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การบรูณาการรปูแบบองค์ความรูแ้ละภมูปัิญญาท้องถิน่ของชุมชน
ราชธานอีโศก จงัหวดัอบุลราชธาน ีเพือ่เสนอรปูแบบใหม่ของชุมชน
แห่งการเรยีนรู้
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Asok Community, Ubon Ratchathani: A Proposal of a New Model for 
a Community of Learning
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บทคดัย่อ
	

	 การพัฒนาประเทศที่ผ่านมา	 เน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	 เป็นรูปแบบการพัฒนาท่ีละเลยความ

ส�าคัญ	ขององค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น	ที่มีอยู่ในชุมชน	ส่งผลให้เกิดปัญหา	ด้านคุณธรรม	จริยธรรม	สุขภาพ	

วิถีชีวิต	สิ่งแวดล้อม	เศรษฐกิจ	และการพึ่งตนเอง	วัตถุประสงค์ของการศึกษา	เพื่อศึกษาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้อง

ถิน่ของชมุชนราชธานอีโศก	และน�าเสนอรูปแบบใหม่ของชุมชนแห่งการเรยีนรู	้โดยการวจิยัเชงิคณุภาพ	เกบ็รวบรวม

ข้อมูลจากแบบสอบถาม	การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	และการสังเกต	ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย	ผู้น�าชุมชน	ผู้ด�าเนิน

การแลกเปลีย่นเรียนรู้	ผูส้นบัสนนุการเรียนรู	้ชาวชมุชนและผูเ้ข้ารบัการศกึษาดงูานจากชมุชน	ช่วงเวลาด�าเนนิการ

วิจัย	คือ	พ.ศ.	2553-2555	ผลการวิจัยพบว่า	รูปแบบใหม่ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ใช้กับชุมชนทั่วไปและชุมชน

ชาวอโศก	คือ	การประสานร่วมมอืกันอย่างกลมกลนืระหว่างบ้านวดัโรงเรยีน	อาศยัปัจจยัน�าเข้า	คอื	(1)	แหล่งความ

รูไ้ด้แก่	องค์กรชมุชน	และ	สือ่	(2)	แหล่งภมูปัิญญาท้องถ่ิน	ได้แก่	คน	และกิจกรรมต่างๆ	มีกระบวนการเรยีนรูห้ลาย

รปูแบบ	แล้วน�ามาลงมอืปฏิบติัจริง	ท�าให้เกิดความรูใ้นตวัคน	สัง่สมเป็นพลังปัญญา	ส่งผลให้รอดพ้นจากภยัคอืปัญหา

ที่มีอยู่	 กระบวนการพัฒนาชุมชนประกอบด้วย	 การรวมกลุ่มประกอบกิจกรรม	 การพัฒนาบุคลากร	 การคัดกรอง

ความรู้ที่มาจากภายนอก		การร่วมกันดูแลเด็ก		ผู้สูงอายุ	และผู้ป่วย	การน�าแนวคิดที่ประสบผลส�าเร็จแล้วมาปรับ

ใช้และพัฒนาให้เหมาะสม

ค�าส�าคัญ	:	ความรู้	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ชุมชนแห่งการเรียนรู้	รูปแบบ
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Abstract

	 During	the	past	several	decades,	Thailand	has	emphasized	economic	growth	and	ignored	the	

importance	of	indigenous	knowledge	and	local	wisdom.	As	a	result,	communities	in	general	are	facing	

moral	and	ethical	problems,	health	problems,	environmental	problems,	and	problems	in	their	way	of	life	

and	self-reliance.	With	this	concern,	this	research	aims	to	study	the	local	knowledge	and	wisdom	of	

the	Ratchathani	Asoke	Community,	and	to	propose	a	new	model	for	learning	in	the	community.	This	

research	uses	the	qualitative	research	method.	The	data	was	collected	by	questionnaires,	 in-depth	

interviews,	and	observations.	The	informants	were	the	community	leader,	learning	exchange	facilitators,	

supporters	for	learning	in	general,	community	members,	and	visitors.		This	research	was	conducted	

from	2010	to	2012	.	As	a	result	of	this	research,	this	new	model	for	learning	called	for	harmonious	

cooperation	between	community,	temple	and	schools.	Such	cooperation	relied	on	two	input	factors,	

namely	(1)	sources	of	knowledge	such	as	community	organizations	and	media,	and	(2)	sources	of	lo-

cal	wisdom,	found	in	specific	people	and	various	activities.	This	new	model	had	many	learning	pro-

cesses	through	real	experience.	Through	these	learning	processes,	people	accumulated	knowledge,	

and	transformed	it	into	intellectual	power	which	helped	them	when	encountering	problems	which	oc-

curred	in	life.		Community	development	consists	of	group	activities,	personal	development,	screening	

of	knowledge	from	outside	the	community,	cooperation	in	taking	care	of	children,	elderly,	and	people	

in	ill	health,	adaptation	of	locally	suitable	concepts	with	appropriate	development	of	the	community.

Keywords:	Knowledge,		Local	wisdom,	Learning	community,	model	

ความส�าคญัของปัญหาการวจิยั	

	 กระแสโลกาภิวัตน์ในปัจจบุนั	 มกีารแข่งขันของ

ระบบทนุนยิมสงู		และถูกครอบง�าจากลทัธบิริโภคนยิม	เป็น

รูปแบบการพัฒนาที่ละเลยความส�าคัญของความรู้และ

ภมูปัิญญาท้องถิน่		สะท้อนถึงความผดิพลาด	ความอ่อนแอ

ของระบบภูมิปัญญาไทย ไม่เพียงแต่ไม่สามารถอธิบาย

ปัญหา	หรอืตอบปัญหาได้เท่านัน้	 ยงัได้สร้างค่านยิมท่ีผดิๆ	

ครอบง�าสงัคมไทย	เป็นพลงัครอบง�า		ทางจติวญิญาณ	ท�าให้

ปัญญาชน	คนไทยหลงลมื	ขุมทรัพย์ทางปัญญาท่ีมอียู่ในท้อง

ถิน่ของตนเอง	ก่อให้เกิดปัญหา	คณุธรรม	จริยธรรม	สุขภาพ	

วถิชีีวติ	สิง่แวดล้อม	เศรษฐกิจ	และการพึง่ตนเอง				การ

พฒันาในช่วงต่อไปต้องเปิดโอกาสให้ชาวบ้านร่วมคดิร่วมท�า	

ฟ้ืนฟภูมูปัิญญาท้องถ่ิน	หรือ				ทุนทางสังคมท่ีมอียู่ในชุมชน

ชนบท	(พทิยา		ว่องกุล,		2540)

