วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 | กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

316

Received: 2019-06-24

Research Articles

Revised: 2019-06-30 Accepted: 2019-07-01

การพัฒนาแผนชุมชนพึ่งตนเองเชิงพุทธในจังหวัดล�ำพูน

The Development of Buddhist Self-Reliant Community Plan
in Lamphun Province
พัลลภ หารุค�ำจา1
เทพประวิณ จันทร์แรง1,
พระมหาสันติราษฎร์ ฌานสนฺต2ิ , พระมหาศรัญย์วัตร์ กิตฺติวชิโร2
Panlob Harukhumja1, Thepprawin Chanraeng1,
Phramaha Santirat Jhānasanti2, Phramaha Saranwat Kittivachiro2

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่1
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา2
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus1
Mahamakut Buddhist University, Lanna Campus2
Corresponding Author E-mail: panlob.har@mcu.ac.th

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาแนวคิดและการถอดบทเรียนการพึ่ง
ตนเองของชุมชนในจังหวัดล�ำพูน 2) เพื่อศึกษาหลักธรรมที่สนับสนุนการพัฒนาแผนชุมชน
3) เพือ่ ศึกษาการพัฒนาแผนชุมชนพึง่ ตนเองเชิงพุทธในจังหวัดล�ำพูน เป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ
ประกอบกับการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก การจัดสนทนากลุ่ม การสังเกต
แบบมีส่วนร่วม น�ำเสนอด้วยกระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์ในเชิงพรรณนา
ผลการศึกษาพบว่า แนวคิดและการถอดบทเรียนการพึ่งตนเองของชุมชนใน
จังหวัดล�ำพูนเป็นเครือ่ งมือในก�ำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชน โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา
คน กลุ่มคน หรือสังคมการบูรณาการ จากการถอดบทเรียนของบ้านแพะต้นยางงาม เป็น
หมูบ่ า้ นทีช่ าวบ้านอยูร่ ว่ มกันแบบพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกันและบ้านป่าเห็วเป็นชุมชนเข้มแข็ง
การพัฒนาต่าง ๆ จะต้องผ่านเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน โดยมีหลักธรรมที่สนับสนุนการ
พัฒนาแผนชุมชนประกอบด้วย ทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน์ 4 ศีล 5 อิทธิบาท 4 และภาวนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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4 รูปแบบการพัฒนาแผนชุมชนพึ่งตนเองตามแนวพุทธวิถีในจังหวัดล�ำพูน แผนชุมชนพึ่ง
ตนเองทางกาย คือ โครงการรูปแบบการจัดการชุมชนสุขภาวะเชิงพุทธบูรณาการแผนชุมชน
พึง่ ตนเองทางศีลคือ โครงการตลาดนัดศีล 5 และหมูบ่ า้ นรักษาศีล 5 แผนชุมชนพึง่ ตนเองทาง
ด้านจิตใจ คือ โครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเพื่อชุมชนแผนชุมชนพึ่งตนเองทางปัญญา คือ
โครงการธรรมะบรรยายทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือน

ค�ำส�ำคัญ: การพัฒนา; แผนชุมชนพึ่งตนเอง
Abstract

The Research objectives of the study were : 1. to study the
concepts and the removal of self-reliance lessons in the community in
Lamphun Province 2. to study the principles that support the development
of community plans 3. to propose a model for the developing self-reliant
community plans along the Buddhist principles in Lamphun Province was
a qualitative research studied together with data collection with in-depth
interviews Group discussion Participatory observation and presented in a
descriptive analysis and synthesis process.
The results of the study showed that the concepts and the removal
of self-reliance lessons in the community in Lamphun Province Community
plan as a tool in determining the direction of community development with the
goal of human development, people group or integration society Removing the
lesson of Ban Goat Ton Yang Ngam Is a village in which villagers live together
in a way that is dependent on each other. And Ban Pa He Being a strong
community, various developments must go through the community meeting
stage. Principles that support the development of community plans include
Thitthamamikattha 4, Silả 5, Iddhipada 4 and Pawanả 4 Develop a self-reliant
community plan based on the Buddhist way in Lamphun province. The physical
self-community plan was a Buddhist integrated community management
model. The community plan for self-discipline was the 5 Silả market program
and the village preserving 5 Silả. The community plan was self-reliant. The
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mind was a meditation practice for the community. Intellectual self-reliance
community plan was a Dharma lecture program every 2nd Saturday of the
month.

