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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์การบ่มเพาะความรู้ชุมชนในอดีตถึง
ปัจจุบัน 2) เพื่อศึกษาแนวทางนำ�หลักพุทธธรรม“สาราณียธรรม”มาปรับประยุกต์ให้เอื้อต่อการบ่มเพาะ
ความรู้ชุมชน และ 3) เพื่อศึกษากระบวนงานของสถานีสาราณียธรรม ที่จะนำ�ไปสู่การสร้างเครือข่าย
พื้นที่บ่มเพาะความรู้ร่วมกับชุมชนอื่น กลุ่มเป้าหมายได้แก่ครอบครัวเกษตรกร จำ�นวน 10 ครัวเรือน ใช้
วิธีคัดเลือกแบบเจาะจง พื้นที่วิจัยคือตำ�บลบ้านแฮด อำ�เภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ใช้การวิจัยแบบ
เชิงคุณภาพ จากผลวิจัยพบว่า 1) ปัญหาความหลากหลายในชุมชน พบเห็นการดำ�เนินชีวิตของความ
สัมพันธ์ระหว่างกันหรือการประกอบอาชีพของคนส่วนใหญ่อาศัยประสบการณ์ที่ถ่ายทอดกันมา เผชิญ
กับความเสี่ยงต่อการสูญสลายเรื่องระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติและคนกับสิ่ง
เหนือธรรมชาติ หลังจากความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติได้สูญสลายไปจากชุมชน แต่ยังคงดำ�เนิน
วิถีของตนได้ เพราะชุมชนมีจุดแข็งของการให้ความสำ�คัญต่อกัน ต่อตนเองและต่อคนอื่น ความมีน้ำ�ใจ
เอื้ออาทรกันและแบ่งปัน ยึดมั่นขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี จึงต้องนำ�จุดแข็งไปสร้างกระบวนการ
บ่มเพาะความรู้ที่เหมาะสม 2) นำ�หลักพุทธธรรม“สาราณียธรรม 6” ประยุกต์ให้เอื้อต่อการบ่มเพาะ
ความรู้ชุมชน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชนเข้มแข็ง คุณลักษณะ 6 ประการคือ หลักธรรมที่ 1 เมตตา
กายกรรม คุณลักษณะมีความสามัคคีเสียสละและร่วมแรงร่วมใจกัน หลักธรรมที่ 2 เมตตามโนกรรม
คุณลักษณะมีจติ ใจเมตตาเสียสละเพือ่ ส่วนรวม หลักธรรมที่ 3 เมตตาวจีกรรม คุณลักษณะคิดดี พูดดี ทำ�ดี
หลักธรรมที่ 4 สาธารณโภคี คุณลักษณะมีน้ำ�ใจเพื่อสังคม เคารพซึ่งกันและกัน หลักธรรมที่ 5 สีลลา
สามัญญตา คุณลักษณะปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบทีส่ งั คมวางไว้ หลักธรรมที่ 6 ทิฏฐิสามัญญตา คุณลักษณะ
มีเหตุผลและรับฟังความคิดเห็นของคนอืน่ มากขึน้ พบว่าการขับเคลือ่ นด้วยการเรียนรูแ้ ละปฏิบตั ติ ามหลัก
สาราณียธรรม ตามฐานคิดและคุณลักษณะ 6 ประการ สามารถสร้างภูมคิ มุ้ กันการดำ�เนินชีวติ ให้ผคู้ นพ้น
จากความเสีย่ ง 3)นำ�เครือข่ายสถานีสาราณียธรรมเรียนรูร้ ว่ มกันกับชุมชนอืน่ เป็นการเชือ่ มโยงการเรียนรู้
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ในพฤติกรรมเชิงประจักษ์ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกัน 2 ช่องทาง คือการนำ�เครือข่ายไปเรียนรู้ร่วม
กันกับชุมชนอื่น และชุมชนพื้นที่อื่นมาเรียนรู้ร่วมกันกับเครือข่ายสถานีสาราณียธรรม
คำ�สำ�คัญ: พื้นที่บ่มเพาะความรู้ชุมชน, สาราณียธรรม, ระบบความสัมพันธ์, ชุมชน

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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บทนำ�

