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บทคัดย่อ

		 ดุษฎีนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการสร้างความสามัคคีในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 2) เพื่อศึกษา
หลักพุทธธรรมทีส่ ง่ เสริมการสร้างความสามัคคีในหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 3) เพือ่ บูรณาการการสร้างความสามัคคี
ในหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบด้วยหลักพุทธธรรม 4) เพือ่ น�ำเสนอแนวทางและสร้างองค์ความรูใ้ หม่เกีย่ วกับ “รูปแบบ
การสร้างความสามัคคี ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบด้วยหลักพุทธธรรม” งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
การสังเกต สังเกตแบบมีส่วนร่วม สัมภาษณ์เชิงลึก และการสัมมนากลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า 1. การสร้างความสามัคคีใน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบชุมชนมีแนวทางการสร้างความสามัคคี 4 แนว ได้แก่ การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ผ่านกิจกรรม
และพิธีกรรมต่างๆ การประกอบอาชีพ และขยายเครือข่ายการประกอบอาชีพ การรวมกลุ่มตามธรรมชาติของชุมชนตาม
ความสนใจและกิจกรรมทางสังคม การสืบสานประเพณี วัฒนธรรม 2. หลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมการสร้างความสามัคคีใน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ที่ชาวบ้านใช้ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน มากที่สุด คือ หลักสาราณียธรรม รองลงมาคือ
หลักอปริหานิยธรรม หลักสัปปุริสธรรม และ หลักสังคหวัตถุตามล�ำดับ หลักธรรมที่ชาวบ้านใช้ในการประกอบอาชีพ มาก
ทีส่ ดุ คือ หลักสาราณียธรรม รองลงมาคือ หลักสัปปุรสิ ธรรม หลักอปริหานิยธรรม และสุดท้าย คือหลักสังคหวัตถุ หลักธรรม
ทีม่ คี วามส�ำคัญกับการรวมกลุม่ อันดับแรก คือ หลักสาราณียธรรม รองลงมาคือ หลักอปริหานิยธรรม หลักสัปปุรสิ ธรรม และ
สุดท้ายคือ หลักสังคหวัตถุ หลักธรรมทีม่ คี วามส�ำคัญกับการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี อันดับหนึง่ คือ หลักสาราณียธรรม
รองลงมาคือ หลักอปริหานิยธรรม หลักสัปปุริสธรรม และ หลักสังคหวัตถุตามล�ำดับ 3. การบูรณาการการสร้างความ
สามัคคีในหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบด้วยหลักพุทธธรรม หมูบ่ า้ นทัง้ สิบหมูบ่ า้ นไม่ได้เลือกและไม่ได้เน้นหลักธรรมใด
หลักธรรมหนึง่ ในการสร้างความสามัคคีแต่การสร้างความสามัคคีของหมูบ่ า้ นนัน้ ขึน้ กับกิจกรรมแต่ละกิจกรรมของชาวบ้าน
ซึ่งหมู่บ้านได้เลือกใช้รูปแบบการสร้างความสามัคคีแบบบูรณาการหลักธรรมแต่ละหลักธรรมมาผสมผสานกัน ตามความ
เหมาะของกิจกรรมและกลุ่มคนที่มาร่วมกิจกรรมนั้นๆ 4. แนวทางและสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ “รูปแบบการสร้าง
ความสามัคคี ในหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบด้วยหลักพุทธธรรม” เรียกว่า MMMSH Model คือ มีเมตตากรุณาต่อกัน
(Mercy) มีการพบปะสังสรรค์พูดคุยกันอย่างต่อเนื่อง (Meeting) มีการบริหารจัดการอย่างเป็นธรรม (Management) มี
การเฉลี่ยเจือจาน (Sacrifice) จึงจะก่อให้เกิดความสามัคคี (Harmony)
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Abstract

		 The objectives of this dissertation were: 1) to study the harmony engagement of the sufficiency
economy village module, 2) to study the principles of Buddhadhamma supporting harmony engagement
of the sufficiency economy village module, 3) to integrate the principles of Buddhadhamma in harmony
engagement of the sufficiency economy village module, and 4) to propose a guideline and body of
knowledge in harmony engagement the sufficiency economy village module with the principles of
Buddhadhamma. The study used qualitative research method by observation, participation, in-depth
interview and focus group discussion. The results of the study found that 1. The harmony engagement
the sufficiency economy village module consisted of 4 main ways; Living a life together through
activities and ceremonies, career and career network, social life and social activity interest, and culture
and custom conservation. 2. The most principles of Buddhadhamma supporting living a life together
were Saraniyadhamma, followed by Aparihaniyadhamma, Sappurisadhamma and Sangahavatthu
respectively. The most principles of Buddhadhamma supporting the village members’ career were
Saraniyadhamma, followed by Sappurisadhamma, Aparihaniyadhamma, and finally Sangahavatthu. The
principles of Buddhadhamma supporting social association started with Saraniyadhamma and then
followed by Aparihaniyadhamma, Sappurisadhamma and Sangahavatthu respectively. In culture and
custom conservation, the most principles of Buddhadhamma used were Saraniyadhamma, followed by
Aparihaniyadhamma, Sappurisadhamma and Sangahavatthu respectively. 3. The integration of
Buddhadhamma in harmony engagement of the sufficiency economy village module was not fixed but
depended on activities and members participating in each activity. Usually the use of Buddhadhamma
was related to one another principle. 4. A guideline and a new body of knowledge on harmony
engagement of the sufficiency economy village module with Buddhadhamma could be concluded into
“MMMSH Model” which consisted of Mercy, Meeting, Management and Sacrifice leading to Harmony.
Keyword : Harmony, Sufficiency Economy, Module with Buddhadhamma

ความส�ำคัญและปัญหาการวิจัย

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 โดยให้ความส�ำคัญกับการแก้ปัญหา
		 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 จากวิกฤตเศรษฐกิจให้ลลุ ว่ ง และสร้างฐานเศรษฐกิจภายใน
(พ.ศ. 2540-2544) เป็นจุดเปลี่ยนส�ำคัญของการวางแผน ประเทศให้ เ ข้ ม แข็ ง และมี ภู มิ คุ ้ ม กั น ต่ อ กระแสการ
พัฒนาประเทศและเป็นแผนปฏิรูปความคิดและคุณค่าใหม่ เปลี่ยนแปลงจากภายนอก แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
ของสังคมไทยที่ให้ความส�ำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุก 2550-2554) ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับการเปลีย่ นแปลง
ภาคส่วนในสังคมและมุ่งให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ทีส่ ำ� คัญในหลายบริบท ทัง้ ทีเ่ ป็นโอกาสและข้อจ�ำกัดต่อการ
และใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาให้คนมีความสุข พัฒนาประเทศ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของคนและ
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. ระบบให้ ส ามารถปรั บ ตั ว พร้ อ มรั บ การเปลี่ ย นแปลงใน
2545-2549) ได้อัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อนาคตและแสวงหาประโยชน์อย่างรู้เท่าทันโลกาภิวัตน์
มาเป็นปรัชญาน�ำทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุกภาคส่วนตามหลักปรัชญาของ
ควบคู่ไปกับกระบวนทัศน์การพัฒนาแบบบูรณาการเป็น เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งพัฒนาสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
องค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ต่อเนื่องจาก (Green and Happiness Society) ประกอบกับ หลักปรัชญา
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ของ “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู ่ หั ว ทรงมี พ ระราชด� ำ รั ส ชี้ แ นะแนวทางการ
ด�ำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย จากแนวทางการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้อัญเชิญ
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน�ำทางใน
การพัฒนาและบริหารประเทศ กระทรวงมหาดไทยได้ตอบ
สนองแนวทางการพัฒนา โดยมอบหมายให้กรมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหน่วยงานที่ท�ำงานกับ
ชุมชนมาช้านาน ช่วยในการสร้างและพัฒนาให้ชุมชน
เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามแนวทาง จึงมีแนวคิดในการน�ำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
มาปรับใช้ในการท�ำงาน โดยเริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549
		 ระยะแรก ปี พ.ศ. 2549–2554 ดําเนินงานพัฒนา
หมู่บ้าน ให้หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยใช้
เกณฑ์การประเมิน 6x2 ระยะต่อมา ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2555–ปัจจุบนั
ได้ ข ยายผลการทํ า งานสู ่ ค วามยั่ ง ยื น โดยพั ฒ นาหมู ่ บ ้ า น
เศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
มีการใช้เกณฑ์วัดความเป็นต้นแบบ 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด
		 หลังจากนั้น กรมการพัฒนาชุมชน ได้คัดเลือก
หมู ่ บ ้ า นที่ ถู ก จั ด ระดั บ การพั ฒ นาด้ ว ยเกณฑ์ ช้ี วั ด ของ
กระทรวงมหาดไทย 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด มาพัฒนาเป็น
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หลายหมู่บ้านสามารถ
เป็นต้นแบบในการพัฒนา โดยเฉพาะในเรื่องความสามัคคี
แต่หลายหมู่บ้านอาจต้องศึกษาเรียนรู้จากหมู่บ้านที่พัฒนา
แล้ว และมีบริบทที่ใกล้เคียงกัน กอรปกับ ปัจจุบันหลาย
หมู่บ้านมีปัญหาที่แก้ไขได้ยากโดยเฉพาะปัญหาทางสังคม
ความเชื่อในหลักธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้าก็เริ่มเสื่อม
ถอยลดน้อยลง ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดในด้านสังคม การอยู่
ร่วมกันของชาวบ้านในหมู่บ้าน จากเดิมที่มีความเป็นพี่เป็น
น้อง มีการช่วยเหลือ พึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกันหายไป หลาย
หมู่บ้านก่อเกิดความแตกแยกขัดแย้ง ในระดับประเทศก็
เช่นเดียวกัน ประเทศไทยเราเกิดความแตกแยกขัดแย้งจน
เห็นได้ชัด ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ คนในหมูบ่ า้ นขาดความรักความสามัคคีกนั ชาวบ้าน
อยู่ด้วยกันอย่างระแวดระวัง ผู้วิจัยในฐานะ ผู้บริหารระดับ
สูง ระดับจังหวัด ต้องแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ และก�ำกับ
ดูแลงาน ทีร่ บั ผิดชอบ ตามกรอบงานนโยบายของกระทรวง
มหาดไทย จึงมีความสนใจศึกษา การสร้างความสามัคคีใน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบด้วยหลักพุทธธรรม เพื่อ
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น�ำไปปรับใช้กับหมู่บ้านอื่นต่อไป

