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บทคัดย่อ
การพัฒนาประเทศที่ผ่านมา เน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นรูปแบบการพัฒนาที่ละเลยความ
ส�ำคัญ ขององค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีอยู่ในชุมชน ส่งผลให้เกิดปัญหา ด้านคุณธรรม จริยธรรม สุขภาพ
วิถีชีวิต สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และการพึ่งตนเอง วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อศึกษาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้อง
ถิน่ ของชุมชนราชธานีอโศก และน�ำเสนอรูปแบบใหม่ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยการวิจยั เชิงคุณภาพ เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแบบสอบถาม การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสังเกต ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้น�ำชุมชน ผู้ด�ำเนิน
การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ผูส้ นับสนุนการเรียนรู้ ชาวชุมชนและผูเ้ ข้ารับการศึกษาดูงานจากชุมชน ช่วงเวลาด�ำเนินการ
วิจัย คือ พ.ศ. 2553-2555 ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบใหม่ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ใช้กับชุมชนทั่วไปและชุมชน
ชาวอโศก คือ การประสานร่วมมือกันอย่างกลมกลืนระหว่างบ้านวัดโรงเรียน อาศัยปัจจัยน�ำเข้า คือ (1) แหล่งความ
รูไ้ ด้แก่ องค์กรชุมชน และ สือ่ (2) แหล่งภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ได้แก่ คน และกิจกรรมต่างๆ มีกระบวนการเรียนรูห้ ลาย
รูปแบบ แล้วน�ำมาลงมือปฏิบตั จิ ริง ท�ำให้เกิดความรูใ้ นตัวคน สัง่ สมเป็นพลังปัญญา ส่งผลให้รอดพ้นจากภัยคือปัญหา
ที่มีอยู่ กระบวนการพัฒนาชุมชนประกอบด้วย การรวมกลุ่มประกอบกิจกรรม การพัฒนาบุคลากร การคัดกรอง
ความรู้ที่มาจากภายนอก  การร่วมกันดูแลเด็ก  ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย การน�ำแนวคิดที่ประสบผลส�ำเร็จแล้วมาปรับ
ใช้และพัฒนาให้เหมาะสม
ค�ำส�ำคัญ : 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 local wisdom, found in specific people and various activities. This new model had many learning processes through real experience. Through these learning processes, people accumulated knowledge,
and transformed it into intellectual power which helped them when encountering problems which occurred 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.
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ความส�ำคัญของปัญหาการวิจยั

กระแสโลกาภิวตั น์ในปัจจุบนั มีการแข่งขันของ
ระบบทุนนิยมสูง  และถูกครอบง�ำจากลัทธิบริโภคนิยม เป็น
รูปแบบการพัฒนาที่ละเลยความส�ำคัญของความรู้และ
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่   สะท้อนถึงความผิดพลาด ความอ่อนแอ
ของระบบภูมิปัญญาไทย ไม่เพียงแต่ไม่สามารถอธิบาย
ปัญหา หรือตอบปัญหาได้เท่านัน้ ยังได้สร้างค่านิยมทีผ่ ดิ ๆ
ครอบง�ำสังคมไทย เป็นพลังครอบง�ำ  ทางจิตวิญญาณ ท�ำให้
ปัญญาชน คนไทยหลงลืม ขุมทรัพย์ทางปัญญาทีม่ อี ยูใ่ นท้อง
ถิน่ ของตนเอง ก่อให้เกิดปัญหา คุณธรรม จริยธรรม สุขภาพ
วิถชี วี ติ สิง่ แวดล้อม เศรษฐกิจ และการพึง่ ตนเอง    การ
พัฒนาในช่วงต่อไปต้องเปิดโอกาสให้ชาวบ้านร่วมคิดร่วมท�ำ 
ฟืน้ ฟูภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ หรือ    ทุนทางสังคมทีม่ อี ยูใ่ นชุมชน
ชนบท (พิทยา  ว่องกุล,  2540)
ชุมชนโดยทั่วไปประสบปัญหา (1) การท�ำ
เกษตรกรรมทีม่ งุ่ ตัวเงินเป็นหลัก ท�ำการปลูกพืชเชิงเดีย่ วเชิง