	 ชุมชนโดยทั่วไปประสบปัญหา	 (1)	 การท�า

เกษตรกรรมทีมุ่ง่ตวัเงนิเป็นหลกั	ท�าการปลูกพชืเชงิเดีย่วเชงิ

พาณชิย์	แม้แต่อาชพีท�านาทีเ่ป็นอาชพีดัง้เดมิ	กมี็การลงทนุ

ทุกขั้นตอน	 เช่น	 การจ้างแรงงาน	 การใช้เครื่องจักรกล		

เทคโนโลยอีืน่ๆ	การใช้ยาฆ่าแมลง	ใช้ปุย๋เคม	ีและไม่สามารถ

ก�าหนดราคาผลผลติเองได้ ต้องขึน้อยูก่บัพ่อค้าคนกลาง

ท�าให้ประสบปัญหาการขาดทนุและปัญหาหนีส้นิ	 (2)	 เงนิ

และผลประโยชน์ ท�าให้ละเลยคณุธรรมจรยิธรรมอนัเป็น

พืน้ฐานส�าคญัของการพึง่พาซึง่กนัและกนั	(3)	ชมุชนไม่มีการ

ร่วมกนัศกึษาปัญหา	และหาทางแก้ไขปัญหาด้วยชมุชนเอง

ปัญหาทีเ่กดิขึน้ชาวชุมชนจะรูร้ายละเอยีดดทีีส่ดุ	 และมี

ศกัยภาพเพยีงพอทีจ่ะช่วยเหลือตนเองให้รอดพ้นจากปัญหา	

และสามารถพฒันาจนสามารถพึง่ตนเองได้	(เสรี		ซาเหลา	

และเรืองยศ		จันทรครี,ี		2544)			เป็นความพยายามของ

ภาคประชาชนเพื่อการเปล่ียนแปลง จากสภาพความ

อ่อนแอสู่การเป็นชมุชนท่ีเข้มแข็ง	โดยตัง้ต้นจากกระบวนการ

เรยีนรู้		ดงัตวัอย่างชมุชนต่อไปน้ี		(1)	ชมุชนในเครอืข่ายแคน

ดง	กิง่อ�าเภอแคน
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ดง	ในจงัหวัดบรีุรัมย์	(2)	ชมุชนบ้านละหอกกระสงัข์	ต�าบล

เขาคอก	อ�าเภอประโคนชยั		จงัหวัดบรีุรัมย์	(3)	ชมุชนปาง

มะผ้า		ต�าบลถ�า้ลอด	อ�าเภอปางมะผ้า		จงัหวัดแม่ฮ่องสอน	

(4)	 ชุมชนบ้านโนนส�าราญ	 ต�าบลโคกล่าม	 อ�าเภอล�า

ปลายมาศ	 จงัหวดับรีุรมย์	 (5)	 การท�านาข้าว	 ในระบบ

เกษตรกรรมย่ังยืน	ของมลูนธิขิวญัข้าว		จงัหวัดสพุรรณบุรี			

กญุแจส�าคญัของชมุชนดงักล่าว	คอืการมส่ีวนร่วมของคนใน

ชมุชน	มกีารเรียนรู้ร่วมกัน	มกีารถ่ายทอดแลกเปล่ียนซึง่กนั

และกนัอย่างเป็นมติร	มเีหตุผล	มกีารเอือ้เฟ้ือ	เกือ้กลู	พึง่พา

ธรรมชาต	ิ และอาศยัองค์ความรูท้ีเ่ป็นภมูปัิญญา มีการ

ประสานความรู้เกดิเป็นความรูใ้หม่	 เรยีนรูแ้ล้วลงมือปฏิบัติ

จรงิ	 เป็นลกัษณะของชมุชนแห่งการเรียนรู้	 ก่อให้เกดิความ

เข้มแขง็ขึน้ในชมุชนอนัเป็นหนทางอยูร่อดและพึง่ตนเองได้

อย่างยัง่ยนื	(วรรณา		เลศิวจิติจรัส	และอรพณิ		ชเูกาะทวด		

2549	;	เสรี		ซาเหลา	และเรืองยศ		จนัทรครีี,		2544	;	เสรี	

พงศ์พิศ,		2532)

	 พลังทุนทางปัญญาท่ีมอียู่ในชมุชน	หรอืในสงัคม	

มีอยู่ในคน	 ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน	 วัฒนธรรม

ประเพณ	ีวิธปีฏิบตังิาน	ฯลฯ	ถ้ารู้จกัน�ามาใช้อย่างเหมาะสม	

รูจ้กัใช้ผสมผสานกับความรู้อืน่	ก็จะเกิดผลท่ีย่ิงใหญ่		ท�าการ

ค้นหาและน�าเอาทุนทางปัญญา	มาตคีวาม	และประยกุต์ใช้	

ยิง่ด�าเนนิการค้นหาและน�ามาใช้	ก็จะย่ิงพบทุนทางปัญญาที่

ไม่คาดฝันแฝงเร้นอยูใ่นชมุชนมากมาย ยิง่ใช้ยิง่ค้นพบเพิม่		

เป็นพลานภุาพของ	“ทนุทางปัญญา”	(วจิารณ์	พานิช,		2554)	

จากปัญหาและความส�าคัญขององค์ความรู้ชุมชนและ

ภมูปัิญญาท้องถ่ินดงักล่าว	ผูวิ้จัยจงึศึกษา	เร่ือง	การบูรณา

การรปูแบบองค์ความรูแ้ละภมูปัิญญาท้องถิน่ของชมุชน

ราชธานีอโศก	 จงัหวดัอุบลราชธานี	 เพือ่เสนอรูปแบบใหม่

ของชมุชนแห่งการเรียนรู้

	 ความหมายของรูปแบบใหม่ของชมุชนแห่งการ

เรยีนรู	้	ชมุชนแห่งการเรียนรู้	(Learning	Community)	หมาย

ถึง	 ชุมชนที่มีช่องทางให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และ

ภมูปัิญญาท้องถ่ินซ่ึงกันและกันระหว่างชาวชมุชน	มีการรบั

ความรูแ้ละ	ภมูปัิญญาจากภายนอก	เพือ่เอือ้ให้เกดิโอกาสใน

การหาแนวปฏิบตัท่ีิดีท่ีสุด	(Best	Practices)	น�าไปสูก่ารสร้าง

เป็นฐานความรู้ท่ีเข้มแข็ง	(Core	Competence)	ของชมุชน	

ในการปรบัตวัให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นผลกระทบจาก

โลกาภวิตัน์	ลกัษณะของชมุชนแห่งการเรียนรู้	พจิารณาจาก	

(1)	 ชมุชนมกีารแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ	 (2)	 ชมุชนมีการ

ทดลองปฏบิตั	ิ(3)	ชมุชนมกีารเรยีนรูจ้ากบทเรยีนของตนเอง	

(4)	ชมุชนมีการเรยีนรูจ้ากผูอ่ื้น	(5)	ชมุชนมีการถ่ายทอดความ

รูภ้ายในชมุชน	(กรมพัฒนาสงัคมและสวัสดกิาร,	ศนูย์เรยีน

รูเ้ชงิปฏบัิตกิารเพือ่การพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร,		2551)	

รปูแบบ	(Model)	หมายถงึ	โครงสร้างทีแ่สดงถงึความสมัพนัธ์

ระหว่าง	 องค์ประกอบต่าง	 ๆ	 หรอืตวัแปรต่าง	 ๆ	 ทีอ่ยูใ่น

ปรากฏการณ์ธรรมชาตหิรอืในระบบต่างๆ	(บญุชม	ศรสีะอาด,		

2531)

	 รปูแบบใหม่ของชมุชนแห่งการเรยีนรู	้จงึหมายถงึ	

โครงสร้างใหม่ท่ีแสดงถงึความสมัพันธ์ระหว่าง	องค์ประกอบ

ต่างๆ	หรอืตัวแปรต่างๆ	ของชุมชนแห่งการเรยีนรู	้ทีส่ามารถ

น�าไปปรบัใช้ได้กบัชมุชนทัว่ไป

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
	 เพือ่ศึกษาองค์ความรูภู้มิปัญญาท้องถ่ินของชมุชน