วัตถุประสงค์

		 1. เพื่ อ ศึ ก ษาการสร้ า งความสามั ค คี ใ นหมู ่ บ้ า น
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
		 2. เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมการสร้าง
ความสามัคคีในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
		 3. เพือ่ บูรณาการการสร้างความสามัคคีในหมูบ่ า้ น
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบด้วยหลักพุทธธรรม
		 4. เพื่อน�ำเสนอแนวทางและสร้างองค์ความรู้ใหม่
เกี่ ย วกั บ “รู ปแบบการสร้ า งความสามั ค คี ในหมู ่ บ้ า น
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบด้วยหลักพุทธธรรม”

ขอบเขตของการวิจัย

		 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้น�ำที่เป็น
ทางการ ผู้น�ำที่ไม่เป็นทางการ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติ
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่หรือผู้แทน ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่หรือผู้แทน รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 52 คน

การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด

		 แนวคิดการอยูร่ ว่ มกันในสังคม ความหมายของสังคม
เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่า สังคม คือกลุ่มคนที่มีการ
จัดระเบียบในการใช้ชวี ติ ร่วมกัน มีแบบแผนการด�ำเนินชีวติ
ประเพณี ค่านิยมในรูปแบบเดียวกันและทุกคนมีความรู้สึก
เป็นสมาชิกของสังคม Society หมายถึง สังคมคือ คน
จ�ำนวนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันตามระเบียบกฎ
เกณฑ์ โดยมีวตั ถุประสงค์รว่ มกัน คําวา “สังคม” (Society)
ในภาษาบาลี แยกออกเปน 2 คํา คือ “สัง” กับ “คม” สัง
แปลวา “ดวยกัน พรอมกัน” สวนคําวา “คม” แปลวา “ไป
ดําเนินไป” เมือ่ นําคํา สองคํามารวมกันจึงมีรปู เปน “สังคม”
แปลวา “ไปดวยกัน ไปพรอมกัน”
		 แนวคิดบทบาทหน้าที่ของคนในสังคม ที่มาของ
บทบาทหน้าที่บทบาทของบุคคลในสังคม เปนลักษณะของ
พฤติกรรมที่บุคคลแตละคนมีปฏิสัมพันธ (Interaction)
ตอกันภายใตกรอบบรรทัดฐานของฐานะ ตําแหนงที่แตละ
สังคมกําหนด ซึ่งในประเด็นนี้พัทยา สายหู ไดอธิบายไววา
บทบาทเปรียบเสมือนบทของตัวละครที่กําหนดให ผูแสดง
ในละครเรื่องนั้นๆ เปนตัว (ละคร) อะไร มีบทบาทที่ตอง
แสดงอยางไร ถาแสดงผิดบท หรือไมสมบทบาทก็อาจถูก
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เปลี่ยนตัวไมใหแสดงไปเลย นอกจากนี้บทบาทของบุคคล
ยังขึ้นอยู่กับการกลอมเกลาทางสังคม (Socialization)
และบุคลิกภาพของบุคคลนั้นดวย
		 แนวคิดผู้น�ำในสังคม ผู้น�ำของสังคมไม่จ�ำเป็นต้อง
เป็นบุคคลที่มีต�ำแหน่งหัวหน้าหรือผู้ที่ได้รับการยอมรับ
จากผู้อื่นเท่านั้น แต่ที่ส�ำคัญกว่านี้ก็คือ ผู้น�ำเป็นผู้ที่สามารถ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลเชิงบวกต่อความเป็นอยู่
ทีด่ ขี องผูอ้ นื่ ของชุมชนและของสังคมโดยรวม เป็นทีย่ อมรับ
กันแล้วว่า ผูน้ ำ� (Leader) เป็นปัจจัยทีส่ ำ� คัญยิง่ ประการหนึง่
ขององค์กร เพราะผู้น�ำมีภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ
โดยตรงทีจ่ ะต้องวางแผน สัง่ การ ดูแลและควบคุมให้บคุ ลากร
ขององค์กรปฏิบัติงานต่างๆ ให้ประสบความส�ำเร็จตาม
เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้ ผูน้ ำ� (Leader) คือ ผู้ที่ท�ำ
ในสิ่งที่ถูกต้อง สร้างความเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า มุ่ง
ไปทีเ่ ป้าหมาย และให้ความสนใจกับอนาคต ยึดเหตุผล และ
ใช้กลยุทธ์ในการท�ำงาน ผู้น�ำ คือ ผู้ที่สามารถในการชักจูง
ให้คนอื่นท�ำงานให้ส�ำเร็จตามต้องการ ผู้น�ำ คือ บุคคลทีม่ า
จากการเลือกตัง้ หรือแต่งตัง้ หรือการยกย่องขึน้ มาของกลุม่ เพื่อ
ให้น�ำหน้าที่เป็นผู้ชี้แนะและช่วยเหลือให้กลุ่มประสบความ
ส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
		 หลักพุทธธรรมที่เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
		 1. หลักสาราณียธรรม เป็นหลักธรรมที่ช่วยให้เกิด
ความสามัคคีกัน 6 ประการซึ่งเป็นหน้าที่หรือข้อปฏิบัติที่
ประชาชนควรปฏิบัติต่อผู้อื่นในสังคม ประกอบไปด้วยหลัก
6 ประการด้วยกัน ได้แก่ หลักเมตตากายกรรม หลักเมตตา
วจีกรรม หลักเมตตามโนกรรม สาธารณโภคี ศีลสามัญญตา
ทิฎฐิสามัญญตา
		 2. หลักอปริหาณิยธรรม หมัน่ ประชุมกันเนืองนิตย์
พร้อมเพรียงกันประชุม ไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ทรง
บัญญัติไว้ ไม่ล้มล้างสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ ภิกษุเหล่า
ใดเป็นผู้ใหญ่ เป็นสังฆบิดร เป็นสังฆปริณายก เคารพนับถือ
ภิกษุเหล่านั้น เห็นถ้อยค�ำของท่านว่าเป็นสิ่งอันควรรับฟัง
ไม่ลุอ�ำนาจตัณหา ยินดีอยู่ในเสนาสนะป่า ตั้งสติระลึกไว้ใน
ใจว่า “เพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย ผู้มีศีลงดงาม ซึ่งยังไม่มา
ขอให้มา ที่มาแล้ว ขอให้อยู่ผาสุก
		 3. สังคหวัตถุ เป็นหลักธรรมที่ก่อให้เกิดความ
สามัคคีอีกหลักธรรมหนึ่ง ที่กล่าวไว้ในพระพุทธศาสนา ใน
แง่ของการมีมิตรสหาย หรือบริวารที่ดีจริง พระพุทธเจ้าได้

