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บทคัดย่อ
หมู่บ้านกะเหรี่ยงลิ้นช้าง ชุมชนดั้งเดิมของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโพล่/โปว์ (P’wo) ในพื้นที่
อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เป็นอีกหนึ่งต้นแบบของ “ชุมชนแห่งความสุขแนวพุทธ”
ในยุคปัจจุบันที่ประยุกต์ใช้ องค์ความรู้ทรงพระพุทธศาสนาและความเชื่อดั้งเดิมเรื่องการนับถือผี เป็น
เครื่ องมือในการป้ องกันกระแสโลกาภิวัตน์เชิงลบ ซึ่งอาศัย กระบวนการชุมชนที่เริ่มต้นจากความ
ตระหนักรู้ ร่วมกันระบุปัญหา นาไปสู่การกาหนดนโยบายสาธารณะและปฏิบัติการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ในลักษณะของกิจกรรมทางสังคม ๒ แนวทาง คือ ๑) กิจกรรมจากทุนทางสังคมที่รักษาและสืบสานไว้
เช่น ประเพณีงานเวียนศาลา ประเพณีแห่ดอกไม้ ประเพณีกินข้าวห่อกะเหรี่ยง ประเพณีเรียกขวัญ
เป็ น ต้ น และ ๒) กิ จ กรรมใหม่ ที่ ส ร้ างสรรค์ จ ากกระบวนการชุ ม ชน เช่ น โครงการค่ า ยจิ ต อาสา
โครงการค่ายสื่อสร้างสรรค์ โครงการเรียนรู้พึ่งพาตนเองกับบ้านดินไทย โครงการปลูกต้นไม้ให้แม่ ทาฝายเพื่อพ่อ เป็นต้น
คาสาคัญ: หมู่บ้านกะเหรี่ยงลิ้นช้าง, ชุมชนแห่งความสุขแนวพุทธ, โลกาภิวัตน์
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Abstract
Lin-Chang Karen Village is the original community of Pawo/Po Karen race in
Nongyaplong District, Phetchaburi province as the model of happiness Community
according to Buddhist method at the present age that to be applied of knowledge of
Buddhism and ghost traditional belief as the tool to protect the negative globalization
by starting from community process for realizing the problem together to set up the
public policy and to solve the problem in the two social activity characteristics such
as (1) Social Capital Preservation Activity such as Wiansala ceremony, Flower
Proceeding Ceremony, Karen Luncheon Ceremony, Riakkhuan Ceremony, (2) New
creative activity from community such as Creative Mass Media Camping Project, Self Reliance Center Project with Thai Soiled House Building and Tree Planting Project for
Mom and to create the dam project for Dad etc.
Keywords: lin-chang karen village, happiness community by buddhist way, globalization.
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“ชุมชนแห่งความสุขแนวพุทธ” เป็นชุมชนที่มีสุข ทั้งจากความสุขภายนอกหรือสุขกายที่มี
ลักษณะเป็นรูปธรรมและจากความสุขภายในหรือสุขใจที่มีลักษณะเป็นนามธรรม ซึ่งทั้งสองส่วนนี้ต่าง
เกื้อหนุนและมีอิทธิพลต่อกัน โดย “สุขกาย” คือ สภาวะทางกายของมนุษย์ที่มีความสุขจากการมี
ปัจจัยพื้นฐานในการดารงชีวิตอย่างเพียงพอ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมวัย ฯลฯ ซึ่งความสุขประเภท
นี้มักสัมพันธ์กับปัจจัยต่าง ๆ ในการดารงชีวิต รวมถึงความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างมนุษย์ด้วยกัน
สาหรับ “สุขใจ” คือ สภาวะทางจิตใจของมนุษย์ที่มีความสุข ปราศจากความทุกข์ในจิตใจ มีความไม่
ยึดมั่น ฯลฯ ซึ่งความสุขประเภทนี้มักสัมพันธ์กับ อิสรภาพในระดับจิตและปัญญา และสามารถเรียนรู้
และเกิดขึ้นได้เฉพาะตน แต่จาเป็นต้องอาศัยกลไกสนับสนุนจากความสุขกายบนพื้นฐานการดารงชีวิต
ตามหลักมัชฌิมาปฏิปทา
โดยนัยนี้ หมู่บ้านกะเหรี่ยงลิ้นช้าง ซึง่ เป็นชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงซึ่งตั้งอยู่ ณ หมู่ ๓ บ้าน
ลิ้นช้างตาบลยางน้ากลัดเหนือ อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ประชากรของหมู่บ้านเป็น
กลุ่มชาติพันธุ์เกรี่ยง (โพล่/โปว์) อาชีพส่วนใหญ่ของคนในชุมชนเป็นเกษตรกรรม ได้แก่ การปลูกข้าว
ปลูกพริก ปลูกมะละกอ ยาสูบ และพืชต่าง ๆ เช่น ฟักทอง น้าเต้า ฯลฯ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ที่ได้รับการกล่อมเกลาจากคาสอนของพระพุทธศาสนา ด้วยการสร้างความสุขของชุมชนบนพื้นฐาน
หลักการดาเนินชีวิตให้มีความสุขตามทางสายกลาง ที่ประยุกต์ใช้ประเพณีท้องถิ่นอันเกี่ยวเนื่องกับ
พระพุทธศาสนาและความเชื่อดั้งเดิมเรื่องการนับถือผีเป็นเครื่องมือในการป้องกันกระแสโลกาภิวัตน์
เชิงลบ โดยอาศัยกระบวนการชุมชนและกระบวนการมีส่วนร่วมของสถาบันทางสังคมเป็นสาคัญ การนี้
จึงเป็นฐานให้ ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนและโครงการดีเด่นจากการประกวดโครงการจิตสานึกรัก
เมืองไทยปีที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๖๑) โดยการดาเนินงานของเยาวชนโรงเรียนพรหมมานุสรณ์
ดังนั้น จึงเป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่งว่า ในสภาพสังคมยุคโลกาภิวัตน์นี้ “ชุมชนกระเหรี่ยงบ้าน
ลิ้นช้าง” สามารถประยุกต์ใช้ ประเพณีท้องถิ่นอันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาและความเชื่อดั้งเดิม
เรื่องการนับถือผีเป็นเครื่องมือในการป้องกันกระแสโลกาภิวัตน์เชิงลบได้อย่างไร โดยผู้เขียนจะเริ่มต้น
ด้วยการนาเสนอประเด็นข้อเท็จจริงต่าง ๆ อย่างรอบด้าน ก่อนที่จะนาข้อมูลเหล่านั้นเป็นฐานในการ
วิเคราะห์ต่อไป
บริบทชุมชนหมู่บ้านกะเหรี่ยงลิ้นช้าง
กะเหรี่ยง เป็นชนชาติเก่าแก่ชาติหนึ่ง มีความเป็นมาที่ยาวนานในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้มากกว่าชนเผ่าไต เป็นชนชาติที่มีวัฒนธรรมและภาษาเฉพาะของตนเอง และมักถูกเรียกว่าเป็น
