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บทคัดย่อ
  ดุษฎีนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการสร้างความสามัคคีในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 2) เพื่อศึกษา
หลักพทุธธรรมทีส่่งเสริมการสร้างความสามัคคใีนหมูบ้่านเศรษฐกจิพอเพยีงต้นแบบ 3) เพ่ือบรูณาการการสร้างความสามัคคี
ในหมูบ้่านเศรษฐกจิพอเพยีงต้นแบบด้วยหลกัพุทธธรรม 4) เพ่ือน�าเสนอแนวทางและสร้างองค์ความรูใ้หม่เกีย่วกับ “รปูแบบ
การสร้างความสามัคคี ในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบด้วยหลักพุทธธรรม” งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย
การสังเกต สังเกตแบบมีส่วนร่วม สัมภาษณ์เชิงลึก และการสัมมนากลุ่ม ผลการศึกษาพบว่า 1. การสร้างความสามัคคีใน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบชุมชนมีแนวทางการสร้างความสามัคคี 4 แนว ได้แก่ การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ผ่านกิจกรรม
และพิธีกรรมต่างๆ การประกอบอาชีพ และขยายเครือข่ายการประกอบอาชีพ การรวมกลุ่มตามธรรมชาติของชุมชนตาม
ความสนใจและกิจกรรมทางสังคม การสืบสานประเพณี วัฒนธรรม 2. หลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมการสร้างความสามัคคีใน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ที่ชาวบ้านใช้ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน มากที่สุด คือ หลักสาราณียธรรม รองลงมาคือ 
หลักอปริหานิยธรรม หลักสัปปุริสธรรม และ หลักสังคหวัตถุตามล�าดับ หลักธรรมที่ชาวบ้านใช้ในการประกอบอาชีพ มาก
ทีส่ดุ คือ หลกัสาราณียธรรม รองลงมาคอื หลกัสปัปรุสิธรรม หลกัอปริหานยิธรรม และสดุท้าย คอืหลกัสงัคหวตัถ ุหลกัธรรม
ทีม่คีวามส�าคญักับการรวมกลุม่ อันดบัแรก คอื หลกัสาราณยีธรรม รองลงมาคอื หลกัอปริหานยิธรรม หลกัสปัปรุสิธรรม และ
สดุท้ายคอื หลกัสงัคหวตัถ ุหลักธรรมทีม่คีวามส�าคัญกบัการสบืสานวฒันธรรม ประเพณี อันดบัหนึง่ คอื หลักสาราณียธรรม 
รองลงมาคือ หลักอปริหานิยธรรม หลักสัปปุริสธรรม และ หลักสังคหวัตถุตามล�าดับ 3. การบูรณาการการสร้างความ
สามคัคใีนหมูบ้่านเศรษฐกจิพอเพียงต้นแบบด้วยหลักพทุธธรรม หมูบ้่านทัง้สบิหมูบ้่านไม่ได้เลอืกและไม่ได้เน้นหลกัธรรมใด
หลักธรรมหนึง่ในการสร้างความสามัคคแีต่การสร้างความสามคัคีของหมูบ้่านนัน้ ขึน้กบักิจกรรมแต่ละกจิกรรมของชาวบ้าน 
ซึ่งหมู่บ้านได้เลือกใช้รูปแบบการสร้างความสามัคคีแบบบูรณาการหลักธรรมแต่ละหลักธรรมมาผสมผสานกัน ตามความ
เหมาะของกิจกรรมและกลุ่มคนที่มาร่วมกิจกรรมนั้นๆ 4. แนวทางและสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ “รูปแบบการสร้าง
ความสามคัค ีในหมูบ้่านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบด้วยหลกัพทุธธรรม” เรยีกว่า MMMSH Model คอื มเีมตตากรณุาต่อกัน 
(Mercy) มีการพบปะสังสรรค์พูดคุยกันอย่างต่อเนื่อง (Meeting) มีการบริหารจัดการอย่างเป็นธรรม (Management) มี
การเฉลี่ยเจือจาน (Sacrifice) จึงจะก่อให้เกิดความสามัคคี (Harmony)
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Abstract
  The objectives of this dissertation were: 1) to study the harmony engagement of the sufficiency 
economy village module, 2) to study the principles of Buddhadhamma supporting harmony engagement 
of the sufficiency economy village module, 3) to integrate the principles of Buddhadhamma in harmony 
engagement of the sufficiency economy village module, and 4) to propose a guideline and body of 
knowledge in harmony engagement the sufficiency economy village module with the principles of 
Buddhadhamma. The study used qualitative research method by observation, participation, in-depth 
interview and focus group discussion. The results of the study found that 1. The harmony engagement 
the sufficiency economy village module consisted of 4 main ways; Living a life together through 
activities and ceremonies, career and career network, social life and social activity interest, and culture 
and custom conservation. 2. The most principles of Buddhadhamma supporting living a life together 
were Saraniyadhamma, followed by Aparihaniyadhamma, Sappurisadhamma and Sangahavatthu 
respectively. The most principles of Buddhadhamma supporting the village members’ career were 
Saraniyadhamma, followed by Sappurisadhamma, Aparihaniyadhamma, and finally Sangahavatthu. The 
principles of Buddhadhamma supporting social association started with Saraniyadhamma and then 
followed by Aparihaniyadhamma, Sappurisadhamma and Sangahavatthu respectively. In culture and 
custom conservation, the most principles of Buddhadhamma used were Saraniyadhamma, followed by 
Aparihaniyadhamma, Sappurisadhamma and Sangahavatthu respectively. 3. The integration of 
Buddhadhamma in harmony engagement of the sufficiency economy village module was not fixed but 
depended on activities and members participating in each activity. Usually the use of Buddhadhamma 
was related to one another principle. 4. A guideline and a new body of knowledge on harmony 
engagement of the sufficiency economy village module with Buddhadhamma could be concluded into 
“MMMSH Model” which consisted of Mercy, Meeting, Management and Sacrifice leading to Harmony.

Keyword :  Harmony, Sufficiency Economy, Module with Buddhadhamma

ความส�าคัญและปัญหาการวิจัย
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 
(พ.ศ. 2540-2544) เป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญของการวางแผน
พัฒนาประเทศและเป็นแผนปฏิรูปความคิดและคุณค่าใหม่
ของสังคมไทยที่ให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในสังคมและมุ่งให้ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
และใช้เศรษฐกิจเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาให้คนมีความสุข
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 
2545-2549) ได้อัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
มาเป็นปรัชญาน�าทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ 
ควบคู่ไปกับกระบวนทัศน์การพัฒนาแบบบูรณาการเป็น
องค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ต่อเนื่องจาก

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 โดยให้ความส�าคัญกับการแก้ปัญหา
จากวกิฤตเศรษฐกจิให้ลลุ่วง และสร้างฐานเศรษฐกจิภายใน
ประเทศให ้ เข ้มแข็งและมี ภูมิ คุ ้ม กันต ่อกระแสการ
เปลี่ยนแปลงจากภายนอก แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2550-2554) ประเทศไทยยงัคงต้องเผชญิกบัการเปล่ียนแปลง 
ทีส่�าคัญในหลายบรบิท ทัง้ทีเ่ป็นโอกาสและข้อจ�ากดัต่อการ
พัฒนาประเทศ จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมของคนและ
ระบบให้สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปล่ียนแปลงใน
อนาคตและแสวงหาประโยชน์อย่างรู้เท่าทันโลกาภิวัตน์
และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุกภาคส่วนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มุ่งพัฒนาสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
(Green and Happiness Society) ประกอบกบั หลักปรชัญา
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ของ “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู ่หัวทรงมีพระราชด�ารัสชี้แนะแนวทางการ
ด�าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย จากแนวทางการพัฒนา
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้อัญเชิญ 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน�าทางใน
การพัฒนาและบริหารประเทศ กระทรวงมหาดไทยได้ตอบ
สนองแนวทางการพัฒนา โดยมอบหมายให้กรมการพฒันา
ชมุชน กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหน่วยงานที่ท�างานกับ
ชุมชนมาช้านาน ช่วยในการสร้างและพัฒนาให้ชุมชน 
เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามแนวทาง จึงมีแนวคิดในการน�าหลัก
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูหั่ว
มาปรับใช้ในการท�างาน โดยเริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 
  ระยะแรก ปี พ.ศ. 2549–2554 ด�าเนินงานพัฒนา
หมู่บ้าน ให้หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยใช้
เกณฑ์การประเมนิ 6x2 ระยะต่อมา ตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2555–ปัจจุบนั 
ได้ขยายผลการท�างานสู ่ความยั่งยืนโดยพัฒนาหมู ่บ้าน
เศรษฐกจิพอเพยีง ให้เป็นหมูบ้่านเศรษฐกจิพอเพยีงต้นแบบ 
มีการใช้เกณฑ์วัดความเป็นต้นแบบ 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด 
  หลังจากนั้น กรมการพัฒนาชุมชน ได้คัดเลือก
หมู ่บ ้านที่ถูกจัดระดับการพัฒนาด้วยเกณฑ์ชี้วัดของ
กระทรวงมหาดไทย 4 ด้าน 23 ตัวช้ีวัด มาพัฒนาเป็น
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หลายหมู่บ้านสามารถ
เป็นต้นแบบในการพัฒนา โดยเฉพาะในเรื่องความสามัคคี 
แต่หลายหมู่บ้านอาจต้องศึกษาเรียนรู้จากหมู่บ้านท่ีพัฒนา
แล้ว และมีบริบทที่ใกล้เคียงกัน กอรปกับ ปัจจุบันหลาย
หมู่บ้านมีปัญหาที่แก้ไขได้ยากโดยเฉพาะปัญหาทางสังคม 
ความเชื่อในหลักธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้าก็เริ่มเสื่อม
ถอยลดน้อยลง ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดในด้านสังคม การอยู่
ร่วมกันของชาวบ้านในหมู่บ้าน จากเดิมที่มีความเป็นพี่เป็น
น้อง มกีารช่วยเหลอื พึง่พาอาศยัซึง่กันและกนัหายไป หลาย
หมู่บ้านก่อเกิดความแตกแยกขัดแย้ง ในระดับประเทศก็
เช่นเดียวกัน ประเทศไทยเราเกิดความแตกแยกขัดแย้งจน
เห็นได้ชัด ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ คนในหมู่บ้านขาดความรกัความสามคัคีกนั ชาวบ้าน
อยู่ด้วยกันอย่างระแวดระวัง ผู้วิจัยในฐานะ ผู้บริหารระดับ
สูง ระดับจังหวัด ต้องแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ และก�ากับ
ดแูลงาน ทีร่บัผดิชอบ ตามกรอบงานนโยบายของกระทรวง
มหาดไทย จึงมีความสนใจศึกษา การสร้างความสามัคคีใน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบด้วยหลักพุทธธรรม เพื่อ

