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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์การบ่มเพาะความรู้ชุมชนในอดีตถึง

ปัจจุบัน 2) เพื่อศึกษาแนวทางนำาหลักพุทธธรรม“สาราณียธรรม”มาปรับประยุกต์ให้เอื้อต่อการบ่มเพาะ
ความรู้ชุมชน และ 3) เพื่อศึกษากระบวนงานของสถานีสาราณียธรรม ที่จะนำาไปสู่การสร้างเครือข่าย
พื้นที่บ่มเพาะความรู้ร่วมกับชุมชนอื่น กลุ่มเป้าหมายได้แก่ครอบครัวเกษตรกร จำานวน 10 ครัวเรือน ใช้
วิธีคัดเลือกแบบเจาะจง พื้นที่วิจัยคือตำาบลบ้านแฮด อำาเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ใช้การวิจัยแบบ
เชิงคุณภาพ จากผลวิจัยพบว่า 1) ปัญหาความหลากหลายในชุมชน พบเห็นการดำาเนินชีวิตของความ
สัมพันธ์ระหว่างกันหรือการประกอบอาชีพของคนส่วนใหญ่อาศัยประสบการณ์ที่ถ่ายทอดกันมา เผชิญ
กับความเสี่ยงต่อการสูญสลายเรื่องระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติและคนกับสิ่ง
เหนือธรรมชาติ หลังจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติได้สูญสลายไปจากชุมชน แต่ยังคงดำาเนิน
วิถีของตนได้ เพราะชุมชนมีจุดแข็งของการให้ความสำาคัญต่อกัน ต่อตนเองและต่อคนอื่น ความมีน้ำาใจ
เอ้ืออาทรกันและแบ่งปัน ยึดมั่นขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี จึงต้องนำาจุดแข็งไปสร้างกระบวนการ
บ่มเพาะความรู้ท่ีเหมาะสม 2) นำาหลักพุทธธรรม“สาราณียธรรม 6” ประยุกต์ให้เอ้ือต่อการบ่มเพาะ
ความรู้ชุมชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนเข้มแข็ง คุณลักษณะ 6 ประการคือ หลักธรรมท่ี 1 เมตตา
กายกรรม คุณลักษณะมีความสามัคคีเสียสละและร่วมแรงร่วมใจกัน หลักธรรมที่ 2 เมตตามโนกรรม 
คณุลกัษณะมจีติใจเมตตาเสยีสละเพ่ือสว่นรวม หลกัธรรมที ่3 เมตตาวจกีรรม คณุลกัษณะคดิดี พดูด ีทำาด ี 
หลักธรรมที่ 4 สาธารณโภคี คุณลักษณะมีน้ำาใจเพื่อสังคม เคารพซึ่งกันและกัน หลักธรรมที่ 5 สีลลา
สามัญญตา คณุลกัษณะปฏิบตัติามกฎระเบยีบทีส่งัคมวางไว ้หลกัธรรมที ่6 ทฏิฐสิามญัญตา คณุลกัษณะ
มีเหตผุลและรบัฟงัความคิดเหน็ของคนอืน่มากขึน้ พบว่าการขบัเคลือ่นด้วยการเรยีนรูแ้ละปฏบิตัติามหลกั
สาราณียธรรม ตามฐานคิดและคุณลกัษณะ 6 ประการ สามารถสรา้งภมูคิุม้กนัการดำาเนนิชวีติให้ผูค้นพน้
จากความเสีย่ง 3)นำาเครอืขา่ยสถานสีาราณยีธรรมเรยีนรูร้ว่มกนักบัชมุชนอืน่ เปน็การเชือ่มโยงการเรยีนรู ้
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ในพฤติกรรมเชิงประจักษ์ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน 2 ช่องทาง คือการนำาเครือข่ายไปเรียนรู้ร่วม
กันกับชุมชนอื่น และชุมชนพื้นที่อื่นมาเรียนรู้ร่วมกันกับเครือข่ายสถานีสาราณียธรรม 
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Abstract
The purposes of this research were to 1) study the situation of the community 

knowledge incubator area at the past to the present time in Banhad,Tambon banhad,  
Amphoe banhad Changwat KhonKaen, 2) study guidelines Buddhadhamma “Saraniyadhamma”  
revised by Community knowledge application Banhad, Tambon banhad, Amphoe banhad 
Changwat KhonKaen, 3) study workflow of Saraniyadhamma that led to the creation of the 
network community knowledge incubator area together with another community.

The target groups used in this research of the purposive sampling family farmers of 10, 
in Tambon banhad,Amphoe banhad Changwat KhonKaen. the Qualitative research.was used 
in this Study The results showed that 1) diversing issues in the Community live action of the 
relationships or occupations experience can be passed down, as well as the risk of loss the  
relationships between the people and people, people and supernatural. After people and  
nature lost in the community, but thay Continue to Perform, because community has strengths 
given the importance of all, to themselves, to others, generous, generosity, mounting 
traditions, Led to the creation Community Knowledge Incubator 2) adopting Buddhism’s  
“Saraniyadhamma 6” that applied to community Knowledge Incubator by giving to make  
immunity community. Strong The six fetures, were Principle 1: Metta-kayakamma, feature 
on sacrifiction, unity and synergy. Principle 2: Metta-manokamma, feature on mercifulness, 
collective sacrification. Principle 3: Metta-kayakamma, feature on good things, speak well, 
good action. Principle 4: Sadharana-bhogi, feature on humane society, mutual respect.  
Principle 5 Sila-samannata, feature on, follow the rules of society. Principle 5 Metta-manokamma  
feature on rationality, listening to the opinion of others. It found that there were 
process-driven learning and following six rules of saraniyadhamma, and immunity  
system, risk Decoupled. 3) Networks Saraniyadhamma learnt together with other  
communities, links to Learning, an empirical study of learning through learning activities two 
channels together. Networks Saraniyadhamma  learnt together with other communities and 
other communities learnt together with Networks Saraniyadhamma.

Keywords: knowledge Incubator area, Saraniyadhamma, relations system, community
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บทนำา
กระแสการพัฒนาประเทศที่ผ่านมา 

ปรากฏการณท์ีเ่กิดขึน้ในสงัคมไทยกอ่ใหเ้กดิความ
ออ่นแอของชมุชน เกดิการเปลีย่นแปลงการดำาเนนิ
ชีวิตนำาไปสู่ความดิ้นรนของคนในสังคมที่มีการ
แข่งขันกันตลอดเวลา จากการศึกษาสถานการณ์
ตัง้แต่อดตีก่อต้ังชมุชนจนถงึปจัจบุนั ปรากฏการณ์
สำาคญัทำาใหช้มุชนมคีวามออ่นแอ ได้แก ่การเปลีย่น
อาชีพจากเกษตรกรเป็นคนรับจ้าง การเปลี่ยน
จากเจ้าของเป็นลูกจ้าง การออกนอกหมู่บ้านไป
ทำางานในเมือง การเป็นครอบครัวเดี่ยว(ทั้งใน
ชนบท-เมือง)การทอดทิ้งคนแก่กับเด็กในชุมชน 
การขยายตัวของชุมชนเมือง/ประชากรมากขึ้น 
การอพยพเข้ามาของคนต่างถิ่น ความเสื่อมถอย
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น การเข้ามาของเทคโนโลยีที่
ทันสมัย(การใช้เคร่ืองมือหรือเครื่องจักรทดแทน) 
การขาดการสืบทอดของภูมิปัญญาชุมชน ความ
ซบัซ้อนและความรนุแรงของปัญหาทีเ่กดิขึน้ตลอด
จนโรคภัยต่างๆที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเกิดขึ้นใน
ชุมชน ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น ใช้
ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยไม่เห็นคุณค่าและความ
สำาคัญ ขาดจิตสำานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ท้องถิ่น

จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นพบว่า 
กระแสการพัฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศและ
ภูมิภาคมายังชุมชนท้องถ่ิน เป็นสาเหตุเกิดการ
ปรับเปลี่ยนการดำาเนินวิถีชีวิต เกิดผลกระทบทั้ง
ดา้นดแีละดา้นเสยี นโยบายการพัฒนาจากรฐับาล
สว่นกลางเนน้ระบบประชานิยม เกดิกระแสบริโภค
นิยมมากขึ้น บางนโยบายเน้นเรื่องของการลดราย
จ่ายเพิ่มรายได้ในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จึง
เป็นนโยบายที่สวนทางกัน ชุมชนเกิดผลกระทบ
ในการปฏิบัติ ผลของการพัฒนาไม่ประสบความ
สำาเร็จ เนื่องจากชุมชนขาดองค์ความรู้การจัดการ 
ขาดกระบวนการปฏิบัติที่เป็นระบบ ต้องนำาเอา

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้องมาจัดการความรู้ใน
การดำาเนินชีวิตกับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถ
สร้างชุมชนเกิดการพัฒนาร่วมกันได้อย่างยั่งยืน 
จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและปัจจัยเส่ียง
ในอนาคตที่จะเป็นอุปสรรคสำาคัญในการพัฒนา
คน ต้องสร้างภูมิคุ้มกันในประเด็นสำาคัญ คือ การ
ทำาให้คนไทยมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องทั้งในเรื่องการศึกษา ทักษะการทำางาน
และการดำาเนนิชวิีต เพือ่เปน็ภมูคิุม้กนัและปรบัตวั
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษ
ที่ 21 และปัจจัยเสี่ยงในอนาคตที่เกิดขึ้นในสังคม
ไทย เป็นแรงจูงใจให้ผู้วิจัยได้สืบค้นข้อมูลในพื้นที่
ชุมชนบ้านแฮด ตำาบลบ้านแฮด อำาเภอบ้านแฮด 
จังหวัดขอนแก่น เติบโตและพัฒนามาร่วม 158 
ปี มีความเป็นมาที่หลากหลายทั้งทางภูมิศาสตร์
และภูมิสังคมจนปัจจุบัน พบว่ากระบวนการเรียน
รูข้องคนในชมุชนเกดิการเปลีย่นแปลง องคค์วามรู้
ดัง้เดมิตัง้แตอ่ดตีกบัองคค์วามรูใ้หมใ่นปจัจบุนัเกดิ
การผสมผสานกันอย่างไม่เป็นระบบ

ผูวิ้จยัจงึเกดิแนวคดิสรา้งกระบวนงานบม่
เพาะความรู้และนำามาปรับใช้ในการดำารงชีวิตใน
สถานการณ์ปัจจุบัน โดยการจัดกิจกรรมให้คนใน
ชุมชนได้เรียนรู้ร่วมกันในพื้นที่บ่มเพาะความรู้ ยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
ในการดำาเนินชีวิตบนหลักการพื้นฐานสำาคัญที่คน
ไทยต้องมีความรู้ ใฝ่เรียนรู้ ตัดสินใจด้วยความ
ระมัดระวัง มีสำานึกในศีลธรรมและจริยธรรม 
ดำาเนินชีวิตด้วยความเพียร อดทน มีสติใช้ปัญญา 
นำาไปสู่ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การมภีมูคิุม้กนัตอ่ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง 
และใชห้ลกัพทุธธรรม(สาราณยีธรรม 6)เนือ่งจาก
สังคมปัจจุบันยึดติดกับสิ่งที่ทันสมัยละทิ้งหลัก
ธรรมในการดำาเนินชีวิต นำามาขับเคลื่อนผ่านการ
มีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้เกิดเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนา
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559) ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคนสู่
สงัคมแหง่การเรียนรูต้ลอดชีวติอยา่งยัง่ยนื พัฒนา
คนให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม พัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นให้เข้มแข็งและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้
คนในชุมชนโดยให้ความสำาคัญกับการจัดการการ
เรียนรู้ในชุมชน ส่งเสริมการขยายผลและพัฒนา
ศกัยภาพการบม่เพาะความรู ้เพือ่เรยีนรูแ้ละสรา้ง
ความเข้าใจที่จะนำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในการอยู่ร่วมกับครอบครัวและชุมชนอย่างอบอุ่น
และเข้มแข็ง (สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554)

จากการศึกษาสถานการณ์ ในพื้นที่
ด้วยการพหุลักษณ์ท้องถิ่น ทำาให้ค้นหาและพบ
นวตักรรมในการพฒันาทอ้งถิน่ได้ จึงกำาหนด“พ้ืนที่
บ่มเพาะความรู้ชุมชน”เป็นสถานที่จัดการความ
รู้ให้กับคนในชุมชน โดยจัดตั้ง“สถานีสาราณีย
ธรรม”พื้นที่บ่มเพาะความรู้ชุมชน ศูนย์ถ่ายทอด
องค์ความรู้ของคนทุกช่วงวัย บนกิจกรรมการ
พัฒนาท้องถ่ินภายใต้ความถูกต้องและเป็นธรรม 
พัฒนากระบวนการและส่งเสริมศักยภาพและทุน
ที่มีอยู่ในชุมชน โดยกระบวนการบ่มเพาะความรู้
อยูบ่นฐานของหลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขา
วิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นการ
ศึกษาสถานการณ์ในพื้นที่เป็นตัวตั้งโดยคำานึง
ถึงภูมิสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม มีทิศทางการพัฒนาบนฐานคิดด้าน
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิต เป็นการ
วิวัฒนาการผสมผสานอย่างต่อเน่ืองระหว่างหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักพุทธธรรม
และการจัดการความรู้ (ประภัสสร ปรีเอี่ยม,
2556) สถานีสาราณียธรรมแห่งนี้จะเป็นพื้น
ฐานที่กระตุ้นส่งเสริมให้ชุมชนนำาเอาองค์ความ
รู้ที่ได้ไปจัดการแก้ไขปัญหา เป็นพ้ืนท่ีขับเคล่ือน

การสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
ชมุชนสามารถเรยีนรู ้สรา้งความรว่มมอืและความ
สามัคคี โดยยึดหลักพุทธธรรม(สาราณียธรรม 6) 
คุณลักษณะ 6 ประการคือ 1.เมตตากายกรรม 
มีความสามัคคีเสียสละและร่วมแรงร่วมใจกัน 
2.เมตตามโนกรรม มจีติใจเมตตาเสยีสละเพือ่สว่น
รวม 3.เมตตาวจกีรรม คดิด ีพดูด ีทำาด ี4.สาธารณ
โภคี มีน้ำาใจเพื่อสังคม เคารพซึ่งกันและกัน 5.สีล
ลาสามัญญตา ปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ีสังคมวาง
ไว้ 6.ทิฏฐิสามัญญตา มีเหตุผลและรับฟังความ
คิดเห็นของคนอื่นมากขึ้น พบว่ากระบวนงานขับ
เคล่ือนดว้ยการเรยีนรู้และปฏิบัตติามหลกัสาราณยี
ธรรม ตามฐานคิดและคุณลักษณะ 6 ประการ 
สามารถสร้างภูมิคุ้มกันการดำาเนินชีวิตให้ผู้คนพ้น
จากความเสี่ยง นำามาจัดกระบวนการขับเคลื่อนสู่
การสร้างเครือข่ายร่วมกับชุมชนอื่นเพื่อเกิดความ
ยั่งยืนในอนาคต

วัตถุประสงค์
1. ศกึษาสถานการณก์ารบม่เพาะความรู้

ชุมชนบ้านแฮด อำาเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 
ในอดีตและปัจจุบัน

2. ศึกษาแนวทางในการนำาหลักพุทธ
ธรรม “สาราณียธรรม” มาปรับประยุกต์ใช้ให้เอื้อ
ตอ่การบม่เพาะความรูช้มุชนบา้นแฮด อำาเภอบา้น
แฮด จังหวัดขอนแก่น 

3. ศกึษากระบวนงานของสถานสีาราณยี
ธรรม นำาไปสู่การสร้างเครือข่ายพื้นที่บ่มเพาะ
ความรู้ร่วมกับชุมชนอื่น

วิธีดำาเนินการวิจัย
1. วิธีก�รดำ�เนินก�รวิจัย เรื่อง สถานี

สาราณียธรรม พื้นที่บ่มเพาะความรู้ชุมชน เป็น
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ออกแบบ
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โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qual-
itative research) (ชาย โพธิสิตา, 2554)
ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของ
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สำานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2556) เป็นการศึกษา
ปรากฏการณ์วิทยาเชิงสังคม มุ่งเน้นประเด็น
การเรียนรู้และระบบความสัมพันธ์ของคนในการ
สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่รอบๆชุมชน 
และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง หลักพุทธธรรม(สาราณียธรรม 6) รวมทั้ง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
11 (พ.ศ. 2555-2559) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน (สำานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) 
เพ่ือนำาเสนอผลการวิจัยด้วยตารางและพรรณนา
วิเคราะห์ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ 
สนทนากลุ่ม การสังเกตพฤติกรรม และการทำา
กิจกรรมร่วมกันของกลุ่มคน เพื่อตอบคำาถามของ
การวิจัย จากนั้นนำาผลการประเมินมาวิเคราะห์
ข้อมลูเพือ่ศกึษากระบวนการบ่มเพาะความรูชุ้มชน 
ผู้วิจัยได้กำาหนดขั้นตอนการวิจัยเป็น 3 ระยะตาม
วัตถุประสงค์ ได้แก่ ระยะที่ 1 ศึกษาสถานการณ์
การบ่มเพาะความรู้ชุมชนบ้านแฮด อำาเภอบ้าน
แฮด จังหวัดขอนแก่น ในอดีตและปัจจุบัน ระยะ
ที่ 2 ศึกษาแนวทางนำาหลักพุทธธรรม(สาราณีย
ธรรม 6) มาปรับประยุกต์ให้เอื้อต่อการบ่มเพาะ
ความรู้ชุมชนบ้านแฮด อำาเภอบ้านแฮด จังหวัด
ขอนแก่น และ ระยะที่ 3 ศึกษากระบวนงานของ
สถานีสาราณียธรรม ที่จะนำาไปสู่การสร้างเครือ
ข่ายพื้นที่บ่มเพาะความรู้ร่วมกับชุมชนอื่น

2. ขอบเขตก�รวิจัย

2.1 ด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัย
ได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตำาราและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) แนวคิด
ชุมชน หลักพุทธธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง แนวคิดการจัดการความรู้ และวิธีวิทยา
ของการวิจัยเพื่อท้องถิ่น

2.2 ขอบเขตด้านพื้นที่  ขับเคลื่อน
กระบวนการเรียนรู้ คือ ชุมชนบ้านแฮด ตำาบล
บ้านแฮด อำาเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น และ
พืน้ทีข่บัเคลือ่นนวัตกรรม คือ สถานสีาราณยีธรรม 

2.3 ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมาย คือ 
ประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านแฮด ตำาบลบ้าน
แฮด อำาเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ผู้ให้ข้อมูล
สำาคัญ คือ กลุ่มเกษตรกรชุมชนบ้านแฮด เลือก
แบบเจาะจงบุคคลที่มีความพร้อมในด้านทุนและ
ศักยภาพ ประกอบอาชีพทางเกษตรเป็นประจำา
แต่ยังขาดกระบวนการจัดการที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ สามารถเป็นศูนย์เรียนรู้เครือข่ายใน
อนาคตได้ จำานวน 10 ครัวเรือน

2.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาที่
ใช้ในการวิจัย จำานวน 12 เดือน

3. ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยนี้ใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) (ชาย 
โพธิสิตา, 2554) ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นของสำานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 
2556) เป็นการศกึษาปรากฏการณวิ์ทยาเชงิสงัคม 
(Social Phenomenology) ใชว้ธิกีารเกบ็รวบรวม
ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม การสังเกต
พฤติกรรม และการทำากิจกรรมร่วมกันของกลุ่ม
คน ตามความเหมาะสมต่อสภาพการณ์ เพื่อตอบ
คำาถามของการวิจัย จากนั้นนำาผลการประเมินมา
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษากระบวนการบ่มเพาะ
ความรู้ชุมชน

4. ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนการ
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เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ข้อมูลและแหล่ง
ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 1)ข้อมูลปฐม
ภมู(ิPrimary data)คอื การศกึษาบรบิทชุมชนต้ังแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน ศึกษาอัตลักษณ์ ทุนชุมชน
และศักยภาพของพื้นที่ เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความ
เป็นอยู่ ความต้องการและสภาพปัญหาของชุมชน 
การมีส่วนร่วม ภาวะผู้นำา รวมทั้งความรู้ความ
เข้าใจของชาวบ้าน 2)ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary  
data) คือ การศึกษาจากตำาราทางวิชาการ 
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฏี แนวคิด
เรื่องพ้ืนท่ีบ่มเพาะความรู้ชุมชน หลักการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
หลักการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างยั่งยืน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง หลักพุทธธรรม(สาราณียธรรม 6) แผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
(พ.ศ.2555–2559) เพื่อนำามาเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการวิจัย

4.2 การใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
ขั้นตอนมีดังต่อไปนี้ การใช้แบบสอบถาม แบบ
สัมภาษณ์และสังเกต ผู้วิจัยนำาแบบสัมภาษณ์
ไปเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field studies)ทำาการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview)
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-
structure interview)ศึกษาโดยไดก้ำาหนดประเด็น
ไว้ก่อน ระหว่างการสัมภาษณ์ใช้วิธีการพูดคุย
สอบถามเชื่อมโยงเรื่องราวให้ลื่นไหลและยังใช้วิธี
การสังเกต (Observation) โดยใช้การสังเกตแบบ
มีส่วนร่วม (Participant observation) การเก็บ
ข้อมูลการทำากิจกรรมการแสดงบทบาทต่างๆ ใน
การแสดงความคิดเห็น นำาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ความต้องการและข้อคิดเห็น เพื่อให้ได้ข้อมูลไป
เป็นประเด็นหรือแนวทางการจัดการสนทนากลุ่ม 
(Focus groups discussion) 

5. การวเิคราะหข์อ้มูล ใชว้ธิกีารตรวจสอบ
ความนา่เชือ่ถอืของขอ้มลู นำาขอ้มลูมาวเิคราะหเ์ชงิ
คุณภาพโดยใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์ ประเด็น
การสังเกตและการสนทนากลุ่ม ดำาเนินการจัด
กลุม่ขอ้มลูเชงิพรรณนาและทำาการวิเคราะหข์อ้มลู
จากแบบสอบถามทั้งหมดที่เก็บรวบรวมจากแบบ
สัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content  
analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยาย
ระบุคุณลักษณะเฉพาะของข้อความ หรือสาระ
อย่างมีระบบ เป็นสภาพวัตถุวิสัยและอิงกรอบ
แนวคิด ทฤษฎ ีมีกระบวนกิจกรรมดังนี้ คือ ขั้นต้น 
ใช้การลดทอนข้อมลู (Data reduction) ข้ันการแสดง
ข้อมูล (Data display) ขั้นสรุปและยืนยันผลสรุป  
(Conclusion and verification) 

6. ขั้นตอนดำ�เนินง�น แบ่งออกเป็น 3 
ระยะ ได้แก่

6.1 ระยะที่ 1 ศึกษาสถานการณ์การ
บ่มเพาะความรู้ชุมชนบ้านแฮด อำาเภอบ้านแฮด 
จังหวัดขอนแก่น ศึกษาด้านเอกสารข้อมูลพื้นฐาน
ของชุมชน โดยออกสำารวจพื้นที่ประวัติการเรียนรู้
ของกลุ่มเป้าหมายโดยใช้การสังเกต การสอบถาม 
การสัมภาษณ์ปลายปิด การสนทนากลุ่ม ประชุม
กลุ่มเป้าหมาย ใช้แบบสอบถาม แบบสำารวจและ
สัมภาษณ์เชิงลึก นำาชุดข้อมูลที่ได้สรุปสังเคราะห์
เพื่อหากระบวนการกำาหนดเป็นแนวทางบ่มเพาะ
ความรู้

6.2 ระยะท่ี 2 ศึกษาแนวทางนำาหลัก
พุทธธรรม(สาราณียธรรม 6)ปรับประยุกต์ให้เอ้ือ
ตอ่การบม่เพาะความรูช้มุชนบา้นแฮด อำาเภอบา้น
แฮด จังหวัดขอนแก่น ใช้แบบสำารวจการนำาหลัก
พุทธธรรม กำาหนดกิจกรรมการบ่มเพาะความรู้
ตามคุณลักษณะของหลักพุทธธรรม(สาราณีย- 
ธรรม 6) ที่เหมาะสมกับพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย 
จัดกระบวนการความรู้ออกแบบกิจกรรมความรู้
การพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียงเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย

6.3 ระยะที่ 3 ศึกษากระบวนงานของ
สถานีสาราณียธรรม ที่จะนำาไปสู่การสร้างเครือ
ข่ายพืน้ทีบ่ม่เพาะความรูร้ว่มกบัชุมชนอืน่ รวบรวม
ข้อมูลทั้งหมดที่เก็บได้จากระยะที่ 1 และ 2 มา
วิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย 
ถึงความต้องการและความพึงพอใจ สรุปและ

วิเคราะห์การกำาหนดกระบวนการสร้างองค์ความ
รู้และรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม จัดเวทีเสวนา
จากกลุ่มเป้าหมายที่สนใจจากทุกภาคส่วน นำา
ผลการจัดกิจกรรมชุดบ่มเพาะความรู้มาเสนอต่อ
เวทีเสวนา ประเมินความพึงพอใจในการเปิดเวที
เสวนา พัฒนากลุ่มเป้าหมายเพื่อขยายเครือข่าย
พื้นที่บ่มเพาะความรู้ชุมชนร่วมกับชุมชนอื่น

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1  ผลการศึกษาสถานการณการบมเพาะความรูชุมชนบานแฮด 
อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน ในอดีตและปจจุบัน พบวาประเด็นสําคัญ คือ ปญหา
ความหลากหลายในชุมชน พบเห็นการดําเนินชีวิตการทํากิจกรรมตางๆของคนในชุมชน ไม
วาการมีความสัมพันธกัน หรือการประกอบอาชีพของคนสวนใหญ อาศัยประสบการณที่
ถายทอดกันมา อีกทั้งชุมชนเองกําลังเผชิญกับความเสี่ยงตอการสูญสลายเรื่องระบบ

แนวคิดและทฤษฎี 
 แนวคิดชุมชน 
 การจัดการความรู 
 นวัตกรรมเครือขายทางสังคม 
 หลักพุทธธรรม (สาราณียธรรม 6) 
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลุมเปาหมาย ไดแก  
กลุมเกษตรกร 

 

บมเพาะความรูชุมชน 
ตามหลักพุทธธรรม 
(สาราณียธรรม 6) 

1. เมตตากายกรรม 
2. เมตตาวจีกรรม 
3. เมตตามโนกรรม 
4. สาธารณโภคี 
5. สีลาสามัญญตา 
6. ทิฏฐิสามัญญตา 

ขอมูลการบมเพาะ 
ความรูในอดีตและ
ปจจุบันเพื่อสรุปแนวทาง
บมเพาะความรู 

กิจกรรมตามคุณลักษณะ 
หลักพุทธธรรม 
(สาราณียธรรม 6) 
เพื่อใชในการบมเพาะ 
ความรูชุมชน 

การจัดกิจกรรม 
ท่ีเหมาะสม 
ในการบมเพาะความรู 
กับเครือขายชุมชนอื่น 

ระยะที่ 1 
ศึกษาสถานการณบมเพาะ
ความรูชุมชนในอดีตถึงปจจุบัน 

 

ระยะที่ 2 
ศึกษาแนวทางนําหลักพุทธ
ธรรม(สาราณียธรรม 6)ปรับ
ประยุกตบมเพาะความรูชุมชน 

