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บทคัดย่อ

บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นถึงการนําชุมชนแห่งการเรียนรู้มาใช้กับการพัฒนาชุมชน
โดยชุมชนแห่งการเรียนรู้ เป็นกระบวนการหนึ่งในการนํามาเพื่อพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งด้วยการเรียนรู้และ
ความรู้ ของชุมชน โดยให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่ วนร่ว มในการพัฒนาชุ มชนของตน ผ่ านกระบวนการเรียนรู้
การคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล และนําความรู้ ทักษะ ความสามารถต่างๆ มาใช้ในการพัฒนาชุมชน
โดยยึดพื้นที่และความต้องการของชุมชนเป็นหลักสําคัญ ส่งเสริมให้คนในชุมชนเรียนรู้ตลอดเวลา ด้วยการจัด
บรรยากาศและบริบทที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตามศักยภาพของแต่ละคน อันจะนําไปสู่
การพัฒนาชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน โดยยกตัวอย่างชุมชนแห่งการเรียนรู้ 3 ชุมชนที่อยู่ใน 3 ภูมิภาคต่างของ
ประเทศไทยมาเป็นกรณีศึกษา
คาสาคัญ : ชุมชนแห่งการเรียนรู้ , การพัฒนาชุมชน
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ABSTRACT
This article aims to evince bringing the Learning Community to use with Community
Development. Learning community is the one process to develop community to be strong
through learning and community knowledge by people participation in the development of
their communities. The learning process, thinking, analyzing, rational problem solving, skills and
abilities are used for community development by adhering to the areas and demands of the
communities as the main priority. Encouraging people in the community to learn all the time
by setting the atmosphere and context contributing to the continuous learning of people in the
community according to the potential of each will lead to strong and sustainable community
development by examples, 3 Learning Communities in 3 different regions of Thailand as a case
study.
Keywords: Learning Community, Community Development
บทนา
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 โลกเกิดการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาภายใต้กระแสการพัฒนาที่
เน้นการเจริญเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจในภาคอุตสาหกรรม โดยพื้นฐานของสังคมไทยนั้นเป็น
สังคมเกษตรกรรม ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนเป็นพื้นฐานการผลิตทางการเกษตร แต่ขาดต้นทุนทางด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เ ข้ามาช่วยในการผลิต ส่งผลให้เกิดช่องว่างทางสังคมที่นําไปสู่ปัญหาที่ต้องได้รับการ
แก้ไขและพัฒนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.25622564) มีเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ร่วมกับสังคมโลก และได้ให้
ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศ
ในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันกํา หนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ
รวมทั้ง การจั ดทํา รายละเอีย ดยุ ทธศาสตร์ ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ” ซึ่งอยู่ในแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นที่ 16 เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ที่ต้องการให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล อีกทั้ง
ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประเด็นที่ 11 เรื่องการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต “มีวัตถุประสงค์ใน
การสริมสร้างสภาพแวดล้อม ตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน และประเทศ ให้เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของคนไทย
ตลอดทุกช่วงชีวิต” จะเห็นได้ว่าภาครัฐได้มีการวางนโยบายในการพัฒนาชุมชนมากมาย แต่การที่รัฐเป็นผู้คิดแทน
และกําหนดแนวทางของการพัฒ นาไว้แล้ ว ไม่ส ามารถแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของชุมชนได้
เนื่องจากการที่จะพัฒนาชุมชนใดชุมชนหนึ่งได้นั้น ผู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาหรือตอบว่าชุมชนต้องการอะไรคือ คน
ในชุมชนเอง ดังนั้นแนวคิด “การพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ ” จึงเป็นแนวคิดที่สามารถแก้ปัญหาได้ตามความ
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ต้องการของชุมชน โดยการให้คนในชุมชนเป็นผู้คิดและมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจาก
กระบวนการกําหนดปัญหา ตลอดจนวิธีการแก้ไขปัญหาและขั้นตอนสุดท้ายในการติดตามผล เพื่อให้คนในชุมชนมี
ทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ การแก้ไขปัญหา และนําความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเองและชุมชน
1. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning Community)
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นการบริหารจัดการองค์ความรู้แก่ชุมชนที่เป็นลักษณะของหลักการพัฒนาจากล่าง
ขึ้นบน (Bottom Up) โดยที่มองว่าประชาชนเป็นผู้มีความรู้ ความคิด มีประสบการณ์ มีจิตสํานึกในการพัฒนา
ชุมชนของตนและสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากผู้ที่ทราบถึงปัญหาและความต้องการของชุมชนคือ
คนในชุมชน
1.1 ความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้
สุชาดา น้ําใจดี (2552, น. 9) ได้กล่าวถึงความหมายของชุมชนแห่งการเรียนรู้ว่า หมายถึง ชุมชนที่
สนับสนุนและผลักดันเพื่อก่อให้เกิดการสร้าง การถ่ายทอดและการใช้องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน
อาจจะเกิดในด้านการปรับปรุงการทํางาน การสร้างอาชีพใหม่เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อันก่อให้เกิดประโยชน์
ในทางเศรษฐกิจและการพัฒนาชุมชน นอกจากนี้ชุมชนการเรี ยนรู้ต้องมีบรรยากาศและบริบทที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ของคนในชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและหลากหลายตามศักยภาพ และโอกาสแต่ละคน ส่งผลให้คนในชุมชนมีการ