Keywords: The Development; Self-Reliant Community Plan
บทน�ำ

สถานการณ์ ป ั จ จุ บั น ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม การเมื อ ง และเทคโนโลยี ไ ด้
เปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็วเนือ่ งมาจากปัจจัยภายในประเทศ เช่น การเพิม่ ขึน้ ของประชากร
ลักษณะของอาชีพที่มีการเปลี่ยนแปลง การย้ายถิ่นฐาน แนวโน้มของสังคมโลกเปิดให้มีการ
ค้าขายและมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ อย่างใกล้ชิด และไร้พรมแดน อาจ
จะเรียกได้ว่าเป็นยุคแห่งโลกาภิวัตน์ การติดต่อสื่อสาร การเดินทาง การขนส่งสินค้าตลอด
จนความสะดวกในเรื่องต่าง ๆ อันเป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สมาน รังสิโยกฤษฏ์, 2546: 5)
ปัจจุบันประเทศไทยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยึด
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน คนเป็นศูนย์กลาง สร้างสมดุลการ
พัฒนาในทุกมิติ รวมถึงเครือข่ายภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน มีการขับ
เคลือ่ นแผนพัฒนาฯ สูก่ ารปฏิบตั ติ งั้ แต่นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผน
ของหน่วยงานภาครัฐส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค ท้องถิน่ ชุมชน ตลอดจนแผนของภาคีการพัฒนา
ต่างๆ (ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558: ค�ำน�ำ) การจัด
ท�ำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแนวทางพัฒนา
ภาค ควบคู่กับการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนทั้งในระดับชุมชน ท้อง
ถิ่นและอ�ำเภอ เพื่อวิเคราะห์ก�ำหนดเป็นประเด็นการพัฒนาในแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด และสามารถด�ำเนินการพัฒนาที่ตรงกับความต้องการของประชาชน โดยชุมชนจะมี
แผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน
แนวคิดทีส่ ำ� คัญในการจัดท�ำแผนพัฒนาชุมชน จะมุง่ หวังให้ชาวบ้านในหมูบ่ า้ น
และชุมชน จัดท�ำแผนชุมชนเพือ่ พัฒนาหมูบ่ า้ นและชุมชนของตนเอง มีแนวคิดหลักการและ
ความเชือ่ ในหลายๆ ด้าน เช่น 1) แนวคิดจากปรัชญาพัฒนาชุมชน ซึง่ เป็นสากลทีบ่ อกว่าชาว
บ้านมีศกั ยภาพ สามารถพัฒนาตนเองได้ถา้ ให้โอกาส และการพัฒนาต้องเริม่ ต้นทีช่ าวบ้าน 2)
แนวคิดจากหลักการพัฒนาชุมชน คือ การมีสว่ นร่วม การพึง่ ตนเอง การช่วยเหลือซึง่ กันและ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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กัน และการรับผิดชอบต่อชุมชนของตนเอง 3) แนวคิดในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง คือการ
ให้ชุมชนได้มีกระบวนการในการจัดการชุมชนมีการเรียนรู้ร่วมกันในกระบวนการชุมชน 4)
แนวคิดในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง คือ การสร้างพลังชุมชน ใช้พลังชุมชน ในการพัฒนา
ชุมชน และ 5) แนวคิดที่ว่าไม่มีใครรู้ปัญหาชุมชนเท่าคนในชุมชน
กล่าวได้ว่า หลักการพึ่งตนเอง เป็นหลักการที่มีการกล่าวถึงและน�ำมาใช้ในการ
พัฒนาสังคมอย่างแพร่หลายมากในสังคมปัจจุบัน การพึ่งตนเองเป็นแนวทางการพัฒนา
อย่างหนึ่ง ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากความเข้าใจในธรรมชาติของคน ในฐานะที่เป็นมนุษย์ อย่าง
น้อยทีส่ ดุ ก็ยอ่ มมีพลังสติปญ
ั ญา พลังความสามารถทีอ่ ยูบ่ นพืน้ ฐานทางธรรมชาติ และสาเหตุ
ที่ช่วยตนเองไม่ได้ก็เพราะถูกปิดกั้นโอกาสในการที่จะพัฒนาตนเองจากปัจจัยสิ่งแวดล้อม
ครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สามารถก�ำหนดเป้าหมายและการตัดสินใจของตนเอง
ได้ ยืนอยูบ่ นความสามารถของตนเองได้ สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทีม่ อี ยูไ่ ด้ และมี
ความสามารถทีจ่ ะพึง่ ตนเอง การพัฒนาหรือการสร้างทีพ่ งึ่ ตนเองต้องเริม่ ต้นจากตนเองเพือ่
สร้างสภาพแวดล้อมทีด่ ี ซึง่ รูปแบบนีไ้ ด้เกิดขึน้ มาตัง้ แต่สมัยพุทธกาลทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสสอน
ในนาถสูตร (พระไตรปิฎก ภาษาไทย ข้อ 24 18 : 34-38) พระพุทธเจ้าได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้ง
หลายมาประชุมพร้อมกันแล้วทรงตรัสว่า “ภิกษุทงั้ หลาย เธอทัง้ หลายจงเป็นผูม้ ที พ่ี งึ่ อยูเ่ ถิด
อย่าเป็นผู้ไม่มีที่พึ่งอยู่เลย บุคคล ผู้ไม่มีที่พึ่งย่อมอยู่เป็นทุกข์”
การสร้างแผนพัฒนาชุมชนพึง่ ตนเอง หมายถึง การพัฒนาชีวติ ของบุคคลทีส่ ามารถ
ด�ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเหมาะสม ไม่เป็นภาระและไม่ก่อให้เกิดปัญหาให้แก่
สังคม เป็นชีวิตที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสามารถด�ำเนินชีวิตที่ชอบธรรม
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ค่านิยมของสังคม สามารถแก้ไขปัญหา ตลอดจนการแสวงหา
สิ่งที่ตนปรารถนาให้ได้มาอย่างถูกต้อง ภายใต้เครื่องมือและทรัพยากรที่มีอยู่ โดยมีจุดเน้น
ของคุณภาพชีวิตเป็น 3 ประเด็นได้แก่ 1) ด้านร่างกาย 2) ด้านจิตใจ 3) ด้านสังคม (ชยาภ
รณ์ ชื่นรุ่งโรจน์, 2537: 7-9) ซึ่งสอดคล้องกับค�ำสอนในพระพุทธศาสนาตามหลักภาวนา
4 (พระไตรปิฎก ภาษาไทย ข้อ 22 79: 121) หมายถึง การเจริญ การท�ำให้เป็นให้มีขึ้น การ
ฝึกอบรม การพัฒนา 1) กายภาวนา การเจริญกาย, พัฒนากาย, การฝึกอบรมกาย ให้รู้จัก
ติดต่อเกีย่ วข้องกับสิง่ ทัง้ หลายภายนอกทางอินทรียท์ งั้ ห้าด้วยดี และปฏิบตั ติ อ่ สิง่ เหล่านัน้ ใน
ทางที่เป็นคุณ มิให้เกิดโทษ ให้กุศลธรรมงอกงาม ให้อกุศลธรรมเสื่อมสูญ, การพัฒนาความ
สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 2) สีลภาวนา การเจริญศีล, พัฒนาความประพฤติ, การ
ฝึกอบรมศีล ให้ตั้งอยู่ในระเบียบวินัย ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเดือดร้อนเสียหาย อยู่ร่วม
กับผู้อื่นได้ด้วยดี เกื้อกูลแก่กัน 3) จิตภาวนา การเจริญจิต, พัฒนาจิต, การฝึกอบรมจิตใจ ให้
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus
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เข้มแข็งมัน่ คงเจริญงอกงามด้วยคุณธรรมทัง้ หลาย เช่น มีเมตตากรุณา ขยันหมัน่ เพียร อดทนมี
สมาธิ และสดชืน่ เบิกบาน เป็นสุขผ่องใส เป็นต้น 4) ปัญญาภาวนา (การเจริญปัญญา, พัฒนา
ปัญญา, การฝึกอบรมปัญญา ให้รเู้ ข้าใจสิง่ ทัง้ หลายตามเป็นจริง รูเ้ ท่าทันเห็นโลกและชีวติ ตาม
สภาวะ สามารถท�ำจิตใจให้เป็นอิสระ ท�ำตนให้บริสทุ ธิจ์ ากกิเลสและปลอดพ้นจากความทุกข์
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญา)
พื้นที่ชุมชนในจังหวัดล�ำพูนมีหมู่บ้านและชุมชนแห่งการพัฒนาหลายพื้นที่ด้วย
กัน การบริหารจัดการชุมชนจะมุ่งสู่ความเป็นหมู่บ้านวิถีพุทธ น�ำหลักการเชิงพุทธมาเป็น
แนวทางในการพัฒนาหมู่บ้าน อาทิเช่น บ้านแพะต้นยางงาม หมู่ที่ 11 ต�ำบลบ้านธิ อ�ำเภอ
บ้านธิ จังหวัดล�ำพูน บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 5 ต�ำบลอุโมงค์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพูน เป็นพื้นที่
ที่จะท�ำการวิจัย ซึ่งเป็นตัวอย่างชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเอง ได้มีการขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบ
ด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการจัดท�ำแผนพัฒนาชุมชนเป็นไปอย่างระบบ มีกระบวนการ
จัดท�ำแผนชุมชน และได้รับการน�ำไปใช้ประโยชน์จากส่วนท้องถิ่น มีกระบวนการในการ
จัดเวทีสร้างความเข้าใจเรื่องแผนชุมชน การรวบรวมข้อมูลระดับชุมชน การวิเคราะห์ การ
จัดท�ำแผนระดับหมู่บ้าน ระดับต�ำบล และการสรุปบทเรียนอย่างเป็นระบบ ซึ่งผู้วิจัยพบ
ว่าประเด็นด้านแผนพัฒนาชุมชน ยังขาดความเชื่อมโยงในการน�ำหลักการเชิงพุทธมาปรับ
ใช้ในการพัฒนาชุมชนอย่างจริงจัง จึงมีความสนใจที่จะถ่ายทอดและน�ำเสนอแผนพัฒนา
ชุมชน ว่าจะสอดคล้องกับวิถชี วี ติ ของชุมชนได้อย่างไร และค้นหารูปแบบหรือแนวทางพัฒนา
โครงการกิจกรรมที่จะให้ชุมชนน�ำหลักค�ำสอนของพระพุทธศาสนามาใช้ได้จริง เพื่อให้เกิด
ความสมบูรณ์แบบในกระบวนการพัฒนาและส่งเสริมวิถีชีวิตให้มีแนวทางการสร้างแผน
พัฒนาชุมชนได้อย่างแท้จริง จากขัน้ พืน้ ฐานไปถึงขัน้ สูงสุด ในมิตแิ ละองค์ความรูต้ ามแนวทาง
พระพุทธศาสนา

