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คาสาคัญ : การจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้,วิถีเมืองเพชร,ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สุ วุฒิ วรวิท ย์พิ นิต : การพัฒนารู ปแบบการจัดการศู นย์ก ารเรี ย นรู ้ วิถี เมื องเพชรตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ : ผศ.ดร.วรรณวีร์ บุญคุม้ และ
รศ.ดร.นริ นทร์ สังข์รักษา. 337 หน้า.
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั และพัฒนา มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และความ
ต้องการในการจัดตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) พัฒนา
รู ป แบบการจัดการศู นย์ก ารเรี ย นรู ้ วิถีเมื องเพชร ตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพีย ง 3) ทดลองใช้
รู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชร ตามปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง 4) ประเมินและ
ปรั บปรุ งรู ปแบบการจัดการศู นย์การเรี ยนรู ้ วิถีเมื องเพชร ตามปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง พื้นที่
ในการศึกษา จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มตัวอย่างได้แก่ พระสงฆ์ ครู ผูน้ าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน จานวน
379 คน เก็บรวบรวมข้อมูลในเดือนพฤษภาคม 2558 – กรกฎาคม 2559 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ
ใช้การวิเคราะห์ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ขอ้ มูล
เชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการวิจยั พบว่า 1) ศูนย์การเรี ยนรู ้เมืองเพชร ส่ วนใหญ่เป็ นหมู่บา้ นที่อยู่ท่ามกลางหุ บเขา
และติ ดทะเล ประชาชนส่ วนใหญ่ มี อาชี พทางการเกษตรและปศุ สั ตว์ และมี การดาเนิ นชี วิตตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง และสนใจที่จะรู ้ แสวงหาความรู ้ ใหม่เสมอ ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนแบบวิถี
เมืองเพชรของจังหวัดเพชรบุรี ยังมีบทบาทในการให้ความรู ้ และพัฒนาคุณภาพชี วิตของราษฎรในพื้นที่
และนอกพื้นที่ 2) รู ปแบบการจัดการศู นย์การเรี ยนรู ้ วิถีเมื องเพชร ตามปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงที่
พัฒนาขึ้ น คื อ “PETCH Model” มี 5 องค์ประกอบย่อย ได้แก่ Participation (การมี ส่วนร่ วม) Economy
(เศรษฐกิ จ) Technology (เทคโนโลยี) Community (ชุ มชน) และ Human wisdom (เป้ าหมายแห่ งมนุ ษย์)
3) ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้ วิถีเมื องเพชร ตามปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
ผลการทดลอง พบว่ารู ปแบบการพัฒนาจะต้องด าเนิ นควบคู่ ไปกับภู มิ ปั ญญาเป็ นความรู ้ ด้ งั เดิ ม อัน
ประกอบไปด้วยคุณธรรม ซึ่ งสอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้าน ไม่ได้แบ่งแยกเป็ นส่ วน ๆ หากแต่
ทุกอย่างมีความสัมพันธ์กบั การทามาหาเลี้ยงชี พ และ 4) และการประเมินและปรับปรุ งรู ปแบบการจัดการ
ศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่าภาพรวมอยูร่ ะดับมาก
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This research and development aimed to 1) study the basic information and need for
establish Study Center of Sufficiency Economy According to His Majesty's Initiative at Phetchaburi
2) develop a management of Study Center of Sufficiency Economy According to His Majesty's
Initiative at Phetchaburi 3) apply Study Center of Sufficiency Economy According to His Majesty's
Initiative at Phetchaburi, and 4) evaluate and improve Study Center of Sufficiency Economy
According to His Majesty's Initiative at Phetchaburi. The participants were composed of priests,
teachers, community leaders, scholars. The data were collected during May 2016 - July 2017, and
analysed by frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation, and content analysis.
The results showed that 1) Most Study Centers of Sufficiency Economy According to His
Majesty's Initiative at Phetchaburi were set up among the valley and closed to the sea. People were
farmers and livestocks. They lived with the Sufficiency Economy According to His Majesty’s
Initiative concept and seeked for the new knowledge. Study Center of Sufficiency Economy
According to His Majesty's Initiative at Phetchaburi also provided the knowledge and developed the
quality of life of people in this area and outside. 2) “PETCH Model” was the management model for
the Study Center of Sufficiency Economy According to His Majesty’s Initiative. PETCH model was
composed of five components (Participation, Economy, Technology, Community and Human
wisdom) 3) PETCH model must work together with moral, which was traditional knowledge of
people in this area. It also correlated to the traditional life style of people, which blended to their
work and living. 4) The results of evaluated and improved Study Center of Sufficiency Economy
According to His Majesty's Initiative at Phetchaburi were presented in the high level.
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ผลการพัฒนา........................................................................................................
ผลการถอดบทเรี ยนการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง................................................................................
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136
142
192
202
213
220

บทที่
5 สรุ ป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ...............................................................................
สรุ ป.......................................................................................................................
อภิปรายผล............................................................................................................
ข้อเสนอแนะ.........................................................................................................
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจยั ครั้งต่อไป.........................................................
รายการอ้างอิง.................................................................................................................................
ภาคผนวก.......................................................................................................................................
ภาคผนวก ก....................................................................................................................
ภาคผนวก ข....................................................................................................................
ภาคผนวก ค....................................................................................................................
ภาคผนวก ง....................................................................................................................
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หน้ า
232
232
240
251
252
253
264
265
278
287
307
322
337

สารบัญตาราง
ตารางที่
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

11
12
13
14

หน้ า
สรุ ปขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research: R1)..............................................................
สรุ ปขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1)...................................................
สรุ ปขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (Research: R2)..............................................................
สรุ ปขั้นตอนที่ 4 (D2: Development E: Evaluate).................................................
จานวนและร้อยละของข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม………...
ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความความต้องการจัดการศูนย์
การเรี ยนรู ้ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งรายด้านและรายข้อ....................................
องค์ประกอบและที่มาขององค์ประกอบรู ปแบบ..................................................
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นต่อรู ปแบบการจัดการ
ศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดย
ผูท้ รงคุณวุฒิ .........................................................................................................
การประเมินผลการจัดอบรมการพัฒนารู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ี
เมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง..........................................
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลผลและลาดับที่ของความคิดเห็นของ
ผูร้ ับการอบรมการพัฒนาการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง..............................................................................
การดาเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้.................................................................
เปรี ยบเที ยบความรู ้ การอบรมก่อนและหลังการอบรมเกี่ ยวกับการจัดการศูนย์
การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง....................
การประเมินผลความพึงพอใจต่อรู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง .........................................................
ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลผลและลาดับที่ของความความ
พึงพอใจต่อรู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง .................................................................................................
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119
125
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129
139
140
194

198
203

205
209
213
215
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สารบัญแผนภูมิ
แผนภูมิที่
1
2
3
4
5
6
7
8

หน้ า
การสังเคราะห์แนวความคิดการพัฒนาการเรี ยนรู ้ในชุมชน..................................
กรอบแนวคิดการวิจยั ……………………………………....…………..….........
ขั้นตอนการดาเนิ นการวิจยั ………..………………....………..….….........
ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ความต้องการ.....................................................
ขั้นตอนการพัฒนารู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.................................................................
ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามเพื่อรับรองรู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ี
เมืองเพชรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง..................................
ร่ าง รู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง.................................................................................................................
การถอดบทเรี ยนการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง...........................................................................................
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24
111
114
116
121
124
196
231

สารบัญภาพ
ภาพที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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13
14

หน้ า
สัมภาษณ์ประธานศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนบ้านน้ าทรัพย์.........................................
ศูนย์การเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาตาลโตนดประธานศูนย์และปราชญ์ชาวบ้าน.................
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาตาลโตนด................................................................
กิ จ กรรมการเรี ย นรู ้ ภู มิ ปั ญ ญาตาลโตนดการท าขนมตาลแบบโบราณ ที่ ใ ช้
วัตถุดิบจากลูกตาลโตนด.......................................................................................
ผลิตภัณฑ์ของศูนย์การเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาตาลโตนด................................................
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตาบลชะอา อาเภอ
ชะอา จังหวัดเพชรบุรี............................................................................................
ป้ ายบอกทางไปฐานการเรี ยนรู ้ต่างๆ ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ ........................................................................................
ศึกษาสถานที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร อาเภอชะอา และศูนย์การ
เรี ยนรู ้ชุมชน........................................................................................................
สัมภาษณ์ คุณสารอง แตงพลับ ปราชญ์ชาวบ้านศูนย์การเรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชนบ้านไร่ ใหม่พฒั นา......................................................................................
แปลงสาธิตหญ้าแฝกภายในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร อาเภอชะอา
และศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน.....................................................................................
คุณสว่าง พันธ์วงษ์ ปราชญ์ชาวบ้านศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนบ้านบ่อหลวง กาลังให้
ความรู ้กบั เด็กนักเรี ยนที่เข้ามาศึกษาดูงาน.............................................................
เตาผลิตน้ าส้มควันไม้ภายในศูนย์การเรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ศูนย์
การศึกษาพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ........................................
แปลงหญ้าเนเปี ยภายในศูนย์การเรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ศูนย์การศึกษา
พัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ......................................................
ฐานการเรี ยนรู ้การทาเตาประหยัดพลังงาน ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนเศรษฐกิจ
พอเพียงเขากลิ้ง..................................................................................................
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สารบัญภาพ
ภาพที่
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

หน้ า
สัมภาษณ์ คุณปริ ญญา ศรี ธญ
ั ญแก้ว หัวหน้าเรื อนจาเขากลิ้ง ด้านภาพรวมของ
ศูนย์การเรี ยนรู ้.......................................................................................................
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นภายในศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนบ้านดอนผิงแดด........................
คุณชูชาติ วรรณขา ประธานศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนบ้านน้ าทรัพย์...........................
ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนบ้านน้ าทรัพย์ อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี..............
คุณดารณี เอื้อมเอ่ย ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นหนองจิก ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนบ้าน
หนองจิก................................................................................................................
เครื่ องจักสานที่ผลิตขึ้นภายในศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนบ้านหนองจิก.......................
สัมภาษณ์ คุณสานิตย์ อ่อนละมุน ประธานศูนย์การเรี ยนรู ้บา้ นวังพลับ................
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอชะอา จังหวัด
เพชรบุรี.................................................................................................................
ที่ทาการศูนย์การศึกษาห้วยทรายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ................
ภายในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ศูนย์การเรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชน อาเภอชะอา................................................................................................
ฐานการเรี ยนรู ้เตาประหยัดพลังงาน ศูนย์การเรี ยนรู ้เรื อนจาเขากลิ้ง.....................
ป้ายศูนย์การเรี ยนรู ้บา้ นดอนผิงแดด......................................................................
ป้ ายศูนย์การเรี ยนรู ้หมู่บา้ นเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านน้ าทรัพย์
จังหวัดเพชรบุรี.....................................................................................................
ป้ายศูนย์การเรี ยนรู ้ และร้านค้าชุมชน บ้านหนองจิก............................................
สับปะรดกวนหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อให้กบั ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนบ้าน
วังพลับ โดยใช้วตั ถุดิบที่ปลูกขึ้นในพื้นที่ดอนขุนห้วย..........................................
คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีทางการเกษตร ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนอาเภอชะอา................................
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สารบัญภาพ
ภาพที่
31
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39
40
41
42
43
44
45
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48

หน้ า
คุณอุ๋ย นวมนิ่ม ปราชญ์ชาวบ้าน...........................................................................
เตาผลิตน้ าส้มควันไม้ภายในบริ เวณศูนย์การเรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
ตาบลไร่ ใหม่พฒั นา...............................................................................................
คุณเชิด เหมือนจันทร์ ปราชญ์ชาวบ้าน..................................................................
ป้ายศูนย์การเรี ยนรู ้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ บ้านดอนผิงแดด...........
เรื อนลาว ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนบ้านหนองจิก.................................................
ไร่ น่าสวนผสม ภายในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ศูนย์การเรี ยนรู ้
ชุมชนอาเภอชะอา.................................................................................................
ภายในศาลาเผยแพร่ องค์ความรู ้ ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนบ้านบ่อหลวง....................
แปลงสาธิ ตทางการเกษตร ศูนย์การเรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
ไร่ ใหม่พฒั นา........................................................................................................
ศาลาเผยแพร่ องค์ความรู ้เกี่ยวกับการประมงน้ าจืด................................................
ทางเข้าฟาร์ มเลี้ยงสัตว์ ภายในศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนเขากลิ้ง.................................
ภายในศาลาเผยแพร่ องค์ความรู ้ ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนบ้านดอนผิงแดด................
ฐานการเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาหัตถกรรม ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนบ้านหนองจิก..............
คุณนพพร อ่อนละมุน ผูด้ ูแลศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน บ้านวังพลับ...........................
ผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์คุณจรู ญ นวลพลอย ปราชญ์ชาวบ้านศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน
บ้านบ่อหลวง อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี...........................................................
ผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์คุณชูชาติ วรรณขา ประธานศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนบ้านน้ าทรัพย์
อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี.....................................................................
ผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์คุณศานิตย์ อ่อนละมุน ประธานศูนย์การเรี ยนรู ้บา้ นวังพลับ
อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี...............................................................................
ผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์คุณดารณี เอื้อมเอ่ย หัวหน้าศูนย์การเรี ยนรู ้บา้ นหนองจิก
อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี...............................................................................
ผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์คุณสารอง แตงพลับ ปราชญ์ชาวบ้านศูนย์การเรี ยนรู ้เศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนไร่ ใหม่พฒั นา.................................................................................
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สารบัญภาพ
ภาพที่
49
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52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

หน้ า
ผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์คุณสารอง แตงพลับ ปราชญ์ชาวบ้านศูนย์การเรี ยนรู ้เศรษฐกิจ
พอเพียงชุมชนไร่ ใหม่พฒั นา.................................................................................
สัมภาษณ์คุณอุ๋ย นวมนิ่ม ปราชญ์ชาวบ้าน............................................................
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน เป็ นศูนย์กลางความรู ้ของชุมชนที่จะนาไปสู่ การส่ งเสริ มกระบวนการ
เรี ย นรู ้ ส าหรั บ ประชาชนในชุ ม ชน เป็ นแหล่ ง เสริ ม สร้ า งโอกาสในการเรี ย นรู การถ่ า ยทอด การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสื บทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม ค่านิ ยม และเอกลักษณ์ของชุ มชน อีกทั้ง
เป็ นแหล่งบริ การชุ มชนในด้านต่างๆ เช่นการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการเรี ยนรู ้ของคน
ในชุมชน โดยเน้นกระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อวิถีชีวิตของคนในชุ มชน เพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม ก่อให้เกิดชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้เพื่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน เพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม ก่อให้เกิดชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ของประชาชนดาเนิ นการโดยประชาชน และเพื่อประชาชน ทา
จะก่ อให้เกิ ดความเข้มแข็ง ของชุ มชนอย่า งยัง่ ยืน (สานักงานพัฒนาชุ มชนอาเภอหนองเรื อจัง หวัด
ขอนแก่ น, 2558) รวมไปถึ งการนาเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงไปสู่ การปฏิ บตั ิ ในรู ปของ
หลักการสร้ างความ “พออยู่-พอกิ น” เพื่อใช้ปรั บทิ ศทางการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมของคนใน
ชุมชนท้องถิ่นเพื่อสร้างฐานคิดและการดาเนินชีวติ ที่มนั่ คงเป็ นการปรับตัวของชุมชน
จังหวัดเพชรบุ รี ได้ชื่อว่าเป็ นดิ นแดนแห่ ง ขนมหวาน น้ าตาลสด เป็ นดิ นแดนที่ รุ่ม รวย
อารยธรรม อีกทั้งทรัพย์ในดิน สิ นในน้ า ตลอดจนช่างฝี มือหลายสิ บแขนงจนเมืองเพชรได้ชื่อว่าเป็ น
เมืองที่รวบรวมงานช่างฝี มือโบราณมากที่สุดคือ สกุลช่างเมืองเพชร เป็ นที่รู้จกั ของผูค้ นทัว่ ประเทศ ถึง
ความประณี ตงดงามของศาสตร์ และศิลป์ แห่งเชิ งช่าง ไม่วา่ จะเป็ นงานประติมากรรม หรื อนาฏศิลป์ ที่
อยู่คู่ แ ม่ น้ า เพชรมาตั้ง แต่ บ รรพบุ รุ ษ มาจากพื้ น ฐานวิ ถี ชี วิ ต ของคนเพชรบุ รี ที่ มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับ
ธรรมชาติอย่างแนบแน่น จากอาชี พการเกษตร จนทาให้เมืองเพชรบุรีได้รับการกล่าวขานว่าเป็ นเมือง
อยุธยาที่มีชีวติ สังเกตได้จากวัดวาอาราม โบราณสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ มีศิลปวัฒนธรรมที่
โดดเด่ นด้วยช่ างสิ บหมู่ หัตถกรรม และการแสดงพื้นบ้านที่ มีความหลากหลายทางชาติ พนั ธุ์ มี วิถี
ชุมชนที่สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น มีธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมทั้งป่ าเขา แม่น้ า และทะเล มีแม่น้ าเพชร
ที่ถือว่าเป็ นแม่น้ าศักดิ์สิทธิ์ ซึ่ งได้รับการคัดเลือกเป็ นเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากจังหวัดที่มี
ความโดดเด่นทางภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมที่สามารถนาไปพัฒนาสร้างจุดเด่นให้แก่สินค้า หรื อการ
บริ การของจังหวัดได้ (กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิ ชย์, 2558)
ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนนับว่าเป็ นกิจกรรมประเภทหนึ่ งในการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของชุมชนที่
เป็ นรู ปธรรมและส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชี วิตของคนในชุ มชน เน้นการเรี ยนรู ้ที่เป็ นการปฏิบตั ิจริ ง
จากวิถีชีวติ และแหล่งเรี ยนรู ้จากวิทยากรต่างๆในชุ มชน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งยังมีการจัด
การศึกษา การพัฒนาอาชีพให้กบั ประชากรในชุมชน (พัชรา สังข์ศรี , 2556) อีกทั้งยังเป็ นแหล่งสื บทอด
1

2
ภูมิปัญญา วัฒนธรรม ค่านิ ยม และเอกลักษณ์ ของชุ มชน อีกทั้งเป็ นแหล่งบริ การชุ มชนในด้านต่างๆ
เช่นการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการเรี ยนรู ้ของคนในชุ มชน โดยเน้นกระบวนการเรี ยนรู ้
เพื่อวิถีชีวิตของคนในชุ มชน เพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ก่อให้เกิดชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้
เพื่อวิถีชีวิตของคนในชุ มชน เพื่อให้ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ก่อให้เกิดชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้
ของประชาชนดาเนิ นการโดยประชาชน และเพื่อประชาชน ทาจะก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุ มชน
อย่างยัง่ ยืน
ศูนย์การเรี ยนรู ้ วิถีเมืองเพชรเกิ ดขึ้นจากชาวบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน และนักวิชาการ เข้าไปมี
ส่ วนกระตุ น้ และช่ วยเหลื อจัดตั้งศู นย์การเรี ยนรู ้ เป็ นของตนเอง โดยมี แนวคิ ดที่ ว่า ศู นย์การเรี ย นรู ้
วิถีเมืองเพชรไม่ใช่แค่เรื่ องของอาคารสถานที่ และภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่เพียงอย่างเดียว หากจะต้องมี
ความสัมพันธ์กบั เนื้ อหาในด้านประวัติศาสตร์ วฒั นธรรม ประวัติศาสตร์ สังคม และวิถีวฒั นธรรมของ
ผูท้ ี่ อยู่ในชุ มชนต่า ง ๆในท้องที่ หรื อในท้องถิ่ นเดี ยวกัน จะเป็ นตัวก าหนดว่า จะเผยแพร่ ภูมิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่นที่เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะซึ่ งนาไปสู่ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม มีการใช้
พื้นที่ทากิจกรรมของคนในชุ มชน เพื่อการอนุ รักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมของคนในชุ มชน เป็ น
ศู นย์ก ลางความรู ้ เรื่ องประวัติศ าสตร์ ชุมชน ภู มิ ปัญญาชาวบ้ า น รวมถึ ง รู ป แบบวิถี ชี วิตตั้ง แต่ อดี ต
เพื่อให้ศูนย์การเรี ยนรู ้ เป็ นสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลชุ มชนเพื่อให้ลูกหลานได้เห็ นคุ ณค่าภูมิปัญญา
ที่มีอยู่ และช่วยกันอนุรักษ์ฟ้ื นฟู (อาภา บัวระภา และเมทินี โคตรดี, 2559) ประกอบกับทุกฝ่ ายที่ทางาน
ด้า นวัฒนธรรมต้องเข้า มาช่ ว ยในการเปลี่ ย นแปลงวิธี คิ ด และเปลี่ ย นแปลงที่ ว่า นั้น ก็ ต้องเป็ นการ
ย้อนกลับไปสู่ ค่านิ ยมอันดีงาม ที่เคยมีอยูใ่ นสังคมอยูแ่ ล้ว แต่ถูกละเลยไปการแก้ไขปั ญหาในเรื่ องภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมจะมองถึงเรื่ องการศึกษาในระบบเพียงอย่างเดียวไม่พอ ต้องยอมรับว่า
พื้ น ที่ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การหล่ อ หลอมค่ า นิ ย มและพฤติ ก รรมของคนในสั ง คมปั จ จุ บ ัน ที่ มี ค วาม
หลากหลายมากขึ้น และมีบทบาทสาคัญมากที่สุดคือสิ่ งต่างๆซึ่ งมีอิทธิ พลสู งมากต่อหลักการคิด วิธีคิด
และแนวปฏิ บ ัติ หรื อ วิถี ชี วิต ของคน ผู ท้ ี่ ท างานเกี่ ย วกับ ศู น ย์ก ารเรี ย นรู ้ ต้อ งเข้า ใจว่า วัฒ นธรรม
มีความเป็ นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของโลก ไม่ว่าจะเป็ นการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยี หรื อความเปลี่ยนแปลงทางด้านอื่นๆ ดังนั้นสิ่ งสาคัญก็คือว่า จะรักษาสมดุลในการ
ผลักดันงานด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาได้อย่างไร ที่จะรักษาสิ่ งที่เป็ นค่านิ ยมอันดี งาม ที่มีอยู่แล้ว
ตั้งแต่อดีต แล้วสามารถประยุกต์เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลก นอกจากงานที่รัฐบาลแต่ละสมัยได้
คาดหวังจะให้งานทางด้านวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสนับสนุนงานทางด้านการเมือง ความ
มัน่ คง สังคม และการศึ กษาแล้ว ในด้านของเศรษฐกิ จงานทางด้านวัฒนธรรมและภู มิภาคก็มีส่วน
สาคัญ ตั้งแต่การส่ งเสริ มภาพลักษณ์ที่ดี การสร้างความเชื่ อมัน่ ของประเทศให้กลับคืนมา โดยเฉพาะ
การฟื้ นฟูเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นจึงเป็ นทุนทางสังคมที่สาคัญในการแก้ไขปั ญหา
และนาพาประเทศสู่ ความเจริ ญก้าวหน้าต่อไป วิถีทางวัฒนธรรม เข้ามามีบทบาทต่อทุกภาคส่ วนทั้งใน
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การรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง และสนับสนุ นส่ งเสริ มการขับเคลื่อนงานของสถาบันทางสังคมต่างๆ
เมื่อรัฐมีนโยบาย และแนวทางในการเปิ ดพื้นที่การจัดการเรี ยนรู ้ที่มีวฒั นธรรมและเอกลักษณ์เป็ นของ
ตนเองให้กบั ชุ มชน ก็เท่ากับเป็ นการส่ งเสริ มในการดาเนิ นงานต่อการพัฒนารู ปแบบการจัดการศูนย์
การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็ นแหล่ง
การจัดการเรี ยนรู ้ทางวัฒนธรรม ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้ในการประกอบอาชี พ และการดารง
ชี พ แต่การดาเนิ นงานยังไม่มีรูปแบบการบริ หารที่ ชดั เจน ทาให้กระบวนการขับเคลื่ อนไม่แน่ ใ จใน
แนวทางการพัฒนาว่าจะสามารถดาเนิ นการให้ประสบความสาเร็ จอย่างมีประสิ ทธิ ภาพได้ และจะ
ดาเนิ นงานอย่างไรจึงจะเกิ ดความเหมาะสม จะมีเงิ นทุนในการสนับสนุ นกิ จกรรมอย่างไร และจะมี
กิ จกรรมการเรี ย นการสอนอะไรบ้า ง เพื่ อตอบสนองความต้องการของสั ง คม ให้เกิ ดความรั ก ใน
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของตนเอง และสามารถนาเสนอสิ่ งเหล่านี้ แก่ผมู ้ าเยือนทั้งในฐานะผูศ้ ึกษาดู
งาน ผูท้ ี่สนใจจะมาเรี ยนรู ้ และนักท่องเที่ยว เพื่อให้เกิ ดมูลค่าเพิ่มขึ้ น รวมไปถึ งแหล่งเรี ยนรู ้ ใ ห้เด็ก
นักเรี ยนและเยาวชนในชุมชน เพื่อจะได้เกิดความรักและหวงแหนในถิ่นกาเนิดของตนเอง
ด้วยมูลเหตุที่กล่าวมาผูว้ ิจยั จึงเห็นความสาคัญที่จะศึกษาวิจยั การพัฒนารู ปแบบการจัดการ
ศูนย์การเรี ยนรู ้ วิถีเมืองเพชรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาเป็ นแหล่ ง
การจัดการเรี ยนรู ้ของท้องถิ่นทางด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ทาให้เกิดการมีส่วนร่ วมของชุ มชนที่
สอดคล้องกับ แนวทางปฏิ รูป การศึ ก ษา และพัฒนาศัก ยภาพทางวัฒนธรรมตามรั ฐธรรมนู ญ ของ
ประเทศที่ให้ทอ้ งถิ่นมีสิทธิ์ ในการอนุ รักษ์ฟ้ื นฟูจารี ต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่ นของตนเองจากการ
ประยุกต์ใช้แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของตนเองสื บไป
วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และความต้องการในการจัดตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชร ตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อพัฒนารู ปแบบการจัดการศู นย์การเรี ยนรู ้ วิถี เมื องเพชร ตามปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง
3. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชร ตามปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง
4. เพื่อประเมินและปรับปรุ งรู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
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ขอบเขตของกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ใช้ระเบียบวิธีแบบวิจยั และพัฒนา (Research & Development: R&D)
รวบรวมข้อมูลเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ โดยผูว้ จิ ยั กาหนดขอบเขตการวิจยั ดังนี้
1. ระยะดำเนินกำรวิจัย
1.1 ระยะที่ 1
1.1.1 การวิจยั (Research: R1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการในการพัฒนา
รู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Analysis: A)
1.1.2 การพัฒ นา (Development: D1) เป็ นการออกแบบและพัฒ นา (Design &
Development: D & D) เครื่ องมือเพื่อการวิจยั
1.2 ระยะที่ 2
1.2.1 การวิจยั (Research: R2) การทดลองใช้หรื อนาเครื่ องมือที่ได้ไปใช้ (Implementation)
1.2.2 การพัฒนา (Development: D2) เป็ นการประเมินผลและปรับปรุ ง (Evaluation: E)
2. ขอบเขตด้ ำนพืน้ ที่
พื้นที่ในการศึกษา คือ ชุ มชนวิถีเมืองเพชร จังหวัดเพชรบุรี การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั
และพัฒนาที่เชื่อมโยงมิติความเป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ที่มีวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ (Best Practice) ดังนั้นผูว้ ิจยั
จึงทาการคัดเลือกชุ มชนที่มีวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ (Best Practice) เกณฑ์การจาแนกชุ มชนคัดเลือกเป็ น
ศูนย์การเรี ยนรู ้ที่มีวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ (Best Practice) ทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ของจังหวัด
เพชรบุรี และมีการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
1. ชุมชนบ้านถ้ ารงค์ ตาบลถ้ ารงค์ อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
2. ชุมชนบ้านห้วยน้ าทรัพย์ ตาบลแก่งกระจาน อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
3. ขอบเขตด้ ำนประชำกร กลุ่มตัวอย่ ำง และผู้ให้ ข้อมูลหลัก
ตอนที่ 1 (R1) เพื่อศึกษำข้ อมูลพืน้ ฐำนและควำมต้ องกำร
ประชำกร ประกอบด้วย พระสงฆ์ ครู ผูน้ าชุ มชน ปราชญ์ชาวบ้านในการศึกษาข้อมูล
พื้ นฐานและความต้องการ จาก 8 อาเภอ ในศู นย์ก ารเรี ย นรู ้ 17 แห่ ง ของจัง หวัดเพชรบุ รี จานวน
472,509 คน (สานักงานจังหวัดเพชรบุรี, 2558)
กลุ่มตัวอย่ ำง คือ พระสงฆ์ ครู ผูน้ าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน จานวน 30 คน ผูว้ จิ ยั กาหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยคานวณหาขนาดขั้นต่าของกลุ่มตัวอย่างด้วยสู ตร Taro Yamane (1973) ซึ่ง
กาหนดความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 สุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified random sampling)
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ผู้ให้ ข้อมูลหลัก คือ พระสงฆ์ ครู ผูน้ าชุ มชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผูว้ ิจยั กาหนดกลุ่มผูใ้ ห้
ข้อมูลหลักเชิ งคุ ณภาพโดยการเลื อกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) เพื่อรวบรวมข้อมู ล
พื้นฐาน ความต้องการ และการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศของการจัดการเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชรของศูนย์การเรี ยนรู ้
ชุ มชนรวมถึ งการให้คาแนะนาเพื่อสรุ ปพื้นที่สองชุ มชนสาหรับขั้นตอนการนารู ปแบบไปทดลองใช้
โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
ตอนที2่ (R2) เพื่อทดลองใช้ ในพืน้ ที่ 2 ชุ มชน
กลุ่มเป้ ำหมำย ผูว้ ิจยั กาหนดกลุ่มเป้ าหมาย คือ ชุ มชนบ้านถ้ ารงค์ ตาบลถ้ ารงค์ อาเภอ
บ้านลาด จังหวัดเพชรบุ รี ชุ มชนบ้านห้วยน้ าทรั พย์ ตาบลแก่ งกระจาน อาเภอแก่ งกระจาน จังหวัด
เพชรบุ รี จากผลการสรุ ปพื้ นที่ สองชุ มชนในขั้นตอน R1 โดยการเลื อกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Selection) ภายใต้คาแนะนาของนักวิชาการวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุ รีสาหรับการทดลองใช้รูปแบบ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ได้แก่ ผูน้ าชุมชนในพื้นที่ 2 คน ปราชญ์ชาวบ้าน 20 คน รวมทั้งหมด
23 คน ข้อมูลเชิงปริ มาณ จากประชากร 379 คน โดยดาเนิ นกิจกรรมผ่านการอบรม การจัดเสวนากลุ่ม
ย่อย การจัดเวทีเสวนา และการจัดประชุมนาเสนอ
ตอนที3่ (D2) เพื่อประเมินผลและปรับปรุ ง
ผูว้ ิจยั นาเสนอรายงานผลการถอดบทเรี ยนแบบ After Action Review: AAR ข้อมูลเชิ ง
คุ ณภาพสองพื้นที่ ชุมชนเป้ าหมาย พร้ อมทั้งเที ยบเคี ยงในลักษณะผังมโนทัศน์ ด้วยแผนที่ ความคิ ด
(Mind Map) ต่อผูท้ รงวุฒิในพื้นที่ ได้แก่ พระสงฆ์ 1 รู ป นักวิชาการวัฒนธรรม 1 ผูน้ าท้องถิ่ น 1 คน
และ ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น (อาจารย์ในมหาวิทยาลัย) หรื อปราชญ์ทอ้ งถิ่น 3 คน รวม 5 คน
สาหรับตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของรู ปแบบ
4. ขอบเขตด้ ำนเนื้อหำ
งานวิจยั ครั้ งนี้ เป็ นการพัฒนารู ปแบบการจัดการศู นย์การเรี ยนรู ้ วิถีเมื องเพชร ดังนั้น
ขอบเขตด้านเนื้ อหาจึงเป็ นการบูรณาการแนวคิดการพัฒนารู ปแบบศูนย์การเรี ยนรู ้ วิถีเมืองเพชร ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาทิ แนวคิดการเรี ยนรู ้ ของชุ มชนหมายถึงกระบวนการเรี ยนรู ้ ใน
ชุ มชนที่เริ่ มต้นจาก “รวมคน ร่ วมคิด ร่ วมทา ร่ วมสรุ ปบทเรี ยน และร่ วมรับผลของการกระทา ซึ่ งเป็ น
วงจรแห่ งการเรี ยนรู ้ ถ้าชุ มชนใดวงจรแห่ งการเรี ยนรู ้ หมุนเร็ ว ก็แสดงว่า ชุ มชนนั้น “มีพลังการเรี ยนรู ้สูง”
(กระทรวงศึ กษาธิ ก าร, 2543: 9-13) แนวคิ ดเศรษฐกิ จพอเพีย ง เป็ นปรั ช ญาที่ พ ระบาทสมเด็ จพระ
เจ้าอยู่หัวมีพระราชดารัสชี้ แนะแนวทางในการดาเนิ นชี วิตแก่พสกนิ กรชาวไทยให้ต้ งั อยู่บนพื้นฐาน
ทางสายกลาง มีการปฏิบตั ิเพื่อพึ่งพาตนเอง มีความพอดี ความพอประมาณ ความมีเหตุผลอันนาไปสู่
การพัฒนาประเทศที่ ยงั่ ยืนและความอยู่เย็นเป็ นสุ ขของชาวไทย (สานักงานคณะกรรมการพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ, 2550) แนวความคิดวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและวิถีเมืองเพชรซึ่ งหมายถึง
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วิถีการดารงชี พที่คนเมืองเพชรได้สร้ างขึ้น โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์ดว้ ยกันเอง มนุ ษย์กบั
ธรรมชาติ มนุษย์กบั สังคม ซึ่ งเป็ นระบบความรู ้ ความคิด หรื อความเชื่อ มีการปฏิบตั ิสืบทอดกันมา จน
เป็ นระเบี ย บวิ ธี ก ารสื บ ทอดไปสู่ ช นรุ่ น หลัง และแนวคิ ด เกี่ ย วกับ ชุ ม ชนนิ ย มอัน เป็ นแนวคิ ด
ในระดับสังคม หมายถึงสังคมที่เห็นประโยชน์และรู ้จกั ใช้ประโยชน์จากชุ มชน อีกทั้งให้ประโยชน์
ตอบแทนชุ ม ชน คนในสั ง คมได้รั บ การสนับ สนุ น ให้ มี ส่ ว นร่ ว มในการเข้า มาเป็ นสมาชิ ก ชุ ม ชน
ใดชุ ม ชนหนึ่ ง ที่ เ หมาะสมกับ ตน ส่ ง ผลให้ ค นในสั ง คมมี ก ารรวมตัว กัน เป็ นชุ ม ชนเล็ ก ๆมี ค วาม
หลากหลาย มี วตั ถุ ป ระสงค์ก ารจัดตั้ง มี แนวทางการดาเนิ นงานที่ ชัดเจนเป็ นผลดี ก ับ สมาชิ ก และ
ก่อประโยชน์ให้กบั สังคมโดยรวม (เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์, 2546) รวมไปถึงปั จจัยและเงื่อนไขของ
การดาเนิ นกิ จกรรมสร้ างสรรค์ชุ มชนที่ นาไปสู่ การพัฒนารู ป แบบการเรี ยนรู ้ วิถีเมื องเพชรในศู นย์
การเรี ยนรู ้ชุมชน ของจังหวัดเพชรบุรี
5. ขอบเขตด้ ำนเวลำ
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจยั ตั้งแต่ พฤษภาคม 2558 – กรกฎาคม 2559
นิยำมศัพท์ เฉพำะ
กำรพัฒนำรู ปแบบกำรจัดกำรศู นย์ กำรเรี ยนรู้ วิถีเมื องเพชร หมายถึง การจาลองความจริ ง
ของปรากฏการณ์ หรื อเป็ นชุ ดของแนวความคิ ดซึ่ งได้เรี ยบเรี ยงไว้ในลักษณะโครงสร้ างอย่างเป็ น
ระบบและมีองค์ประกอบต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กนั เพื่ออธิ บายปรากฏการณ์ น้ นั ให้ง่ายขึ้น และสามารถใช้
เป็ นแนวทางในการดาเนิ นงาน กลยุทธ์พ้ืนฐาน เงื่อนไข และข้อจากัดในการนารู ปแบบไปใช้ สาหรับ
จัดการศูนย์การเรี ยนรู ้แบบวิถีเมืองเพชร มีการนาเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดแบบบวร (บ้าน
วัด โรงเรี ยน) ประกอบไปด้วยลักษณะที่สาคัญ คือ มีความสัม พันธ์เชิ งโครงสร้าง สามารถทานาย
ผลได้กว้างขวาง ตลอดจนสามารถนาไปสู่ แนวคิดใหม่ๆได้
ศู นย์ กำรเรี ยนรู้ วิถีเมื องเพชร หมายถึ ง สถานที่ เผยแพร่ องค์ความรู ้ ที่เป็ นอัตลักษ์ของคน
จังหวัดเพชรบุรี ซึ่ งมีวิถีชุมชน ประเพณี และวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน จึงเกิดเป็ นองค์
ความรู ้ ที่หลากหลายโดยเฉพาะเรื่ องของการทามาหากิ นที่แตกต่างไปตามสภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
โดยมีผรู ้ ู ้หรื อปราชญ์ชาวบ้านเป็ นผูใ้ ห้ความรู ้ในเรื่ องต่าง ๆ แก่คนในชุ มชนและผูท้ ี่มีความสนใจ และ
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การน้อมนาเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
มาใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินชีวติ เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตทางด้าน เศรษฐกิจ และสังคม ควบคู่ไปกับวิถี
ชีวติ แบบดั้งเดิมซึ่ งพึ่งพาธรรมชาติเป็ นส่ วนใหญ่ ทาให้มีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน มีความสุ ขอย่างยัง่ ยืน
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วิถีเมืองเพชร เป็ นอัตลักษ์ของคนจังหวัดเพชรบุรีมีวถิ ีชีวิตที่สอดคล้องกับสภาพสิ่ งแวดล้อม
ทางธรรมชาติของพื้นที่ ประการแรก คนเมืองเพชรมีวถิ ีชีวิตที่สัมพันธ์กบั ตาลโตนด เนื่องจากเพชรบุรี
มีตน้ ตาลมากมาย อย่างไรก็ตามปั จจุบนั การทาน้ าตาลโตนดได้ลดน้อยลงไป แต่ก็ยงั พอพบเห็นได้ใน
เขตอาเภอบ้านลาด แต่วิถีชีวิตชาวนายังคงดารงต่อไป ชาวนาเมืองเพชรมีวิถีที่ต่างจากชาวนาที่อื่นๆ
ตรงที่มีน้ าอุดมสมบูรณ์ ทานาได้หลายครั้งนอกจากนั้นยังทาไร่ ทาสวนผักและผลไม้ได้ตลอดปี อุดม
สมบู รณ์ มี ผ ลผลิ ตออกจ าหน่ า ยเป็ นที่ รู้จ ัก กันดี เช่ น มะนาว กล้วย ละมุ ด และชมพู่ วิถี ชี วิต ของ
ชาวเมืองเพชรอีกแบบหนึ่งก็คืออาชีพชาวประมง เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีมีชายฝั่งทะเลทอดยาวเหนื อ
จรดใต้ ผูท้ ี่อาศัยอยูร่ ิ มทะเลจึงมีวิถีชีวิตที่หากินกับท้องทะเล และมีวิธีการจับสัตว์น้ าที่แปลกไปกว่าที่
อื่นๆเช่นการถี บกระดานเก็บหอย หรื อการทานาเกลื อโดยใช้อุปกรณ์ เฉพาะที่ถูกประดิษฐ์ข้ ึนจากภูมิ
ปั ญญาของคนในท้องถิ่ นเป็ นต้น คนเมืองเพชรยังเป็ นพุทธศาสนิ กชนที่ศรัทธาพุทธศาสนา จนได้
สมญานามว่าเป็ นแดนเมืองธรรมะ เพราะมีวดั วาอารามมากมายอยูค่ ู่เมืองเพชรบุรีมาตั้งแต่อดีต แสดง
ให้เห็นถึงความเจริ ญรุ่ งเรื องและอารยธรรมได้เป็ นอย่างดี
ข้ อมูลพื้นฐำนและควำมต้ องกำร หมายถึง การดาเนิ นงานของศูนย์การเรี ยนรู ้ที่สอดคล้อง
ตามปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง เสริ มสร้ างโอกาสในการเรี ยนรู ้ ถ่ายถอดและเป็ นเวทีแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ วิ ท ยาการ และสอดคล้อ งกับ การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมซึ่ งก่ อ ให้ เ กิ ด สั ง คมแห่ ง
การเรี ยนรู ้ และมุ่งพัฒนาแบบพึ่งพาตนเอง และความต้องการในการพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ ม
การเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ สาหรับประชาชนในชุมชน และเป็ นรากฐานสาคัญของการพัฒนา
รู ปแบบกำรจัดกำรเรี ยนรู้ วิถีเมืองเพชร หมายถึง กระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้
ส าหรั บ ประชาชนในชุ ม ชน และประชาชนที่ ส นใจทัว่ ไป เป็ นสถานที่ เสริ ม โอกาสในการเรี ยนรู ้
ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และวิทยาการ ตลอดจนภูมิปัญญาของคนในชุ มชนในจังหวัด
เพชรบุรี และยังเป็ นแหล่งบริ การชุ มชนในการจัดกิ จกรรมต่างๆในสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุ มชนโดยผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้ วิถีชีวิตของคนในชุ มชน ให้ทนั ต่อความต้องการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม ซึ่ งจังหวัดเพชรบุรีมีประวัติศาสตร์ ความเป็ นมาที่ยาวนาน มีศิลปวัฒนธรรมประเพณี ที่เก่าแก่
และเป็ นแหล่ ง รวมภู มิ ปั ญญาท้องถิ่ นที่ หลากหลาย ท าให้มี ศ กั ยภาพที่จะท าศูนย์การเรี ย นรู ้ ชุมชน
สามารถเป็ นที่ เก็ บ รวบรวมความรู ้ และศู นย์ก ารจัดกิ จกรรมเพื่ อคงไว้เพื่ อความยัง่ ยืนของความรู ้
เกี่ยวกับภูมิปัญญาเมืองเพชร
ปรัญญำของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การนาปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรง
ชี้ แนะแนวทางการดาเนิ นชี วิตและการปฏิ บตั ิแก่ประชาชน โดยยึดหลัก “ทางสายกลาง” ท่ามกลาง
มรสุ มเศรษฐกิจที่ตอ้ งเผชิญอยูใ่ นปั จจุบนั สรุ ป ความหมายเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
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ความมีเหตุผล คือ ตัดสิ นใจกระทาสิ่ งต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความพอเพียงต้องใช้เหตุผล
และพิจารณาด้วยความรอบคอบ
ความพอเพี ย ง คื อ รู ้ จกั พอประมาณ พออยู่ พอมี พอกิ น พอใช้ ประหยัด และไม่
เบี ย ดเบี ย นตนเอง และผู อ้ ื่ น การมี ภู มิ คุ ้ม กัน ที่ ดี คื อ เตรี ย มใจให้พ ร้ อ มรั บ ผลกระทบและความ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
การมีความรู ้ คือ นาความรู ้มาใช้ในการวางแผนและดาเนิ นชี วิตการมีคุณธรรม คือ
มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต สามัคคี และช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
หลัก 3 ห่ วง 2 เงื่อนไข ประกอบด้วย
ห่ วงที่ 1 คือ ความพอประมาณ หมายถึง พอประมาณในทุกอย่าง ความพอดี ไม่มาก
หรื อน้อยจนเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองหรื อผูอ้ ื่นให้เดือดร้อน
ห่ วงที่ 2 คือ ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสิ นใจระดับความพอเพียง จะต้องเป็ นไป
อย่างมี เหตุ ผล โดยพิจารณาจากปั จจัยที่ เกี่ ย วข้อง ตลอดจนคานึ งถึ งผลที่ ค าดว่าจะเกิ ดขึ้ นจากการ
กระทานั้นๆอย่างรอบคอบ
ห่ วงที่ 3 คือ มีภูมิคุม้ กันที่ดีในตัวเอง หมายถึ งการเตรี ยมตัวให้พร้ อมถึ งผลกระทบ
การเปลี่ ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่เกิ ดขึ้นโดยคานึ งถึ งผลที่เป็ นไปได้ของสถานการณ์ ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
อย่า งรอบด้า น และความรอบครอบมาพิจารณาเชื่ อมโยงกันเพื่อประกอบการวางแผน และความ
ระมัดระวังในขั้นตอนการปฏิ บตั ิ มีความตระหนักในคุ ณธรรม ความซื่ อสัตย์สุจริ ต มีความอดทน มี
ความเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวติ
ส่ วน 2 เงื่อนไข คือการตัดสิ นใจและการดาเนิ นกิ จกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับ ความ
พอเพียงนั้น ต้องอาศัยความรู ้และคุณธรรม เป็ นพื้นฐานประกอบด้วย
เงื่อนไขที่ 1. เงื่อนไขความรู ้ คือมีความรู ้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบ
ด้าน ความรอบคอบที่จะนาเอาความรู ้ เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่ อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน
และความระมัดระวังในขั้นตอนการปฏิบตั ิคุณธรรมประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริ ต มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวติ
เงื่อนไขที่ 2. เงื่อนไขคุณธรรมคือ มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่ อสัตย์สุจริ ต
มีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวติ
ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงคื อขั้นตอนการดาเนิ นชี วิตที่ แท้จริ ง กรอบแนวคิดของหลัก
ปรัชญานี้ เน้นความมัน่ คง และความยัง่ ยืนในการพัฒนา อันมีคุณลักษณะที่สาคัญ คือสามารถในการ
ประยุกต์ใช้ในทุกระดับ ตลอดจนให้ความสาคัญกับคาว่าพอเพียง ที่ประกอบด้วยความพอประมาณ
ความมี เหตุ ผล มี ภูมิ คุ้ม กันที่ ดีใ นตัว ภายใต้เงื่ อนไขการตัดสิ นใจ และการดาเนิ นกิ จกรรมที่ อาศัย
เงื่อนไขความรู ้และเงื่อนไขคุณธรรม
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ชุ มชนเมืองเพชร หมายถึง กลุ่มชนที่อยูร่ วมกันในพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรี และสมาชิ กทุกคน
ได้ให้ความสนใจในเรื่ องราวต่างๆที่เกิ ดขึ้ นในชุ มชนนั้นร่ วมกัน มีการเรี ยนรู ้วิถีชีวิตและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นร่ วมกัน
ประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับ
1. ได้ข ้อมู ล พื้ นฐานเชิ งวัฒนธรรมพื้ นบ้า นของจัง หวัดเพชรบุ รี ที่ ส ามารถใช้เป็ นแหล่ ง
เรี ยนรู ้เชิงลึกทางวัฒนธรรม อาชีพและการดารงชีพอย่างพอเพียงและความต้องการในการจัดการจัดตั้ง
ศูนย์การเรี ยนรู ้แบบวิถีเมืองเพชร ในศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน ของจังหวัดเพชรบุรี
2. ได้รูปแบบการวิจยั การจัดการเรี ยนรู ้ แบบวิถีเมืองเพชร ในศูนย์การเรี ยนรู ้ ชุมชน ของ
จังหวัดเพชรบุรี
3. ได้รูปแบบการจัดการเรี ย นรู ้ แบบวิถีเมื องเพชร ในศูนย์การเรี ยนรู ้ ชุมชน ของจังหวัด
เพชรบุรี
4. ชุมชนสามารถนาผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ ศูนย์การเรี ยนรู ้ ชุมชนที่
สอดคล้องต่อวิถีเมืองเพชรและชุมชนอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกีย่ วข้ อง
การศึ ก ษาเรื่ องการพัฒนารู ปแบบการจัดการศู นย์ก ารเรี ย นรู ้ วิถี เมื องเพชร ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงผูว้ ิจยั ได้ศึกษาจากเอกสาร ตารา และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับการพัฒนา
เพื่อประมวลองค์ความรู ้ สาหรับประยุกต์เป็ นแนวทางในการพัฒนาเครื่ องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยแบ่งเป็ นหัวข้อ ดังนี้
1. แนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ของชุมชน
2. แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนนิยมและองค์กรชุมชน
3. แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วม
4. แนวคิดเกี่ยวกับศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญา และวัฒนธรรม วิถีเมืองเพชร
6. แนวคิดเกี่ยวกับเครื อข่าย
7. แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ
8. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนารู ปแบบ
9. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดเกีย่ วกับการเรี ยนรู้ และศูนย์ การเรียนรู้ ชุมชน
1.1 แนวความคิดเกีย่ วกับการเรียนรู้
การเรี ยนรู ้มีความสาคัญและจาเป็ นของมนุ ษย์ที่อยู่รวมกันในสังคม รวมถึงการปรับตัว
ต่อสิ่ งแวดล้อมและธรรมชาติ ดังนั้นจึงควรเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับความหมาย หลักการเรี ยนรู ้ ชนิ ดของการ
เรี ยนรู ้ กระบวนการเรี ยนรู ้ของมนุษย์ และชุมชน กระบวนการปรับตัวในการเรี ยนรู ้ และกระบวนการ
สร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ รายละเอียดดังนี้
1.2 ความหมายของการเรียนรู้
ส านัก งานเลขาธิ ก ารการศึ ก ษา (2551) ได้ใ ห้ค วามหมายของการเรี ย นรู ้ ว่า หมายถึ ง
กระบวนการเปลี่ยนแปลงถ่ายประสบการณ์ไปเป็ นความรู ้ ทักษะ แนวคิด จนเกิดการเปลี่ยนแปลงไป
เป็ นพฤติกรรม
สถาบันส่ งเสริ มการสร้ างการเรี ยนรู ้ เพื่อสังคมเป็ นสุ ข (2550) ได้กล่าวถึ งการเรี ยนรู ้วา่
การปรับเปลี่ยนเจตคติ แนวคิด และพฤติกรรม อันเนื่องจากการได้รับประสบการณ์
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กมลทิพย์ คาใจ (2555) ได้ทาการวิจยั เรื่ องศักยภาพและการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง
ชุ มชนพ่านศู นย์การเรี ย นรู ้ เศรษฐกิ จพอเพียงชุ มชนในจังหวัดเชี ยงใหม่ผลการวิจยั พบว่า ศู นย์การ
เรี ย นรู ้ มี บ ทบาทเสริ ม สร้ า งพลัง การเรี ยนรู ้ 4 ประการ 1) พัฒนาความรู ้ 2) พัฒรนารู ปแบบการจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู ้ 3) พัฒนาวิธีคิด 4) พัฒนาทักษะการประกอบอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ซึ่ งบทบาทเหล่านี้ เกิดจากการปฏิบตั ิจริ งที่สามารถนาไปแก้ปัญหาการผลิ ตโดยได้แรงบันดาลใจจาก
บุคคลต้นแบบการมีชีวิตมีความสุ ขเพิ่มขึ้น ซึ่ งการเรี ยนรู ้ใช้การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์จริ งมาพัฒนา
ศักยภาพของเกษตรกรทั้ง 6 ด้าน คือ 1) ด้านความสามารถในการแสวงหาความรู ้ 2) ความสามารถ
ในการดึ งภูมิความรู ้ เดิ มของตน ครอบครัว ชุ มชน และสิ่ งแวดล้อม 3) ความสาเร็ จในการสังเคราะห์
ความรู ้ เ ดิ ม ผสมผสานกับ เทคโนโลยีแ บบใหม่ 4) ความสามารถด้า นทัก ษะการผลิ ต 5) การรั บ รู ้
ความสามารถของตนเองไม่ โลภ ไม่ทาเกิ นกาลัง ไม่ประมาท 6) ความสามารถในการแลกเปลี่ ย น
เรี ยนรุ ้และการนาความรู ้มาแบ่งปั นผูอ้ ื่น อีกทั้งยังมีการเรี ยนรู ้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านความคิด ทักษะ
ในการประกอบอาชี พ มีการแสวงหาองค์ความรู ้ ขยายความรู ้ ก็ต่อเมื่ อการเรี ยนรู ้กระทาในลักษณะ
กลุ่มเรี ยนร่ วมกัน ส่ วนการเรี ยนรู ้รายบุคคลพบว่า ความรู ้จะถูกตรึ งไว้อยูก่ บั ที่เพราะมักเป็ นการผลิตซ้ า
ของความรู ้ เท่ า นั้น ท าให้ค วามรู ้ ใ นศู นย์ก ารเรี ย นรู ้ มี เป้ า หมายที่ น้อยลง ดัง นั้นศู นย์ก ารเรี ย นรู ้ ที่ มี
ความก้าวหน้ามากที่ สุดจะขับเคลื่ อนเศรษฐกิ จพอเพียงในชุ ม ชนได้อย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพเมื่ อมี ก าร
กระทาในระดับกลุ่ม โดยมีเงื่ อนไขสาคัญคือ จุดตั้งต้นต้องเริ่ มจากความสนใจของชุ มชน หรื อการมี
จุดหมายร่ วมกันของความต้องการในชุมชนทั้งในการทากิจกรรม หรื อการแก้ไขปั ญหาทที่สาคัญทั้งนี้
สมาชิกจะต้องเข้าแลกเปลี่ยนเรี ยนรุ ้กนั ภายในกลุ่ม และช่วยกันต่อยอดความรู ้ที่ได้จากการลองผิดลอง
ถูกให้เป็ นความรู ้ ที่เปิ ดเผย เข้าถึง และแลกเปลี่ยนได้ไม่ยาก ซึ่ งความรู ้ตอ้ งสอดคล้องกับความสนใจ
และความต้องการซึ่ งจะช่วยสร้างการเรี ยนรู ้ได้ดี
ปาจรี ย ์ อ่อนสะอาด (2553) ได้ทาการวิจยั เรื่ องการวิเคราะห์องค์ประกอบการสื่ อสารที่
สร้างความสาเร็ จต่อ “วิถีการดาเนินชีวิตแบบพอเพียง” กรณี ยศ์ ึกษาศูนย์การเรี ยนรู ้กสิ กรรมธรรมชาติ
มาบเอื้อง ตาบลหนองบอนแดง อาเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี พบว่าศูนย์กสิ กรรมธรรมชาติมาบเอื้ อง
เป็ นศู น ย์แ ห่ ง แรก (ศู น ย์แ ม่ ) ก่ อ ตั้ง โดยอาจารย์วิ ว ัฒ น์ ศัล ยก าธร อดี ต ผู ้อ านวยการส านั ก งาน
คณะกรรมการพิ เ ศษเพื่ อ ประสานงาน โครงการอัน เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ หรื อ กปร. ส านัก
นายกรัฐมนตรี ได้กาหนดหลักสู ตรการฝึ กอบรมเชิ งปฏิ บตั ิการภายใต้หัวข้อ “การพัฒนากสิ กรรมสู่
ระบบเศรษฐกิ จพอเพียง” มีลกั ษณะเป็ นฐานการเรี ยนรู ้ เพื่อมุ่งหมายให้ผเู ้ ข้าอบรมสามารถทาได้ ทา
เป็ น ต่อมาศูนย์แม่ดงั กล่าวได้พฒั นาต่อยอดเป็ นเครื อข่ายกสิ กรรมธรรมชาติที่ศูนย์ฝึกอบรม (ศูนย์ลูก)
ขยายพื้ นที่ ท ว่ั ประเทศ การฝึ กอบรมเชิ ง ปฏิ บ ตั ิ ก ารนี้ นับ เป็ นช่ องทางสื่ อสารที่ ส าคัญ ที่ ต้องอาศัย
คุณลักษณะของผูส้ ่ งสาร (วิทยากร) ที่ประกอบไปด้วยความรู ้ ความสามารถ มีประสบการณ์ตรง ความ
ซื่ อสัตย์ ความอดทน ความเสี ยสละ จนเป็ นที่น่าเชื่ อถือศรัทธารวมถึงการสร้ างสารที่โน้มน้าวใจด้วย
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คาพูดของวิทยากร และการเรี ยนที่กระตุ น้ เตื อนใจผ่านข้อความต่างๆ บทเพลงที่มีเนื้ อหาคล้องจอง
รวมไปถึงสี และสัญลักษณ์อื่นๆซึ่ งล้ว นแต่กระตุน้ ให้ผูร้ ับสาร (ผูเ้ ข้าอบรม) ตระหนักรู ้ ปรับเปลี่ยน
พฤติ กรรมในการดาเนิ นชี วิตแบบพอเพียง ภายหลังการสิ้ นสุ ดการอบรมพบว่า ผูเ้ ข้าอบรมมี ความ
เปลี่ยนแปลงด้านความรู ้ ความเข้าใจ ทัศนคติ รวมถึงการดาเนินชีวิตแบบพึงพาตนเอง นาไปสู่ การใช้
ชีวติ แบบพอเพียงได้จริ ง
นิสิต คาหล้า และคณะ (2557) วิจยั เรื่ อง บทบาทการการพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู ้เศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชน กรณี ศึกษา อาเภอชุมแพ ผลการวิจยั พบว่ากระบวนการเรี ยนรู ้ของเกษตรกรเกิดจาก
การกระตุน้ กระบวนการเรี ยนรู ้ผา่ นการสะท้อนกระบวนการผลิตที่ลม้ เหลวในอดี ต อยูใ่ นกับดับของ
วงจรหนี้สิน การผลิตที่เอาเงินเป็ นตัวตั้ง ทาให้ทรัพยากรเสื่ อโทรมนาไปสู่ ความล้มเหลวในครอบครัว
การใคร่ ครวญอย่างแยบคายถึ งอดี ต ปั จจุ บนั และอนาคต นาไปสู่ การสร้ างความตระหนักรู ้ ในการ
เปลี่ยนกระบวนทัศน์ การนาเอาหลักธรรมมาใช้คืออิทธิ บาท 4 พรหมวิหาร 4 และศีล 8 (กลุ่มปราชญ์)
นาไปสุ่ ฐานะแห่ ง การเรี ย นรู ้ จกั ตนเอง และพึ่ ง พาตนเองและเห็ นทางแก้ไ ขปั ญ หาในชี วิ ต มี ก าร
ออกแบบชีวติ โดยมีปราชญ์ตน้ แบบ และใช้หลักสัมมาทิฎฐิเป็ นฐานในด้านการคิดและแนวทางปฏิบตั ิ
ผลที่ตามมานาไปสู่ การสร้ างระบบการเรี ยนรู ้ ของกลุ่มเกษตรกรมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต
การสังเกต และการระดมสมอง การสะท้อนเส้นทางชี วิต และมีการสร้างการเรี ยนรู ้ระหว่างเกษตรกร
เพื่อแก้ไขปั ญหา เพื่อตอบโจทย์ชีวิต สามารถยกระดับคุ ณภาพชี วิตช่ วยในการจัดการด้านครอบครัว
ทรัพยากร เศรษฐกิจ และชีวติ ที่ดีงาม บูรณาการความรู ้ทอ้ งถิ่น และความรู ้สมัยใหม่ ทาให้สามารถยืน
หยัดในกระแสโลกาภิวตั น์ได้ นาไปสู่ การสร้างความหลากหลายทางชี วภาพ มีอาหารพอเพียง มีความ
เป็ นอยูท่ ี่ดี ลดภาวะหนี้สิน มีการสร้างเครื อข่ายต่อเนื่อง
พระมหาประกาศิต สิ ริเมโธ (2556) วิจยั เรื่ องการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนา
หมุ่บา้ นเศรษฐกิ จพอเพียงของชุ มชนบ้านคลองใหม่ อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลการวิจยั
พบว่าการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการพัฒนาหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียงของชุ มชนบ้านคลองใหม่
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็ นรายได้พบว่ามากทั้ง 4 ด้าน โดยประชาชนมีส่วน
ร่ วมมากที่สุด คือด้านการมีส่วนร่ วมในการจัดสิ นใจ การเปรี ยบเทียบจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล และ
สภาพแวดล้อมพบว่าโดยภาพรวมด้าน เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพต่างกัน มีส่วนร่ วมในการพัฒนา
หมู่บา้ นเศรษฐกิ จพอเพี ยงโดยภาพรวมไม่ ต่า งกันจึ งสฏิ เสธสมมุ ติฐานที่ ต้ งั ไว้ ขณะที่ ประชาชนมี
รายได้ต่อเดือนระยะเวลาอาศัยอยูใ่ นชุมชน สถานภาพในชุมชน และการเข้าร่ วมกลุ่มในชุมชนต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้ ปั ญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ
พบว่าอุปสรรคและปั ญหาที่เกิดขึ้นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นและประชาชนร่ วมกันแก้ไขปั ญหาได้
เป็ นอย่างดีส่งผลให้การพัฒนาชุมชนเกิดประโยชน์ข้ ึนแก่ประชาชนทั้งด้านการพัฒนาคน พัฒนาพื้นที่
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พัฒนารายได้ ชุ มชนบ้านคลองใหม่นบั ว่าเป็ นแบบอย่างการพัฒนาชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่
เหมาะสมกับสังคมไทย
ศิ วราภรณ์ ไชยบุ รี (2555) วิจยั เรื่ องปั จจัย ที่ ส่ งผลต่ อความสาเร็ จของศู นย์ก ารเรี ย นรู ้
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน บ้านทาป่ าเปา ตาบลปลาดุก อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูนผลการวิจยั พบว่าศูนย์
การเรี ยนรู ้ เศรษฐกิ จพอเพียงบ้านทาป่ าเปา ตาบลปลาดุก อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูนเกิ ดขึ้นจากความ
ร่ วมมือของชุมชนกับภาคส่ วนราชการ เพื่อแก้ไขปั ญหาการขาดแคลนแหล่งเรี ยนรู ้ปัญหาทรัพยากรป่ า
ไม้ และปั ญหาต่างๆของชุ มชน โดยการนานโยบายของรัฐบาลตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิให้เกิดเป็ นรู ปธรรม
ในส่ วนของรู ปแบบและการดาเนิ นงาน ทั้งระบบการบริ หารจัดการมี ความชัดเจนในรู ป แบบของ
คณะกรรมการ ขณะเดียวกันปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จของศูนย์การเรี ยนรู ้เศรษฐกิ จพอเพียงชุ มชน
บ้านทาป่ าเปา ตาบลปลาดุ ก อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน ประกอบด้วยปั จจัยภายในได้แก่ วิสัยทัศน์
นโยบาย การวางแผน การกาหนดกลยุทธ์ในการทางาน ความเข้มแข็งของคณะกรรมการ บทบาท
หน้าที่ความพร้อมด้านความรู่ และความสามารถของคณะกรรมการการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชน
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดานเนิ นงาน การบริ หารงบประมาณ และการจัดการโครงสร้างอัตรากาลังคน
ในส่ วนปั จจัยภายนอก ได้แก่ความเหมาะสมของสภาพที่ต้ งั การได้รับการสนับสนุ นจากหน่ วยงาน
ต่างๆ และการรับรู ้ ขอ้ มูลข่าวสารล้วนเป็ นปั จจัยในการสนับสนุ นความสาเร็ จด้านของแนวทางการ
จัดการศูนย์การเรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงชุ มชนบ้านทาป่ าเปา ตาบลปลาดุก อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
ในอนาคตได้มี ก ารก าหนดแนวทางการพัฒ นาหลัก สู ต รกิ จ กรรม ด้า นการขยายศู น ย์ก ารเรี ย นรู ้
เศรษฐกิ จพอเพียงในระดับชุ มชน และระดับตาบล การกาหนดรู ปแบบโครงสร้ างของบุคลากร การ
กาหนดรู ปแบบกิ จกรรม และหลักสู ตรให้มีความเหมาะสม ทันสมัย และมีความต่อเนื่ องรวมถึ งการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นต้น
สุ ชาดี แสงดวงดี และคณะ (2555) วิจยั เรื่ องสภาพปั ญหาศูนย์การเรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียง
ในภาคการเกษตรตาบลลาพญา อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ผลการวิจยั พบว่า การจัดกลุ่มปั ญหา
ทัว่ ไปและปั ญหาการสื่ อสารของศู นย์การเรี ยนรู ้ เศรษฐกิ จพอเพียงในภาคการเกษตรตาบลล าพญา
อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ชี้ ให้เห็นว่า ศูนย์การเรี ยนรู ้แห่ งนี้ ประสบปั ญหาสภาพแวดล้อมทัว่ ไป
ที่สาคัญ 1 กลุ่ม ได้แก่ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน และการสนับสนุ นจากภาคีที่เกี่ยวข้อง และปั ญหาการ
สื่ อสาร เนื้ อหาและกิจกรรมการเรี ยนรู ้ และกลุ่ม 2 ปั ญหาด้านผูส้ ่ งสาร และการจัดการสื่ อสารภายใน
ชุ มชนงานวิจยั นี้ เห็ นความสาคัญของการเสริ มสร้ างการมีส่วนร่ วมระหว่างศูนย์การเรี ยนรู ้ เศรษฐกิ จ
พอเพียงในภาคการเกษตรตาบลลาพญา อาเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมกับชุ มชน รวมทั้งระบบการ
พัฒนาการจัดการสื่ อสารในชุมชน โดยเฉพาะการใช้เครื่ องมือประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
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นเรนทร์ แก้ว ใหญ่ (2559) วิ จ ัย เรื่ อ งศู น ย์ก ารเรี ย นรู ้ ชุ ม ชน: การพัฒ นาที่ ย งั่ ยื น ของ
สถาบันอุดมศึกษา ผลการวิจยั พบว่าเป้ าหมายในการสร้ างสังคมให้มีความสุ ข ยุติธรรม สนับสนุ น
นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ จะท าให้ม นุ ษย์ดารงอยู่ภายใต้การเปลี่ ยนแปลงทุ กสภาพที่ เกิ ดขึ้ นบนโลกใบนี้
สังคมชุมชนจะเป็ นสังคมที่มีความเท่าเทียม มีผนู ้ าชุมชนที่เป็ นที่พ่ งึ ของส่ วนรวม โดยสมาชิกในชุมชน
มี ก ารเรี ย นรู ้ ตลอดเวลา มี ค วามเข้า ใจในบริ บ ทปั ญหาชุ ม ชน ร่ วมมื อกันพาชุ ม ชนให้มี ค วามเจริ ญ
รั ฐบาลควรมี ก ารสนับสนุ นการพัฒนาที่ ย งั่ ยืนโดยให้สถานศึ กษาเป็ นองค์ก รที่ ส าคัญในการสร้ า ง
สมาชิ กในชุ มชน นโยบายด้านการศึกษาที่ให้ค วามสาคัญต่ อการเรี ย นรู ้ ตลอดชี วิต ตามหลักการที่
ผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ สนับสนุ นให้ผเู ้ รี ยนสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง สามารถเข้าร่ วมกิจกรรมกับผูอ้ ื่นได้
และปลูกฝังให้รักและเข้าใจชุ มชน มองเห็นคุณค่าและเข้าใจปั ญหาของชุ มชน และพร้อมที่จะพัฒนา
ชุ มชนของตนให้รอดพ้นจากสภาพปั ญหาต่างๆ เพื่อความยัง่ ยืนของชุ มชน โดยสถาบันอุดมศึกษามี
ความสาคัญเป็ นอย่างมากเพราะผลิตบัณฑิตเข้าสู่ สังคมโดยตรง การจัดการเรี ยนรการสอนต้องเรี ยนรู ้
แบบคู่ขนานระหว่างความรู ้ ดา้ นวิชาการที่เป็ นสากลและความรู ้ทอ้ งถิ่ นในชุ มชน ดังนั้นการพัฒนาที่
ยัง่ ยืนของสถาบันอุดมศึกษาต้องอาศัยชุ มชนเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ของนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาควรให้
ความส าคัญ กับ ชุ ม ชนที่ ใ กล้ชิ ด น ามาร่ ว มกัน พัฒ นาเป็ นหลัก สู ต รการศึ ก ษา เพื่ อ ได้บ ัณ ฑิ ต ที มี
คุ ณลัก ษณะที่ ส มบู รณ์ ต่อการเข้า เป็ นสมาชิ ก ของชุ ม ชน ชุ ม ชนมี แหล่ ง เรี ย นรู ้ ที่ ม ากมายสามารถ
ประยุกต์ให้เข้ากับหลักสู ตรการเรี ยนรู ้แบบคู่ขนานดังกล่าวได้ สถาบันอุดมศึกษาควรจะเป็ นผูร้ วบรวม
บริ หารจัดการ สนับสนุ นแหล่งการเรี ยนทั้งหลายในชุ มชนที่ใกล้ชิดตน ดังนั้นการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของ
สถาบันอุดมศึกษาจะเกิดได้อย่างแท้จริ งก็ต่อเมื่อสถาบันอุดมศึกษาเป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ของชุ มชนที่ทา
หน้าที่เป็ นศูนย์กลางของแหล่การเรี ยนรู ้ท้ งั หลายในชุมชน
ธานี ชู กาเนิ ด และคณะ (2558) วิจยั เรื่ องการพัฒนารู ปแบบกระบวนการนวัตกรรมการ
เรี ยนรู ้เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของปราชญ์ชาวบ้านภาคใต้ ของ ผลการวิจยั พบว่ากระบวนการนวัตกรรม
การเรี ยนรู ้เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของปราชญ์ชาวบ้านภาคใต้ประกอบด้วย ขั้นตอนย้อนแลกาพืด ชอบ
สื บสรรหา เปลี่ ยนใหม่ให้แปลกกว่า ตั้งท่าเตรี ยมลองใช้ ลองแล้วทาเพรื่ อ ฝึ กปรื อ ทาใหม่ ยึดสมดุล
หนุ นไว้ ร่ วมใจใช้ร่วมกัน เปิ ดสังคมการเรี ยนรู ้ สมรมอยู่แบบรู ้ หวันแตกหน่ อทาต่อกัน และถู กผิด
ร่ วมกันประเมิ น ส่ วนปั จจัยที่ ส่งผลต่ อความสาเร็ จของกระบวนการนวัตกรรมการเรี ย นรู ้ เพื่ อการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืนประกอบด้วย การมีตน้ แบบผูน้ าที่ดี มีวิสัยทัศน์หล่อหลอมรวมนวัตกรรม ทาเป็ นพลวัต
จัดการครบวงจร สอนกันฉันท์กลั ยาณมิตร ใกล้ชิดแหล่งเรี ยนรู ้ วิชาการคู่ภูมิปัญญา พึ่งพาเทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม และสังคมยอมรับได้ รู ปแบบมีความเหมาะสมและเป็ นกระบวนการที่เป็ นไปได้วา่
นาไปสู่ ความยัง่ ยืน
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ร้ อยขวัญ มุ่งมาจน และทวีศกั ดิ์ วังไพศาล (2556) วิจยั เรื่ องการบูรณาการรู ปแบบองค์
ความรู ้ และภูมิปัญญาท้องถิ่ นของชุ มชนราชธานี อโศก จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสนองรู ปแบบใหม่
ของชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ของชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบใหม่ของชุ มชนแห่ งการ
เรี ยนรู ้ ที่ใช้กบั ชุ มชนทัว่ ไป และชุ มชนชาวอโศก คือ การประสานร่ วมมือกันอย่างกลมกลืนระหว่าง
บ้านวัดโรงเรี ยน อาศัยปั จจัยนาเข้าคื อ 1.แหล่ งความรู ้ ได้แก่ องค์กรชุ มชน และสื่ อ 2.แหล่ งเรี ยนรู ้
ท้องถิ่ นได้แก่ คน และกิ จกรรมต่างๆ มีกระบวนการเรี ยนรู ้ หลายรู ปแบบ แล้วนามาลงมือปฏิบตั ิจริ ง
ท าให้ เ กิ ด ความรู ้ ใ นตัว คน สั่ ง สมเป็ นพลั ง ปั ญ ญา ส่ ง ผลให้ ร อดพ้น จากภัย คื อ ปั ญ หาที่ มี อ ยู่
กระบวนการพัฒนาชุ มชนประกอบด้วย การรวมกลุ่มประกอบกิ จกรรม การพัฒนาบุคลากร การคัด
กรองความรู ้ ที่มาจากภายนอก การร่ วมกับศูนย์ดูแลเด็ก ผูส้ ู งอายุ และผูป้ ่ วย การนาแนวคิดทีประสบ
สาเร็ จแล้วมาปรับใช้และพัฒนาให้เหมาะสม
เสาวรส ไพจิตร, นลินรัตน์ รักสกุล และอนุ ชยั รามวรังกูร (2557) วิจยั เรื่ องการจัดการ
ความรู ้ เพื่อสื บสานอาชี พท้องถิ่ นกรณี ศึกษา: กลุ่มอาชี พสตรี ทาผ้าปาเต๊ะ บ้านคลองประสงค์ อาเภอ
เมือง จังหวัดกระบี่ ของ ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มอาชี พสตรี ทาผ้าปาเต๊ะ มีแนวคิดการผลิตผ้าปาเต๊ะมา
จากสมาชิ กในชุ มชน ที่มีการนุ่ งผ้าปาเต๊ะในชี วิตประจาวัน มีการสื บทอดมาจากบรรพบุรุษหลายชัว่
อายุคน ทาให้เกิ ดการผลิ ตผ้าปาเต๊ะในชุ มชนโดยมีการคิดค้นใช้ลายผ้าจากธรรมชาติและเกิ ดจากวิถี
ชีวติ ของคนในชุมชน ซึ่ งความรู ้ดา้ นต่างๆ ส่ วนใหญ่ได้จากการศึกษาดูงานจังหวัดนราธิ วาส และอาศัย
ประสบการณ์การดาเนิ นงานของกลุ่มสภาพการจัดการความรู ้ชุมชนพบว่า ความรู ้ได้จากการศึกษาดู
งาน การอบรม สัมมนาและการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ การพูดคุ ยภายในกลุ่ม นาความรู ้ ที่สมาชิ กในกลุ่ม
ได้มาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกันนาไปประยุกต์ใช้ในงานของกลุ่มการถ่ายทอดความรู ้และใช้ประโยชน์
ให้กบั คนในชุ มชนโดยการเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ชุมชนโดยการสาธิ ตให้ผทู ้ ี่เข้ามายังกลุ่ม ผลการวิจยั พบว่า
กลุ่มอาชี พสตรี ทาผ้าปาเต๊ะยังขาดฐานข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งการเรี ยนรู ้และมีความจากัดในด้านเวลาใน
การเพิ่มพูนความรู ้ทาให้การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างกันเพื่อให้เกิดความรู ้ใหม่ได้นอ้ ยลง ซึ่ งทางกลุ่ม
ยังไม่มีการจัดเก็บความรู ้ในรู ปแบบของเอกสาร ส่ วนใหญ่จะใช้การถ่ายทอดความรู ้ภายในกลุ่ม ส่ วน
ความรู ้ภายนอก กลุ่มอาชีพสตรี ทาผ้าปาเต๊ะเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ของคนในชุมชนและคนภายนอกชุ่มชนที่
สนใจเกี่ ย วกับ เรี ยนรู ้ ก ระบวนการท าผ้า ปาเต๊ะ แนวทางในการจัดการความรู ้ ชุ ม ชน คื อการจัดท า
ฐานข้อ มู ล แหล่ ง เรี ย นรู ้ ต่ า งๆ ให้ ก ับ สมาชิ ก ในกลุ่ ม อาชี พ สตรี ท าผ้า ปาเต๊ ะ ควรการจัด เวที มี ก าร
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ภายในกลุ่มและภายนอกกลุ่ม และการประกวดผ้าปาเต๊ะอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง กลุ่ม
อาชี พสตรี ทาผ้าปาเต๊ะควรตระหนักถึ งความจาเป็ นในการจัดเก็บความรู ้ ในรู ปเอกสาร สร้ างความ
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ตระหนักถึ งความสาคัญของอาชี พการทาผ้าปาเต๊ะในชุ มชน และเปิ ดโอกาสให้สมาชิ กในกลุ่ มได้มี
ทักษะในการถ่ายทอดความรู ้
Hilgard & Bower (1981) ให้ความหมาย การเรี ยนรู ้ เป็ นกระบวนการอย่างหนึ่ งซึ่ งมี ผล
ให้เกิดพฤติกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อันเป็ นผลทาให้พฤติกรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิม อันเป็ นผลมาจากประสบการณ์และการฝึ กปฏิบตั ิ แต่ท้ งั นี้ตอ้ งไม่นบั ไปถึงผลของการเปลี่ยนแปลง
พฤติ ก รรมอันเนื่ องมาจากการตอบสนองที่ เกิ ดขึ้ นโดยธรรมชาติ หรื อสั ญชาติ ญาณหรื อปฏิ กิ ริย า
สะท้อน การบรรลุวฒ
ุ ิภาวะ และการเปลี่ยนแปลงชัว่ คราวของอินทรี ย ์ เช่น เกิดจากความเหนื่อยล้า พิษ
ของยา เป็ นต้น
จากที่ ก ล่ า วมาสรุ ป ว่ า การเรี ย นรู ้ เ ป็ นผลของการฝึ กปฏิ บ ัติ ห รื อ ฝึ กฝน และท าให้
พฤติกรรมเปลี่ยนแปลง เป็ นกระบวนการซึ่ งอินทรี ยพ์ ยายามปรับปรุ งหรื อดัดแปลงพฤติกรรม เพื่อให้
ได้ถึงเป้ าหมายที่ตอ้ งการ ด้วยความพึงพอใจที่เกิดจากแรงจูงใจ
1.3 หลักการเรียนรู้
สุ ชา จันทร์ เอม (2544) ได้กล่าวถึ ง การเรี ยนรู ้ เป็ นขบวนการที่ยุ่งยากซับซ้อนและอาจ
ประกอบด้วยเคล็ดลับและกลยุทธ์ที่มากมาย แต่อย่างไรก็ตามเรายังมีหลักการในการเรี ยนรู ้ โดยสรุ ป
บางประการ ที่ผสู ้ อนควรจะศึกษา เพื่อเป็ นแนวทางในการนาไปวางแผนการสอนที่ดี หลักการเรี ยนรู ้ที่
น่าสนใจซึ่ งก่อนที่ผสู ้ อนจะเริ่ มต้นวางแผนจัดประสบการณ์ในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนนั้น จะเป็ นการดี
ยิ่งขึ้นที่ผูส้ อนได้พิจารณาถึ งหลักความจริ งบางประการที่ทาให้บุคคลหรื อผูเ้ รี ยน ได้เกิ ดการยอมรับ
และเรี ยนรู ้ส่ิ งใหม่ๆหลักความจริ งของผูท้ ี่ได้แนะนาไว้ ได้แก่
1. การเรี ยนรู ้ได้ดีที่สุดเมื่อเรามีความพร้อมที่จะเรี ยน เมื่ อเรามีจุดประสงค์ที่แน่นอนและ
มีเหตุผลที่ดีในการที่จะเรี ยนบางสิ่ ง ก็จะเป็ นการง่ายยิ่งขึ้นที่จะรับการสอนนั้น และทาให้เกิดผลสาเร็ จ
ในการเรี ยนรู ้ได้
2. หากเราได้ใช้ความรู ้ประสบการณ์ยิ่งมากเพียงใด ยิ่งจะช่วยทาให้เราสามารถเข้าใจใน
สิ่ งนั้นได้มากยิง่ ขึ้น หากละทิง้ ไปเป็ นเวลานานย่อมจะมีผลทาให้ลืมสิ่ งนั้นไปได้
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3. หากสิ่ งที่เราได้เรี ยนรู ้ไปนั้นสามารถนาไปใช้ประโยชน์ต่อตัวเราได้ก็จะทาให้เราเกิ ด
ความพึงพอใจกับสิ่ งที่เราได้รับผลนั้น ซึ่ งจะทาให้เราจดจาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้ไปได้ดีและมีความต้องการที่
จะเรี ยนรู ้มากขึ้น
4. การเรี ยนรู ้สิ่งใหม่จะทาให้ง่ายขึ้น ถ้าการเรี ยนรู ้น้ นั สามารถจะสร้างความเชื่ อมโยงกับ
สิ่ งที่เราได้เรี ยนรู ้มาก่อนแล้วได้ จะเป็ นการดีที่สุดถ้าเราได้เริ่ มต้นจากขั้นตอนที่ง่าย ซึ่ งเชื่อมโยงกับสิ่ ง
ที่เราสามารถทาได้แล้วหรื อกับสิ่ งที่เราได้เข้าใจมาก่อนแล้ว ซึ่ งจะนาไปสู่ การเรี ยนรู ้สิ่งใหม่หรื อสิ่ งที่มี
ความยากมากขึ้นได้ดี
5. การเรี ยนรู ้ตอ้ งกระทาตามลาดับทีละขั้น สิ่ งใหม่ทุกสิ่ งที่เราเรี ยน จาเป็ นต้องให้ต่อกับ
สิ่ งที่เรี ยนรู ้มาแล้วหลายๆสิ่ งให้มากที่สุด สิ่ งเหล่านี้ สามารถกระทาได้ดีดว้ ยการให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้กนั
อย่างเป็ นลาดับขั้นตอนที่เหมาะสม
6. การเรี ยนรู ้งาน จะกระทาได้ดว้ ยการลงมือปฏิบตั ิ ก่อนที่กระบวนการเรี ยนรู ้จะสมบูรณ์
ได้น้ นั ผูเ้ รี ยนต้องได้รับการฝึ กหัดในสิ่ งที่คาดหวังว่าจะเรี ยน
7. การเรี ยนที่ประสบความสาเร็ จจะช่วยกระตุน้ ให้เกิดการเรี ยนรู ้ที่ดี ความผิดพลาดจาก
การเรี ยนทาให้เกิดความเบื่อหน่าย ถ้าหากเป็ นไปได้ผสู ้ อนจะต้องวางแผนการสอนของเขาให้ประสบ
ผลสาเร็ จด้วยการประเมินความสาเร็ จในทุกขั้นตอนของการสอน
8. การเรี ยนรู ้ แบบแก้ปัญหา (Problem Solving) เป็ นกระบวนการเรี ยนรู ้ในรู ปแบบของ
การใช้ความคิดรวบรวมความรู ้ ประสบการณ์ และกฎเกณฑ์ต่างๆที่ได้เรี ยนรู ้มาเพื่อใช้ในการคิดค้นหา
คาตอบต่อปั ญหาแปลกใหม่ การเรี ยนรู ้ แบบนี้ จะช่ วยส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ความคิดใหม่ๆซึ่ งจะ
พัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยนให้มีความเชี่ ยวชาญแตกฉานถึ งระดับส่ งถ่ายความรู ้ ซึ่ งจัดได้ว่าเป็ น
ระดับสู งสุ ดของการเรี ยนรู ้
เมื่อการเรี ยนรู ้ ในสิ่ งต่างๆได้ถูกจาแนกออกเป็ นชนิ ดของการเรี ยนรู ้ แบบต่างๆลักษณะ
เงื่อนไชของสิ่ งเร้าที่กาหนดให้ผเู ้ รี ยนได้ตอบสนอง ดังนั้นการเรี ยนรู ้ในชุมชนจึงเป็ นการเรี ยนรู ้โดยใช้
ปั ญหาเป็ นหลัก ตามลักษณะเงื่ อนไขของการเรี ยนรู ้ ใ นชุ ม ชน ทั้งนี้ เพื่อส่ งเสริ มให้ป ระชาชนได้มี
โอกาสเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดนั้นเอง
1.4 ชนิดของการเรียนรู้
กาเย่ (1985) ได้จาแนกลักษณะของการเรี ยนรู ้ออกเป็ น 8 ชนิ ด โดยเริ่ มตั้งแต่แบบง่ายๆ
ไปจนถึงแบบที่ยงุ่ ยากซับซ้อน ดังนี้ คือ
1. การเรี ยนรู ้ แ บบสั ญ ญาณ (Signal Learning) เป็ นการเรี ยนรู ้ ช นิ ด ที่ ใ ห้ ผู ้เ รี ยนได้
ตอบสนองต่อสิ่ งเร้าที่เป็ นสัญญาณตามเงื่อนไข โดยอาการตอบสนองเป็ นลักษณะหนึ่งที่ควบคุมไม่ได้
(Diffuse motion) ลักษณะการเรี ยนรู ้ ชนิ ดนี้ อาจเรี ยกได้ว่าเป็ นการเรี ยนรู ้ แบบการวางเงื่ อนไขแบบ
คลาสสิ ก
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2. การเรี ย นรู ้ สิ่ ง เร้ า - ตอบสนอง (Stimulus-response Learning) ผูเ้ รี ย นจะปฏิ บ ัติ ก าร
ตอบสนองต่อสิ่ งเร้ าที่ได้กาหนดด้วยการตอบสนองที่เที่ ยงตรงแม่นยา สิ่ งที่ ได้เรี ยนเป็ นการพัฒนา
ความสามารถทางกล้ามเนื้อของผูเ้ รี ยน
3. การเรี ยนรู ้ แบบลู กโซ่ (Chaining) เป็ นลักษณะของการฝึ กหัดกล้ามเนื้ อต่อเนื่ องของ
การเรี ยนรู ้จากชนิ ดที่ 2 ตั้งแต่สองหรื อมากกว่าสองทักษะขึ้นไป เงื่อนไขสาหรับการเรี ยนรู ้ชนิ ดนี้ ได้
ได้กาหนดขึ้นโดยสกินเนอร์ (Skinner)
4. การเชื่ อมโยงทางภาษา (Verbal Association) หรื อการเรี ย นรู ้ ท างลู ก โซ่ ภาษา ซึ่ ง มี
ลักษณะเงื่อนไขพื้นฐานคล้ายกับของชนิดที่ 3 แต่เน้นหนักในลักษณะของการเรี ยนรู ้ทางภาษา คาศัพท์
ชื่อ สัญลักษณ์ หรื อ เครื่ องหมายต่างๆ
5. การเรี ยนรู ้แบบจาแนกความแตกต่าง (Discrimination learning) ผูเ้ รี ยนจะได้เรี ยนรู ้การ
จ าแนกความแตกต่ า งต่ อ สถานการณ์ ข องสิ่ ง เร้ า ต่ า งๆรู ้ จ ัก พิ จ ารณา และจับ จุ ด ส าคัญ ต่ า งๆมี ก าร
เปรี ยบเทียบในระหว่างสิ่ งต่างๆ ทางด้านลักษณะรู ปร่ าง สี สัน ขนาด ตาแหน่ง จานวน และอื่นๆสิ่ งที่
ควรระวังในการสร้ างเงื่ อนไขสาหรับการเรี ยนรู ้ ชนิ ดนี้ ก็คือ การสอดแทรก ซึ่ งจะมีผลอย่างมากต่อ
ประสิ ทธิภาพของการเรี ยน
6. การเรี ยนรู ้ความคิดรวบยอด (Concept Learning) ผูเ้ รี ยนจะรู ้จกั แยกแยะสถานการณ์
ของสิ่ งเร้า ซึ่ งจะนาไปสู่ การเข้าใจความหมายของสิ่ งที่เรี ยนนั้น คุณสมบัติต่างๆ ของสิ่ งที่เรี ยนจะเป็ น
สิ่ งเร้าที่กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนได้จาแนกความแตกต่าง ได้เปรี ยบเทียบ และเกิดความคิดรวบยอดขึ้น
7. การเรี ย นรู ้ ก ฎเกณฑ์ (Rule Learning) เราอาจกล่ า วได้ว่า กฎเกณฑ์ คื อ ลู ก โซ่ ข อง
ความคิดรวบยอดตั้งแต่สองตัวขึ้นไปมาสัมพันธ์ ร่วมกันโดยการเกิ ดความหมายใหม่ที่เป็ นจริ ง การ
เรี ยนรู ้ กฎเกณฑ์คือการทาความเข้าใจในความหมายของกฎเกณฑ์ การจดจากฎเกณฑ์เหล่านั้นและ
สามารถนากฎเกณฑ์ไปใช้งานได้อย่างถู กต้อง ซึ่ งอาศัยพื้นฐานจากการเรี ยนรู ้ ในชนิ ดต้นๆมาก่อน
ตามลาดับ
8. การเรี ย นรู ้ แ บบแก้ปั ญ หา (Problem Solving) เป็ นกระบวนการของการเรี ย นรู ้ ใ น
รู ปแบบของการใช้ความคิดรวบรวมความรู ้ ประสบการณ์ และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ได้เรี ยนรู ้มาเพื่อใช้ใน
การคิดค้นหาคาตอบต่อปั ญหาแปลกใหม่ การเรี ยนรู ้ แบบนี้ จะช่ วยส่ งผลให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ ความคิด
ใหม่ๆซึ่ งจะพัฒนาความสามารถของผูเ้ รี ยนให้มีความเชี่ยวชาญแตกฉานถึงระดับส่ งถ่ายความรู ้ ซึ่ งจัด
ได้วา่ เป็ นระดับสู งสุ ดของการเรี ยนรู ้
เมื่ อการเรี ย นรู ้ ใ นสิ่ ง ต่ า งๆได้ถู ก จ าแนกเป็ นชนิ ด ของการเรี ย นรู ้ แ บบต่ า งๆ ลัก ษณะ
เงื่อนไขของสิ่ งเร้าที่กาหนดให้ผเู ้ รี ยนได้ตอบสนอง ดังนั้นการเรี ยนรู ้ในชุมชนจึงเป็ นการเรี ยนรู ้โดยใช้
ปั ญหาเป็ นหลัก ตามลักษณะเงื่อนไขของการเรี ยนรู ้ชุมชน ทั้งนี้ เพื่อส่ งเสริ มให้ประชาชนได้มีโอกาส
เรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดนัน่ เอง
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1.5 ปัจจัยสาคัญในสภาพการเรียนรู้
Gregory A Kimble (2016) สภาพการเรี ย นรู ้ ต่า งๆ ย่อมประกอบด้วยปั จจัย ที่ ส าคัญ 3
ประการ ด้วยกัน คือ
1. ตัวผูเ้ รี ยน (Learner)
2. เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที่เป็ นตัวเร้า (Stimulus Situation)
3. การกระทาหรื อการตอบสนอง (Action/Response)
ปั จจัยสาคัญทั้งสามประการ คือ ตัวผูเ้ รี ยน เหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ที่เป็ นตัวเร้า และ
การกระทาหรื อการตอบสนอง สิ่ งเหล่านี้ส่งผลต่อผูเ้ รี ยนและกระบวนการเรี ยนรู ้ เพราะทาให้เกิดความ
ตั้งใจ มีสมาธิ หรื อความพร้อมในการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนให้แปรเปลี่ยนไปทางใดทางหนึ่งได้เสมอ
1.6 ความสาคัญของการเรียนรู้
การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน เป้ าหมายทีสาคัญที่สุดคือผูเ้ รี ยนได้เรี ยนด้วยตัวเอง ตามความถนัด
เฉพาะตนที่เกิ ดจากความแตกต่างระหว่างบุ คคล ผูส้ อนต้องปรับเปลี่ ยนบทบาทจากผูท้ ี่บอกความรู ้
ไปสู่ ผสู ้ ร้างประสบการณ์ และเงื่ อนไขให้กบั ผูเ้ รี ยนได้แสวงหาคาตอบ ซึ่ งคาตอบของแต่ละคนอาจมี
ที่มาที่แตกต่างกันตามบริ บท ผูส้ อนคือปั จจัยสาคัญที่จะทาให้กระบวนการเรี ยนรู ้บรรลุเป้ าหมาย ต้อง
ออกแบบกิจกรรม เพื่อสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนแต่ละคน ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนนาความเก่งออกมา
ให้ปรากฏเต็มที่ ทาอย่างไรจะเป็ นสะพานเชื่ อมต่อให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข บรรยากาศแห่ ง
ความไว้วางใจ ความเป็ นกัลยาณมิตร ห้องเรี ยนจึงไม่จากัดแต่เพียงห้องเรี ยน ใช้ทุกสิ่ งใกล้ตวั เป็ นครู
ต้องเรี ยนรู ้ในสถานการณ์จริ ง ซึ่ งสถานการณ์จริ งของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน จึงต้องอาศัยผูเ้ รี ยนเป็ น
ตัวตั้ง ผูส้ อนให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์การทางาน อันนาไปสู่ การพัฒนาผูเ้ รี ยนครบทุกด้าน
ทั้งทางกาย ทางจิตหรื ออารมณ์ทางสังคม สติปัญญา เพื่อที่จะได้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์ต่างๆ ได้
1.7 แนวคิดเกีย่ วกับการเรียนรู้
แนวคิดเกี่ ยวกับการเรี ยนรู ้ คือ ความคิดเกี่ ยวกับการเรี ยนรู ้ ที่พรรณนา/อธิ บาย/ทานาย
ปรากฏการณ์ ต่างๆเกี่ ยวกับการเรี ยนรู ้ ของมนุ ษย์ มีนกั คิด นักจิตวิทยา หรื อนักการศึกษาได้นาเสนอ
และได้รับการยอมรับในระดับหนึ่งว่าเป็ นแนวคิดที่เชื่ อถือได้ ด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งการเรี ยนรู ้เป็ น
แนวคิดที่กว้างขวาง อาจมีความหมายซึ่ งเป็ นแนวคิดหลักของทฤษฏี การเรี ยนรู ้ ที่เป็ นพื้นฐาน ซึ่ งมีผู ้
นิยามไว้อย่างกว้างขวาง มี 3 แนวคิด (Mayer Richard E., 2002)
1. แนวคิดการเรี ยนรู ้ตามแนวทฤษฏีกลุ่มพฤติกรรมนิยม
2. แนวคิดการเรี ยนรู ้ตามทฤษฏีพุทธิปัญญานิยม
3. แนวคิดตามทฤษฏีคอนสตรัคทิวซิ ่ ึม (Constructivism)
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แนวคิดที่ 1 การเรียนรู้ ตามแนวทฤษฎีกลุ่มพฤติกรรมนิยม
การเรี ยนรู ้ หมายถึ ง การเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่ งเป็ นผลเนื่ องมาจากประสบการณ์ ซ่ ึ ง
คนเรามีปฏิสัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมหรื อจากการฝึ กหัดการเรี ยนรู ้ เกิ ดขึ้นจากประสบการณ์ที่ส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวร เกี่ยวกับความรู ้ พฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่งแนวคิดเกี่ยวกับการ
เรี ยนรู ้ ดงั กล่าว เริ่ มตั้งแต่เริ่ มต้นศตวรรษที่ 20 และทาการศึกษากับสัตว์ในห้องทดลอง บทบาทของ
ผูเ้ รี ยนจะเป็ นการรับรางวัล และการลงโทษ ได้แก่การฝึ กหัด และการปฏิบตั ิ บทบาทของนักออกแบบ
การสอน หรื อครู ผูส้ อน จะเป็ นการสร้ างสิ่ งแวดล้อม ให้ผูเ้ รี ยนต้องลงมือทาซ้ า จะเป็ นการชี้ นาให้มี
การตอบสนองที่ง่ายๆซึ่ งติดตามด้วยการให้ผลย้อนหลังกลับทันที
แนวคิดที่ 2 การเรียนรู้ ตามทฤษฎีพุทธิปัญญานิยม
การเรี ยนรู ้ หมายถึ ง การเปลี่ ยนแปลงความรู ้ ข องผูเ้ รี ย น ทั้งด้านปริ มาณและคุ ณภาพ คื อ
นอกจากผูเ้ รี ยนจะมีสิ่งที่เรี ยนรู ้ เพิ่มขึ้นแล้ว ยังสามารถจัดรวบรวม เรี ยบเรี ยงสิ่ งที่เรี ยนรู ้ เหล่านั้นให้
เป็ นระเบียบ เพื่อให้สามารถเรี ยกกลับมาใช้ได้ตามต้องการ (Mayer, 2002) การเรี ยนรู ้ (Learning) ว่า
เป็ นการได้มา (Acquisition) หรื อการจัดระเบียบขึ้นในหมวดหมู่ใหม่ (Reorganization) โดยโครงสร้าง
ทางปั ญญา (Cognitive) โดยผ่านการประมวลผลของข้อมู ล และการเก็บข้อมู ล (Good and Brophy,
1990: 187) การเรี ย นรู ้ (learning) เป็ นระดับ การถ่ า ยโยงความรู ้ และทักษะเดิ ม หรื อสิ่ ง ที่ ไ ด้เรี ย นรู ้
มาแล้ว ไปสู ้บริ บทและปั ญหาใหม่
แนวคิดดังกล่าวข้างต้นเริ่ มตั้งแต่ช่วง ค.ศ.1950 - 1970 โดยทาการศึกษาเรี ยนรู ้ของมนุษย์ใน
ห้องทดทอง บทบาทของผูเ้ รี ยนเป็ นผูร้ ับข้อมูลข่าวสาร งานของผูส้ อน จะเป็ นผูน้ าเสนอข้อมูลข่าวสาร
เช่นตาราเรี ยน การบรรยาย ตามแนวความคิดนี้ ขอ้ มูลข่าวสาร จะถูกถ่ายทอดโดยตรงจากผูส้ อนไปยัง
ผูเ้ รี ยน บทบาทของนักออกแบบการสอน หรื อผูส้ อนจะเป็ นการสร้างสิ่ งแวดล้อมที่ผูเ้ รี ยนจะต้องดู ด
ซับข้อมูลข่าวสารจานวนมากเช่นตารา การบรรยาย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย (Mayer Richard
E., 2002)
แนวคิดที่ 3 แนวความคิดตามทฤษฏีคอนสตรัคทิวซิ ึ่ม (Constructivism)
การเรี ยนรู ้ (Learning) ว่าเป็ นการสร้างความรู ้ (Knowledge Construction) ซึ่ งมาจากพื้นฐาน
ที่ ว่าการเรี ยนรู ้ จะเกิ ดขึ้ นเมื่ อผูเ้ รี ย นได้ส ร้ างสิ่ งที่ แทนความรู ้ ใ นความจาในระยะท างาน (Working
memory) อย่างตื่นตัว แนวคิดนี้เริ่ มตั้งแต่ ค.ศ.1980 - 1990 โดยการศึกษาเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ของมนุ ษย์
ในสภาพบริ บทการเรี ยนรู ้ที่แท้จริ งเพิ่มมากขึ้น ภายใต้แนวคิดการสร้างความรู ้บทบาทของผูเ้ รี ยน เป็ น
ผูท้ ี่ ลงมื อกระทา ในขณะที่ ผูส้ อนเป็ นผูท้ ี่ แนะนาทางพุทธิ ปัญญา ซึ้ งจัดแนะแนวและเป็ นโมเดลใน
ภาระกิจการเรี ยนตามสภาพจริ ง บทบาทของนักออกแบบการสอน หรื อผูส้ อน จะสร้างสิ่ งแวดล้อมที่
ผูเ้ รี ยนมีปฏิสัมพันธ์อย่างมีความหมายกับเนื้ อหาทางวิชาการ รวมถึงการทาให้เกิ ดกระบวนการเลื อก
จัดหมวดหมู่ และการบูรณาการข้อมูลข่าวสาร (Mayer Richard E., 2002)
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จากแนวคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ตามพื้นฐานทางทฤษฏีการเรี ยนรู ้ต่างๆ ทั้ง 3 แนวคิดดังกล่าว
ข้างต้น จะเห็นได้วา่ งานที่สาคัญของผูส้ อนคือช่วยให้ผเู ้ รี ยนแต่ละคนให้เกิดการเรี ยนรู ้โดยมีผสู ้ อนทา
หน้าที่ จุดสิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้ ให้ผูเ้ รี ย นเกิ ดการเรี ยนรู ้ อย่างมี ป ระสิ ทธิ ภาพที่ ตอบสนองการ
จัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศู นย์กลางจากการที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้วา่ การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง เป็ นการจัดสิ่ งแวดล้อมทางการเรี ยนรู ้ที่เน้นคือ (Mayer Richard E., 2002)
1. การพัฒนากระบวนการคิดอย่างอิสระ
2. สร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง
3. เรี ยนรู ้ จากการปฏิ บ ตั ิ ข องตนเองโดยวิธีก ารเรี ย นรู ้ ที่ หลากหลาย เพ่อไปสู่ คุณลักษณะ
ที่ พึ ง ประสงค์ของสัง คมไทย คื อสามารถคิ ดแบบองค์รวม เรี ย นรู ้ ร่วมกัน และท างานเป็ นที ม เพื่ อ
ประโยชน์ของสังคมไทย ศักยภาพในการแข่งขันและร่ วมมืออย่างสร้างสรรค์
เมื่ อ กระบวนทัศ น์ (Paradigm) เกี่ ย วกับ การสอนเปลี่ ย นมาเป็ นการเรี ย นรู ้ ที่ ผู ้เ รี ย นเป็ น
ศูนย์กลางดังนั้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ตลอดจนสื่ อการสอนจาเป็ นต้องปรับกระบวน
ทัศน์เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงดังกล่าว จากเดิ มที่เป็ นสื่ อการสอน มาเป็ นสื่ อการเรี ยนรู ้
เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง ที่ไม่ได้มุ่งเพียงเพื่อให้ผเู ้ รี ยนจดจาสิ่ งที่
เรี ยนรู ้ เท่านั้น แต่ยงั มุ่งพัฒนาคุ ณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคมไทย ได้แก่ ความสามารถคิดแบบ
องค์รวม เรี ยนรู ้ ร่วมกัน ทางานเป็ นทีม ตลอดจนความสามารถในการแสวงหาความรู ้ และสร้ างองค์
ความรู ้ดว้ ยตนเองเพื่อจะทาให้สังคมที่มีการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ องตลอดชี วิต เพื่อที่สามารถแข่งขันและ
ร่ วมมือกันสร้างสรรค์สังคมอย่างยัง่ ยืนต่อไป
สรุ ปการเรี ยนรู ้หมายถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากเดิมไปสู่ พฤติกรรมใหม่ที่
ค่อนข้างถาวรและพฤติกรรมใหม่น้ ี เป็ นผลมาจากประสบการณ์ หรื อการฝึ กฝนมิใช่ เป็ นผลจากการ
ตอบสนองตามธรรมชาติหรื อสัญชาตญาณ หรื อวุฒิภาวะ หรื อพิษยาต่าง ๆหรื ออุบตั ิเหตุ หรื อความ
บังเอิญพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปจะต้องเปลี่ยนไปอย่างค่อนข้างถาวรจึงจะถื อว่าเกิ ดการเรี ยนรู ้ข้ ึน หาก
เป็ นการเปลี่ยนแปลงชัว่ คราวก็ยงั ไม่ถือว่าเป็ นการเรี ยนรู ้
1.8 องค์ ประกอบของการเรียนรู้
ดอลลาร์ ด และมิลเลอร์ (Dallard and Miller, 1950) เสนอว่าการเรี ยนรู ้ มีองค์ประกอบ
สาคัญ 4 ประการ
1. แรงขับ (Drive) เป็ นความต้องการที่เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล เป็ นความพร้อมที่จะเรี ยนรู ้
ของตัวบุคคล ทั้งระบบสมองและระบบประสาทสัมผัส และกล้ามเนื้ อ แรงขับและความพร้อมเหล่านี้
จะก่อให้เกิดปฏิกิริยา หรื อพฤติกรรมที่ชกั นาไปสู่ การเรี ยนรู ้ต่อไป
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2. สิ่ งเร้า (Stimulus) เป็ นสิ่ งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่ งเป็ นตัวการให้บุคคล
มีปฏิกิริยา หรื อพฤติกรรมตอบสนองออกมา ในสภาพการเรี ยนการสอน สิ่ งเร้าจะหมายถึงครู กิจกรรม
การสอน และอุปกรณ์การสอนต่างๆ ที่ครู นามาใช้
3. การตอบสนอง (Response) เป็ นปฏิกิริยาหรื อพฤติกรรมต่างๆที่แสดงออกมาเมื่อบุคคล
ได้รับการกระตุน้ จากสิ่ งเร้า ทั้งส่ วนที่สังเกตเห็นได้ เช่นการเคลื่อนไหว ท่าทาง คาพูด การคิด การรับรู ้
ความสนใจ ความรู ้สึกเป็ นต้น
4. การเสริ มแรง (Reinforcement) เป็ นการให้สิ่งที่มีอิทธิ พลต่อบุคคลอันมีผลในการเพิ่ม
พลัง ให้เกิ ดการเชื่ อมโยงระหว่างสิ่ งเร้ ากับการตอบสนองเพิ่มขึ้น การเสริ มแรงที่มีท้ งั ทางบวก และ
ทางลบ ซึ่ งมีผลต่อการเรี ยนรู ้ของบุคคลเป็ นอันมาก
สรุ ปองค์ประกอบของการเรี ยนรู ้การที่ผเู ้ รี ยนจะเกิดการเรี ยนรู ้ในปริ มาณมากน้อย หรื อมี
ประสิ ทธิ ภาพเพียงใดนั้นขึ้นอยูก่ บั องค์ประกอบต่าง ๆ ผูเ้ รี ยนจะเรี ยนรู ้ได้ดีหากเขามีแรงจูงใจสู งใน
สิ่ งที่เขาจะเรี ยน หรื อตรงความต้องการของเขา และถึงแม้วา่ ผูเ้ รี ยนจะมีความตั้งใจที่จะเรี ยนเพียงใด แต่
ถ้ากระบวนการสอนของครู ไม่ดีพอ ก็อาจส่ งผลให้การเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยนขาดประสิ ทธิ ภาพได้ก าร
เรี ยนรู ้ของคนเรานั้น เกิดจากการที่ประสาทสัมผัส (Sense) ได้รับการเร้าจากสิ่ งเร้า (Stimulus) บุคคล
จะสามารถเรี ยนรู ้ และเข้าใจสิ่ งเร้ านั้นได้ถูกต้องมากน้อยเพียงใดก็ย่อมขึ้นอยูก่ บั ระดับความสัมพันธ์
ระหว่างสิ่ งเร้า และการเรี ยนรู ้น้ นั จะมีประสิ ทธิ ภาพเพียงใดก็ข้ ึนอยูก่ บั ว่ากระบวนการเรี ยนของเขานั้น
ได้มีโอกาสสัมผัสกับสิ่ งเร้าโดยตรงมากน้อยเพียงใดด้วย ดังนั้นการที่ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนจากกระบวนการ
เรี ยนที่ตนเองได้มีโอกาสสัมผัสมาก ๆ จะทาให้เกิดความเข้าใจและเกิดการรับรู ้ที่ถูกต้องกว่าการเรี ยน
จากคาบอกเล่า หรื อท่องจาอย่างเดียว
1.9 ความหมายของศูนย์ การเรียนรู้ ชุมชน
ตาม พ.ร.บ. การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 3 มาตรา 18 ข้อ (3) กล่าวไว้ว่า ศูนย์การ
เรี ยนได้แก่ สถานที่เรี ยนที่หน่วยงานจัดการศึกษานอกโรงเรี ยน บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน
องค์ก รปกครองส่ วนท้อ งถิ่ น องค์ก รเอกชน องค์ก รวิ ช าชี พ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการ
โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์ และสถาบันสังคมอื่นเป็ นผูจ้ ดั (คณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2545)
1.10 แหล่ งเรียนรู้
แหล่งเรี ยนรู ้ หมายถึ ง แหล่งข่าวสารข้อมูล สารสนเทศ แหล่งความรู ้ ทางวิทยาการและ
ประสบการณ์ ที่สนับสนุ นส่ งเสริ มให้ผูเ้ รี ยน ใฝ่ เรี ยน ใฝ่ รู ้ แสวงหาความรู ้ และเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองตาม
อัธ ยาศัย อย่า งกว้า งขวางและต่ อเนื่ องจากแหล่ ง ต่ า ง ๆ เพื่ อเสริ ม สร้ า งให้ผูเ้ รี ย นเกิ ดกระบวนการ
เรี ยนรู ้ และเป็ นบุ คคลแห่ งการเรี ยนรู ้ ซ่ ึ งตาม พ.ร.บ.การศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 3 “ระบบ
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การศึกษา” มาตรา 15 ข้อ (3) กล่าวไว้วา่ การจัดการศึกษามี 3 รู ปแบบคือ การศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กรมสามัญศึกษา, 2544 : 6)
1. การศึกษาในระบบ เป็ นการศึกษาที่กาหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสู ตรระยะเวลา
ของการศึกษา การวัดและการประเมินผลซึ่ งเป็ นเงื่อนไขของการสาเร็ จการศึกษาที่แน่นอน
2. การศึกษานอกระบบ เป็ นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกาหนดจุดมุ่งหมาย รู ปแบบ
วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่ งเป็ นเงื่อนไขของการสาเร็ จ
การศึ ก ษา โดยเนื้ อหาของหลัก สู ตรจะต้องมี ค วามเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปั ญหาและความ
ต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม
3. การศึกษาตามอัธยาศัย เป็ นการศึกษาที่ให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองตามความสมัครใจ
ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาสโดยการศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่ อ
และแหล่งความรู ้อื่นๆ
1.11 ขอบข่ ายของศูนย์ กลางการเรียนรู้ ในชุ มชน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2543: 13-27)
1. ลักษณะ
1. เป็ นเวทีระดมการแลกเปลี่ยนสรรพความคิด ความรู ้ ประสบการณ์ ตลอดจนข้อมูล
ข่าวสารของบุคคลในชุมชน และการร่ วมกันตัดสิ นใจดาเนินกิจกรรมพัฒนาของชุมชน
2. เป็ นแหล่ งค้นคว้า ทดลองและเรี ยนรู ้ ทางวิช าการ ข่าวสาร องค์ความรู ้ ทอ้ งถิ่ น ภู มิ
ปั ญญาไทย และการพัฒนาสู่ ความเป็ นสากล
3. เป็ นแหล่งปฏิ บตั ิการเพื่อพัฒนาทักษะการดารงชี วิตที่มีดุลยภาพอยู่ในครรลองคลอง
ธรรม มีความอบอุ่นมัน่ คง และยัง่ ยืนร่ วมกัน
4. เป็ นแหล่งเชื่ อมโยงการเรี ยนรู ้ในสถานศึกษากับชุมชนให้เป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันเป็ น
แรงเสริ มซึ่ งกันและกันในการพัฒนาที่ยง่ั ยืน
2. จุดมุ่งหมาย
1. มุ่งสร้างเสริ มสติปัญญาและความสามารถในการคิดอ่านของประชากรในชุมชนทั้งใน
และนอกโรงเรี ยน ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่มีดุลยภาพอยูใ่ นครรลองครองธรรม
2. ปรับประยุกต์องค์ความรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับยุคสมัยและเชื่ อมโยงเข้าสู่
กระบวนการเรี ยนรู ้ในระบบโรงเรี ยนและนอกโรงเรี ยน
3. รณรงค์ให้เกิดสังคมการเรี ยนรู ้ในชุ มชนอย่างแพร่ หลาย ให้เป็ นกลยุทธ์ทางปั ญญาใน
การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และประเทศชาติยงั่ ยืนสื บไป
3. ยุทธศาสตร์
กาหนดยุทธศาสตร์ 3 หมวดหลัก คือ องค์กร บุคลากร ปัจจัย/งบประมาณ
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4. ยุทธวิธี
1. การประสานความร่ ว มมื อ ระหว่า งหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ งต่ า งๆ เพื่ อ เพิ่ ม พลัง การ
ดาเนินงานและลดความซ้ าซ้อนของกิจกรรมตลอดจนสามารถประหยัดงบประมาณจากการบูรณาการ
กิจกรรมโครงการร่ วมกัน
2. ส่ งเสริ มบู รณาการภู มิปัญญาท้องถิ่ นและความรู ้ สากลตามเนื้ อหาและศักยภาพของ
ชุมชนจากที่กล่าวมา สามารถประมวลสังเคราะห์แนวความคิดการพัฒนาการเรี ยนรู ้ในชุมชนดังนี้
แผน

ภารกิจ
นโยบาย (ยุทธศาสตร์ ใหม่)

ภูมิปัญญา/เศรษฐกิจพอเพียง

ปราชญ์ชาวบ้าน

ศูนย์การเรี ยนรู้ชุมชน

องค์กรชุมชน

ความรู ้สมัยใหม่

ครู /โรงเรี ยน

สังคมแห่ งการเรี ยนรู ้

การเรี ยนรู้ของชุมชน

บุคลากร
ปัญหา พัฒนาการ วิกฤตการณ์
การศึกษาสังคม

ระบบ/โครงสร้าง

การเรี ยนรู้ตามอัธยาศัย

แผนภูมิที่ 1 การสังเคราะห์แนวความคิดการพัฒนาการเรี ยนรู ้ในชุมชน
ที่มา: นริ นทร์ สังข์รักษาและคณะ (2554). การถอดบทเรี ยน : เทคนิ ควิธีการเรี ยนรู ้บทเรี ยนเพื่อการ
พัฒนาชุมชน = Lesson learned : A methodology used learning for development community. วารสาร
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.ปี ที่ 9 ฉบับที่ 2 (พ.ย.2554-มี.ค.2555).
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จากที่กล่าวมาจะเห็นได้วา่ ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน เป็ นองค์การหรื อหน่วยการเรี ยนรู ้ที่สาคัญ
ในชุ ม ชนที่ มี บู ร ณาการความรู ้ ภู มิ ปั ญ ญาและความรู ้ ส ากล นั่น คื อ การจัด การความรู ้ ใ นชุ ม ชน
(Community Knowledge Management) ซึ่ งมีความเชื่ อมโยงในทุกๆด้าน โดยเฉพาะการทามาหากิ น
และเรี ยนรู ้โดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นคณะผูว้ ิจยั จึงกาหนดเป็ นแนวคิดหลักในการวิจยั
ครั้ งนี้ ศู นย์เรี ย นรู ้ ชุ ม ชน เป็ นศู นย์ก ลางรวบรวมข้อมู ลข่ าวสารความรู ้ ข องชุ ม ชนที่ จะนาไปสู่ การ
ส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้สาหรับประชาชน ในชุมชน เป็ นแหล่งเสริ มสร้างโอกาสในการเรี ยนรู ้ การ
ถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสื บทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม ค่านิ ยม และเอกลักษณ์ของ
ชุ มชน อี กทั้งเป็ นแหล่งบริ การชุ มชนด้านต่าง ๆ เช่ น การจัดกิ จกรรมที่ สอดคล้องกับความต้องการ
เรี ยนรู ้ ของชุ มชน โดยเน้นการกระบวนการเรี ยนรู ้ เพื่อวิถีชีวิตของคนในชุ มชน เพื่อให้ทนั กับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ก่อให้เกิดชุ มชนแห่ ง เรี ยนรู ้ และมุ่งการพัฒนาแบบพึ่งตนเอง เป็ นศูนย์ฯ ของ
ประชาชน ที่ดาเนินการโดยประชาชน และเพื่อประชาชน ที่จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนอย่าง
ยัง่ ยืน
จากความหมายข้างต้นจะเห็ นได้ว่า ศูนย์เรี ยนรู ้ ชุมชนในความคาดหวังของกรมการพัฒนา
ชุมชน ไม่ใช่ศูนย์ฝึกอบรมประจาหมู่บา้ นที่รอรับการนัดหมายจากวิทยากรภายนอก แต่จะเป็ นสถานที่
ที่จะสร้างความผูกพันระหว่างคนในชุมชนกับเรื่ องราวของเขาเองเป็ นสาคัญ
หลักการสาคัญของศูนย์เรี ยนรู ้ชุมชน
1. เป็ นแหล่ ง เรี ย นรู ้ ทุ ก ด้า น ทุ ก รู ป แบบไม่ เ น้ น การเรี ย นการสอนในห้ อ งเรี ยนเป็ น
ศู น ย์ก ลางที่ ป ระชาชนทุ ก คนสามารถเข้า มาเรี ย นรู ้ ค้น คว้า หาความรู ้ แลกเปลี่ ย นความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ รวมทั้งการพบปะ สังสรรค์ เพื่อสร้างความเข้าใจ ความร่ วมมือในการพัฒนาตนเองและ
ชุมชน
2. เป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ตลอดชีวติ ของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน
ภารกิจของศูนย์เรี ยนรู ้ชุมชน
3. จัดให้มีกิจกรรมการเรี ยนรู ้ การถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนการสื บ
ทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรี ยนรู ้ดา้ นต่าง ๆ ของประชาชนในชุมชน
4. เป็ นศูนย์รวมของข้อมูล เช่ น ข้อมูล จปฐ. กชช.2ค.แหล่งน้ า กลุ่มอาชี พ ฯลฯ รวมทั้ง
ข่าวสาร สาระความรู ้ ที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้ เท่าทันสถานการณ์โลก
5. รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่ น องค์ความรู ้ ของปราชญ์ชาวบ้าน องค์ความรู ้ ที่มีอยู่กระจัด
กระจายในชุมชน และจัดการให้เป็ นหมวดหมู่ มีความชัดเจนเป็ นรู ปธรรม ที่ประชาชนสามารถเข้าไป
สื บค้นศึกษาและ เรี ยนรู ้ได้ทุกเวลา

