนั้นโครงการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดําริจึงเกี่ยวข้องอยู่กับเร่ืองของการ

พัฒนาปัจจัยการผลิตต่างๆ เช่น ดิน น้ํา ที่ทํากิน ทุน และความรู้ด้านเกษตรกรรม การอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อม ดังพระราชดํารัสที่พระราชทานเป็นข้อคิด  (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ

ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ, 2539 : 16) ที่ว่า 

 

“...แบบรื้อทั้งหมด ฉันไม่เห็นด้วย อย่างบ้านคนอยู่ เราบอกบ้านนี้มันผุตรงโน้น 
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 มันผุตรงนี้ ไม่คุ้มที่จะไปซ่อม ตกลงรื้อบ้านนี้ระเบิดเลย เราจะไปอยู่ที่ไหน ไม่มี  

 ที่อยู่ก็ต้องค้ําเสียก่อน แล้วก็ค่อยๆดูตรงนี้ยังอยู่ได้ ไปรื้อตรงโน้นแล้วค่อยๆสร้าง  

 แล้วมารื้อตรงห้องนี้ ที่ทําจะต้องค่อยๆทําจะไประเบิดหมดไม่ได้ …” 

 จากพระราชดํารัสข้างต้นน้ี เห็นได้ชัดเจนว่า ทรงเล็งเห็นถึงความจําเป็นเร่งด่วน

เป็นอันดับแรกของการพัฒนา และสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน

เฉพาะหน้าฉุกเฉินรอไม่ได้ อาจเกิดความเสียหายหากช่วยเหลือไม่ทันเหตุการณ์มากกว่าการให้

ความสําคัญกับการพัฒนาที่ยึดติดรูปแบบการพัฒนาประเทศ ซึ่งมุ่งเน้นความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ (Economic Growth) โดยคํานึงถึงตัวเลขมูลค่าผลิตภัณ ฑ์ มวลรวมประชาชาติและรายได้

เฉลี่ยประชาชาติเป็นเคร่ืองชี้วัดความเจริญ แต่มิได้ให้น้ําหนักความเจริญเติบโตที่สมดุลโดยเฉพาะ

พื้นที่ชนบทห่างไกล มิได้รับการเอาใจใส่เท่าที่ควร เน่ืองจากพื้นที่เหล่านี้ขาดศักยภาพทางการ

พัฒนาอย่างพอเพียง ฉะนั้นโครงการของพระองค์จึงมุ่งสู่ชนบทโดยทรงเลือกท้องที่ทุรกันดาร

ห่างไกล และให้ความสําคัญแก่พื้นที่เหล่านี้เป็นอันดับแรก ซึ่งการดําเนินการพัฒนาตามแนว

พระราชดําริในลักษณะนี้ ถือได้ว่าเป็นการลดช่องว่างของการพัฒนาประเทศ เป็นการเสริมการ

พัฒนาในพื้นที่ ที่กระบวนการพัฒนาของรัฐเข้าไปไม่ถึง ไม่ได้ริเร่ิมเข้าไปดําเนินการ 

3.4  แนวพระราชด าริเกี่ยวกับการพึ่งตนเอง 

  สําหรับขั้นตอนที่สําคัญที่สุดของการพัฒนาตามแนวพระราชดําริน้ันคือ การ

พัฒนาที่ทําให้ประชาชนสามารถ “พึ่งตนเองได้” และอยู่ภายใต้ระบบสังคมอย่างเป็นสุข ดังพระราช

ดํารัสที่ว่า 

“...การเข้าใจถึงสภาพการณ์ของผู้ที่เราจะช่วยเหลือนั้นเป็นสิ่งสําคัญที่สุด การ

ช่วยเหลือให้เขาได้รับสิ่งที่เขาควรจะได้รับตามความจําเป็นอย่างเหมาะสม จะเป็นการช่วยเหลือที่

ได้ผลที่สุด เพราะฉะนั้นในการช่วยเหลือแต่ละคร้ัง แต่ละกรณีจําเป็นที่เราจะพิจารณาถึงความ

ต้องการและจําเป็นก่อนและต้องทําความเข้าใจ สมควรที่จะได้รับความช่วยเหลืออย่างไร เพียงใดอีก

ประการหนึ่งในการช่วยเหลือนั้น ควรยึดหลักสําคัญว่าเราจะต้องช่วยเขาเพื่อให้เขาสามารถช่วย

ตนเองได้ต่อไป...” 

  จากพระราชดํารัสข้างต้นจะเห็นได้ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลย

เดชมหาราช รัชกาลที่ 9  ทรงมีพระราชวินิจฉัยเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร
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ให้แก่องค์กรของรัฐได้ตระหนักถึงการมุ่งพัฒนาให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบความ

เดือดร้อนให้กระทําไปโดยความจําเป็นและเหมาะสม โดยจะต้องคํานึงถึงผลการช่วยเหลือที่ราษฎร

ได้รับ คือจะต้องสามารถขจัดปัญหาความเดือดร้อนได้และราษฎรน้ันจะต้องมีส่วนร่วมในการขจัด

ปัญหา รวมทั้งหน่วยงานราชการจะต้องร่วมกันชี้แนะอธิบายให้ราษฎรเกิดความรู้ ความสามารถที่

จะดูแลตนเองต่อไปได้ มิใช่เพียงแต่ทุ่มเทการพัฒนาลงไปโดยไม่ศึกษาความเป็นไปได้หรือ

สอบถามความต้องการจากราษฎรหรือมองปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรให้เกิดความเข้าใจอย่าง

ถ่องแท้เสียก่อน เพื่อแก้ปัญหาได้ตรงจุด (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ, 2539 : 17) 

  นอกจากแนวพระราชดําริเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร การ

มีส่วนร่วมและการพึ่งตนเอง ซึ่งมีขั้นตอนการพัฒนาที่ต่อเน่ืองกันมา โดยมีจุดประสงค์ทางการ

พัฒนาที่มุ่งเน้นไปสู่การพึ่งพาตนเองของประชาชนอย่างเป็นสุขแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระราชวินิจฉัยเพิ่มเติมว่า ควรจะสร้างเสริมสิ่งที่ชาวบ้านในชนบท

ขาดแคลนและมีความต้องการใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงในการนําไปประกอบอาชีพเกษตรโดยใช้

เทคโนโลยีสมัยใหม่ พระองค์จึงได้ทรงเน้นถึงความจําเป็นต้องมี “ตัวอย่างของความสําเร็จ” ที่

ราษฎรใช้เรียนรู้และนําไปปฏิบัติเองได้ จึงมีพระราชดําริให้จัดต้ัง “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ” ขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาทดลอง วิจัยและ

แสวงหาความรู้ เทคนิควิชาการสมัยใหม่ที่ราษฎร “รับได้” นําไป “ดําเนินการเองได้” และเป็น

วิธีการที่ “ประหยัด” เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องที่ 

  ลักษณะของศูนย์การศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดํารินั้น นับเป็น

จุดสําคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริหารงาน จากการที่ส่วนราชการต่างคนต่างทํา มา

สู่การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและร่วมกันในการให้บริการแก่ประชาชน ณ 

สถานที่เดียวกัน อันเป็นรูปแบบของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Service) ดังจะเห็น

ได้จากพระราชดํารัสเกี่ยวกับเร่ืองนี้ (สํานักคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ อัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริ, 2547 : 262) ตอนหน่ึงว่า 

“...กรมกองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประชาชนทุกด้าน สามารถแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น ปรองดองกัน ประสานงานกัน ตามธรรมดาแต่ละฝูายต่างมีศูนย์ของตน แต่ว่า
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อาจจะมีงานถือว่าเป็นศูนย์ของตนเอง คนอื่นไม่เกี่ยวข้อง และศูนย์การพัฒนาฯ เป็นศูนย์ที่

รวบรวมกําลังทั้งหมดของเจ้าหน้าที่ทุกกรมกองทั้งในด้านเกษตรหรือในด้านสังคม ทั้งใน

ด้านหางานการส่งเสริมการศึกษามาอยู่ด้วยกันก็หมายความว่าประชาชน ซึ่งจะต้องใช้

วิชาการทั้งหลาย ก็สามารถที่จะมาดู ส่วนเจ้าหน้าที่จะให้ความอนุเคราะห์แก่ประชาชนก็มา

พร้อมกันในที่เดียวกันเป็นสองด้านก็หมายถึงว่า ที่สําคัญปลายทางคือประชาชนจะได้รับ

ประโยชน์และต้นทางของผู้เป็นเจ้าหน้าที่จะให้ประโยชน์...”  ซึ่งสรุปลักษณะที่สําคัญของ

เศรษฐกิจพอเพียงในประเด็นสําคัญดังนี้ 

1) กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติในทางที่ควร

จะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา

และเป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและ

วิกฤต เพื่อความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา 

2) คุณลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ใน 

ทุกระดับโดยเน้นการปฏิบัติบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 

3) คํานิยามความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะ พร้อมๆ กันดังนี้ 

  (1) ความพอประมาณ หมายถึงความพอดีไม่น้อยเกินไปและไม่มาก

เกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น เช่น การผลิต และการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ 

  (2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียง

นั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดว่า

จะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆ อย่างรอบคอบ 

  (3) การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับ

ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์

ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล 

4) เงื่อนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น 

ต้องอาศัยทั้งความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 
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  (1) เงื่อนไขความรู้ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ ความรอบคอบ ที่จะนําความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อ

ประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

  (2) เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนัก

ในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดําเนินชีวิต 

5) แนวทางปฏิบัติ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน ทั้งด้าน

เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรมความรู้และเทคโนโลยี 

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดที่ชี้ถึงแนวการดํารงอยู่และ

ปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการ

พัฒนาและการบริหารประเทศให้ประชาชนดําเนินชีวิตไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนา

เศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวหน้าต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ โดยคํานึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 

รวมถึงความจําเป็น ที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิด

จากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และ

ความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งในการนําวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดําเนินการ

เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้าน

วัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

 บัณฑร อ่อนคํา (2542 : 39-45) ให้ความเห็นจากประสบการณ์การทํางานเนิ่นนานใน

องค์กรพัฒนาเอกชนนั้น มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด รวมถึงการปฏิบัติเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงไม่

มากก็น้อย โดยพิจารณาจากกิจกรรมที่มีการปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ ขณะปฏิบัติงานในองค์กรพัฒนา

เอกชน NGO ดังนี้ 

   1. การกระทํากิจกรรมใดๆ ก็ตามเพื่อตอบสนองต่อการอยู่รอดของชีวิตระยะแรก  NGO 

จะเร่ิมกิจกรรมที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการจําเป็นของประชาชนอย่างเร่งด่วน ประกอบ

กับกิจกรรมที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนมากที่สุด ดังน้ัน จึงมีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ 

เพื่อมุ่งให้เกิดการเชื่อมโยงกับธนาคารพาณิชย์ จัดตั้งกลุ่มธนาคารข้าว เพื่อให้มีผู้ถือหุ้นตามหลัก 

เศรษฐศาสตร์-ธุรกิจ หรือการจัดตั้งร้านค้าประจําหมู่บ้าน เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการเชื่อมโยง
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ประชาชนเข้ากับระบบตลาด แนวคิดดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า NGO มุ่งใช้ประโยชน์จากกิจกรรมทั้ง 3 

ประการ เพื่อเชื่อมโยงให้ประชาชนมีความสัมพันธ์กับระบบตลาดและหันเหความสนใจของ

ประชาชนให้ดํารงชีวิตแบบพึ่งตนเองเป็นหลัก 

 ธนาคารข้าวที่ NGO จัดต้ัง เป็นการริเร่ิมแก้ปัญหาการอยู่รอดของประชาชน โดยเร่ิมจาก

การฟื้นฟูคุณค่าเดิมๆ ของชุมชนไทย ได้แก่ การแบ่งปัน และการให้ความร่วมมือ มีความสามัคคีใน

ชุมชน เช่นเดียวกับกลุ่มออมทรัพย์ที่จัดต้ังขึ้น เพื่อปฺองกันการกู้ยืมเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงจากกลุ่ม

นายทุนซึ่งจะเรียกกลุ่มออมทรัพย์นี้ว่า “กลุ่มสัจจะ” อันแสดงให้เห็นถึงการให้คําสัญญา ให้คําสัตย์

ว่าจะอดออม ไม่ฟุูมเฟือยกับการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันน่ันเอง นอกจากนั้นเงื่อนไขในการกู้ยืมเงิน

ในกลุ่มสัจจะนั้น ก็มีจุดประสงค์เพียงให้สมาชิกกู้ไป เพื่อตอบสนองความจําเป็นของครอบครัวเพียง

เท่านั้น ซึ่งทําให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ 

 2. การกระทํากิจกรรมใดๆ ก็ตามเพื่อให้เกิดการพึ่งตนเอง กิจกรรมประเภทนี้มักจะมีการ

ส่งเสริมออกมาในรูปแบบที่หลากหลายแตกต่างกันไป เป็นกิจกรรมที่ลดการพึ่งพาตลาดในการผลิต 

เช่น การจัดต้ังธนาคารโค-กระบือ เพื่อลดการพึ่งพิงเทคโนโลยีสมัยใหม่และปุ๋ยเคมี ที่รังแต่จะทําให้

เกษตรกรต้องเสียเงินไปกับการซื้อวัตถุดิบต่างๆ เหล่านั้นมาใช้เพื่อการผลิตพืช หรือการทํา

การเกษตรแบบผสมผสานอันมีจุดประสงค์เพื่อการดํารงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง ดังต่อไปนี้ 

 2.1.  การปลูกจิตสํานึกให้เกิดความสํานึกที่จะเปลี่ยนรูปแบบจากเชิงพาณิชย์มาเป็น

การผลิตเพื่อการมีชีวิตรอด และนําออกมาขายเมื่อมีส่วนเกินจากการเก็บไว้บริโภค 

  2.2. ใช้แรงงานในครอบครัวเป็นทุนสําคัญและใช้ปุ๋ยคอกแทนการใช้ปุ๋ยเคมีในการ

เพาะปลูกพืชผล  

  2.3.  การปฺองกันชีวิตความเป็นอยู่ โดยเกษตรกรสามารถรอเวลา ที่จะขายผลผลิตมี

ราคาสูงขึ้นได้ เน่ืองจากเกษตรกรไม่มีความจําเป็นต้องจําหน่ายส่วนเกินจากการเพาะปลูกพืช 

สําหรับการบริโภคในครอบครัวให้แก่บุคคลอ่ืนแต่อย่างใด 

  2.4. การมีชีวิตสมถะเรียบง่าย ไม่ฟฺุงเฟฺอ ไม่ฟุูมเฟือย จะเห็นได้ว่าแนวคิดเร่ือง

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่เอ้ือประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตของประชาชนในชนบทเป็นอย่าง

มาก เช่น ผลการศึกษาของ ทรงชัย ติยานนท์ (2541 : 412) ที่ศึกษาพบว่าร้อยละ 92.30 ของเกษตรกร

ที่ยืมเงินในวงเงินไม่เกิน 40,000 บาทของธนาคารกสิกรไทย สาขาหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เห็น
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ว่าชุมชนที่ทําการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง จะทําให้เกิดความพึงพอใจในชีวิตร้อยละ 93.60 เห็น

ว่า ความรู้ความสามัคคีของประชาชนในชุมชนทําให้ชุมชนเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ และใน

ด้านสุขภาพอนามัย พบว่า ร้อยละ 90.40 เห็นว่าการบริโภคอาหารที่ปราศจากสารเคมีต่างๆมีผลให้

ประชาชนมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเป็นต้น 

 จากปัญหาด้านต่างๆที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นว่า เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริเป็น

ปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการดํารงอยู่และการปฏิบัติตน ในทางที่ควรจะเป็นและสามารถนําไป

ประยุกต์ใช้ได้จริงในทุกระดับและทุกด้านของสังคม ทั้งนี้ควรมีการนําเน้ือแท้ของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับสภาพความเป็น

จริง สติปัญญา และวิถีการดําเนินชีวิตของไทย 

 เสรี พงศ์พิศ (2542 : 44-49) ได้สะท้อนมุมมองจากประสบการณ์ในการทํางานกับ

ชุมชนว่า เศรษฐกิจพอเพียงในความหมายของชาวบ้านจะใกล้เคียงกับความสามารถในการ

พึ่งตนเองมากที่สุด ซึ่งครอบคลุมใน 7 ประเด็นได้แก่ 

 1. การเกษตร (เกษตรยั่งยืน เกษตรธรรมชาติ เกษตรผสมผสาน)  

 2. สิ่งแวดล้อม (สิ่งแวดล้อมชุมชน ดิน น้ํา ปูา)  

 3. สุขภาพชุมชน (การพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพของชุมชน) 

 4. กระบวนการเรียนรู้ (หัวใจหลักของการไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน)  

 5. อุตสาหกรรมชุมชน (การแปรรูปผลผลิตจากธรรมชาติ และอุตสาหกรรม

ท้องถิ่นทดแทน) 

 6. ธุรกิจชุมชน (การบริหารจัดการทรัพยากร และผลผลิตต่างๆ)  

 7. กองทุนและสวัสดิการชุมชน (สถาบันการเงินชุมชน กองทุนชุมชน และระบบ

สวัสดิการชุมชน) 

  อําพล  เสนาณรงค์ (2546 : 9-11) อธิบายถึงความหมาย ปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง หมายถึง การพยายามพึ่งตนเอง ช่วยตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ ให้พอมีพอกิน 

โดยเฉพาะอาหารและที่อยู่อาศัย ส่วนที่ไม่สามารถผลิตเองได้ก็แลกเปลี่ยนหรือซื้อจากภายนอกบ้าง 

แต่ควรซื้อและใช้ของจากที่ผลิตได้ในท้องถิ่นหรือในประเทศให้มากที่สุด พยายามก่อหนี้ให้น้อย
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ที่สุดและควรมีชีวิต ความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย พอใจในสิ่งที่ได้รับมาโดยชอบธรรม ไม่ฟฺุงเฟฺอ 

ฟุูมเฟือย เพื่อให้รายจ่ายไม่เกินรายรับ 

  สรรเสริญ วงศ์ชอุ่ม (2546  : 25) ได้อธิบายถึง การสร้างจิตสํานึกต่อการยึดหลัก

แนวปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการปลูกฝังและปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนให้มี

ความรู้จักพอ ใช้จ่ายอย่างประหยัดไม่ฟฺุงเฟฺอ  ไม่สุรุ่ยสุร่าย ไม่โลภ พึ่งพาตนเองให้มากขึ้น มีความ

เพียร มีหลักธรรมประจําใจ ต้องให้คนมีความเชื่อและศรัทธา ในแนวทางดําเนินชีวิตเช่นน้ี หาก

ขยายผลออกไปได้มาก และยึดถือปฏิบัติกันเป็นส่วนใหญ่ ความก้าวหน้าที่ดีก็เกิดขึ้นกับตนเองและ

ประเทศโดยรวม วิธีสร้างจิตสํานึกคงมีหลายวิธี ตามความเหมาะสมของแต่ละคน อย่างน้อยก็ควร

หันกลับมาพิจารณาดูตัวเองว่า วิถีชีวิตที่ดําเนินอยู่ทุกวันนี้พอเพียงอย่างมีเหตุผลหรือไม่ หากจะไม่

หาวิธีการให้พอเพียงอย่างมีเหตุผลได้อย่างไร 

  นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2546 : 151-153)  ได้ให้ความคิดเห็นว่าปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง คือวัฒนธรรมไม่ใช่เทคนิคการเพาะปลูก แต่เป็นศีลธรรมความไม่ละโมบและการประหยัด 

เศรษฐกิจพอเพียงเปิดโอกาสให้ทุกคนพออยู่ได้ แตกต่างจากการคิดในด้านเทคนิค ถ้าคิดแต่ด้าน

เทคนิคก็จะย้ําเฉพาะคน ทําให้เกิดการเอาตัวรอด ซึ่งไม่ตรงกับอุดมการณ์ของเศรษฐกิจพอเพียง การ

คิดทางเทคนิคทําให้คนไม่เชื่อมโยงกัน ไม่มีความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ของสมาชิกในชุมชนที่มีให้แก่

เพื่อนบ้านและธรรมชาตินั้น ถือเป็นสองด้านของเหรียญเดียวกัน แนวคิดนี้สอดคล้องกับอุดมการณ์

ของชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่จะคํานึงถึงการพึ่งพาอาศัยกัน พร้อมๆ กับการรักษาความ

สมบูรณ์ของธรรมชาติไปด้วย โลกทรรศน์ของเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับอุดมการณ์ คือมนุษย์

แต่ละคนไม่ได้เป็นศูนย์กลาง แต่ละคนอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาอาศัยกัน และพึ่งพาธรรมชาติ 

โลกทรรศน์ของเศรษฐกิจพอเพียงส่วนหน่ึงไม่ให้ความสําคัญกับเงิน โดยถือว่าเงินเป็นเพียงส่วน

หนึ่งที่ช่วยให้ความมั่นคง แต่เงินอย่างเดียวไม่พอ ต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีในชุมชน สิ่งแวดล้อมที่

อุดมสมบูรณ์สามารถพึ่งพาตนเองได้ในเร่ืองปัจจัยยังชีพพื้นฐาน 

  ความสัมพันธ์ทางสังคมของเศรษฐกิจพอเพียง คือความสัมพันธ์ของชุมชนเดิม 

หมายถึงสมาชิกสามารถติดต่อสัมพันธ์กันได้โดยตรง ซึ่งผ่านระบบเครือญาติ มีพิธีกรรมที่มีรากฐาน

ทางวัฒนธรรมรองรับ มีค่านิยมที่เอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ มีความไว้วางใจกันเคารพเชื่อฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่ง
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ค่านิยมเหล่านี้สอดคล้องกับแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง เปฺาหมายหลักของเศรษฐกิจพอเพียงคือ 

ความมั่นคงในปัจจัย 4 ความยั่งยืนของระบบนิเวศ และวิถีชีวิต   

  คณะทํางานโครงการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ทําการสรุปและ

สังเคราะห์ผลการสัมมนาจากการระดมสมองผู้นําชุมชนจากทุกภาคของประเทศไทย ที่ร่วมกัน

ทบทวนถึงกิจกรรมต่างๆ ในการดําเนินชีวิตประจําวัน พบว่า มีความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง แบ่งได้เป็น 3 ระดับ คือ 

     1. ระดับจิตสํานึก เกิดจากการที่สมาชิกในชุมชนแต่ละคนตระหนักถึง

ความสุขและความพอใจในการใช้ชีวิตอย่างพอดี และรู้สึกถึงความพอเพียง คือ ดําเนินชีวิตอย่าง

สมถะประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงตนเองได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ แม้ว่าระดับความพอเพียงของสมาชิก

แต่ละคนจะไม่เท่าเทียมกัน แต่สมาชิกทุกคนดําเนินชีวิตตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลัก 

3 ประการร่วมกัน ได้แก่ การใช้ชีวิตบนพื้นฐานของการรู้จักตนเอง การคิดพึ่งพาตนเองและพึ่งพา

ซึ่งกันและกัน และการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง  

      2. ระดับปฏิบัติ ผู้นําชุมชนแต่ละพื้นที่ ได้นําหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมา

ใช้ในระดับปฏิบัติโดยแบ่งเป็น 4 ขั้นได้แก่ 

   2.1 การพึ่งตนเองได้ คือ ต้องพยายามพึ่งตนเองให้ได้ในระดับครอบครัว

ก่อน ให้แต่ละครอบครัวมีการบริหารจัดการอย่างพอดี 

   2.2 การอยู่อย่างพอเพียง คือ การดําเนินชีวิตโดยยึดหลักทางสายกลาง ให้

ตนเองอยู่ได้อย่างสมดุล คือมีความสุขที่แท้โดยไม่ให้รู้สึกขาดแคลนจนต้องเบียดเบียนตนเอง หรือ

ดําเนินชีวิตอย่างเกินพอดีจนต้องเบียดเบียนสิ่งแวดล้อม 

   2.3 การอยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทร คือ รู้จักการให้ และแบ่งปัน ซึ่งจะทําให้

เกิดวัฒนธรรมที่ดี อีกทั้งเป็นการช่วยลดความเห็นแก่ตัว และสร้างความพอเพียงให้เกิดขึ้นในจิตใจ 

   2.4 การอยู่ดียิ่งขึ้นด้วยการเรียนรู้ คือ ต้องรู้จักพัฒนาตนเอง โดยการเรียนรู้

จากธรรมชาติและประสบการณ์ เพื่อให้เกิดการระมัดระวังในการกระทําใดๆ ต่อไป 

  3. ระดับปฏิเวธ (ผลที่เกิดจากการปฏิบัติ) คือ การวัดผลจากการปฏิบัติตาม 

หลักการข้างต้น กล่าวคือ สมาชิกในแต่ละชุมชนได้พัฒนาชีวิตของตนเองให้ดีขึ้น โดยเร่ิมจากการ
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พัฒนาจิตใจให้เกิดความพอเพียงในทุกระดับ ของการดําเนินชีวิต ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชนและ

สังคม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547 : 138-139) 

  ปรียานุช พิบูลสราวุธ (2544  : 72-73) นักวิชาการอีกท่านหนึ่งที่อธิบายความหมาย

และวิเคราะห์ลักษณะร่วมระหว่าง “ความยากจน” (Poverty) และความเปราะบาง ต่อความยากจน 

(Vulnerability) และวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ที่ส่งผลให้จํานวนคนจนและคนที่มีความเสี่ยงต่อ

ความยากจนเพิ่มสูงขึ้น 

  ซึ่งท่านได้เน้นว่า ยุทธศาสตร์ที่กําหนดขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และลด

ความเปราะบางทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนั้นจําเป็นต้องแก้ไขคุณลักษณะที่สําคัญ 2 ประการ ซึ่ง

ได้แก่ 1) ปัจจัยต่างๆ ที่ทําให้เกิดความเปราะบาง 2) การด้อยความสามารถในการตอบสนองต่อ

สภาวการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด (adverse shocks) และในปัจจุบันนี้รัฐบาลได้พัฒนานโยบาย

หลายด้านขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญเพื่อการพัฒนาศักยภาพของประชาชนให้มีความสามารถ

ในการพึ่งพาตนเอง อันจะนําไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ดังต่อไป  

              “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตั้งอยู่บนหลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาที่  

เรียกว่าทางสายกลางและประกอบด้วยปัจจัยหลัก 3 ประการ อันได้แก่ ความพอประมาณ ความมี

เหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกัน 
 

  “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” สามารถแก้ไขข้อจํากัดของกระแสโลกาภิวัตน์

และปัญหาอันสืบเน่ืองมาจากวิกฤตเศรษฐกิจ ทั้งนี้เพราะ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เน้นการ

พัฒนาอย่างสมดุล โดยตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่งของสิ่งต่างๆ และให้ความสําคัญ

กับการพัฒนาความสามารถของประชาชน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาต่อไป 

  มาฆะ ขิตตะสังคะ (2537 : 204-205) ให้ความหมายว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

หมายถึงการให้ความสําคัญในด้านการผลิตเพื่อการยังชีพ และให้พอเพียงต่อความต้องการจําเป็น

พื้นฐานของบุคคลในสังคมนั้นๆก่อนเป็นสําคัญ ให้ประชาชนรู้จักพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ ไม่ฟฺุงเฟฺอ

อยากได้ในสิ่งที่เกินกําลังของตน 

  ฉัตรทิพย์ นาถสุภา (2540 : 1) ศึกษาระบบเศรษฐกิจของชุมชนไทยในอดีต ว่าเป็น

ระบบเศรษฐกิจแบบพอยังชีพ ผลิตพืชผล พืชพันธุ์ไว้เพื่อกินเอง เพื่อใช้เอง ไม่มีระบบการพึ่งพิง
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สังคมภายนอก มีความผูกพันกันสูง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความพอเพียงในตนเอง นับถือระบบ

เครือญาติเป็นสําคัญ และไม่มีการแบ่งชนชั้นกัน เป็นต้น 

  นิคม  มูสิกะคามะ  (2542 : 263) ได้อธิบาย ให้ความเห็นความสําคัญเกี่ยวกับ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่า เป็นแนวทางพัฒนาตามทฤษฎีใหม่ ที่ทําให้ประเทศไทยอยู่ใน

สังคมโลกได้อย่างสง่างามน่าภูมิใจ โดยที่สามารถผลิตทรัพยากร ได้จากภูมิปัญญา และเทคโนโลยี

แบบไทย มีความพอเพียงในครอบครัว ชุมชน มีความเข้มแข็งช่วยตัวเองได้ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่

สอดคล้องกับหลักธรรมคําสอนในศาสนา มีสังคมที่สงบสุข กินดีอยู่ดีขึ้น การผลิตอุดมสมบูรณ์

พอเพียงที่จะค้าขายไปยังต่างประเทศ 

  สุรเกียรติ เสถียรไทย (2542 : 257) ได้กล่าวถึงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่

กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึง การดําเนินชีวิตที่เหมาะสมกับฐานะ 

พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่แบบพอมี พอกินและสามารถดํารงชีวิอยู่ได้ 

  นอกจากนี้บางส่วนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 

(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2545 : 7-10) ได้ชี้แนะและอธิบาย

กล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงไว้ว่าเป็นปรัชญาชี้นําถึงแนวทางการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชน

ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ

ให้ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกา

ภิวัตน์ ความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็นที่จะต้องมีระบบ

ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ

ภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรู้ ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่ง ในการนําวิชาการต่างๆ 

มาใช้ในการวางแผน และการดําเนินการทุกขั้นตอน ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ

ของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีจิตสํานึกใน

คุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรู้ที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร 

ความมีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ

กว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม จากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 
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จากที่กล่าวมาข้างต้นทําให้มองเห็นโดยภาพรวม ถึงการดําเนินชีวิตตามแบบปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงนั้นสําคัญอยู่ที่ความพึงพอใจสิ่งที่ตนเป็น พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่  ไม่ยึดติดกับวัตถุ

นิยมใดๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นแนวทางที่เอ้ือประโยชน์ และเหมาะสมต่อการดําเนินชีวิตของ

ประชาชนชาวไทย ซึ่งส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาวมั่นคงได้  

 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 อมรา  อารีย์ (2550) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองวิถีชีวิตมุสลิมกับเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา

บ้านปิงหลวง อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า 1) วิถีชีวิตคนมุสลิมบ้านปิงหลวงทํา

การเกษตรเพื่อยังชีพแต่ปัจจุบันมีชาวบ้านเพียง 18.30%  ที่ยังทําการเกษตรเป็นอาชีพหลักคือปลูก

ลําไย เพราะเห็นว่าเป็นอาชีพที่คุ้มกว่า ซึ่ง 81%ของชาวบ้านมีอาชีพหลักคือค้าขายและรับจ้าง 2)วิถี

ชีวิตด้านสังคมชาวมุสลิมบ้านปิงหลวงส่วนใหญ่อยู่ในวัยทํางานคือมีอายุอยู่ระหว่าง  15-60 ปี เกือบ

ทั้งหมดมีการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ส่วนใหญ่สมรสแล้ว ประมาณ 2 ใน 3 