กระแสการพั ฒ นาประเทศที่ ผ่ า นมา
ปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในสังคมไทยก่อให้เกิดความ
อ่อนแอของชุมชน เกิดการเปลีย่ นแปลงการดำ�เนิน
ชีวิตนำ�ไปสู่ความดิ้นรนของคนในสังคมที่มีการ
แข่งขันกันตลอดเวลา จากการศึกษาสถานการณ์
ตัง้ แต่อดีตก่อตัง้ ชุมชนจนถึงปัจจุบนั ปรากฏการณ์
สำ�คัญทำ�ให้ชมุ ชนมีความอ่อนแอ ได้แก่ การเปลีย่ น
อาชีพจากเกษตรกรเป็นคนรับจ้าง การเปลี่ยน
จากเจ้าของเป็นลูกจ้าง การออกนอกหมู่บ้านไป
ทำ �งานในเมือง การเป็นครอบครัวเดี่ยว(ทั้งใน
ชนบท-เมือง)การทอดทิ้งคนแก่กับเด็กในชุมชน
การขยายตั ว ของชุมชนเมือง/ประชากรมากขึ้น
การอพยพเข้ามาของคนต่างถิ่น ความเสื่อมถอย
ของภูมิปัญญาท้องถิ่น การเข้ามาของเทคโนโลยีที่
ทันสมัย(การใช้เครื่องมือหรือเครื่องจักรทดแทน)
การขาดการสืบทอดของภูมิปัญญาชุมชน ความ
ซับซ้อนและความรุนแรงของปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ตลอด
จนโรคภัยต่างๆที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเกิดขึ้นใน
ชุมชน ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น ใช้
ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยไม่เห็นคุณค่าและความ
สำ � คั ญ ขาดจิ ต สำ � นึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากร
ท้องถิ่น
จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้นพบว่า
กระแสการพั ฒนาเศรษฐกิจระดับประเทศและ
ภูมิภาคมายังชุมชนท้องถิ่น เป็นสาเหตุเกิดการ
ปรับเปลี่ยนการดำ�เนินวิถีชีวิต เกิดผลกระทบทั้ง
ด้านดีและด้านเสีย นโยบายการพัฒนาจากรัฐบาล
ส่วนกลางเน้นระบบประชานิยม เกิดกระแสบริโภค
นิยมมากขึ้น บางนโยบายเน้นเรื่องของการลดราย
จ่ายเพิ่มรายได้ในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จึง
เป็นนโยบายที่สวนทางกัน ชุมชนเกิดผลกระทบ
ในการปฏิบัติ ผลของการพัฒนาไม่ประสบความ
สำ�เร็จ เนื่องจากชุมชนขาดองค์ความรู้การจัดการ
ขาดกระบวนการปฏิบัติที่เป็นระบบ ต้องนำ�เอา
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาจัดการความรู้ใน
การดำ�เนินชีวิตกับสถานการณ์ปัจจุบัน สามารถ
สร้างชุมชนเกิดการพัฒนาร่วมกันได้อย่างยั่งยืน
จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและปัจจัยเสี่ยง
ในอนาคตที่จะเป็นอุปสรรคสำ�คัญในการพัฒนา
คน ต้องสร้างภูมิคุ้มกันในประเด็นสำ�คัญ คือ การ
ทำ�ให้คนไทยมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต เรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องทั้งในเรื่องการศึกษา ทักษะการทำ�งาน
และการดำ�เนินชีวติ เพือ่ เป็นภูมคิ มุ้ กันและปรับตัว
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษ
ที่ 21 และปัจจัยเสี่ยงในอนาคตที่เกิดขึ้นในสังคม
ไทย เป็นแรงจูงใจให้ผู้วิจัยได้สืบค้นข้อมูลในพื้นที่
ชุมชนบ้านแฮด ตำ�บลบ้านแฮด อำ�เภอบ้านแฮด
จังหวัดขอนแก่น เติบโตและพัฒนามาร่วม 158
ปี มีความเป็นมาที่หลากหลายทั้งทางภูมิศาสตร์
และภูมิสังคมจนปัจจุบัน พบว่ากระบวนการเรียน
รูข้ องคนในชุมชนเกิดการเปลีย่ นแปลง องค์ความรู้
ดัง้ เดิมตัง้ แต่อดีตกับองค์ความรูใ้ หม่ในปัจจุบนั เกิด
การผสมผสานกันอย่างไม่เป็นระบบ
ผูว้ จิ ยั จึงเกิดแนวคิดสร้างกระบวนงานบ่ม
เพาะความรู้และนำ�มาปรับใช้ในการดำ�รงชีวิตใน
สถานการณ์ปัจจุบัน โดยการจัดกิจกรรมให้คนใน
ชุมชนได้เรียนรู้ร่วมกันในพื้นที่บ่มเพาะความรู้ ยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง
ในการดำ�เนินชีวิตบนหลักการพื้นฐานสำ�คัญที่คน
ไทยต้องมีความรู้ ใฝ่เรียนรู้ ตัดสินใจด้วยความ
ระมั ด ระวั ง มี สำ � นึ ก ในศี ล ธรรมและจริ ย ธรรม
ดำ�เนินชีวิตด้วยความเพียร อดทน มีสติใช้ปัญญา
นำ�ไปสู่ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และ
การมีภมู คิ มุ้ กันต่อผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง
และใช้หลักพุทธธรรม(สาราณียธรรม 6)เนือ่ งจาก
สั ง คมปั จ จุ บั น ยึ ด ติ ด กั บ สิ่ ง ที่ ทั น สมั ย ละทิ้ ง หลั ก
ธรรมในการดำ�เนินชีวิต นำ�มาขับเคลื่อนผ่านการ
มีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้เกิดเป็นชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แผนพัฒนา
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555-2559) ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่
สังคมแห่งการเรียนรูต้ ลอดชีวติ อย่างยัง่ ยืน พัฒนา
คนให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม พัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นให้เข้มแข็งและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้
คนในชุมชนโดยให้ความสำ�คัญกับการจัดการการ
เรียนรู้ในชุมชน ส่งเสริมการขยายผลและพัฒนา
ศักยภาพการบ่มเพาะความรู้ เพือ่ เรียนรูแ้ ละสร้าง
ความเข้าใจที่จะนำ�ไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในการอยู่ร่วมกับครอบครัวและชุมชนอย่างอบอุ่น
และเข้มแข็ง (สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554)
จากการศึ ก ษาสถานการณ์ ใ นพื้ น ที่
ด้วยการพหุลักษณ์ท้องถิ่น ทำ�ให้ค้นหาและพบ
นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิน่ ได้ จึงกำ�หนด“พืน้ ที่
บ่มเพาะความรู้ชุมชน”เป็นสถานที่จัดการความ
รู้ ใ ห้ กั บ คนในชุ ม ชน โดยจั ด ตั้ ง “สถานี ส าราณี ย
ธรรม”พื้นที่บ่มเพาะความรู้ชุมชน ศูนย์ถ่ายทอด
องค์ ค วามรู้ ข องคนทุ ก ช่ ว งวั ย บนกิ จ กรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นภายใต้ความถูกต้องและเป็นธรรม
พัฒนากระบวนการและส่งเสริมศักยภาพและทุน
ที่มีอยู่ในชุมชน โดยกระบวนการบ่มเพาะความรู้
อยูบ่ นฐานของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขา
วิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นการ
ศึ ก ษาสถานการณ์ ใ นพื้ น ที่ เ ป็ น ตั ว ตั้ ง โดยคำ � นึ ง
ถึ ง ภู มิ สั ง คม การพั ฒนาเศรษฐกิ จ สั ง คมและ
วัฒนธรรม มีทิศทางการพัฒนาบนฐานคิดด้าน
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิต เป็นการ
วิวัฒนาการผสมผสานอย่างต่อเนื่องระหว่างหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักพุทธธรรม
และการจั ด การความรู้ (ประภั ส สร ปรี เ อี่ ย ม,
2556) สถานี ส าราณี ย ธรรมแห่ ง นี้ จ ะเป็ น พื้ น
ฐานที่กระตุ้นส่งเสริมให้ชุมชนนำ�เอาองค์ความ
รู้ที่ได้ไปจัดการแก้ไขปัญหา เป็นพื้นที่ขับเคลื่อน
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การสร้างนวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้
ชุมชนสามารถเรียนรู้ สร้างความร่วมมือและความ
สามัคคี โดยยึดหลักพุทธธรรม(สาราณียธรรม 6)
คุณลักษณะ 6 ประการคือ 1.เมตตากายกรรม
มี ค วามสามั ค คี เ สี ย สละและร่ ว มแรงร่ ว มใจกั น
2.เมตตามโนกรรม มีจติ ใจเมตตาเสียสละเพือ่ ส่วน
รวม 3.เมตตาวจีกรรม คิดดี พูดดี ทำ�ดี 4.สาธารณ
โภคี มีน้ำ�ใจเพื่อสังคม เคารพซึ่งกันและกัน 5.สีล
ลาสามัญญตา ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สังคมวาง
ไว้ 6.ทิฏฐิสามัญญตา มีเหตุผลและรับฟังความ
คิดเห็นของคนอื่นมากขึ้น พบว่ากระบวนงานขับ
เคลือ่ นด้วยการเรียนรูแ้ ละปฏิบตั ติ ามหลักสาราณีย
ธรรม ตามฐานคิดและคุณลักษณะ 6 ประการ
สามารถสร้างภูมิคุ้มกันการดำ�เนินชีวิตให้ผู้คนพ้น
จากความเสี่ยง นำ�มาจัดกระบวนการขับเคลื่อนสู่
การสร้างเครือข่ายร่วมกับชุมชนอื่นเพื่อเกิดความ
ยั่งยืนในอนาคต