26
6. เป็ นศูนย์กลางในการจัดการความรู ้ ที่ดาเนินการโดยประชาชนและเพื่อประชาชน
7. เป็ นศูนย์ประสานและบูรณาการการทางานของทุกภาคส่ วน ภาคประชาชน ได้แก่ ผูน้ า
กลุ่ม/องค์กร เครื อข่าย ภาคเอกชน และภาคีการพัฒนาภาครัฐ
8. เป็ นสถานที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ของปราชญ์ชาวบ้าน เป็ นสถานที่ที่มีโครงสร้างเป็ น
อาคาร หรื อสถานที่ใด ๆ ก็ได้ ที่มีองค์ความรู ้ สามารถให้การเรี ยนรู ้ แก่ ประชาชนที่ ตอ้ งการความรู ้
สามารถเข้าถึงได้
1.12 กระบวนการเรียนรู้ ชุมชนมี 6 แนวคิด ดังนี้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2543:6-8)
1. มนุษย์มีศกั ยภาพในการเรี ยนรู ้สูง และสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ การเรี ยนรู ้มา
จากการสร้ างสรรค์ภูมิปัญญาให้มนุ ษย์สามารถพัฒนาคุ ณภาพชี วิตได้อย่างต่อเนื่ องด้วยยังก่อให้เกิด
ความภูมิใจ และยังความปิ ติต่อผูเ้ รี ยนอีกด้วย
2. การปฏิ รูปการศึกษาควรมุ่งแก้ไขปั ญหาความทุกข์ยากของคนส่ วนใหญ่ของประเทศ
โดยกระจายการเรี ยนรู่ ออกจาก “สถานศึกษา” ไปสู่ “ชุมชน” หรื อการคืนการศึกษาให้แก่ชุมชนเพื่อให้
การเรี ยนรู ้ ตอบสนองความต้องการของชุ มชน ทาให้เกิ ดความสะสม “องค์ความรู ้ ” ในท้องถิ่ นเป็ น
“ฐาน” ส าหรั บ การพัฒ นา ”หลัก สู ต รท้อ งถิ่ น ” และน าไปสู่ ก ารปฏิ รู ป “การเรี ย นการสอน” ใน
สถานศึกษา ทั้งยังช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชุ มชนกับสถานศึกษา ทาให้มีส่วนช่วยในการ
เสริ มสร้ างความเข้มแข็งซึ่ งกันและกัน หรื ออี กนัยหนึ่ งนักเรี ยน ครู และชุ มชน อยู่ในกระบวนการ
เรี ยนรู ้ร่วมกัน คือ เป็ นทั้งผูส้ อนและผูเ้ รี ยนไปพร้อมๆกัน
3. บุคคลและชุ มชนมีความหลากหลาย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพย์กร
ทางธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม ฯลฯ การนา “รู ปแบบการเรี ยนรู ้ ” ที่ประสบความสาเร็ จชุมชนหนึ่งไปใช้
อีกชุ มชนหนึ่ ง หรื อการวางแผนจากส่ วนกลาง แล้วนาไปให้คนในชุ มชนท้องถิ่นปฏิบตั ิจึงมักประสบ
ความล้มเหลว นอกจากนี้ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกชุมชน ยังเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงต้องพัฒนา
“รู ปแบบการเรี ยนรู ้” ในแต่ละชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
4. เป้ าหมายของการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในชุมชน คือ เพื่อสร้าง “ปั ญญา” ให้ “คน” ใน
ชุมชน (ทุกเพศ ทุกวัย ทุกสาขาอาชีพ) สารมารถพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุ มชนได้อย่างมีบูรณา
การหรื อกล่ าวอี กนัยหนึ่ งเพื่อเสริ มสร้ าง “พลัง” ให้คนในชุ มชนสามารถ “พึ่งตนเอง” และ “พึ่งพา
กันเอง” ได้มากขึ้น โดยเน้น “การมีส่วนร่ วม” ในกระบวนการเรี ยนรู ้ และ “การฝึ กฝน” ตนเองในด้าน
ของชี วิตรวมถึ งส่ งเสริ มการแลกเปลี่ ยน เรี ยนรู ้ และการเชื่ อมต่อประสบการณ์ ระหว่างบุ คคลและ
ชุมชนโดยพ่านกระบวนการกลุ่มและเครื อข่ายการเรี ยนรู ้
5. การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ในชุ มชนที่มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาชุ มชนท้องถิ่ นอย่างบู รณา
การ มีสาระและขอบเขตกว้างขวาง โดยเฉพาะประเด็น “การเลี้ยงชี พ” ของคนในชุมชนซึ่งจาเป็ นต้อง
อาศัย “ความร่ วมมือร่ วมใจ” หรื อ “การผนึ กกาลัง” จากทุกส่ วนของสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
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ภาคประชาชน อาทิ นักวิชาการ สื่ อมวลชน นักธุ รกิจ สถาบันการศึกษา องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่ น
องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุ มชน ฯลฯ การเรี ยนรู ้ ในชุ มชนจึ งมิ ได้เกี่ ยวข้องกับบุ คลากรทางการ
ศึกษาเท่านั้น แต่เป็ นการเรี ยนรู ้ร่วมกันของทุกฝ่ าย
6. การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในชุ มชน ควรนาไปสู่ วตั ถุประสงค์หลายๆประการพร้ อมกัน
เช่ น เพื่ อสื บ ค้นผูน้ ้ า จิ ตวิ ญ ญาณ สร้ า งความเข้า ใจร่ วมกัน สร้ า งคุ ณค่ า ของจิ ตส านึ ก ใหม่ ปลู ก ฝั ง
คุณธรรมและค่านิยมที่ดีงาม เกิดความเอื้ออาทร สร้างวิสัยทัศน์ร่วม สร้างกระบวนการนทัศน์ใหม่ (วิธี
คิ ด และวิธี ท างาน) ได้ปั ญ หาและความต้อ งการของชุ ม ชนได้แ นวทาง วิธี ก าร และแผนงานการ
แก้ปัญหาได้เริ่ มทดลองทา ได้โจทย์วิจยั เกิดการสะสมองค์ความรู ้ในท้องถิ่น ได้องค์ความรู ้ใหม่ และ
การขยายผลพ่านการสรุ ปบทเรี ยนร่ วมกัน ได้หลักสู ตรท้องถิ่ นนาไปสู่ การปฏิ รูปการเรี ยนการสอน
ชุมชนมีโอกาสเรี ยนรู ้และจัดการร่ วมกัน และสิ่ งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟ้ื นฟู
สี ลาภรณ์ นาครทรรพ (2538: 27-28) ได้แสนอว่า กระบวนการเรี ยนรู ้ของชุมชนมีลกั ษณะ 4
ประการ คือ
1. เป็ นกระบวนการกลุ่ม ที่เกิดจากสมาชิกที่ได้ร่วมกันพูดคุย และเปลี่ยนความคิดเห็น และ
วิพากษ์วิจารณ์ ตั้งคาถาม หาคาตอบ หาแนวทางและอื่นๆ ในการดาเนิ นงานของชุมชนกระบวนการที่
สมาชิกได้มาร่ วมมือกันคิด และทางานร่ วมกันนี้เท่ากับเป็ นการยอมรับความเท่าเทียมกันของสมาชิ กที่
มาร่ วมเรี ยนรู ้ ดว้ ยกัน เป็ นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ซ่ ึ งกันและกัน เป็ นกระบวนการที่ทาให้เกิดพลังของ
สติปัญญาที่ได้จากการระดมสมอง ได้มีประสบการณ์ของการทดลองในการดาเนิ นงานของชุ มชน
ร่ วมกัน
2. เป็ นการเรี ยนรู ้จากการลงมือดาเนินงานวัฒนธรรมจริ ง เป็ นเรื่ องของความพยายามที่จะ
แก้ไขปั ญหาและตอบสนองความต้องการในการพัฒนาชีวติ จริ ง โดยการดาเนินงานพัฒนาการเรี ยนรู ้ที่
เกิ ดจากการพูดคุย และเปลี่ ยนความรู ้ ความคิดและประสบการณ์ วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุและหาแนว
ทางแก้ไข โดยการดาเนิ นงานของชุ มชน เมื่อได้ขอ้ ตกลงแล้วสมาชิ กก็นาไปแก้ไขปฏิบตั ิร่วมกันเพื่อ
หาทางแก้ไขให้ดียงิ่ ขึ้น กระบวนการคิด – ทา – ทบทวนวิเคราะห์ – ทา จึงหมุนเวียนไป ซึ่ งจะส่ งผลให้
สมาชิกได้ยกระดับความคิดและสัง่ สมภูมิปัญญาไว้
3. เป็ นการเรี ยนรู ้ จากการแก้ไขในชี วิตจริ ง ดังนั้น การเรี ยนรู ้ ของชุ มชนนี้ จึงมิได้มี เพียง
ความพยายามที่จะยกระดับความคิ ด สติปัญญาของสมาชิ กจะสู งขึ้ นเท่า นั้น แต่การเรี ยนรู ้ เพื่ อการ
ดาเนิ นงานพัฒนา ซึ่ งเป็ นเรื่ องของวิถีชีวิตจริ งของชาวบ้าน ของท้องถิ่นชุ มชน จะทาได้ง่ายต่อการทา
ความเข้าใจและเรี ยนรู ้ที่จะดาเนินงานได้
4. เป็ นการเรี ย นรู ้ การทางานร่ วมกันในลัก ษณะเป็ นเครื อข่าย ซึ่ งเป็ นความสัม พันธ์ ใ น
แนวนอน (Vertical) มากกว่าในแนวตั้ง (Horizontal) การเชื่ อมโยงระหว่างสมาชิ กระหว่างชุ มชนเป็ น
การเรี ยนรู ้จากวิธีคิดและประสบการณ์ซ่ ึ งกันและกัน มีการช่วยเหลือกัน มีการติดต่อสื่ อสารซึ่ งกันและ
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กัน มีความเอื้ออาทรต่อกัน ทาให้สมาชิ กมีสนใจร่ วมกันมาทางานภายใต้วตั ถุ ประสงค์เดี ยวกัน เป็ น
ลักษณะเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ที่เชื่อมโยงกัน
สาหรับขั้นตอนการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ในชุ มชน เริ่ มต้นจาก “รวมคน ร่ วมคิด ร่ วมทา
ร่ วมสรุ ปบทเรี ยน และร่ วมรับผลของการกระทา” ถ้า “วงจรแห่งการเรี ยนรู ้” ของชุมชนใด “หมุน” เร็ ว
หรื อมี “พลวัต” สู ง แสดงว่าชุมชนนั้น “พลังการเรี ยนรู ้” สู ง (กระทรวงศึกษาธิการ,2543: 9-13)
1. รวมคน
การรวมคนมีวตั ถุประสงค์เพื่อร่ วม “พลังใจ” เป็ นการเสริ มสร้างซึ่ งกันและกัน สมาชิ ก
ขององค์กรมีความสนใจและมีวตั ถุประสงค์ร่วมกัน ทาให้เกิ ด “จิตสานึ กร่ วม” ในการแก้ปัญหาและ
พัฒนาท้องถิ่ น เกิ ดความรัก ความสามัคคี และความเอื้ออาทร องค์กรชุ มชนที่สมาชิ กหลากหลายทั้ง
เพศ วัย และอาชี พ และพบปะกันอย่างต่อเนื่ อง องค์กรชุ มชนย่อมมีความเข้มแข็ง เพื่อกระตุน้ ให้เกิด
ทุนทางสังคมจาก “ภายใน” ชุ มชน ควรสร้ างกิ จกรรมที่ บุคคลในชุ มชนสามารถ “มีส่วนร่ วม” เช่ น
การออมทรัพย์ การอนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม ประเพณี พ้ืนบ้าน หรื อประวัติศาสตร์ หมู่บา้ น เป็ นต้น หรื อทา
ให้เกิดความเชื่อมต่อองค์การในชุ มชนด้วยกัน เช่น กลุ่ม ป่ าชุมชน กลุ่มสมุนไพร คณะวนศาสตร์ กลุ่ม
ออกทรัพย์ กลุ่มแปรรู ปอาหาร การส่ งเสริ มการเกษตร สหกรณ์เลมอนฟาร์ ม หรื อกลุ่มวัฒนธรรม วัด
โรงเรี ยน สวช สถาบันราชภัฎ ย่อมช่วยทาให้เกิดความเข้มแข็งยิง่ ขึ้นเพราะต่างมีศกั ยภาพที่เสริ มสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่กนั และกัน
การรวมคนเป็ นกลุ่ม “กลุ่ม” และการเชื่ อมต่อองค์กรเป็ นเครื อข่าย สามารถทาได้หลายวิธี
ขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ในแต่ละท้องถิ่ น วิธีที่ได้รับความนิ ยมได้แก่ ”การจัดเวที” อาจเรี ยกได้วา่ “เวที
ชาวบ้าน” หรื อ “เวทีประชาคม” เป็ นการเปิ ด “พื้นที่ทางสังคม” แล้วนาประเด็นที่ชุมชนให้ความสนใจ
มาเป็ น “เครื่ องมือ” ใน “การรวมคน” และ “สื บค้นผูน้ า” เช่น การเลี้ยงชีพ ปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ปั ญหายา
เสพติด การรักษาสุ ขภาพ พิธีกรรม ประเพณี ดนตรี พ้ืนบ้าน ประวัติศาสตร์ ชุมชน เป็ นต้น ชุมชนหลาย
แห่ งใช้ “ผูน้ า” ในชุ มชนเป็ น “เครื่ องมือ” ในการรวมคน อาจเป็ นพระภิ กษุ หมอพื้นบ้าน ผูน้ าจิ ต
วิ ญ ญาณด้า นพิ ธี ก รรม หรื อ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น ซึ่ งผู น้ าเหล่ า นี้ มัก เป็ น ”ผูน้ าตามธรรมชาติ ” ซึ่ งมี
คุณธรรม ซื่อสัตย์ เสี ยสละ อดทน อดกลั้น และมีจิตใจอาสาสมัคร
บางกรณี องค์กรจากภายนอกโดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชน เข้าไป
มี บ ทบาทในการกระตุ ้นให้ค นในชุ ม ชนมี ก ารรวมตัวกัน เช่ นการพัฒนาชุ ม ชน และการส่ ง เสริ ม
การเกษตร เข้าไปจัดตั้งกลุ่มออกทรัพย์ และกลุ่มกลุ่มอาชี พ องค์กรพัฒนาเอกชนกระตุน้ ให้เกิ ดการ
รวมตัวกันเพื่ออนุ รักษ์สิ่งแวดล้อม ส่ วนภาคธุ รกิ จเอกชนมี บทบาทเด่ นชัด ได้แก่ บริ ษทั บางจากที่
ส่ งเสริ มให้ชาวบ้านรวมตัวกันในธุ รกิจค้าน้ ามัน เป็ นต้น
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การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ในชุ มชนใช้ “คน” เป็ นทั้ง “ปั จจัย” และ “เป้ าหมาย” ของการ
เรี ยนรู ้ ดังนั้น “รวมคน” จึงเป็ นขั้นตอนที่ “สาคัญที่สุด” การรวมคนด้วย “ความคิด” จะสามารถรวม
“พลังใจ “ของผูน้ าจิตวิญาณ” ได้เป็ นอย่างดี ทาให้ได้คนที่มี “คุณภาพ” มี “พลัง” และเป็ นการรวมตัวที่
มี “ความยัง่ ยืน” ซึ่ งจะส่ งผลให้การดาเนินงานในขั้นต่อๆไปประสบความสาเร็ จ
2. ร่ วมคิด
มีวตั ถุประสงค์เพื่อจะระดม “พลังความคิด” ให้รู้แจ้งแทงตลอด โดยพ่านกระบวนการมี
ส่ วนร่ วมในการระดมสมอง เพื่อระดมความคิ ด สร้ างความเข้าใจรวมกัน ปรับกระบวนทัศน์ สร้ าง
วิสัยทัศน์แลกเปลี่ ยนความรู ้ และประสบการณ์ วิเคราะห์ ปัญหาและโอกาสอย่างรอบด้าน จัดลาดับ
ความสาคัญของปั ญหา (เรี ยนรู ้อะไร) กาหนดแนวทาง วิธีการ และแผนงานในการแก้ไขปั ญหา (เรี ยนรู ้
อย่างไร เรี ยนรู ้กบั ใคร เรี ยนรู ้ที่ไหน)
3. ร่ วมทา
มีวตั ถุประสงค์เพื่อร่ วม “พลังการจัดการ” ตามแผนงานที่กาหนดโดยใช้หลักการฝึ กฝน
จากการทดลองทา และปฏิบตั ิในพื้นที่จริ ง กิจกรรมจริ ง สถานการณ์จริ ง ประกอบกับการใช้หลักการ
ทฤษฎี เทคโนโลยี และระบบบริ หารจัดการที่ ดีมาสร้ า งความเชื่ อมโยงกัน ซึ่ งการจัดแบ่งบทบาท
หน้า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบภาคี ก ารพัฒ นาต่ า งๆ อย่า งเหมาะสมย่อ มท าให้ ก ารใช้ท รั พ ยากรมี
ประสิ ทธิ ภาพและเกิดประสิ ทธิผลสู งสุ ด
4. ร่ วมสรุ ปบทเรียน
มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ สร้ า ง “พลัง ภู มิ ปั ญ ญา” โดยเริ่ ม จากการประเมิ น ตนเอง และ
ประเมินผลงานพ่านเวทีกลุ่ม และเครื อข่ายพ่านเวทีกลุ่ม และเครื อข่ายทาให้เกิ ดการเชื่ อมต่อทักษะ
องค์ความรู ้ และประสบการณ์ นาไปสู่ การพัฒนา “องค์ความรู ้ ใ หม่” ขององค์กร จากนั้นเผยแพร่
ความรู ้ผา่ นสื่ อ (เอกสาร วิทยุ โทรทัศน์) ไปสู่ ชุมชนอื่นๆ
5. ร่ วมรับผลการกระทา
มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้าง “พลังมิติ” โดยการยกย่องชื่ นชม และให้กาลังใจคนที่เสี ยสละ
และทางานให้กบั ชุมชนและสังคม ทาให้เกิดความภูมิใจมีความสุ ขจากการทางานร่ วมกัน ส่ วนผลจาก
การกระทาอาจได้รับมิติที่แตกต่างกัน เช่น สมาชิก องค์กร ชุมชนได้รับผลทางด้านเศรษฐกิจ ผูเ้ รี ยนได้
เรี ยนรู ้ วิธีคิดและการทางานเป็ นที ม ส่ วนครู ได้เรี ยนรู ้ ศกั ยภาพของท้องถิ่ น เพื่อนาไปสู่ การพัฒนา
หลักสู ตรท้องถิ่น และปฏิรูปการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน
1.13 กระบวนการปรับตัวในวิถีชีวติ ของชาวบ้ านและชุ มชน
จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวมเร็ วทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ค่านิ ยม และระบบคุณค่าที่กาลัง
เกิดขึ้นในสังคมไทยได้ก่อให้เกิดการปรับตัวในหมู่ชาวบ้าน โดยเฉพาะในสังคม ชุมชนทัว่ ทุกภาคของ
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ประเทศ โดยการสร้างกระบวนการหลายอย่างขึ้นมาและกระบวนการเหล่านี้ ได้กลายเป็ นปั จจัยที่เอื้ อ
ต่ อการถ่ า ยทอดและพัฒนาภู มิ ปั ญญาท้องถิ่ นที่ สาคัญ มี ดัง นี้ (ส านัก งานคณะกรรมการการศึ กษา
แห่งชาติ, 2538)
1. กระบวนการปรั บ ใช้ว ฒ
ั นธรรมเพื่ อการพัฒ นา การเข้ามาของวัฒ นธรรมภายนอก
โดยเฉพาะจากซี กโลกตะวันตก ซึ่ งเกิดขึ้นในช่วงเร่ งรัดพัฒนาประเทศก่อให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงใน
วิ ถี ก ารผลิ ต แบบแผน ความสั ม พัน ธ์ ระบบคุ ณ ค่ า และความเชื่ อ ของชาวบ้า นและชุ ม ชน การ
เปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแบบถอนรากถอนโคน ข้อมูลการศึกษาจานวนมากในทุกภาคของประเทศ
ต่างยืนยันตรงกันว่าชาวบ้านและชุมชนทัว่ ไปยังคงรักษาสื บทอดวิถีชีวิตของตนหรื อวัฒนธรรมชุ มชน
สามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับสมัย เมื่อกระแสโลกาภิวตั ิน์ ถาโถมเข้าสู่ ชนบทนั้น เป็ นช่วงที่ชุมชน
จานวนมาก “ตั้งหลัก” ได้ก่อนแล้ว จึงสามารถรับมือกับกระแสนี้ได้ไม่ยากนัก
ภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้า นและภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น เป็ นหนึ่ งในหลายกรณี ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ศัก ยภาพหรื อความสามารถของชาวบ้า นและชุ ม ชนในการปรั บใช้ว ฒ
ั นธรรม เป็ นกระบวนการ
เชื่ อมโยงระหว่างอดีตและปั จจุบนั ผ่านระบบคุณค่าเดิมของชุ มชน ซึ่ งเป็ นวัฒนธรรมที่มองไม่เห็ นทา
ให้ชาวบ้านในทุกภาคของประเทศไทยได้ปรับ หรื อประยุกต์เอาวัฒนธรรมมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ อย่างกว้างขวางโดยไม่ยดึ ติดกับรู ปแบบและวัฒนธรรมทางวัตถุ
2. กระบวนการพัฒ นากลไกทางสั ง คมวัฒ นธรรม การพัฒ นาประเทศที่ พ่ า นมาได้
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางด้านวัตถุมากมาย โดยเฉพาะเทคโนโลยีสื่อสารและคมนาคมทาให้คนใน
ชนบทได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น สามารถติดต่อกันได้อย่างรวดเร็ วและกว้างขวาง แต่อีกด้าน
หนึ่ งของความก้าวหน้านี้ กลับส่ งผลให้ผคู ้ นในชุ มชนตัดขาดออกจากกัน ความสัมพันธ์ทางเครื อญาติ
และการแลกเปลี่ยนพึ่งพาแบบถ้อยทีถอ้ ยอาศัย ซึ่ งเป็ นกลไกทางสังคมวัฒนธรรมแบบเดิ มแทบไม่มี
อานาจในการควบคุมพฤติกรรมทางสังคมของบุคคล
3. กระบวนการสร้างสรรค์สถาบันชุมชน กระบวนการปรับใช้วฒั นธรรมและการพัฒนา
กลไกทางสังคมวัฒนธรรมตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น เกิดขึ้นดารงอยูใ่ นสังคมชุ มชน จึงหลีกเลี่ยงไม่พน้
ที่จะต้องเข้าไปเกี่ ยวโยงกับสถาบันที่มีอยูเ่ ดิ ม เช่ น สถาบันครอบครัว ศาสนา และการศึกษา เป็ นต้น
และส่ งผลต่อสถาบันเหล่านี้ เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านรู ปแบบหรื อความสัมพันธ์บทบาท เนื้ อหาสาระ
ตลอดจนมีหน้าที่ใหม่ๆ เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความผันแปรที่เกิ ดขึ้นตลอดเวลา นอกจากนี้ กระบวนการ
ทั้งสองนี้ยงั ส่ งผลให้เกิดการสร้างสรรค์สถาบันใหม่ข้ ึนในชุมชนได้แก่ สถาบันการเรี ยนรู ้และสถาบัน
ของชุมชน
สถาบันการเรี ยนรู ้ ของชุ มชน ในช่ วงที่ ชุมชนต้องเผชิ ญกับกระแสการพัฒนา ส่ งผลให้
ชาวบ้านจานวนมากประสบความทุ กข์ย ากและล่ มสลาย ผูค้ นจานวนหนึ่ ง ต้องพ่ายแพ้ ทิ้งถิ่ นฐาน
โยกย้ายถิ่นฐานเข้าสู่ ตวั เมืองและเมืองหลวง ส่ วนผูท้ ี่ไม่ยอมแพ้ก็ตอ้ งดิ้นรนกันต่อไป การรวมตัวกัน
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เพื่อแสวงหาทางออกร่ วมกันในรู ปกลุ่มและองค์กรดังกล่าวข้างต้น เปิ ดโอกาสให้ชาวบ้านได้เรี ยนรู ้
ร่ วมกัน กระบวนการแลกเปลี่ ยนความรู ้ และถ่ า ยทอดประสบการณ์ ระหว่างชาวบ้า นส่ ง ผลให้คน
เหล่านี้ ให้สัมพันธ์และเชื่อมโยงกันเป็ นเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ และชุ มชนจานวนมากได้รักษาและพัฒนา
ความสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและมัน่ คง จนมีภาวะเป็ นสถาบัน
ผลจากการศึกษาชุ มชนจานวนมากในทุกภาคของประเทศ พบว่า สถาบันการเรี ยนรู ้ ของ
ชุ มชนซึ่ งอาจมีชื่อต่างกัน เช่ นมหาวิทยาลัยชาวบ้าน สมาคม ชมรม เครื อข่าย ศูนย์และกลุ่ม เป็ นต้น
ต่างนาเอาลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมทางสังคมมาเป็ นแนวทาง การเรี ยนรู ้จึงเป็ นธรรมชาติ ง่าย และ
ตรงต่ อ ความต้อ งการของชาวบ้า น โดยมี ผู น้ า ผู ร้ ู ้ หรื อ นัก ปราชญ์ช าวบ้า น โดยมี ผู น้ า ผู ร้ ู ้ หรื อ
นักปราชญ์ช าวบ้า นทาหน้าที่ ถ่ ายทอดความคิ ด ความรู ้ หรื อชุ ดประสบการณ์ ชุม ชนให้แก่ ผูส้ นใจ
นาไปใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวติ
ความรู ้หรื อชุ ดประสบการณ์ ชุมชน มิใช่ความรู ้ทางเทคนิ คเพียงอย่างเดียว แต่ยงั มีส่วนที่
เป็ นคุณค่า ศีลธรรม และจริ ยธรรมรวมอยูด่ ว้ ย หรื อเป็ นความรู ้แบบองค์รวม และการถ่ายทอดก็มิได้
แยกเป็ นส่ วนๆ ผูเ้ รี ยนจึงต้องเรี ยนรู ้ วิถีชีวิตทั้งหมดจากเจ้าของประสบการณ์ เจ้าของหัวใจการเรี ยนรู ้
เช่นนี้ อยูท่ ี่การปฏิบตั ิ ทาให้เกิดการหนุ นช่วยและไปมาหาสู่ ระหว่างผูถ้ ่ายทอดความรู ้และผูเ้ รี ยน การ
จัดการและการเรี ยนรู ้ ของสถาบันที่กล่าวนี้ ได้เป็ นบทบาทพิสูจน์และเป็ นรู ปธรรมที่แสดงให้เห็ นว่า
การศึกษาและการพัฒนาเป็ นกระบวนการเดี ยวกันสถาบันทุนชุ มชน ทุนเป็ นปั จจัยในการดารงชี วิต
สาหรับชาวบ้านในชนบทนั้น ทุนมีความหมายกว้างขวาง ครอบคลุมทั้งพืช สัตว์ ทรัพยากรธรรมชาติ
อื่นในชุมชนและเงินตรา ชาวบ้านและชุมชนจานวนมากได้ใช้ความรู ้และภูมิปัญญาจัดการกับสิ่ งต่างๆ
เหล่านี้ ให้รับใช้และสร้างความมัน่ คงแก่ชีวิต ชุ มชนจานวนหนึ่ งได้พฒั นากองทุนพืชพื้นบ้าน กองทุน
วัว ธนาคารข้าว และกลุ่มออกทรัพย์เป็ นสถาบันของชุ มชุ นพัฒนาการสถาบันที่กล่าวนี้ เกิ ดขึ้นควบคู่
กับ กระบวนการเรี ย นรู ้ แ ละสถาบัน การเรี ย นรู ้ ข องชุ ม ชน มี ค วามหลากหลายบนพื้ น ฐานสั ง คม
วัฒนธรรมชุ มชน รู ปแบบการบริ หารการจัดการทุนของชุ มชน ในแต่ละแห่ งจึงสัมพันธ์กบั พื้นฐาน
ดัง กล่ า ว และสอดคล้องกับ ทรั พยากรธรรมชาติ ของชุ มชนความหลากหลายของรู ป แบบและการ
จัดการที่ยดื หยุน่ สู ง ช่วยสถาบันทุนตอบสนองความต้องการของชาวบ้านและชุมชนได้มากกว่า
ในข้อเท็จจริ งพบว่า มีความคาบเกี่ยวระหว่างทุนที่เป็ นโภคทรัพย์ เช่น พืช สัตว์ สวน และ
ไร่ นาเป็ นต้น กับทุนที่เป็ นเงินตรา ชุมชนหลายแห่งได้เริ่ มต้นจากการที่เป็ นโภคทรัพย์ แล้วเปลี่ยนโภค
ทรัพย์เป็ นเงินตรา และหลายชุมชนเริ่ มจากการจัดการการเงินเพื่อสร้างความมัง่ คัง่ ทางโภคทรัพย์
ดังนั้นการหน้าที่ ข องสถาบันทุ นของชุ มชนจึ งไม่ ได้จากัดเฉพาะทุ นเพื่ อการผลิ ตเท่ า นั้น
สถาบันนี้ยงั มีหน้าที่ดูแล “ทุนชีวติ ” ซึ่ งเป็ นทุนพื้นฐานที่สาพันธ์กบั โภคทรัพย์และทรัพยากรธรรมชาติ
นอกจากนั้นยังครอบคลุมไปถึงการดูแลสวัสดิการ การศึกษา ศาสนา และสาธารณประโยชน์ในชุมชน
และจากการศึกษาของโอภาส ปั ญญาและคณะ (2545) เรื่ อง “ระบบข้อมูลชุ มชนกระบวนการสร้ าง
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ความรู ้และการพึ่งพาตนเองของชุ มชน 4 ภาค เสนอต่อ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่ งชาติ และธนาคารโลก พบว่า หัวใจของความสาเร็ จในการสร้างความเข้มแข็งที่ทาให้
ชุ มชนแก้ไขปั ญหาและนาพาตนเองออกจากวิกฤติได้คือ ความสามารถของชุ มชนในการสร้างความรู ้
ได้เองอย่างอิ สระ เรี ยกว่าเป็ นกระบวนการ “การเรี ยนรู ้ ชุมชน” หรื อ “การเรี ยนรู ้ จากการกระทา”
ร่ วมกันโดยมีเป้ าหมายร่ วมอยู่ที่ความอยู่รวดของชุ มชน มิใช่ ความอยูร่ อดของตนเองในระดับปั จเจก
กระบวนการเรี ยนรู ้ชุมชนมีลกั ษณะพิเศษสามารถให้ความรู ้ในสิ่ งสาคัญเหล่านี้ได้ ดังนี้
1. ความสามารถในการประเมินสถานภาพของฐานทรัพยากรที่มีอยู่ ทั้งในระดับชุ มชนและ
ในระดับครัวเรื อน เช่นการร่ อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติและสาเหตุของการมีหนี้ สินกล่าวอีกนัย
หนึ่งคือเครื่ องมือที่ทาให้รู้ “ทุกข์” ของชุมชน
2. การเกิ ด กลุ่ ม แกนน าจัด การสมัย ใหม่ ใ นชุ ม ชน ที่ เ ป็ นผู ้น าโดยการปฏิ บ ัติ มี ท ัก ษะ
ความสามารถท่าจะทางานร่ วมกันกับผูอ้ ื่นได้ เพื่อจัดให้คนมาคิดร่ วมกันอย่างสร้ างสรรค์เพื่อหาทาง
ออกจาก “ทุกข์”
3. การจัด ตั้ง ตนเองและสร้ า งเครื อ ข่ า ยแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ก ับ กลุ่ ม องค์ก รและสถาบัน
พันธมิ ตรหรื อแนวร่ วม ภายนอกชุ มชน กล่ าวคื อการรู ้ ทุกข์และเห็ นหนทางการออกจากทุ ก ข์แล้ว
จาเป็ นต้องมีการตัดสิ นใจและลงมือกระทา มีการจัดความสัมพันธ์ใหม่ๆกับคนที่ร่วมอุดมการณ์
4. การมีส่วนร่ วมของชุ มชนหรื อสาธารณะ โดยพ่านเวทีการพูดคุย เวทีสาธารณะการศึกษา
ดูงาน และการหนุนเสริ มให้เกิดกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ท้ งั ชุมชน
1.14 กระบวนการสร้ างเครื อข่ ายการเรียนรู้
กระบวนการการสร้ า งเครื อข่ า ย คื อ ต้องมี ก ารปฏิ บ ตั ิ และสรุ ป ประสบการณ์ จากการ
ปฏิ บตั ิของชาวบ้านและองค์กรชุ มชนอย่างต่อเนื่ อง ในการปฏิ บตั ิกิจกรรมในกระบวนการเครื อข่าย
มีดงั นี้ (วิมลลักษณ์ ชูชาติ, 2540: 36-37)
1. การคัดเลือกผูน้ า คัดเลือกผูน้ าจากข้อมูลที่ได้รับในกระบวนการสารวจค้นหา เน้นที่ผรู ้ ู ้
และองค์กรชุมชนที่มีคุณภาพในการบริ หารจัดการ เพราะนี่เป็ นขั้นตอนการดึงด้านที่เป็ นศักยภาพของ
ท้องถิ่ นออกมา เปิ ดโอกาสให้ศกั ยภาพของชาวบ้านได้แสดงออกและพัฒนาศักยภาพเพื่อการแก้ไข
ปั ญหาและเอาชนะข้อจากัดที่มีอยูใ่ นชุมชนและท้องถิ่น และแน่นอนว่าผูร้ ู ้ชาวบ้านและองค์กรชุ มชนที่
พ่านการเลือกสรรนี้ จะมีบทบาทหลักในกระบวนการ
2. การจัดเวทีชาวบ้าน โดยชาวบ้าน (ผูร้ ู ้ ) และองค์กรชุ มชน (ผูน้ าองค์กร) ที่ได้รับการ
คัดเลื อกเข้า ร่ วมประเด็ นแรกของเวที ชาวบ้า นนี้ คื อการวิเคราะห์ ข ้อมู ลโดยผูน้ าชาวบ้า นโดยการ
นาเสนอข้อมูลจากกระบวนการสารวจและค้นหาทั้งข้อมูลภาพรวมและรายงานการวิเคราะห์ให้เวที
ชาวบ้านได้เรี ยนรู ้ ความเป็ นจริ งของตนเอง ขยายความรั บรู ้ ของชาวบ้านจากรู ้ ระดับหมู่บา้ น จากรู ้
ระดับหมู่บา้ นของตนเองมาเป็ นรู ้ ระดับท้องถิ่น รู ้ ว่ามีปัญหาอะไร รู ้ ว่ามีขอ้ จากัดตรงไหน มีความรู ้
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ความสามารถอะไรบ้าง ให้ขอ้ มูลพ่านการวิเคราะห์ของผูน้ าชาวบ้านจะมีการตรวจสอบข้อสรุ ปจาก
การวิเคราะห์ขององค์กรด้วย ประเด็นที่สองคือการเรี ยนรู ้จากผูน้ าชาวบ้าน ซึ่ งมาจากท้องถิ่นนั้นหรื อ
มาจากท้องถิ่นอื่น ในประเด็นที่เราต้องนามาเสนอเพื่อให้ชาวบ้านต่อความคิด ต่อประสบการณ์ในการ
จัดการงานพัฒนาของตนเองโดยการรวมตัวเป็ นเครื อข่าย โดยผูร้ ู ้หรื อผูน้ าเครื อข่ายจากพื้นที่ที่มีความ
ใกล้เคียงในปั ญหาการดารงชี วิตของชาวบ้านในท้องถิ่นเป้ าหมายจุดเน้นนั้นอยู่ที่ตวั แบบการทางาน
เครื อข่ายจากภายนอกท้องถิ่ น เวที ชาวบ้านอาจจะจัดหลายๆครั้ งต่ อเนื่ องกัน เพราะเนื้ อหาทั้งสาม
ประเด็นที่กล่าวถึงชาวบ้านในพื้นที่เป้ าหมายจะเรี ยนรู ้ควบคู่ไปกับการเรี ยนรู ้เชิ งประจักษ์ที่ได้จากการ
เห็นด้วยตา สัมผัสด้วยมือ หรื อศึกษาดูงานในพื้นที่ที่เป็ นตัวแบบของงานโดยตรง
3. การวางแผนงานพัฒนา การได้คิดได้แสดงออกถึ ง ความคิ ด เห็ น ของตนเองในเวที
ชาวบ้าน กิจกรรมที่จะทามาจากความคิดที่สอดคล้องกับศักยภาพของชาวบ้าน การทากิจกรรมในพื้นที่น้ นั
4. การจัดตั้งองค์กรเครื อข่าย แม้เมื่อมีการวางแผนการทางานและลงสู่ การปฏิบตั ิแล้วเวที
ชาวบ้านยังต้องทาเรื่ องต่อเนื่ อง เพราะเวทีชาวบ้านจะเป็ นที่พบปะหารื อร่ วมกันในงานอย่างต่อเนื่ อง
เป็ นกระบวนการสรุ ปประสบการณ์จากการปฏิบตั ิและพัฒนารู ปแบบวิธีการบริ หาร
นอกจากนี้ สานักงานคณะกรรมการทางการศึกษาแห่งชาติ ได้วจิ ยั และพัฒนาเครื อข่ายการ
เรี ยนรู ้ สาหรับการศึกษาเพื่ อปวงชน กรณี ศึกษาชุ มชนภาคกลาง : จังหวัดสุ พรรณบุรี (วิมลลักษณ์
ชูชาติ, 2540: 38-39) พบว่า รู ปแบบการถ่ายทอดภูมิปัญญา ซึ่ งเป็ นพื้นฐานการสร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้
4 ประการ ดังนี้
1. การถ่ายทอดแบบตัวต่อตัว เป็ นวิธีการถ่ายทอด โดยการบอกกล่าวกับบุคคลที่เป็ นญาติ
สนิ ทกัน เพื่อนสนิ ท หรื อเป็ นลู กหลานอยู่ในครอบครั วเดี ยวกัน จะไม่ยอมถ่ ายทอดให้กบั คนอื่ นที่
ไม่ใช่ญาติ หรื อเพื่อนที่สนิทกัน ความรู ้ต่างๆ ชาวบ้านถือว่าเป็ นความลับที่คนอื่นรู ้ไม่ได้ เช่นความรู ้ใน
เรื่ องการเกษตร การปลูกพืชพันธุ์ใหม่ๆ เทคนิคการดูแลรักษาเพื่อให้ได้ผลดี ราคาสู ง
2. การถ่ ายทอดโดยการรวมกลุ่ มกัน เป็ นวิธีการที่ ขยายผลได้ดีและแพร่ หลายทัว่ ไป เป็ น
วิธีการถ่ายทอดที่ทาให้ทุกคนมีส่วนร่ วม
3. การทดลองปฏิ บตั ิโดยการซักถามคนอื่น เป็ นการถ่ายทอดความรู ้ และมีความเสี่ ยงสู ง
เนื่องจาก ผูท้ ดลองต้องมีการลองผิดลองถูก และทาให้ไม่ประสบความสาเร็ จ
4. ทดลองปฏิ บ ัติ โ ดยการพู ด คุ ย แลกเปลี่ ย น ค้น คว้า เอกสาร ซึ่ งพบว่ า วิ ธี น้ ี ประสบ
ความสาเร็ จดีกว่าการทดลองทาตามคนอื่นโดยขาดความรู ้และประสบการณ์
เมื่อพิจารณากรณี เครื อข่ายผูร้ ู ้จากผลการวิจยั เรื่ องเดียวกัน ก็พบว่า การเรี ยนรู ้ของสมาชิกใน
ชุ มชนนั้นมีอยู่ตลอดเวลา การเรี ยนรู ้ บางอย่างก็รับจากภายนอกมาเกือบทั้งหมด แต่บางอย่างก็มีการ
ปรับและประยุกต์ให้ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิ จ สังคม และวัฒนธรรมของชุ มชน ซึ่ ง
สามารถสรุ ปเครื อข่ายที่สาคัญได้ดงั นี้ (สี ลาภรณ์ นาครทรรพ, 2539: 253-255)
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1. เครื อข่ายระดับปั จเจกบุคคล ซึ่ งเป็ นคนถ่ายทอดความรู ้โดยอาศัยความสัมพันธ์ส่วนบุคคล
เป็ นหลัก เช่น การถ่ายทอดความรู ้เฉพาะญาติสนิท และบุคคลในครอบครัวเดียวกัน เป็ นต้น
2. เครื อข่ า ยในระดับ ชุ ม ชน เป็ นการถ่ า ยทอดความรู ้ ใ ห้แก่ บุ ค คลที่ อยู่ใ นชุ มชนเดี ยวกัน
ระหว่างปั จเจกบุคคลกับกลุ่มคนทั้งที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ เช่น การถ่ายทอดโดยผูน้ าชุ มชน
ให้กบั ชาวบ้านหรื อให้กบั สมาชิกกลุ่มที่ประกอบอาชีพเดียวกัน
3. เครื อข่ายในระดับองค์กร เป็ นการถ่ายทอดองค์ความรู ้จากหน่วยงานต่างๆโดยพ่านมาทาง
ผูน้ ากลุ่ม หรื อสมาชิกในกลุ่ม เช่น ครู พระสงฆ์ ผูใ้ หญ่บา้ น และผูท้ ี่ชาวบ้านให้การเคารพนับถือ
จะเห็นได้วา่ กิจกรรมหลักที่สาคัญในการพัฒนาเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ของชุ มชนประกอบด้วย
1) การศึกษาดูงานเพื่อให้ได้ขอ้ มูลใหม่ อันจะนามาซึ่ งการสร้างภูมิปัญญา และ 2) เวทีแลกเปลี่ยนการ
เรี ยนรู ้ อันเป็ นเครื่ องมือในการ “ระดมสมอง” ของชาวบ้านในการวิเคราะห์ขอ้ มูลใหม่ร่วมกันและใน
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้เพิ่มเติมจากกันและกันทั้งในระดับชุมชนและระหว่างชุมชน
จากกระบวนการเรี ยนรู ้ที่กล่าวมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรี ยนรู ้ จึงเป็ นแนวทางที่เหมาะสม
ของคนในชุ มชนที่เรี ยนรู ้ ได้ตลอดชี วิต ในศูนย์การเรี ยนรู ้ ชุมชน ผ่านประสบการณ์ จริ ง รวมถึ งการ
สร้างเครื อข่ายการเรี ยนรู ้เพิ่มเติม ในการงานอาชี พ และการมีทกั ษะการดารงชี พแบบพอเพียง รองรับ
กระแสเอเชีย โดยเฉพาะการเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน
2. แนวคิดชุ มชนนิยมและองค์ กรชุ มชน
การศึกษาเกิดขึ้นของสังคมอุดมคติ เป็ นการกล่าวถึงแนวทางที่ “ควรจะเป็ น” โดยการเสนอ
ตัวแบบ (model) ของสั ง คมที่ ค วรจะเป็ นนั้นมี อยู่ม ากมาย แนวคิ ดชุ ม ชนนิ ย ม เป็ นแนวคิ ดหนึ่ ง ที่
นาเสนอถึ งการจัดระเบี ยบสังคมในระดับชุ มชนซึ่ งเป็ นหน่ วยย่อยของสังคมในรู ปแบบใหม่โดยมี
จุ ดมุ่งหมายให้เกิ ดความผาสุ กแกมนุ ษย์ท้ งั ในชุ มชนระดับย่อยนั้นและสังคมโดยรอบ แนวคิ ดนี้ ถูก
นาเสนอ โดย เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์
แนวคิดนี้มีจุดมุ่งหมายฟื้ นความเป็ นชุ มชนขึ้นมาทั้งในสังคมเมืองและสังคมชนบทของไทย
โดยเน้นให้ผคู ้ นแต่ละคนรวมตัวกันเป็ นกลุ่มเล็กๆ ที่หลากหลายแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิศาสตร์
หรื อตามความสนใจในด้านใดด้านหนึ่ งที่เหมือนกัน หรื อแม้กระทั้งการรวมตัวกันเพื่อทาประโยชน์
สาธารณะต่างๆ ในการนี้ สมาชิ กแต่ละคนได้สาแดงคุ ณค่าความเป็ นคน ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้
สอดคล้อ งกับ การพัฒ นาประเทศ และ ท าให้ ชุ ม ชนเป็ นรากฐานของการพัฒ นาที่ ย งั่ ยื น ต่ อ ไป
(เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์, 2544: คานา)
แนวคิดชุ มชนนิ ยม เกิดขึ้นจากการมองปั ญหาจากการพัฒนาประเทศอย่างขาดความสมดุ ล
โดยการมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิ จเป็ นศูนย์กลางการพัฒนาอุ ตสาหกรรม การบริ หารประเทศแบบ
รวมศู น ย์ (Centralization) รวมถึ ง การใช้ก ลไกแบบทางการและแบบเทคโนโลยี เ ข้า มาจัด การ
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ตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆในประเทศเป็ นไปด้วยความสะดวกและมีแบบแผน รวมถึงการ
กระจายตอบสนองในด้านต่างๆแก่พลเมืองเช่น การรักษาความปลอดภัย ความบันเทิง ข้อมูลข่าวสาร
การศึกษาเป็ นต้น ได้อย่างกว้างขวาง แต่การพัฒนาดังกล่าวก็ทิ้งผลเสี ยได้ให้ประเทศ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งต่อระดับชุ มชนและปั จเจกชน กล่าวคือชุ มชนต่างๆล่มสลายลงจากการอพยพของผูค้ นเข้าสู่ เมือง
เพื่อหางานทา ชุ มชนต้องพึ่งพารัฐในเรื่ องต่างๆมากขึ้นเรื่ อยๆจนสู ญเสี ยศักยภาพในการดู แลจัดการ
ชุมชน มากไปกว่านั้นการก่อตัวขึ้นของสังคมเมืองจากการอพยพเข้าเมือง ทาให้ผคู ้ นในภาคส่ วนต่างๆ
เกิดปั ญหา ทั้งปั ญหาการขาดแคลนทรัพยากร ปั ญหาอาชญากรรม มากไปกว่านั้นคือสู ญเสี ยความเป็ น
มนุ ษ ย์ อันเป็ นผลต่ อเนื่ องจากการมี ป ฏิ สั ม พันธ์ ระหว่า งบุ ค คลเป็ นไปในทางทุ ติย ภู มิ และการท า
กิ จกรรมต่างๆผ่านโครงสร้ างอย่างเป็ นทางการที่ รัฐจัดขึ้ น เกี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ ชี้ แจงว่าสภาพ
ดังกล่าวทาให้มนุ ษย์ขาดความสัมพันธ์ในระดับจิตใจ ความผูกพัน และการเสี ยสละช่วยเหลือกันใน
ชุมชน ทั้งนี้ เกรี ยงศักดิ์เสนอว่า สถาบันอย่างเป็ นทางการและเทคโนโลยีน้ นั มีความจาเป็ นอยูแ่ ต่อยู่ใน
ฐานะผู ้ช่ ว ยเหลื อ มนุ ษ ย์ มิ ใ ช่ ค าตอบของมนุ ษ ย์ การพัฒ นาศัก ยภาพมนุ ษ ย์ก ระท าได้ก็ โ ดยจัด
สิ่ งแวดล้อมที่เหมาะสมให้เกิดขึ้น นัน่ คือ ชุมชนนิยมนัน่ เอง (เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์, 2544: 2-10)
2.1 นิยามความหมาย
เกรี ย งศัก ดิ์ เจริ ญวงศ์ศ กั ดิ์ (2544: 25-27)ได้ใ ห้ความหมายของแนวคิ ดชุ ม ชนนิ ย มไว้ว่า
แนวคิ ด ชุ ม ชนนิ ย ม เป็ นแนวคิ ด ในระดับ สั ง คม หมายถึ ง สั ง คมที่ ค นเห็ น ประโยชน์ แ ละรู ้ จ ัก ใช้
ประโยชน์จากชุ มชน อีกทั้งให้ประโยชน์ตอบแทนชุ มชน คนในสังคมได้รับการสนับสนุ นให้มีส่วน
ร่ วมเข้ามาเป็ นสมาชิ กชุมชนใดชุ มชนหนึ่ งหรื อหลายชุ มชนที่เหมาะสมกับตน ส่ งผลให้คนในสังคมมี
การรวมตัวกันจัดเป็ นชุ มชนเล็กๆ มากมายและมีหลากหลาย โดยแต่ละชุ มชนมีวตั ถุ ประสงค์ในการ
จัดตั้งและแนวทางการดาเนิ นงานที่ชดั เจน และเป็ นผลดีแก่สมาชิ กทั้งทางด้านกายภาพ จิตใจ และก่อ
ประโยชน์ให้กบั สังคมโดยรวม ชุ มชนนิ ยมเป็ นการจัดระเบียบสังคมในรู ปแบบหนึ่ ง โดยการทาให้
สังคมประกอบด้วยกลุ่มย่อยเป็ นแสนๆกลุ่ม เป็ นชุมชนเล็กๆมากมาย ด้วยความมุ่งหวังว่าจะไม่มีคนใด
คนหนึ่ ง ในสั ง คมต้อ งอยู่อ ย่า งโดดเดี ย วต่ อ สู ้ ชี วิ ต แต่ เ พี ย งล าพัง แต่ ทุ ก คนได้รั บ การโอบอุ ้ม และ
ช่ วยเหลื อจากชุ มชน ชุ มชนจะทาหน้าที่เป็ นฐานรองรับกับกิ จกรรมทุกด้านในชี วิต และเป็ นแกนใน
การรวบรวมคนทั้งหมดในชาติ โดยไม่จาเป็ นต้องใช้รัฐในภาพที่กว้างเกินไป เป็ นศูนย์การรวมคน อัน
แสดงถึงความจากัดและความอ่อนด้อยของชุมชนเช่นที่เคยเป็ นมา อีกทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนช่วยเสริ มพลัง
สถาบันครอบครัวในการทาหน้าที่มอบความรักความอบอุ่นและค้ าจุนช่วยเหลือสมาชิ กในด้านต่างๆ
ชุ มชนที่กล่าวมานี้ เน้นการรวมตัวของกลุ่มคนต่างๆไม่จาเป็ นเฉพาะชุ มชนพื้นที่ และไม่ได้แบ่งเพียง
ชุ มชนเมื องหรื อชุ มชนในชนบทเท่า นั้น โดยอาจเป็ นการรวมเป็ นชุ มชนตามเกณฑ์ภูมิ ศาสตร์ เ ช่ น
หมู่บา้ น ชุ มชนแออัด หรื อรวมตัวกันตามสิ่ งที่คล้ายคลึ งกัน การรวมตัวเพื่อประโยชน์สาธารณะหรื อ
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รวมกลุ่มตามความสนใจในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งที่เหมือนกัน เช่น อาชี พ เพศ วัย ศาสนา กีฬา งานอดิเรก
เป็ นต้น ดังนั้นชุมชนในสังคมจะมีความหลากหลาย และมีอยูท่ ว่ั ไปในสังคมทั้งในเมืองและชนบท
แนวคิดด้านขนาดของชุมชนนิยมพิจารณาว่า ชุมชนแต่ละชุมชนควรมีขนาดใหญ่พอสมควร
ที่ จะเกิ ดการผสมผสานศักยภาพอย่างมีคุณภาพ แต่จะต้องเล็กพอดี หรื อไม่ใหญ่จนเกิ นไปกล่ าวคือ
ประมาณ 200-300 คน วัต ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ให้ ส มาชิ ก ทุ ก คนจะรู ้ จ ัก และยึ ด โยงรั บ ผิ ด ชอบร่ ว มกัน
(Accountability) มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างใดอย่างหนึ่ งในชุ มชนนั้นๆ อีกทั้งเพื่อให้
ชุ มชนเป็ นที่ที่ทุกคนพอที่จะรู ้ หน้าค่าตากัน มีความสัมพันธ์อนั ดี ต่อกัน มีความรับผิดชอบต่อกันและ
กัน มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันถึงระดับหนึ่ง ชุมชนจะมีผรู ้ ิ เริ่ มรวมตัวเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์แกสมาชิ ก
และสังคมส่ วนรวม ชุ มชนจะเป็ นผูท้ ี่ พยายามแก้ไขปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นแก่ ชุมชนมากกว่าที่ รอรั บความ
ช่วยเหลือจากภายนอก
2.2 วัตถุประสงค์ ของแนวความคิด
การรวมตัวของผูค้ นตามแนวความคิ ดชุ มชนนิ ยมจะเป็ นการรวมตัวที่ไม่ใช่ แบบรวมการ
เฉพาะกิ จ หรื อเพียงชั่วครั้ งชั่วคราว แต่เป็ นการรวมตัวอย่างมีวตั ถุ ประสงค์ มี เป้ าหมายที่ ดีงามและ
ปรารถนาจะทาให้สาเร็ จร่ วมกัน (เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์, 2544: 27)
แนวคิดชุมชนนิยมประกอบด้วยเป้าหมายที่สาคัญ 3 ประการ อันได้แก่ เป้ าหมายด้านจิตใจ
เป้ าหมายด้านเศรษฐกิ จ และเป้ าหมายด้านการจัดการทางอานาจ ดังนี้ (เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ ,
2544:28-32) เป้ าหมายด้านจิตใจ เป็ นเป้ าหมายที่สาคัญที่สุดของแนวคิดชุมชนนิ ยม ความเป็ นชุ มชน
นิ ยมนี้ จะสร้างความมัน่ ใจให้สมาชิ กว่าตนเองก็เป็ นส่ วนหนึ่ งของชุ มชน รู ้สึกมัน่ คงปลอดภัย สมาชิ ก
จะไม่รู้สึกว้าเหว่เปล่าเปลี่ ยว ความอบอุ่นทางจิตใจเป็ นปั จจัยทางจิ ตวิทยาที่สาคัญประการหนึ่ งของ
มนุ ษย์นอกเหนื อไปจากปั จจัยด้านกายภาพ แนวความคิ ดชุ มชนนิ ยมไม่ได้มุ่งเน้นแก้ไขปั ญหาทาง
กายภาพ เนื่ องจากความจาเป็ นด้านกายภาพ เช่น ถนน สาธารณู ปโภค โรงเรี ยน โรงพยาบาล เป็ นต้น
รั ฐ สามารถให้ บ ริ ห ารแก่ ปั จ เจกชนได้ สมาชิ ก ในชุ ม ชนนิ ย มนี้ จะมี ค วามต้อ งการทางด้า นจิ ต ใจ
สอดคล้องกับชุ มชนได้กาหนดทิศทางความต้องการทางใจของสมาชิ กตามความคิดชุ มชนนิ ยมไว้ว่า
ชุ มชนจะเป็ นตัวตั้งในการกาหนดทิศทางของสมาชิ ก แต่ไม่ได้ให้จิตใจสมาชิ กเป็ นตัวตั้งโดยท าให้
ชุมชนตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจของสมาชิก โดยแนวคิดนี้เน้นย้าถึงความเติมเต็มทางด้าน
จิตใจของสมาชิ กเป็ นสาคัญ สมาชิ กในชุ มชนจะได้รับการพัฒนาตนเองและถู กปลู กฝั งค่า นิ ย มจิ ต
สาธารณะ เพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของสังคมส่ วนรวม
2.3 เป้ าหมายด้ านเศรษฐกิจ
ประเด็นด้านเศรษฐกิจเป็ นความจาเป็ นขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ซึ่ งเกียงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ ได้
อธิ บายว่า ชุมชนชนบทจะใส่ ใจกับประเด็นนี้มากกว่าในชุมชนเมือง เนื่องจากชุมนในชนบทต้องพึ่งพา
การเกษตรซึ่ งเกี่ยวโยงกับการฝากความหวังกับสภาพอากาศ ที่มกั มีความไม่แน่นอนและเกิ ดภัยพิบตั ิ
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บ่อยครั้ ง ปั จจัยพื้นฐานในการดารงชี วิตขาดแคลน ทาให้คนชนบทต้องหมกมุ่นกับการหาเลี้ ยงชี พ
สาหรับชุ มชนเมืองนั้น แนวคิดชุ มชนนิ ยมมองว่า สมาชิ กส่ วนใหญ่มีปัญหาปากท้องน้อยกว่าชนบท
เนื่ องจากคนในเมืองมักมีรายได้ประจาจากการทางานในบริ ษทั ห้างร้ าน หรื ออาชี พอิสระต่างๆ เงิ น
หมุนเวียนในมือมักไม่ขาดแคลนเกิ นไปนัก แต่คนในเมืองต้องเผชิ ญปั ญหาอื่นๆมากกว่า เช่น ปั ญหา
สุ ขภาพจิต มลภาวะ อาชญากรรม เป็ นต้น แนวคิดชุ มชนนิ ยมจึงมีทรรศนะว่า ชาวชนบทจะให้ความ
สนใจแนวคิ ดชุ มชนนิ ยมด้วยเหตุ ผลด้านเศรษฐกิ จ การรวมตัวตามแนวคิ ดนี้ จะทาให้ชุมชนชนบท
สามารถเลี้ยงตนเองได้เช่น การสนับสนุนให้จดั ตั้งธนาคาร สหกรณ์ ของตนเอง เป็ นต้น
เป้ าหมายด้านการจัดการทางอานาจ แนวคิดนี้ ให้ความสาคัญในเรื่ องของการรวมตัวในการต่ อรอง
เนื่ องจากการรวมตัวนั้นจะได้พลังต่อรองกับกลุ่มอื่นๆ หรื อแม้แต่อานาจรัฐมากกว่าการต่อรองของ
ปั จเจกชน แต่เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ ยังเน้นอีกว่า การต่อรองผลประโยชน์ต่างๆจะต้องคานึ งถึงผล
โยชน์ส่วนรวม เพราะหากแต่ละกลุ่มหรื อแต่ละชุ มชนต้องมุ่งต่อรองชิ งดี ชิงเด่นกัน เอาผลประโยชน์
เข้าสู่ ตนเอง สังคมโดยรวมก็จะวุน่ วายไม่ต่างจากภาวะสงคราม ซึ่ งสังคมก็จะแตกสลายและส่ งผลร้าย
กลับมาสู่ ชุมชนในที่สุด
ทั้งสามเป้ าหมายนั้น เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ให้น้ าหนักกับเป้ าหมายด้านจิตใจไว้สูงที่สุด
เนื่ องจากสังคมสมัยใหม่ที่นบั วันจะมี “ปั จเจกชน” เพิ่มขึ้นมากโดยเฉพาะในสังคมเมือง และสังคม
ชนบทเองก็เหลือเพียงคนแก่และเด็ก เนื่ องจากคนหนุ่มสาวมุ่งหน้ามุ่งหน้าเข้าเมืองแทบทั้งสิ้ น สภาพ
ดังกล่าวมีผลให้บุคลมีอาการป่ วยทางใจเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ เป้าหมายทางด้านจิตใจจึงเป็ นเป้าหมายด้าน
การจัดการทางอานาจเป็ นผลพลอยได้จากการรวมตัวเป็ นชุมชนในเวลาต่อมา
ลักษณะชุมชนตามแนวความคิดชุมชนนิยม ประกอบด้วยลักษณะสาคัญหลายประการ ดังนี้
(เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์, 2544: 42-64)
1. ชุ มชนที่ มีขนาดเหมาะสมที่ ทุกคนรู ้ จกั กัน ทาให้เกิ ดความยึดโยงรั บผิดชอบต่อกัน ซึ่ ง
จานวนสมาชิ กในชุ มชนตามแนวคิดชุ มชนนิ ยม จะต้องไม่มากเกินไปจนทาให้สมาชิ กไม่สามารถทา
ความรู ้จกั สมาชิกอื่นๆ ได้อย่างทัว่ ถึง และจานวนสมาชิกนั้นไม่นอ้ ยเกินไป จนทาให้ไม่สามารถจัดการ
ตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆแก่สมาชิ ก โดยสมาชิ กที่เหมาะสมนี้ เป็ นไปภายใต้เงื่อนไขที่ว่า
จานวนต้องเอื้อให้สมาชิ กชุ มชนมีความสัมพันธ์กนั จนรู ้สึกรับผิดชอบร่ วมกันมีความเกรงใจกัน รู ้จกั
หน้ากันและมีความสานึ กเมื่ อกระทาความผิด แต่ไม่จาเป็ นที่ ตอ้ งถึ งขั้นสนิ ทอย่างลึ กซึ้ งทัว่ ถึงหมด
เพราะขนาดชุ มชนที่ เป็ นเช่ นนั้นได้จะต้องเป็ นชุ มชนที่ มีขนาดเล็กมากจนสมาชิ กในชุ มชนไม่อาจ
จัดการงานต่างๆเพื่อตอบสนองชุมชนได้รอบด้านพอ
2. ชุ มชนที่ตอบสนองความต้องการของสมาชิ ก ทุ กด้าน ซึ่ งได้กล่ าวไปแล้วว่าเกรี ยงศักดิ์
เจริ ญวงศักดิ์ เน้นความต้องการทางด้านจิ ตใจมาเป็ นอันดับแรก และไม่ได้ละเลยความต้องการทาง
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กายภาพหรื อชี วิตความเป็ นอยู่ นอกจากนี้ ความต้องการในด้า นต่ า งๆของคนแต่ ล ะวัย ยัง มี ค วาม
แตกต่างกัน แนวคิดชุมชนนิยมก็ตระหนักถึงความละเอียดอ่อนในเรื่ องนี้ ดว้ ย
3. ชุ มชนที่รวมตัวกันตามความสนใจร่ วมแนวคิดชุ มชนนิ ยมไม่ได้จากัดขอบเขตของการ
รวมตัวเป็ นชุมชนว่าจะต้องเป็ นการรวมตัวตามสภาพภูมิศาสตร์ เสมอไป การรวมตัวภายใต้เงื่อนไขนี้มี
จุดเด่นทาให้เกิดการรวมตัวง่ายขึ้น เนื่องจากการแสวงหาและสร้างความสัมพันธ์ในหมู่สมาชิกที่สนใจ
หรื อชื่ นชอบในเรื่ องที่คล้ายคลึ งกันกระทาโดยง่าย และช่ องว่างทางความคิดของผูค้ นในชุ มชนก็จะ
แคบลง การมีส่วนร่ วมของสมาชิกก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นด้วย
4. ชุ มชนที่มีเป้ าหมายร่ วมกัน และทากิ จกรรมอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งเป้ าหมายดังกล่าวในระดับ
ชุ มชนและระดับส่ วนตัวของสมาชิ กนั้นสามารถดาเนิ นไปได้พร้อมๆกันซึ่ งเป้ าหมายของสมาชิ กควร
สอดคล้อ งกับ เป้ า หมายของชุ ม ชน และสอดคล้อ งกับ เป้ า หมายของประเทศ เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ ป็ นการ
สิ้ นเปลื องทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ ชุ มชนจะต้องมีกิจกรรมร่ วมกันโดยมีเป้ าหมายเด่นชัดใน
การดาเนิ นกิ จกรรมเพื่อให้กิจกรรมดาเนิ นไปได้อย่างต่อเนื่ องและสอดคล้อง ซึ่ งความสัมพันธ์ ที่ดี
ระหว่างสมาชิกจะค่อยๆถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง
5. ชุ มชนที่ สมาชิ กผูกพันตัว ความเข้มแข็งต่อเนื่ องยาวนานของชุ มชนจะแปรผันตรงกับ
ความรู ้ สึกผูกพันตนเองเข้ากับชุ มชนของสมาชิ ก ชุ มชนที่สมาชิ กมีความรู ้ สึกผูกพันตัวกับชุ มชนสู ง
ชุ มชนนั้นย่อมเข้มแข็งและสามารถดาเนิ นกิ จกรรมได้อย่างต่อเนื่ อง และแนวคิ ดชุ มชนนิ ยมเน้นว่า
ความเข้มแข็งดังกล่าวนี้ จะทาให้สร้ างสรรค์คุณประโยชน์สู่สังคมภายนอกได้ แนวคิดชุ มชนนิ ยมไม่
สนับสนุ นให้สมาชิกเป็ นสมาชิกหลายชุ มชนเกิ นไป เพราะจะทาให้ความผูกพันระหว่างสมาชิ กและ
ชุ มชน รวมทั้งการทากิ จกรรมในชุ มชนไม่สามารถเกิ ดขึ้นได้เต็มที่ ส่ งผลให้ความเป็ นชุ มชนไม่อาจ
เกิดขึ้นได้จริ ง
6. ชุ มชนที่สมาชิ กทุกคนมีส่วนร่ วม การเปิ ดโอกาสให้สมาชิ กมีส่วนร่ วมในกิ จกรรมต่างๆ
ของชุ มชนมากเท่าใด จะทาให้สมาชิ กยิ่งรู ้สึกถึงความเป็ นเจ้าของ (sense of belonging) ในชุมชนมาก
ขึ้นเท่านั้น แนวคิดชุมชนนิยมเสนอว่า ควรให้สมาชิกชุมชนมีงานรับผิดชอบในชุ มชนอย่างน้อยคนละ
1 อย่าง ขึ้นอยูก่ บั ความถนัดหรื อความสามารถของสมาชิก และเป็ นไปด้วยความสมัครใจ ทั้งนี้ ชุ มชน
จะใช้วธิ ีจูงใจและชี้ให้สมาชิกเห็นประโยชน์ที่ตวั สมาชิกและชุมชนได้รับจากบทบาทดังกล่าว
7. ชุ ม ชนที่ รั บ ผิ ด ชอบแก้ปั ญ หาตนเองก่ อ นพึ่ ง พารั ฐ แนวคิ ด ชุ ม ชนนิ ย มไม่ ไ ด้ แ ทน
ความหมายว่า การรวมตัวเป็ นชุ มชนนั้นเพื่อพึ่งตนเองถ่ายเดียวโดยไม่พ่ งึ พาภายนอกเลยแม้แต่ยามคับ
ขัน แต่มีความหมายว่า ชุมชนต้องแก้ไขปั ญหาด้วยตนเองก่อนเป็ นอันดับแรก และเมื่อต่อสู ้ปัญหาอย่าง
เต็มที่แล้ว และยังพบว่ายังเกินความสามารถที่ชุมชนจะจัดการได้ จึงค่อยขอความช่วยเหลือจากรัฐ และ
หน่ วยงานอื่นๆ การแก้ไขปั ญหาด้วยตนเองนั้นมีขอ้ ดี ที่ว่า ทาให้แก้ไขปั ญหาได้รวมเร็ วและตรงจุ ด
เนื่ องจากสมาชิ กชุ มชนจะเข้าใจปั ญหาชุ มชนของตนเองได้ดีกว่าหน่ วยงานรั ฐหรื อบุ คคลภายนอก
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นอกจากนี้ ยงั ทาให้เกิ ดการปลู กฝั งความรักของสมาชิ กต่อชุ มชน ความเสี ยสละ การร่ วมแรงร่ วมใจ
การต่อสู ้ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรค และส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ในชุมชนด้วย
8. ชุ มชนที่เชื่ อมโยงกับสังคม แนวคิดชุ มชนนิ ยมมีนโนทัศน์ที่วา่ ยอมรับชุ มชนเล็กๆภายใต้
โครงสร้ า งของสั ง คมใหญ่ แนวคิ ด นี่ อ งมองว่ า ชุ ม ชนต้อ งประสานเชื่ อ มโยงกับ ชุ ม ชนอื่ น และ
รั บผิดชอบต่อสังคมในภาพรวม และยอมรั บกฎหมายของประเทศ ทั้งนี้ กฎหมายของประเทศต้อง
อ านวยต่ อ การด ารงอยู่ ข องสั ง คมและอ านวยความยุ ติ ธ รรมอย่ า งทั่ว หน้ า แท้จ ริ ง การเชื่ อ มโยง
ปฏิสัมพันธ์กบั สังคมภายนอกชุมชนตามแนวคิดนี้ เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ช้ ีวา่ เป็ นไปเพื่อการจัดการ
ในเรื่ องที่เกินขอบเขตความสามารถของชุ มชนและเพื่อให้ชุมชนมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่ วนใหญ่
ไมกระทาการใดๆตามความต้องการเกินไปจนส่ งผลร้ายต่อสังคม ซึ่ งผลร้ายนั้นก็ยอ้ นกลับมาสู่ ชุมชน
ซึ่ งเป็ นหน่วยหนึ่งของสังคมในที่สุด
9. ชุ มชนที่พลวัติ โดยชุ มชนต้องพร้อมที่จะปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงตนเอง เพื่อให้สอดรับกับ
สภาพสังคมภายนอกที่มีพลวัตเช่ นกัน ซึ่ ง เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ ได้ให้คานิ ยามไว้วา่ เป็ น “ชุ มชน
แห่ งการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต” ชุ มชนต้องรู ้ จกั กลัน่ กรองประยุกต์ใช้องค์ความรู ้ จากภายนอก เพื่อไม่ให้
ชุมชนถูกผลักไปอยูช่ ายขอบของสังคม ซึ่ งไม่เป็ นผลดีแก่ชุมชนเอง
10. ชุ มชนที่เหมาะสมกับบริ บทท้องถิ่ น การตั้งชุ มชนตามแนวคิดชุ มชนนิ ยมในทางปฏิ บตั ิ
นั้น จาเป็ นต้องศึกษาทาความเข้าใจในค่านิ ยม ประเพณี และวัฒนธรรมประจาท้องถิ่ นนั้นๆ และหา
แนวทางประยุก ต์เรื่ องดัง กล่ าวเข้า กับ แนวทางชุ ม ชน โดยยัง รั ก ษาหลักการของชุ ม ชนเอาไว้ การ
ผสมผสานดังกล่าวเพื่อผลในการยอมรับจากชุมชนรอบข้างและทาให้ชุมชนสามารถคงอยูไ่ ด้
11. ชุ มชนที่มีการถ่ายทอดแบบแผนการดาเนิ นชี วิตจากรุ่ นสู่ รุ่น โดยกระบวนการถ่ายทอด
ดัง กล่ า วจะต้องให้ค วามส าคัญกับ การส่ ง ผ่า น “หลัก การ” มากกว่า การเน้นย้ า “แบบแผนปฏิ บตั ิ ”
เนื่ องจากในความเป็ นจริ งนั้น วิถีการปฏิบตั ิสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามบริ บทในแต่ละยุค
สมัย หาไม่แล้วสมาชิ กรุ่ นหลังจะมีลกั ษณะ “ทาตามๆกันมา”โดยไม่ทราบแนวคิดเบื้องหลัง ในทีสุด
สมาชิ กรุ่ นหลังที่เห็นว่าวิถีปฏิบตั ิลา้ สมัยก็ยกเลิกวิถีปฏิบตั ิด้ งั เดิมและหาวิธีปฏิบตั ิใหม่ที่ไม่สอดคล้อง
กับชุ มชนแทน ชุ มชนอาจล่ มสลายได้เพาะปราศจากหลักการที่ ดีงามมาเป็ นกรอบความคิ ดในการ
ปฏิ บตั ิ การถ่ายทอดหลักการที่ดีงามนี้ มีผลให้ชุมชนสามารถรักษาความเป็ นชุ มชนไว้ได้แม้เวลาจะ
ผ่านไปหลายรุ่ นก็ตาม
12. ชุ มชนที่มีเอกภาพท่ามกลางความแตกต่าง ในส่ วนนี้ เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์นิยามว่า
เป็ นการรวมกลุ่มชนชนต่างๆที่มีความหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ นด้านอาชีพ ศาสนา ความสนใจ ฯลฯ ให้
รวมกันประกอบเป็ นสั ง คมใหญ่ อย่า งสร่ า งสรรค์และอยู่ด้วยกันอย่า งยอมรั บ และอดทนในความ
แตกต่างของแต่ละชุ มชน เกรี ยงศักดิ์ ยงั เน้นว่า หลักการธารงเอกภาพในความหลากหลายนี้ เป็ นสิ่ งที่
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แนวคิดชุ มชนนิ ยมต้องรักษาไว้อย่างเคร่ งครัด เพราะเห็นหนทางเดียวที่จะให้สังคมเกิดความสงบสุ ข
และสร้างสรรค์อย่างแท้จริ ง
13. ชุมชนที่มีลกั ษณะเชิงซ้อน โดยยังเป็ นชุมชนย่อยๆซ้อนในชุมชนอีก เพื่อการดูแลสมาชิก
ในชุมชนอย่างทัว่ ถึงและใกล้ชิด ทาให้ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกแนบแน่นขึ้นและสามารถดู แลกัน
ทางด้านจิตใจได้อย่างดี ทาให้คุณภาพชีวิตดีข้ ึน แนวคิดชุ มชนนิ ยมเสนอว่า การจัดลักษณะกลุ่มย่อยนี้
ควรจัดในรู ปของกลุ่มปฐมภูมิ (primary group) ตามแนวคิดสังคมวิทยา กล่าวคือ สมาชิกมีจานวนน้อย
มีการปฏิสัมพันธ์โดยตรงและเป็ นกันเอง รวมทั้งจุดมุ่งหมายของการติดต่อสัมพันธ์น้ นั อยูบ่ นพื้นฐาน
ความสัมพันธ์ระยะยาว
สาหรับโครงสร้างกลุ่มย่อยนั้น แนวคิดชุ มชนนิ ยมจัดให้กลุ่มย่อยระดับต่างๆจะรับผิดชอบ
ต่อกลุ่มระดับสู งกว่าขึ้นไปเป็ นขั้นๆ จนถึงระดับชั้นสุ ดท้ายคือระดับชุมชนนิยม กลุ่มที่ใหญ่น้ นั จะดูแล
กลุ่มย่อยในสังกัดลงไปเป็ นขั้นๆ เป็ นการยึดโยงและขึ้นต่อกันแบบสองทาง (mutual accountability)
กลุ่มย่อยแต่ละชั้นให้มีผนู ้ ากลุ่มแบบ “ผูน้ าตามธรรมชาติ” เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ เน้นว่าตั้งแต่กลุ่ม
ย่อยละดับเล็กไล่ไปจนระดับชุ มชนนิ ยมนั้น ความสัมพันธ์ภายในกลุ่มให้เป็ นไปในรู ปแบบที่ทุกคน
รู ้จกั กัน จริ งใจและสามารถช่วยเหลือกันได้
2.4 ลักษณะพิเศษของแนวคิดชุ มชนนิยม
แนวคิดชุ มชนนิ ยมเป็ นแนวคิดหนึ่ งที่สนับสนุ นการรวมตัวของปั จเจกอย่างมีเป้ าหมายแต่
แนวคิดชุมชนนิยมเองก็มีลกั ษณะเฉพาะตนเองที่แตกต่างจากแนวคิดอื่นๆ ซึ่ งเกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์
ได้อธิ บายลักษณะพิเศษของแนวคิดชุมชนนิยมไว้ดงั นี้(เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์,2544:66-74)
1. แนวคิ ดชุ มชนนิ ยมยังเกี่ ยวข้องกับความเป็ นเมื อง ไม่ได้ต้ งั มโนทัศน์ไว้เฉพาะแต่ว่าจะ
สร้ างชุ มชนในชนบทเท่านั้น และแนวคิดชุ มชนนิ ยมยังสมารถใช้ในการสร้ างชุ มชนในเขตเมื องได้
ด้วย เนื่องจากความเป็ นเมืองเริ่ มเคลื่อนเข้าสู่ ชนบทมากขึ้น รวมทั้งผูค้ นในชนบทก็อพยพเข้าเมืองมาก
ขึ้น การสร้างชุมชนตามแนวคิดชุมชนนิยมจึงให้ความสาคัญกับสภาพความเป็ นเมืองไม่นอ้ ย
2. แนวคิดชุมชนนิยมไม่ปฏิเสธความทันสมัย และยังพยายามผสมผสานหลักการดั้งเดิมของ
ไทยให้กลมกลืนเพื่อการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง
3. แนวคิดชุมชนนิยมไม่ปฏิเสธความร่ วมมือหรื อการสัมพันธ์กบั หน่วยงานภาครัฐเนื่ องจาก
การตั้งชุมชนนั้นภาครัฐมีส่วนอย่างมากในการวางรากฐาน เช่น การกระจายอานาจ การออกกฎหมายที่
เอื้ออานวย การวางสาธารณู ปโภค เป็ นต้น และชุ มชนนิ ยมยอมรับบทบาทของรัฐในการเข้าช่วยเหลือ
สนับสนุนชุมชนโดยไม่กระทบต่ออิสระในการตัดสิ นใจของชุมชน
4. ชุ มชนนิ ยมต่างกับแนวความคิดกลุ่มผลประโยชน์ (interest group) ในแง่ที่วา่ ชุ มชนนิ ยม
เน้นการรวมตัวเพื่อสนองความต้องการด้านจิตใจของคนและดูแลเรื่ องกายภาพเป็ นสาคัญ และอาจเข้า
สู่ ก ระบวนการทางการเมื องเพื่ อรั ก ษาผลประโยชน์ ข องชุ ม ชนเท่ านั้น ขณะที่ ก ลุ่ ม ผลประโยชน์มี
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เป้ าหมายเพื่อต่อรองผลประโยชน์เข้ากลุ่มตนเองเป็ นสาคัญ แต่ท้ งั นี้ เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ เสนอว่า
รัฐต้องกระจายอานาจในการครอบครองจัดการทรัพยากรให้กบั ชุมชน การนาทรัพยากรมากอง (pool)
รวมไว้แล้วแจกจ่ายออกไปนั้นทาให้ชุมชนไม่มีทรัพยากรเพียงพอเพื่อดู แลตนเอง ซึ่ งเป็ นการบีบให้
ชุมชนต้องเข้าสู่ กระบวนการต่อรองผลประโยชน์ดงั เช่นกลุ่มผลประโยชน์
นอกจากนี้ ชุ มชนนิ ยมยังต่างจากแนวคิ ดประชาสังคม (civil society) ในแง่ ที่ว่า แนวคิ ด
ชุ มชนนิ ยมมุ่งแก้ไขปั ญหาที่ “คน” ด้วยฐานคิดที่ว่า ปั ญหาทั้งมวลเกิ ดขึ้ นจากความไม่สมบู รณ์ ข อง
มนุ ษย์ การแก้ปัญหาอย่างยัง่ ยืนจึงต้องมุ่งที่คนเป็ นสาคัญ ส่ วนแนวคิดประชาสังคม เน้นการรวมตัว
เป็ นกลุ่มองค์กร สมาคม มูลนิ ธิฯลฯเพื่อดูแลตนเองโดยไม่ให้รัฐเข้ามาจัดการอย่างสิ้ นเชิ ง และเน้นให้
กลุ่มดังกล่าวเข้าร่ วมในการคานอานาจรัฐ เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ มองว่า การเข้าร่ วมในการคาน
อานาจรัฐเป็ นสิ่ งที่ควรกระทา แต่รัฐมิใช่คาตอบของทุกสิ่ งและสามารถแก้ไขปั ญหาได้ทุกอย่างเสมอ
ไป การสร้างความเป็ นชุ มชนเพื่อเติมเต็มชี วิตมนุ ษย์ให้ใกล้เคียงสมบูรณ์น้ นั ต่างหากคือการลดปั ญหา
ต่างๆ ที่มนุษย์เผชิญอยู่
5. ชุ มชนนิ ยมมีระบบเศรษฐกิจพึ่งตนเอง แต่ก็มีการพึ่งพาระบบเศรษฐกิจแบบกระแสหลัก
อย่างผสมผสาน เพื่อความมี เสถี ยรภาพและความยัง่ ยืนในชุ มชน ไม่เป็ นการปิ ดกั้นตนเองจากโลก
ภายนอกเสี ยทีเดียว เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์เรี ยกแนวทางเช่นนี้วา่ “เศรษฐกิจกระแสกลาง”
2.5 หลักการสร้ างชุ มชนนิยม
เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ (2544) ได้เสนอหลักการสร้ างชุ มชนนิ ยมไว้ 8 ประการสาคัญ
ดังนี้
1. หลักการให้คนเป็ นศูนย์กลาง ซึ่ งเป็ นเป้ าหมายสาคัญของแนวคิดชุมชนนิยมที่ตอ้ งการให้
มนุ ษย์มีชีวิตใกล้เคียงกับความบริ บูรณ์ ที่สุดทั้งด้านกายภาพและด้านจิ ตใจ โดยการสร้างชุ มชนตาม
แนวคิดขึ้นมารองรับมนุษย์เพื่อการดังกล่าว
2. หลักการดูแลตนเองมากที่สุด โดยการริ เริ่ มกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชนและบริ หารจัดการ
ชุ มชนด้วยตัวเอง ชุ มชนจะต้องจัดการเรื่ องภายในอย่างสุ ดความสามารถของตนเอง โดยไม่พ่ ึงพิง
สถาบันอื่นๆ โดยเฉพาะภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียว
3. หลัก การสมดุ ล โดยการจัดชุ มชนให้มี สภาวะครบถ้วนเพื่อรองรั บความต้องการของ
สมาชิ กอย่างครบถ้วน เช่น สมดุลระหว่างสร้างวัตถุกบั การพัฒนาจิตใจ สมดุลระหว่างการใช้เสรี ภาพ
อย่างเต็มที่กบั การรักษาระเบียบวินยั เป็ นต้น
4. หลักเสรี ภาพในชุ ม ชน ซึ่ งสมาชิ กทุกคนในชุ มชนมี เสรี ภาพเต็มที่ ท้ งั การพูด การเขี ยน
และการคิด โดยไมกระทบต่อปทัสถานอันดี งามของชุ มชนและสังคมส่ วนรวม ในการนี้ สมาชิ กจะ
สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ สามารถสร้างสรรค์ท้ งั ชุ มชนและสังคมส่ วนรวมได้
ในที่สุด
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5. หลักการให้สมาชิ กมีส่วนร่ วมในทุกกิจกรรม โดยการกาหนดให้สมาชิ กทุกคนจะต้องมี
พันธะหน้า ที่ ต่อชุ ม ชนอย่า งน้อยคนละหนึ่ ง บทบาทและจัดให้ส มาชิ ก ได้เข้า ร่ วมกิ จกรรม พบปะ
สังสรรค์พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เป็ นประจา ทั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกเกิดสานึกความเป็ นเจ้าของใน
ชุมชน
6. หลักความยัง่ ยืนของชุมชน โดยเน้นการส่ งพ่านชุมชนจากรุ่ นสู่ รุ่นยังที่ยงั คงรักษาหลักการ
ของชุ มชนไว้ได้ มิได้เน้นจากจานวนสมาชิ กในชุ มชน กิจกรรมชุ มชน หรื อการดารงอยูเ่ พียงช่วงชี วิต
เดียว
7. หลักการพึ่งพิงภูมิปัญญาของตนและผสมเกสรทางความคิด คือการพึ่งตนเองทางปั ญญา
โดยชุ มชนเริ่ มต้นที่ภูมิปัญญาของตนเองก่อน แล้วจึงปรับใช้องค์กรความรู ้จากภายนอกชุ มชนเข้ามา
ประยุกต์พฒั นาต่อยอดองค์ความรู ้ดงั กล่าวให้เหมาะสมแก่ชุมชนตนเองให้มากที่สุด
8.หลัก การมองแบบองค์รวม ซึ่ ง เกี่ ย วข้องในการออกแบบชุ ม ชนเพื่ อความครบถ้วนใน
ตนเอง ทั้งยังสมารถปิ ดจุดอ่อนในมิติต่างๆของชุมชนและป้ องกันปั ญหาล่วงหน้าด้วย
2.6 แนวทางการธารงรักษาชุ มชนนิยม
การธารงรั กษาชุ มชนเป็ นประเด็ นที่ สมาชิ กชุ มชนควรให้ค วามสนใจไม่ น้อยไปกว่า การ
สร้ างชุ มชนเป็ นของตนเอง แนวคิ ดชุ มชนนิ ยมให้ความสาคัญในเรื่ องนี้ เป็ นอย่างยิ่ง ซึ่ งเกรี ยงศักดิ์
เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์เสนอแนวทางไว้ ดังนี้ (เกรี ยงศักดิ์ เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์, 2544)
1. สมาชิ กยึดมัน่ ในวิสัยทัศน์ของชุ มชน ซึ่ งวิสัยทัศน์น้ ี เป็ นตัวยึดโยงสมาชิ กร่ วมกัน เป็ น
เป้ าหมายแนวทาง และแรงบันดาลใจให้สมาชิ กในชุ มชน การสร้ างวิสัยทัศน์น้ ี ไม่ได้จากัดเพีย งรุ่ น
ปั จจุบนั เท่านั้น หากแต่ตอ้ งกาหนดวิสัยทัศน์ใหม่สืบทอดจากรุ่ นสู่ รุ่นมิให้ขาดช่วงด้วยเพื่อให้สมาชิก
แต่ละรุ่ นเกิดความผูกพันตัวเข้ากับชุมชน
2. การสร้ า งดัช นี ช้ ี วัด คุ ณ ภาพชุ ม ชน เพื่ อ การตรวจสอบคุ ณ ภาพชุ ม ชนและสามารถ
ประเมินผลชุ มชนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อก่อเกิ ดพลวัตการทางานให้ทนั สมัยและเหมาะสมต่ อ
สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอ
3. ตั้ง เครื อ ข่ า ยชุ ม ชน หรื อ ภาคี ชุ ม ชน โดยการสนับ สนุ น ให้ ชุ ม ชนต่ า งๆ ร่ ว มมื อ เป็ น
พันธมิตรกับชุ มชนที่มีลกั ษณะคล้ายกันในที่ต่างๆ เพื่อประสานงานและสนับสนุ นในทุกๆด้าน ทาให้
แต่ละชุมชนเกิดการเรี ยนรู ้ระหว่างกันและเกิดพลังต่อรองกับองค์กรต่างๆ รวมทั้งภาครัฐมากขึ้น
4. จัดประชุ มสมาชิ กชุ มชนสม่ าเสมอ การประชุ มสม่ าเสมอต่อเนื่ องนั้น นอกจากจะทาให้
เกิดการติดตามความคืบหน้าในการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่ องแล้ว ยังทาให้สมาชิ กเกิดความสนิ ทสนม
ความผูกพันจากการทาหน้าที่ร่วมกัน และเกิ ดความเข้าใจอันดี ต่อกันภายในชุ มชนด้วย เกรี ยงศักดิ์
เจริ ญวงศ์ศกั ดิ์ เสนอการจัดการประชุ มรู ปแบบ “ทวิมิติ” ไว้คือการประชุมแนวลึก ซึ่ งเป็ นการประชุม
ภายในชุมชน วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาชุ มชนโดยเฉพาะ และการจัดประชุ มแนวกว้างซึ่ งเป็ นการ
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ประชุมระดับเครื อข่ายชุมชน วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้ระหว่างกันและสร้างพลังต่อรอง
กับองค์กรอื่นๆในสังคมด้วย
5. ดาเนินกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่ อง เนื่องจากกิจกรรมต่อเนื่ องจะทาให้สมาชิกในชุ มชนมี
ความตื่ น ตัว อยู่เ สมอและสร้ า งความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งสมาชิ ก ด้ว ยกัน เอง กิ จ กรรมที่ ก ระท าควร
สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก เพื่อให้สมาชิกรับรู ้ถึงประโยชน์จากกิจกรรมนั้นด้วย
6. สร้างวิถีชุมชนให้เกิดขึ้น ด้วยการใช้ชีวิตร่ วมกันในช่ วงเวลาที่ยาวนานพอที่จะเรี ยนรู ้ ซ้ ึ ง
กันและกันและมี การช่ วยเหลื อเกื้ อกูลกันเสมอ จะทาให้สมาชิ กเกิ ดการอยู่ร่วมกันและทุ่มเทจิ ตใจ
ให้กบั ชุมชน จนเกิดความปรารถนาที่จะธารงรักษาความเป็ นชุมชนให้คงอยูต่ ่อไป
7. มี ระบบบริ หารความแตกต่างและจัดการความขัดแย้งที่ ดี เนื่ องจากสมาชิ กแต่ละคนมี
พื้นฐานทางครอบครัว สังคม ความคิด และภูมิหลังที่ต่างกัน การสร้ างทัศนคติเพื่อให้สมาชิ กเปิ ดใจ
กว้างยอมรับความแตกต่างซึ่ งกันและกัน และเกิดความสนิทสมานฉันท์ในที่สุดจึงเป็ นสิ่ งที่สาคัญ
8. สร้างผูน้ ารุ่ นใหม่ทดแทนผูน้ ารุ่ นเก่าเสมอ รวมถึงการสร้างทีมงานทดแทน โดยพิจารณา
ที่บุคลิ กลักษณะ ความสามารถ และวิถีชีวิตที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุ คคลนั้นควรมีลกั ษณะ
ความเป็ นผูน้ า เช่ น มี จุดยืนในการตัดสิ นใจ มีความเคารพให้เกรี ยติรับฟั งความเห็ นของสมาชิ ก มี
มนุ ษ ย์สั ม พันธ์ ดี มี ค วามเสี ยสละ เห็ นแก่ ป ระโยชน์ส่ วนรวมมากกว่า ประโยชน์ ส่วนตน มี ค วามรู ้
ความสามารถในการบริ หารจัดการและกระจายงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นต้น
9. ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากสภาวะโลกมีความเปลี่ยนแปลง
อยูเ่ สมอ ชุมชนมิอาจหลีกเลี่ยงแรงเสี ยดทานจากกระแสโลกได้ การปรับตัวดังกล่าวเป็ นหนทางเดียวที่
ทาให้หนทางอยูร่ อด ทั้งนี้ การปรับตัวดังกล่าวยังคงหลักการอันดีงามของชุมชนไว้ โดยชุมชนเลือกรับ
องค์ความรู ้และเทคโนโลยีเข้ามาปรั บใช้กบั ชุมชน รวมทั้งการปรับทัศนคติและค่านิยมบางประการใน
ชุมชนให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
10. ส่ งเสริ มให้เกิ ดกระบวนการเรี ยนรู ้ ของชุ มชน โดยให้เป็ นไปอย่างต่อเนื่ อง เนื่ องจาก
ปั ญหาต่างๆ มีความเปลี่ยนแปลงเกิ ดขึ้นท้าทายชุ มชนตลอดเวลา การเรี ยนรู ้ ดงั กล่าวจะทาให้เกิ ดการ
แก้ไขปั ญหาอย่างเป็ นระบบและสามารถป้ องกันปั ญหาล่วงหน้าได้ การเก็บข้อมูลทุกด้านของชุ มชน
คือแหล่งความรู ้ที่ดี ทาให้สมาชิกได้เรี ยนรู ้และใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต
11. ชุ มชนแห่ งการเรี ยนการสอน คือการสร้ างกระบวนการถ่ ายทอดองค์ความรู ้ อย่างเป็ น
ระบบและมีความสื บเนื่ องจากรุ่ นสู่ รุ่น การจัดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู ้ ดงั กล่าวควรจัดอย่าง
ต่อเนื่ อง โดยมี เนื้ อหาครอบคลุ มในเรื่ องของการถ่ ายทอดวิถีชีวิตการอยู่รวมกันในชุ มชนหลักการ
สาคัญของชุมชน
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2.7 แนวคิดองค์ กรชุ มชน
แนวความคิดด้านองค์กรชุ มชนได้เกิดขึ้นคู่กบั การพัฒนาเมืองมาตั้งแต่การเริ่ มใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ งชาติ ฉบับ ที่ 1 (พ.ศ.2504-2509) ซึ่ ง จะมี ท้ งั นัก วิชาการและองค์กรพัฒนา
เอกชน (Non-governmental Organization: NGO) ที่มีบทบาทในการสร้ างแนวทางปฏิบตั ิเพื่อสภาพ
ความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึนของชาวชุมชน
แนวความคิ ดด้า นองค์ก รชุ มชนนับเป็ นแนวคิ ดที่ ทาให้เกิ ดการเปลี่ ย นแปลงของมุ ม มอง
(Paradigm-shift) ด้านการบริ หารและด้านการพัฒนาเมื องจากรู ปแบบบนลงล่ าง (Top-down) ไปสู่
รู ปแบบล่างขึ้นบน (Bottom-up) จากเดิมที่มีภาครัฐเป็ นผูด้ าเนิ นการเพี ยงฝ่ ายเดียวไปสู่ การมีส่วนร่ วม
ของชาวชุมชนท้องถิ่นเป็ นหลักในการขับเคลื่อนกระบวนการ ซึ่ งกระบวนการที่เกิดขึ้นเป็ นไปเพื่อการ
ส่ งเสริ มความเป็ นอยู่ของชาวชุ มชนส่ วนรวมให้ดีข้ ึน จากการเข้ามามีส่วนร่ วมของชาวชุ มชนอย่าง
จริ งจังและมี การใช้ความคิ ดริ เริ่ มของชุ มชนเอง ทั้งนี้ ถ้าความคิ ดริ เริ่ มของชาวชุ มชนยังไม่สามารถ
เกิ ดขึ้นจะมีการใช้กลวิธีในการกระตุน้ ให้ชาวชุ มชนเกิ ดความคิดขึ้นมาผ่านกลุ่มนักพัฒนาหรื อกลุ่ ม
ตัวแทนการเปลี่ยนแปลง (Change Agents) เพื่อให้ได้มาซึ่ งการตอบสนองอย่างจริ งจังและการเสี ยสละ
ต่อกระบวนการฟื้ นฟูเมือง (เสรี ซาเหลา และเรื องยศ จันทรศิริ, 2544) ทั้งนี้การมีส่วนร่ วมสามารถแบ่ง
ได้ออกไปได้หลายระดับ ซึ่ งนัยสาคัญของการมีส่วนร่ วมในการฟื้ นฟู เมืองในที่น้ ี หมายถึ ง การให้
ประชาชนทุกระดับมีอานาจ (Power) ในการตัดสิ นใจต่อกระบวนการวางแผนฟื้ นฟูเมืองในพื้นที่ของ
ตนเอง ไม่ ใ ช่ อานาจการตัดสิ นใจตกอยู่เพี ย งภาครั ฐหรื อกลุ่ ม อิ ท ธิ พ ลกลุ่ ม ใดกลุ่ ม หนึ่ ง (ยงธนิ ศ ร์
พิมลเสถียร, 2556)
2.8 นิยามองค์ กรชุ มชน
องค์ก รชุ ม ชน หมายถึ ง กลุ่ ม คนที่ อาศัย อยู่ใ นชุ ม ชน ที่ ต้ งั อยู่บ นพื้ นที่ ฟ้ื นฟู เมื องที่ มี ก าร
ติ ดต่ อสื่ อสารโดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์ใ นการฟื้ นฟู เมื องโดยการมี ส่ ว นร่ วมซึ่ ง กันกับ ภาคส่ วนต่ า งๆที่
เกี่ยวข้องต่อกระบวนการ ซึ่ งรู ปแบบองค์กรชุมชนอยูใ่ นลักษณะของรู ปแบบที่เป็ นทางการและไม่เป็ น
ทางการขององค์กรก็ได้ท้ งั นี้ มิติของการให้ความหมายองค์กรชุ มชนจะมีความหลากหลายเป็ นอย่าง
มาก แต่อย่างไรก็ดีโดยส่ วนใหญ่แล้วนิ ยามความหมายจะมีลกั ษณะที่ใกล้เคียงกับการนิ ยามข้างต้น แต่
อาจจะมีบางส่ วนที่แตกต่าง เช่ น การนิ ยามองค์กรชุ มชนโดยประเวศ วะสี (สถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแก่ น, 2540 หน้า 64) หมายถึ ง การติดต่อสื่ อสารโดยมีวตั ถุ ประสงค์ร่วมกัน มีการ
ช่วยเหลือกัน และมีกระบวนการเรี ยนรู ้ในการแก้ปัญหาร่ วมกัน ซึ่ งไม่เพียงเฉพาะแค่องค์กรชาวบ้าน
ในชุ ม ชนเพี ย งเท่ า นั้น แต่ จ ะมี รู ป แบบของความเป็ นองค์ก รชุ ม ชนที่ อ ยู่ค นละพื้ น ที่ ก็ ไ ด้ ซึ่ งจะมี
วัตถุประสงค์ร่วมกัน ติดต่อสื่ อสารกัน ช่วยเหลือซึ่ งกัน มีการเรี ยนรู ้และร่ วมกิจกรรมกัน หรื อกลุ่มคน
ที่พยายามหาวิธีการแก้ไขปั ญหาของชุ มชน โดยการระดมกาลังทั้งจากภายในและภายนอกชุ มชน และ
อาศัยแนวทางการพึ่งตนเองเพื่อการดารงอยู่ของชุ มชนซึ่ งความแตกต่างของนิ ยามองค์กรชุ มชนใน
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บทความชิ้ นนี้ การติ ดต่อสื่ อสาร การช่ วยเหลื อกันและการมี กระบวนการเรี ยนรู ้ ในการดาเนิ นการ
ร่ วมกันกับคนหรื อกลุ่มคนภายนอกชุมชนจะนิยาม คือ เครื อข่ายองค์กรชุมชน
3. แนวคิดการมีส่วนร่ วม
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาแนวคิด ลักษณะและความต้องการของการมีส่วนร่ วม ดังมีรายละเอียดดังนี้
3.1 แนวคิดการมีส่วนร่ วม
การมีส่วนร่ วมถือเป็ นสิ่ งสาคัญต่อความสาเร็ จของการดาเนิ นกิจกรรม หรื อโครงการต่างๆ
เป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเกี่ยวกับศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน ซึ่ งเป็ นกิจกรรม
ที่ตอ้ งการความมีส่วนร่ วมของสมาชิกในชุมชน อันจะส่ งผลไปถึงการบริ หารจัดการด้านการให้ความรู ้
และการบริ หารให้ศูนย์การเรี ยนรู ้ดาเนินไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
โกวิทย์ พวงงาม (2541) การมีส่วนร่ วมหมายถึง กระบวนการของกลุ่มองค์กรชุ มชนมีการ
ร่ วมคิด ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมลงมือปฏิ บตั ิ โดยมีความเข้าใจในปั ญหาของตนและตระหนักถึ งสิ ทธิ ของ
ตนที่มีต่อสิ่ งนั้น ซึ่ งความรู ้สึกเหล่านี้ จะเกิ ดขึ้นได้ดว้ ยการที่บุคคล ได้รับข้อมูลใหม่ที่ช่วยเพิ่มอานาจ
ความคิด และโอกาสได้ร่วมวิเคราะห์ และตัดสิ นใจกาหนดเป้ าหมายในกิจกรรมเหล่านั้น
ทองใบ สุ ด ชารี (2543: 277) กล่ า วว่า การมี ส่ ว นร่ ว ม (participation) เป็ นวิธี ก ารที่ ผู ้น า
สามารถน ามาปรั บ ใช้ใ นการจู ง ใจและสร้ า งขวัญ ก าลัง ใจให้ แก่ บุ ค ลากร เป็ นกลยุ ท ธ์ ที่ ช่ ว ยให้มี
แรงจู งใจในการทางานมากขึ้ น มี ลกั ษณะเป็ นกระบวนการที่ จะทาให้บุคลากรมี สิทธิ มีเสี ยงในการ
ตัดสิ นใจที่เกี่ยวข้องกับงานของตน บุคลากรที่มีส่วนในการตัดสิ นใจอาจมีความผูกพันในการทางาน
ยิ่งกว่าการร่ วมในการตัดสิ นใจเท่านั้น ยิ่งไปกว่านั้นการเข้ามามีส่วนร่ วมจะทาให้บุคลากรเกิ ดทัศนะ
ต่อการบริ หารงานขององค์กรดีข้ ึน ส่ งผลให้บุคคลเกิดความพอใจในการทางานและมีแรงใจท่าจะมุ่งสู่
ความส าเร็ จในการท างาน ตลอดจนท าให้เขาได้รับการยอมรั บ (Recognition) มี ความรั บผิดชอบ
(Responsibility) และเกิ ดการนับถื อตนเองมากขึ้น (Self-esteem) นอกจากนี้ ยงั พบว่า การมีส่วนร่ วม
ของบุคลากรส่ งผลให้เขามีความชัดเจนในความคาดหวังมากยิง่ ขึ้น กล่าวคือ การมีส่วนร่ วมในการจัด
สิ นใจจะทาให้บุคลากรเกิดความเข้าใจในการทางานกับระบบรางวัลได้ดียง่ิ ขึ้น
Newstrom and Davis (1992) ให้ ค วามหมายของการมี ส่ ว นร่ ว มว่ า “เป็ นการเกี่ ย วข้ อ ง
ทางด้านจิตใจ และอารมณ์ความรู ้สึกของบุคคลในสถานการณ์กลุ่ม ที่กระตุน้ ให้เกิดการสร้างสรรค์ที่
จะกระทาในสิ่ งที่บรรลุเป้ าหมายของกลุ่ม และแบ่งความรับผิดชอบกันระหว่างสมาชิ กในกลุ่มทาให้
เกิดการมีส่วนร่ วม”
ดังนั้น จึงสามารถสรุ ปความหมายของการมีส่วนร่ วม คือ การเข้าไปมีส่วนร่ วมทากิ จกรรม
ใดกิจกรรมหนึ่ งอาจเป็ นการเข้าร่ วมแบบทางตรง หรื อทางอ้อมก็ได้ และยังเป็ นวิธีการที่ผนู ้ าสามารถ
นามาปรับใช้ในการจูงใจและสร้างขวัญกาลังใจให้แก่บุคลากร เป็ นกลยุทธ์ที่ผนู ้ าสามารถนามาปรับใช้
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ในการจูงใจและสร้างขวัญกาลังใจให้แก่บุคลากร เป็ นกลยุทธ์ที่จะช่วยให้มีแรงจูงใจในการทางานขึ้น
การเข้าไปมีส่วนร่ วมยังทาให้บุคลากรเกิดทัศนะต่อการบริ หารงานขององค์กรดีข้ ึน ส่ งผลให้บุคคลเกิด
ความพอใจในการทางาน เกิดความผูกพันต่อหน่วยงานและภารกิจที่ตนเองมีส่วนร่ วมมีแรงใจที่จะมุ่ง
สู่ ความสาเร็ จในชีวติ การงาน
3.2 ลักษณะของการมีส่วนร่ วม
ประชุม สุ วตั ิถี (2551) ได้กล่าวถึงเงื่อนไขพื้นฐานของลักษณะการมีส่วนร่ วมของบุคคล เกิด
จากพื้นฐาน 4 ประการ
1. เป็ นบุคคลที่มีความสามารถที่จะเข้าร่ วม กล่าวคือ จะต้องเป็ นผูท้ ี่มีศกั ยภาพที่จะเข้ารวม
ดาเนิ นกิ จกรรมต่างๆ อาทิ เช่ น จะต้องมี ความสามารถในการค้นหาความต้องการ วางแผน บริ หาร
จัดการ การบริ หารองค์กรตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า
2. เป็ นบุ ค คลที่ มี ค วามพร้ อ มที่ จ ะเข้ า ร่ ว ม กล่ า วคื อ ผู น้ ้ ัน จะต้อ งมี ส ภาพทางเศรษฐกิ จ
วัฒนธรรม และทางกายภาพที่เปิ ดโอกาสเข้ามามีส่วนร่ วมได้
3. เป็ นบุคคลที่มีความประสงค์จะเข้าร่ วม กล่าวคือเป็ นผูม้ ีความเต็มใจ สมัครใจที่จะเข้าร่ วม
เห็นผลประโยชน์ของการเข้าร่ วม จะต้องไม่บงั คับหรื อผลักดันให้เข้าร่ วม โดยท่านไม่ประสงค์จะเข้า
ร่ วม
4. เป็ นบุคคลที่มีความเป็ นไปได้ที่จะเข้าร่ วม กล่าวคือ เป็ นผูม้ ีโอกาสที่จะเข้าร่ วมซึ่ งต้องเป็ น
การกระจายอานาจให้กบั บุคคลในการตัดสิ นใจ และกาหนดกิ จกรรมที่ ตนเองต้องการในระดับที่ มี
ความเหมาะสม บุคคลจะต้องมีโอกาสและความเป็ นไปได้ที่จะจัดการด้วยตนเอง
สาหรับการมีส่วนร่ วมต่างๆนี้ นักวิชาการสาขาต่างๆมีจุดเน้นของการมีส่วนร่ วมแตกต่างกัน
ออกไป เช่น นักเศรษฐศาสตร์ จะให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ นักบริ หารมักเน้น
ถึงการมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิและนักเศรษฐศาสตร์ มกั เน้นการมีส่วนร่ วมในผลประโยชน์ แต่สาหรับ
การมีส่วนร่ วมในการประเมินผลนั้น ยังไม่มีการศึกษาที่กว้างขวางนัก ซึ่ ง Cohen and Uphoffได้อธิบาย
ถึงการมีส่วนร่ วม ดังนี้
1. การมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจการตัดสิ นใจชนิ ดนี้ เป็ นศูนย์กลางของการเกิดความคิดที่
หลากหลาย มีการกาหนดและประเมินทางเลือกตัดสิ นใจ เลือกเปรี ยบเทียบได้กบั การวางแผนเพื่อนา
ทางที่เลือกมาสู่ การปฏิบตั ิสามารถแบ่งการตัดสิ นใจออกเป็ น 3 ชนิด (จรัญญา บันเทิง, 2548)
1.1 การตัดสิ นในช่วงเริ่ มต้น (Initial Decisions) เป็ นการเริ่ มต้นหาความต้องการจากคนใน
ท้องถิ่ น และวิธี ก ารเข้า ไปมี ส่ ว นร่ วมในโครงการที่ ส าคัญ ขั้นตอนนี้ มี ค วามส าคัญ ที่ จะเลื อ กเอา
โครงการที่เป็ นประโยชน์ต่อกลุ่มคนและมีความเป็ นรู ปธรรม โดยพ่านการใช้กระบวนการตัดสิ นใจ
ในระยะนี้สมารถให้ขอ้ มูลที่สาคัญของท้องถิ่นและป้ องกันการเข้าใจที่อาจจะเกิดขึ้นและเสนอกลยุทธ์
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เพื่อแก้ไขปั ญหา ซึ่ งคนในท้องถิ่นสามารถเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่ช่วงเริ่ มต้นโครงการทั้งในเรื่ องการเงิน
การจัดสรรบุคลากร ตลอดจนวิธีการเข้าไปมีส่วนร่ วมในโครงการและสนับสนุนโครงการที่จะนาเข้ามา
1.2 การตัดสิ นใจในช่ วงดาเนิ นการ (On-going Decisions) คนในท้องถิ่ นอาจไม่เข้ามามี
ส่ วนร่ วมในช่ วงเริ่ มต้น แต่ถูกขอร้ องให้เข้ามาดาเนิ นการเมื่ อโครงการเข้ามา ความสาเร็ จในช่ วงนี้
เกิ ดขึ้ นได้ม ากกว่า การมี ส่ วนร่ วมในการตัดสิ นใจในช่ วงเริ่ ม ต้น ซึ่ ง โครงการจะต้องค้นหาความ
ต้องการของบุ ค คลที่ เ ข้า มามี ส่ ว นร่ วมในภายหลัง นี้ และจัดล าดับ ความส าคัญของโครงการและ
วิธีดาเนินการโครงสร้างที่สอดคล้องกับความต้องการของผูท้ ี่จะเข้ามามีส่วนร่ วม
1.3 การตัดสิ นใจในช่วงปฏิบตั ิการ (Operational Decisions) เป็ นความเกี่ยวข้องในองค์กร
เมื่อโครงการเข้ามามีการเชื่ อมโยงโครงการเข้ามาสู่ คนในท้องถิ่ น มีการรวบรวมขององค์กรต่างๆที่
เกี่ยวข้องเพื่อกาหนดกฎเกณฑ์สาหรับปฏิบตั ิกิจกรรมในโครงการ กรอบที่สมาชิ กยึดถือประกอบด้วย
การประชุมเพื่อจัดจาหน่ายนโยบาย การคัดเลือกผูน้ าที่จะมีอิทธิ พลต่อองค์กร
2. การมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิตนคนในท้องถิ่ นสามารถมีส่วนร่ วมในการปฏิบตั ิเป็ นได้ 3
ชนิดคือ
2.1 การมี ส่วนร่ วมในการสละทรั พยากร(Resource Contribution)สามารถดาเนิ นการได้
หลายรู ปแบบ ได้แก่ แรงงาน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และข้อมูลข่าวสาร ทั้งหมดนี้ เป็ นแหล่งทรัพยากรหลัก
ที่สาคัญซึ่ งมีอยูใ่ นท้องถิ่น นามาใช้เพื่อพัฒนาโครงการการส่ งเสริ มโดยใช้แรงงานในท้องถิ่นเป็ นสิ่ งที่
ดี การบริ จาคเงิ นวัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ และอื่ นๆ แสดงให้เห็ นทิ ศทางที่ชัดเจนของการมี ส่วนร่ วม สิ่ ง
สาคัญของการมีส่วนร่ วมนี้ คือ การรู ้ ว่าใครเป็ นผูส้ นับสนุ น และทาอย่างไรโดยวิธีการสมัครใจ การ
ได้รับค่าตอบแทนหรื อโดยการบี บบังคับ การสนับสนุ นเรื่ องทรั พย์กรบ่อยครั้ งพบว่ามีความไม่เท่า
เทียมกันและการแสวงหารผลประโยชน์ส่วนตัว
2.2 การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ หารและประสานงาน (Project Demonstration and Coordination) คนในท้องถิ่ นสามารถรวมตัวกันในการปฏิบตั ิงาน โดยการเป็ นลูกจ้างหรื อสมาชิ กทีมที่
ปรึ กษาหรื อผูบ้ ริ หารโครงการ เป็ นสมาชิกอาสา ซึ่ งทาหน้าที่ประสานงานกิจกรรมของโครงการ มีการ
ฝึ กอบรมให้รู้เทคนิคการปฏิบตั ิงานในโครงการสาหรับผูเ้ ข้ามาบริ หาร หรื อประสานงาน วิธีน้ ีนอกจาก
จะเพิ่มความไว้วางใจให้กบั คนในท้องถิ่นแล้วยังช่วยให้เกิดความตระหนักถึงปั ญหาของตัวเองอีกด้วย
อีกทั้งยังทาให้เกิดการสื่ อสารข้อมูลภายใน และได้รับคาแนะนาซึ่ งเป็ นปั ญหาของคนในท้องถิ่นนั้นๆ
ตลอดจนผลกระทบที่ได้รับเมือโครงการเข้ามา และผลที่เกิดกับคนในท้องถิ่นที่เข้าร่ วมโครงการ
3. การมีส่วนร่ วมในผลประโยชน์ เป็ นสิ่ งที่เกิ ดขึ้นมานานและมีผลในทางเศรษฐกิ จซึ่ งไม่
ควรมองข้ามไป การมีส่วนร่ วมในผลประโยชน์แบ่งได้ 3 ชนิด
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3.1 ผลประโยชน์ดา้ นวัตถุ (Material Benefits) เป็ นความต้องการพื้นฐานของบุคคล เช่ น
การเพิ่มการบริ โภค รายได้ และทรัพย์สิน แต่สิ่งเหล่านี้ อาจทาให้การสรุ ปข้อมูลล้มเหลวได้ ซึ่ งควร
วิเคราะห์ให้ได้วา่ ใครคือผูม้ ีส่วนร่ วมและดาเนินการให้เกิดขึ้น
3.2 ผลประโยชน์ ด้า นบุ ค คล (Social Benefits) เป็ นความต้องการขั้นพื้ น ฐานด้า นสาร
ธารณะ ได้แก่ บริ การหรื อความพึงพอใจการสาธารณู ปโภค การเพิ่มโครงการพัฒนาท้องถิ่ นโดยใช้
รู ปแบบการผสมผสานเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กบั คนยากจน จึงจาเป็ นต้องมีกาหนดการมีส่วนร่ วมใน
ผลประโยชน์ท้ งั ทางเรื่ องปริ มาณ การแบ่งผลประโยชน์ และคุณภาพบริ การและความพึงพอใจ
3.3 ผลประโยชน์ดา้ นบุคคล (Personal Benefits) เป็ นความปรารถนาที่จะเข้าเป็ นสมาชิก
กลุ่มหรื อได้รับการคัดเลือกเข้ามาเป็ นความต้องการอานาจทางสังคมและการเมือง และมีความรู ้สึกว่า
ตนเองทางานมี ป ระสิ ทธิ ภาพ การมี ส่วนร่ วมในผลประโยชน์ค วรศึ กษาผลเสี ยที่ จะเกิ ดขึ้ นตามมา
ภายหลังด้วย เพราะอัตราการมีส่วนร่ วมในผลประโยชน์มีความแตกต่างกัน จะเป็ นข้อมูลที่สาคัญใน
การวางนโยบายหลักที่เกี่ยวข้องว่าจะให้ใครมีส่วนร่ วม หากผลที่ออกมาตรงกันข้ามกับความคาดหวัง
จะได้แก้ไขเพื่อหาแนวทางที่มีความเป็ นไปได้ในการหารู ปแบบใหม่
4. การมี ส่วนร่ วมในการประเมิ นผล เป็ นส่ วนที่ มีการเขี ย นเป็ นรายงานไว้น้อย สามารถ
ประเมินโครงการได้ 2 รู ปแบบคือ การมีส่วนร่ วมทางตรง และการมีส่วนร่ วมทางอ้อม การมีส่วนร่ วม
ในการประเมิ น ผล ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเจ้า หน้ า ที่ จ ากส่ ว นกลางมากกว่ า คนในท้อ งถิ่ น ซึ่ งท าหน้ า ที่
ประเมิ นผลด้า นงบประมาณความพึ ง พอใจของบุ คคลที่ มีต่อโครงการ ประเมิ นว่า มี ผูเ้ ห็ นด้วยกับ
โครงการหรื อไม่ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนร่ วมได้แก่ใครบ้าง และทาอย่างไร ความคิดเห็ นต่างๆความคิดเห็น
ต่างๆจะได้รับการนาไปใช้ประโยชน์
4. แนวคิดเกีย่ วกับศูนย์ การเรี ยนรู้ ชุมชนตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สถานการณ์ในปั จจุบนั สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลประทบต่อวิถีชีวิตความ
เป็ นอยู่ของคนในสังคม ทั้งในแง่ มุมของเศรษฐกิ จ และสังคม มีการอพยพแรงงานของการเกษตร
เข้า สู ่ แ รงงานด้า นอุ ต สาหกรรม มี ก ารพึ่ ง พาปั จ จัย ภายนอกเพิ่ ม มากขึ้ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ
เสี ยหาย เพราะจากที่เคยพึ่งพาธรรมชาติจากการเกษตรพออยู่พอกิ นมาเป็ นแบบ เป็ นเกษตรเชิ งเดี่ยวผลิ ต
เพื่ออุตสาหกรรมมีการใช้ปุ๋ย และสารเคมีเพิม่ มากขึ้นขาดการพึ่งพาตนเองเหมือนในอดีต ดังนั้น แนวคิด
พระราชดาริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ที่พระราชทานไว้เป็ นที่พ่ งึ ที่
ปฏิบตั ิสาหรับพสกนิ กร จึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องส่ งเสริ มสนับสนุน ให้เกิด
การเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิให้ได้ผลอย่างเป็ นรู ปธรรม
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4.1 แนวความคิดเกีย่ วกับศูนย์ การเรียนรู้ ชุมชน
การจัดตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้ เศรษฐกิ จพอเพียงเกิ ดจากการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคม
แห่ ง ชาติ ซึ่ ง จากแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบับ ที่ 8 พ.ศ.2540-2544 ประเทศไทย
ประสบปั ญหาวิกฤติอย่างรุ นแรงส่ งผลกระทบต่อคนและสังคมเป็ นอย่างมาก จึงต้องเร่ งฟื้ นฟูเศรษฐกิจ
ให้มี เสถี ยรภาพมัน่ คงและลดผลกระทบต่ อวิก ฤติ ที่ ก่อให้เกิ ดปั ญหาการว่างงานและความยากจน
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว จนมาถึงแผนพัฒนาฯฉบับที่ 9 และ 10 ซึ่ งเป็ นฉบับปั จจุบนั ช่วงพ.ศ.2545-2549
และพ.ศ.2550-2554 ได้มีการอัญเชิ ญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ” มา
เป็ นปรัชญานาทางในการพัฒนาและบริ หารประเทศควบคู่ไปกับกระบวนทัศน์การพัฒนาแบบบูรณา
การเป็ นองค์รวมที่มี “คนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา” และจากแผนบริ หารราชการแผ่นดิน 4 ปี ที่รัฐบาล
ขณะนั้นมีนโยบายแก้ไขปั ญหาความยากจนในการประชุมคณะรัฐมนตรี อย่างเป็ นทางการนอกสถานที่
ณ จังหวัดกาฬสิ นธุ์ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2548 ในแผนแก้ไขปั ญหาความยากจนโดยมีวาระการประชุ มที่
เกี่ ยวข้องกับการแก้ไขปั ญหาความยากจนโดยมี เป้ าหมายที่ จะแก้ไขปั ญหาความยากจนใน 16,735
หมู่บา้ น และยกระดับรายได้คนยากจน 7.5 ล้านคน ซึ่ งในจานวนนี้ เป็ นคนยากจนในภาคการเกษตร
ประมาณ 6 ล้านคน รัฐมองเห็นปั ญหาความยากจนในภาคการเกษตร มี 4 ข้อหลัก คือ ปั ญหาการขาด
ความรู ้และการจัดการ ปั ญหาการขาดแคลนแหล่งเงิ นทุน ปั ญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะที่
ทากินการพัฒนาดิ นและน้ า และปั ญหาราคาผลผลิ ตการตลาด จากปั ญหาดังกล่าวนี้ นามาสู่ การแก้ไข
ปั ญหาของรั ฐบาลในขณะนั้นจึ ง มี การจัดตั้ง ศู นย์อานวยการต่ อสู่ เพื่ อเอาชนะความยากจนแห่ ช าติ
(ศตจ.) เพื่อเป็ นศูนย์การดาเนิ นงานในเรื่ องดังกล่าวจากผลการดาเนินงานของศูนย์อานวยการต่อสู ้เพื่อ
เอาชนะความยากจนแห่ ง ชาติ (ศตจ.) ร่ ว มกับ หน่ ว ยงานของทางราชการหลายๆหน่ ว ยงานเช่ น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส านั ก งานปฏิ รู ปที่ ดิ น (ส.ป.ก.) และหน่ ว ยงานอื่ น ๆที่ รั ฐ บาล
ประสานงานเพื่อจัดตั้งศู นย์การเรี ยนรู ้ ชุมชนขึ้ นเพื่อแก้ไขปั ญหาความยากจน การจัดตั้งศูนย์เรี ยนรู ้
เศรษฐกิ จพอเพียงชุ มชนขึ้ น เพื่อแก้ไขปั ญหาความยากจน การจัดตั้งศู นย์เรี ยนรู ้ เศรษฐกิ จพอเพี ย ง
ชุ มชน เป็ นการพัฒนาต่อยอดโครงการ 1 ตาบล 1 ฟาร์ ม ที่ดาเนินการมาแล้ว 815 แปลง และโครงการ
แปลงเรี ยนรู ้ควบคู่การผลิตเพื่อเลี้ยงชีพ (1อาเภอ1แปลง) ที่ดาเนินการมาแล้ว 798 แปลง ซึ่ งรัฐบาลได้
ตั้งเป้ าหมายไว้ ในปี พ.ศ.2551จะขยายศูนย์เรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงให้ครอบคลุมทุกตาบลทัว่ ประเทศ
อย่างน้อยตาบลละ 1 แห่ ง ตลอดจนครอบคลุ ม หมู่ บา้ นยากจน จานวน 16,735 แห่ ง ตามเป้ า หมาย
ยุท ธศาสตร์ ก ารขจัดความยากจนของรั ฐบาล โดยมี เป้ า หมายดัง นี้ การจัดตั้ง ศู นย์เรี ย นรู ้ เศรษฐกิ จ
พอเพียงชุมชน ตาบลละ 1 แห่ ง (7,405 ตาบล) ตามกลุ่มหมู่บา้ นยากจน 16,735 หมู่บา้ น โดยแบ่งเป็ น
ภาคเหนือ 1,492 ตาบล ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ 26,73 ตาบล ภาคกลาง,ภาคตะวันออกและตก 2,157
ตาบล ภาคใต้ 1,083 ตาบล การเข้าร่ วมการเรี ยนรู ้ผา่ นโครงการของเกษตรกรที่ข้ ึนทะเบียนคนยากจน
ตาบล 200 คน รวม 1,481,000 คน มีการรวมกลุ่มเกษตรกรจัดตั้งและพัฒนาเป็ นวิสาหกิจชุมชนโดยใช้
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ศูนย์ฯเป็ นหน่วยงานประสาน ประมาณ 4,500 แห่ ง ร้อยละ 60 ของตาบลทัว่ ประเทศไทย (สานักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม, 2558) แนวความคิดในการจัดตั้งศูนย์ การเรี ยนรู ้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดาริ ฯ และศูนย์สาธิ ตการส่ งเสริ มศิลปาชี พ ของภาคเหนื อนั้นเริ่ มต้นจาก คู่
สมรสคณะรั ฐ มนตรี ในรั ฐ บาล ในขณะนั้ น มี แ นวความคิ ด ในการถวายความจงรั ก ภัก ดี แด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชิ นีนาถ ตั้งแต่ปี 2544 เป็ นต้นมา
ด้วยการเลี้ยงอาหาร การให้อาชี พ และบริ หารสาธารณะ ซึ่ งเป็ นกิจกรรมครั้งคราวตามห้วงเวลา ต่อมา
จึงน้อมนาแนวพระราชดาริ เรื่ องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯและงานศิลปาชี พของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชิ นีนาถเผยแพร่ แก่ เกษตรกร และ
ประชาชนทัว่ ไป เพื่อให้เกิดอานิ สงค์ถาวร และถวายเป็ นพระราชกุศล จากแนวคิดดังกล่าวจึงเป็ นที่มา
ของการสร้างศูนย์การเรี ยนรู ้เกี่ยวกับเศรษฐกิ จพอเพียง ตามแนวทางพระราชดาริ และศูนย์สาธิ ตและ
ส่ งเสริ มศิลปาชีพฯ ภาคเหนือขึ้นเป็ นครั้งแรก โดยตั้งอยูใ่ นพื้นที่ของกองการสัตว์ และเกษตรกรรมที่ 3
กรมการสัตว์ทหารบก ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชี ยงใหม่ ทั้งนี้ รัฐบาลได้มอบให้กองทัพบก เป็ นผูด้ ู แล
เนื่ องจากว่า กองทัพบกมีพ้ืนที่มาก และเมื่อไม่ได้เกิดภาวะสงคราม กาลังพลสามารถจะดูแลสถานที่น้ ี
ไว้ได้ ที่สาคัญที่สุดคือ กองทัพเป็ นข้า ราชการที่มีความจงรักภักดีสูง พร้อมที่จะรักษาเพื่อเชิ ดชู พ ระ
บารมี พร้ อมทั้งกองทัพบกมีบุคลากรที่มีประสบการณ์ พร้ อมที่จะถ่ายทอดพระราชดาริ ท้ งั หลายแก่
ประชาชนทัว่ ไป
4.2 แนวคิดเกีย่ วกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์การเรี ยนรู ้ที่นาเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็ นแนวทาง ได้แก่แนวคิด
ความหมายปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการพิจารณาเกี่ยวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดังนี้
4.3 ความหมายของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economic) (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ, 2550) เป็ นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวมีพระราชดารัสเพื่อ
ชี้ แนะแนวทางในการดาเนิ นชี วิตแต่พสกนิ กรชาวไทยให้ต้ งั อยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง มีการ
ปฏิ บตั ิเพื่อการพึ่งพาตนเอง มีความพอดี ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ตลอดจนมีความรู ้ เท่าทัน
โลก อันจะนาไปสู่ การพัฒนาประเทศที่มนั่ คงยัง่ ยืน และความอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขของชาวไทยตลอดไป
เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นปรัชญาที่ช้ ี แนะแนวการดารงอยูแ่ ละปฏิบตั ิตนของประชาชนในทุก
ระดับตั้งแต่ระดับครอบครั ว ระดับชุ มชน จนถึ งระดับรั ฐ ทั้งในการพัฒนาและบริ หารประเทศให้
ดาเนิ นไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้กา้ วทันต่อโลกยุคโลกาภิวตั น์ ความ
พอเพียง หมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็ นที่จะต้องมี ระบบภูมิคุม้ กันใน
ตัวที่ดี พอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้
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จะต้องอาศัยความรอบรู ้ ความรอบครอบและความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนาหลักวิชาการต่างๆมา
ใช้ในการวางแผนดาเนิ นการในทุกขั้นตอน และในคณะเดียวกันต้องเสริ มสร้างพื้นฐานทางด้านจิตใจ
ของคนในชาติ โ ดยเฉพาะเจ้า หน้า ที่ ข องรั ฐ นัก ทฤษฎี นัก ธุ รกิ จในทุ ก ระดับ ให้มี ค วามส านึ ก ใน
คุณธรรม ความซื่ อสัตย์สุจริ ต และให้มีความรอบรู ้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วยความอดทนความเพียร
สติปัญญา ความรอบคอบ เพื่อให้สมดุ ลและพร้ อมต่อการรองรับการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและ
กว้างขวางทั้งทางด้านวัตถุ สังคม สิ่ งแวดล้อม และวัฒนธรรมไทยจากโลกภายนอกได้เป็ นอย่างดี
(ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติได้เชิ ญ
ผูท้ รงคุ ณวุฒิในทางเศรษฐกิ จและสาขาอื่ นๆ มาร่ วมกันประมวล กลัน่ กรอง พระราชดารั สและนา
กราบบัง คมทู ล ขอพระบรมราชานุ ญาติ นาออกเผยแพร่ ซึ่ ง พระบาทสมเด็ จพระเจ้า อยู่หัวได้ท รง
พระราชทานพระบรมราชานุญาติแล้ว)
เศรษฐกิ จพอเพียง มิ ได้จากัดเฉพาะของเกษตรกรหรื อชาวไร่ ชาวนาเพียงเท่านั้น แต่เป็ น
เศรษฐกิจของทุกคนทุกอาชี พทั้งที่อยูใ่ นเมืองและในชนบท เช่น ผูท้ ี่เป็ นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม
และในระบบเศรษฐกิ จพอเพียง ถ้าจะต้องขยายกิ จการเพราะความเจริ ญเติบโตจากเนื้ อของงาน โดย
อาศัยการขยายตัวแบบค่อยเป็ นค่อยไป หรื อหากจะกูย้ ืมก็กระทาตามความเหมาะสม ไม่ใช่กูม้ าลงทุน
จนเกินตัวจนไม่เหลือที่มนั่ ให้ยนื อยูไ่ ด้ ต้องรู ้จกั ใช้จ่ายไม่ฟุ่มเฟื อยเกินตัว
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง เศรษฐกิจที่สามารถอุม้ ชู ตวั เอง (Relative self-sufficiency) อยูไ่ ด้
โดยไม่ตอ้ งเดือดร้ อน โดยต้องสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิ จของตนเองให้ดีเสี ยก่อน คือตั้งตัวให้พอกิ น
พอใช้ไม่เดือดร้อน ไม่ใช่มุ่งแต่ทุ่มเทสร้างความเจริ ญ ยกเศรษฐกิจให้รวมเร็ วแต่เพียงอย่างเดียวเพราะผู ้
ที่มีอาชี พและฐานะเพียงพอที่จะพึ่งพาตนเองได้ ย่อมสร้างความเจริ ญก้าวหน้าและฐานะเศรษฐกิจขั้น
สู งขึ้นได้ตามลาดับต่อไปได้
ดังพระราชดารัสที่ทรงกล่าวไว้วา่
“การพัฒนาประเทศจาเป็ นต้องทาตามลาดับขั้นตอน ต้องสร้างพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกิน
พอใช้ของประชาชนส่ วนใหญ่ในเบื้องต้นก่อนโดยวิธีการและอุปกรณ์ที่ประหยัด ต้องถูกต้องตามหลัก
วิชาการเพื่อได้พ้ืนฐานที่มน่ั คงพร้อมพอสมควรและปฏิบตั ิได้” (สุ เมธ ตันติเวชกุล, 2543: 266)
อาพล เสนาณรงค์ (2542) กล่าวไว้ในเอกสารประกอบคาบรรยายเรื่ อง “ทิศทางการพัฒนา
ชนบทตามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” ในการประชุ มวิ ช าการของสถาบั น วิ จ ั ย และพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่ วมกับชมรมศิ ษย์เก่ ายูพีเอลบี แห่ งประเทศไทยและการส่ งเสริ มการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 21 มกราคม 2542 ว่าเศรษฐกิ จพอเพียง หมายถึ ง การพยายาม
พึ่งตนเอง ช่วยตัวเองให้มากที่สุดที่จะทาได้ ให้พอมีพอกิน โดยเฉพาะอาหารและที่อยูอ่ าศัย ส่ วนที่ไม่
สามารถผลิ ตเองได้ ก็แลกเปลี่ ยนหรื อซื้ อจากภายนอกบ้าง แต่ควรซื้ อและใช้จากของที่ ผลิ ตได้ใ น
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ท้องถิ่ นหรื อในประเทศมากที่สุด พยายามก่อหนี้ สินให้น้อยที่สุด และควรมีชีวิตความเป็ นอยู่ที่เรี ยบ
ง่ายและพอใจในสิ่ งที่ได้รับมาโดยชอบธรรม ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่ มเฟื อยเพื่อให้รายจ่ายไม่เกินรายรับ
กล่ าวโดยสรุ ป เศรษฐกิ จพอเพียง คื อ การยึดเส้ นทางสายกลาง (มัชฌิ มาปฏิ ปทา) ในการ
ดารงชีวติ โดยใช้หลักการพึ่งตนเอง 5 ประการ (สุ เมธ ตันติเวชกุล.2544)
1. พึ่ ง ตนเองด้า นจิ ตใจ คนที่ ส มบู รณ์ พ ร้ อมต้องมี จิตใจที่ เข้ม แข็ง มี จิตส านึ ก ว่าตนนั้น
สามารถพึ่งตนเองได้ ดังนั้นจึงควรที่จะสร้ างพลังผลักดันให้มีภาวะจิตใจฮึกเหิ มต่อสู ้ชีวิตด้วยความ
สุ จริ ตแม้อาจไม่ประสบความสาเร็ จบ้างก็ตาม มิ ควรท้อแท้ ให้พยายามต่อไป พึงยึดพระราชดารัส
“การพัฒนาคน” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
“บุ คคลต้องมี รากฐานทางจิ ตใจที่ ดี คื อความหนักแน่ นมัน่ คง โดยสุ จริ ตธรรม และความ
มุ่งมัน่ ที่จะปฏิบตั ิหน้าที่จนสาเร็ จ ทั้งต้องมีกุศโลบายที่แน่นอน และบังเกิดประโยชน์อนั ยัง่ ยืนให้กบั
ตนเองและแผ่นดิน”
2. พึ่ ง ตนเองทางสังคม ควรเสริ มสร้ า งให้แต่ ละชุ ม ชนในท้องถิ่ นได้ร่วมมื อช่ วยเหลื อ
เกื้ อกูลกันนาความรู ้ ที่ได้รับมาถ่ ายทอดและเผยแพร่ ให้ได้รับประโยชน์ซ่ ึ งกันและกัน ดังพระบรม
ราโชวาทที่วา่
“เพื่อให้งานรุ ดหน้าไปพร้ อมเพรี ยงกันไม่ลดหลัน่ จึงขอให้ทุกคนพยายามที่จะทางานใน
หน้า ที่ อย่า งเต็ ม ที่ และให้มี ก ารประสานสั ม พันธ์ ก ันให้ดี เพื่ อให้ง านทั้ง หมดเป็ นงานที่ เกื้ อ หนุ น
สนับสนุนกัน”
3. พึ่งตนเองได้ทางทรัพยากรธรรมชาติ คือ การส่ งเสริ มให้มีการนาเอาศักยภาพของผูค้ น
ในท้องถิ่นสามารถเสาะแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติหรื อวัสดุในท้องถิ่นที่มีอยูใ่ ห้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
ซึ่ งส่ ง ผลให้ เ กิ ด การพัฒ นาประเทศได้ดี ยิ่ ง สิ่ ง ที่ ดี ก็ คื อ การประยุ ก ต์ใ ห้ ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น (Local
Wisdom) ซึ่งมีมากมายในประเทศ
4. พึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยี ควรส่ งเสริ มให้มีการศึกษา ทดลอง ทดสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ ง
เทคโนโลยีใหม่ๆที่ สอดคล้องกับสภาพภู มิประเทศ และสังคมไทย และสิ่ งสาคัญสามารถนาไปใช้
ปฏิบตั ิได้อย่างเหมาะสม ซึ่ งสอดคล้องกับพระราชดารัสที่วา่
“จุดประสงค์ของศูนย์การศึกษาฯ คือ เป็ นสถานที่สาหรับค้นคว้าวิจบั ในท้องที่ เพราะว่าแต่
ละท้องที่ สภาพฝนฟ้าอากาศ และประชาชนในท้องที่ต่างๆกัน ก็มีลกั ษณะที่แตกต่างกันมาเหมือนกัน”
5. พึ่ ง ตนเองได้ใ นทางเศรษฐกิ จ หมายถึ ง สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองในระดับ เบื้ องต้น
กล่าวคือ แม้ไม่มีเงินก็ยงั มีขา้ ว ปลา ผัก ผลไม้ ในท้องถิ่นของตนเองเพื่อการยังชีพ และสามารถนาไปสู่
การพัฒนาเศรษฐกิ จของประเทศในระดับมหภาคต่อไปได้ดว้ ย (สุ เมธ ตันติเวชกุล,2543: 289-290)
ดังนั้น การพัฒนาชุ มชนในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็ นการใช้ “คน”เป็ นเป้ าหมายและเน้น “การ
พัฒนาแบบองค์รวม” หรื อ “การพัฒนาอย่างบูรณาการ” ทั้งด้านเศรษฐกิ จ จิ ตใจ สังคม วัฒนธรรม
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สิ่ งแวดล้อม การเมื อง ฯลฯ โดยใช้ “พลังทางสังคม” ขับเคลื่ อนกระบวนการพัฒนาในรู ปของกลุ่ม
เครื อข่ายหรื อประชาสังคม กล่าวคือ เป็ นการผนึกกาลังของทุกฝ่ ายในลักษณะ “พหุภาคี” ประกอบด้วย
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
4.4 หลักพิจารณาเกีย่ วกับเศรษฐกิจพอเพียง
ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง มี หลักพิจารณา 5 ประการ คื อ (สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551: 6-7)
1. กรอบแนวคิด เป็ นปรัชญาที่ช้ ีแนะแนวทางการดารงอยูแ่ ละปฏิบตั ิตนในทางที่ควรจะเป็ น
โดยมีพ้ืนฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา มุ่งเน้นการ
รอดพ้นจากภัยและวิกฤติ เพื่อความมัน่ คงและยัง่ ยืนของการพัฒนา
2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนามาประยุกต์ใช้กบั การปฏิบตั ิตนได้ในทุกระดับ
โดยเน้นการปฏิบตั ิบนทางสายกลางและการพัฒนาอย่างเป็ นขั้นตอน
3. คานิ ยาม ความพอเพียงมี คุณลักษณะ 3 ประการ ได้แก่ 1) ความพอประมาณ หมายถึ ง
ความพอดี ไม่ น้อยเกิ นไป ไม่มากเกิ นไป โดยไม่เบี ยดเบี ยนตนเองและผูอ้ ื่ น เช่ นการผลิ ตและการ
บริ โภคที่ อยู่ในระดับพอประมาณ 2) ความมี เหตุ ผลหมายถึ ง การตัดสิ นใจเกี่ ยวกับระดับของความ
พอเพียงนั้นจะต้องเป็ นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาเกี่ยวกับเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคานึ งถึง
ผลที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นกับการกระทานั้นๆ อย่างรอบคอบ 3) การมีภูมิคุม้ กันในตัวที่ดี หมายถึ งความ
เตรี ยมตัวให้พร้ อมผลกระทบ และการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้
และไกล
4. เงื่ อนไข การตัดสิ นใจ และการดาเนิ นกิ จกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่พอเพียงนั้น ต้อง
อาศัยทั้งความรู ้ และคุณธรรมเป็ นพื้นฐาน กล่าวคือ เงื่อนไขความรู ้ ประกอบด้วย ความรอบรู ้เกี่ยวกับ
วิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันอยูร่ อบด้าน ความรอบคอบที่จะนาความรู ้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่ อมดยง
เพื่อประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความซื้ อสัตย์สุจริ ต มีความอดทน มีความเพียร และ
ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวติ
5. แนวทางปฏิ บตั ิ/ผล ที่คาดว่าจะได้รับจากการนาปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาประยุกต์ คือ
การพัฒ นาที่ ส มดุ ล และยัง่ ยื น พร้ อ มรั บ ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงในทุ ก ด้า น ทั้ง ด้า นเศรษฐกิ จ สั ง คม
สิ่ งแวดล้อม ความรู ้และเทคโนโลยี
จากที่กล่าวมาสามารถสรุ ปได้วา่ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง แนวทางการดาเนิ น
ชี วิตที่ ต้ งั อยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง โดยคานึ งถึ งความพอประมาณ ความมี เหตุ ผล การสร้ าง
ภู มิ คุ ้ม กันที่ ดีใ นตัว ตลอดจนการใช้ค วามรู ้ ความรอบคอบ คุ ณธรรม ประกอบการวางแผน การ
ตัดสิ นใจและการกระทา
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4.5 ฐานคิดการพัฒนาเพื่อความพอเพียง (สุ เมธ ตันติเวชกุล, 2545: 287-288)
1. ยึดแนวพระราชดาริ ในการพัฒนา “เศรษฐกิจพอเพียง” ตามขั้นตอน “ทฤษฎีใหม่”
2. สร้าง “พลังทางสังคม” โดยการประสาน “พลังสร้างสรรค์” ของทุกฝ่ ายในลักษณะ “พหุ
ภาคี” อาทิ ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ ธุ รกิจเอกชน สื่ อสารมวลชน ฯลฯ เพื่อใช้เป็ นการ
ขับเคลื่อนกระบวนการธุ รกิจชมชน
3. ยึด “พื้นที่” เป็ นหลัก และใช้ “องค์กรชุมชน” เป็ นศูนย์กลางการพัฒนา ส่ วนภาคีอื่นๆทา
หน้าที่ช่วยกระตุน้ อานวยความสะดวก ส่ งเสริ มสนับสนุน
4. ใช้ “กิจกรรม” ของชุมชนเป็ น “เครื่ องมือ” สร้าง “การเรี ยนรู ้” และ “การจัดการ” ร่ วมกัน
พร้อมทั้งพัฒนาเป็ น “อาชีพที่หลากหลาย” เพื่อเป็ น “ทางเลือก” ของคนในชุมชน ซึ่ งความแตกต่างกัน
ทั้งด้านเพศ วัย การศึกษา ความถนัด ฐานะทางเศรษฐกิจ ฯลฯ
5. ส่ งเสริ ม “การรวมกลุ่ ม” และ “การสร้ างเครื อข่าย” องค์กรชุ มชน เพื่อสร้ างคุ ณธรรม
จริ ยธรรม การจัดการสิ่ งแวดล้อม ฯลฯ
6. วิจยั และพัฒนา “ธุ รกิจชุมชนครบวงจร” (ผลิต-แปรรู ป-ขาย-บริ โภค) โดยให้ความสาคัญ
ต่อการมีส่วนร่ วม ของคนในชุ มชน และ ฐานทรัพยากรของท้องถิ่ น ควรเริ่ มพัฒนาจากวงจารธุ รกิ จ
ขนาดเล็กในระดับท้องถิ่นไปสู่ ธุรกิจที่ใหญ่ข้ ึนระดับประเทศ และต่างประเทศ
7. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนที่มี “ศักยภาพสู ง” ของแต่ละเครื อข่ายให้เป็ น”ศูนย์การเรี ยนรู ้ธุรกิจ
ชุ มชน” ที่มีขอ้ มู ลข่าวสารธุ รกิ จนั้นๆอย่างครบวงจร พร้ อมทั้งใช้สถานที่ สาหรั บศึ กษาดู งาน และ
ฝึ กอบรม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มีเป้ าหมาย
สู งสุ ดมุ่งไปสู่ ประโยชน์สุขของประชาชน ชุ มชน และประเทศชาติ ซึ่ งความหมายของ “ประโยชน์
สุ ข” คือ การทาให้ คน เศรษฐกิ จ สังคม สิ่ งแวดล้อม อยู่ในสภาวะที่สามรถดารงอยูอ่ ย่างดี งามและมี
ความสุ ขสมบูรณ์ โดยอาศัยความเชื่อมโยงเกื้อกูลระหว่างกันอย่างสมดุลและเหมาะสม
จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักเศรษฐศาสตร์ ในการประชุมโต๊ะกลมของสถาบัน
การวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทยเมื่อ 26 สิ งหาคม 2542 และ 16 กันยายน 2542 นักวิชาการส่ วนหนึ่ ง
มีความเห็ นว่าเศรษฐกิ จพอเพียง หมายถึ ง การลดความอยากลงมาสู่ การพึ่งตนเองได้พอเพียงเป็ นสิ่ ง
เดียวกับภูมิปัญญาไทย และเป็ นการประยุกต์ศาสนาเข้ามาในระบบเศรษฐกิจ ซึ่ งเป็ นเรื่ องจิตวิญญาณ
ของคนภายในประเทศ กับเรื่ องภูมิปัญญาของคนในประเทศ เป็ นทุนทางสังคมของประเทศ ซึ่ งต้อง
รู ้จกั ใช้ เพราะมีผลสาคัญต่อพื้นฐานและทิศทางการพัฒนาประเทศ เป็ นทิศทางที่ใช้หลักพุทธศาสนา
มาใช้เป็ นแนวทางการพัฒนาประเทศ นัน่ คือ การเน้นการพึ่งตนเอง ต้องการลดความอยากมาสู่ ระดับ
การพึ่งตนเองได้ ตรงนั้นเรี ยกว่าพอดี เป็ นความแข็งแรงเพราะไม่ตอ้ งการพึ่งพาผูอ้ ื่นและเริ่ มรู ้สึกว่ามี
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เหลือ คือ เหลือเวลา เหลือความรู ้ เหลือปั ญญา เหลือความเอื้อเฟื้ อ เหลือทุน เมื่อพบว่าเหลือก ก็จะเริ่ ม
มีความสามารถในการให้ และเมื่อสามารถให้ได้ก็พบความสุ ข (อภิชยั พันธเสน, 2542 : 5)
ไชยยศ เหมะรัชตะ (2543 : 63) กล่ าวถึ ง การใช้ชีวิตที่ พอเพียงที่ ต้องมี ความสัมพันธ์ ก ับ
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพราะเศรษฐกิจพอเพียงสาหรับปั จเจกชนนั้น ได้แก่ การที่ประชาชนแต่ละ
คนคนในประเทศพึงสังวรในฐานะของตนว่า ความสามารถในการดารงชีวติ ตามสถานการณ์เศรษฐกิจ
ของประเทศไทยในปั จจุบนั นี้ เป็ นอย่างไร เมื่อหารายได้ได้มาก ก็สมควรใช้อย่างประหยัดไม่ตกอยูใ่ น
ความประมาท แต่ก็ไม่ใช้การใช้จ่ายอย่างกระเหม็ดกระแหม่เป็ นตระหนี่ อนั เป็ นผลกระทบต่อการ
หมุนเวียนทางเศรษฐกิจ และต้องรู่ จกั แบ่งปั น ไม่เห็ นแก่ตวั ต้องช่ วยเหลื อผูย้ ากไร้ และอยูใ่ นฐานะที่
ยากแค้นกว่าตน ตามหลักเมตตาธรรมในพระพุทธศาสนา ส่ วนในกรณี ที่มีรายได้นอ้ ยก็สมควรใช้จ่าย
อย่างประหยัด ไม่ฟุ้งเฟ้ อเกินฐานะ ตามค่านิ ยมอันผิดพลาดที่บงั เกิดขึ้นในสังคมไทยขณะนี้ อันถือได้
ว่าเป็ นการใช้ชีวติ ที่พอเพียง เพื่อกูภ้ าวะอันล้มเหลวทางเศรษฐกิจที่กาลังดาเนินอยูใ่ นขณะนี้ เข้าทานอง
การช่วยเหลือตนเอง เท่ากับช่วยเหลือผูอ้ ื่น ตามพุทธสุ ภาษิตว่า “ตนเป็ นที่พ่ งึ แห่งตน”
ส่ วนเศรษฐกิ จพอเพียงในระดับประเทศ ซึ่ งเกี่ ยวพันกับเศรษฐกิ จมหภาคนั้นการยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นการที่ผบู ้ ริ หารประเทศต้องเข้าใจแก่นแท้แห่งปั ญหาเศรษฐกิจ ที่กาลังเกิดขึ้นต่อ
ประเทศไทย อันเนื่ องมาจากการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟื อยตามลัทธิ บริ โภคนิ ยมของคนในชาติ ซึ่ งมีมาจาก
นโยบายเปิ ดประเทศ ด้วยหลักการค้าเสรี และการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารอย่างรวมเร็ วและเปิ ดเผยใน
ระบอบประชาธิ ปไตย โดยปราศจากการกลัน่ กรองทางความคิดอันไร้ เดียวสาของคนรุ่ นใหม่ในชาติ
ซึ่ งทาให้เกิ ดการผลิ ตสิ นค้าที่เกิ นความจาเป็ นต่อการดารงชี พตามอัตภาพ และไม่ใช้สินค้าที่เกิ ดจาก
การผลิ ต ที่ ใ ช้ ท รั พ ยากรหรื อภู มิ ปั ญ ญาไทยที่ มี อ ยู่ ใ นประเทศอัน ท าให้ ต้อ งพึ่ ง พาวัต ถุ ดิ บ จาก
ต่างประเทศในการผลิตสิ นค้า เพื่อสนองความต้องการอันสู ญเปล่าตามค่านิ ยมบริ โภคนิ ยมของสังคม
ดังตัวอย่างเช่ น นิ ยมซื้ อรถยนต์ราคาแพงที่ผลิ ตในต่างประเทศ เพื่อแสดงฐานะให้เป็ นที่ยอมารับใน
กลุ่มสังคมหนึ่ง ทาให้ประเทศชาติตอ้ งสู ญเสี ยเงินตราในการสั่งซื้ อสิ นค้าจากต่างประเทศแต่หากว่าคน
ในสังคมยึดหลักการใช้ชีวติ อย่างพอเพียง ใช้รถยนต์ที่สมควรใช้ตามความจาเป็ นแก่การใช้งานมากว่า
ค่านิยมแห่งการฟุ้งเฟื้ อไร้เหตุผล ผลที่ตามมาย่อมทาให้สูญเสี ยทางเศรษฐกิจของชาติไทยไปสู่ ต่างชาติ
น้อยลง ดังนั้น การใช้ชีวิตที่ พอเพียงในระดับปั จเจกชน จึ งมี ส่วนสัมพันธ์ กบั เศรษฐกิ จพอเพียงใน
ระดับชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ณรงค์ โชควัฒนา (2542: 15) ได้สะท้อนมุมมองเกี่ ยวกับเศรษฐกิ จพอเพียงจากทัศนะและ
ประสบการณ์วา่ เศรษฐกิจพอเพียงคือการพัฒนาเป็ นขั้นตอน ไม่ใช่การถอยหลังเข้าสู่ ระบบบรรพกาล
แต่เป็ นการสร้างรากฐานที่แข่งขัน ในระดังชาติและต่างประเทศได้ โดยที่ชุมชนได้พฒั นามาถึงจุดที่มี
การรวมตัวกันใช้องค์ความรู ้ ความสามารถในการพึ่งตนเอง ให้เป็ นพันธมิตรกับรั ฐและองค์ก รทาง
สังคมอื่นๆ อย่างเสมอภาค องค์ความรู ้ที่ประชาชนมีอยูร่ วมกันความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ ใหม่ที่เข้ามา ทา
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ให้ชุมชนเข้มแข็งในระดับทฤษฏี ข้ นั ที่ ซึ่ งความหมายว่าเราพร้ อมที่ จะแข่งขันเพื่อเข้าสู่ ตลาดการค้า
และตลาดโลก
ดังนั้นจึงมีความเห็นว่า แนวคิดทฤษฏีใหม่ที่เน้นความพอเพียง 3 ระดับ คือ เลี้ยงตนเองได้ใน
ระดับครอบครัว ในระดับชุ มชนมีการรวมพลังกันพัฒนาการผลิต การตลาด การพัฒนาคุ ณภาพชี วิต
สวัสดิ การสังคมและสิ่ งแวดล้อม และระดับที่สามในระดับประเทศ ที่ตอ้ งร่ วมมือเป็ นพันธมิ ตรกับ
แหล่งเงินทุน แหล่งเครื อข่ายข้อมูลข่าวสาร องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานของรัฐ ในการทาธุ รกิจที่
แข่งขันได้ และพัฒนาคุณภาพชี วิตบนผลประโยชน์ที่เท่าเทียมกันทุกฝ่ าย โดยเน้นว่าการพึ่งตนเองใน
ทุ กระดับต้องเชื่ อมโยงอย่างเป็ นขั้นตอน เน้นการเรี ยนรู ้ และการทางานร่ วมกันอย่างรู ้ จกั ช่ วยเหลื อ
แบ่งปั น ในรู ปของการให้และการรับ ไม่ใช่มุ่งแสวงหากาไรสู งสุ ด รวมทั้งต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันใน
ชุมชนและระหว่างชุมชนกับภาคธุ รกิจอย่างเท่าเทียมกันด้วย
ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงที่จะศึกษานี้ เป็ นระบบเศรษฐศาสตร์ ที่มีจุดแรกเริ่ มที่ตวั ปั จเจก
บุ ค คลครอบครั ว ก่ อ น จากระดับ จุ ล ภาค คื อ ตัวบุ ค คล มี ค วามเป็ นอยู่อย่า งพอเพี ย ง ใช้ชี วิตอย่า ง
ประหยัดไม่ฟุ่มเฟื อย และไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วย ไม่เอาเปรี ยบคนอื่น จนถึงระดับมหภาคซึ่ งขยายผล
ไปถึงระดับชุ มชน มีเครื อข่ายการผลิตที่สอดคล้องกับตลาด การแลกเปลี่ยน แม้กระทั้งการส่ งออกไป
ขายในระดับชุมชน มีเครื อข่ายการผลิตที่สอดคล้องกับตลาด การแลกเปลี่ยน แม้กระทั้งการส่ งออกไป
ขายในระหว่างชุมชน บนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง ทั้งในแง่ทุน แรงงาน และวัตถุดิบ
ดังนั้นการวิจยั ครั้ งนี้ จึงสรุ ปว่า ความพอเพียง หมายถึ ง ความสัมพันธ์ ระหว่างดุ ลยภาพ 3
ประการ คือ มนุ ษย์กบั ธรรมชาติ คือ ความพอดีในการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติพร้อมๆกับการดูแล
และอนุ รักษ์ธรรมชาติ มนุ ษย์กบั มนุ ษย์ (สังคม) คือ การพึ่งพาอาศัยและไม่เบียดเบียนกัน และกายกับ
จิต คือความพึงพอใจกับคุณภาพชีวติ ที่มีขอบเขต คือ ไม่เบียดเบียนมนุษย์และธรรมชาติ
5.5 การประยุกต์ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินกิจการต่ าง ๆ ในสั งคมไทย
พระราชดารัสเรื่ อง “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่เริ่ มตั้งแต่ พ.ศ.2517 นั้นในระยะแรกเริ่ ม ยังไม่มี
ผลในเชิ งปฏิบตั ิมากนัก จนหลายปี ต่อมาได้มีการนาเอาแนวทางพระราชดาริ เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
กับการดาเนิ นกิจการด้านการเกษตร ทรงอธิ บายการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ทฤษฏีใหม่ใน
การทาการเกษตรแนวคิดนี้ ตั้งแต่ปี 2529 ได้พฒั นามาเป็ นทฤษฏีใหม่ที่ประกาศใช้จริ งในปี พ.ศ.2537
นับเป็ นการประยุกต์แนวพระราชดาริ เศรษฐกิจพอเพียงสู่ การปฏิบตั ิเป็ นโครงการแรก ต่อมาสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ได้มองเห็นความสาคัญและความเหมาะสมอัน
จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ การพัฒ นาประเทศทั้ง ระบบ จึ ง ได้ก าหนดให้ อ ัญ เชิ ญ แนวทางปรั ช ญาของ
เศรษฐกิ จพอเพียงตามพระราชดาริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็ นปรั ชญานาทางในการ
พัฒนาและการบริ หารประเทศ นัน่ คือ การยึดหลักทางสายกลางที่ให้ประเทศพ้นจากวิกฤติ สามารถ
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ดารงอยูไ่ ด้อย่างมัน่ คงนามาสู่ การพัฒนาที่สมดุลมีคุณภาพและยัง่ ยืน แนวคิดนี้ได้ปรากฏในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) จนถึงปัจจุบนั
สาระสาคัญของการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงกับการปฏิบตั ิจริ ง พอสรุ ปได้ดงั นี้
(กอบศักดิ์ ภูตระกูล,2550)
ก. เศรษฐกิจพอเพียง – แนวทางใหม่ในการพัฒนาประเทศ
จากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดาเนิ นไปทางเยี่ยมประชาชนในถิ่ น
ทุรกันดารทัว่ ประเทศอยูเ่ สมอและดาเนิ นการวิจยั โครงการต่างๆ จานวนมากในพื้นที่หลากหลายของ
ไทย โดยจัดตั้งศูนย์การศึกษาในภาคต่างๆ เพื่อวิจยั แนวทางการพัฒนาให้เหมาะสมกับภูมิภาคนั้นๆ
นับแต่ปี พ.ศ.2493 เป็ นต้นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้ทรงนาประสบการณ์จากการปฏิบตั ิจริ ง
จากทุกข์สุขของประชาชน กลัน่ กรองความรู ้ข้ ึนเป็ นหลักการพัฒนาประเทศไปในทางสายกลางอย่าง
พอประมาณ สมดุ ลดเป็ นลาดับขั้น ซึ่ งรวมไปถึ งหลักการทาการเกษตรที่ยงั่ ยืน อันกอบเป็ นแนวคิ ด
ใหม่ในการพัฒนาประเทศ ที่นกั พัฒนาในประเทศต่างๆสามารถนาข้อเสนอแนะและแนวปฏิบตั ิของ
ประเทศไทยประยุกต์ใช้งานของตนได้
เมื่อ 28 ปี ที่แล้ว ได้พระราชทานพระราชดารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นครั้งแรกความ
ว่า“การพัฒนานั้นไม่จาเป็ นต้องรุ่ งเรื่ องอย่างยอด หากเราสามารถรักษาความพออยู่พอกิ นได้ก็นบั ว่า
ยอดยิ่งยวด” ซึ่ งเป็ นการพระราชทานกรอบแนวคิดใหม่ในการพัฒนาประเทศที่แตกต่างไปจากสิ่ งที่
ประเทศต่างๆปฏิบตั ิอยูใ่ นขณะนั้น กล่าวคือ ไม่มุ่งเน้นแต่จะเพิ่มรายได้ของประเทศโดยรวมแต่เพียง
อย่างเดี ยว นอกจากนี้ ทางมีพระราชวินิจฉัยจากที่ได้เสด็จไปเยี่ยมประชาชนทัว่ ประเทศอยู่เสมอว่า
“การพัฒนาประเทศจาเป็ นต้องทาตามลาดับขั้น ต้องสร้ างพื้นฐาน คือ ความพอมีพอกิ น พอใช้ของ
ประชาชนส่ วนใหญ่เป็ นเบื้องต้นก่อนโดยใช้วธิ ี การอุปกรณ์ทีประหยัด แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อได้
พื้นฐานมัน่ คงพอสมควร และปฏิบตั ิได้แล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริ มความเจริ ญและฐานะเศรษฐกิจขั้นที่
สู งขึ้นโดยลาดับต่อไป หากมุ่งแต่จะทุ่มเทสร้ างความเจริ ญจากเศรษฐกิ จให้รวดเร็ วแต่ประการเดี ยว
โดยไม่ให้แผนปฏิ บตั ิได้เข้ากับสภาวะของประเทศ และของประชาชนด้วย ก็เกิ ดความไม่สมดุ ลใน
เรื่ องต่างๆขึ้น ซึ่ งอาจเป็ นความยุง่ ยากล้มเหลวไปในที่สุด ดังเช่น อารยประเทศในหลายๆประเทศกาลัง
ประสบปั ญหาทางเศรษฐกิจอย่างรุ นแรงในขณะนี้
หากจะกล่ าวแล้ว แนวทางการพัฒนาประเทศตามกระแสพระราชดารั สดังกล่ าวเป็ นการ
พัฒนาแบบ “ล่างพร้อมบน ชนบทพร้อมเมือง” ซึ่ งช่วยให้เกิดความสมดุลในระบบเศรษฐกิจโดย
”การช่วยเหลือสนับสนุ นของประชาชน ในการประกอบอาชี พและตั้งตัว ให้มีความพอกินพอใช้ก่อน
อื่ นเป็ นพื้นฐานนั้น เป็ นสิ่ งสาคัญอย่างยิ่งยวดเพราะผูม้ ี อาชี พและฐานะเพียงพอที่ จะพึ่งตนเองย่อม
สามารถสร้ างความเจริ ญก้าวหน้าในระดับที่สูงขึ้ นไปได้อย่างแน่ นอน” ซึ่ งเป็ นการวางรากฐานอัน
สาคัญมัน่ คงได้กบั การพัฒนาประเทศโดยรวมอย่างแท้จริ ง เป็ นการแก้เหตุ ของปั ญหา โดยเฉพาะ
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ปั ญหาที่หลายคนหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศไทยได้ละเลยในช่ วงที่พ่านมา ดังมีพระราชดารัส
เพิ่ ม เติ ม ระหว่ า งที่ ดร.สุ เ มธ ตัน ติ เ วชกุ ล เข้า เฝ้ า ทู ล ละอองธุ ลี พ ระบาทว่ า “เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เปรี ยบเสมือนรากฐานของชีวติ รากฐานความมัน่ คงของแผ่นดิน เปรี ยบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับ
บ้านเรื อนตัวอาคารไว้นนั่ เอง สิ่ งก่อสร้างจะมัน่ คงอยูไ่ ด้ก็อยูท่ ี่เสาเข็ม แต่ ค นส่ วนมากมองไม่ เ ห็ น
เสาเข็ม และลืมเสาเข็มด้วยซ้ าไป”
ในด้านการพัฒนาประเทศระดับมหภาคนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มีพระราชดารัสว่า
“ความจริ งเคยพูดเสมอในที่ประชุ มอย่างนี้ วา่ การจะเป็ นเสื อนั้นไม่สาคัญ สาคัญที่เรามีเศรษฐกิจแบบ
พอมี พ อกิ น ” ทั้ง นี้ “การอยู่ พ อมี พ อกิ น นั้ นไม่ ไ ด้ ห มายความว่ า ไม่ มี ค วามก้ า วหน้ า มัน จะมี
ความก้าวหน้าที่พอประมาณ ถ้าก้าวหน้าเร็ วเกินไป ไปวิ่งขึ้นเขายังไม่ทนั ถึงยอดหัวใจวายแล้วก็หล่น
จากเขาลงมา หล่นลงมาบางทีทบั คนอื่น ทาให้คนอื่นต้องหล่นไปด้วย อันนี้เดือดร้อน”
ซึ่ งต่อมาในช่วงที่ประเทศต้องประสบวิกฤติครั้งรุ นแรงที่สุดนับแต่สงครามโลกครั้งที่2 ด้วย
พระมหากรุ ณาธิ คุณแก่ ปวงชนชาวไทยเป็ นล้นยิ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึ งได้พระราชทาน
สรุ ปหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นแนวทางการครองตนครองชี วิตสาหรับชาวไทย และเป็ นแนวทางใน
การดาเนินนโยบายของรัฐ เมื่อปลายปี พ.ศ.2542) ดังนี้
“ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง เป็ นปรั ช ญาชี้ แ นวทางการด ารงอยู่และการปฏิ บ ัติ ข อง
ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริ หาร
ประเทศให้ดาเนิ นไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้กา้ วทันต่อโลกยุคโลกาภิ
วัตน์ ความพอเพี ย งหมายถึ ง ความพอประมาณ ความมี เหตุ ผล รวมถึ งความจาเป็ นที่ ต้องมี ร ะบบ
ภูมิคุม้ กันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆอันเกิ ดจากการเปลี่ ยนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายใน ทั้งนี้ ตอ้ งอาศัยความรอบรู ้ ความรอบคอบและความระวัดระวังอย่างยิ่ง ในการนาเอาวิชาการ
ต่างๆมาใช้ในการวางงแผนดาเนิ นงานทุกขั้นตอน และในขณะเดียวกันจะต้องสร้างพื้นฐานจิตใจของ
คนในชาติ โดยเฉพาะเจ้า หน้า ที่ ข องรั ฐ นัก ทฤษฏี และนัก ธุ รกิ จในทุ ก ระดับ ให้มี ค วามส านึ ก ใน
คุณธรรม ความซื่ อสัตย์สุจริ ต และให้มีความรอบรู ้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วยความอดทน ความรวม
เร็ วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่ งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็ นอย่างดี
กล่าวโดยสรุ ป เศรษฐกิจพอเพียงมีหลักสาคัญทางเศรษฐศาสตร์ 3 ประการ คือ 1) ความพอประมาณ 2)
ความมีเหตุผล 3) การสร้างภูมิคุม้ กันในตัว
ข. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง – ทฤษฏีใหม่
เศรษฐกิจพอเพียงเป็ นกรอบการดารงชี พ ที่สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในระดับต่างๆ จากใน
ชนบทจนถึงในเมือง จากผูม้ ีรายได้นอ้ ย ถึงผูม้ ีรายได้สูง จากภาคเอกชนถึงภาครัฐ และเป็ นกรอบการ
พัฒนาประเทศที่ช่วยแก้ไขปั ญหาความยากจน โดยเฉพาะปั ญหาความยากจนที่อยู่ในพื้นที่บางส่ วน
ของชนบท
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ส่ วนใหญ่แล้ว พื้นที่ความยากจนของไทยจะอยูใ่ นพื้นที่การเกษตรที่ขาดแคลนแหล่งน้ าและ
การชลประทานในพื้นที่ห่างไกลจากเมืองหลวง และท่าเรื อเนื่ องจากเกษตรกรในพื้นที่ดงั กล่าวเป็ นผู ้
ปลูกรายย่อยต้องพึ่งพาน้ าฝนเป็ นหลัก และได้รบผลกระทบจากความไม่แน่นอนของฤดูกาลและการ
ผลิตรวมถึงผลกระทบในเรื่ องราคาสิ นค้าการเกษตรที่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงอย่างรวดเร็ วตามกลไกราคา
ตลาดโลกเสมอ เมื่อราคาพุง่ สู งขึ้น เกษตรกรก็จะหันมาปลูกพืชดังกล่าว แต่ก็มกั จะช้าไป ครั้นเริ่ มปลูก
ราคาก็เริ่ มตกลง ทาให้ไม่ได้ผลประโยชน์จากราคาดังคาด ท้ายสุ ดเมื่อราคาต่ าลงก็ตอ้ งเลิ กการผลิ ต
เนื่องจากได้ไม่คุม้ ทุนไม่คุม้ ค่าขนส่ งและต้นทุนในด้านต่างๆ นอกจากนี้ เกษตรกรมักปลูกพืชเชิงเดี่ยว
แทนที่จะทาการเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่ งเน้นความพอประมาณ ความสมดุ ลเป็ นหลัก ทาให้ขาด
ภูมิคุม้ กันในตัว ไม่สามารถเลี้ยงชีพได้อย่างยัง่ ยืนในระยะยาว
ถ้าเป็ นเช่นนี้ แล้วเกษตรกรที่อยูใ่ นที่ที่ห่างไกลต้องพึ่งพาน้ าฝนเป็ นหลักมีทางเลือกอะไรใน
การดารงชีวิต ประเทศไทยมีทางเลือกอย่างไรในการพัฒนาประเทศและเศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยเป็ น
กรอบในการพัฒนาประเทศได้อย่างไร
เนื่ องจากข้าวเป็ นอาหารหลักที่ปลูกได้เกื อบทุกพื้นที่ในประเทศไทย เกษตรกรปลูกข้าวทั้ง
การบริ โภคเอง และเพื่อขายในตลาด แต่หลายคนเข้าใจผิดเห็ นว่าเกษตรกรปลู กข้าวเฉพาะข้าวหอม
มะลิเพื่อส่ งขายตัวเมืองหรื อส่ งขายในตลาดโลกเพียงอย่างเดียว เพราะจะได้ราคาที่ดีกว่าหากเกษตรกร
ท าเช่ นนี้ แล้ว เขาจะขายข้า วทั้ง หมดที่ ได้จากการเพาะปลู ก แล้วนาเงิ นบางส่ วนมาซื้ อข้า วเพื่ อการ
บริ โภคในครั ว เรื อ น ท าให้เกษตรกรต้อ งแบกภาระความไม่ แ น่ นอนของระดับ ราคาทั้ง สองด้า น
กลายเป็ นความเสี่ ยงทั้งทางด้านรายได้ และการดารงชี พ เป็ นเหตุให้มีหนี้ สินหรื อหมดตัว โดยเฉพาะ
ในฤดู กาลที่สภาพแวดล้อมและภาวะตลาดไม่เอื้ออานวย แต่ในทางกลับกันสาหรับเกษตรกรผูป้ ลู ก
ข้าวและเก็บส่ วนหนึ่งไว้บริ โภคเองในครัวเรื อน เขาจะมีภูมิคุม้ กันในตัว ไม่ตอ้ งถูกผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงราคาในท้องตลาด เมื่อมีความมัน่ คงทางด้านอาหาร และมีฐานะพอสมควร ก็สามารถใช้
เวลาที่เหลืออยูเ่ ลื อกที่จะผลิ ตเพื่อใช้ในครัวเรื อนเพื่อขายในตลาดโดยอาจเลี้ยวหมู ไก่ ปลา สัตว์อื่นๆ
ตลอดจนปลูกผัก ผลไม้ ทาการจักสาน หรื อทอผ้า ตลอดจนเริ่ มเก็บออมเพื่ออนาคต ภายใต้หลักความ
พอประมาณ โดยพยายามกระจายความเสี่ ยงของปั จจัยที่อยูเ่ หนือจากการควบคุมของตน และหลีกเลี่ยง
ที่จะปลุกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงที่สุดแต่เพียงอย่างเดียว
จากมุมมองดังกล่าว เราจะเห็ นแนวทางใหม่ที่จะใช้พฒั นาประเทศได้ชดั เจนขึ้ น ประเทศ
ไทยเราต้องส่ งออกสิ นค้า ซึ่ งรวมถึงสิ นค้าเกษตรบางประเภท เพื่อหาเงินตราต่างประเทศมาซื้ อสิ นค้า
นาเข้าที่จาเป็ นและเราไม่สามารถผลิตเองได้ อีกทั้งเพื่อรักษาไว้ซ่ ึ งเสถียรภาพทางเศรษฐกิ จด้านการ
ต่ า งประเทศ ดัง นั้นสิ นค้า ส่ งออกเหล่ า นี้ จึงต้องแข่ง ขันในตลาดโลก โดยไม่ อาศัย ความช่ วยเหลื อ
ทางด้านการพยุงราคาจากรัฐบาล ด้วยข้อจากัดดังกล่าวในการกาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาประเทศ
สิ นค้าการเกษตรที่ผลิตส่ งออก ควรอยูใ่ นพื้นที่ที่เหมาะสม มีพ้ืนที่ดินอุดมสมบูรณ์ ใกล้การคมนาคม
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โดยเฉพาะท่าเรื อ ซึ่ งจะช่วยลดต้นทุนการขนส่ ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก
ส่ วนเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลและมีตน้ ทุนการขนส่ งสู ง ควรมุ่งสร้างความพอเพียงให้เกิดขึ้น มุ่งผลิต
เพื่อการบริ โภคภายใน และสร้างภูมิคุม้ กันในตัว เพื่อรองรับผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายนอกและภายในประเทศ ด้วยเหตุ น้ ี กรอบปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียงจึงเป็ นแนวทางการพัฒนา
ประเทศที่สมดุลในทุกระดับ ครอบคลุมให้พฒั นาให้กา้ วทันการแข่งขันได้ในยุคโลกาภิวตั น์ และการ
พัฒนาเพื่อสร้างความพออยูพ่ อกินในพื้นที่ชนบทยากจนพร้อมๆกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ได้
พระราชทานแนวทางปฏิบตั ิเกษตรทฤษฏีใหม่เมื่อปี พ.ศ.2537 และปี พ.ศ.2538 เพื่อเป็ นแนวทางการ
พัฒนาการเกษตรในชนบทให้มี ค วามพอเพี ย ง พอกิ นพอใช้ สามารถยืนอยู่บ นขาตนเองและเป็ น
ทางเลื อกในการดารงชี พของเกษตรกรแทนการมุ่งทาการเกษตรเพื่อการค้าแต่เพียงอย่างเดี ยวซึ่ งใน
อดี ตนาไปสู่ การปลู กพืชเชิ งเดี่ ยว และในหลายพื้นที่ไม่ช่วยแก้ปัญหาความยากจน แต่กลับจะทาให้
ปั ญหาเลวร้ า ยลง สร้ า งภาระหนี้ สิ นให้เกษตรกร ตลอดจนท าลายคุ ณภาพดิ นทาให้ไ ม่สามารถทา
การเกษตรอย่างยัง่ ยืนได้ ทั้งนี้เกษตรทฤษฏีใหม่ ประกอบด้วยหลักสาคัญ 3 ขั้นตอน คือ
1. ในขั้นแรกเป้ าหมายหลักคือ ให้เกษตรกรเลี้ยงตนเองได้ โดยเฉพาะการปลูกข้าวสาหรับ
บริ โภคในครัวเรื อน หากอุปสรรคสาคัญคือ การขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร ก็ควรแก้ไขโดยขุดบ่อน้ า
ในที่ดินของตน เพื่อให้มีน้ าเพียงพอกับการเกษตรและการใช้ในครัวเรื อน ซึ่ งอาจได้รับความช่วยเหลือ
จากภายนอก เช่น ทางการหรื อแหล่งอื่นๆ ช่วยขุดอ่างเก็บน้ าที่มีตน้ ทุนสู ง ตามค่าดาเนินการในรายวัน
นั้นเป็ นส่ วนที่ไม่สิ้นเปลือง เกษตรกรสมารถรับภาระเองได้
2. ในขั้นที่สอง เกษตรกรรวมพลังในรู ปกลุ่มหรื อสหกรณ์ เพื่อลดต้นทุนการผลิ ต เพื่อการ
จาหน่าย การเก็บออม สวัสดิการสังคม เมื่อรวมกันเป็ นกลุ่ม ก็สามารถต่อรองด้านการตลาดและขยาย
ผลผลิตส่ วนเกินเขจ้าสู่ ตลาดได้ง่ายขึ้น หรื อเรี ยกว่า “เศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า” ซึ่ งหมายถึงการ
สร้ างเครื อข่ายพันธมิ ตรที่ เรี ยกว่า เครื อข่ายคุ ณค่านั้น แท้จริ งคือ วิถีทางแห่ งเศรษฐกิ จพอเพียงแบบ
ก้าวหน้าขั้นที่สอง ที่พระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแก่พสกนิ กรชาวไทย กล่าวคือเป็ นกระบวนร้ อย
งาน สานข่าย ในระหว่างกลุ่มองค์กร และสหกรณ์ที่ยึดมัน่ ในคุณค่าสหกรณ์ โดยได้สลัดทิ้งเงื่อนไขที่
ยึดติดในบริ บททางกฎหมาย ซึ่ งเป็ นโซ่ ตรวนพันธนาการในอดี ตออกไป แล้วหันมาสร้ างพลังแห่ ง
ความร่ วมมือเป็ นเครื อข่ายคุ ณค่า ที่จะนาพาประโยชน์สู่องค์กร เป็ นภาคีเครื อข่าย (สานักงานกองทุน
สนับสนุนงานวิจยั , 2551: 260-262)
3. ในขั้น ที่ ส าม ส าหรั บ ชุ ม ชนที่ พ ฒ
ั นาแล้ว สามารถอาศัย ความร่ ว มมื อ จากแหล่ ง เงิ น
(ธนาคาร) กับแหล่งพลังงาน (บริ ษทั น้ ามัน) ในการพัฒนาคุณภาพชี วิต ขยายกิจการเพิ่มผลผลิต และ
เพิม่ การค้าขาย โดยตั้งและบริ หารโรงสี ขา้ ว และสหกรณ์ เป็ นต้น
การเกษตรทฤษฏี ใ หม่ สามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นพื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ ข องชนบทไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นพี่เป็ นเนิ นสู งหรื อภู เขาที่ มีแหล่ งน้ าจากัด เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับแหล่ ง พื้ นที่
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การเกษตรสาหรับภูมิภาคอื่นๆ ที่มีขอ้ จากัดเรื่ องที่ดิน หรื อมีแหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์ดีอยูแ่ ล้ว ก็สามารถ
นาหลัก เกษตรทฤษฏี ใ หม่ ม ายึดถื อ เป็ นหลัก ปฏิ บ ัติไ ด้เช่ นกัน โดยมุ่ ง ท าเกษตรที่ ย งั่ ยืน เพื่ อ ความ
พอมีพอกินเลี้ยงดูตวั เองได้ในขั้นต้น สร้างภูมิคุม้ กันในตัวเองให้เกิดขึ้น ธันวา จิตต์สงวน (2545) แห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทาการศึกษาสารวจรู ปแบบต่างๆ ของเกษตรที่ยงั่ ยืนในประเทศไทยเป็ น
การเพิ่มเติม พบว่า นอกเหนื อไปจากเกษตรทฤษฏี ใหม่แล้วยังมี เกษตรยัง่ ยืนอีก 4 รู ปแบบ (มัณฑนี
สู ตรสุ คณธ์ และประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ , 2545) 1) เกษตรผสมผสาน 2) วนเกษตร 3) เกษตรอินทรี ย ์
และ 4) เกษตรธรรมชาติ ซึ่ งเกษตรกรสามารถเลือกนาไปประยุกต์เพื่อดารงชีพอย่างเหมาะสมในพื้นที่
ต่างๆ ของประเทศไทยและได้สรุ ปผลการศึกษาว่า “กระบวนการพัฒนาและข้อเสนอแนะต่างๆของ
เกษตรกรแบบยัง่ ยืน ล้วนแล้วแต่อยูภ่ ายใต้ปรัชญาที่วา่ ด้วยเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยูห่ วั ที่วา่ ด้วยกระบวนการพัฒนาที่มีเหตุผลพอดี พอประมาณ เป็ นระบบขั้นตอนยึดทางสายกลาง
ไม่รับร้อนก้าวกระโดด และมีการสร้างภูมิคุม้ กันการเสี่ ยงภัยอันอาจเกิดขึ้นได้ในยามวิกฤติ ด้วยเหตุน้ ี
ในการพัฒนาประเทศภายใต้ปรัช ญาเศรษฐกิ จพอเพียง การศึกษาเพื่อพัฒนาการทาเกษตรแบบยัง่ ยืน
สาหรับประชากรส่ วนใหญ่ของประเทศที่อาศัยอยูใ่ นถิ่นทุรกันดารจึงเป็ นเรื่ องสาคัญ ไม่ยิ่งหย่อนไป
กว่าการศึกษาเพื่อพัฒนาเกษตรแบบปลุกพืชเชิ งเดี่ยวที่มีความเสี่ ยวสู ง เพราะราคาที่มีความผันผวนไม่
แน่นอน และการหารู ปแบบการเกษตรยัง่ ยืนที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อให้การใช้ชีวิตในท้องถิ่ น
นั้นๆเป็ นไปได้ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง ที่ เกี่ ยวข้องสัมพันธ์ กบั งานวิจยั นี้ เนื่ องจากเป็ นแนว
ทางการเรี ยนรู ้ ที่สอดคล้องกับภู มิปัญญาท้องถิ่ น เน้นเรื่ องการพึ่งตนเอง การลดความอยากระดับที่
พึ่งตนเองได้ ณ จุดที่เรี ยกว่าความพอดี (มัชฌิมาปฏิปทา) เป็ นความแข็งแรงเพราะไม่ตอ้ งพึ่งผูอ้ ื่น และ
เริ่ มรู ้สึกว่ามีเหลือ คือเหลือเวลา เหลือความรู ้ เหลือปั ญญา เหลือความเมตตา เหลือความเอื้อเฟื้ อ เหลือ
ทุน เมื่อพบว่าเหลื อก็จะมี ความสมารถในการให้ และเมื่อมีความสมารถในการให้ก็จะพบความสุ ข
เมื่อจิตใจสงบสุ ขก็ส่งผลดีต่อสุ ขภาพร่ างกาย การที่มีสุขภาพจิตดีและสุ ขภาพกายดี ชีวติ ก็จะมีความสุ ข
ถื อเป็ นสิ่ งที่ทุกคนปรารถนา คนที่มีความสุ ขจะเอื้อให้เกิ ดความรักใคร่ ปรองดองและชุ มชนเข้มแข็ง
และเมือชุมชนเข้มแข็งก็จะนาไปสู่ สังคมที่มีความสงบสุ ขร่ มเย็น
5. แนวคิดเกีย่ วกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมวิถีเมืองเพชร
การดาเนินชี วิตของสังคมไทยมีองค์ความรู ้ที่ได้ถ่ายทอดกันมาในอดีต แต่ได้สูญหายไปตาม
กาลเวลาก็มากอันเกิดจากการขาดความรู ้สานึ กคิดในการรักษาสิ่ งที่ดีงามของสังคมจนภาครัฐต้องมา
กระตุน้ ให้ความสาคัญจนกลายเป็ นการศึกษาภูมิปัญญา
5.1 ความหมายของภูมิปัญญา และภูมิปัญญาท้ องถิ่นหรื อภูมิปัญญาชาวบ้ าน สามารถแสดงให้เห็น
ถึงพื้นฐานของสังคมอันนาไปสู่ การดาเนินชีวติ
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ภู มิ ปั ญญา หมายถึ ง พื้ นความรู ้ ความสามารถ (ราชบัณฑิ ตยสถาน,2546:41) ภู มิ ปัญญา
ท้องถิ่นหรื อภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู ้ความเข้าใจ ความสามารถ ความชานาญ อันเกิ ดจาก
ประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ เพื่อนามาสร้ างกิ จกรรม เครื่ องมื อเครื่ องใช้ในการประกอบอาชี พหรื อการ
ดารงชี วิตในสังคมอย่างปกติสุข เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ตนอาศัย ภูมิปัญญารวมถึงความคิดความเชื่ อ
ต่อสิ่ งต่างๆเช่นความเชื่อเรื่ องภูตผี และเทวดา (เดชบดินทร์ รัตน์ปิยะภาภรณ์, พัชริ นทร์ จึงประวัติ และ
สุ มนานิการ์ จันทร์บรรเจิด, 2550: 215)
ภู มิ ปั ญ ญาเป็ นความรู ้ ที่ ป ระกอบไปด้ว ยคุ ณ ธรรม ซึ่ งสอดคล้อ งกับ วิ ถี ชี วิ ต ดั้ง เดิ ม ของ
ชาวบ้านในวิถีด้ งั เดิ มนั้น ชี วิตของชาวบ้านไม่ได้แบ่งแยกเป็ นส่ วนๆ หากแต่ทุกอย่างมีความสัมพันธ์
กัน การท ามาหากิ น การอยู่ร วมกัน ในชุ ม ชน การปฏิ บ ัติ ศ าสนา พิ ธี ก รรม ความสั ม พัน ธ์ ที่ ดี เ ป็ น
ความสัมพันธ์ ที่มีความสมดุ ล ที่ เคารพซึ่ งกันและกัน ไม่ทาร้ ายทาลายกัน ทาให้ทุกฝ่ ายทุ กส่ วนอยู่
รวมกันได้อย่างมีสันติ ชุ มชนดั้งเดิมจึงมีกฎเกณฑ์ของการอยูร่ วมกัน มีคนเฒ่าคนแก่เป็ นผูน้ า คอยให้
คาแนะนาตักเตือน ตัดสิ น และลงโทษหากมีการละเมิด ชาวบ้านเคารพธรรมชาติรอบตัว ดิ น น้ า ป่ า
เขา ข้าว แดด ลม ฝน โลก และจักรวาล ชาวบ้านเคารพผูห้ ลักผูใ้ หญ่ พ่อแม่ ปู่ ย่าตายาย ทั้งที่มีชีวิตอยู่
และล่วงลับไปแล้ว
ภูมิปัญญาเป็ นความรู ้ประกอบไปด้วยคุณธรรม ซึ่ งสอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมนั้นชี วิตของ
ชาวบ้านไม่ได้แบ่งแยกเป็ นส่ วนๆ หากแต่ทุกอย่างมีความสัมพันธ์กนั ทามาหากิ นร่ วมกันในชุ ม ชน
การปฏิ บตั ิศาสนา พิธีกรรม และประเพณี ภูมิปัญญาเป็ นความรู ้ เป็ นคุ ณธรรม เมือผูค้ นใช้ความรู ้ น้ นั
เพื่อสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่ งเหนื อธรรมชาติ ความรู ้
เหล่านี้ เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นชี วิต เป็ นแนวทางหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิ กของครอบครัว ความสัมพันธ์กบั คนอื่น ความสัมพันธ์กบั ผูร้ ่ วมลับไปแล้ว กับสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ กับ
ธรรมชาติ ภูมิปัญญาเป็ นความรู ้ เรื่ องทามาหากินมีอยูม่ าก เช่ น การทาไร่ ทานา การปลู กพืช การเลี้ยง
สัตว์ การจับปลา จับสัตว์ การทอผ้า ทั้งผ้าฝ้ายและผ้าไหม ซึ่ งมีลวดลายที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่ อ
และความคิ ด ของชาวบ้า น การท าเครื่ อ งปั้ นดิ น เผา การแกะสลัก ไม้ และหิ น ซึ่ งจะพบได้จ าก
โบราณสถานในพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ภูมิปัญญาเป็ นความรู ้ที่ประกอบไปด้วยคุณธรรม ซึ่ งสอดคล้องกับวิถี
ชี วิตดั้งเดิ มนั้นชี วิตของชาวบ้านไม่ได้แบ่งแยกเป็ นส่ วนๆ หากแต่ทุกอย่างความสัมพันธ์กนั ทามาหา
กิน การอยูร่ วมกันในชุมชน การปฏิบตั ิศาสนา พิธีกรรม และประเพณี
ประเภทและสาขาของภูมิปัญญาท้องถิ่ นหรื อ ภูมิปัญญาชาวบ้าน จากคาว่าภูมิปัญญาซึ่ งมี
ลักษณะเฉพาะไปสู่ คาว่าภูมิปัญญาท้องถิ่น หรื อ ภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่หมายถึง ความรู ้ของชาวบ้านใน
ท้องถิ่ น ซึ่ งได้มาจากความรู ้ ความสามารถจนเป็ นประสบการณ์ และความเฉลี ยวฉลาดของชาวบ้าน
รวมทั้งความรู ้ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษ สื บทอดจากคนรุ่ นหนึ่ งไปสู่ อีกรุ่ นหนึ่ ง ระหว่างการสื บทอดมี