ถ่ายทอดความรู้ในชุมชนด้วยกระบวนการเรียนรู้ ช่วยยกระดับความรู้และทักษะของคนในชุมชน การสร้างความรู้
ใหม่ ๆ ให้กับชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ครรชิต พุทธโกษา (2554, น. 1) ได้ให้คํานิยามของการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ คือ การพัฒนาที่เน้น
ให้ ส มาชิกชุมชนรู้ จั กคิด วิเคราะห์ ด้ว ยเหตุด้ว ยผล และใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหา พัฒ นาศักยภาพในด้าน
ต่าง ๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ก็เช่นเดียวกัน ผลจากการพัฒนาที่เป็นอยู่ ในปัจจุบันแสดงให้เห็นแล้ว
ว่าการนําความรู้จากภายนอกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปยัดเยียดให้กับชุมชน จะเป็นประโยชน์ก็เพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราว
เท่านั้น ไม่สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ยั่งยืน และไม่อาจนําพาประเทศไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ในทิศทางที่
ต้องการได้ หากแต่การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์
เยาวลักษณ์ พิพัฒน์จําเริญกุล (2554, น. 38) กล่าวว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ หมายถึง ชุมชนที่มีการ
ดํารงชีวิตเพื่อส่วนรวมอันเกิดจาการคิดและปฏิบัติร่ วมกัน เป็นชุมชนที่ทํางานไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้ การสั่งสม
ความรู้ และการสร้ า งความรู้ ใ หม่ เ พื่ อ นํ า ไปพั ฒ นางานชี วิ ต ซึ่ ง มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ การเรี ย นรู้ การปฏิ บั ติ
การทบทวนและการประเมินตนเองอยู่ตลอดเวลา
อัศวิน หนูจ้อย (2559, น. 54) ได้ให้คํานิยามของการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ คือ ชุมชนแห่งการ
เรี ย นรู้ หมายถึง กลุ่ มคนที่ตระหนักถึง ความสํ าคัญของการเรียนรู้ มีทักษะและกระบวนการติดตาม และคิด
วิ เ คราะห์ โดยยึ ด พื้ น ที่ แ ละความต้ อ งการของชุ ม ชนเป็ น หลั ก และใช้ ก ระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นา
ชุ ม ชน เป็ น ชุ ม ชนที่ มี บ รรยากาศที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี ก ารฝึ ก ฝนการเรี ย นรู้ อ ย่ า ง
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กระตือรือร้น มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ สามารถยกระดับความรู้ และทักษะจากการเรียนรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อ
ก่อให้เกิดการทํางานอย่างบูรณาการ
สรุปได้ว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ หมายถึง กลุ่มคนหรือชุมชนที่ตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรู้ มี
การสนับสนุนและผลักดันเพื่อก่อให้เกิดการสร้าง การถ่ายทอดและการใช้องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ชุมชน โดยยึดพื้นที่และความต้องการของชุมชนเป็นหลัก ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมให้สมาชิก ในชุมชนรู้จักคิด
วิเคราะห์ด้วยเหตุผล ใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหา ส่งเสริมให้คนในชุมชนฝึกฝนทักษะต่างๆ และการเรียนรู้อยู่
ตลอดเวลาโดยให้มีบรรยากาศและบริบทที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของคนในชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและหลากหลายตาม
ศักยภาพของแต่ละคน ซึ่งเมื่อคนในชุมชนมีความรู้และทักษะแล้ วจะสามารถพัฒนาชุมชนของตนเองให้มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืนได้
1.2 องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้
องค์ประกอบของชุมชนแห่งการเรียนรู้ (กรองทิพย์ นาควิเชตร, 2560, น.72 ; สุชาดา น้ําใจดี, 2552 ,
น. 9-18 ; สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2563) สามารถสรุปได้ดังนี้
1. คน ซึ่งเป็ น องค์ป ระกอบที่สํ าคัญที่สุ ดของชุมชนการเรีย นรู้ เพราะเป็นผู้ นําการเปลี่ ยนแปลงและ
ขับเคลื่อนของชุมชน โดยคนควรมีลักษณะดังนี้ 1.1) เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ มีโอกาสในการเรียนรู้ตาม
ความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน และสามารถ
ก่อให้สังคมมีจุดมุ่งหมายร่วมกันปฏิบัติให้ประสบความสําเร็จตามจุดมุ่งหมายด้วยความพอใจร่วมกัน 1.2) เป็นผู้นํา
มีวิสัยทัศน์ มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ การประสานงาน และการกระตุ้นให้สมาชิกชุมชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา 1.3) เป็นกรรมการชุมชนที่มีจริยธรรมและมีการบริหารจัดการชุมชนที่ดี การมีกรรมการชุมชนที่
เข้มแข็ง มีความมุ่งมั่น มีคุณธรรมจริยธรรม บริหารงานโปร่งใส และ 1.4) เป็นสมาชิกชุมชนที่มีคุณภาพและมี
จิตสํานึกเพื่อส่วนรวม เข้ามาร่วมคิด ร่วมดําเนินการ ร่วมรับผิดชอบในทุกกระบวนการ
2. ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชุมชน หมายถึง สภาพบริบททางสังคมมีส่วนในการส่งเสริมให้คนใน
ชุมชนเกิดการเรียนรู้ ขยายศักยภาพได้ต่อเนื่อง สร้างผลงานตามที่ตั้งเปูาหมายไว้ รวมถึงก่อเกิดแนวคิดใหม่ ๆ
ที่ห ลากหลายที่เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อชุม ชน ประกอบไปด้ว ย 2.1) มี การสร้า งระบบการจัดเก็บและนํา มาใช้ของ
องค์ความรู้ที่ดี 2.2) มีระบบการเก็บความรู้ที่มีอยู่ภายในชุมชนและความรู้ภายนอกชุมชน รวมทั้งต้องรู้จักสร้าง
และนํ า ความรู้ ที่มี อยู่ มาใช้ใ นการพั ฒ นาด้ านต่ าง ๆ อย่ า งต่อ เนื่อ งและเป็น ระบบ และ 2.3) มีส ภาพการณ์ ที่
สนับสนุนทั้งด้านกายภาพ โครงสร้างการติดต่อสื่อสาร เวลา สถานที่ที่เอื้ออํานวยต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. การถ่ายทอดความรู้ในการพัฒนาไปสู่ชุมชนการเรียนรู้ คือ กลไกและกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้
ในลักษณะสองทางของชุมชน ทําให้คนในชุมชนสามารถพัฒนาหรือสร้างความรู้ใหม่ได้ ซึ่งการถ่า ยทอดความรู้ใน
ชุมชน มีลักษณะดังนี้ 3.1) การถ่ายทอดความรู้ของชุมชนสู่สมาชิกในชุมชน คือ การถ่ายทอดความรู้ภายในชุมชน
