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 แนวทางการส่งเสริมชุมชนสร้างสรรคใ์นประเทศไทย เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ มีวตัถุประสงค์เพื�อ

สังเคราะห์องคป์ระกอบชุมชนสร้างสรรคโ์ดยการวจิยัเอกสารทั�งในประเทศและต่างประเทศ ศึกษาองคป์ระกอบ

ชุมชนสร้างสรรคใ์นประเทศไทยโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ชี�ยวชาญและการสนทนากลุ่มผูท้รงคุณวฒิุ และพฒันา

แนวทางการส่งเสริมชุมชนสร้างสรรค์ในประเทศไทยโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ชี�ยวชาญและการวิจยัภาคสนาม 

พื�นที�กรณีศึกษาจาํนวน 3 ชุมชน ในภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ผูใ้ห้สัมภาษณ์เป็นผูเ้ชี�ยวชาญ

ดา้นการพฒันาชุมชน ดา้นการศึกษาตลอดชีวิต ดา้นวฒันธรรม หรือเป็นผูป้ระกอบการดา้นเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

และมีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 10 ปี จํานวน 7 คน และใช้เกณฑ์เดียวกันนี� ในการเลือก

ผูท้รงคุณวฒิุเขา้ร่วมสนทนากลุ่ม จาํนวน 8 คน ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัในการวิจยัภาคสนามเป็นผูน้าํชุมชน ปราชญ์ชาวบา้น 

ผูแ้ทนเครือข่ายองค์กรในชุมชน และสมาชิกในชุมชน เครื�องมือวิจัยใชแ้บบวิเคราะห์เอกสาร ประเด็นสัมภาษณ์ 

ประเด็นสนทนากลุ่ม และแบบเก็บขอ้มูลภาคสนาม การวิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารวิเคราะห์เนื�อหา (Content Analysis)    

 ผลการศึกษาพบวา่องค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค์ในประเทศไทย มีดงันี�  1) ดา้นทุนมนุษย ์ไดแ้ก่ 

ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ความสร้างสรรค์ นวตักรรม ผูน้าํชุมชน และการเรียนรู้ 2) ดา้นทุนสังคม ไดแ้ก่ การอดทนต่อ

ความคิดและวฒันธรรมที�แตกต่าง จิตสาํนึกชุมชน ความไวว้างใจ การมีส่วนร่วม และเครือข่ายชุมชน 3)  ดา้นทุน

วฒันธรรม ไดแ้ก่ มรดกทางวฒันธรรม การสืบทอดวฒันธรรม พื�นที�วฒันธรรม และการสร้างคุณค่าและมูลค่าทาง

วฒันธรรม และ 4) ด้านทุนทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์ทรัพยากร เทคโนโลยี และการ

บริหารจดัการทรัพยากร แนวทางการส่งเสริมชุมชนสร้างสรรคใ์นประเทศไทย ดา้นทุนมนุษย ์ควรส่งเสริมการ

สืบคน้ สืบทอดและต่อยอดภูมิปัญญา ให้ชาวบา้นมีความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวตักรรมจากภูมิปัญญา คน้หา

และบ่มเพาะผูน้าํชุมชน ให้ชาวบา้นเรียนรู้จากการแกปั้ญหาและพฒันาชุมชนร่วมกนั  ดา้นทุนสังคม  ส่งเสริมการ

จดัการความขดัแยง้อยา่งสร้างสรรค์  ให้มีสํานึกรักบา้นเกิด  มีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ชุมชน สร้างและ

พฒันาเครือข่ายของชุมชน ดา้นทุนวฒันธรรม ส่งเสริมการสร้างและสืบสานอตัลกัษณ์ของชุมชน พื�นที�สร้างสรรค์

ดา้นวฒันธรรมในชุมชน  และการนาํอตัลกัษณ์ที�โดดเด่นมาเพิ�มมูลค่า ดา้นทุนทรัพยากร ส่งเสริมให้เห็นคุณค่า

และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การใชเ้ทคโนโลยีที�เหมาะสมในการสร้างนวตักรรมจากภูมิปัญญาทอ้งถิ�น และ

ส่งเสริมให้ชุมชนจดัการตนเอง   
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 The purposes of this qualitative research were to synthesise the elements of creative communities 

from abroad and in Thailand. Documentary analysis, in-depth interview, and focus group were used to 

synthesise the elements of creative communities as well as to study the approach to promote creative 

community in Thailand. The research tools were documentary analyzing form, in-depth interview questions, 

focus group items, and field study data collection form. The collected data were analysed by content analysis. 

 The results showed that the components of creative community were: 1) human capital that 

included local wisdom, innovation, community leaders, and learning;  2) social capital that included tolerance in 

different ideas and cultures, community awareness, trust, participation, and network of community; and 3) 

cultural capital that included cultural heritage, cultural inheritance, cultural places, and cultural value creation; 

and 4) resource capital that included natural resources, resource conservation, technology, and resource 

management. The approaches to promote creative community in Thailand were: 1) Human Capital: Encouraged 

searching, inheritance, and innovative creating from local wisdom. Found natural community leaders. 

Encouraged people to learn by sharing and solving problems for community development; 2) Social Capital: 

Found the new ways of managing conflict in community. Encouraged community awareness and activity 

participation of people. Built up and developed networks of community; 3) Cultural capital:  Promoted the 

creation and sustenance of distinctive community identity, the cultural creative spaces, and using the identity to 

add the economical value; 4) Capital resources: Encouraged the appreciation and conservation of natural 

resources. Promoted the use of appropriate technology to create innovative local wisdom, and encouraged 

community self-management. 
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กติติกรรมประกาศ 

 
 งานวิจยัชิ�นนี� มีจุดกาํเนิดจากความอยากรู้ อยากลองเป็นศึกษาระดบัดุษฎีบณัฑิตของ

ผูว้ิจยั ซึ� งเมื�อไดเ้ขา้รับการประสิทธิ� ประสาทวชิาจากคณาจารยท์ั�งหลาย ทาํใหค้วามอยากรู้ อยากลอง 

กลายเป็นความตั�งใจในความสําเร็จ เพื�อให้ได้งานวิจยัสักชิ�นที�จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ  

และสังคมเท่าที�สติปัญญาจะอาํนวย ขอกราบขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.คีรีบูน จงวุฒิเวศย ์

ประธานกรรมการที�ปรึกษา ดร.ภทัรพล มหาขนัธ์ และ ดร.ศรีสวา่ง เลี� ยววาริณ กรรมการที�ปรึกษาร่วม  

รองศาตราจารย ์ดร.ศิริณา จิตตจ์รัส ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ ดร.นิรันดร์ จงวุฒิเวศย ์

กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ในคาํแนะนาํที�เป็นประโยชน์ และความอดทนต่อความล่าช้าในการทาํงาน

ของผูว้ิจยั  

 ผลงานวิจยัที�สําเร็จ แมไ้ม่อาจเปรียบไดก้บัการเลือกสรรดอกไมน้านาพนัธุ์เพื�อรังสรรค์

เป็นมาลยัอนัวิจิตร อาจเปรียบได้เพียงการนาํดอกไมส้ักกองมาวางให้คนเลือกซื�อ แต่ก็ดว้ยความ

ทุ่มเทและตั�งใจของผูว้ิจยัที�จะทาํให้ดีที�สุด ขอขอบคุณปัจจยัแวดลอ้มนานาประการที�กลายเป็นพลงั

เสริมสร้างความแขง็แรงแก่ผูว้ิจยั 

 ขอขอบคุณบุคคลหลายท่านที�มิได้เอ่ยนาม ซึ� งเป็นทั�งแรงบนัดาลใจให้ศึกษาเล่าเรียน  

เป็นแรงผลกัให้เกิดความมุมานะ พยายาม และเป็นกาํลังใจระหว่างการทาํงานวิจยัชิ�นนี� ตลอดมา 

ขอบคุณครอบครัวอันประกอบด้วยมารดา พี�ชาย พี�สาว น้องสาว สามี และบุตรสาวทั� งสอง             

ที�สร้างสรรคบ์รรยากาศแห่งชีวิตที�ดีเลิศสาํหรับการทาํวิจยั และกลัยาณมิตรทุกท่านที�มีจิตปรารถนา

ดีและส่งเสริมกาํลงัใจ จนผูว้ิจยัผา่นช่วงเวลาที�เส้นทางชีวิตเปลี�ยนแปลงไปพร้อมๆ กบัการเดินทาง

ถึงจุดหมายของงานวจิยั 

 อานิสงส์อนัใด หากเกิดจากการนําผลงานวิจยัชิ�นนี� ไปทาํให้เกิดประโยชน์ ผูว้ิจยัขอ

อุทิศใหแ้ด่นางสาวเอื�อมพร ยมาพฒัน์ พี�สาวแสนดีที�รักยิ�ง ซึ� งจากผูว้ิจยัไปอยา่งกระทนัหนั ในขณะ

ที�ผูว้ิจยักาํลงัจะสอบวดัคุณสมบติั และนางอนงค ์ยมาพฒัน์ มารดาของผูว้ิจยั ซึ� งจากผูว้ิจยัตามพี�สาว

ไปในเวลาเพียง 8 เดือน และขออุทิศใหแ้ด่บุพการีและครู อาจารยท์ุกท่านของผูว้ิจยั 
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บทที� 1 

 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

 พลวตัการเปลี�ยนแปลงและการสร้างสรรค์ของมนุษย์เกิดขึ� นตลอดเวลา  ก่อนเข้าสู่

สหัสวรรษใหม่ โลกเกิดการเปลี�ยนผ่านระลอกใหญ่จาก “สังคมอุตสาหกรรม” ที�มุ่งสู่การทาํกาํไร

สูงสุดภายใต้กลไกการตลาด เพื�อสะสมทุน ความมั�งคั�งและการเจริญเติบโตทางวตัถุ ทาํให้การ

ดาํเนินชีวิตของผูค้นเริ�มซบัซ้อนและถอยห่างจากธรรมชาติ ลดทอนความสําคญัของสิ�งที�ผกูพนัจิตใจ

และจิตวิญญาณ  ผลที�ตามมาคือโลกแห่งการแข่งขนั มุ่งเอาชนะ ในขณะเดียวกนัก็สร้างปัญหาสังคม

ที�ซับซ้อนรุนแรง ทาํให้เกิดความเหลื�อมลํ� าไม่เท่าเทียมกันในสังคม เกิดการทําลายทรัพยากร 

ธรรมชาติอยา่งมหาศาล เป็นผลใหเ้กิดภาวะโลกร้อน เกิดความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ และม

หันตภยัต่าง ๆ สถานการณ์ดงักล่าวทาํให้สังคมอุตสาหกรรมเริ�มเผชิญกบัวิกฤติ  การมองกลไกแบบ

แยกส่วนซึ�งเป็นกรอบความคิดและความเชื�อในสังคมอุตสาหกรรมเริ�มเปลี�ยนไปสู่แนวความคิดในการ

สร้างสังคมที�เน้นคุณค่าและอุดมคติของความเป็นมนุษย ์ประกอบกบัวิวฒันาการอย่างกา้วกระโดด

ของเทคโนโลยีขอ้มูลข่าวสารทาํให้เกิด “สังคมฐานความรู้” ที�มีการเชื�อมโยงและการมีปฏิสัมพนัธ์กนั

เป็นเครือข่าย เป็นสังคมที�เปิดโอกาสให้สมาชิกไดแ้สดงศกัยภาพของตนเอง มีอิสระทางความคิด และ

มีเสรีภาพในการแสดงออก ให้ความสําคญัต่อการตอบสนอง การสร้างความรู้ การสั�งสมประสบการณ์

และการสร้างสรรค ์ ตลอดจนเกิดกระแสความใส่ใจต่อสิ�งแวดลอ้ม 

 กระบวนทศัน์การผลิตของโลกในศตวรรษที� 21 จึงเปลี�ยนจากการผลิตและขายมาเป็น

การรับรู้และการตอบสนอง ทาํให้ผลผลิตที�ออกมาแตกต่างไปจากเดิม ในขณะที�ผลผลิตในสังคม

อุตสาหกรรมเป็นสินคา้และบริการที�มีการผลิตซํ� าจาํนวนมาก แต่ผลผลิตในสังคมฐานความรู้เป็น

เรื� องของนวตักรรม องค์ความรู้และความคิด เพื�อตอบสนองความต้องการของผูค้น การเปลี�ยนแปลง

ดงักล่าวสร้างความโดดเด่นให้กลุ่มคนทาํงานที�มีความคิดสร้างสรรค ์มีความหลากหลายและทา้ทาย

มีอิสระในการทาํงาน มีความเป็นมืออาชีพ  และมีความชาํนาญเฉพาะทาง เช่น นักวิจยั วิศวกร     

นกักฎหมาย นักประพนัธ์ และศิลปินแขนงต่าง ๆ เนื�องจากคนกลุ่มนี� สามารถสร้างสรรค์ผลงานที�

เป็นนวตักรรมและตอบสนองความตอ้งการของผูค้นได ้จึงอาจกล่าวไดว้่าสิ�งสําคญัสําหรับสังคม

ฐานความรู้ในยุคปัจจุบันไม่ใช่ทุนทางการเงินอีกต่อไป แต่เป็นแรงงานที�มีทักษะ องค์ความรู้ 

ความคิดสร้างสรรค ์และจินตนาการ    
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 เมื�อโลกเปลี�ยนผา่นเขา้สู่สังคมฐานความรู้ ความเจริญกา้วหน้าทางเทคโนโลยีและการ

สื�อสารก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและมีลักษณะแบบก้าวกระโดด การแข่งขันเพื�อมุ่งเป็นผูน้ําทาง

เศรษฐกิจโลกดาํเนินไปอย่างต่อเนื�อง ท่ามกลางความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี องค์ความรู้ 

นวตักรรมและการแข่งขนั ในช่วงปี พ.ศ.2551-2552 เกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลกโดยเริ�มตน้จากประเทศ

สหรัฐอเมริกาและลุกลามไปสู่ทวีปยุโรป  ซึ� งเป็นสิ�งเหนือความคาดหมาย เพราะต่างก็เป็นประเทศที�

เป็นผูน้าํทางเศรษฐกิจ ทาํให้หลายประเทศมีแนวคิดเศรษฐกิจฐานความรู้ในแบบใหม่ หันมาให้

ความสําคญักบัชุมชนและคาํนึงถึงการพฒันาคุณภาพชีวิตและความสร้างสรรค์ของทอ้งถิ�นหรือของ

ภูมิภาค เห็นความสําคญัของเอกลกัษณ์ชุมชนและตื�นตวัต่อสิ�งที�มีในแต่ละชุมชนอยา่งไม่เคยปรากฏ

มาก่อน และมีแนวคิดวา่ชุมชนที�จะประสบความสําเร็จจาํเป็นตอ้งเรียนรู้วิธีการใหม่ๆ ในการพฒันา

ชุมชนของตน โดยใชค้วามหลากหลาย ความสร้างสรรค์ และพลงัของทุกคนในชุมชน (เลอรอยด์ 

ฮาร์วีย ์และจอห์น วิคทอรี, 2004: v ) อนัเป็นที�มาของแนวคิดชุมชนสร้างสรรคแ์ละเมืองสร้างสรรค์

ในประเทศต่างๆ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา  และประเทศในแถบยุโรป   ซึ� งแนวคิดดังกล่าวได้

ขยายไปยงัประเทศต่าง ๆ ทั�วโลก รวมทั�งในทวีปเอเชีย เช่น ประเทศญี�ปุ่ น สาธารณรัฐเกาหลีใต ้

และสาธารณรัฐประชาชนจีน   

 สําหรับประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2554:10)  

ระบุเป้าหมายการพฒันาไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที� 11 (พ.ศ. 2555-2559)  

มุ่งให้คนในสังคมไทยอยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยา่งมีคุณภาพและย ั�งยืน และ

กาํหนดยุทธศาสตร์การพฒันา  เร่งสร้างภูมิคุ ้มกนัเพื�อป้องกนัปัจจยัเสี�ยง และเสริมรากฐานของ

ประเทศดา้นต่าง ๆ ให้เขม้แขง็ควบคู่ไปกบัการพฒันาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเขา้ถึง

ทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั�งสร้าง

โอกาสทางเศรษฐกิจดว้ยฐานความรู้ และความคิดสร้างสรรคบ์นพื�นฐานการผลิตและการบริโภคที�

เป็นมิตรต่อสิ�งแวดลอ้ม นาํไปสู่การพฒันาประเทศที�มั�นคงและย ั�งยืน จากแนวนโยบายดงักล่าว จะ

เห็นไดว้า่ประเทศไทยให้ความสําคญัต่อการพฒันาสังคมไทยให้เป็นสังคมสร้างสรรค ์เน้นการพฒันา

คนและสังคมไปพร้อมกบัการพฒันาด้านเศรษฐกิจ ซึ� งสอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าวข้างตน้ อีก

ประการหนึ�งที�สาํคญัคือ ในการพฒันาประเทศจาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงการพฒันาระดบัชุมชนที�เป็นฐาน

รากของประเทศ สร้างโอกาสในการเขา้ถึงทรัพยากรและประโยชน์จากการพฒันาเศรษฐกิจและ

สังคมอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียม อนัจะทาํให้เกิดความสมดุลในการพฒันาระหวา่งเมืองกบัชนบท

และทาํให้ช่องวา่งทางเศรษฐกิจลดลง ไม่เกิดปัญหาความแปลกแยก ไม่สามคัคีปรองดอง ไม่ไวเ้นื�อ   

เชื�อใจ จนกระทั�งถึงความไม่ร่วมมือร่วมใจกนัในชุมชน   

   ส
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 อนึ�ง ชุมชนทั�วทุกพื�นที�ของประเทศไทยมีความหลากหลายดา้นวฒันธรรมและอุดมไป

ดว้ยทรัพยากรธรรมชาติที�มีคุณค่ามากมาย  ซึ� งการพฒันาประเทศที�ผ่านมาไม่ไดใ้ห้ความสําคญัต่อ

วฒันธรรมในชุมชนและทาํลายทรัพยากรธรรมชาติ  ชุมชนจาํนวนมากยงัไม่สามารถพึ�งพาตนเอง 

ยงัคงเกิดปัญหาต่างๆในชุมชน ทั�งปัญหาความยากจน ยาเสพติด อาชญากรรมและสิ�งแวดล้อม 

อยา่งไรก็ตาม การเปลี�ยนแปลงของโลกไม่เคยหยดุนิ�ง และนบัวนัจะทวคีวามรวดเร็วและยากต่อการ

คาดเดามากขึ� นตลอดเวลา หากชุมชนต่างๆ ในประเทศไทยไม่เตรียมพร้อมเพื�อรองรับการ

เปลี�ยนแปลงดงักล่าว อาจไม่สามารถปรับตวัให้อยู่รอดได้และพบกบัความล่มสลาย จึงจาํเป็นที�

ชุมชนในประเทศไทยควรมีศกัยภาพเพียงพอที�จะจดัการสังคมเล็กๆ ของตนให้สามารถดาํรงอยูไ่ด้

อยา่งดีและมีความสุขท่ามกลางการเปลี�ยนแปลงต่างๆ อีกทั�งสามารถพฒันาชุมชนให้สอดคลอ้งกบั

การพฒันาประเทศและสังคมโลก ซึ� งหากเป็นเช่นนี�  ประเทศไทยย่อมมีรากฐานที�แข็งแกร่งต่อการ

พฒันาประเทศอยา่งย ั�งยนื   

 จากแนวคิดชุมชนสร้างสรรค์และเหตุผลความจาํเป็นดังกล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษา

องค์ประกอบของชุมชนสร้างสรรค์ จากการวิจยัเอกสารเกี�ยวกบัแนวคิดและการพฒันาชุมชน

สร้างสรรค์ของประเทศต่างๆ ทั�วโลกรวมทั� งประเทศไทย เพื�อใช้เป็นกรอบในการศึกษา

องคป์ระกอบของชุมชนสร้างสรรคใ์นประเทศไทยและนาํมาพฒันาเป็นแนวทางการส่งเสริมชุมชน

สร้างสรรคใ์นประเทศไทย ทั�งนี� เพื�อให้ผูท้ี�มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาชุมชนในประเทศไทยไดใ้ช้

เป็นประโยชน์ต่อการพฒันาชุมชนตามแนวคิดชุมชนสร้างสรรคต่์อไป   

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื�อศึกษาและวิเคราะห์องคป์ระกอบของชุมชนสร้างสรรคท์ั�งในและต่างประเทศ 

 2. เพื�อศึกษาองคป์ระกอบของชุมชนสร้างสรรคใ์นประเทศไทย 

 3. เพื�อพฒันาแนวทางการส่งเสริมชุมชนสร้างสรรคใ์นประเทศไทย 

 

คําถามการวิจัย 

 ผูว้ิจยักาํหนดคาํถามการวิจยัไว ้  ดงันี�  

 1. องคป์ระกอบของชุมชนสร้างสรรคเ์ป็นอยา่งไร  

 2. ชุมชนสร้างสรรคใ์นประเทศไทยควรมีองคป์ระกอบใดบา้ง 

 3. แนวทางการส่งเสริมชุมชนสร้างสรรคใ์นประเทศไทยควรมีแนวทางอยา่งไร 
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ขอบเขตการวจิัย 

 การวิจยัครั� งนี� เพื�อศึกษาองค์ประกอบของชุมชนสร้างสรรค์ในประเทศไทยและแนว

ทางการส่งเสริมชุมชนสร้างสรรคใ์นประเทศไทย  ผูว้ิจยักาํหนดขอบเขตของการวิจยั  ดงัต่อไปนี�  
  

 ขอบเขตเนื�อหา   

 องคป์ระกอบของชุมชนสร้างสรรค ์ประกอบดว้ย 

  องคป์ระกอบดา้นทุนมนุษย ์

  องคป์ระกอบดา้นทุนสังคม 

  องคป์ระกอบดา้นทุนวฒันธรรม 

  องคป์ระกอบดา้นทุนทรัพยากร 

 แนวทางการส่งเสริมชุมชนสร้างสรรคใ์นประเทศไทย ประกอบดว้ย 

  แนวทางการส่งเสริมทุนมนุษย ์

  แนวทางการส่งเสริมทุนสังคม 

  แนวทางการส่งเสริมทุนวฒันธรรม  

  แนวทางการส่งเสริมทุนทรัพยากร 
  

 ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1. การวิจัยเอกสาร เพื�อศึกษาองคป์ระกอบของชุมชนสร้างสรรค ์มีขอบเขต ดงันี�  

  1.1  แหล่งที�มาของเอกสารที�ใช้ในการวิจัย  ผูว้ิจยัศึกษาเอกสารและงานวิจยัที�

เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาชุมชนและแนวคิดชุมชนสร้างสรรค ์ จากแหล่งที�มา ดงัต่อไปนี�  

   1.1.1 เอกสารจากหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษา  สภาวิจยัแห่งชาติ และห้องสมุด

ของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง   เช่น  สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ (TCDC)  กรมการพฒันาชุมชน เป็นตน้ 

1.1.2 เอกสารจากระบบสืบคน้จากฐานขอ้มูลในอินเทอร์เน็ต โดยใชค้าํสําคญั ดงันี�  

“Creative Community” “Creative Society” “Creative City” “Human Capital” “Social Capital” “Cultural 

Capital” “Resource Capital” “ชุมชนสร้างสรรค”์  “เมืองสร้างสรรค”์ “สังคมสร้างสรรค์” “ทุนมนุษย”์ “ทุน

สังคม” “ทุนวฒันธรรม” และ “ทุนทรัพยากร”   

 2.  การสัมภาษณ์ผู้ เชี� ยวชาญ  เพื�อศึกษาองค์ประกอบและแนวทางการพัฒนาชุมชน

สร้างสรรคใ์นประเทศไทย  กลุ่มตวัอยา่งที�ใช้ในการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth  Interview) เป็นผูเ้ชี�ยวชาญ

   ส
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ดา้นพฒันาชุมชน ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการศึกษาตลอดชีวิต ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นศิลปวฒันธรรม  และผูป้ระกอบการ

ธุรกิจสร้างสรรค ์จาํนวนทั�งสิ�น 7  คน 

 3.  การสนทนากลุ่ม  เพื�อทบทวนและให้ขอ้เสนอแนะต่อองค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค์

และแนวทางการส่งเสริมชุมชนสร้างสรรค์ ที�สังเคราะห์ได้จากการวิจัยเอกสารและการสัมภาษณ์

ผูเ้ชี�ยวชาญ กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการสนทนากลุ่ม เป็นผูบ้ริหารองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ�น ปราชญ์

ชาวบา้น นกัพฒันาชุมชน นกัการศึกษาตลอดชีวิตและผูป้ระกอบการธุรกิจสร้างสรรค ์จาํนวน  8  คน 

 4.  การวิจัยภาคสนาม     

  4.1 ชุมชนที�ใช้ในการศึกษาภาคสนาม ผูว้ิจยัเลือกพื�นที�ศึกษาจากชุมชนที�ไดรั้บ

การคดัเลือกเป็นหมู่บา้นหนึ�งตาํบลหนึ�งผลิตภณัฑ์ (OTOP Village Champion: OVC) ของกรมการ

พฒันาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย จากทั�วประเทศจาํนวน 120 หมู่บา้น ผูว้ิจยัคดัเลือกมา 8 หมู่บา้น 

จากการศึกษาข้อมูลเบื�องต้นและพบว่ามีคุณลักษณะสอดคล้องกับองค์ประกอบของชุมชน

สร้างสรรค์ที�ได้จากการวิจยัเอกสาร โดยเลือกภาคละ 2 หมู่บ้าน ต่อจากนั�นผูว้ิจยัเสนอรายชื�อ

หมู่บา้นให้ที�ประชุมการสนทนากลุ่มตรวจสอบและคดัเลือก รวมทั�งให้ผูท้รงคุณวุฒิทั�งหลายในที�

ประชุมเสนอรายชื�อชุมชนที�เห็นว่าเหมาะสม จากนั�นที�ประชุมคดัเลือกจาํนวน 3 หมู่บา้น ดงันี�  1) 

ชุมชนแพรกหนามแดง 2) ชุมชนบา้นแม่กาํปอง และ 3) ชุมชนบา้นภ ู

  4.2 ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัของแต่ละชุมชน ไดแ้ก่ 

   4.2.1 ผูน้าํอยา่งเป็นทางการของชุมชน เช่น ผูใ้หญ่บา้น ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น หรือ

คณะกรรมการหมู่บา้น   

   4.2.2  ผูน้าํธรรมชาติ  ผูน้าํกลุ่ม ผูน้าํทางศาสนา หรือผูน้าํองคก์รทางอาชีพในชุมชน    

   4.2.3 ปราชญชุ์มชนหรือผูอ้าวุโสที�คนในชุมชนเคารพนบัถือ   

   4.2.4 สมาชิกเครือข่ายองคก์รในชุมชน   

   4.2.5 สมาชิกในชุมชน เช่น หวัหนา้ครอบครัว  เด็กในชุมชน   

   สําหรับจาํนวนผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั เมื�อผูว้ิจยัเห็นวา่ไดค้าํตอบที�อิ�มตวั ขอ้มูลที�ได้

เพียงพอต่อการวิเคราะห์ตามประเด็นที�ศึกษาจึงหยุดทาํการสัมภาษณ์  

 

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

 1. ไดอ้งคค์วามรู้เกี�ยวกบัองคป์ระกอบชุมชนสร้างสรรคใ์นประเทศไทย 

 2. ไดแ้นวทางการส่งเสริมชุมชนสร้างสรรค ์อนัจะเป็นประโยชน์ให้ชุมชนต่างๆ ได้

นาํไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมชุมชนของตน 

   ส
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ผูว้ิจยักาํหนดคาํนิยามสาํหรับการวิจยัครั� งนี�   ดงันี�  

 องค์ประกอบ หมายถึง สภาพและปัจจยัต่างๆ ที�มีส่วนสร้างเสริมและเอื�ออาํนวยให้คน

ในชุมชนมีรูปแบบการดาํเนินชีวิต ค่านิยม และวฒันธรรมของชุมชน    

 ชุมชน หมายถึง กลุ่มคนที�อยู่ร่วมกนัเป็นสังคมขนาดเล็ก อาศยัอยู่ในอาณาบริเวณ

เดียวกนั เป็นหมู่บา้น หรือตาํบล มีวิถีชีวิตเกี�ยวขอ้งสัมพนัธ์กนั ร่วมมือและพึ� งพาอาศยักนั เพื�อ

บรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายร่วมกนั 

 ชุมชนสร้างสรรค์ หมายถึง ชุมชนที�สมาชิกส่วนหนึ�งมีความรู้ความสามารถจดัการกบั

สถานการณ์ต่าง ๆ ของชุมชนอย่างสร้างสรรค์ สมาชิกส่วนใหญ่เปิดรับและอดทนต่อการ

เปลี�ยนแปลงและความแตกต่างที�เกิดขึ�น สามารถปรับเปลี�ยนตนเองเพื�อตอบสนองต่อสถานการณ์  

วิกฤตการณ์หรืออุปสรรคต่าง ๆ ดว้ยวธีิการที�สร้างสรรคไ์ด ้ 

 องค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค์ หมายถึง สภาพและปัจจยัต่างๆ ที�มีส่วนสร้างเสริมและ

เอื�ออาํนวยให้เป็นชุมชนสร้างสรรค ์ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 4 ดา้น ไดแ้ก่ องคป์ระกอบดา้นทุนมนุษย ์

องคป์ระกอบดา้นทุนสังคม องคป์ระกอบดา้นทุนวฒันธรรม และองคป์ระกอบดา้นทุนทรัพยากร 

 องค์ประกอบด้านทุนมนุษย์ (Human Capital) หมายถึง ศกัยภาพ ความสามารถและ

ความสร้างสรรคข์องกลุ่มคนต่างๆในชุมชน      

 องค์ประกอบด้านทุนสังคม (Social Capital) หมายถึง ระบบคิดและค่านิยมที�ดี ที�ทาํ

ให้เกิดวิธีปฏิบติัของคนในชุมชน รวมถึงความสัมพนัธ์ของคนในชุมชนทั�งในระดบัปัจเจก กลุ่ม

องคก์รหรือเครือข่าย   

 องค์ประกอบด้านทุนวัฒนธรรม (Cultural Capital) หมายถึง คุณค่าที�เกี�ยวขอ้งกบัวิถี

ชีวิต ความเชื�อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ตลอดจนโบราณสถาน โบราณวตัถุของชุมชน ที�สมาชิก

ในชุมชนนาํมาใชป้ระโยชน์ต่อชุมชนได ้

 องค์ประกอบด้านทุนทรัพยากร (Resources Capital) หมายถึง สิ�งที�เป็นประโยชน์ใน

การดาํเนินชีวิตของคนในชุมชน  ทั�งที�เป็นทุนธรรมชาติ  และทุนกายภาพที�มนุษยส์ร้างขึ�น รวมถึง

การจดัการทรัพยากรต่างๆ 

 แนวทางการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ หมายถึง วิถีทางต่างๆ ที�สมาชิกในชุมชน ทั�งที�

เป็นปัจเจกชน  กลุ่ม  และองคก์รต่างๆ จะใชเ้พื�อดาํเนินการและปฏิบติั เพื�อเปลี�ยนแปลงชุมชนสู่การ

เป็นชุมชนสร้างสรรค ์
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บทที� 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที�เกี�ยวข้อง 

 

 การศึกษาเรื�อง “ชุมชนสร้างสรรค์ : แนวทางการพฒันาชุมชนในประเทศไทย” ครั� งนี�   

ผูว้ิจยัไดศ้ึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัทฤษฎีและแนวคิดต่างๆในการพฒันาชุมชน   

สรุปเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา  ไดด้งันี�   

 1. แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

  1.1  ความเป็นมาของเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

  1.2  ความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

  1.3  การพฒันาประเทศตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

 2. แนวคิดเมืองสร้างสรรค ์  

  2.1 ความหมายของเมืองสร้างสรรค ์

  2.2 องคป์ระกอบเมืองสร้างสรรค ์

  2.3 ดชันีความสร้างสรรค ์

  2.4 การพฒันาความสร้างสรรคด์ว้ยวฒันธรรม 

 3. แนวคิดชุมชนสร้างสรรค ์

  3.1 ชุมชนและการพฒันาชุมชน 

  3.2 ชุมชนสร้างสรรค ์

  3.3 การพฒันาชุมชนสร้างสรรค ์

  3.4 แนวคิดชุมชนสร้างสรรคใ์นประเทศไทย 

   3.4.1 ชุมชนสร้างสรรคใ์นมิติชุมชนน่าอยู ่

   3.4.2  ชุมชนสร้างสรรคใ์นมิติชุมชนท่องเที�ยว 

   3.4.3  ชุมชนสร้างสรรคใ์นมิติชุมชนเขม้แข็ง 

   3.4.4  ชุมชนสร้างสรรคใ์นมิติชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  

 4. งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง  

  4.1 งานวิจยัในประเทศไทย 

  4.2 งานวิจยัในต่างประเทศ 
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1.  แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 งานวิจยัชิ�นนี� นาํเสนอแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ ซึ� งเป็นนโยบายส่วนหนึ� งของการ

พฒันาประเทศไทยและมีส่วนเกี�ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ สาระในการนําเสนอ

ประกอบดว้ย ความเป็นมาของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และการ

พฒันาประเทศตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค ์โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  
 

 1.1 ความเป็นมาของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

  เศรษฐกิจสร้างสรรค ์เป็นกระแสการปฏิรูปเศรษฐกิจโลกที�ตอ้งการตอบสนองคน

ส่วนใหญ่ให้มีความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจ ลดช่องวา่งระหวา่งความรํ� ารวยกบัความยากจนที�เกิดขึ�น

ทั�งในระดบัปัจเจกชนหรือระดบัประเทศ เนื�องจากเศรษฐกิจโลกปัจจุบนัขบัเคลื�อนดว้ยธุรกิจที�ใช้

ความรู้และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่างๆ โดยเฉพาะด้านการสื�อสาร มีการขยายกิจการขา้ม

พรมแดนภายใตร้ะบบทุนนิยมแบบสร้างส่วนเกิน บริษทัขา้มชาติจาํนวนมากเนน้การบรรลุเป้าหมาย

ระยะสั�นในการทาํกาํไรและเพิ�มส่วนแบ่งตลาดโดยไม่คาํนึงถึงผลกระทบต่อสังคม ทาํให้กาํลงัการ

ผลิตล้นโลก เกิดการขาดแคลนสินเชื�อและสถาบนัการเงินอ่อนแอ นอกจากนี� ยงัส่งผลต่อปัญหา

สิ�งแวดลอ้ม (ศุภวุฒิ สายเชื�อ และคณะ, 2552: 15) หลายประเทศมีแนวทางในการปฏิรูปเศรษฐกิจ   

อนัไดแ้ก่ นโยบายส่งเสริมการส่งออก การแปรรูปวิสาหกิจ การเปิดเสรีทางการเงิน การปรับระบบ

อตัราแลกเปลี�ยน การลดการอุดหนุนจากรัฐบาล การลดการปกป้องทางภาษีการคา้ การสร้างความ

ยืดหยุ่นของตลาดแรงงาน และนโยบายการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ แต่การปฏิรูปใน

ระดบัมหภาคดงักล่าวไม่เพียงพอที�จะทาํใหป้ระเทศอยูร่อดในโลกที�มีการแข่งขนัสูงได ้จาํเป็นตอ้งมี

การปฏิรูปในระดบัจุลภาค โดยสนบัสนุนให้คนในประเทศจาํนวนมากที�สุดสามารถสร้างนวตักรรม 

เป็นผูป้ระกอบการ เขา้ถึงทุน สามารถเผชิญหน้ากบัการแข่งขนั และเขา้ร่วมกบัคนในที�ต่างๆของ

โลกได ้ องค์ประกอบของการปฏิรูปในระดบัจุลภาคดงักล่าว ไดแ้ก่ (Thomas L. Friedman, รอฮีม 

ปรามาส แปล, 2007: 17) 

  1. โครงสร้างพื�นฐาน เช่น ถนน ท่าเรือ ระบบขนส่งมวลชน และโครงข่าย

โทรคมนาคม เป็นตน้ 

  2. กฎ ระเบียบ ที�สนบัสนุนและไม่ขดัขวางวตัถุประสงคด์งักล่าวขา้งตน้ 

  3. การศึกษา ทั�งในดา้นโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพของการจดัการศึกษา 

  4. ศิลปะและวฒันธรรม โดยการเปิดรับแนวคิดและการปฏิบติัที�เป็นตวัอยา่งที�ดี

จากที�อื�นและปรับเขา้กบัวฒันธรรมดั�งเดิมของตน นอกจากนี�  ในการทาํงานร่วมกนัยงัตอ้งมีความ

ไวว้างใจระหวา่งกนั  ซึ� งตอ้งอาศยัความไวว้างใจ (trust) การเปิดรับ (openness) และความอดทนใน

การรับความแตกต่าง (culture of tolerance) 

   ส
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  นอกจากองคป์ระกอบทั�ง 4 ดา้นดงักล่าว ปัจจยัสําคญัประการต่อมา คือการมีผูน้าํ

ในสังคมที�มีวิสัยทศัน์และความตั�งใจในการผลกัดนัการเปลี�ยนแปลง และการสร้างเครือข่ายให้เป็น

พลงัสังคมที�จะร่วมมือร่วมใจกนัในการพฒันาประเทศใหเ้ป็นแนวร่วมที�หลากหลายและมีจาํนวนมาก   

  อีกประการหนึ�งคือ ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยีในปัจจุบนัที�ทาํให้เกือบทุกแห่ง

ในโลกสามารถผลิตสินคา้และบริการไดท้ดัเทียมกนั ความแตกต่างของสินคา้และบริการจึงตอ้งมา

จากการใชค้วามรู้และความคิดสร้างสรรคใ์นการผสมผสานกระบวนการผลิตและเรื�องราวให้กลายเป็น

ผลิตภณัฑ์ที�มีลกัษณะเฉพาะและหลากหลาย เพื�อตอบสนองผูบ้ริโภคตั�งแต่ระดบัทอ้งถิ�นจนถึงระดบั

โลก ดงันั�นผูป้ระกอบการในยุคปัจจุบนัจึงตอ้งเป็นเจา้ของ “ความคิดสร้างสรรค”์ ที�สามารถเปลี�ยน

ปัจจยัการผลิตไปสู่สินคา้และบริการที�สามารถเอาชนะคู่แข่งได ้ไม่ใช่เจา้ของทรัพยากรธรรมชาติ 

แรงงานราคาถูก หรือแหล่งเงินทุนอีกต่อไป อาจกล่าวไดว้า่ความมั�งคั�งในอนาคตอยูบ่นพื�นฐานของ

การสั�งสม “คนที�มีความคิดสร้างสรรค”์ หรือเรียกไดว้า่เป็นการสั�งสมทุนมนุษยน์ั�นเอง   

  เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จึงเป็นระบบเศรษฐกิจที�สะทอ้นถึงกระบวนการซึ� งรวมเอา

วฒันธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีเขา้ไวด้ว้ยกนั ไม่ตอ้งพึ�งพิงเงินทุน เนน้การพฒันาทรัพยากร

มนุษยแ์ละการจา้งงานมากกว่าการลงทุนในโรงงานหรือสินคา้ อนัเป็นกลยุทธ์ในการพฒันาอย่าง

ย ั�งยืน ประเทศไทยรับเอาแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคม์าใชใ้นการพฒันาประเทศและให้ความสําคญั

ต่อแนวคิดดงักล่าว โดยมุ่งมั�นให้เกิดระบบเศรษฐกิจที�ผสมผสานวฒันธรรม และภูมิปัญญาไทย เขา้

กบัองค์ความรู้ที�ครอบคลุมทั�งเทคโนโลยี นวตักรรม และความคิดสร้างสรรค์เพื�อผลิตสินคา้และ

บริการที�มีคุณลกัษณะโดดเด่นเฉพาะตวั เพื�อเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในอนัที�จะสร้างงาน 

สร้างรายได ้และยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทย    
 

 1.2  ความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

  นกัวิชาการ หน่วยงาน และองค์กรหลายแห่ง ให้ความหมายของคาํว่า “เศรษฐกิจ

สร้างสรรค”์ ไวต่้างๆ กนั พอสรุปได ้3 แนวทาง ดงันี�  แนวทางแรก เศรษฐกิจสร้างสรรคเ์ป็นเรื�องของ

การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยใช้ความคิดสร้างสรรค ์ดงัที�จอห์น ฮาวกินส์ (Howkins, 

2001) ให้ความหมายที�เขา้ใจอยา่งง่ายๆ วา่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์คือการสร้างมูลค่าที�เกิดจากความคิด

ของมนุษย์ แนวทางที�สอง เป็นการให้ความสําคญัต่อทรัพย์สินทางปัญญาที�เกิดจากความคิด

สร้างสรรค ์ ดงัที�องค์การความร่วมมือเพื�อการคา้และการพฒันา (UNCTAD, 2008) ให้ความหมาย

ของเศรษฐกิจสร้างสรรคว์า่ เป็นแนวความคิดในการพฒันาและสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

โดยใช้สินทรัพย์ที�เกิดจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ และองค์การยูเนสโก (UNESCO) ให้

ความหมายว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์ หมายถึงอุตสาหกรรมที�เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ ความ

ชํานาญ และความสามารถที�มีศักยภาพในการสร้างงาน และความมั�งคั�งโดยการผลิตและใช้
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ประโยชน์จากทรัพยสิ์นทางปัญญา แนวทางที�สาม กล่าวถึงอุตสาหกรรมหรือผลิตภณัฑ์ที�ประกอบ

กนัเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดงัที�องค์การทรัพยสิ์นทางปัญญาโลก (World Intellectual Property 

Organization : WIPO) ให้ความหมายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในบริบทของทรัพย์สินทางปัญญา 

(Intellectual Property Rights) วา่ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ประกอบดว้ยอุตสาหกรรมทางวฒันธรรม ซึ� ง

รวมถึงผลิตภณัฑท์างวฒันธรรม และศิลปะทั�งหมด ทั�งในรูปของสินคา้และบริการที�ตอ้งอาศยัความ

พยายามในการสร้างสรรคง์าน ไม่วา่จะเป็นการทาํขึ�นมาโดยทนัทีในขณะนั�น หรือผา่นกระบวนการ

ผลิตมาก่อน นอกจากนี�  กระทรวงวฒันธรรม สื�อ และการกีฬาของสหราชอาณาจกัร (The UK 

Government Department for Culture, Media and Sport: UK DCMS, 2008) ให้ความหมาย 

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือ เศรษฐกิจที�ประกอบด้วยอุตสาหกรรมที�มีรากฐานมาจากความคิด

สร้างสรรค์ของบุคคล ทกัษะความชาํนาญ และความสามารถพิเศษ ซึ� งสามารถนาํไปใช้ประโยชน์

ในการสร้างความมั�งคั�ง และสร้างงานให้เกิดขึ�นได ้โดยที�สามารถสั�งสมและส่งผา่นจากรุ่นหนึ�งสู่อีก

รุ่นหนึ� งดว้ยการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา  และความหมายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ

ฮ่องกง หมายถึงกลุ่มของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที�นาํเอาความคิดสร้างสรรค์ ทกัษะ และทรัพยสิ์น

ทางปัญญามาจดัการและใช้ให้เกิดประโยชน์ เพื�อทาํการผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑ์และบริการที�มี

ความหมายทางสังคมและวฒันธรรม อนัหมายถึงระบบการผลิตที�ตระหนักถึงแนวโน้มของการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการสร้างงาน  

  จากที�กล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นได้ว่าความหมายเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยนักคิดและ

องค์กรต่างๆ  มีความสอดคล้องกันในประเด็นการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยอาศัย

ความคิดสร้างสรรค์  เนน้การให้ความคุม้ครองและการใช้ประโยชน์ต่อทรัพยสิ์นทางปัญญาที�เกิดจาก

ความคิดสร้างสรรค ์ จากทกัษะความชาํนาญและความสามารถในการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ์ซึ� งหมายถึง

สินคา้และบริการในอุตสาหกรรมสร้างสรรคห์รืออุตสาหกรรมทางวฒันธรรม  เป็นสินคา้และบริการที�

มีความหมายทางสังคมและวฒันธรรม อย่างไรก็ตาม ความหมายของเศรษฐกิจบนพื�นฐานความคิด

สร้างสรรค์ ในปัจจุบนัมีมิติหลากหลายขึ�นกวา่เดิม โดยแต่ละประเทศต่างก็มีแบบแผนและทิศทางการ

พฒันาแตกต่างกนัไปตามแง่มุมทางวฒันธรรมและวิธีคิดของผูค้นที�แตกต่างกนั ตวัอยา่งเช่น ปัจจยัการ

ขบัเคลื�อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในสหราชอาณาจกัร มี 4 ดา้น (เฮาส์กิน, 2001 อา้งถึงใน TCDC, 2551: 

14-19) ไดแ้ก่ 1) การศึกษาเรียนรู้และการพฒันาคน  2) วฒันธรรมสมยันิยม(popular culture) 3) ลทัธิ

บริโภคนิยม (consumerism) และ 4) ตลาดการแข่งขันสากลที�ส่งผลให้เกิดการจ้างงานภายนอก 

(outsourcing)  ฮาวกินส์ เสนอแนวคิดพื�นฐาน 3 ประการที�ทาํให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือ 1) มนุษย์

ทุกคนมีความคิดสร้างสรรค ์  2) ในการคิดสร้างสรรคต์อ้งการอิสรภาพ  เพื�อให้มีโอกาส ไดค้ิดและ  
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ทดลองสิ�งแปลกใหม่ และ 3) สินคา้และบริการที�เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ตอ้งการตลาด ซึ� งได้แก่

ผูบ้ริโภค นอกจากนี�  อีกสิ�งหนึ�งที�สําคญัไม่นอ้ย คือ นิเวศน์ของความสร้างสรรค ์(Creative Ecology) ซึ� ง

หมายถึงสถานที�หรือระบบสังคมที�เอื�อต่อการปรับเปลี�ยนพฤติกรรม ดาํรงอยู่อย่างไร้กฎเกณฑ์และ

ทิศทาง แต่มิไดห้มายความวา่ไม่พฒันากา้วหน้า หากแต่ในทางตรงกนัขา้มเป็นลกัษณะของสังคมแห่ง

การอยูร่อดในอนาคต (เฮาส์กิน, 2001 อา้งถึงใน TCDC, 2551: 19) 

  ประเทศแรก ๆ ที�นาํแนวทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์มาเป็นนโยบายในการพฒันา

ได้แก่ สหราชอาณาจกัร สหรัฐอเมริกา และประเทศในกลุ่มยุโรปอื�นๆ  สาเหตุจากการประสบ

ปัญหาวิกฤตดา้นเศรษฐกิจ เมื�อนโยบายดงักล่าวประสบผลสําเร็จ ทาํให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ�น  

แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์จึงขยายสู่ประเทศต่างๆ ในหลายภูมิภาคของโลก รวมถึงภูมิภาค

เอเชีย เช่น ประเทศญี�ปุ่ น ประเทศสิงคโปร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน  สาธารณรัฐเกาหลีใต ้เป็นตน้ 

  สําหรับประเทศไทย  สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

(สศช.)ให้ความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือการพฒันาเศรษฐกิจบนพื�นฐานของการสร้างและใช ้   

องคค์วามรู้ ความคิดสร้างสรรค ์และทรัพยสิ์นทางปัญญา  ที�เชื�อมโยงกบัพื�นฐานทางวฒันธรรม การสั�งสม

ความรู้ของสังคม เทคโนโลยี และนวตักรรม ในการผลิตสินคา้และบริการใหม่เพื�อสร้างมูลค่าเพิ�มทาง

เศรษฐกิจ ซึ� งสอดคลอ้งกบัความหมายของเฮากินส์ และองัคถ์ดั ดงัที�กล่าวมาแลว้ขา้งตน้   

  ประเภทของสินคา้และบริการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค(์Creative Industry) ของ

แต่ละประเทศแตกต่างกนัไปตามเกณฑท์ี�ใชใ้นการจาํแนก บางประเทศใช้วฒันธรรมเป็นเกณฑ์ บาง

ประเทศใชศ้ิลปะ บางประเทศใช้ประเด็นดา้นลิขสิทธิ�   แต่ยงัคงมีพื�นฐานแนวคิดที�คลา้ยคลึงกนั โดย

เน้นการขบัเคลื�อนเศรษฐกิจที�ใช้องคค์วามรู้ การศึกษา การสร้างสรรคง์าน และการใช้ทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา เนน้การเชื�อมโยงกบัรากฐานทางวฒันธรรม ดงัตวัอยา่งการจดัประเภทสินคา้และบริการที�ใช้

ศิลปะเป็นเกณฑ์ ซึ� งแบ่งออกเป็น 14 กลุ่ม ไดแ้ก่ วรรณกรรม ดนตรี ศิลปะการแสดง งานศิลปะ 

ภาพยนตร์ พิพิธภณัฑแ์ละห้องสมุด การดูแลศิลปวตัถุและโบราณสถาน สื�อสิ�งพิมพ ์การบนัทึกเสียง 

วิดีโอและเกมส์คอมพิวเตอร์ โฆษณา สถาปัตยกรรม งานออกแบบ และแฟชั�น สินคา้และบริการ

เหล่านี� ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ให้มีคุณค่าและความแตกต่าง เพื�อตอบสนองความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่ม 
 

 1.3  การพัฒนาประเทศตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์   

  1.3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของ

ประเทศต่าง ๆ  หลายประเทศอาจมีวิธีการที�คลา้ยคลึงกนั แต่บางประเทศอาจแตกต่างออกไปตาม

บริบทแวดล้อม อนัได้แก่ ระบบเศรษฐกิจ วฒันธรรม ความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ 
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อาหารและแหล่งท่องเที�ยว ตวัอย่างการพฒันาประเทศตามแนวทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของ

ประเทศที�ประสบผลสําเร็จ จากเอกสารและขอ้มูลในเว็บไซต์ของศูนยส์ร้างสรรค์งานออกแบบ

(TCDC) สรุปไดด้งันี�  (TCDC, 2554: ออนไลน)์ 

   1. ด้านนโยบายส่งเสริมของรัฐบาล นโยบายระดับชาติ คือ การจดัตั� ง

หน่วยงานขึ�นรับผิดชอบนโยบายเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคข์องประเทศ การจดัตั�งคณะทาํงานเพื�อศึกษา

และจาํแนกประเภทอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ การจดัทาํแผนพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรคท์ั�งระยะ

สั� นและระยะยาว การใช้ยุทธศาสตร์กระตุน้ให้ประชาชนเกิดความคิดสร้างสรรค์หรือสนับสนุน

แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ สร้างตลาดรองรับสินคา้ที�เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ จดัตั� ง

หน่วยงานขึ�นรับผดิชอบและจดัทาํนโยบายในการส่งเสริมอุตสาหกรรมแต่ละประเภทหรือนโยบาย

เฉพาะทาง เพื�อใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัสําหรับองคก์รของรัฐทั�วประเทศ ดงัตวัอยา่ง นโยบายความ

มั�นคงของสังคมและศิลปะที�เกี�ยวขอ้งกบัรายไดข้องศิลปิน  หรือมาตรฐานการจ่ายค่าลิขสิทธิ�  การ

ลดหย่อนภาษีให้เอกชนที�บริจาคสินทรัพย์ทางวฒันธรรม การตั�งองค์กรขึ�นเป็นตวัเชื�อมระหว่าง

มหาวิทยาลยั  สถาบนัการเงิน และภาคธุรกิจ  

   2. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการเผยแพร่แนวคิดเศรษฐกิจเชิง

สร้างสรรค์และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไปยงักลุ่มคนรุ่นใหม่ การบ่มเพาะความสร้างสรรค์แก่

เยาวชนตั�งแต่ระดบัประถมศึกษาจนถึงมหาวิทยาลยั การคน้หาผูม้ีความสามารถในดา้นต่าง ๆ การ

พฒันาฝีมือแรงงานเชิงสร้างสรรคใ์ห้หลากหลายทั�งดา้นกลุ่มเป้าหมายและทกัษะ เพื�อให้สอดคลอ้ง

กบัตลาดแรงงาน การผสมผสานอุตสาหกรรมสร้างสรรคเ์ขา้กบัอุตสาหกรรมทอ้งถิ�น การจดัหางาน

สําหรับบุคลากรอิสระในอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์การอบรมสัมมนา  การขยายโอกาสในการทาํงาน

หรือการเขา้ถึงเงินทุน รวมถึงการจดัตั�งหน่วยงานสําหรับการวิจยัและพฒันา และการสร้างความ

ร่วมมือระหวา่งหน่วยงาน  

   3. ด้านการสนับสนุนทางการเงินและการลงทุน เป็นการจดัตั� งกองทุน

สนับสนุนเงินทุนให้แก่ผูป้ระกอบการทั�งขนาดเล็กและขนาดกลาง การสนับสนุนการเงินให้จัด

กิจกรรมดา้นวฒันธรรมหรือกิจกรรมเฉพาะทาง เช่น ภาพยนตร์ การสนบัสนุนเงินทุนช่วยเหลือศิลปิน 

การลดหยอ่นภาษี  การส่งเสริมการลงทุนจากภาคเอกชน โดยรัฐลงทุนเฉพาะเรื�องสาธารณะ  เป็นตน้ 

   4. ด้านการตลาด โดยให้คาํปรึกษาด้านธุรกิจและข้อมูลการตลาด การ

อาํนวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจในการทาํการตลาดทั�วโลก การจดัประชุมสัมมนาทางการตลาด 

การจัดนิทรรศการ การจดักิจกรรมที�หลากหลายในระดับเมืองหรือระดับประเทศ เพื�อสะท้อน

เอกลกัษณ์ และเชื�อมโยงกิจกรรมไปทั�วโลก ส่งเสริมผลงานการออกแบบและตราสินคา้ การสร้าง

ชื�อ (Brand) และการเผยแพร่อุตสาหกรรมสร้างสรรคข์องประเทศสู่โลก 
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   5. ด้านการสร้างเครือข่าย  เป็นการจัดตั� งเครือข่ายอุตสาหกรรมเชิง

สร้างสรรคเ์พื�อใช้สาธารณูปโภคร่วมกนั การจดัเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ที�มีสิ�งอาํนวย

ความสะดวกต่าง ๆ ที�เอื�อต่ออุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ที�พกั 

ซูเปอร์มาร์เก็ต สตูดิโอ ห้องบนัทึกเสียง เป็นตน้ หรือการสร้างเขตศิลปวฒันธรรม หรือสร้างชุมชนเพื�อ

การพฒันาศกัยภาพศิลปินและนกัออกแบบ เป็นการเพิ�มบทบาทและพฒันาอาชีพของศิลปินอีกทางหนึ�ง 

   6. ด้านเทคโนโลยีและการวิจัยและพัฒนา โดยให้ความสําคญักับการ

สนับสนุน การวิจยัและพฒันาทางด้านเทคโนโลยี  การสนับสนุนเงินทุนในการวิจยัและพฒันา    

การร่วมทุนวิจยัและพฒันากบัผูป้ระกอบการ และการลดหยอ่นภาษีแก่ผูป้ระกอบการในการทาํการ

วิจยัและพฒันาดา้นเทคโนโลย ีการพฒันาโครงข่ายการส่งต่อความรู้เพื�อการรวมกลุ่มขององคก์รใน

การใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ที�มีร่วมกัน การจดัตั� งศูนย์บ่มเพาะและศูนย์ฝึกอบรมทางด้าน

ดิจิตอล รวมถึงการวิจยัเพื�อวดัมูลค่าทางเศรษฐกิจจากอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์  

   7. ด้านการจัดทําระบบฐานข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูล เนื�องจากระบบ

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคเ์ป็นแนวคิดที�กาํลงัพฒันาขึ�นมาไม่นานนกั จึงมีการพฒันาระบบฐานขอ้มูล

และการจัดเก็บขอ้มูลอย่างต่อเนื�อง หลายประเทศได้จดัทาํดัชนีวดัความสร้างสรรค์ (Creativity 

Index) เพื�อวดัสถานะและความเติบโตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศ เช่น ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ประเทศในแถบยุโรป และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง เป็นต้น บางประเทศจัดตั�ง

หน่วยงานทางสถิติ เพื�อศึกษาวิธีการจดัทาํขอ้มูลเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของประเทศต่าง ๆ และ

กาํหนดรูปแบบการจดัเก็บขอ้มูลและดาํเนินการจดัเก็บขอ้มูลในประเทศของตน 

   8. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื�นฐาน เป็นการพัฒนาสาธารณูปโภค 

โครงข่ายอินเทอร์เน็ต  การสร้างทศันียภาพของเมืองให้มีบรรยากาศส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์

   9. ด้านกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ คือ การออกกฎหมายเพื�อคุ้มครอง

ทรัพยสิ์นทางปัญญา เช่น กฎหมายลิขสิทธิ�  กฎหมายสิทธิบตัร กฎหมายการออกแบบผลิตภณัฑ์ และ

กฎหมายเครื�องหมายการคา้ เป็นตน้ ในสหราชอาณาจกัรมีพระราชบญัญติัการสื�อสาร ที�ช่วยผลกัดนั

ให้ทีวสีาธารณะอยา่งน้อยร้อยละ 25 ให้ดาํเนินการผลิตโดยหน่วยงานอิสระ และผลกัดนัให้รายจ่าย

จากการผลิตรายการอยา่งนอ้ยร้อยละ 30 เป็นการใชจ่้ายนอกกรุงลอนดอน 

  1.3.2 การพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย การพฒันา

ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทยดาํเนินการมาอย่างต่อเนื�องและเป็นการต่อยอด    

จากแนวทางการพฒันาด้วยการสร้างสรรค์มูลค่าเพิ�ม(Value creation) ของสินค้าและบริการ         

บนฐานความรู้และนวตักรรมซึ� งได้ขบัเคลื�อนการพฒันาตั�งแต่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบบัที� 8 จนถึงแผนพฒันาฯ ฉบบัที� 11 ในปัจจุบนั ทั�งนี�  ในการขบัเคลื�อนเศรษฐกิจ
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สร้างสรรค์ ไดใ้ห้ความสําคญัต่อการขยายองค์ความรู้และสร้างความเขา้ใจกบัภาคีการพฒันาทั�ง

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และขบัเคลื�อนการพฒันาอย่างจริงจงัและอย่างมีบูรณาการ เพื�อให้

เกิดผลในทางปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม   

   1.3.2.1 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทย มีสาระสําคญั 

สรุปไดด้งันี�  (สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และศูนยส์ร้างสรรค์

งานออกแบบ, 2552: 33-44 ) 

    1. นโยบายรัฐบาลในการพฒันาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  เริ� ม

ตั�งแต่ปี พ.ศ. 2545 โดยมีการจดัตั�งองค์กรอิสระทาํหน้าที�พฒันาองค์ความรู้และดาํเนินกิจกรรมที�

เกี�ยวขอ้งกบัเศรษฐกิจสร้างสรรคห์ลายองคก์ร เช่น สํานกังานพฒันาองคค์วามรู้ ศูนยส์ร้างสรรคง์าน

ออกแบบ องคก์ารพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สํานกังานพฒันาการท่องเที�ยว และสํานกังาน

ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ เพื�อเป็นรากฐานสําหรับการพฒันาอุตสาหกรรม

สร้างสรรคข์องแต่ละกลุ่มในระยะยาว อยา่งไรก็ตาม นโยบายและการดาํเนินงานขององคก์รเหล่านี�

ในระยะที�ผา่นมายงัขาดความต่อเนื�องและการบูรณาการ  

    2. แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภายใต้แผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที� 8 จนถึงฉบบัปัจจุบนั (ฉบบัที� 11) มีการผลกัดนัเรื�องการเพิ�ม

มูลค่าของสินค้าและบริการบนฐานความรู้และนวตักรรมอย่างต่อเนื�อง และในปี พ.ศ.2550 ได้

ทาํการศึกษาและเริ�มขบัเคลื�อนการสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐกิจจากทุนทางวฒันธรรม ซึ� งเป็นการให้

ความสําคญักบัจุดแข็งและข้อได้เปรียบทางวฒันธรรมของประเทศ แล้วนาํมาใช้ประโยชน์โดยหา

แนวทางเพิ�มมูลค่าทางเศรษฐกิจภายใตแ้ผนพฒันาฯ ฉบบัที� 11 โดยมุ่งปรับโครงสร้างการผลิตสู่การ

เพิ�มคุณค่าของสินคา้และบริการและสนบัสนุนความเชื�อมโยงระหวา่งสาขาการผลิตเพื�อทาํให้มูลค่า

การผลิตสูงขึ�น  

    3. แผนงานพฒันาศกัยภาพเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ครอบคลุมสาขา

การพฒันา 6 ดา้น ไดแ้ก่ (1) มรดกทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาและความหลากหลายทางชีวภาพ (2) 

เอกลกัษณ์ศิลปะและวฒันธรรม (3) งานช่างฝีมือและหตัถกรรม (4) อุตสาหกรรมสื�อ บนัเทิง และ

ซอฟต์แวร์ (5) การออกแบบและพฒันาสินคา้เชิงสร้างสรรค ์และ (6) การขบัเคลื�อนและสนบัสนุน

การพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค ์  

   1.3.2.2 กลไกการขับเคลื�อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย ปัจจุบนั 

หน่วยงานภาครัฐและองคก์รมหาชนหลายแห่งมีบทบาทหนา้ที�และให้ความสาํคญัต่อการพฒันาตาม

แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั�งในระดบันโยบายและปฏิบติั รวมทั�งให้บริการดา้นโครงสร้างและ

ปัจจยัพื�นฐานในการสนบัสนุนการพฒันา การมุ่งหวงัให้เศรษฐกิจสร้างสรรคเ์ป็นพลงัขบัเคลื�อนที�
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ทรงประสิทธิภาพในระยะยาว หน่วยงานเหล่านี�ควรมีการบูรณาการและมองภาพร่วมกนั จึงควรมี

หน่วยงานหรือกลไกที�ทาํหนา้ที�ประสาน เชื�อมโยงและบูรณาการการดาํเนินงาน ซึ� งมีแนวทางการ

ดาํเนินงานของหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งในการพฒันาในมิติต่างๆ มีดงันี�  

    1. หน่วยงานด้านนโยบาย สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ทาํหน้าที�สนับสนุนเชิงนโยบายและช่วยผลกัดนัแนวคิด

เศรษฐกิจสร้างสรรค ์โดยมีกระทรวงที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงเป็นเจา้ภาพหลกัรับผิดชอบดา้นการส่งเสริม

ให้มีการประสานงานกนัระหว่างองค์กรภาครัฐ เช่น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื�อสาร และกระทรวงวฒันธรรม เป็นตน้   

    2. หน่วยงานด้านทรัพยสิ์นทางปัญญา กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา 

กระทรวงพาณิชย ์ เป็นหน่วยประสานงานหลกัในการจดัโครงการต่างๆ ร่วมกบัภาคเอกชนเพื�อ

ผลกัดนันโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรคใ์ห้เกิดผลเป็นรูปธรรม เช่น โครงการสร้างสรรคท์รัพยสิ์นทาง

ปัญญาเชิงพาณิชย ์โครงการพฒันาหลักสูตรการศึกษาเรียนรู้ดา้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โครงการ

พฒันาโครงสร้างพื�นฐานในการจดัหาซอฟต์แวร์ด้านการออกแบบที�ถูกกฎหมาย เป็นตน้ ศูนย์

ทรัพย์สินทางปัญญาของกรมทรัพย์สินทางปัญญา มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการ

สร้างสรรค์ การใชป้ระโยชน์และสร้างมูลค่าเชิงพาณิชยจ์ากทรัพยสิ์นทางปัญญา สร้างวฒันธรรม

ทรัพยสิ์นทางปัญญาดว้ยการจดักิจกรรมปลูกจิตสํานึก และความตระหนกัถึงคุณค่าของทรัพยสิ์น

ทางปัญญาและการเคารพสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาของผูอื้�น นอกจากนี�   ยงัมีแนวคิดที�จะจดัตั�ง 

“สถาบนัส่งเสริมการสร้างสรรค”์ เป็นศูนยบ์่มเพาะความรู้ ความคิดต่อยอด และทกัษะต่างๆ รวมถึง

ให้คาํแนะนาํดา้นบริหารจดัการ และ “ตลาดทุนทรัพยสิ์นทางปัญญา” เพื�อระดมเงินลงทุนซึ� งเป็น

โครงสร้างพื�นฐานให้บริการครบวงจรธุรกิจแก่ภาคเอกชน เพื�อพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่าง

ย ั�งยืนสืบไป 

    3. หน่วยงานด้านการพฒันาองค์ความรู้ พร้อมทั�งปลูกฝังและ

ถ่ายทอดองคค์วามรู้แก่สาธารณชนในรูปแบบของกิจกรรมที�หลากหลาย เช่น การสร้างแหล่งคน้ควา้

และแหล่งเรียนรู้ครบวงจร การเผยแพร่ผลงานวิจยั การจดันิทรรศการ และการจดัอบรมสัมมนาเชิง

ปฏิบติัการ เป็นตน้ โดยหน่วยงานที�รับผิดชอบ ได้แก่ ศูนยส์ร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 

สํานกังานบริหารและพฒันาองคค์วามรู้ (OKMD) อุทยานการเรียนรู้ (TK PARK) สํานกังานส่งเสริม

อุตสาหกรรมซอฟตแ์วร์แห่งชาต ิ(SIPA) รวมถึงสถาบนัการศึกษาต่างๆ เป็นตน้ 

    4. หน่วยงานที�ให้การสนบัสนุนด้านการเงิน เช่น สถาบนัการเงิน

หรือธนาคารพาณิชย ์ กองทุนร่วมลงทุนเพื�อเพิ�มขีดความสามารถทางการแข่งขนัของธุรกิจไทยที�

บริหารโดยสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กองทุนร่วมลงทุนของ
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ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย และสํานกังานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน (BOI) เป็นตน้ 

    5. หน่วยงานด้านการวิจยัและพฒันา เช่น สํานักงานนวตักรรม

แห่งชาติ สํานกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิเป็นตน้ 

    6. หน่วยงานที�ทาํหน้าที�ควบคุมมาตรฐานต่างๆ เช่น สํานกังาน

คณะกรรมการอาหารและยา สํานักงานมาตรฐานอาหารและเกษตรแห่งชาติ สํานักพฒันา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สํานักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม และสํานักพฒันาการ

ท่องเที�ยว เป็นตน้ 

    7. หน่วยงานดา้นการตลาด เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กรม

ส่งเสริมการส่งออก กรมพฒันาธุรกิจการคา้ การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรม

การท่องเที�ยว เป็นตน้ 

   1.3.2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย  การ

กาํหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพฒันาของประเทศไทยมุ่งส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรคใ์นทุกมิติ ซึ� ง

ครอบคลุมไปถึงสังคมและคนที�มีความสร้างสรรค ์ และใชเ้ป็นแผนที�นาํทางการพฒันาสําหรับการ

ดาํเนินงานขบัเคลื�อนพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของทุกหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เน้นการปรับเปลี�ยน

โครงสร้างจากการพึ�งพิงสินคา้ที�ตอ้งอาศยัปัจจยัภายนอก สู่เศรษฐกิจสร้างสรรคจ์ากผลงานของชน

ชั�นรากหญา้ ประเด็นยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องประเทศไทย มีดงันี�   

    1. พฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่ไปกบัการพฒันาเศรษฐกิจ

ฐานความรู้ บนพื�นฐานขององคค์วามรู้และนวตักรรม เพื�อนาํไปเพิ�มคุณค่าให้กบัทุนวฒันธรรมและ

ภูมิปัญญาที�มีอยู่ และให้มีการสร้างสรรค์เกิดขึ�นในภาคการผลิตจริง โดยให้ความสําคญัต่อการ

พฒันาทรัพยากรมนุษยท์ั�งการศึกษาในระบบและนอกระบบให้มีความรู้และความสร้างสรรค ์ดูแล

และสนบัสนุนกระบวนการส่งต่อความรู้และทกัษะไปสู่คนรุ่นหลงั 

    2. พฒันาชุมชนให้เกิดการรวมกลุ่ม เพื�อดึงเอาภูมิปัญญาทอ้งถิ�น

มาผสมผสานกบัความคิดสร้างสรรค์และทรัพยากรที�มีอยู่ บนพื�นฐานของวฒันธรรม ภูมิปัญญา

ทอ้งถิ�น ผนวกเขา้กบัการใชอ้งคค์วามรู้และนวตักรรม 

    3. ให้ความสําคัญกับการวิจยัและพฒันานวตักรรมใหม่ๆ โดย

การศึกษาผูบ้ริโภคเฉพาะกลุ่ม ลดต้นทุนการผลิตและการใช้พลังงาน เลือกสรรเทคโนโลยีที�

เหมาะสมเพื�อให้สินค้ามีคุณภาพ เป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้เงินในปริมาณน้อย แต่ใช้

ความคิดในปริมาณมากและเป็นการพฒันาที�มุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจที�เป็น

มิตรต่อสิ�งแวดลอ้ม (Creative and Green Economy) ซึ� งเป็นกระแสการพฒันาของโลกในปัจจุบนั 
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    4.  พฒันาโครงสร้างพื�นฐานและสภาพแวดลอ้ม  โดยให้ความสําคญั

ในประเด็นต่อไปนี�  

     4.1 พฒันาโครงสร้างพื�นฐานดา้นต่าง  ๆเช่น ดา้นสื�อสารและคมนาคม  

เพื�อรองรับภาคการผลิตสร้างสรรค ์จดัการระบบฐานขอ้มูล เช่น ฐานขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถิ�น เป็นตน้ 

     4.2 ส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจยัและพฒันา ส่งเสริม ให้ความ 

สําคญัต่อทรัพยสิ์นทางปัญญา ออกกฎหมาย และกฎระเบียบที�ช่วยในการคุม้ครองทรัพย์สินทาง

ปัญญา และกระบวนการบงัคบัใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ   

   4.3 จัดและพัฒนาพื�นที�ที� เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน พื�นที�

สร้างสรรค์งาน เพื�อให้เป็นการสร้างแรงบนัดาลใจ เป็นเวทีแสดงออก และเป็นศูนยร์วมการ

แลกเปลี�ยนให้กบันกัคิดผูป้ระกอบการ และผูท้ี�เกี�ยวขอ้ง ตลอดจนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้สาธารณะ

และพฒันาพื�นที�สาธารณะรูปแบบต่างๆ เพื�อสร้างเวทีนักคิดและสร้างสรรค์ต่างๆ ตลอดจนการ

ส่งเสริมการประยกุตใ์ชใ้ห้เหมาะสมกบับริบทของชุมชนและวฒันธรรมทอ้งถิ�น 

   4.4 สนับสนุนด้านการเงินและการตลาด ดูแลการลงทุนด้านการเงิน 

ตลอดจนการจดัหาแหล่งเงินทุน 

  5. พฒันาผูป้ระกอบการธุรกิจและบุคลากรดา้นสร้างสรรค ์

   5.1 ขบัเคลื�อนและสร้างโอกาสให้กับผูป้ระกอบการ พฒันาความ 

สามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการไทยให้มีความคิดสร้างสรรค์ อนัเป็นเงื�อนไขสําคญัของ

การพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้แก่ ทกัษะและองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์สินคา้และบริการ

รูปแบบใหม่ให้มีจุดเด่นและสามารถต่อยอดดว้ยความคิดและนวตักรรม เพื�อตอบสนองความตอ้งการ

ของตลาด และกา้วทนัต่อกระแสการเปลี�ยนแปลงของสังคมโลก เช่น การปรับเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุ

การปรับเปลี�ยนรสนิยมและพฤติกรรมการบริโภคที�มีความต้องการสินค้าและบริการที�มีความ

สร้างสรรคม์ากขึ�น เป็นตน้   

   5.2 พฒันาบุคลากรวิชาชีพเชิงสร้างสรรค ์ดว้ยการพฒันาการศึกษาอยา่ง

เป็นระบบและครบวงจรให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของตลาด ให้สามารถตอบสนองความตอ้งการ

ภาคเศรษฐกิจจริงและประชาชนได ้โดยการสร้างระบบประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากบั

ภาคการผลิตเพื�อปรับทิศทางการศึกษา ให้ตอบสนองความตอ้งการบุคลากรในสาขาที�ขาดแคลน  

   จากการดําเนินงานของหลายภาคส่วนดังกล่าวมาแล้ว เห็นได้ว่า

ประเทศไทยกาํลงัดาํเนินนโยบายขบัเคลื�อนไปสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)    

ที�มีสินคา้และบริการสร้างสรรคเ์ป็นกลไกในการขบัเคลื�อน ทั�งในระดบัชุมชนและระดบัประเทศ 

เพื�อสร้างรากฐานที�เขม้แข็ง โดยมีเป้าหมายใหเ้กิดการเติบโตทางเศรษฐกิจอยา่งย ั�งยนื 
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2.  แนวคิดเมืองสร้างสรรค์    

 แนวคิดเมืองสร้างสรรค์ (Creative City) เป็นนโยบายในการพฒันาประเทศตาม

แนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาลในหลายประเทศ โดยเฉพาะในประเทศพฒันาแลว้ เช่น 

ประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป และสหรัฐอเมริกา เป็นการดาํเนินนโยบายเพื�อดึงดูดผูป้ระกอบการและ

ผูม้ีความคิดสร้างสรรค์จากที�ต่างๆให้เขา้มาอยูใ่นเมือง โดยมีแนวความคิดว่าการสร้างบรรยากาศของ

เมืองให้มีเสน่ห์ และเปี� ยมลน้ดว้ยความบนัดาลใจจะเป็นการดึงดูดให้คนที�มีความคิดสร้างสรรคเ์ขา้มา

อยู่ในเมือง ปัจจุบนัร้อยละ 64 ของประชากรวยัทาํงานมีแนวคิดในการเลือกเมืองก่อนเลือกงาน 

ในขณะที�เมื�อ 15 ปีก่อนร้อยละ 80 ของคนทาํงานเลือกบริษทัหรืองานก่อนเลือกเมือง (ฐนิธ กิตติ

อาํพน, 2553: 1) ดงันั�น ในการพฒันาจึงตอ้งมีการสร้างสภาพแวดลอ้มและองคป์ระกอบของเมืองให้

เอื�อต่อการทาํงานในเชิงสร้างสรรค์ ส่งเสริมกระบวนการสร้างนักคิดและบ่มเพาะให้กลายเป็น

ผูป้ระกอบการสร้างสรรค ์อนัหมายถึงผูป้ระกอบการที�สามารถรวบรวมองคค์วามรู้ ทกัษะ เทคโนโลย ี

และสุนทรียภาพจากวฒันธรรมและงานศิลปะ นาํมาสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ที�มีคุณค่าและความ

แตกต่าง ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคในแต่ละกลุ่มได ้ส่งเสริมการมีปฏิสัมพนัธ์และมีพื�นที�

แสดงออกของกลุ่มคนทาํงานสร้างสรรคแ์ละผูป้ระกอบการสร้างสรรค ์ตลอดจนส่งเสริมสภาพแวดลอ้ม

และกิจกรรมเพื�อสร้างแรงบนัดาลใจและการเรียนรู้ ควบคู่ไปกบัการเรียนรู้ในระบบการศึกษาปกติ  

เพื�อบรรลุเป้าหมายสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค ์ซึ� งจะเป็นปัจจยัสําคญัต่อความสําเร็จของเศรษฐกิจ

สร้างสรรค ์  
 

 2.1 ความหมายของเมืองสร้างสรรค์   

  “ความสร้างสรรค์” หมายถึง ศกัยภาพของมนุษย์ในการสร้างสิ� งแปลกใหม่ที�มี

ประโยชน์และใช้การได้จริง เป็นคาํกล่าวของจอห์น ฮาวส์กิ�น (John Howskin, 2001, คุณากร 

วาณิชยว์ิรุฬห์ แปล, 2007: 9) ผูค้ลุกคลีอยู่ในแวดวงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดบัโลก และริชาร์ด 

ฟลอริดา (Richard Florida, 2004: 31) ผูเ้สนอแนวคิดทุนสร้างสรรค์ให้ความหมายว่า ความ

สร้างสรรค์ คือการหลอมรวมเนื�อหาสาระ การรับรู้ และทรัพยากร ให้เกิดสิ� งใหม่ที�มีประโยชน์  

นอกจากนี�  เกรียงศกัดิ�  เจริญวงศ์ศกัดิ�  (2545: 1-8) กล่าวถึงองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์

ประกอบดว้ย การไดสิ้�งใหม่ ใช้การได้ และเหมาะสม จากความหมายต่าง ๆ ดงักล่าว จะเห็นไดว้่า

ความสร้างสรรค์มีคุณลักษณะสําคญัสามประการ คือ เป็นของใหม่ ใช้การได้ และมีประโยชน์  

ดงันั�น ความสร้างสรรค์จึงเป็นรากฐานสําคญัที�ก่อให้เกิดสิ�งใหม่ๆ ที�มีคุณค่า ทั�งที�เป็นสิ�งประดิษฐ์ 

ทฤษฎี หรือวิธีการแกปั้ญหาต่างๆ  รวมไปถึงการสร้างงานศิลปะ    

  ความสร้างสรรค์เกิดจากการคิดอย่างสร้างสรรค์ ซึ� งมาร์กาเร็ต โบเดน (Margaret 

Boden อา้งใน Richard Florida, 2004: 31) ได้เสนอวิธีการคิดอย่างสร้างสรรค์ที�สอดคล้องกบั
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คุณลกัษณะทั�งสามประการดงักล่าว โดยประการแรก ในการสร้างสรรคเ์พื�อให้ไดสิ้�งใหม่ ตอ้งอาศยั

จินตนาการ และการคิดนอกกรอบ ไม่เอากฎ กติกาในปัจจุบนัเป็นตวัตั�ง ประการที�สอง เมื�อตอ้งการ

ให้สิ�งนั�นใช้การได ้จินตนาการดงักล่าวตอ้งเป็นไปได้จริง ไม่เป็นการเพอ้ฝัน และประการที�สาม 

เมื�อตอ้งการให้สิ�งที�สร้างสรรคข์ึ�นมาเป็นประโยชน์ จาํเป็นตอ้งกาํหนดเป้าหมายหรือสิ�งที�อยากเห็น

ร่วมกัน นอกจากนี�  ความสร้างสรรค์ยงัตอ้งการความมั�นใจในตนเอง และความกล้าเสี� ยงของผู ้

สร้างสรรค์ บุคคลที�สร้างสรรค์จึงตอ้งมีแรงปรารถนาและการเคารพตนเองในการสร้างสรรค ์และ

พร้อมที�จะรับผลจากความผิดพลาด หรือการวิพากษว์ิจารณ์ของผูอื้�น บุคคลที�มีลกัษณะดงักล่าวเรียก

ไดว้า่ เป็นผูม้ีจิตสร้างสรรค ์(Creative Mind)  

  ที�ประชุมสหประชาชาติวา่ดว้ยการคา้และพฒันา (United Nations Conference on 

Trade and Development)  หรือเรียกยอ่วา่ องัคถ์ดั (UNCTAD, 2011: ออนไลน์) ให้ความหมายของ

“เมืองสร้างสรรค”์ ไวใ้นรายงานเศรษฐกิจสร้างสรรคป์ระจาํปี 2008 วา่หมายถึง เมืองที�มีกิจกรรม

ทางวฒันธรรมที�หลากหลายเป็นส่วนสาํคญัของเศรษฐกิจและสังคมของเมือง และประกอบด้วย

รากฐานที�มั�นคงทางสังคมและวฒันธรรม มีการรวมกลุ่มกนัอยา่งหนาแน่นของคนทาํงานสร้างสรรค ์

และมีสภาพแวดลอ้มที�ดึงดูดการลงทุนเพราะความย ั�งยืนของสถานที�ในเชิงวฒันธรรม นอกจากนี�  

ชาร์ลส์ แลนดรีย ์ (Charles Landry) ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการวางแผนการประยุกตใ์ชว้ฒันธรรมเพื�อการ

ฟื� นฟูเมืองและผูเ้ขียนหนงัสือชื�อเมืองสร้างสรรค ์ (The Creative City) กล่าววา่ คนและวฒันธรรม

ทอ้งถิ�นมีส่วนสําคญัที�ทาํใหเ้มืองเป็นพื�นที�ของความคิดสร้างสรรค ์และทาํให้เกิดพลวตัขึ�นในสังคม

เมือง ดงันั�นความเป็นทอ้งถิ�นที�สื�อสารออกมาทางศิลปะในรูปแบบต่างๆ และกิจกรรมทางวฒันธรรม

ซึ� งถือเป็นทรัพยากรสร้างสรรค์ จึงเป็นส่วนประกอบสําคญัที�ทาํให้ความเป็นเมืองสร้างสรรค์ของ 

แต่ละทอ้งถิ�นมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัที�แตกต่างกนัไป (Creative Thailand, 2553: ออนไลน)์ 

  นอกจากนี�  ริชาร์ด ฟลอริดา (Florida, 2004a: 68-69) ผูใ้ห้นิยามคาํวา่กลุ่มชนชั�น

สร้างสรรค ์(Creative Class)กล่าววา่กลุ่มชนชั�นสร้างสรรคเ์ป็นกลไกสาํคญัอยา่งยิ�งในการขบัเคลื�อน

เศรษฐกิจสร้างสรรค ์หน่วยงานและองคก์รต่างๆ ตอ้งการคนที�มีความคิดสร้างสรรค ์มีความสามารถ

ในการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค์ สามารถบูรณาการความรู้ดา้นต่างๆ ที�มีอยูใ่นตวัเพื�อแกปั้ญหาที�มี

ลกัษณะเฉพาะแตกต่างกนัไป ดงันั�น เมืองต่างๆ จึงตอ้งแข่งขนักนัเพื�อดึงดูด รักษาและสร้างกลุ่มชน

ชั�นสร้างสรรค ์ดว้ยการพฒันาสภาพแวดลอ้มเมือง การพฒันาโครงสร้างพื�นฐานและกลไกทางธุรกิจ

ที�เอื�อต่อการลงทุนและพฒันาธุรกิจสร้างสรรค์ โดยส่วนสําคญัที�สุดคือการรักษาวฒันธรรมทอ้งถิ�น

และวางแนวทางการพฒันาที�ย ั�งยืน เพื�อให้เมืองมีความพร้อมในเชิงเอกลกัษณ์และบรรยากาศทาง

วฒันธรรมที�มีความหลากหลาย ควบคู่ไปกบัการพฒันาเมืองดา้นกายภาพ  เมืองที�มีแรงดึงดูดนั�นตอ้ง

เป็นเมืองที�เปิดรับคนต่างถิ�นใหเ้ขา้มาอาศยัไดอ้ยา่งกลมกลืน มีผูค้นหลากหลายวฒันธรรมแต่เปิดรับ
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ซึ� งกนัและกนั มีความลื�นไหลทางวฒันธรรม ไม่เป็นเมืองอนุรักษนิ์ยม มีความมั�นคงทางสังคมมาก

พอที�จะก่อให้เกิดความต่อเนื�อง และมีความหลากหลายมากพอที�จะก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใน

รูปแบบต่างๆ งานวิจยัของริชาร์ด ฟลอริดา ยงัพบว่ากลุ่มคนทาํงานสร้างสรรค์ ตอ้งการให้เมืองมี

ลักษณะผสมผสานระหว่างประวติัศาสตร์และความทนัสมยั มีระบบขนส่งสาธารณะที�ดี มี

ร้านอาหาร ดนตรี และแหล่งบนัเทิง มีพื�นที�สําหรับประกอบกิจกรรมต่างๆ มีรูปแบบอาคารที�

กระตุน้ให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์หรืออาจกล่าวไดว้า่ การฟูมฟักเมืองเพื�อดึงดูดให้คนที�มีความคิด

สร้างสรรคม์าลงทุนทาํธุรกิจนั�น ลาํพงัเพียงวฒันธรรมชุมชนอยา่งเดียวไม่เพียงพอ  ตอ้งมีสิ�งอาํนวย

ความสะดวกต่างๆ ที�เอื�อต่อการประกอบธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ�งแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื�อ

รองรับการเติบโตของธุรกิจดว้ย  

  จากความหมายของเมืองสร้างสรรค์ตามที�องัค์ถดัไดนิ้ยามไว ้ ซึ� งให้ความสําคญักบั

กิจกรรมทางวฒันธรรมและคนทาํงานสร้างสรรค์ และแนวคิดของชาร์ลส์ แลนดรีย์ และริชาร์ด 

ฟลอริดา เน้นให้เห็นความสําคญัของคนและวฒันธรรมทอ้งถิ�นที�ทาํให้ความเป็นเมืองสร้างสรรค์

ของแต่ละเมืองมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัแตกต่างกนั ซึ� งแนวคิดในเรื�องเอกลกัษณ์ที�แตกต่างกนัของ

เมืองสร้างสรรค์นี�  สอดคล้องกับที�องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมหรือยูเนสโก 

(UNESCO) ไดด้าํเนินการจดัตั�งเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ และเปิดตวัเมื�อเดือนตุลาคม พ.ศ.2547 

(ฐนิธ กิตติอาํพน, 2553: 1) เพื�อส่งเสริมการพฒันาสังคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรมของเมืองต่างๆ 

ทั�งในประเทศที�พฒันาแลว้และกาํลงัพฒันา โดยให้ความหมายของเมืองสร้างสรรคว์า่เป็น  “เมืองที�

มีการร่วมมือระหวา่งชุมชนทอ้งถิ�นและภาครัฐในการสร้างสรรคเ์มืองผา่นการพฒันาสภาพแวดลอ้ม 

โครงสร้างทางสังคม ระบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และการนําว ัฒนธรรม ประวติัศาสตร์ 

ขนบธรรมเนียม ตลอดจนจารีตประเพณีของท้องถิ�นมาผสมผสานกบัเทคโนโลยีสมยัใหม่ เพื�อ

นาํไปสู่การเป็นเมืองแห่งความศิวิไลซ์ที�ไม่ลืมรากฐานวฒันธรรมของตวัเอง” และคดัเลือกเมือง

สร้างสรรค์ในสาขาต่างๆ จากทั�วโลก ตวัอยา่งเช่น  เมืองแห่งการออกแบบ (City of Design)  ไดแ้ก่ 

เมืองเบอร์ลิน  บวัโนสไอเรส  มอนทรีอลั  โกเบ นาโกยา  เสิ�นเจิ�น  เซี�ยงไฮ ้และกรุงโซล เมืองแห่ง

สื�อศิลปะ(City of Media Arts) ไดแ้ก่ เมืองลียง ในประเทศฝรั�งเศส  เมืองแห่งวรรณกรรม (City of 

Literature)  ไดแ้ก่ เอดินเบิร์ก ในสก็อตแลนด์ ไอโอวาซิตี�  ในสหรัฐอเมริกา เมลเบิร์น ในออสเตรเลีย  

และดบัลิน ในไอร์แลนด์ เมืองแห่งภาพยนตร์ (City of Film) ไดแ้ก่ แบรดฟอร์ด ในองักฤษ และ

ซิดนีย ์ในออสเตรเลีย เมืองแห่งอาหาร (City of Gastronomy) ไดแ้ก่ โปปายนั ในโคลมัเบีย เฉิงตู ใน

สาธารณรัฐประชาชนจีน และออสเตอร์ซุนด์ ในสวีเดน  เมืองแห่งดนตรี ไดแ้ก่ โบโลนญา ในอิตาลี 

เกนท์ ในเบลเยียม เซบียา ในสเปน และกลาสโกว ์ในสก็อตแลนด์  เมืองแห่งหัตถกรรมและศิลปะ
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พื�นบา้น (City of Crafts and Folk Arts) ไดแ้ก่ อสัวาน ในอียิปต์ คานาซาวา ในญี�ปุ่ น ซานตาเฟ ใน

สหรัฐอเมริกา และอินชอน ในเกาหลีใต ้เป็นตน้ 
 

 2.2 องค์ประกอบของเมืองสร้างสรรค์    

  ยูเนสโกกาํหนดองค์ประกอบเมืองสร้างสรรค์ ที�สอดคล้องกบันิยามและแนวคิด

ตามที�กล่าวมา ดังนี�  1) ผูป้ระกอบการสร้างสรรค์หรือนกัคิด ที�เปรียบเหมือนสินทรัพยส์ําคญัของ

เมืองที�สามารถเคลื�อนยา้ยไปไดท้ั�วโลก เพื�อแสวงหาสถานที�ที�เหมาะสมสําหรับการอยู่อาศยัและ

ประกอบธุรกิจ  2) สถานที�สร้างสรรค ์ไดแ้ก่ สถานที�ที�เปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้ รวมถึงสิ�งอาํนวย

ความสะดวกที�เอื�อให้เกิดกระบวนการใชค้วามคิดสร้างสรรคแ์ละนวตักรรมในการพฒันาผลิตภณัฑ์

และการประกอบธุรกิจทั�งสถานที�ในเมืองและผ่านเครือข่ายเชื�อมโยงทั�วโลก 3) บรรยากาศ

สร้างสรรค ์หมายถึงสภาพแวดลอ้มที�ดึงดูดให้ผูป้ระกอบการสร้างสรรค์และนกัคิดจากแหล่งต่างๆ 

มาแสวงหาแรงบันดาลใจในการคิดและพฒันาผลงาน รวมทั� งอยู่อาศัยและประกอบธุรกิจ 4) 

วิสัยทศัน์ผูน้าํของเมืองและประเทศที�เขา้ใจกระบวนการสร้างเมืองให้มีสภาพแวดลอ้มที�เอื�อให้เกิด

ความคิดสร้างสรรค ์การประกอบธุรกิจและการอยูอ่าศยั และ 5) การส่งเสริมวฒันธรรมทอ้งถิ�นให้

เป็นฐานของการสร้างแรงบนัดาลใจและความคิดสร้างสรรค ์  

  จากองคป์ระกอบดงักล่าว ยเูนสโกไดก้าํหนดเกณฑ์ในการพิจารณาคดัเลือกเมืองที�

เสนอตวัเขา้ร่วมในเครือข่ายเมืองสร้างสรรค ์ ดงันี�  

  1. สิ� งแวดล้อมของเมืองและภูมิทัศน์ด้านวฒันธรรม (Cultural Landscape)  

กระตุน้ใหเ้กิดความสร้างสรรค ์

  2. มีโครงสร้างพื�นฐานรองรับอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ ด้วยผลิตภณัฑ์ร่วม

สมยัและความสามารถในการกระจายสินคา้ 

  3. เป็นชุมชนของกลุ่มผูป้ฏิบติัและผูท้ี�มีอาชีพดา้นความสร้างสรรค ์

  4. ธาํรงรักษาความรู้สึกถึงคุณค่าของสาธารณะผา่นพื�นที�และช่องทางที�สามารถ

เขา้ถึงกลุ่มคนที�หลากหลายในวงกวา้ง 

  5. มีประสบการณ์ในการเป็นเจา้ภาพ หรือจดักิจกรรมเกี�ยวกบัความสร้างสรรค ์

  6. มีการจดัการศึกษาเพื�อส่งเสริมความสร้างสรรคท์ั�งในและนอกระบบโรงเรียน   

  7. เอาใจใส่ต่อทรัพยากรทอ้งถิ�นและสภาพแวดลอ้มของเมือง 

  ฐนิธ กิตติอาํพน (2553: 3) ไดก้ล่าวถึงแนวทางการพฒันาเมืองสร้างสรรค ์เพื�อให้

สอดรับกบัแนวคิดเมืองสร้างสรรคข์องยเูนสโก  ดงันี�   

  1. สร้างเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมให้แก่เมือง 
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  2. ส่งเสริมความหลากหลายและการเป็นสังคมที�เปิดกวา้ง 

  3. เป็นที�รวมของผูป้ระกอบการเชิงสร้างสรรค ์และนกัคิด 

  4. สร้างสิ�งอาํนวยความสะดวก และพื�นที�ที�มีคุณภาพอยา่งเพียงพอ 

  5. มีวิสัยทัศน์และพนัธกิจร่วมกันในการพฒันาเมืองสร้างสรรค์ผ่านนโยบาย 

กลไกต่างๆ และธรรมาภิบาลที�เอื�อต่อความคิดสร้างสรรค ์

  สําหรับประเทศไทย มีการระบุแนวทางการส่งเสริมการพฒันาเมืองสร้างสรรคไ์ว้

ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที� 11 (พ.ศ.2555-2559) โดยการพฒันาปัจจยั

แวดล้อมดา้นต่างๆ ของพื�นที�หรือเมืองทั�งดา้นโครงสร้างพื�นฐานทางกายภาพ ทรัพยากรมนุษย ์กฎ 

ระเบียบ และการบริหารจัดการ ที� เอื�อต่อการพฒันาเครือข่ายวิสาหกิจของธุรกิจสร้างสรรค์ที� 

สร้างสรรคสิ์นคา้และบริการใหม่ๆ ที�มีเอกลกัษณ์และสะทอ้นอตัลกัษณ์ของพื�นที�หรือเมือง สามารถ

ดึงดูดการลงทุนของธุรกิจที� เกี�ยวข้องเข้ามาในพื�นที�หรือเมือง รวมทั� งส่งเสริมการลงทุนใน

โครงสร้างพื�นฐานต่างๆ เพื�อสร้างบรรยากาศและสภาวะที�เอื�ออาํนวยต่อการเรียนรู้และการพฒันา

ความคิดสร้างสรรค ์เช่น การพฒันาแหล่งเรียนรู้ และพื�นที�สาธารณะรูปแบบต่างๆ การจดักิจกรรม 

และงานแสดงสินคา้และบริการสร้างสรรค์ เพื�อเป็นช่องทางหรือเวทีในการพฒันาและแสดงออก

ของนกัคิดและนกัสร้างสรรคส์าขาต่างๆ (ราชกิจจานุเบกษา, 2554: 109) 

  นอกจากนี�  ประเทศไทยยงัขานรับแนวคิดเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก โดย

มอบหมายให้กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงพาณิชย ์ดาํเนินโครงการเมืองตน้แบบเศรษฐกิจ

สร้างสรรค ์(Creative City) โดยใหค้วามหมายของเมืองสร้างสรรค์ หมายถึงเมืองที�มีความชดัเจนใน

ทิศทางในการนาํเอาความคิดสร้างสรรคม์าพฒันาศกัยภาพทางเศรษฐกิจอนัมีลกัษณะเฉพาะเป็นของ

ตนเอง มีการกาํหนดแนวทางดําเนินการในองคาพยพที�เหมาะสมสอดคล้องกัน สามารถสร้าง

มูลค่าเพิ�มในสินคา้หรือบริการไดอ้ย่างย ั�งยืน โดยมีสภาพสังคม สิ� งแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิตที�ดี

(กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา, 2553: 1) วตัถุประสงคข์องโครงการเพื�อให้เกิดเมืองตน้แบบที�ประชาชน

ในภูมิภาคและทอ้งถิ�นต่างๆ สามารถใช้เป็นตวัอย่างและแนวทางในการสร้างศกัยภาพของสินค้า

หรือบริการใหม้ีมูลค่าเพิ�มและสร้างรายไดภ้ายในพื�นที� โดยการนาํภูมิปัญญาและวฒันธรรมทอ้งถิ�น

มาเชื�อมโยงเป็นเรื�องราวกบัสินคา้และบริการของเมือง เกิดเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองที�จะสร้างงาน 

สร้างรายได้แก่คนในทอ้งถิ�นและประเทศชาติได ้รวมทั�งสร้างความตื�นตวัและกระตุน้ให้ทุกภาค

ส่วนเขา้มามีส่วนร่วมและให้ความสําคญักบัการนาํเศรษฐกิจสร้างสรรคส์ร้างรายไดใ้ห้ชุมชนมาก

ขึ�น และสร้างโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนและจงัหวดัไดส้ามารถพฒันาสินคา้และ

บริการเพื�อเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรคอ์ยา่งเป็นรูปธรรม (กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา, 2553: 2) 
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  กรอบการพิจารณาคดัเลือกเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศไทย      

มีองคป์ระกอบดงันี�  

  1.  ศกัยภาพดา้นทุนทางปัญญา หมายถึง ความรู้จริง ความชาํนาญ หรือภูมิปัญญา

เฉพาะทาง การประยุกต์ประสบการณ์ เทคโนโลยีขององคก์ร ซึ� งทาํให้สามารถพฒันาศกัยภาพและ

สร้างมูลค่าเพิ�มให้กบัสินคา้ หรือบริการ แบ่งเป็น 3 ดา้น ดงันี�   

   1.1 ทุนทางกายภาพ เช่น แหล่งธรรมชาติ ภูมิศาสตร์ หรือประวติัศาสตร์ของ

เมือง 

   1.2 ทุนทางวฒันธรรม เช่น ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น มรดกสืบทอดทางวฒันธรรม 

ความรู้ที�สั�งสมมาแต่บรรพบุรุษ รวมไปถึงขนบธรรมเนียม ประเพณีในเทศกาลต่างๆ 

   1.3 องค์ความรู้ หมายถึง เมืองเป็นแหล่งที�มีองค์ความรู้ด้านใดเป็นพิเศษ 

ตวัอย่างของต่างประเทศ เช่น เมืองมิลานและมหานครปารีสเป็นแหล่งที�มีองค์ความรู้ด้านแฟชั�น 

เป็นตน้ 

  2. ผูม้ีส่วนเกี�ยวข้อง (Stakeholder) ได้แก่ ผูป้ระกอบการรายย่อย ผูผ้ลิต โรงงาน 

เจ้าของธุรกิจ  หน่วยงานภาครัฐที�เกี�ยวข้องในการผลักดันและขบัเคลื�อนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ของแต่ละทอ้งถิ�น  ภาคประชาชน หน่วยงานหรือองค์กรอิสระ และกลุ่มคนในพื�นที�นั�นๆ      

ที�สามารถผลกัดนัและพฒันาศกัยภาพสินคา้และบริการให้มีมูลค่าเพิ�มได ้เช่น กลุ่มแม่บา้น กลุ่มสหกรณ์

ต่างๆ เป็นตน้ และภาคการศึกษา ได้แก่ สถาบันการศึกษาในระดบัต่างๆ นักเรียน นักศึกษา อาจารย ์

มหาวิทยาลยั หรือคนรุ่นใหม่ที�เป็นกลไกสําคญัในการผลกัดนัเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องประเทศ 

  3.  กลุ่มสินคา้และบริการ  แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดงันี�  1) กลุ่มมรดกทางวฒันธรรมและ

ธรรมชาติ ไดแ้ก่ งานฝีมือ หตัถกรรม อาหารไทย การท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 2) กลุ่มศิลปะ ไดแ้ก่ 

ศิลปะการแสดง และทศันศิลปะ 3) กลุ่มสื�อ ไดแ้ก่ ภาพยนตร์และวีดีทศัน์ การพิมพ ์การแพร่ภาพ

กระจายเสียง และดนตรี 4) กลุ่มงานสร้างสรรค์ตามหน้าที�  ได้แก่ การออกแบบ แฟชั�น 

สถาปัตยกรรม การโฆษณา และซอฟแวร์ และ 5) กลุ่มสินคา้และบริการอื�นๆ ที�เป็นเศรษฐกิจ

สร้างสรรค ์

  4.  ระบบการบริหารจดัการและการวางแผน เมืองตน้แบบเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

ควรมีวิสัยทศัน์ที�ชัดเจน มีจุดมุ่งหมายในการเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค ์มีการจดัระบบบริหาร    

มีเครือข่ายและแผนปฏิบัติงาน เพื�อให้มีการนาํศกัยภาพด้านทุนทางปัญญามาใช้อย่างเหมาะสม       

มีความร่วมมือที�ดีระหวา่งผูม้ีส่วนเกี�ยวขอ้ง มีกลุ่มสินคา้หรือบริการที�น่าสนใจ และมีโอกาสในการ

พฒันาต่อยอด มีเครือข่ายหรือองค์กรที�จะขบัเคลื�อนงานเศรษฐกิจสร้างสรรคไ์ดอ้ยา่งมีเอกภาพและ

มีประสิทธิภาพ 
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  ผลการคดัเลือกเมืองตน้แบบเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องประเทศไทย (เชียงใหม่เมือง

สร้างสรรค:์ 2554, ออนไลน์) จาํนวน 10 แห่ง มีทั�งทอ้งถิ�นในระดบัตาํบล ระดบัอาํเภอ และจงัหวดั  

แต่ละแห่งมีศกัยภาพและเอกลกัษณ์เฉพาะตนที�เห็นไดช้ดัเจน ดงัรายชื�อต่อไปนี�  

  1.  เชียงใหม่ เมืองหัตถกรรมสร้างสรรค์ อนัมีเอกลักษณ์ของชิ�นงานและฝีมือ 

ไดแ้ก่ เครื�องเงิน ไมแ้กะสลกั ผา้จก ผา้ไหม เครื�องปั� นเซรามิค ศิลาดล กระดาษสา ฯลฯ ซึ� งสามารถ

ยกระดบัสู่ตลาดโลกได ้ 

  2.  น่าน เมืองเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม เป็นเมืองเก่าที�มีเอกลกัษณ์การเคลื�อนไหว

ทางสังคมในการดาํเนินชีวิตของประชาชนอย่างเหนียวแน่น มีตราสัญลักษณ์ของเมือง (Brand 

Logo) คือภาพเขียนวดัภูมินทร์ 

  3.   เชียงราย โครงการพฒันาดอยตุงที�มีความโดดเด่นในเอกลักษณ์วฒันธรรม

ลา้นนา  และสอดคลอ้งกบัการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้มและการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 

  4.  ลาํปาง เมืองเซรามิค มีวตัถุดิบ คือดินขาวในพื�นที� ใชภู้มิปัญญาที�ไดรั้บมาจาก

ชาวจีนโพ้นทะเลและพัฒนามาอย่างต่อเนื�องจากรุ่นสู่รุ่น ผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนาสู่สากล            

มีเครือข่ายที�เขม้แข็ง ไดแ้ก่ สมาคมเครื�องปั� นดินเผาลาํปาง และศูนยพ์ฒันาอุตสาหกรรมเซรามิค   

  5.  อ่างทอง ชุมชนเอกราช หมู่บา้นทาํกลอง แหล่งเรียนรู้วิธีการทาํกลอง  อนัเป็น

ผลิตภณัฑ์ที�ใชว้สัดุในทอ้งถิ�น ใชภู้มิปัญญาที�ถ่ายทอดมารุ่นสู่รุ่น และเป็นแหล่งผลิตกลองที�ดีที�สุด

ในประเทศไทยและส่งไปขายต่างประเทศ 

  6.  เพชรบุรี เมืองตาลโตนด มีตน้ตาลกว่า 4,000 สายพนัธ์ุอยู่คู่จงัหวดัเพชรบุรี   

มานาน ผลิตผลจากตน้ตาลที�ขึ�นชื�อไดแ้ก่ นํ�าตาลโตนด และขนมหวานเมืองเพชร 

  7.  ชยันาท แหล่งผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วที�ขึ�นชื�อของประเทศ ที�ตาํบลนางลือ และตาํบล

ท่าชยั มีกลุ่มผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วที�มีโรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพนัธ์ุขา้วแห่งเดียวในประเทศไทย 

  8.  มหาสารคาม เมืองแห่งการเรียนรู้ สู่การพฒันาชุมชน มุ่งสู่การเป็นตกัศิลานคร 

มีทาํเลตั�งอยู่กึ� งกลางพื�นที�ภาคอีสานของไทย เป็นเมืองที�มีความสงบ มีสถาบนัการศึกษาระดบัสูง

หลายแห่ง 

  9.  ลพบุรี เมืองนวตักรรมแห่งพลงังานทดแทน มุ่งสู่ความสําเร็จจากโครงการ

ลพบุรีโซลาร์ โรงไฟฟ้าพลงัแสงอาทิตยท์ี�ใหญ่ที�สุดในโลก กาํลงัผลิต 73 เมกะวตัต์ และโครงการ

สร้างศูนยน์วตักรรมพลงังานทดแทนให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที�ยว ซึ� งจะทาํให้เศรษฐกิจ

ชุมชนดีขึ�นจากการท่องเที�ยว 

  10. ยะลา เมืองนก เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจด้านนกเขาชวา เป็นเจา้ภาพจัด

มหกรรมแข่งขนันกเขาชวาแห่งอาเซียน และมุ่งสู่การพฒันาเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครบวงจร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 25

ไดแ้ก่ การเพาะเลี�ยงนก การผลิตวสัดุเพาะเลี�ยง การผลิตอาหารนก กรงนก สินคา้พื�นเมืองเกี�ยวกบั

นก  ธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งกบัการแข่งขนันกเขาชวา อนัเป็นการส่งเสริมการท่องเที�ยวที�สาํคญั 
 

 2.3  ดัชนีความสร้างสรรค์  

  ในปี 2002 ริชาร์ด ฟลอริดา (Richard Florida) ศาสตราจารยด์า้นนโยบายสาธารณะ

แห่งมหาวิทยาลยัจอร์จ เมสัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เสนอทฤษฎีทุนสร้างสรรค์ (creative capital 

theory) โดยกล่าววา่ การเติบโตของระบบเศรษฐกิจสร้างสรรคใ์นแต่ละพื�นที� เกิดจากองคป์ระกอบ

สําคญั 3 ด้าน (3Ts Model) ไดแ้ก่ คนที�มีความชาญฉลาด (Talent) เทคโนโลยี (Technology) และ

การอดทนรับความแตกต่าง (Tolerance) และเน้นความสําคญัของกลุ่มชนชั�นสร้างสรรค์(creative 

class) วา่มีผลให้เศรษฐกิจของชุมชนเติบโตได ้จากนั�นไดพ้ฒันาดชันีความสร้างสรรคเ์พื�อประเมิน

ความสร้างสรรคข์องประเทศสหรัฐอเมริกา  และนาํกรอบความคิดนี� ไปพฒันาดชันีความสร้างสรรค์

ของกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป ซึ� งยงัคงมีองค์ประกอบที�สําคญั 3 ดา้นเช่นเดียวกนั หลงัจากนั�นแต่

ละประเทศและเมืองต่างๆ ไดน้าํกรอบแนวคิดของริชาร์ด ฟลอริดาไปเป็นแนวทางในการพฒันา

และต่อยอดระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของตนแตกต่างกันไป ดังตวัอย่างเช่น ระบบเศรษฐกิจ

สร้างสรรค์ของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง และเมืองซิลิกอน วลัเลย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้

ความสําคญัต่อวฒันธรรมเป็นอยา่งสูง ตวัอยา่งดชันีสร้างสรรคข์องเมืองและประเทศต่างๆ มีดงันี�  

  2.3.1 ดัชนีความสร้างสรรค์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ริชาร์ด ฟลอริดา พฒันา

ดชันีความสร้างสรรค์ (Creativity Index) ของประเทศสหรัฐอเมริกามีองคป์ระกอบ 3 ด้าน  คือ 1) 

คนที�มีความชาญฉลาด 2) เทคโนโลยี และ 3) การอดทนรับความแตกต่างหลากหลาย โดยมี

รายละเอียดของตวับ่งชี�  ดงัต่อไปนี�  (Home Affairs Bureau, Hong Kong, 2005 : 29-30) 

   1. คนที�มีความชาญฉลาด (Talent) เป็นดชันีดา้นทุนมนุษย ์วดัจากจาํนวน

ร้อยละของผูท้ี�จบการศึกษาปริญญาตรีขึ�นไป และจาํนวนชนชั�นสร้างสรรค์ (Creative Class) ซึ� ง

หมายถึงผูท้ี�ประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์และถือวา่การทาํงานดว้ยพลงัสร้างสรรคข์อง

คนเหล่านี�  ส่งผลที�ดีต่อเศรษฐกิจ และสังคม และมีบทบาทต่อเศรษฐกิจวฒันธรรม  

   2. เทคโนโลยี (Technology) มีดชันี 2 ตวั  ไดแ้ก่ 

    2.1 ดัชนีด้านนวตักรรม (Innovation Index) วดัจากจาํนวนการจด

สิทธิบตัรต่อจาํนวนประชากร ซึ� งแสดงถึงศกัยภาพดา้นการพฒันานวตักรรมของประชาชน 

    2.2 ดชันีบ่งชี�ดา้นเทคโนโลยีชั�นสูง (Hi-Tech Index) วดัจากขนาดและ

จาํนวนกลุ่มอุตสาหกรรมที�ตอ้งใชเ้ทคโนโลยี เช่น  ซอฟต์แวร์  อุปกรณ์อีเล็กโทรนิกส์ ผลิตภณัฑ์

ทางการแพทย ์และบริการดา้นวิศวกรรม 
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   3. การอดทนต่อความความคิดและวัฒนธรรมที�แตกต่าง (Tolerance) วดั

จากองคป์ระกอบของความหลากหลาย (Composite Diversity Index) มีดชันี 3 ตวั ไดแ้ก่ 

    3.1 ดชันีเกย ์(Gay Index) หรือคนรักเพศเดียวกนั  ดูจากจาํนวนการใช้

ชีวิตคู่ของคนเพศเดียวกนั ซึ� งเป็นตวับ่งชี�ทางออ้มต่อการเปิดรับ (openness) และการอดทนรับความ

แตกต่างหลากหลาย (Tolerance) ของสังคม 

    3.2 ดชันีโบฮีเมียน (Bohemian Index)หรือการไม่ยึดติดขนบธรรมเนียม 

ดูจากจาํนวนคนทาํงานดา้นศิลปะที�ไม่ยึดติดขนบธรรมเนียม ซึ� งจดัว่าเป็นคนที�มีความสร้างสรรค ์

(Creative People) มีรูปแบบชีวิตที�หลากหลายและมีกิจกรรมในชีวิตอย่างสร้างสรรค ์ เป็นตวับ่งชี�

ทางออ้มถึงการมีเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน 

    3.3 ดชันีการเป็นเบา้หลอม (Melting Pot Index) วดัจากจาํนวนร้อยละ

ของประชากรที�มีถิ�นกาํเนิดในต่างประเทศ  แสดงให้เห็นวา่สังคมเปิดกวา้งให้คนต่างถิ�นที�เขา้มาอยู่

อาศยั ซึ� งอาจกลายเป็นผูท้ี�ช่วยขบัเคลื�อนให้เศรษฐกิจเติบโตได้ โดยสังคมเป็นเสมือนเบา้หลอม

วฒันธรรมของผูค้นที�มาจากหลากหลายให้กลายเป็นวฒันธรรมที�อยูร่่วมกนัได ้ 

   จากองคป์ระกอบดชันีความสร้างสรรคท์ั�ง 3 ดา้น จะเห็นไดว้า่สิ�งที�ฟลอริดา

ให้ความสําคญัคือ คน เทคโนโลยี และสังคมที�มีการอดทนรับต่อความหลากหลายทางความคิดการ

แสดงออกและวฒันธรรมของคนต่างถิ�น ซึ� งในมุมมองของฟลอริดา สิ�งเหล่านี� จะเป็นแรงดึงดูดให้

คนที�มีความชาญฉลาดในดา้นต่างๆ จากนอกพื�นที�เขา้มาในพื�นที�มากยิ�งขึ�น และบรรยากาศเช่นนี� เอง

ที�จะก่อให้เกิดนวตักรรมและความคิดใหม่ๆ อยา่งไม่หยดุย ั�ง 

  2.3.2 ดัชนีความสร้างสรรค์ของสหภาพยุโรป ในปี ค.ศ.2004 ฟลอริดาและทินากลิ 

(Florida and Tinagli, 2004 quote in Home Affairs Bureau, Hong Kong, 2005 : 30-31) พฒันาดชันี

ความสร้างสรรค์ของยุโรป (Euro - Creativity Index : ECI) โดยนาํกรอบการพฒันาดชันีความ

สร้างสรรคข์องประเทศสหรัฐอเมริกา (3Ts Model) มาพฒันาดชันีย่อยให้เหมาะสมกบับริบทของ

ประเทศในแถบยุโรป และใชป้ระเมินความสร้างสรรคข์องประเทศในกลุ่มยุโรป สแกนดิเนเวีย และ

นอร์ดิค ซึ� งผลการศึกษายงัคงชี� วา่ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศขึ�นอยู่กบัความสามารถใน

การดึงดูด การรักษาไว ้และการพฒันาคนที�มีความสร้างสรรค ์(Creative People) 

   ดัชนีความสร้างสรรค์ของยุโรป ประกอบด้วยตัวบ่งชี�  3 ด้าน (3Ts) 

เช่นเดียวกบัของอเมริกา ไดแ้ก่ 1) ดชันีดา้นความชาญฉลาดของคน (Euro–Talent Index)  2) ดชันีดา้น

เทคโนโลยีของยุโรป (Euro–Technology Index) และ 3) ดัชนีด้านการอดทนรับความแตกต่าง

หลากหลายของยุโรป (Euro-Tolerance Index) โดยมีรายละเอียดตวับ่งชี�  ดงันี�  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 27

   1. ดชันีดา้นความชาญฉลาดของคน (Euro–Talent Index) มีตวับ่งชี�  3 ตวั คือ 

    1.1 กลุ่มชนชั�นสร้างสรรค์ (Creative Class) วดัจากจาํนวนผูท้ี�มีอาชีพ

ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์โดยใชข้อ้มูลจากองคก์ารแรงงานระหวา่งชาติของประเทศในยโุรป 

    1.2 ดชันีด้านทุนมนุษย ์(Human Capital Index) วดัจากร้อยละของ

ประชากรอายรุะหวา่ง 24 – 64 ปี ที�มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ�นไป 

    1.3 ดชันีดา้นความสามารถทางวิทยาศาสตร์ (Scientific Talent Index) 

วดัจากจาํนวนนกัวทิยาศาสตร์และวศิวกรต่อจาํนวนแรงงาน 1,000 คน 

   2. ดัชนีด้านเทคโนโลยีของยุโรป (Euro–Technology Index) มีตวับ่งชี�  3 ตัว  

ไดแ้ก่ 

    2.1 ดัชนีด้านนวตักรรม (Innovation Index) วดัจากจาํนวนการจด

สิทธิบตัรต่อสัดส่วนประชากร 

    2.2 ดชันีด้านนวตักรรมที�ใช้เทคโนโลยีชั�นสูง (Hi-Tech Innovation 

Index) ดูจากขนาดและจาํนวนกลุ่มอุตสาหกรรมที�ตอ้งใช้เทคโนโลยี เช่น ซอฟตแ์วร์ อุปกรณ์อีเล็ก

โทรนิกส์ ผลิตภณัฑ์ทางการแพทย ์และบริการดา้นวิศวกรรม หรือจาํนวนสิทธิบตัรที�เป็นเทคโนโลยี

ขั�นสูงต่อสัดส่วนประชากร 

    2.3 ดชันีดา้นการวิจยัและพฒันา (R & D Index) วดัจากงบประมาณที�

ใช้ในการวิจัยและพัฒนา คิดเป็นร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) หรือ

งบประมาณที�ใชใ้นการศึกษา 

   3. ดัชนีด้านการอดทนรับความแตกต่างหลากหลายของยุโรป (Euro-

Tolerance Index) ประกอบดว้ยตวับ่งชี�  3 ตวั  ไดแ้ก่ 

    3.1 ดชันีดา้นทศันคติ (Attitude Index) วดัจากทศันคติต่อชนกลุ่มนอ้ย 

โดยใชข้อ้มูลจากการสํารวจความเห็นของประชาชน (The Euro barometer Survey)   

    3.2 ดัชนีด้านค่านิยม (Value Index) วดัจากค่านิยมและทัศนคติที�

แตกต่างกนัของประชาชนในประเด็นต่างๆ เช่น  ศาสนา  ชาตินิยม  อาํนาจ  ครอบครัว  สิทธิสตรี  

การหยา่ร้าง  และการทาํแทง้  เป็นตน้ 

    3.3 ดชันีดา้นการแสดงตวัตน (Self-Expression Index) วดัจากทศันคติ

ต่อการแสดงความเป็นตวัตน คุณภาพชีวิต ความเป็นประชาธิปไตย ความเชื�อใจ งานอดิเรก  ความ

บนัเทิง  และวฒันธรรม 

  2.3.3 ดัชนีความสร้างสรรค์ของเขตปกครองพเิศษฮ่องกง  ฮ่องกงเป็นอีกหนึ�งเขตที�

ประกาศนโยบายพฒันาตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตั�งแต่ปี 2000 เป็นตน้มา และในปี 2004 
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รัฐบาลฮ่องกงไดม้อบหมายให้ศูนยว์ิจยันโยบายดา้นวฒันธรรม (The Centre for Cultural Policy 

Research) ของมหาวิทยาลยัฮ่องกง (The University of Hong Kong) จดัทาํดชันีความสร้างสรรค ์

(Creativity Index : CI)  ขึ�นเพื�อเป็นระบบขอ้มูลทางสถิติแบบใหม่ในการวดัสถานะและการเติบโต

ของความคิดสร้างสรรค ์ลกัษณะของกิจกรรมทางความคิดสร้างสรรค ์และจุดแข็งขององคป์ระกอบ

ต่างๆ ที�มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยพฒันากรอบแนวคิด

จากดชันีความสร้างสรรค์ของอเมริกาและยุโรป และทาํการประเมินความสร้างสรรคข์องเขตฮ่องกง  

โดยจากการสํารวจพบวา่ในช่วงปี 1999 – 2004 ดชันีค่าความคิดสร้างสรรค์ของฮ่องกงมีตวัเลขเพิ�มขึ�น

จาก 75.96 ในปี 1999 เป็น 100 ในปี 2004 (Home Affairs Bureau, 2005: 7)  

   ดชันีความสร้างสรรค์ของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง (Creativity Index: CI) 

พิจารณาความสร้างสรรค์เป็น 5 ด้าน  (5Cs) โดยดา้นแรกเป็นผลผลิตรวมของความสร้างสรรค์ ซึ� ง

ประกอบดว้ยดชันีทุนอีก 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ดชันีทุนทางโครงสร้างและสถาบนั  2) ดชันีดา้นทุนมนุษย ์   

3) ดชันีดา้นทุนทางสังคม และ 4) ดชันีดา้นทุนทางวฒันธรรม โดยมีรายละเอียดตวับ่งชี�  ดงันี�  (Home 

Affairs Bureau, 2005 : 8-10) 

   1. ผลผลิตของความสร้างสรรค์ (Outcomes of Creativity) เป็นการมอง

ความสร้างสรรค์ในภาพรวม โดพิจารณาทั�งผลผลิตทางเศรษฐกิจ  ผลลพัธ์ดา้นความมีชีวิตชีวาและ

การเลื�อนไหลของความสร้างสรรคใ์นชุมชน มีตวัชี�วดั 3 ตวั ไดแ้ก่ 

    1.1 การส่ง เส ริม เศรษฐกิจสร้างสรรค์  เ ช่น  จํานวนแรงงานใน

อุตสาหกรรมสร้างสรรค ์มูลค่าของอุตสาหกรรมสร้างสรรค ์

    1.2 กิจกรรมที�เป็นนวตักรรมดา้นเศรษฐกิจ เช่น  การส่งเสริมการคา้ทาง

อิเล็กทรอนิกส์ (e-commerce) นวตักรรมดา้นธุรกิจ การจดสิทธิบตัร  

    1.3 กิจกรรมสร้างสรรคอื์�นๆ เช่น ศิลปะและวฒันธรรม หนงัสือ เพลง 

ดนตรี ภาพยนตร์ รวมถึงพื�นที�สร้างสรรค ์เช่น อาคารสวยๆ  สวน ลานแสดง เป็นตน้ 

   2. ดัชนีทุนทางโครงสร้างและสถาบนั (Structural/Institutional Capital 

Index : SICI)  เป็นองค์ประกอบแรกของผลผลิตความสร้างสรรค ์หมายถึงสภาพหรือบริบทของ

ชุมชนที�ทาํให้เกิดความสร้างสรรค ์มีตวัชี�วดั  8 ตวั ไดแ้ก่ 

    2.1 การมีกฎหมาย ระเบียบ (Legal System) เพื�อการคดัคา้นและการ

ปกป้องสิทธิต่างๆ  

    2.2 การไม่ยอมรับต่อการคอรัปชั�น (Corruption) ในรูปแบบต่างๆ 

    2.3 การมีเสรีภาพในการแสดงออก (Freedom of Expression) ทั�งใน

ดา้นการเขียนและการพดู 
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    2.4 โครงสร้างพื�นฐานทางเทคโนโลยีขอ้มูลข่าวสารและการสื�อสาร      

( ICT Infrastructure) เช่น จาํนวนคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต โทรศพัทเ์คลื�อนที� เป็นตน้ 

    2.5 ความเข้มแข็งของโครงสร้างพื�นฐานทางสังคมและวฒันธรรม 

(Social and Cultural Infrastructure) เช่น องคก์รเอกชน ห้องสมุดประชาชน พิพิธภณัฑ์ อนุสาวรีย ์

และการแสดงทางวฒันธรรมต่างๆ เป็นตน้ 

    2.6 การเขา้ถึงสิ�งอาํนวยความสะดวกในชุมชน (Community Facilities) 

เช่น ศูนยชุ์มชน ศาลาประชาคม เป็นตน้ 

    2.7 โครงสร้างพื�นฐานทางการเงิน (Financial Infrastructure) เช่น 

จาํนวนสถาบนัการเงิน ปริมาณทุน ช่องทางเขา้ถึงทุน เป็นตน้ 

    2.8 ความเขม้แข็งของผูป้ระกอบการ (Entrepreneurship) เช่น จาํนวน

ผูป้ระกอบการรายยอ่ย จาํนวนแรงงาน เป็นตน้ 

   3. ดชันีดา้นทุนมนุษย ์(Human Capital Index) เป็นองคป์ระกอบที�สองของ

ผลผลิตความสร้างสรรค ์ เป็นการมองการเคลื�อนยา้ยของผูค้นวา่ทาํใหเ้กิดการแลกเปลี�ยนวฒันธรรม 

เกิดการถ่ายทอดทกัษะและความรู้ รวมถึงเกิดแนวคิดใหม่ๆ ในสังคมมีตวัชี�วดั 3 ตวั ไดแ้ก่   

    3.1 งบประมาณที�ใช้ในการวิจยัและพฒันา(R&D) ทั�งของภาคธุรกิจ 

สถาบนัอุดมศึกษา และภาครัฐ รวมทั�งจาํนวนงบประมาณของรัฐในด้านการศึกษา ซึ� งแสดงถึง

บริบทในการพฒันาองคค์วามรู้  

    3.2 จาํนวนประชากรวยัแรงงานที�ไดรั้บการพฒันาทกัษะความรู้ทั�งที�ไม่ได้

รับวุฒิการศึกษา ไดรั้บวุฒิการศึกษา และประชากรวยัแรงงานที�มีวุฒิปริญญาตรี หรือมีความรู้ดา้นการ

วิจยัและพฒันา   

    3.3 การเคลื�อนยา้ยถิ�นฐานของทุนมนุษย ์ได้แก่ จาํนวนผูเ้ดินทางเขา้-

ออกประเทศ จาํนวนผูข้อวีซ่าเพื�อการทาํงาน หรือผูเ้คลื�อนยา้ยถิ�นฐานออกนอกประเทศ   

   4. ดชันีดา้นทุนทางสังคม (Social Capital Index)  เป็นองคป์ระกอบที�สาม

ของผลผลิตของความสร้างสรรค ์ทุนทางสังคม ไดแ้ก่ ความไวว้างใจ การแลกเปลี�ยนเรียนรู้กนั การ

แสดงความคิดเห็นต่อสังคม และเครือข่ายทางสังคมที�กวา้งขวาง ซึ� งจะมีส่วนช่วยเพิ�มพูนคุณภาพ

ชีวิต  และทาํให้ความสร้างสรรคข์องคนในสังคมเบ่งบาน  มีตวัชี�วดั  ดงันี�  

    4.1 ความไวว้างใจในเรื�องทั�วไป 

    4.2 ความไวว้างใจในสถาบนัของสังคม 

    4.3 การแลกเปลี�ยนตอบแทนซึ�งกนัและกนั 

    4.4 ความรู้สึกเชื�อมั�น (Sense of Efficacy)   
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    4.5 ความร่วมมือกนั  

    4.6 การยอมรับความหลากหลายและการรวมเขา้ดว้ยกนั 

    4.7 ทศันคติต่อสิทธิมนุษยชน    

    4.8 ทศันคติต่อผูอ้พยพชาวต่างชาติ 

    4.9 การยอมรับค่านิยมใหม่ๆ  

    4.10  การแสดงตวัตน 

    4.11 การมีส่วนร่วมทางการเมือง 

    4.12 การมีส่วนร่วมทางสังคม เช่น งานอาสาสมคัร การเป็นสมาชิก

ชมรมและองคก์รทางสังคม  ความสนใจในกิจกรรมสาธารณะ และการเขา้ร่วมกบัชุมชน 

    4.13 การพฒันาทุนทางสังคม ซึ� งอาจดูจากจาํนวนเงินบริจาคเพื�อการ

กุศลที�ไดรั้บการลดหย่อนภาษีรายได้จากเงินเดือนหรือผลกาํไร  งบประมาณในกิจการเพื�อความ

ผาสุกของสังคม  

   5. ดชันีดา้นทุนทางวฒันธรรม (Cultural Capital Index) เป็นองคป์ระกอบ

ที�สี�ของผลผลิตความสร้างสรรค์ ทุนทางวฒันธรรมในที�นี� หมายถึงกิจกรรมอนัหลากหลายที�จดัขึ�น

อยา่งพิถีพิถนั เกี�ยวขอ้งกบัวฒันธรรม ศิลปะ ความสร้างสรรคแ์ละวถีิชีวิตโดยเชื�อวา่สภาวะแวดลอ้ม

ของสังคมที�ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางวฒันธรรม จะก่อเกิดความคิดและการแสดงออกใหม่ๆ อนั

เป็นการส่งเสริมความสร้างสรรค ์มีตวัชี�วดั 3 ตวั ไดแ้ก่   

    5.1 การระดมทรัพยากรทั�งภาครัฐและเอกชนเพื�อการพฒันาศิลปะและ

วฒันธรรม   

    5.2 ทศันคติและค่านิยมทางวฒันธรรมที�มีต่อความสร้างสรรค์ ศิลปะ 

และการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา โดยดูจากทัศนคติและค่านิยมต่อศิลปะ วฒันธรรม และ

กิจกรรมสร้างสรรค ์ การเรียนรู้ดา้นศิลปวฒันธรรมในโรงเรียนหรือชุมชน   

    5.3 ขอบเขตและระดบัของการมีส่วนร่วมทางวฒันธรรมของชุมชน   

ซึ� งดูจากจาํนวนการใชห้้องสมุดและอินเทอร์เน็ตของประชาชน  จาํนวนผูเ้ขา้ชมพิพิธภณัฑ์ หรือการ

แสดงดา้นวฒันธรรมอื�นๆ ผูเ้ขา้ร่วมเทศกาลแสดงภาพยนตร์หรือวีดิทศัน์ หรือจาํนวนเงินค่าลิขสิทธิ�  

การที�ผูน้าํให้ความสําคญัและสนับสนุนการพฒันาศิลปะและวฒันธรรม สร้างสภาพแวดล้อมที�

ส่งเสริมวฒันธรรมและกิจกรรมสร้างสรรค์  การมีสินค้าวฒันธรรม รวมถึงการส่งเสริมบริโภค

วฒันธรรม และค่านิยมในการไม่ซื�อสินคา้ลอกเลียนแบบ   

   จะเห็นได้ว่าดชันีความสร้างสรรค์ของประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศ

ในแถบยุโรป และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ต่างมีแนวคิดที�คลา้ยกนั แต่มีรายละเอียดแตกต่างกนัไป
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ตามบริบทของประเทศตน ดงัเช่น ของประเทศสหรัฐอเมริกาและกลุ่มยุโรป และที�เพิ�มความสําคญั

ในเรื� องอื�นๆ เช่น ดชันีความสร้างสรรค์ของประเทศฮ่องกงเพิ�มความสําคญัของโครงสร้างและ

สถาบนัในสังคม และวฒันธรรม และมองถึงสิ�งที�มีอยูใ่นสังคมในรูปของทุน คือ ทุนทางโครงสร้าง

และสถาบนั ทุนมนุษย ์ทุนสังคม และทุนวฒันธรรม ซึ� งทุนทุกประเภทต่างก็มีความสัมพนัธ์และ

เชื�อมโยงซึ� งกนัและกนั มุมมองเรื�องทุนในชุมชนไดรั้บการตอบรับจากประเทศต่างๆ ในเวลาต่อมา 

รวมถึงประเทศไทยด้วย ในช่วงเวลาที�ผ่านมามีการกล่าวถึงทุนในความหมายที�ไม่ใช่เฉพาะด้าน

เศรษฐศาสตร์มากขึ�น โดยเฉพาะในการพฒันาชุมชน ไดก้ล่าวกนัถึงการส่งเสริมให้ใชทุ้นในชุมชน 

ดา้นต่างๆ เพื�อการพฒันา 

   สําหรับดชันีความสร้างสรรคข์องประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มประเทศยุโรป 

และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง เมื�อวิเคราะห์ความสอดคล้องในองค์ประกอบของดชันีสร้างสรรค ์

สรุปไดด้งัตารางที� 1 

 

ตารางที� 1  ความสอดคลอ้งของดชันีความสร้างสรรคใ์นสหรัฐอเมริกา  ยโุรป และ ฮ่องกง 
 

  ดัชนีความสร้างสรรค์ 

ประเทศ/กลุ่มประเทศ/เขต 

USA 

(3Ts) 

ยุโรป  

(3Ts) 

 ฮ่องกง 

(5Cs) 

องค์ประกอบที� 1  

คนที�ชาญฉลาด (Talent) /  ทุนมนุษย์ (Human Capital ) 

   

- จาํนวนผูจ้บปริญญาตรีหรือแรงงานที�มีความรู้    

- กลุ่มชนชั�นสร้างสรรค ์(Creative Class)      

- คนที�มีความฉลาดดา้นวิทยาศาสตร์(Scientific Talent Index)     

- การเคลื�อนยา้ยของทุนมนุษย ์        

เทคโนโลยี (Technology)    

- ดชันีนวตักรรม (Innovation Index)       

- ดชันีนวตักรรมที�ใชเ้ทคโนโลยีชั�นสูง (Hi-Tech Innovation 

Index)  

   

- ดชันีการวิจยัและพฒันา (R & D Index)     

การยอมทนรับได้ (Tolerance) / ทุนทางสังคม (Social Capital)       

- ดชันีเกย ์(Gay Index)             
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ตารางที� 1  ความสอดคลอ้งของดชันีความสร้างสรรคใ์นสหรัฐอเมริกา  ยโุรป และ ฮ่องกง (ต่อ) 
 

  ดัชนีความสร้างสรรค์ 

ประเทศ/กลุ่มประเทศ/เขต 

USA 

(3Ts) 

ยุโรป  

(3Ts) 

 ฮ่องกง 

(5Cs) 

- ดชันีโบฮีเมียน (Bohemian Index)     

- ดชันีการเป็นเบา้หลอม (Melting Pot Index)       

- ดชันีดา้นทศันคติ (Attitude Index)        

- ดชันีดา้นค่านิยม (Value Index)       

- ดชันีดา้นการแสดงตวัตน (Self – Expression Index)      

- การมีส่วนร่วมทางสังคม       

- การพฒันาทุนทางสังคม      

ทุนโครงสร้าง/สถาบัน (Structural/Institutional Capital)    

- กฎหมายที�ใหสิ้ทธิเสรีภาพ         

- การยอมรับต่อการคอรัปชั�น      

- เสรีภาพในการแสดงออก      

- โครงสร้างพื�นฐานทาง ICT      

- โครงสร้างพื�นฐานทางสังคมและวฒันธรรม (Social and 

Cultural Infrastructure)   

   

- สิ�งอาํนวยความสะดวกในชุมชน (Community Facilities)        

- โครงสร้างพื�นฐานทางการเงิน (Financial  Infrastructure)        

- ความเขม้แข็งของผูป้ระกอบการ (Entrepreneurship)     

ทุนทางวัฒนธรรม (Cultural Capital)    

- งบประมาณดา้นวฒันธรรม        

- ทศันคติและค่านิยมทางวฒันธรรม     

- การมีส่วนร่วมทางวฒันธรรม      
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 2.4  การพัฒนาความสร้างสรรค์ด้วยวฒันธรรม 

  ปัญหาสังคมที�ซับซ้อนและรุนแรงของผูค้นในตน้ศตวรรษที� 21 ความไม่เท่าเทียม

กนัในสังคม การที�โลกถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มประเทศรํ� ารวยที�พฒันาอย่างกา้วกระโดด และ

กลุ่มประเทศยากจนที�ไม่สามารถพฒันาตามกระแสโลกไดท้นั หรือแมแ้ต่ในประเทศที�เจริญแล้ว  

ช่องวา่งระหวา่งสังคมเมืองที�รํ� ารวยและสังคมชนบทที�ยากจนก็มีให้เห็นอยา่งเด่นชดั ทางเลือกหนึ�ง

ในการพฒันาประเทศในศตวรรษที� 21 จึงหันมาให้ความสําคญักบัการสร้างสังคมที�มีความสมดุล

ระหวา่งอารยธรรมและวฒันธรรมทอ้งถิ�น โดยการเพิ�มพลงัทางวฒันธรรม  โดยเฉพาะ “วฒันธรรม

ทอ้งถิ�น” อนัเป็นฐานรากสําคญัของแต่ละทอ้งถิ�นที�มีเอกลกัษณ์เป็นของตนเอง สั�งสมมาแบบหยั�ง

รากลึก ปัจจุบนัหลายประเทศใช้วฒันธรรมทอ้งถิ�นเป็นแนวทางหลกัในการพฒันาเศรษฐกิจของ

ทอ้งถิ�นหรือเมือง และประสบความสาํเร็จ ดงัตวัอยา่งต่อไปนี�  

  2.4.1 ซิลิกอนวัลเลย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซิลิกอนวลัเลย ์(Silicon Valley) เป็น

ตวัอย่างของชุมชนที�กล่าวได้ว่ามีความทนัสมยัด้านเทคโนโลยี และมีแนวคิดในการพฒันาความ

สร้างสรรคข์องตนเองโดยเน้นดา้นวฒันธรรม จดัเป็นชุมชนที�มีชื�อเสียงระดบัโลกในการเป็นผูน้าํ

ดา้นเทคโนโลยีและการสร้างสรรคน์วตักรรม ทั�งในระดบับุคคลและระดบัสถาบนั ชุมชนนี�ตั�งอยูใ่น

เมืองซานฟรานซิสโก อนัเป็นเมืองที�ริชาร์ด ฟลอริดา จดัอนัดบัความเป็นเมืองสร้างสรรคไ์วใ้นลาํดบั

ตน้ๆ บุคคลที�มีชื�อเสียงในชุมชน เช่น วิลเลียม ฮีวเล็ตต์ (William Hewlett)  และเดวิด แพ็คการ์ด 

(David Packard)เจา้ของผลิตภณัฑ์ Hewlett Packard ส่วนสถาบนัที�มีชื�อเสียงในชุมชน เช่น ศูนยว์ิจยั

เอเมส ขององคก์ารนาซา (NASA Ames Research Center) และมหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด (Stanford 

University) ซึ� งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที�มีชื�อเสียงติดอนัดับโลก ซิลิกอนวลัเลย์เป็นชุมชนที�ให้

ความสําคญัต่อศิลปะและวฒันธรรม ภายใตแ้นวคิดว่าวฒันธรรมมีความสัมพนัธ์อย่างใกล้ชิดต่อ

ระบบเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน และเนื�องจากซิลิกอนวลัเลยเ์ป็นชุมชนที�มีความหลากหลายของ

ประชากร เชื�อชาติและวฒันธรรม ในการส่งเสริมให้ชุมชนสร้างเอกลกัษณ์และความเขม้แข็งของ

ชุมชน จึงใช้วิธีการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ศิลปะและวฒันธรรมที�หลากหลายซึ� งกันและกัน        

และร่วมกนัสร้างวฒันธรรมของชุมชนซิลิกอนวลัเลยข์ึ�น ในการประเมินความสร้างสรรคข์องชุมชน 

ได้มีการพฒันาดชันีชุมชนสร้างสรรค์ (Creative Community Index) ของซิลิกอนวลัเลย์ ซึ� งมี

องค์ประกอบทางวฒันธรรม 3 ด้าน ที�ชุมชนตอ้งมีดงันี�  (John Kreidler and Philip J. Trounstine, 

2005 : 6) 

   1. การรู้วฒันธรรม(Cultural Literacy) หมายถึง คนในชุมชนรู้ขนบธรรมเนียม

ประเพณีดั�งเดิม ธรรมเนียมปฏิบติั กิริยามารยาท วฒันธรรมการแต่งกาย การกินอยู ่ ภาษา และศิลปะ 

รวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์สิ�งใหม่ๆ ของคนในชุมชน ซึ� งตอ้งอาศยั  
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การเรียนรู้ดา้นวฒันธรรมทั�งในโรงเรียน ชุมชน สถาบนัทางศาสนา แหล่งเรียนรู้ตามอธัยาศยัหรือ

แมแ้ต่ในครอบครัว 

   2. ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมทางวฒันธรรม (Participatory Cultural 

Practice) คือการเขา้ร่วมกิจกรรมทางวฒันธรรมของคนในชุมชนทั�งระดบับุคคลหรือกลุ่ม อนัเป็น

กิจกรรมที�แตกต่างไปจากอาชีพการงานของตน เช่น  การวาดภาพ การเขียนบทกวี  การแต่งหนา้  การ

ร้องเพลงประสานเสียงในชุมชน  การเตน้รําในงานสังคม  การแสดงดนตรีกลางแจง้ อาจเรียกไดว้่าเป็น

ศิลปินสมคัรเล่นในดา้นต่างๆ  

   3. สินคา้และบริการวฒันธรรมที�บ่งบอกถึงความเชี�ยวชาญ (Professional 

Cultural Goods and Services) ทั�งในระดบัองคก์รผูผ้ลิตและระดบับุคคล อาจเป็นองค์กรธุรกิจหรือ

องค์กรที�ไม่แสวงหาผลกาํไร เช่น ผูผ้ลิตละครเวที  ผูผ้ลิตวิดีโอเกมส์ ผูส้ร้างคอมพิวเตอร์กราฟฟิค

ตวัแทนจาํหน่าย ผูผ้ลิตงานศิลปะตามสถานที�สาธารณะซึ� งแสดงและจาํหน่ายไปด้วย  ศิลปินใน

ชุมชน เป็นตน้ 

   องค์ประกอบพื�นฐานทั�ง 3 ดา้น ซึ� งจะนาํไปสู่การเป็นชุมชนสร้างสรรค์

ดงักล่าว  อาจเรียกไดว้า่เป็นนิเวศวิทยาวฒันธรรม (Cultural Ecology) ของชุมชนสร้างสรรค ์ ที�ตอ้ง

มีการดาํเนินการเป็นลาํดบัขั�นแบบปิรามิด (ดงัแผนภาพที� 2) โดยปิรามิดขั�นแรกคือการรู้วฒันธรรม

ของคนในชุมชน เช่น มีความเขา้ใจในพื�นฐานของดนตรี รู้จกังานทศันศิลป์ บทกวี งานออกแบบ 

งานคอมพิวเตอร์กราฟฟิค แฟชั�นเครื�องแต่งกาย  มีความสามารถในการดูงานดา้นศิลปะ หรือจาํแนก

คุณภาพของงานได้ เป็นต้น ซึ� งสิ� งเหล่านี� ต้องมีการเรียนรู้ทั�งในและนอกโรงเรียน  ตลอดจนใน

ครอบครัว ชุมชน และสังคม ปิรามิดขั�นที�สอง คือการปฏิบติัทางวฒันธรรมแบบมีส่วนร่วม คือการ

เขา้ร่วมกิจกรรมทางวฒันธรรมแบบสมคัรเล่นของคนในชุมชน ตวัอย่างเช่น การเขา้ร่วมกิจกรรม

การทาํผา้คลุมเตียงดว้ยศิลปะการตดัต่อผา้ ซึ� งจาํเป็นตอ้งฝึกทกัษะความชาํนาญดา้นการเยบ็ผา้และ 

สุนทรียภาพทางศิลปะ เป็นตน้ และปิรามิดขั�นสุดทา้ย คือชุมชนมีสินคา้และบริการดา้นวฒันธรรมที�

บ่งบอกถึงความเชี�ยวชาญ ซึ� งความเชี�ยวชาญดงักล่าวพฒันาขึ�นจากปิรามิด 2 ขั�นแรก คือ การรู้

วฒันธรรม และการปฏิบติัทางวฒันธรรมอยา่งมีส่วนร่วม 
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สินคา้ 

และบริการ 

ดา้นวฒันธรรม 

 
 

    กิจกรรมทางวฒันธรรมแบบมีส่วนร่วม 

 
 

ส่งเสริมให้ประชาชนรู้วฒัธรรม 

 

 

แผนภาพที� 1  นิเวศวิทยาทางวฒันธรรม (Cultural Ecology) (John Kreidler and Philip J.  

