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 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์คือ 1) เพื่อศึกษาสังคมอุดมสุขที่ย ัง่ยืน 2) เพื่อจดัทาํเกณฑ์

ตวัช้ีวดัสังคมอุดมสุขที่ย ัง่ยืน และ 3) เพื่อศึกษาบริบทของชุมชน และประเมินความเป็นสังคมอุดม

สุขทีย่ ัง่ยืนของชุมชนราชธานีอโศก โดยมีวธีิการศึกษา คือ ศึกษาวรรณกรรมเก่ียวกบัการพฒันาท่ี

ย ัง่ยืน รูปแบบสังคมอุดมสุข โดยใช้หลกัการการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มเป็นขอ้บ่งช้ี

สังคมอุดมสุขที่ย ัง่ยนื และใชเ้ป็นมาตรฐานสําหรับการศึกษาพื้นที่ตวัอยา่ง คือ ชุมชนราชธานีอโศก 

จงัหวดัอุบลราชธานี การศึกษาภาคสนามประกอบด้วยการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม การ

สอบถาม และการสัมภาษณ์ เพื่อคน้หาลกัษณะเฉพาะตามรูปแบบสังคมอุดมสุขท่ีย ัง่ยนื 

 ผลการศึกษาพบวา่ ตวัแบบสังคมอุดมสุขที่ย ัง่ยืนประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 4 ดา้น ไดแ้ก่ 

สุขภาพอนามยัของมนุษย ์สวสัดิการของมนุษย ์ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมกายภาพและชีวภาพ และ

ระบบนิเวศโดยรวม การพฒันาของสังคมที่ดี คือส่งเสริมให้เกิดการพฒันาอย่างสมดุล โดยไม่ก่อ

ผลกระทบทางลบต่อองค์ประกอบต่าง ๆ โดยเป้าหมายของสังคมอุดมสุขที่ย ัง่ยืน คือ สมาชิกใน

ชุมชนมีสุขภาวะท่ีดีทั้งกายและจิตใจ ไดรั้บการจดัสวสัดิการท่ีดี ครบถว้น ไดอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ี

สะอาด ปราศจากมลพิษ ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มมีความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งระบบนิเวศมีความมัน่คง 

ย ัง่ยนื จดัทาํเกณฑช้ี์วดัได ้47 ตวั 

 การพฒันาชุมชนของราชธานีอโศก มีลกัษณะเป็นสังคมอุดมสุขที่ย ัง่ยืน โดยสามารถผา่น

เกณฑ์ช้ีวดัสังคมอุดมสุขท่ีย ัง่ยืนทั้งหมด 47 ประเด็น มีความเป็นสังคมอุดมสุขที่ย ัง่ยืนในระดบัสูง 

สามารถอธิบายไดด้งัน้ี  

1) ดา้นสุขภาพอนามยัของมนุษย ์สมาชิกชุมชนมีสุขภาพที่ดีทั้งทางกายทางใจ กล่าวคือ มี

ร่างกายที่แข็งแรง ไดรั้บปัจจยั 4 ที่ครบถว้น อุดมสมบูรณ์ มีความเป็นอยู่กินใช้แบบไร้สารพิษ มี



(3) 
 

บริการด้านสุขภาพ การรักษาพยาบาลแก่สมาชิกทุกคน และสมาชิกชุมชนมีสุขภาพจิตที่ดี ไม่มี

ภาวะเครียด เอ้ือเฟ้ือเสียสละเพือ่ผูอ่ื้น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม  

 2) ดา้นสวสัดิการของมนุษย ์ชุมชนมีความอยูดี่กินดี สามารถผลิตปัจจยัพื้นฐาน และมอบ

บริการ ให้แก่สมาชิกได้อย่างครบถ้วน สามารถพึ่งตนเองได้ ลดการพึ่งพาจากภายนอก สมาชิก

ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนมีส่ิงแวดลอ้มสังคมที่ดี ปราศจากปัญหาอาชญากรรม และยาเสพติด 

ชุมชนมีความเขม้แข็ง สามคัคี ปลูกฝ่ังคุณธรรมให้แก่สมาชิก สนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ โดยมี

ปฏิสัมพนัธ์กบัโลกภายนอก นาํความรู้และเทคโนโลยีมาพฒันาชุมชนไดอ้ย่างเหมาะสม มีแหล่ง

นนัทนาการและศิลปะท่ีส่งเสริมคุณธรรม กล่อมเกลาจิตใจ 

 3) ดา้นทรัพยากรส่ิงแวดล้อมกายภาพ ชีวภาพ ของชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์ ไม่เส่ือม

โทรม สามารถเอ้ือต่อคุณภาพชีวติแก่สมาชิกได ้ทั้งในแง่ทรัพยากรพื้นฐานการผลิต และในแง่ปัจจยั

แวดลอ้ม มีคุณภาพท่ีดี ปราศจากมลพิษ เป็นผลมาจากชุมชนมีการดาํเนินกิจกรรมท่ีลดการก่อมลพิษ 

และใชท้รัพยากรใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยใชห้ลกัการหมุนเวยีนทรัพยากร 

 4) ระบบนิเวศโดยรวม ระบบนิเวศของชุมชนมีความสมดุล มีความมัน่คง ไม่พบความเส่ือม

โทรม กล่าวคือ การดาํเนินกิจกรรมของชุมชนลดการเบียดเบียนระบบนิเวศ ไม่ทาํลายระบบนิเวศ 

ดว้ยการทาํกสิกรรมธรรมชาติ มีการอนุรักษป่์าทาม เป็นการสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ และ

มีวถีิชีวติท่ีกลมกลืนกบัธรรมชาติ ปรับการใชชี้วติใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มท่ีตนอาศยั  

 ปัจจยัท่ีขบัเคล่ือนใหชุ้มชนราชธานีอโศกสามารถเขา้ข่ายสังคมอุดมสุขท่ีย ัง่ยืน เน่ืองจาก 1) 

การใชห้ลกัศีลธรรม หลกัธรรมอืน่ๆของพุทธศาสนามาบริหารปกครองชุมชน ทาํให้แนวทางการ

พฒันาชุมชนตั้งอยูบ่นศีลธรรม เนน้พฒันาให้เกิดคนดีมีคุณธรรม โดยมีผูน้าํชุมชน เป็นผูพ้าปฏิบติั 

จึงทาํให้เกิดสังคมที่ดี มีความเขม้แข็ง พึ่งตนเองได ้2) มีการดาํเนินชีวิตทีส่อดคลอ้งกบัธรรมชาติ 

เลือกใชเ้ทคโนโลยเีพือ่ความย ัง่ยนื มีแนวคิดอนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

จากตัวแบบ และเกณฑ์ช้ีวดัสังคมอุดมสุขที่ย ัง่ยืน ชุมชนอื่นๆ หรือหน่วยงานภาครัฐ 

สามารถนาํไปใชเ้ป็นแนวการพฒันาชุมชน หรือนโยบายในการพฒันาสังคมเป้าหมายเพือ่ความสุข

ของประชาชนต่อไป 
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 The objectives of this study were: 1) to study the Green Sustainability Happiness Society 

Model; 2) to develop indicators for measuring happiness society and 3) to study forms of 

Ratchathani Asoke Community development and evaluate the Green Sustainability Happiness 

Society. The methodologies of this study include review of literature, in-depth interviews, and 

participant observations.  

 The study found that the essential components of Green Sustainability Happiness Society 

base on the concept of Environmental Impact Assessment (EIA) including: 1) health quality; 2) 

human welfare (access to human basic and living quality needs; 3) sustainable flow of 

environmental resources; 4) stable ecosystem exist in the Ratchathaini Asoke Community. Within 

these scopes, 47 indicators were literally considered applicable and used to assess the green and 

happiness quality of the Ratchathani Asoke Community in Ubonratchathani Province. It was 

found that the community has all qualities of Green Sustainability Happiness Society. The main 

drivers include the dedication to sinless life, to honor nature, to be selective of sustainable 

technology, and to self-reliance principle. 

 Suggestion: the other community or government agencies can adapt these model and 

indicators for social development policy 
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 วิทยานิพนธ์เร่ือง สังคมอุดมสุขที่ย ัง่ยืน สําเร็จลุล่วงไดเ้ป็นอย่างดี ผูเ้ขียนขอขอบพระคุณ 

รองศาสตราจารย ์ดร.สมพจน์ กรรณนุช อาจารยที์่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั สําหรับความกรุณาท่ีมี

ต่อผูเ้ขียน ให้คาํปรึกษา ขอ้เสนอแนะ แนวทางการปรับแกไ้ขเน้ือหา และวิธีการวิจยัที่ดีเสมอมา 

ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย ์ดร.จินตนา อมรสงวนสิน และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรางคณา 

ศรนิล ที่รับเป็นอาจารยที์่ปรึกษาร่วม และให้คาํปรึกษา ขอ้เสนอแนะ และความสนบัสนุนดว้ยดีมา

โดยตลอด ขอขอบพระคุณดร.ธํารงค์ แสงสุริยจนัทร์ ที่รับเป็นประธานสอบวิทยานิพนธ์ และ

อาจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ชมพนัธ์ุ ที่กรุณารับเป็นผูเ้ชี่ยวชาญช่วยตรวจประเมินตัวช้ีวดั พร้อมทั้ ง

ขอขอบพระคุณคณาจารยป์ระจาํหลกัสูตรการจดัการ คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม ที่ไดม้อบ

ความรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้มหลากหลายแขนงวิชาที่สามารถนาํมาประยุกต์ใช้ในการวิจยัช้ินน้ี รวมทั้ง

กาํลงัใจท่ีมีใหผู้เ้ขียนเกิดแรงผลกัดนัในการศึกษาตลอดมา 

 ขอขอบพระคุณ คุณม่ิงหมาย มุ่งมาจน คุณพรตะวนั ธนโภค คุรุเป็นเมฆ นามแสงผา คุรุสุข

แสงบุญ คุณปางบุญ หวงัภูกลาง แม่ลานนา อินทร์ทองสูญ และชาวชุมชนราชธานีอโศกทุกท่าน 

สําหรับการตอ้นรับที่อบอุ่น และความยินดีในการให้ขอ้มูลกบัผูเ้ขียน ตลอดระยะเวลาที่อาศยัใน

ชุมชน ขอบคุณชาวอโศกทัว่ประเทศทุกท่าน ท่ีเป็นจุดเร่ิมตน้แรงบนัดาลใจในการเขียนวิทยานิพนธ์

เล่มน้ี 

 ขอขอบพระคุณสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ที่มอบทุนการศึกษาให้ผูเ้ขียนตลอด

หลกัสูตร ขอบคุณเพื่อน ๆ การจดัการส่ิงแวดลอ้ม รุ่น 14 สําหรับความช่วยเหลือต่างๆ กาํลงัใจที่

มอบใหผู้เ้ขียนตลอดมา และเจา้หนา้ที่คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้มทุกท่านที่คอยอาํนวยความ

สะดวกดา้นเอกสารและธุรการ 

ทั้งน้ี ขอขอบพระคุณ บิดา มารดา พีช่าย ครอบครัวอนัเป็นที่รัก และคุณเยาฮารี แหละตี ที่

ใหก้ารสนบัสนุน สร้างแรงบนัดาลใจ ให้ความเขา้ใจ และกาํลงัใจที่ดีเสมอมา หากมีความผิดพลาด

ประการใดผูเ้ขียนขออภยัมา ณ ท่ีน้ี 
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บทที่ 1 

 

บทนํา 

 

1.1 ที่มาและความสําคัญของปัญหา 

 

นับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรม ประมาณปี  พ.ศ. 2293 เป็นต้นมา โลกได้เข้าสู่กระแสการ

พัฒนาอุตสาหกรรม คือเปลี่ยนจากวิถีการผลิตเพื่อยังชีพและค้าขายในประเทศเป็นหลัก มาสู่การ

ผลิตเชิงอุตสาหกรรมที่เน้นการผลิตจํานวนมาก และกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการบริโภคเกินความ

จําเป็น นําโลกเข้าสู่เศรษฐกิจแบบสะสมทุน (Accumulative  Economics) เพื่อเป้ าหมายการเติบโต

ด้านเศรษฐกิจโดยใช้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross  Domestic  Product: GDP) หรื อ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross National Product: GNP) เป็นตัวชี้วัดการพัฒนา หลายปี ต่อมา

ผลจากการพัฒนาที่เน้นการเติบโตด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวทําให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาทั้ง

เร่ืองความเหลื่อมลํ้าระหว่างคนจนกับคนรวยที่เพิ่มช่องว่างมากขึ้น ปัญหาอาชญากรรมเพิ่มสูงขึ้น

ในทั่วทุกมุมโลก ทรัพยากรธรรมชาติทั่วโลกกําลังทรุดโทรม และสภาพแวดล้อมของโลกก็เกิด

ปัญหาวิกฤต (เซกชไนเดอร์, 2545: 4) ซ่ึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของมนุษย์โดยตรง  

ปี   พ.ศ. 2530 คณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีสหประชาชาติ

จ ัด ต ั้ง ข ึ้น ได้เผยแพร่เอกสารช่ือ “Our  Common  Future” รายงานฉบับนี้เรียกร้องให้ชาวโลก

เปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินชีวิตที่ฟุ่ มเฟือยและเปลี่ยนวิถีทางการพัฒนาประเทศใหม่ ในลักษณะที่

ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและให้สอดคล้องกับข้อจํากัดของธรรมชาติมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้เสนอว่า

มนุษยชาติสามารถที่จะทําให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นมาได้ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547: 1) จากนั้นได้เกิดพันธกรณี และอนุสัญญาต่างๆเกิดขึ้นตามมา

มากมายเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และขจัดความยากจนให้หมดสิ้นไป จากวันนั้นถึงวันนี้

ช่องว่างระหว่างคนจนและคนรวยยังคงอยู่ และยิ่งกลับเพิ่มกว้างมากขึ้น สภาพแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติของโลกกําลังวิกฤต คุณภาพชีวิตมนุษย์ยังไม่ดีขึ้น สังคมขาดความสงบสุข 

ในขณะที่โลกกําลังตื่นตัวกับความล้มเหลวของการพัฒนาที่เน้นเป้ าหมายทางเศรษฐกิจ 

เป็นหลัก ในมุมเล็กๆ ของโลกได้เกิดแนวปรัชญาความคิดเร่ือง ความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross 
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National Happiness: GNH) ซ่ึงริเร่ิมข้ึนโดย พระราชาธิบดีจิกเม ซิงเย วงัชุก กษตัริยแ์ห่งประเทศ 

ภูฐาน ซ่ึงแนวคิดความสุขมวลรวมประชาชาติเป็นมาตรฐานตวัใหม่ท่ีใชว้ดัผลจากการพฒันา โดยมี

ความสุขเป็นเป้าหมายของประเทศ ภูฐานให้ความสําคญักบั “ความเจริญมัง่คัง่และความสุข” คือมี

แนวคิดการพฒันาประเทศที่ยึดถือความสมดุลของการพฒันาประเทศทีเ่น้นความสุข ภายใตก้าร

พฒันาเศรษฐกิจและสังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดล้อม ซ่ึงสําหรับภูฐานแล้ว ความสุขมวลรวม

ประชาชาติ สาํคญักวา่ ผลิตภณัฑม์วลรวมประชาชาติ (สเตฟาน พริสเนอร์, 2547: 35) 

การศึกษาของสาํนกัสาํรวจคุณค่าทางสังคมของโลก (กรรมะ อุระ, 2550: 18) ทาํการสํารวจ

ในสหราชอาณาจกัร ในปี ค.ศ. 1973-2002  (พ.ศ. 2516 – 2545) ศึกษาความสัมพนัธ์ GDP 

เปรียบเทียบกบัความพึงพอใจในชีวิต พบว่า GDP เพิ่มสูงข้ึน แต่ความสุข ความพึงพอใจในชีวิต 

กลบัไม่เพิ่มข้ึน ผลการศึกษาน้ีทาํให ้ขอ้สมมติฐานที่เช่ือกนัโดยทัว่ไปวา่ ความมัง่คัง่ที่เพิ่มข้ึนจะทาํ

ใหค้วามพึงพอใจในชีวติเพิ่มข้ึนตามไปดว้ยนั้น ไม่เป็นจริงเสมอไป 

เมื่อหันมามองการพฒันาของประเทศไทยที่ผ่านมา พบว่า การเร่งรัดการเติบโตทาง

เศรษฐกิจเป็นหลกั ทาํให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือยเกิดการเส่ือมถอยลงมาก 

ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ความย ัง่ยืนของระบบนิเวศ สั่งสมพฤติกรรมการผลิตและบริโภคที่ไม่

เหมาะสม ทาํใหว้ถีิการดาํเนินชีวิตของคนไทยขาดความสมดุลกบัสภาพแวดลอ้มที่มีคุณค่า เกิดการ

สะสมของปัญหาต่อทุนธรรมชาติ และระบบนิเวศซ่ึงคนในสังคมจาํเป็นตอ้งพึ่งพา และส่งผลต่อ

การพฒันาคุณภาพชีวติของสังคมไทยทั้งในรุ่นปัจจุบนัและรุ่นอนาคต  

จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติท่ี 10 (พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2554 ) นบัเป็นแผนท่ีมี

เป้าหมายใหเ้กิดการพฒันาท่ีสมดุลทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อมุ่งพฒันาสู่สังคมอยู่

เยน็เป็นสุขร่วมกนั (Green and Happiness Society) การติดตามประเมินผลการพฒันา พบวา่การ

พฒันายงัไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในหลายดา้น ไดแ้ก่ สุขภาพของประชาชน พบการเจ็บป่วยจาก

โรคท่ีป้องกนัไดสู้งข้ึน 5 อนัดบัแรก (โรคหัวใจ ความดนั เบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง และ

มะเร็ง) คนไทยมีปัญหาดา้นสุขภาพจิต ดา้นสังคม พบความเหล่ือมลํ้าของรายไดร้ะหวา่งกลุ่มคนใน

สังคมยงัมีสูงข้ึน คุณภาพการศึกษาตํ่ากวา่เป้าหมาย และปัญหายาเสพติดที่แพร่ระบาดรุนแรง ปัญหา

ความขดัแยง้ทางการเมือง และภาพลกัษณ์การคอร์รัปชั่นของประเทศไทยอยู่ในระดบัตํ่า อีกทั้ง

สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศขาดความสมดุล เพราะการส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจและพืช

พลงังานส่งผลต่อความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพส่ิงแวดลอ้มโดยรวมเส่ือมโทรม เน่ืองจาก

มลพิษที่เพิ่มข้ึน คุณภาพดินเส่ือมโทรม ไม่สามารถบรรเทาปัญหานํ้ าเสียทีเ่กิดข้ึนได ้ขณะที่ปัญหา

ฝุ่ นละอองขนาดเล็กที่มีค่าเกินมาตรฐานกระจายอยูใ่นหลายพื้นที่ หมอกควนัและไฟป่าจากการเผา

ในพื้นที่โล่ง การนาํเขา้ปุ๋ยและสารเคมีมีแนวโนม้สูงข้ึน ก่อให้เกิดปัญหามลพิษที่เป็นอนัตรายต่อ
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สุขภาพของประชาชน ปริมาณขยะมูลฝอยมี 15.16 ลา้นตนั มีการนาํกลบัมาใชใ้หม่เพียงร้อยละ 26 

ไดรั้บการกาํจดัอยา่งถูกตอ้งร้อยละ 38 เม่ือเทียบกบัปริมาณทั้งหมด ของเสียอนัตรายเพิ่มข้ึนร้อยละ 

0.6 มาจากอุตสาหกรรมร้อยละ 77 จากชุมชนร้อยละ 23 สถานที่กาํจดัขยะมูลฝอยและของเสีย

อนัตรายที่ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการยงัมีไม่เพียงพอ (สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ, 2554: ก-ฏ) ซ่ึงปัญหาดงักล่าวขา้งตน้เป็นปัจจยัที่ฉุดร้ังความอยูเ่ยน็เป็นสุขของ

สังคมไทย ทาํใหไ้ม่สามารถยกระดบัความอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนัในสังคมไทยใหสู้งข้ึนได ้

จากผลการพฒันาดงักล่าวยงัพบปัญหาในหลายดา้น แสดงให้เห็นถึงแนวทางการพฒันา

ของประเทศยงัไม่บรรลุถึงความย ัง่ยืน ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาหาแนวทางการพฒันาสังคมท่ีก่อให้เกิด

ความสุข และความย ัง่ยืน เป็นการพฒันาทีค่าํนึงถึงมนุษย ์สังคม และส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งตอ้งการ

ศึกษา รูปธรรมจากกรณีศึกษาสามารถนาํมาประยกุตป์ฏิบติัไดจ้ริงในชีวติประจาํวนั  

โดยผูศึ้กษาเลือกศึกษาบริบท แนวทางการพฒันา และการบริหารจดัการ ของชุมชนราช

ธานีอโศก อาํเภอวารินชําราบ จงัหวดัอุบลราชธานี ซ่ึงเป็นหน่ึงในชุมชนของชาวอโศก ชุมชน

เกิดข้ึนจากการรวมตวัของผูป้ฏิบติัธรรมที่สมาทานศีล 5 และศีล 8 ตามแนวการสอนพระธรรมวินยั

ในพุทธศาสนาของสมณะโพธิรักษ์ ได้ร่วมกนัก่อตั้งชุมชนในอาณาบริเวณติดต่อกบัพุทธสถาน

และสังฆสถานทุกแห่ง ชุมชนของชาวอโศกมีลกัษณะเฉพาะคือ เป็นชุมชนเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง 

โดยลดการพึ่งพาปัจจยัภายนอก ลดการเบียดเบียนธรรมชาติ โดยการทาํกสิกรรมไร้สารพิษ มี

แนวคิดเสียสละ ช่วยเหลือผูอื้่น ลดละกิเลส ไม่มีอบายมุข และรับประทานอาหารมงัสวิรัติ โดย

ประเวศ วะสี (2530 อา้งถึงใน เรวดี ตนันุกิจ, 2543: 6) กล่าวว่า ความสําคญัของขบวนการสันติ

อโศกไม่ไดอ้ยูที่ก่ารกินมงัสวรัิติ แต่อยูที่ก่ารสร้างชุมชนที่มีศีล เป็นระบบชีวติให้มีความสัมพนัธ์กบั

ธรรมชาติ ไม่กดข่ีขดูรีด ไม่ทาํโดยหวงักาํไร แต่แบ่งปันช่วยเหลือกนั ดว้ยบุญนิยม ทาํใหชุ้มชนสงบ 

ร่มเยน็ ชุมชนชาวอโศกเป็นชุมชนที่มีอตัลกัษณ์เฉพาะ เป็นชุมชนทวนกระแสทีส่ามารถพึ่งตนเอง

ได ้ท่ามกลางกระแสสังคมที่หลายชุมชนกาํลงัอยู่ในสภาวะของการล่มสลาย ไม่สามารถพึ่งตนเอง

ได้ เนื่องจากการรุกรานของกระแสการพฒันาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม “ชุมชนชาวอโศก” จึง

เปรียบเสมือนชุมชนทางเลือก และเป็นตน้แบบของชุมชนที่กาํลงัแสวงหาทางออกเพื่อความอยูร่อด

ของชุมชน (รัตนา โตสกุล และคณะ, 2548: 159) 

ชุมชนราชธานีอโศก อาํเภอวารินชาํราบ จงัหวดัอุบลราชธานี เป็นชุมชนทีมี่ฐานะเป็น

หมู่บา้นแห่งแรกของชาวอโศกท่ีไดรั้บอนุมติัจากระทรวงมหาดไทยใหเ้ป็นหมู่บา้นตามกฎหมายเม่ือ

วนัท่ี 1 เมษายน 2539 และเป็นสถานที่จดังานปีใหม่ของชาวอโศกที่เรียกวา่ “ตลาดอาริยะ” (ขาย

สินคา้ตํ่ากว่าทุน) ตามปรัชญา “บุญนิยม” นอกจากน้ียงัเป็นแหล่งที่ตั้งศูนยฝึ์กอบรมกสิกรรมไร้

สารพิษ เป็นแหล่งศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนผูส้นใจทัว่ไป มีลกัษณะเป็นชุมชน
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เข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ โดยดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จนสามารถเป็นแหล่ง

เรียนรู้ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป ทั้งในด้านเศรษฐกิจ กสิกรรม แพทย์ทางเลือก และด้านคุณธรรม  รวมทั้ง

การมีเครือข่ายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ประวัติการก่อตั้งมายาวนานกว่า 17 ปี   แ ส ด ง ใ ห ้

เห็นว่าแนวทางการพัฒนาตามแบบชุมชนอโศกนั้นสามารถปฏิบัติได้จริง ชุมชนจึงยังคงดํารงอยู่ได้ 

ไม่ใช่เป็นเพียงแนวทางในอุดมคติเท่านั้น 

 

1.2 วัตถุประสงค์ 

 

1.2.1 เพ่ือศึกษารูปแบบสังคมอุดมสุขท่ียั่งยืน 

1.2.2 เพื่อจัดทําเกณฑ์ตัวชี้วัดสังคมอุดมสุขท่ียั่งยืน 

1.2.3 เพื่อศึกษาบริบทของชุมชน และประเมินความเป็นสังคมอุดมสุขที่ยั่งยืนของชุมชนราช

ธานีอโศก 

 

1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

 

1.3.1 ด้านเนื้อหา  

1.3.1.1 รวบรวมแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง ความสอดคล้องระหว่างสังคมอุดมสุขที่

ยั่งยืน กับการพัฒนาท่ียั่งยืน และใช้เนื้อหาของการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เ ป็ น

หลักเกณฑ์ของการวินิจฉัยสถานะของสังคมอุดมสุขที่ยั่งยืน ซ่ึงครอบคลุม 4 เร่ื อง ได้แก่ สุ ขภาพ

อนามัยของมนุษย์ สวัสดิการของมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านระบบนิเวศ

องค์รวม 

1.3.1.2 ศึกษากิจกรรมในชุมชน วิถีชีวิต การดําเนินกิจกรรม และแนวทางการพัฒนา

ของชุมชนราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อวิเคราะห์ว่าแนวทางการพัฒนาของชุมชนนั้น

สามารถนําพาชุมชนไปสู่ความเป็นสังคมอุดมสุขท่ียั่งยืนได้หรื อไม่ 

1.3.2 ด้านพื้นที่: ชุมชนราชธานีอโศก หมู่ 10 ตําบลบุ่งไหม อําเภอวารินชําราบ จังหวัด

อุบลราชธานี 

1.3.3 ประชากรที่ศึกษา: สมาชิกชุมชนราชธานีอโศก และผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 

1.3.4 ระยะเวลาเก็บข้อมูล ช่วงระหว่าง พฤศจิกายน 2554 และมกราคม ถึง พฤศจิกายน 2555 
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1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

1.4.1 ได้ทราบถึงลักษณะสังคมอุดมสุขท่ียั่งยืน 
1.4.2 ได้เกณฑ์ตัวชี้วัดสังคมอุดมสุขท่ียั่งยืน 
1.4.3 ได้ทราบถึงแนวทางการพัฒนาของชุมชนราชธานีอโศก และระดับความเป็นสังคมอุดม

สุขท่ียั่งยืน 
1.4.4 สามารถนํารูปแบบสังคมอุดมสุขที่ยั่งยืนไปใช้เป็นแนวนโยบายในการพัฒนาสังคม

ชุมชนอ่ืนๆ ต่อไปในอนาคต 

 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

เพื่อให้ผู้อ่านมีความเข้าใจในการศึกษาเร่ืองนี้ จึงขอให้คําจํากัดความความหมายของคําบางคํา

ในขอบเขตของการศึกษาพอสังเขป ดังนี้  

สังคมอุดมสุขท่ีย่ังยืน หมายถึง สังคมที่มีเป้ าหมายการพัฒนาเพื่อความสุขของคนในสังคม

เป็นหลัก โดยคํานึงถึงผลการพัฒนาท่ีเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคตของชุมชน ซ่ึงองค์ประกอบท่ี

ต้องประเมินผลการพัฒนาใน 4 ด้าน ได้แก่ สุขภาพอนามัย สวัสดิการของมนุษย์ ทรัพยากร

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพและชีวภาพ และระบบนิเวศโดยรวม ซ่ึงการพัฒนาสังคมท่ีดีย่อมไม่ก่อ

ผลกระทบต่อองค์ประกอบต่างๆ ที่จะลดทอนความอยู่ดีมีสุขของมนุษย์ แต่ควรจะเป็นการพัฒนา

เพื่อส่งเสริมให้องค์ประกอบต่างๆ 4 ด้านนี้ มีอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ (สัญญา สัญญาวิวัฒน์, 2547: 

118; อรุณ อวนสกุล, 2544: 45) 

ชาวอโศก หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธ

เจ้า ซ่ึงมีสมณะโพธิรักษ์ และนักบวชชาวอโศก เป็ นผู้พานําให้ปฏิบัติ โดยการถือศีล ละอบายมุข 

รับประทานอาหารมังสวิรัติ ดํารงชีวิตตามหลักสัมมาอริยมรรคมีองค์ 8 มีกฎระเบียบเฉพาะของ

ตนเอง เสียสละเวลาเพื่องานในชุมชน ทํางานศาสนา และเพื่อพัฒนาสังคม โดยไม่มีรายได้ตอบแทน 

ญาติธรรม หมายถึง หมู่กลุ่มชาวอโศกท่ีมีจิตใจนับถือเสมอเป็นญาติกันในทางธรรม 

พุทธสถาน หมายถึง อาณาบริเวณที่ประกอบด้วยสถานที่อาศัยของนักบวชซ่ึงมีทั้ง สมณะ 

สามเณร สิกขมาตุ และชาวชุมชน เป็นสถานท่ีใช้ประกอบพิธีกรรมและกิจกรรมศาสนา  

สังฆสถาน หมายถึง สถานที่ปฏิบัติธรรมของนักบวชชาวอโศกที่พ่ึงก่อตั้งขึ้นมาใหม่อยู่

ในช่วงการดําเนินกิจการ กิจกรรมต่างๆ ให้ครบพร้อม เพื่อกําหนดให้เป็นพุทธสถานต่อไป 
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ระบบบุญนิยม หมายถึง หมายถึง การไดใ้ห้หรือการเสียสละให้ผูอ่ื้น เพือ่นมนุษยต์ลอดจน

สตัวโ์ลกทั้งหลายนั้นถือเป็นกาํไร หรือเรียกวา่ “บุญ” 

สาธารณโภคี หมายถึง การกินใช้ร่วมกนัในกองกลาง เป็นครอบครัวเดียวกนัทั้งชุมชน มี

การช่วยเหลือเก้ือกลู พึ่งเจบ็ พึ่งตายกนัได ้ 

สมณะ หมายถึง นกับวชชาย ท่ีจาํพรรษาอยูป่ระจาํท่ีพุทธสถาน และสังฆสถานโดยผา่นพิธี

บวชของชาวอโศก ถือศีล 10 และวินยั 227 ขอ้ จุลศีล มชัฌิมศีล และมหาศีล สมณะที่น้ีจะไม่มีการ

โกนคิ้ว ส่วนการแต่งกายก็เช่นเดียวกบัพระทัว่ไปโดยมีเคร่ืองนุ่งห่มเป็นสีกรัก 

สิกขมาตุ หมายถึง นักบวชหญิง ถือศีล 10 การแต่งกายสวมเส้ือแขนยาวและผา้ถุงสีกรัก 

พร้อมกบัมีผา้ผนืสีกรมท่าสาํหรับห่มคลุมเช่นเดียวกบัจีวร 

บ้านราช หมายถึง ชุมชนราชธานีอโศก เป็นคาํเรียกท่ีรู้จกักนัทัว่ไปในหมู่กลุ่มชาวอโศก 

ฐานงาน หมายถึง หน่วยงานอาชีพท่ีทาํหนา้ท่ีผลิตเคร่ืองอุปโภคบริโภคภายในชุมชน 

 คุรุ หมายถึง ครูท่ีมีหนา้ท่ีใหค้วามรู้แก่นกัเรียน ภายในชุมชน 

 ชาวชุมชน หมายถึง สมาชิกชุมชนราชธานีอโศก 



 
 

 

บทที่ 2 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาสังคมอุดมสุขที่ยั่งยืน ผู้ศึกษาได้รวบรวมทฤษฎี แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

โดยเนื้อหาของบทจะเล่าถึงผลของกระบวนทัศน์การพัฒนาในปัจจุบันที่เน้นเพียงด้านเศรษฐกิจ

เพียงด้านเดียว และการหาทางออกของแนวคิดการพัฒนาที่เน้นความสุขของประชาชน เพื่อให้เกิด

การพัฒนาท่ีสมดุลระหว่างมนุษย์ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาบทนี้ใช้สร้างรูปแบบ

สังคมอุดมสุขท่ียั่งยืน และจัดทําเกณฑ์ชี้วัด (บทที่ 4) ร่วมทั้งใช้อภิปรายผลการศึกษา (บทที่ 7) โดย

มีรายละเอียดการทบทวนวรรณกรรมดังนี้ 

2.1 แนวคิดการพัฒนาท่ีพาไปสู่ความสุข และความอยู่ดีมีสุข 

2.2 แนวคิดการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และการนํามาประยุกต์ใช้บูรณาการ 

2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

2.1 แนวคิดการพัฒนาที่นําไปสู่ความสุข และความอยู่ดีมีสุข 

 

นับตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ประมาณปี  พ.ศ. 2293 เป็นต้นมา การพัฒนาประเทศมุ่งให้

ความสําคัญกับแนวคิดเศรษฐกิจเสรีนิยมเพื่อสร้างความมั่งคั่งและรายได้มาสู่ประเทศเป็นหลัก และ

ใช้การเติบโตของรายได้ต่อหัว เป็นเคร่ืองมือชี้วัดผลสําเร็จของการพัฒนา โดยหวังว่าการเพิ่ม

ปริมาณสินค้าและบริการ การเพิ่มการจ้างงาน รวมทั้งประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ จะกระจายไปสู่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ และทําให้ปัญหาความยากจนหมดสิ้น

ไปในที่สุด แนวคิดและวิธีดังกล่าว จึงทําให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซ่ึงวัดด้วยผลิตภัณฑ์มวล

รวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ได้รับการเอาใจใส่มากกว่าความสมดุลเสถียรภาพ

และความยั่งยืน 

ที่ผ่านมาพบว่ากระบวนการพัฒนากระแสหลักที่ให้ความสําคัญกับความเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจนั้นก่อให้เกิดความเจริญมั่งคั่งในด้านวัตถุและมาตรฐานชีวิตที่สูงขึ้นจริง เพียงแค่คนบาง

กลุ่มเท่านั้น แต่นํามาซ่ึงความยากไร้และความเส่ือมถอยลงของคุณภาพชีวิตสําหรับคนส่วนใหญ่

ของสังคม รวมทั้งความพินาศของระบบนิเวศและธรรมชาติ การล่มสลายของวัฒนธรรมชุมชนและ



8 
 

เศรษฐกิจทอ้งถ่ินในประเทศที่ยากจน (อภิชยั พนัธเสน, 2549: 70-71) สอดคลอ้งกบัความเห็น ของ 

สฤณี อาชวานนัทกุล (2553: 42) แมว้า่ปัจจยัทางเศรษฐกิจ เช่นรายไดต่้อหวัจะเป็นองคป์ระกอบของ

ความอยู่ดีมีสุขที่วดัไดโ้ดยตรงและง่ายที่สุดตามธรรมชาติของปัจจยัประเภทน้ี แต่ความอยูดี่มีสุขก็

ประกอบสร้างจากปัจจยัอื่นๆ อีกมากมายที่นอกเหนือจากปัจจยัทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อ

ระดบัความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ซ่ึงหลายคร้ังเราไม่สามารถมองเห็นว่าปัจจยัเหล่านั้นส่งผล

กระทบอยา่งไรจนกวา่เวลาจะผา่นไปนานพอที่จะเห็นผลกระทบและพิสูจน์ความเก่ียวโยงระหวา่ง

ปัจจยัเหล่านั้นกบัความอยูดี่มีสุข โดยเฉพาะปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นปัจจยัที่พิสูจน์ชดัเจนแลว้

ว่า ไดรั้บผลกระทบจากแบบแผนการพฒันาของมนุษย ์และส่งผลสะทอ้นกลบัต่อระดบัความสุข 

และระดบัความอยูดี่มีสุขของมนุษย ์องคป์ระกอบต่างๆ ของความสุขและความเป็นอยูที่่ดี แสดงได้

ตามภาพท่ี 2.1  

 

 
 

ภาพที ่2.1  องคป์ระกอบต่างๆ ของความสุข และความเป็นอยูท่ี่ดี 

แหล่งทีม่า: ดดัแปลงจาก Deutcshe Bank Research (2006) อา้งถึงใน สฤณี อาชวานนัทกุล,  

2553: 19. 

 

จากภาพท่ี 2.1 พบวา่เป้าหมายสูงสุดของการพฒันาประเทศคือการทาํให้สมาชิกในสังคมมี

ความสุข ความอยู่ดีมีสุข ไม่ใช่มุ่งที่รายไดเ้พียงอย่างเดียว GDP เป็นเพียงองค์ประกอบหน่ึงของ 

ความสุข และความเป็นอยูท่ี่ดี 

การเส่ือมคุณค่า 

การบริโภค 

จดีพี ี

ความผกูพนักบัชุมชน 

รายไดสุ้ทธิไปอยูท่ี่

ชาวต่างชาติ 

เศร้า 

เวลาวา่ง 

ไม่ใช่กิจกรรมทางตลาด 

เศษฐกจิความ

เป็นอยู่ที่ด ี

การลงทุนสุทธิ 

ความสุข 

ความมัง่คัง่ 

(จาํนวนผูว้า่งงาน) 

(ความไมม่ัน่คง) 

ปัจจยัเกีย่วกบั

การดาํรงชีวติ 

ส่ิงแวดลอ้ม 

สุขภาพ 

(ความไม่เสมอภาค) 

การศึกษา 

พนัธุศาสตร์ 

(เก่ียวกบัการเกิด 

การเติบโต 

เพื่อน 

กิจกรรม 

ครอบครัว 

ความพงึพอใจในงาน 
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เมื่อกระแสการพฒันาเร่ิมมีการเปลี่ยนแปลง จากมุ่งเพือ่การขยายตวัทางเศรษฐกิจเป็น

เป้าหมายหลกั กลบัมาให้ความสําคญักบัการทาํให้คนมีความอยู่ดีมีสุข หรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

แนวคิดการวดัการพฒันาจึงปรับเปลี่ยนไปให้ความสนใจตวัช้ีวดัทางสังคม หรือด้านการพฒันา

คุณภาพชีวติของคนเพิ่มมากข้ึน ครอบคลุมหลากหลายมิติอยา่งกวา้งขวาง โดยมุ่งใหเ้กิดความสมดุล

ในมิติต่างๆอย่างบูรณาการเป็นองค์รวม อาทิ ความสมดุลระหว่างการพฒันากายและจิตใจ ความ

สมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้มที่นาํไปสู่ความย ัง่ยืน โดยลดความสําคญัให้ GDP 

เป็นเพียงองค์ประกอบหน่ึงของการพฒันาเท่านั้น (สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ. สาํนกัประเมินผลและเผยแพร่การพฒันา, 2549: 5,17) 

เมื่อเราจะวดัความสุขโดยมองผ่านปัจจยัต่อการดาํรงชีวิตของมนุษย ์หรือความอยู่ดีมีสุข

ของมนุษย ์จึงควรทราบประสบการณ์ หลกัการแนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวกบัความสุข และแนวคิดที่

พยายามวดัคุณภาพชีวิต หรือความเป็นอยูที่่ดี รวมทั้งแนวคิดการพฒันาที่ครอบคลุมหลากหลายมิติ 

ทั้งต่างประเทศ และในประเทศ (บางแนวคิดท่ีสาํคญั) ประสบการณ์ของต่างประเทศ ตั้งแต่ทศวรรษ 

1960 องคก์รระหวา่งประเทศต่าง ๆ ไดใ้ห้ความสนใจพฒันาตวัช้ีวดัทางสังคมหรือดชันีใหม่ๆ ที่จะ

มาอธิบายผลของการพฒันาแทน GDP และรายไดต่้อหวัประชากร โดยเร่ิมจากการวดัและรายงาน

เคร่ืองช้ีภาวะสังคม โดยเน้นถึงความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนของประชากร ระดบัการศึกษา สุขภาพ การจา้ง

งาน ฯลฯ เป็นตน้ ซ่ึงต่อมาได้พฒันาเป็นแนวคิดการวดัคุณภาพชีวิต หรือความเป็นอยู่ที่ดี (Well-

being) การพฒันาสังคม และความมัน่คงของมนุษย ์รวมทั้งการพฒันาเฉพาะดา้นเช่นบทบาทของ

สตรี เด็กเยาวชนและผูด้ว้ยโอกาส ตลอดจนการพฒันาท่ีย ัง่ยนื และดชันีความสุข 

 

2.1.1 แนวคิดทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาคุณภาพชีวติและสังคม 

 ไดแ้ก่แนวคิดเกี่ยวกบัการพฒันาคุณภาพชีวิต การพฒันาสังคม การพฒันามนุษยใ์ห้ย ัง่ยืน 

และความมัน่คงของชีวติมนุษย ์รายละเอียดแต่ละแนวคิดมีดงัน้ี 

2.1.1.1 การพฒันาคุณภาพชีวติ (Quality of Life) 

Fradier (1974 อา้งถึงในสุภางค์ จนัทวานิช และวิศนี ศิลตระกูล, 2541: 40) ไดใ้ห้

ความหมายของคุณภาพชีวติวา่คือ ความสัมพนัธ์ทุกดา้นระหวา่งบุคคลกบัส่ิงแวดลอ้มตามธรรมชาติ

ท่ีบุคคลอาศยัอยู ่โดยแต่ละดา้นจะมีลกัษณะเฉพาะในการสนองความตอ้งการของบุคคล 

คุณภาพชีวิต จึงเป็นระดบัของการมีชีวิตทีดี่ ความสุข ความพึงพอใจในชีวิต เป็นเร่ืองที่

เก่ียวขอ้งกบัสภาพความเป็นอยู ่การดาํเนินชีวติของปัจเจกบุคคลในสังคม 

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ ได้

จดัทาํดชันีช้ีวดัคุณภาพชีวิต (Quality of Life Index: QLI) โดยมองคุณภาพชีวิตในฐานะทีเ่ป็น
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ภาพรวมขององคป์ระกอบต่างๆ ที่มีปฏิสัมพนัธ์กนั ซ่ึงแต่ละบุคคลจะมีระดบัที่แตกต่างกนัออกไป 

โดยเป็นระดบัของการมีชีวติท่ีเป็นผลรวมจากองคป์ระกอบคุณภาพชีวิต 7 ดา้น คือ ดา้นความมัน่คง

ปลอดภยัทางเศรษฐกิจ ดา้นสุขภาพ ดา้นการศึกษา (การใชส้ติปัญญา) ดา้นชีวิตการทาํงาน ดา้นชีวติ

ครอบครัว ดา้นชุมชน และดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (พระมหาสุทิตย ์อาภากโร และเขมณัฏฐ ์

อินทรสุวรรณ, 2553: 40) 

สาํนกังานมาตรฐานการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์(สํานกังานคณะกรรมการ

การพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. สํานกัประเมินผลและเผยแพร่การพฒันา, 2549: 9, 68-

69) ไดจ้ดัทาํดชันีคุณภาพชีวิต ในปี พ.ศ. 2548 เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการพิจารณาแกไ้ขปัญหา

คุณภาพชีวิตครอบคุลมใน 11 มิติคือ สุขภาพ การศึกษา ที่อยูอ่าศยั ส่ิงแวดลอ้ม รายได ้การทาํงาน 

จริยธรรม ครอบครัว ความปลอดภยั การคมนาคมและการส่ือสาร และการมีส่วนร่วม ดงัต่อไปน้ี 

1) สุขภาพ สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ทาํให้ผูค้นสามารถทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

และมีส่วนร่วมในชีวติทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนอยา่งกระตือรือร้นมีชีวติชีวา 

2) การศึกษา ระบบการศึกษาเป็นกลไกพื้นฐานในการถ่ายทอดความรู้ และวฒันธรรม

จากคนรุ่นหน่ึงไปยงัอีกรุ่นหน่ึง การศึกษายงัเป็นรากฐานของนวตักรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่มี

ความย ัง่ยนื ซ่ึงจะนาํไปสู่การปรับปรุงคุณภาพชีวติใหพ้ฒันาและขยายตวัออกไป 

3) ทีอ่ยูอ่าศยั เป็นความตอ้งการดา้นสังคมซ่ึงจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต ซ่ึงทาํให้สมาชิกใน

ครอบครัวมีท่ีปกป้องคุม้กนัและเกิดความมัน่คง 

4) ส่ิงแวดลอ้ม ไม่วา่จะเป็นคุณภาพอากาศ คุณภาพนํ้ า พื้นที่ป่ามีผลกระทบโดยตรงต่อ

ความเป็นอยูที่่ดีของประชากร นอกจากนั้นการใชพ้ลงังานและการผลิตของเสียในครัวเรือน และ

การใชส้ารเคมีมีผลกระทบโดยตรงกบัสภาพแวดลอ้ม และการพฒันาคุณภาพชีวิตเชิงนโยบายนั้น

ยอ่มไม่อาจละเลยการรับรู้และความรู้สึกของประชาชนต่อสภาพแวดลอ้มไดเ้ช่นกนั 

5) รายได ้รายไดข้ั้นตน้และรายไดต่้อหวัสะทอ้นภาวะความเป็นอยู ่ และมาตรฐานการ

ครองชีพของมนุษย ์รายไดเ้ป็นเง่ือนไขที่ทาํให้บุคคลสามารดาํรงชีวิตของตนเองและครอบครัวอยู่

ได ้

6) การทาํงาน ชีวิตการทาํงานมีความสําคญัเพราะว่า การมีงานทาํก่อให้เกิดรายได ้ซ่ึง

นาํไปสู่การมีมาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวติ 

7) จริยธรรม ส่ิงท่ีควรประพฤติปฏิบติัในแนวทางของศีลธรรมและวฒันธรรมไดแ้ก่ การ

มีจิตสํานึกในการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ กฎหมายในชีวิตประจาํวนั การปฏิบติัตนของศาสนิกชนทุก

ศาสนา การมีจิตสํานึกอาสาสมคัรและการบาํเพญ็ประโยชน์ต่อส่วนร่วม ชุมชน และสังคม ซ่ึงส่ิง

เหล่าน้ีจะส่งผลใหก้ารประกอบอาชญากรรมลดลง 
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8) ครอบครัว เป็นสถาบนัหลกัของโครงสร้างสังคม และทาํหน้าที่ในการตอบสนอง

ความตอ้งการทางจิตใจ เศรษฐกิจ และสังคมของปัจเจกชนทั้งแต่ช่วงวยัเด็ก ผูใ้หญ่ จนถึงชรา ไม่วา่

บุคคลนั้นมีความปกติหรือมีภาวะพิการก็ตาม 

9) ความปลอดภยั สังคมใดท่ีมีอาชญากรรมประเภทต่าง ๆ ทั้งรุนแรงนอ้ยและรุนแรงมาก 

รวมถึงการมียาเสพติด และการมีอุบติัเหตุบนทอ้งถนนมากยอ่มกระทบต่อความสงบและเสถียรภาพ

ของสังคมอนันาํไปสู่ ความตกตํ่าลงของคุณภาพชีวติ 

10) การคมนาคมและการส่ือสาร เป็นปัจจยัสําคญัต่อความก้าวหน้า และการพฒันา

เพราะว่ามีความสัมพนัธ์กบัการเคลื่อนที่และการเข้าถึงทรัพยากรรวมทั้งโอกาสในการจ้างงาน 

การศึกษา และการเคล่ือนไหวของสินคา้และบริการ 

11) การมีส่วนร่วม เป็นส่ิงท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงพนัธะผกูพนัและความตั้งใจของประชาชน

ทีเ่ขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัการเมืองและสังคม ซ่ึงประชาชนมีความกระตือรือร้นทางการเมืองและส่วน

ร่วมสูง การใช้อาํนาจของรัฐบาลในการจดัสรรทรัพยากรของสังคมก็เป็นไปในทิศทางที่สร้าง

ประโยชน์สุขแก่ประชาชนมากข้ึนอนัจะนาํไปสู่คุณภาพชีวติท่ีดี 

 

2.1.1.2 การพฒันาสังคม (Social Development) (สุภางค ์จนัทวานิช และวิศนี ศิลตระกูล, 

2541: 42-45) 

แนวคิดในเร่ืองการพฒันาสังคมไดมี้ผูเ้ขียนไวเ้พื่อนาํเสนอต่อการประชุมสุดยอดเพื่อการ

พฒันาสังคม (The World Summit for Social Development) ซ่ึงจดัทาํเมื่อ ค.ศ. 1995 มีสาระสําคญั

คือ การให้ความสําคญักับคนและส่ิงแวดล้อมเป็นอนัดบัแรก แนวคิดทางสังคมเพือ่การพฒันา

ดงักล่าวไดก้าํหนดกระบวนทศัน์ในการพฒันาสังคมโดย ยดึคนเป็นศูนยก์ลาง คือตอ้งการการมีส่วน

ร่วมของประชาชนอย่างเป็นประชาธิปไตย โดยการให้สิทธิที่ถูกตอ้งตามกฎหมายแก่เขา ที่จะใช้

อาํนาจและทรัพยากรต่างๆ เพือ่ตอบสนองความจาํเป็นและความใฝ่ฝันของเขา หลกัสําคญัคือเพือ่

สร้างสังคมบนหลกัการของ ประชาชนและธรรมชาติตอ้งมาก่อน  

2.1.1.3 การพฒันามนุษย ์(Human Development) (สุภางค ์จนัทวานิช และวศินี ศิลตระกลู, 

2541: 48-49) 

เป็นอีกหน่ึงทางเลือกที่ไดถู้กกล่าวถึงในการประชุมสุดยอดเพือ่การพฒันาสังคม ค.ศ.

1995 เป็นแนวคิดโดยใหม้นุษยเ์ป็นศนูยก์ลางของการพฒันาและการพฒันามนุษยแ์บบยัง่ยนื ซ่ึงการ

พฒันามนุษย ์หมายถึง การพฒันาคนตลอดช่วงชีวิตซ่ึงประกอบดว้ย ความสัมพนัธ์อยา่งกลมกลืน

ของสังคมและธรรมชาติ เสริมสร้างศกัยภาพของมนุษยอ์ยา่งเต็มที ่โดยไม่เบียดเบียน หรือทาํลาย

สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 
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การพฒันามนุษยที์่ย ัง่ยืน สามารถนิยามไดว้่า “เป็นการพฒันาที่ประชาชนเป็นศูนยก์ลาง 

ส่ิงแวดล้อมที่ดี และประชาชนมีส่วนร่วม” ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพราะว่าเป็นการพฒันาที่

ประชาชนต้องมาก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนยากจน ให้ได้รับส่ิงทีเ่ป็นความจาํเป็นขั้นพื้นฐาน 

รวมทั้งความต้องการที่จะพึ่ งพาตนเอง ขยายโอกาสให้พวกเขาได้มีชีวิตที่สงบสุขและสุขภาพ

แขง็แรง ไดรั้บการศึกษาและทรัพยากรทีช่่วยให้มาตรฐานชีวิตความเป็นอยูสู่งข้ึน ส่ิงแวดลอ้มที่ดี ก็

คือ การเน้นถึงความจาํเป็นที่จะตอ้งฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มผลผลิตแหล่งทรัพยากร และ

ป้องกันส่ิงแวดล้อมทั้ งระดับท้องถ่ินและระดับโลก มีส่วนร่วม เพราะการพฒันาจะประสบ

ความสาํเร็จก็ต่อเม่ือประชาชนมีโอกาสเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมและกระบวนการท่ีมีผลต่อชีวิต

ของเขาเอง 

ดชันีช้ีวดัการพฒันาคน (Human Development Index: HDI) พฒันาโดยสํานกังาน

โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) มีแนวคิดการพฒันาคนใน 3 มิติ ทั้งในดา้นสุขภาพ 

การศึกษา และเศรษฐกิจ ทั้งน้ีก็เพื่อขยายแนวคิดการพฒันาประเทศ โดยไม่ให้มุ่งเนน้ที่รายไดเ้พียง

ดา้นเดียว มีวตัถุประสงคเ์พื่อใชว้ดัการพฒันาคนในประเทศต่างๆ และเปรียบเทียบระดบัการพฒันา

ในแต่ละประเทศ ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คือ การมีชีวิตที่ยืนยาวและมีสุขภาพดี การศึกษา

และรายได้ โดยตวัช้ีวดัประกอบดว้ย อายุขยัเฉลี่ย อตัราการรู้หนงัสือ อตัราส่วนการเขา้เรียนใน

ระดบัประถมศึกษา, มธัยมศึกษา และการศึกษาต่อเน่ือง และรายไดต่้อหวัประชากร 

2.1.1.4 ความมัน่คงของชีวติมนุษย ์(Human Security)  

ในปี ค.ศ. 1994 สํานกังานโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เสนอแนวคิด

เร่ืองความมัน่คงของมนุษย ์ในรายงานการพฒันามนุษย ์โดยไดก้าํหนดเป้าหมายเกี่ยวกบัมนุษย ์2 

ประการคือ ปลอดจากความกลวั และปลอดจากความขาดแคลนหรือความตอ้งการ อาทิเช่น ภยั

คุกคาม ความหิวโหย โรคภยัไขเ้จ็บ การถูกข่มเหงรังแก ทั้งในชีวิตการทาํงาน ชีวิตส่วนตวัและใน

ชุมชนของตนเอง โดย UNDP ไดก้าํหนดแนวทางความมัน่คงของชีวิตมนุษยอ์อกเป็น 7 ดา้น ดงัน้ี 

(สุภางค ์จนัทวานิช และวศินี ศิลตระกลู, 2541: 51-54) 

1) ความมัน่คงด้านเศรษฐกิจ เน้นการมีรายไดข้ั้นตํ่าอย่างเพียงพอ การไม่ตกงาน การ

ประกอบอาชีพอิสระ และการสร้างเง่ือนไขสภาพการทาํงานท่ีไดม้าตรฐาน 

2) ความมัน่คงดา้นอาหาร หมายถึง การมีโอกาสแสวงหาอาหาร ปลอดจากการอดอยาก

และการขาดสารอาหาร 

3) ความมัน่คงดา้นสุขภาพ เนน้การป้องกนัโรคภยัไขเ้จบ็ ครอบคลุมถึงการมีสุขภาพจิตท่ี

ดีดว้ย 
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4) ความมัน่คงดา้นส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง การมีส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีถูกสุขลกัษณะ มี

นํ้าสะอาดใช ้และมีความพร้อมสาํหรับการป้องกนั หรือ แกไ้ขภยัพิบติัต่างๆ 

5) ความมัน่คงของบุคคล มีจุดเนน้ในดา้นการปลอดจากความรุนแรงที่เกิดโดยรัฐ หรือที่

เกิดโดยบุคคล เช่นปลอดสงคราม ความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มชาติพนัธ์ุ อาชญากรรม ความรุนแรงต่อ

เด็กและสตรี ตลอดจนการฆ่าตวัตาย 

6) ความมัน่คงของชุมชนรวมถึงการปกป้องผลประโยชน์ของชุมชน และครอบครัว

ไม่ใหถู้กเอารัดเอาเปรียบ 

7) ความมัน่คงทางการเมือง ได้แก่ การประณามการละเมิดสิทธิมนุษยชน การให้

ความสาํคญัแก่งบประมาณดา้นสวสัดิการสังคมมากกวา่งบประมาณดา้นการทหาร เป็นตน้ 

 

2.1.2 แนวคดิการพฒันาทีย่ัง่ยนื 

จากการตระหนกัถึงปัญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และ

ปัญหาหลายประการที่เป็นผลพวงจากการพฒันาที่ขาดความสมดุล ทาํให้เกิดความเคล่ือนไหวเพือ่

การพฒันาอย่างย ัง่ยืน ที่ให้ความสําคญักบัความย ัง่ยืนของระบบนิเวศกบัสุขภาวะของมนุษยใ์น

อนาคต โดยมองว่าการเสริมสร้างสุขภาวะของมนุษยใ์นระยะยาวนั้นตอ้งพิจารณาครอบคลุมถึง

ผลกระทบต่อสังคมและระบบนิเวศ 

ในปี ค.ศ. 1992 องคก์รสหประชาชาติไดจ้ดัการประชุมสุดยอดวา่ดว้ยเร่ืองการพฒันาและ

ส่ิงแวดลอ้ม โดยกาํหนดยุทธศาสตร์การพฒันาที่ย ัง่ยืนตามแผนปฏิบติัการ 21 (Agenda 21) ซ่ึงเป็น

แผนแม่บทโลกท่ีใหน้านาประเทศถือและปฏิบติัตาม ไดนิ้ยามการพฒันาท่ีย ัง่ยืนวา่เป็นการพฒันาที่

ตอบสนองความต้องการคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่รบกวนศักยภาพการพฒันาของคนรุ่นอนาคต 

องคป์ระกอบหลกัของความย ัง่ยืนแบ่งเป็น 3 มิติ ไดแ้ก่ มิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคม และมิติทาง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยการพฒันาที่ย ัง่ยืนควรเป็นการผสมผสานการพฒันาทั้ง 3 

มิติ น้ี เข้าไว้ด้วยกันอย่างสมดุล โดยไม่ ก่อให้เ กิดความขัดแย้ง ซ่ึงกันและกัน (สํานักงาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2547: 7 ; พระมหาสุทิตย ์อาภากโร และ 

เขมณฏัฐ ์อินทรสุวรรณ, 2553: 50-51) 

ประเทศไทย ในช่วงของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที ่9 สํานักงาน

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2547: 8, 10-13) ไดจ้ดัทาํกรอบแนวคิดการ

พฒันาที่ย ัง่ยืน โดยอญัเชิญ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นปรัชญานําทางในการพฒันาและ

บริหารประเทศ ในทิศทางที่มุ่งสู่ความสมดุลทั้งดา้นตวัคน สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม เพือ่
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นาํไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยนืและความอยูดี่มีสุขของคนไทย และการจดัทาํตวัช้ีวดัเพื่อใชใ้นการติดตาม

ประเมินผลการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของประเทศใน 3 มิติ ไดแ้ก่  

1) มิติเศรษฐกิจ หมายถึง การพฒันาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ือง มี

คุณภาพ มีเสถียรภาพ เป็นการเติบโตที่ไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้มและย ัง่ยืนไดใ้นระยะยาว และมีการ

กระจายความมัง่คัง่อยา่งทัว่ถึง อาํนวยประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ 

2) มิติสังคม หมายถึง การพฒันาที่มุ่งให้คนและสังคมไทยมีคุณภาพ สามารถปรับตวัรู้เท่า

ทนัการเปลี่ยนแปลง มีจิตสํานึก พฤติกรรม และวิถีชีวิตที่ไม่ทาํลายทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม มีความมัน่คงในการดาํรงชีวติ มีการนาํทุนทางสังคมและทุนทางทรัพยากรธรรมชาติมา

ประยุกตใ์ชใ้ห้เกิดประโยชน์ไดอ้ยา่งเหมาะสม มีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ โดยอยู่ภายใต้

ระบบการบริหารจดัการท่ีดี ท่ีมุ่งใหค้นและสังคมไทยเขม็แขง็ อยูดี่มีสุข และพฒันาไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

3) มิติส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งมี

ประสิทธิภาพ เพื่อใหเ้กิดความสมดุลระหวา่งการใชป้ระโยชน์ทางเศรษฐกิจและความอุดมสมบูรณ์

ตามธรรมชาติ ตลอดจนการคงไวซ่ึ้งคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่ดี เพื่อสนอง

ความตอ้งการของคนรุ่นปัจจุบนัและสงวนรักษาไวใ้หค้นรุ่นอนาคต รวมทั้งกระจายโอกาสและการ

มีส่วนร่วมในเร่ืองการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม 

 

2.1.3 ความสุขมวลรวมประชาชาติ 

0

0

ปัจจุบนั ภูฏาน เป็นประเทศเดียวที่ประกาศใช ้ความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross Nation 

Happiness: GNH) เป็นเป้าหมายหลกัในการพฒันาประเทศ ดงัที่พระเจา้จิกมี ซิงยี วงัชุก (Jigme 

Singye Wangchuck) พระบิดาของกษตัริยอ์งคปั์จจุบนั ตรัสตอนเสด็จข้ึนครองราชยใ์นปี ค.ศ. 1972 

วา่ “ความสุขมวลรวมประชาชาติ สาํคญัยิง่กวา่ผลผลิตมวลรวมประชาชาติ” และทรงให้ความสําคญั

แก่ความสุขมากกวา่ความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจ 

0

กรรมะ อุระ (2550: 9-11) ไดก้ล่าวถึงเป้าหมายของสังคม GNH คือความสุขร่วมกนั 

(Collective Happiness) การจะบรรลุซ่ึงความสุขร่วมกนันั้น จะตอ้งฝึกรู้จกัพิจารณาหลกัการอิง

อาศยัพึ่งพากนัและกนั จาํเป็นตอ้งพิจารณาถึงทศันะของทุกชีวติท่ีมีส่วนในการผลิตส่ิงท่ีเราบริโภค  

กรอบแผนการพฒันาประเทศซ่ึงประกาศอยา่งเป็นทางการคร้ังแรกในปีค.ศ. 1988 แผนน้ี

ตั้งอยูบ่นหลกัการ เสาหลกัส่ีตน้แห่งความสุข (Four Pillars of Happiness) ประกอบดว้ย การพฒันา

เศรษฐกิจอย่างย ัง่ยืน (Sustainable Economic) การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม (Conservation of the 

Environment) การส่งเสริมวฒันธรรมประจาํชาติ (Promotion of National Culture) และธรรมาภิ-

บาลท่ีดี (Good Governance) ภูฎานยงัไม่มีดชันีช้ีวดั GNH อยา่งเป็นทางการ ปัจจุบนัศูนยศึ์กษา
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ภูฎาน (Center of Bhutan Studies) อยูร่ะหวา่งการออกแบบดชันีดงักล่าว โดยไดด้าํเนินการเก็บรวบ

รวบขอ้มูลและสํารวจความเห็นของประชาชนทัว่ประเทศเกี่ยวกบัองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อ 

GNH ระหวา่งเดือนธันวาคม 2007 ถึงเดือนมีนาคม 2008 ซ่ึงแบบสํารวจ GNH มีองคป์ระกอบ 9 

ส่วน (สฤณี อาชวานนัทกุล, 2553: 51-52, 58-59) 

2.1.3.1 ความเป็นอยูดี่มีสุขดา้นจิตใจ (Psychological Well-being) 

ไดแ้ก่  

2.1.3.2 ธรรมาภิบาลท่ีดี (Good Governance) 

2.1.3.3 การศึกษา (Education) 

2.1.3.4 สุขภาพ (Health) 

2.1.3.5 พลงัของชุมชน (Community Vitality) 

2.1.3.6 การใชเ้วลาและสมดุลในชีวติ (Time Use and Balance) 

2.1.3.7 วฒันธรรม (Culture) 

2.1.3.8 ความหลากหลายและความยืดหยุ่นของระบบนิเวศ (Ecological Diversity and 

Resilience) 

2.1.3.9 มาตรฐานในการดาํรงชีวติ (Living Standard) 

แนวคิดความสุขมวลรวมประชาชาติ เป็นการจุดประกายใหส้ังคมโลกหนัมาสนใจความสุข

มากข้ึน ซ่ึงแนวคิดน้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยันอกประเทศจาํนวนมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสาขาใหม่ 

คือ เศรษฐศาสตร์ความสุข ต่างหนัมาศึกษาปัจจยัต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระดบัความสุขของมนุษย ์

รวมทั้งการศึกษาแนวทางที่จะประมวลปัจจยัเหล่าน้ีออกมาเป็นดชันีช้ีวดัความสุขที่ภาครัฐสามารถ

นาํไปใชก้าํหนดนโยบายพฒันาระดบัชาติได ้

 

2.1.4 ดัชนีโลกแห่งความสุข 

ดชันีโลกมีสุข (Happy Planet Index: HPI) พฒันาโดย มูลนิธิเศรษฐกิจใหม่ (New 

Economics Foundation: NEF) เป็นนวตักรรมการประเมินวดัแบบใหม่ ถึงความสําเร็จหรือลม้เหลว

ของประเทศต่าง ๆ ในการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี (Well-being) ของประชากรควบคู่ไปกบัการ

ตระหนกัถึงความจาํกดัของทรัพยากรที่เราตอ้งพึ่งพาอาศยั (มาร์คส์, อบัดลัลาห์, ซิมส์, และทอมป์

สัน, 2552: 13) โดยพิจารณาจากผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม และประสิทธิภาพการจดัสรรทรัพยากร 

กบัความอยูดี่มีสุขของมนุษย ์ทั้งน้ีประเทศที่ไดค้่า HPI สูงไม่ไดห้มายความว่าจะเป็นประเทศที่มี

ความสุขท่ีสุดในโลก แต่เป็นประเทศท่ีสามารถมอบชีวิตท่ียืนยาวและมีความสุขให้กบัประชากรได้

โดยไม่ก่อความตึงเครียดต่อระบบนิเวศหรือ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างส้ินเปลือง (สฤณี  

อาชวานนัทกุล, 2553: 43) มูลค่าของ HPI คือผลลพัธ์ของสมการ 
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HPI =
ความพึงพอใจในชีวติ × ความยนืยาวของอายุ 

รอยเทา้นิเวศ 
 

 

องคป์ระกอบในดชันี HPI ไดแ้ก่ 

2.1.4.1 ความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) เป็นความเห็นท่ีเป็นอตัวิสัย ซ่ึงมาจาก

การตอบแบบสอบถามวา่ ตอนน้ีคุณรู้สึกพอใจกบัชีวิตมากนอ้ยเพียงใด โดยให้ประเมินเป็นตวัเลข

จาก 0 (ไม่พอใจเลย) ถึง 10 (พอใจมาก) ขอ้มูลดา้นความพึงพอใจในชีวิตที่ใชใ้นการคาํนวณ HPI 

ส่วนหน่ึงมาจากรายงาน World Values Survey จดัทาํโดยเครือข่ายนกัสังคมวทิยาทัว่โลก 

2.1.4.2 ความยืนยาวของอายุ (Life Expectancy) เป็นตวัเลขภววิสัย หมายถึงอายุขยัเฉล่ีย

ของประชากร คาํนวณจากอตัราการตายของประชากรในช่วงอายุต่าง ๆ ตวัเลขน้ีเป็นตวัเลขเดียวกนั

กบัท่ีใชใ้นดชันี HDI ของ UNDP 

2.1.4.3 รอยเทา้นิเวศ (Ecological Footprint) หมายถึงระดบัความตอ้งการของมนุษยที์่มี

ต่อระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ เปรียบเสมือน รอยเทา้ ที่มนุษยป์ระทบัลงบนธรรมชาติ 

มูลค่าของรอยเท้านิเวศมีค่าเท่ากับพื้นที่บนบกและในทะเลที่ต้องใช้ในการฟ้ืนฟู (Regenerate) 

ทรัพยากรธรรมชาติข้ึนมาใหม่เพือ่รองรับปริมาณการบริโภคของมนุษย ์ดูดซบัของเสีย และทาํให้

ของเสียเหล่านั้นไม่เป็นพิษภยั ซ่ึงในปี ค.ศ. 2007 World Wildlife Fund (WWF) สรุปขอ้มูลรอยเทา้

นิเวศจากทุกประเทศว่า ประชากรทัว่โลกบริโภคเกินกว่าศกัยภาพของโลกไปเกือบร้อยละ 50 

ตวัเลขน้ีหมายความวา่ ถา้คนทัว่โลกไม่ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค เราจะตอ้งใชโ้ลกถึง 1.5 

ใบ เพื่อรองรับความตอ้งการของมนุษย ์ 

ผลการคาํนวณดชันี HPI ในปี ค.ศ. 2006 ของ 178 ประเทศทัว่โลก พบวา่ประเทศที่มีดชันี 

HPI สูงที่สุดในโลก 20 อนัดบัแรก ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่มีลกัษณะเป็นหมู่เกาะ มีรายไดป้าน

กลาง ตามนิยามของธนาคารโลก และอยูใ่นทวีปอเมริกากลาง ทะเลเคริบเบียน และทวีปอเมริกาใต ้

ในบรรดาประเทศเอเชีย 3 ประเทศท่ีติด 20 อนัดบัแรกคือ เวยีดนาม ภูฏาน และฟิลิปปินส์ 

โดยสรุป ทุกแนวความคิด และตวัช้ีวดัผลการพฒันา มีมุมมองการพฒันาในเชิงบูรณาการ

ของมิติการพฒันาทีห่ลากหลาย มุ่งให้ความสําคญักบัการวดัความสุขที่เกิดข้ึนกบัคน โดยระยะแรก

ยงัมุ่งเน้นการวดัผลดา้นคุณภาพชีวิตของมนุษย ์เช่น สุขภาพ/ชีวิตที่ยืนยาว รายได ้การศึกษา ต่อมา

จึงขยายการว ัดในประเด็นด้านคุณภาพของสภาวะแวดล้อมรอบตัวมนุษย์ เ ช่น ทุนทาง

ทรัพยากรธรรมชาติ ชีวิตครอบครัว ที่อยู่อาศยั ทุนทางสังคม/ชุมชน และสภาพแวดล้อม/ความ

ปลอดภยั ส่วนการวดัผลทีเ่ก่ียวขอ้งกบัการพฒันาจิตใจ ไดแ้ก่ คุณธรรม ความเช่ือ จิตวิญญาณ การมี
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ส่วนร่วม และการใช้เวลาอย่างคุ้มค่า ความพึงพอใจในชีวิต และเสรีภาพ มีการใช้ในเฉพาะดัชนี

เท่านั้น แต่ทุกแนวคิดสะท้อนได้ถึงการปรับเปล่ียนแนวคิดหลักของการพัฒนาให้มีความสมดุลใน

มิติต่าง ๆ มากขึ้น มากกว่าท่ีจะยึดโยง GDP เป็นเป้ าหมายหลักของการพัฒนาเพียงอย่างเดียว 

 

2.2 แนวคิดการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม และการนํามาประยุกต์ใช้บูรณาการ 

 

 ประเทศไทยได้ให้ความสนใจกับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมมานานกว่า 3 ทศวรรษ จะเห็น

ได้จากการออกพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมฉบับแรกในปี  พ.ศ. 2518 

ต่อมา สํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้นําแนวคิดของสหประชาชาติเร่ือง

สิ่งแวดล้อมมาใช้ในสังคมไทย ในฐานะเคร่ืองชี้วัดคุณภาพชีวิตและการพัฒนาสังคมของ โดยได้

จัดพิมพ์ Guidelines for Preparation of Environmental Impact Evaluation ใ น ปี   พ.ศ. 2521 ซ่ึงต่อมา

ได้ใช้การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นเคร่ืองมือหน่ึงสําหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมจากการ

พัฒนาโครงการต่างๆ (สุภางค์ จันทวานิชและวรรณี ไทยานันท์, 2541: 166; จันทนา อินทปัญญา, 

2551: 1) 

โดยการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยได้จําแนกสิ่งแวดล้อมออกเป็น 4 

ระดับ (4 –Tier System) ได้แก่ (สนธิ วรรณแสง, เครือพันธ์ ใบตระกูล, นิภาพร วัชรสินธ์ุ และอินทิ

รา เอื้อมลฉัตร, 2541: 29-30) 

1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ (Physical Resources) เช่น ดิน นํ้า อากาศ เป็นต้น 

2) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ หรือนิเวศวิทยา (Biological /Ecological Resources) 

ได้แก่ สิ่งมีชีวิตทั้งหลายท่ีอาศัยอยู่ในอากาศ นํ้า และดิน  

3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (Human Use Values) ได้แก่ การนําทรัพยากร

สิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ และชีวภาพมาใช้เป็ นประโยชน์ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และเพิ่มมาตรฐานการดํารงชีวิตของมนุษย์ เช่น นํ้าใช้ ไฟฟ้ าพลังงาน การขนส่ง เกษตรกรรม เป็ น

ต้น 

4) คุณค่าต่อคุณภาพของชีวิต (Quality of Life Values) ได้แก่ ตัวแปรซ่ึงแสดงถึงดุลยภาพ

ระหว่างทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ คือ เศรษฐกิจสังคม การ

สาธารณสุข ตลอดจนทรัพยากรด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และสุนทรียภาพต่างๆ 

 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนสําคัญในการวางแผนการใช้ประโยชน์

ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และจะช่วยในการมองปัญหาต่าง ๆ ได้กว้างขวาง

ยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการมองผลประโยชน์ทาง



18 
 

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ เ ป็ น ป ร ะ เ ด็ น ห ลัก อ ย่ า ง ที ่เ ค ย ป ฏิ บัติ ม า  อัน ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม เ สื ่อ ม โ ท ร ม แ ก่

ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งมาก (สนธิ วรรณแสง และคณะ, 2541: 10) และวตัถุประสงคร์ะยะยาวของ

การประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม คือ เพื่อส่งเสริมการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื โดยทาํให้แน่ใจวา่การ

พฒันาที่เสนอมาจะไม่ทาํลายทรัพยากรและระบบนิเวศที่สําคญั หรือไม่ทาํลายวิถีชีวิตและสภาพ

ความเป็นอยู่ที ่ดีของประชาชนและชุมชน จึงจัดได้ว่าบทบาทของการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้มในระยะยาวมุ่งไปที่การเป็นเคร่ืองมือไปสู่การพฒันาอย่างย ัง่ยืน (จนัทนา อินทปัญญา, 

2551: 14) 

 จากการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมถูกใช้เป็นเคร่ืองมือทางเทคนิคของกระบวนการ

ตดัสินใจ วา่โครงการนั้นๆ มีกิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มรอบๆ โครงการนั้นอยา่งไร 

เพือ่เป็นความเห็นในการพิจารณาการดาํเนินโครงการนั้น ๆ อยา่งไรก็ตามไดมี้มีผูเ้สนอ (จิรากรณ์ 

คชเสนี และนนัทนา คชเสนี, 2552: 121) กระบวนทศัน์ใหม่ของการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม

ควรจะเป็นเคร่ืองมือในการกระตุน้พฒันาการของสังคมให้เขา้สู่ความย ัง่ยืน โดยนาํทั้งความย ัง่ยืน 

และ การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม มาประยกุต ์บูรณาการเขา้ดว้ยกนั ใชก้บักิจกรรมของมนุษย์

ที่หลากหลาย และส่ิงแวดลอ้มที่แตกต่าง ซ่ึงจะเป็นผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจดัการ

ส่ิงแวดล้อม และการดาํเนินกิจกรรมของมนุษย ์ซ่ึงเป้าหมายทา้ยที่สุดก็เพือ่ความย ัง่ยืน ดงันั้นใน

กระบวนทัศน์ใหม่ น้ีการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมไม่ใช่แค่เคร่ืองมือทางเทคนิคของ

กระบวนการตดัสินใจดาํเนินโครงการอีกต่อไป แต่ไดพ้ฒันาข้ึนมาเป็นเคร่ืองมือทางเทคนิคสําหรับ

การประเมินความย ัง่ยืนของกระบวนการพัฒนา กรอบของการรวมการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้มเขา้เป็นส่วนหน่ึงของความย ัง่ยนืไดแ้สดงไดด้งั ภาพท่ี 2.2 
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ภาพที ่2.2  กรอบบูรณาการระหวา่งกระบวนการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มกบัความย ัง่ยนื 

แหล่งทีม่า: จิรากรณ์ คชเสนี และนนัทนา คชเสนี, 2552: 122. 

