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บทน�า

 ความส�าคัญของปัญหาต่อการศึกษา ได้จากแนวคิดวัฒนธรรมโลก (Global Culture) จะเกิด 

จากวัฒนธรรมชุดใดเพียงชุดหนึ่งเป็นไปไม่ได้ หากเกิดจากวัฒนธรรมผสมผสานเข้าด้วยกัน กระแส 

โลกาภิวัตน์ (Globalization) นับจากทศวรรษ ๑๙๘๐-๑๙๙๐ ประเด็นเกี่ยวกับกระแสโลกาภิวัตน์ 

ที่เกิดขึ้นจากการกระจายของสื่อเทคโนโลยีในปัจจุบันที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้สัมผัสรับรู้เหตุการณ์ 

ในเวลาเดียวกันทั่วโลก ปรากฏการณ์เช่นนี้ท�าให้โลกเกิดความแตกต่าง กลายสภาพเป็น “หมู่บ้านโลก” 

ซึ่งนักวิชาการเห็นว่าเป็นกระบวนการที่จะท�าให้เกิดการกลืนกลายวัฒนธรรม หากมองมิติการสื่อสาร 

กระแสโลกาภิวัตน์ท�าให้วัฒนธรรมท้องถ่ินเปลี่ยนแปลงไปในเชิงผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมท้องถิ่น 

กับวัฒนธรรมโลก เชิงบวก คือ วัฒนธรรมภายนอกน�าสิ่งดี ๆ เข้าสู่ชุมชน เช่น รายได้จากการท่องเที่ยว 

ส่วนเชิงลบ คือ ความรู้สึกว่าวัฒนธรรมของตนด้อยกว่า กล่าวได้ว่า การพบปะกันระหว่างวัฒนธรรม 

ดังกล่าวสามารถแสดงออกมาในรูปแบบการข้ามสายพันธุ์ทางวัฒนธรรม (Cultural Hybridity) ที่มิได้

มีเพียงหนึ่งเดียว ในบางครั้งกระบวนการผสมผสานมีความลงตัว (Articulation) บางครั้งอาจเป็น 

กระบวนการที่วัฒนธรรมโลกและท้องถิ่นเดินไปอย่างคู่ขนาน (Running in a parallel line) หรือที ่

ต่างฝ่ายต่างแยกกันอยู่ บางครั้งก็อาจเป็นส่วนผสมที่เข้ากันได้ไม่สนิท (Unplugging) เช่น วัฒนธรรม

ภายนอก ตัง้ค่านยิมหรอืกระแสแฟชัน่นยิมท่ีเป็นตัวแบ่งเขตระหว่างผูใ้หญ่และเด็กวยัรุน่ และในบางครัง้

การผสมผสานทางวัฒนธรรมอาจน�าไปสู่ความขัดแย้ง (Conflict) อาทิ กระแสการต่อต้านความเจริญ

จากภายนอกทีเ่ข้ามาในท้องถิน่ โดยเฉพาะในพืน้ทีท่ีม่คีวามหลากหลายของกลุม่คนและวฒันธรรม เช่น

พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในอ�าเภอสบเมย แม่ลาน้อย ขุนยวม ที่ประกอบด้วยคนเมือง ชาวไทใหญ่  

จีนฮ่อ พม่า และ ชาวเขาเผ่าต่าง ๆ ราวร้อยละ ๖๐ ของประชากรทั้งหมด ได้แก่ ม้ง (แม้ว) แบ่งออก
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เป็น ๒ กลุ่ม คือ ม้งขาวและม้งลาย ลีซู (ลีซอ) ล่าหู่ (มูเซอ) แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ มูเซอแดง และ

มูเซอด�า ลัวะ พบได้ มากที่เขตรอยต่ออ�าเภอแม่ลาน้อย และ ปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง) ซึ่งแยกออกเป็น 

๒ กลุ่ม คือ กะเหร่ียงโปว พบมากที่อ�าเภอแม่สะเรียงและอ�าเภอสบเมย กับกะเหร่ียงสะกออาศัยอยู ่

ทุกอ�าเภอ ปาดองหรือกะเหรี่ยงคอยาวโดยต่างชนเผ่ายังคงรักษาวัฒนธรรมของตนในขณะเดียวกัน 