ทํางานภายในชุมชน ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันวิถีชีวิตบ้านปิงหลวงมีความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว  

ภายในชุมชน และเพื่อนบ้าน อีกทั้งมีการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือกันทั้งในกลุ่มมุสลิมด้วยกันและกับ

ชาวไทยพุทธที่อยู่หัวและท้ายหมู่บ้านด้วย 3) วิถีชีวิตด้านวัฒนธรรม ชาวมุสลิมบ้านปิงหลวงทุกคน

มีสิทธิและฐานะทางสังคมเท่าเทียมกัน มีการให้เกียรติ ผู้ที่มีจริยธรรมและมีความเคารพ ยําเกรงต่อ

พระอัลลอฮ์ (ซ.บ.) มากที่สุด รวมทั้งยังมีแนวความเชื่อว่าทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ นั้นพระเจ้าสร้าง

มาเพื่อตอบสนองความต้องการในชีวิตของตนและต้องประกอบการงานที่สุจริต 4) ด้านสิ่งแวดล้อม 

บ้านปิงหลวงมีสภาพพื้นที่เป็นที่ลุ่มน้ําท่วมขังในฤดูฝน อีกทั้งเป็นบริเวณแอ่งกะทะของจังหวัด

เชียงใหม่ มีแม่น้ําของสาขาแม่น้ําปิงไหลผ่านหมู่บ้าน มีลําคลองย่อยเพื่อใช้ในการเกษตร โดยมุสลิม

บ้านปิงหลวงส่วนใหญ่มีการต้ังถิ่นฐานในชุมชนมาตั้งแต่เกิด มีลักษณะเป็นเรือนถาวร มีการกําจัด

ขยะโดยแยกเพื่อนําส่วนที่ยังมีประโยชน์ไปใช้ใหม่  และทําการเผาส่วนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว 

 

 สมศรี  จินะวงษ์ (2544) ได้ศึกษาเร่ือง “การวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจและการกระจายรายได้ในชุมชน ที่ใช้แนวเป็นทาง การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง” 

ผลการวิจัยพบว่า 1) แนวคิดการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียงในอดีตและในปัจจุบันมีทั้งสิ่งที่เป็น
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จุดร่วมและจุดต่าง สําหรับจุดร่วมคือการเน้นในเร่ืองพออยู่ พอกิน การพึ่งพาตนเอง การพึ่งพาซึ่งกัน

และกัน การมีความสุขตามอัตภาพโดยไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม จุดต่างคือใน

สภาพปัจจุบันการผลิตเป็นไปเพื่อการตอบสนองความต้องการในการบริโภค ของครัวเรือนและเพื่อ

การค้า การบริโภค เป็นไปทั้งในระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับโลก การจัดสรรหรือการ

แบ่งปันเป็นไปทั้งในระดับชุมชนและระดับรัฐ 2) กระบวนการเรียนรู้กิจกรรมทางเศรษฐกิจพอเพียง

ที่เกิดขึ้นอาศัยปัจจัยการเรียนรู้ทั้งปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก และปัจจัยสภาพแวดล้อม โดยมี

ลักษณะการเรียนรู้ทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและการรวมกลุ่ม จากแหล่งเรียนรู้ ภายในชุมชนและ

ภายนอกชุมชน โดยชุมชนบ้านสุขใจ จังหวัดกาฬสินธุ์ ใช้ศรัทธาในตนเองและกระบวนการ มีส่วน

ร่วม เป็นเคร่ืองหนุนนําการเรียนรู้  

 

 สุพาณี ตั้งตระกูลทรัพย์ (2551  : 108) ได้ศึกษาเร่ืองวิถีชีวิตชุมชน อัมพวากับเศรษฐกิจ

พอเพียง จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัยพบว่า  

            วิถีชีวิตด้านเศรษฐกิจ คนในชุมชนอัมพวาส่วนใหญ่ไม่ได้ทําการเกษตรแต่มีอาชีพ

หลักคือรับราชการ รองลงมาคือค้าขาย เกษตรกรรมและรับจ้างตามลําดับ มีรายได้  ในภาค

การเกษตรเฉลี่ย 5268.23บาท/ครัวเรือน/ เดือน  รายได้นอกภาคการเกษตรเฉลี่ย 10 ,81.84บาท /

ครัวเรือน/เดือน รายจ่ายในภาคเกษตรเฉลี่ย 3970.87บาท/ครัวเรือน/เดือน เงินออมสะสมเฉลี่ย 

27,573.36 บาท/ครัวเรือน/ปี  มีหนี้สะสมในระบบเฉลี่ย 2634.11 บาท/ครัวเรือน/เดือนและหนี้สะสม

นอกระบบเฉลี่ย  10,011.20 บาท/ครัวเรือน มีการให้บริการ Hom Stay ร้อยละ7.20 มีการให้บริการ

ล่องเรือชมหิ่งห้อย ร้อยละ 33.00 และมีการให้บริการนวดสปา สมุนไพรแก่นักท่องเที่ยวร้อยละ 

35.70 การผลิตและการบริโภคมีการปลูกพืชไว้บริโภคเองร้อยละ 36.10 รองลงมาปลูกพืชเพื่อไว้

ขาย ร้อยละ 33.30 และปลูกพืชไว้บริโภคและค้าขาย ร้อยละ 30.60 

   วิถีชีวิตด้านสังคม พบว่า คนในชุมชนอัมพวา มีอายุ 46 ปี มีการศึกษา

ระดับอุดมศึกษามีสถานภาพสมรส โดยส่วนใหญ่ทํางานในพื้นที่ชุมชนและร้อยละ 95 ขึ้นไป มี

ความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในครอบครัวและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับญาติพี่น้อง และเพื่อนบ้าน คนใน

ชุมชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 95 มีการรวมกลุ่มกัน ผู้นําในชุมชนเป็นที่เคารพนับถือได้รับการยอมรับ

จากชุมชน และมีความสามัคคี  
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   วิถีชีวิตด้านวัฒนธรรม พบว่า ผู้ให้ข้อมูลร้อยละ100 มีศาสนสถานเป็นศูนย์รวม

จิตใจ มีความเชื่อความศรัทธาในพุทธศาสนา และร้อยละ 90 ชุมชนคงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะคือ

การเคารพผู้อาวุโสและร้อยละ 96 มีสภาพภูมิประเทศเหมาะสมในการต้ังถิ่นฐานเช่นตลาดน้ํา  การ

ใส่บาตรริมคลองทางเรือและร้อยละ65 วิถีชีวิตในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากส่วนใหญ่ใช้

การคมนาคมทางบก 

   วิถีชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ร้อยละ 80.30 ยังมีทรัพยากร

ดินที่อุดมสมบูรณ์ร้อยละ 96.20 ยังมีน้ําอุดมสมบูรณ์ และร้อยละ 83.80 ชุมชนมีวิธีกําจัดขยะด้วย

การเผาและขุดหลุมฝังกลบ  

 

สําราญ  จูช่วย (2554  : 153) ได้ศึกษาการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนบางขนุน ภายใต้การ

เปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมท้องถิ่น  พบว่า คนในชุมชนบางขนุนมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรม

ดั้งเดิม รักในผืนดินที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร สืบทอดประเพณีของบรรพบุรุษ ทําการเกษตร

ด้วยวิธีทางธรรมชาติเพื่อรักษารสชาติของผลผลิตไว้ และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในครอบครัว  

 

อํานวยพร   ใหญ่ยิ่งและคณะ   (2554 : บทคัดย่อ ) ศึกษาเร่ือง การศึกษาชุมชนเพื่อรองรับ

กิจกรรมการเกษตรเชิงนิเวศตามแนวพระราชดําริของเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาบ้านร่องเย็น 

อําเภอ สอง จังหวัดแพร่ พบว่า ข้อสรุปเกี่ยวกับทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวของบ้านร่องเย็นมี

เอกลักษณ์และโดดเด่นด้านการเกษตรที่มีความหลากหลาย เช่น การปลูกข้าว ยาสูบ พืชผักสวนครัว 

ไม้ผล การเลี้ยงปลา อีกทั้งพิธีกรรมความเชื่อในเชิงเกษตรที่ยังคงอยู่ รวมทั้งเอกลักษณ์ความเป็นวิถี

ล้านนาตะวันออกของประเทศไทย ที่ยังแสดงให้เห็นถึงความเป็นสังคมอยู่เย็นเป็นสุข บรรยากาศ

ความอบอุ่นในการเอาใจใส่แบบญาติพี่น้อง การพึ่งพาช่วยเหลือ รวมถึงวัฒนธรรมการให้ที่สามารถ

พบได้ที่บ้านร่องเย็น และที่สําคัญคือวัฒนธรรมความพอพียงหรือการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง โดย

สังเกตจากการเก็บพืชผักจากพื้นที่ในบ้านหรือจากเพื่อนบ้าน การร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือกิจกรรม

ของชุมชน การนําพืชผลทางการเกษตรมาขายในตลาดชุมชน ซึ่งคนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นผู้ปลูก

พืชและเลี้ยงสัตว์หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นํามาขายแลกเปลี่ยนกันในตลาดของชุมชนบ้านร่องเย็น 

ซึ่งเป็นราคาที่ทุกคนยอมรับได้ ราคาถูก ปริมาณได้มากกว่าตลาดกลางในแห่งอื่น  
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นั่นหมายความว่า ชุมชนบ้านร่องเย็นส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับหลักการแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง และจากการศึกษาทําให้ชุมชน  บ้านร่องเย็นได้ร่วมกันตัดสินใจใช้การท่องเที่ยว

มาเป็นทางเลือกในการพัฒนาชุมชน เนื่องจากการวิเคราะห์ที่พิจารณาว่าเป็นการลงทุนน้อย เพราะ

ใช้ทรัพยากรของบ้านร่องเย็นที่มีอยู่แล้วมาจัดการเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรเพื่อการท่องเที่ยว ส่วน

เร่ืองอื่นๆ ที่ชุมชนต้องการให้มีการพัฒนา ส่วนใหญ่มีอยู่ในแผนการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน

ตําบลทุ่งน้าว  ดังนั้น การนําการท่องเที่ยวมาใช้ในการพัฒนาชุมชน จะต้องได้รับความรู้และความ

เข้าใจอย่างลึกซึ้ง และเกิดผลกระทบน้อยที่สุดกับวัฒนธรรมธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม หรือสังคม อีก

ทั้งการจัดการท่องเที่ยวนั้นจะต้องใช้หลักการของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ เพื่อ

ชุมชนมองว่าเป็นเพียงอาชีพเสริม และจะต้องไม่กระทบต่อวิถีดั้งเดิมหรืออาชีพหลักของตน 

 

 

จากแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้นํามาสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย

ดังนี ้
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

วิถีชีวิตคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี ที่สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง        

 

 

                                 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

ภาพท่ี 5  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

1. วิถีชีวิตของคนในชุมชนริมคลอง 

บางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี  

ในปัจจุบัน 

2. วิถีชีวิตคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อย

ตอนบนฝั่งบางกรวย จังหวัดนนทบุรีที่สอดคล้อง

กับแนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านเศรษฐกิจ 

- อาชีพ รายได้ รายจ่าย  

เงินออม ทรัพย์สิน หนี้สิน การผลิต 

การบริโภค 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(3ห่วง 2 เงื่อนไข) 

3 องค์ประกอบ 

- ความพอประมาณ 

- ความมีเหตุผล 

- ความมีภูมิคุ้มกัน 

2 เงื่อนไข 

- ความรู้ 

- คุณธรรม 

ด้านสังคม 

- การอยู่ร่วมกันความสามัคคี การรวมกลุ่ม 

- ความเข้มแข็งของผู้นําและชุมชน 

ด้านวัฒนธรรม 

- เอกลักษณ์ไทย ศาสนา 

- วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น การวิเคราะห์และตีความร่วม 

ด้านส่ิงแวดล้อม 

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ดิน – น้ํา – ขยะ 

ความสอดคล้องและไม่สอดคล้องปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงกับวิถีชีวิตคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อย

ตอนบนฝั่งบางกรวย 

สอดคล้อง 

ความสมดุลมั่นคงยั่งยืนทาง

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

และส่ิงแวดล้อม 



 

บทที่ 3 

 

     วิธีด าเนินการวิจัย  

 

การศึกษาเร่ืองวิถีชีวิตชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี   ผู้วิจัยก าหนด

พื้นที่ในการศึกษาริมคลองบางกอกน้อยตอนบน  ฝั่งอ าเภอบางกรวยครอบคลุมพื้นที่  4 ต าบล คือ  

 เทศบาลต าบลปลายบางประกอบด้วย (หมู่ 3 และ หมู่ 4)  

  อบต.บางสีทอง ประกอบด้วย (หมู่ 2 และ หมู่ 3)  

  อบต.บางขุนกอง ประกอบด้วย (หมู่ 1 , หมู่ 3 และ หมู่ 5) 

  อบต.บางขนุน ประกอบด้วย (หมู่ 1 , หมู่ 2 และ หมู่ 5) 

ดังแสดงในแผนที่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6   แผนทีค่ลองบางกอกน้อย  ที่มาของภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุน 

(วันที่ 15 พฤษภาคม 2555) 
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1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

  ประชากร (Population) ผู้ให้ข้อมูล ที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือประชากรในชุมชน 

ริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรีที่ประกอบอาชีพเกษตรกร และเป็นคนในพื้นที่

ดั้งเดิม ครอบคลุมพื้นที่อ าเภอบางกรวยใน  4 ต าบล 

  จ านวนประชากรที่น ามาใช้ในการวิจัยมีจ านวนที่แน่นอน จึงใช้สูตรการหากลุ่ม

ตัวอย่างของ Yamane (1973 : 725) และมีการก าหนดให้มีความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่

ยอมรับได้เท่ากับร้อยละ 5 ของระดับความเชื่อมั่นที่ 95 % หมายความว่าประชากร 100 คน จะเกิด

ความคลาดเคลื่อนจากกลุ่มตัวอย่างเพียง 5 คน ซึ่งมีสูตรดังนี้ 

สูตร    n =
𝑁

1+𝑁𝑒
 

โดย    e  =  ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง 

                                                                N  =  จ านวนประชากรทั้งหมด 

           n =  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

 ดังนั้นจ านวนประชากรของอ าเภอบางกรวย ใน 4 ต าบล มีจ านวนทั้งสิ้น 1,032 ครัวเรือน 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการค านวณทั้งหมด เมื่อน ามาแทนค่าในสูตรข้างต้น ดังน้ี 

    แทนค่า n =  
1,032

1+1,032 (0.05)2 

                                                              =  398 ครัวเรือน 

 เมื่อได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการค านวณของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรและเป็น

บุคคลดั้งเดิมในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี จ านวน 398  ครัวเรือน 

หลังจากนั้นน ามาสุ่มตัวอย่างของแต่ละต าบลโดยใช้สูตร ดังนี้ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2547 : 37) 

           ni    =  
𝑁𝑖  𝑛

𝑁
 

           ni    = จ านวนตัวอย่างที่สุมของแต่ละกลุ่ม 

                                                      n     = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

         Ni     = จ านวนประชากรในแต่ละชุมชน 

         N      = จ านวนประชากรทั้งหมด 
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 ชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี มีรายละเอียดจ านวนตัวอย่างแต่ละ

ชุมชน แสดงในตารางที่ 1 ซึ่งได้ค านวณตามสูตรของ กัลยา วาณิชย์บัญชา, (2547 : 37) และได้

ยกตัวอย่างจ านวนกลุ่มตัวอย่างของชุมชนปลายบางไว้ดังนี้ 

 

 

       ni       =
398𝑥155

1,302
  

           ni       = 60 ครัวเรือน 

    (มี 2 หมู่บ้าน = 60 : 2 = 30 ) 

 

 

ตารางท่ี 1   จ านวนประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 

 

     ชื่อต าบล                                      หมู่ที่                          จ านวนประชากร           จ านวน           จ านวนกลุ่ม 

                                                                                                 (ครัวเรือน)             ครัวเรือน             ตัวอย่าง 

 ต าบลปลายบาง                        หมู่ 3 และ หมู่4                               155                      60                      30 

 ต าบลบางสีทอง                       หมู่ 2 และ หมู่3                               212                      82                       41 

 ต าบลบางขุนกอง                     หมู่1 หมู่..3 และ หมู่5                     476                     184                      61 

 ต าบลบางขนุน                         หมู่1 หมู่2 และ หมู่5                       189                      72                       24 

          รวมทั้งสิ้น                                                                  1,302                   398                     156 

  

 

ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม กับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 156 คน โดยใช้วิธีบังเอิญ (Accidental 

Sampling) จากตัวแทนซึ่งเป็นครอบครัว แต่ละต าบล ตามปรากฏในตารางที่ 1 
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2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
      2.1 ลักษณะของเคร่ืองมือ  

           เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนีเ้ป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วจิัย

สร้างขึ้น มีขั้นตอนในการสร้างดังนี้ 

  1)  ศึกษาเอกสาร หนังสือ แนวคิด และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

2)  ศึกษารูปแบบและเทคนิควิธีการสร้างแบบสอบถาม 

  3)  ลงพื้นที่ส ารวจพื้นที่เป้าหมาย เพื่อสังเกตและหาข้อมูลเบื้องต้น  

  3)  ศึกษารูปแบบและเทคนิควิธีการสร้างแบบสอบถาม  

  4)  ประมวลรายละเอียดจากเอกสารงานวิจัย และการลงส ารวจพื้นที่  

  2.2   การสร้างเคร่ืองมือ 

  1) สร้างแบบสอบถามแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างมี 10 ตอน ดังน้ี   

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน  จังหวัด  
 นนทบุรี  

 ตอนที่ 2 วิถีชีวิตของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี 

ด้านเศรษฐกิจ 
 ตอนที่ 3 วิถีชีวิตของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี  
  ด้านสังคม  
 ตอนที่ 4 วิถีชีวิตของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี 

ด้านวัฒนธรรม 
 ตอนที่ 5 วิถีชีวิตของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

 ตอนที่ 6     วิถีชีวิตของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี

ที่สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในองค์ประกอบของ

ความพอประมาณ 
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 ตอนที่ 7    วิถีชีวิตของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี

ที่สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในองค์ประกอบของ

ความมีเหตุผล 
 ตอนที่ 8     ข้อมูลวิถีชีวิตของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบนจังหวัด

นนทบุรีที่สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในองค์ประกอบ

ของความมีภูมิคุ้มกัน 
 ตอนที่ 9     ข้อมูลวิถีชีวิตของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบนจังหวัด

นนทบุรีที่สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในเงื่อนไข

ความรู ้  
 ตอนที่ 10     ข้อมูลวิถีชีวิตของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบนจังหวัด

นนทบุรีที่สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในเงื่อนไข

คุณธรรม 

   2) สร้างแบบสัมภาษณ์ ( Interview) จากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นจะใช้วิธีสัมภาษณ์ 

ซึ่งเป็นเคร่ืองมือวิจัยที่ได้ข้อมูลเชิงลึกที่มีรายละเอียด และตรงประเด็น เน่ืองจากวิธีการนี้เป็นการ

ถ่ายทอดการสัมภาษณ์ผู้ที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นในเร่ืองของวิถีการด าเนินชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม 

ความเชื่อ ประสบการณ์ชีวิตของบุคคลตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ที่มีความใกล้ชิด และมีความส าคัญต่อ

จิตใจของทุกคน และท าให้ได้ทราบความคิดเห็น ทัศนคติการปรับตัวของคนในชุมชนต่อสภาพ

ทั่วไปในชุมชน การเปลี่ยนแปลงทางด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคมที่เกิดขึ้น ทิศทางการพัฒนา 

ความเข้าใจ ความตระหนักถึงคุณค่า สิ่งแวดล้อม โดยการสัมภาษณ์กลุ่มบุคคลในชุมชนจะพิจารณา

จาก 2 กลุ่มหลักที่เป็นคนดั้งเดิมในชุมชน รวมจ านวน 30  คน โดยก าหนดกลุ่มบุคคล ดังนี้ 

    (2.1)  กลุ่มบุคคลส าคัญ พิจารณาจากการเป็นผู้น า เป็นผู้ที่มีอิทธิพลด้านความคิด 

มีบทบาทและหน้าที่ ที่มีความส าคัญต่อชุมชนทั้งหมด 15 คน ได้แก่ 

    -  ครู อาจารย์ จ านวน 5 คน  

        -  ผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจ านวน 7 คน  
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    -  ผู้มีความรู้ทางสาขาอาชีพครูดนตรีไทย และกลุ่มแม่บ้านของชุมชนจ านวน5 คน 

    (2.2)  กลุ่มบุคคลทั่วไป พิจารณาจากผู้อาวุโสในหมู่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้านที่เป็นคน

ดั้งเดิมโดยบรรพบุรุษเป็นคนดั้งเดิมในชุมชนสืบทอดวัฒนธรรมดั้งเดิมมาสู่ลูกหลานในปัจจุบัน 

และเป็นผู้อาศัยอยู่ในชุมชนมาเป็นเวลา 60 ปีขึ้นไป จ านวน 10 คน ดังนี ้

    -  เกษตรกรชาวสวนด้ังเดิมจ านวน 10 คน  

    -  กลุ่มอาชีพค้าขายดั้งเดิมในชุมชน โดยวิธีพายเรือขายของในอดีตเป็นต้นมา

จ านวน 5 คน 

  ในการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth Interview) โดย

ผู้วิจัยจะมีแนวค าถามในการเข้าไปสัมภาษณ์ตามที่ได้จัดท าไว้ล่วงหน้า ( Interview Guide) ส าหรับ

สัมภาษณ์ประชากรกลุ่มตัวอย่าง แต่แนวค าถามอาจมีการปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ เพื่อให้ได้

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตามวัตถุประสงค์  ลักษณะของแบบสัมภาษณ์ เป็นค าถามแบบปลายเปิด ใช้

สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ ผู้รู้ และผู้เกี่ยวข้อง เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ศึกษา 

ลักษณะของแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 

     ตอนที่ 1     ข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อและประเพณี  

    ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการปกครองในชุมชน  

    ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน 

    ตอนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง  

 3) น าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นปรึกษาที่ปรึกษางานวิจัย ด าเนินการ

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาและน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาพิจารณาเพื่อ

ตรวจสอบความเหมาะสมของข้อค าถาม ทั้งในส่วนของโครงสร้างเนื้อหาและภาษาที่ใช้ใน

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ รวมถึงความครอบคลุมวัตถุประสงค์  
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  4) ปรับปรุงแก้ไข แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์และทดลองใช้ในพื้นที่ เพื่อ

ทดสอบความเที่ยงตรง (validity) จ านวน 30 ชุด 

  5) น าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่สมบูรณ์แล้วไปใช้เก็บข้อมูลกับกลุ่ม

ตัวอย่างซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน ฝั่งอ าเภอบางกรวย จ านวน 

156 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 คน จ านวน 156 คน 

 

3. วิธีการเก็บข้อมูล 

   ผู้วิจัยและผู้ช่วยผู้วิจัยด าเนินการโดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูล 

และมีส่วนร่วมในการสังเกตในเร่ืองวิถีชีวิตด้านเศรษฐกิจ วิถีชีวิตด้านสังคม วิถีชีวิตด้านวัฒนธรรม

และวิถีชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนดังน้ี 

 

1. วีถีชีวิตด้านเศรษฐกิจ 

    ใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลคือผู้แทนแต่ละ

ครัวเรือนของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี กับกลุ่มตัวอย่างในเร่ือง

การประกอบอาชีพ รายได้  รายจ่าย เงินออม ทรัพย์สิน หน้ีสิน การให้บริการ อีกทั้งการสังเกตอย่าง

มีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในเร่ืองการผลิตและการบริโภค 

 

2. วิถีชีวิตด้านสังคม  

   ใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูลคือตัวแทนครัวเรือน

ของคน ในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี กับกลุ่มตัวอย่างในเร่ืองประวัติ

ความเป็นมาของชุมชน การอยู่ร่วมกัน ความสามัคคี การเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ และการรวมกลุ่ม 

ความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชนและ ความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน 

 

3. วิถีชีวิตด้านวัฒนธรรม 

              ใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูล คือตวัแทนครัวเรือน

ของคน ในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี กับกลุ่มตัวอย่างในเร่ืองศาสนา 
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ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น พิธีการต่างๆ และที่อยู่อาศัย อีกทั้งสังเกตการใช้ชีวิตของคนในชุมชน 

รวมถึงการน าเทคโนโลยีและทรัพยากรธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 

 

4. วิถีชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม 

      ใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูล คือตัวแทนครัวเรือน

ของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบนจังหวัดนนทบุรี กับกลุ่มตัวอย่าง อีกทั้งสังเกตการใช้

ชีวิตของคนในชุมชนอย่างมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติดินน้ าและการก าจัดขยะของ

คนชุมชน 

                        5. ใช้แบบสอบถาม กับผู้ให้ข้อมูลคือตัวแทนครัวเรือนของคน ในชุมชน ริมคลอง

บางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี เพื่อหาความสอดคล้องของวิถีชีวิตคนในชุมชนริมคลอง

บางกอกน้อยตอนบนกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม

และด้านสิ่งแวดล้อม  โดยวิธีเก็บข้อมูลดังนี้ 

 

 5.1 ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ จากหนังสือ เอกสารวิชาการ และงานวิจัยที่  

เกี่ยวข้อง 

    5.2 การสังเกตอย่างมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณี การประกอบศาสนกิจ 

สัมภาษณ์ พูดคุย เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ และการสังเกตอย่างไม่มีส่วนร่วมจาก

แบบสอบถามในการประกอบอาชีพ การร่วมกิจกรรมกลุ่ม  การให้บริการ การผลิต และการบริโภค

ของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรีคลอบคลุมพื้นที่  ที่ก าหนด 

   5.3 สนทนาพูดคุยทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการกับกลุ่มตัวอย่าง

เกษตรกรคนในชุมชน ริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี 

 

 น าข้อมูลที่ได้จาการเก็บรวบรวมมาตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล

ตามวัตถุประสงค์และย้อนกลับไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่ข้อมูลขาดความสมบูรณ์ รวบรวม

ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการมีส่วนร่วม การพูดคุยอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการน ามา

วิเคราะห์ต่อไป 
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 4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

    ผู้วิจัยน าแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล โดยหา

ค่าสถิติพื้นฐานดังนี้ 

  4.1 วิถีชีวิตของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี ใน

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้นวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่

การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) การหาค่าร้อยละ  (Percentage) การหาค่าเฉลี่ย (Mean) 

และการหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  4.2 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยายน าข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์การมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมศาสนกิจ การสนทนาในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม และด้าน

สิ่งแวดล้อม โดยวิถีชีวิตด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วยรายได้ รายจ่าย เงินออม หนี้สิน การประกอบ

อาชีพ การผลิต การบริโภค ด้านสังคมประกอบด้วย ประวัติความเป็นมา โครงสร้างพื้นฐาน

ประชากร สาธารณูปโภค ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว  ความสัมพันธ์ภายในชุมชน ความสามัคคี 

ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านและการรวมกลุ่มอื่นๆ ด้านวัฒนธรรม ประกอบด้วยความเชื่อ เร่ือง

ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี  ด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยสภาพภูมิประเทศ การต้ังถิ่นฐาน การ

ก าจัดขยะ การจัดการทรัพยากรดิน น้ า และสภาพทั่วไปของชุมชน 

  4.3 การเสนอข้อมูลจากการวิเคราะห์ จะอยู่ในรูปของตารางแจกแจงความถี่ และ

จ านวนร้อยละ 

  4.4 ความสอดคล้องของวิถีชีวิตคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัด

นนทบุรีกับแนวคิด ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง  โดยวิเคราะห์วิถีชีวิตด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 

ด้านวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม ของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัด

นนทบุรี  ที่สอดคล้องกับแนวคิด ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ในองค์ประกอบของความ

พอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกัน โดยอาศัยเงื่อนไขของการมีความรู้และการมี

คุณธรรม โดยข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม  จะน ามาลงรหัสค าตอบดังนี้ 

  ไม่มี หรือ ไม่ปฏิบัติ  แทนค่าด้วย 0  

  มี หรือ ปฏิบัติ      แทนค่าด้วย 1 -2 

( มีมากก าหนดค่าเป็น1 มีน้อยก าหนดค่าเป็น 0) 
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  5.  ใช้สถิติวิเคราะห์ด้วยวิธีการแจกแจงความถี่ (Frequency) โดยใช้ข้อมูลเป็นค่า

ร้อยละ ซึ่งค านวณจากผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 156 คน และน าค่าร้อยละมาวิเคราะห์ ความสอดคล้องกับ

วิธีการให้คะแนน แบ่งเป็น 3 ระดับ ตามที่ ประจักษ์ สุดประเสริฐ (2531: 6) กล่าวไว้คือ 

 

   มีการปฏิบัติ   ระดับความสอดคล้อง  

   ร้อยละ 80 – 100   ระดับสูง  

   ร้อยละ 60 – 79   ระดับปานกลาง  

   ร้อยละ 0 – 59   ระดับต่ า  

 

  

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาเร่ือง  วิถีชีวิต คนใน ชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี              

ที่สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แบ่งผลการศึกษาออกเป็น 11 ตอน ดังน้ี 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน 

 ตอนที่ 2 วิถีชีวิตของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบนด้านเศรษฐกิจ  
 ตอนที่ 3 วิถีชีวิตของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบนด้านสังคม  
 ตอนที่ 4  วิถีชีวิตของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบนด้านวัฒนธรรม 
 ตอนที่ 5 วิถีชีวิตของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบนด้านสิ่งแวดล้อม  
 ตอนที่  6  วิถีชีวิตของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน  จังหวัดนนทบุรี                   

ที่สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์ประกอบของความพอประมาณ 

 ตอนที่ 7 วิถีชีวิตของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน  จังหวัดนนทบุรี                   

ที่สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์ประกอบของความมีเหตุผล 
 ตอนที่ 8 วิถีชีวิตของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน  จังหวัดนนทบุรี                   

ที่สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์ประกอบของการมีภูมิคุ้มกัน 
 ตอนที่ 9 วิถีชีวิตของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน  จังหวัดนนทบุรี                   

ที่สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้เงื่อนไขความรู้ 

 ตอนที่ 10 วิถีชีวิตของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบนจังหวัดนนทบุรี                 

ที่สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้เงื่อนไขคุณธรรม 
 ตอนที่ 11 วิถีชีวิตของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบนจังหวัดนนทบุรี                 

ที่สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน 

 

  จากการสอบถามกับผู้ให้ข้อมู ลที่สําคัญซึ่งเป็นตัวแทนเกษตรกรและตัวแทน

ครัวเรือนของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน  จังหวัดนนทบุรี  อีกทั้งการสัมภาษณ์แบบ   

มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับคนในชุมชน สามารถอธิบายข้อมูลทั่วไป ดังตารางที่ 2-4 ได้  
ดังนี ้
ตารางท่ี 2    ข้อมูลทั่วไปของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน 