น�าไปปรับใช้กับหมู่บ้านอื่นต่อไป

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อศึกษาการสร้างความสามัคคีในหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
  2. เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมที่ส่งเสริมการสร้าง
ความสามัคคีในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
  3. เพือ่บรูณาการการสร้างความสามคัคใีนหมูบ้่าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบด้วยหลักพุทธธรรม 
  4. เพื่อน�าเสนอแนวทางและสร้างองค์ความรู้ใหม่
เกี่ยวกับ “รูปแบบการสร้างความสามัคคี ในหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบด้วยหลักพุทธธรรม”

ขอบเขตของการวิจัย
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้น�าที่เป็น
ทางการ ผู้น�าที่ไม่เป็นทางการ เจ้าหน้าที่ของรัฐท่ีปฏิบัติ 
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่หรือผู้แทน ผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่หรือผู้แทน รวมทั้งสิ้นจ�านวน 52 คน

การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิด
  แนวคดิการอยูร่่วมกนัในสังคม ความหมายของสังคม 
เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่า สังคม คือกลุ่มคนที่มีการ
จดัระเบยีบในการใช้ชวิีตร่วมกนั มแีบบแผนการด�าเนนิชวีติ 
ประเพณี ค่านิยมในรูปแบบเดียวกันและทุกคนมีความรู้สึก
เป็นสมาชิกของสังคม Society หมายถึง สังคมคือ คน
จ�านวนหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันตามระเบียบกฎ
เกณฑ์ โดยมวัีตถปุระสงค์ร่วมกัน ค�าว่า “สงัคม” (Society) 
ในภาษาบาลี แยกออกเป็น 2 ค�า คือ “สัง” กับ “คม” สัง 
แปลว่า “ด้วยกัน พร้อมกัน” ส่วนค�าว่า “คม” แปลว่า “ไป 
ด�าเนนิไป” เมือ่น�าค�า สองค�ามารวมกนัจงึมีรปูเป็น “สงัคม” 
แปลว่า “ไปด้วยกัน ไปพร้อมกัน”
  แนวคิดบทบาทหน้าท่ีของคนในสังคม  ที่มาของ
บทบาทหน้าที่บทบาทของบุคคลในสังคม เป็นลักษณะของ
พฤติกรรมที่บุคคลแต่ละคนมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) 
ต่อกันภายใต้กรอบบรรทัดฐานของฐานะ ต�าแหน่งที่แต่ละ
สังคมก�าหนด ซึ่งในประเด็นนี้พัทยา สายหู ได้อธิบายไว้ว่า 
บทบาทเปรียบเสมือนบทของตัวละครที่ก�าหนดให้ ผู้แสดง
ในละครเรื่องน้ันๆ เป็นตัว (ละคร) อะไร มีบทบาทที่ต้อง
แสดงอย่างไร ถ้าแสดงผิดบท หรือไม่สมบทบาทก็อาจถูก
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เปลี่ยนตัวไม่ให้แสดงไปเลย นอกจากนี้บทบาทของบุคคล
ยังขึ้นอยู่กับการกล่อมเกลาทางสังคม (Socialization) 
และบุคลิกภาพของบุคคลนั้นด้วย 
  แนวคิดผู้น�าในสังคม ผู้น�าของสังคมไม่จ�าเป็นต้อง
เป็นบุคคลที่มีต�าแหน่งหัวหน้าหรือผู ้ท่ีได้รับการยอมรับ
จากผู้อื่นเท่านั้น แต่ที่ส�าคัญกว่านี้ก็คือ ผู้น�าเป็นผู้ที่สามารถ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลเชิงบวกต่อความเป็นอยู่
ทีด่ขีองผูอ้ืน่ ของชมุชนและของสงัคมโดยรวม เป็นทีย่อมรับ
กนัแล้วว่า ผูน้�า (Leader) เป็นปัจจยัทีส่�าคัญยิง่ประการหนึง่
ขององค์กร เพราะผู้น�ามีภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบ
โดยตรงทีจ่ะต้องวางแผน สัง่การ ดแูลและควบคมุให้บคุลากร
ขององค์กรปฏิบัติงานต่างๆ ให้ประสบความส�าเร็จตาม  
เป้าหมาย และวตัถปุระสงค์ทีต่ัง้ไว้ ผู้น�า (Leader) คือ ผู้ที่ท�า
ในสิ่งท่ีถูกต้อง สร้างความเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งท่ีดีกว่า มุ่ง
ไปทีเ่ป้าหมาย และให้ความสนใจกบัอนาคต ยดึเหตผุล และ
ใช้กลยุทธ์ในการท�างาน ผู้น�า คือ ผู้ที่สามารถในการชักจูง
ให้คนอื่นท�างานให้ส�าเร็จตามต้องการ ผู้น�า คือ บุคคลทีม่า
จากการเลอืกตัง้หรือแต่งตัง้ หรอืการยกย่องขึน้มาของกลุ่ม เพ่ือ
ให้น�าหน้าที่เป็นผู้ชี้แนะและช่วยเหลือให้กลุ่มประสบความ
ส�าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
  หลักพุทธธรรมท่ีเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
  1. หลักสาราณียธรรม เป็นหลักธรรมที่ช่วยให้เกิด
ความสามัคคีกัน 6 ประการซึ่งเป็นหน้าที่หรือข้อปฏิบัติท่ี
ประชาชนควรปฏิบัติต่อผู้อื่นในสังคม ประกอบไปด้วยหลัก 
6 ประการด้วยกัน ได้แก่ หลักเมตตากายกรรม หลักเมตตา
วจีกรรม หลักเมตตามโนกรรม สาธารณโภคี ศีลสามัญญตา 
ทิฎฐิสามัญญตา
  2. หลกัอปริหาณยิธรรม หมัน่ประชุมกนัเนืองนิตย์ 
พร้อมเพรียงกันประชุม ไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ทรง
บัญญัติไว้ ไม่ล้มล้างสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ ภิกษุเหล่า
ใดเป็นผู้ใหญ่ เป็นสังฆบิดร เป็นสังฆปริณายก เคารพนับถือ
ภิกษุเหล่านั้น เห็นถ้อยค�าของท่านว่าเป็นสิ่งอันควรรับฟัง 
ไม่ลุอ�านาจตัณหา ยินดีอยู่ในเสนาสนะป่า ตั้งสติระลึกไว้ใน
ใจว่า “เพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย ผู้มีศีลงดงาม ซึ่งยังไม่มา
ขอให้มา ที่มาแล้ว ขอให้อยู่ผาสุก
  3. สังคหวัตถุ เป็นหลักธรรมท่ีก่อให้เกิดความ
สามัคคีอีกหลักธรรมหนึ่ง ที่กล่าวไว้ในพระพุทธศาสนา ใน
แง่ของการมีมิตรสหาย หรือบริวารที่ดีจริง พระพุทธเจ้าได้

