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บทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งน้ี	 มีวัตถุประสงค์	 1)	 เพ่ือศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสัมมาชีพตามหลักพุทธธรรม	 

2)	 เพื่อศึกษารูปแบบและกระบวนการเสริมสร้างหลักสัมมาชีพของชุมชน	 3)	 เพ่ือวิเคราะห์รูปแบบและ

กระบวนการเสรมิสร้างหลกัสมัมาชพีของชมุชนผูป้ระกอบการค้าขายประค�าในจงัหวดัสรุนิทร์	การประกอบ

อาชพีของประชาชน	โดยเฉพาะภาคการเกษตรมภีาวะความเสีย่งทีเ่กดิจากการประกอบอาชพีแบบด้ังเดิม	

เช่น	 ปลูกพืชอย่างเดียวกันทุกหมู่บ้าน	 ทุกต�าบล	 ราคาผลผลิตตกต�่า	 การไม่มีอาชีพหรือรายได้เสริม	 

หลังฤดูการผลิตและยังมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพมีน้อย	 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้ความส�าคัญ 

ต่อการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้แก่คนในชุมชนท้องถ่ิน	 จึงเป็นการพัฒนาที่เน้นกระบวนการมากกว่า 

รูปแบบและต้องการความต่อเนื่องในการปฏิบัติ	 รวมทั้งให้ความส�าคัญต่อการพัฒนาที่เริ่มจากฐาน

ทรพัยากรในท้องถ่ินสมัมาชพีชุมชน	หมายถึง	ชุมชนโดยประชาชนมกีารประกอบอาชพีโดยชอบ	ซึง่มีรายได้ 

มากกว่ารายจ่าย	และน�ารายได้ไปออมเพิ่มขึ้น	ลดการเบียดเบียนตนเอง	ผู้อื่น	และสิ่งแวดล้อม	ทั้งนี้การ

ด�ารงชีวิตของประชาชนในชุมชนต้องสอดคล้องกับวิถีของชุมชน	 เพื่อความมุ่งหมายในการสร้างระบบ

เศรษฐกิจฐานรากในชุมชน

 ผลการวิจัยพบว่า	 สัมมาชีพชุมชน	 คือ	 การประกอบอาชีพท่ีอยู่ภายใต้กรอบของอริยมรรคท่ีมี

สมัมาทฐิิคอื	ความเหน็ถกูต้องเป็นตวัน�าทาง	หลักสัมมาชพี	หมายถงึ	การไม่เบยีดเบียนตัวเอง	ไม่เบยีดเบยีน

คนอื่นและไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม	ให้ความเป็นธรรมต่อสังคม	มีรายได้มากกว่ารายจ่าย	เป็นต้น
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การเสริมสร้างสัมมาชีพชุมชน	 เพื่อการสร้างรูปแบบสินค้าที่เป็นอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์เป็นของตนเอง

และเป็นแบรนใหม่ไม่ซ�้ากับแบรนของคนอื่น	 เช่น	 ประค�าหรือประเกือม	 หมายถึง	 เม็ดเงินหรือเม็ดทอง	

ชนิดกลมที่น�ามาร้อยเป็นเครื่องประดับ	 เป็นได้ท้ังสร้อยคอ	 สร้อยข้อมือ	 ก�าไล	 เข็มขัด	 ต่างหู	 และอื่นๆ	 

ถ้าท�าด้วยเงิน	 เรียกว่า	 ประค�าเงิน	 ถ้าท�าด้วยทอง	 เรียกว่า	 ประค�าทอง	 ลักษณะพิเศษของประค�าหรือ 

ประเกือมสุรินทร์นั้น	จะเน้นศิลปะลวดลายต่างๆ	มากมาย	มีฝีมือประณีตลวดลายเป็นที่แปลกตาประค�า

ที่พบส่วนใหญ่จะเป็นสีด�า	 เพราะหลังจากท�าเสร็จเรียบร้อยแล้วช่างจะต้องเอาไปลมด�าเพ่ือให้ลายท่ีแกะ

นัน้เด่นชดัขึน้ความสวยงามของประค�าสรุนิทร์	จะอยูท่ีล่ายแกะด้านนอกกบัความแวววาวของเนือ้โลหะเงนิ 

หมู่บ้านที่ท�าประค�า	 คือ	 บ้านโชค	 บ้านเขวาสินรินทร์	 และบ้านสดอ	 ต�าบลเขวาสินรินทร์	 อ�าเภอ 

เขวาสนิรนิทร์	เป็นหมูบ้่านทีส่บืสานศลิปหัตถกรรมเครือ่งประดับประเภทประค�าหรอืประเกอืม	ทีส่บืสกุล

มากว่า	500	ปีแล้ว	ปัจจบัุนแทบทกุหมูบ้่านในต�าบลเขวาสนิรนิทร์	มรีายได้หลกัจากการผลติและจ�าหน่าย

ประค�า

	 ในปัจจุบันการใช้เครื่องประดับของสตรีชาวสุรินทร์เป็นส่วนใหญ่	 สุภาพบุรุษจะใช้เป็นส่วนน้อย	