 

หลกัการภาพรวมของแนวคิดการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมให้ความสําคญักบัการ

พฒันาท่ีย ัง่ยนื การพฒันาท่ียดึมนุษยเ์ป็นศูนยก์ลาง และการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม โดยคาํนึงถึงผลของ

การพฒันาทีมี่ต่อส่ิงแวดลอ้ม ระบบนิเวศ สุขภาพและการดาํรงชีวิตของมนุษยเ์ป็นสําคญั ผูศึ้กษาจึง

ใหค้วามสาํคญั และนาํแนวคิดการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มมาเป็นแนวคิดหลกัในการกาํหนด

องคป์ระกอบลกัษณะสังคมอุดมสุขท่ีย ัง่ยืน เพื่อใชเ้ป็นหลกัเกณฑ์วินิจฉยัสถานะของสังคมอุดมสุข

ท่ีย ัง่ยนื กล่าวรายละเอียดในบทท่ี 4 ต่อไป 
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2.3 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 

 เน่ืองจากงานศึกษาสังคมอุดมสุขที่ย ัง่ยืนน้ี สามารถแบ่งผลการศึกษาได้เป็น 2 ส่วนท่ี

เช่ือมโยงกนั ไดแ้ก่ ในส่วนแรกเป็นการศึกษาและรวบรวมแนวคิดต่างๆ เพื่อสร้างรูปแบบสังคม

อุดมสุขทีย่ ัง่ยนื และจดัทาํเกณฑช้ี์วดั เมือ่ไดต้ามผลการศึกษาในส่วนน้ี จึงนาํมาทดลองใชก้บับริบท

จริง ซ่ึงผูศึ้กษาไดเ้ลือกชุมชนราชธานีอโศก เพือ่มาถ่ายทอดบทเรียนการใช้รูปแบบและเกณฑ์วดั 

สังคมอุดมสุขที่ย ัง่ยืน ในส่วนที่สองจึงเป็นการศึกษาชุมชนราชธานีอโศก หัวข้อในงานวิจยัที่

เก่ียวขอ้งจึงแบ่งออกเป็น 2 หวัขอ้ยอ่ย ดงัน้ี 

 

2.3.1 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างรูปแบบ และเกณฑ์ช้ีวดัสังคมอุดมสุขทีย่ัง่ยนื 

ดชันีช้ีวดัโครงการชุมชนเป็นสุขภาคอีสาน(2543) พฒันาโดยสํานกังานกองทุนสนบัสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพและมูลนิธิพฒันาชุมชนอยา่งย ัง่ยืนเพือ่คุณภาพชีวิตที่ดี จงัหวดัขอนแก่น โดย

มีแนวคิดให้สุขภาวะทั้งทางกาย ใจ สังคม และปัญญาเป็นตวัตั้ง โดยใช้หลกัอริยะสัจส่ี และหลกั 

ปริหานิยธรรมของพระพุทธเจา้ เพือ่คน้หาความทุกข ์(ปัญหา) สมุทยั (สาเหตุ) นิโรธ (ทางเลือกใน

การดบัทุกข)์ และมรรค (แผนปฏิบติัการดบัทุกข์) โดยให้หลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเลือก

ในการดบัทุกข ์และแผนปฏิบติัการดบัทุกข ์ 

 มีหลักการว่า ใช้ความสุขเป็นตัวตั้ ง เงินเป็นตัวแปรตาม โดยเชื่อว่า งานคือความสุข 

ความสุขคืองาน ถา้อยากมีความสุขก็ทาํงาน เด๋ียวเงินก็มาเอง ตวัช้ีวดัแสดงในตารางท่ี 2.1 
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ตารางที ่2.1 องคป์ระกอบดชันี /ตวัช้ีวดัโครงการชุมชนเป็นสุขภาคอีสาน 

 

 

แหล่งทีม่า: สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. สํานกัประเมินผลและ

เผยแพร่การพฒันา, 2549: 12, 76-77. 

  

องค์ประกอบดชัน ี ตวัช้ีวดั 

1. หลกัประกนัในชีวิต 

 

 

 

 

2. ร่างกายและจิตใจแข็งแรง 

 

 

 

 

3. ครอบครัวอบอุ่น 

 

 

4. ชุมชนเข็มแข็ง 

 

5. ส่ิงแวดล้อมดี 

 

 

 

 

6. ความภาคภูมิใจ 

 

 

7. มีอสิรภาพ 

 

8. การอยู่ร่วมกนัอย่างสมดุล 

1. อาการปลอดภยัเพิ่มข้ึนทั้งชนิดและปริมาณ 

2. ตน้ไมย้นืตน้ เพ่ิมข้ึนทั้งชนิดและปริมาณ 

3. เงินออมเพ่ิม 

4. กลัยาณมิตรเพ่ิม 

5. ภมูปัิญญาเพ่ิม 

6. ลด ละ เลิกการสูบบุหร่ีได ้

7. ลด ละ เลิกการด่ืมเหลา้ได ้

8. ลด ละ เลิกอบายมุขได ้

9. กินอ่ิม นอนหลบั 

10. ลดการนอนรักษาตวัในโรงพยาบาล 

11. คนในครอบครัวมีเวลาใหม้ากข้ึน 

12 คนในครอบครัวรักใคร่ปรองดองกนั 

13. มีโอกาสอยูใ่กลก้นัเม่ือตอ้งการ 

14. คนในชุมชนร่วมกนัคิดช่วยกนัทาํแกปั้ญหาได ้

15. คนในชุมชนมีกิจกรรมรักและเอ้ืออาทรต่อกนั 

16. ดินดีข้ึน 

17. นํ้าอุดมสมบรูณ์ข้ึน 

18. สัตวเ์พ่ิมข้ึนทั้งชนิดและปริมาณ 

19. ตน้ไมย้นืตน้เพ่ิมข้ึนทั้งชนิดและปริมาณ 

20. มลภาวะลดลง 

21. ครอบครัวและชุมชนมีความสาํเร็จในการดบัทุกขส์ร้างสุขเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ 

22. เกิดความภาคภูมิใจท่ี สสส. ช่วยจดักระบวนการเรียนรู้จนไดคิ้ด และคิด

ได ้ไดท้าํจนทาํได ้และเลิกสนบัสนุนก็จะทาํต่อไป 

23. ปลอดหน้ีสิน 

24. มีอิสระท่ีจะคิด พดู ทาํไดด้งัใจ โดยไม่กระทบผูอ่ื้นและส่ิงแวดลอ้ม 

25. ระหวา่งมนุษยก์บัมนุษย ์

26. ระหวา่งมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม 
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สิริลกัษณ์ ภกัดีศรี (2550) ได้ศึกษาความสุขมวลรวมของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

โดยการศึกษาตามแนวคิดของการพฒันาประเทศวดัจากความสุขมวลรวมประชาชาติของประเทศภู

ฐาน ซ่ึงไดแ้บ่งมิติ ของความสุขออกเป็น 4 มิติ ไดแ้ก่ ดา้นการพฒันาที่ย ัง่ยืน ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้น

วฒันธรรม และด้านธรรมะ/ธรรมาภิบาล ผูว้ิจยัได้อาศยัการอธิบายด้วยแบบจาํลองเพชรพลวตั 

(Dynamics Diamond Model) ใชก้ลุ่มตวัอยา่งประชากร 5 เขต ไดแ้ก่ เขตดุสิต เขตบางขุนเทียน เขต

หลกัส่ี เขตมีนบุรี และเขตบางนา จาํนวนเขตละ 100 คน รวมทั้งส้ิน 500 คน ใช้เคร่ืองมือเป็น

แบบสอบถามระดบัความคิดเห็น และระดบัความพอใจที่ก่อให้เกิดความสุขมวลรวมของประชากร

กรุงเทพมหานครตามตวัช้ีวดัความสุขมวลรวมประชาชาติ โดยให้ความสําคญัของความสุขมวล

รวมทั้ง 4 มิติเท่ากนัๆ ผลไดว้า่ 1) ดา้นการพฒันาที่ย ัง่ยืน ประชากรมีความสุขอยูใ่นระดบัสุขมาก 2) 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ประชากรมีความสุขอยูใ่นระดบัสุขมาก 3) ดา้นวฒันธรรม ประชากรมีความสุขอยู่

ในระดบัสุขมากท่ีสุด 4) ดา้นธรรมะ/ธรรมาภิบาล ประชากรมีความสุขอยูใ่นระดบัสุขปานกลาง 

เสาวลกัษม์ กิตติประภสัร์ (2552) ไดตี้พิมพบ์ทความการพฒันาตวัช้ีวดัเพื่อสะทอ้นการ

พฒันาเพื่อความสุขของสังคม (Developing Indicators for Measuring Happy Societies) บทความน้ี

ช้ีให้เห็นว่าการพฒันาควรจะมีเป้าหมายเพื่อความสุขของสังคม ซ่ึงตอ้งมีกรอบแนวคิดและการ

พฒันาตวัช้ีวดัสาํหรับการพฒันาดงักล่าว ตวัช้ีวดัท่ีสะทอ้นการพฒันาเพือ่ความสุขมีหลายระดบั เช่น 

ระดบัชุมชน ระดบัประเทศ (ตวัช้ีวดัความอยูดี่มีสุขระดบัชาติ ของคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ, ดชันีช้ีวดัความสําเร็จของมนุษย  ์ หรือ HAIโดยสหประชาชาติ) และระดบั

ระหวา่งประเทศ (Human Development Index : HDI และ Happy Planet Index: HPI) โดยตวัช้ีวดัใน

แต่ละระดบัจะมีเป้าหมายความซบัซ้อนและจาํนวนตวัแปรที่แตกต่างกนัออกไป โดยตวัช้ีวดัในแต่

ละประเภทซ่ึงมีอยูห่ลากหลาย เหล่าน้ีควรมีการพฒันาต่อไปเพื่อสะทอ้นการพฒันาเพือ่ความสุขได้

ดีและมีความหมายยิง่ข้ึน  

ดชันีช้ีวดัในระดับชุมชนควรเกิดจากชุมชนร่วมคิดเองเพือ่ความเหมาะสมในชีวิตและ

วฒันธรรมทีเ่ป็นจริง ตวัช้ีวดัทีส่ร้างโดยชุมชนจะมีประโยชน์ในการติดตามความสุขและการพฒันา

ท่ีกา้วหนา้ไปในสังคมของตนเอง อยา่งไรก็ตามองคป์ระกอบของดชันีช้ีวดัความสุขอาจหลากหลาย

แตกต่างกนัไปตามลกัษณะของชุมชนและวฒันธรรมที่แตกต่างกนั การกาํหนดตวัช้ีวดัของชุมชน

เองในภูมิภาคต่างๆ ดูจะเป็นวธีิดีท่ีสุดท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของชุมชนของตนเอง 

ดชันีช้ีวดัความสุขระดบัชาติ เป็นประโยชน์ในการติดตามความกา้วหนา้ของการพฒันาใน

ระดบัประเทศ ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบันโยบายทุกฝ่ายควรเห็นพอ้งกนัในการนาํดชันีช้ีวดัความสุขของ

ทางการไปปรับใชใ้นการวดัการพฒันาประเทศ กระบวนการน้ีจะเปล่ียนทิศทางการพฒันาประเทศ

ไปสู่เป้าหมายสูงสุด คือ ความสุขและความอยูดี่มีสุขของสังคม 
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 ทา้ยสุด การหาวธีิการวดัความสุขจากการพฒันาในทุกระดบั ควรมีการทดลองปรับใชด้ชันี

ช้ีวดัทีเ่หมาะสมที่สุดและปฏิบติัไดจ้ริง สําหรับการพฒันาในทุกระดบั การวดัความกา้วหนา้ในการ

พฒันาอยา่งเป็นองคร์วมเก่ียวขอ้งกบัหลายมิติหลายปัจจยั ดงันั้น ดชันีใหม่ๆ เพื่อวดัความกา้วหน้า

ของการพฒันาในอนาคตน่าจะพิจารณาดชันีช้ีวดัตวัใหม่เพิ่มเติม เช่น องคป์ระกอบดา้นวฒันธรรม 

และธรรมาภิบาล รวมทั้งความกา้วหนา้ดา้นจิตใจของมนุษย ์เขา้ไปดว้ย 

พระมหาสุทิตย ์อาภากโร และเขมณัฏฐ์ อินทรสุวรรณ (2553) ไดจ้ดัทาํงานวิจยั ตวัช้ีวดั

ความสุข: กลยทุธ์การสร้างและการใชเ้พือ่ชุมชนเป็นสุข โดยรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด

ที่เกี่ยวขอ้งกบัตวัช้ีวดัทางสังคม การพฒันา และความสุข เพื่อสร้างตวัช้ีวดัชุมชนเป็นสุขในภาค

สังคมไทย กระบวนการสร้างและพฒันาตวัช้ีวดัน้ีเนน้ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการกาํหนดกรอบการ

พฒันาเช่นไรท่ีจะทาํใหต้วัชุมชนเป็นสุข 

 ในส่วนของกระบวนการสร้างและการใช ้ตวัช้ีวดัเพื่อชุมชนเป็นสุขอยา่งย ัง่ยืน เร่ิมตน้จาก

การทาํความเขา้ใจถึงประเภทและวธีิการสร้างตวัช้ีวดัในลกัษณะต่างๆ เพื่อนาํไปสู่ขั้นตอนการสร้าง

และพฒันาตวัช้ีวดัเพื่อชุมชนเป็นสุขได้อย่างเหมาะสม โดยผ่านขั้นตอนแรกคือการเตรียมความ

พร้อมและการสร้างความตระหนกัเพือ่ให้เกิดการทาํความเขา้ใจร่วมกนัเกี่ยวกบักรอบแนวคิดและ

วตัถุประสงคห์รือท่ีมาของการสร้าง ตวัช้ีวดั และนาํไปสู่ขั้นตอนของการกาํหนดตวัช้ีวดัในลกัษณะ

ต่างๆ ตามประเด็นท่ีไดก้าํหนดไวโ้ดยรวมเพื่อใหบ้รรลุตามเป้าหมายของส่ิงท่ีตอ้งการวดั  

 บทเรียนการสร้างและการใช ้ตวัช้ีวดัชุมชนเป็นสุข กรณีศึกษาพื้นท่ีโครงการเสริมสร้างการ

เรียนรู้เพื ่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) ประกอบด้วยภาคเหนือ 5 โครงการ (ในจงัหวดัเชียงใหม่ 

แม่ฮ่องสอน และพะเยา) ภาคอีสาน 14 โครงการ (ในจงัหวดัขอนแก่น อุบลราชธานี สุรินทร์ 

มหาสารคาม ชัยภูมิ นครราชสีมา ร้อยเอ็ด หนองคาย นครพนม และมุกดาหาร) และภาคกลาง 1 

โครงการ (ประกอบดว้ย 23 โครงการยอ่ยในจงัหวดัสุพรรณบุรี อ่างทอง ชยันาท สิงห์บุรี อุทยัธานี)  

การสร้างตวัช้ีวดัความสุขของพื้นที่รูปธรรมในโครงการ สรส. น้ีเกิดข้ึนจากการวิเคราะห์

สถานการณ์ของชุมชนและประสบการณ์การทํางานทีมี่อยู่เดิมรวมทั้ งจากรูปธรรมของการ

ปฏิบติังาน ซ่ึงมีทั้งตวัช้ีวดัระดบัโครงการย่อยในเชิงประเด็น และเป้าหมายความสุขโดยรวมของ

ชุมชน สามารถสรุปประเด็นความสุข หรือชุมชนเป็นสุขโดยรวมไดแ้ก่ 1) การมีงานทาํเล้ียงชีพได ้

2) การไม่มีหน้ีสิน 3) ครอบครัวอบอุ่น 4) สุขภาพแข็งแรง 5) มีส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 6) ความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยสิ์น 7) ชุมชนปลอดจากอบายมุขส่ิงเสพติด 8) ความรักสามคัคี 9) มีความรู้/มี

การศึกษา 10) มีที่ดินทาํกิน/ที่อยูอ่าศยัมัง่คง 11) มีทรัพยากรใชเ้พียงพอ 12) ไดรั้บการยอมรับจาก

ชุมชนและสังคม 13) ความภาคภูมิใจในชุมชน 14) การเห็นคุณค่าตนเองและชุมชน 15) การมีอิสระ

กาํหนดอนาคตของตนเองได ้ดงัตารางท่ี 2.2 
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ตารางที ่2.2 ประเด็นตวัช้ีวดัความสุขของแต่ละโครงการโดยรวม 

 

มิติ ประเด็นตัวช้ีวดั ตวัช้ีวดัหลกั ตัวอย่างตัวช้ีวดัย่อย 

เศรษฐกจิ เศรษฐกิจพอเพยีง : หมดหน้ี กินดีอยูดี่มีรายได ้ลด

รายจ่ายมีเงินออม 

- มีงานทาํทั้งในและนอกฤดูกาล 

- มีแหล่งเงินทุนหมุนเวยีนในชุมชนอยา่งทัว่ถึง 

- มีกลุ่มอาชีพท่ีหลากหลายมีรายไดใ้นชุมชน 

สังคม ครอบครัวอบอุ่น 

 

 

วฒันธรรมแขง็แรง 

 

ชุมชนเขม้แขง็ เอ้ืออาทร 

 

: อยูก่นัพร้อมหนา้ใหอ้ภยัเขา้ใจกนั 

 

 

: อนุรักษฟ้ื์นฟ ูองคค์วามรู้ ภูมิปัญญา 

 

: รู้รัก สามคัคีเสียสละต่อส่วนรวม 

- คนในครอบครัวไม่ทาํงานท่ีอ่ืน 

- มีการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีในครอบครัว ทาํกิจกรรมร่วมกนั 

- ไม่ทะเลาะววิาทภายในครอบครัวหรือลดความขดัแยง้ 

- มีคนรุ่นใหม่เขา้เรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

- ชุมชน ต่ืนตวั สนใจ ร่วมถ่ายทอดและต่อความรู้ระหวา่งกนั 

- มีส่วนร่วมแกปั้ญหาพฒันาชุมชน 

- เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผต่่อกนั 

- มีผูน้าํท่ีดี มีคุณธรรม 

- เคารพกติกาปฏิบติัตามกฎระเบียบ 

การเมือง ความมัน่คง ปลอดภยัในชีวิต

และทรัพยสิ์น 

: มีความเป็นธรรม ยติุธรรมเสมอภาค - มีระบบตรวจสอบการบริหารจดัการท่ีดี โปร่งใส 

- มีการวางแผนและการทาํงานแบบมีส่วนร่วม 
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ตารางที ่2.2 (ต่อ) 

 

มิติ ประเด็นตัวช้ีวดั ตวัช้ีวดัหลกั ตัวอย่างตัวช้ีวดัย่อย 

สุขภาพ สุขภาพดีถว้นหนา้ ทั้งกาย

และใจ 

: นอนแซบ ฝันดี ไร้โรคภยัไขเ้จบ็ - สุขภาพร่างกายแขง็แรง 

- มีอาหารปลอดภยัจากสารพิษ 

- มีการออกกาํลงักาย 

- มีการลดละ เลิก อบายมุข 

ส่ิงแวดล้อม ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี (น่าอยู)่ 

 

ส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื 

: ความอุดมสมบูรณ์ของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

: จิตสาํนึกในการอนุรักษ ์รักษา

ส่ิงแวดลอ้ม 

- เกิดความหลากหลายของพืชพนัธ์ุ 

- มีการปรับเปล่ียนเป็นการเกษตรแบบผสมผสาน 

- สภาพแวดลอ้มไม่มีมลภาวะ 

- มีชุดความรู้/การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม

ของชุมชน 

- ชาวบา้นมีส่วนร่วมในกิจกรรมการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

ด้านจิตใจ พึ่งตนเอง มัน่คงในจิตใจ : พึงพอใจในส่ิงท่ีมีอยู ่

มีจิตใจเขม้แขง็ 

มีอิสรภาพ/ความภาคภูมิใจ 

มีคุณธรรม จริยธรรม 

- ทาํงานท่ีตนเองพอใจ 

- เช่ือมัน่วา่ตนเองสร้างฐานชีวติได ้

- เห็นคุณค่าการเรียนรู้ร่วมกนั 

- เช่ือมัน่วา่ตนเป็นท่ีพึ่งแห่งตนได ้

- เห็นคุณค่าธรรมชาติ รักแผน่ดิน 

แหล่งทีม่า: พระมหาสุทิตย ์อาภากโร และเขมณฏัฐ ์อนทรสุวรรณ (2553: 241-243)
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University of Wisconsin-Cooperation Extension (1998) ไดจ้ดัทาํตวัช้ีวดัสาํหรับการพฒันา

อยา่งย ัง่ยนืของชุมชน โดยมีประเด็นหลกั 6 มิติ คือ 1) ดา้นเศรษฐกิจและปัจเจกบุคคล 2) ดา้นธุรกิจ 

3) ดา้นเกษตรกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ 4) ดา้นการศึกษา 5) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 6) ดา้นรัฐบาล ซ่ึง

ยงัมีการแตกประเด็นยอ่ย และมีการยกตวัอยา่งตวัช้ีวดัในแต่ละดา้น ดงัน้ี 

 1) ดา้นเศรษฐกิจและปัจเจกบุคคล มีประเด็นยอ่ย 6 ประเด็น ไดแ้ก่  

(1) ดา้นพลงังาน ตวัช้ีวดัเก่ียวเน่ืองกบัการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพซ่ึงจะมีผลต่อ

การพฒันาท่ีย ัง่ยนืของชุมชนโดยรายละเอียดของตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ การใชพ้ลงังานต่อคน ค่าใชจ่้ายดา้น

พลงังานต่อปริมาณการผลิตของชุมชน การใชพ้ลงังานของภาคอุตสาหกรรมในชุมชนต่อคน การใช้

พลงังานเชิงพาณิชยต่์อปี การใช้ไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติต่อคนต่อปี การใช้นํ้ ามนัเช้ือเพลิงต่อคน

เมื่อเทียบในแต่ละรัฐ เช้ือเพลิงที่ใช้ในการให้ความอบอุ่นที่อยู่อาศยั โปรแกรมด้านการอนุรักษ์

พลงังาน การใช้พลงังานจากพลงังานหมุนเวียน การเปลี่ยนแปลงของการใช้พลงังานปี 1970 ถึง 

1995 

(2) ดา้นสุขภาพ ตวับ่งช้ีทีแ่สดงใหเ้ห็นถึง สถานะสุขภาพของชุมชน ระดบัของการไดรั้บ

สิทธิการดูแลสุขภาพที่เพียงพอของประชาชน และความสามารถตระหนกัถึงแรงกดดนัภายนอก

และภายใน ประเด็นสุขภาพเป็นปัจจยัหลกัท่ีนาํไปสู่ความย ัง่ยนื  

(3) ที่อยู่อาศัย ตัวช้ีวดัในด้านน้ีแสดงถึง ประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่

หลากหลายภายในชุมชน และมีเงินพอที่จะจ่ายได ้ซ่ึงเป็นตวัช้ีวดัของความย ัง่ยืนทางเศรษฐกิจและ

ทางสังคม   

(4) ความมัง่คัง่ส่วนตวั (Individual Wealth) แสดงให้เห็นถึง ผลของการเปรียบเทียบ

ระดบัความมัง่คัง่ ความไม่เท่าเทียมกนัในการกระจายรายได้ภายในชุมชน ความมัง่คัง่ที่ต่างกัน 

สามารถบอกไดถึ้งลกัษณะของความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ได ้เพราะตวัปัจเจกทั้งหมดในชุมชน

ไม่สามารถอธิบายถึงกระบวนการตดัสินใจในชุมชนได้ (คนมีฐานะดี มกัจะมีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจ มากกวา่ คนมีฐานะตํ่ากวา่) เช่น ค่ากลางของรายไดต่้อหวั  

(5) ดา้นประชากร แสดงใหเ้ห็นถึง แนวโน้มของสถิติจาํนวนประชากรในชุมชน และ

ความสามารถตอบสนองต่อผลที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงดา้นประชากร คือมีความหลายหลาย

ของอายุ เช้ือชาติและวฒันธรรมในชุมชนที่พอดี ลงตวั ปฏิกิริยาของชุมชนที่มีต่อแรงขับจาก

ภายนอกและภายใน โดยการวางแผนบนพื้นฐานทรัพยากรมนุษย์ในระดับกว้าง เพื ่อการ

เปล่ียนแปลงอนาคต ตวัอยา่งเช่น การไหลของประชากร การอพยพท่ีเพิ่มข้ึน หรือท่ีลดลง อพยพเขา้

ออกภายในชุมชน เป็นตน้ 
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(6) ด้านการคมนาคมขนส่ง คือ ผลกระทบจากการขนส่งซ่ึงเป็นประเด็นที่ส่งผลต่อ

คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม ตวัอย่างเช่น ร้อยละของประชากรที่ใช้รถร่วมกนั หรือที่

เรียกวา่ทางเดียวกนัไปดว้ยกนั ส่ือไดถึ้งการขบัรถไปทาํงานคนเดียว ซ่ึงส้ินเปลืองพลงังาน 

 2) ดา้นธุรกิจ แบ่งออกเป็น ความหลากหลายของธุรกิจ การเติบโตทางธุรกิจ ความมัน่คง

ของธุรกิจ และการท่องเท่ียว 

(1) ประเด็นความหลากหลายของธุรกิจ กล่าวคือ การทาํให้ธุรกิจชุมชนมีความสมดุลทั้ง

ขนาด และชนิดของธุรกิจ ควรมีความหลากหลาย และอตัราการเติบโตของธุรกิจในชุมชนจะตอ้งได้

สัดส่วนกบัอตัราการเติบโตของประชากร 

(2) ดา้นการเติบโตทางธุรกิจ นั้น ตวัช้ีวดัจะแสดงให้เห็นถึง ธุรกิจในชุมชนควรมีการ

เติบโตไปในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกบัเป้าหมาย (Goal) ของชุมชน 

(3) ด้านความมัน่คงของธุรกิจ ภาคธุรกิจของชุมชนนั้นควรเป็นธุรกิจที่ส่งเสริมการ

เติบโตท่ีย ัง่ยนื 

(4) ดา้นการท่องเที่ยว ตวัช้ีวดัในดา้นน้ีจะแสดงถึง แนวโน้มในภาคการท่องเที่ยวทาง

เศรษฐกิจ และแสดงผลความสมดุลของรายไดจ้ากการท่องเท่ียว เปรียบเทียบกบัรายไดจ้ากแหล่งอ่ืน 

ซ่ึงน่ีนบัเป็นการวดัความหลายทางธุรกิจได ้

 3) ดา้นเกษตรกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ มีประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่  

(1) การเพาะปลูก (กสิกรรม) การป่าไม ้การจดัการศตัรูพืช ในดา้นกสิกรรมตวัช้ีวดัดา้นน้ี

เป็นรูปแบบของการทาํเกษตรกรรมภายในชุมชน และวดัระดบัความหลากหลายของลกัษณะการ

กสิกรรมของชุมชน ยกตวัอยา่งเช่น อตัราการพงัทลายของดินในพื้นท่ีเพาะปลูกต่อเอเคอร์  

(2) ในดา้นการป่าไม ้ตวัช้ีวดัที่แสดงให้เห็นพื้นที่ป่าของชุมชน และการทาํอุตสาหกรรม

ป่าไมท้อ้งถ่ินท่ีเป็นไปอยา่งย ัง่ยนื  

(3) ในดา้นการจดัการศตัรูพืช ช้ีใหเ้ห็นถึงระดบัการทาํลายระบบนิเวศจากการใชย้าปราบ

ศตัรูพืช และการกาํจดัท่ีไม่เหมาะสม 

 4) ดา้นการศึกษา แบ่งไดเ้ป็น การศึกษาในระดบัประถม และมธัยมศึกษา (Primary and 

Secondary Education) การศึกษาในระดบัมหาวิทยาลยั การศึกษาผูใ้หญ่ และการศึกษาด้าน

วฒันธรรม 

(1) การศึกษาในระดบัประถม ตวัช้ีวดัท่ีบ่งไดถึ้งระบบการศึกษาวา่สามารถเตรียมเยาวชน

ใหมี้ส่วนร่วมกบัการสร้างความสาํเร็จแก่ชุมชนของพวกเขาไดดี้เพียงใด 

(2) การศึกษาในระดบัมหาวิทยาลยั ในหวัขอ้น้ีตวัช้ีวดัที่แสดงให้เห็นถึง การปรับตวัเขา้

กบัสถานการณ์ ในการเตรียมตวับุคคลเพื่อไล่ตามความสาํเร็จในอาชีพ 
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(3) การศึกษาผูใ้หญ่ ผูใ้หญ่มีโอกาสเพียงพอที่จะไดเ้รียนรู้ใหม่อีกคร้ังโดยตวัพวกเขาเอง 

ในการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของชุมชน ตวัอยา่งเช่น จาํนวนบุคคลที่เขา้อบรมฝึกอาชีพใหม่ 

จาํนวนหอ้งสมุด ชั้นเรียนส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 

(4) การศึกษาวฒันธรรม กล่าวถึง ชุมชนมีการส่งเสริมสําหรับวฒันธรรม และเก่ียวกบั

ศิลปะทอ้งถ่ิน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นส่ิงพฒันาคุณภาพชีวติของสมาชิกชุมชน 

 5) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ตวัช้ีวดัในมิติน้ีเก่ียวขอ้งกบั คุณภาพส่ิงแวดลอ้มในชุมชน และสามารถ

ช่วยระบุระดบัความรุนแรงของการคุกคามท่ีมีต่อสุขภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลาย

ทางชีวภาพได้ แบ่งเป็น คุณภาพอากาศ เช่น จํานวนวันที ่อากาศดี/ปี  การปลดปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ เทียบกบัปี 1990 การใช้ประโยชน์ที่ดิน และความ

หลากหลายทางชีวภาพ เช่น การพบสัตวห์ายากในชุมชน หรือชนิดสัตวใ์กลสู้ญพนัธ์ุทรัพยากรนํ้ า 

การจดัการของเสียของสังคม และกลุ่ม/องคก์รทางธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม 

 6) ดา้นรัฐบาล/การปกครอง แบ่งเป็น ดา้นที่เก่ียวพนักบัพลเมือง และความมีประสิทธิภาพ

ของบริการสาธารณะ ตวัช้ีวดัท่ีเก่ียวพนักบัพลเมือง คือ พนัธกิจของรัฐทอ้งถ่ินท่ีเปิดให้ประชาชนมี

ส่วนร่วม การเขา้ถึงอาํนาจในการตดัสินใจของคณะรัฐบาล และไดรั้บการให้ขอ้มูลที่ต่อเน่ืองจาก

เจ้าหน้าที่รัฐ ยกตวัอย่างตวัช้ีวดัย่อยได้แก่ การประชุมต่อปี การประกาศของเจ้าหน้าทีเ่กี่ยวกับ

ประเด็นทอ้งถ่ิน ส่วนความมีประสิทธิภาพของบริการสาธารณะ นั้นส่ิงที่สามารถแสดงถึง รัฐบาล

ไดใ้หบ้ริการพื้นฐานแก่ชุมชนดีอยา่งไร ตวัช้ีวดัยอ่ยเช่น เป้าหมายและการตรวจวดังบประมาณของ

รัฐ การตอบสนองต่อการขอความช่วยเหลือด่วนจากประชาชน แผนการใชป้ระโยชน์ที่ดิน การจดั

ประชุมเร่ืองกาํหนดผงัพื้นท่ี ระดบัของการควบคุมการเติบโตของชุมชน การจดัสรรพื้นท่ีของชุมชน 

คือระดบัการจดัสรรท่ีดินวา่มีความขดัแยง้กบัการใชป้ระโยชน์ท่ีดินอ่ืนๆ 

Bossel (2002) ไดท้าํการศึกษา เร่ืองตวัช้ีวดัสําหรับการพฒันาที่ย ัง่ยืน: วิธีการวิเคราะห์

ระบบ ผูเ้ขียนได้กล่าวถึงความมัง่คัง่ (ซ่ึงเป็นเงื่อนไข) และความก้าวหน้าทางสังคม (ซ่ึงเป็น

กระบวนการพฒันา) เป็นพื้นฐานทัว่ไปที่บอกไดถึ้งประสิทธิภาพการทาํงานของระบบทั้งหมด อนั

ประกอบไปด้วย สังคมมนุษย ์และส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติ ทั้งน้ีความมัง่คัง่และความกา้วหน้าทาง

สังคมยงัเป็นองคป์ระกอบของระบบ ที่บอกไดถึ้งสุขภาวะและความสามารถในการดาํรงอยูไ่ดข้อง

ระบบทั้งหมด ส่ิงทีต่อ้งการขั้นแรก คือการสงวนรักษาและปรับปรุงความดาํรงอยูไ่ด(้ในความจริงก็

คือความย ัง่ยืน) ของระบบโดยรวม เช่นนั้นไม่ใช่เพียงแค่เฝ้าติดตามสภาวะเพียงอยา่งหน่ึงอย่างใด

ของระบบอยา่งเช่นปัจจุบนัท่ีทาํกนัแค่ระบบเศรษฐกิจหรือการจา้งงาน 
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 ความดํารงอยู่ได้ด้วยตัวเองของระบบนั้น มีองค์ประกอบที่จําเป็นหลายอย่าง (หรื อ เรียกว่า

“Orientors”) มีความเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ซ่ึงกันและกัน และจากนี้ไปจําเป็นต้องเฝ้ าติดตาม 

ตรวจสอบท่ีแยกต่างกัน มีดังนี้ 

1) การดํารงอยู่/ความสอดคล้องกันของสิ่งแวดล้อม 

2) ประสิทธิภาพ 

3) ความอิสรภาพ 

4) ความปลอดภัย 

5) ความสามารถในการปรับตัว 

6) การอยู่ร่วมกัน 

 ตัวชี้วัดภายใต้การสังเกตการณ์ ต้องสะท้อนให้เห็นขอบเขตถึงปัจจัยที่จําเป็นในการเป็น

องค์ประกอบที่สําคัญของระบบที่พบ ตัวชี้วัดเพียงหน่ึงไม่เพียงพอที่จะสามารถอธิบายการพัฒนา

ของระบบ ข้อมูลสําคัญของตัวชี้วัดอาจแบ่งได้เป็นสองกลุ่ม คือกลุ่มแรกบอกให้ทราบถึงการทํา

หน้าท่ีอย่างสมบูรณ์ของระบบนั้นๆ ส่วนกลุ่มท่ีสอง บอกถึงสิ่งพื้นฐานในเร่ืองการควบคุมระบบ 

 ระบบหน่ึงมักจะอิงกับระบบอื่นด้วย มีการพ่ึงพาอาศัยกันและกันถึงจะดํารงอยู่ได้ โดย

สิ่งแวดล้อมนั้นเป็นสิ่งสําคัญต่อการดํารงอยู่ได้ของระบบทั้งหมด ไม่จําเป็นต้องสร้างรายละเอียดใน

การอธิบายพรรณนา ได้ถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนขององค์ประกอบต่างๆ ในระบบทั้งหมด การหา

ตัวชี้วัดที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับความดํารงอยู่ ของระบบย่อยต่างๆ นั้นเป็นสิ่งสําคัญต่อการ

พัฒนาภาพรวม 

 ระบบรองต่างๆ ท่ีสําคัญต่อการพัฒนาอนาคต สามารถสรุปได้ 6 หมวดหมู่ ได้แก่ 

1) โครงสร้างพื้นฐาน 

2) ระบบเศรษฐกิจ 

3) ระบบสังคม 

4) การพัฒนาตัวบุคคล /ปัจเจก 

5) รัฐบาลและการปกครอง 

6) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ในการพัฒนาระบบปฏิบัติของตัวชี้วัด จาก 6 ภาคส่วน สามารถเรียบเรียง ได้เป็น 3 ระบบ

ย่อย จากระบบทั้งหมด คือ 

โครงสร้างสังคม   = ระบบสังคม+การพัฒนาบุคคล+ รัฐบาลและการปกครอง 

ระบบสนับสนุน   = โครงสร้างพื้นฐาน+ระบบเศรษฐกิจ 

ระบบธรรมชาติ   = ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
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ความมัง่คัง่ และความก้าวหน้าของภาพรวม การพฒันาสังคม นั้นจะไร้กงัวลเมื่อ แต่ละ

ระบบย่อยๆ นั้น ดาํรงอยู่ได ้และจากนั้นสามารถส่งผลบวกต่อการดาํรงอยู่ได ้กระจายต่อให้แก่

ระบบทั้งหมด  

 ตวัช้ีวดัสามารถให้ความน่าเช่ือถือได้ ข้ึนอยู่กบัคุณภาพการตอบคาํถาม เช่น การตามติด

ประเด็นท่ีเพียงพอ ตวัอยา่งตวัช้ีวดัของ Seattle มีดงัน้ี 

1) ระบบสนบัสนุนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ (ตวัช้ีวดั: ปริมาณการใชน้ํ้ าในท่ี

อยูอ่าศยั) 

2) ระบบสนบัสนุนนั้นมีการกระจายหนา้ท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อ ระบบ

รวมทั้งหมด (ตวัช้ีวดั: งานท่ีจาํเป็นสาํหรับความตอ้งการขั้นพื้นฐานของมนุษย)์ 

3) โครงสร้างทางสังคม มีความสามารถในการปรับตวัเมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงไดห้รือไม่

(ตวัช้ีวดั: การรู้หนงัสือของผูใ้หญ่) 

4) โครงสร้างทางสังคมนาํมาซ่ึงการความสามารถในการปรับตวัของระบบโดยรวมหรือไม่ 

(ตวัช้ีวดั: การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการบริการชุมชน) 

5) ระบบธรรมชาติมีความคงตวั เสถียร และทาํงานไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ (ตวัช้ีวดั: การพงัทลาย

ของดิน) 

6) ระบบธรรมชาติ มีผลต่อ ความปลอดภยั และความเสถียรของระบบโดยรวมหรือไม่ 

(ตวัช้ีวดั: การป้องกนัมลพิษ และ การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรหมุนเวยีน) 

ตวัช้ีวดัที่ใช้งานไดดี้ที่สุด ควรเกี่ยวเน่ืองกบัอตัราการเปลี่ยนแปลงที่แทจ้ริง ต่ออตัราการ

เปลี่ยนแปลง ที่ซ่ึงระบบจะสามารถรับได ้(Biesiot Indicator) หากอตัราส่วนน้ีมีค่ามากกวา่ (>1) 

หน่ึง หมายความวา่ระบบกาํลงัถูกคุกคาม 

 งานช้ินน้ีเป็นเพียงการพูดคุยถึงความมัง่คัง่(ความสมบูรณ์) และความกา้วหน้าทางสังคม 

หากตวัช้ีวดัทั้งหมด เป็นท่ีน่าพอใจ มีช่วงในสีเขียว (เมือ่บรรลุผลตามปัจจยัองค์ประกอบที่จาํเป็น

มัน่ใจไดถึ้งความอยูร่อดของระบบ) เช่นกนั หากตกอยู่ในช่วงสีแดง หมายความวา่ระบบนั้นจะไม่

ย ัง่ยนื 

 

2.3.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัชุมชนราชธานีอโศก 

จากการศึกษางานวจิยัที่เก่ียวขอ้งกบัชุมชนราชธานีอโศก พบวา่งานวิจยัที่ผา่นมาส่วนใหญ่

เป็นการศึกษาลกัษณะภาพยอ่ยในแง่มุมใดแง่มุมหน่ึง เช่น ดา้นการเกษตร ดา้นการศึกษา และเร่ือง

เก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง หรือเป็นการศึกษาภาพรวมลกัษณะชุมชน ระบบบุญนิยม หากยงัไม่มี

การศึกษาในการสร้างมาตรวดัการพฒันาชุมชนราชธานีอโศก พบเพียงงานวจิยัของ ณัฐกนก เจนสุข
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สถิตไพศาล ที่นาํแนวคิดการพฒันาที่ย ัง่ยืนมาใช้สร้างมาตรวดัยุทธศาสตร์การพฒันาชุมชนปฐม

อโศก ซ่ึงเป็นเครือข่ายชาวอโศกหน่ึง ท่ีอยูจ่งัหวดันครปฐม งานวจิยัเก่ียวกบัชุมชนมีดงัน้ี 

เรวดี ตนันุกิจ (2543) ได้ทาํการศึกษารูปแบบการพฒันาสู่การพึ่งตนเองของชุมชนชาว

อโศก กรณีศึกษาชุมชนอโศก อาํเภอวารินชาํราบ จงัหวดัอุบลราชธานี โดยใช้วิธีการศึกษาจาก

เอกสารทีเ่ก่ียวขอ้ง การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผูใ้ห้ขอ้มูลที่สําคญัจาํนวน 

12 คน ผลการวิจยัพบว่า 1) รูปแบบการพฒันาสู่การพึ่งตนเองของชุมชนอโศก เป็นตวัแบบที่

ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 5 ดา้นคือ ด้านจิตใจ ด้านสังคม ด้านการเมืองการปกครอง ด้าน

เศรษฐกิจ ดา้นการศึกษา และมีการพึ่งพาเครือข่ายชาวอโศกอีกทางหน่ึง องคป์ระกอบทั้ง 5 ดา้น มี

การพัฒนาด้านจิตใจเป็นจุดเร่ิมต้น และเป็นรากฐานแก่การพึ่ งตนเองได้ในด้านอื่น ๆ ซ่ึง

องค์ประกอบทั้งหมด ทาํหนา้ที่เฉพาะดา้นและมีบทบาทสัมพนัธ์กนักล่าวคือการปฏิบติัหนา้ที่ของ

แต่ละองคป์ระกอบ จะมีผลต่อองคป์ระกอบดา้นอ่ืน 2) ภาวการณ์พึ่งตนเองของชุมชนอโศก ในดา้น

จิตใจ และดา้นสังคมมีการพึ่งตนเองไดใ้นระดบัสูง ส่วนดา้นการเมืองการปกครอง ดา้นเศรษฐกิจ 

และดา้นการศึกษา มีการพึ่งตนเองไดใ้นระดบักลาง 

ณัฐกนก เจนสุขสถิตไพศาล (2546) ไดท้าํการศึกษายุทธศาสตร์การพฒันาของชุมชนปฐม

อโศกกบัการพฒันาที่ย ัง่ยืน โดยได้กาํหนดมาตรวดัการพฒันาที่ย ัง่ยืนไว ้4 ประการ ไดแ้ก่ ดา้น

ส่ิงแวดล้อม ด้านสังคม ด้านปัจเจกบุคคล และด้านเศรษฐกิจ ใช้วิธีเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพแล้ว

วิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์การพฒันาของชุมชนปฐมอโศก เปรียบเทียบกบัมาตรวดัที่ไดส้ร้างไว ้ผล

การศึกษาพบว่า ยุทธศาสตร์การพฒันาวิถีพุทธและระบบบุญนิยมของชุมชนปฐมอโศกเป็นแนว

ทางการพฒันาเชิงพุทธซ่ึงสามารถนาํชุมชนปฐมอโศกสู่การพฒันาที่ย ัง่ยืนได้ จากมาตรวดัทั้ง 4 

ประการ 1)ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ชุมชนปฐมอโศกมีการใชท้รัพยากรอยา่งระมดัระวงั รอบคอบและอยา่ง

ฉลาด มีการใชอ้ยา่งพอเพียงต่อความตอ้งการ และมีการบาํรุงรักษาซ่อมแซมทรัพยากร และลดการ

ใช้สารเคมีต่างๆ โดยการทาํกสิกรรมไร้สารพิษ การใช้ปุ๋ยหมกั ปุ๋ยชีวภาพ 2) ดา้นสังคม ชุมชนมี

สภาพแวดลอ้มที่ดีปราศจากปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติดและมลพิษ มีการช่วยเหลือเก้ือกูล

กนั ไม่มีการเบียดเบียนข่มเหงกนั และไม่เอารัดเอาเปรียบกนั 3) ดา้นปัจเจกบุคคล สมาชิกชุมชนมี

คุณภาพชีวิตที่ดี คือมีร่างกายที่แข็งแรง ได้รับปัจจยัพื้นฐานเพียงพอกับการดาํรงชีพ มีงานทาํมี

รายไดเ้พียงพอ สมาชิกทุกคนมีโอกาสการรักษาพยาบาลและมีสุขภาพจิตที่ดี 4) ดา้นเศรษฐกิจ มี

ระบบเศรษฐกิจท่ีพึ่งตนเองได ้

 รินธรรม อโศกตระกูล (2549) ไดท้าํงานวิจยัเร่ือง ระบบบุญนิยมในชุมชนราชธานีอโศก 

จงัหวดัอุบลราชธานี : นวตักรรมสังคมจากภูมิปัญญาพุทธ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา ดา้นพฒันาการ 

แนวคิดและวิธีการ และศึกษาคุณค่าของ ระบบบุญนิยม ต่อการพฒันาชุมชนราชธานีอโศก จงัหวดั
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อุบลราชธานี ใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพ โดยสังเกตปรากฎการณ์ทางสังคมในชุมชน 12 ฐานงาน

ต่างๆ คือ การเงิน การบริโภค การบริหารปกครอง การเมือง การศึกษา การส่ือสาร ชุมชนและ

ส่ิงแวดลอ้ม พาณิชย ์วฒันธรรมประเพณี สุขภาพ ศาสนา อุตสาหกิจชุมชน ผลการวิจยัพบวา่ ระบบ

บุญนิยมเกิดจากพื้นฐานความเช่ือ 4 ประการ คือ พลงัของกลุ่มหรือ กระบวนการกลุ่ม พลงัของ

ศาสนา พลงัของธรรมะ และพลงัของกรรม สังคมในระบบบุญนิยมพฒันามาจากระบบสังคมของ

สงฆ์สมยัพุทธกาล ซ่ึงมีวิถีชีวิตแบบสาธารณโภคีสมบูรณ์คือ มีการจดัและแบ่งปันกนัเคร่ืองกิน

เคร่ืองใชก้นัเป็นส่วนกลาง ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของสาราณียธรรม ๖ อนัประกอบดว้ยเมตตากายกรรม 

เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม สาธารณโภคี ศีลสามญัญตา ทิฏฐิสามญัญตา 

 ศีลสามญัญตาและทิฏฐิสามญัญตาของชาวบา้นราชมีกรอบมาตรฐาน 4 ประการคือ ศีล 

กฎระเบียบของชาวอโศก กฎระเบียบของชุมชน วฒันธรรมชุมชน กรอบมาตรฐานเหล่าน้ีจะเอ้ือให้

บุคคลพฒันาตนเองเขา้สู่ระดบับุญนิยมที่สูงข้ึน 4 ระดบั คือการทาํงานรับค่าตอบแทนตํ่ากวา่อตัรา

ของตลาด เท่าทุน ตํ่ากวา่ทุน และไม่รับค่าตอบแทน 

 ลกัษณะของบุญนิยมมี 11 ประการ คือ ทวนกระแสกบัทุนนิยม มีคุณธรรมเขา้เขตโลกุตระ 

ทาํไดย้าก เป็นไปได ้เป็นสัจธรรม กาํไรหรือผลไดข้องชาวบุญนิยมคือการให้ มีความมุ่งหมายใน

การสร้างคน ทาํให้บรรลุธรรมขั้นปรมัตถสัจจะสู่โลกุตระได้ ความร่ํารวยอุดมสมบูรณ์อยู่ที ่

ส่วนรวมหรือส่วนกลาง เชิญชวนให้มาดูหรือพิสูจน์ได ้และจุดสัมบูรณ์ของบุญนิยมคือ อิสรเสรี

ภาพ ภราดรภาพ สันติภาพ สมรรถภาพ บูรณภาพ 

 การปฏิบติังานในสังคมบุญนิยมมีแนวทางดงัน้ี 1) กสิกรรมไร้สารพิษเพือ่การบริโภค 2) 

ศิลปะเพื่อความหลุดพน้จากกิเลส 3) การศึกษาบุญนิยมมุ่งหมายให้ผูศึ้กษาหรือมนุษยทุ์กคนมี

ศีลธรรมมีคุณธรรมเพิ่งข้ึน และมีค่านิยมในการทาํงานหนกั 4) การส่ือสารบุญนิยมจะส่ือสารสัจจะ

ใหเ้ขา้ถึงความจริงและคุณค่าของชีวิต 5) วิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือเพิ่มประสิทธิภาพของมนุษยใ์น

การผลิตและแพร่กระจายเพื่อพฒันาใหม้นุษยเ์ขา้ถึงความจริงและคุณค่าของชีวิต 6) ระบบเศรษฐกิจ

บุญนิยมเพื ่อความอุดมสมบูรณ์ของส่วนรวม ส่วนตัวจะพยายามทาํตนเองให้เป็นคนมักน้อย 

สันโดษ สะสมน้อยลง 7) การเงินในระบบบุญนิยมจะตอ้งแพร่สะพดัออกไปให้มากท่ีสุดเพื่อ

สนบัสนุนการสร้างสรรงานเพือ่เก้ือกูลสังคม 8) การบริโภค สังคมบุญนิยมจะเรียนรู้การบริโภคที่

ไม่เกิดโทษ ไม่ถูกหลอกใหห้ลงเสพติดส่ิงท่ีฟุ้งเฟ้อฟุ่มเพือ่ย รู้เท่าทนัและหลุดพน้จากกระแสบริโภค

นิยม รู้จกัการบริโภคท่ีเป็นแก่นสารสาระ มีคุณค่าประโยชน์ 9) สาธารณสุขบุญนิยมเนน้การป้องกนั 

และสร้างความสมดุลของชีวติตามหลกั ๘ อ. ไดแ้ก่ อาหารดี อากาศดี อารมณ์ดี อิทธิบาท ออกกาํลงั

กาย เอาพษิออก เอนกาย/พกัผอ่น และอาชีพสัมมา 10) นกับริหารในระบบบุญนิยมจะเป็นคนอาริยะ 
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เป็นผูรั้บใช ้เป็นผูเ้สียสละ ทาํงานฟรี กินนอ้ยใชน้อ้ยแต่ทาํงานหนกั 11) ศาสนาเป็นอเทวนิยม 12) 

ชุมชนมีการประสานสมัพนัธ์กนัเป็นข่ายแหเพือ่ช่วยเหลือเก้ือกลูกนั 

 ระบบบุญนิยมมีคุณค่าต่อการพฒันาชุมชนทั้งในดา้นจิตใจและดา้นวตัถุ กล่าวคือสมาชิก

ชุมชนปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเมตตาทั้งทางกาย การพดู และการกระทาํ กอปรกบัมีความเท่าเทียมกนั

ในระดบัพฤติกรรมและความเห็น ส่วนการจดัสรรทรัพยากรแบบสาธารณาโภคีก็ทาํใหเ้สมอภาคกนั

ในการกระจายทรัพยากร ดงันั้นชุมชนจึงมีความผาสุกดา้นจิตใจและมีความอุดมสมบูรณ์ดา้นวตัถุ

พร้อมสาํหรับการพฒันาต่อเน่ือง 

 จงกลมณี เสน่หา (2551) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง วิถีเศรษฐกิจพอเพียงว่าดว้ยชุมชนหมู่บา้น

ราชธานีอโศก ตาํบลบุ่งไหม อาํเภอวารินชาํราบ จงัหวดัอุบลราชธานี โดยมีวตัถุประสงคง์านวิจยั

เพื่อ ศึกษาวิถีการดาํเนินชีวิตดา้นสภาพเศรษฐกิจสังคมและวฒันธรรม รวมถึงสภาพปัญหาและ

วธีิแกไ้ขปัญหา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ของชุมชนหมู่บา้นราชธานีอโศก เพื่อนาํเสนอเป็นแนวทาง

ในการพฒันาท้องถ่ินอื่น ๆ ในการใช้ดาํเนินชีวิต ใช้แบบสอบถามประมาณของ Krejcie and 

Morgan เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยสอบถามสมาชิกในชุมชน จาํนวน 191 คน  

ผลการวิจยัพบว่า 1) ในการศึกษาวิถีการดาํเนินชีวิตด้านสภาพทางเศรษฐกิจของชุมชน

หมู่บา้นราชธานีอโศก พบว่า วิถีการดาํเนินชีวิตแบบเรียบง่าย สมถะ สามารถทาํให้คนในชุมชน

หมู่บา้นราชธานีอโศก อยู่ในกระแสเศรษฐกิจและสังคมโลกทุนนิยมได้อย่างไม่เดือดร้อน และ

สามารถทาํการเกษตรในรูปแบบไร้สารพิษไวบ้ริโภคเองภายในชุมชนไดเ้ป็นอย่างดี เน่ืองจากมี

ทรัพยากรทางธรรมชาติ ภายในชุมชน อาทิ แหล่งนํ้ า ดิน ป่าไม ้เอ้ืออาํนวยต่อการทาํมาหากินใน

แบบฉบบัของการทาํเกษตรพอเพียง และเช่ือวา่การมีฐานะทางการเงินที่ดีและร่ํารวยไม่สามารถทาํ

ให้ชีวิตมีความสุขในอนาคต 2) ในการศึกษาวิถีการดาํเนินชีวิตด้านสภาพทางสังคมของชุมชน

หมู่บา้นราชธานีอโศก พบวา่ ดา้นระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน อาทิ นํ้ าประปา ไฟฟ้า ถนน มีความ

เพียงพอในการดาํรงชีวติ คนในชุมชนไดรั้บการถ่ายทอดการเรียนรู้ทางภูมิปัญญาและการศึกษาจาก

ผูรู้้ภายในชุมชนของตนเอง ทั้งดา้นการแพทย ์การประกอบอาชีพ และการดาํรงชีวิต ซ่ึงชุมชนมี

กฎระเบียบของชุมชนไวใ้ห้คนในชุมชนปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด โดยใชห้ลกัธรรมของการอยูร่่วมกนั

ในสังคมเป็นฐานราก มีการพบปะพูดคุยกนัภายในชุมชนสมํ่าเสมอ ทาํให้ปัญหาดา้นความขดัแยง้

และทะเลาะววิาทภายในชุมชนเกิดข้ึนนอ้ยมาก รวมทั้งเร่ืองของการดูแลรักษาพยาบาล คนในชุมชน

จะใชส้มุนไพรท่ีปลูกในชุมชนรักษากนัเองภายในชุมชน 3) ในการศึกษาวิถีการดาํเนินชีวิตสภาพ

ทางวฒันธรรมของชุมชนหมู่บา้นราชธานีอโศก พบวา่ คนในชุมชนไดรั้บการปลูกฝังและขดัเกลา 

ดา้นจริยธรรม คุณธรรม ความซ่ือสัตย ์และความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผจ่ากชุมชนของตนเอง และไดมี้การ

ถ่ายทอดวฒันธรรมของชุมชนของตนไปสู่คนภายนอกชุมชนได้รับรู้ ทั้ งด้านความเชื่อ ศาสนา 
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วฒันธรรม ซ่ึงคนในชุมชนมองวา่วฒันธรรมค่านิยม ความฟุ้งเฟ้อ การใชจ่้ายเพือ่แสวงหาความสุข

ส่วนตวั การแต่งกายดว้ยเส้ือผา้หรูหรา การรับประทานอาหารราคาแพง เป็นวิถีชีวิตท่ีไม่เหมาะสม 

4) ในการศึกษาด้านปัญหาและแนวทางแกไ้ขปัญหาของวิถีการดาํเนินชีวิตในอดีตจนถึงปัจจุบนั

ของชุมชนหมู่บา้นราชธานีอโศก พบว่า ปัญหาหลกัในอดีตของชุมชน คือ ดา้นภูมิประเทศที่เกิด

ปัญหานํ้ าท่วมแทบทุกปี ซ่ึงทาํให้ตอ้งมีการอพยพคนในชุมชนไปยงัจงัหวดัใกลเ้คียงเพือ่รอนํ้ าลด 

แต่ปัญหาที ่ตามมาคือค่าใช้จ่ายด้านการฟ้ืนฟูสภาพของหมู่บ้าน ทั้ งด้าน ที ่อยู่อาศัย แปลง

เกษตรกรรม และสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ ทาํใหเ้กิดความทอ้ใจของคนในชุมชน ซ่ึงวิธีแกไ้ขปัญหาใน

จุดน้ี ชุมชนไดแ้กปั้ญหาเฉพาะหนา้โดยการเตรียมเรือใหญ่ไวส้ําหรับขนถ่ายส่ิงของและเคล่ือนยา้ย

คนในชุมชน พร้อมทั้งวางแผนโครงการระบายนํ้ าเพื่อมิให้นํ้ าไหลบ่าเขา้สู่ชุมชนในอนาคต ซ่ึงทั้งน้ี

ทั้งนั้น ยงัคงยึดหลกัธรรมของพระพุทธศาสนาในการปลอบประโลมจิตใจของคนในชุมชนให้เกิด

กาํลงัในการสู้และรับมือกบัปัญหาอยา่งไตร่ตรองและรอบคอบ และปัญหาหลกัที่สําคญัในปัจจุบนั

ของชุมชนคือดา้นพลงังานและเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ทีมี่ราคาสูงข้ึนตลอดเวลา ทาํให้ชุมชนมีค่าใชจ่้าย

ดา้นพลงังาน อาทิ นํ้ ามนั ไฟฟ้า เพิ่มมากข้ึน ซ่ึงคนในชุมชนได้แก้ปัญหาด้วยการจดัประชุมวาง

แผนการทาํงานและใชพ้ลงังานของชุมชนอยา่งเป็นระบบ เน้นความประหยดัและเป็นเหตุเป็นผล

มากท่ีสุดในการแกปั้ญหา ซ่ึงการแกไ้ขปัญหาทั้งอดีตและปัจจุบนัตอ้งไดรั้บความร่วมมือร่วมใจกนั

ของคนในชุมชนจึงจะสาํเร็จ 

 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เห็นไดว้า่แนวคิดการพฒันาเพือ่ความสุข หรือความ

อยู่ดีมีสุขต่างๆ นั้น มีเป้าหมายเพือ่ให้เกิดความย ัง่ยืนทั้งทาง เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง

แนวคิดการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม (EIA) เป็นเคร่ืองมือหน่ึงของการพฒันาที่ย ัง่ยืน โดย

คาํนึงผลการพฒันาที่จะกระทบต่อ มนุษย ์สังคม และส่ิงแวดลอ้ม การนาํแนวคิดการประเมินผล

กระทบทางส่ิงแวดลอ้มมาประยกุตใ์ชก้บัการดาํเนินกิจกรรมของมนุษย ์เป็นกระบวนทศัน์ใหม่ จะมี

ผลต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรม การดาํเนินกิจกรรมของมนุษย ์และการจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้มที่ดี

ข้ึนได ้จึงสนใจนาํหลกัการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มมาประยกุตใ์ชก้บัการพฒันาสังคม ซ่ึง

จะเกิดผลดีต่อการพฒันาสังคมมีสุขอยา่งย ัง่ยนื โดยใชป้ระเด็นทางEIA กาํหนดขอบเขตในการสร้าง

รูปแบบสังคม และจดัทาํเกณฑ์ช้ีวดั โดยมีการศึกษาการสร้างตวัช้ีวดัเก่ียวกบัความย ัง่ยืน /ความสุข 

ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อใช้เป็นตวัอย่างการสร้างเกณฑ์วดัสังคมอุดมสุขที่ย ัง่ยืน ซ่ึงจะกล่าว

รายละเอียดในบทท่ี 4 ต่อไป 



 

บทที ่3 

 

กรอบแนวคดิ และวธีิการศึกษา 

 

 การศึกษาเร่ืองน้ี เป็นการสร้างลักษณะสังคมอุดมสุขที่ย ัง่ยืนจากการศึกษาเอกสารที่

เกี่ยวขอ้งสร้างกรอบสังคมแห่งเป้าหมาย แลว้จดัทาํเกณฑ์ช้ีวดัผล โดยเปรียบเทียบกบัพื้นจริง คือ

ชุมชนราชธานีอโศก อาํเภอวารินชําราบ จงัหวดัอุบลราชธานี เพือ่หาคาํตอบว่าบริบททีเ่ลือกมี

ลกัษณะเขา้ข่ายสังคมอุดมสุขท่ีย ัง่ยนืไดห้รือไม่ โดยใชว้ธีิวจิยัเชิงคุณภาพ 

 

3.1 ขั้นตอน และวธีิการศึกษา 

 การศึกษาและสร้างตวัแบบลกัษณะสังคมอุดมสุขที่ย ัง่ยืน มีขั้นตอนการดาํเนินการศึกษา

ดงัน้ี 

 

3.1.1 การสร้างแนวคิดลักษณะสังคมอุดมสุขที่ยั่งยืน  เป็นการรวบรวมแนวความคิดสําคญั

ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความย ัง่ยืนเป็นหลกั ไดแ้ก่ การพฒันาที่ย ัง่ยืน แนวคิดความอยู่ดีมีสุข และสังคมอยู่

เยน็เป็นสุขร่วมกนั หรือเรียกรวมๆคือแนวคิดที่เน้นพฒันาให้มนุษยมี์ความสุขมากกว่าการพฒันา

ดา้นเศรษฐกิจ โดยใช้แนวคิดการประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้ม หรือที่รู้จกักนัดีว่า EIA เป็น

กรอบแนวคิดหลัก นําแนวคิดต่างๆ มาบูรณาการสร้างเป็นตัวแบบสังคมอุดมสุขที่ย ัง่ยืน อัน

ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลัก กล่าวคือปัจจยัที่ส่งผลให้เกิดการพฒันาสู่ความย ัง่ยืน 4ดา้น 

ไดแ้ก่ สุขภาพ/อนามยัของมนุษย ์สวสัดิการของมนุษย ์ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรชีวภาพ

และระบบนิเวศองคร์วม (รายละเอียดอยูใ่นผลการศึกษาบทท่ี 4) 

 

3.1.2 การจัดทําเกณฑ์ช้ีวัดสังคมอุดมสุขที่ยั่งยืน เมื่อไดต้วัแบบสังคมอุดมสุขที่ย ัง่ยืนแลว้ 

ขยายเป็นประเด็นสังเกตการณ์ที่ใชต้รวจสอบ หรือบ่งช้ีความเป็นลกัษณะสังคมอุดมสุขที่ย ัง่ยืนเพื่อ

วดัผลวา่บริบทท่ีไดศึ้กษานั้น มีแนวทางการพฒันาชุมชนไปสู่ลกัษณะการเป็นสังคมอุดมสุขที่ย ัง่ยืน

ไดห้ รือไม่ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารยที์่ปรึกษา และผูเ้ชี่ยวชาญพิจารณา ตรวจสอบ
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ความตรงดา้นเน้ือหา ประเด็นช้ีวดัต่างๆ วา่มีความสอดคลอ้งกบั นิยาม หรือเป้าหมายของลกัษณะ

สังคมอุดมสุขหรือไม่  

 

3.1.3 การศึกษาบริบทพืน้ที ่ลงเก็บขอ้มูลภาคสนามในบริบทที่ตอ้งการศึกษาคือ ชุมชนราช

ธานีอโศก อาํเภอวารินชาํราบ จงัหวดัอุบลราชธานี เพือ่คน้หาการดาํเนินกิจกรรม แนวทางการ

พฒันาของบริบทว่ามีแนวคิดการพฒันาอย่างไร ทิศทางการพฒันาไปในทิศทางใด? โดยเก็บ

รวบรวมขอ้มูล ตามแนวประเด็นท่ีตอ้งการศึกษาจากเป้าหมายกิจกรรม 12 ดา้นตามขอ้ 3.2.3  

 

3.1.4 ได้ข้อสรุปการศึกษา จากผลการศึกษารวบรวมขอ้มูลพื้นที่ ความเป็นมา แนวทางการ

พฒันาของชุมชนราชธานีอโศก อภิปรายผลครอบคลุมในทุกประเด็นเป้าหมาย จากนั้นนาํผลจาก

การศึกษาพื้นที่จริง เปรียบเทียบกับเกณฑ์ช้ีวดัสังคมอุดมสุขที่ย ัง่ยืน เพือ่สามารถตอบคาํถาม

วตัถุประสงค ์วา่ชุมชนราชธานีอโศกมีลกัษณะเป็นสังคมอุดมสุขท่ีย ัง่ยนืไดห้รือไม่ และหากมีอยูใ่น

ระดบัใด 

 ผงัการดาํเนินการศึกษาแสดงไวด้งัภาพท่ี 3.1 
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ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

รวบรวมแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน การ

พัฒนาเพื่อความอยู่ดีมีสุขของมนุษย์ (Well-

being) และแนวความคิดการจัดการ

สิ่งแวดล้อม คือการประเมินผลกระทบทาง

สิ่งแวดล้อม รวมทั้งแนวคิดระบบนิเวศที่

ยั่งยืน และการหมุนเวียนทรัพยากร 

วิจัยเอกสาร 

แนวคิดสังคมอุดมสุขท่ีย่ังยืน (Model) 

โดยมีองค์ประกอบหลักของความยั่งยืน 4 

ด้าน ดังนี้ 

1) ด้านสุขภาพอนามัยของมนุษย์ 

2) ด้านสวัสดิการของมนุษย์ 

3) ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมกายภาพ 

ชีวภาพ 

4) ด้านระบบนิเวศองค์รวม 

 

จัดทําเกณฑ์ช้ีวัดสังคมอุดมสุขท่ีย่ังยืน 

ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคล้องด้าน

เนื้อหา ในการพัฒนาเกณฑ์ 

นําตัวแบบ และเกณฑ์

ท่ีสร้างมาทดลองใช้

กับบริบท 

การศึกษาภาคสนาม 

แนวทางการพัฒนา และการดําเนิน

กิจกรรม วิถีชีวิต ของชุมชนราชธานี

อโศก อําเภอวารินชําราบ จังหวัด

อุบลราชธานี 

สอบถาม สัมภาษณ์ และ

สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม 

วิเคราะห์การพัฒนาของชุมชน

ราชธานีอโศก กับความเป็น

สังคมอุดมสุขท่ียั่งยืน 

ได้ข้อสรุปผลการศึกษา 

ส่วนของผลการศึกษา บทที่ 4 
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3.2 พืน้ทีศึ่กษา ประชากร และผู้ให้ข้อมูลสําคญั 

 

3.2.1. พืน้ทีศึ่กษา  

 หมู่บา้นชุมชนราชธานีอโศก หมู่ที ่10 ตาํบลบุ่งไหม อาํเภอวารินชาํราบ จงัหวดัอุบลราชธานี ก่อตั้ง

ปี พ.ศ. 2537 ไดรั้บอนุมติัเป็นหมู่บา้นจากกระทรวงมหาดไทยเมื่อปี พ.ศ. 2539  มีลกัษณะเป็น

ชุมชนเขม้แขง็ มีเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเอง ลดการเบียดเบียนธรรมชาติโดยการทาํกสิกรรมไร้สารพิษ 

อีกทั้งยงัมีแนวคิดเสียสละ ช่วยเหลือผูอื้่น เป็นสังคมรวมหมู่ของชาวพุทธประกอบด้วย นกับวช 

และฆราวาสทีต่ั้งใจปฏิบติัธรรมตามแนวคาํสอนของพระพุทธเจา้ ปฏิบติัตนตามกรอบของศีล 5ศีล 

8 ศีล 10 หรือศีลที่สูงข้ึนไปตามสถานะของแต่ละบุคคล มีการดาํเนินชีวิตที่เรียบง่าย สวมเส้ือ

ม่อฮ่อม เดินเทา้เปล่า ไม่รับประทานเน้ือสัตว ์ไม่มีอบายมุข ส่ิงเสพติด  

 โครงสร้างของชุมชนเป็นการอยู่ร่วมกนัระหวา่ง บา้น (ชุมชน) วดั (พุทธสถาน) ศูนยก์าร

เรียนรู้ (โรงเรียน) โดยมีวดัเป็นศูนย์กลางของชุมชน ทั้งเผยแพร่หลกัธรรมคาํสั่งสอนของพุทธ

ศาสนา เป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจ สมณะยงัเป็นที่ปรึกษาสําคญัในการบริหารจดัการชุมชน มีระบบการ

บริหารจดัการโดยสมาชิกในชุมชนเอง มีการผลิตอาหารและสินคา้เพือ่การอุปโภคบริโภคของคน

ในชุมชน โดยคนในชุมชน มีการดูแล เก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนั มีระบบการศึกษาที่มุ่งเนน้การพฒันา

จิตวญิญาณ สอดคลอ้งกบัวถีิการดาํเนินชีวติ 

 เป็นชุมชนที่พยายามพึ่ งตนเองอย่างครบวงจร โดยอาศยัแรงงานภายในชุมชนในการ

สร้างสรรคผ์ลผลิตดา้นปัจจยัส่ี อนัประกอบไปดว้ย อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ที่อยูอ่าศยั ยารักษาโรคให้

มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ โดยปฏิบัติตามหลัก “บุญนิยม” คือ การทาํงานให้เกิดประโยชน์แก่

ส่วนรวมอย่างไม่เอารัดเอาเปรียบ ซ่ึงการก่อตั้ งหมู่บ้านอย่างเป็นทางการ มีผูใ้หญ่บ้าน จดัตั้ ง

โรงเรียน นอกจากน้ียงัไดมี้การริเร่ิมดาํเนินกิจกรรมการพฒันาชุมชนในหลายรูปแบบ โดยคนใน

ชุมชนร่วมกนัคิด ร่วมกนัทาํ กิจกรรมดงักล่าวจดัเป็นพื้นฐานสําคญั และนาํมาสู่ความสามารถใน

การพึ่งตนเองของชุมชนในปัจจุบนั 

 

3.2.2 ประชากร  

ผูอ้ยูอ่าศยัในหมู่บา้นชุมชนราชธานีอโศก 158 หลงัคาเรือน จาํนวน 426 คน เป็นชาย 205 

คน หญิง221 คน (ขอ้มูลประชากรปี 2555, องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบุ่งไหม, 2556) 
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3.2.3 ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 

 จากการลงพื้นที่เก็บรวบรวมขอ้มูล ไดใ้ชว้ิธีการสัมภาษณ์ร่วมดว้ย ซ่ึงผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั มี

จาํนวน 14 คน ดงัน้ี  

นกับวช     จาํนวน 1 ท่าน 

  ผูใ้หญ่บา้นและกรรมการชุมชน   จาํนวน 3 ท่าน 

สมาชิกชุมชนท่ีปฏิบติัในฐานงานต่างๆ  จาํนวน 10 ท่าน 

ผูรั้บผิดชอบฐานงานต่าง ๆ จาํนวน 10 คน (1 คน อาจรับผิดชอบมากกว่า 1 ฐานงาน

กิจกรรม) ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลบริบทจะใหค้รอบคลุม การดาํเนินกิจกรรมชุมชน 12 ดา้น ดงัน้ี 

1) การเกษตรกรรม 

2) อุตสาหกรรมครัวเรือน/ชุมชน หตัถกรรม 

3) การคา้ขาย หรือ การพาณิชย ์

4) การบริโภค 

5) สุขภาพ หรือ สุขภาวะ (การบริการทางการแพทยแ์ละอนามยั) 

6) การบริหารการปกครอง (กฎระเบียบ) 