ราชธานอีโศก	จงัหวดัอบุลราชธาน	ีและน�าเสนอรปูแบบใหม่

ของชมุชนแห่งการเรยีนรู้

ขอบเขตของการวจิยั
	 ชมุชนราชธานีอโศก	เป็นชุมชนชาวอโศกทีต้ั่งอยู่

บนพืน้ฐานของพทุธศาสนา	มกีารจดัการศกึษา	 การเรยีนรู้

ภายในชมุชน	และระหว่างเครอืข่าย	มกีารเผยแพร่องค์ความ

รู	้โดยชมุชนเอง	ปราศจากการสนับสนุนจากองค์กรภายนอก	

มลีกัษณะของชมุชนแห่งการเรยีนรู	้ มกีารขบัเคลือ่น	 และ

เรยีนรูอ้ยูต่ลอดเวลาไม่อยูน่ิง่	 อนัเกดิจากแรงปรารถนาทีจ่ะ

เห็นความเจรญิก้าวหน้าของชุมชน ใช้หลักประชาธิปไตย

โดยมกีารประชมุและใช้เสยีงส่วนมากในการบรหิารงาน	

นอกจากนีย้งัเป็นแหล่งเรยีนรู	้ศกึษาดงูาน	ให้กบัหน่วยงาน

ต่างๆ	และบุคคลทัว่ไป		ผูว้จัิยจึงเลือกชมุชนดงักล่าวส�าหรบั

การวิจัยครัง้นี้

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั 
	 1.	ได้องค์ความรู้	เกีย่วกบัความรูแ้ละภูมิปัญญาที่

มีอยู่ในชมุชน	เป็นพืน้ฐานในการสร้างทฤษฎจีากแผ่นดนิแม่	

(Home	–	Based	Theory)	ในอนาคต

	 2.	 ได้รปูแบบใหม่ของชมุชนแห่งการเรยีนรู	้ เพือ่

เสนอในการก�าหนดนโยบาย	 แผนงาน	 โครงการ	 กิจกรรม	

เป็นแบบอย่างในการวางแผน	จัดตัง้	และพฒันาแหล่งเรยีน
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ระเบยีบวธิวิีจยั
	 1.		การออกแบบวจิยั	งานวจิยันี	้	ใช้วิธกีารวจัิย

เชงิคณุภาพ	(Qualitative	Research)	และใช้การส�ารวจภาค

สนามโดยใช้แบบสอบถาม	 เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานเป็น

แนวทางให้ได้มาซึง่รายละเอยีดข้อมลูจากเครือ่งมอืต่างๆ		

เริม่ต้นจากข้อมลูเชงิประจกัษ์	ท�าให้ได้ข้อสรปุชัว่คราว	น�ามา

ก�าหนดกรอบแนวคดิ	 เป็นการตัง้สมมตฐิาน	 แล้วท�าการ

พสิจูน์	 เพือ่หาค�าตอบเชงิทฤษฎี	โดยท�าการวิเคราะห์ข้อมลู

ไปพร้อมๆ	กบัการรวบรวมข้อมลู	หาข้อสรุปในรูปแบบของ

การอธิบาย ความรูท้ีไ่ด้เป็นความรูท้ีม่ฐีานมาจากข้อมลู

โดยตรง	(grounded	in	the	data)	(ชาย		โพธสิิตา, 2550)	

ซ่ึงอาจปรากฏทฤษฎจีากแผ่นดนิแม่	(Home-base	Theory)

	 2.		ผูเ้ข้าร่วมการวจิยั		(Participants)		ได้แก่		ผูน้�า

ชมุชน ผูด้�าเนนิการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ ผูใ้ห้การสนบัสนนุ

การเรยีนรู้	 	 ชาวชมุชน	และผูเ้ข้ารับการศกึษา	 ดงูานจาก

ชมุชน

	 3.	 	 เครือ่งมอืในการวจิยั	 	 (Research	 Instru-

ments)	 	 ประกอบด้วย	 	แบบสอบถาม	 (Questionnaire)		

การสัมภาษณ์เชงิลกึ		(In–Depth	Interview)		การสังเกต

แบบมส่ีวนร่วม	(Participant	Observation)	การสังเกตแบบ

ไม่มส่ีวนร่ว (Non	 Participant	 observation)	 	 และการ

บนัทกึเหตุการณ์ประจ�าวัน ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวม

ข้อมูล	ปี	พ.ศ.	2554-2555

	 4.		การวิเคราะห์ข้อมลู	ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลที่

ได้จากเครือ่งมอืวจิยั	โดยด�าเนนิการ	ดงันี้

	 4.1		น�าข้อมลูท่ีได้จากเคร่ืองมอืหลายรูปแบบ	มา

จดัระเบยีบข้อมลู (data organizing) เพือ่ให้เกดิองค์รวม

ของความรู้และภูมปัิญญาท้องถ่ินของชุมชน ให้ข้อมลูอยู่ใน

สภาพทีพ่ร้อมจะน�าไปวิเคราะห์ได้สะดวก		ซ่ึงประกอบด้วย	

2	ส่วน	คอื	ส่วนทีไ่ด้จากงานวจิยัเชงิประจักษ์ คอื ปัจจยัที่

สมัพนัธ์กบักระบวนการพฒันาองค์ความรูแ้ละภมูปัิญญาท้อง

ถิน่ และส่วนทีไ่ด้จากการทบทวนวรรณกรรม ได้แก่	แหล่ง

ภมูปัิญญาท้องถิน่	แหล่งความรู้ชุมชน	กระบวนการพัฒนา

องค์ความรูแ้ละภมูปัิญญาท้องถ่ิน

รูใ้นระดบัชมุชน

	 3.	 เป็นประโยชน์ต่อผูน้�าชุมชน	 และผูด้�าเนนิ

โครงการจดัการความรูใ้นการพฒันาบคุลากร	 และพฒันา	

ชมุชนไปสูค่วามเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ต่อไป

	 4.2 เชือ่มโยงข้อมลูทีจ่ดัระเบยีบแล้วเข้าด้วยกนั	

เพือ่บอกเรือ่งราวของสิง่ทีศึ่กษา

	 4.3	ท�าการวิเคราะห์	สร้างข้อสรุป		แล้วน�าผลการ

วเิคราะห์	และข้อสรปุทีไ่ด้	มาบูรณาการ	เพือ่ให้เกดิองค์รวม

ของความรูแ้ละภมิูปัญญาท้องถ่ินของชมุชน

	 4.4 น�ารูปแบบของชมุชนทีไ่ด้	มาบรูณาการให้ได้

รปูแบบใหม่ของชมุชนแห่งการ เรยีนรู	้ ทีส่ามารถอธบิาย

ปรากฏการณ์ในสงัคม

	 5. การบูรณาการรปูแบบใหม่ขององค์ความรูแ้ละ

ภมิูปัญญาท้องถิน่		

	 5.1 น�าผลการวเิคราะห์ข้อมูล		มาหาข้อสรปุ	โดย

เฉพาะประเดน็หรอืสิง่ใหม่ๆ	ทีป่รากฏขึน้	การคิดนอกกรอบ

ทีท่�าให้เกดิสิง่ใหม่ทีมี่ผลต่อการพฒันาชุมชนมาบรูณาการ

และสงัเคราะห์ให้ได้รูปแบบใหม่	

	 5.2		น�ารปูแบบใหม่ทีไ่ด้		เสนอปราชญ์ชาวบ้าน	

และผูน้�าชมุชน		 เพือ่พิจารณาความเหมาะสมในการน�ารปู

แบบใหม่ทีไ่ด้	มาใช้ในระดบัชมุชน	

ผลการศกึษา
	 1.		ข้อมูลพืน้ฐานของชมุชนราชธานีอโศก

	 ชุมชนราชธานีอโศก ต�าบลบุ่งไหม อ�าเภอ

วารนิช�าราบ	จังหวัดอบุลราชธานี	เป็นอีก รปูแบบหนึง่ของ

ชมุชนท้องถิน่ทีเ่น้นเรือ่งกสกิรรมธรรมชาตเิป็นหลัก มุง่น�า

หลกัพทุธธรรม	ภมูปัิญญาท้องถิน่	 มาปรบัใช้กบัการด�าเนนิ

ชวีติประจ�าวนัและการเรยีนรูข้องชมุชน

	 ประวตัคิวามเป็นมาของชมุชน		 ก่อตัง้เม่ือ	พ.ศ.

