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บทคัดยอ  

แนวทางการสงเสริมชุมชนสรางสรรคในประเทศไทย เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเอกสาร
เพื่อสังเคราะหองคประกอบชุมชนสรางสรรค การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและการสนทนากลุม เพื่อศึกษา
องคประกอบชุมชนสรางสรรคในประเทศไทย และการวิจัยภาคสนาม เพ่ือศึกษาแนวทางการสงเสริมชุมชน
สรางสรรคในประเทศไทย การสัมภาษณเชิงลึกใชผูเชี่ยวชาญดานการพฒันาชุมชน การศึกษาตลอดชีวิต ดาน
วัฒนธรรม และผูประกอบการเศรษฐกิจสรางสรรค เชนเดียวกับผูทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุม ผูใหขอมูล
หลักในการวิจัยภาคสนามเปนผูนำชุมชน ปราชญชาวบาน ผูแทนเครือขายองคกรในชุมชน และสมาชิกใน
ชุมชน เครื่องมือวิจัยใชแบบวิเคราะหเอกสาร ประเด็นสัมภาษณ  ประเด็นสนทนากลุม และแบบเก็บขอมูล
ภาคสนาม วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis)  

 ผลการศึกษาพบวาองคประกอบชุมชนสรางสรรคในประเทศไทย มีดังนี้ 1) ดานทุนมนุษย ไดแก 
ภูมิปญญาทองถิ่น ความสรางสรรค นวัตกรรม ผูนำชุมชน และการเรียนรู 2) ดานทุนสังคม ไดแก การอดทน
ตอความคิดและวัฒนธรรมท่ีแตกตาง จิตสำนึกชุมชน ความไววางใจ การมีสวนรวม และเครือขายชุมชน  
3)  ดานทุนวัฒนธรรม ไดแก มรดกทางวัฒนธรรม การสืบทอดวัฒนธรรม พื้นที่วัฒนธรรม และการสรางคุณคา
และมูลคาทางวัฒนธรรม และ 4) ดานทุนทรัพยากร ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษทรัพยากร เทคโนโลยี 
และการบริหารจัดการทรัพยากร แนวทางการสงเสริมชุมชนสรางสรรคในประเทศไทย ดานทุนมนุษย  
ควรสงเสริมการสืบคน สืบทอดและตอยอดภูมิปญญา ใหชาวบานมีความคิดสรางสรรคและสรางนวัตกรรม
จากภูมิปญญา คนหาและบมเพาะผูนำชุมชน ใหชาวบานเรียนรูจากการแกปญหาและพัฒนาชุมชนรวมกัน  

ดานทุนสังคม  สงเสริมการจัดการความขัดแยงอยางสรางสรรค  ใหมีสำนึกรักบานเกิด มีสวนรวมในกิจกรรม
สรางสรรคชุมชน  สรางและพัฒนาเครือขายของชุมชน  ดานทุนวัฒนธรรม  สงเสริมการสรางและสืบสาน 
อัตลักษณของชุมชน พื้นที่สรางสรรคดานวัฒนธรรมในชุมชน  และการนำอัตลักษณที่โดดเดนมาเพิ่มมูลคา 
ดานทุนทรัพยากร สงเสริมใหเห็นคุณคาและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
สรางนวัตกรรมจากภูมิปญญาทองถิ่น และสงเสริมใหชุมชนจัดการตนเอง   

คำสำคัญ : ชุมชนสรางสรรค  การพัฒนาชุมชน   
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** อาจารยที่ปรึกษา  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  

แนวทางการสงเสริมชุมชนสรางสรรคในประเทศไทย 
จิตตรา  มาคะผล, คีรีบูน จงวุฒิเวศย 

 



198

วารสารศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปที่ 11 ฉบับที่ 1, 2 (มิถุนายน 2556 - มีนาคม 2557) 

Abstract 

  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; 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. 
Key words: creative community, community development 

บทนำ 

โลกในศตวรรษท่ี 21 เปนสังคมฐานความรู
ที่เช่ือมโยงกันเปนเครือขาย ใหความสำคัญตอการ
สรางความรูประสบการณและการสรางสรรค   กระบวน

ทัศนการผลิตเปล่ียนจากการผลิตและขายเปน 
การรับรูและตอบสนอง คนที่มีความคิดสรางสรรคมี
จินตนาการ มีความเปนมืออาชีพและความชำนาญ
เฉพาะทางเปนท่ีตองการในทุกสังคม และมีการแขงขัน
เพ่ือมุงเปนผูนำทางเศรษฐกิจโลกตลอดเวลา ทามกลาง

การแขงขันดังกลาว ในชวงป พ.ศ. 2551-2552  เกิด
วิกฤตเศรษฐกิจโลก มีผลใหเกิดแนวคิดใหมที่หันมา
ใหความสำคัญกับชุมชนและทองถ่ิน  และต่ืนตัวตอ

เอกลักษณชมุชนตลอดจนสิง่ท่ีมใีนชมุชน มคีวามเห็น
วาชุมชนที่จะประสบความสำเร็จจำเปนตองเรียนรูวิธี
การใหมๆ  เพือ่พฒันาตนเอง โดยใชความหลากหลาย  
ความสรางสรรค และพลังของคนในชมุชน (เลอรอยด 

ฮารวีย และจอหน วิคทอรี, 2004: v) อันเปนที่มา 
ของแนวคิดชุมชนสรางสรรคและเมืองสรางสรรคที่แผ
ขยายไปท่ัวโลก รวมถึงประเทศไทย  เปาหมายการพัฒนา

ประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 
11 (พ.ศ. 2555-2559) มุงใหคนในสังคมไทยอยูรวมกัน
อยางสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ 

และย่ังยืน และกำหนดยุทธศาสตรสรางภูมิคุมกันให
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เขมแข็งควบคูกับการพัฒนาคนและสังคมใหมีคุณภาพ 
มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชนจากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม  สรางโอกาส
ทางเศรษฐกิจดวยฐานความรูและความคิดสรางสรรค 
บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอ
ส่ิงแวดลอม  เพ่ือบรรลุเปาหมายดังกลาว  จำเปนตอง
คำนึงถึงการพัฒนาระดับชุมชนท่ีเปนฐานราก และ
ความสมดุลในการพัฒนาระหวางเมืองกับชนบท เพื่อ
ลดชองวางทางเศรษฐกิจ ลดปญหาความแปลกแยก 
ไมไววางใจ และไมรวมมือรวมใจ  นอกจากนี้ ชุมชน
ทั่วไทยตางมีความหลากหลายดานวัฒนธรรมและ
อุดมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีคุณคา ซ่ึงการพัฒนา
ประเทศท่ีผานมาไมไดใหความสำคัญตอสิ่งเหลานี้ 
ทำใหชุมชนพ่ึงพาตนเองไมได  เกิดปญหาความยากจน 
ยาเสพติด อาชญากรรม และสิ่งแวดลอม ในขณะท่ี
โลกเปล่ียนไปอยางตอเนื่อง รวดเร็วและยากตอการ
คาดเดามากข้ึน  ชุมชนตองพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
และสามารถปรับตัวใหอยูรอดได  ชุมชนของไทยควร
มีความสามารถในการจัดการชุมชนของตนใหดำรง
อยูไดอยางมีความสุข เพ่ือเปนรากฐานที่แข็งแกรงตอ
การพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน และสอดคลองกับสังคม
โลก ตามแนวคิดชุมชนสรางสรรค อันหมายถึงชุมชน
ที่มีความสรางสรรคในการพัฒนาชุมชนของตนเอง
ทามกลางกระแสการเปล่ียนแปลง สามารถหาวิธีการ
ใหมๆ เพ่ือการดำรงอยูของชุมชน มีเอกลักษณของ
ชุมชนและธำรงรักษาไวได สมาชิกในชุมชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีและมีความสุข ดังนั้น การศึกษาแนวทางการ
สงเสริมชุมชนสรางสรรคในประเทศไทย ยอมเปน
ประโยชนตอทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนา

ชุมชนท่ีจะนำไปใชเปนเคร่ืองช้ีแนะ และเปนประโยชน
ตอประเทศชาติและสังคมโลกตอไป 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหองคประกอบ

ของชุมชนสรางสรรคของตางประเทศและในประเทศ  

2. เ พ่ือศึกษาองคประกอบของชุมชน
สรางสรรคในประเทศไทย 

3. เพื่อพัฒนาแนวทางการสงเสริมชุมชน
สรางสรรคในประเทศไทย 

 
แนวคิด ทฤษฎีที่ใชในการวิจัย 

ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยศึกษาเอกสารและ
ผลงานที่เกี่ยวของ ดังนี้  

1. แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจสรางสรรค 
ประกอบดวย ความเปนมาและความหมายของ
เศรษฐกิจสรางสรรค และการพัฒนาประเทศตาม
แนวทางเศรษฐกิจสรางสรรค 

2. แนว คิด เกี่ ย ว กับ เมื อ งสร า งสร รค 
ประกอบดวย ความหมายของเมืองสรางสรรค 
องคประกอบเมืองสรางสรรค ดัชนีความสรางสรรค 
และการพัฒนาความสรางสรรคดวยวัฒนธรรม  

3. แนวคิดเ ก่ียวกับชุมชนสร างสรรค 
ประกอบดวย ชุมชนและการพัฒนาชุมชน ชุมชน
สรางสรรค การพัฒนาชุมชนสรางสรรค และแนวคิด
ชุมชนสรางสรรคในประเทศไทย 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุมชนและการ
พัฒนาชุมชนในมิติที่ใกลเคียงกับชุมชนสรางสรรค 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 

ผู วิ จั ย ใช ร ะ เ บียบ วิธี วิ จั ย เ ชิ งคุณภาพ 
(Qualitative Research Method) และวิธีการศึกษา

หลายลักษณะ  ดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองคประกอบชุมชน

สรางสรรคของตางประเทศและในประเทศ  เปนการ

วิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยสืบคน
หนังสือ ตำรา บทความวิชาการ เอกสารสิ่งพิมพ และ
รายงานการวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่ีมี
เน้ือหาเก่ียวกับชุมชนสรางสรรคของตางประเทศและ
ในประเทศ จากหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา สำนักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เอกสารของหนวยงานท่ี
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เก่ียวของ และฐานขอมูลในอินเทอรเน็ต โดยใชคำ
สำคัญที่เกี่ยวของในการสืบคน และวิเคราะหเนื้อหา
ตามกรอบแนวคิดจากการศึกษาวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
คือ องคประกอบชุมชนสรางสรรค 4 ดาน ไดแก  
ดานทุนมนุษย  ทุนสังคม  ทุนวัฒนธรรม และทุน
ทรัพยากร  และสังเคราะหองคประกอบยอยในแตละ
ดาน  ใชแบบวิเคราะหเอกสารเปนเครื่องมือวิจัย 

ข้ันตอนท่ี  2   การศึกษาองคประกอบชุมชน
สรางสรรคในประเทศไทย  ดำเนินการใน 2 ลักษณะ 
ดังน้ี 1) การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 
เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง โดยสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาชุมชน การศึกษาตลอด
ชีวิตหรือดานวัฒนธรรม และผูประกอบการเชิง
สรางสรรค จำนวน 6 คน ที่เปนผูบริหารองคกรหรือ
เจาของกิจการ และมีประสบการณไมต่ำกวา 10 ป  
นำผลการวิจัยเอกสารเปนกรอบในการสัมภาษณ 
เคร่ืองมือวิจัยคือประเด็นการสัมภาษณ 2) การสนทนา
กลุม (Focus Group)  ผูรวมสนทนาเปนผูทรงคุณวุฒิ
จำนวน 10 คน  การเลือกกลุมตัวอยาง เกณฑในการ
เลือกและกรอบการสนทนา  เชนเดียวกับการสัมภาษณ
เชิงลึก  เครื่องมือวิจัยคือประเด็นการสนทนากลุม 

  ขั้นตอนที่ 3  การศึกษาแนวทางการ
สงเสริมชุมชนสรางสรรคในประเทศไทย  ดำเนินการ
ใน 2 ลักษณะ คือ1) การสัมภาษณเชิงลึก  

โดยสัมภาษณผู เชี่ยวชาญชุดเดียวกับการศึกษา
องคประกอบชุมชนสรางสรรคในประเทศไทย  2) การ
วิจัยภาคสนาม   โดยคัดเลือกพ้ืนท่ีศึกษาเบ้ืองตนจาก

หมูบานท่ีไดรับรางวัลหมูบานหน่ึงตำบลหน่ึงผลิตภัณฑ 
(OTOP Village Champion: OVC) ของกรมการพัฒนา
ชุมชนที่ มี ลั กษณะใกล เ คียงกับผลการศึ กษา
องคประกอบชุมชนสรางสรรคในประเทศไทย จำนวน 
8 แหง ในส่ีภูมิภาค นำเสนอท่ีประชุมการสนทนากลุม

พิจารณาความเหมาะสมและใหที่ประชุมเสนอชื่อ
เพ่ิมเติมเพ่ือคัดเลือก โดยเปนชุมชนท่ีไดรับรางวัลดาน
การพัฒนาชุมชนระดับประเทศ มีองคประกอบชุมชน

สรางสรรคดานทุนมนุษย ทุนสังคม ทุนวัฒนธรรม 
หรือทุนทรัพยากร ที่โดดเดนใชเปนกรณีตัวอยางได 
และการเดินทางโดยรถยนตเขาถึงสะดวก ที่พักอาศัย
และการวิจัยในพ้ืนท่ีมีความปลอดภัย  ผลการคัดเลือก
ชุมชนพ้ืนท่ีศึกษาจำนวน  3 แหง ไดแก ชุมชนแพรก
หนามแดง ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม  ชุมชนบานแมกำปอง ตำบล
หวยแกว อำเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม และชุมชน
บานภู ตำบลบานเปา อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 
แลวทำการศึกษาองคประกอบชุมชนสรางสรรคของ
แตละชุมชน โดยศึกษาขอมูลพื้นฐานจากเอกสาร อิน
เทอรเน็ตและส่ือตางๆ  และสัมภาษณเชิงลึกผูใหขอมูล
หลัก (Key Informants)  ไดแก ผูนำทางการ ผูนำ
ธรรมชาติ ปราชญชาวบาน สมาชิกเครือขายองคกร
ในชุมชน และสมาชิกในชุมชน  โดยเลือกผูที่ถูกระบุ
ช่ือซ้ำมากท่ีสุด  จำนวนผูใหขอมูลหลักข้ึนอยูกับขอมูลท่ี
ผูวิจัยสัมภาษณจนเห็นวาไดขอมูลท่ีอิ่มตัวเพียงพอ
ตอการวิเคราะห 

 
ผลการวิจัย 

1. องคประกอบชุมชนสรางสรรคของตาง
ประเทศและในประเทศ ผลการวิจัยเอกสารพบวา 
องคประกอบชุมชนสรางสรรคของตางประเทศและใน
ประเทศ มีดังน้ี 1) องคประกอบดานทุนมนุษย 
ประกอบดวย ความชาญฉลาดและภูมิปญญาในชุมชน 
ความคิดสรางสรรคของคนในชุมชน การสรางนวัตกรรม

และการตัดสินใจอยางอิสระ  ผูนำชุมชน และการเรียนรู
ของคนในชุมชน  2) องคประกอบดานทุนสังคม 
ประกอบดวยการอดทนตอความความคิดและ
วัฒนธรรมท่ีแตกตาง จิตสำนึกชุมชน ความไววางใจ
และการเอ้ือประโยชน การมีสวนรวมของคนในชุมชน 
เครือขายของชุมชน  และกลุม/องคกรตางๆ ในชุมชน 

3) องคประกอบดานทุนวัฒนธรรม ประกอบดวย มรดก
ทางวัฒนธรรม การสืบทอดวัฒนธรรม การเรียนรู
วัฒนธรรม พื้นท่ีวัฒนธรรม และการสรางคุณคาและ

แนวทางการสงเสริมชุมชนสรางสรรคในประเทศไทย 
จิตตรา  มาคะผล, คีรีบูน จงวุฒิเวศย 
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มูลคาทางวัฒนธรรม และ 4) องคประกอบดานทุน
ทรัพยากร ประกอบดวย ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน  
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  เทคโนโลยี  แหลง
เรียนรูในชุมชน สถาบันการเงิน และการบริหารจัดการ
ทรัพยากร 