7) การจดัการการเงิน การคลงั การจดัการส่วนร่วม 

8) การศึกษาและเทคโนโลย ี

9) การส่ือสาร (โทรทศัน์ ส่ิงพิมพ)์ 

10) การบริการสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า นํ้าประปา พลงังาน คมนาคม) 

11) บริการสุขาภิบาล (คือ การกาํจดัขยะมูลฝอย และส่ิงปฏิกลู) 

12) ศิลปะและนนัทนาการ วฒันธรรม 

 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

ผูศึ้กษาไดใ้ชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากขอ้มูลทุติยภูมิ เอกสารต่างๆ และขอ้มูลปฐมภูมิ

ซ่ึงไดจ้ากลงพื้นท่ีศึกษา  

 

3.3.1 การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Study) เป็นการรวบรวมแนวความคิด

เกี่ยวกบัการพฒันาที่ย ัง่ยืน เพือ่ความอยู่ดีกินดี คุณภาพชีวิต และตวัช้ีวดัความสุขของในประเทศ 

และต่างประเทศ แนวคิดการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม แนวคิดความย ัง่ยืนต่างๆ จากหนงัสือ 

ตาํรา บทความ เอกสารทางวิชาการ งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง เพือ่สร้างตวัแบบสังคมอุดมสุขที่ย ัง่ยืน ที่มี
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องค์ประกอบครอบคลุมผลที่จะเกิดจากการพฒันาของชุมชน ที่กระทบต่อมนุษยใ์น 4 ดา้น คือ 

สุขภาพของมนุษย ์สวสัดิการของมนุษย ์ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มกายภาพ และชีวภาพ และระบบนิเวศ  

จากตวัแบบสังคมอุดมสุขที่ย ัง่ยืน ขยายจดัทาํเป็นตารางประเด็นช้ีวดั โดยการรวบรวม

แนวคิดหรือตวัช้ีวดัเพือ่ความอยูดี่มีสุขเพิ่มเติม เพือ่นาํมาทดลองใชใ้นพื้นท่ีศึกษา เพื่อใหเ้ห็นผลเป็น

รูปธรรม การดาํเนินงานของบริบทท่ีตอ้งการศึกษา สามารถนาํชุมชนไปสู่ความเป็นสังคมอุดมสุขท่ี

ย ัง่ยนืไดห้รือไม่  

ต่อมาทาํการศึกษาบริบท สภาพแวดลอ้ม ความเป็นมา ขอ้มูลพื้นฐานของพื้นท่ีศึกษา 

ลกัษณะกิจกรรม อุดมการณ์ เป้าหมายการพฒันาของชาวอโศก จากเอกสารส่ิงพิมพต่์าง ๆ ของชาว

อโศก เช่น สารอโศก ดอกหญา้ รวมทั้งงานวจิยัเก่ียวกบัชาวอโศก เพื่อทาํความเขา้ใจรูปแบบ และ

แนวทางการพฒันาของชุมชนราชธานีอโศก ในขั้นตน้ก่อนลงพื้นท่ีภาคสนาม 

 

3.3.2 การศึกษาภาคสนาม (Field Study) ในกระบวนการเก็บขอ้มูลภาคสนาม ผูศึ้กษาได้

ใชเ้คร่ืองมือ และหลายวธีิผนวกกนัไดแ้ก่ ใชว้ธีิการสงัเกต สอบถาม และสัมภาษณ์ทั้งเป็นทางการ

และไม่เป็นทางการ 

3.3.2.1 การสังเกตแบบมีส่วนรวม (Participant Observation) เป็นการเฝ้าสังเกต

ปรากฏการณ์ หรือพฤติกรรม จากทศันะของคนใน กล่าวคือผูศึ้กษาเอาตวัเองเขา้ไปใกลชิ้ด โดยอยู่

ในฐานะ และบทบาทของการเป็นสมาชิกคนหน่ึงของชุมชน ร่วมทาํกิจกรรมกบัสมาชิกชุมชน ใช้

ชีวิต ร่วมกับคนในชุมชน ร่วมกับ การสัง เกตการณ์แบบไม่ มี ส่วนร่วม (Non-Participant 

Observation)  

3.3.2.2 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth Interview) ใชว้ิธีสัมภาษณ์ทั้งแบบเป็น

ทางการ และไม่เป็นทางการ สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างผูศึ้กษาไม่ไดต้ั้งคาํถามไวล่้วงหนา้ มีแต่

ประเด็นที่สนใจ ผูศึ้กษาใชเ้วลาในการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัโดยแต่ละรายนั้นจะถามเกี่ยวกบั

เร่ืองที่ผูใ้ห้ข้อมูลถนัดทาํ หรือรับผิดชอบในฐานงานอะไร โดยผูศึ้กษามีจุดมุ่งหมายอยู่แล้วว่า

ตอ้งการได้ขอ้มูลในเร่ืองใด พร้อมทั้งดาํเนินการสัมภาษณ์เหมือนกบัการพูดโดยปกติ โดยปล่อย

บรรยากาศใหเ้ป็นไปอยา่งเรียบง่ายและเป็นธรรมชาติท่ีสุด รวมทั้งไม่เคร่งครัดเก่ียวกบัขั้นตอนและ

ลาํดบัของคาํถาม ด้านเวลานั้นผูศึ้กษาจะเลือกเวลาที่เหมาะสม โดยจะเน้นความสะดวกของผูใ้ห้

สัมภาษณ์เป็นหลกั  ซ่ึงการสัมภาษณ์เป็นขอ้มูลที่ไดรั้บรายละเอียดเพิ่มข้ึนจากที่ไม่สามารถเก็บได้

จากการสังเกต 
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ในการศึกษาภาคสนามทั้งหมดจะใช้ การจดบนัทึกภาคสนาม การบนัทึกประจาํวนั การ

บนัทึกภาพ และการบนัทึกเสียง เพือ่เก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมด มาเรียบเรียงและทาํการวิเคราะห์

ขอ้มลูต่อไป 

 3.3.2.3 ระยะเวลาการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม รวม 26 วนั ตั้งแต่ เดือน

พฤศจิกายน 2554 ถึง พฤศจิกายน 2555 แบ่งออกเป็น 4 ช่วง คือ ช่วงแรกในวนัท่ี 30 พฤศจิกายน ถึง 

4 ธนัวาคม 2554 ไดส้ํารวจสถานที่ตั้ง และสภาพโดยทัว่ไปของชุมชน เป็นการแนะนาํตวัเพื่อขอ

อนุญาตทาํวิทยานิพนธ์ ศึกษาวิถีการดาํเนินชีวิต การปรับตวัให้เขา้กบัธรรมชาติ เน่ืองจากในเวลา

นั้นชุมชนประสบภยันํ้าท่วม ช่วงท่ีสองในเดือน มกราคม 2555 คร้ังน้ีไดอ้าศยัอยูภ่ายในชุมชน เป็น

เวลา 10 วนัไดร่้วมทาํกิจกรรมร่วมกบัชาวชุมชน ในฐานกิจกรรมต่างๆ และเรียนรู้วิถีการดาํเนินชีวิต

ของชาวชุมชน ช่วงที่สาม วนัที่ 13- 15 เมษายน 2555 ผูศึ้กษาไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมตลาดอาริยะ ซ่ึง

เป็นงานประจาํปีของชุมชนราชธานีอโศก เป็นกิจกรรมสําคญัหน่ึงในด้านการคา้ขาย หรือทีช่าว

ชุมชนเรียกวา่การพาณิชยบุ์ญนิยม ช่วงที่ส่ี ผูศึ้กษาไดเ้ดินทางไปชุมชนอีกคร้ัง อยา่งจริงจงั และเก็บ

ขอ้มูลในกิจกรรมเป้าหมายให้ครบ ในเดือน พฤศจิกายน 2555โดยไดอ้าศยัอยูใ่นชุมชน เป็นเวลา 8 

วนั ในการเขา้ไปศึกษา ผูศึ้กษาวางบทบาทตวัเองไวใ้นฐานะสมาชิกคนหน่ึงของชุมชน มีหน้าที่

ปฏิบติังาน ร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชนเหมือนกบัสมาชิกคนอื่นๆ บทบาทดงักล่าวทาํให้มี

โอกาสปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอื่นตลอดเวลา ผูศึ้กษาไดท้ราบถึงลกัษณะการดาํเนินงานทัว่ไป และ

ตามกิจกรรมเป้าหมายใน 12 ดา้น รวมทั้งไดท้ราบถึงพฤติกรรมชีวติประจาํวนัของชาวชุมชนอีกดว้ย 

 

3.4 การตรวจสอบข้อมูล 

 

 ผูศึ้กษาทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลไปพร้อมๆ กบัการเก็บขอ้มูล และตรวจสอบความน่าเช่ือถือ

ของขอ้มูล ดว้ยวธีิการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) คือการตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูล (Data 

Triangulation) เป็นการพิสูจน์ว่าขอ้มูลที่ไดรั้บนั้นถูกตอ้งหรือไม่ วิธีการตรวจสอบ คือการสอบ

แหล่งของขอ้มูล แหล่งทีม่าที่จะพิจารณาในการตรวจสอบไดแ้ก่ แหล่งเวลา แหล่งสถานที่ และ

แหล่งบุคคล เช่น ถา้เป็นขอ้มูลต่างเวลากนัจะไดข้อ้มูลเหมือนกนัหรือไม่ ถา้เก็บขอ้มูลต่างสถานที่

กนัจะไดข้อ้มูลเหมือนกนัหรือไม่ ถา้เก็บขอ้มูลจากบุคคลใหม่ท่ีไม่ใช่คนเดิมจะไดข้อ้มูลเหมือนกนั

หรือไม่ และการตรวจสอบสามเส้าดา้นวิธีรวบรวมขอ้มูล (Methodological Triangulation) โดยใช้

วิธีเก็บรวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ กนั เพื่อรวบรวมขอ้มูลเร่ืองเดียวกนั เช่น ใชว้ิธีการสังเกตควบคู่ไปกบั

การซกัถาม พร้อมกนันั้นก็ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารประกอบไปดว้ย 
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3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 ผูศึ้กษาทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลไปพร้อม ๆ กบัการเก็บขอ้มูลตามหลกัการวิจยัเชิงคุณภาพ 

โดยนําข้อมูลจากการลงพื้นที่ การสังเกตบริบท และการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข้อมูลสําคญั ประกอบ

เอกสารต่างๆ วิเคราะห์และเขียนผลการศึกษาออกมารายกิจกรรมต่างๆ ตามองคป์ระกอบในกรอบ

แนวคิดสังคมอุดมสุขท่ีย ัง่ยนื พร้อมๆกบัการเปรียบเทียบตามรายการเกณฑ์ช้ีวดัสังคมอุดมสุขฯ เพื่อ

สามารถวดัเกณฑ์ และบ่งช้ีความเป็นสังคมอุดมสุขที่ย ัง่ยืน อนันาํไปสู่การไดข้อ้สรุปและสามารถ

ตอบคาํถามวตัถุประสงคใ์นการศึกษาคร้ังน้ีได ้



 
 

 

บทที ่4 

 

สังคมอุดมสุขที่ยัง่ยนื และการพฒันาเกณฑ์ช้ีวดั 

 

 บทน้ีเป็นบทที่ต่อยอดจากการทบทวนวรรณกรรม ในบทที ่2 นาํแนวคิดต่างๆ มาสร้าง

ลกัษณะรูปแบบสังคมแห่งเป้าหมาย สังคมท่ีนาํพาไปสู่ความสุขของประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง ย ัง่ยืน 

และเม่ือสร้างตวัแบบสังคมอุดมสุขท่ีย ัง่ยนืได ้จึงนาํมาพฒันาจดัทาํเป็นเกณฑ์ช้ีวดั เพื่อให้เห็นภาพท่ี

ชดัเจนข้ึน และสะดวกต่อการนาํไปใชเ้พือ่วดัผลบริบทต่อไป 

 

4.1 รูปแบบสังคมอดุมสุขที่ยั่งยนื 

 

 4.1.1 สังคมแห่งเป้าหมาย และคําจํากดัความ “ความสุข” 

ไม่ว่าเป็นชุมชนสังคมอาศยัอยู่ดินแดนใดบนโลกใบน้ี ลว้นแต่ปรารถนาความสุขดว้ยกนั

แทบทั้งส้ิน ทุกคนปรารถนาการดาํรงชีวิตอยา่งมีความสุข ปราศจากการขดูรีด การเอารัดเอาเปรียบ 

และตอ้งการอยูใ่นสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ีดี อนัอุดมสมบูรณ์ เช่นน้ีแลคือ ลกัษณะของสังคม

ที่เฝ้าใฝ่ฝัน (ธันวา ใจเที่ยง, 2551) โดยเป้าหมายของการพฒันาสังคมมีอยู่ด้วยกนั ส่ีส่วน คือ 

ความสุข คนพฒันา ครอบครัว/ ชุมชนพฒันา และ ความใส่ใจในส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป้าหมายของการ

พัฒนาสังคมประการแรกคือ ความสุข หมายความว่า การพัฒนาสังคมมุ่งทําให้คนเป็นสุข

นอกเหนือจากเป้าหมายอยา่งอ่ืน (สญัญา สญัญาววิฒัน์, 2547: 118-119) 

ความหมายของความสุข อาจให้ความหมายไดห้ลายอยา่งเพราะเป็นเร่ืองของคนแต่ละคน 

(จิตวิสัย) ในที่น้ีขอให้ความหมายความสุข คือความอยู่ดีมีสุข (Well-being) เป็นสภาวะท่ีมนุษยมี์

ความพึงพอใจในการดาํรงชีวิต มีสภาวะที่ดาํรงอยู่ต่อเน่ืองยาวนานกว่าความสุข และเป็นภววิสัย

มากกวา่ นัน่คือ เราสามารถตกลงกนัไดว้า่ควรประกอบดว้ยอะไรบา้ง โดยไม่ตอ้งเป็นกงัวลกบัความ

แปรปรวนของอารมณ์ผูต้อบแบบสอบ อีกทั้งมีองค์ประกอบหลายประการที่มีลกัษณะเป็นสากล 

(สฤณี อาชวานนัทกุล, 2553: 30-31) 

โดยแนวคิดพื้นฐานในการสร้างลกัษณะสังคมแห่งเป้าหมายในคร้ังน้ี คือแนวคิดการพฒันา

เป็นไปเพื่อความอยู่ดีมีสุข และก่อให้เกิดความย ัง่ยืน มนุษยจ์ะเรียกวา่มีความอยูดี่มีสุขอยา่งแทจ้ริง

และย ัง่ยืนได้ ต่อเมื่อจะตอ้งอยู่ภายใต้สภาพส่ิงแวดล้อมที่ดี ไม่เป็นอนัตรายต่อชีวิต และไม่เป็น
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ขอ้จาํกดัต่อศกัยภาพในการเพิ่มผลผลิต แนวคิดที่สําคญัของการพฒันาที่ย ัง่ยืน คือ การรวมมิติดา้น

การปรับปรุงคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เป็นเป้าหมายสําคญัหน่ึงของการพฒันาประเทศและการพฒันา

สังคม (อรุณ อวนสกุล, 2544: 45) 

แนวคิดการพฒันาทีย่ ัง่ยนื ผูบ้ริหารจะตอ้งมีการบริหารจดัการเพือ่สร้างความสมดุลในสาม

มิติ ดงัน้ีคือ (นงนภสั คู่วรัญ�ู เท่ียงกมล, 2551: 209-214) 

1) มิติส่ิงแวดลอ้ม เป็นปัจจยัสาํคญัพื้นฐานของการพฒันาเพราะเป็นทั้งวตัถุดิบเพื่อการผลิต 

และส่ิงแวดลอ้มมีผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวติ ดงันั้นแนวทางการพฒันาเป็นไปเพื่อรักษาคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม และป้องกนัการร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มในระยะยาว 

2) มิติเศรษฐกิจ ควรเป็นเศรษฐกิจที่พอเพียงสามารถเอ้ือต่อการดาํรงชีวิตอยา่งมีความสุข

โดยการพึ่งตนเอง และคาํนึงถึงการรักษาคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นหลัก

สาํคญั 

3) มิติสังคม สังคมท่ีดี หมายถึง การอยูร่่วมกนัของมนุษยท่ี์มีคุณภาพชีวติท่ีดี มีโอกาสไดรั้บ

การศึกษาที่พฒันาให้เป็นคนดี มีจริยธรรม มีจิตสํานึกสาธารณะ และพฒันาศกัยภาพในการทาํงาน

อยา่งมีประสิทธิภาพ มีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์ ปราศจากคนยากจน คือ ไม่ขาดแคลนปัจจยั 4 

ซ่ึงเป็นปัจจยัพื้นฐานของการดาํรงชีวิตของมนุษย ์สังคมมีความสงบปราศจากอาชญากรรมทุก

ประเภท ไม่มีการทาํร้ายร่างกายและจิตใจ และการทาํลายทรัพยสิ์นผูอ่ื้น 

เหล่าน้ีนับเป็นสังคมทีพ่ึงปรารถนา เพราะทุกคนในสังคมมีความสุขทัว่หน้าด้วยการมุ่ง

ไปสู่ สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนั จากลกัษณะการพฒันาสังคม การพฒันาที่ย ัง่ยืน เพื่อความอยูดี่มี

สุขของมนุษย ์ต่างๆท่ีนิยามไวข้า้งตน้ สามารถสรุปภาพลกัษณะของสังคมแห่งเป้าหมาย ไดด้งัน้ี  

1) สังคมทีป่ราศจากการขดูรีด มีความเท่าเทียม ปราศจากความขดัแยง้ ปัญหาอาชญากรรม 

และยาเสพติด  

2) สังคมท่ีมีการพฒันาโดยยดึเป้าหมายความสุขของมนุษย ์เป็นเป้าหมายสาํคญั  

3) สังคมท่ีมอบความอยูดี่มีสุขใหแ้ก่มนุษยไ์ด ้ 

4) เป็นสังคมท่ีมีการพฒันาท่ีย ัง่ยนื คือคาํนึงถึง มนุษย ์สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม 

5) มนุษยไ์ดอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ีดี อนัอุดมสมบูรณ์ 

 การพฒันาทีย่ ัง่ยืนนํามาสู่ลกัษณะสังคมอุดมสุขที่ย ัง่ยืนได้ เช่นนั้นในการสร้างรูปแบบ

สังคม จาํเป็นตอ้งกาํหนดขอบเขต/องค์ประกอบของสังคมอุดมสุขที่ย ัง่ยืน ผูศึ้กษาไดน้าํแนวคิด

ประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม (EIA) มาประยุกต์ใช้ในการประเมินกิจกรรมมนุษย์ เพื ่อ

จุดมุ่งหมายใหเ้กิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรม และการจดัการส่ิงแวดลอ้มที่ดีข้ึน ในการพฒันาสังคม 

ซ่ึงEIA เป็นเคร่ืองมือหน่ึงของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ตามท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ในบทท่ี 2 หวัขอ้ 2.2 
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4.1.2 กาํหนดขอบเขตสังคมอุดมสุขทีย่ัง่ยนื โดยบูรณาการจากแนวคิด EIA 

 จากแนวคิดการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) นาํมาปรับเป็นกรอบแนวคิดเพื่อ

กาํหนดขอบเขตรูปแบบสังคมอุดมสุขที่ย ัง่ยืน จากการทบทวนงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งงานศึกษาของ 

University of Wisconsin-Cooperation Extension (1998) กล่าวถึงปัจจยัดา้นสุขภาพเป็นปัจจยัหลกัท่ี

นาํไปสู่ความย ัง่ยนื จึงดึงประเด็นดา้นสุขภาพออกมาจากคุณภาพชีวิตของมนุษย ์เพราะสุขภาพเป็น

ตวัแสดงผลของการพฒันาท่ีมีต่อมนุษยไ์ดช้ดัเจนวา่ ผลการพฒันานั้นเป็นไปเพื่อให้มนุษยมี์สุขจริง

หรือไม่และนาํปัจจยัอื่นๆ ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตจดักลุ่มใหม่เป็นสวสัดิการของมนุษย ์ตามด้วย

ปัจจยัด้านทรัพยากรส่ิงแวดล้อมกายภาพและชีวภาพ ซ่ึงเป็นเร่ืองเกี่ยวกบัการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากร และคุณภาพของส่ิงแวดลอ้ม ทา้ยสุดคือ ปัจจยัดา้นระบบนิเวศโดยรวม เก่ียวขอ้งกบัความ

ย ัง่ยืนของระบบนิเวศ ซ่ึงปัจจยัทั้ง 4 มีความเชื่อมโยงสัมพนัธ์กนัอย่างมีความหมายต่อกนั ดงัคาํ

กล่าวของ กนกพร สวา่งแจง้ (2551: 121 ) ท่ีวา่ “มนุษยมี์อิทธิพลต่อส่ิงแวดลอ้ม และส่ิงแวดลอ้มก็มี

อิทธิพลต่อมนุษยเ์ช่นกนั” เน่ืองจากในภาวะปัจจุบนัมีโรคภยัใหม่ๆ เกิดข้ึนมากมาย การสืบค้น

สาเหตุเป็นดว้ยความยากลาํบาก อนัมีสาเหตุมากจากกิจกรรมที่หลากหลายของมนุษย ์อนัมีผลต่อ

การเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้ม กรณีกลบักนัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อสุขภาพอนามยัของมนุษยย์งัคง

ไดรั้บอิทธิพลจากสภาพแวดลอ้มทางชีวกายภาพ เช่นกนั กรอบแสดงองคป์ระกอบสังคมอุดมสุขที่

ย ัง่ยนืแสดงดงัภาพท่ี 4.1 

  

ตารางที ่4.1 การปรับและนาํประเด็น EIA มาประยกุตใ์ชก้าํหนดขอบเขตสังคมอุดมสุขท่ีย ัง่ยนื 

 

การจําแนกประเดน็ในแนวคิด EIA เดมิ การปรับและนํามาประยุกต์ใช้กาํหนดขอบเขต

สังคมอุดมสุขทีย่ัง่ยนื 

1.คุณค่าต่อคุณภาพของชีวติ 1. สุขภาพ/อนามยัของมนุษย ์

2.คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์ 2. สวสัดิการของมนุษย ์

3.ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มกายภาพ 3. ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มกายภาพ และชีวภาพ 

4.ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มชีวภาพ /นิเวศวทิยา 4. ระบบนิเวศองคร์วม 

 

สังคมอุดมสุขที่ย ัง่ยืน หมายถึง สังคมที่มีเป้าหมายการพฒันาเพื่อความสุขของคนในสังคม

เป็นหลกั โดยคาํนึงถึงผลการพฒันาท่ีเกิดข้ึนทั้งในปัจจุบนัและอนาคตของชุมชน ซ่ึงองคป์ระกอบท่ี

ตอ้งประเมินผลการพฒันาใน 4 ด้าน ได้แก่ สุขภาพอนามยั สวสัดิการของมนุษย์ ทรัพยากร

ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพและชีวภาพ และระบบนิเวศโดยรวม ซ่ึงการพฒันาท่ีดียอ่มไม่ก่อผลกระทบ
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ต่อองคป์ระกอบต่างๆ ที่จะลดทอนความอยูดี่มีสุขของมนุษย ์แต่ควรจะเป็นการพฒันาเพือ่ส่งเสริม

ใหอ้งคป์ระกอบต่างๆ 4 ดา้นน้ี มีอยา่งครบถว้นสมบูรณ์ 

1) ดา้นสุขภาพอนามยัของมนุษย ์(Human Health) การพฒันาท่ีดีจะส่งเสริมใหม้นุษยมี์

สุขภาวะภายนอก (ทางกาย) และภายใน (จิตใจ อารมณ์ ปัญญา) ที่สมบูรณ์ ซ่ึงประเด็นสุขภาพเป็น

ปัจจยัภายในของมนุษยท่ี์แสดงออกมาในรูปของผลสุขภาพ โดยไดรั้บอิทธิพลมาจากปัจจยัภายนอก

รอบตวัของมนุษย ์ได้แก่ ด้านสวสัดิการ ด้านทรัพยากรส่ิงแวดล้อม และด้านระบบนิเวศ หากมี

ปัจจยัแวดลอ้มส่งเสริมท่ีดี ยอ่มทาํใหม้นุษยมี์สุขภาพท่ีดีทั้งกายและใจ 

2) ดา้นสวสัดิการของมนุษย ์(Human Welfare) เป็นปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลต่อคุณภาพ

ชีวิตของมนุษย ์การพฒันาทีดี่ควรคาํนึงถึงการมอบความสุขสมบูรณ์ ความอยู่ดีกินดีให้แก่มนุษย/์

ประชากร ตอบสนองความตอ้งการขั้นพื้นฐาน ทั้งดา้นสาธารณูปโภคและสาธารณสุข มีการจดัการ

ระเบียบสังคมให้มีความปลอดภยั จดัให้มีการศึกษาเรียนรู้เพือ่พฒันามนุษย์ให้มีความรู้ ควบคู่

คุณธรรม เพื่อสร้างสังคมเขม้แขง็ พึ่งตนเองได ้

3) ด้านทรัพยากรส่ิงแวดล้อมกายภาพ และชีวภาพ (Physical and Biological 

Resources) คือปัจจยัส่งเสริมต่อการพฒันาคุณภาพชีวิตมนุษย ์ทั้งในแง่ทรัพยากรพื้นฐานการผลิต 

และปัจจยัแวดลอ้ม ที่อยูอ่าศยัของมนุษย ์ไดแ้ก่ ดิน นํ้ า ลม ไฟ พืชพนัธ์ุ ส่ิงมีชีวิต เก่ียวขอ้งกบัเร่ือง

สภาพอากาศ ความร่ืนรมยข์องส่ิงแวดลอ้ม คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ทรัพยากรผลิตพลงังาน และความ

อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร 

4) ดา้นระบบนิเวศองคร์วม (Ecological System) เป็นสภาพส่ิงแวดลอ้มโดยรวมของ

มนุษย ์ว่าระบบที่มนุษยอ์าศยัอยู่ร่วมกบัสรรพสัตวอื์่นนั้น มีความสมดุล มีความคงตวั เสถียรไม่

สูญเสียการควบคุมระบบ หรือการฟ้ืนตวั ระบบไม่เส่ือมโทรม มีความหลากหลายทางชีวภาพ 
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ภาพที ่4.1  องคป์ระกอบของสังคมอุดมสุขท่ีย ัง่ยนื 

 

 4.1.3 รูปแบบสังคมอุดมสุขที่ยัง่ยนื  

จากการศึกษา และรวบรวมนิยาม ความหมาย แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัความย ัง่ยนื ความอยูดี่มี

สุข และแนวคิดทางด้านส่ิงแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งจากตาํรา บทความ เอกสารวิชาการต่างๆ 

สามารถอธิบายรายละเอียดองคป์ระกอบสังคมอุดมสุขท่ีย ัง่ยนืในแต่ละดา้น ดงัต่อไปน้ี 

4.1.3.1 สุขภาพอนามยัของมนุษย ์(Human Health) 

ผลจากการพฒันาต่าง ๆ ท่ีผา่นมาส่งผลกระทบทางลบต่อสุขภาพ และความเป็นอยูท่ี่ดี

ของมนุษย ์ไดแ้ก่ ผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย เช่น การตาย ความเจบ็ป่วย เน่ืองจากโรคติดต่อ โรค

ไม่ติดต่อ ผลกระทบต่อสุขภาพจิต เช่น ความเครียด ความกังวล ความรู้สึกแตกต่าง/สูญเสีย

ความรู้สึกหรือการควบคุมตนเอง ผลกระทบทางสังคมและอนามัยชุมชน ความรุนแรง ความ

แตกแยกของชุมชน เป็นตน้ นบัวา่ประเด็นดา้นสุขภาพของมนุษยเ์ป็นปัจจยัหลกัสําคญัหน่ึงที่วดัผล

ของการพฒันาไดเ้ป็นอยา่งดี 

สุขภาพ หมายถึง สภาวะสมบูรณ์ของมนุษยท์างร่างกาย จิตใจ ทางสังคม สุขภาพมี

ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกบั ปัจจยัทางสังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม อยา่งเป็นองคร์วม

และสมดุล (พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ, 2550: 1; สํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดลอ้ม, 2552: 15) 

สงัคมอดุม

สขุท่ียัง่ยืน 

สุขภาพ/

อนามยั

ของมนุษย ์

สวสัดิการ

ของมนุษย ์

ทรัพยากร

ส่ิงแวดลอ้ม

ทางกายภาพ 

ชีวภาพ 

ระบบ

นิเวศ 
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องคก์ารอนามยัโลก (1996 อา้งถึงใน กนกพร สวา่งแจง้, 2551: 121-123) กล่าวไวว้า่

การพิจารณาองคป์ระกอบทางดา้นสุขภาพ ไม่ควรพิจารณาสาเหตุท่ีมีผลต่อการเกิดโรคในมนุษย ์แต่

ควรพิจารณาครอบคลุมทีคุ่กคามต่อสุขภาพมนุษยปั์จจยัหลกั ได้แก่ สภาวะทางเศรษฐกิจ ความ

ยากจนของประชากร การขาดแคลนนํ้ าดื่มนํ้ าใช้ สาธารณูปโภคพื้นฐาน พื้นที่มีประชากรมาก

เกินไปในขณะที่อาหารจาํกดั การใชพ้ลงังานรูปแบบต่างๆ และการนาํทรัพยากรธรรมชาติมาใชใ้น

ปริมาณมากเกินไป การลดลงอยา่งรวดเร็วของทรัพยากร และศกัยภาพการกาํจดัของเสีย ลว้นส่งผล

โดยตรงต่อสุขภาพอนามยัของมนุษย ์จากทีก่ล่าวมา จะเห็นว่าส่ิงแวดล้อม มีความสัมพนัธ์อย่าง

ใกลชิ้ดกบัสุขภาพมนุษย ์ เป็นตวัแปรที่สะทอ้นได้ว่าส่ิงแวดล้อมดีนาํไปสู่สุขภาพที่ดีข้ึน (ปัจจยั

นาํเขา้) และการมีส่ิงแวดลอ้มดา้นสาธารณสุขดีย่อมสะทอ้นถึงคุณภาพชีวิตที่ดีอนัเป็นผลจากการ

พฒันา (ผลลพัธ์) 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า สามารถแบ่งสุขภาวะ ออกเป็นสุขภาวะภายนอก 

ไดแ้ก่ สุขภาวะทางกาย และทางสังคม ส่วนสุขภาวะภายใน ไดแ้ก่ สุขภาวะทางจิตใจ ทางอารมณ์ 

และทางปัญญา (ประเวศ วะสี, 2551: 1; พระมหาสุทิตย ์อาภากโรและเขมณัฏฐ์ อินทรสุวรรณ, 

2553: 243-251) 

สุขภาวะท่ีดีควรจะมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

1) สุขภาวะทางกาย (Physical Health) คือ การมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคภยัไขเ้จ็บ 

สะทอ้นไดจ้ากการมีพฤติกรรมการรักษาสุขภาพ เช่น รับประทานอาหารที่ปลอดภยั ปลอดสารพิษ 

ปรุงสุก สะอาด หรือการออกกาํลงักายเป็นประจาํ มีทีอ่ยู่อาศยัและที่ทาํงานที่เหมาะสม ปราศจาก

มลพิษ ปลอดภยัจากอุบติัเหตุ หรือการเจบ็ป่วยดว้ยพิษสุรา ส่ิงเสพยติ์ดต่าง ๆ  

2) สุขภาวะทางสังคม (Social Health) เป็นการพฒันาท่ีใหค้วามสาํคญักบัทุกมิติใน

สังคมแบบองคร์วม โดยเฉพาะมุ่งเน้นเร่ืองการไดรั้บความเป็นธรรมจากสังคมอย่างเสมอภาค การ

ไดรั้บการยอมรับในคุณค่า การมีความมัน่คงและปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น การเขา้ถึงบริการ

สาธารณะและการมีสัมพนัธภาพท่ีดีระหวา่งมนุษยร์วมถึงการอยูร่่วมกบัธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มอยา่ง

เก้ือกลู ซ่ึงรายละเอียดขององคป์ระกอบดา้นน้ี จะกล่าวในมิติสวสัดิการของมนุษยต่์อไป 

3) สุขภาวะทางจิตใจ (Mental Health) ในดา้นน้ีเป็นตน้ไปเป็นมิติความสุขภายใน ซ่ึง

มีลกัษณะท่ีเป็นนามธรรมสูง อาจสามารถสะทอ้นไดจ้ากตวัอยา่งดงัน้ี คือ ความพึงพอใจในชีวิตและ

ส่ิงท่ีตนมีอยูพ่ร้อมกบัเช่ือมัน่ในความสามารถของตนเองเพื่อการพฒันาตนเองให้ดียิ่งข้ึน มีจิตใจท่ี

เข็มแข็งสามารถควบคุมเอาชนะใจตนเองให้ละเวน้ความชั่วได ้(สติ) ทาํความดีตามหลกัธรรมะ 

(ศีล) และมีจิตใจท่ีสงบเป็นสุข (สมาธิ) สอดคลอ้งกบัอาจารยป์ระเวศ วะสี ท่ีกล่าววา่สุขภาวะทางจิต

ท่ีสมบูรณ์จกัตอ้งประกอบดว้ย ความดี ความงาม ความสงบ และความมีสติ 
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4) สุขภาวะทางอารมณ์ (Emotional Health) คือการมีอารมณ์ความรู้สึกทางบวก/มี

ทศันคติที่ดีต่อตนเอง มองโลกในแง่ดี มีเป้าหมายในการดาํเนินชีวิต ไม่เครียดไม่วิตกกงัวล มีความ

มัน่ใจเวลาเผชิญปัญหา แสวงหาความรู้ใหม่ๆ ทาํใหไ้ม่เบ่ือ 

5) สุขภาวะทางปัญญา, จิตวิญญาณ (Intellectual, Spiritual Health) คือการรู้เท่าทนัส่ิง

ต่างๆ มีโลกทศัน์และวธีิคิดที่ถูกตอ้ง เขา้ใจธรรมชาติตามที่เป็นจริง คน้หาทางเลือกและตดัสินใจได้

ดว้ยตนเอง การปล่อยวางไม่ยึดมัน่แต่ความสุขเฉพาะของตนเอง และรู้จกัการเสียสละเพือ่ส่วนรวม 

รวมถึงการมองเห็นคุณค่าของผูอ่ื้น ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อสร้างชุมชนเขม้แขง็ 

ตวัอย่างการตรวจสอบผลลพัธ์ที่เกิดข้ึนจากการดาํเนินงานและประโยชน์ที่ไดรั้บ ใน

การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางบวก และลบ ซ่ึงวิเคราะห์ได้จากส่ิงคุกคามต่อสุขภาพ 

หมายถึงทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเป็นสาเหตุของอนัตราย อนัไดแ้ก่ โรคติดต่อ สังเกตไดจ้ากสภาวะแวดลอ้ม

ท่ีถูกสุขลกัษณะหรือไม่ แหล่งแพร่กระจายของตวักลางพาหะโรค, โรคไม่ติดต่อ สังเกตไดจ้ากภาวะ

เส่ือมโทรมในชุมชน และจากมลพิษท่ีถูกปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ, ภาวะโภชนาการไม่

เหมาะสม สังเกตจากสภาพความเป็นอยู ่เศรษฐกิจทีไ่ม่ขาดแคลน คือพอเพียงของอาหารทั้งทางดา้น

คุณภาพ และปริมาณท่ีมีต่อชุมชน, การบาดเจ็บ อุบติัเหตุ จากการใชเ้ทคโนโลยีท่ีไม่เหมาะสม ขาด

ความรู้ความชาํนาญ สภาพท่ีอยู่อาศยัท่ีก่อสร้างอย่างถูกตอ้ง, ภาวะขาดความควบคุมทางอารมณ์ 

สังเกตจากกินอาหารไม่ได ้ความเครียด (กนกพร สวา่งแจง้, 2551: 128-131) เป็นตน้ 

 

4.1.3.2 สวสัดิการของมนุษย ์(Human Welfare) 

สวสัดิการ (Welfare) หมายถึง การทาํให้เกิดภาวะสวสัดีหรือการทาํให้มีความเป็นอยู่

ท่ีดี (Well-being) หรือ การมุ่งให้เกิดความกินดี อยูดี่ของบุคคล/หมู่กลุ่ม (ราชบณัฑิตยสถาน, 2524: 

418) 

สวสัดิการสังคม (Social Welfare) เป็นเร่ืองของสิทธิพื้นฐานทางสังคม (Social Basic 

Right) ของทุกคนที่จะตอ้งเขา้ถึง ตอ้งไดรั้บ โดยไม่ไดพ้ิจารณาสวสัดิการเพียงมิติของความพอใจ

ของปัจเจกบุคคลเท่านั้ น แต่เป็นการพิจารณาความจําเป็นของสังคมโดยส่วนรวม เช่น การ

รักษาพยาบาลไม่เป็นเพียงเพือ่ความตอ้งการและความพอใจของปัจเจกบุคคลเท่านั้น แต่เพือ่ความ

จาํเป็นทางสังคมที่ตอ้งทาํให้คนในสังคมทุกคนมีสุขภาพดี เป็นตน้ หรือดา้นการศึกษา เป็นความ

จาํเป็นของสังคมที่จะตอ้งทาํให้คนมีความรู้เพือ่ให้เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม (ณรงค ์เพช็ร

ประเสริฐ, 2544: 12)  

พระราชบญัญติัส่งเสริมการจดัการสวสัดิการสังคม (2546: 6) ความหมาย สวสัดิการ 

หมายถึง ระบบการจดับริการทางสังคมซ่ึงเก่ียวกบัการป้องกนั การแกไ้ขปัญหา การพฒันาและการ
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ส่งเสริมความมัน่คงทางสังคม เพือ่ตอบสนองความจาํเป็นขั้นพื้นฐานของประชาชนให้มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีและสามารถพึ่งตนเองไดอ้ย่างทัว่ถึง เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นตามมาตรฐานทั้งดา้น

การศึกษา สุขภาพอนามยั ท่ีอยูอ่าศยั การทาํงานและการมีรายได ้นนัทนาการ กระบวนการยุติธรรม 

และบริการสังคมทัว่ไป โดยคาํนึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์

วตัถุประสงคข์องการจดัสวสัดิการสังคม มีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ส่งเสริมประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ (โดยทาํให้คนมีการศึกษาดี และมีสุขภาพดี

ถว้นหนา้ สนบัสนุนใหบุ้คคลสามารถพึ่งตนเองได)้ 

2) ลดความยากจน (เพิ่มรายได ้ลดรายจ่าย) และบรรเทาปัญหาต่างๆ ของชีวิตตาม

ความจาํเป็น 

3) ส่งเสริมความเท่าเทียมกนัในสังคม โดยเฉพาะความเท่าเทียมในโอกาส การเขา้ถึง

ทรัพยากร 

4) ส่งเสริมใหทุ้กคนเป็นส่วนหน่ึงของสังคม ไดรั้บการยอมรับจากสังคมไม่ถูกปฏิเสธ

จากสังคม 

5) ส่งเสริมความมัน่คงทางสงัคม ความมีเสถียรภาพทางสงัคม (สร้างความสมานฉนัท)์ 

6) ส่งเสริมความเป็นอิสระและการมีสิทธิเสรีภาพ เป็นตน้ 

ความหมายความย ัง่ยืน ในนิยามแนวสังคม เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวกับการสนองความ

ต้องการพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงมนุษย์ทุกคนต้องได้รับการบาํบดั อาหาร นํ้ า ที ่อยู่อาศยั ใน

ขณะเดียวกนั ก็หมายถึง การสนองความตอ้งการระดบัสูงดว้ย เช่น ความมัน่คง เสรีภาพ การศึกษา

การมีงานทาํ การ เป้าหมายสําคญัที่สุดของแนวน้ี คือ การรักษาคุณภาพชีวิตให้มีระดบัสูงอย่าง

ยาวนาน (Barbier, 1987 อา้งถึงใน ปรีชา เป่ียมพงศส์านต,์ 2538: 93) 

ในอดีตกาล ชุมชนไทยมีแนวคิดที่ให้ความสําคญักบัความมัน่คง เพราะฉะนั้นการ

พึ่งตนเองและการช่วยเหลือเก้ือกูลกนัระหวา่งเครือญาติ และสมาชิกในสังคมจึงมีความเหนียวแน่น 

ไม่รอคอยความช่วยเหลือจากองครั์ฐ เมื่อสมาชิกมีการพึ่งพาตนเอง ก็จาํตอ้งแสวงหากลไกต่างๆ มา

ช่วยสนบัสนุน เช่น ในเร่ืองขององคค์วามรู้ และกระบวนการเรียนรู้ในเร่ืองขององคค์วามรู้นั้น เรา

เห็นไดช้ดัเจนว่าส่ิงทีเ่รียกวา่ ความรู้นั้นถูกสร้าง ถูกสั่งสม ถูกถ่ายทอด และถูกนาํมาใช้ประโยชน์

ภายในชุมชนทั้งส้ิน ในระบบการผลิต ทุกกระบวนการเกิดข้ึนภายในชุมชนด้วยเหตุน้ีชุมชนจึง

พึ่งพาตนเองไดแ้ละมีความมัน่คง แต่ต่อมาระยะหลงัแนวคิดปรัชญาเปล่ียนไป ไปให้ความสําคญักบั 

ความมัง่คัง่ โดยทัว่ๆ ไปแลว้โครงสร้างของชุมชนจะมีองคป์ระกอบ 1) โครงสร้างทางเศรษฐกิจ 2) 

โครงสร้างทางสังคม 3) โครงสร้างทางการเมือง 4) โครงสร้างทางวฒันธรรม และ 5) โครงสร้าง

ทางระบบนิเวศ (อุทยั ดุลยเกษม และสุเทพ บุญซอ้น, 2545: 282, 285-286) 
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จากความหมายของสวสัดิการ สังคมที่ย ัง่ยืน และโครงสร้างของชุมชน สามารถ

อธิบายถึงขอบเขตปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกบัสวสัดิการของมนุษย ์มุ่งสนใจ การตอบสนองความตอ้งการ

พื้นฐานของมนุษย ์สิทธิขั้นพื้นฐาน ดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ศิลปะ การปกครอง การจดัการ

ศึกษาและเทคโนโลย ีมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) เศรษฐกิจ จากการพฒันาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ผ่านมา ได้ก่อปัญหาดา้น

ส่ิงแวดลอ้มอย่างรุนแรงทาํให้ทรัพยากรธรรมชาติเส่ือมโทรมลง และการปนเป้ือนและสะสมของ

มลพิษที่เกิดจากโครงสร้างการผลิตและบริการทีใ่ช้ทรัพยากรเป็นฐานหลกัอย่างมาก ประกอบกบั

กระแสการบริโภคแบบวตัถุนิยม ที่กระตุน้ให้ผูค้นตอ้งการบริโภคมากเกินความจาํเป็น ใช้ชีวิตที่

ฟุ่มเฟือย นาํมาซ่ึงการใชท้รัพยากรไม่คุม้ค่า ไม่มีประสิทธิภาพ นบัเป็นรูปแบบการบริโภคและการ

ผลิตท่ีไม่ย ัง่ยนื สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2552: 1) 

การสร้างความเขม้แข็งดา้นเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน พิจารณาไดจ้าก 3 ดา้นคือ 1)

แบบแผนการผลิต 2) แบบแผนการจดัสรรแบ่งปัน และ 3) แบบแผนการบริโภค ในดา้นแบบ

แผนการผลิตนั้นมีประเด็นท่ีตอ้งพจิารณาหลายประเด็น เช่น เป็นแบบแผนการผลิตท่ีอิงอยูก่บัระบบ

นิเวศในชุมชน และผลิตเพื่อมุ่งสร้างความมัน่คงดา้นการบริโภคให้แก่ชุมชน อาํนาจการจดัการผลิต

อยูใ่นชุมชน เป็นตน้ (อุทยั ดุลยเกษม และสุเทพ บุญซ้อน, 2545: 288) ในมุมมองความย ัง่ยืน การ

ผลิตที่ย ัง่ยืน หมายถึงกระบวนการผลิตสินคา้และบริการเพือ่สนองความตอ้งการที่จาํเป็นและเพื่อ

ยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยไม่สร้างความเสียหายแก่สภาพแวดลอ้ม ซ่ึงในภาคการ

ผลิตสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและ การบริการ มีลกัษณะดงัน้ี  

(1) ดา้นเกษตรกรรม ควรดาํเนินการเกษตรแบบยัง่ยืน (Sustainable Agriculture) คือ

ระบบเกษตรท่ีมีความสัมพนัธ์และเก้ือกูลกบัสภาพทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มของแต่ละภูมินิเวศ มี

การผลิตทีห่ลากหลายเพื่อลดความเส่ียงและการพึ่งพาปัจจยัภายนอก อนัจะนาํไปสู่การพึ่งพาตนเอง

ในที่สุด นัน่เพราะการเกษตรแบบยัง่ยืน เป็นการสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดแก่ไร่นาและระบบ

นิเวศ ซ่ึงเกษตรกรเองในฐานะเป็นส่วนหน่ึงของระบบนิเวศ ก็จะไดรั้บความอุดมสมบูรณ์ไปดว้ย 

ได้แก่ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย ์เกษตรธรรมชาติ เกษตรทฤษฎีใหม่ วนเกษตร เป็นต้น 

(ธนัวา จิตตส์งวน, 2544: 74, 76-77)  

(2) ดา้นอุตสาหกรรมหรือวสิาหกิจชุมชน มีการดาํเนินกิจกรรมการผลิตที่ก่อมลพิษ

ใหน้อ้ยท่ีสุด โดยใชอ้งคค์วามรู้และเทคโนโลยตี่างๆ มาช่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเป็น

มิตรกับส่ิงแวดล้อม  เสรี พงศ์พิศ (2548: 83, 91) ได้ให้ความหมายวิสาหกิจชุมชน คือการ

ประกอบการขนาดเล็กๆ เพือ่การจดัการ “ทุน” เพือ่ชุมชน ทั้งน้ีโดยใช้ความรู้ ภูมิปัญญา และ

ความคิดสร้างสรรคข์องชุมชนผสมผสานกบัความรู้สากล วิสาหกิจมีแนวคิดเป็นองคร์วม คิดแบบ
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รอบดา้น (integrated) และเกิดข้ึนเพื่อการพึ่งตนเอง ทาํแบบผนึกพลงั (Synergy) จึงไม่ใช่ธุรกิจ

ชุมชน เพราะธุรกิจชุมชนมกัคิดแบบแยกส่วน ตอ้งการเพิ่มรายไดเ้ป็นเป้าหมายหลกั มีการแข่งขนั

กนัสูง 

(3) การบริการ หมายถึงการบริการสังคมทัว่ไป เพือ่ช่วยสร้างเสริมการมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี ช่วยพฒันาชีวิตความเป็นอยู่ให้สามารถดาํรงชีวิตอยู่ในสังคมไดอ้ย่างเป็นสุขตามควรแก่

อตัภาพ คือ บริการสาธารณูปโภคพื้นฐาน บริการดา้นสาธารณสุขทัว่ไป  

การบริโภคที่ย ัง่ยืน การบริโภค หมายถึง การบริโภคอย่างพอดีพอประมาณ ตาม

ความจาํเป็นพื้นฐานและนาํมาซ่ึงคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน โดยคาํนึงถึงความสามารถทีร่องรับได้ของ

ระบบนิเวศ ซ่ึงก่อให้เกิดความสมดุลระหว่างความสุขในการดาํเนินชีวิตที่สามารถพึ่งตนเองได ้มี

การแบ่งปันให้กบัสังคมรอบขา้ง และการรักษาฐานทรัพยากรให้สามารถใช้ในกิจกรรมการผลิต

และบริการอย่างต่อเน่ืองไปถึงคนรุ่นอนาคต (สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติและสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย, ม.ป.ป.: 2) 

เศรษฐศาสตร์แนวพุทธกล่าวถึง การบริโภค คือการใชสิ้นคา้และบริการบาํบดัความ

ตอ้งการ เพือ่ให้ไดรั้บความพึงพอใจโดยมีคุณภาพชีวิตเกิดข้ึน หมายความว่าการบริโภคจะตอ้งมี

จุดหมายท่ีตระหนกัรู้ ไม่ใช่แค่บริโภคใหพ้อใจ แต่มองเห็นดว้ยปัญญาวา่บริโภคเพื่อประโยชน์อะไร 

(พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต), 2548: 47, 63) 

ดังนั้น การบริโภคที่ดี หมายถึง การใช้สินค้า บริการ บริโภคอาหารเข้าไปเพื ่อ

เป้าหมายของการพฒันาคุณภาพชีวิตทีดี่ของตนเอง ไม่ใช่เพียงแค่พอใจจะบริโภค หากไม่รู้ว่า

ประโยชน์ที่แทจ้ริงของการบริโภคส่ิงนั้นๆ เขา้ไปก่อให้เกิดการพฒันาตนเองไดห้รือไม่อยา่งไร ก็

ไม่นับว่าเป็นการบริโภคที่ดี ยกตวัอย่างเช่น เที่ยวผบั สูบบุหร่ี กินเหล้า ส่ิงเหล่าน้ีเป็นโทษต่อ

ร่างกาย ต่อสุขภาพของมนุษย ์ไม่ก่อใหเ้กิดการพฒันาศกัยภาพของตน จึงไม่นบัวา่เป็นการบริโภคท่ี

ดีและย ัง่ยนืได ้

2) สังคม จากการศึกษาแนวคิดต่างๆ พบวา่ การพฒันาให้สังคมเกิดความย ัง่ยืนนัน่ 

ประเด็นสําคญัคือ ความเขม้แข็งของสังคม การพึ่งตนเองได้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเรียกว่า ทุนทางสังคม 

สํานกังานกองทุนเพื่อสังคม 2540 (Social Investment Fund: SIF) (อา้งถึงใน วรวุฒิ โรมรัตนพนัธ์, 

2551: 316-317) มองว่าทุนของชุมชนเป็นทุนทางสังคมอย่างหน่ึงทีท่าํให้ชุมชนเข้มแข็ง ซ่ึง

ประกอบดว้ย ทุนฐานทรัพยากรธรรมชาติ และฐานวฒันธรรม ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่การหลอมจิตใจ

หลอมความคิดและการผนึกกาํลัง การสร้างทกัษะในการจดัการ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกนั ซ่ึงทั้งหมดจะส่งเสริมให้เกิดความเอ้ืออาทรและความสามคัคี ที่ทาํให้คนมีความเสียสละที่
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จะทาํงานร่วมกนั โดยมีการรวมกาํลงัความคิด ความรู้ สติปัญญา และความชาํนาญที่มีอยูไ่ปใชใ้น

การจดัการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

คุณธรรมในฐานะทุนทางสังคม มีลกัษณะที่ปรากฏเป็นพฤติกรรมไดแ้ก่ พฤติกรรม

ตามคุณธรรม ได้แก่ การแสดงนํ้ าใจโอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือแบ่งปัน ความรักใคร่สามัคคี ความ

เสียสละ ความมีวนิยั และความไวว้างใจ  พฤติกรรมตามความเช่ือศาสนา ไดแ้ก่ การไม่ผิดศีล ความ

มีเมตตา มีปิยะวาจา สัมมาคารวะ และการประกอบกิจกรรมตามความเชื่อต่างๆ ในชุมชน  

พฤติกรรมจริยธรรมเพือ่ประโยชน์ส่วนรวม ไดแ้ก่ การแบ่งงานใหก้ระจายลงไปยงัสมาชิกทุกคนใน

ชุมชน ยงัผลให้มีการแบ่งบทบาทภารกิจ หากไม่ปฏิบติัหรือบกพร่องในหน้าที่ ก็จะถูกตรวจสอบ 

ทาํใหค้นส่วนใหญ่ตอ้งเคารพในหนา้ท่ีมีต่อสงัคม หรือเพือ่ส่วนรวม (สุพรรณี ไชยอาํพร, 2550: (2)) 

สีลาภรณ์ นาครทรรพ (2541: 239) มีขอ้สรุปเก่ียวกบักรอบตวัช้ีวดัความเขม้แข็งของ

องคก์รชุมชนวา่ องคก์รท่ีเขม้แขง็โดยทัว่ไปจะมีลกัษณะ ไดแ้ก่ 

(1) มีการนาํมิติดา้นวฒันธรรมมาผสมผสานในการทาํกิจกรรม เพราะการมีฐาน

การรวมตวัทางวฒันธรรมจะเป็นเคร่ืองยดึโยงใหส้ามารถสร้างองคก์รชุมชนท่ีมีคุณภาพได ้

(2) มีประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อปัญหา 

(3) มีการพฒันากระบวนการเรียนรู้ 

(4) มีการจดัการกลุ่ม 

(5) มีผูน้าํท่ีไดรั้บการยอมรับจากสมาชิกและชุมชน 

(6) มีการกระจายผลประโยชน์แก่สมาชิกอยา่งยติุธรรม 

(7) ไดรั้บการยอมรับนบัถือจากองคก์รภายนอก 

(8) มีการขยายผล/ขยายกิจกรรม/ขยายเครือข่าย 

การที่จะพิจารณาวา่ ทุนทางสังคมที่เกิดจากการมีส่ิงเอ้ือที่ดีในชุมชนมีหรือไม่ (Good 

‘Stock’ of Social Capital) อาจดูไดจ้ากสถิติและตวัเลขต่างๆ อาทิ ตวัเลขที่แสดงให้เห็นวา่มีอตัรา

การเกิดอาชญากรรมตํ่า การมีสุขภาพดี การมีการศึกษาดี และมีความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจ ส่วนมิติ

ของทุนทางสังคมที่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองความหนาแน่น ของเครือข่ายทางสังคมนั้น (Density of Social 

Networks) อาจพิจารณาไดจ้ากการท่ีมีคนมารวมกนัในท่ีเดียวกนัดว้ยความตั้งใจท่ีจะต่อสู้ร่วมกบัคน

อ่ืนในกิจกรรมทางสังคม (วรวฒิุ โรมรัตนพนัธ์, 2551: 323) ส่ิงท่ีส่งผลให้การประกอบอาชญากรรม

ลดลง คือ จริยธรรม เป็นส่ิงท่ีควรประพฤติปฏิบติัในแนวทางของศีลธรรมและวฒันธรรมไดแ้ก่ การ

มีจิตสํานึกในการปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ กฎหมายในชีวิตประจาํวนั การปฏิบติัตนของศาสนิกชนทุก

ศาสนา การมีจิตสํานึกอาสาสมัครและการบาํเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนร่วม ชุมชน และสังคม 

(สาํนกังานคณะกรรมการการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549: 68) 
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ในสวสัดิการดา้น การจดักิจกรรมนนัทนาการใหแ้ก่ประชาชน ศิลปะและนนัทนาการ 

ไดแ้ก่ แบบในการกระทาํเกี่ยวกบัการพกัผ่อนหย่อนใจ การสร้างความสวยงาม ความไพเราะ เพือ่

ความแข็งแรงความสุขกายสบายใจของมนุษย์ในสังคม เช่น วรรณกรรม นาฏกรรม ดนตรี 

สถาปัตยกรรม การเขียนและวาดภาพ การละเล่น โดยกิจกรรมนนัทนาการเพื่อการบนัเทิงและการ

พกัผอ่นใจอยา่งมีคุณภาพนั้น ตอ้งไม่เป็นการทาํให้เส่ือมเสียศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ไม่ผิดศีลธรรม 

ผดิกฎหมาย ไม่เป็นการเอารัดเอาเปรียบ กดข่ีข่มเหงหรือละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนในกลุ่มอ่ืนๆ 

(สญัญา สญัญาววิฒัน์, 2532: 123; คณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการสังคมแห่งชาติ, 2545: 4) 

3) การปกครอง 

สังคมจะดาํรงอยู่ไดย้่อมตอ้งอาศยัความร่วมมือร่วมใจจากสมาชิกทั้งมวลของสังคม

ในการแกปั้ญหาต่างๆ ความร่วมมือของสมาชิกอาจจะเกิดข้ึนโดยสมคัรใจในกรณีที่ประโยชน์ของ

ส่วนร่วมกบัของส่วนตวันั้นเป็นอนัเดียวกนั แต่ในกรณีที่ประโยชน์ของส่วนร่วมข้ึนอยู่กับการ

เสียสละประโยชน์ส่วนตวัของบุคคล จาํตอ้งมีการใชอ้าํนาจบงัคบั เพราะฉะนั้น สังคมจึงตอ้งมีการ

ปกครองเพื่อใหผู้ป้กครอง ทาํหนา้ท่ีดงัน้ี (ยุทธ ศกัด์ิเดชยนต,์ 2541 อา้งถึงใน สยาม ดาํปรีดา, 2547: 

3-4) 

(1) การกาํหนดเป้าหมายสังคม 

(2) การระดมและจดัสรรทรัพยากรของสังคม  

(3) กระจายทรัพยากรแก่สมาชิกของสังคมอยา่งเสมอภาค 

(4) รักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ควบคุมสังคมดว้ยกฎ/ระเบียบต่างๆ  

ความมัน่คงทางการเมือง คือการทาํให้มีความสุขความสงบเรียบร้อยของสังคมไดแ้ก่ 

การรับรองและดูแลรักษาทรัพยากรส่วนรวม เพือ่ให้มีการแบ่งปันทรัพยากรส่วนรวมให้มีการใช้

ประโยชน์อย่างอุดมสมบูรณ์ไม่มีการใชอ้ยา่งทิ้งขวาง ซ่ึงเรียกวา่การมีทรัพยากรส่วนรวมไวกิ้นไว้

ใชอ้ยา่งพอเพียง ไม่ขาดตกบกพร่อง (สมพจน์ กรรณนุช, 2551: 99) ผูป้กครองบา้นเมือง ตอ้งละเวน้

อคติ มีธรรมาภิบาล มีความยุติธรรม และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็น ร่วมกนัแก้ไขปัญหา และกระจายโอกาสในการใช้ทรัพยากร ลดความไม่เท่าเทียมกนัใน

สังคม ส่วนสมาชิกท่ีดีของสังคม จะตอ้งมีหลกัประพฤติ พรหมวิหาร 4 มีความพึ่งตนเองได ้อยูร่่วม

ในหมู่ดว้ยดี รู้จกัหลกัอธิปไตย และมีส่วนในการปกครอง (ปรีชา เป่ียมพงศส์านต,์ 2538 :103; พระ

ธรรมปิฎก, 2548: 19) 

4) การศึกษาและเทคโนโลย ีเป็นความจาํเป็นพื้นฐานของสังคมที่จะทาํให้คนมีความรู้

เพือ่ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อตนเองและสงัคม 
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(1) การศึกษา คือ การเรียนรู้ ไม่ใช่เพียงการไปโรงเรียน แต่หมายถึงกระบวนการ

แสวงหาความรู้ ทุกแห่งที่เป็นความรู้ กบัทุกคนที่เป็นผูรู้้ และร่วมกนัรังสรรคค์วามรู้ใหม่อย่างไม่

ส้ินสุด (เสรี พงศพ์ิศ, 2546: 1) หรือสิกขาในธรรมะ แปลวา่ การ อบรมขดัเกลา กาย จิต ปัญญา ให้

เจริญงอกงาม ซ่ึงมีคุณค่าสําคญัต่อชีวิตมนุษยม์าก ไดแ้ก่ ทาํให้คนเป็นมนุษย ์(จิตใจสูง) ทาํให้คนมี

คุณภาพ ทาํให้มีอาชีพเล้ียงตวั ทาํให้บรรลุนิพพาน ทาํให้จิตสงบน่ิง ทาํให้เกิดปัญญา ทาํให้เกิด

ความชาํนาญ เป็นตน้ โดย การอบรมพฒันาทางกาย หมายถึงการพฒันาการกระทาํให้ทาํแต่ส่ิงดีงาม 

เป็นประโยชน์ตน และประโยชน์ต่อส่วนรวม พูดแต่ส่ิงทีดี่งาม มีระเบียบวินัยในการประพฤติ

ปฏิบติัเร่ืองต่างๆ (สญัญา สญัญาววิฒัน์, 2547: 181) 

การศึกษา เป้าหมายสูงสุดในการอบรมสั่งสอน/ถ่ายทอดวฒันธรรมของสังคมจาก

คนรุ่นหน่ึงไปอีกรุ่นหน่ึง คือตอ้งพฒันาให้คนเป็น “คนมีคุณธรรม” เป็นคนดี คิดดี และประพฤติดี 

ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้นในสังคม เป็นคนใฝ่รู้อยูเ่สมอ รู้จกัตนเอง เสียสละเพือ่ส่วนรวม และมี

ศีลธรรม พร้อมกบัเป็น “คนมีคุณภาพ” คือมีความรู้ทกัษะที่จาํเป็น ในด้านวิชาชีพ และวิชาที่จะ

สามารถดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชนไดโ้ดยไม่ละทิ้งการช่วยเหลือผูอ่ื้น และสังคมให้อยูร่อดดว้ย 

ยงัครอบคลุมถึงความรู้ ทกัษะที่จาํเป็นต่อการใช้ชีวิต และความรู้เกี่ยวกบัสถานการณ์โลกดงันั้น 

กระบวนการเรียนรู้เพื่อนาํไปสู่สังคมที่มีการพฒันาอยา่งย ัง่ยืน จาํเป็นตอ้งมีสาระเน้ือหาที่เหมาะสม 

และมีความต่อเน่ืองตลอดชีวติ คนพฒันาจะตอ้งมีทั้งคุณภาพและคุณธรรม เพราะหากมุ่งแต่คุณภาพ

อย่างเดียว จะทาํให้เป็นคนเห็นแก่ตวั ไม่เผือ่แผ่ผูอื้่น ทาํให้เกิดปัญหาสังคมตามมา สังคมจะไม่มี

ความมัน่คงและไม่มีความสุข (สญัญา สญัญาววิฒัน์, 2547: 124-125; อรไพ หรคุณารักษ,์ 2550: 5) 

(2) เทคโนโลย ีการพฒันาเทคโนโลยท่ีีดีนั้น ควรเป็นเคร่ืองมือที่ไม่ขดัแยง้กบัระบบ

การดาํรงอยูข่องมนุษย ์ธรรมชาติ และสังคม ส่วนการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีก็ควรเป็นไปเพือ่

ประโยชน์ตน และผูอ่ื้น โดยไม่เบียดเบียนตนและผูอ่ื้น 

แนวทางการพฒันาท่ีย ัง่ยนื จะตอ้งใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสม ส่งเสริมการใชแ้รงงาน 

นอกจากนั้นแลว้ เทคโนโลยีตอ้งเป็นเทคโนโลยีท่ีสะอาด (Clean Technology) กระบวนการผลิต

ต่างๆ จะตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มลอ้มมากนกั เพราะมีแนวคิดประหยดัทรัพยากร 

และลดของเสีย/สารพิษที่ปล่อยสู่ส่ิงแวดลอ้มโดยมีหลกัการเทคโนโลยีมีไวเ้พื่อรับใชว้ิถีการพฒันา 

มากกวา่มีไวเ้พื่อกาํหนดรูปแบบการพฒันา โดยหลกัการของเทคโนโลยีท่ีสะอาด คือ การปรับปรุง

หรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต/ผลิตภณัฑ์ การใชซ้ํ้ าหรือการนาํกลบัมาใช้ใหม่ เพือ่ให้การใช้

วตัถุดิบ พลงังาน และทรัพยากรธรรมชาติ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยให้มีของเสียเกิดข้ึนนอ้ย

ที่สุด หรือไม่มีเลย จึงเป็นการลดมลพิษที่แหล่งกาํเนิด ทั้งน้ีรวมถึงการเปล่ียนแปลงวตัถุดิบ การใช้

ซํ้ าและการนาํกลบัมาใชใ้หม่ ซ่ึงจะช่วยอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและลดตน้ทุนการผลิตไปพร้อมกนั ซ่ึงมี
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หลกัการกบัการผลิตที่สะอาด (Cleaner Production) การป้องกนัมลพิษ (Pollution Prevention: P2) 

การลดของเสียให้น้อยที่สุด (Waste Minimization) หรือการผลิตเพือ่รักษาส่ิงแวดลอ้ม (Green 

Productivity) (ปรีชา เป่ียมพงศส์านต,์ 2538: 148; 2541: 101-107; กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2550: 

2-1)  

แนวคิดของคานธี (อา้งถึงในปรีชา เป่ียมพงศ์สานต,์ 2541: 99-100) เทคโนโลยี

จะตอ้งสอดคลอ้งกบัแบบจาํลองของสังคมใหม่ ซ่ึงมีหลกัปรัชญาท่ีเนน้ ความสุขสมบูรณ์ของคนทุก

คน (คานธีใชค้าํวา่ “สรรโวทยั”) นัน่คือ เทคโนโลยจีะตอ้งมีคุณสมบติัต่อไปน้ี 

1) เทคโนโลยีจะตอ้งไม่ถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือเพือ่แสวงหาผลประโยชน์ของคนกลุ่ม

นอ้ยท่ามกลางการขดูรีดแรงงานมวลชน 

2) เทคโนโลยีตอ้งสนบัสนุนการทาํงาน เพราะ “งาน” เป็นส่ิงสําคญัท่ีช่วยให้ผูค้น

หลุดพน้จากความยากจนและมีความเจริญทางจิตใจได ้

3) เทคโนโลยีตอ้งส่งเสริมการกระจายรายได ้และกระจายความเจริญไปยงัทอ้งถ่ิน 

นัน่คือตอ้งมีขนาดเลก็ดว้ย 

4) เทคโนโลยีต้องสอดคล้องกับหลกั “พึ่งตนเอง” บนพื้นฐานของการทาํงาน

ร่วมกนัของมวลชน 

 

4.1.3.3 ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มกายภาพและชีวภาพ (Physical and Biological Resources) 

ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึงส่ิงต่างๆ ที่เกิดข้ึนโดยธรรมชาติ และให้ประโยชน์ต่อ

มนุษยไ์ม่ทางใดก็ทางหน่ึง (เกษม จนัทร์แกว้, 2551: 9) ตามความหมายของธรรมชาตินั้น ทรัพยากร 

ธรรมชาติเป็นมิติหน่ึงของส่ิงแวดล้อม หรือส่ิงแวดล้อมที่แสดงบทบาทหน้าที่ให้ประโยชน์ต่อ

มนุษย/์ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดจะตอ้งเป็นส่ิงแวดลอ้มทั้งนั้น  ในทางปฏิบติันั้นทรัพยากรกบั

ส่ิงแวดลอ้มจะเป็นท่ีเขา้ใจวา่เป็นคาํท่ีใชเ้หมือนๆ กนั หรือใชแ้ทนกนัได ้

ทรัพยากรธรรมชาติมีบทบาทต่อมนุษยใ์นการเอ้ือให้ปัจจยัดา้นอาหาร ที่อยู่อาศยั ยา

รักษาโรค เคร่ืองนุ่งห่ม ให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้พลังงาน และให้ความ

สะดวกสบาย ทรัพยากรธรรมชาติจะเป็นส่ิงสาํคญั และเป็นพื้นฐานต่อส่ิงแวดลอ้มวา่จะอยูใ่นสมดุล

หรือไม่นั้น ทรัพยากรจะเป็นตวักาํหนดบทบาททั้งระบบนิเวศ/ส่ิงแวดลอ้ม  

สามารถแบ่งไดเ้ป็นสองประเภทในที่น้ี คือ 1) ทรัพยากรกายภาพ เป็นทรัพยากรหลกั

ทีจ่าํเป็นและสําคญัต่อมนุษย ์ไดแ้ก่ อากาศ นํ้ า ดิน หินแร่ ความสั่นสะเทือน คุณภาพอากาศ เสียง 

และความร้อน หรือ ดิน นํ้า ลม ไฟ ขยายความไดคื้อ ทรัพยากรดิน ทรัพยากรนํ้ า อากาศ บรรยากาศ 

ภูมิอากาศ ทรัพยากรผลิตพลงังาน ตามลาํดบั (นงนภสั คู่วรัญ�ู เที่ยงกมล, 2551: 33) 2) ทรัพยากร
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ชีวภาพ เป็นกลุ่มทรัพยากรหลกัทางชีวภาพ/ส่ิงมีชีวิต ไดแ้ก่ ป่าไม ้สัตวป่์า สัตวน์ํ้ า พืชบก และพืช

นํ้า เหล่าน้ีเป็นมิติทรัพยากรพื้นฐานในการดาํรงชีวิตของมนุษยคื์อปัจจยัส่ี และยงัเป็นทรัพยากรที่มี

บทบาททีส่ําคญัในการควบคุมระบบส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเป็นตวัฟ้ืนฟูความเส่ือมโทรม

ของระบบส่ิงแวดลอ้มอีกดว้ย (เกษม จนัทร์แกว้, 2551: 10-11) 

ชชัพล ทรงสุนทรวงศ ์(2550: 53-54) กล่าววา่ ส่ิงแวดลอ้มแต่ละชนิดมีเอกลกัษณ์และ

สมบติัที่แตกต่างกนัไป จึงมีความยากง่ายในการดูแลรักษาและการจดัการที่แตกต่างกนั จาํเป็นตอ้ง

อาศยัหลกัการผสมผสานและการสร้างกลไกที่ดี จึงจะทาํให้การจดัการทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มแต่ละ

ชนิด บรรลุเป้าหมายสู่จุดความย ัง่ยืน (Sustainability Point)ได ้ความสัมพนัธ์ในการทาํงานของ

ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มมกัพบว่าพื้นที่หน่ึงๆ จะประกอบดว้ยสังคมของส่ิงมีชีวิตกบัส่ิงแวดลอ้มทาํ

หน้าทีร่่วมกนั ในแต่ละระบบจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ แต่ละองค์ประกอบจะมี

บทบาทและหนา้ที่แตกต่างกนัไปตามคุณสมบติัเฉพาะ นอกจากน้ีภายในระบบนิเวศหน่ึงๆ ยงัอาจ

ประกอบไปดว้ยระบบยอ่ยอีกหลายระบบ (มีปฏิสมัพนัธ์กนั มีการแลกเปล่ียน จนกลายเป็นเครือข่าย 

ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดพลงังาน สารอาหาร หรือแมแ้ต่การไหลเวียนของสสารต่างๆ ในระบบ

นิเวศ) แต่ละส่ิงมีชีวิตที่อยู่ในระบบนิเวศนั้นจะมีบทบาทภาระและการไดรั้บพลงังาน แบ่งเป็น 3 

ประเภทไดแ้ก่ ผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค และผูย้อ่ยสลาย  

กระบวนการหน่ึงที่สัมพนัธ์กับโครงสร้างของระบบนิเวศ และเป็นเป้าหมายของ

การศึกษาก็คือ การหมุนเวียนสสารและการถ่ายทอดพลงังาน ซ่ึงเป็นส่ิงที่ช่วยทาํให้ระบบยงัคงอยู่

ไดป้กติ ซ่ึงสสารและพลงังานก็คือ ทรัพยากรของระบบนิเวศนั้นๆ อนัก่อให้เกิดประโยชน์ในดา้น

ของการรักษาสมดุลธรรมชาติ ความรู้ทางนิเวศวิทยาสามารถนาํมาสังเคราะห์ใช้กบัการจดัการ

ทรัพยากรในสังคมมนุษย ์อนัมีจุดมุ่งหมายไปสู่ความย ัง่ยืน (Sustained Yield) (ชชัพล ทรงสุนทร

วงศ,์ 2550: 64) 

หลกัการการหมุนเวียนการใชท้รัพยากร มีทีม่าจากแนวคิดระบบนิเวศตามธรรมชาติ 

ที่มีผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค และผูย้่อยสลาย เป็นการนาํทรัพยากรที่มีอยู่ภายในอาณาบริเวณตน ใช้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เหลือขยะ/ของเสียให้น้อยที่สุด หรือที่เรียกว่า Zero Waste หลกัการ

หมุนเวียนการใช้ทรัพยากร เป็นที่รู้จกัแพร่หลายในการนาํมาใช้ในนิคมอุตสาหกรรม Industrial 

Ecosystem คือ ระบบที่มีการใชพ้ลงังานและวตัถุดิบต่างๆ อยา่งสมดุลและเหมาะสมก่อให้เกิดของ

เสียน้อยที่สุด และสารที่ออกจากกระบวนการหน่ึงจะสามารถถูกใช้เป็นวตัถุดิบของกระบวนการ

อื่นๆ ได ้ประโยชน์ของหลกัจดัการส่ิงแวดลอ้ม ทั้งดา้นวตัถุดิบ พลงังาน นํ้ าและของเสีย รวมทั้ง

ยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบข้าง มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ลดการใช้ทรัพยากร ลดมลพิษ 
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ยกระดบัคุณภาพส่ิงแวดล้อม 2) ลดการสร้างผลกระทบต่อชุมชน 3) เพิ่มความสําเร็จทางธุรกิจ 

(วสิาขา ภู่จินดา, 2555: 16-17) สามารถนาํมาประยกุตก์บัการจดัการส่ิงแวดลอ้มในชุมชนได ้

การใช้ทรัพยากรให้เกิดความย ัง่ยืน ไม่ว่าจะเป็น ดิน ป่าไม ้นํ้ า พลงังาน พรรณพืช 

และชีวติสัตว ์ควรจะตอ้งถูกนาํไปใชใ้นกระบวนการพฒันาอยา่งมีเหตุผล การใชท้รัพยากรน้ีจะตอ้ง

อยูบ่นพื้นฐานของแรงงาน และความสามารถของคนทอ้งถ่ินเอง โดยให้มีการสอดคลอ้งกบัค่านิยม