                     Trounstine, 2005 : 6) 
 

 

   จากการรู้วฒันธรรม ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมทางวฒันธรรม และการเกิด

สินคา้และบริการทางวฒันธรรมที�แสดงถึงความเชี�ยวชาญ ตามลาํดบัขั�นดงักล่าว  มีขอ้สังเกต ดงันี�  

(John Kreidler and Philip J. Trounstine, 2005 : 6) 

   1. ผูท้ี�มีทกัษะความชาํนาญทั�งหลาย  ต่างก็เริ�มจากการทาํแบบสมคัรเล่น  

   2. ผูท้ี�เขา้ร่วมปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมทางวฒันธรรมส่วนใหญ่ ต่างก็เคย

เป็นลูกคา้หรือรับบริการสินคา้และบริการดา้นวฒันธรรมที�ใชค้วามเชี�ยวชาญ 

   3. นวตักรรมใหม่ๆ ของสินค้าและบริการด้านวฒันธรรม มกัมีที�มาจาก

ศิลปินสมคัรเล่นเหล่านี�   ตวัอยา่งเช่น  แนวเพลงและแฟชั�นใหม่ๆ 

   จากตวัอยา่งการพฒันาของซิลิกอน วลัเลย ์จะเห็นไดว้า่ความสร้างสรรค์ไม่

เพียงก่อให้เกิดชุมชนที�มีความเป็นเลิศดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรมเท่านั�น แต่ยงัรวมถึงดา้นศิลปะ 

วฒันธรรม และการเขา้ร่วมกิจกรรมของคนในชุมชน การส่งเสริมชุมชนสร้างสรรค์ของซิลิกอน 

วลัเลย ์ประกอบดว้ยการส่งเสริมการพฒันา 3 ขั�นตอน คือ การส่งเสริมให้รู้วฒันธรรม ส่งเสริมการ

เขา้ร่วมกิจกรรมทางวฒันธรรมหรือการบริโภควฒันธรรม และการเป็นผูผ้ลิตสินคา้และบริการทาง

วฒันธรรมที�มีฝีมือเป็นเลิศ 

  2.4.2 โตรอนโต ประเทศแคนาดา โตรอนโตเป็นมหานครที�มีผูค้นอาศยัอยู่มาก

แห่งหนึ� งในทวีปอเมริกาเหนือ ใกล้เคียงกบักรุงนิวยอร์กของประเทศสหรัฐอเมริกา ในรายงาน 
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“แผนการพฒันาเมืองโตรอนโต” (Canadian Policy Research Networks, 2012: ออนไลน์) วิเคราะห์

ทิศทางการเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของโลก กล่าววา่เมื�อ 150 ปีที�ผา่นมา โลกมีลกัษณะ

การบริหารรัฐเป็นแบบจกัรวรรดินิยม ระบบเศรษฐกิจเป็นแบบเกษตรกรรม ประชากรโลกอาศยัอยู่

ในชนบทเทียบกบัในเมืองเป็นสัดส่วน 80 ต่อ 20 เมื�อเวลาผา่นไป 100 ปี พบวา่ลกัษณะการบริหาร

รัฐเปลี�ยนเป็นแบบรัฐชาติ ระบบเศรษฐกิจเปลี�ยนเป็นแบบอุตสาหกรรม และการกระจายตวัของ

ประชากรในชนบทเทียบกบัในเมืองเป็นสัดส่วน 40 ต่อ 60 จนถึงปัจจุบนัลกัษณะการบริหารรัฐเป็น

แบบเมืองและภูมิภาค เศรษฐกิจเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที�พึ� งพาวฒันธรรมและเทคโนโลย ี  

และสัดส่วนของประชากรในชนบทและในเมืองกลายเป็น 20 ต่อ 80 จากแนวโน้มการเปลี�ยนแปลง

ในลกัษณะดงักล่าว ผูบ้ริหารและชาวเมืองโตรอนโตจึงให้ความสนใจต่อประเด็น “การพฒันาเมือง

ใหญ่อย่างสร้างสรรค์” โดยมีเป้าหมายสูงสุดร่วมกนัคือความเป็นอยู่ที�ดีของชาวเมืองในระยะยาว  

และไดจ้ดัทาํแผนแม่บทและแผนปฏิบติัการขึ�นภายใตก้รอบแนวคิดหลัก 3 ประการ ไดแ้ก่ ความ   

มั�งคั�ง (Prosperity) ความน่าอยู่ (Liveability)  และโอกาส(Opportunity) โดยผู ้บริหารเมืองได้

กาํหนดให้ใช้ “ความคิดสร้างสรรค์” (Creativity) เป็นหัวใจในการวางแผนกลยุทธ์ต่างๆ ทั�งหมด  

และเพื�อใหบ้รรลุเป้าหมายตามกรอบแนวคิดหลกั จึงมีการดาํเนินการต่างๆ  สรุปไดด้งันี�    

   1. ยกฐานะเมืองโตรอนโตเป็น “เมืองของโลก” (Internationalization-

Global Toronto) เพื�อดึงดูดการคา้ การลงทุนและการท่องเที�ยว รวมทั�งเสริมสร้างชื�อเสียงของเมือง

ในด้านเอกลกัษณ์เฉพาะ และความหลากหลายในเชิงเศรษฐกิจ ทาํให้เป็นเมืองแห่งวฒันธรรมของ

โลก (World Cultural Capital) โดยการสนับสนุนเทศกาลและกิจกรรมทางวฒันธรรมต่างๆ 

ตลอดจนระบบโครงสร้างภายในเชิงวฒันธรรม รวมถึงการสร้างพิพิธภณัฑ ์และศูนยศ์ิลปวฒันธรรม  

เพื�อแสดงความหลากหลายของเมือง โดยมุ่งให้โตรอนโตเป็นเมืองหลวงทางวฒันธรรมของโลก   

   2. ส่งเสริมบรรยากาศการประกอบธุรกิจของเมือง (Business Climate-

Proactive Toronto) โดยขยายกลุ่มอุตสาหกรรม สร้างศูนยป์ฏิบติังานทั�วเมือง สนบัสนุนให้เกิดการ

สร้างงาน ปรับปรุงคุณภาพสิ�งแวดล้อม รวมทั�งสร้างผลผลิตจากการออกแบบ โดยส่งเสริมการ

ออกแบบดา้นวฒันธรรม สถานที�และเมือง (Culture, Place, and Urban Design) ตั�งคณะกรรมการ

ถาวรดูแลดา้นการออกแบบ (Design Review Panel) เพื�อสนบัสนุนและพฒันาเครื�องมือและวิธีการ

ในการวางแผนดา้นวฒันธรรมของเมือง  เช่น การทาํแผนที�แหล่งวฒันธรรม การบริหารงานโดยให้

ชุมชนมีส่วนร่วม การจัดเขตพื�นที�บูรณะเชิงวฒันธรรมเพื�อส่งเสริมกลุ่มธุรกิจที�เกี�ยวข้องกับ

วฒันธรรมให้แข็งแรง และการขยายพื�นที�วฒันธรรมไปรอบๆ เมือง เพื�อเผยแพร่ผลงานทางศิลปะ

และความคิดสร้างสรรค ์
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   3. จดัทาํแผนเชิงนโยบายและแผนปฏิบติัการเพื�อดึงดูดการลงทุนและการ

สร้างงาน โดยสนบัสนุนให้มีการสร้างศูนยค์วามร่วมมือดา้นวฒันธรรมสร้างสรรค์หลายแห่ง  และ

กาํหนดกลยุทธ์ต่างๆ ที�ทาํให้อุตสาหกรรมการออกแบบและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของเมือง

เข้มแข็งขึ� น  ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และระบบโครงสร้างภายในเชิง

วฒันธรรมเพื�อสร้างงานและความมั�งคั�ง  พฒันาเครื�องมือต่างๆ ที�จะช่วยดึงดูดและรักษาทรัพยสิ์น

ทางวฒันธรรม รวมทั�งการพฒันาศกัยภาพเชิงพาณิชยข์องเมือง 

   4. พฒันาศกัยภาพของบุคคล  โดยให้คาํแนะนาํ และให้โอกาสการฝึกงาน

แก่เยาวชน โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางวฒันธรรมผา่นศูนยก์ลางทางวฒันธรรมของชุมชน  กระตุน้

ให้เยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวฒันธรรม  เช่น ลดราคาหรือไม่คิดเงินในการเข้าชมละคร  

ภาพยนตร์ พิพิธภณัฑแ์ละกิจกรรมทางวฒันธรรมอื�นๆ 

   นอกเหนือจากการขบัเคลื�อนของภาครัฐ ประชาชนและภาคเอกชนของมหา

นครโตรอนโต เช่น วิทยาลยัศิลปะและการออกแบบ โรงเรียนสอนศิลปะการแสดง  สถาบนัสอน

ดนตรี หอศิลป์ และพิพิธภณัฑ์ต่างๆ มีการดาํเนินงานคู่ขนานกบัภาครัฐ เพื�อสนบัสนุนนโยบายการ

พฒันาเมืองสร้างสรรค ์(Creative City) โดยการจดักิจกรรมทางวฒันธรรมต่างๆ เช่น การจดัเทศกาล

ภาพยนตร์นานาชาติโตรอนโต ที�มีชื�อเสียงระดบัโลก เป็นตน้ 

   จากการดาํเนินงานดงักล่าว เห็นไดว้า่ในการพฒันาเมืองโตรอนโตเพื�อความ

มั�งคั�งและความอยูดี่มีสุขของชาวเมืองนั�น ประเด็นเรื�องวฒันธรรมเป็นเรื�องสําคญัที�ทุกฝ่ายให้ความ

สนใจ นาํมาต่อยอดและส่งเสริมอย่างจริงจงัดว้ยกระบวนการต่างๆ ทาํให้ปัจจุบนัประเทศแคนาดา

เป็นหนึ� งในประเทศผูน้ําของโลกในการพฒันาประเทศด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยใช้

วฒันธรรมทอ้งถิ�นเป็นฐานของการพฒันา 

  2.4.3  ประเทศญี�ปุ่ น ญี�ปุ่ นเป็นอีกประเทศหนึ�งที�ใช้วฒันธรรมเป็นพลงัสําคญัใน

การพฒันาประเทศ เนื�องจากหลังสงครามโลกครั� งที�สอง ประเทศฟื� นตวัจากภาวะสงครามอย่าง

รวดเร็ว แต่สภาพบา้นเมืองเกิดความเหลื�อมลํ�าอยา่งรุนแรง จากการขยายตวัของเมืองใหญ่ๆ ทาํให้

คนวยัหนุ่มสาวละทิ�งถิ�นฐานบา้นเกิดในชนบท อพยพเขา้ไปทาํงานและใชชี้วิตในเมืองใหญ่  เหลือ

แต่คนชราและเด็กอยู่ในหมู่บา้น แรงงานในภาคเกษตรลดลงเรื�อยๆ ผลผลิตและราคาตกตํ�า ทาํให้

ชนบททรุดโทรมลง อีกทั�งวฒันธรรมตะวนัตกที�แทรกตวัเขา้ไปในหมู่บา้น ทาํให้หลายชุมชนเริ�ม

สูญเสียอตัลกัษณ์ของตนเอง รัฐบาลจึงเปลี�ยนนโยบายการพฒันาประเทศโดยหันมาใช้ชนบทเป็น

ฐานในการพฒันา ส่งเสริมให้ทอ้งถิ�นแข่งขนักนัคน้หารากเหงา้ทางวฒันธรรมของทอ้งถิ�น  รื� อฟื� น

ภูมิปัญญาและสิ�งที�มีคุณค่าในอดีต  นาํมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภณัฑ์หรือกิจกรรมการท่องเที�ยวที�มี

เอกลกัษณ์โดดเด่นเพื�อใชเ้ป็นจุดขายของชุมชน ทาํให้ชุมชนหลายแห่งไดพ้ฒันาสู่การเป็นหมู่บา้น

   ส
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ท่องเที�ยว  เกิดการพึ�งพาตนเองและเกื�อกูลซึ� งกนัและกนั คนหนุ่มสาวมีงานที�ทา้ทายให้ทาํ และมี

อนาคตที�สดใสขึ�น   

   สําหรับการพฒันาเมืองใหญ่โดยใชเ้อกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของญี�ปุ่ น ได้แก่ 

เมืองเกียวโตซึ� งเป็นเมืองหลวงเก่า เมื�อพิจารณาเปรียบเทียบกบักรุงโตเกียวเมืองหลวงในปัจจุบนั  

ตามดชันีความสร้างสรรค์ของริชาร์ด ฟลอริดา ซึ� งมี 3 ดา้น ไดแ้ก่ ความรู้ความสามารถของคนใน

เมือง  เทคโนโลยีของเมือง และการมีความอดทนรับของสังคม จะเห็นไดว้่าทั�งสองเมืองมีลกัษณะ

แตกต่างกนั กรุงโตเกียวเป็นเมืองที�ดึงดูดผูค้นทุกระดบัชั�นจากที�ต่างๆ ทั�วโลกเขา้มาทาํงานและอยู่

อาศยัจาํนวนมาก  เป็นดชันีดา้นการมีความอดทนรับของสังคม และเป็นเมืองที�มีการประดิษฐ์คิดคน้

และพฒันาเทคโนโลย ีรวมถึงการใชเ้ทคโนโลยีอยูใ่นระดบักา้วลํ�านาํหน้าประเทศต่างๆในโลก เป็น

ดชันีดา้นความรู้ความสามารถและเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม กรุงโตเกียวก็มีบรรยากาศของความ

สับสนวุ่นวาย ในขณะที� เมืองเกียวโต เป็นเมืองที�มีประชากรส่วนหนึ� งเป็นตระกูลเก่าแก่                   

มีมหาวทิยาลยัที�มีชื�อเสียงและมีนกัศึกษาต่างชาติเป็นจาํนวนมาก นกัศึกษามีส่วนร่วมในการประชุม

ทางวิชาการในประเด็นทางสังคมต่างๆ มีผูป้ระกอบการที�ใชเ้ทคโนโลยีในการสร้างเอกลกัษณ์ของ

ตนเองหลายแห่ง เช่น บริษทัเคียวเซรา (Kyocera) ที�ผลประกอบการมีกาํไรมากกว่าสองเท่าของ

บริษทัอื�นๆ ในญี�ปุ่ น (Ohmae, 2010: ออนไลน)์  

   จะเห็นไดว้า่ ในกรณีของกรุงโตเกียว ผูค้นจากทั�วโลกเลือกที�จะเขา้มาอาศยั

และทาํงานเพราะเป็นเมืองที�มีสภาพแวดลอ้มเหมาะสมกบัลกัษณะงานและรูปแบบการดาํเนินชีวิตที�

ตนเองชอบ แต่ในกรณีของเมืองเกียวโตเป็นไปในทางกลบักนั ชาวเมืองเกียวโตไดใ้ช้เอกลกัษณ์ทาง

วฒันธรรมที�โดดเด่นสร้างสรรค์รูปแบบการทาํงานและการใช้ชีวิตของตนเองขึ�นให้สอดคลอ้งกบั

บริบทของเมือง  และสิ�งนี� เองที�ดึงดูดให้ผูค้นเก่งๆ เขา้มาใชชี้วิตในเมืองเกียวโต ตวัอยา่งเช่น ลารี�  เอ

ลิสัน (Larry Elison) ซึ� งเคยเป็นผูน้าํในอุตสาหกรรมสารสนเทศ ไดเ้ขา้มาใชชี้วิตในเมืองเกียวโต   

จนมีความพยายามที�จะหาซื�อบา้นในทาํเลใกล้ๆ วดันนัเซนจิ ซึ� งเป็นวดัเก่าแก่ที�มีชื�อเสียงของเมือง

เกียวโต การมีคนเก่งหรือคนมีชื�อเสียงเขา้มาอยู่อาศยั จะยิ�งสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที�   

อิงอยูก่บัวฒันธรรมของเมืองเกียวโตยิ�งขึ�น ตวัอยา่งเช่น ธุรกิจเล็กๆ แห่งหนึ�ง ชื�อเอซีที (ACT) ซึ� ง

เชี�ยวชาญในการเคลือบซิลิกอนคาร์ไบด์บนผิวเซมิคอนดคัเตอร์ที�ใชเ้ป็นฉนวนกนัความร้อนในยาน

ยนตพ์ลงังานไฟฟ้า แต่ขาดความเชี�ยวชาญดา้นสารเคมี ไดจ้า้งให้มหาวิทยาลยัเกียวโตที�มีผูเ้ชี�ยวชาญ

ดา้นสารเคมีและการทาํงานผา่นกลอ้งจุลทรรศน์ในระดบัอะตอมเป็นผูท้าํให้วตัถุดิบในการเคลือบมี

ความบริสุทธิ� โดยการตรวจสอบในระดับอะตอมของโมเลกุล นับเป็นความร่วมมือในการสร้าง

นวตักรรมใหม่ๆ จากภาคส่วนต่างๆในชุมชน ซึ� งปรากฏให้เห็นเสมอในเมืองเกียวโต สําหรับ

ตวัอย่างของนวตักรรมที�สะท้อนวฒันธรรมของญี�ปุ่ น เช่น โครงการก่อสร้างบา้นหรูแบบญี�ปุ่ น

   ส
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ผนวกเข้ากบัศิลปะการออกแบบการควบคุมภายในบา้นด้วยคอมพิวเตอร์ รายการโทรทศัน์ที�มี

ลกัษณะสร้างสรรคแ์ละสะทอ้นถึงวฒันธรรมทั�งของญี�ปุ่ นเองและของต่างชาติที�สามารถแสดงออก

อยา่งเสรี ไม่มีการปิดกั�น เป็นตน้ 

   ความเป็นตวัตนและความมีเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของประเทศญี�ปุ่ นที�

ประกอบกนัเป็นความสร้างสรรคส์ะทอ้นให้เห็นไดใ้นสินคา้ต่างๆ ที�ญี�ปุ่ นผลิตขึ�นและจาํหน่ายไป

ทั�วโลก  องค์การส่งเสริมการคา้ต่างประเทศของญี�ปุ่ น (JETRO) ไดท้าํการศึกษาลกัษณะของสินคา้

ญี�ปุ่ น ในช่วง 400 ปีที�ผ่านมา ตั�งแต่สมยัเอโดะในศตวรรษที� 17 จนเขา้สู่ศตวรรษที� 21 และนาํผล

การศึกษามาจดัแสดงเป็นนิทรรศการ เรื�อง “ถอดรหัสญี�ปุ่ น (DNA of Japan Design)” เคยมาจดั

แสดงในประเทศไทย ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ในปี พ.ศ.2549 โดยสรุป

กระบวนการคิดสร้างสรรคผ์า่นคุณค่าทางวฒันธรรมของญี�ปุ่ น 15 ประการสําคญั ที�เป็นตวัร่วมของ

สินคา้ญี�ปุ่ นทุกประเภท ดงันี�  (นฤตม ์เทอดสถีรศกัดิ� , 2550) 

   1. ทาํใหเ้ล็กลง บางและเบาขึ�น (Making it smaller, thinner, and lighter) 

   2. ทาํหนา้ที�ไดห้ลากหลาย (Combining function) 

   3. พกพาไดแ้บบบูรณาการ (Mobility integration) 

   4. ขยายขอบเขตของพื�นที� และเวลา (Expanding space and time) 

   5. ตดัสิ�งที�ไม่จาํเป็นทิ�ง  (Doing away with frills) 

   6. สื�อสารแบบทบัซอ้น (Interfacing communication) 

   7. อตัโนมติั  และประหยดัแรงงาน  (Automation and labor-saving) 

   8. ให้สาธารณชนเขา้ถึงความเชี�ยวชาญ (Making expertise accessible by 

the public) 

   9. สร้างตวัแปรใหม่ๆ (Making new variations) 

   10. ทาํใหใ้ครก็ใชไ้ด ้(Enabling anyone to use it) 

   11. สะทอ้นธรรมชาติ   (Mirroring nature) 

   12. จดัให้อยูใ่นระบบหนึ�งระบบใด (Organizing into a system) 

   13. ใชว้ตัถุดิบอยา่งเต็มที� (Exploiting materials) 

   14. บุกเบิกการใชว้สัดุต่างๆ (Pioneering materials) 

   15. บรรจุหีบห่ออยา่งงดงาม  (Beautiful wrapping) 

   จากกระบวนการคิดสร้างสรรคสิ์นคา้ผา่นคุณค่าทางวฒันธรรมของญี�ปุ่ น ทั�ง 15 

ประการขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าประเทศญี�ปุ่ นมีแนวคิดในการรักษาความสมดุลใน 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
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ความสมดุลระหวา่งของเดิมกบัของใหม่  (tradition and innovation) ระหวา่งการสัมผสัถึงคุณค่าสูง

และการใชเ้ทคโนโลยีขั�นสูง (high touch and high tech)  และระหวา่งเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม   

   จากตวัอย่างการพฒันาทั�งในชนบทและในเมือง จะเห็นได้ว่าสังคมหรือ

ชุมชนสร้างสรรค์ของญี�ปุ่ นมีความเป็นชุมชนที�ทาํให้เกิดงานและวิถีชีวิตที�คนในชุมชนอยู่ร่วมกนั 

ไดอ้ยา่งเป็นตวัของตวัเอง เห็นไดส้ามารถใชชี้วิตอยา่งที�ตนเองชอบ ประเทศญี�ปุ่ นใช้วฒันธรรมเป็น

ตวัขบัเคลื�อนเพื�อสร้างชุมชนสร้างสรรค์ และใชยุ้ทธศาสตร์ดา้นวฒันธรรมเป็นตวัผลกัดนัให้เป็น

เมืองที�มีเศรษฐกิจเติบโตด้วยวฒันธรรม เป็นเมืองที�ผูค้นจากทั�วโลกต้องการมาอาศยัและทาํงาน  

เป็นที�รวมของนักคิดชั� นนํา ที�คิดค้นความเป็นตวัตนของญี�ปุ่ นนํามาสร้างคุณค่าสู่สากล โดยมี

กระบวนการและโครงการ ตลอดจนสินคา้และบริการสร้างสรรคต์่างๆ สนองตอบแนวคิดดงักล่าว

อยา่งหลากหลายแตกต่างกนัไป เป็นความสําเร็จของประเทศญี�ปุ่ นที�ผนึกกาํลงัประชาชนฝ่าวิกฤต 

จนสามารถพลิกฟื� นกลบัมายนืในแถวหนา้ของโลกไดอ้ยา่งภาคภูมิ  

  2.4.4 สาธารณรัฐเกาหลีใต้ หลงัสงครามโลกครั� งที�สอง สาธารณรัฐเกาหลีใต้มี

สภาพสังคมตกตํ�าเพราะถูกกดขี�และตกัตวงผลประโยชน์โดยมหาอาํนาจมายาวนาน ทาํให้คนเกาหลี

ใตก้ลายเป็นคนยิ�มยาก ขาดความกระตือรือร้น และเห็นแก่ประเทศชาติน้อยลง นักการเมืองและ

ขา้ราชการคอรัปชั�นอย่างรุนแรง หนุ่มสาวที�มีการศึกษาละทิ�งชนบทและภาคเกษตร ทาํให้ผลผลิต

ภาคเกษตรยิ�งลดตํ�าลง รัฐบาลจึงได้รณรงค์ “ขบวนการสร้างชุมชนใหม่ (saemael undong)” เพื�อ

พฒันาประเทศให้ทดัเทียมกนัทั�งในเมืองและชนบท โดยระดมจดัฝึกอบรมผูน้าํในทุกระดบัและทุก

ภาคส่วนของสังคม เพื�อติดอาวุธทางปัญญาและปลุกจิตวิญญาณของคนเกาหลี ให้ลุกขึ�นมา

ร่วมกนัต่อสู้เอาชนะความยากจน อีกเหตุผลหนึ� งคือการที�เกาหลีใต้มีรากเหง้าทางวฒันธรรมที�

แข็งแกร่งและชาตินิยมที�รุนแรง แต่ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ ดงันั�น วิธีที�จะทาํให้สาธารณรัฐ

เกาหลีใตเ้ป็นมหาอาํนาจไดอ้ย่างย ั�งยืน คือ การแปลง “วฒันธรรม” เป็น “อุตสาหกรรม” เพื�อเป็น

ช่องทางในการหารายได้เข้าประเทศและทําให้อุตสาหกรรมอื�นๆเติบโตตามมา นอกจากนี�  

สาธารณรัฐเกาหลีใตย้งัคน้หาวิธีที�จะทาํให้ชาติเติบโตอยา่งย ั�งยืนดว้ยการนาํรากเหงา้ทางวฒันธรรม

มาใส่สาระและความบนัเทิง  เพื�อพฒันาให้เป็นสินค้าและบริการที�หลากหลายส่งออกไปเจาะ

ตลาดโลก ดว้ยเหตุผลที�กล่าวมาทั�งหมด ทาํใหส้าธารณรัฐเกาหลีใตป้ระสบความสาํเร็จในการพฒันา

ประเทศอยา่งรวดเร็ว  เป็นการพฒันาโดยใชว้ฒันธรรมเป็นเครื�องมือในการสื�อสารกบัชาวโลก ทาํ

ให้เกาหลีเป็นที�รู้จกัและเป็นที�จบัตามองโดยประเทศต่างๆอยา่งกวา้งขวาง   

   สาธารณรัฐเกาหลีใตเ้ปลี�ยนจาก “เถ้าถ่านแห่งสงคราม” มาเป็น “หัวจกัร

ขบัเคลื�อนเศรษฐกิจของเอเชีย” เปลี�ยนจากดินแดนที�ไดชื้�อว่า “รุ่งอรุณอนัเงียบสงบ”  (Morning 

Calm) ในอดีต มาสู่พลงัแห่งพลวตัตามคาํขวญัใหม่ประจาํชาติวา่ “เกาหลีพลวตั” (Dynamic Korea) 
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ซึ� งเริ�มใช้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศเมื�อครั� งสาธารณรัฐเกาหลีใตเ้ป็นเจา้ภาพร่วมในการแข่งขนั

ฟุตบอลโลกเมื�อปี พ.ศ. 2545 อนัแสดงถึงความทนัสมยัและพลงัที�ไม่เคยหยุดนิ�งต่อการพฒันาไปสู่

อนาคตที�ดีกว่า และเมื�อไม่นานมานี�ก็เริ�มมีคาํใหม่ที�ออกมาปลุกใจชาวเกาหลี ให้ร่วมกนัสร้างชาติ

ด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ คือ “เกาหลีสร้างสรรค์” (Creative Korea) จึงอาจกล่าวได้ว่า 

เกาหลีในปัจจุบนัมีร่องรอยแห่งการต่อสู้ในอดีตและความรุ่งโรจน์ของอนาคตผสมกลมกลืนอยู่

ดว้ยกนั 

   สาธารณรัฐเกาหลีใต้ใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้วยอุตสาหกรรม

วฒันธรรม ทดแทนอุตสาหกรรมต่อเรือที�โด่งดังในอดีต โดยการค้นหารากเหง้าทางวฒันธรรม 

(Culture) แลว้นาํมาสร้างเนื�อหา (Content) ในรูปแบบต่างๆ ทั�งยอ้นยุคและร่วมสมยั ในปีพ.ศ.2544 

(นฤตม ์เทอดสถีรศกัดิ� ,2550: 189) รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีใตไ้ดจ้ดัตั�งหน่วยงานสาํคญัแห่งหนึ�งคือ 

ตวัแทนวฒันธรรมและเนื�อหาของเกาหลี (The Korea Culture and Content Agency: KOCCA) เป็น

หน่วยงานภายใตก้ระทรวงวฒันธรรมและการท่องเที�ยว โดยเกาหลีรวมเรื�องวฒันธรรมและการ

ท่องเที�ยวไวใ้นกระทรวงเดียวกนั เพราะตั�งใจใช้ “วฒันธรรม” เป็นตวันาํในการสร้างชื�อเสียงให้

ประเทศ และให้ “การท่องเที�ยว” มารับช่วงต่อทนัที หน่วยงานดังกล่าวมีภารกิจรับผิดชอบการ

วางแผนพฒันาอุตสาหกรรมดา้นวฒันธรรมอย่างครบวงจร และขบัเคลื�อนยุทธศาสตร์ดงักล่าวให้

ประสบความสําเร็จ  มีเจา้หนา้ที�ท ั�งหมดประมาณ 100 คน ซึ� งส่วนใหญ่อยูใ่นวยัหนุ่มสาว มีอายุเฉลี�ย

เพียง 35-40 ปี ทาํหน้าที�หลักในการกาํหนดยุทธศาสตร์ที�ชัดเจนเพื�อส่งเสริมอุตสาหกรรมด้าน

วฒันธรรมของเกาหลี ซึ� งนับเป็นนโยบายสําคญัของประเทศ โดยวางแผนว่าแต่ละปีจะมีจุดเน้น

อะไร เพื�อป้อนตลาดใด และสนบัสนุนให้ภาคเอกชนผลิตสินคา้และบริการต่างๆ ออกตามจุดเนน้ที�

วางไว ้ 

   ภารกิจสําคญัที� KOCCA ตอ้งดาํเนินการเพื�อให้บรรลุเป้าหมายที�ต ั�งไว ้ คือ 

   1. ช่วยสร้างพื�นฐาน เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ออกกฎระเบียบที�

เอื�ออาํนวย และนโยบายคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา ตลอดจนสนบัสนุนดา้นการพฒันาเทคโนโลยี

ของอุตสาหกรรมวฒันธรรม 

   2.สนับสนุนการจัดตั� งธุรกิจด้านวฒันธรรมของภาคเอกชน โดยเฉพาะ 

ผูป้ระกอบการรายยอ่ย (SMEs) และจดัระบบธุรกิจสนบัสนุน พร้อมทั�งร่วมลงทุนหรือให้เงินกูเ้พื�อ

สนับสนุนการขยายตัวของอุตสาหกรรม นอกจากนี� ยงัมีการมอบรางวลัแก่ภาพยนตร์เกาหลีที�

สามารถส่งออกต่างประเทศทุกปี  

   3. ให้ความ รู้และฝึกอบรมเพื� อส ร้างบุคลากรระดับมืออาชีพของ

อุตสาหกรรมวฒันธรรม  
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   4. ช่วยเชื�อมโยงเครือข่ายกับต่างประเทศ หาผู ้ร่วมทุน สนับสนุนการ

ส่งออก  และการทาํตลาดของธุรกิจในอุตสาหกรรมวฒันธรรม 

   5. บริหารจัดการการออกใบอนุญาต และเก็บค่าธรรมเนียมการใช้

ประโยชน์จากวสัดุอุปกรณ์ตน้แบบต่างๆ  

   KOCCA มีสาขาในต่างประเทศ 4 แห่ง คือ ประเทศญี�ปุ่ น  จีน สหรัฐอเมริกา  

และองักฤษ เพื�อเป็นศูนยข์อ้มูลเชิงลึกดา้นการตลาดของแต่ละประเทศ  และเป็นศูนยป์ระสานความ

ช่วยเหลือผูป้ระกอบการรายยอ่ยของเกาหลีในการบุกตลาดต่างประเทศอีกดว้ย 

   รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีใตย้งัได้จดัตั� งองค์กรอื�นๆ เพื�อเป็นการสานต่อ

อุตสาหกรรมวฒันธรรม ไดแ้ก่ 

   1. จดัทาํเว็บไซต์ www.koreacontent.org เพื�อให้เป็นนิทรรศการอีเล็กโทร

นิกส์ (e-Exhibition) เป็นเสมือนห้องจดัแสดงผลงานทุกประเภท พร้อมทั�งมีรายชื�อและขอ้มูล

ผูป้ระกอบการที�ผ่านการรับรองคุณภาพ และความน่าเชื�อถือจาก KOCCA ส่งเสริมให้เป็นตลาด

กลางซื�อขายผลงาน   

   2. จดัตั�งสถาบนัพฒันาและส่งเสริมเกมส์ (Korea Game Development & 

Promotion Institute: KGDI) และโคเรียนเกมส์อะคาเดมี (Korean Game Academy) เพื�อช่วยผลกัดนั

ธุรกิจเกมออนไลน์ เริ�มตั�งแต่การวางแผน พฒันาคนและเทคโนโลยี จดัค่ายเกม ทาํตลาดทั�งในและ

ต่างประเทศ ตลอดจนแกปั้ญหาที�เกิดการเล่นเกม 

   3. จดัตั�งโซลแอนิเมชั�นเซ็นเตอร์ (Seoul Animation Center) เพื�อปลูกฝัง

เยาวชน เป็นศูนยก์ารเรียนรู้เรื�องแอนิเมชั�นสําหรับเด็กๆ ภายในมีห้องสมุด พิพิธภณัฑ์การ์ตูน ห้อง

นิทรรศการจดัแสดงผลงานของนกัวาดการ์ตูนรุ่นใหม่ โรงภาพยนตร์แอนิเมชั�น ทั�งยงัเปิดหลกัสูตร

สั�นๆ สอนวชิาเกี�ยวกบัการ์ตูนดว้ย 

   จากเรื� องราวของสาธารณรัฐเกาหลีใต้ เห็นได้ว่าปัจจัยแห่งความสําเร็จของ

สาธารณรัฐเกาหลีใตใ้นการผลกัดนัอุตสาหกรรมวฒันธรรม ไดแ้ก่ การที�สาธารณรัฐเกาหลีใตเ้ป็นประเทศ

ที�มีวฒันธรรมดั�งเดิมที�โดดเด่นและเป็นชาติที�มีประวติัศาสตร์ยาวนานชาติหนึ�งของโลก ถึงกว่า 5,000 ปี 

อีกทั�งประชาชนของสาธารณรัฐเกาหลีใตม้ีคุณภาพ มีการศึกษาสูง และมีความคิดสร้างสรรค์และการที�

มหาวิทยาลยัต่าง  ๆมีการผลิตบุคลากรดา้นนี�อยา่งจริงจงั โดยเปิดสอนสาขาวิชาดา้นวฒันธรรมภายใตค้ณะ

ที�สอนดา้นสื�อและเทคโนโลยี นอกจากนี�  รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีใตไ้ดว้างระบบโครงสร้างพื�นฐานของ

อุตสาหกรรมดิจิตอลไวอ้ย่างสมบูรณ์ จะเห็นไดจ้ากการที�ประชาชนกว่า 45 ลา้นคน หรือร้อยละ 95 ของ

ทั�งหมดมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงใช ้กล่าวไดว้า่ สาธารณรัฐเกาหลีใตป้ระสบความสาํเร็จอยา่งน่าภาคภูมิใจ

ในการสื�อสารกบัชาวโลกดว้ยรากเหงา้ทางวฒันธรรมของตนเอง 

http://www.koreacontent.org/
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  2.4.5  สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน ใช้นโยบายเศรษฐกิจ  

เชิงสร้างสรรค์ในการพฒันาสินค้าและใช้คาํว่า “อุตสาหกรรมวฒันธรรม” (Cultural Industries) 

แทนคาํวา่ “อุตสาหกรรมสร้างสรรค”์ (Creative Industries) แสดงให้เห็นถึงการเนน้ความสําคญัของ

วฒันธรรม โดยมีเป้าหมายไม่เพียงแต่ยบัย ั�งการบริโภคสินคา้วฒันธรรมตะวนัตกของประชาชนชาว

จีนเท่านั�น แต่เพื�อเป็นการส่งออกสินคา้วฒันธรรมจีนสู่ชาวโลกอีกดว้ย  นอกจากนี�  แนวคิดสังคม

นิยมของประเทศทาํให้เน้นถึง “ความสร้างสรรค์ของชาติ” มากกว่าของปัจเจกชน และไม่เน้นการ

ส่งเสริมการคิดนอกกรอบและการไม่คาํนึงถึงกฎเกณฑ์เท่าใดนัก อย่างไรก็ตาม ยงัคงมุ่งให้เกิด

ประโยชน์ต่อสังคมเป็นหลกั (Chang, 2008: ออนไลน์)   ตวัอยา่งของการพฒันาเมืองตามแนวทาง

เศรษฐกิจสร้างสรรคข์องสาธารณรัฐประชาชนจีนที�โดดเด่น  2 เมือง คือ นครเซี�ยงไฮแ้ละนครปักกิ�ง 

ดงันี�  

   นครเซี�ยงไฮ้ ในช่วงตน้ปีพ.ศ. 2533 นครเซี�ยงไฮ ้ไดเ้ขา้ร่วมในเครือข่ายเมือง

สร้างสรรค์ของยูเนสโกเป็นเมืองแห่งการออกแบบสร้างสรรค์ ทําให้มูลค่าการผลิตของ

อุตสาหกรรมสร้างสรรคว์ฒันธรรมของเซี�ยงไฮใ้นปีพ.ศ. 2553 เพิ�มขึ�นจากปีพ.ศ. 2552 ร้อยละ 14.2 

และมีส่วนกระตุน้ใหเ้ศรษฐกิจของนครเซี�ยงไฮเ้ติบโตขึ�นร้อยละ 14 (โอภาส เหลืองดาวเรือง, 2555: 

ออนไลน)์ รัฐบาลนครเซี�ยงไฮไ้ดด้าํเนินโครงการลอกคลองซูโจวใจกลางเมืองดว้ยงบประมาณหนึ�ง

พนัลา้นเหรียญสหรัฐ และเพิ�มพื�นที�สีเขียวดว้ยโครงการฮาฟกรีน (Half Green) เพื�อเป็นการสร้าง

ทศันียภาพของเมือง แมร้ะบบบริหารของรัฐบาลจะเป็นแบบรวมอาํนาจ ประชาชนขาดการมีส่วน

ร่วม แต่การที�ผูน้าํมีวิสัยทศัน์ทาํให้ผลักดนันโยบายได้รวดเร็ว ลกัษณะสําคญัของนครเซี�ยงไฮท้ี�

ยูเนสโกยอมรับเป็นให้เป็นเมืองแห่งการออกแบบ มีด้วยกนั 10 ลกัษณะ ดงันี�  (UNESCO, 2012: 

ออนไลน)์ 

   1. มีมรดกทางวฒันธรรม 

   2. มีการฝึกอบรมและพฒันาการศึกษาให้เกิดนกัคิดสร้างสรรค ์

   3. มีการส่งเสริมให้เกิดกลุ่มนักออกแบบสร้างสรรค์โดยมีสถานที�ให้ได้

พบปะกนั เช่น ศูนยว์ิจยั สตูดิโอ สมาคม หอนิทรรศการ เป็นตน้ 

   4. มีการส่งเสริมช่องทางเขา้ถึงแหล่งทุนที�รัฐบาลสนบัสนุน 

   5. มีกลไกขบัเคลื�อนการทาํงานอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยรัฐบาลเป็น

แกนหลกั และภาคส่วนต่างๆ ใหค้วามร่วมมือ 

   6. มีเครือข่ายสร้างสรรคใ์หญ่ที�สุดในโลก 

   7. มีการจดัเทศกาลและงานศิลปะ ระดบันานาชาติ 

   8. มีสื�อหลายประเภทและหลายระดบั ให้ความร่วมมือ 
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   9. มีสิ�งอาํนวยความสะดวกต่างๆ เสริมสร้างบรรยากาศทางวฒันธรรม เช่น 

โรงภาพยนตร์ ห้องสมุด พิพิธภณัฑ ์ห้องแสดงนิทรรศการ เป็นตน้ 

   10. มีการคาํนึงถึงการออกแบบในทุกสถานที� ทุกสินคา้และบริการ 

   กล่าวไดว้า่รัฐบาลเซี�ยงไฮใ้ห้ความสําคญักบัการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

มาก และไม่ไดเ้น้นพฒันาเฉพาะเศรษฐกิจในเขตตวัเมืองเท่านั�น แต่ให้ความสําคญักบัเขตชานเมือง

ดว้ย โดยอาศยัวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ�น เห็นไดจ้ากการที�รัฐบาลพยายามส่งเสริมพื�นที�ฐาน

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทางวฒันธรรมมากกว่า 100 แห่งรอบนครเซี�ยงไฮ้ ดังตวัอย่างเช่น การ

ส่งเสริมหมู่บา้นภาพวาดเกษตรกรแห่งชาติจีนในเขตจินซาน ชานเมืองเซี�ยงไฮ ้ เดิมหมู่บา้นนี� ชื�อ    

จงหง เป็นหมู่บ้านชนบทธรรมดาแห่งหนึ� ง แต่ปัจจุบันกลายเป็นแหล่งท่องเที�ยวสําคัญของ

สาธารณรัฐประชาชนจีน จุดเริ�มตน้ของการพฒันามาจากการที�ภาพวาดของเกษตรกรในหมู่บา้น  

ถูกนาํมาจดัแสดงในหอศิลปะแห่งชาติจีนเป็นครั� งแรกในปี พ.ศ. 2523 และไดรั้บการยกย่องจาก

ศิลปินในแวดวงศิลปะ ทาํให้มีโอกาสไปจดัแสดงในต่างประเทศอีกยี�สิบกว่าประเทศ ทางการ

สาธารณรัฐประชาชนจีนและรัฐบาลนครเซี�ยงไฮเ้ห็นความสําคญัดงักล่าว จึงพยายามผลกัดนัให้เป็น

ที�รู้จกัอยา่งกวา้งขวาง โดยตั�งชื�อหมู่บา้นใหม่ในปี พ.ศ. 2551 และพฒันาเป็นแหล่งท่องเที�ยวสําคญั 

การที�ภาพวาดดงักล่าวเป็นฝีมือของเกษตรกรซึ� งเป็นภูมิปัญญาทอ้งถิ�น และรายละเอียดของภาพ

สะทอ้นให้เห็นวิถีชีวิตพื�นบา้นที�เรียบง่ายของชาวชนบทจีน  รวมถึงสอดแทรกประวติัความเป็นมา

และความหมายเกี�ยวกบัวฒันธรรมทอ้งถิ�น ทาํใหภ้าพเหล่านั�นมีคุณค่าแห่งภูมิปัญญาพื�นบา้นและทาํ

ให้ขายไดร้าคาสูง นอกจากนี�  รัฐบาลยงัสนบัสนุนให้นาํไปวางขายในสถานที�ท่องเที�ยวสําคญัๆของ

เซี�ยงไฮ้ที�ชาวต่างชาตินิยม รวมถึงสถานที�ท่องเที�ยวอื�นๆ ทั�วประเทศจีน และพยายามส่งเสริม

หมู่บา้นให้พึ�งพาตนเองได ้โดยปรับปรุงให้เป็นสถานที�ท่องเที�ยวเพื�อช่วยสร้างอาชีพให้กบัคนใน

หมู่บา้น ภายในหมู่บา้นนอกจากภาพวาดซึ� งเป็นสินค้าหลกัแล้ว ยงัมีกิจกรรมอื�นๆที�ดึงดูดความ

สนใจของนกัท่องเที�ยวใหเ้พิ�มขึ�น  เช่น การแสดงประเพณีวฒันธรรมทอ้งถิ�น การสาธิตการวาดภาพ

ในสถานที�จริง การเปิดโอกาสให้นักท่องเที�ยวเรียนวาดภาพจากศิลปินเกษตรกรและลงมือ

สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะดว้ยตนเอง 

   นอกเหนือจากการพฒันาเมืองและชนบทไปพร้อมๆ กนั นครเซี�ยงไฮย้งัเป็น

เมืองที�มีความกลมกลืนของความเป็นเมืองเก่ากบัเมืองใหม่ มีชุมชนเก่าแก่ดาํรงอยูท่่ามกลางตึกสูง

ระฟ้ารูปแบบทนัสมยั และเจริญเติบโตไปพร้อมกบัปัญหาอาชญากรรม ดงันั�นในการพฒันาเมืองจึง

ตอ้งมีลกัษณะเฉพาะของตนเองที�สร้างสรรค์ขึ�นมาและทาํให้สังคมเกิดความสมดุล ไม่เกิดความ

ขดัแยง้ระหวา่งความเป็นชุมชนแบบเก่ากบัชุมชนแบบใหม่  มีรากฐานทางวฒันธรรมผสมผสานอยู ่

และตอบสนองต่อสังคมโลกที�เปลี�ยนไป   
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   กรุงปักกิ�ง รัฐบาลกรุงปักกิ�งสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่งานดา้นศิลปะ 

โดยให้การสนับสนุนกลุ่มศิลปิน จดัหาพื�นที�ให้กลุ่มศิลปินมารวมกนัเป็นชุมชนศิลปะขนาดใหญ่ 

อนุญาตให้ศิลปินเขา้มาอยู่อาศยั สร้างบา้น จดัแสดงผลงาน และขายชิ�นงานในพื�นที�ดงักล่าว และ

เมื�อศิลปินเสียชีวิต บา้นและผลงานจะตกเป็นของรัฐและพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม

ต่อไป นอกจากนี�  ยงัจดัหาผูเ้ชี�ยวชาญเข้ามาพฒันาความคิดสร้างสรรค์และผลงาน ตลอดจนจัด

เทศกาลศิลปะเพื�อเป็นการประชาสัมพนัธ์ผลงาน ปัจจุบนัมีชุมชนศิลปะ 2 แห่งในกรุงปักกิ�ง คือ เขต

ศิลปะปักกิ�ง 798 (Beijing 798 Art District)  เดิมเป็นโรงงานผลิตอาวุธที�มีอาคารหลายหลงั และ

อาคารมีรูปแบบสถาปัตยกรรมเยอรมนัเป็นหลงัคาแหลมรูปฟัน มีเพดานสูง เหมาะกบัการจดัแสดง

งานชิ�นใหญ่ๆ และอีกแห่งหนึ�ง คือ Songzhuang ในเขต Tongzhou อยูห่่างจากกรุงปักกิ�งประมาณ 

25 กิโลเมตร มีศิลปินอาศยัอยูก่วา่ 2500 ราย สร้างรายไดใ้ห้กรุงปักกิ�งปีละกวา่ 250 ลา้นหยวน จาก

การท่องเที�ยวและขายผลงาน (ประชาชาติธุรกิจ, 2553: ออนไลน์) ปัจจุบนัทั�งสองแห่งถือเป็นเขต

อุตสาหกรรมวฒันธรรมและความคิดสร้างสรรคข์องสาธารณรัฐประชาชนจีนที�มีชื�อเสียงระดบัโลก 

เป็นแหล่งรวมศิลปะแขนงต่างๆ ทั�งศิลปะดั�งเดิม (original art creation) การสร้างภาพเคลื�อนไหว 

(animation) การออกแบบสร้างสรรค์ (creative design) นนัทนาการและนิทรรศการ (recreation and 

exhibitions) 

 

3.  แนวคิดชุมชนสร้างสรรค์ 

 3.1  ชุมชนและการพัฒนาชุมชน  

  3.1.1 ชุมชน ลกัษณะสําคญัที�ทาํให้เผา่พนัธุ์มนุษยด์าํรงสืบมาเนิ�นนาน คือการอยู่

รวมกนัเป็นกลุ่ม ในรูปแบบที�สลบัซับซ้อนมากขึ�นเป็นลาํดบั จากเผ่า เป็นหมู่บา้น เมือง ประเทศ 

และเชื�อมต่อขา้มทวีปเป็นสังคมโลก แต่พื�นฐานสําคญัของการอยู่ร่วมกนัเป็นกลุ่มของมนุษย์ทุก

รูปแบบและทุกยุคสมยัคือความเป็นชุมชน   

   มีผูนิ้ยามความหมายของชุมชน ตามกรอบแนวคิดต่างๆ กนั พอกล่าวไดด้งันี�  

   เออร์วิน ที. แซนเดอร์ (Sanders, 1958 : 1-12) ให้ความหมายวา่ชุมชนเป็น

กลุ่มบุคคลหลายๆ กลุ่มมารวมกนัในบริเวณเดียวกนั  ภายใตก้ฎหมายหรือขอ้บงัคบัเดียวกนั มีการ

สังสรรคก์นั มีความสนใจร่วมกนั มีวฒันธรรมเดียวกนัและมีพฤติกรรมเหมือนๆ กนั 

   เดนนิส อี. พอพลิน (Poplin, 1972: 8 อา้งในสนธยา พลศรี, 2545: 21) ให้

ความหมายว่า ชุมชนหมายถึงกลุ่มที�มีการร่วมมือกนั มีความรู้สึกเป็นเจา้ของชุมชนร่วมกนั มีการ

สมาคมแบบเผชิญหนา้กนั มีความสนิทสนมรู้จกักนัเป็นอยา่งดี 
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   พจนานุกรมศพัทส์ังคมวิทยา ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2532: 72-73) อธิบาย

วา่ ชุมชน หมายถึง เขตพื�นที� ระดบัของความคุน้เคย และการติดต่อระหวา่งบุคคล ตลอดจนพื�นฐาน

ความยึดเหนี�ยวเฉพาะบางอย่างที�ทาํให้ชุมชนต่างไปจากการเป็นเพื�อนบา้น ชุมชนมีลักษณะทาง

เศรษฐกิจแบบเลี� ยงตนเองที�จาํกดักวา่สังคม แต่ภายในวงจาํกดัเหล่านั�นมีการปะทะสังสรรคใ์กลชิ้ด

กวา่ และความเห็นอกเห็นใจลึกซึ� งกวา่  อาจมีสิ�งเฉพาะบางประการที�ผกูพนักนัไว ้

   วิชิต  นนัทสุวรรณ (2541: 4-5) อธิบายวา่ชุมชนหมายถึงการอยูร่วมกนัของ

กลุ่มคนในพื�นที�หรือขอบเขตที�แน่นอนหนึ� ง มีความผูกพนัซึ� งกันและกัน อันเป็นผลมาจากมี

กิจกรรมการผลิต มีวิถีชีวิตที�เหมือนกนัหรือใกลเ้คียงกนัหรือเกื�อกูลกนั  มีกิจกรรมทางสังคมและ

วฒันธรรมที�เกิดจากความสัมพนัธ์ระหว่างคนภายในกลุ่มและเกิดจากกลุ่มชาติพนัธ์ุ ประเพณี  

พิธีกรรม  ความเชื�อเดียวกนั หรือใกลเ้คียงกนัและรวมถึงความคิดทางการเมือง หรือมีกระบวนการ

ในการตดัสินใจร่วมกนั 

   ประเวศ วะสี (2541: 13) ให้ความหมายวา่ชุมชนหมายถึงการที�คนจาํนวน

หนึ� งมีวตัถุประสงค์ร่วมกนั มีความเอื�ออาทรต่อกนั มีความพยายามทาํอะไรร่วมกนั มีการเรียนรู้

ร่วมกนัในการกระทาํ  ซึ� งรวมถึงการติดต่อสื�อสารกนั ความเป็นชุมชนอยูท่ี�ความร่วมกนั  

   ความเป็นชุมชนอาจเกิดขึ�นในสถานที�และสถานการณ์ต่างๆ กนั เช่น ความ

เป็นชุมชนในครอบครัว ชุมชนในที�ทาํงาน ชุมชนวิชาการ (academic community) ชุมชนสงฆ ์

ชุมชนทางอากาศ (การรวมตวักนัโดยใชว้ิทยติุดต่อสื�อสารกนั) และชุมชนทางอินเตอร์เนต (Internet) 

เป็นตน้ ความเป็นกลุ่มกอ้นหรือความเป็นชุมชนทาํให้กลุ่มมีศกัยภาพสูงมาก เพราะเป็นกลุ่มกอ้นที�มี

วตัถุประสงคร่์วม มีความรัก มีการกระทาํร่วมกนั และมีการเรียนรู้ร่วมกนั 

   บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2554: บทนํา) สรุปจาก

ความหมายในทางสังคมวิทยาของนกัวิชาการแนวชุมชนหลายคนว่า ชุมชนหมายถึงกลุ่มย่อยที�มี

ลักษณะหลายประการเหมือนกับลักษณะสังคม แต่มีขนาดเล็กกว่าและมีความสนใจร่วมที�

ประสานกนัในวงแคบกวา่ เขตพื�นที� ระดบัของความคุน้เคย และการติดต่อระหวา่งบุคคล ตลอดจน

พื�นฐานความยดึเหนี�ยวเฉพาะบางอยา่งที�ทาํใหชุ้มชนต่างไปจากกลุ่มเพื�อนบา้น ชุมชนมีลกัษณะทาง

เศรษฐกิจเป็นแบบเลี�ยงตนเองที�จาํกดัมากกว่าสังคม แต่ภายในวงจาํกดัเหล่านั�นย่อมมีการสังสรรค์

ใกลชิ้ดกวา่ และมีความเห็นอกเห็นใจลึกซึ� งกว่า อาจมีสิ�งเฉพาะบางประการที�ผูกพนัเอกภาพ เช่น 

เชื�อชาติ ตน้กาํเนิดเดิมของชาติหรือศาสนา ความรู้สึกและทศันคติ ทั�งมวลที�ผูกพนัปัจเจกบุคคลให้

รวมเขา้เป็นกลุ่ม   

   จะเห็นได้ว่า นักวิชาการได้ให้ความหมายของชุมชนแตกต่างกันออกไป  

โดยอาจแบ่งออกไดเ้ป็น 3 แนวทาง คือ 
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   1.   ชุมชน หมายถึง กลุ่มทางสังคมที�มีความสัมพนัธ์กนัตามบรรทดัฐานทาง

สังคม มีความผูกพนักนัและมีความเป็นปึกแผน่มั�นคง ซึ� งมีความหมายเช่นเดียวกบัความหมายโดย

รูปศพัทแ์ละอาจหมายถึงกลุ่มบุคคลที�มีสายสัมพนัธ์เดียวกนั เช่น ครอบครัว ชนเผา่ต่างๆ ดว้ย 

   2.   ชุมชน หมายถึง พื�นที�หรือบริเวณทางภูมิศาสตร์ ซึ� งเป็นที�อยู่อาศยัของ

กลุ่มคน  เช่น  ละแวกบา้น  หมู่บา้น  ตาํบล  อาํเภอ  จงัหวดั  เป็นตน้ 

   3.   ชุมชน หมายถึงองค์การทางสังคม ที�มีวตัถุประสงค์แน่ชัดและรวมกนั          

ในระยะเวลาที�นานพอสมควร จนเกิดระบบความสัมพนัธ์และความผูกพนักันขึ�น เช่น องค์การ

บริหารส่วนตาํบล พรรคการเมือง กลุ่มอาชีพต่างๆ เป็นตน้ 

   จากความหมายต่างๆ ขา้งตน้  จึงกล่าวไดว้า่ชุมชนมีความหมายมากกวา่การ

ที�คนแต่ละคนมาอยูร่่วมกนั แต่ไดม้ีความเกี�ยวขอ้งสัมพนัธ์กนั มีการติดต่อสื�อสารและเรียนรู้ร่วมกนั 

มีความผูกพนัเอื�ออาทรกนั ภายใตบ้รรทดัฐานและวฒันธรรมเดียวกนั ร่วมมือและพึ�งพาอาศยักนั  

เพื�อบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกนั ชุมชนจึงมีลกัษณะเป็นองค์กรทางสังคมที�สามารถ

ตอบสนองความตอ้งการในชีวิตประจาํวนัของสมาชิก และสามารถช่วยให้สมาชิกจดัการกบัปัญหา

ต่างๆ ที�มีอยูร่่วมกนัได ้

  3.1.2  การพัฒนาชุมชน   มีผูใ้ห้ความหมายไวแ้ตกต่างกนั  ดงัเช่น 

   อภิชยั พนัธเสน (2539: 135) ไดใ้ห้ความหมายของ การพฒันาชุมชนไวว้า่ 

คือลักษณะการเปลี�ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองที�ตั� งใจกระทําขึ� นอย่างต่อเนื�องเพื�อ

วตัถุประสงคใ์นการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ�นจากสภาพก่อนการพฒันา มีการกิน

ดีอยู่ดี มีการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพึ�งตนเองได ้ มีการปรับปรุง ดดัแปลง หรือควบคุม

ทรัพยากรและสภาพแวดลอ้ม มีอาํนาจต่อรองทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองกบัสังคมภายนอก

ชุมชนของตน ตลอดจนมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นของชุมชนเป็นสาํคญั  

   เฉลียว บุรีภกัดี และคณะ (2545: 45) ให้ความหมายวา่ การพฒันาชุมชน คือ

การทาํให้คนซึ� งอยู่ในพื�นที�บริเวณที�มีความแตกต่างกนัทั�งทางดา้นเชื�อชาติ ศาสนา ความเป็นอยู่

การศึกษา ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความเชื�อ และอื�น ๆ สามารถอยูร่วมกนั

ไดอ้ยา่งราบรื�น มีความสุข รู้รักสามคัคี และร่วมมือกนัทาํงานได ้

   นิรันดร์ จงวุฒิเวศย ์ (2550: 44) ไดใ้ห้ความหมายวา่ การพฒันาชุมชน คือ

กระบวนการพึ�งตนเองของประชาชนในการแกปั้ญหาและตอบสนองความตอ้งการของชุมชน ดว้ย

กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการกลุ่ม และกระบวนการกระตุน้ความคิด สร้างจิตสํานึก  

   การพฒันาชุมชน อาจเกี�ยวขอ้งกบัคนนอกชุมชน หมายถึง นกัพฒันาชุมชน 

หรือองคก์รหน่วยงานภายนอก แต่เป้าหมายในการพฒันาเป็นเรื�องของคนในชุมชน ดงันั�น คนใน
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ชุมชนตอ้งเป็นผูล้งมือพฒันาชุมชนตนเอง โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของชุมชนเป็นสําคญั และร่วมมือ

ร่วมใจกนัทาํงานเพื�อชุมชน คนนอกชุมชนเป็นเพียงผูม้ีส่วนร่วมส่งเสริมสนับสนุน สิ�งสําคญัที�สุด

คือ คนในชุมชนพึ�งตนเองได ้จดัการกบัชุมชนของตนเองได ้

   สรุปไดว้า่ การพฒันาชุมชน หมายถึง การสร้างสรรค ์การปรับปรุงอยา่งเป็น

กระบวนการ มีการกาํหนดทิศทางและเป้าหมายที�แน่นอน ชดัเจน โดยคาํนึงถึงประโยชน์และการ

ยกระดบัคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเป็นสําคญั  เนน้ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชน

เพื�อให้สามารถจดัการกบัชุมชนของตนเอง คนนอกชุมชนเป็นเพียงผูม้ีส่วนส่งเสริมสนบัสนุน 

   จุดมุ่งหมายของการพัฒนาชุมชน  สิ� งที�ทาํให้การพฒันาชุมชนประสบ

ความสําเร็จคือคนในชุมชน  การพฒันาชุมชนจึงควรเป็นไปเพื�อให้คนในชุมชนไดรั้บการพฒันาใน

เรื�องต่อไปนี�  

   1.  เพื�อให้คนในชุมชนอยูเ่ยน็เป็นสุข   

   2.   เพื�อให้คนในชุมชนมีความสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนั ร่วมมือร่วมใจกนัในการ

ทาํงานเพื�อชุมชน 

   3.   เพื�อให้คนในชุมชนมีการเรียนรู้อยา่งต่อเนื�อง จากการทาํงานเพื�อชุมชน 

สามารถพฒันาตนเองทั�งความคิด และจิตใจ พึ�งตนเองได ้ 

   แนวคิดการพัฒนาชุมชนที�เน้นคนเป็นศูนย์กลาง  จากจุดมุ่งหมายในการ

พฒันาชุมชนทั�งสามขอ้ขา้งต้น อาจกล่าวได้ว่าการพฒันาชุมชน ควรเป็นกระบวนการพฒันาที�เป็น

ของประชาชน เพื�อประชาชนและโดยประชาชน ดงัที�เฉลียว บุรีภกัดี และคณะ (2545: 56-57) ให้

รายละเอียดว่า การพฒันาของประชาชน เป็นการพฒันาความรู้ความสามารถของประชาชนใน

ชุมชนโดยมีการเรียนรู้อยา่งมีระบบ การพฒันาเพื�อประชาชน หมายถึง การพฒันาของหน่วยงาน

ภายนอกชุมชนที�ดาํเนินการให้กบัประชาชน โดยคาํนึงถึงความตอ้งการของประชาชนในชุมชนเป็น

ประการสําคญั และการพฒันาโดยประชาชน หมายถึง การพฒันาที�ส่งเสริมใหป้ระชาชนเป็นผูล้งมือ

กระทาํการพฒันาชุมชนของตนเอง หรือกล่าวอีกอย่างหนึ� งคือเป็นการพฒันาชุมชนที�เน้นคนเป็น

ศูนยก์ลางการพฒันานั�นเอง  

   ในการพฒันาที�ดาํเนินการโดยประชาชนเองนั�น เริ�มจากประชาชนร่วมกนั

ดาํเนินการเก็บวิเคราะห์ขอ้มูลคน้หาปัญหาของชุมชน กาํหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหา ตดัสินใจ

เลือก ลงมือดาํเนินการและประเมินผลสรุปโดยประชาชนเอง ซึ� งควรคาํนึงถึงสิ�งต่อไปนี�  

   1. ร่วมมือกนัอยา่งพนัธมิตรที�มีความเท่าเทียมกนัในวิสัยทศัน์ร่วม นบัถือ

และยอมรับในกนัและกนั และพยายามกระทาํดว้ยกนั  
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   2. กระตุน้และดาํเนินการในการเสริมพลงัความพยายามในการพฒันาของ

ประชาชนทุกหนทุกแห่ง  

   3. มาตรการกาํหนดมาจากเบื�องบนต้องเปลี�ยนแปลงกระบวนการเพิ�ม

ประสบการณ์ของผูท้าํงานอยา่งต่อเนื�อง โดยการสร้างพื�นฐานความสามารถในหลาย ๆ ดา้นเพื�อการ

พฒันาที�ย ั�งยืน 

   4. รูปแบบเทคนิค วิธีการที�ถ่ายทอดลงมาให้ประชาชน ตอ้งเปลี�ยนแปลง

เป็นการให้ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูล และแหล่งทรัพยากรตามสะดวก ผูเ้ชี�ยวชาญเป็นฝ่ายอาํนวยความ

สะดวกเพื�อใหป้ระชาชนไดส้ั�งสมประสบการณ์ และความรู้ 

   5. การอํานวยความสะดวกให้ประชาชนในการพัฒนาการวางแผน

โครงการพฒันาตอ้งการความอดทนและทกัษะการปฏิบติัในการสนบัสนุนการเรียนรู้จากการปฏิบติั

จริง ดงันั�น จึงควรเสริมพลงัความพยายามของประชาชนให้มีความสามารถในส่วนนี�ให้ได ้

   6. การจดัการให้มีการปฏิบติัไดจ้นเป็นนิสัย ตอ้งเปลี�ยนจากการควบคุม  

สั�งการไปเป็นการมีส่วนร่วมและสร้างความสามารถในการพฒันาให้กบัประชาชน หรือคนใน

ชุมชนนั�น ๆ แทน 

   สนธยา พลศรี (2545: 62) กล่าวถึงการพฒันาที�เนน้คนเป็นศูนยก์ลางวา่เป็น

หลกัการพฒันาชุมชนที�สําคญัประการหนึ�ง โดยกล่าววา่ หลกัการมีส่วนร่วมของประชาชน (People 

Participation) หมายถึง กระบวนการที�ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาทุกขั�นตอน คือ

ร่วมคิดรวมทาํ ร่วมตดัสินใจ ร่วมวางแผน ร่วมในการแกไ้ขปัญหา ร่วมประเมินผล ร่วมรับผิดชอบ 

และร่วมในการรับผลของการพฒันา ทั�งในรูปของปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล และองคก์ร 

   ดงันั�น จุดมุ่งหมายของการพฒันาชุมชน อาจสรุปได้ว่าเป้าหมายสําคญัคือ 

ให้ชุมชนอยูดี่มีสุข โดยส่งเสริมให้ชุมชนเรียนรู้วิธีการพฒันาชุมชนของตนเองดว้ยตนเอง และเน้น

ให้คนในชุมชนมีความร่วมมือร่วมใจในการพฒันา เพื�อให้สามารถพึ�งพาตนเองไดอ้ยา่งย ั�งยนื 

  3.1.3 องค์ประกอบของชุมชน  

   ไพรัตน์  เดชะรินทร์ (2524: 16–17) จาํแนกองค์ประกอบของชุมชนไว ้            

3 ประการ คือ 

   1. องค์ประกอบด้านมนุษย์ (Human Component) เป็นองค์ประกอบที�มี

บทบาทสําคญัยิ�งในชุมชน มนุษยจ์าํเป็นตอ้งอยูร่วมกนัเป็นกลุ่มและชอบอยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม มีการ

ติดต่อไปมาหาสู่กนั ลกัษณะและรูปแบบของกลุ่ม เช่น ครอบครัว กลุ่มพ่อคา้ เป็นตน้ มีทั�งกลุ่มที�

เป็นทางการและไม่เป็นทางการ กลุ่มปฐมภูมิและกลุ่มทุติยภูมิ ความจาํเป็นที�มนุษยจ์าํเป็นตอ้งอยู่

ร่วมกนัเป็นกลุ่ม หรือตอ้งมีความสัมพนัธ์กบับุคคลอื�นหรือกลุ่มอื�น เนื�องจากมีกิจกรรมอยา่งใดอยา่ง
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หนึ� งร่วมกัน และคนที�เป็นสมาชิกของกลุ่มใด ๆ ก็ตามย่อมมีความสัมพนัธ์ต่อสมาชิกในกลุ่ม

เดียวกนัหรือกบักลุ่มอื�นๆ อีกเป็นลูกโซ่เกี�ยวพนักนัไป  

   2. อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ด้ า น สิ� ง ที� ม นุ ษ ย์ คิ ด ค้ น ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ ขึ� น  (Man-Made  

Component) สิ�งที�มนุษยค์ิดคน้ประดิษฐ์ขึ�นและนาํไปใชใ้นชุมชนมีหลายลกัษณะ ทั�งที�เป็นรูปธรรม

และนามธรรม ทั� งที� เป็นเครื� องอํานวยความสะดวกหรือสิ� งจาํเป็นในการดํารงชีวิต เช่น วิทย ุ 

โทรทศัน์ พดัลม อาหาร เครื�องนุ่งห่มที�อยู่อาศยั เป็นตน้ นอกจากสิ�งที�เป็นวตัถุแล้วมนุษยย์งัสร้าง

แนวความคิด ปรัชญา ค่านิยม ความเชื�อ ความรู้ต่างๆ ขึ�น องค์ประกอบเหล่านี� แตกต่างกนัไปใน    

แต่ละชุมชน ซึ� งมีสภาพและระดบัต่างกนั การประดิษฐ์คิดคน้ของมนุษยไ์ม่มีที�สิ�นสุดและสืบต่อกนั

ไปตลอดเวลา สิ�งที�มนุษยค์ิดขึ�นมาจะมีความสัมพนัธ์ต่อกนัในแต่ละชนิดของมนัเองคลา้ยกบัลูกโซ่

ที�ต่อกนัเป็นช่วงๆ เช่น สร้างรถยนตข์ึ�นมาวิ�งบนถนนที�สร้างขึ�นมา ทาํให้เกิดฝุ่ นปลิวไปสร้างความ

เดือดร้อนให้กบัชาวบา้นหรือสามารถที�จะขนผลผลิตพวกพืชผกั ผลไมไ้ปขายในตลาดได้เร็วขึ�น 

เป็นตน้ 

   3. องค์ประกอบด้านสิ� งที�ธรรมชาติสร้างขึ�น (Natural Component) 

หมายความรวมทุกอยา่งที�เกี�ยวขอ้งกบัพืช สัตว ์ทรัพยากรธรรมชาติทั�งหลายที�มีอยูใ่นชุมชน ซึ� งจะมี

ความสัมพนัธ์ เช่น สภาพอากาศที�แห้งแล้งจะทาํให้ไม่มีนํ� าเพียงพอสําหรับการเจริญเติบโตของ

พืชผล เป็นตน้ 

   องค์ประกอบของชุมชนทั�ง 3 ประการ ในชุมชนหนึ� งๆ จะมีความสัมพนัธ์

และปฏิบติัต่อกนั เริ�มจากองคป์ระกอบดา้นมนุษย ์นอกจากจะมีความสัมพนัธ์และปฏิบติัต่อกนัแลว้     

ยงัจะตอ้งไปมีความสัมพนัธ์ต่อสิ�งที�ธรรมชาติสร้างขึ�นดว้ย  เช่น มนุษยร่์วมมือกนัไปช่วยกนัตดัไม้

ในป่า แลว้นาํมาสร้างบา้นเรือนที�อยูอ่าศยั เป็นตน้ 

   นอกจากนี�   มีนักวิชาการผูป้ฏิบติังานด้านการพฒันาชุมชนในภาคสนาม 

จาํแนกองคป์ระกอบชุมชน โดยเฉพาะชุมชนในระดบัหมู่บา้น วา่มีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ คน 

สิ�งแวดลอ้มและสถานการณ์ (ศูนยช่์วยเหลือทางวิชาการพฒันาชุมชนเขตที� 3, 2535: 4 )โดยมี

คาํอธิบายประกอบดงันี�  

   1.  คน เป็นองค์ประกอบสําคญัของชุมชน และเป็นเป้าหมายสําคญัที�ตอ้ง

ได้รับการพฒันา  ถ้าเราสามารถพฒันาคนในชุมชนได้แล้ว การพฒันาด้านอื�น ๆ จะเกิดผลสําเร็จ

ตามมา ในทางกลับกัน ถ้าเราไม่สามารถพฒันาคนได้ การพฒันาด้านอื�น ๆ จะประสบกบัความ

ลม้เหลวโดยสิ�นเชิง  จึงเป็นที�มาของหลกัการพฒันาชุมชนที�เนน้คนเป็นสําคญั กลุ่มคนที�ควรไดรั้บ

การพฒันาในชุมชนมีหลายกลุ่ม เช่น เด็กเล็ก เยาวชน สตรี ผูน้าํทอ้งถิ�นและกลุ่มผูน้ํากลุ่มต่างๆ 

รวมทั�งประชาชนทุกเพศทุกวยั ที�มีปัญหาในการดาํรงชีวิตดา้นต่างๆ 
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   2.  สิ�งแวดล้อม หมายถึง ทุกสิ�งทุกอยา่งที�อยูร่อบ ๆ ตวัคน ซึ� งมีผลกระทบ

ต่อการดาํรงชีวิตประจาํวนั เป็นสิ�งที�มีอยูต่ามธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มที�มนุษยส์ร้างขึ�นเป็นสมบติั

ร่วมกนัของชุมชน เช่น ถนน สะพาน ป่าไม ้แหล่งนํ�า วดั โรงเรียน ศูนยพ์ฒันาหมู่บา้น สถานีอนามยั 

ที�สาธารณะ ตลอดจนสิ�งที�เป็นโครงสร้างพื�นฐานเพื�อการพฒันาดา้นต่างๆ ของชุมชน สิ�งแวดลอ้มมี

ความสัมพนัธ์กบัตวัคนมาก เพราะถา้สิ�งแวดลอ้มไม่ดี  ความเป็นอยูข่องคนในชุมชนก็จะลาํบากตาม

ไปดว้ย 

   3.  สถานการณ์ หมายถึง เหตุการณ์หรือความเคลื�อนไหวต่างๆในชุมชน 

อนัเป็นผลมาจากการติดต่อปะทะสังสรรคก์นัระหวา่งคนในชุมชน ทั�งแบบที�เป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ  ถา้การติดต่อปะทะสังสรรคก์นัระหวา่งคนเป็นไปในแนวทางที�ดี สถานการณ์ก็จะดี แต่ถา้

การติดต่อปะทะกนัระหว่างคนเป็นไปในทางลบ เช่น การชิงดีชิงเด่น การแก่งแย่งผลประโยชน์  

ขาดความร่วมมือสามคัคี สถานการณ์ก็จะเลวร้ายลงไปดว้ย 

   ดงันั�น ชุมชนที�มีคนดี  สิ�งแวดลอ้มดี  สถานการณ์ก็จะดีตามไปดว้ย  เป็นผล

ทาํใหชุ้มชนน่าอยู ่มีความสงบสุข  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที�ดีในที�สุด 

  3.1.4 ทุนชุมชน (Community Capital) 

   “ทุน” (Capital) เป็นคาํที�ใช้กนัมานาน ในอดีต มกัเป็นคาํที�มีทฤษฎีแนวคิด

ทางเศรษฐศาสตร์มารองรับ และเชื�อมโยงกบัปัจจยัการผลิตที�ใช้ประกอบกบัแรงงานและวตัถุดิบใน

การผลิต  เงินทุนที�ใช้เป็นเงินหมุนเวียนในการผลิตหรือตั�งตน้ประกอบกิจการ แต่ในปัจจุบนัคาํว่า 

“ทุน” ยงัมีความหมายตามนยัอื�นๆ  มีการกล่าวถึง “ทุนมนุษย”์ “ทุนสิ�งแวดลอ้ม” “ทุนสังคม” และ 

“ทุนวฒันธรรม”  ขึ�นในวงวิชาการสาขาต่างๆ  แสดงให้เห็นแนวคิดเกี�ยวกบั “ทุน” ที�เปลี�ยนไปจาก

เดิม 

   ทุนชุมชน (Community Capital) เป็นคาํที�ยืมคาํวา่ “ทุน” มาจากเศรษฐศาสตร์

สมยัใหม่ที�มีลกัษณะเป็นสหวิทยาการ เพื�อบอกถึงทั�งสิ�งที�เป็นมูลค่าหรือมีคุณค่าที�มิใช่เงินตราเพียง

อย่างเดียว แต่หมายถึงสิ� งอื�นๆ ที�มีความสําคญัต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน เช่น ทรัพยากร

ต่างๆ ที�ก่อให้เกิดผลผลิตรวมถึงเงินและสินทรัพยอื์�นๆ ที�เป็นความรู้ ภูมิปัญญา ประสบการณ์ของคน 

ทุนทางสังคม วฒันธรรมประเพณี และปัจจัยบริการทางโครงสร้างพื�นฐาน ซึ� งในแต่ละชุมชน

ประกอบดว้ยทุนต่างๆ รวมกนัอยูม่ากมาย (กรมการพฒันาชุมชน, 2555: 3)    

   เสรี พงศ์พิศ และวิชิต นนัทสุวรรณ (2545: 212) กล่าววา่ ทุนชุมชน หมายถึง 

ทุนธรรมชาติ ทุนทรัพยากร ทุนที�เป็นผลผลิต ทุนที�มีการสะสม ทุนความรู้ภูมิปัญญา ทุนทางสังคม

หรือความไวใ้จ และความเป็นพี�นอ้งของผูค้นในชุมชน  
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   กรมการพฒันาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย (กรมการพฒันาชุมชน, 2555: 3-5) 

แบ่งประเภทของทุนชุมชนเป็น 5 ประเภท  สอดคล้องกบักระทรวงเพื�อการพฒันาระหว่างประเทศ 

(The Department for International Development: DFID) ของสหราชอาณาจกัร  ที�กล่าววา่ทรัพยากร   

ในการดาํรงชีวิต (Livelihood Assets) มี 5 ประเภท  ดงันี�  (DFID, 2000: online) 

   1. ทุนมนุษย ์(human capital) หมายถึง คุณภาพของคนในชุมชน ทั�งดา้น

ความรู้ สุขภาพ และอาชีพ เช่น ความรู้ ขีดความสามารถในการทาํงาน ภาวะผูน้าํ สุขภาพ  

   2. ทุนธรรมชาติ (natural capital) หมายถึงทรัพยากรธรรมชาติ/สิ�งแวดลอ้ม

ต่างๆ ที�เป็นตวักาํหนดศกัยภาพในการดาํรงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในชุมชน และการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แหล่งนํ� า ป่าไม ้ดิน นํ� า ภูเขา ทะเล เกาะ สัตว์ป่า แร่ธาตุ 

พลงังาน นํ�าพุ พืชพนัธ์ุธญัญาหาร ฯลฯ 

   3. ทุนทางการเงิน (financial capital) หมายถึง ทรัพยากรที�เป็นตวัเงิน 

รวมถึงโอกาสทางการเงินที�คนในชุมชนใช้เพื�อการดาํรงชีพ เช่น เงินเดือน เงินบาํนาญ เงินฝาก 

เงินกองทุนต่างๆในชุมชน เครื�องมือทาํกิน บา้น ฯลฯ 

   4. ทุนกายภาพ (physical capital) หมายถึง โครงสร้างพื�นฐานและปัจจัย

การผลิต เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา และสาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดจนโบราณวตัถุ โบราณสถาน หรือ

สิ�งปลูกสร้างต่างๆ 

   5. ทุนทางสังคม (social capital) หมายถึง ทรัพยากรทางสังคม ที�ใช้

แก้ปัญหาและพฒันาชุมชน รวมทั�งความไวเ้นื�อเชื�อใจ การยอมรับซึ� งกนัและกันในชุมชน กลุ่ม

องค์กร เครือข่ายภาคประชาชน ประชาสังคม ความเชื�อถือศรัทธา รวมถึงวฒันธรรมที�สืบทอดมา

ยาวนาน  

   ในขณะที�โกวิทย์ พวงงาม (2553: 392-396) แบ่งทุนชุมชนออกเป็น 7 

ประเภท ดงันี�  

   1. ทุนพื�นฐาน (Basic Capital) เช่น ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ซึ� งถือเป็น

ปัจจยัขั�นพื�นฐานในการดาํเนินชีวิต และเป็นตวัส่งเสริมการดาํเนินงานของชุมชนใหส้าํเร็จ  

   2. ทุนธรรมชาติ (Natural Capital) เช่น ดิน นํ� า ป่า ซึ� งเป็นปัจจยัรองรับการ

ผลิตของมนุษย ์ 

   3. ทุนแห่งชีวิตหรือทุนสร้างสรรค์ ไดแ้ก่ พืชและสัตวท์ุกชนิด ที�เป็นทั�ง

ทุนและตวัการผลิต เช่น การเติบโตของลูกหมูที�สามารถผลิตลูกหมูได ้เป็นตน้ 
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   4. ทุนมนุษย ์(Human Capital) โดยคาํนึงถึงทั�งปริมาณและคุณภาพของ

มนุษย ์ทั�งในแง่ของการเจริญเติบโต การแพร่พนัธุ์ การรู้คิด การมีจิตสํานึก การให้ความร่วมมือ ซึ� ง

ถือเป็นทุนที�สําคญัที�สุดที�ควรไดรั้บการพฒันาศกัยภาพ  

   5. ทุนความรู้ ภูมิปัญญา (Knowledge Wisdom Capital) เช่น ความรู้ด้าน

อาชีพ ความรู้เฉพาะดา้น รวมถึงสิ�งที�เกิดจากกระบวนการคิดของชาวบา้นในการแกปั้ญหาชุมชน  

   6. ทุนวฒันธรรม (Cultural Capital) ทั�งที�เป็นนามธรรมและรูปธรรม   

   7. ทุนทางสังคม (Social Capital) เป็นระบบความสัมพนัธ์ และกฎเกณฑ์

ในสังคม 

   นอกจากนี�  สุวิทย ์เมษิณทรีย ์(2554: ออนไลน์) แบ่งทุนชุมชนออกเป็น 4 

ประเภท คือ 1) ทุนธรรมชาติ (Natural Capital) 2) ทุนกายภาพ (Physical Capital) 3) ทุนมนุษย ์

(Human Capital) และ 4) ทุนสังคม (Social Capital)  

   สํานกังานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2554: ซ) ใช้แนวคิด

และทิศทาง การพฒันาประเทศสู่ความย ั�งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต่อเนื�องจาก

แผนพฒันาฯ ฉบบัที� 10  กล่าวถึงการนาํทุนของประเทศที�มีศกัยภาพจาก 3 ทุน คือ ทุนสังคม ทุน

เศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม ขยายเป็น 6 ทุน ในแผนพฒันาฯ ฉบบัที� 11 

คือ ทุนมนุษย ์ทุนสังคม ทุนกายภาพ ทุนทางการเงิน ทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม และ

ทุนทางวฒันธรรม ใหน้าํมาใชป้ระโยชน์อยา่งบูรณาการและเกื�อกูลกนั โดยเฉพาะการสร้างฐานทาง

ปัญญาเพื�อเป็นภูมิคุม้กนัให้กบัคนและสังคมไทยเป็นสังคมที�มีคุณภาพ กา้วสู่สังคมและเศรษฐกิจ   

สีเขียวที�มีแบบแผนการผลิตและบริโภคอยา่งย ั�งยืนและเป็นมิตรต่อสิ�งแวดลอ้ม โดยนาํความรู้และ

จุดแข็งของอตัลกัษณ์ไทยมาปรับโครงสร้างเศรษฐกิจบนฐานนวตักรรมที�เขม้แข็ง เชื�อมโยงกบั

เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาคอยา่งรู้เท่าทนั   

   ทุนชุมชนทุกประเภทถือเป็นปัจจยันาํเขา้ (Input) ในกระบวนการสร้างสรรค์

ชุมชน เป็นการทาํให้คุณค่าและมูลค่าของทุนต่างๆ ออกมาเป็นผลผลิต/ผลลพัธ์ (Output/Outcome) 

ถือเป็นตน้ทุนหลกัของกระบวนการพฒันา แมไ้ม่ตอ้งมีทุนจากภายนอกชุมชน ก็สามารถพฒันาได ้

เพราะทุนจากภายนอกชุมชนถือเป็นทุนที�มาสมทบเท่านั�น ที�ผา่นมามกัมองขา้มทุนของชุมชนและ

คิดวา่ชุมชนไม่มีทุน ตอ้งขอจากผูอื้�น ทาํให้ตอ้งพึ�งพาทุนจากภายนอกในแนวคิดใหม่ สิ�งที�มีภายใน

ชุมชนทั�งหลายถือเป็นทุนหลกัที�มีความสําคญัในการจดัการตนเองของชุมชน จาํเป็นต้องสงวน

รักษา และพฒันาทุนเหล่านี� ไปพร้อมๆ กนัอยา่งสมดุล โดยไม่ทาํลายซึ� งกนัและกนัดว้ย การจดัการ

ทุนชุมชน จึงเปรียบเสมือนศูนยร์วมของการจดัการในชุมชนทั�งหมด เพื�อให้ชุมชนสามารถดาํเนิน

กิจการพฒันาของตนเองไปไดอ้ยา่งเชื�อมั�นและภาคภูมิในตวัตนของชุมชนเอง 
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   ทุนมนุษย์ (Human Capital) ชุมชนหรือสังคมที�มีทุนมนุษยสู์ง หมายถึง มี

คนจาํนวนหนึ�งที�มีคุณภาพ เป็นคนเก่ง คนดี คนเสียสละ มีความรู้ สติปัญญาและทกัษะ มีคุณธรรม      

มีวินัย มีความรับผิดชอบ และมีทศันคติที�ดีในการทาํงาน โดยเฉพาะอย่างยิ�งในการรวมกลุ่มและ

สร้างเครือข่ายเพื�อทาํงานให้ส่วนรวม เป็นผูน้าํให้กบัสังคม ประเทศต่างๆ ทั�วโลกต่างตระหนกัถึง

ความจาํเป็นในการพฒันาทุนมนุษยม์าเป็นเวลานานแลว้ โดยเฉพาะในช่วงสองทศวรรษที�ผ่านมา 

แนวทางการพฒันามนุษยข์องประเทศทั�วโลกเนน้การพฒันาในดา้นจิตใจ ค่านิยมของการใส่ใจ และ

การแบ่งปัน ได้รับการกล่าวถึงว่ามีความสําคญัต่อการเปลี�ยนแปลงปัจจุบนั หากชุมชนใดมีทุน

มนุษยท์ี� ได้รับการพฒันาศกัยภาพดงักล่าวอย่างเพียงพอและเหมาะสม จะเป็นพลงัสําคญัในการ

พฒันาชุมชน   

   สิ�งหนึ�งที�สาํคญัในทุนมนุษย ์คือทุนความรู้หรือทุนทางปัญญาหรือภูมิปัญญา 

ทอ้งถิ�นที�อยู่ในชุมชน ทั�งที�ฝังอยู่ในตวัสมาชิกของชุมชน และที�ปรากฏออกมาเป็นองค์ความรู้ที�

เปิดเผย ทุนทางปัญญาดังกล่าวเป็นสิ� งที�มีคุณค่า ก่อให้เกิดผลงาน สิ� งสร้างสรรค์ หรือนวตักรรม    

ต่าง ๆ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจขึ�นมาได ้ชุมชนที�มีสมาชิกที�มีความชาญฉลาด  แมจ้ะมีเพียงจาํนวน

หนึ�ง  ก็สามารถสร้างประโยชน์มหาศาลให้แก่ชุมชนไดม้ากมาย  

   ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นในชุมชน เป็นกระบวนทศัน์หรือองค์ความรู้ของกลุ่มคน

ในถิ�นใดถิ�นหนึ� ง อันเกิดจากการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษหรือจากประสบการณ์ที�ผ่านการ

กลั�นกรอง สั�งสม คิดวิเคราะห์ และนาํมาใช้จนเกิดผล โดยอาศยัการเรียนรู้ที�เชื�อมโยงกบัวิถีชีวิต   

เป็นรากฐานความรู้ของชาวบา้น ถือเป็นสติปัญญา เป็นองค์ความรู้ทั�งหมดของชาวบา้น ที�มีลกัษณะ

เชื�อมโยงกัน ไม่แยกส่วน และอาจเกิดขึ� นจากการสะสมการเรียนรู้มาเป็นระยะเวลายาวนาน          

ภูมิปัญญาท้องถิ�นเป็นความรู้ที�ปรับเปลี�ยนได้ตามสถานการณ์ จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจที�

เปลี�ยนแปลง ทาํให้ความรู้เฉพาะดา้นในแบบสมยัใหม่มีความสําคญัขึ�น และอาจทาํให้คนในชุมชน

อ่อนแอลงเพราะปรับตวัไม่ทนั ไม่สามารถปรับความรู้ให้เหมาะสมกบัทอ้งถิ�นของตนเอง เมื�อเกิด

ปัญหาในชุมชนจึงตอ้งพึ�งพิงคนอื�น แกปั้ญหาเองไม่ได ้ในทางกลบักนั หากมีความรู้หรือภูมิปัญญา

ที�เกิดขึ�นจากกระบวนการคิดของชาวบา้น ผา่นประสบการณ์ทดลองแนวคิดของตนเองดว้ยการปรับ

ใชใ้นการจดัการกบัปัญหาที�เกิดขึ�นในชุมชนก็จะทาํใหชุ้มชนสามารถจดัการกบัปัญหาในอนาคตได ้

   ภูมิปัญญาอาจสะทอ้นออกมาใน 3 ลกัษณะ คือ 1) ความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด

ระหวา่งคนกบัโลก สิ�งแวดลอ้ม สัตว ์พืช ธรรมชาติ 2) ความสัมพนัธ์กบัคนอื�น ๆ ที�ร่วมกนัในสังคม 

หรือในชุมชน และ 3) ความสัมพนัธ์กบัสิ�งศกัดิ� สิทธิ�  สิ�งเหนือธรรมชาติ สิ�งที�ไม่สามารถสัมผสัได้

ทั�งหลาย ทั�งสามมิตินี�สะทอ้นถึงภูมิปัญญาซึ�งเป็นรากฐานในการดาํเนินชีวิตของชาวบา้น 
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   ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นถือเป็นสิ�งที�มีคุณค่าที�ตอ้งไดรั้บการส่งเสริม เพื�อให้คนใน

ชุมชนรู้สึกภูมิใจในภูมิปัญญาของตน ภูมิปัญญาท้องถิ�นมีลักษณะของการผสมผสานและ

ปรับเปลี�ยนอยูต่ลอดเวลา คนในชุมชนจึงตอ้งมีกระบวนการเรียนรู้ ซึ� งจะทาํให้รู้จกั เขา้ใจ และปรับ

ปรนภูมิปัญญาท้องถิ�นให้สอดคล้องกับการเปลี�ยนแปลง ให้สามารถดึงความรู้จากที� อื�นมา

ผสมผสานกบัความรู้ในทอ้งถิ�น กลายเป็นความรู้ใหม่ที�สร้างประโยชน์แก่ชุมชน อีกทั�งตอ้งมีการ

สืบค้นหาภูมิปัญญาชาวบ้าน ค้นหาผูรู้้ ปราชญ์ เพื�อประมวลความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ�นให้เป็น

เครื�องมือสร้างความเขม้แขง็ใหอ้งคก์รชุมชน และเนื�องจากสังคมโลกในปัจจุบนัเปลี�ยนแปลงอยา่งมี

พลวตั จึงตอ้งมีกระบวนการเรียนรู้อยา่งต่อเนื�องและตลอดชีวิต 

   ชุมชนจาํเป็นตอ้งปรับเปลี�ยนวิถีทางให้ดาํรงอยูไ่ดใ้นบริบทโลกที�เปลี�ยนไป

ตลอดเวลา คนในชุมชนจึงต้องมีความสามารถในการสร้างสรรค์นว ัตกรรม อันหมายถึง 

ความสามารถในการคิดคน้ผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ เพื�อเพิ�มพูนรายได้ หาวิธีดาํเนินชีวิตแบบใหม่ หรือ

วิธีการแกปั้ญหาที�เกิดในชุมชนดว้ยวิธีการใหม่ ๆ ดงันั�น คุณลกัษณะสําคญัที�คนในชุมชนควรมีหรือ

พฒันาให้มีมากขึ�น คือความสร้างสรรค์  ชุมชนจึงควรมีกระบวนการบ่มเพาะและส่งเสริมความ

สร้างสรรค์ให้แก่สมาชิกในชุมชน ดว้ยการส่งเสริมให้มีโอกาสเรียนรู้ทั�งในและนอกระบบ  เพื�อให้

ความสร้างสรรคไ์ดเ้จริญงอกงาม โดยเฉพาะการเรียนรู้ดา้นศิลปะที�จะช่วยส่งเสริมความสร้างสรรค ์

ตลอดจนสร้างโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตดว้ยการส่งเสริมให้มีพื�นที�สร้างสรรคด์ว้ยวิธีการต่างๆ 

และการส่งเสริมการเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะและวฒันธรรมของสมาชิกในชุมชนทุกเพศทุกวยั 

(Bill Bulick at al. 2003:5) 

   ทุนมนุษย์ในชุมชนก็ เ ช่นเดียวกับทุนมนุษย์ในองค์กรธุรกิจที�ได้รับ

ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงต่างๆ และตอ้งไดรั้บการพฒันาเช่นเดียวกนั รติพร ถึงฝั�ง และโกศล 

จิตวิ รัตน์  (2552: 27-40) กล่าวว่า ทุนมนุษย์เกิดจากการตกผลึกทางความรู้(Knowledge) 

ความสามารถ(Ability) และทักษะ(Skills) ของปัจเจกบุคคล ส่งผลให้เกิดเป็นทุนทางปัญญาของ

องค์กรหรือชุมชน ปัจจยัสําคญั 6 ประการ ในการพฒันาทุนมนุษยใ์นองค์กรหรือชุมชนเพื�อสร้าง

ความย ั�งยนืภายใตก้ารเปลี�ยนแปลงเชิงพลวตั มีดงันี�  

   1. การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ในการปรับตวัให้ทนัต่อการเปลี�ยนแปลง

เชิงพลวตั  องค์กรหรือชุมชนตอ้งตั�งอยู่บนฐานองค์ความรู้ องค์กรหรือชุมชนสมยัใหม่ต้องการการ

เรียนรู้และการปรับตวัให้ทนัต่อสถานการณ์ต่างๆ ซึ� งในการปรับตวัต่อการเรียนรู้ตอ้งมีสิ�งต่อไปนี�  คือ 1) 

ขอ้มูลที�จะเรียนรู้ 2) การแลกเปลี�ยนวิสัยทศัน์ 3) การเปิดใจยอมรับ และ 4) การแลกเปลี�ยนความรู้

ภายในองค์กร  การปรับตวัต่อการเรียนรู้ของสมาชิกที�พยายามพฒันาความสามารถของตน เพื�อการ

สร้างสรรคง์านใหม่  ๆอยา่งต่อเนื�อง เป็นที�มาของแนวคิดแปลก  ๆใหม่  ๆที�ไดรั้บการกระตุน้ให้แสดงออก 
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   2. การจดัการความรู้โดยเฉพาะอย่างยิ�งความรู้ที�ฝังอยู่ในตวั ซึ� งแต่ละคน

เชี�ยวชาญไม่เหมือนกนั อนัจะเป็นทุนมนุษยท์ี�สําคญั การจดัการความรู้มี 5 ขั�นตอน คือ การแสวงหา

ความรู้ การสร้างความรู้ การจดัเก็บขอ้มูลและการสืบค้นความรู้ การถ่ายโอนความรู้และการใช้

ประโยชน์ และประการสุดทา้ยคือการใชเ้ทคโนโลย ี

   3.  การพัฒนาทุนมนุษย์ด้วยสมรรถนะความสามารถ  สมรรถนะ

ความสามารถ คือ กลุ่มของความรู้ ทกัษะ และคุณลกัษณะที�เกี�ยวขอ้งกนั ซึ� งมีผลกระทบต่อการ

ปฏิบติังานในหนา้ที�หรือตาํแหน่งต่างๆ และจาํเป็นตอ้งเสริมสร้างและพฒันาให้มีศกัยภาพเพียงพอ

สําหรับหนา้ที�หรือตาํแหน่งนั�นๆ  เป็นสิ�งที�เสริมสร้างไดโ้ดยผา่นการฝึกอบรมและการพฒันา 

   4. การพัฒนาภาวะผู ้นําในตัวผู ้นําต้องมีภาวะผู ้นําการเปลี�ยนแปลง 

(Transformation  Leadership) มุ่งเน้นการเปลี�ยนแปลงค่านิยม คุณธรรม มาตรฐานและการมอง

การณ์ไกลในอนาคต สามารถถ่ายทอดวิสัยทศัน์ไปสู่การปฏิบตัิไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น 

ผูม้ีบารมี ไดรั้บการยอมรับนบัถือจากผูเ้กี�ยวขอ้ง 

   5. การบริหารจดัการคนฉลาด (talent)  เป็นการพฒันาโครงสร้างเพื�อเอื�อ

ให้คนที�มีความชาญฉลาดทาํงานร่วมกบัคนอื�นไดอ้ยา่งประสบผลสําเร็จ และใชค้วามคิดสร้างสรรค์

ไดเ้ต็มที� เริ�มตั�งแต่การสรรหาและระบุ การพฒันา การธาํรงรักษาให้อยูใ่นองค์กรหรือในชุมชนใน

ระยะยาว 

   6. วฒันธรรมขององค์กร สมาชิกที�เข้าใจในวฒันธรรมขององค์กรที�

ถูกต้อง จะมีการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรม จากการกระทาํที�ขาดการพิจารณาไตร่ตรองมาเป็นการ

กระทําที�ผ่านการไตร่ตรองเป็นอย่างดี ซึ� งเป็นเป้าหมายสําคญัในการพฒันามนุษย์ภายใต้การ

เปลี�ยนแปลงเชิงพลวตั องค์กรที�ตอ้งการพฒันาทุนมนุษยเ์พื�อสร้างความย ั�งยืน จาํเป็นตอ้งสร้าง

วฒันธรรมของการสร้างนวตักรรม จริยธรรมทางธุรกิจ และความรับผดิชอบต่อสังคม   

   ดว้ยความสําคญัของทุนมนุษยแ์ละแนวคิดการขบัเคลื�อนการพฒันาชุมชน

ดว้ย “ความคิดสร้างสรรค”์ และ “นวตักรรม” ประเทศไทยจึงมีการสนบัสนุนให้ทุนมนุษยท์ี�มีอยู ่ใช้

ความคิดสร้างสรรค์ ในการพฒันาทรัพยากรอันลํ� าค่าของประเทศ เช่น วฒันธรรมท้องถิ�นตาม

ภูมิภาคต่างๆ แหล่งท่องเที�ยวตามธรรมชาติ ตลอดจนสินคา้พื�นเมืองที�มีอยู่แลว้ ให้ถูกนาํไปใช้ใน

แนวทางใหม่ๆ หรือวิ ธีการใหม่ๆ และต้องสามารถนําความคิดเหล่านั� นมาพัฒนาให้ เ กิด

ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจไดจ้ริง  

   ทุนสังคม (Social Capital) โรเบิร์ต พุตนมั (Putnam, 1997: 31) นัก

รัฐศาสตร์ชาวอเมริกนัให้ความหมายของทุนสังคมไวว้่า หมายถึง ลกัษณะความมีชีวิตทางสังคม 

(Social Life) ซึ� งประกอบดว้ย เครือข่าย (Network) บรรทดัฐาน (Norms) และความไวว้างใจ (Trust) 
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ที�ทาํใหส้มาชิกของสังคมกระทาํร่วมกนัเพื�อให้สังคมบรรลุวตัถุประสงคร่์วมกนัอยา่งมีประสิทธิผล

มากขึ�น 

   เครือข่ายของสังคม สนธยา พลศรี (2550: 25-40) กล่าวถึง เครือข่ายของ

สังคมว่า เป็นส่วนหนึ� งของทุนสังคมที�เสริมสร้างความเขม้แข็งและความย ั�งยืนให้ชุมชน การสร้าง

เครือข่าย การดาํรงรักษาและพฒันาเครือข่ายให้เขม้แขง็ย ั�งยืนจะทาํให้ชุมชนเข็มแข็งและย ั�งยืน  และ

กล่าวถึงความสาํคญัของเครือข่ายต่อการพฒันาชุมชนหลายประการ ดงันี�    

   1. ทาํให้สมาชิกมีโอกาสแลกเปลี�ยนเรียนรู้และแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร 

ประสบการณ์ ทรัพยากรและเทคโนโลยี อนัเป็นการเพิ�มพูนความรู้ ทกัษะและเจตคติที�ดีต่อกลุ่ม

ชุมชนของสมาชิก 

   2. ทาํให้สมาชิกเกิดความสามคัคี ร่วมมือกนัแกไ้ขปัญหาและพฒันากลุ่ม

ชุมชนของตนจนประสบความสาํเร็จ 

   3. ทาํให้เกิดการประสานงานในการดาํเนินงานพฒันาชุมชนในระหว่าง

สมาชิก จึงไม่เกิดความซํ� าซอ้น ไม่แข่งขนัหรือขดัแยง้กนัเอง 

   4. ทาํให้เกิดองค์กรใหม่ในชุมชน ที�เกิดจากการรวมตวักนัของสมาชิกที�มี

พลงัและศกัยภาพเพียงพอต่อการพฒันาชุมชนให้ประสบความสาํเร็จ 

   5. ชุมชนมีองคค์วามรู้ใหม่ที�เกิดจากการเรียนรู้ร่วมกนัของคนในชุมชน ซึ� ง

เป็นความรู้ที�แท้จริงของชุมชน สามารถนําไปใช้ในการแก้ไขปัญหาและพฒันาชุมชนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

   6. เป็นแนวทางในการพฒันาชุมชนของสมาชิกให้เป็นชุมชนแห่งการ

เรียนรู้ที�สามารถร่วมกนัเรียนรู้ ป้องกนั แกไ้ขปัญหาและดาํเนินการพฒันาชุมชนไดด้ว้ยตนเอง 

   7. สร้างขวญัและกาํลงัใจให้แก่สมาชิก จากการดาํเนินงานแบบไม่ทอดทิ�ง

กนั เอื�ออาทรกนั ดว้ยการร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ รวมพลงั ช่วยเหลือกนัระหวา่งสมาชิก 

   8. ช่วยกนัดาํรงรักษาหรืออนุรักษว์ฒันธรรมของชุมชน จากการดาํเนินงาน

ที�เกี�ยวขอ้งกบัวิถีชีวิตของคนในชุมชนหรือวฒันธรรมของชุมชน และเป็นมรดกของชุมชนที�สืบ

ทอดไปสู่คนรุ่นหลงั  

   9. สนับสนุนส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย จากการ

ดําเนินงานที�ใช้หลักประชาธิปไตย สมาชิกมีสิทธิ เสรีภาพ เสมอภาพและภราดรภาพ อันเป็น

หลกัการสาํคญัของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

   10. เสริมสร้างความเขม้แขง็และความย ั�งยนืของชุมชน มุ่งเนน้การพฒันาคน 

กลุ่มและองคก์รในชุมชนใหม้ีความรู้ความสามารถเพียงพอที�จะพึ�งตนเองได ้
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   จากความสําคญัทั�ง 10 ประการขา้งตน้ เครือข่ายจึงเป็นที�รวมพลงัของคนใน

ชุมชน ซึ� งเป็นเครื�องมือสําคญัในการขบัเคลื�อนงานพฒันาชุมชนให้ประสบความสําเร็จ  นอกจากนี�  

เครือข่ายที�ดีควรเป็นวงจรที�มีชีวิต คือ มีจุดกาํเนิด มีการเจริญเติบโต และประสบความสําเร็จ ไม่เป็น

เครือข่ายที�หยดุนิ�งหรือลม้เหลว  

   ความหมายของบรรทดัฐานทางสังคม (Social Norms) ตามแนวคิดของ

พุตนัม (Putnam) หมายถึง ข้อตกลง ระเบียบ กฎ ที�ใช้กาํหนดแบบแผนของการติดต่อระหว่าง

สมาชิกในชุมชนหรือระหว่างกลุ่มชุมชน รวมถึงลกัษณะความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั คือ มีนํ� าใจ      

เอื�ออาทร พึ�งพาอาศยักัน ความสามคัคี ตลอดจนความรักชุมชนและจิตสํานึกร่วมที�มีต่อชุมชน   

(สุทธิวรรณ สุขศรีดากุล, 2552: 6) 

   ความหมายของความไว้วางใจ (Trust) ตามแนวคิดของพุตนัม(Putnam) 

หมายถึง ความวางใจ ความเชื�อมั�น ความเชื�อใจซึ� งกนัและกนัของคนในชุมชน และระหว่างชุมชน 

(สุทธิวรรณ สุขศรีดากุล, 2552: 6) 

   สําหรับประเทศไทย คาํว่าทุนทางสังคม เริ� มปรากฏขึ� นในปี พ.ศ.2540 

ภายหลงัจากที�ไดม้ีการจดัตั�งสาํนกังานกองทุนเพื�อสังคม (SIF) โดยมีความพยายามให้สังคมไทยหัน

กลบั   ไปมองคุณค่าที�เคยมีอยู่ที�เป็นทุนเดิม แต่อาจมองขา้มไป รวมทั�งสิ�งที�มีอยู่ในตวับุคคล เช่น 

ความมีนํ�าใจ ความเอื�ออาทร การช่วยเหลือเกื�อกูล รวมไปถึงสิ�งที�ไดรั้บการถ่ายทอดมาจากบรรพชน 

เช่น ภูมิปัญญา ประเพณี ความเชื�อ และวฒันธรรมที�มีอยูใ่นชุมชน รวมทั�งศกัยภาพในการพฒันาของ

ชุมชน เช่น ผูน้าํ กลุ่ม องคก์รประชาชน เครือข่าย เป็นตน้ ซึ� งการดาํเนินการดงักล่าวไดเ้กิดการฟื� นฟู

ทุนทางสังคมที�มีอยูแ่ละเริ�มสูญหายใหม้ีการนาํกลบัมาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาในระดบัชุมชน และ

หลงัจากนั�น คาํว่าทุนทางสังคมในประเทศไทย ถูกนาํมาใช้อย่างต่อเนื�อง ซึ� งนกัวิชาการหลายท่าน

อธิบายไว ้ดงันี�  

   ประเวศ วะสี (2542: 15) ไดก้ล่าววา่ ทุนทางสังคม คือ ความเป็นกลุ่มกอ้น

ทางสังคม การมีการศึกษาดี การมีวฒันธรรม การมีความซื�อสัตยสุ์จริต การมีความรับผิดชอบต่อ

ส่วนรวม การมีประสิทธิภาพในการทาํงาน การมีการเมืองและระบบราชการที�ดี เมื�อนําเอามา

รวมกนัก็เรียกไดว้า่เป็นการเกิดทุนทางสังคมซึ�งนาํไปสู่การแกปั้ญหาต่างๆ 

   ไพบูลย ์วฒันศิริธรรม (2542: 16) กล่าวว่า ทุนทางสังคม หมายถึง ความ

เข้มแข็งของชุมชนท้องถิ�น ความสามัคคี รวมพลัง มีหน่วยที�จะจัดการ จัดระบบของชุมชน              

มีศิลปวฒันธรรม มีจุดรวมใจ มีศีลธรรม มีจิตวิญญาณความสมคัรสมานสามคัคี รักใคร่กลมเกลียว

กนัซึ� งเป็นพื�นฐานที�จะทาํให้ในชุมชนมีการพฒันาที�เขม้แข็งและย ั�งยนื 
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   ชาติชาย ณ เชียงใหม่ (อา้งในสุพรรณี ไชยอาํพร และคมพล สุวรรณกูฏ, 

2550: 15-17)  ไดก้ล่าววา่ ทุนทางสังคมหมายถึง สถาบนัทางสังคม และรูปแบบความสัมพนัธ์ทาง

สังคมที�มีอยูใ่นแต่ละชุมชนชนบทที�ทาํหนา้ที�จดัระเบียบความสัมพนัธ์ ให้ความชอบธรรมแก่แบบ

แผนของการจดัสรรแลกเปลี�ยนทรัพยากร 

   สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2548: 2) 

ไดส้ังเคราะห์ความรู้และความคิดเรื�องทุนทางสังคมจากแหล่งความรู้ทั�งในประเทศและต่างประเทศ 

ประกอบกบัการระดมขอ้คิดเห็นจากเวทีต่างๆ และประมวลสรุปความหมายและองค์ประกอบของ

ทุนทางสังคมให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทย โดยกล่าวว่า “ทุนทางสังคม” เกิดจากการ

รวมตวั ร่วมคิด ร่วมทาํ บนฐานของความไวเ้นื�อเชื�อใจ สายใยความผูกพนั และวฒันธรรมที�ดีงาม

ของคนในสังคมไทยผ่านระบบความสัมพนัธ์ในองค์ประกอบหลกั ไดแ้ก่ คน สถาบนั วฒันธรรม 

และองคค์วามรู้ ซึ� งจะทาํให้เกิดพลงัในชุมชนและสังคม  

   องคป์ระกอบหลกัทั�ง 4 ดา้นที�มีบทบาทยดึโยงให้เกิดทุนทางสังคม มีดงันี�  

   1. คน  มีบทบาทสําคญัในการพฒันา ซึ� งต้องได้รับการพฒันาในทุกมิติ   

ทั�งด้านสุขภาพเพื�อให้แข็งแรงดูแลตนเองได้ ด้านจิตใจเพื�อให้มีจิตใจดี มีนํ� าใจ เอื�ออาทร เคารพ

กฎเกณฑ์ของสังคม มีวินยั ซื�อสัตย ์เสียสละ มีจิตสํานึกสาธารณะ และรักชาติ และด้านสติปัญญา

เพื�อให้มีศกัยภาพและมีความสามารถในการเรียนรู้ดว้ยตนเองและเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งต่อเนื�อง จนมี

นิสัยใฝ่รู้ไปตลอดชีวิตและพร้อมปรับตวัให้รู้เท่าทนัการเปลี�ยนแปลงของโลก รวมทั�งมีความรู้และ

ทกัษะในการประกอบอาชีพที�สนบัสนุนการเพิ�มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ   

   2. สถาบนั มีบทบาทในการสนบัสนุนและผลกัดนัให้เกิดพลงัร่วมของคน

ในชุมชน สถาบนัหลกัในสังคม ไดแ้ก่ สถาบนัครอบครัว เป็นสถาบนัพื�นฐานในสังคมที�หล่อหลอม

คนตั�งแต่แรกเกิด บ่มเพาะ และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที�ดีงาม รวมทั�งจิตสํานึกรู้จกัผิด

ชอบชั�วดี รู้จกัทาํประโยชน์เพื�อส่วนรวม สถาบนัศาสนา เป็นที�ยึดเหนี�ยวจิตใจของคนในสังคม และ

กล่อมเกลาจิตใจให้ตั�งมั�นอยูใ่นความดี สถาบนัการเมืองการปกครอง ทาํหน้าที�กาํกบั ดูแลให้สังคม

อยู่ ในระ เบียบ  แบ บแผ นแล ะให้คนใ นสั ง คมปฏิ บัติตามก ฎ ระ เบี ยบที� ก ําหนดร่วมกัน  

สถาบนัการศึกษา เป็นแหล่งสร้างความรู้ทางวิชาการควบคู่กบัการพฒันาให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม

แก่คนในสังคมโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ภาคธุรกิจเอกชน ซึ� งมีความพร้อมทางการบริหารจดัการ 

บุคลากร ทรัพยากร และเครือข่าย หากใช้หลักบรรษัทภิบาลในการดําเนินธุรกิจที�มีกิจกรรม

สร้างสรรค์สังคมแล้ว จะเป็นทุนทางสังคมในการพฒันาประเทศได้อย่างมหาศาล และสถาบัน

สุดทา้ย คือ สื�อ เป็นสถาบนัที�สามารถชี� นาํและมีอิทธิพลสูงต่อพฤติกรรม และค่านิยมของคนใน

สังคมอยา่งกวา้งขวาง 
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   3. วฒันธรรม เป็นวิถีชีวิตที�สืบทอดกนัมายาวนานและเป็นที�ยอมรับกนัใน

สังคม มีความหลากหลายในแต่ละพื�นที� ทั�งที�เป็นนามธรรม ไดแ้ก่ ความเชื�อ ความศรัทธา จารีต

ประเพณีที� ดีงาม ค่านิยม ความเป็นไทย และที� เ ป็นรูปธรรม ได้แก่  แหล่งประวัติศาสตร์ 

โบราณสถาน ฯลฯ วฒันธรรมเป็นสิ� งยึดโยงคนในสังคมให้ตระหนักถึงรากเหง้าของตนเอง         

เกิดความหวงแหน ภูมิใจที�จะรักษา อนุรักษ์ ฟื� นฟู พฒันาและต่อยอดเพื�อประโยชน์ต่อตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน และประเทศ 

   4. องคค์วามรู้ ประกอบดว้ยภูมิปัญญาทอ้งถิ�นและความรู้ที�เกิดขึ�นใหม่โดย      

ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดาํเนินชีวิตที�สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ เป็นฐานคิด

และหลกัเกณฑก์ารกาํหนดคุณค่าและจริยธรรมที�มีการสั�งสมสืบทอดกนัมายาวนาน จากรุ่นสู่รุ่น  ทาํ

ให้เกิดความหลากหลายของความรู้ที�นาํมาใชป้ระโยชน์ได ้และสร้างสมดุลในการอยูร่่วมกนัของคน

และธรรมชาติอยา่งเกื�อกูลกนั ความรู้ที�เกิดใหม่ สามารถนาํมาใชใ้นทางปฏิบติัไดม้ีความหลากหลาย 

ปรับเปลี�ยนให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมเพื�อตอบสนองเป้าหมายหรือความ

ต้องการของชุมชนได้ เช่น ความตอ้งการของตลาด การนําเทคโนโลยีสมยัใหม่มาปรับใช้อย่าง

เหมาะสม เป็นตน้ 

   จากการประมวลแนวคิดดงักล่าว จะเห็นไดว้่าองค์ประกอบหลกัทั�ง 4 ดา้น 

ต่างก็มีความสําคญัต่อสังคมไทย  มีความเชื�อมโยงกนัและตอ้งใชอ้ยา่งบูรณาการกนั ทุนทางสังคม

เกิดจากการสั�งสม ปรับเปลี�ยน ต่อยอด พัฒนาและสร้างขึ� นใหม่อยู่ตลอดเวลา ขณะเดียวกัน             

ก็สามารถลดนอ้ยลง หรือหมดไปไดห้ากไม่มีการรวมตวั ร่วมคิด และร่วมทาํอยา่งต่อเนื�อง 

   ทุนสังคมเป็นระบบความสัมพนัธ์ทางสังคมที�ก่อตัวขึ� นในชุมชน หรือ

กฎเกณฑท์างสังคมที�ร้อยรัดผูค้นให้อยูร่่วมกนัอยา่งพี�นอ้ง  ครอบครัว และชุมชน เป็นความสัมพนัธ์

อนัดีต่อกนัในลกัษณะต่างตอบแทนกนั (Reciprocity) คือ มีนํ� าใจ เอื�ออาทร พึ�งพาอาศยักนั ไวว้างใจ

ซึ� งกนัและกนั การมีคุณธรรม จิตสาํนึกสาธารณะ ตลอดจนการมีจิตสาํนึกร่วมอนัประกอบดว้ยความ

รักความผกูพนัที�คนในชุมชนมีต่อกนั ความสามคัคีปรองดองและการแบ่งปันผลประโยชน์อยา่งเป็น

ธรรมและเท่าเทียม 

   ทุนวัฒนธรรม (Cultural Capital) ทุนวฒันธรรมเป็นองคป์ระกอบสําคญัที�

ทาํให้ชุมชนแต่ละชุมชนดาํรงอยู่มาได้ยาวนาน ความหมายและแนวคิดเกี�ยวกบัทุนวฒันธรรมมีผู ้

กล่าวไวใ้นหลายมุมมอง ดงันี�  

   บิล บูลิก (Bill Bulik) และคณะ (2003: 1) กล่าววา่ ชุมชนหรือเมืองที�ประสบ

ความสําเร็จในการพฒันาจํานวนมาก ล้วนเป็นชุมชนหรือเมืองที�สามารถแสดงออกให้เห็นถึง
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วฒันธรรมของชุมชน อนัเป็นอตัลกัษณ์ของตวัเองที�แตกต่างจากที�อื�นไดอ้ย่างเด่นชดัและเขม้แข็ง 

ชุมชนแต่ละแห่งจึงตอ้งหาอตัลกัษณ์ของตนเองและทาํให้เติบโตมีชีวิต  

   โกวิทย ์พวงงาม (2553: 395) จาํแนกทุนวฒันธรรมเป็น 2 รูปแบบ คือ 

วฒันธรรมที�เป็นนามธรรม เช่น ความรู้ ความคิด ความเชื�อ ระบบความสัมพนัธ์ คุณลกัษณะของ

ความเป็นมนุษยข์องคนในแต่ละชุมชน และวฒันธรรมที�เป็นรูปธรรม เช่น งานหตัถกรรม เครื�องมือ 

เครื�องใช ้ผลผลิตในรูปแบบต่างๆ  

   ดิเรก ปัทมสิริวฒัน์ (2547: 40) กล่าววา่ ทุนทางวฒันธรรมเกี�ยวขอ้งกบัคุณค่า

ความรู้ ภูมิปัญญา และงานสร้างสรรค ์อนัเกิดจากการคน้ควา้และคน้พบโดยผูท้รงความรู้ในทอ้งถิ�น 

รวมทั�งค่านิยมและความเชื�อที�ผกูพนัสังคม ทาํใหเ้กิดการจดัระเบียบของสังคมหรือสร้างกฎ กติกา ที�

เป็นคุณต่อสังคมโดยส่วนรวม รวมถึงกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้จากคนรุ่นหนึ�งไปยงัอีกรุ่นหนึ�ง   

   นภาภรณ์ หะวานนท์ และพิสมยั รัตนโรจน์สกุล (2548: 135) กล่าวว่า       

ทุนวฒันธรรม คือสิ�งที�สะทอ้นวิถีการดาํรงชีวิตและสิ�งต่าง ๆ ที�คนในชุมชนไดส้ร้างสรรคแ์ละสืบทอด

มา ดว้ยเห็นวา่เป็นสิ�งที�มีคุณค่าและมีประโยชน์ในการดาํรงชีวิตของคนในชุมชน อยา่งไรก็ตาม สิ�งที�

คนทั�วไปมองเห็นได้ง่ายก็คือ รูปธรรมของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรมที�แต่ละ

ชุมชนมีอยู ่เช่น การทาํนา การทาํไร่ การทอผา้ไหม การจกัสาน การทาํยาสมุนไพร การให้บริการ

การท่องเที�ยวของชุมชน เป็นตน้   

   อานนัท ์ กาญจนพนัธ์ (2544: 200-207)ให้ความเห็นวา่ สังคมตอ้งตระหนกั

วา่ทุกสังคมมีฐานหรือตน้ทุนทางวฒันธรรมอยู่ก่อนแล้ว ในรูปแบบที�หลากหลาย เช่น ศีลธรรม 

ศิลปะ และภูมิปัญญา เป็นตน้ การสูญเสียตน้ทุนทางวฒันธรรมเหล่านั�นไป  จะทาํให้สังคมนั�น

อ่อนแอทางดา้นศีลธรรมและดา้นอื�นๆ ตามมาดว้ย  การพฒันาชุมชนและสังคมบนมิติวฒันธรรมจึง

เป็นทางเลือกหนึ�งในการพฒันาในหลายประเทศในช่วงสองทศวรรษที�ผา่นมา โดยเฉพาะประเทศที�

มีแนวคิดในการพฒันาประเทศดว้ยเศรษฐกิจสร้างสรรค ์และเสนอกระบวนการในการพฒันาดว้ย

มิติทางวฒันธรรม  4 ประการ ดงันี�    

   1. การเสริมสร้างพื�นที�ทางวฒันธรรม (Cultural Space)  ให้ชุมชนสามารถ

พฒันาพื�นที�ทางวฒันธรรมของตนเองได้อย่างต่อเนื�อง ทั�งที�เป็นภูมิปัญญา ความรู้ อุดมการณ์ 

ศีลธรรม และคุณค่าทางทรัพยากรอื�นๆ โดยการสร้างสํานึกร่วมในการเป็นเจา้ของ และพร้อมที�จะ

เขา้ร่วมกิจกรรมเพื�อสร้างสรรคชุ์มชนของตนเอง   

   2. การเสริมสร้างประชาสังคม (Civil Society) โดยการดึงมวลชน หรือการ

ผลกัดันให้สมาชิกในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันา เพื�อให้ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ 

ตรวจสอบ และไดรั้บประโยชน์อยา่งเสมอภาคและเท่าเทียมกนั ซึ� งจะช่วยใหก้ารพฒันาในดา้นอื�น ๆ 
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ไม่วา่จะเป็นในดา้นเศรษฐกิจ และการเมืองกา้วหนา้ไปพร้อมๆ กนั เพราะทุกคนจะรู้สึกไดว้า่ไดรั้บ

ความเป็นธรรมเสมอกนั ชุมชนก็จะสามารถปกป้องสิทธิพื�นฐานของตนได ้ และโดยที�ไม่ถูกเอารัด

เอาเปรียบ 

   3. การเสริมสร้างความเขม้แข็งให้แก่องคก์รชุมชน เป็นความต่อเนื�องจาก

การเสริมสร้างประชาสังคม การที�ประชาสังคมจะเขม้แข็งไดน้ั�น เงื�อนไขที�สําคญัคือองคก์รชุมชน

ตอ้งมีความเขม้แข็งเพื�อจะไดท้าํหนา้ที�ในการตรวจสอบ และปกป้องสิทธิของชุมชนไดอ้ยา่งเต็มที� 

ความเขม้แข็งขององคก์รชุมชนจะมีส่วนช่วยเสริมใหชุ้มชนมีศกัยภาพมากขึ�น ในการปรับตวัต่อการ

เปลี�ยนแปลงและการแสวงหาทางเลือกในการพฒันา ตลอดจนเป็นกาํลังพื�นฐานในระบอบ

ประชาธิปไตยแบบประชาสังคมในระดบัรากหญา้ต่อไป 

   4. การเคารพสิทธิในความแตกต่างหลากหลายทางพหุสังคม (Plural 

Society) พหุสังคม หมายถึงสิ�งที�ผูค้นในสังคมมีแตกต่างกนั ไม่วา่จะเป็นความแตกต่างดา้นชาติพนัธุ์ 

วิถีชีวิต ภาษา ความเชื�อ ระบบการผลิต หรือฐานะทางเศรษฐกิจ เงื�อนไขที�สําคญัของการพฒันาใน

สังคมที�มีลกัษณะเป็นพหุสังคม คือการเคารพสิทธิของความคงอยู่และมีอยู่ในความเป็นมนุษยเ์ท่า

เทียมกนั (สิทธิมนุษยชน) ยิ�งสังคมมีความแตกต่างหลากหลายมากเท่าใด ยิ�งตอ้งเนน้ในระบบคุณค่า

ของความเป็นคนโดยการเคารพสิทธิของกนัและกนัใหม้ากขึ�น 

   การพฒันาชุมชนบนมิติทางวฒันธรรม ควรมีกรอบความคิด (Conceptual 

Framework) ในการพิจารณาจากมิติทางวฒันธรรม (เฉลียว บุรีภกัดี และคณะ, 2545: 62) ดงันี�    

   1. ชนบทเป็นรากฐานของการพฒันา เพราะประชาชนส่วนใหญ่ของ

ประเทศอาศยัอยู่ในชุมชนชนบท และปัญหาด้านการพฒันามักเกี�ยวข้องและมีผลกระทบต่อ

ประชาชนเหล่านั�น ในบางกรณีชุมชนสามารถเป็นแบบอยา่งในการพฒันาที�ดีให้แก่สังคมเมืองได ้

โดยเฉพาะอยา่งยิ�งในเรื�องคุณค่าของชีวิตและจิตใจที�ดีงาม 

   2. การดําเนินงานการพฒันานั�นต้องคาํนึงถึงการพฒันาในเชิงวตัถุ ที�

สอดคลอ้งควบคู่ไปกบัการพฒันาทางดา้นความรู้สึกนึกคิดของประชาชนใหเ้ป็นไปอยา่งเหมาะสม 

   3. ประชาชนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา เพราะประชาชนเป็นทรัพยากร

ที�มีคุณค่าและมีความสําคญัที�สุดในปัจจยัของการพฒันาทั�งหลาย ทั�งนี� เพราะประชาชนสามารถ

ดาํเนินการพฒันาและวางเป้าหมายเพื�อชุมชนของตนเองและประเทศชาติต่อไปในอนาคต 

   4. สาํหรับประเทศไทย การพฒันาเศรษฐกิจทางดา้นการเกษตรควรจะเป็น

พื�นฐานของการพฒันาชนบทดา้นอื�น ๆ การพฒันาจะมั�นคงและต่อเนื�องได ้จะตอ้งมีโครงสร้างและ

ระบบการเมืองที�ม ั�นคงและเป็นอิสระจากการครอบงาํของประเทศอื�น ๆ 
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   นอกจากนี�  ปรีชา เปี� ยมพงศ์สานต ์และกนกศกัดิ�  แกว้เทพ (2543: 162-163) 

ไดท้าํการสรุปและนาํเสนอแนวคิดหลกัของนกัคิดอาวุโสในสังคมไทยในกลุ่มนกัคิดสายชุมชน ที�มี

ต่อการพฒันาบนมิติชุมชน ซึ� งจะช่วยให้เขา้ใจกรอบของการพฒันาบนมิติวฒันธรรมไดช้ดัเจนขึ�น 

ดงันี�    

   1. ชุมชนคือแกนหลกัของสังคมไทย หรือกล่าวอีกนัยหนึ� ง  ชุมชนคือ

รากเหงา้ของสังคมไทย และชุมชนเป็นพลงัขบัเคลื�อนสังคมที�ดีที�สุด 

   2. กระแสโลกาภิวตัน ์เป็นสิ�งที�ลดทอนพลงัของชุมชน ก่อให้เกิดการพึ�งพา

ในหลาย ๆ ทาง โดยเฉพาะอยา่งยิ�งดา้นเศรษฐกิจ และเทคโนโลยจีากภายนอกประเทศ 

   3. ชุมชนไทยควรเน้นระบบเศรษฐกิจแบบพึ� งพาตนเองตามหลัก

เศรษฐศาสตร์พุทธ ทั�งในระดบัปัจเจกและระดบัชุมชน และอาจขยายไปสู่ระดบัอุตสาหกรรมชุมชน 

โดยใชห้ลกัการทางวฒันธรรมที�สําคญัของไทยคือความมีนํ� าใจและการช่วยเหลือเกื�อกูล เป็นเครื�อง

คํ�าจุนและสนบัสนุนการพึ�งตนเอง ประกอบกบัหลกัการของศาสนา คือความสมถะและการอยู่

ร่วมกบัธรรมชาติ เพื�อการรักษาสภาพทางนิเวศ และเป็นตวักาํกบัพฤติกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม 

อนัหมายถึง การกินพอดี อยูพ่อดี ไม่ทาํลายลา้งทรัพยากรธรรมชาติ 

   4. เน้นการฟื� นฟูว ัฒนธรรมประเพณีดั� ง เ ดิมของไทยมาปรับใช้ใน

กระบวนการ การพฒันาเพื�อให้ชุมชนไดม้ีพลงัที�เขม้แข็ง อนัเป็นปัจจยัหลกัที�จะทาํให้เศรษฐกิจแบบ

พึ�งตนเองดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งย ั�งยืน 

   5. ค้นหาและพัฒนาภูมิปัญญาชาวบ้านเพื�อนํามาใช้ในชีวิตทางด้าน

เศรษฐกิจ วฒันธรรมที�เปลี�ยนแปลงไป รวมทั�งสนบัสนุนส่งเสริมให้มีการศึกษาเรียนรู้ร่วมกนัใน

ระดบัชุมชน ซึ� งจะเป็นการดึงให้การศึกษาไดก้ลบัเขา้มาสู่ชุมชนอยา่งแทจ้ริงอีกครั� ง แทนที�จะเป็น

การศึกษาเพื�อพรากคนออกจากชุมชนของตนเองดงัเช่นที�เป็นอยูใ่นปัจจุบนั 

   6. เนน้การร่วมมือกบัสถาบนัทางศาสนา  ให้เขา้มามีบทบาทในการพฒันา

โดยเฉพาะดา้นการศึกษาและภูมิปัญญาชาวบา้น เพื�อการดาํรงอยูข่องชุมชน  

   7. ในดา้นการเมือง เนน้อาํนาจการตดัสินใจของชุมชนเป็นประการสําคญั  

โดยเฉพาะอย่างยิ�งในเรื� องที� เกี�ยวกับการใช้ทรัพยากรตามหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 

การเมืองระดับชาตินั�นสามารถเป็นประโยชน์ต่อชุมชนได้ก็ต่อเมื�อชนชั�นกลางในเมืองจะต้อง

ร่วมกบัชาวบา้น 

   นอกจากนี�  ศุภวุฒิ สายเชื�อ และคณะ (2552: 77) แนะนาํวา่ในการนาํคุณค่า

ของวฒันธรรมมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์ จาํเป็นตอ้งคาํนึงถึงองคป์ระกอบ 3 ประการ 

คือ ความเขา้ใจในคุณค่าของวฒันธรรมอยา่งลึกซึ� ง ความสามารถในการรับรู้ความตอ้งการเบื�องลึก
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ของผูบ้ริโภค และความสามารถในการเชื�อมคุณค่าของความดั�งเดิม ความเป็นตวัตน เขา้กบัความ

ทนัสมยัอยา่งกลมกลืน 

   ในระดบันานาชาติ ยูเนสโก (UNESCO) ประกาศให้ปี พ.ศ.2531-2540 เป็น

ทศวรรษโลกเพื�อการพฒันาเชิงวฒันธรรม (World Decade for Cultural Development) โดยให้

ประเทศสมาชิกเนน้ความสําคญัของมิติทางวฒันธรรมในการพฒันา เนื�องจากการพฒันาที�ผา่นมามุ่ง

ไปที�ความเจริญทางวตัถุ ทาํใหเ้กิดการขยายตวัดา้นปริมาณ ใชต้วัเลขเป็นเครื�องวดัเศรษฐกิจและเน้น

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหลกั ขาดองค์ประกอบสําคญัในกระบวนการพฒันาคือวฒันธรรม 

จึงให้ถือเอาวฒันธรรมเป็นแกนกลางของการพฒันา ถือคุณค่าของมนุษยแ์ละวฒันธรรมเป็นหัวขอ้

สําคญัของการพฒันารวมอยู่ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั�งการแกปั้ญหาสิ�งแวดลอ้ม 

เพื�อเป้าหมายในการพฒันาอยา่งย ั�งยนื (พระธรรมปิฎก, 2549: 57-58) 

   จะเห็นไดว้า่ แนวคิดการพฒันาชุมชนบนมิติของวฒันธรรมมีระบบคิดที�เป็น

องค์รวม มีการมองอยา่งเชื�อมโยงเขา้กบับริบทและเงื�อนไขต่าง ๆ ของชุมชน โดยไม่แยกส่วนออก

จากกนั มองวฒันธรรมเป็นพลงัในการสร้างสรรค ์ เป็นสิ�งที�สะทอ้นวิถีการดาํรงชีวิตและสิ�งต่าง ๆ ที�

คนในชุมชนได้สร้างสรรค์และสืบทอดมา ซึ� งมีคุณค่าต่อชุมชน จึงให้ความสําคญัต่อระบบคุณค่า

และระบบภูมิปัญญาทั�งที�เป็นนามธรรม เช่น ความรู้ ความคิด ความเชื�อ  และที�เป็นรูปธรรม เช่น 

งานหตัถกรรม เครื�องมือ เครื�องใช ้ ซึ� งครอบคลุมความคิดหรือวิธีคิดของชุมชน และใชก้ระบวนการ

ทางวฒันธรรม ที�หมายถึง การเคลื�อนไหว รับรู้ เรียนรู้ สร้างสรรค ์ ผลิตสิ�งใหม่ และปรับตวัของ

ชุมชน ในการพฒันาชุมชน โดยคาํนึงถึงวฒันธรรมในแต่ละชุมชน ภายใตร้ะบบและสิ�งแวดล้อม

ทางสังคมที�มีความแตกต่างและหลากหลาย   

   ทุนทรัพยากร (Resource Capital) ทุนทรัพยากร อาจกล่าวไดว้า่ มี 2 ประเภท  

ประเภทแรก  คือทุนธรรมชาติ ได้แก่ ดิน นํ� าป่า ซึ� งแต่ละสังคมมีทุนธรรมชาติที�แตกต่างกัน         

ทุนธรรมชาติเป็นตวักาํหนดศกัยภาพในการดาํเนินอาชีพของชุมชน เป็นปัจจยัรองรับการผลิตของ

สิ�งมีชีวิตทั�งหลาย ทั�งพืชและสัตว ์ทุนธรรมชาติหากไดรั้บการดูแลเป็นอยา่งดี จะคงอยูแ่ละนาํมาใช้

ได้อย่างย ั�งยืน เช่น ดินและนํ� าจะคงอยู่อย่างไม่เสื�อมโทรมตราบเท่าที�ยงัรักษาป่าไวไ้ด้ ไมต้อ้งใช้

เงินตราซื�อ ทุนทรัพยากรอีกประเภทหนึ�ง คือทุนกายภาพของชุมชน หรือทุนที�มนุษยส์ร้างขึ�น เช่น  

ระบบโครงสร้างพื�นฐาน ไดแ้ก่ นํ� า ไฟ ถนน ศาลาประชาคม ห้องสมุด กลไกการตลาด  เป็นตน้ ทั�ง

ที�เป็นสิ�งจาํเป็นของชีวิตและเป็นสิ�งอาํนวยความสะดวก ชุมชนจาํเป็นตอ้งมีการจดัการทรัพยากร

ของชุมชน ใหเ้กิดความเสมอภาคและเท่าเทียมในการเขา้ถึงทรัพยากรต่างๆ จึงจะทาํให้ไม่เกิดปัญหา

ความขดัแยง้ต่างๆ ตามมา ปัญหาจากการทาํลายทรัพยากรมกัก่อให้เกิดการผนึกกาํลงัของชุมชนใน
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รูปเครือข่ายภาคประชาชนเพื�อรักษาทรัพยากรไวใ้นหลายลกัษณะ เช่น กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากร

ชายฝั�ง เครือข่ายป่าชุมชน เครือข่ายฮกัเมืองน่าน เป็นตน้ 
 

 3.2  ชุมชนสร้างสรรค์  

  แนวคิดชุมชนสร้างสรรค์ เกิดขึ�นหลังจากหลายประเทศที�เป็นผูน้าํทางเศรษฐกิจ

โลกประสบปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจจากการพฒันาประเทศโดยเน้นเศรษฐกิจฐานความรู้          

หนัมาใช ้แนวทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ดงัที� ริชาร์ด ฟลอริดา(Richard Florida, 2004a: xix) 

ศาสตราจารยแ์ห่งมหาวิทยาลยัจอร์จ เมสัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เสนอวา่ นวตักรรม (Innovation)  

อนัเกิดจากความคิดสร้างสรรค์นั�นจะกลายเป็นปัจจยัสําคญัในการนาํความเจริญมาสู่ประเทศ และ

ความสําคญันั�นเกิดจากคนมากที�สุด และเป็นผูใ้ห้นิยามคาํวา่ ชนชั�นสร้างสรรค ์(Creative Class) วา่

เป็นบุคคลในอาชีพที�ต้องใช้ความคิดในการสร้างสรรค์ เพื�อออกแบบสินค้าและบริการ ซึ� งได้แก่ 

นักวิทยาศาสตร์ วิศวกร สถาปนิก นักกฎหมาย โปรแกรมเมอร์ ศิลปิน และนักออกแบบ เป็นต้น     

และกล่าววา่กลุ่มชนชั�นสร้างสรรคเ์หล่านี� เองเป็นปัจจยัสําคญัต่อการพฒันาศกัยภาพทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ 

  อยา่งไรก็ตาม เมื�อหลายประเทศใชแ้นวทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคม์าไดป้ระมาณ

หนึ� งทศวรรษ เริ�มเกิดคาํถามตามมาเกี�ยวกบัความเท่าเทียมของโอกาสในการเขา้ถึง “ขอ้มูล” หรือ 

“องค์ความรู้” ที�มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ นอกจากนี�  ยงัมีประเด็นการตีความที�ว่า ความสร้างสรรค์

เริ�มตน้จากภูมิปัญญาในระดบัปัจเจกชน ซึ� งทาํให้ละเลยประเด็นดา้นความสัมพนัธ์ไป อีกทั�งการ

ปรับหรือเปลี�ยนวิถีชีวิตของชุมชนอย่างไม่รอบคอบในบางครั� งได้สร้างปัญหาตามมา เช่น การ

เวนคืนที�ดินเพื�อจดัทาํผงัเมืองใหม่ ทาํให้มีคนบางกลุ่มบางชุมชนเดือดร้อน เป็นตน้ จึงเริ�มมีแนวคิด

ของการพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในระดบัชุมชน (Neighborhood-based creative economy) อนั

เป็นหนทางการพฒันาที�อาจนาํไปสู่การเกิดขึ�นของชุมชนสร้างสรรค์ในศตวรรษที� 21 โดยการ

เชื�อมโยงแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ การสร้างเครือข่ายสังคม และกลุ่มทางวฒันธรรม เข้า

ดว้ยกนั เพื�อเพิ�มศกัยภาพในการสร้างสรรคชุ์มชนเล็กๆ ให้มีคุณภาพ และดาํรงอยูอ่ยา่งย ั�งยืน    

  จากแนวคิดของริชาร์ด ฟลอริดาและแนวคิดของคนอื�นๆ ที�ตามมาในทํานอง

เดียวกนั เช่น แนวคิดชุมชนสร้างสรรค์ของจอห์น เอ็ม เอเจอร์ (John M. Eger, 2003 : 4) ทาํให้

ประเด็นการพฒันาคุณภาพชีวิตและความสร้างสรรค์ในระดบัชุมชน กลายเป็นเรื�องสําคญัในระบบ

เศรษฐกิจฐานความรู้ของโลก ความตระหนักในการสร้างเอกลกัษณ์ของชุมชน และการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรของชุมชนกลายเป็นเรื�องสําคญัมากขึ�นกว่าเดิม และเกิดความเห็นร่วมกนั

วา่ชุมชนจาํเป็นตอ้งเตรียมพร้อมรับความเปลี�ยนแปลง โดยเรียนรู้วิธีการใหม่ๆที�จะหลอมรวมความ

หลากหลาย  ความสร้างสรรค ์และความสามารถของพลเมืองทั�งหมดในชุมชน     
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  ความหมายของชุมชนสร้างสรรค์  องค์กรภาครัฐ เอกชน และนกัคิดจากประเทศ

ต่างๆ  ให้ความหมายของชุมชนสร้างสรรค ์ตลอดจนมีมุมมองต่อชุมชนสร้างสรรค ์ ดงันี�    

  จอห์น เอ็ม เอเจอร์ (John M. Eger, 2003 : 4) แห่งมหาวิทยาลยัซานดิเอโก ประเทศ

สหรัฐอเมริกา กล่าววา่ ชุมชนสร้างสรรค ์(Creative Community) ไดแ้ก่ชุมชนที�เห็นความสําคญัของ

การเชื�อมโยงศิลปะ  วฒันธรรม  และเศรษฐกิจเขา้ดว้ยกนั และมีการนาํมาใชอ้ยา่งชาญฉลาดในการ

พฒันาทุนมนุษยแ์ละทรัพยากรด้านอื�นๆ เพื�อเตรียมประชาชนของตนให้พร้อมรับความท้าทายที�

เกิดขึ�นในสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ ยคุหลงัอุตสาหกรรม   

  สมาร์ทคอมมูนิตี�  (Smart Communities)  ซึ� งเป็นโครงการที�จดัตั�งขึ�นเพื�อส่งเสริม

และพัฒนาความเป็นชุมชนสร้างสรรค์ของพื�นที�ต่างๆ ในสหรัฐอเมริกา ให้ความหมายชุมชน

สร้างสรรคว์า่เป็นพื�นที�ที�มีการเคลื�อนไหว เสริมสร้างความเป็นมนุษย ์ เสริมสร้างความเจริญงอกงาม

ของบุคคล สร้างงานและรายได ้เชื�อมโยงวฒันธรรมและเทคโนโลยีเขา้ด้วยกนั ตลอดจนยอมรับ

ความหลากหลายของรูปแบบชีวิตและวฒันธรรม และหาวิธีการปลดปล่อยความสร้างสรรคม์ีอยูใ่น

ตวัคนทุกคนและในทุกสถานที� (Smart Communities, 2010: 1) 

  ประเทศสิงคโปร์ ซึ� งเริ�มดาํเนินโครงการชุมชนสร้างสรรคต์ั�งแต่ปี 2005 มีวิสัยทศัน์

ของโครงการวา่ “ชุมชนสร้างสรรคจ์ะเป็นชุมชนที�สร้างสรรคแ์ละเชื�อมโยงศิลปะ วฒันธรรม ธุรกิจ 

และเทคโนโลยี  ผสานเขา้ดว้ยกนัเพื�อเป็นการเสริมพลงัและความสามารถของปัจเจกชน” (Ministry 

of Information, Communications and the Arts, 2011: ออนไลน)์   

  เมืองโออิตะในประเทศญี�ปุ่ น ซึ� งเป็นเมืองที�ดําเนินโครงการหนึ� งหมู่บ้านหนึ� ง

ผลิตภณัฑ์ (OVOP) จนประสบความสําเร็จและเป็นตวัอย่างให้แก่หลายประเทศทั�วโลก จดัเป็น

ตวัอยา่งของแนวคิดชุมชนสร้างสรรคไ์ดน้ั�น ผูบ้ริหารของเมืองมีความเชื�อวา่ “ชุมชนที�ดี คือ ชุมชนที�

มีความยดืหยุน่สูง สามารถปรับเปลี�ยนตนเองเพื�อตอบสนองต่อวิกฤตหรืออุปสรรคต่างๆ ดว้ยวิธีการ

ที�สร้างสรรคไ์ด”้ (นฤต เทอดสถีรศกัดิ� , 2550 : 97)  

  สําหรับประเทศไทย สุวิทย ์เมษินทรีย ์กล่าวว่า “สุดยอดของหมู่บา้น คือการที�คน

ในหมู่บา้นมีทกัษะ มีความรู้  ความสามารถ (productive people) ผสมผสานกบัสถานที�ซึ� งน่าอยู ่   

น่าเที�ยว (attractive place) และสามารถนาํเอาภูมิปัญญาทอ้งถิ�นมารังสรรค์เป็นผลิตภณัฑ์หรือบริการ

ที�โดดเด่นและแข่งขนัในตลาดได้ (competitive product)”  โดยมีแนวคิดวา่ หมู่บา้น เป็นส่วนผสม  

ที�ลงตวัของ 3P คือ คน (people) ถิ�นลาํเนา (place) และผลิตภณัฑ์ (product) ในนํ� าหนกัที�มากน้อย

แตกต่างกนัในแต่ละชุมชน (นฤต เทอดสถีรศกัดิ� , 2550 : 22) 

  จากการให้ความหมายและมุมมองต่อชุมชนสร้างสรรค์ทั�งของต่างประเทศและ

ประเทศไทยดังกล่าวมาแล้ว พอสรุปได้ว่า ชุมชนสร้างสรรค์ คือ ชุมชนที�พร้อมสําหรับการ
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เปลี�ยนแปลงต่าง ๆ ที�เกิดขึ�น คนในชุมชนชอบเรียนรู้และคิดสิ�งใหม่ ๆ สามารถหาวิธีการใหม่ ๆ ใน

การแก้ปัญหาหรือดําเนินชีวิต สมาชิกอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแม้จะมีรูปแบบชีวิตและ

วฒันธรรมหลากหลาย มีการเชื�อมโยงศิลปะ วฒันธรรม เทคโนโลยีและอาชีพ มีเอกลกัษณ์ของ

ชุมชน และรู้จกันาํสิ�งที�มีในชุมชนมาสร้างสรรคเ์พื�อพฒันาชุมชน     
 

 3.3 การพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์ 

  การสร้างบรรยากาศสร้างสรรค์ (creative climate) ในการส่งเสริมความเป็นชุมชน

สร้างสรรค์ มีปัจจยัต่างๆ ที�เป็นสิ�งกระตุน้หรือลดทอนความคิดสร้างสรรค์ของคนในชุมชน เช่น 

การมีกระบวนการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ของคนในชุมชน หรือการมีพื�นที�สําหรับกิจกรรม

สร้างสรรคต่์างๆ ในชุมชน เป็นตน้ สิ�งเหล่านี�จะช่วยให้ชุมชนมีบรรยากาศสร้างสรรค ์  ดงัที�เลอรอย 

ฮาร์วีย ์และจอห์น วิคทอรี (LeRoy Harvey and John Victory, 2004: 4-9) กล่าววา่ สิ�งสําคญัต่อการ

เกิดความคิดสร้างสรรค์คือบรรยากาศสร้างสรรค์ ชุมชนสามารถกระตุ้นให้เกิดความสร้างสรรค ์   

ในชุมชนได้ โดยเสริมสร้างบรรยากาศของความหลากหลายทางความคิด ประสบการณ์ 

ความสามารถ และรูปแบบของความสร้างสรรค์ และเสนอยุทธวิธีที�จะช่วยให้ชุมชนมีบรรยากาศ

สร้างสรรค ์6 ประการ  ดงันี�   

  1. ชุมชนตอ้งมีความเขา้ใจในบริบทของตนเอง พร้อมทั�งมีการเปิดรับและเชื�อ

เชิญให้ผู ้ที� เกี�ยวข้องมีส่วนร่วมในการแสวงหาวิธีการใหม่ ๆ ที� เป็นไปได้ โดยปราศจากคํา

วิพากษว์ิจารณ์และการตาํหนิ ซึ� งจะเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการพฒันาและไม่ทาํให้เกิดความ

ขดัแยง้ในชุมชน วิธีการทาํความเขา้ใจในบริบทของตนเอง การเปิดรับและเชื�อเชิญ มีดงันี�  

   1.1 จินตนาการถึงบริบทใหม่ในอนาคต โดยสร้างชุดความคิดใหม่ที�เป็นไปได้

ทั�งหมดซึ� งไม่เคยเกิดขึ�นมาก่อน การคิดในกรอบเดิมหรือในบริบทเดิมไม่สามารถสร้างแรงกระตุน้

ใหม่ที�จะเปลี�ยนแปลงชุมชนได ้

   1.2 คิดหาความเป็นไปได้ทั� งหมดด้วยคําถามปลายเปิด เช่น อะไรเป็น

เป้าหมายที�เป็นไปไดข้องเรา อะไรที�อาจเป็นทางเลือกของเรา เราควรดาํเนินการต่อไปอยา่งไร 

   1.3 ให้ความสําคญัต่อพลงัของอนาคตที�สร้างสรรค์ ไม่เริ�มตน้จากปัญหาเดิม 

หลีกเลี�ยงการตาํหนิ และเริ�มตน้จากมุมมองที�ดี เช่น ชุมชนในอุดมคติของเราควรมองดูเป็นเช่นไร

และให้ความรู้สึกเช่นไร ในอนาคต เราจะให้คาํจาํกดัความชุมชนของเราอยา่งไร เป็นตน้ 

   ในการพฒันาชุมชนสู่ความเป็นชุมชนสร้างสรรค ์จึงตอ้งคิดถึงการปรับเปลี�ยน

บริบท และเปิดรับต่อวิธีการหรือยุทธศาสตร์การดาํเนินงานต่างๆที�มีผูเ้สนอ โดยมุ่งสู่เป้าหมายให้

ชุมชนอยูดี่กินดีอยา่งย ั�งยืน 
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  2. สร้างวฒันธรรมองค์การแห่งการเรียนรู้ขึ�นในชุมชน วฒันธรรมองค์การแห่ง

การเรียนรู้ของชุมชนจะถกัทอความคิดสร้างสรรค์ของคนในชุมชน ชุมชนที�มีวฒันธรรมองค์การ

แห่งการเรียนรู้จะไม่มองว่าการเปลี�ยนแปลงเป็นปัญหา แต่จะให้ความสําคญักบัการเรียนรู้อย่าง

ต่อเนื�องเพื�อกระตุน้ความงอกงามตามธรรมชาติของชุมชนและสมาชิก และตระหนกัว่าความไร้

ระเบียบเป็นกระบวนการทางธรรมชาติที�ก่อเกิดขึ�นจากความซับซ้อน ชุมชนเป็นระบบที�มีชีวิตจาก

การรวมตวักนัของสมาชิกและกลุ่ม มีการเรียนรู้ มีการเกิดขึ�น การเติบโตและการเพิ�มพลงัของชุมชน 

วิธีการเสริมสร้างวฒันธรรมองคก์ารแห่งการเรียนรู้ มีดงันี�  

   2.2 ตระหนกัวา่ความไร้ระเบียบเป็นส่วนสําคญัของความคิดสร้างสรรค์ และ

ความสร้างสรรคเ์ป็นสิ�งยุง่เหยงิ ซบัซ้อน สับสน ไม่เป็นเส้นตรง และไม่สามารถทาํนายได ้

   2.3 ตระหนักว่า คมของความไร้ระเบียบคือคมของการเรียนรู้และการ

เจริญเติบโต  ชุมชนตอ้งเปิดกวา้งต่อการเรียนรู้และการปรับปรุงอยา่งต่อเนื�อง 

   2.4 แสวงหาความเจริญเติบโตในทางบวก และกระตือรือร้นในการเปิดรับ

และการแสดงความคิดเห็นที�เป็นบวก 

   2.5 หาแนวทางใหม่ๆ เพื�อตอบสนองการเปลี�ยนแปลงที�มีแนวโน้มยุ่งเหยิง

และซบัซอ้นขึ�นทั�งดา้นประเด็นและรูปแบบ โดยการพดูคุยกนัอยา่งเปิดเผยเพื�อหาแนวทางปฏิบติัให้

ไดอ้ยา่ละเลิกการพูดคุยเพียงเพื�อรักษากฎระเบียบเดิมๆ ไว ้

   2.6 ใช้กระบวนการคิดที�เป็นการแลกเปลี�ยน เช่นการระดมสมองและการ

พูดคุย  

   ในการนาํมาใช้กบัการพฒันาชุมชนให้เป็นชุมชนสร้างสรรค ์ จึงตอ้งปลูกฝัง

วฒันธรรมองคก์ารแห่งการเรียนรู้แก่ชุมชน ใหส้มาชิกในชุมชนเรียนรู้และเขา้ใจเรื�องราวของชุมชน  

ทั�งในเรื�องเศรษฐกิจ สิ�งแวดลอ้ม การเมือง จิตใจ และผลกระทบอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัทางเลือกในการ

ปฏิบติัของชุมชน ไม่ปล่อยให้ความกลวัหรือผลที�เกิดจากความไร้ระเบียบมาเป็นอุปสรรคต่อความ

สร้างสรรคข์องสมาชิกในชุมชน  

  3. ใช้สารสนเทศเป็นแรงกระตุน้ที�ให้ข้อมูลแก่ชุมชนและทาํให้ชุมชนเกิดการ

เรียนรู้ เพื�อสร้างและเติมพลงัการมีส่วนร่วมอยา่งเขม้แข็งของคนในชุมชน ให้เป็นปรากฏการณ์ใหม่

ที�เชื�อมโยงคนในชุมชนใหม้ีการสื�อสารซึ� งกนัและกนั มีการเลื�อนไหลของขอ้มูล เป็นการปลดปล่อย

พลงัของชุมชนดว้ยการคาดการณ์ล่วงหนา้และการแบ่งปัน  การพดูคุยบนฐานของขอ้มูลที�แทจ้ริงจะ

ทาํให้เกิดความไวว้างใจและเสรีภาพในการมีส่วนร่วม ไม่เกิดความขดัแยง้ และทนัต่อเหตุการณ์ 

โดยมีวิธีการปฏิบติัดงันี�  

   3.1 แบ่งปันขอ้มูลกบัทุกคนในทุกโอกาส 
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   3.2 ใช้เครื�องมือสื�อสารอย่างหลากหลาย ทั�งด้านอีเล็กโทรนิกส์ เช่น อีเมล ์

เว็บไซต์ เป็นต้น และด้านการพูด การเขียน โดยการผสมผสานความคิด (idea) และข้อมูล 

(information) เขา้ดว้ยกนั 

   3.3 อดทน  และใชว้จิารณญานในการแสดงความคิดเห็นและรับฟัง 

   3.4 ใชก้ารขอร้องแทนการเรียกร้อง 

   3.5 ตระหนักถึงคุณค่าของความสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ และคุณค่าของ

สติปัญญามนุษย ์

  4. ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนเกี�ยวขอ้งและรวมกนัไดใ้นการสร้างวิสัยทศัน์ และ

สร้างอนาคตร่วมกนั ส่งเสริมให้ชุมชนสร้างชุดความคิดที�เปิดกวา้งและยอมรับความคิดที�เลื�อนไหล

อยา่งเป็นธรรมชาติ  ดว้ยวิธีการดงันี�  

   4.1 เชื�อเชิญตวัแทนของทุกภาคส่วนเขา้ร่วมในกระบวนการพฒันา 

   4.2 ให้ทุกคนให้ความสําคญัต่ออนาคตและสร้างวิสัยทศัน์อุดมคติเพื�อปฏิบติั

ตาม 

   4.3 ใหส้มาชิกทั�งหมดของชุมชนมีส่วนร่วมในการสร้างวสิัยทศัน์ 

   4.4 เลือกทาํในสิ�งที�สมาชิกของชุมชนสามารถเขา้ร่วมไดจ้นสาํเร็จ 

   4.5 เชื�อเชิญกลุ่มให้เขา้มามีส่วนร่วม และทาํในสิ�งที�พวกเขาเลือก 

   4.6 ถอดบทเรียนเพื�อเป็นการประเมินการเรียนรู้และผลลัพธ์  ชื�นชมและ

เรียนรู้เมื�อประสบความสาํเร็จ ไม่ตาํหนิติเตียนเมื�อลม้เหลวใหถื้อเป็นการเรียนรู้  

   4.7 สอบถามผูม้ีส่วนร่วมวา่ไดเ้รียนรู้อะไรบา้งจากประสบการณ์ และพวกเขา

มีการเปลี�ยนแปลงอยา่งไร 

   4.8 สนับสนุนให้มีการทบทวนกระบวนการทาํงาน ขจดัความขัดแยง้ และ

ความผดิพลาด ฯลฯ 

   4.9 เชื�อเชิญกลุ่มเพื�อตรวจสอบและพฒันาชุมชนอยา่งต่อเนื�อง ให้ความสําคญั

ต่อการคาดการณ์สิ�งที�เป็นไปไดใ้นอนาคต  ซึ� งจาํเป็นในการปรับวิสัยทศัน์และสร้างจุดสนใจใหม่ๆ  

   4.10 ส่งเสริมสัมพนัธภาพและความไวว้างใจอยา่งต่อเนื�อง  สร้างบรรยากาศ

การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ที�เป็นมิตร เช่น สถานที�ประชุมเขา้ถึงง่าย สะดวกสบาย เป็นตน้ 

   ดงันั�น ในการพฒันาชุมชนให้สร้างสรรค์ จึงตอ้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ตวัแทนชุมชนเพื�อให้สมาชิกทุกคนสามารถตดัสินใจอย่างมีความหมายในเรื�องที�มีผลต่อชีวิตของ

พวกเขา 
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  5. สร้างวิสัยทัศน์ร่วม เพื�อเสริมสร้างอตัลักษณ์และความไวว้างใจ การสร้าง

วิสัยทศันร่์วมเป็นพลงัที�ทาํใหชุ้มชนประสบความสาํเร็จ ในกระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ร่วม สมาชิก

และชุมชนตอ้งเสริมสร้างความไวว้างใจและความรับผิดชอบของตน วิสัยทศัน์จะเป็นสิ�งดึงดูดและ

ผูกพันสมาชิกที�มีอัตลักษณ์ร่วมกันในชุมชน และเป็นการเพิ�มพลังให้พวกเขาได้ลงมือปฏิบัติ     

วิธีการสร้างวิสัยทศัน์ร่วม มีดงันี�  

   5.1 ตระหนกัวา่ทุกสิ�งมีความสัมพนัธ์กนั ไม่มีสิ�งใดอยูไ่ดโ้ดยไม่เกี�ยวขอ้งกบั

สิ�งอื�น ควรใหค้วามสาํคญัต่อการสร้างสัมพนัธภาพและความไวว้างใจกบัทุกภาคส่วนของชุมชน 

   5.2 รวบรวมความเห็นที�หลากหลายให้เป็นวิถีทางเดียวกนั แบบองค์รวม และ

มีวิสัยทศัน์ร่วม  หาฐานร่วมและจุดเริ�มตน้ใหมใ่ห้ได ้

   5.3 ขจดัอุปสรรคในการแบ่งปันของประชาชนและร่วมกนัสร้างอัตลักษณ์

และความไวว้างใจ  สร้างระบบที�ส่งเสริมอตัลกัษณ์การแบ่งปันของชุมชน ไม่ใหเ้กิดความแตกต่าง 

   5.5 ฉลองความสาํเร็จในแง่ของอตัลกัษณ์ การแบ่งปัน การมีสัมพนัธภาพ และ

ความคิดใหม่ๆ 

   5.6 สํารวจและเพิ�มพูนระดบัความไวว้างใจและการมีสัมพนัธภาพของคนใน

ชุมชนอยูเ่สมอ 

   ในกระบวนการพัฒนาชุมชนให้สร้างสรรค์ จึงต้องมุ่งส่งเสริมการสร้าง

วิสัยทศัน์ร่วม เพื�อปลูกอัตลกัษณ์ร่วมและความไวเ้นื�อเชื�อใจ โดยการรวบรวมความสนใจและ

วฒันธรรมที�หลากหลายของชุมชนและกาํจดัความพยายามที�เป็นปฏิปักษต่์อชุมชนหรือสมาชิกใน

ชุมชน 

  6. ปลดปล่อยความสร้างสรรค์ในตวัออกมา  สมาชิกในชุมชนทุกคนเป็นผูส้ร้าง

บรรยากาศแห่งความสร้างสรรคไ์ด ้  การบ่มเพาะความสร้างสรรคข์องชุมชน ปฏิบติัไดด้งันี�  

   6.1 รักษาสิ�งที�ดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้ สิ�งใหม่ และไม่สามารถคาดเดาหรือ

ทาํนายได ้

   6.2 อย่าใช้คาํพูดที�อาจทาํลายความสร้างสรรค์ เช่น “ใช่  แต่...” “ไม่สําเร็จ

หรอก” “จริงรึ” หรือ “เราพยายามแลว้” 

   6.3 หลีกเลี�ยงการตดัสินพฤติกรรมที�เห็นเพียงผิวเผิน ซึ� งจะบั�นทอนความคิด

สร้างสรรค ์ควรสนบัสนุนแมจ้ะเป็นความคิดพิลึกหรือความคิดของคนหัวรุนแรง เนื�องจากความคิด

เหล่านั�นอาจนาํมาประกอบเป็นภาพใหญ่ได ้
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   6.4 ตั�งใจรับความผิดพลาดจากความยุ่งเหยิงไร้ระเบียบ อนัจะทาํให้เกิดการ

เรียนรู้  ส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนไดท้ดลองวิธีการใหม่ๆ และยอมรับผลที�เกิดขึ�นแมจ้ะลม้เหลว 

ความคิดสร้างสรรคท์ี�ประสบผลสาํเร็จจาํนวนมากเคยลม้เหลวมาแลว้หลายครั� ง 

   6.5 เขา้ใจในการแสดงออกอยา่งสร้างสรรครู์ปแบบต่างๆ  

   ในกระบวนการพฒันาชุมชนสร้างสรรค ์ จึงควรส่งเสริมความสามารถในการ

เป็นผูน้าํของสมาชิกในชุมชน ผูน้าํชุมชน และกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน ดว้ยการยอมรับความคิดต่าง ๆ 

ที�เขานาํเสนอออกมา และนาํมาคิดร่วมกนั ทดลองใชร่้วมกนั 

   จากยทุธศาสตร์ในการสร้างบรรยากาศสร้างสรรค ์ทั�ง 6 ประการดงักล่าว  หาก

ชุมชนเห็นความสําคญัและนาํมาปรับใช้ในการดาํเนินงานพฒันาชุมชน จะทาํให้เกิดการบ่มเพาะ

ความสร้างสรรคแ์ก่สมาชิกในชุมชนและกระตุน้ให้สมาชิกเกิดวิธีคิด และวิธีปฏิบติัใหม่ๆ ไม่ติดอยู่

กบัขอ้จาํกดัเดิมๆ สามารถคิดหาวิธีการแกปั้ญหาและพฒันาชุมชนในรูปแบบใหม่ๆ ทาํให้ชุมชน 

สามารถปรับตวัต่อสถานการณ์จริงที�เปลี�ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา และสามารถสร้างสรรครู์ปแบบการ

ดาํรงอยูข่องชุมชนที�ตอบรับการเผชิญหนา้กบัสถานการณ์ในอนาคตที�ยากต่อการคาดเดาไดใ้นที�สุด 

  หลักการปฏิบัติสู่การเป็นชุมชนสร้างสรรค์ ในปี ค.ศ. 2003 ที�เมืองเมมฟิส รัฐเทน

เนสซี�  ประเทศสหรัฐอเมริกา มีการจดัประชุมตวัแทนจากเมืองต่างๆ 48 เมือง ในสหรัฐอเมริกา 

แคนาดา และเปอโตริโก จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมกว่าร้อยคนที�เรียกวา่ “The Creative 100” โดย

ทั�งหมดเป็นผูท้ี�ทาํงานและอาศยัอยูใ่นเมืองเหล่านั�นและมีส่วนในการทาํให้เมืองเติบโต มั�งคั�ง และมี

ความเป็นเลิศ ผูใ้ห้คาํปรึกษาหลกัในการประชุมคือ ริชาร์ด ฟลอริดา ผูเ้สนอแนวคิดทุนสร้างสรรค ์

และแครอล คอเรตตา้ ผูเ้สนอแนวคิดสมาร์ทซิตี�  การประชุมครั� งนี� จดัไดว้่าเป็นการประชุมสุดยอด

ระดบัประเทศครั� งแรกเกี�ยวกบัชุมชนสร้างสรรค ์ก่อให้เกิดปฏิญญาเมมฟิส (Memphis Manifesto)  