2. องคประกอบชุมชนสร างสรรค ใน
ประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา องคประกอบชุมชน
สรางสรรคในประเทศไทย มีดังน้ี 1) องคประกอบดาน
ทุนมนุษย ประกอบดวย ภูมิปญญาทองถิ่น ความ
สรางสรรค  นวัตกรรม  ผูนำชุมชน และการเรียนรู   
2) องคประกอบดานทุนสังคม ประกอบดวย การอดทน
ตอความความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง จิตสำนึก
ชุมชน ความไววางใจ การมีสวนรวม และเครือขาย
ของชุมชน 3) องคประกอบดานทุนวัฒนธรรม 
ประกอบดวย มรดกทางวัฒนธรรม  การสืบทอด
วัฒนธรรม พื้นท่ีวัฒนธรรม และการสรางคุณคาและ
มูลคาทางวัฒนธรรม และ 4) องคประกอบดานทุน
ทรัพยากร ประกอบดวย ทรัพยากรธรรมชาติ  การ
อนุรักษทรัพยากร เทคโนโลยี  และการบริหารจัดการ
ทรัพยากร 

 3. แนวทางการสงเสริมชุมชนสรางสรรค
ในประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา ควรมีการสงเสริม
ชุมชนในประเทศไทยเพ่ือใหเปนชุมชนสรางสรรค    
ดังตอไปนี้   

 3.1 การสงเสริมดานทุนมนุษย ควร
สงเสริมใหชุมชนสืบคน และรวบรวมองคความรูจาก
ภูมิปญญาทองถ่ิน ถายทอดสืบสานใหคงอยู และ

สงเสริมปราชญชาวบานใหสรางสรรคนวัตกรรมจาก
ภูมิปญญา ปลูกฝงเยาวชนใหมีความสรางสรรคและ
สรางเปนนวัตกรรม  ใหชาวบานรูจักใชวัฒนธรรมและ
วิถีอาชีพมาตอยอด รูจักนำของดีในชุมชนมาสราง
มูลคา และมีการบริหารจัดการท่ีดี ใชชุมชนเปนหอง

ทดลองผลิตผลงานใหมๆ เชน ผลิตภัณฑชุมชน และ
การแกปญหาชุมชน เปนตน สงเสริมผูนำใหมีความ
รอบรู มีวิสัยทัศน มีบารมี มีคนเคารพเชื่อถือ ใหความ

รวมมือ และเปนศูนยกลางความสามัคคีของคนใน
ชุมชน สงเสริมการเรียนรูของคนในชุมชนเพ่ือใหชาว
บานพ่ึงตนเองไดและมีการเรียนรูเปนหัวใจ ใหเรียนรู
รวมกันโดยการวิเคราะหปญหา คนหาทางออก และ
สรางสรรคผลงานหรือแนวทางใหมๆ ใหชุมชน  ชงาน
วิจัยทองถ่ินเพื่อแกปญหา และนำขอมูลจากงานวิจัย
มาใชในการพัฒนาอยางแทจริง อีกท้ังสงเสริมการ
เรียนรูดานศิลปะท่ีจะชวยใหเยาวชนมีความคิด
สรางสรรคเพิ่มขึ้น   

 3.2 การสงเสริมชุมชนสรางสรรคดาน
ทุนสังคม ควรสงเสริมใหคนในชุมชนมีความอดทน
ตอความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง รูจักเปล่ียนวิธี
คิดและมุมมองตอความคิดเห็นท่ีแตกตางวาไมใช
ปญหา แตเปนประโยชนตอความคิดสรางสรรคสิ่ง
ใหมๆ  และรวมมือกันแกไขความขัดแยงอยางสรางสรรค 
หาทางออกใหทุกฝายไดรับประโยชน เปดโอกาสให
ความคิดแปลกใหมถูกนำไปปฏิบัติ แสดงออกตอผูที่
เห็นตางอยางสันติและใหความรวมมือตอสวนรวม 
สงเสริมจิตสำนึกชุมชน  ใหคิดวาชุมชนคือบาน ทุก
คนเปนสวนหน่ึงของชุมชน และรวมขับเคล่ือนการ
พัฒนาชุมชนใหเกิดบรรยากาศท่ีมีชีวิตชีวาและดึงดูด
ผูคน ดึงดูดคนรุนใหมใหกลับบานเกิด และรวมเปน
กำลังในการพัฒนาชุมชนสงเสริมการมีสวนรวม 
โดยใหชุมชนมีกิจกรรมรวมกัน  ชวยเหลือเก้ือกูลกัน  
ใหคนรุนใหมเห็นคุณคาของผูอาวุโสที่เปนภูมิปญญา
ในชุมชน และใหชาวบานรวมเปนสมาชิกและดำเนิน

กิจกรรมของกลุมตางๆ ในชุมชน  สงเสริมการสราง
และพัฒนาเครือขายของชุมชน สรางพันธมิตรจาก
ภาคสวนตางๆ อยางหลากหลาย  และกระตุนให

เครือขายมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน   
 3.3 การสงเสริมชุมชนสรางสรรคดาน

ทุนวัฒนธรรม ควรสงเสริมการสืบสานวัฒนธรรม โดย
รวบรวมขอมูลมรดกทางวัฒนธรรมเพ่ือใชวางแผน
พัฒนา  สรางและนำเสนออัตลักษณชุมชนผานสินคา

หรือบริการท่ีสะทอนความเปนตัวตนของชุมชน  สงเสริม

แนวทางการสงเสริมชุมชนสรางสรรคในประเทศไทย 
จิตตรา  มาคะผล, คีรีบูน จงวุฒิเวศย 
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การเรียนรูประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของชุมชน 
และดำรงรักษาโดยการเขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
ปฏิบัติตามจารีตประเพณี  ประยุกตและสรางนวัตกรรม
ที่สอดรับการเปลี่ยนแปลง แตยังคงสะทอนอัตลักษณ
ของวัฒนธรรมชุมชนสงเสริมใหมีพื้นที่จัดกิจกรรม
สรางสรรคทางวัฒนธรรมในชุมชน เชน ลานวัฒนธรรม 
ถนนคนเดิน ตลอดจนกิจกรรมในแหลงเรียนรูตางๆ 
เพ่ือสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูตลอดชีวิต สราง
แรงบันดาลใจตอความคิดสรางสรรค และใหโอกาสที่
เทาเทียมตอทุกความคิดสรางสรรค สงเสริมการสราง
คุณคาและมูลคาทางวัฒนธรรม สงเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจสรางสรรค โดยนำ 
อัตลักษณหรือส่ิงท่ีหาไดในชุมชนมาพัฒนาเปนสินคา
หรือบริการ ใหมีวัฒนธรรมของชุมชนฝงอยูในตัว
ผลิตภัณฑ รวมกันสรางแบรนดของชุมชนและใช
ประโยชนรวมกัน และนำขอไดเปรียบของชุมชนมา 
สรางความแตกตางใหเปนที่ตองการของคนภายนอก 

 3.4 การสงเสริมชุมชนสรางสรรคดาน
ทุนทรัพยากร ควรสงเสริมใหชาวบานเห็นคุณคา 
ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในชุมชน 
มีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติหรือการนำมาใช
ประโยชนอยางคุมคามีโครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสืบคน จัดเก็บ และ
เผยแพรองคความรูของชุมชน สงเสริมการใชเทคโนโลยี
เพ่ือการสรางนวัตกรรม โดยไมจำเปนตองซับซอน 
หรือล้ำสมัยและไมทำลายวัฒนธรรมดั้งเดิม สงเสริม 

การบริหารจัดการทรัพยากร ใหชุมชนจัดการตนเอง 
มีนโยบายการพัฒนาสูชุมชนสรางสรรคที่ชัดเจนและ
เหมาะสมกับสภาพชุมชน มีแผนงานที่ชัดเจนและ

ขับเคล่ือนตามแผนโดยชุมชน จัดทำแผนท่ีทุนชุมชน 
ระบบฐานขอมูลชุมชนท่ีเปนปจจุบันเพ่ือใชวางแผน
พัฒนา และจัดระบบสนับสนุนดานตางๆ เชน ระบบ
สวัสดิการชุมชน ระบบกองทุนการเงิน ระบบอนุรักษ
ทรัพยากร เปนตน 

 

