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การส่งเสริมศักยภาพการจัดการความรู้เพ่ือการพ่ึงตนเองของชุมชนบ้านเตย  
ต าบลกระเบื้องใหญ่ อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

LEARNING MANAGEMENT FOR SELF-RELIANCE OF COMMUNITY : A CASE STUDY OF BANTIEY, 
KRABUANGYAI SUB-DISTRICT, PIMAI DISTRICT, NAKHONRATCHASIMA PROVINCE. 
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มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาการส่งเสริมศักยภาพการจัดการความรู้เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนบ้านเตย 
ต าบลกระเบื้องใหญ่ อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ข้อ คือ  1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพการ
จัดการความรู้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนบ้านเตย ต าบลกระเบื้องใหญ่ อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 2. เพื่อบู รณา
การศาสตร์ตามแนววิถีพุทธส าหรับการจัดการเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนบ้านเตยต าบลกระเบื้องใหญ่ อ าเภอพิมาย 
จังหวัดนครราชสีมาให้เกิดความยั่งยืน  
 จากการศึกษาพบว่า ชุมชนบ้านเตยมีฐานองค์ความรู้เพื่อการพึ่งตนเองอยู่อย่างหลากหลาย โดยจ าแนก
เป็นองค์ความรู้เดิมและองค์ความรู้สมัยใหม่ที่ได้รับเพิ่มเติมมาจากการสนับสนุนของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนเป็นชุมชนต้นแบบในการขยายองค์ความรู้เพื่อการพึ่งตนเองไปสู่ชุมชนอื่น มีกลุ่มหรือองค์กร
ต่าง ๆ ในชุมชนบ้านเตยหลายหน่วยงานที่ได้ช่วยในการจัดการความรู้ด้านต่าง ๆ ของชุมชน ในด้านการบูรณาการ
ศาสตร์ตามแนววิถีพุทธส าหรับการจัดการเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนบ้านเตยนั้น พบว่าในด้านเศรษฐกิจมี
หลักธรรมที่ส าคัญหลายข้อที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติของชุมชนบ้านเตย เช่น ทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน์ อิทธิ
บาท 4  เป็นต้น ในด้านทรัพยากรธรรมชาติ พบว่าสามารถบูรณาการหลักธรรม เช่น โภชเน มัตตัญญุตา ความ
สันโดษ เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมศักยภาพของชุมชนได้เช่นกัน ส่วนด้านเทคโนโลยี มีหลักธรรมที่ส าคัญ
สามารถสังเคราะห์ในการบริหารจัดการได้ก็คือ โยนิโสมนสิการ และมัชฌิมาปฏิปทา ด้านสังคมและวัฒนธรรม
ค่อนข้างมีหลักธรรมหลายข้อที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติของชุมชนบ้านเตย เช่น ฆราวาสธรรม 4, สังคหวัตถุ 
4 เป็นต้น และด้านสุดท้ายคือด้านจิตใจ พบว่ามีหลักธรรมที่สามารถน ามาใช้ได้ เช่น หลักไตรลักษณ์ กรรมฐาน 2 
เป็นต้น จากการบูรณาการศาสตร์ด้านวิถีพุทธทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านเทคโนโลยี 
ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านจิตใจ มีความสอดคล้องส าหรับการจัดการเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนบ้านเตย
ครอบคลุมครบท้ัง 5 ด้าน  
ค าส าคัญ : การส่งเสริม, การจัดการความรู้, การพึ่งตนเอง, ชุมชนบ้านเตย  
 
ABSTRACT 
 This study aimed to promote the potentiality of knowledge management for self-
reliance of Bantiey community, Krabuang Yai sub-district, Phimai District, Nakhon Ratchasima 
Province. The objectives of this study were: 1) to promote the potentiality in knowledge 
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management of learning resources in Bantiey community, Krabuang Yai sub-district, Phimai 
district, Nakhon Ratchasima Province, and 2) to integrate knowledge bases according to a 
Buddhist way for self-reliance of Bantiey community, Krabuang Yai sub-district, Phimai district, 
Nakhon Ratchasima province to attain the sustainability.  
 The study found that Bantiey community has various knowledge bases for self-reliance 
which could be classified into old knowledge base and new knowledge base, supported by the 
government organizations and state-owned enterprises to promote this community as a key 
model in order to expand the knowledge base for self-reliance to other communities. Several 
groups or organizations in Bantiey community were cooperated in knowledge base of the 
community. In the integration according to a Buddhist way for self-reliance of Bantiey community, 
it was found that in terms of the economy, there are important principles that conform to the 
ways that Bantiey community practice such as the principle of Ditthadhammikattha, Iddhipada 4. 
Concerning the natural resources, it was found that Bantiey community has the integration of 
dhamma principle such as the moderation in eating, contentment as the ways to promote the 
potentiality of the community. In terms of technology, key dhamma principles that could be 
synthetized in management were critical reflection and the middle path. Concerning social and 
culture, Bantiey community employed the important principles as such as Gharavasa-dhamma 4, 
Sangahavatthu 4. Finally, in terms of state of mind, key dhamma principles were utilized by the 
community such as the three common characteristics, mediations 2. The integration according to 
a Buddhist way in five aspects such as economy, natural resources, technology, social and 
cultures, and state of mind was corresponded to the management for self-reliance of Bantiey 
community.  