สืบทอดความรู้ของชุมชนโดยผู้นํา ปราชญ์ชาวบ้านหรือครูภูมิปัญญา ตลอดจนคนในชุมชนจะทําหน้าที่ในการ
ถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ให้กับคนในชุมชน มีการเรียนรู้ร่วมกันและประยุกต์การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของ
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ทุ ก คน 3.2) การถ่ า ยทอดความรู้ ข องชุ ม ชนสู่ ภ ายนอกชุ ม ชน เป็ น การนํ า เสนอประวั ติ ค วามเป็ น มา ความรู้
ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นภูมิปัญญาและกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนแก่คนในชุมชน อื่นๆ และ 3.3) การนําความรู้
จากภายนอกถ่ายทอดสู่คนในชุมชน เป็นการนําความรู้จากการที่ผู้นํา ปราชญ์ชาวบ้านหรือครูภูมิปัญญา ตลอดจน
คนในชุมชนได้ไปเรียนรู้จากภายนอกชุมชนและนํามาถ่ายทอดให้คนในชุมชน
จากองค์ประกอบข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้มีองค์ประกอบที่สําคัญหลายประการ
การถ่ายทอดความรู้ของชุมชนสู่ภายนอกชุมชน และ การนําความรู้จากภายนอกถ่ายทอดสู่คนในชุมชนนั้น ต้องมี
การสร้างเครื อข่ายความร่ว มมือทั้งในและนอกชุมชน ต้องมีความร่วมมือในด้านทุน กิจกรรม วิชาองค์ความรู้
การตลาด และอื่น ๆ มีการจัดการกลุ่มและเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพให้เกิดการพัฒนาอย่างเชื่อมโยง ประสาน
เกี่ยวเนื่อง ครอบคลุมการพัฒนาในทุกบริบทและนําแนวทางมาปฏิบัติที่ดีร่วมกัน นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้
ข้อมูลย้อนกลับซึ่งกันและกัน
1.3 กระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้
กระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นกระบวนการสําคัญที่ทําให้เกิดการพัฒนาชุมชนได้นั้น (สุชาดา
น้ําใจดี, 2552, บทคัดย่อ ; ครรชิต พุทธโกษา, 2554, น. 1-4 ; สนอง โลหิตวิเศษ, 2559, น. 37) สรุปได้ดังนี้
1. รวมคน คือ การทําความเข้าใจทั้งในตนเองและร่วมกันกับคนในชุมชนในเรื่องราว เปูาหมาย ปัญหา
หรือความต้องการเดียวกัน ตรวจสอบว่าขณะนี้เรามีความรู้เรื่องใดอยู่แล้วบ้าง เพื่อให้เกิดการระดมทุนจากสังคม
ภายใน และทําให้เกิดจิตสํานึกร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น
2. ร่วมคิด ค้นหาความต้องการหรือปัญหา คือ การร่วมกันเสนอความต้องการหรือปัญหา จัดกลุ่มปัญหา
ความจําเป็นของปัญหานั้น ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อวิเคราะห์ปัญหา และโอกาสอย่างรอบด้าน
3. เสาะหาและเรียบเรียงข้อมูล คือ เมื่อรู้ว่ามีปัญหาหรือความต้องการใด และมีความรู้ต้น ทุนอะไรอยู่บ้าง
จากนั้นจึงทําการเสาะหาความรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อทําการค้นหา และ จัดเรียงความรู้ทุกอย่างให้เป็นระเบียบ
4. ร่วมทําและออกแบบการแก้ปัญหา คือ การเสนอวิธีการแก้ปัญหา ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมร่วม
สร้างความเข้าใจ สร้างวิสัยทัศน์ และแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เพื่อร่วมกันวิธีการแก้ปัญหา
5. ร่วมปฏิบัติ คือ การร่วมมือนําแผนที่วางไว้ไปฏิบัติในพื้นที่จริง โดยมีการแบ่งการจัดบทบาทหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ
6. ร่ ว มกัน สะท้อนผล คื อ การอภิปรายผลการแก้ปัญหา แลกเปลี่ ยน เสนอแนะแนวทางการพัฒ นา
และชื่นชม ให้กําลังคนที่ทํางานให้กับชุมชนเพื่อทําให้เกิดความภาคภูมิใจและมีความสุขจากการทํางาน
สรุปได้ว่า ชุมชนแห่งการเรียนรู้ หมายถึง กลุ่มคนหรือชุมชนที่ตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรู้
มีการสนับสนุนและผลักดันเพื่อก่อให้เกิดการสร้าง การถ่ายทอด และการใช้องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ชุมชน โดยยึดพื้นที่และความต้องการของชุมชนเป็นหลัก ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมให้สมาชิกในชุมชนรู้จักคิด
วิเคราะห์ด้วยเหตุผล ใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหา ส่งเสริมให้คนในชุมชนฝึกฝนทักษะต่าง ๆ และการเรียนรู้อยู่
ตลอดเวลา โดยให้มีบรรยากาศและบริบทที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของคนในชุมชนได้อย่างต่อเนื่องและหลากหลายตาม
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ศักยภาพของแต่ละคน ซึ่งเมื่อคนในชุมชนมีความรู้และทักษะแล้วจะสามารถพัฒนาชุมชนของตนเองให้มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืนได้
2. การพัฒนาชุมชน ( Community Development)
การพั ฒ นาชุ มชน คื อ การยึ ดคนเป็ น ศูน ย์ กลาง โดยเชื่ อ ว่า คนจะต้อ งมี ส่ ว นร่ ว มในการคิ ด วางแผน
การปฏิบัติ บํารุงรักษา และสามารถพึ่งตนเองได้ต้องใช้วิถีประชาธิปไตย โดยความคิดริเริ่มต้องมาจากคนในชุมชน
เป็นความต้องการของชุมชน เป็นกระบวนการของชุมชน เป็นการศึกษาภาคชีวิตแก่ประชาชน เพื่อนําไปสู่การ
พัฒนาคนสู่ชุมชน
2.1 ความหมายของการพัฒนาชุมชน
องค์การสหประชาชาติ (UN. 1955, p. 6) ให้ความหมายว่า การพัฒนาชุมชนเป็นกระบวนการรวมกําลัง
ระหว่างประชาชนในชุมชนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล เพื่อปรับปรุงสภาพทาง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของ
ชุมชนนั้น ๆ ให้เจริญยิ่งขึ้นและผสมผสานเข้าเป็นชีวิตของชาติ ทําให้ประชาชน สามารถอุทิศตนเพื่อความก้าวหน้า
ของประเทศชาติได้อย่างเต็มที่
สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2526, น. 10) อธิบายว่า การพัฒนาชุมชน คือ การเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบของ
ชุมชนจากสภาพที่เป็นอยู่ (สภาพที่ไม่พึงปรารถนาไม่ดีงาม) ไปสู่เปูาหมายที่กําหนดไว้ (สภาพที่พึงปรารถนาที่ดีงาม
หรือเจริญ) กล่าวคือเป็นการจูงใจเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น ในชุมชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพของ
ส่วนประกอบต่าง ๆ ในชุมชน จากสภาพที่ไม่พึงปรารถนาไปสู่ สภาพที่พึงปรารถนาอันเป็นเปูาหมายที่ชุมชนตั้งไว้
กล่าวโดยสรุปการพัฒนาชุมชน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงชุมชนที่มีการวางแผน (Planned Community Change)