ตรสัถงึความส�าคญัของการมมีติรสหายทีด่ไีว้ในอปัุฑฒสตูรว่า 
“ความเป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี นี้เป็นพรหมจรรย์
ทั้งสิ้นทีเดียว มีด้วยกัน 4 ประการ คือ 1) ทาน คือ การให้ 
ได้แก่ การเสียสละ การให้ปัน การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การแบ่ง
ปันช่วยเหลือกันด้วยส่ิงของ การให้ทานให้เพื่อขจัดกิเลส 
2) ปิยวาจา คอื การพดูค�าสภุาพ อ่อนหวาน เพือ่ให้เกดิความ
สมานสามัคคี 3) อัตถจริยา หมายถึง การบ�าเพ็ญประโยชน์
ช่วยเหลือกนัและกนัในวงแคบ และบ�าเพญ็สาธารณประโยชน์
ในวงกว้าง หลักธรรมข้อนี้มุ่งสอนให้คนพัฒนาตน 2 ด้าน 
คอื การท�าตนให้เป็นประโยชน์ และท�าในสิง่ท่ีเป็นประโยชน์
  4. สมานัตตตา การวางตนเสมอต้นเสมอปลาย 
หมายถึง การวางตนได้เหมาะสม มีความหมาย 2 ประการ 
คือ วางตนได้เหมาะสมกับฐานะที่ตนมีอยู่ในสังคม และ
ปฏิบัติตนอย่างสม�่าเสมอต่อคนทั้งหลาย ให้ความเสมอภาค 
ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น เสมอในสุขและทุกข์
  5. สัปปุริสธรรม หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษ ธรรม
ที่ท�าให้เป็นสัตบุรุษ คุณสมบัติของคนดี ธรรมของผู ้ดี 
สัปปุริสธรรม มีบรรยายไว้หลายลักษณะ เช่น ความรู้จัก
ธรรม รู้หลัก หรือ รู้จักเหตุ(ธัมมัญญุตา) ความรู้จักอรรถ รู้
ความมุ่งหมาย หรือรู้จักผล (อัตถัญญุตา) ความรู้จักตน (อัต
ตัญญุตา) ความรู้จักประมาณ (มัตตัญญุตา) ความรู้จักกาล 
(กาลัญญุตา) ความรู้จักบริษัท (ปริสัญญุตา) และ ความรู้จัก
บุคคล (ปุคคลัญญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญญุตา)

วิธีด�าเนินการวิจัย
  การวิจัยครั้งนี้เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 52 คน ที่มาจากการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบอย่างง่ายด้วยการก�าหนดกลุ่มตัวอย่าง เครื่อง
มือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้คือ แบบสัมภาษณ์ ทดสอบ
เครือ่งมอืโดยการให้ผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบ และรวบรวมแบบ
สัมภาษณ์ข้อมูลน�ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเป็น
ผลการวิจัย

ผลการวิจัย
  การศึกษาวจัิยเรือ่ง การสร้างความสามคัคีในหมูบ้่าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบด้วยหลักพุทธธรรม ผู้วิจัยได้
ศกึษาหมูบ้่านเศรษฐกจิพอเพยีงต้นแบบในจงัหวดัเชยีงใหม่ 
จ�านวน 10 หมู่บ้าน ดังนี้ 1) บ้านสันกอเก็ด หมู่ที่ 10 ต�าบล
บ้านกลาง อ�าเภอสนัป่าตอง จงัหวดัเชยีงใหม่ 2) บ้านกิว่แลน้อย 
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หมู่ที่ 10 ต�าบลบ้านแม อ�าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
3) บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 1 ต�าบลทุ่งสะโตก อ�าเภอสันป่าตอง 
จังหวัดเชียงใหม่ 4) บ้านแม่ข่องกลาง หมู่ที่ 2 ต�าบลมะขาม
หลวง อ�าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 5) บ้านดงป่าซาง 
หมูท่ี่ 6 ต�าบลมะขนุหวาน อ�าเภอสนัป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
6) บ้านป่าตาล หมู่ที่ 4 ต�าบลสันผักหวาน อ�าเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่ 7) บ้านไร่กองขิง หมู่ที่ 3 ต�าบลหนองควาย 
อ�าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 8) บ้านบวก หมู่ที่ 4 ต�าบล
หนองแก๋ว อ�าเภอหางดง จังหวดัเชียงใหม่ 9) บ้านแพะขวาง 
หมู่ที่ 3 ต�าบลน�้าแพร่ อ�าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และ 
10) บ้านเหมืองกุง หมู่ที่ 7 ต�าบลหนองควาย อ�าเภอหางดง 
จงัหวัดเชยีงใหม่ จากผลการวจัิยพบว่า
  1. หลักพุทธธรรมทีใ่ช้ในการเสริมสร้างความสามคัคี
ในหมูบ้่านเศรษฐกจิพอเพยีงต้นแบบ
   1.1 หลักพุทธธรรมในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันใน
หมู่บ้าน
    จากการศกึษา ท�าให้รูว่้าการใช้ชีวติอยูร่่วม
กันในหมู่บ้านชาวบ้านมีกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันหลากหลาย 
กิจกรรมที่เห็นได้ชัดเจน ได้แก่กิจกรรมการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกนั ยกตวัอย่าง เช่น กจิกรรมการรวมกลุม่ท�าเหมอืงฝาย 
กิจกรรมฌาปนกิจ กิจกรรมการเลี้ยงผีปู่ย่า กิจกรรมการ
เลี้ยงผีเสื้อบ้าน ได้ใช้หลักธรรมที่ชาวบ้านใช้ในการใช้ชีวิต
อยู่ร่วมกัน ในกิจกรรมต่างๆ ที่กล่าวมา มากที่สุด คือ หลัก
สาราณียธรรม เพราะเป็นหลักแห่งการท�าให้การด�ารงชีวิต
มีความสุข สงบ และไม่มีความแตกแยก ขัดแย้งเกิดขึ้น ทุก
คนจะมีแต่ความยิ้มแย้ม แจ่มใส ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ช่วยเหลอืกนัในกจิกรรมต่างๆ และอยูด้่วยกันอย่างมคีวามสุข 
อันดับรองลงมา คือ หลักอปริหานิยธรรม ชาวบ้านใช้หลัก
อปริหานยิธรรม โดยการประชุมพดูคยุปรกึษาหารอืกันตลอด 
ตั้งแต่ก่อนการจัดกิจกรรมในแต่ละประเภท และแต่ละครั้ง 
จนสุดท้ายเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมก็จะมีการมาพูดคุยเพื่อ
สรุปผลของการจัดงานว่าเป็นอย่างไร มีข้อบกพร่องที่ต้อง
แก้ไขอย่างไรบ้างในโอกาสต่อไป อันดับสาม คือ หลัก 
สัปปุริสธรรมและหลักสังคหวัตถุในฐานะเป็นหลักธรรมใน
การปฏิบัติงานที่ต ้องใช ้ความสามารถส่วนตนเข ้าไป
ประสานสัมพันธ์กับชาวบ้าน รู้จักว่ามีกลุ่มองค์กรไหนใน
หมู่บ้าน เป็นอย่างไร หรือรู้ว่าใครควรรับผิดชอบในเร่ือง
อะไรในงานนัน้ๆ เมือ่รูถ้งึกลุ่มเป้าหมายทีจ่ะรับผดิชอบในงาน 
นั้นๆ แล้ว ก็จะมีการแบ่งหน้าที่กันโดยอัตโนมัติ และหลัง