Keywords : Promotion, Knowledge management, Self-reliance, Bantiey Community 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ชุมชนบ้านเตยได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ขึ้นในชุมชน เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
เปิดพื้นที่ให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ของคนภายในและภายนอกชุมชน โดยมีการพัฒนา
ยกระดับบุคลากรของชุมชนเป็นวิทยากรชุมชนในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เป็นผู้เอื้ออ านวยให้เกิดการเรียนรู้ และ
มีการพัฒนาเป็นฐานการเรียนรู้ที่เป็นพื้นที่รูปธรรมในในชุมชนจ านวน 6 ฐานเรียนรู้ คือ 1)  ฐานเรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 2) ฐานเรียนรู้กลุ่มน้ าหมักชีวภาพ 3) ฐานเรียนรู้กลุ่มน้ ายาเอนกประสงค์ 4) ฐานเรียนรู้
กลุ่มเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยน้ าหมักมูลสุกร 5) ฐานเรียนรู้กลุ่มพลังงานทดแทน 6) ฐานเรียนรู้เกษตร
ผสมผสานเพื่อแก้ไขปัญหาดินเค็ม 
 บ้านเตยได้รับความสนใจจากคนภายนอกชุมชน และหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุน
ให้เป็นพ้ืนท่ีส าหรับแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้ถ่ายทอดบทเรียนประสบการณ์การท างานให้ชุมชนภายนอก ได้เรียนรู้ ศึกษาดู
งาน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ได้จัดศูนย์เรียนรู้ชุมชนแห่งนี้เป็นพ้ืนท่ีในการอบรมโครงการพัฒนาและ
ฟื้นฟูเกษตรกรรายย่อยที่เป็นหนี้นอกระบบและโครงการอบรมวิถีการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่
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ลูกค้าธนาคารอย่างต่อเนื่อง นอกจากน้ันยังมีกลุ่มคณะอื่น ๆ  ท่ีสนใจติดต่อมาขอศึกษาดูงานอีกเป็นประจ าทุกปี ทั้ง
ที่มาเป็นทางการและไม่เป็นทางการทั้งที่เป็นกลุ่ม/คณะ/องค์กรและกลุ่มบุคคล  
 จากบทสรุปดังกล่าวของชุมชน ท าให้พบว่า ชุมชนบ้านเตย ได้มีบทบาทในการเป็นชุมชนต้นแบบที่ท า
หน้าท่ีจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนเรียนรู้ ให้มีวิธีคิดในการพึ่งพาตนเอง และมีวิธีท ากินที่เหมาะสมพึ่งพา
ตนเองได้จากการด าเนินการดังกล่าว พบว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน ชุมชนท้องถิ่นอยู่ในสถานการณ์ความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านโครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
โดยปัญหาเฉพาะหน้าที่ชุมชนประสบอยู่ต้องมีแนวทางในการจัดการตัวเองให้พ้นปัญหา เช่น ปัญหาหนี้สิน การปลูก
พืชเชิงเดี่ยว การท าการผลิตโดยใช้สารเคมี ที่ดินของเกษตรกรรายย่อยหลุดมือ เป็นต้น การจัดการความรู้เป็น
เครื่องมือหรือแนวทางในการรวบรวม จัดเก็บ จัดระเบียบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกระดับและน าใช้ชุดความรู้ของชุมชน
จากการปฏิบัติการจริงจากพื้นที่รูปธรรม มีผู้รู้ที่สามารถแบ่งปัน ถ่ายโอน ถ่ายทอด สืบทอดความรู้สู่เยาวชนคนรุ่น
หลังในชุมชนและคนในท้องถิ่นเพื่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนน าไปสู่การการพัฒนาบนฐานวัฒนธรรมของ
ตนเองและเป็นตัวแบบเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน ด้านวิธีคิด องค์ความรู้ โดยมีผู้รู้และผู้เรียนรู้ในการปฏิบัติการ
รูปธรรมการแก้ไขปัญหาตนเองทั้งในระดับครอบครัว ระดับชุมชนและระดับเครือข่ายชุมชนต าบลกระเบื้องใหญ่
ร่วมกัน ท้ังนี้โดยการใช้งานวิจัยและพัฒนาพื้นที่ในการสร้างกระบวนการศึกษาเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
ในการจัดการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนบ้านเตย ต าบลกระเบื้องใหญ่ อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
 คณะผู้วิจัยซึ่งมีองค์ความรู้ศาสตร์ทางด้านศาสนาและปรัชญา รวมทั้งด้านรัฐประศาสนศาสตร์จะมีการน า
แถวทางวิถีพุทธเพื่อมาใช้บูรณาการกับหลักธรรมาภิบาล ร่วมในการแก้ปัญหาพื้นที่ โดยใช้กระบวนการวิจัยและ
พัฒนาเชิงพื้นที่ร่วมกับชุมชนบ้านเตย ต าบลกระเบื้องใหญ่ อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เกิด
กระบวนการจัดการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อส่งเสริมศักยภาพการจัดการความรู้ แหล่งเรียนรู้ในชุมชนบ้านเตย  ต าบลกระเบื้องใหญ่ อ าเภอพิ
มาย จังหวัดนครราชสีมา 
 2. เพื่อบูรณาการศาสตร์ตามแนววิถีพุทธส าหรับการจัดการเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนบ้านเตยต าบล
กระเบื้องใหญ่ อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมาให้เกิดความยั่งยืน 
 ค าถามวิจัย 
  การจัดการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนบ้านเตย ต าบลกระเบื้องใหญ่ อ าเภอพิมาย จังหวัด
นครราชสีมาเป็นอย่างไร 
 ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ศึกษาการส่งเสริมศักยภาพการจัดการความรู้เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนบ้านเตย ต าบลกระเบื้องใหญ่ 
อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  
 2. ด้านพื้นท่ี 
  ศึกษาการส่งเสริมศักยภาพการจัดการความรู้เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนบ้านเตย ต าบลกระเบื้องใหญ่ 
อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
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 3. ด้านระยะเวลา 
  ในการศึกษาการส่งเสริมศักยภาพการจัดการความรู้เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนบ้านเตย ต าบล
