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บทคัดย่อ: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของสร้างศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง  
ใน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น  ของกลุ่มเกษตกรใน ต.โนนสะอาด ต.โนนหัน และ ต.นาหนองทุ่ม การศึกษาระดับครัวเรือน
ใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง มีแบบสัมภาษณ์ประกอบการถาม เลือกครัวเรือนในการสัมภาษณ์ 18 ครัวเรือน  
ใช้วิธีการสุ่มแบบจ�าเพาะเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและใช้สถิติเชิงพรรณนาประกอบ ผลการศึกษา  
พบว่ากระบวนการเรยีนรูข้องกลุม่เกษตรกรเกดิจากกระตุน้กระบวนการเรยีนรูผ่้านการสะท้อนกระบวนการผลติทีล้่มเหลวใน
อดตี อยูใ่นกบัดกัของวงจรหนีส้นิ การผลติทีเ่อาเงนิเป็นตวัตัง้ ท�าให้ทรพัยากรเสือ่มโทรม น�าไปสูค่วามล้มเหลวในครอบครวั  
การใคร่ครวญอย่างแยบคาย ถึงอดีต ปัจจุบันและอนาคต น�าไปสู่การสร้างความตระหนักรู้ สร้างแรงบันดาลใจและการ
เปลี่ยนกระบวนทัศน์  การน�าหลักธรรมะมาปรับใช้คือ หลักอริยสัจ 4 อิทธิบาท 4 พรหมวิหาร 4 และ ศีล 8 (กลุ่มปราชญ์) 
น�าไปสู่ฐานแห่งการรู้จักตนเองและพึ่งพาตนเองและเห็นทางแก้ปัญหาชีวิต มีการออกแบบชีวิตโดยมีปราชญ์ คนต้นแบบ
และใช้หลักสัมมาทิฐิเป็นฐานในด้านแนวคิดและแนวปฏิบัติ ผลที่ตามมาน�าไปสู่การสร้างระบบการเรียนรู้ของกลุ่ม
เกษตรกร มกีารแลกเปลีย่นประสบการณ์ชวีติ การสงัเกต การระดมสมอง การสะท้อนเส้นทางชวีติและมกีารสร้างการเรยีน
รู้ระหว่างเกษตรกรเพื่อแก้ปัญหาเพื่อตอบโจทย์ชีวิต ซึ่งความรู้ที่สร้างขึ้นสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต ช่วยในการจัดการ  
ด้านครอบครัว  ทรัพยากร เศรษฐกิจและชุมชน ตลอดมีหลักที่ดีงามของชีวิตไปปฏิบัติ การบูรณาการความรู้ท้องถิ่นและ
ความรูส้มยัใหม่ ท�าให้สามารถยนืหยดัได้ในกระแสโลกาภวิตัน์  ซึง่การเรยีนรูน้�าไปสูก่ารสร้างความหลากหลายทางชวีภาพ 
มีอาหารพอเพียง มีความอยู่ดีขึ้น ลดภาวะหนี้สิน เพิ่มรายได้ครัวเรือน และมีการสร้างเครือข่ายต่อเนื่อง
ค�ำส�ำคัญ:  ศูนย์เรียนรู้, เครือข่ายเกษตรกร, เศรษฐกิจชุมชน  

ABSTRACT: The purpose of the research was to study role of local learning center for promotion self-sufficiency 
economy in Chumphae district, Khon Kaen province. For this purpose, information was obtained at the household 
levels. A questionnaire was administered to 18 farmer households with a semi-structured interview. Information 
was subjected to qualitative analysis, and descriptive statistics were calculated. Results of analysis showed that the 
critical reflection from their old past experiences of unsuccessful in growing for commercial market by applying  
chemical-based inputs and resulting in indebtedness. Almost all the production of agriculture was following the money 
as a foundation. As consequence, these could impact on natural resource degradation and failure in the family. Ways 
of critical reflection included analysis of suffering and would happen in the past, present and future, that having 
awareness and inspiration in changing paradigm. The applied Dhamma principles included Ariyasat 4, Ittibaht 4, four 
principles virtuous existence and local wise precepts related to self-realization and self-reliance that changing ways 
of thinking and practices following these could resolving the problems. Master own destiny was stimulated through 
local wisdom and role model with the right ways of thinking. As consequence, farmer created a learning group that 
could sharing life experience, observation, brainstorming, reflection own ways and conducting farmer to farmer 
togetherness research to solve their problems for their life purpose. These could raising life quality from knowledge 
creation that coping own family, natural resources, economics and community following with having virtues for 
life. The integration of local knowledge with new knowledge could stand against globalization streams. The final 
results included building up biodiversity, food sufficiency, and debt reduction, establishing network participation, 
strengthening the network, wellness living, following with increasing household income. 
Keywords: Learning center, Farmer network,  Local economic  
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บทน�ำ