จากนั้น ทุกคนก็จะรู้หน้าที่ของตนเองว่าใครจะรับผิดชอบ
งานอะไร อย่างไร
   1.2  หลักพุทธธรรมในการประกอบอาชีพ
             การประกอบอาชีพ สมัยก่อนชาวบ้านทั้ง
สิบหมู่บ้านจะมีอาชีพท�านา ท�าสวน โดยใช้วิธีการลงแขก 
ระยะหลังไม่กี่ปีมานี้เอง ที่ได้เปลี่ยนจากการลงแขกมาเป็น 
การจ้างแรงงานแทนบ้าง ดังนั้นอาชีพของชาวบ้าน เมื่อไม่
กีปี่มานีจ้งึได้เปลีย่นมาเป็นอาชพีรบัจ้างส่วนหนึง่ ท�างานใน
โรงงานส่วนหนึง่ ค้าขายส่วนหนึง่ หลกัพทุธธรรมทีไ่ด้ในการ
ประกอบอาชพีของหมูบ้่านพบมากทีส่ดุอนัดบัแรก คอื หลกั
สาราณียธรรม เพราะเป็นเหมือนหลักการใหญ่ของการ
ประกอบอาชีพที่ต้องมีความเอื้อเฟื้อต่อกัน ไม่แย่งชิงกัน 
ก่อให้เกิดความสามัคคีในการประกอบอาชีพ  อันดับรองลง
มา คือ หลักสัปปุริสธรรมชาวบ้านในชุมชนแต่ละคนเขาจะ
รูจ้กับคุคลคอืรูจ้กัคนในชมุชนเป็นอย่างด ี ว่าใครมคีวามถนดั
หรอืมอีาชพีอะไร เม่ือเวลาต้องมาช่วยเหลอืกนัในเรือ่งอาชพี 
หรือรวมกลุ่มกันท�ากิจกรรมอื่นๆ เขาจะรู้กันเองว่าใครต้อง
ท�าอะไร อย่างไร อนัดบัสาม คอื หลกัอปรหิานยิธรรม ชาวบ้าน
ใช้หลักอปริหานิยธรรม โดยการในเรื่องการประกอบอาชีพ 
เขาจะน�ามาประชมุพดูคยุปรกึษาหารือกนัตลอด หรือน�ามา
แลกเปลีย่นกนัในแต่ละอาชพี บางคนมีอาชีพอะไรดีๆ ก็จะน�า
มาเล่ามาบอกและชวนกันไปท�าอาชีพนั้นๆ และสุดท้าย
หลักธรรมที่ชาวบ้านใช้ในการประกอบอาชีพ คือ หลัก
สังคหวัตถุจะเห็นว่าการท�างานหรือการประกอบอาชีพของ
ชาวบ้านทุกคน ชาวบ้านจะมีความอดทน มีการเสียสละ 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่คณะอย่างจริงจัง เพื่อให้งาน
นั้นส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
   1.3  หลักพุทธธรรมในการรวมกลุ่ม
             ส่วนใหญ่การรวมกลุ่มตามธรรมชาติของ
ชาวบ้าน เป็นการรวมกลุ่มเพื่อกิจกรรมทางสังคม การรวม
รวมเพื่อช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในด้านต่างๆ ได้แก่ กลุ่ม
แม่บ้าน กลุม่ผูส้งูอาย ุกลุม่เยาวชน กลุม่ออมทรพัย์นอกจาก
นัน้ กเ็ป็นกลุม่ทีท่างราชการมาตัง้ให้เพือ่ช่วยเหลอืสังคมและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่นกัน ได้แก่ กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน 
กลุ่มกองทุนแม่ของแผ่นดิน การรวมกลุ่มเพื่อให้มีผู้น�าและ
คณะกรรมการรับผิดชอบงาน ในประเด็นนี้หลักพุทธธรรม
ที่ใช้เป็นหลัก ได้แก่ หลักสาราณียธรรม เพราะในการรวม
กลุ่มกันต้องตั้งหลักที่มีความเมตตาปรารถนาดีต่อกัน 
เนื่องจากอาจมีข้อบกพร่องผิดพลาดในการท�ากิจกรรมได้ 
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หลักเมตตาจึงส�าคัญที่จะไม่ท�าให้เกิดความแตกแยกในกลุ่ม 
อันดับรองลงมา คือ หลักอปริหานิยธรรม คือ ชาวบ้านจะมี
การประชุมพูดคุยปรึกษาหารือกันตลอด ตั้งแต่ก่อนการจัด
กจิกรรมในแต่ละประเภท หรอืการรวมกลุม่แต่ละกลุม่ และ
แต่ละครัง้ เริ่มตั้งแต่ก่อนการเริ่มตั้งกลุ่ม จนสุดท้ายเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรม และมีการรวมกลุ่มท�ากิจกรรมกัน ก็จะมี
การมาพูดคุยเพื่อสรุปผลของการจัดงานหรือการรวมกลุ่ม
กิจกรรมว่าเป็นอย่างไร มีปัญหาอะไร และควรแก้ไขต่อ
อย่างไรบ้าง อันดับสาม คือ หลักสัปปุริสธรรมเมื่อมีการ
ประชุมปรึกษาหารือกันในเรื่องการจัดงานแล้ว ชาวบ้าน
แต่ละคนเขาจะรู้จักบุคคล รู้จักตนเอง ว่าใครควรรับผิด
ชอบในเรื่องอะไรในงานนั้นๆ และจะรู้หน้าที่ของตนเองว่า
ใครจะรับผิดชอบงานอะไร และสุดท้ายคือ หลักสังคหวัตถุ
คือชาวบ้านจะมีการเสียสละ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่
คณะ เพื่อให้งานส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี
  1.4 การสืบสานประเพณี วัฒนธรรม 
            การสืบสานประเพณี วัฒนธรรมของชาวบ้าน 
จะเห็นว่าทุกกิจกรรมในเรื่องประเพณีวัฒนธรรมของชาว
บ้านทั้งสิบหมู่บ้าน จะถูกสอดแทรกไปด้วยหลักธรรมค�า
สอนของพระพุทธเจ้า ท่ีชาวบ้านบางคนไม่รู้ว่าส่ิงท่ีตนเอง 
กลุ่มพวกท�าไปนั้นคือหลักธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้า
โดยเฉพาะหลักในเรื่องการสร้างความสามัคคี แต่ชาวบ้าน
มีวิธีการสร้างความสามัคคีโดยใช้หลักการของประเพณี
วัฒนธรรม ซึ่งถูกสืบทอดมาต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
จากการสังเกต การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์ 
และการสัมมนากลุ่ม ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับหลักธรรมในการ
สร้างความสามัคคีในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
ในประเด็น การสืบสานประเพณี วัฒนธรรม ดังนี้หลัก
ธรรมที่มีความส�าคัญเป็นอันดับหนึ่ง หลักสาราณียธรรม 
เนือ่งจากหลกันีเ้ป็นการเชือ่มโยงวฒันธรรมอนัดงีามร่วมกนั 
ต่างก็มีแต่ความเอื้ออาทร การแบ่งปัน แบ่งหน้าที่ในการจัด
กจิกรรมทางวฒันธรรมประเพณขีองหมู่บ้าน อนัดบัรองลงมา 
คือ หลักอปริหานิยธรรม คือ ชาวบ้านจะมีการประชุมพูด
คุยปรึกษาหารือกันตลอด ตั้งแต่ก่อนการจัดกิจกรรมตาม
ประเพณีในแต่ละประเภท และแต่ละครั้ง จนสุดท้ายเมื่อ
เสร็จสิ้นกิจกรรมก็จะมีการมาพูดคุยเพื่อสรุปผลของการจัด
งานว่าเป็นอย่างไร อันดับสาม คือ หลักสัปปุริสธรรมเมื่อมี
การประชุมปรึกษาหารือกันในเรื่องการจัดงานแล ้ว 
ชาวบ้านแต่ละคนเขาจะรู้จักบุคคล รู้จักตนเอง ว่าใครควร

รับผิดชอบในเรื่องอะไรในงานนั้นๆ และจะรู้หน้าที่ของ
ตนเองว่าใครจะรับผิดชอบงานอะไร และสุดท้ายคือ 
หลักสังคหวัตถุคือชาวบ้านจะมีการเสียสละ ช่วยเหลือซ่ึง
กันและกันในหมู่คณะ โดยเฉพาะงานตามประเพณี ซึ่งชาว
บ้านถือว่าเป็นเรื่องส�าคัญมากที่ต้องมาร่วมกัน มาช่วยกัน 
เพื่อให้งานส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยเฉพาะการรู้จักพูดจา
ในเรื่องที่เป็นบุญเป็นกุศล เสียสละทรัพย์เสียสละเวลามา
ท�ากิจกรรมในประเพณีนั้นๆ ร่วมกัน จะเห็นได้ว่า หลัก
ธรรมทั้ง 4 ประการน้ันเป็นหลักธรรมที่ต้องใช้ทุกกิจกรรม
ในสังคม และใช้อย่างเป็นวิถีชีวิตจึงจะท�าให้เกิดความ
สามัคคีอย่างยั่งยืนได้
  2. การบูรณาการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงตามแบบหลักพุทธธรรม
   2.1  หลักสาราณียธรรม
    ถือเป็นหลักการใหญ่ที่ทุกคนในหมู่บ้าน 
ชุมชนต้องน�ามาปฏิบัติโดยการผ่านกระบวนการ แนวทาง
หลัก และหลักการทางหมูบ้่าน โดยเริม่ต้นมหีลักการใช้ความ
เมตตา คือ เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตา
มโนกรรม ในการใช้ชวีติอยูร่่วมกนัเป็นการบ่มเพาะให้ชมุชน 
คิดดี พูดดี ท�าดี อันจะน�าไปสู่การแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
ดูแลช่วยเหลือเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ภายใต้ข้อตกลง กฎ
ระเบยีบข้อบังคับ ตลอดจนค่านิยม และบรรทัดฐานของ
ชมุชน ให้ความเหน็ร่วมกนัภายใต้หลกัการประชุมประชาคม
รปูแบบต่างๆ ถอืเป็นหลกัการส�าคญัในการใช้ชีวติอยูร่่วมกนั 
ภายใต้การสืบสานประเพณีวัฒนธรรมมีความดีงามในการ
สร ้างความสามัคคีในชุมชนในหมู ่บ ้านที่ ใช ้ประเพณี
วัฒนธรรมเป็นตัวขับเคลื่อนพลังของชุมชนและสังคมให้มี
การบ่มเพาะสืบทอดและประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามใน
การสร้างความเป็นปึกแผ่นทางชุมชนภายใต้ผู ้น�าและ
กระบวนการพัฒนาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการแพร่
กระจายทางวัฒนธรรมในการสร้างคุณ คุณสร้างวัฒนธรรม 
ท�าให้ชุมชนเกิดการรวมกลุ่มเพื่อด�าเนินงาน และกิจกรรม
ของหมู่บ้านภายใต้ความสนใจและทักษะของการพัฒนา
คนไปสู่ความเป็นผู้น�ากลุ่มและองค์กรให้มีการแก้ไขปัญหา
ของหมู ่บ ้านโดยการจัดท�าแผนงาน และโครงการให้
สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน และใช้
พลังกลุ่มขับเคลื่อนโดยชุมชน และเพื่อชุมชน เพื่อให้เกิด
กลุ่มอาชีพต่างๆ ตามความสนใจ และศักยภาพของชุมชน 
หมูบ้่าน เพือ่สร้างวงจร ธรุกจิของชุมชนในลกัษณะวิสาหกิจ
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ชุมชนได้ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเอง และพึ่งพาตนเอง
ได้ตามภายใต้แนวความคดิตามเศรษฐกจิพอเพยีง และสร้าง
ความสุขสามัคคีของชุมชนสืบไป
   2.2 หลักอปริหานิยธรรม
    เป็นหลกัธรรมท่ีก่อให้เกดิ การพดูคยุ สนทนา 
แลกเปลีย่นเรียนรู้ พบปะ ปรกึษาหารอื การจดัเวทีประชาคม 
และการประชุมในรูปแบบต่างๆ เพื่อระดมความคิด ระดม
สมอง เปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วม
วางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมติดตามผล และร่วมผลประโยชน์
ในการใช้ชีวิตมาอยู่ร่วมกันของชุมชน อันเป็นหลักส�าคัญยิ่ง
ในการใช้เป็นวิธีการขับเคลื่อนชุมชน โดยชุมชนและเพื่อ
ชุมชน เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นกลุ่มงาน 
และกิจกรรมในการสร้างความรับผิดชอบให้ส่วนอื่นต่อไป 
ภายใต้ประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงาม และสร้างสรรค์การอยู่
ร่วมกันของชุมชนในการบ่มเพาะ และสืบทอดประเพณี
วฒันธรรมทีท่�าให้ชมุชนผนกึก�าลงักันอย่างเหนยีวแน่นภายใต้
การปฏสิมัพนัธ์อย่างเป็นกระบวนการขบัเคลือ่น และสบืทอด 
ของประเพณีในชุมชนให้เจริญรุง่เรอืงสบืไป อปรหิานยิธรรม 
เป็นหลกัก่อให้เกดิการรวมกลุม่ และพฒันาผูน้�ากลุม่องค์กร
ให้มีการสร้างผู้น�าที่ดีมีความเคารพการตัดสินใจผู้อื่น ให้
เกียรติผู้อื่น ยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้งในการแก้
ปัญหาของชมุชน และกระบวนการขับเคลือ่นพลงักลุม่ภายใต้
ผู้น�ามีความเข้มแข็งและเป็นเลิศต่อไป ดังน้ัน หากมีการ
รวมกลุม่เพือ่การพัฒนาอาชีพ หรอืประกอบอาชีพกถื็อหลัก
การมีส่วนร่วม การระดมสมอง และระดมก�าลังของชุมชน 
ตามกลุ่มสนใจภายใต้ทักษะพัฒนาให้สอดคล้องกับปัญหา 
และความต้องการในการประกอบอาชีพให้ก้าวหน้าและ
ก้าวไกลต่อไป
   2.3 หลักสังคหวัตถุ
    เป็นหลักธรรมในการพัฒนาบุคคลให้เกิด
ความเสียสละแบ่งปัน เอื้ออาทร ให้ทานช่วยเหลือเกื้อกูล 
พูดจาดีมีประโยชน์ในการสร้างพลัง และพลังจูงใจ ไม่เห็น
แก่ตัว เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม บ�าเพ็ญประโยชน์ อันเป็น
แนวทางปฏิบัติของชุมชน และสังคมให้มีความรู้สึกอบอุ่น 
ไว้เนื้อเชื่อใจ มีความเชื่อมั่นในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันสร้าง
ความเป็นปึกแผ่นและเชื่อมต่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อ
การสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่บ่มเพาะหล่อหลอมชุมชน
ให้สามารถสืบทอดและประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามให้เป็น
มรดกตกทอดไปสู่ชุมชนรุ่นหลังต่อไปได้ เมื่อชุมชนรู้สึก