กระเบื้องใหญ่ อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่จัดการศึกษาเฉพาะในช่วงระยะเวลาปี  
พ.ศ. 2558 – 2559  
 ผลการวิจัยท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. เกิดการบูรณาจัดการเรียนรู้บนฐานของชุดความรู้ ผู้รู้ แหล่งเรียนรู้และผู้เรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองของ
คนในชุมชนบ้านเตย  ต าบลกระเบื้องใหญ่ อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
 2. เกิดการบูรณาการหลักวิถีพุทธส าหรับการจัดการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนบ้านเตยต าบล
กระเบื้องใหญ่ อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ มีระยะเวลาในการด าเนินการ 1 ปี นักวิจัยได้ก าหนดการด าเนินกิจกรรมโครงการ
ไว้ 2 ช่วง คือช่วงที่ 1 นักวิจัยจะท าการศึกษาข้อมูลสองส่วน คือข้อมูลบริบทชุมชนของบ้านเตย และข้อมูลใน
ประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีต้องศึกษาวิจัยในครั้งนี้ โดยมีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้  
 1. ขอบเขตการวิจัย 
  ขอบเขตเนื้อหา  
  1.1 องค์ความรู้ที่มีในชุมชน เช่น เรื่องอาชีพ การพึ่งตนเอง การจัดสวัสดิการชุมชน การจัดการ
ทรัพยากร การบริหารกลุ่มองค์กรในชุมชน การจัดการครัวเรือน เป็นต้น  
  1.2 ฐานการเรียนรู้ที่มีในชุมชน ได้แก่ แหล่งเรียนรู้รูปธรรม และผู้เรียนรู้ใน/นอกชุมชน 
  1.3 การบูรณาการศาสตร์ตามแนววิถีพุทธส าหรับการจัดการเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน 
 2. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
   2.1 เตรียมนักวิจัย 
  2.2 ทบทวนท าความเข้าใจโครงการ 
  2.3 การพัฒนาประเด็นค าถามในการจัดเก็บข้อมูล 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3. เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการศึกษา  
  3.1 การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง 
  3.2 การส ารวจชุมชน 
  3.3 การประชุมกลุ่มย่อย 
  3.4 การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
  3.5 กระบวนการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส ภาวะคุกคาม 
 
ผลการศึกษาพบว่า  
 การส่งเสริมศักยภาพการจัดการความรู้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนบ้านเตย 
 จากข้อมูลการวิจัยมีข้อค้นพบว่า ชุมชนบ้านเตยมีฐานองค์ความรู้เพื่อการพึ่งตนเองอยู่อย่างหลากหลาย 
โดยจ าแนกเป็นองค์ความรู้เดิมและองค์ความรู้สมัยใหม่ที่ได้รับเพิ่มเติมมาจากการสนับสนุนของหน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนเป็นชุมชนต้นแบบในการขยายองค์ความรู้เพื่อการพึ่งตนเองไปสู่ชุมชนอื่นเมื่อเริ่ม
ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนแล้ว โดยสรุปได้ดังต่อไปนี้คือ 
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 จากข้อมูลทั่วไปพบว่าชุมชนบ้านเตยเป็นหมู่บ้านเก่าแก่มานานกว่า 200 ปี ปัจจุบัน มีจ านวนครัวเรือน 
185 ครัวเรือน  มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 569 คน  มีพื้นท่ีทั้งหมด  13,369  ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ส าหรับเป็นที่อยู่อาศัย 
581 ไร่ พ้ืนท่ีการเกษตร 9,984  ไร่ และพื้นท่ีสาธารณะ 2,804  ไร่ ขอบเขตสามส่วนคือทิศตะวันออก เหนือ และใต้ 
ติดตัวต าบลในเขตอ าเภอพิมาย ยกเว้นทิศตะวันตกท่ีติดต าบลธารปราสาท อ าเภอโนนสูง  
  จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มหรือองค์กร พบว่า ชุมชนบ้านเตยมีแนวทางในการจัดตั้งกลุ่มองค์กร
ชุมชน ให้เป็นรากฐานส าคัญในการสง่เสรมิสนับสนุนให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองได ้และกลุม่สามารถพัฒนาระบบ
การพึ่งตนเองในระดับครัวเรือน และระดับกลุ่มองค์กรชุมชนโดยจ าแนกลักษณะกลุ่มในชุมชน ได้ดังนี้  
 ส าหรับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านเตยนั้นมีชุดฐานการเรียนรู้ จ านวน 6 ฐานเรียนรู้ คือ  
 1. ฐานเรียนรู้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
 2. ฐานเรียนรู้กลุ่มน้ าหมักชีวภาพ  
 3. ฐานเรียนรู้กลุ่มน้ ายาเอนกประสงค์  
 4. ฐานเรียนรู้กลุ่มเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยน้ าหมักมูลสุกร  
 5. ฐานเรียนรู้กลุ่มพลังงานทดแทน  
 6. ฐานเรียนรู้เกษตรผสมผสานเพื่อแก้ไขปัญหาดินเค็ม 
 คณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน คือ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีงานท าหลังการเก็บเกี่ยวข้าว เพื่อส่งเสริมให้
มีการสร้างงานสร้างรายได้ และพัฒนาอาชีพในชุมชนภายหลังฤดูกาลท านา เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรักสามัคคี เพื่อ
ส่งเสริมให้มีกลุ่มในการท ากิจกรรม และเพื่อสืบสานประเพณีของท้องถิ่น 
 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีวัตถุประสงค์ของกลุ่ม คือ เพื่อสนับสนุนการรวมกลุ่มองค์การภาคประชาชน 
ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ร่วมกันพัฒนาองค์การให้เข้มแข็ง สมาชิกมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมเพื่อการพง
ตนเอง ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมเงินร่วมกัน และเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการเงินทุน
ชุมชน และเพื่อส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมให้เกิดการรู้รักสามัคคี ในการบริหารจัดการกลุ่มองค์กรได้ยึด