ที่ผ่านมาการพัฒนาประเทศไทยด้วยแผนพัฒนา

เศรษฐกจิแห่งชาตติัง้แต่ฉบบัที ่1 เป็นต้นมา มุง่เน้นการ

พฒันาตามกระแสหลกั ซึง่การผลติทางด้านการเกษตร 

อุตสาหกรรม และบริการ ก็เน้นการมีก�าไรสูงสุด ซึ่ง 

ส่งผลต่อการบุกรุกท�าลายระบบทรัพยากรธรรมชาติ 

และการจ้างแรงงานราคาถูก ผลกระทบที่ตามมาจาก

การพฒันาในลกัษณะดงักล่าวคอื วฒันธรรมความเป็น

อยู่ของสังคมไทยเปลี่ยนไป กลายเป็นสังคมบริโภค

นยิม พึง่พาเงนิ พึง่พาตลาด และพึง่พาคนอืน่ (อภสิทิธิ์ 

และทานทพิย์, 2545) ซึง่แนวความคดิหลกัของปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียง  คือ แนวทางเพื่อการด�ารงอยู่และ

ปฏิบัติตนหรือการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศ

เจริญได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในมิติต่างๆ เพื่อให้เท่า

ทันต่อโลก โดยใช้ได้ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 

ประเทศ เป็นการมองโลกในลกัษณะทีเ่ป็นพลวตั มกีาร

เปลี่ยนแปลง มีความไม่แน่นอน  เป็นการปฏิบัติมุ่ง 

ผลทั้งระยะสั้นและระยะยาว ความพอเพียง คือ  

การพัฒนาที่สมดุลในทุกๆด้านและพร้อมรับการ

เปลีย่นแปลง  ทัง้ด้านเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดล้อม และ

วัฒนธรรม ภายใต้พลวัตการน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพยีงไปขบัเคลือ่นสูก่ารปฏบิตั ิ สามารถด�าเนนิการโดย

ผ่านการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีระดับต่างๆ 

และน�าไปปรับใช้ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมทั้งทาง

กายภาพและทางสงัคมของตนเอง (ผูจ้ดัการออนไลน์, 

2556)   

ในปัจจุบันสภาวะของการจัดการความรู้ในการ

ท�าการเกษตรของเกษตรกร มอียู ่2 แบบใหญ่ๆ ด้วยกนั

คอืการใช้ความรูเ้พือ่การผลติเชงิเดีย่วเพือ่การสร้างเงนิ

ในระบบครัวเรือน ที่ท�าให้เกิดความเสื่อมโทรมของ

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง มีแนวโน้ม

รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งขัดกับปรัชญาเศรษฐกิจพอ

เพียง ซึ่งเป็นระบบการพึ่งพาตนเอง แต่อีกสภาวะหนึ่ง

ของการจดัการความรู ้กค็อื การพฒันาความรูเ้พือ่การ

พึ่งตนเอง ซึ่งมีอยู่บ้างในชุมชนปัจจุบันและผ่านการก

ระตุน้จากการท�างานของโครงการทีผ่่านมา ท�าให้มกีาร

รวบรวมความรู ้และพัฒนาชุดความรู ้อยู ่เป็นแห่งๆ  

ยงัไม่มกีารพฒันาและรวบรวมเข้ามาเป็นศนูย์การเรยีน

รู้กันอย่างแพร่หลาย (นิสิต และคณะ, 2556) 

จากการส�ารวจภาคสนามเบือ้งต้น พืน้ทีเ่ป้าหมาย

ของการศกึษาคอื ในเขต อ.ชมุแพ จงัหวดัขอนแก่น เป็น

พื้นที่ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพโดยการ

ท�าการเกษตรเชิงเดี่ยว พบกับปัญหา ราคาผลผลิตไม่

แน่นอน ทั้งในเชิงปัญหาการตลาดตกต�่าและสารเคมี

ทางการเกษตรมีราคาสูงขึ้นตลอดเวลา ท�าให้มีปัญหา

รายได้และความมั่นคงทางเศรษฐกิจ จึงส่งผลท�าให้

เกดิหนีส้นิล้นพ้นตวั แทบจะไม่มคีรอบครวัใดเลยทีไ่ม่มี

หนีส้นิและไม่มสีภาวะการด�ารงชวีติทีส่ะดวกสบาย ถงึ

แม้จะมีปัญหาเช่นนั้นเกษตรกรส่วนใหญ่ก็ยังไม่มี

ทางออกในการแก้ไขปัญหาของตัวเอง ทั้งในระยะสั้น

และระยะยาว จากการส�ารวจภาคสนามเบื้องต้น พบ

ว่าในท้องที่แห่งนี้มีบ่อน�้าที่ได้รับสนุนการขุดจาก

องค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่กิจกรรมการใช้บ่อใน

การเกษตรยังไม่ปรากฏชัดเจน  ซึ่งในปีพ.ศ. 2555 ได้

มีโครงการทุนวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนาศูนย์เรียนรู้

สนับสนุนระบบการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง อ�าเภอ

ชมุแพ ภายหลงัจากสิน้สดุโครงการไปแล้วพบว่า กลุม่

เครือข ่ายสมาชิกมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้กันอยู ่

สม�่าเสมอ ทั้งยังช่วยกันพัฒนาสมาชิกในเครือข่าย

อย่างต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงทรัพยากร 

เศรษฐกิจและชุมชนในทางที่ดีขึ้น ซึ่งแนวคิดและแนว

ปฏิบัติที่ดีดังกล่าวอาจน�าไปสู่การขยายผลในพื้นที่อื่น  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงมีความสนใจที่จะ

ต้องศกึษาแนวทางในการพฒันาศนูย์เรยีนรูน้ี ้โดยกลุม่

ศกึษาเป้าหมายเป็นกลุม่แรกเริม่อบรม ทีเ่ป็นกลุม่แกน

น�าในต�าบลเป้าหมาย ทีม่คีวามพร้อมในเชงิแนวคดิ ใน

เชิงทรัพยากร และด�าเนินกิจกรรมไว้ต่อเนื่อง ซึ่งได้น�า

ความรู้ความเข้าใจดังกล่าว สามารถน�าไปปรับใช้ใน

การพัฒนาชุมชนเพื่อการเรียนรู้ในท้องถิ่นต่อไป ซึ่งใน

ส่วนของการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์  2 ข้อดังนี้ 

1)  ศกึษาแนวคดิ เทคนคิและวธิกีารปรบัเปลีย่น

แผนกิจกรรมและแผนชีวิตเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

พอเพียงระดับครัวเรือน
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2)  ผลของการเปลี่ยนแปลงในด้านทรัพยากร 

เศรษฐกิจและสังคมในระดับครัวเรือนสมาชิกในการ

พัฒนาศูนย์เรียนรู้ในชุมชน

วิธีด�ำเนินงำนวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการเลือกพื้นที่ศึกษาแบบ

เจาะจงตามวัตถุประสงค์ (Purposive  Sampling) ใน

เขต ต.โนนสะอาด ต.นาหนองทุ่ม และ ต.โนนหัน 

อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น จากการลงพื้นที่ศึกษาเบื้องต้น 

พบว่าในพืน้ทีน่ีไ้ด้มกีารพฒันาระบบเศรษฐกจิพอเพยีง

ในท้องถิ่น มีครัวเรือนและกลุ่มเกษตรกรยึดถือแนว

ปฏบิตัอิย่างต่อเนือ่ง จากข้อมลูการสมัภาษณ์ผูรู้ ้ในเขต 

3 ต�าบล ดังกล่าว พบว่ามีเกษตรกรในเครือข่ายโดย

ประมาณ 30 หลังคาเรือน ซึ่งปัจจุบันยังคงมีการแลก

เปลี่ยนเรียนรู้กันต่อเนื่อง ผู้วิจัยจึงเลือกพื้นที่ดังกล่าว

เพื่อท�าการศึกษาจากกลุ่มแกนน�าที่เป็นเกษตรกรราย

ย่อย ที่มีผลการปฏิบัติในเชิงประจักษ์ ซึ่งมาจาก 

ต.โนนสะอาด 4 ครัวเรือน ในเขต ต.นาหนองทุ่ม และ 

ต.โนนหนั ต�าบลละ 7 ครวัเรอืน การเกบ็ข้อมลูของกลุม่

ตัวอย่างดังกล่าวใช้การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง 

(Semi-structured interview) (สุจินต์ และสุเกสินี, 

2530) 

ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสัมภาษณ์กึ่ง

โครงสร้างระดับครัวเรือน ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา  

(Content analysis) (สุภางค์, 2549) โดยสร้างแบบ

สัมภาษณ์ ประกอบการสัมภาษณ์ด้านแนวคิด ด้าน

เทคนิคและวิธีการปรับเปลี่ยนแผนกิจกรรมในการ

พัฒนาศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน  ศึกษา

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงระดับของครัว

เรือนในด้านแนวคิด ทรัพยากร เศรษฐกิจและสังคม 

ของสมาชิกในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ในชุมชน ท�าการ

วเิคราะห์โดยใช้สถติเิชงิพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี ่และ