อบอุ่น และไว้เนื้อเชื่อใจไม่มีความหวาดระแวงก็จะท�าให้
เกิดการรวมกลุ่มในการสร้างผู้น�ากลุ่มและองค์กรในการ
พัฒนาชุมชนด้านต่างๆ ภายใต้กฎระเบียบแบบแผนที่ให้
กลุ่มเป็นไปตามการพัฒนาตามล�าดับสู่การเป็นเครือข่าย
และการสหกรณ์ต่อไป ดังนั้น หากกลุ่มมีผู้น�าที่เข้มแข็งมี
ศักยภาพ และภาวะผู้น�าที่ดีตามแนวทางตามแนวทาง
สังคหวัตถุจะท�าให้การประกอบอาชีพของกลุ ่มต่างๆ 
พัฒนาเป็นกลุ่มก้อนและเข้มแข็งสามารถพัฒนาได้
   2.4  หลักสัปปุริสธรรม
    เป็นหลักธรรมในการพัฒนาคุณลักษณะ
ของคนหรือตัวบุคคลให้เป็นผู้น�าที่มีความเข้มแข็ง ร่วมสมัย 
มเีหตมุผีล รูจ้กัตนเอง รูจ้กัการวางตวัตามความเหมาะสม
ตามกาลเทศะ รู้จักประมาณตน รู้จักชุมชน และเลือกคบ
คนด ี ถือเป็นแนวทางการปฏิบตัใินการพฒันาบคุลากร หรอื
ผู้น�าตลอดจนผู้ตามให้ร่วมกันสร้างพลังชุมชน โดยชุมชน
และเพื่อชุมชนในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันตามวิถีทาง ถือเป็น
หลกัในการพฒันากลุม่ต่างๆ โดยการพฒันากลุม่อาชพี เพ่ือ
เป็นการสร้างรายได้ในการเสรมิสร้าง และการพัฒนาคุณภาพ
ชวีติ พฒันาทกัษะการอาชพีให้สามารถประยกุต์ใช้ให้เข้ามา
ประกอบอาชีพให้เข้มแข็งในการพัฒนากลุ่มหรือการรวม
กลุ่มก็มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งในการเสริมสร้างกระบวนการ
ให้มีพลังในการขับเคล่ือนกิจกรรมกลุ่มให้สอดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการของชุมชน เพื่อเป็นการสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรมในการสร้างคนที่มีคุณลักษณะที่ดีมี
ความรู้ มีความเข้าใจในการเป็นผู้น�าขับเคลือ่นอนรุกัษ์ และ
รกัษาไว้ชัว่ประเพณวีฒันธรรมอนัดีงามของชุมชนต่อไป
   2.5 หลักธรรมที่สนับสนุนในการเสริมสร้าง
ความสามัคคี 
    นอกจากหลกัธรรมหลกัท้ัง 4 หมวดข้างต้น
แล้ว ผู้วิจัยยังพบว่า ชาวบ้านยังใช้หลักธรรมสนับสนุนอีก 4 
มาบูรณาการใช้ในการสร้างความสามัคคีในหมู่บ้านด้วย 
ได้แก่ หลักพรหมวิหาร 4 หลักอิทธิบาท 4 หลักฆราวาส
ธรรม 4 และหลักหิริโอตตัปปะ ที่ใช้ร่วมกับหลักธรรม    
ดังกล่าว รูปแบบการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ข้อค้นพบในการศึกษาวิจัยน้ี 
สามารถใช ้ สัญลักษณ์อักษรตัวภาษาอังกฤษแทนความ
หมายในแต่ละประเด็น ข้อค้นพบในแต่ละส่วนได้ว่า “M” 
ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ประเด็น หรือ 3 M ประกอบด้วย M 
is Mercy. M is Meeting. M is Management. อักษร



วารสาร สมาคมนักวิจัย ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2560 Journal of the Association of Researchers   Vol.22 No.2 May - August 2017198

ภาษาอังกฤษ “S” ในความหมาย S is Sacrifice. และ
อักษรภาษาอังกฤษ “H” ในความหมาย H is Harmony. 
ซึ่งผู ้วิ จัยจะได ้น�าเสนอเป็นรูปแบบและความหมายให้
สอดคล้องกับข้อค้นพบในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ดังนี้
  3. รูปแบบและแนวทางหลักพุทธธรรมที่เสริมสร้าง
ความสามัคคีในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
  การสร้างความสามัคคีนี้ จุดใหญ่จะต้องมีความรัก
ความเมตตาเป็นหลักพื้นฐานท่ีจะก่อให้เกิดความเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยปกติเมื่อมีหลักในการคิด
จะช่วยเหลอื มกีรอบในการปฏบิตังิานให้ได้โอกาสแลกเปลีย่น
เพือ่ให้ได้สิง่ทีด่ทีีส่ดุในการร่วมกนัคดิร่วมกนัท�า บคุคลทีเ่ป็น
ผู้น�าต้องได้รับการยอมรับจากชุมชนและหมู่บ้านยังเป็น
ศนูย์รวม เป็นผูน้�าองค์กรทีจ่ะท�างานเป็นรปูแบบขององค์กร
ทุกภาคส่วน และผู้น�าต้องพร้อมที่จะให้ พร้อมท่ีจะรับ 
พร้อมเจรจาให้สม�่าเสมอ รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา จนเกิด
แนวทางปฏบิตัชิดัเจน ตามแผนภมิูดงันี ้ซ่ึงกล่าวได้ว่า รปูแบบ
การเสริมสร้างความสามัคคีด้วยหลักพุทธธรรมที่จะน�าไป
ประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่บ้านซ่ึงเป็น
เป็นองค์ความรู้ใหม่ทีไ่ด้รบัจากการศกึษา คอื MMMSH หรอื 
Mercy Meeting Management and Sacrifice for Harmony 
ส�าหรับแนวทางการน�ารูปแบบการเสริมสร้างความสามัคคี
ในหมู่บ้านไปใช้ สิ่งแรกที่ส�าคัญและคนส่วนใหญ่ต้องมี คือ 
ความเมตตา ตามโมเดล M (Mercy) การสร้างความสามัคคี
ต้องใช้หลกัเมตตา ซึง่ชาวพทุธทกุคนมีหลกัเมตตาเป็นพืน้ฐาน
ทางด้านจิตใจอยู่แล้ว เนื่องจากได้ถูกปลูกฝังให้เป็นพื้นฐาน 
คือ เมตตา ในหลักธรรมพรหมวิหาร 4 โดยพระพุทธศาสนา
สอนให้ชาวพุทธต้องมีเมตาตาต่อเพ่ือนมนุษย์ทุกคน โดย
ความนั้น ต้องมีเมตตาในทุกเรื่องทุกอย่าง โดยหลักนั้น ให้
ยึดหลักเมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม 
หากทุกคนมีเมตตาครบทุกประการแล้ว คนเราก็จะอยู่ด้วย
กันอย่างไม่มีเรื่องราว ไม่ต้องหวาดระแวง สงสัย ไม่ต้อง
ท�าร้ายกัน จะมีแต่ความรัก ความเอ็นดู ช่วยเหลือกัน และ
อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข M (Meeting) หมายถึงการใช้
หลักการประชุม พบปะ พูดคุย เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันบ่อย
ครั้ง และอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการมาประชุม พบปะ พูดคุยกัน
นั้น จะก่อให้เกิดการ ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมแก้ไขปัญหา หรือ
ร่วมพัฒนากลุ่ม ชุมชนของตนเอง โดยทุกคนนั้นมีส่วนร่วม 
M (Management) หมายถึงการบริหารจัดการด้วยการ
เริ่มท่ีตนเองต้องมีคุณธรรมประจ�าใจ ความเป็นธรรม ไม่