ตรัสถึงความส�ำคัญของการมีมติ รสหายทีด่ ไี ว้ในอุปฑั ฒสูตรว่า
“ความเป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี นี้เป็นพรหมจรรย์
ทั้งสิ้นทีเดียว มีด้วยกัน 4 ประการ คือ 1) ทาน คือ การให้
ได้แก่ การเสียสละ การให้ปัน การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การแบ่ง
ปันช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของ การให้ทานให้เพื่อขจัดกิเลส
2) ปิยวาจา คือ การพูดค�ำสุภาพ อ่อนหวาน เพือ่ ให้เกิดความ
สมานสามัคคี 3) อัตถจริยา หมายถึง การบ�ำเพ็ญประโยชน์
ช่วยเหลือกันและกันในวงแคบ และบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์
ในวงกว้าง หลักธรรมข้อนี้มุ่งสอนให้คนพัฒนาตน 2 ด้าน
คือ การท�ำตนให้เป็นประโยชน์ และท�ำในสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์
		 4. สมานัตตตา การวางตนเสมอต้นเสมอปลาย
หมายถึง การวางตนได้เหมาะสม มีความหมาย 2 ประการ
คือ วางตนได้เหมาะสมกับฐานะที่ตนมีอยู่ในสังคม และ
ปฏิบัติตนอย่างสม�่ำเสมอต่อคนทั้งหลาย ให้ความเสมอภาค
ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น เสมอในสุขและทุกข์
		 5. สัปปุริสธรรม หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษ ธรรม
ที่ ท� ำ ให้ เ ป็ น สั ต บุ รุ ษ คุ ณ สมบั ติ ข องคนดี ธรรมของผู ้ ดี
สัปปุริสธรรม มีบรรยายไว้หลายลักษณะ เช่น ความรู้จัก
ธรรม รู้หลัก หรือ รู้จักเหตุ(ธัมมัญญุตา) ความรู้จักอรรถ รู้
ความมุ่งหมาย หรือรู้จักผล (อัตถัญญุตา) ความรู้จักตน (อัต
ตัญญุตา) ความรู้จักประมาณ (มัตตัญญุตา) ความรู้จักกาล
(กาลัญญุตา) ความรู้จักบริษัท (ปริสัญญุตา) และ ความรู้จัก
บุคคล (ปุคคลัญญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญญุตา)

วิธีด�ำเนินการวิจัย

		 การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 52 คน ที่มาจากการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบอย่างง่ายด้วยการก�ำหนดกลุ่มตัวอย่าง เครื่อง
มือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้คือ แบบสัมภาษณ์ ทดสอบ
เครือ่ งมือโดยการให้ผเู้ ชีย่ วชาญตรวจสอบ และรวบรวมแบบ
สัมภาษณ์ข้อมูลน�ำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเป็น
ผลการวิจัย

ผลการวิจัย

		 การศึกษาวิจยั เรือ่ ง การสร้างความสามัคคีในหมูบ่ า้ น
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบด้วยหลักพุทธธรรม ผู้วิจัยได้
ศึกษาหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในจังหวัดเชียงใหม่
จ�ำนวน 10 หมู่บ้าน ดังนี้ 1) บ้านสันกอเก็ด หมู่ที่ 10 ต�ำบล
บ้านกลาง อ�ำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 2) บ้านกิว่ แลน้อย
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หมู่ที่ 10 ต�ำบลบ้านแม อ�ำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
3) บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 1 ต�ำบลทุ่งสะโตก อ�ำเภอสันป่าตอง
จังหวัดเชียงใหม่ 4) บ้านแม่ข่องกลาง หมู่ที่ 2 ต�ำบลมะขาม
หลวง อ�ำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 5) บ้านดงป่าซาง
หมูท่ ี่ 6 ต�ำบลมะขุนหวาน อ�ำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
6) บ้านป่าตาล หมู่ที่ 4 ต�ำบลสันผักหวาน อ�ำเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่ 7) บ้านไร่กองขิง หมู่ที่ 3 ต�ำบลหนองควาย
อ�ำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 8) บ้านบวก หมู่ที่ 4 ต�ำบล
หนองแก๋ว อ�ำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 9) บ้านแพะขวาง
หมู่ที่ 3 ต�ำบลน�้ำแพร่ อ�ำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และ
10) บ้านเหมืองกุง หมู่ที่ 7 ต�ำบลหนองควาย อ�ำเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม่ จากผลการวิจยั พบว่า
		 1. หลักพุทธธรรมทีใ่ ช้ในการเสริมสร้างความสามัคคี
ในหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
			 1.1 หลักพุทธธรรมในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันใน
หมู่บ้าน
				 จากการศึกษา ท�ำให้รวู้ า่ การใช้ชวี ติ อยูร่ ว่ ม
กันในหมู่บ้านชาวบ้านมีกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันหลากหลาย
กิจกรรมที่เห็นได้ชัดเจน ได้แก่กิจกรรมการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ยกตัวอย่าง เช่น กิจกรรมการรวมกลุม่ ท�ำเหมืองฝาย
กิจกรรมฌาปนกิจ กิจกรรมการเลี้ยงผีปู่ย่า กิจกรรมการ
เลี้ยงผีเสื้อบ้าน ได้ใช้หลักธรรมที่ชาวบ้านใช้ในการใช้ชีวิต
อยู่ร่วมกัน ในกิจกรรมต่างๆ ที่กล่าวมา มากที่สุด คือ หลัก
สาราณียธรรม เพราะเป็นหลักแห่งการท�ำให้การด�ำรงชีวิต
มีความสุข สงบ และไม่มีความแตกแยก ขัดแย้งเกิดขึ้น ทุก
คนจะมีแต่ความยิ้มแย้ม แจ่มใส ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ช่วยเหลือกันในกิจกรรมต่างๆ และอยูด่ ว้ ยกันอย่างมีความสุข
อันดับรองลงมา คือ หลักอปริหานิยธรรม ชาวบ้านใช้หลัก
อปริหานิยธรรม โดยการประชุมพูดคุยปรึกษาหารือกันตลอด
ตั้งแต่ก่อนการจัดกิจกรรมในแต่ละประเภท และแต่ละครั้ง
จนสุดท้ายเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมก็จะมีการมาพูดคุยเพื่อ
สรุปผลของการจัดงานว่าเป็นอย่างไร มีข้อบกพร่องที่ต้อง
แก้ไขอย่างไรบ้างในโอกาสต่อไป อันดับสาม คือ หลัก
สัปปุริสธรรมและหลักสังคหวัตถุในฐานะเป็นหลักธรรมใน
การปฏิ บั ติ ง านที่ ต ้ อ งใช้ ค วามสามารถส่ ว นตนเข้ า ไป
ประสานสัมพันธ์กับชาวบ้าน รู้จักว่ามีกลุ่มองค์กรไหนใน