ชาวไทยภูเขากลุ่มหนึ่ง เพราะโดยทั่วไปชาวกะเหรี่ยงชอบตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่เขตภูเขาสูงที่มีความ
อุดมสมบูร ณ์ นั กมานุ ษยวิทยาจัดให้ ช นชาติกะเหรี่ยงอยู่ในกลุ่ มตระกูล จีน -ทิเบต (Sino-Tibetan
Stock) ภาษากะเหรี่ยง (Karenic) ก็ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มตระกูลภาษาจีน -ทิเบต (Sino-Tibetan
Language Family) (ฟ้อน เปรมพันธุ์ และคณะ, ม.ป.ป. : ๒) กะเหรี่ยงมีถิ่นฐานเดิมอยู่ทางทิเบต
ตะวันออก ต่อมาจึงได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานในประเทศจีนเมื่อราว ๗๓๓ ปี ก่อนพุทธกาล เมื่อถูกจีน
รุกรานจึงย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในบริเวณแม่น้าแยงซีเกียง และต่อมาจึงค่อย ถอยร่นลงอยู่บริเวณลุ่มแม่น้า
โขงและสาละวินในประเทศพม่า และมาสู่ดินแดนประเทศไทยตามลาดับ (สุจริตลักษณ์ ดีผดุง และ
สรินยา คาเมือง, ๒๕๔๐: ๕)
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ความสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยกับชาวกะเหรี่ยง เท่าที่ปรากฏในเอกสาร พบว่า สมัยสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ยกทัพไปตีเมืองตองอู ประมาณปี ค.ศ. ๑๕๙๘ แสนภูมิโลกาเพชร ซึ่งสมเด็จพระ
เจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดารงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่า เป็นนายทัพชาวกะเหรี่ยง ได้ถูกส่งไป
ร่วมกับพระยานครราชสีมาและคนอื่นๆ ไปตั้งทัพล้อมเมืองตองอูด้านทิศตะวันตก แสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างชาวไทยกับชาวกะเหรี่ยงมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วเป็นอย่างช้า
ชาวกะเหรี่ยงในประเทศไทยมีกลุ่มใหญ่ๆ ๒ กลุ่ม คือ
๑) กะเหรี่ยงสะกอ (Skaw) กะเหรี่ยงกลุ่มนี้เรียกตนเองว่า “ปกาเกอะญอ” ชื่ออื่นๆ ที่
เรียกคนกลุ่มนี้อีก คือ ยางกะเลอ ยางขาว ยางป่า คนไทยมักเรียกกะเหรี่ยงกลุ่มนี้ว่า กะเหรี่ยงขาว
หรือยางขาว คนไทยในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรียกกะเหรียงกลุ่มนี้ว่า “กะหร่าง” ขณะที่ชาวเมียน
มาร์ เรียกว่า “เบอมาคะยิน” (Burma Kayin) หมายถึง กะเหรี่ยงพม่า (Burmese Kayin)
๒) กะเหรี่ยงโป (P’wo) กลุ่มนี้เรียกตนเองว่า โผล่ว หรือ โพล่ง คนไทยเรียกกะเหรียงกลุ่ม
นี้ว่า ยางโป ชาวเมียนมาร์เรียกว่า “ตาเลงคะยิน” ซึ่ง หมายถึง กะเหรี่ยงมอญ (Mon Karen) และ
กลุ่มเล็กๆ ที่มีประชากรไม่มากนักอีก ๒ กลุ่ม คือ กะเหรี่ยงคะยา (Kayah Karen) หรือบเว (Bwe
Karen) กลุ่มนี้มักเรียกตัวเองว่า แบร และ กะเหรี่ยงตองตู (Tuang Tsu) หรือเรียกว่า ตองสูบ้าง ปา
โอบ้าง กะเหรี่ยงกลุ่มนี้มีจานวนน้อยที่สุด อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผิวคล้ากว่ากะเหรี่ยง
กลุ่มอื่นๆ (ฟ้อน เปรมพันธุ์ และคณะ, ม.ป.ป. : ๕)
รูปร่างหน้าตาของชาวกะเหรี่ยง มัก มีการบรรยายไว้ตรงกันว่า มีรูปร่างหน้าตาคล้ายคน
ชาติไต มีสีผิวตั้งแต่ผิวเหลือง จนถึงผิวสีน้าตาลคล้า รูปหน้าค่อนข้างเหลี่ยม หน้าแบน จมูกแบนกว้าง
มักไม่มีสันจมูก โหนกแก้มสูง ตาหยีเล็กน้อยผมสีดาเหยียดตรง เส้นผมใหญ่และหนา บางคนผมหยัก
สก ส่วนใหญ่ไม่นิยมไว้หนวดเครา ส่วนสภาพสังคมของชาวกะเหรี่ยงเป็นสังคมเกษตรกรรมเพื่อการ
เลี้ยงชีพเป็นหลัก ในอดีตที่ทาการเพาะปลูกแบบย้ายที่หรือแบบไร่เลื่อนลอย ปัจจุบันได้เปลี่ย นมาเป็น
การปลูกแบบไร่หมุนเวียน พืชที่ปลูกเป็นหลักคือข้าวไร่ การตั้งถิ่นฐานจึงกระจายอยู่บริเวณ วิถีชีวิตของ
ชาวกะเหรี่ยงมีความกลมกลืน กับธรรมชาติที่แวดล้อมรอบตัว มีความเรียบง่ายและสมถะ ไม่ชอบยุ่ง
เกี่ยวกับคนอื่นหรือคนภายนอกนัก สภาพชุมชนในอดีตจึงมีขนาดเล็กๆ ต่อมาด้วยมีข้อจากัดเรื่องการ
ตั้งชุมชน และที่ทามาหากิน ชุมชนชาวกะเหรี่ยงจึงมีขนาดใหญ่ขึ้นเช่นปัจจุบัน
บ้านลิ้นช้าง เป็นหมู่บ้านหนึ่งของตาบลยางน้ากลัดเหนือ อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัด
เพชรบุรี ประชากรของหมู่บ้านเป็นชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยง (โพล่/โปว์) โดยชื่อ “ลิ้นช้าง” เพี้ยนมา
จาก “หินรูปช้าง” ซึ่งเป็นหินก้อนหนึ่งบนภูเขาห้างตัวหมู่บ้านออกไป เป็นหินก้อนใหญ่ ชาวบ้านรุ่นเก่า
ไปเก็บหาอาหาร พบหินก้อนนี้แล้วคิดว่าเป็นช้าง เพราะมีลักษณะเหมือนช้าง จึงเรียกว่า “หมู่บ้านหิน
ช้าง” ต่อมา จึงเพี้ยนเป็น “ลิ้นช้าง”
ชุมชนกะเหรี่ยงบ้านลิ้นช้าง เป็นชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงซึ่งตั้งอยู่ ณ หมู่ ๓ บ้านลิ้นช้าง
ตาบลยางน้ากลัดเหนือ อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ประชากรของหมู่บ้านเป็นกลุ่มชาติ
พันธุ์เกรี่ยง (โพล่/โปว์) อาชีพส่วนใหญ่ของคนในชุมชนเป็นเกษตรกรรม ได้แก่ การปลูกข้าว ปลูกพริก
ปลู กมะละกอ ยาสู บ และพืชต่าง ๆ เช่น ฟักทอง น้าเต้า โดยบริเวณที่ปลู กจะอยู่ในพื้นที่ไร่นอก
หมู่บ้าน ซึ่งในอดีตคนหนุ่มสาวต้องไปนอนเร่ร่อนเพื่อดูแลพืชผลของตนอง ในหมู่บ้านจะมีผู้สูงอายุ
และเด็กเป็นส่วนใหญ่ และการทามาหากินอีกลักษณะหนึ่งของชาวบ้าน คือ การเก็บหาอาหารจาก
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ธรรมชาติ ได้แก่ การจับปลา กบทูต ตะพาบจากห้วยพิงเพลิน และห้วยต่างๆ และจับสัตว์ด้วยเครื่อง
ประมงพื้นบ้าน (เบ็ด, สวิง, ฉมวก) เป็นอาหารสาหรับครัวเรือน (โครงการชุมชนศึกษาโดยความ
ร่วมมือของมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดลิ้นช้าง และโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี, ม.ป.ป. : ๑)
แต่ละครอบครัวจะมีพื้นที่ทาการเกษตรส่วนกลางของครอบครัวหมุนเวียนทาไร่ไปเรื่อยๆ