พาณิชย์ แม้แต่อาชีพท�ำนาทีเ่ ป็นอาชีพดัง้ เดิม ก็มกี ารลงทุน
ทุกขั้นตอน เช่น การจ้างแรงงาน การใช้เครื่องจักรกล  
เทคโนโลยีอนื่ ๆ การใช้ยาฆ่าแมลง ใช้ปยุ๋ เคมี และไม่สามารถ
ก�ำหนดราคาผลผลิตเองได้ ต้องขึน้ อยูก่ บั พ่อค้าคนกลาง
ท�ำให้ประสบปัญหาการขาดทุนและปัญหาหนีส้ นิ (2) เงิน
และผลประโยชน์ ท�ำให้ละเลยคุณธรรมจริยธรรมอันเป็น
พืน้ ฐานส�ำคัญของการพึง่ พาซึง่ กันและกัน (3) ชุมชนไม่มกี าร
ร่วมกันศึกษาปัญหา และหาทางแก้ไขปัญหาด้วยชุมชนเอง
ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ชาวชุมชนจะรูร้ ายละเอียดดีทสี่ ดุ และมี
ศักยภาพเพียงพอทีจ่ ะช่วยเหลือตนเองให้รอดพ้นจากปัญหา
และสามารถพัฒนาจนสามารถพึง่ ตนเองได้ (เสรี  ซาเหลา
และเรืองยศ  จันทรคีร,ี   2544)   เป็นความพยายามของ
ภาคประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง จากสภาพความ
อ่อนแอสูก่ ารเป็นชุมชนทีเ่ ข้มแข็ง โดยตัง้ ต้นจากกระบวนการ
เรียนรู  ้ ดงั ตัวอย่างชุมชนต่อไปนี  ้ (1) ชุมชนในเครือข่ายแคน
ดง กิง่ อ�ำเภอแคน
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ดง ในจังหวัดบุรรี มั ย์ (2) ชุมชนบ้านละหอกกระสังข์ ต�ำบล
เขาคอก อ�ำเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรรี มั ย์ (3) ชุมชนปาง
มะผ้า  ต�ำบลถ�ำ้ ลอด อ�ำเภอปางมะผ้า  จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
(4) ชุมชนบ้านโนนส�ำราญ ต�ำบลโคกล่าม อ�ำเภอล�ำ
ปลายมาศ จังหวัดบุรรี มย์ (5) การท�ำนาข้าว ในระบบ
เกษตรกรรมยัง่ ยืน ของมูลนิธขิ วัญข้าว  จังหวัดสุพรรณบุรี   
กุญแจส�ำคัญของชุมชนดังกล่าว คือการมีสว่ นร่วมของคนใน
ชุมชน มีการเรียนรูร้ ว่ มกัน มีการถ่ายทอดแลกเปลีย่ นซึง่ กัน
และกันอย่างเป็นมิตร มีเหตุผล มีการเอือ้ เฟือ้ เกือ้ กูล พึง่ พา
ธรรมชาติ และอาศัยองค์ความรูท้ เี่ ป็นภูมปิ ญ
ั ญา มีการ
ประสานความรูเ้ กิดเป็นความรูใ้ หม่ เรียนรูแ้ ล้วลงมือปฏิบตั ิ
จริง เป็นลักษณะของชุมชนแห่งการเรียนรู้ ก่อให้เกิดความ
เข้มแข็งขึน้ ในชุมชนอันเป็นหนทางอยูร่ อดและพึง่ ตนเองได้
อย่างยัง่ ยืน (วรรณา  เลิศวิจติ จรัส และอรพิณ  ชูเกาะทวด  
2549 ; เสรี  ซาเหลา และเรืองยศ  จันทรคีร,ี   2544 ; เสรี
พงศ์พศิ ,  2532)
พลังทุนทางปัญญาทีม่ อี ยูใ่ นชุมชน หรือในสังคม
มีอยู่ในคน ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน วัฒนธรรม
ประเพณี วิธปี ฏิบตั งิ าน ฯลฯ ถ้ารูจ้ กั น�ำมาใช้อย่างเหมาะสม
รูจ้ กั ใช้ผสมผสานกับความรูอ้ นื่ ก็จะเกิดผลทีย่ งิ่ ใหญ่  ท�ำการ
ค้นหาและน�ำเอาทุนทางปัญญา มาตีความ และประยุกต์ใช้
ยิง่ ด�ำเนินการค้นหาและน�ำมาใช้ ก็จะยิง่ พบทุนทางปัญญาที่
ไม่คาดฝันแฝงเร้นอยูใ่ นชุมชนมากมาย ยิง่ ใช้ยงิ่ ค้นพบเพิม่   
เป็นพลานุภาพของ “ทุนทางปัญญา” (วิจารณ์ พานิช,  2554)
จากปัญหาและความส�ำคัญขององค์ความรู้ชุมชนและ
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึงศึกษา เรือ่ ง การบูรณา
การรูปแบบองค์ความรูแ้ ละภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของชุมชน
ราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี เพือ่ เสนอรูปแบบใหม่
ของชุมชนแห่งการเรียนรู้
ความหมายของรูปแบบใหม่ของชุมชนแห่งการ
เรียนรู  ้ ชมุ ชนแห่งการเรียนรู้ (Learning Community) หมาย
ถึง ชุมชนที่มีช่องทางให้เกิดการถ่ายทอดความรู้และ
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ซึง่ กันและกันระหว่างชาวชุมชน มีการรับ
ความรูแ้ ละ ภูมปิ ญ
ั ญาจากภายนอก เพือ่ เอือ้ ให้เกิดโอกาสใน
การหาแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ที สี่ ดุ (Best Practices) น�ำไปสูก่ ารสร้าง
เป็นฐานความรูท้ เี่ ข้มแข็ง (Core Competence) ของชุมชน
ในการปรับตัวให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็นผลกระทบจาก
โลกาภิวตั น์ ลักษณะของชุมชนแห่งการเรียนรู้ พิจารณาจาก
(1) ชุมชนมีการแก้ปญ
ั หาอย่างเป็นระบบ (2) ชุมชนมีการ

ทดลองปฏิบตั ิ (3) ชุมชนมีการเรียนรูจ้ ากบทเรียนของตนเอง
(4) ชุมชนมีการเรียนรูจ้ ากผูอ้ นื่ (5) ชุมชนมีการถ่ายทอดความ
รูภ้ ายในชุมชน (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, ศูนย์เรียน
รูเ้ ชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ การพัฒนาสังคมและสวัสดิการ,  2551)
รูปแบบ (Model) หมายถึง โครงสร้างทีแ่ สดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่าง องค์ประกอบต่าง ๆ หรือตัวแปรต่าง ๆ ทีอ่ ยูใ่ น
ปรากฏการณ์ธรรมชาติหรือในระบบต่างๆ (บุญชม ศรีสะอาด,  
2531)
รูปแบบใหม่ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ จึงหมายถึง
โครงสร้างใหม่ทแี่ สดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง องค์ประกอบ
ต่างๆ หรือตัวแปรต่างๆ ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทีส่ ามารถ
น�ำไปปรับใช้ได้กบั ชุมชนทัว่ ไป

วัตถุประสงค์ของการวิจยั

เพือ่ ศึกษาองค์ความรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของชุมชน
ราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี และน�ำเสนอรูปแบบใหม่
ของชุมชนแห่งการเรียนรู้

ขอบเขตของการวิจยั

ชุมชนราชธานีอโศก เป็นชุมชนชาวอโศกทีต่ งั้ อยู่
บนพืน้ ฐานของพุทธศาสนา มีการจัดการศึกษา การเรียนรู้
ภายในชุมชน และระหว่างเครือข่าย มีการเผยแพร่องค์ความ
รู้ โดยชุมชนเอง ปราศจากการสนับสนุนจากองค์กรภายนอก
มีลกั ษณะของชุมชนแห่งการเรียนรู้ มีการขับเคลือ่ น และ
เรียนรูอ้ ยูต่ ลอดเวลาไม่อยูน่ งิ่ อันเกิดจากแรงปรารถนาทีจ่ ะ
เห็นความเจริญก้าวหน้าของชุมชน ใช้หลักประชาธิปไตย
โดยมีการประชุมและใช้เสียงส่วนมากในการบริหารงาน
นอกจากนีย้ งั เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงาน ให้กบั หน่วยงาน
ต่างๆ และบุคคลทัว่ ไป  ผูว้ จิ ยั จึงเลือกชุมชนดังกล่าวส�ำหรับ
การวิจยั ครัง้ นี้