หลักคุณธรรม 5 ประการ คือ ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ เห็นอกเห็นใจ และไว้วางใจกัน 
 กองทุนหมู่บ้านและชุมชนแห่งชาติมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชน
เมืองส าหรับการลงทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้หรือเพิ่มรายได้ การลดรายจ่าย การบรรเทาเหตุ
ฉุกเฉิน และจ าเป็นเร่งด่วนและการน าไปสู่การสร้างทุนสวัสดิการที่ดีแก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง พร้อม
ทั้งส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถในการจัดระเบียบและบริหารเงินทุนของตนเอง 
และเสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมืองในด้านการเรียนรู้ การสร้างและ
พัฒนาความคิดที่ริเริ่มเพื่อการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้างศักยภาพด้านเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทยในอนาคต และยังเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ของสังคมประชาชนในหมู่บ้าน
และชุมชนกองทุนหมู่บ้าน 
 กองทุนแม่ของแผ่นดินมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกองทุนส าหรับป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
แบบยั่งยืนในหมู่บ้าน นอกจากนั้นก็เพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นศูนย์รวมของความสามัคคี ความเสียสละ 
ความร่วมแรงร่วมใจของชุมชนเพื่อก่อให้เกิดสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน และท้ายที่สุดเพื่อเป็นกองทุนส าหรับ
ส่งเสริมกิจกรรม การพัฒนาแบบพอเพียงในหมู่บ้านตามแนวพระราชด าริ การพึ่งพาตัวเองและการพึ่งพากันเองของ
ชุมชน 
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  กลุ่มสวัสดิการชุมชนบ้านเตยก าหนดให้คณะกรรมการกองทุนมีบทบาทในการด าเนินงานโดยการน า 
ทรัพยากรที่อยู่ในชุมชนมาเป็นทุนในการจัดสวัสดิการชุมชนให้สมาชิกชาวบ้านเตย โดยคณะท างานได้ร่วมกันก าหนด 
กฎกติกาในการสนับสนุนสวัสดิการร่วมกัน มีความเท่าเทียมกันและทุกคนสามารถเข้าถึงสวัสดิการของชุมชน

การจัดการเรียนรู้เพ่ือการพ่ึงตนเองของชุมชนบ้านเตย
ส าหรับการจัดการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนบ้านเตยนั้นได้แบ่งการบริหารจัดการในชุมชนได้ทั้ง

เป็น 7 กลุ่มใหญ่ในการขับเคลื่อนองค์กรหรือกลุ่มที่มีชุมชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งการจัดการเรียนรู้แต่ละ 
ด้านก็มีความส าคัญและสร้างความเจริญมั่นคงให้กับชุมชนได้ในความส าคัญของแต่ละประเด็น ดังต่อไปนี้คือ

ด้านการบริหารจัดการชุมชน
การบริหารจัดการชุมชนของบ้านเตยนั้นก็คือเน้นการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนเอง เพื่อที่จะปรับปรุง

ระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น โดยจะต้องพึ่งตนเองให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นได้ และควรเป็นความริเริ่มของชุมชนเองด้วย 
การจัดให้มีบริการทางเทคนิคและบริการอื่น ๆ ท่ีจะเร่งเร้าให้เกิดความคิดริเริ่มการช่วยตนเอง ช่วยเหลือกันและกัน 
อันเป็นประโยชน์มากที่สุด โดยผลสรุปการจัดการเรียนรู้ของชุมชนบ้านเตยเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการชุมชนมี 
ประเด็นท่ีส าคัญ 3 ข้อ คือ

1. มีระเบียบข้อตกลงของหมู่บ้าน
2. มีการจัดเวทีประชาคมทบทวนแผนพัฒนาชุมชนเป็นประจ าทุกปี
3. มีจัดเวทีประชาคมเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างสม่ าเสมอไม่ต่ ากว่าเดือนละ 1 ครั้ง
ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กระบวนการสร้างเสริมความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน หมายถึง ขั้น ตอนหรือล าดับ

การด าเนินงานเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน เนื่องจ ากปัญหาความไม่ปลอดภัย เป็นปัญหาที่ส่งผลต่อ 
คุณภาพชีวิต ซึ่งอาจท าให้บุคคลเกิดการบาดเจ็บ สูญเสียชีวิตหรือสูญเสียทรัพย์สิน เช่น ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้น 
ทั้งจากการถูกปล้น ชิงทรัพย์ การท าร้ายร่างกาย การฆ่า การข่มขืน หรือปัญหาความไม่ปลอดภัยและความเสี่ยงต่อ 
การติดสารเสพติดของเยาวชน หรือปัญหาอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ถ้าบุคคลมีพฤติกรรมประมาท 
ขาดความระมัดระวัง การสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนจึงมีความส าคัญการลดปัญหาความไม่ปลอดภัยต่าง ๆ 
ดังกล่าว ท าให้คนในชุมชนมีชีวิตที่สงบสุข ปราศจากภัยอันตรายที่ส่งผลท าลายสุขภาพและชีวิต ทั้งนี้เนื่องจากการ 
สร้างเสริมความปลอดภัยที่ประกอบไปด้วยกระบวนการด าเนิน งานท่ีเป็นล าดับขั้นตอน และอาศัยความร่วมมือของ 
ชุมชนเป็นพื้นฐาน ย่อมท าให้เกิดการแก้ไขปัญหาและการจัดการเรื่องความปลอดภัยในชุมชนได้อย่าง ถูกต้อง 
เหมาะสม ตรงกับความต้องการของคนในชุมชนอย่างแท้จริง เช่น กระบวนการทางประชาสังคมที่ใช้สร้างเสริมความ 
ปลอดภัยในชุมชน ถือว่าเป็นกระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนวิธีหนึ่ง เพราะวิธีการที่ยึดชุมชนเป็น 
ศูนย์กลาง และให้ความส าคัญในเรื่องของความร่วมมือกันของคนในชุมชนในการสร้างจิตส านึก เรื่องความปลอดภัย 
จนเกิดการช่วยกันดูแลและป้องกันอันตรายต่าง ๆ ในชุมชนได้เป็นอย่างดี โดยผลสรุปการจัดการเรียนรู้ของชุมชน 
บ้านเตยเกี่ยวกับด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนั้นสามารถแบ่งออกได้ 5 ประเด็นหลัก ๆ คือ