วัตถุประสงค์
ล�ำพูน

1) เพื่อศึกษาแนวคิดและการถอดบทเรียนการพึ่งตนเองของชุมชนในจังหวัด
2) เพื่อศึกษาหลักธรรมที่สนับสนุนการพัฒนาแผนชุมชน
3) เพื่อศึกษาการพัฒนาแผนชุมชนพึ่งตนเองเชิงพุทธในจังหวัดล�ำพูน

ระเบียบวิธีวิจัย

ขอบเขตของโครงการวิจัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาชุมชนหลักการ
และพัฒนาแผนชุมชนพึ่งตนเอง การถอดบทเรียนชุมชน การสร้างความเข้มแข็งทางสังคม
และวัฒนธรรม และแนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน
2. ขอบเขตด้านข้อมูล
ข้อมูลขั้นปฐมภูมิ (Primary Data) โดยศึกษารวบรวมข้อมูลจากพระไตรปิฎก
ภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช 2539 และศึกษารวบรวมข้อมูล ที่
เกีย่ วข้องกับหลักพุทธวิถใี นการพัฒนาชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน และการสร้างแผนพัฒนา
ชุมชนจังหวัดล�ำพูน
ข้ อ มู ล ขั้ น ทุ ติ ย ภู มิ (Secondary Data) โดยศึ ก ษาอรรถกถา และเอกสาร
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ป รากฏในคั ม ภี ร ์ พ ระพุ ท ธศาสนา เอกสารทางวิ ช าการ รายงานการวิ จั ย
วิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวข้องและศึกษาข้อมูลพื้นฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแผนชุมชน หลักการ
พัฒนาชุมชน ส�ำรวจเอกสารผลการด�ำเนินงานของการพัฒนาชุมชนและศึกษาข้อมูลพื้น
ฐานของชุมชนด้วยวิธีต่างๆ เช่นศึกษาโดยการสนทนาแบบไม่เป็นทางการ กับผูส้ งู อายุ และ
ประชาชนในชุมชนหรือการมีส่วนร่วม การสังเกตกิจกรรมของชุมชน การสัมมนากลุ่มย่อย
แล้วน�ำมาสังเคราะห์รวบรวมเป็นข้อมูล
3. ขอบเขตด้านพื้นที่
พืน้ ทีท่ ำ� การศึกษาวิจยั คือ ชุมชนในจังหวัดล�ำพูน 2 หมูบ่ า้ น คือ 1) บ้านแพะต้น
ยางงาม หมูท่ ี่ 11 ต�ำบลบ้านธิ อ�ำเภอบ้านธิ จังหวัดล�ำพูน และ 2) บ้านป่าเห็ว หมูท่ ี่ 5 ต�ำบล
อุโมงค์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพูน
วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และโดย
การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) รวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูลจาก
เอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกตการณ์การจัดสนทนากลุม่ ย่อยและประมวลผลข้อมูลแต่ละ
ด้านเขียนเป็นรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษา ชาวบ้านทีอ่ าศัยใน ๒ หมูบ่ า้ น คือ บ้านแพะต้นยางงาม
และบ้านป่าเห็ว จังหวัดล�ำพูน จ�ำนวน 20 คน ซึง่ มีชมุ ชนหมูบ่ า้ นตัวอย่างทีม่ กี ารขับเคลือ่ นเรือ่ ง
แผนชุมชนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอนกระบวนการจัดท�ำแผนชุมชน และเป็นตัวอย่างชุมชน
ที่การด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล แยกออกเป็น 2 กลุ่ม
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus

322

วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 | กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

