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บทคัดยอ
แนวทางการสงเสริมชุมชนสรางสรรคในประเทศไทย เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเอกสาร
เพื่อสังเคราะหองคประกอบชุมชนสรางสรรค การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและการสนทนากลุม เพื่อศึกษา
องคประกอบชุมชนสรางสรรคในประเทศไทย และการวิจัยภาคสนาม เพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมชุมชน
สรางสรรคในประเทศไทย การสัมภาษณเชิงลึกใชผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาชุมชน 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
ตอความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง จิตสำนึกชุมชน ความไววางใจ การมีสวนรวม และเครือขายชุมชน
3) ดานทุนวัฒนธรรม ไดแก มรดกทางวัฒนธรรม การสืบทอดวัฒนธรรม พื้นที่วัฒนธรรม และการสรางคุณคา
และมูลคาทางวัฒนธรรม และ 4) ดานทุนทรัพยากร ไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรกั ษทรัพยากร เทคโนโลยี
และการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากร แนวทางการส ง เสริ ม ชุ ม ชนสร า งสรรค ใ นประเทศไทย ด า นทุ น มนุ ษ ย
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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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
โลกในศตวรรษที่ 21 เปนสังคมฐานความรู
ที่เชื่อมโยงกันเปนเครือขาย ใหความสำคัญตอการ
สรางความรูป ระสบการณและการสรางสรรค กระบวน
ทั ศ น ก ารผลิ ต เปลี่ ย นจากการผลิ ต และขายเป น
การรับรูและตอบสนอง คนที่มีความคิดสรางสรรคมี
จินตนาการ มีความเปนมืออาชีพและความชำนาญ
เฉพาะทางเปนทีต่ อ งการในทุกสังคม และมีการแขงขัน
เพือ่ มุง เปนผูน ำทางเศรษฐกิจโลกตลอดเวลา ทามกลาง
การแขงขันดังกลาว ในชวงป พ.ศ. 2551-2552 เกิด
วิกฤตเศรษฐกิจโลก มีผลใหเกิดแนวคิดใหมที่หันมา
ใหความสำคัญกับชุมชนและทองถิ่น และตื่นตัวตอ

เอกลักษณชมุ ชนตลอดจนสิง่ ทีม่ ใี นชุมชน มีความเห็น
วาชุมชนที่จะประสบความสำเร็จจำเปนตองเรียนรูวิธี
การใหมๆ เพือ่ พัฒนาตนเอง โดยใชความหลากหลาย
ความสรางสรรค และพลังของคนในชุมชน (เลอรอยด
ฮารวีย และจอหน วิคทอรี, 2004: v) อันเปนที่มา
ของแนวคิดชุมชนสรางสรรคและเมืองสรางสรรคที่แผ
ขยายไปทัว่ โลก รวมถึงประเทศไทย เปาหมายการพัฒนา
ประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่
11 (พ.ศ. 2555-2559) มุง ใหคนในสังคมไทยอยูร ว มกัน
อยางสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพ
และยั่งยืน และกำหนดยุทธศาสตรสรางภูมิคุมกันให
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เขมแข็งควบคูก บั การพัฒนาคนและสังคมใหมคี ณ
ุ ภาพ
มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชนจากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม สรางโอกาส
ทางเศรษฐกิจดวยฐานความรูแ ละความคิดสรางสรรค
บนพื้ น ฐานการผลิ ต และการบริ โ ภคที่ เ ป น มิ ต รต อ
สิ่งแวดลอม เพือ่ บรรลุเปาหมายดังกลาว จำเปนตอง
คำนึงถึงการพัฒนาระดับชุมชนที่เปนฐานราก และ