วัตถุประสงค์

1. ศึกษาสถานการณ์การบ่มเพาะความรู้
ชุมชนบ้านแฮด อำ�เภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
ในอดีตและปัจจุบัน
2. ศึ ก ษาแนวทางในการนำ � หลั ก พุ ท ธ
ธรรม “สาราณียธรรม” มาปรับประยุกต์ใช้ให้เอื้อ
ต่อการบ่มเพาะความรูช้ มุ ชนบ้านแฮด อำ�เภอบ้าน
แฮด จังหวัดขอนแก่น
3. ศึกษากระบวนงานของสถานีสาราณีย
ธรรม นำ�ไปสู่การสร้างเครือข่ายพื้นที่บ่มเพาะ
ความรู้ร่วมกับชุมชนอื่น

วิธีดำ�เนินการวิจัย

1. วิธีการดำ�เนินการวิจัย เรื่อง สถานี
สาราณียธรรม พื้นที่บ่มเพาะความรู้ชุมชน เป็น
นวั ต กรรมเพื่ อ การพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ที่ อ อกแบบ
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โดยใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative research) (ชาย โพธิ สิ ต า, 2554)
ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของ
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สำ�นักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2556) เป็นการศึกษา
ปรากฏการณ์ วิ ท ยาเชิ ง สั ง คม มุ่ ง เน้ น ประเด็ น
การเรียนรู้และระบบความสัมพันธ์ของคนในการ
สื บ ทอดภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ที่ มี อ ยู่ ร อบๆชุ ม ชน
และการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง หลักพุทธธรรม(สาราณียธรรม 6) รวมทั้ง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
11 (พ.ศ. 2555-2559) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน (สำ�นักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554)
เพื่อนำ�เสนอผลการวิจัยด้วยตารางและพรรณนา
วิเคราะห์ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์
สนทนากลุ่ม การสังเกตพฤติกรรม และการทำ�
กิจกรรมร่วมกันของกลุ่มคน เพื่อตอบคำ�ถามของ
การวิจัย จากนั้นนำ�ผลการประเมินมาวิเคราะห์
ข้อมูลเพือ่ ศึกษากระบวนการบ่มเพาะความรูช้ มุ ชน
ผู้วิจัยได้กำ�หนดขั้นตอนการวิจัยเป็น 3 ระยะตาม
วัตถุประสงค์ ได้แก่ ระยะที่ 1 ศึกษาสถานการณ์
การบ่มเพาะความรู้ชุมชนบ้านแฮด อำ�เภอบ้าน
แฮด จังหวัดขอนแก่น ในอดีตและปัจจุบัน ระยะ
ที่ 2 ศึกษาแนวทางนำ�หลักพุทธธรรม(สาราณีย
ธรรม 6) มาปรับประยุกต์ให้เอื้อต่อการบ่มเพาะ
ความรู้ชุมชนบ้านแฮด อำ�เภอบ้านแฮด จังหวัด
ขอนแก่น และ ระยะที่ 3 ศึกษากระบวนงานของ
สถานีสาราณียธรรม ที่จะนำ�ไปสู่การสร้างเครือ
ข่ายพื้นที่บ่มเพาะความรู้ร่วมกับชุมชนอื่น
2. ขอบเขตการวิจัย
2.1 ด้ า นเนื้ อ หา การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย
ได้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า เอกสาร ตำ � ราและงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
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แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) แนวคิด
ชุมชน หลักพุทธธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง แนวคิดการจัดการความรู้ และวิธีวิทยา
ของการวิจัยเพื่อท้องถิ่น
2.2 ขอบเขตด้ า นพื้ น ที่ ขั บ เคลื่ อ น
กระบวนการเรียนรู้ คือ ชุมชนบ้านแฮด ตำ�บล
บ้านแฮด อำ�เภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น และ
พืน้ ทีข่ บั เคลือ่ นนวัตกรรม คือ สถานีสาราณียธรรม
2.3 ขอบเขตด้ า นกลุ่ ม เป้ า หมาย คื อ
ประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนบ้านแฮด ตำ�บลบ้าน
แฮด อำ�เภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ผู้ให้ข้อมูล
สำ�คัญ คือ กลุ่มเกษตรกรชุมชนบ้านแฮด เลือก
แบบเจาะจงบุคคลที่มีความพร้อมในด้านทุนและ
ศักยภาพ ประกอบอาชีพทางเกษตรเป็นประจำ�
แต่ยังขาดกระบวนการจัดการที่ถูกต้องตามหลัก
วิ ช าการ สามารถเป็ น ศู น ย์ เ รี ย นรู้ เ ครื อ ข่ า ยใน
อนาคตได้ จำ�นวน 10 ครัวเรือน
2.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาที่
ใช้ในการวิจัย จำ�นวน 12 เดือน
3. ระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยนี้ใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) (ชาย
โพธิสิตา, 2554) ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อ
พั ฒนาท้ อ งถิ่ น ของสำ � นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น
การวิจัย (สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย,
2556) เป็นการศึกษาปรากฏการณ์วทิ ยาเชิงสังคม
(Social Phenomenology) ใช้วธิ กี ารเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ สนทนากลุ่ม การสังเกต
พฤติกรรม และการทำ�กิจกรรมร่วมกันของกลุ่ม
คน ตามความเหมาะสมต่อสภาพการณ์ เพื่อตอบ
คำ�ถามของการวิจัย จากนั้นนำ�ผลการประเมินมา
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษากระบวนการบ่มเพาะ
ความรู้ชุมชน
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล ขั้นตอนการ