ไม่ซ้าที่ แต่เป็นพื้นที่ที่เคยปลูกพืชไร่แล้วปล่อยให้ค้นไม่คืนสภาพเป็นป่าประมาณ ๔-๕ ปี กะเหรี่ยง
หนึ่งครอบครัวจะแบ่งเนื้อที่ออกเป็น ๔-๕ แปลง คัดเลือกพื้นที่ทาไร่ปีละหนึ่ง แปลง เวียนทากันจน
ครบทุกแปลง เพราะการรื้อไร่ของกะเหรี่ยงต้องฟันต้นไม่ออกให้หมดแล้วจุดไฟเผาวัชพืช จนทาให้คน
ทั่วไปดูว่ากะเหรี่ยงเป็นกลุ่มชนที่บุกรุกทาลายป่า แต่ที่จริงแล้วเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหาร
จัดการพื้นที่ป่า นามาประยุกต์ใช้ในการเพาะปลูกของกะเหรี่ย ง ตามความเชื่อดั้งเดิมของกะเหรี่ยงจะ
ไม่นิยมทาการเพาะปลูกซ้าที่เดิม แต่จะย้ายไปแปลงถัดไป เพราะมีหญ้ารกเต็มพื้นที่จึงทาให้พืชผมไม่
งอกงามหรือได้ผลผลิตน้อยลง กะเหรี่ยงจึงปล่อยให้พื้นที่ทาการเพาะปลูกฟื้นคืนสภาพเองโดยธรรมชาติ
ต้น ไม่ที่แตกออกจากตอเดิมที่เกิดจากการรื้อไร่จะเจริญเติบโตปกคลุ มหญ้าจนตาย จนกลายเป็น
อินทรียวัตถุสร้างความอุดมสมบูรณ์พร้อมที่จะทาการเกษตรในฤดูถัดไป
ปัจ จุบั นนี้ การทาไร่ หมุนเวียนของชุมชนกะเหรี่ยงบ้านลิ้นช้างแทบจะไม่มีให้ เห็ นแล้ ว
เพราะนอกจากกระแสอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ในพื้นที่อาเภอหนองหญ้าปล้องแล้ว ชุมชน
ต่างๆ ได้ให้ความสาคัญและจัดเป็นเรื่องที่จะต้องร่วมมือร่วมแรงสร้างจิตสานึกให้กับชุมชน (ศูนย์
ศึกษาและพัฒนาวนเกษตรชุมชนที่ ๑๐, ๒๕๕๓: ๖-๗) ประชากรส่วนใหญ่ คือ ร้อยละ ๘๐ ของผู้มี
งานทาประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้าง ค้าขาย รับราชการ/พนักงานของรัฐ
ตามลาดับ อาชีพที่ทารายได้ให้กับประชากรมากที่สุด คือ อาชีพเกษตรกรรม โดยปลูกพริกกะเหรี่ยง
เป็นพืชหลัก (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน, ๒๕๖๐: ๘) สภาพพื้นที่ของชุมชนกะเหรี่ยงบ้านลิ้นช้างมี
ลักษณะลาดชัน ไม่สามารถกักเก็บน้าได้ การปลูกพืชทุกชนิดจาเป็นต้องใช้น้าจากธรรมชาติ โดยอาศัย
น้าฝนในฤดูฝนประมาณ ๓-๔ เดือน ทาการเพาะปลูกพืชไว้รับประทานในครัวเรือนและสามารถนาไป
จ าหน่ ายได้ตลอดทั้งปี ส่ ว นพืช ที่ชุมชนกะเหรี่ยงบ้านลิ้ นช้างนิยมปลู กกัน มีห ลายหลากชนิด แต่
สามารถแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ คือ
๑) ไม้ยืนต้น เป็นพันธุ์ไม้ที่ปลูกไว้เพื่อเป็นแนวกันลมพายุรอบพื้นที่ อีกทั้งยังช่วยในการกัก
เก็บและชะลอการไหลของน้า ป้องกันการชะล้างหน้าดิน โดยไม้ยืนต้นแบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ (๑)
ไม้ยืนต้นประเภทไม้ป่า ได้แก่ สะเดา ขี้เหล็ก มะค่าแต้ สัก สน แดง ประดู่ เพกา เป็นต้น (๒) ไม้ยืนต้น
ประเภทไม้ผล ได้แก่ ชมพู่ มะนาว น้อยหน้า มะม่วง ไผ่เลี้ยง เป็นต้น
๒) พืชล้มลุกหรือพืชตามฤดูกาล เป็นการปลูกพืชที่มีอายุในการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ฤดูกาล
หรือใช้เวลา ๓-๔ เดือน จึงสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตไว้บริโภคในครัวเรือน เหลือจึงนาออกมาจาหน่าย
เป็นรายได้เสริม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพืชไร่ ได้แก่ พริกกะเหรี่ยง ข้าวไร่ ยาสูบ ฟักทอง ฟัก มะเขือ
ถั่วลิสง เป็นต้น (ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนเกษตรชุมชนที่ ๑๐, ๒๕๕๓: ๗)
การทาการเกษตรของชุมชนบ้านลิ้นช้างจะปลูกพริกกะเหรี่ยงเป็นพืชหลัก เนื่องจากพริก
กะเหรี่ยงสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป ทางหน่วยงานราชการส่งเสริม
ให้ชุมชนปลูกพริกกะเหรี่ยง แต่ยังคงให้ปลูกพืชหลายชนิดลงในแปลงเดียวกัน เพื่อลดความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติหรือโรคพืชต่าง ๆ การทาการเกษตรแบบนี้เป็น การปลูกพืชผสมผสานซึ่งจะ
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เน้นปลูกพริกกะเหรี่ยงเป็นหลักแล้วปลูกพืชอื่นแซมรอบแปลง แต่ปัญหาสาคัญของชุมชน คือ การขาด
ที่ดินทากิน และการบุกรุกพื้นที่ป่า (ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนเกษตรชุมชนที่ ๑๐, ๒๕๕๓: ๘)
การแต่งกายของกะเหรี่ยงที่บ้านลิ้นช้างเป็นสิ่งที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษของชน
เผ่ากะเหรี่ยงสะกอ กว่าจะทาชุดกะเหรี่ยงเสร็จก็ใช้เวลาเป็นปี ใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า “กี่กระตุก” ทอผ้า
ใช้เวลาประมาณ ๑-๒ สัปดาห์, แต่การปักเย็บลวดลายต้องใช้ความละเอียดมากจึงต้องใช้เวลานาน
และต้องไปซื้อด้ายสีหรือนาฝ่ายที่ทอมา ไปย้อมสีในตัวเมือง เนื่องจากสมัยก่อนไม่มีรถจึงต้องเดินเท้า
ไป ซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางนานถึง ๓-๔ วัน ชาวกะเหรี่ยงทุกคนต้องมีชุดกะเหรี่ยงเป็นของตัวเอง และ
มีความเชื่อว่าถ้าใครไม่มีชุดกะเหรี่ยงก็จะอายคนกะเหรี่ยงด้วยกันเอง ส่วนมากชุ ดกะเหรี่ยงเป็นสิ่งที่
สืบทอดต่อๆ กันมาจากรุ่นปู่ ย่า จา ยาย และชุดกะเหรี่ยงจะมีอายุมากกว่า ๔๐ ปีขึ้นไป ชุดกะเหรี่ยง
จะมีเอกลักษณ์และจุดเด่น เฉพาะตัว โดยเน้นทางด้านของความสวยงามและความหนาของเนื้อผ้ า
เพราะว่าหมู่บ้านลิ้ นช้างเป็นหมู่บ้านที่ติดเขตชายแดนและมีป่าไม้มาก มีอากาศหนาวเย็น จึงต้องใส่
เสื้อผ้าหนา เพื่อให้ ความอบอุ่น แก่ร่างกาย ซึ่งต่อมามีความเจริญมากขึ้น การแต่งกายของชาว
กะเหรี่ยงเริ่มเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยม แต่ก็ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณีการแต่งกายไว้บ้าง จะ
มีการแต่งกายด้วยชุดกะเหรี่ยงประจาท้องถิ่นในงานประเพณีต่าง ๆ เช่น ประเพณีเจดีย์ทราย (เดือน
๕ แรม ๔ ค่า) ประเพณีกินข้าวห่อ (เดือน ๙ แรม ๔ ค่า) ประเพณีทะเดิง (เดือน ๑๑ แรม ๔ ค่า) งาน