หมู่บ้าน เป็นอย่างไร หรือรู้ว่าใครควรรับผิดชอบในเรื่อง
อะไรในงานนัน้ ๆ เมือ่ รูถ้ งึ กลุม่ เป้าหมายทีจ่ ะรับผิดชอบในงาน
นั้นๆ แล้ว ก็จะมีการแบ่งหน้าที่กันโดยอัตโนมัติ และหลัง
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จากนั้น ทุกคนก็จะรู้หน้าที่ของตนเองว่าใครจะรับผิดชอบ
งานอะไร อย่างไร
			 1.2 หลักพุทธธรรมในการประกอบอาชีพ
		 การประกอบอาชีพ สมัยก่อนชาวบ้านทั้ง
สิบหมู่บ้านจะมีอาชีพท�ำนา ท�ำสวน โดยใช้วิธีการลงแขก
ระยะหลังไม่กี่ปีมานี้เอง ที่ได้เปลี่ยนจากการลงแขกมาเป็น
การจ้างแรงงานแทนบ้าง ดังนั้นอาชีพของชาวบ้าน เมื่อไม่
กีป่ มี านีจ้ งึ ได้เปลีย่ นมาเป็นอาชีพรับจ้างส่วนหนึง่ ท�ำงานใน
โรงงานส่วนหนึง่ ค้าขายส่วนหนึง่ หลักพุทธธรรมทีไ่ ด้ในการ
ประกอบอาชีพของหมูบ่ า้ นพบมากทีส่ ดุ อันดับแรก คือ หลัก
สาราณียธรรม เพราะเป็นเหมือนหลักการใหญ่ของการ
ประกอบอาชีพที่ต้องมีความเอื้อเฟื้อต่อกัน ไม่แย่งชิงกัน
ก่อให้เกิดความสามัคคีในการประกอบอาชีพ อันดับรองลง
มา คือ หลักสัปปุริสธรรมชาวบ้านในชุมชนแต่ละคนเขาจะ
รูจ้ กั บุคคลคือรูจ้ กั คนในชุมชนเป็นอย่างดี ว่าใครมีความถนัด
หรือมีอาชีพอะไร เมือ่ เวลาต้องมาช่วยเหลือกันในเรือ่ งอาชีพ
หรือรวมกลุ่มกันท�ำกิจกรรมอื่นๆ เขาจะรู้กันเองว่าใครต้อง
ท�ำอะไร อย่างไร อันดับสาม คือ หลักอปริหานิยธรรม ชาวบ้าน
ใช้หลักอปริหานิยธรรม โดยการในเรื่องการประกอบอาชีพ
เขาจะน�ำมาประชุมพูดคุยปรึกษาหารือกันตลอด หรือน�ำมา
แลกเปลีย่ นกันในแต่ละอาชีพ บางคนมีอาชีพอะไรดีๆ ก็จะน�ำ
มาเล่ามาบอกและชวนกันไปท�ำอาชีพนั้นๆ และสุดท้าย
หลักธรรมที่ชาวบ้านใช้ในการประกอบอาชีพ คือ หลัก
สังคหวัตถุจะเห็นว่าการท�ำงานหรือการประกอบอาชีพของ
ชาวบ้านทุกคน ชาวบ้านจะมีความอดทน มีการเสียสละ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่คณะอย่างจริงจัง เพื่อให้งาน
นั้นส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
			 1.3 หลักพุทธธรรมในการรวมกลุ่ม
ส่วนใหญ่การรวมกลุ่มตามธรรมชาติของ
ชาวบ้าน เป็นการรวมกลุ่มเพื่อกิจกรรมทางสังคม การรวม
รวมเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านต่างๆ ได้แก่ กลุ่ม
แม่บา้ น กลุม่ ผูส้ งู อายุ กลุม่ เยาวชน กลุม่ ออมทรัพย์นอกจาก
นัน้ ก็เป็นกลุม่ ทีท่ างราชการมาตัง้ ให้เพือ่ ช่วยเหลือสังคมและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่นกัน ได้แก่ กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน
กลุ่มกองทุนแม่ของแผ่นดิน การรวมกลุ่มเพื่อให้มีผู้น�ำและ
คณะกรรมการรับผิดชอบงาน ในประเด็นนี้หลักพุทธธรรม
ที่ใช้เป็นหลัก ได้แก่ หลักสาราณียธรรม เพราะในการรวม
กลุ ่ ม กั น ต้ อ งตั้ ง หลั ก ที่ มี ค วามเมตตาปรารถนาดี ต ่ อ กั น
เนื่องจากอาจมีข้อบกพร่องผิดพลาดในการท�ำกิจกรรมได้
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หลักเมตตาจึงส�ำคัญที่จะไม่ท�ำให้เกิดความแตกแยกในกลุ่ม
อันดับรองลงมา คือ หลักอปริหานิยธรรม คือ ชาวบ้านจะมี
การประชุมพูดคุยปรึกษาหารือกันตลอด ตั้งแต่ก่อนการจัด
กิจกรรมในแต่ละประเภท หรือการรวมกลุม่ แต่ละกลุม่ และ
แต่ละครัง้ เริ่มตั้งแต่ก่อนการเริ่มตั้งกลุ่ม จนสุดท้ายเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม และมีการรวมกลุ่มท�ำกิจกรรมกัน ก็จะมี
การมาพูดคุยเพื่อสรุปผลของการจัดงานหรือการรวมกลุ่ม
กิจกรรมว่าเป็นอย่างไร มีปัญหาอะไร และควรแก้ไขต่อ
อย่างไรบ้าง อันดับสาม คือ หลักสัปปุริสธรรมเมื่อมีการ
ประชุมปรึกษาหารือกันในเรื่องการจัดงานแล้ว ชาวบ้าน
แต่ละคนเขาจะรู้จักบุคคล รู้จักตนเอง ว่าใครควรรับผิด
ชอบในเรื่องอะไรในงานนั้นๆ และจะรู้หน้าที่ของตนเองว่า
ใครจะรับผิดชอบงานอะไร และสุดท้ายคือ หลักสังคหวัตถุ
คือชาวบ้านจะมีการเสียสละ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่
คณะ เพื่อให้งานส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
		 1.4 การสืบสานประเพณี วัฒนธรรม
การสืบสานประเพณี วัฒนธรรมของชาวบ้าน
จะเห็นว่าทุกกิจกรรมในเรื่องประเพณีวัฒนธรรมของชาว
บ้านทั้งสิบหมู่บ้าน จะถูกสอดแทรกไปด้วยหลักธรรมค�ำ
สอนของพระพุทธเจ้า ที่ชาวบ้านบางคนไม่รู้ว่าสิ่งที่ตนเอง
กลุ่มพวกท�ำไปนั้นคือหลักธรรมค�ำสอนของพระพุทธเจ้า
โดยเฉพาะหลักในเรื่องการสร้างความสามัคคี แต่ชาวบ้าน
มีวิธีการสร้างความสามัคคีโดยใช้หลักการของประเพณี
วั ฒ นธรรม ซึ่ ง ถู ก สื บ ทอดมาตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น
จากการสั ง เกต การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์
และการสัมมนากลุ่ม ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับหลักธรรมในการ
สร้างความสามัคคีในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
ในประเด็ น การสื บ สานประเพณี วัฒนธรรม ดังนี้หลัก
ธรรมที่มีความส�ำคัญเป็นอันดับหนึ่ง หลักสาราณียธรรม
เนือ่ งจากหลักนีเ้ ป็นการเชือ่ มโยงวัฒนธรรมอันดีงามร่วมกัน
ต่างก็มีแต่ความเอื้ออาทร การแบ่งปัน แบ่งหน้าที่ในการจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีของหมูบ่ า้ น อันดับรองลงมา
คือ หลักอปริหานิยธรรม คือ ชาวบ้านจะมีการประชุมพูด
คุยปรึกษาหารือกันตลอด ตั้งแต่ก่อนการจัดกิจกรรมตาม
ประเพณีในแต่ละประเภท และแต่ละครั้ง จนสุดท้ายเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรมก็จะมีการมาพูดคุยเพื่อสรุปผลของการจัด
งานว่าเป็นอย่างไร อันดับสาม คือ หลักสัปปุริสธรรมเมื่อมี
การประชุ ม ปรึ ก ษาหารื อ กั น ในเรื่ อ งการจั ด งานแล้ ว
ชาวบ้านแต่ละคนเขาจะรู้จักบุคคล รู้จักตนเอง ว่าใครควร