ซึ� งผูเ้ข้าร่วมประชุมทั�งหมดร่วมกันเขียนเพื�อถือเป็นหลักการที�ควรกระตุ้นให้เกิดขึ� นในชุมชน

จาํนวน 10 ขอ้ ที�จะช่วยให้ชุมชนตระหนกัถึงศกัยภาพของความคิดสร้างสรรค ์หลกัการปฏิบติัของ

ชุมชนที�กล่าวในปฏิญญาเมมฟิส มีดงันี�  (Smart Communities, 2010.a: 2)  

  1. ปลูกฝังและให้รางวลัต่อความสร้างสรรค์  ทุกคนเป็นส่วนหนึ� งของห่วงโซ่

แห่งความสร้างสรรคอ์นัมีค่า  ความสร้างสรรคเ์กิดขึ�นไดทุ้กเวลา ทุกสถานที�และขณะนี�กาํลงัเกิดขึ�น

ในชุมชนของท่าน ดงันั�นจงให้ความสนใจ  

  2. ลงทุนในระบบนิเวศที�สร้างสรรค ์อนัประกอบดว้ยศิลปะและวฒันธรรม ชีวิต

ยามคํ�าคืน สถานที�สําหรับฟังและเล่นดนตรี ร้านอาหาร ศิลปินและนกัออกแบบ ผูส้ร้างนวตักรรม  

ผูป้ระกอบการ สถานที�ที�ไม่ต้องเสียเงิน เพื�อนบา้นที�มีชีวิตชีวา จิตวิญญาณ การศึกษา การมีผูค้น

หนาแน่น  พื�นที�สาธารณะ และสถานที�อีกแห่งหนึ�งที�มีความสาํคญัรองจากบา้นและที�ทาํงาน   
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  3. อา้แขนรับความหลากหลาย อนัเป็นจุดกาํเนิดของความสร้างสรรค ์นวตักรรม

และผลกระทบเชิงบวกทางเศรษฐกิจ ผูค้นที�มีภูมิหลงัและประสบการณ์ที�ต่างกนัจะทาํให้เกิดความ

หลากหลายทางความคิด การแสดงออก พรสวรรค์ และมุมมอง ซึ� งจะทาํให้ชุมชนงอกงาม ทาํให้

เห็นวา่ความคิดสามารถชุมชนเบ่งบานและมีชีวิตไดอ้ยา่งไร  

  4. บาํรุงเลี�ยงความสร้างสรรค์ สนบัสนุนการเชื�อมโยงต่างๆ ช่วยให้มีการแข่งขนั

ดว้ยแนวทางใหม่ๆ และให้ทุกคนอยูใ่นกติกา  

  5. กลา้ที�จะเสี�ยง เปลี�ยนบรรยากาศที�เป็นลบให้เป็นบวก ให้โอกาสชุมชนในการ

สร้าง มิใช่ทาํเพียงการแกปั้ญหา พยายามคน้หาคนเก่ง เทคโนโลยแีละพลงัของชุมชน และทา้ทายภูมิ

ปัญญาดั�งเดิมของชุมชน  

  6. เป็นตวัตนที�แทจ้ริง สร้างคุณค่าความเป็นตวัตนและให้ความสําคญัต่อสิ�งที�ทาํ

ให้ชุมชนมีเอกลกัษณ์ของตนเอง กลา้ที�จะแตกต่าง ไม่ทาํสิ�งที�ธรรมดาๆ หรือเหมือนๆ กบัชุมชนอื�น 

ต่อตา้นการมีวฒันธรรมเดียวและการรวมเป็นหนึ�งเดียว ทุกชุมชนยอ่มมีสิทธิของตวัเอง 

  7. สร้างพื�นที�คุณภาพ ที�มีบรรยากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนที�มี

คุณภาพ รวมทั�งสิ�งสนบัสนุนอื�นๆ เช่น ศิลปวฒันธรรม  พื�นที�เปิด พื�นที�สีเขียว ย่านการคา้ และศูนย์

การเรียนรู้ต่างๆ สิ�งเหล่านี� จะทาํให้ชุมชนมีศกัยภาพในการแข่งขนัมากขึ�น เพราะเป็นสิ�งที�เอื�ออาํนวย

ให้เกิดความคิดใหม่ๆ 

  8. ทาํลายอุปสรรคต่างๆ ที�จะมาขวางกั�นความสร้างสรรค์ เช่น ความคิดแบบ

ธรรมดาสามญั การปิดกั�นต่อความคิดหรือความชอบที�แตกต่างไปจากของตน การไม่ติดต่อสื�อสาร

กบัผูอื้�น  ความเกียจคร้าน ความยากจน โรงเรียนที�ไม่มีคุณภาพ  การแบ่งแยก รวมทั�งสังคมและ

สิ�งแวดลอ้มที�ลดทอนคุณค่าของผูค้น 

  9. ตอบสนองต่อการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นในชุมชน ลงมือทาํไดท้นัที และทาํให้

เป็นจริงขึ�นมาได ้ การพฒันาคือการลงมือทาํดว้ยตนเอง 

  10. ทาํให้แน่ใจว่าทุกคน โดยเฉพาะเด็กๆ มีสิทธิในการสร้างสรรค์ การศึกษา

ตลอดชีวิตที�มีคุณภาพสูงสุด มีความสําคญัมากต่อการพฒันาและการรักษาความสร้างสรรค์ของ

สมาชิก  อนัเป็นทรัพยากรของชุมชน 

  จากหลักการปฏิบัติดังกล่าว จะเห็นได้ว่าผูเ้ข้าร่วมประชุมเชื�อว่าศกัยภาพของ

ความคิดสร้างสรรคส์ามารถผลกัดนัอนาคตของชุมชนได ้และความคิดสร้างสรรค์คือพลงัที�จะทาํให้

ชุมชนเติบโตในวนัขา้งหนา้ การบาํรุงเลี� ยงให้ความคิดสร้างสรรค์สามารถเบ่งบานไดใ้นชุมชนคือ

ปัจจัยสําคัญสู่ความสําเร็จ ความคิดย่อมเกิดขึ� นในที�ซึ� งเอื�อให้เกิดความสร้างสรรค์และความ

สร้างสรรค์ย่อมเกิดขึ�นในชุมชนที�ให้ความสําคญัต่อความคิด ความสร้างสรรค์เกิดขึ�นไดใ้นทุกคน
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และทุกสถานที� ดงันั�นการสร้างชุมชนสร้างสรรค ์(Creative Communities) จึงหมายถึงการเสริม

ศกัยภาพในการแสดงออกของทุกคน ใช้ความสามารถในการสร้างสรรค์ของตนเองและนาํออกมา

ให้ผูอื้�นไดเ้ห็น ในฐานะสมาชิกที�ดีของชุมชน 

  นอกจากนี�  มูลนิธิโลกของสมาร์ทคอมมูนิตี�  (World Foundation of Smart 

Communities) ไดก้าํหนดขั�นตอนสู่การพฒันาเป็นชุมชนแห่งความสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม (Creative 

and Innovative Community) จาํนวน 10 ขั�นตอน ดงันี�  (Smart Communities, 2010.b: ออนไลน)์ 

  1. ชุมชนควรมีความเขา้ใจในการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม 

และเตรียมชุมชนเพื�อรองรับความทา้ทายที�เกิดขึ�น 

  2. ชุมชนและสมาชิกของชุมชนทั�งหมดควรได้รับการเผยแพร่และมีความ

เขา้ใจในการเป็นเจา้ของชุมชน โดยทุกภาคส่วนของชุมชนที�เกี�ยวขอ้งควรวางนโยบายและ

โครงการที�จะขยายแนวคิดนี� ออกไปอย่างทั�วถึง 

  3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและให้มีกลไกในการตดัสินใจเรื�องใหม่ๆ โดยการ

มีส่วนร่วมของผูเ้กี�ยวขอ้งทั�งหมด อนัประกอบดว้ย องค์กรธุรกิจทั�งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 

หน่วยงานวิชาการตั�งแต่โรงเรียนระดบัประถมจนถึงมหาวิทยาลยัทั�วทั�งชุมชน รวมถึงหน่วยงาน

ภาครัฐ  

  4. ประเมินความตอ้งการของชุมชนทุกระดบั ทั�งระดบัหมู่บา้น หรือระดบั

เมือง และอธิบายให้เขา้ใจได้อย่างชดัเจน โดยมองเชื�อมโยงทั�งด้านเทคโนโลยี  ในการสื�อสาร

และการใช้คอมพิวเตอร์ และดา้นเศรษฐกิจที�เชื�อมโยงกบัเศรษฐกิจโลก    

  5. ร่วมกนัสร้างวิสัยทศัน์ และกาํหนดพนัธกิจของชุมชน หลงัจากมีความเขา้ใจ

ในเรื�องต่างๆ ที�กล่าวมา โดยให้ผูม้ีส่วนเกี�ยวขอ้งทั�งหมดได้มาคิดร่วมกนั หรือใช้วิธีการสํารวจ

จากผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั แลว้นาํมาประมวลลงในหนึ� งหน้ากระดาษ เพื�อให้รับรู้กนัอย่างกวา้งขวาง

และนาํสู่การปฏิบติั 

  6. กาํหนดเป้าหมายเฉพาะและจดัลาํดบัความสําคญัโดยคณะกรรมการที�มาจาก   

ทุกภาคส่วน ซึ� งในแต่ละชุมชนอาจมีจุดเน้นแตกต่างกัน เช่น ด้านการดูแลสุขภาพ การศึกษา การ

คมนาคม การบงัคบัใชก้ฎหมาย บริการของรัฐ การพฒันาเศรษฐกิจ และอื�นๆ จึงจาํเป็นที� ตอ้งมีความ

รอบคอบในการตั�งคณะกรรมการ 

  7. การทาํแผนยุทธศาสตร์ เพื�อส่งเสริมการพฒันาวาระการเปลี�ยนกฎหมาย 

ระเบียบ ขอ้บงัคบัต่างๆ รวมทั�งการเปลี�ยนทศันคติเพื �อให้สะดวกต่อการพฒันาโครงสร้าง

พื�นฐานและบริการใหม่ๆ ที�จาํเป็นต่อการรักษาไวแ้ละดึงดูดคนทาํงานในยุคสังคมแห่งความรู้ 
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  8. กาํหนดผูรั้บผิดชอบและจดัทาํแผนปฏิบติัการ สิ�งสําคญัคือตอ้งรู้วา่จะตอ้งลงทุน

เมื�อไร เอกชนและรัฐบาลอาจทาํงานร่วมกนั รวมถึงการว่าจา้งงานจากภายนอกเพื�อให้ดาํเนินการตาม

แผนได้อย่างรวดเร็วเป็นโอกาสในการแสวงหาความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรม รัฐบาล และ

ชุมชนซึ�งเป็นส่วนที�สําคญัที�สุด 

  9. มีการเชื�อมโยงชุมชนต่างๆ ที�ไดรั้บผลกระทบจากแผนงานดงักล่าว ตวัอยา่งเช่น  

การพฒันาเมืองใหม่ อาจตอ้งมีการจดัการพื�นที� การใชป้ระโยชน์ที�ดิน และการส่งเสริมพื�นที�ศิลปะและ

วฒันธรรม เพื�อดึงดูดสู่การพฒันายา่นใจกลางเมือง 

  10. การดาํเนินการอย่างจริงจงัและการกาํกบัดูแลอย่างต่อเนื�องหลงัจากเริ�ม

เปิดตวั กระบวนการสู่การเป็นชุมชนสร้างสรรค์และนวตักรรมต้องใช้ระยะเวลานาน และตอ้งมี

กลไกในการขบัเคลื�อนให้เป็นไปตามแผนที�วางไวแ้ละเป็นไปอย่างต่อเนื�อง 

  จะเห็นไดว้า่ขั�นตอนการดาํเนินการสู่ความเป็นชุมชนสร้างสรรค์และนวตักรรม เป็น

การนาํหลกัการปฏิบติัของชุมชนที�ระบุไวใ้นปฏิญญาเมมฟิสมาดาํเนินการอยา่งเป็นขั�นตอน โดยผลที�

เกิดจากการปฏิบติัตามปฏิญญาเมมฟิสนั�นทาํให้สมาชิกของชุมชนมีวิสัยทศัน์ สามารถคาดการณ์

อนาคตของชุมชน และปรับเปลี�ยนบริบทของชุมชนเพื�อตอบรับการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ� น ส่วน

ขั�นตอนการดําเนินงานทั� ง 10 ขั�นตอนที�กล่าวมา เป็นการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังและอย่างมี

กระบวนการ ทั�งในดา้นการสร้างความรู้ความเขา้ใจแก่ผูม้ีส่วนเกี�ยวขอ้ง เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ

ทุกภาคส่วน ในการประเมินความตอ้งการที�แทจ้ริงของชุมชน ร่วมกนัสร้างวิสัยทศัน์และพนัธกิจของ

ชุมชน กาํหนดเป้าหมาย จดัทาํแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบติัการ ตลอดจนเชื�อมโยงการทาํงาน

ร่วมกบัเครือข่าย และการกาํกบัดูแลอยา่งต่อเนื�อง ภายใตแ้นวคิดการพฒันาให้เป็นชุมชนสร้างสรรค ์   

  ในการพฒันาชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ สิ�งสําคญัคือการคน้หาและ

นาํทุนของชุมชนมาเพิ�มมูลค่า โดยมีปัจจยัหลกัคือ ทุนทางปัญญา อนัหมายถึงฐานความรู้ ซึ� งมาจาก

ทุนในรูปแบบต่างๆ ทั�งมนุษย์ ทุนสังคม ทุนวฒันธรรม ทุนทรัพยากร รวมเข้ากับทกัษะความ

สร้างสรรค์ ที�จะสนับสนุนการนําทุนทางปัญญามาประยุกต์ให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ และสร้าง

นวตักรรมของชุมชนที�จะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ทาํให้เกิดรายได้เพิ�มขึ�น แนวทางการ

พฒันาสินคา้และบริการสร้างสรรคข์องชุมชน ทาํไดห้ลายรูปแบบ อาทิเช่น  

  1. การร่วมมือกับชุมชนอื�น ที�มีความเชี�ยวชาญในสินค้าและบริการต่างกัน     

เอาขอ้ดีของแต่ละฝ่ายมารวมกนั อาจทาํใหเ้กิดสินคา้และบริการใหม่ที�แตกต่างและสร้างสรรคไ์ด ้

  2. หารูปแบบสินคา้และบริการใหม่ๆ เพื�อหลีกเลี�ยงการแข่งขนั 

  3. มีวิธีคิดนอกกรอบและไม่ยึดติดรูปแบบเดิม เช่น การมองประโยชน์ของที�

หนีบกระดาษเป็นอยา่งอื�น อาจไดสิ้นคา้ใหม่ๆ ที�แตกต่างไปจากเดิม 
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  4. แนวคิดการมีส่วนร่วมต่อสังคมและสิ� งแวดล้อมของชุมชน อาจทาํให้ได้

รูปแบบสินคา้และบริการใหม่ๆ  

  5. การผสมผสานศิลปะ วฒันธรรม และประวติัศาสตร์ เป็นการนําคุณค่าด้าน   

จิตวิญญาณและความเชื�อ มาสร้างคุณค่าให้กบัสินค้าและบริการได้ ตวัอย่างเช่น ตลาดนํ� าร้อยปี       

มีนกัท่องเที�ยวสนใจในเอกลกัษณ์ ความเป็นมา และคุณค่าเชิงวฒันธรรม ที�ไม่ตอ้งลงทุนมากเหมือน

ห้างสรรพสินคา้ 

  6. การนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนสินค้าและบริการอย่างสร้างสรรค์ เป็นอีก

แนวทางหนึ� งที�อาจไม่ตอ้งลงทุนมาก แต่สร้างประสบการณ์และความแตกต่างของสินค้าได้เป็น

อยา่งดี เช่น ระบบสื�อดิจิตอลในพิพิธภณัฑท์อ้งถิ�น เป็นตน้ 

  จะเห็นไดว้า่ แนวทางในการพฒันาชุมชนให้สร้างสรรค์นั�น ความสร้างสรรคเ์ป็น

ทักษะที�ต้องฝึกฝนและพฒันา  ความสร้างสรรค์สามารถสร้างให้เกิดขึ� นในชุมชนได้โดยผ่าน

กระบวนการต่างๆ และจากความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกในชุมชนทุกระดบั มิใช่เกิดจากการคิด

คนเดียว ถึงจะเป็นความคิดของผูน้าํชุมชนที�เก่งกาจเพียงใดก็ตาม 

  ตัวอย่างชุมชนสร้างสรรค์ของประเทศญี�ปุ่ น ตวัอย่างของชุมชนที�สามารถแกไ้ข

ปัญหาของตนเองไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์และใชท้รัพยากรในชุมชนมาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ จนเป็น

ที�รู้จกัไปทั�วโลก คือ ที�จงัหวดัโออิตะ ประเทศญี�ปุ่ น โดยมีจุดเริ�มจากหมู่บา้นโอยามา ซึ� งเป็นหมู่บา้น

เล็กๆ ตั�งอยูบ่นภูเขาในพื�นที�ห่างไกล  มีประชากรเพียง 3,800 คน มีพื�นที�ราบสําหรับทาํเกษตรน้อย

มาก แต่ในอดีตรัฐบาลกลบัส่งเสริมให้ปลูกขา้วทาํให้ไดผ้ลผลิตนอ้ย ส่งผลต่อรายไดข้องประชาชน 

ต่อมาชาวบา้นในหมู่บา้น ประมาณ 1,000 ครัวเรือน  ไดร้วมตวักนัริเริ�มโครงการพฒันาเศรษฐกิจ

ของตนเอง เรียกวา่ “บ๊วยใหม่และเกาลดั (New Plum and Chesnut: NPC)” ขึ�น เนื�องจากบ๊วยและ

เกาลดัเป็นพืชที�เหมาะกบัสภาพพื�นที�และภูมิอากาศของหมู่บา้น ทาํให้ชาวบา้นมีรายไดสู้งกวา่ปลูก

ขา้วถึง 40 เท่า และใชแ้รงงานนอ้ยกวา่ รูปแบบการพฒันาของหมู่บา้นโอยามาไดถู้กนาํไปปรับใช้

เป็นนโยบายการพฒันาของจงัหวดัโออิตะ ภายใตก้ารนาํของผูว้า่ราชการจงัหวดั คือ นายโมริฮิโกะ        

ฮิรามทัซึ ที�ประกาศวิสัยทศัน์ที�จะฟื� นฟูและพฒันาจงัหวดัโออิตะ ซึ� งขณะนั�นมีประชากรลดลงให้

กลบัมามีชีวิตชีวาอีกครั� ง  โดยการส่งเสริมโครงการหนึ�งผลิตภณัฑ์หนึ�งหมู่บา้น (One Village One 

Product: OVOP) ใหแ้ต่ละทอ้งถิ�นผลิตสินคา้และบริการที�ใชค้วามเชี�ยวชาญเฉพาะของตน โครงการ

ดงักล่าวไม่เพียงส่งเสริมการผลิตสินคา้ที�มีลกัษณะเฉพาะเท่านั�น แต่ยงัครอบคลุมถึงกระบวนการ

ฟื� นฟูชุมชนดว้ย ซึ� งประสบผลสําเร็จเป็นอยา่งมากและสิ�งสาํคญัที�ทาํใหโ้ครงการประสบความสําเร็จ 

มี 3 ประการ ดงันี� (ศูนยบ์ริการลงทุน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2552: ออนไลน)์ 
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  1. การนาํทอ้งถิ�นสู่สากล (Local to Global) เป็นการคิดในระดบัโลก แต่ทาํใน

ระดบัทอ้งถิ�น หรือภูมิปัญญาทอ้งถิ�นสู่สากล โดยการผลิตสินคา้ที�ยงัคงมีวฒันธรรมทอ้งถิ�นฝังอยู ่

และสามารถเขา้ถึงรสนิยมของผูบ้ริโภคไดท้ั�วโลก นั�นคือสินคา้ไม่เพียงเพื�อตอบสนองความตอ้งการ

ของชุมชนเท่านั�น แต่ตอ้งมีมาตรฐานสูงทั�งในระดบัประเทศและระดบัสากลดว้ย 

  2. เสริมสร้างการพึ�งพาตนเอง (Self-reliance) ประชาชนในทอ้งถิ�นต้องเป็นผู ้

ตดัสินใจวา่จะพฒันาสินคา้ใด ไม่ใช่เกิดจากนโยบายของรัฐไม่วา่ระดบัภูมิภาคหรือระดบัชาติ ทาํให้

สินคา้ต่างๆ กลายเป็นผลิตภณัฑ์ของทอ้งถิ�น หน่วยงานของรัฐมีหน้าที�เพียงให้การสนบัสนุนด้าน

เทคโนโลยแีละการตลาด และตอ้งให้คนที�มีคุณภาพและมีความรู้จริงมาเป็นผูแ้นะนาํในพื�นที� 

  3. การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Development) ให้มีความกล้า 

ทา้ทาย และมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล สามารถเป็นผูน้าํในกระบวนการพฒันาของชุมชนได ้  สามารถ

สร้างสรรคผ์ลิตภณัฑท์ี�มิใช่เป็นเพียงสินคา้ แต่เป็นผลิตผลจากความสามารถของทรัพยากรมนุษยใ์น

ชุมชนอีกดว้ย 

  รูปแบบ OVOP ได้ขยายไปทั�วประเทศญี�ปุ่ น รวมทั� งประเทศอื�นๆ เช่น จีน 

ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย กัมพูชา ลาว มองโกเลีย รวมทั� งประเทศไทย โดยการนําไป

ประยุกต์ใช้แตกต่างกนัไป แต่จุดประสงค์หลกัยงัคงเหมือนกนันั�นคือการกระตุน้เศรษฐกิจระดบั

ทอ้งถิ�น และจิตสาํนึกในการพฒันาร่วมกนัของคนในชุมชน 
 

 3.4  แนวคิดชุมชนสร้างสรรค์ในประเทศไทย 

  สําหรับประเทศไทย แนวคิดชุมชนสร้างสรรค์ยงัไม่เป็นที�กล่าวถึงและมีความ

เข้าใจตรงกนัมากนัก ยงัมีกรอบแนวคิดแตกต่างกนัไป โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐที�มกัมีกรอบ

แนวคิดตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน  ซึ� งแท้ที�จริง เป้าหมายในการพฒันาชุมชนของแต่ละ

หน่วยงานและองค์การต่างก็มุ่งไปที�ความอยู่ดี มีสุข ของคนในชุมชน และหากมองอย่างเป็นองค์

รวม จะพบวา่มีกระบวนการพฒันาชุมชนในมิติของความเป็นชุมชนสร้างสรรคอ์ยูใ่นการดาํเนินงาน

ตามภารกิจและเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน เช่น ในการดาํเนินงานเพื�อมุ่งสู่ความเป็นชุมชนน่าอยู ่  

ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  ชุมชนเขม้แข็ง หรือชุมชนท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม เป็นตน้ ดงัรายละเอียด

ที�จะกล่าวต่อไป 

  3.4.1 ชุมชนสร้างสรรค์ในมิติของชุมชนน่าอยู่ แนวคิดชุมชนน่าอยู่ มีผูก้ล่าวไว้

ดงันี�    

   เฮอร์เบิร์ต จิราเดต์ (1996, พิภพ อุดมอิทธิพงศ์ แปล, 2546: 26) กล่าวว่า

ชาวโลกทั�งมวล ล้วนตอ้งการสถานที�ที�เปี� ยมด้วยชีวิตชีวา ส่งเสริมจินตนาการ และมีความมั�นคง

สําหรับการอยูอ่าศยั ทาํงาน และพกัผ่อน เมืองที�แทต้อ้งเกิดจากการสร้างสรรค์ดว้ยนํ� ามือของผูอ้ยู่
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อาศยัในนั�นเอง ไม่ใช่หน่วยราชการจากที�ไกลๆ และชุมชนที�แทก้็เกิดจากนํ� ามือของผูอ้าศยัในนั�น

เช่นกนั  

   แนวคิดของเฮอร์เบิร์ต  สอดคล้องกับแนวคิดการทาํชุมชนให้น่าอยู่ใน

ประเทศไทย ที�เนน้กระบวนการพฒันาที�เป็นองค์รวม ยึดคนเป็นศูนยก์ลาง อาศยัความเขม้แข็งของ

ชุมชนเป็นรากฐานในการพฒันา โดยมุ่งให้เกิดความสงบ สะดวก สะอาด ปลอดภยั มีระเบียบวินัย  

เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง มีระบบบริหารจดัการที�ดีและประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี วิถีชีวิตดีมี

ความสุข (สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2551: ออนไลน)์  

   แนวคิดการพฒันาชุมชนน่าอยู่ในประเทศไทยเริ� มขึ� นเป็นครั� งแรกเมื�อปี  

พ.ศ. 2537 ภายใตมุ้มมองดา้นสาธารณสุข (Healthy Cities) โดยกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข 

รับแนวคิดและไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ารอนามยัโลก (WHO) ให้ดาํเนินโครงการเมืองน่าอยู ่

ใน 5 เมืองนําร่อง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครราชสีมา พะเยา ยะลา และพนัสนิคม โดยมุ่งให้

ผูบ้ริหารสูงสุดขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นและหน่วยราชการส่วนภูมิภาค เป็นผูน้าํในการสร้าง

เครือข่ายการพฒันาร่วมกบัชุมชนในทอ้งถิ�นนั�น ๆ และให้แต่ละเมืองหาวิธีการในการพฒันาเมือง

ของตนอยา่งย ั�งยืนแตกต่างกนัไป (สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 

2546: ออนไลน)์ โดยมี  หลกัการพื�นฐานของเมืองน่าอยู ่ชุมชนน่าอยู ่ 2 ประการ ไดแ้ก่ 

   1. เมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่แต่ละแห่ง ย่อมแตกต่างกันไปตามศกัยภาพ  

ความพร้อม วฒันธรรม  ค่านิยมของแต่ละสังคม  ชุมชน อีกทั�งเป็นความตอ้งการ  ความพึงพอใจ

ของชาวเมืองนั�นๆ เป็นผูร่้วมกนักาํหนด   

   2. เมืองน่าอยู่  ชุมชนน่าอยู่  มีลักษณะเป็นพลวตั จึงแปรเปลี�ยนและ

ปรับปรุงใหดี้ขึ�นไดเ้รื�อยๆ ดว้ยกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบติัอยา่งต่อเนื�อง 

   องค์ประกอบของเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่  จากแนวคิดขา้งตน้ องคป์ระกอบ

ของชุมชนน่าอยู ่หรือเมืองน่าอยู ่มี 4 องคป์ระกอบ ดงันี�  

   1. องค์ประกอบด้านความน่าอยู่ ในด้านกายภาพ สภาพแวดล้อมน่าอยู ่

สังคมเขม้แข็ง คุณภาพชีวิต วิถีชีวิตดี มีความสุข ไดแ้ก่ 

    1.1 มีผงัเมืองดี การคมนาคมสะดวก ปลอดภยั 

    1.2 มีการจดัการสิ�งแวดลอ้มดี ป้องกนั และลดมลภาวะได ้

    1.3 มีความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สินได้รับบริการด้านการศึกษา 

สาธารณสุข  และขอ้มูลข่าวสารเพียงพอ 

    1.4 มีจิตวิญญาณ  เอกลกัษณ์  วฒันธรรมของเมือง หรือชุมช 



 78

   2. องค์ประกอบด้านภูมิปัญญาท้องถิ�น ซึ� งจะช่วยเกื�อกูลให้ชุมชนเขม้แข็ง  

นาํไปปรับใช ้และพฒันาต่อยอดให้เกิดเทคโนโลยทีี�เหมาะสม เกิดนวตักรรมกลบัสู่ชุมชน ไดแ้ก่ 

    2.1 มี ภูมิ ปั ญญา ท้อง ถิ� น เ ป็ นอง ค์ค วา ม รู้ที� ชุ ม ช นสั� ง ส ม ม า นา น

หลากหลายด้าน เช่น เกษตรกรรม แพทยพ์ื�นบ้าน ศิลปหัตถกรรม การดูแลทรัพยากรธรรมชาติ

สิ�งแวดลอ้ม 

    2.2 ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ�นเชื�อมโยงกบัการผลิตในสาขาต่างๆ 

และวิถีชีวิตความเป็นอยู ่

   3. องค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ มี เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง สมดุล             

มีภูมิคุ ้มกัน สามารถพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สู่ตลาดภายในและต่างประเทศ ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  และสามารถพฒันาเชื�อมโยงชนบทและเมือง ไดแ้ก่ 

    3.1 มีบรรยากาศที�ดีเอื�อต่อการดาํเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ

ไม่สูง 

    3.2 ประชาชนมีงานทาํ มีความมั�นคงในอาชีพและรายได ้

   4. องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ  การบริหารจดัการมีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส  เป็นธรรม  ตรวจสอบได ้ เปิดโอกาสใหป้ระชาชน และภาคประชาสังคมมีส่วนร่วม  ไดแ้ก่ 

    4.1 มีความรับผดิชอบ โปร่งใส ไร้ทุจริต 

    4.2 มีประสิทธิภาพ  ยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลกั 

    4.3 ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันา 

   จากจุดเริ� มและการดาํเนินโครงการเมืองน่าอยู่ดังกล่าว หน่วยงานต่างๆ 

ไดแ้ก่ สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน 

(องค์การมหาชน) สํานักงานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิชุมชนไท 

ร่วมกนัดาํเนินงานอย่างต่อเนื�องตั�งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบนั เพื�อสร้างกระบวนการพฒันาเมืองที�

นาํไปสู่การเปลี�ยนแปลงความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างของทอ้งถิ�นใหเ้กิดรูปธรรมของการจดัการเมือง 

เกิดกลไกการประสานงาน การวางแผนร่วมกนั ตลอดจนเกิดองคค์วามรู้ การจดัการเมืองที�ยกระดบั

ไปสู่การพฒันาเมืองน่าอยูอ่ยา่งย ั�งยืน  ไดก้าํหนดแนวทางสําคญัในการสร้างเมืองน่าอยู ่ชุมชนน่าอยู ่

ดงันี� (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2546: ออนไลน)์ 

   1. ชุมชนและทอ้งถิ�นเป็นแกนหลกั โดยเฉพาะอยา่งยิ�งชุมชนควรเป็นหลกั

ในการพฒันาพื�นที�ของตนเอง  ดว้ยการสนบัสนุนจากหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 

   2. ตอ้งเกิดจากพื�นฐานของขอ้มูลและขอ้เท็จจริงในพื�นที� โดยสนบัสนุนให้

ชุมชนเป็นแกนหลกัในการจดัทาํ และประสานแผน/งบประมาณของหน่วยงานต่างๆ ให้สนบัสนุน
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การพฒันาอย่างสร้างสรรค์ สามารถปรับระบบ กฎเกณฑ์ต่างๆ ที�มีอยู่ให้เป็นเครื�องมือสนับสนุน 

การพฒันา 

   3. การประสานประโยชน์ให้เกิดกับคนทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรมและทั�วถึง    

เกิดความสมดุลระหวา่งผลเชิงเศรษฐกิจและสังคม  ตลอดจนแกปั้ญหาความไม่ถูกตอ้ง ไม่ถูกกฎหมาย  

ไม่เป็นธรรม  และการขาดประสิทธิภาพ ที�สั�งสมมาจากการพฒันาที�ผา่นมาให้ถูกตอ้งสร้างสรรค ์

   4. การพฒันาจะตอ้งมีลกัษณะเป็นองคร์วม  มีความต่อเนื�องของการพฒันา

จากล่างสู่บน มีพลงัแห่งการมีส่วนร่วมของชุมชน 

   กล่าวไดว้า่เมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู ่เป็นกระบวนการขบัเคลื�อนสู่การปฏิบติั

ที�สร้างองค์ความรู้ ความเขา้ใจ จิตสํานึก ความรับผิดชอบ  และระบบการทาํงานที�ระดมพลงัร่วม

เรียนรู้ร่วมกนั  พึ�งพาทรัพยากรทุนทางสังคมในทอ้งถิ�นหรือชุมชนเป็นหลกั และมีการหนุนเสริม

จากภายนอก  โดยมีขั�นตอนการดาํเนินงาน  ดงันี�  

   1. การเตรียมความพร้อม สร้างความเขา้ใจให้กบัภาคีการพฒันาทุกภาค

ส่วนที�เกี�ยวขอ้ง 

   2. สร้างเครือข่ายกระบวนการมีส่วนร่วม ร่วมคิด-ร่วมทาํ-ร่วมรับผิดชอบ

และร่วมดาํเนินการพฒันา ดงันี�    

    2.1 กระตุน้การรวมกลุ่มประชาสังคม ชุมชน   

    2.2 สร้างกระบวนการเรียนรู้แนวใหม่ คิดเป็นระบบ มีเวทีเรียนรู้ร่วมกนั 

    2.3 ประเมินศักยภาพชุมชน ค้นหาจุดสนใจร่วม กําหนดวิสัยทัศน์  

เป้าหมาย 

    2.4 จดัทาํแผนปฏิบติัการของท้องถิ�น ชุมชนมีแผนงาน/โครงการที�มี

บูรณาการ สอดคลอ้งกบัศกัยภาพและความตอ้งการ และเชื�อมโยงเขา้กบัแผนทอ้งถิ�นระดบัต่างๆ ได ้

    2.5 ดาํเนินการตามแผน  พึ� งพาทรัพยากรในทอ้งถิ�น ชุมชนเป็นหลัก  

และหนุนเสริมจากภายนอก 

   3. ร่วมกนัติดตามประเมินผลดว้ยการจดัทาํดชันีชี� วดัการพฒันาเมืองน่าอยู ่ 

ชุมชนน่าอยู ่

   ในการดาํเนินงานตามกระบวนการดงักล่าว มีสิ�งที�ตอ้งให้ความสําคญัต่อการ

พฒันาเมืองให้น่าอยู ่ไดแ้ก่ 

   1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน ส่งเสริมการ

รวมกลุ่มของชุมชน การมีประชาคมในทุกระดบัและเชื�อมโยงเป็นเครือข่าย 
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   2. การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการพฒันาเมือง ชุมชน และ

ชนบทใหน่้าอยู ่มีสภาพแวดลอ้มดี ปลอดภยั 

   3. วางแผนพัฒนาพื� นที� และการจัดระบบผัง เมืองให้ เหมาะสม มี

ประสิทธิภาพและปฏิบติัไดจ้ริง ให้ชุมชนมีส่วนร่วม 

   4. ปรับปรุงและพฒันาสภาพแวดล้อมของเมืองและชุมชน มีระบบการ

จดัการสิ�งแวดลอ้มที�ดี ใชม้าตรการจูงใจและมาตรการทางกฎหมายควบคู่กนัไป 

   5. รณรงค์และสร้างจิตสํานึกให้เด็ก เยาวชน และคนในชุมชน รักและมี

ความเป็นเจา้ของทอ้งถิ�น และมีส่วนร่วมดูแลสิ�งแวดลอ้มและทรัพยากรทอ้งถิ�น 

   6. ยกระดบัคุณภาพชีวิตและวถีิชีวิตที�ดีมีความสุข 

   ด้านบทบาทภาคีการพฒันาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ แต่ละภาคีมีบทบาท

แตกต่างกนัไปตามศกัยภาพและประสบการณ์ที�สั�งสม กลุ่มที�เป็นรากฐานสําคญัและเป็นหัวใจของ

ความสาํเร็จในการทาํเมืองและชุมชนให้น่าอยูไ่ดอ้ยา่งย ั�งยืน คือ กลุ่มชุมชนและประชาสังคมที�ก่อตวั

ขึ�น มีความเขม้แข็ง มุ่งมั�น ตอ้งการร่วมกนั ร่วมกนัคิดเองและทาํเอง สําหรับบทบาทของภาคการเมือง 

ตอ้งมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล มีความต่อเนื�องในการดาํเนินนโยบายอยา่งเป็นธรรมและยึดประโยชน์ของ

ประชาชนเป็นสําคญั ในส่วนของภาคราชการ ตอ้งปรับบทบาทเป็นผูส้นบัสนุน ให้คาํปรึกษาชี� แนะ

ดา้นวิชาการ ปรับแนวคิดการทาํงานเป็นแนวราบและทาํงานเป็นทีม โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ�นในทุกระดบั ตอ้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง ในส่วนขององค์กรพฒันา

เอกชน ทาํหนา้ที�ให้คาํปรึกษาและเป็นพี�เลี� ยงของชุมชน และเชื�อมประสานการทาํงานระหวา่งชุมชน

กบัองค์กรและหน่วยงานต่างๆ รวมทั�งสนบัสนุนดา้นทรัพยากร สําหรับผูท้รงคุณวุฒิและนกัวิชาการ 

เป็นอีกกลุ่มหนึ�งที�มีส่วนช่วยสนบัสนุน จุดประกายความคิด สร้างความรู้ความเขา้ใจทางดา้นวิชาการ 

และส่งเสริมความเขา้ใจเมื�อมีขอ้ขดัแยง้ต่างๆ ในสังคม ในส่วนของภาคธุรกิจเอกชน สามารถร่วมคิด 

ร่วมทาํ และสนบัสนุนทรัพยากร รวมทั�งสื�อมวลชน เป็นสื�อกลางสะทอ้นขอ้เท็จจริงในสังคมชุมชน

อย่างมีคุณภาพ สร้างสรรค์ อีกทั�งสะทอ้นความต้องการ ปัญหา ตลอดจนถ่ายทอดความรู้ ข้อมูล 

ข่าวสาร และรณรงคส์ร้างจิตสาํนึกสาธารณะไดเ้ป็นอยา่งดี (ดาวเรือง มณีทอง, 2555: ออนไลน)์ 

   นอกจากนี�  เทิดชาย ช่วยบาํรุง (2554: 30-31) ไดก้ล่าวถึงลกัษณะพิเศษของ

ประเทศไทยและคนไทยว่าประเทศไทยเป็นประเทศที�น่าอยูท่ี�สุด และทอ้งถิ�นเป็นทอ้งถิ�นที�น่าอยู่

ที�สุด พร้อมทั�งเสนอทิศทางการพฒันาทอ้งถิ�นที�เหมาะสม  ตามคุณลกัษณะของทอ้งถิ�นน่าอยูท่ี�สุด    

8 ประการ ดงันี�  

   1. เป็นท้องถิ�นแห่งความเป็นธรรม ซึ� งเป็นเรื� องสําคญัที�สุดของการอยู่

ร่วมกนั ทาํให้เกิดความรัก สามคัคีและเห็นแก่ส่วนรวม  ทาํให้ทอ้งถิ�นน่าอยู่ ไม่ทาํให้เกิดความ
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ขดัแยง้ ความรุนแรง  และความไม่สงบสุข  ทุกทอ้งถิ�นตอ้งมีจิตสํานึกแห่งความเป็นธรรมและให้มี

ครอบคลุมในทุกดา้น  

   2. เป็นท้องถิ�นแห่งความพอเพียง ความพอเพียงเป็นฐานของความสุข 

ความสงบ และความพอดี  ทุกคนในทอ้งถิ�นมีปัจจยัพื�นฐานในการยงัชีพอย่างพอเพียง มีปัจจยั

สนบัสนุนให้ทุกครอบครัวมีการประกอบอาชีพที�สุจริต และสมาชิกทุกคนสามารถดาํรงชีวิตไดใ้น

ฐานะพลเมืองที�มีเกียรติมีศกัดิ� ศรี 

   3. เป็นท้องถิ�นแห่งความมีนํ�าใจไม่ทอดทิ�งกัน และเสนอให้มีการสํารวจวา่

มีผูถู้กทอดทิ�งหรือไม่ เช่น คนแก่ คนจน คนพิการ เด็กกาํพร้า และให้การสนบัสนุนโดยจดัให้มี

กองทุนสวสัดิการชุมชน หรือมีอาสาสมคัรดูแลอยา่งทั�วถึง 

   4. เป็นท้องถิ�นแห่งความปลอดภัยและสันติภาพ ผูค้นมีความปลอดภยัใน

ชีวิตและทรัพยสิ์น ปลอดภยัจากภยนัตราย รวมทั�งสารพิษทั�งหลาย มีความสามารถแกไ้ขความ

ขดัแยง้ดว้ยสันติวิธี 

   5. เป็นท้องถิ�นที�มีความเป็นประชาสังคม โดยคนในทอ้งถิ�นร่วมกนัคิด 

ร่วมกนัทาํดว้ยความสมคัรใจในทุกพื�นที� ทุกองคก์รและทุกเรื�อง     

   6. เป็นท้องถิ�นแห่งความงาม โดยการอนุรักษ์สิ�งแวดล้อม รักษาความ

สะอาด มีศิลปะ และวฒันธรรมอนัดีงาม 

   7. เป็นท้องถิ�นแห่งการเรียนรู้และปัญญา  ในทอ้งถิ�นเต็มไปดว้ยบุคคลแห่ง

การเรียนรู้ องคก์รแห่งการเรียนรู้ และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อนัจะทาํให้เกิดปัญญาในการดาํเนิน

กิจกรรมต่างๆ ให้สําเร็จอยา่งงดงาม 

   8. เป็นท้องถิ�นแห่งสุขภาวะ เป็นทอ้งถิ�นที�คนทั�งมวลมีสุขภาวะที�ดีทั�งทาง

กาย และทางใจ ทาํให้เป็นสังคมแห่งปัญญา  

   คุณลกัษณะของทอ้งถิ�นน่าอยูข่องประเทศไทยตามแนวคิดของเทิดชาย   ทั�ง 

8 ประการ สนบัสนุนแนวคิดการพฒันาชุมชนน่าอยู่และแนวคิดในการปรับเปลี�ยนกระบวนทศัน์

การพฒันาประเทศโดยเน้นการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนในระดบัทอ้งถิ�น ดว้ยกลไกการ

พฒันาโดยคนในท้องถิ�นและด้วยการมีส่วนร่วมของคนในทอ้งถิ�น  อนัจะเป็นการวางรากฐานที�

แข็งแกร่งในการพฒันาประเทศอยา่งย ั�งยนืต่อไป   

  3.4.2 ชุมชนสร้างสรรค์ในมิติของชุมชนท่องเที�ยวเชิงวัฒนธรรม  

   การท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมของชุมชน เป็นรูปแบบการท่องเที�ยวแบบหนึ�งที�

ให้ความสําคญักบัองค์ความรู้และภูมิปัญญาของชุมชนที�สั�งสม สืบสาน ภายใตเ้งื�อนไขของพื�นที�

และบริบทของสังคมวฒันธรรม รวมถึงการให้ความสําคญักบัประวติัศาสตร์และพฒันาการของ
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ชุมชน  รูปแบบการท่องเที�ยวดงักล่าวอาจไม่เป็นที�นิยมของนักลงทุนเพราะไม่อาจสร้างผลกาํไร

มากมาย แต่เป็นกลไกอย่างหนึ� งที�จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพื�อสร้างความ

ภาคภูมิใจและสํานึกร่วมของชุมชน อนัเป็นรากฐานสําคญัของการพฒันาจากการเรียนรู้ศกัยภาพ

ของตนเอง (ศูนยก์ารท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม มหาวทิยาลยัขอนแก่น, 2555: ออนไลน)์ 

   การท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมจัดเป็นกระบวนการบริหารจัดการทุนทาง

วฒันธรรม โดยการให้ความสําคญักบัระบบ ความหมาย และคุณค่าของวิถีชีวิตมากกว่ามูลค่าทาง

เศรษฐกิจ และเชื�อมโยง สังคม วฒันธรรม กับภูมิประเทศหรือทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 

รวมทั�งคุณความดีของชุมชน อยา่งไรก็ตาม บริบทโลกาภิวตัน์และอาํนาจทุนทางเศรษฐกิจอาจเป็น

ตวัแปรสําคญัที�ทาํให้หลายชุมชนตอ้งสูญเสียอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรม ซึ� งหมายถึงการสูญเสียองค์

ความรู้ ภูมิปัญญา และภูมิธรรมที�บรรพบุรุษได้สั�งสมภายใต้เงื�อนไขภูมินิเวศของชุมชน ดังนั�น 

ชุมชนที�ไม่ตอ้งการสูญเสียอตัลกัษณ์หรือทุนทางวฒันธรรมดงักล่าว จึงควรหาแนวทางในการธาํรง

รักษาเอาไวอ้ยา่งย ั�งยนื              

   การท่องเที�ยวโดยชุมชน การท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมจัดได้ว่าเป็นการ

ท่องเที�ยวโดยชุมชน (Community-Based Tourism) อนัหมายถึงการท่องเที�ยวที�คาํนึงถึงความย ั�งยืน

ของสิ�งแวดลอ้ม สังคม และวฒันธรรม กาํหนดทิศทางโดยชุมชน จดัการโดยชุมชน เพื�อชุมชน และ

ชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้าของ มีสิทธิในการจัดการดูแลเพื�อให้เกิดการเรียนรู้แก่ผูม้าเยือน  การ

ท่องเที�ยวโดยชุมชนมีความสัมพนัธ์กบัการพฒันาชุมชนอย่างเป็นองค์รวม เนื�องจากทรัพยากรใน

การท่องเที�ยวและทรัพยากรในการผลิตของชุมชนเป็นทรัพยากรเดียวกนั โดยมีวฒันธรรมและสังคม

เป็นตวัขบัเคลื�อน  หลกัการของการท่องเที�ยวโดยชุมชน มีดงันี�  (สถาบนัการท่องเที�ยวโดยชุมชน, 

2555: ออนไลน)์  

   1. ชุมชนเป็นเจา้ของ 

   2. ชาวบา้นเขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนดทิศทางและตดัสินใจ 

   3. ส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง 

   4. ยกระดบัคุณภาพชีวิต 

   5. มีความย ั�งยนืทางดา้นสิ�งแวดลอ้ม 

   6. คงเอกลกัษณ์และวฒันธรรมทอ้งถิ�น 

   7. ก่อให้เกิดการเรียนรู้ระหวา่งคนต่างวฒันธรรม 

   8. เคารพในวฒันธรรมที�แตกต่างและศกัดิ� ศรีความเป็นมนุษย ์

   9. เกิดผลตอบแทนที�เป็นธรรมแก่คนทอ้งถิ�น 

   10. มีการกระจายรายไดสู่้สาธารณประโยชน์ของชุมชน 
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   การที�จะให้ชุมชนดําเนินการท่องเที�ยวตามหลักการดังกล่าวข้างต้น 

จําเป็นต้องเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการจัดการท่องเที�ยว              

ในขณะเดียวกนัตอ้งรณรงคใ์ห้คนในสังคมเห็นความแตกต่างของการท่องเที�ยวโดยชุมชนและการ

ท่องเที�ยวทั�วไป กระตุน้ให้คนในสังคมเห็นความสาํคญัและเป็นนกัท่องเที�ยวที�สนใจการแลกเปลี�ยน

เรียนรู้ระหว่างเจา้ของบา้นกบัผูม้าเยือน อีกทั�งเป็นการเพิ�มการรับรู้และความเขา้ใจในบทบาทของ

ชุมชนท้องถิ�นต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นกาํลังใจหรือสนับสนุนให้เกิดความ

ต่อเนื�องในการอนุรักษท์ั�งดา้นธรรมชาติและวฒันธรรม   

   จากหลักการดังกล่าว สถาบันการท่องเที� ยวโดยชุมชน ได้กําหนด

องคป์ระกอบหลกัของการท่องเที�ยวโดยชุมชน เป็น 4 ดา้น กล่าวคือ 

   1. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม หมายถึง ชุมชนมีฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติที�อุดมสมบูรณ์ และมีวิถีการผลิตที�พึ�งพาและใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งย ั�งยืน  

มีวฒันธรรมประเพณีที�เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะถิ�น 

   2. ด้านองค์กรชุมชน หมายถึงชุมชนมีระบบสังคมที�เขา้ใจกนั มีปราชญ์

หรือผูม้ีความรู้และทกัษะในเรื�องต่างๆ หลากหลาย ชุมชนรู้สึกเป็นเจา้ของและเขา้มามีส่วนร่วมใน

กระบวนการพฒันา 

   3. ด้านการจัดการ หมายถึง มีกฎ กติกาในการจัดการสิ� งแวดล้อม 

วฒันธรรม และการท่องเที�ยว มีองค์กรหรือกลไกในการทาํงานเพื�อจดัการการท่องเที�ยว และ

สามารถเชื�อมโยงการท่องเที�ยวกบัการพฒันาชุมชนโดยรวมได้ มีการกระจายผลประโยชน์ที�เป็น

ธรรม มีกองทุนที�เอื�อประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 

   4. ด้านการเรียนรู้ หมายถึง ลกัษณะของกิจกรรมการท่องเที�ยวสามารถ

สร้างการรับรู้และความเข้าใจวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที�แตกต่าง และมีระบบจัดการให้เกิด

กระบวนการเรียนรู้ระหว่างชาวบ้านกับผู ้มาเยือน ตลอดจนสร้างจิตสํานึกเรื� องการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรมทั�งในส่วนของชาวบา้นและผูม้าเยอืน 

   ดงันั�น ชุมชนที�มีการจดัการท่องเที�ยวโดยชุมชน จึงควรมีแนวคิดร่วมกนัว่า

จะใช้การท่องเที�ยวโดยชุมชนเป็นแนวทางหนึ� งในการพฒันาชุมชนได้อย่างไร และทาํให้เกิดเป็น

รูปธรรมอนัจะสร้างประโยชน์แก่ชุมชนต่อไป 

   รัฐบาลไทยไดน้าํแนวคิดการท่องเที�ยวโดยชุมชน มาใชใ้นการพฒันาชุมชน 

โดยดาํเนิน โครงการพฒันาหมู่บา้นท่องเที�ยวโอทอป (OTOP Village Champion: OVC) ซึ� งเป็น

โครงการที�คณะกรรมการบริหารงานส่งเสริมผลิตภณัฑ์ชุมชนและทอ้งถิ�น มอบหมายให้กรมการ

พฒันาชุมชนดูแล ภายหลังจากโครงการหนึ� งตาํบลหนึ� งผลิตภณัฑ์ (OTOP) ประสบความสําเร็จ      
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มีผูป้ระกอบการในจาํนวนหนึ�งสามารถผลิตสินคา้จนเป็นที�ยอมรับของตลาดทั�งในและต่างประเทศ 

โครงการพฒันาหมู่บา้นท่องเที�ยวโอทอป มุ่งให้คนในชุมชนใชว้ฒันธรรมและทรัพยากรในชุมชน

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดว้ยการนาํสิ�งที�มีอยู่ในชุมชน อาทิ ภูมิปัญญา สิ�งแวดลอ้ม ของดีในชุมชน 

มาผสมผสานและพฒันาให้เป็นแหล่งท่องเที�ยวที�สอดรับกบัความต้องการของนักท่องเที�ยวทั�งใน

และต่างประเทศ  เริ�มดาํเนินโครงการตั�งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยการคดัเลือกหมู่บา้นที�พร้อมพฒันาเป็น

แหล่งท่องเที�ยว 120 แห่งทั�วประเทศ และในปีพ.ศ. 2550 ดาํเนินการคดัสุดยอด 80 หมู่บา้น โดยแบ่ง

ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ท่องเที�ยวเชิงนิเวศวิทยา 2) ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม และ 3) ท่องเที�ยวเชิง

หตัถกรรม เพื�อใหเ้ป็นหมู่บา้นตน้แบบ และคดัเลือกเขา้ร่วมโครงการพฒันาหมู่บา้นท่องเที�ยว OTOP  

จาํนวน 9 แห่ง แบ่งเป็น ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคใต ้ภาคละ 2 แห่ง และภาคกลาง    

3 แห่ง โดยคดัเลือกหมู่บา้นที�มีลกัษณะดงันี�  (หมู่บา้นท่องเที�ยวโอทอป, 2554: ออนไลน)์   

   1. ผลิตภณัฑ ์OTOP ที�ผลิตมีความโดดเด่น หรือ 

   2. มีขบวนการภูมิปัญญาในการผลิตผลิตภณัฑ์ OTOP ที�น่าสนใจ 

   3. วฒันธรรมหรือวิถีชีวิตพื�นบ้านมีเอกลักษณ์เฉพาะของตนเองหรือมี

ทรัพยากร ธรรมชาติที�งดงาม แปลกตา  มีลกัษณะพิเศษหรือมีคุณค่าทางวชิาการ หรือ 

   4. มีคนหนุ่มสาวที�พร้อมจะสืบทอดและดาํเนินการต่อไป 

   แนวทางในการดาํเนินงานของโครงการ มุ่งเน้นการวิเคราะห์และพฒันาใน

เชิงลึก ตามศกัยภาพที�แทจ้ริงของชุมชน ตั�งแต่การให้คนในชุมชนรู้และเขา้ใจสภาพ ศกัยภาพที�

แทจ้ริงของตนเอง การสืบคน้รากเหงา้ของชุมชน การรักษาและสืบทอดสู่คนในรุ่นถดัไป รวมทั�งวิธี

ทางการพฒันาให้ดีขึ�นโดยไม่ทาํลายคุณค่าของภูมิปัญญาพื�นบา้นและทรัพยากรธรรมชาติ การรู้จกั

สื�อความหมาย การจดัการดว้ยความร่วมมือร่วมใจและไม่ขดัแยง้กนัในผลประโยชน์ที�จะเกิดขึ�น การ

เขา้ใจตลาดหรือลูกคา้เป็นเป้าหมาย รวมทั�งมาตรฐานของงานบริการทางการท่องเที�ยว สิ�งเหล่านี�

เป็นความจาํเป็นพื�นฐานที�ชุมชนจะตอ้งเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ ดว้ยหลกัการที�ถูกตอ้งและประยุกตใ์ห้

เหมาะสมกับอัตลักษณ์ของท้องถิ�นตนเอง ให้ชุมชนมีความสามารถในการบริหารจัดการการ

ท่องเที�ยวของหมู่บา้นตนเอง ทาํให้เกิดการสร้างรายไดท้ั�งจากผลิตภณัฑ์ OTOP และการบริการ

ท่องเที�ยวที�เพิ�มขึ�น เป็นการสร้างความเขม้แข็งให้คนในชุมชนในดา้นต่างๆ อีกทั�งไม่ทาํให้เกิดปัญหา

ดงัที�ไดเ้กิดขึ�นมากบัหลายชุมชนที�เปิดรับนกัท่องเที�ยว เช่น ความขดัแยง้กนัในผลประโยชน์ของคน

ในชุมชน การใช้และทาํลายทรัพยากรธรรมชาติที�มีอยู่  การเปลี�ยนแปลงวฒันธรรมและวิถีชีวิต

ทอ้งถิ�นเพียงเพื�อเอาใจนกัท่องเที�ยว เป็นตน้ 

   จากการดํา เนินโครงการโดยนําผู ้แทนหมู่บ้านไปศึกษาดูงานหมู่บ้าน

ท่องเที�ยว OTOP ณ เมืองโออิตะ ประเทศญี�ปุ่ น และนาํแนวคิดที�ไดจ้ากการดูงานมาปรับใชใ้นการ
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พฒันาหมู่บา้นของตนเอง โดยจดัทาํเป็นแผนปฏิบติัการพฒันาหมู่บา้นพร้อมนาํไปใช้ปฏิบติัร่วมกนั

กบัองค์กรปกครองส่วนปกครองทอ้งถิ�น ซึ� งนําไปสู่แนวทางการจดัการแบบการท่องเที�ยวโดยใช้

ชุมชนเป็นฐาน  มีบูรณาการภูมิปัญญาทอ้งถิ�นในดา้นศิลปวฒันธรรมประเพณี จิตสํานึกของชุมชนใน

การอนุรักษ์แหล่งท่องเที�ยว ทั�งทางธรรมชาติและวฒันธรรม  ความสามารถของชุมชนในการผลิต

สินคา้เพื�อการท่องเที�ยว และการสร้างอาชีพใหแ้ก่ชุมชน 

   หมู่บา้นท่องเที�ยว OTOP ที�ไดรั้บการคดัเลือกทั�ง 9 แห่ง ต่างก็มีเอกลกัษณ์

อันโดดเด่นของตนเอง ที�สามารถนํามาต่อยอดพฒันาเพื�อเพิ�มศักยภาพทางเศรษฐกิจด้านการ

ท่องเที�ยว ซึ� งแตกต่างกนัไปตามภูมิประเทศ วิถีการดาํเนินชีวิต และเผา่พนัธุ์ของชุมชน รายละเอียด

ดงันี�  

   1. บ้านสบวิน  หมู่  9  ตําบลแม่วิน  อํา เภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่              

มี “ธรรมชาติป่าเขาอุดมสมบูรณ์ วิถีความเชื�อของชาวไทยภูเขา”   

   2.  บ้านดอนหลวง  หมู่  7  ตําบลแม่แรง อําเภอป่าซาง จังหวดัลําพูน           

มี “วฒันธรรมการทอผา้ฝ้ายโบราณ  จากภูมิปัญญาชาวไทยอง”  

   3. บา้นเชียง ตาํบลบา้นเชียง อาํเภอหนองหาน จงัหวดัอุดรธานี มี “อารยะ

ไทย  มรดกโลกทางวฒันธรรม” 

   4. บา้นท่าเรือ  ตาํบลท่าเรือ อาํเภอนาหวา้ จงัหวดันครพนม มี “การอนุรักษ์

ภูมิปัญญาการทาํเครื�องดนตรีพื�นบา้น  หมู่บา้นแห่งเสียงดนตรี” 

   5. บา้นหนองขาว หมู่ 1 ตาํบลหนองขาว  อาํเภอท่าม่วง  จงัหวดักาญจนบุรี  

มี “วิถีชีวิตไทยพื�นบา้น ไก่บินไม่ตกดิน แหล่งผลิตผา้ทอร้อยสี การกินอยูร่สชาดไทยแท ้การทอผา้

ใตถุ้นบา้น”   

   6. บ้านเฉลิมพระเกียรติพฒันา หมู่ 1,2,3,6 ตาํบลห้วยสัตว์ใหญ่ อาํเภอ    

หวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มี “ผืนป่าตะวนัตกและวฒันธรรมกะหร่าง ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง” 

   7. บ้านตลาดล่าง หมู่  1 ตําบลบางพระ อําเภอศรีราชา จังหวดัชลบุรี           

มี “ประมงชายฝั�งพื�นบา้น  ประเพณีแห่พญายม” 

   8. บา้นนอก หมู่ 3 ตาํบลเกาะยอ อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา มี “วฒันธรรม

พื�นบา้นเกาะยอ” 

   9. บา้นนบ หมู่ 1 ตาํบลกรุงชิง กิ�งอาํเภอนบพิตาํ จงัหวดันครศรีธรรมราช 

มี “การท่องเที�ยวเชิงธรรมชาติ นํ�าตกกรุงชิง ถํ�าหงส์ ล่องแก่ง ทะเลหมอก” 

   นอกจากนี�  สํานกังานพฒันาการท่องเที�ยว กระทรวงการท่องเที�ยวและกีฬา   

มีโครงการพฒันาแหล่งท่องเที�ยวเชื�อมโยงหมู่บา้นท่องเที�ยว OTOP (OTOP Tourism Village) เป็น
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อีกโครงการหนึ� งที�เชื�อมโยงการท่องเที�ยวกับทุนทางวฒันธรรมของชุมชน และเชื�อมโยงกับ

โครงการหมู่บา้นท่องเที�ยว OTOP ของกรมการพฒันาชุมชน โดยเน้นการคดัเลือกหมู่บา้นที�มี

ศกัยภาพในดา้นต่อไปนี�  คือ ผลิตสินคา้หนึ� งตาํบลหนึ� งผลิตภณัฑ์ (OTOP) ที�มีคุณภาพระดบั 3-5 

ดาว มีศกัยภาพด้านการท่องเที�ยว มีกระบวนการผลิตสินคา้ที�น่าชม มีเรื�องราวตาํนาน ประวติั

ความเป็นมาของหมู่บา้นที�น่าสนใจ และมีบรรยากาศที�ดึงดูดใจ และสนับสนุนการพฒันาชุมชน

โดยใช้หลกั 7P ในกระบวนการพฒันา ดงันี�  (สาํนกังานพฒันาการท่องเที�ยว, 2553:  ออนไลน)์ 

   P1 ดา้นการวางแผนและการบริหารจดัการ (Planning and Management)  

   P2 ดา้นการกาํหนดจุดขายและการนาํเสนอ (Presentation and Concept  

                                      Development)  

   P3 ดา้นการพฒันาสถานที� (Place Development)  

   P4 ดา้นการพฒันาบุคลากร (People Development)  

   P5 ดา้นการพฒันาสินคา้และบริการ (Products and Services Development)  

   P6 ดา้นการตลาดและการส่งเสริมการขาย (Marketing and Promotion)  

   P7 ดา้นการบริหารจดัการหมู่บา้นหลงัการพฒันาแลว้เสร็จ (Post-launch  

                                      management)  

   โครงการดงักล่าว เริ�มดาํเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ. 2547  มีนโยบาย

พฒันาแหล่งท่องเที�ยวเชื�อมโยงหมู่บา้นท่องเที�ยว OTOP (OTOP Tourism Village) ให้เป็นแหล่ง

ท่องเที�ยวนาํร่องที�มีศกัยภาพและย ั�งยืน เพิ�มรายไดใ้ห้กบัชุมชนและยกระดบัเศรษฐกิจในทอ้งถิ�น 

เพิ�มจาํนวนและระยะเวลาพาํนกัของนกัท่องเที�ยว และเพิ�มศกัยภาพในการพฒันาสินคา้และบริการ

ให้ได้มาตรฐาน โดยวางแนวทางการส่งเสริมการพฒันาหมู่บ้านต่าง ๆ ที�มีศกัยภาพด้านการ

ท่องเที�ยวสูง และมีเอกลกัษณ์โดดเด่นในแต่ละชุมชน เน้นการพฒันาสินคา้ OTOP ที�มีชื�อเสียง

ภายในชุมชนนั�น ๆ พฒันาใหเ้ป็นชุมชนที�มีวฒันธรรมอนัดี   โดยมีวตัถุประสงคใ์นการพฒันา   ดงันี�  

   1. เพื�อให้หมู่บา้นท่องเที�ยว OTOP เป็นทางเลือกในการสร้างรายไดใ้ห้กบั

ชุมชนที�ผลิตสินคา้หนึ�งตาํบลหนึ�งผลิตภณัฑ ์ 

   2. เพื�อสร้างความเชื�อมโยงระหวา่งวิถีชีวิตชุมชน และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น

กบัการท่องเที�ยว สร้างรายได ้และมูลค่าเพิ�มใหก้บัชุมชน  

   3. เพื�อให้นกัท่องเที�ยวเขา้ใจกระบวนการผลิตและคุณค่าของสินคา้ OTOP 

ซาบซึ� งในฝีมือและทกัษะของผูผ้ลิตชาวบา้นไทย และส่งเสริมให้ผูซื้�อสินคา้ OTOP เขา้ใจภูมิปัญญา

ของชุมชนทอ้งถิ�น  
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   4. เพื�อยกระดบัการให้บริการนกัท่องเที�ยว และเพิ�มทกัษะดา้นการสื�อสาร

กบันกัท่องเที�ยวชาวต่างประเทศ ความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ และการผลิตสินคา้ ความ

สะอาด และมาตรฐานบริการดา้นอาหาร และสาธารณสุข  

   รายชื�อหมู่บา้นท่องเที�ยว OTOP ที�สํานกังานพฒันาการท่องเที�ยวดาํเนินการ

พฒันา  และผลิตภณัฑข์องชุมชนดงักล่าว มีดงันี�  

   1.   หมู่บา้นถวาย อาํเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่  และ ไมแ้กะสลกั  

   2. หมู่บา้นสันติคีรี อาํเภอแม่สลอง จงัหวดัเชียงราย  และ ชาอู่หลง  

   3. หมู่บา้นด่านเกวียน อาํเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสีมา และ เครื�องปั� นดินเผา  

   4. หมู่บา้นเกาะเกร็ด อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี และ เครื�องปั� นดินเผา  

   5. หมู่บา้นคีรีวง อาํเภอลานสกา จงัหวดันครศรีธรรมราช และผา้มดัยอ้ม  

สีธรรมชาติ  

   6. บา้นบางเจา้ฉ่า อาํเภอโพธิ� ทอง จงัหวดัอ่างทอง และไมไ้ผจ่กัสาน  

   7. บ้านอรัญญิก อาํเภอนครหลวง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และมีด

อรัญญิก  

   8. บา้นดอนไก่ดี อาํเภอกระทุ่มแบน จงัหวดัสมุทรสาคร และ เครื�องปั� นดินเผา

ลายเบญจรงค ์ 

   จากแนวทางขา้งตน้ สํานกังานพฒันาการท่องเที�ยว ได้ดาํเนินการพฒันา

หมู่บา้นท่องเที�ยว OTOP นาํร่อง ในระยะแรก เพื�อเป็นกรณีศึกษา จาํนวน 2 แห่งในภาคเหนือ คือ 

หมู่บา้นถวาย  ภายใตเ้อกลกัษณ์  "บา้นถวาย เที�ยวหมู่บา้นไมแ้กะสลกั"  และบา้นสันติคีรี ภายใต้

เอกลกัษณ์ลกัษณ์ "แม่สลอง เที�ยวถิ�นชา รักษาสุขภาพ" ส่วนหมู่บา้นอื�นๆ ต่างก็ไดรั้บชื�อเสียงและการ

พฒันาต่อยอดจากภาคส่วนต่างๆ กลายเป็นแหล่งท่องเที�ยวและศึกษาดูงานที�สร้างรายไดใ้ห้ชุมชน

เพิ�มขึ�น  

   การท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) องค์การบริหารพฒันา

พื�นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอย่างย ั�งยืน(องค์การมหาชน) หรือเรียกย่อว่า อพท. กล่าวว่า การ

ท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรค์ เป็นกระบวนทัศน์และทิศทางใหม่ของการท่องเที�ยวในปัจจุบัน ที�

ปรับเปลี�ยนจากการท่องเที�ยวแบบเดิมในยุคแรกๆ ที�ให้ความสนใจกบัการพกัผ่อนหยอ่นใจ มาสู่การ

เดินทางท่องเที�ยวในยคุที�สอง ที�ให้ความสนใจกบัวฒันธรรมและใส่ใจกบัผลกระทบดา้นสิ�งแวดลอ้ม

และความย ั�งยืนของชุมชนในพื�นที�ท่องเที�ยว และยุคที�สามในกระแสการท่องเที�ยวที� เรียกว่าการ

ท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรค ์ที�กล่าวไดว้่าเป็นรูปแบบหนึ� งของการท่องเที�ยวทางวฒันธรรมที�คาํนึงถึง

ความย ั�งยืนเป็นสําคญั โดยเน้นย ํ�าถึงความผูกพนัของผูม้าเยือนกบัเจา้บา้นและประสบการณ์ตรงที�

http://www.tourism.go.th/otop_tourism_village/casestudy/show.php?cid=6&id=8
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เกิดจากการเรียนรู้ในแหล่งท่องเที�ยว อนัส่งผลให้จดจาํและประทบัใจ (องค์การบริหารพฒันาพื�นที�

พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยนื. 2555. ออนไลน)์ 

   แนวคิดการท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรค์ ริเริ�มจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์

และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก (UNESCO) ที�จดัให้มีความตกลงว่าด้วยความ

หลากหลายทางวฒันธรรม (The UNESCO Universal Declaration of Cultural Diversity) ในปี ค.ศ. 2001 

เพื�อเป็นเครื�องมือในการพิทกัษ์รักษาและส่งเสริมความหลากหลายทางวฒันธรรม รวมถึงสนบัสนุน

การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหวา่งวฒันธรรม และในปี ค.ศ. 2004 ยเูนสโกไดเ้สนอโครงการ “เครือข่าย

เมืองสร้างสรรค”์ (The Creative Cities Network) เพื�อส่งเสริมการพฒันาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคท์ี�

จะนาํไปสู่รูปแบบใหม่ของความร่วมมือในระดบันานาชาติในภาคประชาชน เอกชน สาธารณะและ

ประชาคม เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยเูนสโก จาํแนกเป็น 7 กลุ่ม ไดแ้ก่ 1) วรรณกรรม 2) งาน

หตัถกรรมและศิลปะพื�นบา้น 3) งานออกแบบ 4) ดนตรี 5) อาหาร 6) ภาพยนตร์ และ 7) สื�อศิลปะ  

เป้าหมายของโครงการเพื�อสนบัสนุนความร่วมมือระหวา่งทอ้งถิ�นเพื�อการพฒันาในระดบันานาชาติ

และเพื�อตั�งรับผลกระทบในระดบัโลก ซึ� งในความพยายามที�จะเชื�อมโยงเมืองต่างๆ เขา้ดว้ยกนันั�น 

กล่าวถึงการท่องเที�ยวในแนวทางใหม่ที�นกัท่องเที�ยวจะเรียนรู้และเขา้เป็นส่วนหนึ�งของวฒันธรรม

เมืองนั�นๆ เน้นถึงความผูกพนัผ่านประสบการณ์ของนกัท่องเที�ยวเอง   ที�จะทาํให้นกัท่องเที�ยวได้

เขา้ใจวฒันธรรมของเมืองที�ไปเยอืนไดอ้ยา่งลึกซึ� ง 

   ประเทศไทยไดต้อบรับแนวคิดของยูเนสโก โดยดาํเนินโครงการตน้แบบ

การท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรค์ และนิยาม “การท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรค์” หมายถึง การท่องเที�ยวที�

สัมพนัธ์กบัประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม วิถีชุมชนและเอกลกัษณ์สถานที� โดยนักท่องเที�ยวได้

เรียนรู้เพื�อสร้างประสบการณ์ตรงร่วมกับเจ้าของวฒันธรรม และมีโอกาสได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับ

เจ้าของสถานที� จึงเป็นการสร้างมูลค่าเพิ�มให้กับประวติัศาสตร์ ศิลปวฒันธรรม วิถีชุมชนและ

เอกลกัษณ์ของสถานที� ไม่ใช่กิจกรรมที�เนน้รายไดข้องชุมชน แต่เป็นกิจกรรมที�เนน้คุณค่าของชุมชน  

(องคก์ารบริหารพฒันาพื�นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอยา่งย ั�งยืน, 2555: ออนไลน์)  แหล่งท่องเที�ยวจึง

มิไดห้มายถึงองคป์ระกอบเชิงคุณสมบติัทางกายภาพเท่านั�น กล่าวคือ นอกเหนือจากองค์ประกอบ

ด้านรูปแบบ และขอบเขตของแหล่งท่องเที�ยวแล้ว แหล่งท่องเที�ยวยงัรวมถึงการสร้างสรรค์

ประสบการณ์ให้กบันกัท่องเที�ยวอยา่งต่อเนื�องอีกดว้ย 

   โครงการต้นแบบการท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรค์ของประเทศไทย ดาํเนินการ

โดยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารพฒันาพื�นที�พิเศษเพื�อการท่องเที�ยวอย่างย ั�งยืน(องค์การ

มหาชน) หรือเรียกย่อว่า อพท. และคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

โดยกาํหนดคุณสมบติัของการท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรค ์ดงันี�  
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   1. ผูม้าเยอืนและเจา้ของบา้นมีความผกูพนัระหวา่งกนั 

   2. มีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ขา้มวฒันธรรม 

   3. มีความเขา้ใจอยา่งลึกซึ� งทางวฒันธรรมของพื�นที�ท่องเที�ยว 

   4. มีประสบการณ์จากการมีส่วนร่วม 

   5. มีการแลกเปลี�ยนขอ้มูลระหวา่งกนั มีการส่งผา่น ส่งต่อประสบการณ์ 

   6. ผูม้าเยอืนเป็นผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมากกวา่เป็นผูช้ม 

   7. ผูม้าเยือนมีโอกาสพฒันาศกัยภาพในการสร้างสรรค์ของตนเองและมี

ส่วนร่วมในการตดัสินใจ 

   8. เป็นสภาพจริงทั� งในกระบวนการการผลิตและผลิตภัณฑ์ ได้รับ

ประสบการณ์จริง 

   9. เกิดความเขา้ใจ ประทบัใจ และจดจาํ  

   10. เป็นการท่องเที�ยวแบบจดัให้เฉพาะตวั (Tailor-made approa 

   ประเทศไทยเป็นหนึ� งในไม่กี�ประเทศในโลกที�นบัได้ว่าเป็นจุดหมายด้าน

การท่องเที�ยวของนานาชาติมาอยา่งต่อเนื�อง จากลกัษณะที�โดดเด่นของประเทศซึ� งมีประวติัศาสตร์

โบราณคดีอนัเป็นอารยะ มีความหลากหลายทางชาติพนัธ์ุ มีความงดงามทางประเพณีวฒันธรรม      

มีแหล่งท่องเที�ยวทางธรรมชาติ แหล่งพนัธ์ุพืชและสัตวท์ี�น่าสนใจ และที�เป็นส่วนสําคัญยิ�ง คือ 

ประชาชนชาวไทยมีจิตใจโอบออ้มอารี เต็มไปดว้ยมิตรไมตรี ทาํให้ประเทศไทยมีศกัยภาพสูงใน

พฒันาการท่องเที�ยวไดใ้นหลากหลายมุมมองและหลากหลายกระบวนการ 

   แนวทางการพฒันาการจดัการการท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรคข์องประเทศไทย 

เริ�มจากการนาํเสนอแนวคิดการจดัการท่องเที�ยวสร้างสรรคแ์ก่ชุมชน เป็นตน้แบบของแนวทางการ

ดาํเนินงานด้านการพฒันาท่องเที�ยว เพื�อหารูปแบบของการจดัการการท่องเที�ยวสร้างสรรค์ การ

สร้างเครือข่ายการท่องเที�ยวสร้างสรรค์ พร้อมกับประเมินผลลัพธ์หรือประโยชน์ที�ผูม้ีส่วนร่วม     

ในทุกภาคส่วนจะไดรั้บ ทั�งที�สามารถจบัตอ้งได ้เช่น รายได ้และที�จบัตอ้งไม่ได ้เช่น ความสามคัคี 

ความหวงแหนในทอ้งถิ�น ตลอดจนศึกษาผลดีผลเสียในการพฒันาการท่องเที�ยวอย่างสร้างสรรค ์ 

ต่อการพัฒนาชุมชนในประเทศไทย ที�ผ่านมา ชุมชนในประเทศไทยได้มีการนําแนวทางการ

ท่องเที�ยวเชิงนิเวศหรือการ ท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมมาเป็นแนวทางเพื�อการจดัการท่องเที�ยวชุมชน 

และใชก้ารท่องเที�ยวเป็นเครื�องมือในการอนุรักษสิ์�งแวดลอ้มในแหล่ง ท่องเที�ยว สิ�งเหล่านี�ลว้นเป็น

รากฐานที�สําคญัในการพฒันาไปสู่การท่องเที�ยวสร้างสรรค ์(สวา่งพงศ,์ 2554: ออนไลน)์ 

   โดยสรุป การท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรค์เป็นแนวทางใหม่ในการจัดการ

ท่องเที�ยวที�มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์แก่นกัท่องเที�ยวให้ได้เรียนรู้และซึมซับวฒันธรรม หรือ
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ทรัพยากรทางการท่องเที�ยวของชุมชน ใหน้กัท่องเที�ยวเกิดความรู้สึกผกูพนั ประทบัใจ และรู้สึกเป็น

ส่วนหนึ�งของชุมชน ในส่วนของชุมชน  การท่องเที�ยวจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาชุมชน อนัเกิด

จากการเขา้มามีส่วนร่วมของสมาชิก สร้างความภาคภูมิใจในตนเองแก่สมาชิก ทาํให้มีรายไดเ้พิ�มขึ�น

และคุณภาพชีวิตดีขึ�น นอกจากนี� ยงัก่อให้เกิดการเรียนรู้ระหวา่งคนต่างวฒันธรรม แหล่งท่องเที�ยว

และชุมชนจะเป็นแหล่งเรียนรู้ของสังคม แลกเปลี�ยนเรียนรู้ ระหวา่งเครือข่าย จนกลายเป็นพลงัใน

การสร้างฐานความรู้สําหรับการพฒันาอยา่งสร้างสรรค์และย ั�งยืน จะเห็นได้ว่า ความสามารถของ

สมาชิกในชุมชนในการใช้วฒันธรรมและทรัพยากรธรรมชาติเพื�อการท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรค ์

ตลอดจนความร่วมมือของคนในชุมชน ซึ� งเป็นการผสมผสานทั� งทุนมนุษย์ ทุนว ัฒนธรรม            

ทุนทรัพยากรและทุนสังคม เป็นสิ�งสําคญัที�จะทาํให้การจดัการท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรค์ประสบ

ผลสําเร็จ จึงอาจกล่าวได้ว่า การท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรค์ช่วยส่งเสริมความเป็นชุมชนสร้างสรรค ์

และชุมชนที�สร้างสรรคส์ามารถก่อให้เกิดการท่องเที�ยวเชิงสร้างสรรค ์  

  3.4.3 ชุมชนสร้างสรรค์ในมิติชุมชนเข้มแข็ง 

   แนวคิดชุมชนเขม้แข็ง เกิดขึ� นเนื�องจากประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤต

เศรษฐกิจในปลายปี พ.ศ.2539 ทาํให้ประเด็นชุมชนเขม้แข็งถูกหยิบยกขึ�นมากล่าวถึง และให้เป็น

ทางเลือกในการพฒันา เพราะความเขม้แข็งของชุมชนจะเป็นฐานสําคญัในการลดผลกระทบทาง

เศรษฐกิจและสังคม และจะเป็นการสร้างกระบวนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมที�ย ั�งยืนในอนาคต 

มีผูใ้ห้ความหมายของชุมชนเขม้แขง็ไวต้ามแนวคิดต่างกนัไป ดงันี�  

   ธีระพงษ์ แกว้หาวงษ์ (2543: 1) ให้ความหมายของชุมชนเขม้แข็ง หมายถึง

การที�ประชาชนในชุมชนต่างๆ ของเมืองหรือชนบทรวมตวักนัเป็นองคก์รชุมชน โดยมีการเรียนรู้ 

การจดัการ และการแก้ไขปัญหาร่วมกนัของชุมชน จนเกิดการเปลี�ยนแปลงทั�งทางดา้นเศรษฐกิจ 

สังคม วฒันธรรม และสิ�งแวดล้อมภายในชุมชน ตลอดจนมีผลสู่ภายนอกชุมชนที�ดีขึ�นตามลาํดบั 

โดยจะเรียกชุมชนนี� ว่า กลุ่ม ชมรม สหกรณ์ องค์กรชาวบ้าน เครือข่าย หรืออื�นๆ ที�มีความหมาย

แสดงถึงการร่วมมือช่วยเหลือกนัเพื�อประโยชน์ร่วมกนั และด้วยความเอื�ออาทรต่อชุมชนอื�นๆ ใน

สังคมดว้ย 

   ไพบูลย ์วฒันศิริธรรม (2551: ออนไลน์) กล่าวถึงความเป็นชุมชนเขม้แข็ง

ของชุมชนไมเ้รียงวา่ หมายถึง ชุมชนที�คิดพึ�งตนเอง จดัการตนเอง ดูแลซึ�งกนัและกนัได ้

   ประเวศ วะสี (2542: 27) ไดก้ล่าวถึงความเขม้แขง็ของชุมชน โดยใชค้าํกล่าว

วา่ ความเป็นชุมชน (civility) ซึ� งหมายถึงลกัษณะความเขม้แข็งของชุมชนประการหนึ�ง โดยกล่าววา่ 

ความเป็นชุมชนมิใช่สิ� งจาํเป็นสําหรับชาวบ้านเท่านั� น หากแต่จําเป็นสําหรับองค์กรทุกชนิด           
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ถา้ประชาชนรวมตวักนัและมีการจดัการ จะเกิดทุนทางสังคม ซึ� งเป็นทุนที�สําคญัที�สุดที�ทาํให้เกิด

พลงัในการแกไ้ขปัญหาของชุมชน 

   นอกจากนี�  ชื�นฤทยั กาญจนะจิตรา (2554: 24) กล่าวถึงความเขม้แข็งของ

ชุมชนว่าหมายถึง การที�ชุมชนมีการรวมตวักนัเป็นปึกแผ่นและการเรียนรู้ในระดบัสูง มีองค์กร     

ในชุมชน กลุ่มผูน้ําการเปลี�ยนแปลง และภาคีเครือข่ายการพฒันาที�เข้มแข็งของชุมชน รวมทั�งมี

ความสามคัคี เอื�ออาทร อยูร่่วมกนัอยา่งสงบสุข และธาํรงไวซึ้� งคุณค่าของประเพณีวฒันธรรมและ

ภูมิปัญญา ที�เป็นเอกลกัษณ์ของชุมชนหรือทอ้งถิ�น หรือเอกลกัษณ์ความเป็นไทยไดอ้ยา่งต่อเนื�อง  

   จากความหมายที�กล่าวมาทั�งหมด พอสรุปไดว้า่ ชุมชนเขม้แข็ง คือการที�คน

ในชุมชนร่วมกนัเรียนรู้  มีประสบการณ์ในการพฒันาชุมชนร่วมกนั  ทาํให้เกิดการเปลี�ยนแปลง

ชุมชนไปในทางที�ดีขึ�น โดยการจดัการตนเอง ทาํให้ชุมชนพึ�งตนเองได ้อีกทั�งเกิดพลงัชุมชน เกิด

ความสามคัคี ความเอื�ออาทร  กลายเป็นทุนทางสังคมของชุมชน ที�ทาํให้ชุมชนเกิดการพฒันาอยา่ง

ย ั�งยืน 

   ความเขม้แข็งของชุมชน จึงหมายถึง การที�ประชาชนในชุมชนต่างๆ ของ

เมืองหรือชนบทรวมตวักนัเป็น “องค์กรชุมชน” โดยมีการเรียนรู้ การจดัการและการแกไ้ขปัญหา

ร่วมกนัของชุมชนแล้วเกิดการเปลี�ยนแปลงหรือการพฒันาทั�งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม 

และสิ�งแวดลอ้มภายในชุมชน ตลอดจนมีผลกระทบสู่ภายนอกชุมชนที�ดีขึ�นตามลาํดบั องคก์รชุมชน 

อาจหมายถึงกลุ่ม ชมรม หรือสหกรณ์ จะมีการจดทะเบียนตามกฎหมายหรือไม่ก็ตาม เป็นองคก์รที�

เกิดจากการรวมตัวด้วยความสมัครใจของประชาชนจาํนวนหนึ� งที�มีวตัถุประสงค์และอุดมคติ

ร่วมกนั มีมิตรภาพและความเอื�ออาทรต่อกนั เรียนรู้กนัอย่างต่อเนื�องในการทาํงานเพื�อแกไ้ขและ

พฒันาเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วฒันธรรม และสิ�งแวดล้อม มีผูน้าํตามธรรมชาติเกิดขึ� นโดยผ่าน

กระบวนการทาํงานร่วมกนั 

   นอกจากนี�  คณะอนุกรรมการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนเพื�อแกไ้ข

ปัญหาวิกฤตภายใตค้ณะกรรมการนโยบายสังคมแห่งชาติ ไดก้าํหนดกรอบองคป์ระกอบของชุมชน

เขม้แขง็ไวว้า่จะตอ้งประกอบดว้ย 

   1. บุคคลหลากหลายที�รวมตัวกันเป็นองค์กรชุมชนอย่างเป็นทางการ

หรือไม่ก็ตาม 

   2. มีเป้าหมายร่วมกนัและยดึโยงเกาะเกี�ยวกนัดว้ยประโยชน์สาธารณะและ

ของสมาชิก 

   3. มีจิตสํานึกของการพึ� งตนเอง รักษาเอื�ออาทรต่อกัน และมีความรัก

ทอ้งถิ�น รักชุมชน 
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   4. มีอิสระในการร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมทาํและร่วมรับผดิชอบ 

   5. มีการระดมใชท้รัพยากรในชุมชนอยา่งเต็มที�และมีประสิทธิภาพ 

   6. มีการเรียนรู้ เชื�อมโยงกันเป็นเครือข่ายและติดต่อสื� อสารกันหลาย

รูปแบบ 

   7. มีการจดัทาํกิจกรรมที�เป็นสาธารณะของชุมชนอยา่งต่อเนื�อง 

   8. มีการจดัการบริหารกลุ่มที�หลากหลายและเครือข่ายที�ดี 

   9. มีการเสริมสร้างผูน้าํการเปลี�ยนแปลงที�หลากหลายของชุมชนสืบทอด

กนัตลอดไป 

   ลักษณะของชุมชนเข้มแข็ง โกวิทย์ พวงงาม (2553: 161-162) กล่าวถึง

ลกัษณะของชุมชนเขม้แข็งวา่มีดงันี�  

   1. มีจิตสํานึกชุมชน คือสมาชิกสํานึกวา่ตนเป็นเจา้ของชุมชน มีความตั�งใจ

ที�จะรับผิดชอบปัญหาต่างๆ ร่วมกบับุคคลอื�นอยา่งเท่าเทียมและสมานฉันท์ ยอมรับในศกัยภาพซึ� ง

กนัและกนั และยอมรับในความหลากหลายของสมาชิก 

   2. มีจิตวิญญาณชุมชน คือ สมาชิกมีความจงรักภกัดีต่อชุมชน อุทิศตนเพื�อ

ชุมชน หวงแหนชุมชน มีสิ�งยึดเหนี�ยวร่วมกนั เช่น ศาสนา เครือญาติ หรือความสัมพนัธ์ทางสังคม

แบบต่างๆ ความมีจิตวิญญาณชุมชนจะทาํให้เกิดเป็นพลงัร่วมของชุมชนอยา่งมหาศาล ทาํให้ทุกคน

มีความสุขและพร้อมที�จะรวมพลงักนัเพื�อพฒันาชุมชนของตน 

   3. เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ สมาชิกร่วมกนัเรียนรู้ รวมกลุ่มกนั และตื�นตวั

ต่อข่าวสารขอ้มูลตลอดเวลา มีองค์ความรู้ของชุมชนที�เป็นผลจากการปฏิบัติและประสบการณ์

ร่วมกนั มีการตดัสินใจร่วมกนัในการนาํไปใชเ้พื�อประโยชน์ของชุมชน 

   4. มีองค์กรชุมชนที�เขม้แข็ง คือ สมาชิกรวมตวักนัอย่างเหนียวแน่นด้วย

จิตสํานึกชุมนและจิตวิญญาณชุมชน ผนึกกาํลงัร่วมกนัพฒันาชุมชน ไม่แบ่งแยกกนัในการทาํงาน 

   5. มีการจัดการชุมชนที�ดี สมาชิกทุกคนมีความสามารถในการจัดการ

ตนเอง กลุ่ม และชุมชน วางแผน จดักระบวนการดาํเนินงาน และประเมินผลการพฒันาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

   6. มีเครือข่ายชุมชน มีกระบวนการเชื�อมโยงสมาชิกในกลุ่มและองค์กร

ชุมชนต่างๆ เขา้ดว้ยกนั ดว้ยระบบการสื�อสารที�มีประสิทธิภาพ 

   7. มีภาวะผูน้าํชุมชน (community leadership) ผูน้าํในการพฒันาชุมชน 

เป็นผูป้ระสานความคิดของสมาชิก ไม่ผกูขาดความคิดหรือเป็นเจา้ของชุมชนเพียงผูเ้ดียว และพร้อม

ที�จะแลกเปลี�ยนเรียนรู้กบัผูอื้�น ร่วมทาํประโยชน์กบัชุมชน 
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   8. เป็นชุมชนพึ�งตนเองได้ คือ สมาชิกของชุมชนมีความเขม้แข็งพอที�จะ

ช่วยเหลือตนเองได ้ทั�งด้านเศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง สังคม และวฒันธรรม ทั�งในยามปกติ

และยามประสบกบัวิกฤตต่างๆ ทาํให้รักษาชุมชนไวไ้ด ้

   9. เป็นชุมชนสงบสุข อันสืบเนื�องมาจากการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ          

มีคุณธรรมและมีความสุข เมื�อคนมีความสุขจะไม่เบียดเบียนผูอื้�นทําให้ชุมชนเข้มแข็ง บรรลุ

เป้าหมายของการพฒันา 

   10. เป็นชุมชนที�ย ั�งยืน ไม่ทาํลายสิ�งแวดล้อมให้หมดไป หากแต่ดาํรงรักษา

สิ� งแวดล้อม ทั� งสิ� งแวดล้อมที� เป็นทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรทางกายภาพ ตลอดจน

สิ�งแวดลอ้มทางสังคมและวฒันธรรม 

   เสรี พงศพ์ิศ (2551: ) กล่าวถึงลกัษณะของชุมชนเขม้แข็ง ดงันี�  

   1. เป็นชุมชนเรียนรู้และพร้อมที�จะเรียนรู้ 

   2. เป็นชุมชนที�ตดัสินใจไดอ้ยา่งอิสระ 

   3. เป็นชุมชนที�จดัการ “ทุน” ของตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

   4. เป็นชุมชนที�มีธรรมาภิบาล โปร่งใส และตรวจสอบได ้

   นอกจากนี�  คณะอนุกรรมการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนเพื�อแกไ้ข

ปัญหาวิกฤติ  กล่าวถึงลกัษณะที�สาํคญัของชุมชนเขม้แขง็ไวด้งันี�  

   1. สมาชิกของชุมชนมีความเชื�อมั�นในศักยภาพของตนและชุมชนที�จะ

แกไ้ขปัญหาและพฒันาชีวิตความเป็นอยูข่องตนเอง 

   2. สมาชิกของชุมชนพร้อมที�จะร่วมกนัจดัการกบัปัญหาของตนและชุมชน 

   3. มีกระบวนการของชุมชนที�มีการเคลื�อนไหวอย่างต่อเนื�อง จนเป็นวิถี

ของชุมชน ภายใตก้ารสนบัสนุนของผูน้าํองคก์รชุมชน ในลกัษณะเปิดโอกาสให้กบัสมาชิกทั�งมวล

เขา้มามีส่วนร่วม โปร่งใส และพร้อมที�จะใหต้รวจสอบ 

   4. สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการประเมินสถานการณ์ของชุมชน กาํหนด

วิสัยทศัน์ร่วม ร่วมคิด ตดัสินใจ ดาํเนินงาน ติดตามและประเมินผลการแกปั้ญหาและการพฒันาของ

ชุมชนผา่นกระบวนการชุมชน 

   5. สมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรู้ผา่นการเขา้ร่วมในกระบวนการของชุมชน 

   6. มีแผนของชุมชนที�ประกอบด้วยการพฒันาทุกๆ ด้านของชุมชน ที�มุ่ง

การพึ�งตนเอง เอื�อประโยชน์ต่อสมาชิกชุมชนทุกๆ คนและมุ่งหวงัการพฒันาชุมชนที�ย ั�งยืน  
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   7. มีเครือข่ายความร่วมมือกบัภาคีการพฒันา อาจเป็นหมู่บา้นชุมชนอื�นๆ 

ทอ้งถิ�น ภาคราชการ องคก์รเอกชน นกัธุรกิจ นกัวิชาการ และอื�นๆ ในลกัษณะของการมีสัมพนัธ์ที�

เท่าเทียม  

   และกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวถึงลักษณะของชุมชนเข้มแข็ง ดังนี�  

(กรมการพฒันาชุมชน 2553: ออนไลน)์ 

   1. ชุมชนมีการแกปั้ญหาและสร้างสรรค์สิ�งดี หมายถึง สมาชิกของชุมชน

ร่วมกนัแกปั้ญหาที�เกิดขึ�นในชุมชนไดส้ร้างสรรคสิ์�งดีงามในดา้นต่างๆ ในชุมชน 

   2. ชุมชนมีความเป็นปึกแผ่น หมายถึง สมาชิกของชุมชนมีความผูกพนั

และความสัมพนัธ์ที�ดี มีความสามคัคีและเอื�อเฟื� อเผื�อแผ่ต่อกนั สมาชิกเห็นประโยชน์ของกลุ่ม

มากกวา่ประโยชน์ส่วนรวม 

   3. ชุมชนพึ�งตนเองได ้หมายถึง สมาชิกชุมชนสามารถร่วมกนัตดัสินใจใน

การดําเนินการกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนด้วยตนเองโดยอิสระปราศจากการควบคุมบังคบัจาก

ภายนอก และมีอาํนาจต่อรองกบัภายนอกชุมชน 

   4. ชุมชนมีผู ้นําตามธรรมชาติ หมายถึง มีผู ้นํา เกิดขึ� นในขณะที� เ กิด

กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ทาํใหชุ้มชนเขม้แขง็ 

   จากลกัษณะของชุมชนเขม้แข็งดงักล่าวมาทั�งหมด จะเห็นไดว้า่เป้าหมายคือ

ความสุขของคนในชุมชน และลกัษณะการมีจิตสํานึกร่วมของคนในชุมชน การมีความรัก ความเอื�อ

อาทรต่อกนั มีระบบจดัการเพื�อประโยชน์ของสาธารณะ การรวมตวักนัเป็นกลุ่มเล็กๆ แต่สามารถ

สื�อสารกนัจนกลายเป็นองคก์รชุมชนได ้และมีความเชื�อมโยงกนัเป็นเครือข่ายยอ่ยๆ ทาํให้เกิดสังคม

แนวใหม่ที�สัมพันธ์กันในแนวราบที�เท่าเทียมกัน ซึ� งเมื�อประสานกับโครงสร้างความสัมพนัธ์        

ในแนวดิ�ง จะทาํใหก้ารพฒันาประสบผลสาํเร็จ ดงันั�น ในการเสริมสร้างความเขม้แข็งให้ชุมชน   จึง

ควรส่งเสริมกระบวนการเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชน เพื�อเผชิญปัญหาวิกฤต โดยพฒันา

ศกัยภาพให้คนในชุมชนให้รวมกลุ่มกนั ร่วมคิด ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรักษาผลประโยชน์ของ

ชุมชนดว้ยตนเอง รวมทั�งให้ความสําคญักบัการปรับวิธีคิดและวิธีการทาํงานของหน่วยงานภายนอก 

ให้เป็นผูส้นบัสนุนในการจดัการและแกไ้ขปัญหาของชุมชน และส่งเสริมกระบวนการพฒันาแบบมี

ส่วนร่วมเพื�อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน อันประกอบด้วยกระบวนการส่งเสริมและ

สนบัสนุนชุมชนให้มีการเรียนรู้ แลกเปลี�ยนประสบการณ์เพื�อการพฒันาอาชีพและเศรษฐกิจชุมชน 

การพฒันาสวสัดิการสังคมและสวสัดิการของชุมชน การฟื� นฟูอนุรักษ์และจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติของชุมชน การคน้หาศกัยภาพและการพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ตลอดจนจดัทาํแผนความ

ตอ้งการของชุมชน รวมทั�งการสร้างประชาคมภายในชุมชนและการสร้างเครือข่ายของชุมชน   



 95

  3.4.4  ชุมชนสร้างสรรค์ในมิติชุมชนเศรษฐกิจพอเพยีง 

   เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที�พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราช

ดาํรัสชี�แนะแนวทางการดาํเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา่ 25 ปี ก่อนเกิดวิกฤติ

ทางเศรษฐกิจ และภายหลงัไดท้รงเน้นย ํ�าแนวทางการแกไ้ขเพื�อให้รอดพน้ และสามารถดาํรงอยูไ่ด้

อย่างมั�นคงและย ั�งยืนภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์และความเปลี�ยนแปลงต่างๆ  การพฒันาตามหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นการพฒันาที�ตั�งอยู่บนพื�นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท โดย

คาํนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้กนัที�ดี ตลอดจนการใชค้วามรอบรู้ ความ

รอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผนชีวิต และการตดัสินใจในการดาํเนินชีวิต  

   หลักทางสายกลางของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดว้ยองค์ประกอบหลัก   

3 ประการ และเงื�อนไขอนัเป็นพื�นฐานในการตดัสินใจอยา่งพอเพียง 2 ประการ หรือที�กล่าวกนัวา่   

3 ห่วง 2 เงื�อนไข มีรายละเอียดพอสรุปไดด้งันี�  

   1. องคป์ระกอบดา้นความพอประมาณ คือ ความพอดี ที�ไม่นอ้ยเกินไปและ

ไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู ้อื�น เช่น การผลิตและการบริโภคที�อยู่ในระดับ

พอประมาณ 

   2. องค์ประกอบด้านความมีเหตุผล คือ การตัดสินใจกระทําสิ� งต่าง ๆ 

เพื�อให้เกิดความพอเพียง จะตอ้งใชเ้หตุผลและพิจารณาดว้ยความรอบคอบ 

   3. องคป์ระกอบดา้นการมีภูมิคุม้กนัที�ดี   คือ การเตรียมตวัใหพ้ร้อมสําหรับ

ผลกระทบการเปลี�ยนแปลงดา้นต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งและอาจเกิดขึ�นอยา่งรอบดา้น  

   4. เงื�อนไขด้านการมีความรู้ คือ ความรู้ด้านวิชาการ และความรอบคอบ  

ในการนาํความรู้มาพิจารณาให้เชื�อมโยงกนัเพื�อประกอบการวางแผนและระมดัระวงัในการดาํเนิน

ชีวิต 

   5. เงื�อนไขดา้นการมีคุณธรรม  คือ มีความซื�อสัตยสุ์จริต มีความอดทน มี

ความเพียร และใชส้ติปัญญาในการดาํเนินชีวิต  

   หลักความพอเพียง 7 ประการ ประเวศ วะสี (2541: 4-7) กล่าวถึงความ

พอเพียงในความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง มี 7 ประการ คือ 1) พอเพียงสําหรับทุกคน 2) จิตใจ

พอเพียง 3)  สิ�งแวดลอ้มพอเพียง 4) ชุมชนเขม้แข็งพอเพียง 5) ปัญญาพอเพียง 6) อยูบ่นพื�นฐาน

วฒันธรรมพอเพียง 7) มีความมั�นคงพอเพียง เมื�อทุกอย่างพอเพียงก็จะเกิดเป็นความสมดุลหรือ

เรียกว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” ที�เชื�อมโยงทุกอย่างเขา้ด้วยกนั ทั�งเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม วฒันธรรม 

และสิ� งแวดล้อม   เป้าหมายสําคญัของ “เศรษฐกิจพอเพียง” คือการกระตุกสังคมให้หวนคิดถึง

หลกัการดาํเนินชีวิตหรือให้หนักลบัมายึดหลกัทางสายกลาง เพื�อให้ทานกบักระแสและแรงเหวี�ยง
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จากวิกฤติที�สังคมไทยเผชิญ โดยตอ้งการสร้างวฒันธรรมใหม่ในการพฒันาประเทศ จากโลกาภิวตัน์ 

(Globalization) เป็นทอ้งถิ�นภิวตัน ์(Localization) 

  เศรษฐกิจพอเพียงและพุทธเศรษฐศาสตร์ 

  เศรษฐกิจพอเพียงมีฐานคิดสําคัญจากพุทธเศรษฐศาสตร์ โดยกรณีนี�  อภิชัย พนั

ธเสน (2544: 568-570) กล่าววา่ เป้าหมายการผลิตและการบริโภคในพุทธเศรษฐศาสตร์นั�น ตอ้งการ

ให้ระบบทั�งระบบดาํเนินต่อเนื�องไปในลักษณะที�ย ั�งยืน โดยที�มนุษยส์ามารถลดความทุกข์ และ

เข้าถึงความสุขในระดับขั�นต่างๆ เป้าหมายสุดท้ายอยู่ที�นิพพาน ซึ� งสามารถเขา้ถึงได้ด้วยปัญญา 

ดงันั�น จึงต้องการการบริโภคพอประมาณ เพื�อไม่ให้เกิดความทุกข์ทรมาน ขณะเดียวกนัก็จะตอ้ง  

ไม่โลภมากจนเกินไปจนเกิดกิเลสเพราะทาํให้ไม่เกิดปัญญาเช่นกนั ประเด็นนี� จึงเป็นหลกัเศรษฐกิจ

พอเพียงซึ� งเนน้ความพอประมาณและทางสายกลาง ซึ� งถา้นาํปัญญาไปรวมกบัศีลและสมาธิ ก็คือการ

ไม่โลภจนเกินไป และการไม่เบียดเบียนผูอื้�น จะครบถ้วนตามกระแสพระราชดาํรัสเศรษฐกิจ

พอเพียงนั�นเอง ซึ� งจะต่างกันอย่างสิ�นเชิงในความหมายของการสร้างความพอใจสูงสุด (Utility 

Maximization) ตามกรอบความคิดของเศรษฐศาสตร์ตะวันตก ทั� งนี� จากมุมมองของพุทธ

เศรษฐศาสตร์ อรรถประโยชน์ (Utility) ในความหมายที�เขา้ใจไดง่้ายแบบพุทธคือ “กิเลส” การเน้น

การบริโภคสูงสุด คือ การเนน้การบริโภคและการครอบครองปัจจยัใหม้ากที�สุด ซึ� งเป็นสาเหตุสําคญั

ของปัญหาเศรษฐกิจโลกที�เป็นอยูใ่นปัจจุบนั และเป็นเหตุให้โลกทั�งโลกไม่สามารถแกปั้ญหาความ

ยากจนได ้ทั�งๆ ที�ทรัพยากรธรรมชาติถูกทาํลายไปแล้วมากมาย ทั�งนี� เพราะปัญหาที�ควรแกน้ั�น คือ 

“ความทุกข”์ มิใช่ “ความยากจน” 

   การพัฒนาชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการพฒันาชุมชนดว้ยการ

นาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเ้ป็นแนวทาง เพื�อปรับเปลี�ยนระบบคิด และเสริมสร้างวิถีชีวิต

ที�เหมาะสมแก่ชุมชน ให้เป็นชุมชนเข้มแข็งพึ� งตนเองได้  ซึ� งกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดําเนิน

โครงการหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบ โดยกาํหนดใหม้ีองคป์ระกอบดา้นต่างๆ ดงัต่อไปนี�    

   1. องคป์ระกอบดา้นจิตใจและสังคม ประกอบดว้ย ความสามคัคีและความ

ร่วมมือของคนในหมู่บ้าน  การมีขอ้ปฏิบติัของหมู่บา้น การมีกองทุนในรูปแบบสวสัดิการแก่

สมาชิก การมีความยึดมั�นในหลกัการประชาธิปไตย การมีคุณธรรม/จริยธรรม การที�คนในหมู่บา้น 

ชุมชนปลอดอบายมุข และการมีความเชื�อมั�นในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

   2. องค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย การจดัทาํบญัชีครัวเรือน  

กิจกรรมลดรายจ่ายและสร้างรายได ้ การรวมกลุ่มเพื�อพฒันาอาชีพหลกัของหมู่บา้น  กิจกรรมการ

ออมที�หลากหลาย  การดาํเนินงานในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มที�มีการดาํเนินงานในลกัษณะ

เดียวกบัรูปแบบวสิาหกิจชุมชน 
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   3. องค์ประกอบด้านการเรียนรู้ ประกอบด้วย การมีข้อมูลของชุมชน     

การใช้ประโยชน์จากขอ้มูลชุมชนและแผนชุมชน  การคน้หาและใชภู้มิปัญญาทอ้งถิ�นในการสร้าง

คุณค่า  การจดัตั�งศูนยเ์รียนรู้ในชุมชน  การใชเ้ทคโนโลยทีี�เหมาะสมกบัศกัยภาพของหมู่บา้น/ชุมชน  

การสร้างเครือข่ายภาคีการพฒันา และการปฏิบติัตามหลกัการของการพึ�งตนเอง 

   4. องค์ประกอบดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม ประกอบด้วย 

การมีจิตสํานึกของการอนุรักษ ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม กลุ่ม/องค์กรดา้นสิ�งแวดลอ้ม 

การใช้พลังงานทดแทนที�สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมของชุมชน และการสร้างมูลค่าเพิ�มจาก

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 

   องค์ประกอบทั�งหมดของชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง  มีรากฐานมาจากการนาํ

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใ์ช ้ผลที�ไดค้ือยอ่มเป็นการพฒันาที�สมดุลและย ั�งยืน และ

พร้อมรับต่อการเปลี�ยนแปลงชุมชนในทุกด้าน ทั�งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดลอ้ม และเมื�อ

พิจารณาจากองค์ประกอบทั�งหมด จะเห็นได้ว่ามีความสอดคล้องกบัแนวคิดชุมชนสร้างสรรค์ใน

เรื� องขององค์ประกอบด้านจิตใจและสังคม ซึ� งถือได้ว่าเป็นทุนทางสังคม เศรษฐกิจพอเพียงที�

กล่าวถึงการพึ�งพาตนเองนั�น ไม่ใช่การพึ�งตนเองแบบโดดเดี�ยว แต่หมายถึงการพึ�งพาอาศยักนัและ

กนั เอื�ออาทรต่อกนั ไม่เอาเปรียบกนั นอกจากนี�  ยงัมีองค์ประกอบดา้นการเรียนรู้ ที�เปรียบไดเ้ป็น

ทุนมนุษย ์และองคป์ระกอบดา้นทรัพยากรธรรมชาติที�เปรียบเป็นทุนทรัพยากรของชุมชน 

 

4.  งานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 

 4.1 งานวิจัยในประเทศไทย   

  ดวงจันทร์ อาภาวชัรุตม์ เจริญเมือง (2545 : 11-16) ดาํเนินโครงการวิจยัเมืองย ั�งยืน 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาพฒันาการของแนวคิดเมืองย ั�งยืนในสังคมตะวนัตก กระบวนการพฒันา

เมือง  และผลกระทบของกระบวนการพฒันาต่อความย ั�งยืนของเมือง โดยศึกษาตวัแปรที�สําคญัต่อ

ความย ั�งยืนของเมือง จากประสบการณ์ของประเทศต่างๆ พบว่าเมืองส่วนใหญ่เกิดขึ�นในช่วงหลงั 

ยุคศกัดินาจากการรวมตวัของกลุ่มพ่อคา้ในบริเวณที�เป็นจุดแลกเปลี�ยนขนถ่ายสินคา้ มีขนาดของ

เมืองแตกต่างกนัไป และเนื�องจากไม่ใช่เมืองที�ปกครองโดยระบบศกัดินา ชาวเมืองจึงช่วยกนัดูแล

เมือง การมีส่วนร่วมบริหารจดัการเมืองในอดีตเป็นรากฐานที�ดีของประชาธิปไตยในทอ้งถิ�นและ

การมีธรรมาภิบาลของเมืองในตะวนัตกจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี�  พฒันาการด้านแนวคิดทาง

สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์ใหม่ๆ ล้วนส่งผลให้เกิดความ

เปลี�ยนแปลงต่อวิถีชีวิตของคนในเมืองตะวนัตกในเวลาต่อมา แนวคิดเมืองย ั�งยืนเริ�มเกิดขึ�นใน

ประเทศองักฤษ จากการปฏิวติัอุตสาหกรรมที�ส่งผลให้ชาวเมืองเจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวยัอนัควร
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จาํนวนมาก สาเหตุจากขาดนํ� าสะอาด ขาดระบบสุขาภิบาลที�ดี ใช้ถ่านหินคุณภาพตํ�าและขาดการ

ควบคุมมลภาวะจากการผลิต ชาวเมืองเอกเซเตอร์ (Exeter) ในประเทศองักฤษจึงเคลื�อนไหวเรียกร้อง

ให้มีเมืองสุขภาพดี  (Healthy Cities) เป็นเมืองน่าอยูแ่ละให้มีการปรับปรุงการบริหารจดัการเมือง การ

เคลื�อนไหวขยายตวัไปทั�วยุโรปทาํให้รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ หนัมาสนใจนโยบายสาธารณะ  ออก

กฎหมาย และระเบียบต่างๆ เพื�อแกไ้ขปัญหาสิ�งแวดลอ้มที�เกิดขึ�น แนวคิดการพฒันาเมืองอยา่งย ั�งยืน

ไดรั้บความสนใจอย่างกวา้งขวางอีกครั� งในการประชุมสิ�งแวดลอ้มโลกครั� งที� 2 ปี ค.ศ. 1992 มีการ

เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกหันมาพฒันาประเทศตามแนวคิดการพฒันาอย่างย ั�งยืน ให้การอนุรักษ์

สิ� งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ� งของกระบวนการพฒันา และการพฒันาเมืองตอ้งก่อให้เกิดความสมดุล

ระหว่างระบบเศรษฐกิจ ระบบนิเวศ และความเท่าเทียมกันในสังคม ดงัที�องค์การสหประชาชาติ

รณรงคใ์หเ้มืองต่างๆ มีการบริหารจดัการเมืองอยา่งมีธรรมาภิบาลเพื�อมุ่งสู่ความเป็นเมืองที�ย ั�งยืน  

  ปัจจยัที�สําคญัต่อความยั�งยืนของเมือง ไดแ้ก่ กระบวนทศัน์การพฒันา (development 

paradigm) การประดิษฐ์เทคโนโลยีสมยัใหม่ ระบบเศรษฐกิจของเมืองและประเทศ ระบบการเมือง

การปกครองและการบริหาร การวางผงัเมืองและการออกแบบทางสถาปัตยกรรม  บทบาทของ

พลเมือง  และวิสัยทศัน์ของผูน้าํ  ในการวดัความย ั�งยืนของเมือง พิจารณาหลายตวัแปรประกอบกนั  

ตวัแปรที�สําคญัไดแ้ก่ ความสามารถในการรองรับระบบนิเวศของเมือง (Cities’ ecological footprints) 

ความสามารถในการบริหารจดัการสิ� งแวดล้อมเมือง คุณภาพชีวิตของชาวเมือง ในเรื� องการศึกษา 

ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน ความมั�นคงทางเศรษฐกิจของประชาชน ความมั�นคงด้าน

การเงินการคลงัของเมือง การมีธรรมาภิบาล ความเขม้แข็งของประชาสังคม และความเท่าเทียมกนั

ในสังคม ผลการศึกษายงัพบว่า เมืองย ั�งยืนทาํให้ชาวเมืองที�อาศยัมีความสุขมากขึ�น มีคุณภาพชีวิต   

ที�ดีขึ�น  และมีความมั�นคงในเชิงเศรษฐกิจมากขึ�น ตวัแปรที�สําคญัที�สุดในการทาํให้เมืองย ั�งยืน คือ

ความรู้สึกอย่างแรงกลา้ของความสํานึกต่อทอ้งถิ�นของคนตะวนัตก นอกจากนี�  เมืองย ั�งยืนไม่ควร

สร้างผลกระทบทางดา้นลบให้เกิดแก่พื�นที�โดยรอบและภูมิภาคที�ห่างไกลออกไป   

  จากผลการศึกษาดงักล่าว เห็นไดว้่าแนวคิดการพฒันาอยา่งย ั�งยืนที�เนน้การพฒันา

อย่างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดลอ้มเป็นแนวคิดที�ประเทศต่างๆ ทั�วโลกนาํมาใช้

ตลอดจนเห็นตัวอย่างปัจจยัที�สําคญัในการพฒันาเมืองของตะวนัตก ที�สามารถนํามาปรับใช้กับ

สังคมไทยไดเ้ป็นอยา่งดี 

  ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง (2547 : 12-16) ยงัไดศ้ึกษาการบริหารจดั

การเมืองย ั�งยืนตามแนวปรัชญาตะวนัออกในเอเชีย 2 เมือง คือ เมืองนารา (Nara) ในประเทศญี�ปุ่ น

และเมืองบาหลี (Bali) ในประเทศอินโดนีเซีย ผลการศึกษาเมืองนาราพบว่า ปัจจยัทั�งภายในและ

ภายนอกมีความสําคญัต่อความย ั�งยืนของเมือง ปัจจยัที�หนึ�ง คือ นโยบายระดบัชาติที�กาํหนดให้นารา
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เป็นหนึ�งในสามของเมืองประวติัศาสตร์ และแผนพฒันาภาคกิงกิที�ครอบคลุม 8 จงัหวดั ซึ� งรวมทั�ง

เกียวโต นารา และโอซากา้ กาํหนดให้มีการพฒันาที�สอดคลอ้งกบัการอนุรักษพ์ื�นที� ปัจจยัที�สอง คือ 

วิสัยทศัน์ระดบัเมืองของเทศบาลเมืองนารา ที�ตอ้งการเก็บรักษานาราในฐานะเมืองประวติัศาสตร์ 

โดยประกาศเทศบัญญติัหลายฉบบั และกาํหนดพื�นที�อนุรักษ์ประวติัศาสตร์เพื�อช่วยให้เกิดการ

อนุรักษเ์มืองเก่าของนารา ปัจจยัที�สาม ความเชื�อดั�งเดิมและศาสนา ไดแ้ก่ ชินโตและพุทธศาสนามี

อิทธิพลเป็นอยา่งสูงต่อคนนารา ยงัผลให้คนนาราดูแลบา้นและเมืองให้สะอาดเรียบร้อยและอยูอ่ยา่ง

อ่อนน้อมต่อธรรมชาติ โดยเก็บรักษาต้นไม้ใหญ่และพื�นที�สีเขียวไวเ้ป็นอย่างดี ปัจจยัที�สี�  ความ

ภาคภูมิใจในรากเหง้าและภูมิใจที�ได้อาศยัอยู่ในเมืองหลวงแห่งแรกของญี�ปุ่ น ปัจจัยที�ห้า คือ 

กระบวนการสร้างสรรค์เมืองทาํให้มีการก่อตั�งศูนยส์ร้างสรรค์เมืองนาราหรือศูนยน์ารามาชิซึคึริ   

ซึ� งมีบทบาทสําคญัในการเก็บรักษาพื�นที�เก่าของเมือง รวมถึงการอนุรักษ์ภูมิทศัน์เมือง บรรยากาศ

เมืองประวติัศาสตร์ และบา้นไมแ้บบดั�งเดิม ปัจจยัที�หก โชไนไกหรือสมาคมชุมชน โดยทุกคนที�

อาศยัอยู่จะต้องเป็นสมาชิกและเสียค่าสมาชิก ซึ� งสมาคมนี� สร้างความตระหนักและจิตสํานึกต่อ

ชุมชน รวมทั�งการจดักิจกรรมเพื�อให้สมาชิกไดม้ีส่วนร่วมในการดูแลชุมชนของตน 

  สําหรับเมืองบาหลี ปัจจยัภายนอกระดบันานาชาติมีความสําคญัใกลเ้คียงกบัปัจจยั

ภายใน กล่าวคือ ปัจจยัที�หนึ�ง กระบวนการ “ทาํบาหลีใหเ้ป็นบาหลี” ที�มีจุดมุ่งหมายเพื�อให้มีการเก็บ

รักษาวิถีชีวิตแบบบาหลี และสร้างความเขม้แข็งให้แก่ทอ้งถิ�นในการที�จะธํารงอตัลกัษณ์ของตน 

ปัจจยัที�สอง การวางแผนแม่บทเพื�อการท่องเที�ยว ปัจจยัที�สามนโยบายรัฐบาลที�จะทาํการท่องเที�ยว 

เป็นส่วนหนึ�งของสังคมและทาํสังคมให้เป็นส่วนหนึ�งของการท่องเที�ยว ปัจจยัที�สี�  ฮินดูแบบบาหลี

เป็นปัจจยัภายในที�สําคญัที�สุด ความเชื�อในหลกัศาสนาทาํให้ชาวบาหลีดาํรงอยู่อย่างอ่อนน้อมต่อ

ธรรมชาติ และไม่ใชท้รัพยากรฟุ่ มเฟือย ปัจจยัที�ห้า กลุ่มองคก์รชุมชนที�เขม้แข็งซึ� งรวมตวักนัแสดง

รายการต่าง ๆ ที�เป็นพิธีกรรมดั� งเดิม เพื�อให้นักท่องเที�ยวเข้าชม ทาํให้เกิดการกระจายรายได้สู่

ชาวบา้นอยา่งแทจ้ริง ทาํใหก้ารใชท้รัพยากรธรรมชาติเป็นไปอยา่งยติุธรรม  

  จากกรณีศึกษาทั�งสองเมือง เห็นไดว้่าแนวคิดการพฒันาเมืองของตะวนัออกคลา้ย

กบัของเมืองตะวนัตกในเรื�องการมีวิสัยทศัน์ การกาํหนดนโยบายและแผนการพฒันาที�ชดัเจน เน้น

การมีส่วนร่วม และความภาคภูมิใจต่อทอ้งถิ�นของคนในเมือง นอกเหนือจากนี�  เมืองกรณีศึกษาใน

ตะวนัออกทั�งสองเมืองมีเรื�องของความเชื�อในศาสนาที�ทาํให้วิถีการดาํเนินชีวิตมีความอ่อนนอ้มต่อ

ธรรมชาติสิ�งแวดลอ้ม มีการธาํรงรักษาประวติัศาสตร์เมืองและอตัลกัษณ์ของเมืองทาํให้เป็นที�สนใจ

ของคนภายนอก โดยมุ่งเป้าหมายไปที�คุณภาพชีวิตที�ดีและความสุขของคนในเมือง โดยเฉพาะเมือง

นาราที�มิได้มุ่งเป้าหมายไปที�การเป็นเมืองท่องเที�ยว แต่สิ� งที�ได้รับตามมาคือความสนใจจาก

นกัท่องเที�ยว   
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  วันลพ สุขผดุง (2550: บทคดัย่อ) ศึกษาวิกฤตของการพฒันากระแสหลกักบัการ

พัฒนาชุมชนแบบยั�งยืน กรณีศึกษาชุมชนเทศบาลตําบลปาย จังหวดัแม่ฮ่องสอน โดยศึกษา

ผลกระทบที�เกิดจากแนวทางการพฒันาที�มุ่งเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและรายได ้ต่อความ

เสื�อมถอยของเศรษฐกิจแบบพึ� งตนเองและวฒันธรรมชุมชน ศึกษาบทบาทหน้าที� การกาํหนด

นโยบายและการดาํเนินกิจกรรมการพฒันาเมืองอยา่งย ั�งยืนของเทศบาลตาํบลปาย และศึกษาปัญหา

และอุปสรรคในการดาํเนินงานพฒันาเมืองอยา่งย ั�งยืนของเทศบาลตาํบลปาย โดยการสอบถามและ

สัมภาษณ์ประชาชนในชุมชนเทศบาลตาํบลปาย ผูบ้ริหารและคณะผูบ้ริหารเทศบาลตาํบลปาย และ

ผูป้ระกอบการ ผลการศึกษาพบว่า ผลกระทบจากการพฒันากระแสหลกัที�เกิดขึ�น ส่งผลให้ชุมชน

เทศบาลตาํบลปายเป็นที�รู้จกัของนกัท่องเที�ยวทั�งในและต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐเร่งดาํเนินการ

พฒันาโครงสร้างพื�นฐาน และสิ�งสาธารณูปโภค นกัลงทุนจากต่างถิ�นเพิ�มมากขึ�น ทาํให้ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มในชุมชนถูกทาํลาย และเกิดปัญหาสังคมตามมา เทศบาลตาํบลปายจึงได้

กาํหนดเทศบญัญติัควบคุมสถานประกอบการทุกประเภทในการป้องกนัมลพิษต่อสิ�งแวดลอ้ม จดั

ให้ฝ่ายสาธารณสุขออกสํารวจสถานประกอบการทุกประเภทเพื�อสร้างสภาพแวดล้อม ภูมิทศัน์ 

ความร่มรื�นของเมือง ตลอดจนสร้างความตระหนักให้ประชาชนช่วยกนัรักษาสิ�งแวดล้อม ปัญหา

อุปสรรคในการพฒันาเมืองอยา่งย ั�งยืน ไดแ้ก่ การวางแผนจดักิจกรรมไม่ต่อเนื�อง ขาดการวางระบบ

ผงัเมืองรวม การควบคุมอาคาร การก่อสร้างต่างๆ ไม่มีการวางมาตรการ และการสร้างความร่วมมือ

จากประชาชน 

  ผลการศึกษาดงักล่าว สามารถใช้เป็นแนวทางและเป็นกรณีตวัอย่างในการพฒันา

ชุมชนในประเทศไทยที�จะต้องคํานึงถึงการพัฒนาอย่างสมดุลทั� งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ�งแวดลอ้ม เช่นเดียวกบัผลการศึกษาการพฒันาของเมืองในตะวนัตกที�กล่าวมาขา้งตน้ 

  ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC, 2552: ออนไลน์) ศึกษาความเป็นเมือง

สร้างสรรค์ของกรุงเทพมหานคร เนื�องจากเห็นว่าเป็นเมืองที�ดึงดูดทั�งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

เขา้มาท่องเที�ยวและทาํงานหรือเพียงแค่พกัอาศยัมาเป็นเวลานาน โดยมอบหมายให้กลุ่มวิจยัเมือง

สร้างสรรค ์หน่วยวิจยัเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผงัเมือง มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์ 

สํารวจพื�นที�หลกัที�เห็นว่าสามารถขบัเคลื�อนเศรษฐกิจแบบเมืองสร้างสรรค์  ประกอบดว้ย จตุจกัร 

ทองหล่อ สยามสแควร์ ทาวน์อินทาวน์ อาร์ซีเอ และสุขุมวิท โดยการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบบนัทึก 

สังเกต แบบสอบถาม และสัมภาษณ์เป็นระยะเวลา 4 เดือน ระหวา่งเดือนมิถุนายนถึงเดือนกนัยายน 

พ.ศ. 2552  ผลการสํารวจพบวา่พื�นที�ดงักล่าวมีศกัยภาพในการกระตุน้เศรษฐกิจของประเทศ  พื�นที�

จตุจกัรเป็นตลาดนัดวนัหยุดที�มีชื�อเสียงในระดบัสากล และเป็นแหล่งท่องเที�ยวที�มีผูป้ระกอบการ

ขนาดกลางและขนาดเล็กจาํนวนมากผลิตและสร้างผลงานสร้างสรรค์ ทั� งออกแบบ ผลิต และ
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จาํหน่ายภายในร้านและเป็นตวัแทนจาํหน่ายให้กับผูผ้ลิตงานสร้างสรรค์จากทั�วประเทศ สยาม

แสควร์เป็นแหล่งรวมแฟชั�นทนัสมยัสําหรับวยัรุ่น เป็นพื�นที�ให้นกัออกแบบเสื�อผา้แบรนด์เนมไทย

ไดเ้ป็นที�รู้จกั ยา่นทาวน์อินทาวนซึ์� งไดแ้ก่พื�นที�ยา่นลาดพร้าวเชื�อมต่อรามคาํแหง เป็นแหล่งรวมของ

บริษทัที�ทาํงานทางดา้นวงการบนัเทิง ตดัต่อภาพยนตร์ และเพลง ยา่นทองหล่อเป็นแหล่งรวมบริษทั

รับออกแบบสถาปัตยกรรม เป็นพื�นที�ขายอุปกรณ์ตกแต่งบา้นจาํนวนมาก และยงัเป็นพื�นที�พบปะ

แลกเปลี�ยนทางความคิด มีคอมมูนิตี�มอลล์เกิดขึ�นจาํนวนมาก และเชื�อมต่อบริเวณถนนเพชรบุรีและ

ถนนสุขุมวิทที�มีลักษณะเด่นคือเป็นแหล่งชุมนุมของชาวต่างชาติที�เข้ามาทาํงานและใช้ชีวิตใน

กรุงเทพฯ อนัเป็นตวับ่งชี�ความเป็นเมืองสร้างสรรค์อย่างหนึ� ง ในการศึกษามีขอ้เสนอให้นาํผลการ

สํารวจไปใชอ้ยา่งจริงจงัเป็นรูปธรรม รัฐบาลควรให้การสนบัสนุนในพื�นที�ที�มีศกัยภาพ เช่น อาํนวย

ความสะดวกหรือใหก้ารสนบัสนุนดา้นเงินทุนแก่ผูป้ระกอบการหรือสนบัสนุนให้เขา้มาอยูใ่นพื�นที�

ดงักล่าวเพื�อสร้างรายได้ให้มากขึ�น จดัให้มีแหล่งเรียนรู้ต่างๆ และกิจกรรมทางวฒันธรรมที�สร้าง

ชีวิตชีวาให้กบัเมือง รวมถึงการปรับปรุงกฎระเบียบที�เอื�อให้คนทาํงานสร้างสรรค์ทั�งชาวไทยและ

ต่างชาติ และควรมีการศึกษาพื�นที�บริเวณอื�นที�อาจจะสร้างรายไดใ้ห้แก่ประเทศ เช่น บริเวณ บางโพ

ที�เป็นแหล่งรวบรวมไมแ้ละเฟอร์นิเจอร์ไมแ้ละเป็นย่านเก่าแก่ รวมไปถึงพื�นที�ในต่างจงัหวดัที�อาจ

หยบิยกความสาํคญัในพื�นที�ออกมาเป็นจุดขายเพื�อสร้างรายไดจ้ากแนวคิดเมืองสร้างสรรค ์

  จากงานวิจยัดงักล่าวเห็นไดว้า่แนวคิดในการศึกษาความเป็นเมืองสร้างสรรคข์อง

กรุงเทพมหานครเป็นแนวคิดในการพฒันาชุมชนในเมืองขนาดใหญ่  ซึ� งลกัษณะพื�นที�และการดาํเนินการ

ทางเศรษฐกิจยอ่มแตกต่างไปจากชุมชนในชนบท แต่มีแนวทางในการพฒันาที�คลา้ยกนัคือการหยิบ

ยกความสาํคญัของพื�นที�หรือลกัษณะพิเศษของพื�นที�มาเป็นจุดขาย และพฒันาในเชิงสร้างสรรค ์

  วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ (2553, 119) ศึกษากระบวนการจดัการชุมชนเขม้แข็ง 

รูปแบบ ปัจจยัและตวัชี�วดัชุมชนเขม้แขง็ โดยศึกษาความเป็นมา  กระบวนการจดัการ รูปแบบ ปัจจยั 

และตัวชี� ว ัดชุมชนเข้มแข็งของไทย และนําเสนอแนวทางและองค์ความรู้ที� เหมาะสมกับ

กระบวนการเสริมสร้างตัวชี� วดัชุมชนเข้มแข็งของไทย อันนําไปสู่การพฒันาชุมชนเข้มแข็งที�

ย ั�งยืน อาศยัแนวทางผสมผสานทั�งการศึกษาในเชิงเอกสาร (documentary study) การศึกษาวิจยัใน

ภาคสนามโดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั�งในเชิงปริมาณ (quantitative research) และเชิงคุณภาพ 

(qualitative research) 

  ผลการศึกษากระบวนการจดัการชุมชนเขม้แข็งในสังคมไทย พบว่ามีกระบวนการ

จัดการที�สําคัญ 7 ประการที� ก่อให้เกิดศักยภาพของการพัฒนาชุมชนไปสู่ความเข้มแข็ง  คือ 

1)  กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 2)  กระบวนการแลกเปลี�ยนเรียนรู้  3) กระบวนการการ

ฟื� นฟู ผลิตซํ� าและสร้างใหม่  4) กระบวนการใชสิ้ทธิชุมชนและขอ้บญัญติัของชุมชน  5)  กระบวนการ
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ตดัสินใจร่วมกนัของชุมชน  6) กระบวนการของเครือข่ายการพฒันา และ 7) กระบวนการดา้นการ

จดัการตนเอง  นอกจากนี�ประเด็นผลการศึกษาเพื�อสร้างตวัชี� วดัชุมชนเขม้แข็ง แบ่งเป็น 4 องคป์ระกอบ 

คือ มิติทางดา้นเศรษฐกิจ มิติทางดา้นสังคมและองคก์รชุมชน มิติทางดา้นวฒันธรรมการเรียนรู้ และมิติ

ทางดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม โดยมีรายละเอียดดงันี�  1) ดา้นเศรษฐกิจ มีตวัชี� วดัยอ่ย 4 

ตวัชี� วดั ไดแ้ก่  การผลิตและการบริโภคในชุมชน กลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจในชุมชน  การจดัสรร

ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ และความสามารถในการพึ�งตนเองดา้นเศรษฐกิจของชุมชน  2) ดา้นสังคมและ

องค์กรชุมชน มีตวัชี� วดัยอ่ย 3 ตวัชี� วดั ได้แก่ การจดัการและการบริหารองค์กรชุมชน ความสัมพนัธ์

ภายในองค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน  3) ดา้นวฒันธรรมและการเรียนรู้ มีตวัชี� วดัร่วม 3 

ตวัชี�วดั ไดแ้ก่ การอนุรักษแ์ละสืบทอดศิลปวฒันธรรมทอ้งถิ�น  การเรียนรู้และการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ใน

ชุมชน การจดัการตนเองทางวฒันธรรมและภูมิปัญญา 4) ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม มี

ตวัชี� วดั3 ตวัชี� วดั ได้แก่ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ� งแวดล้อม การบริหารจดัการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม  

  ผลจากการศึกษาทําให้ เห็นกระบวนการในการจัดการชุมชนเข้มแข็งและ

องค์ประกอบชุมชนเข้มแข็ง ตลอดจนตัวชี� วดัในแต่ละองค์ประกอบ เป็นประโยชน์ในการศึกษา

เกี�ยวกบัองคป์ระกอบของชุมชนสร้างสรรคใ์นประเทศไทย  

  พชัราวดี ตรีชัย (2552: บทคดัยอ่) ศึกษาการวิเคราะห์ความเป็นชุมชนเขม้แข็งของ

หมู่บา้นหนองกลางดง ตาํบลศิลาลอย อาํเภอสามร้อยยอด จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีวตัถุประสงค ์

เพื�อ 1) ศึกษาปัจจยัที�นาํไปสู่การพลิกฟื� นความเขม้แข็งของชุมชนบา้นหนองกลางดง และ 2) ศึกษา

การวิเคราะห์กลยทุธ์ต่างๆ หรือเทคนิควิธีของผูน้าํชุมชนที�สามารถพลิกฟื� นสังคมอ่อนแอไปสู่สังคม

แห่งความเขม้แข็ง ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัสาํคญัของการพลิกฟื� นจากสังคมที�มีปัญหาวิกฤติในดา้น

ต่างๆ ทาํให้ชุมชนเกิดความเขม้แขง็และพึ�งตนเองได ้เป็นลกัษณะเฉพาะที�สําคญั คือ 1) ผูน้าํ มีภาวะ

ผูน้าํโดดเด่นในดา้นขีดความสามารถของผูน้าํในการสร้างกระบวนการประชาธิปไตย สามารถสร้าง

แรงบนัดาลใจให้เกิดความเชื�อมั�น ศรัทธา มีจุดยืนทางความคิด วิธีคิด เห็นคุณค่าและพลงัในการ

พฒันาชุมชน  ตระหนกัสร้างจิตสาํนึกให้ชุมชนรู้จกัพึ�งพาตนเอง ลดการพึ�งพิงจากภายนอก เป็นผูน้าํ

ที�มีความมั�นใจในตวัเองสูง มีวิสัยทศัน์กวา้งไกลมุ่งมั�น และมีความสามารถในการถ่ายทอดอย่าง

ชดัเจน 2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน การสร้างพลงัการทาํงานเป็นทีม สร้างคนดี คนเก่ง 

คนมีความสามารถ สร้างผูน้าํในชุมชน  ประสานผนึกกาํลงัร่วมคิดร่วมทาํ 3) การมีทุนทางสังคมใน

มิติต่างๆ ความสัมพนัธ์เกื�อกูลภายในชุมชน ความรักสามคัคี ผูกพนักนั สานสัมพนัธ์กนัในระบบ

อาวุโส ภูมิปัญญาชาวบา้น เก่งคิด เก่งทาํ เห็นผลได้ในทางปฏิบติั 4) ทุนทางเศรษฐกิจสามารถ

พึ�งตนเองได ้มีการรวมกลุ่มทางอาชีพ นาํภูมิปัญญามาเพิ�มมูลค่าผลผลิต ลดปัญหาการวา่งงาน สร้าง
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รายได ้ชุมชนปลอดหนี�  สังคมมีความสุข  กลยุทธ์ที�ผูน้าํสามารถพลิกฟื� นชุมชนไปสู่ความเขม้แข็ง 

คือการจดัตั�งสภา 59 เป็นพื�นฐานที�มั�นคงในระบอบประชาธิปไตย และการจดัทาํแผนชุมชน  

  รุ่งโรจน์ ลี�สกุลรักษ์ (2551: บทคัดย่อ) ศึกษายุทธศาสตร์ในการพฒันาและ

เสริมสร้างศกัยภาพชุมชนใหเ้ขม้แขง็  กรณีศึกษาชุมชนสวนดอก โดยศึกษาขั�นตอนกระบวนการใน

การพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพชุมชนใหเ้ขม้แขง็ของชุมชนสวนดอก และวิเคราะห์ปัจจยัที�ทาํให้

ชุมชนสวนดอกประสบความสําเร็จในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนตนเอง ใช้วิธีการ

สัมภาษณ์เจาะลึกกลุ่มผูน้าํชุมชน และกลุ่มต่างๆ ในชุมชน และสํารวจความพึงพอใจของประชาชน

ต่อการบริหารงานของชุมชน 

  ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัที�ทาํให้ชุมชนสวนดอกเขม้แข็ง ไดแ้ก่ ความสามารถของ

ผู ้นําชุมชน การมีความซื� อสัตย์ จริงใจ เสียสละ สามัคคีและร่วมกันทํางานเพื�อชุมชนของ

คณะกรรมการชุมชน การบริหารจัดการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน การทาํงานที�โปร่งใส

ตรวจสอบได้ การมีส่วนร่วมในการกาํหนดกฎ ระเบียบและขอ้บงัคบัของชุมชน การแกไ้ขปัญหา

ของสมาชิกในชุมชน การรักษาประเพณี วฒันธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ�น การได้รับความรู้ทาง

วิชาการและวิชาชีพของสมาชิกในชุมชน การประสานงานระหวา่งชุมชนและหน่วยงานรัฐบาล การ

จดัประชุมอยา่งต่อเนื�องของชุมชน การมีกิจกรรมอยา่งต่อเนื�อง และการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารและ

กิจกรรมในชุมชนและภายนอกชุมชนอย่างต่อเนื�อง  ยุทธศาสตร์ที�ชุมชนสวนดอกใช้ในการสร้าง

การมีส่วนร่วมของประชาชนและสร้างชุมชนให้เขม้แข็ง ไดแ้ก่ การสร้างผูน้าํที�มีศกัยภาพ โดยการ

ใชก้ารศึกษาดูงาน การอบรม และการปฏิบติัจริง การพฒันาทอ้งถิ�น โดยการให้ชุมชนจดัการตนเอง 

การสร้างการเรียนรู้ในชุมชน การใช้พลังชุมชนในการพฒันาและแก้ไขปัญหาของชุมชน การ

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนทุกขั�นตอน โดยการสนบัสนุน ประสานงาน 

และร่วมปฏิบติังานในทุกกิจกรรมของชุมชน การสร้างความสามคัคี ความเอื�ออาทร และเกื�อกูลใน

ชุมชน การสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งประชาชนในชุมชน หน่วยงานราชการและเอกชน และการ

ให้ความร่วมมือประสานงานกบัเครือข่ายภายนอกชุมชน  ในดา้นความพึงพอใจของประชาชนใน

ชุมชนสวนดอกต่อการบริหารงานของชุมชนสวนดอก ดา้นการบริหารงานของผูน้าํชุมชนและกลุ่ม

ต่างๆ ในชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนตามกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของชุมชนสวน

ดอก พบวา่ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 

  ผลจากการศึกษาดงักล่าว แสดงใหเ้ห็นปัจจยัที�ทาํให้ชุมชนเขม้แข็ง และยุทธศาสตร์

ในการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพชุมชนให้เขม้แข็งของชุมชนในต่างจงัหวดัของประเทศไทย  

เป็นประโยชน์ในการศึกษาเกี�ยวกบัแนวทางการส่งเสริมชุมชนสร้างสรรคใ์นประเทศไทย  
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  วิธาน นัยนานนท์ (2552: บทคดัยอ่) ศึกษาทุนทางสังคมกบักระบวนการสืบทอด

ผูน้าํชุมชนเขม้แข็ง กรณีศึกษาบา้นจาํรุง ตาํบลเนินฆอ้ อาํเภอแกลง จงัหวดัระยอง ตั�งแต่อดีตจนถึงปี 

พ.ศ. 2552 เพื�อศึกษาผูน้าํชุมชนและบริบทภายในและภายนอกชุมชน  ความเกี�ยวพนัระหวา่งบริบท

ดงักล่าวกบักระบวนการสืบทอดผูน้าํชุมชน สาระสําคญัของกระบวนการสืบทอดผูน้าํชุมชน และ

รูปแบบของการสืบทอดผูน้าํชุมชน โดยทาํการศึกษาเชิงคุณภาพ  

  ผลการศึกษาพบว่า จากอดีตที�ชุมชนมีความอุดมสมบูรณ์ อยู่กนัอย่างพึ�งพิงอาศยั 

ต่อมาเริ� มเปลี�ยนแปลงวิถีชีวิต มีการผลิตเพื�อการค้ามากขึ� นและการช่วยเหลือเกื�อกูลลดลง 

ทรัพยากรธรรมชาติขาดความอุดมสมบูรณ์จนเกิดกิจกรรมร้านคา้ชุมชนที�มาจากการส่งเสริมของ

ภาครัฐ ทาํให้ชุมชนสามารถฟื� นฟูระบบความสัมพนัธ์ภายในชุมชนให้ดีขึ�น จนกระทั�งการพฒันา

จากปัจจยัภายนอกส่งผลกระทบต่อชุมชนทวีความรุนแรงขึ�น ทาํใหชุ้มชนตอ้งพฒันาการเรียนรู้ และ

ปรับตวัโดยเฉพาะโครงสร้างการบริหารงานภายในชุมชน เพื�อรองรับกบัสถานการณ์ปัญหาความ

ตอ้งการของชุมชนที�เปลี�ยนแปลงไป ดา้นกระบวนการสืบทอดผูน้าํชุมชน มีการเปลี�ยนแปลงไปจาก

เดิมที�มีองค์ประกอบภายในเป็นหลกั เริ�มมีปัจจยัภายนอกเขา้มามีบทบาทมากขึ�น เช่น นโยบายรัฐ 

องค์กรพฒันาต่างๆ ส่งผลให้บทบาทขององค์ประกอบภายใน เช่น ผูอ้าวุโส ลดลง ในปัจจุบัน

บทบาทภายนอกมีความเขม้ขน้มากขึ�น รวมทั�งรูปแบบการสืบทอดเปลี�ยนแปลงไป จากวิธีปฏิบติัที�

ใช้การรับรู้ข้อมูลพฤติกรรมผ่านระบบเครือญาติ มาเป็นใช้เวทีประชุมหมู่บา้นในการแลกเปลี�ยน

เรียนรู้พฒันาศกัยภาพและสืบทอดผูน้ําทั�งแบบเป็นทางการและกลุ่มผูน้าํกิจกรรม ข้อคน้พบใน

การศึกษาพบว่า ผลกระทบจากโครงการพัฒนาภายนอกส่งผลให้รูปแบบของทุนทางสังคม

เปลี�ยนแปลงไป และระบบเครือญาติเป็นทุนทางสังคมพื�นฐานที�คอยยึดโยงคนในชุมชนไวด้ว้ยกนั 

ทาํให้กระบวนการสืบทอดผูน้าํชุมชนดาํเนินไปไดอ้ย่างต่อเนื�อง ขณะเดียวกนัผูน้าํภายในชุมชนมี

แนวโนม้ของความหลากหลาย และจาํนวนที�เพิ�มมากขึ�น ภายใตเ้งื�อนไขการเรียนรู้ที�เกิดขึ�นกบัปัจจยั

ภายในจากการปฏิสัมพนัธ์กบัปัจจยัภายนอก 

  ผูท้าํการศึกษาไดเ้สนอแนะให้การดาํเนินนโยบายการพฒันาขององคก์รพฒันาจาก

ภายนอกคาํนึงถึงความพร้อมของชุมชนในการเรียนรู้และปรับตวั เพื�อให้ชุมชนดาํเนินไปไดภ้ายใต้

สภาวะความเปลี�ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่แน่นอน ภาครัฐควรมีมาตรการสนับสนุนให้ผูน้ ํา

ชุมชนสามารถดาํเนินบทบาทของตนเองไปไดอ้ยา่งต่อเนื�อง และชุมชนเองควรสร้างความเขา้ใจอนั

ดีระหวา่งกนัภายในชุมชน เพื�อช่วยให้ทุนทางสังคมอนัเกิดจากระบบความสัมพนัธ์ภายใน สามารถ

ดาํรงอยูไ่ดแ้มว้า่จะมีความคิดเห็นที�แตกต่างกนับา้ง นอกจากนี� ชุมชนควรรักษาทุนทางสังคมซึ� งเป็น

องคป์ระกอบภายในที�สําคญัให้ดาํรงอยูอ่ยา่งเขม้แข็ง อนัไดแ้ก่ ผูน้าํ และเครือญาติ 
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  วิมลสิริ รุจิภาสพรพงศ์ (2550 : บทคดัยอ่) ศึกษาความเชื�อมโยงของภูมิปัญญาการ

ทาํขา้วหลามกบัการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ในชุมชนพระงาม จงัหวดันครปฐม พบวา่ การทาํขา้ว

หลามเป็นการสร้างรายไดใ้ห้กบัครอบครัว สามารถยึดเป็นอาชีพหลกั  ทาํให้ครอบครัวมีรายได้

ประจาํ ส่งผลให้ผูป้ระกอบอาชีพนี� พึ�งตนเองได้ ช่วยส่งเสริมอาชีพที�เกี�ยวขอ้ง ช่วยสร้างงานและ

กระจายรายได ้ทาํให้มีเงินหมุนเวียนในชุมชน การรวมกลุ่มผูป้ระกอบอาชีพขา้วหลามเป็น “ชมรม

ขา้วหลามนครปฐม” ทาํให้เกิดความเขม้แข็งหลายดา้น เช่น สร้างอาํนาจต่อรองในดา้นต่างๆ สร้าง

มาตรฐานและพฒันาผลิตภณัฑ์ ขยายกิจกรรมที�หลากหลาย สร้างความสามคัคี นอกจากนี�  การ

ส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื�อง ยงัทาํให้เกิดการพฒันาการผลิตและช่องทาง

การจาํหน่าย 

  ผลการวิจัยดังกล่าวชี� ให้เห็นความสําคัญของภูมิปัญญาท้องถิ�น ที�มีผลต่อชีวิต  

ความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ทั� งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ทําให้ชุมชนเป็นที�สนใจของ

หน่วยงาน  องคก์ร และคนภายนอกทั�วไปได ้

  พงศ์ธร โพธิ�พูลศักดิ� (2553: ) ศึกษาเรื�อง “การพฒันากระบวนการถ่ายทอดความรู้

ในชนบทของครูภูมิปัญญาไทยด้านเกษตรกรรม” โดยศึกษาครูภูมิปัญญาเกษตรกรรมทางเลือก 6 

คน ภาคกลาง 2 คน ไดแ้ก่ ครูวิบูลย ์เข็มเฉลิม (วนเกษตร) ครูเสวก มาลาพงษ ์(เกษตรผสมผสาน) 

ภาคอีสาน 2 คน ได้แก่ ครูบาคาํเดื�อง ภาษี(เกษตรธรรมชาติ) และครูบาสุทธินันท์ ปรัชญพฤทธิ�  

(เกษตรผสมผสานหรือเกษตรประณีต)  ภาคเหนือ ไดแ้ก่ ครูชูศกัดิ�  หาดพรม(เกษตรผสมผสานหรือ

เกษตรพึ� งตนเอง) และภาคใต้ คือ ครูเคียง คงแก้ว (วนเกษตรและพุทธเกษตร) ทําให้เห็นถึง

ความสําคญัขององค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยด้านการเกษตร เนื�องจากสังคมไทยดั�งเดิมเป็นสังคม

เกษตรกรรม ภูมิปัญญาที�ปรากฏในดา้นนี� จึงเป็นเรื�องของความสามารถในการผสมผสานองคค์วามรู้ 

ทกัษะ และเทคนิคด้านการเกษตรกบัเทคโนโลยี ที�พฒันาบนพื�นฐานคุณค่าดั� งเดิมที�คนสามารถ

พึ�งพาตนเองได้ในสภาวการณ์ต่างๆ และชี� ให้เห็นการเปลี�ยนแปลงของระบบเกษตรกรรม  จาก

ระบบเกษตรกรรมดั�งเดิม เป็นการเกษตรกรรมแผนใหม่ หรือเกษตรกรรมเคมี หรือเกษตรกรรม

กระแสหลัก ส่งผลให้วิถีชีวิตของเกษตรกรส่วนใหญ่เปลี�ยนแปลงไป มีการใช้เครื� องจักรกล

การเกษตร และการลงทุนจาํนวนมาก ทาํให้เกษตรกรเกิดภาระหนี� สิน ทรัพยากรธรรมชาติเสียหาย 

จึงมีเกษตรกรบางกลุ่มที�มีแนวคิดสวนกระแส ให้ความสําคญัต่อการพึ�งพาและเกื�อกูลกนัระหว่าง

มนุษย์กับธรรมชาติ ความย ั�งยืนของระบบนิเวศ และปฏิเสธการใช้สารเคมี กลายเป็นรูปแบบ

เกษตรกรรมทางเลือก ที�ครูภูมิปัญญาแต่ละคนสั�งสมองคค์วามรู้ขึ�นมา และไดท้าํการถ่ายทอดสู่ผูอื้�น   
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  งานวิจยัชิ�นนี�  จึงเป็นตวัอยา่งของการสร้างสรรคว์ิถีทางแกปั้ญหาในการดาํเนินชีวิต  

ของเกษตรกรดว้ยภูมิปัญญาของตนเอง จนไดชื้�อวา่เป็นปราชญท์อ้งถิ�น ซึ� งนบัเป็นทุนมนุษยอ์นัมีค่า

ในชุมชน 

  นราธิป แก้วทอง (2550: บทคดัยอ่ ) ศึกษาเรื�อง “กระบวนการเสริมสร้างทุนทาง

สังคม เพื�อการพฒันาชุมชน: ศึกษากรณีชุมชนบา้นไหมคุณธรรม อาํเภอมญัจาคีรี จงัหวดัขอนแก่น” 

โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาขั�นตอนการเสริมสร้างทุนทางสังคมที�ปรากฏขึ�นในชุมชน ศึกษาวิธีการ

นาํทุนทางสังคมมาใชเ้พื�อการพฒันาชุมชน และศึกษาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการเสริมสร้าง

ทุนทางสังคมภายในชุมชนบา้นไหมคุณธรรม โดยใชก้ารสัมภาษณ์เจาะลึกผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญัจาํนวน 

15 คน ผลการศึกษาพบวา่ 1) กระบวนการเสริมสร้างทุนทางสังคมของชุมชนบา้นไหมคุณธรรมมี

การดาํเนินไปตามขั�นตอน ตั�งแต่สร้างความตระหนกัถึงปัญหา และสํารวจความตอ้งการจากคนใน

ชุมชน ใชก้ารเรียนรู้จากการมีส่วนร่วมจากสถาบนัทางสังคม สร้างใหเ้ห็นคุณค่าต่อทรัพยากรภายใน

ทอ้งถิ�น และเนน้การมีส่วนร่วมของชาวชุมชนต่อการพฒันาทอ้งถิ�น 2) วิธีการนาํทุนทางสังคมมาใช้

เพื�อการพฒันาชุมชน ประกอบดว้ย การเขา้ร่วมกิจกรรมและกระตุน้ผา่นกติกาของการใช้กลไกทาง

จารีตประเพณี กลไกสังคม และกลไกสมยัใหม่ 3) ปัญหาอุปสรรคในการเสริมสร้างทุนทางสังคมที�

สําคญั ไดแ้ก่ ชุมชนยงัขาดการให้เด็กและเยาวชนเขา้มามีส่วนร่วม  กลุ่มเยาวชนที�เป็นลูกหลานของ

ผูน้าํชุมชนมีโอกาส แต่เยาวชนกลุ่มอื�นๆ ยงัขาดโอกาสในส่วนนี�ค่อนขา้งมาก  และขอ้เสนอแนะที�

สําคญั คือ การเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนเขา้ถึงกิจกรรมของชุมชนให้มากขึ�น ทั�งในด้านการมี

ส่วนร่วมในการคิด วางแผน ปฏิบติั ตรวจสอบ และรับผลประโยชน์ ทั�งนี� เพื�อปลูกฝังให้เด็ก และ

เยาวชนไดเ้กิดจิตสาํนึก  และเล็งเห็นถึงความสาํคญัในงานดา้นการพฒันาชุมชนไดอ้ยา่งย ั�งยืน 

  รัฐกร ก้อนแก้ว (2547: บทคดัยอ่ ) ศึกษาเรื�อง “ทุนทางสังคมกบัความสําเร็จของ

ธุรกิจชุมชน” โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาเปรียบเทียบทุนทางสังคมระหว่างกลุ่มธุรกิจชุมชนที�

ไดรั้บความสาํเร็จในระดบัที�แตกต่างกนั และศึกษาถึงบทบาททุนทางสังคมในฐานะที�เป็นปัจจยัการ

ดาํเนินงานที�มีผลต่อความสําเร็จของชุมชน โดยเลือกธุรกิจชุมชน 2 กลุ่ม ที�ได้รับความสําเร็จใน

ระดบัที�แตกต่างกนัจากการคดัสรรสุดยอดหนึ�งตาํบลหนึ�งผลิตภณัฑ์ไทย ประจาํปี 2546 ของจงัหวดั

นนทบุรี ในระดบั 4 ดาว และในระดบั 2 ดาว ใชร้ะเบียบวิธีการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพ ผลการศึกษา

พบวา่ กลุ่มธุรกิจชุมชนทั�ง 2 กลุ่ม มีทุนทางสังคมที�เป็นความไวว้างใจ ไม่แตกต่างกนั แต่มีทุนทาง

สังคมที�เป็นบรรทดัฐานแตกต่างกนั โดยพบบรรทดัฐานการถ่ายทอดความรู้ และบรรทดัฐานการมุ่ง

ผลสัมฤทธิ� ของงานในกลุ่มระดบั 4 ดาว ขณะที�ไม่พบในกลุ่มระดบั 2 ดาว ซึ� งบรรทดัฐานทั�งสอง

ประการเป็นบรรทดัฐานที�เอื�อต่อการทาํกิจกรรมทางธุรกิจของกลุ่ม ช่วยลดพฤติกรรมที�เห็นแก่ตวั

ของสมาชิก ทาํให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทาํงานเพื�อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจร่วมกนั เป็น
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ปัจจยัที�มีผลต่อความสาํเร็จของธุรกิจชุมชนอยา่งมีนยัสําคญั  นอกจากนี� ยงัพบวา่ทุนทางสังคมที�เป็น

เครือข่ายแตกต่างกนั โดยกลุ่มระดบั 4 ดาวมีเครือข่ายทั�งในจาํนวน และรูปแบบ มากกวา่กลุ่มระดบั 

2 ดาว ซึ� งการมีเครือข่ายมากกวา่นี�  ก่อให้เกิดความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบ 

  ศศิกุล อ่อนเฉวียง (2550: บทคดัย่อ) ศึกษาทุนทางสังคมในการผลิตผา้ฝ้ายทอมือ

ของกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองบวัแดง จังหวดัชัยภูมิ เพื�อศึกษาทุนทางสังคมที�ส่งผลต่อการ

รวมกลุ่มและการผลิตผา้ฝ้ายทอมือของกลุ่ม โดยใช้การวิจยัเชิงคุณภาพ เก็บขอ้มูลโดยการศึกษา

ภาคสนาม สังเกตทั�งแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม สัมภาษณ์สมาชิกกลุ่ม และผูรู้้ที�เป็นปราชญ์

ชาวบา้น รวมทั�งสิ�น 26 คน  

  ผลการวิจยัพบวา่ ทุนทางสังคมที�ส่งผลต่อการรวมกลุ่มและการผลิตผา้ฝ้ายทอมือ

ของกลุ่มสตรีสหกรณ์บา้นหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภูมิ ประกอบด้วยความเป็นพี�น้องและผกูพนักนั

มาเป็นระยะเวลายาวนานจากการเป็นกลุ่มผูค้นที�อพยพยา้ยมาอยูท่ี�บา้นหนองบวัแดงร่วมกนั ทาํให้

เกิดการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการพฒันาการบริหารจดัการกลุ่มให้เขม้แข็ง ความภูมิใจในภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ�นดา้นการผลิตผา้ฝ้ายทอมือ ตอ้งการนาํความรู้ซึ� งเป็นภูมิปัญญาทอ้งถิ�นมาสร้างงานเป็น

อาชีพที�สร้างรายได้ ประกอบกับความสามารถในการนําความรู้จากภายนอกเข้ามาปรับและ

ประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาผา้ฝ้ายทอมือและผลิตภณัฑ์จากผา้ฝ้ายทอมือให้มีความหลากหลายตรงตาม

ความตอ้งการของตลาด และการมีความสามารถในการปลูกฝ้าย การนาํโคลนมาใชเ้ป็นวตัถุดิบใน

การยอ้ม รวมทั�งการมีป่าพนัธุ์ไมใ้ห้สีธรรมชาติ ซึ� งเป็นทรัพยากรที�เป็นวตัถุดิบสําคญัในการยอ้มสี

จากธรรมชาติ 

  เสาวลักษณ์ สีสุข (2551: 1-26) ศึกษาการฟื� นฟูชุมชน โดยศึกษายุทธศาสตร์การ

สร้างทุนในสังคม กรณีศึกษาตาํบลต้นแบบ อาํเภอพฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี มีวตัถุประสงค์ใน

การศึกษา 3 ประการ คือ 1) เพื�อศึกษารูปแบบ (types) ของการฟื� นฟูชุมชนของตาํบลตน้แบบ อาํเภอ

พฒันานิคม จงัหวดัลพบุรี 2) เพื�อศึกษากระบวนการ (process) การฟื� นฟูชุมชนที�นาํไปสู่การสร้าง

ทุนสังคมของตาํบลตน้แบบ และ 3) เพื�อศึกษาปัจจยัสําคญัที�มีส่วนเกี�ยวขอ้งทาํให้การฟื� นฟูชุมชน

นาํไปสู่การสร้างทุนทางสังคมของตาํบลตน้แบบ โดยรวบรวมขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึกผูใ้ห้

ขอ้มูลที�สําคญั (key-informant) จาํนวน 21ราย จากผูท้ี�มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัการฟื� นฟูชุมชนทอ้งถิ�น 

ประกอบดว้ย ผูอ้าวุโสที�คนในชุมชนเคารพนบัถือ ปราชญชุ์มชน ผูน้าํชุมชน คณะกรรมการ และ

สมาชิกเครือข่ายองคก์รชุมชน รวมทั�งการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และเอกสารต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

  ผลการศึกษา พบวา่ รูปแบบ (types) ของการพฒันาขบวนการชุมชนที�มาจากการ

ฟื� นฟูชุมชน สามารถพิจารณาจากมิติการกาํหนดรูปแบบใน 3 มิติ คือ 1) มิติดา้นการนาํทุนทรัพยากร

ของชุมชนขึ�นมาใช ้ ไดแ้ก่ ทุนมนุษย ์ตน้ทุนทางวฒันธรรม ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากร และ
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สิ�งแวดลอ้ม 2) มิติดา้นวิธีการ และเทคนิค คือ การเรียนรู้ และ 3) มิติดา้นเป้าหมาย ไดแ้ก่ เป้าหมาย

ทางเศรษฐกิจ เป้าหมายทางสังคม และวฒันธรรม และเป้าหมายดา้นความมั�นคง ซึ� งจาํแนกไดเ้ป็น 3 

รูปแบบ คือ 1) รูปแบบที� 1 รูปแบบการพฒันาที�พึ�งพาตนเองได ้หรือรูปแบบที�ดีที�สุด ที�เป็นรูปแบบ

ที�สังคมคาดหวงัในการพฒันาขบวนการชุมชนให้ย ั�งยืน 2) รูปแบบที� 2 รูปแบบการพฒันาที�ยงั

สามารถยกระดบัไปสู่รูปแบบการพฒันาที�พึ�งพาตนเองได ้ หรือรูปแบบที�พึงประสงค์ และ 3) 

รูปแบบการพฒันาที�ตอ้งเสี�ยงภยั หรือรูปแบบที�ตอ้งปรับปรุง ที�ถือวา่เป็นรูปแบบการพฒันาที�สังคม

ไม่พึงปรารถนา ถอยหลงั และประชาชนไม่สามารถลุกขึ�นมามีบทบาทในการจดัการตนเองได้

กระบวนการ (process) ในการฟื� นฟูชุมชนเริ�มจาก ขั�นที� 1 ขั�นสร้างความตระหนกั เพื�อทาํให้คนใน

ชุมชนเกิดความเขา้ใจ และตระหนกัในการแกไ้ขปัญหา ขั�นที� 2 ขั�นจดัทาํแผนการฟื� นฟูชุมชน ที�

สอดคลอ้งกบัวถีิชีวิต ขั�นที� 3 ปฏิบติัการเรียนรู้จากการลงมือทาํ ที�คนทาํงานไดรั้บการเรียนรู้ไปดว้ย 

ขั�นที� 4 การสรุปบทเรียน เพื�อพฒันาความรู้ใหแ้ก่คนในชุมชน และขั�นที� 5 การขยายผล เพื�อยกระดบั

ความรู้ที�เกิดจากการทาํงานขยายไปสู่พื�นที�ใกลเ้คียง ปัจจยั (factors) สําคญัที�มีส่วนเกี�ยวขอ้งในการ

ฟื� นฟูชุมชน มาจาก 1) การมีทุนในสังคมอยูใ่นชุมชน คือ ตน้ทุนทางวฒันธรรม ทุนมนุษย ์ทุนทาง

สังคม และทุนทรัพยากร และสิ�งแวดลอ้ม 2) การมีเครื�องมือ และวิธีการเรียนรู้ที�คนในชุมชนได้

เรียนรู้ร่วมกนั และ 3) ผลที�เกิดขึ�นจากนโยบายการพฒันาที�ส่วนหนึ�งมาจากรัฐ 

  ปัญหา และอุปสรรคที�เกิดขึ�นในการดาํเนินการเกิดจาก ปัญหาภายในชุมชน คือ 

คนในชุมชนขาดความสนใจและความใส่ใจในการดาํเนินการตามกฎกติกา หรือขอ้ตกลง คือ 

งบประมาณสนบัสนุนมีความล่าชา้ ไม่สอดคลอ้งกบัแผนงานที�วางไว ้ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาใน

ครั� งนี�  คือ 1) การยกระดบัองค์ความรู้ดา้นการบริหารจดัการทุนในสังคมที�เกิดจากการระเบิดมาจาก

ข้างในของคนในชุมชน 2) การจดัทาํระบบเตือนภยัทางการพฒันา เพื�อให้ชุมชนรู้เท่าทัน

สถานการณ์การพฒันาทั�งภายใน และภายนอก และเตรียมความพร้อมให้กบัคนในชุมชนเพื�อรับมือ

กบัการเปลี�ยนแปลง 3) การสร้างและพฒันาคนรุ่นใหม่ เพื�อให้เขา้มาสู่กระบวนการเรียนรู้การพฒันา

ชุมชนทอ้งถิ�น และเป็นผูน้าํการเปลี�ยนแปลงทั�งในระดบัหมู่บา้น และระดบัตาํบล และ 4) การ

เชื�อมโยงแผนงานของชุมชนเขา้สู่แผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น (อปท.) โดยเน้น

เป้าหมายการพฒันาในทุกมิติทั�งดา้นเศรษฐกิจ ดา้นสังคม และวฒันธรรมและดา้นความมั�นคง  

  บุณยสฤษฎ์ อเนกสุข (2544 : บทคดัยอ่)  ศึกษาการลงทุนทางวฒันธรรม โดยใช้

งานแห่เทียนพรรษา จงัหวดัอุบลราชธานีเป็นกรณีศึกษา เพื�อให้ทราบถึงปัญหาและคน้หาวิธีการ

แกไ้ขอนัเกิดจากการลงทุนทางวฒันธรรมเพื�อการท่องเที�ยว ซึ� งจะนาํไปสู่การพฒันาการท่องเที�ยว

อย่างย ั�งยืนในอนาคต และตอ้งการศึกษาวิธีการและผลที�เกิดจากการประสานประโยชน์และการมี
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ความสัมพนัธ์ของกลุ่มต่างๆ อนัมีส่วนสําคญัในงานแห่เทียนพรรษากบัปัจจยัในการลงทุนทาง

วฒันธรรม  

  จากการศึกษาพบว่า ตน้ทุน (input) ในการลงทุนทางวฒันธรรมงานแห่เทียน

พรรษาไดแ้ก่ตน้ทุนทางวฒันธรรม (cultural capital) ที�เกี�ยวขอ้งกบัธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม และ

ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมและความเชื�อ ซึ� งเมื�อผ่านกระบวน (process) การลงทุนทาง

วฒันธรรมที�ประกอบไปดว้ยการแต่งตั�งคณะกรรมการจดังาน การดาํเนินงาน และการประเมินผล

การจดังานแลว้ไดก่้อให้เกิดผลผลิต (output) ไดแ้ก่การนาํเทคโนโลยีมาแทนวตัถุดิบทางธรรมชาติ 

การเกิดส่วนต่างของรายรับและรายจ่ายในการจดังานจาํนวนมาก การเกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ และการ

เกิดสัญลักษณ์ใหม่ของจงัหวดัอุบลราชธานี นอกจากนี� ยงัก่อให้เกิดผลลัพธ์ (outcome) ในงาน      

แห่เทียนพรรษาคือแนวคิดเรื�องการลงทุนกลายเป็นพื�นฐานสําคญัในงานแห่เทียนพรรษา การเกิด

อุดมการณ์ร่วมกนัในสังคม ความเชื�อของการทาํบุญมีการเปลี�ยนแปลง การเกิดความสัมพนัธ์แบบ

อุปถัมภ์ในการจัดงาน และการเกิดค่านิยมใหม่ในงานแห่เทียนพรรษา อย่างไรก็ดีสิ� งที� เกิดขึ� น

ดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นว่า รัฐโดยกลุ่มราชการมีบทบาทสูงสุดในการลงทุนทางวฒันธรรมงานแห่

เทียนพรรษาพร้อมกบัความสัมพนัธ์แบบอุปถมัภก์บักลุ่มเอกชน และพบวา่บทบาทของประชาชนยงั

ไม่มีความสําคญัในการจดังานมากนกั 

  กนิษฐา แย้มโพธิ�ใช้ (2550 : บทคดัยอ่) ศึกษาลกัษณะทุนทางวฒันธรรม โครงสร้าง

ทางเศรษฐกิจของชุมชน รวมถึงการวิเคราะห์และประเมินผลของบทบาททุนทางวฒันธรรมที�มีต่อ

การพฒันาในมิติเศรษฐกิจภายในชุมชน โดยการศึกษาเชิงคุณภาพ ดว้ยการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก

เอกสารที�เกี�ยวขอ้ง สัมภาษณ์แบบเจาะลึก และการสังเกตทั�งแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วม

ในพื�นที�ชุมชนตาํบลตากออก อาํเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก 

  ผลการศึกษาพบวา่ ชุมชนตากออกมีองค์ความรู้ที�หลากหลายมีการสั�งสมและสืบ

ทอดจนตกผลึกเป็นภูมิปัญญาในหลายดา้น ดงันี�  ภูมิปัญญาในดา้นหตัถกรรม พบว่ามีการถ่ายทอด

เป็นรูปธรรม  ไดแ้ก่ การทาํหมวกใบลาน การทอผา้ลายเกร็ดเต่า การตีมีด และการทาํผลิตภณัฑ์จาก

กะลามะพร้าว ภูมิปัญญาในด้านเกษตรกรรม ประกอบด้วย การขึ�นตาล การเก็บขี� ครั�ง และการ

ประมง ภูมิปัญญาในด้านการจดัระบบชุมชน เห็นได้จากการจดัสรรที�ดิน การจดัสรรทรัพยากร 

ธรรมชาติ และการจดัสรรความร่วมมือของคนในชุมชน  นอกจากนั�น ทุนทางวฒันธรรมของชุมชน

ตากออกยงัรวมถึงประเพณี ความเชื�อและพิธีกรรม โดยมีการพฒันารูปแบบกระบวนการผลิตและ

ผลิตภณัฑ์ที�มีความสอดคลอ้งกบัโครงสร้างทางเศรษฐกิจของชุมชนในดา้นการผลิต การคา้ การจา้ง

งาน และการใช้จ่ายและการดาํรงชีพ ส่งผลทาํให้เศรษฐกิจทั�งในระดบัครอบครัวและชุมชนมีทิศ

ทางการพฒันาที�สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของคนในชุมชนและตลาดภายนอกชุมชน 
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  เบญจวรรณ นาราสัจจ์ และพัชรินทร์ ลาภานันท์. (2545: บทคดัย่อ) ศึกษาเรื�อง 

“ทุนทางวฒันธรรมในการทาํโรงสีขา้วชุมชน : ศึกษากรณีโรงสีชุมชนสงเปือย อาํเภอคาํเขื�อนแกว้ 

จงัหวดัยโสธร” โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อคน้หาวิธีการบริหารจดัการธุรกิจโรงสีขา้วชุมชนของกลุ่ม 

โดยเฉพาะอย่างยิ�งการจดัการที�อยูบ่นพื�นฐานทุนทางวฒันธรรม และพิจารณาถึงปัจจยัพื�นฐานทาง

สังคม/วฒันธรรมที�ส่งผลต่อการทาํธุรกิจโรงสีขา้วของกลุ่ม ระเบียบวิธีการศึกษาใช้การวิจยัเชิง

คุณภาพ เนน้การสัมภาษณ์ตามกรอบประเด็นคาํถาม การสังเกตอยา่งมีส่วนร่วม และการจดัประชุม

กลุ่มกรรมการและแกนนาํโรงสี 

  ผลการศึกษาพบว่า โรงสีจัดตั� งขึ� นในนามกลุ่มเกษตรกรทํานาตาํบลสงเปือย          

มีสมาชิกส่วนใหญ่และกรรมการทั�งหมดเป็นชาวบา้นบุ่งหวาย หมู่ 3 และหมู่ 9 ตาํบลสงเปือย การ

ก่อตั�งโรงสีมีความเกี�ยวพนัอย่างใกลชิ้ดกบัพฒันาการของหมู่บา้น ซึ� งเป็นชุมชนอายุราว 200 ปี ที�

ชาวบา้นอพยพมาจากจงัหวดัศรีสะเกษและนครราชสีมา เมื�อมีการสร้างเขื�อนอุบลรัตน์ ชาวบา้น

ได้รับการส่งเสริมให้ปลูกขา้วหอมมะลิ และกลายเป็นส่วนหนึ� งของแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที�มี

ชื�อเสียงของประเทศ ชาวบา้นมีความยดึมั�นในความสามคัคี ให้ความสําคญักบักิจกรรมส่วนรวม ใน

ปี พ.ศ. 2529 มีบณัฑิตอาสาสมคัรเขา้มาทาํงานในหมู่บา้นและกระตุน้ให้ชาวบา้นร่วมกนัวิเคราะห์

ปัญหาของชุมชน นาํไปสู่การทาํโรงสีเล็ก และร้านคา้ชุมชนจนประสบความสําเร็จ จึงไดจ้ดัตั�งโรงสี

ชุมชนสงเปือยในปี พ.ศ. 2537 และดาํเนินงานจนถึงปัจจุบนั โดยการดาํเนินงานช่วงแรกในปี พ.ศ. 

