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บทคัดย่อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สภาพการณ์ปัจจุบนั 2) วิเคราะห์บทบาทของสถาบันพระพุทธศาสนา และ 3) นาเสนอ
กระบวนการขับเคลื่อนการประกอบสัมมาชี พตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในภาค
ตะวันตก ระเบียบวิธีวจิ ยั เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มเฉพาะ ผลการวิจยั
พบว่า 1) สภาพการณ์ปัจจุบนั ของการเสริ มสร้างสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติของกลุ่มชาติพนั ธุ์
ในภาคตะวันตก ประกอบด้วย การพัฒนาผูน้ าสัมมาชี พ การประชุมเชิ งปฏิบตั ิการวิทยากรสัมมาชี พชุมชนระดับจังหวัด การเตรี ยมความ
พร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บา้ น การเตรี ยมความพร้อมครัวเรื อนเป้าหมาย การสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บา้ น และการ
จัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชีพ 2) บทบาทของสถาบันพระพุทธศาสนาในการเสริ มสร้างสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยู่
ร่ วมกันอย่างสันติของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในภาคตะวันตกบนพื้นฐานของหลักพุทธธรรม ประกอบด้วย ด้านศีล ด้านสมาธิ และด้านปั ญญา และ 3)
กระบวนการขับเคลื่อนการประกอบสัมมาชี พตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในภาค
ตะวันตก พบว่า สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานราชการที่ดาเนิ นการอยูก่ ่อนแล้ว ดังนี้ (1) การจัดทา “หลักสู ตรสังฆวิทยากรสัมมาชีพ”
ส าหรั บ พระสงฆ์ (2) การจัด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารหรื อ จัด อบรมสั ง ฆวิ ท ยากร (3) การสร้ า งหรื อ จัด ตั้ง ที ม สั ง ฆวิ ท ยากรสั ม มาชี พ
(4) ประชาสัมพันธ์และคัดเลื อกหมู่บา้ นที่มีความพร้ อม (5) ดาเนิ นการสร้ างสัมมาชี พชุ มชนสันติ สุขในลักษณะของวงจรคุณภาพ และ
(6) จัดตั้งศูนย์การเสริ มสร้างสัมมาชีพแนวพุทธในชุมชน
คาสาคัญ : สัมมาชีพ, หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, การอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติ, กลุ่มชาติพนั ธุ์

Abstract
The objectives of this research were to study 1) the current situation, 2) analyze the role of the Buddhist institute, and 3) present
the process of driving the right occupations in accordance with the of the philosophy sufficiency economy for peaceful coexistence of ethnic
groups in the West. The research methodology was the qualitative research that the in-depth interview and focus group discussion as the
tool of data collection. The findings of the research were as follows: 1) The current situation of strengthening the right occupation in
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accordance with philosophy of sufficiency economy for peaceful coexistence of ethnic groups in the west found that consists of the
development of the right occupation leaders, the workshop on provincial community right occupation speakers, the preparation of the
community right occupation speakers team at the village level, preparation for the target household, building community right occupation
at the village level, and regarding the establishment and development of professional groups. 2) The role of the Buddhist institute in
strengthening the right occupation according to the philosophy of sufficiency economy for peaceful coexistence of ethnic groups in the west
based on Buddha Dhamma principle consists of the precepts, meditation, and intelligence. 3) The process of driving the right occupation in
accordance with the of the philosophy sufficiency economy for peaceful coexistence of ethnic groups in the west was found that this process
needed to operate in accordance with the mission of the government agencies that were already implemented as follows: (1) establishing a
“Sangha Lecturer on right occupation course”, (2) organize a workshop or training for the Sangha lecturers, (3) establishing or setting up a
right occupation team, (4) publicize and select ready villages, (5) proceeding on building a peaceful community in term of right occupation
in the form of a quality cycle, and (6) establish a Buddhist right occupation strengthening center in the community
Keywords : Right Occupations, Philosophy of Sufficiency Economy, Peaceful Coexistence, Ethnic Groups

บทนา
นับเป็ นระยะเวลาที่ยาวนานกว่าห้าทศวรรษ นับตัง่ แต่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว (รัชกาลที่ 9) ทรงขึ้นครองสิ ริราช
สมบัติและมีพระปฐมบรมราชโองการ อันนับได้ว่าเป็ นสัญญาประชาคม พระราชทานนับแต่บดั นั้นมาว่า “เราจะครองแผ่นดิน