2532 เกดิจากพืน้ฐานความเชือ่ทีว่่า การมาอยูร่่วมกนัของ

ผูป้ฏิบัตธิรรมในชมุชนเดียวกนั	จะมีพลังสร้างสรรค์สิง่ดงีาม

ตามความเชือ่ของตนได้มาก เนือ่งจากมทีรพัยากรบคุคลอัน

เป็นต้นก�าเนิดของแรงงานทางกายและทางปัญญา	

วตัถปุระสงค์ของการตัง้ชมุชน	คอื	เป็นชมุชนโดยเจตนา	เพือ่

เปิดโอกาสให้สมาชกิทีถ่อืศลี	 5	 มาใช้ชวีติครอบครวัอยูใ่น

ชมุชนได้

	 สร้างชุมชน จากการก่อตั้งของคนกลุ่มเล็กๆ	

พฒันายกระดบัมาเป็นหมู่บ้าน	อย่างเป็นทางการ	เม่ือปี	พ.ศ.	

2539		การสร้างทีอ่ยู่อาศยัเป็นแบบสนัโดษ	ในเน้ือทีห่ลังคา

เรอืนละ	50	ตารางวา	เพือ่ใช้เป็นทีอ่ยูอ่าศัยและท�ากสกิรรม

ไร้สารพษิ	มีโครงสร้างทางสงัคม		ประกอบไปด้วยบ้าน	วดั	



Journal of the Association of Resesrchers Vol. 18 No. 3 September - December  2013 49

โรงเรยีน		มบ้ีานเรือน	จ�านวน		149	หลงัคาเรือน	ประชากร

ประกอบด้วย	นกับวช	ฆราวาส	และนกัเรียน	นกัศกึษา	รวม	

336	คน	เป็นเพศชาย		151	คน	เพศหญิง	185	คน		การอยู่

ร่วมกนัของชาวชมุชน	จะอยูก่นัแบบสาธารณโภค	ีคอื	บรโิภค

และอปุโภคร่วมกัน		มพีืน้ท่ีเป็นท่ีลุม่	มลีกัษณะเป็นก้นกะทะ		

มกัจะมนี�า้ท่วมในฤดูฝน	 	บางคร้ังท่วมเป็นเวลานานหลาย

เดอืน		ชาวชมุชนต้องใช้เรือเป็นท่ีพกัอาศัยและท�ากจิกรรม

ต่างๆ	 (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,	 ส�านกังานเศรษฐกิจ

การเกษตร	เขต	5,	2549)

	 2. รปูแบบองค์ประกอบของความรูแ้ละภูมิปัญญา

ท้องถิน่ ของชมุชนราชธานอีโศก ทีไ่ด้จากแบบสอบถาม	

ปรากฏผลการส�ารวจ	แหล่งภมิูปัญญาท้องถ่ิน	แหล่งความรู้

ชมุชน	 กระบวนพฒันาองค์ความรู้และภมูปัิญญาท้องถ่ิน

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้และ		

ภมิูปัญญาท้องถิน่	ดงัภาพ	1

ภาพ 1		รปูแบบองค์ความรู้และภูมปัิญญาท้องถ่ินของชมุชนราชธานอีโศก

การมีส่วนร่วม ของชาวชุมชน
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	 จากภาพ 1	 พอสรุปได้ว่า	 องค์ความรู้และ

ภมูปัิญญาท้องถิน่ของชมุชนราชธานอีโศก	เน้น	การพฒันา

ด้านจติใจ	 การเรยีนรู้จากการปฏิบตัจิริง	 แหล่งภูมปัิญญา

ส�าคญั	คอื	ได้ความรู้จากนกับวช	ท่ีเรียกว่า	สมณะ(นกับวช

ชาย)	และสกิขมาต	ุ(นกับวชหญงิ)	กจิกรรมของวดั	และพระ

ไตรปิฎก	แหล่งความรู้ส่วนใหญ่ได้จากฐานงาน	วิธกีารเรียน

รูท้ีส่�าคญั	คอืการเรยีนรู้จากค�าสอนของศาสนา	และเรียนรู้

จากการลงมอืปฏบิตัจิริง

	 จากการศึกษาเอกสาร	 การสัมภาษณ์และสังเกต	

พบว่า	ชมุชนราชธานอีโศก	เป็นหนึง่ใน	ชมุชนชาวอโศกหรือ

ชมุชนบญุนยิมชาวอโศกทีต่ัง้อยูใ่นภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	

ชาวอโศกเป็นกลุ่มคนทีมุ่ง่ถอืศลีปฏบัิตธิรรมอย่างเคร่งครัด	ที่

มวีถิชีวีติด�าเนนิไปตามความเชือ่ทีว่่า ชวีติจะประสพความ

สขุความเจรญิ	ได้ต้องมีการศกึษา	3	(ไตรสกิขา)	คอื	ศลี	สมาธิ	

ปัญญา	โดยมี	สมณะโพธรัิกษ์	เป็นผูน้�าทางจิตวิญญาณ	ที่

ท�างานด้านศาสนามากว่า	40	ปี	มผีูส้นใจเข้าร่วมปฏบิตัธิรรม

ตามจงัหวดัต่างๆ เกิดการรวมกลุม่กันมลีกัษณะท้ังท่ีเป็น

กลุม่	ชมุชน	กจิการ	บริษัท	องค์กรเครือข่าย	เพิม่ข้ึนเร่ือยๆ	

มสีถานทีเ่ป็นทรพัย์สินของส่วนกลางเพือ่ท�ากิจกรรมร่วมกัน	

มวีดัทีช่าวอโศกเรยีกว่า	 “พทุธสถาน”	 และ	 “สงัฆสถาน”	

กระจายอยู	่9	แห่ง		ชมุชนชาวอโศก	พยายามด�าเนนิชวีติ

ตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีง พึง่ตนเองในด้านต่างๆ	 ให้

มากทีส่ดุ		ถอืศลี	5	เป็นอย่างต�า่	รับประทานอาหารมงัสวิรัติ	

ไม่มีอบายมขุ	ปฏบิติัตนตามแนวทาง	“บญุนิยม”		คอื	ลดละ

กเิลส	เสยีสละ	ขยัน	สร้างสรรค์	เอือ้เฟ้ือ	แบ่งปัน	สมาชกิ

ชมุชนจะแบ่งหน้าท่ีกันตามท่ีตนเองมคีวามสามารถและ

ความเหมาะสมเพือ่ท�างานให้ส่วนกลางโดยไม่มค่ีาตอบแทน

	 งานประเพณปีระจ�าปี	 ชาวอโศกมงีานในรอบปี	

10	งาน	ซ่ึงจดัขึน้ตามชมุชนในภมูภิาคต่างๆ	ในเครอืข่ายชาว

อโศก	คอื	(1)	งานปีใหม่	(2)	งานเพ่ือฟ้าดิน	(3)	งานฉลอง

หนาว	 (4)	 งานพทุธาภิเษกสุดยอดปาฎิหาริย์	 (5)	 งานปลกุ

เสกพระแท้ๆ	 ของพทุธ	 (6)	 งานคนืสูเ่หย้าเข้าคนืถ�า้สมัมา

สกิขา		(7)	งานโฮมไทวังและท�าบญุหมูบ้่าน	(8)	งานอโศก

ร�าลกึ	และบชูาพระบรมสารีริกธาต	ุ	(9)	งานมหาปวารณา	

(10)	 งานโรงบญุมงัสวิรัต	ิ งานประเพณปีระจ�าปีเหล่านี	้ มี

คณุค่าทางจติใจ	 การรกัษาเอกภาพและความเหนยีวแน่น

มัน่คงในหมูก่ลุม่ของชาวอโศก		ในแต่ละงานมีการปลกูฝังวถิี

ชวีติ	ค่านยิม	ด้วยการแสดงธรรม	และกิจกรรมอืน่ๆ	

	