ก็อยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านท่ีมีวัฒนธรรมท่ีต่างกันได้โดยไม่เคยปรากฏความแตกต่างระหว่างภาษาและ

วัฒนธรรมแต่อย่างใด มีประเพณีวัฒนธรรมท่ียังคงรักษาสืบสานกันไว้หลายร้อยปี ถือว่า แม่ฮ่องสอน

เป็นที่ม่ันทางวัฒนธรรมแห่งสุดท้ายที่เหลืออยู่ อย่างไรก็ตาม ปัญหาการสูญเสียอัตลักษณ์ ทางด้าน

ชาตพัินธุ ์สงัคมและวฒันธรรม ก�าลงัเป็นสิง่ใหม่ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต เน่ืองจากปัจจบุนัสงัคม ของชมุชน

ชาวเขาเปิดสู่สังคมภายนอกมากขึ้น มีการโยกย้ายไปใช้ชีวิตในสังคมเมือง มีการแพร่ระบาดของ 

ยาเสพติด โรคเอดส์ รวมทั้งปัญหาด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน เหล่านี้ส่งผลต่อการถูกกลืนกลาย

ทางวัฒนธรรมได้ง่าย

 

   

ภาพแสดง คนพื้นที่สูง ม้ง (แม้ว) / ลีซู (ลีซอ) ล่าหู่ (มูเซอ) / ปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง)

 การด�าเนินงานของพระบัณฑิตอาสาที่ผ่านมา ท�าให้รู้ว่าชุมชนชาติพันธุ์ต่าง ๆ มีความเชื่อ 

ในวัฒนธรรมประเพณี การแต่งกาย ภาษาพูดและภาษาเขียน ข้อห้าม ข้อนิยมเป็นเอกลักษณ์ของ 

ตนเอง ชาวบ้านประกอบอาชีพท�านาและท�าไร่เป็นหลัก มีความเชื่อในผีสางนางไม้ควบคู่กับการนับถือ

พระพุทธศาสนามายาวนาน แต่ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเท่าที่ควร 

เพราะในชุมชนยังไม่มีวัดหรืออาศรมที่มีพระสงฆ์อยู่ประจ�าท�าให้ไม่สามารถท�าบุญเข้าวัดฟังธรรม 

และเรียนรู้หลักธรรมอย่างสม�่าเสมอและต่อเนื่อง ประกอบกับชุมชนต้ังอยู่ในถ่ินทุรกันดาร ห่างไกล 

จากความเจริญ การสงเคราะห์ด้วยปัจจัย ๔ ส่งเสริมการศึกษา สร้างศาสนทายาททางพระพุทธศาสนา 

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การรณรงค์ให้ลด ละ เลิกอบายมุข สอนภาษาไทยให้ ชาวบ้านที่ไม่รู้

หนังสือ ส่งเสริมการอาชีพ ให้ความรู้ด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน อนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณีของ

ชนเผ่า น�าชาวบ้านแสดงตนเป็นพุทธมามกะ การสร้างแกนน�าชาวพุทธและการปลูกจิตส�านึก 

ให้ประชาชนบนพื้นท่ีสูงเป็นพลเมืองที่ดี มีการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์บนพ้ืนที่สูง 
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323ประสบการณ์การท�างานวิจัย : เล่าสู่กันฟังภายใต้โจทย์ แนวปฏิบัติของเครือข่ายพระนักพัฒนาฯ

กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนบนพ้ืนที่สูง ดังนั้น ควรมีการศึกษา

วัฒนธรรมด้วยการสื่อสารวัฒนธรรม คือ การติดต่อสื่อสารของคนที่ใช้ภาษาต่างกันและมาจาก 

ความต่างของวฒันธรรม คนกลุม่น้ีเป็นกลุม่ทีก่่อให้เกดิการศกึษาเกีย่วกบัการสือ่สารระหว่างวฒันธรรม

อันเนื่องมาจากข้อสงสัยที่ว่าการสื่อสารซึ่งมีภาษาและภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันจะเข้าใจ 

กันได้อย่างไร มีส่วนไหนท่ีน่าจะเข้าใจกันได้ ส่วนไหนที่น่าจะเป็นอุปสรรคขวางกั้น ความเข้าใจซ่ึงกัน

และกัน มีวิธีสื่อสารต่างวัฒนธรรมต่อกันอย่างไร มีความเคารพต่อกันและกัน โดยความรู้สึกเหล่านั้น 