อภิปรายผลการวิจัย 
การอภิปรายผลการวิจัยตามองคประกอบ

และแนวทางการสงเสริมแตละดาน มี  ดังนี้ 
1. ผลการวิจัยพบวาองคประกอบดานทุน

มนุษยของชุมชนสรางสรรคในประเทศไทย  ไดแก 
ภูมิปญญา ความคิดสรางสรรค การสรางนวัตกรรม 
ผูนำชุมชน และการเรียนรู สอดคลองกับท่ีกระทรวง
เพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศของสหราชอาณาจักร 
(DFID, 2000: online) กลาววา ทุนมนุษยหมายถึง
คุณภาพของคนในชุมชน เชน ดานความรู  ความ
สามารถในการทำงาน ภาวะผูนำ และสุขภาพ และ
นภาภรณ หะวานนท และพิสมัย รัตนโรจนสกุล (2548: 
34) กลาววาชุมชนท่ีมีทุนมนุษยสูงหมายถึงมีคนจำนวน
หน่ึงท่ีมีคุณภาพ เปนคนเกง คนดี เปนผูนำในสังคม 
มีการรวมกลุมและสรางเครือขายการทำงานใหสวนรวม 
ชุมชนที่ทุนมนุษยมีศักยภาพสูงจะเปนพลังสำคัญใน
การพัฒนาชุมชน นอกจากนี้ โกวิทย พวงงาม (2553: 
399-401) ยังกลาววาสิ่งสำคัญในทุนมนุษยคือทุน
ความรูหรือภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชน ที่มีคุณคา กอ
ใหเกิดผลงานสรางสรรค ตางๆ สรางมูลคาทาง
เศรษฐกิจขึ้นมาได ชุมชนที่มีสมาชิกชาญฉลาด แม
เพียงจำนวนหน่ึง ก็สามารถสรางประโยชนมหาศาล
ใหแกชุมชน 

2. องคประกอบดานทุนสังคม ไดแก  

การอดทนตอความคิดสรางสรรคและวัฒนธรรมที่
แตกตาง จิตสำนึกชุมชน ความไววางใจ การมีสวนรวม 
และเครือขายของชุมชน สอดคลองกับโรเบิรต พุตนัม 

(สุวรรณี คำมั่นและคณะ, 2551: 2)  ที่ใหนิยามทุน
ทางสังคมวาเปนลักษณะเดนขององคกรทางสังคม 
เชน ความไววางใจ บรรทัดฐาน และเครือขาย และ

กระทรวงเ พ่ือการพัฒนาระหวางประเทศของ 
สหราชอาณาจกัร (DFID, 2000: online)  ทีก่ลาววาทุน
ทางสังคมหมายถึงทรัพยากรทางสังคมท่ีใชแกปญหา

และพัฒนาชุมชน รวมท้ังความไวเน้ือเช่ือใจ การยอมรับ
ซึ่งกันและกัน กลุมองคกร เครือขายภาคประชาชน 

แนวทางการสงเสริมชุมชนสรางสรรคในประเทศไทย 
จิตตรา  มาคะผล, คีรีบูน จงวุฒิเวศย 
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และภาคประชาสังคม และโกวิทย พวงงาม (2553: 
395-396) กลาววา ทุนทางสังคมเปนระบบความ
สัมพันธและกฎเกณฑที่รอยรัดผูคนใหอยูรวมกันใน
ชุมชน พึ่งพาอาศัย ไวเนื้อเชื่อใจ  และมีจิตสำนึกรวม
กัน และริชารด ฟลอริดา กลาววาการอดทนรับ 
(Tolerance) ความแตกตางและหลากหลายทางความ
คิด การแสดงออก และวัฒนธรรมเปนองคประกอบ
ของทุนสรางสรรค และเปนแรงดึงดูดคนท่ีมีความ
สามารถเขามาในชุมชน (Hui, D., 2005: 29-30) 
นอกจากน้ี  สุวรรณี คำม่ันและคณะ(2551: 31) ยัง
เสนอวาการพัฒนาทุนมนุษยและทุนทางสังคมเปน
พลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ และควรมีคานิยม
พ้ืนฐานรวมท่ีกอใหเกิดความเช่ือม่ันและความไววางใจ
ตอกัน (Trusting) ความใสใจตอผูอื่น (Caring)  
การแบงปน (Sharing)  และความรวมมือรวมใจ  
(Collaborating) 

3. องค ป ร ะกอบด าน ทุน วัฒนธ ร รม  
ไดแก มรดกทางวัฒนธรรม การสืบทอดวัฒนธรรม 
พื้นท่ีวัฒนธรรม และการสรางคุณคาและมูลคา 
ทางวัฒนธรรม ซึ่งสอดคลองกับจอหนและฟลิปส  
(Kreaidler, J., & Trounstine, P., 2005: 6) ที่กลาว
ถึงนิเวศวัฒนธรรมชุมชนสรางสรรคของซิลิกอน วัลเลย  
(Silicon Valley) วามีองคประกอบ 3 ดาน  คือ การรู
วัฒนธรรมของคนในชุมชน การปฏิบัติทางวัฒนธรรม

อยางมีสวนรวมของคนในชุมชน และสินคาและบริการ
ทางวัฒนธรรมซ่ึงบงบอกความเช่ียวชาญท่ีหลากหลาย  
และจอหน เอเจอร (Eger, J. M., 2003: 4) กลาววา

ชุมชนสรางสรรคไดแกชุมชนที่เห็นความสำคัญของ
การเชื่อมโยงศิลปะ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจเขาดวย
กัน  และนำมาใชอยางชาญฉลาดในการพัฒนา
ทรัพยากรดานอื่นๆ  และบิลและคณะ (Bulik, B., et 
al., 2003: 1) ที่กลาววาชุมชนที่ประสบความสำเร็จ
จำนวนมาก เปนชุมชนท่ีแสดงใหเห็นวัฒนธรรมของ
ชุมชนที่แตกตางจากที่อื่นไดอยางเดนชัด แตละชุมชน

จึงควรหาอัตลักษณของตนเองและทำใหเติบโตมีชีวิต 

4. องคประกอบดานทุนทรัพยากร ไดแก 
ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษทรัพยากร  เทคโนโลยี  
และการบริหารจัดการทรัพยากร   สอดคลองกับริชารด 
ฟลอริดา (Florida, R., 2004: 251)  ที่กลาววา
เทคโนโลยีเปนองคประกอบหลักของชุมชนสรางสรรค 
และอาภาพร กระโหมวงศ (2522: บทคัดยอ) ศึกษา
ปจจัยความสำเร็จในการประกอบกิจการที่พักสัมผัส
วัฒนธรรมชนบทเกาะยาวนอย จังหวัดพังงา พบวามี
การจัดการทรัพยากรท่ีดี ไดรับรางวัลมรดกโลกจาก
นิตยสารเนชั่นแนลจีโอกราฟฟกแทรเวลเลอรในดาน
จัดการทองเท่ียวควบคูกับการอนุรักษชายฝง และ 
สุวิทย เมษิณทรีย (2550: 13) กลาววา ธรรมชาติ ดิน 
น้ำ ปา เปนตัวกำหนดศักยภาพดานอาชีพและเปน
ปจจัยนำเขาในกระบวนการสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนที่จะตองคิดวาจะทำอยางไรจึงจะแปลงออกมา
เปนผลผลิตได 

5. ผลการศึกษาแนวทางการสง เสริม
ชุมชนสรางสรรคในประเทศไทยดานทุนมนุษย พบวา
ควร ตอยอดภูมิปญญาของชุมชนดวยความคิด
สรางสรรค และการสรางนวัตกรรมอยูเสมอ ใหผูนำ
ชุมชนเปนศูนยรวมจิตใจและความศรัทธา และให
ชาวบานเรียนรูรวมกันอยางตอเน่ือง  สอดคลองกับจี
ระ หงสลดารมภ (2555: 36) ที่กลาววาการสงเสริม
ทุนมนุษยมีความสำคัญท่ีสุดในการสงเสริมชุมชน

สรางสรรค เพราะเปนทรัพยากรท่ีมีคาและเปนกลไก
สำคัญสูความคิดสรางสรรคทุนดานอ่ืน หากทุนมนุษย
ไมมีศักยภาพ ทุนดานอ่ืนคงสรางสรรคตัวเองไมได  

และผลการวิจัยภาคสนามพบวามีการตอยอดและ
การสรางนวัตกรรมจากภูมิปญญาทองถ่ินในการ
ออกแบบลายผาไหมแกวมุกดาจากลายผาโบราณ
ของชาวบานภู การออกแบบประตูปด-เปดน้ำจาก
ภูมิปญญาการทำทำนบดินในอดีตของชาวแพรก

หนามแดง และการปรุงอาหารจากผักพ้ืนบานของ
ชาวแมกำปอง  อีกท้ังผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม 
ดงัท่ีบานภใูชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบลายผา 