ความสมดุลในการพัฒนาระหวางเมืองกับชนบท เพื่อ
ลดชองวางทางเศรษฐกิจ ลดปญหาความแปลกแยก
ไมไววางใจ และไมรวมมือรวมใจ นอกจากนี้ ชุมชน
ทั่วไทยตางมีความหลากหลายดานวัฒนธรรมและ
อุดมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติทม่ี คี ณ
ุ คา ซึง่ การพัฒนา
ประเทศที่ผานมาไมไดใหความสำคัญตอสิ่งเหลานี้
ทำใหชมุ ชนพึง่ พาตนเองไมได เกิดปญหาความยากจน
ยาเสพติด อาชญากรรม และสิ่งแวดลอม ในขณะที่
โลกเปลี่ยนไปอยางตอเนื่อง รวดเร็วและยากตอการ
คาดเดามากขึ้น ชุมชนตองพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
และสามารถปรับตัวใหอยูรอดได ชุมชนของไทยควร
มีความสามารถในการจัดการชุมชนของตนใหดำรง
อยูไดอยางมีความสุข เพื่อเปนรากฐานที่แข็งแกรงตอ
การพัฒนาประเทศอยางยัง่ ยืน และสอดคลองกับสังคม
โลก ตามแนวคิดชุมชนสรางสรรค อันหมายถึงชุมชน
ที่มีความสรางสรรคในการพัฒนาชุมชนของตนเอง
ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง สามารถหาวิธีการ
ใหมๆ เพื่อการดำรงอยูของชุมชน มีเอกลักษณของ
ชุมชนและธำรงรักษาไวได สมาชิกในชุมชนมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีและมีความสุข ดังนั้น การศึกษาแนวทางการ
ส ง เสริ ม ชุ ม ชนสร า งสรรค ใ นประเทศไทย ย อ มเป น
ประโยชนตอทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
ชุมชนทีจ่ ะนำไปใชเปนเครือ่ งชีแ้ นะ และเปนประโยชน
ตอประเทศชาติและสังคมโลกตอไป

2. เพื่ อ ศึ ก ษาองค ป ระกอบของชุ ม ชน
สรางสรรคในประเทศไทย
3. เพื่อพัฒนาแนวทางการสงเสริมชุมชน
สรางสรรคในประเทศไทย
แนวคิด ทฤษฎีที่ใชในการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาเอกสารและ
ผลงานที่เกี่ยวของ ดังนี้
1. แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ เศรษฐกิ จ สร า งสรรค
ประกอบด ว ย ความเป น มาและความหมายของ
เศรษฐกิ จ สร า งสรรค และการพั ฒ นาประเทศตาม
แนวทางเศรษฐกิจสรางสรรค
2. แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ เมื อ งสร า งสรรค
ประกอบด ว ย ความหมายของเมื อ งสร า งสรรค
องคประกอบเมืองสรางสรรค ดัชนีความสรางสรรค
และการพัฒนาความสรางสรรคดวยวัฒนธรรม
3. แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ชุ ม ชนสร า งสรรค
ประกอบด ว ย ชุ ม ชนและการพั ฒ นาชุ ม ชน ชุ ม ชน
สรางสรรค การพัฒนาชุมชนสรางสรรค และแนวคิด
ชุมชนสรางสรรคในประเทศไทย
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับชุมชนและการ
พัฒนาชุมชนในมิติที่ใกลเคียงกับชุมชนสรางสรรค

วิธีดำเนินการวิจัย
ผู วิ จั ย ใช ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research Method) และวิธีการศึกษา
หลายลักษณะ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาองคประกอบชุมชน
สรางสรรคของตางประเทศและในประเทศ เปนการ
วิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยสืบคน
หนังสือ ตำรา บทความวิชาการ เอกสารสิ่งพิมพ และ
รายงานการวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่มี
วัตถุประสงคของการวิจัย
เนื้อหาเกี่ยวกับชุมชนสรางสรรคของตางประเทศและ