63
การปรับ ประยุกต์ และเปลี่ยนแปลง จนอาจเกิ ดเป็ นความรู ้ใหม่ตามสภาพการณ์ ทางวัฒนธรรม และ
สิ่ งแวดล้อม ยิง่ ในสภาพของสังคมไทยที่มีภูมิปัญญาอย่างมากสามารถ สรุ ปได้ดงั นี้
(ภูมิปัญญาไทย.สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนฯ)
1. ภูมิปัญญามีลกั ษณะเป็ นทั้งความรู ้ ทักษะ ความเชื่อ และพฤติกรรม
2. ภูมิปัญญาไทยแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม และ
คนกับสิ่ งเหนือธรรมชาติ
3. ภูมิปัญญาไทยเป็ นองค์รวมหรื อกิจกรรมทุกอย่างในวิถีชีวติ ของคน
4. ภูมิปัญญาไทยเป็ นเรื่ องของการแก้ไขปั ญหา การจัดการ การปรับตัว และการเรี ยนรู ้ เพื่อ
ความอยูร่ อดของบุคคล ชุมชน สังคม
5. ภูมิปัญญาไทยเป็ นพื้นฐานของการมองชีวติ เป็ นพื้นฐานความรู ้ในเรื่ องต่างๆ
6. ภูมิปัญญาไทยลักษณะเฉพาะ หรื อมีเอาลักษณ์ในตัวเอง
7. ภูมิปัญญาไทยมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับสมดุลในพัฒนาการทางสังคมภูมิปัญญาไทย
สามารถสะท้อนออกมาใน 3 ลักษณะที่สัมพันธ์ใกล้ชิดกัน คือ
7.1 ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างคนกับโลก สิ่ งแวดล้อม สัตว์ พืช และธรรมชาติ
7.2 ความสัมพันธ์ของคนกับคนอื่นๆที่อยูร่ วมกันในสังคม หรื อชุมชน
7.3 ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ เหนื อธรรมชาติ ตลอดจนสิ่ งที่ไม่สามารถ
สัมผัสได้ท้ งั หลาย
ทั้ง 3 ลักษณะนี้ คื อ สามมิ ติของเรื่ องเดี ย วกัน หมายถึ งชี วิตชุ มชน สะท้อนออกมาถึ งภู มิ
ปั ญญาในการดาเนิ นชี วิตอย่างมีเอกภาพ เหมือนสามมุมของรู ปสามเหลี่ยม ภูมิปัญญาจึงเป็ นรากฐาน
ในการด าเนิ น ชี วิ ต ของคนไทย ภู มิ ปั ญ ญาท้อ งถิ่ น หรื อ ภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้า น ภู ม ิ ปั ญ ญาชาวบ้า น
หมายถึ ง ความรู ้ ข องชาวบ้า นซึ่ ง ได้ม าจากประสบการณ์ และความเฉลี ย วฉลาดของชาวบ้า น
รวมทั้ง ความรู ้ ที่ สั่ง สมมาแต่ บ รรพบุ รุ ษ สื บ ทอดจากคนรุ่ นหนึ่ ง ไปสู่ ค นอี ก รุ่ นหนึ่ ง ระหว่า งการ
สื บ ทอดมี ก ารปรั บ ประยุก ต์แ ละเปลี่ ย นแปลง จนอาจเกิ ด เป็ นความรู ้ ใ หม่ ต ามสภาพการณ์ ท าง
สั ง คมวัฒ นธรรม และสิ ่ ง แวดล้อ ม ภู ม ิ ปั ญ ญาเป็ นความรู ้ ที ่ ป ระกอบไปด้ว ยคุ ณ ธรรมซึ่ ง
สอดคล้อ งกับ วิถี ชี วิต ดั้ง เดิ ม ของชาวบ้า นในวิถี ด้ ัง เดิ ม นั้น ชี วิต ของชาวบ้า นไม่ ไ ด้แ บ่ ง แยกเป็ น
ส่ ว นๆ หากแต่ ทุ ก อย่า งมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ัน การทามาหากิ น การอยู่ร่ ว มกัน ในชุ ม ชน การปฏิ บ ตั ิ
ศาสนา พิ ธี ก รรมและประเพณี (สารานุ ก รมไทยสาหรั บ เยาวชนฯ เล่ ม 19, 2540) นอกจากนั้น
ภู มิ ปั ญ ญาพื้ น บ้า นยัง กล่ า วถึ ง การเอาทรั พ ยากรความรู ้ ทรั พ ยากรบุ ค คลที่ มี อ ยู่ใ นท้อ งถิ่ น แต่ล ะ
แห่ ง ซึ่ ง อาจเป็ นเอกลัก ษณ์ เ ฉพาะตน หรื อ เป็ นลัก ษณะสากลที่ ห ลายๆ ท้อ งถิ่ น มี ค ล้า ยกัน ก็ไ ด้
ภู มิ ปั ญ ญาพื้ น บ้า นในแต่ ล ะท้อ งถิ่ น เกิ ด จากการที่ ช าวบ้า นแสวงหาความรู ้ เ พื่ อ เอาชนะอุ ป สรรค
ทางธรรมชาติ ทางสัง คมที่ จาเป็ นในการดารงชี วิต ภู มิ ปั ญ ญาพื้ น บ้า นจึ ง เป็ นสิ่ ง ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
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การผลิ ต และวิถี ชี วิต ชาวบ้า น (มนตรี โคตรคัน ทา, 2550)ภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้า นอาจเกิ ด จากการ
ได้ม าขององค์ค วามรู ้ ข องชนพื้ น เมื อ งจากสิ่ ง แวดล้อ มรอบตัว โดยอยู่บ นพื้ น ฐานของธรรมชาติ
ใช้ชี วิตโดยใช้ป ระโยชน์จากความมากมายและความหลากหลายของระบบนิ เวศที่ ซับซ้อน และ
มี ค วามเข้า ใจเกี ่ ย วกับ คุ ณ สมบัติ ข องพื ช และสั ต ว์ หรื อ แม้แ ต่ ห น้า ที ่ ต ่ า งๆ ของระบบนิ เ วศ
เทคนิ ค ในการใช้แ ละการจัด การ โดยมี ก ารใช้ป ระโยชน์ ใ นรู ป ของ อาหาร ยา เชื้ อ เพลิ ง หรื อ
เป็ นวัส ดุ สาหรั บ การสร้ า งที่ อยู่อาศัย หรื อผลิ ตภัณฑ์อื่นๆ (Alaska Native Science Commission,
2016)
ภู มิ ปัญญาชาวบ้ า นแบ่ งเป็ นประเภทต่ า ง ๆ ได้ ดั งนี้
1. ภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้ า นด้ า นการทามาหากิน วิถี ชี วิต ของชาวบ้า นในอดี ต เรี ย บง่ า ยกว่า
ทุ ก วันนี้ อาศัย
2. ภู มิ ปั ญ ญาอัน เนื่ อ งมาจากสภาวะธรรมชาติ ธรรมชาติ แ ละแรงงานเป็ นหลัก ในการ
ทามาหากิ น และใช้ส ติ ปั ญ ญาที่ บ รรพบุ รุ ษ ถ่ า ยทอดมาให้เ พื่อ จะได้อ ยู่ร อด เช่ น การขยายที่ ทา
กิ น ต้อ งหัก ร้ า งถางพง บุ ก เบิ ก พื้ น ที่ ทากิ น ใหม่ การปรั บ พื้ น ที่ ป้ ั นคัน นาเพื่ อ ทานา การทาไร่ ทา
นา ปลู ก พื ช เลี้ ย งสั ต ว์แ ละดู แ ลรั ก ษาให้เ ติ บ โตและได้ผ ล การจัด การแหล่ ง น้ า เพื่ อ การเกษตรก็
เป็ นหนึ่ ง ในภู มิ ปั ญญาชาบ้า นในอดี ตเช่ นกัน
3. ภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้ า นด้ า นการรั ก ษาโรคและแก้ ปั ญ หาสุ ข ภาพ เช่ น การใช้ส มุ น ไพร
เป็ นยาและอาหาร พื ช สมุ นไพร หมอพื้ นบ้า น และการแพทย์แผนโบราณ
4. ภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้ า นด้ า นการกิน อยู่ เช่ น การถนอมอาหาร การปรุ ง อาหาร การกิ น
อาหาร
5. ภู ม ิ ปั ญ ญาชาวบ้ า นด้ า นศิ ล ปกรรม ปรากฏในผลงานสร้ า งสรรค์ด ้า นจิ ต รกรรม
ประติ ม ากรรม สถาปั ตยกรรม และนาฏกรรม
6.ภู ม ิ ปั ญ ญาชาวบ้ า นด้ า นภาษาและวรรณกรรม ปรากฏในผลงานสร้ า งสรรค์ด ้า น
ภาษาและสานวนไทย เช่ น คาผญา คาสอน ความเชื่ อ ปริ ศ นาคาทาย และ บทเพลงพื้ นบ้า น เช่ น
เพลงแหล่ เพลงกล่ อมเด็ ก เพลงฉ่ อย กลอนลา เพลงอี แซว เพลงเกี่ ย วข้า ว ฯลฯ
7. ภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้ า นด้ า นศาสนา ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ใช้ใ นการปรั บ ประยุก ต์
พิ ธี ก รรมทางศาสนาเพื่ อ ความมัน่ คงของชุ ม ชน ประเพณี เ กี่ ย วกับ ชี วิต ตั้ง แต่ เ กิ ด จนตาย เช่ น
ประเพณี ก ารเกิ ด การบวช การแต่ ง งาน การตาย ฯลฯ
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8. ภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้ า นด้ า นการจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ใช้ใ นการ
จัดการทรั พ ยากรดิ น น้ า และป่ าไม้ เช่ น การสร้ า งเขื่ อน เหมื อง ฝาย การควบคุ ม คุ ณภาพน้ า การ
ป้ องกัน น้ า ท่ วม การจัดการป่ าไม้ เช่ น การปลู ก สวนป่ า และการอนุ รัก ษ์ป่า
9.ภู มิ ปั ญ ญาชาวบ้ า นด้ า นการอยู่ ร่ ว มกัน ในสั ง คม การอยู่ร่ ว มกัน ในชุ ม ชนดั้ง เดิ ม นั้น
ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นญาติ พี่ น้อ งไม่ กี่ ต ระกู ล ซึ่ ง ได้อ พยพย้า ยถิ่ น ฐานมาอยู่ หรื อ สื บ ทอดบรรพบุ รุ ษ
จนนับ ญาติ ก ันได้ท้ งั ชุ ม ชน มี ค นเฒ่ า คนแก่ ที่ ช าวบ้า นเคารพนับ ถื อ เป็ นผูน้ าหน้า ที่ ข องผูน้ าไม่ ใ ช่
การสั่ ง แต่ เ ป็ นผู ใ้ ห้คาแนะนาปรึ ก ษา มี ค วามแม่ น ยาในกฎระเบี ย บประเพณี ก ารดาเนิ น ชี วิต
ตัดสิ นไกล่ เกลี่ ย หากเกิ ดความขัดแย้ง ช่ วยกันแก้ไ ขปั ญหาต่ า งๆ ที่ เกิ ดขึ้ น
ปั ญ หาในชุ ม ชนก็ มี ไ ม่ น้อ ย ปั ญ หาการทามาหากิ น ฝนแล้ง น้ า ท่ ว ม โรคระบาด โจรลัก วัว ควาย
เป็ นต้น นอกจากนั้ น ยัง มี ปั ญ หาความขัด แย้ง ภายในชุ ม ชนหรื อ ระหว่า งชุ ม ชน การละเมิ ด
กฎหมายประเพณี ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นการ "ผิด ผี" คื อ ผีข องบรรพบุ รุ ษ ผู ซ้ ่ึ ง ได้ส ร้ า งกฎเกณฑ์
ต่ า งๆ ไว้ เช่ น กรณี ที่ ช ายหนุ่ ม ถู ก เนื้ อต้องตัว หญิ ง สาวที่ ย งั ไม่ แ ต่ ง งาน เป็ นต้น หากเกิ ดการผิ ด ผี
ขึ้ นมา ก็ ต้องมี พิ ธี ก รรมขอขมา โดยมี ค นเฒ่ า คนแก่ เป็ นตัวแทนของบรรพบุ รุษ มี ก ารว่า กล่ า วสั่ ง
สอนและชดเชยการทาผิด นั้น ตามกฎเกณฑ์ที่ วางไว้ ชาวบ้า นอยู่อย่า งพึ่ ง พาอาศัย กัน ยามเจ็บ ไข้
ได้ป่ วย ยามเกิ ดอุ บ ตั ิ เหตุ เภทภัย ยามที่ โจรขโมยวัวควายข้า วของ การช่ วยเหลื อกันทางานที่ เรี ยก
กัน ว่า การลงแขก ทั้ง แรงกายแรงใจที่ มี อ ยู่ก็ จ ะแบ่ ง ปั นช่ วยเหลื อ เอื้ อ อาทรกัน การ แลกเปลี่ ย น
สิ่ ง ของ อาหารการกิ น และอื่ น ๆ จึ ง เกี่ ย วข้อ งกับ วิถี ข องชุ ม ชน ชาวบ้า นช่ ว ยกัน เก็ บ เกี่ ย วข้า ว
สร้ า งบ้า น หรื องานอื่ นที่ ต้องการคนมากๆ เพื่ อจะได้เสร็ จโดยเร็ ว ไม่ มี ก ารจ้า ง(คลัง ปั ญญาไทย,
2550)
กรมทรั พ ย์ สิ นทางปั ญญา จั ด แบ่ งภู มิ ปัญญาท้ อ งถิ่ นไทย ออกเป็ น 2 ประเภท ดั งนี้
1. ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่น ประเภทองค์ ค วามรู้ ข องกลุ่ ม บุ ค คลท้ อ งถิ่ น เช่ น การผลิ ต อาหาร
และเครื่ อ งดื่ ม การผลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์จ ากสมุ น ไพร การผลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์จ ากวัส ดุ เ หลื อ ใช้ และการ
ผลิ ตผลิ ตภัณฑ์จากไม้ หิ น โลหะ แก้ว เซรามิ ค ดิ นเผา เครื่ องหนัง และอื่ นๆ
2. ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ประเภทงานศิ ล ปวัฒ นธรรมพื ้น บ้ า น เช่ น เรื่ อ งเล่ า พื้ น บ้า น กวี
นิ พ นธ์ พ้ื นบ้า น ปริ ศ นา พื้ นบ้า น เพลงพื้ นบ้า น ดนตรี พ้ื นบ้า น การฟ้ อนราพื้ นบ้า น ละครพื้ นบ้าน
จิ ต กรรมพื้ น บ้า น ประติ ม ากรรมพื้ น บ้า น หัต ถกรรมพื้ น บ้า น เครื่ อ งแต่ ง กายพื้ น บ้า น และสิ่ ง ทอ
พื้ นบ้า น (กรมทรั พ ย์สิ นทางปั ญญา, 2551)
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ภู ม ิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ ่น มี บ ริ บ ทส าคั ญ ของสั ง คมเป็ นแหล่ ง เพาะภู มิ ปั ญ ญาอย่ า งน้ อ ย 4
ประการ คื อ
1. ภู ม ิ ป ั ญ ญาอัน เนื ่ อ งมาจากสภาวะธรรมชาติ ลัก ษณะทางภู ม ิ ป ระเทศอัน
หลากหลาย ทั้ง ทิ ว เขา สั น ทราย ที่ ร าบลุ่ ม มี แ ม่ น้ า ลาคลองผ่า นหลายสาย ภู มิ อ ากาศร้ อ นชื้ น ฝน
ตกชุ ก ตลอดปี สภาพทางธรณี วิท ยาอุ ด มไปด้ว ยแร่ ธ าตุ แ ละชั้น หิ น ต่ า ง ๆ มี เ ขตแดนติ ด ต่ อ กับ
ประเทศมาเลเซี ย และตั้ง อยู่บ นคาบสมุ ท รอัน เป็ นเส้ น ทางทางการค้า สภาพทางภู มิ ประเทศอัน
หลากหลายล้ว นก่ อ ให้เ กิ ด ภู มิ ปั ญ ญาในการเลื อ กถิ่ น ฐานบ้า นเรื อ น ว่า จะต้อ ง “แค่ บ่ อ ท่ า นา
วัด ” คื อ ต้อ งให้ใ กล้ก บั แหล่ ง น้ า สะดวกแก่ ก ารสั ญ จร ใกล้ก ับ แหล่ ง ทากิ น (ทานา) และใกล้วดั
เพื่ อ อยู่ใ กล้ศ าสนา อัน เป็ นแหล่ ง ยึด เหนี่ ย วทางจิ ต ใจ ความแปรปรวนของสภาพดิ น ฟ้ า อากาศ
ก่ อ ให้เ กิ ด ภู มิ ปั ญ ญาและคติ ท างสถาปั ต ยกรรม เช่ น การปลู ก บ้า นโดยมี ตี น เสา เพื่อ รองรั บ เสา
แทนการขุด หลุ ม ฝั ง เสา เพื่ อ สะดวกในการโยกย้า ย และกัน ความชื้ น มี ก ารวางเสาแบบเอน
สอบขึ้ น ด้า นบนเล็ ก น้อ ย ช่ ว ยให้ต ้า นลมได้ดี ยิ่ง ขึ้ น จากสภาพความหลากหลายทางภู มิศ าสตร์
ดัง กล่ า ว ได้ก่ อ ให้เ กิ ด ภู มิ ปั ญ ญาในการตั้ง ชื่ อ ที่ อ ยู่อ าศัย ละแวกหรื อ เขตนั้น ๆ ตามสภาพและ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ท ้อ งถิ่ น หรื อ ลัก ษณะการทามาหากิ น มาเป็ นนาม เช่ น บ้า นโคกเสม็ด ชุ น ,
บ้า นคู เ ต่ า , บ้า นคอหงส์ , บ้า นควนล ัง , บ้า นคล องแ ห เป็ นต้น บางครั้ งก ารขาดแคล น
ทรั พ ยากรธรรมชาติ อ นั เกิ ด จากการเปลี่ ย นแปลงสภาวะทางภู มิ ศ าสตร์ ก็ ก่ อ ให้เ กิ ด ภู มิ ปั ญ ญา
ชาวบ้า นอี ก ทอดหนึ่ ง เช่ น ภู มิ ปั ญญาในการถนอมอาหารเพื่ อกิ นและใช้ใ นช่ วงที่ ข าดแคลน
2. ภู มิ ปั ญ ญาอัน เนื่ อ งมาจากภาวะสร้ า งสรรค์ ข องบรรพชน ภู มิ ปั ญ ญาในการจัด การ
การสร้ า งสรรค์ข องคนรุ่ น ก่ อ นๆ ย่อ มกลายเป็ นแหล่ ง ให้ค วามรู ้ แ ละประสบการณ์ แ ก่ ค นรุ่ น ต่อ
ๆ มา จนเกิ ดแตกก่ อ แต่ ง เติ ม ตกทอด สื บ เนื่ องเรื่ อยมา เช่ น ภู มิ ปั ญญาในการทาอาชี พ บรรพชน
ที่ มี อาชี พ ช่ า งเหล็ ก รู ้ ว่า การนาถ่ า นไม้เ คี่ ย มมาเผาเหล็ ก จะดี ก ว่า ไม้ช นิ ด อื่ น ๆ เพราะไม้ช นิ ดนี้ ให้
ความร้ อ นสู ง ไม่ เ กิ ด ดอกไฟ และมี ภู ม ิ ปั ญ ญาในการเลื อ กเหล็ ก และโลหะอื ่ น มาประสาน
เพื่ อ ให้เ นื้ อ โลหะเหนี ย วและแข็ง ต่ า งกัน ภู มิ ปั ญ ญาอัน เป็ นกุ ศ โลบายในการนาคติ ค วามเชื่ อ มา
ปฏิ บ ตั ิ เ พื่ อ บารุ ง ขวัญ และไม่ ใ ห้เ กิ ด ความประมาท อัน เป็ นภยัน ตรายแก่ ชี วิต และทรั พ ย์สิ น เช่ น
คติ ค วามเชื่ อ เรื่ อ งแม่ ย่า นาง เป็ นต้น ภู มิ ปั ญ ญาสร้ า งขยายและพิ ท กั ษ์ฐ านอานาจแต่ รุ่ น บรรพชน
มาสู่ รุ่ น ลู ก หลาน เช่ น การผูก เกลอ อัน เป็ นเครื่ อ งมื อ เพื่ อ ตกทอดความสามัค คี ดุ จ ญาติ มิ ต รมาสู่
รุ่ นลู ก หลาน
3. ภู มิ ปัญญาอันเนื่ อ งมาจากความเชื่ อ เกี่ยวกับ โลกและจั ก รวาลคติ ความเชื่ อที่ สื บ ทอด
กัน มาแต่ โ บราณมี ว่า สรรพสิ่ ง ทั้ง หลายในโลก นับ ตั้ง แต่ เ ล็ ก สุ ด จนมองไม่ เ ห็ น ไปจนถึ ง สิ่ ง ที่
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ใหญ่ ที่ สุ ด เช่ น โลกและจัก รวาล ทั้ง ที่ เ ป็ นสสารที่ เ ป็ นรู ป ทรงสั ณ ฐานและที่ เ ป็ นพลัง งาน ล้ว น
ปรุ ง แต่ ง ขึ้ นจากธาตุ สี่ คื อ ดิ น(ปฐวีธ าตุ ) น้ า (อาโปธาตุ ) ลม(วาโยธาตุ ) และไฟ(เตโชธาตุ )
เชื่ อ กัน ว่า ความสมดุ ล ของธาตุ สี่ ใ นร่ า งกาย ช่ ว ยให้แ ต่ล ะคนมี พ ลานามัย สมบู ร ณ์ แต่ ถ ้า ขาดธาตุ
ใดธาตุ ห นึ่ ง ก็ ห มายถึ ง ความเจ็บ ไข้ไ ด้ป่ วยสภาพภู มิ อ ากาศแปรปรวน มี ล มแรง อากาศร้ อ นจัด
และมี ค วามชื้ น เย็น จึ ง ก่ อ ให้เกิ ด ภู มิ ปั ญ ญาในการจัด การด้า นโภชนาการและการป้ อ งกัน โรคภัย
จึ ง มัก นิ ย มกิ น อาหารที่ มี ร สจัด และพื ช ผัก ที่ มี ธ าตุ ไ ฟมากด้า นการรั ก ษาโรคภัย ไข้เ จ็บ ก็ มี ภู มิ
ปั ญ ญาในการพิ จ ารณาคุ ณ สมบัติ ข องสมุ น ไพรที่ มี ธ าตุ สี่ เด่ น -ชัด และเลื อ กเพื่ อ นามาใช้แ ก้โรค
ต่ า ง ๆ แล้วแต่ ว่า โรคใด เนื่ องมาจากสาเหตุ จากธาตุ ใ ดกาเริ บ เช่ น คนที่ ไ ข้ข้ ึ นสู ง ร้ อนจัด ก็ ต้อง
ใช้ตวั ยาที่ มี ธ าตุ น้ า ผสม ภู มิ ปั ญญาการอนุ รัก ษ์ท รั พ ยากรธรรมชาติ ก็ ม าจากความเชื่ อจากตานาน
การสร้ า งโลกโดยอานาจเหนื อ ธรรมชาติ ซึ่ ง แฝงเร้ น อยู่ทุ ก หนทุ ก แห่ ง คื อ ถื อ ว่า สรรพสิ่ ง ทั้ง
ปวง ทั้ง คน สั ต ว์ พื ช หรื อ อากาศธาตุ ท้ ัง มวลมี ผูส้ ร้ า งและผูค้ ุ ม้ กันที่ ม องไม่ เห็ น สร้ า งเป็ นคติ ใ ห้
ตระหนัก ถึ ง คุ ณ ค่ า ธรรมชาติ เป็ นภู มิ ปั ญ ญาที่ เ ป็ นกุ ศ โลบายให้เ กิ ด การสงวนทรั พ ยากรโดย
ทางอ้อ ม เช่ น เรื่ อ งพระภู มิ เ จ้า ที่ เทพารั ก ษ์ นางไม้ นางธรณี นางมณี เ มขลา แม่ โ พสพ พระพาย
เหล่ า นี้ ล้วนมุ่ ง ให้ก ตัญญู รู้คุ ณของแผ่นดิ น น้ า ลม ไฟ และทรั พ ยากรธรรมชาติ ท้ งั สิ้ นแต่ แตกต่อ
เป็ นแขนงภู มิ ปั ญ ญาย่อ ย ๆ นานาประการ เช่ น ห้า มกิ น ข้า วเหลื อ แล้ว เททิ้ ง เพราะจะขวัญ ข้า ว
(ลบหลู่ ) ห้า มพู ด หยาบคายขณะกิ น ข้า วจะขวัญ ข้า ว จะทาให้ข า้ ว น้ า น้อ ยใจ จะทามาหากิ นยาก
ตกอับ ฝื ดเคื อ ง เป็ นต้น ภู มิ ปั ญ ญาเหล่ า นี้ ไ ด้ก ลายเป็ นเครื่ อ งอบรมสะสม ก่ อ ให้เ กิ ด จริ ย ธรรม
ความเชื่ อ ประเพณี และคติ ท างโลกนานัปการ
4. ภู มิ ปัญญาอันเนื่ อ งมาจากความศรั ท ธาทางศาสนา ศาสนาที่ มี ผ ลต่ อการบ่ ม เพาะภู มิ
ปั ญญาได้แก่ ศาสนาพราหมณ์ ศาสนาพุ ท ธ และศาสนาอิ ส ลาม ศาสนิ ก ชนศาสนาใดก็ ม กั จะถู ก
บ่ ม เพาะด้ว ยศาสนานั้น ๆ เป็ นพิ เ ศษ แต่ บ างคนอาจถู ก บ่ ม เพาะด้ว ยลัท ธิ ศ าสนาทั้ง 3 ศาสนา
ผสมผสานกัน เช่ น ชาวไทยพุ ท ธอาจมี ร อยบ่ ม เพาะของศาสนาพราหมณ์ ป นแทรกอยู ่อ ย่า ง
ซับ ซ้อ นภู มิ ปั ญ ญาในการครองตนของทุ ก ศาสนิ ก ชน มัก มี ห ลัก ให้ล ะเว้น สิ่ ง ที่ ถื อ ว่า เป็ นบาปที่
คนดี พึ ง รั ก ษาตัวให้ห่า ง และมุ่ ง บาเพ็ญกุ ศ ลเพื่ อเป็ นเนื้ อนาบุ ญ (พรรษมน พิ ทกั ษ์ธ รรม, มปป)
5.2 การส่ งเสริ มภูมิปัญญา ให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าภูมิปัญญาไทย สร้างจิตสานึ กที่ดี มีค่านิ ยม
ที่ พึ ง ประสงค์ อยู่ ร วมกัน ด้ว ยความรั ก ความสามัค คี เป็ นน้ า หนึ่ งใจเดี ย วกัน บนความแตกต่ า ง
หลากหลายทางวัฒ นธรรม เพื่ อ เป็ นฐานในการก้า วไปสู่ สั ง คมที่ มี ค วามใส่ ใ จและแบ่ ง ปั น ผู ้อื่ น
ตลอดจนนาไปสู่ การสร้างนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ที่เชื่ อต่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ
ประเทศในอนาคต (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554: 72)
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การส่ งเสริ มภูมิปัญญาจึงเป็ นหลักการที่จะนาไปสู่ ความยัง่ ยืนที่ส่งมอบให้คนรุ่ นหลังได้เกิด
การเรี ยนรู ้เกิดความเข้าใจที่ประกอบด้วย (กาธน สนธวานนท์,2539:250-252)
1. การอนุรักษ์ คือ การบารุ งรักษาสิ่ งที่ดีงามไว้เช่น ประเพณี ต่างๆหัตถกรรม และคุณค่าหรื อ
การปฏิบตั ิตนเพื่อความสัมพันธ์อนั ดีกบั คนและสิ่ งแวดล้อม
2. การฟื้ นฟู คื อ การรื้ อฟื้ นสิ่ ง ที่ ดีง ามที่ หายไป เลิ ก ไป หรื อก าลัง จะเลิ ก ให้ก ลับ มาเป็ น
ประโยชน์ เช่นการรื้ อฟื้ นดนตรี ไทย
3. การประยุกต์ คื อ การปรั บหรื อการผสมผสานความรู ้ เก่ ากับความรู ้ ใหม่เข้าด้วยกัน ให้
เหมาะสมกับสมัยใหม่ เช่น การใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาล ประสานกับการรักษาสมัยใหม่การทา
พิธีบวชต้นไม้ เพื่อให้เกิดสานึ กในการอนุ รักษ์ในทรัพยากรธรรมชาติรักษาป่ ามากยิ่งขึ้น การประยุกต์
ประเพณี การทาบุญข้าวเปลือกที่วดั มาเป็ นการสร้างธนาคารข้าว เพื่อช่วยเหลือผูข้ าดแคลน
4. การสร้างใหม่คือการคิดค้นใหม่ที่สัมพันธ์กบั ความรู ้ด้ งั เดิม เช่นการประดิษฐ์โป่ งลาง การ
คิดโครงการพัฒนาเพื่อแก้ไขปั ญหาของชุ มชน โดยอาศัยคุณค่าความเอื้ออาทร ที่ชาวบ้านเคยมีต่อกัน
มาหารู ปแบบใหม่ เช่นการสร้างธนาคารข้าว ธนาคารโคกระบือ การร่ วมกลุ่มแม่บา้ น เยาวชน เพื่อทา
กิจกรรมอย่างมีระบบมากขึ้น
ภูมิปัญญาชาวบ้านในสังคมยุคปั จจุบนั ภูมิปัญญาชาวบ้านได้ก่อเกิ ดและสื บทอดกันมาใน
ชุ มชนหมู่บา้ น เมือหมู่บา้ นเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับสังคมสมัยใหม่ ภูมิปัญญาชาวบ้านมีการปรับตัว
และมี ค วามรู ้ จานวนมากได้สู ญหายไปเพราะไม่มี ก ารปฏิ บ ตั ิ สื บ ต่ อกันมา เช่ น การรั ก ษาพื้ นบ้า น
บางอย่าง การใช้ยาสมุนไพรบางชนิ ด เพราะหมอยาเก่งๆ ได้เสี ยชี วิตโดยไม่ได้ถ่ายทอดให้กบั คนอื่น
หรื อถ่ายทอดแต่คนต่อมาไม่ได้ปฏิบตั ิเพราะชาวบ้านไม่นิยมเหมือนสมัยก่อน ใช้ยาสมัยใหม่และไป
หาหมอที่ โรงพยาบาลหรื อคลิ นิกง่ ายกว่า งานหัตถกรรมทอผ้าหรื อเครื่ องเงิ น เครื่ องเขิน แม้จะยัง
เหลืออยูไ่ ม่นอ้ ยแต่ก็ได้ถูกพัฒนาไปใช้เป็ นการค้า ไม่สามารถรักษาคุณภาพและฝี มือแบบดั้งเดิมไว้ได้
ในการทามาหากินมีการใช้เทคโนโลยีทนั สมัย ใช้รถไถนาแทนควาย รถอีแต๋ นแทนเกวียน การลงแขก
ทานาปลู กข้าวและปลู กสร้ างบ้านเรื อนก็เกื อบจะหมดไป มี การจ้างงานมากขึ้ น แรงงานก็ยากกว่า
สมัยก่อน ผูค้ นอพยพย้ายถิ่น บ้างก็เข้าเมือง บ้างก็ไปทางานที่อื่น สังคมสมัยใหม่มีระบบการศึกษาใน
โรงเรี ยน มี อนามัยและโรงพยาบาล มี โรงภาพยนตร์ สถานบันเทิ งต่างๆ ทาให้ชีวิตทางสังคมของ
ชุ มชนเปลี่ยนไป มีตารวจ มีศาลสถิตยุติธรรม มีเจ้าหน้าที่ ฝ่ายปกครอง ฝ่ ายพัฒนาข้าไปในหมู่บ ้าน
บทบาทของพระสงฆ์ ผูส้ ู งอายุเริ่ มลดน้อยลงไป การทามาหากินก็เปลี่ยนจากการผลิตเพื่อยังชีพมาเป็ น
การผลิ ต แบบอุ ต สาหกรรม ผู ้ซ้ื อ ต้อ งการเงิ น เพื่ อ ใช้ จ่ า ยในเครื่ องอุ ป โภคบริ โภคต่ า งๆ ท าให้
สิ่ ง แวดล้อมเปลี่ ย นผลผลิ ต จากป่ าก็ ห มดไป สถานการณ์ เช่ นนี้ ท าให้ ผูน้ าการพัฒนาหลายคนที่ มี
บทบาทส าคัญในระดับ จัง หวัด ระดับ ภาคและระดับ ประเทศ เริ่ ม เห็ นความส าคัญของภู มิ ปั ญ ญา
ชาวบ้าน หน่ วยงานทางภาครัฐและภาคเอกชนให้การสนับสนุ น และส่ งเสริ มให้มีการอนุ รักษ์ฟ้ื นฟู
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ประยุกต์ และคิดค้นสิ่ งใหม่ ความรู ้ใหม่ เพื่อประโยชน์สุขของสังคม ความคิดและการแสดงออก เพื่อ
จะเข้าใจภูมิปัญญาชาบ้าน จาเป็ นต้องเข้าใจความคิดของชาวบ้านเกี่ยวกับโลก หรื อที่เรี ยกว่าโลกทัศน์
และเกี่ ย วกับ ชี วิตที่ เรี ย กว่า ชี วทัศ น์ สิ่ ง เหล่ า นี้ เป็ นนามธรรมอันเกี่ ย วข้องสั ม พันธ์ โดยตรงกับ การ
แสดงออกในลักษณะต่างๆที่เป็ นรู ปธรรมประกอบด้วย (ภูมิปัญญาชาวบ้าน, 2559)
1. แนวคิดเรื่ องความสมดุล เป็ นแนวคิดพื้นฐานของภูมิปัญญาชาวบ้าน การแพทย์แผนไทย
หรื อที่เคยเรี ยกว่า การแพทย์แผนโบราณ นั้นมีหลักการว่า คนมีคุณภาพดี เมื่ อร่ ายกายมีความสมดุ ล
ระหว่างธาตุท้ งั 4 คือ ดิน น้ า ลม ไฟ คนเจ็บป่ วยได้เพาะธาตุขาดความสมดุล
2. ความส าพันธ์ ก ับ คนในครอบครั ว ญาติ พี่ น้อง เพื่ อบ้า นในชุ ม ชน ความสั ม พันธ์ ที่ ดีมี
หลักเกณฑ์ที่บรรพบุรุษได้ส่ังสอนมา เช่นลูกควรปฏิบตั ิอย่างไรกับพ่อแม่ กับญาติพี่นอ้ ง กับผูส้ ู งอายุ
พ่อแม้ควรเลี้ยงลูกอย่างไร ความเอื้ออาทรต่อกันและกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในยามทุกยาก
และมีปัญหา
3. ความสัมพันธ์กบั ธรรมชาติ ผูค้ นสมัยก่อนพึ่งพาอาศัยธรรมชาติแทบทุกด้านตั้งแต่อาหาร
การกิ น เครื่ องนุ่ งห่ ม ที่ อยู่อาศัยและยารั กษาโรค วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยียงั ไม่พฒั นาก้าวหน้า
เหมือนทุกวันนี้ ยังไม่มีระบบการค้าแบบสมัยใหม่ ไม่มีตลาด ชาวบ้านมีหลักเกณฑ์ในการใช้สิ่งของ
ในธรรมชาติ ไม่ตดั ไม้อ่อน ทาให้ตน้ ไม้ในป่ าขึ้ นแทนที่ถูกตัดไปได้ตลอดเวลา ชาวบ้านยังไม่รู้จกั
สารเคมี ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ฆ่าหญ้า ฆ่าสัตว์ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ใช้สิ่งของในธรรมชาติที่เกื้ อกูลกัน ใช้มูล
สัตว์ใบไม้ใบหญ้าที่เน่ าเปื่ อยเป็ นปุ๋ ยธรรมชาติ ทาให้ดินอุดมสมบูรณ์ น้ าในลาคลองแม่น้ าใสสะอาด
ชาวบ้านเคารพธรรมชาติ เชื่ อว่ามีสิ่งศักดิ์ สิทธิ์ ที่สถิ ตอยู่ในธรรมชาติ เช่ นแม่น้ า ป่ า เขา รวมถึ งสัตว์
บ้านเรื อน เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการเกษตรและเครื่ องมือทามาหากินต่างๆ มีพิธีสู่ขวัญข้าวเป็ นต้น
4. ความสัมพันธ์กบั สิ่ งเหนื อธรรมชาติ ชาวบ้านรู ้วา่ มนุษย์เป็ นเพียงส่ วนเล็กๆ ส่ วนหนึ่งของ
จักรวาล ซึ่ งเต็มไปด้วยความเร้นลับ มีพลังอานาจที่เขาไม่อาจอธิ บายได้ ความเร้นลับดังกล่าวรวมถึ ง
ญาติพี่นอ้ งและผูค้ นที่ล่วงลับไปแล้ว ชาวบ้านยังคงมีความสัมพันธ์กบั พวกเขา ทาบุญและราลึกถึงอยู่
เสมอทุกวัน หรื อในโอกาสสาคัญ
วิถีชีวติ ในอดีตเป็ นเรื่ องของการทามาหากินของชาวบ้านที่เรี ยบง่ายโดยอาศัยธรรมชาติเป็ น
หลักในการทามาหากิน แต่ก็ใช้สติปัญญาที่บรรพบุรุษได้ถ่ายทอดไว้เพื่อสามารถอยูร่ อดได้จากปั ญหา
ต่างๆ โดยเฉพาะเมื่อขนาดของครอบครัวใหญ่ข้ ึนความจาเป็ นที่จะต้องขยายที่ทากิ น ต้องหักล้างถาง
พง บุกเบิกพื้นที่ทากินใหม่ การทาไร่ ทานา ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ และดูแลรักษาให้เจริ ญเติบโตและได้ผล
ผลิต เป็ นงานที่ตอ้ งอาศัยความรู ้ความสามารถรวมถึงการจับปลา การล่าสัตว์ ก็มีวิธีการที่พิเศษซึ่ งบาง
คนมีความสมารถมาก รู ้ ว่าเวลาไหนควรทาอะไรที่ใดและวิธีใดซึ่ งนามาเพื่อให้เกิ ดการดารงชี วิตได้
อย่างเหมาะสม ชาวบ้านจึงมีความรู ้เป็ นภูมิปัญญาที่ประกอบด้วย
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1. การจัดการแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร ก็เป็ นความรู ้ ความสามารถที่ มีมาแต่โบราณคนทาง
ภาคเหนื อรู ้จกั การบริ หารจัดการน้ าเพื่อการเกษตรและเพื่อบริ โภคต่างๆในการจัดระบบเหมืองฝายมี
การจัดแบ่งปั นน้ ากันตามระบบประเพณี ที่สืบทอดกันมา มีหัวหน้าที่ทุกฝ่ ายยอมรับมีคณะกรรมการ
จัดสรรน้ าตามสัดส่ วนและพื้นที่ทากิน นับเป็ นความรู ้ที่ทาให้ชุมชนต่างๆที่อาศัยอยูใ่ กล้ลาน้ าไม่ว่าต้น
น้ าหรื อปลายน้ า ได้รับการแบ่งปั นน้ าอย่างยุติธรรม ทุกคนได้ประโยชน์และอยูร่ วมกันอย่างสันติ
2. การแปรรู ปผลิ ตผลในหลายรู ปแบบ หรื อการถนอมอาหารให้กินได้นานๆการหมักดอง
เช่น ปลาร้า น้ าปลา ผักดอง ปลาเค็ม ปลาแห้ง การแปรรู ปข้าวก็ทาได้ มากมายหลายร้อยชนิด เช่นขนม
ต่างๆ แต่ละพิธีกรรมแต่ละงานบุญประเพณี มีขา้ วและขนมในรู ปแบบไม่ซ้ ากัน ตั้งแต่ขนมจีน สังขยา
ไปถึงขนมในงานสารท กาละแม ขนมครก และอื่นๆซึ่ งยังพอมีให้เห็นอยูจ่ านวนหนึ่ง ในปั จจุบนั ส่ วน
ใหญ่ปรับเปลี่ยนมาเป็ นการผลิตเพื่อขาย หรื อเป็ นอุตสาหกรรมในครัวเรื อน
3. ความรู ้เกี่ยวกับการปรุ งอาหารก็มีอยูม่ ากมายแต่ละท้องถิ่นมีรูปแบบและรสชาติแตกต่าง
กันไปมี มากมายนับร้ อยนับพันชนิ ด แม้ในชี วิตประจาวันมี เพียงไม่กี่ อย่าง แต่โอกาสงานพิธี งาน
แต่งงาน งานฉลองสาคัญ จะมีการจัดเตรี ยมอาหารอย่างดี และพิถีพิถนั ตามประเพณี เดิ มนั้น เป็ นทั้ง
ศาสตร์ และศิลป์ การเตรี ยมอาหาร การจัดขนมและผลไม้ ไม่ได้เป็ นเป็ นการเพียงแต่รับประทานและ
อร่ อยเท่ า นั้น แต่ ย งั ให้ค วามสวยงาม ท าให้ส ามารถสั มผัสกับ อาหารนั้นไม่เพีย งแต่ ทางงปากและ
รสชาติของลิ้ น แต่รวมถึ งทางตาและทางใจด้วย การเตรี ยมอาหารนั้นเป็ นงานศิลปะที่ปรุ งแต่ ง ด้วย
ความตั้งใจ ใช้เวลา ฝี มือและความรู ้ความสามารถ
4. การประกอบอาชีพ ซึ่ งชาวบ้านสมัยก่อนส่ วนใหญ่มีอาชีพทานาเป็ นหลัก เพราะเมือมีขา้ ว
แล้วก็สบายใจ อย่างอื่นพอหาได้จากธรรมชาติ เสร็ จหน้านาก็ทางานหัตถกรรม การทอผ้า ทาเสื่ อ เลี้ยง
ไหม ทาเครื่ องมือสาหรับจับสัตว์ เครื่ องมือการเกษตร และอุปกรณ์ต่างๆที่จาเป็ น หรื อเตรี ยมพื้นที่เพื่อ
การทานาในครั้งต่อไป ชาวบ้านทามาหากิ นกันเพื่อการยังชี พ ไม่ได้ทาเพื่อขาย มีการนาผลผลิ ตส่ วน
หนึ่ งไปแลกของที่จาเป็ นที่ตนเองไม่มี เช่ นนาข้าวไปแลกเกลื อ พริ ก ปลา ไก่ หรื อเสื้ อผ้า การขาย
ผลิ ตผลมีเพียงส่ วนน้อย และเมื่อมีความจาเป็ นต้องใช้เงิ นเสี ยภาษีให้รัฐ ชาวบ้านก็จะนาผลิ ตผลเช่น
ข้าวไปขายในเมืองให้กบั พ่อค้า หรื อขายให้กบั พ่อค้าท้องถิ่น เช่นทางภาคอีสาน เรี ยกว่า “นายฮ้อย” คน
เหล่านี้ จะนาผลผลิ ตบางอย่างเช่ นข้าว ปลาร้ า วัว ควาย ไปขายในที่ไกลๆ ทางภาคอีสานมีพ่อค้า วัว
ต่างๆเป็ นต้น
แม้ว่า ความรู ้ เ รื่ อ งการค้า ขายของคนสมัย ก่ อ นไม่ อ าจจะน ามาใช้ใ นระบบตลาดเช่ นใน
ปั จจุบนั ได้ เพราะสถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากแต่การค่าที่มีจริ ยธรรมของพ่อค้าในอดีต ที่
ไม่ได้หวังแต่เพียงกาไร แต่ยงั คานึ งด้านการช่ วยเหลื อแบ่งปั นเป็ นหลัก ยังมี คุณค่าสาหรั บปั จจุ บนั
นอกนั้นในหลายพื้นที่ ในชนบท ระบบแลกเปลี่ ยนสิ่ งของยังคงมี อยู่ โดยเฉพาะในพื้นที่ ยากจนซึ่ ง
ชาวบ้านไม่มีเงินสด มีแต่ผลผลิตต่างๆ ระบบการแลกเปลี่ยนไม่ได้ยดึ หลักมาตราชัง่ วัดหรื อการตีราคา
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ของสิ่ งของแต่แลกเปลี่ยนโดยการคานึงถึงสถานการณ์ของผูแ้ ลกทั้งสองฝ่ ายคนที่เอาปลาหรื อเอาไก่มา
แลกข้าว อาจจะได้ขา้ วเป็ นถัง เพราะเจ้าของข้าวคานึ งถึ งความจาเป็ นของครอบครัวเจ้าของไก่ ถ้าตี
ราคาเป็ นเงินข้าวหนึ่งถังย้อมมีค่ากว่าไก่หนึ่งตัว
5. งานหัตถกรรมเป็ นทรัพย์สินมรดกทางภูมิปัญญาที่ย่งิ ใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่ งของบรรพบุ รุษ
เพราะเป็ นสื่ อที่ถ่ายทอดในบางอารมณ์ ความรู ้ สึก ความคิด ความเชื่ อและคุ ณค่าต่างๆ ที่สั่งสมมาแต่
นมนาน ลายผ้าไทย ผ้าฝ้าย ฝี มือในการทออย่างประณี ต รู ปแบบเครื่ องมือทีสานด้วยไม้ไผ่และอุปกรณ์
เครื่ องใช้ไม้สอยต่างๆเครื่ องดนตรี ของเล่น สิ่ งเหล่านี้ ได้ถูกบรรจงสร้างขึ้นมาเพื่อใช้สอย การทาบุญ
หรื อการอุทิศให้ใครคนหนึ่ง ไม่ใช่เพื่อการค้าขาย
การอยู่รวมกันในสงคม และการอยู่รวมกันในชุ มชนดั้งเดิ มนั้น ส่ วนใหญ่จะเป็ นญาติ พี่
น้องไม่กี่ตระกูล ซึ่ งได้อพยพมาตั้งถิ่ นฐานที่ อยู่ใหม่ หรื อสื บทอดบรรพบุ รุษจนนับ ญาติ ก ันได้ท้ งั
ชุ มชน มีผสู ้ ู งอายุที่ชาวบ้านเคารพนับถือเป็ นผูน้ า หน้าที่ของผูน้ าไม่ใช่การสั่ง แต่เป็ นผูท้ ี่ให้คาแนะนา
ปรึ กษา มีความแม่นยาในกฎระเบียบประเพณี การดาเนิ นชี วิต ตัดสิ นไกล่เกลี่ ยหากเกิ ดความขัดแย้ง
ช่วยกันแก้ไขปั ญญาต่างๆ ที่เกิดขึ้นและประกอบด้วย
1. ปั ญหาในชุ มชนก็มีไม่นอ้ ย ปั ญหาการทามาหากิน ฝนแล้ง น้ าท่วม โรคระบาด โจรลักวัว
ควาย เป็ นต้น นอกจากนั้น ยัง มี ปั ญหาความขัดแย้ง ภายในชุ ม ชนหรื อ ระหว่า งชุ ม ชน การละเมิ ด
กฎหมายประเพณี ส่ วนใหญ่จะเป็ นการ “ผิดผี” คือ ผีบรรพบุรุษ ผูซ้ ่ ึ งได้สร้ างกฎเกณฑ์ ต่างๆไว้เช่น
กรณี ที่ชายหนุ่มถูกต้องเนื้อตัวหญิงสาวที่ยงั ไม่แต่งงานเป็ นต้น
2. ปั ญหายามเจ็บไข้ได้ป่วย ยามเกิดอุบตั ิเหตุเภทภัย ยามที่โจรขโมยวัว ขโมยข้าว ของการ
ช่วยเหลือกันที่เรี ยกว่า การลงแขก ทั้งแรงกายแรงใจที่มีอยูก่ ็จะช่วยเหลือเอื้ออาทรกัน การแลกเปลี่ยน
สิ่ งของอาหารการกิ น และอื่นๆ จึงยังต้องเกี่ ยวข้องกับวิถีของชุ มชน ชาวบ้านช่ วยกันเก็บเกี่ ยว สร้ าง
บ้าน หรื องานอื่ นที่ ตอ้ งการคนมากๆ เพื่อจะได้เสร็ จโดยเร็ ว ไม่มีการจ้าง ในชุ มชนต่างๆจะมี คนมี
ความรู ้ ความสามารถหลากหลาย บางคนเก่งทางรักษาโรค บางคนเก่งการเพราะพืชผลต่างๆ บางคน
เก่ งทางการเลี้ ยงสัตว์ บางคนเก่ งทางด้านดนตรี และการเล่ น บางคนเก่ งทางด้านประเพณี และด้าน
พิธีกรรม คนเหล่านี้ต่างใช้ความสามารถเพื่อประโยชน์ของชุมชน โดยไม่ถือเป็ นอาชีพที่มีค่าตอบแทน
อย่า งมากก็ มี “ค่ า ครู ” แต่ เพี ย งเล็ ก น้อย ซึ่ ง ปกติ แล้ว เงิ นจานวนนั้นก็ ใ ช้ไ ปกับ เครื่ องมื อประกอบ
พิธีกรรมหรื อเพื่อทาบุ ญที่ วดั มากกว่าที่ หมอยาหรื อบุ คคลผูน้ ้ นั จะเก็บไว้ใช้เอง เพราะที่แท้จริ ง แล้ว
“วิชา” ที่ ครู ถ่ายทอดให้แก่ ลูกศิ ษย์จะต้องนาไปใช้เพื่อประโยชน์แก่ สังคม ไม่ใช่ เพื่อผลประโยชน์
ส่ วนตัว การตอบแทนจังไม่ใช้เงินหรื อสิ่ งของเสมอไป แต่เป็ นการช่วยเหลือเกื้อกูลกันโดยวิธีการต่างๆ
ด้วย วิถีชีวิตนี้ จึงเป็ นคาถามเพื่อสอนคนรุ่ นหลังว่า ถ้าหากคนหนึ่ งไปจับปลาช่อนตัวใหญ่ได้ตวั หนึ่ ง
ทาอย่างไรจึงจะกินได้ท้ งั ปี คนสมัยนี้ อาจบอกว่า ทาปลาเค็ม ทาปลาร้า หรื อเก็บรักษาด้วยวิธีการต่างๆ
แต่คาตอบที่ถูกต้องคือการแบ่งปั นให้พี่นอ้ งเพื่อนบ้าน เพราะเมื่อเขาได้ปลาเขาจะทากับเราเช่นเดียวกัน
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โดยชี วิตทางสังคมของหมู่บา้ นมีศูนย์กลางอยู่ที่วดั งานบุญกิ จกรรมของส่ วนรวมจะทากันที่วดั งาน
บุญประเพณี ต่างๆ ตลอดจนการละเล่นมหรสพพระสงฆ์เป็ นผูน้ าทางจิตใจ เป็ นครู สอนลูกหลานผูช้ าย
ซึ่ งรั บ ใช้พ ระสงฆ์ หรื อ “บวชเรี ย น” ทั้ง นี้ ก่ อ นหน้า ที่ จ ะมี โ รงเรี ย น วัด จึ ง เป็ นทั้ง โรงเรี ย น และ
หอประชุ ม เพื่ อกิ จกรรมต่ า งๆ ต่ อเมื อโรงเรี ย นมี ข้ ึ นและแยกออกจากวัด บทบาทของวัดและของ
พระสงฆ์จึงเปลี่ยนไป
5.3 วัฒนธรรมวิถีเมืองเพชร
เมื่อมนุษย์มีการตั้งถิ่นฐานประกอบอาชีพตามสภาพแวดล้อมของธรรมชาติ มนุษย์จะพัฒนา
วิถีปฏิ บตั ิของตนเองเพื่อให้ทุกคนยอมรับ และมีวิธีการถ่ายที่เรี ยกว่า “วัฒนธรรม” ที่มีท้ งั กว้างและ
แคบ เช่ นกลุ่ มคน ชุ มชนสิ่ งมี ชีวิตมี การดาเนิ นเผ่าพันธุ์ ข องตนด้วยการถ่ ายทอดประสบการณ์ ให้
สมาชิ ก ใหม่ เช่ น เสื อ สอนลู ก ให้ ล่ า เหยื่ อ นกสอนลู ก ให้ หัด บิ น แต่ ม นุ ษ ย์มี ก ารด ารงเผ่า พัน ธุ์ ที่
สลับซับซ้อนกว่าสัตว์อื่นๆ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุ ษย์กบั มนุ ษย์ไม่ได้เป็ นไปตามธรรมชาติลว้ นๆ
แต่เกิดขึ้นจากการกาหนดขึ้นของมนุ ษย์ เพื่อประโยชน์คือส่ งเสริ มการทามาหากิน สร้างความสุ ขแก่
หมู่คณะ และรักษาหมู่คณะให้ปลอดภัย ความรู ้และประสบการณ์ที่มนุษย์ถ่ายทอดให้กนั แบ่งเป็ นด้าน
เกี่ยวกับความรู ้ ความชานาญ ในการทามาหากิน และด้านอุดมการณ์ หรื อวัฒนธรรม
5.4 ความหมายของวัฒนธรรม
หากให้คานิยาม “ วัฒนธรรม” ว่าเป็ นปฏิกิริยาตอบสนองของประชาชน ในรู ปแบบต่างๆ ที่
พยายามแก้ไขปั ญหาคน การตอบสนองที่ ไ ด้รับ ผลสาเร็ จ ก็ จะถู ก เก็ บ รั ก ษาไว้ ทั้ง ในรู ป แบบของ
แนวความคิด และวิธีปฏิบตั ิ รวมถึงกระบวนการสื บทอดในรู ปแบบการตอบสนองอันยืดยาวต่อไปใน
ชั้นลู ก ชั้นหลาน ในระดับ ของแนวคิ ดชาวบ้า นได้ส ร้ า งผลึ ก ความคิ ดที่ เกี่ ย วกับ ความคิดการสร้ าง
เครื อข่ายเอาไว้ ได้มีการสร้างธรรมเนี ยม ประเพณี พิธีกรรมเพื่อเป็ นเงื่อนไขให้เกิดโอกาสที่จะพบปะ
กัน และเปลี่ยนข่าวสาร รวมถึงถ่ายทอดให้คนรุ่ นใหม่ช่วยกันดารงรักษาเอาไว้ เช่นประเพณี งานบุ ญ
เข้าพรรษา ประเพณี ดงั กล่าวจะเป็ นเครื่ องมือในการตรวจสอบว่าเครื อข่ายของเรายังอยูห่ รื อไม่ หรื อ
พร้อมทางานร่ วมกันหรื อไม่
วัฒนธรรมชุ มชนก่อตัวขึ้น เพื่อการต่อสู ้ เพื่อความมีอยู่มีกิน และจากการที่ตอ้ งอยู่รวมกัน
สัมพันธ์กนั เป็ นชุมชน การต่อสู ้เพื่อการมีอยูม่ ีกินจึงก่อให้เกิด “วัฒนธรรม” ทางการผลิต และกสิ กรรม
เกิ ดการคิดค้น และพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆเกิ ดการจัดระบบความสัมพันธ์กบั ธรรมชาติประกอบกับ
ความต้องการเกี่ ยวกับธรรมชาติ รอบตัวความเป็ นมาของโลก จักรวาล และชี วิต พัฒนาขึ้ นมาเป็ น
วัฒนธรรมทางความเชื่ อ เกิดระบบคุณค่า และเกิดการรับเอาศาสนามาไว้ในชุ มชนพร้อมกับพิธีกรรม
ทาให้ทุกคนอยู่รวมกันอย่างมี ความสุ ข ก่ อให้เกิ ดวัฒนธรรมอยู่รวมกัน สัมพันธ์ กนั เกิ ดเป็ นจารี ต
ประเพณี ระบบกฎเกณฑ์และพิธีกรรมต่างๆ เป็ นแนวสังคม ชุ มชนเกิ ดวัฒนธรรมทางการผลิ ตแบบ
กสิ กรรม เกิดการคิดค้นเทคโนโลยีเพื่อผ่อนแรง ทางานได้สะดวกและง่ายขึ้น ทาให้ทุกคนอยูด่ ีมีกิน มี
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ความเป็ นอยู่อย่างสันติ สุข ก่ อให้เกิ ด “วัฒนธรรม”ที่ประสานสัมพันธ์จนกลายเป็ นจารี ตประเพณี
ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ให้สมาชิกรุ่ นต่อไปได้ยดึ ถือปฏิบตั ิจนเกิดการตกผลึกทางความคิด
บุ ญเที ยม ทองประสาน (2549) ได้กล่ าวว่าในระบบทางวัฒนธรรมนั้นเมื่ อเกิ ดวิกฤติ ทาง
สังคม ชุมชนจะมีการปรับและสร้างอุ ดมการณ์ใหม่เสมอ ซึ่ งการปรับหรื อสร้างใหม่น้ ี อาจออกมาใน
รู ปแบบของการปรั บทั้งหมด หรื อปรั บบางส่ วน ต่อต้าน หรื อปฏิ เสธ หรื อรั บแต่รูปแบบแต่ ไ ม่ รับ
เนื้ อหา ในทัศนะแนวคิ ด “วัฒนธรรมชุ มชน””การเกษตรแบบผสมผสาน” ยังตอกย้ าถึ งภู มิปัญญา
ชาวบ้าน “ภูมิปัญญาท้องถิ่น” ทั้งนี้เพราะเกษตรตามแนวทางดังกล่าว เป็ นแนวทางเกษตรที่ให้ชาวบ้าน
ในท้องถิ่ นชนบทยึดถื อก่ อนที่ รัฐจะหันมาส่ งเสริ มการเกษตรแผนใหม่ อย่างไรก็ตามเมื่ อพิจารณา
โครงการตามพระราชดาริ จะเห็นว่า “เกษตรแบบผสมผสาน” ได้ถูกผนวกเข้ากับหนึ่ งในสามสถาบัน
หลักของสังคม ซึ่ งก็คือ สถาบันพระมหากษัตริ ย ์ การเกษตรแบบผสมผสานไม่เพียงแต่เป็ นแนวทาง
ตามพระราชดาริ ที่พระราชทานให้แก่เกษตรกรเท่านั้น หากแต่เป็ นส่ วนหนึ่ งของการสร้างรัฐชาติใหม่
(Nation State) ผ่านสัญลักษณ์ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ ดังนั้นแทนที่ “เกษตรผสมผสาน” จะมี
ความหมายสาหรับความเป็ นสถาบันชาวบ้ านในท้องถิ่ นชนบท กลับกลายเป็ นส่ วนหนึ่ งของแนว
พระราชดาริ โดยสถาบันกษัตริ ย ์ อันมีส่วนสาคัญในการสร้างรัฐชาติใหม่ เกษตรแบบผสมผสานจึงมี
นัยยะถึงความเชื่ อมัน่ และการให้ความสาคัญกับชาวบ้าน ความเป็ นท้องถิ่น จึงถูกผนวกเข้ากับความ
เป็ น “รัฐชาติ” (ยุกติ มุกดาวิจิตร, 2538: 65-66)
นอกจากรัฐพายามที่จะมุ่งพัฒนาชนบท ทาให้กระแสวัฒนธรรม ได้ก่อตัวขึ้นเป็ นรู ปเป็ นร่ าง
นักวิชาการที่ให้ความสนใจต่อการศึกษาวัฒนธรรมชาวบ้าน ทั้งด้านคติชนวิทยา และนักวิชาการที่มี
ประสบการณ์ในการทางานพัฒนาชนบท ต่างมีส่วนในการขับเคลื่อนแนวคิดที่วฒั นธรรมชุ มชนให้มี
ความมัน่ คงในสังคมไทย ดังนั้น แนวคิด “วัฒนธรรมชุ มชน” ไม่ได้เป็ นเพียง เทคนิ ควิธีการพัฒนา
ชนบทเท่านั้น หากเป็ นแนวคิ ดที่ จะสร้ างอธิ บายถึ ง วิถีชี วิต และประวัติศ าสตร์ ค วามเปลี่ ย นแปลง
ชนบท นักวิชาการเหล่านั้นจึงมีส่วนร่ วมในการก่อตัวของกระแสวัฒนธรรมชุ มชน ดัวยกานเสนอมิติ
ทางประวัติศาสตร์ การศึ กษาค้นคว้าวิจยั ท้องถิ่ น ตลอดจนสรุ ปแนวคิ ดให้กระจ่าง ชี้ ให้เห็ นถึ งคุ ณู
ประการของนักคิดดังกล่าวต่อสังคมไทย จึงกล่าวได้วา่ นักวิชาการเหล่านั้นมีส่วนส่ งเสริ ม ให้เกิดความ
สนใจในวิถีชีวิต ความเป็ นอยู่ และความสาคัญต่อชาวชนบทในท้องถิ่นต่างๆได้สืบเนื่องขยายตัว มีผล
ในการผลัก ดัน เป็ นนโยบายการพัฒนาส่ ง เสริ ม พัฒนาวัฒนธรรมชุ ม ชมมากขึ้ น จนแนวความคิ ด
วัฒนธรรมชุ มชนกลายเป็ นวาทกรรมหลักหลักของการพัฒนาในเวลาต่อมาและจากการที่มนุ ษย์อยู่
รวมกันเป็ นชุ มชนหรื อสังคมจาเป็ นต้องมีการจัดระบบความสัมพันธ์ที่จะทาให้ทุกคนอยูร่ วมกันอย่าง
มีความสุ ข ก่อให้เกิ ดวัฒนธรรมในการอยู่รวมกัน สัมพันธ์กนั เกิ ดจารี ตประเพณี ระเบียบกฎเกณฑ์
และพิธีการต่างๆ เพื่อเป็ นแนวทางให้สมาชิ กในชุ มชนหรื อสังคมทั้งในรุ่ นปั จจุบนั และรุ่ นต่อไปใน
อนาคต ถือปฏิบตั ิ และสั่งสมต่อกันจนเกิดเป็ นภูมิปัญญา หรื อ “วัฒนธรรมชุมชน”
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สมศักดิ์ ศรี สันติสุข (2536) ได้ให้ความหมายของ “วัฒนธรรม” ว่าหมายถึง วิถีการดารงชี พ
ที่มนุ ษย์สร้างขึ้น ตามที่มนุ ษย์มีความสัมพันธ์กบั มนุ ษย์ มนุ ษย์กบั สังคม มนุ ษย์กบั สิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเป็ น
ระบบความรู ้ ความคิด หรื อความเชื่อจนเป็ นที่ยอมรับ และปฏิบตั ิสืบทอดกันมา เป็ นวิธีการ หรื อแบบ
แผน และมี การอบรมถ่ ายทอดไปสู่ สมาชิ กรุ่ นต่ อมา ตลอดจนมี การเปลี่ ยนแปลงให้เหมาะสม กับ
สภาพแวดล้อมของมนุษย์
งามพิศ สัตย์สงวน (2542) อธิ บายว่า “วัฒนธรรม” หมายถึง วิถีชีวิต หรื อชี วิตความเป็ นอยู่
ของมนุ ษย์ในทุกๆด้า น มนุ ษย์ในทุ กสังคมจะมี พฤติ ก รรมทางสัง คม แตกต่างกันไปตามประเพณี
วัฒนธรรม ถู กแสดงออกให้เป็ นแบบแผนพฤติกรรมต่างๆ มนุ ษย์ในสังคมจะมีพฤตกรรมในสั งคม
อย่างไร แบบแผน พฤติกรรม กฎเกณฑ์ต่างๆจะอยูเ่ บื้องหลัง
เสฐี ย ร โกเศศ (2505) ได้ อ ธิ บ ายว่ า ประเพณี เ ป็ นระเบี ย บ แบบแผน ประกอบด้ ว ย
องค์ประกอบ 4 ประการ คือ
1. แนวคิ ด (Ideal) คื อหลัก การความเชื่ ออันเปรี ย บเหมื อนปรั ช ญาแห่ ง สั ง คมนั้นๆ ซึ่ ง
แนวคิดเหล่านี้ เป็ นที่ยอมรับและเชื่ อถื อกันมานานหลายชัว่ คนว่าเป็ นสิ่ งที่ ดีงาม ที่ตอ้ งทาเพื่อความ
สงบสุ ข และความเป็ นสิ ริมงคลของบุคคล ครอบครัว และสังคม
2. พิ ธี ก รรม (Ritual) เป็ นแบบแผนของกิ จ กรรมเพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามแนวคิ ด (Ideal)
พิธีกรรมแต่ละพิธีกรรม มีวิธีเฉพาะกิ จซึ่ งไม่เหมือนกัน และจะมีเจ้าพิธีกรรม คือผูท้ ี่ดาเนิ นการตาม
กรรมวิธี ได้แก่ พระภิกษุ ฯลฯ เป็ นผูด้ าเนิ นพิธีกรรมไปสู่ จุดมุ่งหมายอย่างมีแบบแผน และมีกรรมวิธี
คือ กระบวนการ จัดพิธีกรรมนั้นๆ
3. สมาชิ ก (Member) ในกิ จ กรรมประเพณี แ ต่ ล ะอย่า งจะต้อ งมี ส มาชิ ก ที่ เ ข้า ใจในกิ จ
ประเพณี
4. การเฉลิมฉลอง (Celebration) ทั้งนี้ กิจกรรมของประเพณี บางอย่าง อาจมีองค์ประกอบ
ขึ้นอยูก่ บั รู ปแบบของแต่ละประเพณี สาหรับแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมชุมชนนั้น ได้มีผใู ้ ห้ความหมาย
ความสาคัญ ตลอดจนลักษณะของวัฒนธรรมและประเพณี ชุมชนไว้ดงั นี้
สุ รพล โต๊ะสี ดา (2556) วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริ ญของมวลมนุษย์ที่พฒั นาอย่างต่อเนื่ อง
เช่น เรื่ องความคิด เรื่ องความรู ้สึก ความเชื่ อให้เกิดวัฒนธรรมโดยสามารถเห็นได้จากพฤติกรรมในวิถี
ชีวติ และสังคมรวมถึงผลที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ วัฒนธรรมมีลกั ษณะเฉพาะและมีลกั ษณะสากล
เปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิ ยม วัฒนธรรมปั จจุบนั ที่ดีความมีความสอดคล้องกับความเป็ นสากล แต่มี
รากฐานของวัฒนธรรมตนเองอย่างมีคุณค่า
สุ พตั รา สุ ภาพ (2541: 100-106) ได้ให้ความหมายของ “วัฒนธรรมชุ มชน” ไว้ว่า หมายถึง
ลักษณะที่แสดงความเจริ ญงอกงาม ความเป็ นระเบียบ ความกลมเกลียว ความก้าวหน้าของชาติ และ
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ศีลธรรมอันดีงามของประชาชนแต่ละชุมชน หรื อสังคมนั้นๆ และมีความหมายครอบคลุมถึงทุกสิ่ งทุก
อย่างอันเป็ นแบบแผนในการคิดการกระทา ที่แสดงออกถึงวิชีวิตมนุษย์ในสังคมของกลุ่มใด กลุ่มหนึ่ ง
หรื อสังคมใดสังคมหนึ่ง โดยมีการสร้างระเบียบกฎเกณฑ์ วิธีการในการปฏิบตั ิ ระบบความเชื่อ ค่านิยม
ความรู ้ และเทคโนโลยีต่างๆ ในการควบคุมและใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ
นอกจากนี้ สุ พ ตั รา สุ ภ าพ ยัง ได้อ ธิ บ ายลัก ษณะของวัฒ นธรรมและองค์ป ระกอบของ
วัฒนธรรมไว้ ดังนี้
1. เป็ นสิ่ งที่ได้มาโดยการเรี ยนรู ้ เกิดจาการใช้ปัญญาที่มีอยูใ่ นตัวมนุษย์ คิดสร้างสรรค์ และ
เปลี่ยนแปลงลักษณะทางธรรมชาติ ให้เหมาะกับการดารงชีพที่ดีมีสุข และมีการถ่ายทอดที่กระทาพ่าน
กระบวนการจากพ่อแม่สู่ลูกหลาน หรื อลูกหลานสู่ พอ่ แม่ ซึ่ งมิใช่เป็ นการถ่ายทอดทางชีวภาพ
2. เป็ นมาดกทางสังคม ที่เกิดจากการประพฤติปฏิ บตั ิร่วมกัน เป็ นแนวทางเดียวกัน อย่าง
ต่อเนื่ องของคนในสังคม ซึ่ งอาจเป็ นสิ่ งประดิษฐ์คิดค้นขึ้นใหม่ หรื อรับเอาสิ่ งที่เผยแพร่ มาจากสังคม
อื่ น และมี ก ารเรี ย นรู ้ ย อมรั บ ของคนในสั ง คม รวมทั้ง มี ก ารสื บ ทอดต่ อเนื่ องกันมาจากอดี ต จนถึ ง
ปัจจุบนั
3. เป็ นวิถีชีวติ มนุษย์ วัฒนธรรมเป็ นวิถีการดาเนิ นชีวิตของสังคม รวมทั้งเป็ นแบบแผนใน
การประพฤติปฏิบตั ิ และการแสดงออกซึ่ งความรู ้ สึกนึ กคิ ด ในสถานการณ์ ต่างๆที่สมาชิ กในสั งคม
เดียวกันสามารถรับรู ้ร่วมกัน บุคคลที่อยูใ่ นวัฒนธรรมมักจะประพฤติปฏิบตั ิไปตามวัฒนธรรมนั้น และ
จะมีพฤติกรรมคล้ายๆกับคนอื่นในสังคมเดียวกัน
4. เป็ นสิ่ งที่เปลี่ ยนแปลงไม่คงที่ ต้องมีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุ งเสริ มสร้างเพื่ อให้
เหมาะสม และสนองความต้องการของสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัย
สรุ ปความหมายของวัฒนธรรม หมายถึง ทุกสิ่ ง ทุกอย่างที่มนุษย์สร้างขึ้นมา นับตั้งแต่ภาษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา กฎหมาย ศิลปะ จริ ยธรรม ตลอดจนวิทยาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ
อาจกล่าวได้วา่ วัฒนธรรมเป็ นเครื่ องมือที่มนุ ษย์ คิดค้นขึ้นมาเพื่อช่วยให้มนุ ษย์สามารถดารงอยูต่ ่อไป
ได้ เพราะการจะมี ชีวิตอยู่ในโลกนี้ ได้มนุ ษย์จะต้องรู ้ จกั ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ และจะต้องรู ้ จกั
ควบคุ ม ความประพฤติ ข องมนุ ษ ย์ด้ว ยกัน วัฒ นธรรม คื อ ค าตอบที่ ม นุ ษ ย์ใ นสั ง คมคิ ด ขึ้ น มาเพื่ อ
แก้ปัญหาเหล่านี้
5.5 องค์ ประกอบของวัฒนธรรม
วัฒนธรรมเป็ นผลจากการที่มนุ ษย์ได้เข้าควบคุมธรรมชาติและพฤติกรรมของมนุ ษย์ทาให้
เกิ ดการจัด ระเบี ยบทางสังคม ระบบความเชื่ อ ศิ ลปกรรม ค่านิ ยมและวิทยาการต่าง ๆ จึ งอาจแยก
อธิบายองค์ประกอบ ของวัฒนธรรมได้ดงั นี้ (สุ พตั รา สุ ภาพ, 2541)
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1. องค์วตั ถุ (Instrumental and Symbolic Objects) ได้แก่วฒั นธรรมที่มีรูปร่ างสามารถจับ
ต้องได้ เช่นเครื่ องมือเครื่ องใช้ในระบบเกษตรกรรม หรื อระบบอุตสาหกรรม ผลผลิตของมนุษย์ในทาง
ศิ ลปกรรม ฯลฯ และวัฒนธรรมที่ ไม่มีรูปร่ างจับต้องไม่ได้ เป็ นเครื่ องมื อแสดงถึ งสัญลักษณ์ ได้แก่
ภาษา และตัวเลข ฯลฯ
2. องค์กร (Organization) ได้แก่องค์กร สถาบัน สมาคม หรื อสโมสร ซึ่ งได้จดั ตั้งขึ้นอย่าง
มีระเบียบแบบแผน และเป็ นระบบ มีกฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ วิธีการดาเนินการและวัตถุประสงค์ที่
แน่นอน เช่นครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ เป็ นต้น
3. องค์พิธีการ (Usages) ได้แก่ขนบธรรมเนี ยมประเพณี ซ่ ึ งแสดงออกในรู ปของพิธีกรรม
ต่างๆเช่นประเพณี การโกนผมไฟ พิธีการสมรส พิธีการตั้งศพ เป็ นต้น
4. องค์มิติ (Concepts) ได้แก่ความเชื่อ ความคิด ความเข้าใจ และอุดมการณ์ต่างๆ เช่นความ
เชื่อในพระเจ้าองค์เดียวกัน
กิ่งแก้ว มรกฎจินดา (2550 หน้า 27) ได้จาแนกประเภทของวัฒนธรรมตามความคิดของนัก
สังคมวิทยา และนักมานุษยวิทยาส่ วนใหญ่ โดยแบ่งวัฒนธรรมออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆได้แก่
1.วัฒนธรรมด้านวัตถุ แบ่งเป็ นวัฒนธรรมที่เป็ นสิ่ งที่เป็ นรู ปร่ าง ได้แก่ สิ่ งของหรื อวัตถุ ที่
มนุษย์ได้ประดิษฐ์คิดค้นเสร้างขึ้น เช่นเครื่ องมือ เครื่ องใช้ต่างๆ
2. วัฒนธรรมที่ไม่ใช่ วตั ถุ เป็ นวัฒนธรรมที่เน้นสิ่ งที่เป็ นนามธรรม ได้แก่ ภาษา ความคิด
ความเชื่อ ค่านิยม และประเพณี ต่างๆ
อย่างไรก็ตามนักสังคมวิทยา และนักมานุ ษยวิทยาบางท่านได้แบ่งวัฒนธรรมออกเป็ น 7
ประเภท ดังนี้
1. ภาษา
2. ศาสนา และอุดมการณ์ เป็ นวัฒนธรรมที่ ก าหนดจุ ดมุ่ง หมายในการดาเนิ นชี วิต ของ
มนุษย์
3. ระบบเศรษฐกิจ เป็ นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตการแลกเปลี่ยน และบริ โภคของ
ประชากรในสังคม เพื่อให้ได้รู้จกั จัดการสิ่ งต่างๆเหล่านั้นให้ดีที่สุดภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่
4. จริ ยธรรม เป็ นวัฒนธรรมที่วางระเบียบ กฎเกณฑ์ในสังคมให้สมาชิกได้ปฏิบตั ิตามเพื่อ
ความสุ ข ภายในสังคม
5. ค่านิยม เป็ นวัฒนธรรมที่แสดงถึงค่านิยมที่กาหนดพฤติกรรมมนุษย์
6. อานาจ เป็ นวัฒนธรรมที่ได้กาหนดวิธีการปกครอง และได้ใช้อานาจให้เหมาะสมภายใน
สังคม
ฉัตรทิ พ ย์ นาถสุ ภา (2541) ได้อธิ บ ายว่า “วัฒนธรรมชุ มชน” คื อ วิญญาณชุ มชน ระบบ
ความคิ ด ระบบคุ ณค่า อุ ดมการณ์ ที่ ชุมชนได้ต้ งั ไว้ โดยมี การกลัน่ กรองสื บทอดต่อเนื่ องกันมา ซึ่ ง
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วัฒนธรรมหมู่บา้ น หรื อวัฒนธรรมชุ มชนของประเทศไทย จะมี ความสัมพันธ์ กบั สิ่ งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ ถิ่นฐาน วิถีการดาเนินชีวติ และลักษณะสาคัญคือ
1. ให้ความสาคัญกับผลประโยชน์ร่วมกันของชุมชน
2. ให้ความสาคัญกับสถาบันครอบครัว เครื อญาติ และชุมชนขนาดเล็ก
3. สมาชิกในชุมชนมีความผูกพัน มีน้ าใจช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน อยูร่ ่ วมกันเหมือนพี่นอ้ ง เครื อ
ญาติ
ฉัตรทิพย์ นาถสุ ภา (2540, 9-10) กล่าวว่าวัฒนธรรมชุ มชน จะคงอยู่ได้ตอ้ งมีองค์ประกอบ
สาคัญ ได้แก่
1.ต้องมีการผลิตหรื อทาซ้ า
2.ต้องมีองค์กรทางสังคมที่สนับสนุ น คือ ต้องช่ วยอนุ รักษ์รักษาไว้ให้คงอยู่ รวมทั้งต้อง
สนับสนุนให้มีรูปแบบองค์กรทางสังคมอยูด่ ว้ ยเพื่อเอื้อต่อการคงอยูข่ องวัฒนธรรมชุมชน
3.อาจมีการปรับปรุ งส่ วนที่กา้ วหน้าของวัฒนธรรมพื้นบ้าน เพื่อมีพลวัต
4.มีการสื บทอดทางวัฒนธรรม
สรุ ป “วัฒนธรรมชุ ม ชน” แนวคิ ดใหญ่ อยู่ที่ ค วามเชื่ อมั่นและการส่ ง เสริ ม ศัก ยภาพของ
ชาวบ้านผูซ้ ่ ึ งได้รับผลของการพัฒนา ว่าสามารถฟื้ นฟู ดารงอยู่เพื่อพัฒนาตนเองได้บนพื้นฐานทาง
ความเชื่ อ การสัมพันธ์ ในชุ มชน และ ภู มิปัญญาท้องถิ่ น ซึ่ งเป็ นวัฒนธรรมของตนเอง ซึ่ งเป็ นการ
พัฒนาที่สวนกระแสกับระบบทุนยุคโลกาภิวตั น์ ซึ่ งรัฐเคยใช้เป็ นหลักในการพัฒนาประเทศมาก่อน
หน้านี้ โดยหลงลืมศักยภาพของชาวบ้าน ทาให้ชาวบ้านเข้าสู่ วงจรของความทุกข์ยากตกเป็ นทาสของ
ระบบทุนนิ ยมจากการที่รัฐส่ งเสริ มมาเกือบ 4 ทศวรรษของการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและ
สังคมแห่งชาติ
5.6 วิถีเมืองเพชร
สังคมมนุ ษย์ทว่ั โลกมี โครงสร้ างที่ เหมือนกันอย่างหนึ่ งในการดารงอยู่ของสังคม คื อการ
จัดระบบวัฒนธรรมหรื อปทัสถานทางสังคมเป็ นสถาบันสังคมที่สาคัญของชีวิต สังคมมนุษย์มีสถาบัน
ครอบครัวและเครื อญาติ สังคมเศรษฐกิจ สถาบันทางการศึกษา สถาบันปกครอง สถาบันนันทนาการ
และสถาบันศาสนา สถาบันเหล่านี้ เกี่ยวพันธ์และเกี่ยวข้องกันอยูต่ ลอดเวลา ในช่วงหนึ่ งๆของมนุ ษย์
แต่ละคนจะต้องประสบและสัมพันธ์กบั สถาบันเหล่านี้แทบทุกสถาบัน แม้มนุษย์จะเป็ นสัตว์ที่โหดร้าย
เห็นแก่ตวั โอ้อวด รักสวยรักงาม ชอบคิดฝัน และเป็ นศัตรู กบั ตัวเอง แต่มนุษย์ก็ยงั เป็ นสัตว์สังคม จึงมี
ความรัก ความเมตตาเพื่อเพื่อนมนุ ษย์ดว้ ยกันมนุ ษย์จึงได้ชื่อว่าสัตว์ประเสริ ฐ รู ้ จกั ใช้เหตุผลในทาง
สังคม การเมื อง ปรั ชญา แนวคิ ด ค่านิ ยม และในทางวัฒนธรรมอื่ นๆ ทั้งนี้ มนุ ษย์ย่อมเกี่ ยวข้องกับ
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วิทยาการต่างๆ นั้นย่อมเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะมนุ ษย์มีความอยากรู ้ อยากเห็น เมื่อเป็ นเช่นนั้น
ผลกระทบย่อมเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในปั จจุบนั นี้
วัฒนธรรมนั้นมนุษย์สร้างมาได้โดยอาศัยเหตุปัจจัย สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เป็ นสาคัญ
เช่นบรรดาเครื่ องใช้ไม้สอย อาหาร เสื้ อผ้า อาคารบ้านเรื อน ล้วนทาขึ้นจากสิ่ งใกล้ตวั ที่เป็ นธรรมชาติ
แทบทั้งสิ้ น ส่ วนการปรุ งอาหาร เสื้ อผ้า หรื อเครื่ องใช้ เกิดขึ้นมาได้จากความคิดมนุษย์ ซึ่งเป็ นเรื่ องราว
ของความเชื่ อและศาสนา ประเพณี ที่ดีงามและจิตใจที่ละเอียดอ่อน ผ่านการอบรมมาเป็ นอย่างดี ของ
คนไทย เราจะสังเกตได้ว่าวัฒนธรรมต่างๆ จะเป็ นมรดกตกทอดมาแต่โบราณ คตินิยมในสังคมไทย
เป็ นแนวคิดที่เสริ มสร้างคุณงามความดี ความรักในเพื่อนมนุษย์ ความเป็ นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน และความ
มีอิสรเสรี อันเป็ นรากฐานแนวทางประพฤติ ข้อบังคับ กฎระเบียบ ประเพณี และศิลปะ ที่สามารถเห็น
เป็ นรู ปลักษณ์ ได้แก่ การแต่งกาย อาหารการกิ น เครื่ องใช้ไม้สอย บ้านเรื อน ที่อยู่อาศัย มารยาททาง
สังคม ธรรมเนียม พิธีกรรม ผลงานทางด้านศิลปกรรม ที่สร้างคุณค่าในการใช้สอยในชี วติ ประจาวัน มี
ความงดงามเป็ นเอกลักษณ์อย่างไทย ที่เราชาวไทยควรภูมิใจ ผลงานทางวัฒนธรรมไทยเป็ นอย่างมาก
จึงอาจกล่าวได้ว่า วัฒนธรรม คือ พฤติกรรม วาจา ท่าที และกิ จกรรมท รวมถึ งของที่ผลิ ตได้มาจาก
กิ จกรรม ซึ่ งทั้งหมดเป็ นการแสดงออกของใจ วัฒนธรรมจะประจักษ์แก่สายตาเราได้ก็ที่ตวั ตน และ
สิ่ งของที่คนได้สร้างขึ้นเท่านั้น (เสฐียรโกเศศ, 2554)
วิถีไทยจึงหมายถึง แนวทางการดาเนินชีวติ ของคนไทยตั้งแต่เกิดจนตาย วิถีไทยจึงเป็ นแหล่ง
รวมความรู ้ เรื่ องสังคม วัฒนธรรม ความเป็ นอยู่ ภูมิปัญญาของคนไทย การประพฤติปฏิบตั ิ การศึกษา
อบรม และการสื บทอดวัฒนธรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั วิถีไทยได้แก่
1. ขนมธรรมเนียมประเพณี
2. การเล่นพื้นบ้าน รวมไปถึงละคร ระบา การเล่นของเด็ก
3. ศิลปะ สถาปัตยกรรม และงานฝี มือ
4. นิทาน ตานาน ประวัติ เพลง ภาษิต ปริ ศนาคาทาย
5. ความเชื่อ โชคลาง ภาษา วัฒนธรรม
6. งาน อาชีพ เครื่ องมือทามาหากิน
7. การท่องเที่ยว และพักผ่อนหย่อนใจ
8. อาหาร เครื่ องนุ่มห่ม
คนเมืองเพชรอาศัยและเติบโตมาท่ามกลางวิถีชีวิต และความเป็ นไปของสังคมเมืองเพชร ได้
เห็นสภาพความเป็ นจริ งของธรรมชาติ และวิถีชีวิตที่เป็ นแบบเมืองเพชร ซึ่ งต่างมีความเชื่ อมโยงเป็ น
เหตุ เป็ นผลต่อกัน แสดงให้เห็ นถึ งกระแสความสัมพันธ์ เชื่ อมโยงระหว่างธรรมชาติ ของจิ ตใจและ
พฤติ กรรม สังคม องค์กร และวัฒนธรรมชุ มชน ซึ่ งปรากฏเป็ นตัวตน เป็ นแหล่ งทรั พยากรทางภู มิ
ปั ญญาทั้งระดับครอบครัว และโดยเฉพาะวัดเป็ นแหล่งคาสอนทางพระพุทธศาสนามีท้ งั คุณธรรมและ
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จริ ยธรรมซึ มซับหยัง่ รากฝังลึกในพื้นฐานของสังคมเมืองเพชร แม้ในยุคปั จจุบนั ที่มีความเจริ ญทางด้าน
เทคโนโลยี นามาซึ่ งความเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ผูค้ นเปลี่ยนแปลงจากสังคมเล็กๆไปเป็ น
สังคมที่มีขนาดใหญ่ข้ ึน ซึ่ งเหตุการณ์น้ ีคนเมืองเพชรเห็นว่าไม่มีความจาเป็ นใดๆที่จะต้องสยบยอมกับ
วัฒนธรรมแบบใหม่ ๆ ที่ จะมาฉี ก แบบแผนอันงดงามของวิถีชี วิตแบบสัง คมชนบทของเขาทิ้งไป
พร้ อมกับสร้ างความพร่ ามัวของคุ ณค่าชี วิตอันแท้จริ ง ผูว้ ิจยั จึงต้องการที่จะพัฒนาการจัดการเรี ยนรู ้
อนุ รักษ์สืบทอดวิถีชีวิตและภูมิปัญญาของชาวเมืองเพชรเอาไว้ เพื่อสื บทอดความดี งามสู่ คนรุ่ นใหม่
และเยาวชนให้ระลึ กถึ งคุ ณค่าวัฒนธรรมดั้งเดิ มที่บรรพบุรุษได้ทิ้งไว้ให้ และพึ่งพาตนเองดารงชี วิต
แบบพอเพียงอย่างยัง่ ยืนมากขึ้น (เอื้อมพร โตภานุรักษ์กุล, 2554)
เพชรบุรี ได้ชื่อว่าเป็ นดินแดนแห่ ง ขนมหวาน น้ าตาลสด เป็ นดินแดนที่รุ่มรวยอารยธรรม
อี ก ทั้ง ทรั พ ย์ใ นดิ น สิ นในน้ า ตลอดจนช่ า งฝี มื อหลายสิ บ แขนงจนเมื องเพชรได้ชื่ อว่า เป็ นเมื อ งที่
รวบรวมงานช่างฝี มือโบราณมากที่สุดแห่ งหนึ่ ง กระทั้ง “สกุลช่างเมืองเพชร” เป็ นที่ติดปากของผูค้ น
ทัว่ ประเทศ ถึ งความประณี ตงดงามของศาสตร์ และศิลป์ แห่ งเชิ งช่ าง ไม่ว่าจะเป็ นงานประติมากรรม
หรื อนาฏศิลป์ ที่อยูค่ ู่แม่น้ าเพชรมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ผลงานอันอ่อนช้อยวิจิตรตระการตาที่ปรากฏแก่
สายตาคนทัว่ ไป มาจากพื้นฐานวิถีชีวิตของคนเพชรบุรีที่มีความสัมพันธ์กบั ธรรมชาติอย่างแนบแน่ น
จากอาชีพการเกษตร อันเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับ ดิน น้ า และอากาศ ถ้าปี ไหนฝนตกตามฤดูกาลพืชผลก็
จะเจริ ญงอกงาม ผลผลิ ตที่ ได้อุดมสมบู รณ์ ถ้าปี ไหนแห้งแล้งพืชผลก็จะเสี ยหาย ธรรมชาติ จึงเป็ น
ตัวกาหนดวิถีชีวิตของคนเพชรบุรีเป็ นอย่างมาก ไม่ว่าจะทาอะไร เมือไหร่ จะกิ นอะไร ก็ตอ้ งขึ้นกับ
ธรรมชาติ คนเมืองเพชรจึงมีความเชื่อเรื่ องการบูชาแม่โพสพ ซึ่ งเป็ นผูค้ อยดูแลต้นข้าวให้งอกงามใคร
ที่ บู ช ากราบไหว้แม่ โพสพแล้วจะท าให้ผูน้ ้ ันร่ า รวยอุ ดมสมบู รณ์ ในน้ า มี ปลา ในนามี ข ้า ว และต้น
ตาลโตนด ที่กลายมาเป็ นขนมหวานอันเลื่องชื่ อของคนเมืองเพชร ที่มีรสชาติที่หอมหวานไม่เหมือน
ใคร เมือคนเมืองเพชรอุดมสมบูรณ์เพียบพร้อมด้วยข้าวปลาอาหารแล้ว สมองก็แล่นร่ างกายก็แข็งแรง
เมื่อหมดฤดู เก็บเกี่ ยวแล้ว มันสมองสติปัญญาก็ทุ่มเทไปกับงานศิลปวัฒนธรรมอย่างเต็มที่ จนทาให้
เมืองเพชรบุรีได้รับการกล่าวขานว่า “เป็ นอยุธยาที่มีชีวิต” สังเกตได้จากวัดวาอาราม โบราณสถานที่มี
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ มีศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นด้วยช่างสิ บหมู่ หัตถกรรม และการแสดงพื้นบ้าน
ที่มีความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ มีวถิ ีชุมชนที่สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น มีธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
ทั้งป่ าเขา แม่น้ า และทะเล มีแม่น้ าเพชรที่ถือว่าเป็ นแม่น้ าศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นทุกพื้นที่ในเมืองเพชรบุรีจึงมี
กิจกรรมที่สร้างสรรค์ ในยามว่างจากการทานา ซึ่ งคนเมืองเพชรใช้เวลาร่ วมกัน สานสัมพันธ์ครอบครัว
แสดงออกซึ่ งจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ ไปพร้อมๆกับการเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาวิถีชีวิตเมืองเพชรทา
ให้ค นเมื อ งเพชรมี เ อกลัก เฉพาะตนที่ ไ ม่ เ หมื อ นใคร ด้ว ยรั ฐ บาลนโยบายเร่ ง แก้ไ ขปั ญ หาวิ ก ฤต
เศรษฐกิ จในประเทศ ที่ มี ผ ลกระทบจากต่ า งประเทศโดยก าหนดให้หน่ วยงานสั ง กัดกรมพาณิ ชย์
ดาเนิ นงานจัดท าแผนโครงการขับ เคลื่ อนแผนพัฒนาเศรษฐกิ จเชิ งสร้ า งสรรค์เพื่ อสร้ า งมู ลค่าทาง
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เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวอย่างบูรณาการ เพื่อให้เกิดความเชื่ อมัน่ แก่ภาคประชาชน และเอกชนใน
การบริ โภคและการลงทุน
กรมทรั พ ย์สิ นทางปั ญญา กระทรวงพาณิ ชย์ตระหนัก ถึ งความส าคัญในการกระตุ ้นและ
ส่ งเสริ มให้คนไทยตื่นตัวและสร้างสรรค์นวัตกรรม และการจัดการธุ รกิจในรู ปแบบใหม่โดยนาเอาภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นไทย ให้สามารถนามาใช้ประโยชน์ในเชิ งพาณิ ชย์รวมถึงการนาไปใช้ประโยชน์ให้เกิด
การกระตุ ้นเศรษฐกิ จก่ อให้เกิ ดการสร้ า งงานสร้ า งรายได้ใ ห้ก ับ ภาคประชาชนในทุ ก ภู มิ ภาคของ
ประเทศไทยจึงจัดให้มีโครงการเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้ างสรรค์ทวั่ ประเทศไทย และคัดเลื อกเป็ น
เมื องต้นแบบเศรษฐกิ จสร้ า งสรรค์จ ากจัง หวัดที่ มี ค วามโดดเด่ น ทางภู มิ ปั ญ ญา ศิ ล ปวัฒนธรรมที่
สามารถนาไปพัฒนาสร้ างจุ ดเด่ นให้แก่ สิ นค้า หรื อการบริ การของจัง หวัด และสร้ างรายได้ใ ห้ก ับ
ท้องถิ่ นและประเทศชาติ ไ ด้ ประมาณ 10 จัง หวัด ทัว่ ภู มิ ภาคของประเทศ เช่ น สุ โขทัย เพชรบุ รี
สุ พรรณบุรี และสุ ราษฏร์ธานี เป็ นต้น
จังหวัดเพชรบุรีได้รับการพิจารณาคัดเลือกจังหวัดต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ “เมืองเพชร
เมืองตาลโตนด” ขึ้นเพื่อให้เกิ ดการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ เบื้องต้น แบบเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ “เมือง
เพชร เมืองตาลโตนด” ไปสู่ การปฏิ บตั ิให้เกิดผลสัมฤทธิ์ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล และ
เพื่อมุ่งไปสู่ เมื องต้นแบบเศรษฐกิ จสร้ า งสรรค์อย่า งสมบู รณ์ จังหวัดเพชรบุ รีจึงได้จดั ทาแผนยุท ธ์
ศาสตร์ เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative City) จังหวัดเพชรบุรี “เมืองเพชร เมืองตาลโตนด”
ขึ้นโดยวางแผนยุทธศาสตร์ 4 ประการ เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (จังหวัดเพชรบุรี, 2555:1) คือ 1.ส่ งเสริ ม
การปลูกตาลโตนด 2.เพิ่มมูลค่าเพิ่มจากตาลโตนด 3.วิจยั และพัฒนาใช้ประโยชน์จากตาลโตนดให้คู่
กับจังหวัดเพชรบุรีตลอดไปชัว่ ลูกชัว่ หลาน และนารายได้มาสู่ ชุมชนจังหวัดเพชรบุรี อย่างยัง่ ยืนมัน่ คง
5.7 แนวทางการพัฒนา เพื่อเป็ นเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างสมบูรณ์
1. บรรจุ เ รื่ องเมื อ งต้น แบบเศรษฐกิ จ สร่ า งสรรค์ ไ ว้ใ นยุ ท ธศาสตร์ นโยบาย และ
งบประมาณของจังหวัดเพชรบุรี
2. วางแผนกลยุ ท ธ์ แผนแม่ บ ท แผนธุ ร กิ จ แผนปฏิ บ ัติ ง าน และระบบบริ ห าร เพื่ อ
ขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างสร้างสรรค์และยัง่ ยืน
3. จัดหางบประมาณในการพัฒนาเมืองเพชรบุรี ให้เป็ นเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์
จากภาครัฐและเอกชน ท้องถิ่น ฯลฯ
4. จัดทาประชาพิจารณ์ เพื่อรี บฟั งความคิดเห็นและความต้องการของภาคประชาชนใน
จังหวัด ต่อการเป็ นเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Road Map ในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) (จังหวัดเพชรบุรี, 2555: 24) จัดตั้งคณะทางาน
ขับเคลื่อนโครงการเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สารวจและศึกษาหาข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวข้องกับ
ธุ รกิจตาลโตนด จัดทาฐานข้อมูลที่ได้โดยรวบรวมองค์ความรู ้จากปราชญ์ชาวบ้าน พร้อมมอบโล่และ
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ใบประกาศเกียรติคุณ เสริ มสร้างบุคลากรที่มีความรู ้เกี่ยวข้องกับธุ รกิจตาลโตนด การเก็บเกี่ยวผลผลิต
อย่างปลอดภัยด้านพัฒนารู ปแบบตาลโตนด จัดทากิจกรรมแข่งขันขึ้นตาล เฉาะตาล โก่งคอตาล หรื อ
พับคอม้า แรลลี่ ตาล เย็บตับตาล จัดทากิ จกรรมด้านภาษาเพื่อรองรับประชาคมอาเซี ยน จัดประกวด
ผลิ ตภัณฑ์ที่เกิ ดจากตาลโตนดประกวดตาลผลใหญ่ และรวมกลุ่มชุ มชน และผูป้ ระกอบการเกี่ยวกับ
ธุ รกิ จตาลโตนด ส่ ง เสริ ม การปลู ก ตาลโตนด โดยสร้ า งเครื่ อ งมื อทุ่ น แรงในการเก็ บ เกี่ ย วผลิ ต ผล
ตาลโตนด ส่ ง เสริ ม การปลู ก ผยอม ต้น เคี่ ย ม เพื่ อ ใช้ใ นการรั ก ษาผลผลิ ต ที่ ไ ด้ ส่ ง เสริ ม การปลู ก
ตาลโตนดให้เป็ นสัญลักษณ์ เมื องเพชรและให้เป็ นอาชี พ ของประชาชนจังหวัดเพชรบุ รี การสร้ าง
มูลค่าเพิ่มจากตาลโตนด โดยส่ งเสริ มให้มีการจัดตั้งเครื อข่าย Cluster ตาลโตนดส่ งเสริ มและพัฒนาการ
แปรรู ปตาลโตนดให้หลากหลาย นาผูป้ ระกอบการเข้าร่ วมงานแสดงสิ นค้าทั้งใน และต่างประเทศ จัด
เจรจาการค้ากับผูผ้ ลิต/ผูค้ า้ ส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์จากทุกส่ วนของตาลโตนด สู่ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สร้างมูลค่าให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้ทราบถึงประโยชน์จากการบริ โภคผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด เช่นสารต้าน
อนุ มู ล อิ ส ระเป็ นต้น วิจ ัย และพัฒ นาการใช้ ป ระโยชน์ ข องตาลโตนดโดยส่ ง เสริ ม การวิ จ ัย และ
พัฒนาการใช้ประโยชน์ทุกส่ วนของตาลโตนด รณรงค์ให้ความรู ้ และประชาสัมพันธ์โครงการเมือง
ต้นแบบเศรษฐกิ จสร้างสรรค์ “เมืองเพชร เมืองตาลโตนด” ที่เกี่ยวข้องกับตาลโตนดทุกโครงการ ให้
ประชาชนทัว่ ไปให้เห็ นความส าคัญ และประโยชน์ของตาลโตนด และสนใจจะประกอบอาชี พ
เกี่ ยวกับตาลโตนด ซึ่ งเกี่ ยวกับเมื องเพชรบุ รี และวิถีของคนเพชรบุ รีอย่างแยกกันไม่ออก ส่ งเสริ ม
พัฒนาสวนตาลโตนด ให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ ครบวงจรโดยการปรับปรุ งพัฒนาสวนตาลโตนด ตัวอย่าง
เศรษฐกิ จสร่ างสรรค์ของคุ ณลุ งถนอม ตาบลถ้ ารงค์ อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุ รี ให้เป็ นแหล่ ง
ท่องเที่ยวการเกษตร และจัดทา Home Stay รองรับนักท่องเที่ยวที่สนใจ เรื่ องของตาลโตนด จัดงาน
“วันตาลโตนดเมืองเพชร” ระดับประเทศ เชื่ อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในเพชรบุรีโดยเริ่ มต้นจาก
สวนตาล ไปสู่ แหล่ งท่องเที่ ยวอื่ นๆในจังหวัดถนนสายวัฒนธรรมต่างๆ สอดแทรกวิถีชีวิตเกี่ ยวกับ
ตาลโตนด เช่ นการกวนน้ าตาลใส ทาน้ าตาลงุ น กระแช่ (น้ าตาลเมา) ฟื้ นฟูวฒั นธรรมประเพณี การ
แสดงที่เกี่ยวข้องกับตาลโตนด เข้าไปยังสถานที่ศึกษาในพื้นที่ เช่นการเต้นราทาตาล เป็ นต้น โครงการ
เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จะเป็ นตัวอย่างหนึ่ งในการสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิ จให้กบั เมื อง
เพชร และสร้างภาพลักษณ์ให้กบั สังคมไทย ในวันนี้ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวตั น์ คน
เมืองเพชรยังคงยืนหยัดต้านกระแสธารแห่งยุคสมัยที่ถาโถมเข้าสู่ เมืองเล็กๆอย่างไม่หยุดยั้ง แม้น้ าเพชร
ซึ่ งเคยเป็ นเส้นเลื อดใหญ่หล่อเลี้ยงผูค้ นริ มฝั่งแม่น้ า ก็เริ่ มแห่ งขอดและสกปรกลงเรื่ อยๆ เช่นเดียวกับ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ค่อยๆจืดจางลงในความรู ้สึกของลูกหลานเมืองเพชรเอง แต่ก็มีคนเมืองเพชร
อีกจานวนไม่นอ้ ยที่ตอ้ งการริ เริ่ มฟื้ นฟูคืนชี วิตให้กบั แม่น้ าเพชรให้ไหลริ นใสสะอาดเหมือนที่พ่านมา
รวมทั้งมุ่งมัน่ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวติ อันดีงามเพื่อสื บทอดแก่ลูกหลานเมืองเพชรรุ่ นต่อไป
ในอนาคต
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สรุ ป คนเมื อ งเพชร มี วิ ถี ชี วิ ตี่ ส อดคล้อ งกับ สภาพสิ่ ง แวดล้อ มทางธรรมชาติ ข องพื้ น ที่
ประการแรก คนเมื องเพชรมี วิถี ชี วิตที่ สั ม พันธ์ ก ับ ตาลโตนด เนื่ องจากเพชรบุ รีมี ต้นตาลมากมาย
อย่างไรก็ตามปั จจุ บนั การทาน้ าตาลโตนดได้ลดน้อยลงไป แต่ก็ยงั พอพบเห็ นได้ในเขตอาเภอบ้าน
ลาด แต่วิถีชีวิตชาวนายังคงดารงต่อไป ทว่าชาวนาเมืองเพชรมีวิถีที่ต่างจากชาวนาที่อื่นๆ ตรงที่มีน้ า
อุดมสมบูรณ์ ทานาได้หลายครั้ง นอกจากนั้นยังทาไร่ ทาสวนผักและผลไม้ได้ตลอดปี อุดมสมบูรณ์ มี
ผลผลิตออกจาหน่ายเป็ นที่รู้จกั กันดี เช่น มะนาว กล้วย ละมุด และชมพู่เป็ นต้น คนเมืองเพชรยังเป็ น
พุทธศาสนิ กชนที่ศรัทธาพุทธศาสนา จนได้สมญานามว่าเป็ นแดนเมืองธรรมะ เพราะมีวดั วาอาราม
มากมายอยูค่ ู่เมืองเพชรบุรีมาตั้งแต่อดีต แสดงให้เห็นถึงความเจริ ญรุ่ งเรื องและอารยธรรมได้เป็ นอย่างดี
6. แนวความคิดเกีย่ วกับเครื อข่ าย
ในส่ วนนี้ผ้ ูวิจัยได้ นาเสนอแนวคิดเรื่ อง “เครื อข่ าย” ซึ่ งคนในชุ มชน และคนต่างชุ มชน
สมัครใจแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน หรื อทากิจกรรมร่ วมกัน ในลักษณะที่สมาชิ กในชุ มชน
ยังคงมีความเป็ นอิสระในการดาเนิ นกิจกรรมของตน การสร้างเครื อข่ายในศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนเป็ น
การทาให้บุคคลและชุ มชนที่กระจัดกระจายได้ติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการร่ วมมือ
กันด้วยความสมัครใจ อีกทั้งให้สมาชิกชุมชนในเครื อข่ายมีความสัมพันธ์กนั ฉันท์เพื่อนที่ต่างก็มีความ
เป็ นอิสระ มากกว่าสร้างการคบค้าสมาคมแบบพึ่งพิง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
ดังมีรายละเอียดต่ อไปนี้
6.1 แนวความคิดเกีย่ วกับเครื อข่ าย
ความหมายของเครื อข่ ายนั้นแม้ไม่ ได้มี การนิ ยามไว้อย่า งชัดเจน แต่ ก็ มี ผูใ้ ห้ค วามหมาย
“เครื อข่าย” ไว้อย่างมากมายดังต่อไปนี้
กาญจนา แก้วเทพ (2538) ได้ให้ความหมายว่า “เครื อข่าย” หมายถึง รู ปแบบหนึ่ งของการ
ประสานงานของบุคคล กลุ่ม หรื อองค์กรหลายๆองค์กรที่ต่างก็มีทรัพยากรของตนเอง มีเป้ าหมายมี
วิธี ก ารในการท างาน และกลุ่ ม เป้ า หมายของตนเอง บุ ค คลหรื อกลุ่ ม เหล่ า นั้นได้ป ระสานงานกัน
มีระยะเวลานานพอสมควร แม้อาจจะไม่มีกิจกรรมร่ วมกันอย่างสม่าเสมอก็ตาม แต่ก็มีการวางรากฐาน
ไว้(เปรี ยบเสมอมีการต่อสายโทรศัพท์เอาไว้) เมือฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งมีความต้องการที่จะขอความร่ วมมือ
จากกลุ่มอื่นๆเพื่อแก้ไขปั ญหา ก็สามารถติดต่อไปได้ในการเข้าร่ วมกับองค์กรเหล่านี้ ก็ยงั มีความเป็ น
เอกเทศอยู่ เพราะการเข้าร่ วมเป็ นเครื อข่ายเป็ นการเข้าร่ วมเพียงบางส่ วนขององค์กรเท่านั้น
Paul Starkey (1997) ให้ความหมาย “เครื อข่าย” ไว้ว่า กลุ่ มของคนหรื อองค์กรที่ สมัครใจ
แลกเปลี่ ยนข้อมูลข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน หรื อหากิ จกรรมร่ วมกัน ในลักษณะที่บุคคลหรื อองค์กร
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สมาชิกยังมีความเป็ นอิ สระในการดาเนิ นกิจกรรมของตน การสร้างเครื อข่ายเป็ นการทาให้บุคคลและ
องค์กรที่กระจัดกระจายได้ติดต่อขอข้อมูลข่าวสารและร่ วมมือกันด้วยความสมัครใจ อีกทั้งให้สมาชิก
ในเครื อข่ายมีความสัมพันธ์กนั ฉันเพื่อนที่ต่างก็มีความเป็ นอิสระมากกว่าการคบค้าสมาคมแบบพึงพิง
เสรี พงศ์พิศ.(2548) ให้คานิ ยาม “เครื อข่าย” ไว้ว่า เป็ นการรวมกลุ่ มของบุ คคลในชุ มชน
ระหว่างชุ มชน กลุ่ มกับกลุ่ม ชุ มชนกับชุ มชน โดยมี หลักยึดตามขอบเขตพื้นที่ ประเด็นเนื้ อหา และ
กระบวนการเรี ยนรู ้ ที่เป็ นหนึ่ งเดี ยว กระบวนการดังกล่าวเกิ ดจากท้องถิ่ น เหมาะสมกับท้องถิ่ นที่จะ
ช่วยให้บุคคลและชุ มชนสามารถดาเนิ นชี วิตอยูด่ ว้ ยองค์ประกอบที่สาคัญ คือ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน การ
ปฏิบตั ิแบบอย่างผูร้ ู ้ การอบรมส่ งสอนในบริ บทของสังคม คมนาคม แบบการติดต่อที่สะดวกยิง่ ขึ้นทา
ให้การไปมาหาสู่ ดูงาน การร่ วมทา ข้ามเขตแดนชุมชน อาเภอ จังหวัดและภาคเป็ นไปได้ง่าย
จากความหมายและคานิ ยามที่มีผใู ้ ห้ความหมาย พอจะสรุ ปได้วา่ “เครื อข่าย” (Network) คือ
การเชื่ องโยงของกลุ่ มคนหรื อกลุ่ มองค์กรเข้าด้วยกันด้วยความสมัครใจ ท่าจะแลกเปลี่ ยนข่าวสาร
ร่ วมกัน หรื อทากิ จกรรมร่ วมกัน โดยมีการจัดระเบียบโครงสร้ างของคนในเครื อข่ายด้วยความเป็ น
อิสระ เท่าเทียมกันภายใต้พ้นื ฐานของความเคารพสิ ทธิ เชื่อถือ เอื้ออาทรซึ่ งกันและกัน
จากคานิยามของเครื อข่าย ประกอบไปด้วยสาระสาคัญ 3 ประการ ดังนี้
1. ความสัมพันธ์ของสมาชิกในเครื อข่ายต้องเป็ นไปด้วยความสมัครใจ
2. กิจกรรมที่ทาในเครื อข่ายต้องมีลกั ษณะเท่าเทียมหรื อแลกเปลี่ยนซึ่ งกันและกัน
3. การเป็ นสมาชิ ก เครื อข่ายต้องไม่มีผลกระทบต่อความเป็ นอิสระหรื อความเป็ นเจ้าของตัง
เองของคนหรื อองค์กรนั้นๆ
การเชื่ อมโยงลักษณะเครื อข่าย ไม่ได้หมายถึงการจัดการให้คนมานัง่ “รวมกัน” เพื่อพูดคุย
สนทนากัน โดยไม่ได้ “ร่ วมกัน” ทาสิ่ งหนึ่งสิ่ งใด เปรี ยบเหมือนการเอาก้อนอิฐมากองรวมกัน ย่อมไม่
เกิดประโยชน์แต่อย่างใด การเชื่ อมโยงเข้าหากันอย่างเป็ นระบบ และก็ไม่ใช่เป็ นแค่การรวมกลุ่มของ
สมาชิ กที่มีความสนใจร่ วมกันเพียงเพื่อพบปะสังค์สรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเท่านั้น แต่จะต้อง
พัฒนาไปสู่ ระดับของการลงมือทากิ จกรรมร่ วมกันเพื่อให้บรรลุ เป้ าหมายร่ วมกัน และไม่ใช่การรวม
รวมรายชื่ อบุคคลที่มีความสนใจไว้ในมือเพื่อสะดวกแก่การติดต่อ การมอบหมายให้สมาชิ กแต่ละคน
หาสมาชิ กเพิ่มขึ้น ยิ่งได้รายชื่ อมามากก็ยิ่งทาให้เครื อข่ายใหญ่ข้ ึน การกระทาเช่นนี้ เปรี ยบเสมือนการ
ขยายถุ งใส่ อิฐให้โตขึ้ นเพื่อจะได้บรรจุ อิฐให้มากขึ้ น แต่กองอิ ฐในถุ งก็ยงั ว่างระแกะระกะขาดการ
เชื่อมโยงประสานกันอย่างมีระบบ
ดังนั้น เครื อข่ายต้องมีการจัดระบบให้กลุ่ มบุ คคลหรื อองค์กรที่ เป็ นสมาชิ ดาเนิ นกิ จกรรม
บางอย่างร่ วมกัน เพื่อนาไปสู่ จุดหมายที่พอ้ งต้องกัน ซึ่ งอาจเป็ นกิจกรรมเฉพาะกิจตามความจาเป็ น เมือ
ภารกิ จบรรลุ จุดมุ่ง หมายแล้ว เครื อข่ายอาจยุบสลายไป แต่ถ้ามี ความจาเป็ นหรื อมี ภารกิ จใหม่ อ าจ
กลับมารวมตัวกันได้ใหม่ หรื ออาจเป็ นเครื อข่ายที่ดาเนิ นกิ จกรรมบางอย่างต่อเนื่ องระยะยาวก็ได้การ
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รวมตัวเป็ นเครื อข่ายในลักษณะการแลกเปลี่ยน ต้องสกัดเอาส่ วนดีหรื อ จุดแข็งของแต่ละฝ่ ายมาเรี ยนรู ้
ร่ วมกัน เป็ นการผนึ กกาลัง (Synergy) ในลักษณะที่มากว่า 1+1 =2 แต่ตอ้ งเป็ น 1=1 > 2 เรี ยกว่าเป็ น
“พลังทวีคูณ” ผลลัพธ์ที่ได้จากการทางานเป็ นเครื อข่ายต้องดี กว่าผลรวมที่เกิ ดจาการปล่อยให้ต่างคน
ต่างทาแล้วนาผลลัพธ์ของแต่ละคนมารวมกัน
6.2 องค์ ประกอบของเครื อข่ าย
เครื อข่ายเทียม (Pseudo network) หมายถึงเครื อข่ายชนิดหนึ่งที่เราหลงผิดคิดว่าเป็ นเครื อข่าย
แต่ที่แท้จริ งแล้วเป็ นแค่ชุมชนพบประสังสรรค์ระหว่างสมาชิ ก โดยที่ต่างคนต่างก็ไม่ได้มีเป้ า หมาย
ร่ วมกัน และไม่ได้ต้ งั ใจที่จะทากิจกรรมร่ วมกัน เป็ นการรวมกลุ่มแบบเฮโอสาระพา หรื อรวมกันตาม
กระแสนิยมที่ไม่ได้มีวตั ถุประสงค์ชดั เจน ลักษณะของเครื อข่ายลวงจะไม่มีการสานต่อระหว่างสมาชิ ก
สามารถสร้ างเครื อข่ายจึงมีความสาคัญ เพื่อช่ วยให้สมาชิ กสามารถสร้ างเครื อข่ายแท้แทนการสร้ าง
เครื อข่ายเทียม สื บค้นจาก(www.loei.go.th/TH/attachments/article/5516/KM%20การสร้ างเครื อข่าย.
doc)
6.3 เครื อข่ ายแท้ มีองค์ ประกอบสาคัญอย่างน้ อย 7 ประการคือ (กลุ่มงานอาจารย์
กองบัญชาการศึกษาสานักงานตารวจแห่งชาติ, 2559)
1. การับรู ้มุมมองที่เหมือนกัน (Common perception)
สมาชิกในเครื อข่าย ต้องมีความรู ้สึกนึกคิดและรับรู ้เหมือนกันถึงเหตุผลในการเข้ามาร่ วมกัน
เป็ นเครื อข่าย เช่ น มีความเข้าใจในตัวปั ญหาและมี จิตสานึ กในการแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน ประสบกับ
ปั ญหาอย่า งเดี ย วกัน หรื อต้องการความช่ วยเหลื อในลัก ษณะที่ ค ล้า ยคลึ งกัน เป็ นต้น ซึ่ ง ส่ ง ผลให้
สมาชิ กของเครื อข่ายเกิ ดความรู ้ สึกผูกพันในการดาเนิ นกิ จกรรมรวมกันเพื่อแก้ปัญหาหรื อลดความ
เดือดร้อนที่เกิดขึ้น
การรับรู ้ร่วมกันถือเป็ นหัวใจของเครื อข่ายที่ทาให้ครื อข่ายดาเนิ นไปอย่างต่อเนื่ อง เพราะถ้า
เริ่ มต้นการรับรู ้ที่ต่างกัน มีมุมมองหรื อแนวคิดที่ต่างกันแล้ว จะประสานงานและขอความร่ วมมือยาก
เพราะแต่ละคนจะติดอยูก่ บั กรอบความคิดของตัวเอง มองปั ญหาหรื อความต้องการไปคนละทิศละทาง
แต่ท้ งั นี้ มิได้หมายความว่าสมาชิ กของเครื อข่ายจะมีความเห็ นที่ต่างกันไม่ได้ เพราะมุมมองที่แตกต่าง
ช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์ในการทางาน แต่ความแตกต่างต้องอยูใ่ นส่ วนของกระบวนการ (Process)
ภายใต้การรับรู ้ของปั ญหาที่สมาชิ กทุกคนยอมรับแล้ว มิฉะนั้นความเห็นที่แตกต่างกันจะนาไปสู่ ความ
แตกแยกและแตกหักในที่สุด
6.4 การมีวสิ ั ยทัศน์ ร่วม (Common vision)
วิสัยทัศน์ร่วม หมายถึง การที่สมาชิกมองเห็นจุดมุ่งหมายในอนาคตที่เป็ นภาพเดียวกัน มีการ
รับรู ้และเข้าในในทิศทางเดียวกัน และมีเป้ าหมายที่จะเดินทางไปด้วยกัน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกันจะทา
ให้กระบวนการขับเคลื่ อนเกิ ดพลัง มีความเป็ นเอกภาพ และช่ วยผ่อนคลายความขัดแย้งอันเกิ ดจาก
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ความคิดเห็ นที่ต่างกัน ในทางตรงกันข้าม ถ้าวิสัยทัศน์หรื อเป้ าหมายของสมาชิ กบางกลุ่มขัดแย้งกับ
วิสัยทัศน์หรื อเป้ าหมายของเครื อข่าย พฤติกรรมของสมาชิ กกลุ่มนั้นก็จะเริ่ มแตกต่างจากแนวปฏิบตั ิที่
สมาชิกเครื อข่ายกระทาร่ วมกัน ดังนั้น แม้วา่ จะต้องเสี ยเวลามากกับความพยายามในการสร้างวิสัยทัศน์
ร่ วมกัน แต่ก็จาเป็ นที่ จะต้องทาให้เกิ ดขึ้ น หรื อถ้าสมาชิ กมี วิสัยทัศน์ส่วนตัวอยู่แล้ว ก็ตอ้ งปรั บให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเครื อข่ายให้มากที่สุดแม้จะไม่ซ้อนทับกันแนบสนิ ทจนเป็ นภาพเดียวกัน
แต่อย่างน้อยก็ควรสอดรั บไปในทิ ศทางเดี ยวกัน (กลุ่ มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึ กษาสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ, 2559)
6.5 มีความสนใจหรื อผลประโยชน์ ร่วมกัน (Mutual interests/benefits)
คาว่าผลประโยชน์ในที่น้ ี ครอบคลุมทั้งผลประโยชน์ที่เป็ นตัวเงินและผลประโยชน์ที่ไม่ใช่
ตัวเงิน เป็ นความต้องการ (Need) ของมนุ ษย์ในเชิ งปั จเจก เช่น เกรี ยติยศ ชื่อเสี ยง การยอมรับ โอกาส
ในความก้าวหน้า ความสุ ข ความพึงพอใจ เป็ นต้น
สมาชิ กเครื อข่ายความเป็ นปุ ถุชนธรรมดาที่ ต่างก็มีความต้องการเป็ นของตัวเอง (Human
needs) ถ้าการเข้าร่ วมเครื อข่ายสามารถตอบสนองต่อความต้องการของเขา หรื อมีผลประโยชน์ร่วมกัน
ก็จะเป็ นแรงจูงใจในการเข้ามามีส่วนร่ วมในในเครื อข่ายมากขึ้น
ดังนั้น ในการที่จะดึงใครสักคนเข้ามามีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงานของเครื อข่าย จาเป็ นต้อง
คานึ งถึ งผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับการเข้าร่ วม ถ้าจะให้ดีตอ้ งพิจารณาล่วงหน้าก่อนที่เราจะร้ องขอ
ลักษณะของผลประโยชน์ที่สมาชิ กแต่ละคนจะได้รับแตกต่างกันไป แต่ควรต้องให้ทุกคน และต้อง
เพี ย งพอที่ จะจู ง ใจให้ เขาเข้า มามี ส่ ว นร่ วมในทางปฏิ บ ตั ิ จ ริ ง ไม่ ใ ช่ เป็ นพี ย งเข้า มาเป็ นไม้ป ระดับ
เนื่ องจากมี ตาแหน่ ง ในเครื อข่ า ย แต่ ไ ม่ ไ ด้ร่วมปฏิ บ ตั ิ ภารกิ จ เมื อใดก็ ตามที่ ส มาชิ ก เห็ นว่า เขาเสี ย
ผลประโยชน์มากกว่าได้ หรื อเมื่อเขาได้ในสิ่ งที่ ตอ้ งการเพียงพอแล้ว สมาชิ กเหล่านั้นก็จะออกจาก
เครื อข่ายไปในที่สุด
6.6 การมีส่วนร่ วมของสมาชิ กทุกคนในเครื อข่ าย (Stakeholders participation)
การมี ส่วนร่ วมของสมาชิ กในเครื อข่าย เป็ นกระบวนการที่ สาคัญมากในการพัฒนาความ
เข้มแข็งของเครื อข่าย เป็ นเงื่อนไขที่ทาให้เกิดการร่ วมรับรู ้ ร่ วมคิด ร่ วมตัดสิ นใจ และร่ วมลงมือกระทา
อย่า งเข้ม แข็ง ดัง นั้น สถานะของสมาชิ ก ในเครื อข่ า ยควรมี ค วามเท่ า เที ย มกัน ทุ ก คนอยู่ใ นฐานะ
“หุ ้ น ส่ ว น (Partner) ของเครื อข่ า ย เป็ นความสั ม พัน ธ์ ใ นแนวราบ (Horizontal relationship) คื อ
ความสัมพันธ์ฉันเพื่อนมากกว่าความสัมพันธ์ ในแนวดิ่ ง (Vertical relationship) ในลักษณะเจ้านาย
ลูกน้อง ซึ่ งบางครั้งก็ทาได้ยากในทางปฏิบตั ิเพราะต้องเปลี่ยนกรอบความคิดของสมาชิ กในเครื อข่าย
โดยการสร้างบริ บทแวดล้อมอื่นๆ เข้ามาประกอบ แต่ถา้ ทาได้จะสร่ างความเข้มแข็งให้กบั เครื อข่ายมาก
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6.7 มีการเสริมสร้ างซึ่งกันและกัน (Complementary relationship)
องค์ประกอบที่จะทาให้เครื อข่ายดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง คือ การที่สมาชิกของเครื อข่ายต่างก็
มีการเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้แก่กนั โดยนาจุดแข็งของอีกฝ่ ายหนึ่งไปช่วยแก้ไขจุดอ่อนของอีกฝ่ าย
หนึ่ง แล้วทาให้ได้ผลลัพธ์เพิ่มมากขึ้นในลักษณะพลังทวีคูณ (1+1 > 2) มากกว่าผลลัพธ์ที่เกิ ดขึ้ นเมื่ อ
ต่างคนต่างอยู่
6.8 การเกือ้ หนุนพึง่ พากัน (Interdependence)
เป็ นองค์ป ระกอบที่ ท าให้เครื อข่ า ยด าเนิ นไปได้อย่า ต่ อ เนื่ องเช่ น เดี ย วกัน การที่ ส มาชิ ก
เครื อข่ายตกอยูใ่ นสภาวะจากัดทั้งด้านทรัพยากร ความรู ้ เงินทุน กาลังคน ฯลฯ ไม่สามารถทางานให้
บรรลุ เ ป้ า หมายอย่ า งสมบู ร ณ์ ไ ด้ด้ว ยตนเองโดยปราศจากเครื อ ข่ า ยยึ ด โยงกัน อย่ า งเหนี ย วแน่ น
จาเป็ นต้องทาให้หุ้นส่ วนแต่ละคนรู ้สึกว่าหากเอาหุ ้นส่ วนคนใดคนหนึ่ งออกไปจะทาให้เครื อข่ายล้ม
ลงได้ การดารงอยู่ข องหุ ้ นส่ ว นแต่ ล ะคนจึ ง เป็ นสิ่ ง จ าเป็ นส าหรั บ การด ารงอยู่ข องเครื อข่ า ย การ
เกื้อหนุนพึ่งพากันในลักษณะนี้จะส่ งผลให้สมาชิกมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันโดยอัตโนมัติ
6.9 มีปฏิสัมพันธ์ ในเชิงแลกเปลีย่ น (Interaction)
หากสมาชิ กในเครื อข่ายไม่มีปฏิ สัมพันธ์กนั แล้ว ก็ไม่ต่างอะไรไปกับก้อนหิ นแต่ละก้อนที่
รวมกันอยูใ่ นถุง แต่ละก้อนก็อยูใ่ นถุงอย่างอิสระ ดังนั้นสมาชิกในเครื อข่ายต้องทากิจกรรมร่ วมกันเพ่อ
ก่ อ ให้ เ กิ ด การปฏิ สั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งกัน เช่ น มี ก ารติ ด ต่ อ กัน ผ่า นการเขี ย น การพบปะพู ด คุ ย การ
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ซึ่ ง กัน และกัน หรื อ มี กิ จ กรรมประชุ ม สั ม มนารวมกัน โดยที่ ผ ลของการ
ปฏิสัมพันธ์น้ ี ตอ้ งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเครื อข่ายตามมาด้วย ลักษณะของปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกควรเป็ นการแลกเปลี่ยนกัน (Reciprocal exchange) มากกว่าที่จะเป็ นผูใ้ ห้หรื อเป็ นผูร้ ับฝ่ ายเดียว
(Unilateral exchange) ยิ่งสมาชิ กมีปฏิ สัมพันธ์กนั มากเท่าใดก็จะเกิ ดความผูกพันระหว่างกันมากขึ้ น
สร้างความเข้มแข็งให้กบั เครื อข่าย
องค์ประกอบข้างต้นไม่เพียงแต่จะเป็ นประโยชน์ในการนาไปช่วยจาแนกระหว่างเครื อข่าย
แท้ กับเครื อข่ายเทียมเท่านั้น แต่ยงั แสดงให้เห็นถึงปั จจัยที่มีผลกระทบต่อการเสริ มสร้างความเข้มแข็ง
ของเครื อข่ายด้วย และองค์ประกอบทั้งหลายหัวข้อนั้นเป็ นตัวที่ช่วยให้เครื อข่ายสามารถรวมตัวกัน
และพัฒนาเครื อข่ายจนกลายเป็ นเครื อข่ายที่เข้มแข็งและมีพลัง
6.10 แนวคิดเกีย่ วกับการสร้ างเครื อข่ าย (Networking)
การสร้ างเครื อข่ ายหมายถึ ง การทาให้มีการติ ดต่ อ สนับสนุ นให้มีการแลกเปลี่ ย นข้อ มู ล
ข่ า วสาร และการร่ วมมื อกันด้วยความสมัค รใจ การสร้ า งเครื อข่ ายควรสนับสนุ นแลอานวยความ
สะดวกให้สมาชิกในเครื อข่ายมีความสันพันธ์กนั ฉันท์เพื่อน ที่ต่างก็มีความเป็ นอิสระมากกว่าสร้างการ
คบค้าสมาคมแบบพึ่งพิง นอกจากนี้ การสร้างเครื อข่ายต้องไม่ใช่การสร้างระบบติดต่อด้วยการเผยแพร่
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ข่าวสารทางเดียว เช่น การส่ งจดหมายข่าวไปให้สมาชิ กตามรายชื่ อ แต่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารระหว่างกันด้วย
6.11 ความจาเป็ นต้ องมีเครื อข่ าย
การพัฒนาหรื อแก้ไขปั ญหาใดๆ ที่ใช้วิธีดาเนิ นงานในรู ปแบบที่สืบทอดกันเป็ นวัฒนธรรม
ภายในกลุ่มคน หน่วยงาน หรื อองค์กรเดียวกัน จะมีลกั ษณะไม่แตกต่างจากการปิ ดประเทศที่ไม่มีการ
ติดต่อสื่ อสารกับภายนอก การดาเนิ นงานภายใต้กรอบความคิดเห็นเดิม หรื อถ้าจะออกแบบใหม่ก็ตอ้ ง
ใช้เวลานานมาก จะเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนางานอย่างยิ่งและไม่อาจแก้ไขปั ญหาที่ซบั ซ้อนได้
การสร้ า ง “เครื อข่ า ย” สามารถช่ วยแก้ไ ขปั ญหาข้า งต้นด้วยการเปิ ดโอกาสให้บุ คคลแล
องค์กรได้แลกเปลี่ ยนข้อมูลข่าวารรวมทั้งบทเรี ยน และประสบการณ์ กบั บุคคลหรื องค์กรที่อยู่นอก
หน่ วยงานของตน ลดความซ้ า ซ้อนในการท างาน ให้ค วามร่ วมมื อ และท างานในลัก ษณะที่ เ อื้ อ
ประโยชน์ซ่ ึ งกันและกัน เสมือนการเปิ ดประตูสู่โลกภายนอก
6.12 บ่ อเกิดของเครื อข่ าย
เครื อข่ายแต่ละเครื อข่ายต่างมีจุดเริ่ มต้น หรื อถู กสร้ างมาด้วยวิธีการต่างๆกันแบ่งเป็ นชนิ ด
ของเครื อข่ายออกเป็ น 3 ลักษณะ คือ
1. เครื อข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
เครื อข่ายชนิ ดนี้ มกั จากผูค้ นที่มีจิตใจตรงกัน ทางานคล้ายคลึ งกันหรื อประสบกับสภาพ
ปั ญหาเดี ยวกันมาก่อน เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ ร่วมกันแสวงหาทางเลือกใหม่ที่
ดี กว่า การดารงอยู่ของกลุ่ มสมาชิ กในเครื อข่ายเป็ นแรงกระตุ น้ ที่ เกิ ดขึ้ นภายใต้สมาชิ กเอง (ฉันทะ)
เครื อข่ายในที่ น้ ี มกั เกิ ดขึ้ นในพื้นที่ อาศัยความเป็ นเครื อญาติ เป็ นคนในชุ มชนหรื อมาจากภู มิลาเนา
เดี ยวกันที่มีวฒั นธรรมความเป็ นอยู่คล้ายคลึ งกัน มาอยู่รวมกันเป็ นกลุ่มโดยจัดตั้งชมรมที่มีกิจกรรม
ร่ ว มกัน ก่ อ น เมื่ อ มี ส มาชิ ก เพิ่ ม ขึ้ นจึ ง ขยายพื้ น ที่ ด าเนิ น การต่ อ ไป หรื อมี ก ารขยายเป้ า หมาย/
วัตถุประสงค์ของกลุ่มมากขึ้น ในที่สุดก็พฒั นาขึ้นเป็ นเครื อข่ายเพื่อให้ครอบคลุมแก่ความต้องการของ
สมาชิ กได้กว้างขวางขึ้น เครื อข่ายประเภทนี้ มักใช้เวลาก่อร่ างสร่ างตัวที่ยาวนานแต่เมือเกิ ดขึ้ นแล้ว
มัก จะเข้ม แข็ง ยัง่ ยืน และมี แนวโน้ม ว่า จะขยายตัว เพิ่ ม มากขึ้ น (ส านัก งานอุ ตสาหกรรม จังหวัด
สมุทรปราการ, 2560)
2. เครื อข่ายจัดตั้ง
เครื อข่ายจัดตั้งมักมี ความเกี่ ยวพันกับนโยบายหรื อการดาเนิ นงานของภาครั ฐเป็ นส่ วน
ใหญ่ การจัดตั้งอยู่ในกรอบความคิ ดเดิ มที่ใช้กลไกของรั ฐผลักดันให้เกิ ดงานที่ เป็ นรู ปธรรมโดยเร็ ว
และส่ วนมากภาคีหรื อสมาชิกที่เข้าร่ วมเครื อข่ายมักไม่ได้มีพ้นื ฐาน ความต้องการ ความคิด ความเข้าใจ
หรื อมุมมองในการจัดตั้งเครื อข่ายที่ ตรงกันมาก่ อน ที่จะเข้ารวมตัวกัน เป็ นการทางานเฉพาะกิ จจน
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นาไปสู่ การพัฒนาเป็ นเครื อข่ายที่ แท้จริ ง อย่างไรก็ตาม แม้ว่ากลุ่ มสมาชิ กจะยังคงรั กษาสภาพของ
เครื อข่ายไว้ได้ แต่มีแนวโน้มที่จะลดขนาดของเครื อข่ายลงเมื่อเปรี ยบเทียบกับระยะก่อตั้ง
3. เครื อข่ายวิวฒั นาการ
เป็ นการถือกาเนิ ดโดยไม่ได้เป็ นไปตามธรรมชาติต้ งั แต่แรก และไม่ได้เกิดจากการจัดตั้ง
โดยตรง แต่ มี ก ระบวนการพัฒ นาผสมผสานอยู่ โดยเริ่ มที่ ก ลุ่ ม บุ ค คล/องค์ ก รมาร่ ว มกัน ด้ว ย
วัตถุ ป ระสงค์ก ว้า งๆ ในการสนับ สนุ นกันและเรี ย นรู ้ ไ ปด้วยกัน โดยยัง ไม่ ไ ด้ส ร้ า งเป้ า หมายหรื อ
วัตถุประสงค์เฉพาะจนที่เด่นชัดนัก หรื ออีกลักษณะหนึ่ งคือถูกจุดประกายความคิดจากภายนอก ไม่วา่
จะเป็ นการรับฟั ง หรื อการไปได้เห็นการดาเนิ นงานของเครื อข่ายอื่นๆ มาแล้วเกิดความคิดที่จะรวมตัว
กัน สร้างพันธะสัญญาเป็ นเครื อข่ายช่วยเหลือและพัฒนาตนเอง เครื อข่ายที่วา่ นี้แม้จะไม่ได้เกิดจากแรง
กระตุ น้ ภายในโดยตรงครั้ งแรก แต่ถ้าสมาชิ กมี ความตั้งใจจริ งที่ จะเกิ ดจิ ตสานึ กที่ ดี เมื่ อได้รับ การ
กระตุน้ หรื อสนับสนุ น ก็จะสามารถพัฒนาต่อไปจนกลายเป็ นเครื อข่ายที่เข้มแข็งทานองเดี ยวกันกับ
เครื อข่ายที่ เกิ ดขึ้ นโดยธรรมชาติ เครื อข่ายในลักษณะนี้ พบเห็ นอยู่มากมาย เช่ น เครื อข่ายผูส้ ู ง อายุ
เครื อข่ายโรงเรี ยนสร้างเสริ มบุคลิกภาพ เป็ นต้น
3. การรักษาเครื อข่าย
ตามใดที่ ภ ารกิ จ เครื อ ข่ า ยยัง ไม่ ส าเร็ จ ย่อ มมี ค วามจ าเป็ นที่ จ ะต้อ งรั ก ษาเครื อ ข่ า ยไว้
ประคับประคองให้เครื อข่ายสามารถดาเนิ นการต่อไปได้ และบางกรณี หลังเครื อข่ายได้บรรลุผลสาเร็ จ
ตามเป้ าหมายแล้ว ก็จาเป็ นต้องรั กษาความส าเร็ จของเครื อข่ายไว้ หลักการรั กษาความส าเร็ จ ของ
เครื อข่ายนี้ มีดงั นี้
1. มีการจัดกิจกรรามร่ วมที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
เครื อข่ า ยจะก้า วไปสู่ ช่ วงชี วิตที่ ถดถอยหากไม่ มี กิจกรรมใดๆ ที่ ส มาชิ ก ของเครื อข่าย
สามารถกระท าร่ วมกัน เนื่ องจากไม่ มี กิ จกรรมก็ ไ ม่ มี ก ลไกที่ จะดึ ง สมาชิ ก เข้า หากัน สมาชิ ก ของ
เครื อข่ายก็จะไม่มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กนั เมื่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกลดลงก็ส่งผลให้เครื อข่าย
ล้มเลิกไปแล้วอ่อนแอ สมาชิ กเริ่ มสงสัยในการคงอยู่ของเครื อข่าย บางคนอาจพาลคิดไปว่าเครื อข่าย
ล้มเลิกไปแล้ว
ความยัง่ ยืนของเครื อข่ายจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อได้มีการจัดกิจกรรมที่ดาเนิ นการอย่างต่อเนื่อง
จนกระทั้งกิจกรรมดังกล่าวกลายเป็ นแบบแผน (Pattern) ของการกระทาที่สมาชิกของเครื อข่ายยอมรับ
โดยทัว่ ไป ด้วยเหตุน้ ี การที่จะรักษาเครื อข่ายไว้ได้ตอ้ งมีการกาหนดโครงสร้างและตารางกิจกรรมไว้
ให้ชดั เจน ทั้งในแง่ของเวลา ความถี่ และต้องเป็ นกิจกรรมที่น่าสนใจเพียงพอที่จะดึงดูดสมาชิกให้เขจ้า
ร่ วมกิ จกรรมดัง กล่ า ว ไม่ จาเป็ นต้องเป็ นกิ จกรรมเดี ย วที่ ใ ช้สาหรั บ สมาชิ กทุ ก คน กล่ า วคื อ ควรมี
กิ จกรรมย่อยที่หลากหลายเพียงพอที่จะตอบสนองความสนใจของสมาชิ กกลุ่มย่อยในเครื อข่ายด้วย