และวฒันธรรมพื้นบา้น รวมทั้งจะตอ้งให้ผลประโยชน์อนัสูงสุดแก่ผูค้นส่วนใหญ่ของสังคม และ

ขอ้สาํคญัที่สุด คือ จะตอ้งไม่ทาํลายลา้งฐานทรัพยากรอนัเป็นเง่ือนไขสําหรับการพฒันาที่ย ัง่ยืน อีก

ทั้งการนาํทรัพยากรมาเป็นปัจจยัการผลิต ควรคาํนึงถึงผลกระทบ/ของเสีย/มลภาวะที่จะปล่อย

ออกมาสู่ส่ิงแวดลอ้ม โดยใหมี้นอ้ยท่ีสุดอีกดว้ย  

ดา้นพลงังาน การจะบรรลุการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนไดน้ั้น ตอ้งมีพลงังานที่สามารถใชไ้ด้

อย่างย ัง่ยืนไดอ้ย่างแทจ้ริง รากฐานสําคญันาํแนวคิดส่ิงแวดลอ้มศึกษามาเป็นกลยุทธ์เผยแพร่ให้

ประชากรโลกมีทศันคติ ความตระหนกั และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลงังานที่มีอยูจ่าํกดั พร้อม

ทั้งร่วมกนัแสวงหาพลงังานทีย่ ัง่ยืนมาทดแทนพลงังานส้ินเปลือง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งพลงังานนํ้ ามนั

ท่ีกาํลงัจะหมดไปในไม่เกินศตวรรษท่ี 22 น้ี (นงนภสั คู่วรัญ�ู เทีย่งกมล, 2551: 97) 

4.1.3.4 ระบบนิเวศองคร์วม (Ecological System) 

การแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมเร่ิมแรกที่ความคิดและจิตใจมนุษย์ ดงันั้นจึงต้องเร่ิม

แก้ไขทีต่วัมนุษย์เช่นกนั แนวความคิด ระบบนิเวศวิทยา เป็นวิธีคิดแบบองค์รวม (Holistic) มี

แนวคิดหลกัทีว่า่มนุษยจ์ะตอ้งดาํเนินชีวติอยา่งสอดคลอ้งกลมกลืนและเก้ือกูลต่อธรรมชาติ มีระบบ

การผลิตและการบริโภคภายใตร้ะบบเศรษฐกิจแบบมีความสมดุลทางส่ิงแวดล้อม (Steady-state 

Economy) นบัเป็นจริยธรรมในการพฒันา (ปรีชา เป่ียมพงศส์านต ์กาญจนา แกว้เทพ และกนกศกัด์ิ 

แกว้เทพ, 2543: 135) 

หน่ึงในแนวคิด “ความย ัง่ยืนยาวนาน” ที่มีประวติัศาสตร์ทีย่าวไกลหลายพนัปี อาจ

เรียกได้ว่า ความใฝ่ฝันของมนุษยชาติผูกพนัอยู่กบัแนวคิดน้ีมาตลอด จุดเร่ิมตน้สําคญัเห็นจะเป็น

เร่ืองในเทพนิยายกรีก ซ่ึงกล่าวถึง “เทพธิดาแห่งพิภพ” (ช่ือ GAIA) เทพธิดาองคน้ี์เป็นสัญลกัษณ์

ของความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติท่ีเพิ่มพูนตลอดเวลา เธอทาํหนา้ท่ีเล้ียงดูและเอาใจใส่ส่ิงมีชีวิต

ทั้งหมดบนพื้นพิภพน้ี ทุกส่ิงทุกอย่างมีตน้กาํเนิดจากเธอและเดินกลบัไปหาเธอเมื่อชีวิตส้ินสุดลง 

ปัจจุบนั นิยายเทพธิดาแห่งพิภพไดมี้บทบาทสําคญัในทฤษฎีนิเวศวิทยาสมยัใหม่ ที่รู้จกักนัในช่ือ 

The GAIA Hypothesis ของ Lovelock (1979) ทฤษฎีกายา หรือ โลกธรรมชาติคือชีวิต มองโลกแบบ

องคร์วม พิภพของเราคือส่ิงมีชีวติ ถูกสร้างข้ึนมาโดยอินทรียต่์างๆ ทีมี่ชีวิต และดาํรงอยูไ่ดเ้พราะส่ิง

เหล่าน้ี และเห็นว่า ส่ิงมีชีวิตและส่ิงแวดล้อมนั้นเป็นส่วนหน่ึงของกันและกัน และเป็นส่วนที่
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ก่อให้เกิดระบบกลไกการควบคุมตวัเอง (Self-Regulating System) โดยใช้หลกัการความเป็นไซ

เบอร์เนติก (Cybernetic)  หมายถึง ระบบไซเบอร์เนติกเป็นระบบที่มีการจดัองค์กรเป็นเครือข่าย

ขอ้มูล ซ่ึงเช่ือมโยงประกอบส่วนต่างๆ เขา้ไวด้้วยกนั เครือข่ายขอ้มูลน้ีทาํให้ระบบสามารถปรับ

องค์กรหรือมีความสามารถควบคุมด้วยตนเอง (Self-Regulation) (ปรีชา เป่ียมพงศ์สานต์, 2541: 

135-136; ณฐัฬส วงัวญิ�ู, 2546: 26) 

Lovelock ตอ้งการบอกเราวา่ มนุษยเ์องก็เป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ เป็นองคป์ระกอบ

ทางชีวติท่ีสาํคญัส่วนหน่ึง ซ่ึงมีหนา้ท่ีสร้างความสมดุลใหแ้ก่ธรรมชาติมองจากแง่น้ีแลว้ ความย ัง่ยืน

ยาวนานก็คือ การยึดมัน่ใน “กฎของธรรมชาติ” หรือยึดถือในส่ิงท่ีเราเรียกวา่ กระบวนการพื้นฐาน

ทางส่ิงแวดล้อม ดงันั้นมนุษยจ์ะเขา้ใจ เคารพ กฎของนิเวศวิทยา และตอ้งพฒันาอุดมการณ์และ

จิตสํานึกใหม่บนฐานรากของความต้องการที่จะมีชีวิตอยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติอีกด้วย 

(ปรีชา เป่ียมพงศส์านต,์ 2541: 135-136) 

จิรากรณ์ คชเสนี และนนัทนา คชเสนี (2552: 352) กล่าววา่ ในธรรมชาติ ระบบนิเวศ

จะอยูใ่นภาวะสมดุล กล่าวคือ ส่ิงต่างๆ ที่อยูใ่นระบบนิเวศนั้นจะควบคุมตวัเอง (Self Regulation) 

และรักษาสภาพตวัเองได ้ (Self Maintenance) การท่ีระบบนิเวศสามารถคงสภาพสมดุลตามธรรมชาติ 

เพราะตวัควบคุมองค์ประกอบภายในระบบจะพยายามต่อตา้นและปรับปรุงให้เกิดสภาพดงักล่าว

ตลอดเวลา ซ่ึงเรียกการต่อตา้นและปรับปรุงน้ี วา่ การคงสภาพ หรือ Homeostasis ทาํให้ระบบนิเวศ

หน่ึงๆ ไม่มีประชากรหรือส่ิงมีชีวิตมากเกินสมรรถนะการยอมมีได ้ (Carrying Capacity) ทั้งน้ีเป็น

เพราะวา่มี ปัจจยัจาํกดั (Limiting Factor) ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบที่มีน้อยหรือมากเกินไป ในทาํนอง

เดียวกนัอาจมีปัจจยัชดเชย (Compensation Factor) ภายในระบบช่วยให้ส่ิงแวดลอ้มหน่ึงที่มีนอ้ย

หรือมากเกินไปถูกจาํกดั โดยปัจจยัอ่ืนๆ ทาํให้ปัจจยัจาํกดัไม่เกิดผลได ้เช่น กรณีก๊าซพิษปนเป้ือน

ในอากาศ แต่ก็มีฝนที่จะช่วยให้ความเป็นพิษสลายตวัไปได ้ ทาํใหร้ะบบนิเวศอยูไ่ดอ้ยา่งสมบูรณ์

และมีประสิทธิภาพ โดยธรรมชาติแลว้ ภายในระบบนิเวศหน่ึงๆ จะมีปัจจยัการชดเชยซ่ึงกนัและกนั 

แนวคิดของทางนิเวศเศรษฐศาสตร์ ในการสร้างวิถีการผลิตแนวนิเวศ หรือระบบ

เศรษฐกิจแนวน้ี มีความหมายวา่เราจะตอ้งดาํเนินการปรับเปล่ียนทางดา้นความคิด และการกระทาํ

ของเราเก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจให้สอดคลอ้งกบัหลกันิเวศวิทยา มีหลกัการที่สําคญั 2 เร่ืองคือ ความ

เจริญเติบโตทางดา้นคุณภาพ และ เสถียรภาพ และความย ัง่ยืนทางนิเวศ ในที่น้ีหมายถึงการรักษา

ระบบนิเวศใหอ้ยูใ่นสภาพที่คงทน ต่อการรบกวนจากภายนอกอยา่งยาวนาน นั้นยอ่มหมายความวา่

ในการจดัการระบบเศรษฐกิจจะตอ้งเน้นการใชท้รัพยากรและส่ิงแวดลอ้มอยา่งระมดัระวงั ถา้เป็น

เช่นน้ีได ้ระบบนิเวศก็จะสามารถรองรับระบบเศรษฐกิจไดอ้ยา่งยาวนาน โดยไม่เกิดภาวะของความ
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ไร้เสถียรภาพ เพื่อบรรลุเป้ าหมายความยั่งยืนทางนิเวศจะต้องดําเนินการจัดการปัญหา 5 ข้อดังนี้ 

(ปรีชา เป่ี ยมพงศ์สานต์, 2543: 149-152) 

1) ต้องดูแลให้ระบบนิเวศอยู่ในภาวะดุลยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องให้

ความสําคัญสูงแก่การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ  

2) ไม่ควรเพิ่มความยุ่งเหยิง (Entropy) ให้แก่สิ่งแวดล้อม 

3) ต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

4) ลดการปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม 

5) ควรหลีกเล่ียงการทําลายสิ่งแวดล้อม แบบหวนกลับคืนสภาพเดิมไม่ได้ 

สังคมมนุษย์มักเน้นการนําพลังงานท่ีหาได้ไปใช้เพื่อการสร้างผลผลิต จนลืมไปว่านอกจาก

ปัจจัยส่ีเพื่อการดํารงชีพแล้ว ยังจําเป็นต้องมีอากาศท่ีสะอาดปราศจากมลพิษ นํ้าท่ีมีคุณภาพ โลก

จําเป็นต้องมีสัดส่วนของพื้นท่ีสมดุลกันระหว่างการทําหน้าท่ีสร้างผลผลิต และการรักษาสภาวะ

ปกติ ดังนั้นการออกแบบสังคมโลกท่ียั่งยืน ควรคํานึงถึงถึงความสมดุลของความสัมพันธ์ของ

สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม กล่าวได้ว่าคือการทําให้ระบบนิเวศไม่ขาดสมดุล โดยทฤษฎีของนิเวศวิทยา

สามารถชี้ให้เห็นได้ว่า ระบบนิเวศจะอยู่ในภาวะสมดุลได้ จะต้องมีปริมาณขององค์ประกอบครบ

และได้สัดส่วนซ่ึงกันและกัน โดยท่ีแต่ละองค์ประกอบจะต้องทําหน้าท่ีตามปกติ ปัญหาสิ่งแวดล้อม

ท่ีจะส่งผลให้ระบบนิเวศขาดความสมดุล เช่น การตัดไม้ทําลายป่ า จะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ

ป่ า ดิน และนํ้า จะทําให้เกิดปัญหาอ่ืนตามมา เช่นฝนแล้ว หรือนํ้าท่วมขึ้น (ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์, 

2550: 64-66) 

การสร้างรูปแบบสังคมอุดมสุขท่ียั่งยืน รายละเอียดในแต่ละองค์ประกอบสามารถสรุ ป

ลักษณะของสังคมอุดมสุขท่ียั่งยืน ได้ดังภาพท่ี 4.2 
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คือปัจจยัท่ีส่งเสริมต่อการ 

พฒันาคุณภาพชีวติมนุษย ์ทั้งในแง่

ทรัพยากรพ้ืนฐานการผลิต และปัจจยั

แวดลอ้มของมนุษย ์การพฒันาท่ีดีคือ

ทรัพยากรต่างๆ จะมีความอุดมสมบรูณ์ 

มีการเพ่ิมพนู และไม่เส่ือมโทรม   

เป็นปัจจยัภายนอกท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวติมนุษย ์

การพฒันาท่ีดีควรคาํนึงถึงการมอบความสุข

สมบูรณ์ อยูดี่กินดี ตอบสนองปัจจยัพ้ืนฐานใน

การดาํรงชีวติครบถว้น และเพียงพอ สร้างระบบ

เศรษฐกิจ สังคมเขม้แขง็ พ่ึงตนเอง และมอบ

สิทธิและประโยชนท่ี์มนุษยค์วรไดรั้บ เช่น 

    การศึกษา เทคโนโลย ีนนัทนาการ 

    เป็นตน้  

เป็นปัจจยัภายในของมนุษยท่ี์แสดง

ออกมาในรูปของผลสุขภาพ โดย

ไดรั้บอิทธิพลจากปัจจยัภายนอก

รอบตวัมนุษย ์ซ่ึงการพฒันาท่ีดีจะ

ส่งเสริมใหม้นุษยมี์สุขภาวะองคร์วม

ท่ีดี ทั้งกาย ใจ 

   เป็นสภาพส่ิงแวดลอ้มโดยรวม 

   เปรียบเสมือนบา้นท่ีอยูอ่าศยั 

      ของมนุษย ์ ระบบนิเวศมีความสมดุล 

มัน่คง ไม่เส่ือมโทรม คือการดาํเนิน

กิจกรรมของชุมชนไม่รบกวนกลไกการ

ควบคุมตวัเองของระบบนิเวศ จึงมีความ

เสถียร ย ัง่ยนื ยอ่มส่งผลใหเ้กิดความสุข

สมบรูณ์แก่มนุษยไ์ด ้

 

 

 

  

 
 

 

 

 

ภาพที ่4.2 รูปแบบสังคมอุดมสุขท่ีย ัง่ยนื 

  

  

สงัคมอุดมสุขท่ี

ย ัง่ยนื 

สุขภาพ/

อนามยัของ

มนุษย ์

สวสัดิการ

ของมนุษย ์

ทรัพยากร

ส่ิงแวดลอ้ม

ทางกายภาพ 

ชีวภาพ 

ระบบนิเวศ

องคร์วม 
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4.2 การพฒันาเกณฑ์ช้ีวดัสังคมอดุมสุขที่ยั่งยนื 

 

4.2.1 แนวคดิต่างๆทีใ่ช้ในการจัดทาํเกณฑ์ช้ีวดัสังคมอุดมสุขทีย่ัง่ยนื 

จากการทบทวนวรรณกรรมเพือ่สร้างรูปแบบสังคมอุดมสุขที่ย ัง่ยืน ผูศึ้กษาได้รวบรวม

แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาที่ย ัง่ยืนจากนกัวิชาการและองคก์รอ่ืนๆ ทั้งหมด 8 แนวคิด ไดแ้ก่  การ

พฒันาท่ีย ัง่ยืน (ปรีชา เป่ียมพงศส์านต,์ 2538) การพฒันาท่ีย ัง่ยืน (ป.อ. ปยุตโต, 2539) การพฒันาท่ี

ย ัง่ยืน (ประยูร ธัมมจิตโต, 2540) การพฒันาซ่ึงกาํหนดทิศทางไวที้่ความอยูดี่มีสุข (ประเวศ วะสี, 

2547) ตวัแบบการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (สญัญา สญัญาววิฒัน์, 2547) เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ (ป.อ. ปยุตโต, 

2548) ความย ัง่ยนื (ชชัพล ทรงสุนทรวงศ,์ 2550) ดชันีช้ีวดัความอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนัในสังคมไทย 

(สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550) ซ่ึงไดเ้สนอองคป์ระกอบ

เกี่ยวกบัเป้าหมายการพฒันาสู่ความย ัง่ยืน ต่างๆกนั ข้ึนอยู่กบัว่าเน้นมิติใดของสังคมเป็นสําคญั ผู ้

ศึกษารวบรวมมานาํเสนอผา่นมุมมองประเด็นรายละเอียด 4 ดา้น จากกรอบสังคมอุดมสุขที่ย ัง่ยืน 

เพือ่แสดงความสอดคลอ้ง หรือความครอบคลุมของกรอบสังคมอุดมสุขที่ไดส้ร้างข้ึน และเป็นการ

นาํประเด็นสําคญัของแต่ละแนวคิดเพื่อใช้ประกอบการสร้างเกณฑ์ช้ีวดัสังคมอุดมสุข ดงัตารางที ่

4.2 
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ตารางที ่4.2 Matrix แสดงองคป์ระกอบการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของแนวคิดต่างๆ ภายใตก้รอบแนวคิดสังคมอุดมสุขท่ีย ัง่ยนื 

 

แนวคดิ 

องค์ประกอบสังคมอุดมสุขที่ยัง่ยนื 

สุขภาพ/อนามยัของมนุษย์ สวสัดิการของมนุษย์ 
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

ส่ิงแวดล้อม 
ระบบนิเวศโดยรวม 

การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

(ปรีชา เป่ียมพงศส์านต,์ 

2538 :48, 71, 91-92, 95, 

103, 146; 2543:149-152) 

 

-สังคมยัง่ยนื เนน้เร่ืองการส่งเสริมความสุขสมบูรณ์มวลชนส่วนใหญ่ 

คือ การรักษาคุณภาพชีวติใหมี้ระดบัสูงอยา่งยาวนาน 
-การใชท้รัพยากรแบบยัง่ยนื คือการ

จดัการเพื่อใหก้ารผลิตดาํเนินต่อไป

อยา่งสูงสุดโดยสอดคลอ้งกบัการ

อนุรักษป์ริมาณทรัพยากร 

-พลงังานแบบยัง่ยนื คือการเปล่ียน

มาใชพ้ลงังานท่ีไม่มีวนัหมด (92) 

-เกษตรธรรมชาติท่ีย ัง่ยนื 

ระบบนิเวศ คือระบบท่ีหล่อเล้ียง

มนุษย ์การรักษาธรรมชาติ คือ

การบาํรุงรักษาคุณภาพชีวติ 

-เสถียรภาพและความยัง่ยนืทาง

นิเวศ 

-การคุม้ครองทรัพยากรและ

อนุรักษค์วามหลากหลายทาง

ชีวภาพ 

 

-เศรษฐกิจยัง่ยนื คือเศรษฐกิจท่ี

คาํนึงถึงระบบนิเวศและโลก

ธรรมชาติ 

-มิติทางสังคมมีหลกัการท่ีสาํคญั 

4 ประการไดแ้ก่ 1.ความ

หลากหลายทางวฒันธรรม  

การพฒันาแบบยัง่ยนื 

สุขภาพอนามยั 

การพฒันา

เศรษฐกิจ สงัคม 

ส่ิงแวดลอ้ม 

ปรับปรุง รักษา 

ส่งเสริม สนบัสนุน 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) 

 

แนวคดิ 

องค์ประกอบสังคมอุดมสุขที่ยัง่ยนื 

สุขภาพ/อนามยัของมนุษย์ สวสัดิการของมนุษย์ 
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

ส่ิงแวดล้อม 
ระบบนิเวศโดยรวม 

การพฒันาท่ีย ัง่ยนื (พระ

ธรรมปิฏก (ป.อ. ปยตุ

โต), 2539 อา้งถึงใน 

สญัญา สญัญาววิฒัน์, 

2547: 165) 

การพฒันาท่ีย ัง่ยนืประกอบดว้ย 4 ปัจจยั/ระบบ  โดยปัจจยัทั้ง 4 เช่ือมโยงกนั 

1) ระบบมนุษย ์มนุษยเ์ป็น

ศูนยก์ลาง มีความตอ้งการ

ธรรมชาติ จึงตอ้งพฒันามนุษยใ์ห้

มีความตอ้งการประเภทฉนัทะ 

(ความตอ้งการท่ีดี พอดี) การ

พฒันาใหค้รบ 4 ดา้น คือ พฒันา

กาย พฤติกรรม จิต และปัญญา 

2) ระบบสังคม จะตอ้งทาํให้

สังคมเป็นกลุ่มคนท่ีมีระบบ 

ระเบียบยติุธรรม ส่งเสริมการทาํ

ดี เอ้ือต่อการทาํประโยชน์กนั

และกนั มีความมัน่คง มีสันติภาพ 

ไม่ทาํลายธรรมชาติ เก้ือหนุน

ธรรมชาติ 

 3) ระบบธรรมชาติ มนุษยเ์ป็นส่วน

หน่ึงของธรรมชาติ จึงควรมีชีวิต

สอดคลอ้งกบัธรรมชาติ พฒันา

อนุรักษธ์รรมชาติ ธรรมชาติก็จะ

เป็นแหล่งอาํนวยความงาม ความ

ร่ืนรมย ์ช่วยพฒันากาย จิตใจ และ

ปัญญาของมนุษย ์

 4)ระบบเทคโนโลย ีเป็นเคร่ืองขยายอินทรียม์นุษย ์เพ่ิมขีดความสามารถ บาํรุงบาํเรอความสุขสบายใหก้บั

มนุษย ์การพฒันาเทคโนโลยทีั้งผูผ้ลิตและผูใ้ช ้การใชต้อ้งมุ่งคุณค่าแท ้คือใชเ้ทคโนโลยอียา่งเตม็

ความสามารถของมนัในการพฒันามนุษย ์สังคม และธรรมชาติ 

การพฒันาท่ีย ัง่ยนื (พระเทพ

โสภณ / ประยรู ธมัมจิตโต, 

2540 อา้งถึงในสญัญา 

สญัญาววิฒัน์, 2547:164 ) 

การพฒันาท่ีย ัง่ยนื ตอ้งเป็น 1) สัมมาพฒันา คือ การพฒันาถูกทาง ถือเอามนุษยเ์ป็นศูนยก์ลาง แลว้เอาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยมีาเป็น

เคร่ืองมือช่วยพฒันาคน 

                                            2) สมพฒันา คือการพฒันาท่ีสมดุล ตอ้งมีความสมดุลใน 3 ส่วน คือ มนุษย ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ส่ิงแวดลอ้ม กล่าวคือตอ้งมีความสมดุลในแต่ละส่วน รวมทั้งสมดุลรวม 

ขอ้สาํคญั ท่านไดใ้หนิ้ยาม มนุษยส์มบูรณ์ ควรเป็นมนุษยท่ี์มีความรู้ทางโลก และทางธรรมควบคูก่นั โดยคาํวา่ “มี” ใหห้มายถึง การปฏิบติั

เป็นทั้งความรู้ทางโลก และทางธรรม 
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ตารางที่ 4.2 (ต่อ) 

 

แนวคิด 

องค์ประกอบสังคมอุดมสุขที่ยั่งยืน 

สุขภาพ/อนามัยของมนุษย์ สวัสดิการของมนุษย์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม 
ระบบนิเวศโดยรวม 

การพัฒนาซ่ึงกําหนด

ทิศทางไว้ท่ีความอยู่ดีมี

สุข (ประเวศ วะสี, 2547: 

169-170) 

ความสุขควรประกอบด้วยองค์ประกอบของความเป็นอยู่ท่ีดี 4 ประการคือ 

1)ความเป็ นอยู่ท่ีดีทางกาย  3)ความเป็ นอยู่ท่ีดีทางสังคม 

2)ความเป็ นอยู่ท่ีดีทางใจ 4)ความเป็ นอยู่ทีดีทางจิตวิญญาณ 

 
ดังนั้นความสุขหรือความเป็ นอยู่ท่ีดีเกิดขึ้นจากการพัฒนาทางกาย ใจ สังคมและจิตวิญญาณในลักษณะบูรณาการ 

 

  

 

 ความเป็ นอยู่ที�ดี 

ทางกาย 

ความเห็นใจ 

ทัศนะการมองโลก ทางจิตวิญญาณ ทางใจ 

ทางสังคม 
ผลประโยชน์ส่วนตัวน้อยลง สุขภาพใจที่ดี 

ความเครียดลดลง 

ร่างกาย เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม 

ความมีสติ 

ชุมชน ครอบครัว สันติสุขทางวัฒนธรรม+ทางสังคม 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) 

 

แนวคดิ 

องค์ประกอบสังคมอุดมสุขที่ยัง่ยนื 

สุขภาพ/อนามยัของมนุษย์ สวสัดิการของมนุษย์ 
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

ส่ิงแวดล้อม 
ระบบนิเวศโดยรวม 

ตวัแบบการพฒันาท่ี

ย ัง่ยนื (สญัญา สญัญา

ววิฒัน์, 2547:159-173) 

มีองคป์ระกอบปัจจยัเหตุท่ีก่อให้เกิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื และเป็นตวัช้ีวดัความยัง่ยนืของการพฒันา  4 ปัจจยั  และอีก 2 ตวั คือ 1)ความสมดุลของ

การพฒันาระหวา่งปัจจยัร่วม และ2)กระบวนการพฒันาแบบองคร์วมโดยมีคนเป็นศูนยก์ลาง องคป์ระกอบ2 ตวัน้ีนบัเป็นกระบวนการพฒันาท่ีจะ

ทาํใหก้ารพฒันาเกิดความยัง่ยนื 

1)คนพฒันา มีลกัษณะ เป็นคนมีความสุข มีคุณภาพ มีคุณธรรม และเป็นคนใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม 

 2)ชุมชนพฒันา (ความรวมถึงครอบครัว ชุมชน สังคม) มีลกัษณะคือ มีสันติภาพ เป็นชุมชนเรียนรู้ รู้จกั

จดัการตนเอง เป็นชุมชนมีจิตวิญญาณ และรักษาสมดุลของธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 4)เทคโนโลย ีเป็นเคร่ืองขยายอินทรียม์นุษย ์การใชต้อ้งมุ่งคุณค่าแท ้

คือเพื่อพฒันามนุษย ์สังคม และธรรมชาติ 

3)ส่ิงแวดลอ้มธรรมชาติท่ีสมดุล 

คือมีความหลากหลายทางชีวภาพ 

มีความหลากหลายทางส่ิงไม่มีชีวติ 

มีการพ่ึงพาระหวา่งกนั และมีชีวติ

ครบวงจร  

เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ 

(ประยทุธ ปยตฺุโต, 2548: 

33, 47-48, 56, 64, 66, 68, 

85, 88) 

การพฒันาท่ีย ัง่ยนืไดแ้ทจ้ริงเศรษฐกิจจะตอ้งเก้ือหนุนใหม้นุษย ์มีชีวติท่ีเป็นสุขดีงาม ท่ามกลางธรรมชาติ แวดลอ้มท่ีร่ืนรมยใ์นสังคมเกษมศานต ์

คือทางสายกลาง จุดท่ีคุณภาพชีวติ+ความพึงพอใจมาบรรจบกนั “การ

ไดรั้บความพึงพอใจดว้ยการตอบสนองความตอ้งการคุณภาพชีวติ”  

การบริโภค

 

 แบบพุทธคือ การใชสิ้นคา้ และบริการบาํบดัความตอ้งการ 

เพ่ือใหไ้ดรั้บความพึงพอใจโดยเกิดคุณภาพชีวติข้ึน  
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) 

 

แนวคดิ 

องค์ประกอบสังคมอุดมสุขที่ยัง่ยนื 

สุขภาพ/อนามยัของมนุษย์ สวสัดิการของมนุษย์ 
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

ส่ิงแวดล้อม 
ระบบนิเวศโดยรวม 

เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ 

(ต่อ) 
 

คือการมีสัมมาอาชีวะ  

การผลิต ผลิตเพ่ือสนองความตอ้งการ

โดยเก้ือหนุนการพฒันาชีวิต พฒันา

สังคม  

การจดัการสังคม บริหารสังคม จดัวาง

มาตรการใหสั้งคมอยูใ่นความไม่

ประมาท ป้องกนัความเส่ือม และ

สร้างสรรคค์วามเจริญ จดัสรรให้

ประชาชนมีการศึกษา ท่ีส่งเสริม 

ฉนัทะคือใฝ่สร้างสรรค ์

การศึกษา 

 

ฝึกศึกษา พฤติกรรมกาย 

วาจา ใจ มีคุณธรรม มีสมรรถภาพ มี

ความสุขสดช่ืนเขา้ใจความจริงของส่ิง

ต่างๆสามารถสร้างสรรค์

ศิลปวฒันธรรมและผลงานรังสรรค์

ทางปัญญาตลอดจนนาํชีวติจิตใจ

เขา้ถึงสันติสุขได ้

หลกัของพทุธศาสนา คือไม่

เบียดเบียนตนและผูอ่ื้น ใน

ความหมาย “ผูอ่ื้น” ก็คือ 

มนุษยอ่ื์น และสงัคม ระบบ

นิเวศ ส่ิงแวดลอ้ม โลก 

กล่าวคือ มนุษยต์อ้งเป็นส่วน

ร่วมท่ีดี ท่ีเก้ือกลูไม่ก่อความ

เสียหาย เส่ือมโทรมแก่ระบบ

ท่ีตนอาศยัอยูด่ว้ย 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) 

 

แนวคดิ 

องค์ประกอบสังคมอุดมสุขที่ยัง่ยนื 

สุขภาพ/อนามยัของมนุษย์ สวสัดิการของมนุษย์ 
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

ส่ิงแวดล้อม 
ระบบนิเวศโดยรวม 

เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ 

(ต่อ) 

 

การศึกษาและเทคโนโลยสัีมพนัธ์กนั 

การศึกษาทาํใหศ้กัยภาพมนุษยไ์ดรั้บ

การพฒันา และสร้างองคค์วามรู้ 

พฒันาสร้างเคร่ืองมือ (เทคโนโลย)ี 

เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพความสามารถของ

มนุษย ์ต่อไป 

  

 

1) การพฒันาเทคโนโลยท่ีีดี คือการสร้าง/พฒันาใหเ้กิดการประสาน เก้ือกลูกบัระบบมนุษย ์ธรรมชาติ 

สังคม ไม่ทาํลายคุณภาพ/สมดุลของ 3 ระบบน้ี 

2)การใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยเีป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและผูอ่ื้น โดยไม่เบียดเบียนตนและผูอ่ื้น 

ความย ัง่ยนื 

ชชัพล ทรงสุนทรวงศ,์ 

2550: 65, 97-98, 110-

113) 

ความยัง่ยนืมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการดาํรงชีวติอยูร่อด และความสมบูรณ์พูนสุขของมนุษยอ์ยา่งต่อเน่ือง แบ่งความยัง่ยนืออกไดเ้ป็น 3 ประการ คือความ

ยัง่ยนืทางเศรษฐกิจ ความยัง่ยนืทางสังคม และความยัง่ยนืทางนิเวศวทิยา 

ส่งเสริมใหป้ระชาชนอยูดี่กินดี มีท่ีอยู่

อาศยัถูกสุขลกัษณะ ปราศจากมลพิษ

และมลูฝอย วางแผนการจดัการการ

ใชป้ระโยชน์ท่ีดี แยกพ้ืนท่ีท่ีอยูอ่าศยั

ออกจากพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 

1)ทางเศรษฐกิจ ตอบสนองความ

ตอ้งการขั้นพ้ืนฐานของประชากร

ได ้ขจดัความยากจน เนน้กระจาย

โอกาสในการใชท้รัพยากร ลด

ความไม่เท่าเทียมกนัในสังคม 

3)เพื่อความยัง่ยนื ตอ้งเพ่ิมประสิทธิภาพการใชท้รัพยากร ชะลอการใช ้

และพฒันาเทคโนโลยใีนการหาทรัพยากรอ่ืนมาใชท้ดแทนพิทกัษ ์

สงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพไวใ้ห้ได ้

-การรักษาระบบธรรมชาติใหมี้ความเสถียร และสมดุล คือจะตอ้งไม่

ทาํลายกลไกการควบคุมตวัเองของธรรมชาติใหเ้สียหายไป 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) 

 

แนวคดิ 

องค์ประกอบสังคมอุดมสุขที่ยัง่ยนื 

สุขภาพ/อนามยัของมนุษย์ สวสัดิการของมนุษย์ 
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

ส่ิงแวดล้อม 
ระบบนิเวศโดยรวม 

ความย ัง่ยนื (ต่อ)  

2) ทางสังคม การเปล่ียนแปลงประชากรสอดคลอ้ง และสมดุลกบัการ

เปล่ียนแปลงของศกัยภาพการผลิตของระบบนิเวศในภูมิภาค 

สนบัสนุนค่านิยมท่ีไม่ฟุ่มเฟ่ือย ส่งเสริมพฒันาในการนาํของเสีย

กลบัมาใชใ้หม่ สังคมมีความสัมพนัธ์ท่ีดีและมัน่คง 

ในระบบนิเวศทางเกษตร หาก

ปลูกพืชเชิงเด่ียว ใชปุ๋้ยเคมี สาร

กาํจดัศตัรูพืชคือการแทรกแซง

กลไกการควบคุมตวัเองใน

ธรรมชาติ ยอ่มเป็นการลดความ

ซบัซอ้นของธรรมชาติลงทาํให้

ระบบมีเสถียรภาพลดลง 

ดชันีช้ีวดัความอยูเ่ยน็

เป็นสุขร่วมกนัใน

สังคมไทย (สาํนกังาน

คณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ, 2550:8-

11) 

องคป์ระกอบท่ีเป็นปัจจยัพ้ืนฐานร่วมในการสร้างความสุขของมนุษยไ์ด ้6 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

1) การมีสุขภาวะ คือสุขภาพกายดี  มี

ภาวะโภชนาการท่ีดี การดาํรงชีวติท่ี

เหมาะสม 

สุขภาพจิตดี รู้จกัควบคุมอารมณ์ มี

คุณธรรม เอ้ือเฟ้ือ คิดเป็นทาํเป็น

(การศึกษาทาํใหเ้กิดการเรียนรู้ 

พ่ึงตนเองได ้รู้เท่าทนัและปรับตวัต่อ

การเปล่ียนแปลงของสังคมได)้ 

2) เศรษฐกิจท่ีเป็นธรรมและ

เขม้แขง็   

3) ครอบครัวอบอุ่น   

4) ชุมชนเขม้แขง็ 

6) การมีสังคมประชาธิปไตยท่ีมี

ธรรมาภิบาล 

5) การมีสภาพแวดลอ้มดีมีระบบนิเวศท่ีสมดุล มีองคป์ระกอบยอ่ย 

ไดแ้ก่ ปัจจยัพ้ืนฐานในการดาํรงชีวิต 

ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

คุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดี และระบบนิเวศท่ีสมดุล 
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4.2.2 การประเมินความสอดคล้องด้านเนื้อหาของเกณฑ์ช้ีวัดสังคมอุดมสุขที่ยั่งยืน 

 

เมื่อรวบรวมแนวคิดเพื่อจัดทําเกณฑ์วัดผลจากหัวข้อ 4.2.1 โดยจะมีความสอดคล้องกับ

รายละเอียดองค์ประกอบรูปแบบสังคมอุดมสุขที่ยั่งยืน 4ด้าน ได้แก่สุขภาพอนามัยของมนุษย์ ด้าน

สวัสดิการของมนุษย์ ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมกายภาพและชีวภาพ และด้านระบบนิเวศองค์รวม 

ในบทที่ 4 ข้อ 4.1 และใช้แนวคิดที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม และแนวคิดอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง มา

ให้นิยามถึงลักษณะเป้ าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนในแต่ละด้าน แต่ละประเด็น ผนวกรวมกับการ

นําตัวชี้วัดของคุณภาพชีวิต ตัวชี้วัดการพัฒนาสังคม และความยั่งยืนมาบูรณาการ  

ผู้ศึกษาจัดทําเ ป็ นเกณฑ์ตัวชี้วัดสังคมอุดมสุขที่ยั่งยืน เพื่อตอบคําถามวัตถุประสงค์

การศึกษา โดยตรวจสอบคุณภาพต ัวชี้ว ัดก่อนนําไปทดลองใช้ ด้วยวิธีการตรวจสอบความตรงตาม

เนื้อหา (Context Validity) ในการวัดความตรงสามารถพิจารณาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ

คําถามและวัตถุประสงค์ของการศึกษาโดยใช้วิธี IOC: Item-Objective Congruence Index โดยให้

ผู้เช่ียวชาญ อาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณา ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อความ และประเด็นชี้วัด 

กับนิยามเฉพาะหรือวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประเด็นชี้วัดต่างๆ มีความครอบคลุม เหมาะสม และตรง

กับความเข้าใจทั่วไป โดยที่ถ้าข้อคําถามมีความสอดคล้องจะให้ 1 คะแนน ไม่แน่ใจให้ 0 คะแนน 

และไม่สอดคล้องให้ -1 คะแนน (วิสาขา ภู่จินดา, 2552: 182) 

จากนั้นคํานวณหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและวัตถุประสงค์ หรือ IOC 

โดยสูตรของ IOC คือ 

IOC = ∑ R/n 

 

เม่ือ R= ผลคูณของคะแนนกับจํานวนผู้เช่ียวชาญในแต่ละระดับความสอดคล้อง 

       n= จํานวนผู้เช่ียวชาญทั้งหมด 

ซ่ึงค่า IOC จึงมีค่าระหว่าง -1 ถึง 1 ถ้าข้อคําถามมีค่า IOC อยู่ในช่วง 0.5 ถึง 1 ข้อคําถามนั้น

สามารถนําไปใช้ได้ แต่หากข้อคําถามท่ีมีค่า IOC ต่ํากว่า 0.5 ควรมีการปรับปรุงแก้ไข 

การพิจารณาประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ 3 ท่าน ได้แก่  

1) รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา อมรสงวนสิน 

2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา ศรนิล 

3) ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธ์ุ อาจารย์ประจําคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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หากมีความไม่เหมาะสมจึงทาํการแกไ้ขตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ และนาํไปเสนอให้

ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบอีกคร้ัง ก่อนนาํมาใชเ้ป็นเกณฑ์ตวัช้ีวดัสังคมอุดมสุขที่ย ัง่ยืน เปรียบเทียบกบั

ผลการศึกษาในบริบทท่ีเลือกต่อไป  

เกณฑ์ช้ีวดัที่ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญแลว้ มีจาํนวนทั้งส้ิน 47 ตวั ประกอบดว้ย

ดา้นสุขภาพอนามยัของมนุษย ์12 ตวัช้ีวดั ดา้นสวสัดิการของมนุษย ์ 22 ตวัช้ีวดั ดา้นทรัพยากร

ส่ิงแวดลอ้มฯ 7 ตวัช้ีวดั ดา้นระบบนิเวศองคร์วม 6 ตวัช้ีวดั แสดงในตารางท่ี 4.3 
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ตารางที ่4.3  เกณฑช้ี์วดัสังคมอุดมสุขท่ีย ัง่ยนื 

 

องค์ประกอบตัวช้ีวดั นิยามศัพท์เฉพาะ ตัวช้ีวดั 

1. สุขภาพ/อนามยัของมนุษย์ 

สุขภาวะทีด่สีมบูรณ์หมายถึง การมี

สุขภาวะทีด่ทีั้งทางกาย ทางจติ ทาง

อารมณ์ และทางปัญญา ทั้งหมด

เช่ือมโยงบูรณาการกนั โดยมปัีจจยั

แวดล้อมภายนอกส่งเสริมทีด่ ีอย่าง

ปัจจยัด้านสวสัดกิารและระบบ

ส่ิงแวดล้อมโดยรวม 

สุขภาวะท่ีดีทางกาย คือ ร่างกายแขง็แรง ไม่มีโรคภยัไขเ้จบ็ อยูใ่น

ส่ิงแวดลอ้มท่ีอุดมสมบรูณ์ ไม่ขาดแคลน (ประเวศ วะสี, 2551:1 ;

พระมหาสุทิตย ์อาภากโรและเขมณฏัฐ ์อินทรสุวรรณ, 2553: 243) 

1. ชาวชุมชนมีอาหารท่ีสะอาด ปลอดภยั ครบถว้น มีเพียงพอไม่ขาด

แคลน 

2. ชาวชุมชนมีการส่งเสริมสุขภาพตนเองใหแ้ขง็แรง โดยการออกกาํลงั

กายสมํ่าเสมอ เป็นตน้ 

3. ชาวชุมชน ลด ละ เลิก อบายมุข ปลอดจากการเจบ็ป่วยดว้ยพิษสุรา 

ส่ิงเสพยติ์ดต่างๆ 

4. มีท่ีอยูอ่าศยัปลอดภยั เหมาะสม มัน่คง สะอาด 

5. มีสภาพแวดลอ้มท่ีร่มร่ืน ปราศจากมลพิษทางอากาศ เสียง ฯเป็นตน้ 

6. ชุมชนมีบริการดา้นสุขภาพอนามยั และมีการจดัการบริการดา้น

สุขาภิบาลท่ีเหมาะสม สะอาด 

สุขภาวะที่ดีทางจิตใจ 7. ชาวชุมชนมีความพอใจในชีวติและส่ิงท่ีตนมี (สงัเกตไดจ้ากไม่อิจฉา 

ไม่โลภ ไม่เห็นแก่ตวั 

 คือความพึงพอใจในชีวติ เช่ือใน

ความสามารถของตนเอง มีจิตใจท่ีเขม้แขง็สามารถควบคุม

เอาชนะใจตนเองใหล้ะเวน้ความชัว่ได ้(สติ) ทาํความดีตามหลกั

ธรรมะ (ศีล) และมีจิตใจท่ีสงบเป็นสุข (สมาธิ) 

8. มีความภูมิใจในตนเอง รู้สึกตนเองมีคุณค่า (สะทอ้นไดจ้ากไม่เล่น

การพนนั สุรา/ยาเสพติด 

สุขภาวะทางอารมณ์ 9. มีอารมณ์ความรู้สึกทางบวก มองโลกในแง่ดี และมีสุนทรียทาง

อารมณ์ในการดาํเนินชีวติ จึงแสวงหาความรู้ใหม่ๆ  ไม่รู้สึกเบ่ือชีวติ 

  คือ การมีอารมณ์เชิงบวก/มีทศันคติท่ีดีต่อ

ตนเอง มีเป้าหมายในการดาํเนินชีวติ ปรับอารมณ์ตวัเองใหเ้ท่าทนั

การเปล่ียนแปลง มีทกัษะการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสงัคมได ้ 10. ไม่มีภาวะเครียด วติกกงัวล คือไม่ยดึมนัถือมัน่ 
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ตารางที ่4.3 (ต่อ) 

 

องค์ประกอบตัวช้ีวดั นิยามศัพท์เฉพาะ ตัวช้ีวดั 

 สุขภาวะทางปัญญา 11. มีความมัน่ใจ และเช่ือมนัในศกัยภาพของตนเอง เช่ือมนัวา่ตนมี

คุณค่าสามารถทาํประโยชนใ์หก้บัสงัคมได ้

 (จิตวญิญาณ) คือ การมีอิสระทางความคิด 

เป็นตวัของตวัเองรู้จกัการปล่อยวางไม่ยดึแต่ความสุขของตน 

 12. การเห็นแก่ประโยชนส่์วนร่วม คือช่วยเหลือสงัคมเม่ือมีโอกาส 

2. สวสัดิการของมนุษย์ 

การพฒันาด้านสวสัดกิารของมนุษย์ 

คอืเร่ืองเกีย่วกบัการสนองความ

ต้องการพืน้ฐานของมนุษย์ ปัจจยัส่ี 

การมอบความสุขสมบูรณ์ /ความอยู่

ดกีนิด ีให้แก่ประชาชน มรีะบบ

เศรษฐกจิ เกีย่วกบัอาชีพ สภาพ

สังคมทีอ่ยู่อาศัย การจดัระเบยีบ

สังคมให้ ประชาชนมคีวามปลอดภยั

ในชีวติและทรัพย์สิน จดัการศึกษา

และการพฒันาคน บริการสังคม

ทัว่ไป (การคมนาคมขนส่ง การ

สาธารณสุขและอนามยั สุขาภิบาล) 

รวมทั้งการพกัผ่อน นันทนาการ) 

เศรษฐกิจ 13. ชาวชุมชนมีปัจจยั 4ท่ีเพียงพอในการดาํรงชีวติตนเอง  หมายถึง หน่วยการผลิตและกระจายทรัพยากร การ

บริโภค ต่างๆ เศรษฐกิจท่ีย ัง่ยนื ภาพรวมคือพ่ึงตนเองไดท้าง

เศรษฐกิจ มีความอุดมสมบูรณ์ มีกินมีใชเ้พียงพอกบัความตอ้งการ 

โดยการบริโภคของชาวชุมชน มีเหตผุล เป็นไปเพ่ือพฒันาคุณภาพ

ชีวติของตน (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ

สงัคมแห่งชาติและสถาบนัส่ิงแวดลอ้มไทย, ม.ป.ป. :2 ;ป.อ.ปยตฺุ

โต, 2548: 47,63) 

14. ชุมชนมีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเพียงพอต่อความตอ้งการของ

ประชาชน ไดแ้ก่ นํ้ า ไฟฟ้า การคมนาคม สุขาภิบาล สาธารณสุข 

และการส่ือสาร 

15.ชาวชุมชนไม่มีหน้ีสิน 

16. มีการแบ่งปันผลผลิตทางเศรษฐกิจท่ีชุมชนผลิตไดแ้ละเหลือจาก

การบริโภคในชุมชน ออกสู่สงัคมภายนอก 

สงัคมท่ีย ัง่ยนื 17. ชาวชุมชนมีความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนัในทุกระดบัของสงัคม ตั้งแต่

ภายในครอบครัว ภายในชุมชน และกบัชุมชนอ่ืนๆ (สมาชิกมีความ

เช่ือใจกนั ไม่มีความขดัแยง้กนั) 

 ไดแ้ก่ มีความเขม้แขง็ พ่ึงตนเองได ้มีทุนทางสงัคม 

ประกอบดว้ยทั้งทุนธรรมชาติ (จะกล่าวในหวัขอ้ถดัไป) 

วฒันธรรม และทุนมนุษย ์ความสามคัคี โดยมีการรวมกาํลงั

ความคิด ความรู้ สติปัญญา และความชาํนาญท่ีมีอยูไ่ปใชใ้นการ

จดัการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

18. ชาวชุมชนมีความสามคัคี ความพร้อมท่ีจะช่วยเหลือเก้ือกลูกนัและ

กนั ทั้งในและนอกชุมชน 

19. ชุมชนมีผูน้าํท่ีหลากหลายทั้งในดา้นความรู้/ทกัษะ 
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ตารางที ่4.3 (ต่อ) 

 

องค์ประกอบตัวช้ีวดั นิยามศัพท์เฉพาะ ตัวช้ีวดั 

2. สวสัดิการของมนุษย์ (ต่อ) ทุนทางสงัคม (ต่อ) 20. ชุมชนมีการสืบสาน อนุรักษภู์มิปัญญา/เอกลกัษณ์ทอ้งถ่ิน 

 21. ชุมชนมีกระบวนการเรียนรู้ จดัใหมี้การศึกษาดูงานในท่ีต่างๆ 

 22. ชุมชนมีการขยายกิจกรรมของตน โดยการขยายเครือข่าย/มี

เครือข่ายกบัชุมชนอ่ืน 

 ดา้นการปกครอง การจดัการสงัคม 23. สมาชิกชุมชนมีความไวว้างใจ เช่ือมัน่ และไม่มีอคติในตวั

ผูป้กครอง 

 โดยตั้งอยูบ่นภูมิปัญญา และ

นิเวศทอ้งถ่ิน ใหส้มาชิกมีส่วนร่วมในการตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ชุมชน มีการกระจายทรัพยากรตั้งอยูบ่นความยติุธรรม ตวั

ผูป้กครองปกครองดว้ยหลกัธรรมาภิบาล มีความยติุธรรม และ

โปร่งใส ไดรั้บการยอมรับจากชุมชน (ปรีชา เป่ียมพงศส์านต,์ 

2538:103 ;สีลาภรณ์ นาครทรรพ (2541: 239; วรวฒิุ โรมรัตน

พนัธ์, 2551: 316-317) 

 24. สมาชิกชุมชนปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีชุมชนยดึถือร่วมกนั 

 25. สมาชิกชุมชนไดรั้บทราบขอ้มูล และมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็น 

ในการตดัสินใจการบริหารชุมชน 

 26. ชุมชนมีความมัง่คง ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น สงัเกตได้

จากปราศจากปัญหาอาชญากรรม และปัญหายาเสพติด 

 ศิลปะและนนัทนาการ 27. ชุมชนจดัใหมี้สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจทางธรรมชาติ และจดัใหมี้

กิจกรรมบนัเทิง เพ่ือใหส้มาชิกชุมชน โดยเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริม

ศีลธรรม ไม่อนาจาร ไม่มอมเมาประชาชน 

ท่ีมีคุณภาพนั้น คือแบบในการกระทาํ

เก่ียวกบัการพกัผอ่นหยอ่นใจ การสร้างความสวยงาม ความ

ไพเราะ เพ่ือความแขง็แรงความสุขกายสบายใจของมนุษยใ์น

สงัคม(คณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการสงัคมแห่งชาติ, 2545: 4) 
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องค์ประกอบตัวช้ีวดั นิยามศัพท์เฉพาะ ตัวช้ีวดั 

2. สวสัดิการของมนุษย์ (ต่อ) การศึกษาและเทคโนโลย ี

การศึกษา

28. ชุมชนมีการจดัการใหค้วามรู้ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานแก่สมาชิก 

หรือสิกขาในธรรมะ แปลวา่ การอบรมขดัเกลา กาย จิต 

ปัญญา ใหเ้จริญงอกงาม การศึกษาทาํใหศ้กัยภาพของมนุษยไ์ดรั้บ

การพฒันา โดยการพฒันาตอ้งทาํใหค้นมีคุณภาพ และมีคุณธรรม 

รวมทั้งใส่ใจส่ิงแวดลอ้มควบคู่กนัไป (สญัญา สญัญาววิฒัน์, 

2547:181 ) 

29. ชุมชนมีการใหค้วามรู้ ดา้นทกัษะอาชีพ 

30. ชุมชนมีการใหค้วามรู้ ทกัษะในการดาํเนินชีวติในทอ้งถ่ิน สอนให้

พ่ึงตนเองได ้และช่วยเหลือครอบครัว โดยไม่ละท้ิงสงัคมส่วนร่วม 

31. เปิดโอกาส/สนบัสนุนใหมี้การเรียนรู้ตลอดชีวติ (เรียนรู้จากข่าว

และการเปล่ียนแปลงของสงัคมโลก) สงัเกตไดจ้าก มีหอ้งสมุด

เอกสาร อิเลก็ทรอนิกส์ และมีช่องทางการส่ือสารกบัโลกภายนอก) 

32. กระบวนการเรียนการสอนของชุมชน ปลูกฝ่ังคุณธรรม จริยธรรม 

33. สมาชิกชุมชนมีพฤติกรรมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทั้งดิน นํ้ า อากาศ 

และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน (เช่น ท้ิงขยะในท่ีท่ีจดัไว ้แยกขยะก่อน

นาํไปกาํจดั เป็นตน้) 

เทคโนโลย ี 34. มีความรู้ในการนาํเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัทอ้งถ่ินมาใชใ้นการ

เพ่ิมผลผลิตของชุมชน มีการใชเ้ทคโนโลยท่ีีไม่ทาํลายคุณภาพความ

สมดุลของระบบมนุษย ์สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม 

เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยเพ่ิมศกัยภาพแก่มนุษยน์าํ

เทคโนโลยมีาเพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวติแก่มนุษย ์ไม่บัน่ทอน

สุขภาพของปัจเจกชน สุขภาวะของสงัคม และเป็นเทคโนโลยท่ีี

ลดการก่อผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม (ป.อ. ปยตุโต, 2548: 56) 
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3. ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมกายภาพ และชีวภาพ 

ทรัพยากรธรรมชาตมิบีทบาทต่อ

มนุษย์ในการเอือ้ให้ปัจจยัส่ี (ฐานการ

ผลติ) ความปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพย์สิน ให้พลงังาน และความ

สะดวกสบาย จดัเป็นปัจจยัทีม่ี

ความสําคญัต่อการดาํรงชีวติของ

มนุษย์ ได้แก่ ทรัพยากรดนิ นํา้ 

อากาศ พลงังาน ป่าไม้พรรณพชื 

สัตว์ป่า ซ่ึงทรัพยากรเหล่านี ้หากใช้

แบบไม่รู้คุณค่า กจ็ะก่อให้เกดิความ

ไม่สมดุลของระบบธรรมชาตอิงค์

รวม จงึต้องมกีารจดัการเพือ่ให้เกดิ

ความยัง่ยนื และต้องไม่ได้รับ

ผลกระทบทางลบจากการดาํเนิน

กจิกรรมของมนุษย์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มรอบตวัมนุษย ์หากมีการ

จดัการท่ีมีประสิทธิภาพ ทรัพยากรเหล่าน้ีจะมีอุดมสมบูรณ์ ไม่

เส่ือมโทรม และสามารถใชไ้ปไดถึ้งรุ่นลูกรุ่นหลาน ซ่ึงการจดัการ

ท่ีดี มนุษยจ์ะตอ้งคาํนึงถึงผลการดาํเนินกิจกรรมท่ีไม่ก่อมลพิษ

ปล่อยสู่ส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งส่งเสริมพฒันาในการนาํของเสีย

กลบัมาใชใ้หม่ /หลกัการหมุนเวยีนทรัพยากรในชุมชน  

(ชชัพล ทรงสุนทรวงศ,์ 2550: 110-113) 

35. สภาพดินในพ้ืนท่ีชุมชนท่ีใชใ้นการทาํกสิกรรม มีความอุดม

สมบูรณ์ เพาะปลูกพืชได ้

36. ชุมชนมีสภาพอากาศบริสุทธ์ิ (คือชุมชนไม่เผาเศษพืช ฟางขา้ว ใน

การเตรียมพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีก่อใหเ้กิดหมอกควนัในอากาศได ้เป็น

ตน้) 

37. แหล่งนํ้ าสาธารณะในชุมชนมีสภาพดี สตัวน์ํ้ าอาศยัอยูไ่ด ้และไม่มี

การปล่อยนํ้ าเสียจากกิจกรรมของชุมชนลงสู่แหล่งนํ้ าสาธารณะ 

38. พ้ืนท่ีป่าในบริเวณชุมชนเพ่ิมข้ึน/คงท่ี (คือชุมชนร่วมมือกนัดูแล

รักษาทรัพยากรป่าไม)้ 

39. ชุมชนมีวธีิการลด หรือบรรเทามลพิษท่ีเกิดจากการดาํเนินกิจกรรม

ของชุมชน เช่น มีการบาํบดันํ้ าเสีย ลดการใชส้ารเคมีในการเกษตร 

เป็นตน้ 

การใชท้รัพยากรธรรมชาติ นาํหลกัการผลิตครบวงจร หรือ

หลกัการหมุนเวยีนทรัพยากรในชุมชน (Cradle to Cradle) 

40. ชุมชนมีการนาํหลกัการหมุนเวยีนทรัพยากรมาใชบ้ริหารการใช้

ประโยชนท์รัพยากรต่างๆ ภายในชุมชน เพ่ือลดปริมาณของเสียท่ี

จะปล่อยออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม หรือปริมาณของเสียเป็นศูนย ์(Zero 

Waste) เช่นใชเ้ศษใบไมม้าทาํเป็นปุ๋ย เป็นตน้ 
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 พลงังาน การจะบรรลุการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืไดน้ั้น ตอ้งมีพลงังาน

ท่ีสามารถใชไ้ดอ้ยา่งย ัง่ยนืซ่ึง พลงังานแบบยัง่ยนื คือการเปล่ียน

มาใชพ้ลงังานท่ีไม่มีวนัหมด (ปรีชา เป่ียมพงศส์านต,์ 2538: 92; 

นงนภสั คู่วรัญ�ู เท่ียงกมล, 2551: 97) 

41. ชุมชนมีพลงังานใชเ้พียงพอ และมีรูปแบบการใชพ้ลงังานทางเลือก 

หรือ พลงังานหมุนเวยีน 

4. ระบบนิเวศองค์รวม   

ระบบนิเวศหรือระบบธรรมชาต ิคอื 

ระบบทีห่ล่อเลีย้งมนุษย์ เป็นแหล่ง

อาํนวยความร่ืนรมย์ ความงาม การ

รักษาธรรมชาตคิอืการบาํรุงรักษา

คุณภาพชีวติ จงึเป็นหน้าที่ของ

มนุษย์ผู้เป็นส่วนหนึง่ของระบบ

นเิวศ ทีจ่ะรักษาระบบนิเวศให้มี

เสถยีรภาพและความยัง่ยนืทางนเิวศ 

โดยมวีถิชีีวติที่สอดคล้องกบั

ธรรมชาต ิพึง่พาระหว่างกนั ไม่

ทาํลายกลไกการควบคุมตวัเองของ

ธรรมชาตใิห้เสียหายไป 

ระบบนิเวศท่ีย ัง่ยนื

 

 คือระบบนิเวศใดท่ีประกอบไปดว้ยพืชและ

สตัวจ์าํนวนมาก ยอ่มมีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ซ่ึงก็จะ

เป็นระบบท่ีมีความเสถียร มีการปรับตวั คงสภาพ และรักษากลไก

การควบคุมตวัเองของธรรมชาติไม่สูญเสียไป เช่นการท่ีสงัคม 

สร้างระบบนิเวศทางการเกษตร คือการทาํเกษตรแบบไม่รบกวน

วงจรชีวติ ดว้ยการไม่ใช่สารเคมี(ปรีชา เป่ียมพงศส์านต,์ 2538 : 

71, 95; ชชัพล ทรงสุนทรวงศ,์ 2550: 98) 

42. ชุมชนมีสภาพแวดลอ้มโดยรวมดี มีคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

43. ระบบนิเวศของชุมชนมีความสมดุล ไม่เส่ือมโทรม  

        - สงัเกตไดจ้าก ระบบนิเวศ/ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสาํคญัของ

ทอ้งถ่ิน ยงัคงมีอยู ่อุดมสมบูรณ์ ไม่เส่ือมโทรม) 

       - ระบบนิเวศของชุมชนสามารถผลิตปัจจยั 4 ไดเ้พียงพอกบัคนใน

ชุมชน ทั้งคนรุ่นปัจจุบนัและคนรุ่นหลงั / ชุมชน สามารถพ่ึงพิง

ระบบนิเวศในชุมชนได ้โดยไม่ตอ้งพ่ึงพา หรือนาํเขา้ทรัพยากรมา

จากภายนอก 

44. มีความหลากหลายทางชีวภาพ คือ มีพืชพรรณและสตัวห์ลากหลาย

ชนิด 

45. ชุมชนมีการทาํเกษตรกรรมแบบไม่ใช่สารเคมี และปลูกพืชแบบ

ผสมผสาน 
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4. ระบบนิเวศองค์รวม (ต่อ) แนวความคิด ระบบนิเวศวทิยา เป็นวธีิคิดแบบองคร์วม (holistic) 

มีแนวคิดหลกัท่ีวา่มนุษยจ์ะตอ้งดาํเนินชีวติอยา่งสอดคลอ้ง

กลมกลืนและเก้ือกลูต่อธรรมชาติ (ปรีชา เป่ียมพงศส์านต ์

กาญจนา แกว้เทพ และกนกศกัด์ิ แกว้เทพ ,2543:135) 

46. ชุมชนมีการใชชี้วติอยา่งกลมกลืนกบัธรรมชาติ ลดการเบียดเบียน

ธรรมชาติ 

47. ชุมชนมีการคุม้ครองทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ ์และฟ้ืนฟคูวาม

หลากหลายทางชีวภาพ 
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 4.2.3 เกณฑ์การใช้ และการวัดระดับความเป็นสังคมอุดมสุขทีย่ัง่ยนื 

จากการทบทวนวรรณกรรม จดัทาํเป็นตารางประเด็นช้ีวดั แลว้นาํไปให้ผูเ้ชี่ยวชาญช่วย

ตรวจสอบความตรงด้านเน้ือหา (IOC) เกณฑ์ตัว ช้ีว ัดสังคมอุดมสุขที ่ย ั่งยืน ประกอบด้วย

องคป์ระกอบ 4 มิติ จาํนวน 47 ตวัช้ีวดั จากผลการศึกษาพื้นที่ หากพบวา่ตรงกบัประเด็นช้ีวดั/บรรลุ

เป้าหมายตามประเด็นช้ีวดั ในขอ้นั้น ได ้1 คะแนน ไม่ตรงหรือไม่เขา้ข่าย ได ้0 คะแนน  

สาํหรับเกณฑก์ารแบ่งระดบัความเป็นสังคมอุดมสุขท่ีย ัง่ยนื นั้นแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ มี

ความเป็นสังคมอุดมสุขที่ย ัง่ยืนในระดบัสูง มีความเป็นสังคมอุดมสุขที่ย ัง่ยืนในระดบัปานกลาง มี

ความเป็นสังคมอุดมสุขที่ย ัง่ยืนในระดบัตํ่า (เขา้ข่ายลกัษณะสังคมอุดมสุขที่ย ัง่ยืนในระดบัสูง ปาน

กลาง นอ้ย) 

โดยคะแนนสูงสุดในแต่ละประเด็นช้ีวดัน้ี คือ 1 คะแนน มีจาํนวนตวัช้ีวดัทั้งหมด 47 ขอ้ 

ดงันั้นคะแนนรวมสูงสุดคือ 47 คะแนน ส่วนคะแนนตํ่าสุดคือ 0 คะแนน 

 
47−0
3

= 15.67 

 

เมือ่นาํมาแบ่งระดบัความเป็นสังคมอุดมสุขที่ย ัง่ยืน จะไดร้ะดบัตามการแบ่งเกณฑ์คะแนน

ดงัน้ี 

        ช่วงคะแนน 

มีความเป็นลกัษณะสังคมอุดมสุขท่ีย ัง่ยนืนอ้ย  0 – 15 

มีความเป็นลกัษณะสังคมอุดมสุขท่ีย ัง่ยนืปานกลาง  16 – 31 

มีความเป็นลกัษณะสังคมอุดมสุขท่ีย ัง่ยนืสูง  32 – 47 

  

ซ่ึงองคป์ระกอบของสังคมอุดมสุขที่ย ัง่ยืน และตวัช้ีวดัเหล่าน้ีคือ เคร่ืองมือท่ีใชส้ะทอ้นผล

การพฒันา ช้ีให้เห็นความก้าวหน้า หรือสถานะความสําเร็จในการพฒันาสังคมได้อย่างเห็นภาพ

ชดัเจน ซ่ึงสามารถนาํไปใชเ้ปรียบเทียบในบริบทศึกษา ตามผลการศึกษาในบทท่ี 6 ต่อไป 

 



 

บทที ่5 

 

พืน้ที่ศึกษา ชุมชนราชธานีอโศก 

 

 การศึกษาสังคมอุดมสุขที่ย ัง่ยืน โดยเลือกชุมชนราชธานีอโศก อาํเภอวารินชาํราบ จงัหวดั

อุบลราชธานี เป็นกรณีศึกษาลกัษณะ แนวทางการพฒันาชุมชน วา่เขา้ข่ายลกัษณะความเป็นสังคม

อุดมสุขที่ย ัง่ยืน ตามที่ไดส้ร้างแนวคิดไวห้รือไม่ ในบทน้ีจึงเป็นการเล่าถึง ภูมิหลงัของบริบท อนั

ไดแ้ก่ ความเป็นมา การก่อตั้งชุมชน ลกัษณะภูมิประเทศ ขอ้มูลเฉพาะของชาวอโศก แนวคิดท่ียึดถือ

ร่วมกนัของชาวอโศก และการดาํเนินกิจกรรมของชุมชน 

 

5.1 การก่อเกดิชุมชนชาวอโศก 

 

 จุดเร่ิมตน้ของชาวอโศก ก่อกาํเนิดมาจากความเล่ือมใสศรัทธาการสั่งสอนพระพุทธศาสนา

ตามแนวคิดของสมณะโพธิรักษ ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2513 โดยเรียกผูที้่ปฏิบติัธรรมตามแนวทางน้ีวา่ “ชาว

อโศก” ตามช่ือวดัอโศการาม จงัหวดัสมุทรปราการ ที่สมณะโพธิรักษพ์าํนกัอยูใ่นขณะนั้น และตาม

ช่ือลานอโศก ที่วดัมหาธาตุยวุราชรังสฤษด์ิ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นสถานที่ท่านบรรยายธรรมเป็น

ประจาํ เป็นผลให้เกิดการก่อตั้งพุทธสถาน ข้ึนในจงัหวดัต่างๆ ต่อมาเมื่อมีผูส้นใจและปฏิบติัธรรม

มากข้ึนก็ส่งผลให้เกิดความคิดร่วมกนัในการที่จะก่อตั้งชุมชน  เพือ่จะไดอ้าศยัอยู่ใกลชิ้ดกบัพุทธ

สถานเป็นการสะดวกในการปฏิบติัธรรม และไดช่้วยงานในพุทธสถาน จึงมีการบริจาค และร่วมกนั

ซ้ือทีดิ่นทีอ่ยูติ่ดกบัพุทธสถานมาปลูกบา้น แปลงเมือง การสร้างชุมชนแห่งแรกเกิดข้ึนที่พุทธสถาน

ปฐมอโศก จงัหวดันครปฐม เม่ือ พ.ศ. 2527 หลงัจากนั้นพุทธสถานอ่ืนๆ ก็ทยอยสร้างชุมชนตามมา

ในภายหลงั 

 “ชาวอโศก” ซ่ึงเป็นพุทธบริษทั อนัประกอบดว้ยนกับวช อุบาสก อุบาสิกา ท่ีรวมตวักนัเป็น 

“ชุมชนบุญนิยม” น้ีต่างเชื่อมัน่ว่า “ระบบบุญนิยม” จะเป็นระบบที่นําพาสังคมสู่ความสงบสุข 

ร่มเย็น เป็นทางรอดของสังคมเป็นระบบที่ทวนกระแสเศรษฐศาสตร์เชิงโลก (ระบบทุนนิยม)  

ระบบบุญนิยมน้ีเร่ิมตน้จากการสร้าง “คนดีมีศีล” ให้ไดก่้อน คนดีทีว่่าน้ีคือ บุคคลที่จะตอ้งฝึกฝน

ตนสู่ทิศทางเหนือโลก (โลกุตระ) ลดละการบาํเรอตน เขา้ถึงอริยสัจธรรมไปตามลาํดบัขั้นจนเกิด 

“โลกตุรจิต” อยูเ่หนือโลกียะ อนัเป็นเหตุแห่งการแก่งแยง่เอาเปรียบเอารัด กระทัง่ฆ่าฟัน เบียดเบียน
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กนัอย่างฉกาจฉกรรจ์ในสังคมดงันั้น คนดีจึงเข้าไปขวนขวายอนุเคราะห์สังคม อนุเคราะห์โลก 

เรียกว่า “โลกานุกัมปายะ” ช่วยเหลือปวงชนอย่างเสียสละจริงใจ ซ่ึงตรงตามลักษณะของพุทธ

ศาสนาท่ีวา่ เป็นไปเพื่อ “พหุชนหิตายะ” คือมีประโยชน์เก้ือกลูแก่ปวงชนทั้งหลาย และ “พหุชนสุขา

ยะ” มีความเจริญสุขแก่ปวงชนทั้งหลาย  

สมณะโพธิรักษ ์ไดน้าํพาหมู่กลุ่มชาวอโศก สร้าง “ชุมชนบุญนิยม” ตามปรัชญาแห่งศาสนา

พุทธที่เช่ือมัน่วา่ สัมมาทิฏฐิ เป็นแกนสําคญัของมนุษยแ์ละสังคม โดย มีความเป็นอยูอ่ยา่งเรียบง่าย 

พึ่งตนเองได้ สร้างสรร ขยนั-อดทน ไม่เอาเปรียบใคร ตั้ งใจเสียสละ จนได้รับการขนานนามว่า 

“ชุมชนคนพอเพียง” ปัจจุบนัมีพุทธสถานและสังฆสถานรวม 9 แห่ง คือ พุทธสถานสันติอโศก 

พุทธสถานปฐมอโศก พุทธสถานศาลีอโศก พุทธสถานศรีษะอโศก พุทธสถานสีมาอโศก พุทธ

สถานราชธานีอโศก พุทธสถานภูผาฟ้านํ้ า สังฆสถานหินผาฟ้านํ้ า สังฆสถานทะเลธรรม (ฟ้าอภยั, 

2548) 

 

5.2 ประวตัิความเป็นมาของชุมชนราชธานีอโศก 

 

 บริเวณท่ีตั้งหมู่บา้นชุมชนราชธานีอโศก ก่อนปี พ.ศ. 2535 เป็นพื้นที่นา กบัพื้นที่วา่งเปล่าที่

ยงัไม่ไดพ้ฒันา อยู่ในเขตหมู่บา้นคาํกลางใหม่ หมู่ที่ 6 ตาํบลบุ่งไหม อาํเภอวารินชาํราบ จงัหวดั

อุบลราชธานี พื้นท่ีทางฝ่ังเหนือติดกบัแม่นํ้ามูล ในฤดูนํ้าหลากนํ้าจะท่วมอยูเ่สมอ 

 ในปี พ.ศ. 2532 นางสาวหน่ึงฟ้า นาวาบุญนิยม ไดบ้ริจาคที่ดินวา่งเปล่าทางฝ่ังเหนือติดกบั

แม่นํ้ ามูล รวมกบัส่วนที่เป็นร่องนํ้ า ซ่ึงภาคอีสานเรียกว่า “บุ่ง” ประมาณ 100 ไร่ และพลตรีจาํลอง 

ศรีเมือง ซ้ือท่ีดินในพื้นท่ีดงักล่าวอีกประมาณ 11 ไร่ ร่วมกนับริจาคใหก้องทพัธรรมมูลนิธิ เพื่อสร้าง

ชุมชนให้พุทธศาสนิกชนที่ปฏิบติัธรรมตามแนวการนาํพาของสมณะโพธิรักษ ์มาอยูร่่วมกนัอนัจะ

เอ้ือต่อความกา้วหน้าในการปฏิบติัธรรม ต่อมากองทพัธรรมมูลนิธิได้รับบริจาคที่ดินเพิ่มข้ึนอีก

ประมาณ 76 ไร่ รวมเป็นพื้นท่ีทั้งหมด 197 ไร่ 

 ปี พ.ศ. 2536 ไดเ้ร่ิมตน้พฒันาที่ดินเพื่อสร้างชุมชน โดยไดรั้บการอนุเคราะห์จากทหารค่าย

สรรพสิทธิประสงค์ มาช่วยปรับปรุงพื้นที่ถนนเขา้ชุมชนส่วนหน่ึง และเร่ิมมีสมาชิกในเครือข่าย

ของชาวอโศก หลายสาขาอาชีพ เขา้มาช่วยเหลือในการทาํกสิกรรม ปลูกขา้ว ปลูกผกั และพฒันา

พื้นท่ีอยา่งต่อเน่ือง 

 ปี พ.ศ. 2537 ญาติธรรมท่ีประสงคจ์ะสร้างบา้นเรือนในชุมชน เห็นวา่ท่ีดินท่ีมีอยูเ่ดิมเป็นป่า 

เป็นสันคลื่น และบุ่ง ไม่เหมาะกบัการสร้างบา้น จึงไดต้กลงร่วมกนัซ้ือที่ดินเพิ่มเติมซ่ึงเป็นที่ราบ 

ประมาณ 80 ไร่ แลว้จดัสรรพื้นที่สําหรับก่อสร้างบา้นเรือนประมาณ 50 ไร่ แบ่งเป็นหน่วยยอ่ยละ
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ประมาณ 50 ตารางวา ส่วนทีเ่หลือสาํหรับใชป้ระโยชน์ส่วนกลาง โดยมีขอ้ตกลงร่วมกนัของชุมชน 

กล่าวคือ ผูอ้ยูอ่าศยัไม่มีสิทธิในที่ดินเป็นส่วนตน ให้กองทพัธรรมมูลนิธิ ถือสิทธ์ิเป็นเจา้ของที่ดิน

ทั้งหมด การปลูกสร้างบา้นใชไ้ฟฟ้าขนาด 110 โวลต ์ไฟฟ้าขนาด 220 โวลต์ มีใชส้ําหรับอาคาร

ส่วนกลางเท่านั้น การขายต่อ การโอนสิทธ์ิ หรือการให้เช่าบ้านต้องได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการชุมชน ซ่ึงมีขอ้กาํหนดพื้นฐานสําหรับคุณสมบติัของผูที้่สร้างบา้นเรือนและอยูอ่าศยั

ในชุมชนไดคื้อ จะตอ้งถือศีล 5 ละอบายมุข และรับประทานอาหารมงัสวรัิติ 

 ปลายปี พ.ศ. 2538 ชุมชนขออนุมติัตั้งหมู่บา้นแห่งใหม่ และในวนัที่ 1 เมษายน 2539 

กระทรวงมหาดไทยอนุมติัให้จดัตั้งหมู่บา้นใหม่แยกจากหมู่บา้นคาํกลางใหม่ หมู่ที่ 6 ตาํบลบุ่งไหม 

ช่ือ “หมู่บา้นชุมชนราชธานีอโศก” หมู่ที ่10 ตาํบลบุ่งไหม อาํเภอวารินชาํราบ จงัหวดัอุบลราชธานี 

 ปลายปี พ.ศ. 2539 ทีป่ระชุมมหาปวารณาของสงฆ์ชาวอโศก ทีป่ฐมอโศก มีมติให้จดัตั้ง

สังฆสถานข้ึนในชุมชนราชธานีอโศก โดยมีสมณะเร่ิมมาอยู่ประจาํ 7 รูป และมีมติยกฐานะเป็น

พุทธสถานในปลายปี พ.ศ. 2543 โดยมีสมณะมาอยูป่ระจาํ 19 รูป สิกขมาตุ 5 รูป 

 กนัยายน พ.ศ. 2540 ไดรั้บงบประมาณจากสํานกันายกรัฐมนตรี ก่อสร้าง “เฮือนศูนยสู์ญ” 

เพื่อใชเ้ป็นศูนยฝึ์กอบรมกสิกรรมไร้สารพิษแก่ประชาชนทัว่ไป 

 ในปี พ.ศ. 2544 ในช่วงเขา้พรรษาซ่ึงเป็นหนา้ฝน นํ้ าท่วมหมู่บา้นประมาณ 3 เดือน การเขา้

ออกหมู่บา้นตอ้งใชท้างเรือเท่านั้น หลงัจากนํ้ าลดไดมี้ผูบ้ริจาคเรือไมห้ลายขนาดให้ชุมชนประมาณ 

30 ลาํ 

 ปี พ.ศ. 2545 เกิดนํ้ าท่วมคร้ังใหญ่ในจงัหวดัอุบลราชธานี เป็นเวลาหลายเดือน พื้นที่ของ

ชุมชนถูกนํ้ าท่วมทั้งหมด ในเดือนตุลาคมเป็นช่วงที่นํ้ าท่วมสูงสุด ชาวชุมชนราชธานีอโศกตอ้งใช้

เรือเป็นท่ีพกัอาศยัและทาํกิจกรรมต่างๆ ชุมชนจึงจดังานฉลองนํ้า เป็นการปรับตวัชุมชนให้เป็นเมือง

เรือ ซ่ึงในระยะต่อมาไดมี้ผูบ้ริจาคเงินให้ซ้ือเรือไมข้นาดใหญ่ (เรือเอ๊ียมจุน้) เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ เกิดเป็น

โครงการอนุรักษ์เรือไทย ปัจจุบนัมีเรือไมข้นาดใหญ่ประมาณ 30 ลาํ และเรือขนาดต่างๆ อีก

ประมาณ 30 ลาํ จึงเรียกกนัอีกช่ือหน่ึงว่า “บา้นราช เมืองเรือ” ต่อมาได้มีผูบ้ริจาคก้อนหินทราย

ขนาดใหญ่ใหชุ้มชน และชุมชนไดซ้ื้อที่ดินที่อาํเภอตระการพืชผลซ่ึงมีกอ้นหินทรายจาํนวนมาก จึง

ไปขนหินมานาํให้ประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนเป็นจาํนวนมาก ทาํให้มีช่ือต่อทา้ยหมู่บา้นอีกว่า “บา้น

ไม ้เมืองหิน” 

การขยายและการพฒันาพื้นท่ียงัดาํเนินต่อเน่ืองมาจนปัจจุบนั ทั้งพื้นท่ีเพาะปลูก และอาคาร

สถานที่สําหรับใชป้ระโยชน์ และประกอบกิจกรรมของส่วนกลาง และเน่ืองจากตอ้งประสบภยันํ้ า

ท่วมบ่อยคร้ัง จึงมีการนาํเรือจาํนวนมากเขา้มาใชเ้ป็นโบสถ์ ที่พกัสมณะ ที่พกัคนวดั ที่พกันกัเรียน
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หญิงและฐานงานเยบ็จกัร ชุมชนไดจ้ดัซ้ือท่ีดินเพิ่มเติมแลว้โอนให้เป็นกรรมสิทธ์ิของกองทพัธรรม

เป็นระยะ รวมพื้นท่ีในปัจจุบนั มีประมาณ 700 ไร่ 

ชุมชนเพาะปลูกพืชผกัสวนครัวบริเวณรอบบา้นพกัอาศยั บริเวณริมแม่นํ้ ามูล และบริเวณ

ที่ว่างในชุมชน สภาพพื้นที่ชุมชนราชธานีอโศกเป็นที่ราบลุ่มริมแม่นํ้ ามูล ตอ้งประสบภยันํ้ าท่วม

เป็นประจาํ ทาํให้ไม่สามารถเพาะปลูกพืชยืนตน้ และทาํกสิกรรมต่อเน่ืองระยะยาว ชุมชนจึงได้

จดัซ้ือพื้นท่ีในสองหมู่บา้นใกลเ้คียงท่ีนํ้าท่วมไม่ถึง สาํหรับทาํกสิกรรม สวนผสม ปลูกพืชสมุนไพร 

ไมป่้า ผลไม ้และไมล้ม้ลุก คือ “สวนวงัไพร” พื้นที่ประมาณ 10 ไร่ ที่บา้นคาํกลาง “สวนวยัพลงั” 

พื้นที่ประมาณ 20 ไร่ และสวน “สวนใสม่วน” (2554) พื้นที่ประมาณ 20 ไร่ ที่บา้นวงักางฮุง ซ่ึงอยู่

ถดัจากหมู่บา้นคาํกลาง ส่วนการทาํนานั้น ชุมชนราชธานีอโศกใช้พ้ืนที่ประมาณ 20 ไร่ ของญาติ

ธรรมที่บา้นหนองหวา้ อาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี และจงัหวดัร้อยเอ็ด รวมทั้งที่ชุมชนฝึกฝน

เศรษฐกิจพอเพียง มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี 

 

 
 

ภาพที ่5.1  ป้ายสัญลกัษณ์หมู่บา้นราชธานีอโศก 

 

5.3 สภาพทัว่ไปของชุมชนราชธานีอโศก 

 

5.3.1 ลกัษณะทางกายภาพ 

หมู่บา้นชุมชนราชธานีอโศก ตั้งอยู่ หมู่ที่ 10 ตาํบลบุ่งไหม อาํเภอวารินชาํราบ จงัหวดั

อุบลราชธานี สภาพพื้นทีเ่ป็นทีลุ่่มมีลกัษณะเป็นกน้กระทะและเป็นดินทาม คือ ดินที่เกิดจากการทบั

ถมของตะกอนแม่นํ้าเป็นเวลานาน มีนํ้าท่วมเป็นคร้ังคราวในฤดูฝนจะมีนํ้ามาก บางปีมีนํ้ าท่วม ส่วน

ฤดูหนาวและฤดูร้อนสามารถเพาะปลูกพืชผกั และไมล้ม้ลุกได ้ผืนดินระหวา่งหมู่บา้นจนจรดแม่นํ้ า
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มูล มีลกัษณะคลา้ยคล่ืน มีพื้นที่สูงๆ ตํ่าๆ ขนานไปกบัแม่นํ้ ามูล ส่วนที่เป็นสันคล่ืนเป็นป่า ปกคลุม

ดว้ยไมพุ้่มและไมเ้ล้ือย ส่วนที่เป็นทอ้งคล่ืน จะเป็นคลองนํ้ าธรรมชาติ ภาษาอีสานเรียกว่า บุ่ง บาง

บุ่งมีนํ้ าขงัตลอดปี บางบุ่งไม่มีนํ้ าขงั ริมแม่นํ้ ามูลเป็นป่าละเมาะ ป่าไมท้าม พนัธ์ุไมที้่พบ เช่น ตน้

ตะแบกนํ้ า กระโดนนํ้ า เป็นตน้ ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคญัของชุมชน คือ แม่นํ้ ามูล บุ่งไหมน้อย 

และป่าละเมาะริมบุ่ง และริมแม่นํ้ามูล ชุมชนห่างจากตวัเมืองจงัหวดัอุบลราชธานีไปทางตะวนัออก

เฉียงใต ้ประมาณ 6 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดงัน้ี 

ทิศเหนือ  ติดกบัแม่นํ้ามูล อีกฝ่ังแม่นํ้ามูลเป็นหมู่บา้นดงเจริญ ตาํบลปทุม 

   อาํเภอเมือง จงัหวดัอุบลราชธานี 

ทิศตะวนัออก  ติดกบัหมู่บา้นคาํกลางใหม่ 

ทิศใต ้  ติดกบัหมู่บา้นกดุระงุม 

ทิศตะวนัตก  ติดกบัหมู่บา้นท่ากกเสียว 

เส้นทางคมนาคมเข้าสู่ชุมชนได้ทั้งทางบก และทางนํ้ า คือทางบก ใช้เส้นทางถนนสาย

อุบลราชธานี – พิบูลมงัสาหาร สามารถแยกเขา้หมู่บา้นชุมชนราชธานีอโศกได ้3 เส้นทาง ไดแ้ก่ 

เส้นทางที่หน่ึง ผา่นหมู่บา้นกุดปลาขาว ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร เส้นทางที่สอง ผา่นหมู่บา้น

กุดระงุม ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร เส้นทางท่ีสาม ผา่นหมู่บา้นคาํกลางใหม่ ระยะทางประมาณ 

2 กิโลเมตร ทางนํ้ า มาทางเรือตามลาํแม่นํ้ ามูล ระยะทางจากตวัเมืองอุบลราชธานีประมาณ 6 

กิโลเมตร ในฤดูฝนทีมี่นํ้ามาก นํ้าจะท่วมถนนทางเขา้หมู่บา้นทั้งสามทาง ตอ้งใชเ้รือเป็นพาหนะเขา้

สู่ชุมชนจากบา้นคาํกลางใหม่ ภาพแผนท่ีแสดงท่ีตั้งหมู่บา้นภาพท่ี 5.2 
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ภาพที ่5.2  ท่ีตั้งหมู่บา้นราชธานีอโศก และบริเวณใกลเ้คียง 

ทีม่า: องคก์ารบริหารส่วนตาํบลบุ่งไหม, 2552. 