โอนเอียง เข้าข้างคนใดหรือฝ่ายใด แต่ต้องใช้หลักเหตุและ
ผล คนหรือกลุ่มคนที่บริหารจัดการนั้นก็มีความส�าคัญ คือ
ต้องรู้เขา รู้เรา ตามหลักพระพุทธศาสนาว่า รู้จักตน รู้จัก
บุคคล รู้จักชุมชน รู้จักประมาณ เพื่อจะได้น�าส่ิงที่รู้หรือ
เหตุผลต่างๆ นั้นเข้ามาพิจารณาประกอบด้วยในการบรหิาร
จัดการในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการในกลุ่ม
หรือในชุมชน เพื่อไม่ให้เกิดความเห็นแย้ง และเกิดความ
ขัดแย้งขึ้นในกลุ่มหรือชุมชนนั้นๆ S (Sacrifice) หมายถึง
การสร้างความสามัคคี ต้องมีส่วนประกอบคือ การเสียสละ 
แบ่งปัน และที่ส�าคัญต้องจริงใจ โดยเฉพาะประชาชน
ส่วนใหญ่ต้องมีการเสียสละ แบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกัน
อย่างจริงใจ ไม่เสแสร้ง ซึ่งตัว S นี้จะเป็นตัวเสริมเพื่อให้มี
ความสามัคคีและเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เพราะเม่ือมี S จะ
ท�าให้เกิดการเฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุข เกิดการแบ่งปัน เกิดการ
ให้ทาน เฉลี่ยเจือจานแก่ผู้ทุกข์ยาก หรือผู้ด้อยโอกาสกว่า
เรา เพ่ือทุกคนจะได้มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน มีศีลเสมอกัน 
และอยู่ด้วยกันอย่างเอื้ออาทร มีความสุขอย่างแท้จริง H 
(Harmony) หมายถึง ความสามัคคีในหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบ
  โดยสรุปแนวทางการน�ารูปแบบการเสริมสร้าง
ความสามัคคีไปประยุกต์ใช้สิ่งแรกที่ส�าคัญและคนส่วนใหญ่
ต้องมี คือ ความเมตตา เมื่อมีเมตตาต่อกันแล้ว ต้องมี
การพบปะ สังสรรค์ พูดคุยกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการ
ปฏิสัมพันธ์ เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เกิดความแน่นแฟ้น
ในกลุม่องค์กร หรอืชมุชน อีกทัง้เพ่ือจะได้แลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนากลุ่ม องค์กร หรือชุมชนของ
ตนเอง ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในกลุ่มองค์กร
หรือชุมชนนั้นๆ ต้องมีการบริหารจัดการอย่างเป็นธรรม 
มีการเฉลี่ยเจือจาน มีการร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมแก้ไขปัญหา 
และร่วมรับผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับร่วมกัน จาก
สัญลักษณ์ MMMSH ที่กล่าวแล้ว ผู้วิจัยสามารถสรุปสิ่งที่
ค้นพบตาม Model ซึ่งสอดคล้องกับหลักการและแนวทาง
ปฏิบัติในการบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุขในกระบวนการท�างานกับ
ประชาชน ชมุชน และถอืเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการสร้าง
ความสามัคคี ปรองดอง เป็นกลไกของกระบวนการสร้าง
พลังชุมชน ใช้ชุมชน ในการพัฒนาชุมชน ได้แก่ หลักการมี
ส่วนร่วมในการให้โอกาส ให้เวลา ให้ทรัพย์สิน ให้อภัย และ
ที่สุดคือให้ความเมตตา กรุณาต่อกัน ให้ประชาชนเป็น
ศูนย์กลางในพัฒนาเพื่อการพึ่งตนเอง จัดการตนเอง หรือ
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การปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อ
ประชาชน รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างพอเพียง ใช้แผน
ชุมชนในการพัฒนาชุมชน และประสานการปฏิบัติกับทุก
ภาคส่วน เพื่อการพัฒนาชุมชนไปสู่ความสมดุลของมนุษย์
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน น�าไปสู ่ชุมชนต้นแบบใน
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และเป็นต้นแบบของ
ความสามัคคีในชุมชน โดยผ่านกระบวนการและกลไกของ 
Model MMMSH ดังที่สรุปเป็นตาราง ดังต่อไปนี้

อภิปรายผล
  ผลจากการศึกษา การสร้างความสามัคคีในหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบด้วยหลักพุทธธรรม สามารถ
อภิปรายผลได้ ดังนี้
  1. หลักสาราณียธรรม
   หลักธรรมทีก่่อให้เกิดความเมตตาทัง้กาย วาจา ใจ 
เป็นหลกัการส�าคญั และเป็นพืน้ฐานในการใช้ชีวติอยูร่่วมกนั 
เป็นหลักการบ่มเพาะและขัดเกลาทางสังคมให้ชุมชนคิดดี 
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สิ่งที่ค้นพบตาม Model ซ่ึงสอดคล้องกับหลักการและแนวทางปฏิบัติในการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขในกระบวนการ
ท างานกับประชาชน ชุมชน และถือเป็นองค์ประกอบส าคัญในการสร้างความสามัคคี ปรองดอง เป็นกลไกของ
กระบวนการสร้างพลังชุมชน ใช้ชุมชน ในการพัฒนาชุมชน ได้แก่ หลักการมีส่วนร่วมในการให้โอกาส ให้เวลา ให้
ทรัพย์สิน ให้อภัย และที่สุดคือให้ความเมตตา กรุณาต่อกัน ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในพัฒนาเพ่ือการพึ่งตนเอง 
จัดการตนเอง หรือการปกครองของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่าง
พอเพียง ใช้แผนชุมชนในการพัฒนาชุมชน และประสานการปฏิบัติกับทุกภาคส่วน เพ่ือการพัฒนาชุมชนไปสู่ความ
สมดุลของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน น าไปสู่ชุมชนต้นแบบในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และเป็น
ต้นแบบของความสามัคคีในชุมชน โดยผ่านกระบวนการและกลไกของ Model MMMSH ดังที่สรุปเป็นตาราง 
ดังต่อไปนี้ 

 
                                               H=Harmony 
   
M (Mercy) M (Meeting) M (Management) S (Sacrifice) 

1.สาราณียธรรม 
  - เมตตากายกรรม 
  - เมตตาวจีกรรม 
  - เมตตามโนกรรม 
2. สังคหวัตถ ุ
  - ปิยวาจา 
  - สมานัตตตา 
3. พรหมวิหาร 4 
4. หิริ โอตตัปปะ 
 

1. อปริหานิยธรรมทั้ง 7 
ประการ 

2. ฆราวาสธรรม 
    - สัจจะ 

 
 

1.สาราณียธรรม 
  - ศีลสามัญญตา 
  - ทิฏฐิสามัญญตา 
2. สัปปุริสธรรมทั้ง 7    
    ประการ 
3. ฆราวาสธรรม 
   - ทะมะ 
   - ขันติ 
4. อิทธิบาททั้ง 4 ประการ 

1.สาราณียธรรม 
  - สาธารณโภคี 
2. สังคหวัตถ ุ
   - ทาน 
   - อัตถจริยา 
3. ฆราวาสธรรม 
   - จาคะ 
 
 

 
ภาพ 1  รูปแบบและแนวทางหลักพุทธธรรมที่เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำพ 1  รูปแบบและแนวทางหลักพุทธธรรมที่เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 12 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ  2  รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างความความสามัคคีในหมู่บ้าน 
 
อภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษา การสร้างความสามัคคีในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบด้วยหลักพุทธธรรม สามารถ
อภิปรายผลได้ ดังนี้ 

1. หลักสาราณียธรรม 
      หลักธรรมที่ก่อให้เกิดความเมตตาทั้งกาย วาจา ใจ เป็นหลักการส าคัญ และเป็นพื้นฐานในการใช้ชีวิต