แต่งงาน งานทาบุญบ้าน งานขึ้นบ้านใหม่ ฯลฯ (โครงการชุมชนศึกษาโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัย
ศิลปากร วัดลิ้นช้าง และโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี, ม.ป.ป. : ๔๐)
ชุดกะเหรี่ยงสาหรับเด็กผู้ชายและผู้หญิงมีลักษณะเป็นเสื้อลีแดง มีการทอและปักเย็บเป็นลาย
ตามยาวลีขาว ใส่กางเกงขายาวลีดา กรม น้าเงิน ส่วนชุดของผู้หญิงมีลักษณะคล้ายๆ กับชุดกระโปรง
คอวี เป็นผ้าฝ้ายสีขาว มีการทอหรือปักลวดลายเล็กน้อย มีความหมายว่าเด็กจะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์เหมือน
ผ้าลีขาว ยังไม่ได้แต่งงาน รูปแบบของขุดนี้จะใส่จนถึงอายุ ๑๘ ปี ส่วนชุดกะเหรี่ยงสาหรับผู้หญิงที่ยัง
ไมได้แต่งงาน เป็นเสื้อสีดา ป้าเงิน กรม มีลวดลายตามยาวตามขวาง ลายหยัก จะเหมือนกันหรือ
แตกต่างกันก็ได้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคน สีของด้ายที่เย็บก็จะเป็นสีสด เข่น สีแดง สีเหลือง ส่วน
ผ้าถุงเป็นสีแดง มีการทอและปักเย็บ ทั้งตามยาว ตามขวาง และลายหยัก แล้วแต่ความชอบของแต่ละ
คนเช่นเดียวกัน และบริเวณขายผ้าถุงจะมีพู่ เย็บติดอยู่ แสดงให้เห็นว่าเป็นสาวบริสุทธิ์ ยังไม่แต่งงาน
ส่วนชุดกะเหรี่ยงสาหรับผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว เป็นเสือสีดา น้าเงิน กรม มีลวดลายตามยาว ตามขวาง
ลายหยัก จะเหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคน สีของด้ายจะไม่ใ ช้สีสด
ส่วนผ้าถุงเป็นสีแดง มีการทอและปั กเย็บ ทั้งตามยาว ตามขวาง และลายหยักแล้วแต่ความชอบของ
แต่ละคนเช่นเดียวกัน และบริเวณชายผ้าถุงตกแต่งด้วยลูกเดือย และไม่มีพู่เย็บติดอยู่ แสดงให้เห็นว่า
แต่งงานแล้ว และชุดกะเหรี่ยงสาหรับผู้ชาย เป็นเสื้อสีดา น้าเงิน แดง ขาว มีการทอเป็นแถบสีตามยาว
และไม่มีการปัก ประดับ มีความยาวถึงสะโพก ส่วนกางเกง เป็นกางเกงสะดอ สีดา น้าเงิน กรม เทา
(โครงการชุมชนศึกษาโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดลิ้นช้าง และโรงเรียนพรหมา
นุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี, ม.ป.ป. : ๔๔)
สาหรับลักษณะบ้านเรือนของชาวกะเหรี่ยงลิ้นช้าง ในอดีตเป็นเรือนเครื่องผูก ใต้ถุนสูง ทา
จากไม้ไผ่ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เริ่มมีแบบถาวรที่สร้างด้วยไม้เนื้อ
แข็ง หลังคามุงด้วยกระเบื้องหรือสังกะสีมากขึ้น (ฟ้อน เปรมพันธุ์ และคณะ, ม.ป.ป. : ๕)
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สรุปได้ว่า ชุมชนกะเหรี่ยงบ้านลิ้นช้าง เป็นชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงซึ่งตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ ๓
ตาบลยางน้ากลัดเหนือ อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยชื่อลิ้นช้างเป็นชื่อที่เพี้ยนมาจาก
หินรูปช้าง ชุมชนกะเหรี่ยงบ้านลิ้นช้าง เป็นชุมชนดั้งเดิมก่อนต่อตั้งหมู่บ้านมานับร้อยปี บ้านเรือนใน
ชุมชนสร้างกระจายเป็นกลุ่ม ๆ เพราะกะเหรี่ยงนิยมอยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ เพื่อความสะดวกใน
การรวมกลุ่มกันในการเดินทางไปทาการเกษตร การทาไร่ของกะเหรี่ยงบ้านลิ้นช้างในอดีตนั้น เป็นการ
ทาไร่หมุนเวียนเหมือนกับชุมชนกะเหรี่ยงทั่วไป แต่ปัจจุบันนี้ไม่มีปรากฏ เพราะอิทธิพลจากกระแส
อนุรักษ์นิยม
กระบวนการชุมชนทีห่ มู่บ้านกะเหรี่ยงลิ้นช้างนามาประยุกต์ใช้สร้างชุมชนแห่งความสุข
กระบวนการชุ ม ชนที่ น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการสร้ า งชุ ม ชนแห่ ง ความสุ ข ของหมู่ บ้ า น
กะเหรี่ยงลิ้นช้างอิงทฤษฎีหลัก ๓ ทฤษฎี ประกอบด้วย
ก. ชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ โ ดยใช้ ชุ ม ชนเป็ น ฐานการเรี ย นรู้ (Community-Based
Learning)
การจัดการศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน มีแนวความคิดต่อประเด็นพัฒนาการของการจัด
การศึกษาในระบบของไทยว่า โรงเรียนหรือสถานศึกษาเป็นแหล่งผลิตขนาดใหญ่ สถานศึกษาเป็น
กลไกการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศให้ก้าวทันโลก การศึกษาทาให้คนไทยรู้เท่าทัน ประเทศมีความ
เจริญก้าวหน้าและในสังคมแข่งขัน คนไทยให้ความสาคัญต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และใช้ความรู้เป็น
เครื่องมือพัฒนาคุณภาพชีวิต สามารถใช้ความรู้จัดการตนเองได้เพิ่มมากขึ้น แต่ในทางกลับกัน แบบ
แผนการจัดการศึกษาโดยสถานศึกษาได้แยกคนออกจากชุมชน สังคม วัฒนธรรม จิตวิญญาณของ
ความเป็นท้องถิ่น จนลืมรากเหง้า วิถีชีวิตและความเป็นตัวตนเกือบสิ้นเชิง แยกการศึกษาออกจาก
ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น วัด ศาสนสถาน ที่มีบรรพบุรุษ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และคุณธรรมศีลธรรม
เป็นกลไกเชื่อมโยงคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ (พิณสุดา สิริธรังศรี, ๒๕๔๒: ๑๒)
หากมองในภาพกว้างเกี่ยวกับอนาคตด้านสังคมกับการศึกษา กลุ่มคนที่เข้าไม่ถึง การศึกษา
และการเรียนรู้ จะถูกละเลยและทอดทิ้งโดยระบบการแข่งขัน คุณธรรมจริยธรรมและศีลธรรมของคนจะ
ลดลง เด็กและเยาวชนให้ความสาคัญในโลกของตนเอง จะห่างเหินและละเลยบุพการี บรรพชนและ
ความเป็นไปของสังคม (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ๒๕๕๒: ๒๑) ทั้งนี้ รูปแบบการให้
การศึกษาชุมชนเพื่อการพัฒนา มี ๒ แนวทาง ประกอบด้วย การให้การศึกษาแบบทางตรง (Directive
Approach) หมายถึง วิธีการให้การศึกษาในรูปของการบอกเล่า หรือ อธิบายให้ผู้เรียนได้รู้อะไรตรงๆ