รายการ โครงสร้างพื้นฐานประชากร 
จ านวน 
N =156 

ร้อยละ 

เพศ เพศหญิง 
เพศชาย 

88 
68 

56.40 
43.60 

รวม 156 100.00 

อายุ 

ต่ํากว่า 25 ปี 
อายุระหว่าง 26-35 ปี 
อายุระหว่าง 36-45 ปี 
อายุมากกว่า 46 ปี ขึ้นไป 

12 
24 
82 
38 

7.70 
15.40 
52.60 
24.30 

 รวม 156 100.00 

การศึกษา 

ไม่ได้รับการศึกษา 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา 
อุดมศึกษา 

0 
75 
53 
28 

0.00 
48.10 
33.90 
18.00 

 รวม 156 100.00 
สถานภาพ โสด 

สมรส 
หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 

19 
128 

9 

12.20 
82.00 
5.80 

 รวม 156 100.00 
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ผลการศึกษาตามตารางที่ 2 พบว่า คนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน  มีข้อมูล

ทั่วไป ดังนี ้

 เพศ  กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล คนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน ร้อยละ 56.4 0     

เป็นเพศหญิงและร้อยละ 43.60 เป็นเพศชาย 
 อายุ  กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน ร้อยละ 52.60 มีอายุ

ระหว่าง 36-45 ปี รองลงมาร้อยละ 24.30 มีอายุ 46 ปีขึ้นไป ร้อยละ 15 .40 มีอายุ ระหว่าง  26-35 ปี

และร้อยละ 7.70 มีอายุต่ํากว่า 25 ปี 
 การศึกษา  กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล คนใน ชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน                  

ร้อยละ 48.10 ได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา รองลงมาร้อยละ 33.90 ได้รับการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษา และร้อยละ 18.00 ได้รับการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 สถานภาพ  กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล คนใน ชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน                

ร้อยละ 82.00 มีสถานภาพสมรส รองลงมาร้อยละ 12.20 มีสถานภาพโสด และร้อยละ 5.80             

มีสถานภาพหม้าย/หย่าาร้าง/แยกกันอยู่ 
 

ตอนที่ 2 วิถีชีวิตของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน ด้านเศรษฐกิจ 

ตารางท่ี 3  ข้อมูลทั่วไปด้านอาชีพและรายจ่าย 

รายการ การประกอบอาชีพ จ านวน 
N =156 

ร้อยละ 

พื้นที่อาศัย 
 
 
 

ตําบลบางขนุน 
ตําบลบางขุนกอง 
ตําบลปลายบาง 
ตําบลบางสีทอง 

24 
61 
30 
41 

15.40 
39.10 
19.20 
26.30 

          รวม 156 100.00 
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ตารางท่ี 3  (ต่อ)    

รายการ การประกอบอาชีพ จ านวน 
N =156 

ร้อยละ 

อาชีพ เกษตรกร 
ค้าขาย 
ธุรกิจส่วนตัว 
รับจ้าง 
รับราชการ 
อ่ืนๆ 

46 
41 
8 

50 
11 
0 

29.50 
26.30 
5.10 

32.00 
7.10 
0.00 

 รวม 156 100.00 

 
1. พื้นที่อาศัย 

  ผลการศึกษาตามตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล เป็นคนใน ชุมชน         

ริมคลองบางกอกน้อยตอนบน ร้อยละ 39.10 มีพื้นที่อาศัยและประกอบอาชี พในตําบลบางขุนกอง 

รองลงมาร้อยละ 26.30 มีพื้นที่อาศัยและประกอบอาชีพในตําบลบางสีทอง ร้อยละ 19.20  มีพื้นที่

อาศัยและประกอบอาชีพในตําบลปลายบาง และร้อยละ 15.40 มีพื้นที่อาศัยและประกอบอาชีพใน

ตําบลบางขนุน 
2. การประกอบอาชีพ 

  ผลการศึกษา ตามตารางที่ 3 พบว่า กลุ่มตั วอย่างผู้ให้ข้อมูลของ คนใน ชุมชน         

ริมคลองบางกอกน้อยตอนบน ร้อยละ 29.50 ประกอบอาชีพเกษตกร เป็นอาชีพหลัก   รองลงมาร้อย

ละ 32.00 ประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 26.30 ประกอบอาชี พค้าขาย และร้อยละ 7.10 ประกอบ

อาชีพรับราชการ 
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ตารางท่ี 4 รายได้ รายจ่าย เงินออม และหนี้สินของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน 

รายการ ระดับ จ านวน 
N = 156 ร้อยละ หมายเหตุ 

รายได้ในภาคเกษตร/บาท 
ครัวเรือน/เดือน 

5,000-10,000 บาท 
10,001-15,000 บาท 
15,001-20,000 บาท 
20,001-25,000 บาท 
25,000 บาทขึ้นไป 

12 
44 
46 
22 
12 

7.70 
28.00 
29.40 
14.40 
7.70 

 

รวม 156 100.00  
รายได้เสริมนอกภาคเกษตร 
/บาท / ครัวเรือน / เดือน 

5,000-10,000 บาท 
10,001-15,000 บาท 
15,001-20,000 บาท 
20,001-25,000 บาท 
25,000 บาทขึ้นไป 

41 
46 
10 
33 
19 

26.30 
29.40 
6.40 

21.20 
12.20 

 

รวม 156 100.00  
รายจ่ายในการประกอบ

อาชีพด้านการเกษตร /บาท/
ครัวเรือน/เดือน 

 
 

5,000-10,000 บาท 
10,001-15,000 บาท 
15,001-20,000 บาท 
20,001-25,000 บาท 
25,000 บาทขึ้นไป 

87 
42 
2 
0 
0 

55.80 
26.90 
1.30 
0.00 
0.00 

 

รวม 156 100.00  
รายจ่ายในการประกอบ

อาชีพนอกภาคการเกษตร /
บาท/ครัวเรือน/เดือน 

5,000-10,000 บาท 
10,001-15,000 บาท 
15,001-20,000 บาท 
20,001-25,000 บาท 
25,000 บาทขึ้นไป 

76 
44 
17 
0 
0 

48.70 
28.20 
10.90 
0.00 
0.00 

 

รวม 156 100.00  
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ตารางท่ี 4 (ต่อ)     

รายการ ระดับ จ านวน 
N = 156 ร้อยละ หมายเหตุ 

รายจ่ายในครอบครัว (ค่าน้ํา 
ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าจ้าง
แรงงาน ค่าเช่าที่อยู่อาศัย 
ค่าอาหาร) ครัวเรือน/เดือน 

5,000-10,000 บาท 
10,001-15,000 บาท 
15,001-20,000 บาท 
20,001-25,000 บาท 
25,000 บาทขึ้นไป 

130 
20 
5 
0 
1 

83.30 
12.80 
3.20 
0.00 
0.70 

 

รวม 156 100.00  
เงินออมในครอบครัว/เดือน 5,000-10,000 บาท 

10,001-15,000 บาท 
15,001-20,000 บาท 
20,001-25,000 บาท 
25,000 บาทขึ้นไป 

105 
3 

17 
0 

20 

67.30 
1.90 

10.90 
0.00 

12.80 

 

รวม 156 100.00  
หนี้สินในระบบของ
ครัวเรือน/เดือน 

5,000-10,000 บาท 
10,001-15,000 บาท 
15,001-20,000 บาท 
20,001-25,000 บาท 
25,000 บาทขึ้นไป 

98 
21 
8 
0 
3 

62.80 
13.50 
5.10 
0.00 
1.90 

 

รวม 156 100.00  
ลักษณะที่อยู่อาศัยของท่าน มีบ้านเป็นของตนเอง 

เป็นบ้านเช่า 
อาศัยอยู่กับญาติ 
เช่าซื้อ 

130 
6 

17 
3 

83.30 
3.90 

10.90 
1.90 

 

รวม 156 100.00  
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ตารางท่ี 4 (ต่อ)     

รายการ ระดับ จ านวน 
N = 156 ร้อยละ หมายเหตุ 

การถือครองและใช้
ประโยชน์ที่ดิน 

เป็นของตนเอง 
เช่า 
เช่าซื้อ 
เป็นของญาติ 

106 
5 

39 
6 

67.90 
3.20 

25.00 
3.90 

 

รวม 156 100.00  

 

3. รายได้ รายจ่าย เงินออมและหน้ีสิน ลักษณะท่ีอยู่อาศัย การถือครองและใช้ประโยชน์  
  ผลการศึกษาตามตารางที่ 4 พบว่า รายได้ในภาคเกษตร ต่อครัวเรือนต่อเดือนของ

กลุ่มตัวอย่างคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบนร้อยละ 29.40 มีรายได้ในภาคเกษตร          

ต่อเดือนที ่15,001 บาท ถึง 20,000 บาท รองลงมาร้อยละ 28.00 มีรายได้ 10,001 บาท ถึง 15,000 บาท 

และร้อยละ 14.40 มีรายได้สูงกว่า 15,001 บาท ถึง 25,000 บาท  ร้อยละ 7.70 มีรายได้  25,000 บาท  

ขึ้นไป  
  รายได้เสริมนอกภาคเกษตรต่อครัวเรือนต่อเดือนของ กลุ่มตัวอย่างคนในชุมชนริม

คลองบางกอกน้อยตอนบน ร้อยละ 29.40 มีรายได้นอกภาคเกษตรต่อเดือนที่ 10,001 บาท ถึง 

15,000 บาท รองลงมาร้อยละ 26.30 มีรายได้นอกภาคเกษตรต่อเดือนที่ 5,000 บาท  ถึง 10,000 บาท 

และร้อยละ 21.20 มีรายได้ ที่ 20,001 บาท ถึง 25,000 บาท ร้อยละ 12.20 มีรายได้ที่ 25,000 บาท     

ขึ้นไป 
  รายจ่ายในภาคเกษตรต่อครัวเรือนต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างคนในชุมชนริมคลอง

บางกอกน้อยตอนบน ร้อยละ 55.80 มีรายจ่ายในภาคเกษตรต่อครัวเรือนต่อเดือนที่ 5,000 บาท ถึง 

10,000 บาท รองลงมา  ร้อยละ 26.90 มีรายจ่าย ในภาคเกษตรต่อเดือน 10,001 บาท ถึง 15,000 บาท  

และร้อยละ 1.30 มีรายได้ อยู่ที่ระดับ 15,001 บาท ถึง 25,000 บาท 
  รายจ่ายในการประกอบอาชีพนอกภาคการเกษตรต่อครัวเรือนต่อเดือน ของกลุ่ม

ตัวอย่างคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน ร้อยละ 48.70 มีรายจ่ายในการประกอบอาชีพ

นอกภาคการเกษตรที่ 5,000 บาท ถึง 10,000 บาท รองลงมาร้อยละ 28.20 มีรายจ่ายในการประกอบ
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อาชีพนอกภาคการเกษตรที่ 10,001 บาท ถึง 15000 บาทต่อเดือน และร้อยละ 10.90 มีรายจ่ายในการ

ประกอบอาชพีนอกภาคการเกษตรที่ 15,001 – 20,000 บาท 
  รายจ่ายในครอบครัว (ค่าน้ํา ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าจ้างแรงงาน ค่าเช่าที่อยู่อาศัย 

ค่าอาหาร) ของกลุ่มตัวอย่างคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน ร้อยละ 83.30 มีรายจ่ายใน

ครอบครัวต่อเดือนมากสุดที่ระดับ 5,000 บาท ถึง 10,000 บาท รองลงมาร้อยละ 12.80 มีรายจ่ายใน

ครอบครัวต่อเดือนที่ระดับ 10,001 บาท ถึง 15,000 บาท และร้อยละ 3.20  มีรายจ่ายในครัวเรือนที่ 

15,001 บาท ถึง 20,000 บาทขึ้นไป 
  เงินออมสะสมในครอบครัวต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างคนในชุมชนริมคลอง

บางกอกน้อยตอนบนร้อยละ 67.30 มีเงินออมสะสมในครัวเรือนต่อเดือนที่ระดับ 5,000 บาท ถึง 

10,000 บาท รองลงมาร้อยละ 10.90 มีเงินออมสะสมในครัวเรือนที่ระดับ 15,001 บาท ถึง 20,000 บาท 

และร้อยละ 12.80 มีเงินออมสะสมในครัวเรือนสูงสุดที่ระดับ 25,000 บาทขึ้นไปและร้อยละ 1.90    

มีเงินออมที่ 10,001 บาท ถึง 15,000 บาท 
  หนี้สินในระบบของครอบครัวต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างคนในชุมชนริมคลอง

บางกอกน้อยตอนบน ร้อยละ 62.80 มีหนี้สินในระบบต่อครอบครัวต่อเดือนที่ 5,000 บาท ถึง 

10,000 บาท รองลงมาร้อยละ 13.50 มีหนี้สินในระบบอยู่ที่ระดับ 10,001 บาท ถึง 15,000 บาท และ

ร้อยละ 1.90 มีหนี้สินในระบบของครอบครัวสูงสุดที่ระดับ 25,000 บาทขึ้นไป 
  ลักษณะที่อยู่อาศัยของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อย ร้อยละ 83.30 มีบ้านเป็น

ของตนเอง รองลงมาร้อยละ 10.90 มีที่อยู่อาศัย อยู่กับญาติและร้อยละ 3.90 อาศัย เป็นบ้านเช่า  และ  

ร้อยละ 1.90 เป็นบ้านเช่าซื้อ 
  การถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินของกลุ่มตัวอย่างในชุมชนริมคลองบางกอก

น้อยตอนบน ร้อยละ 67.90  มีที่ดินเป็นของตนเอง รองลงมาร้อยละ 25.00 เป็นที่ดินเช่าซื้อ ร้อยละ 

3.90 เป็นที่ดินของญาติ และร้อยละ 3.20 เป็นที่ดินเช่าประกอบอาชีพ 
  เมื่อเปรียบเทียบรายได้ รายจ่าย เงินออม หนี้สินของคนในชุมชนริมคลองบางกอก

น้อยตอนบน พบว่า มีการใช้ชีวิตอยู่ในระดับเศรษฐกิจพอเพียง เพราะไม่ใช้จ่ายเกินตัว โดยมีรายได้

ในครัวเรือนสูงสุด 17,500 บาท / เดือน และมีรายจ่ายในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรสูงสุด 

7,500 บาท / เดือน จึงมีรายได้สูงกว่ารายจ่าย เมื่อวิเคราะห์ด้านหนี้สินเปรียบเทียบกับเงินออมพบว่า
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มีเงินออมสูงสุด 7,500 บาท / เดือน และมีหนี้สินสูงสุด 7,500 บาท / เดือน จึงมีเงินออมและหนี้สิน

อยู่ในระดับเดียวกัน 
 

ตอนที่ 3 วิถีชีวิตของคนในชุมชนริมคลองบางกอน้อยตอนบน ด้านสังคม 

  จากการสัมภาษณ์เจาะลึกแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างกับกลุ่มตัวอย่าง    

ซึ่งเป็นเกษตรกรตัวแทนครัวเรือน ในเร่ืองประวัติความเป็นมาของชุมชน ความสัมพันธ์ใน

ครอบครัวและชุมชน  เพื่อนบ้านและกลุ่มอื่นๆ ในชุมชน ผู้นําชุมชน โดยการมีส่วนร่วมในกิจกรรม

ชุมชน ซึ่งสามารถอธิบายวิถีชีวิตของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน ด้านสังคม ได้ดังนี้ 
  ประวัติ ศาสตร์และ ความเป็นมาของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน 

จันทร์ คงมา (2556 : สัมภาษณ์) เล่าว่า บรรพบุรุษดั้งเดิมของคนในชุมชนอพยพมาจาก   กรุงศรี

อยุธยา ล่องเรือมาตามลําน้ําเจ้าพระยา ขึ้นฝั่งที่ตลิ่งชันและเดินเท้าเข้ามาตั้งรกรากริมคลอง             

ทําสวนผลไม้ตามธรรมชาติ ต่อมามีการเปลี่ยนอาชีพ จากการเกษตร มาประกอบอาชีพค้า ขายริมน้ํา 

โดยเฉพาะปากคลองบางใหญ่ 
  ลักษณะทางสังคมของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี 

เป็นสังคมเกษตรกรรม มีชีวิตในลักษณะพึ่งพาอาศัยกันระหว่างเครือญาติ และมีลักษณะทางสังคม

ใกล้เคียงกับครอบครัวสมัยก่อน เป็นครอบครัวขนาดใหญ่มีความอบอุ่น 
  จารุวรรณ พุ่มสงวน (2556 : สัมภาษณ์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบางขนุน 

เล่าว่า พื้นที่ของหมู่ ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ ที่ 5 เป็นชุมชนที่อยู่อาศัยของชา วบ้านขนานไปตามริมน้ํา 

ชาวบ้านจึงปลูกบ้านเรือนโดยมีชา นบ้าน ยื่นออกเป็นท่าน้ํา ชาวบ้านที่มีฐานะดี ระดับเศรษฐี จะส่ง

บุตรหลานให้ได้รับการศึกษาที่ดี เน่ืองจากเดินทางเข้ากรุงเทพมหานครได้สะดวก ความสัมพันธ์

ของคนในชุมชนริมคลองจะใช้เทศกาล งานบุญต่าง ๆ เป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

ลูกหลานที่ไปทํางานไกลบ้านก็จะมาเยี่ยมครอบครัวในวันสําคัญ ๆ โดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต์

และเทศกาลปีใหม่ 
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 การอยู่ร่วมกันและการรวมกลุ่มความเข้มแข็งของชุมชน  
 กลุ่มตัวอย่าง เป็นหัวหน้าครอบครัวคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อย จํานวน  156 

ครัวเรือน  ให้ข้อมูลว่าส่วนใหญ่คนในแต่ละชุมชน ทุกหมู่บ้าน จะมีความสัมพันธ์ที่ดี รู้จักกัน            

มีกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลจะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีการประชุมกลุ่มโดยองค์การ

บริหารส่วนตําบลและผู้ใหญ่บ้าน  เพื่อร่วมกันคิดแก้ปัญหา หรือปรึกษาวิธีการช่วยให้ เด็กวัยรุ่นใน

ชุมชนเป็นคนดี สมาชิกในครอบครัวแต่ละครอบครัว มีความสัมพันธ์ที่ดี ต่อกันเสมือนเป็น ญาติพี่

น้อง และเพื่อนบ้าน 
 ทุกชุมชนริมคลองบางกอกน้อย ตอนบน  มีการจัดต้ังกลุ่มของชุมชน อาทิ กลุ่มแม่บ้าน

ผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ กลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์ตระกร้าหวาย สหกรณ์หมู่บ้าน แต่ละชุมชนจะมีความ

สามัคคีและเคารพนับถือผู้นําชุมชนและผู้อาวุโสในชุมชน 
 สรุปผลวิเคราะห์พบว่า  วิถีชีวิตของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน ด้านสังคม    

มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีการช่วยเหลือ เกื้อกูล กัน ร่วมกิจกรรมงานวันสําคัญ ทางพุทธศาสนา         

มีผู้นําที่ดีทําให้คนในชุมชน มี  ความสามัคคี เกิดความเข้มแข็ง เน้นคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต 

ให้ความสําคัญแก่การอบรมเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีของคนในชุมชน 
 

ตอนที่ 4 วิถีชีวิตของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน ด้านวัฒนธรรม 

  จากการสัมภาษณ์เจาะลึก แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างกับกลุ่มตัวอย่าง     

ผู้มีความรู้ทางด้านศาสนาและวัฒนธรรม และเป็นปราชญ์ชาวบ้านด้านดนตรีไทย  สําราญ รอดสน 

(2556 : สัมภาษณ์) และประนอม จันทรหนู (2556 : สัมภาษณ์) อธิบายวิถีชีวิตคนในชุมชนบางกอก

น้อยตอนบน ด้านวัฒนธรรม ดังนี้ 
  การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมในอดีต พบว่าบรรพบุรุษดั้งเดิมของคนในชุมชนมี

เอกลักษณ์ที่สําคัญ ดังนี้ โดย สําราญ รอดสน (2556 : สัมภาษณ์) และประนอม จันทรหนู (2556 : 
สัมภาษณ์) เล่าให้ ฟังว่า ทุกบ้านจะมีประเพณีแลกของกัน  ใครมีอะไรก็นํามาให้ซึ่งกันและกัน การ

ลงแขกช่วยกันทํางาน จะเป็นที่สนุกสนาน อาหารหลักเมื่อมีกิจกรรมยามค่ําคืน เช่น ลงแขกช่วยกัน

นวดข้าวหรือกวนทุเรียน คือต้มถั่วเขียว ต่อมาความเจริญ  เข้ามาในชุมชน เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้รถ
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ขนของ ใช้เคร่ืองยนต์ในการรดน้ําตามร่องสวน ทําให้วัฒนธรรมในการลงแขกเอาแรงกันเร่ิมหมด

ไป กระบวนการแลกเปลี่ ยน และพึ่งพาอาศัยระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและการดํารงชีวิต

ของ คนใน ชุมชนผ่านทรัพยากรที่มีอยู่ โดยเกษตรกรในชุมชนเข้าไปปรับเปลี่ยนธรรมชาติใน

ลักษณะภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นเหตใุห้ชุมชนริมน้ําและสวนผลไม้ขยายตัวตามลักษณะทางเศรษฐกิจ

ที่ดีขึ้น รูปแบบการดําเนินชีวิตที่มีกิจกรรมการค้า แบบตลาดน้ําเข้ามามีบทบาท กลายเป็นศูนย์กลาง

การค้าในชุมชนที่สร้างรายได้เป็นอย่างดีให้แต่ละครัวเรือน 

 ประเพณีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมกับการใช้พื้นที่ในชุ มชน 
  ประเพณีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมของคนในชุมชน ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาจาก

รุ่นสู่รุ่น จนเกิดเป็นเอกลักษณ์และมีความสําคัญต่อสังคมประเพณีต่าง ๆ  มีอิ ทธิพลมาจาก

สิ่งแวดล้อมภายนอกเข้าสู่สังคมมีการปฏิบัติหลาก หลาย ประเพณีต่างๆ จึงเป็นวิถีแห่งการดําเนิน

ชีวิต พอสรุปได้ดังน้ี 
  บังอร กลีบพึ่ง (2556 : สัมภาษณ์) เล่าว่า ประเพณีทางศาสนาของชาวบ้านริมคลอง

บางกอกน้อยตอนบน จะใส่บาตรพระทุกเช้า ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 7.00 น.ทุกบ้าน จะมีท่าน้ําไว้

พักผ่อนและใส่บาตรพระทางเรือ ส่วนบ้านที่อยู่ริมถนน มีทางเดินผ่านจะสร้างแคร่ สําหรับวางของ

ใส่บาตรไว้ริมทางที่พระเดินผ่าน และวันพระ 8 ค่ํา หรือ 15 ค่ํา ของทุกเดือน ชาวบ้านจ ะนําอาหาร

ไปถวายพระสงฆ์ตามวัดใกล้บ้านที่ เคารพ นับถือกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ และ วันพระ ก็ถือเป็น

วันหยุดงานของชาวสวน จึงไปทําบุญ ฟังเทศน์ ถือศีลอยู่ที่วัด การจัดพิธีกรรมต่าง ๆ ในสมัยก่อน

ส่วนมากจัดในวันพระ ซึ่งเป็นวันหยุดงานของชาวสวน ทุกคนมีโอกาสไปร่วมพิธีกรรมได้ เป็นสิ่งที่

คนในชุมชนบางขนุนปฏิบัติสืบต่อกันมา 
  ภัทรา มาแจ้ง (2556 : สัมภาษณ์) ประธานกลุ่มแม่บ้านผลิตภัณฑ์ประจําตําบลบาง

ขนุน หมู่ที่ 5 เล่าว่า ประเพณีการทําบุญของคนในชุมชนที่เป็นความภาคภูมิใจและอนุรักษ์สืบทอด

มาจนถึงทุกวันน้ี คือ การจัดอาหารใส่กระทงใบตองสดวางในถาด และ เมื่อถวายพระแล้วมีเหลือจะ

แบ่งปันกันด้วยวิธีใส่กระทงใบตองสด ซึ่งที่มาของการใช้กระทงใบตองสดนั้น มีผู้เฒ่าดั้งเดิมใน

ชุมชนเล่าต่อๆ กันมาว่า กลุ่มชนที่อพยพมาจาก กรุงศรีอยุธยา จะมีความผูกพันกับใบตองและกล้วย 

เน่ืองจากเป็นผลไม้ดั้งเดิมของ กรุงศรี อยุธยาในอดีต จึงมีการสืบทอดต่อมา และปัจจุบันยังมี

พิธีกรรมนี้หลงเหลืออยู่ที่วัดบางขนุนเท่านั้น 
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  วันเพ็ญ นาเย็น (2556 : สัมภาษณ์) ประธานกลุ่มแม่บ้าน ผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบ ของ 

หมู่ที่ 3 ตําบลบางสีทอง เล่าว่า ประเพณีความเชื่อ เกิดจากสังคมเกษตร เน่ืองจากการคาดหวัง

ผลผลิตจากสภาพแวดล้อมและฤดูกาล ซึ่งเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติ  เกษตรกรจึงเกิดความเชื่อเร่ืองการ

บนบานศาลกล่าว เพื่อให้ ได้ผลผลิตที่ดี ฉะนั้นทุกบ้านของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อย

ตอนบนส่วนใหญ่ จึงตั้งศาลพระภูมิไว้ข้างบ้านหรือหลังบ้าน หรือในพื้นที่ทําการเกษตร เมื่อผลไม้

ในสวนออกผลผลิต ก็จะนําถวายศาลพระภูมิ และเมื่อบนบานศาลกล่าวแล้ว ผลผลิตออกมา รุ่นแรก

ชาวบ้านก็จะจัดเป็นชะลอมหรือตะกร้าผลไม้ที่มีผลงดงามรสชาติอร่อย นําไปถวายพระผู้ใหญ่ที่ตน

เคารพนับถือ ต่อมาจึงกลายเป็นประเพณีถวายสลากภัตรผลไม้ 
 สรุปผลการวิเคราะห์ พบว่า วัฒนธรรมของคนในชุ มชนบางกอกน้อยตอนบน จังหวัด

นนทบุรี มีความมั่นคงและยั่งยืน ในวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม  บ่งบอกถึงวิถีชีวิตที่สอดคล้องกั บ

ลักษณะความเป็นอยู่ริมคลอง เช่น ประเพณี ใส่บาตรพระทางเรือ ประเพณีตักบาตรพระร้อยแปด 

และประเพณีสลากภัตรผลไม้ จึงเป็นวิถีชีวิตชุมชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น 
 

ตอนที่ 5 วิถีชีวิตคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน ด้านสิ่งแวดล้อม 

  จากการสัมภาษณ์เจาะลึกแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างกับกลุ่มตัวอย่าง    ที่

เป็นตัวแทนครัวเรือนของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน ในเร่ืองสภาพภูมิประเทศ การ

ตั้งถิ่นฐานและ สภาพทั่วไป ตลอดจนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดิน นํ้า และการจัดการขยะ

สามารถสรุปลักษณะสิ่งแวดล้อมได้ดังนี้ 
  ลักษณะสิ่งแวดล้อมบริเวณริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี             

มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งน้ําเจ้าพระยาสายเดิมและมีคลองหลายสายกระจายเต็มพื้นที่ 

มีผลต่อความต้องการที่จะพักอาศัยของคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพน้ํา อากาศและเสียง สิ่ง

เหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญ และมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้พื้นที่ตลอดริมคลองบางกอกน้อย 
  บุญเชิด รุ่งเรือง (2556 : สัมภาษณ์) เล่าว่า วิถีชีวิตของคนริมคลองบางกอกน้อย

ตอนบน จะผูกพันกับสายน้ํา เพราะมีความสะดวกสบายจากสายน้ําในการอุปโภค บริโภค  การ

ประกอบอาชีพ และการเดินทาง หลังปี พ.ศ. 2520 เป็นต้นมา สภาพน้ําใน ลําคลองบางกอกน้อย เร่ิม
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เสื่อมสภาพลง ด้ว ยสภาพอากาศที่เปลี่ยนไป มลพิษทางเสียง ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากเสียงของท่อไอ

เสียของเคร่ืองยนต์ เรือ น้ํามันและสารเคมีที่ใช้ในการเกษตร ปนเปื้อนในลําน้ํามากขึ้น ชุมชนเร่ิม

ประสบกับปัญหาน้ําท่วมขังในสวนทุเรียน และเมื่อถึงฤดูน้ําหลากของทุก ๆ ปี น้ําเหนือจะ ไหล

หลากลงสู่ภาคกลาง เป้นจํานวนมาก ทําให้ท่วมสวนทุเรียนและสวนผลไม้อื่นๆ  ต้นผลไม้ค่อยๆ ยืน

ต้นเฉาน้ําตาย เป็นบริเวณกว้าง  โดยเฉพาะใน         ปี 2526 ปี 2533 ปี 2538 และปี 2554 เกิด น้ําท่วม

หนักมากในจังหวัดนนทบุรี ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อทุเรียนในตําบลบางขุนกอง   ตําบลบางขนุน

ตําบลบางสีทองและเขตเทศบาลปลายบางอย่างหนัก  
 

 
 

ภาพท่ี 7 สภาพน้ําท่วมในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยปี 2554 ที่มาของภาพ  

องค์การบริหารส่วนตําบลบางขนุน( วันที่ 15 พฤษภาคม 2555) 

 

  องค์การบริหารส่วนตําบ ลที่ดูแลพื้นที่ริมคลองทั้ง 4 ตําบล คือ เทศบาลปลายบาง

หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 อบต.บางสีทอง หมู่ ที่ 2 และหมู่ที่ 3 อบต.บางขุนกอง หมู่ ที่ 1 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 

5 อบต.บางข นุน หมู่ที่ 1 หมู่ ที่ 2 และหมู่ ที่ 5 ได้ร่วมกันรณรงค์ให้ชาวบ้านริมคลองบางกอกน้อย

ตอนบน อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพน้ําในลําคลองให้ใสสะอาดและร่วมกันรักษาภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวทางน้ําขึ้น จึงมีผู้คนต่างถิ่น เข้ามาท่องเที่ยว และล่องเรือชมทิวทัศน์ริมฝั่งคลองมากขึ้น ทํา

ให้ชาวบ้านเร่ิมมีรายได้นอกจากการทําการเกษตร คือค้าขาย และรับจ้างทั่วๆ ไปมากขึ้น นับว่า 

สภาพแวดล้อม ของชุมชนเร่ิมเปลี่ยน ไปทั้งในทางที่ดีขึ้น คือ มีความเจริญ สามารถใช้เป็นเส้นทาง
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การเดินทางสะดวก ได้มากขึ้น  มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่เป็นระบบ อนุรักษ์ฟื้นฟูน้ําในลําคลอง          

เกิดอาชีพต่างๆ ที่มีรายได้มากขึ้น แต่ในมุมของภูมิทัศน์ความเป็นเกษตรกรดั้งเดิมของชุมชนลดลง 

สวนทุเรียนและผลไม้อื่นๆ เร่ิมหมดไป ผู้มีฐานะดีจากต่างถิ่น ได้เข้ามาซื้อที่ดิน จัดตั้ง เป็นโรงแรม 