อยู่ร่วมกัน เป็นหลักการบ่มเพาะและขัดเกลาทางสังคมให้ชุมชนคิดดี เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ภายใต้ข้อตกลง 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนบรรทัดฐานของชุมชนภายใต้ความคิดเห็นร่วมกัน ภายใต้กรอบแนวทางการใช้ชีวิต
อยู่ร่วมกัน การสืบสานประเพณีวัฒนธรรม การรวมกลุ่ม และการประกอบอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ น้ า
ทิพย์ พรพัฒนานิคม, ได้ศึกษาเรื่อง “หลักสาราณียธรรมเพ่ือสร้างมนุษย์สัมพันธ์ของนักเรียน โรงเรียนราชวินิต
มัธยม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร”, พบว่า ผลลัพธ์ของการใช้หลักสาราณียธรรมเพ่ือเสริมสร้างมนุษย-สัมพันธ์ของ
นักเรียนโรงเรียนราชวินิต มัธยม มี 6 ประการ ได้แก่ 1. ท าให้เป็นที่รัก 2. ท าให้เป็นที่เคารพ 3. ท าให้เกิดความ
สงเคราะห์กัน 4. ท าให้ไม่วิวาทกัน 5. ท าให้เกิดความสามัคคี 6. ท าให้เกิดความเป็นอันเดียวกัน (น้ าทิพย์ พรพัฒนา
นิคม, 2554). สอดคล้องกับค ากล่าวของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ซึ่งได้เน้นหลักของความสามัคคี ให้ชาวบ้านในชุมชน
ได้ร่วมมือเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันในการแก้ไขปัญหา โดยให้ถือว่า ชุมชนเป็นหน่วยสังคมหน่วยหนึ่ง ( social unit) 
ซึ่งการที่ชุมชนจะมีความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน รวมศูนย์ทางจิตใจเข้าด้วยกันได้นั้น สมาชิกของชุมชน
จะต้องมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน สอดคล้องตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือค าสอนของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวที่ทุกคนควรมีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแพร่ช่วยเหลือซึ่งกัน  

H = 
Harmony 

 

M= Mercy 
Model : MMMSH 

 

M = 
Meeting 

 

M = 
Management 

 

ภำพ  2  รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการเสริมสร้างความความสามัคคีในหมู่บ้าน
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เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ภายใต้ข้อตกลง กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
ตลอดจนบรรทัดฐานของชุมชนภายใต้ความคิดเห็นร่วมกัน 
ภายใต้กรอบแนวทางการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน การสืบสาน
ประเพณีวัฒนธรรม การรวมกลุ่ม และการประกอบอาชีพ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ น�้าทิพย์ พรพัฒนานิคม, ได้
ศกึษาเรือ่ง “หลกัสาราณยีธรรมเพือ่สร้างมนษุย์สมัพนัธ์ของ
นกัเรียน โรงเรยีนราชวนิติมธัยม เขตดุสติ กรงุเทพมหานคร”, 
พบว่า ผลลัพธ์ของการใช้หลักสาราณียธรรมเพื่อเสริมสร้าง
มนุษยสัมพันธ์ของนักเรียนโรงเรียนราชวินิต มัธยม มี 6 
ประการ ได้แก่ 1. ท�าให้เป็นที่รัก 2. ท�าให้เป็นที่เคารพ  
3. ท�าให้เกดิความสงเคราะห์กนั 4. ท�าให้ไม่ววิาทกนั 5. ท�าให้
เกดิความสามคัค ี6. ท�าให้เกดิความเป็นอนัเดยีวกนั (น�า้ทพิย์ 
พรพัฒนานิคม, 2554). สอดคล้องกับค�ากล่าวของ ศ.นพ.
ประเวศ วะสี ซึ่งได้เน้นหลักของความสามัคคี ให้ชาวบ้าน
ในชมุชนได้ร่วมมอืเป็นน�า้หนึง่ใจเดยีวกนัในการแก้ไขปัญหา 
โดยให้ถอืว่า ชมุชนเป็นหน่วยสงัคมหน่วยหนึง่ (social unit) 
ซึ่งการที่ชุมชนจะมีความสามัคคีเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน 
รวมศูนย์ทางจติใจเข้าด้วยกนัได้น้ัน สมาชิกของชมุชนจะต้อง
มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน สอดคล้องตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงหรือค�าสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่
ทุกคนควรมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแพร่ช่วยเหลือซึ่งกัน 
  ทั้งนี้สามารถอภิปรายผลได้ว่า หลักสาราณียธรรม 
เป็นหลักการส�าคัญที่น�าเรื่องความเมตตาท้ัง 3 หลัก 
มาเป็นหลกัการส�าคญั ได้แก่ เมตตากายกรรม เมตตาวจกีรรม 
และเมตตามโนกรรม ท�าให้เกิดการคิดดี พูดดี ท�าดี น�าไปสู่
การแบ่งปัน เอื้ออาทร ช่วยเหลือเกื้อกูลภายใต้ข้อตกลง 
กฎ กติกา ระเบียบข้อบังคับ ค่านิยม บรรทัดฐาน ภายใต้
ความคดิเหน็ร่วมกนั อันทีจ่ะน�าไปสูห่ลกัส�าคญัในการใช้ชวิีต
อยู่ร่วมกัน การสืบสานประเพณีวัฒนธรรม การรวมกลุ่ม 
และการประกอบอาชีพ ตามล�าดับ
  2. หลักอปริหานิยธรรม
   หลักธรรมส�าคัญที่ก่อให้เกิดการพบปะพูดคุย 
การปรึกษาหารือ การระดมความคิด ระดมสมอง ในการ
หมั่นประชุมกันบ่อยๆ ในการท�ากิจกรรมชุมชน หรือแก้ไข
ปัญหาชุมชน เปิดโอกาสให้กลุ่มสตรีและกลุ่มต่างๆ ได้เข้า
มามส่ีวนร่วม การเคารพผูอ้าวุโส การให้เกยีรตซิึง่กนัและกนั 
ตลอดจนเปิดโอกาสให้ชุมชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
ได้แก่การร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท�า ร่วมปฏิบัติ ร่วม
ติดตาม และร่วมรับผลประโยชน์ นับเป็นวิธีการส�าคัญใน