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ข้อมูลและแหล่ง
ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 1)ข้อมูลปฐม
ภูม(ิ Primary data)คือ การศึกษาบริบทชุมชนตัง้ แต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน ศึกษาอัตลักษณ์ ทุนชุมชน
และศักยภาพของพื้นที่ เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความ
เป็นอยู่ ความต้องการและสภาพปัญหาของชุมชน
การมีส่วนร่วม ภาวะผู้นำ� รวมทั้งความรู้ความ
เข้าใจของชาวบ้าน 2)ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary
data) คื อ การศึ ก ษาจากตำ � ราทางวิ ช าการ
เอกสารงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ ทฤษฏี แนวคิ ด
เรื่องพื้นที่บ่มเพาะความรู้ชุมชน หลักการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
หลักการพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างยั่ง ยืน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง หลักพุทธธรรม(สาราณียธรรม 6) แผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ.2555–2559) เพื่อนำ�มาเป็นข้อมูลพื้นฐาน
ในการวิจัย
4.2 การใช้เครื่อ งมือ ในการเก็บข้อ มูล
ขั้นตอนมีดังต่อไปนี้ การใช้แบบสอบถาม แบบ
สั ม ภาษณ์ แ ละสั ง เกต ผู้ วิ จั ย นำ � แบบสั ม ภาษณ์
ไปเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field studies)ทำ�การ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview)
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semistructure interview)ศึกษาโดยได้ก�ำ หนดประเด็น
ไว้ ก่ อ น ระหว่ า งการสั ม ภาษณ์ ใ ช้ วิ ธี ก ารพู ด คุ ย
สอบถามเชื่อมโยงเรื่องราวให้ลื่นไหลและยังใช้วิธี
การสังเกต (Observation) โดยใช้การสังเกตแบบ
มีส่วนร่วม (Participant observation) การเก็บ
ข้อมูลการทำ�กิจกรรมการแสดงบทบาทต่างๆ ใน
การแสดงความคิดเห็น นำ�ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ความต้องการและข้อคิดเห็น เพื่อให้ได้ข้อมูลไป
เป็นประเด็นหรือแนวทางการจัดการสนทนากลุ่ม
(Focus groups discussion)
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5. การวิเคราะห์ขอ้ มูล ใช้วธิ กี ารตรวจสอบ
ความน่าเชือ่ ถือของข้อมูล นำ�ข้อมูลมาวิเคราะห์เชิง
คุณภาพโดยใช้เครื่องมือแบบสัมภาษณ์ ประเด็น
การสังเกตและการสนทนากลุ่ม ดำ�เนินการจัด
กลุม่ ข้อมูลเชิงพรรณนาและทำ�การวิเคราะห์ขอ้ มูล
จากแบบสอบถามทั้งหมดที่เก็บรวบรวมจากแบบ
สั ม ภาษณ์ ใช้ ก ารวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา (Content
analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยาย
ระบุคุณลักษณะเฉพาะของข้อความ หรือสาระ
อย่างมีระบบ เป็นสภาพวัตถุวิสัยและอิงกรอบ
แนวคิด ทฤษฎี มีกระบวนกิจกรรมดังนี้ คือ ขั้นต้น
ใช้การลดทอนข้อมูล (Data reduction) ขัน้ การแสดง
ข้อมูล (Data display) ขั้นสรุปและยืนยันผลสรุป
(Conclusion and verification)
6. ขั้นตอนดำ�เนินงาน แบ่งออกเป็น 3
ระยะ ได้แก่
6.1 ระยะที่ 1 ศึกษาสถานการณ์การ
บ่มเพาะความรู้ชุมชนบ้านแฮด อำ�เภอบ้านแฮด
จังหวัดขอนแก่น ศึกษาด้านเอกสารข้อมูลพื้นฐาน
ของชุมชน โดยออกสำ�รวจพื้นที่ประวัติการเรียนรู้
ของกลุ่มเป้าหมายโดยใช้การสังเกต การสอบถาม
การสัมภาษณ์ปลายปิด การสนทนากลุ่ม ประชุม
กลุ่มเป้าหมาย ใช้แบบสอบถาม แบบสำ�รวจและ
สัมภาษณ์เชิงลึก นำ�ชุดข้อมูลที่ได้สรุปสังเคราะห์
เพื่อหากระบวนการกำ�หนดเป็นแนวทางบ่มเพาะ
ความรู้
6.2 ระยะที่ 2 ศึกษาแนวทางนำ�หลัก
พุทธธรรม(สาราณียธรรม 6)ปรับประยุกต์ให้เอื้อ
ต่อการบ่มเพาะความรูช้ มุ ชนบ้านแฮด อำ�เภอบ้าน
แฮด จังหวัดขอนแก่น ใช้แบบสำ�รวจการนำ�หลัก
พุทธธรรม กำ�หนดกิจกรรมการบ่มเพาะความรู้
ตามคุณลักษณะของหลักพุทธธรรม(สาราณียธรรม 6) ที่เหมาะสมกับพื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย
จัดกระบวนการความรู้ออกแบบกิจกรรมความรู้
การพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ
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พอเพียงเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
6.3 ระยะที่ 3 ศึกษากระบวนงานของ
สถานีสาราณียธรรม ที่จะนำ�ไปสู่การสร้างเครือ
ข่ายพืน้ ทีบ่ ม่ เพาะความรูร้ ว่ มกับชุมชนอืน่ รวบรวม
ข้อมูลทั้งหมดที่เก็บได้จากระยะที่ 1 และ 2 มา
วิเคราะห์กิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
ถึ ง ความต้ อ งการและความพึ ง พอใจ สรุ ป และ

วิเคราะห์การกำ�หนดกระบวนการสร้างองค์ความ
รู้และรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม จัดเวทีเสวนา
จากกลุ่มเป้าหมายที่สนใจจากทุกภาคส่วน นำ�
ผลการจัดกิจกรรมชุดบ่มเพาะความรู้มาเสนอต่อ
เวทีเสวนา ประเมินความพึงพอใจในการเปิดเวที
เสวนา พัฒนากลุ่มเป้าหมายเพื่อขยายเครือข่าย
พื้นที่บ่มเพาะความรู้ชุมชนร่วมกับชุมชนอื่น

กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัย

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

ระยะที่ 1
ศึกษาสถานการณบมเพาะ
ความรูชุมชนในอดีตถึงปจจุบัน

ขอมูลการบมเพาะ
ความรูในอดีตและ
ปจจุบันเพื่อสรุปแนวทาง
บมเพาะความรู

ระยะที่ 2
ศึกษาแนวทางนําหลักพุทธ
ธรรม(สาราณียธรรม 6)ปรับ
ประยุกตบมเพาะความรูชุมชน

กิจกรรมตามคุณลักษณะ
หลักพุทธธรรม
(สาราณียธรรม 6)
เพื่อใชในการบมเพาะ
ความรูชุมชน

ระยะที่ 3
ศึกษากระบวนงานการสราง
เครือขายพื้นที่บมเพาะความรู
ชุมชนรวมกับชุมชนอื่น

การจัดกิจกรรม
ที่เหมาะสม
ในการบมเพาะความรู
กับเครือขายชุมชนอื่น

ภาพที่ 1ภาพที
กรอบแนวคิ
ดในการวิ
จยั จัย
่ 1 กรอบแนวคิ
ดในการวิ
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาสถานการณการบมเพาะความรูชุมชนบานแฮด
อําเภอบานแฮด จังหวัดขอนแกน ในอดีตและปจจุบัน พบวาประเด็นสําคัญ คือ ปญหา