มิได้อยู่ในวงกรอบของความอดทนต่อกัน แต่เป็นความรู้สึกที่ดีคือมีความซาบซ้ึงต่อความแตกต่าง 

ของกันและกัน เนื่องจากวัฒนธรรมเล็ก ๆ เช่น ประเพณี และพิธีกรรมในชุมชนบนพื้นที่สูงก�าลัง 

มีแนวโน้มค่อย ๆ เริ่มสูญสลายไป จึงต้องรื้อฟื้นและรณรงค์วัฒนธรรมชุมชนให้คงอยู่ต่อไป รวมทั้ง

กระบวนการผลิตงานวัฒนธรรมและขยายตัวมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ พระบัณฑิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น 

ในฐานะเป็นบคุคลส�าคญัในชมุชนบนพืน้ทีส่งูกค็วรมส่ีวนร่วมในการแก้ไขปัญหาดงักล่าว ซึง่ผลการศกึษา

จะน�าไปพัฒนาต่อยอดในขอบเขตพื้นท่ีท่ีพระสงฆ์ได้ปฏิบัติงานอยู่ โดยมุ่งเน้นการสื่อสารวัฒนธรรม 

เพื่อการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรม เพื่อน�าไปสู่การสร้างพื้นที่ต้นแบบ  

(Model) ซึง่เป็นแนวปฏิบัตแิละกระบวนการพฒันาคณุภาพชวีติของกลุม่ชาตพินัธุบ์นพืน้ทีส่งู ประโยชน์

เชิงวิชาการทีไ่ด้ คอื องค์ความรูเ้กีย่วกบัแนวปฏบิตัขิองเครอืข่ายพระนกัพฒันาและกระบวนการสือ่สาร

วัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้ของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในการเผยแพร่สาธารณชน และModel พ้ืนที่

ต้นแบบพื้นที่สูง ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ บนพื้นที่สูงในด้านการสื่อสารวัฒนธรรม

เพื่อการเรียนรู้ ผู้อ่านจะได้ศึกษาตามรายละเอียดที่ปรากฏในบทความนี้

ความหมาย 
 การสื่อสารวัฒนธรรม (Cultural Communication) หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร 

(Message) ในเรือ่งทีเ่กีย่วข้องกบัแนวทางในการด�ารงชวีติของมนษุย์ในสังคม อาจเป็นระเบยีบกฎเกณฑ์

วิธีการในการปฏิบัติ ความเชื่อ ค่านิยม ขนบธรรมเนียม จริยธรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ มีการยอมรับ

และปฏิบัติ สามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง จากบุคคลฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่า ผู้สงสาร  

(Sender) ไปยังบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่า ผู้รับสาร (Receiver) โดยผ่านสื่อ (Channel/Media) 

 เครือข่าย (Network) หมายถึง ขบวนการทางสังคมที่เกิดจากการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล กลุ่ม องค์กร สถาบัน โดยมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และความต้องการบางอย่างร่วมกัน โดยที่

สมาชิกของเครือข่ายยังคงความเป็นเอกเทศไม่ขึ้นต่อกัน ในที่นี้หมายถึง กลุ่ม พระสงฆ์ที่ท�างานพัฒนา

ชุมชนในพื้นที่สูง ได้แก่ พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา พระธรรมจาริก 
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 พระนักพัฒนา (Buddhist Monk Developer) หมายถึง พระภิกษุที่ท�าหน้าที่พัฒนาสังคม เช่น 

การศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจชุมชน สาธารณสุขชุมชนและจิตใจ 

ในที่นี้หมายถึง พระบัณฑิตอาสาพัฒนา ชาวเขา พระธรรมจาริก

 

ภาพแสดงอาณาเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีจ�านวน ๗ อ�าเภอ ที่มา: https://th.wikipedia.org/wiki/

 ชุมชนบนพื้นที่สูง (Highland Ethnic Groups) หมายถึง พื้นที่ที่เป็นที่อยู่ของชาวเขาเผ่าต่าง ๆ 

หรือเป็นที่ตั้งบ้านเรือนและที่ท�ากินที่มีความลาดชัน โดยเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ ๓๕ หรือมีความสูง 