           1. จัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

2. จัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดิน
3. ก่อสร้างป้อมยามหมู่บ้าน โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ จ านวน 1 หลัง
4. จัดตั้งจุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด 3 เดือนต่อครั้ง  
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 5. จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เยาวชนในหมู่บ้าน เรื่องภัยของยาเสพติด และการได้รับโทษ
ตามกฎหมายบ้านเมือง 
 6. จัดตั้งจุดตรวจ เพื่อตรวจและเฝ้าระวังรถและคนสัญจรเข้าออกหมู่บ้าน เดือนละ 1 ครั้ง 
 7. จัดเวรยามตรวจพ้ืนท่ีในหมู่บ้าน 
 ด้านสุขภาพอนามัย 
 สุขอนามัย ได้แก่ การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง เพื่อการมีสุขภาพกายที่แข็ง แรงและสุขภาพจิตที่ดี ทั้งนี้เพื่อ
เป็นรากฐานในการใช้ชีวิตประจ าวันของคนในชุมชนทุก ๆ คน ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุในชุมชนบ้านเตยทั้งหมด 569 
คน โดยผลสรุปการจัดการเรียนรู้ของชุมชนบ้านเตยเกี่ยวกับด้านสุขภาพอนามัยในชุมชนนั้นแบ่งออกได้ 5 ประเด็น 
ซึ่งประกอบไปด้วย 
 1. การอบรมสร้างความรู้เรื่องสมุนไพรในชุมชนป้องกันโรค    
 2. รณรงค์การก าจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกเป็นประจ าทุกปี 
 3. รณรงค์การคัดแยกขยะ/ก าจัดขยะมูลฝอยและก าจัดขยะเป็นพิษในหมู่บ้านของตนเอง  
 4. รณรงค์การขี่จักรยานเพื่อสุขภาพทุกวัน มีกลุ่มสนใจเข้าร่วมกิจกรรม 18 คน พร้อมปลูก ต้นไม้ระหว่าง
เส้นทางในการขี่จักรยาน 
 5. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเต้นแอโรบิค จ านวน 40 คน 
 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 คุณธรรมและจริยธรรมเป็นมาตรฐานความประพฤติของมนุษย์จะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยความสัมพันธ์ระหว่าง
จรรยา คือความประพฤติ และธรรม คือเครื่องรักษาความประพฤติ การประกอบอาชีพใด ๆ ก็ตาม ผู้ประกอบอาชีพ
จะต้องค านึงถึงผลต่อสังคมภายนอกเสมอท้ังนี้ก็จะต้องไม่ใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ผิด หากประกอบอาชีพโดย
ไร้จริยธรรมผลเสียหายจะตกอยู่กับสังคมหรือชุมชนนั้น ๆ ฉะนั้นคุณธรรมและจริยธรรมจึงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งที่
จะลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในสังคมหรือชุมชนนั้น ๆ ได้ โดยผลสรุปการจัดการเรียนรู้ของชุมชนบ้านเตยเกี่ยวกับ
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม แบ่งได้ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 
 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้คนในชุมชนลด ละ เลิก อบายมุข 
 2. จัดกิจกรรมยกย่องประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีของคนใน
หมู่บ้าน 
 3. ให้ความช่วยเหลือและดูแลคนยากจน คนด้อยโอกาส และคนที่ประสบปัญหา จากคนในชุมชน 
 ด้านการจัดการทรัพยากรชุมชน 
 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันมีความส าคัญเพิ่มขึ้นตามล าดับ เนื่องจากความ
ต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นป่าไม้ ท่ีดิน น้ า แร่ธาตุ ความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งมี
ความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และการขยายตัวของประชากร 
ขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติมีอยู่อย่างจ ากัด หากมีการจัดการที่ไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดปัญหาสิ่ งแวดล้อม ปัญหา
มลพิษ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ การแย่งชิงทรัพยากร ซึ่งปัญหาเหล่านี้หากไม่มีการเข้ามาจัดการที่
เหมาะสมแล้ว อาจท าให้ชุมชนต่าง ๆ ไม่สามารถด ารงอยู่ได้ ซึ่งส่งผลต่อประเทศชาติด้วยเช่นกัน ดังนั้นจึงต้องอาศัย
การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามาดูแลจัดการทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งสิทธิชุมชนเป็นแนวคิดหนึ่งที่ได้ให้
อ านาจกับชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผลสรุปการจัดการเรียนรู้
ของชุมชนบ้านเตยเกี่ยวกับด้านการจัดการทรัพยากรชุมชน มีประเด็นที่ส าคัญ 4 ข้อ คือ 
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 1. ใช้พลังงานทดแทนท่ีสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของชุมชนเผาถ่านด้วยถัง 200 ลิตร ได้น้ าส้มควันไม้ 
 2. มีสถานท่ี ทัศนียภาพสวยงาม เหมาะสมแก่การฟื้นฟูสุขภาพและพักผ่อนหย่อนใจปรับภูมิทัศน์บริเวณ
รอบสระประปา และบริเวณอ่างเก็บน้ าหนองก้างปลา เหมาะแก่การออกก าลังกาย ผู้ออกก าลังกายได้รับอากาศ
บริสุทธ์ิ 
 3. น าวัตถุดิบในธรรมชาติของชุมชนมาเพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่นจัดท าปุ๋ยชีวภาพ น้ าส้มควัน
ไม้ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว และปลา 
 4. มีกลุ่มหรือองค์กรที่คนในหมู่บ้านร่วมกันท ากิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  4.1 จัดตั้งธนาคารต้นไม้  
  4.2 การแก้ไขปัญหาดินเค็มตามแนวพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว  
   4.3 การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในการเกษตร เพื่อปรับสภาพดิน 
  4.4 คัดแยกขยะเองในครัวเรือน โดยใช้หลักการใช้น้อย ใช้ซ้ า น ากลับมาใช้ใหม่   