โดยธรรมเพื่ อ ประโยชน์ สุ ข แห่ ง มหาชนชาวสยาม” เป็ นต้น มา พระองค์ก็ ไ ด้ท รงงานหนัก ตรากตร าเพื่ อ ความผาสุ ก และ
เพื่อประโยชน์สุขแห่ งปวงพสกนิ กรมาโดยตลอดทรงอุทิศพระวรกาย พระสติปัญญา และในบางโอกาสได้พระราชทานพระราช
ทรัพย์ส่วนพระองค์ดาเนินโครงการที่รู้จกั กันดีวา่ เป็ นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จวบจนบัดนี้ นับได้กว่า 3,000 โครงการ
[1] ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎี อันเป็ นพื้นฐานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เกือบทั้งหมด ก็คือ ความพออยู่ พอกิน และ
ความมีชีวิตอยูท่ ี่สมถะ พอเพียง ในทุกมิติของชีวิตความเป็ นอยูข่ องประชาชน แนวความคิดนี้ หากวิเคราะห์ดีแล้วจะเห็นได้ชดั เจน
ว่าประสานสอดคล้องต้องกันอย่างแนบแน่นกับหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนาที่วา่ ด้วยการดารงชีวิตที่ประเสริ ฐพอเหมาะพอควร
และการเดินสายกลางตามสมมติสัจจะในโลกิยธรรมด้วยวิถีแห่ งพุทธ ตราบเท่าที่ยงั ไปไม่ถึงระดับปรมัตถธรรม ส่ วนการดารงชีวิต
อยู่ในโลกิ ยธรรม ธรรมดาเนิ นก็ให้รู้เท่ าทันความเป็ นไปและความเป็ นจริ งของโลก รู ้ จักประสานกลมกลื นกับโลก ชี วิตและ
ธรรมชาติใช้ประโยชน์และนากฎเกณฑ์ของธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ มาใช้เท่าที่จาเป็ นและให้ก่อประโยชน์สูงสุ ดโดยไม่
เป็ นการทาลายและเบียดเบียนกัน[2] ขณะเดียวกันก็รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงตามกฎแห่ งอริ ยสัจและไตรลักษณ์ ทาให้ชีวิตดารง
อยู่ไ ด้อ ย่า งมี อิ ส รภาพ ไม่ ถู ก บี บ คั่น ด้ว ยความยึ ด มั่น ถื อ มั่น และ มี ชี วิ ต อยู่ไ ด้โ ดยมี ปั ญ ญา เป็ นตัว ก ากับ อยู่ไ ด้โ ดยไม่ โ ลภ
ไม่เบียดเบียน ไม่แก่งแย่งชิงดีและหลงใหลได้ปลื้มกับวัตถุจนเกินสมควรจนกลายเป็ นผู ้ คลัง่ ไคลใน “วัตถุนิยม” และ “บริ โภคนิยม”
สาระส าคัญ และบริ บ ทโดยรวมของแนวคิ ดเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง อันเนื่ องมาจากพระราชด าริ เห็ นได้ชัดเจนว่า ความ
“พออยู-่ พอกิน” กับ “ความพอเพียงและความพอดี” ที่ได้พระราชทานไว้น้ นั มีความหมายกว้างขวางกว่าที่เข้าใจกันโดยผิวเผิน และ
บางครั้ งก็มีการตีความกันเพียงว่าคือการมี ขา้ วอยู่ในยุงฉาง ผักและปลาอยู่ในไร่ นา เพียงพอสาหรั บบริ โภคในครั วเรื อนเท่านั้น
ซึ่ งความเป็ นจริ งแล้ว “ความพอเพียง” นั้น กินความหมายกว้างขวางลุ่มลึกลงไปในมิติของชีวิตผูค้ นรอบด้านทั้งมิติทางด้านสังคม
วัฒนธรรม และภูมิศาสตร์ อีกด้วย เช่น ความพอเพียงทางด้านจิตใจ ซึ่ งผูกพันสอดประสานไปถึงหลักพุทธธรรม พุทธปรัชญาและ
แนวคิดในการดารงชีวิตของผูค้ นชุมชนและสังคมไทย ซึ่ งเป็ นสังคมชาวพุทธในภาพรวมอีกด้วย ดังนั้นจึงไม่เป็ นการเกินเลยที่จะ
กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รั ชกาลที่ 9) ผูท้ รงพระคุ ณอันประเสริ ฐของประชาชนชาวไทยนั้น ทรงเป็ น “นักคิ ด
นักวางแผน และ นักพัฒนา” ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และทรงเป็ นนักแก้ปัญหา ทรงนาเอาหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาเป็ นหลัก
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และแนวทางในการคิดแก้ไขปั ญหาของชาติ โดยทรงวางหลักการเรื่ องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทรงงานเพื่อให้พสกนิ กร
มีความ “พออยู-่ พอกิ น” และมีชีวิตอยู่ในทางสายกลางตลอดมา แต่สิ่งสาคัญที่ขาดไม่ได้คือการฝึ กตนจะเป็ นสิ่ งที่สาคัญตามหลัก
ไตรสิ กขา (ศีล สมาธิปัญญา) จะเกิดขึ้นได้กต็ อ้ งอาศัยปั จจัยทั้งภายในและภายนอกด้วยโดยนัยนี้ พระพุทธศาสนามีความหมายในการ
เป็ นหลักแห่ งระบบของการดาเนิ นชี วิตที่ สมบู รณ์ ครอบคลุมทั้งระดับพฤตกรรม จิ ตใจ และปั ญญา โดยเป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างชีวิต สังคม ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนสามารถเป็ นเครื่ องมือในการประพฤติปฏิบตั ิและมีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างปั จเจกบุคคล (Individual) กับโลกภายนอก (Social) เพื่อเกื้อกูลระบบการดาเนิ นชีวิตที่ดีงามและพึ่งปรารถนาอีกด้วย [3]
หากพิจารณาในบริ บทภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย นับได้ว่ามี ความหลากหลายทางชาติ พนั ธุ์และเผ่าพันธุ์อย่างมาก
มีความแตกต่างกันทางเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรมประเพณี ทัศนคติและความเชื่อในลักษณะสังคมพหุ วฒั นธรรม อันเป็ นลักษณะ
เด่นของภูมิภาคตะวันตกที่สืบทอดมาแต่โบราณกาล ทั้งนี้ เพราะสภาพภูมิประเทศที่เสริ มให้ภาคตะวันตกเป็ นอู่แหล่งรวมทางวัฒนธรรม
อย่างไรก็ตาม ผลจากการใช้แนวทางการพัฒนาประเทศไปสู่ ความทันสมัย ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแก่สังคมไทย
อย่างมากในทุ ก ด้าน ไม่ ว่าจะเป็ นด้า นเศรษฐกิ จ การเมื อง วัฒนธรรม สั งคมและสิ่ งแวดล้อ ม อี กทั้งกระบวนการของความ
เปลี่ยนแปลงมีความสลับซับซ้อนจนยากที่จะอธิ บายในเชิ งสาเหตุและผลลัพธ์ได้ เพราะการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดต่างเป็ นปั จจัย