ประโยชน์ทค
ี่ าดว่าจะได้รบ
ั

1. ได้องค์ความรู้ เกีย่ วกับความรูแ้ ละภูมปิ ญ
ั ญาที่
มีอยูใ่ นชุมชน เป็นพืน้ ฐานในการสร้างทฤษฎีจากแผ่นดินแม่
(Home – Based Theory) ในอนาคต
2. ได้รปู แบบใหม่ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ เพือ่
เสนอในการก�ำหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม
เป็นแบบอย่างในการวางแผน จัดตัง้ และพัฒนาแหล่งเรียน
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รูใ้ นระดับชุมชน
4.2 เชือ่ มโยงข้อมูลทีจ่ ดั ระเบียบแล้วเข้าด้วยกัน
3. เป็นประโยชน์ตอ่ ผูน้ ำ� ชุมชน และผูด้ ำ� เนิน เพือ่ บอกเรือ่ งราวของสิง่ ทีศ่ กึ ษา
โครงการจัดการความรูใ้ นการพัฒนาบุคลากร และพัฒนา
4.3 ท�ำการวิเคราะห์ สร้างข้อสรุป  แล้วน�ำผลการ
ชุมชนไปสูค่ วามเป็นชุมชนแห่งการเรียนรูต้ อ่ ไป
วิเคราะห์ และข้อสรุปทีไ่ ด้ มาบูรณาการ เพือ่ ให้เกิดองค์รวม
ของความรูแ้ ละภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของชุมชน
ระเบียบวิธวี จิ ยั
4.4 น�ำรูปแบบของชุมชนทีไ่ ด้ มาบูรณาการให้ได้
1.  การออกแบบวิจยั งานวิจยั นี  
้ ใช้วธิ กี ารวิจยั รูปแบบใหม่ของชุมชนแห่งการ เรียนรู้ ทีส่ ามารถอธิบาย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และใช้การส�ำรวจภาค ปรากฏการณ์ในสังคม
5. การบูรณาการรูปแบบใหม่ขององค์ความรูแ้ ละ
สนามโดยใช้แบบสอบถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานเป็น
ั ญาท้องถิน่   
แนวทางให้ได้มาซึง่ รายละเอียดข้อมูลจากเครือ่ งมือต่างๆ   ภูมปิ ญ
5.1 น�ำผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล  มาหาข้อสรุป โดย
เริม่ ต้นจากข้อมูลเชิงประจักษ์ ท�ำให้ได้ขอ้ สรุปชัว่ คราว น�ำมา
ก�ำหนดกรอบแนวคิด เป็นการตัง้ สมมติฐาน แล้วท�ำการ เฉพาะประเด็นหรือสิง่ ใหม่ๆ ทีป่ รากฏขึน้ การคิดนอกกรอบ
พิสจู น์ เพือ่ หาค�ำตอบเชิงทฤษฎี โดยท�ำการวิเคราะห์ขอ้ มูล ทีท่ ำ� ให้เกิดสิง่ ใหม่ทมี่ ผี ลต่อการพัฒนาชุมชนมาบูรณาการ
ไปพร้อมๆ กับการรวบรวมข้อมูล หาข้อสรุปในรูปแบบของ และสังเคราะห์ให้ได้รปู แบบใหม่
5.2  น�ำรูปแบบใหม่ทไี่ ด้  เสนอปราชญ์ชาวบ้าน
การอธิบาย ความรูท้ ไี่ ด้เป็นความรูท้ มี่ ฐี านมาจากข้อมูล
โดยตรง (grounded in the data) (ชาย  โพธิสติ า, 2550) และผูน้ ำ� ชุมชน  เพือ่ พิจารณาความเหมาะสมในการน�ำรูป
ซึง่ อาจปรากฏทฤษฎีจากแผ่นดินแม่ (Home-base Theory) แบบใหม่ทไี่ ด้ มาใช้ในระดับชุมชน
2.  ผูเ้ ข้าร่วมการวิจยั   (Participants)  ได้แก่  ผูน้ ำ�
ชุมชน ผูด้ ำ� เนินการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ผูใ้ ห้การสนับสนุน
การเรียนรู  
้ ชาวชุมชน และผูเ้ ข้ารับการศึกษา ดูงานจาก ผลการศึกษา
ชุมชน
1.  ข้อมูลพืน้ ฐานของชุมชนราชธานีอโศก
3.   เครือ่ งมือในการวิจยั    (Research Instruชุมชนราชธานีอโศก ต�ำบลบุ่งไหม อ�ำเภอ
ments)   ประกอบด้วย   แบบสอบถาม (Questionnaire)   วารินช�ำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นอีก รูปแบบหนึง่ ของ
การสัมภาษณ์เชิงลึก  (In–Depth Interview)  การสังเกต ชุมชนท้องถิน่ ทีเ่ น้นเรือ่ งกสิกรรมธรรมชาติเป็นหลัก มุง่ น�ำ
แบบมีสว่ นร่วม (Participant Observation) การสังเกตแบบ หลักพุทธธรรม ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ มาปรับใช้กบั การด�ำเนิน
ไม่มสี ว่ นร่ว (Non Participant observation)   และการ ชีวติ ประจ�ำวันและการเรียนรูข้ องชุมชน
บันทึกเหตุการณ์ประจ�ำวัน ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม
ประวัตคิ วามเป็นมาของชุมชน  ก่อตัง้ เมือ่ พ.ศ.
ข้อมูล ปี พ.ศ. 2554-2555
2532 เกิดจากพืน้ ฐานความเชือ่ ทีว่ า่ การมาอยูร่ ว่ มกันของ
4.  การวิเคราะห์ขอ้ มูล ท�ำการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ ผูป้ ฏิบตั ธิ รรมในชุมชนเดียวกัน จะมีพลังสร้างสรรค์สงิ่ ดีงาม
ได้จากเครือ่ งมือวิจยั โดยด�ำเนินการ ดังนี้
ตามความเชือ่ ของตนได้มาก เนือ่ งจากมีทรัพยากรบุคคลอัน
4.1  น�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากเครือ่ งมือหลายรูปแบบ มา เป็ น ต้ น ก� ำ เนิ ด ของแรงงานทางกายและทางปั ญ ญา
จัดระเบียบข้อมูล (data organizing) เพือ่ ให้เกิดองค์รวม วัตถุประสงค์ของการตัง้ ชุมชน คือ เป็นชุมชนโดยเจตนา เพือ่
ของความรูแ้ ละภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของชุมชน ให้ขอ้ มูลอยูใ่ น เปิดโอกาสให้สมาชิกทีถ่ อื ศีล 5 มาใช้ชวี ติ ครอบครัวอยูใ่ น
สภาพทีพ่ ร้อมจะน�ำไปวิเคราะห์ได้สะดวก  ซึง่ ประกอบด้วย ชุมชนได้
2 ส่วน คือ ส่วนทีไ่ ด้จากงานวิจยั เชิงประจักษ์ คือ ปัจจัยที่
สร้างชุมชน จากการก่อตั้งของคนกลุ่มเล็กๆ
สัมพันธ์กบั กระบวนการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละภูมปิ ญ
ั ญาท้อง พัฒนายกระดับมาเป็นหมูบ่ า้ น อย่างเป็นทางการ เมือ่ ปี พ.ศ.
ถิน่ และส่วนทีไ่ ด้จากการทบทวนวรรณกรรม ได้แก่ แหล่ง 2539  การสร้างทีอ่ ยูอ่ าศัยเป็นแบบสันโดษ ในเนือ้ ทีห่ ลังคา
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ แหล่งความรูช้ มุ ชน กระบวนการพัฒนา เรือนละ 50 ตารางวา เพือ่ ใช้เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยและท�ำกสิกรรม
องค์ความรูแ้ ละภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ไร้สารพิษ มีโครงสร้างทางสังคม  ประกอบไปด้วยบ้าน วัด
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โรงเรียน  มีบา้ นเรือน จ�ำนวน  149 หลังคาเรือน ประชากร
ประกอบด้วย นักบวช ฆราวาส และนักเรียน นักศึกษา รวม
336 คน เป็นเพศชาย  151 คน เพศหญิง 185 คน  การอยู่
ร่วมกันของชาวชุมชน จะอยูก่ นั แบบสาธารณโภคี คือ บริโภค
และอุปโภคร่วมกัน  มีพนื้ ทีเ่ ป็นทีล่ มุ่ มีลกั ษณะเป็นก้นกะทะ  
มักจะมีนำ�้ ท่วมในฤดูฝน   บางครัง้ ท่วมเป็นเวลานานหลาย
เดือน  ชาวชุมชนต้องใช้เรือเป็นทีพ่ กั อาศัยและท�ำกิจกรรม
ต่างๆ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ส�ำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เขต 5, 2549)