แม่นํ้ ามูล 
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5.3.2 โครงสร้างพืน้ฐาน 

5.3.2.1 ไฟฟ้าและพลงังาน  ในชุมชนมีระบบไฟฟ้าจากการจ่ายไฟของการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค ขนาดไฟ 220 โวลต ์ในอาคารส่วนกลาง และมีระบบไฟฟ้าเขา้ถึงอาคารบา้นเรือนต่าง ๆ ทัว่

ทั้งชุมชน และมีไฟฟ้าทางตามถนนของชุมชน โดยไฟฟ้าในที่พกัอาศยัของชาวชุมชน จะแปลงเป็น

กาํลงัไฟ 110 โวลต์ เพือ่ให้สมาชิกชุมชนใช้เพียงแสงสว่าง ให้รู้จกัพอเพียง มกัน้อย ไม่ฟุ้มเฟ่ือย 

เพราะกาํลงัไฟที่แรงจะสามารถใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าอยา่งโทรทศัน์ พดัลม ตูเ้ยน็ ได ้ซ่ึงไม่สอดคลอ้ง

กบัวถีิชีวติชุมชน และเพื่อเป็นการป้องกนัการเสพยส่ิ์งลามก ไม่ใหเ้กิดการผดิศีลข้ึน 

5.3.2.2 แหล่งนํ้ า ชุมชนมีระบบประปาของชุมชนเองซ่ึงสูบมาจากแหล่งนํ้ าซับ

หมู่บา้นคาํกลาง เก็บไวใ้นถงัสูงแลว้ปล่อยลงมาตามท่อนํ้ าไปยงับา้นเรือนและจุดต่างๆ ที่จดัไวเ้พือ่

การบริโภค นํ้ ามีความสะอาดและปลอดภยักว่าการใชค้ลอรีนตามระบบประปาทัว่ไป ส่วนระบบ

ชลประทานในการเกษตร หมู่บา้นมีการจดัสร้างระบบคลอง (บุ่ง) โดยขุดลอกคูคลองเดิมให้ลึกข้ึน 

และขุดเพิ่มเติม โดยได้รับงบประมาณขุดลอกคลองจากรัฐบางส่วน และวางผงัหมู่บ้านให้เป็น

หมู่บา้นเลียบบุ่ง เพื่อจะไดน้าํนํ้าจากบุ่ง มาใชใ้นการเกษตร 

5.3.2.3 การส่ือสาร การติดต่อส่ือสารภายในชุมชนจะมีระบบเสียงตามสายซ่ึงทาง

ชุมชนไดติ้ดตั้งลาํโพงไวต้ามอาคารและบา้นบางหลงั โดยมีฝ่ายประชาสัมพนัธ์ที่เฮือนศูนยสู์ญ และ

เฮือนสวยเหมิด (โรงครัว) เป็นตวักลางในการประกาศติดต่อ เมื่อมีเหตุสําคญัให้สมาชิกชุมชนทราบ

และเป็นศูนยก์ลางในการับโทรศพัท์เขา้และออกของชุมชน รวมทั้งรับจดหมาย นอกจากน้ีชุมชน

ติดตั้งโทรศพัทไ์วย้งัจุดสาํคญัต่าง ๆ เพื่อติดต่อประสานงาน 

5.3.2.4 การคมนาคม สําหรับการเดินทางในชุมชนโดยทัว่ไปแลว้สมาชิกจะอาศยัการ

เดินเทา้ และจกัรยานเป็นหลกั หากมีการเดินทางตอ้งออกนอกพื้นที่จะมีบริการรถของส่วนร่วมทั้ง

การขนส่งของ และขนส่งคน ถนนภายในชุมชนส่วนใหญ่เป็นถนนปูคอนกรีต ถนนหลักเช่ือม

ระหวา่งหมู่บา้นอ่ืนเป็นถนนลูกรัง โดยชุมชนก็จะมีการซ่อมแซมหรือพฒันาถนนอยา่งสมํ่าเสมอ 

 

5.3.3 ลกัษณะชุมชนราชธานีอโศก แนวคิดหลกัปฏิบัติ 

เป็นชุมชนท่ีอยูร่่วมกนั ระหวา่ง บา้น วดั โรงเรียน เหมือนชุมชนในอดีตท่ีเรียกวา่ “บวร” มี

วดัเป็นศูนยก์ลางให้ทั้งความรู้และหลกัการดาํเนินชีวิต มีผูค้นอาศยัร่วมกนัในหลายฐานะ ได้แก่ 

นกับวช ผูเ้ตรียมบวช คนวดั ชาวชุมชน เด็กนกัเรียน มีศีลหรือขอ้ห้ามถือเป็นหลกัธรรมขั้นพื้นฐาน

ในการดาํเนินชีวติ โดยมีนกับวชเป็นแบบอยา่งของการถือศีลและปฏิบติัธรรมกนัอยา่งเคร่งครัด จน

เป็นปกติสุข จึงมีผลใหค้นวดั ชาวชุมชน และนกัเรียนเกิดความเล่ือมใส ตั้งใจถือศีล 5 และศีล 8 ตาม

กาํลงัท่ีตนจะทาํได ้จึงเรียกวา่ เป็น “ชุมชนคนมีศีล” วถิีการดาํเนินชีวิตเรียบง่าย สมถะ รับประทาน
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อาหารมงัสวิรัติ ไม่สวมรองเทา้ ไม่สวมเส้ือผา้สีฉูดฉาด ชุมชนเกิดข้ึนเพราะศรัทธา และเช่ือมัน่ใน

พุทธศาสนา โดยการนาํของสมณะโพธิรักษ์ โดยนาํหลกัธรรม มรรคมีองค์ 8 ของพระสัมมาสัม

พุทธเจา้มาถ่ายทอด พิสูจน์การแก้ปัญหาของมนุษย ์อย่างเป็นรูปธรรม หลกัธรรม มรรคมีองค์ 8 

ไดแ้ก่ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกปัปะ สัมมาวาจา สัมมากมัมนัตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ 

และสัมมาสมาธิ (ความถูกตรงในดา้นความเห็น ความคิด การพูด การกระทาํ การประกอบอาชีพ 

ความเพียร ความระลึกรู้ตวั และความตั้งมัน่) ชาวอโศกได้นํามาประยุกต์ใช้ในการดาํเนินชีวิต 

เป็นอตัลกัษณ์ชุมชนบุญนิยม หรือ ระบบบุญนิยม 

5.3.3.1 ระบบบุญนิยม 

จากการพฒันาของสังคมโลก ที่มีระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม/ทุนนิยมเป็นกลไก

สาํคญัในการขบัเคล่ือน ชาวอโศกมองวา่ระบบทุนนิยมเป็นภยัร้ายท่ีทาํให้ศีลธรรม จริยธรรม ระบบ

ศาสนา และสังคมตอ้งเส่ือมถอย เพราะติดยึดอยูก่บัโลกทศัน์ของเงินตราและวตัถุ สมณะโพธิรักษ ์

(ผูน้าํชาวอโศก) เสนอวา่ความเช่ือเร่ือง “บุญนิยม” จะหนุนให้คนเป็นคนดี ทาํความดีช่วยเหลือผูอ่ื้น

เพื่อท่ีจะสั่งสมบุญ ในระบบบุญนิยมนั้น กาํไรขาดทุนของอาริยชนแท้ คือ “ได้มาเป็นบาปคือ

ขาดทุน เสียไปเป็นบุญคือกาํไร” หรือวดัความสําเร็จของการทาํกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบน้ีดว้ย 

“บุญ” ซ่ึงสวนทางกบัแนวคิดเศรษฐกิจทุนนิยมโดยส้ินเชิง(นาวนิ โสกาภูมิ, 2547: 164) 

ดงันั้น “บุญ” ในความหมายของชาวอโศกหมายถึง การให้ แก่สังคมมากที่สุดเท่าที่จะ

ทาํได ้และรับจากสังคมให้นอ้ยที่สุด บุญจึงมิใช่เป็นเร่ืองเฉพาะของฆราวาสแต่เป็นการปฏิบติัเพื่อ

ขดัเกลาตนเองทั้งของสงฆ์และฆราวาส อีกทั้งการให้นั้นมิใช่ให้ แก่พระสงฆ์ แต่เป็นการให้แก่

สังคมส่วนรวม และความหมายของ “การทาํบุญ” ไม่ใช่เป็นการให้ดว้ยเงินตราเพียงมิติเดียว เพื่อ

หวงัผลตอบแทน ถึง ลาภ ยศ ช่ือเสียง ในภายภาคหน้า การทาํบุญดว้ยเงินแบบหวงัผล ยิ่งเป็นการ

เพิ่มกิเลส แทจ้ริงแลว้ “การทาํบุญ” คือการให้ในทุกมิติ เพือ่ขดัเกลาจิตใจให้ “ลด ละ กิเลส” (อภิชยั 

พนัธเสน, 2549: 78) 

ระบบบุญนิยม จึงเป็นแบบแผนวฒันธรรมที่มีแกนรากจากหลกัธรรมในพุทธศาสนา 

ท่ีถือวา่การไดใ้ห ้หรือการเสียสละท่ีก่อให้เกิดคุณค่าผูอ่ื้นเพื่อนมนุษยแ์ละสัตวโ์ลกทั้งหลายนั้นเป็น

กาํไร หรือเรียกวา่ “บุญ” ซ่ึงทางชุมชนไดน้าํมาประยกุตใ์ชใ้นกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน  

ซ่ึงเป้าหมายอย่างจริงจงัตามแนวทางบุญนิยม เพือ่บรรลุเป้าหมายสูงสุดทางศาสนา 

จากคาํกล่าวของสมณะโพธิรักษท่ี์สะทอ้นจุดยนืของระบบบุญนิยม วา่ “ขยนั กลา้จน ทนเสียดสี หนี

สะสม นิยมสร้างสรร สวรรค์นิพพาน” โดยไม่ไดมุ้่งเป้าแข่งขนั/ลม้ลา้งระบบทุนนิยมโดยตรง แต่

เป็นการสร้างตวัอย่างแนวทางของระบบเศรษฐกิจแบบใหม่ให้ผูค้นในสังคมตดัสินใจเลือกเอง 
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(นาวิน โสภาภูมิ, 2547: 165) โดยใช้ระบบทุนนิยมเป็นตัวอย่างคู่เปรียบเทียบในการอธิบายอัต

ลักษณ์ของ “ระบบบุญนิยม” รายละเอียดตามตารางท่ี 5.1 

 

ตารางที่ 5.1 หลักการและวิธีการปฏิบัติเปรียบเทียบระหว่าง แนวคิดบุญนิยม กับทุนนิยม 

 

 ทุนนิยม บุญนิยม 

1.ลักษณะพิเศษ การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างไม่รู้จบ การเติบโตทางเศรษฐกิจแบบพอประมาณ

บนพื้นฐานทางศาสนา 

2.วัตถุประสงค์ ความร่ํารวยทางวัตถุ ความร่ํารวยทางจิตวิญญาณ 

3.มาตรการเร่ือง

ความสําเร็จ 

ความฝันส่ีประการ 

- ความร่ํารวยทางวัตถุ 

- ตําแหน่งทางโลก 

- เกียรติยศช่ือเสียง 

- ความเริงสําราญทางโลกีย์ 

เป็ นอิสระจากความอยากส่วนตัวในด้าน 

- ความร่ํารวยทางวัตถุ 

- ตําแหน่งทางโลก 

- เกียรติยศช่ือเสียง 

- ความเริงสําราญทางโลกีย์ 

4.จุดมุ่งหมายสูงสุด ยึดติดกับความร่ํารวยทางวัตถุ ไม่ยึดติดกับความร่ํารวยทางวัตถุ 

5.ลักษณะภายนอก ใหญ่ ยิ่งขึ้น หรูหรา แข่งขัน เห็นแก่ตัว เล็ก ลดลง เรียบง่าย มากพอ เอื้อเฟื้อ 

6.กิจกรรม ทํางานน้อยลง เอามาก บริหารควบคุม ทํางานมากขึ้น เอาแต่น้อย ทําด้วยมือ มีส่วน

ร่วม 

7.ผลต่อส่ิงแวดล้อม มลภาวะทําลายสมดุลยภาพของ

ธรรมชาติ 

ปกป้ องระบบนิเวศ 

 

ท่ีมา:  Helikila-Horn (2541: 162-163) 

 

5.3.3.2 สาธารณโภคี 

หลักธรรมหน่ึง ที่ สมณะโพธิรักษ์ได้นํามาใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติการอยู่ร่วมกัน 

สังคมในระบบบุญนิยมของชาวอโศก เป็ นการพัฒนามาจากระบบสังคมของสงฆ์ในสมัยพุทธกาล 

ซ่ึงมีวิถีชีวิตแบบสาธารณโภคีสมบูรณ์ คือ สาราณียธรรม 6 หมายถึง ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความระลึก

ถึงกัน ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน หลักการอยู่ร่วมกัน อันประกอบด้วย เมตตากายกรรม เมตตา

วจีกรรม เมตตามโนกรรม สาธารณโภคี ศีลสามัญญตา ทิฏฐิสามัญญตา 

ระบบสาธารณโภคี คือ มีการจัด และแบ่งปันกัน เคร่ืองกินเคร่ืองใช้กันเป็นส่วนกลาง 

เป็นระบบท่ีมีลักษณะของการกินใช้ร่วมกัน เม่ือทํามาหาได้ก็เอาเข้าส่วนกลางเพื่อกินใช้ร่วมกันโดย

ไม่มีการสะสมเป็นของตนเอง อภิชัย พันธเสน (2549: 81) กล่าวถึง การกระจายรายได้ของสังคม 
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ดว้ยระบบสวสัดิการชุมชนที่เรียกว่า “สาธารณโภคี” ซ่ึงแปลตรงตวัว่า ทรัพยข์องส่วนรวม โดยมี

หลกัการว่า รายไดห้รือผลประโยชน์ที่ไดจ้ากการทาํงานในชุมชน ไม่วา่จะเป็นรูปของผลผลิตทาง

เกษตรหรือรายได้จากการจาํหน่ายผลิตภณัฑ์จะเขา้สู่สาธารณโภคี และสาธารณโภคีจะจดัเตรียม

ปัจจยัพื้นฐานแก่สมาชิกในชุมชน ไดแ้ก่ อาหาร เส้ือผา้ ยารักษาโรค ค่าเดินทาง เป็นตน้ ตามความ

จาํเป็นของแต่ละบุคคล ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวเป็นระบบการกระจายรายไดที้่นาํความจาํเป็น และความ

อยู่ดีมีสุขของสังคมหรือชุมชนเป็นสําคญั ต่างจากการกระจายไดไ้ดใ้นสังคมทุนนิยม ซ่ึงกระจาย

รายไดแ้บ่งเป็นไปตามความสามารถของบุคคลท่ีหารายไดน้ั้น 

ระบบสาธารณโภคีให้ความเป็นธรรมต่อทุกคนในชุมชนอโศก กล่าวคือ นอกจากจะ

จดัเตรียมปัจจยัพื้นฐานแก่ชาวอโศกแลว้ ยงัจดัเตรียมสภาวะสังคมที่เก้ือหนุนให้ชาวอโศกสามารถ

ปฏิบติัธรรมขดัเกลาจิตและปัญญาดว้ยการร่วมพลงั กลุ่มทาํงาน ก่อเกิดคุณภาพทางดา้นวตัถุ ใน

ขณะเดียวกนัก็เก้ือหนุนการพฒันาตนในโครงสร้างอริยธรรมของชุมชนดว้ย 

เช่นนั้น ระบบบุญนิยมเป็นระบบพี่นอ้งครอบครัวใหญ่ท่ีพึ่งพาอาศยักนัตั้งแต่เกิด แก่ 

เจบ็ ตาย กนัไดจ้นกระทัง่มีส่วนเหลือท่ีจะช่วยคนอ่ืนไดด้ว้ย และกระจายความช่วยเหลือกวา้งขวาง

ออกไป (รินธรรม อโศกตระกลู, 2549: 76) ซ่ึงไม่ใช่เป็นเพียงรูปแบบสังคมแค่จดัเตรียมส่ิงจาํเป็น

ของชีวติสาํหรับแต่ละบุคคลเท่านั้น แต่มีเป้าหมายท่ีสูงกวา่คือ การจดัเตรียมสภาพการณ์ทางสังคมท่ี

จะเอ้ืออาํนวยต่อบุคคลเพือ่การบรรลุ “นิพพาน” ซ่ึงมีแนวคิดใกลเ้คียงกบั แนวคิดธรรมิกสงัคมท่ี

นาํเสนอโดยท่านพุทธทาสภิกข ุ(อภิชยั พนัธเสน, 2549: 81) 

ชุมชนชาวอโศกเป็นสังคมท่ีใชห้ลกัการในพุทธศาสนามาปฏิบติัอยา่งเต็มรูปแบบ เร่ิม

ตั้งแต่วิธีการกลัน่กรองคนเขา้ชุมชนตามมาตรฐานศีลในแต่ละคน (ศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 และศีลท่ี

สูงข้ึนตามลาํดบั)โดยการนาํหลกัธรรมต่างๆ มาปฏิบติัในหมู่ชาวอโศก เป็นการฝึกคนตั้งแต่ขั้นปรับ

พื้นฐานความรู้จากมิจฉาทิฏฐิไปสู่สัมมาทิฏฐิ เป็นการสอนใหล้ดกิเลส เขา้ถึงความสุขขั้นสูงสุด โดย

การปฏิบติัไตรสิกขา ศีล สมาธิ และปัญญา อยา่งมีองคร์วม ไม่แยกปฏิบติัเป็นส่วนๆ ซ่ึงแนวทางการ

บรรลุความสุขสูงสุด หรือนิพพาน ของชาวอโศกไม่เนน้การนัง่สมาธิหลบัตาอยา่งเดียว แต่จะรวม

ไวใ้นการทาํงานเสียสละรับใชส้ังคมอยา่งกลมกลืนอยูก่บัวิถีชีวิตประจาํวนั ดงัที่ท่านพุทธทาสภิกขุ

เคยกล่าววา่ การปฏิบติังานคือการปฏิบติัธรรม (นาวนิ โสภาภูมิ, 2547: 160) 

การพฒันาตนเองใหเ้ขา้สู่ระดบับุญนิยมท่ีสูงข้ึน มี 4 ระดบั คือ 

1) การทาํงานรับค่าตอบแทนตํ่ากวา่อตัราของตลาด (ค่าแรงงานหรือขายสินคา้ถูกกวา่

ตลาด) 

2) การทาํงานรับค่าตอบแทนเท่าท่ีตอ้งใชจ่้ายในการทาํงาน (เท่าทุน) 

3) การทาํงานรับค่าตอบแทนตํ่ากวา่ท่ีตอ้งใชจ่้ายในการทาํงาน (ตํ่ากวา่ทุน) 
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4) การทาํงานโดยไม่รับค่าตอบแทน 

โดยการทาํงานชาวบา้นราชในชุมชน ทุกคนไม่ไดรั้บค่าตอบแทนนอกจาก อาหาร ที่

พกั และสวสัดิการต่าง ๆ ที่จาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต นบัเป็นการพฒันาขั้นสูงสุดของระบบบุญนิยม 

ผลผลิตของงานเป็นเคร่ืองใช้อุปโภคบริโภคภายในชุมชนให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ ส่วนที่เหลือจึง

นาํไปจาํหน่ายสร้างรายไดเ้พื่อใช้พฒันาชุมชน หรือใช้ในกิจกรรมที่ไม่ได้สร้างรายได ้มีแต่ภาระ

รายจ่าย เช่น โรงครัว โรงเรียน และศูนยสุ์ขภาพ (รินธรรม อโศกตระกลู, 2549: 74-75) 

ชาวบา้นราชทุกคนมีเป้าหมายเบ้ืองตน้ของชีวิตตรงกนัคือ การลดละกิเลสเพือ่ความ

พน้ทุกข์เช่นเดียวกบั สมณะ ทวา่ยงัมีเหตุปัจจยัหลายประการไม่เอ้ือให้อุปสมบทได ้จึงไดแ้ต่เพียง

จาํลองวิถีชีวิตแบบสมณะมาใชใ้นชุมชน ชุมชนราชธานีอโศกบรรยายวิถีชีวิตและวฒันธรรมของ

ชุมชนไวด้งัน้ี (รินธรรม อโศกตระกลู, 2549: 67-68) 

1) เป็นชุมชนท่ีปลอดอบายมุขและส่ิงเสพติดทุกชนิด 

2) เป็นชุมชนท่ีดาํเนินชีวติตามหลกัการเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได ้

3) เป็นชุมชนในระบบสาธารณโภคี สมาชิกชุมชนทุกคนทาํงานให้ชุมชนโดยไม่มี

ค่าตอบแทน กินอยูร่่วมกนัในกองกลางเป็นครอบครัวเดียวกนัทั้งชุมชน มีการช่วยเหลือเก้ือกูล พึ่ง

เจบ็ พึ่งตายกนัได ้

4) เป็นสถานท่ีปฏิบติัธรรมตามทฤษฎี “มรรคมีองค ์8” ของพระพุทธเจา้ 

5) สมาชิกชุมชนถือศีล 5 เป็นอยา่งตํ่า และไม่รับประทานเน้ือสัตวทุ์กชนิด 

6) เป็นชุมชนท่ีกาํลงัพฒันาตนเองไปสู่ความเป็น “อิสรเสรีภาพ ภราดรภาพ สันติภาพ 

สมรรถภาพ และบูรณภาพ” เพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งผาสุก 

 

5.4. สมาชิกชุมชน และข้อมูลประชากร 

 

5.4.1 ลกัษณะประชากร 

เน่ืองจากเป็นชุมชนที่มีการอยูอ่าศยัร่วมกนั ระหวา่งพุทธสถาน (วดั) หมู่บา้น (บา้น) และ

โรงเรียนอย่างกลมกลืน ลกัษณะความสัมพนัธ์ดงักล่าวได้เป็นตวักาํหนดลกัษณะประชากรของ

ชุมชน ทาํใหส้มาชิกชุมชนมีหลายฐานะ ประกอบดว้ย 

5.4.1.1 นกับวช ขั้นตอนการเป็นนกับวชชาวอโศก มีขั้นตอนและระยะเวลาทดสอบ

ความพร้อมมากกวา่การอุปสมบทเป็นพระภิกษุทัว่ไปในสังคมไทย เพราะตอ้งมีการกลัน่กรองวา่ผู ้

บวชมีความตั้งใจจริง มีศกัยภาพของความเป็นผูส้ละบา้นเรือนเขา้สู่ชีวิตนกับวชได ้มีความพร้อม

ทางร่างกายและจิตใจ และมิไดอ้าศยัความเป็นนกับวชเพื่อหลบหนีปัญหาส่วนตวับางประการ ผู ้
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บวชจึงตอ้งเป็นผูที้ต่ ั้งใจจริงทีจ่ะใชชี้วิตนกับวชตามพระธรรมวินยั และปฏิบติัตนไดเ้หมาะสมกบั

ฐานะพุทธทายาทและพุทธสาวก 

นักบวช ถือเป็นผูที้่มีบทบาทสําคญัในการช้ีแนะแนวทางการปฏิบติัธรรมให้กับ

สมาชิกชุมชนให้มีการดาํเนินชีวิตที่ถูกตอ้ง และเป็นครูสอนวิชาพุทธศาสนาในโรงเรียน รวมทั้งมี

ส่วนในการบริหารปกครองชุมชน และดูแลการดาํเนินกิจกรรมอ่ืนๆในชุมชนดว้ย แบ่งออกเป็น 

1) นกับวชชาย หรือรู้จกักนัในนาม “สมณะ” ถือศีล 10 และวินยั 227 ขอ้ จุลศีล 

มชัฌิมศีล และมหาศีล สมณะที่น้ีจะไม่มีการโกนคิ้ว ส่วนการแต่งกายก็เช่นเดียวกบัพระทัว่ไป โดย

มีเคร่ืองนุ่งห่มเป็นสีกรัก การเขา้มาเป็นสมาชิกชุมชนในฐานะสมณะนั้นจะเกิดจากการจดัสรรของท่ี

ประชุมสมณะใน “งานมหาปวารณา” ซ่ึงอยูช่่วงหลงัออกพรรษาของทุกปีวา่จะให้สมณะรูปไหนไป

ประจาํอยูพุ่ทธสถานหรือสังฆสถานแห่งใดของชาวอโศก 

2) นกับวชหญิง คือ “สิกขมาตุ” ถือศีล 10 การแต่งกายที่สวมเส้ือแขนยาวและผา้ถุงสี

กรัก พร้อมกบัมีผา้ผนืสีกรมท่าสาํหรับห่มคลุมเช่นเดียวกบัจีวร 

5.4.1.2 คนวดั คือ ผูป้ฏิบติัธรรมชาวอโศก ถือศีลปฏิบติัธรรมอยูที่่พุทธสถาน ถือศีล 

8 หรือศีล 10 ข้ึนไป มีหนา้ที่หลกัในการดูแลรับใชส้มณะและงานในส่วนพุทธสถานเป็นหลกั เช่น

การติดตามสมณะไปกิจนิมนต ์เป็นตน้ นอกจากน้ี ยงัร่วมทาํงานกบัชาวชุมชน ทั้งงานการดูแลและ

พฒันาชุมชน ทั้งในส่วนของงานบริหารจดัการชุมชนโดยรวม เป็นคณะกรรมการชุมชน และบาง

คนเป็นครูสอนวิชาการในโรงเรียน ขั้นตอนการเป็นสมาชิกชุมชนในฐานะคนวดันั้น ตอ้งมาศึกษา

เรียนรู้ และอยูใ่นชุมชนฐานะผูพ้กัคา้งก่อน 

5.4.1.3 ชาวชุมชน คือ ชาวบา้นราชธานีอโศกที่อาศยัอยูใ่นเขตหมู่บา้นซ่ึงตอ้งปฏิบติั

ตามระเบียบของชุมชนดว้ย มีการแต่งกายสวมเส้ือม่อฮ่อม หรือเส้ือผา้ที่ไม่สีฉูดฉาด ฝ่ายชายสวม

กางเกง สาํหรับฝ่ายหญิงนุ่งผา้ถุง หรือสวมกางเกงตามความถนดัของการดาํเนินกิจกรรม ขอ้ปฏิบติั

พื้นฐานในการเขา้มาอยูชุ่มชน ถือศีล 5 อยา่งตํ่า ไม่รับประทานเน้ือสัตว ์ไม่เล้ียงสัตวเ์ล้ียง แต่งกาย

สุภาพ ไม่แต่งกายด้วยเส้ือรัดรูป หรือนุ่งสั้ น ตั้งใจปฏิบติัธรรม พร้อมที่จะช่วยเหลือชุมชนและ

พฒันาตวัเอง 

การเขา้เป็นสมาชิกชุมชนในฐานะชาวชุมชนนั้นจะตอ้งเขา้มาทดลองอยู่ ในฐานะ

อาคนัตุกะจรเป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 3 เดือน โดยปฏิบติัตนให้ถูกตอ้งตามกฎระเบียบของชุมชนท่ี

กาํหนดไว ้และตอ้งผา่นการรับรองจากท่ีประชุมใหเ้ขา้เป็นสมาชิกชุมชนดว้ยมติเอกฉนัท ์

5.4.1.4 นกัเรียน คือกลุ่มเด็กที่เป็นลูกหลานญาติธรรมชาวอโศกทีม่าศึกษาอยู่ใน 

โรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก นกัเรียนเหล่าน้ีตอ้งอยูป่ระจาํ และการแต่งกายชุดนกัเรียนสีนํ้ า

เงินตามแบบฟอร์มท่ีชุมชนกาํหนดใหโ้ดยฝ่ายชายให้สวมกางเกงทรงไทยใหญ่ ส่วนฝ่ายหญิงให้นุ่ง
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ผา้ถุง การเขา้มาเป็นสมาชิกชุมชนในฐานะนกัเรียนจะมีการเปิดรับสมคัรในช่วงเดือนมีนาคม ถึง 

เมษายนของทุกปี ซ่ึงในระดบัประถมศึกษาจะรับนักเรียนใหม่ได้ทุกชั้นปี แต่มีเงื่อนไขว่าตอ้งมี

ผูป้กครองเป็นสมาชิกชุมชนเพือ่อยู่ดูแลนกัเรียนดว้ย ส่วนนกัเรียนมธัยมศึกษาจะรับสมคัรเฉพาะ

นกัเรียนใหม่ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 /มธัยมศึกษาปีที่ 4 นกัเรียนที่สมคัรจะตอ้งผ่านกระบวนการ

คดัเลือกโดยการเขา้ค่ายอบรมเพือ่เป็นการคดัเลือกดูตวัอยา่งเขม้ขน้ก่อนจะเขา้มาศึกษาในโรงเรียน 

5.4.1.5 นิสิต คือสมาชิกชุมชนที่กาํลงัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ และ

ประกาศนียบตัรวชิาชีพขั้นสูง ใน วทิยาลยัอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาวชิชาราม ซ่ึงเป็นวิทยาลยัของชาว

อโศก การแต่งกายจะมีแบบฟอร์มเช่นเดียวกบันกัเรียน แต่มีสีนํ้าเงินเขม้กวา่ 

การเขา้มาเป็นสมาชิกในฐานะนิสิตนั้นจุดกาํเนิดมาจากการที่นกัเรียนที่จบการศึกษา

ระดบัมธัยม แลว้ไม่ตอ้งการออกไปใชชี้วิตภายนอกชุมชนยงัตอ้งการการเรียนรู้ อาศยัอยูใ่นชุมชน

ต่อไป และมีสมาชิกชุมชนบางส่วน อาทิ อารามิก อารามิกา และชาวชุมชน ตอ้งการศึกษาต่อใน

ระดบัท่ีสูงข้ึน แต่ไม่มีความประสงค์ไปศึกษาต่อภายนอกชุมชนจึงทาํให้ชุมชนตอ้งเปิดหลกัสูตร

การศึกษาเพื่อรองรับสายอาชีพข้ึน 

 

5.4.2 โครงสร้างประชากร 

ลกัษณะประชากร คือการรวมตวัของผูค้นที่ศรัทธาในสมณะโพธิรักษ ์เป็นชุมชนเกิดใหม่ 

ที่บุคคลส่วนใหญ่มาจากต่างถ่ินกาํเนิดกนั ไม่มีบุคคลที่อาศยัอยู่ในชุมชนน้ีมาก่อน ลกัษณะของ

สมาชิกถูกแบ่งออกเป็นสถานภาพต่าง ๆ อยา่งแน่นอน ซ่ึงแตกต่างกบัชุมชนอ่ืนๆ  

จาํนวนประชากรในชุมชน หมู่ที่ 10 บา้นราชธานีอโศก มีผูอ้ยู่อาศยั 158 หลงัคาเรือน 

จาํนวน 426 คน เป็นชาย 205 คน หญิง 221 คน (ขอ้มูล ณ วนัที่ 30 พฤศจิกายน 2555, องคก์าร

บริหารส่วนตาํบลบุ่งไหม, 2556)  

ขอ้มูลประชากรของชุมชนราชธานีอโศกเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ เน่ืองจากแต่ละคนสามารถ

หมุนเวียนเคลื่อนยา้ยไปอยู่ชุมชนอื่น ๆ ในเครือข่ายชุมชนชาวอโศกตามความตอ้งการของตนเอง

บา้ง ตามความตอ้งการของแต่ละชุมชนบ้าง บางส่วนยา้ยออกไปประกอบอาชีพและดาํรงชีวิต

ส่วนตัว นอกจากน้ีบ้านราชย ังซ้ือที ่ดินทีห่มู่บ้านคํากลางสําหรับทํากสิกรรมและร่วมกับ

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีจดัตั้งชุมชนภายในพื้นท่ีของมหาวิทยาลยัเพื่อเป็นแหล่งฝึกฝนเศรษฐกิจ

พอเพียงตามแนวพระราชดําริ ข้อมูลด้านพื้นที่และการงานอาชีพของชุมชนจึงเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลาเช่นกนั 
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5.5 โครงสร้างของชุมชน 

 

ชุมชนราชธานีอโศก ประกอบดว้ยโครงสร้างหลกั 3 ส่วนคือ บา้น วดั(พุทธสถาน) และ

โรงเรียน หรือท่ีเรียกวา่ “บวร” ซ่ึงแต่ละส่วนทาํงานสอดประสานกนัเป็นองคร์วม 

5.5.1 หมู่บา้น คือพื้นที่ปลูกสร้างบา้นพกัสําหรับฆราวาส ญาติธรรมที่อาศยัอยู่ในชุมชน 

นอกจากทีพ่กัอาศยัของชาวชุมชน แล้วยงัมีอาคารต่าง ๆ ปลูกสร้างกระจายอยู่ในหมู่บา้นชุมชน

มากมายเพื่อใชป้ระกอบกิจกรรมของชุมชน 

5.5.2 พุทธสถาน (วดั) ถือเป็นสถานที่ใช้ปฏิบติัธรรมและประกอบกิจกรรมของสงฆ ์

รวมทั้งเป็นท่ีจาํพรรษาของสมณะ สิกขมาตุ และท่ีพกัของคนวดั 

5.5.3 โรงเรียน เพื่อใหร้ะบบการเรียนการสอนสอดคลอ้งกบักิจกรรมของชุมชน ทางชุมชน

จึงไดมี้การเปิดหลกัสูตรการเรียนการสอนข้ึนเอง ซ่ึงหลกัสูตรของชุมชนจะให้ความสําคญัในเร่ือง

ศีลธรรมมากที่สุด ทั้ งน้ีเพือ่ต้องการปลูกฝ่ังให้เด็กเยาวชนมีพื้นฐานทางด้านคุณธรรมที่ดี เป็น

การศึกษาให้เปล่า ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งส้ิน การจดัการศึกษาของชุมชนราชธานีอโศกมีตั้งแต่

ระดับประถมศึกษา มธัยมศึกษา ประกาศนียบตัรวิชาชีพ และประกาศนียบตัรวิชาชีพขั้นสูง มี

รายละเอียดดงัน้ี 

5.5.3.1 “โรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก” เป็นโรงเรียนเอกชนตามมาตรา 15 (3) 

ประเภทศึกษาสงเคราะห์ และการศึกษาพิเศษแห่งพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2535 ภายใต้

การดูแลของสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) โรงเรียนตั้งข้ึนเมือ พ.ศ. 2546 เป็น

โรงเรียนเอกชนการกุศล ประเภทการศึกษาสงเคราะห์ เป็นโรงเรียนประจาํ เปิดการเรียนการสอน

ตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมธัยมศึกษาปีท่ี 6  นกัเรียนทุกคนกินฟรีอยู่ฟรี ถือเป็นการศึกษาที่ให้

เปล่าทั้ งระบบ มีวิถีชีวิตของการเรียนรู้ที่มีวดัเป็นแกนกลาง ชุมชนเป็นฐานและนักเรียนเป็น

ศูนยก์ลาง ระบบการศึกษาเรียนรู้อยู่บนพื้นฐานของวิถีชีวิตชุมชน การศึกษาเป็นไปเพือ่แกปั้ญหา

และพฒันาชุมชน ไม่จาํกดัการเรียนเฉพาะอยูใ่นห้องเรียน โดยมีครูและผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น หรือ

ทีเ่รียกว่าภูมิปัญญาพื้นบ้าน เป็นผูถ่้ายทอดความรู้ และพาปฏิบัติ สําหรับการวดัผลและการ

ประเมินผลของโรงเรียนจะประเมินตามปรัชญาการศึกษา “ศีลเด่น เป็นงาน ชาญวิชา” คือ ศีลร้อย

ละ 40 ดา้นเป็นงาน ร้อยละ 35 และดา้นชาญวิชาร้อยละ 25 เกณฑ์การผา่นแต่ละดา้นตอ้งไดร้้อยละ 

60 ข้ึนไป ให้ความสําคญักบัเร่ืองศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม เป็นลาํดบัแรก มีการเรียนรู้ตามฐาน

งานท่ีนกัเรียนสนใจ นกัเรียนรับประทานอาหารมงัสวรัิติ ถือศีล 5 ละอบายมุข 

5.5.3.2 “วิทยาลยัอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาวิชชาราม” สังกดัสํานกังานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) พฒันามาจากฐานงานช่างในหมู่บ้าน ซ่ึงเป็นฐานฝึกงานของ
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นกัเรียนให้เป็นงานอาชีพที่ไดม้าตรฐาน ชาวชุมชนจึงไดร่้วมกนัจดัตั้ง “โรงเรียนสัมมาอาชีวสิกขา

ราชธานีอโศก” เพื่อตอบสนองความตอ้งการของนกัเรียน และแกปั้ญหาชุมชน เพื่อให้ลูกหลานของ

ชาวชุมชนหรือประชาชนใกลเ้คียงไดมี้โอกาสเขา้มาศึกษาโดยไม่ตอ้งเสียค่าเล่าเรียน วิทยาลยั เปิด

สอนในระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเคร่ืองกล สาขางานยาน

ยนต์ ในปี พ.ศ. 2553 โดยมีนายรินไท มุ่งมาจน เป็นผูรั้บใบอนุญาต และเป็นผูจ้ดัการ นายณรงค์

ฤทธ์ิ ใจช่ืน เป็นผูอ้าํนวยการ 

ในปี พ.ศ. 2555 ไดเ้ปล่ียนช่ือโรงเรียน เป็นวิทยาลยัอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาวิชชาราม 

โดยไดข้อขยายหลกัสูตรระดบั ปวส. อีก 4 สาขา เพือ่ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชนและ

สังคม ได้แก่ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม, ประเภทวิชาเกษตรกรรม 

สาขาวชิาเทคโนโลยส่ิีงแวดลอ้ม, ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป และประเภท

วชิาศิลปกรรม สาขาวิชาการเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวิดีทศัน์ โดยจดัการศึกษาดว้ยปรัชญา “ศีล

เคร่ง เก่งงาน ชาํนาญวชิชา” 

โดยรายช่ืออาคาร และส่ิงก่อสร้างท่ีสาํคญั ท่ีชาวชุมชนใชป้ระโยชน์ร่วมกนัมีดงัน้ี 

 1) เฮือนศนูยสู์ญ (เฮือน แปลวา่ เรือน) ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2540 เป็นอาคารขนาดใหญ่ 4 ชั้น 

สร้างโดยงบประมาณจากสํานกันายกรัฐมนตรี จาํนวนเงิน 23.5 ลา้นบาท สมยัที่ นายบรรหาร ศิลป

อาชาเป็นนายกรัฐมนตรี ต่อมาไดรั้บงบประมาณเพิ่มเติมจากหน่วยงานของรัฐบาลอีกสองคร้ัง รวม

จาํนวนเงินประมาณ 12 ลา้นบาท และไดรั้บเงินบริจาคจากญาติธรรมอีกส่วนหน่ึง ทาํการปรับปรุง

อาคารให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน ชั้นล่างเป็นสถานทีเ่อนกประสงค์ เช่นฝึกอบรม ฟังธรรม รับประทาน

อาหาร และท่ีประชุมสมาชิกชุมชน ชั้นสองเป็นสาํนกังานธุรการของชุมชน หอ้งเรียนนกัเรียนสัมมา

สิกขาราชธานีอโศก ห้องทนัตกรรม นิทรรศการ 77 ปี สมณะโพธิรักษ์ และหม่องเมี่ยนของเก่า 

(แปลวา่ ท่ีเก็บของเก่า) เป็นห้องแสดงภาพ หนงัสือ และวสัดุประวติัศาสตร์ของชาวอโศก ชั้นสาม

เป็นหอ้งสมุด หอ้งจดัรายการโทรทศัน์ หอ้งเรียนฐานส่ือ และคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสัมมาสิกขา

ราชธานีอโศก ชั้นส่ีเป็นท่ีพกันกัเรียนชาย 

 2) เฮือนโสเหล่ แปลวา่ เรือนพูดคุยสังสรรค ์ลกัษณะอาคารเรือนไมส้องชั้น ชั้นล่างใชเ้ป็น

ท่ีประชุมขนาดประมาณ 30 คน ชั้นสองเป็นท่ีพกัสาํหรับสมณะ 

 3) เฮือนฝ่ันเซียว แปลวา่ เรือนผกูมิตร เป็นอาคารโล่งชั้นเดียว ลกัษณะเป็นศาลา ใชเ้ป็นท่ี

ประชุมและจดัอบรม และจดักิจกรรมต่างๆ 

 4) เฮือนเพิ่งกนั แปลวา่ เรือนพึ่งกนั เป็นอาคารโล่งชั้นเดียว ใช้เป็นสถานทีเ่อนกประสงค ์

เช่น ฝึกอบรม ฟังธรรม รับประทานอาหาร ประชุมสมาชิกชุมชน และแบ่งพื้นที่ส่วนหน่ึงเป็นฐาน

งานแปรรูป 
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 5) โบสถ์นํ้ า คือ เรืออยูใ่นบุ่งไหมน้อย (ลาํนํ้ าสาขาแม่นํ้ ามูล) เป็นสถานที่สังฆกรรมและ

เป็นท่ีประชุม 

 6) เฮือนหยัง่กิน เป็นท่ีปรุงอาหาร (โรงครัวกลาง) 

7) เฮือนสวยเหมิด แปลว่าเรือนสายหมด (ถา้มาสายอาหารจะหมด) เป็นเรือนท่ีเช่ือมจาก

เฮือนหยัง่กิน และอยู่ติดกบัเฮือนศูนยสู์ญ เป็นสถานที่จดัวางอาหารที่ปรุงเสร็จแลว้ให้ชาวชุมชน

และนกัเรียนตกัรับประทาน  

 8) บา้นสุขภาพ และหม่องอบย่างสมุนไพร เป็นสถานบริการพื้นฐานดา้นสุขภาพทั้งแผน

ปัจจุบนัและแผนไทย ใหค้าํแนะนาํดา้นสุขภาพแก่สมาชิกชุมชน และเอ้ือเฟ้ือชาวบา้นใกลเ้คียง เป็น

ท่ีพกัและจดัอาหารสาํหรับผูป่้วย 

 9) หม่องสมุนไพร อยูใ่กลก้บัเฮือนฝ่ันเซียว เป็นสถานท่ีผลิตผลิตภณัฑ์สมุนไพรต่างๆ เช่น 

ลูกประคบแกป้วดเม่ือย ยาหม่อง ข้ีผึ้งแกห้วดั นํ้ามนัเหลือง นํ้ามนัสมุนไพรชนิดต่างๆ เป็นตน้ 

 10) ระบบประปาหมู่บา้น ก่อสร้างในปี 2540 ได้รับงบประมาณจากสาธารณสุขจงัหวดั

จาํนวนเงิน 2,700,000 บาท โดยใช้นํ้ าดิบจากแม่นํ้ ามูลมาผลิตนํ้ าประปา ต่อมาในปี 2549 ได้

ปรับปรุงระบบโดยต่อท่อรับนํ้ าซบัจากบา้นคาํกลางใหม่มาใชใ้นชุมชนโดยตรงซ่ึงปลอดภยัต่อการ

บริโภคกวา่ระบบเดิมท่ีใชค้ลอรีนในการทาํนํ้าใหส้ะอาด 

 11) โรงสีขา้ว และอาคารตลาดกลางสําหรับรับซ้ือผลิตผลดา้นการเกษตร โดยงบประมาณ

จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จาํนวนเงิน 2,090,000 บาท ญาติธรรม

บริจาคเคร่ืองสีขา้วกลอ้ง สาํหรับผลิตขา้วกลอ้ง ขา้วซอ้มมือ บริโภคในชุมชนและจาํหน่ายทัว่ไป 

 12) โรงปุ๋ย ผลิตปุ๋ยอินทรีย ์เป็นท่ีบรรจุปุ๋ยอินทรียใ์ส่กระสอบ และเตรียมนาํจาํหน่าย 

 13) โรงจุลินทรีย ์เป็นศูนยป์ฏิบติัการ I-M-O (Indigenous Micro-Organism) ศึกษาการเพาะ

เช้ือจุลินทรีย ์และใชป้ระโยชน์จากนํ้าหมกัชีวภาพเพื่องานกสิกรรมธรรมชาติ และผลิตจุลินทรียเ์พื่อ

ทาํความสะอาด และดา้นสุขภาพ (นํ้าหมกัชีวภาพมะเฟืองขจดัสิวฝ้า) 

 14) ห้านปันบุญ เป็นร้านคา้จาํหน่ายสินคา้ที่ผลิตในชุมชน และจากเครือข่ายชุมชนชาว

อโศก และของใชอุ้ปโภค บริโภคทัว่ไป อยูติ่ดกบัโรงปุ๋ย 

 15) โรงแชมพ ูเป็นสถานทีผ่ลิตแชมพสูมุนไพร ครีมนวดผม โลชัน่ สบู่เหลว นํ้ ายาลา้งจาน 

นํ้ายาซกัผา้ เพื่อใชใ้นชุมชนและจาํหน่ายท่ีร้านคา้ชุมชน และเครือข่ายชาวอโศกต่างๆ 

 16) โรงเตา้หู้ เป็นสถานที่ผลิตเตา้หู้ เพื ่อนําไปบริโภคในชุมชน และนาํไปทาํอาหาร

จาํหน่ายแก่ประชาชนในจงัหวดัอุบลราชธานี ท่ีอุทยานบุญนิยม 

 17) ฐานแปรรูปสมุนไพร ใชพ้ื้นที่ร่วมกบัอาคารเพิ่งกนั เป็นสถานที่สําหรับผลิต นํ้ าพริก

สมุนไพร ขนมต่างๆ และผลิตภณัฑอ์าหารเจแปรรูป 
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 18) โรงซ่อมยานยนต์ บริการด้านยานยนต์ทั้งภายใน-ภายนอกชุมชน และเป็นฐานการ

เรียนรู้แก่นกัเรียน 

 19) โรงขยะวทิยา เป็นจุดรวมขยะทั้งหมดจากชุมชน เพื่อแบ่งแยกประเภทและจดัสรรไปใช้

ประโยชน์ เช่นกระดาษ ขวด และส่ิงอ่ืนๆ ท่ีสามารถนาํกลบัมาใชไ้ดอี้กจะนาํไปจาํหน่าย เศษอาหาร

นาํไปทาํปุ๋ย เป็นตน้ 

 20) โรงซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นฐานการเรียนรู้หน่ึงของนักเรียน เป็นสถานท่ี

ซ่อมแซมอุปกรณ์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่างๆ ของชุมชน และอุปกรณ์ที่ไดรั้บบริจาคจากญาติธรรมเพื่อ

นาํมาสมทบทุนการทาํโทรทศัน์เพื่อมนุษยชาติ 

 21) อาคารเรียน ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2551 เป็นอาคารเรียนสองชั้น สําหรับโรงเรียนสัมมา

สิกขาราชธานีอโศก โดยงบประมาณจากการบริจาคของญาติธรรม ปัจจุบนัเป็นอาคารเรียนของ 

วทิยาลยัอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาวชิชาราม 

 22) โรงตากสมุนไพร อยูท่างไปโรงสี อยูเ่ยื้องกบัลานตากปุ๋ย เป็นโรงเรือน ท่ีมีหลงัคาใสไว้

ตากสมุนไพร เพื่อทาํผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัสมุนไพร เช่น ลูกประคบ 

 23) ฐานเยบ็จกัร สถานที่อยู่บนเรือ ซ่ึงลอยลาํอยูใ่นบุ่งน้อย ใกลก้บัที่พกันกัเรียนหญิง มี

จกัรอุตสาหกรรม ไวเ้ยบ็เคร่ืองแต่งกาย ใหแ้ก่สมาชิกชุมชน และจาํหน่ายบางส่วน 

 24) เฮือนสุดชีวติ ใชเ้ป็นเมรุสถานท่ีเผาศพ สร้างอยูบ่นเรือไมข้นาดใหญ่ ตั้งอยูบ่นบก 

 25) ลานเบ่ิงฟ้า เป็นลานไวซ่้อมบาํรุง ต่อเรือต่างๆ เป็นสถานที่ซ่อมบาํรุง เรือเอ้ียมจุน้ที่

นาํมาจากแม่นํ้าเจา้พระยา ซ่ึงเป็นโครงการอนุรักษเ์รือไทย หรือท่ีเรียกวา่ “นาวาสถาปัตยกรรม” 

 26) เรือพกัอาศยั เน่ืองจากตอ้งประสบภยันํ้ าท่วมบ่อยคร้ัง จึงมีการนาํเรือจาํนวนมากเขา้มา

ใช้เป็นโบสถ์ ที่พกัสมณะ ที่พกัคนวดั ที่พกันักเรียนหญิง รวมทั้งเป็นพาหนะในช่วงที่มีนํ้ าท่วม

ชุมชน และกิจกรรมธรรมยาตราทางนํ้า 

 27) หม่องเบ่ิงปลา เป็นแพที่ลอยอยูใ่นบุ่งนอ้ย ภายในชุมชน บริเวณน้ีจะมีปลาจาํนวนมาก 

อาจเพราะที่น้ีเป็นเขตอภยัทาน จึงมีคนนาํปลามาปล่อยทั้งปลาชะโด ปลาหางแดง จะมีขนาดใหญ่

เพราะชาวชุมชนไม่รับประทานเน้ือสตัว ์

 28) แพผกั แพเห็ด แหล่งผลิตอาหารสาํคญั ตั้งลอยลาํอยูใ่นบุ่ง บริเวณใกลโ้รงครัว 

29) สวนกสิกรรม ภายในชุมชนจะมีพื้นที่จดัสรรเป็นแปลงผกั ทาํการเพาะปลูกพืชผกัแบบ

ธรรมชาติ ไร้สารพิษ อาทิ แตงกวา กวางตุง้ คะนา้ บล็อกโคล่ี ถัว่ฝักยาว ผกับุง้ ผกักาดหอม หวัหอม 

กระเทียม และพืชสมุนไพรอ่ืนๆ เพือ่บริโภคในชุมชน ซ่ึงบริเวณหนา้หรือดา้นขา้งบา้นพกัของชาว

ชุมชน ก็จะทาํแปลงกสิกรรมเล็กๆ เพื่อไวบ้ริโภค เน่ืองจากชุมชนมกัมีนํ้ าท่วมเป็นประจาํ จึงมีพื้นท่ี

ทาํกสิกรรมนอกชุมชนท่ีนํ้าท่วมไม่ถึง เพื่อปลูกไมผ้ล ไมย้นืตน้ อ่ืนๆ ในหมู่บา้นใกลเ้คียง 
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แผนที่ชุมชน ตาํแหน่งสําคญัของชุมชนราชธานีอโศกแสดงตามภาพที่ 5.3 และสถานที่

สาํคญับริเวณบา้นเรือนชุมชน วดั และอาคารต่างๆ ตามภาพท่ี 5.4  
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ภาพที ่5.3 ตาํแหน่งสาํคญัของหมู่บา้นชุมชนราชธานีอโศก (ภาพกวา้ง) 

ทีม่า: Bing, 2012.  



 
 

101 

 
ภาพที ่5.4  ส่ิงก่อสร้างสาํคญัของชุมชนราชธานีอโศก บริเวณหมู่บา้นชุมชน 

ทีม่า: Bing, 2012.  
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5.6 โครงสร้างการปกครอง 

 

 ลกัษณะการปกครองภายในชุมชนราชธานีอโศก ยึดพระธรรมวินยัเป็นหลกัในการกาํหนด

ระเบียบ และกฎเกณฑต์่างๆ แบ่งเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายนกับวช และฝ่ายฆราวาส 

 5.6.1 ฝ่ายนกับวช นกับวชทาํหนา้ที่ถ่ายทอดคาํสอนทางพุทธศาสนา ดูแลกฎระเบียบ และ

ดูแลพฤติกรรมของฆราวาส ไม่ให้ออกนอกกรอบของศีล เป็นผูป้ระสานในการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ 

ร่วมกบัคณะกรรมการฆราวาส โดยมีการจดัใหมี้คณะสงฆต์ั้งแต่ 4 รูปข้ึนไปเขา้มาบริหารงาน 

 5.6.2 ฝ่ายฆราวาส มีผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบล และ

คณะกรรมการหมู่บา้น โดยการคดัเลือกของสมาชิกชุมชน ผา่นความเห็นชอบจากนกับวช ทาํหนา้ที่

บริหารชุมชนตามหน้าที่ที่ไดรั้บมอบหมาย โครงสร้างการปกครองของชุมชนมีลกัษณะตามภาพที ่

5.5 

 ชาวบา้นราชจะนับถือท่านที่มีศีลสูงกว่า เป็นการบริหารแบบบุญนิยม กล่าวคือเป็นการ

บริหารท่ีเคารพนบัถือกนัตามธรรม ชุมชนจะมีการประชุมคณะกรรมการชุมชนสัปดาห์ละคร้ัง และ

การประชุมชุมชนเดือนละคร้ัง 

 

ตารางที ่5.2  ฐานะและระดบัการถือศีลของชาวอโศก 

 

ฐานะ ระดับการถือศีล 

สมณะ ศีลวนิยั 227 ขอ้ และจุลศีล มชัฌิมศีล 

มหาศีล 

สามเณร ศีล 10 

สิกขมาตุ ศีล 10 

คนวดั ศีล 8 

ชาวชุมชน ศีล 5 

นกัเรียน ศีล 5 
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ภาพที่ 5.5 โครงสร้างการปกครองของชุมชนราชธานีอโศก 

 

  

สงฆ์และ 

สมณะโพธรักษ์ 

สิกขมาตุ 

สมณะประจํา

พุทธสถาน 

กรรมการชุมชน 
ผู้ใหญ่บ้าน 

อบต. 