ค่าเปอร์เซ็นต์ เพื่อใช้สนับสนุนข้อมูลเชิงคุณภาพ

ผลกำรศึกษำและวิจำรณ์

1. หลักแนวคิดของกำรจัดกำรเรียนรู้เพื่อน�ำไปสู่

กำรพัฒนำศูนย์เรียนรู้

1.1  กระบวนการคิดอย่างใคร่ครวญ

วิทยากรกระบวนการจัดเวทีสนทนากลุ่ม ท�าการ

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเพื่อชี้ให้เห็น

ถงึเป้าหมายของการพฒันาศนูย์เลีย้งรู ้การพฒันากลุม่

แกนน�าในพื้นที่ การเรียนรู ้ดูงาน ในกลุ่มเครือข่าย

ปราชญ์ชาวบ้านที่มีพ่อค�าเดื่อง ภาษี เป็นแกนน�า 

สะท้อนให้เห็นถึงเหตุแห่งปัญหาความยากจนและ

ภาวะหนี้สินในชีวิต สร้างการรู้จักตนเอง การสร้าง 

ความรู้เพื่อใช้เอง เป็นการพัฒนาศักยภาพตนเองและ

กลุ่มเครือข่าย กระบวนการผลิตด้วยแนวทางผสม

ผสาน เกื้อกูลกัน ทั้งการลดต้นทุนการผลิต สร้างการ

เรียนรู้และพึ่งพากันอย่างเป็นระบบ น�าไปสู่การรู้จัก

พลงัแห่งความสามารถตนเองและแนวทางขัน้ตอนของ

การพฒันาศกัยภาพในระดบัครอบครวัและระดบักลุม่ 

เครือข่าย โดยมีหลักแนวคิดดังนี้คือ 

1.2  หลักพรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตา 

อุเบกขา) ในบทบาทระดับครอบครัวพ่อแม่คือพรหม

ของลกู ดงัค�ากล่าวทีว่่า “พ่อแม่ดงัพรหมของลกู” ภาวะ

หนี้สินและวงจรความทุกข์ ยาก จน เจ็บ ในครอบครัว

และกลุม่เครอืข่ายเกษตรกร คอืสาเหตหุลกัทีต้่องมานัง่

วิเคราะห์ถึงบทบาทหน้าที่ของพ่อแม่ต่อลูกหลาน  

ท�าอย่างไรที่จะท�าให้เราพึ่งพาตนเองได้และช่วยเหลือ

เกือ้กลูกนั ส่งต่อความอดุมสมบรูณ์คนืสูรุ่น่ลกูรุน่หลาน  

กระบวนการเรียนรู้เกิดจากการเห็นภาวะความบกพร่อง

ในหน้าที่ของพ่อแม่ หากด�าเนินชีวิตด้วยแนวทางที่

เลื่อนลอยไร้หลักยึดที่จะพัฒนาชีวิต จะท�าให้ชีวิตล้ม

เหลวมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ ซึ่งความเข้าใจในบทบาท

หน้าทีข่องพ่อแม่ พร้อมทีจ่ะส่งต่อแนวคดิการท�าหน้าที่

อย่างรับผิดชอบให้มากขึ้น  

1.3 หลกัอรยิสจัจ์ 4  กระบวนการกลุม่ ท�าการร่วม

วเิคราะห์ถงึสถานภาพของตนเอง ครอบครวั สงัคมและ

เชื่อมโยงกับความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในปัจจุบัน 

ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัระดบัเศรษฐกจิ  การบรโิภค การใช้จ่าย
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ในชีวิต เพื่อพิจารณาเหตุแห่งปัญหาและการหา

แนวทางแก้ไข ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของชีวิต 

สร้างชีวิตที่สัมผัสได้ในเชิงประจักษ์ การเรียนรู ้จึง

เป็นการสะท้อนถงึความล้มเหลวทีผ่่านมา เกดิจากการ

มองเห็นเหตุของความผิดพลาดและพิจารณาหา

แนวทางที่จะแก้ทุกข์ ที่เกิดขึ้น ตัวอย่าง เช่น การแก้

ความเสื่อมโทรมของดิน การปรับปรุงดินด้วยปุ ๋ย

อนิทรย์ี เศษฟาง เศษวสัดพุชืในท้องถิน่ การท�าน�า้หมกั

ชีวภาพหรือวัสดุอินทรีย์อื่นๆ ที่หาได้ในท้องถิ่นเพื่อ

ปรับปรุงดิน มีการแหล่งอาหารสร้างเอง เช่น การเลี้ยง

ปลา การปลกูผกั บรโิภคและขายตามฤดกูาล การปลกู

พืชในคันบ่อ ตระหนักถึงความมีสุขภาพชีวิตที่ดี สร้าง

สิ่งแวดล้อมและครอบครัวที่เป็นสุข

1.4  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ความ

ส�าคัญอยู่ที่คุณค่าของการด�ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี 