2537-2541 ทาํการสีขา้วเหนียวขายและรวบรวมขา้วเปลือกหอมมะลิจาํหน่าย ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 

2541-2545 ปรับปรุงโรงสีเปลี�ยนมาสีขา้วหอมมะลิขายและรวบรวมขา้วเปลือกเหนียวจาํหน่าย ซึ� ง

ในช่วงแรกกลุ่มประสบความสําเร็จดว้ยดี จากวิธีการบริหารที�อาศยัการร่วมแรงร่วมใจ เสียสละ และ

สามคัคีของกรรมการและสมาชิก ตลอดจนอาศยัความสัมพนัธ์ทางสังคมภายในชุมชนและความ

รู้จกัมกัคุน้กบัคนต่างชุมชนเป็นพื�นฐาน มีลูกคา้กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ทาํให้การดาํเนินงานเป็นไปได้

อย่างต่อเนื�อง ภายหลงัการปรับปรุงโรงสี แนวทางธุรกิจสีขา้วหอมมะลิทาํให้กลุ่มตอ้งเขา้ร่วมการ

แข่งขันด้านการตลาด วิธีดาํเนินธุรกิจแบบเดิมทาํให้เกิดวิกฤตด้านการเงิน ส่งผลให้ระบบการ

บริหารจดัการของกลุ่มเปลี�ยนแปลง มีการจา้งเสมียนเป็นพนกังานประจาํและการตดัสินใจโดยใช้

ข้อมูลของประธานและ/หรือเสมียน ไม่รอการมีส่วนร่วมของกรรมการ ทาํให้เกิดการลักลั�นใน

ระบบการบริหารจดัการที�ยงัไม่สามารถคลี�คลายได ้ 

  จากการวิ เคราะห์การเปลี� ยนแปลงที� เ กิดขึ� น ผู ้วิจ ัยสรุปเป็นบทเรียนและ

ข้อเสนอแนะบางประการ คือ กลุ่มต้องปรับระบบบริหารจดัการโรงสีชุมชนและกําหนดแนว

ทางการดาํเนินกิจการให้สอดคลอ้งกนั ทาํความเขา้ใจร่วมกนัถึงความเหมาะสมของระบบบริหาร

จัดการต่อความรู้ความสามารถของคณะกรรมการส่วนใหญ่ และไม่ควรละเลยการพัฒนา
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ความสามารถในการทาํธุรกิจให้กบัคณะกรรมการส่วนใหญ่เพื�อลดขอ้จาํกดัในการทาํธุรกิจของกลุ่ม 

และควรพิจารณาหาแนวทางการขยายธุรกิจบนพื�นฐานความพร้อมของชุมชนวา่สอดคลอ้งกบัการ

สร้างความหลากหลายของธุรกิจที�ตอบสนองความตอ้งการภายในชุมชน หรือการขยายธุรกิจเพียง

กิจกรรมเดียวให้สามารถแข่งขนักบัธุรกิจเอกชน อีกทั�งพึงตระหนกัถึงความแตกต่างของวฒันธรรม

ในชุมชนกบัวฒันธรรมในวงการธุรกิจ อนัเป็นข้อจาํกดัในการใช้ทุนทางวฒันธรรมในงานธุรกิจ

ชุมชน 

  สุภณ สมจิตศรีปัญญา (2551 : บทคดัยอ่) ศึกษาวาทกรรมจากวรรณกรรมสลองต่อ

การสร้างทุนทางวฒันธรรมในภาคอีสาน โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อให้ทราบชดัถึงกลวิธีในการสร้าง

ทุนวฒันธรรมเพื�อปรับใชใ้ห้เกิดประโยชน์และมูลค่าเพิ�มแก่สังคม ผลการศึกษาพบวา่วรรณกรรม

สลองเป็นวฒันธรรมพื�นบ้านที�พระสงฆ์นํามาใช้เทศนาปลูกศรัทธาความเชื�อ มี 3 ประเภท คือ 

อสังหาริมทรัพย ์สังหาริมทรัพย ์และพิธีกรรม  จารึกตน้ฉบบัเป็นหนังสือผูกใบลานไว ้มีผูค้ดัลอก

เพื�อใชเ้ทศนาต่อๆ กนัมาจนถึงปัจจุบนั   เทศนาดว้ยภาษาที�ศกัดิ� สิทธิ�  ประกอบคาํอธิบายเป็นภาษา

ถิ�น แสดงสํานวนโวหารด้วยวาทศิลป์ ผูอ่้าน ผูเ้ทศน์ และผูฟั้งเกิดภาพพจน์และศรัทธาตามเนื�อหา  

ในด้านกระบวนการสร้างทุนทางวฒันธรรมแก่สังคม   พบว่า หลงัจากการเทศนา มีการตดัสินใจ

สร้างทุนทางวฒันธรรมอยา่งสูง อาทิเช่น อสังหาริมทรัพย ์สร้างพระอุโบสถ กุฎี ศาลาการเปรียญ 

ธาตุเจดีย์ บ่อนํ� า สังหาริมทรัพย์ สร้างพระปฏิมากร เทียนบูชาเข้าพรรษา ปราสาทผึ� ง บุญกฐิน 

บงัสุกุลผา้ป่า พิธีกรรม มีพิธีเขา้ปริวาสกรรม และพิธีฮีดสรง การสร้างทุนวฒันธรรมดงักล่าว เพื�อ

ตอบแทนคุณพระพุทธศาสนาและบุพการี ทาํให้เกิดความสุขความพึงพอใจที�ไดท้าํหน้าที� และเป็น

การสร้างสาธารณประโยชน์แก่สังคม 

  การจดัการนําทุนทางวฒันธรรมไปใช้ให้เกิดมูลค่าเพิ�มในปัจจุบนั พบว่ามีการ

จดัการด้านประเพณี พิธีกรรม เช่น บุญกฐิน ผา้ป่า แห่ปราสาทผึ� ง แห่เทียนพรรษา และจัดงาน

ประจาํปีของแต่ละจงัหวดั เพื�อเป็นแหล่งท่องเที�ยวทางวฒันธรรมและทาํบุญกุศลประจาํปี แบ่งเป็น 

6 ดา้น ดา้นเศรษฐกิจ คือการบริจาคทรัพย ์ทาํบุญ การขายสินคา้ ดา้นสังคม พระภิกษุผูเ้ป็นเจา้อาวาส 

ไดรั้บตาํแหน่งพระสังฆาธิการสูงขึ�น  ทาํใหป้ระชาชนเลื�อมใสศรัทธา เขา้ร่วมกิจกรรม ประเพณีมาก

ขึ�น ด้านวฒันธรรม ได้คติธรรมนาํชีวิต ด้านสุนทรียะ ได้ความงามเกี�ยวกบัการออกแบบก่อสร้าง

และจดักิจกรรม ทาํให้ผูช้มเกิดความสุขใจ ดา้นความคิดสร้างสรรค ์สามารถคิดออกแบบก่อสร้างได้

เป็นเอกลกัษณ์และเหมาะสมกบัสภาพทอ้งถิ�น เป็นที�สนใจของนกัท่องเที�ยวและผูแ้สวงบุญ ดา้น

ความภาคภูมิใจชุมชนไดรั้บการยกยอ่ง มูลค่าเพิ�มจากทุนทางวฒันธรรม เกิดจากการสร้างสัญลกัษณ์

ทางวฒันธรรมเป็นทุนขึ�นมา  เกิดกาํไรทั�งทางวตัถุและจิตใจ    
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  โดยสรุป จะเห็นไดถึ้งกระบวนการสร้างทุนทางวฒันธรรมจากวรรณกรรมสลอง

ซึ� งเป็นสิ�งที�มีอยู่เดิมในทอ้งถิ�น และเป็นทุนวฒันธรรมที�สามารถนาํมาเพิ�มมูลค่า เกิดประโยชน์แก่

ชุมชนในดา้นต่างๆ ทั�งดา้นเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม สุนทรียะ ความคิดสร้างสรรค์ และความ

ภาคภูมิใจของชุมชน อนัจะทาํให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที�ดี มีวิถีชีวิต และสังคมที�เป็นสุข เป็น

แรงผลกัดนัใหเ้กิดการพึ�งพาตนเองมากขึ�น 

  สุวัฒน์ พื�นผา (2553 : บทคดัย่อ) ศึกษาการสร้างทุนทางวฒันธรรมผ่านการ

ประกวดภาพถ่าย  กรณีนกัเรียน นิสิต นกัศึกษา ผูเ้ขา้ร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายของมูลนิธิ ฌอง 

เอมีล การ์โรช โดยศึกษากระบวนการสั�งสมทุนทางวฒันธรรม ความรู้ด้านการถ่ายภาพ และ

ความสัมพนัธ์ระหว่างการขยบัสถานภาพทางสังคมของช่างภาพสมคัรเล่น ระดบันักเรียน นิสิต 

นกัศึกษา สู่การกลายเป็นช่างภาพมืออาชีพ จากการสั�งสมทุนผ่านการประกวดภาพของมูลนิธิฌอง 

เอมีล การ์โรช พบว่าการส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมในการประกวดภาพถ่ายมีความสัมพนัธ์กับ

กระบวนการสั�งสมและเพิ�มเติมทุนทางวฒันธรรม ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคม และทุนทาง

สัญลักษณ์ โดยการที�มีทุนวฒันธรรมความรู้ด้านศิลปะหรือความรู้ด้านการถ่ายภาพอยู่เดิม จาก

กระบวนการหล่อหลอมของสถาบนัครอบครัว และสถาบนัการศึกษา และเพิ�มเติมดว้ยการกา้วเขา้สู่

แวดวงการประกวดภาพถ่ายของมูลนิธิ ฌอง เอมีล การ์โรช จากเครือข่ายของสมาชิกในพื�นที�

สถาบนัการศึกษา ทาํให้ทุนทางวฒันธรรมความรู้ ทุนทางสังคมและทุนทางสัญลกัษณ์ที�มีอยู่เดิม

หรือที�ยงัมีไม่มากนกัเพิ�มพูนมากยิ�งขึ�น และส่งผลต่อกระบวนการยกระดบัสถานภาพจากช่างภาพ

สมคัรเล่นในระดบันักเรียน นิสิต นกัศึกษา เขา้สู่กระบวนการกลายเป็นช่างภาพอาชีพหรือช่างภาพ

เชิงสุนทรียะ  

  อาภาพร กระโหมวงศ์ (2552: บทคดัยอ่) ศึกษาปัจจยัที�ส่งผลต่อความสําเร็จในการ

ประกอบกิจการที�พกัสัมผสัวฒันธรรมชนบท ใชก้ารวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย

การสัมภาษณ์และการสังเกตในการเก็บรวบรวมขอ้มูลของที�พกัสัมผสัวฒันธรรมชนบทที�ผา่นการ

ประเมินมาตรฐานของสํานักพฒันาการท่องเที�ยว โดยจาํแนกประเภทที�พกัเป็น 3 ประเภท คือ 1) 

ประเภทสัมผสัวฒันธรรมและวิถีชีวิต ไดแ้ก่ บางนํ� าผึ�งโฮมสเตย ์ จงัหวดัสมุทรปราการ จาํนวน 9 

หลงั 2) ประเภทสัมผสัการเกษตร ไดแ้ก่ ที�พกัสัมผสัวฒันธรรมชนบทกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที�ยว

เชิงเกษตรชุมชนรักษเ์ขาบายศรี จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 7 หลงั 3) ประเภทสัมผสัธรรมชาติ ไดแ้ก่ ที�

พกัสัมผสัวฒันธรรมชนบทของชมรมการท่องเที�ยวเชิงอนุรักษเ์กาะยาวนอ้ย จงัหวดัพงังา จาํนวน 30 

หลัง ใช้แบบสังเกตและแบบสัมภาษณ์เป็นเครื� องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูลทั�วไปและความ

เป็นมาของที�พกัสัมผสัวฒันธรรมชนบททั�ง 3 แห่ง   
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  ผลการวจิยัพบวา่ที�พกัสัมผสัวฒันธรรมชนบทในการวิจยัครั� งนี�มีลกัษณะการก่อตั�ง

คลา้ยกนั คือ มีกิจกรรมการท่องเที�ยวอื�น ๆ ก่อนแลว้จึงก่อตั�งเป็นที�พกัสัมผสัวฒันธรรมชนบทขึ�นมา

ภายหลงั มีการจดัการด้านการบริหารที�มีโครงสร้างการบริหารที�ไม่แตกต่างกนั และไดผ้่านการ

ประเมินมาตรฐานที�พกัสัมผสัวฒันธรรมชนบทไทยมาแลว้ โดยทุกแห่งให้ความสําคญัมากต่อการ

ประกอบกิจการ ทั�ง 8 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นที�พกั ดา้นอาหารและโภชนาการ ดา้นความปลอดภยั ดา้นการ

บริหารจัดการ ด้านกิจกรรมท่องเที�ยว ด้านสภาพแวดล้อม ด้านมูลค่าเพิ�ม และด้านการส่งเสริม

การตลาด ทั�งภาพรวมและจาํแนกเป็นรายขอ้ 

  ขอ้มูลจากงานวิจยั ทาํให้มองเห็นพฒันาการของกิจการโฮมเสตยใ์นประเทศไทย

จากกรณีศึกษา 3 กรณี ทาํให้ทราบวา่มีโฮมสเตยใ์นพื�นที�ใกลเ้มืองหลวง คือชุมชนตาํบลบางนํ� าผึ�ง 

อาํเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ ที�ยงัคงบรรยากาศบา้นสวนริมเจา้พระยา โดยผูบ้ริหาร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นเป็นผูริ้เริ� มนําทุนทางธรรมชาติและทุนทางสังคมมาเพิ�มมูลค่าโดย

จดัการท่องเที�ยวสัมผสัวิถีชีวิตชาวบา้น  และขบัเคลื�อนการจดัตั�งบางนํ� าผึ�งโฮมสเตยข์ึ�น  อีกทั�งสร้าง

ตลาดนํ�าบางนํ�าผึ�งในวนัเสาร์และวนัอาทิตย ์ กลายเป็นสถานที�ท่องเที�ยวแบบผสมผสานเชิงอนุรักษ์

แห่งใหม่ของจงัหวดัสมุทรปราการ อีกกรณีศึกษาหนึ� งคือชุมชนเขาบายศรี อาํเภอท่าใหม่ จงัหวดั

จนัทบุรี  เป็นชุมชนเล็กอยูห่่างจากตวัจงัหวดัประมาณ 15 กิโลเมตร และเป็นเส้นทางผา่นไปสู่แหล่ง

ท่องเที�ยวหลายแห่งในจงัหวดัจนัทบุรี มีจุดเริ�มโดยทีมงานวิจยัจากมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

เขา้ไปศึกษาชุมชน ทาํให้เกิดการท่องเที�ยวเชิงเกษตรและเชิงอนุรักษ์ภายในชุมชนขึ�น จุดเด่นของ

ชุมชนเขาบายศรี คือ สวนผลไมโ้บราณ เช่น เงาะ มงัคุดที�มีอายุมากกวา่ 100 ปี ภูมิปัญญาชาวบา้นใน

การทาํอุโมงค์เก็บนํ� าใตดิ้นไวใ้ช้ยามแล้ง การขยายพนัธ์ุระหว่างระกาํและสละ ผลไม้ขึ�นชื�อของ

ทอ้งถิ�น และเส้นทางเกวียนโบราณ เริ�มเปิดให้คนเขา้ชมอยา่งเป็นทางการในปีพ.ศ. 2549 หลงัจาก

จดัตั� งเป็นวิสาหกิจชุมชนท่องเที�ยวเชิงเกษตรชุมชนรักษ์เขาบายศรี การดาํเนินงานของกลุ่มใน

ช่วงแรกยงัไม่ประสบผลสําเร็จ แต่ได้รับความร่วมมือจากศูนยป์ระสานงานวิจยัเพื�อท้องถิ�นภาค

ตะวนัออก อดีตผูน้าํชุมชน องคก์ารบริหารส่วนตาํบล และสํานกังานเกษตรอาํเภอท่าใหม่ ทาํให้การ

ดาํเนินงานของกลุ่มเป็นไปในทิศทางที�ดีขึ�น กรณีศึกษาสุดทา้ย ไดแ้ก่ เกาะยาวนอ้ย จงัหวดัพงังา ซึ� ง

เดิมเป็นแหล่งท่องเที�ยวที�คนรู้จกัดี แต่มีปัญหาเรื�องการบริหารจดัการทรัพยากร ทาํให้มีปัญหาขยะ

และนํ� าเน่าเสียตามมา ชาวบา้นจึงรวมตวักนัจดัตั�งชมรมการท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์เกาะยาวน้อยขึ�น 

และมีส่วนร่วมในการวางแผนและการจดัการ ทาํให้ไดรั้บรางวลัมรดกโลกจากนิตยสารเนชั�นแนลจี

โอกราฟฟิกแทรเวลเลอร์ ในฐานะที�ชุมชนสามารถจดัการการท่องเที�ยวแบบโฮมสเตย ์ควบคู่กบัการ

อนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั�ง ฟื� นฟูการประมงพื�นบ้าน และอนุรักษ์วิถีชีวิตดั� งเดิมบนเกาะยาวน้อย

(บณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2554: 106) 
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  พรวิไล วงศ์ไตรพิพัฒน์ (2552: ) ศึกษาแนวทางในการจดัการแหล่งท่องเที�ยวทาง

วฒันธรรม เพื�อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ในจงัหวดันครราชสีมา พบวา่ ควรมีแนวทางดงันี�  คือ เน้น

ให้ประชาชนเห็นคุณค่าของร่องรอยอารยธรรมทางประวติัศาสตร์และประเพณีของท้องถิ�น          

นาํธรรมชาติเขา้มาเป็นบริบทในการท่องเที�ยวให้มากขึ�น และหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครอง

ทอ้งถิ�นควรมีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม สนบัสนุนและจดัสรรงบประมาณ

ในการปรับปรุง ดูแล พฒันาแหล่งท่องเที�ยว ตลอดจนสิ�งอาํนวยความสะดวกในชุมชน เช่น มีการ

ประชาสัมพนัธ์ในวงกวา้งโดยอาศยัสื�อเทคโนโลยี  มีการจดัการความรู้ดา้นการท่องเที�ยวในชุมชน 

ส่งเสริมการเรียนรู้วฒันธรรมและธรรมชาติของชุมชน 

  นรัตน์ชัย  อิ�มสุทธิ� (2551 : บทคดัยอ่) ทาํการศึกษาผลกระทบของการท่องเที�ยวที�มี

ต่อการเปลี�ยนแปลงของชุมชนอมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยศึกษาสภาพชีวิตดั�งเดิมของชุมชน

อมัพวา  และศึกษาการเปลี�ยนแปลงในดา้นเศรษฐกิจ สังคม ความเป็นอยู ่และสิ�งแวดลอ้ม อนัเป็น

ผลจากการพฒันาการท่องเที�ยว ผลการศึกษาพบวา่ ชุมชนอมัพวาในอดีตเป็นศูนยก์ลางการคา้ขาย

ทางเรือ  และเป็นจุดพกัระหว่างทาง ชาวบา้นตั�งถิ�นฐานตามแนวสองฝั�งคลอง ต่อมาเมื�อมีการสร้าง

ถนนในปี พ.ศ. 2516  จึงเกิดรูปแบบการตั�งถิ�นฐานริมถนน โดยภาพรวมชุมชนริมนํ� ายงัคงรักษา

สภาพแวดลอ้มไดเ้ป็นอยา่งดี  วิถีชีวิตของชาวชุมชนอมัพวามีความเรียบง่ายและสัมพนัธ์กบัแม่นํ�า 

  ผลกระทบทางเศรษฐกิจด้านบวก ได้แก่ เศรษฐกิจระดับชุมชนดีขึ� น เกิดการ

ขยายตวัของธุรกิจการท่องเที�ยว เกิดการพฒันาอาชีพ การหมุนเวียนของเศรษฐกิจในชุมชน  พืชผล

ทางการเกษตร สินคา้ทอ้งถิ�นมีราคาดี  ผลกระทบทางเศรษฐกิจดา้นลบ ไดแ้ก่  การกระจายรายไดไ้ม่

ทั�วถึง ราคาสินคา้แพงขึ�น ค่าครองชีพสูง ผลกระทบทางสังคมดา้นบวก ไดแ้ก่ การพฒันาความเจริญ

ต่างๆ สามารถสร้างงานสร้างอาชีพ และลดอตัราการอพยพประชากรไปหางานทาํที�อื�น การสร้าง

ความสามคัคีแก่ชุมชน  การให้ความรู้แก่ชุมชน ผลกระทบทางสังคมด้านลบ จากการศึกษาไม่พบ

ปัญหาที�เกิดขึ�นกบันกัท่องเที�ยวในลกัษณะที�รุนแรงมากนกั แต่สิ�งที�พบคือ การโจรกรรมในชุมชน 

ความขดัแยง้ระหว่างคนในชุมชน และความขดัแยง้ระหว่างนักท่องเที�ยวกบัคนในชุมชน ปัญหา

ความแออดั กาํลงัพลในการดูแลการจดัการดา้นการจราจรไม่เพียงพอ ผลกระทบดา้นความเป็นอยู่

ดา้นบวก ได้แก่ สุขภาพจิตที�ดีขึ�น การท่องเที�ยวทาํให้เกิดการเปลี�ยนแปลงวนัทาํงาน ทาํงาน 3 วนั 

หยุด 4 วนั ทาํให้มีวนัพกัผ่อนเพิ�มมากขึ� น อีกทั�งยงัเกิดความพยายามในการอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ�งแวดล้อม ผลกระทบด้านสิ�งแวดล้อมด้านบวก ได้แก่ การปรับปรุงสิ� งแวดล้อม

ชุมชน ชาวบา้นมีความกระตือรือร้นในการพฒันาบา้นเรือนให้มีความสวยงาม สร้างความตระหนกั

ถึงคุณค่าของสิ�งแวดลอ้ม ผลกระทบทางสิ�งแวดลอ้มดา้นลบ ไดแ้ก่ มลพิษจากรถยนต์และเรือ ขยะ  

สิ�งปฏิกลูต่างๆ ก็มากขึ�น  สัตวต่์างๆ ถูกรบกวนจากกิจกรรมการท่องเที�ยว 
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  พรมมินทร์ พวงมาลา และคณะ (2548: ) ศึกษารูปแบบการจดัการแหล่งท่องเที�ยว

เชิงอนุรักษแ์บบย ั�งยืนบา้นแม่กาํปอง เพื�อศึกษาสภาวการณ์ดา้นการท่องเที�ยวของหมู่บา้นแม่กาํปอง 

คน้หาองคค์วามรู้และศกัยภาพชุมชนในดา้นการท่องเที�ยว ตลอดจนกาํหนดรูปแบบการจดัการแหล่ง

ท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์แบบยั�งยืน เริ�มจากการประชุมเตรียมความพร้อมของคณะวิจยั สรุปบทเรียน

การจดัการท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์ในช่วงที�ผ่านมา จดัทาํประชาพิจารณ์กฎระเบียบการท่องเที�ยวเชิง

อนุรักษ ์ บริหารจดัการการท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ ์และการคืนความรู้สู่ชุมชน ผลการศึกษาพบวา่ การ

เปิดเป็นหมู่บา้นท่องเที�ยวทาํให้ชาวบา้นมีรายไดเ้สริม อีกทั�งยงัไดรั้บประโยชน์จากการที�รัฐเขา้มา

ช่วยพฒันาดา้นสาธารณูปโภคให้ ส่วนที�เป็นผลเสียเป็นเรื�องของสิ�งแวดลอ้ม โดยเฉพาะเรื�องขยะมูล

ฝอย แต่เมื�อเปรียบเทียบกนัแลว้ผลดีมีมากกว่าผลเสีย จากขอ้มูลที�พบ จุดเด่นที�ดึงนกัท่องเที�ยวได้

ชัดเจน คือ การมีทรัพยากรธรรมชาติที�อุดมสมบูรณ์ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายของ

ชุมชน  การท่องเที�ยวไม่เพียงแต่ทาํให้ชาวบ้านตื�นตัว ปรึกษาหารือและร่วมมือช่วยเหลือกัน 

ตลอดจนเกิดกระบวนการคิดวเิคราะห์เพื�อการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ที�เกิดขึ�นร่วมกนัเท่านั�น แต่ยงัทาํให้

ชาวบ้านมีรายได้มากขึ� น และมีการเรียนรู้เพิ�มขึ� นจากการรวมตัวกันจดัตั� งกลุ่มต่างๆ และกลุ่ม

เหล่านั�นต่างก็มีความเชื�อมโยงกบัการท่องเที�ยวทั�งสิ�น 

  พงษ์พันธ์ วัฒนพันธ์พงษ์ (2549 : บทคดัย่อ) ศึกษาการจดัการพื�นที�และสภาพ 

แวดล้อมของรัฐและทอ้งถิ�นเพื�อให้เกิดความรู้ความเขา้ใจถึงบทบาทการบริหารจดัการพื�นที�และ

สภาพแวดลอ้มของรัฐและทอ้งถิ�น ผลกระทบที�ทาํให้เกิดการเปลี�ยนแปลงและความสามารถในการ

ดาํรงอยู่และการรักษาอตัลกัษณ์ภายใตส้ภาพแวดลอ้มที�เปลี�ยนแปลงไป โดยเลือกชุมชนยี�สารและ

แพรกหนามแดงซึ�งเป็นชุมชนปลายนํ�าในพื�นที�รอยต่อระบบนิเวศสามนํ� าของลุ่มนํ� าแม่กลอง รวมทั�ง

ได้รับผลกระทบจากโครงการพฒันาของรัฐที�ส่งผลให้เกิดความเปลี�ยนแปลงทางระบบนิเวศและ

สภาพแวดลอ้ม การประกอบอาชีพ การดาํรงชีวิต และวฒันธรรม ตลอดจนมีการเรียนรู้จากสิ�งต่างๆ 

ที�เกิดขึ�นจนสามารถดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งมั�นคง  

  จากการศึกษาบทบาทการบริหารจดัการพื�นที�และสภาพแวดล้อมของรัฐและ

ทอ้งถิ�นในชุมชนยี�สารและแพรกหนามแดง พบวา่ชุมชนเป็นพื�นที�เชื�อมรอยต่อของระบบนิเวศนํ� าจืด

และนํ� าเค็ม โดยการจดัการพื�นที�และสภาพแวดลอ้มของรัฐและทอ้งถิ�นทั�งในรูปแบบของโครงการ

พฒันาและการปรับตวัทางพื�นที�โดยภูมิปัญญาชาวบา้น สร้างผลกระทบต่อการเปลี�ยนแปลงระบบ

นิเวศสามนํ� า วิถีชีวิต ความขดัแยง้ของคนในชุมชน ส่งผลให้ชุมชนตระหนักและเข้าใจถึงการ

เปลี�ยนแปลงของระบบนํ� าที�มีความสําคญัอย่างยิ�งต่อชุมชนชาวนํ� า ไปสู่การปฏิบติัการของทอ้งถิ�น 

โดยอาศยักระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัและประกอบกบัมีผูน้าํทอ้งถิ�นที�มีความรู้ ความสามารถและ

การไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐผา่นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นทาํให้เกิดการร่วมกนัพฒันาและหา
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แนวทางเพื�อการดาํรงอยูข่องทอ้งถิ�น รวมทั�งสร้างความคลี�คลายปัญหาและลดความขดัแยง้ในพื�นที�

ชุมชนยี�สารและแพรกหนามแดงในที�สุด  

  ในการวิเคราะห์บทบาทการบริหารจดัการพื�นที�และสภาพแวดล้อมของรัฐและ

ทอ้งถิ�น สะท้อนออกมาในลักษณะของโครงการพฒันา กรอบความคิดหรือภูมิปัญญาด้านการ

จดัการพื�นที�ซึ� งมีผลกระทบต่อชุมชน เช่น การกาํหนดพื�นที�ในการใช้ประโยชน์ทางอาชีพ การ

พฒันาโครงสร้างพื�นฐาน การกาํหนดเขตพื�นที�การปกครอง ลว้นส่งผลกระทบต่อการปรับตวัและ

การดาํรงอยูข่องชุมชนยี�สารและแพรกหนามแดงทั�งสิ�น 
 

 4.2  งานวจิัยในต่างประเทศ    

  ริชาร์ด ฟลอริดา (2002 :  ออนไลน์) ศึกษาความสร้างสรรค์ของเมืองต่างๆ ใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา และทาํการจดัอนัดบัเมืองสร้างสรรคจ์าํแนกตามขนาดของเมือง ผลการศึกษา

พบว่า  ซานฟรานซิสโก เป็นเมืองขนาดใหญ่ที�มีค่าดัชนีความสร้างสรรค์สูงสุด รองลงมาอีก 9 

อนัดบั ได้แก่ ออสติน  ซาน ดิเอโก  บอสตนั  ซีแอตเติล ชาเปล ฮิลล์ ฮูสตนั  วอชิงตนั  นิวยอร์ก  

ดลัลสั  และมินนาโพลิส  ส่วนเมืองขนาดกลางและขนาดเล็กก็มีการจดัอนัดบัตามค่าดชันีความ

สร้างสรรค์ และจากผลการศึกษา ริชาร์ดไดส้รุปเป็นแนวคิดวา่กุญแจสําคญัที�จะนาํไปสู่การเติบโต

ทางเศรษฐกิจไม่ใช่ความสามารถในการดึงดูดกลุ่มชนสร้างสรรค ์(Creative Class) เพียงอยา่งเดียว  

แต่ตอ้งเป็นการนาํทรัพยากรที�มีอยู่มาพฒันาให้ไดผ้ลผลิตที�มีแนวคิดใหม่ รูปแบบธุรกิจใหม่ที�ใช้

เทคโนโลยีขั�นสูง ให้ท้องถิ�นดีขึ� น  ซึ� งดัชนีความสร้างสรรค์ที�เขาพัฒนาขึ� นเป็นส่วนผสมของ

องคป์ระกอบ 4 ดา้นที�เขาให้นํ�าหนกัเท่ากนั ไดแ้ก่ กลุ่มชนสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมที�ใช้เทคโนโลยี

ขั�นสูง นวตักรรมและความหลากหลาย  และผลจากการศึกษาค่าดชันีสร้างสรรคข์องเมืองต่างๆ จะ

สามารถใชเ้ป็นบรรทดัฐานในการเปรียบเทียบ และเป็นตวับ่งบอกถึงศกัยภาพของแต่ละเมืองในการ

พฒันาตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรคไ์ดจ้ากผลการประเมินความสร้างสรรค์ดงักล่าว  ฟลอริดา

ไดเ้สนอเป็นทฤษฎีทุนสร้างสรรค ์(Creative Capital Theory) ซึ� งกล่าววา่ การรวมกนัของกลุ่มชน

สร้างสรรค์ (The Creative Class) จะทาํให้ชุมชนประสบความสําเร็จในการสร้างงานที�มีรายไดสู้ง

และทาํใหเ้ศรษฐกิจเติบโต  การเติบโตทางเศรษฐกิจในแต่ละพื�นที� เกิดจากองคป์ระกอบ 3 อยา่ง คือ 

คนที�มีความสามารถ เทคโนโลย ีและสังคมที�มีการยอมทนรับไวใ้นวฒันธรรมของคนต่างถิ�น ซึ� งใน

แนวคิดของฟลอริดา สิ�งเหล่านี�จะเป็นแรงดึงดูดให้คนที�มีความสามารถดา้นต่างๆ จากนอกพื�นที�เขา้

มาในพื�นที�มากยิ�งขึ�น และบรรยากาศเช่นนี� เองที�จะก่อให้เกิดนวตักรรมและความคิดใหม่ๆ อยา่งไม่

หยุดย ั�ง โดยเชื�อวา่คนที�มีความสร้างสรรค ์(Creative People) ชอบอยูใ่นพื�นที�ซึ� งมีความหลากหลาย 

มีสังคมที�ยอมรับความแตกต่างและเปิดกวา้งต่อความคิดใหม่ๆ  เรียกได้ว่าเป็นสังคมสร้างสรรค ์  
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อนัจะนําไปสู่การสร้างนวตักรรม การสร้างรูปแบบธุรกิจที�ใช้เทคโนโลยีชั�นสูง การว่าจ้างและ

จาํนวนธุรกิจที�เติบโตขึ�นอยา่งมาก 

  เครือข่ายการวิจัยนโยบายแคนาดา (Canadian Policy Research Network) (2001: 3) 

ทาํการศึกษาตวัชี� วดัคุณภาพชีวิตของชาวแคนาดา (The Quality of Life Indicators) ในเดือนตุลาคม  

ค.ศ. 2000 โดยจดัโครงการสนทนาสาธารณะสังคมที�เราตอ้งการ (The Society We Want Public 

Dialogue Project) เน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและความตอ้งการ กลุ่ม

ตวัอยา่งเป็นชาวแคนาดาทั�วประเทศจาํนวนประมาณ 400 คน ใน 21 เมือง  ดาํเนินการจดัสนทนากลุ่ม 

40 กลุ่ม ผลการศึกษาในครั� งนี� สรุปเป็นตวัชี� วดัคุณภาพชีวิตของชาติ จาํนวน 9 ดา้น 40 ตวัชี� วดั และ

นอกจากเป็นการพฒันาตวัชี� วดัคุณภาพชีวิตของชาวแคนาดาแล้ว ยงัเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน     

มีส่วนร่วมพฒันาเมือง โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นในสิ�งที�ตนตอ้งการและ    

สิ�งที�ตนทาํได้ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเห็นคุณค่าของการสนทนา มีส่วนร่วมในการกาํหนด

นโยบายของเมือง และสร้างความเขา้ใจต่อนโยบายของรัฐ หลังสิ�นสุดโครงการ พบว่าประชาชน     

ยงัพูดคุยกนัในประเด็นอื�นๆ ต่อไป เช่น ระบบดูแลสุขภาพ หรือลกัษณะงานอาชีพที�เปลี�ยนไป    

  ริชาร์ด ฟลอริดา และ ทินากลิ (2004 อา้งถึงใน Home Affairs Bureau, Hong Kong, 

2005 : 31) ทาํการศึกษาดชันีสร้างสรรค์ของประเทศในทวีปยุโรป ประกอบดว้ยประเทศในสหภาพ

ยโุรป ประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียน และประเทศในกลุ่มนอร์ดิก จาํนวน 14 ประเทศ เปรียบเทียบกบั

สหรัฐอเมริกา พบวา่ประเทศต่างๆในทวปียโุรปกาํลงัมุ่งพฒันาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในจาํนวนนี�  มี 

5 ประเทศที�มีประชากรอยู่ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เป็นจาํนวนมากกว่า 1 ใน 4 ของประชากร

แรงงาน เมื�อดูในดา้นดชันีดา้นคนที�มีความสามารถ (Talent Index) และดชันีดา้นเทคโนโลยี (Euro-

Technology Index) พบว่าบางประเทศ เช่น สวีเดน  ฟินแลนด์ และเนเธอร์แลนด์ มีค่าใกล้กับ

ประเทศผูน้าํอยา่งสหรัฐอเมริกามาก  และจากผลการศึกษายงัไดข้อ้เสนอแนะวา่ สหรัฐอเมริกาและ

บางประเทศในยโุรปสามารถร่วมมือกนัเพื�อการแข่งขนัในเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องโลก และในการ

ดึงดูดคนที�มีความสร้างสรรค์ นอกจากนี� ยงัพบคาํตอบที�น่าสนใจวา่ ค่าดชันีดา้นการยอมทนรับไว้

ทางสังคมของยโุรป (Euro-Tolerance Index) สูงกวา่ของสหรัฐอเมริกา โดยดชันีดา้นการยอมรับทาง

สังคมของประเทศในยุโรปจาํนวน 13 ประเทศ  มีค่าสูงกว่าของอเมริกา ซึ� งฟลอริดาและทินากลิ

เสนอแนะว่า ชาติต่างๆ ในยุโรป โดยเฉพาะ สวีเดน เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ และฟินแลนด์ ควร

พิจารณานาํมาใชใ้ห้เกิดประโยชน ์

  ศูนย์วิจัยนโยบายด้านวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยฮ่องกง (The Centre for Cultural 

Policy Research) ทาํการศึกษาดชันีความสร้างสรรค์ของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง โดยใช้ข้อมูลจาก

แหล่งขอ้มูลต่างๆ มีตวัชี� วดั 88 ตวั  เก็บขอ้มูลยอ้นหลงัตั�งแต่ปี 1999-2004 (ในตวัชี� วดัที�สามารถทาํ
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ได)้ และใชข้อ้มูลในปี 2004 เป็นฐาน  ผลการศึกษามีดงันี�  1)  ค่าดชันีความสร้างสรรคข์องฮ่องกง 

(Outcomes of Creativity) ในภาพรวม เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรคข์องฮ่องกงเติบโตในระดบัปานกลาง 

ตวัชี� วดัย่อยทั�ง 3 ตวัอยู่ในระดบัปานกลาง 2)  ค่าดชันีด้านทุนทางโครงสร้างและสถาบนั (Structural 

/Institutional Capital Index) ชี� ว่า มีการเติบโตดา้น ICT และโครงสร้างพื�นฐานดา้นสังคมและดา้น

การเงิน 3) ดชันีด้านทุนมนุษย ์(Human Capital Index) มีการเติบโตอย่างมากในตวัชี� วดั 3 ตวั 

โดยเฉพาะดา้นการวิจยัและพฒันาในภาคส่วนต่างๆ และในภาพรวม ฮ่องกงมีการพฒันาทุนมนุษย์

อยา่งเขม้แข็ง 4) ดชันีดา้นทุนทางสังคม (Social Capital Index) พบวา่ ตวัชี� วดัดา้นการบริจาคเพิ�ม

สูงขึ� นมากในปี 2003 ทาํให้ตวัชี� วดัด้านการพฒันาทุนทางสังคมสูงขึ�นด้วย 5) ดชันีด้านทุนทาง

วฒันธรรม (Cultural Capital Index) มีตวัชี� วดั 2 ตวัที�มีค่าสูงขึ�น คือ ตวัชี� วดังบประมาณด้าน

วฒันธรรม และตวัชี� วดัการมีส่วนร่วมทางวฒันธรรม โดยเฉพาะในปี 2002  ซึ� งเป็นปีที�มีการฉลอง

การตั�งเขตปกครองพิเศษฮ่องกง และ 6)  ในภาพรวมของดัชนีสร้างสรรค์ระหว่างปี 1999-2004 

ชี� ให้เห็นการเติบโตในทางบวก  จากค่าดชันี 75.96 ในปี 1999 เป็น 100 ในปี 2004  ซึ� งผลที�ไดจ้าก

การศึกษาทั�ง 6 ประเด็นที�กล่าวมา จะใช้ในการประเมินและกาํกบัทิศทางของฮ่องกงในการแข่งขนั

ในยุคของการสร้างสรรค ์ และใชเ้พื�อเปรียบเทียบกบัประเทศเพื�อนบา้นในภูมิภาคเดียวกนั 

  John Kreidler and Philip J. Trounstine (2005 : 4) ศึกษาความสร้างสรรคข์อง

ชุมชนซิลิกอนวลัเลย์ ในเมืองซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา โดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูล 4 

ลกัษณะ เพื�อเพิ�มความเชื�อมั�นในผลการศึกษา ได้แก่  1) การสุ่มสัมภาษณ์ประชาชนที�อายุ 18 ปีขึ�น

ไปทางโทรศพัท ์จาํนวน 1,010 คน  2) การส่งแบบสอบถามให้องค์กรทางวฒันธรรมที�ไม่แสวงหา

ผลกาํไร เช่น โรงละคร ศูนยเ์ยาวชน สภาวฒันธรรม มูลนิธิ เป็นตน้ จาํนวน 111 องค์กร และติดตาม

ทางโทรศพัทใ์ห้แต่ละองคก์รตอบแบบสอบถามและส่งคืน แห่งละ 2 ครั� ง 3) ส่งแบบสอบถามทาง

ไปรษณียห์รือทางอินเทอร์เน็ตให้ผูน้าํองคก์รเช่น องคก์รธุรกิจ หน่วยงานราชการ แรงงาน สถาบนั

ทางศาสนา ศิลปะ สถานศึกษา กฎหมาย องค์กรการกุศล จาํนวน 84 คน และ 4) สอบถามศิลปินใน

ทอ้งถิ�นจาํนวน 172 คน   

  ผลการศึกษาพบว่า ศิลปะและวฒันธรรมมีความสัมพนัธ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อระบบ

เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนซิลิกอนวลัเลย์เป็นอย่างมาก ชุมชนซิลิกอนวลัเลย์มีดัชนีความ

สร้างสรรค์ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง จากการที�ผูอ้ยู่อาศยัในชุมชนประกอบอาชีพเกี�ยวกบังาน

สร้างสรรค์และไดใ้ชค้วามสร้างสรรค์ในวิถีชีวิตประจาํวนั นอกจากนี� ยงัมีสิ�งแวดลอ้มที�ส่งเสริมให้

เกิดความสร้างสรรคม์าก อยา่งไรก็ตาม จากผลการศึกษาพบวา่ยงัตอ้งการการส่งเสริมดา้นศิลปะและ

วฒันธรรมเพิ�มขึ�น ดงัความคิดเห็นของผูน้าํองคก์รดา้นวฒันธรรมที�ร้อยละ 58 เห็นวา่ซิลิกอนวลัเลย์

พลาดไปเล็กน้อยในเรื�องการดึงดูดคนทาํงานที�ตอ้งใช้ความสร้างสรรค์ให้เขา้มาทาํงานในชุมชน 
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ควรส่งเสริมการพฒันาประชาชนให้เพิ�มขึ�นในด้านศิลปะ และเสนอแนะให้เพิ�มบรรยากาศและ

โอกาสในการใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ เพื�อดึงดูดให้คนที�ทาํงานสร้างสรรค์เข้ามาในชุมชน 

สําหรับความคิดเห็นของผูถู้กสัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์(จาํนวน 1,010 คน ซึ� งจาํแนกเป็นผูท้ี�ตอ้งใช้

ทกัษะดา้นความสร้างสรรคใ์นการทาํงานจาํนวน 406 คน ไม่ตอ้งใช้ทกัษะดา้นความสร้างสรรค ์604 

คน) พบว่าประชาชนในซิลิกอนวลัเลยย์งัต้องการเรียนรู้ด้านศิลปะเพิ�มขึ�น ดงัความเห็นของผูถู้ก

สัมภาษณ์ทางโทรศพัท์จาํนวน 9 ใน 10 คนที�ตอ้งการเรียนศิลปะ และตอ้งการให้เด็กในชุมชนได้

เรียนศิลปะในโรงเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-4 ชั�วโมง  นอกจากนี�  ยงัพบความสัมพนัธ์อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติระหว่างคนทาํงานที�ตอ้งใช้ความสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง

ศิลปะและวฒันธรรม  ตวัอย่างเช่น คนทาํงานที�ตอ้งใช้ความสร้างสรรคร้์อยละ 47 เห็นวา่ศิลปะมี

บทบาทมากต่อวิถีชีวิต เทียบกบัคนทาํงานที�ไม่ตอ้งใชค้วามสร้างสรรค์ร้อยละ 34 ที�เห็นวา่ศิลปะมี

บทบาทมากต่อวิถีชีวิต และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศิลปะเปรียบเทียบระหวา่ง 2 กลุ่ม เช่น 

การเข้าชมการแสดงดนตรีคนทาํงานที�ตอ้งใช้ความสร้างสรรค์ไปชมดนตรีร้อยละ 33 ในขณะที�

คนทาํงานที�ไม่ตอ้งใชค้วามสร้างสรรค์ร้อยละ 27 ไปชมดนตรี  สําหรับกิจกรรมอื�นๆก็มีผลทาํนอง

เดียวกนั  ไดแ้ก่ การไปชมภาพยนตร์ 63 : 54, การไปชมละคร 26 : 21,  เขา้ชมพิพิธภณัฑ์ 21 : 15, 

งานเตน้รํา 23 : 18 นอกจากนี�ยงัพบวา่ชาวซิลิกอนวลัเลยท์ี�ตอบการสัมภาษณ์ทางโทรศพัทร้์อยละ 55 

เป็นศิลปินสมคัรเล่นในกิจกรรมต่างๆ ไดแ้ก่ เล่นดนตรี (ร้อยละ 30)  สร้างสรรคง์านเขียน(ร้อยละ 

22) เตน้รํา(ร้อยละ 19) วาดภาพลายเส้น (ร้อยละ 18) และวาดภาพระบายสี(ร้อยละ 13)     

  Charlotta Mellander (2011: 637) ศึกษาความมั�งคั�งของภูมิภาคเมืองในมิติที�เป็น

ถิ�นอาศยัของบุคคลสร้างสรรค์และทาํเลที�ตั�งของธุรกิจสร้างสรรค์ โดยศึกษาความสัมพนัธ์ของ

บุคคลสร้างสรรคก์บัการพฒันาภูมิภาคและศึกษาวา่พวกเขามีส่วนสร้างความมั�งคั�งให้แก่ภูมิภาคได้

อย่างไร เขากล่าวว่าเมื�อเทคโนโลยีใหม่ ๆ กระจายเข้าสู่ภูมิภาค โดยมีสมมติฐานว่าเทคโนโลยี

แปลกๆ ใหม่ๆ มกัจะเริ�มใช้และส่งเสริมในภูมิภาคเมืองขนาดใหญ่ ดงันั�น เพื�อให้มีพื�นที�สําหรับ

กิจกรรมใหม่ๆ เพิ�มขึ�น จึงควรมีการกระจายเทคโนโลยเีหล่านี� เขา้สู่ภูมิภาคขนาดกลางและขนาดเล็ก

ให้มากขึ�น นอกจากนี�  ยงัศึกษาเกี�ยวกบัอุตสาหกรรมสร้างสรรคข์องประเทศสวีเดน ศึกษาบทบาท

ของบุคคลที�มีความสามารถในด้านต่าง ๆ และปัจจัยที�มีผลต่อการกระจายตัวของบุคคลที�มี

ความสามารถเหล่านี�  ประเด็นสําคัญที�พบได้แก่บทบาทของมหาวิทยาลัย การยอมอดทนรับ

(tolerance) และบริการที�หลากหลายของมหาวิทยาลยั โดยศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากปัจจยั

เหล่านี� รวมทั�งบุคคลที�มีความสามารถและเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ�งปัจจยัดา้นการยอมอดทน

รับ(tolerance) และการเปิดกวา้ง (openness) ที�มีผลต่อมูลค่าของถิ�นที�อยูอ่าศยัผา่นกลไกสองประการ

คือมูลค่าที�เกิดจากความพอใจดา้นความงามและมูลค่าที�เกิดจากวฒันธรรมการยอมอดทนรับ 
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บทสรุป 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที�เกี�ยวขอ้ง  ผูว้ิจยัได้สรุปแนวคิดต่างๆ เกี�ยวกับ

ชุมชนสร้างสรรค์ โดยเฉพาะในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัองคป์ระกอบของชุมชน   และไดน้าํแนวคิดทุน

สร้างสรรคข์องริชาร์ด ฟลอริดา  แนวคิดการพฒันาดชันีความสร้างสรรคข์องฮ่องกงและดชันีความ

สร้างสรรค์ของซิลิกอน ว ัลเลย์  ซึ� งเป็นแนวคิดของต่างประเทศ  รวมทั� งแนวคิดเกี� ยวกับ

องคป์ระกอบชุมชนน่าอยู ่ และองคป์ระกอบหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบ ของกรมการพฒันา

ชุมชน กระทรวงมหาดไทย  ซึ� งผูว้ิจยัเห็นว่าแนวคิดที�กล่าวมาทั�งหมดมีความเชื�อมโยงกนั  และ

สามารถนาํมาปรับใหเ้หมาะสมกบัชุมชนสร้างสรรคข์องประเทศไทยได ้  จากกรอบแนวคิดดงักล่าว 

ผูว้ิจยัสังเคราะห์ประเด็นการศึกษาเพื�อใช้เป็นกรอบในการศึกษาองค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค์ใน

ประเทศไทย จาํแนกเป็น  4 ด้าน คือ องค์ประกอบด้านทุนมนุษย์ องค์ประกอบด้านทุนสังคม  

องค์ประกอบด้านทุนวฒันธรรม  และองค์ประกอบด้านทุนทรัพยากร  เพื�อพฒันาแนวทางการ

ส่งเสริมชุมชนสร้างสรรคใ์นประเทศไทยต่อไป  ดงัแผนภาพที� 2  
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แผนภาพที� 2  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

องคป์ระกอบชุมชนสร้างสรรค์
ในประเทศไทย 

 ทุนมนุษย ์

 ทุนสังคม 

 ทุนวฒันธรรม 

 ทุนทรัพยากร 

ดชันีความสร้างสรรคข์องฮ่องกง (Creativity Index): 5Cs  
 ผลผลิตของความสร้างสรรค(์outcomes of creativity)  
 ทุนโครงสร้างและสถาบนั(Structural/Instututional 

Capital)  
 ทุนมนุษย ์(Human Capital) 
 ทุนสังคม(Social Capital) 
 ทุนวฒันธรรม(Cultural Capital) 

Home Affairs Bureau, 2005:7 
 

องคป์ระกอบชุมชนน่าอยู ่(Healthy Community)   
  ดา้นความน่าอยู ่
  ดา้นภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 
  ดา้นเศรษฐกิจ 
  ดา้นการบริหารจดัการ 

องคป์ระกอบหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียงตน้แบบ   
  ดา้นจิตใจและสังคม 
  ดา้นเศรษฐกิจ 
  ดา้นการเรียนรู้ 
  ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 

แนวทางการส่งเสริม 

ชุมชนสร้างสรรคใ์นประเทศไทย 

ดชันีความสร้างสรรคข์องซิลิกอนวลัเลย ์(Creativity 
Index): 3Cs  
  การรู้วฒันธรรม (Cultural Literacy)  
  การปฏิบตัิทางวฒันธรรมอยา่งมีส่วนร่วม 

(Participatory Cultural Practice) 
 สินคา้และบริการที�แสดงความเชี�ยวชาญทาง

วฒันธรรม(Professional Cultural Goods and Service) 
Kreidler and Trounstine, 2005:6 

 

องคป์ระกอบทุนสร้างสรรค ์(Creative Capital) ของริชาร์ด 
ฟลอริดา : 3Ts Model 
 ความรู้ความสามารถของคน(Talent) 
 การอดทนรับความแตกต่าง(Tolerance) 
 เทคโนโลย(ีTechnology)  

(Richard Florida, 2002: xix) 



 
 

บทที� 3 

 

วธิีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจยัครั� งนี�   มุ่งศึกษาแนวทางการส่งเสริมชุมชนสร้างสรรค์ในประเทศไทย โดยใช้

ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (qualitative research method) ประกอบด้วยวิธีการศึกษา 2 ลกัษณะ คือ 

การวิจยัเอกสาร และการวิจยัภาคสนาม รายละเอียดของการดาํเนินการวิจยัมีขั�นตอนและวิธีการ  ดงันี�   

 

ขั�นตอนที� 1  การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) 

 ขั�นตอนการวิจยัเอกสาร เพื�อการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบของชุมชน

สร้างสรรคท์ั�งในประเทศและต่างประเทศ  ดาํเนินการดงันี�  

 1. เอกสารที�สืบค้น  ผูว้ิจยัศึกษาหนงัสือ ตาํรา บทความทางวิชาการ  เอกสารสิ�งพิมพ ์

และรายงานการวิจยั ที�มีเนื�อหาเกี�ยวกบัชุมชนสร้างสรรคข์องต่างประเทศและของประเทศไทย  ที�

ตีพิมพเ์ผยแพร่ในช่วงปี พ.ศ.2546-2555 ในประเด็นองคป์ระกอบของชุมชนสร้างสรรค ์4 ดา้น คือ 

ดา้นทุนมนุษย ์ทุนสังคม  ทุนวฒันธรรม และทุนทรัพยากร แหล่งที�มาของเอกสาร มีดงันี�  

  1.1 เอกสารจากห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษา  สภาวิจยัแห่งชาติ และห้องสมุดของ

หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง   เช่น  สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ศูนย์

สร้างสรรคง์านออกแบบ (TCDC)  กรมการพฒันาชุมชน เป็นตน้ 

  1.2  เอกสารจากระบบสืบคน้จากฐานขอ้มูลในอินเทอร์เน็ต โดยใชค้าํสําคญั ดงันี�  

“Creative Community” “Creative Society” “Creative City”  “Human Capital” “Social Capital” 

“Cultural Capital” “Resource Capital” “ชุมชนสร้างสรรค”์  “เมืองสร้างสรรค”์ “สังคมสร้างสรรค”์ 

“ทุนมนุษย”์ “ทุนสังคม” “ทุนวฒันธรรม” และ “ทุนทรัพยากร”    

 2. เครื�องมือที�ใช้ในการวิจัยเอกสาร ไดแ้ก่ แบบวิเคราะห์เอกสารเพื�อศึกษาองค์ประกอบ

ชุมชนสร้างสรรค์ในต่างประเทศและในประเทศไทย การจดัทาํแบบวิเคราะห์เอกสารโดยศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎี และเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง นาํมากาํหนดโครงสร้างแบบวิเคราะห์และสร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร

นาํเสนออาจารยท์ี�ปรึกษาเพื�อปรับปรุงแกไ้ข ให้อาจารยท์ี�ปรึกษาตรวจสอบความสมบูรณ์ก่อนนาํไปใช ้ 

 3. การรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล  ผูว้ิจยัเป็นผูร้วบรวมและตรวจสอบขอ้มูลดว้ย

ตนเองโดยเฉพาะการตรวจสอบความน่าเชื�อถือของเอกสาร โดยให้สอดคล้องกบัเครื� องมือและ

กรอบแนวคิดในการวิจยั ซึ� งจะให้ความสําคญักบัผูเ้ขียน แหล่งผลิต หน่วยงานรับผิดชอบ วิธีการ
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ได้มาซึ� งเอกสารและข้อมูล รวมทั� งเลือกสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจากแหล่งข้อมูลหรือ

หน่วยงานที�น่าเชื�อถือ เช่น สํานักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศูนย์

สร้างสรรคง์านออกแบบซึ�งขอ้มูลไดผ้า่นการสังเคราะห์และตรวจสอบมาแลว้ระดบัหนึ�ง   

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจยัใช้การวิเคราะห์เนื�อหา (Content Analysis) โดยการสืบคน้

และอ่านเอกสารต่างๆ แล้วบนัทึกเนื�อหาสาระเทียบลงในแบบวิเคราะห์เอกสารที�สร้างขึ�น แล้วทาํการ

จาํแนก จดัหมวดหมู่เนื�อหาสาระ และสรุปสาระสําคญัที�เกี�ยวขอ้งกบัองค์ประกอบชุมชนสร้างสรรคล์ง

ในตารางเนื�อหาและรายการอา้งอิง แลว้สังเคราะห์องค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค ์  นาํเสนอเป็นความ

เรียงเชิงพรรณนา  (Descriptive)  มีประเด็นในการวิเคราะห์สังเคราะห์ ดงัต่อไปนี�  

  4.1 องคป์ระกอบชุมชนสร้างสรรคด์า้นทุนมนุษย ์

  4.2 องคป์ระกอบชุมชนสร้างสรรคด์า้นทุนสังคม  

  4.3 องคป์ระกอบชุมชนสร้างสรรคด์า้นทุนวฒันธรรม    

  4.4 องคป์ระกอบชุมชนสร้างสรรคด์า้นทุนทรัพยากร  

    

ขั�นตอนที� 2  การศึกษาองค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค์ในประเทศไทย  

 เพื�อศึกษาองค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค์ในประเทศไทย โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก    

(In-depth Interview) และการสนทนากลุ่ม ดาํเนินการดงันี�   

 1. การสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ชี�ยวชาญ จาํนวน 7 คน เพื�อให้ได้

ขอ้มูลความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ นาํมาสังเคราะห์องคป์ระกอบชุมชนสร้างสรรคใ์นประเทศไทย   

  เครื�องมือที�ใช้ในการสัมภาษณ์  เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเพื�อศึกษาองค์ประกอบ

และแนวทางการส่งเสริมชุมชนสร้างสรรคใ์นประเทศไทย ลกัษณะเครื�องมือเป็นแนวคาํถามให้แก่

ผูว้ิจยัในการรวบรวมขอ้มูลความคิดเห็นจากผูเ้ชี�ยวชาญ  

  ประเด็นหลกัในการสัมภาษณ์ ผูว้ิจยันาํผลการวิจยัเอกสารเป็นกรอบในการกาํหนด

ประเด็นสัมภาษณ์ ตามองค์ประกอบชุมชนสร้างสรรคท์ั�ง 4 ดา้น และแนวทางการส่งเสริมชุมชน

สร้างสรรคใ์นประเทศไทย 

  วิธีการพฒันาเครื�องมือ มี 4 ขั�นตอน ดงันี�  

  1. ศึกษาขอ้สรุปจากการวิจยัเอกสาร  จดัทาํโครงสร้างและสร้างแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

  2. ผูว้ิจ ัยนําแบบสัมภาษณ์เชิงลึกเสนออาจารย์ที�ปรึกษาเพื�อตรวจสอบความ

ถูกตอ้งและความเหมาะสมของเครื�องมือ 

  3. ผู ้วิ จ ัยนําแบบสัมภาษณ์ เ ชิง ลึกที�ป รับแก้จากอาจารย์ที�ป รึกษา  เสนอ

ผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน (รายนามดงัภาคผนวก)  เพื�อตรวจสอบความตรงดา้นเนื�อหา (Content Validity)   
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  4. ผูว้ิจ ัยนําแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ปรับปรุงและพฒันาตามข้อเสนอแนะของ

ผูท้รงคุณวุฒิ และนาํไปใชใ้นการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื�อเก็บขอ้มูลการวิจยั 

  ผู้ เชี�ยวชาญที�ใช้ในการสัมภาษณ์  ผูว้ิจยัคดัเลือกผูเ้ชี�ยวชาญด้านการพฒันาชุมชน  

ดา้นการศึกษาตลอดชีวิต  ดา้นศิลปวฒันธรรม และผูป้ระกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ ที�เป็นผูบ้ริหาร

ในองคก์ารหรือเจา้ของกิจการ และมีประสบการณ์ทาํงานในแต่ละดา้นไม่ตํ�ากวา่ 10 ปี จาํนวนทั�งสิ�น 

7 คน (รายนามในภาคผนวก) 

  การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผูว้ิจยัทาํการสัมภาษณ์ผูเ้ชี�ยวชาญทั�งหมดด้วยตนเอง ใน

การสัมภาษณ์แต่ละครั� ง ผูว้ิจ ัยต้องเตรียมตัวทั�งการเตรียมความพร้อมด้านแนวคาํถาม และด้าน

อุปกรณ์  เช่น สมุดและอุปกรณ์จดบนัทึก เทปบนัทึกเสียง กลอ้งถ่ายรูป เป็นตน้   

  การวิเคราะห์ข้อมูล ขอ้มูลที�ไดจ้ากการสัมภาษณ์  ใช้การวิเคราะห์เนื�อหา (Content 

Analysis) โดยนาํมาวิเคราะห์และจดักลุ่มข้อมูลออกมาหลงัจากทาํการสัมภาษณ์เสร็จ นําข้อมูลที�

ไดม้าจดัหมวดหมู่เพื�อกาํหนดประเด็นสําคญัและเพื�อหาความเชื�อมโยงเชิงเหตุผล ความสอดคลอ้ง 

และเปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกต่าง    

  ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลที�ไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูเ้ชี�ยวชาญ  และจากการสนทนากลุ่ม   

สังเคราะห์เป็นองคป์ระกอบชุมชนสร้างสรรคใ์นประเทศไทย  

 2. การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เป็นการระดมความคิดเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิ   เพื�อ

ศึกษาองค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค์ในประเทศไทย  จากผลการวิจยัเอกสาร  รายละเอียดการ

จดัการสนทนากลุ่ม มีดงันี�  

  เครื�องมือที�ใช้ในการสนทนากลุ่ม ไดแ้ก่ ประเด็นการสนทนากลุ่ม ตามกรอบที�ได้

จากการวิจยัเอกสาร      

  วิธีการพฒันาเครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั มี 4 ขั�นตอน ดงันี�     

  1. ผูว้ิจยัสร้างประเด็นการสนทนากลุ่ม   

  2. ผูว้ิจยันาํประเด็นการสนทนากลุ่มเสนออาจารยท์ี�ปรึกษาเพื�อตรวจสอบความ

ถูกตอ้งและความเหมาะสมของเครื�องมือ 

  3. ผู ้วิ จ ัยนําแบบสัมภาษณ์ เ ชิง ลึกที�ป รับแก้จากอาจารย์ที�ป รึกษา  เสนอ

ผูท้รงคุณวุฒิ 3 ท่าน (รายนามดงัภาคผนวก)  เพื�อตรวจสอบความตรงดา้นเนื�อหา (Content Validity)   

  4. ผูว้ิจยันาํประเด็นการสนทนากลุ่มปรับปรุงและพฒันาตามขอ้เสนอแนะของ

ผูท้รงคุณวุฒิ และนาํไปใชใ้นการสนทนากลุ่มเพื�อเก็บขอ้มูลการวจิยัต่อไป 
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  ผู้ทรงคุณวุฒิที�เข้าร่วมสนทนากลุ่ม เป็นผูท้รงคุณวุฒิในดา้นการพฒันาชุมชน ดา้น

การศึกษาตลอดชีวิต ด้านวฒันธรรม และผูป้ระกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ ที�มีประสบการณ์

ทาํงานมาในดา้นที�เชี�ยวชาญไม่ตํ�ากวา่ 10 ปี จาํนวนทั�งสิ�น 8 คน (รายนามดงัภาคผนวก)  

  การเก็บรวบรวมข้อมูล   ผูว้ิจยัดาํเนินการสนทนากลุ่ม โดยส่งจดหมายเชิญและ

ประเด็นการสนทนากลุ่มให้แก่ผู ้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม จดัเตรียมเครื� องมือที�ใช้ในการวิจยั วสัดุ

อุปกรณ์และสถานที� และดาํเนินการสนทนากลุ่มตามประเด็นการสนทนา โดยมีการบนัทึกเทป  

บนัทึกการสนทนากลุ่ม และบนัทึกภาพ 

  การวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้การวิเคราะห์เนื�อหา (Content Analysis) และนาํเสนอขอ้มูล

โดยการพรรณนา (Descriptive) และตาราง  

  ขอ้สรุปจากการสนทนากลุ่ม นาํมาประมวลสรุปร่วมกบัผลการสัมภาษณ์ผูเ้ชี�ยวชาญ   

เพื�อสังเคราะห์องคป์ระกอบชุมชนสร้างสรรคใ์นประเทศไทย                       

 

ขั�นตอนที� 3 การศึกษาองค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค์ในพื�นที�ศึกษาโดยการวิจัยภาคสนาม (Field 

Research) 

 การวิจยัภาคสนาม ใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research Method) 

ประเภทพหุกรณีศึกษา (Multi Case Studies) โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาองค์ประกอบชุมชน

สร้างสรรคข์องชุมชนพื�นที�ศึกษา สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัเอกสาร การสัมภาษณ์ผูเ้ชี�ยวชาญ และ

การสนทนากลุ่มหรือไม่ อย่างไร หรือมีองค์ประกอบอื�นใดเพิ�มเติมจากที�ก ําหนดไว ้การวิจัย

ภาคสนามมีรายละเอียด  ดงันี�  

 1. การคัดเลือกพื�นที�ศึกษา 

  พื�นที�ศึกษาเลือกจากหมู่บ้านที�ได้รับรางวลัหมู่บ้านหนึ� งตาํบลหนึ� งผลิตภัณฑ ์

(OTOP Village Champion: OVC) ของกรมการพฒันาชุมชน ระดบัประเทศ ซึ� งมีทั�งสิ�นจาํนวน 120 

หมู่บา้น (กรมการพฒันาชุมชน, 2549: คาํนาํ)  

   เบื�องตน้ ผูว้ิจยัคดัเลือกหมู่บา้น OVC จาํนวน 8 แห่ง ใน 4 ภูมิภาค โดยเลือกภาคละ 

2 แห่ง เป็นหมู่บา้นที�มีคุณลกัษณะตามองค์ประกอบของชุมชนสร้างสรรคจ์ากผลการวิจยั เอกสาร   

รายชื�อดงันี�  

   ภาคเหนือ ได้แก่ 1) บา้นดอนหลวง หมู่ 7 ตาํบลแม่แรง อาํเภอป่าซาง จงัหวดั

ลาํพูน โดยมีจุดเด่นเรื�อง “วฒันธรรมการทอผา้ฝ้ายโบราณ จากภูมิปัญญาชาวไทยอง” และ 2) บา้น

แม่กาํปอง หมู่ 3 ตาํบลห้วยแก้ว อาํเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีจุดเด่นเรื� อง “หมู่บ้าน

ท่องเที�ยวเชิงอนุรักษแ์บบโฮมสเตย”์ 
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  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดแ้ก่ 1) บา้นท่าเรือ ตาํบลท่าเรือ อาํเภอนาหวา้ จงัหวดั

นครพนม โดยมีจุดเด่นเรื�อง “การอนุรักษก์ารทาํเครื�องดนตรีพื�นบา้น  หมู่บา้นแห่งเสียงดนตรี” และ 

2)บา้นภู หมู่ 1 และหมู่ 2 ตาํบลบา้นเป้า อาํเภอหนองสูง จงัหวดัมุกดาหาร โดยมีจุดเด่นเรื�อง “ชุมชน

วฒันธรรมผูไ้ท หมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง” 

  ภาคกลาง  1) บา้นเฉลิมเกียรติพฒันา  หมู่ 1, 2, 3, 6 ตาํบลห้วยสัตวใ์หญ่ อาํเภอหัว

หิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยมีจุดเด่นเรื�อง “ผืนป่าตะวนัตก และวฒันธรรมกะหร่าง เศรษฐกิจ

พอเพียง” และ 2) บา้นหนองขาว หมู่ 1 ตาํบลหนองขาว อาํเภอท่าม่วง จงัหวดักาญจนบุรี โดยมีจดั

เด่นเรื�อง “ชุมชนวฒันธรรม ดินแดนแห่งผา้ขาวมา้ร้อยสี” 

  ภาคใต ้1) บา้นนอก หมู่ 3 ตาํบลเกาะยอ อาํเภอเมือง จงัหวดัสงขลา โดยมีจุดเด่น

เรื�อง “วฒันธรรมพื�นบา้นเกาะยอ” และ 2) บา้นนบพิตาํ  หมู่ 1 และหมู่ 3 ตาํบลนบพิตาํ  กิ�งอาํเภอ

นบพิตาํ จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยมีจุดเด่นเรื�อง “แหล่งท่องเที�ยวเชิงธรรมชาติ นํ� าตกกรุงชิง ถํ� า

หงส์ ล่องแก่ง  ทะเลหมอก” 

  ผูว้ิจยันาํรายชื�อพื�นที�ศึกษาที�คดัเลือกเบื�องตน้  เสนอที�ประชุมการสนทนากลุ่มเพื�อ

ขอให้คดัเลือกชุมชนที�มีลักษณะตามองค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค์ หรือให้ที�ประชุมเสนอชื�อ

เพิ�มเติมเพื�อคดัเลือก โดยมีเกณฑด์งันี�   

  1. เป็นชุมชนที�ไดรั้บรางวลัดา้นการพฒันาชุมชนในระดบัประเทศ   

  2. เป็นชุมชนที�มีองค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค์ด้านทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุน

วฒันธรรม หรือทุนทรัพยากร เหมาะสมในการวิจยั 

  3. เป็นชุมชนที�มีจุดเด่นใชเ้ป็นตน้แบบหรือกรณีตวัอยา่งได ้เช่น มีผลงานเป็นที�รู้จกั    

มีสถานการณ์ที�ใชเ้ป็นตน้แบบได ้เป็นตน้ 

  4. เป็นชุมชนที�เดินทางโดยรถยนตเ์ขา้ถึงสะดวก ที�พกัอาศยัและการดาํเนินการวิจยั

ในพื�นที�มีความปลอดภยั 

  ผลการคดัเลือกไดชุ้มชนกรณีศึกษา 3 แห่ง  ดงันี�    

  1. ชุมชนแพรกหนามแดง ตําบลแพรกหนามแดง อําเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม โดยมีจุดเด่นดา้นทุนสังคม สามารถจดัการวิกฤติการณ์ในชุมชนไดด้ว้ยแนวทางของ

ตนเอง ไดรั้บรางวลัลูกโลกสีเขียว บริษทั ปตท. จาํกดั(มหาชน) ประจาํปี 2554   

  2. บา้นแม่กาํปอง หมู่ 3 ตาํบลห้วยแกว้ อาํเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมีจุดเด่น 

ดา้นทุนทรัพยากรของชุมชนที�ไดรั้บการจดัการโดยชุมชน ไดรั้บรางวลั OVC ประจาํปี พ.ศ. 2549 

  3. บา้นภู หมู่ 1 และหมู่ 2 ตาํบลบา้นเป้า อาํเภอหนองสูง จงัหวดัมุกดาหาร โดยมี

จุดเด่นดา้นทุนวฒันธรรมที�ชุมชนสืบทอดและฟื� นฟู ไดรั้บรางวลั OVC ประจาํปี พ.ศ. 2549 
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 2. วิธีดําเนินการวิจัย   

  ในการวิจยัภาคสนาม มีวธีิการดงัต่อไปนี�  

  2.1 การศึกษาข้อมูลพื�นฐาน ผู ้วิจ ัยศึกษาข้อมูลพื�นฐานของพื�นที�ศึกษาชุมชน

สร้างสรรค์ เพื�อทาํความเขา้ใจขอ้มูลพื�นฐานเกี�ยวกบับริบทของชุมชนทั�ง 3 แห่ง จากหนงัสือ เอกสาร 

บทความ งานวิจยัขององคก์รหรือหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตและสื�อวิดีทศัน์    

   เครื�องมือที�ใช้ในการศึกษาข้อมูลพื�นฐาน ใช้แบบบนัทึกขอ้มูลพื�นฐาน ประเด็นใน

การศึกษา ไดแ้ก่ สภาพทั�วไปของชุมชน  และสถานการณ์ที�ทาํใหเ้ป็นตน้แบบการส่งเสริมชุมชนสร้างสรรค ์   

   วิธีการพัฒนาเครื�องมือ ผูว้ิจยัดาํเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งของเครื�องมือ 

และความตรงดา้นเนื�อหาเช่นเดียวกบัแบบวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และประเด็นการ

สนทนากลุ่ม 

   การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มูลจากหนังสือ เอกสาร บทความ  

งานวจิยั ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต และสื�อวีดิทศัน์ดว้ยตนเอง  และจากการสัมภาษณ์คนในชุมชน ตาม

ประเด็นในการศึกษา 

   การวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้การวิเคราะห์เนื�อหา(Content Analysis) นาํเสนอเชิง

พรรณนา (descriptive) 

  2.2 การศึกษาองค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค์  โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 

Interview) มีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาองค์ประกอบชุมชนสร้างสรรคข์องชุมชนพื�นที�ศึกษาจากผูใ้ห้

ขอ้มูลหลกั (Key Informants)  

   ผู้ ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) กลุ่มผู ้ให้ข้อมูลหลักในแต่ละชุมชน 

ประกอบดว้ยตวัแทนบุคคลในกลุ่มต่อไปนี�   

   1. ผู ้นําอย่างเป็นทางการของชุมชน เช่น ผู ้ใหญ่บ้าน ผู ้ช่วยผู ้ใหญ่บ้าน 

คณะกรรมการหมู่บา้น   

   2. ผูน้าํธรรมชาติ  ผูน้าํกลุ่ม ผูน้าํทางศาสนา หรือผูน้าํองคก์รทางอาชีพในชุมชน    

   3. ปราชญชุ์มชนหรือผูอ้าวุโสที�คนในชุมชนเคารพนบัถือ   

   4. สมาชิกเครือข่ายองคก์รในชุมชน   

   5.  สมาชิกในชุมชน เช่น พอ่บา้น แม่บา้น เด็กในชุมชน   

โดยผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเป็นผูท้ี�ชาวบา้นระบุชื�อซํ� ากนัมากที�สุด  และจาํนวนผูใ้ห้

ขอ้มูลหลกัขึ�นอยูก่บัขอ้มูลที�ผูว้ิจยัทาํการสัมภาษณ์จนเห็นวา่ไดข้อ้มูลที�อิ�มตวัเพียงพอแลว้ 
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   เค รื� องมือที� ใ ช้ ในการสัมภาษณ์ เ ป็นแบบสัมภาษณ์ เ ชิง ลึก เพื� อศึกษา

องค์ประกอบและแนวทางการส่งเสริมชุมชนสร้างสรรค์ในประเทศไทย ซึ� งเป็นแนวคาํถามให้แก่

ผูว้ิจยัในการรวบรวมขอ้มูลจากผูเ้ชี�ยวชาญ  

   ประเด็นหลกัในการสัมภาษณ์เชิงลึก  ได้แก่ องค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค์

ดา้นทุนมนุษย ์ ดา้นทุนสังคม ดา้นทุนวฒันธรรม และดา้นทุนทรัพยากร และแนวทางการส่งเสริม

ชุมชนสร้างสรรคใ์นประเทศไทย 

   วิธีการพฒันาเครื�องมือ ผูว้ิจยัดาํเนินการตรวจสอบความถูกตอ้งของเครื�องมือ 

และความตรงด้านเนื�อหาเช่นเดียวกบัแบบวิเคราะห์เอกสาร ประเด็นการสนทนากลุ่ม และแบบ

บนัทึกขอ้มูลพื�นฐาน 

   การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผูว้ิจยัเป็นผูส้ัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัดว้ยตนเอง โดย

ตอ้งมีการเตรียมตวัอยา่งดีทั�งดา้นประเด็นคาํถามและเครื�องมืออุปกรณ์ 

   การวิเคราะห์ข้อมูล ใชก้ารวิเคราะห์เนื�อหา (Content Analysis) โดยขอ้มูลที�ได้

จากการสัมภาษณ์  นาํมาวิเคราะห์และจดักลุ่มขอ้มูลออกมาหลงัจากทาํการสัมภาษณ์เสร็จ นาํขอ้มูล

ที�ได้มาจดัหมวดหมู่เพื�อหาความเชื�อมโยงเชิงเหตุผล และเปรียบเทียบความเหมือนหรือแตกต่าง 

นาํเสนอเชิงพรรณนา (descriptive) และตาราง 

 

การศึกษาแนวทางการส่งเสริมชุมชนสร้างสรรค์ในประเทศไทย 

 การศึกษาแนวทางส่งเสริมชุมชนสร้างสรรคใ์นประเทศไทย โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก      

(In-depth Interview) มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาแนวทางการส่งเสริมชุมชนสร้างสรรคใ์นประเทศไทย

จากผูใ้หข้อ้มูล  มีวธีิดาํเนินการ ดงันี�  

ผู้ให้ข้อมูล เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลหลักในการวิจยัภาคสนามในพื�นที�ศึกษา 3 ชุมชน  และ

ผู ้เชี�ยวชาญในการสัมภาษณ์เชิงลึก  โดยทําการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลไปพร้อมๆ กับการศึกษา

องคป์ระกอบชุมชนสร้างสรรคใ์นประเทศไทย 

เครื�องมือที�ใช้ในการศึกษา  ใชแ้บบสัมภาษณ์ ประเด็นในการศึกษา ไดแ้ก่ แนวทางการ 

ส่งเสริมชุมชนสร้างสรรค์ในประเทศไทย ใน  4 ดา้น  คือการส่งเสริมทุนมนุษย ์การส่งเสริมทุน

สังคม การส่งเสริมทุนวฒันธรรม และการส่งเสริมทุนทรัพยากร ซึ� งใช้เป็นประเด็นสัมภาษณ์

เพิ�มเติมในเครื�องมือชุดเดียวกบัการศึกษาองคป์ระกอบชุมชนสร้างสรรค ์ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มูลในดว้ยตวัเอง 

การวิเคราะห์ข้อมูล  ใชก้ารวิเคราะห์เนื�อหา(Content Analysis)  นาํเสนอเชิงพรรณนา 

(descriptive) 
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ศึกษาองคป์ระกอบของชุมชนสร้างสรรค ์   

โดยการวจิยัเอกสารของต่างประเทศและใน

ประเทศ   

- ดา้นทุนมนุษย ์   

- ดา้นทุนสงัคม 

- ดา้นทุนวฒันธรรม 

- ดา้นทุนทรัพยากร   

 

ศึกษาองคป์ระกอบชุมชนสร้างสรรคใ์น

ประเทศไทย ตามกรอบที�ไดจ้ากการวจิยั

เอกสาร โดยใชว้ิธีการดงันี�  

1. การสมัภาษณ์เชิงลึก 

2. การสนทนากลุ่ม 

  

ขั�นตอนที� 1 

 องคป์ระกอบชุมชนสร้างสรรค ์

ที�สังเคราะห์จากเอกสารของต่างประเทศ

และในประเทศ 

องคป์ระกอบชุมชนสร้างสรรค ์

ในประเทศไทย  

ขั�นตอนที� 2 

ขั�นตอนที� 3 การพฒันาแนวทางการส่งเสริมชุมชน

สร้างสรรคใ์นประเทศไทย โดยใช้

วิธีการดงันี�  

1. การสมัภาษณ์เชิงลึก 

2. การวจิยัภาคสนาม  

 แนวทางการส่งเสริม 

ชุมชนสร้างสรรคใ์นประเทศไทย  

 จากขั�นตอนและวิธีการดําเนินการวิจยัดังกล่าวมาแล้วข้างต้น ผูว้ิจยันํามาสรุปเป็น  

แผนภาพที� 3 และตารางที�  2  หนา้ 130 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

แผนภาพที� 3  ขั�นตอนการดาํเนินการวิจยั 
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ตารางที� 2  สรุปการดาํเนินการวจิยั 

วตัถุประสงค์ สิ�งที�คาดหวงั วธีิการศึกษาวจิยั เครื�องมอื แหล่งที�มาของเอกสาร/กลุ่มตวัอย่าง การวเิคราะห์ 

1.  เพื�อศึกษา

องคป์ระกอบ

ชุมชนสร้างสรรค ์

- องคป์ระกอบชุมชน

สร้างสรรคที์� 

สงัเคราะห์จากเอกสาร

ทั�งในและต่างประเทศ 

- การวจิยัเอกสาร - แบบวเิคราะห์เอกสาร - เอกสาร/งานวจิยัจากหอ้งสมุดสถาบนัอุดมศึกษา    

สภาวจิยัแห่งชาติ และหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เช่น

สศส.  TCDC 

- เอกสารจากอินเทอร์เน็ต โดยใชค้าํสาํคญั 

- วเิคราะห์เนื�อหา 

(Content Analysis) 

- สมัภาษณ์เชิงลึก  

 

-แบบสมัภาษณ์ - ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการพฒันาชุมชน 2 คน 

- ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการศึกษาตลอดชีวติ  2 คน 

- ผูป้ระกอบการสร้างสรรค ์1 คน 

- ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นวฒันธรรม 1 คน 

-วเิคราะห์เนื�อหา 

(Content Analysis) 

2. เพื�อศึกษา

องคป์ระกอบ

ชุมชนสร้างสรรค์

ในประเทศไทย  

- ไดอ้งคป์ระกอบ 

ชุมชนสร้างสรรคใ์น

ประเทศไทย 

- สนทนากลุ่ม - เอกสารสรุปร่างองคป์ระกอบ

ชุมชนสร้างสรรค ์ 

- ประเด็นการสนทนากลุ่ม 

- ผูบ้ริหารองคก์รทอ้งถิ�น  2 คน 

- ปราชญช์าวบา้น 1 คน 

- นกัพฒันาชุมชน 2 คน 

- นกัการศึกษา  2 คน 

- ผูป้ระกอบการสร้างสรรค ์1 คน 

-วเิคราะห์เนื�อหา 

(Content Analysis)   

3. เพื�อศึกษาแนว

ทางการส่งเสริม

ชุมชนสร้างสรรค์

ในประเทศไทย 

 -ไดแ้นวทางการ

ส่งเสริมชุมชน

สร้างสรรคใ์นประเทศ

ไทย 

- การวจิยั

ภาคสนาม 

กรณีศึกษา         

พหุสถาน 

- สมัภาษณ์เจาะลึก 

- แนวคาํถามที�ใชใ้น  

   การสมัภาษณ์เจาะลึก  

   (In-depth Interview) 

  

- พื�นที�กรณีศึกษา  จาํนวน 3 ชุมชน 

- ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั ไดแ้ก่  

     ผูน้าํอยา่งเป็นทางการ   

     ผูน้าํธรรมชาติ   

    ปราชญช์าวบา้นหรือผูอ้าวุโสที�ชาวบา้นนบัถือ    

    สมาชิกในองคก์รชุมชน   

     สมาชิกในชุมชน     

-วเิคราะห์เนื�อหา 

(Content Analysis) 



 
 

บทที� 4 

 

ผลการศึกษาองค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค์  

 

 การวิจยัครั� งนี� เป็นการพฒันาแนวทางการส่งเสริมชุมชนสร้างสรรค์ในประเทศไทยใช้

รูปแบบการวิจยัเอกสาร (Documentary Research) และการวิจยัเชิงคุณภาพแบบกรณีศึกษาพหุสถาน 

(Multi-site case study)  มีวตัถุประสงคเ์พื�อ  1) ศึกษาและวเิคราะห์องคป์ระกอบชุมชนสร้างสรรคท์ั�งใน

และต่างประเทศ  2) กาํหนดองค์ประกอบชุมชนสร้างสรรคใ์นประเทศไทย และ 3) พฒันาแนวทาง

การส่งเสริมชุมชนสร้างสรรคใ์นประเทศไทย  

 ในบทนี� เป็นการนาํเสนอผลการวิจยั เพื�อตอบวตัถุประสงค์ขอ้ 1 และขอ้ 2  วิธีดาํเนินการ

วิจยัมีดงันี�  

 1. วิจยัเอกสารและสังเคราะห์องคป์ระกอบชุมชนสร้างสรรค ์

 2. สัมภาษณ์ผูเ้ชี�ยวชาญโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)   

 3. สนทนากลุ่มผูเ้ชี�ยวชาญเพื�อศึกษาองคป์ระกอบชุมชนสร้างสรรคใ์นประเทศไทย   

 การนาํเสนอผลการศึกษา แบ่งเป็น 2 ตอน ดงันี�  

 ตอนที� 1  ผลการวิจยัเอกสาร   

 ตอนที� 2  ผลการสัมภาษณ์ผูเ้ชี�ยวชาญและผลการสนทนากลุ่ม  

 

ตอนที� 1  ผลการวิจัยเอกสาร   

 ผูว้ิจยัศึกษาเอกสารที�มีเนื�อหาสอดคล้องกบัประเด็นในการวิจยั คือ องค์ประกอบชุมชน

สร้างสรรค์ทั�งในและต่างประเทศใน 4  ดา้น ไดแ้ก่ 1) องค์ประกอบดา้นทุนมนุษย ์ 2) องคป์ระกอบดา้น

ทุนสังคม 3) องคป์ระกอบดา้นทุนวฒันธรรม และ 4) องคป์ระกอบดา้นทุนทรัพยากร จากหนงัสือ ตาํรา 

บทความทางวิชาการ เอกสารสิ�งพิมพ ์รายงานการวิจยัและวิทยานิพนธ์  แหล่งที�มาของเอกสาร  มีดงันี�   

 1.  เอกสารจากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  สภาวิจัยแห่งชาติ และห้องสมุดของ

หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง  ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เช่น  สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาต ิ ศูนยส์ร้างสรรคง์านออกแบบ (TCDC)  กรมการพฒันาชุมชน เป็นตน้ 

 2. เอกสารจากระบบสืบค้นจากฐานข้อมูลในอินเทอร์เน็ต โดยใช้ค ําสําคัญ ดังนี�  

“Creative Community” “Creative Society” “Creative City” “Human Capital” “Social Capital” 
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“Cultural Capital” “Resource Capital” “ชุมชนสร้างสรรค”์  “เมืองสร้างสรรค์” “สังคมสร้างสรรค์” 

“ทุนมนุษย”์ “ทุนสังคม” “ทุนวฒันธรรม” และ “ทุนทรัพยากร”   

 จาํนวนเอกสารที�ผูว้ิจยันาํมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ จาํนวนทั�งสิ�น 126 ชิ�น  ดงันี�คือ 

1. หนงัสือภาษาไทย จาํนวน 24 เล่ม และหนงัสือภาษาองักฤษ จาํนวน 12 เล่ม ดงัรายชื�อ

ในภาคผนวก หนา้ 288 

2. บทความภาษาไทย จํานวน 30 บทความ และบทความภาษาอังกฤษ จํานวน                  

10  บทความ ดงัรายชื�อในภาคผนวก หนา้ 291 

3. รายงานการวิจยัและวิทยานิพนธ์ ภาษาไทย จาํนวน 43 ชิ�น และภาษาองักฤษ จาํนวน     

7 ชิ�น ดงัรายชื�อในภาคผนวก หนา้ 296 
 

องค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค์   

ผลการวิจยัเอกสาร ผู ้วิจยัวิเคราะห์เนื�อหาตามประเด็นองค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค ์          

4 ดา้น สังเคราะห์เป็นองคป์ระกอบยอ่ยของชุมชนสร้างสรรค ์ ไดข้อ้สรุปดงันี�   (รายละเอียดเนื�อหาในการ

สังเคราะห์และการอา้งอิงดงัตารางที� 3  หนา้ 135-154)     

 1. องค์ประกอบด้านทุนมนุษย์ (Human Capital)   ประกอบดว้ย ความชาญฉลาดและ

ภูมิปัญญาในชุมชน ความคิดสร้างสรรคข์องคนในชุมชน การสร้างนวตักรรมและการตดัสินใจอยา่ง

อิสระ ผูน้าํชุมชน และการเรียนรู้ของคนในชุมชน  มีรายละเอียดดงันี�  

  1.1 ความชาญฉลาดและภูมิปัญญาในชุมชน ไดแ้ก่  การที�คนจาํนวนหนึ�งในชุมชนมี

ความเฉลียวฉลาดต่อการหาวิธีแกปั้ญหาและการดาํเนินชีวิต รวมถึงองคค์วามรู้ภูมิปัญญาที�มีในชุมชน 

  1.2 ความคิดสร้างสรรค์ของคนในชุมชน ได้แก่ การที�คนจาํนวนหนึ� งในชุมชนมี

ความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้ภูมิปัญญาที�มีอยูเ่พื�อแกปั้ญหาที�มีลกัษณะเฉพาะแตกต่างกนัไป หรือ

สร้างสรรครู์ปแบบชีวิตของตนเองและของชุมชน 

  1.3 การสร้างนวัตกรรมและการตัดสินใจอย่างอิสระ ไดแ้ก่  การที�คนจาํนวนหนึ�งใน

ชุมชนที�สามารถนาํความรู้ที�มีหรือภูมิปัญญาในชุมชนมาแกปั้ญหาดว้ยวิธีการใหม่ๆ หารูปแบบใหม่

ในการดาํเนินชีวิตให้ตนเองและชุมชนได ้ 

  1.4 ผู้นําชุมชน ไดแ้ก่ การที�ผูน้าํหรือกลุ่มผูน้าํชุมชนมีวิสัยทศัน์ เขา้ใจกระบวนการ

ทาํชุมชนให้สร้างสรรค ์มีความสามารถในการนาํชุมชนสู่ความสร้างสรรค ์และไดรั้บการยอมรับนบั

ถือจากผูเ้กี�ยวขอ้ง 

  1.5 การเรียนรู้ของคนในชุมชน ได้แก่ การที�ชุมชนพร้อมรับการเรียนรู้สิ� งใหม่ๆ  

และมีการเรียนรู้อยา่งต่อเนื�อง กระบวนการเรียนรู้จากสถานศึกษา แหล่งเรียนรู้ และชุมชนหล่อหลอม

ใหค้นในชุมชนคิดสร้างสรรค ์และมีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ซึ� งกนัและกนัเพื�อให้เกิดนวตักรรม  
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 2. องค์ประกอบด้านทุนสังคม (Social Capital)  ประกอบด้วย การอดทนต่อความคิด

และวฒันธรรมที�แตกต่าง จิตสํานึกชุมชน ความไวว้างใจและการเอื�อประโยชน์ การมีส่วนร่วมของคน

ในชุมชน เครือข่ายของชุมชน และกลุ่ม องคก์รต่างๆ ในชุมชน  มีรายละเอียดดงันี�  

  2.1 การอดทนต่อความคิดและวัฒนธรรมที�แตกต่าง ไดแ้ก่ การที�คนในชุมชนมีความ

อดทนและรับฟังความคิดหรือวฒันธรรมที�แตกต่างไปจากตน  และการแสดงตวัตนของผูอื้�น ร่วมมือ

กนัหาหนทางที�จะอยูด่ว้ยกนัอยา่งประนีประนอมและมีสันติ 

  2.2 จิตสํานึกชุมชน  ไดแ้ก่ การที�คนในชุมชนมีความรักและภาคภูมิใจในชุมชนของ

ตน   มีความรู้สึกเป็นเจา้ของชุมชนร่วมกนั  เสียสละและอุทิศตนเพื�อชุมชน 

  2.3 ความไว้วางใจและการเอื�อประโยชน์ ได้แก่ การที�คนในชุมชนมีการดูแล

ช่วยเหลือซึ� งกนัและกนั และซื�อสัตยต่์อกนั ทาํให้เกิดความไวว้างใจและคิดถึงประโยชน์ของชุมชน

และของคนอื�น ไม่เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตน 

  2.4 การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ได้แก่ การเขา้ร่วมและการให้ความร่วมมือใน

กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน  อนัก่อให้เกิดการจดัตั�งเป็นกลุ่ม องคก์รและสถาบนัต่างๆ ในชุมชน     

  2.5 เครือข่ายของชุมชน ได้แก่ การที�ชุมชนได้รับความร่วมมือและการสนับสนุน

จากบุคคล กลุ่ม องค์กรต่าง ๆ ทั�งในและนอกชุมชน  ตลอดจนมีการสร้างความร่วมมือและพฒันา

ความเขม้แข็งของเครือข่ายอยา่งต่อเนื�อง 

  2.6 กลุ่ม องค์กร  ต่างๆ ในชุมชน ไดแ้ก่ กลุ่ม องค์กร หรือสถาบนัต่างๆ ในชุมชน ที�

ดาํเนินกิจกรรมตามแผนและยทุธศาสตร์การพฒันาของชุมชน และเชื�อมโยงกนัในชุมชน  

 3. องค์ประกอบด้านทุนวัฒนธรรม (Cultural Capital) ประกอบด้วย มรดกทาง

วฒันธรรม การสืบทอดวฒันธรรม การเรียนรู้วฒันธรรม พื�นที�วฒันธรรม และการสร้างมูลค่าทาง

วฒันธรรม  มีรายละเอียดดงันี�  

  3.1 มรดกทางวัฒนธรรม ได้แก่ วิถีชีวิต ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมประเพณีใน

ชุมชนที�เป็นรากฐานต่อวิธีคิด วิธีปฏิบติั รวมถึงเป็นแรงบนัดาลใจต่อความคิดสร้างสรรค์ของคนใน

ชุมชน   

  3.2 การสืบทอดวัฒนธรรม ได้แก่ การอนุรักษ์ สืบสาน และการมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมทางวฒันธรรมของคนในชุมชน เช่น การถ่ายทอดประวติัศาสตร์ การแสดงทางวฒันธรรม 

การจดัเวทีศิลปะ ตลอดจนการเขา้ร่วมชมรมต่างๆ เป็นตน้ 

  3.3 การเรียนรู้วัฒนธรรม ได้แก่ การที�คนในชุมชนมีการเรียนรู้วฒันธรรมของ

ชุมชนทั�งด้านความเชื�อ ค่านิยม และขนบธรรมเนียม ประเพณี  ตลอดจนวิถีชีวิต  และเรียนรู้

วฒันธรรมอื�นๆ ที�เขา้มาเกี�ยวขอ้งกบัชุมชน  
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  3.4 พื�นที�วัฒนธรรม ไดแ้ก่ การที�ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที�ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ทางวฒันธรรม มีสถานที�และบรรยากาศที�ช่วยให้เกิดแรงบนัดาลใจหรือความสร้างสรรค์ มีกิจกรรม

ให้คนที�มีความคิดสร้างสรรค ์เช่น ศิลปิน ปราชญ์ชาวบา้น ไดม้าพบปะแลกเปลี�ยนกนั และชาวบา้น

ไดเ้ขา้ไปสัมผสัพื�นที�เหล่านี�  

  3.5 การสร้างมูลค่าของวัฒนธรรม ไดแ้ก่ การนาํวฒันธรรมมาทาํให้เกิดประโยชน์

ทางเศรษฐกิจ  เช่น การพฒันาสินคา้และบริการดา้นวฒันธรรม  การท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมของชุมชน    

 4. องค์ประกอบด้านทุนทรัพยากร (Resources Capital) ประกอบด้วย ทรัพยากร 

ธรรมชาติในชุมชน การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ในชุมชน สถาบนัการเงิน 

และการบริหารจดัการทรัพยากร  มีรายละเอียดดงันี�  

  4.1 ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน  ไดแ้ก่ ธรรมชาติที�มีในชุมชน เช่น ทุ่งนา ป่าเขา 

แม่นํ� า และความหลากหลายของพืช และสัตว ์เป็นตน้ ซึ� งเป็นปัจจยัรองรับการผลิตที�แตกต่างกนัไป 

ในแต่ละชุมชน  

  4.2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ไดแ้ก่ การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้

ย ั�งยนื การรักษาสิ�งแวดลอ้มของชุมชนให้น่าอยู ่ รวมถึงการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งคุม้ค่า 

  4.3 เทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยีที�ชาวบ้านนํามาใช้ในการสร้างนวตักรรมของ

ชุมชน ทั�งที�เป็นเทคโนโลยีสมยัใหม่และภูมิปัญญาดั�งเดิม เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร  

เทคโนโลยีชาวบา้น เป็นตน้ 

  4.4 แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  ไดแ้ก่ สถานที�และสิ�งอาํนวยความสะดวกในชุมชนที�เอื�อ

ให้เกิดการเรียนรู้และกระบวนการคิดสร้างสรรค์ เช่น ศูนยชุ์มชน พิพิธภณัฑ์ โรงละคร เวทีกลางแจง้ 

ห้องสมุด สวนสาธารณะ เป็นตน้ 

  4.5 สถาบันการเงิน ไดแ้ก่ การมีสถาบนัการเงินของชุมชนที�บริหารจดัการโดยชุมชน 

และวิธีการ กระบวนการในการเขา้ถึงเงินทุนที�สะดวกและเป็นธรรม      

  4.6 การบริหารจัดการทรัพยากร ไดแ้ก่ การที�ชุมชนมีการบริหารจดัการทรัพยากร

ของชุมชน ทั�งทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรจากฝีมือมนุษย ์รวมถึงระบบต่างๆ ที�ชุมชนสร้างขึ�น  

เช่น ระบบสวสัดิการ กฎ ระเบียบ และมาตรการต่างๆ เป็นตน้ 
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ตารางที� 3  องคป์ระกอบชุมชนสร้างสรรคจ์ากผลการวิจยัเอกสาร  และรายละเอียดการอา้งอิง 
 

องค์ประกอบ ชุมชน

สร้างสรรค์ 
เนื�อหา ชื�อหนังสือ/ชื�อบทความ 

ปีที�พิมพ์/

วนัที�สืบค้น 

ผู้เขียน/ 

แหล่งที�มา 
หน้า/อ้างอิง 

1. ดา้นทุนมนุษย ์ 

1.1  ความชาญ

ฉลาดและภูมิ

ปัญญาใน

ชุมชน 

- ริชาร์ด ฟลอริดา (Richard Florida) พฒันาดชันีความสร้างสรรคข์องสหรัฐอเมริกา 

ประกอบดว้ยตวัชี�วดัที�หนึ� ง คือ ดา้นความชาญฉลาด (Talent) ของคนในสังคม   โดย

พิจารณาจากจาํนวนผูจ้บการศึกษาระดบัปริญญาตรีและผูป้ระกอบอาชีพเกี�ยวกบั

อุตสาหกรรมสร้างสรรค ์

A Study on Creativity Index 2005 Home Affairs 

Bureau 

29-30 

- ริชาร์ด ฟลอริดา (Richard Florida) และทินากลิ (Tinagli) พฒันาดชันีความ

สร้างสรรคข์องยโุรป ซึ� งยงัคงประกอบดว้ยตวัชี�วดัดา้นความชาญฉลาด (Talent) 

ของคนในสังคม  โดยพิจารณาจากจาํนวนผูป้ระกอบอาชีพเกี�ยวกบัอุตสาหกรรม

สร้างสรรค ์จาํนวนผูจ้บการศึกษาระดบัปริญญาตรีขึ�นไป จาํนวนนกัวิทยาศาสตร์

และวิศวกร 

A Study on Creativity Index 2005 Home Affairs 

Bureau 

29-30 

- Home Affairs Bureau ของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง กาํหนดดชันีดา้นทุนมนุษยเ์พื�อใช้

วดัความสร้างสรรคข์องเมือง โดยพิจารณาจากงบประมาณในการวิจยัและพฒันา 

งบประมาณด้านการศึกษา จาํนวนผูจ้บปริญญาตรี และการเคลื�อนยา้ยถิ�นฐานของ

ประชาชน 

A Study on Creativity Index 2005 Home Affairs 

Bureau 

29-30 

- สังคมที�ประสบความสาํเร็จในการพฒันาระบบเศรษฐกิจสร้างสรรคจ์ะตอ้งมี

องคป์ระกอบ 3 ประการ คือ 1) ทกัษะและความสามารถในความเป็นช่างฝีมือ (talent) ที�รู้

ลึกในเรื�องนั�น พร้อมที�จะต่อยอดไปทาํในเรื�องอื�น ๆ  2) tolerance และ 3) basic 

requirement 

ทาํไมตอ้ง Creative Economy 2552 
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ตารางที� 3  องคป์ระกอบชุมชนสร้างสรรคจ์ากผลการวิจยัเอกสาร  และรายละเอียดการอา้งอิง (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ ชุมชน

สร้างสรรค์ 
เนื�อหา ชื�อหนังสือ/ชื�อบทความ 

ปีที�พิมพ์/

วนัที�สืบค้น 

ผู้เขียน/ 

แหล่งที�มา 
หน้า/อ้างอิง 

 - องคป์ระกอบที�สี�ของชุมชนที�มีการจดัการตนเอง คือทุนมนุษย ์ชุมชนที�มีทุนมนุษย์

มากหมายถึงมีคนจาํนวนหนึ�งที�มีคุณภาพ เป็นคนเก่ง คนดี คนเสียสละ มีความรู้ 

สติปัญญา และทกัษะ มีคุณธรรม มีวินยั และความรับผิดชอบ มีทศันคติที�ดีในการ

ทาํงาน โดยเฉพาะการรวมกลุ่มและเครือข่าย หากทุนมนุษยไ์ดรั้บการพฒันา

ศกัยภาพอยา่งเพียงพอและเหมาะสมจะทาํให้ชุมชนเกิดการพฒันา 

- องคป์ระกอบที�ห้าคือทุนความรู้ หรือภูมิปัญญา ซึ� งเป็นสิ�งที�เกิดขึ�นจากการคิดของ

ชาวบา้นเอง ผา่นการทดลองใชก้บัการจดัการปัญหาในชุมชน สามารถแกปั้ญหาการ

ดาํเนินชีวิตของตนไดอ้ยา่งภาคภูมิ เกิดจากการเรียนรู้สะสมมานาน ไม่แยกส่วน 

การจดัการตนเองของชุมชนและ

ทอ้งถิ�น 

2553 โกวิทย ์พวงงาม 394-395 

- ชุมชนตอ้งอาศยัองคค์วามรู้จากโลกธุรกิจและกลไกส่งเสริมที�เหมาะสมมาสร้าง 

“ผูป้ระกอบการขนาดจิ�ว” ในชุมชน เช่น ความรู้ดา้นการผลิต การตลาด และการ

กระจายสินคา้ ในการพฒันาผลิตภณัฑโ์อท็อป 

เศรษฐกิจชุมชนที�ย ั�งยืน 2552 สฤณี              

อาชวานนัทกุล 

2 

- อี เอฟ ชู เมกเกอร์ นกัเศรษฐศาสตร์ชาวเยอรมนั กล่าวว่า ทรัพยากรที�สําคญัที�สุดใน

การพฒันาคือมนุษย ์ไม่ใช่ธรรมชาติเพราะมนุษยเ์ป็นผูป้ระดิษฐ์ คิดคน้ และนาํ

ธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ การศึกษาจึงมีความสาํคญัต่อมนุษย ์ซึ� งไม่ใช่เป็น

การถ่ายทอดความรู้หรือเทคโนโลยีเท่านั�น มนุษยต์อ้งรู้จกัไตร่ตรองและมีปัญญาใน

การนาํความรู้ไปใช้ให้ไดป้ระโยชน์มากกวา่โทษ  

แนวคิดเพื�อการพฒันาชุมชนใน

มิติพลวตัทางประชากร ทุนทาง

สงัคม ทุนมนุษย ์และองคค์วามรู้

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ใหม่ 

2547 อาจยทุธ

เนติธนากลู 

59 

- ทุนมนุษยเ์กิดจากการตกผลึกทางความรู้(Knowledge) ความสามารถ (Ability) และทกัษะ  

(Skills) ของปัจเจกบุคคล ส่งผลให้เกิดเป็นทุนทางปัญญาขององคก์ร/ชุมชน 
การพฒันาทุนมนุษยภ์ายใตก้าร

เปลี�ยนแปลงเชิงพลวตั 

2552 รติพร ถึงฝั�งและ            

โกศล จิตวรัิตน์ 

www.stou.ac.th 

- ความรู้ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศของคนในชุมชน 
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ตารางที� 3  องคป์ระกอบชุมชนสร้างสรรคจ์ากผลการวิจยัเอกสาร  และรายละเอียดการอา้งอิง (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ ชุมชน

สร้างสรรค์ 
เนื�อหา ชื�อหนังสือ/ชื�อบทความ 

ปีที�พิมพ์/

วนัที�สืบค้น 

ผู้เขียน/ 

แหล่งที�มา 
หน้า/อ้างอิง 

1.2  ความคิด

สร้างสรรค์

ของคนใน

ชุมชน 

- ชนชั�นสร้างสรรค ์(creative class) เป็นปัจจยัสําคญัในการพฒันาเศรษฐกิจ

สร้างสรรคข์องหลายประเทศ เช่น จีน เกาหลี นิวซีแลนด์ อินเดีย พฒันาประเทศของ

ตนให้สามารถดึงดูด “คนชาญฉลาด (talent)” เนื�องจากคนเหล่านี� เลือกที�จะทาํงานใน

เมืองที�ดึงดูดใจ มีบรรยากาศสร้างสรรค ์เช่น เมืองที�มีดนตรีคึกคกั  ผูค้นหลากหลาย

วฒันธรรมและเปิดรับซึ� งกนัและกนั   

- ชุมชน/หน่วยงาน/องคก์ร ตอ้งการคนที�มีความสร้างสรรค ์มีความสามารถในการ

แกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์สามารถบูรณาการความรู้ด้านต่างๆ ที�มีอยูใ่นตวัเพื�อ

แกปั้ญหาที�มีลกัษณะเฉพาะแตกต่างกนัไป หาวิธีการทาํงานของตนได ้และสามารถ

ทาํงานที�เหลื�อมซ้อนกนัของระดบัผูต้ดัสินใจและระดบัผูป้ฏิบติัตามไดใ้นตวัคนเดียว 

The Rise of The Creative Classes 2004 Richard 

Florida 

http://www.creative 

class.com/richard_ 

florida/books/the 

flight_of_the_ 

creative_class 

- ความเชื�อพื�นฐานของสังคมสร้างสรรค ์ คือความสร้างสรรคข์องคนในสังคมเป็น

จุดสาํคญัในการพฒันาสงัคม รวมทั�งความนบัถือตนเอง และคนรุ่นใหม่หรือเยาวชน

คือกาํลงัสาํคญัที�จะสร้างสรรครู์ปแบบชีวิตของตนเอง การใช้เทคโนโลยีตอ้งใช้เพื�อ

สร้างสรรคสิ์�งใหม่ๆ มิใช่เพื�อลดเวลาให้เร็วขึ�นเท่านั�น 

Next Generation Forum Toward 

the Creative Society 

2011 Next 

Generation 

Forum 

http://www.ngf.org.

uk/.../Towards%20t

he%Creative%Soci

ety.pdf  

- Home Affairs Bureau พฒันาดชันีสร้างสรรคข์องฮ่องกง โดยพิจารณาถึงจาํนวน

ผูป้ระกอบการสร้างสรรคด์ว้ยเช่นกนั แต่จดัให้อยูใ่นดชันีดา้นโครงสร้างพื�นฐาน/

สถาบนั 

A Study on Creativity Index 2005 Home Affairs 

Bureau 

29-30 
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ตารางที� 3  องคป์ระกอบชุมชนสร้างสรรคจ์ากผลการวิจยัเอกสาร  และรายละเอียดการอา้งอิง (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ ชุมชน

สร้างสรรค์ 
เนื�อหา ชื�อหนังสือ/ชื�อบทความ 

ปีที�พิมพ์/

วนัที�สืบค้น 

ผู้เขียน/ 

แหล่งที�มา 
หน้า/อ้างอิง 

 - พฤติกรรมของกลุ่มคนสร้างสรรค ์เช่น การเลือกสถานที�ในการอยูอ่าศยัและสร้าง

งานใหม่ๆ และรูปแบบชีวิตใหม่ๆ จะเป็นสิ�งที�กาํหนดโครงสร้างของสงัคม 

- Kyoto Model เนน้ความสาํคญัของสิ�งแวดลอ้มที�จะทาํให้ผูอ้ยูอ่าศยันาํมาเป็นแรง

บนัดาลใจในการสร้างงานและรูปแบบชีวิต โดย Ken-ichi ให้ความสาํคญักบั

องคป์ระกอบของความสร้างสรรค ์( 3Ts) ของริชาร์ด ฟลอริดา ในดา้น Talent และ 

Tolerance รวมถึงบรรยากาศ (Atmosphere) ที�สร้างสรรค ์ จะช่วยให้สังคม

สร้างสรรค ์

Leading the world with Unique 

Culture-New Kyoto Model: 

Recognition of Creativity in 

Every day Life 

2004 Ken-ichi 

Ohmae 

www.creativeclasss

.com/richard_florid

a/books/the_rise_of

_the_creative_class

/ 

- ผูป้ระกอบการสร้างสรรค ์หรือนกัคิดสร้างสรรค ์เป็นเสมือนสินทรัพยข์องเมือง มี

ความสาํคญัมากต่อการก่อเกิดเมืองสร้างสรรค ์ที�สามารถจินตนาการบางสิ�งบางอยา่ง

จากความว่างเปล่า สามารถเปลี�ยนขอ้มูลให้เป็นความรู้ และเปลี�ยนความรู้ให้เป็นกิจกรรม 

 Creative City เมืองสร้างสรรค ์ 2553 Creative 

Thailand 

www.creativethai 

land.org/th/about/a

bout_creativecity. 

php 

-  สภาพแวดลอ้มที�เหมาะกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ควรประกอบดว้ยคนที�มีความ

สร้างสรรค ์(Creative People) รวมถึงการผลิตและรักษาคนเก่งที�มีความสร้างสรรค ์

เศรษฐกิจสร้างสรรค ์(Creative 

Economy) ความสนุกครื�นเครงของ

คนไทยกาํลงัจะกลายเป็นสินคา้ 

2552 Siam 

Intelligence 

Unit : SIU 

www.siamintellige

nce.com/thai-chic-

and-creative-  

- สังคมสร้างสรรคค์วรประกอบด้วยสมาชิกที�มีความสร้างสรรคห์ลากหลายและใน

ระดบัที�แตกต่างกนั  จึงควรกระตุน้ให้นาํออกมาใชง้าน โดยเน้นการสร้างทศันคติ 

ต่อความสร้างสรรค ์และส่งเสริมให้งอกงามในสงัคม  

Towards a Creative Society: 

Embracing the Diversity of 

Creativity 

2553 Vipri 

Haavisto 

83 
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ตารางที� 3  องคป์ระกอบชุมชนสร้างสรรคจ์ากผลการวิจยัเอกสาร  และรายละเอียดการอา้งอิง (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ ชุมชน

สร้างสรรค์ 
เนื�อหา ชื�อหนังสือ/ชื�อบทความ 

ปีที�พิมพ์/

วนัที�สืบค้น 

ผู้เขียน/ 

แหล่งที�มา 
หน้า/อ้างอิง 

1.3  การสร้าง 

นวตักรรมและ

การตดัสินใจอยา่ง

อิสระ 

- Home Affairs Bureau วดัผลผลิตความสร้างสรรคข์องฮ่องกง โดยพิจารณาจาก

กิจกรรมที�เป็นนวตักรรมทางเศรษฐกิจ เช่น นวตักรรมดา้นธุรกิจ การจดสิทธิบตัร  

A Study on Creativity Index 2005 Home Affairs 

Bureau 

29-30 

- ในโลกปัจจุบนัที�เปลี�ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว ประชาชนตอ้งรู้จกัแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

ความสําเร็จไม่ไดข้ึ�นอยูก่บัความรู้ ว่ารู้อะไร และรู้มากเท่าใด แต่ขึ�นอยูก่บัความสามารถ

ในการคิดและทาํอยา่งสร้างสรรค ์หรือเรียกไดว้่าสังคมปัจจุบนัคือสังคมสร้างสรรค ์

Sowing the seed for a more 

creative society 
2008 Resnick, 

Mitchel 

18 

- โมเดลพื�นฐานในการก่อเกิดความคิดสร้างสรรค ์มีหลกัการ 3 ขอ้ ดงันี�  1) คนทุกคน

สามารถมีความคิดสร้างสรรค ์เพราะเป็นสิ�งที�ติดอยูใ่นตวัแลว้ 2) ความคิดสร้างสรรค์

ตอ้งการอิสรภาพ สังคมที�สนบัสนุนให้คนแสดงความคิด และสามารถแสดงออกได ้จะ

ช่วยส่งเสริมให้เกิดการศึกษา ฝึกฝน และเรียนรู้  และ 3) อิสรภาพความคิดสร้างสรรค์

ตอ้งการตลาด  โดยการทาํขอ้มูลให้มีราคาและสามารถนาํไปใช้ประโยชน์ได ้ 

เปิดโมเดล Creative Economy 2554 จอห์น ฮอกิ�น

(บรรยายใน

ประเทศไทย) 

เวบ็ไซต ์TCDC 

- นวตักรรม หมายถึง การสร้างสรรคสิ์�งใหม่ ซึ� งมีฐานจากภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ผสมผสานกบั

ความรู้สากลหรือความรู้จากวฒันธรรมอื�น อาศยัทรัพยากรในทอ้งถิ�นเป็นหลกั  อาจมีคน

นอกช่วยเชื�อมประสาน ก่อให้เกิดปฏิสัมพนัธ์ ความร่วมมือ อนันาํไปสู่การเปลี�ยนแปลง

ในทอ้งถิ�น 

ยทุธศาสตร์การพฒันาทอ้งถิ�น 2552 เสรี พงศพ์ิศ 57 

1.4  ผูน้าํชุมชน  - ผูน้าํของเมืองสร้างสรรคต์อ้งเป็นผูมี้วิสัยทศัน์ มีความคิดสร้างสรรค ์และเขา้ใจ

กระบวนการสร้างเมืองให้มีสภาพแวดลอ้มที�เอื�อต่อการเกิดความคิดสร้างสรรค ์

 Creative City เมืองสร้างสรรค ์ 2553 Creative 

Thailand 

 อา้งแลว้ 

- ในตวัผูน้าํตอ้งมีภาวะผูน้าํการเปลี�ยนแปลง (Transformation  Leadership) มุ่งเน้น

การเปลี�ยนแปลงค่านิยม คุณธรรม มาตรฐานและการมองการณ์ไกลในอนาคต   

สามารถถ่ายทอดวิสัยทศัน์ไปสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  และเป็นผูมี้บารมี 

ไดรั้บการยอมรับนบัถือจากผูเ้กี�ยวขอ้ง 

การพฒันาทุนมนุษยภ์ายใตก้าร

เปลี�ยนแปลงเชิงพลวตั 

2552 รติพร ถึงฝั�ง 

และโกศล 

จิตวิรัตน์ 

www.stou.ac.th 
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ตารางที� 3  องคป์ระกอบชุมชนสร้างสรรคจ์ากผลการวิจยัเอกสาร  และรายละเอียดการอา้งอิง (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ ชุมชน

สร้างสรรค์ 
เนื�อหา ชื�อหนังสือ/ชื�อบทความ 

ปีที�พิมพ์/

วนัที�สืบค้น 

ผู้เขียน/ 

แหล่งที�มา 
หน้า/อ้างอิง 

 - ผูน้าํที�มีศกัยภาพเป็นปัจจยัที�สาํคญัต่อความสาํเร็จในการพฒันาชุมชนให้ย ั�งยืน ชุมชนสร้างสรรค ์สรรสร้าง

เศรษฐกิจไทย 

2554 เฉลิมพล 

แจ่มจนัทร์ 

www.tpopterm.mahid

ol.ac.th/newsletter/  

- ผูน้าํตามธรรมชาติที�มีในชุมชน  เป็น “ทุนมนุษย”์ ที�สาํคญัในการขบัเคลื�อน

กระบวนการเปลี�ยนแปลง หากภาวะผูน้าํตามธรรมชาติบูรณาการอยูใ่นตวับุคคลที�

ไดรั้บการแต่งตั�งเป็นผูน้าํแบบทางการ จะยิ�งทาํให้ผูน้าํคนนั�นมีฐานะและศกัยภาพ

สูงขึ�นในการจดัการกบัปัญหาของชุมชน ลกัษณะสาํคญัของผูน้าํชุมชนที�ไดรั้บการ

ยอมรับจากชาวชุมชน คือ บุคคลที�มีความซื�อสัตย ์จริงใจ มีความเสมอภาค และให้

ความเป็นธรรม จึงจะสามารถเป็นผูน้าํการเปลี�ยนแปลง (Change Leader) ไดส้าํเร็จ 

การบริหารสังคมเพื�อสร้างความ

เขม้แข็งของสังคมเมือง 
2551 ทศันีย ์  

ลกัขณาภิชนชชั 

6 

1.5  การเรียนรู้ของ

คนในชุมชน 

- ลกัษณะสาํคญัของชุมชนเขม้แข็ง  คือการเป็นชุมชนเรียนรู้ และพร้อมที�จะเรียนรู้  มี

กระบวนการเรียนรู้ที�ทาํให้คนสืบคน้หาศกัยภาพที�แทจ้ริงของตน คน้พบทุนที�มีใน

ชุมชน 

ยทุธศาสตร์การพฒันาทอ้งถิ�น 2552 เสรี พงศพ์ิศ 56 

- การเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ ตอ้งมิใช่เฉพาะการเรียนการสอนในโรงเรียน แต่เป็นการ

เรียนรู้ตลอดเวลา  การเรียนรู้ที�กวา้งขวางและเรียนรู้ในชีวิตจริง  ดงัที�

กระทรวงศึกษาธิการของประเทศญี�ปุ่ นมีคาํสโลแกนวา่ “ทาํให้เด็กมีความ

สร้างสรรค”์  

Next Generation Forum Toward 

the Creative Society 

2011 Next 

Generation 

Forum 

www.ngf.org.uk/.../

Towards%20the%

Creative.pdf  

- ความรู้ในตวัคนแต่ละคนไม่เหมือนกนั ถา้ไดม้าแลกเปลี�ยนกนั จะเกิดของใหม่ขึ�น 

เกิดนวตักรรม 

ทุนทางสังคมกบัการพฒันาสังคม

อยา่งย ั�งยืน 

2547 ประเวศ วะสี 9 

- Home Affairs Bureau วดัดชันีสร้างสรรคข์องฮ่องกง โดยพิจารณาถึงการแลกเปลี�ยน

เรียนรู้ซึ� งกนัและกนัในชุมชน และจดัให้อยูใ่นดชันีดา้นทุนทางสังคม 

A Study on Creativity Index 2005 Home Affairs 

Bureau 
29-30 
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ตารางที� 3  องคป์ระกอบชุมชนสร้างสรรคจ์ากผลการวิจยัเอกสาร  และรายละเอียดการอา้งอิง (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ ชุมชน

สร้างสรรค์ 
เนื�อหา ชื�อหนังสือ/ชื�อบทความ 

ปีที�พิมพ์/

วนัที�สืบค้น 

ผู้เขียน/ 

แหล่งที�มา 
หน้า/อ้างอิง 

 -  ในการปรับตวัให้ทนัต่อการเปลี�ยนแปลงเชิงพลวตั  องคก์ร/ชุมชน ตอ้งตั�งอยูบ่นฐานองค์

ความรู้  องคก์ร/ชุมชนสมยัใหม่ตอ้งการการเรียนรู้และการปรับตวัให้ทนัต่อสถานการณ์

ต่าง  ๆในการปรับตวัต่อการเรียนรู้ตอ้งมีสิ�งต่อไปนี�  1) ขอ้มูลที�จะเรียนรู้ 2) การ

แลกเปลี�ยนวิสัยทศัน์ 3) การเปิดใจยอมรับ และ 4) การแลกเปลี�ยนความรู้ภายในองคก์าร 

และการปรับตวัต่อการเรียนรู้ ที�สมาชิกพยายามพฒันาความสามารถของตน เพื�อการ

สร้างสรรคง์านใหม่  ๆอยา่งต่อเนื�อง เป็นที�มาของแนวคิดแปลก  ๆใหม่  ๆที�ไดรั้บการ

กระตุน้ให้แสดงออก 

การพฒันาทุนมนุษยภ์ายใตก้าร

เปลี�ยนแปลงเชิงพลวตั 

2552 รติพร ถึงฝั�ง 

และ           

โกศล จิตวิรัตน์ 

www.stou.ac.th 

- การจดัการความรู้ การถ่ายทอดและต่อยอดองคค์วามรู้ เป็นปัจจยัสาํคญัในการพฒันา

ชุมชนให้ย ั�งยืน 

ชุมชนสร้างสรรค ์สรรสร้าง

เศรษฐกิจไทย 

2554 เฉลิมพล 

แจ่มจนัทร์ 
www.tpopterm.mahid

ol.ac.th/newsletter  

- ในสังคมสร้างสรรค ์การเรียนรู้ที�ตอ้งให้ผูเ้รียน คือ วิธีคิดอยา่งสร้างสรรค ์การวางแผน

อยา่งเป็นระบบ  การสังเคราะห์เชิงวิพากษ ์ความร่วมมือในการทาํงาน การสื�อสารที�

ชดัเจน การออกแบบสิ�งต่าง  ๆและการเรียนรู้อยา่งต่อเนื�อง สิ�งที�นกัการศึกษาและนกั

ออกแบบตอ้งทาํคือจินตนาการและสร้างกลยทุธ์ทางการศึกษาและเทคโนโลยีใหม่  ๆและ

แลกเปลี�ยนกบัผูอื้�น ปรับปรุงและเผยแพร่แนวคิดใหม่  ๆทั�งหลาย 

Sowing the seed for a more 

creative society 

2008 Resnick, 

Mitchel 
22 

- กระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชน ไม่ใช่การรอให้รัฐสงเคราะห์ หากเป็นการช่วยให้

พวกเขาคน้พบศกัยภาพที�แทจ้ริงของตนเอง และสร้างแรงจูงใจให้ผนึกกาํลงักนั เช่น ผ่าน

กระบวนการ “ประชาพิจยั” ที�ให้สมาชิกในชุมชนร่วมกนัวิเคราะห์ตวัเอง เป็น

กระบวนการวิจยัตนเอง บนฐานความรู้และความรักในชุมชนของสมาชิก ร่วมกนัหา

วิธีใช้ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ  

เศรษฐกิจชุมชนที�ย ั�งยืน 2552 สฤณี              

อาชวานนัทกุล 
2 
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ตารางที� 3  องคป์ระกอบชุมชนสร้างสรรคจ์ากผลการวิจยัเอกสาร  และรายละเอียดการอา้งอิง (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ ชุมชน

สร้างสรรค์ 
เนื�อหา ชื�อหนังสือ/ชื�อบทความ 

ปีที�พิมพ์/

วนัที�สืบค้น 

ผู้เขียน/ 

แหล่งที�มา 
หน้า/อ้างอิง 

2. ดา้นทุนสังคม 

2.1 การอดทนต่อ

ความคิดและ

วฒันธรรมที�

แตกต่าง 

- ริชาร์ด ฟลอริดา  พฒันาดชันีวดัความสร้างสรรคข์องเมืองในสหรัฐอเมริกา โดยมี

ดชันีดา้นการอดทนรับ (Tolerance) ของคนในสังคม เป็นมิติหนึ� งใน 3 มิติหลกั  

พิจารณาจากตวัชี�วดั เช่น การอดทนในการอยูร่่วมกนัของคนในสังคมต่อคู่รักเพศ

เดียวกนั คนที�ไม่ยึดถือขนบธรรมเนียม หรือคนต่างถิ�นที�เขา้มาอยูใ่นสังคม 

A Study on Creativity Index 2005 Home Affairs 

Bureau 
29-30 

- ริชาร์ด ฟลอริดา (Richard Florida) และทินากลิ (Tinagli) พฒันาดชันีความ

สร้างสรรคข์องยโุรป มีดชันี�ดา้นการอดทนรับ (Tolerance) ของคนในสังคม

เช่นเดียวกบัของอเมริกา โดยพิจารณาจากทศันคติต่อชนกลุ่มน้อย การยอมรับ

ค่านิยมใหม่ๆ และการแสดงความเป็นตวัตน  

A Study on Creativity Index 2005 Home Affairs 

Bureau 
29-30 

- สังคมที�ประสบความสาํเร็จในการพฒันาระบบเศรษฐกิจสร้างสรรคจ์ะตอ้งมี

องคป์ระกอบ 3 ประการ คือ 1) talent  2) ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม และการเป็นสังคมเปิด 

(tolerance) ที�คนในสังคมยอมรับในความแตกต่างทางความคิด เชื�อชาติ ศาสนา และเพศ 

และ 3) basic requirement 

ทาํไมตอ้ง Creative Economy 2552 TCDC www.wiseknow.co

m/blog/2009/04/07/

2240 

- Home Affairs Bureau พฒันาดชันีวดัทุนทางสงัคม (Social capital Index) ของเขต

ปกครองพิเศษฮ่องกง  พิจารณาจากการยอมรับความหลากหลายและการรวมเขา้

ดว้ยกนั ทศันคติต่อสิทธิมนุษยชน ผูอ้พยพ และค่านิยมใหม่ๆ ตลอดจนการแสดง

ตวัตน รวมถึงการมีเสรีภาพในการแสดงออก (Freedom of Expression) 

A Study on Creativity Index 2005 Home Affairs 

Bureau 
29-30 

2.2   จิตสาํนึก

ชุมชน 

-  ความสาํเร็จในการจดัการกบัปัญหาชุมชน ขึ�นอยูก่บั “จิตสาํนึกสาธารณะของชาว

ชุมชน (Community Consciousness)” ที�ควรไดรั้บการส่งเสริมให้มากขึ�นดว้ยการ

เพิ�มพลงัของ การรู้ รัก สามคัคี ซึ� งจะเป็นพลงัร่วมของชาวชุมชน (Synergy) 

การบริหารสังคมเพื�อสร้างความ

เขม้แข็งของสังคมเมือง 

2551 ทศันีย ์ 

ลกัขณาภิชนชชั 

7 
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ตารางที� 3  องคป์ระกอบชุมชนสร้างสรรคจ์ากผลการวิจยัเอกสาร  และรายละเอียดการอา้งอิง (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ ชุมชน

สร้างสรรค์ 
เนื�อหา ชื�อหนังสือ/ชื�อบทความ 

ปีที�พิมพ์/

วนัที�สืบค้น 

ผู้เขียน/ 

แหล่งที�มา 
หน้า/อ้างอิง 

 - กระบวนการและวิสยัทศัน์ในการมอง “ทุนจากภายใน” ของชุมชนและทอ้งถิ�น เพื�อ

นาํมาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ�ม ทั�งด้านภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ สังคม วิถีชีวิต 

ศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น และความชาํนาญเฉพาะดา้น ถือเป็น “อตัลกัษณ์” 

สาํคญัในการสะทอ้นความเป็นตวัตนของชุมชนและทอ้งถิ�น เป็นตวัเชื�อมให้เกิดการ

มีส่วนร่วมและความรู้สึกเป็นเจา้ของร่วมกนัของคนในชุมชน เป็นปัจจยัสาํคญัต่อ

ความสาํเร็จของชุมชน  

ชุมชนสร้างสรรค ์สรรสร้าง

เศรษฐกิจไทย 

2554 เฉลิมพล 

แจ่มจนัทร์ 

www.tpopterm.mah

idol.ac.th/newslette

r/showarticle.php?

articleid=230 

-  องคป์ระกอบที�เจ็ดของทุนชุมชน คือทุนทางสังคม ส่วนหนึ�งกล่าวถึงการมีจิตสาํนึก

ร่วมกนั อนัประกอบดว้ยความผูกพนัที�คนในสงัคมมีต่อกนั ความสามคัคีปรองดอง

และการแบ่งปันผลประโยชน์อยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียม 

การจดัการตนเองของชุมชนและ

ทอ้งถิ�น 

2553 โกวิทย ์พวงงาม 395 

- การส่งเสริมให้คนในชุมชนเกิดความภาคภูมิใจในชุมชนเป็นผลผลิตหนึ�งของ

โครงการผูน้าํชุมชนสร้างสรรคข์องประเทศสหรัฐอเมริกา  ที�มีการอบรมปฏิบติัการ

ผูน้าํชุมชนจากเมืองต่างๆ และให้กลบัไปจดัทาํแผนพฒันาชุมชนของตน พร้อมทั�ง

ดาํเนินการตามแผน ดงัตวัอยา่งเมือง Dayton,  OH มีโครงการ This is Dayton มุ่ง

สร้างความภาคภูมิใจในชุมชนให้กลบัมาสู่คนในเมือง  เริ�มจากการชี� ให้เห็นสิ�งดีๆ 

ของชุมชน และความหลากหลายของประชากร  ประชาสัมพนัธ์ตามสถานที�ต่างๆ 

ทั�วเมือง เช่น แผน่ป้ายโฆษณา ร้านคา้ ป้ายรถประจาํทาง เป็นตน้ เมื�อประชาชนเกิด

ความภาคภูมิใจในชุมชนของตน จะเป็นตวัแทนในการส่งเสริมให้ชุมชนเป็นสถานที�

ดึงดูดใจ  

โครงการผูน้าํชุมชนสร้างสรรค ์

(Creative Communities 

Leadership Project: CCLP) ของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2010 TCDC http://www.creative

class.com/creative_

class_communities 
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ตารางที� 3  องคป์ระกอบชุมชนสร้างสรรคจ์ากผลการวิจยัเอกสาร  และรายละเอียดการอา้งอิง (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ ชุมชน

สร้างสรรค์ 
เนื�อหา ชื�อหนังสือ/ชื�อบทความ 

ปีที�พิมพ์/

วนัที�สืบค้น 

ผู้เขียน/ 

แหล่งที�มา 
หน้า/อ้างอิง 

2.3  ความไวว้างใจ

และการเอื�อ

ประโยชน์  

-  การเอื�อประโยชน์แก่กนัและกนั  ความไวว้างใจ และความเป็นเจา้ของร่วมกนัซึ� ง

เป็นผลของความไวว้างใจกนั และการเอื�อประโยชน์แก่กนัและกนั  เป็น

องคป์ระกอบสาํคญัของทุนทางสงัคมเพื�อการพฒันาชุมชน 

แนวคิดเพื�อการพฒันาชุมชนใน

มิติพลวตัทางประชากร ทุนทาง

สงัคม ทุนมนุษย ์และองคค์วามรู้

และแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์

ใหม ่

2547 อาจยทุธ 

เนติธนากูล 

และโยธิน 

แสวงดี 

 

-  ความซื�อสัตย ์และความไวว้างใจเป็นสิ�งจาํเป็นในการก่อให้เกิดความสร้างสรรค ์ที�

จะทาํให้กลา้คิด กลา้สร้างสรรคด์ว้ยความมั�นใจ 

Towards a Creative Society: 

Embracing the Diversity of 

Creativity 

2553 Vipri 

Haavisto 
83 

-  องคป์ระกอบที�เจ็ดของทุนชุมชน คือทุนทางสังคม อนัหมายถึงระบบความสมัพนัธ์

ที�ก่อตวัขึ�นในชุมชน หรือกฎเกณฑท์างสังคมที�ร้อยรัดให้ผูค้นอยูร่่วมกนัเป็นชุมชน 

มีนํ�าใจ เอื�ออาทร พึ�งพาอาศยักนั ไวเ้นื�อเชื�อใจ  

การจดัการตนเองของชุมชนและ

ทอ้งถิ�น 

2553 โกวิทย ์พวงงาม 395 

- ค่านิยมหลกัของชาวแคนาดา ไดแ้ก่ การแบ่งปัน(Sharing) การดูแลกนั (Caring) 

ความเคารพกนั (Respect) ความใส่ใจรับผิดชอบ (Accountability) ความจริง (Truth) 

ความยติุธรรม (Fairness) ความรับผิดชอบต่อหน้าที� (Responsibility) การเขา้ร่วม 

(Engagement) และความหลากหลาย (Diversity) เช่น วฒันธรรม ศาสนา รูปแบบ

ชีวิต 

Building a Creative Community February 26, 

2005 

Hay, David  

2.4 การมีส่วนร่วม

ของคนใน

ชุมชน 

-   การมีส่วนร่วมในเครือข่ายทางสังคม และกิจกรรมที�ทาํให้เกิดการเปลี�ยนแปลง เป็น

องคป์ระกอบสาํคญัของทุนทางสงัคมเพื�อการพฒันาชุมชน 

แนวคิดเพื�อการพฒันาชุมชนในมิติ

พลวตัทางประชากร ทุนทางสังคม 

ทุนมนุษย ์และองคค์วามรู้และ

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ใหม่ 

2547 อาจยทุธ 

เนติธนากูล 

และโยธิน 

แสวงดี 
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ตารางที� 3  องคป์ระกอบชุมชนสร้างสรรคจ์ากผลการวจิยัเอกสาร  และรายละเอียดการอา้งอิง (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ ชุมชน

สร้างสรรค์ 
เนื�อหา ชื�อหนังสือ/ชื�อบทความ 

ปีที�พิมพ์/

วนัที�สืบค้น 

ผู้เขียน/ 

แหล่งที�มา 
หน้า/อ้างอิง 

 -   การสร้างและพฒันาทุนชุมชน ที�เรียกวา่การจดัการทุนชุมชน   โดยการรวมกลุ่มทุน

ต่างๆ เช่น ทุนร่วมแรง ทุนเงินตรา ทุนธุรกิจชุมชน ทุนที�เกิดจากการรวมกลุ่มอาชีพ 

ทุนสวสัดิการชีวิต และทุนอุตสาหกรรมชุมชน 

การจดัการตนเองของชุมชนและ

ทอ้งถิ�น 

2553 โกวิทย ์พวงงาม 396 

- ดชันีดา้นทุนทางสังคม (Social capital Index) ของฮ่องกง พิจารณาถึงความร่วมมือ

ของคนในสังคม   
A Study on Creativity Index 2005 Home Affairs 

Bureau 
29-30 

- การเขา้ร่วม (Engagement) เป็นค่านิยมหลกัขอ้หนึ� งของชาวแคนาดา ที�ตอ้งการ

สังคมสร้างสรรคท์ี�มีคุณภาพชีวิตดี และมีความสุขอยา่งย ั�งยืน 
Building  a Creative Community February 26, 

2005 

Hay, David  

2.5 เครือข่ายของ

ชุมชน 

- การพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรคข์องเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ให้ความสาํคญักบัการ

ส่งเสริมเครือข่ายของชุมชน โดยศึกษาลกัษณะของเครือข่ายกลุ่มอุตสาหกรรม

สร้างสรรคแ์ละสร้างนโยบายที�ช่วยให้แต่ละอุตสาหกรรมเอื�อประโยชน์ซึ� งกนัและ

กนั  และจดัทาํโครงการสร้างเครือข่าย เช่น โครงการเขตศิลปะและวฒันธรรมเกาลูน

ตะวนัตก  สร้างศูนยก์ลางศิลปะบนเนื�อที� 40 เอเคอร์สาํหรับศิลปะการแสดง แกลอรี�  

พิพิธภณัฑ ์และร้านคา้ต่างๆ  สร้างแหล่งชุมนุมของศิลปินและนกัออกแบบ โดย

บูรณะอาคารเก่าแห่งหนึ�งเป็นเวทีกิจกรรม ห้องจดันิทรรศการและแกลอรี�  สตูดิโอ 

ชั�นเรียนศิลปะ ห้องสัมมนา และร้านคา้  เพื�อสร้างสภาพแวดลอ้ม กระตุน้และเปิด

โอกาสในการพฒันาศิลปะและการออกแบบโดยกลุ่มศิลปินทอ้งถิ�น และแลกเปลี�ยน

ความร่วมมือกนัระหวา่งภาคความคิดสร้างสรรค ์ภาควฒันธรรม  และภาคธุรกิจ  

การพฒันาเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ของฮ่องกง 

2553 TCDC www.creativethaila

nd.org/article008.ht

ml 

- เครือข่ายทางสังคม  เป็นเครื�องมือสาํคญัในการขบัเคลื�อนงานพฒันาชุมชนให้

ประสบผลสาํเร็จ เครือข่ายที�ดีตอ้งเป็นวงจรที�มีชีวิต มีจุดกาํเนิด มีการเจริญเติบโตจึง