การหล่อหลอมให้ชุมชนมีความรักสามัคคีภายใต้การใช้
ชวีติอยูร่่วมกัน การสบืสานประเพณวัีฒนธรรม การรวมกลุ่ม 
และการประกอบอาชพี ซึง่สอดคล้องกับงานวจิยัของ ถนอม 
ม่วงกล่อม พบว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การให้ประชาชน
เข้ามามส่ีวนร่วมในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สาเหตขุองปัญหา 
ความต้องการของประชาชน ร่วมตัดสินใจในการเลือกทาง
เลือกเพื่อแก้ปัญหาร่วมปฏิบัติงานร่วมรับผิดชอบในผลที่
เกิดขึ้นในการด�าเนินงานการพัฒนาและร ่วมในการ
ประเมินผลด้วย (ถนอม ม่วงกล่อม, 2553) สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พระครูนิกร สุนทรกิจ (สมพงษ์  นุ่มสกุล) ได้
ศึกษาเรื่อง “การสร้างความสามัคคีในคัมภีร์พุทธศาสนา
เถรวาท” พบว่า หลักธรรมที่ก่อให้เกิดความสามัคคีตาม
แนวทางพระพุทธศาสนาเถรวาท พบว่า การสร้างความ
สามัคคีในสังคม คือ การให้ความร่วมมืออนุเคราะห์กัน 
เพราะความมีคุณธรรมในใจที่มองเห็นคนอื่นเป็นพี่น้อง มี
การปฏิบัติต ่อกันตามหลักสามัคคีธรรมเพื่อสะท้อนให้
เห็นถึงความส�าคัญในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข โดยมี
หลกัพทุธธรรมในการสร้างความสามัคคหีรอืความปรองดอง 
เช่น หลกัสังคหวตัถุ หลกั สาราณยีธรรม หลกัอปรหิาณยิธรรม 
(พระครนูกิร สนุทรกิจ (สมพงษ์ นุม่สกลุ), 2554). สอดคล้อง
กบังานวจิยัของ นครนิทร์ แก้วโชตริุง่ ได้ศกึษาเรือ่ง รูปแบบ
และหลักการของการปกครองในพระไตรปิฎก พบว่า หลัก
การของการปกครองแบบสามัคคีธรรม มีหลักการปกครอง
ที่ส�าคัญคือ อปริหาณิยธรรม ซ่ึงเป็นหลักธรรมเพื่อสร้าง
ความสามัคคีและหลักธรรมอื่นๆ (นครินทร์  แก้วโชติรุ่ง, 
2556).
  ทัง้นี ้สามารถอภปิรายผลได้ว่า หลกัอปรหิานยิธรรม
เป็นวธิกีารส�าคัญในการน�าเรือ่งพบปะพูดคยุ จดัเวทปีระชาคม 
ปรึกษาหารือระดมความคิด ระดมสมอง ตลอดจนการจัด
ประชุมในรูปแบบต่างๆ และการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมทุกรูปแบบ อันที่จะน�าไปสู่กรอบแนวทาง
การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน การสืบสานประเพณีวัฒนธรรม การ
รวมกลุ่ม และการประกอบอาชีพตามล�าดับ
  3.  หลักสังคหวัตถุ
   หลักธรรมท่ีใช้เป็นหลักการวางตัวของคนหรือ
เป็นคุณลักษณะของบุคคลที่ประกอบด้วย การให้ การเสีย
สละ การแบ่งปัน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ผู้ให้ย่อมเป็นผู้ได้ ผู้ที่ให้
ความรกัย่อมได้ความรกัตอบ เป็นการสร้างความอบอุน่มัน่คง 
ห่วงใยสังคม การพดูจาดเีป็นการสร้างความรูสึ้กและปรารถนา
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ดซีึง่กนัและให้ก�าลงัใจซ่ึงกนัและกนั คอื เป็นการสร้างความ
สมัพนัธ์ทีด่มีมีนุษยสมัพนัธ์ ท�าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม และ
เป็นผู้ที่มีความเสมอต้นเสมอปลาย เป็นหลักการส�าคัญที่ใช้
เป็นแนวทางปฏิบัติในการใช้ชีวิตอยู่รวมกัน การด�าเนินวิถี
ชีวิตก่อให้เกิดความรักความสามัคคีภายใต้กรอบแนวทาง
การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน การสืบสานประเพณีวัฒนธรรม การ
รวมกลุม่และการประกอบอาชีพ ตามผลการศกึษาในแผนภมูิ
ที ่7 ซ่ึงสอดคล้องกบั พระธรรมโกศาจารย์ (ประยรู ธมมฺจติโฺต), 
2549) ได้กล่าวถึง การสร้างความสามัคคี โดยสังคหพละ 
แปลว่า ก�าลังแห่งการสงเคราะห์ หรือมนุษยสัมพันธ์ ซึ่ง
เป็นธรรมที่ส�าคัญส�าหรับการสร้างความสัมพันธ์ หรือการ
สร้างความสามัคคี พระพุทธเจ้าทรงตรสัสอนหลกัการสร้าง
มนษุยสัมพันธ์ไว้โดยใช้ “สงัคหวตัถ”ุ โดยวิธผีกูใจคน พระองค์
ตรัสว่า รถม้าแล่นไปได้เพราะมลีิม่สลกัคอยตรึงส่วนประกอบ
ต่างๆ ของรถม้าเข้าด้วยกันฉนัใด คนในสังคมก็ฉันนั้น คือท�า
หน้าที่เป็นกาวใจเชื่อมประสานคนทั้งหลายเข้าด้วยกัน ลิ่ม
สลกัดังกล่าวน้ันคอื สงัคหวตัถ ุ4 ประการ (พระธรรมโกศาจารย์ 
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2559) สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ ได้ศึกษาเรื่อง การด�ารงความเป็น
ชุมชนปกาเกอะญอท่ามกลางการเปล่ียนแปลงในด ้าน
ทรัพยากร เศรษฐกิจและความสัมพันธ์ทางสังคม พบว่า 
ความสมัพันธ์ทางสงัคมชมุชนให้ความส�าคญักบัความสามัคคี 
ความรักที่เกาะเกี่ยวกันเป็นปึกแผ่นในชุมชน โดยมีกลไกใน
ชุมชน ประกอบด้วย ครอบครัว เครือญาติ กลุ่มกิจกรรมใน
ชมุชน ผูน้�าชมุชน และภายนอก ได้แก่ อ�านาจรฐั มาใช้ร่วมกบั
ความเชื่อเดิม ผสมผสานความเชื่อใหม่ผ่านพิธีกรรมต่างๆ 
(สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์, 2550).
  ทั้งนี้ สามารถอภิปรายผลได้ว่าหลักสังคหวัตถุถือ
เป็นหลักธรรมที่ส�าคัญที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติใน
การน�าเรื่องการวางตัวคน และคุณลักษณะบุคคลที่ดีงาม
ก่อให้เกิดความเลื่อมใส ศรัทธา และปรารถนาที่จะอยู่รวม
กันเพื่อก ่อให้เกิดความรักความสามัคคีภายใต้กรอบ
แนวทางการใช้ชวีติอยูร่่วมกัน การสืบสานประเพณวีฒันธรรม 
การรวมกลุ่ม และการประกอบอาชีพ ตามล�าดับ
  4.  หลักสัปปุริสธรรม
   หลักธรรมส�าคัญในการก�าหนดตัวบุคคลให้มี
พฤติกรรมที่เป็นคนดี เป็นผู้น�าที่มีเหตุมีผล รู้จักกาลเทศะ 
รู้จักตนเอง รู้จักชุมชน รู้จักกาลเวลา และรู้จักเลือกคบคนดี
กัลยาณมิตร ซึ่งเป็นหลักธรรมท่ีสร้างเสริมให้เกิดการรวม

กลุ่มในการด�าเนินกิจการหรือประกอบอาชีพให้มีความ
เจริญก้าวหน้า ตามเหตุ ตามผล ตามกาลเวลาที่เหมาะสม 
ตามชุนชนและสภาพแวดล้อมที่ดีและเกื้อกูล อันจะส่งผลที่
ดีในการสร้างความไว้วางใจในการใช้ชีวิตอยู ่ร ่วมกัน 
การประกอบอาชีพ การรวมกลุ่ม และการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรม ซ่ึงสอดคล้องกับความเห็นของพระธรรมปิฎก 
(ป.อ. ปยตุโต) ในหนงัสอื “พทุธธรรม” เร่ือง ชีวติในอุดมคติ
ของชาวพุทธ ท่านมีความเห็นว่า ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสงัคมมนษุย์จะต้องปฏวัิตภิายใน สร้างฐานความคดิข้ึน
ใหม่ โดยพัฒนามนุษย์ให้เป็นอิสระอย่างแท้จริง คือข้างในมี
ความสุขอิสระ สันโดษ สมถะ ข้างนอกอยู่อย่างพึ่งพาอาศัย 
เกื้อกูลกันไปกับคนอื่นและธรรมชาติ ปรับฐานระบบความ
สัมพันธ์กับธรรมชาติให้ถูกต้อง สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พระปลัดประจวบ ทนุผลงาม ได้ศึกษา การประยกุต์ใช้หลกั
พุทธธรรมในการพัฒนาชุมชนของพระครูพุทธิธรรมรักษ์ 
(บุญเท็น พุทฺธรกฺขิโต) ผลการศึกษา พบว่า หลักธรรมที่พบ
ในทางพระพุทธศาสนาซึ่งสามารถน�าเอาหลักธรรมมา
พัฒนาตนเองมีหลักของ สติสัมปชัญญะ สัปปุริสธรรม 
สนัโดษ หริโิอตตัปปะ (พระปลดัประจวบ ทนุผลงาม, 2550)
  ทั้งนี้ สามารถอภิปรายผลได้ว่า หลักสัปปุริสธรรม
เป็นหลักธรรมส�าคัญที่ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติในการ
วางตัวคนหรือคุณลักษณะบุคคลที่จะสร้างความเชื่อถือ 
ศรัทธาให้เป็นผู้น�าที่มีความสง่างามในการสร้างการยอมรับ 
และสมัครใจที่จะเข้ารวมกลุ่มในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน เป็น
ผู้น�ากลุ่มและการประกอบอาชีพ ตลอดจนการสืบสานทาง
ประเพณีวัฒนธรรมตามล�าดับ
  ส�าหรับหลักธรรมที่ค้นพบได้เพิ่มเติมในการศึกษา
ครั้งนี้ ได้แก่ พรหมวิหาร 4 อิทธิบาท 4 ฆราวาสธรรม 4 
และหิริโอตัปปะ ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ส�าคัญในการสนับสนุน
ให้เกิดการสร้างความสามัคคีในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบทีเ่สรมิสร้างในหลักความเมตตากรณุา ความพึงพอใจ 
ความเพยีรพยายาม ความอดทน ความข่มใจ และการเกรง
กลัวต่อบาป เหล่านี้เป็นหลักธรรมที่สนับสนุนให้เกิดความ
รักความสามัคคีภายใต้กรอบแนวทางการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน 
การสืบสานประเพณีวัฒนธรรม การรวมกลุ่ม และการ
ประกอบอาชีพ ถือเป็นหลักธรรมที่เสริมสร้างการอยู ่ร่วม
กันทางสังคมในแนวประชารัฐ ที่มีส่วนร่วม มีความรัก
ความสามัคคีก่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป 
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ข้อเสนอแนะ 
  จากการศึกษาการสร้างความสามัคคีในหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตามที่น�าเสนอ แล้วนั้น ผู้ศึกษามี
ข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้     
 
  1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
  เพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบบูรณาการ เป็นองค์รวม
ควรบูรณาการทุกหน่วยงาน ที่มีภารกิจสอดคล้องกับการ
พฒันาคณุภาพชวิีตของประชาชนให้เกิดมรรคผล เป็นรปูธรรม 
เกิดความต่อเนื่อง มีความผาสุก มีความรัก ความสามัคคี 
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการขับเคลื่อนการพัฒนา

  2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
  เห็ นควร ให ้ เ จ ้ าหน ้ า ท่ีที่ ปฏิบั ติ ง านในพื้ นที่ 
ทุกกระทรวง ทบวง กรม ได ้ประสานงาน ประสาน
กิจกรรม งบประมาณ ประสานพื้นที่ และเวลา ลงไปปฏิบัติ
ภารกิจในหมู่บ้าน 
  3. ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป
  ส�าหรับการวิจัยในครั้งต่อไป จึงเห็นควรศึกษาเพิ่ม
เตมิ ได้แก่  การเสริมสร้างความสามคัคใีนหมูบ้่านรักษาศลี 5 
การเสริมสร ้างความสามัคคีในหมู ่บ ้านแผ่นดินธรรม 
แผ่นดนิทอง การเสรมิสร้างความสามคัคใีนหมูบ้่านท่องเท่ียว 
การเสรมิสร้างความสามัคคใีนหมูบ้่าน OTOP เพือ่การท่องเทีย่ว
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