แนวทางการสงเสริมชุมชนสรางสรรคในประเทศไทย 
จิตตรา  มาคะผล, คีรีบูน จงวุฒิเวศย 
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เพ่ือสะดวกแกการถายทอดและพิมพตนแบบ สอดคลอง
กับท่ีโกวิทย พวงงาม (2553: 399) กลาววาใน
ภูมิปญญาทองถ่ินมีการเรียนรูอยางตอเน่ือง และ
เปนความรูทีป่รบัเปล่ียนไปตามสถานการณ จงึใชไดด ี
มาตลอด และเสรี พงศพิศ (2552: 57) กลาววา  
การสรางนวัตกรรมคือความคิดสรางสรรคสิ่งใหมจาก
ภูมิปญญาทองถ่ินและความรูสากลหรือความรูจาก
วัฒนธรรมอื่น  และสอดคลองกับฐานคิดเทคโนโลยี
คือความปรารถนาที่จะรับใช (idea of service) มิใช
เพื่อสรางกำไรสูงสุด (ฉัตรทิพย นาถสุภา, 2553: 69) 
อยางไรก็ตาม ชุมชนควรหาจุดสมดุลในการสงเสริม
ภูมิปญญาทองถิ่นและการตอบสนองนักทองเท่ียว 
ใหเปนไปเพื่อความเจริญเติบโตของชุมชน   

ผลการศึกษาแนวทางการสงเสริมทุนมนุษย
ดานความคิดสรางสรรคพบวา ควรมีการเสริมสราง
บรรยากาศแหงความคิดสรางสรรค สอดคลองกับผล
การศึกษาการสรางสรรคเมืองนาราในประเทศญ่ีปุน
ของดวงจันทร อาภาวัชรุตม เจริญเมือง (2547: 139) 
พบวาการสรางสรรคเมืองอาจเปนการรักษายานเกา
แกของเมือง  สภาพแวดลอม ภูมิทัศนเมือง การปองกัน
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การจัดการพ้ืนท่ีสีเขียว หรือ
การดูแลระบบนิเวศ ตลอดจนสัตวในบริเวณน้ันก็ได 
และสอดคลองกับฟลอริดา (Florida, R., 2004: 283) 
ที่กลาววา ความสำเร็จของความคิดสรางสรรคขึ้นอยู
กับการสรางสถานที่สรางสรรคเพ่ือกอเกิดความคิด
สรางสรรค หรือดังที่ฮาวกินส (Howkins, J., คุณากร 

วาณิชยวิรุฬห แปล, 2552: บทนำ) กลาววาความคิด
สรางสรรคเกิดไดในทุกองคกรท่ียอมใหการคิดคนและ
ความแปลกใหมกอตัวข้ึน เจริญงอกงาม และไดรับ

การเห็นคุณคา  และผลการวิจัยภาคสนามท่ีพบวา
ชาวบานมีความคิดสรางสรรค ดังปรัชญาของศิลปน
พ้ืนบานชาวแพรกหนามแดงเจาของบานไมไผสวยงามท่ี
เลาวา“ไมไผเปนตนไมที่อยูปลายฟาโนน (ชี้มือไปทาง
ภูเขา) แตใบจากอยูติดดินติดน้ำแถวนี้ ผมเอามาอยู

ดวยกัน อยางหนึ่งตองการน้ำจืด อีกอยางตองการ

น้ำเค็ม ก็เอามารวมกันเปนบานสวยอยูไดตามกำลัง
เรา” (อุมา ศิลาวงษ, สัมภาษณ 5 สิงหาคม 2555)  
และเร่ืองราวของชาวแมกำปองกับกาแฟสดรสดี   
เก็บจากไร คั่ว บด และชงดวยอุปกรณงายๆ ใหแขกที่
มาพักโฮมสเตยดื่ม แลวลางถวยกาแฟดวยน้ำเปลา
ใหสะอาดหมดจดโดยใชใบตองสดจากตนกลวย 
ที่ปลูกไวขางอางลางจานแทนฟองน้ำ (มาลี ชัยพล, 
สัมภาษณ 17 ตุลาคม 2555) บรรยากาศที่สรางสรรค
เชนน้ีจะสงผลใหคนในชุมชนมีความคิดสรางสรรค
ตอเนื่องไปไมสิ้นสุด 

 ผลการวิจัยพบวาในการสงเสริมผูนำชุมชน 
ควรพัฒนาใหเปนผูมีศักยภาพและมีวิสัยทัศน เพราะ
ผูนำเปนผูท่ีมีอำนาจในการวางนโยบายและขับเคล่ือน
ชุมชนไปในทิศทางที่ตองการ สอดคลองกับนฤต  
เทอดสถีรศักดิ์ (2550: 97) ที่กลาววา หลักการสำคัญ
และเปาหมายสุดทายของการพัฒนาคือการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยอยางตอเน่ือง  ชุมชนจะไมมีทางสำเร็จ
ไดถาขาดผูนำทองถ่ินที่มีคุณภาพและวิสัยทัศนยาว
ไกล  ทุกคนควรเปนไดท้ังผูนำและผูตาม จึงควรสงเสริม
สมาชิกในชุมชนใหมีคุณลักษณะของผูนำ และ 
ผลการวิจัยภาคสนามยังพบวา ปจจัยความสำเร็จ
ของชุมชนแมกำปองที่สำคัญท่ีสุดคือการมีผูนำที่มี
ศักยภาพ มีวิสัยทัศน รอบรู และมีความคิดริเร่ิม
สรางสรรค รูจักนำทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนมาใช
จัดการทองเที่ยว สามารถโนมนาวใจคนในชุมชน  
และเปนผูนำในกิจกรรมตางๆ ทำใหชาวบานเชื่อถือ

และใหความรวมมือ  แนวทางการสงเสริมผูนำชุมชน
จากผลการวิจัยอีกประการหน่ึงคือการสงเสริมใหชุมชน
คนหาผูนำธรรมชาติของตน และหากรวมอยูในตัว 

ผูนำแบบทางการดวยแลว จะยิ่งมีพลังบารมีใน 
การขับเคล่ือนกระบวนการเปลี่ยนแปลงทั้งหลาย 
สอดคลองกับโครงการผูนำชุมชนสรางสรรค (Creative 
Communities Leadership Project: CCLP) ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่บมเพาะคนรุนใหมโดยให

ผูนำชุมชนจากเมืองตางๆ ฝกจัดทำแผนพัฒนาชุมชน

แนวทางการสงเสริมชุมชนสรางสรรคในประเทศไทย 
จิตตรา  มาคะผล, คีรีบูน จงวุฒิเวศย 
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ของตนและผลักดันใหดำเนินการตามแผน โดยมีทีม
ที่ปรึกษาเปนพี่เลี้ยง (TCDC, 2553: ออนไลน)  

แนวทางการสงเสริมทุนมนุษยประการ
สุดทายคือการสงเสริมการเรียนรู โดยใหชาวบาน 
รวมกิจกรรมชุมชน อันเปนกระบวนการท่ีทำใหเกิด
การเรียนรูและการสรางนวัตกรรมรวมกัน สอดคลอง
กับที่ฮารวีย และวิคทอรี (Harvey, L. & Victory, J., 
2004: 15-18) กลาววากระบวนการเรียนรูของชุมชน
เพ่ือใหเกิดความคิดสรางสรรค มีดังนี้ 1) เห็นคุณคา 
(Appreciate) ชวยกันคนหาทุนของชุมชน  2) ระดม
สมอง(Brainstorm) รวมกันคิดประเด็นท่ีตองการพัฒนา
และจัดลำดับความสำคัญ 3) แผนท่ีความคิด (Concept 
Map) เลือกประเด็นการพัฒนาและทำแผนท่ีความ
คิดการดำเนินงาน 4) สนทนา (Dialogue) การรวม
กิจกรรมเปนการพัฒนาทักษะการเรียนรูของคน 
ในชุมชนไปพรอมๆ กับผลสำเร็จในการพัฒนา และ
สอดคลองกับโกวิทย พวงงาม (2553: 156) ที่กลาว
วาการเรียนรูในงานพัฒนาชุมชนคือการเรียนรูรวมกัน
ของคนในชุมชน จะทำใหชาวบานตื่นตัวและตัดสินใจ
ในการพัฒนาชุมชนรวมกัน และผลการวิจัยภาคสนาม
พบวาแกนนำชุมชนเห็นวาตนเองไดเรียนรู ดังคำกลาว
วา“การไดมาใชชีวิตท่ีนี่และมีโอกาสทำงานวิจัยเพื่อ
ทองถิ่น ทำใหวิธีคิดเปล่ียน เพราะไดมีโอกาสเรียนรู
ในเวทีความรูตางๆ เยอะมาก ไดประสบการณใหมๆ 
ไดนำเอาความรูจากเวทีมาปรับใชในชุมชน นำกลับ