จะประสบความสาํเร็จ ไม่หยดุนิ�งหรือลม้เหลว  การพฒันาเครือข่ายของชุมชนให้

เขม้แข็งและย ั�งยืน จะทาํให้ชุมชนมีความเขม้แขง็และย ั�งยืนตามไปดว้ย   

เครือข่าย: พื�นฐานและ

ความสาํคญัต่อการพฒันาชุมชน 

2550 สนธยา พล

ศรี 
25 
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ตารางที� 3  องคป์ระกอบชุมชนสร้างสรรคจ์ากผลการวิจยัเอกสาร  และรายละเอียดการอา้งอิง (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ ชุมชน

สร้างสรรค์ 
เนื�อหา ชื�อหนังสือ/ชื�อบทความ 

ปีที�พิมพ์/

วนัที�สืบค้น 

ผู้เขียน/ 

แหล่งที�มา 
หน้า/อ้างอิง 

 - ตวัอยา่งความสาํเร็จของเครือข่ายของชุมชนในประเทศไทย คือ มูลนิธิชยัพฒันาใช้

แนวทางการส่งเสริมความร่วมมือของนกัออกแบบ นกัวิจยั และผูป้ระกอบการ  ทาํ

ให้ไดผ้ลิตภณัฑชุ์มชนที�มีส่วนผสมลงตวัทั�งดา้นความงามและประโยชน์ใชส้อยจาก

นกัออกแบบ นวตักรรมที�แตกต่างและลํ�าสมยัจากนกัวิจยั และการสนบัสนุนดา้นการ

ผลิตจากผูป้ระกอบการ 

ผลิตภณัฑ ์“ภทัรพฒัน”์   2553 มูลนิธิชยั

พฒันา 
เอกสารแผน่พบั 

- องคป์ระกอบของแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคร์ะดบัชุมชน (Neighborhood-based 

creative economy) เป็นการเชื�อมโยง  3 แนวคิด  คือ 1) เศรษฐกิจสร้างสรรค ์2) การ

สร้างเครือข่ายสังคม และ 3) กลุ่มทางวฒันธรรม  เพื�อผลกัดนักลุ่มคนในชุมชน ให้มี

ศกัยภาพในการสร้างสรรคชุ์มชนให้มีคุณภาพ และดาํรงอยูไ่ดอ้ยา่งย ั�งยืน โดยการ

พฒันาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ระหวา่งกลุ่ม ระหวา่งชุมชน และระหวา่งภูมิภาค 

โดยใช้ความเขม้แข็งของวิถีชุมชนเดิมเป็นกลไกในการเชื�อมต่อเขา้กบัระบบ

เศรษฐกิจสร้างสรรค ์   และเชื�อมโยงกลุ่มทางวฒันธรรมเขา้ด้วยกนั เช่น โรงละคร 

ค่ายหนงั ค่ายเพลง สาํนกัพิมพ ์ให้รวมตวัเป็น “เครือข่ายการทาํงาน” เพื�อสร้างพลงั

การต่อรอง  

จากเศรษฐกิจสร้างสรรคสู่์สังคม

สร้างสรรค ์

2551 TCDC TCDC CONNECT  

BLOGS. Creative 

Space for Community 

3. ดา้นทุนวฒันธรรม 

3.1  มรดกทาง

วฒันธรรม 

-  วฒันธรรมทอ้งถิ�น เป็นรากฐานของการสร้างแรงบนัดาลใจและความคิดสร้างสรรค ์

ทาํให้ชุมชนหรือเมืองมีความสร้างสรรค ์

 Creative City เมืองสร้างสรรค ์ 2553 Creative 

Thailand 

 อา้งแลว้ 

- การวดัผลผลิตความสร้างสรรคข์องเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ส่วนหนึ�งที�สําคญัคือ

การพิจารณาจากจาํนวนกิจกรรมสร้างสรรคด์า้นศิลปะและวฒันธรรมที�มี  

A Study on Creativity Index 2005 Home Affairs 

Bureau 

29-30 
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ตารางที� 3  องคป์ระกอบชุมชนสร้างสรรคจ์ากผลการวิจยัเอกสาร  และรายละเอียดการอา้งอิง (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ ชุมชน

สร้างสรรค์ 
เนื�อหา ชื�อหนังสือ/ชื�อบทความ 

ปีที�พิมพ์/

วนัที�สืบค้น 

ผู้เขียน/ 

แหล่งที�มา 
หน้า/อ้างอิง 

 - องคป์ระกอบที�หกของทุนชุมชน คือทนุวฒันธรรม ซึ� งจาํแนกเป็นสองรูปแบบคือ

วฒันธรรมที�เป็นนามธรรม ไดแ้ก่ ความรู้ ความคิด ความเชื�อและที�เป็นรูปธรรม เช่น 

งานหัตถกรรม เครื�องมือ เครื�องใช้  เป็นสิ�งที�สะทอ้นวิถีการดาํรงชีวิตที�ชุมชนได้

สร้างสรรคแ์ละสืบทอดมา 

การจดัการตนเองของชุมชนและ

ทอ้งถิ�น 

2553 โกวิทย ์พวงงาม 395 

- ชุมชนทอ้งถิ�นของไทยสามารถพฒันาตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค ์เนื�องจาก

มีทุนทางวฒันธรรมสูง ไดแ้ก่ สถาปัตยกรรม อาคาร นาฏศิลป์ ดนตรี เพลง งานฝีมือ 

ความมีนํ�าใจ ความนุ่มนวล ความสนุกสนาน และการเป็นประเทศเปิด ที�มีระดบัการ

พฒันาเทคโนโลยีสูงพอสมควร 

ทุนความคิด เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

Creative Capital for Creative 

Economy 

2553 ฉตัรทิพย ์

นาถสุภา อา้ง

ถึงใน ศกัดิ� ชยั 

เกียรติ

นาคินทร์ 

 

3.2 การสืบทอด

วฒันธรรม   

- ดชันีชุมชนสร้างสรรคข์องซิลิกอน วลัเลย ์ในสหรัฐอเมริกา เน้นความสาํคญัของการ

มีส่วนร่วมทางวฒันธรรม เช่น การเขา้ร่วมกิจกรรม การเป็นสมาชิกชมรม การเขา้ชม

การแสดงทางวฒันธรรม เป็นตน้     

Creative Community Index    

 

2008 Cultural 

Initiatives 

Silicon 

Valley 

14-17 

- การส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมทางวฒันธรรมเป็นอีกผลผลิตหนึ�งของ

โครงการผูน้าํชุมชนสร้างสรรคข์องประเทศสหรัฐอเมริกา  ที�มีการอบรมปฏิบติัการ

ผูน้าํชุมชนจากเมืองต่างๆ และให้จดัทาํแผนพฒันาชุมชนของตน และดาํเนินการตาม

แผน เช่น การจดัโครงการอบรมเรื�องความหลากหลายทางวฒันธรรมแก่นกัเรียน นกั

ธุรกิจ และนกักฎหมาย  การจดักิจกรรมดา้นวฒันธรรมทุกเดือน การจดัเทศกาล

ภาพยนตร์ เป็นตน้ 

โครงการผูน้าํชุมชนสร้างสรรค ์

(Creative Communities 

Leadership Project: CCLP) ของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2010 TCDC http://www.creative

class.com/creative_

class_communities 
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ตารางที� 3  องคป์ระกอบชุมชนสร้างสรรคจ์ากผลการวิจยัเอกสาร  และรายละเอียดการอา้งอิง (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ ชุมชน

สร้างสรรค์ 
เนื�อหา ชื�อหนังสือ/ชื�อบทความ 

ปีที�พิมพ์/

วนัที�สืบค้น 

ผู้เขียน/ 

แหล่งที�มา 
หน้า/อ้างอิง 

 - การส่งเสริมความสร้างสรรคข์องชุมชน วิธีการหนึ�งที�สาํคญัคือการพฒันาทุน

วฒันธรรมในชุมชน โดยส่งเสริมการสืบทอดและการมีส่วนร่วม เช่น การถ่ายทอด

ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมผ่านการเล่า การเขียน การแสดงทางวฒันธรรม การ

หมุนเวียนผลงานสู่ชุมชน การจดัเวทีสาํหรับศิลปะ และศิลปินอยา่งหลากหลาย เช่น 

การสอนศิลปะ การเขา้ร่วมสมาคมต่างๆ 

Cultural Development in 

Creative Communities 

2003 Bill Bulick 

at al 

 

3.3  การเรียนรู้

วฒันธรรม 

- รัฐบาลฮ่องกงมีแนวคิดว่า สภาพแวดลอ้มของสังคมที�ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทาง

วฒันธรรม จะทาํให้เกิดความคิดและการแสดงออกใหม่ๆ อนัทาํให้เกิดความ

สร้างสรรค ์ 

A Study on Creativity Index 2005 Home Affairs 

Bureau 

29-30 

- ดชันีชุมชนสร้างสรรคข์องซิลิกอน วลัเลย ์ในสหรัฐอเมริกา เน้นความสาํคญัของการ

เรียนรู้วฒันธรรม อนัหมายถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี  การแต่งกาย ภาษา ศิลปะ 

รวมถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และสร้างสรรคสิ์�งใหม่ๆ ซึ� งตอ้งมีการเรียน

การสอนทั�งในโรงเรียน ชุมชน สถาบนัศาสนา แหล่งเรียนรู้ รวมถึงครอบครัว 

Creative Community Index    

 

2008 Cultural 

Initiatives 

Silicon 

Valley 

22-23 

- ดชันีชี�วดัองคป์ระกอบการเรียนรู้ตามกรอบของยเูนสโก 4 ดา้น (4 pillars) ที�ไดรั้บ

การเพิ�มเขา้มาในปี 2008 ของประเทศแคนาดา เป็นดา้นการเรียนรู้ที�จะอยูร่่วมกนั 

โดยดชันีบ่งชี�  คือ การเรียนรู้วฒันธรรมอื�นๆ อนัแสดงให้เห็นถึงความจาํเป็นที�

จะตอ้งรู้วฒันธรรมที�แตกต่างไปของคนในสงัคมเดียวกนั 

2008 Composition Learning 

Index 

2009  www.ccl-cca.ca/cli 

3.4  พื�นที�

วฒันธรรม 

-  การส่งเสริมให้เกิดพื�นที�ทางวฒันธรรมมากขึ�น มีส่วนช่วยให้คนในชุมชน/สงัคม 

เขา้ร่วมกิจกรรมทางวฒันธรรม เช่น ผลการสาํรวจความคิดเห็นประชาชนในซิลิกอน 

วลัเลย ์ระบุวา่ตอ้งการเขา้ชมการแสดงในโรงละครมากขึ�น ถา้มีโรงละครอยูใ่กลบ้า้น 

Creative Community Index    

 

2008 Cultural 

Initiatives 

Silicon Valley 

20 
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ตารางที� 3  องคป์ระกอบชุมชนสร้างสรรคจ์ากผลการวิจยัเอกสาร  และรายละเอียดการอา้งอิง (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ ชุมชน

สร้างสรรค์ 
เนื�อหา ชื�อหนังสือ/ชื�อบทความ 

ปีที�พิมพ์/

วนัที�สืบค้น 

ผู้เขียน/ 

แหล่งที�มา 
หน้า/อ้างอิง 

 -  สภาพแวดลอ้มที�เหมาะกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ควรประกอบดว้ยเมืองและสถานที�

สร้างสรรค ์(Creative City and Space) หมายถึงมีสถานที�และบรรยากาศที�เหมาะสม

กบัการทาํงานสร้างสรรค ์และการสร้างกิจกรรมให้บุคคลที�ทาํงานสร้างสรรคม์า

พบปะแลกเปลี�ยนกนั  รวมถึงมีการพฒันาการบริโภคทางวฒันธรรมของคนใน

สังคม 

เศรษฐกิจสร้างสรรค ์(Creative 

Economy) ความสนุกครื�นเครง

ของคนไทยกาํลงัจะกลายเป็น

สินคา้ 

2552 Siam 

Intelligence 

Unit : SIU 

www.siamintellige

nce.com/thai-chic-

and-creative-

economy/ 

- การส่งเสริมพื�นที�สร้างสรรค ์(Creative Places) เป็นองคป์ระกอบหนึ�งในการพฒันา

ชุมชนสร้างสรรค ์เช่น การปรับปรุงอาคารบา้นเรือนให้มีความเป็นศิลปะ  การ

ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นเขตส่งเสริมวฒันธรรม (cultural empowerment zone)ให้

ศิลปินมาอยูร่วมกนั เป็นการดึงดูดคนจากภายนอก และทาํให้เกิดความเท่าเทียม การ

จดัให้มีการแสดงผลงาน ถนนคนเดิน งานเทศกาล ให้คนในชุมชนไดมี้โอกาส

แสดงออก และเห็นความหลากหลาย   

Cultural Development in 

Creative Communities 

2003 Bill Bulick 

at al 

 

3.5 การสร้างมูลค่า

ของวฒันธรรม  

- การส่งเสริมให้มีการบริโภคทางวฒันธรรมให้มากขึ�น เป็นแนวนโยบายหนึ�งของ

รัฐบาลฮ่องกงในการส่งเสริมความสร้างสรรคข์องเขต รวมถึงการส่งเสริมการผลิต

สินคา้วฒันธรรม  

A Study on Creativity Index 2005 Home Affairs 

Bureau 

29-30 

- ประเทศควรมีการพฒันาการบริโภคทางวฒันธรรม เพื�อรองรับผลงานสร้างสรรคท์ี�มี

ความพิเศษแตกต่าง และมีบริบททางวฒันธรรมที�ลึกซึ� งได ้

เศรษฐกิจสร้างสรรคที์�ไร้ราก 2552 เจริญชยั          

ไชยไพบูลยว์งศ ์

www.dreaminfectio

n.com 

- วิถีชีวิต หรือวฒันธรรม เป็นทรัพยากรอนัมีค่าทางเศรษฐกิจที�อยูใ่นจิตใจมนุษย ์และ

อยูใ่นสังคม เป็นทรัพยากรที�ใชแ้ลว้ไม่หมดไป ประเทศที�ประสบความสาํเร็จในโลก

ยคุใหม่คือประเทศที�ส่งออกสินคา้ทางวฒันธรรม และประเทศที�สร้างรายไดจ้าก

นกัท่องเที�ยวที�สนใจในวฒันธรรมของแต่ละประเทศ เช่น ฝรั�งเศส เกาหลี เป็นตน้ 

สร้างคุณค่าและมูลค่าธุรกิจดว้ย

วฒันธรรม (ตอน 1) 

2553 TCDC www.tcdc.or.th/ 

article.php 
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ตารางที� 3  องคป์ระกอบชุมชนสร้างสรรคจ์ากผลการวิจยัเอกสาร  และรายละเอียดการอา้งอิง (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ ชุมชน

สร้างสรรค์ 
เนื�อหา ชื�อหนังสือ/ชื�อบทความ 

ปีที�พิมพ์/

วนัที�สืบค้น 

ผู้เขียน/ 

แหล่งที�มา 
หน้า/อ้างอิง 

 -  แนวทางในการคดัเลือกสินคา้ชุมชนที�สามารถใช ้ตราผลิตภณัฑ ์“ภทัรพฒัน”์ ของ

มูลนิธิชยัพฒันา มี 2 ประการ คือ 1) ใชว้ตัถุดิบและภูมิปัญญาเดิมของชุมชนมา

พฒันาให้เป็นสินคา้ใหม่ และ 2) นาํผลิตภณัฑเ์ดิมที�ชุมชนทาํเป็นอาชีพอยูแ่ลว้ มา

พฒันาต่อยอดเพิ�มคุณภาพของวตัถุดิบและปรับปรุงในดา้นการออกแบบ  โดยยงัยึด

หลกั “ภูมิสังคม” และเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสาํคญั คือเป็นของทอ้งถิ�นและไม่ใช้

เทคโนโลยีมากนกั แต่เป็นสินคา้ที�มีคุณค่า 

ผลิตภณัฑ ์“ภทัรพฒัน”์   2553 มูลนิธิชยั

พฒันา 

เอกสารแผน่พบั 

- Future Brand ซึ� งเป็นบริษทัที�ปรึกษาระดบัโลกดา้นการสร้างแบรนด์ ไดจ้ดัทาํดชันี

แบรนดข์องประเทศทั�วโลก ประจาํปี 2551 และจดัอนัดบัประเทศไทยไวใ้นอนัดบั

ตน้ๆ ในดา้นต่างๆ ดงันี�  ความมีเอกลกัษณ์แทจ้ริงของประเทศ เป็นอนัดบั 3 รองจาก

นิวซีแลนดแ์ละญี�ปุ่ น  ดา้นความเป็นมิตรของคนทอ้งถิ�น เป็นอนัดบั 3 รองจาก

นิวซีแลนดแ์ละไอร์แลนด ์ส่วนในดา้นความคุม้ค่าเงิน ประเทศไทยครองอนัดบั 1 

ต่อจากปี 2550  แสดงให้เห็นถึงจุดเด่นของสังคมไทยที�ควรนาํมาพฒันาต่อยอด 

เมืองไทยในสายตาชาวโลก 2553 TCDC www.tcdc.or.th/ 

article.php 

- เศรษฐกิจสร้างสรรค ์ควรให้ความสาํคญักบังานวิจยัในดา้นมรดกทางวฒันธรรม 

ความรู้วิชาการ ศิลปะและเทคโนโลยี  เป็นการพฒันางานวิจยัในชุมชน ตวัอยา่งเช่น

ชุมชนวฒันธรรมเครื�องปั� นดินเผา บา้นเกาะน้อย และบา้นด่านเกวียน เป็นชุมชนที�

สามารถนาํภูมิปัญญาดั�งเดิมมาต่อยอดเพื�อเพิ�มมูลค่าในการพฒันาตามแนวเศรษฐกิจ

สร้างสรรค ์โดยอาศยัเครือข่ายชุมชนทอ้งถิ�น 

ทุนความคิด เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

Creative Capital for Creative 

Economy 

2553 ฉตัรทิพย ์      

นาถสุภา            

อา้งถึงใน          

ศกัดิ� ชยั          

เกียรตินาคินทร์ 

 

-  สภาพแวดลอ้มที�เหมาะกบัเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ควรประกอบดว้ยงานวิจยัเชิง

สร้างสรรค ์(Creative Research) หมายถึงการวิจยัเพื�อหาทางสร้างสรรคสิ์นคา้และ

ผลิตภณัฑใ์หม่ๆ สินคา้สร้างสรรคค์วรเกิดจากรากฐานทางวฒันธรรมที�นาํมาพฒันา

ให้ร่วมสมยั และสอดคลอ้งกบัพลวตัของวฒันธรรม 

เศรษฐกิจสร้างสรรค ์(Creative 

Economy) ความสนุกครื�นเครง

ของคนไทยกาํลงัจะกลายเป็น

สินคา้ 

2552 Siam 

Intelligence 

Unit : SIU 

www.siamintellige

nce.com/thai-chic-

and-creative-

economy/ 
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ตารางที� 3  องคป์ระกอบชุมชนสร้างสรรคจ์ากผลการวิจยัเอกสาร  และรายละเอียดการอา้งอิง (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ ชุมชน

สร้างสรรค์ 
เนื�อหา ชื�อหนังสือ/ชื�อบทความ 

ปีที�พิมพ์/

วนัที�สืบค้น 

ผู้เขียน/ 

แหล่งที�มา 
หน้า/อ้างอิง 

4. ดา้นทุนทรัพยากร 

    4.1  ทรัพยากร 

ธรรมชาติใน

ชุมชน 

- ธรรมชาติมีส่วนส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที�เอื�อต่อการเกิดความคิดสร้างสรรค ์เช่น 

การจดังานเทศกาลดนตรี ที�มีทิวทศัน์ภูเขาเป็นฉากหลงัของเมือง เป็นตน้ 

Creative Community Index    2008 Cultural 

Initiatives 

Silicon Valley 

20 

- ทุนของชุมชนทอ้งถิ�น ไดแ้ก่ 1) ทุนทรัพยากร คือความหลากหลายทางชีวภาพ 2) 

ทุนความรู้ ภูมิปัญญา คือสิ�งที�บรรพบุรุษถ่ายทอดมา เป็นการพึ�งพาตนเอง เป็นวิถี

การทาํมาหากิน 3) ทุนทางสังคม คือการช่วยเหลือเกื�อกูล และกฎเกณฑท์ี�ร้อยรัดให้

คนในชุมชนอยูด่ว้ยกนัอยา่งพี�น้อง ตวัอยา่งเช่น ชุมชนไมเ้รียง  มีทุนทางปัญญา มี

ผูน้าํที�มีปัญญาบารมี ฮกัเมืองน่าน มีทุนทางปัญญา ทาํให้การพฒันาย ั�งยืน 

ชุมชนเรียนรู้ อยูเ่ยน็เป็นสุข 2548 เสรี พงศพ์ิศ 33 

- องคป์ระกอบที�สองของทุนชุมชน คือ ทุนธรรมชาติ ไดแ้ก่ ดิน นํ�า แร่ธาตุ ป่าไม ้ซึ� ง

เป็นปัจจยัในการรองรับการผลิตทั�งหลาย   

การจดัการตนเองของชุมชนและ

ทอ้งถิ�น 

2553 โกวิทย ์พวงงาม 392 

4.2 การอนุรักษ์

ทรัพยากร 

ธรรมชาติ 

-  แนวคิดการสร้างสรรคเ์มืองให้ย ั�งยนืของจิราเดต ์เนน้เรื�องสิ�งแวดลอ้ม โดยเสนอให้

มีการทาํงบประมาณทรัพยากร เนน้การอนุรักษแ์ละใช้พลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ  

การใช้เทคโนโลยีเพื�อสร้างพลงังานทดแทน การลดและการหมุนเวียนขยะ  การ

หมกัขยะอินทรียใ์ห้เป็นปุ๋ ย  ระบบขนส่งสาธารณะที�มีประสิทธิภาพ และความ

ใกลชิ้ดระหวา่งที�อยูอ่าศยัและที�ทาํงาน 

ทาํเมืองให้น่าอยู ่วิสัยทศัน์ 

ยทุธศาสตร์  และความหวงั

สาํหรับเมืองที�ย ั�งยืน 

1996      

พิมพค์รั� งที� 2 

2546 

 

เฮอร์เบิร์ต    

จิราเดต ์ 

พิภพ      

อุดมอิทธิ

พงศ ์(แปล) 

 

- คุณภาพชีวิตที�ดีของชาวแคนาดา ไดแ้ก่ ไม่ยากจน ไดรั้บการศึกษา มีงานทาํ  มี

บา้นพกัอาศยัที�ดี มีอาหารที�ดี คนไม่ละทิ�งชุมชน  มีวฒันธรรมชุมชน สงบ 

สิ�งแวดลอ้มดี และปลอดภยั 

 

Building a Creative Community February 26, 

2005 

Hay, David  

- ทุนธรรมชาติ ไดแ้ก่ ดิน นํ�า แร่ธาตุ ป่าไม ้เมื�อนาํมาใช้อาจเสื�อมสภาพลง จาํเป็นตอ้ง

ไดรั้บการปรับสภาพให้สมบูรณ์อยูต่ลอดเวลา โดยการบาํรุงรักษาไม่ทาํลายให้หมดไป 

การจดัการตนเองของชุมชนและ

ทอ้งถิ�น 

2553 โกวิทย ์พวงงาม 393 
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ตารางที� 3  องคป์ระกอบชุมชนสร้างสรรคจ์ากผลการวิจยัเอกสาร  และรายละเอียดการอา้งอิง (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ ชุมชน

สร้างสรรค์ 
เนื�อหา ชื�อหนังสือ/ชื�อบทความ 

ปีที�พิมพ์/

วนัที�สืบค้น 

ผู้เขียน/ 

แหล่งที�มา 
หน้า/อ้างอิง 

 - กรอบแนวคิดที�ใช้เป็นเกณฑใ์นการวดัความสุขของประเทศภูฐาน มีดงันี�  1) การ

พฒันามนุษย ์2) การอนุรักษว์ฒันธรรม 3) การอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม 4) การพฒันาที�

สมดุลและเป็นธรรม 5) การมีธรรมาภิบาลที�ดี   

ชุมชนเรียนรู้ อยูเ่ยน็เป็นสุข 2548 เสรี พงศพ์ิศ 47 

4.3 เทคโนโลย ี -  องคป์ระกอบหนึ�งที�สาํคญัของชุมชน/เมืองสร้างสรรค ์คือ นวตักรรมในการพฒันา

ผลิตภณัฑท์ั�งสถานที�ในเมืองและผา่นเครือข่ายเชื�อมโยงทั�วโลก 

 Creative City เมืองสร้างสรรค ์ 2553 Creative 

Thailand 

 อา้งแลว้ 

-  เทคโนโลย ี(Technology)  ใชเ้ป็นดชันีความสร้างสรรคข์องสหรัฐอเมริกา โดย

พิจารณาจากนวตักรรม และอุตสาหกรรมที�ตอ้งใช้เทคโนโลย ี

A Study on Creativity Index 2005 Home Affairs 

Bureau 

29-30 

-  เทคโนโลย ี(Technology)  ใชเ้ป็นดชันีความสร้างสรรคข์องยโุรปเช่นกนั โดย

พิจารณาจากจาํนวนนวตักรรมทั�งที�ใช้และไม่ใชเ้ทคโนโลยีขั�นสูง รวมทั�งงานวิจยั

และพฒันา 

A Study on Creativity Index 2005 Home Affairs 

Bureau 

29-30 

-  โครงสร้างพื�นฐานทางเทคโนโลยีขอ้มูลข่าวสารและการสื�อสาร (ICT 

Infrastructure)  ใช้เป็นดชันีความสร้างสรรคข์องฮ่องกง   

A Study on Creativity Index 2005 Home Affairs 

Bureau 
29-30 

- สิ�งสาํคญัของเศรษฐกิจสร้างสรรค ์คือการสร้างบรรยากาศหรือสิ�งอาํนวยความ

สะดวกเพื�อให้บุคคลที�มีความคิดสร้างสรรคใ์ช้เป็นพื�นที�หรือเป็นแรงบนัดาลใจใน

การสร้างผลงาน  ตวัอยา่งโครงสร้างพื�นฐานในประเทศองักฤษ  เช่น การมี

เสถียรภาพทางการเมือง มีความเป็นประชาธิปไตย การศึกษาและความเขา้ใจเรื�อง

ความสร้างสรรค์อยา่งทั�วถึง รวมทั�งความมีอิสระทางความคิดและการแสดงออก 

เปิดโมเดล Creative Economy 2554 จอห์น ฮอกิ�น 

(บรรยายใน

ประเทศไทย) 

เวบ็ไซต ์TCDC 
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ตารางที� 3  องคป์ระกอบชุมชนสร้างสรรคจ์ากผลการวิจยัเอกสาร  และรายละเอียดการอา้งอิง (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ ชุมชน

สร้างสรรค์ 
เนื�อหา ชื�อหนังสือ/ชื�อบทความ 

ปีที�พิมพ์/

วนัที�สืบค้น 

ผู้เขียน/ 

แหล่งที�มา 
หน้า/อ้างอิง 

 - สังคมที�ประสบความสาํเร็จในการพฒันาระบบเศรษฐกิจสร้างสรรคจ์ะตอ้งมี

องคป์ระกอบ 3 ประการ คือ 1) talent  2)  tolerance   และ 3) โครงสร้างพื�นฐาน (basic 

requirement) ของสังคมที�เอื�ออาํนวย เช่น การจดัการศึกษา  เทคโนโลยีการสื�อสาร ระบบ              

โลจิสติกส์  ระบบการเงิน ระบบการผลิตที�มีคุณภาพและถูกสุขอนามยั ระบบการ

คุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา  ซึ� งโครงสร้างพื�นฐานที�เอื�ออาํนวยจะเป็นฐานสาํคญัที�ทาํ

ให้ความคิดสร้างสรรคช่์วยสร้างมูลค่าเพิ�มให้กบัสินคา้และบริการ หรือเขา้ไปแกปั้ญหา

ในกระบวนการผลิตแบบเดิม 

ทาํไมตอ้ง Creative Economy 2552 TCDC www.wiseknow.co

m/blog/2009/04/07/

2240 

4.4  แหล่งเรียนรู้ใน

ชุมชน  

-  องคป์ระกอบหนึ�งที�สาํคญัของชุมชน/เมืองสร้างสรรค ์คือ สถานที�ที�เปิดโอกาสให้มี

การเรียนรู้ และสิ�งอาํนวยความสะดวกที�เอื�อให้เกิดกระบวนการคิดสร้างสรรค ์

 Creative City เมืองสร้างสรรค ์ 2553 Creative 

Thailand 
 อา้งแลว้ 

-  ศิลปิน องคก์รหรือสถาบนัทางศิลปะในชุมชน  มีส่วนส่งเสริมทุนชุมชนในดา้น

ต่างๆ  การเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะเป็นการเพิ�มศกัยภาพให้สมาชิกของชุมชน ได้

ผอ่นคลายความเครียด เกิดประโยชน์แก่สุขภาพ ไดมี้ส่วนร่วมและพฒันาเป็น

เครือข่ายขององคก์ร/สถาบนั หรือการฟังดนตรีในที�สาธารณะ แมจ้ะไม่เกิด

ความสัมพนัธ์ซึ� งกนัและกนั แต่ก็ทาํให้เกิดการรับรู้และอดทนต่อความแตกต่าง

หลากหลายของกลุ่มอื�นที�ไม่เหมือนกลุ่มของตน  และไดแ้สดงออกอยา่งอิสระ    

How the Arts Impact 

Communities: An introduction to 

the literature on arts impact 

studies 

2002 Joshua 

Guetzkow 
3 

-  สิ�งอาํนวยความสะดวกในชุมชน (Community Facilities)  เช่น ศาลาประชาคม ศูนย์

ชุมชน  เป็นองคป์ระกอบหนึ�งของดชันีความสร้างสรรคข์องเขตปกครองพิเศษ

ฮ่องกง   

A Study on Creativity Index 2005 Home Affairs 

Bureau 
29-30 

4.5 สถาบนัการเงิน  -  โครงสร้างพื�นฐานทางการเงิน (Financial Infrastructure)  ใช้เป็นดชันีความ

สร้างสรรคข์องฮ่องกง  รวมถึงกฎหมาย ระเบียบที�เอื�อให้ต่อการประกอบการ

สร้างสรรค ์

A Study on Creativity Index 2005 Home Affairs 

Bureau 
29-30 
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ตารางที� 3  องคป์ระกอบชุมชนสร้างสรรคจ์ากผลการวิจยัเอกสาร  และรายละเอียดการอา้งอิง (ต่อ) 
 

องค์ประกอบ ชุมชน

สร้างสรรค์ 
เนื�อหา ชื�อหนังสือ/ชื�อบทความ 

ปีที�พิมพ์/

วนัที�สืบค้น 

ผู้เขียน/ 

แหล่งที�มา 
หน้า/อ้างอิง 

 -  กรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย แบ่งประเภทของทุนชุมชนเป็น 5 ประเภท 

คือ ทุนมนุษย ์ทุนธรรมชาติ ทุนทางการเงิน ทุนกายภาพ และทุนทางสังคม ซึ� ง

สอดคลอ้งกบักระทรวงเพื�อการพฒันาระหวา่งประเทศของสหราชอาณาจกัร   

แนวทางการพฒันาและ

เสริมสร้างศกัยภาพทุนชุมชนสู่

เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

2555 กรมการ

พฒันาชุมชน 
3-5 

-  ทุนทางการเงิน หมายถึงทรัพยากรที�เป็นตวัเงิน รวมถึงโอกาสทางการเงินที�คนใน

ชุมชนใชเ้พื�อการดาํรงชีพ เช่น เงินเดือน เงินบาํนาญ เงินฝาก เงินกองทุนต่างๆ ใน

ชุมชน 

แนวทางการพฒันาและ

เสริมสร้างศกัยภาพทุนชุมชนสู่

เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

2555 กรมการ

พฒันาชุมชน 
5 

4.6 การบริหาร

จดัการ

ทรัพยากร 

-  กลไกในการขบัเคลื�อนการพฒันาสู่ชุมชนสร้างสรรค ์เช่น แผนการพฒันาที�

ตอบสนองสภาพปัญหาและความตอ้งการของชุมชน  ระบุผูรั้บผิดชอบและแหล่ง

งบประมาณในการจดัการ 

ชุมชนสร้างสรรค ์สรรสร้าง

เศรษฐกิจไทย 

2554 เฉลิมพล 

แจ่มจนัทร์ 

www.tpopterm.mah

idol.ac.th/newslette

r/showarticle.php?  

- ในการพฒันาเมืองตอ้งบูรณาการการพฒันาวฒันธรรม ศิลปะ สถานที� เศรษฐกิจ

และชุมชนเขา้ดว้ยกนั โดยมีแผนการพฒันาดา้นวฒันธรรม การออกแบบเมือง 

ชุมชนวฒันธรรม และการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม  

Cultural Development in 

Creative Communities 

2003 Bill Bulick 

at al 

 

-  การจดัการทุนชุมชน  เปรียบเสมือนศูนยร์วมของการจดัการในชุมชนทั�งหมด 

เพื�อให้ชุมชนสามารถดาํเนินกิจการพฒันาของตนเองไปไดอ้ยา่งเชื�อมั�นและภาคภูมิ

ในตวัตนของชุมชนเอง 

  เสรี พงศพ์ิศ  
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ตอนที� 2 ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี�ยวชาญและผลการสนทนากลุ่ม 

 ผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญจาํนวน 7 คน (รายนามในภาคผนวก) ตาม

ประเด็นองคป์ระกอบชุมชนสร้างสรรคที์�สังเคราะห์จากการวจิยัเอกสาร ผูเ้ชี�ยวชาญแสดงความคิดเห็น

เพิ�มเติมที�สอดคลอ้งและสนบัสนุนองค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค์ในแต่ละองคป์ระกอบ โดยเฉพาะ

การยกตวัอยา่งของต่างประเทศและในประเทศไทย  ดงัตารางที� 4 หนา้ 156-167 

 ผลการสนทนากลุ่มผูท้รงคุณวุฒิ จาํนวน 8 คน (รายนามในภาคผนวก) เพื�อศึกษา

องค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค์ในประเทศไทย ตามองค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค์ที�สังเคราะห์จาก

การวจิยัเอกสารและจากการสัมภาษณ์ผูเ้ชี�ยวชาญ  ผูท้รงคุณวุฒิมีขอ้คิดเห็นหลายขอ้แตกต่างไปและมี

ขอ้สรุปเป็นองคป์ระกอบชุมชนสร้างสรรคใ์นประเทศไทย ดงัตารางที� 5 หนา้ 168-169 

 ผลการวิจยัเอกสาร การสัมภาษณ์ผูเ้ชี�ยวชาญ การสนทนากลุ่ม และองค์ประกอบชุมชน

สร้างสรรคใ์นประเทศไทย ผูว้จิยันาํมาสรุปรายละเอียด ดงัตารางที� 4 หนา้ 156-167 
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ตารางที� 4 องคป์ระกอบชุมชนสร้างสรรคข์องประเทศไทย  โดยสรุปจากผลการวจิยัเอกสาร ผลการสัมภาษณ์ผูเ้ชี�ยวชาญ และผลการสนทนากลุ่ม 
 

องค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค์ 

ผลการวจิัยเอกสาร  ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี�ยวชาญ ผลการสนทนากลุ่ม  องค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค์ในประเทศไทย  

1) ด้านทุนมนุษย์ 

1.1) ความชาญฉลาดและภูมิปัญญาใน

ชุมชน หมายถึง การที�คนจาํนวน

หนึ�งในชุมชนมีความเฉลียวฉลาดต่อ

การหาวิธีแกปั้ญหาและการดาํเนิน

ชีวิต รวมถึงองคค์วามรู้ภูมิปัญญาที�มี

ในชุมชน 

 

 

- ทุกชุมชนมีภูมิปัญญาดา้นต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัวิถี

ชีวิต การทาํมาหากิน จารีตประเพณี และทรัพยากร

ในทอ้งถิ�น โดยเฉพาะภูมิปัญญาในการทาํมาหากิน 

- ผูท้รงภูมิปัญญาในชุมชน เป็นผูมี้ประสบการณ์ที�

สร้างสมมาเป็นเวลานาน และยงัคงมีบทบาทใน

ชุมชน (พชัโรดม) 

- ปัญญาชนชาวบา้นหรือปราชญท์อ้งถิ�นคือผูที้�  รู้ลึก รู้

รอบ รู้จริง รู้กระจ่าง ในภูมิปัญญา(ความรู้) ของตน เมื�อ

เกิดปัญหาขึ�นรู้วา่ตอ้งแกปั้ญหาอยา่งไร  รู้วิธีการจดัการ   

และใชป้ระโยชน์จากความรู้ดงักล่าว      (สมประสงค)์ 

 

- ทุนมนุษยเ์กิดจากภูมิปัญญา  เป็นความรู้

ความสามารถของคนในชุมชน หมายถึง มีทกัษะ

ความชาํนาญดา้นใดดา้นหนึ�ง  และส่วนใหญ่มี

หลากหลายดา้นในแต่ละชุมชน  เป็นภูมิปัญญา

ทอ้งถิ�นของชุมชน 

- คนในชุมชนนาํภูมิปัญญาที�มีมาสร้างมูลค่าเพิ�มแก่

สินคา้ เพื�อเพิ�มรายได ้มีการพฒันาธุรกิจชุมชนและ

การจดัการเรื�องการตลาด  หรือพฒันาระบบการผลิต

เพื�อลดตน้ทุน 

 

1.1)  ภูมิปัญญา  หมายถึง คนในชุมชนที�มีความ

เชี�ยวชาญและรู้แจง้ในดา้นต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง

กบัวิถีชีวิต การทาํมาหากิน ตลอดจนจารีต 

ประเพณี  เช่น ภูมิปัญญาดา้นการเกษตร ภูมิ

ปัญญาดา้นหตัถกรรม ภูมิปัญญา ดา้น

ศิลปะการแสดง เป็นตน้ 

 

1.2) ความคดิสร้างสรรค์ของคนในชุมชน  

หมายถึง การที�คนจาํนวนหนึ�งใน

ชุมชนที�มีความคิดสร้างสรรค ์

สามารถใชภู้มิปัญญาที�มีอยูเ่พื�อ

แกปั้ญหาที�มีลกัษณะเฉพาะแตกต่าง

กนัไป หรือสร้างสรรครู์ปแบบชีวิต

ของตนเองและของชุมชน 

 

- ความสร้างสรรคข์องคนในชุมชนเกิดจาก 4 สิ�ง คือ 

1) ปราชญช์าวบา้น มีความชาํนาญในความรู้ของตน

ในระดบัที�เรียกไดว้า่คล่อง หรือรู้กระจ่าง 2) 

สามารถมองให้แตกต่างไปจากเดิม รู้จกัปรับหรือ

เปลี�ยน โดยใชแ้นวคิดใหม่ๆ  ทาํให้เกิดสิ�งแปลกใหม่ 

3) มีความยดืหยุน่ในการทาํงานจากความรู้ของตน  

และ 4)สิ�งที�ปรับหรือเปลี�ยนนั�นเกิดประโยชน์ หรือ

ตอบสนองความตอ้งการของชุมชน (สมประสงค)์  

- การคิดสร้างสรรคต์อ้งมีเหตุผลว่าทาํเพื�ออะไร และ

ผูส้ร้างสรรคต์อ้งมีจริยธรรม  คือสิ�งที�สร้างขึ�นไม่ทาํ

ให้เกิดผลเสียหายต่อตนเองและผูอื้�น     

- ความสร้างสรรค ์ทาํให้เกิดนวตักรรมขึ�นมาได ้โดย

ใชภู้มิปัญญาทอ้งถิ�นในชุมชน 

- ชุมชนสร้างสรรคไ์ม่ไดห้มายถึงทุกคนในชุมชนมี

ความคิดสร้างสรรค ์แต่อาจเป็นคนใดคนหนึ�งหรือ

กลุ่มใดกลุ่มหนึ�งทาํให้เกิดความสร้างสรรคขึ์�นใน

ชุมชน 

 

 

1.2) ความคดิสร้างสรรค์  หมายถึง ปราชญ์

ชาวบา้น ผูท้รงภูมิปัญญา หรือคนในชุมชน   

ที�ใชแ้นวคิดแปลกใหม่ เพื�อพฒันาภูมิปัญญา

ของตน รู้จกัใชแ้ละกลา้ที�จะใชภู้มิปัญญา

ทอ้งถิ�นมา ผสมผสานกบัภูมิปัญญาสากล

หรือภูมิปัญญาจากถิ�นอื�น ทาํให้เกิดของใหม่   

ที�เป็นประโยชน์ต่อชุมชน    
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1.3) การสร้างนวัตกรรมและการตัดสินใจ

อย่างอสิระ หมายถึง  คนจาํนวนหนึ�ง

ในชุมชนที�สามารถนาํความรู้ที�มีหรือ

ภูมิปัญญาในชุมชนมาแกปั้ญหาดว้ย

วิธีการใหม่ๆ หารูปแบบใหม่ในการ

ดาํเนินชีวิตให้ตนเองและชุมชนได ้ 

- มีการสร้างสรรคสิ์�งใหม่โดยใชฐ้านจากภูมิปัญญา

ทอ้งถิ�นผสมผสานกบัภูมิปัญญาสากลหรือจาก

วฒันธรรมอื�น 

- คนไทยมีนิสัยรักอิสระ เสรี ไม่ชอบทาํงานจาํเจตาม

สายพาน เช่น งานในโรงงาน  แต่มีฝีมือประณีต 

เหมาะกบังานสร้างสรรค ์มีคนเก่งมาก หรือที�

เรียกวา่ เก่งเล็กเยอะ ชุมชนตอ้งมีกระบวนการใน

การจดัการให้คนที�มีความสามารถที�หลากหลาย

เหล่านี�  ทาํมาหากินร่วมกนัไดอ้ยา่งไม่ขดัแยง้ และ

ย ั�งยืน (สุรจิต)  

- นวตักรรมบางอยา่ง ไม่จาํเป็นตอ้งใชเ้ทคโนโลยทีี�

ซบัซอ้น เช่น สิ�งประดิษฐ์ใชง้านหรือสินคา้บางอยา่ง 

แต่มีคุณค่าขึ�นจากประโยชน์ที�ไดรั้บ หรือเรื�องราว

ของสินคา้ตวันั�นที�ถูกเล่าหรือถูกพฒันาใน

กระบวนการผลิต 

- สมาชิกในชุมชนมีโอกาสในการแสดงความ

สร้างสรรค ์โดยไม่ถูกขดัขวางจากผูอื้�น เช่น เด็กๆ มี

โอกาสในการออกแบบผลงานสร้างสรรค ์และ

ชุมชนนาํไปใชง้านจริง 

1.3) นวัตกรรม  หมายถึง  สิ�งที�เกิดขึ�นจาก

ความคิดสร้างสรรคที์�ปราชญช์าวบา้น ผูท้รง

ภูมิปัญญา หรือสมาชิกในชุมชน ประดิษฐ์ขึ�น  

หรือเป็นวิธีการในการใชชี้วิตหรือการ

แกปั้ญหาชุมชนแบบใหม่ๆ ซึ� งยงัประโยชน์

แก่ชุมชน 

 

1.4) ผู้นําชุมชน หมายถึง ผูน้าํหรือกลุ่ม

ผูน้าํชุมชนที�มีวิสัยทศัน์   เขา้ใจ

กระบวนการทาํชุมชนให้สร้างสรรค ์  

มีความสามารถในการนาํชุมชนสู่

ความสร้างสรรค ์ และไดรั้บการ

ยอมรับนบัถือจากผูเ้กี�ยวขอ้ง 

- ผูน้าํมีความสาํคญัที�สุด ผูน้าํตอ้งเขา้ใจ concept คือ รู้

จุดหมายปลายทาง รู้หลกัการ วิธีการ มีวิสยัทศัน์ 

สามารถคาดเดาได ้วา่อะไรจะเกิด (สมประสงค)์ 

- ผูน้าํเป็นองคป์ระกอบที�สาํคญัในการพฒันาชุมชน 

ผูน้าํของชุมชนสร้างสรรคค์วรเป็นผูที้�มีความคิด

ริเริ�ม รู้จกัหาวิธีการใหม่ๆ ในการพฒันาชุมชน 

สามารถโน้มน้าวจิตใจของสมาชิกในชุมชนได ้และ

นาํให้สมาชิกปฏิบติัตามได ้(พชัโรดม) 

- ในชุมชนมีผูน้าํและกลุ่มคนที�มีจิตอาสา และเสียสละ

ทาํงานเพื�อชุมชน 

- เป็นบุคคลที�เรียนรู้อยูเ่สมอ  เป็นผูน้าํทางความคิด มี

คุณธรรม และทาํงานร่วมกบัผูอื้�นได ้

- มีภาวะผูน้าํ คือ เป็นผูป้ระสานความคิดของสมาชิก

และนาํไปสู่การปฏิบติัได ้

- สามารถแปลงแนวคิดออกมาเป็นยทุธศาสตร์การ

พฒันา และสามารถบริหารจดัการในรูปแบบใหม่ๆ  

1.4) ผู้นําชุมชน หมายถึง  ผูน้าํที�มีวิสัยทศัน์  

เขา้ใจหลกัการและกระบวนการทาํให้ชุมชน

สร้างสรรค ์   มีความคิดริเริ�ม รู้จกัหาวิธีการ

ใหม่ๆ ในการทาํงานสามารถแปลงแนวคิด

ออกมาเป็นยทุธศาสตร์การพฒันา  และ

ประสานแนวคิดต่างๆ ของสมาชิก นาํไปสู่

การปฏิบติัได ้อีกทั�งเป็นผูที้�มีการเรียนรู้อยู่

เสมอ มีบารมี ประพฤติตนเป็นตวัอยา่งที�ดีแก่

ผูอื้�น 
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1.5) การเรียนรู้ของคนในชุมชน  หมายถึง  

การที�ชุมชนพร้อมรับการเรียนรู้สิ�ง

ใหม่ๆ  และมีการเรียนรู้อยา่งต่อเนื�อง 

กระบวนการเรียนรู้จากสถานศึกษา 

แหล่งเรียนรู้ และชุมชนหล่อหลอม

ให้คนในชุมชนคิดสร้างสรรค ์  และ

มีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ซึ� งกนัและกนั

เพื�อให้เกิดนวตักรรม  

 

- คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้  เกิดความตระหนกั  

หรือปรับเปลี�ยนความคิด  มีวิธีคิด และวิธีปฏิบติั

ใหม่ๆ ในการดาํเนินชีวิตและการแกไ้ขปัญหา 

- คนในชุมชนเรียนรู้จากภูมิปัญญาทอ้งถิ�น หรือ

ปราชญช์าวบา้น ซึ� งเป็นผูที้�รู้จริง เมื�อเป็นผูส้อนจะรู้

วิธีการสอนวา่แต่ละคนตอ้งสอนอยา่งไร และ

สามารถปรับเปลี�ยนวิธี ตามลกัษณะของผูเ้รียนได ้

สามารถถ่ายทอดจนผูเ้รียนปฏิบติัไดค้ล่อง   

- การเรียนรู้ของคนในชุมชนเป็นการเรียนรู้ร่วมกนั

เป็นเครือข่าย มีการแลกเปลี�ยนความรู้และผลิตภณัฑ์

ซึ� งกนัและกนั 

- สิ�งสาํคญัที�คนในชุมชนตอ้งเรียนรู้คือ เรียนรู้เพื�อ

คน้หาทุนในทอ้งถิ�นของตนเอง 

- สมาชิกในชุมชนถูกขดัเกลาโดยสงัคม ที�มีผูใ้หญ่เป็น

ตวัอยา่งที�ดีแก่เด็ก เห็นเดก็ทุกคนเป็นลูกหลาน และ

ช่วยกนัอบรมสั�งสอน เด็กๆ เคารพและปฏิบติัตาม

คาํสั�งสอนหรือพฤติกรรมของผูใ้หญ่ เช่น คนในบาง

ชุมชนไม่ดื�มสุรา ลดรายจ่ายโดยการปลูกพืชผกักิน

เอง มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน เป็นตน้  

- คนในชุมชนมีนิสยัรักการเรียนรู้ ชอบเรียนรู้สิ�งใหม่ๆ 

และเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ อยูเ่สมอ  มีการ

เรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น เขา้รับการอบรมจากหน่วยงาน

ภายนอกในเรื�องการประกอบอาชีพ และคุณภาพชีวิต

ดา้นต่างๆ หรือเรียนรู้ดว้ยตนเองจากสื�อต่างๆ 

- ภาคส่วนต่างๆ ในชุมชน ทั�งบุคคล ครอบครัว 

องคก์รและหน่วยงานทั�งภาครัฐและเอกชน มีส่วน

ในการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการเรียนรู้ 

1.5) การเรียนรู้ หมายถึง  คนในชุมชนมีใจเปิดรับ  

ชอบเรียนรู้สิ�งใหม่ๆ และเรียนรู้อยา่งต่อเนื�อง  

ดว้ยวิธีการเรียนรู้ต่างๆ โดยเฉพาะ

กระบวนการเรียนรู้จากการร่วมกิจกรรม

ชุมชน ทาํให้คนในชุมชนเกิดความตระหนกั  

หรือมีวิธีคิด  วิธีปฏิบติัใหม่ๆ ในการดาํเนิน

ชีวิต หรือการแกไ้ขปัญหาของชุมชน 

 

2) ด้านทุนสังคม 

2.1) การอดทนต่อความคดิและวฒันธรรม

ที�แตกต่าง หมายถึง คนในชุมชนมี

ความอดทนและรับฟังความคิดหรือ

วฒันธรรมที�แตกต่างไปจากตน  และ

การแสดงตวัตนของผูอื้�น ร่วมมือกนั

หาหนทางที�จะอยูด่ว้ยกนัอยา่ง

ประนีประนอมและมีสนัติ 

 

- มีเป้าหมายในการพฒันาเป็นชุมชนสร้างสรรคที์�

ชดัเจน และมีการกาํหนดยทุธศาสตร์การพฒันา

ภายใตแ้นวคิดชุมชนสร้างสรรค ์เพื�อทราบว่าจุดใด

ที�ตอ้งการให้ชุมชนเป็น จุดใดตอ้งให้ความสาํคญั 

และดาํเนินการอยา่งเป็นระบบและเป็นรูปธรรม 

- ชุมชนเป็นสงัคมที�ไม่กลวัการเปลี�ยนแปลง สามารถ

ปรับตวัอยูก่บัการเปลี�ยนแปลง และใชป้ระโยชน์  

 

- ชุมชนสร้างสรรค ์ มุ่งพฒันาสงัคมของชุมชนนั�นๆ 

ให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที�ดี ไปสู่ความมีกินมี

ใชข้องคนในชุมชน 

- ความสร้างสรรคต์อ้งมีอิสระทางความคิด คนใน

ชุมชนตอ้งไม่ถูกจาํกดัทางความคิด และเศรษฐกิจคือ

ประโยชน์ ทั�งสองประเด็นตอ้งมีการจดัการและ

เกี�ยวขอ้งกบัสังคม การเมือง 

  

2.1) การอดทนต่อความคดิและวฒันธรรมที�

แตกต่าง หมายถึง คนในชุมชนมีความอดทน

รับและอยูร่่วมกบัผูที้�มีความชอบ ความคิด การ

แสดงตวัตน หรือวฒันธรรมที�แตกต่างไปจาก

ตนเอง  ไม่กลวัการเปลี�ยนแปลง มองการ

เปลี�ยนแปลงเป็นเรื�องปกติ สามารถปรับตวัอยู ่
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 จากสิ�งที�เปลี�ยนแปลงได ้ - คนในชุมชนตอ้งมีการทนรับ (Tolerance) ซึ� งไม่ใช่

การเปิดรับ แต่เป็นการอดทนรับต่อการที�คนอื�นคิด

ไม่เหมือนตนเอง ประพฤติไม่เหมือนตนเอง 

คนในชุมชนควรมีความยืดหยุน่  ไม่กลวัการ

เปลี�ยนแปลง และรู้จกัปรับตวัให้เขา้กบัการ

เปลี�ยนแปลงที�มีอยูต่ลอดเวลา 

กบัความเปลี�ยนแปลง และหาหนทางร่วมกบัคนที�

แตกต่างไปจากตนในการดาํเนินชีวิตอยูใ่นสงัคม

เดียวกนัอยา่งสงบสุข 

2.2) จิตสํานึกชุมชน หมายถึง คนใน

ชุมชนมีความรักและภาคภูมิใจใน

ชุมชนของตน   มีความรู้สึกเป็น

เจา้ของชุมชนร่วมกนั  เสียสละและ

อุทิศตนเพื�อชุมชน 

 

- คนในชุมชนรับรู้ในหนา้ที�และความรับผิดชอบของ

ตนต่อสงัคม ต่อผูอื้�น มีจิตสาํนึกต่อส่วนรวม เช่น 

การอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม  

- สมาชิกในชุมชนมีจิตสาํนึกชุมชน มีความเสียสละ 

เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตน   

- ชุมชนมีการสร้างจิตสาํนึกของคนรุ่นใหม่ให้รู้สึกวา่

ตนเองเป็นเจา้ของชุมชน  รัก หวงแหน และ

ภาคภูมิใจในชุมชนของตน 

- คนในชุมชนรู้จกั และเห็นคุณค่าของชุมชนตนเอง 

สามารถเล่าเรื�องราวของชุมชนให้คนอื�นฟังได้อยา่ง

ภาคภูมิใจ 

 2.2) จิตสํานึกชุมชน หมายถึง คนในชุมชนเห็นแก่

ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน  มีความรัก 

หวงแหน และภาคภูมิใจในชุมชน  มีความ

เสียสละ รับรู้หน้าที�และความรับผิดชอบต่อ

สงัคม  ก่อให้เกิดกิจกรรมที�เกิดประโยชน์ต่อ

ชุมชน เช่น การรณรงคแ์ละอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นตน้ 

2.3) ความไว้วางใจและการเอื�อประโยชน์   

หมายถึง คนในชุมชนมีการดูแล

ช่วยเหลือซึ� งกนัและกนั และซื�อสตัย์

ต่อกนั ทาํให้เกิดความไวว้างใจและ

คิดถึงประโยชน์ของชุมชนและของ

คนอื�น ไม่เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตน 

- ความไวว้างใจซึ� งกนัและกนัและความซื�อสตัยใ์น

การทาํงานของสมาชิกในชุมชน   ทาํให้กลา้คิด กลา้

สร้างสรรคอ์ยา่งมั�นใจ  และเกิดการช่วยเหลือเกื�อกูล

กนั  มีความร่วมมือกนัระหว่างคนในชุมชน   

- ชุมชนตอ้งมีความเคารพกนั มีความจริงใจ และดูแล

กนั จะเกิดความรู้สึกผกูพนัและความรู้สึกเป็น

เจา้ของร่วมกนั 

- ชุมชนสร้างสรรค ์ตอ้งมีเรื�องของการแลกเปลี�ยน

เรียนรู้    ซึ� งกนัและกนั และเอื�อประโยชน์ซึ� งกนัและ

กนั เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ สมาชิกช่วยกนัเรียนรู้ 

หรือเรียนรู้เป็นกลุ่ม เรียนรู้เป็นระบบ เชื�อมโยงเรื�อง

ต่างๆ เขา้ดว้ยกนั   

- กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ที�มีฐานคิดเชื�อมโยงกนั จะ

ทาํให้ไดป้ระโยชน์ร่วมกนัและเกิดความผกูพนักนั 

เกิดเป็นการผนึกกาํลงักนัในการพฒันาชุมชน 

 2.3) ความไว้วางใจ  หมายถึง  การที�คนในชุมชนมี

ความไวเ้นื�อเชื�อใจซึ� งกนัและกนั ทาํให้กลา้

แสดงความคิดเห็น กลา้เสนอแนวคิดใหม่ๆ โดย

ไม่ตอ้งกลวัการสกดักั�น อีกทั�งความไวว้างใจใน

การทาํงานของผูอื้�น ทาํให้คนในชุมชนให้ความ

ร่วมมืออยา่งเตม็ที�   
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2.4) การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

หมายถึง การเขา้ร่วมและการให้

ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของ

ชุมชน  อนัก่อให้เกิดการจดัตั�งเป็น

กลุ่ม องคก์รและสถาบนัต่างๆ ใน

ชุมชน     

- การรวมตวักนั ร่วมคิด ร่วมทาํในกิจกรรมต่างๆ ของ

ชุมชน ทาํให้เกิดการแลกเปลี�ยนเรียนรู้อยา่งต่อเนื�อง

และก่อให้เกิดประโยชน์ไดก้วา้งขวางขึ�น  การ

แลกเปลี�ยนความรู้กนัอยา่งกวา้งขวาง ทาํให้ชุมชนมี

ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาดว้ยสติปัญญาของ

ชุมชน 

- สมาชิกในชุมชนเปิดรับต่อการเปลี�ยนแปลงต่างๆ ที�

เกิดขึ�น รับรู้และทาํความเขา้ใจโครงการพฒันา

ชุมชนต่างๆ และร่วมแสดงความคิดเห็นถึงผลดี

ผลเสียของการพฒันา และให้ความร่วมมือในการ

สร้างสรรคชุ์มชน (พชัโรดม) 

- การมีส่วนร่วมที�เริ�มจากการชวนคนดี คนเก่งใน

ชุมชนมาพดูคุย หารือกนั ร่วมกนัคิด หยบิยกปัญหา

ชุมชนมาคุยกนั และนาํไปสู่การทาํกิจกรรมร่วมกนั 

เช่น การเอาแรงกนัดา้นแรงงาน การรวมกลุ่มทั�งที�

เป็นทางการและไม่เป็นทางการ อนัจะส่งผลให้เกิด

ความสมัพนัธ์ระหว่างสมาชิกและระหวา่งกลุ่ม 

- ความเชื�อมั�นในพลงัชุมชนและการรวมตวักนัอยา่ง

ต่อเนื�อง เป็นการสร้างความมั�นใจให้แก่สมาชิกใน

ชุมชน  การแกปั้ญหาของชุมชนไดส้าํเร็จ ทาํให้

สมาชิกเกิดความมั�นใจที�จะร่วมกนัแกปั้ญหาที�ใหญ่

ขึ�นในอนาคต   การรวมตวัดงักล่าว เช่น การจดัตั�ง

กลุ่มองคก์รในชุมชน เป็นกลุ่มอาชีพ กลุ่มการเงิน 

กลุ่มอาสาสมคัรต่างๆ เป็นตน้ 

 2.4) การมีส่วนร่วม  หมายถึง  การที�คนในชุมชน

เขา้มาร่วมในกิจกรรมของชุมชน โดยร่วมคิด 

ร่วมตดัสินใจ  ร่วมทาํ  ในการแกปั้ญหาชุมชน  

ทาํให้สมาชิกเกิดการเรียนรู้  และความเชื�อมั�น

ในการรวมตวักนั เกิดเป็นพลงัของกลุ่มต่างๆ 

และกลายเป็นพลงัของชุมชน  

2.5) เครือข่ายของชุมชน หมายถึง 

ชุมชนไดรั้บความร่วมมือและการ

สนบัสนุนจากบุคคล กลุ่ม องคก์ร

ต่าง ๆ ทั�งในและนอกชุมชน  

ตลอดจนมีการสร้างความร่วมมือ

และพฒันาความเขม้แขง็ของ

เครือข่ายอยา่งต่อเนื�อง  

 

- การประสานความร่วมมือของชุมชนไปยงัเครือข่าย

ผูเ้ชี�ยวชาญ ทาํให้ไดรั้บความรู้เชิงวิชาการ  และมี

หน่วยงานเขา้มาร่วมพฒันา และตอบโจทยต่์างๆ 

ของชุมชน (พชัโรดม) 

 

- ชุมชนมีเครือข่ายที�เป็นองคก์รชุมชนหลายๆ องคก์ร

ที�สมัพนัธ์กนัเป็นกลุ่ม เป็นชมรม หรือสมาคม ทั�งที�

เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื�อเป็นการเพิ�มพลงั

และแลกเปลี�ยนเรียนรู้  มีกระบวนการเชื�อมโยง

สมาชิกในกลุ่มและองคก์รชุมชนต่างๆ เขา้ดว้ยกนั 

ดว้ยระบบการสื�อสารที�มีประสิทธิภาพ 

 

2.5) เครือข่ายของชุมชน  หมายถึง  การที�ชุมชนมี

ความสมัพนัธ์กบัเครือข่ายทั�งภายในและ

ภายนอก ตั�งแต่ระดบัหมู่บา้นจนถึง

ระดบัประเทศ  ทั�งระดบับุคคล องคก์ร และ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน  โดยการทาํงาน

ร่วมกนัในลกัษณะหุ้นส่วนการพฒันา  เพื�อการ

แลกเปลี�ยนเรียนรู้  และเพิ�มพลงัชุมชน 
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องค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค์ 
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 - ชุมชนมีเครือข่ายทั�งในและนอกชุมชน ที�มี

ความสมัพนัธ์กนั  ตั�งแต่ระดบัหมู่บา้นจนถึง

ระดบัชาติ มีทั�งคนในและคนนอกช่วยกนัคิด 

ช่วยกนัทาํ เปลี�ยนแนวคิดจากการแข่งขนักนัมาเป็น

การช่วยเหลือกนั บทบาทของคนนอกตอ้งเปลี�ยน

จาก “นกัพฒันา” เป็น  ผูเ้ชื�อมประสานให้เกิด

กระบวนการ(facilitator)  ผูเ้ชื�อมประสานให้เกิดการ

เปลี�ยนแปลง(catalyst) และผูเ้ชื�อมประสานให้เกิด

เครือข่าย(networker) 

- เครือข่ายชุมชน มีวตัถุประสงคเ์พื�อการเรียนรู้เป็น

หลกัโดยเรียนรู้การทาํงานของคนอื�น  เรียนรู้การ

ทาํงานร่วมกนั ปรับวิธีคิดให้เป็นไปในแนวทาง

เดียวกนั ประสานความร่วมมือ และแลกเปลี�ยน

ขอ้มูลซึ� งกนัและกนั ตลอดจนคน้หาขอ้มูลองค์

ความรู้ เพื�อเพิ�มพลงัของชุมชน 

- มีการทาํงานร่วมกบัเครือข่าย โดยการปรับเปลี�ยน

ท่าที และเปลี�ยนวิธีคิดจากความสมัพนัธ์แบบผูใ้ห้

และผูรั้บ เป็นความสมัพนัธ์แบบหุ้นส่วนการพฒันา 

  

2.6) กลุ่ม/องค์กร/สถาบันต่างๆ ในชุมชน - การจดัตั�งกลุ่ม องคก์ร ต่างๆ ในชุมชน ตลอดจน 

กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ดาํเนินไปตาม

แผนพฒันาที�มีการกาํหนดยทุธศาสตร์ชดัเจน โดย

ทาํให้เป็นระบบที�มีความเชื�อมโยง ร้อยรัด และ

เกื�อกูลซึ� งกนัและกนั เพื�อสร้างเครือข่ายภายใน

ชุมชนที�เขม้แขง็และย ั�งยนื  

- กลุ่ม/องคก์ร/สถาบนัต่างๆ ในชุมชน เป็นผลจากการมี

ส่วนร่วมของชุมชน  

รวมอยูใ่นขอ้ 2.4 การมีส่วนร่วม 

3. ด้านทุนวัฒนธรรม 

3.1) มรดกทางวฒันธรรม  หมายถึง  วิถี

ชีวิต ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม

ประเพณีในชุมชนที�เป็นรากฐานต่อวิธีคิด 

วิธีปฏิบติั  รวมถึงเป็นแรงบนัดาลใจต่อ

ความคิดสร้างสรรคข์องคนในชุมชน 

- ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น วิถีชีวิต จารีต ประเพณี หรือภูมิ

สงัคมที�สืบต่อกนัมาในชุมชน  ถือเป็นมรดกทาง

วฒันธรรมที�ทาํให้ชุมชนมีอตัลกัษณ์ของตนเองที�

แตกต่างจากชุมชนอื�น  เปรียบเสมือนลายเซ็นตข์อง

ชุมชน  (สุรจิต) 

 

- ชุมชนมีรากฐานทางวฒันธรรมที�สะทอ้นความเป็น

เอกลกัษณ์ของตนเอง ที�สั�งสมมาจากองคค์วามรู้ ภูมิ

ปัญญา และวิธีการดาํเนินชีวิตของชุมชนให้

สอดคลอ้งกบับริบทแวดลอ้มที�สืบสานกนัมา ไม่ใช่

วฒันธรรมใหม่ๆ ที�เลียนแบบมาจากต่างชาติ หรือ

สร้างขึ�นใหม่โดยไม่มีรากฐานเดิม 

 

3.1) มรดกทางวัฒนธรรม  หมายถึง คุณค่า ค่านิยม

ของสังคม ที�แสดงออกทางจารีตประเพณี 

รวมถึงวิถีชุมชนที�มีรากฐานมาจากความรู้ และ

ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ที�ทาํให้ชุมชนมีอตัลกัษณ์

ของตนเองที�แตกต่างจากชุมชนอื�น 
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องค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค์ 

ผลการวจิัยเอกสาร  ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี�ยวชาญ ผลการสนทนากลุ่ม  องค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค์ในประเทศไทย  

 - คุณค่า ค่านิยมของสงัคม ที�แสดงออกทางจารีต  

  ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนที�มีรากฐานมาจากความรู้  

  ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ตลอดจนเผา่พนัธุ์ของผูค้น จดัเป็น 

  ทุนทางวฒันธรรมของชุมชน 

- วฒันธรรมเป็นมรดกของชุมชนเกิดจากการอยูร่่วมกนั  

  ไม่ใช่ของผูใ้ดผูห้นึ� ง คนเป็นผูส้ร้างวฒันธรรมให้เป็น 

  แบบแผนในการดาํเนินชีวิตของแต่ละสงัคม    

  วฒันธรรมจึงเปลี�ยนแปลงไดเ้สมอ ชุมชนสร้างสรรค ์

  จึงตอ้งมีการสร้างสรรคม์รดกทางวฒันธรรม 

 3.1) มรดกทางวัฒนธรรม  หมายถึง คุณค่า 

ค่านิยมของสังคม ที�แสดงออกทางจารีตประเพณี 

รวมถึงวิถีชุมชนที�มีรากฐานมาจากความรู้ และภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ�น ที�ทาํให้ชุมชนมีอตัลกัษณ์ของ

ตนเองที�แตกต่างจากชุมชนอื�น 

3.2) การสืบทอดวฒันธรรม  หมายถึง การ

อนุรักษ ์สืบสาน และการมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมทางวฒันธรรมของคนใน

ชุมชน เช่น การถ่ายทอด

ประวติัศาสตร์ การแสดงทาง

วฒันธรรม การจดัเวทีศิลปะ 

ตลอดจนการเขา้ร่วมชมรมต่างๆ เป็น

ตน้ 

- การดาํเนินชีวิตประจาํวนั  การทาํมาหากิน ตลอดจน

การตั�งถิ�นฐานที�สอดคลอ้งและลงตวัของชาวบา้นมา

แต่อดีต ถือเป็นการอนุรักษแ์ละสืบทอดวฒันธรรม  

- การพฒันาตอ้งมีรากฐานจากวฒันธรรม ตอ้งพฒันา

จากเนื�อใน จึงจะเกิดความย ั�งยนื นบัเป็น “จุดแข็ง” 

ของการพฒันา  

- คนในชุมชนตอ้งรู้เรื�องวฒันธรรมเป็นอยา่งดี  ทั�ง

วฒันธรรมของตนเองและวฒันธรรมที�แตกต่าง   

- การสืบทอดวฒันธรรมไม่ตอ้งเป็นเรื�องใหญ่ ทาํ

ระดบัชาวบา้น เช่น อยูอ่ยา่งชาวบา้น ปลูกบา้นดว้ย

วสัดุพื�นบา้นที�ทาํไดเ้อง และตน้ทุนถูก ทาํมาหากิน

ให้สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม เช่น อยูใ่นพื�นที�นํ�า

กร่อยก็ปลูกพืชที�อยูก่บันํ�าลกัจืดลกัเค็ม พยายาม

กลบัไปหาทกัษะความชาํนาญเก่าๆ แต่ปรับใชข้องที�

หาได ้เป็นไปไดจ้ริง 

 3.2) การสืบทอดวฒันธรรม  หมายถึง การอนุรักษ์

และสืบสานวฒันธรรม  เริ�มจากการรู้วฒันธรรม  

การเรียนรู้วฒันธรรม  การเขา้ร่วมกิจกรรมทาง

วฒันธรรม เช่น การชมการแสดง  การเป็น

สมาชิกชมรม การฝึกทกัษะดา้นวฒันธรรม  

และการมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมทาง

วฒันธรรม  เป็นตน้ 

3.3)  การเรียนรู้วัฒนธรรม หมายถึง คน

ในชุมชนมีการเรียนรู้วฒันธรรมของ

ชุมชนทั�งดา้นความเชื�อ ค่านิยม และ

ขนบธรรมเนียม ประเพณี  ตลอดจน

วิถีชีวิต  และเรียนรู้วฒันธรรมอื�นๆ 

ที�เขา้มาเกี�ยวขอ้งกบัชุมชน 

- การที�คนในชุมชนรู้จกัและเห็นคุณค่าของ

วฒันธรรมชุมชนมีผลต่อการสร้างสรรคชุ์มชน 

ชุมชนตอ้งมีการสืบคน้และจดัเก็บความรู้ดา้น

วฒันธรรม  และให้คนในชุมชนเรียนรู้วฒันธรรมที�

ตนมี จะทาํให้คนรุ่นใหม่สามารถนาํความรู้นั�นไป

ต่อยอดสร้างสรรคไ์ด ้ (พชัโรดม) 

 

- ปัจจุบนั การเดินทางของผูค้นและการส่งต่อขอ้มูล

ข่าวสารเกิดขึ�นตลอดเวลา  คนในชุมชนจาํเป็นตอ้งรู้

วฒันธรรมทั�งของตนเอง และวฒันธรรมของผูอื้�น 

เพื�อทาํความเขา้ใจและปฏิบติัต่อผูค้นต่างวฒันธรรม

อยา่งถูกตอ้ง หรือสรรคส์ร้างสิ�งใหม่ที�ไม่ขดัต่อ

วฒันธรรมของผูอื้�น  

 

      รวมอยูใ่นขอ้ 3.2 การสืบทอดวฒันธรรม 
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องค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค์ 

ผลการวจิัยเอกสาร  ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี�ยวชาญ ผลการสนทนากลุ่ม  องค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค์ในประเทศไทย  

 - การเรียนรู้วฒันธรรม สามารถเรียนรู้จากบรรพบุรุษ 

ครอบครัว ผูใ้หญ่ในชุมชน   เรียนรู้จาก

สถาบนัการศึกษาทั�งในและนอกชุมชน ตลอดจน

หน่วยงาน และองคก์รต่างๆ ที�ร่วมกนัส่งเสริมการ

จดักิจกรรมดา้นวฒันธรรม 

- การเรียนรู้วฒันธรรม เป็นจุดเริ�มของการสืบสาน

วฒันธรรม โดยเรียนรู้จากภูมิปัญญา จากวิถีชุมชน 

แลว้ประพฤติ ปฏิบติั เขา้ร่วม และถ่ายทอดจากรุ่นสู่

รุ่น จึงกลายเป็นวฒันธรรมของชุมชน   

 

3.4)  พื�นที�วฒันธรรม หมายถึง ชุมชนมี

สภาพแวดลอ้มที�ส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมทางวฒันธรรม มีสถานที�และ

บรรยากาศที�ช่วยให้เกิดแรงบนัดาล

ใจหรือความสร้างสรรค ์ มีกิจกรรมที�

คนที�มีความคิดสร้างสรรค ์เช่น 

ศิลปิน ปราชญช์าวบา้น ไดม้าพบปะ

แลกเปลี�ยนกนั และชาวบา้นไดเ้ขา้

ไปสมัผสัพื�นที�เหล่านี�  

- ชุมชนมีวดั โรงเรียน พิพิธภณัฑ ์และสถานที�อื�นๆ  

เช่น ศูนยเ์รียนรู้ ศาลาประชาคม  เป็นแหล่งเรียนรู้

วฒันธรรมให้ คนในชุมชนเรียนรู้วฒันธรรม และ

เกิดความภาคภูมิใจในวฒันธรรมของตน 

- สิ�งที�ดึงดูดใจนกัท่องเที�ยวให้เขา้มาในชุมชน คือ 

อาหารอร่อย ของถูก ธรรมชาติอบอุ่น สวยงาม 

สะอาด บรรยากาศดี เช่น การล่องเรือชมวิถีชีวิต

ชาวบา้นริมคลอง เหล่านี� ถือเป็นพื�นที�วฒันธรรม

ทั�งสิ�น (พชัโรดม) 

- ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ทั�งในและนอกชุมชน  

เปิดพื�นที�เพื�อให้คนที�มีความสร้างสรรคไ์ดแ้สดง

ฝีมือ  และเป็นการกระตุน้ใหเ้กิดความคิดสร้างสรรค์

ต่อไปอีก เช่น  ห้องเรียนศิลปะของเด็กในชุมชน    

การแสดงทางศิลปะ วฒันธรรม ดนตรี  การประกวด  

การจดันิทรรศการ และการเผยแพร่ผลงานให้เกิด

ความภาคภูมิใจ       

- ในชุมชนมีพื�นที�สาํหรับคนในชุมชนไดร่้วมกนั

พดูคุย แลกเปลี�ยน หรือช่วยกนัคิดอะไรใหม่ๆ เช่น 

สภากาแฟ สมาคม ชมรม หรือสถานที�ที�มีบรรยากาศ

น่ารื�นรมย ์เช่น สวนสาธารณะ หรือแมแ้ต่การนั�งคุย

กนัหนา้บา้น  

 3.3) พื�นที�วฒันธรรม  หมายถึง สถานที�หรือ

สภาพแวดลอ้มในชุมชนที�ส่งเสริมให้เกิดการ

สืบทอดมรดกทางวฒันธรรมของชุมชน  เกิด

การแลกเปลี�ยน เรียนรู้ ผลิตซํ�า ปรับปรน หรือ

สร้างวฒันธรรมใหม่ๆ ของชุมชน เป็น

บรรยากาศที�ช่วยให้เกิดแรงบนัดาลใจต่อการ

สร้างสรรคว์ฒันธรรม เช่น พื�นที�

ศิลปะการแสดงและงานประเพณี ศาสนาและ

พิธีกรรม วิถีชีวิต ตลอดจนกิจกรรมทางสงัคม 

3.5) การสร้างคุณค่าของวฒันธรรม 

หมายถึง การนาํวฒันธรรมมาสร้าง

คุณค่าทางสังคมและเพิ�มมูลค่าทาง

เศรษฐกิจ  เช่น การพฒันาสินคา้และ 

- ทุกทอ้งถิ�นมีสินคา้เชิงวฒันธรรมของตนเอง มีคนที�

มีภูมิปัญญาอยูม่ากมายหลากหลาย ที�มีฝีไมล้ายมือ

และลกัษณะเฉพาะตวัที�แตกต่างกนั  

 

- ชุมชนใช้สิ�งที�มีในชุมชนหรือวตัถุดิบในทอ้งถิ�น  

บวกกบัความคิดสร้างสรรคเ์พื�อผลิตสินคา้หรือ

บริการที�มีความทนัสมยัแต่มีรากฐานทางวฒันธรรม

ของชุมชนฝังอยู ่โดยเนน้จุดเด่นของตนเองที�

แตกต่างจากที�อื�น   

3.4) การสร้างคุณค่าและมูลค่าทางวฒันธรรม  

หมายถึง การนาํวฒันธรรมมาสร้างคุณค่าทาง

สงัคมและเพิ�มมูลค่าทางเศรษฐกิจ  โดยดึง

จุดเด่นหรือภูมิปัญญาในชุมชนมาใชป้ระโยชน์  
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องค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค์ 

ผลการวจิัยเอกสาร  ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี�ยวชาญ ผลการสนทนากลุ่ม  องค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค์ในประเทศไทย  

        บริการดา้นวฒันธรรม  การท่องเที�ยว 

        เชิงวฒันธรรมของชุมชน 

- สิ�งที�สาํคญัที�สุดคือชุมชนตอ้งมีการผลิตสินคา้ที�ต่อ

ยอดจากภูมิปัญญาเดิม ซึ� งอาจตอ้งอาศยัความรู้จาก

การวิจยัและพฒันา  เพื�อแกข้อ้จาํกดับางประการ

ของผลิตภณัฑแ์บบเดิม คนไทยเก่งเรื�องงานฝีมือที�

ละเอียด ประณีต แต่ไปไม่ถึงการต่อยอด หรือต่อ

ยอดไม่สอดคลอ้งกบันิสยัรักอิสระ (สุรจิต) 

- นาํภูมิปัญญาทอ้งถิ�นและความหลากหลายทาง

ชีวภาพ  มาใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑที์�มี

วฒันธรรมของชุมชนฝังอยู ่ใส่ความคิดสร้างสรรค์

ในวตัถุดิบของทอ้งถิ�น เช่นผลิตภณัฑน์ํ�าดอกไม้

ประจาํทอ้งถิ�น     

- สร้างสินคา้และบริการใหม่ๆ  เช่น  ไอศกรีมมะม่วง

ราดนํ�าปลาหวาน ไอศกรีมฝรั�งโรยผงบ๊วย  หรือจดั

เส้นทางท่องเที�ยวทางเรือรวมบริการนวดผอ่นคลาย

ในเรือ  

- วฒันธรรมอาหารของแต่ละทอ้งถิ�น การท่องเที�ยว 

และการบริการ เป็นเสน่ห์ของชาวไทยที�ควรส่งเสริม

ให้เกิดคุณค่า เช่น สมุทรสงคราม มีอาหารทะเล  มี

เกลือสาํหรับแปรรูปอาหาร  มีสวนผกั ผลไม ้พร้อม

สาํหรับการส่งเสริมวฒันธรรมอาหาร 

- การต่อยอดการผลิตสินคา้ โดยใชก้ารเล่าเรื�องราว

ของกระบวนการผลิตอนัประณีตของชาวบา้น เป็น

การเพิ�มคุณค่าของสินคา้ที�เชื�อมโยงอยูก่บัวิถีชีวิต 

- การสร้างจุดสนใจให้ชุมชน ตวัอยา่งเช่น การลุกขึ�น

วาดภาพบนฝาผนงับา้นทุกหลงัในหมู่บา้น โดยมี

เรื�องราวของชุมชนถ่ายทอดอยูใ่นภาพเหล่านั�นทาํให้

นกัเดินทางสนใจ  แวะจอดรถถ่ายรูป ส่งผลให้

ชาวบา้นขายผลผลิตทางการเกษตรได ้  

        ทั�งในเชิงสงัคมและเศรษฐกิจ โดยผนวก 

       ความคิดสร้างสรรคเ์ขา้กบัสิ�งที�มี ให้สอดคลอ้ง 

        กบัลกัษณะของชุมชนและตอบรับความ 

        ตอ้งการภายนอก  เพื�อสร้างนวตักรรม หรือเป็น 

        การพฒันาต่อยอดจากของเดิม  

4) ทุนทรัพยากร 

4.1) ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน  หมายถึง 

ธรรมชาติที�มีในชุมชน เช่น ทุ่งนา ป่า

เขา แม่นํ�า และความหลากหลายของพืช 

และสตัว ์เป็นตน้ ซึ� งเป็นปัจจยัรองรับ

การผลิตที�แตกต่างกนัไปในแต่ละ

ชุมชน 

- ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เช่น 

แม่นํ�า ภูเขา ป่าไม ้และมีความหลากหลายทาง

ชีวภาพ  เช่น  พชืพรรณ และสัตวป่์า มีผลิตผลทาง

การเกษตรที�มีคุณภาพดีแตกต่างจากชุมชนอื�น 

 

- ทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่วนหนึ�งของสิ�งแวดลอ้ม 

ซึ� งเป็นสิ�งที�มีอยูใ่นชุมชนมาแต่เดิม ไม่ตอ้งซื�อหา 

และสามารถเอื�อประโยชนใ์ห้แก่คนในชุมชนได้

อยา่งมากมายไม่รู้จกัหมดสิ�น หากมีการดูแลรักษา 

และการจดัการที�ถูกตอ้ง  

 

4.1) ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ�งต่างๆที�

เกิดขึ�นตามธรรมชาติในชุมชน  เช่น ดิน นํ�า ป่า

ไม ้ภูเขา อากาศ ซึ� งเอื�อประโยชน์แก่คนใน

ชุมชนในการดาํเนินชีวิต และประกอบอาชีพ 

และเป็นส่วนสาํคญัที�จะนาํมาต่อยอดเพื�อเพิ�ม

มูลค่าทางเศรษฐกิจ 
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องค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค์ 

ผลการวจิัยเอกสาร  ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี�ยวชาญ ผลการสนทนากลุ่ม  องค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค์ในประเทศไทย  

 -   สภาพภูมิศาสตร์ของชุมชน เช่น แมน่ํ�า ลาํคลอง   

    สวนผลไม ้ฯลฯ   มีส่วนสาํคญัในการสร้างสรรค ์

    ชุมชน เพราะเป็นฐานรากที�จะนาํมาต่อยอดเพื�อเพิ�ม 

    มูลค่า  ตวัอยา่งเช่น อมัพวา มีตลาดนํ�าเป็นจุดขาย  

    เนื�องจากเคยเป็นศูนยก์ลางการคมนาคมทางนํ�า มี 

    ตลาดนํ�ายามเยน็ ซึ� งแตกต่างจากตลาดนํ�าดาํเนิน 

   สะดวกในพื�นที�ใกลก้นัที�เป็นตลาดนํ�ายามเชา้      

   (พชัโรดม) 

 

-  

  

4.1) ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ�งต่างๆที�

เกิดขึ�นตามธรรมชาติในชุมชน  เช่น ดิน นํ�า ป่า

ไม ้ภูเขา อากาศ ซึ� งเอื�อประโยชน์แก่คนใน

ชุมชนในการดาํเนินชีวิต และประกอบอาชีพ 

และเป็นส่วนสาํคญัที�จะนาํมาต่อยอดเพื�อเพิ�ม

มูลค่าทางเศรษฐกิจ 

4.2) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

หมายถึง การดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติให้ย ั�งยนื การรักษา

สิ�งแวดลอ้มของชุมชนให้น่าอยู ่ รวมถึง

การใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งคุม้ค่า 

-   ชุมชนตอ้งมีวิธีการในการใชป้ระโยชน์และ

บาํรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติที�เหมาะสมกบั

ตนเอง และสามารถปรับเปลี�ยนวิธีการไปตาม

สภาพแวดลอ้มที�ยอ่มตอ้งมีผลกระทบต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนอยูเ่สมอ 

-  การใชท้รัพยากรธรรมชาติควรใชอ้ยา่งประหยดั 

เท่าที�จาํเป็น ถา้ทรัพยากรธรรมชาติเสียหายตอ้ง

ฟื� นฟ ู เช่น ปลูกป่าในป่าเสื�อมโทรม บาํบดันํ�า

เสียก่อนปล่อยลงในแม่นํ�าลาํคลอง   

- สมาชิกในชุมชนตอ้งมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์

จดัการดูแล และฟื� นฟทูรัพยากรและสิ�งแวดลอ้มของ

ชุมชน โดยช่วยกนัดูแลรักษาให้มีสภาพคงเดิมไม่ให้

เสื�อมโทรม   

- ชุมชนตอ้งสร้างความตระหนกัให้สมาชิกในชุมชน

เห็นความสาํคญัของทรัพยากรธรรมชาติ ดว้ยการ

รณรงคใ์ห้ร่วมกนัดูแลรักษา 

4.2)  การอนุรักษ์ทรัพยากร หมายถึง การดูแล

รักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ย ั�งยืน  และการ

ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า รวมถึง การดูแล

สถานที�สาํคญัต่าง ๆ เช่น โบราณสถาน และ

การรักษาสิ�งแวดลอ้มของชุมชนให้น่าอยู ่ 

4.3) เทคโนโลย ี หมายถึง   เทคโนโลยทีี�

ชาวบา้นนาํมาใชใ้นการสร้างนวตักรรม

ของชุมชน ทั�งที�เป็นเทคโนโลยี

สมยัใหม่และภูมิปัญญาดั�งเดิม เช่น 

- ชุมชนตอ้งอาศยัเทคโนโลยีเพื�อให้มีโครงสร้าง

พื�นฐานดา้นการสื�อสาร และการคมนาคมที�สะดวก 

และเป็นประโยชนใ์นการผสมผสานและ

ประยกุตใ์ชก้บัทรัพยากรในการผลิต 

 

- เทคโนโลยเีป็นตวัส่งเสริมให้เกิดนวตักรรม และ

สิ�งประดิษฐ์ เกิดเป็นทุนทางวฒันธรรม   

- ใชเ้ทคโนโลยช่ีวยในการพฒันา เช่น ในการ

ประชาสมัพนัธ์ ที�เนน้จุดเด่นและเอกลกัษณ์ของ

ชุมชน สร้างแบรนด ์ โดยหาเอกลกัษณ์หรือตวัตน 

4.3)  เทคโนโลย ีหมายถึง เทคโนโลยทีี�ชาวบา้น

นาํมาใชส้ร้างนวตักรรม ทั�งที�เป็นสิ�งประดิษฐ์

และวิธีการแกปั้ญหาต่าง ๆ  ซึ� งอาจไม่ใช่

เทคโนโลยีที�ซบัซ้อน หรือมาจากภูมิปัญญา

ทอ้งถิ�น แต่เหมาะสมกบัทรัพยากรของชุมชน 
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องค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค์ 

ผลการวจิัยเอกสาร  ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี�ยวชาญ ผลการสนทนากลุ่ม  องค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค์ในประเทศไทย  

       เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร      

       เทคโนโลยชีาวบา้น เป็นตน้ 

 

- การใชเ้ทคโนโลยมีีประโยชน์ในการสร้างสรรคแ์ละ

พฒันาสินคา้  และเป็นการส่งเสริมบรรยากาศแห่ง

ความสร้างสรรค ์

-  ชุมชนมีการใชเ้ทคโนโลยกีารสื�อสาร ในการ

ประชาสมัพนัธ์ below the line ผา่น Social Network 

และ Social Media 

- ของชุมชน เป็นขอ้มูล คาํอธิบายเกี�ยวกบัวิถีชีวิต เล่า

ผา่น สินคา้ สร้างเรื�องราวและให้ชาวชุมชนรู้เรื�อง

ของตนเอง เล่าเรื�องของตนเองได ้

 

4.4) แหล่งเรียนรู้ในชุมชน  หมายถึง สถานที�

และสิ�งอาํนวยความสะดวกในชุมชนที�

เอื�อให้เกิดการเรียนรู้และกระบวนการ

คิดสร้างสรรค ์เช่น ศูนยชุ์มชน 

พิพิธภณัฑ ์โรงละคร เวทีกลางแจง้ 

ห้องสมุด สวนสาธารณะ เป็นตน้ 

 

- การจดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศที�สร้างสรรค ์

เช่น ทางเดิน  ศาลา  ศูนยเ์รียนรู้ ห้องสมุด  

สถาปัตยกรรมของอาคารบา้นเรือน หรือสิ�งประดบั

ที�สวยงาม และมีเสน่ห์ดึงดูดใจ  

-  มีแหล่งเรียนรู้ดา้นต่างๆ ในชุมชน เช่น แหล่งเรียนรู้

ที�มีความสาํคญัทางประวติัศาสตร์หรือบุคคลสาํคญั 

สาํหรับนกัท่องเที�ยวที�ตอ้งการเรียนรู้ประวติัศาสตร์

ของชุมชน  แหล่งเรียนรู้อาชีพในชุมชน แหล่ง

ท่องเที�ยวเชิงธรรมชาติ และแหล่งท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรม เป็นตน้ ที�มีกิจกรรมเชิงสร้างสรรค ์ มี

ชีวิตชีวา อยูเ่สมอ 

- แหล่งเรียนรู้ในชุมชน มีความหมายทาํนองเดียวกบั 

พื�นที�สาธารณะ  หรือพื�นที�วฒันธรรม ซึ� งเป็น

สถานที�ในชุมชนที�ไดเ้รียนรู้เรื�องราวของชุมชน อีก

ทั�งมีบรรยากาศที�สร้างแรงบนัดาลใจให้เกิดความคิด

สร้างสรรค ์และเป็นการปลูกฝังเยาวชน ทั�งดา้น

ศิลปะ วฒันธรรม ประเพณี ซึ� งมีผลต่อการเป็น

ชุมชนสร้างสรรค ์

 

รวมอยูใ่น 3.3 พื�นที�ทางวฒันธรรม 

4.5) สถาบันการเงนิ การมีสถาบนัการเงิน

ของชุมชนที�บริหารจดัการโดยชุมชน 

และวิธีการ กระบวนการในการเขา้ถึง

เงินทุนที�สะดวกและเป็นธรรม 

- มีกลไกการระดมเงินทุนของชุมชนเอง เพื�อให้

ชุมชนรู้จกัการออม รู้จกัการบริหารจดัการ  ไม่เป็น

หนี�นอกชุมชน อีกทั�งสะดวกต่อการเขา้ถึงเงินทุน 

เป็นการพึ�งพาตนเองได ้เมื�อการสนบัสนุนต่างๆ 

จากภายนอกหมดไป 

- ทุน ไม่ไดเ้ป็นประเด็นใหญ่ของชาวบา้น สิ�งสาํคญั

อนัดบัแรกของชาวบา้นคือ ชุมชนตอ้งมีการเรียนรู้   

เพื�อเน้นการผลิต การจดัการให้พึ�งพาตนเองได ้

สถาบนัการเงินและการเขา้สู่แหล่งเงินทุน จึงเป็น

เรื�องของการบริหารจดัการของชุมชน 

รวมอยูใ่นเรื�อง การบริหารจดัการทรัพยากร 
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องค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค์ 

ผลการวจิัยเอกสาร  ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี�ยวชาญ ผลการสนทนากลุ่ม  องค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค์ในประเทศไทย  

 - สถาบนัการเงินในชุมชน อาจหมายถึง กองทุนใน

ชุมชนที�ชาวบา้นเป็นเจา้ของร่วมกนัในรูปสมาชิก 

หรือการรวมกลุ่มเพื�อการดาํเนินกิจการร่วมกนั  เช่น 

กิจกรรมการผลิต การบริโภค การซื�อ การขาย หรือ

การออม โดยสมาชิกเป็นเจา้ของกิจการ จดัสรร

ผลประโยชน์จากกาํไรเพื�อเป็นสวสัดิการแก่สมาชิก 

เช่น กลุ่มอาชีพ สหกรณ์การเกษตร เป็นตน้     

-   

 

4.6) การบริหารจัดการทรัพยากร หมายถึง 

ชุมชนมีการบริหารจดัการทรัพยากร

ของชุมชน ทั�งทรัพยากรธรรมชาติและ

ทรัพยากรจากฝีมือมนุษย ์รวมถึงระบบ

ต่างๆ ที�ชุมชนสร้างขึ�น  เช่น ระบบ

สวสัดิการ กฎ ระเบียบ และมาตรการ

ต่างๆ เป็นตน้ 

- มีการจดัการชุมชนที�ดี คือ สมาชิกของชุมชน

สามารถวางแผน จดักระบวนการดาํเนินงานและ

ประเมินผลการพฒันาชุมชนของตนเองได ้ 

- ชุมชนตอ้งมีระบบบริหารจดัการที�มีประสิทธิภาพ มี

การกาํหนดทิศทางในการพฒันาชุมชนให้ชดัเจน  

และให้สอดคลอ้งกบัภูมินิเวศและภูมิวฒันธรรมของ

ทอ้งถิ�น เช่น มีเป้าหมายการพฒันาควบคู่กบัการ

อนุรักษ ์ มียทุธศาสตร์ในการใชท้รัพยากรทอ้งถิ�น

อยา่งคุม้ค่า การป้องกนันกัลงทุนนอกทอ้งถิ�น  การ

ให้ความสาํคญักบัอาชีพดั�งเดิม การมุ่งเน้นเศรษฐกิจ

แบบพึ�งตนเอง เป็นตน้ เพื�อเป็นการสร้างภูมิคุม้กนั 

และความย ั�งยนื 

- วิธีการบริหารจดัการทรัพยากรที�จะทาํให้เกิดการ

พฒันา ไดแ้ก่ การสาํรวจทุนชุมชน นาํมาพฒันา  

และแพร่ขยายไป  

- ชุมชนมีการจดัระบบดูแลและแบ่งสรรการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แหล่งนํ�า ป่าไม ้ให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรมต่อสมาชิกทุกคน 

- เป้าหมายสาํคญัในการพฒันาชุมชนคือการพฒันา

คุณภาพชีวิตของประชาชน  การจดัการท่องเที�ยว 

หรือการแกปั้ญหาเศรษฐกิจระดบัชุมชนอื�นๆ เป็น

เพียงเครื�องมือในการพฒันา  ความตอ้งการสูงสุดคือ

ให้สมาชิกในชุมชนไดอ้าศยัอยูใ่นสังคมที�สงบสุข 

และย ั�งยนื  

4.4)  การบริหารจัดการทรัพยากร หมายถึง การที�

ชุมชนสามารถบริหารจดัการชุมชนของ

ตนเอง สามารถกาํหนดทิศทางและเป้าหมาย 

ตลอดจนยทุธศาสตร์ในการพฒันาชุมชนของ

ตนเอง อยา่งสอดคลอ้งลงตวักบัภูมิประเทศ

และภูมิสงัคม อีกทั�งมีการจดัระบบต่าง ๆ ใน

ชุมชนอยา่งมีประสิทธิภาพ เช่น ระบบกองทุน 

ระบบสวสัดิการ ระบบดูแลและแบ่งสรรการ

ใชท้รัพยากรธรรมชาติ เป็นตน้ 
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 จากตารางที� 4 จะเห็นไดว้่ากลุ่มผูท้รงคุณวุฒิไดส้รุปองค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค์ใน

ประเทศไทย แตกต่างจากผลการวจิยัเอกสาร รายละเอียดดงัตารางที� 5 

 

ตารางที� 5  การวเิคราะห์องคป์ระกอบชุมชนสร้างสรรคจ์ากการวจิยัเอกสารและองคป์ระกอบชุมชน 

                 สร้างสรรคใ์นประเทศไทย 
 

องค์ประกอบชุมชน
สร้างสรรค์ 

ผลการวจิยัเอกสารและ
สัมภาษณ์ผู้เชี�ยวชาญ 

องค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค์
ในประเทศไทย 

จากผลการสนทนากลุ่ม 

ข้อเสนอแนะและ 
การปรับปรุงจากการ

สนทนากลุ่ม 

1. ดา้นทุนมนุษย ์ 1.1  ความชาญฉลาดและภูมิ

ปัญญาในชุมชน 

1.2  ความคิดสร้างสรรคข์อง

คนในชุมชน 

1.3 การสร้างนวตักรรมและ

การตดัสินใจอยา่งอิสระ 

1.4 ผูน้าํชุมชน 

1.5 การเรียนรู้ของคนใน

ชุมชน 

1.1 ภูมิปัญญา  

1.2 ความสร้างสรรค ์ 

1.3 นวตักรรม  

1.4 ผูน้าํชุมชน 

1.5 การเรียนรู้ 

- ใชชื้�อที�กระชบัขึ�นโดย

อธิบายเพิ�มเติมใน

รายละเอียด 

2. ดา้นทุนสงัคม 2.1  การอดทนต่อความคิด

และวฒันธรรมที�แตกตา่ง 

2.2  จิตสาํนึกชุมชน 

2.3  ความไวว้างใจและการ

เอื�อประโยชน ์

2.4  การมีส่วนร่วมของคน

ในชุมชน 

2.5  เครือข่ายของชุมชน 

2.6  กลุ่ม/องคก์ร ต่างๆ ใน

ชุมชน 

2.1 การอดทนต่อความคิดและ

วฒันธรรมที�แตกต่าง 

2.2 จิตสาํนึกชุมชน 

2.3 ความไวว้างใจ  

2.4 การมีส่วนร่วม  

2.5 เครือข่ายของชุมชน 

-  ใชชื้�อที�กระชบัขึ�นโดย

อธิบายเพิ�มเติมใน

รายละเอียด 

-  ขอ้ 2.6 มีความเห็นวา่

กลุ่มหรือองคก์รใน

ชุมชน เป็นผลจากการ

มีส่วนร่วมของคนใน

ชุมชน จึงรวมไวใ้น

ขอ้เดียวกนั 

3. ดา้นทุน

วฒันธรรม 

3.1  มรดกทางวฒันธรรม 

3.2  การสืบทอดวฒันธรรม 

3.3  การเรียนรู้วฒันธรรม 

3.4  พื�นที�วฒันธรรม 

3.5  การสร้างคุณค่าของ

วฒันธรรม 

1.1 มรดกทางวฒันธรรม  

1.2 การสืบทอดวฒันธรรม 

1.3 พื�นที�วฒันธรรม 

1.4 การสร้างคุณค่าและมูลค่า

ทางวฒันธรรม 

ที�ประชุมมีความเห็นวา่การ

เรียนรู้วฒันธรรมเป็น

ขั�นตอนแรกของการสืบ

ทอดวฒันธรรม จึงรวมไว้

ดว้ยกนัในขอ้ 3.2 เรื�อง การ

สืบทอดวฒันธรรม 
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ตารางที� 5  การวเิคราะห์องคป์ระกอบชุมชนสร้างสรรคจ์ากการวจิยัเอกสารและองคป์ระกอบชุมชน 

                 สร้างสรรคใ์นประเทศไทย (ต่อ) 
 

องค์ประกอบชุมชน

สร้างสรรค์ 

ผลการวจิยัเอกสารและ

สัมภาษณ์ผู้เชี�ยวชาญ 

องค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค์

ในประเทศไทย 

จากผลการสนทนากลุ่ม 

ข้อเสนอแนะและ 

การปรับปรุงจากการ

สนทนากลุ่ม 

4. ดา้นทุน

ทรัพยากร 

4.1  ทรัพยากรธรรมชาติใน

ชุมชน 

4.2  การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ 

4.3  เทคโนโลย ี

4.4  แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 

4.5  สถาบนัการเงิน 

4.6 การบริหารจดัการ

ทรัพยากร 

4.1 ทรัพยากรธรรมชาติ 

4.2 การอนุรักษท์รัพยากร 

4.3 เทคโนโลย ี

4.4 การบริหารจดัการ

ทรัพยากร 

ที�ประชุมมีความเห็นวา่

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

และพื�นที�ทางวฒันธรรม

มีบทบาทใกลเ้คียงกนั จึง

นาํไปรวมกนัในขอ้ 3.3 

เรื�องพื�นที�ทางวฒันธรรม 

ส่วนสถาบนัการเงิน ถือ

เป็นเรื�องของการบริหาร

จดัการในชุมชน จึงรวม

ไวใ้นขอ้ 4.4 การบริหาร

จดัการทรัพยากร 
 

 องค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค์ในประเทศไทย   

 องคป์ระกอบชุมชนสร้างสรรคใ์นประเทศไทย  จากการสนทนากลุ่ม ไดข้อ้สรุปวา่ 

 1. องค์ประกอบด้านทุนมนุษย์ (Human Capital) ประกอบดว้ย ภูมิปัญญา ความ

สร้างสรรค ์ นวตักรรม  ผูน้าํชุมชน  และการเรียนรู้ มีรายละเอียดดงันี�  

  1.1  ภูมิปัญญา  ไดแ้ก่ การที�คนในชุมชนที�มีความเชี�ยวชาญและรู้แจง้ในดา้นต่างๆ ที�

เกี�ยวขอ้งกบัวิถีชีวิต การทาํมาหากิน ตลอดจนจารีต ประเพณี  เช่น ภูมิปัญญาดา้นการเกษตร ภูมิปัญญา

ดา้นหตัถกรรม ภูมิปัญญา ดา้นศิลปะการแสดง เป็นตน้ 

  1.2 ความสร้างสรรค์  ไดแ้ก่ การที�ปราชญ์ชาวบา้น ผูท้รงภูมิปัญญา หรือคนในชุมชน   

รู้จกัใช้แนวคิดใหม่ๆ เพื�อนํามาพฒันาภูมิปัญญาของตน ทาํให้เกิดสิ� งใหม่ หรือวิธีการใหม่ๆ ที�เป็น

ประโยชน์ต่อชุมชน 

  1.3  นวัตกรรม  ไดแ้ก่ การที�ปราชญ์ชาวบา้น ผูท้รงภูมิปัญญา หรือสมาชิกในชุมชน 

รู้จกัใช้และกลา้ที�จะใช้ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นมาเป็นฐาน  ผสมผสานกบัภูมิปัญญาสากลหรือภูมิปัญญาจาก

ทอ้งถิ�นอื�น เพื�อสร้างสรรคสิ์�งใหม่ หรือปรับเปลี�ยนของเดิมดว้ยวธีิการใหม่ๆ    

  1.4 ผู้นําชุมชน ไดแ้ก่ การที�ผูน้าํที�มีวิสัยทศัน์ เขา้ใจหลกัการและกระบวนการทาํให้

ชุมชนสร้างสรรค์ มีความคิดริเริ�ม รู้จกัหาวิธีการใหม่ๆ ในการทาํงาน  สามารถแปลงแนวคิดออกมาเป็น
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ยทุธศาสตร์การพฒันา และประสานแนวคิดต่างๆ ของสมาชิก นาํไปสู่การปฏิบติัได ้  อีกทั�งเป็นผูที้�มีการ

เรียนรู้อยูเ่สมอ มีบารมี ประพฤติตนเป็นตวัอยา่งที�ดีแก่ผูอื้�น 

  15 การเรียนรู้ ไดแ้ก่ การที�คนในชุมชนมีใจเปิดรับ  ชอบเรียนรู้สิ�งใหม่ๆ และเรียนรู้

อย่างต่อเนื�อง ด้วยวิธีการต่างๆ โดยเฉพาะกระบวนการเรียนรู้จากการร่วมกิจกรรมชุมชน ทาํให้คนใน

ชุมชนเกิดความตระหนกั หรือมีวธีิคิด วธีิปฏิบติัใหม่ๆ ในการดาํเนินชีวติ หรือการแกไ้ขปัญหาของชุมชน 

 2. องค์ประกอบด้านทุนสังคม (Social Capital)  ประกอบดว้ย การอดทนต่อความคิด

และวฒันธรรมที�แตกต่าง จิตสํานึกชุมชน ความไวว้างใจ การมีส่วนร่วม และเครือข่ายของชุมชน มี

รายละเอียดดงันี�  

  2.1 การอดทนต่อความคิดและวัฒนธรรมที�แตกต่าง ไดแ้ก่ การที�คนในชุมชนมีความ

อดทนรับและอยู่ร่วมกับผูที้�มีความชอบ ความคิด การแสดงตวัตน หรือวฒันธรรมที�แตกต่างไปจาก

ตนเอง ไม่กลัวการเปลี�ยนแปลง มองการเปลี�ยนแปลงเป็นเรื� องปกติ สามารถปรับตัวอยู่กับความ

เปลี�ยนแปลง และหาหนทางร่วมกบัคนที�แตกต่างไปจากตนในการดาํเนินชีวิตอยูใ่นสังคมเดียวกนัอยา่ง

สงบสุข 

  2.2 จิตสํานึกชุมชน ไดแ้ก่ การที�คนในชุมชนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วน

ตน  มีความรัก หวงแหน และภาคภูมิใจในชุมชน  มีความเสียสละ รับรู้หน้าที�และความรับผิดชอบต่อ

สังคม  ก่อให้เกิดกิจกรรมที�เป็นประโยชน์ต่อชุมชน เช่น การรณรงค์และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

เป็นตน้ 

  2.3 ความไว้วางใจ ไดแ้ก่ การที�คนในชุมชนมีความไวเ้นื�อเชื�อใจซึ� งกนัและกนั ทาํให้

กลา้แสดงความคิดเห็น กลา้เสนอแนวคิดใหม่ๆ โดยไม่ตอ้งกลวัการสกดักั�น อีกทั�งความไวว้างใจในการ

ทาํงานของผูอื้�น ทาํใหค้นในชุมชนใหค้วามร่วมมืออยา่งเตม็ที�   

  2.4 การมีส่วนร่วม ไดแ้ก่ การที�คนในชุมชนเขา้มาร่วมในกิจกรรมของชุมชน โดยร่วม

คิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมทาํ ในการแกปั้ญหาชุมชน ทาํให้สมาชิกเกิดการเรียนรู้  และความเชื�อมั�นในการ

รวมตวักนั เกิดเป็นพลงัของกลุ่มต่างๆ และกลายเป็นพลงัของชุมชน     

  2.5 เครือข่ายของชุมชน ไดแ้ก่ การที�ชุมชนมีความสัมพนัธ์กบัเครือข่ายทั�งภายในและ

ภายนอก ตั�งแต่ระดบัหมู่บ้านจนถึงระดบัประเทศ ทั�งระดบับุคคล องค์กร และหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน โดยการทาํงานร่วมกนัในลกัษณะหุ้นส่วนการพฒันา เพื�อการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ และเพิ�มพลงั

ชุมชน 

 3. องค์ประกอบด้านทุนวัฒนธรรม (Cultural Capital) ประกอบด้วย มรดกทาง

วฒันธรรม การสืบทอดวฒันธรรม พื�นที�วฒันธรรม และการสร้างคุณค่าและมูลค่าทางวฒันธรรม มี

รายละเอียดดงันี�  
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  3.1 มรดกทางวัฒนธรรม ได้แก่ คุณค่า ค่านิยมของสังคม ที�แสดงออกทางจารีต

ประเพณี รวมถึงวถีิชุมชนที�มีรากฐานมาจากความรู้ และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ที�ทาํให้ชุมชนมีอตัลกัษณ์ของ

ตนเองที�แตกต่างจากชุมชนอื�น 

  3.2 การสืบทอดวัฒนธรรม ไดแ้ก่ การอนุรักษ์และสืบสานวฒันธรรม  เริ�มจากการรู้

วฒันธรรม  การเรียนรู้วฒันธรรม  การเขา้ร่วมกิจกรรมทางวฒันธรรม เช่น การชมการแสดง  การเป็น

สมาชิกชมรม การฝึกทกัษะด้านวฒันธรรม  และการมีส่วนร่วมในการดาํเนินกิจกรรมทางวฒันธรรม  

เป็นตน้ 

  3.3 พื�นที�วัฒนธรรม ไดแ้ก่ สถานที�หรือสภาพแวดลอ้มในชุมชนที�ส่งเสริมให้เกิดการ

สืบทอดมรดกทางวฒันธรรมของชุมชน เกิดการแลกเปลี�ยน เรียนรู้ ผลิตซํ� า ปรับปรน หรือสร้าง

วฒันธรรมใหม่ๆ ของชุมชน เป็นบรรยากาศที�ช่วยให้เกิดแรงบนัดาลใจต่อการสร้างสรรคว์ฒันธรรม เช่น 

พื�นที�ศิลปะการแสดงและงานประเพณี ศาสนาและพิธีกรรม วถีิชีวติ ตลอดจนกิจกรรมทางสังคม 

  3.4 การสร้างคุณค่าและมูลค่าทางวัฒนธรรม ไดแ้ก่ การนาํวฒันธรรมมาสร้างคุณค่า

ทางสังคมและเพิ�มมูลค่าทางเศรษฐกิจ  โดยดึงจุดเด่นหรือภูมิปัญญาในชุมชนมาใช้ประโยชน์ ทั�งในเชิง

สังคมและเศรษฐกิจ โดยผนวกความคิดสร้างสรรคเ์ขา้กบัสิ�งที�มี ให้สอดคลอ้งกบัลกัษณะของชุมชนและ

ตอบรับความตอ้งการภายนอก  เพื�อสร้างนวตักรรม หรือเป็นการพฒันาต่อยอดจากของเดิม  

 4. องค์ประกอบด้านทุนทรัพยากร (Resources Capital) ประกอบดว้ย ทรัพยากรธรรมชาติ 

การอนุรักษท์รัพยากร เทคโนโลย ีและการบริหารจดัการทรัพยากร มีรายละเอียดดงันี�  

  4.1 ทรัพยากรธรรมชาติ ไดแ้ก่ สิ�งต่างๆที�เกิดขึ�นตามธรรมชาติในชุมชน เช่น ดิน นํ� า 

ป่าไม ้ภูเขา อากาศ ซึ� งเอื�อประโยชน์แก่คนในชุมชนในการดาํเนินชีวิต และประกอบอาชีพ และเป็นส่วน

สาํคญัที�จะนาํมาต่อยอดเพื�อเพิ�มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

  4.2 การอนุรักษ์ทรัพยากร ไดแ้ก่ การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ย ั�งยืน  และ

การใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่า รวมถึง การดูแลสถานที�สําคญัต่าง ๆ เช่น โบราณสถาน และการรักษา

สิ�งแวดลอ้มของชุมชนใหน่้าอยู ่  

  4.3 เทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยีที�ชาวบ้านนํามาใช้สร้างนวตักรรม ทั� งที� เป็น

สิ� งประดิษฐ์และวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ซึ� งอาจไม่ใช่เทคโนโลยีที�ซับซ้อน หรือมาจากภูมิปัญญา

ทอ้งถิ�น แต่เหมาะสมกบัทรัพยากรของชุมชน 

  4.4 การบริหารจัดการทรัพยากร ได้แก่ การที�ชุมชนสามารถบริหารจดัการชุมชน

ของตนเอง สามารถกาํหนดทิศทางและเป้าหมาย ตลอดจนยุทธศาสตร์ในการพฒันาชุมชนของตนอยา่ง

สอดคลอ้งลงตวักบัภูมิประเทศและภูมิสังคม อีกทั�งมีการจดัระบบต่าง ๆ ในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

เช่น ระบบกองทุน ระบบสวสัดิการ ระบบดูแลและแบ่งสรรการใชท้รัพยากรธรรมชาติ เป็นตน้ 



 
 

บทที� 5 

 

ผลการวิจัยภาคสนาม 

 

 ผลการวิจยัภาคสนาม เพื�อศึกษาองคป์ระกอบชุมชนสร้างสรรคข์องชุมชนตน้แบบและ

แนวทางการส่งเสริมชุมชนสร้างสรรคใ์นประเทศไทย ผูว้ิจยันาํเสนอเป็น 2 ตอน ดงันี�  

 ตอนที� 1 ผลการศึกษาชุมชนและองคป์ระกอบชุมชนสร้างสรรค ์จาํนวน 3 ชุมชน 

 ตอนที� 2 แนวทางการส่งเสริมชุมชนสร้างสรรคใ์นประเทศไทย 

 

ตอนที� 1 ผลการศึกษาชุมชนและองค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค์      

 ผูว้ิจยัศึกษาชุมชนจาํนวน 3 แห่ง ในภาคกลาง ภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ     

ที�มีความโดดเด่นของทุนชุมชนในดา้นต่างๆ แตกต่างกนั คือ 

 1. ชุมชนแพรกหนามแดง ตาํบลแพรกหนามแดง อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 

มีความโดดเด่นดา้นทุนสังคม ที�ใชใ้นการจดัการความขดัแยง้ของชุมชนโดยคนในชุมชนเอง 

 2. ชุมชนบา้นแม่กาํปอง หมู่ 3 ตาํบลห้วยแกว้ อาํเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ มีความ

โดดเด่นดา้นทุนทรัพยากรที�นาํใชป้ระโยชน์ในการพฒันาเป็นหมู่บา้นท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ ์

 3. ชุมชนบ้านภู หมู่ 1 และหมู่ 2 ตาํบลบา้นเป้า อาํเภอหนองสูง จงัหวดัมุกดาหาร           

มีความโดดเด่นดา้นทุนวฒันธรรมที�นาํใชป้ระโยชน์ในการพฒันาเป็นหมู่บา้นท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

 ผลการศึกษาชุมชน สรุปไดด้งันี�  
 

 1. แพรกหนามแดง ชุมชนที�จัดการวิกฤตความขัดแย้งอย่างรุนแรงได้ด้วยตนเอง 

  ตาํบลแพรกหนามแดง ตั�งอยูบ่ริเวณปากแม่นํ� าแม่กลอง เป็นที�รู้จกัในกรณีที�ชุมชน

สามารถจดัการแก้ปัญหาความขดัแยง้อย่างรุนแรง ที�เกิดจากการใช้ทรัพยากรนํ� าเพื�อการประกอบ

อาชีพของชาวบา้นสองกลุ่ม โดยชาวบา้นร่วมกนัหาทางออกดว้ยตนเอง ไดรั้บประโยชน์ร่วมกนั และ

เกิดนวตักรรมจากภูมิปัญญาทอ้งถิ�นคือประตูกั�นนํ� าในลาํคลอง เรียกว่าประตูหับเผย ซึ� งได้รับการ

ยอมรับมาตรฐานจากกรมชลประทาน และนาํไปใช้เป็นตน้แบบในการสร้างประตูกั�นนํ� าจืดและนํ� าเค็ม

ในพื�นที�  

  ผลการวิจยัภาคสนามในชุมชนแพรกหนามแดง  มีรายละเอียดดงัต่อไปนี� 
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  1.1 สภาพชุมชน  

   ที�ตั� งและอาณาเขต ตําบลแพรกหนามแดง ตั� งอยู่ในอําเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม ห่างจากอาํเภอเมืองสมุทรสงครามประมาณ 16 กิโลเมตร และห่างจากอาํเภออมัพวา

ประมาณ 26 กิโลเมตร มีเนื�อที�ทั�งหมด 22,641 ไร่ หรือ 36.23 ตารางกิโลเมตร (องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลแพรกหนามแดง, 2555: 5)  เป็นที�ราบลุ่มชายฝั�งทะเล มีแม่นํ�าลาํคลองกระจายทั�วพื�นที� เหมาะแก่

การทาํการเกษตรและเพาะเลี�ยงสัตวน์ํ�า   

   อาณาเขตของตาํบลแพรกหนามแดง ทิศเหนือติดกบัตาํบลวดัประดู่ และตาํบล

ปลายโพงพาง อาํเภออัมพวา ทิศใต้และทิศตะวนัออก ติดกับตาํบลยี�สาร อาํเภออมัพวา ส่วนทิศ

ตะวนัตกติดกบัตาํบลวนัดาว อาํเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี และตาํบลห้วยโรง อาํเภอเขายอ้ย จงัหวดั

เพชรบุรี  

   การปกครอง แพรกหนามแดง เป็นตาํบลไม่ใหญ่นกั มีประชากรจาํนวน  3,875 

คน (เดือนมีนาคม พ.ศ.2554)  แยกเป็นชาย 1,918 คน หญิง 1,957 คน มีบา้น 966 หลงั (องค์การ

บริหารส่วนตาํบลแพรกหนามแดง, 2555: 6) การปกครอง แบ่งเป็น 6 หมู่บา้น  คือ หมู่ที� 1 บา้นคลอง

ขุดเล็กหมู่ที� 2 บา้นสะพานหนั หมู่ที� 3 บา้นรั� ว หมู่ที� 4 บา้นแพรกหนามแดง หมู่ที� 5 บา้นคลองขุด

สมบูรณ์ และหมู่ที� 6 บา้นคลองผหีลอก 

   สภาพเศรษฐกิจ ประชาชนในตาํบลแพรกหนามแดงส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร   

ประกอบอาชีพแตกต่างกนัไปตามสภาพพื�นที� ส่วนที�เป็นพื�นที�นํ� าจืด ชาวบา้นจะทาํนา เลี� ยงปลาสลิด 

ปลูกมะพร้าวและปลูกผกั ส่วนที�เป็นพื�นที�นํ� าเค็มจะเลี� ยงกุง้ เลี� ยงปลาโดยอาศยันํ� าจากลาํคลอง

ธรรมชาติ โดยร้อยละ 30 ของประชากรทั�งหมด มีอาชีพเลี� ยงปลาสลิดนํ� าจืด ส่วนที�เหลือ 70 มีอาชีพ

เลี� ยงกุ้งแบบธรรมชาติที�เป็นกุ ้งนํ� าเค็ม ทาํนาข้าวแบบนาหว่านและทาํสวนมะพร้าวหรือสวนผกั        

ในจาํนวนใกลเ้คียงกนั รวมอาชีพอื�นๆ อีกเล็กน้อย เช่น เลี� ยงววั โรงงานอุตสาหกรรม และโรงแรม 

เป็นตน้  

   การคา้ในตาํบล มีปั�มนํ� ามนั 2 แห่ง ปั�มหลอด 4 แห่ง ร้านคา้ 28 แห่ง โรงงาน

อุตสาหกรรม 11 แห่ง เป็นโรงงานรับซื�อของเก่า อดักระดาษและเศษเหล็ก โรงงานผลิตอาหารสัตวน์ํ� า 

โรงงานผลิตเหล็กแผ่น โรงงานหลอมแเตนเลส โรงงานหลอมเหล็ก โรงงานแปรรูปอาหาร  

โรงงานผลิตลูกบิดประตแูละโรงงานผลิตถงัแก๊ส   

   สภาพสังคม ในตาํบลแพรกหนามแดง มีโรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง คือ

โรงเรียนบา้นแพรกหนามแดงและโรงเรียนบา้นคลองสมบูรณ์ วิทยาลยัอาชีวศึกษา 1 แห่ง คือ 

วิทยาลยัการอาชีพอมัพวา ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กแพรกหนามแดง ที�อ่านหนงัสือพิมพป์ระจาํหมู่บา้น 

จาํนวน  4  แห่ง  หอกระจายข่าวทุกหมู่บา้น  และหอกระจายข่าวไร้สายจาํนวน 7 แห่ง     
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   สถาบนัทางศาสนา มีวดั  2 แห่ง คือ วดัคลองขุดเล็ก ตั�งอยูห่มู่ 1 และวดัเพชร

รัตน์ราษฎร์บาํรุง ตั�งอยูห่มู่ 6 สํานกัสงฆ ์จาํนวน 1 แห่งคือ สํานกัสงฆ์วงัวนัทอง ตั�งอยูห่มู่ที� 2 ส่วน

สถานบริการด้านสาธารณสุข มีศูนยส์าธารณสุขมูลฐานชุมชนทุกหมู่บา้น และสถานีอนามยัตาํบล

แพรกหนามแดง 1 แห่ง 

   การคมนาคมติดต่อระหวา่งตาํบลและอาํเภอเป็นถนนลาดยาง ส่วนการคมนาคม

ระหว่างหมู่บ้านสะดวกทั�วพื�นที�เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง และถนนลูกรังบา้ง

เล็กนอ้ย ดา้นสาธารณูปโภคภายในตาํบลมีไฟฟ้าใชทุ้กหมู่บา้น และมีโทรศพัทส์าธารณะทั�วพื�นที� 

   ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งนํ� าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที�สําคญัและเกี�ยวขอ้งกบั

วิถีชีวิตของชาวแพรกหนามแดง เนื�องจากเป็นพื�นที�ลุ่มปากแม่นํ� า จึงมีลาํคลองถึง 48 แห่ง แต่ละแห่ง 

มีความยาวเพียง 1-3 กิโลเมตร กระจายอยูท่ ั�วพื�นที� ดงันี�  (องคก์รบริหารส่วนตาํบลแพรกหนามแดง, 

2555: 11-13) 

   หมู่ที� 1 บา้นคลองขุดเล็ก มี 7 ลาํคลอง ไดแ้ก่ คลองขุดเล็ก คลองขุดสมบูรณ์  

คลองตาผอ่ง คลองตามกั  คลองตาเลย   คลองตาสิน  และคลองปลายบางแค      

   หมู่ที� 2 บา้นสะพานหัน มี 8 ลาํคลอง ไดแ้ก่ คลองสะพานหนั คลองดอนตากูบ  

คลองหนองใหญ่ คลองขุดใหม่  คลองแครง  และคลองปลายบางแค    

   หมู่ที� 3 บา้นรั� ว มี 5 ลาํคลอง คือ คลองทะลุแกว้ คลองบา้นรั� ว  คลองตาเพชร  

คลองยกกระบตัร และคลองหนองใหญ่ 

   หมู่ที� 4 บา้นแพรกหนามแดง  มี 16 ลาํคลอง ไดแ้ก่ คลองแพรกหนามแดง คลอง

รางโพธิ�   คลองตน้นุ่น คลองใหม่ คลองววั  คลองตรง คลองโพธิ�   คลองสัมมะงา คลองรางทบัแถบ 

คลองตาแพร คลองตาเรือง คลองมอญ แพรกบ่อตานา แพรกลึก และแพรกหวายลิง 

   หมู่ที� 5 บา้นคลองขุดสมบูรณ์ จาํนวน 4 คลอง ไดแ้ก่  คลองขุดสมบูรณ์  คลอง

กองเจ็ด  คลองตามน  และคลองปลดัสังวาล   

   หมู่ที� 6 บา้นคลองผีหลอก มี 6 ลาํคลองไดแ้ก่ คลองคต  คลองขวาง  คลองลาดตาทา 

คลองทางควาย  คลองขดุใหม่ และคลองผหีลอก    

   วิถีชีวิตและวัฒนธรรม ชุมชนแพรกหนามแดงเป็นชุมชนที�ดาํรงอยูก่บัระบบ  3 

นํ� า คือ นํ� าจืด นํ� ากร่อย และนํ� าเค็ม วิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนจึงเกี�ยวข้องกับระบบสามนํ� านี�   

ชาวบา้นเล่าว่าในอดีตเคยทาํนาปีละครั� ง โดยนํ� าเหนือจะมาถึงช่วงเดือนสิบเอ็ด สิบสอง ชาวบา้น 

หว่านข้าวรับฝนเข้าพรรษา ฤดูกาลสมยัก่อนมีหน้าแล้ง หน้าฝน หน้านํ� า หน้าหนาว ช่วงปลายฝน    

ตน้หนาว นํ�าท่วมทุกปี นํ�าเหนือมาไม่เกินสัปดาห์ก็แห้ง นํ�าไหลลงทะเล เพราะไม่มีถนน ไม่มีเขื�อนกั�น 

บา้นทุกหลงัยกใตถุ้นสูง หมดหนา้นาถึงช่วงเทศกาลงานออกพรรษา ชาวบา้นจะพายเรือไปทาํบุญที�วดั 
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พบกนัก็ทกัทาย แลกขา้วแลกของกนั เช่น ขา้ว หน่อไม ้ช่วงสงกรานต์จะกวนขา้วเหนียวแดง กะละแม   

เอาไปทาํบุญที�วดั เมื�อกลบัถึงบา้นจะพายเรือไปแจกขนมกนัทุกบา้น แลกเปลี�ยนกนัชิม  เทศกาลสารท

เดือน 10 ก็จะกวนกระยาสารท นาํไปมอบให้กบัญาติผูใ้หญ่ที�เคารพนบัถือ (บุญชอบ พ่วงสําราญ, 5 

สิงหาคม 2555: สัมภาษณ์) 

   ปัจจุบันยงัคงมีเทศกาลงานบุญอยู่ แต่ไม่มีการทาํขนมไปแลกเปลี�ยนกันเช่น    

ดงัก่อน การเดินทางทางเรือหมดไปเนื�องจากลาํคลองต่างๆ  มีประตูกั�นนํ� า แต่ชาวบา้นยงัคงประกอบ

อาชีพที�ตอ้งพึ�งพานํ� า ไดแ้ก่ การทาํการเกษตร เพาะปลูก และการประมง เลี� ยงกุง้ เลี� ยงปลา ชาวบา้น

บางส่วนยงัคงยากจน มีหนี� สินและขาดที�ดินทาํกิน คุณภาพนํ�ายงัคงมีปัญหา  

   ประวัติความเป็นมาของชุมชน ชื�อตาํบลแพรกหนามแดงมาจากคาํวา่ “แพรก” 

ซึ� งเป็นคาํเรียกลาํนํ� าวา่ “ลาํแพรก” เช่นเดียวกบั ลาํราง ลาํประโดง ลาํคลอง  คาํวา่ “แพรกหนามแดง” 

นั�น จากคาํบอกเล่าของผูสู้งอายุกล่าวว่า เนื�องจากในพื�นที�มีลาํแพรกอยู่เป็นจาํนวนมาก ในอดีตช่วง 

ฤดูฝน นํ� าที�ไหลจากพื�นที�จ ังหวดัราชบุรี ผ่านมาตามลําแพรกต่างๆ จะเป็นสีแดงเนื�องมาจาก            

ดินตะกอนลูกรัง ชาวบา้นแถบนั�นจึงเรียกชุมชนนี� ว่า "แพรกนํ� าแดง" และต่อมาเพี� ยนเป็น "แพรก

หนามแดง" จนถึงปัจจุบนั (จนัทรา ลิ�นจี�, 2552: 15) ในอดีต แพรกหนามแดงเป็นเส้นทางผ่านของ

ชาวบา้นจากชุมชนบางตะบูนและชุมชนเขายี�สาร ที�นําอาหารทะเลไปแลกเปลี�ยนกบัขา้วสารและ

อาหารป่าของชาวบา้นในชุมชนหัวเขาจีน-เขาอีโกแ้ละชุมชนปากท่อ ลาํคลองที�ชาวบา้นใช้ในอดีต  

คือคลองขุดยี�สารเก่า คลองแพรกหนามแดง คลองผีหลอก และคลองห้วยโรง ตาํบลแพรกหนามแดง

และตาํบลยี�สารเคยเป็นตาํบลเดียวกนั ชื�อว่าตาํบลยี�สารแพรกหนามแดง ต่อมาจึงแยกออกจากกนั     

เมื�อประมาณ 70 ปีมาแลว้ (สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั, 2555: 3)  

   พื�นที�ของตาํบลแพรกหนามแดงเคยเป็นทะเลตมมาก่อน โดยมีบริเวณชายทะเล

อยูแ่ถวหวัเขาจีน-เขาอีโก ้และเมืองคูบวั ตวัเขายี�สารและเขาตะเคราเป็นเกาะเล็กๆอยูช่ายฝั�งทะเล ตาม

หลกัฐานทางโบราณคดี พบวา่บริเวณรอบพื�นที�ตาํบลแพรกหนามแดงมีคนหลายเชื�อชาติมาตั�งถิ�นฐาน

อยู ่เช่น ชาวจีนที�มกัอพยพมาตั�งถิ�นฐานอยู่ตามเมืองปากแม่นํ� าหรือตามแนวชายทะเลพบหลกัฐานว่า

เคยอยู่ในชุมชนบางตะบูน ชุมชนเขายี�สาร ชุมชนคลองโคนและปากแม่นํ� าแม่กลอง ชาวมอญพบอยู่

ในชุมชนคลองมอบลดัและชุมชนบางจะเกร็ง  ลาวโซ่งหรือไทยทรงดาํ พบอยู่ในชุมชนเขายอ้ยและ

ชุมชนหัวเขาจีน และเขมรลาวเดิมหรือเขมรไทยเดิม พบทางแถบอาํเภอปากท่อ (สํานกังานกองทุน

สนบัสนุนการวิจยั, 2555: 3)  

   สภาพพื�นที�ในอดีตของชุมชนแพรกหนามแดงเป็นที�ราบลุ่มดินเหนียว มีความ    

ลาดเอียง โดยทิศเหนือสูงกวา่ทิศใตแ้ละทิศตะวนัตกสูงกวา่ทิศตะวนัออก มีลาํคลองเชื�อมโยงทั�วพื�นที� 

จึงมีการไหลเวียนของนํ� าขึ�นลงตลอดทั�งปี นํ� าในลาํคลองใสสะอาด หน้าฝนมีนํ� าหลากที�พดัพาปุ๋ ย

ธรรมชาติมาทาํให้ดินอุดมสมบูรณ์ ชาวบา้นส่วนใหญ่จึงมกัตั�งบา้นเรือนอยูริ่มฝั�งคลอง เพื�อใชน้ํ� าใน
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การอุปโภคบริโภค และประกอบอาชีพซึ� งต้องพึ� งพาสายนํ� าเป็นหลัก ส่วนใหญ่ทาํข้าวนาปีและ        

ทําสวนมะพร้าว ช่วงฤดูฝนที�นํ� าหลาก นํ� าจืดมีปริมาณมากก็จะทาํนาข้าว พนัธ์ุข้าวที�ใช้ในการ

เพาะปลูกเป็นพนัธ์ุขา้วพื�นเมือง คือขา้วเหลืองประทิวหรือเหลืองรอดหนี�   ซึ� งมีคุณสมบติัในการหนีนํ� า

เพราะมีลาํตน้สูงและสนองต่อปุ๋ยอินทรียเ์ป็นอยา่งดี ส่วนในฤดูแลง้นํ�าจืดนอ้ยก็จะหยุดทาํนา ชาวบา้น

บางส่วนทาํสวนมะพร้าวร่วมกบัการเลี�ยงสัตวน์ํ�าธรรมชาติในร่องสวน 

   ในอดีตที�ดินว่างเปล่ามีเป็นจาํนวนมากและไม่มีราคา เนื�องจากประชากรน้อย  

ชาวบา้นส่วนใหญ่ไม่สนใจจบัจองที�ดิน บางคนเอาที�ดินของตนเอง 10-20 ไร่ แลกกบัววั 1 ตวั แม้

รัฐบาลมีนโยบายให้จบัจองที�ดินทาํกินก็ไม่ให้ความสนใจ นายกิมเลี� ยง วงัตาล หรือหลวงสิทธิเทพการ

คหบดีจากจงัหวดัราชบุรี ไดเ้ขา้มาจบัจองที�ดินในตาํบลแพรกหนามแดงและพื�นที�ใกล้เคียงจาํนวน

หลายพนัไร่ ครอบคลุมทั�งจงัหวดัราชบุรีและสมุทรสงคราม นอกจากนี�  ในตาํบลแพรกหนามแดงและ

ตาํบลยี�สารเป็นพื�นที�นํ� าทะเลขึ�นลง จึงมีพนัธ์ุไมป่้าชายเลนเป็นจาํนวนมากโดยเฉพาะไมโ้กงกาง    

นายกิมเลี� ยงไดจ้า้งคนจากพื�นที�อื�นมาตดัไมโ้กงกาง เพื�อทาํเป็นฟืนส่งขายให้กบัการรถไฟที�มีรถไฟ   

วิ�งผ่านพื�นที�ลงไปภาคใต้ ซึ� งเป็นรถจักรไอนํ� าและใช้ฟืนเป็นเชื�อเพลิง จากนั�นได้จดัตั� งกองงาน         

ใชแ้รงงานคนขดุคลองขึ�นใหม่อีกหลายคลอง เช่น คลองกองเจ็ด คลองทางควาย เป็นตน้ บางครั� งก็ใช้

ควายหลายร้อยตวัเดินในร่องนํ� าแทนการใช้คนขุด เมื�อควายเดินตามร่องนํ� า เหยียบลึกเป็นคลอง       

นํ� าก็ไหลดี หลงัจากตดัไม้โกงกางในพื�นที�จนหมด นายกิมเลี� ยง ได้ทาํคนักั�นนํ� าเพื�อป้องกนันํ� าเค็ม 

พร้อมทั�งทาํทาํนบคนัดินตามลาํคลองต่างๆ หลายแห่ง เพื�อกั�นนํ� าเค็มไม่ให้เขา้ไปในนา  แต่ชาวบา้น 

ยงัใช้เรือแพสัญจรได้ โดยการเข็นเรือแพขา้มทาํนบดิน ทั�งนี�  จะมีคนงานช่วยดูแลซ่อมแซม อาํนวย

ความสะดวกในการสัญจรไปมาทางเรือของชาวบา้น (สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั, 2555:7-8)  

   ในช่วงนั�นยงัมีการสร้างทาํนบอื�นตามมา เช่น ทาํนบผูใ้หญ่นิด ทาํนบตาพรม     

มีชาวบา้นเป็นร้อยคนมาช่วยขุดดินเป็นกอ้นส่งกนัเป็นทอดเพื�อซ่อมแซมส่วนที�ชาํรุด และช่วยดูแล  

ผลดัเปลี�ยนเวรยามเฝ้าทาํนบ โดยการเรี� ยไรเงินจากแม่คา้ที�ผ่านทาํนบเป็นค่าเบี� ยเลี� ยงในการเขา้เวร  

กรณีนํ� าเค็มรุกหนักหรือนํ� าเชี�ยว ก็ไปขอความช่วยเหลือจากทางราชการในการซื�อไมก้ระดานกั�น

ทาํนบ นอกจากนี� ยงัมีการเปิดปิดทาํนบเป็นช่วง ๆ ให้เป็นไปตามวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของ

ชาวบา้น กล่าวคือทุกคนจะช่วยกนัพงัทาํนบดินในเวลาที�นํ� าเหนือไหลหลากเพื�อเปิดทางให้นํ� าไหล

ออกสู่ทะเล และจะมาช่วยกันปิดใหม่เมื�อเวลานํ� าลดเพื�อป้องกนันํ� าเค็มรุก เล่ากนัว่าไม่เวน้แม้แต่

นายอาํเภอที�ไปลอยคออุม้คนัดินทาํทาํนบ ใครมีเรือก็เอาเรือไป ใครไม่มีเรือก็เดินไปช่วยกนัปิดหลงั

นํ� าลด  แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือที�น่าประทบัใจ แต่กลบัเลือนหายไปเมื�อนายกิมเลี� ยงตอ้งถอนตวั

ออกไปจากการดูแลทาํนบดินในปีพ.ศ. 2500 เนื�องจากไม่มีคนรับจา้งทาํนา ชาวบา้นสู้นํ� าเค็มไม่ไหว 

ตอ้งเปลี�ยนไปปลูกมะพร้าวเนื�องจากเป็นตน้ไมท้ี�ชอบนํ� ากร่อย และขุดร่องสวนมะพร้าวเลี� ยงปลา
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ธรรมชาติ ต่อมา เมื�อนํ� าเค็มรุกหนกัในช่วงฤดูแลง้ (มีนาคม-เมษายน) มะพร้าวตายทาํมาหากินลาํบาก 

ชาวบา้นจึงขอให้กรมชลประทานเขา้มาช่วยดาํเนินการต่อ 

   การเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นในชุมชน  การพฒันาของภาครัฐ จากยุคของนายกิม

เลี�ยง เขา้สู่ยคุของกรมชลประทานที�ไดเ้ขา้มาช่วยชาวบา้นแกปั้ญหาโดยการจา้งชาวบา้นขุดแนวคนัดิน

ใหม่เพื�อสร้างคนักั�นนํ� าเค็มที�เป็นถนนคนัดิน และส่วนใหญ่ใช้แนวคนัดินเดิม การจา้งงานทาํให้

ชาวบา้นไม่รู้สึกเป็นเจา้ของเหมือนเดิม คิดวา่เป็นของชลประทาน เมื�อขาดงบประมาณก็ไม่มีคนดูแล

ต่อเนื�อง อีกทั�ง “คนัดินของชลประทาน” ก็ไม่สามารถต้านทานความแรงของกระแสนํ� าทะเลได้

ทั�งหมด ทาํให้นํ� าเค็มค่อยๆรุกเขา้มาในคลองต่างๆเป็นช่วงๆ นอกจากนี� ยงัมีสถานการณ์และการ

เปลี�ยนแปลงที�เพิ�มความรุนแรงให้แก่ปัญหา “นํ�าเค็มรุก” ตามลาํดบัเหตุการณ์ ดงันี�  (สํานกังานกองทุน

สนบัสนุนการวิจยั, 2555: 9-16) 

   ปี พ.ศ.2516 มีการก่อสร้างทางหลวงสายธนบุรี-ปากท่อ ผา่นตาํบลแพรกหนามแดง 

และกั�นขวางทางนํ� าไหล พื�นที�ทางทิศใตท้ี�ใกล้กับทะเลมีสภาพเป็นนํ� าเค็มเพิ�มขึ� น เนื�องจากถนน    

เป็นตวัสกดักั�นการไหลของนํ�า ในทางกลบักนั นํ�าจืดฝั�งตรงขา้มก็ไม่สามารถไหลลงมาผลกัดนันํ� าเค็ม

หรือเจือจางความเค็มลง 

   ปี พ.ศ.2519 เกิดภาวะฝนแลง้ และทวีความรุนแรงขึ�นในปี 2522 – 2523 ทาํให้

นํ�าเค็มหนุนสูงเขา้มาในลาํคลองของตาํบลแพรกหนามแดงไปจนถึงอาํเภอวดัเพลง จงัหวดัราชบุรี    

   ปี พ.ศ. 2520 การสร้างเขื�อนศรีนครินทร์ที�จงัหวดักาญจนบุรีแลว้เสร็จ ส่งผลให้

ไม่มีนํ� าเหนือเขา้มาช่วยผลกัดนันํ� าเค็ม นํ� าเค็มจึงไหลทะลกัเขา้พื�นที�มากขึ�น ตน้มะพร้าวในตาํบล     

ยืนตน้ตายเพราะนํ� าเค็มหนุนสูงและแพร่ขยายไปยงัพื�นที�ใกลเ้คียง ชาวบา้นที�เคยทาํนา เลี� ยงววั บางคน

ตอ้งยา้ยไปทาํมาหากินในถิ�นอื�น เช่น ไปรับจา้งตดัออ้ยในอาํเภอจอมบึง สวนผึ�ง จงัหวดัราชบุรี หรือที�

หัวหิน ปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีเพียงคนแก่อยู่เฝ้าบา้น เป็นช่วงที�หมู่บา้นเงียบเหงามาก 

และทาํให้ความเป็นชุมชนหายไปด้วย คนที�ยงัอยู่ก็ต้องปรับตวัให้เขา้กบัสภาพของนํ� าเค็ม โดยการ 

ขายสัตวน์ํ�าเค็มเพื�อยงัชีพ เช่น กุง้ ปู ปลา เป็นตน้  

   เมื�อมีเขื�อน ในช่วงนํ� าทะเลขึ� น ชาวบ้านไม่รู้ว่าปล่อยนํ� าเค็มแล้วจะมีลูกกุ้ง       

ลูกปลาติดมาดว้ยตามธรรมชาติ ในขณะที�สวนก็พยายามปิดไม่ให้นํ� าเค็มเขา้ เพราะกลวัมะพร้าวตาย

แต่ก็กั�นไม่อยู ่จึงมีทั�งลูกกุง้กุลาดาํ กุง้แชบ๊วย กุง้ตะกาด ปูทะเล เจาะคนักั�นนํ� ารั�วหมด ทาํให้มะพร้าว

ตาย สวนมะพร้าวต้องแปรสภาพเป็นบ่อกุ้ง  เป็นช่วงของการปรับเปลี� ยนครั� งใหญ่ของคน            

แพรกหนามแดง เพราะในขณะที�คนบางส่วนยา้ยถิ�นออกไปอยู่ที�อื�น คนจากที�อื�นก็เขา้มาพร้อมกบั

อาชีพใหม่คือ จบัสัตวท์ะเลขาย แต่ก็ยงัมีชาวบา้นอีกจาํนวนหนึ�งอาศยัอยูท่ี�เดิม แต่ตอ้งเรียนรู้ที�จะปรับ

วิกฤตให้เป็นโอกาส เรียนรู้การปรับพื�นที�มาเลี� ยงกุง้ เรียนรู้การเลี� ยงกุง้ในบ่อปลา แต่ก็ยงัมีชาวบา้น

บางคนที�ยงัยึดอาชีพเดิม เช่น เป็นชาวนา แมจ้ะทาํนา 3 ไร่ ไดข้า้ว 100 ถงั ก็ตาม 
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   ข่าวความหนาแน่นของกุ้งและปูทะเลแพร่สะพดัออกไป ทาํให้ชาวประมงที�มี

อาชีพทาํนากุ้งทะเลแบบธรรมชาติจากจังหวดัสมุทรสาครและสมุทรปราการ อพยพเข้ามาเลี� ยงกุ ้ง       

เชิงพาณิชย์เพราะมีกําไรมหาศาล พื�นที� เ ลี� ยงกุ ้งเพิ�มขึ� นมาก เกิดการแย่งชิงระบบนิเวศ และ

ทรัพยากรธรรมชาติลดน้อยถอยลง ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และวิถีชีวิตแบบ

ดั�งเดิมของชุมชนแพรกหนามแดงหายไปพร้อมกบัการเกิดเหตุการณ์นํ� าเค็มรุก ความสัมพนัธ์อนัดีงาม

ของชุมชนดั�งเดิมเลือนหายไป และปัญหาทวคีวามรุนแรงขึ�นเรื�อยๆ  

   ปี พ.ศ.2522 เกิดภาวะภยัแล้งรุนแรงที�สุด คลองฝั�งนํ� าจืดไม่มีนํ� าเลย  ดินเลน   

กน้คลองแห้งแตกระแหงจนคนสามารถลงไปเดินได ้ทาํนบในลาํคลองไม่อาจปิดกั�นนํ� าเค็มได ้นํ� าเค็ม   

จึงรุกเขา้ไปไดท้ั�ว จากสภาพชุมชนที�อุดมสมบูรณ์กลายเป็นชุมชนที�แร้นแคน้จนชาวชุมชนกล่าวว่า 

ไม่รู้จะหาทางออกไดอ้ย่างไร จึงยื�นเรื�องขอความช่วยเหลือไปยงัผูว้่าราชการจงัหวดัและนายอาํเภอ  

ซึ� งไดม้ีการสํารวจพื�นที�ความเสียหาย และจดัประชุมร่วมกบัชาวบา้นทั�งตวัแทนฝ่ายนํ� าจืดและนํ� าเค็ม

เพื�อแกปั้ญหานํ� าเค็มรุก ในที�สุดจึงไดแ้นวทางการสร้างประตูกั�นนํ� าตามแนวคนักั�นนํ� าเค็มในปัจจุบนั 

กรมชลประทานดาํเนินการสร้างประตูกั�นนํ�าเค็มแลว้เสร็จจาํนวน 15 แห่ง ในปลายปี พ.ศ.2525  

   ประตูกั�นนํ� าเค็มในลาํคลองต่างๆ เป็นเสมือนการแยกพื�นที�ของชุมชนออกเป็น

ฝั�งนํ� าจืดและฝั�งนํ� าเค็ม ส่งผลให้อาชีพของชาวบ้านในชุมชนสองฝั�งประตูตอ้งปรับเปลี�ยนไปตาม

สภาพของนํ� า โดยชาวบา้นในเขตนํ� าจืดมีอาชีพทาํนา ทาํสวน เลี� ยงปลานํ� าจืด ส่วนชาวบา้นนํ� าเค็ม      

มีอาชีพเลี� ยงกุ้งทะเล เลี� ยงปลานํ� าเค็ม นอกจากนี� รูปแบบการก่อสร้างประตูกั�นนํ� าจืด-นํ� าเค็มที�มี

ลกัษณะเดียวกนั คือมีลกัษณะเหมือนทาํนบยื�นออกมาจากสองฝั�งคลอง และเปิดตรงกลางไวป้ระมาณ 

2.5 เมตร เพื�อใส่บานประตูเหล็กสําหรับปิดเปิดให้นํ� าไหลผา่น ทาํให้การไหลของนํ� ามีลกัษณะเป็น 

คอขวด   

   ในที�สุด การเปิด-ปิดประตูนํ�ากลายเป็นชนวนก่อใหเ้กิดความขดัแยง้อยา่งรุนแรง

ของชาวบา้น เนื�องจากเวลาเปิดประตนูํ�า จะใชว้ิธีชกัแผน่ประตูขึ�นจากกน้คลอง ทาํให้นํ� าไหลผา่นทาง

ช่องประตูเล็กๆ บริเวณกน้คลองตรงกลาง จึงไหลแรงและผลกัตะกอนดิน แก๊สไข่เน่า และแอมโมเนีย

ที�เน่าเหม็น รวมทั�งสารพิษจากแหล่งต่างๆ ที�ขงัอยู่บริเวณหนา้ประตูออกมาดว้ยทุกครั� ง  ตะกอนดิน    

ที�ฟุ้ งกระจายในนํ� า เขา้เหงือกกุ้ง เหงือกปลา ทาํให้สัตวน์ํ� าตายเป็นจาํนวนมาก  กระทบต่อห่วงโซ่

อาหาร ดงัที�ชาวบา้นบอกวา่ “...ตายแบบลา้งบาง...” (ปัญญา โตกทอง, 5 สิงหาคม 2555: สัมภาษณ์) 

ซึ� งสร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวนากุง้ที�อยูฝั่�งนํ� าเค็มมาโดยตลอด ส่วนชาวบา้นฝั�งนํ� าจืดก็ตอ้งเผชิญ

กบัภาวะนํ� าในคลองเน่าเสีย เนื�องจากกระแสนํ� าที�นิ�งไม่มีการไหลเวียนเวลาที�ประตูนํ� าปิด และเกิด

ปัญหานํ�าท่วมในพื�นที�เหนือประตูนํ�าในหนา้นํ� า  ทาํให้ชาวบา้นทะเลาะกนั ดงัที�ชาวบา้นเล่าวา่ “...บน

สันเขื�อน พอเปิดทีเขาก็ยกพวกกนัมา 20-30 คน ทางบ่อนี�ก็ยกพวกไป แทบจะฆ่ากนัตาย...”  “...