เชื่ อมโยงซึ่ งกันและกัน สาหรั บผลของการพัฒนาในด้านบวกนั้น ได้แก่ การเพิ่มขึ้ นของอัตราการเจริ ญเติ บโตทางเศรษฐกิ จ
ความเจริ ญทางวัตถุ และสาธารณู ปโภคต่าง ๆ ระบบสื่ อสารที่ทนั สมัย หรื อการขยายปริ มาณและกระจายการศึกษาอย่างทัว่ ถึงมาก
ขึ้น แต่ผลด้านบวกเหล่านี้ ส่วนใหญ่กระจายไปถึงคนในชนบท หรื อผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคมน้อย แต่ว่า กระบวนการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมได้เกิดผลลบติดตามมาด้วย เช่น การขยายตัวของรัฐเข้าไปในชนบท ได้ส่งผลให้ชนบทเกิดความอ่อนแอในหลายด้าน
ทั้งการต้องพึ่งพิงตลาดและพ่อค้าคนกลางในการสั่งสิ นค้าทุน ความเสื่ อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ระบบความสัมพันธ์แบบ
เครื อญาติและการรวมกลุ่มกันตามประเพณี เพื่อการจัดการทรัพยากรที่เคยมีอยูแ่ ต่เดิมแตก สลายลง ภูมิความรู ้ที่เคยใช้แก้ปัญหาและ
สั่งสมปรับเปลี่ยนกันมาถูกลืมเลือนและเริ่ ม สู ญหายไป จากผลด้านลบในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เหล่านี้ ยงั ส่ งผลกระทบโดยตรงกับ
กลุ่มชาติพนั ธ์ในภาคตะวันตกอย่างยากที่จะหลีกเลี่ยงได้ ซึ่ งสามารถสรุ ปสภาพปัญหาได้เป็ นประเด็นสาคัญ ดังนี้
1. กลุ่มชาติพนั ธุ์มีความหลากหลาย โดยการสารวจและกาหนดสถานะบุคคลทางกฎหมายล่าช้ายังไม่แล้วเสร็ จ ทาให้เสี ย
สิ ทธิ และขาดโอกาสในการพัฒนาหลายด้าน และไม่สามารถเข้าถึงบริ การพื้นฐานของรัฐซึ่ งส่ งผลกระทบต่อการสร้างจิตสานึ กการ
เป็ นพลเมืองไทยและการยอมรับในสังคม
2. การขาดความสมดุลมัน่ คงในการดารงชีวิต ประชาชนกลุ่มชาติพนั ธุ์ส่วนใหญ่ยงั มีสภาพยากจนและมีความเหลือมล้ า
ในการกระจายรายได้ โดยส่ วนใหญ่ทาการเกษตรแบบดัง่ เดิ มอาศัยธรรมชาติ เป็ นหลัก แต่ขาดภูมิคุม้ กันในอาชี พเกษตรกรรม
โดยมี ปัญหาและข้อจ ากัดเรื่ อ งที่ ดินท ากิ น ทรั พยากรดิ นเสื่ อมโทรม และขาดแคลนน้ าเพื่อ การเกษตรตลอดจนแนวโน้ม การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เกิ ดภัยพิบตั ิบ่อยครั้ งและส่ งผลการทบต่อพื้นที่ การเกษตร รวมทั้งการเปลี่ยนสภาพสังคมสู่ ความ
ทันสมัยมากขึ้นวิถีการดาเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลง ขณะที่ประชาชนบางส่ วนปรับตัวไม่ทนั และประสบปั ญหาต่าง ๆ
3. จุดอ่อนด้านการบริ หารจัดการ การพัฒนากลุ่มชาติพนั ธุ์หลังปฏิรูประบบราชการในปี พ.ศ. 2545 ขาดการกาหนดผูร้ ับผิดชอบ
ที่ ชัดเจน ระบบข้อมู ลขาดความสมบู รณ์ และทันสมัย ขาดเครื่ องมื อและกลไกด าเนิ นงานโดยขาดแผนแม่ บท กฎระเบี ยบต่ าง ๆ
มีความหลากหลายไม่เป็ นปั จจุบนั ขาดกระบวนการมีส่วนรวมของฝ่ ายต่าง ๆ และขาดบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน [4]
ดังนั้น เพื่อแก้ไขปั ญหาดังกล่าวอย่างยัง่ ยืน จึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องมีการศึกษาสภาพปั จจุบนั ของการเสริ มสร้าง
สัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในภาคตะวันตก และวิเคราะห์บทบาท
ของสถาบันทางสังคมในการเสริ มสร้างสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติของกลุ่มชาติพนั ธุ์
ในภาคตะวันตก อันเป็ นฐานคิดสาคัญซึ่ งนาไปสู่ การสังเคราะห์รูปแบบกระบวนการขับเคลื่อนการประกอบสัมมาชี พตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในภาคตะวันตกอย่างยัง่ ยืน โดยสอดรับกับยุทธศาสตร์
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 3) กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2563
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การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และแผ่นแม่บทการพัฒนากลุ่มชาติ
พันธุ์ในประเทศไทย ให้บรรลุเป้าประสงค์ต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบนั ของการเสริ มสร้างสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยูร่ ่ วมกันอย่าง
สันติของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในภาคตะวันตก
2. เพื่อวิเคราะห์ บทบาทของสถาบันพระพุทธศาสนาในการเสริ มสร้ างสัมมาชี พตามหลักปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียง
เพื่อการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในภาคตะวันตก
3. เพื่อนาเสนอกระบวนการขับเคลื่อนการประกอบสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยูร่ ่ วมกันอย่าง
สันติของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในภาคตะวันตก

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ กาหนดขอบเขตด้านเนื้ อหาครอบคลุมการศึกษาสภาพการณ์ปัจจุบนั ของการเสริ มสร้างสัมมาชีพตามหลัก
ปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงเพื่ อการอยู่ร่ วมกันอย่างสั นติ ของกลุ่ มชาติ พ นั ธุ์ ในภาคตะวันตก และวิเคราะห์ บทบาทของสถาบัน
พระพุทธศาสนาในการเสริ มสร้ างสัมมาชี พตามหลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติของกลุ่มชาติพนั ธุ์ใน