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน (2527, น. 1) ได้ ใ ห้ ค วามหมายว่ า การพั ฒ นาชุ ม ชน คื อ การพั ฒ นาความรู้
ความสามารถของประชาชน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการช่ว ยตนเอง เพื่อนบ้าน และชุมชน ให้มีมาตรฐานความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการร่วมมือระหว่างประชาชนกับรัฐบาล เป็นวิธีการที่นําเอาบริการของรัฐบาลผนวกเข้ากับความ
ต้องการของประชาชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
สรุปได้ว่า การพัฒนาชุมชน หมายถึง กระบวนการที่ใช้ พัฒนาความรู้ของคนในชุมชนโดยการรวมกําลัง
ระหว่างคนในชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมมือกันที่มีการวางแผนเพื่อนําไปสู่เปูาหมายที่กําหนดไว้ เช่น การ
ปรับปรุงสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรือวัฒนธรรมของชุมชนนั้น เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้
มีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
2.2 ปรัชญาการพัฒนาชุมชน
ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์ (2558, น. 125) สรุปเกี่ยวกับปรัชญาของการพัฒนาชุมชนไว้ว่า ปรัชญาของการ
พัฒ นาชุมชนตั้งอยู่ บ นพื้ น ฐานของความศรัท ธาในศักยภาพหรือพลั งความสามารถของมนุษย์ คนแต่ล ะคนมี
ความสามารถในการพั ฒ นาตนเองได้ ถ้ า มี โ อกาส การพั ฒ นาชุ ม ชนจึ ง ต้ อ งพั ฒ นาบุ ค คลให้ มี ค วามคิ ด และ
ความสามารถเพิ่มขึ้น ให้ บุคคลได้รับ ความยุติธรรม มีอิส รภาพ เสรีภาพและความเสมอภาคในการดํา รงชีวิต
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ปรัชญาของการพัฒนาชุมชนนี้มีความสอดคล้องกับปรัชญาทางการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นอย่างมาก
ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงได้นําไปใช้และเผยแพร่ปรัชญาทั้งสองนี้ควบคู่กันไป จึงทํา ให้การพัฒนาชุมชนได้รับความ
นิยมอย่างกว้างขวาง
พระมหาสมศักดิ์ ธีรวโส (2561, น. 16) สรุปไว้ว่า ปรัชญาและแนวความคิดของการพัฒนานั้ นต้องตั้งอยู่
บนรากฐานอันมั่นคงแห่งความศรัทธาในตัวคนว่า เป็นทรัพยากรที่มีความหมายและสํา คัญที่สุด มนุษย์ทุกคนมี
ความสามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขนึ้ ได้ถ้ามีโอกาส การพัฒนาทั้งหลายจะปราศจากผลสําเร็จ ถ้าหากมองข้ามใน
เรื่องการพัฒนาบุคคลแต่ละคนให้มีทรรศนะที่ถูกทางและมีขีดความสามารถสูงขึน้
กรมพัฒนาชุมชน (2563, น. 25) ปรัชญาการพัฒนาชุมชน เป็นหลักความเป็นจริงแห่งชีวิตที่มีความ
เชื่อมั่นและศรัทธาในมนุษยชาติว่ามนุษย์ทุกชีวิตมีคุณค่า มีความหมาย มีศักดิ์ศรี มีศักยภาพ มีฐานะแห่งความเป็น
มนุษย์ ที่ไม่ควรได้รับการเหยียบย่ํา ดูหมิ่น และเหยียดหยามจากมนุษย์ด้วยกันเอง มีความสามารถจากการเป็น
มนุ ษย์ ที่ควรได้รั บการยอมรั บ และทํา ให้ ปรากฏเป็นจริงในทางปฏิบัติจากเพื่อนมนุษย์ด้ว ยกันเอง โดยทุกคน
สามารถพัฒนาได้ถ้าได้รับโอกาส
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ปรัชญาพัฒนาชุมชนนั้น เป็นหลักที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่เชื่อว่ามนุ ษย์ทุกคนนั้นมีศักดิ์ศรี
มีศักยภาพ มีความรับผิดชอบ มีเอกลักษณ์ และสําคัญที่สุดมนุษย์ทุกคนมีความสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้ เต็ม
ตามศักยภาพ พึ่งพาตนเอง และพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นถ้ามีโอกาสการพัฒนานั้นจะปราศจากผลสําเร็จ หากมองข้าม
ในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของแต่ละบุ คคลให้ มีทรรศนะที่ถูกทางและมีขีดความสามารถสู งขึ้น
ดังนั้ น ปรั ช ญาการพัฒ นาชุม ชน จึ งต้องยึ ดคนเป็น ศูนย์ กลางในการพัฒ นา และให้ บุคคลได้รั บความยุติ ธ รรม
มีอิสรภาพ เสรีภาพ และความเสมอภาคในการดํารงชีวิต
2.3 หลักการพัฒนาชุมชน
ในการศึกษาหลักการพัฒนาชุมชนนั้นพบว่ามีหลักการที่หลากหลาย (องค์การสหประชาชาติ , 1960 :
8-13 ; กรมการพัฒนาชุมชน 2527, น. 55 ; อัศวิน หนูจ้อย, 2559, น. 25 ; กรมการพัฒนาชุมชน, 2563, น. 4)
จึงสรุปได้ว่าหลักการพัฒนาชุมชนนั้นจะต้องยึดหลักที่สําคัญ ดังต่อไปนี้
1. การพัฒนาชุมชนต้องตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนใน
ชุมชน
2. เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ และยึดหลักการมีส่วนร่วมกับประชาชน ในการช่วยกันคิด
วางแผน แก้ไขปัญหา ด้วยตัวของประชาชนเอง โดยที่นักพัฒนานั้นเป็นผู้กระตุ้น แนะนํา และส่งเสริม
3. ยึดหลักการพึ่งพาตนเอง โดยยึดหลักการสําคัญว่า ต้องสนับสนุนให้ประชาชนพึ่งตนเองโดยการสร้าง
พลังชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชน เพราะผลการพัฒนานั้นตกอยู่ที่ประชาชนโดยตรง ประชาชนเป็นผู้รับผลของการ
พัฒนานั้น
4. ต้องเป็นโครงการอเนกประสงค์ที่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้หลายด้าน และวางแผนอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพทุกระดับ ให้เกิดความเจริญแก่ชุมชนที่สอดคล้องกับความเจริญในระดับชาติ
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5. ยึดหลักประชาธิปไตยในการทํางานพัฒนาชุมชน จะต้องเริ่มด้วยการปรึกษาหารือร่วมกัน คิดร่วมกัน
ตัดสินใจและทําร่วมกัน รวมถึงรับผิดชอบร่วมกันภายใต้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ยอมรับสตรีและเยาวชนเข้า
มามีส่วนร่วมตามวิถีทางแห่งประชาธิปไตย
6. ต้องแสวงหาผู้ นํ าท้องถิ่น สนั บ สนุนส่ งเสริมและพัฒ นาผู้ นําชุมชนในด้านต่าง ๆ ตามลั กษณะของ
กิจกรรมและความจําเป็นของแต่ละชุมชน
7. สนับสนุนให้องค์กรภาคเอกชน อาสาสมัครต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนา ร่วมกับการสนับสนุนของภาครัฐ
3. ชุมชนแห่งการเรียนรู้กับการพัฒนาชุมชน (Learning Community and Community Development)
3.1 กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับชุมชนแห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนาชุมชน
จากการศึ ก ษาข้ อ มู ล พบว่ า ชุ ม ชนที่ ใ ช้ ก ระบวนการของชุ ม ชนแห่ ง การเรี ย นรู้ สู่ ก ารพั ฒ นาชุ ม ชน
และสามารถพัฒนาชุมชนได้จริง จะเห็นได้จากกรณีศึกษาชุมชนไม้เรียง อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