ชาวบา้นสองฝั�ง นามสกุลเดียวกนัยงัไม่พดูกนัเลย...”  (อุมา ศิลาวงษ,์ 5 สิงหาคม 2555: สัมภาษณ์) 
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   ขณะที�ปัญหาความขดัแยง้เรื�องการเปิด-ปิดประตูนํ� ายงัไม่สามารถแกไ้ด ้กลบัมี

การขยายพื�นที�ของนายทุน การพฒันาของภาครัฐ และการเขา้มาตั�งโรงงานอุตสาหกรรมในพื�นที�

เพิ�มขึ�น ตั�งแต่ปี พ.ศ.2526 มีการขยายพื�นที�นากุง้และบ่อปลาสลิดอย่างรวดเร็วโดยใช้เครื�องจกัรขุด

แทนแรงงานคน นายทุนจากภายนอกหลั�งไหลเข้ามาในตาํบลเพื�อเลี� ยงกุ ้งกุลาดาํแบบพฒันาที�ทาํ

รายได้มหาศาลในราวปี พ.ศ. 2530 ต่อมาเกิดวิกฤตดา้นราคา จนกระทั�งปี พ.ศ.2533 การเลี� ยงกุง้

กุลาดาํแบบพฒันาไดห้มดไปจากตาํบล แต่ผลกระทบที�ตามมาคือที�ดินเปลี�ยนสภาพ สัตวน์ํ� าธรรมชาติ 

เช่น งูกินปลา ปูทะเล เกือบจะสูญพนัธุ์ ชาวบา้นจึงหนักลบัมาเลี� ยงกุง้แบบธรรมชาติเหมือนเดิม และ

ในปีเดียวกนั กรมชลประทานไดส้ร้างคลองส่งนํ� าเขา้มาในพื�นที�นาขา้ว หมู่ที� 3 และหมู่ที� 6 ชาวนา  

ทาํนาไดปี้ละ 2 ครั� ง รอบของการเปิด-ปิดประตูกั�นนํ� าก็เพิ�มขึ�นตามมา พร้อมๆ กบัปัญหาเรื�องการ

จดัการนํ�าที�ทวีความรุนแรงขึ�นอยา่งเห็นไดช้ดั    

   ความร่วมมือในการแก้ปัญหาของคนในชุมชน ชาวบา้นสองฝั�งนํ� าตอ้งเผชิญกบั

ปัญหาความขดัแยง้เป็นเวลานาน จนถึงปีพ.ศ. 2542 เกิดปัญหาทบัถมขึ�น โดยโรงงานผลิตสัตวน์ํ� า   

แช่แข็งปล่อยนํ� าเสียปนนํ� ามนัโซล่าลงคลองสาธารณะ ทาํให้ชาวบา้นใน 4 หมู่บา้น จาํนวน 47 ราย 

ไดรั้บความเสียหาย กุง้ที�เลี� ยงไวต้ายหมด แกนนาํในชุมชนจึงรวมตวักนัฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย โดย

ไดรั้บความช่วยเหลือจากประชาคมคนรักแม่กลองและสภาทนายความ แต่กลบัพบวา่โรงงานมีหนี� สิน

จาํนวนสองพนักวา่ลา้นบาท หากดาํเนินการต่อตอ้งใชเ้วลายาวนานและอาจเป็นการสูญเปล่า ชาวบา้น

จึงยินยอมรับเงินค่าชดเชยจาํนวนสี�แสนเจ็ดหมื�นบาท เหตุการณ์ดงักล่าวทาํให้ชาวบา้นรวมตวักนั

จดัตั�ง “กลุ่มออมทรัพยผ์ูเ้พาะเลี�ยงสัตวแ์พรกหนามแดง” ขึ�นในปี พ.ศ. 2543 และเปลี�ยนชื�อเป็น “กลุ่ม

สัจจะสะสมทรัพยผ์ูเ้พาะเลี�ยงสัตวน์ํ�าตาํบลแพรกหนามแดง” ในปี พ.ศ. 2544 ซึ� งประสบผลสําเร็จและ

ขยายผลสู่โครงการและกิจกรรมอื�นๆ ในชุมชนตามมา ตามลาํดบั ดงันี�     

   1. กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ผูเ้พาะเลี� ยงสัตว์นํ� าตาํบลแพรกหนามแดง เป็นกลุ่ม

องค์กรหลกัในชุมชนที�ขบัเคลื�อนและขยายผลงานพฒันาชุมชนร่วมกบัหน่วยงานและองค์กรต่างๆ 

บริหารกลุ่มโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม นายปัญญา โตกทอง เป็นประธานกลุ่ม สมาชิกแรกตั�งจาํนวน 36 คน 

สถานที�ดาํเนินการอยูใ่นบริเวณวดัเพช็รรัตน์ราษฎร์บาํรุง ซึ� งเป็นพื�นที�เขา้ถึงสะดวก  

    เดิมชุมชนแพรกหนามแดงเคยมีกลุ่มออมทรัพย์ที�จ ัดตั� งโดยหน่วยงาน

ราชการทั�ง 6 หมู่บา้น แต่ไม่ไดรั้บความร่วมมือจากชาวบา้นเท่าที�ควร จึงยกเลิกไปในที�สุด แต่เมื�อ

ชาวบา้นไดรั้บความเสียหายและไม่ไดรั้บความเป็นธรรมจากกรณีโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยนํ� าเสีย

ลงคลอง  จึงมีแกนนาํชาวบ้านบางส่วนเริ�มคิดถึงแนวทางในการรวมกลุ่มเพื�อเพิ�มพลงัในการต่อสู้ 

และจดัตั�งกลุ่มออมทรัพยข์ึ�นใหม่โดยร่างขอ้บงัคบัเองทั�งหมด  ใชส้ัญลกัษณ์ประจาํกลุ่มเป็นรูปทอ้งนํ� า  

นก เมฆ ต้นไม ้ กุ ้ง หอย ปู ปลา อยู่ในวงกลม และชื�อภาษาไทยอยู่รอบวงกลม ซึ� งหมายถึง

ทรัพยากรธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์ของพื�นที� อยา่งไรก็ตาม การรวมกลุ่มใหม่ครั� งนี� ยงัคงประสบ
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ปัญหา เนื�องจากสมาชิกบางส่วนขาดความรับผิดชอบ มีคนทาํงานเพียงไม่กี�คน จึงขอคาํแนะนาํจากกลุ่ม

ประชาคมคนรักแม่กลองและสํานกังานกองทุนเพื�อสังคม  พาแกนนาํเดินทางไปศึกษาดูงานกลุ่มสัจจะ

สะสมทรัพยเ์พื�อพฒันาคุณธรรมครบวงจรชีวิตของพระอาจารยสุ์บิน ปณีโต แห่งวดัไผล่อ้ม จงัหวดั

ตราด เมื�อเห็นวา่ควรนาํกลบัมาเป็นแนวทางในการดาํเนินการ จึงเชิญตวัแทนจากกลุ่มสะสมทรัพยข์อง

พระอาจารยสุ์บิน มาบรรยายให้สมาชิกและชาวบา้นทั�งหมดฟังในวนัที� 1 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2545  

พร้อมกบัเปิดรับสมาชิกเพิ�ม และเลือกตั�งคณะกรรมการบริหารกลุ่มใหม่ โดยวตัถุประสงค์ของกลุ่ม 

นอกจากเพื�อระดมเงินทุนให้สมาชิกกูย้ืมไปพฒันาการประกอบอาชีพเพาะเลี� ยงสัตวน์ํ� าในชุมชนแลว้ 

ยงัใหค้วามสําคญัในการพฒันาทอ้งถิ�นโดยใชห้ลกัคุณธรรมครบวงจรชีวิตมาเป็นขอ้ปฏิบติั  ให้ทุกคน

ละอายต่อความชั�ว และเกรงกลวัต่อบาปกรรม  

    ผลการดาํเนินงานของกลุ่ม ทาํใหเ้กิดระบบกองทุนสวสัดิการชุมชนแบ่งปัน

ให้แก่ชาวบา้นที�มีความจาํเป็นหรือเดือดร้อนในรูปสวสัดิการแก่สมาชิก เป็นค่ารักษาพยาบาลยาม

เจ็บป่วย ค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร เงินรับขวญัเด็กแรกเกิด และเป็นเงินช่วยเหลือครอบครัวในกรณี

เสียชีวิต ถือเป็นการดูแลสมาชิกตั�งแต่เกิดจนตาย ทาํให้ชาวบา้นจากทั�งสองฝั�งนํ�าร่วมกนัเป็นกรรมการ

ดูแลกลุ่ม ไดร่้วมคิด ร่วมทาํ ร่วมรับผิดชอบ และช่วยเหลือซึ� งกนัและกนั เป็นการใชก้องทุนในการ

รวมคน บนพื�นฐานของธรรมะ ที�เริ�มจากการมีสัจจะในตวัเอง ทาํให้คนในชุมชนเกิดการพึ�งพาตนเอง

และพึ�งพากนัเอง นอกจากนี�  ยงัทาํให้รู้จกัการให้ รู้จกัประหยดั อดออม และอดทน   

   2. กลุ่มเยาวชนรักแพรกหนามแดง การจัดตั� งกลุ่มมีที�มาจากการที�แกนนํา     

ในชุมชนไดร่้วมกนัทาํวิจยัทอ้งถิ�น เพื�อแกปั้ญหาความขดัแยง้อยา่งรุนแรงในการใช้นํ� าของชาวบา้น

สองฝั�งนํ� า  ซึ� งในช่วงแรกไม่ได้รับความร่วมมือจากชาวบา้นเท่าที�ควร จึงมีแนวคิดให้เด็กในชุมชน  

เขา้มามีส่วนร่วมเพื�อเชื�อมความสัมพนัธ์ของผูใ้หญ่ โดยนาํเด็กมาเรียนรู้งานวิจยัที�ผูใ้หญ่ทาํ ชักชวน

เด็กๆ ให้ติดตามการทาํงานด้วยกิจกรรมต่างๆ เช่น พาไปดูคลองในชุมชน ดูสภาพพื�นที�ทาํมาหากิน   

ดูประตูกั�นนํ�า ใหเ้ป็นผูช่้วยเก็บขอ้มูล และชกัชวนไปเขา้ร่วมอบรมเรื�องสิ�งแวดลอ้มในที�ต่างๆ เพื�อให้

เด็กๆ ได้รับประสบการณ์และถ่ายทอดไปยงัพ่อแม่ผูป้กครอง นาํไปสู่การสร้างความเขา้ใจร่วมกนั    

ในการทาํวจิยั 

    ผลที�เกิดขึ�นจากกระบวนการขา้งตน้ ทาํให้การทาํวิจยัในช่วงต่อมาได้รับ

ความร่วมมือจากชาวบา้น และเยาวชนในชุมชนเกิดความรักและอยากพฒันาบา้นเกิดของตนเอง      

จึงก่อตั�งกลุ่มเยาวชนรักแพรกหนามแดงขึ�นเพื�อดาํเนินกิจกรรมที�เป็นประโยชน์ต่อชุมชน โดยร่วมกนั

วางแผนการดาํเนินกิจกรรมของกลุ่ม ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน และร่วมกนัหาทางแก้ไข      

การประชาสัมพนัธ์กิจกรรมของกลุ่มครั� งแรกทาํในโรงเรียน โดยให้นกัเรียนมาช่วยปลูกและติดตามดูแล

รักษาป่าชายเลน ต่อมาจดัโครงการจดัทาํสื�อออนไลน์ (e-book)  รวบรวมเนื�อหาเกี�ยวกบัพนัธ์ุไมใ้นป่า
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ชายเลน และจดัทาํโครงการจดัสร้างสะพานเป็นทางเดินเขา้ไปเรียนรู้ระบบนิเวศในป่าชายเลน เสนอต่อ

ผูว้า่ราชการจงัหวดัสมุทรสงคราม เพื�อให้การเรียนรู้เรื�องป่าชายเลนสะดวกขึ�น 

    กิจกรรมของกลุ่ม ทาํใหเ้ยาวชนในชุมชนไดใ้ชเ้วลาวา่งให้เป็นประโยชน์ต่อ

การพฒันาทอ้งถิ�น  เกิดความรู้สึกรักบา้นเกิด ผูกพนัและหวงแหนทรัพยากรในทอ้งถิ�น อีกทั�งเป็นการ

พฒันาศกัยภาพของเยาวชนให้กล้าคิด กล้าแสดงออก พฒันากระบวนการคิดและการแก้ไขปัญหา 

เพื�อให้เติบโตเป็นผูใ้หญ่ที�พร้อมจะเผชิญกบัการเปลี�ยนแปลงต่างๆ ในส่วนของความสัมพนัธ์ใน

ชุมชน เกิดการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหวา่งเด็กกบัผูใ้หญ่ เป็นการลดช่องวา่งระหวา่งวยั และเชื�อมความ 

สัมพนัธ์ของคนหลายรุ่นในชุมชน 

   3. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสีขา้วชุมชนตาํบลแพรกหนามแดง เกิดขึ�นเนื�องจาก 

ชาวบา้นที�มีอาชีพทาํนาตอ้งนาํขา้วไปสีที�โรงสีนอกชุมชน แต่ละครั� ง ถา้นาํขา้วเปลือกไป 100 ถงั     

จะไดข้า้วสารกลบัมาเพียง 40-50 ถงั  ชาวบา้นจึงรวมกลุ่มกนัจดัตั�งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โรงสีขา้วและ

บริหารจดัการกันเอง ทาํให้ชาวบ้านที�นําข้าวมาสีในโรงสีชุมชน ได้รับข้าวสารกลับคืนเต็มเม็ด       

เต็มหน่วย พร้อมปลายขา้วหัก เอาไปตม้เป็นอาหารปลาได ้นอกจากนี�  ยงัไดร้ําขา้ว เป็นผลพลอยได ้

นาํไปเลี� ยงปลา ทาํปุ๋ ยชีวภาพ หรือใชเ้ป็นวสัดุเพาะเห็ดอีกดว้ย ปัจจุบนัโรงสีชุมชนมีสมาชิกกว่า 40 

ครัวเรือน นอกจากนี�  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสีขา้ว ยงัมีผลิตภณัฑ์ขา้วกล้องงอกสุขภาพ เป็นสินคา้

เพื�อสุขภาพจาํหน่ายอีกดว้ย 

   4. กลุ่มเกษตรกรทาํนาปลอดสารพิษ จดัตั�งขึ�นเนื�องจากชุมชนเกิดปัญหาจาก

การที�ชาวนาใช้สารเคมีในการทาํนา เช่น ปุ๋ ย ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหอย หลายครอบครัวมีพื�นที�ทาํนา     

ติดกบับ่อเลี�ยงปลา ทาํใหส้ารเคมีบางส่วนไหลไปกบันํ� า ส่งผลให้ปลาตาย กุง้ที�ชาวบา้นเลี�ยงไวไ้ดรั้บ

ผลกระทบตายไปดว้ย ชาวบา้นที�เลี� ยงกุง้ เลี� ยงปลาไดรั้บความเสียหาย เป็นสาเหตุให้ชาวบา้นทะเลาะ

กนั  เกษตรกรบางครอบครัวจึงเกิดแนวคิดเลิกใช้สารเคมีในนาขา้ว  หันมาใช้นํ� าหมกัชีวภาพในการ

กาํจดัศตัรูพืช และใช้ปุ๋ ยพืชสดแทนปุ๋ ยเคมี รวมถึงการทดลองปลูกขา้วพนัธุ์ต่างๆ และคดัเลือกพนัธ์ุ  

ที�ทนต่อโรคและแมลงมากขึ�น เพื�อให้เหมาะสมกบัสภาพพื�นที�  ผลจากการทาํนาดว้ยวธีิดงักล่าว ทาํให้

สภาพนํ�าในแหล่งนํ�าดีขึ�น ในชุมชนมีนกปากห่างเขา้มามากขึ�น เพื�อกินหอยเชอรี�ในนาขา้ว ถือเป็นการ

กาํจดัศตัรูขา้วด้วยวิธีธรรมชาติ และทาํให้ปัญหาการทะเลาะกนัของชาวบา้นหมดไป ชาวบา้นเอง      

มีสุขภาพดีขึ�น จากการที�ไม่ตอ้งรับสารเคมีจากยาฆ่าแมลงเขา้สู่ร่างกาย ชาวบา้นรู้จกัเห็นอกเห็นใจกนั

และกนั รู้จกัคิดถึงคนอื�น ดงัที�ประธานกลุ่มทาํนาปลอดสารพิษกล่าววา่ “...คนนํ� าเค็มเขาไม่ไดรั้งเกียจ

นํ� าจืด ถา้ไม่ใช่นํ� าเสีย เขาตอ้งการนํ� าจืด ให้นํ� าเค็มเป็นนํ� ากร่อย...” (สมบูรณ์ แดงอรุณ, 1 กนัยายน 

2555: สัมภาษณ์) 

   5. สหกรณ์เคหะสถานเจริญมั�งมีมั�นคง จาํกดั เกิดขึ�นจากการที�ชาวบา้นใน

ชุมชนหลายครอบครัวไม่มีที�ดินเป็นของตนเอง พระครูพิทกัษ์ รัตนากร เจา้อาวาสวดัเจริญรัตนาราม 
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จึงมีแนวคิดที�จะแบ่งที�ดินของวดัจาํนวน 13 ไร่ 1 งาน  52 ตารางวาให้เช่าเป็นที�ปลูกสร้างบา้นในราคาถูก 

แต่แกนนาํชุมชนเห็นว่าอาจเกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ปัญหายาเสพติด  ปัญหาขยะ  แหล่งมั�วสุม

อบายมุข และอาจกลายเป็นชุมชนแออดัในพื�นที� จึงไดป้ระสานกบัสถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (พอช.) 

เพื�อศึกษารายละเอียดและพาผูเ้กี�ยวขอ้งไปดูงานโครงการบา้นมั�นคงที�ประสบผลสําเร็จ เพื�อให้เกิด

แนวคิดในการร่วมกนัพฒันาที�อยูอ่าศยัโดยชุมชนบริหารจดัการกนัเอง และหน่วยงานในทอ้งถิ�นเป็น

ผูส้นับสนุน การไปดูงานทาํให้ชาวบา้นเชื�อมั�นในโครงการบา้นมั�นคงที�อาศยัหลักการของสถาบนั

พฒันาองค์กรชุมชน 4 ขอ้ คือ 1) ดาํเนินโครงการโดยองค์กรชุมชน 2)  สร้างความมั�นคงในการ

ครอบครองที�ดิน 3) สร้างที�อยูอ่าศยัที�ม ั�นคง โดยเนน้การสร้างชุมชนที�มั�นคง เขม้แข็ง และ 4) เนน้การ

แกปั้ญหาร่วมกนัทั�งชุมชน (สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั, 2555: 49) 

    ชาวบ้านจึงกลับมาขอหลวงพ่อให้ชุมชนบริหารจัดการกันเอง โดยใช้

หลกัเกณฑข์องสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชนในรูปแบบสหกรณ์ โดยจ่ายค่าเช่าในนามสหกรณ์ปีละครั� ง  

อนาคตหากมีการเปลี�ยนผูค้รอบครองที�ดินจะตอ้งเป็นสหกรณ์เท่านั�น  หลวงพ่อจึงมอบสิทธิ� การบริหาร

จดัการที�ดินให้กบัสหกรณ์ ปัจจุบนัมีชาวบา้นเขา้ร่วมเป็นสมาชิก จาํนวนกวา่ร้อยหลงั ซึ� งการออมเงิน  

บนพื�นฐานของธรรมะเช่นนี�   เป็นทั�งการเพิ�มพูนการเงิน และคุณความดีของคนในชุมชน    

   6. กลุ่มแปรรูปปลาสลิด  ตาํบลแพรกหนามแดงเดิมมีพื�นที�ทาํนามาก ต่อมาการ

ทาํนาไดผ้ลผลิตนอ้ยลง ชาวบา้นจึงนาํพื�นที�บางส่วนมาเลี�ยงปลาสลิดและทาํรายไดดี้ ทาํให้หันมาเลี� ยง

ปลาสลิดกนัเป็นจาํนวนมาก และจงัหวดัสมุทรสงครามเป็นพื�นที�ทาํนาเกลือ จึงเกิดผลิตภณัฑ์ปลาสลิด

แดดเดียว ที�มีรสชาติอร่อยเป็นที�ยอมรับของคนในพื�นที�และต่างจงัหวดั และเกิดการรวมกลุ่มกนัขึ�น 

เป็นกลุ่มแปรรูปปลาสลิด ตั�งอยู่หมู่ที� 5 ประธานกลุ่ม คือ นางธันยนนัท์ อภิจิรวฒัน์ ผลิตภณัฑ์ของ

กลุ่ม คือปลาสลิดแดดเดียวทอดกรอบ  การบริหารจัดการกลุ่มใช้วิ ธีแยกกันผลิตแต่ร่วมกัน

จาํหน่าย  และกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรแปรรูปปลาสลิด ตั�งอยูห่มู่ที� 6  มี นางศรัญญา เพช็รรัตน์ เป็น

ประธานกลุ่ม ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มเป็นปลาสลิดแดดเดียวทอดกรอบเช่นกนั ไดรั้บการรับรองผลิตภณัฑ ์

OTOP ระดบั 5 ดาว ในปี 2552 และระดบั 4 ดาว ในปี 2553 

   7. สหกรณ์ ในตาํบลแพรกหนามแดง ยงัมีกลุ่มผูป้ระกอบอาชีพต่างๆ ที�รวม  

ตวักนัตั�งเป็นสหกรณ์เพื�อรวมพลงักนัในการประกอบอาชีพ เช่น สหกรณ์ผูเ้ลี� ยงปลาสลิด จาํกดั และ

สหกรณ์เกษตรผสมผสานตาํบลแพรกหนามแดง จาํกดั เป็นตน้ 
 

  1.2 สถานการณ์ที�ทําให้เป็นต้นแบบการส่งเสริมชุมชนสร้างสรรค์ 

   ชุมชนแพรกหนามแดงมีความโดดเด่นเป็นที�ประจกัษแ์ก่สาธารณชน จนได้รับ

การกล่าวถึงและมีผูม้าศึกษาดูงานเป็นจาํนวนมากด้านการพฒันาท้องถิ�นด้วยตนเอง โดยเฉพาะ

ประเด็นการแกปั้ญหาความขดัแยง้รุนแรง  ผลงานสําคญัที�เป็นจุดกาํเนิดให้เกิดโครงการอื�นๆ ตามมา 
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คือโครงการวิจัย “รูปแบบการจัดการนํ� าในคลองตําบลแพรกหนามแดง อําเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงคราม”  ซึ� งมีที�มาและลาํดบัเหตุการณ์ที�ชุมชนไดเ้รียนรู้ ดงันี�  

   1. ปัญหาความขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรนํ�าที�รุนแรงและยาวนาน คนในพื�นที�

นํ� าจืดและนํ� าเค็มทะเลาะกนัเป็นเวลายาวนานกวา่ 20 ปี โดยมีสาเหตุจากการเปิด-ปิดประตูกั�นนํ� าเค็ม  

อีกทั�งการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากโรงงานผลิตสัตวน์ํ� าแช่แข็ง     

ที�ปล่อยนํ� าเสียเขา้มาในแหล่งนํ� า แมช้าวบา้นจะรวมตวักนัก็ยงัไม่ประสบความสําเร็จ จึงเกิดแนวคิด 

ในการรวมกลุ่มให้มีพลงัเพิ�มขึ�น   

   2. การนําแนวคิดการวิจัยเพื�อท้องถิ�นมาใช้แก้ปัญหา เริ�มโดยแกนนาํในชุมชน 

คือ คุณปัญญา โตกทอง เขา้ร่วมทาํงานกบัเครือข่ายพนัธมิตรในจงัหวดัสมุทรสงคราม ไดเ้ขา้ประชุมที�

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา และต่อเนื�องไปที�มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

กาํแพงแสน จงัหวดันครปฐม มีโอกาสรู้จกักบั “งานวิจยัเพื�อทอ้งถิ�น” และเห็นวา่น่าจะเป็นแนวทางที�

จะแกปั้ญหาความขดัแยง้ยาวนานในชุมชนได ้จึงไดช้กัชวนแนวร่วมในชุมชนจนนาํไปสู่การตดัสินใจ

ทาํและเริ� มเรียนรู้ไปพร้อมๆ กับทีมพี�เลี� ยงจากศูนย์ประสานงานวิจยัจงัหวดัสมุทรสงคราม และ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจยั  ใช้งานวิจยัเป็นทางออกในการแก้ปัญหาชุมชน โดยร่วมกนั

พฒันาโครงการวิจยั “รูปแบบการจดัการนํ� าในคลองตาํบลแพรกหนามแดง อาํเภออมัพวา จงัหวดั

สมุทรสงคราม”  ซึ� งมีคาํถามวิจยัที�ต้องร่วมกนัคน้หา คือ “รูปแบบการจดัการนํ� าในลาํคลองตาํบล

แพรกหนามแดงที�เหมาะสมควรเป็นอยา่งไร” 

   3. การใช้กระบวนการวิจัยอย่างเข้มข้น วิธีการที�แกนนําชุมชนใช้ในการวิจยั

ทอ้งถิ�น และประสบความสําเร็จ มีดงันี�  

    3.1 การเปิดเวทีเล็กพูดคุยตามหมู่บา้น เพื�อสร้างความเข้าใจกบัชาวบา้น 

ชี� แจงให้ชาวบา้นทราบวา่ทีมวิจยัชาวบา้นกาํลงัทาํอะไร ทาํอยา่งไร และจะเกิดประโยชน์แก่ชาวบา้น

ทั�งหมดอยา่งไร อีกทั�งเป็นการคน้หาแกนนาํร่วม  และศึกษาขอ้มูลเบื�องตน้ไปพร้อมๆกนั  

    3.2 จดัเวทีระดบัตาํบลให้ชาวบา้นนาํเสนอความคิด  เพื�อสะทอ้นขอ้มูลให้

หน่วยงานและชาวบา้นดว้ยกนัเองรับรู้วา่ชาวบา้นคิดอย่างไร มีปัญหาอะไร ซึ� งไม่ประสบผลสําเร็จ  

เนื�องจากชาวบา้นยงัไม่กลา้พดูถึงปัญหาที�เกิดขึ�น   

    3.3 เขา้ไปรวบรวมขอ้มูลในแต่ละหมู่บ้านเพิ�มเติม โดยใช้วงสนทนาเพื�อ

เจาะลึกขอ้มูลจากผูสู้งอายใุนชุมชน 

    3.4 ใช้เยาวชนเป็นคนกลางในการสื�อสารกบัพ่อแม่ ผูป้กครอง เนื�องจาก

ไม่ได้รับความร่วมมือจากผูใ้หญ่ในชุมชนเท่าที�ควร จึงนาํนักศึกษาจากวิทยาลยัการอาชีพอมัพวา      

มาเรียนรู้สิ�งที�นกัวจิยัทอ้งถิ�นกาํลงัทาํ และร่วมกนัเก็บขอ้มูลจากทุกหมู่บา้น 
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    3.5 วิเคราะห์ จดัหมวดหมู่ และตรวจสอบข้อมูลที�ได้จากแต่ละหมู่บ้าน

ร่วมกนัในระดบัตาํบล เพื�อความถูกตอ้งและเติมเต็มขอ้มูล โดยดาํเนินการ 6 ครั� ง แลว้ร่วมกนัคน้หา

ทางออกโดยจดัทาํ “แนวทางการจดัการนํ� าที�เหมาะสมและเอื�อประโยชน์ต่อชุมชน” ไดผ้ลสรุปว่า  

ตอ้งทาํ 3 เรื� อง ดังนี�  เรื� องแรก เปลี�ยนแปลงรูปแบบประตูกั�นนํ� า เรื� องที�สอง หาวิธีการปฏิบติัที�

เหมาะสมในการจดัการนํ� า ไดแ้ก่ การเปิด-ปิดประตูนํ� า การขุดลอกคลองธรรมชาติ และการบาํบดันํ� า

เสียจากแหล่งมลพิษ และเรื� องที�สาม ประสานงานกบัองค์การบริหารส่วนตาํบลแพรกหนามแดง       

ของบประมาณในการทดลองสร้างประตูกั�นนํ�ารูปแบบใหม่ 

    3.6 นาํเสนอผลงานวิจยัให้เป็นที�รับรู้ โดยจดันาํเสนอผลงานวิจยั ณ ที�ทาํ

การกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย ์ เพื�อเป็นการสื�อสารในวงกวา้งขึ�นและสร้างแนวร่วมในการทดลองประตู

กั�นนํ�าแบบใหม่   

   4. กระบวนการสร้างนวัตกรรมจากภูมิปัญญาชาวบ้าน  จากผลการวิจยัการหา

รูปแบบการจดัการนํ� าในลาํคลองของแพรกหนามแดง ขอ้สรุปขอ้แรกคือการเปลี�ยนแปลงรูปแบบ 

บานประตูกั�นนํ�า ชุมชนจึงนาํมาร่วมกนัดาํเนินการตามลาํดบัเหตุการณ์ ดงันี�  

    4.1 สรุปปัญหาจากการใช้บานประตูแบบเก่า ศึกษาว่ารูปแบบของประตูทาํ

ให้เกิดปัญหาอยา่งไร และร่วมกนัออกแบบบานประตูแบบใหม่ให้ใชก้ารแลว้ไม่เกิดปัญหาเหมือนเดิม 

    4.2 หารูปแบบประตูนํ� าใหม่โดยอาศยัภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ทีมวิจยัศึกษาการ

จดัการนํ�าโดยภูมิปัญญาดั�งเดิมจากผูสู้งอายุในชุมชนพบวา่ในอดีตใช้ทาํนบดินกั�นนํ� าเค็ม เมื�อนํ� าหลาก

ท่วมนาขา้วฝั�งนํ� าจืด ชาวบา้นสองฝั�งก็ช่วยกนัพงัทาํนบดิน นํ� าที�ลงสู่บ่อกุง้ของชาวบา้นเป็นนํ� าที�ลน้

จากคนัดินด้านบน จึงไม่มีตะกอน และจากการสังเกตภูมิปัญญาในการส่งนํ� าเขา้บ่อกุง้โดยใช้เครื�อง

สูบนํ�าและท่อส่งนํ�า  พบวา่เมื�อหยุดเครื�องสูบนํ�า แรงดนันํ�าในบ่อกุง้จะเป็นตวัช่วยดนัฝาปิดที�ปลายท่อ

เพื�อกันนํ� ากลับเข้าท่อ จึงนํามาใช้ออกแบบประตูกั�นนํ� าเค็มใหม่ ให้เป็นแบบที�ใช้แรงดันนํ� าจาก

ธรรมชาติ บานประตูแยกเป็นสองส่วน ส่วนล่างเป็นบานทึบเหมือนเดิม ส่วนบนเป็นบานหับเผย 3 

บานเรียงตามแนวตั�ง เมื�อนํ� าในฝั�งนํ� าจืดสูงถึงระดบับานหับเผย แรงดนันํ� าจะดนับานประตูให้เผย

(เปิด)ออก ทาํใหน้ํ�าไหลลงสู่ฝั�งนํ�าเค็มได ้และเมื�อนํ�าเค็มมีระดบัสูงขึ�น แรงดนันํ�าก็จะดนับานประตูให้

หบั(ปิด)เขา้ไป นํ�าเค็มก็ไม่สามารถเขา้ไปในคลองได ้

    4.3 สร้างต้นแบบประตูนํ� าที�ออกแบบโดยชุมชน นับเป็นนวัตกรรมที�

ตอบสนองความตอ้งการของชาวบา้นและสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตอยา่งแทจ้ริง โดยองค์การบริหารส่วน

จงัหวดัจดัสรรงบประมาณในการสร้างเป็นตน้แบบและทดลองใช้จาํนวน 2 ประตู และชาวบา้นได้

ร่วมกันติดตามประเมินผลการใช้งานพบว่าเป็นไปตามเป้าหมาย กรมชลประทานจึงอนุมัติ

งบประมาณในการจดัสร้างจนครบจาํนวน 15 ประตู ในพื�นที�ตาํบลแพรกหนามแดงทั�งหมด  
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   5. ผลที�เกิดขึ�นจากงานวิจัย ผลจากการวิจยัพฒันาทอ้งถิ�น ส่งผลต่อชุมชนใน

หลายดา้น ดงันี�  

    5.1 คุณภาพนํ� าในคลองดีขึ�น กลไกธรรมชาติจากแรงดนันํ� าของประตูหับ-

เผย ทาํให้เกิดการไหลเวียนของนํ� าในคลอง เมื�อฝนตกหรือนํ� าหลากและเมื�อนํ� าทะเลขึ�น-ลงตามเวลา

ทาํใหส้ภาพนํ�าในคลองดีขึ�น ไม่เน่าเสียเหมือนเดิม 

    5.2 ชุมชนไดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจงัหวดั

สมุทรสงครามทาํประตูกั�นนํ�าเป็นการทดลอง จาํนวน 2 แห่ง 

    5.3 กรมชลประทานยอมรับแบบประตูนํ� าที�เกิดจากภูมิปัญญาชาวบา้น และ

สร้างประตูนํ�าตามแบบของชาวบา้นเพิ�มอีก 8 แห่ง ในพื�นที�ตาํบลแพรกหนามแดง  

    5.4 กรณีศึกษาของชุมชนแพรกหนามแดงได้ถูกหยิบยกขึ� นเป็นประเด็น

ระดบัชาติในเวทีต่างๆ ทาํให้ชุมชนเป็นที�รู้จกัในวงกวา้ง ส่งผลให้สื�อมวลชนเขา้มานาํเรื� องราวไป

เสนอต่อสาธารณะและมีผูส้นใจเขา้มาศึกษาดูงานจาํนวนมาก  

    5.5 ทีมวิจยัของชุมชน และชาวบา้นได้พฒันาตนเองขึ�นจากการมีส่วนร่วม

ในการทาํวจิยัและจากการที�มีผูค้นเขา้มาแลกเปลี�ยนเรียนรู้ในชุมชน 

    5.6 ความขดัแยง้ของชาวบา้นลดลง เมื�อชาวบา้นในชุมชนไดท้าํงานร่วมกนั 

และสามารถแกไ้ขปัญหาเรื�องการใช้นํ� าในการประกอบอาชีพได ้ทาํให้คนที�เคยโกรธกนัหนักลบัมา

คบหากนั และเกิดการช่วยเหลือเกื�อกูลกนั  

    5.7 ชาวบา้นเกิดความภาคภูมิใจในตวัเองและชุมชน และตอ้งการทาํงาน

เพื�อชุมชนต่อไป   
 

  1.3 องค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค์ของแพรกหนามแดง 

   1. ด้านทุนมนุษย์  

    1.1 ภูมิปัญญาท้องถิ�นในชุมชน แพรกหนามแดงมีภูมิปัญญาทอ้งถิ�นอนัเป็น

ความรู้ที�เกี�ยวขอ้งกบัการทาํมาหากินและระบบสามนํ� าของชุมชน มีผูท้รงภูมิปัญญาที�มีความรู้เรื�อง  

นํ� าขึ�น-นํ� าลง ระบบนํ� าจืด นํ� ากร่อย และนํ� าเค็ม ตลอดจนผูท้รงภูมิปัญญาดา้นการประกอบอาชีพใน

ชุมชน เช่น คุณสมบูรณ์ แดงอรุณ ผูรู้้เรื� องการทาํนาข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ คุณสมศักดิ�  ริ� วงาม         

ผูรู้้เรื�องการประมงพื�นบา้น คุณปัญญา โตกทอง ผูรู้้เรื�องการเลี� ยงกุง้พฒันา คุณอุมา ศิลาวงษ์ ศิลปิน

วาดภาพและช่างแกะสลกัไม ้นอกจากนี�  และผูรู้้ดา้นการประกอบอาชีพอื�นๆ เช่น การเลี�ยงปลาสลิด    

การทาํเตาตาล การทาํสวนผกัปลอดสาร เป็นตน้ ซึ� งบุคคลเหล่านี�ลว้นมีบทบาทเป็นแกนนาํในชุมชน

และให้ความร่วมมือในการพฒันาชุมชนทั�งสิ�น 
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    1.2 ความสร้างสรรค์ของคนในชุมชน ตวัอยา่งบุคคลสร้างสรรคท์ี�โดดเด่น

ของแพรกหนามแดง คือ คุณอุมา ศิลาวงษ ์หนึ� งในทีมวิจยัเพื�อทอ้งถิ�น ผูเ้ขียนแบบบานประตูหบัเผย  

ซึ� งเป็นผูม้ีฝีมือในการวาดภาพ เขียนแบบ และยงัมีผลงานการออกแบบและปลูกสร้างบา้นดว้ยไมไ้ผ ่

เป็นบ้านพกัอาศยัอยู่ในชุมชน เป็นที�สนใจของผูพ้บเห็น ตวับา้นทาํด้วยไม่ไผ่มดัด้วยเชือกไนล่อน     

ไม่ใช้ตะปู หลงัคามุงดว้ยตบัจากฝีมือประณีตสวยงามและคงทน  เป็นบา้นที�สวยงาม น่าอยู่ และราคา

ถูก เป็นการนําไม้ไผ่จากป่าเชิงเขาและต้นจากในพื�นที�ชายเลนมาผสมผสานอย่างลงตัว เกิดทั� ง

ประโยชน์และความสวยงาม เป็นการสร้างสรรค์ชิ�นงานจากทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน นอกจากนี�  

คุณอุมายงัเป็นช่างแกะสลกัไมท้ี�มีฝีมือเป็นเลิศ สามารถประดิษฐ์เครื�องใช้จากไม ้เช่น ไมเ้ทา้ ดา้มปืน 

ฝักมีด คุณอุมา เล่าว่า ในการออกแบบงานไม่เลียนแบบใคร และมกัเปรียบเทียบผลงานของตนกบั

ผลงานในหนังสือหรือรูปภาพที�มีคนเอามาให้ดู ดงัคาํบอกเล่า “...ความเป็นศิลปินมนัอยู่ในตวัตน    

ผมเพียงแต่เติมตัวตนให้เต็ม ผมไม่เคยลอกของใคร และไม่ลอกแบบตวัเอง ตลอดมา 30 กว่าปี 

บางอยา่งยงัตอ้งหนีแบบตวัเอง งานของผมไม่ใช่ชิ�นที�สวยที�สุดในโลก แต่เป็นหนึ�งเดียวในโลก งาน

ของผมขายตวัมนัเอง ไม่ตอ้งมีหนา้ร้าน นกัสะสมที�ชอบของที�มีคุณค่ามาหาผม บางคนมีของเก่า เช่น 

มีด ดาบ ที�ทรุดโทรมเหลือแต่ใบมีด ก็เอารูปชิ�นงานที�มีลกัษณะสมบูรณ์มาให้ดู ผมก็มกัไม่ทาํเหมือน

แบบ เจา้ของก็พอใจและไวใ้จให้ผมทาํ ผมดูรูปจากที�ต่างๆ แลว้ก็คิดว่าไม่มีใครเหนือกว่าเราไปได.้..”   

(อุมา ศิลาวงษ,์ 5 สิงหาคม 2555: สัมภาษณ์) 

     ความเป็นอิสระและความสามารถในการตดัสินใจของคนในชุมชนเป็น

ส่วนสาํคญัที�ทาํใหช้าวแพรกหนามแดงเลือกรูปแบบและวิธีการในการแกไ้ขปัญหาของชุมชนไดด้ว้ย

ตนเอง แมใ้นช่วงแรกมีอุปสรรคก็ไม่เปลี�ยนความตั�งใจ ยงัคงเดินหน้าตามวิถีทางของตนและเผชิญ

สถานการณ์ต่างๆ อยา่งมุ่งมั�น   ดงัเช่นที�ชาวบา้นร่วมกนัเรียกร้องในกรณีที�โรงงานอุตสาหกรรมปล่อย

นํ� าเสียลงลาํคลองโดยคิดว่า “...จะทาํอย่างไรให้ชาวบา้นใหญ่ขึ�นและให้โรงงานเล็กลง...” (ปัญญา 

โตกทอง, 5 สิงหาคม 2555: สัมภาษณ์) หรือมุมมองในการใชชี้วิตของคุณอุมา ศิลาวงษ์ ที�อยากเป็นเพียง

ชาวบา้นคนหนึ� ง  ไม่ตอ้งการมีตาํแหน่งใดๆ ทั�งสิ�น  ดว้ยความคิดว่าตนเองเป็นศิลปินควรมีชีวิตที�เป็น

อิสระ แต่ก็ยงัคงมีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและมรดกทางวฒันธรรมของชุมชน มีจิต

อาสาในการช่วยเหลือชุมชน และตอ้งการให้ชุมชนสงบสุข ดงัคาํบอก “...ตามเวลาที�ทนัไดเ้ห็น 35 ปีที�

ผา่นไป แพรกหนามแดงในอดีตมีอาหารไร้พิษ มีชีวิตไร้หนี� สิน ทาํมาหากินแบบพึ�งตนเอง ผมยืนอยู่

กลางเส้นแบ่งนํ� าจืดและนํ� าเค็ม ไม่ได้ทาํทั�งประมงและเกษตรเดี�ยวๆ แต่ดาํเนินชีวิตแบบพึ�งตนเอง     

รักงานศิลปะ และเลือกที�จะเป็นศิลปินครับ...” (อุมา ศิลาวงษ,์ 5 สิงหาคม 2555: สัมภาษณ์) 

    1.3 แกนนําชุมชน  แพรกหนามแดงมีแกนนาํชุมชนที�กลา้คิด กลา้ทาํ ดงัเช่น

คุณปัญญา โตกทอง และแกนนาํคนอื�นๆ ที�เป็นผูน้าํในการทาํวิจยัทอ้งถิ�นซึ� งเป็นเรื�องที�ชุมชนไม่เคย
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รู้จกั  แมใ้นช่วงแรกจะไม่ได้รับความร่วมมือนกั ก็ไม่ย่อทอ้ ได้หาวิธีการชักชวนเยาวชนมาร่วมทาํ   

ทาํให้ผูใ้หญ่และผูป้กครองของเยาวชนได้รับทราบการทาํงานทางออ้ม จนในที�สุดได ้แนวร่วมจาก

สองฝั�งนํ� า เป็นกลุ่มที�มีความเขม้แข็งและทาํงานอยา่งต่อเนื�อง แมจ้ะมีปัญหาอุปสรรคและตอ้งทุ่มเท

กาํลงักายและกาํลงัใจอยา่งมาก จนประสบผลสําเร็จ ดงัคาํกล่าวของคุณปัญญา หวัหน้าโครงการวิจยั

วา่  “ในเมื�อเราแกปั้ญหาของเรา เราตอ้งใชค้วามอดทน อดทนกบัสิ�งที�มากระทบเรารอบดา้น อดทน

ต่อคนที�จะเสียหน้า อดทนต่อความไม่เขา้ใจของชาวบา้น ตอ้งรับให้ได.้.. แต่อดทนอย่างเดียวไม่ได ้

ตอ้งเสียสละด้วย ต้องรู้จกัประสานงานให้คนหันหน้าเข้าหากนั พยายามดึงชาวบา้นให้มาร่วมคิด    

ร่วมตดัสินใจ ร่วมทาํ ร่วมตรวจสอบ และร่วมรับประโยชน์” พร้อมกบับอกวา่ “...ตน้ทุนมนุษยท์ี�นี�มี

เยอะมาก  ผูน้าํไม่เป็นทางการ ก็มีหลายระดบั  เขา้มาเรียนรู้จริงจงับา้ง ไม่เขา้บา้งความร่วมมือจากพวก

ผูน้าํทางการก็ไดรั้บบา้ง ไม่ไดรั้บบา้ง  มนัก็เป็นวิถีของชุมชน...” (ปัญญา โตกทอง, 5 สิงหาคม 2555: 

สัมภาษณ์)  

    1.4 การเรียนรู้ของคนในชุมชน แพรกหนามแดงเป็นชุมชนที�ชาวบา้นเปิด

ใจกวา้งต่อการเรียนรู้ ยอมเรียนรู้สิ�งใหม่ และเรียนรู้อยา่งต่อเนื�อง ดว้ยวธีิการต่างๆ ดงัต่อไปนี�  

     1. การเรียนรู้จากวิถีชีวิต ครอบครัว และชุมชน คุณอุมา ศิลาวงษ ์เป็น

ตวัอยา่งของคนที�ไม่ไดเ้รียนในโรงเรียนมากนกั โดยเล่าวา่ ตนเองเรียนจบแค่ ป.3 ครึ� ง ครูคนแรกของ

ตน คือ บิดาซึ� งเป็นช่างฝีมือ ตนเองเรียนรู้จากการที�พ่อและเครือญาติเป็นตระกูลช่างรับเหมาในการ

สร้างบา้น สร้างวดั ก่อโบสถ์ จึงได้เรียนรู้การก่อสร้างและเขียนลวดลายไทย โดยไม่รู้ว่าเริ�มเรียนรู้

ตั�งแต่เมื�อใด จาํความไดก้็เขียนเป็นแลว้ และรู้วา่ตวัเองชอบศิลปะจึงเรียนรู้และพฒันาฝีมือดว้ยตนเอง

มาโดยตลอด อาศยัตาํราวิชาการ หนงัสือและอลับั�มรูปต่าง ๆ   

      การร่วมกิจกรรมของชุมชนเป็นอีกวิธีหนึ� งที�จะทาํให้คนในชุมชน

เกิดการเรียนรู้ ดงัเช่น โครงการวิจยัรูปแบบการจดัการนํ� า ที�ทาํให้ชาวบา้นรู้จกังานวิจยัทอ้งถิ�นและ

เขา้ใจกระบวนการทาํวจิยั ที�มีการทาํงานร่วมกนั ทั�งร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมทาํ ร่วมตรวจสอบ และ

ร่วมรับผลประโยชน์ จนเกิดงานวิจยัอื�นๆ ตามมาอีกหลายประเด็น  เช่น โครงการศึกษาระบบการ

ไหลเวียนของนํ� าในคลองตาํบลแพรกหนามแดง โครงการศึกษาวิจยัการจดัสวสัดิการที�สอดคลอ้งกบั

การดาํรงชีวิตของชุมชนแพรกหนามแดง เพื�อคน้หาและจดัการทุนวฒันธรรมและทุนทรัพยากรของ

ชุมชน ทาํให้เยาวชนไดเ้รียนรู้สิ�งต่างๆ เช่น “...ไดรู้้วา่สวสัดิการมี 4 รูปแบบ คือ 1) สวสัดิการที�รัฐ    

จดัให้ 2) สวสัดิการจากธรรมชาติ 3) สวสัดิการที�ชุมชนจดัการเอง และ 4) สวสัดิการที�ชุมชนจดั

ร่วมกบัรัฐ…” (สุทธิลกัษณ์ โตกทอง, 10 กนัยายน 2555: สัมภาษณ์)  และเรียนรู้เรื�องสวสัดิการจาก

ธรรมชาติ อนันําไปสู่การพูดคุยเรื� อง เกี�ยวกบัภูมิปัญญาอาหารและสมุนไพร ดงัที�แกนนาํเยาวชน    

คนเดิมกล่าววา่ “...รู้จกัภูมิปัญญาดา้นอาหารและสมุนไพรซึ�งเป็นสวสัดิการจากธรรมชาติ  รู้จกัอาหาร

พื�นบา้นที�ทาํจากผกัชะคราม หรือยอดอ่อนหนามพุงดอ รวมถึงรู้สรรพคุณทางยาของผกัพื�นบา้น…”  
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การเรียนรู้วา่ธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มถือเป็นสวสัดิการของชุมชน  ทาํให้คนในชุมชนหนักลบัมาดูแล

ธรรมชาติมากขึ�น เป็นการลดความเห็นแก่ตวัและคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากขึ�น ก่อให้เกิดประโยชน์

ทั�งต่อตนเองและชุมชน     

     2. การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ�นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนในระบบ

การศึกษา มีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ�นเพื�อถ่ายทอดความรู้ทั� งในระบบและนอกระบบโรงเรียน           

ดงัตวัอย่างที�กลุ่มเยาวชนรักแพรกหนามแดง ได้ทุนสนับสนุนให้ทาํการวิจยัเพื�อศึกษาแนวทางการ

ดาํเนินกิจกรรมสร้างการเรียนรู้กบัเด็กและเยาวชนตาํบลแพรกหนามแดง โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อ

ศึกษาขอ้มูล กลุ่ม องคก์ร องค์ความรู้ และภูมิปัญญาต่างๆ ในตาํบลแพรกหนามแดง และหาแนวทาง

ในการจดักิจกรรมสร้างการเรียนรู้ร่วมกบัสถานศึกษาในชุมชน โดยให้เด็กนักเรียนไปเรียนรู้จาก      

ภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็นการบูรณาการกบัการเรียนการสอน ทาํให้ครูในโรงเรียน  

เห็นประโยชน์ของการให้เด็กนกัเรียนเขา้ร่วมโครงการวิจยั และอีกตวัอยา่งหนึ�งคือ คุณอุมา ศิลาวงษ ์

ที�ได้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษสอนงานศิลปหัตถกรรมให้แก่สถานศึกษาในชุมชน อีกทั�งเปิดบา้น     

ให้เด็กในชุมชนเขา้มาเรียนรู้เรื� องศิลปะ หรือการสร้างบา้นด้วยไมไ้ผ่ เป็นการส่งต่อให้แก่เยาวชน    

ในทอ้งถิ�น รวมถึงมีแนวคิดในการใชบ้า้นเป็นศูนยเ์รียนรู้วิถีชีวิตในชุมชน                                        

   2. ด้านทุนสังคม   

    แพรกหนามแดงเป็นตวัอย่างของชุมชนที�ใช้ทุนสังคมเป็นจุดแข็งในการ

พฒันา และร่วมมือกนัแกปั้ญหาความขดัแยง้ไดด้ว้ยตนเอง  พอสรุปไดด้งันี�  

    2.1 การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน จากคาํถามว่าทาํอย่างไรชาวบา้นจะ

ใหญ่ขึ�น ก่อให้เกิดการจดัตั�งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพยข์ึ�นในชุมชนแพรกหนามแดง และหลงัจากการ

ดาํเนินโครงการวิจยัทอ้งถิ�นประสบผลสําเร็จ สามารถแกปั้ญหาสําคญัในชุมชนได ้จึงเกิดกลุ่มอื�นๆ 

ตามมา ไดแ้ก่ กลุ่มเยาวชนรักแพรกหนามแดง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงสีขา้วตาํบลแพรกหนามแดง 

กลุ่มเกษตรกรทาํนาปลอดสารพิษ สหกรณ์เคหะสถานเจริญมั�งมีมั�นคง  มีชาวบา้นเขา้ไปมีส่วนร่วมใน

กลุ่มต่างๆ มากขึ�น และการทาํงานมีประสิทธิภาพมากขึ�น ส่งผลให้ชุมชนมีพลงัเขม้แข็งขึ�น เกิดการ

พฒันาทั�งตวัสมาชิกและกลุ่มไปพร้อมกนั เป็นการเสริมสร้างทุนมนุษยแ์ละทุนสังคมของชุมชน    

    2.2 เครือข่ายของชุมชน   ความสําเร็จของชุมชนแพรกหนามแดง ส่วนหนึ� ง

เกิดจากเครือข่ายทั�งในและนอกชุมชน ความจริงจงัในการทาํงาน ความมุ่งมั�น อดทน และความร่วมมือ

ร่วมใจของคนในชุมชน ก่อให้เกิดเครือข่ายพนัธมิตรจาํนวนมาก ทั�งระดับจงัหวดั ระดบัภาค และ

ระดับประเทศ หน่วยงานและองค์กรที�มีบทบาทในการขบัเคลื�อนและผลักดนัการดาํเนินงานของ

ชุมชน ไดแ้ก่  สํานักงานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.) สถาบนัพฒันาองค์กรชุมชน (พอช.)  

โครงการ SGA-PEI จงัหวดัสมุทรสงคราม สภาพฒันาการเมืองเครือข่ายองค์กรชุมชนจงัหวดั
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สมุทรสงคราม  สภาองคก์รชุมชนจงัหวดัสมุทรสงคราม ประชาคมคนรักแม่กลอง กลุ่มเยาวชนคนรัก

แม่กลอง และศูนยป์ระสานงานวิจยัเพื�อทอ้งถิ�นจงัหวดัสมุทรสงคราม  ทุกภาคีเครือข่ายต่างเห็น 

ศกัยภาพและพฒันาการของชาวบา้นที�เป็นทีมวิจยั และเห็นความเติบโตดา้นความเขม้แข็งของชุมชน 

จึงส่งเสริมสนบัสนุน และนาํชุมชนไปสู่เครือข่ายที�กวา้งขวางขึ�น   

    2.3 จิตสํานึกชุมชน เรื�องราวของชาวแพรกหนามแดงไดก้ลายเป็นตน้แบบ

ของชุมชนอื�น เป็นแหล่งศึกษาดูงานของหน่วยงาน องค์กร และผูส้นใจทั�งในและต่างประเทศ และ

ได้รับการเผยแพร่ในทางโทรทัศน์หลายรายการ เช่น รายการเวทีสาธารณะ ปราชญ์เดินดิน และ       

ทุ่งแสงตะวนั นบัเป็นสิ�งที�สร้างความภาคภูมิใจแก่ชุมชน นอกจากนี�  ชุมชนยงัไดรั้บรางวลัเชิดชูเกียรติ

อีกหลายรางวลั โดยในปีพ.ศ. 2554 ไดรั้บรางวลั “ลูกโลกสีเขียว” ประเภทชุมชน จากสถาบนัลูกโลก

สีเขียวโดยการสนบัสนุนของมูลนิธิพลงัที�ย ั�งยืน และบริษทั ปตท.จาํกดั (มหาชน) และรางวลัเชิดชู

เกียรติในฐานะเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้จากสภาการศึกษา  สําหรับตวับุคคล แกนนาํชุมชน คือ      

นายปัญญา โตกทอง ไดรั้บปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิตกิตติมศกัดิ�  จากมหาวิทยาลยัราชภฎัหมู่บา้น

จอมบึง และรางวลัแทนคุณแผน่ดินจากหนงัสือพิมพ ์คม ชดั ลึก   

    ชุมชนยงัตระหนักถึงการปลูกฝังจิตสํานึกชุมชนในเด็กและเยาวชน โดย   

ชักจูงเยาวชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจยั เพื�อให้เยาวชนมองเห็นประโยชน์และปรับเปลี�ยน

ความคิดอยากเขา้ร่วมพฒันาชุมชนของตน และเขา้มามีส่วนร่วมในโครงการอื�นต่อไป และจดัตั�งกลุ่ม

เยาวชนรักแพรกหนามแดงขึ�น  เพื�อสร้างคนรุ่นใหม่ให้สืบสานงานพฒันาชุมชนให้ย ั�งยืน นบัเป็นการ

ปลูกฝังเด็กและเยาวชนใหม้ีส่วนร่วมและสาํนึกรักทอ้งถิ�นอีกทางหนึ�ง    

   3. ด้านทุนวัฒนธรรม  

    มรดกทางวฒันธรรมของชาวแพรกหนามแดง เป็นวิถีการดาํเนินชีวิตของ

ชาวบา้นที�อยูร่่วมกบัสิ�งแวดลอ้ม อนัประกอบดว้ย การทาํมาหากิน การไปมาหาสู่ การคา้การขาย เป็น

ตน้ ตวัอยา่งเช่น วิถีชีวิตเกษตรกรสวนมะพร้าวจะออกเก็บนํ� าตาลสดแต่เชา้มืด แลว้นาํกลบัมาตม้และ

เคี�ยวเป็นผลิตภณัฑ์นํ� าตาลปึก จนแลว้เสร็จในตอนบ่ายคลอ้ย หรือชาวบ่อกุง้ที�จบักุง้ในตอนเช้าแล้ว

นาํไปขายที�ตลาดในช่วงสาย ส่วนเกษตรกรทาํนา ทาํสวน ก็ยงัคงมีวิถีชีวิตเรียบง่าย และใช้ฐาน     

องค์ความรู้ที�ปรับตวัเขา้กบัสิ�งแวดลอ้ม จึงกล่าวได้วา่ วฒันธรรมชุมชนของแพรกหนามแดง คือ วิถี

ชีวิตการทาํมาหากินของชาวบา้น ไม่มีงานประเพณี หรือศิลปะการแสดงที�โดดเด่นเป็นที�รู้จกัเหมือน

ชุมชนอื�น อย่างไรก็ตาม วฒันธรรมที�ชาวแพรกหนามแดงสร้างขึ�นและเป็นที�ประจกัษ์ของคนทั�วไป 

คือการกล้าคิด กลา้ทาํ กลา้ตดัสินใจทาํวิจยัทอ้งถิ�นซึ� งเป็นเรื�องที�พวกเขาไม่เคยรู้จกัมาก่อน กลา้พูด  

เมื�อเห็นสิ�งที�ไม่ถูกตอ้ง ดงัเช่นที�ชาวบา้นคนหนึ�งกล่าววา่ “...ริมถนนพระราม 2 หลกักิโลเมตร 73 มี

ประตูกั�นนํ�าเค็มที�ไม่เคยถูกใชง้านเพราะตรงนั�นไม่มีคลอง แต่ถึงเวลาก็มาซ่อม มาทาสี ทาํไปทาํไม...” 
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นอกจากนี�  ยงัมีความกลา้แสดงออก กลา้เรียกร้อง เช่นในกรณีเรียกร้องค่าเสียหายจากโรงงานที�ปล่อย

นํ� าเสีย กล้าต่อสู้ในสิ�งที�เห็นว่าเป็นหนทางที�ถูกต้อง อีกทั�งชาวบา้นมีวฒันธรรมในการมีส่วนร่วม    

ต่อกิจกรรมทางสังคม มีวฒันธรรมประชาธิปไตย ยอมฟังคนที�มีความเห็นแตกต่างจากตน ยอมรับ

ความคิดเห็นของผูอื้�น และปฏิบติัตามกติกาสังคม     

    อยา่งไรก็ตาม ชาวแพรกหนามแดงตอ้งการดาํรงความเป็นชุมชนเช่นนี� ไวใ้ห้

ย ั�งยืน เพราะปัจจุบนัท่ามกลางกระแสการเปลี�ยนแปลง เมื�อปัญหาเก่าถูกแกไ้ขลุล่วงไป ปัญหาใหม ่   

ก็ย่อมเกิดขึ�นได้เสมอ แกนนาํและชาวบา้นจึงไม่เคยหยุดคิด หยุดพฒันา และมีความพยายามในการ

สืบค้นและสืบทอดภูมิปัญญาของชุมชน  สืบสานวิถีชีวิตที�เป็นวฒันธรรมของชุมชน นํามาสร้าง

ประโยชน์สู่คนรุ่นใหม่  ดงัตวัอย่างที�คุณอุมา ศิลาวงษ์ ศิลปินในชุมชน วาดภาพจากคาํบอกเล่าของ    

ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ ออกมาให้ทุกคนเห็นและช่วยกนัปรับปรุง จนสามารถสร้างแบบจาํลองประตูนํ� า และ

กลายเป็นของจริงในที�สุด หรือดงัที�กลุ่มเยาวชนรักแพรกหนามแดงพาเด็กนกัเรียนในชุมชน เสาะหา

องคค์วามรู้สมุนไพรในชุมชน เพื�อนาํมาเผยแพร่และสืบทอดไวเ้ป็นภูมิปัญญาของชุมชน 
 

   4. ด้านทุนทรัพยากร 

    ทรัพยากรธรรมชาติที�สาํคญัของชาวแพรกหนามแดง คือ ระบบนิเวศสามนํ� า 

ซึ� งหมายรวมถึงนํ� าจืด นํ� ากร่อย นํ� าเค็ม ตลอดจนพืชและสัตวน์านาชนิดที�มีชีวิตอยู่ในพื�นที� ในอดีต   

จึงจดัไดว้า่เป็นชุมชนที�มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ แต่ช่วงเวลาที�ผา่นไป ชาวบา้น  ทาํมาหากิน

โดยไม่คาํนึงถึงความสมดุลของธรรมชาติ  ประกอบกบักระแสความเจริญแบบบริโภคนิยมและการ

พฒันาโครงสร้างพื�นฐานที�มีผลกระทบต่อชาวบา้น ทาํใหท้รัพยากรที�เคยอุดมสมบูรณ์ สูญหายไปเป็น

จาํนวนมาก อีกทั�งปัญหาสิ�งแวดลอ้มในการทาํมาหากิน อยา่งไรก็ตาม นบัเป็นความโชคดีที�ชาวแพรก

หนามแดงรับรู้ถึงการเปลี�ยนแปลง และพร้อมใจกนัหาวิธีการแกปั้ญหาที�เกิดขึ�น ตลอดจนเตรียมตั�งรับ

ปัญหาใหม่ๆ จึงเกิดโครงการหลายโครงการตามมา  

    การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและดูแลสิ�งแวดลอ้มของชุมชน เกิดขึ�นจาก

ความร่วมมือร่วมใจของชาวบา้น นาํไปสู่การปรับเปลี�ยนแนวคิดเรื�องการรักษาแหล่งนํ� า และมุมมอง

เรื�องสุขภาพ เกษตรกรทาํนาเปลี�ยนจากการทาํนาโดยใชส้ารเคมี มาทาํเกษตรปลอดภยั ทาํนาอินทรีย์

เพื�อสุขภาพ มีการทดลองปลูกข้าวพนัธ์ุใหม่ๆ ได้แก่ ขา้วสีนิล ข้าวนิลดาํ ข้าวมนัปู ข้าวสังข์หยด    

เป็นตน้ เกิดโรงสีขา้วปลอดสารพิษในชุมชน และเกิดการเปลี�ยนแปลงทางธรรมชาติที�เห็นได้ชดั คือ  

มีนกปากห่างเขา้มาในพื�นที�นบัหมื�นตวั กินหอยเชอรี� ในนาขา้วจนหมด เป็นวิธีกาํจดัหอยเชอรี�แบบ

ธรรมชาติอีกดว้ย โดยพวกเขามีความหวงัวา่คนแพรกหนามแดงจะไดกิ้นขา้วปลอดสาร และมีสุขภาพ

แข็งแรงทั�วหน้า ดังที�ลุงสมบูรณ์ แดงอรุณ ประธานโรงสีข้าวชุมชนกล่าวว่า “...อีกสิบปีข้างหน้า      

เราอยากให้เกษตรกรในแพรกหนามแดงปลอดภยัจากสารเคมีต่างๆ และมีการรวมกลุ่มกนัทาํนา 
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ปลอดสาร เป็นการทาํนาที�นาํมาซึ� งความย ั�งยืนของธรรมชาติ และมีอนุชนรุ่นหลงัที�จะสืบทอดอาชีพ

ทาํนา เพื�อให้อาชีพทาํนาอยูคู่่กบัคนแพรกหนามแดงตลอดไป ให้คนภายนอกรู้ว่าสมุทรสงครามก็มี

การทาํนา...” 

    การทาํเกษตรอินทรียข์องเกษตรกรทาํนา ทาํใหค้นเลี�ยงกุง้ไดใ้ช้นํ� าคุณภาพดี  

ส่งผลใหคุ้ณภาพนํ�าทะเลชายฝั�งดีขึ�น ชาวประมงพื�นบา้นไดรั้บประโยชน์จากจาํนวนสัตวน์ํ� าที�เพิ�มขึ�น 

และเห็นถึงความสําคญัของการอนุรักษแ์หล่งนํ� า ดงัที�ลุงประทีป เข็มกาํเนิด กล่าววา่“...เมื�อก่อนเราทาํ

ประมง ไม่ได้สนใจสิ� งแวดล้อมรอบๆ ตวั นอกจากรายได้ ทั� งที�เรามีส่วนในการทาํลายทรัพยากร        

ในทะเลมีปลากี�ตวั เราเอาหมด แต่ตอนนี�  งานวิจยัสอนให้เราเปลี�ยนมุมมอง เปลี�ยนการใช้ชีวิตให้

เชื�อมโยงกบัหลกัธรรมะมากขึ�น สอนใหเ้รารู้วา่ ชีวิตหนึ�งจะทาํอะไรเยอะแยะ จะกอบโกยอะไรมากมาย 

วนัหนึ� งที�จากโลกนี� ก็เอาอะไรไปไม่ได.้..”  และกล่าวถึงสิ� งที�ตอ้งการว่า “...บา้นเรามีคลองหลายสิบ

คลอง อยากทาํโครงการคลองสวยนํ� าใส นํ� าในคลองมีคุณภาพดีไม่มีขยะ ตกแต่งทศันียภาพสองฝั�ง

คลองให้สวยงาม บา้นเราอยู่ติดคลอง ติดประตูกั�นนํ� า จะตดัหญา้ริมคลองออกแลว้ปลูกตน้ไมกิ้นได ้

ผูค้นเห็นก็เจริญหูเจริญตา ผกัผลไมอ้อกดอกออกผลก็เก็บกินไดด้ว้ย...” 

    การบริหารจัดการทรัพยากรของชุมชน นอกจากนวัตกรรมการจัดการ

ทรัพยากรนํ�าที�เป็นผลงานโดดเด่น  ชาวแพรกหนามแดงยงัมีผลงานในการบริหารจดัการทรัพยากรอื�นๆ เช่น   

การบริหารจดัการทรัพยากรการเงินของกลุ่มสัจจะออมทรัพยท์ี�ดาํเนินการประสบความสําเร็จมาเป็น

เวลานาน และการจัดสวสัดิการชุมชน เพื�อช่วยเหลือชาวบ้านในเรื� องการเกิด แก่ เจ็บ ตาย การ

สาธารณูปโภค การดูแลสิ�งแวดลอ้ม ตลอดจนการคน้หาและจดัการทุนวฒันธรรมและทุนทรัพยากร

ของชุมชน โดยใช้งานวิจัยเป็นเครื� องมือ มีวตัถุประสงค์ให้ชาวบ้านได้รับสวสัดิการจากชุมชน

ครอบคลุมทุกพื�นที�และกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี�  ชุมชนยงัพยายามสร้างระบบการจดัการเรื�องต่างๆ  เช่น 

ในการจดัเก็บขอ้มูล ชุมชนนาํความรู้จากการทาํวิจยัมาใช้ในการจดัเก็บขอ้มูลภาพข่าวเหตุการณ์ต่างๆ จาก

หนงัสือพิมพต์ั�งแต่อดีตถึงปัจจุบนั เช่น พาดหัวข่าวความเสียหายในเหตุการณ์นํ� าท่วมหนกั ภาพข่าวการ

ร้องเรียนเพื�อเรียกค่าเสียหายจากโรงงานปล่อยนํ�าเสีย เป็นตน้   
 

 บทสรุป  

 เรื�องราวของชุมชนแพรกหนามแดง เกิดจากความขดัแยง้ของชาวบา้นสองกลุ่มในการใช้

ทุนทรัพยากรธรรมชาติ คือทรัพยากรนํ� าที�ใช้ในการประกอบอาชีพทาํนา และเลี�ยงกุง้ อยา่งไรก็ตาม 

ชาวบา้นสามารถแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้อย่างรุนแรงและยาวนานดงักล่าวได ้โดยใช้ทุนสังคมและ

ทุนมนุษย ์ซึ� งพบว่าชุมชนแพรกหนามแดงมีความโดดเด่นดา้นทุนสังคม ที�แสดงออกดว้ยการเปิดใจ

ยอมหนัหนา้เขา้หากนัของชาวบา้นทั�งสองฝ่าย และหนัมาร่วมแรง ร่วมใจ ช่วยกนัหาทางแกปั้ญหาการ

จดัการนํ� า จนในที�สุดสามารถหาทางออกไดส้ําเร็จ สามารถสร้างนวตักรรมบานประตูปิดเปิดนํ� าที�
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เหมาะสมกบัสภาพที�แทจ้ริงของนํ�าในลาํคลอง เกิดประโยชน์ต่อทั�งเกษตรกรทาํนาและเลี� ยงกุง้ ทาํให้

ความขดัแยง้หมดไป ชาวบา้นกลบัมาคบหาสมาคมกนั กลไกสาํคญัอีกอยา่งหนึ�งที�ทาํให้เกิดเหตุการณ์

เช่นนี�  คือ กลุ่มแกนนาํชุมชนที�เขม้แข็ง และมีความอดทน มุ่งมั�นที�จะแกไ้ขปัญหาและพฒันาชุมชน

ของตน พยายามนําการวิจัยท้องถิ�นซึ� งถือเป็นของใหม่ที�ชาวบ้านยงัไม่รู้จัก มาเป็นเครื� องมือให้

ชาวบา้นร่วมกนัแก้ไขปัญหาของตนเอง ร่วมกบัเครือข่ายที�ช่วยส่งเสริมสนับสนุนและเป็นพี�เลี� ยง 

นบัเป็นการพฒันาทุนมนุษย ์คือ ทีมวิจยัและชาวบา้นที�เกี�ยวขอ้ง พร้อมๆ กบัการพฒันา  ชุมชน ชุมชน

สามารถแปรวิกฤตความขดัแยง้ที�รุนแรงให้เป็นโอกาสในการเรียนรู้วิธีการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์

ใชค้วามขดัแยง้เป็นวตัถุดิบและแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคว์ิธีการแกปั้ญหาใหม่ๆ เพื�อการพฒันา

ชุมชน โดยไม่ลืมที�จะนาํบริบทแวดล้อมของชุมชนมาใช้เป็นรากฐาน อีกทั�งสร้างวฒันธรรมชุมชน

แพรกหนามแดงให้เป็นสังคมที�ไม่กลวัความขดัแยง้ และกล้าเสนอความคิดเห็นที�แตกต่างจากธรรม

เนียมปฏิบติัเดิมๆ นับเป็นความสามารถในการใช้ทุนมนุษยแ์ละทุนสังคมของชุมชน เพื�อจดัการทุน

ทรัพยากรซึ� งเดิมเป็นตน้เหตุของความขดัแยง้รุนแรง ให้กลายเป็นความสร้างสรรค์และลดความ

ขดัแยง้ได้ อีกทั�งสร้างวฒันธรรมของชุมชน ให้กล้าคิด กล้าทาํ กลา้สร้างสรรค์ อนัเป็นวฒันธรรมที�

ควรส่งเสริมให้เกิดในสังคมไทย   
 

 2. บ้านแม่กาํปอง หมู่บ้านท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์แบบโฮมสเตย์ 

  “แม่กาํปอง” เป็นหมู่บา้นเล็กๆ ตั�งอยูท่่ามกลางขุนเขาในภาคเหนือของประเทศไทย 

มีทรัพยากรธรรมชาติที�อุดมสมบูรณ์ อนัประกอบดว้ยลาํธารหลายสายไหลผ่านหมู่บา้น และ ป่าไม ้    

ที�สมบูรณ์ ทาํให้สภาพอากาศเยน็สบายตลอดปี และชาวบา้นมีแหล่งนํ� ากิน นํ� าใช ้และทาํการเกษตร 

ได้ตลอดปีเช่นเดียวกัน ชาวแม่กาํปองยงัคงดาํรงวิถีชีวิตเรียบง่ายสืบต่อกนัมายาวนานกว่าร้อยปี         

มีนักท่องเที�ยวทั�งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางเขา้มาเพื�อดื�มดํ�าธรรมชาติ และเรียนรู้วิถีชีวิต

ของชาวแม่กาํปองเป็นจาํนวนมาก ซึ� งไม่ไดท้าํให้เกิดปัญหาทรัพยากรธรรมชาติถูกทาํลาย หรือเกิดผล

กระทบต่อสังคมและวฒันธรรมของชุมชน  แต่กลบัทาํให้ชาวบา้นเกิดการเรียนรู้และจดัการชุมชน

ของตนเองจนได้รับความสนใจทั�งในระดบัภูมิภาค ระดบัประเทศ และระดบันานาชาติ ในการ        

ลงพื�นที�ศึกษาสภาพชุมชนแม่กาํปอง และองคป์ระกอบของชุมชน นาํมาสรุปไดด้งันี� 

  2.1 สภาพชุมชน   

   ที�ตั�งและอาณาเขต  บา้นแม่กาํปองตั�งอยู่หมู่ที� 3 ตาํบลห้วยแกว้ อาํเภอแม่ออน 

จงัหวดัเชียงใหม่ มีพื�นที�ประมาณ 6.22 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,887.50 ไร่   ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและ

เนินเขาสูงชนั สูงจากระดบันํ�าทะเล 1,300 เมตร เป็นป่าดิบชื�นและป่าดิบแลง้ตามความสูงชนัของพื�นที�

ที�ซอ้นทบักบัพื�นที�ป่าอนุรักษ ์อยูห่่างจากตวัอาํเภอแม่ออนประมาณ 20 กิโลเมตร และห่างจากตวัเมือง
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เชียงใหม่ประมาณ  50 กิโลเมตร การเดินทางเขา้สู่หมู่บา้นสะดวกในทุกฤดูกาล ระหวา่งทางมีสถานที�

ท่องเที�ยวคือบ่อสร้าง สันกาํแพง ถํ�าเมืองออน และนํ�าพุร้อนสันกาํแพง   

   อาณาเขตของบา้นแม่กาํปอง ทิศเหนือติดต่อกับบ้านแม่ลาย หมู่ที� 2 ตาํบล     

ห้วยแกว้ ทิศใตติ้ดกบับา้นแม่รวม ตาํบลออนเหนือ อาํเภอแม่ออน ทิศตะวนัออกติดกบัอาํเภอเมือง

ปาน จงัหวดัลาํปาง และทิศตะวนัตกติดต่อกบับา้นธารทอง หมู่ที� 8 ตาํบลห้วยแกว้ บา้นแม่กาํปอง     

จึงเป็นหมู่บา้นในพื�นที�ดา้นในสุดของตาํบลห้วยแกว้ และมีเส้นทางเขา้ออกสะดวกเส้นทางเดียว แต่ก็

มิไดเ้ป็นอุปสรรคมากนกั 

   การปกครอง ประชากรบา้นแม่กาํปอง ตั�งถิ�นฐานตามแบบโบราณในลกัษณะ

เครือญาติ โดยตั� งบ้านเรือนใกล้ ๆ กันตามที�ราบเนินเขา ใกล้ลําห้วยเป็นหย่อมหรือเป็นกลุ่ม             

ซึ� งชาวบา้นเรียกว่าป๊อกบา้นหรือปาง หมายถึงกลุ่มบา้นที�อยูใ่นละแวกเดียวกนั มีจาํนวน 6 ปาง คือ 

ปางนอก ปางกลาง ปางขอน ปางโตน ปางใน 1 และปางใน 2  จาํนวนประชากรในปัจจุบนัทั�งหมด 

417 คน 154 หลังคาเรือน (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2555: 29) มีการปกครองโดย

ผูใ้หญ่บา้นหรือพ่อหลวง เดิมคือนายพรมมินทร์ พวงมาลา ซึ� งเป็นผูน้าํที�ไดรั้บการยอมรับนบัถือจาก

ชาวบา้นและคนภายนอก  ทาํหน้าที�กาํกบัดูแลความเรียบร้อยของหมู่บา้น และเป็นผูน้าํในการพฒันา

หมู่บา้นทั�งหมด มีคณะกรรมการหมู่บา้นที�เป็นตวัแทนจากกลุ่มบา้นปางละ 1 คน คอยบริหารจดัการ

กนัเอง รวมทั�งประสานกบัผูใ้หญ่บา้นและหน่วยงานอื�นๆ ในปี พ.ศ. 2555 นายพรมมินทร์ พวงมาลา 

เกษียณอายุราชการ บา้นแม่กาํปองจึงมีผูใ้หญ่บา้นคนใหม่เมื�อวนัที� 1 พฤษภาคม 2555 คือ พ่อหลวง

ประทีป นงคย์า ซึ� งเป็นผูท้ี�เคยทาํงานร่วมกบัพอ่หลวงพรมมินทร์มาตั�งแต่แรก 

   สภาพเศรษฐกิจ อาชีพหลักของชาวแม่กําปองคือการทาํสวนเมี�ยง ในอดีต      

ตน้เมี�ยงอยูใ่นป่าตามธรรมชาติ ต่อมาประชากรมากขึ�น จึงปลูกเมี�ยงเพิ�มในที�ดินทาํกินของครอบครัว 

ใบเมี�ยงมีผลผลิตตลอดปีโดยในแต่ละช่วงเวลาจะมีคุณภาพแตกต่างกนั กล่าวคือ เมี�ยงที�เก็บเกี�ยว

ในช่วงเดือนเมษายนถึงตน้เดือนมิถุนายน เรียกว่า “เมี�ยงตน้ปี” ใบจะแข็งและมีขนาดเล็ก สีเขียวเขม้  

รสชาติฝาดกวา่ช่วงอื�น เพราะไดรั้บฝนนอ้ย  เมี�ยงที�เก็บในช่วงกลางเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม เรียกวา่ 

“เมี�ยงกลางปี”  ใบจะมีขนาดใหญ่และสีเขียวอ่อนกว่า ส่วนเมี�ยงที�เก็บในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึง

เดือนตุลาคม เรียกว่า “เมี�ยงช้อย” เป็นผลผลิตในช่วงทา้ยฝน ใบมีขนาดคล้ายเมี�ยงกลางปี แต่รสชาติ

ดีกว่า เป็นที�ต้องการของตลาด และเมี�ยงที�เก็บในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม เรียกว่า  

“เมี�ยงเหมย” เป็นช่วงฤดูหนาว ใบจะมีขนาดเล็ก สีเขียวอมเหลือง และให้ผลผลิตน้อยกวา่ช่วงอื�น ๆ 

ใบเมี�ยงที�เก็บจากตน้ ชาวบา้นจะนาํมามดัเป็นกาํดว้ยตอกไมไ้ผ ่แลว้นาํไปนึ�งทั�งมดั เมื�อนึ� งจนสุกแลว้ 

นาํมาผึ�งให้เยน็ จากนั�นจึงนาํตอกที�มดัออกเพื�อจดักาํเมี�ยงใหม่ แลว้นาํไปหมกัในขั�นตอนต่อไปในถงั

หมกั ใชเ้วลาหมกั 2-3 เดือน ราคาขายมดัละ 10 บาท นบัเป็นอาชีพที�ทาํรายไดใ้หชุ้มชนไดท้ั�งปี 
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   ชาวแม่กําปองปลูกกาแฟเป็นอาชีพรองจากการเก็บเมี�ยง โดยปลูกในสวน

ตลอดจนตามบา้นเรือนและทางเดิน  นกัท่องเที�ยวมกัให้ความสนใจและถ่ายภาพกบัตน้กาแฟที�ติดลูก

เต็มต้น พนัธ์ุกาแฟที�ปลูกในบ้านแม่กาํปองคือพนัธ์ุอาราบิก้า โดยการส่งเสริมของโครงการหลวง     

ใชเ้วลาปลูก 2 ปี จึงจะไดผ้ลผลิต ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคม เป็นเวลาที�ชาวบา้นเก็บ

ผลผลิตกาแฟจากตน้ แลว้นาํไปแปรรูปโดยโม่เปลือกสีแดงออก หมกัไว ้1 คืน ลา้งให้สะอาดแลว้ตาก

ให้แห้ง จากนั�นโม่เอากะลาออก แล้วนาํไปคั�ว และบรรจุหีบห่อสําหรับขายต่อไป  ถือเป็นเงินกอ้นที�

ชาวบา้นไดรั้บรายปี นอกเหนือจากการเก็บเมี�ยง   

   อาชีพอื�นๆ ของชาวบ้านบางส่วน คือ การทาํไร่ ปลูกพืชต่างๆ และปัจจุบัน

ชาวบา้นมีรายได้เพิ�มขึ�นจากการเปิดเป็นหมู่บา้นท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์แบบโฮมสเตย ์ซึ� งสร้างชื�อเสียงให้

แม่กาํปองเป็นที�รู้จกัไปทั�วโลก จึงพยายามสืบทอดและฟื� นฟูอาชีพจากภูมิปัญญาชาวบา้นดั�งเดิม เช่น 

การตีมีด การจกัสาน การผลิตโตะ๊ เกา้อี�  จากไมไ้ผ ่และนวดแผนไทย รวมทั�งการใชส้มุนไพรที�มีอยูใ่น

ชุมชน เพื�อส่งเสริมการท่องเที�ยวและเป็นการสร้างรายไดเ้พิ�ม 

   สภาพสังคม ชาวบ้านแม่กาํปองสร้างบา้นอยู่ตามเนินเขาที�มีลาํธารไหลผ่าน 

ลกัษณะบา้นเรือนยงัเป็นบา้นไมส้มยัก่อนที�ไม่ค่อยเปลี�ยนแปลงไปจากเดิมมากนกั และอยู่กนัแบบ

เรียบง่าย มีนํ�าใจ เอื�อเฟื� อเผื�อแผ ่พึ�งพาอาศยั และคอยช่วยเหลือซึ� งกนัและกนั ซึ� งมาจากความเป็นเครือ

ญาติจากดอยสะเก็ดดว้ยกนั และดว้ยระยะเวลาในการก่อตั�งหมู่บา้นเพียงร้อยกวา่ปี ความใกลชิ้ดของ

คนในชุมชนจึงยงัคงแน่นแฟ้น เห็นไดจ้ากการทกัทายปราศรัยกนัของชาวบา้นเมื�อพบปะกนัในที�ต่างๆ 

หรือการพูดคุยทกัทายเมื�อเดินผ่านบา้นเพื�อนบา้น ประกอบกบัโครงสร้างทางสังคมที�มีประชากร     

ไม่มากนกั ทาํให้ง่ายต่อการขดัเกลาดว้ยแบบแผนวฒันธรรมชุมชน โดยไม่ตอ้งมีกฎเกณฑ์จากสังคม

ภายนอกมาบงัคบัใชม้ากนกั 

   ดา้นการศึกษา เดิมทีหมู่บา้นแม่กาํปองมีโรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง ทาํการ

สอนตั�งแต่ชั�นอนุบาลจนถึงชั�นประถมศึกษาปีที� 6 ปัจจุบนัโรงเรียนปิดตวัลงเนื�องจากมีนกัเรียนนอ้ย 

ชาวบา้นจึงตอ้งส่งบุตรหลานไปเรียนที�โรงเรียนหว้ยแกว้แทน โดยมีรถนกัเรียนคอยรับส่ง 

   ดา้นสาธารณสุขและสาธารณูปโภค การสาธารณสุขของบา้นแม่กาํปองพฒันา

ไปอย่างรวดเร็วหลงัจากมีหลายหน่วยงานเขา้มาให้การส่งเสริมสนับสนุน มีการจดัตั�งสถานีอนามยั

โดยให้อาสาสมคัรสาธารณสุข (อสม.) คอยดูแล และจดัตั�งกลุ่มสมุนไพร (หมอเมือง) จากภูมิปัญญา

ทอ้งถิ�นโดยไดรั้บการสนับสนุนจากชมรมสมุนไพรเชียงใหม่ ได้รับอนุญาตให้รักษาโรคได ้ทั�งกลุ่ม

อาสาสมคัรสาธารณสุขและกลุ่มหมอเมืองดาํเนินกิจกรรมต่างๆในชุมชนอยา่งเขม้แข็ง  ส่วนในดา้น

สาธารณูปโภค มีการจดัตั�งโรงไฟฟ้าพลงันํ� าผลิตไฟฟ้าจากลาํห้วยแม่กาํปองแจกจ่ายให้ทุกครัวเรือน 

นอกจากนี�  ยงัมีการจดัตั�งกลุ่มสหกรณ์พลงันํ� า  เพื�อบริหารจดัการให้มีระบบประปาภูเขาใช้ทั�วทั� ง
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หมู่บา้น สร้างเตาเผาขยะประจาํปางต่างๆ และรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนใชส้้วม ซึ� งไดรั้บความร่วมมือ

จากชาวบา้นเป็นอยา่งดี 

   ทรัพยากรธรรมชาติ  จุดเด่นของบ้านแม่กาํปอง คือป่าไมเ้บญจพรรณอนัอุดม

สมบูรณ์ และพืชพนัธุ์ไมท้ี�หลากหลาย  เป็นตน้กาํเนิดของลาํธารและลาํห้วยที�ไหลผ่านกลางหมู่บา้น

แยกกนัหลายสาย เป็นลาํห้วยสาขาของลาํนํ� าแม่กาํปอง ในอดีต มีสัตวป่์าต่าง ๆ อาศยัอยู่หนาแน่น   

แต่ปัจจุบนัลดน้อยลงจนบางชนิดแทบสูญพนัธ์ เช่น เลียงผา หมูป่า เม่น อีเห็น เกง้ อน้ กระรอกหอน 

นิ�ม หมี ไก่ป่า และนกนานาชนิดทั�งที�มีอยู่ในท้องถิ�นและนกอพยพ เช่น นกโพระดก นกแอ่นฟ้า            

นกหัวขวาน นกเขาเขียว ไก่ป่า นกเขา นกปรอท นกปิ� ดตะริว นกขมิ�น นกแซว นกอุ้มบาตร             

นกกระปูด นกพิราบป่าหรือนกเป้า นกเอี�ยงถํ� า และนกเป็ดนํ� า เป็นตน้ สัญลกัษณ์อีกอย่างหนึ� งของ

บ้านแม่กําปอง คือ ดอกเอื�องเฉพาะถิ�นที�มีลักษณะเฉพาะและมีความสวยงาม ได้แก่  เอื�องดิน         

เอื�องหงส์ทอง และ เอื�องป่าอีกหลากหลายสายพนัธ์ุ  

   นํ�าตกแม่กาํปอง เป็นสถานที�ท่องเที�ยวสาํคญัของชุมชน กาํเนิดจากดอยม่อนลา้น 

เป็นนํ� าตก 7 ชั�นที�สวยงาม นํ� าใสสะอาด มีต้นไม้ มอส และเฟิร์น  ขึ� นอยู่ทั�วบริเวณ หน้าฝน                

มีปริมาณนํ� ามาก แต่สามารถขบัรถขึ�นไปถึงเชิงนํ� าตกหรือเดินจากหมู่บา้นไปได ้อยู่ห่างจากหมู่บา้น

ประมาณ หนึ�งกิโลเมตร ชาวบา้นร่วมกนัปรับปรุงเส้นทางเดินท่องเที�ยวให้สะดวกและสวยงามโดยใช้

วสัดุใกลเ้คียงกบัธรรมชาติ นกัท่องเที�ยวสามารถเดินขึ�นนํ� าตกไปจนถึงจุดชมวิวบนยอดดอยม่อนลา้น 

ซึ� งสูงจากระดบันํ�าทะเล 1,700 เมตร 

   หน้าผาหิน เป็นหน้าผาหินปูนที�มีลกัษณะเฉพาะ มีลาํนํ� าไหลผ่านและหายไป

ก่อนที�จะผุดขึ�นอีกทางดา้นหนึ�งของหนา้ผาหิน เป็นปรากฏการณ์ที�แปลกและน่าสนใจ บริเวณใกล้ๆ  

เป็นสวนหินธรรมชาติ มีกอ้นหินรูปร่างต่างๆ เรียงรายกระจดักระจายอยูต่ามธรรมชาติ มองดูสวยงาม    

   สมุนไพร  บ้านแม่กาํปองมีสมุนไพรจาํนวนมากเกิดขึ� นเองตามธรรมชาติใน

บริเวณป่า ชาวบ้านกนัพื�นที�บริเวณที�มีสมุนไพรไวเ้ป็นสวนสมุนไพรของหมู่บา้น มีเนื�อที�ทั�งหมด  

200 ไร่  ปัจจุบนัชาวบา้นไดจ้ดัตั�งกลุ่มหมอเมืองหรือกลุ่มสมุนไพร ผลิตยาสมุนไพรออกจาํหน่ายเป็น

รายไดข้องชาวบา้นอีกทางหนึ�ง 

   วิถีชีวิตและวัฒนธรรม ชาวแม่กาํปองพูดภาษาเหนือหรือ “คาํเมือง” และนบัถือ

ศาสนาพุทธ จึงมีวฒันธรรมประเพณีเหมือนชาวพุทธทั�วไป ประเพณีที�สําคญั ได้แก่ การฮอ้งขวญั 

(ร้องขวญั) นิยมทาํเวลามีคนเจ็บไขแ้ละหายป่วยหายไขเ้พื�อเป็นการเรียกขวญั เทศกาลงานปอยหลวง 

เป็นการทาํบุญเฉลิมฉลองเมื�อวดัมีการสร้างศาสนสถานต่างๆ การฟ้อนที�นิยมนํามาฟ้อนในงาน

ประเพณีปอยหลวง เช่น ฟ้อนสาวไหม ฟ้อนเล็บ ฟ้อนดาบ ฟ้อนจ้อง ฟ้อนเทพบนัเทิง เป็นตน้ และ

การแสดงดนตรีพื�นเมืองของล้านนา นอกจากนี�  วดัแห่งเดียวในชุมชนที�เป็นศูนยร์วมจิตใจ คือวดั
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คนัธาพฤกษา (วดัแม่กาํปอง) เป็นวดัที�สร้างขึ�นตั�งแต่อดีต ตั�งอยู่เชิงเขา มีโบสถ์กลางนํ� า (อุทกเสมา) 

ซึ� งเป็นงานสถาปัตยกรรมที�สําคญัของชุมชน ปลูกไวก้ลางนํ� า ใช้สายนํ� าแทนใบเสมา ในภาคเหนือ

เหลือโบสถ์กลางนํ� าเพียง 2 แห่ง คือ ที�อาํเภอแม่แจ่มและที�บา้นแม่กาํปอง วดัและพระสงฆม์ีบทบาท

สําคญัในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ทั�งเป็นสถานที�ดาํเนินงานและช่วยจูงใจให้ชาวบา้น

มาร่วมกิจกรรม ทั�งงานประเพณี งานบุญ หรือกิจกรรมอื�นๆ ซึ� งก็ไดรั้บความร่วมมือจากชาวบา้นดว้ยดี 

   ประเพณีสําคญัในรอบ 12 เดือน ของชาวบา้นแม่กาํปอง มีดงันี�  เดือนมกราคม 

(เดือนสี� เป็ง) วนัขึ� น 15 คํ� า มีพิธีต ําข้าวใหม่ ใส่บาตรข้าวสารและข้าวสุกหลังฤดูเก็บเกี�ยว              

เดือนเมษายน วนัปีใหม่เมือง เดือนกรกฎาคม วนัเขา้พรรษา เดือนกนัยายน (สิบสองเป็ง) ประเพณี

ตานก๋วยสลาก เดือนตุลาคม วนัออกพรรษา และเดือนพฤศจิกายน (ยี�เป็ง) ประเพณีลอยกระทง 

   อาหาร ชาวแม่กาํปองนิยมรับประทานอาหารที�ทาํจากพืชทอ้งถิ�น เช่น ใบเมี�ยง 

ผกัซาโยเต ้(ยอดฟักแมว้) มะระหวาน เป็นตน้ รายการอาหารที�ชาวบา้นมกัทาํรับประทาน และตอ้นรับ

นกัท่องเที�ยว ไดแ้ก่ ยาํใบเมี�ยง (ยาํสมุนไพรใบชา) ไข่อบใบตอง (ไข่ไร้นํ�ามนั) ผดัผกัซาโยเต ้ผดัมะระ

หวาน (มะเขือเครือ) นํ� าพริกอ่อง นํ� าพริกหนุ่ม แกงฮงัเล แกงแค ผกักาดจอ ซึ� งเป็นที�ชื�นชอบของ

นกัท่องเที�ยว 

   ประวัติความเป็นมาของชุมชน บา้นแม่กาํปองเป็นหมู่บา้นเก่าแก่มีอายุกวา่ 130 

ปี ชาวบา้นกลุ่มแรกที�มาตั�งถิ�นฐานเป็นชาวพื�นราบจากอาํเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ที�อพยพมา

ทาํมาหากิน โดยขึ�นมาเก็บใบเมี�ยงที�ขึ�นเองตามธรรมชาติเพื�อนาํไปขาย แลกซื�อขา้วและอาหาร เมื�อ

กลุ่มแรกทาํการเกษตรสวนเมี�ยงไดก้าํไรดี ญาติพี�น้องจึงอพยพตามกนัมา จึงทาํให้ประชากรเพิ�มขึ�น  

อีกทั�งมีกลุ่มชนเผา่ขมุยา้ยถิ�นเขา้มารับจา้งเก็บเมี�ยงให้กบัคนพื�นเมือง และไดแ้ต่งงานกบัคนพื�นเมือง 

นานวนัเข้า เกิดการผสมกลมกลืนทางสายเลือดและวฒันธรรมจนกลายเป็นคนพื�นเมืองทั�งหมด       

ในอดีตบริเวณใกล้ลาํห้วย มกัพบดอกไม้ชนิดหนึ� ง ขนาดเล็ก มีสีเหลืองและแดงในดอกเดียวกัน 

เรียกวา่ “ดอกกาํปอง”  จึงเป็นที�มาของชื�อหมู่บา้นจนถึงปัจจุบนั   

   การเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นในชุมชน ในอดีตสภาพพื�นที�ของบ้านแม่กําปอง     

ยากต่อการเขา้ถึง ชาวบา้นที�ตอ้งการเดินทางเขา้-ออกชุมชนตอ้งใช้วิธีเดินเทา้ พ่อคา้ที�เขา้ไปรับซื�อ

เมี�ยง ก็ตอ้งใช้ฝูงววับรรทุกเมี�ยงออกมาขาย ใช้เวลาเดินทางเป็นวนั ต่อมาเมื�อถนนหนทางเจริญขึ�น 

นกัท่องเที�ยวจาํนวนมากจึงหลั�งไหลเขา้ไปในชุมชน ชาวบา้นมีรถจกัรยานยนต์จาํนวนเพิ�มขึ�น แทบ

ทุกหลงัคาเรือนจะมีจกัรยานยนต์ไวใ้ช้งาน แต่รถยนต์ยงัมีจาํนวนนอ้ย เนื�องจากสภาพบา้นที�ปลูกอยู่

ในที�ชันไม่สะดวกในการทาํที�จอดรถยนต์ เมื�อมีถนนสินคา้จากภายนอกก็เขา้ไปในหมู่บา้นง่ายขึ�น 

ชาวบา้นซื�อสินคา้อุปโภคบริโภคจากภายนอกมากขึ�นเรื�อยๆ เช่น เครื�องใชไ้ฟฟ้า และเครื�องอาํนวย

ความสะดวกต่างๆ พฤติกรรมการบริโภคเปลี�ยนแปลงจากการบริโภคพืชผกัสมุนไพรเป็นหลัก      
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เป็นการซื�ออาหารจากรถเร่ขายอาหารและสินค้าที�เข้ามาขายในหมู่บ้านทั�งเช้า-เย็น ทาํให้เสียเงิน

เพิ�มขึ�นและเกิดโรคตามมา ดงัที�อดีตผูใ้หญ่บา้นเล่าว่า “เมื�อสิบกว่าปีที�ผ่านมา ในสมยัที�เขา้มาอยู่ใน

หมู่บา้นใหม่ๆ เป็นอาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น (อสม.) ชาวบา้นไม่มีใครเป็นโรคเบาหวาน 

ตวัเองก็ไม่รู้จกัโรคนี�  แต่ปัจจุบนัจากการสุ่มตรวจผูสู้งอายุในหมู่บ้านจาํนวน 76 คน พบว่ามีผูท้ี�มี

ไขมนัในเส้นเลือดสูงถึง 40 กวา่คน” (พรมมินทร์ พวงมาลา, 3 พฤศจิกายน 2555: สัมภาษณ์)  
 

  2.2 สถานการณ์ที�ทําให้เป็นต้นแบบการส่งเสริมชุมชนสร้างสรรค์  

   ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนวิถีชีวิตของคนแม่กําปอง เป็นสิ� งดึงดูดใจ

นกัท่องเที�ยวจาํนวนมากใหเ้ขา้ไปชื�นชมความงามและความเรียบง่ายดงักล่าว เป็นความภาคภูมิใจของ

ชาวบา้น  ดงัคาํขวญัประจาํหมู่บา้นที�กล่าววา่ “ธรรมชาติมากลน้  ผูค้นนํ� าใจดี มากมีดอกเอื�องดินสู่ถิ�น

เมี�ยงชาและกาแฟ มียาแทส้มุนไพร  ชื�นฉํ�าใจนํ� าตกเยน็ เห็นวิวทิวเขาสวย ร่มรื�นดว้ยสวนสนบนม่อน

ลา้น” บา้นแม่กาํปองเป็นที�รู้จกัและมีชื�อเสียงเพิ�มขึ�นเรื�อยๆ จากระดบัทอ้งถิ�นสู่ระดบัประเทศ และ

ระดบันานาชาติ  ปริมาณนกัท่องเที�ยวที�เพิ�มขึ�น ทาํให้ชาวบา้นเกรงวา่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนใน

อนาคต โดยเฉพาะวฒันธรรมภายนอกที�เขา้มาพร้อมกบันกัท่องเที�ยว ควรมีวิธีการป้องกนัปัญหาที�อาจ

เกิดขึ� นในอนาคต ชุมชนจึงมีแนวคิดในการใช้กระบวนการวิจัย เพื�อหาแนวทางการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและวฒันธรรมของชุมชน จึงเกิดโครงการวิจยัรูปแบบการจดัการท่องเที�ยวเชิง

อนุรักษ์แบบยั�งยืนบา้นแม่กาํปอง โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษาสภาวการณ์   ดา้นการท่องเที�ยวของ

หมู่บา้นแม่กาํปอง คน้หาองคค์วามรู้และศกัยภาพชุมชนในดา้นการท่องเที�ยว ตลอดจนกาํหนดรูปแบบ

การจัดการแหล่งท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์แบบยั�งยืน มีพ่อหลวงพรมมินทร์ พวงมาลา เป็นหัวหน้า

โครงการวิจยั ผลจากโครงการวิจยั ทาํให้เกิดปรากฏการณ์ใหม่ๆ ในชุมชน ดงัต่อไปนี�   

   1. การจัดการท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์ในลักษณะโฮมสเตย์ ( Home Stay)  ลาํดบั

เหตุการณ์ที�มา และการดาํเนินงานจดัการท่องเที�ยวของชุมชน  มีดงันี�    

    จุดเริ�มต้นในการจัดการท่องเที�ยว จากการที�พ่อหลวงพรมมินทร์ พวงมาลา 

มีความสนใจและไดไ้ปศึกษาดูงานการท่องเที�ยวชุมชนที�จดัการโดยภาครัฐในพื�นที�ต่างๆ และเห็นว่า

บา้นแม่กาํปองมีตน้ทุนที�จะพฒันาให้เป็นหมู่บา้นการท่องเที�ยวเชิงอนุรักษไ์ด้ อีกทั�งมีความตอ้งการ

จากนกัท่องเที�ยววา่ “อยากนอนแต่บ่มีที�นอน” จึงนาํมาพูดคุยปรึกษากนัในกลุ่มผูน้าํของหมู่บา้น เมื�อ

กลุ่มผูน้าํหมู่บา้นเห็นด้วยกบัความคิดดงักล่าว จึงเริ�มประชุมชาวบา้น จดัเวทีชาวบา้นเสนอให้จดัตั�ง

เป็นหมู่บา้นการท่องเที�ยวเชิงอนุรักษใ์นลกัษณะของโฮมสเตย ์( Home Stay)  ขึ�น  เริ�มเปิดดาํเนินการ

เป็นการทดลองในเดือนเมษายน พ.ศ. 2542  ในระยะแรกมีชาวบา้นเขา้ร่วมโครงการจาํนวน 7 หลงัคา

เรือน ก่อนที�จะมีการเปิดตวัอยา่งเป็นทางการในวนัที� 10 ธันวาคม พ.ศ. 2543 ซึ� งก็ได้รับความสนใจ

จากนกัท่องเที�ยวมากขึ�นเรื�อยๆ ปัจจุบนัมีบา้นที�สามารถให้บริการในลกัษณะของโฮมสเตย ์( Home 
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Stay)  ไดท้ั�งหมดจาํนวน 24 หลงั นอกจากนี�  ยงัมีกิจกรรมการท่องเที�ยวอื�นๆ ที�เปิดโอกาสให้ชาวบา้น

ทั�งหมู่บา้นเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการการท่องเที�ยวของชุมชน 

    กิจกรรมการท่องเที�ยว รูปแบบการจัดกิจกรรมท่องเที�ยวในหมู่บ้าน          

แม่กาํปองมีหลายลกัษณะให้นกัท่องเที�ยวเลือกตามความสนใจและเวลาที�มี ไดแ้ก่  

    1. การเที�ยวชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน เป็นการเดินชมหมู่บ้านและการ

ประกอบอาชีพของชาวบ้าน เช่น การทาํเมี�ยง สมุนไพร หมวก เครื�องเรือนไม้ไผ่ และการจกัสาน   

เป็นตน้ 

    2. การเที�ยวชมเส้นทางธรรมชาติ เป็นการเดินป่าทั� งระยะใกล้และ

ระยะไกล ชมสวนเมี�ยง(ไร่ชา) สวนสมุนไพร ดูนก และเดินขึ�นดอยม่อนล้านซึ� งห่างจากหมู่บา้น         

5 กิโลเมตรสามารถมองเห็นทิวทศันข์อง 3 จงัหวดั คือ เชียงใหม่ ลาํปาง ลาํพนู 

    3. การนวดผอ่นคลายความเมื�อยลา้ เป็นการนวดแผนไทยโดยผูท้ี�ผา่นการ

อบรมจากหน่วยงานสาธารณสุข  มีบริการทั�งนวดตวัและนวดฝ่าเทา้ 

    4. การฝึกทําอาหารพื�นเมืองเหนือกับเจ้าของบ้านพกั โดยใช้พืชผกัใน

ชุมชน เช่น แกงแค ยาํใบเมี�ยง นํ�าพริกเมด็มะม่วงหิมพานต ์ไข่ป่าม (ไข่ทอดบนใบตอง) เป็นตน้ 

    5. การร่วมกิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรม ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวญั ชมการฟ้อน

แบบต่างๆ  และการแสดงดนตรีพื�นเมือง (ขึ�นอยูก่บัความตอ้งการของนกัท่องเที�ยว) 

    6. การตกับาตรทาํบุญที�วดั ตกับาตรเช้า ถวายสังฆทาน หรือตกับาตร

ทาํบุญในวนัพระ 

    การต้อนรับนักท่องเที�ยวและนําเที�ยว นกัท่องเที�ยวที�เดินทางมาบา้นแม่กาํปอง 

เป็นหมู่คณะจะได้รับการต้อนรับจากผู ้นําของหมู่บ้าน เจ้าของบ้านพกั และผูน้ําเที�ยวในชุมชน       

โดยผูน้ําหมู่บ้านเป็นผูชี้� แจงข้อมูลของหมู่บ้านแก่คณะนักท่องเที�ยว หลังจากนั�น ให้เจา้ของบ้าน       

พานกัท่องเที�ยวเขา้บา้นพกั และมีผูน้าํเที�ยวในชุมชนพานกัท่องเที�ยวชมหมู่บา้น ชมวิธีการทาํหมวก 

การทาํเครื� องเรือนไมไ้ผ่ การจักสาน การทาํสมุนไพร การหมกัเมี�ยง แล้วพาเดินไปชมสวนเมี�ยง       

ชมวิธีการเก็บเมี�ยง และหยุดพกัผ่อนที�นํ� าตกแม่กาํปอง หลงัจากนั�นพาไปกราบพระที�วดั ตกเย็น

นกัท่องเที�ยวร่วมรับประทานอาหารกบัเจา้ของบา้นโดยใช้ขนัโตกและนั�งกบัพื�นแบบทางเหนือ หรือ

นั�งรับประทานในโต๊ะอาหารตามความสะดวกของนกัท่องเที�ยว ตอนคํ�าชมการนึ� งเมี�ยงและมดัเมี�ยง    

เพื�อนาํไปหมกัในถงัหมกั เชา้วนัรุ่งขึ�นนกัท่องเที�ยวมกัสนใจไปตกับาตรหรือถวายสังฆทานที�วดั  

    รูปแบบการท่องเที�ยว นกัท่องเที�ยวที�เขา้มาเที�ยวบา้นแม่กาํปองมีทั�งที�เขา้มา

เที�ยวเพียงวนัเดียวและแลว้กลบัออกไปโดยไม่ไดแ้จง้ล่วงหน้า มีทั�งคนไทยและชาวต่างชาติ อีกแบบ

หนึ�งเป็นกลุ่มที�ติดต่อให้ทราบล่วงหน้าวา่ตอ้งการเขา้มาศึกษาดูงานการจดัการการท่องเที�ยว หรือการ
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จดัการป่าชุมชน และเรียนรู้วฒันธรรมประเพณีของชุมชน  อาจพกัคา้งคืนในหมู่บา้นหรือกลบัในวนั

เดียว แบบสุดทา้ยเป็นกลุ่มพกัคา้งคืนที�ตอ้งการสัมผสัวิถีชีวิตและธรรมชาติ เป็นนกัท่องเที�ยวชาวไทย

และชาวต่างชาติที�ติดต่อและจองที�พกัล่วงหนา้ผา่นบริษทัทวัร์หรือติดต่อเองโดยตรง  

    ค่าใช้จ่ายในการท่องเที�ยว เป็นอตัราที�ชุมชนร่วมกนักาํหนดและถือปฏิบติั 

โดยรวมค่าที�พกั อาหาร และบริการต่างๆ  ถือเป็นการท่องเที�ยวราคาถูก ดงันี�  

    ที�พกั 1 คืน รวมอาหาร 3 มื�อ   คนละ     550   บาท  

    ที�พกั 2 คืน รวมอาหาร 6 มื�อ   คนละ     900   บาท   

และหากพกันานขึ�น คิดราคาที�พกั 1 คืน รวมอาหาร 3 มื�อ คนละ 350 บาท  การจดัอาหารให้ทั�ง 3 มื�อ 

เป็นการสะดวกสําหรับนักท่องเที�ยว เนื�องจากบ้านแม่กาํปองเป็นชุมชนเล็กๆ มีร้านอาหารเพียง     

ไม่กี� ร้านรองรับคนได้น้อย จึงจัดอาหารพื�นเมืองฝีมือชาวบ้านที�ปรุงด้วยผกัสดริมรั� วนานาชนิด         

ซึ� งกลายเป็นสิ�งดึงดูดใจนกัท่องเที�ยวที�ชอบการท่องเที�ยวแบบโฮมสเตย ์ 

    บริการมัคคุเทศก์นําเที�ยววนัละ 200 บาท โดยใช้มัคคุเทศก์ 1 คน ต่อ

นกัท่องเที�ยวไม่เกิน 5 คน เพื�อเป็นการดูแลความปลอดภยัของนกัท่องเที�ยวและอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม 

    กิจกรรมบายศรีสู่ขวญัชุดใหญ่ 1,500 บาท ชุดเล็ก     1,000 บาท 

    กิจกรรมการแสดงอื�นๆ เช่น ฟ้อน กิจกรรมละ          1,000 บาท 

    การจดัการท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์ของบา้นแม่กาํปอง ประสบผลสําเร็จเกิน

คาด มีนกัท่องเที�ยวมากขึ�นเรื�อยๆ ทั�งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ� งต่างก็ประทบัใจในธรรมชาติ และ

การดาํเนินชีวิตที�เรียบง่ายเต็มไปดว้ยอธัยาศยัไมตรีต่อกนัของชุมชน ทาํให้ชื�อเสียงของบา้นแม่กาํปอง

ขจรขจายไปไกลยิ�งขึ�น 

   2. การเปลี�ยนแปลงในชุมชนอนัเป็นผลจากการท่องเที�ยว 

    ด้านเศรษฐกิจ เดิมอาชีพหลกัของชาวบา้นแม่กาํปองแทบทุกหลงัคาเรือน

คือการทาํสวนเมี�ยง ไม่มีอาชีพเสริม หรือถ้ามีอาชีพเสริมก็มีไม่กี�อาชีพ เช่น ทาํสวนกาแฟ รับจา้ง

ทั�วไป เยบ็ผา้ เป็นตน้ แต่หลงัจากเริ�มจดัการท่องเที�ยวในปีพ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบนั มีการเปลี�ยนแปลง

ด้านการประกอบอาชีพหลักมากขึ� น โดยเปลี�ยนจากการทาํสวนเมี�ยงเป็นอาชีพรับจ้าง เช่น เป็น

พนกังานรายเดือนของบริษทัเอกชนที�เขา้มาลงทุนทาํการท่องเที�ยวแนวผจญภยัในหมู่บา้น นวดแผน

ไทย หรือ อาชีพคา้ขาย  คนในชุมชนที�ยงัคงยดึอาชีพหลกัในการทาํสวนเมี�ยงเหลือประมาณร้อยละ 80  

และส่วนใหญ่มีอาชีพเสริมที�เกี�ยวขอ้งกบัการท่องเที�ยว เช่น การทาํโฮมสเตย ์เป็นมคัคุเทศก์นาํเที�ยว 

ทาํร้านอาหาร นวดแผนไทย เป็นผูส้าธิตวิถีชีวิตในชุมชน และผลิตสินคา้ชุมชน เช่น หมอนใบชา 

เฟอร์นิเจอร์จกัสานไมไ้ผ ่หมวก ตะกร้า โต๊ะ เกา้อี�  จนอาจกล่าวไดว้า่ ทุกบา้นมีอาชีพเสริมเพิ�มขึ�นจาก
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การท่องเที�ยวในชุมชน ทาํให้เกิดรายไดแ้ละเศรษฐกิจของชุมชนดีขึ�น ส่งผลใหค้วามเป็นอยูข่องคนใน

ชุมชนเปลี�ยนแปลงไปในทางที�ดี  

    สภาพเศรษฐกิจที�ดีขึ� นทาํให้คนในชุมชนมีรายจ่ายเพิ�มขึ� น โดยมีการถือ

ครองทรัพยสิ์นเพิ�มขึ�น เช่น รถจกัรยานยนต ์รถกระบะ รถยนต ์เป็นตน้ และใชจ้่ายเป็นค่าเล่าเรียนของ

บุตรที�ส่งเขา้ไปเรียนในเมือง รวมถึงใชซื้�อสิ�งอาํนวยความสะดวกอื�นๆ เช่น ทีวี พดัลม ตูเ้ยน็ เตาแก๊ส 

เครื�องทาํนํ� าอุ่น เครื�องคอมพิวเตอร์ โทรศพัท์มือถือ อย่างไรก็ตามสิ�งอาํนวยความสะดวกดงักล่าวก็

เป็นประโยชนต่์อการดาํเนินการจดัการท่องเที�ยวของหมู่บา้นดว้ยเช่นกนั 

    ค่าใช้จ่ายดา้นสาธารณูปโภค เดิมปริมาณการใชไ้ฟฟ้าของแม่กาํปองไม่มาก 

โดยใชไ้ฟฟ้าพลงันํ� าที�ผลิตจากลาํห้วยแม่กาํปอง ต่อมาเมื�อมีนกัท่องเที�ยวมากขึ�น ทาํให้ปริมาณการใช้

ไฟฟ้าสูงขึ�นตามไปดว้ย จึงมีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าพลงันํ�าเพิ�มอีก 3 แห่ง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ยงัเข้ามาตั�งเสาไฟฟ้า เดินสาย และจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ชุมชน ทาํให้ชาวบา้นใช้ไฟฟ้าได้ทั� งสอง

ช่องทาง จึงไม่มีปัญหาเรื� องไฟฟ้า อีกทั�งยงัจัดตั� งสหกรณ์โรงไฟฟ้าพลังนํ� าเพื�อจัดหาทุนในการ

บาํรุงรักษาและบริหารการจดัเก็บค่าไฟฟ้า และนาํผลกาํไรมาใช้ในการพฒันาหมู่บา้น สําหรับการใช้

นํ� า ในอดีตชาวบา้นใช้ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นโดยการต่อท่อไมไ้ผน่าํนํ� าจากนํ� าตกมาใช้ และเก็บใส่ตุ่มไว้

ยามหนา้แลง้ ส่วนนํ�าในการบริโภคตอ้งนาํไปตม้ หรือซื�อจากรถที�เขา้มาขายของ ซึ� งเป็นการสิ�นเปลือง

ค่าใชจ่้าย เมื�อชุมชนพฒันาการท่องเที�ยว การประปาส่วนภูมิภาคเขา้มาพฒันาระบบบริการนํ� า ทาํให้

ชาวบา้นมีนํ� าสะอาดในการอุปโภคบริโภค อีกทั�งชุมชนได้สร้างโรงนํ� าดื�มของหมู่บ้านเองใช้ชื�อว่า 

“นํ�าดื�มชุมชนบา้นแม่กาํปอง” ทาํให้มีรายไดเ้สริมจากการขายนํ� าดื�มแก่นกัท่องเที�ยวและคนในชุมชน

เอง และประหยดัค่าใชจ่้ายเนื�องจากราคาถูกกวา่นํ�าดื�มที�ซื�อจากนอกชุมชน 

    ด้านสิ�งแวดล้อม ชุมชนมีปัญหาขยะเพิ�มขึ�นตามจาํนวนนกัท่องเที�ยว จาก

การสัมภาษณ์ชาวบา้นที�มีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการหมู่บา้นผูห้นึ� งกล่าววา่ “เมื�อมีนกัท่องเที�ยวเขา้

มาในหมู่บ้านมากขึ� น ขยะมูลฝอยก็เพิ�มขึ� นตามมา ชุมชนจึงหาวิธีจัดการโดยรณรงค์ให้ทุกบ้าน 

โดยเฉพาะบา้นที�อยูใ่นกลุ่มโฮมสเตย ์ใชว้ตัถุดิบที�สามารถยอ่ยสลายไดง่้าย เช่น ใบตอง ใบเมี�ยง และ

จดัทาํเตาเผาขยะให้เป็นระบบ ทาํการคดัแยกขยะให้เหลือที�ตอ้งเผาทิ�งนอ้ยที�สุด ส่วนขยะที�ยอ่ยสลาย

ไดน้าํไปใชท้าํปุ๋ ย และขยะ รีไซเคิลก็คดัแยกไวข้าย” 

    ดา้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  คนในชุมชนเห็นความสําคญัของการ

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติของตนไวใ้หย้ ั�งยืน จึงเกิดกลุ่มอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ และไดร่้วมกนั

กาํหนดกฎ/ระเบียบของหมู่บา้นและระเบียบสําหรับนกัท่องเที�ยวอย่างชดัเจน มีกระบวนการบริหาร

จดัการทรัพยากรธรรมชาติอยา่งเหมาะสม 

    การรักษาทศันียภาพของชุมชน ผลจากการท่องเที�ยวทาํให้มีการก่อสร้าง

อาคารและสิ� งปลูกสร้างในชุมชนเพิ�มขึ� น แต่ชุมชนยงัคงเห็นความสําคัญในการรักษาทศันียภาพ        
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ที�งดงามและเป็นเสน่ห์ดึงดูดใจนักท่องเที�ยว จึงออกระเบียบเพื�อควบคุมการก่อสร้างอาคารหรือ       

สิ�งปลูกสร้างมิใหเ้ป็นการทาํลายทศันียภาพดงักล่าว เช่น  ห้ามสร้างบา้นสูงเกิน 3 ชั�น และชั�นบนของ

บา้นตอ้งสร้างดว้ยไม ้การออกแบบหลงัคาและการใช้สีตอ้งกลมกลืนกบัสภาพแวดลอ้ม นอกจากนี�  

ชุมชนยงัมีขอ้บงัคบัให้ทุกหลงัคาเรือนร่วมกนัดูแลรักษาสภาพแวดลอ้มของหมู่บา้น ตกแต่งบา้นเรือน

ให้สวยงาม รวมทั�งดูแลรักษาความสะอาดบริเวณบา้นเรือน ร่วมกนัปลูกไมด้อก ไมป้ระดบัสองขา้ง

ทาง ประกอบกบัแม่กาํปองเป็นหมู่บา้นที�มีความชุ่มชื�นเหมาะแก่การเจริญเติบโตของตน้ไม ้ทั�วทั�ง

หมู่บา้นจึงมีตน้ไม ้ดอกไมข้ึ�นสวยงาม ไม่เวน้แมแ้ต่ขา้งทางเดินในหมู่บา้นที�มีพื�นที�ลาดชัน ทางเขา้

บา้นบางหลงัใช้หินจากลาํห้วยมากนัดินและปรับเป็นขั�นบนัได บา้นเกือบทุกหลงัมีนํ� าตกสายเล็กๆ

ไหลผ่านหลงับา้น บางหลงัปลูกพืชผกัสวนครัวแบบขั�นบนัไดไวริ้มห้วย มองดูสวยงาม บางหลงัใช้

ก้อนหินกั�นเป็นกาํแพงกันดินพงัทลาย มีมอส เฟิร์น ตลอดจนดอกหญ้าเกาะตามธรรมชาติ เป็น

ทศันียภาพที�ทาํใหน้กัท่องเที�ยวประทบัใจและเพลิดเพลินในการเดินชมหมู่บา้น  
 

  2.3 องค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค์ของบ้านแม่กาํปอง 

   1. ด้านทุนมนุษย์  

    1.1 ภูมิปัญญาท้องถิ�น ชุมชนบ้านแม่กาํปองมีภูมิปัญญาที�ยงัคงอยู่จน

ปัจจุบนั ดงัตวัอยา่งภูมิปัญญาดา้นต่างๆ ต่อไปนี�  

     1. ดา้นเกษตรกรรม เช่น การเก็บเมี�ยง จะไม่เด็ดใบเมี�ยงทั�งใบ แต่จะ

เก็บประมาณ 2 ใน 3 ของใบ เพื�อให้เหลือโคนใบไวส้ังเคราะห์แสง หรือการตดัตน้ไม ้จะเหลือตอไม้

ไวป้ระมาณ 1 ฟุต เพื�อใหต้น้ไมไ้ม่ตายและมีการแตกหน่อใหม่   

     2. ดา้นอุตสาหกรรมและหัตถกรรม เช่น การมุงหลงัคาโดยใช้แป้น

เกล็ดที�กะเทาะออกมาจากตน้ไม ้ และการทาํเกา้อี� ไมไ้ผ่ ที�มดัไมไ้ผ่ดว้ยเส้นหวาย ประกอบด้วยมือ

ทั�งหมด 

     3. ดา้นการแพทยแ์ผนไทย เช่น พืชผกัสมุนไพรที�ใชเ้ป็นยา และรักษา

โรค การนวดแผนไทย การผลิตยาสมุนไพร  

     4 ดา้นปรัชญา ศาสนา ประเพณี เช่น การฮอ้งขวญั เพื�อเรียกขวญัจาก

การเจ็บป่วย  การทาํพิธีบายศรีสู่ขวญั   

     5. ดา้นโภชนาการ เช่น การยาํใบเมี�ยงหรือยาํสมุนไพร ไข่ใบตอง 

    1.2 ความคิดสร้างสรรค์ ผลงานจากความคิดสร้างสรรคข์องชาวบา้นแม่กาํปอง 

มีให้เห็นทั�วหมู่บา้น เช่น นาํฝ้ายมาใช้ผูกขอ้มือเพื�อเพิ�มความหมายในพิธีบายศรีสู่ขวญั สร้างสรรค์

เมนูอาหารพื�นบา้นต้อนรับแขก เช่น ยาํใบเมี�ยง เป็นการนาํยอดใบเมี�ยงและยอดใบมะขามเสรี� ยม   

หรือผกัอื�นๆ มาสับหรือฉีกเป็นชิ�นเล็กๆ แลว้ยาํใส่เครื�องปรุงตามใจชอบ หรือไข่อบใบตอง เป็นการ
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ทอดไข่โดยไม่ใช้นํ� ามนั ใช้ใบตองรองกระทะแล้วเทไข่ที�ตีแลว้ลงบนใบตอง ตั�งไฟอ่อนๆ จนด้าน

หนึ� งสุก แลว้ค่อยพลิกอีกด้านลงไปสักพกัจนไข่สุกนาํมาจดัใส่จาน จะมีกลิ�นหอมจากใบตอง สีสัน

สวยงาม เป็นอาหารสุขภาพ นอกจากนี�  ยงัสะทอ้นออกมาในการตกแต่งบา้นเรือนจากวสัดุที�หาไดจ้าก

ธรรมชาติ เช่น นาํกอ้นหินจากลาํธารมาประดบัขา้งทางเดิน จดัสวนขั�นบนัไดริมลาํธารดว้ยพืชผกัสวน

ครัว รวมถึงการออกแบบดา้นหตัถกรรม เช่น เกา้อี�ไมไ้ผ ่เครื�องจกัสาน เป็นตน้ 

    1.3 ผู้นําชุมชน บา้นแม่กาํปองมีผูน้าํชุมชนที�มีคุณสมบติัโดดเด่น ไดรั้บการ

ยอมรับจากคนทั� งในและนอกชุมชน คือพ่อหลวงพรมมินทร์ พวงมาลา อดีตผูใ้หญ่บ้านที�ดํารง

ตาํแหน่งจนเกษียณอายุราชการ และปัจจุบนัยงัคงเป็นผูน้าํในการพฒันาหมู่บา้น พ่อหลวงพรมมินทร์ 

เป็นผูท้ี�มีวิสัยทศัน์ มองเห็นสถานการณ์ที�จะเกิดในอนาคตซึ� งจะมีผลต่อชุมชนได ้จึงเป็นผูน้าํในการ

วางแผน พฒันาชุมชนเพื�อเตรียมรองรับสถานการณ์ต่างๆ ไดถู้กทาง คุณลกัษณะเด่นอีกอยา่งหนึ�งของ

พ่อหลวง คือมีความสามารถในการบริหารจดัการ สามารถโน้มน้าวและชักนาํสมาชิกในชุมชนให้

ความร่วมมือในกิจกรรมหรือองค์กรต่างๆในหมู่บ้าน  และนําพาให้ดําเนินงานได้สําเร็จตาม

วตัถุประสงค์   นอกจากนี�  ยงัปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างที�ดี ทั�งในดา้นครอบครัว ด้านการดูแลสุขภาพ

และการพฒันาตนเองอย่างต่อเนื�อง การประกอบอาชีพอย่างซื�อสัตยสุ์จริต และขยนัขนัแข็งเป็นนัก

ประชาธิปไตย มีจิตใจกวา้งขวาง  เป็นที�รักใคร่ของชุมชน  

    1.4 การเรียนรู้ของคนในชุมชน  ในการดาํเนินโครงการต่างๆ ของบ้าน    

แม่กาํปอง มีการประสานงานเพื�อรับองค์ความรู้ใหม่ๆ จากหน่วยงานภายนอกอยู่ตลอดเวลา คนใน

ชุมชนจึงมีการเรียนรู้อยา่งต่อเนื�อง ตวัอยา่งเช่น การอบรมมคัคุเทศก์ในชุมชน และอบรมกลุ่มบา้นพกั

โฮมสเตยใ์นการเป็นเจา้ภาพที�ดีร่วมกบัสํานกัพฒันาการท่องเที�ยว กระทรวงการท่องเที�ยวและกีฬา 

การอบรมการทาํเครื�องเรือนไมไ้ผ่ อบรมการตีเหล็ก ร่วมกบัศูนยอุ์ตสาหกรรมภาคเหนือเชียงใหม่  

การอบรมนวดแผนไทย นวดฝ่าเทา้ และอบรมการทาํอาหารร่วมกบัสมาคมสตรีนกัธุรกิจและวิชาชีพ

แห่งประเทศไทย จงัหวดัเชียงใหม่ การอบรมกลุ่มพฒันาสตรีกลุ่มผูป้ลูกกาแฟในการแปรรูปกาแฟ 

การอบรมชาวบ้าน เพื�อพลิกฟื� นเศรษฐกิจของชุมชนโดยยึดแนวพระราชดาํรัสเศรษฐกิจพอเพียง    

เป็นตน้ 

   2. ด้านทุนสังคม 

    2.1 ความร่วมมือของคนในชุมชน การมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมของชุมชน

และการทาํงานเป็นทีมของคณะกรรมการต่างๆ ทาํให้หมู่บา้นพฒันาไปอย่างรวดเร็วและประสบ

ผลสาํเร็จอยา่งต่อเนื�อง จนเกิดการจดัตั�งกลุ่มต่างๆ ขึ�นจาํนวนมาก เพื�อเพิ�มพลงัดา้นการประกอบอาชีพ

และพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ได้แก่ กลุ่มจกัสาน กลุ่มหมอเมืองเพื�ออนุรักษ์ภูมิปัญญา

ชาวบา้นและสมุนไพร กลุ่มแม่บา้นเพื�อพฒันาอาชีพและสังคม กลุ่มผูสู้งอายุเพื�อพฒันาคุณภาพชีวิต
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ผูสู้งอาย ุกลุ่มหนุ่มสาวเพื�อพฒันาความสามคัคีปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมในการต่อตา้นยาเสพติด

และโรคเอดส์ กลุ่มบา้นพกัโฮมสเตย ์กลุ่มนวดแผนไทย กลุ่มมคัคุเทศก์ทอ้งถิ�น  กลุ่มดนตรีพื�นเมือง 

กลุ่มฟ้อนพื�นเมือง และกลุ่มผูป้ลูกกาแฟ ซึ� งแต่ละกลุ่มประสบผลสาํเร็จในการดาํเนินงานเป็นอยา่งดี 

    2.2 จิตสํานึกชุมชน ชาวแม่กําปองเป็นผู ้ที�มี จิตอาสาช่วยเหลือชุมชน 

ตอ้งการทาํประโยชน์ให้ชุมชน เริ�มตั�งแต่ผูน้าํที�เป็นผูอุ้ทิศตนเพื�อชุมชน  ทาํงานเพื�อชุมชนจนได้รับ

ตาํแหน่งทางสังคมมากมาย เป็นที�ปรึกษาของกลุ่มและคณะกรรมการต่างๆ เช่น คณะกรรมการ

อาสาสมคัรสาธารณสุขตาํบลห้วยแกว้ กลุ่มอาชีพต่างๆประจาํหมู่บา้น  กลุ่มเยาวชนบา้นแม่กาํปอง  

กลุ่มผูสู้งอายุประจาํหมู่บ้าน และเป็นประธานกลุ่มการท่องเที�ยวเพื�อการอนุรักษ์บ้านแม่กาํปอง 

ประธานเครือข่ายการท่องเที�ยวโดยชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ ประธานเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ป่าขุนนํ� า

แม่กวง  

     สําหรับชาวบ้าน มีการรณรงค์ให้ชาวบ้านร่วมกันปลูกป่าเพื�อสร้าง

จิตสาํนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนร่วมกนัป้องกนัรักษาป่าไม ้และชาวบา้นเองให้

ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ เช่น การสร้างประปาภูเขาของทุกกลุ่มปาง สร้างศาลาพกัร้อนและซุ้ม

ศาลาตามหมู่บา้น เตาเผาขยะประจาํป๊อกบา้น ส้วมสาธารณะบริเวณนํ� าตก อาคารร้านคา้สหกรณ์  

บนัไดขึ�นนํ� าตกและศาลาที�พกัริมทางในบริเวณนํ� าตก ห้องสมุดชุมชน ตลอดจนพฒันาบริเวณสุสาน

ของหมู่บา้น นอกจากนี�  ชาวบา้นแม่กาํปองยงัคุน้เคยกบัการแสดงความคิดเห็นและใชสิ้ทธิใช้เสียงใน

การทาํประชาคมหมู่บา้น เนื�องจากผูน้าํจะประชุมลูกบา้นอยูเ่สมอทาํใหช้าวบา้นรับรู้ข่าวสารทั�วถึง มกั

มีความเขา้ใจตรงกนัและมีความคิดเห็นสอดคลอ้งกนั ทั�งผูน้าํและชุมชนจึงไดรั้บรางวลัและประกาศ

เกียรติคุณจาํนวนมากมายจากหน่วยงานต่างๆ ในหลากหลายวาระและโอกาส 

    2.3 เครือข่ายของชุมชน สิ�งสําคญัที�ทาํให้บา้นแม่กาํปองประสบผลสําเร็จ

ในการพฒันา คือการสร้างเครือข่ายชุมชนและพนัธมิตรจากภาคส่วนต่างๆ ที�มีบทบาทในการ

สนบัสนุนและเป็นพี�เลี�ยงให้จาํนวนมาก เช่น หน่วยงานสาธารณสุขส่งเสริมดา้นสุขภาพ กบัโครงการ

รณรงค์ให้มีส้วม 100% ในหมู่บา้น รณรงค์ป้องกนัโรคขาดสารไอโอดีน รณรงค์และสร้างความเขา้ใจใน

การป้องกนัเอดส์ สํานกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยัส่งเสริมการทาํวิจยัทอ้งถิ�นโครงการรูปแบบการ

จดัการท่องเที�ยวเชิงอนุรักษแ์บบยั�งยืน     

   3. ด้านทุนวฒันธรรม 

    วิถีชีวิตของคนแม่กําปองมีความแตกต่างจากชุมชนบนพื�นที� สูงอื�นๆ           

มีรายได้หลักจากการเก็บเมี�ยงซึ� งนับวนัจะหาผูท้ี�ประกอบอาชีพนี� ได้น้อยลง จากคาํบอกเล่าของ       

พ่อหลวงพรมมินทร์วา่ “เป็นคนพื�นราบมาอยูบ่นเขา แต่ไม่ใช่ชาวเขา ไม่ไดท้าํนา ไร่ฝิ� น ไร่ขา้วโพด 

แต่เราทาํเมี�ยง” และ “เป็นญาติกนั พากนัเขา้มา มากนัร้อยกว่าปีแลว้ ผมนับสืบทอดกนัมาไม่ตํ�ากว่า 



 204

130 ปี” ทาํให้ความเป็นอยูข่องชาวบา้นในหมู่บา้นแม่กาํปองยงัคงเรียบง่าย กลมกลืนกบัธรรมชาติ  

คนในชุมชนใกล้ชิดกนัแบบเครือญาติ เมื�อมีกิจกรรมของชุมชนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในงาน

บุญต่างๆ ชาวบา้นให้ความช่วยเหลือเกื�อกูลซึ� งกนัและกนั อีกทั�งยงัคงดาํรงรักษาศิลปวฒันธรรม 

ประเพณีต่างๆ ของชุมชน อาทิเช่น ดนตรีพื�นบา้น การฟ้อน การทาํบายศรี นกัท่องเที�ยวที�เขา้มาพกั

โฮมสเตยจ์ะไดส้ัมผสัและใชชี้วิตร่วมกบัชาวบา้น เรียนรู้การกินการอยูแ่บบชาวบา้น ไดเ้ห็นชาวบา้น

และเด็กๆ ที�ยงัอยู่กบัธรรมชาติอย่างแทจ้ริง ดังที�ผูว้ิจยัพบเห็นเด็กๆ ตื�นแต่เช้าไปเก็บดอกไมม้าจดั    

ใส่พาน และช่วยเตรียมอาหาร เพื�อพาแขกไปใส่บาตร เด็กๆ ยงัคงนั�งนบัวนัรอเทศกาลต่างๆ ที�จะมาถึง

เพื�อเล่นสนุกกบัเพื�อนๆ สิ�งเหล่านี�นบัเป็นทุนทางวฒันธรรมที�สามารถดึงดูดใจนกัท่องเที�ยวให้เขา้มา

สัมผสัวฒันธรรมชนบทที�บา้นแม่กาํปอง  

    ชาวแม่กาํปองมีแนวคิดในอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตชุมชนให้คงเดิมไว้

มากที�สุด เพื�อสืบสานวฒันธรรมของตนและใชป้ระโยชน์ในการจดัการท่องเที�ยว เช่น การตีมีด ที�ใน

สมยัก่อนทุกบา้นจะตีมีดไวใ้ช้เอง ปัจจุบนัแทบสูญหายไป การจกัสานเครื�องใช้ เช่น ตะกร้า หมวก  

การผลิตโต๊ะเกา้อี�จากไมไ้ผ่  ปัจจุบนัชาวบา้นมีการรวมกลุ่มผลิตและพฒันาผลิตภณัฑ์อื�นๆ เพิ�มขึ�น  

อีกกลุ่มอาชีพหนึ�งที�ไดรั้บความสนใจจากผูม้าเยี�ยมเยียน คือกลุ่มนวดแผนไทย เป็นการนวดผอ่นคลาย

กลา้มเนื�อที�เมื�อยลา้จากการท่องเที�ยว รวมทั�งการพฒันาสมุนไพรที�มีอยูใ่นชุมชนมาเป็นผลิตภณัฑ์ที�ใช้

ในการนวด เป็นการผสมผสานความรู้ดั�งเดิมและความรู้สมยัใหม่เขา้ดว้ยกนั นอกจากนี�  ยงัมีกิจกรรม

การอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื�นบ้าน โดยการจดัแสดงนิทรรศการศิลปหัตถกรรมไวใ้นศูนยเ์รียนรู้

ชุมชน 

   4. ด้านทุนทรัพยากร 

    4.1 ทรัพยากรธรรมชาติ บา้นแม่กาํปองมีธรรมชาติที�อุดมสมบูรณ์ ในป่ามี

ตน้ไม้หนาแน่น มีความหลากหลายของพนัธ์ุพืชและสัตว์ มีภูเขา ยอดดอย นํ� าตก หน้าผา ป่าหิน

ธรรมชาติ เป็นวิวทิวทศัน์ที�สวยงาม ในหมู่บา้นมีลาํธารนํ� าใสไหลอยู่ทั�วไป  มีความชุ่มฉํ� า อากาศ

บริสุทธิ� สดชื�น มีไมด้อก ไมป้ระดบั ตามบา้นเรือน และขา้งทางเดิน มีมอส เฟิร์นเกาะอยู่ทั�วไปตาม

กอ้นหิน  ตน้ไม ้ไม่เวน้แมแ้ต่หลงัคาโบสถ์ ผูค้นยิ�มแยม้ เพื�อนบา้นทกัทายปราศรัยกนัเป็นบรรยากาศ

ที�น่าอยูน่่าเยี�ยมเยือนที�นกัท่องเที�ยวที�ไดส้ัมผสัต่างก็อยากกลบัมาอีก  

    4.2 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผูน้ําชุมชนได้สร้างความเข้าใจและ   

ทาํให้ชาวบา้นเห็นถึงคุณค่าความสําคญัของทรัพยากรธรรมชาติที�ตนมี และแนวทางการนาํมาใชใ้น

การดาํเนินชีวิตและประกอบอาชีพสร้างรายได ้โดยเฉพาะเรื�องการท่องเที�ยว ดงัที�พ่อหลวงพรมมินทร์

เล่าวา่ “ชาวบา้นถามวา่ คิดยงัไงจะเป็นหมู่บา้นท่องเที�ยว ใครจะมา ...ผมพยายามสร้างความเขา้ใจกบั

ชาวบา้นนาน 4 ปี ที�ไม่เคยมีพี�เลี�ยง”  ให้เป็นการท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ ์และจดักิจกรรมเพื�อการอนุรักษ์

ป่าตน้นํ� าและนํ� าตกแม่กาํปองหลายกิจกรรม เช่น การทาํแนวกนัไฟป่าทุกช่วงฤดูร้อนของปี การบวช
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ป่า การปลูกป่าซ่อมแซม การปลูกดอกเอื�องดินคืนสู่ป่าธรรมชาติ การเพาะกลา้ไม ้การเพาะพนัธุ์ไก่ป่า

ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ การออกกฎระเบียบในการนาํไมม้าใชห้รือสร้างอาคารบา้นเรือน ตอ้งขออนุญาต

จากคณะกรรมการของหมู่บา้น การกาํหนดพื�นที�ทาํกินและพื�นที�ป่าอย่างชดัเจนเพื�อป้องกนัการบุกรุก

ป่า รวมถึงการจัดตั�งคณะกรรมการดูแลที�มีการแบ่งบทบาทหน้าที�กันอย่างชัดเจน นอกจากนี�   

นกัท่องเที�ยวที�เขา้มาในหมู่บา้น ไม่วา่จะเป็นการเที�ยวชมป่าหรือวิถีชีวิตชาวบา้น ตอ้งให้คนในชุมชน

เป็นผูพ้าเที�ยว โดยใชม้คัคุเทศก ์1 คน ต่อนกัท่องเที�ยว 5 คน เพื�อดูแลความปลอดภยัและเป็นการรักษา

สิ�งแวดลอ้ม ซึ� งในการดูแลรักษาป่าแลทรัพยากรธรรมชาติ ยงัมีหน่วยงานของรัฐเขา้มาร่วมกบัชุมชน

ดูแล เช่น เจา้หนา้ที�ป่าไม ้ทาํใหค้งความอุดมสมบูรณ์และความสวยงาม มีสภาพภูมิประเทศเหมาะสม

ต่อการจดัการท่องเที�ยวต่อไป        

    4.3 โรงไฟฟ้าพลังนํ�าแม่กําปอง เป็นการใช้เทคโนโลยีที�อาศัยทรัพยากร 

ธรรมชาติคือนํ�าในลาํห้วย โดยในปี พ.ศ.2522  พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัเสด็จพระราชดาํเนินเยี�ยม

ราษฎรหมู่บา้นแม่กาํปอง ชาวบา้นกาํลงัเดือดร้อนเนื�องจากไม่มีไฟฟ้าใชจึ้งขอพระราชทานไฟฟ้าจาก

พระองค์ ทาํให้ไดรั้บงบประมาณจากโครงการพฒันาไฟฟ้าพลงันํ� าชนบท จงัหวดัเชียงใหม่ จดัสร้าง

โรงไฟฟ้าพลงันํ� าหมู่บา้นแม่กาํปอง 1 ขึ�นในปี พ.ศ.2525 มีกาํลงัผลิตไฟฟ้า 20 กิโลวตัต์ มอบให้ชุมชน

ดูแลพร้อมทั�งให้ความรู้ในการควบคุมและบาํรุงรักษา บา้นแม่กาํปองจึงมีไฟฟ้าใช้ครั� งแรกในปี พ.ศ.