การแต่งกายของสตรีชาวสุรินทร์นั้น	 จะใช้ผ้าไหมและจะใส่เคร่ืองประดับเงินประเกือม	 จนมีค�าขวัญว่า	 

“นุ่งผ้าไหม	 ใส่ประเกือม”	 ในปัจจุบันการแต่งกายไปในงานพิธีต่างๆ	 ของชาวสุรินทร์จะนิยมนุ่งผ้าไหม 

ใส่เครื่องประดับเงิน	เช่น	งานบวชนาค	งานแต่งงานประเพณีอื่นๆ

ค�าส�าคัญ:	เสริมสร้าง;	สัมมาชีพ;	ประกอบการ;	ประค�า

Abstract

	 The	objectives	of	this	research	are:	1)	to	study	the	concept	of	life	according	to	

Buddhist	principles,	2)	to	study	the	pattern	and	process	of	enhancing	the	life	principles	

of	the	merchant	community	in	Surin	province,	3)	to	analyze	the	pattern	and	process	of	

enhancing	the	life	principles	of	the	merchant	community	in	Surin	province.	The	careers	

of	the	people	especially	in	the	agricultural	sectors	became	the	risks	that	were	caused	

from	 by	 the	 traditional	 careers,	 such	 as	 the	 same	 crops	 in	 every	 village	 and	 every	 

sub-district,	the	recession	of	the	products’	prices,	no	jobs	or	incomes	after	the	production 

season,	and	a	small	group	gathering	of	careers.	The	development	of	community	economy 

put	the	emphasis	on	creating	the	learning	processes	for	people	in	the	local	community.	

It	became	the	development	process	rather	than	the	model	and	it	was	necessary	to	keep	

practicing.	It	also	focused	on	the	development	based	on	the	local	resources.	The	community’s	
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right	 livelihood	 referred	to	 the	community	where	people	were	engaged	 in	 their	 right	 

living	to	gain	more	incomes	than	expenditures,	to	increase	income	savings,	and	to	reduce	

harmfulness	to	oneself,	others,	and	environments.	Owing	to	the	living	of	the	people	in	

the	community,	 it	needed	to	be	consistent	with	the	ways	of	 the	community	 for	 the	

purpose	of	creating	the	system	of	foundation	economy	in	the	community.

 The findings of this research revealed that: the	community’s	right	livelihood	

was	 the	 living	 under	 the	 scopes	 of	 Ariyamagga	 or	 the	 noble	 paths,	 consisting	 of	 

Sammadithi	or	the	right	views	to	guide	the	livelihood.	The	principles	of	the	right	livelihood 

referred	 to	 being	 harmlessness	 to	 oneself,	 others,	 and	 environments,	 upholding	 the	

justice	to	the	society,	getting	incomes	rather	than	expenditures,	and	so	on.	Enhancing	

the	community’s	right	livelihood	referred	to	the	creation	of	the	product	models	that	

have	its	own	identity	or	unique	and	new	brands	as	follows:	Beads	or	Prakuam	referred	

to	the	silver	or	gold	beads	with	round	types	weaved	together	into	ornaments,	such	as	

necklaces,	bracelets,	belts,	earrings	and	so	on.	If	made	with	silver,	they	were	called	silver	

beads.	If	done	with	gold,	they	were	called	gold	beads.	There	were	special	features	of	

Surin’s	beads	with	emphasis	on	the	arts	of	many	different	designs,	and	the	beads	were	

mostly	found	in	black	because	after	designing	the	beads,	the	craftsmen	blackened	them	

in	order	to	make	the	patterns	more	prominent.	The	beauty	of	Surin’s	beads	was	on	the	

outside	patterns	and	the	glitter	of	silver	metal.	The	villages	making	the	beads	consisted	

of	Ban	Chok,	Ban	Khwaosinrin,	and	Ban	Sador,	Khwaosinrin	sub-district,	Khwaosinrin	district,	

which	had	been	the	villages	of	arts	and	crafts,	jewelry	or	beads	more	than	500	years	ago,	

and	almost	every	village	in	Khwaosinrin	district	mainly	gained	incomes	from	the	production 

and	distribution	of	beads.

	 Currently,	Surin’s	women	wear	jewelry	more	than	Surin’s	men	do.	The	dresses	

of	Surin’s	women	are	silk	and	silver	bead	jewelry.	The	slogan	also	says,	“Wear	silk	dress	

and	wear	beads”.	At	present,	the	dresses	of	Surin’s	people	in	the	ceremonies	are	silk,	

silver	jewelry,	such	as	the	ordination	ceremony,	wedding,	and	other	traditions.