	 รปูแบบการเรยีนรูข้องชาวอโศก ทีส่�าคญัคอื	การ

เรยีนรูร่้วมกันในชมุชน	และการเรยีนรูใ้นรปูแบบอืน่ๆ	ร่วม

กบัเครอืข่าย	ซึง่มีหลายรปูแบบ	ดงัน้ี	(1)	การอบรมธรรมะที่

จัดขึน้ตามพทุธสถานต่อเนือ่งทกุปีจนเป็นประเพณ	ี(2)	การ

เรยีนรูจ้ากปากต่อปาก	(3)	การแสดงธรรม	เผยแพร่กจิกรรม

ชาวอโศกผ่านสือ่โทรทัศน์	ของชาวอโศก	 (4)	การถ่ายทอด

วิทยุ	 (5)	 มีการจัดพมิพ์หนังสอืออกเผยแพร่	 (6)	 การออก

วารสารชาวอโศก	(7)	หนังสอืพมิพ์ชาวอโศก	(8)	จัดท�าวซีดีี

ธรรมะ	 (9)	 การเผยแพร่ธรรมะผ่านส่ือ	 อนิเทอร์เน็ต	 (10)	

เพลง	สือ่สาระธรรมะ	(11)	การให้โอวาทจากนกับวช	ในที่

ประชุม	(12)	การแสดงละคร	(13)	โศลกธรรม	(14)	บทกลอน	

(15)	มีการตัง้ชือ่	เพือ่เป็นกรรมฐานในการปฏบัิติธรรม	(16)	

การเข้าร่วมกบักลุ่มพนัธมิตรประชาชนเพือ่ประชาธิปไตย	ใน

การเคล่ือนไหวทางการเมืองภาคประชาชน	

	 ชมุชนราชธานีอโศก	เป็นชมุชนชาวอโศก	ทีเ่น้น

การถือศีลปฏิบัตธิรรม ด�ารงอยู่และพัฒนาได้ด้วยความ

ศรทัธาทีมี่ต่อผูน้�า	การยอมรบัในวถิชีวีติและหลักศีลธรรมที่

ตรงกัน	การผสมผสานความหลากหลายของภมิูปัญญาชาว

บ้าน	วทิยาการสมัยใหม่และความรูจ้ากในต�ารา		ระบบบ้าน

วดัโรงเรยีนมกีารประสานกลมกลนืเป็นอันหนึง่อนัเดยีวกนั	

ความรู	้ ภมูปัิญญาและประสบการณ์ได้จาก	 (1)	 พ่อแม่

ครอบครวั	ในเร่ืองคณุธรรม	จรยิธรรม	การด�าเนินชีวติ	(2)	

ความรูแ้ละภูมิปัญญาทีไ่ด้รบัจากชมุชนท้องถ่ินเดมิของแต่ละ

คน	(3)	การได้รบัการศกึษาจากครูบาอาจารย์	ทัง้ในและนอก

สถานศกึษา	(4)	ความรูแ้ละภมิูปัญญาจากการศึกษาปฏบัิติ

ธรรม	โดยเฉพาะธรรมะทีไ่ด้รบัจากสมณะโพธิรกัษ์		สมณะ	

สกิขมาต	ุความรูแ้ละภูมิปัญญาทีมี่ผลต่อชาวชมุชนมากทีส่ดุ	

คอื	การเรยีนรูเ้พือ่การพฒันาจติใจ	ซึง่มผีลต่อ	ในการพฒันา

ความรูค้วามสามารถของตนเอง	ในการใช้ชวีติ	การประกอบ

การงาน	การช่วยเหลือสงัคม		การบริหารจัดการชมุชนและ

ร่วมกบัเครอืข่ายชาวอโศกอย่างเข้มแขง็ต่อเน่ือง	และระบบ

ส่วนกลางแบบสาธารณโภคช่ีวยสร้างวงจรเสรมิแรงให้มีทนุ

ด้านต่างๆ ในการประกอบกจิกรรม	 กจิการเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ	

อปุสรรค	คอื	การเคล่ือนไหวชดัเจนทางการเมือง ถกูจัดให้

อยูฝ่่ายตรงข้ามกบัชุมชนส่วนใหญ่ทีอ่ยู่รอบข้าง

	 3.	 การบูรณาการรปูแบบใหม่ของชมุชนแห่งการ

เรยีนรู	้มีขัน้ตอนพอสรปุได้	ดังน้ี

	 ขัน้ตอนที1่	การบรูณาการรปูแบบองค์ความรูแ้ละ
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ภมูปัิญญาท้องถ่ิน	 ของชุมชนราชธานอีโศกจากวิเคราะห์	

สงัเคราะห์บรูณาการ	 เพือ่ให้ได้ภาพรวมของรปูแบบองค์

ความรู้และ		ภมูปัิญญาท้องถิน่	น�ามาบรูณาการ	เป็นรูปแบบ

ใหม่ของชมุชนแห่งการเรียนรู้	 ท่ีสามารถน�าไปปรบัใช้ได้กบั

ชมุชนทัว่ไป		มีข้อค้นพบ	ดงันี้	

(1)	แหล่งความรู้ชุมชน	แบ่งออกเป็น	องค์กรชมุชน	และ	สือ่		

(2)	แหล่งภูมปัิญญาชมุชน	แบ่งออกเป็น	คน	และ	กจิกรรม

อืน่	ๆ

(3)	 ความสมัพนัธ์	 บ้านวัดโรงเรียน	 กับ	แหล่งความรูแ้ละ

แหล่งภมูปัิญญาท้องถ่ิน		คอื	โรงเรียนเป็นแหล่งความรู	้	วดั

เป็นแหล่งภูมปัิญญา		บ้านเป็นได้ท้ังแหล่งความรูแ้ละแหล่ง

ภมูปัิญญา

	 การบรูณาการรูปแบบองค์ความรู้และภมูปัิญญา

ท้องถิน่	 ของชมุชน	 ราชธานอีโศก	 บรูณาการจากผลการ

ส�ารวจปัจจยัและกระบวนการขององค์ความรู้และภมูปัิญญา

ท้องถิน่ องค์ความรู้และภมูปัิญญาท้องถิน่ของชมุชนราชธานี

อโศกทีไ่ด้จากเครือ่งมือหลายประเภท	และข้อค้นพบ	น�ามา

ประกอบ	ในการสร้างรปูแบบองค์ความรูแ้ละภมิูปัญญาท้อง

ถิน่ของชมุชนฯ	

	 ขัน้ตอนที2่	การบรูณาการรปูแบบใหม่ของชมุชน

แห่งการเรียนรู้ เกิดจากการน�ารูปแบบองค์ความรู้และ

ภมิูปัญญาท้องถิน่	ของชมุชนราชธานีอโศกตามขัน้ตอนที	่1	

ประกอบการวเิคราะห์	จากเคร่ืองมอืหลายประเภท	การศกึษา

เอกสาร	 การศึกษาปัญหาชมุชน	 กระบวนการแก้ไขปัญหา

ของชมุชน ประกอบกบัความเป็นไปได้ของชมุชนในการใช้

ความรูแ้ละภูมิปัญญาเพือ่การพฒันาชมุชน	และ	การด�าเนิน

ชวีติ	 โดยใช้แนวคดิเกีย่วกบัความรูใ้นตัวคน	 ทีส่ัง่สมเป็น

ปัญญาพละ	ท�าให้พ้นจากภยัต่างๆ	 ซึง่รปูแบบทีส่งัเคราะห์

และบูรณาการได้ สามารถน�ามาปรบัใช้ได้กับชมุชนทัว่ไป

และชมุชนชาวอโศก	ตามภาพ	2

ภาพ 2 	รูปแบบใหม่ของชมุชนแห่งการเรียนรู้	ทีใ่ช้ได้กบัชมุชนทัว่ไปและชมุชนชาวอโศก
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	 4.		รปูแบบใหม่ของชมุชนแห่งการเรียนรู้		ท่ีใช้ได้