กรณี ศึ ก ษาชุ ม ชนตํ า บลด่ า นเกวี ย น อํ า เภอโชคชั ย จั ง หวั ด นครราชสี ม า และกรณี ศึ ก ษาชุ ม ชนบ้ า นสามขา
จังหวัดลําปาง มีรายละเอียดดังนี้
1.1 กรณีศึกษาชุมชนไม้เรียง อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชุมชนไม้เรียง เป็นตําบลขนาดเล็กแห่งหนึ่ง ตัง้ อยู่ในอําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่ประมาณ
45 ตารางกิโลเมตร คนในชุมชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทําสวนยางพารามาตั้งแต่บรรพบุรุษ ชุมชนไม้เรียงเป็น
ชุ ม ชนที่ มี ก ารพั ฒ นาที่ เ ข้ ม แข็ ง ด้ ว ยกระบวนการเรี ย นรู้ ข องชุ ม ชนเอง สร้ า งกระบวนการเรี ย นรู้ แ ละความ
กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืน ให้สมาชิกในชุมชนร่วมกันแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยื น ทั้งนี้ ก็ มีทั้งภาครั ฐ และภาคเอกชนในการสนับสนุน ช่วยให้ กระบวนการเรียนรู้บังเกิดผล ชุมชนไม้เรียง
มีเครือข่ายการเรียนรู้มากมาย ตั้งแต่ระดับตําบล อําเภอ จังหวัด จนถึงระดับประเทศ นอกจากนี้ชุมชนไม้เรียงยัง
เป็นแหล่งศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็งให้กับชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศอีกด้วย
วารุณี ชินวินิจกุล (2549) ได้มีการศึกษาถึงกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนไม้เรียง สามารถสรุปได้ดังนี้
1) กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนไม้เรียง เกิดจากการรวมตัวของผู้นําชุมชนที่มีการใช้กระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ เพื่อที่จะศึกษาข้อมูลที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและความเห็นรวมของชุมชน
2) ชุมชนไม้เรียงใช้กระบวนการถ่ายทอดความรู้ ให้สมาชิกในชุมชนได้เรียนรู้ร่วมกัน เป็นการยกระดับ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา รวมไปถึงการตัดสินใจกําหนดแผนหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในการ
แก้ไขปัญหาของชุมชนให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยการสร้างจิตสํานึกให้ชุมชนมุ่งการแก้ไขปัญหาด้วยการ
พึ่งพาตนเองเป็นสําคัญ
3) ผู้นําชุมชนใช้กระบวนการการขับเคลื่อนที่นําพาไปสู่การสร้างชุมชนแบบองค์ร วมที่มีความหลากหลาย
และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทั้งในชุมชนและภายนอกชุมชนในลักษณะเครือข่าย มีการใช้
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กระบวนการพึ่งพาตนเองเป็นหลักในการร่วมกันพัฒนาชุมชน ใช้กระบวนการเรียนรู้ และระบบการจัดการ ซึ่งทุก
ระบบต้องประสานกันเป็นอย่างดีถึงจะเกิดผล มีการติดตามและประเมินผลเป็นระยะ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
แล้วนําผลที่ได้ไปหาข้อสรุป เพื่อนําไปพัฒนาและดําเนินการต่อไป นอกจากนี้ผู้นําชุมชนยังใช้กระบวนการสร้าง
ปัญญาเป็นเครื่องมือการพัฒนาและให้โอกาสคนโดยมีความสอดคล้องกับสภาพของชุมชน ด้วยการนําวิทยาการ
ใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ ซึ่งกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนนั้นต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งด้าน
คน ความรู้ ทรั พยากร การฟื้นฟูความสัมพันธ์ในอดีตของชุมชนให้ กลับคืนมา โดยพัฒ นาไปตามครรลองตาม
ธรรมชาติ เพื่อให้สมาชิกในชุมชนเกิดความมั่นใจในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ใช้องค์กรชุมชนและเครือข่ายเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาการเรียนรู้และการพัฒนาชุมขนในทุกด้านอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้แล้ว ชุมชนไม้เรียงยังมี ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนไม้เรียง เพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของชาวชุมชนไม้เรียง ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านเกษตรกรรมยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุข
ชุมชน ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมชุมชน และด้านกองทุนชุมชน ทั้งนี้ มีสภาผู้นําชุมชนไม้เรีย งที่มาจากตัวแทน
ของหมู่บ้าน ทั้งหญิงและชายและคนรุ่นหนุ่มสาว รุ่นผู้ใหญ่วัยกลางคนและรุ่นอาวุโส เพื่อการทําหน้าที่บริหารและ
ร่วมกันจัดทําแผนพัฒนาชุมชนขึ้น
สุจิรา วิจิตร (2550) ได้มีการศึกษาศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนไม้เรียง และสรุปได้ว่า ศูนย์ศึกษาและ
พัฒนาชุมชนไม้เรียง มีปรัชญา คือ เรียนในสิ่งที่ต้องรู้ เรียนในสิ่งที่ควรรู้ มาจากการที่ชุมชนควรจะต้องมีการเรียนรู้
เพิ่มเติมเพื่อเป็นการเตรีย มตัวให้พร้อมที่จะรับมือและดํารงอยู่ได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนั้นจุดเด่นของชุมชน
ไม้เรียง คือ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนไม้เรียงได้นําความรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนและภายนอกชุมชนมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชนในการสร้างเสริมอาชีพ จัดการความรู้ให้เกิดหลักสูตรการฝึกอบรมเกษตรกรทั่วไปในตําบล
ไม้เรียง เป็นการถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนด้วยรูปแบบของศูนย์เรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่นําไปสู่การเรียนรู้
ของสมาชิกในชุมชน
1.2 กรณีศึกษาชุมชนตําบลด่านเกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ชุมชนตําบลด่านเกวีย น อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดนครราชสีมา
ห่างจากอําเภอเมืองประมาณ 17 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 60,971 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ทางการเกษตร 48,189 ไร่
และเป็นที่อยู่อาศัย 1,782 ไร่ คนในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมและทํานา บริเวณริมฝั่งแม่น้ําในพื้นที่บาง
ช่วงที่คดเคี้ยวทําให้เกิดลําน้ําแยกออกจากลําน้ําเดิม โดยลําน้ําที่แยกออกมาจะเรียกว่า ตะกุด เมื่อถึงเวลาน้ําหลาก
ถ้าเกิดตะกอนดินเหนียวสะสมกับแร่ธาตุ กลายเป็นดินเหนียวที่มีคุณลักษณะพิเศษเมื่อนําไปเผาแล้วผิวเครื่องปั้ น