รับผิดชอบในเรื่องอะไรในงานนั้นๆ และจะรู้หน้าที่ของ
ตนเองว่ า ใครจะรั บ ผิ ด ชอบงานอะไร และสุ ด ท้ า ยคื อ
หลักสังคหวัตถุคือชาวบ้านจะมีการเสียสละ ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันในหมู่คณะ โดยเฉพาะงานตามประเพณี ซึ่งชาว
บ้านถือว่าเป็นเรื่องส�ำคัญมากที่ต้องมาร่วมกัน มาช่วยกัน
เพื่อให้งานส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยเฉพาะการรู้จักพูดจา
ในเรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศล เสียสละทรัพย์เสียสละเวลามา
ท�ำกิจกรรมในประเพณีนั้นๆ ร่วมกัน จะเห็นได้ว่า หลัก
ธรรมทั้ง 4 ประการนั้นเป็นหลักธรรมที่ต้องใช้ทุกกิจกรรม
ในสั ง คม และใช้ อ ย่ า งเป็ น วิ ถี ชี วิ ต จึ ง จะท� ำ ให้ เ กิ ด ความ
สามัคคีอย่างยั่งยืนได้
		 2. การบูรณาการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงตามแบบหลักพุทธธรรม
			 2.1 หลักสาราณียธรรม
				 ถือเป็นหลักการใหญ่ที่ทุกคนในหมู่บ้าน
ชุมชนต้องน�ำมาปฏิบัติโดยการผ่านกระบวนการ แนวทาง
หลัก และหลักการทางหมูบ่ า้ น โดยเริม่ ต้นมีหลักการใช้ความ
เมตตา คือ เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตา
มโนกรรม ในการใช้ชวี ติ อยูร่ ว่ มกันเป็นการบ่มเพาะให้ชมุ ชน
คิดดี พูดดี ท�ำดี อันจะน�ำไปสู่การแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ดูแลช่วยเหลือเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ภายใต้ข้อตกลง กฎ
ระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนค่านิยม และบรรทัดฐานของ
ชุมชน ให้ความเห็นร่วมกันภายใต้หลักการประชุมประชาคม
รูปแบบต่างๆ ถือเป็นหลักการส�ำคัญในการใช้ชวี ติ อยูร่ ว่ มกัน
ภายใต้การสืบสานประเพณีวัฒนธรรมมีความดีงามในการ
สร้ า งความสามั ค คี ใ นชุ ม ชนในหมู ่ บ ้ า นที่ ใ ช้ ป ระเพณี
วัฒนธรรมเป็นตัวขับเคลื่อนพลังของชุมชนและสังคมให้มี
การบ่มเพาะสืบทอดและประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามใน
การสร้ า งความเป็ น ปึ ก แผ่ น ทางชุ ม ชนภายใต้ ผู ้ น� ำ และ
กระบวนการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการแพร่
กระจายทางวัฒนธรรมในการสร้างคุณ คุณสร้างวัฒนธรรม
ท�ำให้ชุมชนเกิดการรวมกลุ่มเพื่อด�ำเนินงาน และกิจกรรม
ของหมู่บ้านภายใต้ความสนใจและทักษะของการพัฒนา
คนไปสู่ความเป็นผู้น�ำกลุ่มและองค์กรให้มีการแก้ไขปัญหา
ของหมู ่ บ ้ า นโดยการจั ด ท� ำ แผนงาน และโครงการให้
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน และใช้
พลังกลุ่มขับเคลื่อนโดยชุมชน และเพื่อชุมชน เพื่อให้เกิด
กลุ่มอาชีพต่างๆ ตามความสนใจ และศักยภาพของชุมชน
หมูบ่ า้ น เพือ่ สร้างวงจร ธุรกิจของชุมชนในลักษณะวิสาหกิจ
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ชุมชนได้ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเอง และพึ่งพาตนเอง
ได้ตามภายใต้แนวความคิดตามเศรษฐกิจพอเพียง และสร้าง
ความสุขสามัคคีของชุมชนสืบไป
			 2.2 หลักอปริหานิยธรรม
				 เป็นหลักธรรมทีก่ อ่ ให้เกิด การพูดคุย สนทนา
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ พบปะ ปรึกษาหารือ การจัดเวทีประชาคม
และการประชุมในรูปแบบต่างๆ เพื่อระดมความคิด ระดม
สมอง เปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วม
วางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมติดตามผล และร่วมผลประโยชน์
ในการใช้ชีวิตมาอยู่ร่วมกันของชุมชน อันเป็นหลักส�ำคัญยิ่ง
ในการใช้เป็นวิธีการขับเคลื่อนชุมชน โดยชุมชนและเพื่อ
ชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นกลุ่มงาน
และกิจกรรมในการสร้างความรับผิดชอบให้ส่วนอื่นต่อไป
ภายใต้ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม และสร้างสรรค์การอยู่
ร่วมกันของชุมชนในการบ่มเพาะ และสืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมทีท่ ำ� ให้ชมุ ชนผนึกก�ำลังกันอย่างเหนียวแน่นภายใต้
การปฏิสมั พันธ์อย่างเป็นกระบวนการขับเคลือ่ น และสืบทอด
ของประเพณีในชุมชนให้เจริญรุง่ เรืองสืบไป อปริหานิยธรรม
เป็นหลักก่อให้เกิดการรวมกลุม่ และพัฒนาผูน้ ำ� กลุม่ องค์กร
ให้มีการสร้างผู้น�ำที่ดีมีความเคารพการตัดสินใจผู้อื่น ให้
เกียรติผู้อื่น ยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งในการแก้
ปัญหาของชุมชน และกระบวนการขับเคลือ่ นพลังกลุม่ ภายใต้
ผู้น�ำมีความเข้มแข็งและเป็นเลิศต่อไป ดังนั้น หากมีการ
รวมกลุม่ เพือ่ การพัฒนาอาชีพ หรือประกอบอาชีพก็ถอื หลัก
การมีส่วนร่วม การระดมสมอง และระดมก�ำลังของชุมชน
ตามกลุ่มสนใจภายใต้ทักษะพัฒนาให้สอดคล้องกับปัญหา
และความต้องการในการประกอบอาชีพให้ก้าวหน้าและ
ก้าวไกลต่อไป
			 2.3 หลักสังคหวัตถุ
				 เป็นหลักธรรมในการพัฒนาบุคคลให้เกิด
ความเสียสละแบ่งปัน เอื้ออาทร ให้ทานช่วยเหลือเกื้อกูล
พูดจาดีมีประโยชน์ในการสร้างพลัง และพลังจูงใจ ไม่เห็น
แก่ตัว เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม บ�ำเพ็ญประโยชน์ อันเป็น
แนวทางปฏิบัติของชุมชน และสังคมให้มีความรู้สึกอบอุ่น
ไว้เนื้อเชื่อใจ มีความเชื่อมั่นในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันสร้าง
ความเป็นปึกแผ่นและเชื่อมต่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อ
การสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่บ่มเพาะหล่อหลอมชุมชน
ให้สามารถสืบทอดและประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามให้เป็น
มรดกตกทอดไปสู่ชุมชนรุ่นหลังต่อไปได้ เมื่อชุมชนรู้สึก
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อบอุ่น และไว้เนื้อเชื่อใจไม่มีความหวาดระแวงก็จะท�ำให้
เกิดการรวมกลุ่มในการสร้างผู้น�ำกลุ่มและองค์กรในการ
พัฒนาชุมชนด้านต่างๆ ภายใต้กฎระเบียบแบบแผนที่ให้
กลุ่มเป็นไปตามการพัฒนาตามล�ำดับสู่การเป็นเครือข่าย
และการสหกรณ์ต่อไป ดังนั้น หากกลุ่มมีผู้น�ำที่เข้มแข็งมี
ศั ก ยภาพ และภาวะผู ้ น� ำ ที่ ดีต ามแนวทางตามแนวทาง
สั ง คหวั ต ถุ จ ะท� ำ ให้ ก ารประกอบอาชี พ ของกลุ ่ ม ต่ า งๆ
พัฒนาเป็นกลุ่มก้อนและเข้มแข็งสามารถพัฒนาได้
			 2.4 หลักสัปปุริสธรรม
				 เป็นหลักธรรมในการพัฒนาคุณลักษณะ
ของคนหรือตัวบุคคลให้เป็นผู้น�ำที่มีความเข้มแข็ง ร่วมสมัย
มีเหตุมผี ล รูจ้ กั ตนเอง รูจ้ กั การวางตัวตามความเหมาะสม
ตามกาลเทศะ รู้จักประมาณตน รู้จักชุมชน และเลือกคบ
คนดี ถือเป็นแนวทางการปฏิบตั ใิ นการพัฒนาบุคลากร หรือ
ผู้น�ำตลอดจนผู้ตามให้ร่วมกันสร้างพลังชุมชน โดยชุมชน
และเพื่อชุมชนในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันตามวิถีทาง ถือเป็น
หลักในการพัฒนากลุม่ ต่างๆ โดยการพัฒนากลุม่ อาชีพ เพือ่
เป็นการสร้างรายได้ในการเสริมสร้าง และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ พัฒนาทักษะการอาชีพให้สามารถประยุกต์ใช้ให้เข้ามา
ประกอบอาชีพให้เข้มแข็งในการพัฒนากลุ่มหรือการรวม
กลุ่มก็มีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งในการเสริมสร้างกระบวนการ
ให้มีพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมกลุ่มให้ส อดคล้ อ งกั บ
ปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อเป็นการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมในการสร้า งคนที่มีคุณ ลักษณะที่ดีมี
ความรู้ มีความเข้าใจในการเป็นผู้น�ำขับเคลือ่ นอนุรกั ษ์ และ
รักษาไว้ชวั่ ประเพณีวฒ
ั นธรรมอันดีงามของชุมชนต่อไป
			 2.5 หลั ก ธรรมที่ ส นั บสนุ น ในการเสริ มสร้ า ง
ความสามัคคี
				 นอกจากหลักธรรมหลักทัง้ 4 หมวดข้างต้น
แล้ว ผู้วิจัยยังพบว่า ชาวบ้านยังใช้หลักธรรมสนับสนุนอีก 4
มาบูรณาการใช้ในการสร้างความสามัคคีในหมู่บ้านด้วย
ได้แก่ หลักพรหมวิหาร 4 หลักอิทธิบาท 4 หลักฆราวาส
ธรรม 4 และหลักหิริโอตตัปปะ ที่ใช้ร่วมกับหลักธรรม
ดังกล่าว รูปแบบการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพี ย งต้ น แบบ ข้ อ ค้ น พบในการศึ ก ษาวิ จั ย นี้
สามารถใช้ สัญลักษณ์อักษรตัวภาษาอังกฤษแทนความ
หมายในแต่ละประเด็น ข้อค้นพบในแต่ละส่วนได้ว่า “M”
ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ประเด็น หรือ 3 M ประกอบด้วย M
is Mercy. M is Meeting. M is Management. อักษร
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ภาษาอังกฤษ “S” ในความหมาย S is Sacrifice. และ
อักษรภาษาอังกฤษ “H” ในความหมาย H is Harmony.
ซึ่ ง ผู ้ วิ จั ย จะได้ น� ำ เสนอเป็ น รู ป แบบและความหมายให้
สอดคล้องกับข้อค้นพบในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
		 3. รูปแบบและแนวทางหลักพุทธธรรมที่เสริมสร้าง
ความสามัคคีในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
		 การสร้างความสามัคคีนี้ จุดใหญ่จะต้องมีความรัก
ความเมตตาเป็นหลักพื้นฐานที่จะก่อให้เกิดความเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยปกติเมื่อมีหลักในการคิด
จะช่วยเหลือ มีกรอบในการปฏิบตั งิ านให้ได้โอกาสแลกเปลีย่ น
เพือ่ ให้ได้สงิ่ ทีด่ ที สี่ ดุ ในการร่วมกันคิดร่วมกันท�ำ บุคคลทีเ่ ป็น
ผู้น�ำต้องได้รับการยอมรับจากชุมชนและหมู่บ้านยังเป็น
ศูนย์รวม เป็นผูน้ ำ� องค์กรทีจ่ ะท�ำงานเป็นรูปแบบขององค์กร
ทุกภาคส่วน และผู้น�ำต้องพร้อมที่จะให้ พร้อมที่จะรับ
พร้อมเจรจาให้สม�่ำเสมอ รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา จนเกิด
แนวทางปฏิบตั ชิ ดั เจน ตามแผนภูมดิ งั นี้ ซึง่ กล่าวได้วา่ รูปแบบ
การเสริมสร้างความสามัคคีด้วยหลักพุทธธรรมที่จะน�ำไป
ประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่บ้านซึ่งเป็น
เป็นองค์ความรูใ้ หม่ทไี่ ด้รบั จากการศึกษา คือ MMMSH หรือ
Mercy Meeting Management and Sacrifice for Harmony
ส�ำหรับแนวทางการน�ำรูปแบบการเสริมสร้างความสามัคคี
ในหมู่บ้านไปใช้ สิ่งแรกที่ส�ำคัญและคนส่วนใหญ่ต้องมี คือ
ความเมตตา ตามโมเดล M (Mercy) การสร้างความสามัคคี
ต้องใช้หลักเมตตา ซึง่ ชาวพุทธทุกคนมีหลักเมตตาเป็นพืน้ ฐาน
ทางด้านจิตใจอยู่แล้ว เนื่องจากได้ถูกปลูกฝังให้เป็นพื้นฐาน
คือ เมตตา ในหลักธรรมพรหมวิหาร 4 โดยพระพุทธศาสนา
สอนให้ชาวพุทธต้องมีเมตาตาต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคน โดย
ความนั้น ต้องมีเมตตาในทุกเรื่องทุกอย่าง โดยหลักนั้น ให้
ยึดหลักเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม
หากทุกคนมีเมตตาครบทุกประการแล้ว คนเราก็จะอยู่ด้วย
กันอย่างไม่มีเรื่องราว ไม่ต้องหวาดระแวง สงสัย ไม่ต้อง
ท�ำร้ายกัน จะมีแต่ความรัก ความเอ็นดู ช่วยเหลือกัน และ
อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข M (Meeting) หมายถึงการใช้
หลักการประชุม พบปะ พูดคุย เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันบ่อย
ครั้ง และอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการมาประชุม พบปะ พูดคุยกัน
นั้น จะก่อให้เกิดการ ร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมแก้ไขปัญหา หรือ
ร่วมพัฒนากลุ่ม ชุมชนของตนเอง โดยทุกคนนั้นมีส่วนร่วม
M (Management) หมายถึงการบริหารจัดการด้วยการ
เริ่มที่ตนเองต้องมีคุณธรรมประจ�ำใจ ความเป็นธรรม ไม่