กบัชมุชนทัว่ไปและชมุชนชาวอโศก			คอืการถ่ายทอดความ

รูข้องชมุชน	ได้จากทางโรงเรียนเป็นหลกั	ส่วนหนึง่ได้มาจาก

ชุมชน	 ซ่ึงแหล่งความรูแ้บ่งออกเป็น	 องค์กรชมุชนและส่ือ

ต่างๆ	ภมูปัิญญาท้องถิน่ของชมุชนได้จากวดัเป็นหลกั	 ส่วน

หนึง่ได้มาจากชมุชน	ซึง่แหล่งภมูปัิญญาท้องถ่ิน	แบ่งออกเป็น	

คนและกจิกรรมอืน่ๆ	กระบวนการพฒันาองค์ความรู้	มหีลาย

วธิ	ี ทีส่�าคญัคอื	 เมือ่รับความรู้มาแล้ว	 ต้องลงมอืปฏิบตัจิรงิ	

จะท�าให้เกดิความรูด้้วยปัญญา		แล้วพฒันาความรู้ในระดบั

ทีส่งูขึน้	กระบวนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน	มหีลายวิธ	ีที่

ส�าคัญคือ	 ปัญญาที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติ	 ท�าให้เกิด

ภมูปัิญญาทีฝั่งลกึลงในตัวคน	น�ามาใช้ในวิถีการด�าเนนิชวิีต	

ท�าให้เกดิเป็นพลงัปัญญา	 เรียกว่า	 ปัญญาพละ	 ซ่ึงจะท�าให้

พ้นจากภยั	คอืปัญหาท่ีมีอยู่		

	 กระบวนการพฒันาประกอบด้วย	การประสานกัน

อย่างกลมกลนืและเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนัระหว่างบ้านวดั

โรงเรยีน	 การรวมกลุ่มของคนในชมุชน	 ผูม้หีน้าทีใ่นการ

ถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ต้องพัฒนา

คุณธรรมและประสบการณ์ให้สามารถเป็นแบบอย่างท่ีดไีด้		

กจิกรรมการรวมกลุม่ต้องเป็นกจิกรรมทีช่าวชมุชนได้รบัผล

ประโยชน์ร่วมกนั	มวีวิฒันาการจนเกดิกิจกรรมทีห่ลากหลาย	

แต่ละกจิกรรมมคีวามเชือ่มโยง	เอือ้	เกือ้หนนุกนั	จะสามารถ

รวมคนได้	 เป็นช่องทางให้ผูท่ี้มคีวามรู้และภมูปัิญญาอยู่ใน

ตวั	ได้แสดงบทบาทในการถ่ายทอดแลกเปลีย่นเรียนรู	้ชมุชน

ร่วมกนัรบัผิดชอบในการดแูลเดก็ ผูส้งูอายแุละผูเ้จบ็ป่วย

ภายในชุมชน	การคดักรองความรู้จากภายนอกต้องยึดหลกั

ผลประโยชน์ทีเ่ป็นของชาวชมุชนและส่วนรวมและใช้การ

วจิยัร่วมด้วย	การน�าแนวคดิท่ีประสบความส�าเร็จแล้วมาปรับ

ใช้และพัฒนา	 ปัจจยัและกระบวนการดงักล่าวส่งผลให้เกิด

การน�าความรู้และภูมปัิญญาท่ีมอียู่ในตวัคนออกมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์	เกดิการฟ้ืนฟ	ู	ภูมปัิญญาท้องถ่ินข้ึนมาใหม่	คอื	(1)	

เคารพผูม้คีณุธรรม	 รู้คณุค่าและเคารพผูม้ภีมูปัิญญาและ

ประสบการณ์สงู	 (2)	 การเอือ้เฟ้ือเกือ้กลูแบ่งปันกนัภายใน

ชมุชน	และเครอืข่าย	 (3)	 เกิดการช่วยเหลอืกันท�างาน	 (4)	

เกดิความสมัพนัธ์กนัภายในชมุชนกลายเป็นความรกัความ

อบอุน่มมีติรภาพ	เช่นเดยีวกับระบบเครือญาติ			

อภปิรายผลการวจิยั
	 จากผลการวิจัย	 มีประเด็นที่น่าสนใจที่น�ามา

อภปิรายผล	ได้ดงันี้

	 (1)	ภมิูปัญญาท้องถิน่	มีแหล่งทีม่า	2	แหล่งใหญ่ๆ	

คอื	 คน	และกจิกรรมต่างๆ	 คน	 จงึเป็นแหล่งภมูปัิญญาที่

ส�าคญั	 เน่ืองจากเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาท่ีมีอยู่ในตวั

บุคคล	ส่งผ่านให้บุคคล	ทัง้โดยตัง้ใจและไม่ได้ต้ังใจ	นอกจาก

ถ่ายทอดผ่านกระบวนการเรยีนรู้แล้ว	ยงัมีวธีิซมึซับจากการ

อยู่ใกล้ชิดโดยไม่รู้ตัว	 ตั้งแต่เกิดได้รับการถ่ายทอดจาก

ครอบครวั	พ่อแม่	ญาตผู้ิใหญ่	ทีค่อย	ขดัเกลา	อบรม	สัง่สอน

ลกูหลาน	 ให้เป็นคนดมีศีกัยภาพ	จากนัน้ได้เรยีนรูจ้ากผูน้�า	

เช่น	พระ	ผูอ้าวโุสในชมุชน		สอดคล้องกบังานวจัิยของ	วรา

ภรณ์	หลวงมณ	ี(2544)	ทีพ่บว่า	แหล่งสารสนเทศ	ภมิูปัญญา

ชาวบ้านส่วนใหญ่	คอื	แหล่งบุคคล	ศนูย์เรยีนรูข้องเครอืข่าย	

และแหล่งสารสนเทศทีเ่ป็นสือ่ใกล้ตวั	 รปูแบบการจดัการ

สารสนเทศทีเ่หมาะสมกบัการท�างานในลักษณะเครอืข่าย	

ได้แก่	การจัดหาและผลิตสารสนเทศภมิูปัญญาชาวบ้านจาก

ตวับุคคล	ส่ือส่ิงพมิพ์	ส่ืออเิล็กทรอนิคส์	และนักวิชาการ		จาก

การวิจัยของ	ศริานุช	อ่อนอ้น	(2548)	พบว่า	การดูแลรกัษา

สขุภาพแบบดัง้เดมิและสบืทอดกันมาได้รบัการถ่ายทอด

ภมิูปัญญามาจากบรรพบุรษุโดยครอบครวั	 เครอืญาต	ิ และ

เพือ่นบ้าน	นอกจากนัน้ได้เรยีนรูจ้ากผูน้�า	เช่น	พระ	ผูอ้าวโุส

ทั้งภายในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง	 ซึ่งเป็นผู้รู้หรือมี