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะหองคประกอบ ในประเทศ จากหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา สำนักงาน
ของชุมชนสรางสรรคของตางประเทศและในประเทศ คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เอกสารของหนวยงานที่
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เกี่ยวของ และฐานขอมูลในอินเทอรเน็ต โดยใชคำ
สำคัญที่เกี่ยวของในการสืบคน และวิเคราะหเนื้อหา
ตามกรอบแนวคิดจากการศึกษาวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วของ
คื อ องค ป ระกอบชุ ม ชนสร า งสรรค 4 ด า น ได แ ก
ด านทุ นมนุษย ทุ นสั งคม ทุนวัฒนธรรม และทุน
ทรัพยากร และสังเคราะหองคประกอบยอยในแตละ
ดาน ใชแบบวิเคราะหเอกสารเปนเครื่องมือวิจัย
ขัน้ ตอนที่ 2 การศึกษาองคประกอบชุมชน
สรางสรรคในประเทศไทย ดำเนินการใน 2 ลักษณะ
ดังนี้ 1) การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)
เลื อ กกลุ ม ตั ว อย า งแบบเจาะจง โดยสั ม ภาษณ
ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาชุมชน การศึกษาตลอด
ชี วิ ต หรื อ ด า นวั ฒ นธรรม และผู ป ระกอบการเชิ ง
สรางสรรค จำนวน 6 คน ที่เปนผูบริหารองคกรหรือ
เจาของกิจการ และมีประสบการณไมต่ำกวา 10 ป
นำผลการวิ จั ย เอกสารเป น กรอบในการสั ม ภาษณ
เครือ่ งมือวิจยั คือประเด็นการสัมภาษณ 2) การสนทนา
กลุม (Focus Group) ผูร วมสนทนาเปนผูทรงคุณวุฒิ
จำนวน 10 คน การเลือกกลุมตัวอยาง เกณฑในการ
เลือกและกรอบการสนทนา เชนเดียวกับการสัมภาษณ
เชิงลึก เครื่องมือวิจัยคือประเด็นการสนทนากลุม
ขั้ น ตอนที่ 3 การศึ ก ษาแนวทางการ
สงเสริมชุมชนสรางสรรคในประเทศไทย ดำเนินการ
ใน 2 ลั ก ษณะ คื อ 1) การสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก
โดยสั ม ภาษณ ผู เ ชี่ ย วชาญชุ ด เดี ย วกั บ การศึ ก ษา
องคประกอบชุมชนสรางสรรคในประเทศไทย 2) การ
วิจัยภาคสนาม โดยคัดเลือกพื้นที่ศึกษาเบื้องตนจาก
หมูบ า นทีไ่ ดรบั รางวัลหมูบ า นหนึง่ ตำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ
(OTOP Village Champion: OVC) ของกรมการพัฒนา
ชุ ม ชนที่ มี ลั ก ษณะใกล เ คี ย งกั บ ผลการศึ ก ษา
องคประกอบชุมชนสรางสรรคในประเทศไทย จำนวน
8 แหง ในสีภ่ มู ภิ าค นำเสนอทีป่ ระชุมการสนทนากลุม
พิ จ ารณาความเหมาะสมและให ที่ ป ระชุ ม เสนอชื่ อ
เพิม่ เติมเพือ่ คัดเลือก โดยเปนชุมชนทีไ่ ดรบั รางวัลดาน
การพัฒนาชุมชนระดับประเทศ มีองคประกอบชุมชน

สรางสรรคดานทุนมนุษย ทุนสังคม ทุนวัฒนธรรม
หรือทุนทรัพยากร ที่โดดเดนใชเปนกรณีตัวอยางได
และการเดินทางโดยรถยนตเขาถึงสะดวก ที่พักอาศัย
และการวิจยั ในพืน้ ทีม่ คี วามปลอดภัย ผลการคัดเลือก
ชุมชนพื้นที่ศึกษาจำนวน 3 แหง ไดแก ชุมชนแพรก
หนามแดง ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออั ม พวา
จังหวัดสมุทรสงคราม ชุมชนบานแมกำปอง ตำบล
หวยแกว อำเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม และชุมชน
บานภู ตำบลบานเปา อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