พาณิชย์บุญนิยม 

- หม่องค้าผง 

- โรงสี 

- โรงแชมพู 

- ฐานซีอิ้วเต้าเจี้ยว 

- ห้านปันบุญ 

- สหกรณ์บุญนิยม 

- อุทยานบุญนิยม 

ฐานการศึกษา 

ฐานส่ือสาร 

ฐานบริการ 

- สวัสดิการ 

- การเงิน การบัญชี 

ธุรการ 

- ห้องสมุด 

- บ้านสุขภาพ 

- ประปา 

- ฐานจักร 

-ฐานยานยนต์ 

- ตัดผม 

- ประชาสัมพันธ์ 

และแผนกต้อนรับ 

- โรงครัวกลาง 

- งานก่อสร้าง โยธา 

สามอาชีพกู้ชาติ 

- ขยะวิทยา 

- ป ุ๋ ย ส ะ อ า ด 

- กสิกรรม

ธรรมชาติ 

งานฝึกอบรม 
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5.7 การดาํเนินชีวติของชุมชน 

 

ชาวราชธานีอโศกมีรูปแบบการดาํเนินชีวิตค่อนขา้งมีแบบแผนชัดเจนดงัจะเห็นได้จาก

กิจกรรมของสมาชิกชุมชนหรือกิจวตัรประจาํวนัของสมาชิกชุมชน (ปรากฏในตารางที่ 5.3) ซ่ึง

รูปแบบการดาํเนินชีวิตทีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะของชุมชนเองโดยนาํหลกัคาํสอนพุทธศาสนาเป็นตวั

กาํหนดใหส้มาชิกชุมชนยดึถือปฏิบติักนั อาทิ หลกัของศีล หลกัสัมมาอริยมรรคองค ์8 และหลกั 

สาราณียธรรม 6 เป็นตน้ ซ่ึงทาํให้สมาชิกชุมชนมีดาํเนินชีวิตที่แตกต่างจากฆราวาสภายนอก เช่น 

การรับประทานอาหารมงัสวิรัติ ไม่สวมรองเทา้ การมีเส้ือผา้จาํนวนน้อยชุดเท่าที่จาํเป็น การไม่

ส่งเสริมให้มีคู่ครอง ไม่ใชเ้คร่ืองสําอาง และเคร่ืองประดบัต่างๆ ตกแต่งร่างกาย และมีการทาํมาหา

กินร่วมกนัโดยไม่มีเงินเดือน ซ่ึงผลผลิตที่ไดถื้อเป็นของส่วนกลางเพื่อสมาชิกชุมชนมากินอยู่ใช้

ร่วมกนั  

กิจวตัรและกิจกรรมของชาวชุมชน คือ สวดมนต์ทาํวตัรฟังธรรม รับประทานอาหาร

ร่วมกนัที่เฮือนศูนยสู์ญ มีการทาํงานในหมู่บา้นแต่ละฐานงานของแต่ละคน ดว้ยความสมคัรใจ ทาํ

วตัรเยน็ ฟังธรรม จากการถ่ายทอดภาพและเสียงสมณะโพธิรักษ์ ในรายการเรียนอิสระตามสํานึก 

หรือรายการสงคราม สังคม ธรรมะ การเมือง จากโทรทศัน์ทีวีเพือ่มนุษยชาติ (FMTV) ซ่ึงเป็น

กิจการโทรทศัน์ที่ชาวอโศก สร้างข้ึนเพือ่กระจายข่าวสาร ของชาวอโศก หรือชมภาพยนตร์ที่ผ่าน

การตรวจสอบจากสมณะผูใ้หญ่แลว้ โดยมีหลกัในการดู คือ เพื่อให้เกิด อาริยญาณ ทาํการปฏิบติั อดั

พลงักุศล ฝึกฝนโลกวิทู (เพิ่มพหูสูต) ทุกสัปดาห์มีการพบสมณะ สิกขมาตุ เพือ่ตรวจศีล อีกทั้ง

กิจกรรมประจาํ คือการประชุมชุมชนเดือนละคร้ัง 
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ตารางที ่5.3 กิจวตัรประจาํวนัของสมาชิกชุมชนราชธานีอโศก 

 

นกับวช ผูใ้หญ่ นกัเรียน 

03.30 น. สญัญาณระฆงั 

04.00 – 05.30 น. ทาํวตัรเชา้ 

 

05.30 – 08.00 น. บิณฑบาต 

 

 

09.00 – 9.30 น. แสดงธรรมก่อน

ฉนั 

09.30 - 11.30 น. รับประเคน

ภตัตาหาร ปัจจเวกขณ์อาหาร ฉัน

ภตัตาหาร 

 

12.00 – 17.30 น. กิจวตัรต่างๆ ท่ี

ไดรั้บมอบหมาย จากหมู่สงฆ ์

 

 

 

18.00 – 20.00 น. บรรยายธรรม / 

ฟังธรรมจากสมณะโพธิรักษ ์

21.00 น. จาํวดั 

 

หมายเหตุ

03.30 น. สญัญาณระฆงั / ต่ืนนอน 

  ทาํวตัรเชา้หยดุทุกวนั 

จนัทร์ พุธ ศุกร์ จะมีกิจกรรมการ

ฝึกลมหายใจ และเดินลมปราณ /

โยคะ แทน 

04.00 – 05.30 น. ทาํวตัรเชา้ 

 

05.30- 9.00น. ลงฐานงาน 

 

 

09.00 – 9.30 น. ข้ึนศาลาฟังธรรม 

 

09.30 – 11.30 น. ตักอาหาร 

พิจารณาอาหาร และรับประทาน

อาหารร่วมกัน รับรู้ข่าวสาร /ดูวีดิ

ทศัน ์ 

12.00 -17.00 น. เขา้ฐานงาน 

 

 

 

17.30 – 18.00 น. รับประทานอาหาร 

18.00 – 20.00 น. ฟังธรรมจาก

รายการเรียนอิสระฯ /ชมวดีีทศัน ์

21.00 น. เขา้นอน 

 

04.30 น. ต่ืนนอน 

05.00 – 05.30 น. รวมตวัเพื่อออก

กาํลงักาย รับประทานอาหารเสริม 

05.30 – 08.30 น. ศึกษาการทาํงานใน

ฐานงาน 

09.00 – 9.30 น. ข้ึนศาลาฟังธรรม 

 

09.30 – 11.30 น. ตกัอาหาร พิจารณา

อาหาร รับประทานอาหารร่วมกันที่

ศาลา รับรู้ข่าวสาร /ดูวดีีทศัน์ 

12.00 – 13.00 น. พกัผ่อน ทาํความ

สะอาดท่ีพกั /ห้องเรียน (กิจกรรม 5 

ส) 

13.00 น. – 16.30 น. เขา้ห้องเรียน /ลง

ฐานงาน 

17.00 – 18.00 น. รับประทานอาหาร 

18.00 – 20.00 ชมวีดีทศัน์ /ฟังธรรม

จากรายการเรียนอิสระตามสาํนึก 

21.00 น. พกัผอ่น เขา้นอน 

 

หมายเหตุ  เด็กนักเรียนทําว ัตรเช้า

อาทิตยล์ะ 1 วนั 
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5.8 ฐานงานกจิกรรมต่างๆ ของชุมชน 

 

จากการลงเก็บรวบรวมขอ้มูลพื้นท่ี ผูศึ้กษาสังเกตพฤติกรรมและการดาํเนินกิจกรรมต่าง ๆ 

ของชุมชน ผนวกกบัการสอบถาม และสัมภาษณ์ นาํมาจดักลุ่มตาม แนวคิดระบบบุญนิยมของชาว

อโศก การปฏิบติังานในสังคมบุญนิยมราชธานีอโศก มีดงัน้ี กสิกรรมธรรมชาติ อุตสาหกิจชุมชน 

พาณิชยบุ์ญนิยม การบริโภค สุขภาพสาธารณสุข การบริหารปกครอง การเงิน การศึกษา การส่ือสาร 

ศิลปะ วฒันธรรม  

 

5.8.1 กสิกรรมธรรมชาต ิ

เป็นการทาํกสิกรรมไร้สารพิษ ชาวชุมชนจดัว่าเป็นหน่ึงใน สามอาชีพกูช้าติ ได้แก่ ขยะ

วทิยา ปุ๋ยสะอาด และกสิกรรมธรรมชาติ การเก่ียวโยงของ 3 อาชีพกูช้าติมีดงัน้ี คือ เร่ิมจากโรงครัว

กลาง เหลือเศษขยะอาหาร เศษพืชผกั และถุงพลาสติก ตอ้งแยกขยะยอ่ยสลาย และไม่ยอ่ยสลายออก

จากกนั นาํขยะย่อยสลายไปผ่านกรรมวิธีทาํปุ๋ยสะอาด เพือ่ใช้ในงานดา้นกสิกรรมธรรมชาติ เป็น

การหมุนเวยีนไม่มีท่ีส้ินสุด (ม่ิงหมาย มุ่งมาจน, 2552: 63) 

 กสิกรรมไร้สารพิษ หรือ กสิกรรมธรรมชาติ เป็นการทาํกสิกรรมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม

และระบบนิเวศ ไม่ใช่ปุ๋ยเคมี และสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชทุกชนิด ซ่ึงมีผลดีต่อสุขภาพของทั้งผูผ้ลิต

และผูบ้ริโภค โดยไดรั้บแนวทางการทาํเกษตรธรรมชาติมาจาก มาซาโนบุ ฟูโกโอกะ 

เกษตรกรรมเพาะปลูกพืชผลตามฤดูกาล และทาํไร่นาสวนผสม เน้นการผลิตเพือ่บริโภค 

ส่วนเหลือจึงจะสะพดัพืชผลราคาถูกแก่ผูบ้ริโภค ดว้ยอุดมการณ์ที่จะสร้างสังคมแห่งธรรมะในอุดม

คติ ที่มีชุมชนปฏิบติัธรรมควบคู่ไปกบัการดาํเนินวิถีชีวิต ชาวอโศกได้แสวงหาวิถีการผลิตทาง

การเกษตรที่จะมาตอบโจทยเ์ร่ืองการผลิตอาหารสําหรับคนมีศีล และเป็นการผลิตที่ทาํให้ผูท้าํได้

ฝึกฝนตนเอง และปฏิบติัธรรมไปดว้ย โดยไม่สร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ระบบนิเวศ และไม่

ทาํลายส่ิงมีชีวิตอื่นๆ (เป็นบุญที่ได้ทาํให้แก่ผูอื้่น ได้ให้) เป็นไปเพือ่สุขภาพของทั้งผูผ้ลิตและ

ผูบ้ริโภค จึงทาํกสิกรรมแบบไร้สารพิษ เพือ่เป็นอาหารคุณภาพ ปราศจากสารพิษแก่ผูบ้ริโภค 

(นาวิน โสภาภูมิ, 2547: 168) ในระบบการจดัการของชุมชนอโศก กสิกรรมธรรมชาติยงัเกี่ยวขอ้ง

กบักระบวนการผลิตปุ๋ยสะอาด และการทาํปุ๋ยชีวภาพใช้เองจากขยะ หรือจากของเหลือในชุมชน

ดว้ย เป็นการเนน้การใชปั้จจยัการผลิตจากในชุมชน ลดการพึ่งพาภายนอก  

การทาํปุ๋ยอินทรีย ์หรือปุ๋ยชีวภาพ วตัถุดิบในการผลิตมีจากหลายแหล่ง ไม่วา่จะเป็นการนาํ

นํ้าปัสสาวะมาหมกัเป็นปุ๋ยนํ้า หรือท่ีเรียกวา่ ปุ๋ยยเูรียนํ้า เพราะวา่ปัสสาวะของมนุษยจ์ะมีแอมโมเนีย

เป็นองค์ประกอบอยู่มาก ห้องนํ้ าในหมู่บา้น จะมีถงัแกลลอนตั้งไวเ้พื่อขอรับบริจาคปัสสาวะเพื่อ
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นาํไปทาํปุ๋ยนํ้ า วิธีทาํก็ง่ายเพียงแค่เติมกากนํ้ าตาลลงไป แลว้หมกัทิ้งไวป้ระมาณ 3 เดือนก็สามารถ

นาํมาใชร้ดตน้ไม ้หรือพืชผกัได ้

ชุมชนราชธานีอโศกมีพื้นท่ีทาํกสิกรรมประมาณ 200 ไร่ ซ่ึงมีลกัษณะดงัน้ี  

1) การปลูกขา้ว ชุมชนจะทาํนาในพื้นที่ลุ่ม แต่เน่ืองจากพื้นที่ทาํนาในหมู่บา้นไม่มากพอ 

และการเกิดนํ้าท่วมบ่อยคร้ังในหนา้นํ้ าหลาก จึงตอ้งออกไปทาํนานอกชุมชนในที่นาของญาติธรรม

ท่ีให้ใช้พื้นท่ีทาํนาได้ฟรี เช่นใน จ.ร้อยเอ็ด และทีชุ่มชนฝึกฝนเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี 

2) การปลูกผกัพื้นบา้น ส่วนมากจะเป็นผกัพื้นบา้นที่ปลูกไดใ้นพื้นที่ของภาคอีสาน ไดแ้ก่ 

ผกัต้ิว ผกัเมก็ อ๋อมแซ่บ (เบญจรงคใ์นภาษากลาง) ผกักระโดน ผกัอีหลํ่า มะกอกบา้น ส้มโมง หมาวอ้ 

หมากเม่า เป็นตน้ การปลูกผกัพื้นบา้น ปลูกง่าย ประหยดัทั้งเวลา การลงทุน การดูแลบาํรุงรักษา 

เพราะเป็นพืชที่เกิดกบัสภาพภูมิประเทศน้ีอยูแ่ลว้ จึงทนไดก้บัความแห้งแลง้และนํ้ าท่วม ปลูกคร้ัง

เดียวเก็บกินไดต้ลอดปี และยงัปลูกผกัอ่ืนๆ เช่น แตงกวา กวางตุง้ คะนา้ บล็อกโคล่ี ถัว่ฝักยาว ผกับุง้ 

ผกักาดหอม หวัหอม กระเทียม เป็นตน้ 

3) การปลูกผกัสวนครัว เน้นให้ปลูกตามบา้น จะได้ไม่ตอ้งไปซ้ือที่ตลาด เช่น ข่า ตะไคร้ 

พริก มะกรูด มะเขือ โหระพา กะเพรา ผกัชีฝร่ัง ชะพลู เป็นตน้ 

4) การปลูกไมผ้ลและไมย้ืนตน้ เน้นการปลูกไวเ้พือ่ให้ร่มเงาบริเวณทางเดิน และริมบา้น 

ซ่ึงร่มเงาดงักล่าวจะลดความร้อนของแสงแดด ซ่ึงจะทาํให้ไม่ตอ้งแสวงหา เคร่ืองมือทาํความเยน็มา

ใช ้ส่วนไมผ้ลจะเนน้การเก็บกินในชุมชน อยูใ่นสวนทีอ่ยูใ่นหมู่บา้นใกลเ้คียงเพราะ เคยทาํการปลูก

ไวใ้นชุมชนแลว้แต่การที่เกิดนํ้ าท่วมเป็นประจาํในฤดูนํ้ าหลาก ทาํให้พืชพนัธ์ุยืนตน้ตาย เกิดความ

เสียหายทางผลผลิต ปลูกเท่าไหร่ยงัไม่ทนัโตก็ตอ้งลม้ตายไปเสียก่อน 

5) การปลูกพืชสมุนไพร ในการรักษาโรคที่ไม่รุนแรง ชุมชนเน้นการรักษาโรคด้วย

สมุนไพร สมุนไพรที่ปลูกในหมู่บา้น ได้แก่ หญา้หนวดแมว ว่านหางจระเข้ ฟ้าทลายโจร หญ้า

ปักก่ิง วา่นมหากาฬ หนุมานประสานกาย อญัชนั บอระเพด็ เสลดพงัพอน ไพล เป็นตน้ 

6) การผลิตปุ๋ย เน่ืองจาก หมู่บา้นน้ี เนน้การปลูกพืช แบบไร้สารพิษ จึงมีการผลิตปุ๋ยใชเ้อง 

โดยใชจุ้ลินทรีย ์เศษขยะ เศษผกั และเศษอาหารจากโรงครัวของชุมชนมาผลิตเป็นปุ๋ย 

จากการที่หมู่บ้านราชธานีอโศก เป็นศูนย์ฝึกอบรมเกี่ยวการการทาํเกษตรอินทรีย์ ให้

เกษตรกรพึ่งตนเองได ้และประพฤติตนตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง เม่ือเกิดเกษตรกรท่ีหนัมาสนใจ

การทาํเกษตรแบบอินทรียม์ากข้ึน จึงไดก่้อตั้ง เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทยข้ึน และ

สร้างตลาดรองรับผลผลิตของเกษตรกรผูเ้ป็นสมาชิก ทั้งขา้วอินทรีย ์และพืชผกัผลไมไ้ร้สารพิษ 

เพือ่เป็นตวักลางกระจายผลผลิตไปขาย ยงัร้านคา้ต่างๆ ของเครือข่ายชาวอโศก (ทาํให้เกิดการขยาย
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ฐานงานโรงสี ซ่ึงเป็นหน่ึงในตลาดรับซ้ือผลผลิต และนาํขา้วมาสีเพื่อจาํหน่ายเป็นขา้วกล้องไร้

สารพิษ และข้าวซ้อมมือไร้สารพิษ จําหน่ายไปยงัเครือข่ายชาวอโศกทั่วประเทศ จะกล่าว

รายละเอียดในหวัขอ้ อุตสาหกิจชุมชน) 

 ชาวชุมชนเป็นนกัสังเกต เมื่อเกิดปัญหาจึงหาวิธีแกปั้ญหา โดยมีการคิดคน้และหาทางออก

ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ ตวัอยา่งเช่น นวตักรรมแพผกั อากิมฮวดผูคิ้ดคน้การทาํแพผกัของชุมชน เล่า

ใหฟั้ง เร่ิมแรกจากปัญหาผกัตบชวาในแหล่งนํ้า ตอ้งมีการตกัผกัตบชวาข้ึนจากนํ้ าเพราะมนัเป็นขยะ

ท่ีตอ้งกาํจดั และเศษวสัดุเหลือใชใ้นชุมชน ซาแรนเก่า และโฟมที่ภายนอกเป็นขยะไม่สามารถขาย

ได ้นาํมาลองผิดลองถูก และมีการปรับปรุงพฒันาเร่ือยมา จนเกิดเป็นแพผกัลอยนํ้ าไดใ้นปัจจุบนั 

(กิมฮวด ไมเ้น้ือทอง, 2554) 

 

 
 

ภาพที ่5.6  แปลงกสิกรรมในหมู่บา้น (แปลงพชื และแพผกั) 
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ภาพที่ 5.7  การไหลเข้าออกของวัตถุดิบนําเข้า และนําออกของ ด้านเกษตรกรรม 

ท่ีมา :จากการเก็บข้อมูลในพื้นท่ี 

 

 

นํ้าปัสสาวะ 

เศษผัก,เศษอาหาร 

เศษใบไม้ 

กากถั่วเหลือง(จาก

การผลิตเต้าหู้) 

แกลบดํา (จากโรง

เต้าหู้) 

ปุ๋ ยยูเรียนํ้า 

ป ุ๋ ย ห ม ั ก 

นํ้าหมักชีวภาพ (จุลินทรีย์

เพ่ือการเกษตร) แปลงกสิกรรมต่างๆ 

ผลผลิตกินใช้ใน

ชุมชน 

จําหน่ายท่ีร้านค้า

อุทยานบุญนิยม 
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5.8.2 อุตสาหกจิชุมชน 

 เสรี พงศพ์ิศ (2548: 83, 91) ไดใ้ห้ความหมายวิสาหกิจชุมชน คือการประกอบการขนาด

เล็กๆ เพือ่การจดัการ “ทุน” เพือ่ชุมชน ทั้งน้ีโดยใช้ความรู้ ภูมิปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ของ

ชุมชนผสมผสานกบัความรู้สากล วิสาหกิจมีแนวคิดเป็นองค์รวม คิดแบบรอบด้าน (Integrated) 

และเกิดข้ึนเพื่อการพึ่งตนเอง ทาํแบบผนึกพลงั (Synergy) จึงไม่ใช่ธุรกิจชุมชน เพราะธุรกิจชุมชน

มกัคิดแบบแยกส่วน ตอ้งการเพิ่มรายไดเ้ป็นเป้าหมายหลกั มีการแข่งขนักนัสูง 

 การผลิตของชุมชนเนน้การใชแ้รงงานสมาชิกชุมชน ผสมกบัการใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

เพื่อเป็นเคร่ืองมือทุนแรงในการผลิตท่ีตอ้งใชแ้รงมาก โดยเทคโนโลยีท่ีใชจ้ะมีการศึกษาเรียนรู้ หรือ

พฒันาข้ึนเองจากคนในชุมชนเอง เช่น การพฒันาการใช้พลงังานจากชีวมวล เพื่อนาํไปผลิตเตา้หู ้

การออกแบบ พฒันาเคร่ืองสีขา้ว  การผลิตของชุมชนจะไม่มีการผลิตทุกวนั จะมีการผลิตเป็นบาง

วนัเท่านั้น โดยชุมชนจะมีการวางแผนการใช้วตัถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ ยกตวัอย่าง ในการผลิต

เต้าหู้ก้อน เมื่อวตัถุดิบที่เหลือจากการผลิตเช่นกากถั่วเหลืองจะนําไปทาํปุ๋ย ส่วนเช้ือเพลิงใน

กระบวนการผลิตใชแ้กลบเมื่อเผาไหมไ้ดแ้กลบดาํ ก็จะนาํไปทาํปุ๋ยเช่นกนั กิจกรรมแปรรูปผลผลิต

ของบา้นราช ไม่ได้ทาํเพือ่เพิ่มมูลค่าการผลิตเท่านั้น หากแต่ตอ้งการเพิ่มพูนปัญญา และพฒันา

เทคโนโลย ีเพื่อท่ีจะไดส้ร้างเป็นองคค์วามรู้ และเผยแพร่องคค์วามรู้ดงักล่าวสู่สาธารณชน 

 นอกจากน้ีในแต่ละฐานงานของชุมชนยงัมีการจดัวางท่อระบายนํ้ า บ่อพกั และบ่อบาํบดันํ้ า

เสียอยา่งเป็นระบบ ยกตวัอยา่งโรงเตา้หู้ จุลินทรียที์่ใชใ้นการบาํบดันํ้ าเสียเป็นจุลินทรียที์่ชาวชุมชน

วจิยัคิดคน้ข้ึนมาเอง จนในท่ีสุดก็ไม่มีกล่ินเหมน็จากนํ้าเสียโรงเตา้หู้ ซ่ึงนํ้ าเสียจะผา่นบ่อบาํบดั และ

บ่อพกั แลว้จึงค่อยลงสู่คลองนํ้าท่ีใชใ้นการเกษตรต่อไป ซ่ึงจะมีแปลงผกัอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง 

อุตสาหกิจชุมชนของราชธานีอโศก ได้แก่โรงสีขา้ว โรงเต้าหู้ โรงเตา้เจ้ียว ฐานแปรรูป 

หม่องสมุนไพร โรงแชมพ ูโรงจุลินทรีย ์และโรงปุ๋ย 

5.8.2.1 โรงสีขา้วสหกรณ์คนของแผน่ดิน 

เป็นหน่วยงานหน่ึงของชุมชนดา้นพาณิชยบุ์ญนิยม นอกจากสีขา้วจากแปลงกสิกรรม

ของชุมชนแล้ว ยงัเป็นตลาดรับซ้ือข้าวอินทรีย์ให้กับสมาชิกเครือข่าย กสิกรรมไร้สารพิษแห่ง

ประเทศไทยในเขตจงัหวดัอุบลราชธานี และพื้นที่จงัหวดัใกลเ้คียง เพื่อนาํมาผลิตขา้วกลอ้ง ขา้ว

ซอ้มมือเพื่อจาํหน่ายในลกัษณะขายส่ง นอกจากนั้นส่วนหน่ึงก็ใชบ้ริโภคในชุมชน การออกจาํหน่าย

แก่ร้านคา้ในชุมชน และตวัเมืองจงัหวดัอุบลราชธานี และร้านคา้ต่างๆ ของเครือข่ายชาวอโศกโดย

ส่งไป ร้านพลังบุญ กรุงเทพมหานคร และร้านค้าที ่ปฐมอโศก จ.นครปฐม กําไรที่เกิดข้ึนมี

วตัถุประสงคเ์พียงค่าซ่อมแซม และบาํรุงรักษาเคร่ืองจกัรกล ค่าพลงังานท่ีใชเ้ท่านั้น 
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การก่อสร้างโรงสีเกิดเร่ิมตน้ จากมติกรรมการชุมชนให้สร้างโรงสีขา้ว เพื่อใชบ้ริโภค

ในชุมชน ต่อมาเมื่อเปิดตลาดกลางรับซ้ือผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร จากกสิกรที่เขา้ร่วมอบรมกสิกร

รมธรรมชาติ /ไร้สารพิษ หรือ เครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย จึงไดมี้การขยายและ

เพิ่มกาํลงัการผลิตขา้ว ปัจจุบนั ไดส้ร้างโรงสีข้ึนใหม่ 1 โรงเป็นระบบมอเตอร์ไฟฟ้า มีกาํลงัการผลิต 

80 ตนั/วนั(เดิมเป็นระบบสายพานใช้เคร่ืองฉุด 175 แรงมา้กาํลงัการผลิต 60 ตนั/วนั ปัจจุบนัถูกร้ือ

เอา อะไหล่มาใชใ้นโรงสีใหม่) โดยเงินทุนเร่ิมตน้ไดม้าจาก เงินเก้ือจากกองบุญกลางของชาวอโศก 

(เป็นระบบการยมืเงินท่ีไม่มีดอกเบ้ียของชาวอโศก โดยชาวอโศกจะนาํเงินมาฝากกองบุญกลางโดย

ไม่คิดดอกเบ้ีย สําหรับเป็นกองทุนให้ชุมชนชาวอโศกยืมโดยไม่มีดอกเบ้ีย นาํไปใช้ในกิจกรรม

ต่างๆ ) 

ผูดู้แลรับผิดชอบฐานงานโรงสี จะมีผูใ้หญ่ประจาํอยู่ 3 ท่าน และมีชาวชุมชนมาช่วย

บา้ง สําหรับในช่วงที่ถึงฤดูกาลรับซ้ือขา้วและสีขา้ว จะมีการประกาศเสียงตามสายให้ชาวชุมชน 

และเด็กนักเรียนมาช่วยกันกรอกข้าวสารบรรจุถุง เรียกว่า “โฮมแฮง” ส่วนในงานอื่นๆ จะใช้

เคร่ืองจกัร เทคโนโลยีช่วย เช่นรถโฟล์กลิฟต์ ไวย้ก และเคลื่อนยา้ยถุงขา้วสารขนาดใหญ่ที่บรรจุ

ขา้วท่ีสีเสร็จแลว้จากเคร่ืองสี 

การบริหารจดัการส่วนเหลือ จากการผลิต ไดแ้ก่ 1) แกลบ นาํไปเป็นเช้ือเพลิงใชใ้น

ชุมชนหน่วยงานที่ใช้คือโรงเต้าหู้นอกจากนั้นยงันําส่งขายให้กับโรงงานผลิตอิฐมอญในพื้นที่

ใกลเ้คียง 2) ปลายขา้วหรือขา้วหกั นาํไปขายให้กบัร้านขายขา้วสารในตวัอาํเภอวารินชาํราบ 3) รํา 

ใชเ้ป็นส่วนผสมทาํปุ๋ยหมกัใชใ้นชุมชน 

 

     
 

ภาพที ่5.8  โรงสีขา้วของชุมชน (ซา้ย) และกระบวนการบรรจุขา้วใส่ถุง (ภาพขวา) 
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ภาพที่ 5.9  กระบวนการการสีข้าว 

 

5.8.2.2 โรงเต้าหู้ 

เน่ืองจากชุมชนไม่รับประทานเนื้อสัตว์ จึงต้องการแหล่งอาหารหมู่โปรตีนมาทดแทน

เนื้อสัตว์ จึงจําเป็ นต้องใช้เต้าหู้ เป็นวัตถุดิบหลักในการประกอบอาหาร เริ่มแรกเป็นการผลิตโดยยัง

ไม่นําเทคโนโลยีมาใช้ แต่เมื่อมีความต้องการมากขึ้น จึงเกิดการเรียนรู้และ สร้างเทคโนโลยีด้วย

ตนเอง พัฒนาเทคโนโลยีท่ีใช้พลังงานชีวมวล โดยใช้แกลบ/เปลือกข้าว จากโรงสีข้าว เป็นเชื้อเพลิง

พลังงาน โดยแกลบที่ผ่านการเผาจะได้แกลบดํา สามารถนําไปทําปุ๋ ยเพื่อใช้ในกสิกรรม ชุมชน

ต่อไป กากถั่วเหลืองท่ีได้จากกระบวนการ สามารถนําไปทําอาหารได้ เช่น ทอดมัน และนําไปทําปุ๋ ย 

ส่วนผลิตภัณฑ์นํ้าเต้าหู้ และเต้าหู้ก้อน เก็บไว้บริโภคในชุมชน และนําไปจําหน่ายที่ร้านค้า “อุทยาน

บุญนิยม” ซ่ึ งเป็ นร้ านค้าอาหารมังสวิรัติในตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 

ในกระบวนการผลิตเต้าหู้ จะใช้นํ้าจํานวนมาก ตั้งแต่กระบวนการล้างถั่วเหลือง แช่ถั่ว

เหลือง ซ่ึ งนํ้าเสียจะมีโปรตีนถั่วเหลืองเจือปนมาด้วย มีการทําระบบบําบัดนํ้าเสีย 2 บ่อ โดยฝั่งอยู่ใต้

ดิน โดยใช้จุลินทรีย์ตามธรรมชาติมาช่วยย่อยโปรตีน ในระยะแรก จะยังมีกลิ่นเหม็น จึงต้องหมั่น

คอยเติมกากนํ้าตาล แต่ชุมชนมีการพัฒนามาเร่ือยๆ ให้จุลินทรีย์ปรับตัวของมันเอง จนจุลินทรีย์ใน

บ่อหมักสามารถย่อยถั่วโดยเฉพาะ จึงไม่มีกลิ่นเหม็น หลังจากผ่านบ่อบําบัดนํ้าเสียที่อยู่ใต้ดิน จะมี

บ่อพักนํ้าอีก 4 บ่อ ซ่ึงบริเวณบ่อจะมีพืชท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เป็นกระบวนการตามธรรมชาติ 

แปลงปลูกข้าว 

ร ั บ ซ ื ้อ ข้ า ว 

ข้ าวเปลือก เคร่ืองสีข้าว 

เปลือกข้ าว/

แกลบ 

ข้ าวกล้อง/

ข้าวซ้อมมือ 

รําข้ าว ปลายข้ าว/

ข้าวหัก 

บริโภค บรรจุถุง 

จําหน่าย 

ท ํา ป ุ๋ ย เชื ้อเพลิง

ผลิตเต้ าหู้ 
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พืชจะดูดธาตุอาหารไนโตรเจน (โปรตีนจากถัว่) ซ่ึงเป็นพืชบาํบดันํ้ าเสีย จากนั้นจะนาํนํ้ าไปรด

พชืผกัสวนครัวต่อไป (กลา้ตรง พรหมโสดา, 2555) 

 

     
 

ภาพที ่5.10  เคร่ืองมือผลิตเตา้หู ้(ซา้ย) และ เด็กนกัเรียนในฐานงานโรงเตา้หู ้(ขวา) 

 

    
 

ภาพที ่5.11  บ่อบาํบดันํ้าเสียฝ่ังใตดิ้น (ซา้ย) บ่อพกันํ้าเสียก่อนนาํไปใชร้ดพืช (ขวา) 

 

ในฐานโรงเตา้หู้ จะมีผูใ้หญ่เป็นผูดู้แลรับผิดชอบ 1 คน และจะมีเด็กนกัเรียนสัมมา

สิกขาราชธานีอโศก เป็นลูกทีมฐานงาน ประมาณ 3-4 คนเพือ่ช่วยกนั ซ่ึงการเรียนรู้การผลิตเตา้หู ้

เป็นหน่ึงในการเรียนการสอนของ การจดัการศึกษาของชุมชน 

  



114 
 

 
ภาพที่ 5.12 กระบวนการผลิตเต้าหู้ 

 

5.8.2.3 โรงแปรรูป 

เป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ให้อยู่ในรูปที่พร้อมรับประทาน เช่น ทํางาคั่ว โดยงา

จะซื้อมาจากเครือข่าย แล้วนํามาคั่วเอง บรรจุถุงส่งขาย โปรตีนเกษตรทอด และปรุงรส (โปรตีน

เกษตร เป็นอาหารแปรรูปจากถั่วเหลือง พัฒนาโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต้องซื้อหาจาก

ภายนอกชุมชน) หรือ การทํานํ้าพริกเผา นํ้าพริกเจ ฯลฯ บรรจุถุง และการสกัดนํ้ามันงา เพื่อจําหน่าย

แก่ร้านค้าในชุมชน และนอกชุมชน เป็ นต ้น 

ในช่วงนํ้าท่วมที่บ้านราช มีสาหร่ายขึ้นในบุ่งเป็นจํานวนมาก ชุมชนได้มีความคิดนํา

สาหร่ายมาแปรรูป ด้วยการนําไปต้มและกวนกับงา ปรุงรส แล้วนํามาทําเป็นแผ่นตากแดดให้แห้ง

เป็นการนําวัตถุดิบท่ีมีในชุมชนมาปรุงให้เป็นอาหารสําหรับชุมชน 

  

heat 

ถั่วเหลืองแช่นํ้า 

บด เคร่ืองโม่ +น ํ้า กากถั่วเหลือง 

โรงครัว 

ท ํ า ป ุ๋ ย 

นํ้าถั่วเหลือง 
นํ้าเต้าหู้ 

แกลบขาว 

จําหน่าย 

นํ้าถั่วเหลือง

ต้มสุก 
ดีเกลือ 

แกลบดํา 

ตะกอนถั่วเหลือง

กับนํ้าแยกชั้น 
ผ้าขาวบาง 

เต้าหู้ก้อน 

น ํ้า เ ส ี ย บ่อบําบัดนํ้าเสีย 

บริ โภค 

จําหน่าย 



115 
 

5.8.2.4 หม่องสมุนไพร  

เป็นฐานงานสําหรับการทาํข้ีผึ้งสมุนไพร ยาหม่อง ชนิดต่างๆ และทาํลูกประคบแก้

ปวดเม่ือย เพื่อไวใ้ชใ้นชุมชนและ จาํหน่ายแก่ร้านคา้ชุมชน และร้านคา้สหกรณ์บุญนิยม อุทยานบุญ

นิยม ผลิตภณัฑ์เช่น ข้ีผึ้งบรรเทาหวดั แกแ้มลงสัตวก์ดัต่อย จากสมุนไพรต่างๆ นํ้ ามนัระกาํ นํ้ ามนั

เหลือง นํ้ ามนับรรเทาหวดั ข้ีผึ้ งตะไคร้หอมป้องกนัยุง เป็น การทาํลูกประคบสมุนไพร จะเก็บ

สมุนไพรไปตากแดดให้แห้ง ยงัโรงตากซ่ึงอยู่ขา้งโรงจุลินทรีย ์ส่วนผสม ได้แก่ ใบตะไคร้ ยูคา

ลิปตสั ไพล ใบมะขาม เปลือกมะกรูด ขมิ้น ขิง ข่า ใบเถาวลัย ์ฯลฯ  

 

          
 

ภาพที ่5.13  ลูกประคบแกป้วดเม่ือย และการทาํข้ีผึ้งยาหม่อง 

 

5.8.2.5 โรงแชมพ ู

ผลิตผลิตภณัฑช์ะลา้ง ทาํความสะอาด และบาํรุงผิวกายภายนอก ซ่ึงมีส่วนประกอบ

ของสมุนไพรธรรมชาติ ไดแ้ก่ ว่านหางจระเข ้ดอกอญัชัน ประคาํดีควาย ครีมขา้ว ขมิ้น มะขาม 

มะกรูดเป็นตน้ เป็นการผลิตเพือ่นาํมาใช้เองและจาํหน่าย กระบวนการผลิต ประกอบดว้ย การเอา

สมุนไพรมาตม้ แล้วกรองเอากากออก จากนั้น นาํมาผสมกบัหัวเช้ือแชมพู และครีมนวดผม ใส่

เคร่ืองกวน จากนั้นนาํมาบรรจุขวด ขนาด 250 มิลลิลิตร ผลิตใชเ้องในชุมชนและจาํหน่ายร้านคา้ใน

ชุมชน ร้านคา้ในตวัเมืองจงัหวดัอุบลราชธานี และส่งจาํหน่ายไปยงัเครือข่ายชาวอโศกในจงัหวดั

ต่างๆ โดยปริมาณการผลิตไม่แน่นอนแลว้แต่ความตอ้งการของชาวชุมชน และผูบ้ริโภค 
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ภาพที่ 5.14  ขั้นตอนการผลิตแชมพูและครีมนวดผม 

 

ผลิตภัณฑ์ของชุมชนราชธานีอโศกได้แก่ 

1) แชมพูและครีมนวดว่านหางจระเข้ ดอกอัญชัน มะกรูด ประคําดีควาย ครีมข้าว 

2) นํ้ายาล้างจาน 

3) นํ้ายาซักผ้า ผสมนํ้าด่างขี้เถ้า 

4) เจลทาผิวว่านหางจระเข้ 

5) เจลใส่ผมว่านหางจระเข้ ดอกอัญชัน 

6) โลชั่นทาผิว 

7) สบู่เหลวว่านหางจระเข้ ขมิ้นชัน 

 

 
 

ภาพที่ 5.15  ตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากโรงแชมพู 

ท ํ า ป ุ๋ ย 

บรรจุขวด 

เคร่ืองกวน 

กรอง ต้ม 

หัวเชื้อแชมพู, ครีมนวด 

สมุนไพรสด 

น ํ้าสมุนไพร กากสมุนไพร 

น ํ้า ส กัด

สมุนไพร 

น ํ้า, พลังงาน 

แชมพู/ครี ม

นวดผม 

ใช้ในชุมชน 

จําหน่าย 
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5.8.2.6 โรงจุลินทรีย ์

ฐานงานโรงจุลินทรีย ์จะมีหนา้ที่ในการผลิตหวัเช้ือจุลินทรีย ์นํ้ าหมกัจุลินทรียเ์พื่อการ

ผลิตปุ๋ย และมีการผลิตผลิตภณัฑ์เพื่อใช้ในครัวเรือน ได้แก่ นํ้ ายาล้างห้องนํ้ าสูตรพลงัจุลินทรีย์

ชีวภาพ นํ้ายาลา้งหอ้งนํ้าสูตรจุลินทรียชี์วภาพมะเฟือง เป็นตน้  

กระบวนการผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย์ จะกระทาํในป่าลึก ขุดหน้าดินให้ลึกลงไป 30 

เซนติเมตร ใชรํ้าที่ผสมนํ้ าตาลทรายแดงและนํ้ า ป้ันเป็นกอ้น นาํไปวางไวต้รงหลุม ทิ้งไวส้ักระยะ 

จุลินทรียที์่อาศยัอยูใ่นป่านั้นจะมากินรํา นาํกอ้นรํานั้นออกมาใส่ถงัขนาด 20 ลิตร และนํ้ าตาลทราย

แดง 1.5 กิโลกรัม หมกัทิ้งไว ้จะเป็นการขยายเช้ือ 

การหมกันํ้ าปัสสาวะ หรือ ยูเรียนํ้ า คือจะมีหัวเช้ือจุลินทรียใ์นถงั ตวัอย่าง ถงั 1000 

ลิตร เติมกากนํ้าตาล 60 ลิตร นอกนั้นเป็นนํ้าปัสสาวะ หมกัไวป้ระมาณ 3-6 เดือน 

จากหัวเช้ือจุลินทรียที์่นํามาจากป่าลึก ผสมกบั หน่อไม ้ผกับุง้ ฟักทอง หน่อกล้วย 

หมกัผสมกนั เม่ือได้ท่ีนาํไปทาํปุ๋ยอินทรีย ์และสามารถดับกล่ินได้ดีด้วย ใช้ทาํนํ้ ายาล้างห้องนํ้ า 

บรรยากาศภายในโรงจุลินทรีย ์จะมีถงัหมกันํ้ าจุลินทรียต์ั้งโดยเขียนวนัที่เร่ิมหมกัไวอ้ย่างละเอียด 

เด็กนกัเรียนประจาํฐานงานจะบรรจุขวดเพื่อนาํจาํหน่ายต่อไป 

 

   
 

ภาพที ่5.16  การทาํงานฐานโรงจุลินทรีย ์ 

 

5.8.2.7 โรงปุ๋ย 

เร่ิมแรกการทาํปุ๋ยอินทรีย ์เร่ิมจากการนาํเศษอาหาร เศษขยะ และกากถัว่เหลืองท่ีเหลือ

ใช้มาทาํปุ๋ยหมกั เพือ่ใชใ้นชุมชนและมีจาํหน่ายให้ เกษตรกรในพื้นที่ใกลเ้คียง ในปริมาณไม่มาก 

เมื่อมีความตอ้งการเพิ่มมากข้ึนจึงมีการขยายพฒันาฐานงานให้มีการผลิตมากข้ึน จาํหน่ายให้แก่

บุคคลสนใจทัว่ไปทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยใชเ้งินทุน จากกองบุญกลางของชาวอโศก 

ในการเร่ิมตน้กิจการ การก่อตั้งโรงปุ๋ย เพือ่ผลิตปุ๋ยอินทรีย ์มีวตัถุประสงค์เพือ่เผยแพร่ปุ๋ยอินทรีย ์
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และลดการใชส้ารเคมีทางการเกษตรโดยจาํหน่ายในราคาถูก เพื่อให้เกษตรกรหนัมาสนใจทาํเกษตร

อินทรีย ์เกษตรไร้สารพิษ การผลิตปุ๋ยอินทรียเ์พือ่จดัจาํหน่ายและใช้ในชุมชน ปัจจุบนัจาํหน่ายใน

ช่ือ ปุ๋ยงอกงาม และยงัรับบรรจุถุงตามคาํสั่งซ้ือจากตราผลิตภณัฑ์อื่นๆ ด้วย ส่วนประกอบสําคญั

ไดแ้ก่ (แก่งธรรม สยะรักษ,์ 2555) 

1) อามิ คือนํ้ าเสียจากโรงงานทาํผงชูรส จะมีธาตุอาหารไนโตรเจนสูง เพราะผงชูรส

ทาํจากแป้งมนัสาํปะหลงักบัยเูรีย 

2) หินภูเขาไฟ ชาวบา้นราชเรียกว่า “หินมูลคาํ” ไดม้าจากจงัหวดับุรีรัมย ์มีแร่ธาตุ

หลายอยา่ง ไดแ้ก่ โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส และธาตุอาหารรองอีก 16 ชนิด 

3) เคก้ออ้ย คือ เวลาท่ีหีบออ้ยส่วนกากออ้ยสุดทา้ย ที่เป็นกากละเอียด จะมีไนโตรเจน

สูง ไดม้าจากโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย 

4) เปลือกยคูา หรือข้ีเล้ือย เป็นตวัเพิ่มอินทรียวตัถุใหแ้ก่ดินเวลานาํปุ๋ยไปใช ้

นาํส่วนผสมทั้งส่ีชนิดน้ีมาหมกัคลุกเคลา้ให้เขา้กนัในอตัรา 2:3:2:3  พื้นที่ผสมและ

หมกัปุ๋ยของบา้นราชจะเป็นพื้นโล่ง จากนั้นจะฉีดจุลินทรียที์่หมกัจากยูเรีย (นํ้ าปัสสาวะ) ส่าเหลา้ 

หวัเช้ือจุลินทรีย ์(ไดจ้ากโรงจุลินทรีย)์ เพื่อใหป้ระสิทธิภาพปุ๋ยสูงข้ึน 

 

       
 

ภาพที ่5.17  ลานผสมปุ๋ย และการทาํงานในโรงปุ๋ย ขนปุ๋ยเพื่อนาํข้ึนรถจาํหน่าย 

 

 5.8.3 การค้าขาย หรือพาณชิย์บุญนิยม 

 ชุมชนราชธานีอโศกคา้ขายดว้ยระบบบุญนิยม ซ่ึงเป็นระบบการคา้ทีมุ่่งหมายให้ผูบ้ริโภค

ไดรั้บประโยชน์สูงสุด การคา้ระบบบุญนิยมมี 4 ระดบั คือ 1)การขายสินคา้ตํ่ากวา่ราคาตลาด 2)การ

ขายสินคา้ราคาเท่าทุน(ขายโดยไม่บวกกาํไร) 3)การขายสินคา้ตํ่ากว่าทุน/ขาดทุน และ 4)การให้

เปล่า/แจกฟรี โดยกาํไรระดบัท่ี 4 ถือเป็นกาํไรสูงสุด คือไดบุ้ญมากท่ีสุด 
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 สมณะโพธิรักษ์เสนอว่าความเชื่อเร่ือง “บุญนิยม” จะหนุนให้คนเป็นคนดี ทาํความดี

ช่วยเหลือผูอ่ื้นเพื่อทีจ่ะสั่งสมบุญ ในระบบบุญนิยมนั้น กาํไรขาดทุนของอาริยชนแท ้คือ “ไดม้าเป็น

บาปคือขาดทุน เสียไปเป็นบุญคือกาํไร” หรือวดัความสาํเร็จของการทาํกิจกรรมทางเศรษฐกิจแบบน้ี

ดว้ย “บุญ” (นาวิน โสภาภูมิ, 2547: 164-165) และมีนโยบายการคา้แบบชาวอโศก ดงัน้ี ขายถูก ไม่

ฉวยโอกาส ขยนั อุตสาหะ ประณีต ประหยดั ซ่ือสัตย ์เสียสละ 

กิจกรรมการคา้ท่ีขายตํ่ากวา่ทอ้งตลาด ไดแ้ก่ 

 1) หา้นปันบุญ (ร้านคา้ปันบุญ) ตั้งอยูข่า้งโรงปุ๋ย เป็นร้านคา้ชุมชน จาํหน่ายสินคา้ที่ผลิตใน

ชุมชน และจากเครือข่ายของชาวอโศก ของใชอุ้ปโภคบริโภค แก่ชาวชุมชน และชุมชนใกลเ้คียง 

 2) สหกรณ์บุญนิยมราชธานีอโศก จาํกดั ตั้งอยูที่่ตลาดอาํเภอวารินชาํราบ จาํหน่ายสินคา้ที่

ผลิตในชุมชนและจากเครือข่ายของชาวอโศก ประเภทอาหารแห้ง และของใชภ้ายในบา้น ทั้งราคา

ปลีกและส่ง 

 3) อุทยานบุญนิยม ตั้ งอยู่ที ่อาํเภอเมือง ตั้ งอยู่บริเวณถนนเทพโยธีตดักับถนนศรีณรงค ์

ตรงกนัขา้มสถานฟ้ืนฟู อาชีพคนพิการ จงัหวดัอุบลราชธานี จาํหน่ายอาหารมงัสวิรัติที่ประกอบจาก

พืชผกัไร้สารพิษ และผลิตภณัฑจ์ากชุมชน และจากเครือข่ายชาวอโศก มีตลาดนดัเครือข่ายกสิกรรม

ไร้สารพิษในวนัเสาร์- อาทิตย ์จาํหน่ายพืชผกัไร้สารพิษ ซ่ึงสมาชิกที่มาขายเป็นทั้งผูผ้ลิตและมา

จาํหน่ายเอง สมาชิกเหล่าน้ีจะตอ้งผ่านการอบรม จากศูนยอ์บรมเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่ง

ประเทศไทย 

 กิจกรรมทีข่ายสินคา้ตํ่ากวา่ทุน หรือขาดทุน คือ “งานตลาดอาริยะ” เป็นงานที่จดัข้ึนมาเพื่อ

แสวงหาการขาดทุน แต่เป็นกาํไร อาริยะทางจิตวิญญาณ จึงเรียกว่า งานปีใหม่ตลาดอาริยะ เป็น

ตลาดท่ีขายสินคา้ในราคาตํ่ากวา่ทุน เช่น ก๋วยเต๋ียวชามละ 1 บาทเป็นตน้ ใครขาดทุนไดม้ากเท่าไหร่ 

ถือว่าไดก้าํไรอาริยะมากเท่านั้น สินคา้ที่นาํมาขายในตลาด จะเน้นสินคา้ที่จาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต

ของชาวบา้นเป็นหลกั จะจดัข้ึนเป็นประจาํทุกปี ในวนัท่ี13ถึง 15 เมษายน เป็นเวลา 3 วนั 

 

   
 

ภาพที ่5.18  ภาพบรรยากาศงานตลาดอาริยะ 13-15 เมษายน 2555 
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 กิจกรรมแบบให้เปล่า หรือแจกฟรี ที่จดัประจาํคือทุกวนัแม่ และวนัพ่อแห่งชาติ ไดแ้ก่ 12 

สิงหาคม และ 5 ธันวาคม จะมีการทาํอาหาร ร่วมกบัสมาชิกเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษ ไปแจก

ตามหมู่บา้นใกลเ้คียง และสาธิตการทาํนํ้ ายาลา้งจาน และนํ้ ายาซกัผา้ให้แก่ประชาชนผูส้นใจทัว่ไป 

การเพาะถัว่งอกดว้ยวิธีง่ายๆ เพือ่เป็นแนวทางให้ประชาชนสามารถเรียนรู้การพึ่งตนเอง ในเร่ิมตน้ 

และในร้านอาหารท่ีอุทยานบุญนิยม จะใหรั้บประทานอาหารฟรี ไม่คิดเงิน 

 

 
 

ภาพที ่5.19  การแจกอาหารในกิจกรรมวนัพอ่ ปี 2554 

 

5.8.4 การบริโภค 

การบริโภคภายในชุมชน ส่ิงของเคร่ืองใช้ต่างๆ จะเป็นส่ิงของที่จาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต 

เพื่อใหรู้้จกัการใชชี้วติแบบพอเพียง สมถะ ไม่ยดึติดในวตัถุต่างๆ ระบบไฟฟ้าภายในหมู่บา้น จึงเป็น

การแปลงไฟจาก 220 โวลต ์เป็น 110 โวลต ์เพือ่ไม่ให้ชาวชุมชนมีเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าที่เกินความจาํเป็น 

ซ่ึงเป็นการป้องกนัไม่ใหเ้กิดการผดิศีล หากตอ้งการใชเ้คร่ืองอาํนวยความสะดวกต่างๆ ส่วนกลางมี

การจดัไวใ้ห ้ไม่วา่จะเป็นห้องคอมพิวเตอร์ โทรทศัน์ส่วนรวม เคร่ืองซกัผา้ไวส้ําหรับซกัผา้นวมผืน

ใหญ่ ในบา้นชุมชนท่ีผูศึ้กษาไดมี้โอกาสไปพกัอาศยัร่วมดว้ย จะมีเพียงเคร่ืองครัว วิทยุเคร่ืองเล็กไว้

สาํหรับฟังการบรรยายธรรม หรือรายการทางวทิยชุุมชน 

ในดา้นอาหารจะเลือกใชว้ตัถุดิบในการปรุงอาหารที่ผลิตไดใ้นชุมชนเป็นหลกั เช่นผกัจาก

สวนกสิกรรม ขา้วที่ปลูกเอง เตา้หู้ ซีอ้ิว เตา้เจ้ียว กะปิเจ ท่ีผลิตไดเ้องในชุมชน รวมไปถึงเคร่ืองใช้

ภายในบา้น เช่น ยาสระผม นํ้ ายาซักผา้ นํ้ ายาลา้งจาน ฯลฯส่ิงใดที่ไม่มีชุมชนจึงจะซ้ือจากภายนอก 

จากเครือข่ายชาวอโศกดว้ยกนั 
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ผูรั้บผิดชอบฐานโรงครัว มีแม่ครัวหลักคือคุณปะงามงาน และมีการผลัดเปลี่ยนเวร

ทาํอาหารของนิสิตปวส. และสมาชิกชุมชน อาหารมีบริการ 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า 9.00 น. ถึง 

12.00 น. และช่วงเยน็ เวลา 16.30 น. ถึง 18.00 น. ส่วนในเวลาเชา้ 5.00 น.จะมีการทาํอาหารเสริม

ใหแ้ก่นกัเรียน ไดแ้ก่ นํ้าเตา้หู ้หรือ ขา้วตม้ หรือนํ้าถัว่บดหลากชนิด เป็นตน้  

อาหารที่รับประทานจะเป็นอาหารที่มีประโยชน์จาํเป็นสําหรับร่างกาย จะมีคุณค่าอาหาร

อย่างครบถ้วน ได้แก่ ขา้วกล้อง ข้าวต้ม ผกัสด ถัว่ งา และอาหารคาว หวานอื่นๆ ผลไม้ นมถั่ว

เหลือง เป็นตน้ งดเวน้อาหารเน้ือสัตว ์อาหารมนั และอาหารที่มีรสจดัเกินไป ของหวานจะมีรสชาติ

ไม่หวานเกินไป 

 ชุมชนจะมีการจาํกดัประเภทอาหารและม้ืออาหาร วนัละม้ือเดียวหรือสองม้ือ (นกับวชฉัน

ม้ือเดียว ผูเ้ตรียมบวช และคนวดัถือศีล8 ทานอาหารม้ือเดียว) ไม่รับประทานอาหารจุบจิบระหวา่ง

ม้ือ จึงมีโอกาสนอ้ยที่จะรับประทานอาหารที่เป็นโทษภยัต่อร่างกาย ซ่ึงเป็นลกัษณะของสังคมบุญ

นิยม ที่มีการเรียนรู้การบริโภคที่ไม่เกิดโทษ ไม่ถูกหลอกให้หลงเสพติดส่ิงที่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย รู้เท่า

ทนัและหลุดพน้จากกระแสบริโภคนิยม รู้จกัการบริโภคที่เป็นแก่นสาระ มีคุณค่าประโยชน์ โดย

ก่อนรับประทานอาหารจะมีการพิจารณาอาหาร เป็นการให้รู้จกัประมาณในการบริโภค เมื่อจะ

บริโภคส่ิงใดก็ตอ้งพิจารณาเหตุผล หรือความมุ่งหมายของการบริโภคอาหาร รู้ซ้ึงถึงคุณค่าอาหาร 

และพระคุณของขา้ว ผูป้ลูกขา้ว และแม่ครัวที่ทาํอาหารให้รับประทาน จุดมุ่งหมายของการบริโภค

เพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ ซ่ึงจะมีผลต่อการทาํงานเพื่อประโยชน์ไปรับใชผู้อ่ื้น 

 



 
 

122 

 

 
ภาพที่ 5.20  วัตถุดิบท่ีนําเข้า และผลผลิต จากกิจกรรมการรับประทานอาหาร 

 

 

พืชผักจากแปลง

ปลูกของชุมชน 

พืชผักจากเครือข่าย

(บางส่วน) 

วัตถุดิบอ่ืนๆ (เต้าหู้ เต้า

เจียว ซีอิ้ว) ผลิตเอง 

โรงครัว (ปรุงอาหาร,หุง

ข้าว) 

อาหาร(ขึ้นศาลารับประทาน

อาหารร่วมกัน) 

เศษผักสด 

บริเวณล้างจาน 

พลังงาน(ก๊าซหุง

ต้ม,ไ ม ้ฟื น) 
นํ้ายาล้างจาน 

(ผลิตเอง) 

เศษอาหาร 

บ่อดักไขมัน 

น ํ้า ท ิ้ง 

ปุ๋ ยหมักเพ่ือ

การเกษตร 
แหล่งนํ้าตาม

ธรรมชาติ (บุ่ง) 

นํ้าสะอาด(ระบบ

น ํ้า ซ ั บ) 
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5.8.5 สุขภาพ /สุขภาวะ 

การดูแลสุขภาพเนน้การป้องกนั มากกวา่มารักษา มีการทาํความเขา้ใจชีวิตวา่ ทาํอยา่งไรจะ

ไม่ไดรั้บเช้ือโรค ไม่ไดรั้บโทษภยัจากสังคม กินให้เป็น อยู่ให้เป็น รักษาร่างกายชีวิตสังขารให้เป็น 

รักษาส่ิงแวดลอ้มให้เป็น รู้จกัสร้างสมดุลของชีวิตตามหลกั 8 อ. ไดแ้ก่ 1) อาหารดี 2) อากาศดี 3) 

อารมณ์ดี 4) อิทธิบาท 5) ออกกาํลงั 6) เอาพษิออก 7) เอนกายหรือพกัผอ่น 8) อาชีพสัมมา 

 เจา้หน้าที่สาธารณสุข (ผูใ้หญ่ที่รับผิดชอบบา้นสุขภาพ) จะแนะนาํเร่ืองเหล่าน้ี ส่วนเร่ือง

อารมณ์ อิทธิบาท และอาชีพสัมมา จะไดรั้บคาํแนะนาํจากสมณะสมํ่าเสมอ สําหรับชาวบา้นราช 

ปัจจยัสําคญัที่สุดที่จะทาํให้สุขภาพดีคือ จิตวิญญาณ หรืออารมณ์ เพราะจิตวิญญาณเป็นประธาน

ของส่ิงทั้งปวง ทุกส่ิงทุกอย่างสําเร็จได้ด้วยใจ และการดูแลสุขภาพในชุมชนก็นิยมการแพทย์

ทางเลือก และจะมีเด็กนกัเรียนมาเรียนรู้การดูแลสุขภาพแบบแพทยท์างเลือก เป็นผูช่้วยผูใ้หญ่ที่

ประจาํฐานงาน เรียนรู้การช่วยเหลือดูแลสุขภาพชาวชุมชน ต่างๆ  

 

   
 

ภาพที ่5.21  นกัเรียนกาํลงัเรียนรู้การดูแลสุขภาพดว้ยแพทยท์างเลือก (ภาพซา้ย) 

 หม่องอบยา่งสมุนไพร ผอ่นคลาย ดูแลสุขภาพแผนไทย (ภาพขวา) 

 

 เร่ืองอากาศดี หมายถึงการไดอ้ยูใ่นส่ิงแวดลอ้มที่ดี อากาศบริสุทธ์ิเพราะ กิจกรรมของชาว

ชุมชนเป็นไปดว้ยการไม่เบียดเบียนธรรมชาติ จึงไม่ก่อมลพิษให้กบัส่ิงแวดลอ้มทั้งทางอากาศ ดิน 

นํ้า เพื่อทา้ยท่ีสุดแลว้ก็เพื่อสุขภาพท่ีดีของชาวชุมชนเอง 

การออกกาํลงั ชาวบา้นราชถือวา่การทาํงาน ที่เคล่ือนไหวร่างกาย เช่น การทาํเกษตรกรรม 

คือการออกกาํลงักาย จึงไม่เห็นการละเล่นกีฬาชนิดใด ในชุมชนเลย หรือจะมีบา้งก็จะมีการวา่ยนํ้ า 

เล่นนํ้ าในบึงบริเวณชุมชน และเวลาเช้าประมาณ 5.00 น. ของทุกวนัช่วงที่ผูว้ิจยัได้ไปอาศยัใน

ชุมชน พฤศจิกายน 2555 สมณะ (ท่านฟ้าไท) จะนาํชาวบา้นท่ีสนใจออกกาํลงัเหมือนโยคะ เรียกกนั

วา่ “เดินลมปราณ” เป็นการกาํหนดลมหายใจเขา้ออกใหเ้ป็นจงัหวะ 



124 
 

 การดูแลสุขภาพ จะเนน้การป้องกนั เนน้การเขา้ใจ และเอาตวัเองใหอ้ยูห่่างไกลพิษภยั ไม่วา่

จะเป็นอบายมุข หรือการดูแลสุขภาพดว้ยการกินอาหาร โดยรู้จกักินอาหารให้เป็นยา ไม่ใช่กินยาจน

เป็นอาหาร วิธีการดูแลรักษาผูป่้วยจะอยู่บนพื้นฐานค่านิยมไม่ฟุ่มเฟือยหรูหราเร่ิมจากการดูแล

กนัเองในชุมชนดว้ยสมุนไพรที่มีในชุมชน ถา้อาการหนกัเกินความสามารถบุคลากรในชุมชนที่จะ

ดูแลได ้จึงจะส่งโรงพยาบาล แต่ผูป่้วยก็เลือกแผนการรักษาตามความเช่ือของตนเองได ้เช่น แผน

ไทย แผนจีน แผนอินเดีย แผนตะวนัตก หรือการแพทยท์างเลือกอ่ืนๆ ในดา้นยาสามญัประจาํบา้น

จะไดรั้บการสนบัสนุนจากสาธารณสุขจงัหวดั เพือ่ใช้รักษาผูเ้จ็บป่วยในชุมชน จากภาพรวมการ

สาธารณสุขท่ีเนน้การป้องกนัท่ีตน้เหตุ พบวา่ประชาชนมีสุขภาพดีข้ึน เม่ือเทียบกบัสุขภาพก่อนท่ีจะ

เขา้มาในชุมชน แต่สมาชิกชุมชนบางท่านไดรั้บสารพิษสะสมในร่างกายก่อนเขา้มาในชุมชน ก็มี

การเจบ็ป่วยบา้งตามวยั 

 ขณะท่ีผูศึ้กษาไดอ้ยูร่่วมสังเกตการณ์ มีอาการไข ้เจา้หนา้ที่บา้นสุขภาพให้ผูศึ้กษาเลือกว่า

จะรับประทานยาสมุนไพร หรือยาแผนปัจจุบนัเพื่อเลือกรักษา อาการเป็นไข ้และเจ็บคอ ผูศึ้กษา

เลือกยาสมุนไพร จึงได้ฟ้าทะลายโจร และบอระเพ็ดชนิดแคปซูลมา จํานวนหน่ึง พร้อมกับ

คาํแนะนาํดูแลสุขภาพให้ทานนํ้ าอุ่นบ่อยๆ และให้ยามาขนาดรับประทาน 3 วนัและหากไม่ดีข้ึนให้

กลบัไปท่ีบา้นสุขภาพอีกคร้ัง 

ทางชุมชนจะมีคอร์สอบรมเร่ืองสุขภาพใหแ้ก่สมาชิกชุมชนเสมอ เช่นการดีท็อกซ์ การสวน

ลา้งลาํไส้ การลา้งพิษ การนวดประคบตวั หรือการทาํกวัซา ซ่ึงเป็นแนวทางของแพทยท์างเลือก 

หน่วยงานท่ีอยูใ่นเครือบา้นสุขภาพคือ หม่องอบยา่งสมุนไพร เป็นการอบตวัดว้ยไอนํ้ าจากสมุนไพร

ต่างๆ เพื่อเป็นการผอ่นคลายร่างกาย ถือเป็นหน่ึงในวธีิ การเอาพษิออก ของชาวชุมชน 

 

5.8.6 การบริหารการปกครอง 

ชาวอโศกไดแ้บ่งประเภทสมาชิกชุมชนออกเป็น 4 ประเภททั้งน้ีเป็นการแบ่งตามหน้าที่

และภารกิจโดยอาศยั คุณธรรมเป็นแกนกลางคือ 

1) นกับวช (สมณะ, สิกขมาตุ) ทาํหนา้ท่ีใหค้าํปรึกษา 

2) นกับริหาร ทาํหนา้ทีบ่ริหารจดัการองคก์ร เป็นคนที่ตอ้งมีคุณธรรมสูง เสียสละสูง

และเป็นผูไ้ม่สะสม 

3) นักบริการ ทาํหน้าที่ซ้ือ-ขาย แลกเปลี่ยนสินคา้และบริการเป็นคนที่อาสาสมคัร

เพือ่ชุมชน เพือ่สงัคมเป็นคนกินนอ้ยใชน้อ้ย รู้จกัพอเพยีง 
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4) นกัผลิต เป็นผูก้ระทาํการผลิตโดยตรงมีศีลห้าเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิต จึง

เป็นคนขยนั ซ่ือสัตย ์เสียสละเอาส่วนเกินมอบให้แก่กองกลาง (สาธารณโภคี) ในรูปของเงินบริจาค

บา้ง แรงงานบา้ง ปัญญาความคิดบา้ง แลว้แต่โอกาสและความเหมาะสม 

การทาํวตัร และการประชุมสมํ่าเสมอทาํให้ชาวบา้นราชมีความเป็นปึกแผ่น มีเอกภาพ มี

ความคิดเห็นเสมอกนั คือ ทิฏฐิสามญัญตา ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของสาราณียธรรม 

หลกัการปฏิบติัตนเม่ืออยูใ่นชุมชน มีดงัน้ี 

 1) ถือศีล 5 เป็นอยา่งตํ่าสุด 

 2) ไม่ฆ่าสัตวแ์ละรังแกสัตวทุ์กชนิด 

 3) ไม่นาํอาหารเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้มาในชุมชน 

 4) ไม่รับประทานอาหารเน้ือสัตว ์

 5) ไม่รับประทานอาหารนอกม้ือท่ีกาํหนด (วนัละ 2 ม้ือ) 

 6) ไม่เสพหรือนาํส่ิงเสพติดทุกชนิดเขา้มาในชุมชน เช่น เหลา้ บุหร่ี หมากพลู กาแฟ ฯลฯ 

 7) ไม่พดูจาโกหก หยาบคาย สองแง่สองง่าม 

 8) ไม่สวมรองเทา้ เพื่อเป็นการฝึกสติ และเทา้จะไดส้ัมผสัการนวดแบบธรรมชาติ ซ่ึงมีผลดี

ต่อสุขภาพ (ปัจจุบนัสามารถยดืหยุน่ได ้หากตอ้งเขา้ไปในพื้นท่ีมีหนามหรือบริเวณรกทึบ) 

 9) ไม่นอนกลางวนั และไม่ทาํตนใหโ้งกง่วง (ยกเวน้ป่วย) 

 10) ตอ้งช่วยกนัรักษาความสะอาดบริเวณอาคารสถานท่ี หอ้งนํ้า และหอ้งส้วม 

 11) ตอ้งแยกขยะทิ้งในภาชนะท่ีชุมชนจดัให ้

12) ตอ้งแต่งกายสุภาพ หญิงหา้มนุ่งกางเกงขาสั้นหรือแต่งกายดว้ยเส้ือผา้รัดรูป 

 

หากมีผูท้าํผิดกฎ ในขอ้ที่ไม่ร้ายแรงจะมีการตกัเตือนกนัก่อน เพื่อให้เกิดการพฒันาตนเอง 

สิกขมาตุสร้างฝัน (2555.บทสัมภาษณ์) กล่าววา่ หากไม่เกิดการพฒันาท่ีตนเอง สังคมก็จะเส่ือม หาก

ให้โอกาสแลว้ยงัทาํผิดซํ้ าอีก ก็จะตอ้งให้ออกจากชุมชนไป คณะกรรมการชุมชน ซ่ึงมีสมณะ และ

สิกขมาตุเป็นท่ีปรึกษา จะเป็นกลุ่มท่ีพิจารณาตดัสินบทลงโทษ 

 

5.8.7 การเงิน สวสัดิการ 

การทาํงาน สมาชิกของชุมชนสามารถเลือกฐานงานในการทาํงานไดต้ามความถนดั และ

ตามความตอ้งการของแต่ละคน และทุกคนยนิดีท่ีจะทาํงานโดยไม่รับรายไดเ้ป็นของส่วนตวั รายได้

ทั้งหมดจึงสามารถนาํไปสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม สมาชิกทุกคนในหมู่บา้น จะไม่ตกเป็นทาสเงิน 
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ทุกคนจึงไม่มีรายได-้เงินเดือน แต่จะมีทุนกองกลางหรือ ระบบกงสี ท่ีมีการกินการใชร่้วมกนัเรียกวา่ 

สาธารณ-โภคี ทาํใหทุ้กคนสามารถพึ่ง เกิด-แก่-เจบ็-ตาย กนัไดอ้ยา่งครบวงจร 

 ระเบียบการเบิกสวสัดิการชุมชนราชธานีอโศก 

 ค่ารักษาพยาบาล ผูมี้สิทธ์ิเบิกมี 5 ฐานะ คือ 

 1) นกับวชทุกฐานะ  ปะ นาค สามเณร สมณะ เบิกได ้100 เปอร์เซ็นต ์

 2) คนวดั อาคนัตุกะประจาํ อารามิก อารามิกา เบิกมีเง่ือนไข 

 3) ผูรั้บใชฐ้านงาน นกัเรียน นิสิต อาคนัตุกะจร พิจารณาเป็นรายๆ ตามความเหมาะสม 

 4) ชาวชุมชนท่ีอยูป่ระจาํและสมาชิกในฐานงาน พิจารณาเป็นรายๆ ตามความเหมาะสม 

 5) ผูพ้กัคา้ง ผูพ้กัคา้งตอ้งอยู่ 3 เดือน และสังกดัฐานงานโดยผ่านการตรวจสอบของชาว

ชุมชน และผูท่ี้จะเบิกของใชจ้ากร้านปันบุญ ตอ้งอยูใ่นชุมชน 3 เดือนข้ึนไป 

 สวสัดิการส่ิงของท่ีเบิกได ้

 1) เส้ือผา้ปีละ 2 ชุด 

 2) มุง้ กลด เส่ือ ผา้ห่ม 

 3) ส่ิงของที่จาํเป็นใชใ้นชีวิตประจาํวนั เช่น เทียน ไมขี้ด ผา้อนามยั แชมพู ผงซกัฟอก เด็ก

นกัเรียน เคร่ืองเขียนต่างๆ ฯลฯ 

 4) ค่าเดินทางเบิกได ้2 คร้ัง/ปี 

 สําหรับการเบิกเงินจะต้องผ่านคณะกรรมการ หรือนักบวช หรือบางคนที่จาํเป็นต้องมี

โทรศพัทมื์อถือเพื่อไวใ้ชติ้ดต่องานชุมชนก็สามารถเบิกค่าใชจ่้ายได ้ สวสัดิการท่ีสําคญัท่ีชุมชนจดั

ให้สมาชิกคือ ห้องทนัตกรรม มีเคร่ืองมือ และอุปกรณ์พร้อมให้การดูแลสุขภาพฟันของชาวชุมชน 

โดยจะมีหมออาสาสมคัรเดินทางมาให้บริการเดือนละส่ีคร้ัง ชุมชนจะมีบริการตดัผมให้ชาวบา้น

และเด็กนกัเรียนฟรี โดยเป็นชาวชุมชนเองมีมีทกัษะในการตดัผม  

 การเงินบุญนิยม มีลกัษณะดงัน้ี (รินธรรม อโศกตระกลู, 2549: 149) 

 1) จดัสมดุลรายรับรายจ่าย ไม่ให้มีส่วนเหลือเก็บกกัสะสมไวเ้กินจาํเป็น แต่จะตอ้งสะพดั

ออกไปสร้างงานท่ีเป็นประโยชน์คุณค่าแก่สังคมส่วนร่วมใหม้ากท่ีสุด ขณะเดียวกนัก็ไม่ใหเ้ป็นหน้ี 

 2) รับบริจาคจากบุคคลทีเ่ขา้ใจนโยบายการทาํงานของชุมชนอย่างแทจ้ริง ซ่ึงจะตอ้ง

แสดงออกโดยการอ่านหนงัสือของชาวอโศกอย่างนอ้ย 7 เล่ม หรือมาฟังธรรมที่พุทธสถานอย่าง

นอ้ย 7 คร้ัง 

 3) ใช้จ่ายโดยคาํนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคญั อีกทั้งคาํนึงถึงจิตใจและเหตุผลของ

ผูอ่ื้นประกอบดว้ย 

4) ปรึกษาสมณะและสิกขมาตุก่อนตดัสินใจ 
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5.8.8 การศึกษาและเทคโนโลย ี

การบริหารจดัการหลกัสูตรเน้นการมีส่วนร่วมของหมู่บา้น วดัและโรงเรียน หรือ บวร 

ถือวา่นกัเรียนเป็นส่วนหน่ึงของสมาชิกชุมชนและบูรณาการการเรียนรู้เขา้กบัวิถีชีวิต จึงตอ้งเรียนรู้

วิถีชีวิตชุมชน ภูมิปัญญา ปัญหาที่เกิดข้ึน การแก้ปัญหาและมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน การ

จดัการศึกษาสอดคลอ้งกบัวฒันธรรม วิถีชีวิตและการเจริญเติบโตของหมู่บา้นชุมชนราชธานีอโศก

เป็นหลกัภายใตป้รัชญาการศึกษาคือ ศีลเด่น เป็นงาน ชาญวชิา 

 

     
 

ภาพที ่5.22  วถีิชีวติบูรณาการ บา้น วดั โรงเรียน และการเรียนธรรมะจากสมณะ ในตอนเยน็ (ขวา) 

ทีม่า: โรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก, 2555. 

 

การเรียนการสอนเน้นการปฏิบติังานให้เกิดประสบการณ์จริง โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนเขา้

เรียนรู้ฝึกฝนงานอาชีพในรูปแบบฐานงานของชุมชนตามความสนใจ โดยมีผูใ้หญ่ที่ดูแลฐานงาน

เรียกว่าพ่อฐานหรือแม่ฐานที่มีประสบการณ์การทาํงานในฐานงานนั้นจดักระบวนการเรียนรู้ตาม

ความถนดั นกัเรียนเกิดการเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบติัดว้ยตนเอง เกิดความรู้ ความชาํนาญ ไดเ้รียนรู้

อุปสรรค วิธีการแกปั้ญหาและบนัทึกองคค์วามรู้ที่เกิดข้ึน สร้างสํานึกให้กบันกัเรียนเสมือนตนเอง

เป็นเจา้ของกิจการ เกิดความเช่ือมัน่ สามารถพึ่งตนเองจนเป็นท่ีพึ่งของผูอ่ื้นได ้

 ฐานงานที่ใช้เป็นฐานการเรียนรู้แก่นกัเรียนไดแ้ก่ กสิกรรม การคา้ขาย (พาณิชยบุ์ญนิยม) 

อุตสาหกิจชุมชน การส่ือสาร และบา้นสุขภาพ จดัการศึกษาใหเ้ด็กเป็นศูนยก์ลาง การเรียนรู้จึงไม่ใช่

การนัง่คิด นัง่เขียน หรือท่องจาํอยูเ่พียงในห้องเรียน แต่โลกต่างหาก คือห้องเรียนที่กวา้งใหญ่ น่ีคือ

ลกัษณะการจดัการศึกษาของชุมชน  
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ภาพที ่5.23  นกัเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศกกบัการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบติัจริง (ภาพซา้ย) 

คุรุฝ่ังบุญ กาํลงัใหค้าํสอนกบันกัเรียน (ภาพขวา) 

ทีม่า: โรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก, 2555. 

 

 กฎระเบียบของโรงเรียนมีดงัน้ี 

1) นกัเรียนจะตอ้งถือศีลหา้ ละอบายมุข กินมงัสวรัิติ 

2) ไม่ใชเ้งิน 

3) ไม่ใส่รองเทา้ 

4) นอนไม่เกินสามทุ่ม 

5) หา้มมีเคร่ืองใชต้อ้งหา้มไวใ้นครอบครอง เช่นเคร่ืองเล่นเพลง โทรศพัท ์เคร่ืองสาํอาง  

 นกัเรียนท่ีละเมิดกฎ ถา้ความผดิเล็กนอ้ย ตอ้งทาํความดีชดเชย ถา้มีส่ิงของท่ีหา้มใช ้หากพบ

ทางโรงเรียนจะยึดของเข้าส่วนกลางทนัทีไม่คืนให้ ถ้าประพฤติผิดศีล จะถูกพิจารณาโทษตาม

ลกัษณะความผิด โดยที่ประชุมคุรุจะกาํหนดโทษต่างๆ กนั เช่น ยา้ยไปเรียนที่โรงเรียนสัมมาสิกขา

แห่งอ่ืน พกัการเรียน และใหอ้อก 

 การประเมินผลการเรียนแบ่งเป็น 3 ส่วนตามปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนคือ “ศีลเด่น 

เป็นงาน ชาญวชิา” คะแนนศีล 40 เปอร์เซ็นต ์ไดม้าจากคุรุฝ่ายบริหาร 20 คุรุฐานงาน 10 คุรุวิชาการ 

5 และนกัเรียนดว้ยกนั 5 คะแนนเป็นงาน 35 เปอร์เซ็นต ์ไดจ้ากคุรุฝ่ายบริหารคร่ึงหน่ึง คุรุฐานงาน

คร่ึงหน่ึง ส่วนคะแนนวชิาการ 25 เปอร์เซ็นต ์ไดจ้ากคุรุท่ีสอนวชิาการทั้งหมด (คือจากการสอบ การ

เก็บคะแนน) 

 ตารางเวลาของนกัเรียน นกัเรียนจะอยูก่บัคุรุฐานงาน และร่วมกิจวตัรกิจกรรมกิจการของ

ชุมชนเป็นหลกั คุรุฐานงานดูแลนกัเรียนเหมือนเป็นลูกไก่ คุรุไปไหนก็พานกัเรียนไปดว้ย ต่ืนตอน

เช้าเวลา 5.00 น. ร่วมตวักนัที่ใตเ้ฮือนศูนยสู์ญเพื่อออกกาํลงักายบริหาร และสวดมนต์ ก่อนจะ
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รับประทานอาหารเสริม เร่ิมทาํงานตามฐานงาน เวลา 6.00 – 8.30 น. แลว้มาเตรียมตวัรับประทาน

อาหารร่วมกนัท่ีเฮือนศูนยฯ์ เวลา 9.00 น. หลงัรับประทานอาหารเป็นเวลาพกั และทาํกิจกรรม 5 ส. 