คือ 1) กลุม่ ประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ที่ 2) กลุม่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ (Key Informant) พระสงฆ์
ครู ผูใ้ หญ่บา้ น คณะกรรมการหมูบ่ า้ น กลุม่ อาชีพ ผูท้ รงคุณวุฒิ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นชุมชน ชุมชนละ
10 คน พืน้ ทีท่ ใี่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) บ้านแพะต้นยางงาม หมูท่ ี่ 11 ต�ำบลบ้านธิ อ�ำเภอบ้านธิ
จังหวัดล�ำพูน และ 2) บ้านป่าเห็ว หมูท่ ี่ 5 ต�ำบลอุโมงค์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำพูน
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้เครือ่ งมือในการวิจยั ทัง้ หมด 2 รูปแบบ โดยมีขนั้ ตอนการสร้างและการ
หาคุณภาพได้ดงั นี้ ผูว้ จิ ยั ได้สร้างแบบสัมภาษณ์ (In – Depth Interview) แบบสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม(Participatory Observation) และจัดสนทนากลุ่มย่อย (Focus group)
3. การตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย
การสร้างเครือ่ งมือในการศึกษาครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การหาความเทีย่ งตรงของเนือ้ หา
(Content Validity) โดยการน�ำแบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสังเกตแบบมีสว่ นร่วม ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้สร้าง
ขึน้ ได้นำ� ไปปรึกษากับคณะกรรมการทีป่ รึกษาดุษฎีนพิ นธ์ ผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะด้าน แก้ไขตามข้อ
เสนอแนะ และน�ำไปใช้ในพืน้ ทีว่ จิ ยั
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่ 2 ขั้น ดังนี้
ขั้นที่ 1 รวบรวมจากเอกสาร ปฐมภูมิ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับชุมชน รวม
ทั้งจากเอกสาร และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
ขั้นที่ 2 รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก แบบสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม และแบบสนทนากลุ่มย่อยที่ใช้ในการศึกษา ดังนี้
1) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In – Depth Interview) เพื่อศึกษาวิถีการด�ำเนินชีวิต
ในชุมชน ประเพณีความเชื่อ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน วิถีชุมชน
ความสัมพันธ์ของคนในหมูบ่ า้ น การยอมรับ กฎ ระเบียบ วิธปี ฏิบตั ขิ องคนในหมูบ่ า้ น การรับ
รู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน การน�ำหลักค�ำสอนของพระพุทธศาสนาเข้ามามีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหา การพัฒนาจิตใจ สังคม ส่วนรวม โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
2) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participatory Observation) ผู้วิจัยสังเกต
พฤติกรรมวิถชี วี ติ ของประชาชนในชุมชน ทัง้ ปรากฏการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในวิถกี ารเรียนรูข้ องชุมชน
โดยผูว้ จิ ยั ได้เข้าพักอาศัยภายในชุมชนในช่วงการเก็บข้อมูลสังเกตและเข้าร่วมในกิจกรรมของ
ชุมชน เช่น ในเรือ่ งของการท�ำมาหากิน การประกอบอาชีพ การร่วมในพิธกี รรมตามประเพณี
ของชุมชน
3) การสนทนากลุ่มย่อย (Focus group) ผู้วิจัยใช้การสนทนากลุ่มย่อยเป็นเวที
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ชุมชน ภายใต้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคนในชุมชน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่น�ำมาเป็น
แนวทางการพัฒนาชุมชน การเก็บรวบรวมข้อมูลจึงเป็นไปด้วยการวิเคราะห์และสังเคราะห์
ข้อมูลที่สมบูรณ์
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้กระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการตีความข้อมูลแบบอุปนัย
(Analytic Induction) คือ การตีความสร้างข้อสรุปข้อมูลรูปธรรม หรือ ปรากฏการณ์ทไี่ ด้จาก
การสัมภาษณ์ สังเกต และสนทนากลุม่ ย่อย เพือ่ วิเคราะห์แนวคิดและปรากฏการณ์ของการ
พัฒนาชุมชนโดยใช้หมูบ่ า้ นเป็นฐาน โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา
5. ขั้นตอนการศึกษาวิจัย
1) แนวคิดและการถอดบทเรียนชุมชน ผูว้ จิ ยั ได้คดั เลือกหมูบ่ า้ นทีเ่ ก็บรวบรวม
ข้อมูล โดยคัดเลือกจากการเป็นหมูบ่ า้ นพัฒนาชุมชนดีเด่น เป็นหมูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด
ล�ำพูนเป็นหมูบ่ า้ นทีม่ ผี นู้ ำ� แกนน�ำและประชาชนในหมูบ่ า้ นมีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชน มี
การถอดบทเรียนชุมชนโดยชุมชนและหน่วยงานราชการในพืน้ ที่ เข้าไปสืบค้น สอบถามผูน้ ำ�
กลุม่ องค์กรภายในชุมชน ผูว้ จิ ยั ได้นำ� มาวิเคราะห์ ปรับปรุง และสอบถามข้อมูลเพิม่ เติม โดยใช้
กระบวนการหรือเทคนิคการถอดบทเรียนชุมชนในการวิเคราะห์ขอ้ มูลวิจยั
2) หลักธรรมทีส่ นับสนุนการพัฒนาแผนชุมชนพึง่ ตนเอง ผูว้ จิ ยั จะศึกษาจาก
เอกสาร คัมภีรพ์ ระไตรปิฎก โดยน�ำมาแบ่งเป็นหมวดหมู่ เป็นหลักธรรมทีส่ นับสนุนการพึง่ ตนเอง
ของชุมชน
3) การพัฒนาแผนชุมชนพึ่งตนเองเชิงพุทธในจังหวัดล�ำพูน ผู้วิจัยได้ใช้แบบ
สัมภาษณ์ และสอบถามชุมชนได้มแี นวทางการพัฒนาแผนชุมชนพึง่ ตนเองเชิงพุทธเป็นอย่างไร
พอได้ประเด็นนีแ้ ล้ว จะน�ำผลมาจัดท�ำเวทีสนทนากลุม่ ย่อย (Focus group) โดยมีผรู้ ู้ นักวิชาการ
ผูน้ ำ� ชุมชน ผูน้ ำ� ทางศาสนา และนักพัฒนาชุมชนเข้าร่วมเวที แล้วน�ำองค์ความรูท้ ไ่ี ด้จากเวทีมา
สังเคราะห์เป็นเป็นแนวทางการพัฒนาแผนชุมชนพึง่ ตนเองเชิงพุทธทีส่ อดคล้องกับบริบทชุมชน
ในพืน้ ทีว่ จิ ยั