ท่ามกลางกระแสการแข่งขนัด้วยเศรษฐกจิทนุนยิม การ

บริโภคให้สมดุลทั้งคุณภาพและปริมาณ น�าไปสู่การมี

กิน มีใช้สอย มีสุขภาวะดี ครอบครัวมั่นคงที่พึ่งพา

ตนเองได้ สะท้อนให้เห็นถึงการด�ารงชีวิตให้มีสติ  

ไม่ประมาท รู้จักประมาณตน มีเหตุผลในการจับจ่าย

ใช้สอย ในโลกที่มีการแข่งขันและบริโภคนิยมสูง ชีวิต

ครอบครัวก็มั่นคงอยู่รอดปลอดภัย ท่ามกลางระบบ

ทนุนยิมแบบปลาใหญ่กนิปลาเลก็ ชวีติทีม่แีผนใช้จ่าย

เป็นพื้นฐานส�าคัญในการด�ารงชีวิตในปัจจุบัน

1.5  หลกัตนเป็นทีพ่ึง่แห่งตนและหลกัอทิธบิาท 4 

เป็นหลักในการพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเองได้ทั้งใน

ด้านการแสวงหาความรูเ้พือ่สร้างอาหาร พลงังาน สร้าง

สขุภาวะทีด่ใีนครอบครวัและชมุชน พฒันาความรูเ้พือ่

ใช้ในการวางแผนชวีติตนเองและเครอืข่าย  สภาวะของ

การด�ารงอยู่ของชีวิตนั้นมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกัน

ไม่ทางตรงก็ทางอ้อมในโลกนี้ เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่

ในระดับครอบครัวและกลุ่มเครือข่าย ท�าให้เกิดแนว

ความคดิพึง่พาตนและเชือ่มัน่ว่าเราเป็นผูน้�าชวีติตนเอง 

ต้องพัฒนาและพึ่งพาตนเอง โดย อารี และทรงศักดิ์ 

(2551) ได้กล่าวว่า คนในชนบทมีการพึ่งพาตนเอง 

ทรพัยากรและภมูปัิญญาท้องถิน่ ท�าให้ชวีติอยูไ่ด้อย่าง

มัน่คงและน�ามาสงัคมไปสูเ่ป้าหมายได้มปีระสทิธภิาพ 

ความสามารถในการพึ่งพาตนเองเป็นปัจจัยหนึ่งที่

ท�าให้กลุ่มมีความยั่งยืน

1.6  ศีล 8 ธงชัยน�าชีวิต ทั้งนี้ได้แนวคิดนี้มาจาก

เครือข่ายปราชญ์ที่เสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพ

ชวีติของเกษตรกร ซึง่ได้มข้ีอเสนอเพือ่ก�าหนดแนวทาง

พิจารณาความส�าเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

เกษตรกร ไว้ทั้งหมด 8 ข้อ โดยอาศัยพิจารณาจากทั้ง

ความทุกข์ของเกษตรกรในปัจจุบันที่อ่อนด้อยความ

สามารถในการด�ารงชีวิต การต่อรองหรือด�ารงชีวิตอยู่

ได้ในโลกทนุนยิมทีแ่ข่งขนักนัอย่างสดุโต่ง ซึง่ระบบของ

การพัฒนาประเทศในปัจจุบัน มีแนวโน้มเอาเปรียบ

ภาคเกษตรกรรมเป็นฐานหรือเป็นเบี้ยล่างในการ

พัฒนาตลอดมา ท�าให้เกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในภาวะ

ทุกข์ยาก มีคุณภาพชีวิตที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง แม้บาง

คนจะมีการท�ามาอาชีพเกษตร ร่วมกับการรับจ้างใน

ชุมชน หรือมีผู้ใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรม ก็ยังถูก

เอาเปรยีบเสมอ จากภาวะการทีไ่ม่มข้ีอมลูและรูไ้ม่เท่า

ทันเพียองพอ กลุ่มเครือข่ายปราชญ์จึงร่วมกันคิดว่า 

คณุภาพชวีติทีด่ขีองเกษตรกรนัน้ ควรมจีดุร่วมอยูท่ีแ่ก้

ปัญหาที่เหตุปัจจัยที่เป็นทุกข์และการสร้างปัจจัยที่

เป็นสุข ซึ่งมี 8 ข้อ ดังนี้

 1.    หนี้สินลด จนหมดหนี้ โดยถือหลักว่า 

การมีหนี้ท�าให้เกิดทุกข์ จากพุทธสุภาษิต อินา ทานัง 

ทุกขัง โลเก โดยเฉพาะหนี้ที่พอกพูนจนหาทางออกไม่

ได้การที่หนี้ลด จนกระทั่งไม่มีหนี้ น่าจะท�าให้ทุกข์ 

ลดลง

 2.    งานที่ต้องท�าลด จนไม่ต้องท�าก็ได้ โดย

ถือว่าการที่มีสิ่งต้องท�ามากขึ้น ท�าให้เกิดความเหนื่อย

และความเครยีด แต่ถ้าไม่ต้องท�ากอ็ยูไ่ด้ ท�าให้มโีอกาส

ใช้ชีวิตตามสบาย ได้ทดลอง ได้เรียนรู้ พัฒนาชีวิต 

พฒันาสขุภาพ พฒันาสงัคม และท�าให้มคีวามสขุ สนกุ 

และสบายขึ้น

 3.    ดินดี ให้ผลผลิตดี จนไม่ต้องการการ

ดูแลหรือใช้ปัจจัยภายนอก โดยการพัฒนาชีวิตให้

สอดคล้องกบัธรรมชาต ิอยูก่บัธรรมชาต ิแบบไม่ท�าลาย 

เน้นการสนับสนุนการพึ่งพา ช่วยให้ธรรมชาติดูแลตัว
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เอง อย่างเป็นธรรมชาต ิท�าให้มคีวามง่าย สะดวกสบาย 