ฝ่ายผู้สอนจะเป็นผู้บอก หรือ อธิบายให้รู้ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ ตามความเป็นจริงตามที่น่าจะ
เป็น ส่วนผู้เรียนจะทาหน้าที่เป็นผู้จดจาและทาความเข้าใจ และอีกแนวทางหนึ่ง คือ การให้การศึกษา
ทางอ้อม (Non-Directive Approach) หมายถึง การให้การศึกษาที่ไม่ใช่วิธีบอกกล่าวให้ความรู้
โดยตรง จะเป็นการให้ ข้อมูลข่าวสาร กระตุ้นให้ผู้ศึกษาหรือฝึกอบรมได้เรียนรู้โดยวิธีการคิด วิเคราะห์
และสรุปข้อมูลเหล่านั้นด้วยตนเอง เป็นการพัฒนาความคิดความสามารถของผู้เ รียนได้มากกว่าวิธีแรก
ดังกล่าวนี้ การมีส่วนร่วมในการศึกษาชุมชนเป็นรูปแบบของกระบวนการมีส่วนร่วม ดังนี้
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รูปแบบที่ ๑ การมีส่ วนร่วมในการศึกษาชุมชนเป็นการกระตุ้นให้ ประชาชนได้ร่ว มกัน
เรียนรู้สภาพของชุมชน การดาเนินชีวิตทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้ องต้นในการ
ทางานและร่วมกันค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา ตลอดจนการจัดลาดับความสาคัญของปัญหา
รูปแบบที่ ๒ การมีส่วนร่วมในการวางแผน โดยมีการรวมกลุ่มอภิปรายและแสดงความ
คิดเห็นเพื่อกาหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ วิธีการ แนวทางการดาเนินงานและทรัพยากรทีจ่ าเป็นต้องใช้
รูปแบบที่ ๓ การมีส่วนร่วมในการดาเนินการพัฒนา โดยการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์
แรงงาน เงินทุนหรือเข้าร่วมบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การประสานงานและดาเนินการขอความ
ช่วยเหลือจากภายนอก
รูปแบบที่ ๔ การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนาเป็นการนาเอากิจกรรม
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านวัตถุและจิตใจ โดยอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกั นของบุคคลและ
สังคม
รูปแบบที่ ๕ การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการพัฒนา เพื่อที่จะแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันที (ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ, ๒๕๔๓: ๑๔๓)
โดยนัยนี้ จึงมีกระบวนการเกิดและการดาเนินความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชนไว้
เป็นลาดับ ดังนี้
๑) แสวงหาระบบหรือกลไกในการสร้างหรือพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติและวิสัยทัศน์ที่
เอื้อต่อการเกิดความร่วมมือและการทางานร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือแสวงหา
ช่องทางที่นามาซึง่ การปรึกษาหารืออย่างจริงจัง
๒) เมื่ อ ผ่ า นการปรึ ก ษาหารื อ และมองเห็ น ปั ญ หาร่ ว มกั น แล้ ว ขยายไปสู่ ก ารร่ ว มคิ ด
วิเคราะห์กาหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและวางแผนกิจกรรมเพื่อนาไปสู่การร่วมมือกันจัดกิจกรรม การ
พัฒนาต่างๆ ที่ช่วยแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่และพัฒนาทัศนคติ ความสามารถ สติปัญญาของบุคคล
เพื่อทาให้ชุมชนเกิดความเข็มแข็งและเกิดบูรณาการในการศึกษาของชุมชน
๓) จัดกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติและการจัดการการตามกิจกรรมที่กาหนดในข้อ
๒ โดยมีการสรุปประเมินผลการดาเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่าเสมอเพื่อมาพัฒนากิจกรรมและการ
เรียนรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง
๔) แสวงหาแนวทางการขยายความคิด กิจกรรมการเรียนรู้ ไปสู่ประชาชนในชุมชนและ
ภาคีต่างๆ เพื่อขยายการมีส่วนร่วมให้ทั่วถึงและผลักดันให้เกิดโครงสร้างของกิจกรรมแบบแนวราบ
อย่างต่อเนื่อง
๕) สารวจหารูปแบบและระบบของความร่วมมือและความสัมพันธ์กับภาคีอื่นๆ ภายนอก
ชุมชนที่จะพัฒนาการศึกษาของท้องถิ่นเพื่อความเข็มแข็งของบุคคล โรงเรียน และชุมชน เช่น เครือข่าย
งานพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นบูรณาการ (อุทัย ดุลย
เกษม และอรศรี งามวิทยาพงศ์, ๒๕๔๐: ๙๓-๙๔)
ข. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)
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ชุมชนการเรี ยนรู้ ทางวิช าชีพเป็นการรวมกลุ่ มบุคคลที่มีเป้าหมายเดียวกัน และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นที่แต่ละคนให้ความสนใจเกี่ยวกับ การพัฒนาทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เกิดการสืบเสาะแสวงหาความรู้ และพัฒนาการทางานอย่างต่อเนื่อง โดยคุณลักษณะสาคัญที่
ทาให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) นั้น นอกจากจะต้องประกอบด้วยสมาชิกซึ่งเป็นกลุ่ม
บุคคลดังที่กล่าวไปแล้ว การรวมตัวกันของสมาชิกชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพยังต้องประกอบไปด้วย
คุณลักษณะสาคัญที่จะทาให้เกิด PLC ไว้อย่างหลากหลาย อย่างไรก็ตามสามารถสรุปคุณลักษณะ
สาคัญที่ทาให้เกิด PLC ได้ ๕ ประการ คือ
ประการที่ ๑ การมีบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน (Shared Values and Vision)
ประการที่ ๒ การร่ ว มกั น รั บ ผิ ด ชอบต่ อ การเรี ย นรู้ ข องนั ก เรี ย น ( Collective
Responsibility for Students Learning)
ประการที่ ๓ การสืบสอบเพื่อสะท้อนผลเชิงวิชาชีพ (Reflective Professional Inquiry)
ประการที่ ๔ การร่วมมือรวมพลัง (Collaboration)
ประการที่ ๕ การสนั บ สนุ นการจั ดล าดั บ โครงสร้ า งและความสั ม พั นธ์ ข องบุ ค ลากร
(Supportive Conditions Structural Arrangements and Collegial Relationships)
แนวคิดของ PLC คือ การนาคนมาอยู่รวมกัน เกิดการเรียนรู้และแบ่งปันความรู้กันระหว่าง