ตามความเหมาะสม 
 ด้านเศรษฐกิจชุมชน และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทรงปรับปรุงพระราชทานเป็นที่มาของนิยาม "3 ห่วง 2 เง่ือนไข" ซึ่ง
ประกอบด้วยความ "พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน" บนเง่ือนไข "ความรู้" และ "คุณธรรม" เศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งเน้นให้บุคคลสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน และใช้จ่ายเงินให้ได้มาอย่างพอเพียงและประหยัด ตามก าลัง
ของเงินของบุคคลนั้น โดยปราศจากการกู้หนี้ยืมสิน และถ้ามีเงินเหลือ ก็แบ่งเก็บออมไว้บางส่วน ช่วยเหลือผู้อื่น
บางส่วน และอาจจะใช้จ่ายมาเพื่อปัจจัยเสริมอีกบางส่วนสาเหตุที่แนวทางการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง ได้ถูกกล่าวถึง
อย่างกว้างขวางในขณะนี้ เพราะสภาพการด ารงชีวิตของสังคมทุนนิยม ในปัจจุบันไดถู้กปลูกฝงั สร้าง หรือกระตุ้น ให้
เกิดการใช้จ่ายอย่างเกินตัว ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินกว่าปัจจัยในการด ารงชีวิต เช่น การบริโภคเกินตัว ความ
บันเทิงหลากหลายรูปแบบ ความสวยความงาม การแต่งตัวตามแฟช่ัน การพนันหรือเสี่ยงโชค เป็นต้น จนท าให้ไม่มี
เงินเพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้น ส่งผลให้เกิดการกู้หนี้ยืมสิน เกิดเป็นวัฏจักรที่บุคคลหนึ่งไม่สามารถ
หลุดออกมาได้ ถ้าไม่เปลี่ยนแนวทางในการด ารงชีวิต โดยผลสรุปการจัดการเรียนรู้ของชุมชนบ้านเตยเกี่ยวกับด้าน
เศรษฐกิจชุมชนและการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนินชีวิต มีประเด็นหลัก 4 ข้อ คือ 
 1. ส่งเสริมครัวเรือนในชุมชนจัดท าบัญชีครัวเรือน เพิ่มหลักสูตรในโรงเรียน 
 2. ครัวเรือนในชุมชนส่วนใหญ่มีกิจกรรมการลดรายจ่าย/เพิ่มรายได้ ลดปัจจัยการผลิตจากการใช้ปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพทีผลิตเองในชุมชน  
 3. มีกิจกรรมการออมที่หลากหลาย 
 4. มีการรวมกลุ่มด้วยการน าทุนของชุมชนมาด าเนินการเพื่อสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชน กลุ่มข้าว
มะลิสู่สากล วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด 
 ด้านการพัฒนาคนในชุมชนและการเสริมสร้างการเรียนรู้ 
 แนวทางในการพัฒานาคนในชุมชนและการเสริมสร้างกาเรียนรู้ของชุมชนบ้านเตยก็คือการสร้างศูนย์
เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเตย ต าบลกระเบื้องใหญ่ อ าเภอพิมาย ซึ่งชุมชนร่วมกับส่วนราชการ และ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2551 โดยน้อมน าแนวพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ในการด าเนินชีวิต ท าให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มี
เงินออม มีอาหารปลอดภัย สังคมร่มเย็นเป็นสุข เป็นแบบอย่างให้กับบุคคลทั่ว ไปได้มาเรียนรู้ เพื่อสืบสานอาชีพ
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การเกษตรสืบไป โดยผลสรุปการจัดการเรียนรู้ของชุมชนบ้านเตยเกี่ยวกับด้านการพัฒนาคนในชุมชนและการ
เสริมสร้างการเรียนรู้ 
 1. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงและฐานเรียนรู้   
 2. แก้ไขปัญหาดินเค็ม และส่งเสริมการเรียนรู้จากฐานการเรียนรู้การแก้ไขปัญหาดินเค็ม 
 3. จัดตั้งกลุ่มปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดเพื่อลดต้นทุนการผลิต และส่งเสริมการเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
 4. ฐานการเรียนรู้กลุ่มพลังงานทดแทน 
 5. จัดตั้งกลุ่มน้ าหมักชีวภาพและส่งเสริมการเรียนรู้น้ าหมักชีวภาพ 
 6. จัดตั้งกลุ่มน้ ายาเอนกประสงค์ และส่งเสริมการเรียนรู้การผลิตน้ ายาเอนกประสงค์ 
 การบูรณาการศาสตร์ตามแนววิถีพุทธส าหรับการจัดการเพ่ือการพ่ึงตนเอง 
 ด้านเศรษฐกิจ 
 หลักพุทธธรรมที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างการพึ่งตนเองของคนในชุมชนบ้านเตย ต.
กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ด้านเศรษฐกิจ เพื่อให้สามารถเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ด ารงชีวิตอย่างพอควร 
พออยู่พอกิน สมควรตามอัตตภาพ และฐานะของตนประกอบด้วย มี 9 หลักธรรมส าคัญได้แก่  
 1. หลักทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 หมายถึง ธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในปัจจุบัน หลักธรรมอัน
อ านวยประโยชน์สุขขั้นต้น หรือเรียกติดปากอย่างไทย ๆ ว่า ทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน์ 
 2. อิทธิบาท 4 ค าว่า อิทธิบาท แปลว่า บาทฐานแห่งความส าเร็จ หมายถึง สิ่งซึ่งมีคุณธรรม เครื่องให้ลุถึง
ความส าเร็จตามที่ตนประสงค์ ผู้หวังความส าเร็จในสิ่งใด ต้องท าตนให้สมบูรณ์ ด้วยสิ่งท่ีเรียกว่า อิทธิบาท  
 3. กามโภคีสุข 4 สุขของคฤหัสถ์ หรือ คิหิสุข หรือ กามโภคีสุข 4 สุขของชาวบ้าน สุขที่ชาวบ้านควร
พยายามเข้าถึงให้ได้สม่ าเสมอ สุขอันชอบธรรมที่ผู้ครองเรือนควรมี  
 4. จักร 4 ธรรมน าชีวิตไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ดุจล้อน ารถไปสู่ที่หมาย  
 5. โภควิภาค 4 การแบ่งโภคะเป็น 4 ส่วน หลักการแบ่งทรัพย์โดยจัดสรรเป็น 4 ส่วน         6. โภคอาทิ
ยะ หรือ โภคาทิยะ 5 ประโยชน์ที่ควรถือเอาจากโภคทรัพย์ หรือ เหตุผลที่อริยสาวกควรยึดถือ ในการที่จะมีหรือ
ครอบครองโภคทรัพย์ อริยสาวกแสวงหาโภคทรัพย์มาได้ ด้วยน้ าพักน้ าแรงความขยันหมั่นเพียรของตน และโดยทาง
สุจริตชอบธรรมแล้ว 