ภาคตะวันตกบนพื้นฐานของหลักพุทธธรรม เพื่อนาไปสู่ การสังเคราะห์กระบวนการขับเคลื่อนการประกอบสัมมาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในภาคตะวันตกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบนั

วิธีดาเนินการวิจัย
1. รู ปแบบการวิจั ย การวิจัย ครั้ งนี้ เป็ นการวิจัย เชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การศึ กษาวิจัยเชิ งเอกสาร
(Documentary Research) การสัมภาษณ์เชิ งลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เป็ น
เครื่ องมือในการเก็บข้อมูล
2. ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ และผู้เข้ าร่ วมการสนทนากลุ่มเฉพาะ การสัมภาษณ์เชิ งลึก (In-depth Interview) ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ
(Key Informants) 3 กลุ่ม ประกอบด้วย (1) ผูน้ าชุมชน/ปราชญ์ชาวบ้าน/ผูท้ รงคุณวุฒิประจาท้องถิ่น (2) นักวิชาการด้านศาสนา/
พระสงฆ์ผมู ้ ีบทบาทโดดเด่นในการเสริ มสร้างสัมมาชีพแก่ประชาชน และ (3) หัวหน้าหน่วยงานราชการในพื้นที่ โดยการสุ่ มแบบ
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามลักษณะการเป็ นตัวแทนของกลุ่มที่เหมาะสม จานวน 15 ท่าน
ผูเ้ ข้าร่ วมการสนทนากลุ่ มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 3 กลุ่ม ประกอบด้วย (1) ผูน้ าชุ มชน/ปราชญ์ชาวบ้าน/
ผูท้ รงคุณวุฒิประจาท้องถิ่น (2) นักวิชาการด้านศาสนา/พระสงฆ์ผมู ้ ีบทบาทโดดเด่นในพื้นที่ และ (3) หัวหน้าหน่วยงานราชการ
ในพื้นที่ โดยการสุ่ มแบบแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามลักษณะการเป็ นตัวแทนของกลุ่มที่เหมาะสม จานวน 8 ท่าน
3. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย เครื่ องมื อที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิ งลึก (In-depth Interview) และการ
สนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ซึ่ งมีลกั ษณะดังนี้
3.1 การสัมภาษณ์เชิ งลึก (In-depth Interview) เพื่อให้ได้ขอ้ มู ลที่ รอบด้านและลึ กซึ้ ง โดยใช้แบบสัมภาษณ์ แบบ
มี โครงสร้ าง (Structured Interview) เพื่อนาไปสู่ การสนทนาที่ เปิ ดโอกาสให้ผูใ้ ห้ข อ้ มู ลมี บทบาทกาหนดทิ ศทางการสนทนา
ร่ วมกับผูส้ ัมภาษณ์เพื่อบรรลุเป้าหมายในการทาความเข้าใจประเด็นคาถามร่ วมกัน
3.2 การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพื่อสังเคราะห์กระบวนการขับเคลื่อนการประกอบสัมมาชีพ
ตามหลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในภาคตะวันตกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี ที่ 10 (ฉบับที่ 3) กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2563
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สภาพการณ์ปัจจุบนั เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิ งคุ ณภาพโดยการกระตุน้ ให้สมาชิ กในกลุ่มขนาดกลาง โดยอภิปรายโต้ตอบ
แสดงความเห็น/เล่าเรื่ องประสบการณ์ ตามประเด็นที่กาหนดขึ้นมาอย่างเจาะจงตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อให้เกิดข้อมูล
หลัง่ ไหล (Flow) ออกมาจากการปฏิสัมพันธ์ในแนวราบระหว่างสมาชิ กในกลุ่มผูเ้ ข้าร่ วมการสนทนากลุ่มเฉพาะด้วยกันเอง และ
ระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมการสนทนากลุ่มเฉพาะกับผูด้ าเนิ นการสนทนา

ผลการวิจัย
1. สภาพการณ์ ปัจจุบันของการเสริ มสร้ างสั มมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่ างสั นติของ
กลุ่มชาติพนั ธุ์ในภาคตะวันตก
สภาพการณ์ปัจจุบนั ของการเสริ มสร้างสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติของกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ในภาคตะวันตก ครอบคลุมการเสริ มสร้างสัมมาชีพชุมชน รวม 6 ด้าน ประกอบด้วย
1.1 ด้านการพัฒนาผูน้ าสัมมาชีพ พบว่า มีการจัดอบรมผูน้ าสัมมาชีพในรู ปแบบการฝึ กอบรมหลักสู ตรวิทยากรผูน้ า
สัมมาชีพ, มีการกาหนดจุดมุ่งหมายและตัวชี้วดั การดาเนิ นงานที่ชดั เจน, มีการดาเนิ นงานด้วยความพร้อม ทัก ษะและประสบการณ์,
มีหน่วยงานภาครัฐอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชนเข้ามาสนับสนุน และมีผลการดาเนิ นงานเป็ นรู ปธรรมทั้งในเชิงปริ มาณ
และเชิงคุณภาพ
1.2 ด้านการประชุ มเชิ งปฏิ บตั ิการวิทยากรสัมมาชี พชุ มชนระดับจังหวัด พบว่า มี ผลผลิตเป็ นแผนปฏิ บตั ิการที ม
วิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับจังหวัด, มีทีมสนับสนุ นการดาเนิ นงานระดับจังหวัด , มีผูแ้ ทนจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเข้า
ร่ วมวิเคราะห์อาชีพของแต่ละชุมชนเพื่อความสาเร็ จในเชิงคุณภาพ มีการค้นหาผูท้ ี่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาอาชีพ และมุ่งเป้ า
การดาเนินงานเชิงพื้นที่โดยสอดคล้องกันตั้งแต่จงั หวัด อาเภอ ตาบล ชุมชน และครัวเรื อน
1.3 ด้านการเตรี ยมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บา้ น พบว่า ทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับ
หมู่บา้ นเป็ นคนในชุมชนที่มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคนในชุมชนเป็ นอย่างดี, มีการเพิ่มเติมปราชญ์ชุมชน