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มอบรม จนกระทั่ ง เกิ ด การสะท้ อ นความคิ ด ในด้ า นต่ า งๆ ที่ จ ะเป็ น แนวทางการพั ฒ นา
(สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗, ม.ป.ป. : ๒-๓)
แนวคิดนี้ตรงกันข้ามกับ “ความเป็นองค์กร” ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในลักษณะ
ที่ยึดตามระดับลดหลั่นกันลงมา มีกลไกการควบคุมและมีโครงสร้างแบบตึงตัวที่เต็มไปด้วยกฎระเบียบ
และวัฒนธรรมของการใช้อานาจเป็นหลัก ในขณะที่“ชุมชน” จะใช้อิทธิพลที่เกิดจากการมีค่านิยม
และวัตถุประสงค์ร่วมกันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเชิงวิชาชีพ มีความเป็นกัลยาณมิตรเชิง
วิ ช าการ และยึ ด หลั ก ต้ อ งพึ่ ง พาอาศั ย ซึ่ ง กั น และกั น แบบผนึ ก กาลั ง กั น ในการปฏิ บั ติ ง านที่ มุ่ ง สู่
พัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสาคัญ นอกจากนี้ “องค์กร” ยังทาให้เกิดคุณลักษณะบางอย่าง
ขึ้น เช่น ลดความเป็นกันเองต่อกันลงมีความเป็นราชการมากขึ้น และถูกควบคุมจากภายนอก ให้ต้อง
รักษาสถานภาพเดิมของหน่วยงานไว้ จึงเห็นว่าถ้ามองโรงเรียนในฐานะแบบองค์กรดังกล่าวแล้ว ก็จะ
ทาให้โรงเรียนมีความเป็นแบบทางการที่สร้างความรู้สึกห่างระหว่างบุคคลมากยิ่งขึ้นมีกลไกที่บั งคับ
ควบคุมมากมายและมักมีจุดเน้นในเรื่องที่เป็นงานด้านเทคนิคเป็นหลักในทางตรงข้ามถ้ายอมรับว่า
โรงเรี ย นมี ฐ านะแบบที่ เ ป็ น ชุ ม ชนแล้ ว บรรยากาศที่ ต ามมาก็ คื อสมาชิ ก มี ค วามผู ก พั น ต่ อ กั น ด้ ว ย
วัตถุประสงค์ร่วม มีการสร้างสัมพันธภาพที่ใกล้ชิดสนิทสนม และเกิดการร่วมสร้างบรรยากาศที่ทุกคน
แสดงออกถึง ความห่วงหาอาทรต่อกันและช่วยดูและสวัสดิภาพร่วมกัน โดยที่ใส่ใจร่วมกันถึง การ
เรียนรู้และความรับผิดชอบหลักร่วมกันของชุมชนนั้นคือพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียน (สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗, ม.ป.ป. : ๑๐)
อย่างไรก็ตาม การรวมตัว การเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลงใดๆ เป็นไปได้ยากที่จะทาเพียง
ลาพังหรือเพียงนโยบาย เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนทั้งระบบโรงเรียน จึงจาเป็นต้องสร้างความเป็น PLC
ที่สอดคล้องกับธรรมชาติทางวิชาชีพร่วมในโรงเรียน ย่อมมีความเป็นชุมชนที่สัมพันธ์กันอย่างแน่น
แฟ้น ชุมชนที่สามารถขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิชาชีพได้นั้นจึงจาเป็นต้องมีอยู่ร่วมกัน
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อย่างมีความสุขทางวิชาชีพ มีฉันทะและศรัทธาในการทางาน “ครูเพื่อศิษย์ร่วมกัน” บรรยากาศการ
อยู่ร่วมกันจึงเป็นบรรยากาศ “ชุมชนกัลยาณมิตรทางวิชาการ” ที่มีลักษณะความเป็นชุมชนแห่งความ
เอื้ออาทรอยู่บนพื้นฐาน (วรลักษณ์ ชูกาเนิด และเอกรินทร์ สังข์ทอง, ๒๕๕๗: ๙๕)
ค. ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice)
ชุมชนนักปฏิบัติ คือ กลุ่มของคนที่ทางานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายบางอย่างโดยผ่านการ
สร้าง แลกเปลี่ยน เก็บเกี่ยวและนาความรู้ไปใช้ ซึ่งเป็นลักษณะกลุ่มของคนที่มารวมกันอย่างไม่เป็น
ทางการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความสนใจร่วมกันในองค์การ กลุ่มคนในชุมชนนัก ปฏิบัติได้
แลกเปลี่ ยนประสบการณ์และความรู้กันอย่างอิสระในแนวทางที่สร้างสรรค์เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาใน
แนวทางใหม่ๆ หรือเป็นกลุ่มคนที่มีความชอบ ใส่ใจ มีความสนใจในสาระหรือมีปัญหาร่วมกัน สมาชิกใน
ชุมชนจะเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันเป็นระยะๆ ตลอดเวลา (จิระพงค์ เรืองกุน,
๒๕๕๗: ๑๘) องค์ประกอบของชุมชนนักปฏิบัติ (CoP: Community of Practice) สามารถพิจารณา
ได้จากองค์ประกอบสาคัญ ๓ ประการ ได้แก่
๑) หัวข้อความรู้ (Domain) คือ เนื้อหาหรือปัญหาที่สมาชิกมีความสนใจร่วมกัน ทาให้เกิด
ความรั บผิ ดชอบในองค์ ความรู้ และพั ฒนาวิ ธี ปฏิ บั ติ ต่ างๆ ขึ้ นมา สมาชิ กอาจมี ความรู้ เกี่ ยวกั บ หั ว
ข้อความรู้ ไ ม่เ ท่า กัน แต่ ทั้ง หมดมีค วามเข้ าใจร่ ว มกั น เกี่ยวกับ หั ว ข้อความรู้ นั้น ซึ่ง ช่ว ยให้ ส มาชิ ก
ตัดสินใจได้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่สาคัญ ความเข้าใจร่วมกันครอบคลุมวัตถุประสงค์ ประเด็นปัญหาที่ได้รับ
การแก้ไขแล้วและที่ยังไม่ได้แก้ไข นอกจากนี้หัวข้อความรู้ยังเป็นสิ่งที่ช่วยให้สมาชิกทราบว่าอะไรที่ควร
นามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจึงจะทาให้เกิดประโยชน์
๒) ชุมชน (Community) ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของสมาชิกโดยมีความผูกพันทางสังคม
ความเชื่อมั่นในความสามารถและความชอบต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งร่วมกันเป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวให้สมาชิก
แลกเปลี่ยนความรู้ นั่นหมายความว่าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนั้นมีความเชื่อมโยงกันและ
ตั้งอยู่บนพืน้ ฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจ
๓) วิธี ป ฏิบั ติ (Practice) เป็น ผลลั พธ์ จากการรวมตั ว กัน ของสมาชิ ก ซึ่ งส่ ว นใหญ่ คื อ
ความรู้ในรูปแบบต่างๆ ที่สมาชิกในชุมชนร่วมกันสร้างขึ้นมาเพื่อนาไปใช้เป็นแนวทางในการทางาน
ประจาวันของตน รวมทั้งเป็นความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ในงานของแต่ละคนมาป้อนกลับให้กับสมาชิก
อื่นในชุมชน (จิระพงค์ เรืองกุน, ๒๕๕๗: ๑๙)
ความแตกต่างระหว่างชุมชนนักปฏิบัติกับการรวมตัวของกลุ่มคนรูปแบบอื่นขององค์การ