 7. ธรรมของคนดี ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมที่ท าให้เป็นสัตบุรุษ คุณสมบัติของคนดี  
 8. อปริหานิยธรรม 7 อปริหานิยธรรมนี้เป็นหลักธรรมส าหรับใช้ในการปกครอง เพื่อป้องกันมิให้การ
บริหารหมู่คณะเสื่อมถอย แต่กลับเสริมให้เจริญเพียงส่วนเดียว สามารถน าไปใช้ได้ทั้งหมู่ชนและผู้บริหารบ้านเมือง
และพระภิกษุสงฆ์ ดังนี้คือ อปริหานิยธรรมส าหรับหมู่ชนและการบริหารบ้านเมือง เป็นหลักในการปกครอง โดย
ปฏิบัติตามหลักการร่วมรับผิดชอบท่ีจะช่วยป้องกันความเสื่อม น าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองโดยส่วนเดียว มี 7 ประการ  
  9. นาถกรณธรรม 10 ธรรมอันกระท าท่ีพึ่ง ธรรมสร้างที่พ่ึง คุณธรรมที่ท าให้ตนเป็นท่ีพึ่งของตนได้   
  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
  หลักพุทธธรรมที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างการพึ่งตนเองของคนในชุมชนบ้านเตย ในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้รู้จักใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างฉลาดและรอบคอบ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
สูงสุด และที่ส าคัญใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศ เพื่อพัฒนาประเทศให้มั่นคงอยู่เป็นขั้นเป็นตอนตลอดไป มี 6 
หลักธรรมส าคัญได้แก่ อันประกอบไปด้วยหลักธรรมดังต่อไปนี้คือ 
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 1. โภชเน มัตตัญญุตา หมายถึง ความรู้ จักใช้ เครื่องอุปโภค บริโภคอย่างพอเหมาะไม่มากเกินไป 
พระพุทธศาสนามุ่งสอนให้บุคคลด ารงชีวิตในทางที่เหมาะสม ไม่ตึงเกินไป และหย่อนเกินไป 
 2. ความสันโดษ หมายถึง ความยินดี ความพอใจ ความยินดีด้วยของของตนซึ่งได้มาด้วยเรี่ยวแรงความ
เพียรโดยชอบธรรม ความยินดีด้วยปัจจัยสี่ตามมีตามได้ และความรู้จักอ่ิมรู้จักพอเป็นความยินดีพอใจเท่าที่ตนหามา
ได้ด้วยความเพียรพยายามอันชอบธรรมของตน ไม่โลภ ไม่ริษยาใคร  
 3. ความกตัญญูกตเวที หมายพึง การรู้อุปการะที่เขาท าแล้วและตอบแทน ผู้รู้ จักคุณค่าแห่งการกระท าดี
ของผู้อื่น และแสดงออกเพื่อบูชาความดีนั้น 
 4. พรหมวิหาร หมายถึง ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของพรหม หรือของท่านผู้เป็นใหญ่ธรรมเครื่องอยู่อย่าง
ประเสริฐ ธรรมประจ าใจอันประเสริฐ หลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ เป็นหลักธรรมส าหรับทุกคนที่ต้องมีไว้
เป็นหลักใจ และก ากับความประพฤติที่จะแสดงออก หรือปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างถูกต้อง โดยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เขาประสบ จึงจะชื่อว่าด าเนินชีวิตหมด จดและปฏิบัติตนต่อมนุษย์สัตว์ทั้งหลายโดยชอบหลักธรรมนี้   
 5. ปธาน 4 หมายถึง ความเพียร   
 6. กุลจิรัฏฐิติธรรม 4 ธรรมส าหรับด ารงความมั่งคั่งของตระกูลให้ยั่งยืน เหตุที่ท าให้ตระกูลมั่งคั่งตั้งอยู่ได้นาน 
 ด้านเทคโนโลยี 
 หลักพุทธธรรมที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างการพึ่งตนเองของชุมชนบ้านเตยด้านเทคโนโลยี 
เพื่อให้รู้จักใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับความต้องการ และควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาชาวบ้าน
ของเราเองและสอดคล้องเป็นประโยชน์ ต่อสภาพแวดล้อมของเราเอง มี 2 หลักธรรมส าคัญได้แก่ อันประกอบไป
ด้วยหลักธรรมดังต่อไปนี้คือ 
 1. โยนิโสมนสิการ หมายถึง การท าในใจโดยแยบคาย กระท าไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคาย การพิจารณา
เพื่อเข้าถึงความเป็นจริงโดยสืบค้นหาเหตุผลไปตามล าดับจนถึงต้นเหตุแยกแยะองค์ประกอบจนมองเห็นตั วสภาวะ
และความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยหรือตริตรองให้รู้จักสิ่งที่ดีท่ีช่ัว ยังกุศลธรรมให้เกิดขึ้นโดยอุบายท่ีชอบ ซึ่งจะมิให้เกิด
อวิชชาและตัณหา ความรู้ จักคิดคิดถูกวิธี 
 2. มัชฌิมาปฏิปทา หมายถึง ทางสายกลาง ข้อปฏิบัติเป็นกลาง ๆ ไม่หย่อนจนเกินไป และไม่ตึงจนเกินไป 
ไม่ข้องแวะที่สุด 2 อย่างคือ กามสุขัลลิกานุโยค และอัตตกิลมถานุโยค ทางแห่งปัญญา เริ่มด้วยปัญญา ด าเนินด้วย
ปัญญา น าไปสู่ปัญญา อันพอดีที่จะให้ถึงจุดหมาย คือ ความดับกิเลสและความทุกข์ หรือความหลุดพ้นเป็นอิสระ
สิ้นเชิง ได้แก่มรรคมีองค์ 8 มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้น สัมมาสมาธิเป็นที่สุด 
 ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
 หลักพุทธธรรมที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างการพึ่งตนเองของชุมชนบ้านเตย ด้านสังคม
และวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ มีระเบียบมีความน่าดูและน่าอยู่ ในพระพุทธศาสนามีพุทธ
ธรรมส าหรับพัฒนาบุคคลด้านสังคมและวัฒนธรรมหลายประการด้วยกัน   มี 6 หลักธรรมส าคัญได้แก่ อันประกอบ
ไปด้วยหลักธรรมดังต่อไปนี้คือ 
 1. ศีล หมายถึง เจตนาที่จะละเว้นความช่ัวอย่างนั้น ๆ จนถึงประพฤติดีงามที่ตรงข้ามกับความช่ัวนั้น ๆ 
โดยความส ารวมระวัง ควบคุม บังคับกิริยาอาการทางกายเป็นต้น ให้เป็นปกติธรรมดา ไม่ล่วงละเมิดข้อระเบียบต่าง ๆ 
ตามที่ใจปรารถนาและไม่เบียดเบียนผู้อื่นวินัย หมายถึง กฎหรือระเบียบส าหรับฝึกกายวาจาใจ ป้องกันกีดกันมิให้
ล่วงละเมิดศีลหรือล่วงละเมิดอกุศลธรรม เป็นแบบแผนหรือข้อบังคับที่บัญญัติไว้ หรือก าหนดไว้ส าหรับ ก ากับความ
ประพฤติของสมาชิกในหมู่คณะนั้น โดยสอดคล้องกับความคิดเห็นหรือความยอมรับของหมู่คณะนั้นโดยเฉพาะ และ