บ้านจัดสรรและร้านอาหารมากขึ้น 
 สรุปผลการวิเคราะห์พบว่า สภาพแวดล้อมในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน

เกิดผลกระทบต่อสภาพน้ําท่วมทําให้อาชีพการเกษตรสวนทุเรียน ลดน้อยลง แต่ด้วยความสามัคคี

ของคนในชุมชนที่ร่วมกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชน ทําให้มีสภาพภูมิทัศน์เป็นที่เลื่องลือ

ชื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ําที่สําคัญของจังหวัดนนทบุรี 
 

ตอนที่ 6 วิถีชีวิตคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี ที่สอดคล้อง

กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 การนําเสนอวิถีชีวิตคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี ที่

สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้วิจัยได้นําเสนอตามตารางที่ 5 – 9 ดังนี ้

 

ตารางท่ี 5  ความสอดคล้องของวิถีชีวิตคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบนที่สอดคล้องกับ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยวิเคราะห์ในองค์ประกอบของความพอประมาณ 

 ความพอประมาณ 

ร้อยละ ระดับ 

ความ

สอดคล้อง 
มี/ใช่ 

ไม่มี/

ไม่ใช่ 

ระดับ 

คะแนน 

ด้านเศรษฐกิจ 
ท่านและสมาชิกในครอบครัวมีการใช้ทรัพยากรใน
ครัวเรือนอย่างประหยัด 

100.00 00.00 3 ระดับสูง 

ท่านและสมาชิกในครอบครัวมีวิถีชีวิต “การกินอยู่ ” 

แบบประหยัดหรือไม่ 

90.00 10.00 3 ระดับสูง 

ท่านและสมาชิกในครอบครัวไม่มีภาระหนี้สินในการ

ซื้อที่อยู่ รถยนต์ และสิ่งอํานวยความสะดวกในบ้าน 

90.00 10.00 3 ระดับสูง 
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ตารางท่ี  5 (ต่อ)     

ความพอประมาณ 

ร้อยละ ระดับ 

ความ

สอดคล้อง 
มี/ใช่ 

ไม่มี/

ไม่ใช่ 

ระดับ 

คะแนน 

ท่านและสมาชิกในครอบครัวมีรายจ่ายที่พอเพียงกับ

รายรับที่ได้มา 

55.10 44.90 1 ระดับต่ํา 

ท่านและสมาชิกในครอบครัวต้องการขยายที่พักอาศัย 78.20 21.80 2 ระดับกลาง 

ท่านและสมาชิกในครอบครัวมีการทําบัญชีครัวเรือน

หรือไม่ 

50.00 50.00 1 ระดับต่ํา 

ท่านและสมาชิกในครอบครัวมีความตั้งใจที่จะซื้อที่อยู่

อาศัยประเภทบ้านจัดสรรหรือไม่  

65.40 34.60 2 ระดับกลาง 

เฉลี่ยความพอประมาณด้านเศรษฐกิจ 75.53 24.47 2 ระดับกลาง 

ด้านสังคม 

ในชุมชนของท่านประกอบอาชีพด้วยความสุจริต 

ยุติธรรมหรือไม่ 

86.50 13.50 3 ระดับสูง 

ครอบครัวของท่านช่วยผลักดันให้เยาวชนในชุมชน

เป็นคนดีหรือไม่ 

64.10 35.90 2 ระดับกลาง 

ชุมชนท่านร่วมกันปลูกฝังให้สมาชิกในชุมชนมี      

การดําเนินชีวิตที่เป็นอยู่ตามแบบบรรพบุรุษดั่งเดิม

หรือไม่ 

80.70 19.30 3 ระดับสูง 

คนในชุมชนของท่านมีความเชื่อและศรัทธาใน
ศาสนาที่เคารพมาตามบรรพบุรุษหรือไม่ 

71.00 29.00 2 ระดับกลาง 

ท่านและสมาชิกในครอบครัวมีความเชื่อเร่ือง

หลักธรรมคําสอนของศาสนาที่ยึดถือดีหรือไม่ 

86.00 14.00 3 ระดับสูง 

เฉลี่ยความพอประมาณด้านวัฒนธรรม 79.28 20.72 3 ระดับสูง 
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ตารางท่ี 5  (ต่อ) 

 ความพอประมาณ 

ร้อยละ ระดับ 

ความ

สอดคล้อง 
มี/ใช่ 

ไม่มี/

ไม่ใช่ 

ระดับ 

คะแนน 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

ในครอบครัวท่านมีการใช้น้ํา ใช้ไฟอย่างประหยัด

หรือไม่ 

87.20 12.80 3 ระดับสูง 

ในครอบครัวท่านช่วยกันปลูกต้นไม้รักษาสภาพแวดล้อมใน
ครัวเรือนหรือไม่ 

85.50 14.50 3 ระดับสูง 

ท่านและสมาชิกในชุมชนช่วยกันดูแลสาธารณสมบัติ 

ในชุมชนกันดีหรือไม่ 

47.40 52.60 1 ระดับต่ํา 

ท่านพอใจกับสภาพการค้าขายพืชผลไม้ทางการเกษตรของท่าน

หรือไม่ 

20.50 79.50 1 ระดับต่ํา 

ชุมชนของท่านมีวิธีการกําจัดขยะที่ดีหรือไม่ 57.30 42.70 2 ระดับกลาง 

ชุมชนของท่านมีความสะอาดและร่มรื่นน่าอยู่หรือไม่ 85.30 14.70 3 ระดับสูง 

เฉลี่ยความพอประมาณด้านสิ่งแวดล้อม 63.87 36.13 2 ระดับกลาง 

 

   1. ด้านเศรษฐกิจ  
ผลการศึกษาตามตารางที่ 5 พบว่า คนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน 

จังหวัดนนทบุรี ร้อยละ 100 สมาชิกในครอบครัวมีการใช้ทรัพยากรในครัวเรือนอย่างประหยัด ซึ่งมี

เกณฑ์ระดับคะแนนระดับ 3 ดังนั้น จึงมีความสอดคล้องกับแนวคิดปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในองค์ประกอบของความพอประมาณด้านเศรษฐกิจระดับ สูง ร้อยละ 90.10 ไม่มีหนี้สินเกี่ยวกับที่

อยู่อาศัยและรถยนต์ ไม่ฟุ่มเฟือย และร้อยละ 90.00 มีวิถีชีวิตการกินอยู่แบบประหยัด ซึ่งสอดคล้อง

กับ นิสา บุญยัง (2556 : สัมภาษณ์) และจารุวรรณ พุ่มสงวน (2556  : สัมภาษณ์) ที่เล่าว่าคนดั้งเดิม

ในชุมชนเป็นคนขยัน มาตั้งแต่บรรพบุรุษ  สอนลูกหลานให้รู้จักทํามาหากินทางการเกษตร และเก็บ
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ผลผลิตขายหารายได้เพิ่มเติม ปลูกผักสวนครัวกินเองในบ้านด้วยมีพื้นที่หลังบ้าน เป็นดินที่อุดม

สมบูรณ ์
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน ร้อยละ 78.20 

ต้องการขยายที่พักอาศัยเพิ่มมากขึ้น และร้อยละ 65.40 ต้องการที่จะซื้อที่อยู่อาศัยประเภทบ้าน

จัดสรรเพิ่มขึ้น อยู่ในเกณฑ์ระดับคะแนน 2 ดังนั้นจึงมีความสอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในองค์ประกอบของความพอประมาณด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับกลาง             

โดย สุภัทรา มาแจ้ง (2556  : สัมภาษณ์) ให้เหตุผลว่า มีคนต่างถิ่นเข้ามาซื้อที่ดินเพื่อทํารีสอร์ทและ

ร้านอาหารมากขึ้น บ้านจัดสรรเร่ิมมีมาก ผู้ที่เร่ิมมีฐานะเงินทอง ก็จะปรับปรุงบ้านของตนเองให้

สวยงามมากขึ้น หรือ ขายที่ดินและย้ายออกไปซื้อบ้านจัดสรรมากขึ้น 
  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า คนในชุมชนริมคลอบางกอกน้อยตอนบน ร้อยละ 55.10 

มีรายจ่ายพอเพียงกับรายรับ  และร้อยละ 50.00 มีการทําบัญชีครัวเรือน อยู่ในเกณฑ์ระดับ 1 ดังนั้น   

จึงมีความสอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง ในองค์ประกอบของความพอประมาณ 

ด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับต่ํา โดย  สําราญ รอดสน  (2556  : สัมภาษณ์) ให้เหตุผลว่า รายได้ของ

เกษตรกรแต่ละครอบครัวค่อนข้างน้อย ต้องทําการเกษตรที่คอยพึ่งพาผลผลิต ในขณะที่ค่าใช้จ่าย

จากสังคมภายนอกไหลเข้ามาให้คนในชุมชนได้เลียนแบบ เช่น จัดหาซื้อเคร่ืองมือสื่อสารต่างๆ การ

เดินทางไปสู่สังคมภายนอกที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งทางรถ ทางเรือ มากขึ้น ประกอบกับวิถีชีวิตด้าน

การลงทุนต่างๆ เร่ิมมีบทบาทต่อคนในชุมชน   ทําให้ แนวคิดเร่ืองการเก็บออมในรูปแบบสหกรณ์

ของชาวบ้านที่เคยปฏิบัติอยู่ลดน้อยลง และสอดคล้องกับการบอกเล่าของ ปราณี จันทร์แปลง (2556 : 
สัมภาษณ์) ที่เล่าว่า วิถีชีวิตของคนในชุมชนเร่ิมเปลี่ยนจากค่านิยมของคนชนบทที่เดิน เท้าเข้าออก

ระหว่างบ้านและสวนการเกษตร หรือไปวัด ทุกครอบครัว เร่ิมวัดฐานะความเป็นอยู่กันด้วย

เคร่ืองยนต์ และรถยนต์       บางบ้านยอมเป็นหนี้เพื่อซื้อรถให้ลูกขับ ขี่ไปทํางานภายนอกชุมชนและ 

แต่ละครอบครัวยังขาดการจดบันทึกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อย่างเช่น ครอบครัวตนเอง เป็นต้น 
2. ด้านสังคม 

ผลการศึกษา ตามตารางที่ 5 พบว่า คนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน 

ร้อยละ 100 มีความเสียสละแรงงาน ช่วยส่วนรวมของชุมชน  ร้อยละ 90.00 ชุมชนมีการรวมกลุ่ม
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สมาชิกกัน ร้อยละ 86.50 คนในชุมชนประกอบอาชีพด้วยความสุจริต ยุติธรรม ร้อยละ 85.50 

สมาชิกในครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนบ้านในชุมชนด้วยกัน  อยู่ในเกณฑ์ระดับคะแนน 3 

ดังนั้น จึงมีความสอดคล้องกับแนวคิดปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์ประกอบของความ

พอประมาณอยู่ในระดับสูง  สอดคล้องกับ ภัทรา มาแจ้ง (2556: สัมภาษณ์)  ที่เล่าว่า คนในชุมชนริม

คลองบางกอกน้อย ตอนบน จะรักใคร่สามัคคีกัน ช่วยเหลือกัน รู้จัก มักคุ้นกันดี ประดุจญาติพี่น้อง  

และมีจิตอาสาร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ 

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน ร้อยละ 64.10 

พยายามผลักดันให้เยาวชนในชุมชนเป็นคนดี อยู่ในเกณฑ์ระดับคะแนน 2 สอดคล้องกับแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับกลาง โดย กาญจนา พ่วงแต้ม (2556 : สัมภาษณ์) ให้เหตุผล

ว่า ในปัจจุบันมีวัยรุ่นจากท้องถิ่นอื่น  ย้ายเข้ามาอยู่ในชุมชนเป็นจํานวนมากขึ้น ปัญหาการทะเลาะ

วิวาท อาชญากรรมจีป้ล้นจงึ เร่ิมเกิดมมีากขึ้นในชุมชน  
3. ด้านวัฒนธรรม 

ผลการศึกษา ตามตารางที่ 5 พบว่า คนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน 

ร้อยละ 87.20 พอใจกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ แบบวัฒนธรรมดั้งเดิม  ร้อยละ 86.00 คนในชุมชนมี

ความเชื่อเร่ืองหลักธรรมคําสอนของศาสนาที่ยึดถือ  ร้อยละ 80.70 คนในชุมชนร่วมกันปลูกฝังให้

สมาชิกในชุมชน ดําเนินชีวิตที่เป็นอยู่ ตามบรรพบุรุษดั้งเดิม  มีเกณฑ์ค่าระดับคะแนนอยู่ในระดับ 3 

ดังนั้นจึงมีความสอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์ประกอบของความ

พอประมาณด้านวัฒนธรรม ระดับสูง   สอดคล้องกับคําบอกเล่าของจารุวรรณ พุ่มสงวน (2556  : 
สัมภาษณ์) เล่าว่าคนในชุมชนทุกครอบครัวรู้จักกันดีมีความสามัคคีช่วยเหลือกัน มีประเพณีงานบุญ

ต่าง ๆ จะช่วยเหลือกันดีมากและพร้อมใจกันมาทําบุญตามวัฒนธรรม มีความ เคารพนับถือบรรพ

บุรุษเชื่อในคําสั่งสอน เชื่อในเร่ืองของศาสนา พิธีกรรมทางศาสนาเป็นส่วนใหญ่ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อย  ร้อยละ 71.00      

มีความเชื่อและศรัทธาในศาสนาที่เคารพตามบรรพบุรุษ  มีเกณฑ์ค่าระดับคะแนนอยู่ในระดับ 2 

ดังนั้นจึงมีความสอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์ประกอบของความ

พอประมาณด้านวัฒนธรรม โดยจารุวรรณ พุ่มสงวน (2556  : สัมภาษณ์) ได้เล่าว่า ในปัจจุบัน         
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วิถีชีวิตด้านวัฒนธรรมของคนในชุมชนเปลี่ยนไป ด้วยมีคนต่างถิ่น ย้ายเข้ามา ซื้อที่ดินปลูกบ้านและ          

ซื้อบ้านจัดสรรกันมากขึ้น ทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายคนดั้งเดิมไปอยู่ที่อ่ืน คนที่อ่ืนไหลเข้ามาอยู่แทน 

ทําให้ความเชื่อความศรัทธาในพระพุทธศาสนาลดลงด้วย มีศาสนาอ่ืนๆ มากขึ้น และคนดั้งเดิมได้

หมดอายุ ไขตาม ๆ กันไป หลงเหลือผู้มีอายุสูงที่เป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านน้อยลง การสืบทอด

วัฒนธรรมอันดีงามในอดีตจึงหมดไปด้วย 
4. ความพอประมาณด้านสิ่งแวดล้อม 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 5 พบว่า คนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน ร้อย

ละ 87.20  มีการใช้น้ําใช้ไฟอย่างประหยัด  และร้อยละ 85.50 ครอบครัวคนในชุมชนช่วยกันปลูก

ต้นไม้รักษาสภาพแวดล้อมในครัวเรือน  และร้อยละ 85. 30 มีความเห็นว่า ชุมชนมีความสะอาดและ

ร่มรื่นน่าอยู่ มีเกณฑ์ค่าระดับคะแนนอยู่ในระดับ 3 ดังนั้นจึงมีความสอดคล้องกับแนวคิด ปรัชญา

ของ เศรษฐกิจพอเพียงในองค์ประกอบของความพอประมาณ  ด้านสิ่งแวดล้อม ระดับสูง  ซึ่ง

สอดคล้องกับจรูญ ธรรมมา (2556  : สัมภาษณ์) เล่าว่า ลักษณะวิถีชีวิตของคนในชุมชนดั้งเดิม มี

ความประหยัดและช่วยกันรักษาความสะอาดปลูกต้นไม้ให้ชุมชนร่มร่ืน  น่าอยู่ ทุกบ้านจะมีความ

สามัคคี พร้อมใจกันปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี 

เมื่อพิจารณา เป็นรายข้อพบว่าคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน มีค่า

ระดับคะแนนในเกณฑ์ ค่าระดับคะแนนระดับ 1 มีความสอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในองค์ประกอบของความพอประมาณด้านวัฒนธรรมในระดับต่ํา พบว่า ร้อยละ 57.30 

ชุมชนมีวิธีกําจัดขยะ ยังไม่ดีเท่าที่ควร  ร้อยละ 47.40 คนในชุ มชนช่วยกันดูแลสาธารณสมบัติใน

ชุมชนน้อยลง ร้อยละ 20.50 คนในชุมชนพอใจกับสภาพการค้าขายพืชผลไม้ทางการเกษตร ลดลง 

โดย จรูญ ธรรมา (2556 : สัมภาษณ์) เล่าว่า ในปัจจุบันวัยรุ่นในชุมชนที่ย้ายมาจากถิ่นอ่ืนและย้ายเข้า

มาอยู่ในชุมชนหมู่บ้านจัดสรรในชุมชน มีการมั่วสุมกันมากขึ้น และบางครั้ง ก็ทะเลาะวิวาทกั บคน

นอกชุมชน  สร้างความ เสียหายให้แก่ทรัพย์สินของชุมชน เช่น ศาลาประจําหมู่บ้าน  ตู้โทรศัพท์

สาธารณะต่างๆ ด้วยกลุ่มวัยรุ่นต่างถิ่นมีจํานวนมากขึ้น 
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ตอนที่ 7  วิถีชีวิตคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน ที่สอดคล้องกับปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงโดยวิเคราะห์ในองค์ประกอบของความมีเหตุผล 

ตารางท่ี  6 ความสอดคล้องของวิถีชีวิตคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน ที่สอดคล้องกับ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิเคราะห์ในองค์ประกอบของความมีเหตุผล  

ความมีเหตุผล 

ร้อยละ ระดับ 

ความ

สอดคล้อง 
มี/ใช่ 

ไม่มี/

ไม่ใช่ 

ระดับ 

คะแนน 

ด้านเศรษฐกิจ 
ท่านและสมาชิกในครอบครัวมีความต้องการเปลี่ยน
อาชีพที่ทําอยู่ในปัจจุบันหรือไม่ 

85.30 14.70 3 ระดับสูง 

ท่านและสมาชิกในครอบครัวมีความต้องการออกไป

เที่ยว และรับประทานอาหารนอกบ้านในวันหยุดตาม

สังคมสมัยใหม่หรือไม่ 

68.60 31.40 2 ระดับกลาง 

ท่านและสมาชิกในครอบครัวให้ความสําคัญต่อการ

ทํางานเพื่อชุมชนหรือไม่ 

17.30 82.70 1 ระดับต่ํา 

ท่านสนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัวมีการศึกษาที่

สูงขึ้นหรือไม่ 

96.20 3.80 3 ระดับสูง 

ท่านได้รับความเคารพจากสมาชิกในครอบครัว

หรือไม่ 

83.30 16.70 3 ระดับสูง 

ในครอบครัวของท่านมีการเคารพการตัดสินใจซึ่งกัน
และกันหรือไม่ 

64.10 35.90 2 ระดับกลาง 

ท่านและสมาชิกในครอบครัวเคารพการตัดสินใจของ

ผู้นําชุมชนหรือไม่ 

87.20 12.8 3 ระดับสูง 
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ตารางท่ี  6 (ต่อ) 

ความมีเหตุผล 

ร้อยละ ระดับ 

ความ

สอดคล้อง 
มี/ใช่ 

ไม่มี/

ไม่ใช่ 

ระดับ 

คะแนน 

เมื่อมีกิจกรรมในชุมชนท่านให้ความร่วมมือกันเป็น

อย่างด ี

48.10 51.90 1 ระดับต่ํา 

เฉลี่ยความมีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ 
68.76 31.24 2 ระดับกลาง 

ด้านสังคม 

ครอบครัวท่านมีการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอ่ืน ๆ

ให้แก่สมาชิกนอกจากส่งลูกเรียนโรงเรียนสามัญแล้ว

อีกหรือไม่ 

 

90.90 

 

9.10 

 

3 

 

ระดับสูง 

ท่านและสมาชิกในครอบครัวได้รับการยอมรับจาก

ชุมชนดีหรือไม่ 

85.70 14.30 3 ระดับสูง 

เมื่อมีกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ท่านมีโอกาสร่วมแสดง

ความคิดเห็นหรือร่วมพัฒนาชุมชนดีหรือไม่ 

85.40 14.60 3 ระดับสูง 

เฉลี่ยความมีเหตุผลด้านสังคม 87.00 13.00 3 ระดับสูง 

ด้านวัฒนธรรม 
ท่านมีความผูกพันธ์กับวิถีชีวิตด้ังเดิมของบรรพบุรุษ

หรือไม่ 

 

99.80 

 

00.20 

 

3 

 

ระดับสูง 

ท่านพอใจสภาพพื้นที่ภูมิประเทศของชุมชนที่

เหมาะสมในการต้ังถิ่นฐานที่อยู่อาศัยหรือไม่ 

96.20 3.80 3 ระดับสูง 

วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ในครอบครัวของท่านมีการ

เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตหรือไม่ 

94.50 5.50 3 ระดับสูง 

ประเพณีดั้งเดิมทางสายน้ําของชุมชนสอดคล้องกับ

การประกอบอาชีพของท่านในในปัจจุบันหรือไม่ 

98.60 1.40 3 ระดับสูง 
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ตารางท่ี  6 (ต่อ)     

ความมีเหตุผล 

ร้อยละ ระดับ 

ความ

สอดคล้อง 
มี/ใช่ 

ไม่มี/

ไม่ใช่ 

ระดับ 

คะแนน 

เมื่อเกิดปัญหาไม่สบายใจท่านและสมาชิกใน

ครอบครัวได้นําหลักศาสนาหรือคําสอนของบรรพ

บุรุษมาเป็นแนวทางแก้ปัญหาหรือไม่ 

69.90 30.10 2 ระดับกลาง 

ท่านอาศัยอยู่บริเวณริมคลองบางกอกน้อยตอนบน
ท่านมีความผูกพันกับสายน้ําหรือไม่ 

63.20 36.80 2 ระดับกลาง 

เฉลี่ยความมีเหตุผลด้านวัฒนธรรม 87.00 13.00 3 ระดับสูง 

ด้านสิ่งแวดล้อม     

ท่านเห็นว่าการดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกันเป็นการสร้าง

ความสามัคคีให้แก่ชุมชน 

97.10 2.90 3 ระดับสูง 

ท่านมีความภาคภูมิใจเมื่อชุมชนของท่านได้รับการเล่า

ขานในสิ่งที่ดี 

95.20 4.80 3 ระดับสูง 

ท่านให้ความร่วมมือในการรณรงค์ไม่ใช้สารเคมีใน

การเร่งผลผลิตเพื่อผลกําไร 

94.10 5.9 3 ระดับสูง 

ท่านรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาผลผลิตทาง

การเกษตรจากผู้อาวุโสในชุมชน 

90.10 9.90 3 ระดับสูง 

ท่านมีความเห็นว่าควรพัฒนาชุมชนของท่านให้เป็น

แหล่งท่องเที่ยวทางน้ํา 

85.10 14.90 3 ระดับสูง 

ใช้สารเคมีเร่งผลผลิตมีรายได้ดีต่อครอบครัวน้อยลง 52.50 47.50 2 ระดับต่ํา 

เฉลี่ยความมีเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อม 85.68 14.32 3 ระดับสูง 
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1. ด้านเศรษฐกิจ 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 6 พบว่า คนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน   

ร้อยละ 96.20 สนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัวมีการศึกษาที่สูงขึ้น ร้อยละ 87.20 เคารพการ

ตัดสินใจของผู้น าชุมชน ร้อยละ 85.30 ต้องการเปลี่ยนอาชีพที่ท าอยู่ในปัจจุบัน ร้อยละ 83.30 ได้รับ

การเคารพจากสมาชิกในครอบครัว อยู่ในเกณฑ์ระดับคะแนน 3 ดังนั้นจึงสอดคล้องกับ

แนวความคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์ประกอบของความมีเหตุผลด้านเศรษฐกิจใน

ระดับสูง โดยสายพิณ วาณิชย์นันทะ (2556 : สัมภาษณ์) ให้เหตุผลว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เร่ิมเปลี่ยน

อาชีพจากการเกษตรมาเป็นค้าขายอาหาร ค้าขายสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจาก

ผลผลิตการเกษตรเร่ิมลดต่ าลง อาชีพนอกภาคการเกษตร ท าให้มีรายได้แน่นอนและสามารถส่งบุตร

หลานในครอบครัวให้ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น สามารถออกไปท างานในหน่วยงานหรือรับราชการ

ที่มีรายได้มั่นคงมากกว่า 

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบนร้อยละ 68.60 

สมาชิกในครอบครัวมีความต้องการออกไปเที่ยว และรับประทานอาหารนอกบ้านในวันหยุดตาม

สังคมสมัยใหม่ ร้อยละ 64.10 คนในครอบครัวมีการเคารพการตัดสินใจซึ่งกันและกัน มีเกณฑ์

คะแนนระดับ 2 ดังนั้นจึงมีความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์ประกอบของ

ความมีเหตุผลด้านเศรษฐกิจในระดับกลาง โดย สมศักดิ์ ช่างส าลี (2556 : สัมภาษณ์) ให้เหตุผลว่า 

วิถีชีวิตของคนเร่ิมเปลี่ยนจากความสุขในครอบครัวที่กินข้าวในบ้านริมน้ า พูดคุยปรึกษาหารือกัน 

เร่ิมเปลี่ยนไปเป็นการพาครอบครัวออกไปหาความสุขทานข้าวดูหนังฟังเพลงนอกบ้านกันมากขึ้น 

ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ และ   มีการเคารพผู้ใหญ่หรือผู้น าครอบครัวน้อยลงด้วยลูก ๆ ของแต่

ละครอบครัวมีการศึกษาสูงขึ้นกว่าพ่อแม่ จึงแสดงความคิดเห็นเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นกว่าการสอน

ลูกหลานสมัยก่อนให้ฟังและเชื่ออย่างเดียว 

เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบนร้อยละ 17.30 

สมาชิกในครอบครัวให้ความส าคัญต่อการท างานร่วมกันเพื่อชุมชน ร้อยละ 48.10  เมื่อมีกิจกรรม

ในชุมชน คนในชุมชนให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี มีเกณฑ์ระดับคะแนนระดับ 1 ดังนั้นจึงมี

ความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์ประกอบของความมีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ

ในระดับต่ า  โดยสุภาณี ว่องไว (2556 : สัมภาษณ์) เล่าว่าด้วยคนในชุมชนมีภารกิจและประกอบ
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อาชีพนอกชุมชนมากขึ้น เช่น รับราชการ ประกอบอาชีพอิสระ จึงมีเหตุผลไม่เข้าร่วมกิจกรรม

ส าคัญ ๆ กับชุมชนและส่วนใหญ่ เร่ิมมีคนนอกพื้นที่ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ ท าให้ขาดความสัมพันธ์

ร่วมกับชุมชน 

2. ด้านสังคม 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 6 พบว่า คนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน   

ร้อยละ 90.90 มีการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอ่ืนๆ ให้แก่สมาชิกนอกจากส่งลูกเรียนโรงเรียนสามัญ 

ร้อยละ 88.10  แต่ละครอบครัวได้รับการยอมรับการตัดสินใจจากสมาชิกครอบครัว ร้อยละ  86.60 

เคารพการตัดสินใจจากคณะกรรมการชุมชน ร้อยละ 85.70 คนในชุมชนได้รับการยอมรับจากชุมชน

ร้อยละ 85.40 คนในชุมชนมีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมพัฒนาชุมชน ร้อยละ 85.30 ผู้น า

ชุมชนเป็นที่เคารพนับถือของคนในชุมชน เกณฑ์คะแนนอยู่ในระดับ 3 ดังนั้นจึงมีความสอดคล้อง

กับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในองค์ประกอบของความมีเหตุผล ด้านสังคมอยู่ใน

ระดับสูง สอดคล้องกับ ภานุมาศ ทรัพย์ทวีสิน (2556 : สัมภาษณ์) ที่ให้เหตุผลว่าคนในชุมชนจะมี

ความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน และให้ความส าคัญยกย่องผู้น าชุมชนของตนเอง  ในขณะเดียวกันก็

มีการให้เกียรติยอมรับนับถือซึ่งกันและกัน 

3. ด้านวัฒนธรรม 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 6 พบว่าคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน    

ร้อยละ 99.80 มีความผูกพันกับวิถีชีวิตด้ังเดิมของบรรพบุรุษ ร้อยละ 98.60 ประเพณีดั้งเดิมทาง

สายน้ าของชุมชนสอดคล้องกับการประกอบอาชีพในปัจจุบัน ร้อยละ 96.20 มีความรักและพอใจ

สภาพภูมิประเทศของชุมชนที่เหมาะสมในการต้ังถิ่นฐานที่อยู่อาศัย ร้อยละ 94.50 วิถีชีวิตความ

เป็นอยู่ ในครอบครัวมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต มีเกณฑ์ระดับคะแนน 3 สอดคล้องกับแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์ประกอบของความมีเหตุผลด้านวัฒนธรรมในระดับสูง        

โดย ภัทรา มาแจ้ง (2556 : สัมภาษณ์) ให้เหตุผลว่า คนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จะมี

ความรักในท้องถิ่นที่อยู่อาศัยและความเป็นชุมชนเดียวกัน เนื่องจากมีความสุขในสภาพภูมิประเทศ

ริมคลองและผูกพันกับสายน้ า ความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินที่อยู่อาศัย 

เมื่อพิจารณารายข้อที่มีในเกณฑ์ค่าระดับคะแนนระดับ 2 พบว่าร้อยละ 69.90       

ใช้หลักธรรมค าสอนของบรรพบุรุษในการแก้ปัญหาเมื่อเกิดความไม่สบายใจ ร้อยละ 63.20    เมื่อ



98 
 

อาศัยอยู่บริเวณริมคลองบางกอกน้อยตอนบน มีความผูกพันกับสายน้ า จึงสอดคล้องกับแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์ประกอบของความมีเหตุผลด้านวัฒนธรรมในระดับกลาง    

โดย ภัทรา มาแจ้ง (2556 : สัมภาษณ์) ให้เหตุผลว่าคนในชุมชนบางกอกน้อย เร่ิมมีวิถีชีวิตรูปแบบ

สังคมใหม่ ๆ รับวัฒนธรรมใหม่ๆ เข้ามา ในครอบครัวท าให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เคยผูกพันกันลด

น้อยลง และประเพณีวัฒนธรรมทางสายน้ าดั้งเดิมที่ลดลงด้วย 

4. ด้านสิ่งแวดล้อม 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 6 พบว่าคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน    

ร้อยละ 97.10 เห็นว่าการดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกัน เป็นการสร้างความสามัคคีให้แก่ชุมชนร้อยละ 

95.20   มีความภาคภูมิใจเมื่อชุมชนได้รับการเล่าขานในสิ่งที่ดี ร้อยละ 94.10 มีความร่วมมือในการ

รณรงค์ใช้สารเคมีเร่งผลผลิตเพื่อผลก าไร ร้อยละ 90.10 รับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาผลผลิต

ทางการเกษตรจากผู้อาวุโสในชุมชน อยู่ในเกณฑ์ระดับคะแนนระดับ 3 ดังนั้นจึงสอดคล้องกับ