 

ระยะที่ 3 
ศึกษากระบวนงานการสราง
เครือขายพื้นท่ีบมเพาะความรู
ชุมชนรวมกับชุมชนอื่น 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสถานการณ์

การบ่มเพาะความรู้ชุมชนบ้านแฮด อำาเภอบ้าน
แฮด จังหวัดขอนแก่น ในอดีตและปัจจุบัน พบ
ว่าประเด็นสำาคัญ คือ ปัญหาความหลากหลาย
ในชุมชน พบเห็นการดำาเนินชีวิตการทำากิจกรรม
ต่างๆของคนในชุมชน ไม่ว่าการมีความสัมพันธ์
กัน หรือการประกอบอาชีพของคนส่วนใหญ่ 
อาศัยประสบการณ์ที่ถ่ายทอดกันมา อีกทั้งชุมชน
เองกำาลังเผชิญกับความเสี่ยงต่อการสูญสลาย
เร่ืองระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คน
กับธรรมชาติ คนกับส่ิงเหนือธรรมชาติ หลังจาก
เร่ืองความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติได้สูญ
สลายไปสาเหตุจากกระแสการพัฒนาทำาให้ชุมชน
ละทิ้งธรรมชาติ แต่ยังสามารถดำาเนินวิถีของตน
ไปได้น้ันเพราะมีจุดแข็งเรื่องการให้ความสำาคัญ
ต่อกันทั้งต่อตนเองและการให้ความสำาคัญต่อคน
อ่ืน ยังมีน้ำาใจที่เอื้ออาทรกันและแบ่งปัน ยึดมั่น
ในขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี จึงต้องนำาจุด
แข็งนี้ไปสู่การสร้างกระบวนการบ่มเพาะความรู้ที่
เหมาะสมในชุมชนบ้านแฮดโดยใช้หลักพุทธธรรม
(สาราณยีธรรม 6)มาปรบัประยุกต์ในขัน้ตอนต่อไป

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาแนวทางนำาหลัก
พุทธธรรม (สาราณียธรรม 6) มาปรับประยุกต์ให้
เอื้อต่อการบ่มเพาะความรู้ชุมชนบ้านแฮด อำาเภอ
บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น

จากการสนทนาและการสนทนากลุ่ม
ย่อยของกลุ่มเป้าหมายได้วิเคราะห์ร่วมกัน โดย
เห็นว่ากระบวนการบ่มเพาะความรู้ชุมชนที่เหมาะ
สมในการขับเคลื่อนชุมชนบ้านแฮด มีขั้นตอนและ
กิจกรรมตามหลักสาราณียธรรม 6 ประการใช้ขับ
เคลื่อนชุมชนบ้านบ้านแฮด อีกทั้งการสร้างการรับ
รูแ้ละความเขา้ใจถึงคณุลกัษณะตามหลกัสาราณีย
ธรรมที่จะนำามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาขับ
เคลื่อนกระบวนการบ่มเพาะความรู้ชุมชน มีหลัก

ธรรมที่ใช้ในการยึดปฏิบัติอยู่ 6 ประการ ได้แก่ 
1)หลักเมตตากายกรรม คือความสามัคคี ความ
เสียสละและร่วมแรงร่วมใจกัน 2)หลักเมตตา
มโนกรรม คือ การมีจิตใจเมตตา เสียสละความ
สุขส่วนตนเพื่อส่วนรวม 3)หลักเมตตาวจีกรรม 
คือ การคิดดี พูดดี ทำาดี 4)หลักสาธารณโภคี คือ 
การมนี้ำาใจเพือ่สงัคม เคารพซึง่กันและกนั 5)หลกั
สีลาสามัญตา คือ การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่
สังคมวางไว้ และ 6)หลักทิฏฐิสามัญตา คือ การ
มเีหตผุลและรบัฟงัความคดิเหน็ของคนอืน่มากขึน้ 
โดยนำาหลกัพทุธธรรม(สาราณยีธรรม 6)มาจดัเปน็
กิจกรรมเพื่อบ่มเพาะความรู้ชุมชน

ตอนที่ 3 ผลการศึกษากระบวนงานของ
สถานีสาราณียธรรม นำาไปสู่การสร้างเครือข่าย
พื้นที่บ่มเพาะความรู้ร่วมกับชุมชนอื่น

การจัดกิจกรรมบ่มเพาะความรู้ในชุมชน
อยา่งเปน็ระบบ (K-organization) จากการสนทนา
กลุ่มเป้าหมายยืนยันร่วมกันว่าต้องมีคุณลักษณะ
ตามหลักธรรมสาราณียธรรม 6 ประการ โดยใช้
หลักขั้นตอนการรับรู้ของทางพระพุทธศาสนา คือ 
หลักการรับรู้ 5 ธาตุ ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นรับรู้ ขั้นที่ 
2 ขั้นแสดงท่าที ขั้นที่ 3 ข้ันการแสดงความเป็น
เจ้าของ ข้ันที่ 4 ข้ันสร้างจิตสำานึก และข้ันท่ี 5 
ขั้นสร้างพลังการขับเคลื่อน (ศักดิ์พงษ์ หอมหวล. 
2550:15) สมาชิกเครือข่ายจึงได้มีความคิดร่วม
กันจัดตั้งกลุ่มคนและสถานีสาราณียธรรม เพื่อ
เป็นพื้นที่บ่มเพาะความรู้ชุมชนให้กับคนในชุมชน 
เป็นพื้นที่ในการเรียนรู้และการสร้างจิตสำานึกและ
สร้างพลังขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน
บ้านแฮดที่เหมาะสม โดยมีองค์กรนวัตกรรม คือ 
สถานีสาราณียธรรมเป็นกลไกขับเคล่ือนบ่มเพาะ
ความรู้ชุมชนร่วมกันกับบ้าน วัดและโรงเรียน มี
การร่วมกันกำาหนดฐานคิดของเครือข่ายสถานี
สาราณียธรรม ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทาง
ในการขับเคลื่อนงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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คือ“สะพานเชื่อมปรับวิถีการดำารงชีวิต เพื่อปรับ
พฤติกรรมสู่ความยั่งยืน”จากการวิเคราะห์พบว่า 
การนำาเครอืขา่ยมาเรียนรูร้ว่มกนักบัชุมชนพ้ืนทีอ่ืน่ 
เป็นการเชื่อมโยงในการเรียนรู้ได้ด้วยเชิงประจักษ์
ในพฤติกรรมผ่านกิจกรรมหลักในการเรียนรู้ร่วม
กันเป็น 2 ช่องทาง คือ 