89
โดยกิจกรรมเหล่านี้ ก็ยงั ต้องอยูใ่ นทิศทางที่จะทาให้บรรลุเป้ าหมายของเครื อข่าย กิจกรรมเหล่านี้ อาจ
จัดในรู ปแบบที่เป็ นทางการ เช่นการวางแผนงานร่ วมกัน การพบปะเพื่อประเมินผลร่ วมกันประจาทุก
เดื อน เป็ นต้น หรื อจัดในรู ปแบบที่ ไม่เป็ นทางการ เช่ นจัดกี ฬา สันทนาการระหว่างสมาชิ ก จัดงาน
ประเพณี ทอ้ งถิ่นร่ วมกัน เป็ นต้น ในกรณี ที่เครื อข่ายครอบครุ มพื้นที่ที่กว้างขวางมาก กิจกรรมไม่ควร
รวมศูนย์อยูเ่ ฉพาะส่ วนกลาง ควรกระจายจุดพบปะสังสรรค์หมุนเวียนกันไปเพื่อให้สมาชิ กเข้าร่ วมได้
โดยสะดวก
2. การรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกเครื อข่าย
สั ม พัน ธภาพที่ เ ป็ นองค์ ป ระกอบส าคั ญ ยิ่ ง ในการรั ก ษาเครื อข่ า ยให้ ย ่ัง ยื น ต่ อ ไป
ความสัมพันธ์ที่ดีเป็ นเสมือนน้ ามันที่คอบหล่อลื่นการทางานร่ วมกันให้ดาเนิ นไปอย่างราบรื่ นเมื่อใดที่
สมาชิ กของเครื อข่ายเกิ ดความรู ้ สึกบาดหมางไม่เข้าใจกัน หรื อเกิ ดความขัดแย้งระหว่างกันโดยหา
หาตกลงไม่ได้ สัมพันธภาพระหว่างสมาชิ กก็จะเริ่ มแตกร้าว ซึ่ งอาจไม่มีการแก้ไขอย่างทันท่วงที ก็จะ
นาไปสู่ จุดเสื่ อมถอย และความสิ้ นสุ ดของเครื อข่ายได้ ดังนั้น ควรมีการจัดกิจกรรมที่มีจุดประสงค์เพื่อ
กระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกโดยเฉพาะ และควรจัดอย่างสม่าเสมอไม่ใช้จดั ในช่วงที่มีปัญหา
เกิดขึ้นเท่านั้น
นอกจากนี้ สมาชิ กของเครื อข่ายพึงตระหนักถึ งความสาคัญของการรักษาสัมพันธภาพ
เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งหรื อความไม่เข้าใจกันที่อาจเกิดขึ้น สมาชิ กควรแสดงความเป็ นมิตรต่อกัน
เมื่อเกิดความขัดแย้งต้องรี บแก้ไข และดาเนิ นการไกล่เกลี่ยเพื่อให้เกิ ดความเข้าใจกันใหม่ และควรมี
มาตรการป้ องกันปั ญหาก่อนที่จะเกิ ดความขัดแย้งระหว่างกัน เช่ น ในการจัดโครงสร่ างองค์ก รควร
แบ่งอานาจหน้าที่ให้ชดั เจน และไม่ซ้ าซ้อน การกาหนดเป้ าหมายการทางานที่สมาชิ กยอมรับร่ วมกัน
การจัดสรรทรั พยากรอย่างเพียงพอ การกาหนดผูน้ าที่เหมาะสม การกาหนดกติกาอันเป็ นที่ ย อมรั บ
ร่ วมกัน เป็ นต้น
3. การกาหนดกลไกสร้างระบบจูงใจ
สมาชิ กจะยังเข้าร่ วมกิ จกรรมของเครื อข่ายตราบเท่าที่ยงมีสิ่งจูงใจเพียงพอที่จะดึงดู ดให้
เข้าไปมีส่วนร่ วม ดังนั้น จึงจาเป็ นต้องกาหนดกลไกบางประการที่ จะช่ วยจูงใจให้สมาชิ กเกิ ดความ
สนใจอยากเข้ามามีส่วนร่ วม ซึ่ งตามทฤษฏีแรงจูงใจแล้ว ปั จเจกต่างก็มีแรงจูงใจที่ต่างกันดังนั้นควรทา
การวิเคราะห์ที่บ่งชี้ถึงแรงกจูงใจ ที่แตกต่างหลากหลายในแต่ละบุคคล แล้วทาการจัดกลุ่มของสิ่ งจูงใจ
ที่ใกล้เคียงออกเป็ นกลุ่มๆ อาทิ ค่าตอบแทน เกียรติยศชื่อเสี ยง การยอมรับ ฯลฯ อันจะนาไปสู่ มาตรการ
ในการสร้างแรงจูงใจสาหรับบุคคลในแต่ละกลุ่มอย่างเฉพาะเจาะจง
ถ้าจาเป็ นต้องให้ค่าตอบแทนเพื่อเป็ นสิ่ งจูงใจ ควรเป็ นการแลกเปลี่ยนผลงานมากกว่าการ
ให้ ผ ลตอบแทนในลัก ษณะเหมาจ่ า ย กล่ า วคื อ ผู ท้ ี่ รั บ ค่ า ตอบแทนต้อ งสร้ า งผลงานเพื่ อ เป็ นการ
แลกเปลี่ ยน โดยผลงานที่ได้ตอ้ งสนับสนุ นและสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ของการพัฒนาเครื อข่าย
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และควรมีการทาสัญญาเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรชัดเจน เพื่อสร้ างทักษะผูกพันระหว่างผูร้ ับทุนและผูใ้ ช้
ทุนการให้ค่าตอบแทนก็ไม่ควรให้ท้ งั หมดในงวดเดี ยว เพื่อให้มีการปรับลดค่าตอบแทนได้หากผูร้ ับ
ทุนไม่ดาเนินการตามสัญญา
ในกรณี ที่ ต้องการให้เกี ย รติ ย ศและชื่ อเสี ย งเป็ นสิ่ ง จู ง ใจได้ อาจท าเป็ นรู ป “สัญลัก ษณ์ ”
บางอย่าง ที่สื่อถึงการได้รับเกียรติยศ การยกย่องและมีคุณค่าทางสังคม เช่น การประกาศเกียรติยศ การ
ยกย่องและมีคุณค่าทางสังคม เช่ นการประกาศเกี ยรติยศ เข็มเชิ ดชู เกี ยรติยศ เป็ นต้น โดยสัญลักษณ์
เหล่านี้ ตอ้ งมีคุณค่าเพียงพอให้เขาปรารถนาอยากที่จะได้และควรมีเกรี ยติหลายระดับที่จูงใจสมาชิ ก
เครื อข่ายให้ร่วมมือลงแรงเพื่อไต่เต้าสู่ ระดับสู งขึ้นต่อไป ซึ่ งช่ วยให้เกิ ดความต่อเนื่ อง และควรมีการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ รายชื่อคนกลุ่มนี้อย่างกว้างขวาง
4. การจัดหาทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ
เครื อข่ายต้องหยุดดาเนิ นงานไป เนื่องจากขาดแคลนทรัพยากรสนับสนุนการดาเนินงานที่
เพียงพอ ทั้งด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่ องมือเครื่ องใช้ และบุคลากร ที่สาคัญคือเงินทุนในการดาเนิ นงานซึ่ง
เปรี ยบเสมือนเลือดที่ไหลเวียนหล่อเลี้ยงเครื อข่ายให้สามารถดาเนิ นการต่อไปได้ เมื่อขาดเงินทุนเพียง
พอที่ จ ะจุ น เจื อ เครื อ ข่ า ยอาจต้อ งปิ ดตัว ลงในที่ สุ ด หากได้รั บ การสนับ สนุ น จะต้อ งมี ร ะบบการ
ตรวจสอบค่าใช้จ่ายอย่างรัดกุม และมีการรายงานผลเป็ นระยะ หากการดาเนิ นงานไม่คืบหน้าอาจให้
ระงับทุนได้
5. การให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปั ญหา
เครื อข่ายอาจเกิ ดปั ญหาระหว่างการดาเนิ นงานได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื อข่ายที่เพิ่งเริ่ ม
ดาเนินการใหม่ๆ การมีที่ปรึ กษาที่คอยแนะนาและคอยช่วยเหลือจะช่วยให้เครื อข่ายสามารถดาเนิ นการ
ต่อไปได้ และช่วยหนุนเสริ มให้เครื อข่ายเกิดความเข้มแข็งยิง่ ขึ้น ควรมีที่ปรึ กษาเพื่อทาหน้าที่ช่วยเหลือ
ให้คาแนะนา เป็ นแหล่งข้อมูลให้ศึกษาค้นคว้า และช่ วยอบรมภาวะความเป็ นผูน้ าให้กบั สมาชิ กด้วย
เครื อข่าย
6. การสร้างผูน้ ารุ่ นใหม่อย่างต่อเนื่อง
องค์กรหรื อเครื อข่ายที่ เคยประสบความสาเร็ จกลับต้องประสบกับความล้มเหลวอย่าง
รุ นแรงเมื่อเวลาผ่านไป เพราะไม่ได้ “สร้างคน” ขึ้นมาเพื่อสานต่อภารกิจของเครื อข่ายจาเป็ นต้องสร้าง
ผู น้ ารุ่ น ใหม่ อ ย่า งต่ อ เนื่ อ ง เครื อ ข่ า ยต้อ งคัด เลื อ กคนที มี คุ ณ ภาพคุ ณ สมบัติ เ หมาะสมทั้ง ความรู ้
ความสามารถ การมีประสบการณ์ร่วมกับเครื อข่ายและที่สาคัญคือเป็ นที่ยอมรับนับถือและสมารถเป็ น
ศูนย์รวมใจของคนในเครื อข่ายได้ ดาเนิ นการให้คนเหล่านี้ เขจ้าร่ วมกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ใน
การทาหน้าที่เป็ นสมาชิกแกนหลัก เพื่อสื บสานหน้าที่ต่อไปเมื่อสมาชิกแกนหลักต้องหมดวาระไป
สรุ ปได้ว่า เครื อข่าย คือการเชื่ อมโยงกลุ่มและองค์กรเข้าด้วยกันด้วยความสมัครใจ มีการ
แลกเปลี่ ยนข่าวสารซึ่ งกันและกัน มี การทากิ จกรรมร่ วมกันอย่างต่อเนื่ อง และมี เป้ าหมายที่ ชัดเจน
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ร่ วมกันมีประเด็นเนื้ อหาเพื่อการเรี ยนรู ้ เป็ นหนึ่ งเดี ยว ซึ่ งกระบวนการดังกล่าวเกิ ดจากท้องถิ่ น และ
เหมาะสมกับท้องถิ่ นซึ่ งจะช่ วยให้ชุมชนสามารถดาเนิ นชี วิตอยู่ได้ดว้ ยองค์ประกอบที่สาคัญ คือ ภูมิ
ปั ญญาพื้นบ้าน การปฏิ บตั ิตามแบบอย่างของผูร้ ู ้ โครงสร้ างของชุ มชนมีความเป็ นอิสระ เคารพสิ ทธิ
เอื้ออาทรซึ่ งกันและกัน
7. แนวคิดเกีย่ วกับการปฏิบัติทเี่ ป็ นเลิศ
การปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศเป็ นแนวคิดที่จะทาสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดให้ประสบผลสาเร็ จ อันเป็ นผลมาจาก
การนาเอาองค์ความรู ้ ลงไปปฏิ บตั ิจริ ง แล้วจึงสรุ ปความรู ้ และประสบการณ์ น้ นั ๆมาเป็ นแนวทางใน
การปฏิบตั ิของตนเอง ดังนี้
7.1 แนวความคิดเกีย่ วกับการปฏิบัติทเี่ ป็ นเลิศ
การนาเสนอเกี่ ย วกับ แนวคิ ดการปฏิ บ ตั ิ ที่ เป็ นเลิ ศ นั้น จะได้นาเสนอ ความนา ความหมาย
ความสาคัญ องค์ประกอบ วิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศกับการจัดการความรู ้ แนวทางการจัดการความรู ้ โดยใช้
การปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ และบทสรุ ป ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ปั จจุบนั คาว่า “การปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ”เป็ นคาที่ใช้กนั อย่างกว้างขวางแพร่ หลายในพจนานุ ก รม
ของเว็บสเตอร์ ได้ให้ความหมายการปฏิ บตั ิที่เป็ นเลิ ศว่า หมายถึ ง การดาเนิ นงานที่เป็ นระบบเพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ เป็ นการปฏิบตั ิหรื อกระบวนการในการทาบางสิ่ งบางอย่างให้สาเร็ จและการทางาน
ที่เป็ นระบบซ้ าๆ แบบเดี ยวกันจนเกิ ดความชานาญ สร้ างเสริ มประสบการณ์ เพิ่มพูนขึ้นจนถึ งระดับ
เชี่ ยวชาญจนกลายเป็ นวิชาชี พ เช่ น นักกฎหมาย แพทย์ นักการเงิ นและการจัดการ เป็ นต้น ในทาง
ปฏิบตั ิ การปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศมักจะดาเนิ นการควบคู่กบั การเทียบเคียงสมรรถนะเพื่อ มุ่งผลสาเร็ จหรื อ
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพ (Productivity) ของหน่ ว ยงาน/ ชุ ม ชน (นริ น ทร์ สั ง ข์รั ก ษา, 2554: 93) นั่น
หมายถึง การปฏิบตั ิที่เป็ นเลิ ศขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์และเป้ าหมายของแต่ละหน่ วยงานเป็ นหลัก คาว่า
“เป็ นเลิศ” อาจไม่ได้หมายถึง เป็ นเลิศจริ งๆ ของทุกหน่วยงาน แต่อาจจะเฉพาะสาหรับหน่วยงานใด
หน่วยงานหนึ่ งเท่านั้นเพราะแต่ละหน่วยงานมีวฒั นธรรมวิสัยทัศน์ สภาพธุ รกิจและปั จจัยภายในของ
หน่วยงานที่แตกต่างกันไป ดังนั้นการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศจึงไม่ได้จากัดอยูเ่ พียงเรื่ องใดหรื อกระบวนการ
ใดกระบวนการหนึ่ งเพียงอย่างเดียว แต่ข้ ึนอยูก่ บั สิ่ งที่เป็ นเลิศที่แต่ละหน่วยงาน/ ชุมชนมองหา (บุญดี
บุญญากิจ และ กมลวรรณ ศิริพานิช, 2545: 10-12)
7.2 ความหมายของการปฏิบัติทเี่ ป็ นเลิศ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่ งชาติ (2545: 10-11) ได้นิยามการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศในมิติทางธุ รกิจว่า
เป็ นแนวทางหรื อวิธีปฏิบตั ิในเรื่ องต่างๆที่นาองค์การไปสู่ ความสาเร็ จและบรรลุจุดมุ่งหมายได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล การปฏิ บตั ิที่เป็ นเลิ ศช่ วยให้ผูป้ ระกอบการลดเวลาในการปรั บปรุ ง
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ประสิ ทธิภาพองค์การได้โดยการศึกษาการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศขององค์การต่างๆ แล้วนามาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสม
นริ นทร์ สังขรักษา (2556: 243) ได้นิยามการปฏิ บตั ิที่เป็ นเลิ ศว่า เป็ นวิธีปฏิ บตั ิที่ดีที่สุดซึ่ ง
เป็ นวิธีทางานที่มีท้ งั ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลและสามารถนามากาหนดเป็ นมาตรฐานได้
ชลลดา แสงมณี ศิริสาธิ ตกิ จ (2555: 74) ได้นิยามการปฏิ บตั ิ ที่เป็ นเลิ ศว่า เป็ นวิธีปฏิ บตั ิที่ดี
ที่สุด และเป็ นวิธีทางานที่มีท้ งั ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล สามารถนามากาหนดเป็ นมาตรฐานได้
ซึ่ งหากมีผใู ้ ดนาวิธีการดังกล่าวไปปฏิบตั ิยอ่ มส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของงาน
อรทัย มูลคา (2554: 45) ได้นิยามการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศว่า เป็ นวิธีการปฏิบตั ิที่ทาให้องค์การ
ประสบความสาเร็ จหรื อการปฏิ บตั ิที่ทาให้องค์การมุ่งสู่ ความเป็ นเลิ ศ คุ ณลักษณะที่สาคัญคือ มีแนว
ปฏิ บ ตั ิ ที่ เป็ นเลิ ศ อย่า งเห็ นได้ชัดและเป็ นส่ วนส าคัญที่ ท าให้ผ ลการดาเนิ นงานเป็ นเลิ ศ ได้รับการ
ยอมรั บจากบุ คคลหรื อองค์การที่ เชื่ อถื อ ได้รับการยอมรั บ จากลู กค้า และผูส้ ่ งมอบเป็ นจานวนมาก
สามารถทาซ้ าได้ แสดงผลลัพธ์เชิงปริ มาณที่เป็ นที่ยอมรับหรื อวัดผลได้
บูรชัย ศิริมหาสาคร (2548) ได้นิยามการปฏิ บตั ิที่เป็ นเลิ ศว่าเป็ นวิธีการทาสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งให้
สาเร็ จซึ่ งเป็ นผลมาจากการนาความรู ้ ไปปฏิ บตั ิ จริ งแล้วสรุ ปความรู ้ และประสบการณ์ น้ ันเป็ นแนว
ปฏิบตั ิที่ดีที่สุดของตนเอง
วิจารณ์ พานิช (2547: 8) ได้นิยามการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศในมิติของการจัดการความรู ้วา่ เป็ นวิธี
ทางานที่เกิ ดผลงานในลักษณะที่น่าภูมิใจน่ าชื่ นชม ผลสัมฤทธิ์ สู ง ประสิ ทธิ ภาพสู ง หรื อคุณภาพสู ง
และสามารถดาเนิ นการได้ท้ งั หน่ วยงานธุ รกิ จและในชุ มชน ในกรณี องค์การขนาดใหญ่ตอ้ งหาวิธี
ปฏิ บ ัติ ที่ เ ป็ นเลิ ศ ของการท างานเรื่ อ งต่ า งๆน ามาก าหนดเป็ นมาตรฐานการท างาน จัด ให้ มี ก าร
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ ระหว่างทีมเจ้าของผลงานกับทีมอื่นๆ ให้ทีมอื่นๆ สามารถปฏิบตั ิงานที่มีมาตรฐาน
ได้และยิ่งกว่านั้นต้องส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศใหม่ข้ ึนให้เป็ นวิธีการที่ดีกว่าเดิมเป็ น
วงจรเรื่ อยไปไม่สิ้นสุ ด
จากนิ ยามข้างต้นพอจะสรุ ปว่า การปฏิ บตั ิที่เป็ นเลิ ศ หมายถึ ง วิธีปฏิ บตั ิที่ทาให้หน่ วยงาน/
ชุมชนประสบความสาเร็ จหรื อเป็ นการปฏิบตั ิที่ทาให้หน่ วยงานและชุ มชนก้าวสู่ ความเป็ นเลิศ ซึ่ งวิธี
ปฏิบตั ิน้ นั รวมถึ งความรู ้ เทคนิ ควิธีการที่พฒั นาปรับปรุ งมาจากการได้ปฏิบตั ิจริ งที่จะช่วยให้เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีอย่างต่อเนื่องในหน่วยงาน
7.3 ความสาคัญของการปฏิบัติทเี่ ป็ นเลิศ
จากหลักการที่วา่ “ถ้าได้นาความรู ้ไปใช้ความรู ้น้ นั ก็ยงิ่ เพิ่มคุณค่าเพราะทาให้เกิดการต่อยอด
ความรู ้ ใ ห้แตกแขนงออกไปอย่างกว้างขวาง” ดัง นั้นเป้ า หมายสาคัญประการหนึ่ งของการจัดการ
ความรู ้ในหน่วยงานคือ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานการมีการใช้ความรู ้ท้ งั ในระดับบุคคลและระดับ
องค์การ (บูรชัย ศิริมหาสาคร, 2548) ขณะที่ ไกรเดช ไกรสกุล,2552: 65 อธิ บายความ สาคัญเพิ่มเติมว่า
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7.3.1 ส่ งเสริ มให้คนในองค์การมีการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศในการทางานที่ช่วยเพิ่มผลผลิตทั้งใน
ด้านคุณภาพและปริ มาณ
7.3.2 ส่ งเสริ มให้เป็ นองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ การจัดการความรู ้ เป็ นเรื่ องสาคัญที่ทาให้เกิ ด
การเรี ยนรู ้และประยุกต์ใช้ความรู ้ รวมทั้งแปลงความรู ้ของบุคลากรไปเป็ นความรู ้ขององค์การ การจะ
เป็ นองค์การแห่ ง การเรี ย นรู ้ น้ ันจะต้องมี ทกั ษะใน 5 ด้าน ได้แก่ การแก้ปั ญหาอย่างเป็ นระบบ การ
ทดลองศึกษาหาแนวทางใหม่ๆ การเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ในอดีต การเรี ยนรู ้จากวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ
ของผูอ้ ื่น และการถ่ายทอดความรู ้อย่างรวดเร็ วมีประสิ ทธิ ภาพทัว่ ทั้งองค์การ
7.3.3 ส่ งเสริ มองค์การให้มีการพัฒนาแบบก้าวกระโดด การศึกษาวิธีการปฏิ บตั ิที่เป็ นเลิ ศ
เป็ นการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ของผูท้ ี่ประสบความสาเร็ จช่วยลดเวลาและงบประมาณ และสามารถ
นามาเป็ นแนวทางในการพัฒนาไห้ดีกว่าเดิม
7.4 องค์ ประกอบของการเขียนเอกสารวิธีปฏิบัติทเี่ ป็ นเลิศ
การศึกษาจากวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศหรื อวิธีการที่เป็ นเลิศจะมีประโยชน์เมื่อถูกเผยแพร่ ให้เกิ ด
การเรี ยนรู ้ของคนในองค์การหรื อผูเ้ กี่ยวข้องอื่นๆดังนั้นการเขียนการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศเพื่อเผยแพร่ น้ ีจึง
ควรมี รายละเอี ย ดที่ ชัดเจนที่ สะท้อนการเป็ นวิธี ปฏิ บ ตั ิ ที่เป็ นเลิ ศ และนาไปสู่ การศึ กษาเรี ยนรู ้ เพื่ อ
เทียบเคียงสู่ การปฏิบตั ิได้
องค์ประกอบและแนวทางในการเขียนเอกสารการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ มีดงั นี้ (ไกรเดช
ไกรสกุล, 2552: 66-67)
1. ความเป็ นมาเป็ นการเขียนเพื่อให้เห็ นบริ บทสภาพทัว่ ไปของหน่ วยงานหรอสถานศึกษา
โดยย่อและนาเสนอสิ่ งที่เป็ นความคาดหวังของชุมชนหรื อผูป้ กครองที่มีต่อสถานศึกษา
2. การพัฒนาระบบคุ ณภาพของสถานศึกษา การเขียนต้องสะท้อนให้เห็ นต่อการพัฒนา
คุณภาพของหน่วยงานหรื อสถานศึกษาดาเนิ นการอย่างไร ควรนาเสนอผังกระบวนการของระบบที่มี
การปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศพร้อมคาอธิ บายขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับวิธีปฏิบตั ิในแต่ละขั้นตอน
3. การปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ เป็ นการนาเสนอวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศซึ่ งเป็ นข้อสรุ ปจากการจัดการ
ความรู ้ของบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานจริ ง ในการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานว่ามีอะไรบ้าง และอธิ บายว่า
คืออะไร ทาอย่างไร และทาทาไม ทั้งนี้ ให้ระบุวา่ การปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศมาจากขั้นตอนใดของระบบ ซึ่ ง
การปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศควรครอบคลุมขั้นตอนของระบบตั้งแต่ 2 ขั้นตอนขึ้นไป
4. ผลการด าเนิ น การเป็ นการอธิ บ ายผลที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการปฏิ บ ัติ ที่ เ ป็ นเลิ ศ ตามตัว ชี้ วัด
ความสาเร็ จว่าส่ งผลดี ต่อคุ ณภาพหน่ วยงานหรื อสถานศึ กษาอย่างไรบ้างทั้งนี้ ต้องนาเสนอผลตาม
ตัวชี้วดั ทั้งด้านกระบวนการและด้านผลลัพธ์ของระบบที่มีการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ
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5.ปั จจัยความสาเร็ จเป็ นการนาเสนอผลการวิเคราะห์วา่ การปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ เกิดขึ้นได้เพราะ
อะไร มีเงื่ อนไขอะไรบ้าง มีอะไรเป็ นปั จจัยในระบบที่ทาให้วิธีปฏิบตั ิเหล่านี้ ดารงอยู่ได้ในระยะยาว
ไม่ใช่การทุ่มเทเฉพาะกิจของหน่วยงานหรื อสถานศึกษา
6.บทเรี ยนที่ได้รับเป็ นการสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานหรื อสถานศึกษาเรี ยนรู ้จากการทางาน
ตามวิธีปฏิบตั ิเหล่านี้ อย่างไรบ้าง อะไรเป็ นเคล็ดลับที่ดาเนิ นได้ประสบผลสาเร็ จ รวมทั้งข้อพึงระวังมี
อะไรบ้าง
7.5 การปฏิบัติทเี่ ป็ นเลิศกับการจัดการความรู้
วิจารณ์ พานิช (2555) กล่าวว่าหลักการจัดการความรู ้ที่ง่าย คือการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ จาก
การท างานผ่า นกิ จ กรรมการปฏิ บ ัติ ที่ เ ป็ นเลิ ศ โดยมี อ งค์ป ระกอบที่ ส าคัญ ประการหนึ่ ง คื อ การมี
ฐานข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศของหน่วยงานต่างๆ ที่มีผลงานดีเด่นเป็ นที่ยอมรับในด้านต่างๆ
เช่น ด้านแนวคิดกระบวนการวางแผน การดาเนิ นงานตามแผน การประเมินผลและการมีส่วนร่ วม
ของชุ มชน ขณะเดียวกันมีการเผยแพร่ การปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศเพื่อให้หน่วยงานอื่นสามารถนาไปปรับใช้
ซึ่ งเป็ นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิ จการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ในมาตรา 11 ระบุ ว่า “ส่ วนราชการมี หน้าที่ พฒั นาความรู ้ ใ นส่ วนราชการ เพื่อให้มีลกั ษณะเป็ น
องค์การแห่งการเรี ยนรู ้อย่างสม่าเสมอ โดยต้องรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารและสามารถประมวล ผลความรู ้ดา้ น
ต่างๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์...”
ดังนั้นหากมองในมุมของการจัดการความรู ้ ในองค์การแล้ว การปฏิ บตั ิที่เป็ นเลิ ศจึงเป็ นบทสรุ ปของ
การปฏิ บตั ิที่เป็ นความรู ้ ซ้อนเร้ น(Tacit Knowledge) ซึ่ งเผยแพร่ เป็ นความรู ้ ชัดแจ้งในรู ปแบบต่างๆ
(Explicit Knowledge) เพื่อให้ผอู ้ ื่นได้นาไปทดลองปฏิบตั ิโดยมีเป้ าหมาย 3 ประการสาคัญคือ 1) เพื่อ
พัฒนางานให้มีคุ ณภาพและมี ผลสัมฤทธิ์ ยิ่ง ขึ้ น 2) เพื่อพัฒนาผูป้ ฏิ บตั ิงานในองค์ก าร และ 3) เพื่ อ
พัฒนาฐานความรู ้หรื อทุนปัญญาขององค์การ
ขณะที่ นริ นทร์ สังข์รักษา (2554: 97) กล่าวว่า การปฎิบตั ิที่เป็ นเลิศมาจากแนวคิดการเรี ยนรู ้
ผ่านการปฏิ บตั ิ จริ ง (Learning by doing) เป็ นการประเมิ นสรุ ปผลรวม (Summative Evaluation) ใน
อดีต หรื อการปฏิ บตั ิที่ทาให้หน่ วยงาน/ชุ มชนสู่ ความเป็ นเลิศ กระบวนการเทียบเคียง จะนาไปสู่ การ
ค้นหาผูป้ ฏิ บตั ิที่ดีที่สุด และนาไปสู่ คาตอบว่าวิธีปฏิบตั ิที่ดีจะนาไปสู่ ความเป็ นเลิ ศของหน่ วยงานได้
อย่างไร
7.6 แนวทางการจัดการความรู้ โดยใช้ การปฏิบัติทเี่ ป็ นเลิศ
1. เสาะหา มีเกณฑ์ในการคัดเลือก ต้องคัดเลือกอย่างตรงไปตรงมา
2. เป็ นการปฏิ บตั ิ ที่เป็ นเลิ ศที่ เกิ ดขึ้ นจากกลุ่ มมี เรื่ องราวของกระบวนการพัฒนางานผ่า น
ความยากลาบาก (ล้มเหลว) มี การฟั นฝ่ าจนกว่า จะบรรลุ ผลมี เรื่ องราวให้เล่ าเพื่ อสะท้อนวิธี คิ ดวิธี
ปรึ กษาหารื อดึงเอาความรู ้ฝังลึกจากสมาชิกกลุ่มและค้นคว้าความรู ้จากภายนอกมาใช้งาน
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3. ในการประชุ มเสนอผลงานต้องเตรี ยมตัวและกระตุน้ ให้มีการซักถามแลกเปลี่ยนกันให้
มากและมีผทู ้ รงคุณวุฒิคอยกระตุน้ การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และชี้ประเด็นเพื่อยกระดับความรู ้
4. มี ก ารสร้ า งเงื่ อ นไข หรื อ บรรยากาศให้ ผู ้ม าร่ ว มประชุ ม น าเอาความรู ้ ที่ ไ ด้จ ากการ
แลกเปลี่ยนไปปฏิบตั ิเพิ่มพูนความรู ้ฝังลึกของกลุ่มและมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้กนั อย่างต่อเนื่อง
(วิจารณ์ พานิชย์, 2547:9)
สรุ ปแนวคิ ดเกี่ ยวกับการปฏิ บตั ิ ที่เป็ นเลิ ศเกี่ ยวข้องสัมพันธ์ กบั การวิจยั นี้ เนื่ องจากเป็ นวิธี
การศึกษาจากการปฏิบตั ิที่ดีที่สุดที่สกัดเป็ นองค์ความรู ้หรื อจากบทเรี ยนประสบการณ์อนั เกิดจากการ
ลงมือปฏิบตั ิจริ ง ทาให้เกิดการยอมรับ และสามารถนามากาหนดเป็ นมาตรฐานในการทางานที่สาคัญ
วิธีการนี้ เป็ นการนากระบวนการจัดการความรู ้ และองค์ความรู ้ หรื อบทเรี ยนประสบการณ์ มาใช้เป็ น
เครื่ องมือในการขับเคลื่อนหน่วยงาน/ชุ มชน ส่ งผลให้เกิดการพัฒนาและปรุ งปรุ งการดาเนิ น การด้าน
ต่างๆ อย่างเหมาะสม อันได้แก่ การค้นหาตัวอย่างหรื อต้นแบบที่ดีเลิศต่อการปรับปรุ งและพัฒนางาน
ช่ วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการทางานอันนาไปสู่ การพัฒนาตนเองของหน่ วยงาน/
ชุ มชน ช่วยลดเวลา ขั้นตอน ค่าใช้จ่าย และอื่นๆ ในการปรับปรุ งและพัฒนาการทางาน เกิดการสร้ าง
ฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการเปรี ยบเทียบผลงานกับหน่วยงาน/ชุ มชนอื่นๆ รวมทั้งเป็ นการนาเสนอ
ผลงาน/วิธีการปฏิบตั ิงานที่ดีเลิศของหน่ วยงาน/ชุ มชนของตนต่อผูอ้ ื่น (นริ นทร์ สังข์รักษา, 2554: 93-94)
ด้วยเหตุ น้ ี สามารถกล่ า วได้ว่า การปฏิ บตั ิ ที่ เป็ นเลิ ศ เป็ นอี ก หนึ่ ง เครื่ องมื อที่ มี คุ ณค่า ที่ จะช่ วยรั กษา
มาตรฐานการทางานที่ดีให้คงอยู่ เพิ่มศักยภาพหน่ วยงาน/ชุ มชนให้พร้ อมที่จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ขณะเดียวกันเป็ นการช่วยแก้ไขและป้ องกันปั ญหาข้อบกพร่ องต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ยังผลให้
หน่วยงาน/ชุมชนมีความแข็งแกร่ งและเป็ นปึ กแผ่นอย่างมัน่ คงภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์
8. แนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนารู ปแบบ
การพัฒนารู ปแบบคือการจาลองความคิด เพื่อการอธิ บายข้อมูลได้อย่างเป็ นรู ปธรรม เพื่อให้
ง่ายต่อการทาความเข้าใจ โดยมีลายละเอียดดังนี้คือ
8.1 แนวความคิดเกีย่ วกับการพัฒนารู ปแบบ
การน าเสนอแนวคิ ด เกี่ ย วกับ การพัฒ นารู ป แบบนั้น จะได้น าเสนอ ความน า ความหมาย
ความสาคัญ องค์ประกอบ ประเภท คุณลักษณะที่ดีของรู ปแบบ และบทสรุ ป ดังรายละเอียดต่อไปนี้ คา
ว่า “รู ปแบบ” หรื อ “โมเดล” สามารถนามาใช้ในความหมายต่างๆ กัน กล่าวคือ 1) แบบจาลอง 2) ตัว
แบบที่ใช้เป็ นแบบอย่าง 3) รู ปแบบที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล สัญลักษณ์ และหลักการของ
ระบบและ4) แบบแผนตัวอย่างของการดาเนิ นงานที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างส่ วนต่างๆ ในระบบ
เมื่อพิจารณารู ปแบบตามความหมายดังกล่าวเทียบกับคาว่า ทฤษฎี จะเห็นว่ารู ปแบบในความหมายที่ 1
และ2 มิได้มีความหมายในทฤษฎีเป็ นเพียงการจาลองหรื อการลอกเลียนแบบให้เหมือนกับของจริ ง แต่
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สาหรับความหมายที่ 3 มีความหมายเทียบเคียงได้กบั คาว่า ทฤษฎี ส่ วนความหมายที่ 4 รู ปแบบ เป็ น
แบบแผนอย่างหนึ่ งที่ได้จากการถ่ ายแบบจากทฤษฎี สู่การปฏิ บตั ิ หรื อเรี ยกว่ารู ปแบบเชิ งปฏิ บ ตั ิ การ
(นริ นทร์ สังข์รักษา, 2556:51) โดยปั จจุบนั รู ปแบบได้ถูกนามาเป็ นส่ วนหนึ่งของการการวิจยั แนวใหม่
ที่กาลังได้รับความสนใจมากขึ้น ทั้งนี้เพราะการวิจยั ที่ใช้รูปแบบจะช่วยให้ได้ความรู ้ที่มีความสมบูรณ์
เป็ นการวิจยั ที่ช่วยพัฒนาความรู ้ มีความชัดเจน และเป็ นระบบยิง่ ขึ้น (บุญชม ศรี สะอาด, ม.ป.ป.)
8.2 ความหมายของรู ปแบบ
ดังที่กล่าวข้างต้น รู ปแบบได้เข้ามามีบทบาทในงานวิจยั และมักใช้คาว่า รู ปแบบ แบบจาลอง
ต้นแบบ แบบแผน วงจร และตัวแบบ โดยความหมายของรู ปแบบนั้น มีนกั วิชาการได้ให้ความหมาย
ไว้ ดังนี้
นริ นทร์ สังข์รักษา (2556: 51) กล่าวว่า รู ปแบบ หมายถึง เค้าโครงของสิ่ งต้องการศึกษา โดย
แสดงโครงสร้างทางความคิดองค์ประกอบและความสัมพันธ์ขององค์ประกอบเหล่านั้น เป็ นรู ปย่อที่
เลียนแบบความสัมพันธ์หรื อความจริ งของปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึ่ง ที่เกิดขึ้นโดยการลดทอน
เวลา ความพอเหมาะ และกาลเทศะเพื่อให้เข้าใจปรากกฎการณ์ดงั กล่าวได้ง่ายขึ้น
ดนัย เทียนพุฒ (2555: 5) กล่าวว่า รู ปแบบ (ทางธุ รกิ จ) หมายถึ ง การบรรยายหรื อกาหนด
ความเชื่ อมโยงของสิ่ งที่เป็ นกุญแจสาคัญ สาหรับทาความเข้าใจเกี่ ยวกับองค์ความรู ้ ทางธุ รกิ จโดยมี
คุณลักษณะหลัก เช่น 1) ความเป็ นระบบ 2) ระบบเปิ ด 3) พลวัตร 4) มีลกั ษณะทาให้เหมาะสมได้ และ
5) เป็ นนวัตกรรม
สิ ทธิ กร อ้วนศิริ (2553: 49) กล่าวว่า รู ปแบบ หมายถึง วิธีการดาเนิ นงานที่เป็ นแนวทางหรื อ
แนวคิดหรื อสิ่ งที่สร้างหรื อพัฒนาขึ้น นามาแสดงหรื อย่อส่ วนเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ
ทวีวรรณ อินดา (2552: 157) กล่ าวว่า รู ปแบบ หมายถึ ง แบบจาลองของปรากฏการณ์ ใด
ปรากฏการณ์หนึ่ ง เพื่อใช้ในการบรรยายและแสดงลักษณะปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้ ยงั แสดงให้
เห็ นถึ งความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหรื อปั จจัยต่างๆ ที่เกี่ ยวข้องกัน ตลอดทั้งใช้เป็ นแนวทางในการ
ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ปิ ยนาถ บุญมีพิพิธ (2551: 27) กล่าวว่า รู ปแบบ หมายถึง โครงสร้างที่แสดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ หรื อตัวแปรต่างๆ เช่ นรู ปแบบของการจัดการความรู ้ จึงเป็ นโครงสร้ าง
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่อรู ปแบบการจัดการความรู ้ เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการดาเนินงานให้
บรรลุผลสาเร็ จตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
สุ เทพ บุญเติม (2549: 26) กล่าวว่า รู ปแบบ หมายถึง เป็ นการจาลองภาพในอุดมคติที่นาไปสู่
การอธิ บายคุณลักษณะสาคัญของปรากฏการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เพื่อให้ง่ายต่อการทาความเข้าใจที่ไม่
มีองค์ประกอบตายตัวหรื อรายละเอี ยดทุ กแง่ มุม โดยผ่านการทดสอบกระบวนการอย่างเป็ นระบบ
เพื่อให้เกิดความแม่นตรงและเชื่อถือได้
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จากความหมายข้างต้น ผูว้ จิ ยั สามารถกล่าวสรุ ปได้วา่ รู ปแบบ หมายถึง การจาลองความจริ ง
ของปรากฏการณ์ หรื อเป็ นชุดของแนวคิดซึ่ งได้เรี ยบเรี ยงไว้ในลักษณะโครงสร้างอย่างเป็ นระบบและ
มี องค์ป ระกอบต่ า งๆ ที่ สั ม พันธ์ ก ันเพื่ อ อธิ บ ายปรากกฎการณ์ น้ ัน ได้ง่ า ยขึ้ น และสามารถใช้ เ ป็ น
แนวทางดาเนินงาน กลยุทธ์พ้ืนฐาน เงื่อนไข และข้อจากัดในการนารู ปแบบไปใช้
8.3 ความสาคัญของการพัฒนารู ปแบบ
Joyce and Weil (1986: 19-20) กล่าวว่า การพัฒนารู ปแบบนั้นมีสาระสาคัญคือ 1) รู ปแบบควร
ต้องมีทฤษฎี รองรับ หมายถึ ง เมื่อพัฒนารู ปแบบแล้วก่อนการนาไปใช้ตอ้ งมีการวิจยั เพื่อทดสอบ 2)
เมื่อพัฒนารู ปแบบแล้ว ก่อนนาไปใช้อย่างแพร่ หลายต้องมีการวิจยั เพื่อทดสอบทฤษฎีและตรวจสอบ
คุ ณภาพในเชิ งการใช้ในสถานการณ์ จริ งและนาข้อค้นพบมาปรั บปรุ งแก้ไข 3) การพัฒนารู ปแบบ
อาจจะออกแบบให้ใช้ได้กว้างขวางหรื อเพื่อจุดประสงค์เฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ งก็ได้ 4) การพัฒนา
รู ปแบบจะมีจุดมุ่งหมายหลักที่ถือว่าเป็ นตัวตั้งในการพิจารณาเลื อกรู ปแบบไปใช้ กล่าว คือ ถ้าผูน้ า
รู ปแบบไปใช้ตรงกับจุดมุ่งหมายก็จะทาให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด แต่ก็สามารถนาไปประ ยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์อื่นได้ถา้ พิจารณาเห็นว่าเหมาะสม แต่อาจให้ผลสาเร็ จลดน้อยลงไป
8.4 องค์ ประกอบของรู ปแบบ
ดนัย เที ย นพุ ฒ (2555: 2) อธิ บ ายองค์ป ระกอบของรู ป แบบ/โมเดล (องค์ก าร/ธุ รกิ จ) ว่า
เริ่ มต้นจากสภาพธรรมชาติของแต่ละธุ รกิ จ จากนั้น 1) ศึกษาปรากฏการณ์ หรื อเหตุการณ์ จนกระทัง่
สร้างเป็ นรู ปแบบของเหตุการณ์ 2) กาหนดโครงสร้ างทางความคิดซึ่ งอยู่ในรู ปของตรรกของความ
สัมพันธ์ซ่ ึ งเชื่ อมโยงความรู ้อย่างเป็ นระบบ หรื อในรู ปแบบสมการที่เป็ นความสัมพันธ์ของตัวแปร 3)
นาโครงสร้างทางความคิดไปตรวจสอบกับข้อตกลงเบื้องต้นขององค์การ/ธุ รกิจ 4) จาลองรู ปแบบใน
ลักษณะเป็ นสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของตัวแปรหรื อเป็ นพาราไดม์ (paradigm) ที่เป็ นความ
เชื่ อ คุณค่า ที่ยึดถือปฏิบตั ิและได้รับการยอมรับกระทัง่ ได้กรอบความคิดที่ใช้อธิ บายถึงความเชื่อมโยง
ทั้งหมดที่ตอ้ งการศึกษาหาความจริ ง เช่น ปั ญหา จุดประสงค์ การทบทวนวรรณกรรม ระเบียบวิธี การ
เก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ หลังจากนั้น 5) ทาการทดสอบซ้ าในสถาน การณ์จริ ง หากผลการ
ทดสอบเป็ นจริ ง น้ อ ยครั้ ง โครงสร้ า งทางความคิ ด ที่ จ าลองขึ้ น เป็ นรู ป แบบนั้ น เป็ นแค่ รู ปแบบ
ประสบการณ์ แต่ถา้ เป็ นจริ งๆ ทุกครั้งก็พฒั นาเป็ นรู ปแบบทางทฤษฎีที่ยอมรับโดย ทัว่ ไป นัน่ หมายถึง
6) การพัฒนารู ปแบบความคิดทางธุ รกิจนั้นอาจได้รูปแบบทางประสบการณ์ (ที่ใช้ได้เฉพาะกรณี ) หรื อ
อาจเป็ นรู ปแบบทางทฤษฎีที่สามารถทดสอบซ้ าและใช้ได้อย่างทัว่ ไป
ขณะที่ ทวีศ กั ดิ์ อาลา (2551:17-18) อธิ บายถึ งองค์ประกอบของรู ปแบบทางการบริ หาร
การศึกษาส่ วนใหญ่ จะประกอบด้วย โครงสร้าง กระบวนการจัดการบริ หารงานวิชาการ การบริ หาร
งบประมาณ การบริ หารงานบุคคล และการบริ หารทัว่ ไปและกล่าวสรุ ปว่ารู ปแบบที่ดีควรประกอบ
ด้วยความสัมพันธ์ของโครงสร้างตัวแปร สามารถหาข้อสนับสนุนและตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ได้
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ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาของ Brown and Moberg (1980: 16-17) ที่ ไ ด้ ท าการสั ง เคราะห์
องค์ประกอบของรู ปแบบ พบว่ารู ปแบบส่ วนใหญ่ประกอบด้วย 1) สภาพแวดล้อม 2) เทคโนโลยี 3)
โครงสร้าง และ4) กระบวนการจัดการและการตัดสิ นใจสั่งการ
8.5 ประเภทของรู ปแบบ
Steiner (1988: 8-10) อธิ บายว่า ถ้าที่ใดมีการกล่าวอ้างทางทฤษฎี ณ ที่น้ นั จะมีการกล่าวถึง
รู ปแบบ นัน่ หมายถึง รู ปแบบถูกนามาเป็ นพื้นฐานสาหรับการพิสูจน์ความเป็ นจริ งทางทฤษฎีซ่ ึ งแบ่ง
ออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่
1. รู ปแบบเชิงปฏิบตั ิ (Model-of) เป็ นการประเมินสภาวะชุมชนแบบมีส่วนร่ วม รู ปแบบการ
ประเมินประเภทนี้เป็ นแบบจาลองทางกายภาพ เช่น แบบจาลองรถยนต์ เครื่ องบิน และภาพจาลอง
2. รู ปแบบเชิงทฤษฎี (Theory-model or Model-for) เป็ นแบบจาลองที่สร้างขึ้นจากกรอบ
ความคิดที่มีทฤษฎีเป็ นพื้นฐาน ตัวทฤษฎีไม่ใช่รูปแบบหรื อแบบจาลอง เป็ นตัวช่วยให้เกิดรู ปแบบที่มี
โครงสร้างต่างๆ ที่สัมพันธ์กนั
ขณะที่ Keeves (1988: 561-565) ได้แบ่งประเภทของรู ปแบบที่ใช้ในทางการศึกษาออกเป็ น 4
ประเภท ได้แก่
1. รู ปแบบเชิ งอธิ บาย (Semantic Model) เป็ นรู ปแบบที่ใช้ภาษาเป็ นสื่ อในการบรรยายหรื อ
อธิ บ ายปรากฏการณ์ ที่ ศึ ก ษาด้ว ยภาษา แผนภู มิ หรื อรู ปภาพ เพื่ อ ให้ เ ป็ นแนวคิ ด โครงสร้ า ง
องค์ประกอบ และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ เช่นแบบจาลองการเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยน เป็ นต้น
ความชัดเจนของรู ปแบบนี้ข้ ึนอยูก่ บั ภาษาที่บรรยายและวิธีการบรรยาย
2. รู ปแบบเชิงเหตุผล (Causal Model) รู ปแบบนี้ เริ่ มได้รับความสนใจในช่วงหลัง ค.ศ. 1970
เป็ นรู ป แบบที่ พ ฒ
ั นามาจากรู ป แบบเชิ ง อธิ บ าย ปั จ จุ บ ัน มี ก ารน ารู ป แบบนี้ มาใช้ใ นการวิ จ ัย ทาง
การศึกษามากขึ้นเพราะมีการวิเคราะห์เส้นทาง (Paht)LISREL รู ปแบบในลักษณะนี้ จะเป็ นการนาเอา
ตัวแปรมาเขียนเป็ นสัญลักษณ์หรื อคาย่อแล้วใช้เส้นตรงและลูกศรแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรใน
เชิ งเหตุ และผลซึ่ งสามารถกาหนดเป็ นกรอบในการรวบรวมข้อมู ลในสภาพที่ เป็ นจริ งเพื่อทดสอบ
รู ปแบบ
3. รู ปแบบเชิงเปรี ยบเทียบ (Analogue Model) เป็ นรู ปแบบเชิ งกายภาพ ส่ วนใหญ่ใช้ในด้าน
วิท ยาศาสตร์ รู ป แบบที่ ส ร้ า งขึ้ นต้องมี องค์ป ระกอบชัดเจนสามารถนาไปทดสอบด้วยข้อ มู ล เชิ ง
ประจักษ์ได้และสามารถนาไปทาการหาข้อสรุ ปของปรากฏการณ์ได้อย่างกว้างขวาง ดังนั้นรู ปแบบนี้
จึงให้ประโยชน์ในด้านการทานาย
4. รู ปแบบเชิ งคณิ ตศาสตร์ (Mathematical Model) เป็ นรู ปแบบที่พฒั นามาจากรู ปแบบเชิ ง
อธิ บาย และเป็ นรู ปแบบที่แสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบหรื อตัวแปรต่างๆ โดยใช้สัญลักษณ์
ทางคณิ ต ศาสตร์ ใ นรู ป สู ต รหรื อ สมการทางคณิ ต ศาสตร์ เดิ ม รู ป แบบนี้ ใช้ ก ับ ศาสตร์ ท าง ด้า น
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วิทยาศาสตร์ แต่ปัจจุบนั แนวโน้มในการนาไปใช้ดา้ นพฤติกรรมและสังคมศาสตร์ เพิ่มขึ้น รวม ทั้งด้าน
การศึกษาโดยเฉพาะในการวัดผลการศึกษา ซึ่ งรู ปแบบนี้ สามารถอธิ บายความสัมพันธ์และสร้างเป็ น
ทฤษฎีเนื่องจากสามารถทดสอบสมมติฐานได้
8.6 คุณลักษณะทีด่ ีของรู ปแบบ
สิ ท ธิ ก ร อ้ว นศิ ริ (2553: 51) กล่ า วว่า รู ป แบบที่ ดี จ ะต้อ งมี ค วามสั ม พัน ธ์ เ ชิ ง โครงสร้ า ง
สามารถนาไปอธิบายปรากฏการณ์และนาไปสร้างเครื่ องมือเพื่อพิสูจน์ทดสอบได้
Keeves (1988: 560) กล่าวว่า รู ปแบบที่ใช้ประโยชน์ได้ควรมีลกั ษณะ 4 ประการ คือ 1) รู ปแบบควร
ประกอบด้ ว ยความสั ม พัน ธ์ อ ย่ า งมี โ ครงสร้ า งของตั ว แปร (Structural relationship) มากกว่ า
ความสั ม พันธ์ ที่ เกี่ ย วเนื่ องกับ แบบรวม (Associative relationship) 2) รู ปแบบควรใช้เ ป็ นแนวทาง
พยากรณ์ ผลที่จะเกิ ดขึ้น ซึ่ งสามารถถูกตรวจสอบได้โดยการสังเกต หาข้อสนับสนุ น และตรวจสอบ
รู ปแบบบนพื้นฐานข้อมูลเชิ งประจักษ์ได้ 3) รู ปแบบควรจะต้องระบุหรื อชี้ ให้เห็นกลไกถึงเหตุผลของ
เรื่ องที่จะศึกษา ด้วยเหตุน้ ี รูปแบบนอกจากจะเป็ นเครื่ องมือที่พยากรณ์ ได้ควรใช้อธิ บายปรากฏการณ์
ได้ดว้ ย 4) รู ปแบบควรเป็ นเครื่ องมือในการสร้ างมโนทัศน์ใหม่ (Concept) และสร้างความสัมพันธ์
ของตัวแปรในลักษณะใหม่ซ่ ึ งจะเป็ นการเพิม่ องค์ความรู ้ (Body of Knowledge) ในเรื่ องที่กาลังศึกษา
โดยสรุ ป แนวคิ ด เกี่ ย วกับ การพัฒ นารู ป แบบเกี่ ย วข้อ งสั ม พัน ธ์ ก ับ การวิ จ ัย นี้ เนื่ อ งจากเป็ น
กระบวนการศึ กษาวิจยั ที่ มุ่งกาหนดกรอบมโนทัศน์ (Conceptual Framework) ของประเด็นที่ศึกษา
โดยในที่น้ ี ผวู ้ ิจยั ทาการศึกษาเรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ในศูนย์การเรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชร
ซึ่ งถื อว่าเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งให้ความสาคัญในการอนุ รักษ์ ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ วิถีชีวิตของคนเมืองเพชรที่
สื บ ทอดมาแต่ ค รั้ งบรรพบุ รุษ ไม่ ใ ห้เลื อนหายไปภายใต้ก ระแสวัตถุ นิย ม ในลัก ษณะที่ เกี่ ย วเนื่ อง
สัมพันธ์กนั อย่างเป็ นระบบของตัวแปรที่ศึกษา ขณะเดียวกัน ยังเป็ นการศึกษาความเป็ นอิสระพื้นฐาน
ซึ่ งมี อ ยู่ ร ะหว่ า งข้อ ความรู ้ ที่ เ ป็ นองค์ ป ระกอบของรู ปแบบหรื อโมเดลส าหรั บ การทดสอบใน
สถานการณ์ปัจจุบนั ของชุมชน พร้อมทั้งเป็ นการอธิ บายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น อันจะนาไปสู่ ขอ้ ค้นพบ
ใหม่ที่อาจเป็ นข้อเสนอหรื อทางออกที่ เหมาะสมสาหรับชุ มชนที่ ศึกษา รวมถึ งชุ มชนท้องถิ่ นอื่ นใน
สังคมไทย
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9. งานวิจัยเกีย่ วทีเ่ กีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ องการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้แบบวิถีเมืองเพชร ในศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน
ของจังหวัดเพชรบุรี ในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องทั้งงานวิจยั ในประเทศและต่างประเทศ
ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
งานวิจัยภายในประเทศ
สุ รพล เสนบุญ และคณะ (2555) ได้ศึกษาเรื่ องการพัฒนารู ปแบบการบริ หารศูนย์การศึกษา
พิเศษประจาจังหวัดกาแพงเพชรผลการศึกษาพบว่า 1) รู ปแบบการบริ หารศูนย์การศึกษาพิเศษที่เป็ น
เอกสารประกอบด้วย ข้อความแผนภาพ อธิบายรู ปแบบ แนวทางการบริ หารตามแนวคิดการบริ หารมี 5
องค์ป ระกอบ 2) องค์ป ระกอบรู ป แบบที่ มี ค วามถู ก ต้อ งและครอบคลุ ม มี อ งค์ ป ระกอบดัง นี้ 1)
วัตถุประสงค์ 2) แนวคิด หลักการจัดการศึกษาพิเศษ 3) ภารกิจหลักการบริ หาร 4) กระบวนการบริ หาร
และ 5) เงื่อนไขความสาเร็ จ 3) คุณลักษณะของรู ปแบบการบริ หารศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัด
(เชิ ง ปริ ม าณ) ด้า นความเป็ น ประโยชน์ โดยผูป้ ฏิ บ ัติมี ค วามเป็ นไปได้ค วามเป็ นประโยชน์ ค วาม
เหมาะสม และมีความครอบคลุมในระดับมาก ที่สุด การตรวจสอบคุณลักษณะของรู ปแบบการบริ หาร
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดด้วยข้อมูลเชิ งคุ ณภาพ มีความสอดคล้องกันว่า รู ปแบบการบริ หาร
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจาจังหวัดมีคุณลักษณะด้านความมีประโยชน์ ด้านความเป็ นไปได้ดา้ นความ
เหมาะสม และด้านความถูกต้อง สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในศูนย์การศึกษาพิเศษในแต่ละจังหวัดได้
พจนี ย ์ สวัสดิ์รัตน์ (2550) ได้ศึกษาการพัฒนารู ปแบบศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนตาบลเพื่อการ
เรี ยนรู ้ตลอดชี วิต บ้านหนองปิ้ งไก่ เป็ นการจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ไป ศึกษาและพัฒนาไปในกิจกรรม
ในกลุ่มพัฒนาอาชีพต่าง ๆ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ในรู ปแบบที่
หลากหลาย จากการศึกษาพบว่าการจัดกิจกรรมใด ๆ ควรเกิดจากการทาเวทีชาวบ้านให้บ่อยครั้ง ศึกษา
ความต้องการที่แท้จริ งและเป็ นประโยชน์ต่อวิถีชีวติ ของชุมชน ซึ่ งศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนเพื่อการเรี ยนรู ้
ตลอดชี วิตที่ ยงั่ ยืน ประกอบด้วย 1) กลุ่ มเป้ าหมายต้องเป็ นทุ กคนในชุ มชน เช่ น เด็ก เยาวชน กลุ่ ม
อาชีพต่าง ๆ ผูน้ าชุมชน และผูส้ ู งอายุ เพื่อว่าแต่ละกลุ่มมีสมาชิ กที่หลากหลายจะทาให้เกิดการบ่มเพาะ
ต้นกล้ารักในอาชี พ ศิลปะ รักท้องถิ่นของชุ มชน และยังทาให้ไม่มีช่องว่างระหว่างวัย เชื่ อมสายใยซึ่ ง
กันและกันของคนในชุมชน นอกจากนี้กลุ่มเยาวชนยังสามารถช่วยเหลือกลุ่มในการจัดทาบัญชี การใช้
เทคโนโลยี ทาให้ทุกคนในศูนย์การเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิตมีความสุ ขในการทางาน มีคุณค่าในกลุ่ม ชี วิตมี
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ความหมาย 2) ครู ผูใ้ ห้ค าแนะน า (Facilitator) ซึ่ งท าหน้า ที่ ใ ห้ค าแนะน าในทุ ก เรื่ อ งของผู ้เ รี ย น
มีความคุน้ เคย เข้าใจผูเ้ รี ยนอย่างใกล้ชิด ดูแลและช่วยเหลือผูเ้ รี ยนในทุกคาตอบที่อยากรู ้ กระตุน้ ให้เกิด
การใฝ่ รู ้ ใฝ่ เรี ยน พร้ อมทั้งทั้งต้องมีบทเรี ยนร่ วมกับทุกคน ทุกกลุ่มเป้ าหมาย 3) การจัดกิ จกรรมหรื อ
กระบวนการเรี ยนรู ้ตอ้ งมีข้ นั ตอนที่ชดั เจน กลุ่มมีการวางแผนการดาเนิ นงาน ครู ประสานต่อยอด และ
มีการเรี ยนรู ้ร่วมกัน ซึ่ งกิจกรรมต้องหลากหลาย ไม่ยึดติดกับอาคารสถานที่ กิจกรรมที่ดีตอ้ งเป็ นส่ วน
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรี ยนรู ้ได้ในวิถีชีวิต 4) ครู จดั กระบวนการเรี ยนรู ้ ในกลุ่มและส่ งเสริ มการ
พัฒ นาไปสู่ แ หล่ ง การเรี ย นรู ้ ข องชุ ม ชน 5) หน่ ว ยงานทั้ง ภาครั ฐ และภาคเอกชนมี ก ารท างานเชิ ง
บูรณาการ(Intergration) ทุกภารกิจเป็ นหน้าที่ของทุกหน่ วยงาน ซึ่ งอาจมิใช่หน้าที่โดยตรง แต่ควรมี
การประสาน ส่ งต่อ กิ จกรรมใดที่ ก็ตามที่ เกิ นกาลังความสามารถ มี ประสานภาคี เครื อข่ายร่ วมด้วย
ช่วยกันพัฒนากลุ่มให้มีการเรี ยนรู ้ ซึ่ งมิตอ้ งรอว่าไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานของตนเอง แต่ทาอย่างไร
จึงจะประสานประโยชน์ต่อชาวบ้านให้เกิดสู งสุ ด
ประจวบ หนู เที่ยง, เด่น ชะเนติยงั และนวลพรรณ วรรณสุ ธี (2558)ได้ทาการศึกษาการ
พัฒนารู ปแบบการจัดการศึ กษาแบบมี ส่วนร่ วมของจังหวัดพัทลุ ง ผลการศึ กษาพบว่าผูเ้ ชี่ ยวชาญมี
ความเห็ นตรงกันว่าการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่ วมควรมี องค์ประกอบ 6 องค์ประกอบ คือ 1) การ
ร่ วมคิด 2) การร่ วมวางแผน 3) การร่ วมดา เนิ นงาน 4) การร่ วมติดตาม5) การร่ วมประเมินผล และ 6)
การร่ วมในผลประโยชน์ ผลของการพัฒนารู ปแบบเป็ นรู ปแบบที่ ตอ้ งดาเนิ นการเป็ นกระบวนการ
ขั้น ตอนตาม องค์ ป ระกอบ 6 ด้ า น แต่ ล ะด้ า นมี ข้ ัน ตอนกระบวนการ ด้ า นละ 6 ขั้น ตอนย่ อ ย
การประเมิ น รู ป แบบ ที่ พ ัฒ นาขึ้ น จากผลการสนทนากลุ่ ม ของผู ้เ ชี่ ย วชาญ มี ค วามเห็ น ด้ว ยกับ
องค์ประกอบของการจัดการศึ กษาแบบมี ส่วนร่ วมทุ กองค์ประกอบ และจากผลการประเมิ นความ
คิดเห็นผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วยแบบสอบถามพบว่า มีระดับความคิดเห็นด้วยกับองค์ประกอบในรู ปแบบอยู่
ในระดับมากที่สุด
สิ ริกาญจน์ จันทรสงค์ (2555) ได้ศึกษาการพัฒนาศูนย์การเรี ยนชุ มชนให้เป็ นศูนย์กลาง
การเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิตตามวิถีมุสลิ มในพื้นที่จงั หวัดนราธิ วาส ผลการวิจยั พบว่า มีความพึงพอใจต่อ
รู ปแบบการพัฒนาศู นย์การเรี ยนชุ มชนให้เป็ นศู นย์กลางการเรี ยนรู ้ ลอดชี วิตตามวิถีมุสลิ มในพื้นที่
จังหวัดนราธิ วาส ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า มีความพึงพอใจต่อด้านการ
จัดบรรยากาศ สู งสุ ด รองลงมา คือด้านสื่ อ อุปกรณ์ ด้านบริ การชุ มชน ด้านกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ด้าน
อาคารสถานที่ ด้านภูมิสังคมมุสลิ ม ตามลาดับ และเมื่อพิจารณาแยกสถานภาพกลุ่มตัวอย่าง พบว่า
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บุคคลากร กศน. มีความพึงพอใจด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้สูงสุ ด รองลงมา คือด้านบริ การชุ มชน ผูน้ า
ชุมชน มีความพึงพอใจด้านบริ การชุมชนสู งสุ ด รองลงมา คือ ด้านกิจกรรมการเรี ยนรู ้ คณะกรรมการ
ศูนย์การเรี ยนชุ มชน มีความพึงพอใจด้านการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้สูงสุ ด รองลงมา คือ ด้านการจัด
บรรยากาศ และผูร้ ั บ บริ ก าร มี ค วามพึ ง พอใจด้า นสื่ อ อุ ป กรณ์ สู ง สุ ด รองลงมา คื อ ด้า นการจัด
บรรยากาศ
วรรณิ ภา ทับเที่ยง (2550) ได้ศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชี พ กรณี ศึกษา
ศูนย์การเรี ยนรู ้ ชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บ้านห้วยวอก จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยมีวตั ถุ ประสงค์
เพื่อการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชี พของศูนย์การเรี ยนรู ้ชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง
บ้านห้วยวอก จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มนักศึกษาประกอบด้วย นักศึกษาผูใ้ หญ่ 21 คน ซึ่ งมีอาชี พหลักคือ
ทาการเกษตร ครู นิเทศ หัวหน้าฝ่ ายส่ งเสริ มการจัดการศึกษานอกโรงเรี ยน อาเภอจอมทอง และผูน้ า
ชุมชนรวมทั้งสิ้ น 24 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลเนื้อหา และสรุ ป
เชิงพรรณนาพบว่า ปั ญหาของนักศึกษาผูใ้ หญ่ เกี่ยวกับการประกอบอาชีพคือ 1) ดินเสื่ อมสภาพ 2)ขาด
น้ า เพื่ อการเกษตร 3)ขาดเงิ นทุ น 4)การขายผลผลิ ต 5)การคมนาคม ส่ วนความต้องการในการจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชี พ คือ ต้องการให้มีการรวมกลุ่มเป็ นเครื อข่ายในการแลกเปลี่ ยนการเรี ยนรู ้
โดยต้องการให้ภาครัฐ และองค์กรเอกชนสนับสนุ นงบประมาณ และให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ นักศึ กษาผูใ้ หญ่ตอ้ งการให้มีการอบรมหลักสู ตรระยะสั้น 3-5 ชั่วโมง และการฝึ กทักษะ
อาชี พ 30-50 ชัว่ โมง ช่ วงระหว่างเดื อนเมษายน ทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชี พ ดาเนิ นการใน
ขั้นตอนที่ 1) สารวจความต้องการในการเรี ยนรู ้ 2) จัดทาหลักสู ตรท้องถิ่นเชิ งบูรณาการ 3) ดาเนิ นการ
ฝึ กอบรมที่มุ่งเน้นการปฏิบตั ิจริ ง 4) จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ ยึดหลักการเรี ยนรู ้แบบผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ 5)
มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริ ง 6) ติดตามผลการดาเนินงาน เพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ตามวัตถุประสงค์
มาณี ไชยธี รานุวฒั ศิริ (2551: 65-66) ได้วิจยั โครงการวิจยั บางเลน มหาวิทยาลัยมหิ ดล จาก
“บวร” สู่ “ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน” ด้วยการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิ ดล และสานักงบประมาณ
เป็ นเวลา 6 ปี ก่อให้เกิ ดผล 4 ประการ คือ ผลการวิจยั เชิ งปฏิบตั ิการในการพัฒนา นักเรี ยน โรงเรี ยน
และชุมชนอย่างมีส่วนร่ วม ประการที่สอง นักวิชาการ นักวิจยั โครงการวิจยั บางเลน ได้ร่วมเรี ยนรู ้และ
ปฏิบตั ิการในกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการ ได้ร่วมเรี ยนรู ้ร่วมกับโรงเรี ยนและชุมชน ประการที่สาม
โครงการวิจยั บางเลน ได้เครื อข่ายนักวิชาการภายในมหาวิทยาลัยและองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัยที่
สนับสนุ นงาน ประการที่สี่ โครงการวิจยั บางเลน ได้พฒั นารู ปแบบในการพัฒนาคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
และคุณภาพชีวติ ให้แก่โรงเรี ยนและชุมชน
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วัชรี อ่าปลอด (2552) ศึกษาการบริ การจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้ในภู มิภาค เพื่อพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน จังหวัดตรัง ผลของการศึกษาพบว่าการเตรี ยมความพร้อม ในการบริ หารจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้
ในภู มิ ภ าค เพื่ อ การพัฒ นาอย่ า งยัง่ ยื น ในจัง หวัด ตรั ง ยัง ประสบปั ญ หาในเรื่ องอัต ราบุ ค ลากร
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการบริ หารจัดการและระบบสนับสนุนการบริ หารจัดการศูนย์เรี ยนรู ้ ก็มี
ปั ญหาเช่นเดียวกัน ซึ่ งควรจะกาหนดกรอบอัตรากาลังบุคลากร มีแผนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่ชดั เจน
เพื่อทิศทางการดาเนิ นงานที่เป็ นรู ปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรแยกการดาเนิ นงานศูนย์การเรี ยนรู ้
ออกมาเป็ นเอกเทศจากเทศบาลนครตรัง และจ้างผูบ้ ริ หารมืออาชี พมาบริ หาร และควรมุ่งเน้นให้มีการ
บริ หารจัดการแบบบูรณาการ เพื่อเสริ มสร้างการมีส่วนร่ วมจากทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้อง
บุพปั ทม์ โยสะอาด (2553) ศึกษาการบริ หารจัดการปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพีย ง ไปสู่ การ
ปฏิ บตั ิ ของหมู่บา้ นขุนเจริ ญ ตาบลเดื่ อศรี คนั ไชย อาเภอวานรนิ วาส จังหวัดสกลนคร ผลการศึกษา
พบว่า 1) ด้านคน มีการบริ หารจัดการให้มีความร่ วมมือ และการเตรี ยมความพร้อมของกาลังคนในการ
พัฒนาหมู่บา้ นสาเร็ จเป็ นอย่างดี เพราะบ้านขุนเจริ ญส่ วนใหญ่ เป็ นคนที่ต้ งั รกรากอยูใ่ นพื้นพี่มานาน
และการร่ วมมื อจัดทาแผนชุ มชนด้วยการจัดเวทีป ระชาคม เพื่อให้เป็ นหมู่บา้ นเศรษฐกิ จพอเพียง ก็
ประสบผลสาเร็ จด้วยดี เพราะมีผูน้ าชุ มชนที่เข้มแข็ง และมีความสามารถ 2) ด้านการเงิน ได้รับการ
สนับสนุ นงบประมาณและการอบรมทาบัญชี รายรับรายจ่าย จากภาครัฐ จนสามารถพัฒนาศูนย์การ
เรี ยนรู ้ ที่มีกิจกรรมต่างๆเป็ นต้นแบบ มีเงิ นทุนหมุนเวียนสามารถพึ่งพาตนเองได้ โปร่ งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ 3) ด้านวัสดุ อุปกรณ์ แต่ละกิ จกรรมมีการตั้งคณะกรรมการในที่ประชุ มประชาคม ให้มี
หน้าที่จดั ทาทะเบียนควบคุ มตลอดจนดู แลรักษา และลดการพึ่งพาปั จจัยภายนอก ด้วยการใช้วสั ดุ
อุปกรณ์จากธรรมชาติที่มีอยูใ่ นท้องถิ่น มาเป็ นวัตถุดิบทดแทน หรื อใช้เป็ นพลังงานทดแทน ลดต้นทุน
การผลิตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ 4) ด้านการบริ หารจัดการได้รับความร่ วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนในทุกขั้นตอน ตลอดจนให้คาแนะนา จนสามารถพึ่งพาตนเองได้ เกิดศูนย์การเรี ยนรู ้
ชุมชนต้นแบบ ปัจจุบนั มีผมู ้ าศึกษาในศูนย์ตน้ แบบ และนาไปประยุกต์ใช้กบั พื้นที่ของตนเสมอ
สุ รศัก ดิ์ นาคะอิ นทร์ (2553) ได้ศึ ก ษาปั จจัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ ความส าเร็ จของศู นย์ก ารเรี ย นรู ้
เศรษฐกิจพอเพียงชุ มชน ของตาบลนาหม่อง อาเภอกุดบาก จังวัดสกลนคร มีปัจจัยอยูส่ ามประการ คือ
ปั จจัยภายในได้แก่ การมี ผูน้ าที่ เข้มแข็ง สมาชิ กมี ความรู ้ มี การดาเนิ นกิ จกรรมอย่างต่อเนื่ อง ปั จจัย
ภายนอกหน่ วยราชการ หน่ วยงานท้องถิ่ น และองค์กรเอกชนให้การสนับสนุ นทั้งงบประมาณ และ
วิชาการ และปั จจัยด้าน สมาชิกเครื อข่ายที่เข้มแข็ง สมาชิกช่วยกันผลิตสิ นค้าอย่างต่อเนื่อง ที่ทาให้ศูนย์
การเรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงชุ มชุ น ตาบลกุดบาก จังหวัดสกลนคร ประสบความสาเร็ จ และมีสมาชิก
เครื อข่ายเพิม่ มากขึ้นเรื่ อยๆ มีการประสานงาน และมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่ องสิ่ งเหล่านี้ เป็ นปั จจัยที่สร้าง
ความเชื่ อมัน่ ให้สามารถมัน่ ใจว่าการทาการเกษตรแบบผสมผสาน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนั้น
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เป็ นสิ่ ง ที่ ท าให้ป ระชาชนในชนบท ซึ่ ง ส่ วนใหญ่ เป็ นสงคมเกษตรกรรม สามารถเลี้ ยงตนเองและ
ครอบครัวได้อย่างยัง่ ยืน และมีความสุ ข
วราภรณ์ ปริ สุทธิ์ วานิ ชย์ (2553) ศึกษาการพัฒนารู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้ตาม
ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงสู่ ชุมชน กรณี ศึกษาองค์กรบริ หารส่ วนตาบลหนองบัว กับโรงเรี ย นบ้าน
หนองไผ่ อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ผลการศึกษาพบว่ารู ปแบบการพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู ้
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จะใช้เวทีประชาคมหมู่บา้ นพัฒนารู ปแบบตามความต้องการของชุ มชน
และผูเ้ รี ยนต้องการเรี ยนรู ้ ตามบริ บทของชุ มชน ประชาชนผูส้ นใจในกิจกรรมใดก็ให้เรี ยนรู ้ ให้เข้าใจ
จนสามารถในไปประกอบอาชีพได้ ซึ่ งองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองบัวได้มีบทบาทในการส่ งเสริ ม
ศูนย์การเรี ยนรู ้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ในเรื่ องประชาสัมพันธ์ สนับสนุ นการจัดเวทีประชาคม
หึ ความรู ้ แนวคิด หลักการแก่แกนนา กาหนดเป้ าหมาย และแนวทางการขับเคลื่ อนสู่ การเรี ยนรู ้ ให้
ความรู ้เรื่ องแนวทางในการดาเนินงานในศูนย์ การบริ หารศูนย์ และการวางแผนประสานเจ้าหน้าที่ภาคี
การพัฒนาในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางสนับสนุ นการดาเนิ นงานสนับสนุ นงบประมาณในการจัดเวทีประชาคม
การอบรมให้ความรู ้ศึกษาดูงาน สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับกระบวนการดาเนินงานแก่แกนนา
วราภรณ์ สามโกเศศ และคณะ (2553 : ก-ค) ได้วจิ ยั เรื่ อง ข้อเสนอทางเลือกระบบการศึกษาที่
เหมาะสมกับสุ ขภาวะคนไทย ผลการวิจยั พบว่า การปฏิ รูปการศึกษาเพื่อสุ ขภาวะคนไทย เป็ นระบบ
การศึ ก ษาทางเลื อกหนึ่ ง ของภาคประชาชน ที่ ใ ห้ความส าคัญการสร้ างความเข้มแข็งที่ ฐานรากที่
จาเป็ นต้องเข้า มามี ส่ วนร่ วมในการจัดการศึ กษาทั้ง ระบบ โดยให้ความสาคัญกับครอบครั วชุ ม ชน
ท้องถิ่น สถาบันทางศาสนา เอกชนและองค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นของ
ประชาชน เพื่อเพิ่มเติมการจัดการศึกษาที่ดาเนิ นอยูใ่ นปั จจุบนั เพื่อนาไปสู่ สุขภาวะคนไทยทั้งร่ างกาย
และจิตใจ สังคม สติปัญญา แนวคิดทางการศึกษา เป็ นการศึกษาที่เชื่ อว่า “ทุกคนมีศกั ยภาพที่จะเรี ยนรู ้
ได้” บนหลักการ “การศึกษาเพื่อมวลชน และมวลชนเพื่อการศึกษา” ช่วยกันทาให้การศึกษาเป็ นกลไก
ปลู กฝั งการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ที่บูรณาการเข้ากับวิถีชีวิต วัฒนธรรม รากเหง้า ประวัติศาสตร์
ชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ เป็ นการศึกษาที่เอา “ชีวติ เป็ นตัวตั้ง” แทนการเอา “วิชาเป็ นตัวตั้ง” ดังที่
ผ่า นมา โดยมี จุดมุ่ ง หมายของเพื่ อให้ผู เ้ รี ย นจะต้องได้รั บ ทั้ง ความรู ้ ทัก ษะ เจตคติ และคุ ณธรรม
จริ ยธรรม รู ปแบบการศึกษา จึงเป็ นการศึกษาระบบเปิ ด ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ทุกคนมีสิทธิ จะให้ความเห็ นหรื อเข้าไปมีส่วนร่ วมในการจัดการศึ กษา
เป็ นการศึกษาที่ “ฟัง” เสี ยงของประชาชน ผูจ้ บการศึกษา ขั้นพื้นฐานไม่จาเป็ นต้องเข้ารับการศึกษาใน
ระบบเพียงด้านเดียว แต่สามารถศึกษาต่อการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยได้รับ
การสนับสนุ นจากรัฐแกละการยอมรับจากสังคม ในการนี้ ผูจ้ บการศึกษาสามารถเลื อกรับการศึกษา
ระดับอุ ดมศึ กษา การอาชี วะศึ กษาหรื อมี อาชี พ อิ ส ระ/สถานประกอบการ และหากต้องการกลับ สู่
การศึ ก ษาในระบบ ก็ ส มารถเที ย บความรู ้ แ ละประสบการณ์ โ ดยองค์ ก รเที ย บโอนความรู ้ แ ละ
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ประสบการณ์ ที่สามารถเชื่ อมโยงกันได้อย่างเป็ นองค์รวมขณะที่การศึกษาภาครัฐควรลดและจากัดตัว
ลง โดยเพิ่มความสาคัญของเอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ชุ มชนท้องถิ่น สถาบันศาสนา และ
สถาบันสังคมอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ผูป้ กครอง ต้องหันมาให้ความสาคัญต่อบุตรหลาน โดย
การปลุกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยามารยาท ประเพณี วัฒนธรรม ภายในครอบครัวมากขึ้น ในการนี้
รัฐและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นต้องให้ความสาคัญกับการเสริ มสร้างครอบครัวเข้มแข็ง เป็ นฐาน
รากของสังคม ในด้าน “ครู ” ต้องได้รับความสาคัญมากขึ้นกว่าเดิมและขยายฐานเป็ นครู 6 ประเภท ใน
ทุ กภาคส่ วน ของสังคม คื อ ครู พ่อแม่ ครู พระ/นักบวช ครู ในสถานศึ กษา ครู ภูมิปัญญา/ภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่น/ผูร้ ู ้ในชุมชนท้องถิ่น ครู สื่อ และครู ของสังคม ที่มีความสาคัญต่อผูเ้ รี ยน ส่ งต่อและเชื่อมโยงกัน
อย่างเป็ นองค์รวม เพื่อให้ “ผูเ้ รี ยน”ได้รับการพัฒนาให้เป็ นผูม้ ีความรู ้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม และ
จริ ยธรรมอย่างเป็ นองค์รวม
ในการนี้ ยุท ธศาสตร์ ส าคัญที่ จะนาพาระบบการศึ ก ษาทางเลื อกให้บ รรลุ เป้ า หมาย คื อ
“ยุทธศาสตร์ เสริ มสร้างพลังการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนสังคม” ที่มี 8 มาตรการนาสู่ การปฏิบตั ิ ได้แก่ (1)
การสร้างคุณค่าของความเป็ นมนุษย์ (2) การเสริ มสร้างพลังสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ (3) การส่ งเสริ ม
ขยายฐานการศึกษาทางเลื อก (4) การส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่ น (5)การพัฒนาและเสริ มสร้ างความเข้มแข็งของครู (6) การระดมทรัพยากรเพื่ อการศึ ก ษา
(7)การสร้างเครื อข่ายทางการศึกษา และ (8)การสร้างความเข้มแข็งจากรากฐาน
งานวิจัยเกีย่ วกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นริ นทร์ สังข์รักษาและคณะ (2551: บทคัดย่อ) ได้วิจยั ผลดีของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิ จพอเพียงในกระบวนการเรี ยนรู ้ และการจัดการความรู ้ เพื่อการพัฒนาที่ ยงั่ ยืนของวิสาหกิ จ
ชุ มชน : ศึกษากรณี จงั หวัดราชบุรี วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลดีของการประยุกต์ใช้หลักปรั ชญา
เศรษฐกิ จพอเพีย งของผูป้ ระกอบการวิสาหกิ จชุ มชน 2)ศึกษากระบวนการเรี ย นรู ้ และการจัดการ
ความรู ้ในการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง ของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุ มชน 3) เปรี ยบเทียบระดับความ
เป็ นไปได้ของการประยุกต์ใช้โครงการพัฒนาเศรษฐกิ จพอเพียงของผูป้ ระกอบการวิสาหกิ จชุ ม ชน
และ 4) ศึกษากรณี เฉพาะรายของวิสาหกิจชุ มชนที่ประสบความสาเร็ จในการประยุกต์ใช้แนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิ จพอเพียง ผลการวิจยั พบว่าส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มผลิ ตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่ น ร้ อยละ 34.8
เปิ ดดาเนินการ ระหว่างปี 2541-2550 ร้อยละ 60.3 และมีขนาดของสิ นทรัพย์ต่ากว่า 3 แสนบาท ร้อยละ
41.5 และมีจานวนพนักงานไม่เกิ น 10 คน ร้อยละ 68.5 การนิ ยามความหมายเศรษฐกิ จพอเพียงของ
ผูป้ ระกอบการพบว่า มีความเข้าใจตี โดยทุกคนเห็นว่าเศรษฐกิ จพอเพียงสามารถนาเอามาใช้ได้ และ
เกิ ดประโยชน์แก่ ตนเอง ครอบครั ว และสังคมอย่างมาก ทั้งนามาปฏิ บตั ิ จริ งในชี วิตประจาวันผ่าน
กระบวนการเรี ยนรู ้จากวิกฤติเศรษฐกิจที่พา่ นมา การแสวงหาความรู ้จากแหล่งความรู ้ ส่ วนใหญ่ได้รับ
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ความรู ้จากภายนอกท้องถิ่นมากที่สุดร้อยละ 73.0 โดยแหล่งของความรู ้ที่ได้รับมานั้นมาจากสื่ อบุคคล
มากที่สุด ร้อยละ 49.8 ซึ่ งองค์ความรู ้ดงั กล่าว กลุ่มตัวอย่างได้นามาประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการ
วิสาหกิ จชุ มชนของตนอย่างมาก ร้ อยละ 36.0 ส่ วนผลที่เกิ ดจากการใช้องค์ความรู ้ เกี่ ยวกับแนวทาง
เศรษฐกิ จพอเพียงในการดาเนิ นการวิสาหกิ จชุ มชนได้รับอยู่ในระดับมาก ร้ อยละ 40.8 โดยใช้องค์
ความรู ้เกี่ยวกับการดาเนิ นธุ รกิจอย่างประหยัดมากที่สุด ร้อยละ 44.5 การปฏิบตั ิที่ดี ที่ถือเป็ นผลสาเร็ จ
ในการประกอบกิจการวิสาหกิจชุ มชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างยึดถือความซื่ อสัตย์ต่อลูกค้า และผูบ้ ริ โภค
มากที่สุด ร้อยละ 19.1 รองลงมาคือการผลิตสิ นค้าให้เพียงพอต่อการจาหน่ ายไม่เหลือมากจนเกินไป
ร้อยละ 13.5 ทั้งนี้ การปฏิบตั ิที่ดีจากการรวมกลุ่ม การสร้างเครื อข่ายเรี ยนรู ้ พันธมิตรร่ วมกัน และการ
กระจายความเสี่ ยง ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน และหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง รู ปแบบการเรี ยนรู ้มี 3 รู ปแบบ
การเรี ยนรู ้จากวงใน เป็ นการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้จากกลุ่ม และการเรี ยนรู ้จากองค์กร ส่ วนการ
จัดการความรู ้ ได้มาจากประสงการณ์ ในพื้นที่ การจัดการสร้างความสัมพันธ์และการจัดการความรู ้
ระหว่างผูน้ า สมาชิ กในกลุ่ม หน่วยงานรัฐและสถาบันทางวิชาการ โดยที่กระบวนการจัดการความรู ้
เป็ นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสภาพปั ญหาวิสาหกิจชุ มชน การทบทวนความรู ้ การจัดปรับ/ จัดการ
ให้ การจัดกิ จกรรมร่ วม ความเข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิ จชุ มชน ปั ญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข
รวมถึ ง ความสุ ข ของผูป้ ระกอบการและแรงงาน ปั จจัย การดารงชี วิตขั้นพื้ นฐาน กลุ่ ม ตัวอย่า งให้
ความสาคัญต่อการใช้จ่ายด้านอาหารและด้านที่อยูอ่ าศัยมากที่สุดและการใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล
ด้านกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญต่อการมีความรู ้ เรื่ องการประกอบอาชี พมาก
ที่สุด การทาการผลิตด้วยแรงงานในครัวเรื อน และการมีเครื่ องมือในการประกอบอาชี พส่ วนกิจกรรม
สังคมกลุ่ มตัวอย่างให้ความสาคัญความสัมพันธ์ ที่อบอุ่นของสมาชิ กในครั วเรื อนมากที่ สุด การใช้
กิจกรรมชุ มชนเป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู ้และจัดการความรู ้ ส่ วนภายหลังที่นาเอาแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิสาหกิจชุ มชนเพิ่มมากขึ้นอยูใ่ นระดับมากโดยข้อที่เห็นว่าสามารถนามาใช้
ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด คือ ความซื่ อตรงในการประกอบการรองลงมา คือ การมีชีวติ ร่ วมกันอย่างมี
ความสุ ข การดาเนินชีวิตแบบทางสายกลาง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผลและมีภูมิคุม้ กันที่ดี
การพึ่งพาตนเองได้ทางจิตใจก่อให้เกิดการพัฒนาชีวิตที่ดีร่วมกันส่ วนข้อที่เห็นว่าสามารถนาไปใช้เกิด
ประโยชน์น้อยที่สุด คือ การพึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยี เปรี ยบเทียบความแตกต่างของประโยชน์ที่
ได้รับทั้งก่อนและหลังการนาเอาแนวทางพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิสาหกิจชุ มชน คือ 1)
การมีชีวิตร่ วมกันอย่างมีความสุ ข 2) การดาเนิ นชี วิตบนทางสายกลาง คือ ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และมีภูมิคุม้ กันที่ดี 3) การใช้กิจกรรมของชุ มชนเป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู ้ และการจัดการ 4)
การส่ งเสริ มการรวมกลุ่มและการสร้ างเครื อข่ายองค์กรชุ มชน และ 5) การสร้ างเศรษฐกิ จสังคมและ
สิ่ งแวดล้อมอย่างสมดุล
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นริ น ทร์ สั ง ข์รั ก ษาและธี ร ศัก ดิ์ อุ่ น อารมย์เ ลิ ศ (2551: บทคัด ย่อ ) ได้วิ จ ัย ถอดบทเรี ย น
กระบวนการเรี ยนรู ้ บูรณาการกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จพอเพียงแบบก้าวหน้าของวิสาหกิ จชุ มชน เพื่อ
สังคมอยู่เย็นเป็ นสุ ขในจังหวัดราชบุ รี มี วตั ถุ ประสงค์เพื่อ 1) ถอดบทเรี ยนการพัฒนาตามแนวทาง
เศรษฐกิ จพอเพียงแบบก้าวหน้า ของผูป้ ระกอบการวิสาหกิ จชุ มชน 2) วิเคราะห์กระบวนการเรี ยนรู ้
กิ จกรรมทางเศรษฐกิ จของวิสาหกิ จชุ มชน 3) ศึ กษาความรั บผิดชอบต่อสังคมหรื อวิสาหกิ จบริ บาล
(CSR) ของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุ มชน 4) ศึกษาการปฏิบตั ิที่เหมาะสมในการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ
แบบพอเพียงก้าวหน้ากับเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชน และ 5)ศึกษาความ
อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขร่ วมกันในการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิสาหกิจชุ มชน การวิจยั ในเรื่ องนี้ ใช้
วิธีวิจยั แบบผสม ทั้งการวิจยั เชิ งปริ มาณ ใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบเป็ นระบบ ได้กลุ่ มตัวอย่างที่ เป็ นผู่
ประกอบการวิสาหกิจชุ มชน 5 กลุ่ม คือ กลุ่มเกษตรกรรม กลุ่มพาณิ ชยกรรม กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่ม
บริ การ กลุ่มผลิ ตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ผลการวิจยั พบว่า ส่ วนใหญ่เป็ นกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
ท้องถิ่น ร้อยละ63.30 ดาเนินการระหว่างปี พ.ศ.2541-2550 ร้อยละ 61.80 มีขนาดของทรัพย์สินต่ากว่า
3 แสนบาท โดยร้ อยละ 55.00ได้รับความรู ้ จากภายนอกท้องถิ่ นมากที่ สุด ร้ อยละ 37.40 รองลงมา
แสวงหาความรู ้จากภายในและภายนอกท้องถิ่น ร้อยละ 35.50 แหล่งของความรู ้ที่ได้รับมาจากการใช้
หลายสื่ อ ร้อยละ 55.70 มีการประยุกต์ใช้องค์ความรู ้เรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 98.80 องค์ความรู ้
ในการนามาประยุกต์ในระดับมาก ร้อยละ 43.60 มีการใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินงานในระดับ
มาก ร้อยละ 48.10 พฤติกรรมการปฏิบตั ิในวิสาหกิจชุ มชนที่ส่งผลต่อกระบวนการเรี ยนรู ้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในระดับมาก มีกระบวนการเรี ยนรู ้ จากกลุ่มเครื อข่าย การลงมือปฏิบตั ิจริ ง การแก้ไขปั ญหา
ในชี วิตจริ ง การขับเคลื่ อนการเรี ยนรู ้ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การลดรายจ่าย การเพิ่ม
รายได้ และการประหยัด บทเรี ยนที่เกิ ดจากกระบวนการเรี ยนรู ้ กิจกรรมทางเศรษฐกิ จพอเพียงแบบ
ก้าวหน้าในระดับมาก มีการสร้างและใช้ความรู ้ตามกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จพอเพียงแบบก้าวหน้าของ
วิสาหกิจชุมชน 3 ห่ วง 2 เงื่อนไข มีการออม ลดหนี้ และลดรายจ่ายและมีศูนย์การเรี ยนรู ้เป็ นแหล่งให้
ความรู ้
การปฏิบตั ิที่ดี/เหมาะสมที่ถือเป็ นผลสาเร็ จในการประกอบการวิสาหกิจชุ มชนตามแนวทาง
เศรษฐกิ จพอเพียงแบบก้าวหน้าในระดับมาก มีวิธีการคิด กระบวนทัศน์ใหม่ มีการตั้งเป้ าหมายเน้น
คุ ณภาพมากกว่าปริ ม าณ การปฏิ บ ตั ิ ตามแนวทางวิถี แห่ งความพอเพีย ง ผลของการปฏิ บตั ิ ที่ ดีของ
วิสาหกิ จชุ มชน คื อ ความสามารถเลี้ ยวตัวเองได้ และมี ความเข้มแข็งของกลุ่ มเครื อข่าย บทเรี ยนที่
ได้รับ จากการนาปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ย งแบบก้า วหน้า มาใช้ใ นวิส าหกิ จชุ ม ชนในระดับ มาก มี
บทเรี ย นจากอดี ต และบทเรี ย นในปั จจุ บ นั ทั้ง ระดับ บุ ค คล ครอบครั ว ชุ ม ชน และสั ง คม ความ
รั บผิดชอบต่อสังคม จากการนาปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียงแบบก้าวหน้ามาใช้ในวิสาหกิ จชุ มชนใน
ระดับ มาก มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผู ้ร่ ว มงาน ต่ อ กลุ่ ม เครื อ ข่ า ย ต่ อ ลู ก ค้า ต่ อ ชุ ม ชน ต่ อ สั ง คม ต่ อ
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สิ่ ง แวดล้อม และทรั พ ยากรธรรมชาติ มี ค วามอยู่เย็นเป็ นสุ ข ร่ วมกัน จากการนาปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงแบบก้าวหน้ามาใช้ในวิสาหกิจชุมชนในระดับมาก มีความอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข จากระดับบุคคลที่มี
ความสุ ข ความภาคภู มิ ใ จ มี ชี วิตที่ มี ค วามสุ ข และคุ ณภาพชี วิตที่ ดี ความสุ ข แบบครอบครั วอบอุ่น
ความสุ ขจากชุมชนเข้มแข็ง ข้ อค้ นพบ การดาเนิ นวิสาหกิจชุ มชนต้องมีการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง และรู ้
ลึกในสาขาที่ทาต้อง “รู ้ สู ้ ระวัง” และ “ 4.ม”ได้แก่ 1) ไม่เสี่ ยงมาก 2) ไม่ดิ้นรนมาก 3) ไม่มีหนี้ สิน
และ 4) มีความสุ ข มีการจัดการแบบค่อยเป็ นค่อยไป บนพื้นฐานของบทเรี ยนที่พา่ นมาก มีการปฏิบตั ิที่
ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม เน้นความซื่ อสัตย์ ความสามัคคีของหมู่คณะ และการออมเป็ นสาคัญ
นริ นทร์ สังข์รักษาและคณะ (2554: บทคัดย่อ) ได้วจิ ยั สังเคราะห์และถอดบทเรี ยนโครงการ
ค่ายเรี ยนรู ้คุณธรรมนาชี วิตพอเพียง ปี 2550-2553 ของนิ สิตนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ผลการวิจยั
พบว่า ผลที่เกิดจากการเรี ยนรู ้ในการฝึ กงานในชุมชนที่ศึกษา ประกอบด้วยการเรี ยนรู ้จากความรู ้ชุมชน
ที่หลากหลาย ในชี วิตและอาชี พ บรรทัดฐานของชุ มชน แนวทางการดาเนิ นชี วิต การมองคุ ณค่าของ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับเครื อญาติ ภูมิปัญญา การปรับใช้ในการเสริ มนิสัยและการปรับตัว
จากแบบอย่างที่ดี การพัฒนาตนเองในการใช้ชีวิต ปลุกจิตสานึ กความเป็ นผูน้ า การทางานเป็ นระบบ
และผลที่เกิดขึ้นคือ พึ่งตนเองได้ มีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น เกิดจิตสานึ กเพื่อส่ วนรวม ร่ วมสร้างสังคมให้
อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข บทเรี ยนข้อเสนอต่อการฝึ กงานของนิสิต นักศึกษาโครงการค่ายเรี ยนรู ้คุณธรรม นาชีวิต
พอเพี ย ง ไม่ ใ ช่ เพื่ อดู แต่ ต้องลงมื อท า (ไม่ ใ ช่ ท ฤษฏี แต่ ต้องสัม ผัสจริ ง ) ได้เรี ย นรู ้ วฒั นธรรมความ
เป็ นอยู/่ อาชี พ เศรษฐกิจพอเพียงต้องอยูใ่ นวิถีของตนเอง ปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่ อง ใช้ห้องเรี ยนชุ มชนเป็ น
แหล่งศึกษา ควรอนุ รักษ์ภูมิปัญญา เช่นสมุนไพร ผ้าไหม วัฒนธรรมชุ มชน ไม่ทิ้งถิ่นฐานและรักถิ่ น
ฐาน กลับ มาพัฒ นาชุ ม ชนของตนเอง ตั้ง ใจเรี ยนใช้ เ วลาให้ เ ป็ นประโยชน์ เคารพผู ้ใ หญ่ ผู ้มี
ประสบการณ์ ปลูกฝังคุณธรรมตั้งแต่เด็ก สร้างคุณธรรมตั้งแต่ระดับครอบครัว สร้างจิตอาสา ความรับ
ความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน ทุกชุ มชนที่ศึกษามีการนาเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนา
เพื่อการดารงชี วิต เป็ นหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้และการออม ปั จจัย
แห่ งความสาเร็ จ คือ ผูน้ าและสมาชิ กมีส่วนร่ วม ระบบเครื อญาติและจิตสานึ ก มีการเรี ยนรู ้ 3 รู ปแบบ
คือ 1) การเรี ยนรู ้ จากภายใน 2) การเรี ยนรู ้ จากภายนอกได้แก่ สถาบันการศึ กษา สื่ อ แหล่ งความรู ้
หน่วยงานราชการต่างๆ และ 3) การเรี ยนรู ้แบบบูรณาการทั้งความรู ้เดิม และความรู ้ใหม่
งานวิจัยต่ างประเทศ
จากการศึกษางานวิจยั ในต่างประเทศเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในศูนย์การเรี ยนรู ้ และ
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง พบประเด็นที่น่าสนใจดังนี้
Ishumi (1982: 66-75) ได้ศึกษาชุ มชน (Community Center) ในประเทศแทนซาเนี ย พบว่า
ชุ มชนนี้ เกิ ดขึ้นในระหว่างที่เป็ นอาณานิ คมของอังกฤษ โดยใช้เป็ นศูนย์จดั กิ จกรรมบันเทิงแก่ทหาร
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ที่พา่ นสงครามโลกครั้งที่ 2 ต่อมาได้เปลี่ยนวัตถุประสงค์เป็ นศูนย์บริ หารให้ความรู ้ดา้ นอนามัยพื้นฐาน
ให้ความรู ้ ในการเลี้ ยงลู ก สอนการอ่านการเขี ยนได้ ส่ งเสริ มการจัดคณะกรรมการหมู่บา้ น การจัด
กิ จกรรมต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่ นและจัดตั้งศู นย์ผลิ ตเอกสารเสริ ม ต่อมาในปี ค.ศ. 1970 รัฐบาล
แทนซาเนี ยได้เปลี่ ยนรู ปแบบการจัด โดยจัดให้มีศูนย์บริ การชุ มชน 2 แห่ ง ต่อหนึ่ งอาเภอ และจัด
กิจกรรมสนองความต้องการของท้องถิ่น มีการทาวิจยั เพื่อวางแผนจัดกิจกรรม โปรแกรมการศึกษาที่
เหมาะสม ในปั จ จุ บ ัน ได้รั บ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ จากธนาคารโลกให้ จ ัด ตั้ง เป็ นศู น ย์ก ารศึ ก ษาชุ ม ชน
(Community Education Center) ซึ่ งแปลงโรงเรี ย นประถมให้เ ป็ นสถาบัน การศึ ก ษาที่ ส ามารถให้
ความรู ้พ้ืนฐานแก่คนในชุ มชนทั้งเด็กและผูใ้ หญ่ สร้างความอานวยความสะดวกเพื่อจัดกิ จกรรม เช่น
ศาลาประชาคม ห้องสมุด ห้องฝึ กงาน ห้องเอนกประสงค์สาหรับกิจกรรมต่างๆ และสานักงานทัง่ ไป
Watts (1990: 181-195) ศึกษาศูนย์การศึกษาชุ มชนเพื่อการพัฒนา(Community Education
Development Center) ของอัง กฤษ พบว่ า ก่ อ ตั้ง ขึ้ นในปี ค.ศ.1977 เพื่ อ ด าเนิ น งานพัฒ นาชุ ม ชน
จัด ฝึ กอบรม วิ จ ัย และเผยแพร่ ก ารศึ ก ษานองโรงเรี ย น โดยด าเนิ น การในลัก ษณะโครงการจัด
ประชุ มสัมมนาเพื่อช่วยเหลื อผูด้ าเนิ นงาน ด้านพัฒนาชุ มชนจัดความรู ้ ดา้ นพัฒนาชุ มชนแก่เจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น ทางานประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย มูลนิธิต่างๆ เพื่อหาแนวทางพัฒนา
ชุมชนของประเทศและต่างประเทศ ในปั จจุบนั ศูนย์การประชุมสัมมนา อภิปรายเกี่ยวกับงานการศึกษา
ชุ มชน ศึ กษาเผยแพร่ งานวิจยั สัมมนา การศึ กษาชุ มชน ขยายเครื อข่ายจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
ให้กบั โรงเรี ยน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิ ดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาชุมชนของตน โดย
การจัดการศึกษาและกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน
Kanu (1996: 583) ได้วิจยั เกี่ ยวกับศู นย์การเรี ยนของคุ ณป้ ามิ ลลี่ : การเรี ยนรู ้ ทางชาติพนั ธุ์
วรรณนาของโรงเรี ยนประถมศึกษาในเขตเมืองนิวเจอร์ ซี่ ผลการวิจยั พบว่าองค์ประกอบการเรี ยนรู ้ น้ นั
คือ การช่ วยปรับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงบรรยากาศในห้องเรี ยน ครู นักเรี ยนที่มี
ความรั ก ความอบอุ่น ผูป้ กครอง ผูค้ นในชุ มชน มี่ สวนช่ วยสร้ างบรรยากาศในการเรี ยนรู ้ และสิ่ งที่
สาคัญจะต้องได้รับความร่ วมมือระหว่างบ้าน โรงเรี ยน ชุมชน
Barua (1999: 1563) ได้ศึกษาบทบาทของการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน ในการเสริ มสร้าง
อิ ท ธิ พ ล และการพัฒ นาสั ง คม เศรษฐกิ จ ในระดับ รากหญ้า โดยศึ ก ษาในเรื่ อ งของการท าเกษตร
แบบต่อเนื่ อง การอ่านออกเขียนได้ และสุ ขอนามัยของสตรี ผลการศึกษาพบว่า เนื่ องจากท้องถิ่นที่ได้
ทาการศึกษา มีความยากจนมาก จึงมีความต้องการในการปฏิบตั ิอย่างเร่ งด่วน และพบว่าการตั้งศูนย์ฝึก
ให้มีความสามารถในการอ่า นออกเขี ย นได้ ที่ ใช้ประโยชน์ไ ด้จริ ง มี ประสิ ทธิ ภาพมากกว่าการท า
การเกษตรในพื้นที่อาศัย และการเรี ยนรู ้ ดงั กล่าวเกิ ดจากการร่ วมกิ จกรรมต่างๆ เช่นการลงลายมื อชื่ อ
เป็ นต้น
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Zhang (1997: Abstract) ได้ศึกษาความเข้าใจเบื้องต้นภาษาอังกฤษของการศึกษาผูใ้ หญ่ใน
ชุ ม ชน กรณี ศึ ก ษาผู ้ใ หญ่ ใ นชุ ม ชนชาวจี น อี โ ซล (Esol) ซึ่ งเป็ นศู น ย์ก ารเรี ย นที่ มี ก ารเปิ ดสอน
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนในระดับพื้นฐาน ผลการวิจยั พบว่า ผูใ้ หญ่ชาวจีนเกินกว่าครึ่ งล้านไม่ได้จบ
ขั้นพื้นฐานภาษาจีน และภาษาอังกฤษ ผูใ้ หญ่มีความรู ้ พ้ืนฐานจากการศึกษาด้วยตนเอง จากเอกสาร
ประกอบอาชีพและจากศูนย์การเรี ยนในระดับที่ 1 จึงจะเรี ยนในระดับที่ 2 ได้
Mitchell (1998) ได้ศึกษาผลกระทบของรู ปแบบการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเองของนัก เรี ยน
มัธยมของรัฐบาล โดยมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาว่า ผูเ้ รี ยนจะมีการเปลี่ยนแปลงจากผูร้ ับการถ่ายทอด
ความรู ้ เป็ นผูเ้ รี ยนรู ้ ด้วยการนาตนเองอย่างไร สาหรั บการสร้ างพฤติ กรรมทักษะในการเป็ นผูน้ าใน
ธุ รกิ จที่ จาเป็ นต่ อการเรี ย นในระดับ สู ง หรื อการท างานต่ อไปในอนาคต ผูว้ ิจบั ได้พ ฒ
ั นารู ป แบบ
(Model) ที่ มุ่งให้ผูเ้ รี ยนปฏิ บตั ิ โดยผูเ้ รี ยนต้องกาหนดเป้ า หมาย และนาเสนอความรู ้ ใหม่เหล่ า นี้ แก่
ผูเ้ รี ยนคนอื่นๆ กระบวนเรี ยนการสอนต้องเปลี่ยนเป็ นการให้ผเู ้ รี ยนได้คิดอย่างอิสระสนับสนุนการให้
ข้อมูลย้อนกลับ การสร้ างความไว้วางใจระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน จะทาให้ได้ผลการเรี ยนรู ้ ที่ดีที่สุด
ผูเ้ รี ยนมีความก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้น ถ้าผูเ้ รี ยนได้มีการออกแบบ สร้ างบรรยากาศ การเรี ยนรู ้ ทางบวก
ความจาเป็ นต้องอาศัยเทคโนโลยี ผูเ้ รี ยนควรมีโอกาสรับผิดชอบการทางานวิจยั ด้วยตนเอง เพื่อค้นหา
ความรู ้ ใหม่และพัฒนาทักษะ คุ ณลักษณะต่างๆของความพยายามในตัวผูเ้ รี ยนจะมีมากขึ้นเมื่อเขาได้
รับรู ้ถึงความสาเร็ จที่มีความหมายในปั จจุบนั และอนาคต ผูเ้ รี ยนสามารถรวบรวมและแสดงให้เห็นถึง
รายงานผลการทางาน ความต้องการหลักของผูเ้ รี ยน คือ ต้องการเป็ นผูร้ ับผิดชอบการเรี ยนรู ้ใหม่และ
พัฒนาทักษะ ผูส้ อนสร้างหลักสู ตรและปรับการสอน ด้วยรู ปแบบการเรี ยนรู ้ดว้ ยการนาตนเอง สร้าง
ระดับความพึงพอใจอย่างสู งแก่นกั เรี ยน การพัฒนาผูเ้ กี่ ยวข้อง ในการดู แลการใช้รูปแบบการเรี ยนรู ้
ด้วยการนาตนเองจะต้องเป็ นไปเพื่อสร้างเงื่อนไขสาหรับความสาเร็ จสู งสุ ดของผูเ้ รี ยน
จากที่ได้กล่าวมาสรุ ปได้วา่ “การพัฒนารู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชร ตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มีองค์ประกอบทางด้านการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้แบบวิถีเมือง
เพชรซึ่ งเป็ นลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น ทั้งทางด้านชาติพนั ธุ์ ภาษา วัฒนธรรม และศาสนา โดยเน้น
การมีส่วนร่ วมของชุ มชน และมีการสร้างเครื อข่ายกับองค์กรต่างๆที่จะส่ งเสริ มด้านข้อมูลข่าวสารและ
วิทยาการโดยไม่ทาลายอัตลักษณ์ที่มีอยูด่ ้ งั เดิมของชุมชน นาเอาหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้เพื่อความมัน่ คงและยัง่ ยืนของชุ มชนตามแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั ชิ้ นนี้ เช่นแนวคิด
เกี่ ยวกับการเรี ยนรู ้ ชุมชน แนวคิดเกี่ ยวกับการมีส่วนร่ วม แนวคิดเกี่ ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
และแนวคิดเกี่ ยวกับเครื อข่าย โดยสามารถสรุ ปเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั การพัฒนารู ปแบบการ
จัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแผนภูมิที่ 2
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
บริ บทของพื้นที่จงั หวัดเพชรบุรี

แนวความคิดทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
-แนวความคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู้ชุมชน
-แนวคิ ดเกี่ ยวกับชุ มชนนิ ยมและองค์กร
ชุมชน
-แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วม
-แนวคิ ด เกี่ ยวกับศูนย์ก ารเรี ยนรู้ ชุ ม ชน
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-แนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมวิถีเมืองเพชร
-แนวคิดเกี่ยวกับเครื อข่าย
-แนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ
-แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนารู ปแบบ
-ข้อมูลทัว่ ไปและบริ บทเกี่ ยวกับจังหวัด
เพชรบุรี
-งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

ศึกษาข้อมูลขั้นพื้นฐานและความ
ต้องการในการพัฒนารู ปแบบการ
จัดการศูนย์การเรี ยนรู้วิถีเมืองเพชร
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

ศึกษาการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศในการ
พัฒนารู ปแบบการจัดการศูนย์การ
เรี ยนรู้วิถีเมืองเพชร ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ร่ างรู ปแบบการพัฒนารู ปแบบการ
จัดการศูนย์การเรี ยนรู้วิถีเมืองเพชร
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ผา่ นการรับรอง

ทดลองใช้รูปแบบต้องการพัฒนา
รู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู้
วิถีเมืองเพชรตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนภูมิที่ 2 กรอบแนวคิดในการวิจยั

ประเมินและปรับปรุ งรู ปแบบ
การจัดการศูนย์การเรี ยนรู้วิถี
เมืองเพชรตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

ต้นแบบการเรี ยนรู้การ
พัฒนารู ปแบบการจัดการ
ศูนย์การเรี ยนรู้วิถีเมือง
เพชรตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจยั เรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชรตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ใช้ร ะเบี ย บวิธี วิจ ัย และพัฒ นา (Research and Development) มี ร ายละเอี ย ดการ
ดาเนินการวิจยั ดังนี้
หน่ วยกำรวิเครำะห์
หน่ ว ยการวิ เ คราะห์ (Unit of Analysis) ในการวิ จ ัย คื อ ศู น ย์ก ารเรี ย นรู ้ ใ นพื้ น ที่ จ ัง หวัด
เพชรบุรีที่มีวธิ ีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ (Best Practice)
พืน้ ทีใ่ นกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั และพัฒนาที่เชื่ อมโยงมิติความเป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ที่มีวธิ ี ปฏิบตั ิที่
เป็ นเลิ ศ (Best Practice) ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งทาการคัดเลื อกชุ มชนที่มีวิธีปฏิ บตั ิที่เป็ นเลิ ศ (Best Practice)
ได้แก่
1. ชุมชนบ้านถ้ ารงค์ ตาบลถ้ ารงค์ อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
2. ชุมชนบ้านห้วยน้ าทรัพย์ ตาบลแก่งกระจาน อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
โดยมี เ กณฑ์ ก ารจ าแนกชุ ม ชนคัด เลื อ กเป็ นศู น ย์ก ารเรี ยนรู ้ ที่ มี วิ ธี ป ฏิ บ ัติ ที่ เ ป็ นเลิ ศ
(Best Practice) ทางด้านเศรษฐกิ จพอเพียงต้นแบบ ของจังหวัดเพชรบุ รี และมี การดาเนิ นงานอย่าง
ต่อเนื่อง
ดาเนินการตามลาดับขั้นดังต่อไปนี้
1. การศึกษานาร่ อง (Pilot Study) ศึกษาและวิเคราะห์งานวิจยั แผน/ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
รู ป แบบการจัดการเรี ย นรู ้ วิถี เมื องเพชรของศู นย์ก ารเรี ย นรู ้ ชุ ม ชน เรื่ องเล่ า ตานานและเอกสารที่
เกี่ ยวข้องในบริ บทภาพรวมของจังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้ อหาเพื่อกาหนดเค้าร่ างพื้นที่
เป้ าหมายสองชุมชนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การศึกษา
2. สนทนาเชิ งลึ กกับผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย (Stakeholders) เกี่ ยวกับพื้นที่ ที่มีลกั ษณะเด่ นใน
เรื่ องของวิถีชีวิต ความเชื่ อ ภูมิปัญญา ภายในพื้นที่ชุมชนเป้ าหมาย จานวน 10 คนได้แก่ ผูน้ าท้องถิ่ น
ปราชญ์ชาวบ้าน พระสงฆ์ ครู และสมาชิ กภายในชุ มชน เพื่อขอคาแนะนาและรั บรองเค้าร่ างพื้นที่
เป้าหมายสองชุมชน
3. กาหนดเค้าร่ าง (Draft) พื้นที่เป้ าหมายสองชุมชน
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4. สารวจพื้นที่ (Area Feasibility) บริ บทของสองชุ มชนเป้ าหมายด้วยข้อมูลเชิ งประจักษ์
ได้แก่ วัด โรงเรี ยน บ้าน และลักษณะการรวมตัวของผูค้ น เพื่อ ตรวจสอบเค้า ร่ า งของสองชุ ม ชน
เป้ าหมายสาหรับเป็ นข้อมูลพื้นฐานขั้นตอน R1

ขั้นตอนกำรวิจัย
1. การวิจยั ระยะที่1 (Research: R1) การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการ (Analysis: A)
เป็ นการวิเคราะห์บริ บทปัจจุบนั และความจาเป็ นในการสร้างรู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมือง
เพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การวิจยั ระยะที่ 2 (Development: D1) การออกแบบและพัฒนา (Design & Development:
D & D) เป็ นการพัฒนาและหาคุ ณ ภาพของรู ป แบบการจัดการศู นย์ก ารเรี ย นรู ้ วิถี เ มื องเพชร ตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. การวิจยั ระยะที่ 3 (Research: R2) การทดลองใช้ (Implementation: I) เป็ นการใช้รูปแบบ
การจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. การวิจยั ระยะที่ 4 (Development: D2) การประเมินผล (Evaluation: E) เป็ นการประเมิน
ประสิ ทธิ ผลและปรับปรุ งรู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
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การพัฒนารู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสามารถสรุ ปเป็ นกรอบดาเนินการวิจยั ดังแผนภูมิที่ 3
ปัจจัยนำเข้ ำ

ผลที่ได้

กระบวนกำร

1. ศึกษานโยบาย แผนพัฒนาการจัดการศูนย์การเรี ยนรู้
การศึกษานาร่ อง

R1: ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน

วิถีเมืองเพชร
2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เรื่ องเล่า
ตานาน ประวัติศาสตร์

3. ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการชุมชน
4. กาหนดกรอบแนวคิดการวิจยั
5.เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม / สนทนากลุ่ม

D1: การออกแบบ

1. การวิเคราะห์และสร้างรู ปแบบฯ จากผลการ ศึกษา R1

และพัฒนารู ปแบบ

ด้วยวิธีการเชิงปริ มาณและคุณภาพ
2. การรับรองรู ปแบบ โดยเสนอต่อผูเ้ ชี่ยวชาญฯ
คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม

R2: การทดลองใช้

3

1. นารู ปแบบฯ (ต้นแบบ) ไปทดลองใช้ในพื้นที่ 2 ชุมชน
โดยดาเนิ นการดังนี้ 1. จัดอบรม 2.จัดเสวนาย่อยโดย
นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา 3.จัดเวที และ 4.จัด
ประชุมนาเสนอ
2. รวบรวมผล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อทาการ
ปรับปรุ งแก้ไขรู ปแบบฯ

D2: การประเมิน
และปรับปรุ งรู ปแบบ

สรุ ปผล

1. ความพึงพอใจของผูเ้ ข้าอบรมกลุ่มเป้ าหมายในสอง
ชุ มชนที่ มีต่อรู ปแบบการจัดการศูน ย์การเรี ยนรู ้ วิถี เ มื อง
เพชร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การสรุ ปผล ปรับปรุ ง และพัฒนารู ปแบบฯ

แผนภูมิที่ 3 ขั้นตอนการดาเนิ นการวิจยั

บริ บทชุมชน ความต้องการ การ
ปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ ในการสร้างและ
พัฒนารู ปแบบฯรวมถึงกาหนด
พื้นที่สาหรับการทดลองใช้
รู ปแบบฯ

ร่ างรู ปแบบ (ต้นแบบ) การจัดการ
ศูนย์การเรี ยนรู้วิถีเมืองเพชร ตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงพอเพียง

1. ได้ผลการทดลองใช้
2. การแลกเปลี่ ย นเรี ยนรู้ ก าร
จัด การศู น ย์ก ารเรี ยนรู้ วิ ถี เ มื อ ง
เพชร
3. ปฏิสมั พันธ์ของชุมชนใน
กิจกรรมการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้
ได้ผลการพัฒนาและการวิจยั การ
พัฒนารู ปแบบการจัดการศูนย์การ
เรี ยนรู้วิถีเมืองเพชร ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ

วิทยานิ พนธ์ฉบับสมบูรณ์
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รำยละเอียดขั้นตอนกำรดำเนินกำรวิจัย
1. การวิจยั ระยะที่ 1 (R1: Research A: Analysis) การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการ
ในการพัฒนารู ปแบบการจัดการศู นย์การเรี ยนรู ้ วิถีเมื องเพชร ตามปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมี
วิธีดาเนินการวิจยั ดังนี้
1.1 วัตถุประสงค์
1.1.1 เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวจังหวัด
เพชรบุ รี และความต้อ งการในการจัด ตั้ง ศู น ย์ก ารเรี ย นรู ้ วิถี เ มื อ งเพชร ตามแนวทางปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
1.1.2 เพื่อพัฒนารู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ย นรู ้ วิถี เมื องเพชร ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.1.3 เพื่อทดลองใช้แนวทางการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้ วิถีเมื องเพชร ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.1.4 เพื่อประเมินและปรับปรุ งรู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
1.2.1 ผูน้ าชุมชนในพื้นที่เป้ าหมาย
1.2.2 ผูแ้ ทนภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้ าหมาย
1.2.3 ผูแ้ ทนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้ าหมาย
1.2.4 ผูเ้ ข้าศึกษาศูนย์การเรี ยนรู ้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้ าหมาย
1.3 วิธีดาเนินการวิจยั
การศึกษาข้อมูลพื้นฐานความต้องการ และการปฏิ บตั ิที่เป็ นเลิ ศในการจัดการศู นย์การ
เรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผูว้ ิจยั ใช้การศึกษาข้อมูลเชิ งคุณภาพ
โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยเกี่ยวกับศูนย์การเรี ยนรู ้
1.4 การสร้างและหาประสิ ทธิภาพของเครื่ องมือวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน ความ
ต้องการและการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ ในการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชรตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีข้ นั ตอนการสร้างและหาประสิ ทธิ ภาพดังนี้
1.4.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารู ปแบบการจัดการศูนย์
การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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1.4.2 ศึกษาวิถีเมืองเพชร ทั้งทางด้านภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์
1.4.3 สนทนากลุ่ ม กับ หัวหน้า ส่ วนราชการหัว หน้า หน่ วยงานองค์ก ารปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น ผูน้ าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ครู พระสงฆ์ในพื้นที่ และนักวิชาการวัฒนธรรมจังหวัดอย่างเป็ น
ทางการเกี่ยวกับการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศในการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชร ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการสนทนาระดับลึกสาหรับยืนยันพื้นที่เป้ าหมายสองชุ มชน (ผลการ ศึกษานา
ร่ อง) สาหรับการดาเนินการนารู ปแบบไปทดลองใช้
1.4.4 นาข้อมูลจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศูนย์
การเรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง และจากการสนทนากับหัวหน้าส่ วน
ราชการ หัวหน้าหน่วยงานองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่นผูน้ าชุ มชน ปราชญ์ชาวบ้าน ครู พระสงฆ์ใน
พื้นที่ และนักวิชาการวัฒนธรรมเกี่ยวกับการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชร ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพี ย งมากาหนดประเด็นและโครงสร้ า งของแบบสอบถามโดยสร้ างกรอบคาถามให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.4.5 จัดทาการสนทนากลุ่ มและการสัมภาษณ์ ระดับลึ ก เกี่ ยวกับสภาพปั จจุบนั ความ
ต้องการ และการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศในการพัฒนารู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชร ตาม
หลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพีย ง เป็ นฉบับสมบู รณ์ เพื่อนา ไปใช้ในการเก็บ รวบรวมข้อ มู ล กับ
กลุ่มเป้ าหมายต่อไป
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนารู ปแบบการจัดการ
ศูนย์การเรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกาหนด
กรอบแนวคิดการวิจยั
2. ศึ กษาข้อมูลพื้นฐาน ความต้องการ และการปฏิ บัติที่เป็ นเลิ ศ ในการพัฒนา
รู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โดยการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก

3. วิเคราะห์ขอ้ มูล

แผนภูมิที่ 4 ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ความต้องการ
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1.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ ิจยั ติดต่อประสานงานกับสานักงานศูนย์ราชการเทศบาลอาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
และองค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลในพื้นที่ เพื่อขอความอนุ เคราะห์ ใ นการเก็ บข้อมู ล การวิจยั จากนั้น
ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมู ลสภาพปั จจุ บนั ความต้องการ และการปฏิ บตั ิ ที่เป็ นเลิ ศในการพัฒนา
รู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ งส่ งเสริ มการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การเก็บข้อมูลเชิ งคุ ณภาพ ผูว้ ิจยั ได้สนทนากลุ่มกับหัวหน้าส่ วนราชการ หัวหน้าหน่ วย
งานองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น ผูน้ าชุ มชน ปราชญ์ชาวบ้าน ครู พระสงฆ์ ในพื้นที่ จานวน 15คน
กลุ่มละ 3 คน โดยสนทนาเกี่ยวกับสภาพปั จจุบนั ความต้องการและการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศในการพัฒนา
รู ป แบบการจัดการศู นย์ก ารเรี ย นรู ้ วิถี เมื องเพชรตามหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง และการ
สัมภาษณ์ ระดับลึ กเพื่อการสรุ ปยืนยันพื้นที่ เป้ าหมายสองชุ มชนสาหรั บขั้นตอนการนารู ปแบบไป
ทดลองใช้
1.6 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ จิ ยั ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้
1.6.1 ข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง วิเคราะห์โดยหาความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ
(Percentage)
1.6.2 หาสถิ ติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) ของคะแนนจากการสารวจความคิ ดเห็ นของกลุ่ มตัวอย่างในพื้นที่ ที่มีต่อสภาพปั จ จุ บ นั
ความต้องการ และการปฏิ บ ตั ิ ที่ เป็ นเลิ ศในการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ย นรู ้ วิถี เมื องเพชรตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ งกาหนดเกณฑ์ในการแปลความหมายตามแนวคิดของ Best
(1970: 190) ดังนี้
4.51-5.00 หมายถึง สภาพปั จจุบนั / ความต้องการอยูใ่ นระดับมากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง สภาพปั จจุบนั / ความต้องการอยูใ่ นระดับมาก
2.51-3.50 หมายถึง สภาพปั จจุบนั / ความต้องการอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง สภาพปั จจุบนั / ความต้องการอยูใ่ นระดับน้อย
1.00-1.50 หมายถึง สภาพปั จจุบนั / ความต้องการอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
1.6.3 วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) หัวหน้า
ส่ วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน ครู พระสงฆ์ ในพื้นที่
วิชาการวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เกี่ยวกับสภาพปั จจุบนั ความต้องการ และการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศใน
การสร้างสังคมร่ มเย็นของชุ มชนโดยใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นฐานรวมถึงการสนทนาเชิ ง
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ลึ ก เพื่ อสรุ ป พื้ นที่ ชุ มชนเป้ า หมายสองชุ มชนสาหรั บ ขั้นตอนการนารู ป แบบไปทดลองใช้ด้วยการ
วิเคราะห์ เนื้อหา (Content Analysis)
1.7 การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ
1.7.1 นาแบบวิเคราะห์เอกสารไปปรึ กษาผูเ้ ชี่ยวชาญ 5 คน ที่เกี่ยวข้องกับเนื้ อหา ภาษา
และวัดผลประเมินผล เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้ อหา ภาษาที่ใช้และนามาหาค่าดัชนี ความ
สอดคล้องของแบบสอบถาม (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยกาหนดเกณฑ์พิจารณา
คือ
เห็นว่าสอดคล้อง
ให้คะแนน
+1
ไม่แน่ใจ
ให้คะแนน
0
เห็นว่าไม่สอดคล้อง
ให้คะแนน
- 1
การวิเคราะห์ขอ้ มูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ศึกษาความ
ต้องการโดยใช้ดชั นี ความสอดคล้อง (IOC) คานวณค่าตามสู ตร (Hemphill and Westie, 1950: 325342; พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 117)
IOC   R
N
=
ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญ
R
N
=
จานวนผูเ้ ชี่ยวชาญ
น าข้อ มู ล ที่ ร วบรวมความคิ ด เห็ น ของผู ้เ ชี่ ย วชาญมาค านวณหาค่ า IOC โดยใช้ดัช นี
ความสอดคล้ อ ง (Index of Item Objective Congruence) ของผู ้ เ ชี่ ยวชาญมาค านวณค่ า ดั ช นี
ความสอดคล้อง เท่ากับ 0.80 จานวน 2 ข้อ และ 1.00 จานวน 23 ข้อ และปรั บปรุ งแก้ไ ขเกี่ ย วกับ
รายละเอียดของคาถามให้มีความชัดเจนสามารถสื่ อความได้ง่าย
1.7.2 นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) กับ ชุ มชนที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตัวอย่า งแต่มี
ลัก ษณะคล้า ยคลึ ง กับ กลุ่ ม ตัว อย่ า งจ านวน 30 ชุ ด เพื่ อ ตรวจสอบความสอดคล้อ งภายในของ
แบบสอบถามโดยวิธีสัมประสิ ทธิ แอลฟ่ า ผลการวิเคราะห์ได้ค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.96
1.8 สรุ ปวิธีดาเนินการวิจยั ในขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการ
ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 สรุ ปขั้นตอนที่ 1 การวิจยั (Research: R1) เป็ นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการ
ในการพัฒนารู ปแบบการศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่ งส่ งเสริ มการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Analysis: A)
วัตถุประสงค์

วิธีกำร

กลุ่มเป้ ำหมำย/เอกสำร

1. วิ เ คราะห์ แ นวคิ ด ศึ ก ษ า แ น ว คิ ด แ ล ะ 1. เ อ ก ส า ร แ น ว คิ ด
แ ล ะ ง า น วิ จั ย ที่ งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎี และปรั ช ญาที่
เกี่ยวข้อง
เกี่ ย วข้องกับ การพัฒนา
เศรษ ฐกิ จแล ะ สั ง คม
และการจัดการเรี ยนรู ้
2. งานวิจยั
2. เพื่อศึกษาข้อมู ลพื้ น ก า ร เ ก็ บ ร ว บ ร ว ม 1. การสนทนากลุ่ มและ
ฐาน ความต้องการและ ข้ อ มู ล ก า ร วิ จ ั ย เ ชิ ง การสั ม ภาษณ์ ร ะดับ ลึ ก
การปฏิ บ ัติ ที่ เ ป็ นเลิ ศ ปริ มาณโดยใช้ แ บบ กั บ กลุ่ ม หั ว หน้ า ส่ วน
ในการพัฒนารู ป แบบ สอบถามเพื่อสอบถาม ราชการท้ อ งถิ่ น ผู ้ น า
การจั ด การศู น ย์ ก าร ประชาชนในพื้ นที่ ชุ มชน ปราชญ์ชาวบ้าน
เรี ยนรู ้ วิ ถี เ มื อ งเพชร และเชิ ง คุ ณ ภาพ ด้ว ย ค รู แ ล ะ นั ก วิ ช า ก า ร
ต า ม ป รั ช ญ า ข อ ง การสนทนากลุ่ ม และ วั ฒ น ธ ร ร ม จั ง ห วั ด
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พ อ เ พี ย ง การสั ม ภาษณ์ ร ะดั บ จานวน 15 คน
รวมถึงปัญหา
ลึ กกับผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
อุ ป ส ร ร ค แ ล ะ ในพื้นที่
ข้อเสนอแนะ

เครื่ องมือ/สถิติ
- แบบบัน ทึ ก ข้อ มู ล /
การวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา
(Content Analysis)

1 แบบการสนทนา
กลุ่ม
2.การสัมภาษณ์ ระดับ
ลึก
ใช้การวิเคราะห์เนื้ อหา
(Content Analysis)
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2. การวิจยั ระยะที่ 2 (D1: Develop D: Design) การออกแบบและพัฒนารู ปแบบการจัดการ
ศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวธิ ี ดาเนินการวิจยั ดังนี้
2.1 วัตถุประสงค์
เพื่อออกแบบและพัฒนารู ปแบบการจัดการศู นย์การเรี ย นรู ้ วิถีเมืองเพชรตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง
2.2 วิธีดาเนินการวิจยั
2.2.1 การวิเคราะห์และพัฒนารู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้ วิถีเมืองเพชรตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2.2 พัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
2.2.3 ตรวจสอบและรับรองรู ปแบบการพัฒนารู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ี
เมืองเพชรปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
2.3.1 รู ป แบบการเรี ย นรู ้ ใ นศู นย์การจัดการศู นย์ก ารเรี ย นรู ้ วิถีเมื องเพชรตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง นาไปใช้ในการจัดกิ จกรรมการอบรมการเรี ยนรู ้ ในศูนย์การเรี ยนรู ้ วิถี
เมืองเพชร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.3.2 เครื่ องมื อที่ ใช้ในการรวบรวมข้อมู ล ได้แก่ แบบสอบถามที่ มีต่อรู ปแบบการ
จัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.4 ขั้นตอนการสร้างเครื่ องมือ
2.4.1 การพัฒนารู ปแบบ การจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้ วิถีเมืองเพชรตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาขึ้นโดยมีข้ นั ตอนการดาเนินการดังนี้
2.4.1.1 การวิเคราะห์และพัฒนารู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดาเนิ นการวิจยั โดยการวิเคราะห์เอกสารและนาผลจากการวิจยั
ในระยะที่ 1 มาสังเคราะห์เป็ นร่ างต้นแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2.4.1.2 ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสาร หนังสื อ ตาราและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับการเรี ยนรู ้ในศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชรตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น
ความหมายของวิถีเมืองเพชร ความสาคัญ องค์ประกอบ และตัวชี้วดั สิ่ งที่เรี ยกว่าวิถีเมืองเพชร เป็ นต้น
2.4.1.3 วิเคราะห์องค์ความรู ้และนาผลการศึกษาสภาพปั จจุบนั ความต้องการ
และการปฏิ บตั ิที่เป็ นเลิ ศในการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้ วิถีเมืองเพชร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง (ผลของR1) เพื่อเป็ นแนวทางในการการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการจัดการศูนย์ก าร
เรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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2.4.1.4 ระบุเป้ าหมายและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของรู ปแบบการจัดการศูนย์
การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ชดั เจน
2.4.1.5 สังเคราะห์ร่างรู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร ตามหลัก
ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) หลักการ 2) ความมุ่งหมาย 3)
วิธีการ และ 4) ตัวชี้วดั
2.4.1.6 นาร่ างรู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จพอเพียง ที่สร้ างขึ้นไปปรึ กษาอาจารย์ผูค้ วบคุ มวิทยานิ พนธ์และนาเสนอผูเ้ ชี่ ยวชาญ 5
คน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงของเนื้ อหา (Content Validity) ภาษาที่ใช้และนามาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้อ ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ต้อ งมากกว่ า 0.5 (IOC > 0.5) และ
ปรับปรุ งแก้ไขเกี่ ยวกับรายละเอียดภาษาของรู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2.4.1.7 นาร่ างรู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชรตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จพอเพียง เสนอต่อผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการพัฒนาชุ มชน/สังคม ด้านพัฒนศึ กษา และด้าน
ปรัชญาและศาสนาเพื่อการพัฒนา จานวน 9 คน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของร่ างรู ปแบบ ความ
ตรงตามเนื้อหา และความสอดคล้องขององค์ประกอบ
2.4.1.8 ปรับปรุ งร่ างรู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชรตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
2.4.1.9 จัดทารู ปแบบ (ต้นแบบ) การจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชรตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นฉบับจริ งเพื่อนาไปทดลองใช้
วิเคราะห์ร่างรู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ระบุเป้ าหมายและผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของรู ปแบบฯ
นาร่ างรู ปแบบฯ ที่สร้างขึ้นเสนอผูเ้ ชี่ยวชาญ
เพื่อตรวจสอบ ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity)

แผนภูมิที่ 5 ขั้นตอนการพัฒนารู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้ วิถีเมืองเพชร ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
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2.4.2 การตรวจสอบและรับรองรู ปแบบ การจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการประเมินความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ และการ
นาไปใช้ประโยชน์ได้จริ งของรู ป แบบการจัดการศู นย์การเรี ยนรู ้ วิถีเมื องเพชร ตามหลักเศรษฐกิ จ
พอเพียง มีวธิ ี ดาเนินการดังนี้
2.4.2.1 น าเครื่ อ งมื อ (ร่ า งต้น แบบ) ที่ ไ ด้ผ่า นการประเมิ น จากผู ้เ ชี่ ย วชาญไปใช้
สอบถามผูท้ รงคุณวุฒิในจังหวัดเพชรบุรี จานวน 9 คน ได้แก่ นักวิชาการวัฒนธรรมจังหวัด อาจารย์
ผูส้ อนด้านปรั ช ญาและศาสนา และอาจารผูส้ อนด้า นพัฒนาชุ ม ชน หรื อผูร้ ู ้ (ปราชญ์ทอ้ งถิ่ น) เพื่อ
ตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองรู ปแบบโดยการประเมินความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ
และการนาไปใช้ประโยชน์ได้จริ งของรู ปแบบฯ
2.4.2.2 การสร้ า งเครื่ องมื อที่ ใ ช้ใ นการประเมิ นความเหมาะสม ความเป็ นไปได้
ในทางปฏิบตั ิ และการนาไปใช้ประโยชน์ได้จริ งของรู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วิ ถีเมืองเพชร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีข้ นั ตอนการสร้างดังนี้
1. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามเพื่อประเมินความเหมาะสม
และความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิและการนาไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง
2. สร้างแบบสอบถาม เพื่อประเมินความเหมาะสมความเป็ นไปได้ใ นทาง
ปฏิ บตั ิและการนาไปใช้ประโยชน์ได้จริ งของรู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้ วิถีเมืองเพชร ตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง เป็ นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็ น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ งมีลกั ษณะคาถามเป็ นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List)
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ ยวกับความคิดเห็ นของผูท้ รงคุ ณวุฒิที่มีต่อรู ปแบบการจัดการศูนย์การ
เรี ย นรู ้ วิ ถี เ มื อ งเพชรตามหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ซึ่ งมี ล ัก ษณะค าถามเป็ นแบบมาตร
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์ในการให้ความหมายดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิการนาไปใช้
ประโยชน์ได้จริ งในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ การนาไปใช้
ประโยชน์ได้จริ งในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ การนาไปใช้
ประโยชน์ได้จริ งในระดับปานกลาง
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ระดับ 2 หมายถึง มีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ การนาไปใช้
ประโยชน์ได้จริ งในระดับน้อย
ระดับ 1 หมายถึง มีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิการนาไปใช้
ประโยชน์ได้จริ งในระดับน้อยที่สุด
1. การตรวจสอบและรับรองรู ปแบบ โดยการประเมินความเหมาะสม ความเป็ นไปได้
ในทางปฏิ บตั ิ และการนาไปใช้ประโยชน์ได้จริ งของรู ปแบบโดยใช้แบบสอบถามกับผูท้ รงคุ ณวุฒิ
5 คน
2. การวิเคราะห์ขอ้ มูลวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากแบบสอบถามเพื่อประเมินความเหมาะสม
ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ และการนาไปใช้ประโยชน์ได้จริ งของรู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้
วิถีเมืองเพชร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งการวิเคราะห์ออก เป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถามเพื่ออธิ บายลักษณะของ
ผูต้ อบแบบสอบถามด้วยค่าสถิติพ้นื ฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ ยวกับความคิดเห็ นของผูท้ รงคุณวุฒิที่มีต่อรู ปแบบการ
จัดการศู นย์ก ารเรี ย นรู ้ วิถีเมื องเพชร ตามหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง ด้วยการวิเคราะห์ หา
ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วนาค่าเฉลี่ยมาแปลความหมาย โดย
มีเกณฑ์ในการให้ความหมาย ดังนี้ (Best, 1981: 179-187)
ค่ ำเฉลีย่
4.50 - 5.00
3.50 - 4.49
2.50 - 3.49
1.50 - 2.49
1.00 - 1.49

เกณฑ์ กำรแปลควำมหมำย
มีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ การนาไปใช้
ประโยชน์ได้จริ งในระดับมากที่สุด
มีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ การนาไปใช้
ประโยชน์ได้จริ งและความเป็ นไปได้ในระดับมาก
มีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ การนาไปใช้
ประโยชน์ได้จริ งในระดับปานกลาง
มีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ การนาไปใช้
ประโยชน์ได้จริ งในระดับน้อย
มีความเหมาะสม ความเป็ นไปได้ในทางปฏิบตั ิ การนาไปใช้
ประโยชน์ได้จริ งในระดับน้อยที่สุด
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่มีตอ่ รู ปแบบ
การจัดการศู นย์ก ารเรี ย นรู ้ วิถี เมื องเพชร ตามแนวทางปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง เป็ นค า ถาม
ปลายเปิ ด ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา
ศึกษาเอกสารการสร้างแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบรู ปแบบการจัดการศูนย์การ
เรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สร้างแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบรู ปแบบฯ
นาแบบสอบถามใช้รับรองรู ปแบบฯ ที่ปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity)
นาแบบสอบถามใช้รับรองรู ปแบบฯ ที่ปรับปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของ
ผูเ้ ชี่ยวชาญแล้วสอบถามผูท้ รงคุณวุฒิ 5 ท่าน
วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากแบบสอบถามหาความเหมาะสม ความเป็ นไปได้
ในทางปฏิบตั ิ การนาไปใช้ประโยชน์ได้จริ งของรู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้
วิถีเมืองเพชรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนามากาหนด แนว
ทางการพัฒ นารู ป แบบการจัด การศู น ย์การเรี ย นรู ้ วิถี เ มื อ งเพชร ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

แผนภู มิ ที่ 6 ขั้น ตอนการสร้ า งแบบสอบถามเพื่ อ รั บ รองรู ป แบบการจัด การศู น ย์ก ารเรี ย นรู ้ วิถี
เมืองเพชรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ตารางที่ 2 สรุ ปขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development: D1) เป็ นการออกแบบและพัฒนารู ปแบบการ
จัดการเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชรของศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน (Design and Development: D and D)
กลุ่ม
เครื่ องมือ/การ
วัตถุประสงค์
วิธีการ
ผลที่ได้
เป้าหมาย วิเคราะห์ขอ้ มูล
1. เ พื่ อ อ อ ก แ บ บ แ ล ะ วิเคราะห์
เอกสาร
การวิ เ คราะห์ ร่ า ง รู ป แ บ บ ก า ร
พัฒนารู ปแบบการจัดการ
เนื้อหา
จั ด ก า ร ศู น ย์ ก า ร
ศู น ย์ก ารเรี ยนรู ้ วิ ถี เ มื อ ง
เรี ยนรู ้ วิถีเมืองเพชร
เพชร ตามแนวทางปรัชญา
ตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง
1.1 การสร้างรู ปแบบการ สังเคราะห์ เอกสาร
การวิ เ คราะห์ ข้อมูลเป้ าหมายและ
ส ร้ า ง จั ด ก า ร ศู น ย์ ก า ร
เนื้อหา
ผล ลั พ ธ์ ที่ พึ ง ประ
เรี ย นรู ้ วิถี เมื อ งเพชร ตาม
สงค์ของการวิจยั ใน
แ น ว ท า ง ข อ ง ป รั ช ญ า
การสร้ างการเรี ยนรู ้
เศรษฐกิจพอเพียง
ในแบบของวิถีเมือง
เพชร
1.2 ระบุ เ ป้ าหมายและ สอบถาม
ผูเ้ ชี่ยวชาญ แบบประเมิ น ร่ า ง รู ป แ บ บ ก า ร
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของ ผู ้ เชี่ยวชาญ 9 คน
ความสอดคล้อง จั ด ก า ร เ รี ย น รู ้ วิ ถี
การวิจยั
/ค่ า ดั ช นี ค วาม เมืองเพชร ของศูนย์
1. 3 เ พื่ อ รั บ ร อ ง ค ว า ม
สอดคล้อง
การเรี ย นรู ้ ผ่ า นการ
เ ที่ ย ง ต ร ง ข อ ง เ นื้ อ ห า
ตรวจสอบจาก
(Content Analysis)
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
2. การตรวจส อบ แ ล ะ ส อ บ ถ า ม ผูท้ รงคุณวุฒิ
รั บ รองรู ปแบบโดยการ เพื่ อ ประเมิ น จานวน5 คน
ประเมิ น ความเหมาะสม รู ปแบบ
และความเป็ นไปได้โดยผู ้
มีส่วนได้ส่วนเสี ย

แบบสอบถาม
ค่าเฉลี่ย
ค่าร้อยละ
ส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน และ
การวิ เ คราะห์
เนื้อหา

รู ป แบบการจัด การ
ศู น ย์ก ารเรี ยนรู ้ วิ ถี
เ มื อ ง เ พ ช ร ต า ม
แนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพี ย งที่
ผ่านการรับรอง
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3. การวิจยั ระยะที่ 3 (R2: I: Implementation) การทดลองใช้รูปแบบการศูนย์การเรี ยนรู ้ วิถี
เมืองเพชรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีวธิ ี ดาเนินการวิจยั ดังนี้
3.1 วัตถุประสงค์
เพื่อนารู ป แบบการจัดการศู นย์ก ารเรี ย นรู ้ วิถี เมื องเพชรตามหลัก ปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงที่สร้างขึ้นไปทดลองใช้สาหรับการสร้างสังคมร่ มเย็นของชุ มชนในสถานการณ์จริ ง
3.2 กลุ่มเป้ าหมาย
กลุ่มเป้ าหมายที่ใช้ในการทดลองใช้ (Try out) รู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้ตาม
หลักปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียง ได้แก่ หัวหน้าหน่ วยงานองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่ น ผูน้ าชุ มชน
พระสงฆ์ และประชาชนในพื้นที่ที่สนใจ
3.3 วิธีดาเนินการวิจยั
3.3.1 ประสานกับนายกเทศบาลอาเภอ นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล ผูน้ าชุ มชน
และพระสงฆ์ในพื้นที่ เป้ าหมายสองชุ มชน เพื่อชี้ แจงและขอความอนุ เคราะห์ ในการดาเนิ นการนา
รู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปทดลองใช้
3.3.2 ประชุ มคณะทางาน เพื่อชี้ แจงวัตถุ ประสงค์ของการดาเนิ นการนารู ปแบบการ
จัดการศูนย์การเรี ยนรู ้ วิถีเมืองเพชรใช้ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง ไปทดลองใช้ในพื้นที่เป้ าหมาย
สองชุ มชน รวม ถึ งกาหนดช่ วงเวลาการดาเนิ นการและบทบาทหน้าที่ ข องผูท้ ี่ เกี่ ยวข้อง และขณะ
ดาเนิ นการทดลองใช้รูปแบบผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่ วมพร้ อมทั้งบันทึ กรวบรวมข้อมูล
เพิ่มเติมคู่ขนาน
3.3.3 ดาเนินการทดลองใช้ (Try out) รู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มเป้ าหมายสองชุมชน ด้วยวิธีการดังนี้
3.3.3.1 จัดอบรมการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยดาเนินการดังนี้
1. แนะนาตัวผูว้ ิจยั ชี้ แจงวัตถุ ประสงค์และรายละเอียดของการอบรมการจัดการเรี ยนรู ้ วิถี
เมืองเพชรของศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนซึ่ งส่ งเสริ มการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพียง กับ
ผูเ้ ข้า การอบรมกลุ่ ม เป้ า หมายสองชุ ม ชน พร้ อมทั้ง อธิ บ ายกระบวนการอบรม วิธี ก ารอบรม และ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่ผเู ้ ข้ารับการอบรมควรมีส่วนร่ วมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ร่วมกัน
2. อธิ บายเกณฑ์การวัดและประเมินผลให้ผเู ้ ข้าการอบรมกลุ่มเป้ าหมายสองชุ มชนเข้าใจการ
วัดและการประเมิ นความรู ้ เกี่ ย วกับ การจัดการศู นย์ก ารเรี ย นรู ้ วิถี เมื องเพชรตามหลัก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเจตคติเกี่ยวกับการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงทักษะเกี่ยวกับการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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และการประเมินความพอใจของผูเ้ ข้าการอบรมที่มีต่อรู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ทดสอบวัดความรู ้ และทักษะการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ เกี่ยวกับการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก่อนการอบรม
4. ทดลองใช้รูปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ทดสอบวัดความรู ้ เจตคติ และทักษะ หลังการอบรมเสร็ จสิ้ นเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ขอ้ มูลการอบรมการจัดการศู นย์การเรี ยนรู ้ วิถีเมืองเพชรซึ่ งส่ งเสริ มปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง
3.3.3.2 จัดเสวนากลุ่ มย่อย (Small Group Discussion) เพื่อแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้
เกี่ยวกับการจัดการเรี ยนรู ้
3.3.3.3 จัดเวทีเสวนา แลกเปลี่ ยนองค์ความรู ้ (ใหม่) ที่ได้จากการเสวนากลุ่ม
ย่อยพร้อมทั้งประมวลสรุ ปองค์ความรู ้ ข้อเสนอแนะ และสะท้อนผลของการใช้รูปแบบร่ วมกันภายใน
ชุ มชนโดยผูน้ าท้องถิ่น ผูน้ าชุ มชน ปราชญ์ชาวบ้าน ครู พระสงฆ์ และประชาชนที่ผา่ นการอบรมและ
ผ่านการเสวนากลุ่มย่อย
3.3.3.4 จัดประชุมนาเสนอ รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชรในศูนย์การ
เรี ย นรู ้ ชุ ม ชนของทั้ง สองชุ ม ชนให้ แ ก่ หัว หน้า ส่ ว นราชการส่ ว นท้อ งถิ่ น นัก วิ ช าการวัฒ นธรรม
พัฒนาการจังหวัด หน่ วยงานราชการอื่ นในจังหวัดที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดการเรี ยนรู ้ และประชาชน
ผูส้ นใจทัว่ ไป จานวน 40 คน เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น และแนวทางปฏิบตั ิเพิ่มเติม
3.3.3.5 ปรั บปรุ งแก้ไข รู ปแบบการจัดการศู นย์การเรี ยนรู ้ วิถีเมื องเพชรตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ได้จากการทดลองใช้ในสถานการณ์จริ งและจากข้อเสนอแนะ
ของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
3.3.3.6 จัด ท ารู ป แบบ การจัด การเรี ย นรู ้ ศู น ย์ก ารเรี ย นรู ้ วิถี เ มื อ งเพชรตาม
แนวทางปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพ เพื่อใช้เป็ นพิมพ์เขี ยวสาหรั บการนาไปประยุกต์ใช้ในชุ มชน/
ท้องถิ่นอื่น
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ตารางที่ 3 สรุ ปขั้นตอนที่ 3 การวิจยั (Research: R2) เป็ นการนารู ปแบบไปใช้ (Implementation: I)
กลุ่ม
เป้าหมาย
1.การจัดอบรมให้ความรู ้
การวัด
ผูอ้ บรม
รู ปแบบการจัดการศูนย์การ ความรู ้ และ 30 คน
เรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชรตาม
ทักษะก่อน
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และหลัง
อบรม
วัตถุประสงค์

2.แนวทางการจัดการศูนย์
การเรี ยนรู ้ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง

วิธีการ

จัดประชุม
นาเสนอ

ผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้อง
15 คน

เครื่ องมือที่ใช้ใน
การวิจยั
แบบทดสอบ
ความรู ้ และ
ทักษะการปฏิบตั ิ
ที่เป็ นเลิศ

ผลที่ได้

ได้อบรมให้ความรู ้
เกี่ยวกับการจัดการ
ศูนย์การเรี ยนรู ้
ตามแนวทาง
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
-การสนทนากลุ่ม ได้ทราบแนวทาง
-การวิเคราะห์
และข้อเสนอแนะ
เนื้อหา
การจัดการศูนย์
การเรี ยนรู ้ตาม
แนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง

4. การวิจยั ระยะที่ 4 (D2: Development E: Evaluate) การประเมินและปรับปรุ งรู ปแบบการ
จัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวธิ ี ดาเนินการวิจยั ดังนี้
4.1 วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินและปรับปรุ งรู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วิถี เมือง
เพชรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.2 กลุ่ ม เป้ า หมาย กลุ่ ม เป้ า หมายที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษา คื อ หัว หน้า หน่ ว ยงานองค์ ก าร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น ผูน้ าชุ มชน ปราชญ์ชาวบ้าน ครู และประชาชนในพื้นที่ ที่ผ่านการอบรมการ
จัดการเรี ยนรู ้ ศูนย์การเรี ยนรู ้ วิถีเมื องเพชรตามแนวทางปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงและผ่านการ
เสวนากลุ่มย่อย และผูท้ รงคุณวุฒิในพื้นที่
4.3 วิธีดาเนินการวิจยั
4.3.1 ประสานกับนายกเทศบาลอาเภอ นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล ผูน้ าชุ มชน
และพระสงฆ์ในพื้นที่ สองชุ มชนเพื่อชี้ แจงและขอความอนุ เคราะห์ ในการดาเนิ นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงกับหัวหน้าหน่วยงานองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่นผูน้ าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ครู
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และประชาชนในพื้นที่ที่ผ่านการอบรมการจัดการเรี ยนรู ้แบบวิถีเมืองเพชรในศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน
และผ่านการเสวนากลุ่มย่อยการจัดการความรู ้การจัดการเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชรของศู นย์การเรี ยนรู ้ชุมชน
ซึ่ งส่ งเสริ มการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.3.2 ประชุ มคณะทางาน เพื่อชี้ แจงวัตถุ ประสงค์ของการดาเนิ นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อรู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่เป้ าหมายสองชุมชน
4.3.3 ดาเนิ นการเก็บรวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจกับกลุ่มเป้ าหมายในพื้นที่
สองชุ มชนที่ ผ่านการอบรมและผ่านการเสวนากลุ่ มย่อย จากนั้นนามาวิเคราะห์ ขอ้ มู ลด้วยสถิ ติเชิ ง
บรรยาย
4.3.4 ปรับปรุ งรู ปแบบ การจัดการศู นย์การเรี ยนรู ้ ตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงตามคาแนะนาของผูท้ รงวุฒิในพื้นที่
4.3.5 จัด ท ารู ป แบบการจัด การศู น ย์ก ารเรี ย นรู ้ ต ามหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงเป็ นฉบับสมบูรณ์
ตารางที่ 4 สรุ ปขั้นตอนที่ 4 (D2: Development E: Evaluate) เป็ นการประเมินและปรับปรุ งรู ปแบบ
กลุ่ม
เป้าหมาย
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ล ะ การใช้ แ บบ ผูอ้ บรม
ปรับปรุ ง
ส อ บ ถ า ม 30 คน
-เชิงปริ มาณ
ความ
พึงพอใจ
วัตถุประสงค์

วิธีการ

เครื่ องมือการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
ร้อยละ
ค่ า เ ฉ ลี่ ย แ ล ะ
ส่ วนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน
และการ
วิเคราะห์เนื้อหา

ผลที่ได้
ได้ทราบความพึง
พอใจของผูอ้ บรม
ที่ มี ต่ อ รู ป แ บ บ
การจัด การศู น ย์
การเรี ยนรู ้ ตาม
หลัก ปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ จ ัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิ จ ัย แบบการวิ จยั และพัฒ นา (Research and Development) โดยมี
วัตถุประสงค์ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และความต้องการในการจัดตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชร ตาม
ปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง 2) เพื่อพัฒนารู ป แบบการจัดการศู นย์ก ารเรี ยนรู ้ วิถี เมื องเพชร ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชร ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิ จพอเพียง 4) เพื่อประเมินและปรับปรุ งรู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้ วิถีเมืองเพชร
ตามปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง โดยเก็บรวมรวมข้อมู ลทั้งเชิ งปริ มาณและ เชิ งคุ ณภาพ นาเสนอ
ผลการวิจยั ตามขั้นตอนการวิจยั 4 ขั้นตอนเพื่อตอบโจทย์การวิจยั ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการศึ ก ษาข้อมู ล พื้ นฐานสภาพทัว่ ไปของศู นย์ก ารเรี ย นรู ้ ชุ ม ชน และความ
ต้องการในการจัดตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตอนที่ 2 ผลการออกแบบและพัฒนาเครื่ องมือ สร้างรู ปแบบและรับรองรู ปแบบ โดยการ
ประเมินความเหมาะสมของรู ปแบบ
ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้ รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยการจัดการอบรม การขับเคลื่อนเวทีสาธารณะ และการวัดผลจาก ความรู ้และทักษะ
ตอนที่ 4 ผลการพัฒนา และการประเมินผล วัดความพึงพอใจของผูเ้ ข้าอบรมภายในศูนย์การ
เรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้ อมูลพื้นฐานสภาพทั่วไปของศู นย์ การเรี ยนรู้ ชุมชน และความต้ องการในการ
จัดตั้งศูนย์ การเรียนรู้ วถิ ีเมืองเพชร ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การศึกษาความต้องการในการจัดตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชร ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผูน้ าศูนย์ และปราชญ์การเรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชร
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผูว้ ิจยั ได้รวบรวมข้อมูลตามแบบสัมภาษณ์ที่ได้สร้างขึ้น และการ
สนทนากลุ่ม สาหรับผูเ้ กี่ ยวข้องกับการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้ วิถีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง พบว่าศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นั้นมี
บทบาทที่สาคัญและเป็ นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมเพื่อเกิดการเรี ยนรู ้ ตลอดชีวิต สาหรับประชาชนใน
ชุ มชน เป็ นสถานที่ ที่เสริ มสร้ างโอกาสในการเรี ยนรู ้ ถ่ายถอดและเป็ นเวทีแลกเปลี่ ยนประสบการณ์
วิทยาการ และสอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงของสังคมซึ่ งก่อให้เกิ ดสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ และมุ่ง
พัฒนาแบบพึ่งพาตนเอง และเป็ นรากฐานสาคัญของการพัฒนาที่ยงั่ ยืน จึงได้นาเสนอผลการวิเคราะห์
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ข้อมูลที่ตอบสนองต่อความต้องการในการจัดตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร ตามตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้
1. ข้ อมูลและบริบทของจังหวัดเพชรบุรี
ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดเพชรบุรี สามารถสรุ ปได้ดงั นี้ จังหวัดเพชรบุรี
(สานักงานจังหวัดเพชรบุรี, 2558) เป็ นจังหวัดในภาคกลางที่ ต้ งั อยู่ริมฝั่ งทะเลอ่าวไทย อยู่ห่างจาก
กรุ งเทพมหานคร 123 กิโลเมตร เป็ นเมืองเก่าที่มีประวัติความเป็ นมายาวนาน โดยมีชื่อปรากฏในหลัก
ศิลาจารึ กหลักที่ 1สมัยสุ โขทัย และมีหลักฐานทางโบราณคดีซ่ ึ งมีอายุยอ้ นไปถึงสมัยขอม และสมัย
ทวารวดี ทั้งยังเป็ นเมืองหน้าด่านที่สาคัญในฐานะเมืองลูกหลวงสมัยกรุ งศรี อยุธยา มีสภาพภูมิประเทศ
ที่หลากหลาย ทิศตะวันตกเป็ นป่ าเขาสลับซับซ้อน มีเทือกเขาตะนาวศรี เป็ นเส้นกั้นอาณาเขตระหว่าง
ไทยกับสหภาพพม่า ส่ วนทางทิศตะวันออกจรดชายฝั่งทะเลอ่าวไทย มีแม่น้ าสายสาคัญไหลผ่านสาม
สาย ได้แก่ แม่น้ าเพชรบุรี แม่น้ ากลอย แม่น้ าบางตะบูน ประชากรส่ วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ปลูก
ข้าว ทาสวนผลไม้ ทาน้ าตาลโตนด เลี้ยงสัตว์ และทาประมง นอกจากนี้ จงั หวัดเพชรบุรียงั เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สาคัญ ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติที่สวยงาม เป็ นรวมของ
ปราชญ์ชาวบ้านในสาขาต่างๆมากมาย รวมถึ งสถานที่เผยแผ่ความรู ้ ในฐานะศูนย์การเรี ยนรู ้ ในด้าน
ต่างๆที่เกี่ยวกับวิถีเมืองเพชรอีกด้วย
1.1 ประวัติความเป็ นมา
จัง หวัดเพชรบุ รี (ส านัก งานจังหวัดเพชรบุรี, 2558) เป็ นเมื องที่ เคยรุ่ ง เรื องมาตั้ง แต่สมัย
โบราณและเป็ นเมื องหน้าด่านที่สาคัญของไทยในกลุ่ มหัวเมื องฝ่ ายตะวันตก มีการติดต่อค้าขายกับ
ต่างประเทศ มีหลักฐานชื่ อเรี ยกปรากฏในหนังสื อชาวต่างประเทศ เช่น ชาวฮอลันดาเรี ยกว่า “พิพรี ย”์
ชาวฝรั่งเศสเรี ยกว่า “พิพพีล์” และ “ฟิ ฟรี ” จึงสันนิ ษฐานกันว่าชื่ อ “เมืองพริ บพรี ” ซึ่ งเป็ นชื่อเดิมของ
เมืองเพชรบุรี ซึ่ งสอดคล้องกับชื่อวัดพริ บพลี ที่เป็ นวัดเก่าแก่วดั หนึ่งของจังหวัด และที่วดั แห่งนี้ยงั เป็ น
สถานที่ต้ งั เสาชิงช้าอีกด้วย
เพชรบุรี (ศรี ชยั วัชรบุรี) เป็ นเมือ งเก่าแก่มาแต่โบราณ เคยเป็ นอาณาจักรเล็ก ๆ อาณาจักร
หนึ่ ง บางสมัยมีเจ้าผูค้ รองนครหรื อกษัตริ ยป์ กครองเป็ นอิ สระ บางสมัยอาจจะตกเป็ นเมื องขึ้นของ
อาณาจักรที่เข้มแข็งกว่า เจ้าผูค้ รองนครได้ส่งเครื่ องบรรณาการไปยังเมืองจีนเป็ นประจา เพชรบุรีมี
ปรากฏเป็ นหลักฐานมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 เช่น พระปรางค์ 5 ยอด ณ วัดมหาธาตุวรวิหาร
และปราสาทหิ นศิลาแลง ณ วัดกาแพงแลงเป็ นต้น โดยที่มาของชื่ อเมืองนั้นอาจเรี ยกตามตานานที่เล่า
สื บกันมาว่าในสมัยโบราณเคยมีแสงระยิบระยับในเวลาค่าคืนที่เขาแด่น ทาให้ชาวบ้านเข้าใจว่ามีเพชร
พลอยบนเขานั้นจึงพากันไปค้นหาแต่ก็ไม่พบ จึงได้ออกค้นหาในเวลากลางคืนแล้วใช้ปูนที่ใช้สาหรับ
กิ นหมากป้ ายเป็ นตาหนิ ไว้เพื่อมาค้นหาในเวลากลางวัน แต่ก็ไม่พบ บ้างก็ว่าเรี ยกตามชื่ อของแม่น้ า
เพชรบุรี เมืองเพชรบุรีมีศิลปวัตถุมากมาย เป็ นหลักฐานที่แสดงว่าเพชรบุรีเคยเป็ นบ้านเมืองที่มีผูค้ น
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อาศัยอยู่เป็ นชุ มชนถาวรมาตั้งแต่สมัยทวารวดี เช่ น ศิลปะปูนปั้ นเมื่อถึ งยุคของอาณาจักรสุ โขทัย แม้
อาณาจั ก รสุ โขทั ย สมั ย พ่ อ ขุ น รามค าแหงแม้ จ ะมี อ านาจครอบคลุ ม เพชรบุ รี แต่ เ พชรบุ รี
ก็ ย งั มี อิส ระอยู่ม าก สามารถส่ ง ทู ตไปจี นได้ ต้นวงศ์ข องกษัต ริ ย ์เพชรบุ รี ใ นช่ วงสมัย สุ โ ขทัย คื อ
พระพนมทะเลศิ ริ ผูเ้ ป็ นเชื้ อสายของพระเจ้าพรหมแห่ ง เวียงไชยปราการ ราชวงศ์น้ ี ไ ด้ค รองเมื อง
เพชรบุรีมาจนถึ งสมัยพระเจ้าอู่ทองจึงได้เสด็จไปสถาปนากรุ งศรี อยุธยาเป็ นราชธานี ในสมัยอยุธยา
ตอนต้น เพชรบุ รีข้ ึ นต่อกรุ งศรี อยุธยาในแบบศักดิ นาสวามิ ภกั ดิ์ มี ขุนนางควบคุ ม เป็ นชั้น ๆ ขึ้ นไป
แต่หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ อานาจในส่ วนกลางมีมากขึ้น
เพชรบุ รียงั มี ความสัมพันธ์ ใกล้ชิดกับกรุ งศรี อยุธยา ดังนั้นอานาจจากส่ วนกลางจึ งมามี ส่วนในการ
ปกครองเพชรบุ รีมากกว่าเดิ มในสมัยพระมหาธรรมราชา พ.ศ. 2113 พระยาละแวก เจ้าเมืองเขมร
ยกกองทัพมาที่ อยุธยา มาสู ้ กบั กองทัพอยุธยา สู ้ ไม่ได้ แพ้ หนี ไป อี ก 5 ปี ต่อมา พ.ศ. 2118 พระยา
ละแวกยกทัพเรื อมาที่อยุธยาอีก สู ้อยุธยาไม่ได้อีก ยกกองทัพกลับไป พ.ศ. 2121 ทางเขมรได้ให้พระยา
จีนจันตุยกทัพมาตีเมืองเพชรบุรี แต่ชาวเพชรบุรีป้องกันเมืองไว้ได้ พ.ศ. 2124 อยุธยาติดพันรบกับกบฏ
พระยาละแวกก็เลยชิงยกกองทัพเรื อมาเองมีกาลังประมาณ 7,000 คน
เมืองเพชรบุรีจึงตกเป็ นของเขมร จนถึ งสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงตีเขมรชนะ
เพชรบุรีจึงเป็ นอิสระ โดย พ.ศ. 2136 สมเด็จพระนเรศวรฯ พิจารณานิสัย สันดานของเขมรแล้ว เจ็บช้ า
พระทัย จึงยกกองทัพไปตีเขมร จับครอบครัวเอาไว้แล้วมาไว้ที่อยุธยา ตัดคอพระยาละแวกล้างพระ
บาท เพราะชอบฉกฉวยโอกาสขณะที่อยุธยาตีติดทัพที่อื่น แต่พระองค์ท่านยังมีพระเมตตา ให้โอกาส
ลูกชายคนโตของพระยาละแวก กลับไปปกครองเขมรต่อ แล้วให้ระบุวา่ จะต้องไม่เป็ นกบฏต่ออยุธยา
และต้องเป็ นเมืองขึ้นของสยามต่อไป และเนื่องจากทรงโปรดปรานเมืองเพชรบุรีเป็ นพิเศษ จึงได้เสด็จ
มาประทับที่เมืองเพชรบุรีเป็ นเวลาถึง 5 ปี ก่อนจะทรงยกทัพใหญ่ไปปราบพม่า และสวรรคตที่เมือง
หางเจ้าเมืองเพชรบุ รีและชาวเมื องเพชรบุ รีไ ด้ร่วมเป็ นก าลังส าคัญในการต่ อสู ้ ก ับข้าศึ ก หลายครั้ ง
นับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเชษฐาธิ ราชและสมัยพระเจ้าเอกทัศน์ โดยเฉพาะ
ในสมัยพระเพทราชานั้น การปราบปรามเจ้าเมืองนครศรี ธรรมราชซึ่ ง แข็งเมือง พระยาเพชรบุรีได้เป็ น
กาลังสาคัญในการส่ งเสบียงให้แก่กองทัพฝ่ ายราชสานักอยุธยา อย่างไรก็ดีเมืองเพชรบุรีถูกตีแตกอีก
ครั้ง เมื่อพม่าโดยมังมหานรธาได้ยกมาตีไทย จนไทยต้องเสี ยกรุ งศรี อยุธยาแก่พม่าเป็ นครั้งที่ 2 นัน่ เอง
เพชรบุ รีใ นสมัย กรุ ง ธนบุ รีและกรุ ง รั ตนโกสิ นทร์ ต้ งั แต่ สมัยสมเด็ จพระเจ้า ตากสิ นมหาราชจนถึ ง
แผ่นดิ นสมเด็จพระพุทธเลิ ศหล้านภาลัยไทยยังคงทาสงครามกับพม่ามาโดยตลอดซึ่ ง เจ้าเมืองและ
ชาวเมืองเพชรบุรีก็ยงั คงมีส่วนในการทาสงครามดังกล่าว จนเมื่อพม่าตกเป็ นของอังกฤษ บทบาทของ
เมื องเพชรบุ รีที่ มี ต่อเมื องหลวงและราชส านัก จึ ง ค่ อย ๆ เปลี่ ย นไปพระบาทสมเด็ จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวทรงโปรดปรานเมื องเพชรบุรีต้ งั แต่ครั้ งยังผนวชอยู่เมื่อขึ้ นครองราชย์แล้ว โปรดให้สร้ าง
พระราชวัง วัด และพระเจดี ย ์ใ หญ่ ข้ ึ น บนเขาเตี้ ย ๆ ใกล้ก ับ ตัว เมื อ งและพระราชทานนามว่ า
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“พระนครคีรี” ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระราชวัง
อีกแห่ งหนึ่ งในตัวเมืองเพชรบุรี คือ “พระรามราชนิ เวศน์” หรื อที่เรี ยกกันภาษาชาวบ้านว่า “วังบ้าน
ปื น” และด้วยความเชื่อที่วา่ อากาศชายทะเลและน้ าทะเลอาจบรรเทาอาการเจ็บป่ วยได้ พระบาทสมเด็จ
พระมงกุ ฎ เกล้าเจ้า อยู่หัวจึ ง โปรดเกล้า ฯ ให้ส ร้ า งพระราชวัง “พระราชนิ เวศน์มฤคทายวัน ” ขึ้ นที่
ชายหาดชะอาเพื่อใช้เป็ นที่ประทับรักษาพระองค์
1.2 ทีต่ ้งั และขนาด
จังหวัดเพชรบุ รีอยู่ห่างจากกรุ งเทพมหานคร ตามเส้ นทางหลวงแผ่นดิ นหมายเลข 35
ระยะทางประมาณ 123 กิโลเมตร มีพ้นื ที่ท้ งั หมด 6,225.138 ตารางกิโลเมตรหรื อ 3,890,711.20 ไร่ โดย
มี ส่ วนที่ ก ว้า งที่ สุ ดวัดได้ 103 กิ โลเมตรจากทิ ศ ตะวันออก-ตะวัน ตกและส่ วนที่ ย าวที่ สุ ดวัดได้ 80
กิโลเมตรจากทิศเหนือ-ใต้ มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดและประเทศใกล้เคียงต่อไปนี้
1.3 สภาพภูมิประเทศ
พื้นที่ดา้ นตะวันตกเป็ นป่ าไม้และภูเขาสู งสลับซับซ้อน มีเทือกเขาตะนาวศรี เป็ นเส้ นกั้น
อาณาเขตระหว่างไทยกับพม่า เฉพาะในเขตจังหวัดเพชรบุรีมีความยาวประมาณ 120 กิโลเมตร แม่น้ า
สายสาคัญไหลผ่าน 3 สาย ได้แก่ แม่น้ าเพชรบุรี มีความยาวตลอดสาย 227 กิโลเมตร แม่น้ าบางกลอย
มีความยาว 44 กิ โลเมตร และแม่น้ าบางตะบู น มี ความยาว 18 กิ โลเมตร มี ประชากรอาศัยหนาแน่ นทาง
ตะวันออกของพื้นที่ ซึ่ งเป็ นที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเล ลักษณะภูมิประเทศจังหวัดเพชรบุรี แบ่งเป็ น 3 เขต คือ
เขตภู เขาและที่ราบสู ง อยู่ท างด้า นตะวันตกของจัง หวัดติ ดกับพม่ าในบริ เวณอาเภอแก่ ง
กระจานและอาเภอหนองหญ้า ปล้องมี ภูเขาสู งและเป็ นบริ เวณที่ สูงชันของจังหวัด มี ล ัก ษณะเป็ น
เทื อกเขาทอดยาวจากเหนื อมาใต้ พื้นที่ ถดั จากบริ เวณนี้ จะค่ อย ๆ ลาดต่ าลงมาทางด้า นตะวัน ออก
บริ เวณนี้เป็ นต้นกาเนิดแม่น้ าเพชรบุรีและแม่น้ าปราณบุรี
เขตที่ราบลุ่มแม่ น้า บริ เวณตอนกลางของจังหวัดซึ่ งอุดมสมบูรณ์ ที่สุด มีแม่น้ าเพชรบุรีซ่ ึ ง
เป็ นแม่ น้ า สายส าคัญไหลผ่า น และมี เขื่ อนแก่ ง กระจานและเขื่ อนเพชรบุ รีซ่ ึ ง เป็ นแหล่ ง น้ า ระบบ
ชลประทาน บริ เวณนี้ เป็ นเขตเกษตรกรรมที่สาคัญของจังหวัด เขตนี้ คือบริ เวณบางส่ วนของอาเภอ
เมืองเพชรบุรี อาเภอท่ายางอาเภอชะอา อาเภอบ้านลาด อาเภอบ้านแหลม และอาเภอเขาย้อย
เขตทีร่ าบฝั่งทะเล อยูท่ างด้านตะวันออกของจังหวัด ติดกับชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย บริ เวณ
นี้ นบั เป็ นแหล่งเศรษฐกิจที่สาคัญยิ่งของจังหวัดในด้านการประมง การท่องเที่ยว เขตนี้ ได้แก่ บางส่ วน
ของอาเภอเมืองเพชรบุรี อาเภอบ้านแหลม อาเภอท่ายาง และอาเภอชะอา ลักษณะพื้นที่ชายฝั่งเพชรบุรี
เหนื อแหลมหลวงไปทางทิศเหนื อเป็ นพื้นที่ชายฝั่งหาดโคลน มีระบบนิ เวศป่ าชายเลน ด้านทิศใต้ของ
แหลมหลวงลงไปด้านทิ ศใต้เป็ นหาดทราย มี ระบบนิ เวศเป็ นหาดทรายแหลมหลวงซึ่ งอยู่ใ นพื้ นที่
ตาบลแหลมผักเบี้ ยจึ งเป็ นแหลมที่ แบ่งระบบนิ เวศป่ าชายเลนออกจากระบบนิ เวศหาดทราย เหนื อ
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แหลมหลวงขึ้นไปด้านทิศเหนื อมีลกั ษณะเป็ นหาดโคลนเพราะอยูใ่ กล้พ้ืนที่ชุมน้ าของแม่น้ าสายใหญ่
ได้แก่ แม่น้ าเพชรบุรี แม่น้ าบางตะบูน แม่น้ าแม่กลอง แม่น้ าท่าจีนและ แม่น้ าบางปะกงเมื่อฤดูน้ าหลาก
น้ าจากแม่น้ าได้พดั พาตะกอนลงสู่ ทะเลเป็ นจานวนมาก จึงส่ งผลให้พ้นื ที่ของชายฝั่งแถบนี้มีตะกอนใน
น้ าสู ง ส่ งผลให้ชายฝั่งมีโคลนจานวนมาก ซึ่ งเหมาะแก่ระบบนิ เวศป่ าชายเลน เป็ นแหล่งอนุ บาลสัตว์
ทะเล บริ เวณอ่าวไทยในเขตอาเภอบ้านแหลมถือว่าเป็ นอ่าวที่พบหอยหลากชนิ ด เช่น หอยเสี ยบ หอย
ปากเป็ ดหอยตระกาย หอยตลับ หอยหลอด หอยแครง เป็ นต้น โดยเฉพาะหอยแครง เป็ นแหล่งที่พบ
มากที่ สุ ดในโลก ภายหลัง ได้มี ก ารตัดไม้ป่ าชายเลนน าไปเผาถ่ า น ท าลายป่ าเพื่ อท านากุ้ง กุ ล าด า
จึงส่ งผลให้ป่าชายเลนถูกทาลายเป็ นจานวนมาก
1.4 สภาพภูมิอากาศ
จังหวัดเพชรบุ รีอยู่ติดอ่าวไทยจึงได้รับอิทธิ พลของลมมรสุ มตะวันออกเฉี ยงใต้ในฤดูฝน
ซึ่ งมี ผลทาให้ฝนตกชุ ก และอิ ทธิ พลจากลมมรสุ มตะวันออกเฉี ยงเหนื อในช่ วงฤดู หนาว จึ งทาให้มี
อากาศหนาวเย็นในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถแบ่งฤดูกาลออกเป็ น 3 ฤดู
ฤดูร้อน เริ่ มตั้งแต่เดือนมีนาคม-เมษายน อุณหภูมิเฉลี่ยสู งสุ ด 32.13 องศาเซลเซียส
ฤดูฝน เริ่ มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน ปริ มาณน้ าฝนเฉลี่ยปี ละ 959.5 มิลลิเมตร
ฤดูหนาว เริ่ มตั้งแต่เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยต่าสุ ด 24.16 องศาเซลเซียส
ในปี 2550 อุณหภูมิอากาศสู งที่สุด 37.0 องศาเซลเซี ยส (วันที่ 19 เมษายน 2550) อุณหภูมิ
อากาศต่าที่สุด 16.0 องศาเซลเซี ยส (วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2550) อุณหภูมิอากาศเฉลี่ ยทั้งปี 28.02 องศา
เซลเซี ยส ปริ มาณฝนตกรวมทั้งปี 1,113.4 มิ ลลิ เมตร มี จานวนวันฝนตกวัดได้ต้ งั แต่ 0.1 มิลลิ เมตร
จานวน 99 วัน จากสถิติปริ มาณน้ าฝนตั้งแต่ปี 2537-2550 เฉลี่ยวันฝนตกประมาณปี ละ 103 วัน ปริ มาณ
น้ าฝนเฉลี่ ยในรอบ 12 ปี (ปี 2539-2550) 1003.43 มิลลิ เมตรต่อปี มีฝนตกมากในช่ วงเดื อนกันยายนตุลาคม
1.5 เขตการปกครอง
จังหวัดเพชรบุรีมีรูปแบบการปกครองและการบริ หารราชการแผ่นดิน 3 รู ปแบบ คือ
1. การบริหารราชการส่ วนกลาง ประกอบด้วยหน่วยงานสังกัดส่ วนกลางซึ่ งมาตั้งหน่ วย
ปฏิบตั ิงานในพื้นที่ จานวน 75 ส่ วนราชการ
2. การบริ หารราชการส่ วนภู มิภาค มี หน่ วยราชการที่ อยู่ในความควบคุ มดู แลของผูว้ ่า
ราชการจังหวัด คือ ส่ วนราชการต่าง ๆ ในระดับจังหวัด และอาเภอ ส่ วนราชการในระดับจังหวัดเป็ น
หน่วยงาน 2 ลักษณะ คือ หน่วยราชการบริ หาร ส่ วนภูมิภาคประจาจังหวัด และหน่วยราชการบริ หาร
ส่ วนกลางในจังหวัด (ขึ้ นตรงต่อส่ วนกลาง) หน่ วยราชการบริ หารส่ วนภู มิ ภาคประจาจังหวัดของ
จังหวัดเพชรบุรีมีท้ งั สิ้ น 33 หน่ วยงาน สังกัดกระทรวงมหาดไทย 8 หน่ วยงาน และสังกัดกระทรวง
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ทบวง กรมอื่น ๆ 26 หน่วยงาน ระดับจังหวัด ประกอบด้วยส่ วนราชการประจาจังหวัด จานวน 26 ส่ วน
ราชการ โดยแบ่งเป็ น 8 อาเภอ ได้แก่ อาเภอเมือง อาเภอเขาย้อย อาเภอหนองหญ้าป้ อง อาเภอบ้าน
แหลม อาเภอบ้านลาด อาเภอท่ายาง อาเภอแก่งกระจาน อาเภอชะอา ประชากรทั้งหมด 472,509 คน
1.6 คาขวัญจังหวัดเพชรบุรี
“เขาวังคู่บา้ น ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ าศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม”
1.7 สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิ จของจังหวัดเพชรบุ รี ส่ วนใหญ่ข้ ึ นอยู่กบั การค้าปลี กและค้าส่ ง รองลงมา
ได้แก่ ภาคบริ การการเกษตรกรรม การคมนาคมและการขนส่ ง การอุตสาหกรรม การก่อสร้างและอื่นๆ
จากรายงานของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติในปี 2544 จังหวัด
เพชรบุรีมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (G.P.P) ณ ราคาตลาด 22,519 ล้านบาท ส่ วนใหญ่ข้ ึนอยู่กบั
สาขาการค้าส่ งและค้าปลีก มูลค่า 4,821 ล้านบาท สาขาการบริ การ 3,476 ล้านบาท สาขาเกษตรกรรม 3,106
ล้านบาท สาขาอุตสาหกรรม 2,832 ล้านบาท สาขาการคมนาคมและการขนส่ ง 2,395 ล้านบาทรายได้
ประชากร จานวน 51,522บาท/คน/ปี
จังหวัดเพชรบุรีมีศกั ยภาพทั้งด้านการท่องเที่ยวสู ง ทั้งในลักษณะการท่องเที่ยวเชิ งอนุ รักษ์
ศิลปวัฒนธรรม และทางธรรมชาติ การพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2545 –2549)
มียุทธศาสตร์ ที่จะให้การท่องเที่ยวของจังหวัดเป็ นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมและทาง
ทะเลในภาคตะวันตกจึงเป็ นภาคการผลิตที่สร้างรายได้ให้กบั จังหวัดเพชรบุรี แหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญเช่ น
หาดชะอา พระนครคี รี จังหวัดเพชรบุ รี เป็ นที่ รู้จงั ของคนทัว่ ไปว่า เป็ นเมื องแห่ งขนมหวานที มี รส
อร่ อย ขนมหม้อแกงเมืองเพชร จึงเป็ นที่รู้จกั ของประชาชนทัว่ ไป ใครผ่านมาเพชรบุรีตอ้ งแวะซื้ อเป็ น
ของฝาก ขนมเมืองเพชรจึงเป็ นผลผลิตที่ทารายได้ให้กบั จังหวัดเพชรบุรีสูงอย่างต่อเนื่อง
1.8 การทาให้ จังหวัดเพชรบุรีเป็ น "หมู่บ้านต้ นแบบแห่ งการเรียนรู้ "
เป็ นการขยายผลการดาเนิ นงานจาก ศู นย์เรี ยนรู ้ ชุมชน เพื่อยกระดับให้หมู่บ ้านที่ มี ศู นย์
เรี ยนรู ้ชุมชนนาร่ อง อาเภอละ 1 แห่ง เป็ น "หมู่บา้ นต้นแบบแห่ งการเรี ยนรู ้" โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เป็ น
ศูนย์เรี ยนรู ้ระดับอาเภอ ที่บ่งบอกตาแหน่งหรื อศักยภาพของอาเภอนั้น โดยศึกษาได้จากข้อมูลและการ
นาเสนอภายในศูนย์เรี ยนรู ้ (Indoor) เชื่ อมโยงไปสู่ กิจกรรมภายนอกศูนย์เรี ยนรู ้ (Outdoor) ซึ่ งอาจอยู่
ในหรื อนอกตาบล หมู่บา้ นที่ต้ งั ของศูนย์เรี ยนรู ้ และเป็ นกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ในการพัฒนาจังหวัด วิสัยทัศน์ในการพัฒนาอาเภอหรื อตาแหน่งในการพัฒนาอาเภอ รวมทั้งเป็ นศูนย์
เรี ยนรู ้ในระดับตาบลและระดับหมู่บา้ น และจังหวัดเพชรบุรีได้กาหนดแนวทางในการพัฒนาศูนย์การ
เรี ยนรู ้ชุมชนต้นแบบอย่างต่อเนื่ อง
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2. ผลการศึกษาการจัดการเรี ยนรู้ แบบวิถีเมืองเพชรในศู นย์ การเรียนรู้ ชุมชน จังหวัดเพชรบุรี
การดาเนินงานของศูนย์เรี ยนรู ้ชุมชนของจังหวัดเพชรบุรี ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้ (สานักงานจังหวัดเพชรบุ รี, 2558) ชุ มชนได้รับ การสนับสนุ นให้ทุกหมู่บา้ น
มีศูนย์เรี ยนรู ้ ชุมชน เป็ นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู ้ ของชุ มชนที่จะนาไปสู่ การส่ งเสริ ม
กระบวนการเรี ยนรู ้สาหรับประชาชนในชุมชน เป็ นแหล่งเสริ มสร้างโอกาสในการเรี ยนรู ้ การถ่ายทอด
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสื บทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม ค่านิยม และเอกลักษณ์ของชุ มชน อีก
ทั้งเป็ นแหล่งบริ การชุ มชนด้านต่างๆ เช่ น การจัดกิ จกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการเรี ยนรู ้ ของ
ชุ มชน โดยเน้นกระบวนการเรี ยนรู ้ เพื่ อวิถีชี วิตของคนในชุ มชน ที่ จะก่ อให้เกิ ดความเข้ม แข็ ง ของ
ชุมชนอย่างยัง่ ยืน โดยมีหลักการในการดาเนินงาน คือ เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ทุกด้าน ทุกรู ปแบบไม่เน้นการ
เรี ยนการสอนในห้องเรี ย น และเป็ นศูนย์กลางที่ประชาชนทุก คนสามารถเข้ามาเรี ย นรู ้ ค้นคว้าหา
ความรู ้ แลกเปลี่ยนความรู ้และประสบการณ์ รวมทั้งการพบปะ สังสรรค์ เพื่อสร้างความเข้าใจ ความ
ร่ วมมือในการพัฒนาตนเองและชุ มชน ศูนย์กลางของการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ตลอดชีวิตของประชาชน
โดยประชาชนและเพื่อประชาชนกิจกรรมการเรี ยนรู ้ แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ ดังนี้
1. สถานที่จดั กิจกรรมเรี ยนรู ้ อาจดาเนิ นการได้ท้ งั ในอาคารศูนย์ฯ และนอกอาคารศูนย์ฯ
โดยมีการจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ในชุ มชน เช่น บ้านปราชญ์ชาวบ้าน ในไร่ นา เพื่อสาธิ ตกิจกรรมการ
เรี ยนรู ้ เช่น การปลูกผัก การเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ
2. กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ได้แก่ การเรี ยน/การสอน การจัดการความรู ้เกี่ยวกับประวัติความ
เป็ นมาของชาติพนั ธุ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒั นธรรม การรับความรู ้จากปราชญ์ชาวบ้าน การจัด
เวทีประชาคมเพื่อการเรี ยนรู ้ และการตัดสิ นใจร่ วมกัน การเรี ยนรู ้ ผ่าน E-Learning การสาธิ ต การจัด
นิทรรศการ การจัดสัมมนา อภิปราย ฯลฯ
การสนับสนุ นการดาเนิ นงานศูนย์เรี ยนรู ้ชุมชนของจังหวัดเพชรบุรี ได้มีการสนับสนุ นให้
ทุกหมู่บา้ นมีศูนย์เรี ยนรู ้ชุมชน เป็ นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู ้ของชุมชนที่จะนาไปสู่ การ
ส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้สาหรับประชาชนในชุมชน เป็ นแหล่งเสริ มสร้างโอกาสในการเรี ยนรู ้ การ
ถ่ายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสื บทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม ค่านิ ยม และเอกลักษณ์ของ
ชุ มชน อี กทั้งเป็ นแหล่งบริ การชุ มชนด้านต่าง ๆ เช่ น การจัดกิ จกรรมที่ สอดคล้องกับความต้องการ
เรี ย นรู ้ ของชุ ม ชน โดยเน้นกระบวนการเรี ย นรู ้ เพื่ อวิถี ชีวิตของคนในชุ มชน ที่ จะก่ อให้เกิ ดความ
เข้มแข็งของชุมชนอย่างยัง่ ยืน ในปี 2551 จังหวัดเพชรบุรี ได้สนับสนุนให้ทุกอาเภอมีศูนย์เรี ยนรู ้ระดับ
อาเภอๆ ละ 1 แห่ง รวม 8 แห่ง คือ
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1. บ้านอ่างศิลา
2. บ้านสมอดาน
3. บ้านวังพลับ
4. บ้านหนองจิก
5. บ้านน้ าทรัพย์
6. บ้านดอนผิงแดด
7. บ้านทุ่งเคล็ด
8. บ้านละหารใหญ่

หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 11
หมู่ที่ 1
หมู่ที่ 9
หมู่ที่ 5
หมู่ที่ 3
หมู่ที่ 5

ตาบลหนองหญ้าปล้อง
ตาบลหนองพลับ
ตาบลท่าคอย
ตาบลหนองปรง
ตาบลแก่งกระจาน
ตาบลบางขุนไทร
ตาบลห้วยทรายเหนือ
ตาบลตาหรุ

อาเภอหนองหญ้าปล้อง
อาเภอเมืองเพชรบุรี
อาเภอท่ายาง
อาเภอเขาย้อย
อาเภอแก่งกระจาน
อาเภอบ้านแหลม
อาเภอชะอา
อาเภอบ้านลาด

2.2 การดาเนินงาน "หมู่บ้านต้ นแบบแห่ งการเรียนรู้ "
จาการศึกษาผลการดาเนิ นงานหมู่บา้ นต้นแบบแห่ งการเรี ยนรู ้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาข้อมูลจาก
รายงานผลการดาเนิ นงานกิจกรรมพัฒนาชุ มชน ด้านหมู่บา้ นต้นแบบแห่ งการเรี ยนรู ้ (สานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดเพชรบุรี, 2558) เป็ นการขยายผลการดาเนิ นงานจาก ศูนย์เรี ยนรู ้ชุมชน เพื่อยกระดับให้
หมู่บา้ นที่มีศูนย์เรี ยนรู ้ ชุมชนนาร่ อง อาเภอละ 1 แห่ ง เป็ น "หมู่บา้ นต้นแบบแห่ งการเรี ยนรู ้ " โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็ น
1. ศูนย์เรี ยนรู ้ระดับอาเภอ ที่บ่งบอกตาแหน่ งหรื อศักยภาพของอาเภอนั้น โดยศึกษาได้
จากข้อมูลและการนาเสนอภายในศูนย์เรี ยนรู ้ (Indoor) เชื่ อมโยงไปสู่ กิจกรรมภายนอกศู นย์เรี ยนรู ้
(Outdoor) ซึ่ งอาจอยู่ในหรื อนอกตาบล หมู่บา้ นที่ ต้ งั ของศู นย์เรี ยนรู ้ และเป็ นกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ที่
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการพัฒนาจังหวัด วิสัยทัศน์ในการพัฒนาอาเภอหรื อตาแหน่งในการพัฒนา
อาเภอ รวมทั้งเป็ นศูนย์เรี ยนรู ้ในระดับตาบลและระดับหมู่บา้ น
2. เป็ นหมู่ บ ้า นในการศึ ก ษาดู ง านกระบวนการบริ หารจัดการตนเองของหมู่ บ ้า นจน
สามารถนาไปสู่ "ชุมชนเข้มแข็งอย่างยัง่ ยืน" โดยมีศูนย์เรี ยนรู ้ชุมชน เป็ นแกนกลางในการดาเนินงาน
จังหวัดเพชรบุรี ได้สนับสนุนงบประมาณตามแผนงานวิสัยทัศน์ผวู ้ า่ ราชการจังหวัด เพื่อ
ขับ เคลื่ อนยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุข ปี 2551 ให้หมู่ บ ้า นละ 1 ล้านบาท รวม 8 อาเภอ 8 หมู่ บ ้า น เป็ น
เงิน 8 ล้านบาท โดยให้อาเภอ ตาบล หมู่บา้ นเป้ าหมายได้สนับสนุ นให้มีการปรับปรุ งหมู่บา้ นในด้าน
ต่างๆ รวม 4 ด้าน คือ
1. ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน ซึ่ งทาการปรับปรุ งในทุกด้านภายในศูนย์ ให้มีความพร้อมใน
การเป็ นแหล่งศึกษาดูงานและต้อนรับผูม้ าศึกษาดูงาน
2. ระบบการนาเสนอของหมู่บา้ น (Presentation)
3. ระบบฐานข้อมูล ที่มีความพร้อมในการรวบรวมโดยระบบคอมพิวเตอร์ และเอกสาร
การนาเสนอ
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4. กิ จ กรรมสาธิ ต ทั้ง ในศู น ย์เ รี ย นรู ้ (Indoor) และนอกศู น ย์เ รี ย นรู ้ (Outdoor) ในการ
ดาเนินงาน มีข้ นั ตอนการดาเนินงาน คือ
1. จัดประชุ มเจ้าหน้าที่และภาคีการพัฒนาในระดับจังหวัดและอาเภอเพื่อท าความ
เข้าใจในการดาเนิ นงาน "หมู่บา้ นต้นแบบแห่ งการเรี ยนรู ้ " โดยมีศูนย์เรี ยนรู ้ ชุมชนเป็ นแกนกลางใน
การดาเนินงาน
2. จัดเวที ประชาคมในหมู่ บา้ นเป้ า หมาย เพื่อทาความเข้าใจ, กาหนดแนวทางและ
กิจกรรมที่จะดาเนินการ
3. สนับ สนุ น งบประมาณให้ ด าเนิ น งานลงสู่ บ ัญ ชี ข องหมู่ บ ้า นโดยตรง หมู่ บ ้า น
ละ 1 ล้านบาท
4. นาผูน้ าชุ มชน คณะกรรมการหมู่ บ ้านของหมู่บ ้า นเป้ า หมายศึ ก ษาดู ง านหมู่บ ้าน
ชุมชนเข้มแข็ง เพื่อเป็ นแนวทางและนามาปรับใช้ในการดาเนิ นงาน "หมู่บา้ นต้นแบบแห่ งการเรี ยนรู ้"
จานวน 3 แห่ง ที่จงั หวัดมุกดาหาร, จังหวัดศรี สะเกษ และจังหวัดเชียงราย
5. หมู่บา้ นเป้ าหมายกาหนดแนวทางและแผนการดาเนินงาน"หมู่บา้ นต้นแบบแห่ งการ
เรี ยนรู ้" และดาเนินงานตามแผนงานและกิจกรรมที่ได้นาเสนอไว้
การดาเนิ นงาน "หมู่บา้ นต้นแบบแห่ งการเรี ยนรู ้ " มี ตวั ชี้ วดั อย่างน้อย 5 ด้าน ที่จะ
แสดงผลสาเร็ จในการดาเนินงาน คือ
1. เศรษฐกิ จพอเพียง ได้แก่ การประกอบอาชี พและวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิ จ
พอเพียง, โอทอป, ทฤษฎีใหม่
2. กระบวนการจัดทาแผนชุมชนและการนาแผนชุมชนไปใช้ประโยชน์ ที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัด
3. กองทุนชุ มชน ได้แก่ กองทุ นหมู่บา้ นและชุ มชนเมือง, กลุ่ มออมทรั พย์และกลุ่ม
กองทุนอื่นๆในหมู่บา้ น
4. ทุนทางสังคม ได้แก่ การรั กษาประเพณี วฒั นธรรม การร่ วมกันแก้ปัญหาและ
ป้ อ งกัน ยาเสพติ ด ความเข้ม แข็ง ขององค์ก รชุ ม ชน ปราชญ์ช าวบ้า น เกษตรกรดี เ ด่ น ผูน้ าอาชี พ
ก้าวหน้า
5. การอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ในด้ า นกิ จ กรรมอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
3. ผลการศึกษาความต้ องการจัดการเรี ยนรู้ แบบวิถีเมืองเพชร ในศู นย์ การเรี ยนรู้ ชุมชน จากประชาชน
ในชุ มชน 8 อาเภอ โดยใช้ แบบสอบถาม
ส าหรั บ ผลการวิ จ ัย ข้อ มู ล ทั่ว ไปของผู ต้ อบแบบสอบถามเป็ นการวิ จ ัย เชิ ง ปริ ม าณด้ ว ย
แบบสอบถาม ผูว้ ิจยั ได้ส่ ง ข้อมู ล แบบสอบถามให้ก ับ ประชาชนจาก 8 อาเภอ ในศู นย์ก ารเรี ย นรู ้
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17 แห่ง จานวน 379 คน เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารู ปแบบ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการวิเคราะห์
ค่าสถิติ นามาสรุ ป โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถามที่เป็ นประชาชน จานวน 379
คน โดยจาแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และรายได้ ผูว้ ิจยั วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency)
และค่าร้อยละ (Percentage) ซึ่งผลการวิเคราะห์ปรากฏรายละเอียดดังตารางที่ 14
ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้ อ
1

2

3

5

ข้ อมูลปัจจัยส่ วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
ต่ากว่า20 ปี
20-29 ปี
30-39 ปี
40-50 ปี
สู งกว่า 50 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ปวส/อนุปริ ญญา
ปริ ญญาตรี
ไม่ได้เรี ยน
รายได้
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,000-10,000 บาท
10,001-15,000 บาท

จานวน

(n=379)
ร้ อยละ

147
232

56.5
43.5

26
84
168
89
12

6.9
22.2
44.3
23.5
3.2

71
177
102
21
8

18.7
46.7
26.9
5.5
2.1

155
205
19

40.89
54.09
5.02
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จากตารางที่ 14 พบว่า จานวนผูต้ อบแบบสอบถามผูช้ ายมีจานวน 147 คน คิดเป็ นร้อยละ56.5
และเพศหญิง 232 คน คิดเป็ นร้อยละ 43.5 อายุ30-39ปี มากที่สุดร้อยละ 44.3 รองลงมาช่วงอายุ40-50ปี
ร้อยละ 23.5 รองลงมาอายุ 20-29 ปี ร้อยละ 22.2 รองลงมาคืออายุต่ากว่า 20 ปี ร้อยละ 6.9และน้อยที่สุด
คืออายุ 50 ปี ขึ้นไปร้ อยละ 6.9 วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุดคือร้ อยละ 46.7 รองลงมาคือ
ระดับ ปวสและอนุ ปริ ญญาร้ อยละ 26.9 รองลงมาคือระดับประถมศึกษาร้ อยละ 18.7รองลงมาคือ
ระดับปริ ญญาตรี 5.5 และไม่ได้เรี ยนน้อยทีสุดคือร้อยละ 2.1 ส่ วนรายได้ 5,000-10,000บาท มากที่สุด
คือร้อยละ 54.9 รองลงมาต่ากว่า 5,000 บาทร้อยละ 40.89 น้อยที่สุดคือ 10,001-15,000 บาทร้อยละ5.02
2. ผลการประเมินระดับความต้ องการในการจัดการศูนย์ การเรียนรู้
การวิเคราะห์การประเมินระดับความต้องการในการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้ของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ด้วยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Means) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ซึ่งผล
การวิเคราะห์ปรากฏรายละเอียด ดังตารางที่ 15
ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความต้องการในการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้
ของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามรายด้านและรายข้อ
(n=379)
ข้ อ
ข้ อคาถาม
X
S.D.
แปลผล
1 ฐานการเรี ยนรู ้วฒั นธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นเมืองเพชร
3.71
1.07
มาก
2 ห้องอินเตอร์เน็ตชุมชน
3.53
.99
มาก
3 ห้องวิชาการชุมชน ห้องเรี ยนภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.49
1.02
มาก
4 ฐานการเรี ยนรู ้กลุ่มอาชีพชุมชน
3.48
1.02 ปานกลาง
5 ร้านขายสิ นค้าที่ผลิตจากศูนย์การเรี ยนรู ้
3.44
1.09 ปานกลาง
6 ลานกิจกรรมชุมชน
3.50
1.08
มาก
7 ห้องสมุดชุมชน
3.56
1.01
มาก
8 มุมอ่านหนังสื อประจาหมู่บา้ น
3.49
1.10 ปานกลาง
9 กิจกรรมโครงการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน
3.45
1.08 ปานกลาง
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความต้องการในการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้
ของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามรายด้านและรายข้อ (ต่อ)
(n=379)
ข้ อ
ข้ อคาถาม
X
S.D.
แปลผล
10 กิจกรรมการเรี ยนรู ้ตอบสนองความต้องการของชุมชนใน
ท้องถิ่น
3.44
1.04 ปานกลาง
11 ความพอเพียงของวัสดุอุปกรณ์ของเครื่ องมือการเรี ยนรู ้ และ
แหล่งเรี ยนรู ้
3.64
1.07
มาก
12 การส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองตามศักยภาพของ
บุคคล
3.58
1.13
มาก
13 ความเหมาะสมของสถานที่ต้ งั
3.51
1.04
มาก
14 ความสะดวกและง่ายต่อการเข้าถึง
3.54
1.05
มาก
15 ความเชี่ยวชาญของวิทยากร และผูใ้ ห้ความรู ้
3.60
1.07
มาก
16 การบริ หารจัดการและการตัดสิ นใจในการดาเนินงานของ
ศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร
3.70
1.03
มาก
17 การวางแผนการดาเนินงานของศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร 3.58
1.05
มาก
18 การจัดกิจกรรม และโครงการที่ดาเนินงานในศูนย์การเรี ยนรู ้
วิถีเมืองเพชร
3.53
1.12
มาก
19 การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารของศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ี
เมืองเพชร
3.56
1.08
มาก
20 การติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของศูนย์การเรี ยนรู ้วิถี
เมืองเพชร
3.53
1.01
มาก
รวม
3.54
.35
มาก
จากตารางที่ 6 พบว่าฐานการเรี ยนรู ้ วฒั นธรรมภู มิปั ญญาท้องถิ่ นเมื องเพชรอยู่ใ น
ระดับมากที่สุด X 3.71 รองลงมาคือการบริ หารจัดการและการตัดสิ นใจในการดาเนินงานของศูนย์การ
เรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชรร้อยละ 3.70 รองลงมาคือความพอเพียงของวัสดุอุปกรณ์ของเครื่ องมือการเรี ยนรู ้
และแหล่งเรี ยนรู ้ ร้อยละ 3.64 รองลงมาคือความเชี่ ยวชาญของวิทยากรและผูใ้ ห้ความรู ้ รองลงมาการ
ส่ งเสริ มให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเองตามศักยภาพของบุคคลร้อยละ 3.58 รองลงมาการวางแผนการ
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ดาเนิ นงานของศูนย์การเรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชรร้อยละ3.58 การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารของ
ศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชรร้อยละ 3.56 รองลงมา
4. ผลการศึกษาชุ มชนต้ นแบบ (Best practice) ด้ านการจัดการเรี ยนรู้ แบบวิถีเมื องเพชร ในศู นย์ การ
เรียนรู้ ชุมชน
ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาข้อมูลเชิ งลึ กจากศูนย์การเรี ยนรู ้ วิถีเมืองเพชรตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพี ย ง ผูใ้ ห้ข ้อมู ล หลัก ประกอบด้วย หัวหน้า ศู นย์ ปราชญ์ช าวบ้า นประจาศู นย์ และ
ผูน้ าชุมชน ผูว้ จิ ยั ได้คดั เลือกชุมชนต้นแบบตามเกณฑ์ได้ 2 ชุมชนดังนี้
4.1 ศูนย์การเรี ยนรู ้บา้ นน้ าทรัพย์ต้ งั อยูท่ ี่หมู่ 9 ตาบลแก่งกระจาน อาเภอแก่งกระจาน จังหวัด
เพชรบุรี ชุ มชนแห่ งนี้ เป็ นชุ มชนที่มีอยู่ 128 ครัวเรื อน มีประชากรประมาณ 450 คน เป็ นชุ มชนที่อยู่
ท่ามกลางหุ บเขาเหนือพื้นที่สูเหนือเขื่อนแก่งกระจานห่างจากตัวจังหวัดเพชรบุรี 60 กิโลเมตร และห่าง
จากอาเภอแก่งกระจาน 20 กิโลเมตร ประชาชนส่ วนใหญ่มีอาชีพทาการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ศูนย์การ
เรี ยนรู ้ บา้ นน้ าทรั พย์มีจุดเด่ นเรื่ องความพอเพียง ชาวบ้านมี ความสามัคคี ช่วยเหลื อในกิ จกรรมของ
หมู่บา้ นและชุ มชนอย่างพร้ อมเพียง จนได้ชื่อว่าเป็ นหมู่บา้ นต้นแบบการดาเนิ นชี วิตตามแนวปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดเพชรบุรี ถึงแม้วา่ พื้นที่บริ เวณดังกล่าวจะมีความอุดมสมบูรณ์แต่ก็ไม่ได้
หมายความว่าจะมีความสะดวกสบายทั้งหมดเพราะว่ายังมีจุดอ่อนอีกหลายเรื่ องในศูนย์การเรี ยนรู ้แห่ ง
นี้ โดยเฉพาะด้านการคมนาคม ป้ ายบอกทาง และการสื่ อสารเนื่ องจากยังไม่มีโทรศัพท์พ้ืนฐานใช้
โทรศัพท์เครื่ องที่ก็ใช้ได้บา้ งไม่ได้บา้ งตามสภาพอากาศในขณะนั้น แต่ประชาชนในชุ มชนก็สามารถ
อยูก่ นั ได้อย่างสงบสุ ขจากการพึ่งพาตนเอง จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง โดยมีศูนย์การศึกษานอก
โรงเรี ยนอาเภอแก่งกระจานให้ความร่ วมมื อและช่ วยเหลือในการแสวงหาความรู ้ และการทอดองค์
ความรู ้ (สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอแก่งกระจาน, 2558)
การก าเนิ ดขึ้ นของศู นย์ก ารเรี ย นรู ้ แห่ ง นี้ ไ ม่ เหมื อนกับ ที่ อื่นๆ ประธานศู นย์ผูใ้ หญ่ ชูชาติ
วรรณขา กล่าวว่า
“การดาเนิ นงานของศูนย์ ค่อนข้ างสวนทางกับทางรั ฐบาล เราเริ่ มจากการพัฒนาหมู่บ้าน
ก่ อน การแก้ ไขและพัฒนาหมู่บ้านโดยการน้ อมนาเอาหลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
จนประสบความสาเร็ จ แล้ วจึ งเอาความสาเร็ จเหล่ านีม้ าสร้ างศูนย์ การเรี ยนรู้ คื อศูนย์ ตั้งขึน้ ที
หลังความสาเร็ จของการพัฒนาหมู่บ้าน” (ชูชาติ วรรณขา 9 พฤษภาคม 2558)

143
ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคมศูนย์การเรี ยนรู ้ ต่างๆจะต้องมีการปรับตัวให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ้น เพื่อการคงอยู่ของศูนย์การเรี ยนรู ้ ชุมชนแห่ งนั้นแต่ที่ศูนย์การเรี ยนรู ้
ชุ ม ชนบ้า นน้ า ทรั พ ย์ก็มี นโยบายการท างานในเรื่ องนี้ แตกต่ า งจากที่ อื่นๆเช่ นกัน โดยผูใ้ หญ่ ชู ชาติ
วรรณขา ได้กล่าวถึงในเรื่ องนี้วา่
“ผมไม่ เน้ นเรื่ องการเปลี่ยนแปลง ผมเน้ นเรื่ องคุณภาพของศูนย์ มากกว่ า คือการถ่ ายทอด
เรื่ องราวที่ไม่ ต้องไปก็อปปี ้ เรี ยนแบบคนอื่ น แต่ เอาแนวคิ ดที่ว่าเราจะให้ เป็ นวิถีในแนวของ
เราเองโดยมใช้ แก่ นเรื่ องราวของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มาของศูนย์ ที่นี่กเ็ ลยอาจไม่ เหมือนที่อื่น
ให้ ชาวบ้ านสร้ างวิถีเอาเอง โดยเราเพียงเข้ าไปเสริ มเปลี่ยนจากการเกษตรเชิ งเดี่ยว มาเป็ น
แบบผสมผสาน” (ชูชาติ วรรณขา 9 พฤษภาคม 2558)
จากนั้นผูใ้ หญ่ชูชาติ วรรณขา ได้กล่าวถึงผลการดาเนินการหลังการจัดตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้และ
ผลสาเร็ จในการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดาเนินงานว่า
“หลังจากที่นี่เป็ นศูนย์ การเรี ยนรู้ แล้ ว เราก็ระดมผู้ที่ประสบความสาเร็ จในการนาเอา
หลักปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ แล้ วประสบผลสาเร็ จโดยใช้ คนต้ นแบบ ครั วเรื อน
ต้ นแบบ แล้ วส่ งเสริ มขยายออกไปยังครั วเรื อนอื่ น มีการลดต้ นทุนด้ านการเกษตรเช่ นการไม่
ใช้ สารเคมี ทาเป็ นแบบเกษตรผสมผสาน ปศุสัตว์ เลีย้ งแพะ เลีย้ งวัว การที่จะอาเอา 10-20
คนไปอบรม แล้ วได้ สัก 2-3 คน ผมว่ ามันยาก ผมเลยต้ องเอาบุคคลต้ นแบบพวกนีไ้ ปอมรม
ก่ อนโดยการปั้ นพวกนีข้ ึน้ มาผลักดันงบประมาณปั จจัยการผลิต ผลที่ได้ มาก็คือได้ มาโดยไม่
ต้ องบังคับ โดยธรรมชาติ ของคนเมื่อเห็นคนอื่ นทาสาเร็ จก็อยากจะทาบ้ าง อะไรที่ปิดๆไว้
หน่ อยคนก็อยากจะเปิ ด ไอ้ ที่เปิ ดไว้ ให้ ดูมนั ไม่ ค่อยอยากจะดู ก็แปลก คนก็จะเข้ ามาเองโดยที่
เราไม่ ต้องไปบังคับ คนก็เลยหลั่งไหลเข้ ามาในศูนย์ นอี ้ ย่ างต่ อเนื่อง”
(ชูชาติ วรรณขา 9 พฤษภาคม 2558)
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ภาพที่ 1 สัมภาษณ์ประธานศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนบ้านน้ าทรัพย์
จาการการสัมภาษณ์สามารถสรุ ปได้วา่ การเริ่ มต้นการดาเนิ นงานศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนบ้าน
น้ าทรัพย์ อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เริ่ มมาจากการปั ญหาสภาพดินเสื่ อมโทรมจากการเกษตร
แบบเชิงเดี่ยวจนเป็ นสาเหตุให้ชาวบ้านลงไปรับจ้างทางานในเมือง ต่อมาจึงเริ่ มดาเนิ นการแก้ไขพัฒนา
หมูบา้ นโดยนาเอาหลักเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ในการแก้ไขปั ญหาที่เกิ ดขึ้นจนประสบผลสาเร็ จ จน
เป็ นต้นแบบศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนที่มีผเู ้ ข้ามาศึกษาดูงานจานวนมากในแต่ละปี
4.2 ศูนย์การเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาตาลโตนด หมู่ 2 ตาบลถ้ ารงค์ อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
ศูนย์การเรี ยนรู ้ ชุมชนแห่ งนี้ เกิดขึ้นมาจากอดี ตกานันตาบลถ้ ารงค์ ผูเ้ ป็ นเจ้าของ “สวนตาลลุงหนอม”
ซึ่ งก็คือคุ ณลุ งถนอม ภู่เงิ น ปราชญ์ชาวบ้านด้านตาลโตนด จังหวัดเพชรบุรีศูนย์การเรี ยนรู ้ภูมิปัญญา
ตาลโตนด หรื อกลุ่มอนุ รักษ์สืบสานภูมิปัญญาตาลโตนด เริ่ มขึ้นเมื่อวันที่ 12 สิ งหาคม พ.ศ.2534 หรื อ
เมื่อ 25 ปี ที่ผา่ นมา ลุงถนอมได้ปลูกต้นตาลไว้ท้ งั หมด 450 ต้น บนพื้นที่ 10 ไร่ ของตาบลถ้ ารงค์ อาเภอ
บ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี ลุงถนอมกล่าวว่า ในสมัยก่อนการปลูกตาลเป็ นเรื่ องที่ยาก และไม่มีคนทากัน
อาจเป็ นเพราะต้นตาลตามธรรมชาติในจังหวัดเพชรบุรีมีอยูม่ ากมายในสมัยนั้นก็ได้ จึงมีนอ้ ยคนนักที่
คิดจะปลูกตาล พอมีคนคิดที่จะปลูกตาลก็มีแต่คนหัวเราะคิดว่ามันเป็ นไปไม่ได้ แต่ลุงถนอมก็ไม่เคย
คิ ดที่ จะเปลี่ ยนแปลงความคิ ดนี้ ลุ งถนอมจึ งปลู กต้นตาลขึ้ นอย่างเป็ นระเบี ยบ เป็ นแถว เป็ นแนว ดู
สวยงาม ลุ งถนอมเล่าถึงสาเหตุที่ปลูกตาลโตนดบนเนื้ อที่น้ ี ข้ ึนมาว่า ต้นตาลเมืองเพชรบ้านเราลดลง
อย่า งน่ า ใจหาย เพราะต้นตาลท าประโยชน์ ไ ด้หลายอย่าง เนื้ อไม้ข องต้นตาลมี ค วามแข็งแรงและ
สวยงาม จึ ง เป็ นที่ ต้อ งการของตลาดเพื่ อ น าไม้ต าลโตนดไปท าเครื่ อ งเรื อ นและสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ต้น
ตาลโตนดเมื องเพชรบุ รีจึง ถู ก ตัด เป็ นจานวนมาก ประกอบการการซื้ อขายที่ ดิน เพื่ อการก่ อ สร้ า ง
อสังหาริ มทรัพย์มีมากขึ้น และที่สาคัญคนเมืองเพชรเองไม่ตระหนักถึงคุณค่า และคิดที่จะอนุรักษ์ตน้
ตาลให้อยูค่ ู่เมืองเพชรบุรีไว้ ตาลโตนดเมืองเพชรจึงเข้าสู่ ภาวะวิกฤติ ลุงถนอมจึงพยายามก่อร่ างสร้าง
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สวนตาลโตนดแห่งนี้ข้ ึนมา ซึ่ งไม่เพียงแต่อนุรักษ์ตน้ ตาลโตนดให้อยูค่ ู่เมืองเพชรบุรีไปชัว่ ลูกชัว่ หลาน
เท่านั้น ยังมองไปถึงการสร้างรายได้ให้ครอบครัวและชุ มชน เพื่อให้คนในชุมชนได้เรี ยนรู ้วิถีชีวติ การ
ทาสวนตาลโตนด สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการความรู ้ทางด้านนี้ ทางศูนย์ก็จะมีการฝึ กอบรมให้ ซึ่ งในปั จจุบนั
สวนตาลของลุงถนอมเป็ นแหล่งศึกษาเรี ยนรู ้เรื่ องตาลโตนด ซึ่ งก็มีนกั เรี ยน นักศึกษา และผูท้ ี่สนใจเข้า
มาศึ กษาดู งานอย่างต่อเนื่ องเป็ นจานวนมากในแต่ละวัน จนทาให้ตาลโตนดเมื องเพชรได้รับความ
สนใจจากสังคมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง (สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอบ้านลาด, 2558)
จุ ดเด่ นของศู นย์ก ารเรี ย นรู ้ วิถี เมื องเพชรโดยส่ วนใหญ่ จะเป็ นศู นย์ก ารการรวบรวมข้อมู ล
ข่าวสาร ความรู ้ ของชุ มชน ที่ จะนาไปส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ สาหรับประชาชนในชุ มชน เป็ น
แหล่ ง ส่ ง เสริ ม โอกาสในการเรี ย นรู ้ การแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ สื บ ทอดภู มิ ปั ญญา วัฒนธรรม
ค่านิ ยม และเอกลักษณ์ความเป็ นชุ มชน โดยจุดเด่นของศูนย์การเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาตาลโตนด คุณถนอม
ภู่เงิน กล่าวว่า
“จุดเด่ นของที่นี่ผมพยายามจะให้ คนในสั งคมไทยจุดประกายเรื่ องของตาลโตนด
ให้ มาก เพราะเมืองไทยอับจนเรื่ องของป่ าไม้ เคยมีเยอะแต่ กร็ ั กษาเอาไว้ ไม่ ได้ ถ้ าป่ าไม้ มี ดิน
ก็จะดี อากาศก็จะดี ตาลมีอายุอยู่ได้ ถึงลูกถึงหลานช่ วยลดภาวะโลกร้ อน ช่ วยอะไรต่ อมิอะไร
ได้ มากกมาย นี่คือความพยายามที่จะทาให้ ได้ เวลาผมบรรยายผมไม่ ต้องใช้ กระดาน ไม่ ต้อง
ใช้ เทคโนโลยีอะไรมากกมายนัก บรรยายสดๆพาไปดูจริ งให้ ทาจริ งและปฏิ บัติจริ งนี่คือ
จุดเด่ นอีกอย่ างของที่นี่ ทาให้ ผ้ มู าศึกษาดูงานไม่ เบื่อได้ ความรู้ กลับไปอย่ างแน่ นอน”
(ถนอม ภู่เงิน 9 พฤษภาคม 2558)

ภาพที่ 2 แปลงเพาะชาต้นตาลโตนด ภายในศูนย์การเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาตาลโตนด
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ภาพที่ 3 กิจกรรมการเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาตาลโตนด

ภาพที่ 4 กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ภูมิปั ญญาตาลโตนดการทาขนมตาลแบบโบราณ ที่ ใช้วตั ถุ ดิบจากลู ก
ตาลโตนด
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ภาพที่ 5 ผลิตภัณฑ์ของศูนย์การเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาตาลโตนด
5. การจัดตั้งศูนย์ การเรียนรู้ วถิ ีเมืองเพชร ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5.1 บทบาทของศู นย์ การเรี ยนรู้ ชุมชน ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนแบบวิถีเมืองเพชร ของจังหวัด
เพชรบุ รี มี บ ทบาทในการให้ค วามรู ้ และพัฒนาคุ ณภาพชี วิตของราษฎรในพื้ นที่ ที่ ย งั ขาดความรู ้
ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการในการประกอบอาชีพ ทาให้ขาดรายได้จากการประกอบอาชีพที่แน่นอน อีก
ทั้งยังเป็ นศูนย์กลางการรวบรวมความรู ้ ที่จะนาไปสู่ การส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้สาหรับประชาชน
ในชุ มชน มีการถ่ายทอดแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ทางภูมิปัญญา ค่านิ ยม วัฒนธรรม และเอกลักษณ์
ของชุ มชน มี การจัดกิ จกรรมที่ สอดคล้องกับการเรี ยนรู ้ วิถีชีวิตของคนในชุ มชน เพื่อให้ทนั กับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม มุ่งไปสู่ การพึ่งพาตนเอง เพื่อความเข้มแข็งของชุ มชนอย่างยัง่ ยืน ตามที่ ดาบ
ตารวจตรี พินิจภณ ปิ ตุ ยะ นักวิชาการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่ องมาจากพระราชดาริ
กล่าวว่า
“ศูนย์ การเรี ยนรู้ ของที่นี่มันไม่ เหมือนโรงเรี ยน มันไม่ เหมื อนหน่ วยราชการ
ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ส่ วนใหญ่ ด าเนิ น การโดยเกษตรกร ซึ่ ง รู ป แบบส่ วนใหญ่ เ ป็ น
การเกษตรแบบผสมผสาน บางรายเป็ นแบบเฉพาะทาง บางรายเลีย้ งปลา เลีย้ งสั ตว์
เพี ย งอย่ า งเดี ย ว ก็ จ ะเป็ นรู ป แบบของศู น ย์ ก ารเรี ยนรู้ เรื่ องการเลี ้ย งโค ไม่
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เฉพาะเจาะจงว่ าศูนย์ ทุกศูนย์ จะต้ องดาเนินงานเหมือนๆกัน ไม่ ใช่ ...ไม่ ได้ เหมือนกัน
..แล้ วแต่ ความถนัดของแต่ ละบุคคล ศูนย์ การเรี ยนรู้ กจ็ ะเป็ นแบบเฉพาะทางไปเลย..
ปราชญ์ บางท่ านถนัดเรื่ องไม้ ผลก็จะทาเรื่ องไม้ ผล อย่ างเดียว”
(พินิจภณ ปิ ตุยะ 9 พฤษภาคม 2558)

ภาพที่ 6 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตาบลชะอา อาเภอชะอา จังหวัด
เพชรบุรี
เกษตรกรในอดีต ส่ วนมากมักจะอยูก่ บั กับดักแห่ งหนี้ สินที่เกิ ดจากการทาการเกษตรเชิ งเดี่ ยวที่
เอาเงินเป็ นตัวตั้ง ทาให้ทรัพยากรเสื่ อมโทรม นาไปสู่ ความล้มเหลวในครอบครัว ศูนย์การศึกษาห้วย
ทรายอัน เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ จึ ง มี บ ทบาทที่ จ ะต้อ งแก้ไ ขปั ญ หาเหล่ า นี้ ให้ ก ับ เกษตรกรด้ว ย
การเกษตรทฤษฎีใหม่ ดังที่คุณไววุฒิ ภู่ทอง
“หน้ าที่ของศู นย์ ส่วนมากจะมีหน้ าที่ใ นการให้ คาแนะนาแก่ เกษตรกรที่ อยู่
รอบๆบริ เวณศูนย์ ..ซึ่ งศูนย์ แต่ ละแห่ งการดาเนินการไม่ เหมือนกัน...อย่ างเช่ นศูนย์
การเรี ยนรู้ บ้ านคุณลุงสารอง แตงพลับ ซึ่ งท่ านมีลักษณะเด่ นทางด้ านการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ การเกษตรแบบผสมผสาน ทางเราก็ต้องออกไปถ่ ายทอดองค์ ความรู้
ใหม่ ๆที่เกี่ยวข้ องกับการเกษตรทฤษฏีใหม่ ..ซึ่ งความจริ งเกษตรกรท่ านก็มีความรู้
เรื่ องพวกนีอ้ ยู่แล้ วเป็ นอย่ างดี เพียงแต่ เราอาจจะเข้ าไปในเรื่ องของการพูดคุย พบปะ
สังสรรค์ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ประสบการณ์ ซึ่งกันและกันมากกว่ าครั บ” (ไววุฒิ ภู่ทอง
9 พฤษภาคม 2558)
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ภาพที่ 7 ป้ ายบอกทางไปฐานการเรี ยนรู ้ ต่างๆ ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่ องมาจาก
พระราชดาริ
การสร้ างความหนักรู ้ สร้ างแรงบันดาลใจ และเปลี่ ยนกระบวนทัศน์ การนาธรรมมะมา
ปรับใช้คือหลักอริ ยสัจ 4 อิทธิ บาท 4 พรมวิหาร 4 ซึ่ งเป็ นหลักการของธรรมชาตินาไปสู่ ฐานการรู ้ จกั
ตนเอง พึ่งพาตนเอง และรู ้ จกั การแก้ไขปั ญหาชี วิต มีการออกแบบชี วิตโดยมีปราชญ์ตน้ แบบนาเอา
หลักการธรรมชาติดงั ที่คุณเขียน สร้อยสม ปราชญ์ชาวบ้านได้กล่าวว่า
“ศูนย์ ของผมที่ดาเนินการอยู่นี่มลี ักษณะเป็ นป่ า ซึ่ งผมต้ องการให้ เป็ นพืน้ ที่สี
เขียว ซึ่ งผมดาเนินตามแบบพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว ซึ่ งพระองค์ ทรงเป็ นห่ วง
เป็ นใยเรื่ องสภาวะสิ่ งแวดล้ อมของโลกยุคปั จจุบันเป็ นอย่ างมาก ..คนเราถ้ าไม่ เข้ าใจ
ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมก็ไม่ สามารถดาเนินชีวิตได้ อย่ างถูกต้ องได้ ทาอย่ างไรจะ
ทาให้ บ้านเมืองของเรามีผืนป่ าที่อุดมสมบูรณ์ ..ผมจึงต้ องการจะปลูกป่ าในใจคนให้
ได้ ก่อน..พอใจเค้ าได้ แล้ ว การปฏิ บัติต่างๆก็จะตามมา ..เราจะต้ องอยู่กับป่ าให้ ได้ ..
จะใช้ ประโยชน์ จากป่ าอย่ างไรให้ มีความยั่ง ยื น โดยยึ ดหลักเกื ้อกูลพึ่ งพิ งกันของ
สรรพสิ่ งทั้งหลายโดยไม่ ขัดแย้ งกันกับทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม” (เขียน
สร้ อยสม 20มิถนุ ายน 2558)
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ภาพที่ 8 ศึกษาสถานที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร อาเภอชะอา และศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน
การเกษตรทฤษฎีใหม่ คือการบริ หารจัดการทรัพยากรโดยเฉพาะดินและน้ าที่มีอยูอ่ ย่างจากัด
ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด เพื่อให้เกษตรกรสามารถดาเนิ นชีวิตอยูไ่ ด้อย่างพอเพียง โดยเน้นการพึ่งพาให้
มากที่สุด คุณสารอง แตงพลับ ปราชญ์ชาวบ้านได้กล่าวถึงบทบาทศูนย์การเรี ยนรู ้ไว้วา่
“ศูนย์ การเรี ยนรู้ ของผมนี่ทาหลากหลาย เรื่ องเกี่ยวกับการเกษตรนี่แหละ เป็ น
การเกษตรที่ไม่ ใช้ สารเคมีเลย ใช้ อินทรี ย์ทั้งหมดเอามูลสั ตว์ มาหมักเพื่ อทดแทน
ปุ๋ ยเคมี เพื่ อลดการพึ่ ง พาปั จจั ย ภายนอกและเพื่ อสุ ขภาพอนามัย ของผู้ผลิ น และ
ผู้บริ โภคด้ วย ศูนย์ ของผมจะเน้ นทฤษฎีของในหลวง ปลูกเพื่ อการบริ โภคภายใน
ครั ว เรื อนก่ อ น เหลื อ แล้ ว ค่ อ ยขายเพื่ อ เป็ นรายได้ เ สริ ม ผมท าการเกษตรแบบ
ผสมผสานทาหลายอย่ าง มีบ่อเลีย้ งปลา มีเล้ าเป็ ดเล้ าไก่ คอกหมู คอกวัว การปลูก
พืชก็ปลูกหลากหลาย โดยปลูกไม้ สามอย่ าง ไม้ มีค่า ไม้ โตเร็ ว และไม้ ผล ไม้ อย่ า งที่
1 ปลูกไม้ มคี ่ าที่มอี ยู่ในพืน้ ที่ เช่ น ไม้ ประดู่ ไม้ เต็ง ไม้ รัง และยางนา อย่ างที่ 2 ได้ แก่
ไม้ โตเร็ ว มีกระถิน สะเดา ซึ่ งสามารถใช้ เป็ นอาหารได้ ด้วย อย่ างที่ 3 มีขนุน มะม่ วง
มะขาม ที่ทาแบบนีเ้ นื่ องจากว่ าถ้ าหากพื ชอย่ างหนึ่ งราคาตก หรื อไม่ สามารถออก
ดอกออกผลได้ เนื่องจากสาเหตุต่างๆ ก็จะมีพืชอีกอย่ างหนึ่งออกมาให้ เราได้ เก็บกิน
และใช้ ประโยชน์ ได้ ศูนย์ ของผมนีจ้ ึงมีลักษณะที่ครอบคลุมเกือบหมดทุกอย่ าง จึงมี
ผู้เข้ ามาศึ กษาดูงานเป็ นจานวนมาก วันหนึ่ งๆก็สองสามคณะ มีทั้งภายในประเทศ
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และต่ างประเทศ โดยเฉพาะคณะดูงานจากต่ างประเทศเค้ า มีความสนใจและชื่ นชม
การเกษตรทฤษฏี ใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวเป็ นอย่ างมาก” (สารอง
แตงพลับ 20 มิถนุ ายน 2558)

ภาพที่ 9 สัมภาษณ์ คุ ณสารอง แตงพลับ ปราชญ์ชาวบ้านศู นย์การเรี ยนรู ้ เศรษฐกิ จพอเพียง
ชุมชนบ้านไร่ ใหม่พฒั นา
สามารถสรุ ป ได้ว่า ภาพรวมของศู นย์ก ารเรี ยนรู ้ ชุ มชนแบบวิถีเมื องเพชร ศู นย์ก ารเรี ยนรู ้
ชุมชนแบบวิถีเมืองเพชร เกิดขึ้นจากนโยบายที่ปรารถนาจะพัฒนาพื้นที่ ให้มีความน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน จึง
เน้นการพัฒนาที่ไม่เป็ นการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ โดยอาศัยทรัพยากรธรรมชาติอย่างเกื้ อกูล ทา
ให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่ งกระทบต่อความเป็ นอยู่วิถี
ชีวติ ของคนในชุมชน ทั้งในแง่เศรษฐกิจ มีการอพยพแรงงานเข้าสู่ ระบบอุตสาหกรรม มีการผลิตสิ นค้า
และบริ การ มีการพึ่งพาวัตถุ ภายนอกเพิ่มมากขึ้น มีการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ เปลี่ยนจากการ
พึ่งพาธรรมชาติทาการเกษตรอย่างพออยูพ่ อกิ น ไปทาการเกษตรแบบเชิ งเดี่ยวเน้นผลกาไรทางธุ รกิ จ
โดยอาศัยปั จจัยภายนอกในการผลิต เช่นปุ๋ ยและสารเคมี ขาดการพึ่งพาตนเองเหมือนในอดีต จนทาให้
เกิดวิกฤติเศรษฐกิจหลายต่อหลายครั้งติดต่อกัน ดังนั้นแนวคิดพระราชดาริ หลักการเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานไว้เป็ นที่พ่ ึงสาหรับผสกนิ กร จึงมีความจาเป็ น
อย่างยิ่งที่หน่วยงานของรัฐจะต้องส่ งเสริ มสนับสนุ นให้เกิดการเรี ยนรู ้ อย่างเป็ นรู ปธรรม จ่าเอกเขียน
สร้อยสม ปราชญ์ชาวบ้าน ได้พูดถึงภาพรวมของศูนย์การเรี ยนรู ้ไว้วา่
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“ภาพรวมในศู นย์ แห่ งนีเ้ ป็ นแหล่ งเรี ย นรู้ ทางธรรมชาติ ตามหลักของพระ
เจ้ าอยู่หัว โดยยึดหลักการพัฒนาที่พึ่งพิ งเกื ้อกูลกัน ของสรรพสิ่ งทั้งหลายโดยไม่
ขัดแย้ งกับทรั พยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อม ที่นี่เราทาได้ ขนาดไหน เราก็ดูเอาว่ า
ธรรมชาติ มีดิน นา้ ลม ไฟ ป่ า เราจะใช้ ป่าของเราอย่ างไร ป่ าที่มอี ยู่ในพืน้ ที่ขณะนี ้
เราสามารถเอาไปใช้ ประโยชน์ ได้ มากน้ อยขนาดไหน มันขึน้ อยู่กับตัวผู้บริ หาร ผม
ปลูกต้ นกฐิ นเทพาผมถือว่ าต้ นใช้ ทาเฟอร์ นิ เจอร์ เครื่ องใช้ ไม่ สอยต่ างๆได้ ราก ใบ
ดอก สามารถใช้ เป็ นพืชตระกูลถั่วปรั บปรุ งพืน้ ดินได้ นี่คือการเรี ยนรู้ จากธรรมชาติ
เราจะบริ หารอย่ า งไรให้ มัน เกิ ดประโยชน์ กั บพื ้นที่ ข องเรา โดยที่ เราไม่ ต้อ งใช้
แรงงานต้ นทุนเราต้ องรู้ จักวิธีการบริ หารจัดการกับพวกนีใ้ ห้ ได้ จะทาอย่ างไรที่เรา
จะปลูกพื ชให้ มีกินมีใช้ ของเราได้ เมือวันก่ อนผมพาคุณไปดูต้นก้ ามปู ผมปลูกต้ น
ก้ ามปูไว้ โดยที่เวลาทาการเกษตร หรื อจะปลุกพื ชอะไร ก็ไม่ จาเป็ นต้ องล้ มต้ นนี ้
ดูแลสิ่ งแวดล้ อม ดูแลธรรมชาติได้ ก็ต้องบริ หารพืน้ ที่ ที่ต้องใช้ โดยที่ไม่ ไปรบกวน
ต้ นก้ ามปู โดยใช้ เศษกิ่งก้ าน เศษใบ เศษดอก ที่ร่วงหล่ นลงมาเป็ นปุ๋ ยธรรมชาติ โดย
การย่ อยสลาย คื อธาตุอาหาราของจุลินทรี ย์ นี่คือการบริ หารป่ า ทีนีก้ ารบริ หารคน
คนก็ต้องอยู่รอดด้ วย เราก็ต้องหาวิธีคือเราต้ องพึ่งป่ าให้ ได้ เช่ น ไผ่ เราสามารถนาเอา
มาทาเครื่ องใช้ ไม้ สอยได้ เครื่ องเรื อน อาหาร ทาให้ เราอยู่ได้ ในระดับหนึ่ง บางส่ วน
เราต้ องการปลูกพืชอื่ นๆให้ อยู่รวมกับป่ าได้ เราต้ องศึกษาว่ าพืชแบบไหนสามารถ
อยู่รวมกันได้ เช่ น ปลูกมะนาวกับกล้ วยได้ ไหม ได้ กใ็ ห้ อยู่รวมกัน ปลูกมะนาวกับ
มะพร้ าวได้ ไ หม ได้ ก็ใ ห้ อยู่รวมกั น เพราะการกิ น อาหารของพื ช แต่ ล ะชนิ ด ไม่
เหมือนกัน รากไม่ เหมือนกัน คื อให้ เราเข้ าใจว่ าต้ นไม้ ต่างชนิดกันสามารถรวมกัน
ได้ ไ หม พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ าอยู่ หั ว พระองค์ สอนให้ ท าการเกษตรแบบ
ผสมผสาน เพราะการเกษตรผสมผสานสามารถเกื อ้ กูลกันได้ ธาตุอาหารสามารถ
ชดเชยกันได้ ปลูกมะนาว กฐิ นเทพา ใบกฐิ นเทพามันร่ วงลงมาเป็ นธาตุอาหาร ของ
ต้ นไม้ ใกล้ เคียงกัน”
(เขียน สร้ อยสม 20มิถนุ ายน 2558)
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ภาพที่ 10 แปลงสาธิ ตหญ้าแฝกภายในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร อาเภอชะอา
และศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน
สถานการณ์ในปั จจุบนั สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ส่ งผลกระทบต่อความเป็ นอยู่
ของคนในสังคม ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมทาให้เกษตรกรเข้าสู่ ตลาดแรงงานเพิ่มมากขึ้น มีการ
ทาลายทรั พ ยากรธรรมชาติ เปลี่ ย นจากการพึ่ ง พาธรรมชาติ แบบพออยู่พ อกิ นมาเป็ นการผลิ ตเพื่อ
จาหน่ าย อาศัยปั จจัยภายนอกในการผลิตพึ่งพาปุ๋ ยเคมี และยาฆ่าแมลง ทาให้เกิ ดวิกฤตทางเศรษฐกิจ
ขึ้ นมาหลายครั้ งในรอบหลายปี ที่ ผ่ า นมา ดั ง นั้ นแนวคิ ด ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ที่ทรงพระราชทานไว้ให้แก่ผสกนิ กรชาวไทยจึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่
จะต้องส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้และปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรมโดยคุณสว่าง พันธ์วงษ์ ปราชญ์ชาวบ้าน
ได้พูดเกี่ยวกับภาพรวมของศูนย์ไว้วา่
“ทางศูนย์ ห้วยทรายเค้ ายกให้ ผมเป็ นปราชญ์ ด้านการเกษตรผสมผสาน ตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง มีผ้ ทู ี่เข้ ามาศึกษาดูงานวันหนึ่งก็สองสามคณะ คณะละเกือบ
ร้ อยคน ซึ่ ง แต่ เ ดิ ม ผมท าการเกษตรอยู่ แ ล้ ว ต่ อ มาได้ แ นวความรู้ เกี่ ย วกั บ หลั ก
เศรษฐกิ จพอเพี ย งจากศู นย์ ห้วยทรายก็เลยเปลี่ ยนแนวทางจากการปลูกพื ชแบบ
เชิ งเดียวมาเป็ นแบบผสมผสาน
ศูนย์ ของผมแห่ งนีผ้ มสร้ างโดยทุนของผมเองทั้งหมด ศูนย์ ห้วยทรายเป็ น
ผู้ให้ ความรู้ เพียงอย่ างเดียว งบสนับสนุนสาหรั บที่นี่ผมไม่ ได้ ขอไป ขีเ้ กียจขอ แต่
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ศูนย์ อื่นๆเขามีงบสนับสนุน มีศาลา มีสื่ออุปกรณ์ ครบ ส่ วนของผมทาด้ วยตัวของผม
เอง ทาด้ วยใจรั ก เพียงแต่ เอาความรู้ จากศูนย์ ห้วยทรายมาเพิ่ มเติ มเท่ านั้นเอง ผมมี
ความเชื่ อมัน่ ในหลักการของพระเจ้ าอยู่หัว ท่ านบอกว่ าให้ พอประมาณ มีเหตุมผี ล มี
ภูมิค้ ุมกัน สาคัญที่สุด ผมมีหน้ าที่ให้ ความรู้ เกี่ยวกับการทาบัญชีครั วเรื อน ซึ่ งเป็ นสิ่ ง
ที่สาคัญที่สุด มันจะรู้ ที่มาที่ไป ขาดทุน กาไร อยู่ที่การทาบัญชี เช่ นเดื อนนีเ้ รามี
รายได้ 1.000 แต่ ใช้ ไป 1.200 ก็เกินงบแล้ ว ดังนั้นอะไรลดได้ ก็ต้องลด ไฟฟ้ามี 10
ดวง ก็เปิ ดสัก 5 ดวง เพื่อลดรายจ่ ายของตนเอง” (คุณสว่ าง พันธ์ วงษ์
28 มิถนุ ายน 2558)

ภาพที่ 11 คุ ณสว่าง พันธ์วงษ์ ปราชญ์ชาวบ้านศูนย์การเรี ยนรู ้ ชุมชนบ้านบ่อหลวง กาลังให้
ความรู ้กบั เด็กนักเรี ยนที่เข้ามาศึกษาดูงาน
ศูนย์การเรี ยนรู ้ที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยปราชญ์ชาวบ้านเอง ซึ่ งส่ วนมากจะทาด้วยความตั้งใจ ที่จะ
เผยแพร่ องค์ความรู ้ให้กบั คนในชุมชน และผูท้ ี่สนใจ แต่ดว้ ยการจัดตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้มกั มีค่าใช้จ่ายใน
เรื่ องของอุปกรณ์ และวัตถุดิบในการเรี ยนการสอน ซึ่ งบางครั้งก็ขาดแคลนในเรื่ องของทุนทรัพย์ และ
ความร่ วมมือของหน่วยราชการ และการไม่ได้รับความร่ วมมือจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น โดย
คุณบุญเลิศ บัวโรยได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของศูนย์การเรี ยนรู ้ไว้วา่