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลการวิจัย

ตอนที่ 1 ผลการศึ ก ษาสถานการณ์
การบ่มเพาะความรู้ชุมชนบ้านแฮด อำ�เภอบ้าน
แฮด จังหวัดขอนแก่น ในอดีตและปัจจุบัน พบ
ว่าประเด็นสำ�คัญ คือ ปัญหาความหลากหลาย
ในชุมชน พบเห็นการดำ�เนินชีวิตการทำ�กิจกรรม
ต่างๆของคนในชุมชน ไม่ว่าการมีความสัมพันธ์
กั น หรื อ การประกอบอาชี พ ของคนส่ ว นใหญ่
อาศัยประสบการณ์ที่ถ่ายทอดกันมา อีกทั้งชุมชน
เองกำ � ลั ง เผชิ ญ กั บ ความเสี่ ย งต่ อ การสู ญ สลาย
เรื่องระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คน
กับธรรมชาติ คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ หลังจาก
เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติได้สูญ
สลายไปสาเหตุจากกระแสการพัฒนาทำ�ให้ชุมชน
ละทิ้งธรรมชาติ แต่ยังสามารถดำ�เนินวิถีของตน
ไปได้นั้นเพราะมีจุดแข็งเรื่องการให้ความสำ�คัญ
ต่อกันทั้งต่อตนเองและการให้ความสำ�คัญต่อคน
อื่น ยังมีน้ำ�ใจที่เอื้ออาทรกันและแบ่งปัน ยึดมั่น
ในขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี จึงต้องนำ�จุด
แข็งนี้ไปสู่การสร้างกระบวนการบ่มเพาะความรู้ที่
เหมาะสมในชุมชนบ้านแฮดโดยใช้หลักพุทธธรรม
(สาราณียธรรม 6)มาปรับประยุกต์ในขัน้ ตอนต่อไป
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาแนวทางนำ�หลัก
พุทธธรรม (สาราณียธรรม 6) มาปรับประยุกต์ให้
เอื้อต่อการบ่มเพาะความรู้ชุมชนบ้านแฮด อำ�เภอ
บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
จากการสนทนาและการสนทนากลุ่ ม
ย่อยของกลุ่มเป้าหมายได้วิเคราะห์ร่วมกัน โดย
เห็นว่ากระบวนการบ่มเพาะความรู้ชุมชนที่เหมาะ
สมในการขับเคลื่อนชุมชนบ้านแฮด มีขั้นตอนและ
กิจกรรมตามหลักสาราณียธรรม 6 ประการใช้ขับ
เคลื่อนชุมชนบ้านบ้านแฮด อีกทั้งการสร้างการรับ
รูแ้ ละความเข้าใจถึงคุณลักษณะตามหลักสาราณีย
ธรรมที่ จ ะนำ �มาเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการพั ฒนาขั บ
เคลื่อนกระบวนการบ่มเพาะความรู้ชุมชน มีหลัก
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ธรรมที่ใช้ในการยึดปฏิบัติอยู่ 6 ประการ ได้แก่
1)หลักเมตตากายกรรม คือความสามัคคี ความ
เสี ย สละและร่ ว มแรงร่ ว มใจกั น 2)หลั ก เมตตา
มโนกรรม คือ การมีจิตใจเมตตา เสียสละความ
สุขส่วนตนเพื่อส่วนรวม 3)หลักเมตตาวจีกรรม
คือ การคิดดี พูดดี ทำ�ดี 4)หลักสาธารณโภคี คือ
การมีน�้ำ ใจเพือ่ สังคม เคารพซึง่ กันและกัน 5)หลัก
สีลาสามัญตา คือ การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่
สังคมวางไว้ และ 6)หลักทิฏฐิสามัญตา คือ การ
มีเหตุผลและรับฟังความคิดเห็นของคนอืน่ มากขึน้
โดยนำ�หลักพุทธธรรม(สาราณียธรรม 6)มาจัดเป็น
กิจกรรมเพื่อบ่มเพาะความรู้ชุมชน
ตอนที่ 3 ผลการศึกษากระบวนงานของ
สถานีสาราณียธรรม นำ�ไปสู่การสร้างเครือข่าย
พื้นที่บ่มเพาะความรู้ร่วมกับชุมชนอื่น
การจัดกิจกรรมบ่มเพาะความรู้ในชุมชน
อย่างเป็นระบบ (K-organization) จากการสนทนา
กลุ่มเป้าหมายยืนยันร่วมกันว่าต้องมีคุณลักษณะ
ตามหลักธรรมสาราณียธรรม 6 ประการ โดยใช้
หลักขั้นตอนการรับรู้ของทางพระพุทธศาสนา คือ
หลักการรับรู้ 5 ธาตุ ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้นรับรู้ ขั้นที่
2 ขั้นแสดงท่าที ขั้นที่ 3 ขั้นการแสดงความเป็น
เจ้าของ ขั้นที่ 4 ขั้นสร้างจิตสำ�นึก และขั้นที่ 5
ขั้นสร้างพลังการขับเคลื่อน (ศักดิ์พงษ์ หอมหวล.
2550:15) สมาชิกเครือข่ายจึงได้มีความคิดร่วม
กันจัดตั้งกลุ่มคนและสถานีสาราณียธรรม เพื่อ
เป็นพื้นที่บ่มเพาะความรู้ชุมชนให้กับคนในชุมชน
เป็นพื้นที่ในการเรียนรู้และการสร้างจิตสำ�นึกและ
สร้างพลังขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน
บ้านแฮดที่เหมาะสม โดยมีองค์กรนวัตกรรม คือ
สถานีสาราณียธรรมเป็นกลไกขับเคลื่อนบ่มเพาะ
ความรู้ชุมชนร่วมกันกับบ้าน วัดและโรงเรียน มี
การร่ ว มกั น กำ � หนดฐานคิ ด ของเครื อ ข่ า ยสถานี
สาราณียธรรม ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทาง
ในการขับเคลื่อนงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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คือ“สะพานเชื่อมปรับวิถีการดำ�รงชีวิต เพื่อปรับ
พฤติกรรมสู่ความยั่งยืน”จากการวิเคราะห์พบว่า
การนำ�เครือข่ายมาเรียนรูร้ ว่ มกันกับชุมชนพืน้ ทีอ่ นื่
เป็นการเชื่อมโยงในการเรียนรู้ได้ด้วยเชิงประจักษ์
ในพฤติกรรมผ่านกิจกรรมหลักในการเรียนรู้ร่วม
กันเป็น 2 ช่องทาง คือ
1. การนำ�เครือข่ายสถานีสาราณียธรรม
ไปเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น กั บ ชุ ม ชนพื้ น ที่ อื่ น ประเด็ น
สำ�คัญของแต่ละพื้นที่ เมื่อผู้วิจัยนำ�ฐานคิดและ
คุ ณ ลั ก ษณะ 6 ประการของเครื อ ข่ า ยสถานี
สาราณียธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชน
อืน่ ผลปรากฏว่า การรับรูแ้ ละการตอบรับของกลุม่
เป้าหมายส่วนใหญ่ในขัน้ การรับรูอ้ ยูใ่ นระดับดีมาก
(ร้อยละ 90) ขัน้ แสดงท่าทีอยูใ่ นระดับดีมาก (ร้อย
ละ 90) ขั้นตอบรับอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 80) ขั้น
แสดงความเป็นเจ้าของอยูใ่ นระดับดี (ร้อยละ 80)
ขัน้ ก่อเกิดเป็นพลังเคลือ่ นตัวอยูใ่ นระดับดีและปาน
กลาง (ร้อยละ 70-80) ส่วนใหญ่มีท่าทีที่ตอบรับ
ในแนวคิดและฐานคิดและคุณลักษณะ 6 ประการ
ของเครือข่ายสถานีสาราณียธรรมเป็นอย่างดี แต่
จะถึงขั้นแสดงความเป็นเจ้าของเครือข่ายสถานี
สาราณียธรรมแล้วนำ�ไปขับเคลือ่ นในชุมชนตนเอง
หรือไม่นั้น ไม่สามารถคาดเดาได้ ทั้งนี้เป็นเรื่อง
ของชุมชนเลือกนำ�ไปปฏิบัติหรือนำ�ไปประยุกต์ใช้
ในทิศทางอย่างไร
2. ชุ มชนพื้นที่อื่นมาเรียนรู้ร่ว มกันกับ
เครือข่ายสถานีสาราณียธรรมในประเด็นสำ�คัญของ
แต่ละพืน้ ทีเ่ มือ่ ผูว้ จิ ยั นำ�ฐานคิดและคุณลักษณะ 6
ประการของเครือข่ายสถานีสาราณียธรรมในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ผลปรากฏว่า การรับรู้
และการตอบรับของกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่แล้ว
ในขั้นการรับรู้อยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 90) ขั้น
แสดงท่าทีอยูใ่ นระดับดีมาก (ร้อยละ 90) ขัน้ ตอบ
รับอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 80) ขั้นแสดงความเป็น
เจ้าของอยู่ในระดับดี (ร้อยละ 80) ขั้นก่อเกิดเป็น
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พลังเคลือ่ นตัวอยูใ่ นระดับดีและปานกลาง (ร้อยละ
80) และอีกส่วนใหญ่มีท่าทีที่ตอบรับในแนวคิด
และฐานคิดและคุณลักษณะ 6 ประการของเครือ
ข่ายสถานีสาราณียธรรมเป็นอย่างดี แต่จะถึงขั้น
แสดงความเป็นเจ้าของเครือข่ายสถานีสาราณีย
ธรรมแล้วนำ�ไปขับเคลื่อนในชุมชนตนเองหรือไม่
นัน้ ไม่สามารถคาดเดาได้ ทัง้ นีเ้ ป็นเรือ่ งของชุมชน
เลือกนำ�ไปปฏิบัติหรือนำ�ไปประยุกต์ใช้ในทิศทาง
อย่างไรเช่นกัน