ลักษณะมันวาว เนื้อแกร่งและอุ้มน้ําได้ดี จากสภาพแวดล้อมที่ กล่าวมา จึงถือเป็นทรัพย์สินสําคัญของชุมชนบ้าน
ด่านเกวียนทําให้คนในชุมชนสามารถนําความรู้เรื่องเครื่องปั่นดินเผามาใช้ประกอบอาชีพได้ ดังนั้นชุมชนตําบลด่าน
เกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา จึงเป็นชุมชนที่ ประกอบอาชีพทําเครื่องปั้นดินเผามาอย่างยาวนาน
คนในชุมชนสามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการทําเครื่องปั้นดินเผามาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพของคนในชุมชนทําให้คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ราคาเดียวกันชุมชนก็สามารถรักษาและ
ต่อยอดความรู้ การทําเครื่องปั้นดินเผาไว้ได้ด้วยการใช้ความรู้ดังกล่าวในการประกอบอาชีพ (สุดาชา ใจน้ําดี,
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2552, น. 211-225) ศึกษาการพัฒนาไปสู่ชุมชนการเรียนรู้ของชุมชนด่ านเกรียน สามารถสรุปพัฒนาการของ
ชุมชนตามการเปลี่ยนแปลงได้เป็น 3 ระยะ คือ
พัฒนาการระยะที่1 (ก่อน พ.ศ.2470)
แต่เดิมคนในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมเช่น ทํานา ทําไร่ เลี้ยงสัตว์ ต่อมาได้มี ชาวข่า ซึ่งเป็นคน
นอกชุมชนได้เข้ามาในชุมชน เพื่อสร้างโบสถ์และได้นําความรู้เรื่องการทําเครื่องปั้นดินเผามาทําภาชนะใช้สอยใน
ชีวิตประจําวันเมื่อคนในชุมชนเห็นชาวข่าทําเครื่องปั้นดินเผาเองได้โดยไม่ต้องหาซื้อแลกเปลี่ยน จึงเกิดความสนใจ
และเรียนรู้การทําเครื่องปั้นดินเผาจากชาวข่าเพื่อใช้ในการดํารงชีวิตประจําวัน และมี การถ่ายทอดความรู้ภายใน
ครัวเรือนโดยผ่านการทํางานภายในสถานที่ที่ใช้ทําเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งเป็นการถ่ายทอดจากปฏิบัติการงานจริงจาก
รุ่นสู่รุ่นทําให้มีการทําเครื่องปั้นดินเผาต่อเนื่องมาอย่างไม่ขาดตอน
พัฒนาการระยะที่ 2 (พ.ศ.2470-2530)
ในช่วงนี้เป็นการพัฒนาจากชุมชนเดิมสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยผ่านกระบวนการถ่ายทอดความรู้ของ
ชุมชน การเปลี่ยนแปลงเริ่มขึ้นเมื่อมีพ่อค้าคนจีนเข้ามาตั้งร้านค้าในชุมชน มีการรับซื้อและแลกเปลี่ยนขึ้นบ้านดิน
เผาของชาวบ้านกับสินค้าอื่น ๆ ทําให้แต่เดิมที่ผลิตเพื่อยังชีพ กลายเป็นการผลิตเพื่อเข้าสู่ระบบตลาดเพื่อการซื้อ
ขายและแลกเปลี่ยน โดยอาศัยความรู้ที่สืบทอดกันมาในครอบครัว ต่อมาเมื่ออาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค
นครราชสี มาได้เข้ามาในชุมชน ทําให้ เกิดการเรียนรู้ในด้านการออกแบบและการผลิ ตเครื่องปั้นดินเผาโดยที่
ชาวบ้านมีความรู้เรื่องการปั้นการเผา ส่วนอาจารย์และนักศึกษามีความรู้ด้านการออกแบบทําให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่
สวยงามและมีมูลค่าสูงกว่าเครื่องปั้นดินเผารูปแบบเดิม ซึ่งสังเกตได้ว่ามีจุดเปลี่ยนคือมีการดึงความรู้จากภายนอก
เข้ามาใช้เดี๋ยวเกิดการผสมผสานทั้งความรู้เดิมและความรู้ใหม่โดยมีการถ่ายทอดกันภายในชุมชนโดยไม่มีการ
หวงแหน
ต่อมาเมื่อมีการตัดถนนทําให้การคมนาคมสะดวกสบายและมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมสินค้าทําให้เกิด
ความต้องการเครื่องปั้นดินเผามากขึ้น หลายครอบครัวจึงเปลี่ยนการทําเครื่องปั้นดินเผาจากอาชีพเสริมมาเป็น
อาชีพหลัก และมีการคิดค้นเทคนิควิธีใหม่ ๆ ในการปั้นการเผาเพื่อลดความเสียหายและให้ได้รูปแบบที่สวยงาม
โดยมีทั้งสินค้าจะเป็นของระลึกตกแต่งบ้านมากกว่าจะเป็นภาชนะใช้สอยในครัวเรือนแบบเดิม
พัฒนาการระยะที่ 3 (พ.ศ.2530-ปัจจุบัน)
เป็นช่วงที่เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนได้เข้าสู่ระบบผลิตแบบอุตสาหกรรมตามกระแสทุนนิยมอย่างเห็น
ได้ชัด เช่น การผลิต การขายในตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ การผลิตที่ตอบสนองความต้องการตามสมัย
นิยม และ การผลิตตามใบสั่ง เป็นต้น ทําให้คนในชุมชนมีการเรียนรู้และปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงเพื่อ
การผลิตสินค้ารูปแบบใหม่ใหม่ที่สอดคล้องต่อความต้องการ มีการแสวงหาความรู้จากภายนอกโดยการส่งบุตร
หลานไปเรียนทั้งในและต่างประเทศเพื่อนําความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ การปั้น การบริหารธุรกิจ เพื่อนํามาใช้ใน
ธุรกิจเครื่องปั้นดินเผาของครอบครัวขณะเดียวกัน โรงเรียนก็มีส่วนร่วมในการถ่ายทอดความรู้ของชุมชนด้วยการ
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เชิญครูภูมิปัญญาของชุมชนมาถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับการทําเครื่องปั้นดินเผาให้กับนักเรียน ทําให้นักเรียน
ซึ่งเป็นคนรุ่นหลังตระหนักถึงความสําคัญของเครื่องปั้ นดินเผาและมีความภาคภูมิใจกับเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
อย่างไรก็ดีการผลิตแบบอุตสาหกรรมทําให้ทรัพยากรดินและไม้ จากที่หาได้ทั่วไปนั้นลดลงมาก จึงเกิดอาชีพขาย
ดินและไม้ฟืนสําหรับเครื่องปั้นดินเผารวมไปถึงการเกิดอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเครื่องปั้นดินเผา เช่น คนตกแต่ง
งานปั้น คนนําเครื่องปั้นเข้าเตา ช่างเผาเครื่องปั้นช่างทําสีเจ้าของโรงงาน หรือเจ้าของร้าน เป็นต้น ทําให้ในปัจจุบัน
ธุรกิจเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนจึงเป็นแหล่งรายได้หลักของคนในชุมชนและเป็นเอกลักษณ์ที่สําคัญ
เมื่อสังเกตจากประสบการณ์ของการพัฒนาของชุมชนด่านเกวียนจะเห็นได้ว่า การพัฒนาชุมชนไปสู่ชุมชน
แห่งการเรียนรู้นั้น ไม่ได้เริ่มที่ตัวบุคคลหรือประชาชนแต่ต้องเริ่มจากการหาจุดสนใจร่วมกันของคนในชุมชน ซึ่งจุด
สนใจนั้นจะต้องมีผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรมต่อชุมชนและสมาชิกในชุมชน ซึ่งผลกระทบเหล่านี้จะทําให้คนหัน มา
ให้ควาสนใจกับสิ่งนั้น ๆ เช่น ในกรณีของชุมชนด่านเกวียน คือความรู้ ในเรื่องเครื่องปั้นดินเผาที่เป็น มรดกหรือ
วัฒนธรรมที่ทําให้ประชาชนในชุมชนด่านเกวียนสามารถใช้ทํามาหากินได้ ทําให้คนในชุมชนมีอาชีพ มีอยู่มีกิน
รวมทั้งสามารถนํามาไว้ใช้สอยตามความพอใจ ดังนั้นคนทุกคนในชุมชนจึงหันมาสนใจที่จะเรียนรู้และสร้างความ
เชี่ยวชาญให้กับตนเอง เพราะฉะนั้นในการกําหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ จึงจําเป็นต้องวิเคราะห์