155
“คื อในใจผมอยากจะยุบแล้ วไม่ อยากจะทาต่ อ เรื่ องศูนย์ การเรี ยนรู้ นี่นะ แต่
ถ้ าใครอยากได้ ความรู้ ก็มาได้ ผมยินดีที่จะถ่ ายทอดความรู้ ให้ ทาไมผมถึงอยากจะ
ยุบตัวเองนะหรื อ คุณเค้ าใจคาว่ า “ตีงูให้ กากินไหม” ทุกวันนีผ้ มก็ยังทาอยู่ ก็ยังมี
คนมาขอศึกษาดูงานอยู่เรื่ อยๆ ผมเคยเป็ นเกษตรกรดีเด่ นสายปศุสัตว์ จังหวัด เขตก็
เป็ น แต่ ระดับประเทศไม่ ได้ เส้ นไม่ ดีพอ คนอื่ นเค้ าเลยได้ ไป....โรงเรื อนที่คุณเห็น
อยู่นี่งานของผม ผมต้ องทาเองนะครั บ ไม้ เล็กไม้ น้อยเอามาตอกป่ นปี ้ หมด ทาเอง
แล้ วเสาไม่ มีเงิ นก็เอาเสาคอกแพะมาต่ อเอา จริ งๆแล้ วแปดศูน ย์ ของสานักงานปศุ
สัตว์ จังหวัดเพชรบุรีที่ให้ ตั้ง แต่ ไม่ มเี งินให้ แปดศูนย์ แปดอาเภอ ตอนนีง้ บประมาณ
ไม่ มี ยังดีที่หัวหน้ าเขตคนเก่ าก่ อนเกษียณอายุราชการท่ านเดินเรื่ องไว้ ให้ ท่ านให้ ผม
ขึ ้นบรรยายให้ ผ้ ูที่เข้ า มารั บการอบรมตลอด เมื่ อสองปี ที่ แล้ วราชเลขาธิ การของ
สมเด็จพระเทพท่ านก็มาทาวิยานิพนธ์ ที่ศูนย์ ผม ผมมีความตั้งใจที่จะทาในตอนนั้น
แต่ ไม่ มีใครให้ การสนับสนุน อย่ างทางที่จะเข้ ามาในตัวบ้ านผมนี่เคยขอไปที่นายก
องค์ การบริ หารส่ วนตาบล ก็ได้ รับปฏิ เสธกลับมาบอกว่ าไม่ มีงบประมาณในเรื่ องนี ้
ทั้งๆที่ขอดินลูกรั งแค่ สองคันรถ ผมต้ องลงมือทาของผมเอง การบริ หารส่ วนท้ องถิ่น
ไม่ ใ ห้ ความสาคัญ พอถึ ง เวลาหาเสี ยงก็โผล่ มาที ให้ ช่ วยเหลื อ ถ้ าท้ องถิ่ นให้ การ
สนับสนุนก็จะดีไม่ น้อย อีกอย่ างหนึ่งก็คือเรื่ องของแหล่ งนา้ ซึ่ งไม่ พอเพียงกับความ
ต้ องการ” (บุญเลิศ บัวโรย 22 มิถนุ ายน 2558)

ภาพที่ 12 เตาผลิตน้ าส้มควันไม้ภายในศูนย์การเรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน ศูนย์การศึกษา
พัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
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ภาพที่ 1 3 แปลงหญ้า เนเปี ยภายในศู นย์ก ารเรี ย นรู ้ เศรษฐกิ จพอเพี ยงชุ ม ชน ศู นย์ก ารศึ กษา
พัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดาริ

ศูนย์การเรี ยนรู ้ที่จดั ตั้งขึ้นโดยหน่วยงานของราชการ มักจะมีภาระกิจที่แตกต่างกันไปตาม
เป้ าประสงค์และยุทธศาสตร์ ของหน่วยงานนั้นๆ เช่นศูนย์การเรี ยนรู ้เรื อนจาชัง่ คราวเขากลิ้ง สังกัดกรม
ราชทัณฑ์ ก็ มี บ ทบาทหน้า ที่ เป็ นของตนอง คุ ณปริ ญญา ศรี ธัญญแก้ว หัวหน้า เรื อนจาเขากลิ้ ง ได้
กล่าวถึงบทบาทศูนย์การเรี ยนรู ้แห่งนี้ไว้วา่
“ ศูนย์ นเี ้ ป็ นเรื อนจา แต่ จะมีบทบาทอื่นเข้ ามาร่ วมด้ วยหลายบทบาท ภารกิจของ
ที่นี่คือ ควบคุมและแก้ ไข แต่ บทบาทอื่ นๆเช่ นเป็ นศูนย์ การเรี ยนรู้ เป็ นศูนย์ เตรี ยม
ความพร้ อมก่ อนปลดปล่ อย คื อนานักโทษที่ใกล้ พ้นโทษแล้ วจากเรื อนจาปิ ดมาฝึ ก
อาชีพที่นี่ ปรั บทัศนคติ ปรั บสิ่ งแวดล้ อมซึ่ งสิ่ งแวดล้ อมที่นี่ปรั บสภาพให้ เหมือนกับ
ชุมชน มีความเป็ นอิ สระและอีกบาบาทหนึ่งเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวโดยมีจุดวิชาชี พ
ไว้ บริ การไม่ ว่าจะเป็ นร้ านขายอาหาร ร้ านตัดผม ล้ างอัดฉี ดรถยนต์ เลี่ยมอักกรอบ
พระ กาแฟสด ซึ่ งจัดเป็ นรู ปแบบของการท่ องเที่ยว เป็ นสถานที่ฝึกอบรมให้ กับกรม
กองต่ างๆ ที่นี่ไม่ ใช้ ระบบเรื อนจามากนัก อยู่กันแบบครอบครั ว” (ปริ ญญา ศรี ธัญญ
แก้ ว 3 กรกฎาคม 2558)
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ภาพที่ 14 ฐานการเรี ยนรู ้การทาเตาประหยัดพลังงาน ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเขากลิ้ง

รู ปภาพที่ 15 ฐานการเรี ยนรู ้จกั สานภายในศูนย์การเรี ยนรู ้เขากลิ้ง อาเภอแก่งกระจาน จังหวัด
เพชรบุรี
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ศูนย์การเรี ยนรู ้บางแห่ งด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ ที่ไม่เอื้ออานวย เช่นอยูใ่ นที่ดอนที่น้ าจาก
แหแหล่งชลประทานเข้าไปถึง ต้องพึ่งพาน้ าจากธรรมชาติเพียงอย่างเดี ยว จึงต้องมีการดัดแปลงองค์
ความรู ้ ให้เข้ากับสภาพพื้นที่อย่างเหมาะสม คุ ณสาราญ อ่วมอ้น ผูจ้ ดั การศูนย์การเรี ยนรู ้ บา้ นดอนผิง
แดดได้กล่าวถึงภาพรวมของศูนย์การเรี ยนรู ้แห่งนี้ไว้วา่
“เราตั้งมาจากกลุ่มที่มีชื่อว่ า เกษตรจุลินทรี บ้านดอนผิงแดด เพราะว่ าทา
เรื่ องจุลินทรี เป็ นหลัก แต่ ของเราไม่ ผ่านเกษตรอิ นทรี เพราะว่ ามีปัญหาเรื่ องน้า
หลักใหญ่ ๆเลยของที่นี่คือเรื่ องข้ าว เรื่ องของปุ๋ ยจุลินทรี มีทั้งจาหน่ ายและใช้ เอง มี
การท าแชมพู สบู่ ถ่ า น เป็ นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ภ ายในชุ ม ชน วิ ท ยาที่ มีอ ยู่ต อนนี ้ 12 คน
วิทยากรที่ต้องเชิ ญมาจากภายนอกมี 5 คน อย่ างคุณสุ ริยะ ที่ถา้ รงค์ ท่านก็ถนัดใน
เรื่ องพืชไร่ พืชสวน และเรื่ องโซล่ าร์ เซลก็เป็ นวิทยากรจากแก่ ง กระจาน อันไหนที่
เรามีความสนใจแต่ เราไม่ มีเทคโนโลยี ไม่ มีความรู้ เราก็จะแสวงหาผู้มีความรู้ มา
บรรยาย มาสอน และให้ คาแนะนาโดยไม่ คิดค่ าตัวมากจนเกิ นไป เพราะบางทีเรา
อบรมแค่ 3-4 วัน ใช้ วิ ท ยากร 14-15 ท่ า น เงิ น ก็เ หลื อ อยู่ไ ม่ เ ท่ า ไหร่ เราท างาน
ถ่ ายทอดองค์ ความรู้ มาตั้งแต่ ปี 2542” (สาราญ อ่ วมอ้ น 21 กรกฎาคม 2558)

ภาพที่ 16 ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นภายในศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน บ้านดอนผิงแดด
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การด าเนิ น งานของศู น ย์ก ารเรี ย นรู ้ ใ นบางแห่ ง มี ก ารท างานที่ ส วนทางกับ การพัฒ นาจาก
หน่ วยงานภาครั ฐซึ่ งเป็ นกระแสหลัก สิ่ งที่ เกิ ดขึ้ นมาจากแนวความคิ ดของผูน้ าศูนย์การเรี ยนรู ้ ที่อยู่
ท างานในพื้ น ที่ แ ห่ ง นั้น จริ ง ๆ ได้เ ห็ น การเปลี่ ย นแปลงสภาพทางสัง คม และสภาพแวดล้อ มทาง
ธรรมชาติ จึงมีแนวความคิดว่าแนวทางการดาเนินงานของภาครัฐไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แห่งนี้ จึง
ดัดแปลงวิธีการบริ หารจัดการตามแบบฉบับของตนเองขึ้นมา ซึ่ งก็ประสบความสาเร็ จอย่างมาก คุณชู
ชาติ วรรณขา แห่งศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนบ้านน้ าทรัพย์ กล่าวไว้วา่
“การดาเนิ นงานของศูนย์ ค่อนข้ างสวนทางกับทางรั ฐบาล เราเริ่ มจากการ
พัฒนาหมู่บ้านก่ อน การแก้ ไขและพัฒนาหมู่บ้านโดยการน้ อมนาเอาหลั กปรั ชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ จนประสบความสาเร็ จ แล้ วจึงเอาความสาเร็ จเหล่ านีม้ าสร้ าง
ศูนย์ การเรี ยนรู้ คือศูนย์ ตั้งขึน้ ทีหลังความสาเร็ จของการพัฒนาหมู่บ้าน”
“ เวลาทางราชการประเมินก็จะประเมินว่ าศูนย์ สามารถแก้ ไขปั ญหาในหมู่บ้า
ชุมชนได้ กี่หลังคาเรื อน แต่ เรามีน โยบายจาก 100 เข้ ามาหา 1 แต่ ทางราชการมักจะ
เอา 1 ขึน้ มาหา 100 ซึ่ งมันสวนทางกัน”
“ซึ่ งปกติเราจะตั้งศูนย์ ก่อนแล้ วค่ อยขยายเข้ าไปในหมู่บ้าน ก็เลยกลายเป็ นว่ า
ไปอัดข้ อมูลให้ ชาวบ้ าน แต่ เราไม่ เอา เราไปยัดข้ อมูลชาวบ้ านมาก่ อนแล้ วค่ อยเอา
กลับไปไว้ ที่ศูนย์ ”
“ในระยะเวลาที่มันผ่ านไปมันก็เกิ ดการพัฒนาเกิ ดการเปลี่ยนแปลง เกิ ดการ
ติดตาม มันก็เลยกลายเป็ นเรื่ องที่ศูนย์ จะต้ องทางาน เราเอาข้ อมูลจากเขามาแล้ ว เรา
ต้ องมาปรั บปรุ งแก้ ไขใหม่ เพราะชาวบ้ านไม่ ได้ ทาตามหลักวิชาการ เราพยายามจะ
สอนให้ มนั เป็ นวิถี มันก็มผี ิดบ้ าง ถูกบ้ าง ถึงแม้ ว่าเราจะเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ แต่
เราก็ต้องมีคนคอยรั กษามาตรฐาน เรื่ องความถูกต้ อง ไว้ เหมือนกัน”
“ส่ วนราชการพูดอย่ างทาอย่ าง เช่ น ธกส ถึงแม้ ว่าจะเป็ นรั ฐวิสาหกิ จ แต่ ก็รับ
นโยบายจากส่ วนราชการมาเต็มๆ เราจะต้ องรณรงค์ ให้ เกษตรกรปลูกพื ชอิ นทรี ย์
โดยการลดใช้ สารเคมี แต่ ในขณะเดียวกันก็ไปรั บเออเดอร์ นโยบายปุ๋ ยปี ละ 4-5 แสน
ตัน แล้ วก็ไปยัดเยียดให้ เกษตรกร ซึ่ งผมไม่ จาเป็ นต้ องใช้ และเราก็ไม่ สนกับมัน ผม
พยายามใช้ มาตรการ ลด ละ เลิก การใช้ สารเคมี ซึ่ งก็อาจจะขัดความรู้ สึกกันบ้ าง แต่
เราทางานร่ วมกันได้ ”
“ผมไม่ เน้ นเรื่ องการเปลี่ยนแปลง ผมเน้ นเรื่ องคุณภาพของศูนย์ มากกว่ า คือการ
ถ่ ายทอดเรื่ องราวที่ไม่ ต้องไปก็อปปี ้ เรี ยนแบบคนอื่ น แต่ เอาแนวคิ ดที่ว่าเราจะให้
เป็ นวิถใี นแนวของเราเองโดยมใช้ แก่ นเรื่ องราวของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มาของศูนย์
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ที่นี่ก็เลยอาจไม่ เหมื อนที่อื่ นให้ ชาวบ้ านสร้ างวิ ถีเอาเอง โดยเราเพียงเข้ าไปเสริ ม
เปลี่ยนจากการเกษตรเชิ งเดี่ยว มาเป็ นแบบผสมผสาน
ชาวบ้ านอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ อยู่กับแบบแผนพอเพียง แต่ ในเวลาต่ อมาด้ วย
ระบบทุนนิ ยม และนโยบายของรั ฐทาให้ ชาวบ้ านขยายพื น้ ที่ทากิ นมากจนเกิ นไป
ขยายกาลังการผลิตมากขึน้ ไปตามความหวังทางธุรกิจ การลงทุนใช้ เงินสูงขึน้ ไปกับ
ค่ ายา ค่ าปุ๋ ย สารเคมี ทาให้ ธรรมชาติเปลี่ยนแปลง ดินเสื่ อมสภาพฝนไม่ ตกต้ องตาม
ฤดูกาลเนื่ องจากการตัดไม้ ทาลายป่ าเพื่ อขยายพื ้นที่ทางการเกษตร ทาให้ ประสบ
ปั ญ หาในการด าเนิ น ชี วิ ต ผมอยู่ใ นเหตุ ก ารณ์ นี ม้ าโดยตลอด เคยอยู่อ ย่ า งอุ ด ม
สมบูรณ์ จนกระทั้งต้ องหั ดหน่ อไม้ กิ น ซึ่ งไม่ เคยทามาก่ อนก็ต้องทา ไม่ ก็เปลี่ยน
อาชี พย้ ายไปอยู่ที่อื่นผันตัวเองไปเป็ นพ่ อค้ าคนกลางเอาผลผลิ ตจากพื น้ ที่ไปขายที่
ตลาดบ้ างเอาไปขายที่กรุ งเทพบ้ าง”
“จากนั้นแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจึ งได้ เข้ ามา คนไม่ ร้ ู จะไปทาอะไรจึ งต้ อง
หั นมาทดลองเปลี่ยนจากการใช้ พืน้ ที่ 100 ไร่ 50 ไร่ มาเป็ น 10ไร่ -20ไร่ ลดพีน้ ที่ลง
แต่ ว่า ที่ดินในหมู่บ้านเกื อบ 20 %ถูกขายต่ อไปแล้ ว และที่กาลังจะถูกยึด และที่ถูก
ยึ ดไปแล้ ว เพราะเป็ นหนีเ้ ป็ นสิ น เหตุก ารณ์ นีเ้ กิ ดขึ ้นสมัย พลเอกชาติ ชาย เป็ น
นายกรั ฐมนตรี ที่ดินบูมมากส่ วนหนึ่งก็เลยกลายเป็ นแบบนีไ้ ป”
“พอเหตุการณ์ นีเ้ กิดขึน้ ก็เป็ นอุทาหรณ์ เป็ นกรณี ย์ศึกษา เมื่อขายที่แล้ วเงินเป็ น
แสน เป็ นล้ าน มันไม่ สามารถอยู่ได้ ถ้าคิ ดอะไรไม่ เป็ น ผมเลยต้ องนาคนเหล่ านั้นมา
คุ ย กั นว่ า จะท าอย่ า งไรถึ ง จะอยู่กั นรอด อยู่อย่ างเข้ มแข็งให้ ได้ ผมก็เลยเอาหลัก
ปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ แล้ วกาหนดไว้ เป็ นวิสัยทัศน์ ของหมู่บ้าน”
“หลังจากที่นี่เป็ นศูนย์ การเรี ยนรู้ แล้ ว เราก็ระดมผู้ที่ประสบความสาเร็ จในการ
นาเอาหลักปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ แล้ ประสบผลสาเร็ จโดยใช้ คนต้ นแบบ
ครั วเรื อนต้ นแบบ แล้ วส่ งเสริ มขยายออกไปยังครั วเรื อนอื่ น มีการลดต้ นทุนด้ าน
การเกษตรเช่ นการไม่ ใช้ สารเคมี ทาเป็ นแบบเกษตรผสมผสาน ปศุสัตว์ เลีย้ งแพะ
เลีย้ งวัว การที่จะอาเอา 10-20 คนไปอบรม แล้ วได้ สัก 2-3 คน ผมว่ ามันยาก ผมเลย
ต้ อ งเอาบุ ค คลต้ น แบบพวกนี ้ไ ปอมรมก่ อ นโดยการปั้ น พวกนี ้ขึ้น มาผลั ก ดั น
งบประมาณปั จจัยการผลิ ต ผลที่ได้ มาก็คือได้ มาโดยไม่ ต้องบังคับ โดยธรรมชาติ
ของคนเมื่อเห็นคนอื่ นทาสาเร็ จก็อยากจะทาบ้ าง อะไรที่ปิดๆไว้ หน่ อยคนก็อยากจะ
เปิ ด ไอ้ ที่เปิ ดไว้ ให้ ดูมันไม่ ค่อยอยากจะดู ก็แปลก คนก็จะเข้ ามาเองโดยที่เราไม่ ต้อง
ไปบังคับ คนก็เลยหลั่งไหลเข้ ามาในศูนย์ นี”้
(ชูชาติ วรรณขา 23 กรกฎาคม 2556)

161

ภาพที่ 17 คุณชูชาติ วรรณขา ประธานศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนบ้านน้ าทรัพย์

ภาพที่ 18 ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนบ้านน้ าทรัพย์ อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
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ศู นย์ก ารเรี ย นรู ้ ชุ ม ชนที่ เผยแพร่ ง านทางด้า นวัฒนธรรม วิถี ชี วิตความเป็ นอยู่ข องคนใน
ชุ มชน ซึ่ งเป็ นศูนย์กลางแห่ งการรวมพลังทากิ จกรรมต่างๆของตนเอง โดยเฉพาะกิ จกรรมทางด้าน
วัฒนธรรม ซึ่ งนอกจากจะทาความภาคภูมิใจ มัน่ ใจในศักดิ์ ศรี ความเป็ นชาติพนั ธ์ของตนเองแล้ว ยัง
เป็ นพื้นที่ แสดงตัวตนในสังคม และยังช่ วยสร้ างความเข้มแข็งให้กบั ชุ มชนของตนเองอีกด้วย คุ ณ
ดารณี เอื้อมเอ่ย แห่ งศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนบ้านหนองจิกได้กล่าวถึงภาพรวมของศูนย์การเรี ยนรู ้แห่งนี้
ไว้วา่
“ศูนย์ การเรี ยนรู้ เป็ นศูนย์ การเรี ยนรู้ เกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรม เช่ น
งานทอผ้ าไททรงดา งานสานกะเหล็บ ไร่ นาสวนผสมแบบเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ งที่นี่
เป็ นวิถที ี่ทาจริ ง อยู่จริ ง และเป็ นจัดแข็งของที่นี่กค็ ื อเรื่ องวัฒนธรรม ซึ่ งแข็งแรงมาก
มีภาษาเขียน ภาษพูด เป็ นของตนเอง อย่ างผ้ าทอไททรงดามีราคาค่ อนข้ างสูง คนใน
ชุมชนจะใส่ กันในงานประเพณี เท่ านั้น ส่ วนที่ทอออกจาหน่ ายก็มกี ลุ่มคนที่เล่ นเรื่ อง
ผ้ า หรื อพวกที่สะสมผ้ าซื ้อหากันไปครองครอง”
(ดารณี เอือ้ มเอ่ ย9 กรกฎาคม 2558)

ภาพที่ 19 คุณดารณี เอื้อมเอ่ย ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นหนองจิก ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนบ้านหนองจิก
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ภาพที่ 20 เครื่ องจักสานที่ผลิตขึ้นภายในศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนบ้านหนองจิก

นอกจากผักเกษตรอิ นทรี ย ์ หรื อผักออแกนิ กที่ เราเรี ยกกัน เป็ นระบบที่ ไม่ใช้สารเคมีใดๆ
เพื่อให้พืชผักโตตามธรรมชาติไม่เป็ นพิษต่อสิ่ งแวดล้อม และเน้นผลผลิตให้ออกตามฤดูกาลแล้ว เรายัง
มีผกั ปลอดสารและปลอดภัยที่ดีตอสุ ขภาพอีกหลายอย่าง ซึ่ งก็แล้วแต่วา่ ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนนั้นๆ จะ
มีองค์ความรู ้ แบบไหน ศูนย์การเรี ยนรู ้ ชุมชนบ้านวังพลับก็เช่ นเดี ยวกัน ที่นี่มีความเชี่ ยวชาญในการ
ผลิตผักปลอดภัยแต่ไม่ปลอดสาร ซึ่ งคุณศานิตย์ อ่อนละมุน ได้ให้ขอ้ มูลตรงนี้ไว้วา่
“ช่ วงนีท้ าผักปลอดภัย แต่ ไม่ ปลอดสาร (ยังใช้ สารเคมีอยู่แต่ มีระยะเวลาใน
การเก็บ) ปลอดสารอย่ างเดียวก็ลาบาก ตอนนีท้ าอยู่ประมาณ 12 ไร่ และให้ ชาวบ้ าน
ที่ไม่ มีที่ทากิ นอีก 5 ไร่ ทาระบบนา้ ไปให้ เสร็ จ โดยหั กค่ าไฟเดื อนหนึ่ งต่ อหั ว 20
บาท หมู่บ้านผมมันแล้ ง กว่ าจะเอานา้ ไปให้ ได้ ประสบผลสาเร็ จต้ องฝ่ าฝั นอย่ าง
มาก” (ศานิตย์ อ่ อนละมุน 16 กรกฎาคม 2558)
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ภาพที่ 21 คุณศานิตย์ อ่อนละมุน ประธานศูนย์การเรี ยนรู ้บา้ นวังพลับ
สามารถสรุ ปได้วา่ บทบาทของศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน มีบทบาทในการให้ความรู ้ นาไปสู่ การ
ส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้สาหรับประชาชนในชุ มชน มีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทาง
ภูมิปัญญา และความถนัดในสาขาวิชาการต่างๆ ซึ่ งปราชญ์ผูด้ ู แลศู นย์การเรี ยนรู ้ แต่ละท่านมี ความ
เชี่ยวชาญที่ไม่เหมือนกัน ทาให้เกิดความหลากหลายในสาขาวิชาการ เป็ นจุดดึงดูดให้ผทู ้ ี่เข้ามาศึกษาดู
งาน และผูท้ ี่ให้ความสนใจ มีจานวนเพิม่ มากขึ้นในแต่ละปี
ส่ วนจุดแข็งของศูนย์การเรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชรก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไปตามสภาพทาง
สังคม ลักษณะทางภูมิศาสตร์ และองค์ความรู ้ที่ศูนย์การเรี ยนรู ้ แห่ งนั้นมีอยู่ อาทิเช่นสภาพการเรี ยนรู ้
วิถีเมืองเพชร มีความเข้มแข็งและสามารถพัฒนาให้มีความก้าวหน้าโดยลาดับ มีหน่วยงานของภาครัฐ
ให้ ก ารสนับ สนุ น การจัด กระบวนการเรี ย นรู ้ เ ป็ นอย่ า งดี ผู ้น าชุ ม ชนและปราชญ์ ช าวบ้า นเห็ น
ความสาคัญของการเผยแพร่ องค์ความรู ้ ที่เป็ นวิถีเมืองเพชรเป็ นอย่างมาก องค์ความรู ้ ที่มีอยู่มีความ
หลากหลายหน้าสนใจและมีหลายฐานการเรี ยนรู ้ที่สามารถพัฒนาสังคมได้ ผูน้ าชุมชนปราชญ์ชาวบ้าน
และสมาชิ กในศูนย์การเรี ยนรู ้ วิถีเมืองเพชรมีความพร้ อมและความสามัคคีร่วมแรงร่ วมใจกันทางาน
เป็ นอย่างดีโดยคุณพินิจภณ ปิ ตุยะได้กล่าวไว้วา่
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“จุ ดแข็ง ของที่ นี่คือความถนั ดในสาขาวิ ช าการต่ างๆทางด้ านการเกษตร
เกษตรกรส่ วนใหญ่ ที่ท่านทาได้ เพราะท่ านทาด้ วยใจ ทาด้ วยความชอบ ความถนัด
ของแต่ ละท่ านเป็ นจุดเด่ นเฉพาะตัวที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกสารทิ ศขอเข้ ามาศึกษาดู
งานเพื่ อ น าเอาไปเป็ นแบบอย่ า งในพื ้น ที่ บ้ า นเกิ ด ของตน” (พิ นิ จ ภณ ปิ ตุ ย ะ
9 พฤษภาคม 2558)

รู ปภาพที่ 22 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอชะอา จังหวัด
เพชรบุรี
นอกจากนี้การตื่นตัวในเรื่ องการดูแลรักษาสิ่ งแวดล้อม การบารุ งดิน ปรับปรุ งดินให้มีสภาพ
ที่อุดมสมบูรณ์พร้ อมที่จะใช้ในการเพาะปลูกอยูเ่ สมอ ก็เป็ นจุดแข็งอีกแบบหนึ่ งซึ่ งคุ ณไววุฒิ ภู่ทอง
ได้กล่าวไว้วา่
“จุดแข็งของแต่ ละศูนย์ นั้นมีไม่ เหมือนกัน ถึงแม้ ว่าจะอยู่ในจังหวัดเพชรบุรี
เหมือนกันก็ตาม อย่ างบ้ านคุณลุงสารอง แตงพลับ มีความชานาญในเรื่ องการเกษตร
ทฤษฎีใหม่ การเกษตรแบบผสมผสาน ส่ วนลุงเขียน สร้ อยสม มีความรู้ ทางด้ านการ
บารุ งดิ น การใช้ หญ้ าแฝก ซึ่ งจะว่ าไปแล้ วจังหวัดเพชรบุรีเป็ นเมืองที่อุดมไปด้ วย
ปราชญ์ ชาวบ้ านแทบทุกอาเภอเลยก็ว่าได้ ..” (ไววุฒิ ภู่ทอง 9 พฤษภาคม 2558)

166

ภาพที่ 23 ที่ทาการศูนย์การศึกษาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ปั จจุบนั เราทราบกันดีอยูแ่ ล้วว่า สิ่ งแวดล้อมของโลกได้ถูกมนุ ษย์คุกคามและทาลายลงเป็ น
อย่างมาก เช่นการตัดไม้ทาลายป่ า การใช้สารเคมีในการปราบศัตรู พืชมากเกินไป ทาให้เกิดผลตามมา
หลายๆอย่ า ง จึ ง เป็ นเหตุ ที่ ศู น ย์ ก ารเรี ยนรู ้ ชุ ม ชนต้ อ งเน้ น องค์ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เพื่อดึ งดู ดผูค้ นที่สนใจเข้ามาศึกษาเรี ยนรู ้ แต่สิ่งที่ตามมาก็ตอ้ ง
ป้ องกันความเสี ยหายที่ จะเกิ ดขึ้ นจากผูค้ นที่ หลัง่ ไหลกันเข้าด้วยเหมื อนกัน คุ ณเขี ยน สร้ อยสมได้
กล่าวถึงเรื่ องนี้ไว้วา่
“ในศูนย์ นั้นต้ องมีพร้ อมทุกๆเรื่ อง จะเรื่ องของธรรมชาติ เรื่ องของสั งคม
เรื่ องของสิ่ งแวดล้ อม เรื่ องของการดาเนินชีวิต เรื่ องของผู้เป็ นประธานศูนย์ เอง หรื อ
ผู้บิ ริ หารเองต้ อ งมีค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ตไม่ เ ห็ น แก่ ป ระโยชน์ ส่ วนตน ส าคั ญ เท่ า
ประโยชน์ ส่ วนรวม แล้ วคุ ณ จะต้ องรู้ จั ก การให้ และเสี ย สละเพื่ อประโยชน์ ข อง
ส่ วนรวมด้ วย บางครั้ งผมทางาน มีคนมาประชุ ม ดูงาน ผมหมดไปแล้ ว ค่ ากาแฟ
อะไรต่ อมิอะไร มะนาวปลูกไว้ พวกที่มาศึกษาดูงานก็เก็บใส่ กระเป๋ าไป ของอะไรที่
กินได้ กเ็ ด็ดกินจนหมด ถ้ าเราไม่ ร้ ู จักการให้ ตรงนีค้ ุณ เป็ นศูนย์ การเรี ยนรู้ ไม่ ได้ คุณ
ต้ องมีการวางแผนที่ดี ทาอย่ างไรชีวิตคุณจะอยู่ได้ อันไหนคุณต้ องการไว้ กินไว้ ใช้
คุ ณ ต้ อ งเลี่ ย งๆอย่ า พาคณะเข้ า ไปดู ง านมั น ก็จ ะอยู่ไ ด้ ส่ วนหนึ่ ง อั น นี เ้ ราพู ด ถึ ง
หลักการบริ หารของเราเอง เพราฉะนั้นเราทางานชนิ ดที่เราจะหมดไปกับสมาชิ ก
หรื อคณะกรรมการที่อยู่ในศูนย์ มะละกอเห็นเหลืองสุกแล้ วก็เด็ดหยิบเอาไป คนเรา
มันนานาจิ ตตัง แต่ ที่นี่ตัวประธานศูนย์ พอแล้ ว พอแล้ วก็แบ่ งปั นได้ ถึงจะหมดบ้ าง
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เล็กน้ อยก็ต้องคิดว่ าถ้ าเขามีกค็ งไม่ มาเบียดเบียนเราหรอก บางครั้ งต้ องปรั บความคิ ด
นี่คือสิ่ งที่ผมว่ าเป็ นจุดแข็งของที่นี่” (เขียน สร้ อยสม 20 มิถนุ ายน 2558)

ภาพที่ 24 ภายในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ศูนย์การเรี ยนรู ้ เศรษฐกิ จพอเพียง
ชุมชน อาเภอชะอา
ศู นย์การเรี ยนรู ้ ที่เป็ นหน่ วยงานของภาครั ฐ ตั้งขึ้ นมามี ภารกิ จที่ แตกต่างกันไปตามหน้าที่
ความรั บ ผิดชอบของหน่ วยงาน เป็ นการสร้ า งจุ ดแข็ง ให้ศู นย์การเรี ย นรู ้ ใ นแต่ ล ะที่ อย่า งหนึ่ ง เช่ น
เรื อนจาเขากลิ้งนั้นแตกต่างไปจากศูนย์การเรี ยนรู ้ อื่นๆอย่างสิ้ นเชิ ง เพราะที่นี่ก่อตั้งมาเพื่อการอบรม
อาชี พ ให้ แ ก่ ผู ้ต้อ งขัง ที่ มี ค วามประพฤติ ดี แ ละก าลัง จะก้า วออกไปสู่ ชี วิ ต โลกภายนอกเรื อนจ า
คุณปริ ญญา ศรี ธญ
ั ญแก้ว หัวหน้าเรื อนจาเขากลิ้ง ได้กล่าวถึงจุดแข็งของศูนย์การเรี ยนรู ้แห่งนี้วา่
“เป้ า หมายจริ ง ๆ แบบที่ เ รากล่ า วไปแล้ ว คื อ การเตรี ย มความพร้ อมของ
นักโทษก่ อนปลดปล่ อย เรื อนจาที่นี่ไม่ เหมือนเรื อนจา มันเป็ นชุมชนมากกว่ า มีคน
เข้ ามาศึกษาดูงาน มาเที่ยว นักโทษมีโอกาสได้ พูดคุยกับบุคคลทั่วไป มีปฏิ สัมพันธ์
กับคนนอกทุก ๆ วัน สามารถเดินไปไหนต่ อไหนได้ ตามความต้ องการ ภายในศูนย์
ไม่ มีการจากัดขอบเขต โดยนักโทษก็ไม่ ได้ คิดจะหนีไปไหน เป็ นการเตรี ยมความ
พร้ อมก่ อนที่จะออกไปสู่ โลกภายนอก หลังพ้ นโทษไปแล้ วได้ เป็ นอย่ างดีช่วงวาลา
อยู่ที่นี่นักโทษไม่ ได้ สร้ างปั ญหาอะไร ให้ กับเรื อนจาและคนมาเยีย่ มศึกษาดูงานก็ไม่
กลัวนักโทษ ขณะเดียวกันนักโทษก็ไม่ อายคนนอก”
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“จริ งๆแล้ วเราต้ องยอมรั บความเป็ นจริ งที่ว่า เราไม่ ได้ เป็ นศูนย์ การเรี ยนรู้ ที่ดี
เพราะเราไม่ มกี ารวิจัยอะไรที่เป็ นเรื่ องเป็ นราวเหมื อนศูนย์ อื่น ๆ แต่ จุดประสงค์ หลัก
ของเราคื อ การปรั บสภาพนักโทษ การเตรี ยมความพร้ อมเพื่ อส่ งบุคคลเหล่ านั้นสู่
สั งคมภายนอก แล้ วไม่ ไปสร้ างปั ญหามีอาชี พและชี วิตความเป็ นอยู่อย่ างคนปกติ
และไม่ หวนกลับมากระทาผิดซ้า น่ าคือจุดแข็งของเราจริ ง ๆ”
(ปริ ญญา ศรี ธัญญแก้ ว 3 กรกฎาคม 2558)

ภาพที่ 25 ฐานการเรี ยนรู ้เตาประหยัดพลังงาน ศูนย์การเรี ยนรู ้เรื อนจาเขากลิ้ง
ความร่ วมมือร่ วมใจของคนในชุ มชนก็เป็ นเรื่ องที่สาคัญต่อการบริ หารจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้
ชุ มชนเป็ นอย่างมาก คุณสาราญ อ่วมอ้น กล่าวถึงเรื่ องของความร่ วมมือร่ วมใจกันอันเป็ นจุดแข็งของ
ศูนย์การเรี ยนรู ้บา้ นดอนผิงแดดไว้วา่
“จุดแข็งของที่นี่คือการรวมตัวของคนในชุมชนที่มาช่ วยงาน ให้ กับกลุ่มด้ วย
ความจริ งใจ ด้ วยความเสี ยสละ ต้ องการให้ ชุมชนมีความเข้ มแข็งอย่ างยั่งยืน ซึ่ งก็มี
อยู่เยอะมาก” (สาราญ อ่ วมอ้ น 21 กรกฎาคม 2558)
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ภาพที่ 26 ป้ายศูนย์การเรี ยนรู ้บา้ นดอนผิงแดด อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
จุดแข็งของศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนหลายๆศูนย์เน้นเรื่ องที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตที่แตกต่างจากศู นย์
การเรี ยนรู ้ ชุมชนในที่อื่นๆ เป็ นวิถีการใช้ชีวิตตามแบบเฉพาะของตน เป็ นจุดแข็งที่ศูนย์การเรี ยนรู ้
ชุมชนในหลายๆที่เอาขึ้นมานาเสนอ คุณชูชาติ วรรณขา ได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่ องนี้ไว้วา่
“ความเป็ นวิถขี องที่นี่ ความเป็ นเรา วิธีการของเรา คนมาดูแล้ วเกิดความอยาก
ที่จะทาตามเช่ นผลผลิตที่ออกได้ ทั้งปี อย่ างมะนาว”
“การฟื ้ นฟูสภาพป่ าไม้ โครงการประมงต้ นแบบ เรื่ องของการสร้ างความ
ยั่งยื นของเรามาพร้ อมๆกับการตั้งศูนย์ ซึ่ งเราได้ รับรางวัลระดับประเทศมาแล้ ว
ต่ อมาเราก็คิดโครงการเรื่ องการท่ องเที่ยวเชิ งอนุรักษ์ โดยการใช้ ม้าเป็ นพาหนะ มันก็
เลยเกิ ดแนวคิ ดคาวบอยตะวันตกเพราะมีการนาม้ ามาใช้ ในกิจกรรมต่ างๆ รู ปแบบ
เลยออกมาเหมือนเมืองคาวบอยตะวันตก เพราะพืน้ ที่นีม้ ีการทาคอกม้ ามาก่ อนเพื่ อ
ประโยชน์ ในการใช้ สอยในการเดิ นทาง แรงงานบุคลากรที่นี่มากจากเยาวชนใน
ท้ องถิ่น ซึ่ งเข้ าโครงการหมู่บ้านปลอดยาเสพติ ด ซึ่ งเราก็เริ่ มทามาพร้ อมๆกันเป็ น
การพัฒนาเยาวชนในท้ องถิ่นไปด้ วยอีกทางหนึ่ง”
“เศรษฐกิ จภายในชุ มชน ดีขึน้ อยู่ได้ และอยู่รอด และกระบวนการจัดตั้ง
สหกรณ์ สมัยก่ อนคนในพืน้ ที่ไม่ มีปัญญาจะไปกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงิน จึ งต้ อง
มากู้กับคนปล่ อยเงิ นกู้ นอกระบบทาให้ เกิ ดปั ญหาตามมา เราจึ งดาเนิ นงานเรื่ อง
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สหกรณ์ ซึ่งแต่ เดิมเป็ นสหกรณ์ ออมทรั พย์ ปี 2540 ซึ่ งก็พัฒนาเรื่ อยๆมา จนมีเงินทุน
หมุนเวียนกว่ า 60 ล้ านบาท ก็เป็ นตัวแก้ ปัญหาเกี่ยวกับเงินทุนและสวัสดิการของคน
ในชุมชนหมู่บ้าน” (ชูชาติ วรรณขา 23 กรกฎาคม 2556)

ภาพที่ 27 ป้ ายศูนย์การเรี ยนรู ้หมู่บา้ นเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านน้ าทรัพย์ จังหวัด
เพชรบุรี
องค์ความรู ้ทางด้านวัฒนธรรมก็นบั ว่าเป็ นจุดแข็งอย่างหนึ่ งของศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน เพราะ
วัฒนธรรมเป็ นความแตกต่างที่เป็ นแบบฉบับของตนเอง ซึ่ งในแต่ละที่มกั จะไม่ซ้ ากัน คุณดารณี เอื้อม
เอ่ย กล่าวไว้วา่
“ศูนย์ ของที่นี่มีฐานการเรี ยนรู้ 6 ฐาน มีกลึ งไม้ ตาล ซึ่ งเป็ นสิ นค้ าโอทอป 5
ดาว กลึ ง เป็ นเชี่ ย นหมาก ข้ า วของเครื่ องใช้ ซึ่ งปี นี ้ส่ งเข้ า ประกวดได้ ที่ ส าม
ระดับประเทศ แล้ วก็วฒ
ั นธรรมที่มคี วามเข้ มแข็ง ทั้งด้ านภาษาและประเพณี ”
(ดารณี เอื อ้ มเอ่ ย 9 กรกฎาคม 2558)
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ภาพที่ 28 ป้ายศูนย์การเรี ยนรู ้ และร้านค้าชุมชน บ้านหนองจิก
ความร่ วมแรงร่ วมมือร่ วมใจกันของคนในชุ มชนคือจุดแข็งของศูนย์การเรี ยนรู ้บา้ นวังพลับ
เพราะกิจกรรมของศูนย์ในแต่ละฐานการเรี ยนรู ้จาเป็ นต้องใช้คนเป็ นจานวนมากในการขับเคลื่อนศูนย์
การเรี ยนรู ้แห่งนี้ให้เดินหน้าต่อไปได้ คุณศานิตย์ อ่อนละมุน ได้กล่าวไว้วา่
“ตอนนีไ้ ม่ มอี ะไรที่จะแข็งได้ เลย ที่อยู่กันได้ ทุกวันนีค้ ือการร่ วมมือรวมใจกัน
ของชุ มชน เช่ นสั บปะรดกวนที่ขายได้ ทุกวัน คื อการร่ วมมือร่ วมใจกันของชุ มชน
เช่ นสั บปะรดกวนที่ขายได้ ส่งไปถึงกรุ ดงเทพ โดยใช้ สับปะรดที่ปลูกในพื น้ ที่ ทุก
ส่ วนของสับปะรดได้ ใช้ ทั้งหมด เปลือกสับปะรดก็ให้ ววั กินได้ ”
“ที่นี่ต้องล้ างคนก่ อนล้ างผัก เพราะคนที่นี่เสพติ ดการใช้ ยาใช้ ปุ๋ยกันมานาน
ซึ่ งขณะนีก้ ล็ ้ างความคิ ดเหล่ านีไ้ ด้ 50 % แล้ ว ที่หันกลับมาใช้ ชีวิตแบบพอเพียง ผม
เลีย้ งหมูไว้ หลังบ้ าน เพื่อจะนาเอาขีห้ มูมาทาปุ๋ ย ซึ่ งผมก็แจกจ่ ายให้ ชาวบ้ านนาไปใช้
ผมทาแบบนีม้ า 10 กว่ าปี แล้ ว แต่ ทาได้ เพียง 50 % “
“ผมเริ่ มจากศูนย์ แบบไม่ มอี ะไรเลย แต่ ละครั วเรื อนเดินทางย้ ายครอบครั วมา
อยู่ที่นี่คือมากันแต่ ตัว หิ ้วกระเป๋ า เสื ้อผ้ า มาคนละใบ จนถึงปั จจุบันมีบ้าน มีที่อยู่
อาศัย มีที่ทากิ นเกื อบทุกครั วเรื อนก็คือประสบความสาเร็ จในระดับหนึ่ ง ที่ดินที่
ได้ มานีม้ าจากโครงการตามพระราชดาริ โดยจัดสรรให้ คนละ 15 ไร่ ในเวลานีถ้ ูก
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แบ่ งแยกออกไปมั่งแล้ ว แบ่ งให้ ลูกบ้ าง หลานบ้ าง เรื่ องของพื ชปลอดภัยก็คือว่ า
ประสบผลสาเร็ จ การกวนสับปะรดกวนก็ถือว่ าประสบความสาเร็ จเช่ นเดียวกัน”
(ศานิตย์ อ่ อนละมุน 16 กรกฎาคม 2558)

ภาพที่ 29 สับปะรดกวนหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อให้กบั ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนบ้าน
วังพลับโดยใช้วตั ถุดิบที่ปลูกขึ้นในพื้นที่ดอนขุนห้วย
5.2 ความต้ องการของศู นย์ การเรี ยนรู้ ชุมชนแบบวิถีเมื องเพชร ความต้องการของศูนย์การ
เรี ยนรู ้ชุมชนแบบวิถีเมืองเพชรส่ วนใหญ่แล้ว มักจะเป็ นเรื่ องของแหล่งน้ าที่จะใช้อุปโภคและบริ โภค
เครื่ องมือเครื่ องใช้สื่อการอบรมต่างๆ คุณเขียน สร้อยสมได้ให้สัมภาษณ์ไว้วา่
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“ถ้ าพูดถึงเรื่ องกิเลสของมนุษย์ ผมก็อยากได้ น่ ูนอยากได้ นี่ เช่ นไปดูสวนของ
ลุงเขียนซิ แกมีทุกอย่ างเลย ส่ วนเราไม่ มีอะไรเลย ถ้ าพูดถึ งความจาเป็ นผมก็ว่ามี
ความจาเป็ นในระดับหนึ่ง ถ้ าอาจารย์ (หมายถึงผู้วิจัย) หาอะไรมาได้ ผมก็ไม่ ขดั ข้ อง
ที่จะรั บไว้ เก้ าอีพ้ ลาสติกนี่ผมใช้ มาตั้งแต่ ปี 2549 เวลานีม้ ันกรอบแตกหมดแล้ ว นั่ง
ไปดีไม่ ดีถึงขัน้ หงายหลัง มันไม่ น่าใช้ เอาซะเลย หมดอายุขยั ของมันแล้ ว ซึ่ งเงินตรง
นั้นก็คือเงินในกระเป๋ าเรา ส่ วนมากเมื่อผู้บริ หารเขาเข้ ามาดูงาน เขามักจะถามว่ าคุณ
ลุงต้ องการอะไรบ้ าง ผมจะไปต้ องการอะไรอีก ผมว่ าผมอยู่ได้ อย่ างมีความสุ ขแล้ ว
ในเวลานี ้ เพราะเขาคิ ด ว่ า มั น ควรจะมี ไ อ้ นั้ น มั น ควรจะมี ไ อ้ นี่ มี โ น้ ต บุ๊ ก มี
โปรเจคเตอร์ มันก็ควรจะมีไว้ เก็บข้ อมูลไว้ ใช้ จนถึงลูกถึงหลานในอนาคต คุณต้ อง
มีข้อมูลตรงนีเ้ ก็บไว้ ปั จจุบันผมเก็บข้ อมูลเหล่ านีไ้ ว้ ในรู ปของเอกสารสิ่ งพิมพ์ บ้ าง
ก็จัดบันทึกไว้ เป็ นหลักฐาน” (เขียน สร้ อยสม 20 มิถนุ ายน 2558)

ภาพที่ 30 คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์
ถ่ายทอด เทคโนโลยีทางการเกษตร ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนอาเภอชะอา
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ขึ้นชื่ อว่าศูนย์การเรี ยนรู ้ สิ่ งที่ขาดไม่ได้คือสื่ อทัศนศึกษา อุปกรณ์ การเผยแพร่ องค์ความรู ้
หลายๆอย่างที่มีความจาเป็ นต้องใช้ ซึ่ งคุณอุ๋ย นวมนิ่ม ปราชญ์ชาวบ้านได้กล่าวไว้วา่
“ช่ วงนีม้ ีผ้ เู ข้ ามาศึกษาดูงานบ้ าง แต่ ไม่ ทุกวันเหมือนเมื่อก่ อน ซึ่ งครั้ งนั้นมา
กันวันละ 3-4 คณะ แต่ ตอนนีม้ ีปัญหาเรื่ องศูนย์ เก่ าซึ่ งเจ้ าของที่ได้ ย้ายออกไปแล้ ว
เลยต้ องมาซื ้อที่ดินใหม่ เพื่ อสร้ างศาลาอบรมการเรี ยนรู้ หลังใหม่ ซึ่ งต้ องซื ้อไว้ เป็ น
ศูนย์ ของเราเองเพื่ อป้ องกันปั ญหาที่จะเกิ ดขึ น้ ในภายภาคหน้ า เมื่อศาลาหลังใหม่
สร้ างเสร็ จเราต้ องการอุปกรณ์ สื่อที่ใช้ ในการเรี ยนรู้ เช่ นโต๊ ะ เก้ าอี ้ เครื่ องเสี ยง” (อุ๋ย
นวมนิ่ม 22 มิถนุ ายน 2558)

ภาพที่ 31 คุณอุ๋ย นวมนิ่ม ปราชญ์ชาวบ้าน
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ศู น ย์ ก ารเรี ยนรู ้ ชุ ม ชนโดยส่ วนใหญ่ แ ล้ ว เป็ นเรื่ องเกี่ ย วกั บ การเกษตร ซึ่ งแหล่ ง น้ า
มีความสาคัญและจาเป็ นต่อการดาเนิ นงานของศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนเป็ นอย่างยิง่ คุณสารอง แตงพลับ
ได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่ องนี้ไว้วา่
“ ส่ วนที่ขาดเหลื อหรื อว่ ามีความต้ องการเห็นจะเป็ นเรื่ อง เกี่ยวกับระบบนา้
ที่ไม่ เพียงพอ เช่ นชลประทานไม่ ปล่ อยนา้ นา้ ในสระแห้ ง ผมเลยต้ องขุดบ่ อนา้ ขึน้ ใช้
ส่ วนมากผมไม่ ค่อยได้ ขออะไร ไปที่หน่ วยงานของรั ฐ ค่ าใช้ จ่ายที่จะมาดาเนิ นการ
ในศู น ย์ ก็น ามาจากการขายผลผลิ ต ทางการเกษตรที่ ผ ลิ ต ได้ ภ ายในศู น ย์ ถ้ า มี
หน่ วยงานเข้ ามาอบรมก็จะมีเงินมาอุดหนุนบ้ างเป็ นค่ านา้ ค่ าไฟบ้ างเป็ นค่ านา้ ค่ าไฟ”
(สารอง แตงพลับ 20 มิถนุ ายน 2558)

ภาพที่ 32 เตาผลิตน้ าส้มควันไม้ภายในบริ เวณศูนย์การเรี ยนรู ้ เศรษฐกิ จพอเพียงชุ มชน ตาบล
ไร่ ใหม่พฒั นา
คุ ณ เชิ ด เหมื อ นจัน ทร์ ก็ เ ป็ นปราชญ์ ช าวบ้า นอี ก ท่ า นหนึ่ งที่ มี ปั ญ หาในเรื่ อ งแหล่ ง น้ า
เช่นเดียวกัน โดยท่านกล่าวกับเรื่ องความต้องการแหล่งน้ านี้ไว้วา่
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“เรื่ องการผสมพันธุ์ ปลาสายพันธุ์ ใหม่ ๆยังไม่ ประสบความสาเร็ จเพราะนา้
น้ อย จึงมีความต้ องการพันธุ์ปลาที่โตไว เลีย้ งง่ าย รวมถึงแหล่ งนา้ เพิ่มเติมด้ วย ส่ วน
เรื่ องอุปกรณ์ การฝึ กอบรม สื่ อการเรี ยนการสอนต่ างๆทางศูนย์ ห้วยทรายท่ านได้ จัด
มาให้ แล้ วไม่ มปี ั ญหาอะไร” (เชิ ด เหมือนจันทร์ 28 มิถนุ ายน 2558)

ภาพที่ 33 คุณเชิด เหมือนจันทร์ ปราชญ์ชาวบ้าน
ในการบริ หารจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้ ชุมชนจาเป็ นต้องมีงบประมาณมาเป็ นค่าใช้จ่ายในเรื่ อง
ต่างๆ ซึ่ งในแต่ละเดือน บางศูนย์การเรี ยนรู ้เสี ยค่าใช้จ่ายเป็ นเงินนับหมื่นบาท เงินช่วยเหลือจากภาครัฐ
และเงิ นสนับ สนุ นจากภาคเอกชนในบางครั้ งก็ ไ ม่ เพี ยงพอกับ ความต้องการ คุ ณส าราญ อ่ วมอ้น
ได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่ องความต้องการของศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนไว้วา่
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“ขณะนี ้เ รามี ง บประมาณเท่ าเดิ ม แต่ ของแพงขึ ้น อย่ า งค่ าติ ด ตามนี ้
งบประมาณเพียงหัวละ 100 บาท ค่ าข้ าวไม่ มี เฉพาะค่ านา้ มันก็หมดแล้ ว คือทุกวันนี ้
เราทางานด้ วยใจที่อยากจะทา ก็เลยไม่ ได้ คิดอะไรมาก อีกอย่ างในตอนนีอ้ าคาร
สถานที่วัสดุอุปกรณ์ ก็เริ่ มทรุ ดโทรมลงเพราะระยะการใช้ งานที่ยาวนาน ทางศูนย์
เราก็ไม่ ค่อยได้ ขอใคร ถ้ าจะมีใครเอาอะไรมาให้ แล้ วจะมาทาตัวเป็ นเจ้ าข้ าวเจ้ าของ
เราก็ไม่ เอา ศูนย์ เราต้ องการความเป็ นอิสระมากกว่ า สิ นค้ าที่ผลิตได้ ในชุมชนก็กาไร
ไม่ มาก พอขายได้ อยู่ได้ มีจ่ายค่ านา้ ค่ าไฟ อย่ างคนมาศึ กษาดูงาน บางคณะก็ ให้
2,000 2,500 บางคณะ 500 บางคณะไม่ ให้ เลยก็มเี หมือนกัน”
(สาราญ อ่ วมอ้ น 21 กรกฎาคม 2558)

ภาพที่ 34 ป้ ายหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนบ้านดอนผิงแดด
ความต้องการอาชี พที่เหมาะแก่สภาพพื้นที่ก็เป็ นสิ่ งที่ศูนย์การเรี ยนรู ้มีความต้องการ เพราะ
ในบางครั้งสิ่ งที่ส่วนกลางจัดหามาให้ก็ไม่สามารถดาเนิ นการให้ประสบผลสาเร็ จได้ คุ ณชู ชาติ วรรณขา
ได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่ องนี้ไว้วา่
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“อยากได้ แต่ มันไม่ ได้ สิ่ งนีม้ ีการคุยกันมานานแล้ ว คุยแล้ วไม่ เคยจบ ก็คือ
เรื่ องของแหล่ งนา้ ประเทศไทยเราเป็ นประเทศเกษตรกรรม ไม่ ว่าจะรั ฐบาลไหนคุย
กันแต่ เรื่ องราคาปุ๋ ย ราคายา ไม่ มองกันที่ต้นเหตุ ให้ เขาไปทาอย่ างอื่ น ถามว่ าเขามี
นา้ รึ ป่าว ทีเรื่ องนา้ ไม่ แก้ หรื อไม่ มีปัญญาคิ ดที่จะทาโดยทั่งไปไม่ คิดกันจริ งๆจังๆ
เรื่ องการแก้ ไขปั ญหาเรื่ องนา้ ”
“ ชาวบ้ านต้ องการอาชี พ อะไรน่ าจะเหมาะแก่ พืน้ ที่ในการปลูก เหมาะกับ
ตลาด ทาให้ เกิ ดความยั่งยืน ให้ ได้ มีคุณภาพชี วิตที่ดีขึน้ แต่ มันไม่ เห็นทาอะไรกัน
เลย เค้ า ไปมองกั นแต่ โครงสร้ างพื ้นฐานที่ ส ร้ างขึ ้นนั้นชาวบ้ านมีความต้ องการ
หรื อไม่ ใช้ ประโยชน์ ได้ จริ งหรื อไม่ การก่ อสร้ างโครงสร้ างพื น้ ฐานมันมีค่าหั วคิ ว
แต่ เรื่ องคุณภาพชีวิตเป็ นเรื่ องที่สัมผัสยากแล้ วก็เล่ นยาก เป็ นเรื่ องของนาธรรม”
(ชูชาติ วรรณขา 23 กรกฎาคม 2558)
สิ่ งปลู กสร้ าง และอาคารสถานที่ ภายในศูนย์การเรี ยนรู ้ ชุมชนซึ่ งต้องผ่านการใช้งานเกือบ
ทุกวัน ทาให้เกิ ดการชารุ ดเสี ยหายได้ หรื อแม้แต่อุบตั ิ เหตุก็เกิ ดขึ้นได้ทุกเมื่ อ คุ ณดารณี เอื้อมเอ่ยได้
กล่าวถึงเรื่ องนี้ไว้วา่
“เรื อนลาว ที่ถกู ไฟไหม้ ไปต้ องหางบประมาณมาปลูกสร้ างใหม่ ซึ่ งช่ างของ
เราก็มีอยู่แล้ ว โดยใช้ หวายใช้ ลิ่มไม่ ใช้ ตะปู ใช้ น๊อต สวนเสานั้นต้ องใช้ ต้นใหญ่ ซึ่ง
งบประมาณน่ าจะเกินล้ านบาท” (ดารณี เอือ้ มเอ่ ย 9 กรกฎาคม 2558)

ภาพที่ 35 เรื อนลาว ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนบ้านหนองจิก
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คุ ณศานิ ตย์ อ่อนละมุ น ประธานศู นย์การเรี ย นรู ้ ผูใ้ หญ่บา้ นนพพร อ่อนละมุ น ผูด้ ู แลศู นย์
การเรี ยนรู ้บา้ นวังพลับ ได้กล่าวถึ งอุปกรณ์ และเครื่ องมือที่จะส่ งน้ ามาจากแหล่งน้ าเข้ามาที่ศูนย์การ
เรี ยนรู ้ซ่ ึ งตอนนี้ยงั ไม่รู้วา่ จะไปหามาจากที่ใดได้ โดยท่านได้กล่าวว่า
“ตอนนี้ ผ มต้องร้ องขอกรมชลประทานไป ตอนนี้ เขาด าเนิ นการมาวัด ที่
เรี ยบร้อยแล้วก็จะเอาท่อส่ งน้ ามาให้ แต่ก็ยงั ไม่รู้วา่ จะได้ปีไหน”
(ศานิตย์ อ่ อนละมุน 10 กรกฎาคม 2558)
5.3 แนวทางการพัฒนาศู นย์ การเรี ยนรู้ ชุมชนแบบวิถีเมื องเพชรในอนาคต สาหรับการวาง
แนวทางการพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู ้ ชุมชนแบบวิถีเมืองเพชร ปราชญ์ชาวบ้านและผูบ้ ริ หารศูนย์การ
เรี ยนรู ้ ได้ให้สัมภาษณ์ในทิศทางที่ค่อนข้างตรงกันว่า ทางศูนย์พยายามที่จะฟื้ นฟูสภาพแวดล้อมที่อุดม
สมบูรณ์กลับคืนมาสู่ ทอ้ งถิ่น เพื่อที่จะป้ องกันไม่ให้คนในชุ มชนทิ้งที่ทากิน ไปดาเนินชีวิตตามกระแส
บริ โภคนิ ยม อี กทั้งพยายามรณรงค์ให้คนที่ อยู่มาแต่ด้ งั เดิ มที่ ออกไปทามาหากิ นในท้องถิ่ นอื่ นและ
ประสบปั ญหาในการดาเนิ นชี วิต ให้กลับมาในท้องถิ่นดั้งเดิมของตนเพื่อพัฒนาบ้านเกิด และสื บสาน
อาชี พ วิถีชีวิต ขนบธรรมเนี ยมดังเดิมของตนเองสื บต่อไป อีกทั้งในอนาคตยังต้องการให้ศูนย์มีที่พกั
เป็ นสัดส่ วนให้ผทู ้ ี่เข้ามาฝึ กอบรมเรี ยนรู ้ที่ตอ้ งใช้ระยะเวลาได้พกั อาศัย และสามารถทาเป็ นโฮมสเตย์
แหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรได้อีกทางหนึ่ งด้วย ดังเช่ น ดาบตารวจตรี พินิจภณ ปิ ตุยะ นักวิชาการ
ศูนย์การศึกษาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดาริ วา่
“ ทางศูนย์ ห้วยทรายจะมีการพัฒนาต่ อไปอย่ างไรนั้น เรามองว่ า ทาอย่ างไร
ในตอนนีจ้ ะทาให้ เกษตรกรหั นกลับไปทาอาชี พการเกษตรแบบเศรษฐกิ จพอเพียง
เพื่อช่ วยเขาเพราะว่ าในสั งคมยุคปั จจุบัน ลิทธิ บริ โภคนิยมเข้ ามาเยอะ พูดถึงรั ฐบาล
พยายามรณรงค์ แต่ ต่อสู้ กระแสที่แรงไม่ ไ ด้ ถ้ าคนไหนหั นมาเดินในแนวทางนี ้ คน
นั้นก็จะรอด ไม่ ว่าจะในระดับโรงเรี ยน ชุมชน โดยเฉพาะตัวบุคคลถ้ าทาตรงนีไ้ ด้ ก็
เท่ ากับว่ าวิถีชีวิตเดิ มๆได้ กลับคื นมา อย่ างผลผลิตก็จะค่ อยๆมากขึน้ สิ่ วแวดล้ อมดี
ขึน้ ก็มแี รงที่จะทา พอมีแรงก็จะทารายได้ เข้ ามา มันเกี่ยวโยงสัมพันธ์ กันไปหมด เรา
จะมองอย่ า งไรว่ า การเปลี่ย นแปลงความคิ ดนั้นค่ อนข้ างยาก แต่ จุดเปลี่ย นของ
ปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียง ถ้ าไม่ เห็ นโลงศพก่ อนก็ไม่ หลั่งนา้ ตา เค้ าต้ องประสบ
ปั ญหาก่ อนถึงจะกลับมาคิดได้ ส่ วนใหญ่ แล้ วเกษตรกรที่ประสบความสาเร็ จ มักจะ
เกิดปั ญหามาก่ อนทุกราย ไม่ มใี ครทาแล้ วประสบความสาเร็ จสักคน”

180
“ส่ วนมากจะประสบความล้ มเหลวมาก่ อน จึ งหั นกลับมาทาการเกษตรแบบ
ผสมผสาน ถ้ าทาต่ อเนื่องก็จะประสบผลสาเร็ จภายในสามปี จะเห็นเป็ นรู ปเป็ นร่ าง
ก็ ใ นปี ที่ สี่ ซึ่ งก็ จ ะเริ่ มเก็ บ ผลผลิ ตและเลี ้ย งตั ว เองได้ ” (พิ นิ จ ภณ ปิ ตุ ย ะ
9 พฤษภาคม 2558)
แนวทางการพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู ้ ในอนาคตของแต่ละศูนย์การเรี ยนรู ้ จะเหมือนกัน หรื อ
แตกต่างกันบ้างก็ไม่มากนัก คุ ณเขียน สร้ อยสม ปราชญ์ชาวบ้าน ท่านมีแนวทางการพัฒนาศูนย์การ
เรี ยนรู ้ของท่านเกี่ยวกับเรื่ องป่ า และธรรมชาติ ท่านกล่าวไว้วา่
“ แนวทางต่ อไปในอนาคตผมอยากทาพืน้ ที่ตรงนีเ้ ป็ นต้ นแบบให้ เห็นว่ า ทา
อย่ างไรให้ ชีวิตคนสามารถอยู่รวมกับป่ าได้ โดยที่เรารู้ จักพึ่งพิงป่ า เอาทรั พยากรที่มี
อยู่มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ ถ้ าผมบอกว่ าชั่วลูกชั่วหลานมีความยัง่ ยืน แล้ ว ผมปลูกไม้
มรดกไว้ เยอะ ไม้ สร้ างบ้ านอีก 20 ปี คุณโค่ นมันลงมาคุณนอนอยู่กับบ้ านมีเงิ นใช้
แล้ ว เดือนละสามหมื่น ถ้ าคุณปลูกไว้ สองพันต้ น ชั่วลูกชั่วหลานคุณกินไม่ หมด ไม่
ว่ าคุณจะสร้ างบ้ าน คุณจะกิ นอะไร คุณไม่ ต้องไปซื ้อหามันเลย เศรษฐี นะคุณที่เค้ า
สร้ างบ้ านไม้ อยู่กัน ผมต้ องการให้ พืน้ ที่ตรงนีเ้ ป็ นต้ นแบบให้ คนเห็นถึงความยั่งยืน
ในการดูแลธรรมชาติให้ เราอยู่ร่วมกับเขาได้ โดยไม่ เบียดเบียนกัน ” (เขียน สร้ อยสม
20 มิถนุ ายน 2558)
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ภาพที่ 36 ไร่ น่าสวนผสม ภายในศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนอาเภอ
ชะอา
แนวคิ ดเรื่ องหลักเศรษฐกิ จพอเพียงเป็ นหัวใจหลักของศู นย์การเรี ยนรู ้ ชุมชนที่ตอ้ งมีการ
พัฒนาองค์ความรู ้อยูต่ ลอดเวลา คุณจรู ญ นวลพลอย ปราชญ์ชาวบ้านได้กล่าวว่า
“ ด้ ว ยปั ญ หาที่ ก ล่ า วไว้ ผ มจึ ง อยากจะพั ฒ นาชุ ม ชนให้ มีแ นวคิ ด ในเรื่ อง
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดาริ ของในหลวงท่ าน แต่ การที่จะโน้ มน้ าว
จิ ตใจให้ ชาวบ้ านหั นกลับมาสู่ วิถีเกษตรแบบพอเพียงก็ยากมาก เพราะกระแสทุน
นิยม บริ โภคนิยม หลั่งไหลเข้ ามาจนได้ ไม่ ค่อยจะอยู่ แต่ ผมก็จะพยายามที่จะทา”
(จรู ญ นวลพลอย 30 มิถนุ ายน 2558)
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ภาพที่ 37 ภายในศาลาเผยแพร่ องค์ความรู ้ ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนบ้านบ่อหลวง
การฝึ กอบรมเรี ยนรู ้ในองค์ความรู ้ต่างๆ นั้น ใช้ระยะเวลาแตกต่างกัน ตามความละเอียดของ
องค์ความรู ้ น้ ันๆ บางอาชี พใช้เวลาไม่ไม่กี่ชวั่ โมง บางอาชี พใช้เวลาหนึ่ งวัน บางอาชี พใช้เวลาเป็ น
อาทิตย์หรื อเป็ นเดื อน สิ่ งที่จาเป็ นคือสถานที่พกั ของผูท้ ี่เข้ามาฝึ กอบรมองค์ความรู ้ ต่างๆ คุ ณสารอง
แตงพลับกล่าวไว้วา่
“ ผมมีความคิ ดมานานแล้ ว ต่ อไปศูนย์ แห่ งนีจ้ ะพัฒนาต่ อไปในรู ปแบบ
ของโฮมสเตย์ ห ลั ง เล็ก ๆ สองสามหลั ง ให้ ผู้ ที่ เ ข้ า มาศึ ก ษาอบรมได้ พั ก หรื อ
นักท่ องเที่ยวต้ องการสั มผัสบรรยากาศแบบสวนเกษตรก็สามารถพักได้ น่ าจะเป็ น
แหล่ งท่ องเที่ยวอีกรู ปแบบหนึ่ง ผมมีความสุ ขทุกๆวันที่ได้ ทางาน วันๆผมไม่ ได้ ใช้
จ่ ายอะไร เพราะในบ้ านมีอยู่แล้ ว จะซื ้อก็แต่ ในสิ่ งที่เราทาเองไม่ ได้ เวลาคนเข้ ามา
ศึกษาดูงานก็นาเอาผลผลิตในศูนย์ นีอ้ อกมาขาย มีรายได้ เข้ ามาส่ วนหนึ่ง คณะที่เข้ า
อบรมที่ต้องพักค้ างก็มีแม่ บ้านคอยช่ วยเหลือทาอาหาร ลูกๆก็ช่วยล้ างจานชาม ทา
กันเองภายในครอบครั ว” (สารอง แตงพลับ 20 มิถนุ ายน 2558)
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ภาพที่ 38 แปลงสาธิ ตทางการเกษตร ศูนย์การเรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนไร่ ใหม่พฒั นา
คุณเชิด เหมือนจันทร์ ปราชญ์ชาวบ้านอีกท่านหนึ่งที่มีแนวทางในการพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู ้
ในเรื่ องของสถานที่พกั ของผูท้ ี่เข้ามาอบรมองค์ความรู ้ของที่นี่ โดยท่านกล่าวว่า
“ผมวางแผนเกี่ยวกับอนาคตของศูนย์ ไว้ คือว่ า ต่ อไปข้ างหน้ าซึ่ งเรื่ องนีก้ ็มี
หน่ วยงานของราชการเข้ ามาติดต่ อว่ าจะทาห้ องนา้ ให้ เพิ่ม กับสร้ างห้ องพักสาหรั บ
ให้ ท่านที่เข้ ามาศึกษาเรี ยนรู้ ได้ พักในกรณี ทีต้องมีการอบรมติดต่ อกันระยะหนึ่ง ซึ่ ง
จะต้ องมีที่ค้างแรม ซึ่ งจะทาให้ ศูนย์ ดูแล้ วมีความพร้ อมมากกว่ านี ้ และอาจทาเป็ น
สถานที่ท่องเที่ยวเชิ งเกษตร ตามปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
(เชิ ด เหมือนจันทร์ 28 มิถนุ ายน 2558)
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ภาพที่ 39 ศาลาเผยแพร่ องค์ความรู ้เกี่ยวกับการประมงน้ าจืด
บางครั้งการพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู ้ก็ไม่ใช่เรื่ องของระบบสาธารนูประโภคเสมอไป เรื่ องของ
ตัวบุคคลก็มีส่วนที่ตอ้ งได้รับการพัฒนาด้วยเช่นกัน โดยคุณปริ ญญา ศรี ธญ
ั ญแก้วได้กล่าวว่า
“เราต้ องยึ ดแนวทางการปฏิ บัติคือ การเตรี ยมความพร้ อมก่ อนปลดปล่ อย
ตอนนีเ้ รามีอยู่แล้ ว 130 ซึ่ งมันน้ อย เมื่อเปรี ยบเทียบกับทรั พยากรและพื น้ ที่ที่มีอยู่
เนื่องจากเรื อนจาปกติมีสภาพที่แออัด เราจึ งเตรี ยมสถานที่ไว้ ระบายจานวนนักโทษ
เพื่อลดความแออัดนั้น เราจึ งต้ องทาที่นี่ให้ เหมือนกับชุ มชน เพื่อให้ บุคคลเหล่ านั้น
มาปรั บ ตัวมีก ฎระเบี ย บแบบบางๆไม่ เข้ มมาก เมื่ อออกไปอยู่ข้ า งนอก็ส ามารถ
ปรั บตัวให้ เข้ ากับสังคมภายนอกได้ ตามปกติ ”
“จริ งๆแล้ วศูนย์ การเรี ยนรู้ แห่ งนีก้ ็ไม่ ได้ ดีไปกว่ าศูนย์ การเรี ยนรู้ อื่ นๆ เพราะ
เราไมได้ ทาการวิจัยและพัฒนาอะไรเพิ่มเติม เพียงแต่ เราหยิบจับอาชีพอะไรก็ได้ ให้
นักโทษได้ เรี ยนรู้ ฝึกฝนวิชาชีพโดยเป็ นทางเลือกประมาณนั้นมากกว่ า”
“ องค์ ค วามรู้ ต่ า งๆเราก็ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงานต่ า งๆเช่ นกรม
วิชาการเกษตร การพัฒนาที่ดิน กรมปศุสัตว์ มหาวิทยาลัยต่ างๆ รวมทั้งปราชญ์ ผ้ ูร้ ู
ในสาขาวิชาต่ างๆด้ วย เวียนกันมาช่ วยฝึ กอบรมอาชีพอยู่เสมอ
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เรามีการจัดจาหน่ ายผลผลิตทางการเกษตร และผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่ทาขึน้ ภายใน
ศูนย์ เช่ นนา้ หมักชี วภาพ นา้ ส้ มควันไม้ เตาประกอบอาหารประหยัดพลังงาน เพื่ อ
นารายได้ เข้ ามาบริ หารศูนย์ อีกทางหนึ่ง
ด้ วยความมีชื่ อ เสี ย งของศู นย์ ก ารเรี ย นรู้ แห่ งนี เ้ นื่ อ งจากสภาพที่ นี่เ หมื อ น
ชุมชน เพราะเราต้ องอยู่ในทาเลที่เอื อ้ อานวยและเป็ นสถานที่ท่องเที่ยว เป็ นทางผ่ าน
ไปสู่ สถานที่ท่องเที่ยวอื่ นๆอีก อีกทั้งปั ญหาภายในเราไม่ ค่อยมี จึ งมีผ้ คู นแวะเวียน
มาหาเราเรื่ อยๆ” (ปริ ญญา ศรี ธัญญแก้ ว 3 กรกฎาคม 2558)

ภาพที่ 40 ทางเข้าฟาร์ มเลี้ยงสัตว์ ภายในศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนเขากลิ้ง
การสื บทอดองค์ความรู ้และภูมิปัญญาของศูนย์การเรี ยนรู ้ จะต้องได้รับการพัฒนาในเรื่ อง
การเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่ อง เพราะเทคนิ ควิชาการต่างๆได้รับการพัฒนาอยูต่ ลอดเวลา คุณสาราญ
อ่วมอ้น กล่าวไว้วา่
“การสื บทอดภูมิปัญญาให้ เยาวชนในท้ องถิ่น คื อส่ วนหนึ่งของโครงการที่ทา
อยู่ขณะนี ้ และต้ องทาต่ อไปในอนาคต” (สาราญ อ่ วมอ้ น 21 กรกฎาคม 2558)
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ภาพที่ 41 ภายในศาลาเผยแพร่ องค์ความรู ้ ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนบ้านดอนผิงแดด
การพัฒนาจากศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนต่อยอดไปสู่ การท่องเที่ยวก็เป็ นส่ วนหนึ่ งในโครงการ
พัฒนาของศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนอย่างหนึ่ งที่ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างหนึ่ ง คุณดารณี เอื้อม
เอ่ย ได้กล่าวถึงเรื่ องนี้ไว้วา่
“การพั ฒ นาที่ นี่ ต้ องชื่ นชมท่ านก านั น ซึ่ ง เป็ นผู้ บริ หารศู น ย์ ท่ านมี
ความสามารถในการพัฒนาศูนย์ การเรี ยนรู้ แห่ งนีอ้ ยู่ตลอดเวลา เช่ นการทาโฮมสเตย์
เพื่อรองรั บนักท่ องเที่ยว หรื อผู้ที่เข้ ามาศึกษาดูงานในชุมชนได้ เข้ าพักโดยมีกิจกรรม
ร่ วมด้ ว ยหลายๆกิ จ กรรม เช่ นกิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ วัฒ นธรรมเช่ นร าแบบพื ้น บ้ า น
กิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตรเป็ นต้ น ซึ่ งค่ าใช้ จ่ายต่ อหัวก็ประมาณ 400 บาท” (ดารณี
เอือ้ มเอ่ ย 9 กรกฎาคม 2558)
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ภาพที่ 42 ฐานการเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาหัตถกรรม ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนบ้านหนองจิก
โครงการผักปลอดสารยังได้รับความสนใจจากสังคมมากขึ้นเรื่ อยๆเพราะในยุคปั จจุบนั คน
เป็ นห่วงในเรื่ องสุ ขภาพร่ างกายของตนเองมากขึ้น ผักปลอดสารจึงเป็ นโครงการหนึ่งที่ศูนย์การเรี ยนรู ้
ชุ ม ชนให้ค วามสนใจในการพัฒนาต่ อยอดอยู่ตลอดเวลา คุ ณศานิ ตย์ อ่ อนละมุ น ได้ใ ห้ค วามเห็ น
เกี่ยวกับเกี่ยวกับโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไว้วา่
“ผมอยากได้ วิทยากรทางการเกษตรมาให้ ความรู้ ลูกชายผมเป็ นผู้ใหญ่ บ้าน
เค้ ามีงบประมาณ ผู้ใหญ่ กท็ าโครงการขึน้ ไป เป็ นโครงการผักปลอดภัย ได้ งบมา 1
ล้ า นบาท ในการท าโรงเรื อนสวนผัก โดยชุ ม ชนไม่ ไ ด้ ไ ปยุ่งกั บเงิ น ตรงนั้ น แต่
ชาวบ้ านจะเอาแต่ ภูมิปัญญา ความรู้ กับสิ่ งที่จะต้ องทา ทางอาเภอเขาจะบริ หารเรื่ อง
เงินแทน”
“ ผมอยู่ใ นที่ โ ครงการที่ ข ององค์ พ ระบาทสมเด็จ พระเจ้ า อยู่หั ว ซึ่ ง ทรง
พระราชทานให้ ราษฎรอย่ างผมทามาหากิน ผมต้ องจงรั กภักดีต่อพระองค์ ท่าน ตั้งใจ
ไว้ ว่าโรงไหมถ้ าไม่ ได้ ใช้ ประโยชน์ อะไรแล้ ว ผมจะจัดทาเป็ นที่แสดงนิ ทรรศการ
พระราชกรณี ย์กิจของพระองค์ ท่านให้ คนรุ่ นเรา และคนรุ่ นต่ อไปได้ ศึกษา” (ศา
นิตย์ อ่ อนละมุน 10 กรกฎาคม 2558)
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ภาพที่ 43 คุณนพพร อ่อนละมุน ผูด้ ูแลศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน บ้านวังพลับ
6. รู ปแบบการจัดการศูนย์ การเรียนรู้ วถิ ีเมืองเพชร ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผลจากการลงพื้นที่ศึกษา จากการสัมภาษณ์สอบถาม และสนทนากลุ่ม และการสังเคราะห์
เอกสาร ผูว้ ิจยั ได้สร้ างและนาเสนอรู ปแบบการจัดการศู นย์ก ารเรี ย นรู ้ วิถี เมื องเพชร ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบดังต่อไปนี้
1. P = Participation (การมีส่วนร่ วม)
2. E = Economy (เศรษฐกิจ)
3. T = Technology (เทคโนโลยี)
4. C = Community (ชุมชน)
5. H = Human wisdom (เป้ าหมายแห่งมนุษย์)
คานิยาม PETCH Model
1. P : Participation (การมีส่วนร่ วม) หมายถึ ง การกระจายโอกาสให้ประชาชนในชุ มชน
ได้รับรู ้ ร่ วมคิด ร่ วมกันตัดสิ นใจ ร่ วมกันรับผิดชอบ และร่ วมกันตรวจสอบ หากประชาชนในชุ มชนมี
ส่ วนร่ วมตั้งแต่กระบวนการตัดสิ นใจในการดาเนิ นกิ จกรรมต่างๆ ของศูนย์การเรี ยนรู ้ ก็จะทาให้การ
ดาเนินกิจกรรมต่างๆภายในศูนย์การเรี ยนรู ้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในท้องถิ่นมากที่สุด
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2. E : Economy (เศรษฐกิ จ) หมายถึ งแนวทางการปฏิ บตั ิโดยยึดหลัก ความพอประมาณ
ความมี เหตุ ผล การสร้ างภู มิคุม้ กันที่ ดีในตัว บนพื้นฐานความรู ้ และคุ ณธรรมตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
3. T : Technology (เทคโนโลยี) หมายถึง การผสมผสานทรัพยากรในชุมชน ภูมิปัญญา ทุน
ศักยภาพของชุ มชน และท้องถิ่น เข้ากับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาระบบปฏิบตั ิการ และ
การบริ หารจัดการตนเองของศูนย์ ให้ศูนย์การเรี ยนรู ้ และสมาชิ กของศู นย์รวมตัวกันในประเด็ นที่ มี
ความสนใจร่ วมกัน ให้มีความสามารถในการปฏิบตั ิและเรี ยนรู ้แก้ไขปั ญหาข้อจากัดต่างๆที่เกิดขึ้นได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. C : Community (ชุมชน) หมายถึง อาณาบริ เวณแห่งหนึ่งที่มีผคู ้ นอาศัยอยูม่ าอย่างยาวนาน
มีความรักความผูกพันต่อสถานที่แห่ งนี้ มีจารี ต ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่ อ ความคิดเห็ น ไปใน
ทิศทางเดียวกัน ใช้สถานที่สาธารณะ สถาบันต่างๆร่ วมกัน สามารถร่ วมแรงร่ วมใจกันทากิจกรรมอัน
ใดอันหนึ่งได้เป็ นผลสาเร็ จ
5. H : Human wisdom (เป้ าหมายแห่ งมนุ ษย์) หมายถึงความกลมกลืนของคนหรื อบุคลากร
ในศูนย์การเรี ยนรู ้ อันได้แก่ ความรู ้ ความสามารถ ความดีงามต่างๆ ที่สัง่ สมอยูใ่ นตัวบุคคลภายในศูนย์
การเรี ยนรู ้ โดยความรู ้ ความสามารถ และความดีงามเหล่านี้ เป็ นคุณค่าที่สามารถที่จะนามาเพิ่มคุณค่า
ให้กบั ศูนย์การเรี ยนรู ้ ได้ การที่องค์กรต่างๆมีบุคคลเหล่านี้ อยู่ ก็จะได้เปรี ยบเพราะจะสามารถพัฒนา
ผลผลิตขององค์ได้มากและต่อเนื่องไม่มีสิ้นสุ ด
ปัจจัยความสาเร็ จ ประกอบด้วย 4 ปัจจัย
1. ผูน้ าศูนย์การเรี ยนรู ้ที่มีความรอบรู ้
2. มีการพึ่งพาตนเอง
3. มีความสุ ขเป็ นที่ต้ งั
4. เห็นคุณค่า
1. ผูน้ าศูนย์การเรี ยนรู ้มีความรอบรู ้
ผูน้ าศูนย์การเรี ยนรู ้ ที่มีความเข้าใจ และรอบรู ้ เป็ นทั้งคนดี และคนเก่ง กล่าวคือ
ผู ้น าศู น ย์ก ารเรี ยนรู ้ ที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถทั้ง ในด้ า นงานเผยแผ่ อ งค์ ค วามรู ้ แ ล้ ว ยัง ต้อ งมี
ความสามารถด้านการบริ หารจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้ มีวิสัยทัศน์ที่กา้ วไกล นาความรู ้ ที่ได้ศึกษาและ
ผ่านประสบการณ์มาอย่างยาวนานโดยผ่านการพัฒนาและแก้ไขมาเป็ นอย่างดี มีจิตสาธารณะเสี ยสละ
เพื่อสังคมส่ วนรวม และมีความมุ่งมัน่ อดทน ก็จะทาให้ศูนย์การเรี ยนรู ้ประสบผลสาเร็ จ พึ่งพาตนเอง
ได้ และสามารถพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู ้ของชุมชนตนเองให้ยงั่ ยืนต่อไป
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2. มีการพึ่งพาตนเอง
การพึ่งพาตนเองด้านเศรษฐกิ จ เป็ นมิติหนึ่ งของการพึ่งพาตนเองของสมาชิ ใ น
ชุ มชน ดังนั้นการสร้ างเสริ มอาชี พอะไรให้กบั สมาชิ กในศูนย์การเรี ยนรู ้ เพื่อเพิ่มรายได้ ควรคานึ งถึ ง
แนวทางการพึ่งพาตนเอง เพื่อให้เกิดความเป็ นอยูอ่ ย่างพอเพียง และเหมาะสมกับอัตภาพอย่างที่ควรจะ
เป็ น ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง แต่อย่างไรก็ตามการสร้ างงานและสร้ างอาชี พเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของเป้ าหมายในการประกอบอาชีพเท่านั้น แต่สิ่งที่จะได้อย่างแท้จริ งก็คือความภาคภูมิใจในความเป็ น
ชุมชนที่เข้มแข็งและมีความสุ ขอย่างแท้จริ ง
3. มีความสุ ขเป็ นที่ต้ งั
เป้าหมายสาคัญของการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้ชุม ชนก็คือ เพื่อให้สมาชิกในชุ มชน
มี ค วามสุ ข จากการท างานที่ ได้สื บสานวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม อันดี งามของชุ มชนตนเอง มี
ความสุ ขที่ได้เผยแผ่องค์ความรู ้ที่เป็ นประโยชน์แก่ผทู ้ ี่สนใจไม่วา่ จะเป็ นประชาชนในชุมชนเองหรื อผู ้
ที่สนใจมาศึกษาดู งานจากต่างถิ่ น เป็ นการพัฒนาคุณภาพชี วิตเป้ าหมายเพื่อมุ่งจะให้เกิ ดความสุ ขเป็ น
ต้น
4. เห็นคุณค่า
การเห็นคุณค่า หมายถึง เห็นความสาคัญและเป็ นประโยชน์ของงานที่ทาเพราะการจัดการ
ศูนย์การเรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเกิดขึ้นและประสบความสาเร็ จ
ก็ต่อเมื่อ การจัดการเรี ยนรู ้น้ นั เกิดประโยชน์ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุ มชน ดังนั้นการจัด
กิ จกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ของศูนย์การเรี ยนรู ้ วิถีเมื องเพชรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง
ประชาชนในชุมชนจึงควรใช้สถานการณ์จริ งในชี วิต เป็ นเนื้ อหาของการเรี ยนรู ้ รวมถึงสิ่ งที่เรี ยนรู ้น้ นั
ต้องสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในชุ มชนอย่างแท้จริ ง อันจะทาให้ประชาชนเห็ นถึ ง
ความสาคัญและประโยชน์ที่ตนเองและชุมชนจะได้รับ
ขั้นตอนการดาเนินการ ขั้นตอนการดาเนินการประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอน คือ
1. จัดตั้งกลุ่ม และกาหนดเป้ าหมาย
2. วางแผน กาหนดกิจกรรมและขั้นตอน
3. เรี ยนรู ้และทาความเข้าใจ
4. ประเมิน และเสนอแนวทางการพัฒนา
1. จัดตั้งกลุ่มและกาหนดเป้ าหมาย
การกาหนดเป้ าหมายในการจัดการอบรมเป็ นขั้นตอนที่สาคัญ และเป็ นขั้นตอนแรกของ
การรวมกลุ่มบุคคลในชุ มนซึ่ งมีบทบาทและหน้าที่ในศูนย์การเรี ยนรู ้ วิถีเมืองเพชร อันได้แก่ ปราชญ์
ชาวบ้า น ผูน้ าท้องถิ่ น ผูน้ าชุ ม ชน ครู อาจารย์ โดยการจัดตั้ง กลุ่ ม ต้องอาศัย ปั จจัย ที่ จะท าให้กลุ่ ม
เข้มแข็ง ซึ่ งการศึกษาบริ บทของศูนย์การเรี ยนรู ้ วิถีเมืองเพชรจะทาให้ได้ขอ้ มูลพื้นฐานของศูนย์การ

191
เรี ยนรู ้ ซึ่ งสามารถนามาใช้ในการวางแผนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กบั ศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชรได้
โดยเฉพาะการมีผูน้ าศูนย์ที่เข้มแข็ง รวมถึงการบริ หารจัดการของศูนย์การเรี ยนรู ้ วิถีเมืองเพชร และ
สนับสนุ นส่ งเสริ มปั จจัยต่างๆ เช่ น เงิ นทุ น หรื อความรู ้ ด้านอาชี พ โดยอาจเป็ นเพียงการสนับสนุ น
บางส่ วนเพื่อต่อยอดสิ่ งที่มีอยูแ่ ล้วให้ดาเนินไปอย่างต่อเนื่ อง เนื่องศูนย์การเรี ยนรู ้บางส่ วนไม่สามารถ
เข้าถึงแหล่งเงิ นทุนหรื อทรัพยากรที่จะพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู ้ ต่อไปได้ จึงควรสนับสนุ นส่ งเสริ มให้มี
การรวมกลุ่มและจัดตั้งกลุ่มให้ได้ รวมถึงการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาทักษะด้านอาชี พ อันจะทาให้ศูนย์การ
เรี ยนรู ้แข็งแรงขึ้น พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และเป็ นเอกลักษณ์บ่งบอกถึงความเป็ นท้องถิ่ น เกิด
การถ่ายทอดความรู ้ สร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ให้เกิดขึ้นในกลุ่ม อย่างไรก็ตามปั จจัยดังกล่าวต้องอาศัย
ความร่ วมมือของคนในชุ มชนและดาเนิ นการอย่างมีคุณธรรม การดาเนิ นการศูนย์การเรี ยนรู ้วิถีเมือง
เพชรจึงควรนาเอาแนวความคิดเศรษฐกิ จพอเพียงภายใต้ความรู ้ และคุ ณธรรมของผูม้ ีส่วนเกี่ ยวข้อง
ภายในศูนย์การเรี ยนรู ้มาเป็ นเป้ าหมายตั้งแต่เริ่ มต้น
การกาหมดเป้ า หมายในการจัดอบรมของศู นย์การเรี ย นรู ้ วิถี เมื องเพชร ตามแนวของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งเป็ น 2 ลักษณะ กล่าวคือ 1) เป้าหมายเพื่อให้ศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้รับการพัฒนาความรู ้ทางวิชาการ และการบริ หารจัดการ
อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน 2) เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชน
2. วางแผน กาหนดกิจกรรม ขั้นตอน
ขั้นตอนนี้ เป็ นขั้นตอนการวางแผน และกาหนดกิจกรรม หรื อขั้นตอนการดาเนิ นงานของ
ผูม้ ี ส่วนเกี่ ยวข้อง ประกอบด้วย ผูน้ าท้องถิ่ น และผูน้ าชุ มชน ทั้งที่ เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ
ปราชญ์ชาวบ้าน ครู อาจารย์ ตัวแทนหน่ วยงานในท้องถิ่ น และผูม้ ี ประสบการณ์ ด้า นการบริ หาร
จัดการศูนย์การเรี ยนรู ้ ที่ประสบผลสาเร็ จ และควรมีประเด็นในการประชุ มแผนการดาเนิ นงาน อัน
ได้แก่ การกาหนดกิ จกรรม ขั้นตอนการทางาน การกาหนดผูร้ ับผิดชอบ การกาหนดระยะเวลา การ
กาหนดสถานที่ และการกาหนดงบประมาณอย่างไรก็ ตาม ในช่ วงที่ เริ่ มต้นควรมี ก ารส่ ง เสริ ม ให้
ความรู ้ในประเด็นการเขียนโครงการ การบริ หารโครงการให้ประสบความสาเร็ จ และการหาแหล่ง
เงิ น ทุ น และการบริ ห ารจัด การด้า นการเงิ น และการตลาด โดยหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ ง ได้แ ก่ ผู ร้ ู ้
นักวิชาการ เพื่อให้ได้โครงการหรื อกิจกรรมของศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร ตามแนวทางของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงที่ประกอบด้วยรายละเอียดของโครงการและกิจกรรมดังนี้
1.ผูน้ า และผูร้ ับผิดชอบ
2.ขั้นตอนและกิจกรรมที่จะดาเนินการ
3.สถานที่จดั กิจกรรม
4.การบริ หารจัดการ และงบประมาณ
5.ระยะเวลาดาเนินกิจกรรม
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3. เรียนรู้ ทาความเข้ าใจ
ขั้นตอนนี้คือการเรี ยนรู ้และทาความเข้าใจร่ วมกัน ในระยะเริ่ มต้นของการจัดการศูนย์การ
เรี ยนรู ้ มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ดา้ นอาชี พเพื่อเป็ นการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ โดยส่ วน
ใหญ่เป็ นการฝึ กอบรมระยะสั้น ซึ่ งการเรี ยนรู ้ จะต้องเป็ นกิ จกรรมที่เปิ ดโอกาสให้สมาชิ กในศูนย์การ
เรี ยนรู ้ ได้ปฏิ บตั ิจริ ง ใช้การสาธิ ต หรื อการให้ความรู ้ ที่เน้นการอภิปรายหรื อการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้
ด้วยกันอย่างไม่เป็ นทางการ การมาพบปะพูดคุ ยแลกเปลี่ ยนความรู ้ และประสบการณ์ ต่างๆ อันเป็ น
เทคนิคเรี ยนรู ้ที่มีความสาคัญอย่างยิง่ และเหมาะสมกับการเรี ยนรู ้ของผูท้ ี่อยูใ่ นชุมชนที่สูงอายุหรื อท่าน
ที่มีวฒ
ุ ิการศึกษาไม่มากนัก
การเรี ยนรู ้ ด้านอาชี พนั้นจะต้องมุ่งทาให้ผูท้ ี่ เข้ามาฝึ กอบรม “รู ้ จริ ง” ประกอบกับการฝึ ก
ปฏิ บตั ิ มุ่งสู่ เป้ าหมาย “รู ้จริ ง ปฏิบตั ิได้” และเป็ นการเรี ยนรู ้ ข้ นั สู งที่มุ่งหมายให้ผูท้ ี่ เข้ารับการอบรม
อาชี พตามหลักปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียงได้รู้จกั ประมวลความรู ้ และนาไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์แก่
ตนเองและสังคม มุ่งสู่ เป้ าหมาย “รู ้จริ ง ปฏิบตั ิได้ ถ่ายทอดเป็ น”
4. ปฏิบัติกจิ กรรมการเรียนรู้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ในขั้นตอนนี้ เป็ นการให้ผูเ้ ข้า รั บการอบรมได้ปฏิ บ ตั ิ กิ จกรรมที่ เป็ นงาน หรื อกิ จกรรม
อาชี พที่เป็ นไปในแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามรายกลุ่มหรื อรายบุคคลตามความสนใจ
มีการสาธิ ตถ่ายทอดความรู ้ดา้ นอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้บุคคลอื่นๆที่สนใจ
5. ประเมิน และเสนอแนวทางการพัฒนา การสร้ างเครื อข่ าย
ในขั้นตอนสุ ดท้ายของการรวมกลุ่ มอบรมเชิ งปฏิ บ ตั ิ ก าร ควรมี ประกาศสรุ ป ประเมิ น
โครงการ และร่ วมกันหาแนวทางการพัฒนาศู นย์การเรี ยนรู ้ วิถีเมื องเพชร ตามแนวทางของปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ งการดาเนิ นงานที่จะสร้างความยัง่ ยืนให้เกิดขึ้นได้ในภายชุ มชน จะต้องมีการสื บ
ทอดมีการสร้างเครื อข่าย ขยายผลไปยังเครื อข่ายพื้นที่อื่นๆ ตัวอย่างเช่น การปลูกหญ้าแฝกที่ตาบลสาม
พระยา ผลที่ได้จากการสนทนากลุ่มผลที่ได้ช้ ี ให้เห็ นว่า การปลู กหญ้าแฝกขยายผลไปยังหมู่บา้ นอื่น
ชุ มชนอื่นอย่างกว้างขวาง โดยความร่ วมมือของผูน้ าในชุ มชน เป็ นการช่วยส่ งเสริ มการบริ หารจัดการ
ของศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตอนที่ 2 ผลการออกแบบและพัฒนาเครื่ องมือ เป็ นการพัฒนา (Development: D1) เป็ นการ ออกแบบ
และพัฒนา (Design and Development: D and D) สังเคราะห์สร้ างรู ปแบบและตรวจสอบรู ป แบบ
โดยการประเมินความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ของรู ปแบบการนาเสนอรู ปแบบการจัดการศูนย์
การเรี ยนรู ้ วิถีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงเสนอโดยตอบวัตถุ ประสงค์การ
วิจยั ข้อ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้
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1. ที่มาของรู ปแบบการจัดการศู นย์ การเรี ยนรู้ วิถีเมืองเพชร ตามแนวทางปรั ชญา ของหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง “PETCH Model” ได้จากการสังเคราะห์ แนวคิ ด/ทฤษฎี และงานวิจยั และข้อมู ล
ในพื้นที่ ประกอบด้วย ดังนี้
1. แนวคิดศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชรที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบด้านการจัดการเรี ยนรู ้
ด้านการบริ หารจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้ ด้านการมีส่วนร่ วมของชุมชน และด้านจิตสานึกของผูเ้ กี่ยวข้อง
2. แนวคิ ดเกี่ ยวกับ ปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพียง ที่ ครอบคลุ มถึ งเรื่ องการเล็ง เห็ นคุ ณค่ า การ
อนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม การถ่ ายทอดแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ การมี ส่วนร่ วม และการได้รับ
ประโยชน์ร่วมกันของชุมชน
3. แนวคิดเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพ มีปัจจัยอยู่ 7 ประการ
3.1 มีผนู ้ าศูนย์ที่ดี : จะต้องมีผนู ้ าการเปลี่ยนแปลง มีวิสัยทัศน์ มีความรู ้ความสามารถใน
การบริ หารจัดการ
3.2 มีคณะกรรมการศูนย์ที่มีจริ ยธรรมและมีการบริ หารจัดการที่ดี : ต้องมีกรรมการศูนย์
ที่เข้มแข็ง มีความมุ่งมัน่ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และบริ หารงานโปร่ งใส
3.3 ได้รับความร่ วมมือจากสมาชิ กศู นย์ สมาชิ กของศูนย์ตอ้ งมีคุณภาพ มีจิตสานึ กเพื่อ
ส่ วนรวม เข้ามาร่ วมคิด ร่ วมดาเนินการ
3.4 มีกระบวนการเรี ยนรู ้ และพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง : จะต้องมีการจัดการ
เรี ยนรู ้ เพื่อจะได้มีการพัฒนาองค์ความรู ้ตลอดเวลา รวมถึงต้องมีการถ่ายทอดองค์ความรู ้ระหว่างศูนย์
การเรี ยนรู ้อื่นๆเสมอ
3.5 มีศกั ยภาพความรู ้ทางด้านอาชี พ : จะต้องมีความเข้าแข็งในการพึ่งพาตนเอง และมี
ความสามารถในการแข่ ง ขันทางด้า นทัก ษะอาชี พ โดยใช้ค วามรู ้ ที่ ไ ด้เรี ย นรู่ จากศู นย์ม าปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงให้เกิดนวัตกรรมใหม่ หรื อพัฒนาให้ดีกว่าเดิม
3.6 มีการสร้างระบบการจัดเก็บ และการนามาใช้ขององค์ความรู ้ที่ดี : ต้องมีการจัดเก็บ
ความรู ้ ทั้งความรู ้ที่มีอยูใ่ นศูนย์การเรี ยนรู ้ และความรู ้จากภายนอกศูนย์การเรี ยนรู ้ นาความรู ้ที่มีอยูม่ า
ใช้พฒั นาอย่างต่อเนื่องอย่างเป็ นระบบ
3.7 มีการสร่ างเครื อข่ายความร่ วมมือ ทั้งในศูนย์การเรี ยนรู ้และนอกศูนย์การเรี ยนรู ้ : ต้อง
มี ความร่ วมมื อด้านกิ จกรรมวิชาการ องค์ความรู ้ ต่างๆ มี การจัดการศู นย์การเรี ยนรู ้ เครื อข่ายอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ให้เกิดการพัฒนาอย่างเชื่อมโยง ประสานเกี่ยวเนื่องกันครอบคลุมทุกบริ บท
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ตารางที่ 7 องค์ประกอบและที่มาขององค์ประกอบรู ปแบบ
ที่
องค์ ประกอบ
1 P = Participation
(การมีส่วนร่ วม)
2 E = Economy (เศรษฐกิจ)
3 T = Technology (เทคโนโลยี)
4 C = Community
(ชุมชน)
5 H = Human wisdom
(เป้ าหมายแห่งมนุษย์)

ทีม่ าขององค์ ประกอบรู ปแบบ
แนวคิ ด และทฤษฎี การวิเ คราะห์ เ อกสาร และการ
สอบถามเชิงคุณภาพ
แนวคิดและทฤษฎี การสอบถามเชิ งคุณภาพและการ
จัดเวทีเครื อข่ายและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
แนวคิดและทฤษฎี การสอบถามเชิงคุณภาพ และการ
จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
แนวคิดและทฤษฎี การวิเคราะห์เอกสาร การจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และเครื อข่าย
แนวคิ ด และทฤษฎี การสอบถามเชิ ง คุ ณ ภาพ การ
สังเกตและการจัดเวทีเครื อข่ายและการเทียบเคียง

2. องค์ ประกอบของรู ป แบบการจั ด การเรี ยนรู้ ศูน ย์ ก ารเรี ย นรู้ วิถี เมื อ งเพชร ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากการพัฒ นารู ป แบบการจัด การศู น ย์ก ารเรี ย นรู ้ วิถี เ มื อ งเพชร ตามหลัก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง คณะผูว้ จิ ยั ได้รูปแบบจากการสังเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานของผูเ้ กี่ยวข้องกับการจัดการ
ศูนย์การเรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การทบทวนวรรณกรรม งานวิจยั
ที่เกี่ยวข้อง และการศึกษาเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ การจัดการอบรมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ จึงยกร่ าง
รู ปแบบที่คณะผูว้ ิจยั ใช้ชื่อว่า “PETCH Model” มีองค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) P : Participation (การมี
ส่ วนร่ วม) หมายถึ ง การกระจายโอกาสให้ป ระชาชนในชุ ม ชนได้รับ รู ้ ร่ วมคิ ด ร่ วมกันตัดสิ นใจ
ร่ วมกันรั บผิดชอบ และร่ วมกันตรวจสอบ หากประชาชนในชุ ม ชนมี ส่วนร่ วมตั้ง แต่ก ระบวนการ
ตัดสิ นใจในการดาเนิ นกิ จกรรมต่างๆ ของศูนย์การเรี ยนรู ้ ก็จะทาให้การดาเนิ นกิจกรรมต่างๆภายใน
ศูนย์การเรี ยนรู ้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในท้องถิ่นมากที่สุด 2) E : Economy (เศรษฐกิจ)
หมายถึงแนวทางการปฏิบตั ิโดยยึดหลัก ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้ กันที่ดีในตัว
บนพื้นฐานความรู ้และคุณธรรม 3) T : Technology (เทคโนโลยี) หมายถึง การผสมผสานทรัพยากรใน
ชุ มชน ภูมิปัญญา ทุนศักยภาพของชุ มชน และท้องถิ่น เข้ากับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา
ระบบปฏิบตั ิการ และการบริ หารจัดการตนเองของศูนย์ ให้ศูนย์การเรี ยนรู ้และสมาชิกของศูนย์รวมตัว
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กันในประเด็นที่มีความสนใจร่ วมกัน ให้มีความสามารถในการปฏิบตั ิและเรี ยนรู ้แก้ไขปั ญหาข้อจากัด
ต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ 4) C : Community (ชุมชน) หมายถึง อาณาบริ เวณแห่งหนึ่ งที่มี
ผูค้ นอาศัยอยู่มาอย่างยาวนาน มีความรักความผูกพันต่อสถานที่ แห่ งนี้ มีจารี ต ประเพณี วัฒนธรรม
ความเชื่ อ ความคิดเห็น ไปในทิศทางเดียวกัน ใช้สถานที่สาธารณะ สถาบันต่างๆร่ วมกัน สามารถร่ วม
แรงร่ วมใจกันทากิจกรรมอันใดอันหนึ่ งได้เป็ นผลสาเร็ จ 5)H : Human wisdom (เป้ าหมายแห่งมนุ ษย์)
หมายถึ งคุ ณค่าของคนหรื อบุ คลากรในศู นย์การเรี ยนรู ้ อันได้แก่ ความรู ้ ความสามารถ ความดี งาม
ต่างๆ ที่สั่งสมอยูใ่ นตัวบุคคลภายในศูนย์การเรี ยนรู ้ โดยความรู ้ ความสามารถ และความดีงามเหล่านี้
เป็ นคุณค่าที่สามารถที่จะนามาเพิ่มคุณค่า ให้กบั ศูนย์การเรี ยนรู ้ได้ การที่องค์กรต่างๆมีบุคคลเหล่านี้ อยู่
ก็ จ ะได้เ ปรี ย บเพราะจะสามารถพัฒ นาผลผลิ ต ขององค์ก รได้ม ากและต่ อ เนื่ อ งไม่ มี สิ้ น สุ ด ซึ่ งมี
องค์ประกอบร่ วม ดังนี้
องค์ ประกอบที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้ วิถีเมืองเพชร
ตามหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพีย ง ให้มี ค วามรู ้ ความเข้า ใจ และสามารถปฏิ บ ตั ิ ได้อย่างเป็ น
รู ปธรรม
องค์ ประกอบที่ 2 การจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้ วิถีเมืองเพชร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงการจัดการด้านอานวยความสะดวกหรื อการบริ การพื้นฐาน
องค์ ประกอบที่ 3 การมีส่วนร่ วมของภาคีเครื อข่าย คือ การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมได้กระทา
/ ปฏิ บตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ในลักษณะของสามประสาน ได้แก่ 1) ผูเ้ กี่ ยวข้องกับศูนย์การเรี ยนรู ้ วิถีเมือง
เพชร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผูน้ าท้องถิ่น ประชาชน 2) ผูม้ าศึกษาดูงาน 3) หน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน
องค์ ประกอบที่ 4 การสร้ างองค์ความรู ้ และการเผยแพร่ องค์ความรู ้ ที่เป็ นภู มิปัญญาของ
ท้องถิ่น
องค์ ประกอบที่ 5 การพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู ้ วิถีเมืองเพชร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงมีความพึงพอใจในการจัดการความรู ้ที่เป็ นวิถีของคนเมืองเพชร ที่มีภู มิปัญญาและวัฒนธรรม
เป็ นของตนเอง ในหลักการเศรษฐกิจพอเพียง
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จากองค์ประกอบดังกล่าว แสดงเป็ นแผนภูมิรูปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ดงั แผนภูมิที่ 7
(ร่ าง) รู ปแบบการจัดการศู นย์ การเรี ยนรู้ วถิ ีเมืองเพชร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หลักการ : สร้างการเรี ยนรู้วิถีเมืองเพชร ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พอเพียง
วัตถุประสงค์ : เกิดการจัดการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
การพัฒนารู ปแบบการจัดการศูนย์การ
เรี ยนรุ้วิถีเมืองเพชร ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

PETCH Model

องค์ประกอบของการจัดการศูนย์การเรี ยนรู้วิถีเมืองเพชร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “PETCH MODEL”
1. P = Participation (การมีส่วนร่ วม)
2. E = Economy (เศรษฐกิจ)
3. T = Technology (เทคโนโลยี)
4. C = Community (ชุมชน)
5. H = Human wisdom (เป้ าหมายแห่ งมนุษย์)

การมีส่วน
ร่ วมของ
1.วัด
2.โรงเรี ยน/
มหาวิทยาลัย
3.ชุมชน
4.องค์กร/รัฐ
-ท้องถิ่น

การจัดการศู นย์ การเรียนรู้ ได้ แก่
-การจัดการด้านการมีส่วนร่ วม
-การจัดการด้านการเผยแพร่ องค์ความรู ้
-การจัดการด้านความต้องการของ
ชุมชน
-การจัดการบริ หารการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุม้ ค่า
-การจัดการด้านการอนุรักษ์ประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน
-การจัดการสิ่ งอานวยความสะดวก
ภายในศูนย์การเรี ยนรู้

การพัฒนาให้ ผ้ มู ีส่วนเกีย่ วข้ อง
-ความพึงพอใจ
-ความรับผิดชอบต่อศูนย์การเรี ยนรู ้
-จิตสานึ กต่อชุมชน

แผนภูมิที่ 7 รู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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การวิเคราะห์ สถานการณ์ เพื่อการใช้ รูปแบบ พบว่า ศูนย์การเรี ยนรู ้ วิถีเมืองเพชร ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้ง 16 แห่ ง มีศกั ยภาพและความพร้ อมในการพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู ้ วิถี
เมื องเพชร ตามหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง แต่ มี ปั ญหาในด้า นการจัดการเรี ย นรู ้ และการ
สนับสนุนจากภาครัฐและการปกครองส่ วนท้องถิ่นในด้านการส่ งเสริ มและสนับสนุ น รวมถึงศูนย์การ
เรี ยนรู ้แต่ละแห่ งมีความโดดเด่นในเรื่ ององค์ความรู ้ไม่เหมือนกัน ขณะที่ความต้องการในการเผยแพร่
องค์ความรู ้ ที่เป็ นวิถีชีวิต วัฒนธรรมที่ดีงาม และทรงคุ ณค่าให้กบั ประชาชนในชุ มชนและผูท้ ี่เข้ามา
ศึกษาดูงานได้เรี ยนรู ้ความเป็ นวิถีเมืองเพชร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีอย่างต่อเนื่ อง
เงื่อนไขของการใช้ รูปแบบ “PETCH Model” ที่ได้น้ ีเป็ นเพียงแบบจาลอง ซึ่ งต้องนาไปจัดทา
เป็ นแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) และแผนปฏิ บตั ิการ (Action Plan) เพื่อพัฒนาการจัดการศูนย์การ
เรี ยนรู ้วถิ ีเมือเพชรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดเป็ นรู ปธรรม
3. การรั บรองโดยการตรวจสอบร่ างรู ปแบบการจัดการศู นย์การเรี ยนรู ้ วิถีเมืองเพชร ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากร่ า งรู ป แบบการจัดการศู นย์การเรี ย นรู ้ วิถีเมื องเพชร ตามหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง PETCH Model เป็ นรู ป แบบที่ ผ่า นการตรวจสอบความถู ก เที่ ย วตรงของเนื้ อ หา (Content
Analysis) จากผูท้ รงคุ ณวุฒิ ผูเ้ ชี่ ย วชาญ จานวน 5 ท่ า น แล้วสร้ า งแบบประเมิ นรู ป แบบฯ ส่ ง แบบ
ประเมินให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ จานวน 5 ท่าน ประเมิน ซึ่ งมีรายละเอียดของผลการประเมิน

198
ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นต่อรู ปแบบการจัดการศูนย์
การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยผูท้ รงคุณวุฒิ
(n = 5)
องค์ ประกอบของรู ปแบบการจัดการศูนย์
การเรี ยนรู้ วถิ ีเมืองเพชร
หลักการ
วัตถุประสงค์
1. P : Participation (การมีส่วนร่ วม)
1.1 ผูน้ าชุมชนมีความรู ้ และความเข้าใจความต้องการ
หรื อ สาเหตุ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายในศู น ย์ก ารเรี ย นรู ้
อย่างแท้จริ ง
1.2 สมาชิ ก ในชุ ม ชนได้ เ ข้า มามี ส่ ว นร่ ว มในการ
ทางานของศูนย์การเรี ยนรู ้
1.3 ผูน้ าชุมชนและสมาชิกในชุมชนให้การสนับสนุน
1.4 องค์การและหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน
1.5 มีการสนับสนุนจากภาคเอกชน
2. E : Economy (เศรษฐกิจ)
2.1 ยึ ด หลั ก พอเพี ย ง ความพอประมาณในการ
ประกอบอาชีพ
2.2 สร้างรายได้ให้กบั ครอบครัวและชุมชน
2.3 สร้างงาน สร้างรายได้ บนฐานความรู ้คู่คุณธรรม
2.4 มีเหตุผลในการทางานของศูนย์การเรี ยนรู ้
2.5 มี กิ จกรรมที่ ห ลากหลาย และมี ค วามเป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะตน

4.47
4.28
4.56
4.40

ระดับความคิดเห็น
S.D.
ระดับ ลาดับที่
.27
มาก
1
.45
มาก
2
.167 มากทีส่ ุ ด
2
.548
มาก
2

5.00

.000

มาที่สุด

1

4.20
5.00
4.20
3.76
4.20

.447
.000
.447
.167
.447

มาก
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
มาก

3
1
3
5

3.40
4.80
3.20
3.20

.548
.447
.447
.447

ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

2
1
3
3

X
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ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นต่อรู ปแบบการจัดการศูนย์
การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยผูท้ รงคุณวุฒิ (ต่อ)
(n = 5)
องค์ ประกอบของรู ปแบบการจัดการศูนย์
การเรี ยนรู้ วถิ ีเมืองเพชร
3. T : Technology (เทคโนโลยี)
3.1 มีการเผยแผ่ขอ้ มูลข่าวสารภายในศูนย์การเรี ยนรู ้
ให้บุคคลภายนอกที่สนใจ
3.2 เกิ ด การพัฒ นาระบบปฏิ บ ัติ ก ารในการบริ หาร
จัดการตนเองของศูนย์การเรี ยนรู ้
3.3 มีการเรี ยนรู ้ในประเด็นที่มีความสนใจร่ วมกัน
3.4 เกิ ดความสามารถในการเรี ย นรู ้ แ ก้ไ ขข้อ จ ากัด
ต่างๆที่เกิดขึ้น
4. C : Community (ชุ มชน)
4.1 ชุมชนมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตามแบบวิถีเมืองเพชร
4.2 ประชาชนในชุมชนมีความรัก ความสามัคคี และ
ผูกพันกัน
4.3 มี ก ารรั บ ฟั ง ข้อ เสนอแนะและความต้อ งการ
ภายในชุมชน
4.4 เกิ ดความร่ วมมือร่ วมใจกันในการดาเนิ นงานใน
ศูนย์การเรี ยนรู ้
4.5 มีความไว้วางใจและความเชื่ อมัน่ ระหว่างสมาชิ ก
ในชุมชนกับศูนย์การเรี ยนรู ้
4.6 มีการแลกเปลี่ ยนข้อมูลและให้เกี ยรติซ่ ึ งกันและ
กัน

4.44
4.00

ระดับความคิดเห็น
S.D.
ระดับ ลาดับที่
.219
มาก
3
.707
มาก
3

4.60

.548

มาก

1

4.40
4.60

.548
.548

มาก
มาก

2
1

4.60
4.24

.548
.357

มาทีส่ ุ ด
มาก

1
4

4.80

.447

มากที่สุด

1

3.60

.548

มาก

6

4.60

.548

มากที่สุด

2

4.40

.894

มาก

3

3.80

.447

มาก

5

X
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ตารางที่ 8 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความคิดเห็นต่อรู ปแบบการจัดการศูนย์
การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โดยผูท้ รงคุณวุฒิ (ต่อ)
(n = 5)
องค์ ประกอบของรู ปแบบการจัดการศูนย์
การเรี ยนรู้ วถิ ีเมืองเพชร
5. H = Human wisdom (เป้ าหมายแห่ งมนุษย์ )
5.1 บุคลากรภายในศูนย์การเรี ยนรู ้มีความมุ่งมัน่ และ
อุดมการณ์ที่จะนาความรู ้ และความสามารถของตน
พัฒนาศูนย์การเรี ยนรู ้
5.2 บุคลากรภายในศูนย์เป็ นคนมี ความรอบรู ้ ใ นวิถี
เมืองเพชร
5.3 บุ ค ลากรในศู น ย์ก ารเรี ย นรู ้ มี ก ารถ่ า ยทอดองค์
ความรู ้ให้กบั เยาวชนภายในชุมชน
5.4 สมาชิ กในชุ มชนเห็ นคุ ณค่าและความสาคัญของ
ผูร้ ู ้ในชุมชน
5.5 บุ ค ลากรในศู น ย์ก ารเรี ย นรู ้ มี ส่ ว นช่ ว ยในการ
พัฒนาชุมชน
รวม

4.12
4.20

ระดับความคิดเห็น
S.D.
ระดับ ลาดับที่
.228
มาก
4
.447
มาก
2

4.20

.447

มาก

2

4.00

.707

มาก

3

4.00

.707

มาก

3

4.20

.837

มาก

1

3.92

.780

มาก

X

จากตารางที่ 8 พบว่า ผูเ้ ชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อรู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ี เมือง
เพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยหลักการอยูน่ ระดับมาก (ในภาพรวม อยูใ่ นระดับ
มาก ( X = 3.92, S.D. = 0.780) เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านที่ค่าเฉลี่ ยสู งที่สุด คือ Community ชุ มชน
( X = 4.60, S.D. = 0.548) รองลงมา Participation การมีส่วนร่ วม ( X = 4.56, S.D. = 0.167) และด้าน
ที่ค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ Economy (เศรษฐกิจ) ( X = 3.76, S.D. = 0.167) สามารถพิจารณาเป็ นรายด้าน
ได้ดงั นี้ตามลาดับ(
ด้านชุมชน ภาพรวม ( X = 4.60, S.D. = 0.548) อยูใ่ นระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ข้อพบว่า ข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งที่สุด ได้แก่ ประชาชนในชุ มชนมีความรั ก ความสามัคคี และผูกพันกัน
( X = 4.80, S.D. = 0.447) อยูใ่ นระดับมากที่สุด เกิดความร่ วมมือร่ วมใจกันในการดาเนิ นงานในศูนย์
การเรี ยนรู ้ ( X = 4.60, S.D. = 0.548) อยูใ่ นระดับมากที่สุด ชุ มชนมีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์ภูมิปัญญา
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ท้องถิ่นตามแบบวิถีเมืองเพชร ( X = 4.24, S.D. = 0.357) อยูใ่ นระดับมาก มีความไว้วางใจและความ
เชื่ อมัน่ ระหว่างสมาชิ กในชุ มชนกับศูนย์การเรี ยนรู ้ ( X = 4.40, S.D. = 0.894) อยูใ่ นระดับมาก มีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและให้เกียรติซ่ ึ งกันและกัน ( X = 3.80, S.D. = 0..447) อยูใ่ นระดับมาก และมีการ
รั บ ฟั ง ข้อเสนอแนะและความต้องการภายในชุ ม ชน ( X = 3.60, S.D. = 0.548) อยู่ใ นระดับ มาก
ตามลาดับ
ด้านการมีส่วนร่ วม ภาพรวม ( X = 4.56, S.D. = 0.167) อยูใ่ นระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุด ได้แก่ สมาชิกในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการทางานของ
ศูนย์การเรี ยนรู ้ ( X = 5.00,S.D. = .000) องค์การและหน่ วยงานภาครั ฐให้การสนับสนุ นภาพรวม
( X = 5.00, S.D. = .000) อยูใ่ นระดับมากที่สุด ผูน้ าชุมชนมีความรู ้ และความเข้าใจความต้องการ หรื อ
สาเหตุปัญหาที่เกิ ดขึ้นภายในศูนย์การเรี ยนรู ้ อย่างแท้จริ ง ( X = 4.40, S.D. = 0.548) อยูใ่ นระดับมาก
ผูน้ าชุมชนและสมาชิกในชุมชนให้การสนับสนุนภาพรวม ( X = 4.20, S.D. = .447) อยูใ่ นระดับมาก
และมีการสนับสนุนจากภาคเอกชน ( X = 4.20, S.D. = .447)อยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ
ด้านเทคโนโลยี ภาพรวม ( X = 4.44, S.D. = .219) อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ ยสู งที่สุด ได้แก่ เกิ ดการพัฒนาระบบปฏิ บตั ิการในการบริ หารจัดการตนเองของ
ศูนย์การเรี ยนรู ้( X = 4.60, S.D. = .548) เกิดความสามารถในการเรี ยนรู ้แก้ไขข้อจากัดต่างๆที่เกิดขึ้น(
X = 4.60, S.D. = .548)อยู่ใ นระดับ มากอยู่ใ นระดับ มาก มี ก ารเรี ย นรู ้ ใ นประเด็ น ที่ มี ค วามสนใจ
ร่ วมกัน( X = 4.40, S.D. = .548)อยูใ่ นระดับมาก และมีการเผยแผ่ขอ้ มูลข่าวสารภายในศูนย์การเรี ยนรู ้
ให้บุคคลภายนอกที่สนใจ( X = 4.00, S.D. = .707)อยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ
ด้านเป้ าหมายแห่ งมนุ ษย์ ภาพรวม ( X = 4.12, S.D. = .228) อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งที่ สุ ด ได้แก่ บุ คลากรภายในศู นย์การเรี ยนรู ้ มีค วามมุ่งมัน่ และ
อุดมการณ์ที่จะนาความรู ้ และความสามารถของตนพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู ้( X = 4.20, S.D. = .447)อยู่
ในระดับมาก บุคลากรภายในศูนย์เป็ นคนมีความรอบรู ้ในวิถีเมืองเพชร( X = 4.20, S.D. = .447)อยูใ่ น
ระดับมาก บุคลากรในศูนย์การเรี ยนรู ้ มีส่วนช่ วยในการพัฒนาชุ มชน( X = 4.20, S.D. = .837)อยู่ใน
ระดับมาก บุคลากรในศูนย์การเรี ยนรู ้มีการถ่ายทอดองค์ความรู ้ให้กบั เยาวชนภายในชุมชน( X = 4.00,
S.D. = .707) อยูใ่ นระดับมาก และสมาชิ กในชุ มชนเห็นคุณค่าและความสาคัญของผูร้ ู ้ในชุ มชน( X =
4.00, S.D. = .707)อยูใ่ นระดับมากมาก ตามลาดับ
ด้านเศรษฐกิ จ ภาพรวม ( X = 3.76, S.D. = .167) อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้อ พบว่ า ข้อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง ที่ สุ ด ได้แ ก่ สร้ า งงาน สร้ า งรายได้ บนฐานความรู ้ คู่ คุ ณ ธรรม
( X = 4.80, S.D. = .447)อยู่ในระดับมาก ยึดหลักพอเพียง ความพอประมาณในการประกอบอาชี พ
( X = 4.20, S.D. = .447) อยูใ่ นระดับมาก สร้างรายได้ให้กบั ครอบครัวและชุ มชน ( X = 3.40, S.D. =
.548) อยู่ใ นระดับ ปานกลาง มี เหตุ ผ ลในการท างานของศู นย์ก ารเรี ย นรู ้ ( X = 3.20, S.D. = .447)
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อยูใ่ นระดับปานกลาง มีกิจกรรมที่หลากหลาย และมีความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตน ( X = 3.20, S.D. =
.447) อยูใ่ นระดับปานกลาง ตามลาดับ
ตอนที่ 3 ผลการทดลองรู ปแบบการจัดการเรียนรู้ วถิ ีเมืองเพชร ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การทอดลองใช้รูปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้ วิถีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพียง โดยคัดเลื อกตามเกณฑ์ที่กาหนดได้ ศูนย์การเรี ยนรู ้ ชุมชนบ้านสะพานหิ น ตาบล
ชะอา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญประกอบด้วย ผูน้ าชุมชน ครู พระภิกษุ ประชาชน
ในชุมชน กาหนดขั้นตอนการดาเนิ นการทดลองดังนี้ การอบรมความรู ้ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ของชุมชนนักปฏิบตั ิ ขอนาเสนอในแต่ละประเด็น ดังนี้
1. การจั ด อบรมความรู้ รู ปแบบการจั ด การศู นย์ ก ารเรี ยนรู้ วิถี เมื อ งเพชร ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากข้ อ มู ล พื้ น ฐาน ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ สถิ ติ แ ละข้ อ มู ล การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ด้ ว ย
แบบสอบถามผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ส่วนขาดและนาผลมาจัดลาดับความสาคัญเพื่อขับเคลื่อน การจัดเวที
การจัดการอบรมเพื่อพัฒนาความรู ้ ผูเ้ กี่ ยวข้อง จึงได้กาหนดหัวข้อและจัดทาเอกสารการอบรม “การ
จัดการศู นย์ก ารเรี ย นรู ้ วิถี เ มื อ งเพชร ตามแนวทางปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง” ในวันศุ ก ร์ ที่ 1
กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00-14.00 น. ณ .ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนบ้านสะพานหิน ตาบลชะอา อาเภอชะอา
จังหวัดเพชรบุรีสาหรับเครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม แบบประเมินผลหลัง
การอบรม สาหรับกลุ่มเป้ าหมายในการอบรม ประกอบด้วย ผูน้ าชุ มชน ครู พระภิกษุ ประชาชนใน
ชุมชน ก่อนการอบรมให้ผรู ้ ับการอบรมจัดทาแบบทดสอบก่อนการอบรม (Pre-test) และหลังเสร็ จสิ้ น
การอบรมให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมจัดทาแบบทดสอบหลังการอบรม (Post-test) และประเมินผลหลังการ
อบรมในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ (COPs)
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1.1 การประเมินผลการจัดอบรมการพัฒนารู ปแบบการจัดการศู นย์ การเรี ยนรู้ วิถีเมืองเพชร
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ตารางที่ 9 การประเมินผลการจัดอบรมการพัฒนารู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(n=30)
ลักษณะของกลุ่มทีศ่ ึกษา
จานวน
ร้ อยละ
1. เพศ
ชาย
17
56.70
หญิง
13
43.30
2. อายุ
21-30 ปี
1
3.30
31-40 ปี
12
40.00
41-50 ปี
8
26.70
51-60 ปี
6
20.00
>60 ปี
2
6.70
3. สถานภาพ
โสด
12
40.00
สมรส
18
60.00
4. การศึกษา
ประถมศึกษาหรื อต่ากว่า
4
13.30
มัธยมศึกษาตอนต้น
16
53.30
มัธยมศึกษาตอนปลาย /ป.ว.ช/ป.ว.ส
4
13.30
ปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่า
6
20.0
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ตารางที่ 9 การประเมินผลการจัดอบรมการพัฒนารู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ)
(n=30)
ลักษณะของกลุ่มทีศ่ ึกษา
จานวน
ร้ อยละ
5. ระยะเวลาในการดาเนินงานหรื อมีส่วนเกีย่ วข้ องกับ
ศูนย์ การเรียนรู้ ชุมชน
น้อยกว่า 1 ปี
1
3.30
1-3 ปี
11
36.70
4-6 ปี
12
40.00
7-10 ปี
4
13.30
มากกว่า 10 ปี
2
6.70
จากตารางที่ 9 พบว่า กลุ่มที่ศึกษาส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.70
เพศหญิงจานวน 13 คน คิดเป็ นร้ อยละ 43.30 อายุ 31-40 ปี มากที่สุดจานวน 12 คน คิดเป็ นร้ อยละ
40.00 ส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จานวน 18 คน คิดเป็ นร้อยละ 60.00 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น จานวน 16 คน คิดเป็ นร้อยละ 53.30 และมีระยะเวลาในการดาเนินงานหรื อมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน 4-6 ปี มากที่สุดจานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.00
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ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลผลและลาดับที่ของความคิดเห็นของ
ผูร้ ับการอบรมการพัฒนาการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(n = 30)
ที่
1

ประเด็น
ด้ านความรู้
1.1 ส่ งเสริ มให้คนในชุมชนได้รู้จกั ภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น
1.2 มีการเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างคนใน
ชุมชน
1.3 ชุมชนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาใน
ท้องถิ่น
1.4 มีการสื บทอดความรู ้สู่คนรุ่ นหลัง
1.5 ภายในศูนย์การเรี ยนรู ้มีกระบวนการ
เรี ยนรู ้ในอย่างเป็ นระบบ
1.6 มีผทู ้ ี่สนใจรู ้จกั ศูนย์การเรี ยนรู ้แบบวิถี
เมืองเพชรมากขึ้น
1.7 ชุมชนมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ใน
การวิจยั พัฒนา (ฐานข้อมูล)
รวม

X

S.D.

การแปลผล

ลาดับที่

3.00

.871

ปานกลาง

7

3.53

1.042

มาก

3

3.63

.999

มา

1

3.60
3.30

.894
.915

มาก
ปานกลาง

2
4

3.23

.858

ปานกลาง

6

3.30

.625

ปานกลาง

5

2.83

.874

ปานกลาง

4
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ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลผลและลาดับที่ของความคิดเห็นของ
ผูร้ ับการอบรมการพัฒนาการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ)
(n = 30)
ที่

ประเด็น

2

ด้ านกิจกรรมส่ งเสริมการเรียนรู้
2.1 กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ มีความหลากหลาย
มี ค วามเป็ นเอกลัก ษณ์ เ ฉพาะตนบนฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2 . 2 กิ จ ก ร ร ม ก า ร เ รี ย น รู ้ ที่ แ ส ด ง ถึ ง
เอกลักษณ์ทอ้ งถิ่น
2.3 กิจกรรมการเรี ยนรู ้ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนในท้องถิ่น
2.4 กิจกรรมการเรี ยนรู ้มีแนวโน้มพัฒนาสู่
ความยัง่ ยืน
2.5 กิจกรรมในศูนย์การเรี ยนรู ้ เป็ นการ
สร้างรายได้ภายในครอบครัวอีกทางหนึ่ง
โดยการผลิตไว้กิน ไว้ใช้ เหลือไว้ขาย หรื อ
แลกเปลี่ยนเพื่อนบ้าน
2.6 ศูนย์การเรี ยนรู ้ ส่ งเสริ มให้ชุมชนยึด
หลักการทางานอย่างมีเหตุผล รับฟังความ
คิดเห็นซึ่ งกันและกัน
เฉลีย่
ด้ านเครื อข่ ายและการมีส่วนร่ วมศูนย์ การ
เรียนรู้ ชุมชน
3.1 สมาชิกในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมใน

3

การบริ หารจัดการ และแก้ไขปั ญหาของ
ศูนย์การเรี ยนรู ้

X

S.D.