2. รูปแบบองค์ประกอบของความรูแ้ ละภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิน่ ของชุมชนราชธานีอโศก ทีไ่ ด้จากแบบสอบถาม
ปรากฏผลการส�ำรวจ แหล่งภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ แหล่งความรู้
ชุมชน กระบวนพัฒนาองค์ความรูแ้ ละภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้และ  
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ดังภาพ 1

การมีส่วนร่วม ของชาวชุมชน

ภาพ 1  รปู แบบองค์ความรูแ้ ละภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของชุมชนราชธานีอโศก
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จากภาพ 1 พอสรุปได้ว่า องค์ความรู้และ
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของชุมชนราชธานีอโศก เน้น การพัฒนา
ด้านจิตใจ การเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั จิ ริง แหล่งภูมปิ ญ
ั ญา
ส�ำคัญ คือ ได้ความรูจ้ ากนักบวช ทีเ่ รียกว่า สมณะ(นักบวช
ชาย) และสิกขมาตุ (นักบวชหญิง) กิจกรรมของวัด และพระ
ไตรปิฎก แหล่งความรูส้ ว่ นใหญ่ได้จากฐานงาน วิธกี ารเรียน
รูท้ สี่ ำ� คัญ คือการเรียนรูจ้ ากค�ำสอนของศาสนา และเรียนรู้
จากการลงมือปฏิบตั จิ ริง
จากการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์และสังเกต
พบว่า ชุมชนราชธานีอโศก เป็นหนึง่ ใน ชุมชนชาวอโศกหรือ
ชุมชนบุญนิยมชาวอโศกทีต่ งั้ อยูใ่ นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชาวอโศกเป็นกลุม่ คนทีม่ ง่ ุ ถือศีลปฏิบตั ธิ รรมอย่างเคร่งครัด ที่
มีวถิ ชี วี ติ ด�ำเนินไปตามความเชือ่ ทีว่ า่ ชีวติ จะประสพความ
สุขความเจริญ ได้ตอ้ งมีการศึกษา 3 (ไตรสิกขา) คือ ศีล สมาธิ
ปัญญา โดยมี สมณะโพธิรกั ษ์ เป็นผูน้ ำ� ทางจิตวิญญาณ ที่
ท�ำงานด้านศาสนามากว่า 40 ปี มีผสู้ นใจเข้าร่วมปฏิบตั ธิ รรม
ตามจังหวัดต่างๆ เกิดการรวมกลุม่ กันมีลกั ษณะทัง้ ทีเ่ ป็น
กลุม่ ชุมชน กิจการ บริษทั องค์กรเครือข่าย เพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ
มีสถานทีเ่ ป็นทรัพย์สนิ ของส่วนกลางเพือ่ ท�ำกิจกรรมร่วมกัน
มีวดั ทีช่ าวอโศกเรียกว่า “พุทธสถาน” และ “สังฆสถาน”
กระจายอยู่ 9 แห่ง  ชุมชนชาวอโศก พยายามด�ำเนินชีวติ
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พึง่ ตนเองในด้านต่างๆ ให้
มากทีส่ ดุ   ถือศีล 5 เป็นอย่างต�ำ 
่ รับประทานอาหารมังสวิรตั ิ
ไม่มอี บายมุข ปฏิบตั ติ นตามแนวทาง “บุญนิยม”  คือ ลดละ
กิเลส เสียสละ ขยัน สร้างสรรค์ เอือ้ เฟือ้ แบ่งปัน สมาชิก
ชุมชนจะแบ่งหน้าทีก่ นั ตามทีต่ นเองมีความสามารถและ
ความเหมาะสมเพือ่ ท�ำงานให้สว่ นกลางโดยไม่มคี า่ ตอบแทน
งานประเพณีประจ�ำปี ชาวอโศกมีงานในรอบปี
10 งาน ซึง่ จัดขึน้ ตามชุมชนในภูมภิ าคต่างๆ ในเครือข่ายชาว
อโศก คือ (1) งานปีใหม่ (2) งานเพือ่ ฟ้าดิน (3) งานฉลอง
หนาว (4) งานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฎิหาริย์ (5) งานปลุก
เสกพระแท้ๆ ของพุทธ (6) งานคืนสูเ่ หย้าเข้าคืนถ�ำ้ สัมมา
สิกขา  (7) งานโฮมไทวังและท�ำบุญหมูบ่ า้ น (8) งานอโศก
ร�ำลึก และบูชาพระบรมสารีรกิ ธาตุ  (9) งานมหาปวารณา
(10) งานโรงบุญมังสวิรตั ิ งานประเพณีประจ�ำปีเหล่านี้ มี
คุณค่าทางจิตใจ การรักษาเอกภาพและความเหนียวแน่น
มัน่ คงในหมูก่ ลุม่ ของชาวอโศก  ในแต่ละงานมีการปลูกฝังวิถี
ชีวติ ค่านิยม ด้วยการแสดงธรรม และกิจกรรมอืน่ ๆ