1. การนำาเครือข่ายสถานีสาราณียธรรม
ไปเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนพื้นที่อื่น ประเด็น
สำาคัญของแต่ละพื้นที่ เมื่อผู้วิจัยนำาฐานคิดและ
คุณลักษณะ 6 ประการของเครือข่ายสถานี
สาราณียธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชน
อืน่ ผลปรากฏวา่ การรบัรูแ้ละการตอบรับของกลุม่
เปา้หมายส่วนใหญ่ในขัน้การรบัรูอ้ยู่ในระดับดมีาก 
(รอ้ยละ 90) ขัน้แสดงทา่ทอียู่ในระดับดีมาก (รอ้ย
ละ 90) ขั้นตอบรับอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 80) ขั้น
แสดงความเปน็เจา้ของอยูใ่นระดบัด ี(รอ้ยละ 80) 
ข้ันกอ่เกดิเปน็พลงัเคลือ่นตัวอยู่ในระดับดีและปาน
กลาง (ร้อยละ 70-80) ส่วนใหญ่มีท่าทีที่ตอบรับ
ในแนวคิดและฐานคิดและคุณลักษณะ 6 ประการ
ของเครือข่ายสถานีสาราณียธรรมเป็นอย่างดี แต่
จะถึงขั้นแสดงความเป็นเจ้าของเครือข่ายสถานี
สาราณยีธรรมแลว้นำาไปขบัเคลือ่นในชุมชนตนเอง
หรือไม่นั้น ไม่สามารถคาดเดาได้ ทั้งนี้เป็นเรื่อง
ของชุมชนเลือกนำาไปปฏิบัติหรือนำาไปประยุกต์ใช้
ในทิศทางอย่างไร

2. ชุมชนพื้นที่อื่นมาเรียนรู้ร่วมกันกับ
เครอืขา่ยสถานสีาราณยีธรรมในประเด็นสำาคัญของ
แตล่ะพืน้ทีเ่มือ่ผูว้จิยันำาฐานคดิและคณุลกัษณะ 6 
ประการของเครือข่ายสถานีสาราณียธรรมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ผลปรากฏว่า การรับรู้
และการตอบรับของกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่แล้ว
ในขั้นการรับรู้อยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 90) ขั้น
แสดงทา่ทอียูใ่นระดบัดมีาก (รอ้ยละ 90) ขัน้ตอบ
รับอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 80) ขั้นแสดงความเป็น
เจ้าของอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 80) ขั้นก่อเกิดเป็น

พลงัเคลือ่นตวัอยูใ่นระดบัดแีละปานกลาง (รอ้ยละ  
80) และอีกส่วนใหญ่มีท่าทีที่ตอบรับในแนวคิด
และฐานคิดและคุณลักษณะ 6 ประการของเครือ
ข่ายสถานีสาราณียธรรมเป็นอย่างดี แต่จะถึงขั้น
แสดงความเป็นเจ้าของเครือข่ายสถานีสาราณีย
ธรรมแล้วนำาไปขับเคลื่อนในชุมชนตนเองหรือไม่
นัน้ ไมส่ามารถคาดเดาได ้ทัง้นีเ้ปน็เรือ่งของชมุชน
เลือกนำาไปปฏิบัติหรือนำาไปประยุกต์ใช้ในทิศทาง
อย่างไรเช่นกัน

อภิปรายผล
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นก

ระบวนการเรียนรู้ร่วมกันผ่านความเป็นท้องถิ่น 
ผ่านระบบความสัมพันธ์ที่มีคนเป็นศูนย์กลาง 
ระบบความสัมพันธ์ของท้องถิ่นจึงมีอยู่ด้วยกัน 3 
ประการคือ 1) คนกับคน จากความเป็นปัจเจก
สู่ระดับครอบครัวสู่ชุมชน 2) คนกับธรรมชาติ ใน
ระดับความเป็นปกติธรรมดา คือ สิ่งที่ไม่ได้ปรุง
แต่ง เป็นความสัมพันธ์ด้วยเหตุ 4 ประการ คือ 
ความสัมพันธ์เพื่อให้ได้อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่อง
นุ่งห่มและยารักษาโรค และ 3) คนกับสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ เป็นความสัมพันธ์ 4 ประการ คือ ขนบ 
ธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม อธิบายผ่าน
วัฒนธรรมการกินการอยู่ การแต่งกายและการ
รักษาโรค 

ประเด็นที่ 1 สถ�นก�รณ์ก�รบ่มเพ�ะ
คว�มรู้ชุมชนบ้�นแฮด อำ�เภอบ้�นแฮด จังหวัด
ขอนแก่น ในอดีตและปัจจุบัน

การศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมชุมชน
บ้านแฮด เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคม 
ศึกษาผ่านการตั้งถิ่นฐาน สถาบันหลักของชุมชน 
และผ่านการดำาเนินวิถีชีวิตของคนในชุมชน พบ
ว่า การดำาเนินวิถีชีวิตของคนในชุมชนสามารถ
เชือ่มโยงจากปจัจบุนัถงึอดตีได ้สามารถคาดการณ์
อนาคตได้โดยมองผ่านปัจจัย 4 คือ อาหาร ที่อยู่
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อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และการรักษาโรค เห็นชัดกว่า
การมองผ่านการตั้งถิ่นฐานหรือสถาบันหลักของ
ชุมชน เพราะจะเห็นภาพใหญ่ของการเคล่ือนตัว 
แต่ถ้ามองผ่านปัจจัย 4 จะเห็นทั้งระดับปัจเจก 
ระดบัครอบครวั ระดับชุมชน ยังสะท้อนไปถงึระบบ
ความสัมพันธ์กันของ คนกับคน เช่น ความใกล้ชิด
ทางสังคมเร่ืองการดำารงชีวิต เห็นปรากฏการณ์
ทางสังคมเป็นกลุ่มๆ เป็นเครือญาติ สะท้อนให้
เห็นความมีจริยธรรม คุณธรรมค่อนข้างสูง การ
เคารพกันตามระดับอาวุโสอย่างเหนียวแน่น เห็น
ปรากฏการณ์ทางสังคมของการรวมกลุ่มการแบ่ง
ปันซ่ึงเป็นการต้ังบนฐานระบบความสัมพันธ์ของ
คนกับคน จากการขับเคลื่อนที่ผ่านมา ทำาให้เห็น
การเคลื่อนตัวที่เป็นการสนับสนุนฐานคิดที่วาง
ไว้ คือ “สะพานเช่ือมปรับวิถีการดำารงชีวิต เพื่อ
ปรับพฤติกรรมสูค่วามยัง่ยนื” เปน็ฐานคดิทีใ่ชเ้ปน็
คำาถามนำาในการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคม
ได้ สามารถเชื่อมโยงปัจจุบันลงไปหาอดีตและ
สามารถคาดคะเนอนาคตได้ ปัจจุบันการดำาเนิน
วิถีชีวิตในชุมชนด้วยปัจจัย 4 ถูกลดความสำาคัญ
ลงโดยเทคโนโลยีและความทันสมัย ความเป็น
สมัยใหม่มาลดทอนความสำาคัญของความแท้จริง
ลงไป สถานีสาราณียธรรมถือเป็นแนวทางสร้าง
ภูมิคุ้มกัน อันเป็นกระบวนการความคิดใหม่การ
เรียนรู้ใหม่ ถือเอาระบบความสัมพันธ์ที่มีร่วมกัน
ในสังคม ทั้งระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนกับ
คน คนกับธรรมชาติและคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ 
คนในชุมชนได้เห็นส่ิงที่มีคุณค่า และกลับมามี
ความสำาคัญในการดำาเนินวิถีชีวิตอีกคร้ังเหมือน
ดังในอดีต