การแปลผล

ลาดับที่

3.53

.937

มาก

1

3.40

1.003

ปานกลาง

2

3.27

.868

ปานกลาง

3

3.03

.765

ปานกลาง

5

3.27

.828

ปานกลาง

3

3.17

.747

ปานกลาง

4

3.27

.645

ปานกลาง

3

3.23

.810

ปานกลาง

4
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ตารางที่ 10 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลผลและลาดับที่ของความคิดเห็นของ
ผูร้ ับการอบรมการพัฒนาการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ)
(n = 30)
ที่

4

ประเด็น
3.2 ผูน้ าชุมชนและสมาชิกในชุมชนให้
ความร่ วมมือในการทากิจกรรมของศูนย์
การเรี ยนรู ้
3.3 ศูนย์การเรี ยนรู ้ได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ และเอกชน
3.4 การเชื่อมโยงกิจกรรมกับศูนย์การ
เรี ยนรู ้ชุมชนอื่นๆ
3.5 การสร้างเครื อข่ายกิจกรรมภายนอก
ชุมชน
รวม
ด้ านการนาไปใช้ ประโยชน์
4.1 ยึดหลักความพอเพียง และความ
พอประมาณในการประกอบอาชีพ
4.2 บุคลากรภายในศูนย์ เป็ นคนดี มีความรู ้
ความสามารถ
4.3 เกิดความสามารถในการเรี ยนรู ้ปัญหา
แก้ไขข้อจากัดต่างๆที่เกิดขึ้น
4.4 ชุมชนได้อนุรักษ์ สื บสานศิลปะ
วัฒนธรรม และประเพณี
4.5 สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยัง่ ยืน
รวม

การแปลผล
ปานกลาง

ลาดับที่

3.20

S.D.
.761

3.23

.858

ปานกลาง

3

3.53

.937

มาก

2

3.60

.894

มาก

1

3.36

.571

ปานกลาง

2

3.40

1.003

ปานกลาง

3

3.27

.868

ปานกลาง

4

3.23

.858

ปานกลาง

5

3.53

.937

มาก

2

3.60
3.40

.894
.665

มาก
ปานกลาง

1
1

X

5
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จากตารางที่ 10 พบว่า ความคิดเห็นของผูร้ ับการอบรมการพัฒนารู ปแบบการจัดการศูนย์การ
เรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X
= 3.33) สามารถอธิ บายเป็ นรายด้านได้ดงั นี้
ด้านการนาไปใช้ประโยชน์อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.40, S.D 0.665) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ สร้ างรายได้ให้ชุมชนอย่างยัง่ ยืน ( X = 3.60 S.D. 894) รองลงมาคือ ชุ มชนได้
อนุรักษ์ สื บสานศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณี ( X = 3.53, S.D. 0.937) ต่อมาคือ ยึดหลักความพอเพียง และ
ความพอประมาณในการประกอบอาชี พ ( X = 3.40 S.D. 1.003) บุคลากรภายในศูนย์ เป็ นคนดี มี ความรู ้
ความสามารถ ( X = 3.27, S.D. 0.868) และข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยต่ าที่ สุด คื อ เกิ ดความสามารถในการเรี ยนรู ้
ปั ญหาแก้ไขข้อจากัดต่างๆที่เกิดขึ้น ( X = 3.23, S.D. 0.858)
ด้านเครื อข่ายและการมี ส่วนร่ วมศู นย์การเรี ยนรู ้ ชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.36, S.D.
0.571) และเมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคื อ การสร้ า งเครื อข่ า ยกิ จกรรมภายนอก
ชุมชน ( X = 3.60, S.D. 0.894) รองลงมาคือการเชื่ อมโยงกิจกรรมกับศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนอื่นๆ ( X = 3.53,
S.D. 0.937) ต่อมาคือ ศูนย์การเรี ยนรู ้ได้รับการสนับสนุ นจากภาครัฐ และเอกชน ( X = 3.23, S.D. 0.858)
สมาชิ ก ในชุ ม ชนได้เข้า มามี ส่ ว นร่ วมในการบริ หารจัดการ และแก้ไ ขปั ญหาของศู นย์ก ารเรี ย นรู ้
( X = 3.23, S.D. 0.810) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ผูน้ าชุ มชนและสมาชิ กในชุ มชนให้ความร่ วมมือใน
การทากิจกรรมของศูนย์การเรี ยนรู ้ ( X = 3.20, S.D. 0.761)
ด้านกิจกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้อยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.27, S.D. 0.645) และเมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือกิจกรรมการเรี ยนรู ้มีความหลากหลาย มีความเป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะตนบนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ( X = 3.53, S.D. 0.937) รองลงมาคือกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่แสดง
ถึงเอกลักษณ์ทอ้ งถิ่น ( X = 3.40, S.D. 1.003) ต่อมาคือกิจกรรมการเรี ยนรู ้ตอบสนองความต้องการของชุ มชน
ในท้องถิ่น ( X = 3.27, S.D. 0.868) กิ จกรรมในศูนย์การเรี ยนรู ้ เป็ นการสร้ างรายได้ภายในครอบครัวอีก
ทางหนึ่ ง โดยการผลิ ตไว้กิน ไว้ใช้ เหลื อไว้ขาย หรื อแลกเปลี่ ยนเพื่อนบ้าน ( X = 3.27, S.D. 0.828) และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ( X = 3.17, S.D. 0.747)
ด้านความรู ้ อยู่ในระดับปานกลาง ( X = 2.83, S.D. 0.874) และเมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคื อชุ มชนเห็ นคุ ณค่าของภูมิปัญญาในท้องถิ่ น ( X = 3.63, S.D. 0.999) รองลงมาคือ
มีการสื บทอดความรู ้สู่คนรุ่ นหลัง ( X = 3.60, S.D. 0.894) ต่อมาคือ มีการเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างคนในชุ มชน
( X = 3.53, S.D. 1.042) มีกระบวนการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบ ( X = 3.30, S.D. 0.915) ชุ มชนมีความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ในการวิจยั พัฒนา (ฐานข้อมูล) ( X = 3.30, S.D. 0.625) มีผทู ้ ี่สนใจรู ้จกั ศูนย์การเรี ยนรู ้แบบวิถี
เมืองเพชรมากขึ้น ( X = 3.23, S.D. 0.853) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือส่ งเสริ มให้คนในชุ มชนได้รู้จกั
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ( X = 3.00, S.D. 0.871)
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2. เวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้
เวที แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ประกอบไปด้วยภาคความรู ้ โดยภาคความรู ้ ที่ 1-3 เป็ นการบรรยาย
ภาคความรู ้ที่ 4 เป็ นการศึกษาจากวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ (Beat Practice) และการปฏิบตั ิการ (Workshop)
ตารางที่ 11 แสดงกาหนดการดาเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
ภาคความรู้
ภาคความรู ้ที่ 1. แนวคิดวิถีเมืองเพชร
ภาคความรู ้ที่ 2. แนวคิดเรื่ องความพอพียง
ภาคความรู ้ที่ 3. การพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู ้ให้มงั่ คงและยัง่ ยืน
ภาคความรู ้ที่ 4. กรณี ศึกษาจากวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ
การปฏิบตั ิการ (Workshop)
รวม

จานวนชั่วโมง
45 นาที
30 นาที
1.15 ชัว่ โมง
1 ชัว่ โมง
2.30 ชัว่ โมง
6 ชัว่ โมง

จากตารางที่ 11 สามารถสรุ ปผลการการดาเนิ นการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ได้ดงั นี้ การจัด
กิ จกรรมเวทีแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ เพื่อการติดตามผลการดาเนิ นงานตามรู ปแบบการรู ปแบบการจัดการ
ศู นย์การเรี ยนรู ้ วิถีเมื องเพชรตามแนวทางปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง “PECTH” ในรู ปแบบเวที
สาธารณะ มี ผูร้ ่ วมกิ จกรรมกลุ่ ม ศู นย์ก ารจัดการเรี ย นรู ้ บ้านสะพานหิ น จานวน 30 คน ในวันที่ 1
กรกฎาคม 2559 ผูว้ ิจ ัย ท าหน้า ที่ เ ป็ นผูด้ าเนิ น รายการ (Facilitator) โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ศึ ก ษา
ผลการดาเนินงานที่ประสบความสาเร็ จ สามารจาแนกได้ดงั นี้
แนวคิดวิถีเมืองเพชร เป็ นการสื บทอดทางวัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนการประกอบอาชีพ
ที่ สอดคล้องตามภู มิประเทศและทรั พยากรที่ มีอยู่ตามวิถีของชุ มชน ซึ่ ง คุ ณถนอม ภู่เงิ น เล่ าถึ งการ
ประกอบอาชีพ การดารงชีพของพ่อแม่ต้ งั ยังเป็ นเด็กและได้สืบทอดกันต่อมาจนถึงปั จจุบนั ว่า
“ ผมเกิ ดที่ บ้ า นถา้ รงค์ ลื มตาดูโลกมาก็เห็ นพ่ อแม่ ทานา ทาตาลโตนดขายแล้ ว
ชุมชนที่นี่มีความเป็ นอยู่ที่เรี ยบง่ าย ทุกครั วเรื อนมีอาชีพเกี่ยวพันกับต้ นตาลซึ่ งเป็ นวิถี
ของคนเมื องเพชรมายาวนาน แม้ ว่าระยะหลังจะเลิ กทาไปบ้ างแล้ ว แต่ ก็เป็ นงานที่
เกี่ยวกับต้ นตาลอยู่ดี ทาขนมตาล สานใบตาล” (ถนอม ภู่เงิน 1 กรกฎาคม 2559)
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การย้ายถิ่นฐานมีส่วนทาให้วิถีเมืองเพชรเปลี่ยนไปในบางส่ วน แต่สิ่งที่สามารถถ่ายทอดให้
ชนรุ่ นหลังได้รับทราบและถูกต้องผ่านเรื่ องเล่าตามแหล่งโบราณสถานของเมืองเพชร ดังที่ คุณเอื้อม
พร โตภานุรักษ์กุล กล่าวว่า
“ทุกวันนีเ้ มืองเพชรบุรีมีเมืองชายหาดที่ขึน้ ชื่ อในระดับต้ นๆก็คือหาดชะอา ทุกวันนี ้
คนทั่วไปรู้ จักชะอาในนามเมืองพักผ่ อนตากอากาศ อีกด้ านหนึ่ งนับตั้งแต่ โบราณกาล
มาชะอาเป็ นเส้ นทางที่เป็ นจุดสั งเกตการติดต่ อค้ าขายและอพยพย้ ายถิ่น เส้ นทางทวาร
วดี ซึ่ งมีหลักฐานแหล่ งโบราณคดีที่ยังหลงเหลืออยู่ กุศโลบายของบรรพบุรุษในเรื่ อง
ความเชื่ อ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ชุมชนเคารพและไม่ กล้ ามองข้ าม เชื่ อกันว่ าคนเชื ้อสายเขมร ซึ่ ง
อพยพย้ า ยถิ่ น เข้ า มาในพื ้น ที่ ช ะอ าพร้ อมความเชื่ อ ในการไหว้ ผี เ ขมร วั ฒ นธรรม
ประเพณี ซึ่ ง ยัง คงสื บ ทอดมาถึ งปั จจุ บัน ทุ ก มุมมองของชะอามี เรื่ องต่ างๆให้ ค้ นหา
ติดตาม” (เอื้อมพร โตภานุรักษ์กุล 1 กรกฎาคม 2559)
นอกจากนี้ พระศุภชัย ชยวฒฺโฑ ยังกล่าวถึงประวัติศาสตร์ เมืองเพชร ที่สาคัญว่า
“จังหวัดเพชรบุรี เป็ นจังหวัดที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ มีทรั พยากรและ
มรดกทางวัฒ นธรรมที่ มีค วามหลากหลาย แสดงถึ ง เอกลั ก ษณ์ ท้ อ งถิ่ น เช่ นแหล่ ง
โบราณคดี ประวัติศาสตร์ สกุลช่ างเมืองเพชร ประเพณี วิถีชีวิตการเล่ นพืน้ บ้ าน ภาษา
ภูมิปัญญาและอาหารการกิน” (พระศุภชัย ชยวฒฺโฑ 1 กรกฎาคม 2559)
การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง แม้วา่ จะต้องพบกับความล้มเหลวทางด้านการดาเนินชีวติ
เช่นการประกอบอาชี พเกษตรกร และปั ญหาครอบครัวแล้วถึงจะเข้าใจ เข้าถึงการนาแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ก็ตาม จะเห็นได้วา่ การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงนั้นสามารถเป็ นแผนที่นา
ทางชีวติ ได้ ดังที่ คุณเขียน สร้อยสม ได้กล่าวว่า
“ผมหลุดพ้ นจากการเป็ นหนีส้ ิ นได้ เพราะการน้ อมนาเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ ตั้งแต่
ปี 2542 หลังจากชดใช้ หนีส้ ิ นที่เกิ ดจากการทานากุ้งกุลาดาที่ล่มไปเพราะความโลภ
ความไม่ พ อประมาณของตั ว เองผม หลั ง จากนั้ น ก็ท าการเกษตรโดยยึ ด หลั ก ของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่ว่า ทุกสิ่ งทุกอย่ างที่นามาลงทุ น ใช้ วิธีการพึ่งปั จจัยภายในทั้งหมด
ไม่ ต้องไปซื ้อหาจากข้ างนอก ไม่ ต้องเสียค่ าใช้ จ่ายจากการที่เดินทางไปหาปั จจัยจากข้ าง
นอกมา แต่ เป็ นการนาปั จจัยภายในที่มีอยู่มาใช้ หลักการคิ ดของผมก็คือ การน้ อมนา
หลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ” (เขียน สร้อยสม 1 กรกฎาคม 2559)
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บทบาทของศูนย์การเรี ยนรู ้ ที่จะช่วยพัฒนาชุ มชน ในมิติดา้ นการดารงชี พ ตลอดจนการใช้
ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม อย่างคุม้ ค่าผ่านเรื่ องราวต่าง ๆ ที่สืบทอดกันมาโดยปราชญ์ชาวบ้าน
และศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน ตามที่ พระศุภชัย ชยวฒฺโฑ กล่าวถึงศูนย์กลางของชุมชนคือวัดที่
สามารถส่ งเสริ มบทบาทของศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนว่า
“วัดเป็ นศูนย์ กลางของชุมชน ศูนย์ กลางการจัดกิ จกรรมหลายๆอย่ างทั้งที่เป็ น
กิจกรรมทางศาสนา ศาสนพิธี พิธีกรรมต่ าง ๆ การจัดงานตามประเพณี ของไทยเรา เช่ น
ทอดผ้ าป่ า ทอดกฐิ น การทาบุญเนื่ องในโอกาสส าคั ญ งานศพ งานแต่ ง คนที่คิดว่ า
ตัวเองมีเคราะห์ ก็มาเพื่อที่จะเอาเคาะห์ นั้นออก วัดก็ เป็ นผู้ประสาน ส่ งเสริ มสนับสนุน
ให้ กิจกรรม นั้นลุล่วงไปด้ วยดี เราจะเห็ นได้ จากหลายๆ วัดที่ทาหน้ าที่เป็ นสุ ขศาลา
ดูแลรั กษาคนเจ็บป่ วย รวมทั้งเป็ นศูนย์ กลางการพบปะชุมชนของสมาชิ กในชุมชน จัด
สถานที่การเลื อกตั้งก็มี แต่ ที่สาคัญก็คือวัดจะต้ องทาหน้ าที่กากับดูแลการจัดพิ ธีกรรม
ต่ าง ๆ ให้ ถูกต้ อง ซึ่ งพิธีกรรมเหล่ านีต้ ้ องอาศัยผู้มีความรู้ ความชานาญปฏิ บัติจะได้ ไม่
ผิดเพีย้ นไปจากเดิม” (พระศุภชัย ชยวฒฺโฑ 1 กรกฎาคม 2559)
คุณถนอม ภู่เงิน กล่าวถึง การนาหลักธรรมมาใช้ในการเรี ยนรู ้เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวติ
ให้สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่า
“การที่คนในชุมชนหั นมาเรี ยนรู้ วิถีชีวิตเดิมๆที่ขาดหายไป มันสะท้ อนให้ เห็น
ถึงความล้ มเหลวในการใช้ ชีวิตไปผูกไว้ กับการผลิตเพื่ อเงินเป็ นตัวตั้ง ทาให้ เกิ ดวงจร
หนี ส้ ิ น ชี วิ ต ไม่ มีค วามสุ ข หลั ง จากคิ ด ใคร่ ครวญดู แ ล้ ว ก็เ กิ ด แรงบั น ดาลใจที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงสิ่ งที่กาลั งเผชิ ญอยู่ โดยการนาเอาหลักธรรมมาใช้ ในการที่จะเรี ยนรู้ ครั้ ง
ใหม่ โดยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ชีวิต การระดมสมอง มีการสร้ างการเรี ยนรู้
ร่ วมกั น ที่ จะยกระดับ คุ ณ ภาพชี วิ ต มีก ารจั ดการเรื่ องครอบครั ว ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่
เศรษฐกิจในชุมชน บูรณาการความรู้ ท้ องถิ่นกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ อันจะนาไปสู่ การ
สร้ างความหลากหลายทางชีวภาพ มีอาหารพอเพียง มีความอยู่ดีกินดี ไม่ มีหนีส้ ิ น เพิ่ม
รายได้ ให้ ครั วเรื อน สิ่ งเหล่ านีม้ ันคื อบทบาทของศูนย์ การเรี ย นรู้ ทุกที่ ที่จะต้ องทา”
(ถนอม ภู่เงิน 1 กรกฎาคม 2559)
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สามารถสรุ ปได้วา่ แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับวิถีเมืองเพชร การพัฒนาจะต้องดาเนิน
ควบคู่ไปกับ ภูมิปัญญาเป็ นความรู ้ด้ งั เดิมอันประกอบไปด้วยคุณธรรม ซึ่ งสอดคล้องกับวิถีชีวติ ดั้งเดิม
ของชาวบ้าน ไม่ได้แบ่งแยกเป็ นส่ วน ๆ หากแต่ทุกอย่างมีความสัมพันธ์กบั การทามาหาเลี้ยงชี พ การ
ทางานร่ วมกันในชุ มชน การปฏิ บตั ิศาสนา พิธีกรรมและประเพณี ความรู ้ น้ นั จะต้องเป็ นความรู ้ ที่มี
คุณธรรม เมื่อผูค้ นใช้ความรู ้น้ นั เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง คนกับคน คนกับธรรมชาติ และ
คนกับสิ่ งเหนือธรรมชาติ ความรู ้เหล่านี้เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวติ เป็ นแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบตั ิ
ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิ กของครอบครั ว ความสัมพันธ์กบั คนอื่น ความสัมพันธ์ กบั ผู ้
ล่วงลับไปแล้ว กับสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ และกับธรรมชาติ เช่ นเวลาคนเพชรจะทานาเวลาจะไถคลาด ก็จะทา
กระทง 9 ใบ ใส่ ขนมกระทงละอย่าง เพื่อเป็ นเครื่ องบัตรพลี หรื อการเซ่ นสังเวย จุดธู ปเทียนบูชาบอก
กล่าว และ “ขอน้ าขอข้าว” การไถคลาดเชื่ อว่าจะต้องเดิ นตามเกล็ดพญานาค หรื อเวียนซ้ายก่อนสาม
รอบ แล้วปลดไถหรื อแอกวางนอนลงเป็ นการเอาฤกษ์เอาชัย เป็ นต้น ซึ่ งในปั จจุบนั การทามาหากิ น
เปลี่ยนจากการทาเพื่อยังชีพไปเป็ นการผลิตเพื่อการขาย ผูค้ นต้องการเงินเพื่ อซื้ อเครื่ องบริ โภคต่าง ๆ
ทาให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไป ทรัพยากรต่างๆก็เริ่ มหมดไป สถานการณ์เช่นนี้ทาให้ผนู ้ าการพัฒนาหลาย
คนที่ มี บ ทบาทสาคัญในระดับ จัง หวัด ระดับภาค และระดับประเทศ เริ่ ม เห็ นความส าคัญของภู มิ
ปั ญญาชาวบ้าน หน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุ น และการส่ งเสริ มให้มีการอนุ รักษ์
ฟื้ นฟู ประยุกต์ และค้นคิดสิ่ งใหม่ ความรู ้ใหม่เพื่อประโยชน์สุขของสังคม ความรู ้เรื่ องทามาหากินของ
คนเมืองเพชรมีอยูม่ าก เช่นการทาไร่ ทานา การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การจับปลา จับสัตว์ การทอผ้า
ซึ่ งเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของไททรงดา มีลวดลายที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อและความคิดของ
ชาวบ้า น การปั้ นปู น หรื อศิ ล ปะปู นปั้ น การแทงหยวก จะพบได้จากวัดวาอารามโบราณสถาน
พิพิธภัณฑ์ในจังหวัดเพชรบุรี
3. การเปรียบเทียบความรู้ การอบรมก่ อนและหลังการอบรม
การเปรี ยบเที ย บความรู ้ การอบรมก่ อนและหลังการอบรมเกี่ ย วกับการจัดการศู นย์ก าร
เรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก่อนการอบรมให้ผรู ้ ับการอบรมจัดทา
แบบทดสอบก่ อ นการอบรม (Pre-test) และหลัง เสร็ จ สิ้ น การอบรมให้ ผู เ้ ข้า รั บ การอบรมจัด ท า
แบบทดสอบหลังการอบรม (Post-test) ดังตารางที่ 12
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ตารางที่ 12 เปรี ยบเทียบความรู ้การอบรมก่อนและหลังการอบรมเกี่ยวกับการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วิถี
เมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การทดสอบ
ก่อนการอบรม
หลังการอบรม

n คะแนนเต็ม
30
15
30
15

X

10.72
13.14

S.D.
1.002
0.765

ร้ อยละ
71.47
87.60

การแปลผล
ปานกลาง
มาก

df

t

Sig

29

18.246* .000

* นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 12 พบว่า คะแนนก่อนการอบรม (Pre-test) มีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ( X = 10.72, S.D. = 1.002) (71.47 %) และหลังการอบรมได้ทดสอบหลังการอบรม (Posttest) มีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก = 13.14 ( X = 13.14, S.D. = .765) (87.60 %) จากคะแนนเต็ม 15
คะแนน ส่ วนผลการเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนการอบรมและหลังการอบรมด้วย t-test แบบ dependent
ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05 พบว่า เมื่อทดสอบสถิติที พบว่า t = 18.246, Sig = 0.00 แสดงให้เห็น
ว่าคะแนนก่อนการและหลังการอบรมเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 4 ผลการพัฒนา (Development: D2) การประเมินผล (Evaluation: E) เป็ นการประเมินผลและ
ปรับปรุ ง (Evaluation: E) ในประเด็นรู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้ วิถีเมืองเพชร ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากการดาเนินการวิจยั “PETCH Model” ในการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วิถีเองเพชรมาระยะ
หนึ่ ง (4 เดื อน) ผูว้ ิจยั จึ งได้ประเมิ นผลและปรั บปรุ ง ด้วยการใช้เครื่ องมื อการสนทนากลุ่ ม (Focus
Group Discussion) ผูเ้ กี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิ งสร้างสรรค์ที่มีต่อรู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้
วิถีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนบ้านสะพานหิ น
ตาบลชะอา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ พระ ผูน้ าชุมชน ปราชญ์ ครู และประชาชน รวมทั้งสิ้ น
30 คน ใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ส่ วนการประเมินและปรับปรุ งการจัดการศูนย์
การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการสนทนากลุ่มผูเ้ กี่ยวข้องกับ
การจัดการศู นย์การเรี ยนรู ้ วิถีเมื องเพชร พบว่า รู ปแบบ “PETCH Model” มีความเหมาะสมในการ
นาไปใช้ มีองค์ประกอบย่อย ได้แก่
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1. P: Participation (การมีส่วนร่ วม) หมายถึง การกระจายโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้รับรู ้
ร่ วมคิด ร่ วมกันตัดสิ นใจ ร่ วมกันรับผิดชอบ และร่ วมกันตรวจสอบ หากประชาชนในชุ มชนมีส่วน
ร่ วมตั้งแต่กระบวนการตัดสิ นใจในการดาเนิ นกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์การเรี ยนรู ้ ก็จะทาให้การดาเนิน
กิจกรรมต่างๆภายในศูนย์การเรี ยนรู ้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในท้องถิ่นมากที่สุด
2. E: Economy (เศรษฐกิจ) หมายถึงแนวทางการปฏิบตั ิโดยยึดหลัก ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล การสร้างภูมิคุม้ กันที่ดีในตัว บนพื้นฐานความรู ้และคุณธรรม
3. T: Technology (การนาเอาหลักวิทยาศาสตร์ มาปฏิบตั ิ) หมายถึง การผสมผสานทรัพยากรใน
ชุ มชน ภูมิปัญญา ทุนศักยภาพของชุ มชน และท้องถิ่น เข้ากับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา
ระบบปฏิบตั ิการ และการบริ หารจัดการตนเองของศูนย์ ให้ศูนย์การเรี ยนรู ้และสมาชิกของศูนย์รวมตัว
กันในประเด็นที่มีความสนใจร่ วมกัน ให้มีความสามารถในการปฏิบตั ิและเรี ยนรู ้แก้ไขปั ญหาข้อจากัด
ต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. C: Community (ชุ มชน) หมายถึ ง อาณาบริ เวณแห่ งหนึ่ งที่มีผูค้ นอาศัยอยู่มาอย่างยาวนาน มี
ความรั กความผูกพันต่อสถานที่ แห่ งนี้ มี จารี ต ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่ อ ความคิดเห็ น ไปใน
ทิศทางเดียวกัน ใช้สถานที่สาธารณะ สถาบันต่างๆร่ วมกัน สามารถร่ วมแรงร่ วมใจกันทากิจกรรมอัน
ใดอันหนึ่งได้เป็ นผลสาเร็ จ
5. H: Human wisdom (เป้ าหมายแห่ งมนุ ษย์) หมายถึ ง คุ ณค่าของคนหรื อบุคลากรในศูนย์การ
เรี ยนรู ้ อันได้แก่ ความรู ้ ความสามารถ ความดีงามต่างๆ ที่สั่งสมอยูใ่ นตัวบุคคลภายในศูนย์การเรี ยนรู ้
โดยความรู ้ ความสามารถ และความดีงามเหล่านี้ เป็ นคุณค่าที่สามารถที่จะนามาเพิ่มคุณค่า ให้กบั ศูนย์
การเรี ยนรู ้ได้ การที่องค์กรต่างๆมีบุคคลเหล่านี้ อยู่ ก็จะได้เปรี ยบเพราะจะสามารถพัฒนาผลผลิตของ
องค์ได้มากและต่อเนื่องไม่มีสิ้นสุ ด
การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในชุ มชนที่มีต่อรู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้
วิถีเมืองเพชร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนเป็ นฐานการเรี ยนรู ้
วิถี เมื องเพชร ตามแนวทางปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง โดยการสอบถามความพึ ง พอใจของ
ประชาชนที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างในชุมชนสะพานหิ นที่เข้าร่ วมกิจกรรมด้วยการสุ่ มตัวอย่างง่าย จานวน 30
คน ได้รับแบบสอบถามคืนมา ร้อยละ 100
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ตารางที่ 13 การประเมินผลความพึงพอใจต่อรู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ลักษณะของกลุ่มทีศ่ ึกษา

จานวน

(n=30)
ร้ อยละ

1. เพศ
ชาย
หญิง

19
11

63.30
36.70

1
11
6
10
1

3.30
36.70
20.00
33.30
3.30

11
16
3

36.70
53.30
10.00

4
15
3
4

13.30
50.00
10.00
13.30

2. อายุ
21-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
>60 ปี
3. สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่
4. การศึกษา
ประถมศึกษาหรื อต่ากว่า
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย /ป.ว.ช/ป.ว.ส
ปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่า

จากตารางที่ 13 พบว่า กลุ่มที่ศึกษาส่ วนใหญ่เป็ นชาย จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 63.30 มี
อายุ 31-40 ปี จานวน 11 คนคิดเป็ นร้อยละ 36.70 มีสถานภาพ สมรสมากที่สุด จานวน 16 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 53.30 มีระดับการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มากที่สุดจานวน 15 คนคิดเป็ นร้อยละ 50.00
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ตารางที่ 14 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลผลและลาดับที่ของความความพึงพอใจต่อ
รู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
(n = 30)
ประเด็นความพึงพอใจ
1. ด้ านการเสริมสร้ างแรงจูงใจในการพัฒนา
ศูนย์
1.1 สร้างความตระหนักให้ชุมชนเห็น
ความสาคัญของศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมือง
เพชร
1.2 การเสริ มสร้างให้คนในชุมชนพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
1.3 การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และช่วยเหลือกัน
ของคนในชุมชน
1.4 การให้คาปรึ กษาและแนะนาจาก
ประธานศูนย์และปราชญ์ชาวบ้าน
1.5 ภายในศูนย์การเรี ยนรู ้มีกระบวนการ
เรี ยนรู ้ในอย่างเป็ นระบบ
1.6 การจัดการเรี ยนรู ้ภายในศูนย์เพื่อให้
ชุมชนเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
1.7 ชุมชนมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ใน
การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของตนเอง
รวม

X

S.D.

ระดับความพึงพอใจ ลาดับที่

3.50

1.009

มาก

6

3.47

.973

ปานกลาง

7

3.80

.887

มาก

2

3.73

.828

มาก

4

3.90

.885

มาก

1

3.77

.898

มาก

3

3.70

.702

มาก

5

3.30

.625

ปานกลาง

2
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ตารางที่ 14 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลผลและลาดับที่ของความความพึงพอใจต่อ
รู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ)
(n = 30)
ประเด็นความพึงพอใจ
2. ด้ านกิจกรรมในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
2.1 ท่านมี ความพึงพอใจที่ มีส่วนร่ วมการ
จัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการในครั้งนี้
2.2 การอบรมเชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารในครั้ งนี้ มี
ความเข้า ใจในเนื้ อ หาและสามารถน าไป
ปฏิบตั ิเองได้ในชีวติ ประจาวัน
2.3 กิจกรรมของศูนย์ตอบสนองความ
ต้องการของคนในชุมชนอย่างแท้จริ ง
2.4 ศูนย์การเรี ยนรู ้มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู ้
2.5 กิจกรรมในการอบรมการถ่ายทอด
ความรู ้สามารถนาไปสู่ การพัฒนาได้
2.6 การอบรมในครั้งนี้ทาให้เกิดความ
เข้าใจและสามารถปฏิบตั ิได้ดว้ นตนเอง
2.7 การอบรมปฏิบตั ิการในครั้งนี้
สอดคล้องกับแนวทางการ ดารงชีพของ
ตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
รวม
3. ด้ านบรรยากาศจาการอบรม
เชิงปฏิบัติการ
3.1 มีการกระตุน้ ให้ติดตามเนื้อหาความ
รู ้อยูเ่ สมอเกิดการพัฒนาศักยภาพในการ
เรี ยนรู ้

X

S.D.

ระดับความพึงพอใจ ลาดับที่

3.90

.759

มาก

1

3.90

.885

มาก

2

3.57

.898

มาก

5

3.67

.844

มาก

4

3.37

.850

ปานกลาง

7

3.53

.819

มาก

6

3.73

.868

มาก

3

3.27

.637

ปานกลาง

3

3.20

.761

ปานกลาง

2
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ตารางที่ 14 ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลผลและลาดับที่ของความความพึงพอใจต่อ
รู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (ต่อ)
(n = 30)
ประเด็นความพึงพอใจ
3.2 การอบรมปฏิ บตั ิการในครั้งนี้ ได้ลงมือ
ปฏิบตั ิจริ ง โดยผูเ้ ข้าอบรมช่วยเหลือร่ วมมือ
ซึ่ งกับและกัน
3.3 การอบรมเชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารในครั้ งนี้ ได้
เสี ยเวลาในการเรี ยนรู ้นอ้ ยลง
3.4 การอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การในครั้ งนี้ ท่าน
สามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
3.5 การอบรมเชิ งปฏิบตั ิการในครั้งนี้ ทาให้
ท่านได้เรี ยนรู ้อยูต่ ลอดเวลา
3.6 ช่ ว งระยะเวลาในการอบรมมี ค วาม
เหมาะสม
รวม
4. ด้ านประโยชน์ จากการอบรม
4.1 การอบรมเชิ งปฏิบตั ิการในครั้งนี้ ทาให้
สามารถแก้ไขปั ญหาได้ตรงประเด็น
4.2 การอบรมเชิ ง ปฏิ บ ั ติ ก ารในครั้ งนี้
สามารถคิ ดและแก้ไขปั ญหาด้วยแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง
4.3 การอบรมในครั้งนี้ได้รับความรู ้จากการ
ฟั งแล ะ ก ารปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ แน ว ท า ง
เศรษฐกิจพอเพียง
รวม

3.03

S.D.
.765

3.03

.765

ปานกลาง

4

3.03

.765

ปานกลาง

4

3.60

.894

มาก

1

3.18

.633

ปานกลาง

3

3.20

.761

ปานกลาง

4

3.30

.915

ปานกลาง

1

3.23

.858

ปานกลาง

2

3.03

.765

ปานกลาง

3

3.63

.999

มาก

1

X

ระดับความพึงพอใจ ลาดับที่
ปานกลาง
4
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จากตารางที่ 14 พบว่า ความพึงพอใจของผูร้ ับการอบรมการพัฒนารู ปแบบการจัดการศูนย์
การเรี ยนรู ้ วิถีเมื องเพชร ตามแนวทางปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพีย งโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก
( X = 3.74, S.D. 0.868) สามารถอธิ บายเป็ นรายด้านได้ดงั นี้
ด้านประโยชน์จากการอบรมอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.63, S.D. 0.999) และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคื อการอบรมเชิ ง ปฏิ บ ัติก ารในครั้ งนี้ ท าให้ส ามารถแก้ไ ขปั ญหาได้ต รง
ประเด็น ( X = 3.30, S.D. 0.915) รองลงมาคือการอบรมเชิงปฏิบตั ิการในครั้งนี้สามารถคิดและแก้ไขปั ญหา
ด้วยแนวทางเศรษฐกิ จพอเพียง ( X = 3.23, S.D. 0.858) ต่อมาคือการอบรมในครั้งนี้ ได้รับความรู ้จากการ
ฟังและการปฏิบตั ิเกี่ยวกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ( X = 3.03, S.D. 0.765)
ด้านการเสริ มสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาศูนย์อยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.30, S.D. 0.625) และเมื่อ
พิ จ ารณาเป็ นรายข้อ พบว่า ข้อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ ภายในศู น ย์ก ารเรี ย นรู ้ มี ก ระบวนการเรี ย นรู ้
อย่า งเป็ นระบบ ( X = 3.90, S.D. 0.885) รองลงมาคือการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ และช่ วยเหลื อกันของคน
ในชุมชน ( X = 3.80, S.D. 0.887) ต่อมาคือ การจัดการเรี ยนรู ้ ภายในศูนย์เพื่อให้ชุมชนเกิ ดการเรี ยนรู ้ ด้วย
ตนเอง ( X = 3.77, S.D. 0.898) และการให้คาปรึ กษาและแนะนาจากประธานศูนย์และปราชญ์ชาวบ้าน
( X = 3.73, S.D 0.828) ชุมชนมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ( X = 3.70,
S.D. 0.702) สร้างความตระหนักให้ชุมชนเห็นความสาคัญของศูนย์การเรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชร ( X = 3.50,
S.D. 1.009) การเสริ มสร้างให้คนในชุมชนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่ อง ( X = 3.47, S.D. 0.973)
ด้านบรรยากาศในการอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การอยู่ในระดับมาก ( X = 3.20, S.D. 0.716) และเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือการอบรมเชิ งปฏิ บตั ิการในครั้งนี้ ทาให้ท่านได้เรี ยน
รู ้อยูต่ ลอดเวลา ( X = 3.60, S.D. 0.894) รองลงมาคือ มีการกระตุน้ ให้ติดตามเนื้ อหาความรู ้อยูเ่ สมอเกิ ดการ
พัฒนาศักยภาพในการเรี ยนรู ้ ( X = 3.20, S.D. 0.761) ต่อมาคือการอบรมปฏิบตั ิการในครั้งนี้ ได้ลงมือปฏิบตั ิ
จริ ง โดยผูเ้ ข้าอบรมช่ วยเหลื อร่ วมมือซึ่ งกับและกัน ( X = 3.30, S.D. 0.765) การอบรมเชิ งปฏิบตั ิการใน
ครั้ งนี้ ได้เสี ยเวลาในการเรี ยนรู ้ น้อยลง ( X = 3.30, S.D. 0.765) การอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การในครั้ ง นี้ ท่ า น
สามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง ( X = 3.30, S.D. 0.765) และข้อที่มีค่าเฉลี่ ยต่ าที่สุด คือช่ วงระยะเวลาในการ
อบรมมีความเหมาะสม ( X = 3.18, S.D. 0.633)
ด้านกิจกรรมจาการอบรมเชิ งปฏิบตั ิการอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.27, S.D. 0.637) และเมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ท่านมีความพึงพอใจที่มีส่วนร่ วมการจัดอบรมเชิ งปฏิบตั ิการใน
ครั้ งนี้ ( X = 3.90, S.D. 0.637) ท่านมี ความพึงพอใจที่ มีส่วนร่ วมการจัดอบรมเชิ ง ปฏิ บ ตั ิ การในครั้ งนี้
( X = 3.90, S.D 0.759) ต่อมาคื อ การให้ค าปรึ ก ษาและแนะนาจากประธานศู นย์และปราชญ์ชาวบ้าน
( X = 3.73, S.D. 0.868) และกิ จกรรมของศู นย์ตอบสนองความต้องการของคนในชุ มชนอย่า งแท้จ ริ ง
( X = 3.57, S.D. 0.898) และการอบรมในครั้งนี้ทาให้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบตั ิได้ดว้ นตนเอง ( X = 3.53,
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S.D. 0.819) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือการอบรมปฏิ บตั ิการในครั้งนี้ สอดคล้องกับแนวทางการ ดารงชี พ
ของตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ( X = 3.37, S.D. 0.850)
2. ผลการถอดบทเรี ยนการจัดการศู นย์ การเรี ยนรู้ วิถีเมื องเพชร ตามแนวทางปรั ชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
การดาเนินการวิจยั ที่ได้ศึกษารู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชร ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง หลังจากได้มีการศึกษาเบื้องต้น (Pilot Study) และเตรี ยมชุ มชนมาใน
ช่วงหนึ่ ง การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ของชุ มชนนักปฏิบตั ิ และการจัดเวทีเสวนาในพื้นที่การวิจยั ใน
วันที่ 10 กันยายน 2559 ณ ศูนย์การเรี ยนบ้านสะพานหิ น ผูเ้ ข้าร่ วมกิ จกรรมจานวน 15 คนผูว้ ิจยั ได้
กาหนดกรอบในการถอดบทเรี ยน เพื่อให้เห็นบทเรี ยนในรู ปแบบฯ ดังนี้
1. การมีส่วนร่ วม (Participation)
การมีส่วนร่ วมในการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพี ย ง ประธานศู นย์หรื อปราชญ์ช าวบ้า นจะต้องมี จิตใจที่ ก ว้างขวางและมี ค วามเสี ย สละในสิ่ ง
เล็กๆน้อยๆ แต่ในบางครั้งด้วยอุปนิ สัยใจคอของคนที่ไม่เหมือนกัน คนที่มีความโลภอยากจะได้ของ
ผูอ้ ื่นก็มีอยูม่ าก ดังนั้นถึงการมีส่วนร่ วมจะต้องมีการเสี ยสละ แต่ก็ตอ้ งมีการบริ หารจัดการตรงนี้ ด้วย
เพื่อป้ องกันความเสี ยหายที่จะเกิ ดขึ้นกับทรัพยากรของศูนย์การเรี ยนรู ้ โดยคุ ณเขียน สร้ อยสม ได้ให้
ข้อมูลในการเสวนาในครั้งนี่วา่
“ผู้บ ริ หารเองต้ องมีค วามซื่ อสั ตย์ สุ จริ ตไม่ เห็ นแก่ ประโยชน์ ส่ วนตน ส าคั ญเท่ า
ประโยชน์ ส่วนรวม แล้ วคุณจะต้ องรู้ จักการให้ และเสียสละเพื่อประโยชน์ ของส่ วนรวม
ด้ วย บางครั้ งผมทางาน มีคนมาประชุม ดูงาน ผมหมดไปแล้ ว ค่ ากาแฟอะไรต่ อมิ อะไร
มะนาวปลูกไว้ พวกที่มาศึ กษาดูงานก็เก็บใส่ กระเป๋ าไป ของอะไรที่กินได้ ก็เด็ดกินจน
หมด ถ้ าเราไม่ ร้ ู จักการให้ ตรงนีค้ ุณ เป็ นศูนย์ การเรี ยนรู้ ไม่ ได้ ”
(เขียน สร้อยสม 10 กันยายน 2559)
หน่วยงานภาครัฐมีหน้าที่ช่วยเหลือศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนโดยหน้าที่หลายๆหน่วยงาน แต่ใน
บางครั้ง เจ้าหน้าที่ในหน่ วยงานของรัฐก็ตอ้ งลงมาศึกษาเรี ยนรู ้ จากปราชญ์ภายในท้องถิ่ นเหมือนกัน
คือเป็ นการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน เจ้าหน้าที่อาจมีความรู ้แค่ในภาคทฤษฏี แต่ยงั ขาดทักษะใน
ด้านการปฏิบตั ิ ซึ่ งคุณสารอง แตงพลับ ได้ให้ขอ้ มูลในการเสวนาไว้วา่
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“ศูนย์ ของผมเป็ นศูนย์ หลักของจังหวัดเพชรบุรีมีเจ้ าหน้ าที่จาก ก.ป.ร. และศูนย์ ห้วย
ทรายมาสนับสนุนดูแลตลอด หน่ วยงานทางการเกษตรทุกศูนย์ มาหาความรู้ จากผม ที่
น่ าแปลกทั้งๆที่เค้ าเป็ นหน่ วยงานราชการที่รับผิดชอบทางการเกษตร แต่ ต้องให้ ผมมา
อบรมให้ ตลอด เขาใช้ แต่ ภาคทฤษฏีอย่ างเดียว ไม่ เคยได้ ปฏิ บัติ ปลูกพื ชผักก็ปลูกไม่
เป็ น ได้ แต่ อ่านในหนังสื อแล้ วก็มาบรรยายให้ เกษตรกรฟั ง หากเขาไม่ ปฏิ บัติอะไรเลย
เขาก็จะไม่ ร้ ู เรื่ องอะไรเลยทั้งฟื ้ นดิน ดายหญ้ า ต้ องทาหมดทุกอย่ าง ทานาก็ให้ ทานา ที่
สุ พรรณก็มาอยู่สองอาทิ ตย์ มาฝึ กอบรมเกี่ยวกับการทานา ปั กดา แล้ วก็กลับไป พอได้
เวลาก็กลับมาเกี่ยว มีแม้ แต่ เด็กผู้หญิงเป็ นลูกเกษตรกรก็อบรมกับผม อย่ างว่ าเด็กที่จบ
มาทางด้ านการเกษตรก็ไม่ ได้ กลับภูมิลาเนาของตนเอง เพื่อช่ วยครอบครั วสานต่ ออาชีพ
จบมาก็เข้ าโรงงาน ทางานบริ ษัทขายยาขายปุ๋ ยเคมีของเอกชน คนทาการเกษตรจะหมด
ไปเรื่ อยๆ ต่ อไปจะมีแต่ เวียดนาม และญี่ปุ่นที่อาชี พทาการเกษตรที่เฟื่ องฟู ” (สารอง
แตงพลับ 10 กันยายน 2559)
การมีส่วนร่ วมของภาคเอกชนก็มีส่วนสาคัญไม่น้อยในการพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนวิถี
เมืองเพชร ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนื่ องจากภาคเอกชนบางองค์กรมีศกั ยภาพใน
ด้านเทคโนโลยี เช่นปลาสายพันธุ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นแล้วนามามอบให้ทางศูนย์เพื่อเพาะเลี้ ยง
ขยายพันธุ์ โดยคุณเชิด เหมือนจันทร์ ได้ให้ขอ้ มูลในการเสวนาตรงนี้ไว้วา่
“ก็เรื่ องผสมพันธุ์ ปลาสายพันธุ์ ใหม่ ๆ ยังไม่ สาเร็ จเพราะว่ านา้ น้ อย อุปสรรคของ
การดาเนินงานในศูนย์ ของผมคือ นา้ ไม่ ค่อยพอใช้ ผมได้ ความรู้ ด้ านการเลีย้ งปลานี่มา
จากศูนย์ การศึกษาห้ วยทราย ตลอดจนบ่ อปลา พันธุ์ปลาทางศูนย์ เขาเป็ นผู้จัดหามาให้
หมด นอกจากนั้นก็มีหน่ วยงานภาครั ฐบางหน่ วยงาน กับเอกชนก็ให้ ความร่ วมมือและ
ความช่ วยเหลือมาบ้ างเหมือนกัน” (เชิด เหมือนจันทร์ 10 กันยายน 2559)
การมีส่วนร่ วมขององค์กรภาคประชาชน ก็มีส่วนสร้างประสิ ทธิ ภาพในการทางาน ของศูนย์
การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ งการมีส่วนร่ วมในระดับภาคีภาค
ประชาชน ทาให้เกิดความเข้าใจในการสื บสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่ งคุณเอื้อมพร โตภานุรักษ์กุล ได้ให้
ข้อมูลในการเสวนาถอดบทเรี ยนไว้วา่
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“ถ้ าพูดถึงเรื่ องการมีส่วนร่ วมแล้ วเราค่ อนข้ างที่จะโชคดี เรามีการเชื่ อมโยงคนทุก
ระดับ ทุกองค์ กร ส่ งผลให้ เกิ ดความเข้ าใจกั นมากขึ ้น นาไปสู่ การทางานเพื่ อสั งคม
ร่ วมกันได้ อย่ างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยเฉพาะชาวบ้ านในชุมชนได้ ให้ ความร่ วมไม้ ร่วมมือ
เป็ นอย่ า งดีใ นทุ ก ๆครั้ ง ที่ อ อกปากหรื อชั ก ชวน จะเห็ นได้ จากการจั ดการงานเรื่ อง
“ตานานเมล็ดข้ า ว” ซึ่ ง การท่ องเที่ ย วแห่ งประเทศไทย (ททท.) จั ดขึ ้นเมื่ อวันที่ 31
สิ งหาคม 2556 หรื อเมื่ อสามปี ที่ผ่านมาแล้ ว ที่บ้านชะอาน และวัดชะอาคีรี ซึ่ งงานนี ้
กลุ่มบ้ านชะอานร่ วมมื อกับเครื อข่ าย โดยได้ รับการสนับสนุนจากชุ มชน หน่ วยงาน
ภาครั ฐและเอกชน จัดกิจกรรมสื บสานภูมิปัญญาชาวเมืองชะอาโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
พัฒนาแหล่ งเรี ยนรู้ ที่จะเสริ มสร้ างแรงบันดาลใจให้ เด็กๆเยาวชน และรชุมชนให้ สนใจ
เรี ยนรู้ วัฒนธรรมวิถีชีวิตในชุมชนตนเอง เป็ นการสร้ างคนต้ นแบบ3ดี คื อ พืน้ ที่ดี สื่ อดี
และภูมิดี” (เอื้อมพร โตภานุรักษ์กุล 10 กันยายน 2559)
ศูนย์การเรี ยนรู ้ วิถีเมืองเพชรในบางศูนย์ได้รับความร่ วมมือจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น
เป็ นอย่างดี และได้รับความร่ วมมือจากเครื อข่ายเทศบาลเมืองทัว่ จากทัว่ ประเทศ ในการทากิ จกรรม
ต่างๆที่ ทางศู นย์จดั ขึ้ น คุ ณผันนภา หอมเหมื อน ประธานศู นย์การเรี ยนรู ้ ชุมชนบ้านสะพานหิ น ได้
กล่าวในการเสวนาในครั้งนี้วา่
“สาหรั บศูนย์ การเรี ยนรู้ บ้ านสะพานหิ นทีนี่เราก็ได้ รับการช่ วยเหลื อจากหลายภาค
ส่ วน โดยเฉพาะเทศบาลชะอาที่ใ ห้ ความอนุเคราะห์ ซื ้ อสร้ างศูนย์ ก ารเรี ย นรู้ แห่ งนี ้
ขึน้ มาเพื่อเป็ นแหล่ งศึกษาเรี ยนรู้ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น และไม่ เพียงแต่ เทศบาลเมืองชะอา
เท่ า นั้น เครื อข่ า ยสมาชิ ก เทศบาลเมื องทั่ วประเทศก็ไ ด้ ใ ห้ ความร่ วมมื อ เป็ นอย่ า งดี
เช่ นกัน และที่สาคัญชาวบ้ านชุมชนสะพานหิ นน่ ารั กมาก ให้ ความร่ วมมือทุกๆงานที่มี
กิจกรรมจัดขึน้ ให้ ความคิดเห็น ติชม การทางานของศูนย์ มาโดยตลอด”
(ผันนภา หอมเหมือน 10 กันยายน 2559)
สรุ ปได้วา่ ภาครัฐ ภาคเอกชน หรื อว่าองค์กรภาคประชาชน ล้วนมีส่วนสาคัญในการผลักดันให้
การพัฒนารู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชร ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เดินหน้า
พัฒนาการบริ หารจัดการ และการเผยแพร่ องค์ความรู ้สู่ชุมชนให้ดาเนินงานต่อไปอย่างยัง่ ยืนและมัน่ คง
สื บไป
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2. Economy (เศรษฐกิจ)
การจัด การศู น ย์ก ารเรี ย นรู ้ วิ ถี เ มื อ งเพชร ตามแนวทางปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
มีแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างรู ้คุณค่า และใช้ปริ มาณแต่นอ้ ยที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ เช่นลุงสารอง แตง
พลับ ไม่ใช้สารเคมี แต่ใช้วธิ ี การทางธรรมชาติมาช่วยในการทาการเกษตร โดยคุณสารอง แตงพลับ ได้
ให้ขอ้ มูลในการเสวนาถอดบทเรี ยนตรงนี้ไว้วา่
“หลักการทางานของที่นี่ไม่ ใช้ สารเคมี ใช้ ปุ๋ยหมักธรรมชาติ แทน แบบการเกษตร
ทฤษฎีใ หม่ เน้ น ท าเพื่ อ การบริ โภค ที่ เ หลื อ ก็ข าย มีทั้ ง การปลู ก พื ช และเลี ย้ งสั ต ว์
ผสมผสานกั น ไป โดยที่ นี่ มีผ มเป็ นผู้ด าเนิ น งานศู น ย์ มีห น่ ว ยงานทั้ ง ในและนอก
ประเทศ เข้ ามาศึกษาดูงาน บางวันมาถึงสามสี่ คณะ เยอะมาก แล้ วก็มีหน่ วยงานมาให้
ผมไปบรรยายนอกสถานที่กบ็ ่ อย เหนือ ใต้ อีสาน ตะวันออก ตะวันตก โดยมากเป็ น
หั วข้ อเกี่ยวกับโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ของในหลวง หลักการเศรษฐกิ จพอเพียง”
(สารอง แตงพลับ 10 กันยายน 2559)
ความพอเพียงโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รอบๆตัว เช่น ดิน น้ า ลม ไฟ และป่ าไม้ เพื่อที่จะ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมไว้ให้นานที่สุด คุณเขียน สร้อยสม ให้ขอ้ มูลในการเสวนา
ถอดบทเรี ยนไว้ตรงนี้วา่
“ศู นย์ แห่ งนีเ้ ป็ นแหล่ ง เรี ยนรู้ ทางธรรมชาติ ตามหลัก ของพระเจ้ าอยู่หัว โดยยึ ด
หลั ก การพั ฒ นาที่ พึ่ ง พิ ง เกื ้ อ กู ล กั น ของสรรพสิ่ งทั้ ง หลายโดยไม่ ขั ด แย้ งกั บ
ทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้ อม ที่นี่เราทาได้ ขนาดไหน เราก็ดูเอาว่ าธรรมชาติ มี
ดิน นา้ ลม ไฟ ป่ า เราจะใช้ ป่าของเราอย่ างไร ป่ าที่มอี ยู่ในพืน้ ที่ขณะนี ้ เราสามารถเอา
ไปใช้ ประโยชน์ ได้ มากน้ อยขนาดไหน มันขึน้ อยู่กับตัวผู้บริ หาร ผมปลูกต้ นกฐิ นเทพา
ผมถือว่ าต้ นใช้ ทาเฟอร์ นิ เจอร์ เครื่ องใช้ ไม้ สอยต่ างๆได้ ราก ใบ ดอก สามารถใช้ เป็ น
พื ชตระกูลถั่วปรั บปรุ งพื น้ ดิ นได้ นี่คือการเรี ยนรู้ จากธรรมชาติ เราจะบริ หารอย่ างไร
ให้ มันเกิ ดประโยชน์ กับพื ้นที่ของเรา โดยที่เราไม่ ต้องใช้ แรงงานต้ นทุนเราต้ องรู้ จัก
วิธีการบริ หารจัดการกับพวกนีใ้ ห้ ได้ จะทาอย่ างไรที่เราจะปลูกพืชให้ มกี ินมีใช้ ของเรา
ได้ เมื่ อวันก่ อนผมพาคุณไปดูต้นก้ ามปู ผมปลูกต้ นก้ ามปูไว้ โดยที่เวลาทาการเกษตร
หรื อจะปลูกพืชอะไร ก็ไม่ จาเป็ นต้ องล้ มต้ นนี ้ ดูแลสิ่ งแวดล้ อม ดูแลธรรมชาติได้ ก็ต้อง
บริ หารพืน้ ที่ ที่ต้องใช้ โดยที่ไม่ ไปรบกวนต้ นก้ ามปู โดยใช้ เศษกิ่งก้ าน เศษใบ เศษดอก
ที่ร่วงหล่ นลงมาเป็ นปุ๋ ยธรรมชาติ โดยการย่ อยสลาย คื อธาตุอาหาราของจุลินทรี ย์ นี่
คื อการบริ หารป่ า ทีนีก้ ารบริ หารคน คนก็ต้องอยู่รอดด้ วย เราก็ต้องหาวิธีคือเราต้ องพึ่ง

224
ป่ าให้ ได้ เช่ น ไผ่ เราสามารถนาเอามาทาเครื่ องใช้ ไม้ สอยได้ เครื่ องเรื อน อาหาร ทาให้
เราอยู่ได้ ในระดับหนึ่ ง บางส่ วนเราต้ องการปลูกพื ชอื่ นๆให้ อยู่รวมกับป่ าได้ เราต้ อง
ศึกษาว่ าพืชแบบไหนสามารถอยู่รวมกันได้ เช่ น ปลูกมะนาวกับกล้ วยได้ ไหม ได้ กใ็ ห้
อยู่รวมกัน ปลูกมะนาวกับมะพร้ าวได้ ไหม ได้ กใ็ ห้ อยู่รวมกัน เพราะการกินอาหารของ
พื ชแต่ ละชนิ ดไม่ เหมื อนกัน รากไม่ เหมื อนกัน คื อให้ เราเข้ าใจว่ าต้ นไม้ ต่างชนิ ดกั น
สามารถรวมกันได้ ไหม พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว พระองค์ สอนให้ ทาการเกษตร
แบบผสมผสาน เพราะการเกษตรผสมผสานสามารถเกือ้ กูลกันได้ ธาตุอาหารสามารถ
ชดเชยกันได้ ปลูกมะนาว กฐิ นเทพา ใบกฐิ นเทพามันร่ วงลงมาเป็ นธาตุอาหาร ของ
ต้ นไม้ ใกล้ เคียงกัน
การดาเนิ นชี วิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ต้ องค่ อยเป็ นค่ อยไป ถ้ าเราค่ อยเป็ นค่ อยไป
ต่ อไปในอนาคต มันก็จะดีขึน้ มาเอง เหมือนกับที่เราเคยมีหนีส้ ิ น เพราะความอยากได้
เมื่อเรามาทาตรงนีใ้ หม่ ๆ ก็ไม่ มรี ายได้ อะไร แต่ เมื่อผ่ านวิกฤติมาได้ แล้ ว จะเห็นได้ ชัดว่ า
เรามีกินมีใช้ โดยไม่ ต้องไปซื ้ อ เพื่ อนฝูงมา ก็ให้ เขาโดยที่เราไม่ ต้องไปซื ้อมันก็เป็ น
ความสุ ขของเราแล้ ว ความภู มิ ใ จของผม คื อ การน าแนวพระราชด าริ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัวมาใช้ เมื่อจิ ตใจเราได้ ร้ ู จักให้ แล้ วมันเป็ นความสุ ขด้ วย
ความบริ สุทธิ์ ใจเราไม่ ได้ ให้ เพราะเราต้ องการสิ่ งตอบแทนใครสิ่ งที่ประสบความสาเร็ จ
แล้ ว นั่นคื อเราได้ เกิ ดมาใต้ ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว สิ่ งที่เรา
ทดแทนผืนแผ่ นดิ นเกิ ดของเราได้ ก็คือ ทาสิ่ งดีๆ ได้ นาแนวพระราชดาริ มาปฏิ บัติให้
เห็นเป็ นรู ปธรรมขึ น้ มา แล้ วสามารถถ่ ายทอดให้ คนอื่ นเห็ นว่ า ถ้ าทาอย่ างนีจ้ ะทาให้
ชีวิตของทุกคน “อยู่รอด ปลอดหนี ้ มีกาไร ใจเป็ นสุ ข ” สิ่ งนีถ้ ือว่ าเป็ นความสุ ขในชีวิต
แล้ ว” (เขียน สร้อยสม 10 กันยายน 2559)
การนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาที่สมดุลและยัง่ ยืน พร้อม
รับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม ความรู ้และเทคโนโลยี เช่นคุณ
ถนอม ภู่เงิน ปราชญ์ชาวบ้านผูเ้ ชียวชาญด้านการทาตาลโตนด แห่งศูนย์การเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาตาลโตนด
จังหวัดเพชรบุรี ได้กล่าวไว้ในการเสวนาถอดบทเรี ยนครั้งนี้ไว้วา่
“บรรพบุรุษและพ่ อแม่ ผมมีอาชีพทาตาล ผมเกิดมาก็เห็นท่ านมีอาชีพทาตาลอยู่ก่อน
แล้ ว คนเพชรบุรีสมัยก่ อนมีอาชีพหลักอยู่สองอย่ าง คื ออาชี พทานา กับทาตาล พอพูด
ถึงเมืองเพชรบุรีก็ต้องนึกถึงตาลโตนด มันเป็ นวิถีชีวิตของคนเมืองเพชร สมัยก่ อนผม
อยากเรี ยนหนังสื อพ่ อแม่ กบ็ อกให้ อยู่เป็ นเพื่ อนท่ านดีกว่ า ก็อยู่ช่วยท่ านทางานจนอายุ
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ครบบวชเรี ยน บวชปี 2516 สึ กมาเป็ นผู้ใหญ่ บ้างกานันบ้ าง สามสิ บกว่ าปี ทางานเพื่ อ
สั งคมมาโดยตลอด จนมาคิ ดได้ ว่าทางานเพื่ อสั งคมอย่ างเดียวไม่ ไหวแน่ จึ งมองหา
ลู่ทางการทามาหากินว่ าจะทาอะไรก็คิดไว้ หลายอย่ าง จึงสรุ ปได้ ว่าสังคมไทยเป็ นสังคม
เกษตรกรรม จึ งดูว่าจะปลูกอะไรที่มีความยัง่ ยืน ไม่ ต้องดูแลมากปลอดสารพิษ จึ งมอง
ไปที่ตาลโตนดเพราะมีคนทามากในอาเภอบ้ านลาด จึ งคิ ดจะปลูกตาล แรกๆก็มีแต่ คน
หั วเราะ เพราะว่ าไม่ มีใครคิ ดจะปลูกตาลกัน ส่ วนมากก็จะขึน้ ตามธรรมชาติ ตามเทื อก
สาวนไร่ นามากว่ า ที่มกี ินกันอยู่นั้นธรรมชาติปลูกไว้ ให้ เราทั้งหมด พอผมพูดว่ าจะปลูก
ตาลพวกก็หาว่ าเพ้ อเจ้ อเมื่อก่ อนพืน้ ที่ศูนย์ ตรงนีป้ ลูกมะนาวกับทานา ปี 2534 ก็คิดเรื่ อง
การปลู ก ตาลอี ก ก็ว างแผนค้ น คว้ า หาความรู้ จากผู้ร้ ู คนเก่ าคนแก่ ใ นเมื อ งเพชรบุรี
ประกอบกับน้ อมนาเอาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาปฏิ บัติ ปลูกทุกอย่ าง
ที่สามารถเป็ นเสาหลักให้ ตระกูลได้ ตาลโตนดกว่ าจะให้ ผลก็กินระยะเวลา 18-20 ปี
และอายุข องตาลจะอยู่ไ ด้ ย าวนานสองถึ ง สามร้ อยปี เลยที เ ดีย ว” (ถนอม ภู่เงิ น 10
กันยายน 2559)
สรุ ปได้ว่า ความพอเพียงคือการตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท
โดยคานึ งถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้ กันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู ้ ความ
รอบคอบและคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสิ นใจและการกระทา เป็ นแนวทางในการแก้ไข
เพื่อให้รอดพ้นจากปั ญหาต่างๆและสามารถดารงอยูไ่ ด้อย่างมัน่ คง และยัง่ ยืนภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์
และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ
3. เทคโนโลยี (Technology)
เทคโนโลยีเป็ นการนาเสนอ และการสื่ อสารต่างๆ เช่ นคอมพิวเตอร์ อิ นเทอร์ เน็ ต หรื อ
วิทยาศาสตร์ ที่มีส่วนช่ วยเหลือทางด้านการผลิ ต สิ่ งเหล่านี้ ลว้ นมีคุณประโยชน์อย่างมากถ้ารู ้ จกั ที่จะ
เลื อกนามาใช้ ในการบริ หารจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้ วิถีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง โดยคุณสารอง ได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่ องนี้ไว้ในการเสวนาถอดบทเรี ยนว่า
“ถ้ า พู ด ถึ ง เรื่ องความอยากได้ เครื่ องมื อ พวกสื่ อต่ างๆ อย่ า งเครื่ องเล่ นซี ดี
คอมพิวเตอร์ กย็ งั มีความจาเป็ นต้ องใช้ แต่ ทางเราต้ องการบรรยายสด แล้ วพากันเดิ นไป
ดูของจริ ง ซึ่ งจริ งๆแล้ วสื่ ออย่ างเพาเวอร์ พอยด์ สมาชิ กบางคนยังดูไม่ เป็ นเลย ดูไม่ ออก
แต่ กม็ ีความจะเป็ นไปได้ ในบางกรณี ย์เก้ าอีก้ เ็ หมือนกันถ้ าได้ อย่ างดี หน่ อยก็ให้ กับแขก
ผู้มีเกรี ยติ นั่นคื อสิ่ งที่สร้ างความพึ งพอใจให้ ผ้ ูที่มาเยื อนมากกว่ าที่ ตัวประธานศูนย์
อยากจะได้ และในส่ วนที่ เ ป็ นเรื่ องของวั ต ถุ ดิ บ ในการด าเนิ น งานของศู น ย์ เช่ น
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กากนา้ ตาลที่ใช้ ผสมในปุ๋ ยหมักชีวิภาพ ก็ต้องหาซื ้อจัดมา ซึ่ งก็ต้องนาไปใช้ ประโยชน์
ได้ จริ งซึ่ งหมักแล้ วคุณมีเวลาใช้ หรื อไม่ เมื่อหมักแล้ วไม่ ใช้ กไ็ ม่ เกิดประโยชน์ อะไร สู้
เอางบประมาณไปให้ ผ้ ทู ี่มคี วามต้ องการอย่ างอื่ นดีกว่ า จึงต้ องมีกลุ่มต่ างๆมาเรี ยนรู้ เพื่อ
ลดต้ นทุน และจะมีอุปกรณ์ แจกจ่ ายไปแต่ ละกลุ่ม นี่คือการต่ อยอด ซึ่ งเราก็ดาเนินการ
อยู่แล้ ว แต่ ถ้าผู้ที่มาดูงานจะดูทุกเรื่ อง เราก็ไม่ มีความพร้ อมตรงนั้น บางส่ วนก็ต้องใช้
ปั จจัยในการที่จะต้ องไปซื ้อหามา ซึ่ งตรงนีอ้ ย่ างเรื่ องการเผยแพร่ องค์ ความรู้ กต็ ้ องอาศัย
สื่ อกระแสหลัก เช่ น รายการทีวี หนังสื อพิมพ์ วารสารต่ างๆที่เค้ าขอเข้ ามาศึกษาและ
สั มภาษณ์ กลับไปแพร่ ภาพออกอากาศก็ต้องขอความอนุเคราะห์ ทาใส่ แผ่ นซี ดีมาให้
หน่ อยเพื่อจะได้ ใช้ ในการอบรมต่ อๆไป” (เขียน สร้ อยสม 10 กันยายน 2559)
คุณบุญเลิศ บัวโรย ก็เช่นเดียวกัน ซึ่ งท่านได้นาเอาหลักการทางวิทยาศาสตร์ มาทดลองการ
ผลิตน้ าส้มควันไม้ให้มีความแตกต่าง และได้ปริ มาณที่มากขึ้นกว่าที่ชุมชนอื่นๆ ทากันอยู่ โดยคุณบุญ
เลิศ บัวโรย ได้กล่าวไว้ในการเสวนาถอดบทเรี ยนไว้วา่
“ช่ วงที่ผมดาเนินศูนย์ อย่ างเต็มรู ปแบบนั้น ส่ วนมากจะเป็ นพวกที่มาทาวิทยานิ พนธ์
กัน คื อการทางานของผมคื อ การฟั งคนอื่ นแล้ วนามาวิเคราะห์ แล้ วก็ทดลองว่ าอะไร
ได้ ผล อย่ างครั้ งแรกเลยผมไปเรี ยนทานา้ ส้ มควันไม้ ศูนย์ ห้วยทรายพาผมไปดูงานที่
อาเภอท่ าม่ วง จังหวัดกาญจนบุรี ถังนา้ ส้ มควันไม้ มลี ักษณะเป็ นถังเหล็ก เป็ นถังสังกะสี
สภาพแบบนั้นมันไม่ พอกินหรอก ไม่ พอใช้ ด้วย ผมกลับมาก็คิดใหม่ ทาเป็ นเตารองปูน
เตาอิ ฐแดงใช้ ดินเหนียวโป๊ ะ เฉพาะถ่ านเตาหนึ่งผมได้ เงินประมาณห้ าพันบาท ได้ ถ่าน
ประมาณ 20-24 กระสอบ นา้ ส้ มควันไม้ อยู่ที่ประมาณสองพันกว่ าบาท ซึ่ งก็ประมาณ
80-100 ลิ ตรต่ อเตา แบบที่ไปดูงานครั้ งแรกที่ อาเภอท่ าม่ วงได้ ถ่านออกมาทีแ ค่ ค รึ่ ง
กระสอบ มันไม่ พอกิ น แล้ วก็ต้องใช้ เวลาสองวันสามวันกว่ าจะได้ มันพอกิ นที่ไหน
นา้ ส้ มควันไม้ นี่ต้องศึกษาให้ ดีนะส่ วนมากบางคนเข้ าใจผิดกัน คิ ดว่ าเป็ นสารฆ่ าแมลง
จริ งแล้ วเป็ นสารไล่ แมลงแล้ วก็เป็ นฮอร์ โมนชนิ ดหนึ่ ง ถ้ าจะคิ ดเอาเป็ นฮอร์ โมนใช้
กล้ วยหมักนา้ ตาลทรายทาให้ มันเปรี ้ยว มันก็เป็ นกรดซึ่ งเป็ นโปรตีนที่ดีกว่ า นา้ ส้ ม
ควันไม้ นี่ถ้าลงดินก็จะระเบิดดิน มันคื อกรดซึ่ งถ้ าถูกกับอะไรแล้ วมันก็จะผุพัง ซึ่ งกรด
ตัวนีม้ ันดีสาหรั บแมลง แมลงตระกูลหนอนมันจะขับไล่ เพราะมันเกลียดที่สุดคื อกลิ่น
ของควันไฟ ซึ่ งกลิ่นของนา้ ส้ มควันไม้ คล้ ายๆกับไฟไหม้ ป่า ก็เลยไม่ กล้ าเข้ าใกล้ ต้นไม้
แต่ ไ ม่ ตาย ผมขายส่ งน้า ส้ มควันไม้ อยู่ลิ ตรละ 20 บาท เค้ าเอาไปฉี ดขนุนที่ ส่ งออก
ต่ างประเทศ เพราะเค้ าใช้ สารเคมีไม่ ได้ ถ้าใช้ เกิ ดปลายทางตรวจเจอเค้ าตีกลับหมดตู้
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คอนเทนเนอร์ เป็ นล้ าน อันนีผ้ มถือว่ าเป็ นเทคโนโลยีทางการเกษตรอย่ างแท้ จริ ง..ต้ อง
ทดลองให้ เห็นกับตาด้ วยตนเอง..นามาปรั บปรุ งแก้ ไขให้ เหมาะสมจนสามารถนามาใช้
ให้ เกิดประโยชน์ ได้ อย่ างแท้ จริ ง” (บุญเลิศ บัวโรย 10 กันยายน 2559)
สรุ ปได้วา่ วิทยาศาสตร์ ที่นามาใช้ภายในศูนย์การเรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิ จพอเพียง เป็ นวิทยาศาสตร์ ที่สร้างคนให้มีความมานะอดทน เป็ นคนไม่หลงงมงาย เป็ น
คนมีเหตุผล เป็ นคนที่ไม่ถูกชักจูงไปในทางที่ผิดได้ง่าย ๆ นอกจากนี้ วิทยาศาสตร์ ยงั ช่วยให้สมาชิกใน
ศู นย์ก ารเรี ย นรู ้ วิถี เมื องเพชร ตระหนัก ถึ งความส าคัญของการท างานเป็ นระบบเป็ นที ม หรื อ เป็ น
เครื อข่ า ย ความเป็ นหมู่ ค ณะ เข้า ใจและตระหนัก ถึ ง ผลกระทบที่ จะเกิ ดขึ้ นกับ สัง คมส่ วนรวมจาก
พฤติกรรม หรื อการกระทาของสมาชิกแม้เพียงคนเดียวหรื อกลุ่มหนึ่ง
4. ชุ มชนแห่ งการเรียนรู้ (Community)
ชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้เป็ นกระบวนการหนึ่งในการจัดการความรู ้ซ่ ึ งเป็ นกระบวนการนาเอา
ความรู ้ที่มีอยูม่ าใช้ให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ดต่อศูนย์การเรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชร โดยคุณเชิ ด เหมือนจันทร์
ได้พยายามให้คนในชุ มชนมีความสนใจ ในองค์ความรู ้ที่ท่านมีอยู่ โดยคุณเชิ ด เหมือนจันทร์ ได้กล่าว
ไว้ในการเสวนาถอดบทเรี ยนในครั้งนี้วา่
“ศูนย์ การเรี ยนรู้ ที่นี่เป็ นความร่ วมมือ และเชื่ อมโยงกันกับศูนย์ การศึกษาห้ วยทราย
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ โดยมีวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายเดียวกันเพื่ อที่จะได้ เป็ น
แหล่ งเรี ยนรู้ ของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนที่มีค วามสนใจเรื่ องการเลีย้ งปลานา้
จื ด โดยมีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ความคิ ดเห็ น เผยแพร่ ข้ อมูลข่ าวสารของศูนย์ มีการ
ส่ งเสริ มพัฒนาขีดความสามารถของคนในชุมชนบริ เวณศูนย์ การเรี ยนรู้ ที่มีความสนใจ
เหมือนกัน ในการพัฒนาสายพันธุ์ปลาให้ มีความทนต่ อสภาพในพืน้ ที่ เลีย้ งง่ าย โตเร็ ว
ซึ่ งก็มีคนในชุมชนมากพอสมควรที่ให้ ความสนใจ และนาความรู้ ไปปฏิ บัติจนประสบ
ผลสาเร็ จ” (เชิด เหมือนจันทร์ 10 กันยายน 2559)
คุณเอื้อมพร โตภานุรักษ์กุล ได้กล่าวถึงชุมชนแห่งการเรี ยนรู ้ไว้ในเรื่ องของการ “ติดแรง”ซึ่ ง
เป็ นวัฒนธรรมและวิถีความเป็ นเมืองเพชร นับเป็ นกระบวนการจัดการความรู ้อย่างหนึ่ ง โดยคุณเอื้อม
พร โตภานุรักษ์กุล ได้กล่าวไว้ในการเสวนาถอดบทเรี ยนในครั้งนี้วา่
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“ถามเรื่ องนีท้ าให้ คิ ด ถึ ง เรื่ อง “การติ ดแรง” การติ ดแรงนวดข้ า วถื อว่ าเป็ นการ
ช่ วยเหลื อพึ่ งพากันในชุ มชน ทั้งยังเป็ นโอกาสที่คนในชุ มชนหมู่บ้านพบปะสั งสรรค์
หลังจากเสร็ จงานในไร่ นาของตน หนุ่มสาวก็ร้องราทาเพลงกันไปตามประสา เด็กๆก็มี
การเล่ นพืน้ ถิ่นอันแสนสนุก อย่ างงูกินหาง มอญซ่ อนผ้ า คนในชุมชนพ่ อแม่ พี่ญาติ ๆก็
จะทาขนมอร่ อยๆอย่ างการเผาข้ าวหลามใส่ ถั่วดา ซึ่ งเรื่ องดังกล่ า วเป็ นอดีตที่สัมผัสได้
ถึงความรั กความผูกพันของคนในหมู่บ้านได้ เป็ นอย่ างดี ในเวลานีส้ ั งคมเริ่ มเปลี่ยนทุก
คนทางานแข่ งกับเวลาเพื่ อหาเงิ นมาใช้ จ่ายตามกระแสบริ โภคนิ ยม ทาให้ บรรยากาศ
เก่ าๆนั้นหายไป
แต่ ก็ยังใจชื ้นขึ น้ มาบ้ างที่ คนในชุ มชนยังมีความต้ องการที่ จะให้ ชุ มชนของตนมี
ความเข้ มแข็ง จะเห็นได้ จากการจัดงาน ตานานเมล็ดข้ าว ที่ได้ กล่ าวไปแล้ วว่ าคนใน
ชุมชนมีความกระตือรื อร้ นที่จะมีส่วนร่ วมในกิจกรรมที่ทางบ้ านชะอานจัดขึน้ ทุกคน
ในชุ ม ชนเหน็ดเหนื่ อยกั นหลายวันตั้งแต่ ก่ อนเริ่ มงานจนเสร็ จงาน แต่ ถึงจะเหนื่ อย
อย่ างไรทุกคนในชุมชนซึ่ งถือว่ าเป็ นเจ้ าภาพในการจัดงานในครั้ งนั้นต่ างก็มีแต่ รอยยิม้
กับสิ่ งที่ท่ ุมเททาลงไป” (เอื้อมพร โตภานุรักษ์กุล 10 กันยายน 2559)
สรุ ปได้วา่ ชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้จะเกิดขึ้นได้ ประธานศูนย์การเรี ยนรู ้ และปราชญ์ชาวบ้าน
จะต้องมีวธิ ีการในการเสริ มสร้างแรงจูงใจ และการสร้างบรรยากาศ ให้เป็ นชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้ อย่าง
แท้จริ งหมายถึงการร่ วมมือ ร่ วมใจกันของปราชญ์ ประธานศูนย์การเรี ยนรู ้ และสมาชิ กในชุ มชน เพื่อ
พัฒนาการเรี ยนรู ้ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ไปที่ผสู ้ นใจ เพื่อให้สามารถ พัฒนาการเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง ผ่าน
การวางแผน การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน จนเกิดเป็ นวัฒนธรรม หรื อ
ชุ มชนของการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ในศูนย์การเรี ยนรู ้ วิถีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง
5. Human wisdom (เป้ าหมายแห่ งมนุษย์ )
เป้ าหมายแห่ งมนุ ษย์ คือ การนาเอาองค์ประกอบพื้นฐานที่มีความคล้ายคลึงมาจัดวางให้มี
ความสัมพันธ์กนั ให้เกิ ดการประสานกันอย่างลงตัว ซึ่ งคุ ณผันนภา หอมเหมื อน ประธานศู นย์การ
เรี ยนรู ้ ชุมชนบ้านสะพานหิ น ได้กล่าวถึ งความลงตัวและกลมกลืนจากการร่ วมไม้ร่วมมือของคนใน
ชุมชนไว้ในการเสวนาถอดบทเรี ยนครั้งนี้วา่
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“เราจะเห็นได้ ว่าศูนย์ การเรี ยนรู้ สะพานหิ นนีเ้ กิ ดขึน้ มาได้ นั้น ไม่ ใช่ เพราะดิ ฉันทา
เพียงคนเดียว ซึ่ งมันคงเป็ นไปไม่ ได้ ที่งานแบบนีจ้ ะทาได้ โดยใช้ คนเพียงคนเดียว สิ่ งที่
ทุ ก ๆคนเห็ น กั น อยู่ ใ นที่ แ ห่ งนี ้เ กิ ด จากการร่ วมมื อ ร่ วมใจกั น ท างานที่ ต นได้ รั บ
มอบหมายตามกาลัง สติ ปัญญาของตน ให้ บรรลุผลตามที่พวกเราตกลงกันไว้ งานที่
ออกมาจึงเกิดจากความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ อย่ างการนาเอาบรรจุภัณฑ์ ที่เป็ นพลาสติกที่
ไม่ ใช้ แล้ วมาปลูกผักไร้ สาร เอายางรถยนต์ เก่ าๆมาทากระถางปลูกต้ นมะนาว สิ่ งเหล่ านี ้
ล้ วนเกิดจากความคิ ดของคนในศูนย์ การเรี ยนรู้ แห่ งนี ้ ที่นี่จึงไม่ มีเหตุที่จะต้ องทะเลาะ
วิ วาทกันเรื่ องของการทางาน ทุกคนยอมรั บความคิ ดของกันและกันอย่ างมีเหตุมีผล
ยอมรั บ ความแตกต่ า งทางความคิ ด คนที่ นี่ทางานด้ วยความมุ่งมั่นในการรวมพลั ง
ช่ วยเหลือเกือ้ กูลกันเพื่อให้ ศูนย์ การเรี ยนรู้ แห่ งนีป้ ระสบผลสาเร็ จลุล่วงไปด้ วยดี”
(ผันนภา หอมเหมือน 10 กันยายน 2559)
ความลงตัวในการใช้ชีวิตก็เป็ นส่ วนหนึ่ งในการบริ หารจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชร
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ งคุ ณสารอง แตงพลับ ได้กล่าวถึงความลงตัวในการใช้
ชีวติ ของท่านตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการเสวนาถอดบทเรี ยนในครั้งนี้วา่
“ผมมีความสุ ขทุกๆวันที่ได้ ทางาน วันๆผมไม่ ได้ ใช้ จ่ายอะไร เพราะในศูนย์ การ
เรี ยนรู้ นีม้ ีอยู่แล้ ว จะซื ้อในสิ่ งที่ทาเองไม่ ได้ เวลาคนเข้ ามาศึกษาดูงานก็นาเอาผลผลิ ต
ในศูนย์ นีอ้ อกมาขายได้ มีรายได้ เข้ ามาส่ วนหนึ่ ง คณะที่เข้ ามาอบรมที่ต้องพักค้ างก็มี
สมาชิ กในชุมชนช่ วยทาอาหาร ญาติพี่น้องรวมถึงลูกๆหลานๆช่ วยล้ างจานชาม ไม่ ได้
จ้ างคนมาทางานเลย ทากันเองภายในครอบครั ว และชุ มชน ทุกๆคนต่ างมาช่ วยกัน
ท างานภายในศู น ย์ อ ย่ า งไม่ เ ห็ น แก่ เ หน็ด เหนื่ อ ย เพราะทุ ก คนล้ ว นเป็ นญาติ พี่ น้อง
ด้ วยกันทั้งนั้น ผมนาหลักธรรมของพระพุทธเจ้ ามาใช้ ในการทางาน ซึ่ งได้ แก่ ทา-พูดคิ ดต่ อกันด้ วยเมตตา มีนา้ ใจให้ กัน แบ่ งปั นสิ่ งของผลผลิตภายในศูนย์ ให้ ไปกินโดยไม่
ต้ องไปซื ้อหา ประพฤติ สุจริ ตทาบัญชี รายรั บรายจ่ ายอย่ างตรงไปตรงมา รั บฟั งความ
คิ ดเห็นซึ่ งกันและกันไม่ มีมานะถือตัว ช่ วยเหลื อดูแลกันภายในชุ มชน มีความพร้ อม
เพรี ยงกันในเวลาทางาน มีความสามัคคีในการอยู่ร่วมกันในชุมชนอย่ างปลอดภัยและ
มีความสุข” (สารอง แตงพลับ 10 กันยายน 2559)
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สรุ ปได้วา่ การมีส่วนร่ วม การติดตามประเมินผล การนาเอาหลักวิทยาศาสตร์ มาปฏิบตั ิ รวม
ไปถึ ง ความกลมกลื น ล้วนมี ค วามส าคัญในการพัฒ นารู ป แบบศู นย์ก ารเรี ย นรู ้ วิถี เมื องเพชร ตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งสิ้ น เพราะจากความคิดเห็นทั้งหมดของปราชญ์ชาวบ้านล้วน
กลัน่ ออกมาจากประสบการณ์โดยตรงไม่นอ้ ยกว่า 20 ปี ขึ้นไป องค์ความรู ้ที่หลากหลายของแต่ละท่าน
มาจากการหล่อหลอม ซึ มซับ ค้นคว้า ทดลอง โดยใช้วถิ ีชีวติ ของตนเองเป็ นห้องทดลองขนาดใหญ่เพื่อ
ลองผิดลองถูก คัดสรรสิ่ งที่ดีมีคุณค่าแก่ชีวติ แก่แผ่นดิน ทั้งที่เป็ นมรดก และทรัพย์สินทางปั ญญา แล้ว
สื บทอดให้อนุชนรุ่ นหลังต่อไป

ปัจจัยแห่ งความสาเร็จ
- การมีผนู ้ าที่เข้มแข็ง
- มีการดาเนินกิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง
- หน่วยงานราชการ ท้องถิ่น
เอกชน ให้การสนับสนุน
- สมาชิกในชุมชนมีความ
เข้มแข็ง เชื่อมัน่ ในแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- กระบวนการมีส่วนร่ วม
ระหว่างเครื อข่ายช่วยเหลือ
กันอย่างต่อเนื่อง
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กระบวนการจัดการศูนย์ การเรียนรู้ วถิ ีเมืองเพชร
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การมีส่วนร่ วม
เศรษฐกิจ

เทคโนโลยี

รักษาอัตลักษณ์
ความเป็ นวิถีเมืองเพชร
กิจกรรมเผยแพร่
องค์ความรู ้

ชุมชนแห่ งการเรี ยนรู ้
เป้ าหมายแห่ งมนุษย์

ปัจจัยทีท่ าให้ ล้มเหลว
- ภัยธรรมชาติเช่น อุทกภัย และภัยแล้ง
-แหล่งน้ าไม่เพียงพอต่อการอุปโภคและบริ โภค และทาการเกษตร
- การสื่ อสารเช่นสัญญาณโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ตเข้าไม่ถึง

แผนภู มิ ที่ 8 การถอดบทเรี ย นการจัดการศู นย์ก ารเรี ย นรู ้ วิถี เมื องเพชร ตามแนวทางปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
จากการถอดบทเรี ย นการจัดการศู นย์ก ารเรี ย นรู ้ วิถี เมื องเพชร ตามแนวทางปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง PECTH Model เป็ นทางเลือกหนึ่งที่นาไปประยุกต์ใช้ ในการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้
วิถีเมืองเพชร เกิ ดจากการร่ วมมือร่ วมมือจากหลายฝ่ าย ไม่ว่าจะเป็ นภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่น
สามารถรั ก ษาอัตลัก ษณ์ ข องตนเองไว้ไ ด้ ด้วยการน้อมนาเอาหลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอพี ย งของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มาใช้ทาให้เกิดการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและยัง่ ยืนสื บไป

บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั และพัฒนา (Research and Development) โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และความต้องการในการจัดตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้ วิถีเมืองเพชร ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพียง 2) เพื่อพัฒนารู ป แบบการจัดการศู นย์การเรี ย นรู ้ วิถี เมื องเพชร ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชร ตามปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง 4) เพื่อประเมินและปรับปรุ งรู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชร ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีข้ นั ตอนการวิจยั 4 ขั้นตอนคือ การศึกษาข้อมูลพื้นฐานสภาพทัว่ ไปของศูนย์การ
เรี ยนรู ้ชุมชน การออกแบบและพัฒนา ทดลองใช้รูปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชร ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการจัดการอบรม การขับเคลื่อนเวที และการจัดกิจกรรมต่างๆ และ
การประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้ ข้าอบรมภายในศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่ในการศึกษา คือ ชุ มชนวิถีเมืองเพชร จังหวัดเพชรบุรี การวิจยั ครั้งนี้ เป็ น
การวิจยั และพัฒนาที่เชื่อมโยงมิติความเป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ที่มีวธิ ี ปฏิบ ัติที่เป็ นเลิศ คัดเลือกชุมชนที่เป็ น
ศู นย์การเรี ยนรู ้ ทางด้านเศรษฐกิ จพอเพียงต้นแบบ ของจังหวัดเพชรบุ รี และมี การดาเนิ นงานอย่าง
ต่อเนื่ อง ดังนี้ ชุ มชนบ้านถ้ ารงค์ ตาบลถ้ ารงค์ อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุ รี ชุ มชนบ้านห้วยน้ า
ทรัพย์ ตาบลแก่งกระจาน อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ประกอบด้วย พระสงฆ์
ครู ผูน้ าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน จาก 8 อาเภอ ในศูนย์การเรี ยนรู ้ 17 แห่ง ของจังหวัดเพชรบุรี
สรุ ปผลการวิจัย
ตอนที่ 1 ผลการศึ กษาข้ อมูลพื้นฐานสภาพทั่วไปของศู นย์ การเรี ยนรู้ ชุมชน เป็ นการวิจัย
(Research: R1) เป็ นการวิเคราะห์ ข้อมูลพืน้ ฐาน (Analysis: A)
1. การศึกษาชุ มชนต้ นแบบ (Best practice) ผูว้ จิ ยั ได้ทาการศึกษาลงพื้นที่ศูนย์การเรี ยนรู ้ วิถี
เมืองเพชรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2 พื้นที่ ได้แก่
1.1 ศูนย์การเรี ยนรู ้ บา้ นน้ าทรัพย์ หมู่ 9 ตาบลแก่งกระจาน อาเภอแก่งกระจาน จังหวัด
เพชรบุรี เป็ นหมู่บา้ นที่ อยู่ท่ามกลางหุ บเขา ประชาชนส่ วนใหญ่มีอาชี พทางการเกษตรและปศุสัตว์
ศูนย์การเรี ยนรู ้บา้ นน้ าทรัพย์มีจุดเด่นเรื่ องความพอเพียง ชาวบ้านมีความสามัคคีช่วยเหลือในกิจกรรม
ของหมู่บา้ นและชุ มชนอย่างพร้ อมเพียง จนได้ชื่อว่าเป็ นหมู่บ ้านต้นแบบการดาเนิ นชี วิตตามแนว
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดเพชรบุรี ถึงแม้วา่ พื้นที่บริ เวณดังกล่าวจะมีความอุดมสมบูรณ์
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีความสะดวกสบายทั้งหมดเพราะว่ายังมีจุดอ่อนอีกหลายเรื่ องในศูนย์การ
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เรี ยนรู ้ แห่ งนี้ โดยเฉพาะด้านการคมนาคม ป้ ายบอกทาง และการสื่ อสารเนื่ องจากยังไม่มีโทรศัพท์
พื้นฐานใช้ โทรศัพท์เครื่ องที่ก็ใช้ได้บา้ งไม่ได้บา้ งตามสภาพอากาศในขณะนั้น แต่ประชาชนในชุ มชน
ก็สามารถอยู่กนั ได้อย่างสงบสุ ขจากการพึ่งพาตนเอง จัดกระบวนการเรี ยนรู ้ ด้วยตนเอง โดยมี ศูนย์
การศึกษานอกโรงเรี ยนอาเภอแก่งกระจานให้ความร่ วมมือและช่วยเหลื อในการแสวงหาความรู ้ และ
การถอดบทเรี ยน
1.2 ศู นย์ก ารเรี ย นรู ้ ภูมิ ปั ญญาตาลโตนด หมู่ 2 ตาบลถ้ า รงค์ อาเภอบ้า นลาด จัง หวัด
เพชรบุรี ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนแห่ งนี้ เกิดขึ้นมาจากอดีตกานันตาบลถ้ ารงค์ ผูเ้ ป็ นเจ้าของ “สวนตาลลุง
หนอม” ซึ่ งก็คือคุณลุงถนอม ภู่เงิน ปราชญ์ชาวบ้านด้านตาลโตนด จังหวัดเพชรบุรีศูนย์การเรี ยนรู ้ภูมิ
ปั ญญาตาลโตนด หรื อกลุ่มอนุ รักษ์สืบสานภูมิปัญญาตาลโตนด คิดที่จะอนุ รักษ์ตน้ ตาลให้อยู่คู่เมือง
เพชรบุรีไว้ ตาลโตนดเมืองเพชรจึงเข้าสู่ ภาวะวิกฤติ ลุ งถนอมจึงพยายามก่อร่ างสร้ างสวนตาลโตนด
แห่งนี้ข้ ึนมา ซึ่ งไม่เพียงแต่อนุ รักษ์ตน้ ตาลโตนดให้อยูค่ ู่เมืองเพชรบุรีไปชัว่ ลูกชัว่ หลานเท่านั้น ยังมอง
ไปถึ ง การสร้ า งรายได้ใ ห้ค รอบครั วและชุ มชน เพื่ อให้คนในชุ มชนได้เ รี ย นรู ้ วิถี ชี วิต การท าสวน
ตาลโตนด สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการความรู ้ทางด้านนี้ ทางศูนย์ก็จะมีการฝึ กอบรมให้ ซึ่ งในปั จจุบนั สวนตาล
ของลุงถนอมเป็ นแหล่งศึกษาเรี ยนรู ้เรื่ องตาลโตนด ซึ่ งก็มีนกั เรี ยน นักศึกษา และผูท้ ี่สนใจเข้ามาศึกษา
ดู งานอย่างต่อเนื่ องเป็ นจานวนมากในแต่ละวัน จนทาให้ตาลโตนดเมืองเพชรได้รับความสนใจจาก
สังคมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
2. การสั มภาษณ์ เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้นาศู นย์ และปราชญ์ การเรี ยนรู้ วิถีเมือง
เพชร ตามหลักปรัชญของาเศรษฐกิจพอเพียง
2.1 สถานการณ์ การจัดการศู นย์ การเรี ยนรู้ วิถีเมืองเพชร ตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง สถานการณ์ การการจัดการศู นย์การเรี ยนรู ้ วิถีเมื องเพชร ตามหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง โดยผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมข้อมูลตามแบบสัมภาษณ์ที่ได้สร้างขึ้น จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการ
สนทนากลุ่ ม กับ ผูเ้ กี่ ย วข้องกับ การจัดการศู นย์ก ารเรี ย นรู ้ วิถี เมื องเพชร ตามแนวทางปรั ช ญาของ
เศรษฐกิ จพอเพีย ง หน่ วยงานท้องถิ่ น หน่ วยงานภาครั ฐ ในภาพรวม ปั ญหาและอุปสรรคของการ
จัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่าศูนย์การเรี ยนรู ้
วิถีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทอย่างมากในการเป็ นศูนย์กลางการ
จัดกิจกรรมเพื่อเกิดการเรี ยนรู ้ ตลอดชีวติ สาหรับประชาชนในชุมชน เป็ นสถานที่เสริ มสร้างโอกาสใน
การเรี ยนรู ้ ถ่ายถอดและเป็ นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิทยาการ ที่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและก่อให้เกิดสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ การเสริ มสร้างประชาธิ ปไตย มีคุณธรรม จริ ยธรรม และ
มุ่งพัฒนาแบบพึ่งพาตนเอง ซึ่ งเป็ นรากฐานสาคัญของการพัฒนาที่ ยงั่ ยืน แต่ก็ยงั มี ปัญหาเรื่ องของ
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โครงสร้างพื้นฐานบางประการ ด้านงบประมาณในการส่ งเสริ ม ขาดแคลนวิทยากร และแนวทางการ
พัฒนาศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.2บทบาทของศูนย์การเรี ยนรู ้ วิถีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมี
บทบาทในการให้ความรู ้ และพัฒนาคุ ณภาพชี วิตของราษฎรในพื้นที่ ที่ยงั ขาดความรู ้ ที่ถูกต้องตาม
หลักวิชาการในการประกอบอาชี พ ทาให้ขาดรายได้จากการประกอบอาชี พที่แน่ นอน อีกทั้งยังเป็ น
ศูนย์กลางการรวบรวมความรู ้ ที่จะนาไปสู่ การส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้สาหรับประชาชนในชุมชน
มีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางภูมิปัญญา ค่านิยม วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของชุ มชน มี
การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเรี ยนรู ้วิถีชีวิตของคนในชุ มชน เพื่อให้ทนั กับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม มุ่งไปสู่ การพึ่งพาตนเอง เพื่อความเข้มแข็งของชุ มชนอย่างยัง่ ยืน จุดเด่นของศูนย์การเรี ยนรู ้ วิถี
เมืองเพชร มีจุดเด่นอยูท่ ี่ความถนัดในสาขาวิชาการต่างๆซึ่ งปราชญ์ผูด้ ูแลศูนย์การเรี ยนรู ้ แต่ละท่านมี
จุดเด่นและบุคลิกเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนกัน ทาให้เกิดความหลากหลายในสาขาวิชาการ เป็ นจุดดึ งดู ด
ให้ผทู ้ ี่เข้ามาศึกษาดูงาน และผูท้ ี่ให้ความสนใจ มีจานวนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี
2.3 ความต้องการของศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนแบบวิถีเมื องเพชรส่ วนใหญ่แล้วเป็ นเรื่ องของ
แหล่ งน้ าที่ จะใช้อุป โภคและบริ โภค เครื่ องมื อเครื่ องใช้สื่ อการอบรมสาหรั บ การวางแนวทางการ
พัฒนาศูนย์การเรี ยนรู ้ ชุมชนแบบวิถีเมืองเพชร ปราชญ์ชาวบ้านและผู บ้ ริ หารศูนย์การเรี ยนรู ้ ได้ให้
สัมภาษณ์ ในทิศทางที่ค่อนข้างตรงกันว่า ทางศู นย์พยายามที่จะฟื้ นฟูสภาพแวดล้อมที่ อุดมสมบูรณ์
กลับคืนมาสู่ ทอ้ งถิ่น เพื่อที่จะป้ องกันไม่ให้คนในชุ มชนทิ้งที่ทากิน ไปดาเนิ นชี วิตตามกระแสบริ โภค
นิ ยม อี กทั้งพยายามรณรงค์ให้คนที่อยู่มาแต่ด้ งั เดิ มที่ ออกไปทามาหากิ นในท้องถิ่ นอื่ นและประสบ
ปั ญหาในการดาเนินชีวติ ให้กลับมาในท้องถิ่นดั้งเดิมของตนเพื่อพัฒนาบ้านเกิด และสื บสานอาชีพ วิถี
ชี วิต ขนบธรรมเนี ย มดั้ง เดิ ม ของตนเองสื บ ต่ อไป อี ก ทั้ง ในอนาคตยัง ต้องการให้ศู นย์มี ที่ พ กั เป็ น
สัดส่ วนให้ผูท้ ี่เข้ามาฝึ กอบรมเรี ย นรู ้ ที่ต้องใช้ระยะเวลาได้พกั อาศัย และสามารถทาเป็ นโฮมสเตย์
แหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรได้อีกทางหนึ่ งด้วย ดังเช่ น ดาบตารวจตรี พินิจภณ ปิ ตุยะ นักวิชาการ
ศูนย์การศึกษาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดาริ วา่
3. รู ปแบบการจัดการศูนย์ การเรียนรู้ วถิ ีเมืองเพชร ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ากการศึ ก ษาสภาพการณ์ ก ารจัด การศู น ย์ก ารเรี ยนรู ้ วิถี เ มื อ งเพชร ตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง และจากการลงพื้นที่ศึกษาศูนย์การเรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชร ตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาศัยหลักการ แนวคิด และทฤษฏี ดังนี้
1. แนวคิดศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชรที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบด้านการจัดการเรี ยนรู ้
ด้านการบริ หารจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้ ด้านการมีส่วนร่ วมของชุมชน และด้านจิตสานึกของผูเ้ กี่ยวข้อง
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2. แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ครอบคลุมถึงเรื่ องการเล็งเห็นคุณค่าการ
อนุ รักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม การถ่ ายทอดแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ การมี ส่วนร่ วม และการได้รับ
ประโยชน์ร่วมกันของชุมชน
3. แนวคิดเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพ มีปัจจัยอยู่ 7 ประการ
3.1 มีผนู ้ าศูนย์ที่ดี : จะต้องมีผนู ้ าการเปลี่ยนแปลง มีวิสัยทัศน์ มีความรู ้ความสามารถใน
การบริ หารจัดการ
3.2 มีคณะกรรมการศูนย์ที่มีจริ ยธรรมและมีการบริ หารจัดการที่ดี : ต้องมีกรรมการศูนย์
ที่เข้มแข็ง มีความมุ่งมัน่ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และบริ หารงานโปร่ งใส
3.3 ได้รับความร่ วมมือจากสมาชิ กศูนย์ สมาชิ กของศูนย์ตอ้ งมีคุณภาพ มีจิตสานึ กเพื่อ
ส่ วนรวม เข้ามาร่ วมคิด ร่ วมดาเนินการ
3.4 มีกระบวนการเรี ยนรู ้ และพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง : จะต้องมีการจัดการ
เรี ยนรู ้ เพื่อจะได้มีการพัฒนาองค์ความรู ้ตลอดเวลา รวมถึงต้องมีการถ่ายทอดองค์ความรู ้ระหว่างศูนย์
การเรี ยนรู ้อื่นๆเสมอ
3.5 มีศกั ยภาพความรู ้ทางด้านอาชี พ : จะต้องมีความเข้มแข็งในการพึ่งพาตนเอง และมี
ความสามารถในการแข่ ง ขันทางด้า นทัก ษะอาชี พ โดยใช้ค วามรู ้ ที่ ไ ด้เรี ย นรู่ จากศู นย์ม าปรั บ ปรุ ง
เปลี่ยนแปลงให้เกิดนวัตกรรมใหม่ หรื อพัฒนาให้ดีกว่าเดิม
3.6 มีการสร้างระบบการจัดเก็บ และการนามาใช้ขององค์ความรู ้ที่ดี : ต้องมีการจัดเก็บ
ความรู ้ ทั้งความรู ้ที่มีอยูใ่ นศูนย์การเรี ยนรู ้ และความรู ้จากภายนอกศูนย์การเรี ยนรู ้ นาความรู ้ที่มีอยูม่ า
ใช้พฒั นาอย่างต่อเนื่องอย่างเป็ นระบบ
3.7 มีการสร้างเครื อข่ายความร่ วมมือ ทั้งในศูนย์การเรี ยนรู ้และนอกศูนย์การเรี ยนรู ้ : ต้อง
มี ความร่ วมมื อด้านกิ จกรรมวิชาการ องค์ความรู ้ ต่างๆ มี การจัดการศู นย์การเรี ยนรู ้ เครื อข่ายอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ให้เกิดการพัฒนาอย่างเชื่อมโยง ประสานเกี่ยวเนื่องกันครอบคลุมทุกบริ บท
ตอนที่ 2 ผลการออกแบบและพัฒนาเครื่ องมือ เป็ นการพัฒนา (Development: D1) เป็ นการ
ออกแบบและพัฒนา (Design and Development: D and D) สั งเคราะห์ สร้ างรู ปแบบและรับรอง
จากการพัฒ นารู ป แบบการจัด การศู น ย์ก ารเรี ย นรู ้ วิถี เ มื อ งเพชร ตามหลัก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ผูว้ ิจยั ได้รูปแบบจากการสังเคราะห์ขอ้ มูลพื้นฐานของผูเ้ กี่ยวข้องกับการจัดการศูนย์
การเรี ยนรู ้ วิถีเมืองเพชร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง การทบทวนวรรณกรรม งานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง และการศึกษาเชิ งปริ มาณและเชิ งคุณภาพ การจัดการอบรมการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ จึงยกร่ าง
รู ปแบบที่คณะผูว้ ิจยั ใช้ชื่อว่า “PETCH Model” มีองค์ประกอบย่อย ได้แก่ 1) P : Participation (การมี
ส่ วนร่ วม) หมายถึ ง การกระจายโอกาสให้ป ระชาชนในชุ ม ชนได้รับ รู ้ ร่ วมคิ ด ร่ วมกันตัดสิ นใจ
ร่ วมกันรั บผิดชอบ และร่ วมกันตรวจสอบ หากประชาชนในชุ ม ชนมี ส่วนร่ วมตั้ง แต่ก ระบวนการ
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ตัดสิ นใจในการดาเนิ นกิ จกรรมต่างๆ ของศูนย์การเรี ยนรู ้ ก็จะทาให้การดาเนิ นกิจกรรมต่างๆภายใน
ศูนย์การเรี ยนรู ้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในท้องถิ่นมากที่สุด 2) E : Economy (เศรษฐกิจ)
หมายถึงแนวทางการปฏิบตั ิโดยยึดหลัก ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้ กันที่ดีในตัว
บนพื้นฐานความรู ้และคุณธรรม 3) T : Technology (เทคโนโลยี) หมายถึง การผสมผสานทรัพยากรใน
ชุ มชน ภูมิปัญญา ทุนศักยภาพของชุ มชน และท้องถิ่น เข้ากับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนา
ระบบปฏิบตั ิการ และการบริ หารจัดการตนเองของศูนย์ ให้ศูนย์การเรี ยนรู ้และสมาชิกของศูนย์รวมตัว
กันในประเด็นที่มีความสนใจร่ วมกัน ให้มีความสามารถในการปฏิบตั ิและเรี ยนรู ้แก้ไขปั ญหาข้อจากัด
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ 4) C : Community (ชุมชน) หมายถึง อาณาบริ เวณแห่งหนึ่ งที่มี
ผูค้ นอาศัยอยู่มาอย่างยาวนาน มีความรักความผูกพันต่อสถานที่ แห่ งนี้ มีจารี ต ประเพณี วัฒนธรรม
ความเชื่ อ ความคิดเห็น ไปในทิศทางเดียวกัน ใช้สถานที่สาธารณะ สถาบันต่างๆร่ วมกัน สามารถร่ วม
แรงร่ วมใจกันทากิจกรรมอันใดอันหนึ่งได้เป็ นผลสาเร็ จ 5) H : Human wisdom (เป้ าหมายแห่งมนุษย์)
หมายถึ งคุ ณค่าของคนหรื อบุ คลากรในศู นย์การเรี ยนรู ้ อันได้แก่ ความรู ้ ความสามารถ ความดี งาม
ต่างๆ ที่สั่งสมอยูใ่ นตัวบุคคลภายในศูนย์การเรี ยนรู ้ โดยความรู ้ ความสามารถ และความดีงามเหล่านี้
เป็ นคุณค่าที่สามารถที่จะนามาเพิ่มคุณค่า ให้กบั ศูนย์การเรี ยนรู ้ได้
ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้ เป็ นการวิจัย (Research: R2) การนาไปใช้ (Implementation: I)
โดยการจัดการอบรม การขับเคลื่อนเวที และการจัดกิจกรรมต่ างๆ
3.1. การจั ดอบรมความรู้ รู ปแบบการจั ดการศู นย์ การเรี ยนรู้ วิถีเมื องเพชร ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากข้อ มู ล พื้ น ฐาน ด้ว ยการวิ เ คราะห์ สถิ ติ แ ละข้อ มู ล การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ด้วย
แบบสอบถามผูว้ ิจยั ได้วิเคราะห์ส่วนขาดและนาผลมาจัดลาดับความสาคัญเพื่อขับเคลื่อน การจัดเวที
การจัดการอบรมเพื่อพัฒนาความรู ้ ผูเ้ กี่ ยวข้อง จึงได้กาหนดหัวข้อและจัดทาเอกสารการอบรม “การ
จัดการศู นย์ก ารเรี ย นรู ้ วิถี เ มื อ งเพชร ตามแนวทางปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง” ในวันศุ ก ร์ ที่ 1
กรกฎาคม 2559 เวลา 9.00-14.00 น. ณ. ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนบ้านสะพานหิน ตาบลชะอา อาเภอชะอา
จัง หวัด เพชรบุ รี ห ลัง เสร็ จ สิ้ น การอบรมให้ ผู เ้ ข้า รั บ การอบรมจัด ท าแบบทดสอบหลัง การอบรม
(Post-test) และประเมินผลหลังการอบรมในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ (COPs) พบว่า คะแนนก่อน
การอบรม (Pre-test) มี คะแนนเฉลี่ ย อยู่ในระดับปานกลาง และหลังการอบรมได้ทดสอบหลังการ
อบรม (Post-test) มีคะแนนเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก การเปรี ยบเทียบคะแนนก่อนการอบรมและหลังการ
อบรมแสดงให้เห็นว่าคะแนนก่อนการและหลังการอบรมเฉลี่ยแตกต่างกัน
การประเมินผลการจัดอบรมการพัฒนารู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชร
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มที่ศึกษาส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย จานวน 17 คน เพศหญิง
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จานวน 13 คน ส่ วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จานวน 12 คน ส่ วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จานวน 18 คน
ส่ วนใหญ่มีระดับการศึ กษา มัธยมศึ กษาตอนต้น จานวน 16 คน และส่ วนใหญ่มีระยะเวลาในการ
ดาเนินงาน หรื อมีส่วนเกี่ยวข้องกับศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน 4-6 ปี จานวน 12 คน
ความคิดเห็นของผูร้ ับการอบรมการพัฒนารู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วิถีเมือง
เพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง สามารถอธิ บาย
เป็ นรายด้านได้ดงั นี้
ด้านการนาไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยัง่ ยืน รองลงมาคือ ชุมชนได้อนุรักษ์ สื บสานศิลปะ วัฒนธรรม
และประเพณี ต่อมาคือ ยึดหลักความพอเพียง และความพอประมาณในการประกอบอาชี พ บุคลากรภายใน
ศูนย์ เป็ นคนดี มีความรู ้ ความสามารถ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ เกิดความสามารถในการเรี ยนรู ้
ปั ญหาแก้ไขข้อจากัดต่างๆที่เกิดขึ้น
ด้านเครื อข่ายและการมี ส่วนร่ วมศู นย์การเรี ยนรู ้ ชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ การสร้างเครื อข่ายกิจกรรมภายนอกชุมชน รองลงมาคือ
การเชื่ อมโยงกิจกรรมกับศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนอื่นๆ ต่อมาคือ ศูนย์การเรี ยนรู ้ได้รับการสนับสนุ นจาก
ภาครัฐ และเอกชน สมาชิ กในชุ มชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ และแก้ไขปั ญหาของ
ศูนย์การเรี ยนรู ้ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือ ผูน้ าชุมชนและสมาชิกในชุมชนให้ความร่ วมมือในการทา
กิจกรรมของศูนย์การเรี ยนรู ้
ด้านกิจกรรมส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้อยูใ่ นระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือกิจกรรมการเรี ยนรู ้มีความหลากหลาย มีความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตนบนฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมาคือกิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ทอ้ งถิ่น ต่อมาคือกิจกรรม
การเรี ยนรู ้ตอบสนองความต้องการของชุ มชนในท้องถิ่น กิ จกรรมในศูนย์การเรี ยนรู ้ เป็ นการสร้ างรายได้
ภายในครอบครัวอีกทางหนึ่ ง โดยการผลิ ตไว้กิน ไว้ใช้ เหลื อไว้ขาย หรื อแลกเปลี่ ยนเพื่อนบ้าน และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด
ด้า นความรู ้ อยู่ใ นระดับปานกลาง และเมื่ อพิ จารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่ มี ค่ า เฉลี่ ย
สู งสุ ดคือชุมชนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาในท้องถิ่น รองลงมาคือมีการสื บทอดความรู ้สู่คนรุ่ นหลังต่อมา
คือ มีการเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างคนในชุ มชน มีกระบวนการเรี ยนรู ้ อย่างเป็ นระบบ ชุมชนมีความคิดริ เริ่ ม
สร้างสรรค์ในการวิจยั พัฒนา (ฐานข้อมูล) มีผูท้ ี่สนใจรู ้ จกั ศูนย์การเรี ยนรู ้ แบบวิถีเมืองเพชรมากขึ้ น
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุ ด คือส่ งเสริ มให้คนในชุมชนได้รู้จกั ภูมิปัญญาท้องถิ่น
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3.2. แนวทางการพัฒนาทีส่ อดคล้องกับวิถีเมืองเพชร
เอื้อมพร โตภานุ รักษ์กุล (2554) การพัฒนาจะต้องดาเนิ นควบคู่ไปกับ ภูมิปัญญาเป็ น
ความรู ้ด้ งั เดิมอันประกอบไปด้วยคุณธรรม ซึ่ งสอดคล้องกับวิถีชีวติ ดั้งเดิมของชาวบ้าน ไม่ได้แบ่งแยก
เป็ นส่ วน ๆ หากแต่ทุกอย่างมีความสัมพันธ์กบั การทามาหาเลี้ยงชี พ การทางานร่ วมกันในชุ มชน การ
ปฏิบตั ิศาสนา พิธีกรรมและประเพณี ความรู ้น้ นั จะต้องเป็ นความรู ้ที่มีคุณธรรม เมื่อผูค้ นใช้ความรู ้น้ นั
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง คนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่ งเหนือธรรมชาติ ความรู ้
เหล่านี้เกี่ยวข้องกับการดาเนินชีวิต เป็ นแนวทาง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกของครอบครัว ความสัมพันธ์กบั คนอื่น ความสัมพันธ์กบั ผูล้ ่วงลับไปแล้ว กับสิ่ งศักดิ์สิทธิ์ และ
กับธรรมชาติ เช่ นเวลาคนเพชรจะทานาเวลาจะไถคลาด ก็จะทากระทง9ใบ ใส่ ขนมกระทงละอย่าง
เพื่อเป็ นเครื่ องบัตรพลี หรื อการเซ่ นสังเวย จุ ดธู ปเที ยนบู ชาบอกกล่ าว และ “ขอน้ าขอข้าว” การไถ
คลาดเชื่ อว่าจะต้องเดินตามเกล็ดพญานาค หรื อเวียนซ้ายก่อนสามรอบ แล้วปลดไถหรื อแอกวางนอน
ลงเป็ นการเอาฤกษ์เอาชัย เป็ นต้น ในปั จจุบนั การทามาหากิ นเปลี่ยนจากการทาเพื่อยังชี พไปเป็ นการ
ผลิตเพื่อการขาย ผูค้ นต้องการเงินเพื่อซื้ อเครื่ องบริ โภคต่าง ๆ ทาให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไป ทรัพยากร
ต่างๆก็เริ่ มหมดไป สถานการณ์เช่นนี้ ทาให้ผนู ้ าการพัฒนาหลายคนที่มีบทบาทสาคัญในระดับจังหวัด
ระดับภาค และระดับประเทศ เริ่ มเห็นความสาคัญของภูมิปัญญาชาวบ้าน หน่วยงานทางภาครั ฐและ
เอกชนให้การสนับสนุน และการส่ งเสริ มให้มีการอนุ รักษ์ ฟื้ นฟู ประยุกต์ และค้นคิดสิ่ งใหม่ ความรู ้
ใหม่เพื่อประโยชน์สุขของสังคม ความรู ้เรื่ องทามาหากิ นของคนเมืองเพชรมีอยูม่ าก เช่นการทาไร่ ทา
นา การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การจับปลา จับสัตว์ การทอผ้า ซึ่ งเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของไททรง
ดา มีลวดลายที่สะท้อนให้เห็นถึ งความเชื่ อและความคิดของชาวบ้าน การปั้ นปูน หรื อศิลปะปูนปั้ น
การแทงหยวก จะพบได้จากวัดวาอารามโบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ในจังหวัดเพชรบุรี
ตอนที่ 4 ผลการพัฒนา (Development: D2) เป็ นการประเมินผล (Evaluation: E) ความพึง
พอใจของผู้เข้ าอบรมภายในศูนย์ การเรียนรู้ วถิ ีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จากการดาเนินการวิจยั “PETCH Model” ในการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วิถีเองเพชรมาระยะ
หนึ่ ง (4 เดื อน) ผูว้ ิจยั จึงได้ประเมินผลและปรับปรุ ง ด้วยการใช้เครื่ องมือการสนทนากลุ่ ม (Focus
Group Discussion) ผูเ้ กี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิ งสร้างสรรค์ที่มีต่อรู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้
วิถีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนบ้านสะพานหิ น
ตาบลชะอา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ พระ ผูน้ าชุมชน ปราชญ์ ครู และประชาชน รวมทั้งสิ้ น
30 คน ใช้การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) ส่ วนการประเมินและปรับปรุ งการจัดการศูนย์
การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากการสนทนากลุ่มผูเ้ กี่ยวข้องกับ
การจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้ วิถีเมืองเพชร พบว่า รู ปแบบ “PETCH Model” มีความเหมาะสมในการ
นาไปใช้
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การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในชุ มชนที่มีต่อรู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้
วิถีเมืองเพชร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนเป็ นฐานการเรี ยนรู ้
วิถี เมื องเพชร ตามแนวทางปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง โดยการสอบถามความพึ ง พอใจของ
ประชาชนที่ เป็ นกลุ่ มตัวอย่างในชุ มชนสะพานหิ นด้วยการสุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิ ญ จานวน 30 คน
ได้รับแบบสอบถามคืนมา ร้อยละ 100 พบว่า ความคิดเห็นของผูร้ ับการอบรมการพัฒนารู ปแบบการ
จัดการศูนย์การเรี ยนรู ้ วิถีเมื องเพชร ตามแนวทางปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก สามารถอธิ บายเป็ นรายด้านได้ดงั นี้
ด้านประโยชน์จากการอบรมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ ย
สู งสุ ดคือการอบรมเชิ งปฏิ บตั ิการในครั้งนี้ ทาให้สามารถแก้ไขปั ญหาได้ตรงประเด็น รองลงมาคือการ
อบรมเชิ งปฏิบตั ิการในครั้งนี้ สามารถคิดและแก้ไขปั ญหาด้วยแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ต่อมาคือการ
อบรมในครั้งนี้ได้รับความรู ้จากการฟังและการปฏิบตั ิเกี่ยวกับแนวทางเศรษฐกิจ
ด้านการเสริ มสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาศูนย์อยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ภายในศูนย์การเรี ยนรู ้มีกระบวนการเรี ยนรู ้ในอย่างเป็ นระบบ รองลงมา
คือการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ และช่ วยเหลื อกันของคนในชุ มชน ต่อมาคือ การจัดการเรี ยนรู ้ ภายในศูนย์
เพื่อให้ชุมชนเกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และการให้คาปรึ กษาและแนะนาจากประธานศูนย์และปราชญ์
ชาวบ้าน ชุ มชนมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการพัฒนาคุ ณภาพชี วิตของตนเองสร้ างความตระหนัก
ให้ชุมชนเห็นความสาคัญของศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชรการเสริ มสร้างให้คนในชุมชนพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง
ด้านบรรยากาศในการอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การอยู่ใ นระดับ มากและเมื่ อพิจารณาเป็ นรายข้อ
พบว่า ข้อที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคื อการอบรมเชิ ง ปฏิ บ ัติก ารในครั้ งนี้ ท าให้ท่ า นได้เ รี ย นรู ้ อ ยู่ต ลอดเวลา
รองลงมาคือ มีการกระตุน้ ให้ติดตามเนื้ อหาความรู ้อยูเ่ สมอเกิดการพัฒนาศักยภาพในการเรี ยนรู ้ ต่อมา
คือการอบรมปฏิบตั ิการในครั้งนี้ ได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง โดยผูเ้ ข้าอบรมช่ วยเหลื อร่ วมมือซึ่ งกับและกัน การ
อบรมเชิ งปฏิ บตั ิการในครั้งนี้ ได้เสี ยเวลาในการเรี ยนรู ้ น้อยลง การอบรมเชิ งปฏิ บตั ิการในครั้งนี้ ท่าน
สามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด คือช่วงระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม
ด้านกิจกรรมจาการอบรมเชิงปฏิบตั ิการอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ ท่านมีความพึงพอใจที่มีส่วนร่ วมการจัดอบรมเชิงปฏิบตั ิการในครั้งนี้ ท่านมีความพึง
พอใจที่ มีส่วนร่ วมการจัดอบรมเชิ ง ปฏิ บ ตั ิ การในครั้ ง นี้ ต่อมาคื อ การให้คาปรึ กษาและแนะนาจาก
ประธานศูนย์และปราชญ์ชาวบ้าน และกิ จกรรมของศูนย์ตอบสนองความต้องการของคนในชุ ม ชน
อย่างแท้จริ ง และการอบรมในครั้งนี้ ทาให้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบตั ิได้ดว้ นตนเอง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่า
ที่ สุ ด คื อการอบรมปฏิ บ ัติ ก ารในครั้ งนี้ สอดคล้อ งกับ แนวทางการ ด ารงชี พ ของตนเองตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
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อภิปรายผล
จากผลการวิจยั เรื่ องการพัฒนารู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชร ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง สรุ ปได้วา่ ผลการวิจยั มีความสอดคล้องระหว่างข้อมูลเชิ งปริ มาณและข้อมูลเชิง
คุณภาพ ซึ่ งสามารถอภิปรายผลการวิจยั ได้ดงั ต่อไปนี้
1. ข้อค้นพบจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และความต้องการในการจัดตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้วิถี
เมื องเพชร ตามแนวทางปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง พบว่าการพัฒนาจะต้องดาเนิ นควบคู่ไปกับ
ภูมิปัญญาเป็ นความรู ้ด้ งั เดิมอันประกอบไปด้วยคุณธรรม ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ วราภรณ์
สามโกเศศ และคณะ (2553 : ก-ค) พบว่า การปฏิรูปการศึกษาเพื่อสุ ขภาวะคนไทย เป็ นระบบการศึกษา
ทางเลือกหนึ่งของภาคประชาชน ที่ให้ความสาคัญการสร้างความเข้มแข็งที่ฐานรากที่จาเป็ นต้องเข้ามา
มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษาทั้งระบบ โดยให้ความสาคัญกับครอบครัวชุ มชนท้องถิ่น สถาบันทาง
ศาสนา เอกชนและองค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น และองค์กรอื่ นของประชาชน เพื่อ
เพิ่มเติมการจัดการศึกษาที่ดาเนินอยูใ่ นปั จจุบนั เพื่อนาไปสู่ สุขภาวะคนไทยทั้งร่ างกายและจิตใจ สังคม
สติปัญญา แนวคิดทางการศึกษา เป็ นการศึกษาที่เชื่อว่า “ทุกคนมีศกั ยภาพที่จะเรี ยนรู ้ได้” บนหลักการ
“การศึกษาเพื่อมวลชน และมวลชนเพื่อการศึกษา” ช่วยกันทาให้การศึกษาเป็ นกลไกปลูกฝังการพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์ที่บูรณาการเข้ากับวิถีชีวิต วัฒนธรรม รากเหง้า ประวัติศาสตร์ ชุ มชนท้องถิ่ นและ
ประเทศชาติ เป็ นการศึกษาที่เอา “ชีวติ เป็ นตัวตั้ง” แทนการเอา “วิชาเป็ นตัวตั้ง” ดังที่ผา่ นมา
ในการนี้ ยุท ธศาสตร์ ส าคัญที่ จะนาพาระบบการศึ ก ษาทางเลื อกให้บ รรลุ เป้ า หมาย คื อ
“ยุทธศาสตร์ เสริ มสร้างพลังการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนสังคม” ที่มี 8 มาตรการนาสู่ การปฏิบตั ิ ได้แก่ (1)
การสร้างคุณค่าของความเป็ นมนุษย์ (2) การเสริ มสร้างพลังสร้างสังคมแห่ งการเรี ยนรู ้ (3) การส่ งเสริ ม
ขยายฐานการศึกษาทางเลื อก (4) การส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่ น (5)การพัฒนาและเสริ มสร้ างความเข้ม แข็ง ของครู (6) การระดมทรั พยากรเพื่ อการศึ ก ษา
(7)การสร้างเครื อข่ายทางการศึกษา และ (8) การสร้างความเข้มแข็งจากรากฐาน
2. ข้อค้นพบจากการพัฒนารู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชร ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีความสัมพันธ์กบั การทามาหาเลี้ยงชี พ การทางานร่ วมกันในชุ มชน การปฏิบตั ิ
ศาสนา พิธีกรรมและประเพณี ความรู ้ น้ นั จะต้องเป็ นความรู ้ ที่มีคุณธรรม เมื่อผูค้ นใช้ความรู ้ น้ นั เพื่อ
สร้ างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง คนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่ งเหนื อธรรมชาติ ความรู ้
เหล่ านี้ เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นชี วิต ตามรู ปแบบ PECTH Model ซึ่ งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ
นริ นทร์ สังข์รักษาและคณะ (2551: บทคัดย่อ) ได้วิจยั ผลดีของการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงในกระบวนการเรี ยนรู ้และการจัดการความรู ้เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของวิสาหกิจชุมชน : ศึกษา
กรณี จงั หวัดราชบุรี การนิ ยามความหมายเศรษฐกิจพอเพียงของผูป้ ระกอบการพบว่า มีความเข้าใจตี
โดยทุกคนเห็ นว่าเศรษฐกิ จพอเพียงสามารถนาเอามาใช้ได้ และเกิ ดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครั ว
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และสังคมอย่างมาก ทั้งนามาปฏิบตั ิจริ งในชีวติ ประจาวันผ่านกระบวนการเรี ยนรู ้จากวิกฤติเศรษฐกิ จที่
พ่านมา การแสวงหาความรู ้จากแหล่งความรู ้ ส่ วนใหญ่ได้รับความรู ้จากภายนอกท้องถิ่นมากที่สุด โดย
แหล่งของความรู ้ที่ได้รับมานั้นมาจากสื่ อบุคคลมากที่สุดซึ่ งองค์ความรู ้ดงั กล่าว กลุ่มตัวอย่างได้นามา
ประยุกต์ใช้ในสถานประกอบการวิสาหกิจชุ มชนของตนอย่างมาก ส่ วนผลที่เกิดจากการใช้องค์ความรู ้
เกี่ยวกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนิ นการวิสาหกิจชุ มชนได้รับอยูใ่ นระดับมาก การใช้องค์
ความรู ้ เกี่ ย วกับ การดาเนิ นธุ รกิ จ อย่า งประหยัด มากที่ สุ ด การปฏิ บ ตั ิ ที่ ดี ที่ ถื อเป็ นผลส าเร็ จในการ
ประกอบกิจการวิสาหกิจชุ มชน การยึดถือความซื่ อสัตย์ต่อลูกค้า และผูบ้ ริ โภคมากที่สุด รองลงมาคือ
การผลิตสิ นค้าให้เพียงพอต่อการจาหน่ายไม่เหลือมากจนเกิ นไป ทั้งนี้ การปฏิบตั ิที่ดีจากการรวมกลุ่ม
การสร้ างเครื อข่ายเรี ยนรู ้ พันธมิ ตรร่ วมกัน และการกระจายความเสี่ ยง ศู นย์การเรี ยนรู ้ ชุมชน และ
หมู่บา้ นเศรษฐกิ จพอเพียง รู ปแบบการเรี ยนรู ้ มี 3 รู ปแบบ การเรี ยนรู ้ จากวงใน เป็ นการเรี ยนรู ้ ด้วย
ตนเอง การเรี ยนรู ้จากกลุ่ม และการเรี ยนรู ้จากองค์กร ส่ วนการจัดการความรู ้ได้มาจากประสงการณ์ใน
พื้นที่ การจัดการสร้างความสัมพันธ์และการจัดการความรู ้ ระหว่างผูน้ า สมาชิ กในกลุ่ม หน่วยงานรัฐ
และสถาบันทางวิชาการ โดยที่กระบวนการจัดการความรู ้เป็ นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับสภาพปั ญหา
วิสาหกิจชุมชน การทบทวนความรู ้ การจัดปรับ จัดการให้ การจัดกิจกรรมร่ วม ความเข้มแข็งของกลุ่ม
วิสาหกิ จชุ มชน ปั ญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข รวมถึ งความสุ ขของผูป้ ระกอบการและแรงงาน
ทั้งนี้ยงั สอดคล้องกับการศึกษาของ นิสิต คาหล้า และคณะ (2557) ซึ่ งได้ศึกษาบทบาทการการพัฒนา
ศูนย์การเรี ยนรู ้ เศรษฐกิ จพอเพียงในชุ มชน กรณี ศึกษา อาเภอชุ มแพ ผลการวิจยั พบว่ากระบวนการ
เรี ย นรู ้ ข องเกษตรกรเกิ ดจากการกระตุ ้นกระบวนการเรี ย นรู ้ ผ่า นการสะท้อนกระบวนการผลิ ต ที่
ล้มเหลวในอดี ต อยูใ่ นกับดับของวงจรหนี้ สิน การผลิตที่เอาเงิ นเป็ นตัวตั้ง ทาให้ทรัพยากรเสื่ อโทรม
นาไปสู่ ความล้มเหลวในครอบครัวการใคร่ ครวญอย่างแยบคายถึงอดี ต ปั จจุบนั และอนาคต นาไปสู่
การสร้างความตระหนักรู ้ในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ การนาเอาหลักธรรมมาใช้คืออิทธิบาท 4 พรหม
วิหาร 4 และศีล 8 (กลุ่ มปราชญ์) นาไปสู่ ฐานะแห่ งการเรี ยนรู ้ จกั ตนเอง และพึ่งพาตนเองและเห็ น
ทางแก้ไขปั ญหาในชี วิต มีการออกแบบชี วิตโดยมีปราชญ์ตน้ แบบ และใช้หลักสัมมาทิฎฐิเป็ นฐานใน
ด้านการคิดและแนวทางปฏิบตั ิ ผลที่ตามมานาไปสู่ การสร้างระบบการเรี ยนรู ้ของกลุ่มเกษตรกรมีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ชีวิต การสังเกต และการระดมสมอง การสะท้อนเส้นทางชี วิต และมีการ
สร้างการเรี ยนรู ้ ระหว่างเกษตรกรเพื่อแก้ไขปั ญหา เพื่อตอบโจทย์ชีวิต สามารถยกระดับคุณภาพชี วิต
ช่วยในการจัดการด้านครอบครัว ทรัพยากร เศรษฐกิจ และชี วิตที่ดีงาม บูรณาการความรู ้ทอ้ งถิ่น และ
ความรู ้ สมัยใหม่ ทาให้สามารถยืนหยัดในกระแสโลกาภิวตั น์ได้ นาไปสู่ การสร้ างความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพ มี อ าหารพอเพี ย ง มี ค วามเป็ นอยู่ที่ ดี ลดภาวะหนี้ สิ น มี ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยต่ อ เนื่ อ ง
และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ ศิวราภรณ์ไชยบุรี (2555) ซึ่ งได้ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จ
ของศูนย์การเรี ยนรู ้ เศรษฐกิ จพอเพียงชุ มชน บ้านทาป่ าเปา ตาบลปลาดุ ก อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
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ผลการวิจยั พบว่าศูนย์การเรี ยนรู ้ เศรษฐกิ จพอเพียงบ้านทาป่ าเปา ตาบลปลาดุ ก อาเภอแม่ทา จังหวัด
ลาพูนเกิ ดขึ้นจากความร่ วมมือของชุ มชนกับภาคส่ วนราชการ เพื่อแก้ไขปั ญหาการขาดแคลนแหล่ง
เรี ยนรู ้ปัญหาทรัพยากรป่ าไม้ และปั ญหาต่างๆของชุ มชน โดยการนานโยบายของรัฐบาลตามพระราช
ดารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงมาเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ิให้เกิดเป็ นรู ปธรรม ในส่ วนของรู ปแบบและการดาเนิ นงาน ทั้งระบบการบริ หารจัดการมีความ
ชัดเจนในรู ปแบบของคณะกรรมการ ขณะเดี ยวกันปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จของศูนย์การเรี ยนรู ้
เศรษฐกิ จพอเพียงชุ มชนบ้านทาป่ าเปา ตาบลปลาดุ ก อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน ประกอบด้วยปั จจัย
ภายในได้แก่ วิสัยทัศน์ นโยบาย การวางแผน การกาหนดกลยุทธ์ ในการทางาน ความเข้มแข็งของ
คณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ความพร้อมด้านความรู่ และความสามารถของคณะกรรมการการมีส่วน
ร่ วมของภาคประชาชน วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดานเนินงาน การบริ หารงบประมาณ และการจัดการ
โครงสร้ างอัตรากาลังคน ในส่ วนปั จจัยภายนอก ได้แก่ความเหมาะสมของสภาพที่ต้ งั การได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ และการรับรู ้ขอ้ มูลข่าวสารล้วนเป็ นปั จจัยในการสนับสนุนความสาเร็ จ
ด้านของแนวทางการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านทาป่ าเปา ตาบลปลาดุก อาเภอ
แม่ทา จังหวัดลาพูน ในอนาคตได้มีการกาหนดแนวทางการพัฒนาหลักสู ตรกิ จกรรม ด้านการขยาย
ศูนย์การเรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุ มชน และระดับตาบล การกาหนดรู ปแบบโครงสร้างของ
บุคลากร การกาหนดรู ปแบบกิจกรรม และหลักสู ตรให้มีความเหมาะสม ทันสมัย และมีความต่อเนื่อง
รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นต้น
ผลที่เกิดจากกระบวนการเรี ยนรู ้ และการจัดการความรู ้ ทาให้มีความภาคภูมิใจในตนเองต่อ
การดาเนิ นชี วิตแบบเศรษฐกิ จพอเพียงมากที่ สุด ลองลงมาคื อการมี หนี้ สินน้อยไม่ก่อให้เกิ ดปั ญหา
ครอบครัว และภาพรวมขอลงผลดี ที่เกิ ดจากกระบวนการเรี ยนรู ้ การจัดการความรู ้ อยู่ในระดับ มาก
ผลที่เกิดจากการนาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง ก่อนนาแนว
ทางการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีประโยชน์ที่ได้รับจะอยูใ่ นระดับปาน
กลาง ส่ วนข้อที่ เห็ นว่าสามารถนาไปใช้เกิ ดประโยชน์ได้น้อยที่ สุด คื อ การใช้กิจกรรมชุ มชนเป็ น
เครื่ องมือในการเรี ยนรู ้และจัดการความรู ้ ส่ วนภายหลังที่นาเอาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิ จพอเพียง
มาใช้ในวิสาหกิจชุ มชนเพิ่มมากขึ้นอยูใ่ นระดับมากโดยข้อที่เห็นว่าสามารถนามาใช้ให้เกิดประโยชน์
มากที่สุด คือ ความซื่ อตรงในการประกอบการรองลงมา คือ การมีชีวิตร่ วมกันอย่างมีความสุ ข การ
ดาเนิ นชี วิตแบบทางสายกลาง คื อ ความพอประมาณ ความมี เหตุ ผลและมี ภูมิคุม้ กันที่ ดีการพึ่ ง พา
ตนเองได้ทางจิตใจก่อให้เกิดการพัฒนาชีวติ ที่ดีร่วมกันส่ วนข้อที่เห็นว่าสามารถนาไปใช้เกิดประโยชน์
น้อยที่สุด คือ การพึ่งตนเองได้ทางเทคโนโลยี เปรี ยบเทียบความแตกต่างของประโยชน์ที่ได้รับทั้ง
ก่อนและหลังการนาเอาแนวทางพัฒนาแบบเศรษฐกิ จพอเพียงมาใช้ในวิสาหกิ จชุ มชน คือ 1) การมี
ชี วิตร่ วมกันอย่างมีความสุ ข 2) การดาเนินชีวิตบนทางสายกลาง คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล
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และมีภูมิคุม้ กันที่ดี 3) การใช้กิจกรรมของชุ มชนเป็ นเครื่ องมือในการเรี ยนรู ้ และการจัดการ 4) การ
ส่ ง เสริ ม การรวมกลุ่ ม และการสร้ า งเครื อข่ า ยองค์ก รชุ มชน และ 5) การสร้ า งเศรษฐกิ จสั ง คมและ
สิ่ งแวดล้อมอย่างสมดุลซึ่ งสอดคล้องกับ นเรนทร์ แก้วใหญ่ (2559) ซึ่งได้ศึกษาศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน :
การพัฒนาที่ยงั่ ยืนของสถาบันอุดมศึกษา ผลการวิจยั พบว่าเป้ าหมายในการสร้ างสังคมให้มีความสุ ข
ยุติธรรม สนับสนุ นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ จะทาให้มนุ ษย์ดารงอยู่ภายใต้การเปลี่ ยนแปลงทุ กสภาพที่
เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ สังคมชุ มชนจะเป็ นสังคมที่มีความเท่าเทียม มีผนู ้ าชุ มชนที่เป็ นที่พ่ ึงของส่ วนรวม
โดยสมาชิ กในชุ มชนมีการเรี ยนรู ้ตลอดเวลา มีความเข้าใจในบริ บทปั ญหาชุ มชน ร่ วมมือกันพาชุ มชน
ให้มีความเจริ ญ รัฐบาลควรมีการสนับสนุ นการพัฒนาที่ยงั่ ยืนโดยให้สถานศึกษาเป็ นองค์กรที่สาคัญ
ในการสร้ างสมาชิ กในชุ มชน นโยบายด้านการศึกษาที่ให้ความสาคัญต่อการเรี ยนรู ้ ตลอดชี วิต ตาม
หลักการที่ผเู ้ รี ยนเป็ นสาคัญ สนับสนุ นให้ผเู ้ รี ยนสร้างองค์ความรู ้ดว้ ยตนเอง สามารถเข้าร่ วมกิจกรรม
กับผูอ้ ื่นได้ และปลูกฝังให้รักและเข้าใจชุมชน มองเห็นคุณค่าและเข้าใจปั ญหาของชุมชน
ชุ มชนมีความพร้อมที่จะพัฒนาชุ มชนของตนให้รอดพ้นจากสภาพปั ญหาต่างๆ เพื่อความ
ยัง่ ยืนของชุ มชน โดยสถาบันอุ ดมศึ กษามี ค วามส าคัญเป็ นอย่างมากเพราะผลิ ตบัณฑิ ตเข้าสู่ สั ง คม
โดยตรง การจัดการเรี ยนรการสอนต้องเรี ยนรู ้แบบคู่ขนานระหว่างความรู ้ดา้ นวิชาการที่เป็ นสากลและ
ความรู ้ ทอ้ งถิ่ นในชุ มชน ดังนั้นการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของสถาบันอุ ดมศึกษาต้องอาศัยชุ มชนเป็ นแหล่ ง
เรี ยนรู ้ของนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาควรให้ความสาคัญกับชุ มชนที่ใกล้ชิดนามาร่ วมกันพัฒนาเป็ น
หลักสู ตรการศึกษา เพื่อได้บณ
ั ฑิตทีมีคุณลักษณะที่สมบูรณ์ต่อการเข้าเป็ นสมาชิ กของชุ มชน ชุ มชนมี
แหล่ ง เรี ย นรู ้ ที่ ม ากมายสามารถประยุ ก ต์ใ ห้ เ ข้า กับ หลัก สู ต รการเรี ย นรู ้ แ บบคู่ ข นานดัง กล่ า วได้
สถาบันอุดมศึกษาควรจะเป็ นผูร้ วบรวม บริ หารจัดการ สนับสนุ นแหล่งการเรี ยนทั้งหลายในชุ มชนที่
ใกล้ ชิ ด ตน ดั ง นั้ นการพัฒ นาที่ ย ั่ง ยื น ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจะเกิ ด ได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ งก็ ต่ อ เมื่ อ
สถาบันอุดมศึกษาเป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ของชุ มชนที่ทาหน้าที่เป็ นศูนย์กลางของแหล่การเรี ยนรู ้ท้ งั หลาย
ในชุ มชน และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ ร้อยขวัญ มุ่งมาจน และทวีศกั ดิ์ วังไพศาล (2556) เรื่ อง
การบูรณาการรู ปแบบองค์ความรู ้และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุ มชนราชธานี อโศก จังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อสนองรู ปแบบใหม่ของชุ มชนแห่ งการเรี ยนรู ้ ของ ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบใหม่ของชุ มชนแห่ ง
การเรี ย นรู ้ ที่ ใ ช้ก ับ ชุ ม ชนทัว่ ไป และชุ ม ชนชาวอโศก คื อ การประสานร่ วมมื อกันอย่า งกลมกลื น
ระหว่างบ้านวัดโรงเรี ยน อาศัยปั จจัยนาเข้าคือ 1) แหล่งความรู ้ได้แก่ องค์กรชุ มชน และสื่ อ 2) แหล่ง
เรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่นได้แก่ คน และกิจกรรมต่างๆ มีกระบวนการเรี ยนรู ้หลายรู ปแบบ แล้วนามาลงมือปฏิบตั ิ
จริ ง ท าให้ เ กิ ด ความรู ้ ใ นตัว คน สั่ ง สมเป็ นพลัง ปั ญ ญา ส่ ง ผลให้ ร อดพ้น จากภัย คื อ ปั ญ หาที่ มี อ ยู่
กระบวนการพัฒนาชุ มชนประกอบด้วย การรวมกลุ่มประกอบกิ จกรรม การพัฒนาบุคลากร การคัด
กรองความรู ้ ที่มาจากภายนอก การร่ วมกับศูนย์ดูแลเด็ก ผูส้ ู งอายุ และผูป้ ่ วย การนาแนวคิดทีประสบ
สาเร็ จแล้วมาปรับใช้และพัฒนาให้เหมาะสม และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ ทิวเมฆ นาวาบุญนิยม
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(2558) ที่ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงเพื่อพัฒนาคุ ณภาพชี วิต ของชุ มชนปฐม
อโศก จังหวัดนครปฐม ผลการวิจยั พบว่า การรับรู ้ เกี่ ยวกับปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงของชุ มชนปฐม
อโศก ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก รายด้านพบว่า การรับรู ้ ดา้ นเงื่ อนไขคุ ณธรรมในระดับมากที่สุด
คุณภาพชี วิตของชุ มชนปฐมอโศกในภาพรวมชุ มชนปฐมอโศก ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก รายด้าน
พบว่า คุณภาพชีวติ ด้านปลูกฝังค่านิ ยมไทยอยูใ่ นระดับมากที่สุด การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนปฐมอโศกในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากและบุคคลที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนปฐมอโศก ที่มี
เพศ อายุ การศึ ก ษา สถานภาพในชุ มชนระยะเวลาที่ อาศัยอยู่ในชุ ม ชนและประสบการณ์ เกี่ ยวกับ
ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงต่างกันมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และความสาพันธ์ระหว่างการับรู ้ ปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงและคุ ณภาพชี วิตกับ
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับนสู งอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิ ติ .05 การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงของชุ มชนปฐมอโศก คือ การ
ตั้งใจฝึ กฝนตนเอง เรี ยนรู ้ที่จะมีชีวิตอย่างเรี ยบง่าย พอเพียง มีศีลธรรมเป็ นหลักเป็ นที่พ่ ึงฝึ กฝนตนเอง
ขวนขวาย เอาภาระรับผิดในกิจการต่างๆของชุมชนและมีชีวติ อยูอ่ ย่างผูใ้ ห้ผเู ้ สี ยสละ
3. ข้อค้นพบจากทดลองใช้รูปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชร ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพียง พบว่าการที่มีการสื บทอดองค์ความรู ้ จากรุ่ นสู่ รุ่นและการประยุกต์ใช้เข้ากับ องค์
ความรู ้ใหม่ซ่ ึ งมีการปฏิบตั ิที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของครอบครัว การเห็นความสาคัญ
ของภู มิปัญญาชาวบ้าน ซึ่ งสอดคล้องกับ Ishumi (1982: 66-75) ได้ศึกษาเกี่ ยวกับศูนย์บริ การชุ มชน
(Community Center) ในประเทศแทนซาเนี ย เกิ ดขึ้นในระหว่างที่เป็ นอาณานิ คมของอังกฤษ โดยใช้
เป็ นศูนย์จดั กิจกรรมบันเทิงแก่ทหารที่ผา่ นสงครามโลกครั้งที่ 2 ต่อมาได้เปลี่ยนวัตถุประสงค์เป็ นศูนย์
บริ หารให้ความรู ้ดา้ นอนามัยพื้นฐาน ให้ความรู ้ในการเลี้ยงลูก สอนการอ่านการเขียนได้ ส่ งเสริ มการ
จัดคณะกรรมการหมู่บา้ น การจัดกิจกรรมต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่นและจัดตั้งศูนย์ผลิตเอกสารเสริ ม
ต่อมาในปี ค.ศ. 1970 รัฐบาลแทนซาเนียได้เปลี่ยนรู ปแบบการจัด โดยจัดให้มีศูนย์บริ การชุมชน 2 แห่ง
ต่อหนึ่ งอาเภอ และจัดกิจกรรมสนองความต้องการของท้องถิ่ น มีการทาวิจยั เพื่อวางแผนจัดกิจกรรม
โปรแกรมการศึ กษาที่ เหมาะสม ในปั จจุ บนั ได้รับเงิ นช่ วยเหลื อจากธนาคารโลกให้จดั ตั้งเป็ นศู นย์
การศึกษาชุมชน (Community Education Center) ซึ่ งแปลงโรงเรี ยนประถมให้เป็ นสถาบันการศึกษาที่
สามารถให้ความรู ้ พ้ืนฐานแก่คนในชุ มชนทั้งเด็กและผูใ้ หญ่ สร้ างความอานวยความสะดวกเพื่ อจัด
กิ จกรรม เช่ น ศาลาประชาคม ห้องสมุด ห้องฝึ กงาน ห้องเอนกประสงค์สาหรับกิ จกรรมต่างๆ และ
สานักงานทัง่ ไป และ Watts (1990: 181-195) กล่าวว่าศูนย์การศึกษาชุมชนเพื่อการพัฒนา (Community
Education Development Center) ของอังกฤษ ได้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1977 เพื่อดาเนินงานพัฒนาชุมชน
จัด ฝึ กอบรม วิ จ ัย และเผยแพร่ ก ารศึ ก ษานองโรงเรี ย น โดยด าเนิ น การในลัก ษณะโครงการจัด
ประชุ มสัมมนาเพื่อช่วยเหลื อผูด้ าเนิ นงาน ด้านพัฒนาชุ มชนจัดความรู ้ ดา้ นพัฒนาชุ มชนแก่เจ้าหน้าที่
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ท้องถิ่น ทางานประสานงานกับองค์กรภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย มูลนิธิต่างๆ เพื่อหาแนวทางพัฒนา
ชุมชนของประเทศและต่างประเทศ ในปั จจุบนั ศูนย์การประชุมสัมมนา อภิปรายเกี่ยวกับงานการศึกษา
ชุ มชน ศึ กษาเผยแพร่ งานวิจยั สัมมนา การศึ กษาชุ มชน ขยายเครื อข่ายจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร
ให้กบั โรงเรี ยน หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง เปิ ดโอกาสให้ทุกคนมี ส่วนร่ วมในการพัฒนาชุ มชนของตน
โดยการจัดการศึกษาและกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฐกร สงคราม
(2558) ได้ศึ ก ษาการจัดการเรี ยนรู ้ ภูมิปั ญญาท้องถิ่ นด้านการเกษตรในโรงเรี ย นระดับมัธยมศึกษา
พบว่าโรงเรี ยนส่ วนใหญ่มีการกาหนดนโยบายและการจัดการเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร
โดยครู ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารสื่ อต่างๆ หรื อสัมภาษณ์ ผูร้ ู ้ ในท้องถิ่นและนามาสอดแทรกเข้าไปใน
รายวิชาที่ สอน ภู มิปัญญาที่ ใช้เลื อกจากการใช้ประโยชน์ในการดารงชี วิต ส่ วนใหญ่ให้นักเรี ยนฝึ ก
ปฏิ บตั ิจริ ง และสื่ อที่จดั ทาขึ้นเป็ นเอกสารหรื อตารา ด้านพฤติกรรมของนักเรี ยนใหญ่ให้ความสนใจ
กระตื อรื อร้ นซักถามและนาความรู ้ ที่ได้ไปใช้ในชี วิตประจาวัน รวมทั้งสนใจและภาคภู มิใจในภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่นของตนมากขึ้น และส่ วนการสนับสนุนส่ วนใหญ่ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณใน
การนาภู มิปัญญาท้องถิ่ นด้า นเกษตรมาใช้ในการจัดการเรี ยนรู ้ รองลงมาได้แก่ ขาดแคลนสื่ อวัส ดุ
อุ ป กรณ์ ไ อที บุ ค ลากรการประสานงานกับ ท้อ งถิ่ น อาคารสถานที่ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ร่ ว มกับ
โรงเรี ยนหรื อหน่วยงานภายนอก เวลาดาเนิ นการ ความรู ้และความชานาญในการนาไอทีมาใช้ ความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิ คหรื อวิธีการจัดการเรี ยนรู ้ รวมทั้งแหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรที่มี
น้อย นอกจากนี้ ยังพบปั ญหาปราชญ์หรื อผูร้ ู ้มีภารกิจมาก ไม่มีเวลาว่าง แหล่งภูมิปัญญาอยู่ไกล และ
ปราชญ์หรื อผูร้ ู ้ ข าดความรู ้ ท กั ษะในการถ่ า ยทอดความรู ้ ทางด้า นความต้อ งการพบว่า ส่ วนใหญ่
ต้องการให้จดั อบรมความรู ้ ความเข้าใจแก่ครู ผูส้ อนในการนาภูมิปัญญาท้องถิ่ นด้านการเกษตรมาใช้
จัดการเรี ยนรู ้ ต้องการงบประมาณสนับสนุ นที่เพียงพอ ต้องการสื่ อ เอกสาร สถานที่หรื อมุมความรู ้
ภายในโรงเรี ยนสาหรับ ค้นคว้าแบบเรี ยนรู ้ ด้วยตนเอง ต้องการกิ จกรรมแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ระหว่า ง
โรงเรี ยนและชุ มชน รวมทั้งระบบไอทีสนับสนุ นการจัดการเรี ยนรู ้แบบเครื อข่ายเพื่อเชื่ อมโยงภายใน
โรงเรี ยน ชุ มชน ระหว่างโรงเรี ยน และหน่วยงานภายนอก ต้องการให้โรงเรี ยนและชุ มชนจัดศูนย์การ
เรี ยนรู ้เพื่อรวบรวมและใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรร่ วมกัน อีกทั้งกลุ่มโรงเรี ยนและชุมชนควร
วิเคราะห์และจัดทาแผนการเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรร่ วมกัน
จากการศึกษาดังกล่าวข้างต้นยังยังสอดคล้องกับการศึกษาของ กนกพร ฉิมพลี (2555) ซึ่งได้
ศึกษารู ปแบบการจัดการความรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่ นด้านหัตกรรมเครื่ องจักสาน: กรณี ศึกษาวิสาหกิ จ
ชุ มชน จังหวัดนครราชสี มา จากการศึกษารู ปแบบการจัดการความรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่ นด้านหัตกรรม
เครื่ องจักสาน มีองค์ประกอบที่สาคัญ 3 ประการ คือ ความรู ้ ภูมิปัญญาท้องถิ่ น กระบวนการจัดการ
ความรู ้ และเงื่อนไขที่มีผลต่อการจัดการความรู ้ ผลการศึกษาพบว่า 1) ความรู ้ภูมิปัญญาท้องงถิ่นด้าน
หัตกรรมเครื่ องจักสานเกี่ ยวข้องกับความรู ้ ความสามารถและประสบการที่บรรพบุรุษได้สร้ างสรรค์
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และถ่ายทอดสื บต่อกันมา จนกลายเป็ นองค์ความรู ้ประจาท้องถิ่นที่ผา่ นกระบวนการเรี ยนรู ้ทางสังคม
และปลู กฝั งวิธีคิด การดาเนิ นชี วิตประจาวันให้แก่ลูกหลาน เพื่อปฏิ บตั ิสืบต่อกันมา 2) กระบวนการ
จัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตกรรมเครื่ องจักสาน ประกอบไปด้วย 5 ขั้นตอนที่สาคัญได้แก่
(1) การกาหนดความรู ้เกี่ยวกับการกาหนดผลิตภัณฑ์ ผ่านการคิดและตัดสิ นใจร่ วมกันของสมาชิ กกลุ่ม
จากนั้นจึงนาไปสู่ (2) การแสวงหายึดกุมความรู ้ ที่มาจากภายในกลุ่มและภายนอก เพื่อให้เกิ ดความรู ้
เฉพาะของกลุ่ม และนาไปสู่ (3) การแลกเปลี่ยนความรู ้อย่างไม่เป็ นทางการ โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยน
ความรู ้ ภายในกลุ่ม เพื่อให้สมาชิ กมีความรู ้ และทักษะในการผลิ ตมากขึ้น และเป็ นที่มาของ (4) การ
จัดเก็บความรู ้ในตัวบุคคล และ (5) การถ่ายทอดความรู ้ มีรูปแบบการถ่ายทอดอย่างเป็ นทางการและไม่
เป็ นทางการ โดยกระบวนการจัดการความรู ้ ดัง กล่ า วมี ล ัก ษณะเป็ นวงจรเมื่ อถ่ า ยทอดความรู ้ แล้ว
สามารถย้อนกลับไปกาหนดความรู ้ ในรู ปแบบอื่ นๆ ได้อย่างต่อเนื่ อง และ 3) เงื่ อนไขที่ทาให้ก าร
จัดการความรู ้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านหัตกรรมเครื่ องจักสานประสบความสาเร็ จ มี 4 เงื่อนไขที่สาคัญ
ได้แก่ (1) ความรู ้ ด้านการจัดการความรู ้ (2) วัฒนธรรมองค์การ (3) ภาวะผูน้ า และ (4) โครงสร้ าง
พื้นฐาน รวมไปถึงข้อค้นพบที่สาคัญของการวิจยั คือ “การพึ่งตนเอง” ของกลุ่มวิสาหกิจชุ มชนที่ผลิ ต
เครื่ องจักสาน ซึ่ งจากองค์ประกอบหลักทั้ง 3 ประการนั้น นาไปสู่ การพึ่งตนเองของกลุ่มองค์การชุมชน
ได้อย่างเหมาะสม โดยมีหลักการสาคัญได้แก่ การมีผนู ้ าที่เข้มแข็งมีความสามัคคี การยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงในการดาเนินชีวติ และมีใจรักในด้านการจักสาน
ทั้งนี้ นอกจากความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิ กของครอบครัวแล้วการได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานทางภาครัฐและเอกชน และการส่ งเสริ มให้มีการอนุ รักษ์ ฟื้ นฟู ประยุกต์ และค้นคิดสิ่ งใหม่
ความรู ้ ใ หม่ ซึ่ ง วราภรณ์ สามโกเศศ และคณะ (2553 : ก-ค) ได้ศึ ก ษาทางเลื อกระบบการศึ ก ษา
ที่เหมาะสมกับสุ ขภาวะคนไทย ผลการวิจยั พบว่า การปฏิรูปการศึกษาเพื่อสุ ขภาวะคนไทย เป็ นระบบ
การศึ ก ษาทางเลื อกหนึ่ ง ของภาคประชาชน ที่ ใ ห้ความส าคัญการสร้ างความเข้มแข็งที่ ฐานรากที่
จาเป็ นต้องเข้า มามี ส่ วนร่ วมในการจัดการศึ กษาทั้ง ระบบ โดยให้ความสาคัญกับครอบครั วชุ ม ชน
ท้องถิ่น สถาบันทางศาสนา เอกชนและองค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และองค์กรอื่นของ
ประชาชน เพื่อเพิ่มเติมการจัดการศึกษาที่ดาเนิ นอยูใ่ นปั จจุบนั เพื่อนาไปสู่ สุขภาวะคนไทยทั้งร่ างกาย
และจิตใจ สังคม สติปัญญา แนวคิดทางการศึกษา เป็ นการศึกษาที่เชื่ อว่า “ทุกคนมีศกั ยภาพที่จะเรี ยนรู ้
ได้” บนหลักการ “การศึกษาเพื่อมวลชน และมวลชนเพื่อการศึกษา” ช่วยกันทาให้การศึกษาเป็ นกลไก
ปลู กฝั งการพัฒนาทรั พยากรมนุ ษย์ที่บูรณาการเข้ากับวิถีชีวิต วัฒนธรรม รากเหง้า ประวัติศาสตร์
ชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ เป็ นการศึกษาที่เอา “ชีวติ เป็ นตัวตั้ง” แทนการเอา “วิชาเป็ นตัวตั้ง” ดังที่
ผ่า นมา โดยมี จุดมุ่ ง หมายของเพื่ อให้ผู เ้ รี ย นจะต้องได้รั บ ทั้ง ความรู ้ ทัก ษะ เจตคติ และคุ ณธรรม
จริ ยธรรม รู ปแบบการศึกษา จึงเป็ นการศึกษาระบบเปิ ด ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ทุกคนมีสิทธิ จะให้ความเห็ นหรื อเข้าไปมีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา
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เป็ นการศึกษาที่ “ฟัง” เสี ยงของประชาชน ผูจ้ บการศึกษา ขั้นพื้นฐานไม่จาเป็ นต้องเข้ารับการศึกษาใน
ระบบเพียงด้านเดียว แต่สามารถศึกษาต่อการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยได้รับ
การสนับสนุ นจากรัฐแกละการยอมรับจากสังคม ในการนี้ ผูจ้ บการศึกษาสามารถเลื อกรับการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา การอาชี วะศึกษาหรื อมี อาชี พ อิส ระ สถานประกอบการ และหากต้องการกลับ สู่
การศึ ก ษาในระบบ ก็ ส มารถเที ย บความรู ้ แ ละประสบการณ์ โ ดยองค์ ก รเที ย บโอนความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ ที่สามารถเชื่ อมโยงกันได้อย่างเป็ นองค์รวมขณะที่การศึกษาภาครัฐควรลดและจากัดตัว
ลง โดยเพิ่มความสาคัญของเอกชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ชุ มชนท้องถิ่น สถาบันศาสนา และ
สถาบันสังคมอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ผูป้ กครอง ต้องหันมาให้ความสาคัญต่อบุตรหลาน โดย
การปลุกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม จรรยามารยาท ประเพณี วัฒนธรรม ภายในครอบครัวมากขึ้น
ในการนี้รัฐและองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต้องให้ความสาคัญกับการเสริ มสร้างครอบครัว
เข้มแข็ง เป็ นฐานรากของสังคม ในด้าน “ครู ” ต้องได้รับความสาคัญมากขึ้นกว่าเดิมและขยายฐานเป็ น
ครู 6 ประเภท ในทุกภาคส่ วน ของสังคม คือ ครู พอ่ แม่ ครู พระ นักบวช ครู ในสถานศึกษา ครู ภูมิปัญญา
ภูมิปัญญาท้องถิ่ นผูร้ ู ้ ในชุ มชนท้องถิ่น ครู สื่อ และครู ของสังคม ที่มีความสาคัญต่อผูเ้ รี ยน ส่ งต่อและ
เชื่ อมโยงกันอย่า งเป็ นองค์รวม เพื่อให้ “ผูเ้ รี ยน”ได้รับการพัฒนาให้เป็ นผูม้ ี ความรู ้ ทักษะ เจตคติ
คุ ณธรรม และจริ ยธรรมอย่างเป็ นองค์รวม และยังสอดคล้องกับ ฉลอง พันธ์จนั ทร์ และคณะ(2553)
ได้ศึกษาการสร้ างการเรี ยนรู ้ เพื่อนาไปสู่ ชุมชนวีถีตามแนวธรรมตามแนวปรัชญา เศรษฐกิ จพอเพียง
กรณี ศึ ก ษาบ้า นโนนวิ เ ศษ ต าบลโนนบุ รี อ าเภอสหั ส ขัน ธ์ จัง หวัด กาฬสิ น ธุ์ พบว่ า นิ ย ามและ
ความหมายของชุมชนวิถีธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชาวบ้านโนนวิเศษ การกาหนด
นิ ยามและความหมายของ “วิถีธรรม” 5 ด้าน คือ สังคม การศึกษา การเมืองการปกครอง ประเพณี
วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ดังนี้ 1) สังคมวิถีธรรมในความหมายของชุมชนโนนวิเศษประกอบด้วย “พอ
อยู่ พอกิ น ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต รั กใคร่ สามัคคี และมี ความสุ ข” 2) การศึกษาวิถีธรรมในความหมายของ
ชุ มชนโนนวิเศษประกอบด้วย “เป็ นคนดี มีความรู ้ (ความสามารถ ระเบียบวินยั ) ขยัน พอประมาณ
และสามัค คี ” 3) เศรษฐกิ จ วิ ถี ธ รรมในความหมายของชุ ม ชนโนนวิ เ ศษประกอบด้ว ย “การออม
(โดยตรงและโดยอ้อม) ปลู กอยู่ปลู กกิ น มีความรู ้ /ภูมิปัญญา และการท่องเที่ยงเชิ งเกษตร (ตามฐาน
เรี ยนรู ้)” 4) การเมืองการปกครองวิถีธรรมในความหมายของชุมชนโนนวิเศษประกอบด้วย “วาระ 5 ปี
มี ส่วนร่ วม ความสามัคคี มี คุณธรรมจริ ยธรรม และมี ความสุ ข” 5) ประเพณี วฒั นธรรมวิถีธรรมใน
ความหมายของชุมชนโนนวิเศษประกอบด้วย “สื บทอดวัฒนธรรม ลาดับญาติ ตักบาตรทาบุญ เกื้อกูล
แบ่งปั น ผูกพันสามัคคี ” ข้อมูลบริ บทชุ มชนและสภาพปั ญหาในการดาเนิ นชี วิตในวิถีปัจจุบนั ของ
ชาวบ้านชุมชนโนนวิเศษ ชุ มชนบ้านโนนวิเศษถือว่าเป็ นชุ มชนที่ต้ งั ถิ่นฐานใหม่ เนื่ องจากผลกระทบ
จากการสร้ า งเขื่ อนล าปาว และเป็ นการรวมตัวกันของชุ ม ชนเดิ ม 2 ชุ มชน ในระยะแรกชาวบ้า น
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ประกอบอาชี พทาไร่ -นาและการประมงเป็ นหลัก แต่ประมาณ 10 ปี ที่ ผ่านมาชาวบ้านส่ วนหนึ่ งได้
เปลี่ยนอาชีพมาทาการเกษตร อาทิ การทาสวนยางพารา ปลูกพืชผักแบบผสมผสาน เป็ นต้น
ส่ วนด้านสังคมและการศึกษา บ้านโนนวิเศษเป็ นชุมชนที่ค่อนข้างเล็ก มี 52 ครัวเรื อน ซึ่ งอยู่
จริ งเพียง 42 ครอบครัวเท่านั้น นอกนั้นก็เป็ นพียงเลขที่บา้ น เพราะเจ้าบ้านประกอบอาชีพในต่างถิ่น ซึ่ ง
ประเด็นนี้มีท้ งั จุดเด่นและจุดด้อย คือ มีนอ้ ยครอบครัวจึงสะดวกในการพัฒนาชุมชน แต่ในทางตรงกัน
ข้ามคือ การขาดแรงงานในภาคเกษตรกรรม เพราะเป็ นสังคมเกษตร ประชากรบ้านโนนวิเศษถื อว่า
เป็ นกลุ่มคนที่มีระดับการศึกษา “ดีมาก” คือ ตั้งแต่ข้ นั พื้นฐานจนถึงระดับสู งสุ ด (ปริ ญญาเอก) แต่ถา้
มองในทางสั ง คม บ้า นโนนวิ เศษก็ ย งั มี ผูท้ ี่ ติ ดสุ ร าอยู่ป ระมาณ 2-3 คน ซึ่ ง ผูน้ าชุ ม ชนประเมิ น ว่า
“ยังมาก” อยู่ ด้านการเมืองการปกครอง หลักประชาธิ ปไตยภายใต้แนวคิดธรรมาธิ ปไตยคือ วิถีทาง
การเมืองการปกครองของชุ มชนโนนวิเศษ เพราะชาวบ้านโนนวิเศษจะคัดเลือกบุคคลที่ชุมชนเห็ นว่า
“มีคุณธรรมจริ ยธรรม” ไปเป็ นผูน้ า ด้านประเพณี วฒั นธรรม ชุ มชนบ้านโนนวิเศษก็เหมือนกับชุ มชน
อื่นๆ ที่ยึดหลัก “ฮีต 12” เป็ นแนวทางในการดาเนิ นชี วิต แต่ในชุ มชนก็ยึดเพีย งประเพณี บ างส่ วน
เท่านั้น อาทิ บุญผะเหวด สงกรานต์ ส่ วนทางด้านศักยภาพชุมชนหรื อทุนของชุมชนโนนวิเศษในการ
พัฒนาไปสู่ ชุมชนวิถีธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: ชุ มชนบ้านโนนวิเศษถือว่าเป็ นชุ มชนที่
มีบุคลากรที่มีศกั ยภาพค่อนข้างมาก ซึ่ งบุคคลเหล่านี้ อาจเรี ยกได้ว่าเป็ น “ภูมิปัญญาของชุ มชน” เช่ น
พ่อสุ ข ภูสามารถ ภูมิปัญญาด้านการทาเกษตรยางพารา (การปลูก การกรี ด ดูและรักษา และอบรมการ
กรี ดยางพารา) เกษตรผสมผสาน การเลี้ยงเป็ ด การปลูกกล้วย พ่อเข็มทิศ ไชยสาร ภูมิปัญญาด้านการ
ทามันสาปะหลัง อ้อย การปลูกพืชแบบผสมผสาน เป็ นต้น พ่อพิชิต ไชยสาร ภูมิปัญญาด้านการปลู ก
กล้วย การปลู กอ้อยและเกษตรแบบพึ่งพา (พืชผักพูดได้) พ่อบุญศรี สวาทวงศ์ ภูมิปัญญาด้านการทา
พุทราหวาน และเกษตรแบบผสมผสาน นางสุ ภาพ คาสะอาด ภูมิปัญญาด้านการทาผักปลอดสารพิษ
คุ ณ ตาบุ ญ เรื อง บุ ญ โพธิ์ ภู มิ ปั ญ ญาด้ า นประเพณี ว ัฒ นธรรม เป็ นต้น โครงการวิ จ ัย นี้ ได้ ส ร้ า ง
กระบวนการเรี ย นรู ้ ที่ มี เ ป้ า หมาย “วิ ถี ธ รรม” คื อ ทุ ก ขั้น ตอนและกิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จาก
โครงการวิจยั และกิ จกรรมของชุ มชนนั้นได้ปรับเปลี่ยนและเสริ มสร้างให้ได้ท้ งั “รู ปแบบและสาระ”
ของการจัดงาน อาทิ สงกรานต์ การท าบุ ญในเทศกาลต่ างๆ ก็ ใ ห้มี ก ารลดค่ า ใช้จ่ายในส่ วนที่ เป็ น
เครื่ องดื่ม (สุ รา) ซึ่ งก็ได้รับความร่ วมมือจากชาวบ้านเป็ นอย่างดี ซึ่ งกระบวนการเรี ยนรู ้น้ ีถูกเสริ มสาระ
ด้าน “ธรรมะ” โดยมีพระสงฆ์ที่มีความรู ้พร้อมจริ ยาวัตรที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือ กระบวรการ
เรี ยนรู ้แบบวิถีธรรมจึ งได้รับผลการตอบรับที่ดีจากชุมชนในการนี้ ยุทธศาสตร์ สาคัญที่จะนาพาระบบ
การศึกษาทางเลือกให้บรรลุ เป้ าหมาย คือ “ยุทธศาสตร์ เสริ มสร้างพลังการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนสังคม”
ที่มี 8 มาตรการนาสู่ การปฏิบตั ิ ได้แก่ (1) การสร้างคุณค่าของความเป็ นมนุ ษย์ (2) การเสริ มสร้างพลัง
สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ (3) การส่ งเสริ มขยายฐานการศึกษาทางเลือก (4) การส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วม
ทางการศึ กษาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น (5)การพัฒนาและเสริ มสร้ างความเข้มแข็งของครู
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(6) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา (7) การสร้ างเครื อข่ายทางการศึกษา และ (8)การสร้ างความ
เข้มแข็งจากรากฐาน
ดังนั้น รู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้ วิถีเมืองเพชร ตามปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง
ควรมี ส่วนร่ วมของผูน้ าชุ มชนมี ความรู ้ และความเข้าใจความต้องการ หรื อสาเหตุ ปัญหาที่ เกิ ด ขึ้ น
ภายในศูนย์การเรี ยนรู ้ อย่างแท้จริ ง สมาชิ กในชุ มชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการทางานของศูนย์การ
เรี ย นรู ้ ผู น้ าชุ ม ชนและสมาชิ ก ในชุ ม ชนให้ ก ารสนับ สนุ น องค์ก ารและหน่ วยงานภาครั ฐ ให้ก าร
สนับ สนุ น มี ก ารสนับ สนุ นจากภาคเอกชน ตามแนวคิ ดเศรษฐกิ จพอเพียง ยึดหลัก พอเพีย ง ความ
พอประมาณในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กบั ครอบครัวและชุ มชน สร้างงาน สร้างรายได้ บน
ฐานความรู ้คู่คุณธรรม มีเหตุผลในการทางานของศูนย์การเรี ยนรู ้ มีกิจกรรมที่หลากหลาย และมีความ
เป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะตน ใช้ระบบเทคโนโลยี มี การเผยแผ่ขอ้ มู ลข่าวสารภายในศู นย์การเรี ยนรู ้ ให้
บุคคลภายนอกที่สนใจ เกิดการพัฒนาระบบปฏิบตั ิการในการบริ หารจัดการตนเองของศูนย์การเรี ยนรู ้
มีการเรี ยนรู ้ ในประเด็นที่มีความสนใจร่ วมกันเกิดความสามารถในการเรี ยนรู ้ แก้ไขข้อจากัดต่างๆ ที่
เกิดขึ้น ด้านชุมชน ชุมชนมีส่วนร่ วมในการอนุ รักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแบบวิถีเมืองเพชรประชาชน
ในชุ มชนมีความรัก ความสามัคคี และผูกพันกัน มีการรับฟั งข้อเสนอแนะและความต้องการภายใน
ชุ มชน เกิ ดความร่ วมมื อร่ วมใจกันในการดาเนิ นงานในศู นย์การเรี ยนรู ้ มี ความไว้วางใจและความ
เชื่อมัน่ ระหว่างสมาชิกในชุมชนกับศูนย์การเรี ยนรู ้ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้เกียรติซ่ ึ งกันและกัน
และความกลมกลื น บุคลากรภายในศูนย์การเรี ยนรู ้ มีความมุ่งมัน่ และอุดมการณ์ ที่จะนาความรู ้ และ
ความสามารถของตนพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู ้ บุคลากรภายในศูนย์เป็ นคนมีความรอบรู ้ ในวิถีเมืองเพชร
บุคลากรในศูนย์การเรี ยนรู ้มีการถ่ายทอดองค์ความรู ้ให้กบั เยาวชนภายในชุ มชน สมาชิกในชุมชนเห็น
คุณค่าและความสาคัญของผูร้ ู ้ในชุมชน บุคลากรในศูนย์การเรี ยนรู ้มีส่วนช่วยในการพัฒนาชุมชน
4. การประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้ ข้าอบรมภายในศูนย์การเรี ยนรู ้ วิถี เมืองเพชรตาม
แนวทางปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย งพบว่า รู ป แบบ “PECTH Model” มี ความเหมาะสมในการ
นาไปใช้ การประเมินความพึงพอใจของประชาชนในชุ มชนที่มีต่อรู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้
วิถีเมืองเพชร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนเป็ นฐานการเรี ยนรู ้
วิถีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และรับรู ้เข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิ จพอเพียงอยูใ่ นระดับสอดคล้องกับ ทรงชัย ติยานนท์ (2542: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
ทัศนะของเกษตรกรในการสร้ างความมัน่ คงทางรายได้ ตามแนวคิดเศรษฐกิ จพอเพียง ด้านความพึง
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พอใจในการใช้ชีวติ เกษตรกร มีความรู ้วา่ หากชุ มชนการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทาให้มี
ความพึงพอใจในชีวิต ในด้านความสามัคคีในชุ มชน มีความรู ้วา่ ความสามัคคี จะทาให้ชุมชนแข็งแรง
พึ่งตนเองได้ และสามารถเป็ นที่ พ่ ึง ของผูด้ ้วยโอกาสในชุ มชนได้ ในด้านการปฏิ บัติกิ จกรรมตาม
แนวคิ ดเศรษฐกิ จพอเพียง ในภาพรวมของทัศนะในการประกอบอาชี พทางการเกษตรตามแนวคิด
เศรษฐกิ จพอเพียงในด้านการสร้ างความมัน่ คงทางรายได้ของครอบครัว พบว่าเกษตรกรส่ วนใหญ่มี
ทัศนะเห็นด้วยมาก และยังสอดคล้องกับ เนติรัฐ วีระนาคินทร์ (2557) ได้ศึกษาการพัฒนาโมเดลศูนย์
การเรี ย นรู ้ ท างการเกษตรตามหลัก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งออนไลน์ ส าหรั บ ยุวเกษตรในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน พบว่า รุ ปแบบศูนย์การเรี ยนรู ้ทางการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ออนไลน์สาหรับยุวชนในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบนที่พฒั นาขึ้น มีบริ บทคือ การเรี ยน
อิ เ ลคทรอนิ ค ส์ รู ป แบบการศึ ก ษาตามอัธ ยาศัย ประกอบไปด้ ว ยองค์ ป ระกอบนี้ ปั จ จัย น าเข้า 8
องค์ประกอบ กระบวนการดาเนิ นงาน 7 กระบวนการ ผลลัพธ์คือ คุ ณลักษณะของยุวเกษตรที่ พึ ง
ประสงค์ 3 ด้าน และระบบข้อมูลป้ อนกลับ 1 ระบบ ผลการทดลองใช้โมเดลพบ่าหลังจากกลุ่มทดลอง
เรี ยนด้วยโปรแกรมการเรี ยนของศู นย์การเรี ยนรู ้ ทางการเกษตรตามหลักปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียง
ออนไลน์สาหรับยุวชนเกษตรภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน กลุ่มทดลองมีความก้าวหน้าทางการ
เรี ยนร้อยละ .58 มีผลคะแนนทักษะการปฏิบตั ิอยูใ่ นระดับดี และมีละดับเจตคติต่อเรื่ องการเกษตรตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงโดยอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับ เสาวรส ไพจิตร นลินรัตน์
รักสกุล และอนุชยั รามวรังกูร (2557) ได้ศึกษาการจัดการความรู ้เพื่อสื บสานอาชี พท้องถิ่นกรณี ศึกษา
กลุ่มอาชีพสตรี ทาผ้าปาเต๊ะ บ้านคลองประสงค์ อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่ ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มอาชี พ
สตรี ท าผ้า ปาเต๊ ะ มี แ นวคิ ด การผลิ ต ผ้า ปาเต๊ ะ มาจากสมาชิ ก ในชุ ม ชน ที่ มี ก ารนุ่ ง ผ้า ปาเต๊ ะ ใน
ชี วิตประจาวัน มีการสื บทอดมาจากบรรพบุรุษหลายชัว่ อายุคน ทาให้เกิดการผลิ ตผ้าปาเต๊ะในชุ มชน
โดยมีการคิดค้นใช้ลายผ้าจากธรรมชาติและเกิดจากวิถีชีวิตของคนในชุ มชน ซึ่ งความรู ้ดา้ นต่างๆ ส่ วน
ใหญ่ได้จากการศึกษาดู งานจังหวัดนราธิ วาส และอาศัยประสบการณ์ การดาเนิ นงานของกลุ่มสภาพ
การจัดการความรู ้ ชุมชนพบว่า ความรู ้ ได้จากการศึกษาดู งาน การอบรม สัมมนาและการแลกเปลี่ยน
เรี ย นรู ้ ก ารพู ด คุ ย ภายในกลุ่ ม น าความรู ้ ที่ ส มาชิ ก ในกลุ่ ม ได้ม าแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ร่ ว มกัน น าไป
ประยุกต์ใช้ในงานของกลุ่มการถ่ายทอดความรู ้และใช้ประโยชน์ให้กบั คนในชุมชนโดยการเป็ นแหล่ง
เรี ยนรู ้ ชุมชนโดยการสาธิ ตให้ผูท้ ี่เข้ามายังกลุ่ม ปั ญหาในการจัดการความรู ้ ผลการวิจยั พบว่า กลุ่ม
อาชี พสตรี ทาผ้าปาเต๊ะยังขาดฐานข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งการเรี ยนรู ้ และมีความจากัดในด้านเวลาในการ
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เพิ่มพูนความรู ้ทาให้การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างกันเพื่อให้เกิดความรู ้ใหม่ได้นอ้ ยลง ซึ่ งทางกลุ่มยัง
ไม่มีการจัดเก็บความรู ้ ในรู ปแบบของเอกสาร ส่ วนใหญ่จะใช้การถ่ายทอดความรู ้ ภายในกลุ่ม ส่ วน
ความรู ้ภายนอก กลุ่มอาชีพสตรี ทาผ้าปาเต๊ะเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ของคนในชุมชนและคนภายนอกชุ่มชนที่
สนใจเกี่ ย วกับ เรี ยนรู ้ ก ระบวนการท าผ้า ปาเต๊ะ แนวทางในการจัดการความรู ้ ชุ ม ชน คื อการจัดท า
ฐานข้อ มู ล แหล่ ง เรี ย นรู ้ ต่ า งๆ ให้ ก ับ สมาชิ ก ในกลุ่ ม อาชี พ สตรี ท าผ้า ปาเต๊ ะ ควรการจัด เวที มี ก าร
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ภายในกลุ่มและภายนอกกลุ่ม และการประกวดผ้าปาเต๊ะอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง กลุ่ม
อาชี พสตรี ทาผ้าปาเต๊ะควรตระหนักถึ งความจาเป็ นในการจัดเก็บความรู ้ ในรู ปเอกสาร สร้ างความ
ตระหนักถึ งความสาคัญของอาชี พการทาผ้าปาเต๊ะในชุ มชน และเปิ ดโอกาสให้สมาชิ กในกลุ่ มได้มี
ทักษะในการถ่ายทอดความรู ้
ข้ อเสนอแนะ
จากผลการวิจยั พบว่ารู ปแบบ PETCH Model ที่พฒั นาขึ้น เพื่อให้เกิ ดการขับเคลื่ อนในการ
จัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากผลการวิจยั พบว่า
1.การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และความต้องการในการจัดตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้ วิถีเมืองเพชรตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพบว่าการพัฒนาต้องดาเนิ นควบคู่ไปกับภูมิปัญญาเป็ นความรู ้
ดั้งเดิมอันประกอบไปด้วยคุณธรรม
2.การพัฒ นารู ป แบบการจัด ตั้ง ศู น ย์ก ารเรี ย นรู ้ วิ ถี เ มื อ งเพชรตามปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงนั้นมีความสัมพันธ์กบั การทามาหาเลี้ยงชี พ การทางานร่ วมกันในชุมชนการปฏิบตั ิตามศาสนา
พิธีกรรม ประเพณี ความรู ้น้ นั จะต้องเป็ นความรู ้คู่คุณธรรม เมื่อผูค้ นใช้ความรู ้น้ นั สร้างความสัมพันธ์ที่
ดี ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่ งที่เหนื อธรรมชาติ ความรู ้ เหล่านั้นสอดคล้องกับ
การดาเนินชีวติ
3.ผลการทดลองใช้ รู ป แบบการจัด การศู น ย์ก ารเรี ย นรู ้ วิถี เ มื อ งเพชรตามแนวทางของ
เศรษฐกิ จพอเพียงพบว่ามีการสื บทอดองค์ความรู ้ จากรุ่ นสู่ รุ่น และการประยุกต์ใช้เข้ากับองค์ความรู ้
ใหม่ ซึ่ งเป็ นการปฏิบตั ิเกี่ยวกับความสามพันธ์ระหว่างสมาชิ กในครอบครัว การเห็นความสาคัญของ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
4.การประเมิน ผลความพึงพอใจของผูเ้ ข้าอบรมภายในศูนย์การเรี ย นรู ้ วิถี เมื องเพชรตาม
แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก รับรู ้และเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
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ข้ อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่ อไป
ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะในครั้งต่อไป ในสิ่ งที่ผวุ ้ ิจยั ยังไม่ได้ทาการศึกษา เพื่อให้การวิจยั มีความ
สมบูรณ์ ดังนี้
1. ควรมีการวิจยั ที่เกี่ยวกับ “วีถีเมืองเพชร” เชิ งบูรณาการในมิติที่มีความหลากหลายมากขึ้น
โดยเฉพาะความเป็ นชาติ พ นั ธุ์ ที่ มีค วามหลากหลาย เพื่ อเสริ ม สร้ า งแหล่ ง เรี ย นรู ้ ตามแนวทางของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและทัศนคติของกลุ่มชาติพนั ธุ์น้ นั ๆ
2. ควรมีการพัฒนารู ปแบบขีดความสามารถในการประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรี ยนรู ้วิถีเมือง
เพชรให้ประชาชนรู ้จกั มากขึ้น
3. ควรมีการวิจยั เชิงนโยบายการสร้ างเครื อข่ายศูนย์การเรี ยนรู ้ “วิถีเมืองเพชร” ตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ครอบคลุมทั้งจังหวัดเพชรบุรี
4. ควรวิจยั เชื่อมโยงเส้นทางการเข้าถึงศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ความสะดวกแก่ผทู ้ ี่ตอ้ งการศึกษาเข้าถึงแหล่งเรี ยนรู ้ได้ทวั่ ถึง
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ภาคผนวก ก
1. รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่ องมือ
2. หนังสื อขอเชิญเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่ องมือวิจยั
3. หนังสื อขอความอนุเคราะห์ขอ้ มูล
4. หนังสื อขอทดลองเครื่ องมือวิจยั
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ภาคผนวก ก
1. รายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่ องมือ
1. ชื่ อผู้ทรงคุณวุฒิ
ตาแหน่ ง