คือเก็บกวาดทาํความสะอาดในห้องเรียนหรือ ที่พกัอาศยัของตน หรือโรงครัว ตามแต่เวรความ

รับผดิชอบของตน เวลา 13.00 – 16.30 น. ทาํงานตามฐานงานช่วงบ่าย จากนั้นเป็นเวลารับประทาน

อาหาร และทาํภารกิจส่วนตวั เขา้ท่ีพกั และเวลา 18.30 – 20.30 น.เป็นเวลาเรียนหนงัสือตามวิชาการ 

และเข้านอนก่อน 21.00 น. นอกจากน้ีนักเรียนยงัมีกิจวตัรประจาํสัปดาห์คือการประชุม เพือ่

ตรวจเช็คศีล ทบทวนความประพฤติ ระเบียบวินยัในบา้นพกั และระเบียบการแต่งกาย กิจวตัรเป็น

เช่นน้ี มีวนัหยดุพกัคือวนัจนัทร์ 

วิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือเพิ่มประสิทธิภาพของมนุษยใ์นการผลิตเพื่อการบริโภค ท่ีไม่

ทาํลายระบบนิเวศน์และส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งแพร่กระจายเพือ่พฒันาให้มนุษยเ์ขา้ถึงความจริงและ

คุณค่าของชีวิต ในการนาํเทคโนโลยีมาใช้ในชุมชนจะ เลือกใช้ที่เหมาะสมและจาํเป็น รู้จกัการ

เรียนรู้เทคโนโลยใีหม่ให้ทนัยุคสมยัเพือ่ใชป้ระโยชน์ในการทาํงาน ( รินธรรม อโศกตระกูล, 2549: 

179- 180 ) ในชุมชนมีการนาํเทคโนโลยีมาเป็นเคร่ืองมือเพื่อพฒันาศกัยภาพในการผลิตของชุมชน

ในหลายดา้น เช่นการผลิตปัจจยั 4 ต่างๆ ดา้นฐานงานส่ือ โดยเทคโนโลยีท่ีเลือกใชจ้ะตอ้งเป็นมิตร

กบัส่ิงแวดลอ้ม หรือเพื่อใหเ้กิดการใชท้รัพยากรใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 

 
 

ภาพที ่5.24  เทคโนโลยท่ีีนาํมาใชใ้นการผลิตเตา้หู ้การใชพ้ลงังานจากชีวมวล (ภาพซา้ย) 

การใชเ้ทคโนโลยกีารหุงขา้วแบบประหยดัพลงังาน (ภาพขวา) 
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5.8.9 การส่ือสาร 

ชาวอโศกเองก็มิไดล้ะเลยความเป็นไปของโลกภายนอก สามารถสังเกตไดจ้ากการ 

นาํเอาข่าวหรือประเด็นทางสังคมต่างๆ มาลงในส่ือของชาวอโศกรวมทั้งยงัมีการสะทอ้นมุมมอง

ของตนเสมอมา และชาวอโศกเองก็รับส่ือต่างๆ เขา้ไปในชุมชนเพือ่ให้ชาวชุมชนทั้งเด็กและผูใ้หญ่

ไดศึ้กษากนั ส่ือต่างๆ ไดแ้ก่ หนงัสือ วดิีทศัน์ จะถูกคดักรองโดยสมณะชั้นผูใ้หญ่ของชาวอโศก 

เพื่อใหส้มาชิกชุมชนไดรั้บเฉพาะส่ือท่ีบริสุทธ์ิเพียงพอท่ีจะพฒันาจิตวญิญาณได ้ซ่ึงชาวอโศกชมส่ือ

ประเภทวดิีทศัน์ต่างๆ ดว้ยหลกัการ“วิปัสสนาจอแกว้” ซ่ึงเป็นการสร้างภูมิ ปัญญา สมาธิ จากการดู

วดีิโอ-โทรทศัน์ ใหเ้กิดผล 4 ประการ คือ 

1) เกิดอริยญาณ เห็นความดี ถูกตอ้ง จริง ประโยชน์ สาระ ความเหมาะควร ความเท่ียงธรรม 

 2) ทาํการปฏิบติั ต่อสู้กบัความรู้สึกที่ถูกขจดัออกไปจากนิสัยประจาํ (สู้กบัพลงัด้ิน-ชัว่ร้าย 

ในตวัตน) 

3) อดัพลงักุศล สร้างความตระหนกั สาํนึก และซาบซ้ึงในความดี ของตวัละคร หรือส่ิงท่ี

นาํเสนอ 

4) ฝึกฝนโลกวิทู เพิ่มพหูสูต คือการเรียนรู้ ความจริง ความเป็นไป สถานการณ์ต่างๆของ

โลก เพื่อเป็นขอ้มูลในการปรับตวัเองใหท้นอยูไ่ดก้บัสถานการณ์ หรือเม่ือเผชิญสถานการณ์ 

การติดต่อส่ือสารภายในชุมชน เป็นการส่ือสารติดต่อเป็นเครือข่ายใช้ระบบเคร่ืองขยาย

เสียง โดยติดตั้งลาํโพงตามจุดท่ีสาํคญัของชุมชน (ประกาศเสียงตามสาย) การติดต่อส่ือสารภายนอก

ชุมชน จะมีโทรศพัท์ติดตั้งไวที้อ่าคารส่วนกลาง ซ่ึงสามารถขอใช้บริการไดโ้ดยขออนุญาตสมณะ 

หรือคณะกรรมการท่ีรับผดิชอบ ในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นตอ้งติดต่อกบัทางบา้น หรือธุระ 

 ชุมชนราชธานีอโศก ไดจ้ดัตั้งสถานีวิทยุชุมชน เผยแพร่ข่าวสาร ส่ือธรรมะและขอ้มูลอ่ืนๆ

ในนามของศูนยเ์รียนรู้ วทิยชุุมชนบวักลางมูลออกอากาศดว้ยคล่ืน FM 93.5 เมกะเฮิร์ต  

 การส่ือสารอีกทางคือการส่ือสารผ่านตวับุคคล โดยผ่านในรูปการสนทนา เช่น นักบวช

เทศนา หลกัธรรมต่างๆ ใหแ้ก่ชาวชุมชน 

โทรทศัน์ชุมชนเป็นฐานงานหน่ึงของดา้นส่ือสารชุมชนและดา้นการศึกษาเป็นเคร่ืองมือ

การพฒันาคนในชุมชนและเป็นฐานงานการเรียนรู้ของนกัเรียนโรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก  

มีชุมชนเป็นเจา้ของ ดาํเนินการโดยสมาชิกและเยาวชนในชุมชน 

ระยะเร่ิมตน้เป็นเพียงฐานงานของโรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศกทาํหนา้ท่ีเก็บรวบรวม

เหตุการณ์การพฒันาหมู่บา้นและเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนเพือ่ให้สมาชิกชุมชนดู ต่อมาไดพ้ฒันาการส่ง

ภาพและเสียงสื่อสารข้ามจังหวดัระหว่างชุมชนในเครือข่ายของชาวอโศก และพัฒนาเป็น

สถานีโทรทศัน์ชุมชนราชธานีอโศก เร่ิมผลิตรายการในปี พ.ศ. 2550 ออกอากาศภายในทอ้งถ่ินรัศมี
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การออกอากาศประมาณ 10 กิโลเมตร และยงัเป็นส่วนหน่ึงของสถานีโทรทศัน์เพือ่มนุษยชาติ (For 

Mankind Television : FMTV) ซ่ึงออกอากาศผา่นระบบดาวเทียม NSS6 ครอบคลุม 22 ประเทศ  ใน

ปัจจุบนัสถานีโทรทศัน์ดาํเนินการโดยมีนกัเรียนโรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก 8 คน เยาวชนที่

จบการศึกษาจากโรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก 3 คน และเยาวชนทีเ่รียนแบบการศึกษานอก

โรงเรียน 1 คน มีผูใ้หญ่ประจาํฐานงาน 2 คน (ถึงดิน มุ่งมาจน, 2555: 47) 

รายการท่ีโทรทศัน์ชุมชนผลิตเพื่อออกอากาศ มีดงัน้ี 

1) ประเภทถ่ายทอดสดในหอ้งส่ง  

(1) รายการธรรมะ ในรูปแบบบรรยายและตอบปัญหาธรรมะ 

(2) รายการวเิคราะห์ข่าวเชิงพุทธเก่ียวกบัสถานการณ์ปัจจุบนัของสังคม 

2) ประเภท สารคดี 

(1) รายการเก่ียวกบัวถีิชีวติชุมชนพึ่งตนเอง 

(2) รายการดา้นกสิกรรมไร้สารพษิ 

(3) รายการดา้นสุขภาพองคร์วม  

(4) รายการดา้นการจดัการศึกษาแบบบูรณาการของโรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก 

(5) การรายงานข่าวความเคล่ือนไหวของชุมชน 

เงินที่ใชใ้นการบริหารกิจการโทรทศัน์ไดรั้บมาจาก ฐานขยะวิทยา รายไดจ้ากการขายขยะ 

หรือจากขยะเหลือใช้ทีมี่ผูน้ ํามาบริจาค เคร่ืองใช้ไฟฟ้าที ่ชํารุด จะมีฐานซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ 

ซ่อมแซมแลว้นาํไปจาํหน่ายต่อไป 

 

   
 

ภาพที ่5.25  การทาํงานกิจรรมการทาํส่ือ การรายงานข่าว การบนัทึกเหตุการณ์ 
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5.8.10 การบริการสุขาภิบาล 

เร่ืองการจดัการขยะเป็นหน่ึงในงานสามอาชีพกูช้าติ "ขยะวิทยา"จากการบริโภคนิยมของ

สังคม ทาํให้เกิดขยะมากมายจากประชากรที่เพิ่มข้ึนนัน่ทาํให้เป็นปัญหาสําคญัหน่ึงที่ ขยะกาํลงัจะ

ลน้โลกทาํให้ ชาวอโศกเล็งเห็นถึงความสําคญั ที่จะช่วยกนัลดปริมาณขยะ โดยช่วยกนัคดัแยกขยะ 

ส่ิงไหนที่ยงัพอนาํกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือขายเพื่อไปรีไซเคิลได้และหลีกเลี่ยงการใช้โฟม หรือ

พลาสติกในชุมชนอยา่งส้ินเชิง หรือใหน้อ้ยท่ีสุด เน่ืองจากมีหลกัการดาํเนินชีวิตท่ีอนุรักษธ์รรมชาติ 

และมองว่าบรรจุภณัฑ์พวกโฟม พลาสติกนัน่ผลิตมาจากกระบวนการอุตสาหกรรมที่ใช้ สารเคมี

เป็นตวัตั้งตน้ ซ่ึงทาํลายสุขภาพ 

จุดทิ้งขยะในชุมชน จะมีการแยกประเภทไวว้า่ถุงขาวคือ ขยะแห้ง ใส่ขยะดี แยกใชแ้ละขาย

ได ้ส่วนถุงดาํ คือขยะทิ้ง ขยะมูลฝอย จดัไวต้ามจุดต่างๆ ทัว่ชุมชน 

 

 
 

ภาพที ่5.26  การจดัการขยะในชุมชน 

 

ชุมชนมีการแยกขยะที่ฐานงานเรียนรู้ดา้นขยะวิทยาเป็นประเภทที่สามารถนาํมาใช้ซํ้ าได ้

หรือนาํไปรีไซเคิลได ้อยา่งขวดพลาสติก ขวดแกว้ กระดาษ โลหะ หรือแยกขยะอนัตราย ส่วนขยะ

เปียก หรือขยะสด พวกเศษอาหาร เศษผกั จะมีการนาํไปหมกัเป็นปุ๋ยเพือ่ใช้ในงานดา้นกสิกรรม 

ส่วนขยะอ่ืนๆ ที่ไม่สามารถนาํไปขายหรือกลบัมาใชซ้ํ้ าได ้จะมีรถจดัการของเทศบาลเขา้มาเก็บไป

กาํจดัต่อไป  
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ภาพที ่5.27  โรงแยกขยะของชุมชน 

 

5.8.11 ศิลปะและนันทนาการ 

สมณะโพธิรักษ ์ (2554: 68-69) ไดใ้ห้ความหมายของศิลปะ ไวว้า่ ศิลปะ ผลงานแสดง ส่ือ

ให้คนสัมผสั “งาน” นั้นไดรั้บสาระเป็นผลอนัเจริญแก่ผูรั้บ ผลนั้นตอ้งเป็น “มงคลอนัอุดม” (ส่ิงท่ี

นาํมาซ่ึงความสุข ความเจริญไปสู่ท่ีสูงจนถึงท่ีสุด) ตามท่ีพระพุทธเจา้ตรัสนิยามไวช้ดัเจนวา่ “ศิลปะ

เป็นมงคลอนัอุดม” และตอ้งไม่เป็นขา้ศึกแก่กุศล เพราะฉะนั้น ผูส้ร้างงานใด งานนั้นจะศิลปะ

หรือไม่เป็นศิลปะ ผูส้ร้างก็ตอ้งมีภูมิรู้ ผลิตงานไม่ให้งานนั้นเป็น “ขา้ศึกแก่กุศล, ขา้ศึกแก่ใจ” ตอ้ง

เป็น “ส่ิงที่นาํมาซ่ึงความสุขความเจริญไปสู่ที่สูงจนถึงที่สุด” หากงานใดคนบริโภคแลว้ ก่อให้เกิด

กิเลสสูงข้ึนจดัจา้นข้ึน ไม่ว่าจะเกิดราคะ โทสะ โมหะ เส่ือมทั้งนั้น “งาน” เช่นน้ีเอง ที่เป็น งาน

อนาจาร หรือ งานลามก ซ่ึงมีกนัเยอะมากในสังคม เช่นนั้น งานศิลปะ คือ งานที่เป็นมงคลอนัอุดม 

ไม่ใช่งานเพือ่บาํเรอตัวเอง ไม่ใช่งานที่เป็นข้าศึกแก่กุศล แต่เป็นงานเพือ่ประโยชน์แก่มวล

มนุษยชาติจริงๆ 

 ศิลปะมี 2 นยั คือ สุนทรียศิลป์ กบั สาระศิลป์ การทาํงานศิลปะจะตอ้งมีความงาม เชิญชวน

ใหดู้ เรียกวา่ สุนทรียศิลป์ ศิลปะตอ้งมีประโยชน์คุณค่า ถา้มีสุนทรียศิลป์เรียกร้องเชิญชวนให้เขาเขา้

มาดู ดูแล้วก็ไดรั้บซึมซาบถึงแก่นสารของงานนั้น จึงเป็นผลสําเร็จของงานศิลป์ ก่อให้เกิดความ

ประเสริฐแก่มนุษย์ นําพาไปสู่ความเจริญสูงสุด ผ่านการนําเสนอในรูปแบบต่างๆ  เ ช่น

สถาปัตยกรรมต่างๆ โครงการอนุรักษเ์รือไทย การป้ันเสาอาคารเป็นรูปตน้ไม ้ก่ิงไม ้จิตรกรรม การ

ผลิตผลงานเพลงอาริยะ กาพยก์ลอน ฯลฯ 
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ภาพที ่5. 28  ตวัอยา่ง สถาปัตยกรรมของชาวชุมชน 

 

 ด้านนันทนาการ ดนตรี สําหรับดนตรีพื้นบา้น ดนตรีไทย มีชมรมทุกบ่ายวนัอาทิตยใ์ห้

นกัเรียนไดร่้วมทาํกิจกรรม และทุกวนัสําคญั จะมีการแสดงนาฏศิลป์ รําฟ้อน หรือการเล่นดนตรี

สากล ด้านกีฬาที่ชุมชนไม่นิยมเล่นกีฬา เพราะมีความเชื่อว่าเป็นอบายมุข และไม่อยากให้เสีย

พลงังาน/เวลา เพราะถือวา่การทาํงาน คือการออกกาํลงักาย หรือการเคล่ือนไหวดว้ยโยคะ เร่ืองการ

เล่นกีฬา พอเล่นไปแลว้กลายมายึดถือเป็นอาชีพ ซ่ึงถือว่าเป็นความคิดที่ไม่สัมมาทิฏฐิ เพราะสอน

ให้คนแข่งขนั มีเร่ืองเงินเป็นตวัตั้ง ไม่เป็นการสร้างสรรค์ให้เกิดงานที่มีคุณค่า อีกทั้งหากโหมเล่น

มาก ก็อาจทาํใหเ้สียสุขภาพ เช่นบาดเจบ็ได ้(สุขแสงบุญ สอนจนัทร์, 2555) 

 

 
 

ภาพที ่5.29 การละเล่นดนตรีไทย ของนกัเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก 
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 5.8.12 วฒันธรรมชุมชน 

ชาวชุมชนมีความเป็นอยูอ่ยา่งเรียบง่าย เส้ือผา้เคร่ืองนุ่งห่มเป็นแบบไทยๆ ผูห้ญิงจะใส่เส้ือ

แขนยาวคอปิด และนุ่งผา้ถุงยาว ส่วนผูช้ายจะใส่เส้ือม่อฮ่อมแขนสั้นหรือยาว สวมกางเกงแบบไทย

ใหญ่ โดยเส้ือผา้สีไม่ฉูดฉาด ไม่นิยมเคร่ืองประดบั ตดัผมสั้ น ทั้งนิยมเดินเทา้เปล่าสัมผสัดินตาม

ธรรมชาติ เพื่อเป็นการฝึกสติ ใหรู้้ทุกยา่งกา้วอยา่งระมดัระวงั และเช่ือวา่ การให้เทา้สัมผสักบัพื้นดิน 

เป็นการนวดแบบธรรมชาติ ซ่ึงมีผลดีต่อสุขภาพ รวมไปถึงการเป็นนกัมงัสวรัิติกนัเป็นปกติ  

การทกัทายกนัด้วยความอ่อนน้อม และกล่าวว่า “เจริญธรรม” หรือ “สํานึกดี” แทนคาํว่า

สวสัดี เด็กนกัเรียน และคนในชุมชน จะเรียกผูท่ี้มีอายสูุงกวา่ วา่พอ่ หรือแม่ และเด็กนกัเรียนจะเรียก

คุรุ(ครู) วา่ “อา” เพราะอยูอ่าศยัร่วมกนัเปรียบเสมือนเป็นครอบครัวใหญ่ เป็นดงัญาติพี่นอ้งกนั 

ทีอ่ยูอ่าศยัของชาวชุมชน ส่วนมากเป็นบา้นไม ้ลกัษณะยกพื้นสูง มีใตถุ้นบา้น เหมือนบา้น

ชนบทในสมยัอดีต บางบา้นยกพื้นสูงหลายเมตร เน่ืองจากชุมชนราชธานีอโศกอยู่ในพื้นที่ลุ่มตํ่า 

กวา่ชุมชนรอบขา้งถึง 11 เมตร และอยูติ่ดกบัแม่นํ้ ามูล ทาํให้ในฤดูนํ้ าหลาก ชุมชนจะประสบภยันํ้ า

ท่วมอยู่เสมอ แต่ชุมชนก็มีการปรับตวั ทั้งมีการนาํเรือไม ้เรือเอ้ียมจุน้ที่ใช้ลาํเลียงขนส่งสินคา้ใน

สมยัอดีต ที่นาํมาจากลุ่มนํ้ าเจา้พระยา มาปรับเป็นที่อยูอ่าศยั และสถานที่ทาํกิจกรรม หรือที่ตั้งของ

ฐานงาน เม่ือถึงหนา้นํ้าหลาก เรือก็เป็นท่ีอยูอ่าศยัท่ีสามารถลอยปรับตวัตามการข้ึนลงของระดบันํ้า 

 

 
 

ภาพที ่5.30 ลกัษณะท่ีพกัอาศยัของชาวบา้นราชธานีอโศก 

 

วฒันธรรมการเปล่ียนช่ือ จากการสังเกตสมาชิกชุมชนท่ีเป็นฆราวาสในชุมชน เม่ือเขา้มาอยู่

ในชุมชนจะมีการเปลี่ยนช่ือใหม่ โดยให้สมณะโพธิรักษ์ ผูน้าํชาวอโศก หรือที่ชาวชุมชนเรียกว่า 

“พ่อท่าน/พ่อครู” เป็นผูต้ ั้งช่ือให้เพือ่เป็นเคร่ืองเตือนใจในการปฏิบติัธรรม เช่น กลา้ตรง เป็นแก่น 

บวกศูนย ์พุทธเพียรเพชร เดือนแกว้ ปางบุญ ฝ่ังบุญ เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีสมาชิกชุมชนบางท่านมี
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การใชน้ามสกลุใหม่โดยใชร่้วมกนัในหมู่ชาวอโศก เช่น นาวาบุญนิยม มุ่งมาจน ตั้งใจจน ชาวหินฟ้า 

เป็นตน้ 

วฒันธรรมประเพณี ท่ีสาํคญัอีกประการ คือ การฌาปนกิจศพ เน่ืองจากชุมชนท่ีน้ีดูแลกนัดงั

ญาติมิตร ตั้งแต่เกิด เจบ็ป่วย แก่ และจนตาย ก็จะมีคนเผาให้ สถานที่เผาศพจะอยูท่า้ยหมู่บา้นชุมชน 

ลกัษณะเป็นเรือ ท่ีดัดแปลงเป็น สถานที่ตั้งและเผาศพ เรียกว่า “เฮือนสุดชีวิต” หมายถึงเม่ือถึง

สุดทา้ยของชีวิต ก็คือ ตาย นัน่เอง ศพจะตั้งเคารพศพกนัท่ีเฮือนเอนกประสงคข์องชุมชน เช่นเฮือน

เพิ่งกนั และจะเดินขบวนแห่ศพไปยงัทา้ยหมู่บา้น ตั้งศพบนเชิงตะกอน จะมีการกล่าวถึงคุณงาม

ความดีของผูที้่ล่วงลบัไปแลว้ สมณะจะเทศนาให้หลกัธรรม เกี่ยวกบัการตาย ความเป็นธรรมชาติ

ของชีวติ หลงัจากนั้น จะเป็นการวางก่ิงไมที้่เก็บมาไดภ้ายในชุมชน นาํมาวางกนัทีละก่ิง คนละกา้น 

ซ่ึงจะต่างจากประเพณีการเผาศพของคนภายนอกที่ใช้ดอกไม้จันทน์ จากนั้ นสมณะจะจุดไฟ 

วนัรุ่งข้ึน ญาติจะมาเก็บเถา้กระดูกเพื่อนาํไปเก็บรักษา หรือไปลอยองัคารต่อไป 

 

 
 

ภาพที ่5.31 เฮือนสุดชีวติ (ภาพซา้ย) และ การฌาปนกิจของชาวบา้นราช (ภาพขวา) 

 



 

บทที ่6 

 

ประเมินชุมชนราชธานีอโศกกบัสังคมอุดมสุขที่ยัง่ยนื 

 

 การศึกษาสังคมอุดมสุขที่ย ัง่ยืน ในส่วนการศึกษาภาคสนาม/พื้นท่ีศึกษา คาํถามการศึกษา

คือ ชุมชนราชธานีอโศกมีความเป็นลกัษณะสังคมอุดมสุขท่ีย ัง่ยนืไดห้รือไม่ โดยบทน้ีจะบรรยายผล

การศึกษาตามองคป์ระกอบสังคมอุดมสุขท่ีย ัง่ยนื 4 ดา้น ไดแ้ก่ สุขภาพอนามยัของมนุษย ์สวสัดิการ

ของมนุษย ์ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มกายภาพชีวภาพ และระบบนิเวศโดยรวม และประเมินชุมชนราช

ธานีอโศก กบัเกณฑช้ี์วดัทีไ่ดส้ร้างข้ึนในบทที่ 4 โดยนาํขอ้มูลจากการศึกษาภาคสนามที่ไดบ้รรยาย 

ไวต้ามการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนจากบทที่ 5 และสรุปปัจจยัสําคญัที่ขบัเคล่ือนชุมชนราช

ธานีอโศก 

 

6.1 ชุมชนราชธานีอโศก กบัรูปแบบสังคมอดุมสุขทีย่ัง่ยนื 

 

6.1.1 สุขภาพอนามยัของมนุษย์ 

 เร่ิมตน้จากการตั้งคาํถาม ว่าสุขภาพของสมาชิกในชุมชนเป็นอย่างไร และชุมชนมีการ

บริหารดา้นอนามยัแก่สมาชิกชุมชนหรือไม่ อย่างไร มีวิธีการดูแล ส่งเสริม หรือป้องกนั สุขภาพ

อยา่งไร  

 การตรวจสอบผลลพัธ์ทีเ่กิดข้ึนจากการดาํเนินงาน วา่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางบวก 

และทางลบ สามารถวเิคราะห์ไดจ้ากส่ิงคุกคามต่อสุขภาพ หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยา่งที่เป็นสาเหตุของ

อนัตราย  ตวัอยา่งการสังเกตไดด้งัน้ี (กนกพร สวา่งแจง้, 2551: 128-131) 
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ตารางที ่6.1 ผลการประเมินส่ิงคุกคามต่อสุขภาพของชุมชนราชธานีอโศก 

 

ส่ิงคุกคามต่อสุขภาพ ผลการศึกษา 

1. โรคติดต่อ 

1.1 สภาวะแวดลอ้มท่ีถูกสุขลกัษณะหรือไม่ 

1.2 แหล่งแพร่กระจายของตวักลางพาหะโรค 

 

ไม่พบโรคติดต่อ 

ชุมชนมีการจดัการดา้นสุขาภิบาลท่ีสะอาดเหมาะสม มี

จุดท้ิงขยะ แยกขยะ และกาํจดัอยา่งเป็นระบบ ในส่วน

ขยะเศษอาหารจะมีการนาํไปทาํปุ๋ยหมกัทุกวนั จึงไม่

พบแหล่งแพร่กระจายของพาหะนาํโรค ทั้งหนู และ

แมลง 

2. โรคไม่ติดต่อ 

2.1 ภาวะเส่ือมโทรมในชุมชน? 

2.2 มลพิษท่ีถูกปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆ 

 

ไม่พบโรคไม่ติดต่อ 

สภาพชุมชนมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่

พบภาวะเส่ือมโทรมในชุมชน ชุมชนมีการอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม จึงมีวธีิการลดมลพิษท่ีปล่อยออกมา ทั้ง

การใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือลดการก่อมลพิษ  การสร้างบ่อดกั

ไขมนัก่อนปล่อยนํ้ าเสียลงสู่แหล่งนํ้ า และการสร้างบ่อ

บาํบดันํ้ าเสีย เป็นตน้ 

3. ภาวะโภชนาการท่ีไม่เหมาะสม 

3.1 สภาพความเป็นอยู ่

3.2 เศรษฐกิจไม่ขาดแคลน คือเพียงพอของอาหารทั้ง

ทางคุณภาพ และปริมาณท่ีมีต่อชุมชน 

ไม่พบท่ีไม่เหมาะสม 

สภาพความเป็นอยูข่องชุมชน เศรษฐกิจอุดมสมบูรณ์ 

สมาชิกไดรั้บปัจจยั 4 ท่ีเพียงพอตอ่การดาํเนินชีวติ ทั้ง

คุณภาพและปริมาณ ไม่มีความขาดแคลน 

4. การบาดเจบ็ อุบติัเหตุ จากการใชเ้ทคโนโลยท่ีีไม่

เหมาะสม 

4.1 มีความรู้ความชาํนาญในการใชเ้ทคโนโลย ี

4.2 สภาพท่ีอยูอ่าศยัก่อสร้างอยา่งถูกตอ้ง 

ไม่พบการบาดเจบ็ อุบติัเหต ุ

จากสถิติการรักษาพยาบาลของบา้นสุขภาพชุมชน 

พบวา่อตัราการเกิดอุบติัเหตจุากการใชเ้ทคโนโลย ีมี

นอ้ย ถึงไม่มีเลย 

สภาพท่ีอยูอ่าศยัมีการก่อสร้างอยา่งมัน่คง และถาวร 

5. ภาวะขาดความควบคุมทางอารมณ์ 

5.1 สงัเกตจากกินอาหารไม่ได ้

5.2 ความเครียด 

ไม่พบภาวะขาดความควบคุมทางอารมณ์ 

ดว้ยหลกัการดาํเนินชีวติท่ียดึดา้นจิตใจเป็นสาํคญั การ

เขา้ใจโลกและไม่เพง่โทษผูอ่ื้น จะทาํใหใ้จไม่เป็นทุกข ์

ใจเบิกบาน ชาวชุมชนเช่ือวา่หากจิตใจดี ร่างกายก็จะดี

ตามไปดว้ย จึงดาํเนินมีอารมณ์ทางบวก มีความสุขใน

การใชชี้วติ พึงพอใจในส่ิงท่ีตนมี  
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 ในปีพ.ศ. 2555 จากการสอบถามเจา้หนา้ที่บา้นสุขภาพ คุณพรตะวนั ธนโภค (2556) พบวา่ 

สถิติการส่งผูป่้วยจากชุมชนไปรับการรักษาต่อ โรงพยาบาล/คลินิกภายนอก เฉล่ียเดือนละราย หรือ 

จาํนวน 12 คน ต่อปี คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.82 จากจาํนวนประชากรทั้งหมด 426 คน ลกัษณะ

ความเจบ็ป่วย คือ เป็นความเจบ็ป่วยเฉพาะทาง คนไขเ้ก่ียวกบัโรค คอ หู จมูก โรคหวดัท่ีเกิดจากการ

ติดเช้ือเฉียบพลนัของระบบหายใจ กระทบต่อหูชั้นกลาง คอ และโพรงจมูก ฯ การรักษารากฟัน, 

อุบติัเหตุ แขนหกั เป็นตน้ 

 ในส่วนบา้นสุขภาพในชุมชน ชาวชุมชนมาใช้บริการดา้นสุขภาพอนามยั ลกัษณะความ

เจบ็ป่วยในผูใ้หญ่ ส่วนมากคือ อาการเก่ียวกบัระบบกลา้มเน้ือ ปวดเม่ือย ใชว้ิธีแพทยท์างเลือกรักษา

อาการ โดยใชลู้กประคบ การทาํกวัซา และฝ่ังเข็ม ในเด็กนกัเรียน อาการเกี่ยวกบัระบบกลา้มเน้ือ

เช่นกนั และโรคเปล่ียนฤดูจากร้อนไปฤดูฝน หรือจากฤดูหนาวมาฤดูร้อน โรคหวดั ส่วนมากอาการ

เจบ็คอ จะรักษาดว้ยสมุนไพรไทย จากการสอบถามเจา้หนา้ที่ดูแลบา้นสุขภาพ ไม่พบโรคที่เกิดจาก

การสัมผสั หรืออาศยัอยู่กบัสารเคมี เช่น ผิวหนงัอกัเสบ หรือ โรคเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจแต่

อย่างใด ส่วนโรคไม่ติดต่อ ไดแ้ก่ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง ไม่พบวา่สมาชิกชุมชนเจ็บป่วย พบใน

ชาวชุมชนผูท่ี้เพิ่งยา้ยเขา้มาอยูใ่หม่ในชุมชน เพราะเป็นมาแต่เดิมก่อนเขา้ชุมชน 

 ภายในชุมชน มีศูนยบ์ริการทางการแพทย ์หรือที่ชุมชนเรียกว่า บา้นสุขภาพ โดยชุมชน

ตั้งข้ึนมาเพือ่ดูแลสุขภาพคนภายในชุมชน โดยมีพยาบาลวิชาชีพ เป็นเจา้หน้าที่ประจาํ 1 ท่าน มี

ผูช่้วย เป็นเจา้หนา้ที่อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) 1 ท่าน และหมอยาพื้นบา้น 2 

ท่าน รวมทั้งการเป็นฐานงานการเรียนรู้หน่ึงของโรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีอโศก จึงมีนกัเรียนมา

เรียนรู้ทาํงานที่บา้นสุขภาพ อีกจาํนวน 5 คน บา้นสุขภาพให้บริการ การดูแลสุขภาพ และการปฐม

พยาบาลเบ้ืองตน้ ใชแ้นวทางการแพทยแ์ผนไทย แพทยท์างเลือก แพทยแ์ผนปัจจุบนั มีเตียงคนไข้

จาํนวน 5 เตียง ยาทีใ่ชภ้ายในบา้นสุขภาพคือยาสมุนไพร ชนิดแคปซูล ผลิตเองไดแ้ก่ ฟ้าทะลายโจร 

บอระเพด็ ลูกใตใ้บ เป็นตน้ ในส่วนยาอ่ืนๆ และยาแผนปัจจุบนัจะสั่งซ้ือโดยใชเ้งินทุนของชุมชน 

 การพบอตัราการเจบ็ป่วยในระดบัท่ีนอ้ย สามารถอธิบายไดว้า่ เป็นผลมาจากสมาชิกชุมชน

ไดอ้ยูใ่นส่ิงแวดลอ้ม และส่ิงแวดลอ้มทางสังคมท่ีดี เพราะการพฒันาของชุมชนคาํนึงถึงของสุขภาพ

ประชาชนเป็นสําคญั การพฒันาทีไ่ม่ทาํลายส่ิงแวดล้อม มีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ในการดูแล

สุขภาพด้วยตนเอง การป้องกนัสุขภาพ หรือส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง เร่ิมตน้ที่ตน้ทาง คือการ

เลือกรับประทานอาหาร ผกั ผลไม ้ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ไม่ใชส้ารเคมีทางการเกษตร ซ่ึง

ก่อใหเ้กิดสารพษิตกคา้งในพืช ผกัได ้เป็นการรับประทานอาหารให้เป็นยา ดีกวา่เมื่อเจ็บป่วยแลว้จึง

หาทางแกไ้ขดว้ยการใชย้ารักษา ร่วมทั้งใชย้าสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ การออกกาํลงักายดว้ยการ

ทาํโยคะ หรือการทาํงาน และฝึกลมหายใจ การเอาพิษออกจากร่างกาย  
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 ตวัอย่างจากการสอบถามด้านสุขภาพของชาวชุมชน คุณเป็นเมฆ นามแสงผา (2555) 

สุขภาพก่อนเขา้มาอยูใ่นชุมชน ป่วยเป็นไทรอยด์เป็นพิษ รักษาอาการหายสนิทดีแลว้ เขา้มาอยู่ใน

ชุมชนปี 2547 สุขภาพแข็งแรงดี ไม่เจ็บป่วยดว้ยโรคร้าย มีเพียงปวดเมื่อยกลา้มเน้ือ และเป็นหวดั

เพียงเท่านั้น เช่นเดียวกบั คุณม่ิงหมาย มุ่งมาจน นบัตั้งแต่เขา้มาอยู่ในชุมชน เป็นหวดัเพียง 3 คร้ัง 

และมีประสบอุบติัเหตุ คุณม่ิงหมายใหเ้หตุผลวา่ หลกัการดูแลสุขภาพของชุมชนยึดหลกั 8 อ. ไดแ้ก่ 

1) อาหารดี 2) อากาศดี 3) อารมณ์ดี 4) อิทธิบาท 5) ออกกาํลงั 6) เอาพษิออก 7) เอนกายหรือพกัผอ่น 

8) อาชีพสัมมา โดยจิตใจมีความสําคญัที่สุด ใจท่ีไม่คิดแง่ลบ ไม่เพ่งโทษผูอ่ื้น เป็นการทาํให้จิตใจ

เราเบิกบาน ดว้ยความเช่ือวา่ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว และมีการดูแลสุขภาพการใชส้มุนไพรเพื่อขบั

พิษ การออกกาํลงั และการดูแลสุขภาพตั้งแต่ปากทาง คือกินอาหารให้เป็นยา ส่ิงเหล่าน้ีทาํให้มี

สุขภาพแขง็แรงไม่เจบ็ป่วย (ม่ิงหมาย มุ่งมาจน, 2556) 

การมีสุขภาวะภายในที่ดี ไดแ้ก่จิต อารมณ์ และทางปัญญา กล่าวคือ มีความพึงพอใจในส่ิง

ทีต่นมี มีสุนทรียทางอารมณ์ในการดาํรงชีวิต ทาํให้เป็นคนไม่เครียด ยิ้มแยม้แจ่มใส และรู้จกัการ

เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

ในชุมชนมีการสอนธรรมะให้เขา้ใจโทษภยัของเหตุที่ก่อความทุกข ์ความเจ็บป่วย ถือศีล

เคร่ง มีจิตใจที่สงบเป็นสุข เขา้ใจการเปล่ียนแปลง จึงไม่ยึดติดในสุขและทุกข ์ไม่ยึดมัน่ถือมัน่ การ

ถือหลกัอิทธิบาท 4 ทั้งการดาํเนินชีวิตและการทาํงาน ก็จะทาํให้เป็นคนที่มีความพอใจในส่ิงที่ตนมี 

ในส่ิงที่ตนทาํ (ฉันทะ) มีความขยนัหมัน่เพียร เอาธุระไม่ทอ้ถอย (วิริยะ) มีจิตจดจ่อใส่ส่ิงท่ีทาํไม่

ฟุ้งซ่าน (จิตตะ) รู้จกัใช้ปัญญาพิจารณา ใช้เหตุผลเพือ่แกไ้ขปรับปรุงในการทาํงาน (วิมงัสา) ดว้ย

หลกัน้ี ทาํใหช้าวบา้นราช มีความพึงพอใจในส่ิงท่ีตนมี ส่ิงท่ีตนทาํ และเป็นคนขยนั เสียสละ ดว้ยมี

ความเช่ือวา่ การทาํงาน เป็นการไม่ปล่อยให้ตนเองวา่ง เป็นการทาํประโยชน์ให้แก่ผูอื้่น แก่สังคม 

เพื่อส่วนร่วม เป็นการสละออกซ่ึงกิเลส ยิ่งเป็นการได้บุญ  ด้วยลกัษณะที่สนใจแสวงหาความรู้

ใหม่ๆอยูเ่สมอ จึงทาํให้เป็นคนที่ไม่เบื่อกบัการใช้ชีวิต ส่ิงที่พบไดท้ัว่ไปคือ ชาวชุมชนมีอธัยาศยัดี 

ยิม้แยม้แจ่มใส ทกัทายกนัอยูเ่ป็นนิจ 

 

6.1.2 สวสัดิการของมนุษย์ 

 การมีสวสัดิการท่ีดี จะมีลกัษณะดงัน้ี ชุมชนมีความอยูดี่กินดี สมาชิกไดรั้บปัจจยัพื้นฐานท่ี

ครบถว้น มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ไดอ้ยูใ่นส่ิงแวดลอ้มสังคมท่ีดี ไม่มีอาชญากรรม ชุมชนมีความเป็น

ปึกแผน่ ชุมชนสนบัสนุนการเรียนรู้ ต่างๆ การจดัการศึกษาปลูกฝ่ังคุณธรรมใหแ้ก่สมาชิก มี

ปฏิสัมพนัธ์กบัโลกภายนอก นาํความรู้เทคโนโลยมีาใชอ้ยา่งเหมาะสม 
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6.1.2.1 ดา้นเศรษฐกิจ  

ชุมชนเร่ิมตน้ด้วยการผลิตเคร่ืองยงัชีพ เคร่ืองอุปโภคบริโภค ต่างๆ เพื่อสนองตอบ

ความตอ้งการของคนภายในชุมชน เพือ่ให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองไดม้ากท่ีสุด ทั้งการผลิตอาหาร 

ดว้ยการทาํเกษตรกรรมธรรมชาติ ไร้สารพิษ คือไม่ใชส้ารเคมีกาํจดัศตัรูพืชและปุ๋ยเคมี เพื่อตอบรับ

กบัรูปแบบการดาํเนินชีวติท่ีถือศีล 5 (ศีลขอ้ 1 การไม่ฆ่าสตัว ์รังแกสัตว)์ ไม่เบียดเบียนชีวิตอ่ืน และ

ดา้นอุตสาหกิจชุมชน ฐานงานแปรรูปอาหาร และสมุนไพรต่างๆ  ไดแ้ก่ ฐานโรงสี โรงเตา้หู้ ฐาน

เตา้เจ้ียว ซีอ้ิว ฐานแปรรูป หม่องสมุนไพร โรงแชมพ ูโรงปุ๋ย โรงจุลินทรีย ์ 

การผลิตของชุมชนอาศยัการใชแ้รงงานสมาชิกชุมชน ผสมกบัเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

เพือ่เป็นเคร่ืองมือทุนแรงในการผลิตทีต่อ้งใชแ้รงงานมาก สมาชิกทุกคนทาํงานในชุมชน ดว้ยความ

สมคัรใจตามแต่ละฐานที่ตนสนใจ โดยไม่มีเงินเดือน โดยถือว่าสละให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ที่

กองกลาง หรือส่วนร่วม คือชุมชน เป็นระบบกงสี แลว้ชุมชนจดัสรรสวสัดิการต่างๆ ให้แก่สมาชิก

ชุมชนทุกคน เป็นปัจจยั 4 ส่ิงอาํนวยความสะดวกต่างๆ ค่ารักษาพยาบาล ค่าเดินทาง ค่าโทรศพัท ์

เป็นตน้ 

การตอบสนองความจาํเป็นพื้นฐานแก่สมาชิก คือ ปัจจยั 4 ซ่ึงมีผลต่อการสร้าง

คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ชาวชุมชน มีความครบถ้วน อุดมสมบูรณ์ สามารถแบ่งได้เป็น อาหาร 

เคร่ืองนุ่งห่ม ที่อยู่อาศยั และยารักษาโรค รวมทั้งส่ิงอาํนวยความสะดวก สาธารณูปโภคพื้นฐาน

ต่างๆ สามารถแสดงการผลิต เตรียมปัจจยัต่างๆ ของชุมชนราชธานีอโศก ไดด้งัน้ี 

1) อาหาร ชุมชนผลิตฐานงานที่มารองรับการบริโภคของชาวชุมชนไดอ้ยา่งครบถว้น 

เพียงพอ ได้แก่ ขา้ว พืชผกั ธัญญาหาร เน่ืองจากเป็นชุมชนไม่รับประทานเน้ือสัตว ์แหล่งโปรตีน

สําคญัจึงมาจาก เห็ด ถัว่ งา เตา้หู้ เตา้เจียว ซีอ้ิว กะปิเจ โดยชุมชนเลือกวตัถุดิบในการปรุงอาหารท่ี

ผลิตไดใ้นชุมชน และทอ้งถ่ินเป็นหลกั สมาชิกชุมชนมีอาหารที่สะอาด อุดมสมบูรณ์ เพียงพอต่อ

การบริโภคของชาวชุมชน  

ชุมชนยงัตอ้งพึ่งพาปัจจยัภายนอก อนัไดแ้ก่ นํ้ ามนัพืชในการปรุงอาหาร ถัว่เหลืองที่

ใชใ้นการผลิตเตา้หู้ โปรตีนเกษตร แก๊สหุงตม้ พืชผกับางชนิดที่ชุมชนไม่มีในช่วงเวลานั้น แต่เป็น

ส่วนนอ้ย เพราะชุมชนพยายามเลือกวตัถุดิบท่ีมีในทอ้งถ่ิน ท่ีชุมชนปลูกไดม้าใชป้รุงอาหาร 

2) เคร่ืองนุ่งห่ม ชุมชนมีฐานจกัร ในการผลิตเส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกายให้แก่สมาชิก

ชุมชน โดยสมาชิกเบิกได ้2 ชุดต่อปี ไม่ไดท้อผา้ใชเ้อง แต่ซ้ือผา้ท่ีทอเสร็จแลว้ มาจากภายนอก 

3) ที่อยู่อาศยั ผูที้่ประสงค์จะมาใช้ชีวิตเป็นสมาชิกชุมชน ชุมชนจะจดัหาที่พกัให ้

เคร่ืองนอนเคร่ืองใช้ให้ โดยไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่าย โดยที่พกัเป็นของส่วนกลาง หรือหากประสงค์

ตอ้งการสร้างบา้นของตนเอง สามารถกระทาํได ้ซ่ึงมีขอ้กาํหนดพื้นฐานสําหรับคุณสมบติัของผูที้่
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สร้างบา้นเรือนและอยู่อาศยัในชุมชนไดคื้อ จะตอ้งถือศีล 5 ละอบายมุข และรับประทานอาหาร

มงัสวิรัติโดยชุมชนแบ่งพื้นที่เป็นหน่วยย่อยละประมาณ 50 ตารางวา ราคา 30,000 บาท โดยมี

ขอ้ตกลงร่วมกนัของชุมชน กล่าวคือ ผูอ้ยู่อาศยัไม่มีสิทธิในที่ดินเป็นส่วนตน ให้กองทพัธรรม

มลูนิธิ ถือสิทธ์ิเป็นเจา้ของทีดิ่นทั้งหมด การปลูกสร้างบา้นผูส้ร้างเป็นคนออกค่าใชจ่้ายทั้งหมดโดย

มีกฎระเบียบวา่ใชไ้ฟฟ้าขนาด 110 โวลต ์ตอ้งเป็นบา้นไม ้หรือบา้นปูนที่ยกพื้นสูง โดยจะมีสมาชิก

ชุมชนฝ่ายโยธาเป็นผูค้วบคุมการสร้าง แต่มีการจา้งแรงงานจากภายนอกเพราะ ขาดแคลนแรงงานที่

มีฝีมือเฉพาะทาง แต่แรงงานตอ้งเป็นคนคบคุน้รู้จกักนัของชาวอโศก หรือเป็นญาติกนั เพื่อป้องกนั

การผิดศีลในบริเวณชุมชน การขายต่อ การโอนสิทธ์ิ หรือการให้เช่าบา้นตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการชุมชน โดยผูอ้าศยัไม่ตอ้งเสียค่านํ้า ค่าไฟ แต่อยา่งใด 

4) ยารักษาโรค ชุมชนมีฐานหม่องสมุนไพร สามารถผลิตสมุนไพรชนิดแคปซูล 

ไดแ้ก่ ฟ้าทะลายโจร บอระเพด็ ลูกใตใ้บ และผลิตยาหม่อง/นํ้ามนัแกห้วดัอีกหลายชนิด ลูกประคบ

สมุนไพรแกป้วดเมื่อย และจดัหาสมุนไพรอ่ืนๆ และยารักษาโรคแผนปัจจุบนัมาไวส้ําหรับบริการ

สุขภาพสมาชิก ส่วนเร่ืองการบริการดา้นสุขภาพอนามยั ไดก้ล่าวไวแ้ลว้ใหห้วัขอ้ 6.1  

5) ในดา้นเคร่ืองอุปโภค และส่ิงอาํนวยความสะดวก (สาธารณูปโภคพื้นฐาน) อนั

ไดแ้ก่ เคร่ืองใช้ในชีวิตประจาํวนั สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ยาสระผม ครีมนวดผม โลชั่นบาํรุงผิว 

นํ้ ามนัมะพร้าว นํ้ ายาซักผา้ นํ้ ายาลา้งจาน ค่าใช้จ่ายส่วนตวัอื่นๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาลในกรณีไป

รักษาตวัภายนอก ค่าเดินทาง และค่าโทรศพัท ์(ในรายท่ีจาํเป็นตอ้งใชโ้ทรศพัทมื์อถือในการติดต่อ

ธุระ กิจการงานของชุมชน) สมาชิกมีนํ้ าดื่ม นํ้ าใช้ ไฟฟ้าฟรี โทรศพัท์ส่วนกลางใช้ติดต่อกับ

ภายนอก การเดินทางมีพาหนะของชุมชนออกไปภายในเมืองเป็นประจาํทุกวนั สามารถขออาศยัไป

ดว้ยได ้(ซ่ึงผูว้ิจยัไดรั้บความกรุณาโดยสารเขา้ออกชุมชน) ในส่วนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าในบา้นชุมชนจะ

ไม่มีทีวี เคร่ืองซักผา้ ตูเ้ยน็ เพราะหลกัการมาอยู่ร่วมกนัคือเพื่อลดละกิเลส การสะสมทรัพยส์มบติั

ต่างๆ มาเพื่อเรียนรู้การปฏิบติัธรรม โดยส่วนกลางจะมีเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเหล่าน้ีท่ีใชร่้วมกนั 

6) มีแหล่งนนัทนาการ ที่พกัผ่อนหย่อนใจ เน่ืองในตวัภูมิประเทศของชุมชนเอง คือ

แม่นํ้ามูล บุ่งไหม และมีหอ้งสมุดประจาํชุมชน ทีวีส่วนกลางในจุดสําคญัต่างๆของชุมชน และ การ

ฉายละครขณะรับประทานอาหารเช้า ที่เรียกว่า “วิปัสสนาจอแก้ว” การฉายภาพยนตร์ให้ชมใน

ช่วงเวลา 18.00-20.00 น. และหอ้งส่ือคอมพวิเตอร์ หอ้งซอ้มดนตรีไทย ดนตรีสากล 

ส่ิงที่ผลิตออกมาต่างๆ นบัเป็นการผลิต องค์ความรู้ต่างๆ ทั้งในการผลิตยาสมุนไพร 

ผลิตภณัฑซ์กัลา้ง การทาํเตา้หู ้เตา้เจ้ียว การดูแลสุขภาพอนามยั 
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จากผลการศึกษาพบว่า ชุมชนสามารถผลิตหรือมอบ จัดหาปัจจัย 4 และสิ่งอํานวย

ความสะดวก ให้แก่สมาชิกได้อย่างครบถ้วน เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต แสดงเป็นแผนภาพ

ปัจจัยท่ีสมาชิกได้รับในด้านสวัสดิการของมนุษย์ ภาพท่ี 6.1 

 
ภาพที่ 6.1  ปัจจัยด้านสวัสดิการที่สมาชิกชุมชนราชธานีอโศกได้รับจากชุมชน โดยไม่ต้องเสีย 

ค่าใช้จ่าย 

หมายเหตุ  นักเรียนจะได้รับปัจจัย 4 เหมือนผู้ใหญ่ และมีเคร่ืองเขียนเพิ่มเข้ามา ยกเว้นค่าโทรศัพท์

ไม่อนุญาตให้พกโทรศัพท์ 

 

ด้วยวิถีชีวิตของชาวชุมชนมีความแตกต่างจากสังคมภายนอก ทั้งการจัดโครงสร้าง

ทางสังคมชุมชนท่ี มีบ้าน วัด และโรงเรียน อยู่ร่วมกันอย่างมีการทํางานท่ีสอดประสานกัน มีวัดเป็ น

ศูนย์กลางปลูกฝั่งคุณธรรม การทํางานของสมาชิกทํางานในฐานกิจกรรมต่างๆให้แก่ชุมชน ไม่รับ

ค่าตอบแทน เพื่อให้กองกลาง/ชุมชน มีความอุดมสมบูรณ์ อาศัยปัจจัย สวัสดิการต่างๆ ท่ีชุมชน

จัดบริการให้ โดยสมาชิกชุมชนไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตามโศลกที่ชาวอโศกบอกถึงการทํางานของ

ตนในระบบบุญนิยมว่า “แรงงานฟรี ปลอดหนี้ ไม่มีดอกเบี้ย เฉล่ียทรัพย์เข้ากองบุญ” ซ่ึงการทํางาน

และมีโรงเรียนในชุมชนนั้น ทําให้สมาชิกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และเวลาไปกับการเดินทาง มีเวลา

พักผ่อน ได้ใกล้ชิดกับครอบครัว  

ต่างกับสังคมภายนอกที่ ทํางานใช้แรงงานเพื่อได้รับค่าตอบแทนเป็นตัวเงิน แล้วนํา

เงินนั้นมาแลกเปล่ียนเป็ นวัตถุปัจจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต ทุกการดําเนินชีวิตจะต้องใช้

จ่าย ทั้งกิจวัตรประจําวัน การรับประทานอาหาร การเดินทาง การดูแลสุขภาพต่างๆ จนบางครั้ง

เสื้อผ้า เคร่ืองนุ่งห่ม 

2 ชุด/ปี 

ยารักษาโรค 

เคร่ืองใช้ส่วนตัว สบู่ 

ยาสีฟัน แชมพู ฯลฯ 

การบริการแพทย์อนามัย  

บริการทันตกรรม & ค่ารักษาพยาบาล 

นํ้าด่ืม นํ้าใช้ ไฟฟ้ า โทรศัพท์

ส่วนกลาง 

อาหาร 2 มื้อ/วัน 

พาหนะรับส่ง&ค่า

เดินทาง 2ครั้ง /ปี 

ท่ีอยู่อาศัย 

ตัดผม 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
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รายได้ที่ได้รับก็ไม่เพียงพอกับรายจ่าย บ้านก็ต้องเช่า ข้าวก็ต้องซื้อ รถก็ต้องผ่อน สามารถแสดงได้

ในภาพท่ี 6.2 

 
ภาพที่ 6.2  จําลองชีวิตปัจเจกชนในสังคมเมือง ท่ีต้องใช้จ่ายในการดําเนินชีวิต ต่อเดือน 

 

แต่กิจกรรมการผลิตในหลายฐานงาน พบว่า ยังต้องพ่ึงพิงปัจจัยในการผลิตจาก

ภายนอกหลายปัจจัย เช่น พลังงานไฟฟ้ า แก๊สหุงต้ม นํ้ามันเชื้อเพลิง วัสดุก่อสร้าง แรงงานที่มีฝีมือ

เฉพาะ ยาแผนปัจจุบัน ถั่วเหลือง พืชผักบางชนิด ซ่ึงสิ่งเหล่านี้ชุมชนไม่สามารถผลิตได้เอง หรือมี

พลังงานไม่เพียงพอ เช่นมีความพยายามนําพลังงานชีวมวลมาใช้ในการประกอบอาหาร แต่ยังต้อง

พ่ึงแก๊สหุงต้ม สามารถแสดงได้ ตามตารางท่ี 6.2 

  

เสื้อผ้า เคร่ืองนุ่งห่ม 

ยารักษาโรค 

เคร่ืองใช้ส่วนตัว สบู่ 

ยาสีฟัน แชมพู ฯลฯ 

การบริการแพทย์อนามัย   

บริการทันตกรรม & ค่ารักษาพยาบาล 

นํ้าด่ืม นํ้าใช้ ไฟฟ้ า โทรศัพท์ 

อาหาร 

พาหนะรับส่ง&ค่า

เดินทาง 

ท่ีอยู่อาศัย 

ตัดผม ~300 ฿ /เดือน 

~500 ฿ /เดือน 

~1500 ฿ /เดือน 

~1500 ฿ /เดือน 

~100 ฿ /เดือน 

~100 ฿ /เดือน 

~3000 ฿ /เดือน 

~200 ฿ /เดือน 

~4000 ฿ /เดือน 

~11200 ฿/เดือน 
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ตารางที ่6.2 การพึ่งพาปัจจยัจากภายนอกของชุมชนราชธานีอโศก 

 

ปัจจัย พึง่พาปัจจัยภายนอก (ซ้ือ) 

อาหาร 

 

 

 

 

พืชผกับางชนิดท่ีชุมชนไม่สามารถผลิตได ้

นํ้ามนัพืช 

นํ้าตาลทราย 

แก๊สหุงตม้ 

ถัว่เหลือง (ในการผลิตเตา้หู ้เตา้เจ้ียว) 

โปรตีนเกษตร 

เคร่ืองนุ่งห่ม ผา้ทอสาํเร็จ 

ทีอ่ยู่อาศัย พลงังานไฟฟ้า 

แรงงานฝีมือ 

วสัดุก่อสร้าง ต่างๆ ไม ้เหลก็ อิฐ หิน ปูน ทราย 

ยารักษาโรค ยาแผนปัจจุบนั 

ยาสมุนไพรบางชนิด 

การเดนิทาง นํ้ามนัเช้ือเพลิง 

 

การคา้ขายของชุมชน มีร้านคา้ 3 แห่ง ไดแ้ก่ ร้านปันบุญ ร้านคา้ตั้งอยู่ภายในชุมชน 

ร้านสหกรณ์บุญนิยมราชธานีอโศก จาํกดั ตั้งอยูอ่าํเภอวารินชาํราบ และอุทยานบุญนิยม ตั้งอยูอ่าํเภอ

เมือง สินคา้ในร้านจะมีทั้งผลิตภณัฑ์ท่ีชุมชนผลิต และผลิตภณัฑ์จากเครือข่ายชาวอโศกทัว่ประเทศ 

และเคร่ืองอุปโภคท่ีจาํเป็นทัว่ไป ไม่มีเน้ือสัตว ์หรือผลิตภณัฑท่ี์มาจากสัตวต์่างๆ  

การมีร้านคา้จาํหน่ายสินคา้ของตนเอง เป็นการสร้างตลาดมารองรับสินคา้ของชุมชน

และชาวอโศก โดยไม่ผา่นพอ่คา้คนกลาง เพื่อสร้างความเขม้แข็งให้แก่ชุมชนเอง เป็นผูก้าํหนดราคา 

และสามารถขายสินคา้ไดใ้นราคาถูก อุทยานบุญนิยมเป็นการขายอาหารมงัสวิรัติเป็นการเผยแพร่

การไม่รับประทานเน้ือสัตว ์ 

ผลิตภณัฑท่ี์ ไดจ้ากฐานงานในชุมชน นาํไปจาํหน่ายแก่บุคคลทัว่ไป เพื่อเป็นการเสริม

รายไดใ้ห้แก่ชุมชน โดยรายไดน้าํมาใช้จ่ายในกิจกรรมงานของชุมชนที่มีแต่รายจ่ายไม่มีรายได ้คือ 

โรงครัว บา้นสุขภาพ และโรงเรียน ไดแ้ก่ ขา้วสาร ผลิตภณัฑ์จากฐานแชมพู เช่น ยาสระผม ครีม

นวด โลชัน่ นํ้ ายาลา้งจาน นํ้ ายาซักผา้ เป็นตน้ ปุ๋ยอินทรียบ์รรจุถุง ผลิตภณัฑ์จากฐานแปรรูป เช่น 

โปรตีนเกษตรทอดปรุงรส งาคัว่ จากหม่องสมุนไพร ไดแ้ก่ ลูกประคบ ยาหม่องและข้ีผึ้งบรรเทา

หวดั โรงจุลินทรีย ์นํ้ายาลา้งหอ้งนํ้า เตา้หูน้าํไปผลิตอาหารท่ีอุทยานบุญนิยม  
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ตารางที ่6.3 ผลิตภณัฑท่ี์ชุมชนราชธานีอโศก จาํหน่ายแก่บุคคลทัว่ไป 

 

ฐานงาน ผลติภัณฑ์ทีน่ําจาํหน่าย 

โรงสี ขา้วกลอ้ง ขา้วซอ้มมือ  

โรงเตา้หู ้ นํ้าเตา้หู ้, เตา้หูก้อ้น 

โรงแชมพ ู สบู่เหลว, ยาสระผม ,ครีมนวดผม ,นํ้ายาลา้งจาน ,นํ้ายาซกัผา้, 

โลชัน่บาํรุงผวิ, เจลใส่ผม  

โรงแปรรูป โปรตีนเกษตรทอดปรุงรส, งาคัว่ 

นํ้ามนังา 

หม่องสมุนไพร ข้ีผึ้งสมุนไพร ยาหม่องชนิดต่างๆ  

ลูกประคบแกป้วดเม่ือย 

โรงปุ๋ย ปุ๋ยอินทรียบ์รรจุถุง ตรา งอกงาม 

กสิกรรม พืชผกัไร้สารพิษ 

 

รายไดท้ั้งหมดจากการขายสินคา้ จะนาํเขา้สู่กองกลาง หรือที่เรียกกนัวา่ สาธารณโภคี 

โดยมีฝ่ายการเงิน การบญัชี ดูแลบริหารการเคล่ือนไหวของตวัเงิน โดยเงินตอ้งนาํออกไปสร้างงาน

ทีเ่ป็นประโยชน์คุณค่าแก่สังคมส่วนรวมให้มากที่สุด ขณะเดียวกันก็ไม่ให้เป็นหน้ี ใช้จ่ายโดย

คาํนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคญั อีกทั้งคาํนึงจิตใจและเหตุผลของผูอื้่นประกอบด้วย มีการ

ปรึกษาสมณะและสิกขมาตุก่อนตดัสินใจ 

6.1.2.2 ดา้นสังคม  

การพฒันาดา้นสังคมที่ดี จะมีลกัษณะดงัน้ี มีความเขม้แข็ง ทุนทางสังคม มีคุณธรรม 

มีความรู้ และแบ่งปันสู่สังคม 

การที่จะพิจารณาว่า ทุนทางสังคมที่เกิดจากการมีส่ิงเอ้ือที่ดีในชุมชนมีหรือไม่ ดูได้

จากสถิติ ที่แสดงให้เห็นว่ามีอตัราการเกิดอาชญากรรมตํ่า การมีสุขภาพดี การมีการศึกษาดี และมี

ความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจ ส่วนมิติของทุนทางสังคมที่เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองความหนาแน่น ของเครือข่าย

ทางสังคมนั้น อาจจะพิจารณาได้จากการที่มีคนมารวมกนัในที่เดียวกนัด้วยความตั้งใจที่จะต่อสู้

ร่วมกบัคนอ่ืนในกิจกรรมทางสังคม(วรวฒิุ โรมรัตนพนัธ์, 2551: 323) 

อตัราการเกิดอาชญากรรม ในปี 2555 จากการสอบถามผูใ้หญ่บา้น พบวา่ชุมชนไม่พบ

ปัญหาการลกัขโมย หรือปัญหายาเสพยติ์ดแต่อยา่งใด และชุมชนไดรั้บการยกยอ่งให้เป็นหมู่บา้นสี

ขาว ประจาํอาํเภอวารินชําราบ โดยได้รับมอบธงหมู่บา้นสีขาว เพือ่แสดงถึงสัญลกัษณ์หมู่บา้น

ปลอดยาเสพยติ์ด (ม่ิงหมาย มุ่งมาจน, 2556) 
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เหตุผลเพราะชุมชนเป็นสังคมแห่งคุณธรรม ด้วยเป็นสังคมท่ียึดหลกัธรรมในการ

ดาํเนินชีวติ ขั้นตอนการคดัเลือกสมาชิกชุมชนที่จะเขา้มาอยูใ่นชุมชนอยา่งเขม้งวด หากไม่สามารถ

ปฏิบติัหลกัของศีล 5 ขั้นพื้นฐานได ้ก็จะไม่สามารถอยูใ่นชุมชนแห่งน้ีได ้ซ่ึงถือเป็นการคดับุคคลที่

มีคุณภาพเขา้สู่ชุมชนจึงทาํให้ชุมชนปราศจากปัญหาอาชญากรรม การปลน้ ลกัขโมย และปัญหายา

เสพติด (ศีลขอ้ 1 ขอ้ 2 ขอ้ 5 ) 

การอยู่ร่วมกันของชุมชน ต่างคนต่างมาจากภูมิลาํเนาอื่น เพือ่มาสร้างชุมชนใหม่ 

ชุมชนลกัษณะเป็นครอบครัวใหญ่ นบัถือกนัดงัญาติมิตร ถือวา่เป็นญาติกนัทางธรรม โดยใชห้ลกัสา

ราณียธรรม เป็นแกนหลกัของการปฏิบติั ที่ตั้งอยู่บนความระลึกถึงกนั การอยู่ร่วมกนั ช่วยเหลือ

เก้ือกูล มีความปรารถนาดีต่อกนั กล่าวว่า ความเขม้แข็งของชุมชนเกิดข้ึนไดด้้วยการทาํกิจกรรม

ร่วมกนัสมํ่าเสมอ เกิดความผกูพนัเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั และมีการปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเมตตา 

จึงไม่เกิดปัญหาความขดัแยง้ (ชุมพล ศรีรวมทรัพย,์ 2551: 72) 

ชุมชนมีการเปิดรับรู้ความเคลื่อนไหวของสังคมภายนอกเสมอ จากช่องทางการ

ส่ือสารของชาวอโศกทั้งโทรทศัน์ วิทยุ หนังสือ วารสารต่างๆ จึงเกิดกระบวนการเรียนรู้ และ

แลกเปลี่ยนกนั ศึกษาดูงานต่างสถานที่ เพือ่นาํมาใชพ้ฒันาศกัยภาพของตน และเพือ่พฒันาชุมชน 

เช่น การไปดูงานการจดัการขยะของพระพยอม วา่มีการจดัการอยา่งไรเพื่อนาํมาใชใ้นฐานขยะวิทยา 

การเขา้อบรมพฒันาศกัยภาพครู การพบปะเครือข่าย ส่ิงเหล่าน้ีทาํให้สมาชิกเกิดการเรียนรู้นาํมาใช้

แกปั้ญหาหรือ ปรับใชก้บัสภาวะของชุมชน เกิดการผลิตองคค์วามรู้ใหม่ๆ ทั้งเร่ืองเกษตรกรรม การ

จดัการขยะ การทาํปุ๋ยชีวภาพ วธีิการดูแลสุขภาพ การทาํแพผกัลอยนํ้ า การใชแ้พทยท์างเลือกในการ

บาํบดั ไม่ปิดกั้นความรู้ แต่เปิดโอกาสใหผู้ส้นใจทัว่ไปเขา้มาศึกษา เรียนรู้การดาํเนินชีวิตของชุมชน 

เป็นศูนยฝึ์กอบรม ดูงานดา้นเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเครือข่ายกสิกรรมไร้สารพิษแห่งประเทศไทย 

เช่ือมโยงกบัเครือข่ายใกลเ้คียง เช่นกลุ่มชาวนาคุณธรรม จงัหวดัยโสธร เป็นตน้  นบัไดว้า่เป็นชุมชน

ที่พยายามพึ่ งตนเอง ลดการพึ่ งพาปัจจยัภายนอก สะพดัผลผลิตส่วนเกินออกสู่สังคม เผยแพร่

แบ่งปันองคค์วามรู้ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม  

เพราะความเช่ือว่าการไดใ้ห้ การเสียสละ เพือ่ส่วนรวมเพื่อประโยชน์ผูอื้่น เป็นบุญ 

ชาวบา้นราชจึงพร้อมยนิดี ช่วยเหลือผูอ่ื้นเสมอ ตวัอยา่ง ช่วงวกิฤติประสบภยันํ้ าท่วม ปี 2554 ชุมชน

ขา้งเคียงมาขอยืมเรือ ทางบา้นราชก็ให้ยืม อีกทั้งยงับริจาคขา้วสาร และนาํถุงยงัชีพที่ตนไดรั้บจาก

หน่วยงานราชการไปใหแ้ก่หมู่บา้นอ่ืนท่ีเดือดร้อนกวา่ (ความจริงชุมชนราชธานีอโศก ตั้งอยูบ่นท่ีตํ่า

กว่าหมู่บ้านอื่น ระดับนํ้ าท่วมจะสูงกว่าหมู่บ้านอื่น แต่เพราะชาวชุมชนมีความสามารถในการ

พึ่งตนเองไดสู้งกวา่ มีการเตรียมตวัใหพ้ร้อมกบัการประสบภยัเสมอ เพราะเป็นชุมชนติดแม่นํ้ า ที่นํ้ า

มกัท่วมถึงเสมอ และจดัให้มีแหล่งผลิตอาหารที่ไม่จมนํ้ า หรือที่เรียกวา่ แพผกัลอยนํ้ า แพเห็ด รู้จกั
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ปล่อยวาง และปรับตวัให้เขา้กบัธรรมชาติ เขา้ใจธรรมชาติ จึงไม่ทุกขเ์มื่อตอ้งเกิดความสูญเสียทาง

เศรษฐกิจ ถา้เทียบกนัทางความรู้สึกแลว้ จึงเดือดร้อนนอ้ยกวา่ชุมชนอ่ืน) และนอกจากบริจาคอาหาร 

ยงัมีการสอนอบรมให้รู้จกั ทาํของใชภ้ายในบา้นได ้ดว้ยตนเอง เช่น นํ้ ายาลา้งจาน นํ้ ายาซกัผา้ เพื่อ

ประหยดัค่าใช้จ่าย และลดการพึ่งพาภายนอก ให้รู้จกัช่วยเหลือตวัเอง เผยแพร่การทาํแพผกัลอยนํ้ า 

การปลูกพืชบนแพ เป็นตน้ 

6.1.2.3 การบริหารปกครอง  

ลักษณะท่ีดี เป็นการปกครองโดยยุติธรรม มีคุณธรรม สมาชิกมีส่วนร่วมในการ

บริหาร  

การบริหารหมู่บา้น โดยคณะกรรมการหมู่บา้น โดยเลือกจากชาวชุมชนและฐานงาน

ต่างๆ ข้ึนมาบริหาร จาํนวน 15 คน คราวละ 4 ปี ในการเลือกผูป้กครอง จะมีการประชุมชุมชนเพือ่

เสนอช่ือคนที่เหมาะสมเขา้ไปก่อน แลว้จึงลงคะแนนเสียงโหวตว่าตอ้งการให้ใครดาํรงตาํแหน่ง 

แสดงใหเ้ห็นวา่สมาชิกมีส่วนร่วมในการบริหารปกครองโดยมากแลว้ชาวบา้นราชจะให้ความเคารพ

ผูท่ี้ถือศีลสูงกวา่อ่อนนอ้มถ่อมตน และมีสัมมาคารวะผูใ้หญ่ โดย ในการบริหารสูงสุด มีสมณะ และ 

สิกขมาตุ จะทาํหนา้ท่ีใหค้าํปรึกษา ส่วนคณะกรรมการ หรือผูใ้หญ่บา้น สมาชิกองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล เป็นเพียงตาํแหน่งผูรั้บใช้ ไม่มีสิทธิตดัสินใจกระทาํการใดๆ โดยไม่ผ่านการนาํเสนอเขา้ที่

ประชุมก่อน การมีประชุมชุมชนเป็นประจาํทุกเดือน ทาํใหทุ้กคนไดรั้บทราบปัญหา และมีส่วนร่วม

รับฟัง เสนอความคิดเห็นได ้และทาํให้รู้สึกเป็นส่วนหน่ึงกบัชุมชน เมื่อประชุมกนั จะทาํให้เกิด

ความเป็นปึกแผ่น มีเอกภาพ และมีความคิดเห็นเสมอกนั (ทิฏฐิสามญัญตา) ซ่ึงเป็นองค์ประกอบ

หน่ึงของ หลกัสาราณียธรรม การประชุมทาํให้เกิดความโปร่งใส การเปิดเผยขอ้มูลให้ทราบทัว่ถึง

กนั ทาํใหไ้ม่มีการอคติต่อการดาํเนินงานของส่วนบริหาร 

การบริหารจดัการ ชุมชนสร้างงานมากมาย ชาวชุมชนสามารถเลือกงานตามที่ตนมี

ความถนดัหรือสนใจทาํได ้ตามสมคัรใจ โดยสมาชิกชุมชนทุกคนตอ้งมีสังกดัฐานงานประจาํ จึงจะ

มีสถานะเป็นสมาชิกชุมชนท่ีสมบูรณ์ รับสวสัดิการจากชุมชนไดเ้ต็ม ฐานงานที่มีสมาชิกชุมชนคอย

ดูแลเป็นสําคญั คือ กสิกรรมธรรมชาติ ขยะวิทยา ปุ๋ยสะอาด โรงครัว การพฒันาชุมชนทัว่ไป และ

ร้านอุทยานบุญนิยม ส่วนในเวลาที่ฐานงานใดมีงานปริมาณมากและเร่งด่วน จะมีการประกาศขอ

แรงใหม้าร่วมดว้ยช่วยกนั เป็นกรณีๆ ไป เช่น มีการบรรจุขา้วสารของฐานโรงสี เป็นตน้ 

สมาชิกทุกคนมีงานทาํที่รับผิดชอบ บางคนมีงานที่ตนรับผิดชอบมากกว่าหน่ึงฐาน

งาน เช่นคุรุสุขแสงบุญ ทาํงานอยู่ฐานโรงปุ๋ย และยงัเป็นผูดู้แลบญัชี รวมทั้งเป็นคุรุสอนนกัเรียน 

และนิสิต เป็นตน้ ซ่ึงเป็นเร่ืองปกติของชุมชนเพราะด้วยค่านิยมทาํงานหนัก ตามคาํกล่าวว่า การ

ทาํงาน คือการปฏิบติัธรรม เป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่ผูอื้่น เป็นการเสียสละความสุขส่วนตวั 
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การสละออกไป คือการไดบุ้ญ และหนา้ที่ร่วมกนัของสมาชิกท่ีสําคญั คือ ตอ้งช่วยกนัรักษาความ

สะอาด แยกขยะก่อนทิ้ง และร่วมกนัอนุรักษธ์รรมชาติส่ิงแวดลอ้ม 

6.1.2.4 การศึกษา และเทคโนโลย ี

เป็นไปเพือ่พฒันาศกัยภาพของมนุษย์ มีความรู้โดยคาํนึงถึงคุณธรรม และใส่ใจ

ส่ิงแวดลอ้มเป็นสาํคญั และรู้จกันาํเทคโนโลยมีาใชใ้หเ้กิดความเหมาะสม  

การศึกษาของชุมชน มุ่งหมายให้ผูศึ้กษาหรือมนุษยท์ุกคนมีศีลธรรมมีคุณธรรม

เพิ่มข้ึน ซ่ึงเป็นส่ิงที่ขาดแคลนมากในปัจจุบนั แนวคิดการจดัการศึกษาของชุมชน คือ การศึกษาคือ

การเรียนรู้ตลอดชีวิต ครูที่สอนไม่จาํเป็นตอ้งจบปริญญาตรี หรือตอ้งมีใบประกอบวิชาชีพ พ่อแม่ 

ผูป้กครองที่อยู่ในชุมชน เป็นครูภูมิปัญญาชาวบา้น สามารถถ่ายทอดวิชาการ วิชาชีพสู่นกัเรียนได้

อยา่งดี นกัเรียนไดรั้บประสบการณ์ตรงทั้งทกัษะ เทคนิคความรู้ความอบอุ่น จากฐานงานต่างๆ อนั

เป็นงานอาชีพ ตรงตามความสนใจนกัเรียน 

จากการจดัการเรียนการสอน ที่มีปรัชญาทางการศึกษาที่ว่า “ศีลเด่น เป็นงาน ชาญ

วิชา” แบ่งการเรียนรู้โดยใชฐ้านงานการดาํเนินกิจกรรมของชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้เพื่อใหล้งมือ

ปฏิบติัจริง ทาํงานเป็น เม่ือเติบโตต่อไปสามารถนาํไปใชเ้ป็นอาชีพหาเล้ียงตนได ้เช่น ซ่อมยานยนต ์

ซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า การทาํกสิกรรม งานดา้นอุตสาหกิจชุมชน การแปรรูปอาหาร สมุนไพร และ

อืน่ๆ โดยมีวดัเป็นศูนยก์ลาง มุ่งปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีวิถีชีวิตที่เป็นไปตามแนวทางหลกัมรรคองค์ 8 

การอบรมปลูกฝังศีลธรรม มีการสอนธรรมะจากสมณะเป็นประจาํ และตรวจเช็คศีลในแต่ละ

สัปดาห์ของนกัเรียน วา่ไดท้าํผดิศีลขอ้ไหนไปบา้งในอาทิตยน้ี์ แลว้มีวิธีการปรับปรุงตนอยา่งไร ให้

จิตใจไม่หลุดออกไปหาอบาย โดยในดา้นเน้ือหาวิชาการตามที่กระทรวงศึกษาธิการกาํหนด ก็ไม่

ขาดตกบกพร่อง เพื่อใหรู้้เท่าทนัโลก ทนัสังคม คิดเป็น ทาํเป็น แกปั้ญหาเป็น ภาพรวมคือปลูกฝังให้

เป็นคนดี มีคุณภาพ คนเก่ง แต่ไม่โกง ไม่เห็นแก่ตวัใชว้ิชาความรู้ไปหาเอาผลประโยชน์เขา้ส่วนตน 

อยา่งเช่นสังคมท่ีเป็นอยูทุ่กวนัน้ี 

เมื่อมีความรู้ การพฒันาเทคโนโลยีมีการนาํมาใช้เพือ่เป็นเคร่ืองมือในการพฒันางาน

ให้เกิดศกัยภาพให้สูงข้ึน เทคโนโลยีที่ใช้จะมีการศึกษาเรียนรู้ หรือพฒันาข้ึนเองจากคนในชุมชน 

เป้าหมายเทคโนโลยีที่นาํมาใช้นอกจากจะช่วยทุ่นแรงแล้ว ยงัเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการผลิต 

พฒันาเทคโนโลยท่ีีสามารถนาํทรัพยากรของชุมชนท่ีมีอยูเ่ดิม มาเป็นวตัถุดิบในกิจกรรมการผลิตให้

เกิดประโยชน์ เช่น การพฒันาเคร่ืองทาํเตา้หู ้โดยใชพ้ลงังานจากชีวมวล การปรับปรุงพฒันาเคร่ืองสี

ขา้ว พฒันาก่อสร้างระบบผลิตแก๊สชีวภาพจากขยะชุมชนขนาด 30 ลบ.ม. (ปัจจุบนัระบบน้ีชุมชน

ไม่ได้ใช้แล้ว เนื่องจากประสบภยันํ้ าท่วมหนักเมื่อปี 2554 (ถึงดิน มุ่งมาจน, 2556) การพฒันา

เทคโนโลยี คาํนึงถึงเพื่อลดการเบียดเบียนธรรมชาติให้เหลือน้อยท่ีสุด สอดคลอ้งกบัแนวคิด ป.อ. 
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ปยุตโต (2539 อา้งถึงใน สัญญา สัญญาวิวฒัน์, 2547: 165)โดยการเลือกใช้เทคโนโลยี ตอ้งมุ่งใน

คุณค่าแท ้คือตอ้งเป็นเทคโนโลยท่ีีไม่ทาํลายระบบมนุษย ์สังคม และส่ิงแวดลอ้ม 

6.1.2.5 การส่ือสาร  

ชุมชนเปิดรับรู้ความเคล่ือนไหวจากภายนอก แสวงหาความรู้ใหม่ๆ เพือ่นาํมาพฒันา

ชุมชน และถ่ายทอดอตัลกัษณ์ของตนผา่นส่ือของชาวอโศก ทั้งทางโทรทศัน์ หนงัสือ วารสาร วิทยุ

ชุมชน 

ชาวอโศกเองก็มิไดล้ะเลยความเป็นไปของโลกภายนอก สามารถสังเกตไดจ้ากการ

นาํเอาข่าวหรือประเด็นทางสังคมต่างๆ มาลงในส่ือของชาวอโศกรวมทั้งยงัมีการสะทอ้นมุมมอง

ของตนเสมอมา และชาวอโศกเองก็รับส่ือต่างๆ เขา้ไปในชุมชนเพือ่ให้ชาวชุมชนทั้งเด็กและผูใ้หญ่

ไดศึ้กษากนั ส่ือต่างๆ ไดแ้ก่ หนงัสือ วดิีทศัน์ จะถูกคดักรองโดยสมณะ เพือ่ให้สมาชิกชุมชนไดรั้บ

เฉพาะส่ือท่ีบริสุทธ์ิเพียงพอท่ีจะพฒันาจิตวญิญาณได ้ซ่ึงชาวอโศกชมส่ือประเภทวิดีทศัน์ต่างๆ ดว้ย

หลกัการ “วปัิสสนาจอแกว้” ซ่ึงเป็นการสร้างภูมิ ปัญญา สมาธิ จากการดูวดีิโอ-โทรทศัน์ 

เผยแพร่ลกัษณะการดาํเนินกิจกรรม แนวคิดของชาวชุมชน เร่ืองเกี่ยวกบักสิกรรม

ธรรมชาติ ขยะวิทยา การทาํปุ๋ยชีวภาพ วิธีดูแลรักษาสุขภาพ และกิจกรรมอ่ืนๆของชาวอโศก ผา่น

ส่ือทั้งบุคคล หนงัสือ วารสาร วิทยุชุมชน และโทรทศัน์ ซ่ึงเป็นกิจการที่ชาวอโศกพฒันาฐานงาน