แลวทำการศึกษาองคประกอบชุมชนสรางสรรคของ
แตละชุมชน โดยศึกษาขอมูลพื้นฐานจากเอกสาร อิน
เทอรเน็ตและสือ่ ตางๆ และสัมภาษณเชิงลึกผูใ หขอ มูล
หลัก (Key Informants) ไดแก ผูนำทางการ ผูนำ
ธรรมชาติ ปราชญชาวบาน สมาชิกเครือขายองคกร
ในชุมชน และสมาชิกในชุมชน โดยเลือกผูที่ถูกระบุ
ชือ่ ซ้ำมากทีส่ ดุ จำนวนผูใ หขอ มูลหลักขึน้ อยูก บั ขอมูลที่
ผูวิจัยสัมภาษณจนเห็นวาไดขอมูลที่อิ่มตัวเพียงพอ
ตอการวิเคราะห
ผลการวิจัย
1. องคประกอบชุมชนสรางสรรคของตาง
ประเทศและในประเทศ ผลการวิจัยเอกสารพบวา
องคประกอบชุมชนสรางสรรคของตางประเทศและใน
ประเทศ มี ดั ง นี้ 1) องค ป ระกอบด า นทุ น มนุ ษ ย
ประกอบดวย ความชาญฉลาดและภูมปิ ญ
 ญาในชุมชน
ความคิดสรางสรรคของคนในชุมชน การสรางนวัตกรรม
และการตัดสินใจอยางอิสระ ผูน ำชุมชน และการเรียนรู
ของคนในชุ ม ชน 2) องค ป ระกอบด า นทุ น สั ง คม
ประกอบด ว ยการอดทนต อ ความความคิ ด และ
วัฒนธรรมที่แตกตาง จิตสำนึกชุมชน ความไววางใจ
และการเอื้อประโยชน การมีสวนรวมของคนในชุมชน
เครือขายของชุมชน และกลุม/องคกรตางๆ ในชุมชน
3) องคประกอบดานทุนวัฒนธรรม ประกอบดวย มรดก
ทางวั ฒ นธรรม การสื บ ทอดวั ฒ นธรรม การเรี ย นรู
วัฒนธรรม พื้นที่วัฒนธรรม และการสรางคุณคาและ
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มูลคาทางวัฒนธรรม และ 4) องคประกอบดานทุน
ทรัพยากร ประกอบดวย ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยี แหลง
เรียนรูใ นชุมชน สถาบันการเงิน และการบริหารจัดการ
ทรัพยากร
2. องค ป ระกอบชุ ม ชนสร า งสรรค ใ น
ประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา องคประกอบชุมชน
สรางสรรคในประเทศไทย มีดงั นี้ 1) องคประกอบดาน
ทุนมนุษย ประกอบดวย ภูมิปญญาทองถิ่น ความ
สรางสรรค นวัตกรรม ผูนำชุมชน และการเรียนรู
2) องคประกอบดานทุนสังคม ประกอบดวย การอดทน
ตอความความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง จิตสำนึก
ชุมชน ความไววางใจ การมีสวนรวม และเครือขาย
ของชุ ม ชน 3) องค ป ระกอบด า นทุ น วั ฒ นธรรม
ประกอบด ว ย มรดกทางวั ฒ นธรรม การสื บ ทอด
วัฒนธรรม พื้นที่วัฒนธรรม และการสรางคุณคาและ
มูลคาทางวัฒนธรรม และ 4) องคประกอบดานทุน
ทรัพยากร ประกอบดวย ทรัพยากรธรรมชาติ การ
อนุรักษทรัพยากร เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ
ทรัพยากร
3. แนวทางการสงเสริมชุมชนสรางสรรค
ในประเทศไทย ผลการวิจัยพบวา ควรมีการสงเสริม
ชุ ม ชนในประเทศไทยเพื่ อ ให เ ป น ชุ ม ชนสร า งสรรค
ดังตอไปนี้
3.1 การส ง เสริ ม ด า นทุ น มนุ ษ ย ควร
สงเสริมใหชุมชนสืบคน และรวบรวมองคความรูจาก
ภูมิปญญาทองถิ่น ถายทอดสืบสานใหคงอยู และ
สงเสริมปราชญชาวบานใหสรางสรรคนวัตกรรมจาก
ภูมิปญญา ปลูกฝงเยาวชนใหมีความสรางสรรคและ
สรางเปนนวัตกรรม ใหชาวบานรูจ กั ใชวฒ
ั นธรรมและ
วิถีอาชีพมาตอยอด รูจักนำของดีในชุมชนมาสราง
มูลคา และมีการบริหารจัดการที่ดี ใชชุมชนเปนหอง
ทดลองผลิตผลงานใหมๆ เชน ผลิตภัณฑชุมชน และ
การแกปญหาชุมชน เปนตน สงเสริมผูนำใหมีความ
รอบรู มีวิสัยทัศน มีบารมี มีคนเคารพเชื่อถือ ใหความ

รวมมือ และเปนศูนยกลางความสามัคคีของคนใน