คือ ชุมชนนักปฏิบัติ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความสามารถของสมาชิก สร้าง และแลกเปลี่ยนความรู้
จากกลุ่มคนผู้ซึ่งคัดเลือกตัวเอง โดยมีระยะเวลาของการรวมกลุ่มนานเท่าที่ความสนใจร่วมกันของกลุ่ม
ยังคงอยู่ โดยอาศัยความชอบ ความผูกพัน และความมีตัวตนที่ยึดโยงอยู่กับความชานาญของกลุ่ม เป็น
สิ่งที่รวบกลุ่มคนเหล่านี้ไว้ด้วยกัน (Wenger, E. C. & Snyder, W.M., 2000: 139-145)
สรุ ป ได้ว่า กระบวนการชุมชนที่ นามาประยุกต์ใช้ ในการสร้างชุมชนแห่ งความสุ ข ของ
หมู่บ้ านกะเหรี่ ย งลิ้ น ช้า ง เป็ น กระบวนการเรีย นรู้ แบบมี ส่ ว นร่ว มของชุม ชนเพื่อ สร้ างชุม ชนแห่ ง
ความสุข เกิดจากแนวคิดของชุมชนแห่งการเรียนรู้ ซึ่ง เริ่มต้นพัฒ นาการศึกษามาจากชุมชนใน
ความหมายที่เป็นหน่วยทางสังคมและได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ชุมชนเพื่อ
พัฒนาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต่อมาก่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้หลากหลายประเภท โดยที่
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กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนกะเหรี่ยงลิ้นช้างเพื่อสร้างชุมชนแห่งความสุข มีแนวทาง
ปฏิบัติ ๓ ทาง ตามผลลัพธ์ของการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ คือ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ใช้ชุมชนเป็น
ฐานการเรียนรู้ (Community-Based Learning) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional
Learning Community) และชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice)
วิถชี ุมชนแห่งความสุขแนวพุทธหมู่บ้านกะเหรี่ยงลิ้นช้าง
ส าหรั บ ความเชื่อและการนับถือศาสนาของกะเหรี่ยงบ้านลิ้ น ช้าง ส่ ว นใหญ่นับถื อ
พระพุทธศาสนาผสมกับ ความเชื่อดั้งเดิม ทั้งนี้ เนื่องจากชาวกะเหรี่ยงโปหรือโพล่ว กลุ่ มนี้มีความ
ใกล้ชิดกับชาวมอญมาก่อน ส่วนวิถีชีวิตของชาวกะเหรี่ยงอาศัยอยู่กับธรรมชาติแต่ดั้งเดิม ถือว่าใน
สรรพสิ่งมีจิตวิญาณเป็น เจ้าของดูแล ดังนั้น การนับถือผี และเทวดาหรือเทพเจ้าที่อยู่ในธรรมชาติ
รอบตัว ซึ่งเทวดาหรือเทพเจ้าเหล่านี้ช่วยปกปักและคุ้มครองชาวกะเหรี่ยงให้อยู่ดีมีสุข เช่น เทพที่ให้
ความคุ้มครองโลก (ผิชะโร่) พระแม่ธรณี (ซ่งทะรี) พระแม่คงคา (โพ่โตกุ๊) แม่โพสพ (พิบุ๊โย่) รุกข
เทวดา (รุกขจือ) เป็นต้น ชาวกะเหรี่ยงจะเคร่งครัดมีธรรมเนียมปฏิบัติต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ด้วยความ
เคารพ จะต้องมีการไหว้ การบวงสรวง การขอขมาลาโทษเป็นประจาทุ กปี จนเป็น ประเพณีที่ มี
เอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง (ฟ้อน เปรมพันธุ์ และคณะ, ม.ป.ป. : ๖)
พุทธศาสนสถานสาคัญของกะเหรี่ยงบ้านลิ้นช้าง คือ วัดลิ้นช้าง (สานักปฏิบัติธรรมประจา
จังหวัดเพชรบุรี แห่งที่ ๑๕ ตามมติ มส. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑) สังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่บ้านลิ้นช้าง หมู่ที่ ๓
ตาบลยางน้ากลัดเหนือ อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ โดยมี พระครูสุนทร
วัชรการ (อาพล อพโล) เป็นเจ้าอาวาส
วัดลิ้นช้างมีสภาพสัปปายสถาน บนเนื้อที่ ๔๒ ไร่ ๒ งาน ๓ ตารางวา มีศาลาปฏิบัติธรรม
๓ หลัง ที่สามารถรับรองผู้ปฏิบัติธรรมได้ ๑๐๐ คน/ครั้ง และจากสถิติพบว่า มีพุทธศาสนิกชนผู้มา
ปฏิบั ติธ รรมตลอดทั้งปี โดยมีกิจ กรรมทางสั งคมจานวนมาก อาทิเช่น โครงการปฏิบัติธ รรมและ
ครอบครั ว อบอุ่น ด้ว ยพระธรรม โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม “รถพระธรรมสู่โรงเรียน” โครงการค่ายจิตอาสา โครงการค่ายสื่อสร้างสรรค์ โครงการ
เรียนรู้พึ่งพาตนเองกับบ้านดินไทย โครงการปลูกต้นไม้ให้แม่ ทาฝายเพื่อพ่อ (ฝายชะลอน้า) กิจกรรม
เจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ในวันสาคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมเนื่องในวัน
สาคัญทางพระพุทธศาสนา ฯลฯ ดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับประเพณีท้องถิ่นของกะเหรี่ยงบ้านลิ้นช้าง
ซึ่งเป็นประเพณีอันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาและความเชื่อดั้งเดิมเรื่องการนับถือผี โดยกิจกรรม
ทางศาสนาที่ชาวบ้านปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง คือ การสวดมนต์ไหว้พระในวัดเป็นประจาทุกวัน โดยจะมี
กลุ่มหญิงวัยกลางคน วัยรุ่นสาวและเด็ก ๆ แต่งชุดขาวมาสวดมนต์ที่ศาลาวัดลิ้นช้างทุกวัน และการส่ง
บุตรหลานมาบวชสามเณรในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน เพื่อฝึกการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
งานประเพณีอัน เนื่ องกับพระพุทธศาสนา ได้แก่ ประเพณีงานเวียนศาลา ซึ่งเป็นงาน
สักการะเจดีย์และต้นโพธิ์ของชาวบ้าน และงานแห่ดอกไม้ ซึ่งเป็นงานช่วงที่ดอกไม้ออกดอกเบ่งบาน
ช่วงปลายปี ชาวบ้านจะจัดช่อดอกไม้และเครื่องตกต่างสวยงามไปสักการะเจดีย์ในบริเวณพื้นที่วัดเดิม
ใกล้ห้วยหินเพลง นอกจากนี้ ยังมีประเพณีก่อเจดีย์ทราบ ประเพณีกินข้าวห่อกะเหรี่ยง ประเพณีวัน
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สงกรานต์ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของชาวกะเหรี่ยง มีการเรียกขวัญขอพรจากผู้ใหญ่และรอการออก
เที่ยวป่า
การนับถือผีตามความเชื่อดั้งเดิม ได้แก่ การนับถือเจ้าพ่อซอแง ซึ่งถือว่าเป็นผู้ปกป้อง
คุ้มครองหมู่บ้าน โดยแต่ละปีชาวบ้านจะมารวมตัวกันนาอาหารและดอกไม่ไปเซ่นไหว้เจ้าพ่อที่ศาล
บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน โดยเชื่อว่าจะทาให้ตนเองและครอบครัวมีความสุข ประสบความสาเร็จในการ
ดาเนินชีวิต
ชาวกะเหรี่ยงบ้านลิ้นช้าง เป็นผู้ที่นับถือธรรมชาติ โดยเชื่อว่ามีผีหรืออานาจศักดิ์สิทธิ์ สิ่ ง
นั้นได้แก่ บริเวณต้นไม่ใหญ่ใต้เขื่อน และบริเวณหินก้อนใหญ่ในห้วยหินเพลิง ซึ่งชาวบ้านจะต้องนา
สิ่งของไปเซ่นไหว้เมื่อได้รับการทักท้องจากหมอดูของหมู่บ้าน
สืบเนื่องจากความเชื่อทั้งศาสนาพุทธและความเชื่อดั้งเดิม เมื่อชาวบ้านเจ็บป่วยหรือมี
ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินชีวิตแล้วแก้ไขไม่ได้ หนทางหนึ่งเพื่อให้ได้คาตอบเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว
คือ การไปหาหมอดู ซึ่งจะมีวิธีการดูให้โดยใช้หญ้าคาในการเสี่ยงทาย คาเสี่ยงทายเป็นการถามถึงการ
ทาผิดต่อหลวงพ่อปู่วัดลิ้นช้าง ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ ที่ก้อนหินในห้วย หรือผีเรือน และเมื่อได้รับคาตอบก็
แก้ไขโดยการไปขอขมา (โครงการชุมชนศึกษาโดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัยศิลปากร วัดลิ้นช้าง
และโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี, ม.ป.ป. : ๓-๔)
สรุปได้ว่า จากทุนทางสังคมของกระเหรี่ยงบ้านลิ้นช้าง ที่มีวัดลิ้นช้าง (สานักปฏิบัติธรรม
ประจาจังหวัดเพชรบุรี แห่งที่ ๑๕ ตามมติ มส. ครั้งที่ ๒/๒๕๕๑) เป็นศูนย์รวมใจ และเป็นศูนย์กลาง
ในการประกอบกิจกรรมทางสังคม ประกอบกับ สภาพสังคมของชาวกะเหรี่ยงเป็นสังคมเกษตรกรรม
เพื่อการเลี้ยงชีพเป็นหลัก และชาวกะเหรี่ยงบ้านลิ้นช้างยังคงรักษาเอกลักษณ์และจุดเด่น เฉพาะตัว
ต่างๆ ไว้ อาทิ การแต่งกาย ลักษณะบ้านเรือน เป็นต้น ทั้งนี้ เพราะชาวบ้านกะเหรี่ยงลิ้นช้างนับถือ
ศาสนาที่ผสมผสานระหว่างการนับถือพระพุทธศาสนาและการนับถือผี ซึ่งดารงอยู่อย่างสอดคล้อง
ประสานกันเป็นวิถีชีวิตของชุมชน เป็นอีกหนึ่งต้นแบบของ “ชุมชนแห่งความสุขแนวพุทธ” ในยุค
ปัจจุบันที่ประยุกต์ใช้ประเพณีท้องถิ่นอันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาและความเชื่อดั้งเดิมเรื่องการ
นับถือผีเป็นเครื่องมือในการป้องกันกระแสโลกาภิวัตน์เชิงลบได้เป็นอย่างดี
บทสรุป
หมู่บ้านกะเหรี่ยงลิ้นช้าง ชุมชนดั้งเดิมของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโพล่/โปว์ (P’wo) ในพื้นที่
อาเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เป็นอีกหนึ่งต้นแบบของ “ชุมชนแห่งความสุขแนวพุทธ” ใน
ยุคปัจจุบันที่ประยุกต์ใช้ประเพณีท้องถิ่นอันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาและความเชื่อดั้งเดิมเรื่อง
การนับถือผีเป็นเครื่องมือในการป้องกันกระแสโลกาภิวัตน์เชิงลบ ซึ่งอาศัยกระบวนการชุมชนที่เริ่มต้น
จากความตระหนักรู้ ร่วมกันระบุปัญหา นาไปสู่การกาหนดนโยบายสาธารณะและปฏิบัติการแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน โดยประเพณีท้องถิ่นอันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาที่สาคัญ ได้แก่ ประเพณีงานเวียน
ศาลา ซึ่งเป็นงานสักการะเจดีย์และต้นโพธิ์ของชาวบ้าน และงานแห่ดอกไม้ ซึ่งเป็นงานช่วงที่ชาวบ้าน
จะจัดช่อดอกไม้และเครื่องตกต่างสวยงามไปสักการะเจดีย์ในบริเวณใกล้ห้วยหินเพลิ ง นอกจากนี้ ยังมี
ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีก่อเจดีย์ทราย ประเพณีกินข้าวห่อกะเหรี่ยง ประเพณีเรียกขวัญขอพร
จากผู้ใหญ่และรอการออกเที่ยวป่า เป็นต้น ดังสรุปเป็นภาพนี้
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วัดลิ้นช้าง/
องค์ความรู้ทางพุทธศาสนา

วิถีวัฒนธรรมและชีวิต
ชาติพันธุ์กระเหรี่ยง

ความร่วมมือของ
สถาบันทางสังคม

กระบวนการชุมชน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ (Community-Based Learning)
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community)
ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice)
กิจกรรมชุมชนแห่งความสุขแนวพุทธ “หมู่บ้านกะเหรี่ยงลิ้นช้าง”
(๑) กิจกรรมจากทุนทางสังคมที่รกั ษาและสืบสาน
(๒) กิจกรรมใหม่ที่สร้างสรรค์จากกระบวนการชุมชน
- ประเพณีงานเวียนศาลา
- โครงการปฏิบตั ิธรรมครอบครัวอบอุ่น
- ประเพณีแห่ดอกไม้
- โครงการรถพระธรรมสูโ่ รงเรียน
- ประเพณีวันสงกรานต์
- โครงการค่ายจิตอาสา
- ประเพณีก่อเจดีย์ทราย
- โครงการค่ายสื่อสร้างสรรค์
- ประเพณีกินข้าวห่อกะเหรีย่ ง
- โครงการเรียนรู้พึ่งพาตนเองกับบ้านดินไทย
- ประเพณีเรียกขวัญ ฯลฯ
- โครงการปลูกต้นไม้ให้แม่-ทาฝายเพื่อพ่อ ฯลฯ

ภาพชุมชนแห่งความสุขแนวพุทธ
ข้อเสนอแนะ
กระแสวัฒนธรรมโลกาภิวัตน์เข้ามามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนหมู่บ้านกะเหรี่ยง
ลิ้นช้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนวัยหนุ่มสาว แม้ในวัยเด็กจะเกิดและเจริญเติบโตภายใต้วิถีชีวิตของ
ชุมชนดั้งเดิม เรียนรู้จากพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ตาม แต่หากทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ร่วมมือกันสรร
สร้างความสุขภายในให้กับคนในชุมชนได้ในลักษณะที่เป็นความสุขที่เกิดขึ้นภายในจิตใจที่ไม่ได้ขึ้นกับ
การมีหรือไม่ปัจจัยภายนอกโดยตรง ผลที่ตามมาคือความเสื่อมสลายทางวัฒนธรรมและการไร้ความสุข
ภายในระดับจิตและปัญญาซึ่งแบ่งออกเป็นความสุขจากการมีอิสรภาพ ความภาคภูมิ ใจ การเข้าถึง
หลักศาสนา (ศีล) ความสงบ (สมาธิ) ความไม่ยึดมั่น (ปัญญา) ดังกล่าวนี้ จาเป็นต้องอาศัยกลไกการ
สนับสนุนจากระบบสังคมเป็นสาคัญ
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