ข้ึนมา 

6.1.2.6 ดา้นศิลปะและนนัทนาการ ท่ีส่งเสริมศีลธรรม  

ความหมาย ศิลปะเป็นมงคลอนัอุดมประการหน่ึงในมงคล 38 ในพระไตรปิฎก เล่ม 

25 ขอ้ 5 (รินธรรม อโศกตระกูล, 2549: 78) มงคลอนัอุดมแปลวา่ ความประเสริฐสูงสุด ส่ิงใดที่ไม่

พาไปสู่ความประเสริฐอนัสูงสุด ส่ิงนั้นไม่ใช่ศิลปะ แต่เป็นอนาจาร คือไม่ควรกระทาํ ไม่ควร

ประพฤติ ไม่ควรมีข้ึน คือ งานศิลป์ทีก่่อใหเ้กิด ความงาม ความดี ความไพเราะ มีความสวยงาม โดย

มีสาระแก่นสารของงานนั้น ศิลปะตอ้งมีประโยชน์มีคุณค่า เพื่อพฒันามนุษย ์ เป็นไปเพื่อลดกิเลส

มนุษย ์ไม่ใช่ไปกระตุน้กิเลสใหย้ิง่เกิดข้ึน อยา่งภาพโป๊ เปลือย ต่างๆ ประเภทของศิลปะในชุมชนจึง

มีทั้งงานดา้นสถาปัตยกรรม จิตรกรรม บทเพลง โคลงฉนัท์กาพยก์ลอน ที่ส่งเสริมให้เกิดสาระทาง

ธรรม เนน้ใหเ้ห็นความงามพื้นบา้นของไทย ไม่เนน้ภาพลามก หรืออนาจร ในดา้นนนัทนาการ เนน้

ใหสื้บสานดนตรีไทย การละเล่นพื้นบา้นแบบไทย ที่ก่อให้เกิดความสามคัคี ไม่ใช่สนบัสนุนกีฬาที่

แข่งขนักนัเป็นฝ่าย ก่อให้เกิดการแข่งขนั เพือ่ผลแพช้นะ การออกกาํลงักายจึงใช้การยืดเส้น เช่น

โยคะ แหล่งนนัทนาการคือสถานที่สถาปัตยกรรมที่ออกแบบมาเพือ่ให้เกิดความดี ความงามให้แก่

มนุษย ์ดนตรี คือเพลงอาริยะ เพลงท่ีแฝงแง่คิดการใชชี้วติ หรือแฝงหลกัธรรมไว ้
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6.1.3 ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมกายภาพและชีวภาพ 

6.1.3.1 ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มมีความอุดมสมบูรณ์ ไม่เส่ือมโทรม 

ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคญัของชุมชน คือ แม่นํ้ ามูล ชุมชนบา้นราชจึงอุดมสมบูรณ์

ดา้นทรัพยากรนํ้า ไม่เคยขาดแคลนนํ้าใช ้

ชุมชนตั้งอยูใ่กลแ้ม่นํ้ามูล ดา้นทรัพยากรป่าไม ้จึงเป็นสังคม ป่าบุ่ง ป่าทาม เป็นสังคม

พืชทีมี่ความเก่ียวพนักบัชุมชนอีสานของไทยมาชา้นาน “บุ่ง” เป็นคาํพื้นถ่ินอีสานหมายถึง บึง หรือ

แหล่งนํ้าขนาดใหญ่ทีมี่นํ้าขงัตลอดปี ส่วน “ทาม” หมายถึง พื้นที่ริมฝ่ังลาํนํ้ าซ่ึงมีนํ้ าท่วมถึงเป็นคร้ัง

คราว ป่าบุ่ง จึงหมายถึง ป่าที่เกิดอยู่ริมนํ้ า โดยมีนํ้ าเอ่อข้ึนท่วมเป็นคร้ังคราว และป่าทาม หมายถึง 

ป่าริมแม่นํ้ าที่มีนํ้ าท่วมถึงในฤดูฝนและนํ้ าแห้งขอดลงในฤดูแลง้ ลกัษณะเด่นของพืชพรรณในป่า

ชนิดน้ีคือ มีไมพุ้่มหนามขนาดเล็กที่ทนการแช่ขงัของนํ้ าอยู่มาก และไมข้นาดใหญ่ข้ึนกระจายอยู่

ห่าง ๆ กนั ป่าบุ่ง ป่าทามเป็นแหล่งขยายพนัธ์ุและอนุบาลตวัอ่อนของสัตวต่์าง ๆ มีไมพุ้่มหนามอยู่

มากสัตวป่์าจึงใชห้ลบภยัไดดี้ อีกทั้งตน้พืชยงัช่วยดกัธาตุอาหารจากกระแสนํ้าไวบ้าํรุงดิน  

โดยป่าทามไมใ้หญ่ต่างๆ ที่ข้ึนอยู่ตามธรรมชาติ ชาวชุมชนจะมีการอนุรักษ์ไวไ้ม่ตดั

ทาํลาย ซ่ึงในทา้ยหมู่บา้น ทางไปเฮือนสุดชีวิต (เมรุเผาศพ) จะพบไมใ้หญ่จาํนวนมาก ส่วนในบุ่ง

ไหมน้อย มีปลาจาํนวนมาก แต่ชาวบา้นไม่รับประทานเน้ือสัตวจึ์งไม่มีการจบัข้ึนมาบริโภค และ

เป็นเขตวดั ซ่ึงเป็นเขตอภยัทาน จึงไม่อนุญาตใหค้นภายนอกเขา้มาจบัสัตวน์ํ้าได ้

ในดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม การดาํเนินกิจกรรมของชุมชนมีการควบคุมป้องกนัให้ก่อ

มลพิษนอ้ยท่ีสุด เช่น มีบ่อดกัไขมนัในบริเวณโรงครัวกลาง เพือ่ดกัไขมนัก่อนที่จะปล่อยนํ้ าทิ้งลงสู่

แหล่งนํ้ าธรรมชาติ มีบ่อบาํบดันํ้ าเสีย ฐานงานโรงเต้าหู้ และบ่อพกันํ้ าก่อนนํานํ้ าไปใช้ในทาง

การเกษตร ทาํใหแ้หล่งนํ้ามีสภาพดี  

ดา้นอากาศมีความร่มร่ืน และอากาศบริสุทธ์ิ เพราะห่างไกลจากแหล่งอุตสาหกรรม 

การดาํเนินกิจกรรมของชุมชนคาํนึงถึงส่ิงแวดลอ้มเป็นสาํคญั ในการทาํการเกษตรไม่มีการเผาตอซงั 

หรือเศษพืชในแปลง จึงไม่มีการก่อมลภาวะทางอากาศ 

สภาพดินในชุมชนมีความสมบูรณ์สามารถทาํการเพาะปลูกได ้และการทาํกสิกรรม

แบบธรรมชาติของชาวบา้นราช นับเป็นการคืนชีวิตให้แก่ดินเช่นกัน เพราะไม่ใช้สารเคมี และ

สารเคมีกาํจดัศตัรูพืชในการทาํกสิกรรม  และการใชปุ๋้ยอินทรียเ์ป็นการอินทรียวตัถุ ให้แก่ดิน เป็น

การบาํรุงดิน และไม่ทาํลายวงจรส่ิงมีชีวิตอื่นๆตามธรรมชาติ นาวิน โสภาภูมิ (2547: 153-154) 

กล่าวถึง กสิกรรมไร้สารพิษของชาวอโศกวา่ ไม่ใช่เพียงการผลิตในเชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อตอบสนอง

การบริโภคและการแลกเปลี่ยนเท่านั้น แต่มีมิติคุณค่าทางศีลธรรมเขา้มากาํกบั เป็นการฝึกฝนทาง

กายและใจให้ลด ละ เลิก การคิดเบียดเบียนธรรมชาติ ส่ิงมีชีวิตอ่ืนๆ รวมถึงการเอาเปรียบผูบ้ริโภค 
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นบัวา่เบ้ืองหลงัการทาํกสิกรรมไร้สารพิษมีอุดมการณ์ทางพุทธศาสนา เศรษฐกิจ และสังคมเก่ียวโยง

อยูอ่ยา่งลึกซ้ึง 

6.1.3.2 มีการจดัการการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ การหมุนเวียนทรัพยากร 

และการใชพ้ลงังานท่ีย ัง่ยนื 

รู้จกัการใช้อย่างรู้คุณค่า ให้เกิดประสิทธิภาพ ตามอุดมการณ์ที่ว่า “ประโยชน์สูง 

ประหยดัสุด”เน่ืองจากใหค้วามสาํคญักบัปัญหาขยะที่มีจาํนวนเพิ่มข้ึนของโลก สมณะโพธิรักษเ์ห็น

ความสําคญัวา่หากไม่มีการจดัการขยะให้เหลือน้อยลง หรือถา้ทาํไดคื้อไม่ให้มีขยะไดเ้ลย เป็นส่ิง

สําคญัที่จะช่วยโลกได ้เป็นหน่ึงในสามอาชีพกูช้าติ ที่ประกอบดว้ย กสิกรรมไร้สารพิษ ปุ๋ยสะอาด 

และขยะวิทยา ขยะในความหมายของชาวอโศกคือส่ิงที่ไม่สามารถนาํไปขาย หรือนาํกลบัมาใชซ้ํ้ า 

หรือนาํไปรีไซเคิลไดอี้กแลว้ ตวัอย่าง แกว้นํ้ าพลาสติก ไม่เรียกวา่เป็นขยะเพราะยงัแยกและนาํไป

ขายได ้ถุงพลาสติก ถุงร้อนทีไ่วใ้ช้ใส่อาหารก็จะนาํไปลา้ง แลว้นาํไปขายไดเ้ช่นกนั เป็นหลกัการ

จดัการเพื่อลดปริมาณของเสียให้เป็นศูนย ์(Zero Waste) เช่นเดียวกบัในฐานงานต่างๆ และอุตสาห-

กิจชุมชน ของเสียจากกิจกรรมหน่ึง สามารถหมุนเวียนนาํมาเป็นวตัถุดิบให้แก่กิจกรรมอื่นๆ ได ้

เรียกวา่การนาํหลกัการหมุนเวยีนทรัพยากรมาใชภ้ายในชุมชน พยายามให้ครบวงจรที่สุด ก่อนที่จะ

ปล่อยใหเ้ป็นของเสียนาํไปกาํจดั แสดงไดต้ามตารางท่ี 6.4 

ดา้นพลงังาน ชุมชนมีการเรียนรู้ ศึกษาดูงาน และแสวงหาองคค์วามรู้ต่างๆ มาพฒันา

ชุมชนตลอดเวลา จึงหาทางออกที่เหมาะกบัชุมชน ชุมชนมีเศษเปลือกขา้วที่ไดจ้ากโรงสีขา้ว และ

เศษก่ิงไมต่้างๆ จาํนวนมาก จึงสนใจนาํรูปแบบการใชพ้ลงังานจากชีวมวล มาปรับใชก้บักิจกรรมใน

ชุมชน เพื่อลดการใชพ้ลงังานจากนํ้ามนัเพียงอยา่งเดียว เพราะนํ้ ามนัเป็นแหล่งพลงังานที่ชุมชนผลิต

เองไม่ได้ ไม่มีในท้องถ่ิน และใช้แล้วหมดไป นับเป็นความไม่ย ัง่ยืน จึงศึกษาดูงานแล้วนํา

เทคโนโลยีมาใช ้ไดแ้ก่ เคร่ือง Gasifier ในฐานโรงเตา้หู้ การทาํอาหารจากการใช้พลงังานชีวมวล 

การหุงขา้วโดยใชเ้ตาประหยดัพลงังาน เป็นตน้ 

  



153 
 

ตารางที ่6.4  แสดงการจดัการของเหลือมาหมุนเวยีนใชป้ระโยชน์ 

 

แหล่งทีม่า (Source) ของเสีย (Waste) การนําไปใช้ประโยชน์ 

มนุษย ์ ปัสสาวะ ปุ๋ย 

โรงครัว เศษผกั เศษอาหาร ปุ๋ย 

โรงเตา้หู ้ กากถัว่เหลือง 

แกลบดาํ 

อาหาร /ทาํปุ๋ย 

ทาํปุ๋ย 

โรงสีขา้ว เปลือกขา้ว/ แกลบขาว 

ราํขา้ว 

พลงังานชีวมวลแก่โรงเตา้หู ้

ทาํปุ๋ย 

โรงแชมพ ู กากพืชสมุนไพร ทาํปุ๋ย 

 

6.1.4 ระบบนิเวศโดยรวม 

 ชุมชนมีการดาํเนินการใหร้ะบบนิเวศมีความมัน่คง ย ัง่ยืน เพราะมีแนวคิดอนุรักษธ์รรมชาติ 

และใชชี้วติอยา่งกลมกลืนกบัธรรมชาติ 

 ชุมชนมีการอนุรักษส์ังคมป่าไมท้าม เพือ่เป็นแหล่งอนุบาลของสัตวต่์างๆ ทั้งสัตวน์ํ้ าและ

สัตวบ์ก นบัว่ามีผลต่อความเป็นอยูข่องชุมชนและระบบนิเวศ ส่ิงแวดลอ้มโดยรวม เช่น 1) อาํนวย

ทาํให้เกิดนํ้ าใตดิ้น ชุมชนสามารถนาํนํ้ าใตดิ้นมาใชไ้ด ้2) การป้องกนันํ้ าท่วมเฉียบพลนั 3) ป้องกนั

การชะลา้งพงัทลายของดิน ลดแรงปะทะของกระแสนํ้ า 4) ดกัจบัตะกอนสารพิษ 5) การรักษาความ

สมดุลทางภูมิอากาศ 6) มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งรวมของสายพนัธ์ุของพืชและสัตว ์

เป็นตน้ (ศนัสนีย ์ชูแวว, 2536 อา้งถึงใน วราลกัษณ์ อิทธิพลโอฬาร, 2556)  

การไม่อนุญาตให้จบัสัตวน์ํ้ าในชุมชนทาํให้มีปลาจาํนวนมากในบุ่ง ซ่ึงชุมชนไดจ้ดัให้เป็น

แหล่งพกัผอ่น เรียกวา่ หม่องเบ่ิงปลา 

 การสร้างความย ัง่ยืนให้แก่ระบบนิเวศ คือการให้มีความหลากหลายทางชีวภาพของสังคม

ส่ิงมีชีวิต การไม่ไปทาํลายระบบหรือกลไกการควบคุมตนเองของธรรมชาติ ชชัพล ทรงสุนทรวงศ ์

(2550: 98) กล่าวว่าการสร้างระบบนิเวศทางการเกษตร ก็เป็นวิธีการหน่ึงท่ีสามารถเห็นภาพไดช้ดัเจน 

กล่าวคือการทาํเกษตรที่ไม่ใช้สารเคมีในการกาํจดัศตัรูพืช ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี และไม่ทาํลายโครงสร้าง

หนา้ดิน ซ่ึงการกระทาํเหล่าน้ีจะไม่เป็นการทาํลายส่ิงมีชีวิตในดิน และส่ิงมีชีวิตบนพื้นดิน อนัไดแ้ก่

แมลง ตวัหํ้ า ตวัเบียน หรือไส้เดือนดิน และแมลงอ่ืนๆ ที่เป็นระบบของธรรมชาติ โดยมนุษยป์ล่อย

ใหร้ะบบธรรมชาติจดัการตวัเอง ดว้ยการมีแมลงที่มีประโยชน์มาจดัการ แมลงที่เป็นศตัรูพืช การใช้

ปุ๋ยอินทรียซ่ึ์งผลิตมากจากวสัดุจากธรรมชาติ เป็นการเพิ่มอินทรียวตัถุให้แก่ดิน เป็นการเพิ่มความ
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อุดมสมบูรณ์ให้แก่ดินอย่างย ัง่ยืน อีกทั้งไม่ก่อมลพิษตกคา้งทั้งในดิน แหล่งนํ้ า และยงัไม่ทาํลาย

สุขภาพของผูผ้ลิต และผูบ้ริโภคอีกดว้ย  

 ดว้ยอุดมการณ์ที่จะสร้างสังคมแห่งธรรมะในอุดมคติ ที่มีชุมชนปฏิบติัธรรมควบคู่ไปกบั

การดาํเนินวิถีชีวิต จึงไดแ้สวงหาวิถีการผลิตทางการเกษตรที่จะมาตอบโจทยเ์ร่ืองการผลิตอาหาร

สาํหรับคนมีศีล และเป็นการผลิตที่ทาํให้ผูท้าํไดฝึ้กฝนตนเอง และปฏิบติัธรรมไปดว้ย โดยไม่สร้าง

ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ระบบนิเวศ และไม่ทาํลายส่ิงมีชีวิตอื่นๆ เพราะหลกัธรรมสําคญัที่ชาว

ชุมชนนาํมาใชใ้นการดาํเนินชีวิต คือ สัมมาอริยมรรคองค์ 8 ไดแ้ก่ ความเห็นชอบ ความดาํริชอบ 

พดูจาชอบ การกระทาํชอบ มีอาชีพชอบ ความเพียรชอบ ความระลึกรู้ตวัชอบ และสัมมาสมาธิ) การ

ดาํรงตนให้ไม่เกิดความเบียดเบียนต่อตนเอง ผูอื้น่ทั้งมนุษย ์และส่ิงมีชีวิตอืน่ และระบบธรรมชาติ 

และการถือศีลเคร่ง ขอ้ 1 การไม่ฆ่าสัตว ์และรังแกสัตวทุ์กชนิด ทาํให้ชาวบา้นราชมีวิถีการใชชี้วิตที่

อยูร่่วมกบัธรรมชาติ 

 การใชชี้วติอยา่งกลมกลืนกบัธรรมชาติ นอกจากการทาํเกษตรท่ีคาํนึงถึงระบบนิเวศแลว้ ยงั

มีตวัอยา่งของการสร้างบา้นเรือนของชาวชุมชนที่ยกพื้นให้สูง ให้ชั้นใตถุ้นบา้นมีความโปร่งที่สุด 

เพื่อเม่ือเวลานํ้ามาจะไม่มีอะไรมาขวางกั้นทางนํ้า ใหน้ํ้าผา่นไป อยา่งเร็วท่ีสุด หรือการนาํเรือมาเป็น

ที่อยู่อาศยั เพราะสภาพพื้นที่ของชุมชนที่อยู่ติดแม่นํ้ ามูน จะมีช่วงที่เกิดภาวะนํ้ าท่วมหมู่บา้นเป็น

ประจาํทุกปี ระยะเวลา 1 เดือนถึง 4 เดือน แต่ชาวชุมชนไม่คิดยอ่ทอ้ท่ีจะอพยพหนีปัญหา หากดาํรง

ตนอยู่บนความเขา้ใจ ว่ามนุษยก์็เป็นส่วนหน่ึงของธรรมชาติ ไม่ได้อยู่เหนือธรรมชาติ จึงปรับที่

แนวคิดของตนเอง ดว้ยการปรับตวัใช้ชีวิตให้สอดคลอ้งกบัธรรมชาติทีเ่ปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

และสร้างความเขม้แข็งของตนสามารถผลิตอาหารในช่วงนํ้ าท่วมได ้ดว้ยนวตักรรมแพผกัแพเห็ด 

ลอยนํ้ า ทาํการเพาะปลูกขา้ว พืชผกัสวนครัวที่จาํเป็นสําหรับการบริโภคบนแพ โดยไม่ตอ้งคอยรด

นํ้า เพราะรากพืชจะดูดซึมนํ้าจากบุ่ง แหล่งนํ้าตามธรรมชาติไดเ้อง 

 

6.2 ชุมชนราชธานีอโศก กบัเกณฑ์ช้ีวดัสังคมอดุมสุขทีย่ัง่ยนื 

 

จากการสร้างเกณฑ์ช้ีวดัลกัษณะสังคมอุดมสุขที่ย ัง่ยืน บทที่ 4 สามารถนาํมาใช้วิเคราะห์

เพื่อตอบคาํถามวา่ชุมชนราชธานีอโศก เขา้ข่ายลกัษณะสังคมอุดมสุขท่ีย ัง่ยืนหรือไม่ โดยนาํขอ้มูลท่ี

เก็บรวบรวมจากการศึกษาภาคสนาม ซ่ึงไดบ้รรยายไวใ้นบทที่ 5 มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกบัเกณฑ ์

ไดม้าซ่ึงผลการศึกษา จาก 47 ประเด็นช้ีวดั พบวา่ บรรลุเป้าหมาย ได ้47 ขอ้ จดัไดว้า่ชุมชนราชธานี

อโศกมีความเป็นสังคมอุดมสุขท่ีย ัง่ยนืในระดบัสูง รายละเอียดมีดงัน้ีตามตารางท่ี 6.5  
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ตารางที ่6.5  เกณฑช้ี์วดัสังคมอุดมสุขท่ีย ัง่ยนื และชุมชนราชธานีอโศก 

 

ประเดน็ช้ีวดั ผล 

1.สุขภาพอนามยัของมนุษย์ 

1. ชาวชุมชนมีอาหารท่ีสะอาด ปลอดภยั ครบถว้น มีเพียงพอไม่

ขาดแคลน 

 

 

พืชผกัปลอดสารพิษ ดว้ยกสิกรรมธรรมชาติ 

2. ชาวชุมชนมีการส่งเสริมสุขภาพตนเองใหแ้ขง็แรง โดยการ

ออกกาํลงักายสมํ่าเสมอ เป็นตน้ 

 

การทาํงาน คือการออกกาํลงั, โยคะ การเอาพิษ

ออก ดีทอ็กซ์ การรับประทานอาหารใหเ้ป็นยา 

3. ชาวชุมชน ลด ละ เลิก อบายมุข ปลอดจากการเจบ็ป่วยดว้ย

พิษสุรา ส่ิงเสพยติ์ดต่างๆ 

 

ศีลขอ้ 5 

4. มีท่ีอยูอ่าศยัปลอดภยั เหมาะสม มัน่คง สะอาด  

5. มีสภาพแวดลอ้มท่ีร่มร่ืน ปราศจากมลพิษทางอากาศ เสียง ฯ

เป็นตน้ 

 

(มีแนวคิดอนุรักษธ์รรมชาติ ไม่เผาตอซงั) 

6. ชุมชนมีบริการดา้นสุขภาพอนามยั และมีการจดัการบริการ

ดา้นสุขาภิบาลท่ีเหมาะสม สะอาด 

 

 

7. ชาวชุมชนมีความพอใจในชีวติและส่ิงท่ีตนมี (สงัเกตไดจ้าก

ไม่อิจฉา ไม่โลภ ไม่เห็นแก่ตวั 

 

อิทธิบาท 4 

8. มีความภูมิใจในตนเอง รู้สึกตนเองมีคุณค่า (สะทอ้นไดจ้าก

ไม่เล่นการพนนั สุรา/ยาเสพติด 

 

 

9. มีอารมณ์ความรู้สึกทางบวก มองโลกในแง่ดี และมีสุนทรี

ยทางอารมณ์ในการดาํเนินชีวติ จึงแสวงหาความรู้ใหม่ๆ  ไม่

รู้สึกเบื่อชีวติ 

 

เปิดกวา้ง สนใจหาความรู้ใหม่ๆ 

10. ไม่มีภาวะเครียด วติกกงัวล คือไม่ยดึมัน่ถือมัน่ 

 

 

ปล่อยวางทุกข ์และสุข เขา้ใจการเปล่ียนแปลง 

11. มีความมัน่ใจ และเช่ือมัน่ในศกัยภาพของตนเอง เช่ือมัน่วา่

ตนมีคุณค่าสามารถทาํประโยชนใ์หก้บัสงัคมได ้

 

มีจิตใจท่ีเขม้แขง็ เบิกบาน เป็นผลมาจากการ

นาํหลกัธรรมมาใชใ้นการดาํเนินชีวติ 

12. การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม คือช่วยเหลือสงัคมเม่ือมี

โอกาส 

 

แนวคิดการเสียสละ คือการไดบุ้ญ 
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ตารางที ่6.5  (ต่อ) 

 

ประเดน็ช้ีวดั ผล 

2.สวสัดกิารของมนุษย์ 

13. ชาวชุมชนมีปัจจยั 4ท่ีเพียงพอในการดาํรงชีวติตนเอง 

 

 

14. ชุมชนมีสาธารณูปโภคพ้ืนฐานเพียงพอต่อความตอ้งการ

ของประชาชน ไดแ้ก่ นํ้ า ไฟฟ้า การคมนาคม สุขาภิบาล 

สาธารณสุข และการส่ือสาร 

 

15.ชาวชุมชนไม่มีหน้ีสิน  

16. มีการแบ่งปันผลผลิตทางเศรษฐกิจท่ีชุมชนผลิตไดแ้ละเหลือ

จากการบริโภคในชุมชน ออกสู่สงัคมภายนอก 

 

 

(ขายตํ่ากวา่ทอ้งตลาด,ขายขาดทุน, และแจก

ฟรี) 

17. ชาวชุมชนมีความสมัพนัธ์ท่ีดีต่อกนัในทุกระดบัของสงัคม 

ตั้งแต่ภายในครอบครัว ภายในชุมชน และกบัชุมชนอ่ืนๆ 

(สมาชิกมีความเช่ือใจกนั ไม่มีความขดัแยง้กนั) 

 

(หลกัสาราณียธรรม 6 การอยูร่่วมกนัอยา่ง

ญาติมิตร มีเมตตา และหมัน่ประชุมรับฟังกนั) 

18. ชาวชุมชนมีความสามคัคี ความพร้อมท่ีจะช่วยเหลือเก้ือกลู

กนัและกนั ทั้งในและนอกชุมชน 

 

บุญนิยม (รายละเอียดเพ่ิมเติมในบทท่ี 5) 

19. ชุมชนมีผูน้าํท่ีหลากหลายทั้งในดา้นความรู้/ทกัษะ  

ภูมิปัญญาเกษตร, สุขภาพ, ศิลปะ ฯลฯ 

20. ชุมชนมีการสืบสาน อนุรักษภู์มิปัญญา/เอกลกัษณ์ทอ้งถ่ิน 

 

 

มีเดก็เป็นผูสื้บทอด และเผยแพร่ทางส่ือต่างๆ 

เปิดโอกาสใหบุ้คคลทัว่ไปมาศึกษา 

21. ชุมชนมีกระบวนการเรียนรู้ จดัใหมี้การศึกษาดูงานในท่ี

ต่างๆ 

 

แสวงหา ชอบเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ 

22. ชุมชนมีการขยายกิจกรรมของตน โดยการขยายเครือข่าย/มี

เครือข่ายกบัชุมชนอ่ืน 

 

ขยายเครือข่าย เช่ือมโยงเครือข่ายใกลเ้คียง 

เผยแพร่ความรู้ 

23. สมาชิกชุมชนมีความไวว้างใจ เช่ือมัน่ และไม่มีอคติในตวั

ผูป้กครอง 

 

เลือกโดยมติท่ีประชม เคารพผูท่ี้มีศีลสูงกวา่  

24. สมาชิกชุมชนปฏิบติัตามกฎระเบียบท่ีชุมชนยดึถือร่วมกนั  

25. สมาชิกชุมชนไดรั้บทราบขอ้มูล และมีส่วนร่วมเสนอความ

คิดเห็น ในการตดัสินใจการบริหารชุมชน 

 

มีการประชุมชุมชนเป็นประจาํ ทุกเดือน  
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ตารางที ่6.5 (ต่อ) 

 

ประเดน็ช้ีวดั ผล 

26. ชุมชนมีความมัง่คง ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

สงัเกตไดจ้ากปราศจากปัญหาอาชญากรรม และปัญหายา

เสพติด 

 

ใชห้ลกัศีล 5 ในการคดักรองสมาชิกชุมชน 

(ศีลขอ้1 ขอ้ 2 ขอ้ง 5) 

27. ชุมชนจดัใหมี้สถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจทางธรรมชาติ และ

จดัใหมี้กิจกรรมบนัเทิง เพ่ือใหส้มาชิกชุมชน โดยเป็น

กิจกรรมท่ีส่งเสริมศีลธรรม ไม่อนาจาร ไม่มอมเมา

ประชาชน 

 

แม่นํ้ ามูล ท่านํ้ า หม่องเบ่ิงปลา หอ้งซอ้มดนตรี 

ฉายวดีีทศัน ์วปัิสสนาจอแกว้ บทเพลงธรรมะ 

28. ชุมชนมีการจดัการใหค้วามรู้ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานแก่

สมาชิก 

 

จดัการศึกษาใหแ้ก่เยาวชน ลูกหลานคนใน

ชุมชน และเปิดโอกาสใหผู้ใ้หญ่เรียนรู้อิสระ 

มีหอ้งสมุด 

29. ชุมชนมีการใหค้วามรู้ ดา้นทกัษะอาชีพ 

 

 

เรียนรู้จากฐานงานชุมชน ปฏิบติัจริง 

30. ชุมชนมีการใหค้วามรู้ ทกัษะในการดาํเนินชีวติในทอ้งถ่ิน 

สอนใหพ่ึ้งตนเองได ้และช่วยเหลือครอบครัว โดยไม่ละท้ิง

สงัคมส่วนรวม 

 

ฝึกดูแลตนเอง ปลูกฝังคุณธรรม ใหรู้้จกั

เสียสละช่วยเหลือผูอ่ื้น ลดละกิเลส การหา

ประโยชน์เขา้ส่วนตน  

31. เปิดโอกาส/สนบัสนุนใหมี้การเรียนรู้ตลอดชีวติ (เรียนรู้จาก

ข่าวและการเปล่ียนแปลงของสงัคมโลก) สงัเกตไดจ้าก มี

หอ้งสมุดเอกสาร อิเลก็ทรอนิกส์ และมีช่องทางการส่ือสาร

กบัโลกภายนอก 

 

รายการวปัิสสนาข่าว เสนอข่าวสารความ

เคล่ือนไหวประจาํวนัของสงัคม และมีนกับวช

คอยใหข้อ้คิด มีหอ้งสมุด หอ้งคอมพิวเตอร์ 

32. กระบวนการเรียนการสอนของชุมชน ปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

ปรัชญาการศึกษา ศีลเด่น เป็นงาน ชาญวชิา 

อตัราร้อยละ 40:35:25 

33. สมาชิกชุมชนมีพฤติกรรมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มทั้งดิน นํ้ า 

อากาศ และวฒันธรรมทอ้งถ่ิน (เช่น ท้ิงขยะในท่ีท่ีจดัไว ้แยก

ขยะก่อนนาํไปกาํจดั เป็นตน้) 

 

แยกขยะ ท้ิงขยะเป็นท่ี ทาํกสิกรรมไร้สารพิษ 

สืบสานวฒันธรรมชุมชน 

34. มีความรู้ในการนาํเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัทอ้งถ่ินมาใช้

ในการเพ่ิมผลผลิตของชุมชน มีการใชเ้ทคโนโลยท่ีีไม่

ทาํลายคุณภาพความสมดุลของระบบมนุษย ์สงัคม และ

ส่ิงแวดลอ้ม 

 

(รายละเอียดเพ่ิมเติมใน บทท่ี 5 การดาํเนิน

กิจกรรมของชุมชน) 
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ตารางที ่6.5 (ต่อ) 

 

ประเดน็ช้ีวดั ผล 

3.ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ และชีวภาพ 

35. สภาพดินในพ้ืนท่ีชุมชนท่ีใชใ้นการทาํกสิกรรม มีความอุดม

สมบูรณ์ เพาะปลูกพืชได ้

 

 

36. ชุมชนมีสภาพอากาศบริสุทธ์ิ (คือชุมชนไม่เผาเศษพืช ฟาง

ขา้ว ในการเตรียมพ้ืนท่ีเพาะปลูกท่ีก่อใหเ้กิดหมอกควนัใน

อากาศได ้เป็นตน้) 

 

  

37. แหล่งนํ้ าสาธารณะในชุมชนมีสภาพดี สตัวน์ํ้ าอาศยัอยูไ่ด ้

และไม่มีการปล่อยนํ้ าเสียจากกิจกรรมของชุมชนลงสู่แหล่ง

นํ้ าสาธารณะ 

 

บ่อดกัไขมนั บ่อบาํบดันํ้ าเสีย  

38. พ้ืนท่ีป่าในบริเวณชุมชนเพ่ิมข้ึน/คงท่ี (คือชุมชนร่วมมือกนั

ดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม)้ 

 

อนุรักษป่์าทาม 

39. ชุมชนมีวธีิการลด หรือบรรเทามลพิษท่ีเกิดจากการดาํเนิน

กิจกรรมของชุมชน เช่น มีการบาํบดันํ้ าเสีย ลดการใช้

สารเคมีในการเกษตร เป็นตน้ 

 

 

40. ชุมชนมีการนาํหลกัการหมุนเวยีนทรัพยากรมาใชบ้ริหาร

การใชป้ระโยชนท์รัพยากรต่างๆ ภายในชุมชน เพ่ือลด

ปริมาณของเสียท่ีจะปล่อยออกสู่ส่ิงแวดลอ้ม หรือปริมาณ

ของเสียเป็นศูนย ์(Zero Waste) เช่นใชเ้ศษใบไมม้าทาํเป็นปุ๋ย 

เป็นตน้ 

 

รายละเอียดตามตารางท่ี 6.4 

41. ชุมชนมีพลงังานใชเ้พียงพอ และมีรูปแบบการใชพ้ลงังาน

ทางเลือก หรือ พลงังานหมุนเวยีน 

 

ปรุงอาหาร และผลิตเตา้หูด้ว้ยพลงังานชีวมวล 

4.ระบบนเิวศโดยรวม 

42. ชุมชนมีสภาพแวดลอ้มโดยรวมดี มีคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดี 

 

 

 

มีคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ทั้งดิน นํ้ า อากาศ 

43. ระบบนิเวศของชุมชนมีความสมดุล ไม่เส่ือมโทรม  

      (สงัเกตไดจ้าก ระบบนิเวศ/ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสาํคญัของ

ทอ้งถ่ิน ยงัคงมีอยู ่อุดมสมบูรณ์ ไม่เส่ือมโทรม) 

 

(ทรัพยากรนํ้ าอุดมสมบูรณ์ ทรัพยากรป่าไมค้ง

อยู ่ทรัพยากรดินเพาะปลูกพืชได)้ 

44. มีความหลากหลายทางชีวภาพ คือ มีพืชพรรณและสตัว์

หลากหลายชนิด 

 

เป็นประโยชนท์างออ้มของการอนุรักษป่์า

ทาม 
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ประเดน็ช้ีวดั ผล 

45. ชุมชนมีการทาํเกษตรกรรมแบบไม่ใช่สารเคมี และปลูกพืช

แบบผสมผสาน 

 

46. ชุมชนมีการใชชี้วติอยา่งกลมกลืนกบัธรรมชาติ ลดการ

เบียดเบียนธรรมชาติ 

 

ใชชี้วติปรับเปล่ียนตามธรรมชาติ สร้างบา้น

ยกใตถุ้นสูง เพราะนํ้ าท่วมบ่อย นาํเรือมาใช้

เป็นท่ีพกั และฐานงาน 

47. ชุมชนมีการคุม้ครองทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ ์และฟ้ืนฟู

ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

อนุรักษป่์าทาม แหล่งเพาะพนัธ์ุอนุบาลสตัว ์

ไม่จบัสตัวน์ํ้ า 

 

 จากเกณฑช้ี์วดัสังคมอุดมสุขที่ย ัง่ยืน ที่ไดพ้ฒันาข้ึนมาจากรูปแบบสังคมอุดมสุขฯ ในบทที ่

4 มีจาํนวน 47 ตวัช้ีวดั พบวา่ชุมชนราชธานีอโศกสามารถบรรลุเป้าหมาย ผา่นตวัช้ีวดัไดท้ั้งหมด 

จาํนวน 47 ตวัช้ีวดั จากการแบ่งวดัระดบัเกณฑ์ในบทที่ 4 หวัขอ้ 4.2 สามารถสรุปไดว้า่ ชุมชนราช

ธานีอโศกมีความเป็นลกัษณะสังคมอุดมสุขท่ีย ัง่ยนื ในระดบัสูง  

 สามารถสรุปไดว้่าชุมชนราชธานีอโศกมีแนวทางการพฒันาชุมชนที่ย ัง่ยืน กล่าวว่ามีการ

รักษาระบบนิเวศใหมี้ความย ัง่ยนื มีคุณภาพส่ิงแวดลอ้มท่ีดี ปราศจากมลพิษ มีการใชท้รัพยากรอยา่ง

รู้คุณค่า และนาํมาใชห้มุนเวียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด จดัระบบสวสัดิการเพือ่มอบความอยูดี่กินดี

ใหแ้ก่สมาชิกชุมชนไดอ้ยา่งครบถว้น ไม่ขาดแคลน จนทาํใหส้มาชิกมีสุขภาพท่ีแข็งแรง สมบูรณ์ทั้ง

กาย และจิตใจ  

 

6.3 ปัจจัยแห่งความสําเร็จของชุมชนราชธานีอโศก ทีพ่าสู่สังคมอดุมสุขทีย่ัง่ยนื 

 

 ชุมชนราชธานีอโศกมีแนวทางการพฒันาชุมชนโดยใช้หลักทางพุทธศาสนาเป็นแก่น 

กล่าวคือใชศี้ลธรรมเป็นหลกัในการปกครองท่ีสําคญัท่ีสุด ดาํเนินกิจการทุกดา้นดว้ยระบบบุญนิยม 

และหลกัธรรมในการปกครองคืออปริหานิยธรรม และหลกัธรรม 3 หมวด คือ วรรณ 9 มรรค 8 และ

สาราณียธรรม 6 เป็นทั้งเป้าหมายและวธีิการพฒันาบุคลากร (รินธรรม อโศกตระกลู, 2547: (1)) 

นกับวช เป็นบุคคลสําคญัในการขบัเคล่ือนการพฒันาชุมชน นอกจากจะเป็นผูเ้ผยแพร่และ

ใหค้าํแนะนาํในการปฏิบติัธรรมแก่ชาวชุมชนแลว้ ยงัเป็นท่ีปรึกษาในการบริหารปกครองชุมชน ใน
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การประชุมชุมชน ทุกคร้ังจะมีนักบวชเป็นผูใ้ห้คาํปรึกษาหรือช้ีแนะ ร่วมกนักาํหนดทิศทางการ

พฒันา หรือการตัดสินใจ โดยเป็นผูน้ําชุมชน/นักบวชมีคุณลักษณะด้านศีลธรรมจรรยาเป็น

องคป์ระกอบสําคญัทั้งศีลธรรมจรรยาของตนเอง และการอบรมให้ผูอ่ื้นมีศีลธรรมเช่นเดียวกนัดว้ย 

บทบาทสาํคญัของนกับวชในฐานะผูน้าํชุมชน คือ การปฏิบติัท่ีเคร่งครัดในพระธรรมวินยั ควบคู่ไป

กบัความสามารถในการบริหาร 

ชาวชุมชนจะเคารพผูท่ี้ถือศีลสูงกวา่ เพราะนบัถือวา่เป็นผูมี้ศีลธรรมคุณธรรม (ม่ิงหมาย มุ่ง

มาจน, 2555) ซ่ึงในส่วนคณะกรรมการบริหารชุมชนที่ถดัลงมาจากนกับวช จะเป็นคนวดั หรือผูที้่

ถือศีล 8 ศีลที่สูงหมายถึงมีขอ้ห้าม หรือขอ้กาํหนดในการปฏิบติัที่เพิ่มข้ึน เป็นการลดละกิเลสใน

ตวัเองให้เหลือนอ้ยลง จึงนบัไดว้า่เป็นชุมชนที่ปกครองดว้ยศีล เป็นสังคมแห่งคุณธรรม โดยจะเร่ิม

จากการพฒันาที่ตนเอง มาฝึกขดัเกลาลดละกิเลส ลาภ ยศ สรรเสริญ มาเสียสละเป็นผูใ้ห้แก่ผูอื้่น 

และส่วนรวม เป็นการจดัการสังคม และผูน้าํหรือคณะกรรมการชุมชน ผูที้่มาทาํงานในบริหาร ถือ

วา่เป็นผูรั้บใช้ ไม่ใช่มีอาํนาจเหนือคนอื่น แต่เป็นคนที่อาสามาทาํงานรับใช้ชุมชนส่วนร่วม มีใจที่

เสียสละ ขยนัขนัแขง็ 

“ ชุมชนที ่น้ี ปลูกฝังให้คนมีคุณธรรม จัดการที ่วิญญาณของคน เม่ือคนมีคุณธรรม 

ส่ิงแวดลอ้มก็ดี สังคมก็จะดีตาม และอะไรๆ ก็จะดีไปหมด” (สมณะด่วนดี สุชีโว, 2555) 

ดว้ยเหตุน้ีสามารถสรุปไดว้่าปัจจยัที่ขบัเคลื่อนให้ชุมชนราชธานีอโศกสามารถเป็นสังคม

อุดมสุขท่ีย ัง่ยนืได ้คือ 

1) การนาํหลกัธรรมของพุทธศาสนามาใชก้ารพฒันาชุมชน และพฒันาบุคคล เช่น  

มรรค 8 และศีล 5 ทาํให้สมาชิกชุมชนดาํรงตนบนความไม่เบียดเบียนตนเอง และผูอ่ื้น ทาํ

ให้เกิดการผลิตองคค์วามรู้การทาํเกษตรไร้สารพิษ การไม่ใช่สารเคมีใดๆ เพือ่คุณภาพชีวิตทีดี่ของ

เกษตรกร และผูบ้ริโภคแลว้ ยงัเพือ่ส่ิงมีชีวิตอื่นๆ เป็นการรักษาระบบนิเวศให้เกิดความย ัง่ยืน เป็น

การเขา้ใจท่ีจะอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ จึงรู้คุณค่า เป็นชุมชนท่ีอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

หลกัสาราณียธรรม 6 เป็นหลกัการอยูร่่วมกนั ระลึกถึงกนั ทาํให้เกิดระบบกงสี การจดัการ

สวสัดิการให้แก่สมาชิกได้อย่างครบถว้น ไม่ขาดแคลน เพือ่มอบความอยู่ดีมีสุขให้แก่ชาวชุมชน 

การมีเมตตาต่อกนั และการทาํให้ความเห็นตรงกนั จะช่วยลดความขดัแยง้ เพิ่มความสามคัคีแก่หมู่

กลุ่ม ศีลหรือขอ้ห้าม เป็นหลกัพื้นฐานในการเป็นสมาชิกชุมชน ศีลขอ้ 2, 3 และ 5 ทาํให้ชุมชน

ปลอดอาชญากรรม เป็นสังคมท่ีมีความสงบสุข เป็นตน้ 

2) ผูน้าํชุมชน มีคุณลกัษณะดา้นศีลธรรมจรรยาเป็นองคป์ระกอบสําคญัทั้งศีลธรรมจรรยา

ของตนเอง และการอบรมให้ผูอื้่นมีศีลธรรมเช่นเดียวกนัดว้ย บทบาทสําคญัของนกับวชในฐานะ

ผูน้าํชุมชน คือ การปฏิบติัท่ีเคร่งครัดในพระธรรมวนิยั ควบคู่ไปกบัความสามารถในการบริหาร 
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ภาพที ่6.3  การใชห้ลกัพุทธศาสนาในการบริหารจดัการชุมชนราชธานีอโศก ท่ีทาํใหบ้รรลุผลความ

เป็นสังคมอุดมสุขท่ีย ัง่ยนื 

หลกัธรรมพทุธศาสนา ระบบบุญนิยม 

สมณะ/นกับวช 

ผูใ้หญ่บา้น อบต. 

คณะกรรมการชุมชน 

การดาํเนินกิจกรรม

ต่างๆ 

สุขภาพ สวสัดิการ 

ทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม ระบบนิเวศ 

สังคมอุดมสุขทีย่ัง่ยนื 



 

บทที ่7 

 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 บทที่ 7 น้ีเป็นการสรุปผลการศึกษาทั้งหมดของ สังคมอุดมสุขที่ย ัง่ยืน รวมทั้งการอภิปราย

ผลการศึกษา และขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการนาํแนวคิดสังคมอุดมสุขที่ย ัง่ยืนและเกณฑ์ช้ี

วดัไปประยกุตใ์ชเ้พื่อวดัผลการพฒันาของบริบทอ่ืนๆ ในโอกาสต่อไป 

 

7.1 สรุปผล และอภปิรายผลการศึกษา 

 

 การศึกษาเร่ืองสังคมอุดมสุขท่ีย ัง่ยนื มีวตัถุประสงคส์าํคญั 3 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาสังคม

อุดมสุขที่ย ัง่ยืน 2) เพื่อจดัทาํเกณฑ์ตวัช้ีวดัสังคมอุดมสุขที่ย ัง่ยืน 3) เพือ่ศึกษาบริบท และประเมิน

ความเป็นสังคมอุดมสุขท่ีย ัง่ยนืของชุมชนราชธานีอโศก ผูศึ้กษาไดท้าํการสรุปผลตามวตัถุประสงค์

ของการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

  

 7.1.1 สังคมอุดมสุขทีย่ั่งยนื และเกณฑ์ตัวช้ีวดัสังคมอุดมสุขทีย่ั่งยนื 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพฒันาที่ย ัง่ยืนต่างๆ โดยใช้แนวคิดการ

ประเมินผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมเป็นแนวคิดหลกั ในการสร้างองค์ประกอบของสังคมที่มอบ

ความสุขสมบูรณ์ให้แก่มนุษย์ได้อย่างย ัง่ยืน จากการศึกษาพบว่า ลกัษณะสังคมอุดมสุขที่ย ัง่ยืน 

จะตอ้งมีแนวทางการพฒันาที่ครอบคลุมใน 4 ดา้น คือ 1) สุขภาพอนามยัของมนุษย ์คือประชาชนมี

สุขภาพท่ีดีทั้งทางกาย ทางจิต ทางอารมณ์ และทางปัญญา 2) สวสัดิการของมนุษย ์คือ สังคมมีปัจจยั

ส่ี ที่จาํเป็นแก่การดาํรงชีพของมนุษยอ์ย่างครบถว้น เพียงพอ ไม่ขาดแคลน สามารถพึ่งตนเองได ้

สังคมเข้มแข็ง มีทุนทางสังคม มีคุณธรรม มนุษย์มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับ

การศึกษา มีความรู้ นาํเทคโนโลยีมาใช้เพือ่พฒันาสังคมหรือชุมชนได้อย่างเหมาะ 3) ทรัพยากร

ส่ิงแวดลอ้มกายภาพและชีวภาพ มีความสาํคญัทั้งในแง่ปัจจยัการผลิต และสภาพแวดลอ้มท่ีอยูอ่าศยั

แก่มนุษย์ทรัพยากรมีความอุดมสมบูรณ์ ไม่เส่ือมโทรม และมนุษย์ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่

ปราศจากมลพิษ และรู้จกัใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดปริมาณของเสียจากการผลิตใน

ชุมชน 4) ระบบนิเวศองคร์วม เป็นระบบหล่อเล้ียงมนุษย ์เปรียบเสมือนบา้นของมนุษย ์ระบบนิเวศ
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ท่ีดีตอ้งมีความสมดุล เสถียร ไม่สูญเสียกลไกการควบคุมตวัเอง คือแมจ้ะโดนรบกวนแต่ยงัฟ้ืนฟูได ้

โดยมนุษยผ์ูเ้ป็นส่วนหน่ึงของระบบนิเวศ ควรมีวิถีชีวิตอย่างกลมกลืนกบัธรรมชาติ อนุรักษ์และ

รักษา รวมทั้งลดการทาํลาย 

 แนวคิดสังคมอุดมสุขที่ย ัง่ยืน มีความสอดคล้องกบัแนวคิดการพฒันาที่ย ัง่ยืนทัว่ๆไป ที่

กล่าวถึงการพฒันาที่มีความสมดุลกันในด้าน เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม แตกต่างกันใน

องค์ประกอบความย ัง่ยืน แนวคิดสังคมอุดมสุขที่ย ัง่ยืนให้ความสําคญัในแง่ธรรมชาติ ไวใ้น 2 

องคป์ระกอบคือ ทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศ  ส่วน 2 องคป์ระกอบแรกเก่ียวขอ้งกบัมนุษย ์

โดยจดัประเด็นทางเศรษฐกิจเป็นเพียงองค์ประกอบย่อยหน่ึงในด้านสวสัดิการเท่านั้น เพราะ

เป้าหมายของการพฒันาสังคม ที่สามารถไปสู่ความสุขที่ย ัง่ยืนไดน้ั้น คือเร่ืองความอยู่ดีมีสุขของ

มนุษย์ คุณภาพชีวิต โดย 2 องค์ประกอบ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศเป็น 

ปัจจยัพื้นฐานทางดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีอุดมสมบูรณ์ยอ่มส่งเสริมให้เกิดสวสัดิการท่ีดี และสุขภาวะที่ดี

ของมนุษย ์นัน่เอง สอดคลอ้งกบังานศึกษาของ Bossel (2002) ที่ทาํการศึกษาตวัช้ีวดัสําหรับการ

พฒันาท่ีย ัง่ยืน ที่ระบุวา่ระบบหน่ึงมกัจะอิงกบัระบบอ่ืน ตอ้งมีการพึ่งพาอาศยักนัถึงจะดาํรงอยูไ่ด ้

โดยส่ิงแวดลอ้มนั้นเป็นส่ิงสาํคญัต่อการดาํรงอยูไ่ดข้องระบบทั้งหมด 

 การจดัทาํเกณฑ์ตวัช้ีวดัสังคมอุดมสุขที่ย ัง่ยืน คือการนาํรูปแบบสังคมอุดมสุขที่ย ัง่ยืนมา

ขยายเป็นประเด็นช้ีวดัเพื่อใช้ประเมินพื้นที่ศึกษา โดยได้รวบรวมจากแนวคิดการพฒันาที่ย ัง่ยืน 

แนวคิดการพัฒนาทางเลือก และแนวคิดเกี ่ยวกับการจัดการส่ิงแวดล้อมต่างๆ เพือ่ใช้นิยาม

ความหมาย แต่ละขอบเขตองค์ประกอบสังคมอุดมสุข ซ่ึงในองค์กรการพฒันาระดับโลกให้

ความสําคัญกับการพฒันาและดัชนีช้ีวดัความก้าวหน้านอกเหนือจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ ให้

ครอบคลุมถึงมิติความอยู่ดีมีสุขของมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มดว้ย (เสาวลกัษม์ กิตติประภสัร์, 2555: 

103) ลกัษณะตวัช้ีวดัมีความสอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัชุมชนเป็นสุข ของพระมหาสุทิตย ์อาภกโร และ

เขมณัฏฐ์ อินทรสุวรรณ (2553: 241-242) มีประเด็นตวัช้ีวดัความสุขเช่น การมีงานทาํ ไม่มีหน้ีสิน 

ครอบครัวอบอุ่น สุขภาพแข็งแรง มีส่ิงแวดลอ้มที่ดี มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ปลอด

อบายมุขส่ิงเสพติด มีความรักสามคัคี มีความรู้ มีที่อยูอ่าศยัมัน่คง มีทรัพยากรใช้เพียงพอ การเห็น

คุณค่าตนเองและชุมชน และเพือ่ให้เกิดประสิทธิภาพผูมี้ส่วนเกี่ยวขอ้งกบันโยบายทุกฝ่าย ควรนาํ

เกณฑช้ี์วดั ไปปรับใชใ้นการวดัผลการพฒันา เพือ่เปล่ียนทิศทางการพฒันาไปสู่เป้าหมายสูงสุด คือ

ความสุข และความอยูดี่มีสุขของสังคม (เสาวลกัษม ์กิตติประภสัร์, 2552: 27) 
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 7.1.2 ความเป็นสังคมอุดมสุขทีย่ัง่ยนืของชุมชนราชธานีอโศก 

 ผลการศึกษาแนวทางการพฒันาของชุมชนราชธานีอโศก วิเคราะห์กบักรอบสังคมอุดมสุข

ที่ย ัง่ยืน และเกณฑ์ช้ีวดั พบว่าชุมชนราชธานีอโศกมีแนวทางการพฒันาชุมชน สู่ความเป็นสังคม

อุดมสุขท่ีย ัง่ยนืได ้ในระดบัสูง โดยผลการศึกษาบรรลุตามเป้าหมายเกณฑช้ี์วดั ทั้งหมด 47 ประเด็น 

 ชุมชนราชธานีอโศกมีแนวทางการพฒันาชุมชนโดยให้ความสําคญักบัส่ิงแวดลอ้ม เป็น

ทีต่ั้ง ดว้ยการอนุรักษแ์ละรักษาธรรมชาติ ไม่ทาํลายระบบนิเวศธรรมชาติ สะทอ้นไดจ้ากการลดการ

ก่อมลพิษจากการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ การทาํกสิกรรมไร้สารพิษ เพือ่สร้างความหลากหลายทาง

ชีวภาพ จึงทาํให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรอนัเป็นปัจจยัพื้นฐานในการผลิตเคร่ืองดาํรง

ชีพใหแ้ก่สมาชิกชุมชน ไดอ้ยา่งครบถว้น และอุดมสมบูรณ์ มีระบบสวสัดิการท่ีจดัสรรบริการ และ

ส่ิงต่าง ๆ เพื่อสนองตอบการพฒันาคุณภาพชีวติท่ีดีใหแ้ก่สมาชิก จึงทาํให้สมาชิกชุมชนมีสุขภาวะท่ี

ดีทั้งภายนอก ไดแ้ก่ ทางกาย และทางสังคม ภายในไดแ้ก่ ทางจิตใจ อารมณ์ และปัญญา 

สามารถสรุปการพฒันาสังคมอุดมสุขท่ีย ัง่ยนืของชุมชนราชธานีอโศก ออกเป็น 4 ดา้น ไดด้งัน้ี 

7.1.2.1 ดา้นสุขภาพอนามยัของมนุษย ์พบวา่สมาชิกชุมชนส่วนใหญ่มีสุขภาพท่ีดีทั้ง

ทางกาย และทางใจ คือ อตัราการเจ็บป่วยมีนอ้ยกวา่สังคมภายนอก มีร่างกายที่แข็งแรงไม่มีโรคภยั

ไขเ้จ็บ ไดรั้บปัจจยั 4 ที่ครบถว้น เพียงพอกบัความตอ้งการ โดยมีอาหารที่สะอาด ไร้สารพิษ ไร้

สารเคมี ไดอ้ยูใ่นส่ิงแวดลอ้มที่อุดมสมบูรณ์ จึงสามารถเป็นแหล่งผลิตปัจจยั 4 ให้แก่สมาชิกชุมชน

ได้อย่างครบถ้วน ไม่ขาดแคลน ส่ิงแวดล้อมปราศจากมลพิษ เพราะชุมชนมีการดาํเนินกิจกรรม

ต่างๆ ที่คาํนึงถึงส่ิงแวดล้อม ไม่เผา หรือทาํลายทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากน้ียงัจดัให้มีบ้าน

สุขภาพ เพื่อบริการดา้นอนามยัแก่สมาชิกชุมชนอยา่งทัว่ถึง มีองคค์วามรู้ในการรู้จกัดูแลสุขภาพดว้ย

ตนเอง ไม่รอหรือพึ่งพาแต่สังคมภายนอกเพียงอยา่งเดียว เช่น การออกกาํลงั การใชส้มุนไพรรักษา

โรค การรับประทานอาหารใหเ้ป็นยา ใชห้ลกัป้องกนัที่ตน้ทาง คืออาหาร หรือหลกัการดูแลสุขภาพ

ท่ีชาวชุมชนเรียกกนัวา่ 8 อ. รักษาสุขภาพดว้ยแพทยแ์ผนไทย/ทางเลือกก่อนใชแ้นวทางแพทยแ์ผน

ปัจจุบนัตะวนัตก 

ด้านสุขภาพทางใจ ทางอารมณ์ที่ดี สะท้อนให้เห็นจากภาพลักษณ์ความมีนํ้ าใจ 

อธัยาศยัดี ยิ้มแยม้แจ่มใส ไม่มีภาวะเครียด/วิตกกงัวล มีทศันคติในการดาํเนินชีวิตทีดี่ มีความพึง

พอใจในส่ิงท่ีตนมี และท่ีตนเป็น/งานท่ีทาํ ไม่เห็นแก่ตวั เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีตั้ง เอ้ือเฟ้ือ

และแบ่งปันผูอ่ื้นอยูเ่สมอ สุขภาวะทางกายและทางใจมีความสัมพนัธ์กนัและกนั การมีสุขภาพกายท่ี

แขง็แรง สมบูรณ์ยอ่มส่งผลใหจิ้ตใจไม่มีสภาวะกดดนัหรือตึงเครียด เช่นเดียวกนั การมีสุขภาพใจที่

ดี ไม่เกิดวติกกงัวล ก็จะส่งผลใหมี้สุขภาพกายที่ดี เพราะชาวบา้นราชมีการพฒันาจิตใจใชห้ลกัพุทธ

ศาสนา คือ ไตรสิกขา ไดแ้ก่ ศีล สมาธิ และปัญญา และนาํหลกัธรรมมาใช้ในการดาํเนินชีวิต เช่น 
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อิทธิบาท 4 และมรรคมีองค์ 8 โดยมีนกับวชเป็นผูใ้ห้คาํปรึกษา แง่คิด หลกัธรรมต่างๆ จึงทาํให้

เขา้ใจและยอมรับความเปล่ียนแปลง ไม่ยดึมัน่ถือมัน่ในทุกข ์หรือสุข 

7.1.2.2 ดา้นสวสัดิการของมนุษย ์ ชุมชนมีการผลิตปัจจยั 4 ที่ครบวงจร มีความ

ครบถว้น อุดมสมบูรณ์ต่อความตอ้งการของสมาชิก อนัไดแ้ก่ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค และ

ที่อยูอ่าศยั เป็นเพราะความพยายามที่จะลดการพึ่งพาปัจจยัภายนอกชุมชน จึงมีการดาํเนินกิจกรรม

ต่างๆมากมายเพื่อมารองรับการบริโภคของชาวชุมชน ทาํให้เป็นชุมชนที่พึ่งตนเองได ้จนสามารถ

นาํผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคภายในชุมชนแบ่งปันให้แก่ผูอื้่นได ้ในรูปแบบของพาณิชยบุ์ญ

นิยม คือมีร้านคา้ของตนเองซ่ึงเป็นระบบกลไกตลาดทีชุ่มชนบริหารจึงไม่ตอ้งผ่านพ่อคา้คนกลาง 

ทาํให้สามารถขายสินคา้ได้ในราคาถูกกว่าทอ้งตลาด สังคมชาวบา้นราชมีความเขม้แข็ง มีความ

สามคัคี และไวว้างใจกนั ปราศจากปัญหาอาชญากรรม การปล้น ลกัขโมย และปัญหายาเสพติด 

ดา้นการปกครองใช้หลกัการตดัสินใจร่วมกนั รับฟังความคิดเห็นกนัในที่ประชุมชุมชน แสวงหา

ความรู้ใหม่ๆ เปิดรับข่าวสาร และความเคลื่อนไหวต่าง ๆ จากภายนอกตลอดเวลา เพื่อนาํความรู้

ต่างๆ นั้นมาพฒันาชุมชน ประยุกตใ์ชใ้นฐานงานต่างๆของชุมชนจนเกิดเป็นองคค์วามรู้เฉพาะของ

ชุมชน สร้างเคร่ืองมือเทคโนโลยีทั้งในแง่เคร่ืองจกัรเพือ่ช่วยทุนแรงคน และการส่ือสาร มีการ

ถ่ายทอดองคค์วามรู้ วฒันธรรม ภูมิปัญญาต่าง ๆ ไปสู่รุ่นเยาวชน รูปแบบของโรงเรียน โดยเนน้เร่ือง

คุณธรรมเป็นพื้นฐานสําคญั ใชก้ารดาํเนินชีวิตประจาํวนั การทาํงานร่วมกนัภายในชุมชนเป็นฐาน

การเรียนรู้ เผยแพร่อตัลกัษณ์ของชุมชน สู่สังคมภายนอกดว้ยส่ือหนงัสือ วารสาร วิทยุชุมชน และ

โทรทศัน์ และใชศิ้ลปะ สถาปัตยกรรม และดนตรีไทย เพลงแฝงธรรมะ กล่อมเกลาจิตใจ เสริมสร้าง

คุณธรรมและคุณค่าของชีวติ 

การพึ่งตนเองของชุมชนจะมีความแตกต่างจากชุมชนอื่นคือ เป็นการพึ่งตนเองทั้ง

ชุมชน ไม่ใช่การพึ่งตนเองของปัจเจกชน สาํหรับความสามารถในการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ พบวา่

ยงัจาํเป็นตอ้งพึ่งพาปัจจยัภายนอกในระดบัหน่ึง เน่ืองจากไม่สามารถผลิตไดเ้อง และยงัหาปัจจยัมา

ทดแทนไดไ้ม่เพียงพอ เช่น พลงังานไฟฟ้า นํ้ ามนัเช้ือเพลิง แก๊สหุงตม้ ถัว่เหลือง โปรตีนเกษตร ผา้

ทอ และขาดแคลนแรงงานฝีมือในงานเฉพาะ เช่นการก่อสร้างท่ีพกัอาศยั การซ่อมแซมเรือ 

7.1.2.3 ดา้นทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มกายภาพและชีวภาพ ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติ 

ซ่ึงเป็นปัจจยัทุนพื้นฐานในการผลิต และการดาํรงชีวติชุมชน/สังคม มีความอุดมสมบูรณ์ ไม่มีความ

เส่ือมโทรม สะท้อนได้จาก ดินในพื้นทีส่ามารถทาํการเพาะปลูกได้ และให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ 

แหล่งนํ้ าตามธรรมชาติ (บุ่ง และแม่นํ้ ามูล) มีคุณภาพดีนาํมาใช้ประโยชน์ในชุมชนได้ และเป็น

สถานที่พกัผอ่นหยอ่นใจแก่สมาชิกชุมชน อากาศปราศจากมลพิษ ชุมชนมีการใชท้รัพยากรให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด โดยนาํหลกัการหมุนเวียนทรัพยากรภายในชุมชนมาใช ้สอดคลอ้งกบังานศึกษา
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ของ Bossel (2002) ที่ทาํการศึกษาตวัช้ีวดัสําหรับการพฒันาที่ย ัง่ยืน และไดย้กตวัอยา่งตวัช้ีวดัของ

เมือง Seattle ในด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ว่าเพือ่ให้ระบบธรรมชาติมีความ

ปลอดภยัมีความเสถียร ไดแ้ก่ การป้องกนัมลพิษ และการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรหมุนเวียนซ่ึง

เป็นการลดการเกิดของเสียให้นอ้ยท่ีสุด /ของเสียเป็นศูนย ์(Zero Waste) ชุมชนมีการแยกขยะก่อน

กาํจดั ของบางช้ินนาํมาซ่อมแซมเพื่อนํามาใช้ใหม่ หรือใช้ซํ้ าได้อีก ส่วนในกิจกรรมผลิตมีการ

เลือกใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสมเพื่อลดการก่อมลพิษ นาํพลงังานชีวมวลมาใชใ้นการดาํเนินกิจกรรม

บางกิจกรรม และบาํบดันํ้าเสียก่อนปล่อยสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ  

7.1.2.4 ด้านระบบนิเวศองค์รวม ระบบที่หล่อเล้ียงมนุษย ์เปรียบเสมือนบา้นของ

มนุษย ์ระบบนิเวศของชุมชนยงัมีความสมดุล มีความมัน่คง ไม่พบความเส่ือมโทรม เพราะชุมชนมี

การดาํเนินกิจกรรมต่างๆ เพือ่ลดการเบียดเบียนระบบนิเวศ ตอ้งการให้ระบบถูกรบกวนน้อยท่ีสุด 

เพือ่ให้ระบบสามารถดํารงอยู่ได้ ไม่เส่ือมโทรม เช่นการทาํกสิกรรมไร้สารพิษหรือ กสิกรรม

ธรรมชาติ เป็นการไม่ใชส้ารเคมีใดๆ ที่จะมีผลต่อแมลง ส่ิงมีชีวิตในระบบธรรมชาติ เป็นการสร้าง

ระบบนิเวศทางการเกษตร (ชชัพล ทรงสุนทรวงศ,์ 2550: 98) สอดคลอ้งกบัแนวคิดเกษตรกรรมท่ี

ย ัง่ยนื ของ ธนัวา จิตตส์งวน (2544: 77) รูปแบบการทาํเกษตรที่ก่อให้เกิดความย ัง่ยืนแก่ระบบนิเวศ 

และเป็นการนาํไปสู่การพึ่งตนเองดว้ย ไดแ้ก่ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย ์เกษตรธรรมชาติ เป็น

ตน้ ชุมชนมีแนวคิดอนุรักษธ์รรมชาติ ป่าทาม อนัเป็นป่าระบบนิเวศนํ้าจืดท่ีสาํคญั เป็นแหล่งอนุบาล

สัตว ์สร้างความหลากหลายใหแ้ก่ส่ิงมีชีวติต่างๆ รวมทั้งวิถีการดาํเนินชีวิตของชาวชุมชนใชชี้วิตให้

สอดคลอ้งกบัธรรมชาติ และปรับการใชชี้วิตให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มที่ตนอาศยั ชุมชนประสบภยั

นํ้ าท่วมเป็นประจาํ เน่ืองจากอยูติ่ดกบัแม่นํ้ ามูล จึงมีการสร้างที่อยูอ่าศยัยกพื้นสูง และการนาํเรือมา

ใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยั หรือเป็นฐานงานกิจกรรมของชุมชน  

ในส่วนของเกณฑช้ี์วดัสังคมอุดมสุขท่ีย ัง่ยนื พบวา่ชุมชนราชธานีอโศกสามารถบรรลุ

เป้าหมายของตวัช้ีวดั ไดท้ั้งหมดจาํนวน 47 ตวั สามารถระบุไดว้า่มีความเป็นลกัษณะสังคมอุดมสุข

ที่ย ัง่ยืนในระดับสูง เนื่องจากยึดหลักบุญนิยม และหลักธรรมตามพุทธศาสนาในการบริหาร

ปกครองชุมชน และดาํเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สอดคล้องกบัความเห็นของ เสาว

ลกัษม์ กิตติประภสัร์ (2555: 109-110) ท่ีว่าแนวทางการพฒันาแบบเศรษฐกิจพอเพียง/การพฒันา

ความสุขตามแนวทางพุทธศาสนานั้น ไม่จาํเป็นตอ้งพึงพิงวตัถุเป็นจาํนวนมากเพือ่ให้คนมีความสุข 

หากแต่ให้ความสําคัญปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต และส่ิงอื ่นๆ ด้านจิตใจ ปัญญา และ

ปฏิสัมพนัธ์กบัธรรมชาติ มีปัญญารู้ว่าจุดไหนควรพอ จึงนาํส่วนเกินไปช่วยเหลือเจือจานผูอื้น่ มี

คุณธรรมทีรู้่จกัช่วยเหลือแบ่งปันใหแ้ก่ผูอื้่นที่มีปัญหามากกวา่ และคาํนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม 
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ซ่ึงสามารถนาํมาประยุกตใ์ชป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคลอ้งกบัแนวทางพุทธศาสนาอนัเป็น

การพฒันาความสุขท่ีแทจ้ริงและย ัง่ยนื  

 

7.1.3 ปัจจัยแห่งความสําเร็จของการพฒันาชุมชนราชธานีอโศกสู่ความเป็นสังคมอุดมสุขที่

ยัง่ยนื 

ปัจจยัท่ีขบัเคล่ือนชุมชนราชธานีอโศกใหมี้ความเป็นสังคมอุดมสุขท่ีย ัง่ยนืได ้คือ 

7.1.3.1 ชุมชนใช้ศีลธรรมเป็นหลกัในการปกครองที่สําคญัที่สุด ใช้หลกัธรรมทาง

พุทธศาสนาต่างๆ มาใชเ้พื่อบริหาร จดัการ การปกครองในชุมชน และมีการดาํเนินกิจการทุกดา้น

ดว้ยระบบบุญนิยม การปกครองเร่ิมตน้ท่ีจดัการใหค้นดีมีศีล เม่ือคนมีคุณธรรม จะทาํให้ส่ิงแวดลอ้ม

ดี สังคมดี และทาํให้การพฒันาเป็นไปเพื่อพฒันาตน เม่ือพึ่งตนเองได ้ จึงช่วยเหลือจุนจานสังคม

ต่อไป การพฒันาชุมชนโดยใชห้ลกัเชิงพุทธน้ีทาํใหส้ังคมมีความสามคัคี การใชศี้ลทาํให้ไม่มีปัญหา

อาชญากรรม สาราณียธรรม6 เป็นธรรมของการอยูร่่วมกนัดว้ยความเมตตา การปรับความเห็นให้

ตรงกนัดว้ยการหมัน่ประชุม ให้ทุกคนมีส่วนร่วม จดัระบบสวสัดิการให้ทุกคนอย่างทัว่ถึง การยึด

มรรค 8 คือ เป็นการดาํเนินชีวิตที่ไม่เบียดเบียนตนเอง และผูอื้่น รวมทั้งธรรมชาติ เป็นชุมชนที่มี

แนวคิดอนุรักษท์รัพยากรและส่ิงแวดลอ้ม เช่นการทาํกสิกรรมไร้สารพิษ และการนาํทรัพยากรใน

ชุมชนมาหมุนเวยีนใชป้ระโยชน์ เป็นตน้ 

7.1.3.2 ผูน้าํชุมชน /นกับวช มีคุณลกัษณะดา้นศีลธรรมจรรยาเป็นองคป์ระกอบสําคญั

ทั้งศีลธรรมจรรยาของตนเอง และการอบรมให้ผูอื้่นมีศีลธรรมเช่นเดียวกนัด้วย นักบวชเป็นทั้ง

แบบอยา่งให้สมาชิกชุมชนอื่นๆ ไดป้ฏิบติัตาม และยงัเป็นผูน้าํทางจิตวิญญาณ บทบาทสําคญัของ

ผูน้าํชุมชนคือ การปฏิบติัเคร่งครัดในพระธรรมวนิยั ควบคู่ไปกบัความสามารถในการบริหาร  

 

7.2 ข้อเสนอแนะ 

 

 7.2.1 ข้อเสนอแนะการนําผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ 

7.2.1.1 ชุมชนอ่ืนๆ หรือหน่วยงานผูมี้อาํนาจ สามารถนาํกรอบสังคมอุดมสุขที่ย ัง่ยืน 

ไปใชเ้ป็นแนวนโยบายในการพฒันาสังคม เป้าหมายเพื่อความสุขของประชาชนต่อไป 

7.2.1.2 จากกรณีศึกษา ชุมชนราชธานีอโศก รูปแบบสังคมสามารถนาํไปขยายผลได้

เพียงบางส่วน แต่หากยกไปทั้งแบบแผนของราชธานีอโศกคงเป็นไปไดย้าก เพราะราชธานีอโศกมี

ลกัษณะจาํเพาะที่ขดัแยง้กบัชุมชนภายนอกสูง เช่นระบบสังคมที่มีระดบัคุณธรรมสูง ถึงจะจดัให้มี

สวสัดิการ และทุกคนเต็มใจที่จะทาํงานฟรีเพือ่ชุมชน โดยให้ความอุดมสมบูรณ์อยู่ที่ระบบสังคม
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กองกลาง เหตุเพราะสังคมทัว่ไป ประชาชนส่วนใหญ่อยูใ่นระบบทุนนิยม คือมีการสะสมความอุดม

สมบูรณ์เขา้ที่ส่วนตวัยงัมีสูง การนาํรูปแบบทั้งหมดมาประยุกต์ใช้ จึงเป็นเร่ืองที่ทาํไดย้าก เพราะ

การดาํรงชีวิตยงัตอ้งพึ่งพาเงินเป็นปัจจยัแลกเปลี่ยนมาซ่ึงการตอบสนองความตอ้งการ และเพือ่

คุณภาพชีวิตที่ดี การจะกระทาํไดเ้ช่นชาวอโศกจะตอ้งเขา้มาอยูร่่วมเป็นส่วนหน่ึงในชุมชนหรือใน

เครือข่าย อย่างไรก็ตามชุมชนภายนอกสามารถเรียนรู้ประสบการณ์หรือแนวทางการพฒันาของ

ชุมชนราชธานีอโศกไปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้เช่น การทาํกสิกรรมธรรมชาติ การปรับวิถี

ชีวิตและเตรียมพร้อมกบัภยัพิบติั ตวัอยา่งการทาํแพผกัลอยนํ้ า การจดัระบบการกาํจดัขยะ และการ

บริหารจดัการของชุมชน เป็นตน้ 

 

7.2.2 ข้อเสนอแนะสําหรับงานวจัิยในอนาคต 

7.2.2.1 ควรมีการสร้างตวัช้ีวดัใหมี้ความละเอียดมากยิง่ข้ึน 

7.2.2.2 ควรนาํกรอบสังคมอุดมสุขทีย่ ัง่ยืนและเกณฑ์ช้ีวดันาํไปทดลองใช้ศึกษาใน

บริบทอ่ืนๆต่อไป 

7.2.2.3 ในการสร้างเกณฑ์ช้ีวดัสังคมอุดมสุขที่ย ัง่ยืน ควรให้ชุมชนได้ร่วมสร้าง

ตวัช้ีวดั จะมีประโยชน์ในการติดตามความสุขและการพฒันาที่กา้วหนา้ในสังคมของตน และในแต่

ละพื้นท่ีจะมีส่ิงขบัเคล่ือนความสุขเฉพาะในแต่ละวฒันธรรมของชุมชน 
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