2526 ต่อมาชุมชนได้จัดตั� ง “สหกรณ์ไฟฟ้าพลังนํ� าบ้านแม่กําปอง”  ขึ� นโดยคนในชุมชนเป็น

ผูด้าํเนินการเพื�อบริหารจดัการไฟฟ้าของชุมชน  ต่อมาปริมาณการใช้ไฟฟ้าของชุมชนและหมู่บา้น

ใกลเ้คียงมาขอใช้ไฟฟ้าเพิ�มมากขึ�น ชุมชนจึงจดัตั�งโรงไฟฟ้าแม่กาํปอง 2 และ 3 ขึ�นในปี พ.ศ.2530 

และ พ.ศ.2537  โดยมีกาํลงัผลิต 20  กิโลวตัต ์และ 40  กิโลวตัต ์ตามลาํดบั   

    4.4 สถาบันการเงินในหมู่บ้าน แม่กาํปองมีสถาบนัการเงินที�มีส่วนส่งเสริม

การพฒันาหมู่บา้นหลายแหล่ง ในรูปแบบกองทุนที�เป็นสวสัดิการชุมชน เช่น กองทุนกลางพฒันา

หมู่บา้น กองทุนออมวนัละบาท เป็นตน้ ซึ� งมกัไม่ค่อยมีคนกู ้แสดงใหเ้ห็นวา่ชาวบา้นมีเศรษฐกิจดีและ

มีระบบการจัดการด้านการเขา้ถึงเงินทุนเพื�อสนับสนุนการประกอบอาชีพที�มีประสิทธิภาพ เช่น 

ชาวบา้นแม่กาํปองทุกหลงัคาเรือนที�ต้องการเขา้ร่วมกลุ่มโฮมสเตย ์สามารถแจง้ความประสงค์ต่อ

คณะกรรมการ เพื�อตรวจสอบความพร้อมของบา้นพกั หอ้งนํ�า เครื�องนอน และสิ�งอาํนวยความสะดวก

อื�นๆ เช่น เครื� องทาํนํ� าอุ่น ถ้าขาดเงินทุนในการปรับปรุงบ้าน สามารถกู้จากกองทุนกลางพฒันา

หมู่บา้นโดยไม่เสียดอกเบี� ยหรือเสียดอกเบี�ยราคาถูก หลงัจากตรวจสอบแลว้ ถา้เห็นวา่พร้อมก็รับเขา้

โครงการ และจดันกัท่องเที�ยวให้เขา้พกัไดต้ามคิว เป็นการจดัการที�โปร่งใสและเป็นธรรม  

    4.5 การบริหารจัดการทรัพยากร แม่กาํปองเป็นชุมชนที�มีการบริหารจดัการ

ทรัพยากรอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ชาวบา้นได้มีส่วนร่วมและไดรั้บการจดัสรรผลประโยชน์
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อย่างทั�วถึงและเป็นธรรม มีระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที�ตั�งขึ� นและถือปฏิบติัร่วมกัน ตวัอย่างของการ

บริหารจดัการของชุมชน  อาทิเช่น   

     การจดัลาํดบัคิวในการรับนกัท่องเที�ยวของกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มบา้นพกั

โฮมสเตย ์จะหมุนเวียนให้ครบรอบ หากมีนกัท่องเที�ยวระบุความตอ้งการเป็นพิเศษวา่จะพกัหลงัใดก็

จดัให้ แต่เมื�อถึงรอบของบา้นนั�นก็จะขา้มไป รายไดข้องเจา้ของบา้นมาจากค่าดูแลบา้นและปรุงอาหาร

ให้นักท่องเที�ยวรับประทาน มัคคุเทศก์ที�พานักท่องเที�ยวชมหมู่บ้าน ก็ใช้ระบบการหมุนเวียน

เช่นเดียวกนั  โดยมีค่าตอบแทนในการพาเที�ยวเป็นรายวนั นอกจากนี�  ยงัใช้ระบบหมุนเวียนกบัการ

ให้บริการนวดแผนไทย สําหรับนกัท่องเที�ยวที�ตอ้งการนวดผ่อนคลายความเมื�อยลา้จากการเดินเที�ยว 

โดยจะรับบริการในที�พกั หรือที�ศูนยน์วดก็ได ้คิดค่าตอบแทนเป็นรายชั�วโมง 

     การส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพต่างๆ ผลิตสินค้าที� เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน

จาํหน่ายแก่นักท่องเที�ยว เช่น กาแฟสดอาราบิก้า ที�ชาวบ้านปลูกเอง คั�วเอง ขายเอง หรือชาเขียว       

ใบเมี�ยง หมอนสมุนไพรใบชา สมุนไพรพื�นบา้น นํ� าผึ�งธรรมชาติ เครื�องจกัสาน เครื�องเรือนไมไ้ผ ่   

ไมด้อกไมป้ระดบั (การเพาะพนัธ์ุดอกเอื�องดิน)  เป็นตน้ 

     การเปิดโอกาสให้ชาวบา้นเขา้ร่วมกิจกรรมทางศิลปวฒันธรรม เช่น การ

ทาํพิธีบายศรีสู่ขวญั การแสดงดนตรีพื�นเมือง การฟ้อนต่างๆ ซึ� งจะไดรั้บค่าตอบแทนทุกครั� ง 

     การกาํหนดให้การจดัการท่องเที�ยวเชิงอนุรักษเ์ป็นส่วนหนึ�งของสหกรณ์

การไฟฟ้าโครงการหลวงแม่กาํปองซึ� งชาวบา้นทุกหลงัคาเรือนเป็นสมาชิก เพื�อกระจายผลประโยชน ์

สู่ชุมชนอยา่งทั�วถึงในรูปของเงินปันผล สาํหรับชาวบา้นที�ไม่พร้อมเขา้ร่วมกิจกรรม และใชร้ะบบสหกรณ์

ในการบริหาร โดยให้เงินปันผลผูถื้อหุ้นร้อยละ 60 อีกร้อยละ 30  คืนสู่หมู่บา้นเป็นทุนในการพฒันา

ชุมชน  และสมทบเขา้สหกรณ์ฯ ร้อยละ 10 เพื�อเป็นทุนหมุนเวียนต่อไป  

     การกาํหนดมาตรการต่าง ๆ ของชุมชน ชาวบา้นแม่กาํปอง ได้ร่วมกนั

กําหนดมาตรการด้านต่างๆ เพื�อเป็นกฎระเบียบและข้อปฏิบัติร่วมกันของคนในชุมชนรวมทั� ง

นักท่องเที�ยว โดยมีเป้าหมายให้ชุมชนเกิดความสงบเรียบร้อยและเกิดความย ั�งยืนในการจดัการ

ท่องเที�ยว ประกอบดว้ย มาตรการรักษาความปลอดภยัในให้ชุมชนและนกัท่องเที�ยว มาตรการอนุรักษ์

บริเวณอาคารสถานที� มาตรการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้มาตรการอนุรักษท์รัพยากรสัตวป่์า มาตรการ

อนุรักษ์แม่นํ� าลาํห้วย และมาตรการอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม ประเพณีทอ้งถิ�น ซึ� งคนในชุมชนต่างก็

ปฏิบติัตาม และช่วยกนัดูแลนักท่องเที�ยวให้ปฏิบติัตาม หากมีชาวบา้นฝ่าฝืนกฎระเบียบที�กาํหนดขึ�น   

ก็จะใชม้าตรการลงโทษโดยชาวบา้นไม่คบคา้สมาคมดว้ย และห้ามใชร้ะบบประปาหมู่บา้น ทาํให้ผูท้ี�

ฝ่าฝืนกฎระเบียบอยูใ่นชุมชนไม่ได ้ 
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     การบริหารจดัการผลประโยชน์จากผูป้ระกอบการนอกชุมชน ได้แก่ 

ผูป้ระกอบการบา้นพกันอกชุมชน และนกัธุรกิจผูป้ระกอบการดา้นการท่องเที�ยว ที�บูรณาการรูปแบบ

การท่องเที�ยวแบบผจญภยั การท่องเที�ยวเชิงนิเวศน์ และโฮมสเตย ์
 

 บทสรุป  

 บ้านแม่กาํปองเป็นชุมชนที�มีทุนทรัพยากรธรรมชาติโดดเด่น ได้แก่ ดิน นํ� า ป่า และ

ทศันียภาพที�สวยงาม ประกอบกบัการที�คนในชุมชนมีความสัมพนัธ์ใกล้ชิดและเป็นเครือญาติกนั   

ต่างก็ประกอบอาชีพหลกัโดยอาศยัป่าเมี�ยงเดียวกนั ทาํให้วิถีการดาํเนินชีวิตและวฒันธรรมของชุมชน

เป็นไปอยา่งเรียบง่าย อาจเปลี�ยนแปลงตามกระแสบา้งแต่เป็นไปอยา่งช้าๆ ทาํให้เกิดวิถีชีวิตที�ร่มเยน็  

มีความสุข ไร้มลภาวะ เป็นธรรมชาติและวฒันธรรมที�มีเสน่ห์ต่อนักท่องเที�ยวทั� งชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ นอกจากนี�  ชุมชนยงัมีทุนมนุษย์ คือ ผู ้นําชุมชนที� เข้มแข็งและเป็นแบบอย่างที� ดี             

มีวิสัยทศัน์และความสามารถด้านการบริหารจดัการชุมชน คนในชุมชนมีจิตอาสา และมีแกนนาํ

ชุมชนร่วมกนับริหารจดัการอย่างเป็นระบบ  โดยใชธ้รรมชาติ นํ� าตก และวิถีชีวิตของชุมชนเป็นทุน

วฒันธรรมที�นาํมาจดัการท่องเที�ยวในรูปแบบโฮมสเตย ์สร้างรายไดใ้ห้แก่คนในพื�นที� และยงั บูรณา

การการท่องเที�ยวเขา้กับกิจกรรมอื�นๆในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อเกิดสวสัดิการของชุมชน

ตามมา นบัเป็นการเสริมสร้างทุนทางสังคม อีกทั�งการใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื�อ

ออกกฎระเบียบต่างๆ และคนในชุมชนถือปฏิบัติตามกฎระเบียบเหล่านั� น  เช่น ในการดูแล

สิ�งแวดลอ้ม การบริการนกัท่องเที�ยว ทาํให้ชุมชนมีความสงบสุข คนในชุมชนไดรั้บผลประโยชน์จาก

การท่องเที�ยวอยา่งทั�วถึง เป็นการขบัเคลื�อนการพฒันาชุมชนไดด้ว้ยตนเอง  ทาํให้คนในชุมชนทั�งเด็ก

และผูใ้หญ่เกิดความรักและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ�งชุมชน และร่วมกนัพฒันาชุมชนต่อไป จดัได้ว่า

เป็นการพฒันาชุมชนเชิงสร้างสรรค ์ 
 

 3.   บ้านภู หมู่บ้านท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพยีง 

  “บ้านภู”  เป็นชุมชนชาวผู ้ไท ซึ� งเป็นชนพื�นเมืองหนึ� งในแปดเผ่าของจังหวัด

มุกดาหาร มีวิถีชีวิตและวฒันธรรมของชุมชนที�สืบทอดมาชา้นานซึ� งมีลกัษณะเป็นของตนเอง ทาํให้

ชุมชนเป็นที�รู้จกัและไดรั้บความสนใจ และชุมชนไดพ้ฒันารูปแบบการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมแบบ

โฮมสเตย ์จนไดรั้บการยกยอ่งจากหน่วยงานต่างๆให้เป็นตน้แบบของการพฒันาในรูปแบบต่างๆ เช่น 

ตน้แบบของหมู่บา้นอยูเ่ยน็เป็นสุข  ตน้แบบหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง ตน้แบบหมู่บา้นโอท็อปเพื�อการ

ท่องเที�ยว  เป็นตน้ ผลการศึกษาภาคสนามชุมชนบา้นภู มีดงันี�     
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  3.1 สภาพชุมชน   

   ที�ตั� งและอาณาเขต บ้านภูตั� งอยู่ในตําบลบ้านเป้า อําเภอหนองสูง จังหวัด

มุกดาหาร แบ่งพื�นที�การปกครองเป็น 2 หมู่บา้น คือบา้นภูหมู่ที� 1 และบา้นภูหมู่ที� 2 ตั�งอยูบ่นเนินเขา

เตี�ยๆลอ้มรอบดว้ยภูเขาสลบัซบัซ้อน ในอดีตเทือกเขาเหล่านี� เต็มไปดว้ยป่าไม ้พืชพนัธุ์ธรรมชาติและ

สัตว์ป่านานาชนิด แต่ปัจจุบนัลดน้อยลงเนื�องจากการขยายตวัของประชากรในชุมชน ทาํให้ความ

ตอ้งการที�ทาํกินเพิ�มขึ�น พื�นที�ระหวา่งหมู่บา้นกบัภูเขาเป็นที�ราบลุ่มเชิงเขาเหมาะแก่การเพาะปลูก ทาํ

นา ทาํไร่ ภูเขาและป่าไมท้ี�ลอ้มรอบหมู่บา้นเป็นแหล่งกาํเนิดของลาํห้วยหลายสายที�ไหลผา่นหมู่บา้น 

และเป็นแหล่งนํ� าเพื�อการเกษตรสําหรับชาวบ้าน ในฤดูร้อนอากาศค่อนข้างร้อนและในฤดูหนาว

อากาศหนาวมากเช่นกนั อยา่งไรก็ตาม จดัไดว้า่บา้นภูมีตน้ทุนทางธรรมชาติที�สวยงามและอากาศดี   

   ชุมชนบ้านภูมีภูเขาโอบล้อมเกือบทุกด้าน ทิศเหนือจรดภูจ้อก้อ บ้านป่าเม็ก 

ตาํบลหนองสูง ทิศใตจ้รดโรงเรียนพลงัราษฎร์บา้นเป้า ตาํบลบา้นเป้า ทิศตะวนัออกจรดภูขี� เหล็ก และ

ทิศตะวนัตกจรดภูหินเหล็กไฟ ถึงบา้นหนองแขห้นองคาํ ตาํบลบึงงาม อาํเภอเมยวดี จงัหวดัร้อยเอ็ด 

   การปกครอง บ้านภูเป็นชุมชนขนาดใหญ่ มี 250 ครัวเรือน แยกเป็นหมู่ที� 1 

จาํนวน 113 ครัวเรือน  และหมู่ที� 2 จาํนวน 137 ครัวเรือน ประชากรรวม 955 คน แยกเป็นชาย 416 คน 

เป็นหญิง 439 คน การปกครองของบ้านภูแบ่งเป็นคุ้ม หมู่บ้านละ 9 คุ้ม มีหัวหน้าคุ้มและ

คณะกรรมการประจาํคุม้ดูแลและติดต่อสื�อสารกบัสมาชิกในคุม้ของตน แต่ละคุม้มีชื�อเรียกตามชื�อ

บรรพบุรุษของตระกูล เช่น คุ้มเจ้าพรหมบาล คุ้มเจา้มหาเสนา คุ้มเจา้เนตรวงศ์ คุ ้มพิมราช คุ้มเจ้า

สุวรรณ  และคุม้เจา้สุดสะแนน เป็นตน้ หัวหน้าคุม้แต่ละคุม้จะร่วมเป็นคณะกรรมการของหมู่บา้น 

โดยมีผูใ้หญ่บา้นเป็นผูน้าํ 

   สภาพเศรษฐกิจ อาชีพหลกัของชาวบา้นภูคือการทาํนา อาชีพรองคือการทาํสวน 

รับราชการหรือรับจ้าง  แทบทุกบา้นจะมีเล้าขา้ว (ยุง้ขา้ว) อยู่ขา้งบา้นและกี�ทอผา้ตั�งอยู่ใตถุ้นบ้าน 

เกือบทุกครัวเรือนทาํงานหัตถกรรมเป็นอาชีพเสริม คือ การทอผา้ ทั�งผา้ไหมซึ� งเป็นของดีราคาแพง

และผา้ฝ้าย ฝีมือทอผา้ของชาวบา้นภูเป็นที�ยอมรับและได้รับรางวลัจากการประกวดต่างๆ อยู่เสมอ   

ทั�งในระดบัจงัหวดัและระดบัประเทศ นอกจากนี�  ยงัมีการจกัสาน และเลี�ยงสัตว ์

   ชาวบา้นภูในอดีต เมื�อวา่งเวน้จากการทาํนา ก็หนัมาทอผา้เป็นหลกั โดยชาวบา้น

ทาํไร่บนเขา ปลูกหม่อนเลี� ยงไหม ปลูกฝ้าย เมื�อดอกฝ้ายบานก็เก็บมาตากแดด อิ�วเอาเมล็ดออก 

จากนั�นตีให้เป็นปุยแลว้เข็ญให้เป็นเส้น นาํมาทอเป็นผืนผา้ที�มีสีสันลวดลายแตกต่างกนัไป ผา้ไหม

และผา้ฝ้ายจึงเป็นผลิตภณัฑ์ที�สะท้อนวิถีชีวิตดั� งเดิมของชาวบ้านในการทอผา้ใช้เอง อีกทั�งฝีมือที�

ประณีตของชาวบา้น ทาํให้ผา้บา้นภูมีชื�อเสียง นอกจากผา้ไหมและผา้ฝ้าย ชุมชนยงัไดพ้ฒันาคุณภาพ

สินคา้เป็นผา้ยอ้มคราม ผา้หมกัโคลน และพฒันารูปแบบสินคา้เป็นเสื�อเยบ็มือ เสื�อผา้สําเร็จรูป ผา้ฝ้าย
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ลายขิด กระเป๋า หมอน และตุ๊กตา ผลิตภณัฑ์หตัถกรรมอื�นๆ เช่น หมอนไม ้ไมม้ะฮืบ (ไมหื้บ) เครื�อง

จกัสาน เป็นตน้ และผลิตภณัฑเ์กษตร เช่น  ขา้วหอมมะลิ และขา้วไรซ์เบอรี�  ซึ� งเป็นขา้วคุณภาพสูงที�มี

สารตา้นมะเร็ง นาํมาทาํเป็นขา้วกลอ้งและขา้วกลอ้งงอก ตลอดจนปุ๋ยชีวภาพ ผลิตภณัฑ์ต่างๆ เหล่านี�มี

จาํหน่ายในศูนยแ์สดงสินคา้ OTOP ของบา้นภู โดยมีตราสัญลกัษณ์เป็นสินคา้ของชุมชน สินคา้เหล่านี�

สร้างรายไดใ้ห้คนในชุมชนเป็นอยา่งมาก       

   สภาพสังคม ชาวบา้นภูเป็นคนผูไ้ทดว้ยกนั มีความเป็นเครือญาติที�ทาํให้ใกลชิ้ด

กนั ชาวบา้นภูอยูก่นัอยา่งสงบสุข มีความเอื�อเฟื� อ เผื�อแผ ่และช่วยเหลือซึ�งกนัและกนั ดาํเนินชีวิตอยา่ง

เรียบง่ายโดยน้อมนาํปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดาํเนินชีวิตและประยุกต์ใช้

ในการประกอบอาชีพ พึ�งพาตวัเองในทุกดา้น ปลูกขา้วกินเป็นหลกั ปลูกผกั เลี� ยงปลา ทอผา้ใช้เอง 

ชาวบา้นภูเป็นคนขยนั มีความซื�อสัตย ์อดทน สามคัคี ใฝ่รู้ รักการศึกษาเล่าเรียน ภาคภูมิใจในทอ้งถิ�น

ของตน  ต่างมีความรัก หวงแหน และช่วยกนัดาํรงรักษาเอกลกัษณ์ของชุมชนไวจ้ากรุ่นสู่รุ่นเรื�อยมา  

   ทรัพยากรธรรมชาติ บา้นภูมีทาํเลที�โอบลอ้มด้วยภูเขา จึงมีทั�งป่าไม ้ภูเขา และ

ลาํห้วยไหลผา่น ทาํใหห้มู่บา้นตั�งอยูท่่ามกลางวิวทิวทศัน์ที�สวยงามของทอ้งทุ่งนา มีทิวเขาและ เชิงผา

เป็นฉากหลงั  อีกทั�งที�ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ปลูกพืชไดคุ้ณภาพดีกวา่ที�อื�น  

   วิถีชีวิตและวัฒนธรรม ชุมชนบ้านภูมีวิถีชีวิตที� เรียบง่าย มีขนบธรรมเนียม 

ประเพณีและวฒันธรรมที�เป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง และประพฤติปฏิบติัสืบทอดจากบรรพบุรุษ

ต่อเนื�องมายาวนาน อนัแสดงถึงความเป็นผูไ้ทของชุมชน เช่น การแต่งกายแบบผูไ้ท พูดภาษาผูไ้ท  

เป็นตน้ 

   ชาวบา้นภูเป็นคนกินอยูอ่ยา่งประหยดั ปรุงอาหารจากพืชผกัพื�นบา้น อาหารขึ�น

ชื�อของชุมชน คือ แกงกะบั�ง ซึ� งเป็นแกงไก่กับหวาย โดยแกงในกะบั� ง (กระบอกไม้ไผ่) อาหาร

พื�นบา้นอื�นๆ เช่น ส้มผกัเสี� ยน หลามปลาเอี�ยน แกงป่าดงดิบ แกงผกัหวานใส่ไข่มดแดง ยาํไข่มดแดง 

แมงแคง จกัจั�น เป็นตน้ 

   ภ า ษ า ผู ้ไ ท มี ลัก ษ ณ ะ ค ล้ า ย ภ า ษ า ไ ท อี ส า น ห รื อ ภ า ษ า ถิ� น อื� น ใ น ภ า ค

ตะวนัออกเฉียงเหนือ ชาวบา้นภูยงัคงสืบทอดภาษาโดยผูสู้งอายุในชุมชนยงัคงพูดภาษาผูไ้ท สําหรับ

เด็กรุ่นใหม่สามารถฟังภาษาผูไ้ทได้แต่พูดได้น้อยลง นายประยงค์ แสนสุข  อายุ 72 ปี อดีต

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนชุมชนเมืองหนองสูง เล่าให้ฟังวา่ “...ที�บา้นหลานยงัไม่ยอมพูดเลย พ่อแม่เป็น    

ผูไ้ทแต่ลูกไม่ยอมพูด ตอ้งรณรงคใ์ห้พ่อแม่พูดภาษาผูไ้ทกบัลูกหลาน นี�มีแต่ลูกหลานมาสอนพ่อแม่

พูดภาษาไทย...” ชุมชนมีการสืบสานโดยส่งเสริมให้สอนภาษาผูไ้ทในโรงเรียน และในการตอ้นรับ

นักท่องเที�ยวจะมีลาํ(ร้อง)ผูไ้ท ซึ� งเป็นการขบัร้องโดยใช้ภาษาผูไ้ท  ประกอบการฟ้อน(รํา) ต่างๆ 

ชาวบ้านภูส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ วดัในชุมชนคือวดัศรีนันทาราม เป็นศูนย์กลางในการจัด
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กิจกรรมต่างๆ ตลอดจนการตอ้นรับนกัท่องเที�ยว ภายในบริเวณวดัมีศูนยเ์รียนรู้ชุมชน และศูนยเ์รียนรู้

วฒันธรรมผูไ้ท   

   ชาวบา้นภูอนุรักษ์วฒันธรรมด้านการแต่งกายอย่างเขม้แข็ง โดยแต่งกายแบบ    

ผูไ้ทในโอกาสต่างๆ ชาวบา้นภูส่วนใหญ่จะมีชุดผูไ้ทเตรียมพร้อมไวส้วมใส่เสมอ ลกัษณะการแต่ง

กายแบบผูไ้ทของชาวบา้นภูพฒันามาจากการแต่งกายของผูไ้ทดั�งเดิมมาเป็นลกัษณะเฉพาะของตนเอง 

โดยผูห้ญิงนุ่งผา้ซิ�น สวมเสื� อแขนยาวสีดาํ ขลิบแดงที�คอ สาบเสื� อ และปลายแขน ผูช้ายนุ่งโสร่ง       

ใส่เสื�อม่อฮ่อม มีผา้ขาวมา้พาดบ่า หรือมดัเอว 

   ศิลปะการแสดงที�สําคญัอย่างหนึ�งของชาวบา้นภู คือการฟ้อน เพื�อตอ้นรับผูม้า

เยี�ยมเยอืนและในงานประเพณีต่างๆ การฟ้อนผูไ้ท เป็นการรําตามกลอนลาํผูไ้ทที�มีทาํนองชา้และไพเราะ

อ่อนหวาน ท่ารําจึงสวยงามอ่อนช้อย และการลาํผูไ้ท เป็นการขบัร้องกลอนลาํที�เป็นทาํนองดั�งเดิมของ

ชาวผูไ้ท ผูร้้องเรียกวา่หมอลาํ เช่น ลาํเลาะบา้น สําหรับหนุ่มใชจี้บสาว ลาํเลาะภูสําหรับหนุ่มสาวเกี�ยว

กนัขณะออกไปทาํไร่ทาํนา ลาํลงข่วง สําหรับเกี� ยวกนัขณะลงข่วงเข็นฝ้าย ลาํเสี� ยงโชคชะตา เพื�อ

ทาํนายโชคชะตาราศี  และลาํอวยพร เพื�อขอบคุณแก่ผูน้าํจตุปัจจยัมาร่วมทาํบุญ เป็นตน้  

   บ้านภูมีพิธีกรรมตามความเชื�อต่างๆ เช่น พิธีเหยา เพื�อรักษาผูป่้วยที�ชาวผูไ้ท  

เชื�อวา่ไดไ้ปล่วงเกินวิญญาณผีเจา้ปู่ เจา้ตา หรืออาํนาจเหนือธรรมชาติ  ผูป้ระกอบพิธีเรียกวา่ หมอเหยา 

ในอดีตพิธีเหยามีความสาํคญัต่อวิถีชีวิตของชาวผูไ้ทเป็นอยา่งมาก แต่ปัจจุบนับทบาทและความสําคญั

ลดลง เนื�องจากชาวบา้นหนัไปใชบ้ริการสถานพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาํตาํบล 

แต่ยงัคงมีผูสู้งอายุบางส่วนนิยมรักษาโดยพิธีเหยา หรือขอคาํปรึกษาจากหมอเหยา พิธีเลี� ยงปู่ ตา     

เป็นอีกพิธีกรรมหนึ� งที�ชาวผูไ้ทถือปฏิบติัก่อนถึงฤดูเพาะปลูกของทุกปี เป็นการเลี� ยงผีบรรพบุรุษ

เพื�อให้ท่านช่วยเหลือดูแลให้ขา้วปลาอุดมสมบูรณ์ นอกจากนี�  ยงัมีพิธีทาํขวญัขา้วอีกดว้ย 

    ชาวบ้านภูยงัคงยึดถือและสืบทอดประเพณีต่างๆ มาแต่รุ่นปู่ ย่าตายาย เช่น 

ประเพณีการเกิด การบวช การแต่งงาน งานศพ การสักลาย การลา้งบา้นผญาผูไ้ท นิทานผูไ้ท ความ

เชื�อเรื� องการกิน และประเพณีงานบุญที�ยึดตามฮีตสิบสองคลองสิบสี� เป็นหลกั ประเพณีทุกอย่าง

เกี�ยวกบัศาสนาจะเป็นการทาํบุญเป็นส่วนใหญ่ โดยประเพณีในรอบ 12 เดือน มีดงันี�  เดือนอา้ย  บุญขา้ว

คูณลาน เดือนยี� บริวาสกรรม เดือนสาม บุญกองขา้ว (ขา้วจี�) เปิดประตูเลา้ เดือนสี�บุญผะเหวด  เดือนห้า    

บุญเถลิงศก (เมษายน) เดือนหก บุญบั�งไฟ เดือนเจ็ด บุญชาํ (เสียเคราะห์ทุกเฮือนบุญหลกับา้น) เดือน

แปด บุญเขา้พรรษา เดือนเกา้ บุญขา้วประดบัดิน เดือนสิบ บุญขา้วสาก เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา 

และเดือนสิบสอง บุญกฐิน ส่วนคลองสิบสี� คลองมาจากคาํวา่ ครรลอง แปลวา่แนวทางดาํเนินวิถีชีวิต

เพื�อให้เป็นสิริมงคลต่อชีวิตของตนเองและครอบครัว มี 3 ฝ่าย คือ คลองฆราวาส คลองบรรพชิต และ

คลองผูป้กครอง ฝ่ายละ 14 แนวทาง ดงัตวัอยา่งคลองฝ่ายฆราวาส แนวทางที�หนึ� งว่า เมื�อไดผ้ลผลิต

ใหม่ ตอ้งทาํบุญตกับาตรก่อน เช่น ไดข้า้วใหม่ (ขา้วตาแฮก) ก่อนที�เราจะบริโภค ให้นึ� งใส่บาตร หรือ
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ผลไมสุ้ก เช่น ลาํใย  ก็ให้ใส่บาตรก่อนที�เราจะบริโภค เป็นตน้ คลองฆราวาสทั�ง 14 แนวทาง มีดงันี�   

1) เมื�อไดผ้ลผลิตใหม่ ตอ้งทาํบุญตกับาตรก่อน 2) อยา่โลภตาหย่อย อย่าถอยตาชั�ง ปลอมแปลงเงิน 

อยา่กล่าวคาํหยาบ  3) พากนัทาํตา้ยวดั และตั�งหอผีบา้น 4) ลา้งเทา้ก่อนขึ�นบา้น  5) วนัโกนให้ขอขมา

บนัได เตาไฟ ประตู ดว้ยดอกไม ้  6) ล้างเทา้ก่อนเขา้นอน 7) วนัศีลขอขมาผวั ดว้ยดอกไม ้เทียน        

8) นิมนต์พระมาสู่ คูณเฮือน ทาํสังฆทาน(บุญเฮือน)  9) พระสงฆ์มาบิณฑบาต อย่าให้พระรอ   

10) เมื�อพระสงฆ์เขา้บริวาสกรรม จดัถวายดอกไม ้ธูป เทียน ทุกรูป11) เห็นพระให้นั�งประนมมือแลว้

ค่อยถาม 12) ไม่เหยียบเงาพระสงฆ ์13) ไม่เอาอาหารที�กินแลว้ ไปทานให้พระสงฆ ์แมใ้ห้สามีก็เป็น

บาป 14) ไม่ให้เสพเมถุนวนัศีล 

   ประวัติความเป็นมา บ้านภูเป็นชุมชนเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี บรรพบุรุษของ

ชาวบา้นภูอพยพมาจากฝั�งซ้ายของแม่นํ� าโขง ตั�งแต่ปี พ.ศ.2387 เขา้มาจับจองพื�นที�ทาํกินที�ดงบงัอี�   

โดยพากนัปลูกบา้นสร้างเรือนอยูต่ามริมนํ� าบนฝั�งขวาของห้วยบงัอี� เรียกตนเองวา่ไทบา้นบงัอี� เนื�องจาก

หมู่บา้นตั�งอยูใ่นที�ลุ่ม จึงมีนํ�าป่าไหลบ่าเขา้ท่วมบ่อยๆ และมีเสือเขา้มาขโมยกินมา้ในหมู่บา้น ชาวบา้น

จึงหวาดกลัว เพราะมีความเชื�อว่าเสือกินม้าต่อไปจะกินคน ในปี พ.ศ.2424 เจ้าสุโพสมบัติจึงพา 

ชาวบา้นอีก 20  ครัวเรือน อพยพขา้มเขาเพื�อจบัจองพื�นที�ทาํกินบนที�ราบหุบเขา ซึ� งลอ้มรอบดว้ย ภูจอ้กอ้  

ภูผาขาว (ภูหินเหล็กไฟ) และภูผาแดง (ภูขี� เหล็ก) และตั�งบา้นเรือนอยู่ตามริมฝั�งห้วยกระเบียน เรียกชื�อ

หมู่บ้านว่า “บา้นหลุบภู” แต่ยงัคงมีนํ� าป่าไหลบ่าท่วมหมู่บา้นเสมอ ราวปี พ.ศ.2445 จึงพากนัยา้ย

บา้นเรือนขึ�นมาตั�งอยูบ่นบริเวณภูน้อย แลว้ร่วมกนัสร้างวดัโพธิ� ศรีแกว้หรือวดัศรีนันทาราม ขึ�นเป็น

ศูนยร์วมจิตใจ ต่อมาทางราชการทาํการสาํรวจเขตแดน  จึงเปลี�ยนชื�อหมู่บา้นเป็น “บา้นภู”    

   มีเหตุการณ์สําคญัๆนบัจากอดีตถึงปัจจุบนัหลายอยา่งที�ชาวบา้นภูภาคภูมิใจและ

ถือเป็นตาํนานไวเ้ล่าใหลู้กหลานฟัง ตั�งแต่การมีผูน้าํทางทหารระดบัประเทศเขา้มาเยี�ยมเยียน คนบา้น

ภู คหบดีและคณะบุคคลต่างๆ มาทอดกฐินผา้ป่า เพื�อร่วมพฒันาวดัและโรงเรียน แต่เหตุการณ์สําคญั

ที�สุด คือการไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพล อดุลยเดช ให้ชาวบา้น

ภูเขา้เฝ้า ณ พระตาํหนกัจิตรลดารโหฐาน พระราชวงัดุสิต ลาํดบัเหตุการณ์ตาํนานบา้นภู มีดงันี�  

   พ.ศ.2499 ชาวต่างประเทศเขา้มาจดัทาํแผนที�ทหารบนยอดภูผาแดง ชาวบา้น   

จึงเรียกวา่ยอดเขาลูกนี�วา่ ภูฝรั�ง 

   พ.ศ.2500 นายก่าย โภคสวสัดิ�  เจา้ของโรงสีไฟสหไทย คหบดีเมืองมุกดาหาร  

ตั�งกองกฐินที�บา้นภูและทอดถวายที�วดัศรีนนัทาราม   

   พ.ศ.2508 กองทหารสื�อสารจากวนอุทยานภูหมู อาํเภอนิคมคาํสร้อย จดัหา

สังกะสีมุงหลงัคาอาคารเรียนขนาด 3 ห้องเรียน ณ โรงเรียนบา้นภ ู

   พ.ศ.2511  สร้างศาลาการเปรียญหลังใหญ่ของวดัศรีนันทาราม และเริ� มมีการ

ตอ้นรับคณะผา้ป่าสามคัคีจากกรุงเทพฯ เป็นประจาํทุกปี ในปีเดียวกนั เกิดกลุ่มหนุ่มสาวคีรีนครที�มี
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สมาชิกอายุ 15 ปีขึ� นไปเป็นกําลังหลักร่วมกันสร้างพระเจ้าใหญ่ (พระพุทธคีรี) ปัจจุบัน คือ            

พระประธานในอุโบสถวดัพุทธคีรี ซึ� งเป็นที�เคารพนบัถือของชาวบา้น  

   พ.ศ.2514  พลเอกสายหยุด เกิดผล ประธานมูลนิธิมิตรภาพไทย-อเมริกัน     

มอบเงินใหค้ณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนบา้นภู เพื�อยา้ยอาคารเรียนไปตั�ง ณ สถานที�ปัจจุบนั 

   พ.ศ.2515 โครงการไทยพิทกัษถิ์�นเพื�อพฒันาคน จดัระเบียบการประชุมตามหลกั

ของประชาธิปไตย ใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการอภิปราย สามารถตดัถนนภายในหมู่บา้นไดห้ลายสาย 

   พ.ศ.2516  พลเอกสายหยดุ เกิดผล อนุเคราะห์ให้มีการโดดร่มดิ�งพสุธางานฉลอง

โรงเรียนบา้นภ ู

   พ.ศ.2517 ชาวบ้านภูจาํนวน 150 คนโดยการนาํของผูใ้หญ่บ้านขอพระราชทาน   

เข้า เฝ้ าทูลเกล้าฯ ถวายผ้าไหมแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริ กิ ติ�

พระบรมราชินีนาถ  ณ ศาลาดุสิตดาลยั ในพระตาํหนักสวนจิตรลดารโหฐาน  เมื�อวนัที� 17  มีนาคม  พ.ศ. 

2517 และในปีเดียวกนั ชาวบา้นขอไฟฟ้าเขา้หมู่บา้นจากทางราชการโดยสมทบเสาไฟฟ้าแรงสูง      

เสาไฟฟ้าแรงตํ�า พร้อมปักเสาและพาดขึงสายไฟดว้ยแรงงานชาวบา้นทั�งหมด  ความยาวประมาณ 10 

กิโลเมตร จนแลว้เสร็จทาํให้หมู่บา้นมีไฟฟ้าใช ้

   พ.ศ.2518 ได้รับอนุมติัตั�งโรงเรียนมธัยมประจาํตาํบลหนองสูงใต ้ ชื�อโรงเรียน

พลงัราษฎร์พิทยาสรรพ ์ สถานที�ตั�งห่างจากชุมชนบา้นภูไปทางทิศใตป้ระมาณ 300 เมตร 

   พ.ศ.2520 พลโทเชาว์ เกตุจรูญ  เจ้ากรมการเงิน กระทรวงกลาโหม นําคณะ

ทหารทอดผา้ป่าสามคัคีที�วดัศรีนนัทาราม จาํนวน 2 ครั� ง คือในเดือนกุมภาพนัธ์ และเดือนพฤษภาคม 

   พ.ศ.2537 ฯพณฯ ไชยยศ สะสมทรัพย ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย ์

เป็นประธานตดัลูกนิมิตอุโบสถวดัศรีนนัทารามบา้นภ ู

   ผลงานพฒันาชุมชนของบา้นภเูป็นที�ประจกัษด์ว้ยรางวลัต่างๆ  ดงันี�  

   1. รางวลัชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านอาสาพฒันาและป้องกันตนเองของ

จงัหวดัมุกดาหาร และของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ปีพ.ศ. 2531 

   2. รางวลัชนะเลิศโครงการดีเด่นสิ�งสาธารณประโยชน์ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

จากโครงการต่อท่อประปานํ�าซบัจากภูเขียวทาํประปาหมู่บา้น  ปีพ.ศ. 2531 

   3. รางวลัหมู่บา้นวฒันธรรมดีเด่น จงัหวดัมุกดาหาร ปีพ.ศ. 2541 

   4. รางวลัชนะเลิศการประกวดผา้ขาวมา้จากศูนยศ์ิลปาชีพบางไทรในสมเด็จ

พระนางเจา้สิริกิติ�พระบรมราชินีนาถ ปีพ.ศ. 2543 

   5. รางวลัชนะเลิศการประกวดสินคา้ OTOP ของจงัหวดัมุกดาหาร ปีพ.ศ.2547 

(ผา้ไหมลายแกว้มุกดา เป็นสินคา้ OTOP ระดบั 4 ดาวเป็นสินคา้ดีเด่นอนัดบั 1 ของจงัหวดัมุกดาหาร)  
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   6. รางวลัหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง "อยู่เย็น เป็นสุข" รับโล่พระราชทาน       

ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยกรมพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย      

ปีพ.ศ.2549 

   7. รางวลัชุมชนดีเด่นทางดา้นการท่องเที�ยว รางวลัอุตสาหกรรมท่องเที�ยวไทย 

เพื�อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา หลงัผ่านการประเมิน

คุณภาพตามมาตรฐานโฮมสเตยไ์ทย ไดรั้บการรับรองเป็นหมู่บา้นโฮมสเตย ์ปีพ.ศ. 2550 

   8. เป็นหมู่บา้นศูนยเ์รียนรู้ชุมชนตน้แบบสมบูรณ์แบบภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ของกรมการพฒันาชุมชน และวดัศรีนนัทารามเป็นวดัส่งเสริมสุขภาพดีเด่นจงัหวดัมุกดาหาร ปีพ.ศ. 2551 

   9. เป็นหมู่บา้น OTOP เพื�อการท่องเที�ยว โดยการคดัเลือกของกรมการพฒันา

ชุมชน เปิดตวัอย่างเป็นทางการเมื�อวนัที�  21 พฤษภาคม 2552  และเป็นหมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง

ตน้แบบ ระดบั 3 โดยสาํนกังานธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปีพ.ศ.2552   

   นอกจากนี�  ยงัไดรั้บการคดัเลือกเป็นหมู่บา้นนาํร่องโครงการวิจยัสืบคน้ประวติัศาสตร์ 

วฒันธรรมทอ้งถิ�น ของสํานกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (สวช.)ในปี พ.ศ. 2547  และได้รับการ

คดัเลือกเป็นหมู่บ้านอาสาพฒันาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ของ

สํานกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ ร่วมถ่ายทาํรายการโทรทศัน์ ทุ่งแสงตะวนั ในปี พ.ศ. 

2549 และในปี 2550 ไดรั้บการคดัเลือกเป็นหมู่บา้น OVC (OTOP Village Champion) ผูใ้หญ่บา้น  

หมู่ที� 1 และหมู่ที� 2 ไดไ้ปศึกษาดูงานที�ประเทศญี�ปุ่ น 

  3.2 สถานการณ์ที�ทําให้เป็นต้นแบบการส่งเสริมชุมชนสร้างสรรค์  

   การเป็นต้นแบบหมู่บ้านท่องเที�ยวเชิงวัฒนธรรม จุดเริ�มและกระบวนการที�ทาํ

ใหบ้า้นภูไดรั้บการยกยอ่งเป็นตน้แบบ  มีดงันี� 

   จุดเริ�มของการท่องเที�ยวในชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ วิถีชีวิตและวฒันธรรม

อนัเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นและเป็นที�สนใจของบ้านภู ทาํให้มีผูค้นจาํนวนมากเดินทางมาเพื�อ  

ท่องเที�ยว เรียนรู้วฒันธรรม ซื�อหาของฝาก แล้วก็กลบัออกไปเนื�องจากไม่มีที�พกั ชาวบา้นจึงเกิด

ความคิดในการจดัตั�งกลุ่มโฮมสเตยข์ึ�นเพื�อให้บริการที�พกัในชุมชน เกิดรูปแบบการท่องเที�ยวสัมผสั

วฒันธรรมแบบโฮมสเตยข์องชุมชนบา้นภูขึ�น ส่งผลใหค้นในชุมชนไดรั้บประโยชน์อยา่งทั�วถึง 

   กิจกรรมการท่องเที�ยว  

   1. การต้อนรับ ชาวบา้นจะตอ้นรับคณะนกัท่องเที�ยวหรือคณะศึกษาดูงานดว้ย

ขบวนกลองยาว พาเข้าสู่เฮือนผูไ้ท(ที�พกั) ตอนเย็น มีการสังสรรค์แบบพาแลง กินอาหารพื�นบา้น     

ชนช้างกบัสาวผูไ้ท (การดูดอุ) การบายศรีสู่ขวญั การแสดงพิธีเหยา พิธีลงข่วง การแสดงโปงลาง

พื�นบา้น และการฟ้อนผูไ้ท เป็นตน้ 
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   2. การพานักท่องเที�ยวชมวิถีชีวิตชุมชน บ้านภูเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ

พอเพียงสมบูรณ์แบบ ระดบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยมีชุมชนเป็นฐานเรียนรู้ ผูม้าเยี�ยมเยียนบา้น

ภูจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านจากการเดินเที�ยวชมหมู่บา้นและศึกษาฐานการเรียนรู้ในชุมชน

จาํนวน  6 ฐาน ซึ� งนายไพฤทธิ�  วิเศษศรี อดีตผูใ้หญ่บา้นหมู่ที� 1 กล่าววา่  “...ฐานเรียนรู้เหล่านี�  ชุมชน

ไดป้ฏิบติัอยูแ่ต่เดิม ไม่ไดส้ร้างขึ�นมาเป็นภาพลวงตา...” โดยทั�ง 6 ฐาน มีรายละเอียดดงันี�   

    ฐานที� 1 ฐานลดรายจ่าย   เป็นที�ตั�งกลุ่มผลิตปุ๋ ยอินทรีย ์ในฐานมีการเรียนรู้

เรื�อง การทาํปุ๋ ยหมกั การปลูกผกัสวนครัวรั� วกินได ้การเลี� ยงสัตว ์การทาํนํ� ายาลา้งจาน การลดละเลิก

อบายมุข และการทาํบญัชีครัวเรือน นอกจากนี�  ยงัถือวา่ทั�งชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่

ของชาวบา้นที�เรียบง่ายและพอเพียง หน้าบา้นทุกหลงัปลูกผกัสวนครัวเป็นรั� วบา้นและเป็นไมป้ระดบั 

เป็นพืชผกัพื�นบา้นที�ปลอดสารพิษเพราะใชปุ้๋ ยชีวภาพ ในฤดูฝนชาวบา้นจะปลูกหอม กระเทียมเก็บไว้

กิน บา้นทุกหลงันิยมปลูกดอกไมไ้วห้น้าบา้น โดยเฉพาะไมด้อกสีขาว เช่น ดอกพุด เพื�อเก็บดอกบูชา

พระ ในบริเวณบา้นหรือที�นาถา้มีที�ว่างจะขุดบ่อเลี� ยงปลา หรือเลี� ยงสัตวอื์�น เช่น สุกร ไก่ ววั ควาย 

และปลูกไมผ้ล เช่น มะม่วง มะยม มะไฟ ลาํไย ขนุน ลิ�นจี� มะพร้าว มะขามหวาน มะขามป้อม ทบัทิม 

เอาไวกิ้นและแบ่งปันกนัในชุมชน  

    ฐานที� 2 ฐานเพิ�มรายได้ เรียนรู้การดาํเนินงานของกลุ่มอาชีพในชุมชน คือ 

กลุ่มทอผ้าไหมบ้านภู ซึ� งเป็นอาชีพเสริมและเป็นสินค้าขึ� นชื�อของชุมชน โดยเฉพาะไหมมัดหมี�      

สร้างรายไดใ้ห้แก่สมาชิกไม่ตํ�ากวา่ 3,000 บาทต่อเดือน นอกจากนี�  ในฐานยงัมีการเรียนรู้กิจกรรมของ

กลุ่มอาชีพอื�นๆ ในชุมชน เช่น กลุ่มทอผา้ฝ้ายลายขิดบ้านภู กลุ่มผา้ฝ้ายแปรรูปบา้นภู กลุ่มทอผา้       

คีรีนคร กลุ่มจกัสาน กลุ่มเพาะเห็ดและกลุ่มเลี�ยงโค เป็นตน้ 

    ฐานที� 3 ฐานการประหยดั เรียนรู้กิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื�อการผลิต    

บ้านภู และธนาคารหมู่บ้านคีรีนคร เป็นการส่งเสริมให้คนในชุมชนรู้จักประหยดั ทาํให้สามารถ

ดาํเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคลอ้งกบัวถีิชีวิตชาวผูไ้ท   

    ฐานที� 4 ฐานการเรียนรู้ ชาวบา้นภูมีการเรียนรู้และสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถิ�น

โดยปราชญช์าวบา้นจะเป็นผูถ่้ายทอดความรู้และวฒันธรรมประเพณีที�สําคญัให้กบัลูกหลานในหมู่บา้น 

เกี�ยวกบั อตัลักษณ์วิถีชีวิตผูไ้ทบ้านภู ซึ� งมีหลักยึดมั�นในความขยนั ประหยดั ซื�อสัตย์ สามัคคี และ        

ใฝ่ศึกษา การแต่งกายแบบผูไ้ท การขบัร้องเพลงสอนธรรมะ เพลงกล่อมเด็ก การเล่นดนตรีพื�นบา้น เช่น 

โปงลาง การทาํพิธีบายศรีสู่ขวญั และการถกัสายรัดประคดไหมสาํหรับพระภิกษุ เป็นตน้  

    ฐานที�5 ฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ� งแวดล้อม ให้ความรู้

เกี�ยวกับ การดูแลป่าไม้ ภูเขา และแหล่งนํ� าในชุมชน โดยกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดล้อมของหมู่บ้าน ซึ� งแบ่งความรับผิดชอบในการดูแลเขตอนุรักษ์ป่า ภูเขา และต้นนํ� าลาํธาร

ต่างๆ  รวมถึงความรู้เรื�องพืชผกัพื�นบา้น และสมุนไพรในป่า  การนาํมาใชใ้นการรักษาโรค 
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    ฐานที� 6 ฐานการเอื�ออารี  เรียนรู้เกี�ยวกับการจัดสวสัดิการของหมู่บ้าน     

การเตรียมความพร้อม การสร้างภูมิคุ ้มกนัให้กบัตวัเอง และการพึ�งพาอาศยักนัและกนัของคนใน

ชุมชน การจดัตั�งกองทุนฌาปนกิจขึ�น 3 กองทุน คือ กองทุนฌาปนกิจบา้นภู กองทุนฌาปนกิจธนาคาร

หมู่บ้านคีรีนคร และกองทุนฌาปนกิจกองทุนหมู่บ้าน และการจดัร้านคา้ชุมชนบ้านภูหมู่ที� 1 และ   

หมู่ที� 2 ร้านคา้สหกรณ์บา้นภู และร้านคา้ชุมชนริมทาง เพื�อส่งเสริมการลดรายจ่ายในชุมชน  

   3. การพาขึ�นเขาเที�ยวชมธรรมชาติ เป็นการเดินป่าอนุรักษ ์ชมอุทยานถํ�าส้วม 

ภูผาขาว ชมวิวทิวทศัน์ที�ผานางคอย แหล่งนํ� าซบับนภูเขา ชมธรรมชาติและตน้ไมน้านาพรรณ  และ

แวะนมสัการพระที�วดัถํ�ากระพุง  

  3.3  องค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านภู 

   1. ด้านทุนมนุษย์ 

    1.1 ภูมิปัญญาท้องถิ�น ภูมิปัญญาท้องถิ�นในชุมชนบา้นภู ยงัคงมีบทบาท   

ในการ สืบทอดวฒันธรรมและภูมิปัญญาของชุมชน ตลอดจนมีส่วนเป็นแกนนาํในการพฒันาชุมชน 

ดงัตวัอยา่งต่อไปนี�  

     นางสําหรับ งานไว ประธานกลุ่มทอผ้าไหมบ้านภู ผู ้คิดค้นพฒันา     

ลายแกว้มุกดา ซึ� งเป็นลายผา้ประจาํจงัหวดัมุกดาหาร มีฝีมือประณีตในการทอผา้และออกแบบลายผา้ 

     นางทอม สามาอาพฒัน์ มีฝีมือในการมดัหมี�ได้รวดเร็วและลวดลาย

สวยงาม  

     นางพงษา กลางประพนัธ์ และนางอิสาน นามเหลา มีฝีมือในการเย็บ

ขนัหมากเบ็ง  และการทาํพานบายศรีอยา่งประณีตสวยงาม 

     นางพามี นอ้ยทรงค ์ ภูมิปัญญาดา้นการละเล่นพื�นเมือง 

     นางลอย ปัททุม เป็นหมอผญา  และหมอลาํผูไ้ท 

     นางทองมา สุนทรส หมอมนต ์รักษาโรคตาแดง ฝี แผล กลา้มเนื�อบวม 

     นายแกว้ สุนทรส หมอมนต ์ จดักระดูก และพราหมณ์สูตรขวญั 

     นายคาํมี ปัททุม หมอเวทยม์นต ์เป่ารักษาโรคหนองแกว้ (งูสวดั) 

     นางคําตา ไตรยางค์ และนายสม กลางประพันธ์  เป็นหมอธรรม            

ผูสื้�อสารระหวา่งวิญญาณกบัคนและทวยเทพ คลา้ยคนทรง   

    1.2 ความสร้างสรรค์ของคนในชุมชน ตัวอย่างของผลงานที�ชาวบ้านภู

สร้างสรรคข์ึ�นโดยมีรากฐานจากวิถีชีวิต วฒันธรรม และทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน มีดงันี�  

     แก้วมุกดา ลายผา้ไหมมดัหมี�ประจาํจงัหวดัมุกดาหาร ผูอ้อกแบบ คือ 

นางสําหรับ งานไว ประธานกลุ่มทอผา้ไหมมดัหมี�บา้นภู ซึ� งเป็นผูท้ี�มีความชาํนาญและมีฝีมือในการ
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ทอผา้ไหมมดัหมี�ระดบัรางวลัชนะเลิศของจงัหวดัมุกดาหารหลายปี นางสําหรับเล่าถึงที�มาของลาย

แกว้มุกดาว่า “...ดูจากลายผา้โบราณ แลว้ก็มาประยุกต์ใช ้ ท่านผูว้่าให้โจทยว์่าลายผา้ประจาํจงัหวดั

ควรมีความหมายต่อทอ้งถิ�น จากนั�นท่านปลดัจงัหวดัก็มาพาคุยกนั หาเอกลกัษณ์ของจงัหวดั ช่วยกนั

เลือกลาย มองความสอดคลอ้งกบัทอ้งถิ�นวา่มีอะไรบา้ง  สีประจาํจงัหวดัคือสีฟ้าคราม สัญลกัษณ์ของ

จงัหวดั มีแม่นํ� าโขง เราก็เอา ลายง็อกแง็ก ลายโบราณนี�แหละมาประยุกต์เป็นสายนํ� าโขง พอมีแม่นํ� า

โขงก็ตอ้งมีพญานาค ก็เอามาใส่ ตอนแรกทาํตวัโต ไม่สวย ก็ปรับให้เล็กลงเป็นลายพญานาคน้อย 

ดอกไมป้ระจาํจงัหวดั คือ ดอกชา้งน้าว ก็หาลายดอกไม ้เป็นลายดอกกระบวนนอ้ย (ลายโบราณ) เอา

มาใช้เป็นดอกช้างนา้ว เปลี�ยนชื�อเอา สีที�จะคั�นก็เอาสีบานเยน็ที�เป็นสีของศาลเจา้แม่สองนางสถิต...” 

และนายนิพนธ์ สามีของนางสําหรับเล่าเสริมวา่  “...ผมขบัรถไปศาลหลกัเมือง  ดูวา่ผา้มีสีอะไรบา้ง   

สีฟ้าครามนี�ก็ไม่ไดง่้ายๆนะ กวา่จะมาเป็นฟ้านี� ได ้ตอนขบัรถไปรับลูกสาวที�เรียนพยาบาลอยู ่เห็นฟ้า

หลงัฝน เลยให้เขาดู ว่าจะเอาฟ้าอะไร มองใกลสี้อะไร มองไกลสีอะไร เลือกเอา... เวลาเขาทอ ผมก็

ตอ้งไปดูว่า สีนั�น สีนี� เป็นยงัไง สลบัไปสลบัมาจนลงตวั ก็ไดจ้ดทะเบียนเป็นลายผา้ประจาํจงัหวดั 

หน่วยงานราชการก็ใส่กนัทั�งจงัหวดั...”  

     เว็บไซต์บ้านภู เป็นเว็บไซต์ประชาสัมพนัธ์และแลกเปลี�ยนเรียนรู้

เรื�องราวในชุมชนสู่สาธารณะ เผยแพร่ขอ้มูลประวติัความเป็นมา วิถีชีวิต และวฒันธรรมประเพณีของ

ชาวบ้านภู แหล่งเรียนรู้ในชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนกลุ่มองค์กรต่างๆ ในชุมชน 

รวมทั�งได้รวบรวมภาพถ่ายและบรรยากาศงานบุญและเทศกาลต่างๆ ทิวทศัน์ที�สวยงามของชุมชน 

และรายการโทรทศัน์ต่างๆ ที�เขา้มาถ่ายทาํเรื�องราวของบา้นภู ดูแลเวบ็ไซต์เป็นการสร้างสรรค์ผลงาน

โดยคนบา้นภู  สืบคน้ในระบบอินเตอร์เน็ตไดท้ี� www.banphu.net 

     บทเพลงบา้นภู มีเนื�อหากล่าวถึงความงดงามของธรรมชาติและวิถีชีวิต

ของคนบา้นภู นอกจากนี� ในการตอ้นรับแขกที�มาเยี�ยมเยียนบา้นภู บางครั� งคนบา้นภูจะดดัแปลงเนื�อ

เพลงต่างๆ เป็นของบา้นภูเอง  เช่น เพลงผูไ้ทบา้นภู เพลงพฒันาบา้นภู เพลงเอื�องดินถิ�นบา้นภู เป็นตน้ 

     ตราสินคา้บา้นภู ชาวบ้านภูร่วมกนัพฒันาตราสินค้าชุมชนของตนเอง

ขึ�นเป็นสัญลกัษณ์ที�ประกอบดว้ยส่วนต่างๆ ที�แทนความเป็นบา้นภู คือ ลายขอ แทนวิถีชีวิตและอาชีพ

ที�เกี�ยวพนักบัการทอผา้  และตวัอกัษร ภ แทนชื�อบา้นและธรรมชาติที�เป็นภูเขา  

     เส้นทางท่องเที�ยวขึ�นเขาวดัถํ�ากะพุง ชาวบา้นภูนาํธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม

มาพฒันาเป็นเส้นทางท่องเที�ยว โดยบุกเบิกเส้นทางให้ผูม้าเยี�ยมชมได้เดินขึ�นเขาไปนมสัการพระ      

ที�สาํนกัสงฆถ์ํ�ากะพุงที�อยูบ่นเขา และเดินป่าไปเที�ยวถํ�ากะพุง และเลยขึ�นไปชมม่านนํ� าตกจากกาํแพง

หินที� เป็นแหล่งนํ� าซับ และชมวิวทิวทัศน์ของบ้านภูจากหน้าผา  ตลอดเส้นทางชุมชนได้นํา               

ไมเ้ศรษฐกิจมาปลูกเพิ�มเติม ไปพร้อมๆ กบัพยายามกาํจดัพืชที�เลื�อยเป็นเถาคลุมตน้ไมใ้หญ่ออกดว้ย

เห็นวา่ทาํใหต้น้ไมเ้จริญเติบโตไดไ้ม่เต็มที�     

http://www.banphu.net/


 217

    1.3 การเรียนรู้ของคนในชุมชน คนบา้นภูมีค่านิยมรักการศึกษาและส่งเสริม

ใหลู้กหลานไดรั้บการศึกษา แต่ละคุม้บา้นจะแสดงขอ้มูลการศึกษาและการประกอบอาชีพของคนใน

คุม้ไวท้ี�ซุ้มป้ายชื�อหน้าคุม้ เป็นความภาคภูมิใจของชุมชน ในชุมชนมีทั�งโรงเรียนประถมศึกษา คือ

โรงเรียนบา้นภู และโรงเรียนมธัยมศึกษา คือโรงเรียนพลงัราษฎร์พิทยาสรรพ ์ลูกหลานบา้นภูเองก็รัก

การเล่าเรียน จึงมกัมีการศึกษาสูง นิยมรับราชการ เช่น ครู พยาบาล เจา้หน้าที�องค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ�น เป็นตน้ ซึ� งคนเหล่านี� เป็นกาํลงัสําคญัในการพฒันาบา้นภู เห็นไดจ้ากการที�ผูน้าํชุมชนหลาย

คนเป็นอดีตขา้ราชการครู เช่น ประธานกลุ่มท่องเที�ยว (อาจารยถ์วลัย ์ผิวขาํ) ผูจ้ดัการธนาคารหมู่บา้น 

(อาจารยบ์ุญธรรม แกว้สีนวล) เป็นตน้  แมแ้ต่คนบา้นภูที�ไปทาํงานที�อื�น   ก็ยงัช่วยเหลือชุมชน ดงัที�

ประธานกลุ่มทอผา้ไหมเล่าว่า ในการออกแบบลายผา้ไหมมดัหมี�ของกลุ่ม ได้อาศยัลูกสาวที�จบ

การศึกษาด้านสิ� งทอจากวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม เป็นคนสร้างลายผา้ด้วยคอมพิวเตอร์ตามที�ตน

ออกแบบ ทาํใหง่้ายต่อการนาํไปใหช้าวบา้นดูลวดลายและทาํตาม  

   2. ด้านทุนสังคม 

    2.1 ความร่วมมือของคนในชุมชน ลักษณะสังคมที�มีความเป็นเครือญาติ  

ทาํใหค้นบา้นภูรู้จกักนัทั�งชุมชน และมีความสามคัคีเป็นหนึ�งเดียวกนั เมื�อคุม้ใดมีกิจกรรมของชุมชน

คนในคุม้จะมาช่วยกนั ถ้าลาํพงัคุม้เดียวไม่พอก็ช่วยกนัทั�งชุมชน ชาวบา้นจะช่วยกนัสอดส่องดูแล

ความปลอดภยัของชุมชน ช่วยกันสังเกตพฤติกรรมของคนแปลกหน้าที�เข้ามาในชุมชน ดังที�นาย

นิพนธ์เล่าวา่ “...เมื�อสองสามวนัก่อน เราก็ช่วยกนัจบัขโมยที�เขา้มาในหมู่บา้นตอนกลางคืนก็ร้องบอก

กนั โทรศพัท์บอกกนั ทุกบา้นทุกซอยก็เปิดไฟให้สวา่ง มนัวิ�งหนีเขา้ไปทางนั�นเป็นทางตนั ก็ลอ้มจบั

กนัได ้เป็นคนจากที�อื�นเขา้มา...” ในการตอ้นรับแขกหรือคณะนกัท่องเที�ยว ชาวบา้น จะแต่งกายดว้ย 

ชุดผูไ้ทอย่างพร้อมเพรียงกนั ผูท้ี�ไม่ได้ไปร่วมต้อนรับแขกหรือไม่ได้ร่วมงานบุญก็ให้ความร่วมมือ  

อยา่งอื�น เช่น สมทบเงินหรือขา้วของ ดงัคาํบอกเล่าวา่ “...เขาไม่ไดเ้ขา้ร่วมตอ้นรับนกัท่องเที�ยว แต่เขา

มีฝีมือทางจกัสาน  ก็ให้ความร่วมมือ สานโน่น สานนี�มาให้แสดง ให้ใชใ้นการตอ้นรับนกัท่องเที�ยว...

เวลามีแขกมาผูใ้หญ่จะประกาศวา่ใครมีผกัอะไรก็ให้เอามารวมกนั...” 

     ความร่วมมือในการทาํกิจกรรมร่วมกนั ก่อให้เกิดกลุ่มองค์กรต่างๆใน

ชุมชน เพื�อรวมพลงัในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ในการดาํเนินชีวิตของชาวชุมชน จาํนวนมากมาย   

ดงันี�   

     ก ลุ่มพัฒนาอาชีพทอผ้าไหมบ้านภู  จัดตั� งขึ� นตั� งแ ต่ปี  พ .ศ.2530          

นางสําหรับ งานไว เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิก 35 คน จาํนวนเงินทุน 314,733 บาท สําหรับรับซื�อ

วตัถุดิบไวจ้าํหน่ายแก่สมาชิกในราคาถูก และให้สมาชิกนาํผา้มาฝากขาย 



 218

     กลุ่มทอผา้ฝ้ายลายขิดบา้นภ ูจดัตั�งขึ�นเมื�อปี พ.ศ.2541 นางปราณี ปัททุม 

เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิก 20 คน จาํนวนเงินทุน  95,345 บาท     

     กลุ่มปุ๋ ยชีวภาพ จดัตั�งขึ�นเมื�อปี พ.ศ.2535 นายปีนงั ปัททุม เป็นประธาน

กลุ่ม มีสมาชิก 153 คน จาํนวนเงินทุน 255,300 บาท ผลิตปุ๋ยจากขยะเปียกที�เก็บจากหมู่บา้น 

     กลุ่มผา้ฝ้ายแปรรูป จดัตั�งขึ�นเมื�อปี พ.ศ.2543  นางนดัอาํพร กลางประพนัธ์ 

เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิก 54 คน จาํนวนเงินทุน  40,000 บาท 

     กลุ่มขนมจีน จดัตั�งขึ�นเมื�อปี พ.ศ.2545 นางอาเซีย บุรัตน์ เป็นประธาน

กลุ่ม มีสมาชิก 32 คน จาํนวนเงินทุน 106,800 บาท 

     กลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า นางบรรเลง เกิดมูล เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิก  

14 คน จาํนวนเงินทุน 39,000 บาท 

     กลุ่มข้าวกล้อง (ซกมองผู ้ไทยคีรีนคร) จัดตั� งขึ� นเมื�อปี พ.ศ.2549        

นายคาํมี ปัททุม เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิก 82 คน จาํนวนเงินทุน 60,630 บาท 

     ก ลุ่ ม ป ร ะ ดิ ษ ฐ ก ร ร ม ไ ม้  ( คี รี น ค ร )  จัด ตั� ง ขึ� น เ มื� อ ปี  พ . ศ . 2549                

นายสมหมาย สีทาเพชร เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิก 10 คน รวมกลุ่มกนักลึงไมแ้กะสลกัแจกนัและ

แกะสลกัไมเ้ฟอร์นิเจอร์เครื�องเรือนส่งขายยงัต่างจงัหวดั 

     กลุ่มเลี� ยงโคแม่พนัธ์ุ นายจินดา อาจวิชัย เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิก   

91 คน จาํนวนเงินทุน 63,300 บาท 

     ธนาคารหมู่บา้นบ้านภู จดัตั�งเมื�อปี พ.ศ.2542 ปัจจุบนันายบุญธรรม 

แกว้ศรีนวม เป็นผูจ้ดัการ มีสมาชิก 722 คน จาํนวนเงินทุน 4,611,588 บาท 

     กลุ่มสตรีแม่บา้นบา้นภู จดัตั�งขึ�นเมื�อ พ.ศ.2541 มีสมาชิก 57 คน จาํนวน

เงินทุน51,180 บาท ดาํเนินการนําเส้นไหมมาจาํหน่ายให้กับกลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้านและส่งเสริม       

การพฒันาตนเองและครอบครัว 

     กลุ่มแม่บา้นสายใยรัก โครงการขยะทองคาํ รับซื�อขยะรีไซเคิล  

     กลุ่มดนตรีพื�นเมืองบา้นภู จดัตั�งขึ�นเมื�อ พ.ศ.2540 มีสมาชิก 50 คน    

นกัดนตรี 10 คน จาํนวนเงินทุน  92,000 บาท วตัถุประสงคเ์พื�อเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวฒันธรรม

ชาวผูไ้ทโดยรับงานแสดงทุกสถานที� 

     กลุ่มออมทรัพยเ์พื�อคุณภาพชีวิต จดัตั�งขึ�นเมื�อปี พ.ศ.2525 นายวิรัตน์ 

สุนทรส เป็นประธานกลุ่ม มีสมาชิก 162 คน จาํนวนเงินทุน  2,724,915 บาท 

     กลุ่มต่างๆ ของชาวบา้นภ ูดาํเนินงานอยา่งเขม้แข็ง พร้อมทั�งแลกเปลี�ยน

เรียนรู้ และเกื�อหนุนซึ� งกันและกัน  สร้างผลงานที�มีส่วนในการส่งเสริมการพฒันาชุมชนให้เป็น

หมู่บา้นท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมเป็นอย่างมาก ตวัอย่างเช่น กลุ่มทอผา้ไหมบา้นภู มีฝีมือการทอผา้  
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เป็นเลิศ เห็นได้จากผลการประกวดผา้ไหมของจงัหวดัมุกดาหารทุกครั� ง รางวลัชนะเลิศ มกัตกเป็น

ของสมาชิกในกลุ่มทอผา้ไหมบา้นภู บางปีไดท้ั�งรางวลัชนะเลิศและรองชนะเลิศ สร้างชื�อเสียงให้แก่

ชุมชนอีกทางหนึ�ง  สินคา้ของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกนั เช่น กลุ่มผลิตผา้ไหม กลุ่มผลิตเสื�อเยบ็มือ 

เป็นตน้ ชาวบา้นในบา้นภูมุ่งสนบัสนุนผลผลิตของกลุ่มต่างๆในชุมชนตนเอง เพื�อไม่ให้เงินไหลออก

นอกชุมชน ตัวอย่างเช่น ถ้ามีการจัดงานเลี� ยงในชุมชน เจ้าภาพจะซื�อเนื�อสัตว์จากกลุ่มผูเ้ลี� ยงโค        

ซื�อขนมจีนจากกลุ่มขนมจีน เป็นตน้   

    2.2 จิตสํานึกรักชุมชน  ชาวบ้านภู ทั� งผูใ้หญ่และเยาวชนมีจิตสํานึกรัก

ชุมชน และ ตอ้งการพฒันาชุมชนของตนมาตั�งแต่รุ่นก่อนๆ ในอดีต มีกลุ่มหนุ่มสาวคีรีนครซึ� งเป็น

กลุ่มเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี เขา้ร่วมพฒันาชุมชน  ผูริ้เริ�ม คือ นายประยงค ์แสนสุข ซึ� งในสมยันั�น

เป็นครูที� เข้ารับอบรมจากโครงการของกรมการพัฒนาชุมชน เมื�อประมาณปีพ.ศ.2507-2508 

วตัถุประสงค์ของโครงการเพื�อให้ครูกลบัมาพฒันาหมู่บา้น ผูเ้ขา้อบรมทั�งรุ่นกว่า 300 คน มีครูจาก

จงัหวดันครพนม จาํนวน 20 คน (หนองสูงเดิมเป็นตาํบลในอาํเภอคาํชะอี จงัหวดันครพนม) ดงัคาํ

บอกเล่า “...ผมคิดว่ามีผมคนเดียวที�เอามาทาํต่อ เรื�องกลุ่มหนุ่มสาวคีรีนคร ประสบความสําเร็จมาก

เพราะตอนนั�นเด็กไม่ไดเ้รียนหนงัสือ  เด็กๆ ก็ทะเลาะกนั มีเรื�องยาเสพติดดว้ย แต่สมยันั�นเป็นกญัชา 

ก็พาให้ทาํกิจกรรมเกี�ยวกบัศาสนา สร้างถนนหนทาง ยา้ยบา้นยา้ยเรือน...” (ประยงค์ แสนสุข, 4 พ.ย. 

55: สัมภาษณ์) และกลุ่มหนุ่มสาวคีรีนครในสมยันั�น ปัจจุบนัเป็นกาํลงัสําคญัในการพฒันาชุมชนบา้น

ภูมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบนั ดงัที�ครูประยงค์ เสริมว่า “...ก็รุ่นนี� นี�ไง สําหรับนี�ไง อาจารยถ์วลัยนี์�ไง 

หนุ่มสาวคีรีนครทั�งนั�นแหละ...” 

    2.3 เครือข่ายของชุมชน  ชุมชนบ้านภูได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจาก

หน่วยงานต่างๆ หลายหน่วยงาน ทาํให้การพฒันาชุมชนเป็นมาอย่างต่อเนื�อง ดงัที�ผูน้าํชุมชนคนหนึ� ง

เล่าวา่ “...ตั�งแต่ปี 30 เราเริ�มพฒันาเป็นรูปเป็นร่าง คนเริ�มเขา้มาดูงาน สิ�งไหนดีเราก็ทาํ ไม่หยุดอยูก่บัที� 

พฒันาอยูเ่รื�อยๆ มีงบของจงัหวดั เราก็ขอไปศึกษาดูงาน...” หน่วยงานที�มีส่วนในการจดัการท่องเที�ยว

เชิงวฒันธรรม คือ ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสนับสนุนให้จดัตั�ง การท่องเที�ยว  

แห่งประเทศไทยสนบัสนุนการอบรมให้ความรู้เกี�ยวกบัการปรับปรุงดูแลบา้นพกั และการให้บริการ   

ที�ถูกสุขอนามยั โดยให้ผูท้ี�มีประสบการณ์ในการจดัการตอ้นรับนกัท่องเที�ยวจากวงัรีรีสอร์ทเขา้มาให้

คาํแนะนํา  และหน่วยงานอื�นๆ เช่น สํานักงานสาธารณสุข ดังคาํบอกเล่าของชาวบ้านว่า “...ตอนนี�  

ปตท.ก็เขา้มาแลว้... การท่องเที�ยวเขา้มาตั�งแต่ปี 52 มาอบรมให้เรา อบรมกริยามารยาท การปูที�หลบั      

ที�นอน เราทาํเป็น แต่ไม่เด่น..พวกรีสอร์ทมาประเมิน บางครั� งครัวเรือนพร้อมแต่เจา้ของบา้นไม่พร้อม     

ก็ไม่ได้ เช่น บ้านหลงัใหญ่แต่มีคนแก่อยู่คนเดียวก็ไม่ได้ แต่เราก็บอกเขานะว่าจะเอามาตรฐานของ       
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รีสอร์ทคุณมาเทียบกบัชาวบา้นไม่ได.้..” และ “...การประกวดคุม้ เราก็ตั�งกรรมการของเราเอง แต่ก็มีคน

นอกมาร่วมเป็นกรรมการดว้ย เช่น สาธารณสุขมาช่วยดูใหเ้ขา้เกณฑ.์..”   

   3. ด้านทุนวัฒนธรรม  มรดกทางวฒันธรรมที�ทาํให้เอกลกัษณ์ของบา้นภูดาํรง

อยูอ่ยา่งเหนียวแน่น คือ วิถีชีวิตของชาวบา้นที�ค่อนขา้งเรียบง่ายไม่เปลี�ยนไปตามกระแสบริโภคนิยม  

ชาวบา้นยงัคงมีอาชีพทาํนาเป็นหลกั เมื�อวา่งจากการทาํนา ฝ่ายหญิงทอผา้ ฝ่ายชายปลูกพืช เลี� ยงสัตว ์  

จกัสานอุปกรณ์เครื�องใชใ้นการทาํมาหากินและในการดาํเนินชีวิต เช่น  สานกระเชอใส่ขา้ว สานเปล

เด็ก จกัตอกมดัขา้ว เป็นต้น  ดงัที�สมาชิกกลุ่มทอผา้ไหมคนหนึ� งกล่าวว่า “...เราคิดแบบพออยู่พอกิน    

ไม่คิดแบบรํ� าแบบรวย ทาํอย่างไรสมาชิกกลุ่มของเราจะมีรายได้อย่างต่อเนื�อง มดัหมี�เราก็มดักนัเอง    

ทอเราก็ทอกนัเอง เราใชชี้วิตพอเพียง...”   

    คนบ้านภูสืบทอดวฒันธรรมของตนไวไ้ด้อย่างเขม้แข็ง ยงัพูดภาษาผูไ้ท     

มีการฟ้อนผูไ้ท  ลาํผูไ้ทหรือแอ่วผูไ้ท แต่งนิทานผูไ้ท ในโอกาสต่างๆ เมื�อมีงานเทศกาลหรือในการ

ตอ้นรับแขกจะพร้อมใจกนัแต่งกายดว้ยชุดผูไ้ทเป็นที�ประทบัใจแก่ผูม้าเยี�ยมเยือน อีกทั�งยงัคงรักษา

ขนบธรรมเนียมประเพณี จดัเทศกาลงานบุญต่างๆ มิไดข้าด ในงานบุญ งานบวช จะไม่มีการเลี� ยงเหลา้ 

ยกเวน้ในงานมงคล วฒันธรรมบางอยา่งที�กาํลงัสูญหาย  ชาวบา้นก็พยายามฟื� นฟูและสืบทอดให้คงอยู ่

เช่น พิธีเหยา พิธีบายศรีแบบดั�งเดิม และประเพณีทอดจุลกฐิน ซึ� งเป็นการทอดผา้กฐินที�ชาวบา้น

ร่วมกันทาํจนแล้วเสร็จภายในวนัเดียว เริ� มตั� งแต่นําดอกฝ้ายมาอิ�วเอาเมล็ดออก เข็นฝ้าย ปั�นเป็น

เส้นดา้ย ทอเป็นผืนผา้ ยอ้มสี และตดัเยบ็เสร็จเรียบร้อยพร้อมสาํหรับถวายใหพ้ระสงฆ ์    

    การเรียนรู้วฒันธรรมของคนในชุมชนบา้นภูไม่เคยหยุดนิ�ง เด็กเรียนรู้จาก

พฤติกรรมของผูใ้หญ่ในครอบครัวและชุมชน ชาวบา้นภูเป็นคนขยนั เด็กขยนัเรียน ผูใ้หญ่ขยนัทาํงาน  

ในชุมชนบา้นภูไม่มีร้านเกมคอมพิวเตอร์ แมจ้ะมีคนภายนอกเขา้มาขอเปิด แต่ชาวบา้นไม่ยอม เวลา

วา่งของเด็ก ๆ  จะช่วยพ่อแม่ทาํงาน  เช่น ช่วยพ่อแม่ทาํอาหาร ช่วยเลี� ยงน้อง เป็นตน้ สําหรับผูใ้หญ่  

จะใชเ้วลาวา่งในการทอผา้ไวใ้ชเ้องและขาย หรือเลี�ยงสัตว ์เช่น ววั ควาย ไก่ เป็นตน้ ทุกบา้นมีพืชผกั

สวนครัวปลูกไวกิ้นเอง ลูกหลานบา้นภูที�มีการศึกษาหรือทาํงานในตาํแหน่งใดๆ ก็ตาม หากมีเวลาวา่ง 

ก็ยงัคงช่วยครอบครัวทาํนา เลี�ยงสัตว ์ทอผา้ เช่นกนั ดงัที�ผูว้ิจยัพบในการวิจยัภาคสนาม เช่น ขณะเดิน

เล่นในหมู่บา้นเวลาเยน็ มีเด็กอายุประมาณเจ็ดแปดขวบสองสามคนขี�จกัรยานเล่นอยูก่บัแม่ที�พานอ้ง

ใส่รถเข็นมาเดินเล่น และช่วยแม่เลี� ยงนอ้งในขณะที�แม่พูดคุยไถ่ถามทุกข์สุขกบัเพื�อนบา้น บา้นเกือบ

ทุกหลงัที�เดินผ่านมีกี�ทอผา้ตั�งอยู่ตามใตถุ้นหรือชานบา้น บางหลงัเจา้ของบา้นกาํลงัทอผา้อยู่ เขา้ไป

พูดคุยพบวา่เป็นแม่บา้นของนายธนาคารในเมือง อีกทั�งยงัมีโอกาสไดท้านส้มตาํจากฝีมือเด็กชายอาย ุ

8 ขวบ หลานของเจา้ของบา้นที�ผูว้ิจยัไปพกัดว้ย  

    การเรียนรู้วฒันธรรมของชาวบา้นภูยงัปรากฏให้เห็นในโรงเรียนและกิจกรรม

ต่างๆ ของชุมชน เด็กนกัเรียนจะแต่งกายแบบผูไ้ททุกวนัศุกร์ และเรียนรู้เกี�ยวกบัการแสดงของผูไ้ท 
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เช่น ฟ้อน ลํา เป็นต้น อีกทั� งชุมชนเปิดโอกาสให้เด็กมีส่วนร่วมในการต้อนรับแขกหรือคณะ

นกัท่องเที�ยวเต็มที�ตามความตอ้งการ รวมถึงการถ่ายทอดภูมิปัญญาดา้นการทอผา้แก่เยาวชนในฐาน

การเรียนรู้เรื� องการเพิ�มรายได ้จึงกล่าวไดว้่าทั�งครอบครัวและชุมชนมีส่วนส่งเสริมให้คนในชุมชน 

เรียนรู้และแสดงความสามารถดา้นวฒันธรรมอยา่งเต็มที� 

    ชาวบา้นภูสามารถนาํทุนทางวฒันธรรมในชุมชนมาก่อให้เกิดประโยชน์ โดย

พฒันาชุมชนให้เป็นหมู่บา้นท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมที�มีชื�อเสียงระดบัประเทศ ส่งผลให้เศรษฐกิจของ

ชุมชนดีขึ�น และเป็นการเพิ�มโอกาสให้เกิดกิจกรรมอื�นๆ ตามมา  เช่น การเป็นชุมชนวฒันธรรมอาสา

ของคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติและรายการทุ่งแสงตะวนั พาครอบครัวคนไทยจากภาคอื�นมา

เรียนรู้วฒันธรรมของหมู่บา้น มีเด็กจากเมืองหลวงและจงัหวดัต่างๆ มาเกี�ยวขา้วในนาและทอผา้ร่วมกบั

ชาวบา้น นอกจากนี�  ยงัร่วมมือกบัการท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย  พานกัท่องเที�ยวมากินพาแลง เรียนรู้

วฒันธรรมผูไ้ท และสืบทอดประเพณีทอดจุลกฐิน ณ วดัศรีนนัทาราม 

   2.4 ด้านทุนทรัพยากร  

    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ� งแวดล้อม บ้านภูมีทรัพยากรธรรมชาติอุดม

สมบูรณ์ ประกอบไปด้วยทิวเขา คือ ภูจอ้ก้อ ภูผาขาว และภูผาแดง โอบล้อมพื�นที�ราบลุ่มเนินเขา      

ทาํให้ทิวทศัน์ของหมู่บา้นสวยงาม มองเห็นทอ้งทุ่งนากวา้ง มีทิวเขาเป็นฉากหลงั  เมื�อปีนขึ�นไปบน

เขาจะมองเห็นหมู่บา้นอยูก่ลางทุ่งนาเบื�องล่าง มีลาํห้วยหลายสายไหลจากภูเขาผา่นหมู่บา้น ดินที�บา้น

ภูเป็นดินดี ปลูกขา้วไดคุ้ณภาพดี ไมผ้ลต่างๆ ที�ปลูกมีรสชาติดีกวา่ที�อื�นเช่นเดียวกนั ชาวบา้น จึงยงัคง

ยึดอาชีพทาํนาเป็นหลกั และทาํสวน ทาํไร่ กล่าวไดว้่าชาวบา้นภูโชคดีที�มีทั�ง ดินดี นํ� าดี และป่าไม้

อุดมสมบูรณ์ เป็นทุนทางธรรมชาติของชุมชน  

    ชาวบา้นภูมีการอนุรักษธ์รรมชาติและดูแลสิ�งแวดลอ้มของตน เมื�อเดินทาง

เขา้มาในหมู่บา้น ความประทบัใจแรกที�พบคือถนนหนทางและบา้นเรือนที�สะอาดเรียบร้อย ไม่มีขยะ

หรือมูลสัตวเ์รี�ยราดตามสองขา้งทาง ชุมชนมีกฎระเบียบให้ชาวบา้นดูแลสัตวเ์ลี� ยงให้ดี เช่น สุนขั ไก่ 

เป็นต้น อย่าปล่อยเกะกะในชุมชน และควรเลี� ยงไวใ้นไร่นา สําหรับขยะในชุมชน กลุ่มแม่บ้าน    

สายใยรักจะมารับซื�อขยะรีไซเคิลทุกวนัศุกร์ ชาวบา้นจึงคดัแยกขยะไวข้าย แต่ละคุม้ จะออกแบบที�ใส่

ขยะรีไซเคิลดว้ยวสัดุง่ายๆให้สวยงามกลมกลืนกบัสิ�งแวดลอ้ม และสะดวกในการ คดัแยกขยะ ส่วน

ขยะเปียก แต่ละคุม้ดูแลใหก้าํจดักนัเองดว้ยวธีิฝังกลบ เผา หรือนาํไปทาํปุ๋ ยชีวภาพ   

    แหล่งเรียนรู้ที�ชุมชนจดัให้มีขึ�น เพื�อสร้างแรงบนัดาลใจให้คนในชุมชนเห็น

คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ หรือวฒันธรรมในชุมชน และนาํมาใชป้ระโยชน์และสร้างสรรคผ์ลงาน

ต่างๆ ที�สาํคญัคือวดัศรีนนัทาราม เป็นสถานที�ดาํเนินกิจกรรมต่างๆ และศูนยร์วมจิตใจของชาวบา้นทาํ

ให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และร่วมกิจกรรมกบัผูใ้หญ่ นอกจากนี�  ชุมชนยงัมีศูนยเ์รียนรู้ชุมชนที�เป็น

ฐานเรียนรู้ทั� งสําหรับคนในและนอกชุมชน และกลุ่มองค์กรต่างๆ ที� ชุมชนร่วมกันดําเนินการ             
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สิ�งเหล่านี� เป็นส่วนประกอบที�ทาํให้คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้ เป็นการสร้างบรรยากาศและพื�นที�ที�

ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความกระตือรือร้นที�จะสร้างสรรคผ์ลงานและมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชน   
 

 บทสรุป  

  บ้านภูเป็นชุมชนผู้ไทที�มีวฒันธรรมสืบทอดกันมาจนเป็นเอกลักษณ์ที�โดดเด่น         

เป็นหมู่บ้านชาวนาที�ดาํเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายพอเพียง ไม่ฟุ่ มเฟือย  เกือบทุกหลงัคาเรือนมีผืนนา   

เป็นของตนเอง ทาํนาเป็นอาชีพหลัก ทอผา้ เลี� ยงสัตว ์และปลูกผกักินเอง คนรุ่นใหม่มีการศึกษาสูง  

หน้าที�การงานที� ดี  แต่ย ังใช้ เวลาว่างในการทํานาและทอผ้า เป็นชุมชนที�มีทุนว ัฒนธรรมสูง                   

ซึ� งสืบเนื�องจากการมีทุนทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ทั�งผืนดินที�ให้ผลผลิตขา้วคุณภาพดี และป่าไม ้

ซึ� งเป็นตน้กาํเนิดแหล่งนํ� าให้ชาวบา้น ตลอดจนความขยนัขนัแข็ง ความรักดี มีความรู้ ช่างคิด ช่างทาํ 

และความร่วมมือของชาวบ้าน  นับเป็นทุนมนุษย์และทุนสังคมที�สนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชน             

มีชื�อเสียง โดยเฉพาะสิ�งสําคญั คือการนาํทุนวฒันธรรมอนัโดดเด่นของตนตลอดจนทรัพยากรในชุมชน

มาพฒันารูปแบบการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรมแบบโฮมสเตย ์ไดร่้วมกนัคิดหาวิธีการต่างๆ ที�จะส่งเสริม

การท่องเที�ยวของหมู่บ้าน ตลอดจนสร้างสรรค์ผลงานทั�งของตวับุคคล ครอบครัว หรือกลุ่ม เพื�อมุ่งสู่

เป้าหมายเดียวกนัคือประโยชน์ของชุมชน  ส่งผลให้ชุมชนเป็นที�รู้จกัมากขึ�น รายได้ของคนในชุมชน

เพิ�มขึ�นตามมา อีกทั�งเป็นกระบวนการดาํเนินงานที�ทาํให้เกิดการสืบทอดวฒันธรรมของชุมชน  เกิดการ

แลกเปลี�ยนเรียนรู้ระหวา่งคนในชุมชนเองและนอกชุมชน และเป็นการขดัเกลาคนในชุมชนให้  
 

 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค์จากการวิจัยภาคสนาม 

 ผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค์จากการวิจยัภาคสนาม 

สรุปไดด้งัตารางที� 6 

 

ตอนที� 2 แนวทางการส่งเสริมชุมชนสร้างสรรค์ในประเทศไทย 

 แนวทางการส่งเสริมชุมชนสร้างสรรค์ในประเทศไทย จากผลการสัมภาษณ์ผูเ้ชี�ยวชาญ  

และการวิจยัภาคสนาม สรุปไดด้งัตารางที� 7 หนา้ 232 
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ตารางที� 6  แสดงองคป์ระกอบชุมชนสร้างสรรคจ์ากการวิจยัภาคสนาม 
องค์ประกอบชุมชน แพรกหนามแดง แม่กําปอง บ้านภู องค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค์ 

1.  ด้านทุนมนุษย์ 

1.1  ภูมิปัญญา

ท้องถิ�น  

 

 

1) ดา้นเกษตรกรรม ไดแ้ก่ การเลี�ยงกุง้ 

การเลี�ยงสัตวน์ํ�าอื�นๆ  การทาํประมง

พื�นบา้น การทาํนา การทาํนาขา้วแบบ

เกษตรอินทรีย ์การทาํนํ� าตาล  

2) ดา้นหัตถกรรม ไดแ้ก่ ช่างแกะสลกัไม ้  

ปลูกบา้นไมไ้ผ่ 

 

 

 

 

 
 

  

1)  ดา้นเกษตรกรรม ไดแ้ก่ การเก็บเมี�ยง 

การตดัตน้ไม ้   

2)  ดา้นหตัถกรรม ไดแ้ก่ การมุงหลงัคา

ดว้ยแป้นเกล็ดที�กะเทาะจากตน้ไม ้การ

ทาํเกา้อี�ไมไ้ผม่ดัหวายดว้ยมือ 

3)  ดา้นปรัชญา ความเชื�อ ไดแ้ก่ การฮอ้ง

ขวญั  บายศรีสู่ขวญั 

4)  ดา้นแพทยแ์ผนไทย ไดแ้ก่ พืชผกั

สมุนไพร   ยาพื�นบา้น 

5)  ดา้นโภชนาการ ไดแ้ก่ ยาํใบเมี�ยง ไข่ใบตอง 

6)  ดา้นศิลปะการแสดง ไดแ้ก่ ดนตรี

พื�นบา้น ฟ้อนพื�นบา้น 

  

1) ดา้นเกษตรกรรม ไดแ้ก่ การทาํนาขา้ว

ไรซ์เบอรี�   การปลูกฝ้ายทาํเป็นเส้นดา้ย 

2) ดา้นหตัถกรรม ไดแ้ก่ การทอผา้ การ

มดัหมี� การยอ้มโคลน การจกัสาน    

3) ดา้นความเชื�อ ไดแ้ก่ หมอธรรม สื�อสาร

วิญญาณ หมอมนต ์ 

4) ดา้นหมอพื�นบา้น ไดแ้ก่ การจดักระดูก 

รักษาตาแดง ฝี แผล กลา้มเนื�อ 

5) ดา้นศิลปะการแสดง ไดแ้ก่ ดนตรีผูไ้ท 

ฟ้อนผูไ้ท ลาํผูไ้ท ภาษาผูไ้ท การแต่งกาย

ผูไ้ท 

1.  ด้านทุนมนุษย์ 

  1.1  ภูมิปัญญาในชุมชน ทุกชุมชนมีองค์

ความรู้และภูมิปัญญาที�สอดคลอ้งกบั

ทรัพยากรของทอ้งถิ�น เกี�ยวขอ้งกบัการ

ดาํรงชีวิต และการประกอบอาชีพ ของ

แต่ละชุมชน เช่น ภูมิปัญญาดา้น

เกษตรกรรม หตัถกรรม ความเชื�อ 

แพทยแ์ผนไทย และศิลปะการแสดง 

เป็นตน้ 

 

1.2  ความคดิ 

สร้างสรรค์และ 

1.3 นวตักรรม 

1) รูปแบบการจดัการนํ� าจากการทาํวิจยั

ทอ้งถิ�นโดยแกนนาํและชาวบา้น 

2) นวตักรรมบานประตูหบัเผยจากภูมิ

ปัญญาชาวบา้น 

3) การออกแบบและสร้างบา้นไมไ้ผ ่มุง

จากอยา่งสวยงาม ดว้ยฝีมืออนัประณีต

ของศิลปินพื�นบา้น  

  

 

1) รูปแบบการท่องเที�ยวเชิงอนุรักษจ์าก

การทาํวิจยัทอ้งถิ�นโดยแกนนาํและ

ชาวบา้น 

2) การสร้างสรรคเ์มนูอาหารพื�นบา้นและ

อาหารสุขภาพจากแม่บา้นกลุ่ม โฮมสเตย ์  

3) การตกแต่งบา้นเรือนและการปลูกไม้

ประดบัทั�ว  พืชผกัสวนครัวขั�นบนัได

ริมลาํธาร 

1) ลายผา้แกว้มุกดา 

2) เวบ็ไซตบ์า้นภู 

3) บทเพลงบา้นภู 

4) ตราสินคา้บา้นภู 

5) เส้นทางท่องเที�ยวขึ�นเขา 

6) รูปแบบการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม 

1.2  ความคดิสร้างสรรค์ และ  

1.3 นวตักรรม   

       ทกุชุมชนมีคนที�มีความคิดสร้างสรรค ์

สามารถสร้างนวตักรรมโดยใชภู้มิ

ปัญญาทอ้งถิ�น หรือทรัพยากรที�มีใน

ชุมชนมาประดิษฐ์คิดคน้สิ�งใหม่ๆ ที�ใช้

ประโยชน์ไดใ้นชุมชน เหมาะสมกบั

บรรยากาศของชุมชน และเพิ�มมูลค่าทาง

เศรษฐกิจให้ชุมชนไม่ทางตรงก็ทางออ้ม  

 



 

 

224 

ตารางที� 6  แสดงองคป์ระกอบชุมชนสร้างสรรคจ์ากการวิจยัภาคสนาม (ต่อ) 
องค์ประกอบชุมชน แพรกหนามแดง แม่กําปอง บ้านภู องค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค์ 

1.4 ผู้นําชุมชน 1)  แกนนาํในการทาํวิจยัทอ้งถิ�น กลา้คิด 

กลา้ทาํ 

2) แกนนาํกลุ่มต่างๆ ในชุมชน ร่วมมือ 

อดทน ไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรค  สืบสาน

งานต่อเนื�อง   

1) ผูน้าํชุมชน มีวิสัยทศัน์ พฒันาตนเอง

อยูเ่สมอ มีบารมี    อุทิศตน ปฏิบติัตน

เป็นแบบอยา่งที�ดี ไดรั้บการยอมรับทั�ง

ในและนอกชุมชน 

2) แกนนาํชุมชน และแกนนาํกลุ่มต่างๆ มี

การทาํงานเป็นทีม และมีการสื�อสารที�

ดีกบัชาวบา้น  และบุคคลภายนอกทาํ

ให้ชาวบา้นรับรู้เรื�องราวของชุมชน

และให้ความร่วมมือ 

1) แกนนาํชุมชน และแกนนาํกลุ่มต่างๆ 

เป็นภูมิปัญญาในชุมชนที�มีบทบาทใน

การพฒันาชุมชนอยา่งต่อเนื�อง  

1.4  ผู้นําชุมชน  ชุมชนแพรกหนามแดงและ

ชุมชนบา้นภูมีกลุ่มแกนนาํชุมชนที�

ช่วยกนัชกัจูงและเป็นแกนนาํแก่สมาชิก

ในชุมชน ในการดาํเนินกิจกรรมเพื�อ

พฒันาชุมชน และกิจกรรมสงัคมต่างๆ 

ในขณะที�ชุมชนบา้นแม่กาํปอง มีผูน้าํที�

ไดรั้บการยอมรับจากคนทั�งในและนอก

ชุมชนในความรู้ความสามารถและความ

เป็นผูน้าํ เป็นผูมี้บารมีในการนาํชุมชน 

1.5  การเรียนรู้ของ

คนในชุมชน 

1) ชาวบา้นมีใจเปิดกวา้งต่อการเรียนรู้ 

ชอบเรียนรู้สิ�งใหม่ๆ 

2) การเรียนรู้เริ�มจากครอบครัว ภูมิปัญญา 

และวิถีชีวิตในชุมชน   

3) การเรียนรู้จากการมีส่วนร่วมใน

กิจกรรมการพฒันาชุมชนของคนใน

ชุมชนทั�งเด็กและผูใ้หญ่ 

1)  การเรียนรู้จากครอบครัว และจาก

ชุมชน 

2) การเรียนรู้จากการส่งเสริมของ

หน่วยงานภายนอกเขา้ การอบรมดา้น

อาชีพ เช่น การนวด การทาํอาหาร

สุขภาพ   

1) ค่านิยมดา้นการศึกษาของคนในชุมชน 

รักการศึกษา 

2) การเรียนรู้จากวิถีชีวิตครอบครัว และ

ชุมชน 

3) การเรียนรู้จากการเขา้ร่วมกิจกรรมของ

ชุมชน 

1.5  การเรียนรู้  ทุกชุมชนมีสมาชิกในชุมชน

ที�ใฝ่เรียนรู้ มีใจเปิดรับการเรียนรู้ ชอบ

เรียนรู้สิ�งใหม่ๆ และเรียนรู้อยูต่ลอดเวลา 

ทั�งจากครอบครัว  จากการเขา้ร่วม

กิจกรรมชุมชน ตลอดจนรับการอบรม

จากหน่วยงานหรือองคก์รภายนอก  

2. ด้านทุนสังคม 

2.1  การอดทนรับ

ความคดิและ

วฒันธรรมที�

แตกต่าง 

 

1) ความอดทนของแกนนาํชุมชนในการ

พดูคุยกบัชาวบา้นสองฝั�งนํ�าที�ทะเลาะกนั

อยา่งรุนแรง เนื�องจากประกอบอาชีพ

ต่างกนั จึงมีความคิดเห็นต่อการแกปั้ญหา

ต่างกนั  จนสามารถสร้างความเขา้ใจทาํให้

ชาวบา้นหนัหนา้เขา้หากนั เห็นอกเห็นใจ  

  2. ด้านทุนสังคม 

2.1  การอดทนรับความคดิและวัฒนธรรมที�

แตกต่าง แพรกหนามแดงมีพฤติกรรมที�

แสดงให้เห็นถึงการอดทนรับความ

คิดเห็นและวฒันธรรมที�แตกต่าง ในขณะ

ที�อีกสองชุมชนยงัไม่เห็นชดัเจนนกั 
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ตารางที� 6  แสดงองคป์ระกอบชุมชนสร้างสรรคจ์ากการวิจยัภาคสนาม (ต่อ) 
องค์ประกอบชุมชน แพรกหนามแดง แม่กําปอง บ้านภู องค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค์ 

 กนั และร่วมมือกนัแกปั้ญหาไดส้าํเร็จ      

2.2  จิตสํานึกชุมชน 1) ปลูกฝังจิตสาํนึกชุมชนในเยาวชน โดย

ให้เขา้มารับรู้และช่วยทาํงาน 

2) เรื�องราวที�ถูกเผยแพร่ผา่นสื�อต่างๆ 

สร้างความภาคภูมิใจและสาํนึกรัก

ชุมชน 

1) การอุทิศตนเพื�อชุมชนของผูน้าํ 

2) ความร่วมมือของชาวบา้นในการ

อนุรักษท์รัพยากร และการธาํรงวิถี

ชีวิตแบบดั�งเดิมไวไ้ม่สูญสลายไป 

1) กลุ่มหนุ่มสาวคีรีนครในอดีตยงัคงมี

บทบาทในการพฒันาหมู่บา้นจนถึง

ปัจจุบนั 

2) ลูกหลานบา้นภูรักบา้นเกิด ยงัคงกลบัมา

พฒันาบา้นเกิดแมจ้ะมีการศึกษาสูงก็ตาม 

2.2  จิตสํานึกชุมชน ชาวบา้นในทุกชุมชนมี

ความรักชุมชน ความรู้สึกเป็นเจา้ของ

ชุมชน และอุทิศตนเพื�อกิจกรรมอนัเป็น

ประโยชน์ต่อชุมชน 

2.3  ความไว้วางใจ

และการเอื�อ

ประโยชน์ 

1) ชาวบา้นกลุ่มใหญ่เป็นเครือญาติกนั มี

ไม่กี�นามสกุล คิดถึงประโยชน์ของกนั

และกนั เช่น ในการทาํนาเลิกใช้

สารอินทรียเ์พราะเห็นแก่ผูเ้ลี�ยงปลา 

1) ชาวบา้นอพยพมาจากดอยสะเก็ด

ดว้ยกนั เป็นเครือญาติใกลชิ้ดกนั  

2) แกนนาํชุมชนมีการสื�อสารที�ดีกบั

ชาวบา้น ชาวบา้นรู้และเขา้ใจเรื�องราว

ของชุมชน  และสามารถพดูคุยกบัคน

ภายนอกแบบเดียวกนั 

1) ชาวบา้นในแต่ละคุม้เป็นเครือญาติกนัมี

ความสมัพนัธ์ใกลชิ้ดกนั รู้จกักนัทั�ง

หมู่บา้น  

 

 

2.3  ความไว้วางใจและการเอื�อประโยชน์ 

ชาวบา้นในทุกชุมชนมีความสัมพนัธ์

ใกลชิ้ดกนัในลกัษณะเครือญาติ จึงมี

ความไวว้างใจและเอื�อประโยชน์ซึ� งกนั

และกนั อาจมีบางชุมชนที�ขดัแยง้กนั

อยา่งรุนแรง แต่ความเป็นญาติก็ทาํให้

หนัหนา้เขา้หากนัง่ายขึ�น  

2.4  การมีส่วนร่วม

ของคนใน

ชุมชน 

1) ชาวบา้นเขา้ร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ 

และมีการดาํเนินกิจกรรมอยา่งเขม้แข็ง    

2) กิจกรรมต่างๆ มกัมีการขยายผลสู่การ

จดัตั�งกลุ่มใหม่หรือดาํเนินโครงการ

ใหม ่เช่น  การวิจยัทอ้งถิ�นโครงการ

พฒันารูปแบบการจดัการนํ� า นาํไปสู่

โครงการพฒันารูปแบบการจดั

สวสัดิการชุมชน หรือการดาํเนินการ

กลุ่มสจัจะสะสมทรัพย ์นาํไปสู่กลุ่ม

เยาวชนแพรกหนามแดง   

1) ทุกบา้นให้ความสาํคญักบัการเขา้ร่วม

ประชุมหรือทาํกิจกรรมชุมชน เช่น 

ประชาคมหมู่บา้น การตอ้นรับ

นกัท่องเที�ยว 

2) เกิดกลุ่มต่างๆ อนัมีที�มาจากการมีส่วน

ร่วมของกิจกรรมชุมชน เช่น กลุ่ม

ดนตรีพื�นเมือง กลุ่มฟ้อนพื�นเมือง กลุ่ม

นวด กลุ่มแม่บา้นเพื�อพฒันาอาชีพและ

สงัคม  กลุ่มโฮมเสตย ์เป็นตน้ 

1) ทุกบา้นมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน เช่น 

การตอ้นรับนกัท่องเที�ยว งานประเพณี 

การตกแต่งบา้นเรือน การรักษาความ

สงบเรียบร้อยของชุมชน  

2) ชาวบา้นเขา้เป็นสมาชิกกลุ่ม อาชีพต่างๆ 

ในหมู่บา้น ที�ดาํเนินการอยา่งเขม้แขง็ 

เช่น กลุ่มทอผา้ไหม กลุ่มผา้ฝ้ายลายขิด 

กลุ่มขนมจีน กลุ่มขา้วกลอ้ง  เป็นตน้ 

2.4  การมีส่วนร่วม ชาวบา้นทุกชุมชนให้

ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมของ

ชุมชน เช่น การประชุม การตอ้นรับ

แขก ตลอดจนร่วมกนัจดัตั�ง และเป็น

สมาชิกกลุ่มต่างๆ ในชุมชน 
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2.5  เครือข่ายชุมชน 1) เครือข่ายในชุมชน คือ กลุ่มต่างๆ ใน

หมู่บา้น ที�ช่วยเหลือซึ� งกนัและกนั 

2) เครือข่ายภายนอกชุมชน เป็น

หน่วยงานและองคก์รต่างๆ ที�เขา้มา

ส่งเสริมสนบัสนุน  เช่น สกว. พอช. 

ประชาคมคนรักแม่กลอง 

1) เครือข่ายภายใน คือ กลุ่มต่างๆ ใน

หมู่บา้น ที�ช่วยเหลือซึ� งกนัและกนัและ

ดาํเนินงานไดต่้อเนื�อง  เช่น กลุ่มจกั

สาน กลุ่มหมอเมือง กลุ่มแม่บา้น กลุ่ม

ผูสู้งอาย ุกลุ่มนวดแผนไทย กลุ่ม

มคัคุเทศก ์กลุ่มดนตรีพื�นเมือง กลุ่ม

ฟ้อนพื�นเมือง กลุ่มผูป้ลูกกาแฟ กลุ่ม

บา้นพกัโฮมสเตย ์

2) เครือข่ายภายนอกมีทั�งหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน   เช่น สาํนกังาน

สาธารณสุขจงัหวดัเชียงใหม่  เครือข่าย

การท่องเที�ยวจงัหวดัเชียงใหม่ 

1) เครือข่ายภายใน คือ กลุ่มต่างๆ ใน

หมู่บา้นที�มีความร่วมมือและการ

ช่วยเหลือเกื�อกูลกนั เช่น เมื�อมีงานเลี� ยง

ในหมู่บา้น จะซื�อผลผลิต จากกลุ่ม

ขนมจีน กลุ่มเลี�ยงโค เป็นตน้   

2) เครือข่ายภายนอกให้การสนบัสนุนอยา่ง

ต่อเนื�อง เช่น สาํนกังานพฒันาชุมชน การ

ท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย 

 

2.5  เครือข่าย  ทุกชุมชนมีเครือข่ายทั�ง

ภายในและภายนอกชุมชน มีการ

แลกเปลี�ยนเรียนรู้ และช่วยเหลือเกื�อกูล

กนัระหวา่งกลุ่ม และระหวา่งเครือข่าย   

3. ด้านทุนวฒันธรรม 

3.1  มรดกทาง 

      วฒันธรรมของ 

      ชุมชน 

 

1) วิถีชีวิต การทาํมาหากินที�เป็นไปตาม 

    สภาพแวดลอ้ม จาก ผลผลิตดา้น 

    การเกษตร  นาํไปสู่การคา้การขาย เช่น  

    การที�ชาวบา้นออกเก็บนํ�าตาลสดแต่เชา้ 

   มืด นาํกลบัมาตม้เคี�ยว จน เป็นนํ�าตาล 

   ในช่วงบ่ายคลอ้ย จึงจะนาํไปขายได ้  

2) ความกลา้ของคนในชุมชน กลา้เรียนรู้ 

   สิ�งใหม่ กลา้พดู กลา้ทาํ กลา้เรียกร้อง  

   กลา้แสดงออก 

 

 

1) วิถีชีวิตที�เรียบง่ายอยูก่บัธรรมชาติ  

อาชีพที�ผกูพนักบั  ป่า แหล่งนํ�า เช่น 

การเก็บเมี�ยง การปลูกกาแฟ ตลอดจน

ประเพณีของชุมชน ตั�งแต่การทาํบุญ

ตกับาตรประจาํวนั จนถึงงานเทศกาล

ต่างๆ และศิลปะการแสดง เช่น ดนตรี

พื�นบา้น การฟ้อน การทาํบายศรี  

    เป็นตน้ 

 

1) วิถีชีวิตพอเพียง ทาํนาเป็นหลกั ยามวา่ง

ผูช้ายเลี�ยงสตัว ์ผูห้ญิงทอผา้ ปลูกพืชผกั

สวนครัว  ใชจ่้ายอยา่งประหยดั 

2) ชาวบา้นยงัใชภ้าษาผูไ้ท และมีการแต่ง

กายแบบผูไ้ทที�เป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง 

แม่บา้นบา้นภูมีฝีมือทางการทอผา้ที�มี 

ชื�อเสียงว่า ฝีมือประณีต รวดเร็ว และ

ลวดลายสวยงาม 

 

3. ด้านทุนวฒันธรรม 

3.1  มรดกทางวฒันธรรม  ทกุชุมชนมีวิถี

ชีวิตและการทาํมาหากินที�สอดคลอ้ง

กบัภูมินิเวศของชุมชน สืบทอดกนัมา

เป็นวฒันธรรมของแต่ละทอ้งถิ�น ซึ� งทั�ง

สามชุมชนมีความแตกต่างกนั แพรก

หนามแดงเป็นภูมินิเวศ 3 นํ�า แม่กาํปอง

เป็นนํ�า ป่า เขา ในขณะที�บา้นภู เป็น

ทอ้งนา ชุมชนที�มีมรดกทางวฒันธรรม

ดา้นอื�นโดดเด่นคือ บา้นภู ซึ� งมีภาษา  
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       การแต่งกาย ศิลปะการแสดง และ 

       เทศกาลงานประเพณีต่างๆ อนัเป็น

เอกลกัษณ์ ทาํให้มีชื�อเสียง 

3.2  การอนุรักษ์ สืบ

ทอด และการมี

ส่วนร่วมทาง

วฒันธรรม 

1) ชาวบา้นสืบคน้ภูมิปัญญาดั�งเดิมในการ

จดัการนํ�า และถ่ายทอดคาํบอกเล่าดว้ย

ภาพวาด เพื�อสื�อความหมายให้คนอื�นๆ 

เขา้ใจ จากนั�นจึงนาํภูมิปัญญานั�นมาใช้

ในการจดัการนํ�าในห้วงเวลาปัจจุบนั 

2) ชาวบา้นยงัคงสืบคน้ภูมิปัญญาดา้น

อื�นๆ ในชุมชนเพื�อเผยแพร่ ฟื� นฟู และ

รักษาไว ้เช่น กรณีการสืบคน้องค์

ความรู้เรื�องสมุนไพรที�มีในชุมชน และ

สรรพคุณในการรักษาโรค  และอาหาร

จากพืชพื�นบา้น ของกลุ่มเยาวชนรัก

แพรกหนามแดง  

1) ชาวบา้นรักษาวิถีชีวิตของตนเองไว้

และให้นกัท่องเที�ยวไดเ้ขา้มาเรียนรู้ มา

ใชชี้วิต มากิน มาอยู ่มาร่วมตกับาตร

ทาํบุญกบัชาวบา้น 

2) ชาวบา้นยงัคงสืบทอดภูมิปัญญาดา้น

ต่างๆ ตลอดจน ศิลปะการแสดง และ

ประเพณีของชุมชน ดว้ยการส่งเสริม

ให้กิจกรรมเหล่านี�ยงัคงดาํรงอยู ่ไม่สูญ

หายไป เช่น การก่อตั�งวงดนตรีพื�นบา้น 

การตั�งกลุ่มนวดแผนไทย ช่วยกนั

คิดคน้สูตรอาหารสุขภาพจากผกั

พื�นบา้น เป็นตน้ 

1) การฟื� นฟูวฒันธรรมดั�งเดิม  ปรับเปลี�ยน

ให้เขา้กบัยคุสมยัและเป็นเอกลกัษณ์ของ

ชุมชน และนาํมาใชป้ระโยชนใ์นการ

จดัการท่องเที�ยว เช่น ส่งเสริมการใช้

ภาษาผูไ้ท โดยใชแ้ต่งกลอนลาํ นาํมาร้อง

และฟ้อน ส่งเสริมให้คนบา้นภูทุกเพศทุก

วยัแต่งกายแบบผูไ้ทในโอกาสต่างๆ   

2) การสร้างสรรคผ์ลงานผา้ทอเพื�อเขา้ร่วม

ประกวดในโอกาสต่างๆ และยงัคงไดรั้บ

รางวลัอยูเ่สมอ 

3.2  การสืบทอดวัฒนธรรม ทุกชุมชนเห็น

ความสาํคญัของการสืบทอดวฒันธรรม 

เช่น แพรกหนามแดงมีความพยายามใน

การสืบคน้และฟื� นฟภููมิปัญญาดา้น

สมุนไพร ในขณะที�แม่กาํปองและบา้น

ภู ให้นกัท่องเที�ยวเขา้มาเรียนรู้โดยใช้

ชีวิตกบัชาวบา้นที�ดาํรงชีวิตปกติไป

ตามวฒันธรรมของตน  ทาํให้

วฒันธรรมไม่สูญหาย อีกทั�งคนใน

ชุมชนกเ็รียนรู้ ฟื� นฟ ูและสืบสาน

วฒันธรรมไปพร้อมๆ กนัดว้ย 

3.3 พื�นที�วฒันธรรม 1)  กลุ่มสะสมทรัพยเ์กษตรกรผูเ้พาะเลี�ยง

สตัวน์ํ�า เป็นสถานที�หลกัในการดาํเนิน

กิจกรรมต่างๆ เช่น การทาํวิจยัของ

ชุมชน การประชุมประชาคมหมู่บา้น 

2) ศูนยเ์รียนรู้ศิลปะกบัศิลปินพื�นบา้น

ของเยาวชนในตาํบล 

1) วดัคนัธาพฤกษา สถานที�ในการจดั

กิจกรรมของชุมชน เช่น การตอ้นรับ

นกัท่องเที�ยว การทาํบุญประเพณีต่างๆ 

และเป็นศูนยร์วมจิตใจของคนใน

ชุมชน 

1) วดัศรีนนัทาราม เป็นสถานที�สาํคญัของ

ชุมชนในการจดักิจกรรมทางศาสนา และ

วฒันธรรมประเพณีต่างๆ อีกทั�งเป็นศูนย์

เรียนรู้วิถีชีวิตคนบา้นภูของชุมชน 

2) ศูนยเ์รียนรู้ชุมชนที�ใชส้ถานที�หรือกลุ่ม

ต่างๆ ซึ� งดาํเนินกิจกรรมอยูแ่ลว้ในชุมชน 

ให้เรียนรู้จากของจริงไม่ใช่การจดัตั�งขึ�น

ใหม่     

3.3  พื�นที�วฒันธรรม ทุกชุมชน ใชท้ั�งชุมชน

เป็นพื�นที�ให้คนในชุมชนมีการเรียนรู้ 

และมีส่วนร่วมทางวฒันธรรม เช่น วดั

ที�เป็นศูนยร์วมจิตใจและกิจกรรม

ชุมชน แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน 

บา้นของปราชญช์าวบา้น เป็นตน้ 

นอกจากนี�  กิจกรรมทางวฒันธรรม

ทั�งหลายที�ยงัคงเกิดขึ�นอยา่งต่อเนื�องใน 
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              ชุมชน  ถือเป็นพื�นที�วฒันธรรมของ 

         ชุมชนดว้ยเช่นกนั 

3.4  การนํา

วฒันธรรมมาใช้

ประโยชน์เชิง

เศรษฐกิจ 

1) ชาวบา้นยงัประกอบอาชีพดา้น

การเกษตรที�ยงัคงดาํรงวิถีชีวิตดั�งเดิม

ของชุมชน เช่น การทาํนา ทาํสวน

มะพร้าว เคี�ยวนํ� าตาลมะพร้าวขาย การ

เลี�ยงกุง้ เลี�ยงปูตามธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

1) การจดัการท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ ์ซึ� ง

ยงัคงให้นกัท่องเที�ยวสัมผสัวิถีชีวิต

และวฒันธรรมประเพณีในชุมชน เช่น 

การไปวดัทาํบุญตกับาตร การ

รับประทานอาหารพื�นเมือง การแสดง

ดนตรีพื�นเมือง เป็นตน้ 

2) การผลิตสินคา้ทางวฒันธรรม ซึ� งยงั

เป็นภูมิปัญญาชาวบา้น ที�สาํคญัคือ

เมี�ยง  และยงัมีสินคา้อื�นๆ เช่น เครื�อง

จกัสาน เครื�องเรือนไมไ้ผ ่การตีมีด 

เป็นตน้ 

1) การจดัการท่องเที�ยวเชิงวฒันธรรม โดย

เน้นให้นกัท่องเที�ยวสัมผสัวิถีชีวิต 

วฒันธรรมประเพณี และภูมิปัญญาดา้น

ต่างๆ  

2) การผลิตสินคา้ทางวฒันธรรมอยา่ง

หลากหลาย เช่น ผา้ไหมมดัหมี� ผา้ฝ้าย 

เสื�อเยบ็มือ ตลอดจนเครื�องจกัสาน  

รวมถึงขา้วซึ� งเป็นอาชีพหลกัของชุมชน

และบางส่วนพฒันาเป็นการปลูกขา้ว 

ไรซ์เบอรี�    

3.4  การสร้างคุณค่าและมูลค่าทาง

วฒันธรรม ทุกชุมชนนาํวฒันธรรมของ

ตนมาเพิ�มมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น ใน

การประกอบอาชีพหลกั อาชีพเสริม 

หรือการผลิตสินคา้ทางวฒันธรรม และ

สร้างคุณค่าทางสงัคม เช่น การเป็น

แบบอยา่งที�ดี หรือการถ่ายทอด

วฒันธรรมสู่คนรุ่นใหม่ เป็นตน้ 

4. ด้านทุนทรัพยากร 

4.1 ทรัพยากรธรรมชาติ

ในชุมชน 

 

1) ระบบนิเวศน์สามนํ� า ที�ทาํให้ อาชีพ

ของชาวบา้นแตกต่างกนัไป เช่น เลี�ยง

กุง้ เลี�ยงปลา ทาํนาขา้ว ทาํสวน

มะพร้าว สวนผกั 

2) ลาํคลองสี�สิบกวา่สายทั�วพื�นที� ที�เป็น

เสมือนเส้นเลือดหล่อเลี�ยงชุมชน  

 

 

1) ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ทั�ง

ดิน นํ�า ป่า ภูเขา  พนัธุ์พืชและสัตว ์ 

2) นํ�าตกแม่กาํปอง เป็นทั�งตน้นํ�าลาํธารที�

ไหลผา่นทั�วหมู่บา้น และแหล่ง

ท่องเที�ยวสาํคญัในชุมชน  

3) ทศันียภาพของหมู่บา้นที�โอบลอ้มดว้ย

ภเูขา  อากาศเยน็สบายและบริสุทธิ�   

สดชื�น 

 

 

1) ภูเขา ป่าไม ้ ลาํห้วย  ทิวทศัน์ทุ่งนาป่าเขา 

หนา้ผา และอากาศบริสุทธิ�  

2) ผืนดินอุดมสมบูรณ์ ปลูกขา้วและไม้

ผลไดคุ้ณภาพดี 

 

 

4. ด้านทุนทรัพยากร 

4.1  ทรัพยากรธรรมชาติ ทุกชุมชนมี

ทรัพยากรธรรมชาติที�อุดมสมบูรณ์ใน

ลกัษณะที�แตกต่างกนัไป ระบบสามนํ�า

ของแพรกหนามแดงทาํให้คนในชุมชน

มีอาชีพหลากหลาย ป่า เขา และแหล่ง

นํ�าที�ชุ่มฉํ�าของแม่กาํปองเป็นตน้ทุนชั�น

เลิศ ในขณะที�ผืนดินบา้นภู ปลูกขา้วได้

คุณภาพดีขึ�นชื�อ และยงัมีวิวทิวทศัน์

ของทุ่งนาโอบลอ้มด้วยภูเขา และแหล่ง 
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ตารางที� 6  แสดงองคป์ระกอบชุมชนสร้างสรรคจ์ากการวิจยัภาคสนาม (ต่อ) 
องค์ประกอบชุมชน แพรกหนามแดง แม่กําปอง บ้านภู องค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค์ 

  4) ป่าเมี�ยง และสวนสมุนไพรบนภูเขา 

แหล่งทาํมาหากินของชาวบา้น 

 นํ�าอุดมสมบูรณ์ ถือเป็นความโชคดีของทุก

ชุมชน 

4.2  การอนุรักษ์

ทรัพยากร 

ธรรมชาต ิ

1) เกษตรกรทาํนาเปลี�ยนจากการใช้

สารเคมี มาเป็นเกษตรปลอดภยั ใช้

สารอินทรีย ์เป็นการรักษาแหล่งนํ�า 

2) ชาวประมงชายฝั�งเลือกจบัปลาอยา่งถูก

วิธี เพื�อรักษาพนัธุ์ปลาตามธรรมชาติ

ไว ้

1) กิจกรรมอนุรักษป่์าและตน้นํ�าลาํธาร 

เช่น การทาํแนวกนัไฟป่า โครงการคืน

กลว้ยไมสู่้ป่า 

2) การออกกฎระเบียบรักษาป่า เช่น การ

กาํหนดพื�นที�ทาํกินและพื�นที�ป่าอยา่ง

ชดัเจน การออกระเบียบในการนาํไม้

มาสร้างอาคารบา้นเรือน 

3) การดูแลนกัท่องเที�ยวโดยมคัคุเทศก์

อยา่งใกลชิ้ด 

1) การดูแลรักษาสิ�งแวดลอ้มในหมู่บา้นให้

สะอาดสวยงาม มีการคดัแยกขยะรีไซเคิล 

และนาํขยะเปียกไปทาํปุ๋ ยชีวภาพ 

4.2  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดล้อม ทุกชุมชนเห็นความสาํคญั

ของทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน  ที�มี

ผลต่อการประกอบอาชีพ จึงมีกิจกรรม

ต่างๆ เพื�อการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะชุมชน

แม่กาํปอง ซึ� งใชธ้รรมชาติเป็นจุดเน้น

ในการจดัการท่องเที�ยว จึงมีกิจกรรม

และขอ้กาํหนดในการดูแลทรัพยากร

โดดเด่นกวา่ชุมชนอื�นๆ นอกจากนี�  การ

ดูแลสิ�งแวดลอ้มในชุมชนให้สะอาด 

สวยงาม น่าอยู ่น่ามอง เป็นเสน่ห์อีก

อยา่งหนึ� งของชุมชน 

 4.3 เทคโนโลยแีละ

โครงสร้าง

พื�นฐาน 

1) บานประตูหบัเผย เป็นเทคโนโลยี

พื�นบา้นที�ใชภู้มิปัญญาทอ้งถิ�นเรื�อง

ทาํนบดินกั�นนํ�าและแรงดนันํ�าของฝา

ปิดท่อนํ�าเขา้บ่อกุง้ 

1) โรงไฟฟ้าพลงันํ� าแม่กาํปอง ผลิตไฟฟ้า

ให้ชาวบา้นแม่กาํปองและหมู่บา้น

ใกลเ้คียงใช ้เป็นเทคโนโลยทีี�ไม่ทาํให้

เกิดมลภาวะและตน้ทุนตํ�า 

2) ประปาภูเขาของหมู่บา้น ใชแ้รงดนันํ�า

ธรรมชาติจากภูเขาส่งผ่านท่อไมไ้ผ่ 

1) การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยในงาน

ประชาสมัพนัธ์  ทาํเวบ็ไซตบ์า้นภู และ

ใชค้อมพิวเตอร์ช่วยออกแบบลายผา้

มดัหมี� ทาํให้สะดวกแก่กลุ่มอาชีพในการ

ออกแบบลายใหม่ๆ และในการทอ  

 4.3 เทคโนโลย ีทั�งสามชุมชนใช้

เทคโนโลยเีพื�อแกปั้ญหาดา้นอาชีพ 

หรือเพิ�มความสะดวก บางอยา่งเป็น

เพียงเทคโนโลยพืี�นบา้น เช่น บาน

ประตูหบัเผย แต่ทาํให้ชุมชนไดรั้บ

ประโยชน์มากมาย  บางอยา่ง เช่น 

ประปาภูเขา อาจมีมาชา้นาน แต่ก็ยงัมี

บทบาททาํให้คนรุ่นใหม่ตระหนกัและ 
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ตารางที� 6  แสดงองคป์ระกอบชุมชนสร้างสรรคจ์ากการวิจยัภาคสนาม (ต่อ) 
องค์ประกอบชุมชน แพรกหนามแดง แม่กําปอง บ้านภู องค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค์ 

           เห็นตวัอยา่งการใชเ้ทคโนโลยใีห้

เหมาะสมกบัทรัพยากรที�ชุมชนมี 
4.4  การบริหาร

จัดการ

ทรัพยากร 

1) รูปแบบการจดัการทรัพยากรนํ�าที�

ร่วมกนัพฒันาขึ�น 

2) การบริหารจดัการที�ดินของสหกรณ์

เคหะสถานเจริญมั�งมีมั�นคง   

3) การจดัทาํระบบขอ้มูลชุมชน ทั�งใน

เรื�ององคค์วามรู้ภูมิปัญญา และบนัทึก

เหตุการณ์ต่างๆ ในชุมชน 

4) กองทุนสวสัดิการชุมชน ให้แก่

ชาวบา้นที�เดือดร้อนหรือมีความจาํเป็น 

รวมถึงความพยายามจดัสวสัดิการให้

ครอบคลุมชาวบา้นทุกกลุ่มเป้าหมาย 

5) กลุ่มสัจจะสะสมทรัพยผ์ูเ้พาะเลี�ยงสัตว์

นํ�า ให้สมาชิกออมเงินและเป็นแหล่ง

เงินทุนในการประกอบอาชีพ 

1) การจดัลาํดบัคิวอยา่งเป็นธรรมในกิจกรรม

ต่าง  ๆเช่น ในการรับนกัท่องเที�ยวเขา้พกั

ของกลุ่มโฮมสเตย ์  การนาํเที�ยวของ

มคัคุเทศก ์ และการบริการนวดผอ่นคลาย   

2) การส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีผลิตภณัฑ์

ชุมชนที�หลากหลาย เช่น กาแฟสดอารา

บิกา้ ชาเขียว ใบเมี�ยง หมอนสมุนไพรใบชา 

นํ�าผึ�งธรรมชาติ เครื�องจกัสาน เครื�องเรือน

ไมไ้ผ ่การเพาะพนัธุ์เอื�องดิน  เป็นตน้ 

3) การเปิดโอกาสให้ชาวบา้นเขา้ร่วม

กิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรมโดยไดรั้บ

ค่าตอบแทน 

4) กาํหนดให้การท่องเที�ยวเชิงอนุรักษเ์ป็น

กิจกรรมของสหกรณ์การไฟฟ้าฯ ที�

ชาวบา้นทุกหลงัคาเรือนเป็นสมาชิก เพื�อ

กระจายผลประโยชน์ให้ครอบคลุม

ชาวบา้นที�ไม่พร้อมเขา้ร่วมกิจกรรม 

5) การกาํหนดมาตรการต่างๆ ให้ปฏิบติั

ร่วมกนั เช่น มาตรการในการอนุรักษป่์า

ไม ้ สตัวป่์า  สายนํ�า  ศิลปวฒันธรรม  

และประเพณีทอ้งถิ�น เป็นตน้ 

1) สภาพแวดลอ้มในหมู่บา้นสะอาด 

เรียบร้อย สวยงาม ดว้ยการดูแลรักษาของ

ชุมชน 

2) มีกองทุนของชุมชน เช่น กลุ่มออมทรัพย์

เพื�อพฒันาคุณภาพชีวิต  ธนาคารหมู่บา้น

บา้นภู เป็นตน้ 

4.4  การบริหารจัดการทรัพยากร ทุก

ชุมชนมีระบบบริหารจดัการที�ดี ทาํ

ให้ชุมชนมีสถานการณ์ที�สร้าง

ชื�อเสียงให้ชุมชน โดยเฉพาะชุมชน

แม่กาํปองมีความโดดเด่นดา้นการ

บริหารจดัการที�ดี มีความเป็นธรรม

และโปร่งใส ส่งผลให้ชาวบา้นมี

รายไดเ้พิ�มขึ�น และชุมชนมีชื�อเสียง

ขึ�นอยา่งรวดเร็ว 
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ตารางที� 6  แสดงองคป์ระกอบชุมชนสร้างสรรคจ์ากการวิจยัภาคสนาม (ต่อ) 
องค์ประกอบชุมชน แพรกหนามแดง แม่กําปอง บ้านภู องค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค์ 

  6) การกาํหนดให้ผูป้ระกอบการภายนอกที�

เขา้มาประกอบธุรกิจท่องเที�ยวมอบ

รายไดส่้วนหนึ� งให้แก่หมู่บา้น 

7) กองทุนการเงินของชุมชนมีหลาย

กองทุน เช่น กองทุนกลางพฒันา

หมู่บา้น กองทุนออมวนัละบาท   

     เป็นตน้ 

8) ชาวบา้นสามารถกูย้มืเงินเพื�อการ

ประกอบอาชีพได ้โดยไม่เสียดอกเบี�ย

หรือเสียในอตัราถูก ขึ�นอยูก่บัการ

พิจารณาของคณะกรรมการ 
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ตารางที� 7  แนวทางการส่งเสริมชุมชนสร้างสรรคใ์นประเทศไทย   
องค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค์ใน

ประเทศไทย 

แนวทางการส่งเสริมชุมชนสร้างสรรค์ในประเทศไทย 

 ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี�ยวชาญ   ผลการวจิัยภาคสนาม ผลการสังเคราะห์ของผู้วจิัย 

1. ด้านทุนมนุษย์ 

1.1  ภูมิปัญญาท้องถิ�น หมายถึง 

คนในชุมชนมีความเชี�ยวชาญและรู้

แจง้ในดา้นต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัวิถี

ชีวิต การทาํมาหากิน ตลอดจนจารีต 

ประเพณี  เช่น ภูมิปัญญาดา้น

การเกษตร ภูมิปัญญาดา้นหตัถกรรม 

ภูมิปัญญา ดา้นศิลปะการแสดง     

เป็นตน้ 

 

- ชุมชนควรมีการจดัการความรู้ โดยการฟื� นฟภููมิ

ปัญญาทอ้งถิ�นและจดัทาํฐานขอ้มูลภูมิปัญญา

ทอ้งถิ�นของชุมชน เพื�อเป็นขอ้มูลในการพฒันา

ชุมชน 

- ส่งเสริมให้ปราชญช์าวบา้นมีส่วนร่วมในการสืบ

ทอดภูมิปัญญาและพฒันาชุมชน เพื�อให้เกิดความ

ภาคภูมิใจและเกิดประโยชน์ต่อสงัคม 

- ควรใช้ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น เสริมดว้ยภูมิปัญญา

สากล หรือเทคโนโลย ี  

 

- ฟื� นฟ ูและรวบรวมองคค์วามรู้ ความชาํนาญเฉพาะ

ดา้นจากภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 

- รวบรวม และพฒันาระบบฐานขอ้มูลชุมชน  และ

นาํไปใชใ้นการวางแผนพฒันา 

- ดึงดูดภูมิปัญญาในชุมชน และเดก็รุ่นใหม่ที�มี

ความสามารถ ให้มีความรักและอาศยัอยูใ่นชุมชน

เพื�อร่วมกนัพฒันาชุมชน 

 

- ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจดัการความรู้ โดยการสืบคน้ 

รวบรวม องคค์วามรู้ จากภูมิปัญญาทอ้งถิ�น จดัทาํ

เป็นฐานขอ้มูล   

- ส่งเสริมการถ่ายทอดและพฒันาต่อยอดองคค์วามรู้

จากภูมิปัญญาทอ้งถิ�นให้ปราชญช์าวบา้นมีส่วนร่วม

ในการสืบทอดภูมิปัญญา 

- ส่งเสริมปราชญช์าวบา้นให้สร้างสรรคน์วตักรรม

จากภูมิปัญญาของตนอยูเ่สมอ 

1.2  ความคดิสร้างสรรค์ หมายถึง 

ปราชญช์าวบา้น ผูท้รงภูมิปัญญา หรือ

คนในชุมชน   ที�ใชแ้นวคิดแปลกใหม่ 

เพื�อพฒันาภูมิปัญญาของตน รู้จกัใช้

และกลา้ที�จะใชภู้มิปัญญาทอ้งถิ�นมา 

ผสมผสานกบัภูมิปัญญาสากลหรือภูมิ

ปัญญาจากถิ�นอื�น ทาํให้เกิดของใหม่   

ที�เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

- ชุมชนสร้างสรรค ์คนตอ้งมีความคิดแหวกแนวไป

จากเดิม และตอ้งพฒันาวิธีคิดของชาวบา้นให้เป็น

เชิงพาณิชย ์โดยใชก้ารบริหารจดัการ 

- พฒันาคนให้มีความสร้างสรรคซึ์� งเป็นทกัษะที�

ฝึกฝนได ้ ใหค้นในชุมชนที�มีสติปัญญาธรรมดา 

เกิดความไม่ธรรมดาขึ�นในชีวิตของพวกเขา ดึง

ศกัยภาพของคนในชุมชนออกมา 

- ทาํให้คนในชุมชนเกิดคุณภาพชีวิตที�ดี มีความรู้ 

ทกัษะ มีอิสระทางความคิด และเกิดความสร้างสรรค ์

- ส่งเสริมให้คนในชุมชนเปิดรับความเปลี�ยนแปลง 

และไม่ใช่เพียงแค่การปรับตวัต่อการเปลี�ยนแปลง 

แต่ตอ้งสร้างสรรคด์ว้ย 

- การพฒันาชาวบา้นดา้นการใชค้วามคิดสร้างสรรค์

ทางวฒันธรรมและอาชีพสร้างสรรค ์ทั�งในและ

นอกโรงเรียน 

- ความริเริ�มสร้างสรรคต์อ้งมาจากคนในชุมชน ทาํ

ให้เกิดนวตักรรม 

- ปลูกฝังคนรุ่นใหม่ให้ตระหนกัถึงความสาํคญัของ

ความสร้างสรรค ์โดยเฉพาะสถาบนัการศึกษาควร

ปรับบทบาทตนเองเพื�อส่งเสริมชุมชนให้สร้าง

นวตักรรมและมีความคิดสร้างสรรค ์ หากเกิด

ประโยชน์เชิงเศรษฐศาสตร์ดว้ย จะดียิ�งขึ�น 

- ชุมชนสร้างรูปแบบการจดัการชุมชนที�เหมาะสม

กบัตนเอง 

- ปลูกฝังคนรุ่นใหม่ให้มีความสร้างสรรค ์โดยเฉพาะ

ในสถานศึกษาทั�งในและนอกระบบ ตอ้ง

ปรับเปลี�ยนบทบาทในการส่งเสริมชุมชนให้สร้าง

นวตักรรมจากสิ�งที�มีในชุมชน   รู้จกันาํมาใช้

ประโยชน์ในเชิงพาณิชยแ์ละมีการบริหารจดัการที�ดี 

- ส่งเสริมให้คนในชุมชนพฒันาทกัษะดา้นการใช้

ความคิดสร้างสรรค ์โดยหน่วยงาน หรือองคก์รที�

เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาชุมชน  ให้คนในชุมชนได้

ฝึกสร้างจินตนาการ และทาํให้เป็นจริงขึ�นมา หรือ

ฝึกการนาํความรู้ที�มีอยูแ่ลว้มาต่อยอดให้เกิดสิ�ง

ใหม่ๆ โดยเฉพาะภูมิปัญญาดา้นวฒันธรรมและ

อาชีพ    
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1.3   นวตักรรม  หมายถึง  สิ�งที�เกิดขึ�นจาก

ความคิดสร้างสรรคที์�ปราชญ์

ชาวบา้น ผูท้รงภูมิปัญญา หรือ

สมาชิกในชุมชน ประดิษฐ์ขึ�น  หรือ

เป็นวิธีการในการใชชี้วิตหรือการ

แกปั้ญหาชุมชนแบบใหม่ๆ ซึ� งยงั

ประโยชน์แก่ชุมชน 

 

-  ส่งเสริมให้คนในชุมชนสร้างนวตักรรม โดยไม่

เพียงมีความคิดสร้างสรรค ์แต่ตอ้งนาํความคิด

สร้างสรรคน์ั�นมาลงมือทาํ  นวตักรรมเกิดขึ�นได้

เพราะมีการนาํความคิดมาเริ�มลงมือทาํ ซึ� งเป็นแรง

ขบัเคลื�อนใหช้าวบา้นมีมุมมองต่อสถานการณ์

แตกต่างออกไป ถึงแมเ้ป็นการตดัสินใจที�ผิด ก็ทาํ

ให้ไดเ้รียนรู้และหาวิธีแกไ้ขสถานการณ์ต่อไป 

-   การทาํงานเป็นทีมจะส่งเสริมให้มีการคิด

สร้างสรรค ์ และทาํให้เกิดนวตักรรมไดง่้ายขึ�น 

-  ส่งเสริมให้มีการสร้างนวตักรรมในชุมชนอยูเ่สมอ 

ในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เช่น การประกวด  

การระดมหาความคิดใหม่ๆ 

-   นาํนวตักรรมที�ปราชญช์าวบา้นหรือสมาชิกทั�วไป

ในชุมชนมาเผยแพร่สู่สาธารณะ   และนาํมาใช้

ประโยชน์ในชุมชนให้ผูส้ร้างนวตักรรมได้

ภาคภูมิใจในผลงานของตน ยกยอ่งและให้รางวลั

เจา้ของผลงานในโอกาสอนัควร 

  

- ให้คนในชุมชนไดมี้โอกาสฝึกภาคปฏิบติั โดยใช้

ชุมชนเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่สาํหรับการ

สร้างสรรคน์วตักรรม เช่น การผลิตสินคา้รูปแบบ

ใหม่ๆ โดยพฒันาคนในชุมชนและกลุ่ม

ผูป้ระกอบการให้มีความรู้ อีกทั�งส่งเสริมให้มีการ

สาํรวจจาํนวนและรูปแบบของการประกอบการ  

สร้างโอกาสและอาํนวยความสะดวกให้

ผูป้ระกอบการรายยอ่ย เป็นตน้ 

 

1.4  ผู้นําชุมชน หมายถึง  ผูน้าํที�มีวิสัยทศัน์  

เขา้ใจหลกัการและกระบวนการทาํให้

ชุมชนสร้างสรรค ์   มีความคิดริเริ�ม 

รู้จกัหาวิธีการใหม่ๆ ในการทาํงาน

สามารถแปลงแนวคิดออกมาเป็น

ยทุธศาสตร์การพฒันา  และประสาน

แนวคิดต่างๆ ของสมาชิก นาํไปสู่การ

ปฏิบติัได ้อีกทั�งเป็นผูท้ี�มีการเรียน

รู้อยูเ่สมอ มีบารมี ประพฤติตนเป็น

ตวัอยา่งที�ดีแก่ผูอื้�น 

- ผูน้าํชุมชนเป็นผูร้อบรู้  ใฝ่เรียนรู้ ชอบเรียนรู้สิ�ง

ใหม่ๆและเป็นแรงจูงใจให้ชาวบา้นเรียนรู้สิ�ง

ใหม่ๆ 

- ผูน้าํมีสติปัญญาแหลมคม คิดเป็น และใชห้ลกัคิด

ในทางที�ถูกตอ้งดีงาม เป็นผูน้าํความสามคัคีของ

คนในชุมชน มีความสามารถในการบริหารจดัการ 

และการสร้างกระบวนการประชาธิปไตย 

- ผูน้าํมีวิสัยทศัน์ มองไกล มองกวา้ง มองลึก มอง

ทะลุขอ้จาํกดัต่างๆได ้

- ผูน้าํชุมชนเป็นผูมี้ความเชื�อมั�นในตนเอง มี

ความคิดสร้างสรรค ์มีวิสยัทศัน์กวา้งไกล และมี

วิสัยทศัน์ในการพฒันาชุมชนสู่ความเป็นชุมชน

สร้างสรรค ์มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นแบบอยา่งที�

ดีของชาวบา้น 

- มีความมุ่งมั�น มีจุดยนืทางความคิดและวิธีคิด เห็น

คุณค่าและพลงัในการพฒันาชุมชน ทาํให้สมาชิก

มีส่วนร่วมได ้

- มีความสามารถในการถ่ายทอดแนวคิดสู่การ

ปฏิบติั และการประสานแนวคิดของคนหลายกลุ่ม

ได ้

- ส่งเสริมผูน้าํชุมชนให้มีความรอบรู้ ใฝ่เรียนรู้ ชอบ

เรียนรู้สิ�งใหม่ๆ มีวิสัยทศัน์ มีความสามารถในการ

สร้างกระบวนการประชาธิปไตย และการบริหาร

จดัการ ความสามารถในการถ่ายทอดแนวคิดสู่การ

ปฏิบติัและการประสานแนวคิดของคนหลายกลุ่ม

ให้ตรงกนัได ้และสามารถสร้างแรงบนัดาลใจให้

ชาวบา้นเกิดความเชื�อมั�น และศรัทธาในตวัผูน้าํ 
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1.5  การเรียนรู้ หมายถึง  คนในชุมชนมีใจ

เปิดรับ  ชอบเรียนรู้สิ�งใหม่ๆ และ

เรียนรู้อยา่งต่อเนื�อง  ดว้ยวิธีการ

เรียนรู้ต่างๆ โดยเฉพาะกระบวนการ

เรียนรู้จากการร่วมกิจกรรมชุมชน ทาํ

ให้คนในชุมชนเกิดความตระหนกั  

หรือมีวิธีคิด  วิธีปฏิบติัใหม่ๆ ในการ

ดาํเนินชีวิต หรือการแกไ้ขปัญหาของ

ชุมชน 

 

- ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีระบบคิดที�เป็น

กระบวนการและการพฒันาแบบองคร์วม  

ส่งเสริมให้สามารถวิเคราะห์จุดเด่นของชุมชน  

นาํไปเชื�อมโยงกบัปัญหาของชุมชนได ้ และ

สร้างสรรคผ์ลงานหรือแนวทางใหม่ๆ ของชุมชน  

ให้ชาวบา้นมีการเรียนรู้เป็นหวัใจ และมีการ

พึ�งตนเองเป็นเป้าหมาย 

- วิธีการเรียนรู้ ให้ชาวบา้นเรียนรู้จากชุมชนที�

ประสบความสาํเร็จ โดยการไปศึกษาดูงาน หรือ

บริหารจดัการตนเอง โดยมีคนนอกมาเป็นที�

ปรึกษา 

- ส่งเสริมให้เยาวชนในชุมชนชื�นชอบและเรียนรู้

ศิลปะ  เนื�องจากศิลปะเป็นเครื�องมือที�ดีและ

เหมาะสมที�สุดในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์

เพราะทาํให้ไดฝึ้กจินตนาการ ทาํให้กลา้คิด กลา้

ริเริ�มสร้างสรรคง์าน 

- สร้างบรรยากาศในชุมชนให้เอื�อต่อการศึกษาและ

เรียนรู้ตลอดชีวิต ทั�งสถานศึกษาในระบบและ

นอกระบบ และให้เชื�อมโยงกบัแหล่งเรียนรู้ใน

ชุมชน 

 

-  ศึกษาชุมชนในทุกดา้น เช่น คน องคค์วามรู้ และ

ทรัพยากรของชุมชน นอกจากนี�ควรศึกษาวา่สิ�งใด

ที�ชุมชนตอ้งการรู้ และสิ�งใดที�ชุมชนควรจะรู้ และมี

ศูนยเ์รียนรู้ชุมชนที�มีขอ้สารสนเทศ และองคค์วามรู้

เหล่านี�  โดยใชชุ้มชนทั�งชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้  

และจดัทาํแผนที�แหล่งเรียนรู้  หรือดาํเนินการให้

คนในชุมชนรู้เช่นเดียวกนัวา่องคค์วามรู้เรื�องใดอยู่

ที�ใดในชุมชน 

- จดัให้มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัในชุมชนอยา่ง

ต่อเนื�องสมํ�าเสมอ เพื�อพฒันาและแกปั้ญหาชุมชน

ดว้ยตนเอง โดยการวิเคราะห์หาปัญหาและสาเหตุ 

แลว้คน้หาทางออกเพื�อนาํไปทดลองปฏิบติั  การ

เรียนรู้จากกลุ่ม และการเรียนรู้ร่วมกนัเป็นทีมจะ

ทาํให้ประสบความสาํเร็จง่ายขึ�น 

- ใชง้านวิจยัทอ้งถิ�นเพื�อแกปั้ญหาชุมชน นาํขอ้มูล

จากงานวิจยัมาเป็นส่วนหนึ� งในการพฒันา จะทาํให้

เกิดการพฒันาอยา่งแทจ้ริง 

- ชุมชนส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้ศิลปะ ทั�งดา้น

จิตรกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม รวมถึงดนตรี

และนาฏศิลป์ เพื�อส่งเสริมให้รู้จกัและรักงานศิลปะ  

ตลอดจนมีทกัษะการสร้างสรรคง์านศิลปะ หรือการ

แสดงที�เป็นภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 

- การเรียนรู้ของชาวบา้น  ส่งเสริมให้ชาวบา้นมี

ระบบคิดที�เป็นกระบวนการและมีแนวคิดการ

พฒันาแบบองคร์วม ให้ชาวบา้นมีการเรียนรู้เป็น

หัวใจ และมีการพึ�งตนเองเป็นเป้าหมาย 

- กระบวนการเรียนรู้ของชาวบา้น  ควรเริ�มจากให้

ชาวบา้นรู้จกัวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหา

ในชุมชน รู้จกัวิเคราะห์จุดเด่น จุดดอ้ยของชุมชน 

นาํไปเชื�อมโยงกบัปัญหา แลว้คน้หาทางออกดว้ย

ตนเอง    ให้เป็นการสร้างสรรคผ์ลงานหรือแนวทาง

ใหม่ๆ ของชุมชน  ในการนี�  ควรพาชาวบา้นไป

แลกเปลี�ยนเรียนรู้จากชุมชนที�ประสบผลสาํเร็จโดย

การศึกษาดูงาน หรือให้ชาวบา้นบริหารจดัการ

ตนเอง โดยมีคนนอกเขา้มาเป็นที�ปรึกษา  

- ส่งเสริมให้ชุมชนใชง้านวิจยัทอ้งถิ�นในการ

แกปั้ญหา โดยศึกษาขอ้มูลที�แทจ้ริงของชุมชนใน

ทุกดา้นดว้ยกระบวนการวิจยั และนาํขอ้มูลจาก

งานวิจยัมาใช้ในการพฒันาอยา่งแทจ้ริง 

- ส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้ศิลปะ ทั�งดา้นจิตรกรรม 

ประติมากรรม วรรณกรรม รวมถึงดนตรีและ

นาฏศิลป์ เพื�อส่งเสริมให้รู้จกัและรักงานศิลปะ  

ตลอดจนมีทกัษะการสร้างสรรคง์านศิลปะ หรือ

การแสดงที�เป็นภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 
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2. ด้านทุนสังคม 

2.1  การอดทนต่อความคดิและ

วฒันธรรมที�แตกต่าง หมายถึง คนใน

ชุมชนมีความอดทนรับและอยูร่่วมกบั

ผูท้ี�มีความชอบ ความคิด การแสดง

ตวัตน หรือวฒันธรรมที�แตกต่างไป

จากตนเอง  ไม่กลวัการเปลี�ยนแปลง 

มองการเปลี�ยนแปลงเป็นเรื�องปกติ 

สามารถปรับตวัอยูก่บัความ

เปลี�ยนแปลง และหาหนทางร่วมกบั

คนที�แตกต่างไปจากตนในการดาํเนิน

ชีวิตอยูใ่นสงัคมเดียวกนัอยา่งสงบสุข 

 

-  ชุมชนเปิดกวา้งรับแนวคิดและวฒันธรรมจากที�

อื�นมาปรับใชใ้ห้เขา้กบัตน 

- ส่งเสริมการเคารพสิทธิในความแตกต่าง

หลากหลายทางสงัคม ไม่ดูหมิ�นความคิด และ

วฒันธรรมของผูอื้�น 

- ส่งเสริมให้คนในชุมชนเปิดโอกาสให้สิ�งใหม่  ๆที�คน

ในชุมชนคิด  ไดรั้บการตอบรับ และปฏิบติัตาม ไม่วา่

จะเป็นสิ�งที�ไม่น่าเกิดผลสาํเร็จก็ตาม เพราะจะทาํให้

คนอื�น  ๆกลา้ที�จะคิด กลา้ที�จะลอง กลา้ที�จะทาํต่อไป 

- สงัคมมีบรรยากาศที�เอื�อต่อนกัคิด มีพื�นที�ให้เขา

แสดงความคิด เช่น เขียนหนงัสือแลว้มีคนอ่าน 

ผลิตงานศิลปะแลว้ขายได ้ให้ศิลปินดาํรงชีพอยูไ่ด ้

 

- ในกรณีที�ชุมชนมีความขดัแยง้ทางความคิด ตอ้ง

ส่งเสริมให้ชุมชนใชข้อ้มูลจากงานวิจยั หรือศึกษา

ขอ้มูลที�แทจ้ริง แลว้นาํมาแสดงให้ผูมี้ส่วน

เกี�ยวขอ้งรู้ และใชข้อ้มูลนั�นๆ ในการหาทางออก

ร่วมกนั ดว้ยเหตุดว้ยผล จึงจะสามารถขจดัความ

ขดัแยง้ได ้   

- ส่งเสริมให้ชาวบา้นมีรับรู้และเขา้ใจต่อผูค้นที�มี

ความคิดและวฒันธรรมแตกต่างไปจากตนเอง 

และมีการแสดงออกที�เป็นไปอยา่งสนัติและให้

ความร่วมมือต่อส่วนรวม  

 

- ส่งเสริมให้ชาวบา้นเปลี�ยนวิธีคิด จากการมองความ

ขดัแยง้เป็นปัญหาให้เป็นการมองว่าเป็นความ

แตกต่างทางความคิด ซึ� งเป็นประโยชน์ต่อการ

สร้างสรรคสิ์�งใหม่ๆ และร่วมมือกนัหาทางแกไ้ข

ความขดัแยง้อยา่งสร้างสรรค ์บนฐานขอ้มูลที�เป็น

จริงของชุมชน  บนหลกัเหตุผลและเป้าหมายเพื�อ

ประโยชน์ของชุมชน  

- ส่งเสริมให้ชุมชนมีบรรยากาศที�เปิดกวา้งต่อ

ความคิดและวฒันธรรมที�หลากหลาย ให้ความคิด

แปลกๆ ไดถู้กนาํสู่การปฏิบติัจริง  และมีการ

แสดงออกที�เป็นไปอยา่งสันติและให้ความร่วมมือ

ต่อส่วนรวม  

2.2   จิตสํานึกชุมชน หมายถึง คนใน

ชุมชนเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม

มากกว่าส่วนตน  มีความรัก หวงแหน 

และภาคภูมิใจในชุมชน  มีความ

เสียสละ รับรู้หน้าที�และความ

รับผิดชอบต่อสังคม  ก่อให้เกิด

กิจกรรมที�เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 

เช่น การรณรงคแ์ละอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นตน้ 

- ส่งเสริมให้มีจิตสาํนึกรักชุมชน มีความสามคัคี มี

ความรู้สึกเป็นเจา้ของร่วมกนัของคนในชุมชน 

หลอมใจเป็นหนึ�งเดียว  

- ส่งเสริมให้ชุมชนรู้จกัพึ�งพาตนเอง ลดการพึ�งพิง

ภายนอก 

- ส่งเสริมให้คนในชุมชนคิดวา่ชุมชนคือบา้น     

- สร้างบรรยากาศของชุมชนให้คึกคกั มีชีวิตชีวา 

ดึงดูดคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ให้กลบัมาทาํมาหากิน

ในชุมชน ในบา้นเกิด และเป็นกาํลงัในการร่วม

พฒันาชุมชน   

- ใชพ้ลงัคนในชุมชน  เป็นผูข้บัเคลื�อนการพฒันา 

ร่วมมือร่วมใจกนัฟื� นฟชุูมชน ช่วยกนัคน้หาสิ�งที�มี

อยูเ่ดิม และสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น  ทาํ

การตลาดดา้นการท่องเที�ยว 

- ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีจิตสาํนึกรักชุมชน คิดวา่

ชุมชนคือบา้น ทุกคนเป็นเจา้ของร่วมกนั และ

ตอ้งการร่วมขบัเคลื�อนการพฒันาชุมชนให้พึ�งพา

ตนเองได ้เกิดบรรยากาศของชุมชนที�มีชีวิตชีวา 

และดึงดูดให้ผูค้นเขา้มาอยูอ่าศยั  หนุ่มสาวรุ่นใหม่

กลบัมาทาํมาหากินในบา้นเกิด และร่วมเป็นกาํลงั

ในการพฒันาชุมชน        
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2.3  ความไว้วางใจ  หมายถึง  การที�คนใน

ชุมชนมีความไวเ้นื�อเชื�อใจซึ� งกนัและ

กนั ทาํให้กลา้แสดงความคิดเห็น กลา้

เสนอแนวคิดใหม่ๆ โดยไม่ตอ้งกลวั

การสกดักั�น อีกทั�งความไวว้างใจใน

การทาํงานของผูอื้�น ทาํให้คนใน

ชุมชนให้ความร่วมมืออยา่งเต็มที�   

- ส่งเสริมการดาํเนินชีวิตตามหลกัศาสนา 

- ส่งเสริมการดาํเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

- มีความสัมพนัธ์เกื�อกูลกนัภายในชุมชน การมี

ระบบอาวุโส ทาํให้เกิดความเชื�อถือ 

- ทุกองคาพยพของชุมชนมีเป้าหมายของการพฒันา

คือให้สมาชิกในชุมชนอยูเ่ยน็เป็นสุข  อยูอ่ยา่ง

สมดุล อยูอ่ยา่งมีคุณค่าและมีความหมาย 

- ชุมชนมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนั มีการพบปะ 

ทกัทาย พดูคุย ไถ่ถามทุกขสุ์ข แลกเปลี�ยนขอ้มูล

และความคิดเห็นกนัอยูเ่สมอในสถานที�และ

โอกาสต่างๆ มีบรรยากาศของการช่วยเหลือซึ� งกนั

และกนั 

- สิ�งสาํคญัที�สุด คือ ความเขา้ใจอนัดีต่อกนั 

โดยเฉพาะในเรื�องกิจกรรมการพฒันาชุมชน เช่น 

การดาํเนินงานของกลุ่มต่างๆ อยา่งโปร่งใส เป็น

ตน้ 

- ส่งเสริมบรรยากาศชุมชนให้ชาวบา้นไดม้ีโอกาส

พบปะ พดูคุยกนั มีความใกลชิ้ดกนั มีความเขา้ใจ

อนัดีต่อกนั และมีกิจกรรมร่วมกนัอยูเ่สมอ  มีการ

ช่วยเหลือเกื�อกูลกนัในชุมชน 

- ส่งเสริมระบบอาวโุสในชุมชน ให้คนรุ่นใหม่เห็น

คุณค่าของผูอ้าวุโสซึ� งเป็นภูมิปัญญาของชุมชน รับ

แบบอยา่งที�ดีในการดาํเนินชีวิตตามหลกัศาสนา

หรือการดาํเนินชีวิตอยา่งพอเพียง 

2.4  การมีส่วนร่วม  หมายถึง  การที�คนใน

ชุมชนเขา้มาร่วมในกิจกรรมของ

ชุมชน โดยร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ  

ร่วมทาํ  ในการแกปั้ญหาชุมชน  ทาํ

ให้สมาชิกเกิดการเรียนรู้  และความ

เชื�อมั�นในการรวมตวักนั เกิดเป็นพลงั

ของกลุ่มต่างๆ และกลายเป็นพลงัของ

ชุมชน 

- ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม และกระบวนการ

ประชาสงัคม โดยดึงคนในทอ้งถิ�นเขา้มามีส่วน

ร่วมในการพฒันา 

- สร้างการรับรู้ในการพฒันาชุมชนร่วมกนั รวมถึง

การปรับปรุงแกไ้ขและการติดตามผลร่วมกนั และ

พฒันาทกัษะการมีส่วนร่วมให้สูงขึ�น 

- สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์

ต่างๆ 

- มีการจดัตั�งกลุ่ม/ชมรม  อยา่งหลากหลาย มีหลาย

กลุ่ม หลายวยั ทาํให้ชุมชนเขม้แขง็  

- มีการบูรณาการเชื�อมโยงกิจกรรมต่างๆ ให้เป็น

ระบบและเกื�อกูลกนั 

- ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

สร้างสรรคต่์างๆ ของชุมชน และร่วมเป็นสมาชิก

กลุ่มต่างๆ ในชุมชน 

 

2.5  เครือข่ายของชุมชน  หมายถึง  การที�

ชุมชนมีความสมัพนัธ์กบัเครือข่ายทั�ง

ภายในและภายนอก ตั�งแต่ระดบั

หมู่บา้นจนถึงระดบัประเทศ  ทั�ง 

- หาทางให้บุคคล/ครอบครัว/หน่วยงานและองคก์ร

ต่างๆ  มีส่วนร่วมส่งเสริมสนบัสนุนการจดั

การศึกษาของชุมชน  ตลอดจนการวิจยัและพฒันา

เทคโนโลยีและนวตักรรมในชุมชน 

 

- องคก์รต่างๆให้ความสาํคญัและร่วมจดัหรือให้

การสนบัสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความสร้างสรรค์

ของสงัคม   เช่น สถาบนัศึกษา มลูนิธิ องคก์ร

เอกชน   

 

- ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายชุมชน และสร้าง

พนัธมิตรจากภาคส่วนต่างๆ อยา่งหลากหลาย เพื�อ

เพิ�มมุมมองในการสร้างสรรคน์วตักรรมของชุมชน 

การแลกเปลี�ยนเรียนรู้กบัชุมชนอื�น และนาํสิ�งที  
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 ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี�ยวชาญ   ผลการวจิัยภาคสนาม ผลการสังเคราะห์ของผู้วจิัย 

         ระดบับุคคล องคก์ร และหน่วยงาน 

        ภาครัฐและเอกชน  โดยการทาํงาน 

       ร่วมกนัในลกัษณะหุ้นส่วนการพฒันา   

        เพื�อการแลกเปลี�ยนเรียนรู้  และเพิ�ม 

       พลงัชุมชน 

- สนบัสนุนเครือข่ายการแลกเปลี�ยนเรียนรู้

ประสบการณ์ระหวา่งชุมชน 

- ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี�ยนความร่วมมือกบั

หน่วยงานหรือสังคมภายนอก 

- มีเครือข่ายทางสงัคมที�เขม้แขง็ และหลากหลาย 

เช่น เครือข่ายกลุ่มอาชีพ กลุ่มอนุรักษป่์า/นํ�า 

- การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน  เพื�อส่งเสริม สนบัสนุน 

แลกเปลี�ยนขอ้มูล และบูรณาการแผนงาน 

โดยเฉพาะการสนบัสนุนจากภาครัฐในทอ้งถิ�น 

- สนบัสนุนเครือข่ายการแลกเปลี�ยนเรียนรู้

ประสบการณ์ระหวา่งชุมชน 

- ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี�ยนความร่วมมือกบั

หน่วยงานหรือสังคมภายนอก 

- มีเครือข่ายทางสงัคมที�เขม้แขง็ และหลากหลาย 

เช่น เครือข่ายกลุ่มอาชีพ กลุ่มอนุรักษป่์า/นํ�า 

- การมีส่วนร่วมในการพฒันาชุมชนของหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน  เพื�อส่งเสริม สนบัสนุน 

แลกเปลี�ยนขอ้มูล และบูรณาการแผนงาน 

โดยเฉพาะการสนบัสนุนจากภาครัฐในทอ้งถิ�น 

     แตกต่างมาปรับเขา้กบัของเดิมที�มีอยู ่ อาจทาํให้ได ้

      สิ�งที�ตอ้งการ 

- ส่งเสริมให้เครือข่ายของชุมชน ทั�งบุคคล/

ครอบครัว/หน่วยงานและองคก์รต่างๆ  มีส่วนร่วม

ในกิจกรรมการพฒันาชุมชน เช่น การแลกเปลี�ยน

ทรัพยากร การสนบัสนุนงบประมาณ การ

ช่วยเหลือทางวิชาการ หรือการบูรณาการแผนงาน

หรือโครงการ เป็นตน้ 

3. ด้านทุนวฒันธรรม 

3.1  มรดกทางวฒันธรรม  หมายถึง 

คุณค่า ค่านิยมของสังคม ที�แสดงออก

ทางจารีตประเพณี รวมถึงวิถีชุมชนที�

มีรากฐานมาจากความรู้ และภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ�น ที�ทาํให้ชุมชนมีอตั

ลกัษณ์ของตนเองที�แตกต่างจาก

ชุมชนอื�น 

 

- ส่งเสริมให้มีการรวบรวมขอ้มูลมรดกทาง

วฒันธรรมของชุมชน ทั�งดา้นประวติัศาสตร์ วิถี

ชีวิต การทาํมาหากิน ศิลปะ และประเพณีต่างๆ 

และส่งเสริมใหชุ้มชนคน้หาอตัลกัษณ์ของชุมชนที�

แตกต่างจากที�อื�น และสามารถแสดงอตัลกัษณ์ซึ� ง

สะทอ้นความเป็นตวัตนของชุมชนให้ผูอื้�น

มองเห็นได ้

 

- จดัทาํยทุธศาสตร์เพื�อส่งเสริมมรดกทางวฒันธรรม 

เช่น ยทุธศาสตร์ส่งเสริมการท่องเที�ยวเชิง

วฒันธรรม โดยมีการจดัทาํแผนงานที�กาํหนด

เป้าหมายและวิธีดาํเนินการอยา่งชดัเจน เป็น

ยทุธศาสตร์และแผนงานที�สามารถดึงสิ�งที�มีใน

ชุมชนหรือทุนชุมชนมาเป็นจุดขาย เช่น  วิถีชุมชน 

โบราณสถาน ที�มีประวติัศาสตร์ของพื�นที�นาํมา

นาํเสนอเป็นการสร้างมูลค่า 

 

- ส่งเสริมให้มีการรวบรวมขอ้มูลมรดกทาง

วฒันธรรมของชุมชนในทุกดา้น  และให้ชุมชน

คน้หาอตัลกัษณ์ของตนเองที�แตกต่างจากที�อื�น  

และนาํมาใชใ้นการวางแผนยทุธศาสตร์และ

แผนงาน โครงการเพื�อพฒันาชุมชน โดยนาํอตั

ลกัษณ์ของชุมชนมาสร้างมูลค่าโดยการนาํเสนอ

ผา่นสินคา้หรือบริการซึ� งสะทอ้นความเป็นตวัตน

ของชุมชน  

3.2  การสืบทอดวฒันธรรม  หมายถึง การ 

       อนุรักษแ์ละสืบสานวฒันธรรม  เริ�ม 

        จากการรู้วฒันธรรม  การเรียนรู้ 

- ส่งเสริมการเรียนรู้ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม

ของชุมชน  อนัมีผลต่อการวิเคราะห์อนาคตและ

นาํมาประยกุตใ์ห้เกิดสิ�งใหม่ 

- ส่งเสริมการเรียนรู้วฒันธรรมของชุมชน   ปลูกฝัง

เยาวชนให้เห็นคุณค่าของวฒันธรรม  รู้วฒันธรรม

ของชุมชน และร่วมสืบสานไวใ้ห้คงอยู ่ 

- ส่งเสริมการเรียนรู้ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม

ของชุมชน  เพื�อใหเ้กิดความรัก หวงแหน และ

ตอ้งการดาํรงรักษาไว ้   
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         วฒันธรรม  การเขา้ร่วมกิจกรรมทาง

วฒันธรรม เช่น การชมการแสดง  การ

เป็นสมาชิกชมรม การฝึกทกัษะดา้น

วฒันธรรม  และการมีส่วนร่วมในการ

ดาํเนินกิจกรรมทางวฒันธรรม  เป็น

ตน้ 

- ฟื� นฟูวิถีสังคมทอ้งถิ�นและวฒันธรรม ประเพณีที�ดี

งาม ของชุมชน และดาํรงรักษาไว ้ เพื�อสร้างสังคม

ที�พอเพียง ไม่หลงไปกบัวฒันธรรมตะวนัตก  

- ส่งเสริมกระบวนการทางวฒันธรรม ที�หมายถึง 

การเคลื�อนไหว รับรู้ เรียนรู้ สร้างสรรค ์ผลิตสิ�ง

ใหม่ และการปรับตวัของชุมชนให้สอดรับกบั

บริบทและสภาพแวดลอ้มของชุมชน   

- มีวิสัยทศัน์และกระบวนการในการมองทุนจาก

ภายในของชุมชนและทอ้งถิ�น นาํมาต่อยอด 

สร้างสรรค ์และสร้างมูลค่าเพิ�ม พฒันาเป็นสินคา้

และบริการที�สะทอ้นวฒันธรรมของทอ้งถิ�น 

- มีความเขม้แขง็ที�จะธาํรงอตัลกัษณ์ของตน  เพื�อ

เป้าหมายในการอนุรักษแ์ละสืบสานวฒันธรรม

อยา่งย ั�งยนื  

- ส่งเสริมให้ชุมชนดาํรงรักษาวฒันธรรมไวอ้ยา่ง

เขม้แขง็ เช่น การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง

วฒันธรรมของชุมชนอยา่งสมํ�าเสมอ  การปฏิบติั

ตามจารีต ประเพณีของชุมชน โดยอาจมีการปรับ

ปรนให้เขา้กบัยคุสมยั 

- ส่งเสริมกระบวนการสร้างสรรค์วฒันธรรมของ

ชุมชนที�เป็นการเรียนรู้ของเดิม ปรับประยกุต ์และ

ผลิตสิ�งใหม่ ที�สอดรับกบัการเปลี�ยนแปลงของ

บริบทแวดลอ้ม แต่ยงัคงสะทอ้นอตัลกัษณ์ของ

วฒันธรรมทอ้งถิ�น 

3.3 พื�นที�วฒันธรรม  หมายถึง สถานที�

หรือสภาพแวดลอ้มในชุมชนที�

ส่งเสริมให้เกิดการสืบทอดมรดกทาง

วฒันธรรมของชุมชน  เกิดการ

แลกเปลี�ยน เรียนรู้ ผลิตซํ� า ปรับปรน 

หรือสร้างวฒันธรรมใหม่ๆ ของ

ชุมชน เป็นบรรยากาศที�ช่วยให้เกิด

แรงบนัดาลใจต่อการสร้างสรรค์

วฒันธรรม เช่น พื�นที�ศิลปะการแสดง

และงานประเพณี ศาสนาและ

พิธีกรรม วิถีชีวิต ตลอดจนกิจกรรม

ทางสังคม 

- สร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ตลอดชีวิตดา้น

วฒันธรรม โดยการส่งเสริมให้เกิดพื�นที�ทาง

วฒันธรรม ที�คนทั�งในและนอกชุมชนจะไดเ้รียนรู้ 

และสมัผสักบัวฒันธรรมที�แสดงตวัตนของชุมชน 

อีกทั�งเป็นการใชเ้วลาวา่งอยา่งสร้างสรรค ์

- สร้างโอกาสและพื�นที�สาํหรับสมาชิกในชุมชน

อยา่งเท่าเทียมกนัในการมีส่วนร่วมทางวฒันธรรม   

- เปิดพื�นที�สาธารณะให้คนในชุมชนมาชุมนุม

พบปะกนัจะทาํให้คนเกิดการแลกเปลี�ยนกนั เอื�อ

ให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์

- ชุมชนมีพื�นที�สาํหรับกิจกรรมสร้างสรรคต่์างๆ 

ทางวฒันธรรมเช่น ลานวฒันธรรม ถนนคนเดิน  

เส้นทางจกัรยาน สวนสาธารณะ รวมถึงการจดั

กิจกรรมในแหล่งเรียนรู้ เช่น โบราณสถาน 

พิพิธภณัฑ ์ห้องสมุด นิทรรศการถาวร เป็นตน้ ที�มี

กิจกรรมและการออกแบบสถานที�ดึงดูดใจน่าเขา้

มาท่องเที�ยว 

- ส่งเสริมให้ชุมชนมีพื�นที�สาํหรับกิจกรรม

สร้างสรรค ์ทางวฒันธรรม เช่น ลานวฒันธรรม 

ถนนคนเดิน  และกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้ เช่น 

โบราณสถาน พิพิธภณัฑ ์ห้องสมุด  เป็นตน้ เป็น

การดึงดูดนกัท่องเที�ยวทั�งในและนอกชุมชน และ

เป็นการสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

เพื�อสร้างแรงบนัดาลใจให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์

และให้โอกาสสาํหรับทุกความคิดสร้างสรรคอ์ยา่ง

เท่าเทียม 
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3.4 การสร้างคุณค่าและมูลค่าทาง

วฒันธรรม  หมายถึง การนาํ

วฒันธรรมมาสร้างคุณค่าทางสังคม

และเพิ�มมูลค่าทางเศรษฐกิจ  โดยดึง

จุดเด่นหรือภูมิปัญญาในชุมชนมาใช้

ประโยชน์ ทั�งในเชิงสังคมและ

เศรษฐกิจ โดยผนวกความคิด

สร้างสรรคเ์ขา้กบัสิ�งที�มี ให้

สอดคลอ้งกบัลกัษณะของชุมชนและ

ตอบรับความตอ้งการภายนอก  เพื�อ

สร้างนวตักรรม หรือเป็นการพฒันา

ต่อยอดจากของเดิม 

- พฒันาเศรษฐกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน 

- เศรษฐกิจสร้างสรรคข์องชุมชนไทย ควรใชจุ้ดเด่น

ของชุมชน เช่น สินคา้เกษตร วฒันธรรม รวมกบั

การบริการซึ� งเป็นคุณลกัษณะพิเศษของคนไทย 

เพื�อสร้างสรรคสิ์�งใหม่ๆ  

- ส่งเสริมให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของสิ�งที�มีใน

ชุมชน เช่น ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ทรัพยากรธรรมชาติ  

วฒันธรรม แลว้นาํมาหาวิธีเพิ�มมูลค่า และไม่ควร

สิ�นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติ 

- หาทางดึงดูดให้คนไทยและต่างชาติมาสมัผสัวิถี

ชีวิต วฒันธรรม สร้างรายไดใ้ห้คนในพื�นที� 

- ชุมชนสร้างสรรคค์วรใชเ้ศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ   

สร้างคนให้รู้จกัคิด รู้จกัพอเพียง รู้จกัปรับเปลี�ยน

เพิ�มคุณภาพของธุรกิจชุมชนเพื�อผูบ้ริโภค และใช้

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้สมาชิกในชุมชนมี

ชีวิตอยา่งพอเพียงและมีความสุข   

 