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์ประกอบของความมีเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อมใน

ระดับสูง โดย เชาว์ โพธิ์กลิ่น (2556 : สัมภาษณ์) ให้เหตุผลว่า ชาวบ้านในชุมชนริมคลองบางกอก

น้อยตอนบนดั้งเดิมจะเป็นผู้ที่รักหวงแหนผืนแผ่นดินของตนเอง พึงพอใจมาก หากลูกหลานให้

ความส าคัญต่อผลผลิตทางการเกษตรและสร้างความรักความสามัคคีในชุมชนให้รักกันช่วยเหลือ

กิจกรรมต่างๆ ของชุมชนให้มีชื่อเสียง 

เมื่อพิจารณาความสอดคล้องของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบนที่

สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในด้านสิ่งแวดล้อมในข้ออ่ืนๆ พบว่าร้อยละ 52.50 ไม่

ใช้สารเคมีเร่งผลผลิตจะท าให้มีรายได้ดีต่อครอบครัวน้อยลง อยู่ในเกณฑ์ระดับคะแนน ระดับ 1 

ดังนั้นจึงมีความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์ประกอบของความมีเหตุผลด้าน

สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับต่ า  สอดคล้องกับ เชาว์ โพธิ์กลิ่น (2556: สัมภาษณ์) เล่าว่า การท าการเกษตร

ของคนในชุมชนส่วนใหญ่ในอดีตจะให้ความส าคัญกับผลผลิตตามฤดูกาล โดยไม่ค านึงถึงรายได้ 

จะมีความภูมิใจกับชื่อเสียงและรสชาติของผลไม้ในสวนของตนมากกว่า  แต่ปัจจุบันธุรกิจการค้า

ด้านผลไม้เร่ิมมีก าไรมากขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรเปลี่ยนวิธีการมาพึ่งพาสารเคมีกันมากขึ้น 

 



99 
 

ตอนที่ 8 วิถีชีวิตคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี ที่สอดคล้อง

กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงองค์ประกอบการมีภูมิคุ้มกัน 

ตารางท่ี  7  ความสอดคล้องของวิถีชีวิต คนในชุมชน ริมคลองบางกอกน้อยตอนบน  ที่สอดคล้อง

กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิเคราะห์ในองค์ประกอบของความมีภูมิคุ้มกัน 

ความมีภูมิคุ้มกัน 

ร้อยละ ระดับ 

ความ

สอดคล้อง 
มี/ใช่ 

ไม่มี/

ไม่ใช่ 

ระดับ 

คะแนน 

ด้านเศรษฐกิจ 
ท่านมีวิธีการดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว
ไม่ให้เจ็บป่วยได้ง่ายหรือไม่ 

96.00 4.00 3 ระดับสูง 

ท่านมีข้าวซึ่งเก็บไว้พอกินในครอบครัวหรือไม่ 39.10 60.90 1 ระดับต่ํา 

ท่านมีการปลูกผัก ผลไม้ไว้บริโภคเมื่อเหลือแล้วจึง

ขายหรือไม่ 

86.60 13.40 2 ระดับสูง 

ในรอบปีที่ผ่านมาท่านและสมาชิกในครอบครัวมี

อาการเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล

หรือไม่ 

95.50 4.50 3 ระดับสูง 

เฉลี่ยการมีภูมิคุ้มกันด้านเศรษฐกิจ 79.30 20.70 2 ระดับกลาง 

ด้านสังคม 

ชุมชนของท่านมีการรวมกลุ่มบริจาคเงินและเวลาทํา

ประโยชน์เพื่อส่วนรวมหรือไม่ 

 

99.60 

 

0.40 

 

3 

 

ระดับสูง 

คนในชุมชนของท่านมีความสามัคคีกันดีหรือไม่ 98.60 1.40 3 ระดับสูง 

ชุมชนของท่านเป็นชุมชนสีขาวปราศจากปัญหา       
ยาเสพติดหรือไม่ 

98.80 1.20 3 ระดับสูง 

เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นในชุมชนของท่านได้รับการดูแล
จากผู้นําในชุมชนหรือไม่ 

96.40 3.60 3 ระดับสูง 
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ตารางท่ี 7 (ต่อ)     

 
ความมีภูมิคุ้มกัน 

 

 ร้อยละ  ระดับ 

ความ

สอดคล้อง 
มี/ใช่ 

ไม่มี/

ไม่ใช่ 

ระดับ 

คะแนน 

ชุมชนของท่านมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ด้วยความเสมอ

ภาคกันหรือไม่ 

95.90 4.10 3 ระดับสูง 

ท่านมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาต่างๆ ของชุมชน

ร่วมกันหรือไม่ 

92.60 7.40 3 ระดับสูง 

ท่านและสมาชิกในครอบครัวได้รับการอบรมสั่งสอน

เร่ืองการปฏิบัติตนเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ดี

หรือไม่ 

98.50 1.50 3 ระดับสูง 

เฉลี่ยการมีภูมิคุ้มกันด้านสังคม 97.20 2.80 3 ระดับสูง 

ด้านวัฒนธรรม 
ท่านเข้าร่วมอนุรักษ์โบราณสถานและโบราณวัตถุ          
ในชุมชนหรือไม่ 

81.90 18.10 3 ระดับสูง 

ท่านเข้าร่วมกับชุมชนในการส่งเสริมอนุรักษ์และสืบ
สานวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชนเป็นประจําหรือไม่ 

86.70 13.30 3 ระดับสูง 

ท่านร่วมกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีของชุมชน
อย่างสม่ําเสมอหรือไม่ 

68.70 31.30 2 ระดับกลาง 

ท่านและครอบครัวมีความภาคภูมิใจในชุมชนของ
ท่านหรือไม่ 

98.00 2.00 3 ระดับสูง 

ท่านเผยแพร่ชื่อเสียงหรือสิ่งดีๆ ของคนในชุมชนท่าน
ให้บุคคลภายนอกได้รับรู้หรือไม่ 

99.20 0.80 3 ระดับสูง 

เฉลี่ยการมีภูมิคุ้มกันด้านวัฒนธรรม 86.90 13.10 3 ระดับสูง 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
ชุมชนของท่านมีน้ําสะอาดไว้พอใช้ในครัวเรือน
หรือไม่ 

 

99.60 

 

0.40 

 

3 

 

ระดับสูง 
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ตารางท่ี 7 (ต่อ)     

 
ความมีภูมิคุ้มกัน 

 

 ร้อยละ  ระดับ 

ความ

สอดคล้อง 
มี/ใช่ 

ไม่มี/

ไม่ใช่ 

ระดับ 

คะแนน 

ท่านและครอบครัวมีการอนุรักษ์ดินและน้ําในชุมชน
หรือไม่ 

98.10 1.90 3 ระดับสูง 

ครอบครัวท่านทําการเกษตรและมีความระมัดระวัง

การใช้สารเคมีไม่ให้กระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่ 

64.10 35.90 2 ระดับกลาง 

ท่านและครอบครัวมีวิธีกําจัดขยะสารเคมีอันตราย 

ไม่ให้ร่ัวไหลในดินและน้ําของแหล่งชุมชนหรือไม่ 

83.50 16.50 3 ระดับสูง 

เฉลี่ยการมีภูมิคุ้มกันด้านสิ่งแวดล้อม 86.33 13.67 3 ระดับสูง 

 

1. ด้านเศรษฐกิจ 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 7 พบว่า คนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบนร้อยละ 

96.60 มีวิธีการดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัวไม่ให้เจ็บป่วยได้ง่าย ร้อยละ 95.50 สมาชิกใน

ครอบครัวไม่มีอาการเจ็บป่วยต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลในรอบปีที่ผ่านมา ร้อยละ 86.60 ทุก

ครอบครัวมีการปลูกผักผลไม้ไว้บริโภค เมื่อเหลือแล้วจึงขาย  อยู่ในเกณฑ์ระดับคะแนน 3 ดังนั้นจึง

มีความสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในองค์ประกอบของการมีภูมิคุ้มกันด้านเศรษฐกิจ

ระดับสูง โดยโพธิ์ เทพนิมิตร (2556 : สัมภาษณ์) และ ภัทรา มาแจ้ง (2556 : สัมภาษณ์) ให้เหตุผลว่า

คนดั้งเดิมในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกร จึงใช้แรง ในการออกกําลังด้วยการทํางานในสวน การ

เดินไปยังพื้นที่ทางการเกษตร จึงเป็นกิจวัตรประจําวันที่ทําให้แข็งแรง  และบริโภคผักสดในสวน ที่

ปลูกเองไม่ใช้สารเคมี จึงมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเป็นส่วนใหญ่ 

  เมื่อพิจารณาใน ข้อที่มี เกณฑ์ค่าระดับ คะแนนระดับ 1 พบว่า ร้อยละ 39.10 การมี

ข้าวเก็บไว้พอกินในครอบครัวมีน้อย ดังนั้นจึงมีความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

องค์ประกอบของการมีภูมิคุ้มกันด้านเศรษฐกิจระดับต่ํา โดยภัทรา มาแจ้ง (2556  : สัมภาษณ์)        

ให้เหตุผลว่า วิถีชีวิตคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบนด้ังเดิม มีวิถีชีวิต แบบแลกของสวน
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ด้วยผักผลไม้และเก็บผักหาปลาในสวน จึงไม่มีพฤติกรรมการซื้อของสุรุ่ยสุร่าย หรือเก็บตุนสิ่งของ

และเห็นว่าความอุดมสมบูรณ์ในสวนเกษตรของตนมีเพียงพอที่จะใช้ในการดําเนินชีวิตจึง ซื้อในสิ่ง

ที่จําเป็นต้องพอกินพอใช้มากกว่า 

2. ด้านสังคม 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 7 พบว่า ร้อยละ 99.60 คนในชุมชนมีการรวมกลุ่มบริจาค

เงินและเวลาทําประโยชน์เพื่อส่วนรวมร้อยละ 98.80 ชุมชนริมคลองบางกอกน้อยเป็นชุมชนสีขาว 

ปราศจากยาเสพติด ร้อยละ 98.60 คนในชุมชนมีความสามัคคีกันดี ร้อยละ 98.50 สมาชิกใน

ครอบครัวได้รับการอบรมสั่งสอนเร่ืองการปฏิบัติตนเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคม ร้อยละ 96.40 เมื่อมี

ปัญหาเกิดขึ้นในชุมชน คนในชุมชนจะได้รับการดูแลจากผู้นําชุมชน ร้อยละ 95.90 คนในชุมชนมี

วิถีชีวิตความเป็นอยู่ด้วยความเสมอภาคกัน ร้อยละ92.60 คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา

ต่างๆ ของคนในชุมชนร่วมกัน มีเกณฑ์ระดับคะแนน 3 ดังนั้นจึงมีความสอดคล้องกับปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ในองค์ประกอบของการมีภูมิคุ้มกัน ด้านสังคมระดับสูง โดย แก้ว   พานาสวัสดิ์ 

(2556  : สัมภาษณ์) ให้เหตุผลว่าคนในแต่ละหมู่บ้านของชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน มี

ความเข้มแข็งมีสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จึงมีความรักกันประดุจเครือญาติ 

3. ด้านวัฒนธรรม 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 7 พบว่า ร้อยละ 99.20 คนในชุมชนช่วยเผยแพร่ชื่อเสียง

หรือสิ่งดี ๆ ของคนในชุมชนให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ  ร้อยละ 98.00 คนในชุมชนมีความ

ภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง ร้อยละ 86.70 คนในชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมทํานุบํารุงโบราณสถาน

โบราณวัตถุในชุมชนเป็นประจํา ร้อยละ 81.90 คนในชุมชนอนุรักษ์โบราณสถานโบราณวัตถุ อยู่ใน

เกณฑ์ระดับคะแนน 3 ดังนั้น จึงมีความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน

องค์ประกอบของการมีภูมิคุ้มกันด้านวัฒนธรรมระดับสูง โดย บุษบา รอดทิม (2556 : สัมภาษณ์) ให้

เหตุผลว่า ลักษณะวิถีชีวิตของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบนจังหวัดนนทบุรี  จะมีความ

รักในผืนนํ้า อันเป็นมรดกริมคลอง หวงแหนพื้นที่ริมคลอง และวัด เป็นโบราณสถาน สําคัญของคน

ในชุมชนและช่วยกันสร้างชื่อเสียงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ําคลองบางกอกน้อย 

เมื่อพิจารณาในข้อที่มีเกณฑ์ค่าคะแนนระดับ 2 พบว่าร้อยละ 68.70 มีการร่วม

กิจกรรมทางศาสนาและประเพณีของชุมชนอย่างสม่ําเสมอน้อยลง มีความสอดคล้องกับปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียงระดับกลาง โดย บุษบา รอดทิม (2556  : สัมภาษณ์) เล่าว่าในปัจจุบันคนต่างถิ่นได้

ย้ายเข้ามาอยู่ในชุมชนมากขึ้น ทําให้การรวมกลุ่มเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมลดน้อยลง

ด้วยจํานวนผู้สูงอายุเหลือน้อยลงอีกประการหนึ่งด้วย 

 

4. ด้านสิ่งแวดล้อม 

ผลการศึกษา ตามตารางที่ 7 พบว่า ร้อยละ 99.60 ในชุมชนมีน้ําสะอาดไว้พอใช้ใน

ครัวเรือน ร้อยละ 98.10 ในแต่ละครอบครัวมีการอนุรักษ์ดิน และน้ําในชุมชน ร้อยละ 83.50 แต่ละ

ครอบครัวมีวิธีกําจัดสารเคมีอันตรายไม่ให้ร่ัวไหลลงดิน และแหล่งน้ําของชุมชน อยู่ในเกณฑ์ระดับ

คะแนน 3 ดังนั้น จึงมีความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์ประกอบของ การมี

ภูมิคุ้มกันด้านวัฒนธรรมระดับสูง โดย ภัทรา มาแจ้ง (2556  : สัมภาษณ์) เล่าว่า คนในชุมชนมีการ

ระมัดระวังในการใช้สารเคมี ช่วยกันอนุรักษ์ลําน้ําให้ใสสะอาด เพื่อใช้อุปโภคบริโภคในครัวเรือน

และทําการเกษตรตามธรรมชาติ หาก จะใช้ปุ๋ย จะใช้ปุ๋ยหมักของเกษตร อําเภอช่วยกันลดการใช้ยา

ฆ่าแมลงและสารพิษต่าง ๆ ภายใต้การดูแลของผู้นําชุมชนที่เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของชาวบ้าน 

ผลการพิจารณาใน ด้านที่มี เกณฑ์ ค่าระดับ คะแนนระดับ 2 พบว่าร้อยละ 64.10 

ครอบครัวเกษตรกรมีความระมัดระวัง การใช้สารเคมี ไม่ให้กระทบกับสิ่งแวดล้อม จึงมีความ

สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์ประกอบของการมีภูมิคุ้มกันด้านสิ่งแวดล้อม

ระดับกลาง โดย ไพรินทร์ พรหมบุตร (2556 : สัมภาษณ์) ให้เหตุผลว่า เกษตรกรที่มีฐานะดี มีพื้นที่

ทางการเกษตรมาก จะเปลี่ยนวิถีชีวิตด้ังเดิม จากการลงแขกเอาแรงกัน เปลี่ยนมาเป็นจ้างคนงาน

ต่างด้าว โดยเฉพาะคนงานพม่าที่เข้ามาทํางานในหมู่บ้านจัดสรรต่าง ๆ ฉีดยาฆ่าแมลงใส่ปุ๋ย และ

ทํางานในไร่ในสวนเป็นคร้ังคราวมากขึ้น ทําให้การระมัดระวังในการใช้สารเคมีลดลง 
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ตอนที่ 9  วิถีชีวิตคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบนจังหวัดนนทบุรี ที่สอดคล้อง

กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้เงื่อนไขของการมีความรู้ 

ตารางท่ี  8  ความสอดคล้องของวิถีชีวิต คนในชุมชน ริมคลองบางกอกน้อยตอนบน  ที่สอดคล้อง

กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิเคราะห์ในองค์ประกอบภายใต้เงื่อนไงของการ       

มีความรู้ 

การมีความรู้ 

ร้อยละ 
ระดับ 

ความ

สอดคล้อง 

มี 
ระดับ 

คะแนน มี/ใช่ 
ไม่มี/

ไม่ใช่ 

ด้านเศรษฐกิจ 
ท่านได้รับความรู้ด้านการเกษตรจากนักวิชาการของ
จังหวัดหรือไม่ 

32.10 67.90 1 ระดับต่ํา 

ท่านมีความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปสินค้าในชุมชน
หรือไม่ 

94.70 5.30 3 ระดับสูง 

ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีปุ๋ย ยาฆ่า

แมลงในการเกษตรหรือไม่ 

59.00 41.00 1 ระดับต่ํา 

ท่านและสมาชิกในครอบครัวได้รับความรู้ในการ

สร้างอาชีพรายได้เสริมในครัวเรือนหรือไม่ 

95.40 4.60 3 ระดับสูง 

ท่านมีความรู้ในเร่ืองทรัพยากรดินและน้ําของชุมชน  

ดีหรือไม่ 

96.80 3.20 3 ระดับสูง 

เฉลี่ยเงื่อนไขความรู้ด้านเศรษฐกิจ 75.60 24.40 2 ระดับกลาง 

ด้านสังคม 
ท่านและครอบครัวมีการศึกษาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ความเป็นมาของชุมชนหรือไม่ 

 

88.00 

 

12.00 

 

2 

 

ระดับกลาง 

ท่านและสมาชิกในครอบครัวสามารถเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆในชุมชนนอกเหนือจากการไปสถานศึกษา
หรือไม่ 

64.50 35.50 2 ระดับกลาง 
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ตารางท่ี  8  (ต่อ)     

การมีความรู้ 

              ร้อยละ  ระดับ 

ความ

สอดคล้อง 
มี/ใช่ 

ไม่มี/

ไม่ใช่ 

ระดับ 

คะแนน 

ท่านมีโอกาสได้รับความรู้จากวิทยากรบรรยายโดย
ผู้นําชุมชนของท่านหรือไม่ 

62.40 37.60 2 ระดับกลาง 

ท่านได้รับความรู้ในเร่ืองการประกอบอาชีพจาก
ชุมชนของท่านหรือไม่ 

61.90 38.10 2 ระดับกลาง 

เฉลี่ยเงื่อนไขความรู้ด้านสังคม 69.20 30.80 2 ระดับกลาง 

ด้านวัฒนธรรม 
ท่านอบรมสั่งสอนให้สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตาม
ประเพณีดั้งเดิมของชุมชนหรือไม่ 

94.60 5.40 3 ระดับสูง 

ท่านได้รับการพัฒนาและเรียนรู้การอนุรักษ์ประเพณี
ของชุมชนหรือไม่ 

80.20 19.80 3 ระดับสูง 

ท่านได้รับความรู้เร่ืองประวัติความเป็นมาชุมชนที่
ท่านอยู่อาศัยเป็นอย่างดีหรือไม่ 

63.80 36.20 2 ระดับกลาง 

ท่านร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้เผยแพร่วัฒนธรรม

ในชุมชนของท่านหรือไม่ 

66.70 33.30 2 ระดับกลาง 

ท่านเผยแพร่ความรู้แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของท่าน

ให้บุคคลภายนอกได้รับรู้หรือไม่ 

95.70 4.30 3 ระดับสูง 

เฉลี่ยเงื่อนไขความรู้ด้านวัฒนธรรม 80.20 19.80 3 ระดับสูง 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

ท่านมีความรู้ในการใช้เคร่ืองมือในการเกษตรเป็น

อย่างดีหรือไม่ 

95.40 4.60 3 ระดับสูง 

ท่านมีความรู้ในเร่ืองดิน ฟ้า อากาศกับการเกษตร

พืชผลแต่ละชนิดหรือไม่ 

81.20 18.80 3 ระดับสูง 
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ตารางท่ี  8  (ต่อ)     

การมีความรู้ 

ร้อยละ ระดับ 

ความ

สอดคล้อง 
มี/ใช่ 

ไม่มี/

ไม่ใช่ 

ระดับ 

คะแนน 

ท่านมีความรู้ในการใช้สารเคมีและสารฆ่าแมลง
หรือไม่ 

53.20 46.80 1 ระดับต่ํา 

ผู้นําชุมชนของท่าน มีให้ความรู้เร่ืองการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนหรือไม่ 

87.30 12.70 3 ระดับสูง 

ผู้นําชุมชนของท่านบรรยายความรู้การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนหรือไม่ 

53.30 46.70 1 ระดับต่ํา 

เฉลี่ยเงื่อนไขความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 74.06 25.94 2 ระดับกลาง 

 

1. ด้านเศรษฐกิจ 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 8 พบว่าร้อยละ 96.80 คนในชุมชน มีความรู้ใน เร่ือง

ทรัพยากรดินและน้ําของชุมชน ร้อยละ 95.40 สมาชิกในแต่ละครัวเรือนได้รับความรู้ในการสร้าง

อาชีพรายได้เสริมในครัวเรือน ร้อยละ 94.70 มีความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปสินค้าในชุมชน  ผลิตภัณฑ์

ชุมชนอยู่ในเกณฑ์ระดับ คะแนน 3 ดังนั้นจึงมีความสอดคล้องกับปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงใน

เงื่อนไขของการมีความรู้ด้านเศรษฐกิจระดับสูง โดย นภา คงสะอาด (2556  : สัมภาษณ์) เล่าว่า กลุ่ม

ผลิตภัณฑ์กล้วยฉาบของแม่บ้านในชุมชนมีความเข้มแข็งมาก ส่งเสริมความรู้ให้ชาวบ้านมีรายได้

เสริมจากการทํากล้วยฉาบ การทําเกษตรที่อนุรักษ์ดินและน้ําให้ได้ผลผลิตของหมู่บ้าน ผู้อาวุโสใน

ชุมชนที่อยู่กับบ้านจะหันมาทําขนมไทย กล้วยฉาบและผลไม้แปรรูป สร้างรายได้เสริมในแหล่ง

ท่องเที่ยวของชุมชนได้อย่างเป็นอย่างดี 

            ผลการพิจารณารายข้อที่มีเกณฑ์ ค่าระดับคะแนนระดับ 1 พบว่า  ร้อยละ 59.00 คน

ในชุมชนไม่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมี ปุ๋ย ยาฆ่าแมลงในการเกษตรและ ร้อยละ 32.10 

ได้รับความรู้ด้านเกษตรจากนักวิชาการของจังหวัด น้อยมาก  จึงมีความสอดคล้องกับปรัญชาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในเงื่อนไขของการมีความรู้ด้านเศรษฐกิจระดับต่ํา  โดย นภา คงสะอาด (2556 : 

สัมภาษณ์) เล่าว่า เกษตรกรดั้งเดิมของคนในชุมชนจะเรียนรู้วิธีการเกษตรจากบรรพบุรุษและอาศัย
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ธรรมชาติเป็นตัวสร้างผลผลิตทางการเกษตร  ฉะนั้นภูมิความรู้ต่างๆจะได้มาจากการปฏิบัติจริง จึง

สืบทอดจากประสบการณ์มากกว่าการศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

2. ด้านสังคม  

               ผลการศึกษาตามตารางที่ 8 พบว่าร้อยละ 88.00 มีการศึกษาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ความเป็นมาของชุมชน  อยู่ในเกณฑ์ ค่าระดับคะแนน 3 ดังนั้นจึงมีความสอดคล้องกับปรัชญา ของ

เศรษฐกิจพอเพียงในเงื่อนไข ของการมีความรู้ด้านสังคมระดับกลาง โดย จารุวรรณ พุ่มสงวน 

(2556 : สัมภาษณ์) เล่าว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่ จะประกอบอาชีพทางการเกษตร จึงอาศัยความรู้

เพิ่มเติม จากการบอกเล่าพูดคุย ของชาวบ้านที่พบปะสังสรรค์กัน ตามร้านกาแฟบ้าง  ร้านก๋วยเต๋ียว

บ้าง หรือการแวะทักทายกันในพื้นที่การเกษตรในสวนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นการดําเนินชีวิตตามการ

อยู่อาศัยตั้งแต่ดั้งเดิม 

             เมื่อพิจารณา ในข้อที่มีเกณฑ์ระดับคะแนนในระดับ 2 พบว่าร้อยละ 64.50 สมาชิก

ในครอบครัวสามารถเข้าถึงการเรียนรู้อ่ืนๆในชุมชนนอกเหนือจากสถานศึกษา ร้อยละ 62.40 คนใน

ชุมชนได้รับความรู้จากวิทยากรบรรยายโดยผู้นําชุมชน ร้อยละ 61.90 ได้รับความรู้ เร่ืองการ

ประกอบอาชีพจากชุมชน จึงมีความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในเงื่อนไขของการ

มีความรู้ด้านสังคมระดับต่ํา โดย ภัทรา มาแจ้ง (2556 : สัมภาษณ์) เล่าว่าวิถีชีวิตของเกษตรกรแท้ๆที่

เป็นคนดั้งเดิมในชุมชนจะเชื่อถือคําสั่งสอนของบรรพบุรุษ สืบทอดแนวคิดและประสบการณ์จาก

บรรพบุรุษ ปฏิบัติตามกันมามากกว่า จะรับรู้จากการศึกษาจากผู้รู้ภายนอกชุมชน  

3. ด้านวัฒนธรรม 

             ผลการศึกษาตามตารางที่ 8 พบว่า ร้อยละ 94.60 มีการอบรมสั่งสอนให้สมาชิกใน

ครอบครัวปฏิบัติตามประเพณีดั้งเดิมของชุมชน ร้อยละ 95.70 แต่ละครอบครัวมีการเผยแพร่ความรู้

แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนให้บุคคลภายนอกได้รับรู้ ร้อยละ 80.20 คนในชุมชนได้รับการพัฒนาและ

เรียนรู้การอนุรักษ์ประเพณีของชุมชน อยู่ในเกณฑ์ระดับคะแนน 3 ดังนั้นจึง มีความสอดคล้องกับ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเงื่อนไข ของการมีความรู้ด้านวัฒนธรรม ในระดับสูง โดย สําราญ 

รอดสน (2556 : สัมภาษณ์) เล่าว่า คนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยดั้งเดิมมีเอกลักษณ์ ที่สําคัญคือ

การเชื่อฟังบรรพบุรุษ รักและสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น มีความรักในกลุ่มและชาติพันธุ์ของคนใน

ชุมชน ไม่ทะเลาะกันเอง เป็นส่วนหนึ่งที่คนในชุมชนภาคภูมิใจในกลุ่ม    ของตน 
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             เมื่อพิจารณา ในข้อที่มีเกณฑ์ค่าระดับคะแนนระดับ 2 พบว่า ร้อยละ 63.80 ได้รับ

ความรู้เร่ืองประวัติความเป็นมาของชุมชนที่อยู่อาศัย ร้อยละ 66.70 ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม

ความรูเ้ผยแพร่ในวัฒนธรรมชุมชน มีความสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเงื่อนไขการมี

ความรู้ด้านวัฒนธรรม อยู่ในระดับกลาง โดย สําราญ รอดสน (2556  : สัมภาษณ์) เล่าว่าการเรียนรู้

วัฒนธรรมชุมชนของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อย ตอนบนส่วนใหญ่เป็นการเล่า ต่อๆ มาจาก

บรรพบุรุษ ไม่มีลายลักษณ์อักษร แต่ขาดการส่งต่อเป็นรูปแบบแหล่งเรียนรู้ ประกอบกับวิถีชีวิต

ทางด้านเศรษฐกิจของคนในชุมชนมีการประกอบอาชีพ ที่หลากหลาย มากขึ้น  และมุ่งถึงการสร้าง

ฐานะในครอบครัว การขายที่ ดินให้กับคนนอกชุมชน ทําให้กิจกรรมสืบทอดประเพณีสําคัญ ๆ เช่น 

สลากภัตรผลไม้ การทําบุญด้วยกระทงใบตองสด การตักบาตรพระร้อยแปด ที่ชาวบ้านเรียกตัก

บาตรพระร้อย จัดทํากันต้ังแต่วันแรม 7 ค่ํา เดือน 12 มีการแห่พระพุทธรูปไปตามลําน้ําและรุ่งขึ้น วัน

แรม 8 ค่ํา เดือน 12 จะตักบาตรตั้งแต่ตี 5 โดยมีพระสงฆ์ ออกรับบิณฑบาต ทางเรือทั้งสองฝั่งคลอง 

ในช่วงบ่ายมีประเพณีการแข่งเรือเป็นงานร่ืนเริง แต่ปัจจุบันนี้ประเพณีหลายๆอย่างเลือนหายไปด้วย

จํานวนคนรุ่นใหม่ที่เป็นคนต่างถิ่นย้ายเข้ามาอยู่อาศัยมากขึ้น 

        4. ด้านสิ่งแวดล้อม 

            ผลการศึกษา ตามตารางที่ 8 พบว่า ร้อยละ 95.40 คนในชุมชนมีความรู้ในการใช้

เคร่ืองมือในการเกษตรเป็นอย่างดี ร้อยละ 87.30 ผู้นําชุมชนมีการให้ความรู้เร่ืองการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ร้อยละ 81.20 แต่ละครอบครัวมีความรู้ในเร่ืองดิน ฟ้า อากาศ กับการ

ทําเกษตรพืชผลแต่ละชนิดเป็นอย่างดี อยู่ในเกณฑ์คะแนนระดับ 3 ดังนั้นจึงมีความสอดคล้องกับ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเงื่อนไขของการมีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมระดับสูง โดย จารุวรรณ 

พุ่มสงวน (2556  : สัมภาษณ์) เล่าว่าเกษตรกรดั้งเดิม  ของคนในชุมชนบางขนุนมีความรู้เร่ืองการทํา

การเกษตร เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ คํานวณทิศทาง ลม ฟ้า อากาศและดิน ในการทําการเกษตรเป็นอย่างดี 

มีวิธีการเรียนรู้ว่า เมื่อมีมดขนไข่เป็นทางยาวมากๆ  จะเกิดฝนตกหนักหรือน้ําท่วม เสียงเงียบของ

สัตว์เล็ก สัตว์น้อยในชุมชน จะเกิดพายุใหญ่หรือเกิดฝนฟ้ารุนแรง  

จากการพิจารณาในข้อที่มีเกณฑ์ค่าระดับคะแนนระดับ 1 พบว่า ร้อยละ 53.30 ผู้นํา

ชุมชนมีการบรรยายความรู้ทางอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนหรือไม่ ร้อยละ 53.20 มีความรู้

ในการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง มีความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเงื่อนไขของ



109 
 

การมีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมระดับต่ํา โดย จารุวรรณ  พุ่มสงวน (2556  : สัมภาษณ์) เล่าว่าคนใน

ชุมชนส่วนใหญ่ทําน้ําหมักชีวภาพใช้ในการเกษตรจึงไม่มีการใช้สารเคมี สารฆ่าแมลงในการเกษตร

มากนัก และหลังจากน้ําท่วมปี 2554 เป็นต้นมา เกษตรกรปล่อยให้สวนรกร้าง ไปประกอบอาชีพ

ค้าขายกันมากขึ้น 

 

ตอนท่ี 10  ความสอดคล้องของวิถีชีวิตคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบนที่สอดคล้อง      

กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้เงื่อนไขของความมีคุณธรรม 

ตารางท่ี 9 ความสอดคล้องของวิถีชีวิตคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบนจังหวัดนนทบุรี   

ที่สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้เงื่อนไขความมีคุณธรรม 

การมีคุณธรรม 

ร้อยละ ระดับ 

ความ

สอดคล้อง 
มี/ใช่ 

ไม่มี/

ไม่ใช่ 

ระดับ 

คะแนน 

ด้านเศรษฐกิจ 
ท่านใช้สินค้าอุปโภคบริโภคที่ผลิตจากชุมชนในราคา
ถูกหรือไม่ 

67.30 32.70 2 ระดับกลาง 

ความสุขของท่าน คือการได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทอง
จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

66.00 34.00 2 ระดับกลาง 

ท่านได้รับผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเท่าเทียมกันจาก

ชุมชน 

17.30 82.7 1 ระดับต่ํา 

ท่านและสมาชิกในครอบครัวประกอบอาชีพด้วย

ความสุจริตไม่เอาเปรียบด้านราคาหรือไม่  

84.60 15.40 3 ระดับสูง 

     

 

 

 

 



110 
 

ตารางท่ี 9 (ต่อ) 

การมีคุณธรรม 

ร้อยละ ระดับ 

ความ

สอดคล้อง 
มี/ใช่ 

ไม่มี/

ไม่ใช่ 

ระดับ 

คะแนน 

ท่านและสมาชิกในครอบครัวและชุมชนสร้างผลผลิต
ด้วยคุณภาพและไม่เอารัดเอาเปรียบบุคคลอ่ืนทุก
ช่องทางหรือไม่ 

84.70 15.30 3 ระดับสูง 

เฉลี่ยเงื่อนไขความมีคุณธรรมด้านเศรษฐกิจ 63.98 36.02 2 ระดับกลาง 

ด้านสังคม 

ท่านได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมจากองค์กร

สมาชิกในชุมชนของท่านหรือไม่ 

55.30 44.70 1 ระดับต่ํา 

ท่านได้รับการดูแลเอาใจใส่จากเพื่อนสมาชิกใน
ชุมชนเป็นอย่างดีหรือไม่ 

77.20 22.80 2 ระดับกลาง 

ท่านและสมาชิกในครอบครัวมีแนวคิดยกย่องคุณงาม

ความดี เป็นการกําหนดคุณค่าของมนุษย์หรือไม่ 

85.30 14.70 3 ระดับสูง 

ท่านได้รับความเป็นธรรมเมื่อไปติดต่อกับหน่วยงาน
ของรัฐในชุมชนหรือไม่ 

31.40 68.60 1 ระดับต่ํา 

ท่านให้ความเคารพบุคคลผู้อาวุโสหรือเพื่อนบ้านใน

ชุมชนหรือไม่ 

92.00 8.00 3 ระดับสูง 

เฉลี่ยเงื่อนไขความมีคุณธรรมด้านสังคม 68.24 31.76 2 ระดับกลาง 

ด้านวัฒนธรรม 
ท่านมีความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือไม่ 

81.80 18.20 3 ระดับสูง 

ท่านเห็นความสําคัญของการให้อภัย การเคารพผู้ใหญ่
ในชุมชนที่ท่านอยู่อาศัยหรือไม่ 

95.40 4.60 3 ระดับสูง 

การใช้ชีวิตกับสายน้ํามาตั้งแต่เกิดท่านมีความรักและ

หวงแหนลําน้ําที่ท่านอยู่อาศัยหรือไม่ 

100.00 00.00 3 ระดับสูง 
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ตารางท่ี 9 (ต่อ)     

 

การมีคุณธรรม 

 

 ร้อยละ  ระดับ 

ความ

สอดคล้อง 
มี/ใช่ 

ไม่มี/

ไม่ใช่ 

ระดับ 

คะแนน 

ท่านมีการปฏิบัติตนเพื่อสังคมส่วนรวมอย่างสม่ําเสมอ

หรือไม่ 

96.00 4.00 3 ระดับสูง 

เฉลี่ยเงื่อนไขความมีคุณธรรมด้านวัฒนธรรม 93.30 6.70 3 ระดับสูง 

ด้านสิ่งแวดล้อม 

ท่านมีกิจกรรมร่วมกับชุมชนในการใช้ประโยชน์จาก

น้ําหรือไม่ 

88.70 11.30 3 ระดับสูง 

ท่านมีกิจกรรมร่วมกับชุมชนในการปลูกฝังจิตสํานึก

รักและหวงแหนชุมชนของท่านหรือไม่ 

51.30 48.70 1 ระดับต่ํา 

ท่านและครบครัวมีการแยกขยะที่มีสารพิษก่อนนําไป
ทิ้งหรือไม่ 

30.10 69.90 1 ระดับต่ํา 

ท่านและครอบครัวร่วมกิจกรรมรักษาความสะอาด

ร่วมกับชุมชนในวันสําคัญต่าง ๆหรือไม่ 

55.10 44.90 1 ระดับต่ํา 

ท่านและครอบครัวให้ความสําคัญต่อทรัพยากรของ
ชุมชนมากกว่าได้รับประโยชน์เฉพาะในครอบครัว
ของท่านหรือไม่ 

84.70 15.30 3 ระดับสูง 

เฉลี่ยเงื่อนไขความมีคุณธรรมด้านสิ่งแวดล้อม 61.98 38.02 2 ระดับกลาง 

 

1. ด้านเศรษฐกิจ 

  ผลการศึกษาจากตารางที่ 9 พบว่า ร้อยละ 84.70 ครอบครัวและชุมชนสร้างผลผลิต

ด้วยคุณภาพและไม่เอารัดเอาเปรียบบุคคลอ่ืนทุกช่องทาง ร้อยละ 84.60 แต่ละครอบครัวประกอบ

อาชีพด้วยความสุจริตไม่เอาเปรียบด้านราคา อยู่ในเกณฑ์ระดับคะแนน 3 ดังนั้น จึงมีความ

สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเงื่อนไขความมีคุณธรรมด้านเศรษฐกิจในระดับสูง 
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โดย ภัทรา มาแจ้ง และบุญเชิด รุ่งเรือง (2556 : สัมภาษณ์)  เล่าว่าเกษตรกรดั้งเดิมของคนในชุมชน

จะไม่หวังรํ่ารวยในอาชีพ จะใช้วิธีการแลกผลไม้ หรือ แลกของอุปโภค บริโภค กับของสวนแทน

การซื้อขายกันเป็นส่วนใหญ่ และไม่มีการคดโกงซึ่งกันและกัน 

  เมื่อพิจรณาในข้อที่มีเกณฑ์ค่าระดับคะแนน ระดับ 2 พบว่า ร้อยละ 67.30 คนใน

ชุมชนใช้สินค้าอุปโภคบริโภคที่ผลิตจากชุมชนในราคาถูก ร้อยละ 66.00 คนในชุมชนมีความสุข

จากการได้มาซึ่งทรัพย์สินเงินทองจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม สอดคล้องกับปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในเงื่อนไขความมีคุณธรรมด้านเศรษฐกิจ ในระดับกลาง โดย ภัทรา  มาแจ้ ง และ

บุญเชิด รุ่งเรือง (2556 : สัมภาษณ์) เล่าว่า เกษตรกรดั้งเดิมจะมีความสุขมากเมื่อผลผลิตของตนออก

ผลขายได้ในราคาดีจะมีการพูดคุยเล่าสู่กันฟังกับคนในชุมชนถึงผลผลิตที่ได้ราคาดีๆ ในแต่ละรุ่น 

แต่ปัจจุบันอาชีพเกษตรกรมีรายได้ลดลง จึงต้องมีอาชีพเสริมด้านอ่ืนๆ มาทดแทน  

  เมื่อพิจารณาในข้อที่มีเกณฑ์ค่าระดับคะแนนระดับ 1 พบว่าร้อยละ 17.30 ไม่ได้รับ

ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเท่าเทียมกันจากชุมชน สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

เงื่อนไขความมีคุณธรรมด้านเศรษฐกิจในระดับต่ํา โดย ภัทรา  มาแจ้ ง (2556 : สัมภาษณ์) เล่าว่า      

ในปัจจุบันการรวมตัวของคนในชุมชนและการร่วมกิจกรรมรวมกลุ่ม เช่น สหกรณ์หมู่บ้าน               

กลุ่มผลิตภัณฑ์สานตระกร้าสินค้าประจําตําบลมีความยากลําบากมากขึ้นด้วยเวลาของการประชุม 

การเสียสละจากภาระกิจประจําวันของคนรุ่นใหม่ๆ ในชุมชนน้อยลง การรวมตัวจึงเกิดปัญหาติดขัด

หลายประการ ทําให้การดําเนินงานต่างๆ ต้องยกเลิกไป 

 2. ด้านสังคม 

  ผลการศึกษาตามตารางที่ 9 พบว่าร้อยละ 92.00 คนในชุมชนเคารพผู้อาวุโสหรือ

เพื่อนบ้านในชุมชน ร้อยละ 85.30 สมาชิกในครอบครัวของคนในชุมชนยกย่องคุณงามความดีเป็น

การกําหนดคุณค่าของมนุษย์ อยู่ในเกณฑ์ระดับคะแนน 3 ดังนั้นจึงมีความสอดคล้องกับปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในเงื่อนไขความมีคุณธรรมด้านสังคมในระดับสูง โดย จารุวรรณ  พุ่มสงวน 

(2556 : สัมภาษณ์) เล่าว่า เอกลักษณ์ ที่น่ายกย่องของคนในชุมชนคือการเคารพผู้อาวุโสในชุมชน 

และอยู่อาศัยด้วยการเกื้อกูลกันในการทํามาหากิน มีลักษณะประเพณีที่สําคัญ คือ การลงแขกเอาแรง

ช่วยเหลือกัน เป็นประเพณีช่วยให้ชาวบ้านผูกพันและสามัคคีกัน 
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  เมื่อพิจารณาในข้อที่มีค่าระดับคะแนนระดับ 1 พบว่าร้อยละ 55.30 คนในชุมชน

ได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมจากองค์กรสมาชิกในชุมชน ร้อยละ 31.40 คนในชุมชนได้รับ

ความเป็นธรรมเมื่อไปติดต่อกับหน่วยงานของรัฐบาลได้น้อย จึงมีความสอดคล้องกับปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในเงื่อนไขความมีคุณธรรมด้านสังคมอยู่ในระดับต่ํา โดย จารุวรรณ  พุ่มสงวน 

(2556 : สัมภาษณ์) เล่าว่าคนในชุมชนส่วนใหญ่ผู้อาวุโสจะเรียนหนังสือน้อย  จึงส่งรุ่นลูกหลานให้

ได้รับการศึกษาที่สูงๆ เพื่อรับราชการเพราะมีค่านิยมว่า ข้าราชการคือผู้มีอํานาจต่อชุมชน  

 3. ด้านวัฒนธรรม 

  ผลการศึกษาตามตารางที่ 9 พบว่าร้อยละ 100 มีการใช้ชีวิตเกี่ยวพันกับสายน้ํามา

ตั้งแต่เกิดจึงมีความรักและหวงแหนลําน้ําที่อยู่อาศัย ร้อยละ 96.00 มีการปฏิบัติตนเพื่อสังคม

ส่วนรวมอย่างสม่ําเสมอ ร้อยละ 95.40 เห็นความสําคัญของการให้อภัยการเคารพผู้ใหญ่ในชุมชนที่

อยู่อาศัย ร้อยละ 81.80 มีความอ่อนน้อมถ่อมตน อยู่ในเกณฑ์ระดับคะแนน 3 ดังนั้น จึงมีความ

สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเงื่อนไขความมีคุณธรรมด้านวัฒนธรรมอยู่ใน

ระดับสูง โดยภัทรา  มีแจ้ง และนัด  ป้องภัย (2556 : สัมภาษณ์) เล่าว่า ความสุขของคนในชุมชนคือ

การทํากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสายน้ํา เช่น การใส่บาตรพระทางเรือทุกเช้า การพักผ่อนบริเวณชาน

บ้านริมน้ํา และการซื้อขายของจากเรือพายที่พายขายของริมน้ํา ภายใต้วิถีชีวิตที่สงบ ตั้งแต่บรรพ

บุรุษจะเชื่อฟังคําสั่งสอนของผู้ใหญ่ในครอบครัว มีความภาคภูมิใจต่อผลผลิตในสวนที่ได้รับผล

งดงามและถ้าเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันจะไม่ทะเลาะเบาะแว้งซึ่งกันและกัน 

  4. ด้านสิ่งแวดล้อม 

  ผลการศึกษาตามตารางที่ 9 พบว่า ร้อยละ 88.70 ชุมชน มีการใช้ประโยชน์จากน้ํา 

ร้อยละ  84.70 แต่ละครอบครัวให้ความสําคัญต่อทรัพยากรของชุมชนมากว่าการใช้ประโยชน์

เฉพาะครอบครัวอยู่ในเกณฑ์ระดับคะแนน 3 ดังนั้น จึงมีความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในเงื่อนไขของการมีคุณธรรมด้านสังคมอยู่ในระดับสูง โดย นัด  ป้องภัย (2556 : สัมภาษณ์) 

ให้เหตุผลว่า เกษตรกรดั้งเดิมของชุมชน จะมีจิตสํานึกในการรักและหวงแหนผืนดินเกษตรกร การ

รักษาสภาพน้ําในลักษณะช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้ความสําคัญต่อการร่วมมือดูแลสวนผลไม้

ร่วมกันเป็นอย่างดี 
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  เมื่อพิจารณาในข้อที่มีเกณฑ์ค่าระดับคะแนนระดับ 1 พบว่า ร้อยละ 55.10 แต่ละ

ครอบครัวมีกิจกรรมรักษาความสะอาดร่วมกับชุมชนในวันสําคัญๆ ร้อยละ 51.30 แต่ละครอบครัว

ร่วมกันปลูกฝังจิตสํานึกรัก หวงแหนชุมชนร่วมกับหน่วยงานและชุมชนร้อยละ 30.10      แต่ละ

ครอบครัวมีการแยกขยะที่มีสารพิษก่อนนําไปทิ้ง มีความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในเงื่อนไขของการมีคุณธรรมด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับต่ํา โดย นัด  ป้องภัย (2556 : 

สัมภาษณ์) ให้เหตุผลว่า คนดั้งเดิมในชุมชนที่อาวุโสมีอายุ 50 ปี ขึ้นไปลดน้อยลง ปัจจุบันมีกลุ่มอายุ 

19-45 ปี ย้ายเข้ามาอยู่ในชุมชนมากขึ้นจึงทําให้ความร่วมมือกับชุมชนน้อยลงกว่าในอดีต  

 

ตอนที่ 11 ความสอดคล้องของวิถีชีวิตคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน           

ที่สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม 

 การนําเสนอวิถีชีวิตคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี ที่

สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม ผู้วิจัยได้นําเสนอตามตารางที่ 10 

ดังนี้  

ตารางท่ี 10 วิเคราะห์ความสอดคล้องของวิถีชีวิตของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบนที่

สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม 

ความพอเพียง 
ร้อยละ 

ระดับ
คะแนน 

ระดับ 
ความ

สอดคล้อง 
มี/ใช่ 

ไม่มี/
ไม่ใช ่

ความพอประมาณด้านเศรษฐกิจ 
ความมีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ 
ความมีภูมิคุ้มกันด้านเศรษฐกิจ 
การมีเงื่อนไขความรู้ด้านเศรษฐกิจ 
การมีเงื่อนไขคุณธรรมด้านเศรษฐกิจ 

75.53 
68.76 
79.30 
75.60 
63.98 

24.47 
31.24 
20.70 
24.40 
63.02 

2 
2 
2 
2 
2 

ระดับกลาง 
ระดับกลาง 
ระดับกลาง 
ระดับกลาง 
ระดับกลาง 

ความพอเพียงด้านเศรษฐกิจโดยรวม 72.63 27.37 2 ระดับกลาง 
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ตารางท่ี 10 (ต่อ) 

ความพอเพียง 
ร้อยละ 

ระดับ
คะแนน 

ระดับ 
ความ

สอดคล้อง 
มี/ใช่ 

ไม่มี/
ไม่ใช ่

ความพอประมาณด้านสังคม 
ความมีเหตุผลด้านสังคม 
การมีภูมิคุ้มกันด้านสังคม 
การมีเงื่อนไขความรู้ด้านสังคม 
การมีเงื่อนไขคุณธรรมด้านสังคม 

85.22 
87.00 
97.20 
69.20 
68.24 

14.78 
13.00 
2.80 

30.80 
31.76 

3 
3 
3 
2 
2 

ระดับสูง 
ระดับสูง 
ระดับสูง 

ระดับกลาง
ระดับกลาง 

ความพอเพียงด้านสังคมโดยรวม 81.37 18.63 3 ระดับสูง 
ความพอประมาณด้านวัฒนธรรม 
ความมีเหตุผลด้านวัฒนธรรม 
การมีภูมิคุ้มกันด้านวัฒนธรรม 
การมีเงื่อนไขความรู้ด้านวัฒนธรรม 
การมีเงื่อนไขคุณธรรมด้านวัฒนธรรม  

79.28 
87.00 
86.90 
80.20 
93.30 

20.72 
13.00 
13.10 
19.80 
6.70 

3 
3 
3 
3 
3 

ระดับสูง 
ระดับสูง 
ระดับสูง 
ระดับสูง 
ระดับสูง 

ความพอเพียงด้านวัฒนธรรมโดยรวม 85.34 14.66 3 ระดับสูง 
ความพอประมาณด้านสิ่งแวดล้อม 
ความมีเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อม 
การมีภูมิคุ้มกันด้านสิ่งแวดล้อม 
การมีเงื่อนไขความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 
การมีเงื่อนไขคุณธรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

63.87 
85.68 
86.33 
74.06 
61.98 

36.13 
14.32 
13.67 
25.94 
38.02 

2 
3 
3 
2 
2 

ระดับกลาง 
ระดับสูง 
ระดับสูง 

ระดับกลาง 
ระดับกลาง 

ความพอเพียงด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวม 74.38 25.62 2 ระดับกลาง 

ความพอเพียงท้ังสี่ด้านโดยรวม 78.43 21.57 2 ระดับกลาง 
 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 10 เป็นการสรุปความพอเพียงในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน

วัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม จากตารางที่ 5-9 พบว่า ในภาพรวมวิถีชีวิตของคนในชุมชนริม

คลองบางกอกน้อยตอนบนจังหวัดนนทบุรี มีความสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

ระดับปฏิบัติร้อยละ 78.44 คนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี มีวิถีชีวิตด้าน
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เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ในระดับกลาง โดยสรุปในแต่ละด้านดังนี้ 

1. ด้านเศรษฐกิจ  มีความพอเพียงระดับกลาง เพราะคนในชุมชนริมคลองบางกอก

น้อยตอนบน ปฏิบัติตนสอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถึงร้อยละ 72.67 

    2. ด้านสังคม  มีความพอเพียงระดับสูง เพราะคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อย

ตอนบน ปฏิบัติตนสอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถึงร้อยละ 81.37 

   3. ด้านวัฒนธรรม  มีความพอเพียงระดับสูง เพราะคนในชุมชนริมคลองบางกอก

น้อยตอนบน ปฏิบัติตนสอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถึงร้อยละ 85.34 

   4. ด้านสิ่งแวดล้อม  มีความพอเพียงระดับกลาง เพราะคนในชุมชนริมคลอง

บางกอกน้อยตอนบน ปฏิบัติตนสอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถึงร้อยละ 74.38 

เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่ามีความสอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ 

1.  ความพอเพียงด้านเศรษฐกิจ 

ในองค์ประกอบของความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน การมี

เงื่อนไขความรู้ การมีเงื่อนไขคุณธรรม พบว่าโดยรวมแล้ว มีความพอเพียงอยู่ในระดับกลาง ทั้งนี้

เพราะการประกอบอาชีพทางการเกษตรของเกษตรกร ในชุมชนมีผลผลิตที่ลดลง และไม่ได้รับการ

แนะนําความรู้ด้านเกษตรจากนักวิชาการภายนอกชุมชน จึงทําให้รายได้ในผลผลิตลดลงตามไปด้วย 

และอาชีพนอกภาคเกษตรไม่มีรายได้แน่นอน คนในชุมชนจึงเห็นความสําคัญของการศึกษาของ

สมาชิกในครอบครัวให้มีความรู้สูงขึ้น เพื่อประกอบอาชีพที่มั่นคงกว่าจึงมีรายจ่ายสูงขึ้น  

2. ความพอเพียงด้านสังคม 

ในองค์ประกอบของความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน การมี

เงื่อนไขความรู้ การมีเงื่อนไขคุณธรรม พบว่าโดยรวมแล้ว มีความพอเพียงอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้

เพราะคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน มีการประกอบอาชีพที่สุจริตร่วมกันในแต่ละ

ครอบครัว มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีการปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม ด้วยความ

ภาคภูมิใจ มีความเคารพผู้อาวุโสในชุมชน มีความสามัคคีและไม่ทะเลาะวิวาทกันเอง 
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3. ความพอเพียงด้านวัฒนธรรม 

ในองค์ประกอบของความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน การมี

เงื่อนไขความรู้ การมีเงื่อนไขคุณธรรม พบว่าโดยรวมแล้ว มีความพอเพียงอยู่ในระดับสูง ทั้งนี้

เพราะคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน  พึงพอใจกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในชุมชนริม

คลองบางกอกน้อยตอนบน ปัจจุบัน มีความสุขกับการดําเนินชีวิตตามแบบอย่างของบรรพบุรุษ       

มีความภาคภูมิใจในประเพณีดั้งเดิมของชุมชน 

4. ความพอเพียงด้านสิ่งแวดล้อม 

ในองค์ประกอบของความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน การมี

เงื่อนไขความรู้ การมีเงื่อนไขคุณธรรม พบว่าโดยรวมแล้ว มีความพอเพียงอยู่ในระดับกลาง ทั้งนี้

เพราะสมาชิกในครอบครัวร่วมกันปลูกต้นไม้ รักษาสภาพแวดล้อมในครัวเรือน ร่วมกันอนุรักษ์ดิน

และน้ําในชุมชน และมีวิธีการกําจัดขยะอันตรายจากสารเคมี ไม่ให้ร่ัวไหลลงในดินและแหล่งน้ําใน

ชุมชน มีความรู้เร่ืองดิน ฟ้า อากาศ เกี่ยวกับการเกษตร และให้ความสําคัญต่อทรัพยากรในชุมชน

มากกว่ารับประโยชน์เฉพาะในครัวเรือน       

 



บทที่ 5 

สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

 ในการศึกษา เร่ือง วิถีชีวิตคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี ผู้วิจัย

ใช้แบบสอบถามและแบบสัภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 156 คน จากเกษตรกรหัวหน้าครัวเรือน 

จ านวน 4 ชุมชน ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลปลายบาง (หมู่ 2 และหมู่ 4) ต าบลบางสีทอง (หมู่ 2 และ

หมู่ 3) ต าบลบางขุนกอง (หมู่ 1 หมู่ 3  และหมู่ 5) ต าบลบางขนุน (หมู่ 1 หมู่ 2 และหมู่ 5) ผล

การศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

1. ข้อมูลพื้นฐานของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อย 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 45-50 ปี มีการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา  สถานภาพในครอบครัวสมรส ประกอบอาชีพหลัก คือ เกษตรกรท าสวนผลไม้       

ส่วนใหญ่เป็นคนดั้งเดิมในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบนจังหวัดนนทบุรี 

ผลการศึกษาข้อมูลวิถีชีวิตของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี          

ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรมและด้านสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้ 

1. วิถีชีวิตด้านเศรษฐกิจ 

คนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นอาชี พ

หลัก รองลงมาประกอบอาชีพรับจ้าง รายได้ในภาคเกษตรสูงสุดที่ระดับ 25,000 บาทต่อเดือนและมี

รายได้ต่ าสุดที่ระดับ 15,001 บาท ถึง 20,000 บาท / ครัวเรือน / เดือน  และมีรายได้เสริม นอกภาค

เกษตรต่อครัวเรือนสูงสุดที่ 25,000 บาท / ครัวเรือน / เดือน และรายได้ต่ าสุดที่ระดับ 10,000 บาท ถึง 

15,000 บาท / ครัวเรือน / เดือน  มีรายจ่ายสูงสุดที่ระดับ 15,001 บาท ถึง 25,000 บาท / เดือน และมี

รายจ่ายในภาคการเกษตรต่ าสุดที่ 5,000 บาท ถึง 10,000 บาทต่อเดือน และมีรายได้นอก     ภาค

เกษตรสูงสุดที่ระดับ 15,001 บาท ถึง 20,000 บาท มีรายได้ต่ าสุดที่ 5,000 บาท ถึง 10,000 บาท และ

มีรายจ่ายค่าน้ า ค่าไฟ สูงสุดที่ระดับ 15,001 บาท ถึง 20,000 บาท ขึ้นไป และมีรายจ่ายต่ าสุดที่ระดับ 

5,000 บาท ถึง 10,000 บาท มีเงินออมต่อครัวเรือนสูงสุดที่ 17,500.50 บาทต่อครัวเรือน และมีเงิน

ออมต่ าสุดที่ระดับ 7,500 บาทต่อครัวเรือน และบางครัวเรือนไม่มีหนี้สิน และมีทรัพย์สินเป็นที่ดิน
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และบ้านพักอาศัยเป็นของตนเองมากที่สุด  และมีหนี้สินสูงสุดต่อครัวเรือนที่ระดับ 25,000 บาทขึ้น

ไป และมีหนี้สินต่ าสุดต่อครัวเรือนที่ 5,000 บาท ถึง 10,000 บาท จึงมีวิถีชีวิตด้านเศรษฐกิจอยู่ใน

ระดับดี 

2. วิถีชีวิตด้านสังคม 

คนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน เป็นสังคมเกษตรกรรม มีวิถีชีวิตแบบ

พึ่งพาอาศัยกันแต่ละครอบครัวเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ มีปู่ย่าตายายและพ่อแม่ลูก อาศัยอยู่ใน

ครอบครัวเดียวกัน หรือปลูกบ้านในบริเวณพื้นที่เดียวกัน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ประกอบ

กิจกรรมร่วมกันภายใต้หลักศาสนากิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี  มีการช่วยเหลือเกื้อกูลในรูปแบบ

สหกรณ์ชุมชนหมู่บ้าน ประเด็นที่พบส าคัญ คือ มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกัน 

3. วิถีชีวิตด้านวัฒนธรรม 

คนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน  มีวัฒนธรรมประเพณี เป็นเคร่ือง       

ยึดเหน่ียวในความสัมพันธ์และความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน มีเอกลักษณ์ส าคัญที่โดเด่นชัดเจน

มากที่สุด คือ การเคารพผู้อาวุโส เชื่อฟังบรรพบุรุษและมีความเชื่อศรัทธาในหลัก ธรรมทางศาสนา 

รักและหวงแหนวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิ มโดยเฉพาะประเพณีทางสายน้ า เช่น การตักบาตร พระ      

ทางน้ า ประเพณีตักบาตรพระร้อยแปด  การลอยกระทง เป็นวัฒนธรรมที่มีความยั่งยืนบ่งบอกของ

ความเป็นชุมชนริมคลองบางกอกน้อย 

4. วิถีชีวิตคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน ด้านสิ่งแวดล้อม 

คนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน มีความรักและภูมิใจในภูมิประเทศของ

ความเป็นชุมชน ริมคลองที่ตนอยู่อาศัย มีความผูกพันกับสายน้ าและดูแลรักษาสภาพน้ าในล าคลอง

ร่วมกันมีความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และเห็นความส าคัญของสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อยู่อาศัย มี

แนวทางการพัฒนาร่วมกันภายใต้การน าของผู้น าชุมชนเป็นอย่างดี 
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ความสอดคล้องของวิถีชีวิตคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบนที่สอดคล้องกับ

แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละด้านดังนี้  

 ผลการวิจัยความสอดคล้องของวิถีชีวิตคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน     

จังหวัดนนทบุรี  พบว่ามีความสอดคล้องอยู่ในระดับปานกลางมีระดับปฏิบัติ ร้อยละ 78.44 โดย

พิจารณาแต่ละด้าน ดังนี้ 

1.ด้านเศรษฐกิจ 

 ผลการศึกษาพบว่าวิถีชีวิตของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบนมีความสอดคล้อง

กับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในองค์ประกอบของความพอประมาณ ความมีเหตุผล การ

มีภูมิคุ้มกัน การมีเงื่อนไขความรู้และการมีเงื่อนไขคุณธรรมด้าน เศรษฐกิจอยู่ในระดับกลาง ระดับ

ปฏิบัติร้อยละ 72.67 สรุปตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในประเด็นดังนี้  

ความพอประมาณด้านเศรษฐกิจ คนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อย มีความสอดคล้องกับ

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์ประกอบของความพอประมาณ ระดับกลาง มีการ

ปฏิบัติร้อยละ 75.53  เน่ืองจาก มีความพึงพอใจต่อภูมิประเทศของความเป็นชุมชนริมน้ า ไม่ต้องการ

ขยายพื้นที่อยู่อาศัยไปอยู่ที่อ่ืน ไม่ต้องการหาซื้อทรัพย์สินที่ไม่จ าเป็น มีรายจ่ายในครัวเรือนสมดุล

กับรายรับ 

 ความมีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ คนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อย มีความสอดคล้องกับ

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์ประกอบของความพอประมาณ ระดับกลาง มีการ

ปฏิบัติร้อยละ 68.76  ส่วนใหญ่รักอาชีพในการท าการเกษตร ต้องการสนับสนุนให้สมาชิกใน

ครอบครัว มีการศึกษาที่สูงขึ้น เพื่อประกอบอาชีพได้มั่นคง มีรายได้แน่นอนกว่า 

 ความมีภูมิคุ้มกันด้านเศรษฐกิจ คนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน  มีความ

สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์ประกอบของการมีภูมิคุ้มกัน  ระดับกลาง 

มีการปฏิบัติร้อยละ 79.30  ส่วนใหญ่ คนชุมชนแต่ละครอบครัว มีวิธีดูแลสุขภาพของ สมาชิก ใน

ครอบครัว ไม่ให้เจ็บป่วยได้ง่าย และทุกครอบครัวจะปลูกผักไว้บริโภคเองด้วยวิธีทางธรรมชาติ 

โดยไม่ใช้สารเคมี 

 ความมีความรู้ด้านเศรษฐกิจ คนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน  มีความสอดคล้อง

กับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเงื่อนไขความรู้ ระดับกลาง มีการปฏิบัติ ร้อยละ 75.78  
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ส่วนใหญ่มีความรู้ในด้านทรัพยากรดินและน้ าในชุมชน มีความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปสินค้าใน

ชุมชน และมีความรู้ในการเกษตรสร้างงานอาชีพ 

 ความมีคุณธรรมด้านเศรษฐกิจ คนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน  มีความ

สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเงื่อนไขคุณธรรม ในระดับกลาง มีการปฏิบัติ    