เข้ามาเป็ นวิทยากรสัมมาชีพระดับหมู่บา้ นโดยสัดส่ วนนอก เหนื อจากที่เข้ารับการอบรมในระดับจังหวัด, เน้นการสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับกระบวนการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, มีการทบทวนแผนชุมชนก่อนลงภาคปฏิบตั ิการ
แต่กย็ งั คงขาดวิทยากรฝ่ ายสงฆ์ที่มีความรู ้ความ สามารถในศาสตร์ ของสัมมาอาชีวะที่บูรณาการกับศาสตร์ สมัยใหม่
1.4 ด้านการเตรี ยมความพร้อมครัวเรื อนเป้ าหมาย พบว่า มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจหรื อความต้องการที่จะ
เปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพ , มีการลงพื้นที่ในเชิ งรุ กเพื่อเตรี ยมความพร้อมครัวเรื อนเป้ าหมาย, เน้นการให้ความรู ้ความเข้าใจ
เรื่ องสัมมาชีพชุมชนในเบื้องต้นกับครัวเรื อนโดยวิทยากรสัมมาชี พระดับหมู่บา้ น, องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นส่ งตัวแทนร่ วมลง
พื้นที่ เยี่ยมเยือนครั วเรื อนเป้ าหมายด้วย และภายหลังการลงพื้นที่ มีการกลับมาเตรี ยมวัสดุ สนับสนุ นการฝึ กอาชี พก่อนเริ่ มการ
ฝึ กอบรมแก่ภาคครัวเรื อน
1.5 ด้านการสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บา้ น พบว่า มีการฝึ กปฏิบตั ิภายในครัวเรื อนเป้ าหมายที่เข้ารับการฝึ ก
อาชี พโดยมี ทีมวิทยากรสัมมาชี พชุ มชนระดับหมู่บา้ นให้การสนับสนุ น, วิทยากรจะเป็ นเจ้าของอาชี พหรื อประกอบอาชี พนั้น
เพื่อการเลี้ยงชีพ, มีการให้ความรู ้ทางวิชาการในทฤษฎีและมีการสาธิ ตอาชีพในเบื้องต้นเป็ นภาคปฏิบตั ิ, มีการศึกษาเพิ่มพูนความรู ้
จากการศึกษาดูงานตัวอย่างการประกอบสัมมาชี พภายนอกชุมชน และมีการวัดผลการดาเนิ นงานสร้างสัมมาชี พชุมชนในระดับ
หมู่บา้ นทั้งในเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพพร้อมรายงานตามลาดับไปถึงจังหวัด
1.6 การจัดตั้งและพัฒนากลุ่มอาชี พ พบว่า พัฒนากลุ่มอาชี พดั้งเดิ มของคนพื้นถิ่ นเป็ นส่ วนใหญ่, มีโครงการหนึ่ ง
ตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์รองรับการจัดจาหน่ายสิ นค้าของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ, มีการขอตั้งเป็ นวิสาหกิจชุมชนจากกลุ่มอาชีพที่จดั ตั้งขึ้นใหม่
พัฒนาเป็ นกลุ่มอาชี พที่ ก่อให้เกิ ดรายได้ โดยการขับเคลื่อนของกลุ่มแม่บา้ นประจาชุ มชน, สานักงานพัฒนาชุ มชนอาเภอร่ วมกับ
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ภาคครั วเรื อนมี บทบาทเพิ่มขึ้ นในขณะที่ วิทยากรสัมมาชี พลดบทบาทเป็ นผูส้ นับสนุ น และมี การจัดทาแผนปฏิ บตั ิ การจัดตั้งกลุ่ม
อาชีพตามแนวทางสัมมาชีพชุมชนเชื่อมโยงกับการตลาดและฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพตามแบบฟอร์ มที่กาหนดโดยกรมพัฒนาชุมชน
2. บทบาทของสถาบันพระพุทธศาสนาในการเสริมสร้ างสั มมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยู่ร่วมกัน
อย่ างสั นติของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในภาคตะวันตกบนพืน้ ฐานของหลักพุทธธรรม
บทบาทของสถาบันพระพุทธศาสนาในการเสริ มสร้างสัมมาชี พตามหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงเพื่อการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในภาคตะวันตกบนพื้นฐานของหลักพุทธธรรม ประกอบด้วย
2.1 ด้านศีล พบว่า มี โครงการหมู่บา้ นรั กษาศีล 5 ของคณะสงฆ์สนับสนุ นการประกอบสัมมาชี พโดยตรง, มีการ
ส่ งเสริ มให้ประชาชนประกอบอาชีพด้วยความสุ จริ ต, มีการส่ งเสริ มการประกอบสัมมาอาชีพเป็ นปกติก่อนที่ภาครัฐจะขับเคลื่อน
โครงการสัมมาชีพชุมชน, มีการส่ งเสริ มให้งดเว้นการเบียดเบียนกันเพื่อการอยูร่ ่ วมกันโดยสันติ และมีการส่ งเสริ มให้ประชาชนงด
เว้นอบายมุขเพื่อลดรายจ่ายที่ไม่จาเป็ น
2.2 ด้านสมาธิ พบว่า มีการส่ งเสริ มให้มีความตั้งใจและมุ่งมัน่ ในการประกอบการงาน, มีการส่ งเสริ มการทาจิตให้
สงบเป็ นสมาธิ ขณะทางานหรื อประกอบอาชีพ, มีการส่ งเสริ มการควบคุมสติให้ต้ งั อยูบ่ นพื้นฐานความประมาท, มีการส่ งเสริ มการ
ควบคุมอารมณ์ในคราวประชุมร่ วมกัน และมีการส่ งเสริ มการมีสติในการกิน อยู่ และใช้ชีวติ
2.3 ด้า นปั ญ ญา พบว่า มี ก ารอาศัย วัฒ นธรรมประเพณี ที่ เ ป็ นทุ นทางสั ง คมเป็ นเครื่ อ งมื อ พัฒ นาปั ญ ญา, มี ก าร
ประพฤติตนเป็ นตัวอย่างที่ดีในการดาเนิ นชีวิตแบบพอเพียง สันโดษ, มีการส่ งเสริ มให้ใช้สติพิจารณาการใช้จ่ายตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง, มีการส่ งเสริ มให้ชาวบ้านใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา และมีการจัดตั้งศูนย์เรี ยนรู ้ประจาชุมชนภายในวัด
3. กระบวนการขับเคลื่อนการประกอบสั มมาชี พตามหลักปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่ างสั นติของ
กลุ่มชาติพนั ธุ์ในภาคตะวันตก
กระบวนการขับเคลื่อนการประกอบสัมมาชี พตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติของกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ในภาคตะวันตก จาเป็ นต้องดาเนินงานให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานราชการที่ดาเนินการอยูก่ ่อนแล้ว ดังนี้