กว่า ระดับน�้าทะเล ๕๐๐ เมตร ขึ้นไป ในที่นี้หมายถึง หมู่บ้านที่พระบัณฑิต อาสาพัฒนาชาวเขา  

พระธรรมจาริก ท�างานพัฒนาชุมชนในปัจจุบันจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เป้าหมายการศึกษาและผลลัพธ์เชิงวิชาการ

 ผู้ศึกษาวิจัยได้ตั้งเป้าหมายไว้ ๔ ประการ และได้ผลลัพธ์เชิงวิชาการท่ีน่าสนใจยิ่ง โดยก�าหนด

กรอบการด�าเนินการศึกษาไว้ ดังนี้ 
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 อธิบายสภาพพื้นท่ีเมืองแม่ฮ่องสอน ส่วนมากพื้นที่เป็นภูเขา ป่าเขาทุรกันดาร หุบเขาที่สลับ 

ซับซ้อนล้อมรอบในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและบางส่วนเป็นที่ราบเชิงเขา มีแม่น�้าไหลผ่าน ประชาชน 

มีอาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ท�านา ท�าไร ท�าสวน เช่น ปลูกข้าวโพด ถั่วแดง ถั่วเหลือง กระเทียม งา 

เลี้ยงสัตว์ มีการท�าอาชีพเสริม คือ ทอผ้า จักสาน ค้าขาย รับจ้าง และหาของป่าจ�าหน่าย หน่วยงานที่มา

สนบัสนนุกิจกรรมทางวฒันธรรมมีท้ังภาครฐัและเอกชน เช่น หน่วยงานราชการของอ�าเภอ เกษตรอ�าเภอ 

ประมงอ�าเภอ องค์การบริหารส่วนต�าบล พระธรรมจาริก พระบัณฑิตอาสาพัฒนาสังคม มูลนิธิเผยแผ่

พระพุทธศาสนาถิ่นกันดาร ศูนย์ฝึกอาชีพแม่ฮ่องสอน สาธารณสุขต�าบล เกษตรบนพื้นที่สูง และองค์กร

เอกชนไม่แสวงหาผลก�าไร (NGO=Non-government Organization) 

การปฏิบัติในการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการสื่อสารวัฒนธรรม 
 การศึกษาแนวทางปฏิบัติในการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการสื่อสารวัฒนธรรมเพื่อการ 

เรียนรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงของเครือข่ายพระนักพัฒนา

 

ภาพแสดงงานบุญตานก๋วยสลากในพื้นที่สบเมย แม่ลาน้อย ขุนยวม เมืองแม่ฮ่องสอน

 ชุมชนบ้านสบเมย แม่ลาน้อย ขุนยวม เมืองแม่ฮ่องสอน มีการส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชน 

ท�าบุญ ไหว้พระสวดมนต์ทุกวันพระ ๑๕ ค�่า มีการปฏิบัติธรรม การรณรงค์จัดกิจกรรมให้ชาวบ้านลด 

ละ เลกิเหล้าและยาเสพตดิ การสัง่สอนให้ชาวบ้านน�าหลักศลี ๕ ไปปฏบัิติในชวีติประจ�าวนั การอนรัุกษ์

ประเพณีวัฒนธรรม เช่น ตานก๋วยสลาก สรงน�้าพระธาตุประจ�าปี เป็นต้น ใช้เทคโนโลยีในการเผยแผ่ 
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พระพุทธศาสนาและหลักธรรมพ้ืนฐานในการด�าเนินชีวิต การเปิดสื่อธรรมะให้ชาวบ้านชมและ 

ยกตัวอย่างผู้สูงอายุท่ีเป็นต้นแบบในการปฏิบัติตน การเดินธรรมยาตรา การอบรมนักเรียนทุกวันพระ 

เยี่ยมชาวบ้านและแจกยารักษารักษาโรค สมาทานงดเหล้าเข้าพรรษา ท�าแนวกันไฟท�าปุ๋ยหมัก ปัญหา

ในการใช้หลักพุทธธรรมในการส่ือสารวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู๎ที่เหมาะสม คือ การใช้ภาษาและการ

สือ่สารกบัชาวบ้านในชมุชน ชาวบ้านไม่ค่อยมเีวลาเข้าร่วมกจิกรรม และไม่สามารถสวดมนต์ได้ ผลลัพธ์ 