สถานทีท่ างาน
2. ชื่ อผู้ทรงคุณวุฒิ
ตาแหน่ ง
สถานทีท่ างาน

3. ชื่ อผู้ทรงคุณวุฒิ
ตาแหน่ ง
สถานทีท่ างาน
4. ชื่ อผู้ทรงคุณวุฒิ
ตาแหน่ ง
สถานทีท่ างาน
5. ชื่ อผู้ทรงคุณวุฒิ
ตาแหน่ ง
สถานทีท่ างาน

พระศุภชัย (ชยวฑฺโฒ) ตุม้ เพชร,ดร.
พระวิทยากรเผยแพร่ ศาสนาและวัฒนธรรม
วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย
พระสอนศีลธรรมประจาจังหวัดเพชรบุรี
วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย
อาจารย์ ดร.นิพล เชื้ อเมืองพาน
อาจารย์
โปรแกรมวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พาณี อนันตชัย
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อาจารย์ ดร.เอื้อมพร โตภาณุ รักษ์กุล
อาจารย์/ครู ชานาญการพิเศษ
โรงเรี ยนชะอาคุณหญิงเนื่องบุรี
อาจารย์ ดร.วิสูตร โพธิ์ เงิน
อาจารย์
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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2. หนังสื อขอเชิญเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจคุณภาพเครื่ องมือวิจยั
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3. หนังสื อขอความอนุเคราะห์ขอ้ มูล
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4. หนังสื อขอทดลองเครื่ องมือวิจยั

ภาคผนวก ข
การหาประสิ ทธิภาพของเครื่ องมือการวิจัยด้ วยการตรวจสอบค่ าดัชนีความสอดคล้อง
(Index of Item Objective Congruence: IOC)
1. การตรวจสอบค่าดัชนี ความสอดคล้องแบบสอบถามสาหรับสอบถามความคิดเห็นผูท้ รงคุณวุฒิ/
ผูเ้ ชี่ ยวชาญแบบสอบถามเพื่อรับรองรู ปแบบการพัฒนารู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วิถีเมือง
เพชรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. การตรวจสอบค่ าดัช นี ค วามสอดคล้องแบบสอบถามถามความคิ ดเห็ น ของผูเ้ กี่ ย วข้อ งที่ มี ต่ อ
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. การตรวจสอบค่าดัชนี ความสอดคล้องแบบสอบถามความพึงพอใจความพึงพอใจที่มีต่อรู ปแบบ
การจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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ภาคผนวก ข การหาประสิ ทธิภาพของเครื่ องมือการวิจัยด้ วยการตรวจสอบค่ าดัชนีความสอดคล้อง
(Index of Item Objective Congruence: IOC)
1. การตรวจสอบค่าดัชนี ความสอดคล้องแบบสอบถามสาหรับสอบถามความคิดเห็นผูท้ รงคุณวุฒิ/
ผูเ้ ชี่ ยวชาญแบบสอบถามเพื่อรับรองรู ปแบบการพัฒนารู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วิถีเมือง
เพชรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข้ อ

ข้ อคาถาม

ผู้เชี่ ยวชาญ
2 3 4

5

ผลรวม
IOC

+1 +1 +1

+1

1.00

+1 +1 +1

+1

1.00

+1 +1 +1
+1 +1 +1 +1
+1 +1 +1 +1

+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00

+1
+1
+1
+1
+1

1.00
1.00
1.00
0.80
1.00

1

1. P : Participation (การมีส่วนร่ วม) หมายถึง การกระจายโอกาส
ให้ ประชาชนในชุมชนได้ รับรู้ ร่ วมคิด ร่ วมกันตัดสินใจ ร่ วมกัน
รับผิดชอบ และร่ วมกันตรวจสอบ
1. ผูน้ าชุมชนมีความรู ้ และความเข้าใจความต้องการ หรื อ +1
สาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้นภายในศูนย์การเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ ง
2. สมาชิ กในชุ มชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการทางานของ +1
ศูนย์การเรี ยนรู ้
3. ผูน้ าชุมชนและสมาชิกในชุมชนให้การสนับสนุน
+1
4.

องค์การและหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน

5.

มีการสนับสนุนจากภาคเอกชน

2. E : Economy (เศรษฐกิจ) หมายถึง แนวทางการปฏิบัติโดยยึด
หลัก ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้ างภู มิค้ ุมกันที่ดีใน
ตัว บนพื้นฐานความรู้ และคุณธรรม
6. ยึดหลักพอเพียง ความพอประมาณในการประกอบอาชีพ +1
7. สร้างรายได้ให้กบั ครอบครัวและชุมชน
+1
8.

สร้างงาน สร้างรายได้ บนฐานความรู ้คู่คุณธรรม

9.

มีเหตุผลในการทางานของศูนย์การเรี ยนรู ้

10.

มีกิจกรรมที่หลากหลาย และมีความเป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะตน

+1
+1
+1 +1
+1 0
+1 +1

+1
+1
+1
+1
+1

+1
+1
+1
+1
+1
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ข้ อ

ผู้เชี่ ยวชาญ
2 3 4

5

ผลรวม
IOC

+1 +1 +1

+1

1.00

+1 +1 +1

+1

1.00

+1 +1 +1
เกิ ด ความสามารถในการเรี ย นรู ้ แ ก้ไ ขข้อ จ ากัด ต่ างๆที่ +1 +1 +1 +1

+1
+1

1.00
1.00

+1 +1 +1

+1

1.00

+1 +1 +1

+1

1.00

+1 +1 +1
+1 +1 +1 +1

+1
+1

1.00
1.00

+1 +1 +1 +1

+1

1.00

+1 +1 +1 +1

+1

1.00

+1

0.80

ข้ อคาถาม

1

3. T : Technology (เทคโนโลยี) หมายถึง การนาเอาเทคโนโลยี
มาผสมผสานกับทรัพยากรในชุมชน ภูมปิ ัญญา ทุนศักยภาพของ
ชุมชน และท้ องถิ่น
11.
มี ก ารเผยแผ่ ข ้อ มู ล ข่ า วสารภายในศู น ย์ก ารเรี ย นรู ้ ใ ห้ +1
บุคคลภายนอกที่สนใจ
12.
เกิ ด การพัฒ นาระบบปฏิ บัติ ก ารในการบริ ห ารจัด การ +1
ตนเองของศูนย์การเรี ยนรู ้
13.
มีการเรี ยนรู ้ในประเด็นที่มีความสนใจร่ วมกัน
+1
14.

เกิดขึ้น
4. C : Community (ชุ มชน) หมายถึง อาณาบริ เวณที่มีผู้คนอาศั ย
อยู่ มาอย่ างยาวนาน มีความรั กความผูกพันต่ อสถานที่นี้ มีจารี ต
ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่ อ ความคิดเห็น ไปในทิศทางเดียวกัน
ใช้ สถานทีส่ าธารณะ สถาบันต่ างๆร่ วมกัน
15. ชุมชนมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตาม
+1
แบบวิถีเมืองเพชร
16. ประชาชนในชุมชนมีความรัก ความสามัคคี
+1
และผูกพันกัน
17. มีการรับฟังข้อเสนอแนะและความต้องการภายในชุมชน +1
18.
19.
20.

เกิดความร่ วมมือร่ วมใจกันในการดาเนินงานในศูนย์การ
เรี ยนรู ้
มีความไว้วางใจและความเชื่อมัน่ ระหว่างสมาชิกใน
ชุมชนกับศูนย์การเรี ยนรู ้
มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้เกียรติซ่ ึงกันและกัน

5. H = Human Wisdom (เป้าหมายแห่ งมนุษย์) หมายถึงคุณค่ า
ของคนหรื อบุคลากรในศู นย์ การเรียนรู้ อันได้แก่ ความรู้
ความสามารถ ความดีงามต่ างๆทีส่ ั่งสมอยู่ในตัวบุคคลภายในศูนย์
การเรียนรู้
21.
บุ ค ลากรภายในศู น ย์ก ารเรี ยนรู ้ มี ค วามมุ่ ง มั่ น และ +1
อุ ด มการณ์ ที่ จ ะน าความรู ้ และความสามารถของตน
พัฒนาศูนย์การเรี ยนรู ้

+1 +1

0
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ข้ อ
22.
23.
24.
25.

ผู้เชี่ ยวชาญ
1 2 3 4
บุคลากรภายในศูนย์เป็ นคนมีความรอบรู ้ในวิถีเมืองเพชร +1 +1 +1 +1
บุ ค ลากรในศู น ย์ก ารเรี ย นรู ้ มี ก ารถ่ ายทอดองค์ค วามรู ้ +1 +1 +1 +1

5
+1
+1

ผลรวม
IOC
1.00
1.00

+1 +1 +1

+1

1.00

+1 +1 +1

+1

1.00

ข้ อคาถาม

ให้กบั เยาวชนภายในชุมชน
สมาชิ กในชุ มชนเห็ นคุ ณ ค่าและความสาคัญ ของผูร้ ู ้ ใน +1
ชุมชน
บุคลากรในศูนย์การเรี ยนรู ้มีส่วนช่วยในการพัฒนาชุมชน +1
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2. การตรวจสอบค่ าดัช นี ค วามสอดคล้องแบบสอบถามถามความคิ ดเห็ น ของผูเ้ กี่ ย วข้อ งที่ มี ต่ อ
รู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้เชี่ ยวชาญ
2 3 4

5

ผลรวม
IOC

ด้ านความรู้
1 ส่ งเสริ มให้คนในชุมชนได้รู้จกั ภูมิปัญญาท้องถิ่น

+1 +1 +1 +1

+1

1.00

มีการเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างชุ มชนภายในจังหวัด

+1 +1 +1 +1

+1

1.00

+1 +1 +1 +1

+1

1.00

ข้ อ

2

ข้ อคาถาม

1

เพชรบุรี
3

ชุมชนเห็นคุณค่าของการจัดการเรี ยนรู ้วถิ ีเมือง
เพชร

4

มีการสื บทอดภูมิปัญญาสู่ คนรุ่ นหลัง

+1 +1 +1 +1

+1

1.00

5

มีกระบวนการเรี ยนรู ้ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

+1 +1 +1 +1

+1

1.00

+1 +1 +1 +1

+1

1.00

+1 +1 +1 +1

+1

1.00

กิจกรรมการเรี ยนรู ้มีความหลากหลาย มีความเป็ น +1 +1 +1 +1

+1

1.00

ความเชื่อ แบบวิถีเมืองเพชรอย่างเป็ นระบบ
6

ยึดหลักการในการส่ งเสริ มให้คนในชุมชนใช้ชีวิต
ที่เรี ยบง่าย สมถะ มีความพอเพียง

7

ชุมชนเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้สร้างสรรค์ และมีความ
ชานาญในการผลิต เช่นโครงการผักปลอดสารพิษ
จาหน่ายในชุมชนเป็ นต้น

ด้ านกิจกรรมส่ งเสริมการเรียนรู้
8

เอกลัก ษณ์ เฉพาะตนบนฐานปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง
9

กิจกรรมการเรี ยนรู ้ที่แสดงถึงเอกลักษณ์ทอ้ งถิ่น

+1 +1 +1 +1

+1

1.00

10

กิจกรรมการเรี ยนรู ้ตอบสนองความต้องการของ

+1 +1 +1 +1

+1

1.00

ชุมชนในท้องถิ่น
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กิจกรรมการเรี ยนรู ้มีแนวโน้มพัฒนาสู่ ความยัง่ ยืน

ผู้เชี่ ยวชาญ
1 2 3 4
+1 +1 +1 +1

5
+1

ผลรวม
IOC
1.00

กิจกรรมในศูนย์การเรี ยนรู ้ เป็ นการสร้างรายได้

+1 +1 +1 +1

+1

1.00

+1 +1 +1 +1

+1

1.00

+1 +1 +1 +1

+1

1.00

+1 +1 +1 +1

+1

1.00

+1 +1 +1 +1

+1

1.00

+1 +1 +1 +1

+1

1.00

+1 +1 +1 +1

+1

1.00

+1 +1 +1 +1

+1

1.00

20

บุคลากรภายในศูนย์ เป็ นคนดี มีความรู ้ ความสามารถ +1 +1 +1 +1

+1

1.00

21

เกิดความสามารถในการเรี ยนรู ้ปัญหา แก้ไขข้อจากัด

+1

1.00

ข้ อ

ข้ อคาถาม

11
12

ภายในครอบครัวอีกทางหนึ่ง โดยการผลิตไว้กิน
ไว้ใช้ เหลือไว้ขาย หรื อแลกเปลี่ยนเพื่อนบ้าน
13

ศูนย์การเรี ยนรู ้ ส่ งเสริ มให้ชุมชนยึดหลักการ
ทางานอย่างมีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นซึ่ งกัน
และกัน

ด้ านเครื อข่ ายและการมีส่วนร่ วมศูนย์ การเรี ยนรู้ ชุมชน
14

สมาชิกในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการ
บริ หารจัดการ และแก้ไขปั ญหาของศูนย์การ
เรี ยนรู ้

15

ผูน้ าชุมชนและสมาชิกในชุมชนให้ความร่ วมมือ
ในการทากิจกรรมของศูนย์การเรี ยนรู ้

16

ศูนย์การเรี ยนรู ้ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
และเอกชน

17

การเชื่อมโยงกิจกรรมกับศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน
อื่นๆ

18

การสร้างเครื อข่ายกิจกรรมภายนอกชุมชน

ด้ านการนาไปใช้ ประโยชน์
19 ยึดหลักความพอเพียง และความพอประมาณในการ
ประกอบอาชีพ

ต่างๆที่เกิดขึ้น

+1 +1 +1 +1
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ข้ อ
22

ข้ อคาถาม
ชุมชนได้อนุรักษ์ สื บสานศิลปะ วัฒนธรรม และ

ผู้เชี่ ยวชาญ
1 2 3 4
+1 +1 +1 +1

5
+1

ผลรวม
IOC
1.00

+1 +1 +1 +1

+1

1.00

ประเพณี
23

สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยัง่ ยืน
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3. การตรวจสอบค่าดัชนี ความสอดคล้องแบบสอบถามความพึงพอใจความพึงพอใจที่มี ต่อรู ปแบบ
การจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ข้ อ

ข้ อคาถาม

ด้ านการเสริมสร้ างแรงจูงใจในการพัฒนาศู นย์
1 สร้างความตระหนักให้ชุมชนเห็นความสาคัญของ
ศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร
2 การเสริ มสร้างให้คนในชุมชนพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
3 การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และช่วยเหลือกันของคนใน
ชุมชน
4 การให้คาปรึ กษาและแนะนาจากประธานศูนย์
และปราชญ์ชาวบ้าน
5 ภายในศูนย์การเรี ยนรู ้มีกระบวนการเรี ยนรู ้ใน
อย่างเป็ นระบบ
6 การจัดการเรี ยนรู ้ภายในศูนย์เพื่อให้ชุมชนเกิดการ
เรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
7 ชุมชนมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการพัฒนา
คุณภาพชีวติ ของตนเอง
ด้ านกิจกรรมในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
8 ท่านมีความพึงพอใจที่มีส่วนร่ วมการจัดอบรมเชิ ง
ปฏิบตั ิการในครั้งนี้
9 การอบรมเชิ งปฏิ บตั ิการในครั้งนี้ มีความเข้าใจใน
เนื้ อห าและส ามารถ น าไป ป ฏิ บั ติ เองได้ ใ น
ชีวติ ประจาวัน
10 กิจกรรมของศูนย์ตอบสนองความต้องการของ
คนในชุมชนอย่างแท้จริ ง
11 ศูนย์การเรี ยนรู ้มีความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู ้

ผู้เชี่ ยวชาญ
2 3 4

5

ผลรวม
IOC

+1 +1 +1 +1

+1

1.00

+1 +1 +1 +1

+1

1.00

+1 +1 +1 +1

+1

1.00

+1 +1 +1 +1

+1

1.00

+1 +1 +1 +1

+1

1.00

+1 +1 +1 +1

+1

1.00

+1 +1 +1 +1

+1

1.00

+1 +1 +1 +1

+1

1.00

+1 +1 +1 +1

+1

1.00

+1 +1 +1 +1

+1

1.00

+1 +1 +1 +1

0

0.80

1
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ข้ อ
12

ข้ อคาถาม

กิจกรรมในการอบรมการถ่ายทอดความรู ้สามารถ
นาไปสู่ การพัฒนาได้
13 การอบรมในครั้งนี้ทาให้เกิดความเข้าใจและ
สามารถปฏิบตั ิได้ดว้ นตนเอง
14 การอบรมปฏิบตั ิการในครั้งนี้ สอดคล้องกับแนว
ทางการ ดารงชีพของตนเองตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง
ด้ านบรรยากาศจาการอบรมเชิงปฏิบัติการ
15 มีการกระตุน้ ให้ติดตามเนื้ อหาความรู ้อยูเ่ สมอเกิด
การพัฒนาศักยภาพในการเรี ยนรู ้
16 การอบรมปฏิบตั ิการในครั้งนี้ ได้ลงมือปฏิบตั ิจริ ง
โดยผูเ้ ข้าอบรมช่วยเหลือร่ วมมือซึ่ งกับและกัน
17 การอบรมเชิงปฏิบตั ิการในครั้งนี้ได้เสี ยเวลาในการ
เรี ยนรู ้นอ้ ยลง
18 การอบรมเชิงปฏิบตั ิการในครั้งนี้ท่านสามารถเรี ยนรู ้
ได้ดว้ ยตนเอง
19 การอบรมเชิงปฏิบตั ิการในครั้งนี้ทาให้ท่านได้เรี ยน
รู ้อยูต่ ลอดเวลา
20 ช่วงระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม
ด้ านประโยชน์ จากการอบรม
21 การอบรมเชิงปฏิบตั ิการในครั้งนี้ทาให้สามารถแก้ไข
ปัญหาได้ตรงประเด็น
22 การอบรมเชิงปฏิบตั ิการในครั้งนี้สามารถคิดและ
แก้ไขปั ญหาด้วยแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
23 การอบรมในครั้งนี้ได้รับความรู ้จากการฟังและการ
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
25 สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยัง่ ยืน

ผู้เชี่ ยวชาญ
1 2 3 4
+1 +1 +1 +1

5
+1

ผลรวม
IOC
1.00

+1 +1 +1 +1

+1

1.00

+1 +1 +1 +1

+1

1.00

+1 +1 +1 +1

+1

1.00

+1 +1 +1 +1

+1

1.00

+1 +1 +1

0

+1

0.80

+1 +1 +1 +1

+1

1.00

+1 +1 +1 +1

+1

1.00

+1 +1 +1 +1

+1

1.00

+1 +1 +1 +1

+1

1.00

+1 +1 +1 +1

+1

1.00

+1 +1 +1 +1

+1

1.00

+1 +1 +1 +1

+1

1.00

ภาคผนวก ค
เครื่ องมือการวิจัย
1. แบบสอบถามสาหรับสอบถามความคิดเห็ นผูท้ รงคุ ณวุฒิ/ผูเ้ ชี่ ยวชาญแบบสอบถามเพื่อรับรอง
รู ปแบบการพัฒนารู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. แบบสอบถามถามความคิดเห็ นของผูเ้ กี่ ยวข้องที่มีต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชรตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. แบบสอบถามความพึงพอใจความพึงพอใจที่มีต่อรู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ประเด็นการสัมภาษณ์
5. ประเด็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
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ภาคผนวก ค เครื่ องมือการวิจัย
1. แบบสอบถามสาหรับสอบถามความคิดเห็ น ผูท้ รงคุ ณวุฒิ/ผูเ้ ชี่ ยวชาญแบบสอบถามเพื่อรับรอง
รู ปแบบการพัฒนารู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อเรื่ อง (ภาษาไทย)

ชื่อเรื่ อง (ภาษาอังกฤษ)

ชื่อนักศึกษา
สาขาวิชา
ปี การศึกษา
กรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์

การพัฒนารู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้
วิถีเมืองเพชร
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
THE DEVELOPMENT MODEL OF
PHETCHABURI MANAGEMENT
LEARNING CENTER
BY SUFFICIENCY ECONOMY
นายสุ วฒ
ุ ิ วรวิทย์พินิต
พัฒนศึกษา
2557
ผศ.ดร.วรรณวีร์ บุญคุม้
รศ.ดร. นริ นทร์ สังข์รักษา
ดร.สมชาย ลักขณานุรักษ์
ผศ.ดร.ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
วัตถุประสงค์ ทวั่ ไป
1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน และความต้องการในการจัดตั้งศูนย์การเรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชร
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. เพื่อพัฒนารู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชร ตามปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง
3. เพื่ อ ทดลองใช้รูป แบบการจัด การศู น ย์ก ารเรี ย นรู ้ วิถี เมื อ งเพชร ตามปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
4. เพื่ อ ประเมิ น และปรั บ ปรุ งรู ป แบบการจัด การศู น ย์ก ารเรี ย นรู ้ วิถี เมื อ งเพชร ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์ เฉพาะ
1. ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการเรี ยนรู ้ชุมชน(นริ นทร์ สังข์รักษา,2554)
2. ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับชุมชนนิยมและองค์กรชุมชน
3. ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่ วม
4. ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมวิถีเมืองเพชร
6. ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับเครื อข่าย
7. ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ
8. ศึกษาแนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนารู ปแบบ
9. เพื่ อสร้ างรู ป แบบการพัฒ นารู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้ วิถีเมืองเพชร ตาม
แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
10. เพื่อทดลองใช้รูปแบบการพัฒนารู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชร
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
11. เพื่อนาเสนอรู ปแบบการพัฒนารู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร ตาม
แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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คาชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็ นของท่านเกี่ ยวกับการจัดการ
ศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชรตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ งผูว้ จิ ยั ได้จดั ทาขึ้น
2. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็ น 3 ตอนประกอบด้วย
ตอนที่ 1.ชื่อ ตาแหน่งและลักษณะส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2. ความคิ ดเห็ นที่มีต่อการจัดการศู นย์การเรี ยนรู ้ วิถีเมืองเพชร ตามแนวทางของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ข้อคาถามในแบบสอบถามมี 25 ข้อ
ขอให้ท่านพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ของรู ปแบบการพัฒนารู ปแบบการจัดการศูนย์
การเรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียง ในส่ วนต่างๆ ต่อไปนี้ วา่ มีความ
เหมาะสมมากน้อยเพียงใด โดยขอให้ท่านทาเครื่ องหมาย ลงในช่องความคิดเห็นต่อไปนี้
ความเหมาะสมระดับ 5 หมายถึง ขั้นตอนมีความเหมาะสมมากที่สุด
ความเหมาะสมระดับ 4 หมายถึง ขั้นตอนมีความเหมาะสมมาก
ความเหมาะสมระดับ 3 หมายถึง ขั้นตอนมีความเหมาะสมปานกลาง
ความเหมาะสมระดับ 1 หมายถึง ขั้นตอนมีความเหมาะสมน้อยที่สุด
ตอนที่ 3. เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ดเกี่ ยวกับความคิดเห็ นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่ มี
ต่อรู ปการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ขอความอนุ เคราะห์จากท่านผูเ้ ชี่ ยวชาญ/ผูท้ รงคุณวุฒิ ตอบแบบสอบถามทุกข้อ คาตอบ
ของท่านทุ กข้อจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อใช้เป็ นแนวทางการพัฒนารู ปแบบศู นย์การเรี ยนรู ้ วิถี
เมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป
นายสุ วฒ
ุ ิ วรวิทย์พินิต
นักศึกษาปริ ญญาดุษฎีบณั ฑิต สาขาพัฒนศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ -1 ชื่ อ ตาแหน่งและลักษณะส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม โปรดกรอกข้อมูล และขีด
เครื่ องหมาย ลงในช่อง  ตามความเป็ นจริ ง
ชื่อ-นามสกุล
.............................................................................................................................................................
ตาแหน่งปั จจุบนั
.............................................................................................................................................................
สถานที่ทางาน
.............................................................................................................................................................
1. เพศ
 ชาย
 หญิง
2. ปัจจุบนั อายุ
 21-30 ปี
 31-40
 41-50 ปี
 51-60 ปี
3.สถานภาพสมรส
 โสด
 แต่งงานแล้ว
 หย่าร้าง
4.ระยะเวลาในการทางาน 1-3 ปี
 4-6 ปี
7-10 ปี
 มากกว่า 10 ปี
5.การศึกษา
 ปริ ญญาตรี
 ปริ ญญาโท
 ปริ ญญาเอก
ตอนที่ -2 ความคิดเห็นที่มีต่อรู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชร ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตามรู ปแบบ ผูว้ ิจยั ได้สร้างและนาเสนอรู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วิถีเมือง
เพชร ตามแนวทางปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง ตามรู ป แบบค านิ ย าม “PETCH Model” แบ่ ง
ออกเป็ น 5 ด้าน ประกอบด้วย
1. P = Participation (การมีส่วนร่ วม)
2. E = Economy (เศรษฐกิจ)
3. T = Technology (เทคโนโลยี)
4. C = Community (ชุมชน)
5. H = Human wisdom (เป้ าหมายแห่งมนุษย์)
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ความคิดเห็นต่อรู ปแบบ
5
1 . P : Participation (ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม )
หมายถึง การกระจายโอกาสให้ ประชาชนในชุ มชน
ได้ รับรู้ ร่ วมคิด ร่ วมกันตัดสิ นใจ ร่ วมกันรับผิดชอบ
และร่ วมกันตรวจสอบ
1. ผูน้ าชุ ม ชนมี ค วามรู ้ และความเข้าใจความ
ต้องการ หรื อสาเหตุ ปัญ หาที่ เกิ ดขึ้ นภายใน
ศูนย์การเรี ยนรู ้อย่างแท้จริ ง
2. สมาชิ กในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมในการ
ทางานของศูนย์การเรี ยนรู ้
3.
4.
5.

ผู ้น าชุ ม ชนและสมาชิ ก ในชุ ม ชนให้ ก าร
สนับสนุน
องค์ ก ารและห น่ วยงาน ภาค รั ฐ ให้ การ
สนับสนุน
มีการสนับสนุนจากภาคเอกชน

2. E : Economy (เศรษฐกิจ) หมายถึง แนวทางการ
ปฏิบัติโดยยึดหลัก ความพอประมาณ ความมีเหตุผล
การสร้ างภู มิค้ ุมกันที่ดีในตัว บนพื้นฐานความรู้ และ
คุณธรรม
6. ยึด หลักพอเพี ยง ความพอประมาณในการ
ประกอบอาชีพ
7. สร้างรายได้ให้กบั ครอบครัวและชุมชน
8.
9.

สร้างงาน สร้างรายได้ บนฐานความรู ้คู่
คุณธรรม
มีเหตุผลในการทางานของศูนย์การเรี ยนรู ้

10. มีกิจกรรมที่หลากหลาย และมีความเป็ น
เอกลักษณ์เฉพาะตน

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

ข้อเสนอแนะ
1
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ข้ อ

ความคิดเห็นต่ อรู ปแบบ

ระดับความคิดเห็น
5

3. T : Technology (เทคโนโลยี) หมายถึง การนาเอา
เทคโนโลยีมาผสมผสานกับทรัพยากรในชุมชน
ภูมปิ ัญญา ทุนศักยภาพของชุมชน และท้ องถิ่น
11. มี ก ารเผยแผ่ ข ้อ มู ล ข่ า วสารภายในศู น ย์ก าร
เรี ยนรู ้ให้บุคคลภายนอกที่สนใจ
12. เกิ ดการพัฒนาระบบปฏิ บตั ิการในการบริ หาร
จัดการตนเองของศูนย์การเรี ยนรู ้
13. มีการเรี ยนรู ้ในประเด็นที่มีความสนใจร่ วมกัน
14. เกิดความสามารถในการเรี ยนรู ้แก้ไขข้อจากัด
ต่างๆที่เกิดขึ้น
4. C : Community (ชุ มชน) หมายถึง อาณาบริ เวณ
ที่มีผู้คนอาศั ยอยู่มาอย่ างยาวนาน มีความรั กความ
ผู ก พั น ต่ อ สถานที่ นี้ มี จารี ต ประเพณี วัฒ นธรรม
ความเชื่ อ ความคิ ด เห็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ใช้
สถานทีส่ าธารณะ สถาบันต่ างๆร่ วมกัน
15. ชุมชนมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตามแบบวิถีเมืองเพชร
16. ประชาชนในชุมชนมีความรัก ความสามัคคี
และผูกพันกัน
17. มีการรับฟังข้อเสนอแนะและความต้องการ
ภายในชุมชน
18. เกิดความร่ วมมือร่ วมใจกันในการดาเนินงาน
ในศูนย์การเรี ยนรู ้
19. มีความไว้วางใจและความเชื่อมัน่ ระหว่าง
สมาชิกในชุมชนกับศูนย์การเรี ยนรู ้
20. มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้เกียรติซ่ ึงกัน
และกัน

4

3

2

ข้ อเสนอแนะ
1
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ระดับความคิดเห็น
5 4
3 2 1

ความคิดเห็นต่ อรู ปแบบ

ข้อเสนอแนะ

5. H = Human Wisdom (เป้ าหมายแห่ งมนุ ษย์ )
หมายถึ ง คุ ณ ค่ า ของคนหรื อ บุ ค ลากรในศู น ย์ ก าร
เรี ยนรู้ อัน ได้ แก่ ความรู้ ความสามารถ ความดีงาม
ต่ างๆทีส่ ั่งสมอยู่ในตัวบุคคลภายในศู นย์ การเรียนรู้
21. บุคลากรภายในศูนย์การเรี ยนรู ้มีความมุ่งมัน่
แ ล ะ อุ ด ม ก าร ณ์ ที่ จ ะ น าค ว าม รู ้ แ ล ะ
ความสามารถของตนพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู ้
22. บุคลากรภายในศูนย์เป็ นคนมีความรอบรู ้ใน
วิถีเมืองเพชร
23.
24.
25.

บุ ค ลากรในศู น ย์ก ารเรี ย นรู ้ มี ก ารถ่ ายทอด
องค์ความรู ้ให้กบั เยาวชนภายในชุมชน
สมาชิกในชุมชนเห็ นคุณค่าและความสาคัญ
ของผูร้ ู ้ในชุมชน
บุคลากรในศูนย์การเรี ยนรู ้มีส่วนช่วยในการ
พัฒนาชุมชน

ตอนที่ -3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ ที่มีต่อการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชรตามหลัก
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ขอขอบคุณท่านเป็ นอย่างสู งที่กรุ ณาตอบแบบสอบถาม
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2. แบบสอบถามถามความคิดเห็ นของผูเ้ กี่ ยวข้องที่มีต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ วิถีเมืองเพชรตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คาชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งอออกเป็ น 3 ตอน ได้แก่
1.1 ข้อมูลพื้นฐานทัว่ ไป
1.2 ความคิ ด เห็ น ของผู เ้ กี่ ย วข้องที่ มี ต่ อรู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ วิถี เมื อ งเพชร ตาม
แนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 ข้อเสนอแนะ
2. ท าเครื่ อ งหมาย  ลงในช่ อ งที่ ต รงกับ ความคิ ด เห็ น ของท่ า นมากที่ สุ ด ตามเกณฑ์
พิจารณา ดังนี้
5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับอยูใ่ นระดับน้อย
1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
3. ผูว้ ิจยั จะใช้ขอ้ มู ลที่ ได้จากแบบสอบถามนี้ เพื่ อการวิจยั นี้ เท่ านั้น และจะนาเสนอในภาพรวม
ไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่ประการใด
ขอกราบขอบพระคุณอย่ างสู ง ทีไ่ ด้ ตอบแบบสอบถาม
ขอแสดงความนับถือ
สุ วฒ
ุ ิ วรวิทย์ พินิต
นักศึกษาหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชาพืน้ ฐานทางการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลพืน้ ฐานทัว่ ไป
1. เพศ
 1. ชาย
 2. หญิง
2. ปัจจุบนั อายุ  1. ต่ากว่า 20 ปี  2. 21-30 ปี
 3. 31-40 ปี
 4. 41-50 ปี
 5. 51-60 ปี
 6. มากกว่า 60 ปี
3. สถานภาพสมรส  1. โสด  2. แต่งงานแล้ว
 3. หม้าย/หย่า/แยก
4. การศึกษา  1. ประถมศึกษา
 2. มัธยมศึกษา
 3. อนุปริ ญญา/ปวส.
 4. ปริ ญญาตรี
 5. สู งกว่าปริ ญญาตรี
 6. ไม่ได้เรี ยนหนังสื อ
5.ระยะเวลาในการดาเนินงาน/หรื อมีส่วนเกี่ยวข้องกับศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน
 น้อยกว่า 1 ปี  1-3 ปี  4-6 ปี  7-10 ปี  มากกว่า 10ปี
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้ องทีม่ ีต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู้ วถิ ีเมืองเพชร ตามแนวทางของ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับความคิดเห็น
ที่

ประเด็น

ด้ านความรู้
1

ส่ งเสริ มให้คนในชุมชนได้รู้จกั ภูมิ
ปั ญญาท้องถิ่น

2

มีการเรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างชุ มชน
ภายในจังหวัดเพชรบุรี

3

ชุมชนเห็นคุณค่าของการจัดการเรี ยนรู ้
วิถีเมืองเพชร

4

มีการสื บทอดภูมิปัญญาสู่ คนรุ่ นหลัง

5

มีกระบวนการเรี ยนรู ้ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี ความเชื่อ แบบวิถีเมืองเพชร
อย่างเป็ นระบบ

มากทีส่ ุ ด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

5

4

3

2

1
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ระดับความคิดเห็น
ที่

6

ประเด็น

ยึดหลักการในการส่ งเสริ มให้คนใน
ชุมชนใช้ชีวติ ที่เรี ยบง่าย สมถะ มีความ
พอเพียง

7

ชุมชนเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้สร้างสรรค์ และ
มีความชานาญในการผลิต เช่นโครงการ
ผักปลอดสารพิษ จาหน่ายในชุมชนเป็ น
ต้น

ด้ านกิจกรรมส่ งเสริมการเรียนรู้
8

กิจกรรมการเรี ยนรู ้มีความหลากหลาย มี
ความเป็ นเอกลัก ษณ์ เฉพาะตนบนฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

9

กิจกรรมการเรี ยนรู ้ ที่แสดงถึงเอกลักษณ์
ท้องถิ่น

10

กิจกรรมการเรี ยนรู ้ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนในท้องถิ่น

11

กิจกรรมการเรี ยนรู ้มีแนวโน้มพัฒนาสู่
ความยัง่ ยืน

12

กิจกรรมในศูนย์การเรี ยนรู ้ เป็ นการสร้าง
รายได้ภายในครอบครัวอีกทางหนึ่ง โดย
การผลิตไว้กิน ไว้ใช้ เหลือไว้ขาย หรื อ
แลกเปลี่ยนเพื่อนบ้าน

มากทีส่ ุ ด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

5

4

3

2

1
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ระดับความคิดเห็น
ที่

13

ประเด็น

ศูนย์การเรี ยนรู ้ ส่ งเสริ มให้ชุมชนยึด
หลักการทางานอย่างมีเหตุผล รับฟัง
ความคิดเห็นซึ่ งกันและกัน

ด้ านเครื อข่ ายและการมีส่วนร่ วมศูนย์ การเรี ยนรู้
ชุ มชน
14

สมาชิกในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่ วมใน
การบริ หารจัดการ และแก้ไขปั ญหาของ
ศูนย์การเรี ยนรู ้

15

ผูน้ าชุมชนและสมาชิกในชุมชนให้ความ
ร่ วมมือในการทากิจกรรมของศูนย์การ
เรี ยนรู ้

16

ศูนย์การเรี ยนรู ้ได้รับการสนับสนุนจาก
ภาครัฐ และเอกชน

17

การเชื่อมโยงกิจกรรมกับศูนย์การเรี ยนรู ้
ชุมชนอื่นๆ

18

การสร้างเครื อข่ายกิจกรรมภายนอก
ชุมชน

ด้ านการนาไปใช้ ประโยชน์
19

ยึดหลักความพอเพียง และความ
พอประมาณในการประกอบอาชีพ

20

บุคลากรภายในศูนย์ เป็ นคนดี มีความรู ้
ความสามารถ

มากทีส่ ุ ด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

5

4

3

2

1
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ระดับความคิดเห็น
ที่

21

ประเด็น

มากทีส่ ุ ด

มาก

ปานกลาง

น้ อย

น้ อยทีส่ ุ ด

5

4

3

2

1

เกิดความสามารถในการเรี ยนรู ้ปัญหา
แก้ไขข้อจากัดต่างๆที่เกิดขึ้น

22

ชุมชนได้อนุรักษ์ สื บสานศิลปะ
วัฒนธรรม และประเพณี

23

สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยัง่ ยืน

ตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะต่ อรู ปแบบการจั ด การศู นย์ ก ารเรี ยนรู้ วิถี เมื อ งเพชร ตามปรั ชญาของหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ( PETCH MODEL)
ข้อเสนอแนะ.......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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3. แบบสอบถามความพึงพอใจความพึงพอใจที่มีต่อรู ปแบบการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชร
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คาชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งอออกเป็ น 3 ตอน ได้แก่
1.1 ข้อมูลพื้นฐานทัว่ ไป
1.2 ความคิดเห็ นความพึงพอใจของผูอ้ บรมปฏิบตั ิการในศูนย์การเรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชร
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
1.3 ข้อเสนอแนะ
2. ท าเครื่ อ งหมาย  ลงในช่ อ งที่ ต รงกับ ความคิ ด เห็ น ของท่ า นมากที่ สุ ด ตามเกณฑ์
พิจารณา ดังนี้
5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับอยูใ่ นระดับน้อย
1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
3. ผูว้ ิจยั จะใช้ขอ้ มู ลที่ ได้จากแบบสอบถามนี้ เพื่ อการวิจยั นี้ เท่ านั้น และจะนาเสนอในภาพรวม
ไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่ประการใด
ขอกราบขอบพระคุณอย่ างสู ง ทีไ่ ด้ ตอบแบบสอบถาความพึงพอใจ
สุ วุฒิ วรวิทย์ พินิต
นักศึกษาหลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1 ข้ อมูลพืน้ ฐานทัว่ ไป
1. เพศ
 1. ชาย
 2. หญิง
2. ปัจจุบนั อายุ  1. ต่ากว่า 20 ปี  2. 21-30 ปี
 3. 31-40 ปี
 4. 41-50 ปี
 5. 51-60 ปี
 6. มากกว่า 60 ปี
3. สถานภาพสมรส  1. โสด  2. แต่งงานแล้ว
 3. หม้าย/หย่า/แยก
4. การศึกษา  1. ประถมศึกษา
 2. มัธยมศึกษา
 3. อนุปริ ญญา/ปวส.
 4. ปริ ญญาตรี
 5. สู งกว่าปริ ญญาตรี
 6. ไม่ได้เรี ยนหนังสื อ
ตอนที่ 2 แบบประเมินความพึงพอใจในรู ปแบบการอบรมเชิ งปฏิบัติการในศู นย์ การเรี ยนรู้ วิถีเมื อง
เพชร ตามแนวทางปรัชญาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับความคิดเห็น
ที่

ประเด็น

ด้ านการเสริมสร้ างแรงจูงใจในการพัฒนาศู นย์
1 สร้างความตระหนักให้ชุมชนเห็น
ความสาคัญของศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมือง
เพชร
2 การเสริ มสร้างให้คนในชุมชนพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง
3 การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้และช่วยเหลือกัน
ของคนในชุมชน
4 การให้คาปรึ กษาและแนะนาจากประธาน
ศูนย์และปราชญ์ชาวบ้าน
5 ภายในศูนย์การเรี ยนรู ้มีกระบวนการ
เรี ยนรู ้ในอย่างเป็ นระบบ
6 การจัดการเรี ยนรู ้ภายในศูนย์เพื่อให้ชุมชน
เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง

มากทีส่ ุ ด

มาก

5

4

ปาน
กลาง
3

น้ อย
2

น้ อย
ทีส่ ุ ด
1
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ระดับความคิดเห็น
ที่
7

ประเด็น

ชุมชนมีความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง
ด้ านกิจกรรมในการอบรมเชิงปฏิบัติการ
8 ท่ านมี ค วามพึ งพอใจที่ มีส่ วนร่ วมการจัด
อบรมเชิงปฏิบตั ิการในครั้งนี้
9 การอบรมเชิ งปฏิ บ ตั ิ ก ารในครั้ งนี้ มีค วาม
เข้าใจในเนื้ อหาและสามารถนาไปปฏิ บตั ิ
เองได้ในชีวติ ประจาวัน
10 กิจกรรมของศูนย์ตอบสนองความต้องการ
ของ
คนในชุมชนอย่างแท้จริ ง
11 ศูนย์การเรี ยนรู ้มีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู ้
12 กิจกรรมในการอบรมการถ่ายทอดความรู ้
สามารถนาไปสู่ การพัฒนาได้
13 การอบรมในครั้งนี้ทาให้เกิดความเข้าใจ
และสามารถปฏิบตั ิได้ดว้ นตนเอง
14 การอบรมปฏิบตั ิการในครั้งนี้ สอดคล้อง
กับแนวทางการ ดารงชีพของตนเองตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง
ด้ านบรรยากาศจาการอบรมเชิงปฏิบัติการ
15 มีการกระตุน้ ให้ติดตามเนื้ อหาความรู ้อยู่
เสมอเกิดการพัฒนาศักยภาพในการเรี ยนรู ้
16 การอบรมปฏิบตั ิการในครั้งนี้ ได้ลงมือ
ปฏิบตั ิจริ ง โดยผูเ้ ข้าอบรมช่วยเหลือ
ร่ วมมือซึ่ งกับและกัน

มากทีส่ ุ ด

มาก

5

4

ปาน
กลาง
3

น้ อย
2

น้ อย
ทีส่ ุ ด
1
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ระดับความคิดเห็น
ที่
17
18
19
20

ประเด็น
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการในครั้งนี้ได้เสี ยเวลา
ในการเรี ยนรู ้นอ้ ยลง
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการในครั้งนี้ท่าน
สามารถเรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเอง
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการในครั้งนี้ทาให้ท่าน
ได้เรี ยนรู ้อยูต่ ลอดเวลา
ช่วงระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม

ด้ านประโยชน์ จากการอบรม
21
22

23

การอบรมเชิงปฏิบตั ิการในครั้งนี้ทาให้
สามารถแก้ไขปั ญหาได้ตรงประเด็น
การอบรมเชิงปฏิบตั ิการในครั้งนี้สามารถคิด
และแก้ไขปั ญหาด้วยแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง
การอบรมในครั้งนี้ได้รับความรู ้จากการฟัง
และการปฏิบตั ิเกี่ยวกับแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง

มากทีส่ ุ ด

มาก

5

4

ปาน
กลาง
3

น้ อย
2

น้ อย
ทีส่ ุ ด
1
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ตอนที่ 3 ปั ญหา/อุปสรรค และข้ อเสนอแนะ
ปัญหา/อุปสรรค
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ข้ อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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4. ประเด็นการสัมภาษณ์
เรื่ อง การจัดการศูนย์ การเรียนรู้ วถิ ีเมืองเพชร
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
………………………………………………………………………………………………………
ประเด็นการสั มภาษณ์
1. ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมหรื อสภาพการณ์ของการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร เป็ น
อย่างไร?
2. โดยภาพรวมการดาเนินงาน ภายในศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร เป็ นอย่างไร
3. มีวธิ ี การหรื อแนวทางในการดาเนินงานภายในศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชรนี้ อย่างไร
4. ศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชรนี้มีจุดเด่น และจุดด้อยอย่างไรบ้าง
5. ศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชรมีสภาพปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้าง
6. สมาชิกในศูนย์ให้ความร่ วมมือกันดีหรื อไม่อย่างไร
7. ศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชรได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากภาครัฐ และเอกชน
อย่างไร
8. ศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชรมีการสร้างเครื อข่ายอย่างไร
9.ศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชรตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนหรื อไม่
10. มีเหตุการณ์อะไรที่ทาให้ศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชรเป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ที่เข้มแข็ง และ
ควรนามาพัฒนาต่อยอด เป็ นสาระการเรี ยนรู ้ทอ้ งถิ่นแบบวิถีเมือเพชร
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5. ประเด็นการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
เรื่ อง การจัดการศูนย์ การเรียนรู้ วถิ ีเมืองเพชร
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
………………………………………………………………………………………………………
ประเด็นการสนทนา
1. สภาพทัว่ ไปของศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร เป็ นอย่างไร
2. ภาพรวมการดาเนิ นงาน ภายในศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร เป็ นอย่างไร
3. ท่านมีวธิ ี การ หรื อแนวทางในการดาเนินงานภายในศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชรนี้
อย่างไร
4. จุดเด่น และจุดด้อยของการจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้แบบวิถีเมืองเพชร มีอะไรบ้าง
5. ปัญหาและอุปสรรค์ในการดาเนินงานของศูนย์การเรี ยนรู ้แบบวิถีเมืองเพชร

ภาคผนวก ง
คู่มือการอบรม
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ภาคผนวก ง คู่มือการอบรม
หลักสู ตรการฝึ กอบรม
ด้ านการพัฒนาศูนย์ การเรียนรู้ วถิ ีเมืองเพชร
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดย สุ วุฒิ วรวิทย์ พนิ ิต

โครงการนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของหลักสู ตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
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คานา
ศูนย์การเรี ยนรู ้ วิถีเมื องเพชร เกิ ดจากจุ ดมุ่งหมายเพื่อการเรี ยนรู ้ ทางวัฒนธรรม รวมไปถึ งภู มิ
ปั ญญาท้องถิ่ นที่ ใช้ในการประกอบอาชี พ และการดารงชี พ แต่การดาเนิ นงานยังไม่มีรูปแบบการ
บริ ห ารงานที่ ชัด เจน ท าให้ก ระบวนการขับ เคลื่ อนในการพัฒ นาศู น ย์ก ารเรี ยนรู ้ อ าจมี อุ ป สรรค
บางอย่างเกิ ดขึ้นได้ และจะดาเนิ นงานอย่างไรจึงจะเกิ ดความเหมาะสม จะหาแหล่งเงิ นทุ นในการ
ดาเนิ นกิจกรรมอย่างไร และจะมีวิธีเผยแพร่ องค์ความรู ้อย่างไรบ้างเพื่อตอนสนองความต้องการของ
ชุ มชน ให้เกิดความรักในวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของตนเอง และสามารถนาเสนอสิ่ งเหล่านี้ แก่ผู ้
ที่ ม าเยือนทั้งในฐานะผูท้ ี่ ม าศึ ก ษาดู งาน และผูท้ ี่ ส นใจในภู มิ ปั ญ ญาท้องถิ่ นเมื องเพชร ดังนั้น ผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนของตนเองให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ มีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่ องเป็ น
แหล่งเรี ยนรู ้ของท้องถิ่นที่สอดคล้องกับความต้องการของชุ มชน ในการอนุ รักษ์ฟ้ื นฟู่ จารี ตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่ นนามาประยุกต์ใช้กบั แนวทางปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียง เพื่อความมัน่ คงและ
ยัง่ ยืนของชุมชนสื บไป
ผูว้ ิจยั หวังเป็ นอย่างยิ่งว่ารู ปเล่มหลักสู ตรฉบับนี้ จะเป็ นประโยชน์และเป็ นแนวทางสาหรับ
การอบรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร การบริ หารจัดการศูนย์การเรี ยนรู ้ที่มี
ประสิ ทธิ ภาพ การเปิ ดพื้นที่การเรี ยนรู ้ที่มีวฒั นธรรมเป็ นเอกลักษณ์ ของตนเองให้กบั ชุ มชน เพื่อให้
เป็ นชุมชนที่มีความเข้มแข็งและอยูด่ ีมีสุข
ผูว้ จิ ยั
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หลักสู ตรการฝึ กอบรมด้ านการพัฒนาศูนย์ การเรียนรู้ วถิ ีเมืองเพชร
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
..............................................................................................................................................................
1. ชื่อหลักสู ตร การฝึ กอบรมด้านการพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร ตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
2. หลักการและเหตุผล
วิกฤติทางสังคมที่เกิดขึ้นในปั จจุบนั เป็ นสิ่ งที่เราจะละเลยและมองข้ามไปไม่ได้ ซึ่ งสิ่ ง
ที่ เกิ ด ขึ้ น มี ก ารสะสมปั ญ หามาเป็ นระยะเวลายาวนาน จะกล่ า วได้ว่า เป็ นวิ ก ฤติ ที่ มี ส่ วนท าลาย
ความสามารถของการพัฒนาประเทศ แม้จะไม่ให้ผลในลักษณะที่ทนั ทีทนั ใด แต่หากปล่อยให้ผ่าน
เลยไป สิ่ งเหล่านี้ จะจะปิ ดอนาคตของชาติโดยสมบูรณ์ ดังนั้นจะต้องหันมาเปลี่ ยนแปลงวิธีคิด ซึ่ ง
การเปลี่ยนแปลงที่วา่ มันอาจจะเคยมีอยูแ่ ล้วในสังคม แต่ถูกละเลยไปด้วยเหตุผลหลายๆอย่าง การที่
เราจะมุ่งแก้ไขด้านเศรษฐกิ จเพียงอย่างเดี ยวคงจะไปพอ เราต้องยอมรั บว่าพื้นที่ มีส่วนหล่ อหลอม
ค่านิ ยม และพฤติ กรรมของคนในปั จจุ บ นั มากขึ้ น และมี อิท ธิ พ ลสู งต่อหลักการคิ ด และแนวทาง
ปฏิ บ ัติ หรื อ วิ ธี ก ารของคน ต้อ งเข้า ใจว่ า วัฒ นธรรมมัน ไม่ ใ ช่ สิ่ ง ที่ ห ยุ ด นิ่ ง อยู่ก ับ ที่ แต่ มี ค วาม
เปลี่ ยนแปลงไปตามสถานการณ์ ของโลก สิ่ งที่สาคัญก็คือวา เราจะรักษาสมดุ ลในการคงอยูข่ องวิถี
ชี วิตและภูมิปัญญาได้อย่างไร เพื่อจะรักษาค่านิ ยมอันดี งามที่มีอยูแ่ ล้วในอดี ต สามารถประยุกต์เข้า
กับความเปลี่ยนแปลงของโลก
ผูว้ ิจยั จึงเห็นความจาเป็ นในการพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนซึ่ งเป็ นวิถีของคนเมืองเพชร ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ที่มีการจัดการที่ดี มีมาตรฐาน เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้
ทางวัฒนธรรม การดาเนิ นชี วิต วิชาชี พ เพื่อฟื้ นฟูเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่ งเป็ นทุน
ทางสังคมที่สาคัญในการแก้ไขปั ญหา และนาพาประเทศสู่ ความเจริ ญก้าวหน้า มัน่ คงและยัง่ ยืนสื บ
ต่อไปยังชนรุ่ นหลังที่เกิดมา
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3. วัตถุประสงค์
เพื่ อ จัด กิ จ กรรมฝึ กอบรม แก่ ผู ท้ ี่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งกับ ศู น ย์ก ารเรี ย นรู ้ ชุ ม ชน ผู น้ าท้อ งถิ่ น
ปราชญ์ชาวบ้าน และพระสงฆ์ผูม้ ีบทบาทในการสั่งสอนเยาวชนในพื้นที่ เพื่อยกระดับและพัฒนา
คุณภาพการบริ หารจัดการ และการเผยแพร่ องค์ความรู ้ให้สามารถดาเนินงานไปได้อย่างต่อเนื่อง
4. สื่ อและอุปกรณ์การฝึ กอบรม
การบรรยาย สื่ อวีดีทศั น์/สื่ อ Power Point VDO และรู ปภาพ การปฏิ บตั ิจริ งในวิชาชี พที่เป็ น
เอกลัก ษณ์ ข องคนเมื องเพชรบุ รี เช่ นการเคี่ ยวตาลโตนด การท าขนมตาลแบบโบราณ รวมไปถึ ง
ความรู ้เรื่ องการเกษตรแบบผสมผสาน การทาปุ๋ ยหมักชีวภาพจากเศษผักและผลไม้
5. การประเมินผลสัมฤทธิ์
การวัดผลก่อนการอบรม และหลังการฝึ กอบรม
6. หลักสู ตรการฝึ กอบรม
ประกอบไปด้ว ยภาคความรู ้ โดยภาคความรู ้ ที่ 1-3 เป็ นการบรรยาย ภาคความรู ้ ที่ 4 เป็ น
การศึกษาจากวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ (Beat Practice) และการปฏิบตั ิการ (Workshop)
ภาคความรู้
ภาคความรู ้ที่ 1. แนวคิดวิถีเมืองเพชร
ภาคความรู ้ที่ 2. แนวคิดเรื่ องความพอพียง
ภาคความรู ้ที่ 3. การพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู ้ให้มงั่ คงและยัง่ ยืน
ภาคความรู ้ที่ 4. กรณี ศึกษาจากวิธีปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศ
การปฏิบตั ิการ (Workshop)
รวม

จานวนชั่วโมง
45 นาที
30 นาที
1.15 ชัว่ โมง
1 ชัว่ โมง
2.30 ชัว่ โมง
6 ชัว่ โมง
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7. ชื่อวิชา คาอธิ บายรายวิชา และระยะเวลาการฝึ กอบรมของแต่ละวิชาในแต่ละภาคความรู ้
ระยะเวลาในการ
ฝึ กอบรม

ชื่อวิชา

คาอธิบายรายวิชา

ความรู ้ที่ 1

ความหมาย แนวคิด และความรู ้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ การ
อนุรักษ์

45 นาที

ความเป็ นมาของความพอเพียง ทาอย่างไรถึงเรี ยกได้วา่ ความ
พอเพียง

30 นาที

การพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนอย่างมัน่ คง และยัง่ ยืน

1 ชัว่ โมง

กรณี ศึกษาศูนย์การเรี ยนรู ้ที่ประสบความสาเร็ จในการบริ หาร
จัดการ และการเผยแพร่ องค์ค วามรู ้อ ย่างรอบด้านเกี่ ยวกับ
ศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชรและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

1 ชัว่ โมง

การฝึ กภาคปฏิบตั ิ เกี่ยวกับการนาเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
เพื่อเสริ มรายได้ให้กบั ครอบครัวและชุมชน เช่นการฝึ กเคี่ยว
น้ าตาลโตนด การทาขนมตาลแบบโบราณโดยใช้ตาลโตนดที่
ขึ้นในท้องถิ่ น การหมักปุ๋ ยชี วภาพเพื่อใช้ในไร่ นา เป็ นการ
ลดพึ่งพาปั จจัยภายนอก

2.30 ชัว่ โมง

แนวคิดวิถีเมืองเพชร
ความรู ้ที่ 2
แนวคิดเรื่ องความพอเพียง
ความรู ้ที่ 3
การพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู ้
ชุมชนให้มนั่ คงและยัง่ ยืน
ความรู ้ที่ 4
กรณี ศึกษาการปฏิบตั ิที่เป็ น
เลิศ (Beat Practice)
การปฏิบตั ิการ
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เนื้อหาการฝึ กอบรม
ภาคความรู ้ที 1 แนวคิดวิถีเมืองเพชร
บรรยายโดย 1. กานันถนอม ภู่เงิน
ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนสวนตาลหนุ่ม ตาบลถ้ ารงค์ อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
2. ดร. เอื้อมพร โตภานุรักษ์กุล
ศูนย์การเรี ยนรู ้ผา้ ทอพื้นบ้าน บ้านชะอาน ตาบลชะอา อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
เนื้อหา
ชาวเมืองเพชรบุรีต้ งั แต่อดี ตมีชีวิตความเป็ นอยู่ที่เรี ยบง่ายโดยอาศัยธรรมชาติเป็ น
หนักในการทามาหากิ น แต่ก็ใช้สติปัญญาที่ บรรพบุ รุษถ่ายทอดให้มาเพื่อความอยู่รอดจากปั ญหา
ต่างๆ โดยเฉพาะเมื่อครอบครัวขยายตัวขึ้นมีความจาเป็ นต้องขยายที่ทากิน ต้องหักร้างถางพง บุกเบิก
พื้นที่ทากินใหม่ การทาไร่ ทานา ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และการดูแลรักษาให้เจริ ญเติบโต และออกดอก
ออกผล เป็ นงานที่ตอ้ งอาศัยความรู ้ความสามารถ รวมไปถึงการประมงจับปลา ล่าสัตว์ ก็มีวิธีการที่
พิเศษ ซึ่ งคนเพชรบุรีที่มีความสามารถ จนเรี ยกได้วา่ เป็ นปราชญ์ผรู ้ ู ้ก็มีอยูห่ ลายท่าน เช่น คุณถนอม ภู่
เงิ น ปราชญ์ตาลโตนด จ่าเอกเขียน สร้ อยสม ปราชญ์ด้านฟื้ นฟู สภาพดิ น และการใช้หญ้าแฝกเพื่อ
ปรับปรุ งดิ น คุ ณสารอง แตงพลับ ปราชญ์ดา้ นเลี้ ยงสัตว์ตามแนวทางเศรษฐกิ จพอพียง หรื อแม้แต่
ปราชญ์ทางด้านศีลปะวัฒนธรรมก็มีหลายท่านเช่ นกัน เช่ น อาจารย์สารวย เอมโอษฐ์ อาจารย์ทอง
ร่ วง เอมโอษฐ์ ครู ช่างปูนปั้ นมือหนึ่ งของเมืองเพชรบุรี ลูกศิษย์ ครู พิน อินฟ้าแสง ช่างปูนปั้ นมือหนึ่ ง
ของเมืองเพชร และครู วริ ิ ยะ สุ สุทธิ ครู ช่างแทงหยวกกล้วยทายาทครู ประสม สุ สุทธิ เป็ นต้น ซึ่ งท่าน
เหล่านี้ รู้ว่าเวลาไหนควรทาอะไร ที่ใด วิธีการใด ซึ่ งนามาซึ่ งการดารงชี วิตอย่างเหมาะสม ชาวเมือง
เพชรจึงมีความรู ้และภูมิปัญญาที่ประกอบด้วย การจัดการน้ าเพื่อการอุปโภคและบริ โภคทั้งในระดับ
ครัวเรื อนและชุมชน การแปรรู ปผลผลิตที่ได้จากการเกษตรในหลายๆรู ปแบบ ความรู ้เรื่ องอาหารพื้น
ถิ่นเมืองเพชร การประกอบอาชีพและงานหัตถกรรม
กรณี ศึ ก ษา ครู วิริยะ สุ สุ ท ธิ ครู ช่างแทงหยวกแห่ งจังหวัดเพชรบุ รี เป็ นบุ ตรของ ครู
ประสม สุ สุทธิ ผูฝ้ ากฝี มือไว้กบั งานถวายแทงหยวกประดับตกแต่งพระจิตกาธานในงานพระราชพิธี
พระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ ากัลยานิ
วัฒนา กรมหลวงนราธิ วาสราชนคริ นทร์มาแล้ว งานแทงหยวกเป็ นความรู ้ภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดกันมา
ตั้งแต่อดีตโดยใช้วสั ดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่ น ก็คือต้นกล้วยมาสร้างเป็ นงานศิลปะใช้ตกแต่งประดับ
เมรุ เผาศพ งานบวช งานกฐิน และงานบุญอื่นๆ ขั้นตอนการแทงหยวกมีสามขั้นตอนใหญ่ๆ คือการ
เตรี ยมหยวกกล้วย การแทงลวดลายลงบนหยวกกล้วย และการประกอบเป็ นลายชุ ด ซึ่ งแต่ละขั้นตอน
มี คุ ณ ค่ าสู งทางด้านศิ ล ปะและจิ ตใจ ประเพณี วฒั นธรรมอัน ดี งามของท้องถิ่ น ปั จจุ บ นั แม้ว่าครู
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ประสม สุ สุทธิ จะจากไปแล้วแต่ทายาทของท่านก็ยงั คงสื บสานทาหน้าที่สืบทอดงานแทงหยวกไว้
เป็ นมรดกคู่เมืองเพชรตลอดไป
ภาคความรู ้ที่ 2 แนวคิดเรื่ องวิถีเมืองเพชรวิถีแห่งความพอเพียง
ผูบ้ รรยาย 1. จ่าเอกเขียน สร้อยสม
ศูนย์บริ การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 999/22 ตาบลชะอา อาเภอชะอา
จังหวัดเพชรบุรี
2. คุณสว่าง พันธ์วงศ์
ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนบ้านบ่อหลวง ตาบลห้วยทราย อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
เนื้ อหา ในปั จจุบนั นี้ เกษตรกรส่ วนใหญ่รวมถึ งเกษตรกรเมืองเพชรบุรีดว้ ยส่ วนใหญ่มีปัญหาเรื่ อง
หนี้ สินไม่วา่ จะเป็ นหนี้ ในระบบ หรื อหนี้ นอกระบบ ซึ่ งสาเหตุหลักๆคือความโลภ ความไม่รู้จกั พอ
ซึ่ งมาจากสาเหตุจากกระแสทุนนิ ยมที่ถาโถมเข้ามาอย่างต่อเนื่ อง จากวิถีบรรพบุรุษแต่เดิมเป็ นการทา
การเกษตรแบบพึ่งพาตนเอง พึ่งพาทรัพยากรในท้องถิ่น ปลูกทุกอย่างที่กินได้ และกินทุกอย่างที่ปลูก
เหลื อ ก็ น าไปแลกเปลี่ ย นเป็ นสิ น ค้าอื่ น หรื อ ขายออกไปน ารายได้ม าสู่ ค รั วเรื อ น ก็ ก ลายมาเป็ น
การเกษตรแบบเชิ งเดี่ยวที่ตอ้ งการผลกาไรอย่างเป็ นกอบเป็ นกาหวังจะสร้างความร่ ารวยอย่างรวดเร็ ว
ให้กบั ตนเอง แต่ผลสุ ดท้ายก็กลายเป็ นภาระหนี้สินที่จะต้องแบกรับ เนื้อหาในหลักสู ตรนี้ จึงเป็ นเรื่ อง
ของวิธีปฏิบตั ิตนให้หลุดพ้นจากความเป็ นหนี้คือ
1. น้อมนาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
- ลดความโลภให้ เบาบางจากจิ ต ใจก่ อ น เพื่ อ น าไปสู่ ก ารให้ และเสี ย สละเพื่ อ
ส่ วนรวม
- รู ้จกั ประมาณตนในการประกอบอาชีพ
- สร้างภูมิคุม้ กัน โดยการพึ่งพาปั จจัยภายใน
- เชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น กับเกษตรทฤษฏีใหม่
2. ลดละเลิกอบายมุข ลดค่าใช้จ่ายโดยไม่จาเป็ น
3. รู ้จกั บริ หารจัดการภายในครัวเรื อน
4. มีการพัฒนาภูมิปัญญาที่มีอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มรายได้
5. ยึดหลักธรรมมะมาใช้ในการดารงชีวติ
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กรณี ศึกษา
ลุงถนอม ภู่เงิน อายุ 74 ปี อดี ตกานัน ต.ถ้ ารงค์ ผูเ้ ป็ นเจ้าของ “สวนตาลลุงหนอม” ซึ่ ง
เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาตาลโตนด หรื อกลุ่มอนุ รักษ์และสื บสานตาลโตนด วิทยากรเรื่ องต้นตาล
หนึ่ งเดียวของจังหวัดเพชรบุรี อีกทั้งยังเป็ นผูบ้ ุกเบิกในการปลูกต้นตาล กล่าวว่า “ในอนาคตวันหน้า
ถ้าไม่ตื่นตัว อีกหลายร้อยปี จะเหลือแต่ตานานต้นตาลเมืองเพชร ต้นตาลจะหมดไป เพราะต้นตาลรุ่ น
หลังไม่มีแทน” และด้วยความคิดนี้ เอง ลุ งถนอมจึงเริ่ มปลู กสวนตาลเพื่อเป็ นการอนุ รักษ์ตาลเมือง
เพชรเอาไว้ใ ห้ ช นรุ่ น หลัง เรี ย นรู ้ และตระหนัก ถึ ง คุ ณ ค่ า อี ก ทั้ง ยัง ต้อ งการปลู ก สวนตาลไว้ใ ห้
ครอบครัวลูกหลานเกิดมาได้มีงานทา ตลอดจนมองถึงอนาคตว่าวันข้างหน้าพืชพวกนี้ จะมีราคาแพง
ขึ้ นมาก และด้วยความคิ ดนี้ เอง ลุ งถนอมจึ งเริ่ ม ปลู กสวนตาลเพื่อเป็ นการอนุ รักษ์ตาลเมื องเพชร
เอาไว้ให้ชนรุ่ นหลังเรี ยนรู ้ และตระหนักถึ งคุ ณค่า อีกทั้งยังต้องการปลู กสวนตาลไว้ให้ครอบครั ว
ลูกหลานเกิ ดมาได้มีงานทา ตลอดจนมองถึ งอนาคตว่าวันข้างหน้าพืชพวกนี้ จะมีราคาแพงขึ้นมาก
ลุ งถนอมได้เริ่ มปลู กสวนตาลเมื่ อวันที่ 12 สิ งหาคม 2534 โดยปลู กต้นตาลไว้ท้ งั หมด 450 ต้น บน
พื้นที่กว่า 10 ไร่ ของ ต.ถ้ ารงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี พันธุ์ที่ปลู กส่ วนมากจะเป็ นตาลพันธุ์ไข่ ซึ่ งมี
ลักษณะเด่ นอยู่ที่โคนต้นตาลจะอ้วน ขนาดใหญ่ กว่าต้นตาลทัว่ ไป เพราะพอต้นตาลเริ่ มโต หรื อที่
ภาษาชาวสวนตาลเรี ยกว่า “ตั้งครก” หรื อ “ตั้งสะโพก” ลุ งถนอมจะใช้มีดสับตรงกาบที่ หุ้มกับต้น
แล้วลอกออก จากนั้นปล่อยทิ้งไว้ 7-8 วัน จะเห็นได้วา่ เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นคือต้นตาลจะพองตัว
และขยายออกหลายเซนติเมตร ลุ งถนอมเล่าให้ฟังว่า ในสมัยก่อนการปลูกต้นตาลนับเป็ นเรื่ องยาก
เพราะใน 100 คน มี เพี ย ง 2 คนเท่ านั้น ที่ คิ ดจะปลู ก ต้น ตาล ส่ วนมากแล้วต้น ตาลที่ เราเห็ น ขึ้ น อยู่
มากมายในเมืองเพชรนั้นเป็ นต้นตาลที่ข้ ึนเองตามธรรมชาติ โดยลูกตาลที่สุกหล่นสะสมอยูท่ ี่โคนต้น
เมื่อถึงหน้าน้ าเมืองเพชรจะเกิดน้ าท่วมเกือบทุกปี เมื่อน้ ามาก็จะพัดพาลูกตาลเหล่านั้นกระจายไปตาม
พื้นที่ต่างๆ และเมื่อน้ าแห้งต้นตาลก็จะเติบโตขึ้นเป็ นต้นสู งต่อไป
ลุงถนอมเองคงเป็ นคนหนึ่งในไม่กี่คนที่คิดปลูกสวนตาล โดยในสวนของลุงถนอมนั้นก็
ปลูกต้นตาลอย่างเป็ นระเบียบ เป็ นแถวเป็ นแนว แลดูสวยงามสบายตา นอกจากนั้นภายในสวนตาล
ยังมี บ รรยากาศร่ ม รื่ น ลมพัดเย็นสบาย เมื่ อเดิ น ดู รอบๆ ก็ย งั ได้ยินเสี ยงนกร้ องรั บ กัน ไม่ ขาดสาย
ลุงถนอมเล่าให้ฟังถึงสาเหตุที่ตน้ ตาลเมืองเพชรลดลงจากธรรมชาติวา่ เป็ นเพราะกลายเป็ นธุ รกิจซื้ อ
ขาย ความต้องการของตลาดมีมากขึ้น มีการซื้ อขายต้นตาลเพื่อทาประโยชน์อย่างอื่น ประกอบกับคน
ที่ทาอาชี พสวนตาลเริ่ มน้อยลง และที่ สาคัญคือคนส่ วนมากไม่ตระหนักถึ งคุ ณค่า รวมถึ งไม่มีการ
อนุ รักษ์ตน้ ตาลไว้ บ้างโค่นไปขาย บ้างโค่นทิ้งเพราะคิดว่าเกะกะ ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ และ
สาเหตุอีกอย่างคือภัยธรรมชาติจากลมพายุ ฟ้ าผ่า รวมทั้งอายุของต้นตาลที่มากขึ้นก็ทาให้ตน้ ตาลหัก
โค่นได้ง่ายเช่นกัน
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ในการปลูกสวนตาลกว่า 450 ต้นนี้ลุงถนอมไม่ได้คิดเพียงต้องการอนุรักษ์ตน้ ตาลเมืองเพชร
ไว้ให้อยู่คู่ลูกคู่หลานเท่านั้น แต่ยงั มองไกลถึ งอนาคตในการสร้ างรายได้ให้ครอบครัวและชุ มชน
เพื่อให้ชาวบ้านได้เรี ยนรู ้วิถีชีวิตการทาสวนตาล สาหรับผูท้ ี่ตอ้ งการสร้างรายได้หรื อหาอาชีพเสริ ม
สามารถมาที่สวนตาลนี้ ได้ จะมีการฝึ กอาชี พให้ ไม่วา่ จะเป็ นการทาน้ าตาล รวมไปถึงงานหัตถกรรม
จากต้นตาล เช่ น การท าไม้กวาด การสานหมวก การท าตุ๊กตา เป็ นต้น สิ่ งเหล่ านี้ เป็ นเหมื อนการ
ช่วยเหลือให้เกิดเป็ นกิจกรรมชุ มชนที่สมบูรณ์ และจะทาให้มีรายได้ตามมา และในอนาคตยังมองไป
ถึงการส่ งออก เพราะตอนนี้ ต่างประเทศมีความต้องการเมล็ดตาลอ่อน ที่นาไปใช้แทนเงาะกระป๋ อง
หรื อลาไยกระป๋ องได้อีกด้วย
จากแนวคิ ดที่ ว่า “ต้ นตาลคื อ ครู ของเรา” ที่ ลุงถนอม ภู่เงิ น ได้ยึดถื อมาโดยตลอด รวมถึ ง
ความพยายามที่ จะสร้ างสรรค์และอนุ รักษ์ตน้ ตาลให้อยู่คู่เมื องเพชรบุ รีมาเป็ นเวลาหลายสิ บปี แม้
ไม่ได้ร่ าเรี ยนสู งๆ แต่สังคมก็ยกย่องว่าลุงถนอมเป็ นผูม้ ีความรู ้และเชี่ ยวชาญในเรื่ องต้นตาล จนได้รับ
พระราชทานปริ ญญาดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ตกิ ตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุ รี
จนได้รับฉายาเป็ น “ดร.ป.4” นัน่ เอง ปั จจุบนั สวนตาลของลุงถนอมเป็ นแหล่งเรี ยนรู ้และศึกษาดูงาน
ด้านการทาตาลซึ่ งมีเยาวชน นักท่องเที่ยว และผูส้ นใจเข้ามาศึกษาอย่างต่อเนื่ องเป็ นจานวนมาก จน
ทาให้ตน้ ตาลเมื องเพชรบุ รีโด่ งดังไปทัว่ ประเทศ ตามความตั้งใจของลุ งถนอมที่ ว่า “ลุงอยากปลูก
ตาลโตนดให้ ลูกหลานได้ เรียนรู้ และช่ วยกันอนุรักษ์ ภูมิปัญญานีไ้ ว้ ไม่ อยากให้ มันเลือนหายไป ให้ อยู่ค่ ู
เมืองเพชรตลอดไป”
ภาคความรู ้ที่ 3. การพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนให้มนั่ คงและยัง่ ยืน
ผูบ้ รรยาย คุณสารอง แตงพลับ
ศูนย์การเรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 39/1 หมู่ 4 ตาบลไร่ ใหม่พฒั นา อาเภอชะอา
จังหวัดเพชรบุรี
เนื้อหา
คนเมื องเพชรบุ รีส่วนใหญ่ เป็ นคนมี ความคิ ด ความรู ้ มี ประสบการณ์ มี จิตส านึ กในการ
พัฒนาแผ่นดินบ้านเกิด และยังมีความสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระดับที่น่าพึงพอใจ เพชรบุรีจึงเกิด
ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนขึ้นมากมาย ซึ่ งแต่ละศูนย์ส่วนมากเกิ ดขึ้นและดาเนิ นงานโดยปราชญ์ผูร้ ู ้ และ
ผูน้ าชุมชน แล้วก็จะมีอีกส่ วนหนึ่ งซึ่ งเป็ นโครงการที่รัฐบาลดาเนิ นงาน ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนเกิดขึ้น
จากการแก้ไขปั ญหาที่รัฐบาลชุ ดก่อนๆได้สร้างขึ้นอันเป็ นผลจากการพัฒนาที่ผิดรู ปผิดร่ าง โดยการ
เอาเรื่ องใดเรื่ อ งหนึ่ งไปยัด เยีย ดให้ ชุ ม ชน ซึ่ งก็ จะเป็ นประโยชน์ เพี ย งชั่วครั้ ง ชั่วคราวเท่ านั้น ไม่
สามารถสร้ างกระบวนการเรี ยนรู ้ที่ยงั่ ยืนได้ และไม่สามารถนาพาประเทศไปสู่ ความเจริ ญได้อย่าง
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แท้จริ ง ศูนย์การเรี ยนรู ้ ชุมชนไม่เพียงแต่ต้ งั ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในชุ มชนเท่านั้น แต่ควร
จะมีล ักษณะของการบู รณาการไปพร้ อ มๆกันในทุ กๆด้าน ไม่ ว่าจะเป็ นด้านเศรษฐกิ จ สั งคม ภู มิ
ปั ญญา และการค่านิยมอันดีงามของคนในท้องถิ่นเมืองเพชร เช่น
1. การสร้ างความเข้มแข็งแก่ เศรษฐกิ จชุ มชน การยกระดับคุ ณภาพมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์
และเพิม่ ขีดความสามรถในการประกอบอาชีพ
2. เสริ มสร้ างกระบวนการเรี ยนรู ้ แบบมีส่วนร่ วม เน้นการเรี ยนรู ้ นอกห้องเรี ยน เพื่อเพิ่ม
ทักษะและความสามารถของสมาชิกในชุมชน ฝึ กให้คิดเป็ น ทาเป็ น ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมอย่างเป็ น
ระบบ
3. การสร้างความสมดุลของนาไปใช้ประโยชน์ และการอนุ รักษ์ทรัยยากรธรรมชาติแ ละ
สิ่ งแวดล้อม ภายใต้การมีส่วนร่ วมของคนในท้องถิ่ น สนับสนุ นให้ชุมชนใช้ตน้ ทุนทางธรรมชาติที่
หลากหลายโดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์
4. รั กษาและเสริ มสร้ างศักยภาพภู มิปั ญญาเมื องเพชรบุ รีที่มี อยู่ในชุ ม ชน เน้นการถ่ ายทอด
นาเอาองค์ความรู ้ มาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อยอดเป็ นผลิ ตภัณฑ์ สนับสนุ นให้ใช้ภูมิปั ญญา
ท้องถิ่ น รวมถึงความหลากหลายทางศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อศึกษา ฟื้ นฟู พัฒนาถ่ายทอดสู่ สังคม
ภายนอก
กรณี ศึกษา
ศูนย์การเรี ยนรู ้ บา้ นน้ าทรัพย์ มีผูใ้ หญ่ชูชาติ วรรณขาเป็ นประธานศูนย์ บ้านน้ าทรัพย์เป็ น
ชุ ม ชนขนาด 128 ครั วเรื อน มี ป ระชากรกว่า 450 คน เป็ นชุ ม ชนที่ อยู่บ นพื้ น ที่ สู งเหนื อเขื่ อนแก่ ง
กระจาน ห่ างจากจังหวัดเพชรบุรีประมาณ 60 กิโลเมตร และห่ างจากอาเภอแก่งกระจานประมาณ 20
กิโลเมตร เป็ นหมู่บา้ นที่ลอ้ มรอบด้วยภูเขาสู งต่าสลับกันไป ประชากรส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก
ด้า นการเกษตร ปลู ก พื ช เลี้ ยงสั ต ว์ และประมงน้ าจื ด การเดิ น ทางไม่ ย ากล าบากนั ก เพราะมี
ถนนลาดยางเข้าถึ ง แต่การโทรคมนาคมยังเป็ นจุดอ่อน เพราะเป็ นหมู่บา้ นที่ ไม่มีโทรศัพท์พ้ืนฐาน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ก็ใช้ได้บา้ งไม่ได้บา้ ง ส่ วนไฟฟ้าก็จะมีปัญหาติด ๆ ดับ ๆ บ่อยครั้งในช่วงหน้าฝน
"บ้านน้ าทรัพย์” เป็ นหมู่บา้ นหนึ่ งที่ได้ชื่อว่า มีจุดเด่นเรื่ องความพอเพียง ชาวบ้านมีความ
รักใคร่ สามัคคี ช่ วยเหลื อซึ่ งกันและกัน มี ความเอื้ ออาทรและร่ วมกันทากิ จกรรมของชุ มชนอย่าง
พร้ อมเพรี ยง เรี ยกว่า เป็ นหมู่บา้ นต้น แบบการดาเนิ นชี วิตตามแนวปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียงของ
จังหวัดเพชรบุรี ถึ งแม้จะมีความอุดมสมบูรณ์ แต่ก็ไม่ได้สะดวกสบายไปเสี ยทั้งหมด แต่ชาวบ้านก็
สามารถอยูร่ ่ วมกันได้อย่างมีความสุ ขตามที่มีที่หามาได้ดว้ ยการพึ่งพาตนเอง จัดกระบวนการเรี ยนรู ้
ด้วยตนเอง โดยมีศูนย์ก ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอแก่ งกระจาน (กศน.
อาเภอแก่งกระจาน) เป็ นพี่เลี้ยงในการจัดแสวงหาความรู ้และถอดบทเรี ยนเพื่อการขยายผล นางสุ นนั
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ทา การะเวก ผอ.กศน.อาเภอแก่งกระจาน บอกว่า คนที่นี่อยูอ่ ย่างพอเพียง ทากิ นทาใช้ในชุ มชน พอ
เหลือก็เอาออกไปขายข้างนอก วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตก็ใช้ของที่มีอยูใ่ นชุ มชน เป็ นชุมชนที่โดดเด่น
มากเรื่ อ งความพอเพี ย ง อยู่ก ัน อย่า งช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล มี ธ นาคาร มี เครดิ ต ยูเนี ย น มี ก ารท าบัญ ชี
ครัวเรื อน 100% มีการรวมกลุ่มทากิจกรรมมากมายทั้งเพื่อการดารงชีวิต ความอยูร่ อด กินดีอยูด่ ี และ
สงบสุ ข ของทั้งตนเอง ครอบครั ว ชุ ม ชนและสั งคม เช่ น กลุ่ ม เครดิ ตยูเนี ย น กลุ่ ม พิ ท ัก ษ์ป่ า กลุ่ ม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ กลุ่มกองทุนหมู่บา้ น กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ กลุ่มน้ ายาซัก
ผ้า, ถู พ้ืนเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรื อน กลุ่มอนุ รักษ์ทรัพยากรประมงน้ าจืด กลุ่มทาปลาส้ม-ไข่เค็ม
กลุ่มทาน้ าสมุนไพร กลุ่มท่องเที่ยวเชิ งอนุรักษ์ กลุ่มผูเ้ ลี้ยงแพะ กลุ่มทาขนมทองม้วน กลุ่มทาเกษตร
ปลอดสารพิษ กลุ่มเลี้ยงไก่ชนเพื่อการจาหน่าย และกลุ่มเลี้ยงโค เป็ นต้น
"มี ห ลายกลุ่ ม อาชี พ ที่ ช าวบ้านท ากิ น ท าใช้แ ล้วน าออกไปขายนอกชุ ม ชนจนมี ชื่ อเสี ย ง
สามารถสร้างรายได้เสริ มให้กบั สมาชิ กของกลุ่ม โดยเฉพาะขนมทองม้วน มะนาว และปลาส้ม ซึ่ ง
ขายดีมาก เรี ยกว่าทาขายกันไม่ทนั จากความสาเร็ จของชุ มชนนี้ กศน.จังหวัดเพชรบุรีเห็นว่าน่ าจะมี
การขยายผลไปยังหมู่บา้ นอื่น ๆ เมื่อปี ที่ ผ่านมา จึงได้เข้าไปทาวิจยั ในชุ มชนและสามารถถอดองค์
ความรู ้ได้มา 4 หลักสู ตรแล้ว คือ การเลี้ยงแพะ การเลี้ยงไก่ชน การปลูกผักปลอดสารพิษ การทาขนม
ทองม้วน และได้มีการขยายผลโดยให้ผนู ้ าและคน ในชุ มชนออกไปช่วยเผยแพร่ ความรู ้ ในอาเภออื่น
ๆ เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้” ผอ.สุ นนั ทา กล่าวชุ มชนแห่ งนี้มีผลงานมากมายจากความสามัคคี
และการมี ส่วนร่ วมของชุ มชน จนได้รับ รางวัลมาแล้วไม่ น้อยกว่า 20 รายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจสู งสุ ดคือ รางวัลพระราชทานหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง อยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข
จากสมเด็ จพระเทพรั ต นราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ปี 2552 และยัง ได้เป็ นหมู่ บ ้านต้น แบบ
เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกี ยรติของหน่ วยงานต่าง ๆ อีกหลายหน่วยงาน ว่ากันว่าการที่ชุมชนใด
จะยืนอยูไ่ ด้อย่างมัน่ คง ต้องมีผูน้ าที่เข้มแข็ง ซึ่ งที่บา้ นน้ าทรัพย์ก็เป็ นเช่ นนั้น ผูใ้ หญ่ ชู ชาติ วรรณขา
เล่าว่า เริ่ มแรกก็ไม่รู้วา่ เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร ก็มีหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะ กศน.และเครื อข่าย
เข้ามาให้ความรู ้ ทาให้เข้าใจได้วา่ คาว่าเศรษฐกิจพอเพียง คือ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ใช้ทรัพยากรใน
หมู่บา้ นก่อน พอเริ่ มรู ้ก็มาทดลองทา ตอนแรกทาเห็ดด้วยทะลายปาล์ม แต่เนื่องจากต้องไปซื้ อทะลาย
ปาล์มจากข้างนอกทาให้ตน้ ทุนสู งจึงไม่ประสบความสาเร็ จ ก็มาเริ่ มต้นใหม่ ทาสระน้ าหน้าบ้านเลี้ยง
ปลากินกันเอง ปลูกผักริ มรั้ว แล้วขยายผลใช้กระบวนการกลุ่ม คนที่มารวมกลุ่มก็มาช่วยกันทางาน
ในกลุ่ ม ซึ่ งก็จะได้ท้ งั ค่าแรงและปั นผล โดยมีการทาบัญชี ที่โปร่ งใส ส่ งเสริ มชาวบ้านให้ทาบัญชี
ครัวเรื อน อยากทาอาชี พอะไรเราก็มาประชาคมกันช่ วยกันคิ ดแล้วก็พากันไปหาความรู ้ จากแหล่ ง
ความรู ้ต่าง ๆ แล้วกลับมาทา
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"วันนี้ เรามี กลุ่ ม อาชี พ เยอะมาก จากที่ ท าใช้กนั ในชุ มชนก็ข ยายออกไปขายข้างนอก
ช่ วยกันทายอดทาการตลาด แล้วเปิ ดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้ามาร่ วมหุ ้นได้ แต่การทางานเรา
เปลี่ยนแนวคิดจากที่เมื่อก่อนจะให้ทุกคนต้องช่ วยกันทา แต่ผลคืองานที่ออกมาอาจไม่ได้มาตรฐาน
เราก็มาเปลี่ยนใหม่เป็ นให้คนที่ถนัดมาทาแล้วได้ค่าแรง และปั นผลจากกาไร ส่ วนคนที่ไม่ได้เข้ามา
ทางานก็รอรับปั นผลไป วิธีน้ ี ช่วยให้ชาวบ้านอยู่ดีกินดี มีชีวิตที่ ดีข้ ึ น คนที่ เคยเป็ นหนี้ ก็มีหนี้ ลดลง
หรื อที่มีหนี้ เพิ่มก็เป็ นหนี้ ที่ก่อให้เกิดรายได้ เพราะเราส่ งเสริ มให้ลงทุนจะมารวมกลุ่มหรื อทาส่ วนตัว
ก็ได้ และส่ งเสริ มให้ฝึกอาชีพพัฒนาตนเอง เพื่อจะได้ไม่เป็ นหนี้ที่สูญเปล่าแต่เป็ นหนี้ที่มีรายได้
ผูใ้ หญ่ชูชาติ วรรณขา กล่ าวว่า บ้านน้ าทรัพย์ หมู่ 9 ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.
เพชรบุรี เป็ นหมู่บา้ นที่เปิ ดและยินดีตอ้ นรับผูท้ ี่จะเข้ามาศึกษาดูงานตลอดเวลา โดยมีฐานการเรี ยนรู ้
จากประสบการณ์ที่ถอดเป็ นบทเรี ยนพร้อมที่จะถ่ายทอดให้กบั ทุก ๆ คน เตง หรื อ จตุพล จันทร์ เพ็ญ
ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ น ซึ่ งเป็ นเจ้าของสวนมะนาวกว่าพันต้น เป็ นมะนาวแป้ นที่ปลูกโดยการเพาะเมล็ดไม่
ใช้สารเคมี ให้ลูกดกมาก ๆ น้ าก็เยอะ เตงเป็ นคนหนึ่งของบ้านน้ าทรัพย์ที่กว่าจะมาถึงวันนี้ ได้ลองผิด
ลองถูกมานาน เก็บเกี่ยวประสบการณ์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จากที่เคยเป็ นหนี้ เป็ นสิ น 2 ปี นี้
ล้างหนี้ หลายล้านได้แล้ว และยินดี ถ่ายทอดองค์ความรู ้ให้แก่ทุกคนเช่นกัน ถ้ามีโอกาสเข้าไปเยือน
หมู่บา้ นแห่งนี้เชื่อว่าต้องได้อะไรดี ๆ กลับออกมาแน่นอน.
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แบบทดสอบก่อนและหลังการฝึ กอบรม
แบบทดสอบ Pre –test & Post-test โครงการอบรมการจัดการเรี ยนรู้ วถิ ีเมืองเพชรตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย หน้าข้อความที่ท่านเห็นว่าเป็ นจริ งหรื อถูกต้อง และทาเครื่ องหมาย
 ในข้อความเรื่ องที่ท่านเห็นว่าเป็ นเรื่ องไม่จริ งไม่ถูกต้อง ระยะเวลาในการทดสอบ 15 นาที
คาตอบ
ที่

รายการ

1.

ศูนย์การเรี ยนรู ้ วิถีเมื องเพชรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง
สามารถดึงดูดประชาชนในชุมชนให้เข้ามาศึกษาหาความรู ้ได้
วัตถุ ประสงค์อย่างหนึ่ งของศูนย์การเรี ยนรู ้ วิถีเมืองเพชรตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นคุณค่าความเป็ นวิถีเมืองเพชรและวัฒนธรรม
อันเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น
องค์ ป ระกอบของศู น ย์ก ารเรี ย นรู ้ วิ ถี เมื อ งเพชรตามหลัก ปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วยองค์ความรู ้เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ความเป็ นวิถีเมืองเพชรอัตลักษณ์ ความเป็ นท้องถิ่นความเป็ นคนดีมีความรู ้
และมีคุณธรรมของผูบ้ ริ หารศูนย์การเรี ยนรู ้ และการบริ หารจัดการ
ศูนย์การเรี ยนรู ้แบบวิถีเมืองเพชร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แตกต่างไปจากศูนย์การเรี ยนรู ้อื่นๆทัว่ ไป
ศู น ย์ก ารเรี ยนรู ้ วิถี เมื องเพชร ตามหลัก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง มี
ความรับผิดชอบต่อชุมชน และคานึงถึงวิถีของชุมชน
ศูนย์การเรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการ
เรี ยนรู ้ร่วมกันระหว่างคนในชุมชน
ศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คนใน
ชุมชนมีส่วนร่ วมและได้รับประโยชน์จากศูนย์การเรี ยนรู ้ร่วมกัน
ศู นย์การเรี ยนรู ้ วิถี เมื องเพชร ตามหลักปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงให้
ความส าคัญกับ ลักษณะที่ คงไว้ ซึ่ งวิถีชี วิตของคนในท้องถิ่ น แต่ก็นาสิ่ ง
ต่างๆจากภายนอกเข้ามาในท้องถิ่นด้วยเช่นกัน

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

ถูก

ผิด
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ที่

คาตอบ
รายการ
ถูก

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ศูนย์การเรี ยนรู ้วิถีเมืองเพชร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต้อง
ทาให้คนในชุมชนพึงพอใจ และกลับมาหาองค์ความรู ้ที่ศูนย์น้ ีอีก
ศู น ย์ก ารเรี ย นรู ้ วิ ถี เมื อ งเพชรมี ก ารเผยแพร่ ข ้อ มู ล ข่ า วสารที่ ดี แ ละเป็ น
ประโยชน์
องค์ความรู ้ที่ศูนย์การเรี ยนรู ้วถิ ีเมืองเพชรถ่ายทอดให้ สามารถนาไปปฏิบตั ิ
ให้ประสบผลสาเร็ จได้จริ ง
มี ก ารจัด นิ ท รรศการเกี่ ย วกับ หลัก เศรษฐกิ จ พอเพี ย งเป็ นระยะ เพื่ อ ให้
ความรู ้แก่ผทู ้ ี่สนใจเข้ามาศึกษาดูงาน
มีการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกันระหว่างผูเ้ ข้าอบรมกับปราชญ์ชาบ้าน
ศูนย์การเรี ยนรู ้ วิถีเมืองเพชรมีการส่ งเสริ มฟื้ นฟูและอนุ รักษ์ความเป็ นวิถี
เองเพชรให้กบั ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
มีการเรี ยนรู ้ที่ทาให้เกิดการต่อยอดความรู ้ใหม่สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ได้ในชีวติ ประจาวัน

ผิด

ภาคผนวก ฉ
ประมวลภาพกิจกรรม
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ภาคผนวก จ ประมวลภาพกิจกรรม

ภาพที่ 44 ผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์คุณจรู ญ นวลพลอย ปราชญ์ชาวบ้านศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน
บ้านบ่อหลวง อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี

ภาพที่ 45 ผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์คุณชูชาติ วรรณขา ประธานศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนบ้านน้ าทรัพย์
อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

324

ภาพที่ 46 ผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์คุณศานิตย์ อ่อนละมุน ประธานศูนย์การเรี ยนรู ้บา้ นวังพลับ
อาเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ภาพที่ 47 ผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์คุณดารณี เอื้อมเอ่ย หัวหน้าศูนย์การเรี ยนรู ้บา้ นหนองจิก
อาเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

325

ภาพที่ 48 ผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์คุณเขียน สร้อยสม ปราชญ์ชาวบ้านศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตรอาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี

ภาพที่ 49 ผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์คุณสารอง แตงพลับ ปราชญ์ชาวบ้าน
ศูนย์การเรี ยนรู ้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนไร่ ใหม่พฒั นา

326

ภาพที่ 50 ผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์คุณอุ๋ย นวมนิ่ม ปราชญ์ชาวบ้าน

ภาพที่ 51 ผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์คุณบุญเลิศ บัวโรย ปราชญ์ชาวบ้านศูนย์การเรี ยนรู ้
เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

327

ภาพที่ 52 ผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์คุณเชิด เหมือนจันทร์ปราชญ์ชาวบ้านศูนย์การศึกษาห้วยทราย
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ

ภาพที่ 53 ผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์คุณสว่าง พันธ์วงษ์ ปราชญ์ชาวบ้าน ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนบ้านบ่อหลวง

328

ภาพที่ 54 ผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์คุณพินิจภณ ปิ ตุยะ นักวิชาการศูนย์การศึกษาห้วยทราย
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ

ภาพที่ 55 ผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์คุณไววุฒิ ภู่ทอง นักวิชาการศูนย์การศึกษาห้วยทราย
อันเนื่องมาจากพระราชดาริ

329

ภาพที่ 56 ผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์คุณปริ ญญา ศรี ธญ
ั ญแก้ว หัวหน้าเรื อนจาเขากลิ้ง
อาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ภาพที่ 57 ผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์คุณดารณี เอื้อนเอ่ย ผูช้ ่วยผูใ้ หญ่บา้ นหนองจิก
ศูนย์การเรี ยนรู ้บา้ นหนองจิก อาเภอท่ายาง จัวหวัดเพชรบุรี

330

ภาพที่ 58 ผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์คุณสาราญ อ่วมอ้น ปราชญ์ชาวบ้านศูนย์การเรี ยนรู ้บา้ นดอนผิงแดด
อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ภาพที่ 59 ผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์คุณผันนภา หอมเหมือน

331

ภาพที่ 60 ผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์คุณถนอม ภู่เงิน ปราชญ์ชาวบ้านศูนย์การเรี ยนรู ้ภูมิปัญญาตาลโตนด
อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ภาพที่ 61 จัดอบรมสัมมนาที่ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนสะพานหิน อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี

332

ภาพที่ 62 จัดอบรมสัมมนาที่ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนสะพานหิน อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี

ภาพที่ 63 จัดอบรมสัมมนาที่ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนสะพานหิน อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี

333

ภาพที่ 64 จัดอบรมสัมมนาที่ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนสะพานหิน อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี

ภาพที่ 65 จัดอบรมสัมมนาที่ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนสะพานหิน อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี

334

ภาพที่ 66 จัดอบรมสัมมนาที่ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนสะพานหิน อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี

ภาพที่ 67 จัดอบรมสัมมนาที่ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนสะพานหิน อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี

335

ภาพที่ 68 จัดอบรมสัมมนาที่ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนสะพานหิน อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี

ภาพที่ 69 จัดอบรมสัมมนาที่ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนสะพานหิน อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี

336

ภาพที่ 70 จัดอบรมสัมมนาที่ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนสะพานหิน อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี

ภาพที่ 71 จัดอบรมสัมมนาที่ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชนสะพานหิน อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
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