Keywords: Enhancing;	Right	Livelihood;	Trading;	Beads	
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1.  บทน�า
		 ปัจจุบันสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ

ประกอบอาชีพของประชาชน	 โดยเฉพาะภาค

การเกษตรมีภาวะความเสี่ยง ท่ี เกิดจากการ

ประกอบอาชีพแบบดั้งเดิม	 เช่น	 ปลูกพืชอย่าง

เดียวกันทุกหมู่บ้าน	 ทุกต�าบล	 ราคาผลผลิตตกต�่า	

การไม่มีอาชีพหรือรายได้เสริม	 หลังฤดูการผลิต 

และยังมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชีพมีน้อย	(The	

Office	of	the	National	Economic	and	Social	

Development	 Board,	 2007)	 ส่วนกลุ่มอาชีพ 

ที่มีอยู่ไม่ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานของรัฐ	

และไม่ได้ส่งเสริมพัฒนาอย่างเพียงพอ	 ส่งผลให้

ประชาชนต้องไปหางานท�าในเมืองใหญ่ๆ	 และมี

ส ่วนราชการที่ มีสถานที่หรือศูนย ์ฝ ึกอบรม 

ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์ฝึกอาชีพ/แหล่ง

เรียนรู้การประกอบอาชีพได้	 แต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์

เท่าที่ควร	 ประกอบกับมีปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพ 

ที่เชี่ยวชาญและประสบผลส�าเร็จในการประกอบ

อาชีพด้านต่างๆ	อยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน	แต่มีน้อยที่

สามารถถ่ายทอดการงานให้คนในชุมชนน�าไปท�า

ตามให้ส�าเรจ็ได้	(The	Department	of	Community 

Development,	2017)

	 การด�าเนินโครงการต่างๆ	 ในปี	 2560	 

จึงมุ ่งเน้นที่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก	 คือ	

“รายได้”	ทีต้่องท�าให้ชมุชนมรีายได้เพิม่ขึน้โดยการ

สร้างอาชีพขึ้นมา	 จึงเป็นที่มาของ	 “สัมมาชีพ

ชมุชน”	ซึง่ก�าหนดแผนการสร้างสมัมาชพีชมุชนบน

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันมีเป้าหมาย	

คือ	 ประชาชนได้รับการพัฒนาอาชีพและมีรายได	้

หมู่บ้าน	 รวมของหมู่บ้านในประเทศไทยโดยให้ 

ชาวบ้านสอนชาวบ้านในสิง่ทีเ่ขาอยากท�าได้	ท�าเป็น	

สามารถเป็นอาชีพเลี้ยงตนเองได้	ฝึกปฏิบัติจริงให้

สามารถน�าไปเป็นอาชีพได้เพราะทุกพ้ืนที่จะมีคน

เก่งในแต่ละอาชีพอยู่แล้ว	เช่น	ท�านาได้ผลผลิตสูง	

ท�าสวนเก่งหรือเป็นช่างแกะสลัก	 และการแปรรูป

ผลิตภณัฑ์อืน่ๆ	ซ่ึงจะคดัเลอืกและจัดเวทฝึีกทกัษะ

การสอนการน�าเสนอให้กบัคนเก่งเหล่านี	้ยกให้เป็น	

“วิทยากรสัมมาชีพชุมชน”	 หลังจากนั้นกลับไป

สร้างทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู ่บ้าน

หมู่บ้านละ4	คน	แล้วเปิดรับลูกศิษย์ที่สนใจอยาก

ฝึกอาชพีในแต่ละประเภทอาชีพหมูบ้่านละ	20	คน	

คนหรือครัวเรือน	 เมื่อผ่านการฝึกปฏิบัติแล้วข้ัน 

พ้ืนฐานที่ สุดก็จะสามารถสร้างอาชีพบนฐาน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสร้างรายได้เล้ียง

ตนเองและครอบครัวได้	 ขณะที่ส่วนหนึ่งมีความ

ก้าวหน้าก็จะมีแหล่งทุนสนับสนุนต่อยอดอาชีพ

สร้างผลผลิต	 สร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเข้าสู ่ระบบ	

OTOP	เพื่อขยายตลาดในวงกว้างต่อไป	

	 เพราะฉะนั้นจึงก�าหนดกิจกรรมสร้าง

สมัมาชพีชมุชนตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง	

ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงาน

ของรัฐ	 โดยใช้พื้นที่เป้าหมายในความรับผิดชอบ

ของยทุธศาสตร์ที	่1	การส่งเสริมการขบัเคลือ่นการ

พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาค

การเกษตรและชนบท	(Kaewdeep	and	Kaewthep, 

1987)

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1.	 เพ่ือศึกษาแนวคิดเก่ียวกับสัมมาชีพ

ตามหลักพุทธธรรม
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	 2.	 เพื่อศึกษารูปแบบและกระบวนการ

เสริมสร้างหลักสัมมาชีพของชุมชนผู้ประกอบการ

ค้าขายประค�าในจังหวัดสุรินทร์

	 3.	 เพื่อวิเคราะห์รูปแบบและกระบวน	

การเสริมสร้างหลักสัมมาชีพของชุมชนผู้ประกอบ

การค้าขายประค�าในจังหวัดสุรินทร์	

3.  วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยเรื่องการเสริมสร้างสัมมาชีพของ

ผูป้ระกอบการค้าขายประค�าในจงัหวดัสรุนิทร์	โดย

มีวิธีด�าเนินการวิจัยตามล�าดับดังนี้

	 1.	 รูปแบบการวิจัย	 การวิจัยนี้เป็นรูป

แบบการวจิยัเชงิคณุภาพ	(Qualitative	Research)

	 2.	 ศึกษาเอกสาร	 โดยผู้วิจัยได้รวบรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท�าเครื่องเงิน	 กลุ่มงานท�า