ชุมชน สงเสริมการเรียนรูของคนในชุมชนเพื่อใหชาว
บานพึ่งตนเองไดและมีการเรียนรูเปนหัวใจ ใหเรียนรู
รวมกันโดยการวิเคราะหปญหา คนหาทางออก และ
สรางสรรคผลงานหรือแนวทางใหมๆ ใหชุมชน ชงาน
วิจัยทองถิ่นเพื่อแกปญหา และนำขอมูลจากงานวิจัย
มาใชในการพัฒนาอยางแทจริง อีกทั้งสงเสริมการ
เรี ย นรู ด า นศิ ล ปะที่ จ ะช ว ยให เ ยาวชนมี ค วามคิ ด
สรางสรรคเพิ่มขึ้น
3.2 การสงเสริมชุมชนสรางสรรคดาน
ทุนสังคม ควรสงเสริมใหคนในชุมชนมีความอดทน
ตอความคิดและวัฒนธรรมที่แตกตาง รูจักเปลี่ยนวิธี
คิ ด และมุ ม มองต อ ความคิ ด เห็ น ที่ แ ตกต า งว า ไม ใ ช
ปญหา แตเปนประโยชนตอความคิดสรางสรรคสิ่ง
ใหมๆ และรวมมือกันแกไขความขัดแยงอยางสรางสรรค
หาทางออกใหทุกฝายไดรับประโยชน เปดโอกาสให
ความคิดแปลกใหมถูกนำไปปฏิบัติ แสดงออกตอผูที่
เห็นตางอยางสันติและใหความรวมมือตอสวนรวม
สงเสริมจิตสำนึกชุมชน ใหคิดวาชุมชนคือบาน ทุก
คนเปนสวนหนึ่งของชุมชน และรวมขับเคลื่อนการ
พัฒนาชุมชนใหเกิดบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาและดึงดูด
ผูคน ดึงดูดคนรุนใหมใหกลับบานเกิด และรวมเปน
กำลั ง ในการพั ฒ นาชุ ม ชนส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว ม
โดยใหชุมชนมีกิจกรรมรวมกัน ชวยเหลือเกื้อกูลกัน
ใหคนรุนใหมเห็นคุณคาของผูอาวุโสที่เปนภูมิปญญา
ในชุมชน และใหชาวบานรวมเปนสมาชิกและดำเนิน
กิจกรรมของกลุมตางๆ ในชุมชน สงเสริมการสราง
และพัฒนาเครือขายของชุมชน สรางพันธมิตรจาก
ภาคส ว นต า งๆ อย า งหลากหลาย และกระตุ น ให
เครือขายมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน
3.3 การสงเสริมชุมชนสรางสรรคดาน
ทุนวัฒนธรรม ควรสงเสริมการสืบสานวัฒนธรรม โดย
รวบรวมขอมูลมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อใชวางแผน
พัฒนา สรางและนำเสนออัตลักษณชุมชนผานสินคา
หรือบริการทีส่ ะทอนความเปนตัวตนของชุมชน สงเสริม
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การเรียนรูประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของชุมชน
และดำรงรักษาโดยการเขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ปฏิบตั ติ ามจารีตประเพณี ประยุกตและสรางนวัตกรรม
ที่สอดรับการเปลี่ยนแปลง แตยังคงสะทอนอัตลักษณ
ของวั ฒ นธรรมชุ ม ชนส ง เสริ ม ให มี พื้ น ที่ จั ด กิ จ กรรม
สรางสรรคทางวัฒนธรรมในชุมชน เชน ลานวัฒนธรรม
ถนนคนเดิน ตลอดจนกิจกรรมในแหลงเรียนรูตางๆ
เพื่อสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูตลอดชีวิต สราง
แรงบันดาลใจตอความคิดสรางสรรค และใหโอกาสที่
เทาเทียมตอทุกความคิดสรางสรรค สงเสริมการสราง
คุณคาและมูลคาทางวัฒนธรรม สงเสริมเศรษฐกิจ
ชุ ม ชนตามแนวทางเศรษฐกิ จ สร า งสรรค โดยนำ
อัตลักษณหรือสิ่งที่หาไดในชุมชนมาพัฒนาเปนสินคา
หรื อ บริ ก าร ให มี วั ฒ นธรรมของชุ ม ชนฝ ง อยู ใ นตั ว
ผลิ ต ภั ณ ฑ ร ว มกั น สร า งแบรนด ข องชุ ม ชนและใช
ประโยชนรวมกัน และนำขอไดเปรียบของชุมชนมา
สรางความแตกตางใหเปนที่ตองการของคนภายนอก
3.4 การสงเสริมชุมชนสรางสรรคดาน
ทุ น ทรั พ ยากร ควรส ง เสริ ม ให ช าวบ า นเห็ น คุ ณ ค า
ของทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มในชุ ม ชน
มี การอนุ รักษ ทรั พยากรธรรมชาติหรือการนำมาใช
ประโยชนอยางคุม คามีโครงสรางพืน้ ฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสืบคน จัดเก็บ และ
เผยแพรองคความรูข องชุมชน สงเสริมการใชเทคโนโลยี
เพื่อการสรางนวัตกรรม โดยไมจำเปนตองซับซอน
หรือล้ำสมัยและไมทำลายวัฒนธรรมดั้งเดิม สงเสริม
การบริหารจัดการทรัพยากร ใหชุมชนจัดการตนเอง
มีนโยบายการพัฒนาสูชุมชนสรางสรรคที่ชัดเจนและ
เหมาะสมกับสภาพชุมชน มีแผนงานที่ชัดเจนและ
ขับเคลื่อนตามแผนโดยชุมชน จัดทำแผนที่ทุนชุมชน
ระบบฐานขอมูลชุมชนที่เปนปจจุบันเพื่อใชวางแผน
พัฒนา และจัดระบบสนับสนุนดานตางๆ เชน ระบบ
สวัสดิการชุมชน ระบบกองทุนการเงิน ระบบอนุรักษ
ทรัพยากร เปนตน

อภิปรายผลการวิจัย
การอภิปรายผลการวิจัยตามองคประกอบ
และแนวทางการสงเสริมแตละดาน มี ดังนี้
1. ผลการวิจัยพบวาองคประกอบดานทุน
มนุษยของชุมชนสรางสรรคในประเทศไทย ไดแก
ภูมิปญญา ความคิดสรางสรรค การสรางนวัตกรรม
ผูนำชุมชน และการเรียนรู สอดคลองกับที่กระทรวง
เพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของสหราชอาณาจักร
(DFID, 2000: online) กลาววา ทุนมนุษยหมายถึง
คุณภาพของคนในชุมชน เชน ดานความรู ความ
สามารถในการทำงาน ภาวะผูนำ และสุขภาพ และ
นภาภรณ หะวานนท และพิสมัย รัตนโรจนสกุล (2548:
34) กลาววาชุมชนทีม่ ที นุ มนุษยสงู หมายถึงมีคนจำนวน
หนึ่งที่มีคุณภาพ เปนคนเกง คนดี เปนผูนำในสังคม
มีการรวมกลุม และสรางเครือขายการทำงานใหสว นรวม
ชุมชนที่ทุนมนุษยมีศักยภาพสูงจะเปนพลังสำคัญใน
การพัฒนาชุมชน นอกจากนี้ โกวิทย พวงงาม (2553:
399-401) ยังกลาววาสิ่งสำคัญในทุนมนุษยคือทุน
ความรูหรือภูมิปญญาทองถิ่นในชุมชน ที่มีคุณคา กอ
ให เ กิ ด ผลงานสร า งสรรค ต า งๆ สร า งมู ล ค า ทาง
เศรษฐกิจขึ้นมาได ชุมชนที่มีสมาชิกชาญฉลาด แม
เพียงจำนวนหนึ่ง ก็สามารถสรางประโยชนมหาศาล
ใหแกชุมชน
2. องค ป ระกอบด า นทุ น สั ง คม ได แ ก
การอดทนต อ ความคิ ด สร า งสรรค แ ละวั ฒ นธรรมที่
แตกตาง จิตสำนึกชุมชน ความไววางใจ การมีสว นรวม
และเครือขายของชุมชน สอดคลองกับโรเบิรต พุตนัม
(สุวรรณี คำมั่นและคณะ, 2551: 2) ที่ใหนิยามทุน
ทางสังคมวาเปนลักษณะเดนขององคกรทางสังคม
เชน ความไววางใจ บรรทัดฐาน และเครือขาย และ
กระทรวงเพื่ อ การพั ฒ นาระหว า งประเทศของ
สหราชอาณาจักร (DFID, 2000: online) ทีก่ ลาววาทุน
ทางสังคมหมายถึงทรัพยากรทางสังคมที่ใชแกปญหา
และพัฒนาชุมชน รวมทัง้ ความไวเนือ้ เชือ่ ใจ การยอมรับ
ซึ่งกันและกัน กลุมองคกร เครือขายภาคประชาชน
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และภาคประชาสังคม และโกวิทย พวงงาม (2553:
395-396) กลา ววา ทุน ทางสัง คมเปน ระบบความ
สัมพันธและกฎเกณฑที่รอยรัดผูคนใหอยูรวมกันใน
ชุมชน พึ่งพาอาศัย ไวเนื้อเชื่อใจ และมีจิตสำนึกรวม
กั น และริ ช าร ด ฟลอริ ด า กล า วว า การอดทนรั บ
(Tolerance) ความแตกตางและหลากหลายทางความ
คิด การแสดงออก และวัฒนธรรมเปนองคประกอบ
ของทุ น สร า งสรรค และเป น แรงดึ ง ดู ด คนที่ มี ค วาม