ข้อค้นพบ คือการศึกษาปรากฏการณ์
ทางสังคมชุมชนบ้านแฮดผ่านวิถีการดำาเนินชีวิต 
สามารถประเมินสถานการณ์ เห็นความเสี่ยง
และการสร้างภูมิคุ้มกันได้ตามทิศทางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 

2555 – 2559) จุดสี่ยง คือความทันสมัย ข้อ
จำากัดของทรัพยากรในท้องถิ่น การให้ความ
สัมพันธ์ระหว่างกันลดลง และความสำาคัญของ
ปัจจัย 4 คือ เสื้อผ้า บ้าน อาหารและยา ถูกลด
ทอนความสำาคัญลง สิ่งเหล่านี้หากมีการเคล่ือน
ตวัเขา้ในกระบวนงานของสถานสีาราณียธรรมแลว้ 
ทำาให้การลดทอนความสำาคัญเหล่านั้นเป็นการ
ร่วมสมัยในมิติของเครือข่ายสถานีสาราณียธรรม 
ซึ่งมองความร่วมสมัยเป็นภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกันที่ดี
ต้องเริ่มบนฐานหรือก่อรูปอำานาจที่ดี อำานาจที่ดี
นำาสูก่ฎเกณฑท์ีด่แีละสรา้งคณุคา่ทีด่ไีดอ้ยา่งยัง่ยนื

ประเดน็ที ่2 กระบวนง�นสร�้งเครอืข�่ย
สถ�นสี�ร�ณยีธรรม ชมุชนบ�้นแฮด อำ�เภอบ�้น
แฮด จังหวัดขอนแก่น

ข้อค้นพบจากการขับเคลื่อนกระบวน
งานสร้างเครือข่ายสถานีสาราณียธรรม คือ ความ
ยากอยู่ที่จุดเปล่ียนถ่ายจากการรับรู้สู่ความเป็น
เจ้าของ คือ จุดเปลี่ยนถ่ายจากขั้นที่ 1 ไปสู่ขั้น
ที่ 2 ทำาอย่างไรที่จะทำาให้กลุ่มคนเข้าใจได้ว่าตน
เป็นเจ้าของเครือข่ายสถานีสาราณียธรรม ความ
ยากไม่ได้อยู่ที่การตั้งกลุ่มหรือการสถาปนากลุ่ม 
แต่อยู่ที่สามารถบอกถึงการเป็นเครือข่ายสถานี
สาราณียธรรม ผู้วิจัยเห็นว่าหลังจากการรวบรวม
คนเป็นกลุ่มแล้ว จุดเปลี่ยนถ่ายที่จะจัดตั้งกลุ่ม
เป็นเรื่องยาก การขับเคลื่อนกระบวนงานจึงต้อง
เป็นไปตามทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
11 (พ.ศ.2555 - 2559) คือ เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะให้
คนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมในการดำาเนิน
วิถีชีวิต โดยการส่งเสริมการมีอาชีพและรายได้ที่
แน่นอน สามารถดำารงชีวิตอย่างพอเพียง ฟื้นฟู
วัฒนธรรมท่ีดีงาม มีจิตสำานึกในการเฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรมท่ีจะมีผลกระทบต่อการเบี่ยงเบนทาง
วัฒนธรรม ผลักดันให้ชุมชนเปิดพื้นท่ีสาธารณะ
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ในการจัดกิจกรรมสัมพันธ์อันดีต่อครอบครัวและ
ชุมชน พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถสร้าง
ภมูคิุม้กนัใหค้นในชมุชน บนฐานของความสมัพันธ์
ระหว่างคนกับคน ค้นหาอตัลกัษณอ์นัโดดเด่นและ
ปลูกฝังความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน อนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน พ่ึงพาตนเองบนทรัพยากร 
ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อมใน
ชุมชนเป็นหลัก โดยให้ความสำาคัญกับการเรียนรู้
ในชุมชน อีกทั้งแนวทางที่เครือข่ายสถานีสาราณีย
ธรรม ได้ขับเคลื่อนยังสอดคล้องในประเด็นที่
สังคมสีเขียวกล่าวถึง คือ การดำาเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพ้ืนฐาน
ในการเปลี่ยนพฤติกรรมจากการบริโภคเกินพอดี
ไปสู่วิถีแห่งการผลิตและการบริโภคที่มีความพอดี 
ประหยดัรู้คณุคา่และย่ังยืน มคีวามเขม้แขง็มากขึน้ 
จนสามารถรวมกลุ่มเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน รวมทั้งการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนอง
ได้อย่างเหมาะสม สามารถอนุรักษ์และฟื้นฟูฐาน
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่าง
ยั่งยืน (สังคมสีเขียว: 2555) เมื่อกลุ่มคนเป็น
เจ้าของเครอืขา่ยสถานสีาราณยีธรรมแลว้สามารถ
ขับเคลื่อนไปได้อย่างไม่ยาก สิ่งที่นำาพาก้าวข้ามสู่
ความเปน็เจา้ของเครอืขา่ยสถานีสาราณยีธรรม คือ
การให้ความสำาคญัตอ่ระบบความสมัพันธร์ะหวา่ง
คนกับคน เคารพในทรัพยากรท้องถิ่นที่ใช้ร่วมกัน

ประเด็นท่ี 3 ก�รเรียนรู้ร่วมกันกบัชมุชน
อื่น 

การเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนพื้นที่อื่น 
เป็นการเผยแพรก่ารแสดงพลงัของเครอืขา่ยสถานี
สาราณียธรรมผ่านธาตุทั้ง 5 ได้แก่ ขั้นที่ 1 ข้ัน
รับรู้ ขั้นที่ 2 ขั้นแสดงท่าที ขั้นที่ 3 ขั้นการแสดง
ความเป็นเจ้าของ ขั้นที่ 4 ขั้นสร้างจิตสำานึก และ
ขั้นท่ี 5 ข้ันสร้างพลังและการขับเคล่ือน ทำาให้
ชุมชนอื่นสนใจและเชื่อมโยงมาหา การเรียนรู้ร่วม