ภมูปัิญญาในการรกัษาสขุภาพ	 	 สอดคล้องกบัแนวคดิของ	

วจิารณ์	พานิช	ทีใ่ห้ความส�าคญัและคณุค่าความรูใ้นตวัคน

ว่า	 ความรูใ้นตวัคนไม่สามารถเสนอออกมาเป็นค�าพดูได้

ทัง้หมด	การเห็นคณุค่า	และรูจั้กน�าพลังปัญญาทีมี่อยูใ่นตวั

คนมาสร้างคณุค่าและมลูค่า	 จะเคารพและให้เกยีรตคินทกุ

ระดบั	 เป็นพืน้ฐานของสังคมสมานฉนัท์	และ	ภราดรภาพ	

สงัคมใด	ชมุชนใด	หรอืองค์กรใดสร้างสรรค์บรรยากาศเช่น

น้ีได้	จะเกดิพลังชมุชนทีย่ิง่ใหญ่	(วจิารณ์		พานิช,		2554)	

และงานวจิยัของ	ประดนินัท์	 อปุรมยั	 (2549)	 ได้กล่าวถึง

ความส�าคัญของความรู้ในตัวคนว่า	 ความรู้ท่ีได้รับจาก

บรรพบรุษุ	และความรูท้ีเ่พิม่พนูขึน้จากการค้นพบด้วยตนเอง	

เป็นความรูใ้นตวัคน	เม่ือผูมี้ความรูเ้หล่าน้ันเสยีชวีติ	ความรู้

เหล่าน้ันกส็ญูหายไปด้วย

	 ข้อสรปุเชงิทฤษฎ	ี ผลการศกึษาเกีย่วกบัแหล่ง

ภมูปัิญญาท้องถิน่		ทีเ่ป็นทรพัยากรบคุคล		อธบิายโดยทฤษฎี

การเรยีนรูจ้ากสงัคม	(Social	Cognitive	Theory)	ทีก่ล่าวว่า	
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พฤตกิรรมของมนษุย์	 เกิดขึน้และเปล่ียนแปลงไปเนือ่งจาก

ปัจจยัทางสภาพแวดล้อมและปัจจัยส่วนบคุคลร่วมกัน	 จาก

การเรยีนรู้โดยการสังเกต	หรือการเลยีนแบบพฤตกิรรมของ

ตวัอย่าง	(Bandura,	1986)

	 (2)		องค์ความรู้และภูมปัิญญาท้องถ่ิน	ถ่ายทอด

พร้อมไปกบัการปฏบิตัเิสมอ ซึง่ต่างจากความรูใ้นต�ารา	เช่น	

การถ่ายทอดความรูเ้รือ่งการท�ามาหากนิ	 เริม่ต้นจากการ

สงัเกตจากผู้มอีาชพีเดมิ	เม่ือสงสยัจะซกัถามแล้วน�าไปปฏิบัต	ิ

เมือ่มข้ีอสงสยัอกีจะซกัถามซ�า้และน�าไปปฏบิตั	ิ จนช�านาญ

สามารถประกอบอาชีพได้ การพัฒนาด้านจิตใจก็เช่น

เดยีวกนั	ต้องผ่านการเรยีนรูจ้ากการลงมอืปฏบิตั	ิเริม่จากการ

รกัษาศลี	ส่ังสมเป็นสมาธ	ิและน�ามาซ่ึงปัญญา	ซึง่ต้องมีผูรู้้

คอยสัง่สอนให้ค�าแนะน�าอย่างต่อเนือ่ง

	 สอดคล้องกบังานวจิยัของ	 พจนา	 เอือ้งไพบลูย์	

(2546)	ท่ีพบว่า กิจกรรมการเรียนรู้หลายลกัษณะร่วมกนั	ที่

ท�าให้ศกัยภาพของชมุชนเพิม่ขึน้	 ได้แก่	 การเรยีนรูจ้ากการ

ปฏิบตัใินชวีติประจ�าวนั	 การสนทนา	 พบปะหารอื	 และ

ประชุม การสังเกตผลของกิจกรรม การถ่ายทอด						

ภมูปัิญญาของปราชญ์ชาวบ้าน การฝึกอบรมและดงูานใน

พืน้ที่จรงิ	 	 การเรียนรูผ้า่นสือ่ต่างๆ	 และการเป็นแหล่ง

ถ่ายทอดความรู้ของชุมชน		จากการวจิยัของ	ทรงศริิ	สาประ

เสริฐ	(2541)	พบว่า	การถ่ายทอดความรู้ภูมปัิญญาชาวบ้าน	

ใช้วิธกีารบอก	ให้ผูเ้รียนเป็นผูถ้าม	ท�าให้ดแูละให้ปฏบัิตด้ิวย

ตนเอง	 และมคีวามเห็นว่าวธิกีารทีด่ทีีส่ดุในการถ่ายทอด

ความรูค้อื	การให้ผูเ้รยีนลงมอืปฏบิตัด้ิวยตนเอง	และทรงคณุ	

จันทจร	 (2544)	พบวิธกีารถ่ายทอดภมูปัิญญาพืน้บ้าน	 คอื	

ผ่านทางพธิกีรรม	ผ่านการให้ลงมอืปฏิบตัจิริง	หลกัค�าสอนใน

พทุธศาสนา	 การแลกเปลีย่นประสบการณ์	 นทิานพืน้บ้าน	

ลองผดิลองถกู	จารตีกฎเกณฑ์ข้อห้าม	และการแอบจดจ�าและ

แอบปฏิบตัท่ีิเรียกว่า	ครูพกัลกัจ�า		

	 ข้อสรปุเชงิทฤษฎตีรงกนัทฤษฎปีฏบิตันิยิม	(Prag-

matism)	ทีม่หีลกัการว่า	บคุคลจะเรียนรูใ้นสิง่ใดนัน้	ประการ

แรกต้องมกีารปฏิบตั	ิและการสังเกตผลท่ีจะเกิดขึน้	จากน้ัน

จะมคีวามเหน็	และความรูต้ามมา	เป็นสิง่ทีเ่กีย่วข้องระหว่าง

มนษุย์กบัสิง่แวดล้อม สตปัิญญาหรอืความรูเ้ป็นส่ิงทีช่่วยให้

มนษุย์บรรลเุป้าหมายของชวีติ	ความรู้เกิดจากประสบการณ์

ซึง่มกีารเปลีย่นแปลง		ไม่ตายตวั	สามารถน�ามาปฏบิตัใิห้เกิด

ผลจนเป็นท่ีพงึพอใจได้	(วุฒชิยั		อ่องนาวา,		2552)

	 (3)		การปฏบิตัศิลีและก�าลงัปัญญา	ชมุชนทีไ่ด้รบั

ความเดอืนร้อนอยูท่กุวันน้ี	เกดิจากความบกพร่องในศลี	หาก

บุคคล	ครอบครัว	หรอืชมุชน	 ได้รบัความเดอืดร้อนให้กลับ

มาทบทวนศลีแต่ละข้อ	ในจ�านวนศลี	5	ข้อทีพ่งึมี	แล้วท�าการ

ปรบัเปล่ียนพฤตกิรรม	 กจ็ะได้ความสขุกลับคนืมาได้	 ดงัค�า

กล่าวทีว่่า	 “ศลีน�าสุขมาให้”	 เม่ือปฏบัิตศิลีได้ดีจะสัง่สมเป็น

สมาธ	ิ คอืความต้ังมัน่	 ส่งผลให้เกดิปัญญาสามารถแก้ไข

ปัญหา	และพฒันาชมุชนไปได้อย่างถกูทาง

	 พระพทุธศาสนา	ได้สอนไว้ว่า	การมีก�าลังปัญญา	

จะส่งผลให้พ้นจากภยั	คอื			ไม่ไปสูท่างเสือ่ม		จะไม่มภัียเน่ือง

ด้วยการเลีย้งชพี	 	 ซึง่	 ปรากฏในพระไตรปิฎกว่า	 ก�าลงั	 4	

ประกอบด้วย	(1)	ปัญญาพละ	(ก�าลังของปัญญา)	(2)	วริยิ

พละ	(ก�าลังของความเพยีร)	(3)	อนวชัชพละ	(ก�าลังของการ

งานอนัไม่มีโทษ)		(4)	สงัคหพละ	(ก�าลังของการสงเคราะห์)		