ร้อยละ 63.98  ส่วนใหญ่ครอบครัวคนในชุมชนสร้างผลผลิตด้วยคุณภาพ ไม่เอารัดเอาเปรียบบุคคล

อ่ืนทุกช่องทาง ประกอบอาชีพด้วยความซื้อสัตย์สุจริตไม่เอาเปรียบด้านราคา 

 

2. ด้านสังคม 

 ผลการศึกษา พบว่า วิถีชีวิตของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน มีความ

สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในองค์ประกอบของความพอประมาณ ความมี

เหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน การมีเงื่อนไขความรู้และการมีเงื่อนไขคุณธรรมด้านสังคมอยู่ในระดับสูง  

ระดับปฏิบัติร้อยละ 85.34 สรุปตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในประเด็นดังนี้  

ความพอประมาณด้านสังคมคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน มีความสอดคล้อง

กับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์ประกอบของความพอประมาณด้านสังคม ระดับสูง 

มีการปฏิบัติร้อยละ 85.22  ส่วนใหญ่พอใจกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันและ  มีความสัมพันธ์ที่

ดีต่อกันในชุมชน มีการรวมกลุ่มในชุมชน ในรูปแบบสหกรณ์ชุมชน กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน และมี

ความเสียสละเพื่อส่วนรวม 

 ความมีเหตุผลด้านสังคม  คนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน มีความสอดคล้องกับ

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์ประกอบของความมีเหตุผล ระดับสูง มีการปฏิบัติ   

ร้อยละ 87.00  ส่วนใหญ่มีความเคารพผู้น าชุมชนและผู้อาวุโสในชุมชน 

 การมีภูมิคุ้มกันด้านสังคม คนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน มีความสอดคล้องกับ

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์ประกอบการมีภูมิคุ้มกันด้านสังคม ในระดับสูง มีการ

ปฏิบัติร้อยละ  97.2 0  ส่วนใหญ่มีความสามัคคีกันดีในชุมชน ได้รับการอบรมสั่งสอนเร่ืองการ

ปฏิบัตติน เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมที่ดี มีการรวมกลุ่ม จัดต้ังสหกรณ์กลุ่มแม่บ้านในชุมชน 

ความมีภูมิคุ้มกันด้าน สังคม คนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน มีความสอดคล้อง

กับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์ประกอบของการมีภูมิคุ้มกัน ระดับ สูง (ปฏิบัติร้อย
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ละ 97.20) ส่วนใหญ่มีความเคารพผู้อาวุโสหรือเพื่อนบ้านในชุมชน ยกย่องคุณงามความดีของบุคคล

ในชุมชน และให้การดูแลกันเป็นอย่างดีของคนในชุมชน 

ความมีความรู้ด้านสังคม คนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน  มีความสอดคล้องกับ

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเงื่อนไขความรู้ ระดับ กลาง มีการ ปฏิบัติ  ร้อยละ  69.20   

ส่วนใหญ่ มีการศึกษาประวัติความเป็นมาของชุมชนและมีความภาคภูมิใจที่คนภายนอกชื่นชม

ชื่อเสียงของชุมชนและส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวมีการศึกษามีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสังคมใน

ชุมชนและสังคมภายนอก 

ความมีคุณธรรมด้านสังคม คนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน มีความสอดคล้อง

กับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเงื่อนไขการมีคุณธรรมด้านสังคม ระดับกลาง มีการ

ปฏิบัติร้อยละ 68.24 ส่วนใหญ่มีความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกัน 

 

3.ด้านวัฒนธรรม 

 ผลการศึกษา พบว่า วิถีชีวิตของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน มีความ

สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์ประกอบของความพอประมาณ ความมี

เหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน การมีเงื่อนไขความรู้และการมีเงื่อนไขคุณธรรมด้านวัฒนธรรมอยู่ใน

ระดับสูง ระดับปฏิบัติร้อยละ 85.34 สรุปตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในประเด็นดังนี้                 

ความพอประมาณด้านวัฒนธรรม คนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน  มีความ

สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์ประกอบของความพอประมาณ 

ระดับกลาง มีการปฏิบัติร้อยละ  79.28   ส่วนใหญ่พอใจกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในวัฒนธรรมดั้งเดิม 

และร่วมกันปลูกฝังให้สมาชิกในชุมชนมีความสุขกับการด าเนินชีวิตตามแบบบรรพบุรุษดั้งเดิม 

 ความมีเหตุผลด้านวัฒนธรรมของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน มีความ

สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์ประกอบของความมีเหตุผล                 

ด้านวัฒนธรรม ระดับสูง มีการปฏิบัติร้อยละ  87.00  ส่วนใหญ่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตด้ังเดิมของ

บรรพบุรุษ มีความรักและพอใจ สภาพภูมิประเทศของชุมชนที่เหมาะสมในการต้ังถิ่นฐานที่อยู่อาศัย 

การมีภูมิคุ้มกันด้านวัฒนธรรม คนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน มีความ

สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์ประกอบการมีภูมิคุ้มกันด้านสังคม       
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ในระดับสูง มีการ ปฏิบัติร้อยละ  86.90   ส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงโบราณสถาน 

โบราณวัตถุในชุมชนและมีความภาคภูมิใจในชุมชน ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียง หรือสิ่งดี ๆ ของชุมชนให้

บุคคลภายนอกได้รับทราบ 

ความมีความรู้ด้านวัฒนธรรม คนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน มีความ

สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเงื่อนไขความรู้ด้านวัฒนธรรม ระดับ สูง         

มีการปฏิบัติร้อยละ 80.20 ส่วนใหญ่มีการอบรมสั่งสอนให้สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตามประเพณี

ดั้งเดิมของชุมชน แต่ละครอบครัว มีการเผยแพร่ความรู้แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนให้บุคคลภายนอก

ได้รับทราบ และส่งเสริมความรู้ด้านวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนให้แก่เยาวชนเป็นอย่างดี 

การมีคุณธรรมด้านวัฒนธรรม คนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน  มีความ

สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเงื่อนไขคุณธรรมด้านวัฒนธรรม ในระดับสูง 

มีการปฏิบัตร้ิอยละ 93.30 ส่วนใหญ่มีการใช้ชีวิตเกี่ยวพันกับสายน้ าหวงแหนล าน้ า และปฏิบัติตัวที่

ดีต่อสังคมส่วนรวมอย่างสม่ าเสมอ เห็นความส าคัญของการเคารพผู้ใหญ่ 

 

4.ด้านสิ่งแวดล้อม 

 ผลการศึกษา พบว่า วิถีชีวิตของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน มีความ

สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์ประกอบของความพอประมาณ ความมี

เหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน การมีเงื่อนไขความรู้และการมีเงื่อนไขคุณธรรมด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ใน

ระดับกลาง ระดับปฏิบัติร้อยละ 74.38 สรุปตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในประเด็น

ดังนี ้

ความพอประมาณด้านสิ่งแวดล้อม  คนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน มีความ

สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์ประกอบของความพอประมาณด้าน

สิ่งแวดล้อม ระดับกลาง มีการปฏิบัติร้อยละ 63.87  ส่วนใหญ่ใช้ น้ าใช้ไฟอย่างประหยัด  ชุมชนมี

ความสะอาดร่มรื่นน่าอยู่ 

 ความมีเหตุผลด้านสิ่งแวดล้อม คนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน มีความ

สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์ประกอบของความมีเหตุผลด้าน

สิ่งแวดล้อม ในระดับสูง (ปฏิบัติร้อยละ  85.68)  ส่วนใหญ่เห็นว่าการดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกันเป็น
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การสร้างความสามัคคีให้แก่ชุมชนและมีความภูมิใจ เมื่อชุมชนได้รับการเล่าขานในสิ่งที่ดีและ         

มีความร่วมมือในการรณรงค์ไม่ใช้สารเคมีในการเร่งผลผลิต 

การมีภูมิคุ้มกันด้านสิ่งแวดล้อม คนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน มีความ

สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในองค์ประกอบ ของการมีภูมิคุ้มกันด้าน

สิ่งแวดล้อม ในระดับสูง มีการปฏิบัติร้อยละ  86.33  ส่วนใหญ่มีน้ าสะอาดไว้พอใช้ในครัวเรือน     

ในแต่ละครัวเรือนมีการอนุรักษ์ดินและน้ า มีวิธีก าจัดสารเคมีอันตรายไม่ให้ร่ัวไหลลง สู่แหล่งน้ าล า

คลองและพื้นที่ทางการเกษตร 

การมีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม คนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน มีความสอดคล้อง

กับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเงื่อนไขความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ระดับกลาง  มีการ

ปฏิบัติร้อยละ 74.06  ส่วนใหญ่มีความรู้ในการใช้เคร่ืองมือในการเกษตรเป็นอย่างดี และผู้น าชุมชน

มีการให้ความรู้ เร่ืองดินฟ้าอากาศ กับการท าเกษตรพืชผล แต่ละชนิดได้เป็นอย่างดี 

การมีคุณธรรมด้านสิ่งแวดล้อม คนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน มีความ

สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเงื่อนไขคุณธรรมด้านสิ่งแวดล้อม                

ในระดับกลาง มีการปฏิบัติร้อยละ 61.98 ส่วนใหญ่ครอบครัวคนในชุมชนสร้างผลผลิตด้วยคุณภาพ 

ไม่เอารัดเอาเปรียบบุคคลอ่ืนทุกช่องทาง แต่ละครอบครัว  ประกอบอาชีพด้วยความสุจริตไม่เอา

เปรียบด้านราคา และมีความซื่อสัตย์ในการขายผลผลิตทางการเกษตรต่อกัน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิถีชีวิตของคนในชุมชนบางกอกน้อยตอนบนที่สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้วิจัยพบประเด็นที่น ามาอภิปรายผลดังนี้ 

1. จากผลการศึกษา พบว่า ข้อมูลวิถีชีวิตของ คนในชุมชนบางกอกน้อยตอนบน 

จังหวัดนนทบุรี ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรมและด้านสิ่งแวดล้อม โดยรวมอยู่ใน

ระดับกลาง  มีการปฏิบัติสอดคล้องในระดับ 78.44  เมื่อศึกษาภูมิหลังความเป็นอยู่ของคนในชุมชน

บางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี พบว่า มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ แบบพึ่งพาธรรมชาติในการ

ประกอบอาชีพ มีการสืบสานในภูมิปัญญา วิถีชีวิตที่อยู่กับสายน้ าและภาคภูมิใจในชุมชนตนเอง แต่

ในปัจจุบันแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของชุมชนริมคลองบางกอกน้อยเปลี่ยนไป  มีความสอดคล้อง
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กับงานวิจัยของ สุภาณี ตั้งตระกูลทรัพย์ (2551  : 106) ได้ท าการ ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนอัมพวา 

สอดคล้องกับแนวคิด ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสมุทรสงคราม ในภาพรวมอยู่

ระดับกลาง  พบว่ารายได้ของคนในชุมชนอัมพวามีรายได้กับค่าใช้จ่ายอยู่ในระดับเดียวกันด้วย อยู่

ในสังคมเกษตรแบบพึ่งพาธรรมชาติ  และสอดคล้องกับ แนวคิดของ  เชาว์ โพธิ์กลิ่น (2556  : 

สัมภาษณ์) ที่เล่าว่า ความเจริญด้านการคมนาคม ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านอาชีพ

เกษตรกรรมดั้งเดิมเป็นอาชีพอ่ืน ๆ และมีการ ขายพื้นที่ดินทางการเกษตรให้แก่นายทุนเข้ามาสร้าง

หมู่บ้านจัดสรร ร้านอาหารธุรกิจการค้าการท่องเที่ยวมากขึ้น และสอดคล้องกับ นิรันดร์ สุขนิรันดร์ 

(2555 : 20-26) ที่อธิบายถึงความส าคัญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเป้าหมายสร้างความสมดุล 

เพื่อความยั่งยืน ความสมดุล คือการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม ระหว่างคนกับสังคมสิ่งแวดล้อม 

เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ซึ่งชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน มีความเปลี่ยนแปลงความสมดุล

ทั้ง 4 ด้านแตกต่างกัน ท าให้เกิดความสอดคล้องในวิถีชีวิตของคนในชุมชนกับ แนวคิดปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในระดับกลาง 

2. ผลการศึกษาความสอดคล้องด้านเศรษฐกิจ พบว่า วิถีชีวิตคนในชุมชนริมคลองบางกอก

น้อยตอนบน มีความสอดคล้อง อยู่ ในระดับกลาง มีระดับปฏิบัติร้อยละ 72.67  เน่ืองจากมีความ        

พึงพอใจต่อภูมิประเทศของความเป็นชุมชนริมน้ า ไม่ต้องการขยายพื้นที่อยู่อาศัยไปอยู่ที่อ่ืน ไม่

ต้องการหาซื้อทรัพย์สินที่ไม่จ าเป็น สอดคล้องกับ อภิชัย พันธเสน (2542  : 17-18) ที่กล่าวว่า 

เศรษฐกิจพอเพียง โดยเนื้อแท้ ก็คือพุทธเศรษฐศาสตร์ อันเป็นเส้นทางที่จะน าไปสั่งสมสติปัญญา 

โดยมีจิตส านึกเกิดจากความตระหนักถึงความสุขและความพอใจในการใช้ชีวิตอย่างพอดี และรู้สึก

ถึงความ พอดี คือการด าเนินชีวิตอย่างสมถะ ประกอบสัมมาอาชีพอย่างถูกต้องไม่โลภและ

สอดคล้องกับ นิสา บุญยัง และจารุวรรณ พุ่มสงวน (2556  : สัมภาษณ์) ที่เล่าว่า คนในชุมชนมีความ

ขยัน สอนลูกหลานให้รู้จักท ามาหากินทางการเกษตรและเก็บผลผลิตขายหารายได้เพิ่มเติม ด้วยการ

ปลูกผักสวนครัวกินเองในบ้านด้วยมีพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์ และสอดคล้องกับพระราชด ารัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ที่พระราชทาน ไว้ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2554 

(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550 : 6-22) ความว่า  

“…อันนี้เคยบอกว่า ความพอเพียงนี้ ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัว จะต้องผลิต

อาหารของตัวเอง จะ ต้องทอผ้าใส่เอง อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอ าเภอ จะต้องมี
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ความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่า ความต้องการที่ขายได้ แต่ขายในที่นี้ไม่

ห่างไกลเท่าไหร่ ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก...”  

และสอดคล้องกับ  กรมการพัฒนาชุมชน (2550  : 23) ได้อธิบายถึงการประยุกต์ใช้

เศรษฐกิจพอเพียงด้านเศรษฐกิจ คือการอยู่อย่างพอดี ประกอบอาชีพสุจริต ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย 

โดยไม่เบียดเบียนตนเอง มีรายได้สมดุลกับรายจ่าย และสอดคล้องกับ  บัณฑร อ่อนค า (2542  : 39-

42) ที่อธิบายถึงการน้อมน าแนวพระราชด าริเกี่ยวกับการพึ่งตนเองโดยการปลูกจิตส านึกใน

ครอบครัวให้เกิดความส านึกที่จะเปลี่ยนรูปแบบจากเชิงพาณิชย์มาเป็นการผลิต เพื่อการมีชีวิตรอด

และน าออกมาขาย เมื่อมีส่วนเกินจากการเก็บไว้บริโภค 

3. ผลการศึกษาด้านสังคม พบว่า วิถีชีวิตของคนในชุมชนริ มคลองบางกอกน้อยตอนบน มี

ความสอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านสังคมในระดับสูง  มีระดับปฏิบัติ   

ร้อยละ 81.37  คนในชุมชนมีความรัก ความสามัคคี ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อกัน 

และได้รับการเอาใจใส่ดูแล จากคนในชุมชนด้วยกันเป็นอย่างดีให้ความเคารพผู้น าชุมชนและ           

ผู้อาวุโสในชุมชน สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพาณี ตั้งตระกูลทรัพย์ (255 1 : 106) ที่ได้ศึกษา       

วิถีชีวิตชุมชนอัมพวา สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงด้านสังคมระดับสูง พบว่าคนในชุมชน

อัมพวามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน คนในชุมชนริมบางกอกน้อยตอนบน ด าเนินชีวิตต่อกัน โดยไม่เอา

เปรียบซึ่งกันและกันเอง และสอดคล้องกับ ภัทรา มาแจ้ง (2556  : สัมภาษณ์) ที่เล่าว่า คนในชุมชน

ริมคลองบางกอกน้อยตอนบนมีความรักใคร่สามัคคีกัน ช่วยเหลือกันดี เคารพนับถือกันประดุจญาติ

พี่น้องและสอดคล้องกับ ภานุมาศ ทรัพย์ทวีสิน (2556  : สัมภาษณ์) ที่เล่าว่าทุกครอบครัวในแต่ละ

หมู่บ้านของชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จะชื่นชมและยกย่องผู้น าในชุมชนของตนเองและ

สอดคล้องกับ  สุเมธ ตันติเวชกุล 2549 : 15) ที่สรุปไว้ว่า ความพอดีด้านสังคม คือการผนึกก าลัง

เกื้อกูลต่อกัน รู้จักสามัคคี สร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและชุมชนรู้จักผนึกก าลังร่วมกัน 

4. ผลการศึกษาด้านวัฒนธรรม พบว่า วิถีชีวิตคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน    

มีความสอดคล้องกับแนวคิดปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงด้านวัฒนธรรมอยู่ในระดับสูง มีระดับ

ปฏิบัติร้อยละ 85.34  คนในชุมชนมีความรักและหวงแหนวัฒนธรรมประเพณีทางสายน้ า แ ละรัก

ท้องถิ่นที่อยู่อาศัยริมคลองของตนเอง มีความ ภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ดั้งเดิมของชุมชน คือ การเชื่อ

ฟังบรรพบุรุษ สืบทอดวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาและกลุ่มชาติพันธุ์ของตนเอง มีความสุขเมื่อได้



127 
 

ประกอบกิจวัตรประจ าวันทางสายน้ า สอดคล้องกับ ภัทรา มาแจ้ง และ นิด ป้องภัย (2556  : 

สัมภาษณ์)      ที่เล่าว่า ความสุขของคนในชุมชน คือการท ากิจกรรมร่วมกันทางสายน้ า เช่น ใส่บาตร

พระทางเรือทุกเช้า การพักผ่อนบริเวณชานบ้าน และการซื้อขายของจากเรือพายที่ พายขายของริมน้ า 

มีเอกลักษณ์ในการเคารพเชื่อฟัง ค าสั่งสอนของบรรพบุรุษสอดคล้องกับ  สุเมธ ตันติเวชกุล  (2551 : 

20) ที่ได้อธิบายถึงความสมดุล ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านวัฒนธรรม คือ การ

ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน เห็นคุณค่าของความเป็นเอกลักษณ์ไทย เคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่เห็นคุณค่า

ของประโยชน์ภูมิปัญญาไทย และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ส าราญ จูช่วย (2554  : 155) ที่ได้

ศึกษาการด าเนินชีวิตข องคนในชุมชนบางขนุนภายใต้การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมท้องถิ่น 

พบว่า คนในชุมชนบางขนุน ส่วนหน่ึง คือ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 มีการด าเนินชีวิต ตามความ

เชื่อเร่ืองคุณ ธรรมความดีของบุคคล เชื่อฟังค าอบรมสั่งสอนของบรรพบุรุษและรักในวัฒนธรรม

ดั้งเดิมทางพุทธศาสนา และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สุ พาณี ตั้งตระกูลทรัพย์ (2551  : 108) ที่

ได้ศึกษาวิถีชีวิต ชุมชนอัพวากับเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า วิถีชีวิตด้าน

วัฒนธรรม คนในชุมชนมีศาสนาสถานเป็นศูนย์รวมจิตใจ มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ คือการ

เคารพผู้อาวุโสในชุมชน  และผลการศึกษาของ อ านวย พรใหญ่ยิ่ง และคณะ ที่ศึกษาชุมชนเพื่อการ

รองรับกิจกรรมการเกษตรเชิงนิเวศตามแนวพระราชด าริของเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาบ้านร่อง

เย็น อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ พบว่า เอกลักษณ์ความเป็นวิถีล้านนาตะวันออกของประเทศไทยที่ยัง

แสดงให้เห็นถึงความเป็นสังคมอยู่เย็นเป็นสุข คือความเอาใจใส่แบบญาติพี่น้อง การพึ่งพาช่วยเหลือ

รวมถึงวัฒนธรรมการให้  

5. ผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า วิถีชีวิตของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อย

ตอนบน มีความสอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านสิ่งแวดล้อม ในระดับกลาง  

มีระดับปฏิบัติร้อยละ 74.38 ด้วยคนในชุมชน แต่ละครอบครัว มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง

ประหยัด ร่วมกันปลูกต้นไม้รักษาสิ่งแวดล้อมชุมชน ให้สะอาดร่มรื่นน่าอยู่ ร่วมมือกันรณรงค์ไม่ใช้

สารเคมีเร่งผลผลิต เพื่อผลก าไรและร่วมกันอนุรักษ์ล าน้ าให้ใสสะอาดสอดคล้องกับ ภัทรา มาแจ้ง 

และเชาว์ โพธิ์กลิ่น (2556  : สัมภาษณ์)  กล่าวว่า คนในชุมชนให้ความร่วมมือในการรณรงค์ไม่ใช้

สารเคมีเร่งผลผลิตเพื่อผลก าไรและช่วยกันอนุรักษ์ล าคลองให้ใสสะอาด เพื่อใช้อุปโภคบริโภคใน

ครัวเรือน และให้ความส าคัญกับดินฟ้าอากาศ ในการท าการเกษตรเป็นอย่างดี      มีความรักและ
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หวงแหนผืนดินทางการเกษตร สอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการ  พัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ( 2547  : 2-3) ที่ได้อธิบายความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ใช้

และจัดการอย่างฉลาด  พร้อมมีการเพิ่มมูลค่าโดยให้ยึดหลักการของความยั่งยืนและเกิดประโยชน์

สูงสุด ดังกระแสพระราชด ารัสของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ความว่า  

"..ถ้ารักษาสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม นึกว่าอยู่ได้อีกหลายร้อยปี ถึงเวลานั้นลูกหลานของเรา 

ก็อาจหาวิธีแก้ปัญหาต่อไป เป็นเร่ืองของเราหรือไม่ใช่เร่ืองของเรา แต่เราก็ท าได้ได้รักษา

สิ่งแวดล้อมไว้ให้พอสมควร...”  

สอดคล้อง  กับกรมการพัฒนาชุมชน  (2550  : 23) ที่อธิบายว่า การใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่

ฉลาด คือการรู้จักใช้อย่างรอบคอบ และเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดความยั่งยืนสูงสุด สอดคล้อง

กับ นิธิ เอียวศรีวงศ์ (2546 : 151-153) ที่ได้ให้ความคิดเห็นว่า การด าเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง ที่จะค านึงถึงการพึ่งพาอาศัยกัน พร้อม ๆ กับการรักษาความสมบูรณ์ของธรรมชาติไปด้วย 

โลกทรรศน์ของเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับอุดมการณ์ คือมนุษย์แต่ละคนไม่ได้เป็นศูนย์กลาง 

แต่ละคนอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาอาศัยกันและพึ่งพาธรรมชาติ 

 

ความพอเพียงในภาพรวม 

โดยภาพรวมพบว่า วิถีชีวิตคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน มีความสอดคล้อง

กับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านเศรษฐกิจในระดับกลาง  ด้านสังคมและวัฒนธรรมใน

ระดับสูง และด้านสิ่งแวดล้อมในระดับกลาง 

ผลของการศึกษาดังกล่าว พบว่า ในการด าเนินชีวิต นั้น หากปฏิบัติตามวิถีชีวิตของคนใน

ชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน ที่ใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติใน

ชีวิตประจ าวันจะเกิดความสุขจากการพอเพียง 
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน 

1. ควรมีการร่วมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาระหว่างชาวบ้านทุกคนในชุมชนกับ

หน่วยงานของรัฐโดยเฉพาะ ส านักงาน เกษตรจังหวัดนนทบุรี ร่วม รับฟังและแก้ปัญหาการอนุรักษ์

พื้นที่การเกษตร และล าน้ าให้คงสภาพดียิ่งขึ้น เพื่ออนุรักษ์เป็นแหล่งท่องเที่ยว ทางน้ าใน คลอง

บางกอกน้อย 

2. ควรปลูกผังให้เยาวชนรุ่นใหม่ สืบสาน สืบทอดและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี

ดั้งเดิมของชุมชนให้คงอยู่และยั่งยืนสืบไป 

3. การจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ควรส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นความส าคัญของ

การด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการร่วมกิจกรรมและ

เรียนรู้ประสบการณ์ตรงจากชุมชน 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1.  ควรมีการวิจัยเร่ืองปัญหาการท าเกษตรสวนผลไม้ของชุมชนริมคลองบางกอก

น้อยตอนบน 

2. ควรมีการวิจัย เร่ือง แนวทางการป้องกันการขายพื้นที่ดินทางการเกษตรของคน

ในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน 
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เวรี พงศ์พิศ. (2542). การสร้างเศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคมมติการวิจัยเพื่อฟื้นฟูชาติ.  

กรุงเทพมหานคร. ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2539. 

เสน่ห์  จามริก. (2546). เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาท่ียั่งยืน. วรรณกรรมปริทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับ 

         ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มพัฒนากรอบแนวคิดทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพมหานคร. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติ. 

สรรเสริญ วงศ์ชอุ่ม. (2546). การพัฒนาประเทศ. กรุงเทพฯ. ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาการ 

            เศรษฐกิจ  และสังคมแห่งชาติ. 

เสรี พงศ์พิศ. (2542). การสร้างเศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม. มติการวิจัยเพื่อฟื้นฟูชาติ.  

 กรุงเทพมหานคร  : ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 

สายพิณ วาณิชย์นันทะ (25 พฤษภาคม 2556) ผู้ให้สัมภาษณ์ ส าราญ จูช่วย ผู้สัมภาษณ์. 

สุปราณี  หลักค า. (2555). แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี : อัดส าเนา. 

สุพาณี ตั้งตระกูลทรัพย์.(2551) ศึกษาวิถีชีวิตชุมชนอัมพวาที่สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

จังหวัดสมุทรสงคราม วิทยานิพนธ์วิทยาสาสตร์มหาบัณฑิต. สาขาวิชาการพัฒนาสังคมอย่าง

ยั่งยืน, มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 

สุภัทรา มาแจ้ง  (20 มีนาคม 2556) ผู้ให้สัมภาษณ์ ส าราญ จูช่วย ผู้สัมภาษณ์. 

สุเมธ ตันติเวชกุล.(2542). เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด้าริ. เอกสารอัดส าเนาการบรรยายพิเศษ 

 วันที่ 14 มิถุนายน 2543 , ส านักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 

สุรเกียรติ เสถียรไทย. (2542). ทฤษฎีใหม่ในหลวง : ชีวิตพอเพียง. กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน. 
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บรรณานุกรม (ต่อ) 
 

ส าราญ จูช่วย. (2554). การด าเนินชีวิตของคนในชุมชนบางขนุน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม 

  ท้องถิ่น (รายงานการวิจัย). 

ส าราญ รอดสน (25 มีนาคม 2556) ผู้ให้สัมภาษณ์ ส าราญ จูช่วย ผู้สัมภาษณ์. 

อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน.์(2552). แนวทางการจัดและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมไทย. 

วารสาร การศึกษานอกโรงเรียนปีที่ 4 ฉบับที่ 12. 

อภิชัย  พันธเสน. (2542). เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงกับการวิเคราะห์ตามความหมายของ                  

         นักเศรษฐศาสตร์อ้างจากวรรณกรรมปริทัศน์ท่ีเกีย่วข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่ม  

         พัฒนากรอบแนวคิดทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.  มีนาคม 2546.  

         เอกสารอัดส าเนา.  

อมรา อารีย.์(2550). วิถีชีวิตมุสลิมกับเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาบ้านปิงหลวง อ้าเภอสารภี จังหวัด 

 เชียงใหม.่วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่างยั่งยืน. 

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ . 

อ านวย ใหญ่ยิ่ง และคณะ. (2554). การศึกษาชุมชนเพื่อรองรับกิจกรรมการท่องเท่ียวเกษตรกรเชิงนิเวศ  

 ตามแนวพระราชด้าริเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาบ้านร่องเย็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้. แพร ่ 

เฉลิมพระเกียรติ ต าบลแม่ทราย อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่.    

อ าพล เสนาณรงค์.(2546). ทิศทางการพัฒนาชนบทตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง วรรณกรรมปริทัศน ์

   ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ 

   เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  

แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 

 กระทรวงอุตสาหกรรม. (2554). “ระบบเศรษฐกิจอุตสาหกรรม” (online) วันที่สืบค้น  

  20 มีนาคม 2556 . 

 นนทบุรี. (2555). “แผนท่ีจังหวัดนนทบุรี” (Online) ที่มา http//dekdee.buu.ac.th. (15 มกราคม 2556). 

นิรันดร์ สุธีนิรันดร์. (2555). แนวทางการพัฒนาการจัดการกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง 

             ความเขม้แข็งแก่ชุมชนท้องถิ่น บทความฐานข้อมูลการวิจัยการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม                   

(Online) ที่มา http//dekdee.buu.ac.th. (15 มกราคม 2556). 



134 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

 

ทรงชัย ติยานนท.์(2541).การศึกษาทัศนะของเกษตรกรในการสร้างความมั่นคง ทางรายได้ตามแนวคิด   

 เศรษฐกิจพอเพียง(ออนไลน)์ที่มา http//thesis.tiac.orth (5 กันยายน 2549) 

สมศรี จินะวงษ์.(2544) การวิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ใน

ชุมชนท่ีใช้แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง. ที่มา http//www.thestiac.or.th.(สืบค้นวันที่25 

พฤศจิกายน 2555).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามวิถีชีวิตคนในชุมชนริมครองบางกรอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี 

แบบสัมภาษณ์คนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน  จังหวัดนนทบุรี 

 



แบบสอบถาม 

 แบบสอบถามเพื่อประกอบการวิจัยเร่ือง “วิถีชีวิตคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน

จังหวัดนนทบุรี ที่สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

     --------------------------------------------- 
ประกอบด้วย  แบบสอบถามจ านวน 5 ตอน 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน  จังหวัดนนทบุรี 

 ตอนที่ 2 ข้อมูลวิถีชีวิตของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบนจังหวัดนนทบุรีที่

สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน 3 องค์ประกอบและ 2 

เงื่อนไข(ด้านเศรษฐกิจ) 

 ตอนที่ 3     ข้อมูลวิถีชีวิตของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบนจังหวัดนนทบุรีที่

สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน 3 องค์ประกอบและ 2 

เงื่อนไข(ด้านสังคม) 
 ตอนที่ 4     ข้อมูลวิถีชีวิตของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบนจังหวัดนนทบุรีที่

สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน 3 องค์ประกอบและ 2 

เงื่อนไข(ด้านวัฒนธรรม) 
 ตอนที่ 5     ข้อมูลวิถีชีวิตของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบนจังหวัดนนทบุรีที่

สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน 3 องค์ประกอบและ 2 

เงื่อนไข(ด้านสิ่งแวดล้อม) 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี 

 1 เพศ  (    ) ชาย   (    )  หญิง  
 2 อายุ...................... ปี  
 3  การศึกษา...............................................................................................................  