สามารถเขามาในชุมชน (Hui, D., 2005: 29-30)
นอกจากนี้ สุวรรณี คำมั่นและคณะ(2551: 31) ยัง
เสนอวาการพัฒนาทุนมนุษยและทุนทางสังคมเปน
พลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ และควรมีคานิยม
พืน้ ฐานรวมทีก่ อ ใหเกิดความเชือ่ มัน่ และความไววางใจ
ต อ กั น (Trusting) ความใส ใ จต อ ผู อื่ น (Caring)
การแบ ง ป น (Sharing) และความร ว มมื อ ร ว มใจ
(Collaborating)
3. อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ด า น ทุ น วั ฒ น ธ ร ร ม
ไดแก มรดกทางวัฒนธรรม การสืบทอดวัฒนธรรม
พื้ น ที่ วั ฒ นธรรม และการสร า งคุ ณ ค า และมู ล ค า
ทางวั ฒ นธรรม ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ จอห น และฟ ลิ ป ส
(Kreaidler, J., & Trounstine, P., 2005: 6) ที่กลาว
ถึงนิเวศวัฒนธรรมชุมชนสรางสรรคของซิลกิ อน วัลเลย
(Silicon Valley) วามีองคประกอบ 3 ดาน คือ การรู
วัฒนธรรมของคนในชุมชน การปฏิบัติทางวัฒนธรรม
อยางมีสว นรวมของคนในชุมชน และสินคาและบริการ
ทางวัฒนธรรมซึง่ บงบอกความเชีย่ วชาญทีห่ ลากหลาย
และจอหน เอเจอร (Eger, J. M., 2003: 4) กลาววา
ชุมชนสรางสรรคไดแกชุมชนที่เห็นความสำคัญของ
การเชื่อมโยงศิลปะ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจเขาดวย
กั น และนำมาใช อ ย า งชาญฉลาดในการพั ฒ นา
ทรัพยากรดานอื่นๆ และบิลและคณะ (Bulik, B., et
al., 2003: 1) ที่กลาววาชุมชนที่ประสบความสำเร็จ
จำนวนมาก เปนชุมชนที่แสดงใหเห็นวัฒนธรรมของ
ชุมชนที่แตกตางจากที่อื่นไดอยางเดนชัด แตละชุมชน
จึงควรหาอัตลักษณของตนเองและทำใหเติบโตมีชีวิต

4. องคประกอบดานทุนทรัพยากร ไดแก
ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรกั ษทรัพยากร เทคโนโลยี
และการบริหารจัดการทรัพยากร สอดคลองกับริชารด
ฟลอริ ด า (Florida, R., 2004: 251) ที่ ก ล า วว า
เทคโนโลยีเปนองคประกอบหลักของชุมชนสรางสรรค
และอาภาพร กระโหมวงศ (2522: บทคัดยอ) ศึกษา
ปจจัยความสำเร็จในการประกอบกิจการที่พักสัมผัส
วัฒนธรรมชนบทเกาะยาวนอย จังหวัดพังงา พบวามี
การจัดการทรัพยากรที่ดี ไดรับรางวัลมรดกโลกจาก
นิตยสารเนชั่นแนลจีโอกราฟฟกแทรเวลเลอรในดาน
จัดการทองเที่ยวควบคูกับการอนุรักษชายฝง และ
สุวิทย เมษิณทรีย (2550: 13) กลาววา ธรรมชาติ ดิน
น้ำ ปา เปนตัวกำหนดศักยภาพดานอาชีพและเปน
ปจจัยนำเขาในกระบวนการสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนที่จะตองคิดวาจะทำอยางไรจึงจะแปลงออกมา
เปนผลผลิตได
5. ผลการศึ ก ษาแนวทางการส ง เสริ ม
ชุมชนสรางสรรคในประเทศไทยดานทุนมนุษย พบวา
ควร ต อ ยอดภู มิ ป ญ ญาของชุ ม ชนด ว ยความคิ ด
สรางสรรค และการสรางนวัตกรรมอยูเสมอ ใหผูนำ
ชุมชนเปนศูนยรวมจิตใจและความศรัทธา และให
ชาวบานเรียนรูรวมกันอยางตอเนื่อง สอดคลองกับจี
ระ หงสลดารมภ (2555: 36) ที่กลาววาการสงเสริม
ทุ น มนุ ษ ย มี ค วามสำคั ญ ที่ สุ ด ในการส ง เสริ ม ชุ ม ชน
สรางสรรค เพราะเปนทรัพยากรที่มีคาและเปนกลไก
สำคัญสูค วามคิดสรางสรรคทนุ ดานอืน่ หากทุนมนุษย
ไมมีศักยภาพ ทุนดานอื่นคงสรางสรรคตัวเองไมได