ผลการวิจัย

1. แนวคิ ด และการถอดบทเรี ย นการพึ่ ง ตนเองของชุ ม ชนในจั ง หวั ด ล� ำ พู น
การพัฒนาชุมชนมุ่งเป้าหมายให้ประชาชนให้มีความแข็งแรงพอที่จะด�ำรงชีวิตต่อไป และ
สามารถพึ่งตนเองได้ในที่สุด การประกอบอาชีพและตั้งตัวให้มีความพอกินพอใช้ ผู้มีอาชีพ
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และฐานะเพียงพอทีจ่ ะพึง่ พาตนเองได้ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มีวสิ ยั
ทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ได้จัดท�ำขึ้นในช่วงเวลา
ของการปฏิรูปประเทศ ท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเชื่อม
โยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยได้น้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญา
น�ำทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่อง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล�ำพูน ยุทธศาสตร์
ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองเกษตรสีเขียว ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองจุดหมายปลายทางแห่ง
การท่องเทีย่ วเชิงประสบการณ์การวัฒนธรรม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสูเ่ มือง
คุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่เมืองนิเวศน์แผนยุทธศาสตร์องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ในเขตจังหวัดล�ำพูน ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเพิม่ ขีด
ความสามารถประชาชนบนรากฐานทุนทางวัฒนธรรมชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภูมินิเวศน์วัฒนธรรมและอารยสถาปัตย์ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
วัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจชุมชนสร้างสรรค์ การพัฒนาแผนชุมชนจะต้องอาศัยทฤษฎีศักยภาพ
การพัฒนาและการแพร่กระจาย เป็นทฤษฎีพฒ
ั นาสังคมทีป่ ระกอบไปด้วย 2 ส่วนส�ำคัญ คือ
ศักยภาพการพัฒนา และการแพร่กระจายนวัตกรรม ทฤษฎีการพึ่งตนเองของชุมชนชนบท
การพึ่งพาตนเอง คือ ความมีอิสระที่จะก�ำหนดเป้าหมายของตนพร้อมกับตระหนักว่าเป้า
หมายจะบรรลุได้ด้วยความพยายามและพละก�ำลังของตนเอง รวมทั้งปัจจัยทางเศรษฐกิจ
อื่นๆ ด้วย ทฤษฎีบูรณาการการประสานเนื้อหา หลักการ กิจกรรม การฝึก ฯลฯ เข้าเป็น
หน่วยเดียวกัน บูรณาการ คือ ท�ำให้เกิดองค์รวมองค์ประกอบทั้งหลายที่เกี่ยวข้องจะต้อง
มาประสานกันครบองค์ มีลักษณะอีกอย่างหนึ่ง คือ การมีดุลยภาพทฤษฏีเกี่ยวกับคุณภาพ
ชีวิต การมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกาย จิตใจ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
และวัฒนธรรมพลังบวร (บ้าน วัด ราชการ) จึงเป็นพลังส�ำคัญในสังคมทีจ่ ะสามารถน�ำมาเป็น
กลไกในการพัฒนาและสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ก่อให้เกิดกระบวนการสร้างสังคมคุณธรรม
อย่างยั่งยืน แนวคิดการพึ่งตนเองที่พึ่งทางกายได้แก่ปัจจัย 4 ที่พึ่งทางใจเป็นที่พึ่งทางใจการ
พัฒนาตน เป็นการเรียนรู้และการปฏิบัติเพื่อไปสู่ความพอดี หรือการมีดุลยภาพของชีวิต มี
ความสัมพันธ์อนั กลมกลืนระหว่างการด�ำเนินชีวติ ของบุคคลกับสภาพแวดล้อมแนวคิด ทฤษฎี
และปรัชญาการพัฒนาชุมชน คือ การเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบของชุมชนจากสภาพที่เป็น
จริงอยู่ไปสู่เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้กล่าว คือ เป็นการจูงใจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
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ชุมชน เพือ่ เปลีย่ นแปลงสภาพของส่วนประกอบต่างๆ ในชุมชน โดยยึดแนวทางประชาชนมี
ส่วนร่วม การถอดบทเรียนการพึง่ ตนเองของชุมชนในจังหวัดล�ำพูน บ้านแพะต้นยางงาม หมูท่ ี่
11 เป็นหมูบ่ า้ นทีช่ าวบ้านอยูร่ ว่ มกันแบบพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกันมีนำ�้ ใจเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ อยู่
กันแบบญาติพี่น้อง มีการร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวในครัวเรือนและที่สาธารณะต่างๆ เพื่อ
สร้างความอุดมสมบูรณ์ ลดรายจ่ายในครัวเรือน การท�ำงานจะท�ำกันในรูปแบบของกลุ่ม
ร่วมแรงร่วมใจกันท�ำงานปรากฏให้เห็นอยูท่ วั่ ไปในหมูบ่ า้ น การพัฒนาชุมชนบ้านป่าเห็ว หมู่
ที่ 5 เป็นชุมชนเข้มแข็ง จัดการตนเอง มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในแต่ละด้าน ที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน จากการผ่านเวทีประชุมประชาคมหมูบ่ า้ น เวทีประชุมประชาคม
ต�ำบล ซึง่ ผ่านกระบวนการพูดคุยรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในทีป่ ระชุมแล้ว
น�ำมาปรับประยุกต์ใช้ในแผนชุมชน
2. หลักธรรมที่สนับสนุนการพัฒนาแผนชุมชนพึ่งตนเอง
หลักธรรมทีส่ นับสนุนการพัฒนาแผนชุมชน ทิฏฐธัมมิกตั ถะประโยชน์ 4 อุฎฐาน
สัมปทา หมายถึง มีความขยันหมั่นเพียร อารักขสัมปทา หมายถึง รู้จักเก็บรักษาทรัพย์ที่หา
มาได้ พละ 4 หลักธรรมทีท่ ำ� ให้เกิดพลัง ปัญญาพละ ก�ำลังคือปัญญา วิรยิ พละ ก�ำลัง คือความ
เพียร อนวัชชพละ ก�ำลัง คือการกระท�ำอันไม่มโี ทษ สังคหพละ ก�ำลัง คือการสงเคราะห์ อิทธิ
บาท 4 คือ คุณเครื่องให้ถึงความส�ำเร็จ คุณธรรมที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย 1.
ฉันทะ ความพอใจ คือ ความต้องการที่จะท�ำ ใฝ่ใจรักจะท�ำสิ่งนั้นอยู่เสมอ และปรารถนาจะ
ท�ำให้ได้ผลดียงิ่ ๆขึน้ ไป 2. วิรยิ ะ ความเพียร คือขยันหมัน่ ประกอบสิง่ นัน้ ด้วยความพยายาม
เข้มแข็ง อดทน เอาธุระไม่ท้อ 3. จิตตะ ความคิด คือตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท�ำและท�ำสิ่งนั้นด้วย
ความคิด เอาจิตฝักใฝ่ ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป 4. วิมังสา ความไตร่ตรองหรือ
ทดลอง คือ หมัน่ ใช้ปญ
ั ญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิง่ หย่อน
ในสิง่ ทีท่ ำ� นัน้ มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธแี ก้ไขปรับปรุง การพัฒนาเป็นไปตามหลักภาวนา
4 หมายถึง กายภาวนา พัฒนากาย สีลภาวนา พัฒนาความประพฤติ จิตตภาวนา พัฒนาจิต
ปัญญาภาวนา พัฒนาปัญญา ซึ่งชุมชนทั้ง 2 ชุมชนได้น�ำมาปรับประยุกต์ใช้การพัฒนาแผน
ชุมชน พัฒนาชุมชนให้มีความยั่งยืน มั่นคง คนในชุมชนมีความขยันหมั่นเพียรในการท�ำงาน
ร่วมแรงร่วมใจสร้างพลังในการรวมกลุ่มกันท�ำงาน มีความตั้งใจในการท�ำงานทุกอย่างให้
ประสบผลส�ำเร็จ โดยยึดหลักภาวนา 4
3. การพัฒนาแผนชุมชนพึ่งตนเองเชิงพุทธในจังหวัดล�ำพูน
การพัฒนาแผนชุมชน หมายถึง แผนปฏิบัติการที่คนในชุมชนมีส่วนร่วมคิดร่วม
ท�ำตั้งแต่ต้น เพื่อแก้ไขปัญหาชุมชนของตนเอง และทุกคนในชุมชนร่วมรับประโยชน์ที่เกิด
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus

326

วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 | กรกฎาคม - ธันวาคม 2562

ขึน้ กระบวนการในการจัดท�ำแผนชุมชน มีการเตรียมการ มีการเตรียมความพร้อมชุมชน จัด
ประชาคมหมูบ่ า้ นโดยผูน้ ำ� ชุมชน การจัดท�ำแผนชุมชน ประกอบด้วย การวิเคราะห์ขอ้ มูล การ
ส�ำรวจปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยเก็บรวบรวมข้อมูลชุมชน แผนพัฒนาชุมชน
หมู่ที่ 5 บ้านป่าเห็ว ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ล�ำพูน และหมู่ที่ 11 บ้านแพะต้นยางงาม ต.บ้าน
ธิ อ.บ้านธิ จ.ล�ำพูน ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ ศักยภาพหมู่บ้าน ประเด็นยุทธศาสตร์
เพื่อการพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชนพึ่งตนเองทางกาย คือ โครงการรูปแบบการจัดการชุมชน
สุขภาวะเชิงพุทธบูรณาการ การบู ร ณาการหลั ก พุ ท ธจิ ต วิ ท ยากั บ ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ใน
การส่งเสริมสุขภาวะองค์รวมของครอบครัวและสังคม พระเยีย่ มไข้เยียวยาด้วยแนวพุทธ
ออกก�ำลังกายวิถพี ทุ ธมหกรรมกีฬามหามงคล ชุมชนคุณธรรมพลังบวร ศรัทธาประชาชนวัด
บ้านและโรงเรียนแผนชุมชนพึง่ ตนเองทางศีล คือ โครงการตลาดนัดศีล 5 และหมูบ่ า้ นรักษา
ศีล 5 ส่งเสริมครอบครัวศีล 5 (สะอาด สว่าง สงบ) สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรม
พระพุทธศาสนา ลดเหล้าเข้าพรรษา คุม้ ชุมชนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง แผนชุมชนพึง่ ตนเอง
ทางด้านจิตใจ คือ โครงการปฏิบตั ธิ รรมกรรมฐานเพือ่ ชุมชน ส่งเสริมพัฒนาการด้านอารมณ์
จิตใจชาวพุทธในชุมชน สุขภาพจิตดีชีวีมีสุข สวดมนต์สัญจร เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า ยกวัดให้
บ้าน แผนชุมชนพึ่งตนเองทางปัญญา คือโครงการธรรมะบรรยายทุกวันเสาร์ที่ 2 ของเดือน
ฟังเทศน์ยามเช้าทุกวันอาทิตย์ผา่ นเสียงตามสายน้อมน�ำพระธรรมค�ำสอนตามหลักพุทธวจน
สู่ครอบครัวและชุมชน ต้นกล้าคุณธรรมและส่งเสริมค่านิยมไทย 12 ประการเข้าวัดฟังธรรม
ในวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา
การสร้างแผนชุมชนพึ่งตนเองเชิงพุทธมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์ เป็นการด�ำเนิน
ไปอย่างบูรณาการอาศัยซึ่งกันและกันในมิติแห่งการพัฒนา สรุปออกมาเป็นองค์ความรู้และ
ได้แนวทางการพัฒนาแผนชุมชนเชิงพุทธ ดังนี้
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แนวทางการสร้างแผนชุมชนพึ่งตนเองเชิงพุทธ

พันธกิจ

ตำ�บลอุโมงค์ “เมืองของคนสุขภาพดี ทุกภาคีมีส่วนร่วม ศูนย์รวมแห่งภูมิปัญญา”
ตำ�บลบ้านธิ “ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถีความพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรมท้อง
ถิ่น”
โครงการ/กิจกรรมแผนชุมชนที่ตอบสนองตามประเด็นยุทธศาสตร์ตามหลักวิถีพุทธ