โอนเอียง เข้าข้างคนใดหรือฝ่ายใด แต่ต้องใช้หลักเหตุและ
ผล คนหรือกลุ่มคนที่บริหารจัดการนั้นก็มีความส�ำคัญ คือ
ต้องรู้เขา รู้เรา ตามหลักพระพุทธศาสนาว่า รู้จักตน รู้จัก
บุคคล รู้จักชุมชน รู้จักประมาณ เพื่อจะได้น�ำสิ่งที่รู้หรือ
เหตุผลต่างๆ นั้นเข้ามาพิจารณาประกอบด้วยในการบริหาร
จัดการในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการในกลุ่ม
หรือในชุมชน เพื่อไม่ให้เกิดความเห็นแย้ง และเกิดความ
ขัดแย้งขึ้นในกลุ่มหรือชุมชนนั้นๆ S (Sacrifice) หมายถึง
การสร้างความสามัคคี ต้องมีส่วนประกอบคือ การเสียสละ
แบ่งปัน และที่ส�ำคัญต้องจริงใจ โดยเฉพาะประชาชน
ส่วนใหญ่ต้องมีการเสียสละ แบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน
อย่างจริงใจ ไม่เสแสร้ง ซึ่งตัว S นี้จะเป็นตัวเสริมเพื่อให้มี
ความสามัคคีและเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เพราะเมื่อมี S จะ
ท�ำให้เกิดการเฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข เกิดการแบ่งปัน เกิดการ
ให้ทาน เฉลี่ยเจือจานแก่ผู้ทุกข์ยาก หรือผู้ด้อยโอกาสกว่า
เรา เพื่อทุกคนจะได้มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน มีศีลเสมอกัน
และอยู่ด้วยกันอย่างเอื้ออาทร มีความสุขอย่างแท้จริง H
(Harmony) หมายถึง ความสามัคคีในหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ
		 โดยสรุ ป แนวทางการน� ำ รู ป แบบการเสริ ม สร้ า ง
ความสามัคคีไปประยุกต์ใช้สิ่งแรกที่ส�ำคัญและคนส่วนใหญ่
ต้องมี คือ ความเมตตา เมื่อมีเมตตาต่อกันแล้ว ต้องมี
การพบปะ สังสรรค์ พูดคุยกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการ
ปฏิสัมพันธ์ เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เกิดความแน่นแฟ้น
ในกลุม่ องค์กร หรือชุมชน อีกทัง้ เพือ่ จะได้แลกเปลีย่ นเรียนรู้
เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนากลุ่ม องค์กร หรือชุมชนของ
ตนเอง ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในกลุ่มองค์กร
หรือชุมชนนั้นๆ ต้องมีการบริหารจัดการอย่างเป็นธรรม
มีการเฉลี่ยเจือจาน มีการร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมแก้ไขปัญหา
และร่ ว มรั บผลประโยชน์ ที่ ชุ มชนจะได้ รั บร่ ว มกั น จาก
สัญลักษณ์ MMMSH ที่กล่าวแล้ว ผู้วิจัยสามารถสรุปสิ่งที่
ค้นพบตาม Model ซึ่งสอดคล้องกับหลักการและแนวทาง
ปฏิบัติในการบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุขในกระบวนการท�ำงานกับ
ประชาชน ชุมชน และถือเป็นองค์ประกอบส�ำคัญในการสร้าง
ความสามัคคี ปรองดอง เป็นกลไกของกระบวนการสร้าง
พลังชุมชน ใช้ชุมชน ในการพัฒนาชุมชน ได้แก่ หลักการมี
ส่วนร่วมในการให้โอกาส ให้เวลา ให้ทรัพย์สิน ให้อภัย และ
ที่สุดคือให้ความเมตตา กรุณาต่อกัน ให้ประชาชนเป็น
ศูนย์กลางในพัฒนาเพื่อการพึ่งตนเอง จัดการตนเอง หรือ
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ุมชนต้ น1.แบบในหมู
่บ้ายนเศรษฐกิ
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และเป็นต้นแบบของ 			 หลักธรรมทีก่ อ่ ให้เกิดความเมตตาทัง้ กาย วาจา ใจ
ต้นแบบของความสามัคคีในชุมชน โดยผ่านกระบวนการและกลไกของ Model MMMSH ดังที่ส รุปเป็นตาราง
ความสามัคคีในชุมชน โดยผ่านกระบวนการและกลไกของ เป็นหลักการส�ำคัญ และเป็นพืน้ ฐานในการใช้ชวี ติ อยูร่ ว่ มกัน
ดังต่MMMSH
อไปนี้ ดังที่สรุปเป็นตาราง ดังต่อไปนี้
Model
เป็นหลักการบ่มเพาะและขัดเกลาทางสังคมให้ชุมชนคิดดี
H=Harmony
M (Mercy)
1.สาราณียธรรม
- เมตตากายกรรม
- เมตตาวจีกรรม
- เมตตามโนกรรม
2. สังคหวัตถุ
- ปิยวาจา
- สมานัตตตา
3. พรหมวิหาร 4
4. หิริ โอตตัปปะ