มาคนหาเร่ืองราวของแพรกหนามแดง จนเราไดรูจัก
แพรกหนามแดงมากข้ึน” (ปญญา โตกทอง, สัมภาษณ 
5 สิงหาคม 2555) 

6. ผลการวิจัยพบวาแนวทางการสงเสริม
ดานทุนสังคม ขอแรกคือสงเสริมใหคนในชุมชนมีความ

อดทนและเปลี่ยนวิธีคิดตอความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกตาง สอดคลองกับลิขิต ธีรเวคิน (2553: 7) ท่ีกลาว
วาชุมชนประกอบดวยคนท่ีมีความตองการ ความชอบ 

และคานิยมแตกตางกัน และมีทรัพยากรจำกัด ความ
ขัดแยงในทางผลประโยชน อำนาจ ความคิด หรือ 

คานิยม จึงเปนเรื่องปกติ และฮารวียและวิคทอรี  
(Harvey, L. & Victory, J., 2004: 10)  ที่กลาววา 
การสงเสริมชุมชนสรางสรรคตองสงเสริมใหคนในชุมชน
มีใจเปดกวางและยืดหยุน รูจักทนรับสิ่งที่ตรงขามกับ
ความรูสึกของตนเอง  ปรับเปลี่ยนการมองโลกแบบ
แยกสวนเปนการมองอยางสรางสรรค เห็นวาชีวิตเปน
เร่ืองของการกระทำตอกันและการตอบสนองท่ีสงเสริม
ความเจริญงอกงาม  หากเกิดการเปล่ียนแปลง ชมุชน
สรางสรรคจะใชเวลานอยในการทำความเขาใจ สราง
ความคุนเคย และตอบรับอยางสรางสรรค คนในชุมชน
ตองมีขันติที่จะรับฟง เรียนรู เขาใจ และปฏิบัติตอ 
ผูอื่นที่มีความคิด วัฒนธรรม และความเช่ือแตกตาง
ไปจากตน  นอกจากน้ี สุวรรณี คำม่ัน และคณะ (2551: 
15) กลาววาสังคมไทยมีความขัดแยงและมีแนวโนม
ที่จะแกปญหาตางๆ ดวยความรุนแรง และทำผิดกฎ 
ระเบียบ กติกาทางสังคมมากขึ้น จึงควรหาวิธีการ
สงเสริมใหคนในชุมชนอยูรวมกันโดยการเคารพและ
ใหเกียรติกัน จะทำใหอยูรวมกันไดอยางสันติ  และ
ผลการวิจัยภาคสนามยังยืนยันวาชุมชนบางแหงมี
ความขัดแยงอยางรุนแรงถึงข้ันวิกฤต ดังชาวบานเลา
วา “จากคนเปนพ่ีเปนนองกลายมาเปนศัตรู” “กลาย
เปนเร่ืองทะเลาะกันใหญโต” หรือบางชุมชนมีความ
ขัดแยงอยูภายในแตคนนอกไมรูสึก อาจเพราะอยูใน
ชนบทและชาวบานยังคำนึงถึงความเปนเครือญาติ
ดังที่ชาวบานเลาวา “ผูใหญก็เปนหลานน่ีแหละ แต

เขาชอบเช่ือคนอ่ืน” “ปูลามเขาคอยดูคอยใหคำปรึกษา
อยูขางนอก เห็นอะไรไมถูกตอง เขาก็บอกเราอีกที
หน่ึง เขาไมอยากทะเลาะกับเด็ก” บางครั้งชาวบานก็
รูจักอดทนตอสิ่งที่ตนเองไมชอบหรือความเช่ือที่ตาง
จากตัวเอง ดังท่ีแมเฒาคนหน่ึงกลาววา“คำพูดคนเรา

มันเหมือนมีด เราไมพูดเสียดีกวา เราไมชอบเราก็เฉย
ซะ เขาจะรองจะรำก็เร่ืองของเขา เราก็ไปวัดของเรา 
หลวงพอท่ีวัดโนนบอกวาผูกขอมือมันไมใชพุทธ แต

เขามาขอความรวมมือเราก็ใหเขานะ เราใหเงินทำบุญ” 
จะเห็นไดวาความขัดแยงในชุมชนมิไดเปนอุปสรรค

แนวทางการสงเสริมชุมชนสรางสรรคในประเทศไทย 
จิตตรา  มาคะผล, คีรีบูน จงวุฒิเวศย 
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ในการพัฒนาเสมอไป ชุมชนยังจัดการความขัดแยง
เหลานั้นไดเองและสามารถพัฒนาชุมชนใหมีชื่อเสียง
ได ความอดทนตอความแตกตางเปนเร่ืองท่ีเรียนรูได
และมีความสำคัญในสังคมปจจุบัน ความเช่ือวาสมาชิก
ในชุมชนควรมีคานิยมท่ีเหมือนกัน และพยายามทำให
สังคมมีวัฒนธรรมเดียวถือเปนมุมมองท่ีไมถูกตอง  
(OECD, 2000: 167-169) เรากำลังเผชิญกับยุคของ
การไมมีขันติ  ความขัดแยงทางวัฒนธรรม และการ
สูญเสียอัตลักษณ  แมความขัดแยงอาจเปนวิกฤติที่
ทำใหเกิดการพัฒนา แตการอยูรวมกันอยางสันติเปน
สิ่งที่มีคามากกวา อยางไรก็ตาม ชุมชนควรมีคานิยม
รวมสวนหน่ึงที่เหมือนกันและมีขอตกลงรวมกันใน
การปฏิบัติและการปรับปรนเขาหากัน จึงจะเจริญเติบโต
ไดภายใตระบบความเชื่อท่ีหลากหลาย การรวมเขา
ดวยกัน (Inclusion) และการยอมทนรับ (Tolerance) 
เปนสิ่งที่เรียนรูได จึงควรสงเสริมใหคนในชุมชนสราง
ทัศนคติเชนนี้ และจากผลการวิจัยภาคสนามพบวา 
ชาวแพรกหนามแดงแกปญหาความขัดแยงดวยการ
รับฟงกัน ดังคำบอกเลาวา “เปนการออกแบบประตูน้ำท่ี
ตรงความตองการของชาวบานท้ังสองฝง” “เปนกลไก
ที่ธรรมชาติจัดการเอง ผลสำเร็จที่เกิดข้ึนจากความ
รวมมือกัน ทำใหความสัมพันธอันดีของคนสองฝง
กลับมาอีกคร้ัง” (ศิลา อุมาวงษ, สัมภาษณ 5 สิงหาคม 
2555)     

ความอดทนตอความแตกตาง การมีใจเปด
กวาง และความยืดหยุน เปนเรื่องคลายกัน ความคิด

สรางสรรคและการสรางนวัตกรรมเกิดไดจากการมี
ความคิดเชิงบวกและการตอบรับโอกาสที่เขามา ดังท่ี 
นฤตม เทอดสถีรศักดิ์ (2550: 97) กลาววาชุมชนที่ดี

คือชุมชนท่ีมีความยืดหยุนสูง สามารถปรับเปล่ียน
ตนเองเพ่ือตอบสนองวิกฤตหรืออุปสรรคตางๆ ดวย
วิธีการท่ีสรางสรรค และผลการวิจัยภาคสนามพบวา
ชุมชนมีความยืดหยุนในการทำงาน ดังกรณีชุมชนแม
กำปองกับการแกไขปญหายาเสพติดในเด็กวัยรุน  

ที่ผูใหญบานตองนำตัวผูติดยาเขารับการบำบัด แต

ในทางปฏิบัติใหผูปกครองชวยดูแลบุตรหลานแทน 
หากประสงค ให เขา รับการบำบัดจึงแจง ช่ือแก
ผูใหญบาน (พรมมินทร พวงมาลา, สัมภาษณ 9 
พฤศจิกายน 2555) การสงเสริมใหคนในชุมชนมีความ
ยืดหยุนคือใหรู จักผอนปรนและปรับตัวตอการ
เปล่ียนแปลง ไมกลัว และมองการเปล่ียนแปลงเปน
เร่ืองปกติ รูจักหาวิธีการทำงานแบบใหม รูจักนำความ
คิดของผูอ่ืนมาใชแมจะตองเปล่ียนแผนหรือเปาหมาย
บาง หรือสำเร็จนอยกวาที่คิดก็ตาม  