3.1 จัดทาหลักสู ตรสังฆวิทยากรสัมมาชีพ โดยมีกรอบการดาเนิ นงาน 3 ขั้นตอน คือ (1) องค์กรภาคคณะสงฆ์จดั ทา
หลักสู ตรสังฆวิทยากรสัมมาชี พผลิตบุลการทางพระพุทธศาสนาระดับประกาศนี ยบัตร ลักษณะการศึกษานอกระบบ (90 วัน)
(2) กาหนดเป้ าหมาย 100 รู ป และ (3) มุ่งหมายให้บุคลากรอุทิศตนในการส่ งเสริ มสัมมาชีพชุมชนแนวพุทธและประยุกต์ใช้ในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา
3.2 จัดตั้งทีมสังฆวิทยากรสัมมาชีพ โดยมีกรอบการดาเนิ นงาน 3 ขั้นตอน คือ (1) การจัดทาข้อตกลงความร่ วมมือ
(MOU) เพื่อเชื่อมโยงการทางานร่ วมกัน (2) จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการทีม สังฆวิทยากรสัมมาชีพระดับจังหวัดเพื่อเตรี ยมความพร้อม
และ (3) การจัดตั้งกลุ่มสังฆวิทยากรสัมมาชีพตามประเภทอาชีพและบริ บทเชิงพื้นที่
3.3 ประชาสั ม พัน ธ์ แ ละคั ด เลื อ กครั ว เรื อนที่ มี ค วามพร้ อ ม โดยมี ก รอ บการด าเนิ น งาน 4 ขั้ นตอน คื อ
(1) การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ขอ้ มู ลข่าวสาร (2) การวิเคราะห์ ความต้องการจากข้อมู ลพื้นฐานสานักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัด
(3) การคัดเลือกครัวเรื อน/หมู่บา้ นที่มีความพร้อม และ (4) การประชุมปฏิบตั ิการเพื่อร่ วมจัดทาแผนการฝึ กอบรมสัมมาชีพชุมชนเชิงพุทธ
3.4 เตรี ยมความพร้อมครัวเรื อนเป้ าหมาย โดยมีกรอบการดาเนิ นงาน 4 ขั้นตอน คือ (1) การลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยม
ครัวเรื อน/หมู่บา้ นที่เป็ นพื้นที่เป้ าหมาย (2) ประสานงานทางานร่ วมกับตัวแทนองค์กรปกครองท้องถิ่น (3) เน้นการทางานที่เชื่อมโยง
ไปสู่ การการสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ร่วมกันด้วยความเป็ นมิตร และ (4) การทาข้อตกลงร่ วมกันและกาหนดวันฝึ กอบรม
3.5 ฝึ กอบรมสัมมาชี พชุ มชนเชิ งพุทธ โดยมีกรอบการดาเนิ นงาน 4 ขั้นตอน คือ (1) ดาเนิ นการฝึ กอบรมฝึ กอบรม
สัมมาชีพชุมชนเชิงพุทธตามวัน-เวลาที่ได้กาหนดไว้ร่วมกัน (2) เน้นความรู ้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิการในเบื้องต้น (3) เพิ่มพูน
ความรู ้และแรงจูงใจโดยการจัดศึกษาดูงานเพิ่มเติม และ (4) มุ่งหมายให้ต้ งั ตนอยูใ่ นสัมมาชีพและดารงอยูใ่ นศีลธรรมอย่างบูรณาการ
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3.6 ติดตามติดตามประเมินผลเป็ นรู ปธรรมและพัฒนาสู่ เครื อข่ายสัมมาชี พเชิ งพุทธ โดยมีกรอบการดาเนิ นงาน 4
ขั้นตอน คือ (1) ติดตามประเมินผลตาม PDCA (2) จัดตั้งกลุ่มพัฒนาสัมมาชี พเชิ งพุทธ (3) เน้นกระบวนการมีส่วนร่ วมของสาม
ประสาน (บ-ว-ร) เชื่อมโยงกับตลาดและระบบ OTOP และพัฒนาเป็ นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (4) พัฒนาเป็ นต้นแบบการเรี ยนรู ้ หรื อ
ศูนย์การเสริ มสร้างสัมมาชีพแนวพุทธ

อภิปรายผล
จัดทาหลักสู ตรสั งฆวิทยากรสั มมาชีพ มีกรอบการดาเนิ นงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. องค์กรภาคคณะสงฆ์จดั ทาหลักสู ตรสังฆวิทยากรสัมมาชี พผลิตบุลการทางพระพุทธศาสนา
ระดับประกาศนียบัตร ลักษณะการศึกษานอกระบบ (90 วัน)
2. เป้าหมาย 100 รู ป
3. มุ่งหมายให้บุคลากรอุทิศตนในการส่ งเสริ มสัมมาชีพชุมชนแนวพุทธและประยุกต์ใช้ในการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา
จัดตั้งทีมสั งฆวิทยากรสั มมาชีพ มีกรอบการดาเนินงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. การจัดทาข้อตกลงความร่ วมมือ (MOU) เพื่อเชื่อมโยงการทางานร่ วมกัน
2. จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการทีม สังฆวิทยากรสัมมาชีพระดับจังหวัดเพื่อเตรี ยมความพร้อม
3. การจัดตั้งกลุ่มสังฆวิทยากรสัมมาชีพตามประเภทอาชีพและบริ บทเชิงพื้นที่

กระบวนการขับเคลื่อนการ
ประกอบสั มมาชีพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่ างสั นติ
ของกลุ่มชาติพนั ธุ์ในภาค
ตะวันตกทีเ่ หมาะสมและ
สอดคล้ องกับสภาพการณ์
ปัจจุบนั

ประชาสั มพันธ์ /คัดเลือกครัวเรื อน มีกรอบการดาเนินงาน 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสาร
2. การวิเคราะห์ความต้องการจากข้อมูลพื้นฐานสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
3. การคัดเลือกครัวเรื อน/หมู่บา้ นที่มีความพร้อม
4. การประชุมปฏิบตั ิการเพื่อร่ วมจัดทาแผนการฝึ กอบรมสัมมาชีพชุมชนเชิงพุทธ
เตรียมความพร้ อมครัวเรื อนเป้าหมาย มีกรอบการดาเนิ นงาน 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การลงพื้นที่ออกตรวจเยีย่ มครัวเรื อน/หมู่บา้ นที่เป็ นพื้นที่เป้าหมาย
2. ประสานงานทางานร่ วมกับตัวแทนองค์กรปกครองท้องถิ่น
3. เน้นการทางานที่เชื่อมโยงไปสู่ การการสร้างบรรยากาศการเรี ยนรู ้ร่วมกันด้วยความเป็ นมิตร
4. การทาข้อตกลงร่ วมกันและกาหนดวันฝึ กอบรม
ฝึ กอบรมสั มมาชีพชุมชนเชิงพุทธ มีกรอบการดาเนินงาน 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ดาเนินการฝึ กอบรมฝึ กอบรมสัมมาชีพชุมชนเชิงพุทธตามวัน-เวลาที่ได้กาหนดไว้ร่วมกัน
2. เน้นความรู ้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิการในเบื้องต้น
3. เพิ่มพูนความรู ้และแรงจูงใจโดยการจัดศึกษาดูงานเพิ่มเติม