เครือ่งประดบั	ร้านค้าขายเครือ่งประดบั	เช่น	เมด็เงนิ	

หรือเม็ดทองและเอกสารที่เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

เศรษฐกจิชมุชนหรอืเศรษฐกจิพอเพยีง	หรอืเกษตร

แบบพอเพียง	เป็นต้น

	 3.	 ผู้ให้ข้อมูล	 ผู้วิจัยได้ก�าหนดกลุ่มผู้ให้

ข้อมูล	 คือ	 1)	 กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องประดับ	

จ�านวน	5	คน	2)	กลุ่ม	ร้านค้าขายผลิตภัณฑ์เครื่อง

ประดับ	จ�านวน	5	คน	3)	กลุม่ผูน้�าชมุชน	จ�านวน	8	คน	

4)	กลุม่ปราชญ์ท้องถิน่	5	คน	5)	กลุม่คร-ูอาจารย์	

จ�านวน	5	คน	และ	6)	กลุ่มพระสงฆ์	จ�านวน	5	รูป	

รวมผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด	จ�านวน	33	คน

	 4.	 เครือ่งมอืการวจิยั	ม	ี4	แบบ	คอื	แบบ

บันทึกเอกสาร	 แบบบันทึกการสังเกต	 แบบ

สัมภาษณ์	 และแบบสอบถาม	 การได้มาเครื่องมือ

แต่ละแบบมีดังนี้

	 	 4.1	 แบบบันทึกเอกสาร	 ผู ้วิจัยได้

สร้างแบบบันทึกเอกสาร	เพื่อใช้ส�าหรับบันทึกการ

ค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร		

	 	 4.2	 แบบการสังเกต	ใช้ในการบนัทกึ

ข้อมูลจากการสังเกตและเก็บรวบรวมข้อมูลภาค

สนามในประเด็นที่เกี่ยวกับรูปแบบและกระบวน	

การเสริมสร้างหลักสัมมาชีพของชุมชนผู้ประกอบ

การค้าขายประค�าในจังหวัดสุรินทร์

	 	 4.3	 แบบสัมภาษณ์	 ใช้บันทึกข้อมูล

จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับรูปแบบและกระบวน	

การพร้อมทั้งวิเคราะห์รูปแบบและกระบวนการ

เสริมสร้างหลักสัมมาชีพของชุมชน

	 	 4.4	 แบบสอบถาม	 ใช้แบบสอบถาม

เป็นชุดของข้อค�าถามที่สร้างขึ้นมาเพื่อสอบถาม

ความคิดเห็น	 ความต้องการ	 ความสนใจ	 เจตคติ	

ของผูต้อบทีม่ต่ีอสิง่ทีผู่ส้ร้างต้องการทราบ	รปูแบบ

ของแบบสอบถาม

	 5.	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	 ด�าเนินการ

เก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้

	 	 5.1	 ใช้แบบบันทึกเอกสาร	 การเก็บ

รวบรวมข้อมูล	โดยใช้วิธีบันทึกข้อมูล	ย่อข้อความ

ให้มีใจความตรงตามความหมายเดิม	 บันทึกถอด

ข้อความให้เป็นข้อความของผู้วิจัย

	 	 5.2	 ใช้แบบสังเกต	 ในการบันทึก

ข้อมูลจากการสังเกตและการเก็บรวบรวมข้อมูล

ภาคสนามในประเด็นที่ เกี่ยวกับรูปแบบและ

กระบวนการเสริมสร้างหลักสัมมาชีพของชุมชน 

ผู้ประกอบการค้าขายประค�าในจังหวัดสุรินทร์

	 	 5.3	 ใช ้การบันทึกข ้อมูลจากการ

สมัภาษณ์	กลุม่พระสงฆ์	กลุ่มผูเ้ชีย่วชาญเครือ่งเงนิ	
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กลุ ่มผู ้ค ้าขายเครื่องประดับ	 กลุ ่มผู ้น�าชุมชน 