รูปแบบการเรียนรูข้ องชาวอโศก ทีส่ ำ� คัญคือ การ
เรียนรูร้ ว่ มกันในชุมชน และการเรียนรูใ้ นรูปแบบอืน่ ๆ ร่วม
กับเครือข่าย ซึง่ มีหลายรูปแบบ ดังนี้ (1) การอบรมธรรมะที่
จัดขึน้ ตามพุทธสถานต่อเนือ่ งทุกปีจนเป็นประเพณี (2) การ
เรียนรูจ้ ากปากต่อปาก (3) การแสดงธรรม เผยแพร่กจิ กรรม
ชาวอโศกผ่านสือ่ โทรทัศน์ ของชาวอโศก (4) การถ่ายทอด
วิทยุ (5) มีการจัดพิมพ์หนังสือออกเผยแพร่ (6) การออก
วารสารชาวอโศก (7) หนังสือพิมพ์ชาวอโศก (8) จัดท�ำวีซดี ี
ธรรมะ (9) การเผยแพร่ธรรมะผ่านสือ่ อินเทอร์เน็ต (10)
เพลง สือ่ สาระธรรมะ (11) การให้โอวาทจากนักบวช ในที่
ประชุม (12) การแสดงละคร (13) โศลกธรรม (14) บทกลอน
(15) มีการตัง้ ชือ่ เพือ่ เป็นกรรมฐานในการปฏิบตั ธิ รรม (16)
การเข้าร่วมกับกลุม่ พันธมิตรประชาชนเพือ่ ประชาธิปไตย ใน
การเคลือ่ นไหวทางการเมืองภาคประชาชน
ชุมชนราชธานีอโศก เป็นชุมชนชาวอโศก ทีเ่ น้น
การถือศีลปฏิบตั ธิ รรม ด�ำรงอยูแ่ ละพัฒนาได้ดว้ ยความ
ศรัทธาทีม่ ตี อ่ ผูน้ ำ 
� การยอมรับในวิถชี วี ติ และหลักศีลธรรมที่
ตรงกัน การผสมผสานความหลากหลายของภูมปิ ญ
ั ญาชาว
บ้าน วิทยาการสมัยใหม่และความรูจ้ ากในต�ำรา  ระบบบ้าน
วัดโรงเรียนมีการประสานกลมกลืนเป็นอันหนึง่ อันเดียวกัน
ความรู้ ภูมปิ ญ
ั ญาและประสบการณ์ได้จาก (1) พ่อแม่
ครอบครัว ในเรือ่ งคุณธรรม จริยธรรม การด�ำเนินชีวติ (2)
ความรูแ้ ละภูมปิ ญ
ั ญาทีไ่ ด้รบั จากชุมชนท้องถิน่ เดิมของแต่ละ
คน (3) การได้รบั การศึกษาจากครูบาอาจารย์ ทัง้ ในและนอก
สถานศึกษา (4) ความรูแ้ ละภูมปิ ญ
ั ญาจากการศึกษาปฏิบตั ิ
ธรรม โดยเฉพาะธรรมะทีไ่ ด้รบั จากสมณะโพธิรกั ษ์  สมณะ
สิกขมาตุ ความรูแ้ ละภูมปิ ญ
ั ญาทีม่ ผี ลต่อชาวชุมชนมากทีส่ ดุ
คือ การเรียนรูเ้ พือ่ การพัฒนาจิตใจ ซึง่ มีผลต่อ ในการพัฒนา
ความรูค้ วามสามารถของตนเอง ในการใช้ชวี ติ การประกอบ
การงาน การช่วยเหลือสังคม  การบริหารจัดการชุมชนและ
ร่วมกับเครือข่ายชาวอโศกอย่างเข้มแข็งต่อเนือ่ ง และระบบ
ส่วนกลางแบบสาธารณโภคีชว่ ยสร้างวงจรเสริมแรงให้มที นุ
ด้านต่างๆ ในการประกอบกิจกรรม กิจการเพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ
อุปสรรค คือ การเคลือ่ นไหวชัดเจนทางการเมือง ถูกจัดให้
อยูฝ่ า่ ยตรงข้ามกับชุมชนส่วนใหญ่ทอี่ ยูร่ อบข้าง
3. การบูรณาการรูปแบบใหม่ของชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ มีขนั้ ตอนพอสรุปได้ ดังนี้
ขัน้ ตอนที1่ การบูรณาการรูปแบบองค์ความรูแ้ ละ
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ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของชุมชนราชธานีอโศกจากวิเคราะห์
สังเคราะห์บรู ณาการ เพือ่ ให้ได้ภาพรวมของรูปแบบองค์
ความรูแ้ ละ  ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ น�ำมาบูรณาการ เป็นรูปแบบ
ใหม่ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทีส่ ามารถน�ำไปปรับใช้ได้กบั
ชุมชนทัว่ ไป  มีขอ้ ค้นพบ ดังนี้
(1) แหล่งความรูช้ มุ ชน แบ่งออกเป็น องค์กรชุมชน และ สือ่   
(2) แหล่งภูมปิ ญ
ั ญาชุมชน แบ่งออกเป็น คน และ กิจกรรม
อืน่ ๆ
(3) ความสัมพันธ์ บ้านวัดโรงเรียน กับ แหล่งความรูแ้ ละ
แหล่งภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่   คือ โรงเรียนเป็นแหล่งความรู  ้ วัด
เป็นแหล่งภูมปิ ญ
ั ญา  บ้านเป็นได้ทงั้ แหล่งความรูแ้ ละแหล่ง
ภูมปิ ญ
ั ญา
การบูรณาการรูปแบบองค์ความรูแ้ ละภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิน่ ของชุมชน ราชธานีอโศก บูรณาการจากผลการ
ส�ำรวจปัจจัยและกระบวนการขององค์ความรูแ้ ละภูมปิ ญ
ั ญา

ท้องถิน่ องค์ความรูแ้ ละภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของชุมชนราชธานี
อโศกทีไ่ ด้จากเครือ่ งมือหลายประเภท และข้อค้นพบ น�ำมา
ประกอบ ในการสร้างรูปแบบองค์ความรูแ้ ละภูมปิ ญ
ั ญาท้อง
ถิน่ ของชุมชนฯ
ขัน้ ตอนที2่ การบูรณาการรูปแบบใหม่ของชุมชน
แห่งการเรียนรู้ เกิดจากการน�ำรูปแบบองค์ความรู้และ
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของชุมชนราชธานีอโศกตามขัน้ ตอนที่ 1
ประกอบการวิเคราะห์ จากเครือ่ งมือหลายประเภท การศึกษา
เอกสาร การศึกษาปัญหาชุมชน กระบวนการแก้ไขปัญหา
ของชุมชน ประกอบกับความเป็นไปได้ของชุมชนในการใช้
ความรูแ้ ละภูมปิ ญ
ั ญาเพือ่ การพัฒนาชุมชน และ การด�ำเนิน
ชีวติ โดยใช้แนวคิดเกีย่ วกับความรูใ้ นตัวคน ทีส่ งั่ สมเป็น
ปัญญาพละ ท�ำให้พน้ จากภัยต่างๆ ซึง่ รูปแบบทีส่ งั เคราะห์
และบูรณาการได้ สามารถน�ำมาปรับใช้ได้กบั ชุมชนทัว่ ไป
และชุมชนชาวอโศก ตามภาพ 2