4. มุ่งหมายให้ต้ งั ตนอยูใ่ นสัมมาชีพและดารงอยูใ่ นศีลธรรมอย่างบูรณาการ
ติดตามติดตามประเมินผลเป็ นรู ปธรรมและพัฒนาสู่ เครื อข่ ายสั มมาชีพเชิงพุทธ มีกรอบการ
ดาเนินงาน 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ติดตามประเมินผลตาม PDCA
2. จัดตั้งกลุ่มพัฒนาสัมมาชีพเชิงพุทธ
3. เน้นกระบวนการมีส่วนร่ วมของสามประสาน (บ-ว-ร) เชื่ อมโยงกับตลาดและระบบ OTOP
และพัฒนาเป็ นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
4. พัฒนาเป็ นต้นแบบการเรี ยนรู ้ หรื อศูนย์การเสริ มสร้างสัมมาชีพแนวพุทธ

รู ปที่ 1 องค์ความรู ้จากการวิจยั (โดยผูว้ ิจยั )
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กระบวนการขับเคลื่อนการประกอบสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติของกลุ่ม
ชาติพนั ธุ์ในภาคตะวันตก จาเป็ นต้องดาเนิ นงานให้สอดคล้องกับภารกิ จของหน่ วยงานราชการที่ ดาเนิ นการอยู่ก่อนแล้ว ดังนี้
1) การจัดทา “หลักสู ตรสังฆวิทยากรสัมมาชีพ” สาหรับพระสงฆ์ 2) การจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการหรื อจัดอบรมสังฆวิทยากร โดย
คัดเลือกพระสงฆ์ที่มีความสนใจและเสี ยสละในการทางานเพื่อชุมชน จานวน 100 รู ป โดยแบ่งการอบรมออกเป็ น 10 รุ่ น รุ่ นละ
10 รู ป ทั้งนี้ มี มุ่งหมายให้พระสงฆ์ผูผ้ ่านการอบรมมี ค วามรู ้ ค วามเชี่ ย วชาญด้านสัมมาชี พตามแนวทางของพระพุทธศาสนา
3) การสร้างหรื อจัดตั้งทีมสังฆวิทยากรสัมมาชีพ โดยให้มีบทบาทในทางานร่ วมกับทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนของฝ่ ายราชการที่มี
อยูแ่ ล้ว ในลักษณะของการทางานร่ วมกันเป็ นภาคีเครื อข่าย 4) ประชาสัมพันธ์และคัดเลือกหมู่บา้ นที่มีความพร้อม อาทิ ชุมชน
ท่องเที่ยว OTOP ธรรมวิถี เป็ นต้น เพื่อพัฒนาสัมมาชีพชุมชนอย่างยัง่ ยืนตามแนววิถีพุทธ 5) ดาเนินการสร้างสัมมาชีพชุมชนสันติ
สุ ข ในลักษณะของวงจรคุณภาพ หรื อ PDCA ที่เน้นการดาเนิ นการระยะสั้นและมีอบรมให้ความรู ้ การติดตาม และการประเมินผล
อย่างเป็ นรู ปธรรม และ 6) จัดตั้งศูนย์การเสริ มสร้างสัมมาชีพแนวพุทธในชุมชน เพื่อเป็ นต้นแบบศูนย์การเรี ยนรู ้การขับเคลื่อนการ
ประกอบสัมมาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอยูร่ ่ วมกันอย่างสันติ สาหรับพื้นที่อื่นต่อไป ดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับ
ที่ พระครู อุดมจารุ วรรณ (คาไล้ จารุ วโส) [5] ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “การพัฒนาบทบาทพระสงฆ์ในการส่ งเสริ มโครงการตลาดประชา
รั ฐเพื่อประชาชนในกรุ งเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า บทบาทของพระสงฆ์ในการส่ งเสริ มโครงการตลาดประชารั ฐเพื่อ
ประชาชนในกรุ ง เทพมหานคร ของมหาเถรสมาคม มี โ ครงการน าธรรมะเข้า มาบริ ห ารตลาด เพื่ อ ให้มี ก ารน าค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบตั ิให้มีคุณธรรมจริ ยธรรมในการค้าขาย และการประกอบอาชี พอย่างมีความสุ ข อย่างไรก็ตาม
สมควรให้พระสงฆ์มีการเข้าอบรมหลักสู ตรต่าง ๆ โดยควรมีการให้การศึกษาแก่พระสงฆ์ที่เพื่อให้ทราบหลักเกณฑ์และกลไก
อย่างเป็ นระบบ และสอดคล้องกับที่ บูรกรณ์ บริ บูรณ์ และนายวิบูลย์ แมนสถิตย์ [6] ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “รู ปแบบการนาตนเองเข้า
ไปผูกพันกับชุมชนของพระสงฆ์ในการแก้ไขปั ญหาสังคม” ผลการวิจยั พบว่า พระสงฆ์นาตนเองเข้าไปผูกพันกับชุมชน ผลจาก
การผูกพันและทางานเพื่อสังคมเห็น ทาให้ตนเองเห็นความเชื่อมโยงของสรรพสิ่ งและนามาสู่ การกล่อมเกลาตนเองต่อไป ในเวลา
เดี ยวกัน พระสงฆ์ที่ทางานเพื่อสังคมจะมี ระดับความเข้มในคุณสมบัติแตกต่างกัน อย่างไรก็ดี แนวคิดนี้ เป็ นตัวชี้ วดั ที่ สามารถ
อธิ บายการทางานของพระสงฆ์เพื่อสังคมได้อย่างดี และสอดคล้องกับที่ ศรคม เผือกผิววงศ์ [7] ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “แนวทางการ
สร้ างความร่ วมมื อ ในชุ ม ชนด้วยพุท ธสั นติ วิธี : กรณี ศึ กษาชุ มชนวัดคู บ้ อน เขตคลองสามวา กรุ งเทพมหานคร” จากผลการ
วิจยั พบว่า แนวคิดและแนวปฏิบตั ิเพื่อสร้างความร่ วมมือตามแนวพระพุทธศาสนา ช่วยให้เกิดความสามัคคี การร่ วมแรงร่ วมใจกัน
และความเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งให้ แ ก่ ชุ ม ชนได้อ ย่า งแท้จ ริ ง และมั่น คง ส าหรั บ แนวทางการสร้ า งความร่ ว มมื อ ในชุ ม ชนวัด คู ้บ อน
ประกอบด้วย การปรับทัศนคติของชุมชนในการหวงแหนวัดเป็ นสมบัติของชุมชน การสร้างกติกาอย่างมีส่วนร่ วมและยึดเป็ นแนว
ปฏิบตั ิที่ชุมชนต้องร่ วมมือ การปรับใจเข้าหากันมองทุกอย่างด้วยเมตตา การพัฒนาท่าทีการแสดงออกต่อกันด้วยเมตตา การสร้าง
วัฒนธรรมการสื่ อสารที่เมตตาในชุมชน และการจัดสรรด้วยความเป็ นธรรมในมุมมองประโยชน์ต่อส่ วนรวม และสอดคล้องกับที่
ธวัชชัย เพ็งพินิจ และ ธี ระศักดิ์ ละม่อม [8] ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “การพัฒนารู ปแบบการขับเคลื่ อนปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพียงของ
เครื อข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุ ภาคี ภาคอี สาน” จากผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบการขับเคลื่ อนปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียงของ
เครื อข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุ ภาคีภาคอีสาน คือ เน้นเกษตรพอเพียง สร้างหลักสู ตรการเรี ยนรู ้ขยายผลหลักสู ตร สร้างต้นแบบ
เกษตรหรื อปราชญ์รุ่นใหม่ ขยายเครื อข่ายพหุ ภาคี แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ หน่วยงานภายนอกสนับสนุ น มุ่งสู่ การพึ่งตนเองและพึ่งพา
กันเอง ที่สาคัญคือ แนวทางการพัฒนารู ปแบบการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเครื อข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุ ภาคี
ภาคอีสาน ด้านกระบวนการ มุ่งเน้นปรับเปลี่ยนแนวคิด เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่น และด้านการประเมินผลวิทยากรกระบวนการตรวจ
เยี่ยม เน้นการทาจริ ง เน้นความสุ ข และสอดคล้องกับที่ พระมหาคาพอง สทฺ ทวโร [9] ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “การจัดการศึกษาเพื่อ
สันติภาพของชาวพุทธและมุสลิมในชุ มชนวัดท่าการ้ อง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา” จากผลการวิจยั พบว่า การจัดการศึกษาใน
ชุมชนทั้งสองศาสนาที่มีความหลากหลายชาติพนั ธุ์ มีความแตกต่างทางศาสนา และวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี แต่ภายใต้
ภาวะความแตกต่างนั้นกลับเป็ นการหลอมรวม และผสมผสานวิถีชีวิตที่ดารงอยูข่ องประชาชนในชุมชนทั้งสองศาสนาในชุมชน
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แห่ งนี้ วัฒนธรรมประเพณี ต่าง ๆ จึ งซึ มซับและหลอมรวมกัน โดยไม่มีความเป็ นเชื้ อชาติหรื อศาสนามาแบ่งกั้น ประชาชนใน
ชุมชนดาเนิ นชีวิตและอาศัยอยูใ่ นชุมชนมาเป็ นเวลานานซึ่ งเป็ นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นซึ่ งแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามนุษย์สามารถ
เรี ยนรู ้ได้ดว้ ยตนเองเพื่อมีชีวิตอยูร่ อดส่ วนหนึ่ ง และเรี ยนรู ้ได้โดยกระบวนการศึกษาอบรมอีกส่ วนหนึ่ ง โดยการเปลี่ยนผูเ้ รี ยนจาก
ผูไ้ ม่รู้ สู่ ผูร้ ู ้ และเห็นได้จากการมีวิธีคิดเรื่ องการยอมรับและเข้าใจความหลากหลายของกันและกัน และสอดคล้องกับที่ ศุภมาส
เหล็นเรื อง และคณะ [10] ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “ปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จในการขับเคลื่อนสัมมาชีพชุมชน ศึกษากรณี อาเภอนาดูน
จังหวัดมหาสารคาม” ผลการวิจยั พบว่า การศึกษาดูงานเป็ นอีกวิธีหนึ่ งที่สามารถสร้างความรู ้ความเข้าใจให้แก่ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการ
ได้ม ากขึ้ น ซึ่ งหากมี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจที่ ดีแ ล้วผูเ้ ข้าร่ วมโครงการก็จะสามารถประยุกต์ใช้กับกิ จกรรมสัมมาชี พที่ ค รั วเรื อน
ดาเนิ นการอยูไ่ ด้ ดังนั้น จึงควรมีการส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้และพัฒนากิจกรรมอย่างต่อเนื่ อง ตลอดจนสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง
แหล่งเรี ยนรู ้ชุมชน และสอดคล้องกับที่ วิซุตตา ชูศรี วาส [11] ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง “การดาเนินงานหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง บ้านหัว
อ่าว ตาบลบางช้าง อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม” จากผลการวิจยั พบว่า การดาเนินงานหมู่บา้ นเศรษฐกิจพอเพียง สามารถเพิม่
รายได้ในครัวเรื อน จากการที่สมาชิกในชุมชนมีการจัดตั้ง กลุ่มอาชีพ กลุ่มแปรรู ปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ร้านค้าชุมชน เป็ นต้น
เพื่อขยายตลาดและกระจายผลผลิต ส่ งผลให้สมาชิกในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทัว่ ไป
1. คณะสงฆ์ระดับจังหวัด สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและหน่ วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ควรทาข้อตกลงความร่ วมมือ
(MOU) ในดาเนินงานเสริ มสร้างสัมมาชีพชุมชนเชิงพุทธ เพื่อเชื่อมโยงการทางานร่ วมกันในลักษณะภาคีเครื อข่าย
2. ทุ ก ภาคส่ ว นควรสนับ สนุ น ให้ ว ดั ประจ าชุ ม ชนเป็ นสถานที่ ต้ ัง กลุ่ ม พัฒ นาอาชี พ และแหล่ ง เรี ย นรู ้ ใ นด้า นต่ า ง ๆ
ของชุมชน อาทิ แหล่งเรี ยนรู ้อาชีพแขนงต่าง ๆ แหล่งทดลองอาชีพต่าง ๆ โดยเน้นการดาเนิ นงานที่ไม่ขดั ต่อศีลธรรมอันดีงาม และ
เน้นการดาเนินการในเชิงสาธารณะที่ไม่แสวงหากาไร
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่ อไป
1. ในการวิ จัย ครั้ งต่ อ ไป ควรศึ ก ษาวิ จัย ในลัก ษณะการวิ จัย เชิ ง ทดลอง (Experimental Research) เพื่ อ ประโยชน์ ใ น
การเปรี ยบเทียบ กลุ่มทดลอง และความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลภายใต้การควบคุม
2. ในการวิ จัย ครั้ งต่ อ ไป ควรศึ ก ษาวิ จัย เกี่ ย วกับ การการจัด ท าหลัก สู ต รประกาศนี ย บัต รสั ง ฆวิ ท ยากรสั ม มาชี พ
ระบบทวิภาค (Semester System) ระดับประกาศนียบัตร
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