กลุ่มปราชญ์ท้องถิ่น	และครูอาจารย์	เป็นต้น

	 6.	 การวิเคราะห์ข้อมูล	 ผู้วิจัยได้ด�าเนิน

การวเิคราะห์ข้อมลูตามประเดน็ท่ีได้ก�าหนดไว้แล้ว

ในวัตถุประสงค์ของการวิจัย	ดังนี้	คือ

	 	 6.1	 แนวคิดเกี่ยวกับสัมมาชีพตาม

หลักพุทธธรรมโดยใช้การวิเคราะห์แบบพรรณนา	

	 	 6.2	 รูปแบบและกระบวนการเสริม

สร้างสัมมาชีพของชุมชนผู้ประกอบการค้าขาย

ประค�าในจังหวัดสุรินทร์	 โดยใช้การวิเคราะห์แบบ

พรรณนา

	 	 6.3	 วิเคราะห์รูปแบบและกระบวน	

การเสริมสร้างสัมมาชีพของชุมชนผู้ประกอบการ

ค้าขายประค�าในจังหวัดสุรินทร์	 โดยใช้รูปแบบ

พรรณนาเชิงวิเคราะห์	

	 7.	 เขียนรายงานการวิจัย	 ผู ้วิจัยใช้วิธี

บรรยาย	 เรียบเรียงเป็นความเรียงตามเนื้อหาที่

รวบรวมไว้	 โดยใช้วัตถุประสงค์เป็นหลักในการ 

เรียบเรียง

4.  สรุปผลการวิจัย
 การศึกษาวิจัยเรื่อง	 การเสริมสร ้าง

สัมมาชีพชุมชนของผู้ประกอบการค้าขายประค�า

จังหวัดสุรินทร์	 จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลทาง 

เอกสาร	 พบทฤษฎีต่างๆ	 เกี่ยวกับการเสริมสร้าง

หลักสัมมาชีพชุมชน	 จึงสรุปผลการวิจัยตาม

วัตถุประสงค์	ดังต่อไปนี้

	 1.	 แนวคิดเกี่ยวกับสัมมาชีพตามหลัก

พุทธธรรม	การมีชีวิตอยู่ของคนทุกคน	คือ	การท�า

มาหากิน	 เพื่อความอยู่รอดของชีวิต	นอกจากการ

เป็นอยู ่ที่ เป็นของปัจเจกบุคคลแล้ว	 ยังมีการ

เอื้อเฟื้อความเป็นอยู่ของคนอื่นที่มีความสัมพันธ์

ทางสายเลือดอีก	 คือ	 คนในครอบครัว	 สัมมาชีพ	 

คือ	การประกอบอาชีพ	ภายใต้กรอบหลักศีลธรรม

ทีมี่ความคดิความเห็นชอบเป็นตวัน�าทาง	หากกล่าว

ให้เหน็ภาพทีช่ดัเจนขึน้	จะหมายความถงึการท�ามา

หากินโดยไม่ได้จะเอาก�าไรเป็นตัวส�าคัญหรือเป็น

เป้าหมายสูงสุด	 และค�านึงถึงความเป็นธรรมทาง

สงัคม	กล่าวคือ	ความสขุของตน	และของคนท�างาน	

รวมถึงประโยชน์ของผู้บริโภค	 และผู้รับบริการ

เป็นต้น	 โดยไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย 

ผลการวิจัยพบว่า	 สัมมาชีพเป็นองค์แห่งความรู้ 

ในด้านการพัฒนาพฤติกรรมของมนุษย์ทางกาย

และวาจา	 เสริมสร้างการพัฒนาคุณภาพทางจิตใจ

และปัญญา	 ท�าให้การพัฒนาครบกระบวนการ

พฒันาไตรสกิขา	เพือ่ต้องการให้มีความชวีติทีด่งีาม

ประณีตยิ่งขึ้น	 แม้การหาเล้ียงชีวิตจะเป็นพ้ืนฐาน

ของการด�าเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคน	การแสวงหา

ปัจจัยของการด�าเนนิชวีติต้องต้ังอยูบ่นพ้ืนฐานทาง

จริยธรรมคือ	การด�ารงชีวิตด้วยหลักสัมมาชีพหลัก

สัมมาชีพเป็นเรื่องเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ�าวัน	

ในประเด็นนี้	 พระธรรมปิฏก	 ให้ความเห็นว่า	

เศรษฐศาสตร์แนวพทุธ	คอื	เศรษฐศาสตร์สายกลาง

หรือมัชฌิมาปฏิปทาด้วยว่ามีระบบวิถีชีวิตทาง

พระพุทธศาสนา	 คือ	 การด�าเนินชีวิตไปทางสาย

กลางเป็นความพอดีนั่นเอง	(Vasee,	1997)

	 2.	 รูปแบบและกระบวนการเสริมสร้าง

หลักสัมมาของชุมชน	 สัมมาชีพชุมชน	 หมายถึง	

ประชาชนมีการประกอบอาชีพโดยชอบมีรายได้

มากกว่ารายจ่ายและเอารายรับไปออมเพิ่มขึ้น	 
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การลดเบียนเบียดตนเอง	 ผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม	 

การด�ารงชีวิตของคนในชมุชนต้องสอดคล้องกบัวถิี

ของชุมชนเพื่อความมุ่งหมายในการสร้างระบบ

เศรษฐกจิฐานรากในชมุชนได้	โดยยดึหลกัเศรษฐกจิ

พอเพียงตามแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง	 เป็นการตอบสนอง

นโยบายชองรัฐด ้านการลดความเหลื่อมล�้ า 

ทางสังคมการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ	 

โดยก�าหนดพ้ืนที่ เป ้าหมายในการด�าเนินงาน	 

ผลการวิจัยพบว่า	 การพัฒนาท่ีตอบสนองความ

ต้องการของคนปัจจบัุนโดยไม่ท�าให้ผูค้นในอนาคต

เกิดปัญหา	 เป็นการตอบสนองความต้องการของ

ตนเอง”	 การพัฒนายั่งยืนรวมถึงการพัฒนาท้ัง	 

3	 ด้าน	 คือ	 ด้านเศรษฐกิจ	 ด้านสังคมและด้าน 

สิง่แวดล้อมซึง่จะเชือ่มโยงและสมัพนัธ์กนัโครงการ

พัฒนาอื่นๆ	 ใดก็ตาม	 ต้องค�านึงถึงองค์ประกอบ 

ทั้งสามด้านนี้	 การพัฒนายั่งยืน	 คือ	 การอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อม	 การเปลี่ยนโครงสร้างระบบเศรษฐกิจ