อภิปรายผล

นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นก
ระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ผ่านความเป็นท้องถิ่น
ผ่ า นระบบความสั ม พั น ธ์ ที่ มี ค นเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
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 สถานการณ์การบ่มเพาะ
ความรู้ชุมชนบ้านแฮด อำ�เภอบ้านแฮด จังหวัด
ขอนแก่น ในอดีตและปัจจุบัน
การศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคมชุมชน
บ้านแฮด เป็นการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคม
ศึกษาผ่านการตั้งถิ่นฐาน สถาบันหลักของชุมชน
และผ่านการดำ�เนินวิถีชีวิตของคนในชุมชน พบ
ว่า การดำ�เนินวิถีชีวิตของคนในชุมชนสามารถ
เชือ่ มโยงจากปัจจุบนั ถึงอดีตได้ สามารถคาดการณ์
อนาคตได้โดยมองผ่านปัจจัย 4 คือ อาหาร ที่อยู่
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อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และการรักษาโรค เห็นชัดกว่า
การมองผ่านการตั้งถิ่นฐานหรือสถาบันหลักของ
ชุมชน เพราะจะเห็นภาพใหญ่ของการเคลื่อนตัว
แต่ถ้ามองผ่านปัจจัย 4 จะเห็นทั้งระดับปัจเจก
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน ยังสะท้อนไปถึงระบบ
ความสัมพันธ์กันของ คนกับคน เช่น ความใกล้ชิด
ทางสังคมเรื่องการดำ�รงชีวิต เห็นปรากฏการณ์
ทางสังคมเป็นกลุ่มๆ เป็นเครือญาติ สะท้อนให้
เห็นความมีจริยธรรม คุณธรรมค่อนข้างสูง การ
เคารพกันตามระดับอาวุโสอย่างเหนียวแน่น เห็น
ปรากฏการณ์ทางสังคมของการรวมกลุ่มการแบ่ง
ปันซึ่งเป็นการตั้งบนฐานระบบความสัมพันธ์ของ
คนกับคน จากการขับเคลื่อนที่ผ่านมา ทำ�ให้เห็น
การเคลื่อนตัวที่เป็นการสนับสนุนฐานคิดที่วาง
ไว้ คือ “สะพานเชื่อมปรับวิถีการดำ�รงชีวิต เพื่อ
ปรับพฤติกรรมสูค่ วามยัง่ ยืน” เป็นฐานคิดทีใ่ ช้เป็น
คำ�ถามนำ�ในการศึกษาปรากฏการณ์ทางสังคม
ได้ สามารถเชื่อมโยงปัจจุบันลงไปหาอดีตและ
สามารถคาดคะเนอนาคตได้ ปัจจุบันการดำ�เนิน
วิถีชีวิตในชุมชนด้วยปัจจัย 4 ถูกลดความสำ�คัญ
ลงโดยเทคโนโลยีและความทันสมัย ความเป็น
สมัยใหม่มาลดทอนความสำ�คัญของความแท้จริง
ลงไป สถานีสาราณียธรรมถือเป็นแนวทางสร้าง
ภูมิคุ้มกัน อันเป็นกระบวนการความคิดใหม่การ
เรียนรู้ใหม่ ถือเอาระบบความสัมพันธ์ที่มีร่วมกัน
ในสังคม ทั้งระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนกับ
คน คนกับธรรมชาติและคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ
คนในชุ ม ชนได้ เ ห็ น สิ่ ง ที่ มี คุ ณ ค่ า และกลั บมามี
ความสำ�คัญในการดำ�เนินวิถีชีวิตอีกครั้งเหมือน
ดังในอดีต
ข้ อ ค้ น พบ คื อ การศึ ก ษาปรากฏการณ์
ทางสังคมชุมชนบ้านแฮดผ่านวิถีการดำ�เนินชีวิต
สามารถประเมิ น สถานการณ์ เห็ น ความเสี่ ย ง
และการสร้างภูมิคุ้มกันได้ตามทิศทางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
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2555 – 2559) จุดสี่ยง คือความทันสมัย ข้อ
จำ � กั ด ของทรั พ ยากรในท้ อ งถิ่ น การให้ ค วาม
สัมพันธ์ระหว่างกันลดลง และความสำ�คัญของ
ปัจจัย 4 คือ เสื้อผ้า บ้าน อาหารและยา ถูกลด
ทอนความสำ�คัญลง สิ่งเหล่านี้หากมีการเคลื่อน
ตัวเข้าในกระบวนงานของสถานีสาราณียธรรมแล้ว
ทำ�ให้การลดทอนความสำ�คัญเหล่านั้นเป็นการ
ร่วมสมัยในมิติของเครือข่ายสถานีสาราณียธรรม
ซึ่งมองความร่วมสมัยเป็นภูมิคุ้มกัน ภูมิคุ้มกันที่ดี
ต้องเริ่มบนฐานหรือก่อรูปอำ�นาจที่ดี อำ�นาจที่ดี
นำ�สูก่ ฎเกณฑ์ทดี่ แี ละสร้างคุณค่าทีด่ ไี ด้อย่างยัง่ ยืน
ประเด็นที่ 2 กระบวนงานสร้างเครือข่าย
สถานีสาราณียธรรม ชุมชนบ้านแฮด อำ�เภอบ้าน
แฮด จังหวัดขอนแก่น
ข้ อ ค้ น พบจากการขั บ เคลื่ อ นกระบวน
งานสร้างเครือข่ายสถานีสาราณียธรรม คือ ความ
ยากอยู่ที่จุดเปลี่ยนถ่ายจากการรับรู้สู่ความเป็น
เจ้าของ คือ จุดเปลี่ยนถ่ายจากขั้นที่ 1 ไปสู่ขั้น
ที่ 2 ทำ�อย่างไรที่จะทำ�ให้กลุ่มคนเข้าใจได้ว่าตน
เป็นเจ้าของเครือข่ายสถานีสาราณียธรรม ความ
ยากไม่ได้อยู่ที่การตั้งกลุ่มหรือการสถาปนากลุ่ม
แต่อยู่ที่สามารถบอกถึงการเป็นเครือข่ายสถานี
สาราณียธรรม ผู้วิจัยเห็นว่าหลังจากการรวบรวม
คนเป็นกลุ่มแล้ว จุดเปลี่ยนถ่ายที่จะจัดตั้งกลุ่ม
เป็นเรื่องยาก การขับเคลื่อนกระบวนงานจึงต้อง
เป็ น ไปตามทิ ศ ทางเดี ย วกั น และสอดคล้ อ งกั บ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