เม่ือมีก�าลัง	4	นี	้ย่อมพ้นภยั	5	คอื	(1)	อาชีวกิภยั	(ภยัเน่ือง

ด้วยการเล้ียงชพี)	(2)	อสโิลกภยั	(ภยัจากการติเตยีน)	(3)	ปริ

สสารชัชภยั	(ภยัท่ีสะทกสะท้านในบริษทั)	(4)	มรณภัย	(ภยั

จากความตาย)	(5)	ทคุตภัิย	(ภยัทีไ่ปสูน่รกทางเสือ่ม)	(พระ

ไตรปิฎกเล่ม	23	“พลสตูร”	ข้อ	209)	(พระไตรปิฎกภาษาไทย

ฉบับหลวง,		2525)

	 สอดคล้องกับ	วจิารณ์	พานิช		ทีก่ล่าวถงึคณุค่า

ของการรบัความรู	้ไปในทางที	่	ก่อประโยชน์	ดงันี	้(1)	การ

ยกระดับความรู้ เกดิความรูค้วามเข้าใจวธิกีารปฏบิตังิาน	

ความรูท่ี้ได้รบัก็จะเป็นความรูท่ี้ยกระดบัข้ึนจากเดมิ (2)	

มิตรภาพ	ภราดรภาพ	ความเคารพนับถอืระหว่างกนั	ในหมู่

ผูเ้ข้าร่วมกระบวนการ	 อนัจะน�าไปสูก่ารเป็นพนัธมิตร	หรอื

เครอืข่ายแลกเปลีย่นเรยีนรู้	ต่อเนือ่งยาวนาน		(3)	ความรูส้กึ

ม่ันใจตนเอง	 เห็นคณุค่าของตนเอง	 และคณุค่าของการ

ท�างานร่วมกัน	ของกลุ่มผูมี้ความส�าเรจ็หรอืผลงานเด่น	อนั

จะน�าไปสู่ความม่ันใจทีจ่ะทดลองหรอืสร้างสรรค์วิธีท�างาน

ใหม่ๆ	ต่อไปอกี	(4)	ความอ่อนน้อมถ่อมตน	เห็นข้อจ�ากดัของ

ตน	 เห็นคณุค่าของการแลกเปล่ียนเรียนรู	้ ท้ังในกลุ่มผูมี้ผล

งานเด่น	 และในกลุ่มผูข้อเรยีนรู	้ (5)	 บรรยากาศเชงิบวก	

ชืน่ชมยนิด	ี เหน็คณุค่าซึง่กนัและกนั รักนบัถอืกนัภายใน

ชมุชนเพิม่ขึน้	เป็นพลังทีมี่ชวิีต	ส่งผลต่อเนือ่ง	(วจิารณ์	พา

นิช,		2554)
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ข้อเสนอแนะ
	 1.	ข้อเสนอแนะในการน�ารูปแบบใหม่	ของชมุชน

แห่งการเรยีนรูไ้ปใช้

	 1.1	รปูแบบใหม่ของชมุชนแห่งการเรยีนรู	้ให้ความ

ส�าคญักบัคณุธรรมในตวัคน ในการด�าเนนิกจิกรรมชมุชน

และการประพฤตปิฏบิตัขิองคนในชมุชน รฐับาลควรให้มกีาร

รือ้ฟ้ืนวชิาหน้าทีพ่ลเมืองและศีลธรรมกลบัมาใช้อกี	เพือ่เป็น

พืน้ฐานในการให้กบัเดก็และเยาวชน	 ทีจ่ะเป็นพลเมืองทีด่ี

ของชาตใินอนาคต

	 1.2	ชมุชนราชธานีอโศก	ร่วมกับเครือข่ายในการ

จดังานอบรมธรรมะโดยจดัเป็นประเพณทีกุปี	ได้แก่	งานปลกุ

เสกพระแท้ๆของพทุธ		งานวชิชาลยับรรดาบณัฑิตบญุนยิม		

(ว.บบบ.)		ชมุชนทัว่ไปควรมเีครือข่าย	จดัอบรม	เร่ืองความ

รูแ้ละคณุธรรม	โดยเน้นการถ่ายทอดจาก	ทรัพยากรบคุคลที่

มอียู่ในท้องถิน่	 	 คอืผูมี้ความรู้ความสามารถประสบการณ์	

และ	 ผูม้คีณุธรรมในระดบัชมุชน	 มาถ่ายทอดความรูแ้ละ

ภูมิปัญญาให้กับชาวชุมชน เพื่อสืบทอดองค์ความรู้และ

ภมูปัิญญาท้องถิน่	 โดยจดัเป็นประเพณทีกุปี	 ใช้เวลาอบรม

ประมาณ	5-7	วนั

	 1.3	ชมุชนราชธานอีโศกมฐีานงาน	เป็นสถานทีใ่ห้

นกัเรยีน	 นกัศกึษาได้ศกึษาเรยีนรู	้ 	 ทีผ่่านมาเน้นด้านการ

ปฏบิตั	ิ การบรูณาการด้านวชิาการในฐานงานยงัไม่สมบรูณ์

เท่าท่ีควร แต่ละฐานงานควรร่วมมือกันระหว่างผูป้ฏิบัต	ิฝ่าย

วชิาการ	ฝ่ายส่ือ	เพือ่ให้เกดิประโยชน์แก่ผูเ้รยีนให้มากทีส่ดุ

ฐานงานหรอืกจิกรรมชมุชนทัว่ไปซึง่มภีาคปฏบิตัอิยูแ่ล้ว		ควร

เสรมิด้านวิชาการไปด้วย	 เพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูใ้ห้กบัชาว

ชมุชนและผูท้ีส่นใจความรูด้้านวิชาการให้ได้ประโยชน์

	 1.4	 ชมุชนราชธานอีโศก	 และชมุชนชาวอโศก

ทั่วไป ผู้ใหญ่และเยาวชนในชุมชนร่วมกันการดูแลเด็ก	

เยาวชน	ผูส้งูอาย	ุผูเ้จบ็ป่วยในชมุชน	โดยถือเสมือนเป็นคนใน

ครอบครวัเดยีวกัน	 	 ชมุชนทัว่ไปควรร่วมกนัดแูลบคุคลดัง

กล่าว	และช่วยเหลือกนัในรปูของกองบุญสวสัดกิาร

				  2. ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิยัครัง้ต่อไป

	 2.1	ควรวจิยั	บทบาทผูน้�าในการขบัเคลือ่นการน�า

องค์ความรูแ้ละภูมิปัญญาท้องถิน่	มาปรบัใช้ในชมุชนอย่างมี

ประสทิธิภาพ

	 2.2	 ควรศกึษากระบวนการเรยีนรูค้วบคูก่บัการ

ปฏบัิติของชมุชนเป็นรายบุคคลและกลุ่มบุคคล

	 2.3	ควรมีการวจัิยเพือ่ยกระดบัศนูย์เรยีนรู้ชมุชน	

เกีย่วกบักระบวนการน�าองค์ความรูช้มุชน และภมูปัิญญา

ท้องถ่ินมาถ่ายทอดแก่ผูเ้ข้ารับการอบรม	ผูม้าศกึษาดงูานใน

ชมุชน	โดยการประสานงานกนัระหว่าง	บ้านวดัโรงเรยีน
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