และสังคมเพ่ือลดการบริโภคทรัพยากรและ 

สิ่งแวดล้อม	ในระดับที่ยังรักษาความสมดุลที่ดี	

	 เศรษฐกิจพอเพียง	 หมายถึง	 เศรษฐกิจ 

ที่สามารถอุ้มชูตัวเอง	 โดยต้องสร้างพื้นฐานทาง

เศรษฐกิจของตนเองให้ด	ีคอื	ตัง้ตวัให้มคีวามพอกนิ

พอใช้เพราะผู้ที่มีอาชีพและฐานะเพียงพอที่จะพึ่ง

ตนเองได้	 การพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง	 ส�าหรับ

เกษตรกรนั้น	ควรการปฏิบัติตามขั้นตอน	“ทฤษฎี

ใหม่”	ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว	ซึง่ประกอบ 

ด้วย	3	ขั้นตอน	คือ	ขั้นที่	1	การผลิตเพื่อใช้บริโภค

ในครัวเรือน	 ในระดับการด�าเนินชีวิตท่ีประหยัด	

และต้องมีความสามัคคีในท้องถ่ินด้วย	 ขั้นที่	 2	 

การรวมกลุม่	เพือ่การผลติ	การตลาด	ความเป็นอยู	่

สร้างสวัสดิการ	 การศึกษา	 สังคม	 และศาสนา	 

ขั้นที่	 3	 การร่วมมือกับองค์กรภายนอกในการท�า

ธุรกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิต	 และทุกฝ่ายต้องได้

รบัประโยชน์การพฒันาชนบทในลกัษณะเศรษฐกจิ

พอเพยีง	จงึเป็นการใช้	“คน”	เป็นเป้าหมายและเน้น	

“การพัฒนาแบบองค์รวม”	หรือ	“การพัฒนาแบบ

บูรณาการ”	 ทั้งด ้านเศรษฐกิจ	 จิตใจ	 สังคม	

วัฒนธรรมส่ิงแวดล้อม	 การเมือง	 เป็นต้น	 โดยใช	้

“พลังทางสังคม”	 ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 

ในรปูของกลุม่	เครอืข่าย	หรอืประชาสงัคม	เป็นการ

ผนึกก�าลังทุกฝ่ายในลักษณะ	“พหุภาคี”	ประกอบ

ด้วยภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และภาคประชาชน	 

(Rerksariay,	1984)

	 เศรษฐกิจพอเพียงยึดหลักการผลิตและ

บริโภคบนความพอประมาณ	 มีเหตุผลมีความสม

ดูลและมีภูมิคุ ้มกันที่ดีเป ็นพื้นฐานการพัฒนา 

ทกุเรือ่งและเป็นแนวทางในการด�าเนนิชวีติของคน

ไทยโดยการพึง่พาตนเองได้	ในยคุโลกาภวัิฒน์ขณะ

เดียวกันแนวคิดการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งเป็น

นโยบายทีส่อดคล้องกนักบัการด�าเนนิการตามแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 8	 

ซึ่งเน้นให้	 “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา”	 

โดยยดึหลกัว่า	“คนเป็นทัง้เหตุ	ทัง้ปัจจยั	และผลลพัธ์	

ทีส่�าคญัทีส่ดุของการปกครอง	และพฒันาประเทศ”	

จึงมุ่งเน้นให้ทุกคนมีการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

และการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศในทุกด้านและ

ก�าหนดแผนยุทธศาสตร์การด�าเนินงานเพื่อการ

ท�าความเข้าใจกับชุมชนทุกกลุ่ม	 ทั้งนักการเมือง	

และบุคคลในวงการศึกษา	 เพื่อให้มีมโนทัศน์
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ทางการศกึษาตรงกนั”	คอื	มคีวามเหน็พ้องต้องกนั

ว่าจุดศูนย์กลางของการพัฒนาอยู่ที่คน	 ซึ่งเป็น

ประเด็นส�าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	

ขณะเดียวกันก็เป็นผลของการพัฒนาคนในแผน

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นเป้าหมาย

สูงสุดของการพัฒนา	(Woongprayoon,	1999)

	 3.	 เศรษฐกจิชมุชนของผูป้ระการค้าขาย

ประค�าในจังหวัดสุรินทร์ผลิตภัณฑ์	 ไม่ได้หมายถึง

ตัวสินค้าอย่างเดียว	แต่เป็นกระบวนการทางความ

คิดรวมถึงการบริการดูแลอนุรักษ ์ทรัพยากร	

ธรรมชาต	ิและสิง่แวดล้อม	การรกัษาภมูปัิญญาไทย	

การท่องเทีย่ว	ศลิปวฒันธรรมประเพณ	ีการต่อยอด

ภูมิปัญญาท้องถิ่นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 เพื่อให้

กลายเป็นผลติภณัฑ์คณุภาพทีมี่เอกลกัษณ์	มจีดุเด่น	

จุดขาย	ที่รู้จักกันแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ

กจิกรรมหลกัท่ีส�าคญั	คอื	1)	ขยายสนิค้าท้องถ่ินไป

ยังตลาดผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตสอดคล้องกับวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถ่ินรวมทั้งการพัฒนาคุณภาพเพื่อ