M (Meeting)
M (Management)
S (Sacrifice)
1. อปริ ห านิ ย ธรรมทั้ ง 7 1.สาราณียธรรม
1.สาราณียธรรม
ประการ
- ศีลสามัญญตา
- สาธารณโภคี
2. ฆราวาสธรรม
- ทิฏฐิสามัญญตา
2. สังคหวัตถุ
- สัจจะ
2. สัปปุริสธรรมทั้ง 7
- ทาน
ประการ
- อัตถจริยา
3. ฆราวาสธรรม
3. ฆราวาสธรรม
- ทะมะ
- จาคะ
- ขันติ
4. อิทธิบาททั้ง 4 ประการ

ภาพ 1 รูปแบบและแนวทางหลักพุทธธรรมที่เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

ภาพ 1 รูปแบบและแนวทางหลักพุทธธรรมที่เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
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H=
Harmony

M=
Meeting

M=
Management

M= Mercy

Model : MMMSH

ภาพ 2 รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างความความสามัคคีในหมู่บ้าน

ภาพ 2 รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างความความสามัคคีในหมู่บ้าน
อภิปรายผล
ผลจากการศึกษา การสร้างความสามัคคีในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบด้วยหลักพุทธธรรม สามารถ
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วารสาร

สมาคมนักวิจัย
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เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ภายใต้ข้อตกลง กฎระเบียบ ข้อบังคับ
ตลอดจนบรรทัดฐานของชุมชนภายใต้ความคิดเห็นร่วมกัน
ภายใต้กรอบแนวทางการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน การสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม การรวมกลุ่ม และการประกอบอาชีพ
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ น�้ำทิพย์ พรพัฒนานิคม, ได้
ศึกษาเรือ่ ง “หลักสาราณียธรรมเพือ่ สร้างมนุษย์สมั พันธ์ของ
นักเรียน โรงเรียนราชวินติ มัธยม เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร”,
พบว่า ผลลัพธ์ของการใช้หลักสาราณียธรรมเพื่อเสริมสร้าง
มนุษยสัมพันธ์ของนักเรียนโรงเรียนราชวินิต มัธยม มี 6
ประการ ได้แก่ 1. ท�ำให้เป็นที่รัก 2. ท�ำให้เป็นที่เคารพ
3. ท�ำให้เกิดความสงเคราะห์กนั 4. ท�ำให้ไม่ววิ าทกัน 5. ท�ำให้
เกิดความสามัคคี 6. ท�ำให้เกิดความเป็นอันเดียวกัน (น�ำ้ ทิพย์
พรพัฒนานิคม, 2554). สอดคล้องกับค�ำกล่าวของ ศ.นพ.
ประเวศ วะสี ซึ่งได้เน้นหลักของความสามัคคี ให้ชาวบ้าน
ในชุมชนได้รว่ มมือเป็นน�ำ้ หนึง่ ใจเดียวกันในการแก้ไขปัญหา
โดยให้ถอื ว่า ชุมชนเป็นหน่วยสังคมหน่วยหนึง่ (social unit)
ซึ่ ง การที่ ชุม ชนจะมี ค วามสามัคคีเป็น น�้ำหนึ่งใจเดียวกัน
รวมศูนย์ทางจิตใจเข้าด้วยกันได้นนั้ สมาชิกของชุมชนจะต้อง
มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน สอดคล้องตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงหรือค�ำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่
ทุกคนควรมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแพร่ช่วยเหลือซึ่งกัน
		 ทั้งนี้สามารถอภิปรายผลได้ว่า หลักสาราณียธรรม
เป็ น หลั ก การส� ำ คั ญ ที่ น� ำ เรื่ อ งความเมตตาทั้ ง 3 หลั ก
มาเป็นหลักการส�ำคัญ ได้แก่ เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม
และเมตตามโนกรรม ท�ำให้เกิดการคิดดี พูดดี ท�ำดี น�ำไปสู่
การแบ่งปัน เอื้ออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูลภายใต้ข้อตกลง
กฎ กติกา ระเบียบข้อบังคับ ค่านิยม บรรทัดฐาน ภายใต้
ความคิดเห็นร่วมกัน อันทีจ่ ะน�ำไปสูห่ ลักส�ำคัญในการใช้ชวี ติ
อยู่ร่วมกัน การสืบสานประเพณีวัฒนธรรม การรวมกลุ่ม
และการประกอบอาชีพ ตามล�ำดับ
		 2. หลักอปริหานิยธรรม
			 หลักธรรมส�ำคัญที่ก่อให้เกิดการพบปะพูดคุย
การปรึกษาหารือ การระดมความคิด ระดมสมอง ในการ
หมั่นประชุมกันบ่อยๆ ในการท�ำกิจกรรมชุมชน หรือแก้ไข
ปัญหาชุมชน เปิดโอกาสให้กลุ่มสตรีและกลุ่มต่างๆ ได้เข้า
มามีสว่ นร่วม การเคารพผูอ้ าวุโส การให้เกียรติซงึ่ กันและกัน
ตลอดจนเปิดโอกาสให้ชุมชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ได้แก่การร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท�ำ ร่วมปฏิบัติ ร่วม
ติดตาม และร่วมรับผลประโยชน์ นับเป็นวิธีการส�ำคัญใน