ได้รับโทษตามที่ก าหนดขึ้นไว้ส าหรับผู้ฝ่าฝืน 
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 2. ธรรมท าให้งาม 2 หลักธรรมท าให้งาม หมายถึง หลักธรรมที่ท าให้คนผู้ประพฤติตามถึง  พร้อมด้วย
ความงาม  
 3. ธรรมมีอุปการะมาก 2 หลักธรรมมีอุปการะมาก หมายถึง ธรรมที่เกื้อกูลในกิจหรือในการท าความดีทุก
อย่าง  
 4. ธรรมคุ้มครองโลก 2 หลักธรรมคุ้มครองโลก หมายถึง ธรรมที่ช่วยให้โลกมีความเป็นระเบียบร้อยไม่
เดือดร้อนและสับสนวุ่นวาย  
 5. ฆราวาสธรรม 4 หลักฆราวาสธรรม หมายถึง ธรรมส าหรับผู้ครองเรือน ซึ่งบุคคลผู้อยู่ครองเรือน 
(ฆราวาส) มีครอบครัวประกอบด้วย บิดา มารดา บุตร สามีภรรยาและบริวารชน จะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมี
ความสุขตามวิสัยของฆราวาสนั้น จะต้องประพฤติปฏิบัติตามหลักของฆราวาสธรรม คือ ธรรมส าหรับผู้อยู่ครองเรือน  
 6. สังคหวัตถุ 4 หลักสังคหวัตถุ หมายถึง ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว คือยึดเหนี่ยวใจบุคคล และประสานหมู่
ชนไว้ในสามัคคี เป็นหลักการสงเคราะห์  
 ด้านจิตใจ 
 หลักพุทธธรรมที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างการพึ่งตนเองของชุมชนบ้านเตยด้านจิตใจ เพื่อ
พัฒนาสุขภาพทางกาย และสุขภาพทางจิต การพัฒนาสุขภาพทางจิตใจนั้นถือว่าเป็นสิ่งส าคัญเนื่องจากจิตนั้นถือว่า
เป็นนายของกาย เมื่อจิตป่วยกายก็ป่วยด้วยเช่นกัน ซึ่งการพัฒนาสุขภาพทางจิตตามแนวทางของพระพุทธศาสนานั้น
จะต้องใช้หลักพุทธธรรมที่เรียกว่าธรรมโอสถ มี 5 หลักธรรมส าคัญได้แก่ อันประกอบไปด้วยหลักธรรมดังต่อไปนี้คือ 
 1. กรรมฐาน 2 หลักกรรมฐาน หรือภาวนา หมายถึง การเจริญ การท าให้เกิดให้มีขึ้น การฝึกอบรมและ
พัฒนาจิตใจ  
 2. ไตรลักษณ์ 3 หลักไตรลักษณ์ หมายถึง ลักษณะ 3 ประการ แห่งสังขารธรรมทั้งหลาย มุ่งแสดง
ลักษณะของสิ่งทั้งหลายซึ่งปรากฏให้เห็นว่าเป็นอย่างนั้น 
 3. สติปัฏฐาน 4 หลักสติปัฏฐาน หมายถึง ท่ีตั้งของสติ การตั้งสติก าหนดพิจารณาสิ่งทั้งหลายให้รู้เห็นตาม
ความเป็นจริง คือตามที่สิ่งน้ัน มันเป็นของมันเอง  
 4. พละ 5 หลักพละ หมายถึง ธรรมอันเป็นก าลัง  
 5. เวสารัชชกรณธรรม 5 หลักเวสารัชชกรณธรรม หมายถึง ธรรมท าความกล้าหาญ คุณธรรมที่ท าให้เกิด
ความแกล้วกล้า  
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 ชุมชนบ้านเตยมีฐานองค์ความรู้เพื่อการพึ่งตนเองอยู่อย่างหลากหลาย โดยจ าแนกเป็นองค์ความรู้เดิมและ
องค์ความรู้สมัยใหม่ที่ได้รับเพิ่มเติมมาจากการสนับสนุนของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เพื่อสนับสนุนให้ชุมชน
เป็นชุมชนต้นแบบในการขยายองค์ความรู้เพื่อการพึ่งตนเองไปสู่ชุมชนอ่ืน มีกลุ่มหรือองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนบ้านเตย
หลายหน่วยงานที่ได้ช่วยในการจัดการความรู้ด้านต่าง ๆ ของชุมชน ในด้านการบูรณาการศาสตร์ตามแนววิถีพุทธ
ส าหรับการจัดการเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนบ้านเตยนั้น พบว่าในด้านเศรษฐกิจมีหลักธรรมที่ ส าคัญหลายข้อที่
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติของชุมชนบ้านเตย เช่น ทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน์ อิทธิบาท 4  เป็นต้น ในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ พบว่าสามารถบูรณาการหลักธรรม เช่น โภชเน มัตตัญญุตา ความสันโดษ เพื่อเป็นแนวทางใน
การส่งเสริมศักยภาพของชุมชนได้เช่นกัน ส่วนด้านเทคโนโลยี มีหลักธรรมที่ส าคัญสามารถสังเคราะห์ในการบริหาร
จัดการได้ก็คือ โยนิโสมนสิการ และมัชฌิมาปฏิปทา ด้านสังคมและวัฒนธรรมค่อนข้างมีหลักธรรมหลายข้อที่
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สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติของชุมชนบ้านเตย เช่น ฆราวาสธรรม 4, สังคหวัตถุ 4 เป็นต้น และด้านสุดท้ายคือ
ด้านจิตใจ พบว่ามีหลักธรรมที่สามารถน ามาใช้ได้ เช่น หลักไตรลักษณ์ กรรมฐาน 2 เป็นต้น จากการบูรณาการ
ศาสตร์ด้านวิถีพุทธทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ด้านเทคโนโลยี ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
และด้านจิตใจ มีความสอดคล้องส าหรับการจัดการเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนบ้านเตยครอบคลุมครบท้ัง 5 ด้าน 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการวิจัยต่อเนื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมศักยภาพการจัดการความรู้เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนบ้าน
เตย โดยเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายจากกลุ่มเดิมไปเป็นกลุ่มอื่น ๆ ในหมู่บ้านอ่ืน ๆ ต่อไป 
 2. ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการส่งเสริมศักยภาพการจัดการความรู้เพื่อการพึ่งตนเอง
ของชุมชนที่เหมาะสมกับหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน แต่ละแห่งเป็นการเฉพาะ 
 3. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาและส่งเสริมศักยภาพการจัดการความรู้เพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนระหว่าง
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบกับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบด้วยกัน ถึงศักยภาพและความยั่งยืนในการ
ด าเนินงาน เพื่อเป็นข้อเปรียบเทียบให้กับหมู่บ้านท่ีจะน าแนวทางไปด าเนินการต่อไป 
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