11 (พ.ศ.2555 - 2559) คือ เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะให้
คนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมในการดำ�เนิน
วิถีชีวิต โดยการส่งเสริมการมีอาชีพและรายได้ที่
แน่นอน สามารถดำ�รงชีวิตอย่างพอเพียง ฟื้นฟู
วัฒนธรรมที่ดีงาม มีจิตสำ�นึกในการเฝ้าระวังทาง
วัฒนธรรมที่จะมีผลกระทบต่อการเบี่ยงเบนทาง
วัฒนธรรม ผลักดันให้ชุมชนเปิดพื้นที่สาธารณะ
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ในการจัดกิจกรรมสัมพันธ์อันดีต่อครอบครัวและ
ชุมชน พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถสร้าง
ภูมคิ มุ้ กันให้คนในชุมชน บนฐานของความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับคน ค้นหาอัตลักษณ์อนั โดดเด่นและ
ปลูก ฝังความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน อนุรักษ์
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น พึ่ ง พาตนเองบนทรั พ ยากร
ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชนเป็นหลัก โดยให้ความสำ�คัญกับการเรียนรู้
ในชุมชน อีกทั้งแนวทางที่เครือข่ายสถานีสาราณีย
ธรรม ได้ ขั บ เคลื่ อ นยั ง สอดคล้ อ งในประเด็ น ที่
สังคมสีเขียวกล่าวถึง คือ การดำ�เนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพื้นฐาน
ในการเปลี่ยนพฤติกรรมจากการบริโภคเกินพอดี
ไปสู่วิถีแห่งการผลิตและการบริโภคที่มีความพอดี
ประหยัดรูค้ ณ
ุ ค่าและยัง่ ยืน มีความเข้มแข็งมากขึน้
จนสามารถรวมกลุ่มเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน รวมทั้งการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของตนอง
ได้อย่างเหมาะสม สามารถอนุรักษ์และฟื้นฟูฐาน
ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพได้อย่าง
ยั่งยืน (สังคมสีเขียว: 2555) เมื่อกลุ่มคนเป็น
เจ้าของเครือข่ายสถานีสาราณียธรรมแล้วสามารถ
ขับเคลื่อนไปได้อย่างไม่ยาก สิ่งที่นำ�พาก้าวข้ามสู่
ความเป็นเจ้าของเครือข่ายสถานีสาราณียธรรม คือ
การให้ความสำ�คัญต่อระบบความสัมพันธ์ระหว่าง
คนกับคน เคารพในทรัพยากรท้องถิ่นที่ใช้ร่วมกัน
ประเด็นที่ 3 การเรียนรูร้ ว่ มกันกับชุมชน
อื่น
การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น กั บ ชุ ม ชนพื้ น ที่ อื่ น
เป็นการเผยแพร่การแสดงพลังของเครือข่ายสถานี
สาราณียธรรมผ่านธาตุทั้ง 5 ได้แก่ ขั้นที่ 1 ขั้น
รับรู้ ขั้นที่ 2 ขั้นแสดงท่าที ขั้นที่ 3 ขั้นการแสดง
ความเป็นเจ้าของ ขั้นที่ 4 ขั้นสร้างจิตสำ�นึก และ
ขั้นที่ 5 ขั้นสร้างพลังและการขับเคลื่อน ทำ�ให้
ชุมชนอื่นสนใจและเชื่อมโยงมาหา การเรียนรู้ร่วม
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กันกับชุมชนพื้นที่อื่นเกิดขึ้น 2 ประการ คือ 1)
เครือข่ายสถานีสาราณียธรรมไปเรียนรู้ร่วมกันกับ
ชุมชนพืน้ ทีอ่ นื่ และ 2) ชุมชนพืน้ ทีอ่ นื่ มาเรียนรูร้ ว่ ม
กันกับเครือข่ายสถานีสาราณียธรรม ประการที่ 1
เครือข่ายสถานีสาราณียธรรมไปเรียนรู้ร่วมกันกับ
ชุมชนพื้นที่อื่น ความยากอยู่ที่การเรียนรู้ผ่านธาตุ
ทั้ง 5 การเผยแพร่เครือข่ายสถานีสาราณียธรรม
ไปสู่ชุมชนพื้นที่อื่นนั้น จากการเรียนรู้ร่วมกัน พบ
ว่าสร้างการรับรู้เครือข่ายสถานีสาราณียธรรมได้
ดี ทั้งยังประเมินได้ว่ามีท่าทีตอบรับเห็นพ้องใน
ฐานคิดและคุณลักษณะ 6 ประการของเครือข่าย
สถานีสาราณียธรรม ประการที่ 2 ชุมชนพื้นที่
อื่นที่มาเรียนรู้ร่วมกันกับเครือข่ายสถานีสาราณีย
ธรรมนั้น เขามองเราอย่างไรจึงมาหาด้วยมีพลัง
ข่าวเล่าไปถึงว่ามีเครือข่ายสถานีสาราณียธรรม ที่
มีกระบวนการความคิดใหม่ กระบวนการเรียนรู้
ใหม่ในการดำ�เนินชีวติ เห็นว่าเป็นพลัง เป็นอำ�นาจ
เป็นอานุภาพทีเ่ ชือ่ มโยงถึงกันแม้อยูห่ า่ งไกล ทำ�ให้
เขาสนใจและรั บ รู้ จึ ง อยากแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ร่วมกัน ชุมชนพื้นที่อื่นที่มานั้น มีพลังมากในการ
เรียนรู้ มีการรับรู้เครือข่ายสถานีสาราณียธรรมได้
ดี ทั้งยังประเมินได้ว่า มีท่าทีตอบรับ เห็นพ้องใน
ฐานคิดและคุณลักษณะ 6 ประการของเครือข่าย
สถานีสาราณียธรรม ส่วนจะถึงระดับมีความคิด
ในการเป็นเจ้าของเครือข่ายสถานีสาราณียธรรม
เพื่อนำ�ไปขับเคลื่อนในชุมชนของเขา จะสามารถ
ค้นออกมาจากทุนและศักยภาพทีม่ หี รือไม่นนั้ เป็น
เรื่องของชุมชนที่มาเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายสถานี
สาราณียธรรม
			