การหล่อหลอมให้ชุมชนมีความรักสามัคคีภายใต้การใช้
ชีวติ อยูร่ ว่ มกัน การสืบสานประเพณีวฒ
ั นธรรม การรวมกลุม่
และการประกอบอาชีพ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ถนอม
ม่วงกล่อม พบว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การให้ประชาชน
เข้ามามีสว่ นร่วมในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สาเหตุของปัญหา
ความต้องการของประชาชน ร่วมตัดสินใจในการเลือกทาง
เลือกเพื่อแก้ปัญหาร่วมปฏิบัติงานร่วมรับผิดชอบในผลที่
เกิ ด ขึ้ น ในการด� ำ เนิ น งานการพั ฒ นาและร่ ว มในการ
ประเมินผลด้วย (ถนอม ม่วงกล่อม, 2553) สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระครูนิกร สุนทรกิจ (สมพงษ์ นุ่มสกุล) ได้
ศึกษาเรื่อง “การสร้างความสามัคคีในคัมภีร์พุทธศาสนา
เถรวาท” พบว่า หลักธรรมที่ก่อให้เกิดความสามั ค คี ต าม
แนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาท พบว่า การสร้างความ
สามัคคีในสังคม คือ การให้ความร่วมมืออนุเคราะห์กัน
เพราะความมีคุณธรรมในใจที่มองเห็นคนอื่นเป็นพี่น้อง มี
การปฏิ บั ติ ต ่ อ กั น ตามหลั ก สามัคคีธรรมเพื่อสะท้อนให้
เห็นถึงความส�ำคัญในการอยู่ร่ วมกั น อย่ า งสั น ติ สุ ข โดยมี
หลักพุทธธรรมในการสร้างความสามัคคีหรือความปรองดอง
เช่น หลักสังคหวัตถุ หลัก สาราณียธรรม หลักอปริหาณิยธรรม
(พระครูนกิ ร สุนทรกิจ (สมพงษ์ นุม่ สกุล), 2554). สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ นครินทร์ แก้วโชติรงุ่ ได้ศกึ ษาเรือ่ ง รูปแบบ
และหลักการของการปกครองในพระไตรปิฎก พบว่า หลัก
การของการปกครองแบบสามัคคีธรรม มีหลักการปกครอง
ที่ส�ำคัญคือ อปริหาณิยธรรม ซึ่งเป็นหลักธรรมเพื่อสร้าง
ความสามัคคีและหลักธรรมอื่นๆ (นครินทร์ แก้วโชติรุ่ง,
2556).
		 ทัง้ นี้ สามารถอภิปรายผลได้วา่ หลักอปริหานิยธรรม
เป็นวิธกี ารส�ำคัญในการน�ำเรือ่ งพบปะพูดคุย จัดเวทีประชาคม
ปรึกษาหารือระดมความคิด ระดมสมอง ตลอดจนการจัด
ประชุมในรูปแบบต่างๆ และการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมทุกรูปแบบ อันที่จะน�ำไปสู่กรอบแนวทาง
การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน การสืบสานประเพณีวัฒนธรรม การ
รวมกลุ่ม และการประกอบอาชีพตามล�ำดับ
		 3. หลักสังคหวัตถุ
			 หลักธรรมที่ใช้เป็นหลักการวางตัวของคนหรือ
เป็นคุณลักษณะของบุคคลที่ประกอบด้วย การให้ การเสีย
สละ การแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ผู้ให้ย่อมเป็นผู้ได้ ผู้ที่ให้
ความรักย่อมได้ความรักตอบ เป็นการสร้างความอบอุน่ มัน่ คง
ห่วงใยสังคม การพูดจาดีเป็นการสร้างความรูส้ กึ และปรารถนา
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ดีซงึ่ กันและให้กำ� ลังใจซึง่ กันและกัน คือ เป็นการสร้างความ
สัมพันธ์ทดี่ มี มี นุษยสัมพันธ์ ท�ำประโยชน์ให้แก่สว่ นรวม และ
เป็นผู้ที่มีความเสมอต้นเสมอปลาย เป็นหลักการส�ำคัญที่ใช้
เป็นแนวทางปฏิบัติในการใช้ชีวิตอยู่รวมกัน การด�ำเนินวิถี
ชีวิตก่อให้เกิดความรักความสามัคคีภายใต้กรอบแนวทาง
การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน การสืบสานประเพณีวัฒนธรรม การ
รวมกลุม่ และการประกอบอาชีพ ตามผลการศึกษาในแผนภูมิ
ที่ 7 ซึง่ สอดคล้องกับ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตโฺ ต),
2549) ได้กล่าวถึง การสร้างความสามัคคี โดยสังคหพละ
แปลว่า ก�ำลังแห่งการสงเคราะห์ หรือมนุษยสัมพันธ์ ซึ่ง
เป็นธรรมที่ส�ำคัญส�ำหรับการสร้างความสัมพันธ์ หรือการ
สร้างความสามัคคี พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนหลักการสร้าง
มนุษยสัมพันธ์ไว้โดยใช้ “สังคหวัตถุ” โดยวิธผี กู ใจคน พระองค์
ตรัสว่า รถม้าแล่นไปได้เพราะมีลมิ่ สลักคอยตรึงส่วนประกอบ
ต่างๆ ของรถม้าเข้าด้วยกันฉันใด คนในสังคมก็ฉันนั้น คือท�ำ
หน้าที่เป็นกาวใจเชื่อมประสานคนทั้งหลายเข้าด้วยกัน ลิ่ม
สลักดังกล่าวนัน้ คือ สังคหวัตถุ 4 ประการ (พระธรรมโกศาจารย์
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2559) สอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ ได้ศึกษาเรื่อง การด�ำรงความเป็น
ชุ ม ชนปกาเกอะญอท่ า มกลางการเปลี่ ย นแปลงในด้ า น
ทรัพยากร เศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางสังคม พบว่า
ความสัมพันธ์ทางสังคมชุมชนให้ความส�ำคัญกับความสามัคคี
ความรักที่เกาะเกี่ยวกันเป็นปึกแผ่นในชุมชน โดยมีกลไกใน
ชุมชน ประกอบด้วย ครอบครัว เครือญาติ กลุ่มกิจกรรมใน
ชุมชน ผูน้ ำ� ชุมชน และภายนอก ได้แก่ อ�ำนาจรัฐ มาใช้รว่ มกับ
ความเชื่อเดิม ผสมผสานความเชื่อใหม่ผ่านพิธีกรรมต่างๆ
(สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์, 2550).
		 ทั้งนี้ สามารถอภิปรายผลได้ว่าหลักสังคหวัตถุถือ
เป็นหลักธรรมที่ส�ำคัญที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติใน
การน�ำเรื่องการวางตัวคน และคุณลักษณะบุคคลที่ดีงาม
ก่อให้เกิดความเลื่อมใส ศรัทธา และปรารถนาที่จะอยู่รวม
กั น เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความรั ก ความสามั ค คี ภ ายใต้ ก รอบ
แนวทางการใช้ชวี ติ อยูร่ ว่ มกัน การสืบสานประเพณีวฒ
ั นธรรม
การรวมกลุ่ม และการประกอบอาชีพ ตามล�ำดับ
		 4. หลักสัปปุริสธรรม
			 หลักธรรมส�ำคัญในการก�ำหนดตัวบุคคลให้มี
พฤติกรรมที่เป็นคนดี เป็นผู้น�ำที่มีเหตุมีผล รู้จักกาลเทศะ
รู้จักตนเอง รู้จักชุมชน รู้จักกาลเวลา และรู้จักเลือกคบคนดี
กัลยาณมิตร ซึ่งเป็นหลักธรรมที่สร้างเสริมให้เกิดการรวม
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กลุ่มในการด�ำเนินกิจการหรือประกอบอาชีพให้มีความ
เจริญก้าวหน้า ตามเหตุ ตามผล ตามกาลเวลาที่เหมาะสม
ตามชุนชนและสภาพแวดล้อมที่ดีและเกื้อกูล อันจะส่งผลที่
ดี ใ นการสร้ า งความไว้ ว างใจในการใช้ ชี วิ ต อยู ่ ร ่ ว มกั น
การประกอบอาชีพ การรวมกลุ่ม และการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของพระธรรมปิฎก
(ป.อ. ปยุตโต) ในหนังสือ “พุทธธรรม” เรือ่ ง ชีวติ ในอุดมคติ
ของชาวพุทธ ท่านมีความเห็นว่า ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมมนุษย์จะต้องปฏิวตั ภิ ายใน สร้างฐานความคิดขึ้น
ใหม่ โดยพัฒนามนุษย์ให้เป็นอิสระอย่างแท้จริง คือข้างในมี
ความสุขอิสระ สันโดษ สมถะ ข้างนอกอยู่อย่างพึ่งพาอาศัย
เกื้อกูลกันไปกับคนอื่นและธรรมชาติ ปรับฐานระบบความ
สัมพันธ์กับธรรมชาติให้ถูกต้อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ
พระปลัดประจวบ ทุนผลงาม ได้ศกึ ษา การประยุกต์ใช้หลัก
พุทธธรรมในการพัฒนาชุมชนของพระครูพุทธิธรรมรักษ์
(บุญเท็น พุทฺธรกฺขิโต) ผลการศึกษา พบว่า หลักธรรมที่พบ
ในทางพระพุ ท ธศาสนาซึ่ ง สามารถน� ำ เอาหลั ก ธรรมมา
พัฒนาตนเองมีหลักของ สติสัมปชัญญะ สัปปุริสธรรม
สันโดษ หิรโิ อตตัปปะ (พระปลัดประจวบ ทุนผลงาม, 2550)
		 ทั้งนี้ สามารถอภิปรายผลได้ว่า หลักสัปปุริสธรรม
เป็นหลักธรรมส�ำคัญที่ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการ
วางตัวคนหรือคุณลักษณะบุคคลที่จะสร้างความเชื่อถือ
ศรัทธาให้เป็นผู้น�ำที่มีความสง่างามในการสร้างการยอมรับ
และสมัครใจที่จะเข้ารวมกลุ่มในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน เป็น
ผู้น�ำกลุ่มและการประกอบอาชีพ ตลอดจนการสืบสานทาง
ประเพณีวัฒนธรรมตามล�ำดับ
		 ส�ำหรับหลักธรรมที่ค้นพบได้เพิ่มเติมในการศึกษา
ครั้งนี้ ได้แก่ พรหมวิหาร 4 อิทธิบาท 4 ฆราวาสธรรม 4
และหิริโอตัปปะ ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ส�ำคัญในการสนับสนุน
ให้เกิดการสร้างความสามัคคีในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบทีเ่ สริมสร้างในหลักความเมตตากรุณา ความพึงพอใจ
ความเพียรพยายาม ความอดทน ความข่มใจ และการเกรง
กลัวต่อบาป เหล่านี้เป็นหลักธรรมที่สนับสนุนให้เกิดความ
รักความสามัคคีภายใต้กรอบแนวทางการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน
การสืบสานประเพณีวัฒนธรรม การรวมกลุ่ม และการ
ประกอบอาชีพ ถือเป็นหลักธรรมที่เสริมสร้างการอยู ่ ร ่ ว ม
กั น ทางสั ง คมในแนวประชารั ฐ ที่ มีส ่ ว นร่ ว ม มีความรัก
ความสามัคคีก่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป
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ข้อเสนอแนะ

		 จากการศึกษาการสร้างความสามัคคีในหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตามที่น�ำเสนอ แล้วนั้น ผู้ศึกษามี
ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้					
		 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
		 เพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบบูรณาการ เป็นองค์รวม
ควรบูรณาการทุกหน่วยงาน ที่มีภารกิจสอดคล้องกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนให้เกิดมรรคผล เป็นรูปธรรม
เกิดความต่อเนื่อง มีความผาสุก มีความรัก ความสามัคคี
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการขับเคลื่อนการพัฒนา

		 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
		 เห็ น ควรให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่
ทุ ก กระทรวง ทบวง กรม ได้ ป ระสานงาน ประสาน
กิจกรรม งบประมาณ ประสานพื้นที่ และเวลา ลงไปปฏิบัติ
ภารกิจในหมู่บ้าน
		 3. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
		 ส�ำหรับการวิจัยในครั้งต่อไป จึงเห็นควรศึกษาเพิ่ม
เติม ได้แก่ การเสริมสร้างความสามัคคีในหมูบ่ า้ นรักษาศีล 5
การเสริ ม สร้ า งความสามั ค คี ใ นหมู ่ บ ้ า นแผ่ น ดิ น ธรรม
แผ่นดินทอง การเสริมสร้างความสามัคคีในหมูบ่ า้ นท่องเทีย่ ว
การเสริมสร้างความสามัคคีในหมูบ่ า้ น OTOP เพือ่ การท่องเทีย่ ว
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