คือ ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน มีความสามัคคีเกื้อกูลกัน ความขัดแย้งน้อยลง รู้จักเก็บออมเงิน  

ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน มีความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างพระนักพัฒนากับชาวบ้าน 

โดยพึ่งพาซึ่งกันและกัน

ผลการด�าเนินการด้านวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง 

 การติดตามผลการด�าเนินการด้านวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สูงในพื้นที่ต้นแบบ สบ 

เมย แม่ลาน้อย ขุนยวม เมืองแม่ฮ่องสอนของเครือข่ายพระนักพัฒนา ชาวบ้านมีความสามรถอ่านและ

เขียนภาษาถิ่นได้ดีขึ้น มีความรู้หลักธรรมพระพุทธศาสนามากขึ้น มีความสามัคคี มีอาชีพที่สุจริตและ 

มีความม่ังคงในชีวิตเพิ่มขึ้น มีใจร่วมสนับสนุนกิจกรรมของอาศรม บางคนนับถือศาสนาคริสต์ แต่ยัง 

ใส่บาตรพระและร่วมท�าบุญท�าทาน สืบทอดอนุรักษ์วัฒนธรรมของบรรพบุรุษตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน  

ส่วนปัญหาในการสื่อสารวัฒนธรรม คือ เรื่องของภาษาในการสื่อสารภาษาถิ่นกับชาวบ้านในชุมชน 

ขาดทุนสนับสนุนและอุปกรณ์ในเผยแผ่หรือจัดกิจกรรม ขาดพระภิกษุอยู่ประจ�าอาศรม หลายพื้นที่ 

เข้าถึงยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน โดยมีการประยุกต์การสื่อสารวัฒนธรรม คือ จัดการอบรม

บุคลากรด้านภาษาถิ่น เช่น ภาษาปาเกอะญอ ด�าเนินการจัดกิจกรรมที่รวมพลังชุมชน เช่น ปลูกต้นไม้ 

บวชป่า หล่อพระพุทธรูป สร้างเจดีย์ทรายและพัฒนาอาศรม เป็นต้น สรุปได้ว่า พระนักพัฒนาต้องมี

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุกโดยน�าหลักทฤษฎีการสอนมาประยุกต์ใช้ วางแผนรวมกลุ่มกันสร้าง

เครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เกิดความเข้มแข็งในพื้นที่สูง

การปฏิบัติงานของเครือข่ายพระนักพัฒนาและกระบวนการสื่อสารวัฒนธรรม 

 การวิเคราะห์แนวทางการปฏิบัติการของเครือข่ายพระนักพัฒนาและกระบวนการสื่อสาร

วัฒนธรรมเพ่ือ การเรยีนรูข้องกลุม่ชาตพินัธุบ์นพืน้ทีส่งูในพืน้ทีต้่นแบบ สบเมย แม่ลาน้อย ขนุยวม เมอืง 

แม่ฮ่องสอนของเครือข่ายพระนักพัฒนา ซึ่งประกอบด้วย
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 ๑. การสือ่สารของพระนกัพฒันา (Sender) ต้องท�างานเชงิรกุมทีกัษะในการสือ่ภาษาถิน่กบักลุม่

ชาติพันธุ์ ท�างานด้วยใจรักและมีปณิธานที่ชัดเจน บางคร้ังอาจประสบปัญหาจึงอย่าท้อถอยในการ

ท�าความเพียร และไม่ท้อต่อการท�าความดี 

 ๒. เนื้อธรรม (Message) พระนักพัฒนาควรเป็นหลักธรรมที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต

ของชาวบ้านในชุมชน มีประโยชน์ต่อชาวบ้าน 

 ๓. ช่องทางการสื่อสาร (Channel) พระนักพัฒนานั้นเกี่ยวข้องกับการใช้สื่อเทคโนโลยีและ 

ช่องทางที่จะสื่อสารกับชาวบ้าน เลือกใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย ส่ือจูงใจ มีวิธีการสอนที่หลากหลายและ 

มีประสิทธิภาพ 

 ๔.  ผู้รับสาร (Receiver) พระนักพัฒนาต้องมีการวิเคราะห์ผู้รับสาร เพ่ือจะได้วิธีส่ือสารกับ 

เป้าหมายของตนเองในแต่ละชุมชนให้เข้าใจ มีแรงจูงใจในการพัฒนาตน มีความพยายามในการปฏิบัติ 