- ส่งเสริมให้เกิดผลิตภณัฑส์ร้างสรรค ์อนัเกิดจาก

ความคิดสร้างสรรค ์ที�ไม่จาํเป็นตอ้งแหวกแนว 

หรือหรูหรา แต่เกิดจากสิ�งใกลต้วัที�หาไดง่้ายใน

ทอ้งถิ�น มาปรับเปลี�ยนดว้ยมุมมองใหม่ๆ  เช่น 

ผลิตภณัฑด์า้นอาหาร  ดา้นการเกษตร หรือดา้น

หตัถกรรม ที�เป็นขอ้ไดเ้ปรียบและแตกต่างของ

ชนบทไทย เช่น การนาํสมุนไพรในชุมชนมาพฒันา

เป็นผลิตภณัฑอ์าหารสุขภาพ หรือผลิตภณัฑเ์พื�อ

บาํบดัโรค เป็นตน้ 

- ส่งเสริมสินคา้ของชุมชน  โดยการสร้างแบรนด์

ของชุมชน  สาํหรับสินคา้ที�ตอ้งมาซื�อหา ติดต่อ

หรือสมัผสัดว้ยตวัเองถึงชุมชน  โดยมีกระบวนการ

ตรวจสอบคุณภาพอยา่งมีมาตรฐาน   

- ส่งเสริมสนบัสนุนสินคา้ที�อนุรักษแ์ละสืบทอด

วฒันธรรมของชุมชนไว ้เช่น ผา้ไหม โดยการจดัตั�ง

ศูนยจ์าํหน่าย ที�เป็นทั�งศูนยเ์รียนรู้  และพิพิธภณัฑม์ี

ชีวิต เปิดให้คนทั�วไปไดเ้ขา้ไปเลือกหา และเรียนรู้ 

- สร้างมูลค่าขึ�นจากรอยยิ�ม บริการ และวฒันธรรม

ของชุมชน  และพฒันาอยา่งต่อเนื�อง  เพื�อตามทนั

เทคโนโลย ีและการแข่งขนั มีการบริหารจดัการที�

ดี ตลอดจนมีวินยัและความอดทนต่อการทาํงาน  

- ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เป็นเศรษฐกิจ

สร้างสรรค ์โดยสนบัสนุนให้ชาวบา้นหรือ

ผูป้ระกอบการในชุมชนใชอ้ตัลกัษณ์ที�โดดเด่นของ

ชุมชน เช่น ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ทรัพยากรธรรมชาติ  

และวฒันธรรม ในการสร้างสรรคสิ์�งใหม่ๆ โดย

พฒันาสินคา้หรือบริการขึ�นจากสิ�งที�หาไดง่้ายใน

ชุมชน  ให้มีวฒันธรรมของชุมชนฝังอยูใ่นตวัสินคา้  

เช่น ผา้ไหม ผลิตภณัฑอ์าหาร เป็นตน้ 

- ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในชุมชนร่วมกนัสร้าง    

แบรนดข์องชุมชน  เพื�อใชป้ระโยชน์ร่วมกนั  โดย

นาํขอ้ไดเ้ปรียบของชุมชนมาสร้างสรรคใ์ห้มีความ

แตกต่าง อาจเป็นขอ้ไดเ้ปรียบทางด้าน

ประวติัศาสตร์  สงัคม และภูมิประเทศที�มี

เอกลกัษณ์ คือ คลอง และผลผลิตทางการเกษตร 

ให้เป็นสินคา้หรือบริการที�ตอ้งมาถึงชุมชนหรือ

ติดต่อกบัชุมชนโดยตรงจึงจะไดส้มัผสั 
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4. ด้านทุนทรัพยากร 

 4.1 ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ�ง

ต่างๆที�เกิดขึ�นตามธรรมชาติในชุมชน  

เช่น ดิน นํ�า ป่าไม ้ภูเขา อากาศ ซึ� งเอื�อ

ประโยชน์แก่คนในชุมชนในการ

ดาํเนินชีวิต และประกอบอาชีพ และ

เป็นส่วนสาํคญัที�จะนาํมาต่อยอดเพื�อ

เพิ�มมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

 

- ส่งเสริมให้คนในชุมชนมองเห็นคุณค่าของ

ทรัพยากรธรรมชาติที�มี วา่เป็นสิ�งที�ไม่ตอ้งลงทุน 

แต่สามารถนาํมาสร้างมูลค่าไดม้หาศาล และไม่มี

วนัหมดไปหากใชอ้ยา่งถูกตอ้ง 

- สร้างสภาพแวดลอ้มทางกายภาพของชุมชน

เพิ�มเติมจากที�มีตามธรรมชาติ โดยออกแบบให้

สวยงาม ดึงดูดใจ เพื�อส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศ

แห่งความสร้างสรรค ์ และน่าอยู ่ เช่น ถนน

หนทาง สวนสาธารณะ สนามกีฬา 

 

- ชุมชนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม

ในชุมชนให้สวยงาม สะอาด น่าอยู ่น่ามอง ไม่มี

มลภาวะทางอากาศ หรือสิ�งปฏิกูล เพื�อดึงดูดใจ

นกัท่องเที�ยว  

 

- ส่งเสริมให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของ

ทรัพยากรธรรมชาติที�มีอยูใ่นชุมชน เช่น ดิน นํ�า ป่า 

อากาศ และทาํการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ

สิ�งแวดลอ้ม พร้อมกบัการนาํทรัพยากรธรรมชาติ

มาสร้างสรรคเ์พื�อสร้างมูลค่าหรือให้เกิดประโยชน์

แก่ชุมชน โดยการใชอ้ยา่งคุม้ค่า ไม่เป็นการทาํลาย 

อีกทั�งมีการฟื� นฟแูละดูแลรักษาอยูต่ลอดเวลา หรือ 

นาํมาออกแบบเป็นนวตักรรมที�ไม่ทาํลาย

สิ�งแวดลอ้ม เช่น ผลิตภณัฑจ์ากไมไ้ผ ่ซึ� งเป็นไมที้�

โตเร็ว และมีปริมาณมากในชุมชน 4.2  การอนุรักษ์ทรัพยากร หมายถึง การ

ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้

ย ั�งยนื  และการใชท้รัพยากรอยา่ง

คุม้ค่า รวมถึง การดูแลสถานที�สาํคญั

ต่าง ๆ เช่น โบราณสถาน และการ

รักษาสิ�งแวดลอ้มของชุมชนให ้    

น่าอยู ่

- ส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพใน

ชุมชน เช่น การปลูกพืชสมุนไพร การอนุรักษป่์า 

การสาํรวจพนัธุ์พืชและพนัธุ์สตัว ์หรือการกาํหนด

พื�นที�สีเขียวให้ชุมชน  

- การใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอยา่ง

คุม้ค่าและมีความพอเพียง ทาํให้เกิดความย ั�งยนื 

-   ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม ทั�งในส่วนของ

การรณรงคใ์ห้เกิดจิตสาํนึกรักทรัพยากรธรรมชาติ 

การฟื� นฟทูรัพยากรที�ถูกทาํลาย การดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การออกกฎระเบียบของ

ชุมชน และการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าและไม่

เกิดผลกระทบต่อสิ�งแวดลอ้ม 

-   การออกแบบผลิตภณัฑโ์ดยใชว้สัดุที�เกิดทดแทนได้

ง่าย ไม่ทาํให้ทรัพยากรหมดไป เช่น หมอนใบชา 

เกา้อี�ไมไ้ผ ่บา้นไมไ้ผมุ่งจาก เป็นตน้  
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4.3  เทคโนโลย ีหมายถึง เทคโนโลยทีี�

ชาวบา้นนาํมาใชส้ร้างนวตักรรม ทั�ง

ที�เป็นสิ�งประดิษฐ์และวิธีการ

แกปั้ญหาต่าง ๆ  ซึ� งอาจไม่ใช่

เทคโนโลยทีี�ซบัซอ้น หรือมาจากภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ�น แต่เหมาะสมกบั

ทรัพยากรของชุมชน  

- ส่งเสริมให้มีโครงสร้างพื�นฐานทางเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื�อสาร เพื�อเอื�ออาํนวยต่อการ

คน้ควา้หาความรู้ การจดัเก็บความรู้ และขอ้มูล

ต่างๆ เพื�อนาํมาใชใ้นการพฒันา 

- การนาํเทคโนโลยีมาใช้ตอ้งไม่เป็นการทาํลาย

วฒันธรรมดั�งเดิม ตอ้งเป็นการปรับปรุงของเดิมให้

ดียิ�งขึ�น ไม่ใช่สร้างสิ�งใหม่โดยละทิ�งของเดิม 

บางครั� งไม่ตอ้งเป็นเทคโนโลยทีี�ซบัซอ้น หรือ

ปรับเพียงวสัดุที�ใชก้็เป็นการสร้างนวตักรรมใหม่

ได ้

- ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นที�มีมาชา้นาน แสดงให้เห็นถึง

ความสอดคลอ้งกบัชุมชน การใชเ้ทคโนโลยทีี�เป็น

ภูมิปัญญาสากลโดยไม่คาํนึงถึงบริบทของชุมชน 

แทนที�จะเป็นผลดีอาจกลายเป็นผลเสีย  ดงักรณี

ของประตูกั�นนํ�าเคม็ของกรมชลประทานที�ชุมชน

แพรกหนามแดง เป็นตน้ 

- ส่งเสริมให้มีระบบโครงสร้างพื�นฐานสาํหรับ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร  เพื�อ

เอื�ออาํนวยต่อการจดัเก็บความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 

และการคน้หาความรู้จากภายนอกเพื�อสร้างสรรค์

นวตักรรม ตลอดจนเพื�อเผยแพร่องคค์วามรู้ของ

ชุมชน  การนาํเทคโนโลยีมาใช้ตอ้งไม่เป็นการ

ทาํลายวฒันธรรมดั�งเดิม ตอ้งเป็นการปรับปรุง

ของเดิมให้ดียิ�งขึ�น ไม่ใช่สร้างสิ�งใหม่โดยละทิ�ง

ของเดิม บางครั� งไม่ตอ้งเป็นเทคโนโลยทีี�ซบัซ้อน 

หรือปรับเพียงวสัดุที�ใชก้็เป็นการสร้างนวตักรรม

ใหม่ได ้

4.4  การบริหารจัดการทรัพยากร 

หมายถึง การที�ชุมชนสามารถ

บริหารจดัการชุมชนของตนเอง 

สามารถกาํหนดทิศทางและเป้าหมาย 

ตลอดจนยทุธศาสตร์ในการพฒันา

ชุมชนของตนเอง อยา่งสอดคลอ้งลง

ตวักบัภูมิประเทศและภูมิสังคม อีกทั�ง

มีการจดัระบบต่าง ๆ ในชุมชนอยา่งมี

ประสิทธิภาพ เช่น ระบบกองทุน  

-    คนในชุมชนตอ้งเป็นเจา้ของชุมชน และเป็น 

ผูด้าํเนินการบริหารจดัการชุมชนดว้ยตนเอง   มี

แผนพฒันาและมีการขบัเคลื�อนที�เหมาะกบัสภาพ

ปัญหาและความตอ้งการในชุมชน 

-    ชุมชนที�มีบริหารจดัการดี  แมไ้ม่มีทุน

ทรัพยากรธรรมชาติ หรือทุนวฒันธรรมมากนกั  

ก็เป็นชุมชนสร้างสรรคไ์ด ้

-    มีนโยบายในการสร้างสังคมให้เป็นแหล่ง

ท่องเที�ยว และทาํให้การท่องเที�ยวเป็นส่วนหนึ�ง  

 

- การส่งเสริมให้ชุมชนมีการจดัการตนเอง โดย

จดัตั�งระบบต่างๆ ในชุมชน ที�มีแนวคิดแบบองค์

รวม และมุ่งเป้าหมายเพื�อพฒันาคุณภาพชีวิตของ

คนในชุมชน ให้อยูดี่มีสุข เช่น ระบบสวสัดิการ

ชุมชน  การดูแลรักษาทรัพยากร  กองทุนการเงิน 

เป็นตน้ 

- ส่งเสริมให้มีการจดัตั�งองคก์รหรือคณะกรรมการ

เพื�อขบัเคลื�อนนโยบายและบริหารจดัการ

ทรัพยากร ในทุกระบบ และให้โอกาสคนใน 

- ส่งเสริมให้ชุมชนมีการจดัการตนเอง จดัทาํ

แผนพฒันาชุมชนที�มีนโยบายชดัเจนในการพฒันาสู่

ชุมชนสร้างสรรค ์ และเหมาะสมกบัสภาพปัญหา

ของชุมชนโดยระบุถึงแผนงาน/โครงการชดัเจน  มี

การขบัเคลื�อนตามแผนโดยการบริหารจดัการของ

คณะกรรมการที�มาจากชุมชน และมีการติดตาม

ประเมินผลอยูเ่สมอ 

- ส่งเสริมให้ชุมชนจดัทาํแผนที�ทุนชุมชน โดย

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  เป็นการสร้าง 
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ตารางที� 7   แนวทางการส่งเสริมชุมชนสร้างสรรคใ์นประเทศไทย  (ต่อ) 
องค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค์ใน

ประเทศไทย 

แนวทางการส่งเสริมชุมชนสร้างสรรค์ในประเทศไทย 

 ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี�ยวชาญ   ผลการวจิัยภาคสนาม ผลการสังเคราะห์ของผู้วจิัย 

          ระบบสวสัดิการ ระบบดูแลและแบ่ง 

         สรรการใชท้รัพยากรธรรมชาติ       

         เป็นตน้ 

-    ส่งเสริมให้คนในชุมชนใชค้วามคิดสร้างสรรคม์า

ผสมผสานในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติของ

ทอ้งถิ�น เพื�อเพิ�มมูลค่า 

-    มีระบบบริหารจดัการเศรษฐกิจชุมชน ที�มี

กระบวนการผลิตกระจายอยูต่ามครัวเรือน   

 

     ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมอยา่งเท่าเทียม รวมถึงการ 

     กาํหนดกฎ ระเบียบต่างๆ สนบัสนุนการ 

     ดาํเนินงาน 

- การส่งเสริมให้มีแหล่งเงินทุนที�เขา้ถึงโดยสะดวก 

ตั�งกองทุนชุมชน เพื�อแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจ สงัคม 

ของคนในชุมชน ให้ชุมชนพึ�งตนเองไดอ้ยา่งย ั�งยนื 

และสร้างระบบการจดัการกองทุนให้เป็นระบบที�

ดี  ที�ชุมชนจดัการดูแลกนัเอง  เช่น กลุ่มสจัจะออม

ทรัพย ์สหกรณ์ออมทรัพย ์เครดิตยเูนียน เป็นตน้  

ส่งเสริมให้มีอาชีพเสริม เพื�อเป็นภูมิคุม้กนัในช่วงที�

อาชีพหลกัมีปัญหา  ใชชุ้มชนเป็นฐานในการสร้าง

อาชีพ 

  กระบวนการพลงัชุมชน และจดัทาํระบบฐานขอ้มูล

ของชุมชน ปรับปรุงขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูลของ

ชุมชนอยูเ่สมอ และใชข้อ้มูลจริงในการวางแผน

พฒันาชุมชน เป็นการบริหารจดัการทรัพยากรของ

ชุมชน  

- ส่งเสริมให้ชุมชนจดัระบบสนบัสนุนการพฒันา

ชุมชนในทกุดา้น เช่น ระบบสวสัดิการชุมชน ระบบ

กองทุนการเงิน ระบบอนุรักษท์รัพยากร เป็นตน้ 
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 จากการประมวลผลการศึกษาความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ และการวิจยัภาคสนาม ผูว้ิจยั

นาํเสนอแนวทางการส่งเสริมชุมชนสร้างสรรคใ์นประเทศไทย ดงันี�    

 1. การส่งเสริมชุมชนสร้างสรรค์ด้านทุนมนุษย์ 

  1.1 การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ�น (Local Wisdom) โดยส่งเสริมให้ชุมชนมีการ

จัดการความรู้  โดยสืบค้นและรวบรวมองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ�น จัดทาํเป็นฐานข้อมูล          

ภูมิปัญญาของชุมชน และส่งเสริมให้ปราชญ์ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดภูมิปัญญาแก่คน     

รุ่นหลงั เพื�อเป็นการสืบสานให้ดาํรงอยู ่รวมถึงการส่งเสริมปราชญช์าวบา้นให้สร้างสรรค์นวตักรรม

หรือพฒันาต่อยอดองคค์วามรู้จากภูมิปัญญาจากภูมิปัญญาของตนอยูเ่สมอ 

  1.2 การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) โดยปลูกฝังคนรุ่นใหม่ให้มีความ

สร้างสรรค์ ทั�งนี� สถานศึกษาทั�งในและนอกระบบ ตอ้งปรับเปลี�ยนให้มีบทบาทในการส่งเสริมให้

ชุมชนสร้างนวตักรรมจากทุนของชุมชน รู้จกันํามาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และมีการบริหาร

จดัการที�ดี  นอกจากนี�   หน่วยงาน หรือองค์กรที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาชุมชน และตวัชุมชนเอง ตอ้ง

ส่งเสริมให้คนในชุมชนพฒันาทกัษะดา้นการใชค้วามคิดสร้างสรรค ์ ฝึกสร้างจินตนาการ และทาํให้

จินตนาการนั�นกลายเป็นจริง โดยการลงมือทาํ หรือฝึกการนาํความรู้ที�มีอยู่แลว้มาต่อยอดให้เกิดสิ� ง

ใหม่ๆ โดยเฉพาะภูมิปัญญาดา้นวฒันธรรมและอาชีพ   

  1.3 การส่งเสริมนวัตกรรม (Innovation) โดยให้คนในชุมชนและผูป้ระกอบการใน

ชุมชนไดฝึ้กสร้างนวตักรรม  ใช้ชุมชนเป็นห้องทดลองขนาดใหญ่สําหรับการสร้างสรรค์นวตักรรม 

และทดลองใช ้เช่น การผลิตสินคา้รูปแบบใหม่ๆ โดยมีทั�งการอบรมให้ความรู้และการสํารวจจาํนวน

และรูปแบบของสินคา้ เพื�อสร้างโอกาสและอาํนวยความสะดวกให้ผูป้ระกอบการรายยอ่ย เป็นตน้ 

ตลอดจนนาํปัญหาของชุมชนที�กาํลงัเกิดขึ�นจริงมาฝึกคิดหาวธีิใหม่ๆ ในการแกปั้ญหา เป็นตน้ 

  1.4 การส่งเสริมผู้นําชุมชน (Community Leader) โดยส่งเสริมผูน้าํชุมชนให้มี

ความรอบรู้ มีวิสัยทศัน์ มองไกล มองกวา้ง มองทะลุข้อจาํกัดต่างๆ มีความสามารถในการสร้าง

กระบวนการประชาธิปไตย การบริหารจดัการ การถ่ายทอดแนวคิดสู่การปฏิบติั การประสานความคิด

ของคนหลายกลุ่มให้สามารถเรียนรู้และต่อยอดซึ� งกนัและกันได้ สามารถสร้างแรงบนัดาลใจให้

ชาวบา้นเกิดความเชื�อมั�น และศรัทธาในตวัผูน้าํ เป็นผูมี้บารมี มีคนเคารพ เชื�อถือและให้ความร่วมมือ 

เกิดการพฒันาชุมชนอยา่งมีส่วนร่วม สามารถแกปั้ญหาของชุมชนไดต้รงจุด และผูน้าํเป็นศูนยก์ลาง

ความสามคัคีของคนในชุมชน   

  1.5 การส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning) โดยการส่งเสริมให้ชาวบา้นมีระบบคิดที�เป็น

กระบวนการและมีแนวคิดการพฒันาแบบองค์รวม ให้ชาวบา้นมีการเรียนรู้เป็นหัวใจ และมีการ

พึ�งตนเองเป็นเป้าหมาย ดังนั�น จึงควรส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สิ� งใหม่ๆ ของคนในชุมชนให้
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ชาวบา้นมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ ร่วมกนั มีการทาํกิจกรรมพฒันาร่วมกนั การกระทาํ การคิด และ

การสนทนา จะก่อให้เกิดทกัษะความชาํนาญ โดยเริ�มจากให้ชาวบา้นรู้จกัวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ

ของปัญหาในชุมชน รู้จกัวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของชุมชน นาํไปเชื�อมโยงกบัปัญหา แล้วคน้หา

ทางออกด้วยตนเอง ให้เป็นการสร้างสรรคผ์ลงานหรือแนวทางใหม่ๆ ของชุมชน ในการนี�  อาจพา

ชาวบา้นไปแลกเปลี�ยนเรียนรู้จากชุมชนที�ประสบผลสําเร็จโดยการศึกษาดูงาน หรือให้ชาวบ้าน

บริหารจดัการตนเอง โดยมีคนนอกเขา้มาเป็นที�ปรึกษา นอกจากนี�  ควรส่งเสริมให้ชุมชนใช้งานวิจยั

ทอ้งถิ�นในการแกปั้ญหา โดยศึกษาขอ้มูลที�แทจ้ริงของชุมชนในทุกดา้นดว้ยกระบวนการวิจยั  และนาํ

ขอ้มูลจากงานวจิยัมาใชใ้นการพฒันาอยา่งแทจ้ริง    

  นอกจากที�กล่าวมาแล้ว การส่งเสริมให้เยาวชนเรียนรู้ศิลปะ ทั� งด้านจิตรกรรม 

ประติมากรรม วรรณกรรม รวมถึงดนตรีและนาฏศิลป์ เพื�อส่งเสริมให้รู้จักและรักงานศิลปะ  

ตลอดจนมีทกัษะการสร้างสรรคง์านศิลปะ หรือการแสดงที�เป็นภูมิปัญญาทอ้งถิ�น จะช่วยให้เยาวชน  

มีความคิดสร้างสรรคเ์พิ�มขึ�น   

 2. การส่งเสริมชุมชนสร้างสรรค์ด้านทุนสังคม 

  2.1 การส่งเสริมความอดทนต่อความคิดและวัฒนธรรมที�แตกต่าง (Tolerance) โดย

ส่งเสริมให้ชาวบา้นเปลี�ยนวิธีคิดต่อความคิดเห็นที�แตกต่างกนั เปลี�ยนจากการมองความขดัแยง้เป็น

ปัญหาใหเ้ป็นการมองวา่เป็นความแตกต่างทางความคิด ซึ� งเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรคสิ์�งใหม่ๆ 

การนาํสิ�งที�ต่างกนัมารวมกนั จะไดสิ้�งใหม่ๆ เกิดขึ�น และร่วมมือกนัหาทางแกไ้ขความขดัแยง้อย่าง

สร้างสรรค์ โดยหาทางออกร่วมกนับนฐานขอ้มูลที�เป็นจริงของชุมชน หาทางที�จะอยู่ร่วมกนัโดยทุก

ฝ่ายไดรั้บประโยชน์ 

   นอกจากนี� ควรส่งเสริมให้ชุมชนมีบรรยากาศที� เปิดกว้างต่อความคิดและ

วฒันธรรมที�หลากหลาย เปิดโอกาสให้ความคิดแปลกๆ  ถูกนาํไปปฏิบติัจริง และคนในชุมชนมีการ

แสดงออกต่อผูที้�แตกต่างอยา่งสันติและใหค้วามร่วมมือต่อส่วนรวม 

  2.2 การส่งเสริมจิตสํานึกชุมชน (Sense of Community) โดยส่งเสริมให้คนใน

ชุมชน เกิดจิตสํานึกรักชุมชน คิดว่าชุมชนคือบ้าน ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน และต้องการร่วม

ขบัเคลื�อนการพฒันาชุมชนให้พึ� งพาตนเองได้ คนในชุมชนเกิดความสัมพนัธ์จากการได้ทาํงาน

ร่วมกัน เกิดบรรยากาศของชุมชนที�มีชีวิตชีวา และดึงดูดให้ผูค้นเขา้มาอยู่อาศยั หนุ่มสาวรุ่นใหม่

กลบัมาทาํมาหากินในบา้นเกิด และร่วมเป็นกาํลงัในการพฒันาชุมชน 

  2.3 การส่งเสริมความไว้วางใจ (Trust) โดยสร้างบรรยากาศชุมชนให้ชาวบา้นไดมี้

โอกาสพบปะ พูดคุยกนั มีความใกลชิ้ดกนั มีความเขา้ใจอนัดีต่อกนั และมีกิจกรรมร่วมกนัอยู่เสมอ    

มีการช่วยเหลือเกื�อกูลกนัในชุมชน และการส่งเสริมระบบอาวุโสในชุมชน ให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่า
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ของผูอ้าวุโสซึ� งเป็นภูมิปัญญาของชุมชน รับแบบอย่างที�ดีในการดาํเนินชีวิตตามหลกัศาสนาหรือ   

การดาํเนินชีวติอยา่งพอเพียง  

  2.4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วม โดยส่งเสริมให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม

สร้างสรรคต่์างๆ ของชุมชน และร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆ ในชุมชน 

  2.5 การส่งเสริมเครือข่ายของชุมชน โดยส่งเสริมการสร้างเครือข่ายชุมชน และสร้าง

พนัธมิตรจากภาคส่วนต่างๆ อยา่งหลากหลาย เพื�อเพิ�มมุมมองในการสร้างสรรคน์วตักรรมของชุมชน 

การแลกเปลี�ยนเรียนรู้กบัชุมชนอื�น และนาํสิ�งที�แตกต่างมาปรับเขา้กบัของเดิมที�มีอยู ่  อาจทาํให้ได ้ 

สิ� งที�ต้องการ  นอกจากนี�  ยงัควรมีการกระตุ้นให้เครือข่ายของชุมชน ทั�งระดบับุคคล/ครอบครัว/

หน่วยงานและองค์กรต่างๆ  มีส่วนร่วมเพิ�มขึ�นในกิจกรรมการพฒันาชุมชน เช่น การแลกเปลี�ยน

ทรัพยากร การสนับสนุนงบประมาณ การช่วยเหลือทางวิชาการ หรือการบูรณาการแผนงานหรือ

โครงการ เป็นตน้  

 3. การส่งเสริมชุมชนสร้างสรรค์ด้านทุนวฒันธรรม 

  3.1 การส่งเสริมมรดกทางวฒันธรรม โดยส่งเสริมให้มีการรวบรวมขอ้มูลมรดกทาง

วฒันธรรมของชุมชนในทุกด้าน และให้ชุมชนคน้หาอตัลกัษณ์ของตนเองที�แตกต่างจากที�อื�น และ

นาํมาใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนงาน โครงการเพื�อพฒันาชุมชน โดยนาํอตัลกัษณ์ของ

ชุมชนมาสร้างมูลค่าโดยการนาํเสนอผา่นสินคา้หรือบริการซึ� งสะทอ้นความเป็นตวัตนของชุมชน   

  3.2 การส่งเสริมการสืบทอดวัฒนธรรม โดยส่งเสริมให้คนในชุมชนมีการเรียนรู้

ประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของชุมชน เพื�อให้เกิดความรัก ความหวงแหน ความต้องการให้

วฒันธรรมของตนคงอยู ่ และส่งเสริมให้ชุมชนดาํรงรักษาวฒันธรรมอยา่งเขม้แข็ง โดยการมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมทางวฒันธรรมของชุมชนอยา่งสมํ�าเสมอ ตลอดจนการประพฤติ ปฏิบติัตามจารีต ประเพณี

ของชุมชน อีกประการที�สําคญัคือการส่งเสริมกระบวนการสร้างสรรคว์ฒันธรรมของชุมชน โดยการ

เรียนรู้วฒันธรรมเดิม ปรับ ประยุกต ์และผลิตสิ�งใหม่ที�สอดรับกบัการเปลี�ยนแปลงของบริบทแวดลอ้ม 

เป็นการปรับปรนวฒันธรรมใหเ้ขา้กบัยคุสมยั แต่ยงัคงสะทอ้นอตัลกัษณ์ของวฒันธรรมทอ้งถิ�น 

  3.3 การส่งเสริมพื�นที�วัฒนธรรม โดยการส่งเสริมให้ชุมชนมีพื�นที�สําหรับกิจกรรม

สร้างสรรค์ทางวฒันธรรม เช่น ลานวฒันธรรม ถนนคนเดิน ตลอดจนกิจกรรมในแหล่งเรียนรู้ เช่น 

โบราณสถาน พิพิธภณัฑ์ ห้องสมุด  เป็นตน้ เป็นการดึงดูดนักท่องเที�ยวทั�งในและนอกชุมชน และ 

เป็นการสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื�อสร้างแรงบนัดาลใจให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์

และใหโ้อกาสสาํหรับทุกความคิดสร้างสรรคอ์ยา่งเท่าเทียม   

  3.4 การส่งเสริมการสร้างคุณค่าและมูลค่าทางวัฒนธรรม โดยส่งเสริมให้ชุมชน       

มีเศรษฐกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์  สนับสนุนให้ชาวบา้นหรือผูป้ระกอบการในชุมชน
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นาํอตัลกัษณ์ที�โดดเด่นของชุมชน เช่น ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ทรัพยากรธรรมชาติ  และวฒันธรรมของ

ชุมชน มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ�งใหม่ๆ โดยพฒันาสินคา้หรือบริการขึ�นจากสิ�งที�หาไดง่้ายในชุมชน  

ให้มีวฒันธรรมของชุมชนฝังอยู่ในตวัสินคา้  เช่น ผา้ไหม ผลิตภณัฑ์อาหาร เป็นตน้  นอกจากนี�          

ควรส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในชุมชนร่วมกนัสร้างแบรนด์ของชุมชนเพื�อใชป้ระโยชน์ร่วมกนั โดยนาํ

ขอ้ไดเ้ปรียบของชุมชนมาสร้างสรรคใ์หมี้ความแตกต่าง ซึ� งอาจเป็นขอ้ไดเ้ปรียบทางดา้นประวติัศาสตร์ 

สังคม และภูมิประเทศที�มีเอกลกัษณ์ เช่น แม่นํ� า ลาํคลอง ผลผลิตทางการเกษตร เป็นตน้ ให้เป็นสินคา้

หรือบริการที�คนภายนอกตอ้งมาถึงชุมชนหรือติดต่อกบัชุมชนโดยตรงจึงจะไดส้ัมผสั 

 4. การส่งเสริมชุมชนสร้างสรรค์ด้านทุนทรัพยากร 

  4.1 การส่งเสริมทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยส่งเสริมให้คน

ในชุมชนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติที�มีอยู่ในชุมชน เช่น ดิน นํ� า ป่า อากาศ และทาํการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม พร้อมกบัการนาํทรัพยากรธรรมชาติมาสร้างสรรค์เพื�อ

สร้างมูลค่าหรือใหเ้กิดประโยชน์แก่ชุมชน โดยการใชอ้ยา่งคุม้ค่า ไม่เป็นการทาํลาย อีกทั�งมีการฟื� นฟู

และดูแลรักษาอยู่ตลอดเวลา หรือ นํามาออกแบบเป็นนวตักรรมที�ไม่ทําลายสิ� งแวดล้อม เช่น 

ผลิตภณัฑจ์ากไมไ้ผ ่ซึ� งเป็นไมที้�โตเร็ว และมีปริมาณมากในชุมชน 

  4.2 การส่งเสริมด้านเทคโนโลยี โดยส่งเสริมให้มีระบบโครงสร้างพื�นฐานสําหรับ

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื�อสาร เพื�อเอื�ออาํนวยต่อการจดัเก็บความรู้ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น และการ

คน้หาความรู้จากภายนอกเพื�อสร้างสรรคน์วตักรรม ตลอดจนเพื�อเผยแพร่องคค์วามรู้ของชุมชน การ

นาํเทคโนโลยีมาใชต้อ้งไม่เป็นการทาํลายวฒันธรรมดั�งเดิม ตอ้งเป็นการปรับปรุงของเดิมให้ดียิ�งขึ�น 

ไม่ใช่สร้างสิ�งใหม่โดยละทิ�งของเดิม บางครั� งไม่ตอ้งเป็นเทคโนโลยีที�ซบัซ้อน หรือปรับเพียงวสัดุที�

ใชก้็เป็นการสร้างนวตักรรมใหม่ได ้

  4.3 การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากร โดยใหชุ้มชนมีการจดัการตนเอง จดัทาํ

แผนพฒันาชุมชนที�มีนโยบายชดัเจนในการพฒันาสู่ชุมชนสร้างสรรค ์ และเหมาะสมกบัสภาพปัญหา

ของชุมชนโดยระบุถึงแผนงาน/โครงการชดัเจน  มีการขบัเคลื�อนตามแผนโดยการบริหารจดัการของ

คณะกรรมการที�มาจากชุมชน และมีการติดตามประเมินผลอยูเ่สมอ ส่งเสริมให้ชุมชนจดัทาํแผนที�ทุน

ชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน  เป็นการสร้างกระบวนการพลงัชุมชน และจดัทาํระบบ

ฐานขอ้มูลของชุมชน ปรับปรุงขอ้มูลในระบบฐานขอ้มูลของชุมชนอยูเ่สมอ และใชข้อ้มูลจริงในการ

วางแผนพฒันาชุมชน เป็นการบริหารจดัการทรัพยากรของชุมชน นอกจากนี�  ควรส่งเสริมให้ชุมชน

จดัระบบสนับสนุนการพฒันาชุมชนในทุกด้าน เช่น ระบบสวสัดิการชุมชน ระบบกองทุนการเงิน 

ระบบอนุรักษท์รัพยากร เป็นตน้ 

 



 
 

บทที� 6 

 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจยัครั� งนี� เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิจยัเอกสาร และการวิจยัภาคสนาม 

ผลการวิจยัเอกสารนาํเสนอในบทที� 4 และผลการวิจยัภาคสนามนาํเสนอในบทที� 5 ในบทนี�  เป็นการ

สรุปผลการวิจยั  การอภิปรายผลการวิจยั  ขอ้เสนอแนะจากผลการวิจยัและขอ้เสนอแนะทั�วไป ดงันี�  

 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาองค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค์จากการวิจัยเอกสารเกี�ยวกับชุมชน

สร้างสรรค์ทั�งในและต่างประเทศ พบว่า องค์ประกอบของชุมชนสร้างสรรค์ ประกอบดว้ย 1) 

องค์ประกอบด้านทุนมนุษย์ ได้แก่ ความชาญฉลาดและภูมิปัญญาของคนในชุมชน ความคิด

สร้างสรรคข์องคนในชุมชน  การสร้างนวตักรรมและการตดัสินใจอยา่งอิสระ ผูน้าํชุมชน  และการ

เรียนรู้ของคนในชุมชน 2) องค์ประกอบด้านทุนสังคม ได้แก่ การอดทนต่อความความคิดและ

วฒันธรรมที�แตกต่าง จิตสํานึกชุมชน ความไวว้างใจและการเอื�อประโยชน์ การมีส่วนร่วมของคน

ในชุมชน เครือข่ายของชุมชน และกลุ่ม องค์กร สถาบนัต่าง ๆ ในชุมชน  3) องคป์ระกอบดา้นทุน

ว ัฒนธรรมได้แก่ มรดกทางวฒันธรรม การสืบทอดวัฒนธรรม การเรียนรู้ว ัฒนธรรม พื�นที�

วฒันธรรม และการสร้างคุณค่าและมูลค่าทางวฒันธรรม และ 4) องคป์ระกอบดา้นทุนทรัพยากร 

ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ใน

ชุมชน สถาบนัการเงิน และการบริหารจดัการทรัพยากร 

 ผลการศึกษาองค์ประกอบชุมชนสร้างสรรคใ์นประเทศไทย โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก

ผูเ้ชี�ยวชาญและการสนทนากลุ่ม  พบวา่องคป์ระกอบชุมชนสร้างสรรคใ์นประเทศไทย ประกอบดว้ย 

1) องค์ประกอบดา้นทุนมนุษย ์ไดแ้ก่ ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ความคิดสร้างสรรค ์นวตักรรม ผูน้าํชุมชน 

และการเรียนรู้ 2) องคป์ระกอบดา้นทุนสังคม ไดแ้ก่ การอดทนต่อความคิดและวฒันธรรมที�แตกต่าง 

จิตสํานึกชุมชน ความไวว้างใจ การมีส่วนร่วม และเครือข่ายของชุมชน 3) องค์ประกอบดา้นทุน

วฒันธรรม ไดแ้ก่ มรดกทางวฒันธรรม การสืบทอดวฒันธรรม พื�นที�วฒันธรรม และการสร้างคุณค่า

และมูลค่าทางวฒันธรรม และ 4) องค์ประกอบดา้นทุนทรัพยากร ไดแ้ก่ ทรัพยากรธรรมชาติ การ

อนุรักษท์รัพยากร   เทคโนโลย ีและการบริหารจดัการทรัพยากร 
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 ผลการพฒันาแนวทางการส่งเสริมชุมชนสร้างสรรค์ในประเทศไทย ผูว้ิจยัใช้การ

สัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ชี�ยวชาญและการวิจยัภาคสนาม ตามกรอบองค์ประกอบชุมชนสร้างสรรค์ใน

ประเทศไทย พบวา่แนวทางการส่งเสริมชุมชนสร้างสรรคใ์นประเทศไทย  มีดงันี�    

 1. การส่งเสริมด้านทุนมนุษย์ โดยการส่งเสริมการสืบคน้ การถ่ายทอดและการต่อ

ยอดภูมิปัญญาทอ้งถิ�น   การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวตักรรมของคนในชุมชน   

การส่งเสริมผูน้าํชุมชน และการส่งเสริมการเรียนรู้ของคนในชุมชน 

 2. การส่งเสริมด้านทุนสังคม โดยการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความอดทนต่อ

ความคิดและวฒันธรรมที�แตกต่าง  การส่งเสริมให้เกิดจิตสํานึกชุมชน  การส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ในชุมชน  และการส่งเสริมการสร้างและการพฒันาเครือข่ายของชุมชน 

 3. การส่งเสริมด้านทุนวัฒนธรรม โดยการส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรม             

การส่งเสริมใหม้ีพื�นที�วฒันธรรม และการส่งเสริมการสร้างคุณค่าและมูลค่าของวฒันธรรม 

 4. การส่งเสริมด้านทุนทรัพยากร โดยการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ

และสิ�งแวดลอ้ม  การส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีที�เหมาะสมในการสร้างนวตักรรม และการส่งเสริม

การบริหารจดัการทรัพยากร 

 

อภิปรายผล  

 ผูว้ิจยันาํเสนอการอภิปรายผลเป็น 2 ส่วน คือ การอภิปรายผลการศึกษาองคป์ระกอบ

ชุมชนสร้างสรรคใ์นประเทศไทย และการอภิปรายผลการศึกษาแนวทางการส่งเสริมชุมชนสร้างสรรค์

ในประเทศไทย ดงันี�  

 1. องค์ประกอบด้านทุนมนุษย ์ผลการวิจยั พบว่าองค์ประกอบด้านทุนมนุษยข์อง

ชุมชนสร้างสรรค์ในประเทศไทย ไดแ้ก่ ภูมิปัญญา ความคิดสร้างสรรค ์การสร้างนวตักรรม ผูน้าํชุมชน 

และการเรียนรู้ ซึ� งสอดคล้องกบักระทรวงเพื�อการพฒันาระหว่างประเทศของสหราชอาณาจกัร       

ที�กล่าวว่าทุนมนุษย ์ หมายถึง คุณภาพของคนในชุมชน เช่น ดา้นความรู้ ขีดความสามารถในการ

ทาํงาน ภาวะผูน้าํ และสุขภาพ (DFID, 2000: online) และสอดคลอ้งกบันภาภรณ์ หะวานนท ์และ

พิสมยั รัตนโรจน์สกลุล (2548: 34) ที�กล่าววา่ชุมชนที�มีทุนมนุษยสู์ง หมายถึง มีคนจาํนวนหนึ�งที�มี

คุณภาพ เป็นคนเก่ง คนดี โดยเฉพาะอย่างยิ�งในการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายการทาํงานให้

ส่วนรวม เป็นผูน้าํให้กบัสังคม และกล่าวถึงความสําคญัต่อการเปลี�ยนแปลงในปัจจุบนั หากชุมชน

ใดมีทุนมนุษยท์ี�ได้รับการพฒันาศกัยภาพดงักล่าวอย่างเพียงพอ จะเป็นพลงัสําคญัในการพฒันา

ชุมชน นอกจากนี�  โกวิทย ์พวงงาม (2553: 399-401) ยงักล่าววา่สิ�งที�สาํคญัในทุนมนุษยค์ือทุนความรู้

หรือทุนทางปัญญา หรือภูมิปัญญาท้องถิ�นที�อยู่ในชุมชน ซึ� งเป็นสิ�งที�มีคุณค่า ก่อให้เกิดผลงาน      
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สิ�งสร้างสรรค ์หรือนวตักรรมต่างๆ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจขึ�นมาได ้ชุมชนที�มีสมาชิกชาญฉลาด 

แมเ้พียงจาํนวนหนึ�ง ก็สามารถสร้างประโยชน์มหาศาลให้แก่ชุมชน 

 2. องค์ประกอบด้านทุนสังคม ผลการวิจยั พบว่าองค์ประกอบด้านทุนสังคมของ

ชุมชนสร้างสรรคใ์นประเทศไทย ไดแ้ก่ การอดทนต่อความคิดสร้างสรรคแ์ละวฒันธรรมที�แตกต่าง 

จิตสํานึกชุมชน ความไวว้างใจ การมีส่วนร่วม และเครือข่ายของชุมชน ซึ� งสอดคลอ้งกบัที�โรเบิร์ต 

พุตนมั นิยามทุนทางสังคมวา่เป็นลกัษณะเด่นขององคก์รทางสังคม เช่น ความไวว้างใจ บรรทดัฐาน 

และเครือข่าย (สุวรรณี คาํมั�นและคณะ, 2551: 2) และสอดคลอ้งกบักระทรวงเพื�อการพฒันาระหวา่ง

ประเทศของสหราชอาณาจกัร ที�กล่าววา่ทุนทางสังคม หมายถึง ทรัพยากรทางสังคมที�ใช้แกปั้ญหา

และพฒันาชุมชน รวมทั�งความไวเ้นื�อเชื�อใจ การยอมรับซึ� งกันและกันในชุมชน กลุ่มองค์กร 

เครือข่ายภาคประชาชน และภาคประชาสังคม (DFID, 2000: online) ในขณะที�โกวิทย ์พวงงาม 

(2553: 395-396) กล่าวว่า ทุนทางสังคมเป็นระบบความสัมพนัธ์ และกฎเกณฑ์ในสังคมที�ร้อยรัด

ผูค้นใหอ้ยูร่่วมกนัเป็นชุมชน พึ�งพาอาศยักนั ไวเ้นื�อเชื�อใจต่อกนั และมีจิตสํานึกร่วมกนั ส่วนริชาร์ด 

ฟลอริดา กล่าวว่าสังคมที�มีการอดทนรับความแตกต่าง (Tolerance) และหลากหลายทางความคิด 

การแสดงออก และวฒันธรรม เป็นองค์ประกอบหนึ� งของทุนสร้างสรรค์และจะเป็นแรงดึงดูดคน    

มีความสามารถจากนอกพื�นที�ให้เขา้มาอยูใ่นชุมชนได ้(Home Affairs Bureua, Hong Kong, 2005: 

29-30) และสุวรรณี คาํมั�นและคณะ (2551: 31) เสนอวา่การพฒันาทุนมนุษยแ์ละทุนทางสังคมเพื�อ

เพิ�มผลิตภาพทางสังคม อนัเป็นพลงัสําคญัในการขบัเคลื�อนการพฒันาประเทศ ควรกาํหนดค่านิยม

พื�นฐานร่วม โดยเฉพาะค่านิยมที�ก่อให้เกิดความเชื�อมั�นและความไวว้างใจต่อกนั (Trusting) ความ

ใส่ใจต่อผูอื้�น (Caring) การแบ่งปันผูอื้�น(Sharing)  และความร่วมมือร่วมใจ (Collaborating) 

 3. องค์ประกอบด้านทุนวฒันธรรม ผลการวิจยั พบว่าองค์ประกอบด้านทุนวฒันธรรม

ของชุมชนสร้างสรรค์ในประเทศไทย ได้แก่ มรดกทางว ัฒนธรรม การสืบทอดวฒันธรรม พื�นที�

วฒันธรรม  และการสร้างคุณค่าและมูลค่าทางวฒันธรรม ซึ� งสอดคล้องกับนิเวศวฒันธรรมชุมชน

สร้างสรรค์ของซิลิกอน วลัเลย ์(Silicon Valley) ที�ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 ดา้น คือ การรู้วฒันธรรม 

การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมทางวฒันธรรม และนวัตกรรมของสินค้าและบริการด้านวฒันธรรม 

นอกจากนี� ยงัสอดคลอ้งกบัที�จอห์น เอ็ม เอเจอร์ (John M. Eger, 2003 : 4) กล่าววา่ ชุมชนสร้างสรรค ์

ได้แก่ชุมชนที�เห็นความสําคญัของการเชื�อมโยงศิลปะ วฒันธรรม และเศรษฐกิจเขา้ดว้ยกนั และมีการ

นาํมาใช้อยา่งชาญฉลาดในการพฒันาทรัพยากรดา้นอื�นๆ นอกจากนี�  บิล บูลิก และคณะ (Bill Bulik at 

al.2003:1) ยงักล่าวว่า ชุมชนที�ประสบความสําเร็จในการพฒันาจาํนวนมาก ล้วนเป็นชุมชนหรือเมือง    

ที�สามารถแสดงออกให้เห็นถึงวฒันธรรมของชุมชน อนัเป็นอตัลกัษณ์ของตวัเองที�แตกต่างจากที�อื�นได้

อยา่งเด่นชดัและเขม้แข็ง ชุมชนแต่ละแห่งจึงตอ้งหาอตัลกัษณ์ของตนเองและทาํให้เติบโตมีชีวิต 
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 4. องคป์ระกอบด้านทุนทรัพยากร ผลการวิจยั พบวา่องคป์ระกอบด้านทุนทรัพยากร

ของชุมชนสร้างสรรคใ์นประเทศไทย ไดแ้ก่ ทรัพยากรธรรมชาติ  การอนุรักษท์รัพยากร  เทคโนโลย ี 

และการบริหารจัดการทรัพยากร ซึ� งสอดคล้องกับผลการศึกษาของริชาร์ด ฟลอริดา (Richard 

Florida, 2004a : 251) ที�พบวา่เทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบหลกัตวัหนึ�งของชุมชนสร้างสรรค ์และ

จากผลการศึกษาของอาภาพร กระโหมวงศ์ (2522: บทคดัยอ่) ที�ศึกษาปัจจยัที�ส่งผลต่อความสําเร็จ

ในการประกอบกิจการที�พกัสัมผสัวฒันธรรมชนบท กรณีศึกษาเกาะยาวน้อย จงัหวดัพงังา ซึ� งเดิม

เป็นแหล่งท่องเที�ยวที�มีชื�อเสียง แต่ขาดการบริหารจดัการทรัพยากรที�ดี ทาํให้เกิดปัญหาขยะและนํ� า

เน่าเสีย ต่อมามีการจดัตั�งชมรมการท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์เกาะยาวน้อยขึ�น และดาํเนินการจนได้รับ

รางวลัมรดกโลกจากนิตยสารเนชั�นแนลจีโอกราฟฟิกแทรเวลเลอร์ ในฐานะที�จดัการท่องเที�ยวควบคู่

กบัการอนุรักษ์ชายฝั�ง นอกจากนี�  สุวิทย ์เมษิณทรีย ์(2550: 13) ยงักล่าววา่ ทุนธรรมชาติ ไดแ้ก่ ดิน 

นํ�า ป่า เป็นตวักาํหนดศกัยภาพในการดาํเนินอาชีพของชุมชน เป็นปัจจยันาํเขา้ในกระบวนการสร้าง

ความเขม้แข็งของชุมชนที�จะตอ้งคิดวา่จะทาํอยา่งไรจึงจะแปลงออกมาเป็นผลผลิตได ้

 5. ผลการศึกษาแนวทางการส่งเสริมชุมชนสร้างสรรคด์า้นทุนมนุษย ์พบวา่ควรมีการ

ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถิ�น การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การส่งเสริมการสร้างนวตักรรม การ

ส่งเสริมผูน้าํชุมชน และการส่งเสริมการเรียนรู้ ให้เป็นชุมชนที�มีคนในชุมชนหรือปราชญช์าวบา้นที�

ใช้ความคิดสร้างสรรคม์าต่อยอดภูมิปัญญาของตน ทาํให้เกิดนวตักรรม เกิดสิ�งใหม่ๆ ขึ�นในชุมชน 

ให้มีผูน้าํชุมชนที�สามารถรวมใจคนในชุมชนเขา้ดว้ยกนั ให้คนในชุมชนศรัทธาในตวัผูน้าํ และให้

คนในชุมชนมีการเรียนรู้ด้วยการทาํงานร่วมกันอยู่เสมอ สอดคล้องกับแนวคิดในการพฒันาทุน

มนุษยข์องจีระ หงส์ลดารมภ์ ( 2555: 36) ที�กล่าวว่าทุนมนุษยเ์ป็นทรัพยากรที�มีค่ามากที�สุดในสังคม 

การส่งเสริมทุนมนุษยจึ์งมีความสําคญัเป็นอนัดบัแรกในการส่งเสริมชุมชนสร้างสรรค์ เนื�องจากทุน

มนุษย์เป็นกลไกสําคัญในการสร้างสรรค์ทุนสังคม ทุนวฒันธรรม และทุนทรัพยากร หากไม่มีทุน

มนุษยท์ี�มีศกัยภาพ ทุนสังคม ทุนวฒันธรรม และทุนทรัพยากร คงไม่ไดรั้บการสร้างสรรค์ เนื�องจาก

ทุนดงักล่าวไม่สามารถสร้างสรรคต์วัเองได ้    

 การส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถิ�นเป็นสิ�งสําคญัในการสร้างสรรค์ชุมชน โดยเฉพาะสังคม

ฐานความรู้ในยุคปัจจุบนั ภมูิปัญญาที�มีอยูใ่นชุมชนเป็นสิ�งที�มีคุณค่า แต่หากไม่มีการนาํมาปรับปรุง

ให้เหมาะสมกบัการเปลี�ยนแปลง ไม่สามารถปรับเปลี�ยนเทคโนโลยีสมยัใหม่ให้เหมาะสมกบัตนเอง

ได ้จะทาํให้ชุมชนอ่อนแอลง ซึ� งสอดคลอ้งกบัที�โกวิทย ์พวงงาม (2553: 399) กล่าววา่การที�ภูมิปัญญา

ทอ้งถิ�นสามารถใช้ไดดี้มาตลอด ก็เพราะในภูมิปัญญาทอ้งถิ�นมีกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื�อง    

จึงอาจเรียกไดว้่าภูมิปัญญาทอ้งถิ�นเป็นความรู้ที�ปรับเปลี�ยนไปตามสถานการณ์ และสอดคลอ้งกบั

เสรี พงศ์พิศ (2552: 57) ที�กล่าววา่ นวตักรรม หมายถึงการสร้างสรรคสิ์�งใหม่ ซึ� งมีฐานอยูท่ี�ภูมิปัญญา
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ทอ้งถิ�น ผสมผสานกบัความรู้สากลหรือความรู้จากวฒันธรรมอื�น อาศยัทรัพยากรในทอ้งถิ�นเป็นหลกั 

นอกจากนี�  ผลการวิจยัภาคสนามพบการนาํภูมิปัญญาทอ้งถิ�นมาสร้างสรรค์นวตักรรมต่างๆ เป็น

จาํนวนมากในแต่ละชุมชน เช่น การออกแบบลายผา้ไหมแกว้มุกดาของชุมชนบา้นภู การออกแบบ

บานประตูนํ� าของชาวแพรกหนามแดง และการสร้างสรรค์เมนูอาหารพื�นบา้นของบา้นแม่กาํปอง 

เป็นตน้ 

 อนึ�ง การส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถิ�นประกอบดว้ยกระบวนการที�เกี�ยวขอ้งกบัการเรียนรู้ 

เป็นการผสมผสานการเรียนรู้จากความรู้ที�หลากหลาย  อาจดึงความรู้จากที�อื�นมาปรับให้สอดคลอ้ง

กบัของเดิมและสถานการณ์ปัจจุบนั หรืออาจตอ้งนาํเทคโนโลยีสมยัใหม่มาผสมผสาน ดงัที�ชุมชน

บา้นภูใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบลายผา้ เพื�อสะดวกในการถ่ายทอดความรู้และการพิมพล์าย

ออกมาเป็นแบบ ตามฐานคิดเทคโนโลยีคือความปรารถนาที�จะรับใช ้(idea of service) (ฉตัรทิพย ์

นาถสุภา, 2553: 69) มิใช่เพื�อการสร้างกาํไรสูงสุด  อยา่งไรก็ตาม ในการส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 

เพื�อให้ชาวบา้นเกิดความภาคภูมิใจในวฒันธรรมของตนเอง กบัการส่งเสริมในรูปแบบของสินคา้

เพื�อการบริโภคของนักท่องเที�ยว อาจมีความขดัแยง้กนัเอง ชาวบา้นจึงควรไตร่ตรองหาจุดที�สมดุล

เพื�อให้การส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถิ�นเป็นไปเพื�อความเจริญเติบโตของชุมชน   

 ประการต่อมา ในการส่งเสริมทุนมนุษยด์า้นความคิดสร้างสรรค์ การสร้างบรรยากาศ

แห่งความสร้างสรรคม์ีความสําคญัเป็นอยา่งยิ�ง ดงัที�ดวงจนัทร์ อาภาวชัรุตม ์เจริญเมือง (2547: 139)  

ศึกษาการสร้างสรรค์เมืองนาราในประเทศญี�ปุ่ น  กล่าววา่ การสร้างสรรคเ์มืองอาจเกี�ยวกบัการเก็บ

รักษาย่านเก่าแก่ของเมือง การรักษาสภาพแวดล้อมที�อยู่อาศัย การเก็บรักษาภูมิทศัน์เมือง การ

ป้องกนัภยัพิบติัทางธรรมชาติ การจดัการพื�นที�สีเขียว หรือการพิทกัษ์ระบบนิเวศ รวมทั�งสัตวน์อ้ย-

ใหญ่ในบริเวณนั�นก็ได ้หรือจะทาํทุกเรื�องก็ได ้และสอดคลอ้งกบัที�ริชาร์ด ฟลอริดา (Florida, 2004: 

283) กล่าวว่า ความสําเร็จของความสร้างสรรค์ขึ�นอยู่กบัการสร้างสถานที�สร้างสรรค์เพื�อก่อเกิด

ความคิดสร้างสรรค์  หรือดงัที�จอห์น เฮากิ�นส์ (คุณากร วาณิชยว์ิรุฬห์ แปล, 2552: บทนาํ) กล่าวว่า 

ความสร้างสรรคเ์กิดขึ�นไดใ้นทุกองคก์รที�ยอมให้การคิดคน้และความแปลกใหม่ก่อตวัขึ�นได ้มนัจะ

เจริญงอกงามในสถานที�และโอกาสที�มนัไดรั้บการเห็นคุณค่า ที�สอดคลอ้งกบัปรัชญาที�อุมา ศิลาวงษ ์

ศิลปินพื�นบา้นแห่งชุมชนแพรกหนามแดงใช้ในการสร้างบ้านซึ� งแฝงอยู่ในคาํกล่าวว่า “ไมไ้ผ่มนั

เป็นตน้ไมท้ี�อยูป่ลายฟ้าโน่น (พร้อมกบัชี�มือไปทางภูเขา) แต่ใบจากมนัอยูติ่ดดินติดนํ� าแถวนี�  ผมเอา

มาอยูด่ว้ยกนั อยา่งหนึ�งตอ้งการนํ�าจืด อีกอยา่งหนึ�งตอ้งการนํ� าเค็ม แต่ก็เอามาปลูกบา้นสวย ๆ อยูไ่ด้

ตามกาํลงัเรา” (อุมา ศิลาวงษ,์สัมภาษณ์ 5 สิงหาคม 2555)  นอกจากนี�  ในการวิจยัภาคสนามยงัพบวา่

แต่ละชุมชนมีการส่งเสริมบรรยากาศของความสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ เช่น แม่บา้นในกลุ่ม

โฮมสเตยข์องแม่กาํปอง นาํเสนอกาแฟสดรสดี กลิ�นหอม พร้อมเรื�องราวการเก็บจากไร่มาคั�วเองดว้ย
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กระทะทาํกบัขา้วในครัว บดดว้ยเครื�องปั�นนํ� าผลไม ้แก่นกัท่องเที�ยวที�มาพกัที�บา้น และสอนวิธีการ

ลา้งแกว้นํ� าให้ใสและไม่มีกลิ�นคาว โดยใช้ใบตองสดที�ปลูกอยู่ขา้งอ่างลา้งจานแทนฟองนํ� า (มาลี    

ชัยพล,สัมภาษณ์ 17 ตุลาคม 2555)  และในชุมชนบา้นภู มีผกัสวนครัวปลูกเป็นไมป้ระดบัอยู่ใน

กระเชา้ไมห้รือสวนหยอ่มหนา้บา้นเกือบทุกหลงั ตกเยน็มีชาวบา้นออกมาเดินเล่น ชมดวงอาทิตยต์ก

ลบัยอดเขาหลงัทุ่งนาที�ขา้วกาํลงัออกรวงเต็มทุ่ง บรรยากาศที�สร้างสรรคเ์ช่นนี�จะส่งผลกลบัถึงคนใน

ชุมชนใหม้ีความคิดสร้างสรรคต่์อเนื�องไปไม่สิ�นสุด    

 อีกประการหนึ� ง คือการส่งเสริมผูน้าํชุมชน จากผลการศึกษาพบว่าผูน้าํมีความสําคญั

อย่างมากต่อการขบัเคลื�อนชุมชนไปในทิศทางที�ตอ้งการ เพราะเป็นผูม้ีอาํนาจในการวางนโยบาย

ของชุมชน สอดคลอ้งกบัที�นฤต เทอดสถีรศกัดิ�  (2550: 97) กล่าวว่า หลกัการที�สําคญัที�สุดและเป็น

เป้าหมายสุดทา้ยของการพฒันาคือการพฒันาทรัพยากรมนุษยอ์ยา่งต่อเนื�อง และเชื�อวา่ “ชุมชนจะไม่

มีทางสําเร็จได้ ถา้ขาดผูน้าํทอ้งถิ�นที�มีคุณภาพและวิสัยทศัน์ยาวไกล” อย่างไรก็ตาม ผูน้าํควรมีอยู ่ 

ทั�วทั�งชุมชน ทุกคนในชุมชนควรเป็นผูน้าํที�ดีไดใ้นจุดที�ตนเองรับผิดชอบและเป็นผูต้ามที�ดีไดใ้นจุด

ที�คนอื�นรับผิดชอบ ชุมชนจึงควรพฒันาใหส้มาชิกในชุมชนสามารถเป็นผูน้าํได ้โดยการส่งเสริมให้

มีคุณลกัษณะของผูน้าํ เช่น เชื�อมั�นในตนเอง กลา้ตดัสินใจบนพื�นฐานขอ้มูล รับฟังอยา่งเรียนรู้และ

เข้าใจ ยอมรับจุดอ่อนของตนและแกไ้ข และมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชนอย่างเท่าเทียม เป็นต้น     

ดงัแนวคิดของโครงการผูน้าํชุมชนสร้างสรรค์จองประเทศสหรัฐอเมริกา (Creative Communities 

Leadership Project: CCLP) ในการบ่มเพาะคนรุ่นใหม่ โดยการอบรมปฏิบติัการผูน้าํชุมชนจากเมือง

ต่างๆ และใหจ้ดัทาํแผนพฒันาชุมชนของตนตามขอ้มูลจริงของเมือง และผลกัดนัให้ดาํเนินการตาม

แผนที�วางไวโ้ดยมีทีมที�ปรึกษาจากโครงการเป็นพี�เลี� ยง (TCDC, 2553: ออนไลน์) นอกจากนี�  ควร

ส่งเสริมให้ทุกชุมชนคน้หาผูน้าํตามธรรมชาติของชุมชน ซึ� งจะเป็นกุญแจสําคญัในการผลกัดนัให้

ชุมชนประสบความสาํเร็จในการจดัการปัญหาของชุมชน โดยเฉพาะอยา่งยิ�ง หากผูน้าํตามธรรมชาติ

บูรณาการอยู่ในตวับุคคลที�ไดรั้บการแต่งตั�งเป็นผูน้าํแบบทางการ (Formal Leader) จะยิ�งทาํให้มี

พลังบารมีที�ชุมชนเชื�อถือ ในการขบัเคลื�อนกระบวนการเปลี�ยนแปลงทั�งหลาย ซึ� งผลการวิจัย

ภาคสนาม โดยเฉพาะอยา่งยิ�งผูน้าํของชุมชนแม่กาํปอง เป็นการตอกย ํ�าถึงแนวคิดนี�อยา่งชดัเจน 

 กรณีศึกษาชุมชนแม่กาํปองพบว่า ผูน้าํชุมชนมีความรอบรู้ และใฝ่เรียนรู้ ชอบอ่าน

หนังสือ เขา้ร่วมอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานอยู่เสมอ จึงมีโอกาสเห็นตวัอย่างและแลกเปลี�ยน

เรียนรู้นอกชุมชน และเลือกนําประสบการณ์ที�ดีและมีประโยชน์ต่อชุมชนมาใช้ โดยไม่ละทิ�ง

เป้าหมายของชุมชนในการพฒันาไปสู่การพึ�งตนเองอยา่งพอเพียงและย ั�งยืน เป็นผูม้ีความคิดริเริ�ม

สร้างสรรค ์นาํทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนมาเพิ�มมูลค่าโดยการจดัการท่องเที�ยว เน้นวิธีจดัการ

อยา่งเรียบง่ายและสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของชุมชน จดักิจกรรมการท่องเที�ยวโดยอาศยัป่าเมี�ยง นํ� าตก 
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วิวทิวทศัน์และวิถีชีวิตชาวบา้น ปรุงอาหารจากพืชผกัพื�นบา้นให้นกัท่องเที�ยวรับประทาน  จดัที�พกั

แบบโฮมสเตย ์เก็บค่าที�พกัและค่าอาหารในราคาถูก แต่เป็นราคาที�ชาวบา้นอยู่ไดแ้ละนกัท่องเที�ยว

พอใจ ทาํให้นักท่องเที�ยวเกิดความรู้สึกประทบัใจ รู้สึกคุ้มค่า อยากกลับมาเที�ยวอีกและบอกต่อ     

กนัไป เป็นการสร้างความย ั�งยืนให้แก่การท่องเที�ยว นอกจากนี�   ยงัเป็นผูน้าํในการดาํเนินโครงการ

พฒันาต่าง ๆ ให้สาํเร็จลุล่วงไปได ้สามารถโนม้น้าวให้คนในชุมชนมีความร่วมมือร่วมใจกนัพฒันา

ชุมชนของตน เยี�ยมเยียน พูดคุย สอบถามปัญหาที�เกิดขึ�นกบัชาวบ้านอยู่เสมอ จึงทาํให้ชาวบ้าน

เชื�อถือตวัผูน้าํ และให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ  

 ประการสุดทา้ยคือการส่งเสริมการเรียนรู้ การส่งเสริมให้ชาวบา้นเข้าร่วมกิจกรรม

ชุมชนจะทาํให้คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้ นวตักรรมหรือวิธีการใหม่ ๆ เกิดขึ�นจากกระบวนการ

เรียนรู้ร่วมกนั ฮาร์วีย ์และวิคทอรี (Harvey & Victory, 2004:15-18) กล่าววา่การเรียนรู้ของชุมชน

เพื�อให้เกิดความสร้างสรรค ์มีกระบวนการ ดงันี�    

 1. การเห็นคุณค่า (Appreciate) โดยช่วยกนัคน้หาทุนของชุมชน   

 2. การระดมสมอง (Brainstorm) ร่วมกันคิดประเด็นที�ต้องการพฒันาและร่วมกัน

จดัลาํดบัความสาํคญั   

 3. การทาํแผนที�ความคิด (Concept Map) เลือกประเด็นที�จะพฒันาแลว้ร่วมกนัทาํแผน

ที�ความคิดในการดาํเนินงาน    

 4. การสนทนา (Dialogue) 

 กระบวนการเรียนรู้จากกิจกรรม เป็นการเพิ�มพูนศกัยภาพและพฒันาทกัษะการเรียนรู้

ของคนในชุมชน ไปพร้อมๆ กบัผลสําเร็จในการพฒันาชุมชน ดงัที�โกวิทย ์พวงงาม (2553: 156) 

กล่าวว่า การเรียนรู้ในงานพฒันาชุมชนคือการเรียนรู้ร่วมกนัของคนในชุมชน ทั�งการแลกเปลี�ยน

ประสบการณ์ของคนในชุมชน และการเรียนรู้สิ� งใหม่ๆ จากภายนอกชุมชน ทาํให้สามารถสรุป

บทเรียน สร้างบทเรียน รับความรู้ใหม่ๆ ไดพ้ร้อมๆ กนั และมีความรู้ความเขา้ใจตรงกนั ช่วยกระตุน้

ให้สมาชิกของชุมชนมีความตื�นตัวอยู่ตลอดเวลา และนําไปสู่การตดัสินใจในการพฒันาชุมชน

ร่วมกนั อีกทั�งยงัสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของแกนนาํชุมชนในการวิจยัภาคสนามวา่  “เรารู้สึกรักและ

ผูกพนักบัแพรกหนามแดง ทั�ง ๆ ที�เราเองก็ไม่ใช่คนแพรกหนามแดงมาแต่กาํเนิด แต่การไดม้าใช้

ชีวิตอยู่ที�นี�  และไดม้ีโอกาสมาทาํงานวิจยัเพื�อทอ้งถิ�น ยิ�งทาํให้วิธีคิดเปลี�ยน เพราะเราได้มีโอกาส

เรียนรู้ในเวทีความรู้ต่าง ๆ เยอะมาก เราไดป้ระสบการณ์ใหม่ ๆ ไดน้าํเอาความรู้ที�ไดจ้ากเวทีมาปรับ

ใช้ในชุมชน นาํกลบัมาคน้หาเรื�องราวของแพรกหนามแดง จนเราไดรู้้จกัแพรกหนามแดงมากขึ�น” 

(ปัญญา โตกทอง, สัมภาษณ์ 5 สิงหาคม 2555) 
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 การส่งเสริมชุมชนสร้างสรรคใ์นประเทศไทยดา้นทุนสังคม ไดแ้ก่ การส่งเสริมให้คน

ในชุมชนมีความอดทนต่อความแตกต่างทางความคิดและวฒันธรรม การส่งเสริมให้เกิดจิตสํานึก

ชุมชน การส่งเสริมความไวว้างใจ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชน และการส่งเสริมการสร้าง

และพฒันาเครือข่ายของชุมชน   

 ความแตกต่างทางความคิดและวฒันธรรมก่อให้เกิดความขดัแยง้ในชุมชน ชุมชน

ประกอบด้วยคนจาํนวนมาก มีความต้องการต่างกัน มีความชอบ ไม่ชอบต่างกัน ในท่ามกลาง

ค่านิยมที�แตกต่างและทรัพยากรที�มีจาํกดั ความขดัแยง้จึงเป็นเรื�องปกติที�ตอ้งเกิดขึ�น อาจเป็นความ

ขดัแยง้ในทางผลประโยชน์ อาํนาจ ความคิด หรือค่านิยม (ลิขิต ธีรเวคิน, 2553: 7) นอกจากนี�  ฮาร์วีย ์

และวิคทอรี (Harvey & Victory, 2004: 10)  กล่าววา่ การส่งเสริมชุมชนให้สร้างสรรค ์จาํเป็นตอ้ง

ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีทศันคติของการเปิดกวา้งและมีความยืดหยุ่น  หมายถึง รู้จกัยอมรับสิ�งที�

ตรงขา้มกบัความรู้สึกของตนเองหรือตรงขา้มกบัความชอบของตนเอง ปรับเปลี�ยนกระบวนทศัน์

จากการมองโลกแบบแยกส่วน เป็นการมองโลกอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การมองวา่ชีวิตเป็นเรื�อง

ของความสัมพนัธ์ รูปแบบ ความเป็นไปได้ สภาพที�ปรากฏ และกระบวนการที�ทาํให้เติบโตขึ� น     

มุ่งความสนใจต่อการมีปฏิสัมพนัธ์และกระบวนการตอบสนองที�ส่งเสริมความเจริญงอกงาม เมื�อ

เกิดการเปลี�ยนแปลง ชุมชนสร้างสรรค์จะใช้เวลาไม่มากเพื�อทาํความเขา้ใจและสร้างความคุน้เคย 

และตอบรับการเปลี�ยนแปลงดว้ยวิธีการที�สร้างสรรค ์  คนในชุมชนควรมีขนัติ ความอดทนในการ

รับฟัง เรียนรู้ เขา้ใจ และปฏิบติัต่อผูอื้�นที�มีความคิด  วฒันธรรม ศาสนา ภาษา อุดมการณ์ และความ

เชื�อที�แตกต่างไปจากตนเอง  นอกจากนี�  ยงัมีขอ้มูลจากการศึกษาพบวา่ สังคมไทยมีความขดัแยง้และ

มีแนวโน้มที�จะใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาต่างๆ รวมทั�งมีการทาํผิดกฎ ระเบียบ กติกาทาง

สังคมมากขึ�น (สุวรรณี คาํมั�น และคณะ, 2551: 15) ดงันั�น ชุมชนจึงควรหาวิธีการเพื�อส่งเสริมให้คน

ในชุมชนปรับวิธีคิดและท่าทีในการอยู่ร่วมกนั โดยการเคารพ และให้เกียรติต่อสัญลักษณ์ทาง

วฒันธรรมหรือความชอบของผูอื้�น  ไม่แสดงออกในเชิงลบหรือกระทาํการอนัไม่เหมาะสม จะทาํให้

ไม่เกิดความขดัแยง้ และอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสันติ ส่งผลใหชุ้มชนสงบสุข 

 จากผลการวิจยัภาคสนาม  พบว่าชุมชนบางแห่งมีความขดัแยง้รุนแรงจนเป็นวิกฤต    

ถึงขั�นที�ชาวบา้นกล่าววา่ “จากคนเป็นพี�เป็นนอ้งกลายมาเป็นศตัรู” และ “กลายเป็นเรื�องทะเลาะกนั

ใหญ่โต” บางชุมชนมีความขดัแยง้อยูภ่ายในชุมชนดว้ยเรื�องของผลประโยชน์ อาํนาจ ความคิด หรือ

ค่านิยม ดงักล่าว แต่ชุมชนสามารถจดัการความขดัแยง้ที�มีไดด้ว้ยตนเอง ไม่ให้คนภายนอกตอ้งรับรู้  

สิ�งที�ทาํให้ความขดัแยง้บรรเทาเบาบางลงหรือไม่ลุกลาม อาจเพราะเป็นชุมชนในชนบท สังคมไม่มี

ความซบัซ้อนมากเหมือนชุมชนเมือง และชาวบา้นยงัคงคาํนึงถึงความเป็นเครือญาติกนั ดงัคาํกล่าว

ของชาวบา้นคนหนึ�งวา่ “ผูใ้หญ่ก็เป็นหลานนี�แหละ แต่เขาชอบเชื�อคนอื�น” “ปู่ ล่ามเขาคอยดูคอยให้
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คาํปรึกษาอยูข่า้งนอก เห็นอะไรไม่ถูกตอ้ง เขาก็บอกเราอีกทีหนึ�ง เขาไม่อยากทะเลาะกบัเด็ก” หรือ

บางครั� งชาวบ้านเองก็รู้จกัใช้ขนัติ อดทนรับความชอบของคนอื�นที�ไม่เหมือนตวัเองและยอมรับ

ความเชื�อที�ต่างกบัตวัเอง ดงัคาํกล่าวของแม่เฒ่าคนหนึ� ง “คาํพูดคนเรามนัเหมือนมีด เราไม่พูดเสีย

ดีกว่า เราไม่ชอบเราก็เฉยซะ เขาจะร้องจะรําก็เรื�องของเขา เราก็ไปวดัของเรา หลวงพ่อที�วดัโน้น

บอกวา่ผกูขอ้มือมนัไม่ใช่พุทธ แต่เขามาขอความร่วมมือเราก็ให้เขานะ เราให้เงินทาํบุญ” จะเห็นได้

วา่ถึงจะมีความขดัแยง้ในชุมชน ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการพฒันา ชุมชนยงัสามารถบริหารจดัการนาํ

สิ�งดี ๆ ของตนมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์และสร้างชื�อเสียงให้ชุมชนได ้  

 การมีความอดทนต่อความแตกต่างทางความคิดเป็นเรื�องที�เรียนรู้ได ้และมีความสําคญั

อย่างยิ�งในสังคมปัจจุบนั ความพยายามในการทาํให้สังคมมีวฒันธรรมเดียวถือเป็นมุมมองที�ไม่

ถูกตอ้ง (OECD, 2000: 167-169) ปัจจุบนั เรากาํลงัเผชิญกบัยุคของการไม่มีขนัติ ความขดัแยง้ทาง

วฒันธรรม และการสูญเสียอตัลกัษณ์ แมค้วามขดัแยง้อาจเป็นวิกฤติที�ทาํให้เกิดการพฒันา แต่การอยู่

ร่วมกนัอย่างสันติเป็นสิ�งที�มีค่ามากกว่า ในปัจจุบนั ความเชื�อว่าสมาชิกในชุมชนควรมีค่านิยมที�

เหมือนกนัอาจไม่ใช่สิ�งจาํเป็น เพราะในความจริงเป็นไปไดย้าก อยา่งไรก็ตาม การมีค่านิยมร่วมส่วน

หนึ� งที�เหมือนกนัและมีข้อตกลงร่วมกนัในการปฏิบติัและการปรับปรนเขา้หากนัจะทาํให้สังคม

เจริญเติบโตได้ภายใตร้ะบบความเชื�อที�หลากหลาย การรวมเขา้ดว้ยกนั (Inclusion) และการมีขนัติ 

(Tolerance) เป็นสิ�งที�เรียนรู้ได ้(OECD: 169) จึงเป็นสิ�งที�ควรส่งเสริมให้คนในชุมชนไดเ้รียนรู้ เพื�อ

เป็นการปรับท่าทีและพฤติกรรมการแสดงออกต่อผูอื้�นดว้ยความเคารพและให้เกียรติซึ� งกนัและกนั 

การรับฟังซึ� งกนัและกนั ต่างคนต่างเปิดรับ และเขา้อกเขา้ใจกนั อนัจะนาํไปสู่ความเห็นอกเห็นใจ

และการให้ความร่วมมือ ทาํให้การพฒันาชุมชนประสบผลสําเร็จ ผลการวิจัยภาคสนาม พบว่า

ชาวบา้นแพรกหนามแดงแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ดว้ยการเรียนรู้ร่วมกนั ดงัคาํกล่าวว่า “เป็นการ

ออกแบบที�ตรงความต้องการของชาวบา้นทั�งสองฝั�ง” และ “เป็นกลไกที�ธรรมชาติจดัการเอง 

ผลสําเร็จที�เกิดขึ�นจากความร่วมมือกนั ทาํใหค้วามสัมพนัธ์อนัดีของคนสองฝั�งกลบัมาอีกครั� ง” (ศิลา 

อุมาวงษ,์ สัมภาษณ์ 5 สิงหาคม 2555) ผลสําเร็จที�เกิดขึ�นทาํให้คนในชุมชนเกิดการเรียนรู้ และขยาย

ผลงานพฒันาชุมชนออกไปอีก โดยผูใ้หญ่ในชุมชนให้ลูกหลานเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้  

ถ่ายทอดประสบการณ์จากการทาํงาน และองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้ลูกหลาน เพื�อสานต่อกิจกรรม และ

เรียนรู้ชุมชนตนเอง ร่วมกบัสถานศึกษาในชุมชน 

 การมีความอดทนต่อความคิดและวฒันธรรมที�แตกต่าง การเปิดกวา้งทางความคิด และ

การมีความยดืหยุน่ เป็นเรื�องคลา้ยกนั ความสร้างสรรคแ์ละนวตักรรม เกิดจากการมีความคิดเชิงบวก

ต่อการตอบรับโอกาสที�ผ่านมา ความสร้างสรรค์จะช่วยเสริมสร้างความยืดหยุน่และการปรับตวัต่อ

การเปลี�ยนแปลง ในมิติของชุมชน นฤตม ์เทอดสถีรศกัดิ�  (2550: 97a) กล่าววา่ ชุมชนที�ดีคือชุมชนที�
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มีความยดืหยุน่สูง สามารถปรับเปลี�ยนตนเองเพื�อตอบสนองต่อวิกฤตหรืออุปสรรคต่างๆ ดว้ยวิธีการ

ที�สร้างสรรคไ์ด ้และผลจากการวิจยัภาคสนาม พบวา่ชุมชนมีแนวทางในการปรับปรนวิธีการทาํงาน 

ดงัเช่นกรณีชุมชนแม่กาํปองกบัการแกปั้ญหายาเสพติดของวยัรุ่น ผูใ้หญ่บา้นมีหนา้ที�นาํตวัผูติ้ดยา

เสพติดเขา้รับการบาํบดั แต่ในทางปฏิบติัจะให้ผูป้กครองช่วยดูแลบุตรหลานแทน หากประสงคใ์ห้

เขา้รับการบาํบดัจึงมาแจ้งชื�อแก่ตน (พรมมินทร์ พวงมาลา, สัมภาษณ์ 9 พฤศจิกายน 2555) การ

ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความยืดหยุ่น จึงเป็นการส่งเสริมให้รู้จักผ่อนปรน ปรับตัวต่อการ

เปลี�ยนแปลง มีความคิดเชิงบวกต่อการเปลี�ยนแปลง ไม่กลวัและมองเห็นการเปลี�ยนแปลงเป็นเรื�อง

ปกติ รู้จกัหาวิธีการอื�นเพื�อให้งานสําเร็จเหมือนเดิม รวมถึงการยอมรับและนําความคิดของผูอื้�น     

มาใช ้แมต้อ้งเปลี�ยนแผนหรือเป้าหมายไปบา้ง หรืออาจไดรั้บความสําเร็จนอ้ยกวา่ที�คิดไวก้็ตาม  

 จากผลการศึกษาแนวทางการส่งเสริมชุมชนสร้างสรรคด์า้นทุนสังคม โดยส่งเสริมให้

คนในชุมชนมีจิตสํานึกชุมชน (Community Consciousness) สอดคลอ้งกบัโกวิทย ์พวงงาม (2551: 

161) ที�กล่าวว่าจิตสํานึกชุมชน และจิตวิญญาณชุมชน (Community Spiritual) เป็นลักษณะของ

ชุมชนที�ดี คนในชุมชนควรมีจิตสํานึกชุมชน คือ ความสํานึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ� งของชุมชน 

(Sense of belonging) คาํนึงถึงประโยชน์ของชุมชนมากกวา่ประโยชน์ส่วนตน และมีความปรารถนา

ที�จะเข้าร่วมแก้ปัญหาของชุมชน  มีจิตวิญญาณชุมชน คือ มีความจงรักภกัดี หวงแหน มีจิตอาสา 

และเสียสละทาํงานเพื�อชุมชน การยอมรับว่าตนเป็นส่วนหนึ� งของชุมชน จะทาํให้มีความถ่อมตวั 

เคารพและรับฟังความคิดเห็นที�แตกต่างของผูอื้�น และยอมรับความหลากหลายของสมาชิก ในทาง

ตรงข้ามการคิดว่าตนเป็นเจ้าของครอบครองชุมชนแต่ผูเ้ดียว จะทาํให้ตั� งตนเองเป็นใหญ่ เป็น

ศูนยก์ลาง และไม่ฟังเสียงผูอื้�น จึงควรส่งเสริมให้เกิดความสัมพนัธ์ของคนในชุมชนที�มีพลงัเสมือน

ชุมชนมีชีวิต มีวิญญาณ เป็นพลงัที�ทาํใหค้นในชุมชนมีความสุข 

 ผลการศึกษาแนวทางส่งเสริมชุมชนสร้างสรรค์ในประเทศไทย ด้านทุนวฒันธรรม   

ไดแ้ก่ การส่งเสริมการสืบสานวฒันธรรม การส่งเสริมให้ชุมชนมีพื�นที�วฒันธรรม และการส่งเสริม

การสร้างคุณค่าและมูลค่าทางวฒันธรรม  

 การส่งเสริมการสืบสานวฒันธรรมของชุมชน หมายถึง ารส่งเสริมให้ชุมชนรู้และรักษา

วฒันธรรมของตน รู้จกัเชื�อมโยงและใช้ประโยชน์จากวฒันธรรมในเชิงเศรษฐกิจและสังคม นํา

มรดกทางวฒันธรรมของชุมชนมาเป็นรากฐานในการสร้างสรรค์สิ� งใหม่ๆ และปรับประยุกต์ให้

สอดคลอ้งกบับริบทที�เปลี�ยนแปลงโดยไม่ละทิ�งความเป็นตวัตนของชุมชน จะก่อให้เกิดชุมชนที�

พึ�งตนเองได้ วิกฤติใด ๆ จากสังคมภายนอกส่งผลถึงชุมชนได้น้อยมาก สอดคลอ้งกบัที�ฉัตรทิพย ์

นาถสุภา (2553ข: 1-3) กล่าวว่า ชุมชนเป็นสถาบนัสําคญัที�สุดในสังคมและวฒันธรรมไทย และ    

ถือวา่ความเป็นชุมชนเป็นแกนกลางของสังคม การพฒันาประเทศที�แทจ้ริงจะตอ้งเป็นการพฒันา
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ระบบชุมชน โดยเรียกเส้นทางการพฒันาแนวทางนี� วา่ “เศรษฐกิจวฒันธรรม” (ประเวศ วะสี อา้งใน 

ฉัตรทิพย ์นาถสุภา, 2553ข: 2) หมายถึงเศรษฐกิจที�ไม่ไดค้าํนึงถึงเงินเพียงอย่างเดียว แต่สัมพนัธ์    

อยู่กบัครอบครัว ชุมชน วฒันธรรม และสิ�งแวดล้อมไปพร้อมกนั เป็นเศรษฐกิจที�ไม่แยกส่วนออก

จากกนั แต่บูรณาการเชื�อมโยงชีวิตจิตใจ สังคม และสิ�งแวดลอ้มเขา้ดว้ยกนั  เป้าหมายในการพฒันา

คือใหชุ้มชนไทยเจริญทางวตัถุ แต่รักษาไวซึ้� งความผกูพนัในครอบครัว เครือญาติ และความมีนํ� าใจ

ในชุมชน (ฉตัรทิพย ์นาถสุภา, 2553ก: 47) 

 นอกจากนี�  ทางเลือกหนึ� งในการพฒันาประเทศในศตวรรษที� 21 คือการส่งเสริมด้าน

วฒันธรรม  ประเทศและเมืองต่างๆ ทั�วโลกต่างหนัมาใช้วฒันธรรมทอ้งถิ�นเป็นแนวทางหลกัในการ

พฒันาเศรษฐกิจและสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค ์ ตวัอยา่งเช่น เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์

ของยูเนสโก ที�มีจาํนวนสมาชิกเพิ�มขึ� นอย่างต่อเนื�องและมีเมืองที�ตอ้งการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย      

อีกจาํนวนมาก โดยแต่ละเมืองต่างนาํเสนอวฒันธรรมอนัมีเอกลกัษณ์และสัญลกัษณ์ของตน เช่น 

การเป็นเมืองแห่งการออกแบบ เมืองแห่งสื�อศิลปะ เมืองแห่งอาหาร เมืองแห่งวรรณกรรม เป็นตน้ 

(ฐนิธ กิตติอาํพน, 2553: 1)  นอกจากนี�  จอห์น และ ฟิลิปส์ (John Kreaidler and Philip Trounstine, 

2005: 6) ยงักล่าวถึงชุมชนซิลิกอน วลัเลย ์ซึ� งเป็นชุมชนที�มีชื�อเสียงระดบัโลกในการสร้างสรรค์

นวตักรรม และพฒันาความสร้างสรรคข์องชุมชน โดยเนน้ดา้นวฒันธรรม และส่งเสริมให้ชุมชนมี

ความสมบูรณ์ขององค์ประกอบทางวฒันธรรม 3 ดา้น คือ 1) การรู้วฒันธรรมของคนในชุมชน 2) 

การปฏิบติัทางวฒันธรรมอยา่งมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และ 3) สินคา้และบริการทางวฒันธรรม

ที�บ่งบอกความเชี�ยวชาญที�หลากหลาย ซึ� งสอดคลอ้งกบันฤตม์ เทอดสถีรศกัดิ�  (2550: 57) ที�กล่าวถึง

ความมีเอกลกัษณ์และความเป็นตวัตนทางวฒันธรรมของประเทศญี�ปุ่ น ที�ประกอบกนัเป็นความ

สร้างสรรค์ และสะทอ้นให้เห็นในสินคา้ต่างๆ ที�ผลิตและจาํหน่ายไปทั�วโลก ซึ� งยงัคงรักษาความ

สมดุลใน 3 ลกัษณะ คือ ความสมดุลระหวา่งของเดิมกบัของใหม่ ระหวา่งคุณค่าและเทคโนโลยี และ

ระหวา่งเกษตรกรรมกบัอุตสาหกรรม  แนวคิดที�กล่าวมาทั�งหมด สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัภาคสนาม

ในครั� งนี�  โดยชุมชนบา้นแม่กาํปองและชุมชนบา้นภู ต่างก็มีความโดดเด่นทางวฒันธรรม ดา้นวิถี

ชีวิต และการประกอบอาชีพที�สืบทอดมาชา้นาน อาจเป็นเพราะเป็นชุมชนเล็กๆ อยูไ่กลเมืองหลวง 

ชาวบา้นเป็นเครือญาติที�ยา้ยถิ�นตามกนัมา จึงยงัคงธาํรงรักษาวฒันธรรมของตนไวไ้ดอ้ย่างดี อีกทั�ง

ชุมชนเห็นคุณค่าของวฒันธรรม จึงร่วมกนัสร้างอตัลกัษณ์ของชุมชน ดงัที�ชุมชนบา้นภูมีความตั�งใจ

ร่วมกนัที�จะอนุรักษ ์วฒันธรรมดา้นการแต่งกาย ภาษาพูด และอาหาร (ประยงค ์แสนสุข, สัมภาษณ์ 

13 พฤศจิกายน 2555) และไดน้ํามาถ่ายทอดสู่คนภายนอกที�เข้าไปเยี�ยมเยียนอยู่เสมอ ตลอดจน

พยายามฟื� นฟูและประยุกต์ให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มที�เปลี�ยนไป แมบ้างครั� งอาจมีความแตกต่างทาง

ความคิด และความชอบ ดงัตวัอย่างในการแต่งเพลงประจาํหมู่บา้น ซึ� งปราชญ์ชาวบา้นด้านภาษา
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เห็นวา่การปรับเนื�อเพลงให้มีเนื�อหาทนัสมยันั�นไม่ถูกตอ้ง เพราะสวนทางกบัความตอ้งการในการ

อนุรักษด์า้นภาษา (สัมภาษณ์ 13 พฤศจิกายน 2555) 

 สําหรับแนวทางการส่งเสริมทุนวฒันธรรม ผลการวิจยัพบว่า ทุกชุมชนมีการส่งเสริม

ให้มีพื�นที�สําหรับกิจกรรมทางศิลปะและวฒันธรรม ที�มีบรรยากาศเอื�อต่อการเกิดความสร้างสรรค ์

และเปิดโอกาสให้ความคิดสร้างสรรค์ได้แสดงออกอย่างอิสระ เช่น การพูด การเขียน การแสดง   

ให้คนที�มีความคิดแปลกๆ ใหม่ๆ ได้นําเสนอโดยไม่มีการสกดักั�น ซึ� งจะเป็นแรงจูงใจให้คนใน

ชุมชนสร้างสรรค์ผลงานออกมา รวมถึงการจัดสิ� งแวดล้อมทางกายภาพของชุมชนให้สวยงาม   

แปลกตา อนัเป็นการสร้างแรงบนัดาลใจและส่งเสริมความสร้างสรรค์ทั�งสิ�น นอกจากนี�  ในการ

ส่งเสริมการสร้างคุณค่าและมูลค่าของวฒันธรรม พบว่า ทุกชุมชนใช้วฒันธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ�น เป็นรากฐานในการเพิ�มมูลค่าของเศรษฐกิจชุมชน โดยปรับปรุงให้สอดคล้องกับการ

เปลี�ยนแปลงของชุมชน ส่งผลต่อการทาํงานและการดาํเนินชีวิตของคนในชุมชน ซึ� งแต่ละเรื� อง    

แต่ละวิ ธีการ แต่ละแนวทางแก้ปัญหาที�ชาวบ้านคิดได้เองนั� น ได้มาจากประสบการณ์ 

สภาพแวดลอ้ม และเงื�อนไขปัจจยัเฉพาะแตกต่างกนัไป ชุมชนแพรกหนามแดงออกแบบประตูกั�น

นํ� าจากการฟื� นฟูภูมิปัญญาในการสร้างทาํนบดิน ซึ� งเป็นวิธีการจัดการนํ� าในอดีตมาใช้ ชุมชน        

แม่กาํปองใช้วิถีชีวิตและการทาํมาหากินที�สอดคลอ้งกบัธรรมชาติ เป็นส่วนหนึ� งของการท่องเที�ยว

และพฒันาเป็นสินค้าชุมชน เช่นเดียวกับชุมชนบ้านภูใช้ศิลปวฒันธรรมดั� งเดิมด้านการแสดง       

การแต่งกาย การร้อง การรํา และเทศกาลประเพณี รวมถึงภูมิปัญญาการทอผา้ มาสร้างชื�อเสียงให้

ชุมชน 

 ผลการศึกษาแนวทางการส่งเสริมชุมชนสร้างสรรค์ในประเทศไทยดา้นทุนทรัพยากร  

ไดแ้ก่ การส่งเสริมการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม การส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลย ี  

ที�เหมาะสมในการสร้างนวตักรรม และการส่งเสริมการบริหารจดัการทรัพยากร 

 จากผลการวิจยัภาคสนาม พบว่า ชุมชนแม่กาํปองมีทรัพยากรธรรมชาติเป็นจุดขายใน

เรื�องการจดัการท่องเที�ยวเชิงอนุรักษ์ ชุมชนบา้นภูมีทรัพยากรธรรมชาติสวยงามช่วยเสริมจุดขาย

ดา้นวฒันธรรมเช่นกนั และชุมชนแพรกหนามแดงใช้ทรัพยากรนํ� าเป็นปัจจยัสําคญัในการประกอบ

อาชีพ แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจดัการทรัพยากรของทุกชุมชน ซึ� งสอดคลอ้งกบัที�เสรี 

พงศ์พิศ กล่าวว่าการจดัการทรัพยากรเป็นปัจจยัสําคัญในการพฒันา เพื�อความย ั�งยืนของชุมชน  

ประเทศไทยมีศกัยภาพที�จะพฒันาบนฐานทรัพยากรดิน นํ� า ป่า ความหลากหลายทางธรรมชาติ     

ซึ� งเป็นจุดแข็งของไทย ที�นาํไปแข่งขนัได้ (เสรี พงศ์พิศ, 2552: 41)  และตวัอย่างที�ชดัเจน คือ การ

จดัการท่องเที�ยวเชิงนิเวศของแม่กาํปองที�สามารถตอบสนองความฝันของนักท่องเที�ยว ในการ

สัมผสัอากาศบริสุทธิ�  ธรรมชาติสวยงาม บรรยากาศของการเดินเที�ยวในหมู่บา้น พูดคุยกบัชาวบา้น 
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นอนฟังเสียงนํ� าไหล นั�งทานขา้วริมลาํธาร กบัข้าวทาํจากผกัริมรั� ว เช้าไปวดัทาํบุญ ชีวิตหยุดนิ�ง

ชั�วขณะ เพื�อซึมซบัพลงักลบัไปสู่ชีวิตการงานต่อไป (สัมภาษณ์นกัท่องเที�ยว) นบัเป็นการพฒันาทุน

ทรัพยากรในเชิงสร้างสรรคไ์ดเ้ป็นอยา่งดี 

 ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากร ผลการวิจยัพบวา่ ชุมชนแม่กาํปองมีความโดดเด่นใน

การบริหารจดัการชุมชนดว้ยตนเอง เกิดกิจกรรมหรือโครงการใหม่อย่างต่อเนื�อง ส่งผลให้ชุมชน

ประสบความสําเร็จมีชื�อเสียงเป็นที�รู้จกั และมีนักท่องเที�ยวเขา้มาสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน

จาํนวนมาก  และชุมชนรู้จกัปรับปรนใชท้รัพยากรที�มีเพื�อใหเ้กิดประโยชน์อยา่งย ั�งยืน เช่น  การออก

กฎระเบียบต่างๆ เพื�ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ�งแวดลอ้ม รวมถึงมีการบริหารจดัการ

ให้เกิดระบบสวสัดิการ และระบบแบ่งสรรผลประโยชน์ที�เป็นธรรมต่อสมาชิกในชุมชน เป็นต้น  

ส่วนชุมชนแพรกหนามแดง และชุมชนบา้นภู ต่างก็เป็นชุมชนที�สามารถบริหารจดัการตนเองไดจ้น

ประสบความสําเร็จทั�งสิ�น 

 จะเห็นได้วา่ กรณีศึกษาทั�งสามชุมชน มีความพยายามในการจดัการชุมชนเพื�อวิถีชีวิต

ของตนเอง เพื�อเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเอง ไม่ไดม้ีวตัถุประสงคใ์นการ

ทาํเพื�อการเป็นหมู่บา้นท่องเที�ยว อยา่งไรก็ตาม ผลที�ตามมาคือการเป็นหมู่บา้นท่องเที�ยวของชุมชน  

แสดงให้เห็นถึงความสําเร็จของการมีเป้าหมายร่วมที�ชัดเจน การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของ

ชาวบา้น และการตอบโจทยค์วามตอ้งการที�แทจ้ริงของชุมชน  ดงันั�น แนวทางในการส่งเสริมชุมชน

สร้างสรรค ์ ในดา้นการสร้างรูปแบบการจดัการที�เหมาะสมกบัตนเอง เพื�อให้ชุมชนเกิดกระบวนการ

เรียนรู้ที�จะจดัการกบัปัญหาที�จะเกิดกบัตนเอง ครอบครัว และชุมชนต่อไป เป็นการเตรียมชุมชน

รองรับ ความเปลี�ยนแปลง ทาํให้ชุมชนพึ�งตนเองไดใ้นอนาคต 

 

ข้อเสนอแนะทั�วไป 

ชุมชนและสมาชิกในชุมชนควรมีการดาํเนินการในด้านต่างๆ เพื�อบรรลุสู่การเป็น

ชุมชนสร้างสรรค ์ดงัต่อไปนี�  

1.  ดา้นทุนมนุษย ์  ชุมชนควรมีกระบวนการคน้หาหรือบ่มเพาะผูน้าํตามธรรมชาติ  

จากการทาํงานร่วมกนั   ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นในชุมชนควรถ่ายทอดประสบการณ์แก่คนรุ่นใหม่ที�มี

ความรู้ทางวิชาการเพื�อนําไปต่อยอด   คนในชุมชนควรเป็นคนช่างคิดและชาญฉลาด  มองเห็น

คุณค่าของสิ�งที�มีในชุมชนและรู้จกันําไปใช้ให้เกิดประโยชน์  นอกจากนี�  ควรมีการเรียนรู้และ

เพิ�มพูนศกัยภาพของตนเองจากการใช้กระบวนการ “ประชาพิจยั”  โดยคนในชุมชนร่วมมือกัน

ดาํเนินการตั�งแต่ตน้จนจบเพื�อแกปั้ญหาของชุมชน  และมีเป้าหมายให้ชุมชนพึ�งตนเองไดเ้ป็นสาํคญั 
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 2. ดา้นทุนสังคม    คนในชุมชนควรเปลี�ยนมุมมองต่อความขดัแยง้ในสังคมวา่เป็น

เพียงความคิดที�แตกต่างกัน และหาทางจดัการความขดัแยง้อย่างสร้างสรรค์โดยวิธีการร่วมมือ 

(Collaboration)  และการประนีประนอม (Compromising) ปรับเปลี�ยนวิธีคิดและความสัมพนัธ์ต่อ

กนั ให้มีใจเปิดกวา้ง (Openness) พร้อมรับประสบการณ์ใหม่ ๆ และรับฟังความคิดเห็นของผูอื้�นที�

แตกต่างไปจากของตน อาจตอ้งยอมเสียสละบา้งเพื�อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและเกิดการเรียนรู้

ไปพร้อมกนั  วิธีการที�เหมาะสมคือการเปิดวงสนทนา (Dialogue) พูดคุยกนั รับฟัง และร่วมแสดง

ความคิดเห็น โดยมุ่งแกไ้ขปัญหาและหาขอ้เสนอแนะ  ไม่หาคนผิด สร้างทศันคติที�ดีต่อกนั เพื�อให้

เกิดความไวว้างใจ และความรู้สึกปลอดภยัในการให้ขอ้มูลและการแสดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ     

นอกจากนี�   คนในชุมชนควรมีความสัมพนัธ์กบัภายนอก เพื�ออาศยัองค์ความรู้จากภายนอกและ

กลไกส่งเสริมที�เหมาะสมมาสร้างสรรคชุ์มชน  ตวัอยา่งเช่น ความรู้ดา้นการผลิต การตลาด และการ

กระจายสินคา้โอทอป หรือความรู้ดา้นการพฒันาชุมชน เป็นตน้ 

 3. ด้านทุนวฒันธรรม  คนในชุมชนควรธํารงรักษาความสัมพนัธ์ฉันท์เครือญาติใน

ชุมชนที�ทาํให้เกิดความใกลชิ้ด เกิดจิตสํานึกชุมชน และความไวเ้นื�อเชื�อใจ การช่วยเหลือซึ� งกนัและ

กนั ตลอดจนการช่วยกนัดูแลให้คนในชุมชนมีความประพฤติที�ถูกตอ้ง อีกประการหนึ�ง คือการดูแล

รักษาและการใชป้ระโยชน์จากสภาพแวดลอ้มและวฒันธรรมอยา่งรัดกุม เพื�อคงไวซึ้� งวฒันธรรมดั�งเดิม

ของชุมชนและป้องกนัการไหลบ่าของวฒันธรรมต่างถิ�น นอกจากนี�  คนในชุมชนควรเห็นความสําคญั

ของศิลปะ (Arts) มีความรู้เรื�องศิลปะ เรียนศิลปะ และรักศิลปะ เนื�องจากศิลปะเป็นเครื�องมือสําคญั

ที�จะทาํให้เกิดความสร้างสรรค์และเป็นผลแห่งความคิดสร้างสรรค์ของคนในชุมชน   ประการ

สุดทา้ย คือการผลิตภณัฑสิ์นคา้ชุมชนจากความคิดสร้างสรรคท์ี�สะทอ้นให้เห็นอตัลกัษณ์ของชุมชน 

 4. ดา้นทุนทรัพยากร  ภูมิปัญญาในชุมชนควรพฒันานวตักรรมโดยใช้เทคโนโลยีที�

เหมาะสม (Appropriated Technology)  กบับริบทของชุมชนและบูรณาการกบัทรัพยากรที�มีในแต่

ละชุมชน     เพื�อประหยดัตน้ทุนและใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า  ในการออกแบบสินคา้และบริการของ

ชุมชน ไม่ควรทาํให้ทรัพยากรที�มีอยู่หมดไป เนื�องจากการสร้างทรัพยากรใหม่เป็นเรื� องลาํบาก

ตวัอยา่งเช่น  การผลิตเกา้อี�จากไมไ้ผท่ี�เป็นไมโ้ตเร็ว เป็นตน้  
 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

1. หน่วยงาน องคก์ร และผูป้ฏิบติังานที�เกี�ยวขอ้ง ควรมีการดาํเนินการ ดงัต่อไปนี�  

1.1 หน่วยงานภาครัฐที�เกี�ยวขอ้ง ควรมีการกาํหนดบทบาท หนา้ที� และภารกิจ ใน

การส่งเสริมชุมชนให้สร้างสรรค์อยา่งชัดเจน โดยมีบทบาทหนา้ที�ในการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศ

สร้างสรรคใ์นชุมชน เช่น การสนบัสนุนกิจกรรมสร้างสรรค ์  การจดัระบบโครงสร้างพื�นฐานและ

สิ�งอาํนวยความสะดวกที�เอื�อต่อการสร้างสรรคแ์ละการเรียนรู้ เป็นตน้  
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1.2 องคก์ร และผูป้ฏิบติังานที�เกี�ยวขอ้ง ควรให้ความสาํคญัต่อความคิดสร้างสรรค์

โดยคาํนึงอยูเ่สมอวา่ทุกชุมชนมีคนสร้างสรรค ์ทุกคนคิดสร้างสรรคไ์ด ้จึงควรมีนโยบายร่วมกนัใน

การสร้างแรงบนัดาลใจและเปิดโอกาสให้ความคิดสร้างสรรค์ได้แสดงออกและนาํไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์แก่ชุมชน       

1.3 ทุกภาคส่วนควรมีนโยบายส่งเสริมวฒันธรรมของชุมชนเนื�องจากปัจจุบัน

สังคมโลกกาํลังหวนกลบัเขา้สู่รากฐานเดิม ความเป็นบ้านนอกของชนบทไทยเป็นเสน่ห์ที�คนใฝ่หา 

ประเทศไทยเป็นดินแดนที�มีชุมชนหลากหลาย และหลากหลายวฒันธรรม การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

ดว้ยวฒันธรรมจึงควรเป็นคาํตอบในการพฒันาประเทศไทย    

2. ผูน้าํชุมชน และสมาชิกในชุมชน ควรมีการดาํเนินการ ดงัต่อไปนี�  

2.1 ผูน้าํชุมชน และสมาชิกในชุมชนควรมีเป้าหมายที�ชัดเจนในการพฒันาชุมชน

ของตน มีวิสัยทศัน์และ ภาพฝันในอนาคตที�ตอ้งการ ผูน้าํชุมชนตอ้งนาํสมาชิกในชุมชนให้มุ่งมั�น 

ทาํความฝันให้เป็นจริง มีการกาํหนดยุทธศาสตร์วา่จะพฒันาชุมชนอยา่งไรให้สามารถแกปั้ญหาของ

คนในชุมชนได้ จะพฒันาทุนท้องถิ�นอย่างไรให้ตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนอย่าง

แท้จริง มีการจัดทาํแผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ อย่างชัดเจน และดาํเนินการให้เป็น

รูปธรรม 

2.2 ผูน้าํชุมชนและสมาชิกในชุมชนควรมีนโยบายในการพฒันาชุมชนแบบองค์

รวม  โดยคาํนึงถึงความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล้อม และใช้หลกับูรณาการโดย

เชื�อมโยงระบบยอ่ยใหเ้ป็นระบบใหญ่ เช่น ระบบการผลิต ระบบการบริโภค ระบบสิ�งแวดลอ้มและ

พลงังาน ระบบทุนและสวสัดิการ ระบบสุขภาพ เป็นตน้ 

2.3 ผูน้าํชุมชน และสมาชิกในชุมชนควรมีนโยบายในการพึ�งตนเอง โดยให้คนใน

ชุมชนมีการเรียนรู้จากการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนตั�งแต่การวิเคราะห์ปัญหาจน

ประสบผลสําเร็จในการแกปั้ญหาเพื�อให้เกิดความมั�นใจ โดยมีหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง เช่น องค์การ

ปกครองส่วนทอ้งถิ�น หรือองคก์รพฒันาเอกชน  ช่วยเสริมใหแ้ข็งแกร่งยิ�งขึ�น 

2.4  ผู ้นําชุมชน และสมาชิกในชุมชนควรมีนโยบายในการส่งเสริมการผลิต

นวตักรรมจากความคิดสร้างสรรคผ์นวกกบัเทคโนโลยีที�ไม่จาํเป็นตอ้งแหวกแนวหรือหรูหรา แต่ได้

รวมเอาสิ� งใกล้ตวัที�หาได้ง่ายในท้องถิ�น เน้นคุณค่า วิถีชีวิต พลังคนในพื�นที� กล้าคิดนอกกรอบ

ปรับเปลี�ยนด้วยมุมมองใหม่ๆ เป็นของแปลกใหม่ไม่ซํ� าใคร ไม่ส่งเสริมการผลิตสินค้าซํ� าๆ กัน  

เลียนแบบตวัเองหรือใชปั้จจยัเดิมเป็นตวัตั�งซึ� งทาํให้ไม่เกิดสิ�งใหม่และเป็นการทาํลายอตัลกัษณ์ของ

ชุมชน   
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั�งต่อไป 

 1. ควรมีการวิจัยเรื� อง แนวทางการส่งเสริมชุมชนสร้างสรรค์ในประเทศไทย         

ดา้นวฒันธรรม 

 2. ควรมีการวิจัยเรื� อง แนวทางการส่งเสริมชุมชนสร้างสรรค์ในประเทศไทย         

ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มเพื�อความยั�งยืน 

 3.   ควรมีการวิจยัเรื�อง ยทุธศาสตร์การพฒันาชุมชนสร้างสรรคใ์นประเทศไทย   

 4. ควรมีการวิจัยเรื� อง รูปแบบการพฒันาผลิตภณัฑ์สร้างสรรค์โดยใช้ภูมิปัญญา

ทอ้งถิ�นและทรัพยากรในชุมชน  
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สร้างสรรค์ด้านทุน

วัฒนธรรม 

3.1  ท่านคิดวา่มรดกทางวฒันธรรมของชุมชน เช่น วิถีชีวิต วฒันธรรม

ประเพณี มีส่วนทาํใหชุ้มชนเป็นชุมชนสร้างสรรคห์รือไม่ อยา่งไร 

3.2  ท่านคิดวา่การอนุรักษแ์ละสืบทอดวฒันธรรม และการมีส่วนร่วม

ทางวฒันธรรม เป็นองคป์ระกอบของชุมชนสร้างสรรคห์รือไม่ 

อยา่งไร 

3.4   ท่านคิดวา่พื�นที�วฒันธรรมมีส่วนทาํใหชุ้มชนเป็นชุมชนสร้างสรรค์
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ประเด็นหลัก ประเด็นการสนทนา 

หรือไม่ อยา่งไร 

3.5   ท่านคิดวา่การสร้างคุณค่าและมูลค่าทางวฒันธรรม เป็น

องคป์ระกอบของชุมชนสร้างสรรคห์รือไม่ อยา่งไร 

9. องค์ประกอบชุมชน

สร้างสรรค์ด้านทุน

ทรัพยากร 

9.1 ท่านคิดวา่ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนเป็นองคป์ระกอบของ

ชุมชนสร้างสรรคห์รือไม่ อยา่งไร 

9.2 ท่านคิดวา่การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ เป็นองคป์ระกอบของ

ชุมชนสร้างสรรคห์รือไม่ อยา่งไร 

9.3 ท่านคิดวา่เทคโนโลย ี  เป็นองคป์ระกอบชุมชนสร้างสรรคห์รือไม่ 

อยา่งไร 

9.4 ท่านคิดวา่การบริหารจดัการทรัพยากร เป็นองคป์ระกอบชุมชน

สร้างสรรคห์รือไม่ อยา่งไร 

10. ข้อเสนอแนะ

เพิ�มเติม 

 (ถา้มี) 
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แบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักในชุมชน 

ใช้ในการศึกษาภาคสนาม  
 

ตอนที� 1 ข้อมูลพื�นฐานของผู้ให้ข้อมูลหลัก 

ชื�อ – นามสกุล ผูใ้หข้อ้มูล.............................................................................................................. 

ที�อยู/่หน่วยงาน...............................................................................................................................

ตาํแหน่ง......................................................โทรศพัท.์............................โทรสาร.......................... 

อีเมล(์ถา้มี)...................................................วนัที�ให้ขอ้มูล............................................................ 

เพศ..............อาย.ุ................ระยะเวลาที�อยูใ่นชุมชน........................ ระดบัการศึกษา.................... 

ตอนที� 2 ข้อมูลชุมชน 

1. ขอ้มูลพื�นฐาน  

1.1 ชื�อหมู่บา้น/ที�มาของชื�อ/ประวติัของหมู่บา้น (เช่น ตั�งหมู่บา้นเมื�อใด ชาวบา้นยา้ยมาจากไหน)  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

1.2 ที�ตั�ง  หมู่ที�................ตาํบล ...........................อาํเภอ.........................จงัหวดั............................ 

อาณาเขตติดต่อ.............................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

1.3  จาํนวนประชากรในตาํบลมีเท่าใด..........................................................................................     

ประชากรในตาํบลประกอบอาชีพใดบา้ง (อาชีพใดเป็นอาชีพหลกั อาชีพใดเป็นอาชีพรอง) 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

1.4 การเปลี�ยนแปลงที�เกิดในชุมชน  การพฒันาจนถึงปัจจุบนั  ชุมชนมีการเปลี�ยนแปลงในแต่ละ

ช่วงอยา่งไร  ลาํดบักระบวนการพฒันาหรือการเปลี�ยนแปลงส่งผลกระทบต่อความเป็นอยูข่อง

ชาวบา้นอยา่งไร (ช่วงปีใด เกิดการเปลี�ยนแปลงอะไร ส่งผลกระทบต่อชุมชนอยา่งไร) 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
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1.5   ผลงานที�ทาํใหชุ้มชนเป็นตน้แบบการพฒันาคืออะไร  มีกระบวนการ วิธีการดาํเนินงาน

อยา่งไร .......................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

2. ทุนมนุษย์ในชุมชน 

2.1 ชุมชนมีภูมิปัญญาทอ้งถิ�นดา้นใด  ผูท้รงภูมิปัญญาคือใคร  มีการสืบทอดภูมิปัญญาและ

นาํมาใชป้ระโยชน์อยา่งไร  

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

2.2  ผูน้าํชุมชนทั�งที�เป็นทางการและไม่เป็นทางการที�ท่านยอมรับนบัถือคือใคร คุณสมบติัใด

ของผูน้าํชุมชนเป็นที�ยอมรับของท่าน วิธีการทาํงานของผูน้าํชุมชนเป็นอยา่งไร 

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

2.3 คนในชุมชนมีการเรียนรู้ในเรื�องใดบา้ง และเรียนรู้อยา่งไร 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

3.   ทุนสังคมในชุมชน 

 3.1 ลกัษณะความสัมพนัธ์ของคนในชุมชนเป็นอยา่งไร  

.............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................. 

 3.2  กิจกรรมใดที�คนในชุมชนมีส่วนร่วม ใครมีส่วนร่วม และมีส่วนร่วมอยา่งไร

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

3.3  ในชุมชนมีกลุ่มอาชีพ/กลุ่มกิจกรรมใดบา้ง (ชื�อกลุ่ม จาํนวนสมาชิก จาํนวนเงินทุน การ

บริหารจดัการ) .................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

3.4 ชุมชนเขา้ร่วมเครือข่ายใดบา้ง อยา่งไร  

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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4.  ทุนวัฒนธรรมในชุมชน 

4.1 มรดกทางวฒันธรรมในชุมชนมีอะไรบา้ง  สภาพปัจจุบนัเป็นอยา่งไร    

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

  4.2 ชุมชนมีการสืบทอดวฒันธรรมอยา่งไร 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

4.3  พื�นที�วฒันธรรมในชุมชนมีสภาพเป็นอยา่งไร  

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

4.4 ชุมชนนาํวฒันธรรมมาใชป้ระโยชน์เพื�อเพิ�มมูลค่าทางเศรษฐกิจอยา่งไร  

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

  

5. ทุนทรัพยากรในชุมชน 

5.1  ทรัพยากรธรรมชาติ   

ในชุมชนมีที�ดิน/ที�ดินสาธารณะหรือไม่  มีสภาพและการนาํมาใชป้ระโยชน์อยา่งไร 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

ในชุมชนมีแหล่งนํ�าหรือไม่  มีสภาพและการนาํมาใชป้ระโยชน์อยา่งไร 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 

ในชุมชนมีป่าไม/้ป่าชุมชน/ภูเขาหรือไม่  มีสภาพและการนาํมาใชป้ระโยชน์อยา่งไร 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
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ในชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติอื�น ๆ อีกหรือไม่  ถา้มี สภาพและการนาํมาใชป้ระโยชน์

เป็นอยา่งไร  ........................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................  

5.2  การอนุรักษท์รัพยากร   

ชุมชนมีการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มอยา่งไร  

.............................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................. 

ในชุมชนมีแหล่งเรียนรู้และสถานที�สาํคญัอะไรบา้ง (เช่น วดั สถานศึกษา  สถานีอนามยั 

ศาลาประชาคม ศูนยเ์รียนรู้ แหล่งเรียนรู้อื�นๆ)  สภาพและบทบาทในการพฒันาชุมชนเป็นอยา่งไร 

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

ในชุมชนมีสถาบนัการเงิน/แหล่งเงินทุนหรือไม่ มีบทบาทในการพฒันาชุมชนอยา่งไร   

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

 5.3   การจดัการทุนทรัพยากร 

ชุมชนมีการใชแ้ละการจดัการทรัพยากรดา้นใด   อยา่งไร   

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

 

6. ขอ้คิดเห็นอื�นๆ 

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................  

 

 วนัที�สัมภาษณ์..........................................  
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รายชื�อผูเ้ชี�ยวชาญให้สัมภาษณ์เชิงลึก 

ในการศึกษาองคป์ระกอบชุมชนสร้างสรรคใ์นประเทศไทย 

 

ลาํดบั ชื�อ – สกุล ตาํแหน่ง 

1 ร้อยโทพชัโรดม อุณหสุวรรณ นายกเทศมนตรีเทศบาลตาํบลอมัพวา 

2 รศ.สมประสงค ์น่วมบุญลือ ขา้ราชการบาํนาญ ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นวฒันธรรม 

อาจารยพ์ิเศษนกัศึกษาระดบัปริญญาเอก 

3  นางภทัราภรณ์ บรรเทาทุกข ์ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานวฒันธรรมจงัหวดั

สมุทรสงคราม 

4 นายสุรจิต ชิรเวทย ์ สมาชิกวฒิุสภาจงัหวดัสมุทรสงคราม 

5 นายเฉลิม มหาชน ผูป้ระกอบการนากายา่รีสอร์ท อาํเภอสวนผึ�ง 

จงัหวดัราชบุรี 

6 นายชยัเดช ขาวอ่อน ผูป้ระกอบการร้านอาหารอิตาเลียนซีนารีรีสอร์ท 

อาํเภอสวนผึ�ง จงัหวดัราชบุรี 

7 นายสาธิต เหล่าสุวรรณ ประธานหอการคา้จงัหวดัชยันาท 
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รายชื�อผูท้รงคุณวุฒิเขา้ร่วมการสนทนากลุ่ม 

 

ลาํดบั ชื�อ – สกุล ตาํแหน่ง 

1 รองศาสตราจารยส์มประสงค ์น่วมบุญลือ ขา้ราชการบาํนาญ อาจารยพ์ิเศษ

นกัศึกษาระดบัปริญญาเอก 

2  ดร.นิรันดร์  จงวุฒิเวศย ์ ขา้ราชการบาํนาญ อดีตรอง

ปลดักระทรวงมหาดไทย 

3 นางสุนนัทา การะเวก รองผูอ้าํนวยการสํานกังานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอธัยาศยัจงัหวดัสมุทรสงคราม 

4 ดร. จรัสศรี หัวใจ ศึกษานิเทศก ์ สํานกังานส่งเสริม

การศึกษานอกระบบและการศึกษา

ตามอธัยาศยั 

5 รศ.ดร.ศิริณา  จิตตจ์รัส อาจารยป์ระจาํภาควชิาการศึกษา

ตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

6 ผศ.ดร.คีรีบูน จงวฒิุเวศย ์ อาจารยป์ระจาํภาควชิาการศึกษา

ตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

7 นายสาโรจน์  มูลพวก รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

ดอนแร่ อาํเภอเมืองราชบุรี 

8 นายกรินทร์ ภู่นวล ผูป้ระกอบการดา้นธุรกิจท่องเที�ยว  

สถาปนิกผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการสร้าง

ตึกประหยดัพลงังาน  และหนึ�งใน

ทีมงานจดัสวนรางวลัชนะเลิศระดบั

โลก 
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รายชื�อหนังสือที�ใช้ในการวิจยัเอกสาร 

 ลําดับที� ปี  ชื�อหนังสือ ชื�อผู้เขียน  แหล่งข้อมูล 

1 2553 วฒันธรรมพื�นบา้นแบบมีส่วนร่วมดว้ยนวตักรรม

การวจิยั 

กาญจนา  

แกว้เทพ 

หจก.ภาพพิมพ ์

กรุงเทพฯ  

2 2549 แด่การสื�อสารเพื�อการบริหารจดัการทรัพยากรของ

ชุมชนในอนาคต 

กาญจนา  

แกว้เทพ และคณะ 

สาํนกังานกองทุน

สนบัสนุนการวิจยั 

(สกว.) 

3 2553 การจดัการตนเองของชุมชนและทอ้งถิ�น โกวิทย ์พวงงาม บพิธการพิมพ,์ 

กรุงเทพฯ 

4 2552 เศรษฐกิจสร้างสรรค ์เขามั�งคั�งจากความคิดกนั

อยา่งไร 

คุณากร วาณิชย์

วิรุฬห์ 

ศูนยส์ร้างสรรคง์าน

ออกแบบ (TCDC) 

5 2554 จากมาร์กซิสมถึ์งเสรีนิยมใหม่ : การสร้างชนบท

ลาวในโลกสมยัใหม่ และ “การพฒันา” ในสี�เหลี�ยม

เศรษฐกิจ 

จามะรี เชียงทอง คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใ

หม ่

6 2553 การเป็นสมยัใหม่กบัแนวคิดชุมชน ฉัตรทิพย ์ 

นาถสุภา 

บ.สาํนกัพิมพ์

สร้างสรรค ์จก. 

7 2549 เครือข่ายทางสังคม ชินสัคค  

สุวรรณอจัฉริย 

มหาวิทยาลยั

มหาสารคาม 

8 2550 รหัสชุมชน : พื�นที� อตัลกัษณ์ ภาพแทนความจริง

และหลงัสมยัใหม ่

ณฐพงศ์  

จิตรนิรัตน ์

ศูนยห์นงัสือ

มหาวิทยาลยัทกัษิณ 

9 2547 ทุนสังคม และทุนวฒันธรรมในระบบเศรษฐกิจ

และการจดัการยคุใหม่   

ดิเรก  

ปัทมสิริวฒัน ์

มหาวิทยาลยั

นเรศวร 

10 2547 

 

 

เมืองย ั�งยืนในเอเชีย  แนวคิดและประสบการณ์จาก

เมืองนาราและบาหลี 

ดวงจนัทร์  

อาภาวชัรุตน์ เจริญ

เมือง 

สถาบนัวิจยัสังคม, 

มหาวิทยาลยัเชียงใ

หม ่

11 2554 ภูมิปัญญาเพื�อการพฒันาทอ้งถิ�นเชิงสร้างสรรค ์ เทิดชาย  

ช่วยบาํรุง 

สถาบนัพระปกเกลา้ 

12  2550 Global Village มหัศจรรยแ์ห่งหมู่บา้นหลงัเขา นฤตม ์ 

เทอดสถีรศกัดิ�  

บ. สาํนกัพิมพย์เูรกา้ 

จก.กรุงเทพฯ 

13 2554 ชุมชนพลวตั บณัฑิตวิทยาลยั 

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

โครงการสื�อความรู้

จากคลงั

วิทยานิพนธ์ เล่ม 3 

14 2552 กระบวนทรรศน์ใหม่ในการพฒันาประเทศไทย 

ทอ้งถิ�นเขม้แข็ง 

ประเวศ วะสี บริษทัทีคิวพีจาํกดั 

กรุงเทพฯ 
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15 2552 ชุมชนปฏิบตัิการดา้นการเรียนรู้ แนวคิด เทคนิค 

และกระบวนการ 

พชัรินทร์  

สิรสุนทร 

สาํนกัพิมพแ์ห่ง

จุฬาลงกรณ์   

16 2551 ประสบการณ์ยิ�งใหญ่ในหมู่บา้นเล็กๆ มาซาฮิโกะ  

โอโตชิ 

มุทิตา พานิช(แปล) 

สาํนกัพิมพส์วนเงิน

มีมา กรุงเทพฯ 

(พิมพค์รั� งที� 2) 

17 2548 

 

ภูมิปัญญาตะวนัออก ฝ่ามรสุมโลกาภิวฒัน์ ยคุ ศรีอาริยะ สถาบนัวิถีทรรศน ์

กรุงเทพฯ 

18 2546 ทุนวฒันธรรม: วฒันธรรมในระบบทุนนิยมโลก รังสรรค ์ธนะพร

พนัธ์ุ  

สาํนกัพิมพม์ติชน 

กรุงเทพฯ 

19 2553 ทุนความคิด เศรษฐกิจสร้างสรรค ์(Creative Capital 

for Creative Economy) 

ศกัดิ� ชยั  

เกียรตินาคินทร์ 

สาํนกัพิมพไ์วล้าย  

กรุงเทพฯ 

20 2550 โลกพลิกโฉม ความมั�งคั�งในนิยามใหม ่ สุวิทย ์ 

เมษินทรีย ์

บ.สยาม เอ็ม แอนด์ 

บี พลบัลิชชิ�ง จก. 

กรุงเทพฯ 

21 2548 

 

ชุมชนเรียนรู้ อยูเ่ยน็เป็นสุข เสรี พงศ์พศิ สาํนกัพิมพพ์ลงั

ปัญญา กรุงเทพฯ 

22 2552 ยทุธศาสตร์พฒันาทอ้งถิ�น เสรี พงศ์พิศ สาํนกัพิมพพ์ลงั

ปัญญา กรุงเทพฯ 

23 2555 แนวทางการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพทุน

ชุมชนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค ์

สาํนกัพฒันาทุน

และองคก์รการเงิน

ชุมชน 

กรมการพฒันา

ชุมชน 

24 2553 แนวทางการดาํเนินงานเครือข่ายทุนชุมชน 

 

สาํนกัพฒันาทุน

และองคก์รการเงิน

ชุมชน 

กรมการพฒันา

ชุมชน 

25 2004 Creative Community Index : Measuring Progress 

Toward A Vibrant Silicon Valley 

Cultural Initiatives 

Silicon Valley 

Cultural Initiatives 

Silicon Valley 

26 2005 

 

A Study on Creative Index Home Affairs 

Bureau  

Home Affairs Bureau  

Hong Kong 

27 2004 The Creative Community : Forging The Links 

between Art Culture Commerce & Community.   

John  M. Eger,  

San Diego State 

University. U.S.A. 

The California 

Institute for Smart 

Communities.  

28 2004 How the Arts Impact Communities : An 

introduction to the literature on arts impact studies.  

Joshua Guetzkow  Princeton 

University 
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29 2004  The Creative Community Handbook : A Leap to 

Possibilities Thinking. 

 

Le Roy  Harvey & 

John Victory 

A project of the 

Michigan State 

University 

Community and 

Economic 

Development 

Program (CEDP) 

30 2006 The Creative Society of the 21st Century.  OECD   Paris: Head of 

Publications 

Division   

31 2006 Knowledge intensive firms, communities and 

creative cities 

Patrick Cohendet 

& Laurent Simon 

DIME  Conference 

on Communities of 

Practice. 27-28 Oct. 

2006.  Durham 

32 2004 

 

 

The Rise of the Creative Class : and how it’s 

transforming work, leisure, community, & 

everyday life. 

Richard  Florida New York: Basic 

Book 

33 2008 Sustainable Consumption and Production: 

Framework for Action.   

Sustainable 

Consumption 

Research Exchange 

(SCORE) 

2nd Conference of 

sustainable 

consumption 

research. 2008. 

Brussels, Belgium 

34 2007 

 

 

Application For Iowa City, Iowa, USA To The 

UNESCO Creative Cities Network.   

The Literary 

Community of  

Iowa City   

Iowa City 

35 2008 Summary Creative Economy Report  2008 UNCTAD UNCTAD 

36 2006 

 

Creative Industries and Micro & Small Enterprise 

Development. A Contribution to Poverty 

Alleviation. 

UNIDO United Nations 

Development 

Organization   
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1 2554 คู่มือประกอบ “โครงการเมือง

ตน้แบบเศรษฐกิจสร้างสรรค”์ 

กรมทรัพยสิ์น

ทางปัญญา 

http://creativechiangmai.com

/downloads/dip/dip-

background-presentation.ppt 

สืบคน้วนัที� 12 มีนาคม 2554 

2 2555 โครงการปฏิบตัิการไทยเขม้แข็ง : 

ศิลปกรรมจากภูมิปัญญาไทย 

“วิจิตรศิลป์-สินไทย” 

จิรดา  

จรีเวฬุโรจน ์

การสมัภาษณ์ รศ.ปริญญา  

ตนัติสุข

www.psgati.su.ac.th/journal-

papers/view/60 

สืบคน้วนัที� 5 กรกฎาคม 2555 

3 2552 

 

เศรษฐกิจสร้างสรรคที์�ไร้ราก เจริญชยั 

ไชยไพบูลยว์งศ ์

http://dreaminfection.com/20

09/04/creativeecon 

4 2554 ชุมชนสร้างสรรค.์..สรรคส์ร้าง

เศรษฐกิจไทย 

เฉลิมพล  

แจ่มจนัทร์ 

วารสารประชากรและการ

พฒันา (ออนไลน)์ ปีที� 31 

ฉบบัที� 4 (เม.ย.-พ.ค. 54) 

www.tpopterm.mahidol.ac.th

/newsletter/showarticle.php?

articleid=230 

5 2552 เศรษฐกิจสร้างสรรค ์(Creative 

Economy) ตอน 1 

ชุติมา  

สุขวาสนะ 

สาํนกัข่าวกรมประชาสัมพนัธ์ 

(ออนไลน)์ วนัที� 9

พฤศจิกายน 2552 

http://thainews.prd.go.th 

6 2553 เมืองและชุมชนสร้างสรรค ์ ฐนิธ กิตติอาํพน 

Shin Nakagawa 

John Hartley 

เอกสารจากการสมัมนา  

Thailand International 

Creative Economy Forum 

(TICEF) 29-30 พฤศจิกายน 

2553 กรมทรัพยสิ์นทาง

ปัญญา กระทรวงพาณิชย ์

 7 2552 ยทุธศาสตร์การพฒันาทุนทางสังคม

บริเวณลุ่มนํ� าปิง จงัหวดัตากเพื�อการ

พฒันาเศรษฐกิจชุมชนอยา่งย ั�งยืน 

ทิพาพร  

พิมพพ์ิสุทธิ�  

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง   

 

8 2555 โอกาสและการทา้ทายในยคุ โทนี� แบลร์ ข่าวสด 21 มกราคม 2555 คอลมัน์  

http://creativechiangmai.com/downloads/dip/dip-background-presentation.ppt
http://creativechiangmai.com/downloads/dip/dip-background-presentation.ppt
http://creativechiangmai.com/downloads/dip/dip-background-presentation.ppt
http://www.psgati.su.ac.th/
http://www.creativethailand.org/th/creativecity/creativecity_detail.php?id=34
http://www.tcdc.or.th/articles.php
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โลกาภิวตัน์ “เมืองไทย 25 น.” หนา้ 8 

9 2553 2 เขตชุมชนศิลปะสร้างสรรค ์สุด

ยอดแนวคิดจากจีน 

ประชาชาติธุรกิจ   ปีที� 34  ฉบบัที� 4232 ( 2  ส.ค. 

2553 ) 

10 2547 ทุนทางสังคมกบัการพฒันาสังคม

อยา่งย ั�งยืน 

ประเวศ   วะสี องคป์าฐกในงานสัมมนาการ

จดัทาํแผนที�ขอ้มูลทางสังคม 

จงัหวดักาญจนบุรี วนัที� 22 

กนัยายน 2547 

11 2553 ศิลปวฒันธรรมกบัชุมชนเขม้แข็ง มหาวิทยาลยัศรี

นครินทรวิโรฒ 

โครงการวิจยัเพื�อพฒันา

หนงัสือและโฮมเพจ ชุด

พฒันาสังคมตามแนว

พระราชดาํริ

http://www.swu.ac.th/royal/b

ook7/b7c4t3.html 

สืบคน้ 28 พฤศจิกายน 2553 

12 2553 

 

 

เศรษฐกิจสร้างสรรค ์ วรากรณ์  

สามโกเศศ 

เอกสารประกอบการบรรยาย 

เศรษฐกิจสร้างสรรคจ์นัทบุรี  

7 พฤษภาคม 2553 จดัพิมพ์

โดยสาํนกังานคลงัจงัหวดั

จนัทบุรี 

13 2553 ชุมชนแห่งนวตักรรมและความคิด

สร้างสรรค ์

วีระวฒิุ  

วจันะพุกกะ 

อาทิตยา  

อรุณศรีโสภณ 

มหาวิทยาลยักรุงเทพ. 

วารสารนกับริหาร(Executive 

Journal) (ออนไลน)์ ปีที� 30 

ฉบบัที� 3 (ก.ค.- ก.ย. 53) หนา้ 

25-30 

14 2555 บรัสเซลส์ เติบโตอยา่ง ติน ติน 

 

ศิริอร  

หริ�มปราณี 

http://www.creativethailand.or

g/th/creativecity/creativecity_d

etail.php?id=34 

15 2551 ทุนทางสังคมกบัการพฒันาทุน

มนุษย ์

สุวรรณี คาํมั�น 

และคณะ 

สาํนกังานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ 

16 2553 เศรษฐกิจชุมชนบนฐานความรู้ เสรี พงศ์พิศ http://phongphit.com/index.p

hp?option=com_content&tas

k=view&amp... สืบคน้วนัที� 

http://www.creativethailand.org/th/creativecity/creativecity_detail.php?id=34
http://www.creativethailand.org/th/creativecity/creativecity_detail.php?id=34
http://www.creativethailand.org/th/creativecity/creativecity_detail.php?id=34
http://phongphit.com/index.php?option=com_content&task=view&amp
http://phongphit.com/index.php?option=com_content&task=view&amp
http://phongphit.com/index.php?option=com_content&task=view&amp
http://phongphit.com/index.php?option=com_content&task=view&amp
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26 พฤศจิกายน 2553 

17 2551 การฟื� นฟูชุมชน : ยทุธศาสตร์การ

สร้างทุนในสังคม กรณีศึกษาตาํบล

ตน้แบบ อาํเภอพฒันานิคม จงัหวดั

ลพบุรี 

เสาวลกัษณ์  

สมสุข 

วารสารการพฒันาสังคม ปีที� 

10 ฉบบัที� 1/2551 

http://www.journal.nida.ac.th

/index.php?option=com_cont

ent&view=article&id=254%

3A2009-12-12-09-5 

สืบคน้วนัที� 16 กรกฎาคม 

2555 

18 2552 เศรษฐกิจชุมชนที�ย ั�งยนื สฤณี  

อาชวานนัทกุล 

http://www.tcdc.or.th/articles

.php?lang=th&act=view 

&id=84 สืบคน้วนัที� 29 

พฤศจิกายน 2553 

19 2553 การพฒันาทุนชุมชน  สนง.พฒันา

ชุมชนจงัหวดั

ลาํปาง 

 (ออนไลน)์ วนัที� 29 

กรกฎาคม 2555 

http://cddlampang.net/index.

php?view=article&catid=118 

20 2553 

 

 

เศรษฐกิจใหม่ : เศรษฐกิจ

สร้างสรรคก์บัสังคมผูป้ระกอบการ 

 

อภิชาต ทองอยู ่ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

www.bu.ac.th/knowledgecen

ter/executive_journal/jan_ma

r.../13-17.pdf 

สืบคน้วนัที� 4 ธนัวาคม 2553 

21 2554 A Cut Above อภิสิทธิ�   

ไล่ศตัรูไกล 

TCDC นิตยสาร Wallpaper 

(ออนไลน)์ www.tcdc.or.th/ 

articles.php?lang=th&act=vi

ew&id=115 

22 2547 

 

 

แนวคิดเพื�อการพฒันาชุมชนในมิติ

พลวตัทางประชากร ทุนทางสังคม 

ทุนมนุษย ์และองคค์วามรู้แนวคิด

ทางเศรษฐศาสตร์ใหม ่

อาจยทุธ  

เนติธนากูล 

โยธิน  แสวงดี 

วารสารสุโขทยัธรรมาธิราช ปี

ที� 17 ฉบบัที� 1 (มกราคม-

มิถุนายน) 

23 2554 

 

 

Brighter Berlin : อะไรที�เปลี�ยนซาก

ประวตัิศาสตร์ให้กลายเป็นเมือง

หลวงแห่งการสร้างสรรค ์

Creative 

Thailand 

http://www.creativethailand.

org/th/creativecity/creativecit

y_detail.php? id=4 

http://www.tcdc.or.th/articles.php
http://www.tcdc.or.th/articles.php
http://www.tcdc.or.th/articles.php
http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/jan_mar.../13-17.pdf
http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/jan_mar.../13-17.pdf
http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/jan_mar.../13-17.pdf
http://www.tcdc.or.th/
http://www.creativethailand.org/th/creativecity/creativecity_detail.php?%20id=4
http://www.creativethailand.org/th/creativecity/creativecity_detail.php?%20id=4
http://www.creativethailand.org/th/creativecity/creativecity_detail.php?%20id=4
http://www.creativethailand.org/th/creativecity/creativecity_detail.php?%20id=4
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24 2553 สู้วกิฤตเศรษฐกิจดว้ยวฒันธรรม

และความคิดสร้างสรรค ์

TCDC http://www.tcdc.or.th/articles

.php?lang=th&act=view 

&id=64 สืบคน้วนัที� 28 

พฤศจิกายน 2553 

25 2553 Creative City สร้างเมืองสร้างสรรค ์

เขาทาํกนัอยา่งไร 

TCDC http://www.tcdc.or.th/articles

.php?lang=th&act=view 

&id=99 สืบคน้วนัที� 29 

พฤศจิกายน 2553 

26 2553 Music in the City TCDC http://www.tcdc.or.th/articles

.php?lang=th&act=view 

&id=100 สืบคน้วนัที� 29 

พฤศจิกายน 2553 

27 2553 เมืองไทยในสายตาชาวโลก TCDC http://www.tcdc.or.th/articles

.php?lang=th&act=view&id=

84 สืบคน้วนัที� 29 

พฤศจิกายน 2553 

28 2553 กะเทาะเปลือกกรุงเทพฯสู่นิยาม

ใหม่ “กรุงเทพฯ เมืองสร้างสรรค”์ 

TCDC http://www.tcdc.or.th/articles

.php?lang=th&act=view&id=

103  สืบคน้วนัที� 29 

พฤศจิกายน 2553 

29 2553 เกษตรกรรมสร้างสรรค ์ TCDC http://www.tcdc.or.th/articles

.php?lang=th&act=view 

&id=83 สืบคน้วนัที� 29 

พฤศจิกายน 2553 

30 2553 สร้างคุณค่าและมูลค่าธุรกิจดว้ย

วฒันธรรม  

TCDC http://www.tcdc.or.th/articles

.php?lang=th&act=view 

&id=84 สืบคน้วนัที� 29 

พฤศจิกายน 2553 

31 2003 Cultural Development in Creative 

Communities 

Bill Bulick et al. “Monograph” E-journal, 

November 2003. Americans 

for the Arts. 

www.bolzcenter.org/doc/crea

tive_communities.pdf 
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32 2008 Moving Towards a Creative 

Society  

Chang, Shaun Mobile Research Labs, 

Beijing  http://orgnets.net/ 

urban_china/chang 

33 2012 10 Things to Know About 

SHANGHAI 

UNESCO City of Design 

Creative 

Shanghai 

UNESCO Creative Cities 

Network 

http://www.creativecity.sh.cn

/en/shejizhidu4.aspx 

34 2006 Strategies for creative spaces: 
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2006 

Creative 
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35 2008 CREATIVE COMMUNITIES 

SUSTAINABLE LIFESTYLES : 

Visions of sustainable ways of 

living in Brazil, India, China and 

Europe. 

Lara Penin 

 

An International conference 

on the role and potential of 

design research in the 

transition towards 

sustainability, Torino, 10th-

12th July 2008 

36 2008 From Creative Economy to 

Creative Society 

Mark J. Stern 

Susan C. Seifert 

http://www.trfund.com/resou

rce/downloads/creativity/eco

nomy.pdf 

37 2010 Creative Community Singapore Ministry of 
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UNESCO Bangkok Office 
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&SkinSrc=%5bG%5dSkins...  
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May 15,2008 
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http://www.creativeclass.com/

_v3/article_library/all.php 
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1 2553 การสร้างทุนทางวฒันธรรมผา่นแวดวงการ

ประกวดภาพถ่าย : ศึกษากรณีนกัเรียน นิสิต 

นกัศึกษา ผูเ้ขา้ร่วมในโครงการประกวดภาพถ่าย

ของมูลนิธิ ฌอง เอมีล การ์โรช  

สุวฒัน์ พื�นผา มหาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร์ 

2 2552 ทุนทางวฒันธรรมกบัการจดัการทรัพยากรป่าไม ้: 

ศึกษากรณีชุมชนป่าสะแข ตาํบลอิปุ่ ม อาํเภอด่าน

ซา้ย จงัหวดัเลย 

ภชัราภรณ์ สาคาํ มหาวิทยาลยั 

ขอนแก่น 

3 2551 วาทกรรมจากวรรณกรรมสลองต่อการสร้างทุนทาง

วฒันธรรมในภาคอีสาน 

สุภณ  

สมจิตศรีปัญญา 

มหาวิทยาลยั 

มหาสารคาม 

4 2550 บทบาทของทุนทางวฒันธรรมกบัการพฒันาในมิติ

เศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษาตาํบลตากออก อาํเภอ

บา้นตาก จงัหวดัตาก 

กนิษฐา  

แยม้โพธิ� ใช ้

มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร์ 

5 2549 “พลงัสีหมากสุก” : ทุนสังคมและทุนวฒันธรรม

ของผูเ้ฒ่าบา้นนอกจากร้อยเอ็ดในบริบทสังคมนคร  

สาคร สมเสริฐ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

6 2549  การสาํรวจสถานะองคค์วามรู้และแนวทางพฒันา

ทุนวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ�นเพื�อการพฒันา

ทรัพยากรมนุษย ์

ดิเรก  

ปัทมสิริวฒัน ์

มหาวิทยาลยั 

นเรศวร 

7 2550 ทุนทางสังคมในการผลิตผา้ฝ้ายทอมือของกลุ่มสตรี

สหกรณ์บา้นหนองบวัแดง จงัหวดัชยัภมิู    

ศศิกุล อ่อนเฉวียง มหาวิทยาลยั 

ราชภฏัจนัทรเกษม 

8 2550 ยทุธศาสตร์การพฒันาทุนทางสังคมบริเวณลุ่มนํ� าปิง 

จงัหวดัตาก เพื�อการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนอยา่ง

ย ั�งยืน 

ทิพาพร  

พิมพพ์ิสุทธิ�  

มหาวิทยาลยั 

รามคาํแหง 

9 2552 การสาํรวจทุนทางสังคมของชุมชนในชนบท: 

กรณีศึกษาชุมชนบา้นสามพระยา ตาํบลสามพระยา 

อาํเภอชะอาํ จงัหวดัเพชรบุรี 

ทิพยว์รรณ    ทอง

สง 

มหาวิทยาลยั

ศิลปากร 

10 2550 การสาํรวจและจดัทาํฐานขอ้มูลสารสนเทศ

ภูมิศาสตร์เพื�อพฒันาทุนทางสังคมบริเวณพื�นที�ลุ่ม

นํ� าปิง จงัหวดัตาก 

เสน่ห ์

โรจนดิษฐ ์

มหาวิทยาลยั 

รามคาํแหง 

11 2551 ทุนทางสังคมที�เสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน

บา้นกิ�วลม ตาํบลบ่อหลวง อาํเภอฮอด จงัหวดั

เชียงใหม ่

 

ภณัฑิกา  

สหายมิตร 

มหาวิทยาลยั 

แม่โจ ้
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12 2551 การสร้างทุนทางสังคมเพื�ออนุรักษพ์ื�นที�ป่าสาคู : 

ศึกษากรณีขบวนการเคลื�อนไหวของเครือข่าย

อนุรักษป่์าสาคู อ.นาโยง จ.ตรัง 

สาริณีย ์

จนัทรัศมี 

มหาวิทยาลยั 

วลยัลกัษณ์ 

13 2552 การสาํรวจระดบัทุนทางสังคมของบุคคลในชนบท

ไทย : กรณีศึกษาบา้นละวา้ หมูที่� 7 ตาํบลวดัเพลง 

อาํเภอวดัเพลง จงัหวดัราชบุรี 

สุทธิวรรณ       สุข

ศรีดากุล 

มหาวิทยาลยั

ศิลปากร 

14 2549 ทุนทางสังคมเกี�ยวกบัการอนุรักษท์รัพยากรป่าไม ้

กรณีศึกษาป่าชุมชนบา้นท่าวงัไทร ตาํบลวงัหมี 

อาํเภอวงันํ� าเขียว จงัหวดันครราชสีมา 

วิลาวรรณ  

นอ้ยภา 

มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร์ 

15 2549 Social Capital and Performance of vegetable 

production program in farming communities of 

Western Nepal 

Rajenara Frasao 

Mshra 

มหาวิทยาลยั 

เชียงใหม ่

16 2554 Impacts of a natural disaster on well-being, 

happiness and social capital in two nargis-affected 

areas in Myanmar 

Ngu Wah Win มหาวิทยาลยั 

เชียงใหม ่

17 2547 วาทกรรมทุนทางสังคม : กระบวนการสร้างแนวคิด

และปฏิบตัิการในบริบทการพฒันาของไทย (พ.ศ. 

2540-2546) 

ปิ� นวดี  

ศรีสุพรรณ 

มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร์ 

18 2547 การบริหารเงินทุนที�ไดรั้บจากโครงการสวสัดิการ

ชุมชนเร่งด่วนเพื�อผูย้ากลาํบาก (เมนู 5) กองทุนเพื�อ

การลงทุนทางสังคม (SIF) ของตาํบลนาคาํ อาํเภอ

คาํเขื�อนแกว้ จงัหวดัยโสธร 

ประสิทธิ�  จตุเทน มหาวทิยาลยั 

สารคาม 

19 2553 ทุนทางสังคมของชาวชนบทไทย : กรณีศึกษา

ชุมชนบา้นบนดอน หมู่ 4 ตาํบลบางแกว้ อาํเภอ

บา้นแหลม จงัหวดัเพชรบุรี 

อุมาภรณ์  

บุญประเสริฐ 

มหาวิทยาลยั

ศิลปากร 

20 2552 การสร้างชุมชนให้น่าอยู ่: กรณีองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลนิคมพฒันา อาํเภอมะนงั จงัหวดัสตลู    

สมชาติ  

พรหมโกศรี 

มหาวิทยาลยั 

ขอนแก่น 

21 2550 กระบวนการสร้างชุมชนมุสลิมในพหุสังคมอีสาน จีระศกัดิ�  โสะสนั มหาวิทยาลยั 

ขอนแก่น 

22 2549 ผา้ป่าฝ่าเทา้ : จากผลกระทบนโยบายของรัฐสู่

กระบวนการสร้างชุมชนยั�งยืน 

วิศณ์  

ประสานพนัธ ์

มหาวิทยาลยั 

รามคาํแหง 

23 2554 การพฒันารูปแบบการสร้างชุมชนเขม้แข็งดา้น

การตลาดของสถาบนัราชภฎันครสวรรค ์: 

เตือนใจ  

บรรเจิดกิจ 

สถาบนัราชภฎั

นครสวรรค ์
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กรณีศึกษากลุ่มอาชีพผลิตภณัฑน์ํ� าตาลโตนด ตาํบล

เกยไชย อาํเภอชุมแสง จงัหวดันครสวรรค ์

24 2553 บทบาททุนมนุษยต์่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  

สุพตัรา นิยมชยั มหาวิทยาลยั 

รามคาํแหง 

25 2550 ผลกระทบของโลกาภิวตัน์ต่อการกระจายรายได้

และความยากจน : บทบาทของเทคโนโลยีและทุน

มนุษย ์

ณัฐสุชน อินทราวธุ มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร์ 

26 2555 การพฒันาทุนมนุษยภ์ายใตก้ารเปลี�ยนแปลงเชิง

พลวตั 

รติพร ถึงฝั�ง 

โกศล จิตวิรัตน ์

มหาวิทยาลยั 

สุโขทยัธรรมาธิราช 

27 2552 แนวคิดเพื�อการพฒันาชุมชนในมิติทางพลวตัทาง

ประชากร ทุนทางสังคม ทุนมนุษย ์และองคค์วามรู้

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ใหม่  

อาจยทุธ 

เนติธนากุล 

มหาวิทยาลยั 

สุโขทยัธรรมาธิราช 

28 2551 แนวทางการประยกุตพ์านบายศรีในพิธีกรรมเพื�อ

ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน   จงัหวดัร้อยเอ็ด 

กนกกาญจน์ 

ศิลารัตน ์

มหาวิทยาลยั 

มหาสารคาม 

29 2551 การพฒันารูปแบบผลิตภณัฑส์บู่แฟนซีเพื�อ

เศรษฐกิจชุมชน 

ชะหน่าย 

มงัคลารัตน์ศรี 

มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง 

30 2551 ชุมชนชาวไทยโซ่งหมู่บา้นดอนทราย จงัหวดั

นครปฐม : การศึกษาพฒันาการทางเศรษฐกิจของ

ชุมชนระหวา่งปี พ.ศ.2504-2549 

ชุติมา เชนะโยธิน มหาวิทยาลยั

ศิลปากร 

31 2552 เส้นทางสายหิน : การจดัการแหล่งท่องเที�ยวทาง

วฒันธรรมเพื�อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน จงัหวดั

นครราชสีมา  

พรพิไล  

วงศ์ไตรพิพฒัน ์

มหาวิทยาลยั 

มหาสารคาม 

32 2552 การประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาทอ้งถิ�นการผลิตขา้วกลอ้ง

หอมมะลิเพื�อเศรษฐกิจชุมชน จงัหวดัอาํนาจเจริญ 

พระมงคล มหานิล มหาวิทยาลยั 

มหาสารคาม 

33 2551 ภูมิปัญญาพื�นบา้นในการอนุรักษฟื์� นฟูและพฒันา

ศิลปหตัถกรรมเครื�องปั� นดินเผาเชิงเศรษฐกิจชุมชน 

จงัหวดัศรีสะเกษ 

พระรัฐกร สุขอว้น มหาวิทยาลยั 

มหาสารคาม 

34 2550 การสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถิ�นและการส่งเสริม

เศรษฐกิจชุมชน : กรณีศึกษาการทาํขา้วหลามใน

ชุมชนพระงาม จงัหวดันครปฐม 

วิมลสิริ 

รุจิภาสพรพงศ์ 

มหาวิทยาลยั 

ศิลปากร 

35 2548 การพฒันาพืชผกัพื�นบา้นอีสานเพื�อเศรษฐกิจชุมชน   วรวิต ตนับุญ มหาวิทยาลยั 

มหาสารคาม 
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36 2549 นโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน : ศึกษากรณี

การประกอบการสุราพื�นบา้นในเขตจงัหวดั

สมุทรปราการ 

ปนนัทิญา  

อภิหกิจ 

มหาวิทยาลยับูรพา 

37 2550 ความคิดเห็นเกี�ยวกบับทบาทของผูใ้หญบ่า้นในการ

พฒันาเศรษฐกิจชุมชน อาํเภอโนนสูง จงัหวดั

นครราชสีมา 

พีระ  

วชัรินทร์รัตน ์

มหาวิทยาลยั 

มหาสารคาม 

38 2552 การสงัเคราะห์สถานะองคค์วามรู้การวจิยัโดย

ประชาชนในการแกปั้ญหาเศรษฐกิจชุมชน 

อุสา สุทธิสาคร มหาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร์ 

39 2551 ผลกระทบจากวกิฤติการณ์ 3 จงัหวดัชายแดน

ภาคใตที้�มีต่อเศรษฐกิจชุมชน : ศึกษากรณีชุมชน

อาํเภอเมืองปัตตานี จงัหวดัปัตตานี 

อธิภทัร บวัหลวง มหาวิทยาลยั

รามคาํแหง 

40 2549 โครงการสร้างสรรคป์ระติมากรรมเพื�อชุมชน คมฤทธิ�   

เฉียบแหลม 

มหาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร์ 

41 2549 การจดัการพื�นที�และสภาพแวดลอ้มโดยรัฐและ

ทอ้งถิ�น กรณีศึกษา : ชุมชนยี�สารและแพรกหนาม

แดง อาํเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม 

พงษพ์นัธ์ วฒันา

พนัธพงษ ์

มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร์ 

42 2553 การพฒันาอยา่งย ั�งยืนตามกระบวนทศัน์เศรษฐกิจ

พอเพียง 

นวพร เทพสุท สถาบนับณัฑิต 

พฒันบริหารศาสตร์ 

43 2548 บทบาทในการริเริ�มสร้างสรรคข์องหัวหนา้ศูนย์

สุขภาพชุมชนจงัหวดัเลย  

ธีรศกัดิ�  พาจนัทร์ มหาวิทยาลยั 

ขอนแก่น 

44 2010 Ways of Being Free: Authenticity and Community 

in Selected Works of Rushdie, Ondaatje and Okri 

Adnan Mahmutovic Stockholms 

University 

45 2008 Social Innovations in Creative Communities for 

Sustainable Consumption: is it promising? 

Shahzia Khan Lund 

University 

46 2008 The Wealth of Urban Regions: On the Location of 

Creative Individuals and Firms 

Charlotta 

Mellander 

Jonkoping 

International 

Business School 

47 2008 The urban Turn – and the Location of economic 
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