ต้นทุนต�่าทั้งวันนี้และวันข้างหน้าต่อๆ ไป

 4.    ระบบนเิวศมัน่คง หลากหลาย จนกระทัง่

มีความสมบูรณ์ในตัวเอง โดยถือว่าความหลากหลาย

คอืความอดุมสมบรูณ์ทีแ่ท้จรงิ ทัง้พชื ทัง้ทีด่นิ น�า้ สตัว์ 

และทรัพยากรต่างๆ ในระบบนิเวศ

 5.    มีตัวช่วยทุกด้าน จนท�าให้สิ่งที่ต้องท�า

ลดลงที่ท�าให้เรามีสิ่งต้องท�าน้อยลง ทั้งในระบบสังคม 

เพื่อนฝูง การช่วยเหลือพึ่งพาตนเอง พึ่งพากันเอง    

รวมถงึความสมัพนัธ์กนัในระบบนเิวศ และสิง่แวดล้อม

 6.    มหีลกัประกนัให้กบัชวีติและสิง่แวดล้อม 

จนไม่ต้องกังวลกับอนาคตที่ท�าให้เรามีปัจจัย 4 อย่าง

ครบถ้วนและต่อเนื่อง ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ทั้ง

กบัตนเอง ครอบครวัและชมุชน ทัง้วนันีแ้ละวนัข้างหน้า

 7.    ลูกหลานพร้อมหน้า พร้อมรับช่วงและ

มรดกต่อจากเรา จนไม่ต้องกังวลกับงานที่ยังท�าไม่

ส�าเรจ็ทีท่�าให้ระบบชวีติครอบครวัมัน่คง ยัง่ยนื ต่อยอด

กันไป ไม่ต้องเริ่มต้นใหม่อยู่บ่อยๆ

 8.    แม้ตายไปแล้ว คนรุน่หลงักย็งักราบไหว้

ได้ ที่ไม่ท�าให้คนรุ่นหลังและลูกหลานล�าบากในภาย

ภาคหน้า เป็นสิ่งที่ท�าให้คนคิดถึงการท�าความดีที่แท้

จรงิ ไม่ท�าร้ายตวัเอง ไม่ท�าร้ายผูอ้ืน่ ไม่ท�าร้ายทรพัยากร

และไม่ท�าร้ายสิง่แวดล้อม และท�าในสิง่ทีเ่ป็นผลงานที่

ยัง่ยนืยาวนาน ซึง่สอดคล้องกบั Marquardt (1996) ได้

อธิบายถึงการปรับเปลี่ยนจิตใจ นั้นเกิดกระบวนการ

เรยีนรู ้เป็นการรูแ้จ้งแล้วเกดิแรงบนัดาลใจ มคีวามคดิ

อย่างเป็นระบบ คิดอย่างมีเหตุมีผล เกิดการใคร่ครวญ 

จึงได้เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์และปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม

ผลกำรเปลีย่นแปลงด้ำนทรพัยำกร เศรษฐกจิ และ

สังคม

หลักแนวคิดของการเรียนรู ้ ก ่อให ้ เกิดการ

เปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากร เศรษฐกิจและสังคมนั้น 

เกิดจากกระบวนการออกแบบการเรียนรู ้อย่างม ี

เป้าหมาย กระบวนการวางแผนชีวิต ได้มีการปรึกษา

หารือกับสมาชิกในครอบครัวเพื่อให้เกิดเป้าหมายร่วม

กนั  พร้อมทัง้การมวีทิยากรกระบวนการและกลุม่เครอื

ข่ายปราชญ์ช่วยเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนและออกแบบ

แผนกิจกรรมพัฒนาชีวิต ซึ่งการพัฒนาแนวความคิด 

ชุดความรู้ และน�าหลักธรรมสร้างพื้นฐานส�าคัญที่เป็น

ฐานชีวิต กระบวนการออกแบบนั้นต่อยอดจากฐาน

ความรูแ้ละทรพัยากรเดมิในครวัเรอืนและท้องถิน่ จาก

ผูม้ปีระสบการณ์ชวีติจรงิหลากหลาย ร่วมสะท้อนและ

ให้ค�าน�าแนะก่อนลงมอืปฏบิตั ิ น�าไปสูก่ารวางแผนการ

พัฒนาแนวคิดและปฏิบัติที่เป็นขั้นเป็นตอน ถ่ายทอด

ลงสู่ระดับครัวเรือน น�าไปสู่การเรียนรู้เพื่อที่จะสร้าง

ความรูข้ึน้ใช้เองในครวัเรอืนและขยายสูส่มาชกิในท้อง

ถิน่ซึง่มผีลการเปลีย่นแปลงดงัแสดงใน Table 1 ซึง่ผล

ของกระบวนการดังกล่าวท�าให้สมาชิกมีทักษะที่น�าไป

สู่การวางแผนแก้ปัญหาได้ เกิดปัญญาปฏิบัติ ที่จะมี

ตนเป็นที่พึ่ง โดยสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการ 

ความรู้ของ Nonaka and Takeuchi (1995) ได้กล่าว

ถงึความส�าคญัทีต้่องการขบัเคลือ่น คอืการเปลีย่นแปลง

ในระดบักระบวนทศัน์ของสงัคม บคุคล ไปสูส่งัคมแห่ง

ความรู้และนวัตกรรม เป็นปัจจัยส�าคัญในการพัฒนา

และการผลิตจึงจะอยู่รอดได้ในสภาพบีบคั้นรอบด้าน  

ซึง่ในมติทิางสงัคมกส็อดคล้องกบัทฤษฎกีารสร้างเครอื

ข่ายทางสังคมคือ ทฤษฎีการแลกเปลี่ยนสังคม ซึ่ง 

สญัญา  (2550) ได้อธบิายถงึพฤตกิรรมของกลุม่คนใน

สงัคมทีซ่บัซ้อน สิง่ส�าคญัของการมคีวามสมัพนัธ์กนัใน

สังคมก็เพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์หรือ ความพอใจ

ในด้านต่างๆ  รวมทัง้มกีารน�าประสบการณ์มาใช้ในการ

ด�าเนนิการแลกเปลีย่นทางสงัคม ซึง่เป็นผลมาจากการ

ค่อยๆปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์ จนน�าสูก่ารทดลองปรบั

ใช้ให้สอดคล้องกับชีวิตจริงและได้รับผลดีจากการ

ปฏิบัติ ซึ่งมีลักษณะท�านองเดียวกันกับแนวคิดของ 

Bass (2004) ที่อธิบายถึงองค์กรที่มีการแลกเปลี่ยน

เรยีนรูร่้วมกนั ท�าให้สามารถยกระดบัความรูแ้ละทกัษะ

ของบุคคลได้ รวมทั้งสามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้

กับผู้อื่น เกิดความเข้มแข็ง และมีการพัฒนาได้อย่าง

ยั่งยืน ทั้งนี้ Kilpatrick et al. (2003) ที่ได้กล่าวเสริมถึง

คุณสมบัติของการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของสังคม

ว่า เกิดการสร้างความแข็งแรง ก่อเกิดความแนบแน่น 
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ที่สร้างปัจจัยต่างๆ เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจใน

ชมุชน ซึง่น�าไปสูก่ารสร้างองค์ความรูใ้หม่ทีช่่วยพฒันา

สังคมให้ดีกว่าเดิม

Table 1 Impact on natural resources, economic and social aspect under development of a learning center for 
promotion of self-sufficiency economy in the community.

Parameters Number of households 
changing  

Impacts 

Not change Positive 

Natural resource aspect at farm level
-	 Vegetable and animal  

consumption
-	 Farm biodiversity 
-	 Soil fertility 
-	 Water sufficiency 

0 
0

0 
4

18 
18 

18 
14

·	 It was found that 100% of households of farmers grow 
vegetable and raising the animal for consumption. 
Likewise, 100% of households had created farm  
biodiversity and soil fertility under development of the 
program. Meanwhile, 77.8% of famer households  
reported they having water sufficiency for integrated 
farming system for whole year. However, 22.2% of 
farmers still having a shortage of water by about 1 month 
before the rainy season come. Otherwise, such water 
did not use for irrigation field crop, such as sugarcane 
or cassava.   

Farm input and economic aspect

-	 Chemical fertilizers

-	 Pesticide and weed control

-	 Hire labour

-	 Food expenditure 

-	 Debt 

-	 Income 

0 

0

8

0

7

0

18 

18

10

18

11

18

·	The analysis showed that 66.7% of famers having a 
reduction in using of chemical fertilizers, pesticide and 
weed control. Especially, the rate of reduction in 
chemical fertilizer application decreased by about  
50-60% compare to former rate. However, 100% of 
famers did not use chemical fertilizers and pesticide in 
integrated farming system. In term of labour hiring, 
55.6% of households having a labour exchange in a 
network, but for the field crop activities only. Meanwhile, the 
integrated farming system they operated from their own. 

·	 In the dimension of economic aspect, 83.3% of  
households had a reduction of food expenditure in a 
range of 4,500-5,000 baht/month. Additionally, 61.1% 
of households got a reduction of debt 20-30% compare 
to former debt. Meanwhile, 38.9% did not change, since 
they use money for farm investment and providing for 
their students. In term of income, 72.2% of households’ 
income increased in a little bit that in a range of 5-10%. 
Meanwhile 27.8% of famers received in income  
increasing that in range of 10-15%.  