ศักยภาพหมู่บ้าน

ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อการ
พัฒนาหมู่บ้าน

1.การพัฒนาหมู่บ้าน
2.การจัดการสิ่งแวดล้อม

การพัฒนาทางศีล

1. โครงการรูปแบบการจัดการชุมชนสุข
ภาวะเชิงพุทธบูรณาการ
2. โครงการบูรณาการหลักพุทธ
จิตวิทยากับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่ง
เสริมสุขภาวะองค์รวมของครอบครัว
และสังคม
3. โครงการพระเยี่ยมไข้เยียวยาด้วย
แนวพุทธ
4. โครงการออกกำ�ลังกายวิถีพุทธ
มหกรรมกีฬามหามงคล
5. โครงการชุมชนคุณธรรมพลังบวร
ศรัทธาประชาชนวัด บ้านและโรงเรืยน

1. โครงการตลาดนัดศีล 5 และ
หมู่บ้านรักษาศีล 5
2. โครงการส่งเสริมครอบครัว
ศีล 5 (สะอาด สว่าง สงบ)
3. โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน
ทางสังคม ในมิติวัฒนธรรม
พระพุทธศาสนา
4. โครงการลดเหล้าเข้าพรรษา
5. โครงการคุ้มชุมชนแผ่นดิน
ธรรมแผ่นดินทอง

การพัฒนาทางจิตใจ

การพัฒนาทางปัญญา

1.โครงการปฏิบัติธรรมกรรมฐานเพื่อ
ชุมชน
2.โครงการส่งเสริมพัฒนาการด้าน
อารมณ์– จิตใจชาวพุทธในชุมชน
3.โครงการสุขภาพจิตดีชีวีมีสุข
4.โครงการสวดมนต์สัญจร/เข้าเฝ้า
พระพุทธเจ้า
5.โครงการยกวัดให้บ้าน
ทางสายกลาง

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตแห่ง
การเรียนรู้คู่คุณธรรม
4. การพัฒนาเศรษฐกิจบน
พื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
5. การปกครอง และรักษา
ความสงบเรียบร้อย
6. การอนุรักษ์ ถ่ายทอด และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

การพัฒนาทางกาย

ความรู้/คุณธรรม

วิสัยทัศน์

1.โครงการธรรมะบรรยายทุก
วันเสาร์ที่ 2 ของเดือน
2. โครงการฟังเทศน์ยามเช้าทุก
วันอาทิตย์ผ่านเสียงตามสาย
3.โครงการน้อมนำ�พระธรรม
คำ�สอนตามหลักพุทธวจนสู่
ครอบครัวและชุมชน
4.โครงการต้นกล้าคุณธรรม
และส่งเสริมค่านิยมไทย 12
ประการ
5. โครงการเข้าวัดฟังธรรมใน
วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา วัน
เข้าพรรษา วันออกพรรษา
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อภิปรายผล

การพัฒนาตนเองและสังคมตามหลักทางพระพุทธศาสนา ผู้ที่จะได้รับผลจะ
ต้องน้อมน�ำหลักธรรมะทีอ่ งค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะน�ำมาปฏิบตั ฝิ กึ ฝนอบรมตนเอง
เป็นการประกอบเหตุแห่งความเจริญก้าวหน้าทัง้ ทางกาย วาจา ใจ ทัง้ ระดับเบือ้ งต้น ท่ามกลาง
และเบื้องสูง ท�ำให้เกิดสติและปัญญา สามารถหลีกเลี่ยงเหตุแห่งความเสื่อมทั้งหลาย จึงส่ง
ผลให้ชวี ติ ประสบความสุขความเจริญก้าวหน้า การสร้างแผนชุมชนพึง่ ตนเองเป็น 4 ด้าน คือ
1) กายภาวนา การเจริญกาย, พัฒนากาย, การฝึกอบรมกาย 2) สีลภาวนา การเจริญศีล, พัฒนา
ความประพฤติ, การฝึกอบรมศีล 3) จิตภาวนา การเจริญจิต, พัฒนาจิต, การฝึกอบรมจิตใจ
4) ปัญญาภาวนา การเจริญปัญญา, พัฒนาปัญญา, การฝึกอบรมปัญญา คนในชุมชนมีลกั ษณะ
ทีพ่ งึ่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน ท�ำให้การด�ำเนินชีวติ ของชุมชนมีรปู แบบการมีสว่ นร่วมของชุมชน
ทีเ่ ด่นชัด และเป็นปัจจัยส�ำคัญในการขับเคลือ่ นการพัฒนาแผนชุมชน นอกจากการมีสว่ นร่วม
ของคนในชุมชนทีไ่ ด้ดำ� เนินการภายใต้ประเพณีวฒ
ั นธรรมมาตัง้ แต่บรรพบุรษุ การพึง่ ตนเอง
นัน้ จะต้องประพฤติตนให้เป็นคนดีมคี ณ
ุ ธรรมในทางพระพุทธศาสนาได้สอนหลักธรรมเพือ่ ให้
มนุษย์เป็นที่พึ่งแก่ตนเองเป็นแนวคิดน�ำไปสู่การพัฒนาแผนชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและ
ยัง่ ยืนต่อไป สอดคล้องกับงานวิจยั ของศุธธันย์ ไชยสองวรัชญ์ (ศุธธันย์ ไชยสองวรัชญ์, 2560:
บทคัดย่อ) ได้ทำ� การศึกษาวิจยั เรือ่ ง “การสร้างแผนชีวติ แบบพอเพียงตามแนวนาถกรณธรรม
ของชุมชนในภาคเหนือ” ผลการศึกษาวิจยั แสดงให้เห็นว่า พระพุทธศาสนามีหลักธรรมค�ำสอน
ทีส่ ามารถน�ำมาใช้ในการพัฒนาชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักธรรมนัน้ คือหลักนาถกรณ
ธรรมนับว่าเป็นหลักที่มีกระบวนการชัดเจนและส่งผลให้การพัฒนาชุมชนที่มีความโดดเด่น
กว่าแนวคิดทฤษฎีอื่น ดังได้แสดงให้เห็นการพัฒนาชุมชนที่มีการพัฒนาชุมชนเชิงบูรณาการ
ระหว่างการด�ำเนินวิถีชีวิตภายใต้ประเพณีวัฒนธรรม มีจุดเด่นของ บทบาทภาวะผู้น�ำของ
ชุมชน การมีสว่ นร่วมของชุมชน วิสยั ทัศน์คา่ นิยม ของชุมชน บทบาทประเพณีวฒ
ั นธรรมของ
ชุมชน การจัดการตนเองแผนการพัฒนาของชุมชนกับหลักนาถกรณธรรมน�ำมาพัฒนาชุมชน
และเกิดประสิทธิภาพของการพัฒนาชุมชนทีย่ งั่ ยืน และกระบวนการของนาถกรณธรรมยังได้ชี้
ให้เห็นถึงทางโลกียธรรมและโลกุตตรธรรมและภายในหลักธรรมแต่ละหมวดก็ยงั มีขอ้ ปลีกย่อย
หรือมีองค์ประกอบต่างๆ ทีเ่ ชือ่ มโยงกัน ส่งเสริม สนับสนุน เกือ้ กูล ทัง้ ภายในด้านเดียวกันและ
ระหว่างด้านเป็นดังโครงข่ายใยแมงมุม การพัฒนาชุมชนจึงมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องมีการด�ำเนิน
ภายใต้หลักนาถกรณธรรม เนือ่ งด้วยเป็นกระบวนการทีส่ ามารถอธิบายได้อย่างครอบคลุมใน
ด้านการพัฒนา และทีส่ ำ� คัญรูปแบบการพัฒนาชุมชนตามหลักนาถกรณธรรม ยังมีจดุ หมาย
ทีเ่ ด่นชัดของการพัฒนาชุมชน คือ การพัฒนาทีม่ จี ดุ หมายในด้านของจิตใจเป็นส�ำคัญ ซึง่ มีรปู
แบบการพัฒนาทีป่ ระกอบไปด้วย 4 ด้าน คือ 1) การพัฒนาด้านสภาพแวดล้อม 2) การพัฒนา
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ด้านศีลธรรม 3) การพัฒนาด้านจิตใจ สังคม และ 4) การพัฒนาด้านสติปญ
ั ญา โดยการพัฒนา
แต่ละด้านมีความเชือ่ มโยงสัมพันธ์กนั ไม่มหี ลักการอย่างใดอย่างหนึง่ ทีม่ คี วามโดดเด่นกว่ากัน
และเป็นการด�ำเนินไปอย่างบูรณาการอาศัยซึ่งกันและกัน การพัฒนาชุมชนที่ประสบความ
ส�ำเร็จและยั่งยืนคือการพัฒนาตามแนวทางพระพุทธศาสนาที่แสดงไว้ในรูปแบบการพัฒนา
ชุมชนตามหลักนาถกรณธรรม