ภาพ 2 รูปแบบใหม่ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ ทีใ่ ช้ได้กบั ชุมชนทัว่ ไปและชุมชนชาวอโศก
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4.  รูปแบบใหม่ของชุมชนแห่งการเรียนรู  ้ ทีใ่ ช้ได้
กับชุมชนทัว่ ไปและชุมชนชาวอโศก   คือการถ่ายทอดความ
รูข้ องชุมชน ได้จากทางโรงเรียนเป็นหลัก ส่วนหนึง่ ได้มาจาก
ชุมชน ซึง่ แหล่งความรูแ้ บ่งออกเป็น องค์กรชุมชนและสือ่
ต่างๆ ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของชุมชนได้จากวัดเป็นหลัก ส่วน
หนึง่ ได้มาจากชุมชน ซึง่ แหล่งภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ แบ่งออกเป็น
คนและกิจกรรมอืน่ ๆ กระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ มีหลาย
วิธี ทีส่ ำ� คัญคือ เมือ่ รับความรูม้ าแล้ว ต้องลงมือปฏิบตั จิ ริง
จะท�ำให้เกิดความรูด้ ว้ ยปัญญา  แล้วพัฒนาความรูใ้ นระดับ
ทีส่ งู ขึน้ กระบวนการพัฒนาภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ มีหลายวิธี ที่
ส�ำคัญคือ ปัญญาที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติ ท�ำให้เกิด
ภูมปิ ญ
ั ญาทีฝ่ งั ลึกลงในตัวคน น�ำมาใช้ในวิถกี ารด�ำเนินชีวติ
ท�ำให้เกิดเป็นพลังปัญญา เรียกว่า ปัญญาพละ ซึง่ จะท�ำให้
พ้นจากภัย คือปัญหาทีม่ อี ยู่  
กระบวนการพัฒนาประกอบด้วย การประสานกัน
อย่างกลมกลืนและเป็นอันหนึง่ อันเดียวกันระหว่างบ้านวัด
โรงเรียน การรวมกลุม่ ของคนในชุมชน ผูม้ หี น้าทีใ่ นการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ต้องพัฒนา
คุณธรรมและประสบการณ์ให้สามารถเป็นแบบอย่างทีด่ ไี ด้  
กิจกรรมการรวมกลุม่ ต้องเป็นกิจกรรมทีช่ าวชุมชนได้รบั ผล
ประโยชน์รว่ มกัน มีววิ ฒ
ั นาการจนเกิดกิจกรรมทีห่ ลากหลาย
แต่ละกิจกรรมมีความเชือ่ มโยง เอือ้ เกือ้ หนุนกัน จะสามารถ
รวมคนได้ เป็นช่องทางให้ผทู้ มี่ คี วามรูแ้ ละภูมปิ ญ
ั ญาอยูใ่ น
ตัว ได้แสดงบทบาทในการถ่ายทอดแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ชุมชน
ร่วมกันรับผิดชอบในการดูแลเด็ก ผูส้ งู อายุและผูเ้ จ็บป่วย
ภายในชุมชน การคัดกรองความรูจ้ ากภายนอกต้องยึดหลัก
ผลประโยชน์ทเี่ ป็นของชาวชุมชนและส่วนรวมและใช้การ
วิจยั ร่วมด้วย การน�ำแนวคิดทีป่ ระสบความส�ำเร็จแล้วมาปรับ
ใช้และพัฒนา ปัจจัยและกระบวนการดังกล่าวส่งผลให้เกิด
การน�ำความรูแ้ ละภูมปิ ญ
ั ญาทีม่ อี ยูใ่ นตัวคนออกมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ เกิดการฟืน้ ฟู  ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ขึน้ มาใหม่ คือ (1)
เคารพผูม้ คี ณ
ุ ธรรม รูค้ ณ
ุ ค่าและเคารพผูม้ ภี มู ปิ ญ
ั ญาและ
ประสบการณ์สงู (2) การเอือ้ เฟือ้ เกือ้ กูลแบ่งปันกันภายใน
ชุมชน และเครือข่าย (3) เกิดการช่วยเหลือกันท�ำงาน (4)
เกิดความสัมพันธ์กนั ภายในชุมชนกลายเป็นความรักความ
อบอุน่ มีมติ รภาพ เช่นเดียวกับระบบเครือญาติ   