Social aspect
-	 Life pension
-	 Establishing network participation
-	 Social sharing activity
-	 Descendent returning and  

having a warm family 

0

0
0

15

18 

18
18

3

·	 In term of social aspect, 100% of famer households 
planned for growing long duration crop or tree like a life 
pension, such as Melientha suavis Pierre, Dipterocarpus 
species or Plerocarpus Indicus.  These activities  
designed for their life in a long period of time and their 
descendent. Meanwhile, 100% of famer households 
having network participation and social sharing like an 
almshouse for a charity, that during in a community 
festival. That activity was moving within sub-district, 
sometimes, shared to sub-district nearby.    

·	 It was found that only 3 households (16.7%) having 
descendent returning to community, however all of 
families already planned for young returning in the  
future. Moreover, all of famer households reported they 
having a warm family compare to a former time.
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สรุปและข้อเสนอแนะ

บทบาทของการพัฒนาของศูนย์เรียนรู้ในชุมชน 

ท�าให้เกิดความตระหนักรู้ถึงความผิดพลาดของชีวิตที่

ผ ่านมา จนน�าไปสู ่การท�าลายระบบทรัพยากร 

เศรษฐกจิ  และสงัคม การปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน์ชวีติ 

จากการที่เอาเงินเป็นตัวตั้งไปสู่การเอาโจทย์ชีวิตเป็น

ตวัตัง้ น�าไปสูก่ารวางรากฐานในการพฒันาตนเอง การ

ออกแบบชีวิตอย่างมีเป้าหมาย โดยใช้หลักการการ

พึ่งพาตนเองและการรู ้จักตนเอง ควบคู ่กับการใช้

ต้นแบบที่สะท้อนเส้นทางของการพัฒนาตนที่มีชุด

ความรู ้แนวคดิและแนวปฏบิตัทิีเ่ป็นไปจรงิ และมหีลกั

ปฏิบัติที่ดีงามควบคู่ท่ามกลางกระแสแห่งโลกาภิวัตน์ 

โลกของการแข่งขันที่มีความผันแปรสูง การมีหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหัวใจส�าคัญในการ

ด�าเนนิชวีติ  มกีระบวนการทีส่ร้างจติส�านกึ สร้างความ

ตระหนักรู้ในคุณค่าและความหมายที่ตนเอง จนเกิด

การปฏบิตัทิีน่�าชวีติครอบครวัไปสูก่ารพึง่พาตนเอง โดย

ขยายแนวคิดดังกล่าวไปยังกลุ่มเครือข่ายและสมาชิก

ที่สนใจ

ผลการเปลีย่นแปลงในด้านการจดัการความรูเ้กดิ

จากการสะท้อนภาพชีวิต น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงใน

ด้านทรัพยากรเศรษฐกิจและสังคม น�าไปสู่ยกระดับ

ของความรู้ขึ้นเพื่อแก้ปัญหาชีวิต โดยการเรียนรู้นั้นมี

ลกัษณะไม่เป็นทางการหรอืมคีวามสมัพนัธ์ในแนวราบ

ที่สอดประสานเข้ากับวิถีชีวิต สร้างความแนบแน่นทั้ง

ในกลุ่มสมาชิกและสอดประสานเข้ากับวิถีของชุมชน 

เป็นกระบวนการผลติทางการเกษตรอย่างบรูณาการที่

ได้ออกแบบทีช่วีติอย่างเป็นรปูธรรม ซึง่เป็นผลจากการ

เปลี่ยนกระบวนทัศน์และน�าไปสู ่การปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม ซึ่ งค ่อยๆยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ครอบครัวให้ดีขึ้น 

ข้อเสนอแนะ เนื่องจากว่าในระดับชุมชนเริ่มต้น

พัฒนาขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมประมาณเกือบ 2 ปีเศษ 

แผนกิจกรรมที่ตอบโจทย์ชีวิตอยู ่ในช่วงการวาง

รากฐาน แต่ทัง้นีแ้ม้ในระยะเวลาทีไ่ม่ยาวนาน ได้มกีาร

เปลี่ยนแปลงกิจกรรมในกลุ่มเกษตรกรที่เป็นแกนหลัก 

ที่เข้าร่วมท�างาน แต่ทั้งนี้แกนน�าเหล่านั้นหลักมีฐาน

ทรัพยากรสนับสนุนจึงท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้

ค่อนข้างเรว็ อย่างไรกต็ามควรมงีานวจิยัตดิตามด้านนี้

ในระยะยาว และศึกษาติดตามในกลุ่มที่ไม่ใช่แกนน�า

หลักที่มีฐานทรัพยากรต่างๆ ค่อนข้างจ�ากัด เพื่อ 

น�าไปสู่ความเข้าในพัฒนาชุมชนตามแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงให้อยู่ดีมีสุขได้อย่างเป็นรูปธรรม
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