 4  สถานภาพการสมรส............................................................................ .................... 

 5   สถานภาพในครอบครัว...................................................................... ...................... 

 6  จ านวนสมาชิกในครอบครัว.......................................................................................  
         6.1 จ านวนสมาชิกในครอบครัวที่มีอายุต่ ากว่า 15 ปี...................................................  
         6.2 จ านวนสมาชิกในครอบครัวที่อยู่ในวัยแรงงานอายุ 15-60 ปี..............................คน  

         6.3 สมาชิกที่อยู่ในครอบครัวที่มีอายุสูงกว่า 60 ป.ี.................................................คน  
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 7  การตั้งถิ่นฐาน (อยู่มาแต่เกิด, ย้ายเข้ามาอยู่) ...............................................................ปี 
   ย้ายมาจาก................................................................................................ . 
   สาเหตุ..................................................................................................... . 
 8.  เอกสารสิทธิ์ในที่ดินถือครองของท่านเป็นประเภทใด (โฉนด, น.ส.3 น.ส.3ก,ส.ค.1, ที่สาธารณะ

ประโยชน)์ หรือไม่…………………………………………………………………………………………… 

ข้อมูลด้านอาชีพความเป็นอยู่ 

9. ในครอบครัวท่านประกอบอาชีพ 

 เกษตรกร                    ค้าขาย   ธุรกิจส่วนตัว 

          รับจ้าง           รับราชการ     อ่ืน ๆ 

10. ครอบครัวท่านมีรายได้จากภาคเกษตร 

                     ต่ ากว่า 10,000 บาท     10,000-15,000 บาท 

                     15,001-20,000 บาท     20,001-25,000 บาท 

                     25,000 บาทขึ้นไป 

11. ครอบครัวท่านมีรายได้เสริมนอกภาคเกษตร 

     5,000 บาท – 10,000 บาท     10,000 บาท – 15,000 บาท 

                15,001 บาท – 20,000 บาท     20,001 บาท – 25,000 บาท 

                25,000 บาท ขึ้นไป 

12. ครอบครัวท่านมีรายจ่ายในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร 

                5,000 บาท – 10,000 บาท     10,000 บาท – 15,000 บาท 

                15,001 บาท – 20,000 บาท     20,001 บาท – 25,000 บาท 

                25,000 บาท ขึ้นไป 

13. ครอบครัวท่านมีรายจ่ายในการประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรต่อครัวเรือน 

                5,000 บาท – 10,000 บาท     10,000 บาท – 15,000 บาท 

                15,001 บาท – 20,000 บาท     20,001 บาท – 25,000 บาท 

                25,000 บาท ขึ้นไป 
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14. ครอบครัวท่านมีรายจ่ายในชีวิตประจ าวันในครัวเรือน (ค่าน้ า,ค่าไฟ,ค่าโทรศัพท์,ค่าจ้างแรงงาน,ค่าเช่าที่

อยู่อาศัย,อาหาร) 

                5,000 บาท – 10,000 บาท     10,000 บาท – 15,000 บาท 

                15,001 บาท – 20,000 บาท     20,001 บาท – 25,000 บาท 

                25,000 บาท ขึ้นไป 

15. ครอบครัวท่านมีเงินออมต่อเดือน 

                5,000 บาท – 10,000 บาท     10,000 บาท – 15,000 บาท 

                15,001 บาท – 20,000 บาท     20,001 บาท – 25,000 บาท 

                25,000 บาท ขึ้นไป 

16. ครอบครัวท่านมีหน้ีสินในระบบจ านวน 

                5,000 บาท – 10,000 บาท     10,000 บาท – 15,000 บาท 

                15,001 บาท – 20,000 บาท     20,001 บาท – 25,000 บาท 

                25,000 บาท ขึ้นไป 

17. ลักษณะที่อยู่อาศัยของท่าน 

                เป็นของตนเอง      เช่า 

                อาศัยอยู่กับญาติ      เช่าซื้อ 

18. ขนาดการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดิน 

               เป็นของตนเอง      เช่า 

               เช่าซื้อ       เป็นของญาติ 

 

 

ตอนท่ี 2  ข้อมูลวิถีชีวิตของคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบนจังหวัดนนทบุรีที่สอดคล้องกับ

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน 3 องค์ประกอบและ 2 เงื่อนไข(ด้านเศรษฐกิจ)  

ค าชี้แจง  โปรดตอบค าถามต่อไปนี้ให้ตรงกับสภาพความเป็นอยู่โดยท าเคร่ืองหมาย  ในช่องที่ตรงกับวิถี  

ชีวิตความเป็นอยู่ของท่านมากที่สุด 
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ข้อค าถาม 
ระดับปฏิบัติ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี 

ความพอประมาณ 
1. ท่านและสมาชิกในครอบครัวมีการใช้
ทรัพยากรในครัวเรือนอย่างประหยัดหรือไม่ 

   

2. ท่านและสมาชิกในครอบครัวมีวิถีชีวิต 

“การกินอยู่” แบบประหยัดหรือไม่ 

   

3. ท่านและสมาชิกในครอบครัวมีภาระหนี้สิน

เกี่ยวกับที่อยู่ รถยนต์ และสิ่งอ านวยความ

สะดวกในบ้านหรือไม่ 

   

4. ท่านและสมาชิกในครอบครัวมีรายจ่ายที่

พอเพียงกับรายรับที่ได้มาหรือไม่ 

   

5. ท่านและสมาชิกในครอบครัวต้องการขยาย

ที่พักอาศัยเพิ่มเติมหรือไม่ 

   

6. ท่านและสมาชิกในครอบครัวมีความ

ต้องการซื้อรถยนต์ใช้ในครอบครัว เพิ่มขึ้น

หรือไม่ 

   

7. ท่านและสมาชิกในครอบครัวมีการท าบัญชี

ครัวเรือนหรือไม่ 

   

8. ท่านและสมาชิกในครอบครัวมีความตั้งใจที่

จะซื้อที่อยู่อาศัยประเภทบ้านจัดสรรหรือไม่  

   

ความมีเหตุผล 

1. ท่านและสมาชิกในครอบครัวมีความ

ต้องการเปลี่ยนอาชีพที่ท าอยู่ในปัจจุบัน

หรือไม่ 
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ข้อค าถาม 
ระดับปฏิบัติ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี 

2. ท่านและสมาชิกในครอบครัวมีความต้องการ

ออกไปเที่ยว และรับประทานอาหารนอกบ้าน

ในวันหยุดตามสังคมสมัยใหม่หรือไม่ 

   

3.ท่านและสมาชิกในครอบครัวให้ความส าคัญ

ต่อการท างานเพื่อร่วมกันชุมชนร่วมกันหรือไม่ 

   

4. ท่านสนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัวมี

การศึกษาที่สูงขึ้นหรือไม่ 

   

5. ท่านได้รับความเคารพจากสมาชิกใน

ครอบครัวหรือไม่ 

   

6.ในครอบครัวของท่านมีการเคารพการ

ตัดสินใจซึ่งกันและกันหรือไม่ 

   

7. ท่านและสมาชิกในครอบครัวเคารพการ

ตัดสินใจของผู้น าชุมชนหรือไม่ 

   

8. เมื่อมีกิจกรรมในชุมชนท่านให้ความร่วมมือ

กันเป็นอย่างด ี

   

การมีภูมิคุ้มกัน 

1. ท่านมีวิธีการดูแลสุขภาพของบุคคลใน

ครอบครัวไม่ให้เจ็บป่วยได้ง่ายหรือไม่ 
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ข้อค าถาม 
ระดับปฏิบัติ 

หมายเหตุ มี ไม่มี 

2. ท่านมีข้าวซึ่งเก็บไว้พอกินในครอบครัวหรือไม่    

3. ท่านมีการปลูกผัก ผลไม้ไว้บริโภคเมื่อเหลือ

แล้วจึงขายหรือไม่ 

   

4. ในรอบปีที่ผ่านมา ท่านและสมาชิกใน

ครอบครัวมีอาการเจ็บป่วยต้องเข้ารับการรักษาที่

โรงพยาบาลหรือไม่ 

   

เงื่อนไขความรู้ 

1. ท่านได้รับความรู้ด้านการเกษตรจาก ผู้รู้ / ผู้น า / 

นักวิชาการในชุมชนหรือไม่ 

   

2. ท่านมีความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปสินค้าใน

ชุมชนหรือไม่ 

   

3.ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีปุ๋ย ยา

ฆ่าแมลงในการเกษตรหรือไม่ 

   

4. ท่านและสมาชิกในครอบครัวได้รับความรู้ใน

การสร้างอาชีพรายได้เสริมในครัวเรือนหรือไม่  

   

5. ท่านมีความรู้ในทรัพยากรดินและน้ าของ

ชุมชนดีหรือไม่ 
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ข้อค าถาม 
ระดับปฏิบัติ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี 

เงื่อนไขคุณธรรม 

1. ท่านใช้สินค้าอุปโภคบริโภคที่ผลิตจากชุมชน

ในราคาถูกหรือไม่ 

   

2. ความสุขของท่าน คือการได้มาซึ่งทรัพย์สินเงิน

ทองจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

   

3. ท่านได้รับผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเท่าเทียม

กันจากชุมชนหรือไม่ 

   

4. ท่านและสมาชิกในครอบครัวประกอบอาชีพ

ด้วยความสุจริตไม่เอาเปรียบด้านราคาหรือไม่  

   

5. ท่านและสมาชิกในครอบครัวและชุมชนสร้าง

ผลผลิตด้วยคุณภาพและไม่เอารัดเอาเปรียบบุคคล

อ่ืนทุกช่องทางหรือไม่ 

   

 

ตอนท่ี 3 ข้อมูลวิถีชีวิตของคนในชุมชนบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรีที่สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านสังคม)    

ข้อค าถาม ระดับปฏิบัติ หมายเหตุ 
มี ไม่มี 

ความพอประมาณ 
1. ในชุมชนของท่านมีผู้ประกอบอาชีพ

ด้วยความสุจริต ยุติธรรมหรือไม่ 

   

2. ครอบครัวของท่านช่วยผลักดันให้ใน

เยาวชนในชุมชนเป็นคนดีหรือไม่ 
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ข้อค าถาม 
ระดับปฏิบัติ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี 

3. ท่านและสมาชิกในครอบครัวเคยบริจาค

ทรัพย์เพื่อกิจกรรมการกุศลหรือไม่ 

   

4. ท่านและสมาชิกในครอบครัวมี

ความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนบ้านในชุมชน

ด้วยกันหรือไม่ 

   

5. ชุมชนที่ท่านอยู่อาศัยมีการรวมกลุ่ม

สมาชิกกันหรือไม่ 

   

6.ท่านและสมาชิกในครอบครัวเคย

เสียสละแรงงานและเวลาไปช่วยงาน

ส่วนรวมของชุมชนหรือไม่ 

   

ความมีเหตุผล 

1. ครอบครัวท่านมีการส่งเสริมการเรียนรู้

ด้านอ่ืน ๆให้แก่สมาชิกนอกจากส่งลูก

เรียนปกติอีกหรือไม่ 

   

2. ท่านและสมาชิกในครอบครัวได้รับการ

ยอมรับจากชุมชนดีหรือไม่ 

   

3. ผู้น าชุมชนที่ท่านอยู่อาศัยเป็นผู้ที่ท่าน

และสมาชิกในครอบครัวเคารพนับถือ

หรือไม่ 

   

4. ท่านได้รับการยอมรับการตัดสินใจจาก

สมาชิกในครอบครัวท่านหรือไม่ 
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ข้อค าถาม 
ระดับปฏิบัติ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี 

5. ท่านและคนอ่ืนๆ ที่อยู่ในชุมชนมีความ

เคารพการตัดสินใจจากคณะกรรมการชุมชนดี

หรือไม่ 

   

6. เมื่อมีกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ท่านมีโอกาส

ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือร่วมพัฒนาชุมชน

ดีหรือไม่ 

   

การมีภูมิคุ้มกัน 

1. ชุมชนของท่านมีการจัดต้ังกองทุนเพื่อร่วม

ท ากิจกรรมต่างๆ หรือไม่ 

   

2. ชุมชนของท่านมีการรวมกลุ่มบริจาคเงิน

และเวลาท าประโยชน์เพื่อส่วนรวมหรือไม่ 

   

3. ชุมชนของท่านมีความสามัคคีกันดีหรือไม่    

4. ชุมชนของท่านมีปัญหายาเสพติดอบายมุข

ต่าง ๆหรือไม่ 

   

5. เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นชุมชนท่านได้รับการ

ไกล่เกลี้ยจากผู้น า ผู้ใหญ่บ้านในชุมชน

หรือไม่ 

   

6. ชุมชนของท่านมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ด้วย

ความเสมอภาคกันหรือไม่ 

   

7. ท่านมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาต่างๆ ของ

ชุมชนหรือไม่ 
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ข้อค าถาม ระดับปฏิบัติ หมายเหตุ 
มี ไม่มี 

8. ท่านและสมาชิกในครอบครัวได้รับการ

อบรมสั่งสอนเร่ืองการปฏิบัติตนเพื่อการอยู่

ร่วมกันในสังคมที่ดีหรือไม่ 

   

เงื่อนไขความรู้ 

1. ท่านและครอบครัวมีการศึกษาความรู้

เพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นมของชุมชนหรือไม่ 

   

2. ท่านและสมาชิกในครอบครัวสามารถ

เข้าถึงแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆในชุมชน

นอกเหนือจากการไปสถานศึกษาหรือไม่ 

   

3. ท่านมีโอกาสได้รับความรู้จากวิทยากร

บรรยายโดยผู้น าชุมชนของท่านหรือไม่ 

   

4. ท่านได้รับความรู้ในเร่ืองการประกอบ

อาชีพจากชุมชนของท่านหรือไม่ 

   

เงื่อนไขคุณธรรม 

1. ท่านได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมจาก

องค์กรสมาชิกในชุมชนของท่านหรือไม่ 

   

2. ท่านได้รับการดูแลเอาใจใส่จากเพื่อน

สมาชิกในชุมชนเป็นอย่างดีหรือไม่ 

   

3. ท่านและสมาชิกในครอบครัวมีแนวคิด 

ยกย่องคุณงามความดี เป็นการก าหนดคุณค่า

ของมนุษย์หรือไม่ 
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ตอนท่ี 4 ข้อมูลวิถีชีวิตของคนในชุมชนบางกอกน้อยตอนบนจังหวัดนนทบุรีที่สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญา

ของเศรษฐกิจ พอเพียง (ด้านวัฒนธรรม) 

 

ข้อค าถาม ระดับปฏิบัติ หมายเหตุ 
มี ไม่มี 

ความพอประมาณ 

1. ท่านพอใจกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน

หรือไม่ 

   

2. ท่านใช้เทคโนโลยีจากภูมิปัญญาท้องถิ่นมา

ประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิตหรือไม่ 

   

3. ชุมชนท่านร่วมกันปลูกฝังให้สมาชิกใน

ชุมชนมีความสุขกับการด าเนินชีวิตที่เป็นอยู่

ตามแบบบรรพบุรุษดั่งเดิมหรือไม่ 

   

4. คนในชุมชนของท่านมีความเชื่อและศรัทธา

ในศาสนาที่เคารพ มาตามบรรพบุรุษหรือไม่ 

   

5. ท่านและสมาชิกในครอบครัวมีความเชื่อเร่ือง

หลักธรรมค าสอนของศาสนาที่ยึดถือดีหรือไม่ 

   

ข้อค าถาม 
ระดับปฏิบัติ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี 

4. ท่านได้รับความเป็นธรรมเมื่อไปติดต่อ

กับหน่วยงานของรัฐหรือไม่ 

   

5.ท่านให้ความเคารพบุคคลผู้อาวุโสหรือ

เพื่อนบ้านในชุมชนหรือไม่ 
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ข้อค าถาม 
ระดับปฏิบัติ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี 

ความมีเหตุผล 

1. ท่านมีความผูกพันกับวิถีชีวิตด้ังเดิมของ

บรรพบุรุษหรือไม่ 

   

2. สภาพพื้นที่ภูมิประเทศของชุมชนท่าน

เหมาะสมในการต้ังถิ่นฐานที่อยู่อาศัยหรือไม่ 

   

3. วิถีชีวิตความเป็นอยู่ในครอบครัวของท่านมี

การเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตหรือไม่ 

   

4. ประเพณีดั้งเดิมทางสายน้ าของชุมชน

สอดคล้องกับการประกอบอาชีพของท่านใน

ปัจจุบันหรือไม่ 

   

5. เมื่อเกิดปัญหาไม่สบายใจท่านและสมาชิกใน

ครอบครัวได้น าหลักศาสนาหรือค าสอนของ

บรรพบุรุษมาเป็นแนวทางแก้ปัญหาหรือไม่ 

   

6. ท่านอาศัยอยู่บริเวณริมคลองบางกอกน้อย

ตอนบนท่านจึงมีความผูกพันกับสายน้ าหรือไม่ 

   

การมีภูมิคุ้มกัน 

1. ท่านเข้าร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงโบราณสถาน 

โบราณวัตถุในชุมชนหรือไม่ 

   

2. ท่านเคยเข้าร่วมกับชุมชนในการส่งเสริม

อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของ

ชุมชนหรือไม่ 

   

3. ท่านร่วมกิจกรรมทางศาสนาและประเพณี

ของชุมชนอย่างสม่ าเสมอหรือไม่ 
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ข้อค าถาม 
ระดับปฏิบัติ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี 

4. ท่านและครอบครัวมีความภาคภูมิใจใน

ชุมชนของท่านหรือไม่ 

   

5. ท่านเผยแพร่ชื่อเสียงหรือสิ่งดี ๆของคนใน

ชุมชนท่านให้บุคคลภายนอกได้รับรู้หรือไม่ 

   

เงื่อนไขความรู้ 

1. ท่านอบรมสั่งสอนให้สมาชิกในครอบครัว

ปฏิบัติตามประเพณีดั้งเดิมของชุมชนหรือไม่ 

   

2. ท่านได้รับการพัฒนาและเรียนรู้การอนุรักษ์

ฟื้นฟูจารีตประเพณีของชุมชนหรือไม่ 

   

3. ท่านได้รับความรู้เร่ืองประวัติความเป็นมา

ของชุมชนที่ท่านอยู่อาศัยเป็นอย่างดีหรือไม่ 

   

4. ท่านร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้ 

วัฒนธรรมในชุมชนของท่านหรือไม่ 

   

5. ท่านเผยแพร่ความรู้แหล่งท่องเที่ยวใน

ชุมชนของท่านให้บุคคลภายนอกได้รับรู้

หรือไม่ 

   

เงื่อนไขคุณธรรม 

1. ท่านมีความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือไม่ 

   

2. ท่านเห็นความส าคัญของการให้อภัย การ

เคารพผู้ใหญ่ในชุมชนที่ท่านอยู่อาศัยหรือไม่ 
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ข้อค าถาม 
ระดับปฏิบัติ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี 

3. การใช้ชีวิตกับสายน้ ามาตั้งแต่เกิดท าให้

ท่านมีความรักและหวงแหนล าน้ าที่ท่านอยู่

อาศัย 

   

4. ท่านมีการปฏิบัติตัวเพื่อสังคมส่วนรวม

อย่างสม่ าเสมอหรือไม่ 

   

 
ตอนท่ี 5 ข้อมูลวิถีชีวิตของคนในชุมชนบางกอกน้อยตอนบนที่สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ    

พอเพียง (ด้านสิ่งแวดล้อม) 

 

ข้อค าถาม 
ระดับปฏิบัติ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี 

ความพอประมาณ 

1. ในครอบครัวมีการใช้น้ า ใช้ไฟอย่างประหยัด

หรือไม่ 

   

2. ในครอบครัวของท่านช่วยกันปลูกต้นไม้รักษา

สภาพแวดล้อมในครัวเรือนหรือไม่ 

   

3. ท่านและสมาชิกในชุมชนช่วยกันดูแลสาธารณ

สมบัติในชุมชนกันดีหรือไม่ 

   

4. ท่านพึงพอใจกับสภาพแวดล้อมในที่อยู่อาศัย

ของท่านหรือไม่ 
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ข้อค าถาม ระดับปฏิบัติ หมายเหตุ 
มี ไม่มี 

5. ชุมชนของท่านมีวิธีการก าจัดขยะที่ดีหรือไม่    

6.ชุมชนของท่านมีความสะอาดและร่มรื่นน่าอยู่

หรือไม่ 

   

ความมีเหตุผล 

1.ท่านเห็นว่าการดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกันเป็นการ

สร้างความสามัคคีให้แก่ชุมชน 

   

2.ท่านมีความภาคภูมิใจเมื่อชุมชนของท่านได้รับ

การเล่าขานในสิ่งที่ดี 

   

3.ท่านให้ความร่วมมือในการรณรงค์ไม่ใช้

สารเคมีในการเร่งผลผลิตเพื่อผลก าไร 

   

4.ท่านรับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาผลผลิต

ทางการเกษตรจากผู้อาวุโสในชุมชน 

   

5.ท่านมีความเห็นว่าควรพัฒนาชุมชนของท่านให้

เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ า 

   

6.ไม่ใช้สารเคมีเร่งผลผลิตมีรายได้ดีต่อครอบครัว

น้อยลง 

   

การมีภูมิคุ้มกัน 

1. ชุมชนของท่านมีน้ าสะอาดไว้พอใช้ใน

ครัวเรือนหรือไม่ 

   

2. ท่านและครอบครัวมีการอนุรักษ์ดินและน้ าใน

ชุมชนหรือไม่ 

   

3. ครอบครัวท่านท าการเกษตรและมีความ

ระมัดระวังการใช้สารเคมีไม่ให้กระทบกับ

สิ่งแวดล้อมหรือไม่ 
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ข้อค าถาม ระดับปฏิบัติ หมายเหตุ 
มี ไม่มี 

4. ท่านและครอบครัวมีวิธีก าจัดขยะสารเคมี

อันตรายไม่ให้ร่ัวไหลในดินและแหล่งน้ าใน

ชุมชนหรือไม่ 

   

เงื่อนไขความรู้ 

1.ท่านมีความรู้ในการใช้เคร่ืองมือในการเกษตร

เป็นอย่างดีหรือไม่ 

   

2.ท่านมีความรู้ในเร่ืองดิน ฟ้า อากาศกับ

การเกษตรพืชผลแต่ละชนิดหรือไม่ 

   

3.ท่านมีความรู้ในการใช้สารเคมีและสารฆ่า

แมลงหรือไม่ 

   

4.ผู้น าชุมชนของท่านให้ความรู้เร่ืองการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนหรือไม่ 

   

5.ผู้น าชุมชนของท่านบรรยายความรู้การ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนหรือไม่ 

   

เงื่อนไขคุณธรรม 

1.ท่านมีกิจกรรมร่วมกับชุมชนในการใช้

ประโยชน์จากน้ าหรือไม่ 

   

2.ท่านมีกิจกรรมร่วมกับชุมชนในการปลูกฝัง

จิตส านึกรักและหวงแหนชุมชนของท่าน

หรือไม่ 

   

3.ท่านและครบครัวมีการแยกขยะที่มีสารพิษ

ก่อนน าไปทิ้งหรือไม่ 
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ข้อค าถาม 
ระดับปฏิบัติ 

หมายเหตุ 
มี ไม่มี 

4.ท่านและครอบครัวร่วมกิจกรรมรักษาความ

สะอาดร่วมกับชุมชนในวันส าคัญต่าง ๆหรือไม่ 

   

5.ท่านและครอบครัวให้ความส าคัญต่อทรัพยากร

ของชุมชนมากกว่าได้รับประโยชน์เฉพาะใน

ครอบครัวของท่านหรือไม่ 

   

 

      ข้อเสนอแนะอื่น ......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................... 
 

 



 

แบบสัมภาษณ์ 
เร่ือง วิถีชีวิตคนในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี  

ค าชี้แจง    แบบสัมภาษณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ทางการศึกษาวิจัยข้อมูล วิถีชีวิตคน 
     ในชุมชนริมคลองบางกอกน้อยตอนบน จังหวัดนนทบุรี    
                                                                               ขอขอบคุณในความร่วมมือ 

 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อ และประเพณี 

 1.  ลักษณะที่อยู่อาศัย การสร้างบ้านเรือนของผู้คนในอดีตมีลักษณะเด่นอย่างไร  
 .....................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................... 

2.  วัดภายในหมู่บ้าน หรือวัดที่ชาวบ้านไปท าบุญมีกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ชุมชน    
อะไรบ้าง 

 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 

3.  ท่านไปร่วมท าบุญเป็นประจ าหรือไม่ และวัดที่ท่านไปร่วมท าบุญมีประเพณีอะไรบ้างที่เป็น
เอกลักษณ์ที่ส าคัญ 

 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
   .....................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................... 
 4.  ท่านมีความเชื่อเร่ืองศาสนาอย่างไรบ้าง และมีผลต่อการด าเนินชีวิตของท่านอย่างไร  
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
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5.  ท่านมีความเชื่อเร่ือง ผี วิญญาณ และอ านาจเหนือธรรมชาติ และวิญญาณบรรพบุรุษอย่างไร  
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 6.  คนในชุมชนริมคลองบางกรอกน้อยมีความเชื่อเร่ืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านใดบ้าง  
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 7.  พิธีกรรมของคนในชุมชนตั้งแต่อดีตมีอะไรบ้าง และมีการสืบทอดมาถึงปัจจุบันอย่างไร  
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 8.  พิธีกรรมที่ส าคัญ เช่น วันพระคนในชุมชนริมคลองบางกรอกน้อยในอดีตมีวิธีการปฏิบัติ     

อย่างไร และปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................................................  
 

ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 
 1.  ความสัมพันธ์ในครอบครัว และบทบาทของบุคคลในครอบครัวของท่านมีความแตกต่าง

จากอดีตหรือไม่ และมีปัจจัยใดบ้างท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
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2.  ท่านได้เป็นสมาชิกของหน่วยงานใดบ้างในชุมชนริมคลองบางกอกน้อย 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 
 3.  ท่านให้ความเคารพเชื่อฟังผู้น าชุมชนและปฏิบัติกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชนเป็นประจ าหรือไม่ 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 4.  ท่านด าเนินชีวิตตามแบบอย่างบุคคลดั้งเดิมที่ได้รับการนับถือหรือไม่  
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 

ตอนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับสาธารณสุข 
 1.  เมื่อในอดีตอาการเจ็บป่วย คนในชุมชนไปรับการรักษาพยาบาลที่ใด และปัจจุบันมีการ

เปลี่ยนแปลงในเร่ืองความเชื่อด้านหมอพยาบาลหรือยารักษาโรคอย่างไรบ้าง  
 .....................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................... 
 2.  สุขภาพของคนในอดีตกับปัจจุบันมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และมีปัจจัยใดบ้างท า

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
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3.  ท่านมีความเชื่อเร่ืองการรักษาสุขภาพด้วยวิธีใดมากที่สุด 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 4.  ในรอบปีที่ผ่านมาท่านและสมาชิกในครอบครัวมีอาการเจ็บป่วยหรือไม่  
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 

ตอนท่ี 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง  
 1.  ท่านมีการออมเงินในรูปแบบต่าง ๆ หรือไม่ และเปรียบเทียบระหว่างอดีตกับปัจจุบันท่านมี

การออมเงินไว้ใช้แตกต่างกันหรือไม่ และมีปัจจัยใดเข้ามาเกี่ยวข้อง 
 .....................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................... 
 2.  ท่านมีหนี้สิน หรือบุคคลในครัวเรือนของท่านมีหนี้สินหรือไม่  
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 .....................................................................................................................................................  
 ..................................................................................................................................................... 
 3.  ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือซื้อสิ่งอ านวยความสะดวกมาใช้ในครัวเรือนของ

ท่านหรือไม่ 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
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 4.  ท่านมีรายจ่ายครัวเรือนเพียงพอกับรายรับที่ได้มาหรือไม่ เพราะเหตุใด  
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 5.  ในชุมชนของท่านรู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกันหรือไม่ เพราะเหตุใด  
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 6.  ท่านและบุคคลในครอบครัวต้องการขายที่ดินการเกษตรของท่านหรือไม่ เพราะเหตุใด  
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 7.  ท่านมีการปลูกผัก ผลไม้ไว้บริโภคเมื่อเหลือแล้วจึงขายหรือไม่ เพราะเหตุใด  
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 8.  ชุมชนมีการจัดตั้งกองทุน หรือกลุ่มต่าง ๆ อะไรบ้าง  
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 9.  ท่านและครอบครัวมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนหรือไม่ อย่างไร  
 .....................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
 .....................................................................................................................................................  
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 10. ท่านและครอบครัวช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนหรือไม่  
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................................................... 
 

******************************************** 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาคผนวก ข 

ประวัติผู้วิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) นางส าราญ  จูช่วย  

ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)  Sumran  Juchooy 

วุฒิการศึกษา   ระดับปริญญาตรี   ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (ศศษ.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

ระดับปริญญาโท  การศึกษามหาบัณฑิต (กศม.) หลักสูตรและการสอน   

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  

        ต าแหน่ง  หัวหน้าสาขาวิชาศึกษาทั่วไป  คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยราชพฤกษ์  

สถานท่ีท างาน  วิทยาลัยราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี เลขที่ 9หมู่1 ถนนนครอินทร์  ต าบล  

    บางขนุน อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร 02 –4326101ต่อ111    

ประสบการณ์ด้านการวิจัย 

 1. แนวทางการประชาสัมพันธ์ตามคุณลักษณะ ของนักศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์  

ปีการศึกษา 2550 

2. รูปแบบการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนบางขนุน  อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  

ปีการศึกษา 2551 

3. แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์

ปีการศึกษา 2552 

4. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนของครูอาสาสมัครชาวจีนระดับอุดมศึกษา

ปีการศึกษา 2552 

5.  สื่อประชาสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อที่วิทยาลัยราชพฤกษ์   ปีการศึกษา 2553 

 6 .  การด าเนินชีวิตของคนในชุมชนบางขนุนภายใต้การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมท้องถิ่น     

ปีการศึกษา 2554 

 ประวัติการได้รับทุน 

 1. ได้รับทุนการศึกษาข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ เร่ือง วิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบดั้งเดิมของ

ชุมชนกุฎีจีน กรุงเทพมหานคร ของส านักนโยบายและแผนงาน  กระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2549 

 2. ได้รับทุนการวิจัยวิทยาลัยราชพฤกษ์ ปีการศึกษา 2550 – 2554  

 

 



 

       ผลงานวิจัยท่ีพิมพ์เผยแพร่ 

 1. บทความวารสารวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ บทความวารสารวิชาการวิทยาลัย  

ราชพฤกษ์ 

      2. น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเร่ือง 

ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนของครูอาสาสมัครชาวจีนระดับอุดมศึกษา 

          3. น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ เร่ืองการด าเนิน

ชีวิตของคนในชุมชนบางขนุนภายใต้การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมท้องถิ่น  

 

 

 