  ผลการศึกษายังพบวาแนวทางการสงเสริม
ดานทุนสังคม ควรสงเสริมใหคนในชุมชนมีจิตสำนึก
ชุมชน (Community Consciousness) สอดคลองกับ
โกวิทย พวงงาม (2551: 161) ท่ีกลาววาจิตสำนึกชุมชน 
และจิตวิญญาณชุมชน(Community Spiritual) เปน
ลักษณะของชุมชนท่ีดี คนในชุมชนควรมีจิตสำนึก
ชุมชน เห็นวาตนเองเปนสวนหนึ่งของชุมชน (Sense 
of belonging) เคารพและรับฟงความเห็นของผูอื่น 
ยอมรับความหลากหลาย เห็นประโยชนสวนรวม
มากกวาสวนตน และปรารถนาที่จะรวมแกปญหา
ชุมชน มีจิตวิญญาณชุมชน คือ จงรักภักดีและเสียสละ
เพื่อชุมชน เกิดความสัมพันธของคนในชุมชนที่มีพลัง 
เสมือนชุมชนมีชีวิต มีวิญญาณ เปนพลังท่ีทำใหคนใน
ชุมชนมีความสุข 

 7. ผลการศึกษาพบวาแนวทางสงเสริมชุมชน
สรางสรรคในประเทศไทยดานทุนวัฒนธรรม   ขอแรก

คือสงเสริมการสืบสานวัฒนธรรมของชุมชน โดยให
ชุมชนรูจักและดำรงวัฒนธรรมของตน รูจักเช่ือมโยง
และใชประโยชนจากวัฒนธรรมในเชิงเศรษฐกิจและ
สังคม ใชมรดกวัฒนธรรมเปนรากฐานเพ่ือสรางสรรค
สิ่งใหม  หรือปรับประยุกตใหสอดคลองกับการ

เปล่ียนแปลงโดยไมละท้ิงตัวตนของชุมชน  ทำใหชุมชน
พึ่ งตนเองไดหากเกิดวิกฤติจากสังคมภายนอก 
สอดคลองกับท่ีฉัตรทิพย นาถสุภา (2553ข: 1-3) กลาว

วา ชุมชนเปนสถาบันสำคัญท่ีสุดในสังคมไทย เปน
แกนกลางของสังคม การพัฒนาประเทศท่ีแทจริงตอง

แนวทางการสงเสริมชุมชนสรางสรรคในประเทศไทย 
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พัฒนาระบบชุมชนที่เรียกวา “เศรษฐกิจวัฒนธรรม”  
(ประเวศ วะสี อางในฉัตรทิพย นาถสุภา, 2553ข: 2) 
ที่ไมไดคำนึงถึงเงินอยางเดียว แตคำนึงถึงครอบครัว 
ชุมชน วัฒนธรรม และส่ิงแวดลอมไปพรอมกัน เปน
เศรษฐกิจองครวมท่ีเชื่อมโยงชีวิตจิตใจ สังคมและ
สิ่งแวดลอมเขาดวยกัน  เปาหมายคือใหชุมชนไทย
เจริญทางวัตถุ แตรักษาไวซ่ึงความผูกพันในครอบครัว 
เครือญาติ และความมีน้ำใจในชุมชน (ฉัตรทิพย นาถ
สุภา, 2553ก: 47) และสอดคลองกับท่ีฐนิธ กิตติอำพน  
(2553: 1) กลาววาการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 
21 คือการสงเสริมดานวัฒนธรรม ประเทศและเมือง
ตางๆ ทั่วโลกตางหันมาใชวัฒนธรรมทองถิ่นในการ
พัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจสรางสรรค เห็นไดจาก
จำนวนสมาชิกเครือขายเมืองสรางสรรคของยูเนสโก
ที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง   และตางนำเสนอเอกลักษณ
ทางวัฒนธรรมของตน เชน  เมืองแหงส่ือศิลปะ  
เมืองแหงอาหาร เมืองแหงวรรณกรรม เปนตน นอกจาก
น้ี นฤตม เทอดสถีรศักด์ิ (2550: 57) ไดกลาวถึงประเทศ
ญ่ีปุนวามีเอกลักษณและความเปนตัวตนทางวัฒนธรรม
ประกอบกันเปนความคิดสรางสรรค สะทอนใหเห็น
ในสินคาท่ีผลิตและจำหนายไปท่ัวโลก และรักษาความ
สมดุลใน 3 ลักษณะ คือ สมดุลระหวางของเดิมกับ
ของใหม ระหวางคุณคากับเทคโนโลยี และระหวาง
เกษตรกรรมกับอุตสาหกรรม และผลการวิจัยภาค
สนามพบวา บานแมกำปองยังคงธำรงรักษาวัฒนธรรม
ลานนาและบานภูยังคงธำรงรักษาวัฒนธรรมผูไทไว

ไดอยางดี มีเอกลักษณที่แสดงความเปนตัวตนของ
ชุมชนซึ่งโดดเดนกวาท่ีอื่น และเปนวิถีชีวิตปจจุบัน
ของชาวบาน เพราะเปนชุมชนขนาดเล็กในชนบท 

ชาวบานเปนเครือญาติท่ียายถ่ินตามกันมา จึงมีความ
ใกลชิดกัน เปนน้ำหน่ึงใจเดียวกัน และมีความต้ังใจ
รักษาวัฒนธรรมของตนไว  ดังท่ีชาวบานภูต้ังใจอนุรักษ
วัฒนธรรมดานการแตงกาย ภาษา และอาหาร พากัน
แตงกายดวยชุดผูไทในงานประเพณีตางๆ พูดภาษา 

ผูไทในครอบครัว และสงเสริมใหโรงเรียนในชุมชน

สอนภาษาผูไท และใชภาษาผูไทในการรอง รำ และ
พยายามประยุกตใหเขากับสภาพแวดลอมที่เปล่ียน
ไป แมบางคร้ังอาจมีความเห็นไมตรงกันบาง ดังเชน 
ในการแตงเพลงประจำหมูบาน  ปราชญชาวบานเห็น
วาการปรับเน้ือเพลงใหมีเน้ือหาทันสมัยน้ันไมถูกตอง
เน่ืองจากสวนทางกับความตองการในการอนุรักษ
ดานภาษา (ประยงค แสนสุข, สัมภาษณ 13 
พฤศจิกายน 2555) 

ผลการศึกษายังพบวา ควรสงเสริมใหชุมชน
มีพื้นที่ใหความคิดสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรม 
ไดแสดงออกอยางอิสระโดยไมมีการสกัดกั้นมี
สิ่งแวดลอมทางกายภาพสวยงาม แปลกตา สรางแรง
บันดาลใจและสงเสริมความคิดสรางสรรค ซ่ึงสอดคลอง
กับท่ีบุลลิก (Bulick, B., 2003: 5) กลาววาการพัฒนา
ทุนวัฒนธรรมเปรียบเสมือนอาหารแหงความคิดที่จะ
ทำใหชุมชนเกิดความคิดสรางสรรค แตละชุมชนสราง
ขึ้นจากลักษณะเฉพาะและบริบทของตน วิธีการหนึ่ง
คือการสงเสริมพ้ืนท่ีสรางสรรค (Creative Places) 
เชน การบูรณะอาคารรางเปนท่ีทำงานของศิลปน 
หรือเปนรานอาหาร เพื่อใหบรรดานักคิดสรางสรรค
มาพบกัน และการใชพื้นที่สาธารณะเพ่ือจัดกิจกรรม
ใหมๆ เชน ปดถนนจัดงานเทศกาล เปนตน ทำใหมี
พื้นที่ใหวัฒนธรรมที่หลากหลายไดมาพบกันและรวม
เขาดวยกนั   

 8. ผลการ ศึกษาพบว าแนวทางการ
สงเสริมดานทุนทรัพยากร ควรสงเสริมการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม การใชเทคโนโลยี 
และการบริหารจัดการทรัพยากร และจากผลการวิจัย

ภาคสนามพบวา ชุมชนแมกำปองจัดการทองเท่ียว
เชิงอนุรักษโดยใชทรัพยากรธรรมชาติเปนจุดขาย   
ใหนักทองเท่ียวไดรับอากาศบริสุทธ์ิ ชมธรรมชาติ

สวยงาม ไดพูดคุยกับชาวบาน น่ังทานอาหารริมลำธาร 
พืชผักเก็บจากริมรั้ว ค่ำลงนอนฟงเสียงน้ำไหล เชาไป
วัดทำบุญ ชีวิตเสมือนหยุดน่ิงช่ัวขณะเพ่ือซึมซับพลัง  
ชุมชนบานภูใชทองทุงนา  ทิวเขา และลำธาร เพ่ือเสริม