หาความรู้หรือจุดแข็งเป็นอื่นที่คนในชุมชนมีความสนใจร่วมกันและได้ประโยชน์จากความรู้หรือจุดแข็ง
1.3 กรณีศึกษาชุมชนบ้านสามขา จ.ลาปาง
นายบุญเรือน เฒ่าคํา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 บ้านสามขา เป็นกลุ่มนักคิดที่ไม่ได้มีตําแหน่งทางการ แต่เป็นนัก
ก่อการที่ช่วยกันพลิกบ้านสามขา จากหมู่บ้านที่เผชิญเรื่องหนี้สินและการขาดแคลนน้ํามาสู่การทําแผนแม่บทของ
ชุ ม ชน ที่ บู ร ณาการงานต่ า ง ๆ ที่ ช่ ว ยพั ฒ นาบ้ า นสามขามาสู่ ก ารเป็ น ชุ ม ชนต้ น แบบ นั ก คิ ด เหล่ า นี้ ได้ แ ก่
คุณพ่อหนาน ทองสุข วงศ์ษากัน อดีตเจ้าอาวาสวัดสามขา ผู้เชี่ยวชาญภาษาล้านนา หนานชาญ อุทธิยะ นักวิจัย
ชาวบ้าน ผู้นําในการแก้ปัญหาหนี้สินชาวบ้านโดยใช้กระบวนการวิจัย และต่อมาได้เป็นแกนนําในการจัดตั้งสถาบัน
แสนผญา โดย ร.ต.ชัย วงศ์ตระกูล และครูศรีนวล วงศ์ตระกูล ผู้เป็นอดีตครูโรงเรียนบ้านสามขา ที่มีบทบาททุก
กระบวนการพัฒนาบ้านสามขา โดยเฉพาะครูศรีนวลที่วางรากฐาน “หลักสูตรห้วยสามขา” เพื่อสร้างเยาวชนบ้าน
สามขา
ชุมชนบ้านสามขา จ.ลําปาง มีการนํากระบวนของชุมชนแห่งการเรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน ดังนี้
1) การรวมกลุ่ มของชุมชนในการประชุม เพื่อการแก้ปัญหานําโดยผู้ นําชุมชน นายบุญเรือน เฒ่ าคํา
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 บ้านสามขา เป็นกลุ่มนักคิดของบ้านสามขาที่ไม่ได้มีตําแหน่งทางการ แต่เป็นนักก่อการที่ช่วยพลิก
บ้านสามขา ให้เกิดการแก้ปัญหาและพัฒนา
2) ประชุมร่วมกันของชุมชน จัดกลุ่มปัญหา จัดลําดับความจําเป็นของปัญหา โดยปัญหาหลักของชุมชน
บ้านสามขา คือปัญหาหนี้สินและปัญหาการขาดแคลนน้ํา
3) ผู้นําและคนในชุมชนร่วมกันคิดวิธีการแก้ไขปัญหา เริ่มจากการแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยมีโจทย์ว่า “เรา
จะลดหนี้สินกันอย่างไร” ทั้งนี้มีหน่วยงานได้เข้ามาช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ภายใต้การสนับสนุนจาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝุายวิจัยเพื่อท้องถิ่น เพื่อให้คนในชุมชนได้ลุกขึ้นมาค้นหาคําตอบนั้น
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ด้วยตนเอง หลังลองผิดลองถูกมาระยะหนึ่ง ชุมชนบ้านสามขาจึงได้รูปแบบการแก้ไขปัญหา คือ 3.1) การแก้ปัญหา
หนี้สินระดับครัวเรือน คือ การทําบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อรู้จักตนเองและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิต
อย่างรู้เท่าทัน และ 3.2) การแก้ปัญหาหนี้สินระดับชุมชน คือ การหาแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้โดยการไถ่ถอน
หนี้สิน
4) เมื่อนําไปสู่การปฏิบัติ การทําบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน สามารถปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต การใช้จ่าย
ทําให้คนในชุมชนสามารถวิเคราะห์ตัวเองผ่านบัญชีรายรับ -รายจ่าย ส่งผลที่เป็นรูปธรรมทั้งในระดับบุคคลและ
ครั ว เรื อ น ชาวบ้ า นจํ านวนไม่ น้ อ ยสามารถปรับ เปลี่ ยนพฤติ ก รรมไปในทางที่ดี ขึ้น และเมื่ อคนในชุ มชนเริ่ ม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายแล้ว ก็นําไปสู่การพัฒนากลุ่มออมทรัพย์ของชุมชน ซึ่งได้มีการปรับแก้ระเบียบการ
ใหม่ จนสามารถช่วยไถ่ถอนหนี้ให้กับสมาชิกบางส่วนที่เป็นลูกหนี้ของแหล่งทุนภายนอกได้
5) เมื่อได้จัดการกับปัญหาหนี้สินแล้ว มีการสรุปผลและร่วมกันพัฒนาชุมชนต่อไป โดยชุมชนได้มีการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ํา เริ่มจากการศึกษาปุาและแหล่งน้ํา และร่วมกันฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชนได้
ร่วมกันสร้างฝายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ทําให้ชุมชนเกิดความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งของทรัพยากรน้ํา
และปุาไม้ ซึ่งเมื่อมีน้ําก็นําไปสู่การทําการเกษตร และนําผลผลิตทางการเกษตรไปบริโภคเองในครัวเรือน นําสู่การ
จําหน่าย เสริมสร้างรายได้แก่ครัวเรือนและชุมชน เป็นพื้นฐานที่ทําให้ชาวบ้านพึ่งพาตนเอง
จากการใช้กระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้นั้น ชุมชนบ้านสามขา ช่วยกันแก้ไขปัญหาและเรียนรู้
ด้วยตนเองในการพัฒนาชุมชน โดยมีหน่วยงานและภาครัฐให้การสนับสนุน ชุมชนจะเริ่มจากการให้รู้จักตนเอง
ศึกษาประวัติรากเหง้าของชุมชน ช่วยกันหาจุดเด่นที่ควรพัฒนาและอนุรักษ์ต่อ และหาจุดด้อยในการพัฒนาให้ดี
ขึ้น โดยเน้นการสร้างความตระหนักรู้แ ละปลูกฝังให้กับเยาวชน เพื่อช่วยในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
ต่อไป
ชุมชนแห่งการเรียนรู้กับการพัฒนาชุมชน
การนําชุมชนแห่งการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาชุมชน ช่วยให้ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
ได้ ด้วยกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ให้สมาชิกในชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรู้ มีการสนับสนุน
และผลักดันเพื่อก่อให้เกิดการสร้าง การถ่ายทอดความรู้ และการใช้องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน โดย
ร่วมมือกันระหว่างสมาชิกในชุมชน มีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้ มีการ
ถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างสมาชิกในชุมชน ซึ่งจัดเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในการก่อให้เกิด
กระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดยกระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ จะเริ่มจากการให้ชุมชนรู้จัก
ตนเอง รู้ความเป็นรากเง้าของตนเอง ศึกษาประวัติศาสตร์ของชุมชนตนเอง แล้วหาจุดเด่นและจุดด้อยที่ควรนํามา
พัฒนา ต่อยอด หรือการอนุรักษ์เพื่อการสืบสานต่อ มุ่งการสร้างความตระหนักและปลูกฝังให้สมาชิกในชุมชนเห็น
ความสําคัญของชุมชน ส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนเกิดความมั่นใจในการแก้ปัญหาด้วยตนเอง ใช้องค์กรชุมชนและ
เครือข่ายเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกในชุมชนจะช่วยสร้างความเข้มแข็งอันเป็น