อภิปรายผลการวิจยั

จากผลการวิจัย มีประเด็นที่น่าสนใจที่น�ำมา
อภิปรายผล ได้ดงั นี้
(1) ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ มีแหล่งทีม่ า 2 แหล่งใหญ่ๆ
คือ คน และกิจกรรมต่างๆ คน จึงเป็นแหล่งภูมปิ ญ
ั ญาที่
ส�ำคัญ เนือ่ งจากเป็นการถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญาทีม่ อี ยูใ่ นตัว
บุคคล ส่งผ่านให้บคุ คล ทัง้ โดยตัง้ ใจและไม่ได้ตงั้ ใจ นอกจาก
ถ่ายทอดผ่านกระบวนการเรียนรูแ้ ล้ว ยังมีวธิ ซี มึ ซับจากการ
อยู่ใกล้ชิดโดยไม่รู้ตัว ตั้งแต่เกิดได้รับการถ่ายทอดจาก
ครอบครัว พ่อแม่ ญาติผใู้ หญ่ ทีค่ อย ขัดเกลา อบรม สัง่ สอน
ลูกหลาน ให้เป็นคนดีมศี กั ยภาพ จากนัน้ ได้เรียนรูจ้ ากผูน้ ำ 
�
เช่น พระ ผูอ้ าวุโสในชุมชน  สอดคล้องกับงานวิจยั ของ วรา
ภรณ์ หลวงมณี (2544) ทีพ่ บว่า แหล่งสารสนเทศ ภูมปิ ญ
ั ญา
ชาวบ้านส่วนใหญ่ คือ แหล่งบุคคล ศูนย์เรียนรูข้ องเครือข่าย
และแหล่งสารสนเทศทีเ่ ป็นสือ่ ใกล้ตวั รูปแบบการจัดการ
สารสนเทศทีเ่ หมาะสมกับการท�ำงานในลักษณะเครือข่าย
ได้แก่ การจัดหาและผลิตสารสนเทศภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้านจาก
ตัวบุคคล สือ่ สิง่ พิมพ์ สือ่ อิเล็กทรอนิคส์ และนักวิชาการ  จาก
การวิจยั ของ ศิรานุช อ่อนอ้น (2548) พบว่า การดูแลรักษา
สุขภาพแบบดัง้ เดิมและสืบทอดกันมาได้รบั การถ่ายทอด
ภูมปิ ญ
ั ญามาจากบรรพบุรษุ โดยครอบครัว เครือญาติ และ
เพือ่ นบ้าน นอกจากนัน้ ได้เรียนรูจ้ ากผูน้ ำ 
� เช่น พระ ผูอ้ าวุโส
ทั้งภายในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง ซึ่งเป็นผู้รู้หรือมี
ภูมปิ ญ
ั ญาในการรักษาสุขภาพ   สอดคล้องกับแนวคิดของ
วิจารณ์ พานิช ทีใ่ ห้ความส�ำคัญและคุณค่าความรูใ้ นตัวคน
ว่า ความรูใ้ นตัวคนไม่สามารถเสนอออกมาเป็นค�ำพูดได้
ทัง้ หมด การเห็นคุณค่า และรูจ้ กั น�ำพลังปัญญาทีม่ อี ยูใ่ นตัว
คนมาสร้างคุณค่าและมูลค่า จะเคารพและให้เกียรติคนทุก
ระดับ เป็นพืน้ ฐานของสังคมสมานฉันท์ และ ภราดรภาพ
สังคมใด ชุมชนใด หรือองค์กรใดสร้างสรรค์บรรยากาศเช่น
นีไ้ ด้ จะเกิดพลังชุมชนทีย่ งิ่ ใหญ่ (วิจารณ์   พานิช,  2554)
และงานวิจยั ของ ประดินนั ท์ อุปรมัย (2549) ได้กล่าวถึง
ความส�ำคัญของความรู้ในตัวคนว่า ความรู้ที่ได้รับจาก
บรรพบุรษุ และความรูท้ เี่ พิม่ พูนขึน้ จากการค้นพบด้วยตนเอง
เป็นความรูใ้ นตัวคน เมือ่ ผูม้ คี วามรูเ้ หล่านัน้ เสียชีวติ ความรู้
เหล่านัน้ ก็สญ
ู หายไปด้วย
ข้อสรุปเชิงทฤษฎี ผลการศึกษาเกีย่ วกับแหล่ง
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่   ทีเ่ ป็นทรัพยากรบุคคล  อธิบายโดยทฤษฎี
การเรียนรูจ้ ากสังคม (Social Cognitive Theory) ทีก่ ล่าวว่า
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พฤติกรรมของมนุษย์ เกิดขึน้ และเปลีย่ นแปลงไปเนือ่ งจาก
ปัจจัยทางสภาพแวดล้อมและปัจจัยส่วนบุคคลร่วมกัน จาก
การเรียนรูโ้ ดยการสังเกต หรือการเลียนแบบพฤติกรรมของ
ตัวอย่าง (Bandura, 1986)
(2)  องค์ความรูแ้ ละภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ถ่ายทอด
พร้อมไปกับการปฏิบตั เิ สมอ ซึง่ ต่างจากความรูใ้ นต�ำรา เช่น
การถ่ายทอดความรูเ้ รือ่ งการท�ำมาหากิน เริม่ ต้นจากการ
สังเกตจากผูม้ อี าชีพเดิม เมือ่ สงสัยจะซักถามแล้วน�ำไปปฏิบตั ิ
เมือ่ มีขอ้ สงสัยอีกจะซักถามซ�ำ้ และน�ำไปปฏิบตั ิ จนช�ำนาญ
สามารถประกอบอาชีพได้ การพัฒนาด้านจิตใจก็เช่น
เดียวกัน ต้องผ่านการเรียนรูจ้ ากการลงมือปฏิบตั ิ เริม่ จากการ
รักษาศีล สัง่ สมเป็นสมาธิ และน�ำมาซึง่ ปัญญา ซึง่ ต้องมีผรู้ ู้
คอยสัง่ สอนให้คำ� แนะน�ำอย่างต่อเนือ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พจนา เอือ้ งไพบูลย์
(2546) ทีพ่ บว่า กิจกรรมการเรียนรูห้ ลายลักษณะร่วมกัน ที่
ท�ำให้ศกั ยภาพของชุมชนเพิม่ ขึน้ ได้แก่ การเรียนรูจ้ ากการ
ปฏิบตั ใิ นชีวติ ประจ�ำวัน การสนทนา พบปะหารือ และ
ประชุ ม การสั ง เกตผลของกิ จ กรรม การถ่ า ยทอด      
ภูมปิ ญ
ั ญาของปราชญ์ชาวบ้าน การฝึกอบรมและดูงานใน
พืน้ ที่จริง   การเรียนรูผ้ า่ นสือ่ ต่างๆ และการเป็นแหล่ง
ถ่ายทอดความรูข้ องชุมชน  จากการวิจยั ของ ทรงศิริ สาประ
เสริฐ (2541) พบว่า การถ่ายทอดความรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญาชาวบ้าน
ใช้วธิ กี ารบอก ให้ผเู้ รียนเป็นผูถ้ าม ท�ำให้ดแู ละให้ปฏิบตั ดิ ว้ ย
ตนเอง และมีความเห็นว่าวิธกี ารทีด่ ที สี่ ดุ ในการถ่ายทอด
ความรูค้ อื การให้ผเู้ รียนลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง และทรงคุณ
จันทจร (2544) พบวิธกี ารถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญาพืน้ บ้าน คือ
ผ่านทางพิธกี รรม ผ่านการให้ลงมือปฏิบตั จิ ริง หลักค�ำสอนใน
พุทธศาสนา การแลกเปลีย่ นประสบการณ์ นิทานพืน้ บ้าน
ลองผิดลองถูก จารีตกฎเกณฑ์ขอ้ ห้าม และการแอบจดจ�ำและ
แอบปฏิบตั ทิ เี่ รียกว่า ครูพกั ลักจ�ำ  
ข้อสรุปเชิงทฤษฎีตรงกันทฤษฎีปฏิบตั นิ ยิ ม (Pragmatism) ทีม่ หี ลักการว่า บุคคลจะเรียนรูใ้ นสิง่ ใดนัน้ ประการ
แรกต้องมีการปฏิบตั ิ และการสังเกตผลทีจ่ ะเกิดขึน้ จากนัน้
จะมีความเห็น และความรูต้ ามมา เป็นสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องระหว่าง
มนุษย์กบั สิง่ แวดล้อม สติปญ
ั ญาหรือความรูเ้ ป็นสิง่ ทีช่ ว่ ยให้
มนุษย์บรรลุเป้าหมายของชีวติ ความรูเ้ กิดจากประสบการณ์
ซึง่ มีการเปลีย่ นแปลง  ไม่ตายตัว สามารถน�ำมาปฏิบตั ใิ ห้เกิด
ผลจนเป็นทีพ่ งึ พอใจได้ (วุฒชิ ยั   อ่องนาวา,  2552)