และมีความสุขจากการเรียนรู้และท�ากิจกรรมทางพุทธศาสนา 

 ๕. การสร้างเครือข่าย (Network) พระนักพัฒนาที่มีหลายกลุ่ม ได้แก่ พระบัณฑิตอาสาพัฒนา

ชาวเขา พระธรรมจาริกในพื้นที่ เพื่อสร้างเป้าหมายเดียวกัน เป็นหัวใจส�าคัญในการช่วยสนับสนุน 

การสื่อสารกระบวนการวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้ของกลุ่มชาติพันธุ์ได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น

องค์ความรู้ของพื้นที่ต้นแบบ (Model) ในการสื่อสารวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้ 

ภาพแสดงแนวทางปฏิบัติการ / กระบวนการสื่อสารวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้
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 ข้อมูลที่ได้จากการเก็บจากกลุ่มประชากรในพื้นที่เป็นข้อมูลส�าคัญโดยการพูดคุยแบบตัวต่อตัว 

ได้น�ามาสังเคราะห์องค์ความรู้ของพื้นที่ต้นแบบ (Model) ในการสื่อสารวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้  

ของกลุม่ชาตพินัธุบ์นพืน้ท่ีสงูในพืน้ท่ีต้นแบบ สบเมย แม่ลาน้อย ขนุยวม เมืองแม่ฮ่องสอน ของเครือข่าย

พระนักพัฒนา ซึ่งประกอบด้วยด้านต่าง ๆ ๕ ด้าน ดังนี้ 

 ด้านการส่งสาร : พระนกัพฒันาต้องมคีวามรู ้มคีณุธรรม และมมีนษุยสมัพนัธ์ทีด่เีป็นกลัยาณมติร

ต่อผู้รับสาร สามารถท�างานกับชาวบ้านในชุมชน และประสานกับเครือข่าย หน่วยงานอื่น ๆ ได้ดี 

 ด้านของตัวสาร : เนือ้หาทีพ่ระนกัพฒันาน�ามาสือ่สารกบักลุม่ชาตพินัธุต้์องมสีาระทีเ่ป็นประโยชน์

และสามารถน�าไปใช้ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน ได้แก่ หลักธรรม ต�านาน คติชน และนิทาน  

โดยพระนักพัฒนาสามารถสอดแทรกหลักธรรมต่าง ๆ กับส่ิงท่ีชาวบ้านนับถือและปฏิบัติในชุมชน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ด้านช่องทางสื่อสาร : ช่องทางสื่อสารนั้นเกี่ยวข้องกับสื่อบุคคลได้แก่ พระนักพัฒนาที่จะต้องพูด

ให้ฟัง ท�าให้ด ูอยูใ่ห้เหน็ เป็นตวัอย่างให้กบัชาวบ้านในชมุชน สามารถใช้เทคโนโลยหีนงัสือ วดีีโอ เอกสาร

ต่าง ๆ ในการช่วยสื่อสารในวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา 

 ด้านผู้รับสาร : ผู้รับสารท่ีดีจะได้รับประโยชน์จากการฟังนั้นต้องมีหลักธรรมส�าหรับอุบาสก

อุบาสิกา ๕ ประการ (อุบาสกธรรม ๕) คือ 

 ๑.  มีศรัทธา เป็นผู้สมบูรณ์ด้วย ศรัทธา 

 ๒.  มีศีล ส�ารวมกาย วาจาของตนให้เรียบร้อยดี ไม่มีโทษ 

 ๓.  ไม่ถือมงคลตื่นข่าว 

 ๔.  แสวงหาเขตบุญในทางพระพุทธศาสนา 

 ๕.  ไม่แสวงหาเขตบุญนอกเขตพระพุทธศาสนา 

 ด้านเครือข่าย : พระนักพัฒนากับชุมชนท�างานร่วมกันเป็นทีมเพื่อเชื่อมโยง กลุ่มองค์กรต่าง ๆ 

ในพื้นที่ให้ท�างานร่วมกันผ่านระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างระหว่างหมู่บ้าน ระหว่างอ�าเภอและ 

เชื่อมโยงแนวคิด หลักการ เครื่องมือ และวิธีการปฏิบัติ ที่จะน�าไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกันและ 

ให้ชาวบ้านในชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อสร้างพลังในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาแนวปฏิบัติและ

กระบวนการสื่อสารวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้ของเครือข่ายพระนักพัฒนาบนพื้นที่สูง
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ภาพแสดงรูปแบบแนวปฏิบัติและกระบวนการสื่อสารวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้

ของเครือข่ายพระนักพัฒนาบนพื้นที่สูง:พื้นที่ต้นแบบ สบเมย แม่ลาน้อย ขุนยวม เมืองแม่ฮ่องสอน

 ผู้วิจัยขออธิบายความหมาย ดังนี้ ใยแมงมุมเป็นสัญลักษณ์ของการท�างานเชื่อมสัมพันธ์เป็น 

เครือข่ายกัน ภูเขาเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนท่ีมีหลากหลาย ชาติพันธุ์หลายหมู่บ้านบน 

พื้นที่สูง และสายน�้าเป็นสัญลักษณ์ที่การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้านการศึกษา สุขอนามัย จิตอาสาและ

อนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นดังสายน�้าท่ีไหลผ่านไปแต่ละพ้ืนท่ีเพ่ือความยั่งยืนของคนจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ภาพสัญลักษณ์ที่ปรากฏในโมเดลนั้นเป็นการสกัดจากความคิดของชาวบ้านที่เดินทางเข้าร่วมถอด 

บทเรยีนทีว่ดัพระธาตปุางหม ูโดยได้รบัความอนเุคราะห์อย่างดียิง่จาก พระครูอนยุตุสังฆกจิ, เจ้าอาวาส

พระธาตุวัดปางหมูและเจ้าคณะต�าบลปางหมู, จ.แม่ฮ่องสอน เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑

บทสรุป

 แนวปฏิบัติและกระบวนการสื่อสารวัฒนธรรม เพื่อการเรียนรู้ของเครือข่ายพระนักพัฒนา 

บนพื้นที่สูง : พื้นที่ต้นแบบ สบเมย แม่ลาน้อย ขุนยวม เมืองแม่ฮ่องสอน ผู้ท�าการศึกษาวิจัยเป็น 

นักการศึกษาสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้รับ

ทุนอุดหนุนการวิจัยประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ๔ ประการ ผลลัพธ์ท่ีได้มีความคุ้มค่าต่องบประมาณท่ีได้ลงทุนไป  

เพือ่น�าไปประกอบการก�าหนดนโยบายของชาต ิยทุธศาสตร์ชาต ิยทุธศาสตร์จงัหวดั และแผนการพฒันา

ชุมชน ที่น�าเอาหลัก บวร ประกอบด้วย บ้าน วัด โรงเรียน มาบูรณาการเข้าด้วยกัน คือการน�าแนวทาง
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ปฏิบัติในการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการสื่อสารวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้ การน�าผลเชิงลึกข้อมูล

ในพืน้ทีต่่อการด�าเนนิการด้านวฒันธรรมของกลุม่ชาตพินัธุ ์แนวปฏบิตัขิองเครอืข่ายพระนกัพฒันาและ

กระบวนการสือ่สารวฒันธรรมเพือ่การเรยีนรู ้และองค์ความรู้ของพ้ืนทีต้่นแบบ (Model) ในการสือ่สาร

วฒันธรรมเพือ่การเรยีนรูข้องกลุ่มชาตพินัธุบ์นพืน้ทีสู่งในพ้ืนทีต้่นแบบ สบเมย แม่ลาน้อย ขนุยวม เมอืง

แม่ฮ่องสอนของเครือข่ายพระนักพัฒนา เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมี โครงสร้าง

(Structured In-Depth Interview) ตัวแทนกลุ่มพระสังฆาธิการหรือพระนักพัฒนาในพื้นที่ ตัวแทน

กลุ่มผู้น�าชุมชน และตัวแทนกลุ่มแกนน�า และการสนทนากลุ่มเพื่อถอดบทเรียน (Lesson Learned 

Focus Group Discussion) พื้นท่ีต้นแบบสร้างใยแมงมุมเพื่อเชื่อมเครือข่ายชุมชนด้วยจิตใจของ 

ทุกคนในชุมชน ผนึกคนภูเขาในพ้ืนที่หลากหลายชาติพันธุ์ ผสานสายน�้าท่ีหล่ังไหลมารวมกันเกื้อกูล 

ซึ่งกันและกันตลอดไป 
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