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1.1 จะต้องไม่คาดหวังว่าฐานคิดและ
คุ ณ ลั ก ษณะ 6 ประการของเครื อ ข่ า ยสถานี
สาราณียธรรมนั้น เป็นงานวิจัยที่สามารถนำ�ไป
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ใช้สร้างชุมชนพื้นที่อื่นได้อย่างเดียวกันกับชุมชน
บ้านแฮด เพราะเราไม่ล่วงรู้อนาคต การนำ�ไปใช้
จึงไม่รวู้ า่ จะประสบผลสำ�เร็จหรือไม่ แต่เชือ่ ว่าการ
นำ�กระบวนการการสร้างเครือข่ายสถานีสาราณีย
ธรรม ไปสร้างชุมชนอื่นสามารถขับเคลื่อนไปได้
หากสามารถค้นหากระบวนการอันเหมาะสมกับ
ชุมชนของตนเอง
1.2 จะต้ อ งเข้ า ใจว่ า ฐานคิ ด และ
คุ ณ ลั ก ษณะ 6 ประการของเครื อ ข่ า ยสถานี
สาราณียธรรมนั้นล้วนผ่านการประพฤติตามธาตุ
ทั้ง 5 เป็นลำ�ดับขั้น ดังนั้นการสร้างจิตสำ�นึกให้
ผู้คนในชุมชนโดยขาดความเข้าใจในธาตุทั้ง 5 ถือ
เป็นการลัดขั้นตอนของธาตุ เพราะจิตสำ�นึกไม่
สามารถเกิดขึ้นได้ หากไม่ผ่านขั้นรับรู้ มีท่าทีตอบ
รับที่ดี และแสดงความเป็นเจ้าของ จึงจะก่อเกิด
จิตสำ�นึกและมีพลังในขั้นสุดท้าย
1.3 จะต้องเข้าใจว่างานวิจัยนี้เป็นงาน
มุ่งเปลี่ยนค่านิยม เปลี่ยนความคิด ผู้ทำ�วิจัยคง
ต้องอาศัยการสร้างบารมีและความน่าเชื่อถือใน
การปฏิ บั ติ ตน สามารถเข้ า ถึ ง จิ ต วิ ญ ญาณของ
คนจิตวิญญาณของชุมชน เพราะทั้งฐานคิดและ
คุ ณ ลั ก ษณะของเครื อ ข่ า ยสถานี ส าราณี ย ธรรม
เป็นการประยุกต์หรือการยกระดับให้เป็นตัวแบบ
ของกลุ่มคนที่ใช้ความรู้คู่คุณธรรม หากปราศจาก
การใช้ความรู้คู่คุณธรรมแล้ว จะกลายเป็นการใช้
ความรู้ที่เป็นแค่เพียงความรู้ไม่ใช่เป็นปัญญา

194

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2560

1.4 จะต้องเข้าใจว่าการขับเคลื่อนเครือ
ข่ายสถานีสาราณียธรรมนั้น มีการบ่มเพาะความ
รู้งานด้วยความอดทนอย่างสูงและเข้าใจในความ
จริ ง อย่ า งเป็ น ขั้ น ตอน โดยเฉพาะขั้ น ตอนการ
สร้างคนต้องใช้ระยะเวลายาวนาน เพราะเป็นขั้น
ตอนที่ยากสุด สิ่งที่ง่ายคือการไปแลกเปลี่ยนเรียน
รู้แล้วกลับมาทำ�งานเลียนแบบกิจกรรมที่ไปเรียน
รู้มา อย่างเช่นหน่วยงานภาครัฐปฏิบัติกันทำ�ให้ไม่
สามารถแก้ปัญหาของชุมชนได้ตรงประเด็น
2. ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ ทำ � การวิ จั ย ครั้ ง
ต่อไป
2.1 หากมีงานวิจัยที่จะนำ�ผลงานวิจัย
สถานีสาราณียธรรมไปใช้ในครัง้ ต่อไป ผูว้ จิ ยั อยาก
เห็นงานวิจัย “พลังระบบความสัมพันธ์ทางสังคม”
ว่ามีมิติ รูปแบบ เนื้อหาอย่างไร โดยเฉพาะระบบ
ความสั ม พั น ธ์ ข องคนกั บ คน เนื่ อ งจากคนเป็ น
ศูนย์กลางของการบ่มเพาะความรู้ในชุมชน และ
ยังคงความเข้มแข็งมากกว่าระบบความสัมพันธ์อนื่
2.2 หากมีงานวิจัยที่จะนำ�ผลงานวิจัย
สถานีสาราณียธรรมไปใช้ในครัง้ ต่อไป ผูว้ จิ ยั อยาก
เห็นงานวิจัย “อำ�นาจ กฎเกณฑ์ และคุณค่าของ
สถานีสาราณียธรรม” ว่าเป็นอย่างไร เพราะการ
ขับเคลื่อนงานสถานีสาราณียธรรม เป็นแนวทาง
การสร้างภูมิคุ้มกันให้คนในชุมชนบนฐานคิดและ
คุณลักษณะ 6 ประการ ไม่ได้ค้นลึกลงในอำ�นาจ
กฎเกณฑ์และคุณค่า
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