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พลังของชุมชนในการขับเคลื่อนชุมชนได้ นําไปสู่ชุมชนที่มีความเข้มแข็งที่เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ได้ จะเห็นได้
จากกรณีศึกษาชุมชนไม้เรี ย ง อํ าเภอฉวาง จังหวั ดนครศรีธ รรมราช หรือกรณีศึก ษาชุม ชนตําบลด่านเกวีย น
อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา และ กรณีศึกษาชุมชนบ้านสามขา จ.ลําปาง มีการนํากระบวนการของชุมชน
แห่งการเรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนาชุมชน ดังนี้
1) ชุมชนไม้เรียง อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นชุมชนที่มีจุดเด่นคือ ศูนย์ศึกษาและพัฒนา
ชุมชนไม้เรียง เพื่อใช้เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชาวชุมชนไม้เรียงในด้านต่าง ๆ เป็นการถ่ายทอดความรู้
ให้กับชุมชนด้วยรูปแบบของศูนย์เรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ที่นําไปสู่การเรียนรู้ของสมาชิกในชุมชน มีการ
พัฒนาที่เข้มแข็งด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนเอง สร้างความกระตือรือร้นและความตระหนักที่จะ
เรียนรู้ของสมาชิกในชุมชน โดยจัดบริบทหรือบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของสมาชิก ส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชน
ร่วมกันแก้ไข้ปัญหาและการพัฒนาชุมชนด้วยการคิดวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและการวางแผนอย่า งมีเหตุผล
มีก ารใช้ กระบวนการพึ่ งพาตนเองเป็ น หลั กในการพัฒ นา มี ผู้ นํ าที่ ส ามารถนํ าพาชุ มชนไปสู่ เปู าหมายได้ด้ ว ย
กระบวนการสร้ า งปั ญ ญาเป็ น เครื่ อ งมื อ การพั ฒ นา ซึ่ ง ต้ อ งมี ค วามสอดคล้ อ งบริ บ ทและสภาพของชุ ม ชน
การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันทั้ งในและนอกชุมชนในลักษณะเครือข่าย นําพาชุมชนไปสู่การ
พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เข้มแข็งและยั่งยืนได้
2) ชุมชนตําบลด่านเกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา การพัฒนาชุมชนโดยใช้กระบวนการของ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้นั้นไม่ได้เริ่มที่ตัวบุคคลหรือประชาชนแต่ต้องเริ่มจากการหาจุดสนใจร่วมกันของคนในชุมชน
ซึ่งจุดสนใจนั้นจะต้องมีผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรมต่อชุมชนและสมาชิกในชุมชน ซึ่งผลกระทบเหล่านี้จะทําให้คน
หันมาอย่ารู้หรือมาให้ความสนใจกับสิ่งนั้น ๆ เช่น ในกรณีของชุมชนด่านเกวียน คือความรู้ ในเรื่องเครื่องปั้นดินเผา
ที่ทําให้ ประชาชนในชุมชนด่านเกวีย นสามารถใช้ทํามาหากินได้ ทําให้ คนในชุมชนมีอาชีพ มีอยู่มีกิน รวมทั้ง
สามารถนํามาไว้ใช้สอยตามความพอใจ ดังนั้นคนทุกคนในชุมชนจึงหันมาสนใจที่จะเรียนรู้ เพราะฉะนั้นในการ
กําหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ จึงจําเป็นต้องวิเคราะห์หาความรู้หรือจุดแข็งเป็นอื่นที่คนในชุมชน
มีความสนใจร่วมกันและได้ประโยชน์จากความรู้หรือชุดแข็งนั้น
3) ชุมชนบ้านสามขา จังหวัดลําปาง มีการใช้กระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ มาใช้ในการแก้ปัญหา
ของชุมชนได้สําเร็จเพราะ ผู้นําชุมชน หรือกลุ่มแกนนําในการพัฒนาชุมชนมีความเป็นผู้นําที่ดี และการให้ความ
ร่วมมือของคนในชุมชนที่มีต่อการพัฒนาชุมชนอย่างเต็มที่ จนกลายเป็นชุมชนต้นแบบที่ประสบความสําเร็จใน
ปัจจุบัน โดยเฉพาะชุมชนประสบความสําเร็จในการจัดการกับปัญหาในชุมชน โดยการนํากระบวนการของชุมชน
แห่งการเรียนรู้ มาใช้ในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ปัญหาขาดแคลนน้ําในชุมชนให้ดีขึ้น และสร้างความตระหนักรู้และ
ปลูกฝังให้เยาวชนช่วยกันพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และยั่งยืนต่อไป ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จใน
การจัดการกับปัญหาในชุมชนบ้านสามขา

109

JOURNAL OF LOCAL MANAGEMENT AND DEVELOPMENT PIBULSONGKRAM RAJABHAT UNIVERSITY
Vol. 1 No. 2 (July – December 2021)

บทสรุป
ชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่สามารถนําไปใช้พัฒนาชุมชนได้อย่างแท้จริง เนื่องจากเป็นสิ่งที่ กลุ่ม
คนหรือชุมชนที่ตระหนักถึงความสําคัญของการเรียนรู้ มี การสนับสนุนและผลักดันเพื่อก่อให้เกิดการสร้าง การ
ถ่ายทอดและการใช้องค์ ความรู้ ให้ เ กิดประโยชน์สู งสุ ดต่อชุม ชน โดยมีอ งค์ประกอบที่สํ าคัญในการทําให้ เกิ ด
กระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ เมื่อนําองค์ประกอบต่างๆ ของชุมชนแห่งการเรียนรู้มาใช้กระบวนการมีส่วน
ร่วม ทําให้สมาชิกในชุมชนรู้จักคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผล ใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหา ส่งเสริมให้คนในชุมชนฝึกฝน
ทักษะต่าง ๆ และการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา โดยจัดให้มีบรรยากาศและบริบทที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของคนในชุมชนได้
อย่างต่อเนื่องและหลากหลายตามศักยภาพของแต่ละคน โดยกระบวนการเหล่านี้เองคือ การพัฒนาชุมชน เพราะ
เป็นกระบวนการที่ใช้พัฒนาความรู้ของคนในชุมชน โดยการรวมกําลังระหว่างคนในชุมชนและหน่วยงาน ต่าง ๆ
ร่วมมือกัน มีการวางแผนเพื่อนําไปสู่เปูาหมายที่กําหนดไว้ เช่น การปรั บปรุงสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม หรือ
วัฒนธรรมของชุมชนนั้น เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีมาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งเมื่อ
คนในชุมชนนํากระบวนการของชุมชนแห่งการเรียนรู้ไปใช้นั้น ทําให้มีความรู้และทักษะแล้วจะสามารถพัฒนา
ชุมชนของตนเองให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน จะเห็นได้จากกรณีศึกษาที่กล่าวไปข้างต้น การที่จะพัฒนาชุมชน
เพื่อให้มกี ารเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานแบบเดิม ๆ ได้นั้น ทําได้โดยนําแนวคิดการบูรณาการชุมชนแห่งการเรียนรู้
กับการพัฒนาชุมชนมาปรับใช้ โดยมองในภาพของความสัมพันธ์ของงานอย่างเป็นระบบ และทําให้งานด้านการ
พัฒนามีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมได้ในการบริหารราชการของภาครัฐเช่นกัน
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