กันกับชุมชนพื้นที่อ่ืนเกิดข้ึน 2 ประการ คือ 1) 
เครือข่ายสถานีสาราณียธรรมไปเรียนรู้ร่วมกันกับ
ชมุชนพืน้ทีอ่ืน่และ 2) ชมุชนพืน้ทีอ่ืน่มาเรยีนรูร้ว่ม
กันกับเครือข่ายสถานีสาราณียธรรม ประการที่ 1 
เครือข่ายสถานีสาราณียธรรมไปเรียนรู้ร่วมกันกับ
ชุมชนพื้นที่อื่น ความยากอยู่ที่การเรียนรู้ผ่านธาตุ
ทั้ง 5 การเผยแพร่เครือข่ายสถานีสาราณียธรรม
ไปสู่ชุมชนพื้นที่อื่นนั้น จากการเรียนรู้ร่วมกัน พบ
ว่าสร้างการรับรู้เครือข่ายสถานีสาราณียธรรมได้
ดี ทั้งยังประเมินได้ว่ามีท่าทีตอบรับเห็นพ้องใน
ฐานคิดและคุณลักษณะ 6 ประการของเครือข่าย
สถานีสาราณียธรรม ประการที่ 2 ชุมชนพ้ืนที่
อื่นที่มาเรียนรู้ร่วมกันกับเครือข่ายสถานีสาราณีย
ธรรมนั้น เขามองเราอย่างไรจึงมาหาด้วยมีพลัง
ข่าวเล่าไปถึงว่ามีเครือข่ายสถานีสาราณียธรรม ที่
มีกระบวนการความคิดใหม่ กระบวนการเรียนรู้
ใหมใ่นการดำาเนนิชวีติ เหน็วา่เปน็พลัง เปน็อำานาจ 
เปน็อานุภาพทีเ่ช่ือมโยงถงึกนัแมอ้ยูห่า่งไกล ทำาให้
เขาสนใจและรับรู้ จึงอยากแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน ชุมชนพื้นที่อื่นที่มานั้น มีพลังมากในการ
เรียนรู้ มีการรับรู้เครือข่ายสถานีสาราณียธรรมได้
ดี ทั้งยังประเมินได้ว่า มีท่าทีตอบรับ เห็นพ้องใน
ฐานคิดและคุณลักษณะ 6 ประการของเครือข่าย
สถานีสาราณียธรรม ส่วนจะถึงระดับมีความคิด
ในการเป็นเจ้าของเครือข่ายสถานีสาราณียธรรม
เพื่อนำาไปขับเคลื่อนในชุมชนของเขา จะสามารถ
คน้ออกมาจากทนุและศกัยภาพทีม่หีรอืไมน่ัน้เปน็
เรื่องของชุมชนที่มาเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายสถานี
สาราณียธรรม

    

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำ�ผลก�รวิจัยไปใช้

1.1 จะต้องไม่คาดหวังว่าฐานคิดและ
คุณลักษณะ 6 ประการของเครือข่ายสถานี
สาราณียธรรมนั้น เป็นงานวิจัยที่สามารถนำาไป
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ใช้สร้างชุมชนพื้นที่อื่นได้อย่างเดียวกันกับชุมชน
บ้านแฮด เพราะเราไม่ล่วงรู้อนาคต การนำาไปใช้
จงึไมรู่ว้า่จะประสบผลสำาเรจ็หรือไม ่แตเ่ช่ือวา่การ
นำากระบวนการการสร้างเครือข่ายสถานีสาราณีย
ธรรม ไปสร้างชุมชนอื่นสามารถขับเคลื่อนไปได้ 
หากสามารถค้นหากระบวนการอันเหมาะสมกับ
ชุมชนของตนเอง

1 .2  จะ ต้อง เข้ า ใจว่ าฐาน คิดและ
คุณลักษณะ 6 ประการของเครือข่ายสถานี
สาราณียธรรมนั้นล้วนผ่านการประพฤติตามธาตุ
ทั้ง 5 เป็นลำาดับขั้น ดังนั้นการสร้างจิตสำานึกให้
ผู้คนในชุมชนโดยขาดความเข้าใจในธาตุทั้ง 5 ถือ
เป็นการลัดขั้นตอนของธาตุ เพราะจิตสำานึกไม่
สามารถเกิดขึ้นได้ หากไม่ผ่านขั้นรับรู้ มีท่าทีตอบ
รับที่ดี และแสดงความเป็นเจ้าของ จึงจะก่อเกิด
จิตสำานึกและมีพลังในขั้นสุดท้าย

1.3 จะต้องเข้าใจว่างานวิจัยน้ีเป็นงาน
มุ่งเปลี่ยนค่านิยม เปลี่ยนความคิด ผู้ทำาวิจัยคง
ต้องอาศัยการสร้างบารมีและความน่าเช่ือถือใน
การปฏิบัติตน สามารถเข้าถึงจิตวิญญาณของ
คนจิตวิญญาณของชุมชน เพราะท้ังฐานคิดและ
คุณลักษณะของเครือข่ายสถานีสาราณียธรรม 
เป็นการประยุกต์หรือการยกระดับให้เป็นตัวแบบ
ของกลุ่มคนที่ใช้ความรู้คู่คุณธรรม หากปราศจาก
การใช้ความรู้คู่คุณธรรมแล้ว จะกลายเป็นการใช้
ความรู้ที่เป็นแค่เพียงความรู้ไม่ใช่เป็นปัญญา

1.4 จะต้องเข้าใจว่าการขับเคลื่อนเครือ
ข่ายสถานีสาราณียธรรมนั้น มีการบ่มเพาะความ
รู้งานด้วยความอดทนอย่างสูงและเข้าใจในความ
จริงอย่างเป็นข้ันตอน โดยเฉพาะขั้นตอนการ
สร้างคนต้องใช้ระยะเวลายาวนาน เพราะเป็นข้ัน
ตอนที่ยากสุด สิ่งที่ง่ายคือการไปแลกเปลี่ยนเรียน
รู้แล้วกลับมาทำางานเลียนแบบกิจกรรมที่ไปเรียน
รู้มา อย่างเช่นหน่วยงานภาครัฐปฏิบัติกันทำาให้ไม่
สามารถแก้ปัญหาของชุมชนได้ตรงประเด็น 

2. ข้อเสนอแนะเพื่อทำ�ก�รวิจัยครั้ง 
ต่อไป

2.1 หากมีงานวิจัยที่จะนำาผลงานวิจัย
สถานสีาราณยีธรรมไปใชใ้นครัง้ต่อไป ผูวิ้จัยอยาก
เห็นงานวิจัย “พลังระบบความสัมพันธ์ทางสังคม” 
ว่ามีมิติ รูปแบบ เนื้อหาอย่างไร โดยเฉพาะระบบ
ความสัมพันธ์ของคนกับคน เนื่องจากคนเป็น
ศูนย์กลางของการบ่มเพาะความรู้ในชุมชน และ
ยงัคงความเขม้แขง็มากกวา่ระบบความสมัพนัธอ์ืน่ 

2.2 หากมีงานวิจัยที่จะนำาผลงานวิจัย
สถานสีาราณยีธรรมไปใชใ้นครัง้ต่อไป ผูวิ้จัยอยาก
เห็นงานวิจัย “อำานาจ กฎเกณฑ์ และคุณค่าของ
สถานีสาราณียธรรม” ว่าเป็นอย่างไร เพราะการ
ขับเคลื่อนงานสถานีสาราณียธรรม เป็นแนวทาง
การสร้างภูมิคุ้มกันให้คนในชุมชนบนฐานคิดและ
คุณลักษณะ 6 ประการ ไม่ได้ค้นลึกลงในอำานาจ 
กฎเกณฑ์และคุณค่า
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