ขยายตลาดออกสู่เครือข่ายท้องถิ่น	ภาคเมือง	และ

ตลาดโลก	2)	ผลิตและคดิค้นขึน้เองในท้องถิน่อาศัย

ความรูค้วามสามารถของคนในชมุชน	ให้ความร่วม

มอืกันรบัผดิชอบ	มหีน่วยงานของจงัหวดั	กระทรวง	

กรม	กอง	เป็นผู้คอยให้ค�าแนะน�า	และคอยให้การ

สนับสนุนในด้านของเทคโนโลยี	 และการคิดค้น

อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆ	 ข้ันตอนการบริหาร	

“หนึ่งต�าบล	หนึ่งผลิตภัณฑ์”	(The	Office	of	the	

National	Economic	and	Social	Development 

Board,	2007)	พบว่า	เครื่องประดับสร้อยประค�า

เป็นสินค้าหน่ึงต�าบล	หนึ่งผลิตภัณฑ์ของดีจังหวัด

สุรินทร์จึงน�าเสนอเพื่อให้ชาวโลกได้รู ้จักดังนี้	

จังหวัดสุรินทร์	 มีช่างฝีมือหัตถกรรมท�าประค�าที่

มีชื่อเสียงมาก	สามารถคิดประดิษฐ์สร้างสรรค์เป็น

เคร่ืองประดับท่ีมีลวดลายงดงามได้หลายรูปแบบ	

ด้วยฝีมอืหตัถกรรมทีค่ดิเอง	ท�าเอง	ใช้อปุกรณ์ง่ายๆ	

ด้วยภมูปัิญญาชาวบ้าน	เป็นศลิปหตัถกรรมพืน้บ้าน

ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว	 ทั้งด้านศิลปกรรมการท�า

รูปทรง	 ลวดลายด้วยการลอกเลียนแบบจากธรรม

ชาตริอบๆ	ตวัออกมาเป็นงานศลิปะได้อย่างงดงาม	

และมีการสืบทอดต่อกันมาทั้งหมู่บ้าน	 การเรียนรู้

กันในครอบครัวในชุมชน

5. อภิปรายผลการวิจัย
	 ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด	3	ข้อ	สามารถ

อภปิรายได้ดังนี	้กรมการพัฒนาชมุชนของเทศบาล

เขวาสินรินทร์มุ่งขับเคล่ือนแผนชุมชน	 ไปสู่การ

ปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง	

ซึ่งผ่านกระบวนการวิเคราะห์	 ท�าให้มีความง่าย	

ท้าทาย	และเป็นไปได้ในการปฏบิติัให้สอดคล้องกบั

ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฉบับท่ี	 12	 (พ.ศ.	 2560-2564)	 ยุทธศาสตร์ของ

ประเทศไทย	 นโยบายของรัฐบาล	 สถานการณ์

สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน	 เพื่อให้บุคลากรทุกคน	

ใช้เป็นกรอบทิศทางการปฏิบัติงาน	 โดยสามารถ

ก�าหนดรูปแบบ	น�าไปประยุกต์สู่การปฏิบัติงานได้

ตามความเหมาะสม	 และกรมการพัฒนาชุมชนได้

ก�าหนดให้ปี	2560	ขับเคลื่อนวาระกรมการพัฒนา

ชุมชน	(Agenda)	เพื่อมุ่งมั่นกรมการพัฒนาชุมชน	

พร้อมขับเคล่ือน	 สัมมาชีพชุมชนเข้มแข็งภายใต้

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 เพื่อก้าวไปสู	่
“เศรษฐกจิครวัเรอืนมคีวามมัน่คง	ประชาชนใช้ชวีติ
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อยู่ในชุมชนอย่างมั่งคั่งและ	อย่างมีความสุข”

	 การด�าเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ในการ 

เช่ือมโยงจากท้องถิน่สูส่ากลในการพฒันา	คณุภาพ	

มาตรฐานผลิตภัณฑ์	 OTOP	 ไปสู ่ตลาดท้ังใน

ประเทศและต่างประเทศ	 กระทรวงมหาดไทย 

จึงได้ก�าหนดให้	 “การส่งเสริมอาชีพผลิตสินค้า	

OTOP”	 เป็นนโยบายเร่งด่วนท่ีส�าคัญ	 เพื่อสร้าง

อาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนท้องถิ่น	

โดยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน	 ส่งเสริม

และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

เป็นรากฐานเศรษฐกจิ	ของประเทศ	ซึง่เริม่จากการ

รวมกลุม่ของประชาชนระดบัฐานรากในการจดัการ

ทรัพยากรที่มีอยู่	 ในท้องถิ่นให้เป็นผลิตภัณฑ์และ

บรกิารทีม่คีณุภาพได้มาตรฐาน	มเีอกลกัษณ์เฉพาะ

ท้องถิ่น	 ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการสร้างพลังการ

พึ่งตนเองและ	 ช่วยเหลือกันของชุมชน	 เพื่อแก้ไข

ปัญหาการประกอบอาชพีทัง้ในระดบับคุคล	ระดบั

ครัวเรอืน	ระดบักลุม่	ชมุชน	หมูบ้่าน	ต�าบล	ตลอดจน	

เครอืข่ายกลุม่อาชพีต่างๆ	ให้มคีวามสามารถในการ

บริหารจัดการตามแนว	 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอ

เพียง	สามารถพัฒนา	ต่อยอดไปถึงระดับวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)	ต่อไป