แนวทางการสงเสริมชุมชนสรางสรรคในประเทศไทย 
จิตตรา  มาคะผล, คีรีบูน จงวุฒิเวศย 
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จุดขายดานวัฒนธรรมเชนกันและชุมชนแพรก
หนามแดงใชน้ำเปนปจจัยสำคัญในการประกอบอาชีพ   
ทุกชุมชนมีการจัดการทรัพยากร ซึ่งสอดคลองกับท่ี
เสรี พงศพิศ (2552: 41) กลาววาการจัดการทรัพยากร
เปนปจจัยสำคัญในการพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน ประเทศ
ไทยมีศักยภาพที่จะพัฒนาบนฐานทรัพยากรดิน  
น้ำ ปา ความหลากหลายทางธรรมชาติ  ซึ่งเปนจุด
แข็งของไทยที่นำไปแขงขันได  

 ผลการวิจัยภาคสนามพบวา บานแมกำปอง
มีความโดดเดนดานการบริหารจัดการ ทำใหเกิด
กิจกรรมใหมอยางตอเน่ือง สงผลใหชุมชนมีชื่อเสียง 
นักทองเท่ียวและรายไดของชุมชนเพ่ิมขึ้น ชุมชนจึง
ออกกฎระเบียบตางๆ เพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และรักษาส่ิงแวดลอม รวมถึงจัดระบบสวัสดิการและ
การจัดสรรผลประโยชนที่เปนธรรมตอสมาชิกทุกคน  
สวนชุมชนแพรกหนามแดงและชุมชนบานภู ตางก็
บริหารจัดการตนเองจนมีชื่อเสียงเชนกัน ทุกชุมชนมี
เปาหมายหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน  การเปนหมูบานทองเท่ียวเปนส่ิงท่ีตามมาทีหลัง  
ความสำเร็จเหลาน้ีเกิดจากการมีเปาหมายรวมท่ีชัดเจน 
การมีสวนรวมของชาวบาน และการตอบโจทยความ
ตองการที่แทจริงของชุมชน จึงควรสงเสริมใหชุมชน
รวมกันแสวงหารูปแบบการจัดการท่ีเหมาะสมกับตนเอง 
ใหชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรูจากการมีสวนรวม 
เปนการเตรียมชุมชนเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง 
สามารถจัดการกับปญหาท่ีจะเกิดกับตนเอง ครอบครัว 

และชุมชน และพึ่งตนเองไดในอนาคต 
 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ขอเสนอแนะดานทุนมนุษย ชุมชนควร
สงเสริมใหสมาชิกมีโอกาสทำงานรวมกันเพ่ือคนหา
หรือบมเพาะผูนำตามธรรมชาติ สงเสริมปราชญ 
ชาวบานที่ขาดความรูดานวิชาการใหถายทอด
ประสบการณแกคนรุนใหมหรือลูกหลานท่ีมีความรู

ดานวิชาการนำไปตอยอด สงเสริมชาวบานใหเปนคน

ชางคิดและชาญฉลาด เห็นคุณคาของส่ิงใกลตัวและ
คิดไดวาจะนำไปใชอยางไร ใชกระบวนการประชา
พิจัยใหชาวบานเรียนรู คนพบศักยภาพของตน 
วิเคราะหชุมชน จัดทำแผนแมบทและดำเนินการตาม
แผน ตอยอดความรูเศรษฐกิจชุมชนดวยนวัตกรรม
และความรูดานธุรกิจที่สอดคลองกับชุมชน 

2. ขอเสนอแนะดานทุนสังคม ควรสงเสริม
ใหคนในชุมชนมีวิธี จัดการความขัดแย งอยาง 
สรางสรรคดวยการรวมมือ (Collaboration) และการ
ประนีประนอม (Compromising) เพ่ือใหเกิดประโยชน
แกทุกฝายและเกิดการเรียนรูไปพรอมกัน ซึ่งอาจตอง
มีผูเสียสละบาง โดยการเปดวงสนทนา (Dialogue) 
เปดใจรับฟงและรวมพูดคุย มุงแกไขปญหาและหาขอ
เสนอแนะ ไมเนนหาผูผิด สรางความไววางใจและ
ความรูสึกปลอดภัย เพ่ือใหขอมูลหรือแสดงความ
คิดเห็นอยางอิสระ ใหมีใจเปดกวาง (Openness) 
พรอมรับประสบการณใหม และรับฟงความเห็นตาง   
ใหชุมชนมีเครือขายเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู อาศัยองค
ความรูจากภายนอกและกลไกสงเสริมท่ีเหมาะสม
มาสรางสรรคชุมชน    

3. ข อ เ สนอแนะด า น ทุ น วัฒนธ ร รม  
ควรสงเสริมความสัมพันธฉันทเครือญาติในชุมชน    
ใหใกลชิด สรางจิตสำนึกชุมชน  ความไวเน้ือเชื่อใจ 
การชวยเหลือกัน  และการจัดการดูแลกันเองเมื่อมี
สมาชิกประพฤติไมถูกตอง สงเสริมการรักษาสภาพ

แวดลอมและคงไวซึ่งวัฒนธรรมด้ังเดิมของชุมชน 
จัดการทองเที่ยวอยางรัดกุม ใชความเปนบานนอก
ของชนบทไทยเปนเสนหและจุดขาย สงเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนโดยใชความหลากหลายของชุมชนและวัฒนธรรม 
ใหชุมชนเห็นความสำคัญของศิลปะ (Arts) รูเร่ืองศิลปะ 

เรียนศิลปะ และรักศิลปะ เน่ืองจากศิลปะเปนเคร่ืองมือ
สำคัญที่จะทำใหเกิดความคิดสรางสรรคและเปนผล
แหงความคิดสรางสรรค สงเสริมการผลิตภัณฑสินคา

ชุมชนจากความคิดสรางสรรคท่ีไมจำเปนตองแหวกแนว
หรือหรูหรา แตรวมเอาส่ิงใกลตัวท่ีหาไดงายในทองถ่ิน 

แนวทางการสงเสริมชุมชนสรางสรรคในประเทศไทย 
จิตตรา  มาคะผล, คีรีบูน จงวุฒิเวศย 
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เนนคุณคา วิถีชีวิต ปรับเปลี่ยนดวยมุมมองใหมให
เปนของใหมไมซ้ำใคร ไมผลิตสินคาซ้ำๆ อันเปนการ
ทำลายอัตลักษณของชุมชน กลาคิดนอกกรอบ และ
ไมเลียนแบบตัวเองโดยใชปจจัยเดิมๆ ตลอด ทำใหสิ่ง
ใหมไมเกิดขึ้น 

4. ขอเสนอแนะดานทุนทรัพยากร ชุมชน
ควรพัฒนานวัตกรรมจากภูมิปญญาในทองถ่ิน 
ผสมผสานกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทและ
ทรัพยากรของตน เพ่ือเปนการใชทรัพยากรอยาง 
คุมคา มีแนวคิดการพัฒนาแบบองครวม โดยคำนึงถึง 
ความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
และใหชุมชนจัดการตนเอง และมีหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ชวยเสริมใหแข็งแกรงย่ิงข้ึน ในการออกแบบสินคา
และบริการของชุมชน  ไมเปนการใชทรัพยากรอยาง
สิ้นเปลือง เน่ืองจากการสรางทรัพยากรใหมเปนเรื่อง
ยากลำบาก  ดังตัวอยางการผลิตเกาอี้ไมไผซึ่งเปนไม
โตเร็วและหางายในพื้นที่   

 
ขอเสนอแนะตอการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาแนวทางการสงเสริมชุมชน
สรางสรรคในประเทศไทยในแตละดานใหครอบคลุม
ชัดเจนยิ่งขึ้น  

2. ควรศึกษาแนวทางการสงเสริมชุมชน
สรางสรรคในแตละภูมิภาคของประเทศ 

3. ควร ศึกษาการพัฒนา รูปแบบการ
จัดการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ การจัดการทองเท่ียวเชิง

ประวัติศาสตร หรือการจัดการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
ในกรณีศึกษาตนแบบ 

4. ควรศึกษาแนวทางการสงเสริมทุน

วัฒนธรรมของชุมชนอยางยั่งยืน 
5. ควรศึกษาแนวทางการสงเสริมทุน

ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน  
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