(3)  การปฏิบตั ศิ ลี และก�ำลังปัญญา ชุมชนทีไ่ ด้รบั
ความเดือนร้อนอยูท่ กุ วันนี้ เกิดจากความบกพร่องในศีล หาก
บุคคล ครอบครัว หรือชุมชน ได้รบั ความเดือดร้อนให้กลับ
มาทบทวนศีลแต่ละข้อ ในจ�ำนวนศีล 5 ข้อทีพ่ งึ มี แล้วท�ำการ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ก็จะได้ความสุขกลับคืนมาได้ ดังค�ำ
กล่าวทีว่ า่ “ศีลน�ำสุขมาให้” เมือ่ ปฏิบตั ศิ ลี ได้ดจี ะสัง่ สมเป็น
สมาธิ คือความตัง้ มัน่ ส่งผลให้เกิดปัญญาสามารถแก้ไข
ปัญหา และพัฒนาชุมชนไปได้อย่างถูกทาง
พระพุทธศาสนา ได้สอนไว้วา่ การมีกำ� ลังปัญญา
จะส่งผลให้พน้ จากภัย คือ   ไม่ไปสูท่ างเสือ่ ม  จะไม่มภี ยั เนือ่ ง
ด้วยการเลีย้ งชีพ   ซึง่ ปรากฏในพระไตรปิฎกว่า ก�ำลัง 4
ประกอบด้วย (1) ปัญญาพละ (ก�ำลังของปัญญา) (2) วิรยิ
พละ (ก�ำลังของความเพียร) (3) อนวัชชพละ (ก�ำลังของการ
งานอันไม่มโี ทษ)  (4) สังคหพละ (ก�ำลังของการสงเคราะห์)  
เมือ่ มีกำ� ลัง 4 นี้ ย่อมพ้นภัย 5 คือ (1) อาชีวกิ ภัย (ภัยเนือ่ ง
ด้วยการเลีย้ งชีพ) (2) อสิโลกภัย (ภัยจากการติเตียน) (3) ปริ
สสารัชชภัย (ภัยทีส่ ะทกสะท้านในบริษทั ) (4) มรณภัย (ภัย
จากความตาย) (5) ทุคติภยั (ภัยทีไ่ ปสูน่ รกทางเสือ่ ม) (พระ
ไตรปิฎกเล่ม 23 “พลสูตร” ข้อ 209) (พระไตรปิฎกภาษาไทย
ฉบับหลวง,  2525)
สอดคล้องกับ วิจารณ์ พานิช  ทีก่ ล่าวถึงคุณค่า
ของการรับความรู้ ไปในทางที  ่ ก่อประโยชน์ ดังนี้ (1) การ
ยกระดับความรู้ เกิดความรูค้ วามเข้าใจวิธกี ารปฏิบตั งิ าน
ความรูท้ ไี่ ด้รบั ก็จะเป็นความรูท้ ยี่ กระดับขึน้ จากเดิม (2)
มิตรภาพ ภราดรภาพ ความเคารพนับถือระหว่างกัน ในหมู่
ผูเ้ ข้าร่วมกระบวนการ อันจะน�ำไปสูก่ ารเป็นพันธมิตร หรือ
เครือข่ายแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ต่อเนือ่ งยาวนาน  (3) ความรูส้ กึ
มัน่ ใจตนเอง เห็นคุณค่าของตนเอง และคุณค่าของการ
ท�ำงานร่วมกัน ของกลุม่ ผูม้ คี วามส�ำเร็จหรือผลงานเด่น อัน
จะน�ำไปสูค่ วามมัน่ ใจทีจ่ ะทดลองหรือสร้างสรรค์วธิ ที ำ� งาน
ใหม่ๆ ต่อไปอีก (4) ความอ่อนน้อมถ่อมตน เห็นข้อจ�ำกัดของ
ตน เห็นคุณค่าของการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ทัง้ ในกลุม่ ผูม้ ผี ล
งานเด่น และในกลุม่ ผูข้ อเรียนรู้ (5) บรรยากาศเชิงบวก
ชืน่ ชมยินดี เห็นคุณค่าซึง่ กันและกัน รักนับถือกันภายใน
ชุมชนเพิม่ ขึน้ เป็นพลังทีม่ ชี วี ติ ส่งผลต่อเนือ่ ง (วิจารณ์ พา
นิช,  2554)
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ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการน�ำรูปแบบใหม่ ของชุมชน
แห่งการเรียนรูไ้ ปใช้
1.1 รูปแบบใหม่ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ ให้ความ
ส�ำคัญกับคุณธรรมในตัวคน ในการด�ำเนินกิจกรรมชุมชน
และการประพฤติปฏิบตั ขิ องคนในชุมชน รัฐบาลควรให้มกี าร
รือ้ ฟืน้ วิชาหน้าทีพ่ ลเมืองและศีลธรรมกลับมาใช้อกี เพือ่ เป็น
พืน้ ฐานในการให้กบั เด็กและเยาวชน ทีจ่ ะเป็นพลเมืองทีด่ ี
ของชาติในอนาคต
1.2 ชุมชนราชธานีอโศก ร่วมกับเครือข่ายในการ
จัดงานอบรมธรรมะโดยจัดเป็นประเพณีทกุ ปี ได้แก่ งานปลุก
เสกพระแท้ๆของพุทธ  งานวิชชาลัยบรรดาบัณฑิตบุญนิยม  
(ว.บบบ.)  ชุมชนทัว่ ไปควรมีเครือข่าย จัดอบรม เรือ่ งความ
รูแ้ ละคุณธรรม โดยเน้นการถ่ายทอดจาก ทรัพยากรบุคคลที่
มีอยูใ่ นท้องถิน่    คือผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถประสบการณ์
และ ผูม้ คี ณ
ุ ธรรมในระดับชุมชน มาถ่ายทอดความรูแ้ ละ
ภูมิปัญญาให้กับชาวชุมชน เพื่อสืบทอดองค์ความรู้และ
ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ โดยจัดเป็นประเพณีทกุ ปี ใช้เวลาอบรม
ประมาณ 5-7 วัน
1.3 ชุมชนราชธานีอโศกมีฐานงาน เป็นสถานทีใ่ ห้
นักเรียน นักศึกษาได้ศกึ ษาเรียนรู  
้ ทีผ่ า่ นมาเน้นด้านการ

ปฏิบตั ิ การบูรณาการด้านวิชาการในฐานงานยังไม่สมบูรณ์
เท่าทีค่ วร แต่ละฐานงานควรร่วมมือกันระหว่างผูป้ ฏิบตั ิ ฝ่าย
วิชาการ ฝ่ายสือ่ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์แก่ผเู้ รียนให้มากทีส่ ดุ
ฐานงานหรือกิจกรรมชุมชนทัว่ ไปซึง่ มีภาคปฏิบตั อิ ยูแ่ ล้ว  ควร
เสริมด้านวิชาการไปด้วย เพือ่ เป็นแหล่งเรียนรูใ้ ห้กบั ชาว
ชุมชนและผูท้ สี่ นใจความรูด้ า้ นวิชาการให้ได้ประโยชน์
1.4 ชุมชนราชธานีอโศก และชุมชนชาวอโศก
ทั่วไป ผู้ใหญ่และเยาวชนในชุมชนร่วมกันการดูแลเด็ก
เยาวชน ผูส้ งู อายุ ผูเ้ จ็บป่วยในชุมชน โดยถือเสมือนเป็นคนใน
ครอบครัวเดียวกัน   ชุมชนทัว่ ไปควรร่วมกันดูแลบุคคลดัง
กล่าว และช่วยเหลือกันในรูปของกองบุญสวัสดิการ
     2. ข้อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ควรวิจยั บทบาทผูน้ ำ� ในการขับเคลือ่ นการน�ำ
องค์ความรูแ้ ละภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ มาปรับใช้ในชุมชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2.2 ควรศึกษากระบวนการเรียนรูค้ วบคูก่ บั การ
ปฏิบตั ขิ องชุมชนเป็นรายบุคคลและกลุม่ บุคคล
2.3 ควรมีการวิจยั เพือ่ ยกระดับศูนย์เรียนรูช้ มุ ชน
เกีย่ วกับกระบวนการน�ำองค์ความรูช้ มุ ชน และภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิน่ มาถ่ายทอดแก่ผเู้ ข้ารับการอบรม ผูม้ าศึกษาดูงานใน
ชุมชน โดยการประสานงานกันระหว่าง บ้านวัดโรงเรียน
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