สรุป

การถอดบทเรียนการพึง่ ตนเองของชุมชนในจังหวัดล�ำพูน การพัฒนาชุมชนมุง่ เป้า
หมายไปทีป่ ระชาชนให้มคี วามเข้มแข็งพอทีจ่ ะด�ำรงชีวติ ต่อไป และสามารถพึง่ ตนเองได้ ให้เป็น
ไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดล�ำพูนทีท่ กุ หน่วยงานในพืน้ ที่
มีส่วนร่วมในการท�ำแผน การถอดบทเรียนพึ่งตนเองของบ้านแพะต้นยางงาม เป็นหมู่บ้านที่
ชาวบ้านอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีน�้ำใจ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ อยู่กันแบบญาติพี่
น้อง มีการร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวในครัวเรือนและทีส่ าธารณะต่างๆ เพือ่ สร้างความอุดม
สมบูรณ์ ลดรายจ่ายในครัวเรือน การท�ำงานจะท�ำกันในรูปแบบของกลุ่ม ร่วมแรงร่วมใจกัน
ท�ำงานปรากฏให้เห็นอยูท่ วั่ ไปในหมูบ่ า้ นส่วนบ้านป่าเห็วเป็นชุมชนเข้มแข็ง จัดการตนเอง มี
การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งในแต่ละด้าน ทีต่ อบสนองความต้องการของประชาชน โดยผ่านเวที
ประชุมประชาคมหมูบ่ า้ น เป็นกระบวนการพูดคุยรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่าง ๆ
ในเวทีประชาคมหมูบ่ า้ น แนวคิดและหลักธรรมทีส่ นับสนุนการพัฒนาแผนชุมชน คือ แผนทีม่ ี
เป้าหมายในการพัฒนาคน กลุม่ คน หรือสังคมการบูรณาการ ท�ำให้เกิดองค์รวม คุณภาพชีวติ
การมีชวี ติ อยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุขทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ ด้วยพลังบวรทีเ่ ป็นพลังทีส่ ำ� คัญใน
สังคมที่สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง การพึ่งตนเอง ที่พึ่งทางกายที่พ่ึงทางใจ หลักธรรมที่สนับสนุน
การพัฒนาแผนชุมชนพึ่งตนเอง ทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน์ 4 ศีล 5 อิทธิบาท 4 และภาวนา
4 หมายถึง กายภาวนา สีลภาวนา จิตตภาวนา ปัญญาภาวนา รูปแบบการพัฒนาแผนชุมชน
พึง่ ตนเองตามแนวพุทธวิถใี นจังหวัดล�ำพูน ประกอบด้วยวิสยั ทัศน์ พันธกิจ ศักยภาพหมูบ่ า้ น
ประเด็นยุทธศาสตร์ เพือ่ การพัฒนาหมูบ่ า้ น แผนชุมชนพึง่ ตนเองทางกาย คือการพัฒนาคนใน
ชุมชนให้มรี า่ งกายสมบูรณ์แข็งแรงด้วยแนวคิดสุขภาวะ ให้สบื ทอดรักษาประเพณี วัฒนธรรม
มีอาชีพทีเ่ กิดจากภูมปิ ญ
ั ญาและหลักการทางพระพุทธศาสนา แผนชุมชนพึง่ ตนเองทางศีล คือ
การพัฒนาคนในชุมชนให้มศี ลี มีธรรมประจ�ำใจ มีระเบียบวินยั แผนชุมชนพึง่ ตนเองทางด้าน
จิตใจ คือการให้พฒ
ั นาคนในชุมชนมีสมาธิ แน่วแน่ จิตใจเกิดความสะอาด สว่าง สงบ และมี
จิตใจเมตตา บ�ำเพ็ญประโยชน์เพือ่ สังคม แผนชุมชนพึง่ ตนเองทางปัญญา คือ การพัฒนาคนใน
ชุมชนให้มีสติรู้เท่าทัน รอบรู้ในการแก้ปัญหาชีวิต
Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Chiang Mai Campus
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