	 การผลติประเกอืม	เริม่จากการน�าเม็ดเงนิ

บรสิทุธิม์าหลอมให้ละลาย	หล่อเป็นแท่งแล้วรดีให้

เป็นแผ่นบางๆ	 ด้วยการใช้ความร้อนจนอ่อนตัว	 

ตีและรีดด้วยเครื่อง	 จนมีความบางประมาณ	 

4	มลิลเิมตร	แล้วน�ามาตดัตามรปูแบบลกูประเกอืม

ทีต้่องการ	ม้วนเชือ่มให้เป็นเม็ด	ตกแต่งรมิขอบด้วย

การปิดฝาด้วยแผ่นเงินเล็กๆ	 ลักษณะโค้งนูนและ

ปิดขอบด้วยเส้นลวดเงนิให้เรยีบร้อย	อดัชนัให้แน่น

จนผิวเงินด้านนอกตึงเรียบ	แล้วแกะลายให้งดงาม	

เสร็จแล้วใช้เหล็กแหลมเผาไฟให้ร้อนแทงทะลุชัน

ให้เป็นรูส�าหรับร้อยต่อกันเป็นเครื่องประดับ	 

(Insawang	and	Anantamongkol,	1989)

	 ปัญหาและอุปสรรคการค้าขายเคร่ืองเงิน	

(ประค�า)	ในปัจจบุนั	จากการลงพ้ืนท่ีเพือ่เก็บข้อมลู

เชงิประจกัษ์	คอื	การสงัเกต	และการสมัภาษณ์สรปุ

เป็นประเด็น	ดังนี้	1)	ความนิยมของสังคมปัจจุบัน

เร่ืองการประเคร่ืองเงิน	คอื	ประค�า	2)	ขัน้ตอนการ

ท�าประค�าต้องใช้เวลามาก	 3)	 วัตถุดิบ	 (แร่เงิน)	 

มรีาคาแพงมากขึน้	4)	การใช้เคร่ืองประดับ	(ประค�า) 

ใช้เฉพาะบางโอกาสและบางประเพณีเท่านั้น	 

5)	 เครื่องเงินประค�าเป็นวัตถุมีค่าน�าไปใช้อย่าง

ระมัดระวั ง เสร็ จงานเก็บไว ้ ในภาชนะงาม	 

6)	 กระบวนการถ ่ายทอดภูมิป ัญญาท้องถิ่น	 

เช่น	 การท�าประค�าคนรุ ่นใหม่ยังไม่ยอมรับ	 7)	 

ไม่มีผู ้สนับสนุนส่งเสริมด้านการตลาดและการ

ประชาสัมพันธ์เครื่องเงิน	 8)	 ไม ่มี งบประมาณ

เป็นต้นทุนการต่อยอดเศรษฐกิจชุมชน	 และ	 9)	 

แร่เงินที่น�ามาท�าประค�าในปัจจุบันประเทศไทย 

หายากมากขึ้นทุกวัน	 วัตถุดิบที่เป็นเม็ดเงินนั้น 

สั่งมาจากต่างประเทศ

6.  ข้อเสนอแนะ
	 สรุปประเด็นเพื่อให้เห็นการศึกษาวิจัย

เรื่องประค�าในมุมมองที่เป็นโยชน์ต่อสาธารณชน

และบุคคลทั่วไปที่สนใจเรื่องนี้	 สามารถศึกษา 

ต่อยอดได้	มีดังนี้

	 1.	 ควร ศึกษาการ เส ริมสร ้ า งห ลัก

สัมมาชีพของชุมชน	 ด้านการเลี้ยงสัตว์น�้าของ
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อ�าเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์

	 2.	 ควรศกึษาการเสรมิสร้างหลกัสมัมาชพี

ของชุมชน	ด้านการปลูกผักสวนครัวไร้สารพิษของ

อ�าเภอรัตนบุรี	จังหวัดสุรินทร์

	 3.	 ควรศกึษาการเสรมิสร้างหลกัสมัมาชพี

ของชุมชน	ด้านการเลี้ยงโค-กระบือในอ�าเภออื่นๆ	

ของจังหวัดสุรินทร์

	 4.	 ควรศกึษาการเสริมสร้างหลักสัมมาชพี

ของชุมชน	 ด้านการปลูกข้าวหอมมะลิไร้สารพิษ

ของกลุ่มหมู่บ้าน	ต�าบล	อ�าเภอ	จังหวัด
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