และผลการวิจัยภาคสนามพบวามีการตอยอดและ
การสร า งนวั ต กรรมจากภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ในการ
ออกแบบลายผาไหมแกวมุกดาจากลายผาโบราณ
ของชาวบานภู การออกแบบประตูปด-เปดน้ำจาก
ภู มิ ป ญ ญาการทำทำนบดิ น ในอดี ต ของชาวแพรก
หนามแดง และการปรุงอาหารจากผักพื้นบานของ
ชาวแมกำปอง อีกทัง้ ผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม
ดังทีบ่ า นภูใชคอมพิวเตอรชว ยในการออกแบบลายผา
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เพือ่ สะดวกแกการถายทอดและพิมพตน แบบ สอดคลอง
กั บ ที่ โ กวิ ท ย พวงงาม (2553: 399) กล า วว า ใน
ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น มี ก ารเรี ย นรู อ ย า งต อ เนื่ อ ง และ
เปนความรูท ปี่ รับเปลีย่ นไปตามสถานการณ จึงใชไดดี
มาตลอด และเสรี พงศ พิ ศ (2552: 57) กล า วว า
การสรางนวัตกรรมคือความคิดสรางสรรคสิ่งใหมจาก
ภูมิปญญาทองถิ่นและความรูสากลหรือความรูจาก
วัฒนธรรมอื่น และสอดคลองกับฐานคิดเทคโนโลยี
คือความปรารถนาที่จะรับใช (idea of service) มิใช
เพื่อสรางกำไรสูงสุด (ฉัตรทิพย นาถสุภา, 2553: 69)
อยางไรก็ตาม ชุมชนควรหาจุดสมดุลในการสงเสริม
ภูมิปญญาทองถิ่นและการตอบสนองนักทองเที่ยว
ใหเปนไปเพื่อความเจริญเติบโตของชุมชน
ผลการศึกษาแนวทางการสงเสริมทุนมนุษย
ดานความคิดสรางสรรคพบวา ควรมีการเสริมสราง
บรรยากาศแหงความคิดสรางสรรค สอดคลองกับผล
การศึกษาการสรางสรรคเมืองนาราในประเทศญี่ปุน
ของดวงจันทร อาภาวัชรุตม เจริญเมือง (2547: 139)
พบวาการสรางสรรคเมืองอาจเปนการรักษายานเกา
แกของเมือง สภาพแวดลอม ภูมทิ ศั นเมือง การปองกัน
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การจัดการพื้นที่สีเขียว หรือ
การดูแลระบบนิเวศ ตลอดจนสัตวในบริเวณนั้นก็ได
และสอดคลองกับฟลอริดา (Florida, R., 2004: 283)
ที่กลาววา ความสำเร็จของความคิดสรางสรรคขึ้นอยู
กับการสรางสถานที่สรางสรรคเพื่อกอเกิดความคิด
สรางสรรค หรือดังที่ฮาวกินส (Howkins, J., คุณากร
วาณิชยวิรุฬห แปล, 2552: บทนำ) กลาววาความคิด
สรางสรรคเกิดไดในทุกองคกรที่ยอมใหการคิดคนและ
ความแปลกใหมกอตัวขึ้น เจริญงอกงาม และไดรับ
การเห็นคุณคา และผลการวิจัยภาคสนามที่พบวา
ชาวบานมีความคิดสรางสรรค ดังปรัชญาของศิลปน
พืน้ บานชาวแพรกหนามแดงเจาของบานไมไผสวยงามที่
เลาวา“ไมไผเปนตนไมที่อยูปลายฟาโนน (ชี้มือไปทาง
ภูเขา) แตใบจากอยูติดดินติดน้ำแถวนี้ ผมเอามาอยู
ดวยกัน อยางหนึ่งตองการน้ำจืด อีกอยางตองการ

น้ำเค็ม ก็เอามารวมกันเปนบานสวยอยูไดตามกำลัง
เรา” (อุมา ศิลาวงษ, สัมภาษณ 5 สิงหาคม 2555)
และเรื่ อ งราวของชาวแม ก ำปองกั บ กาแฟสดรสดี
เก็บจากไร คั่ว บด และชงดวยอุปกรณงายๆ ใหแขกที่
มาพักโฮมสเตยดื่ม แลวลางถวยกาแฟดวยน้ำเปลา
ให ส ะอาดหมดจดโดยใช ใ บตองสดจากต น กล ว ย
ที่ปลูกไวขางอางลางจานแทนฟองน้ำ (มาลี ชัยพล,
สัมภาษณ 17 ตุลาคม 2555) บรรยากาศที่สรางสรรค
เชนนี้จะสงผลใหคนในชุมชนมีความคิดสรางสรรค
ตอเนื่องไปไมสิ้นสุด
ผลการวิจัยพบวาในการสงเสริมผูนำชุมชน
ควรพัฒนาใหเปนผูมีศักยภาพและมีวิสัยทัศน เพราะ
ผูน ำเปนผูท ม่ี อี ำนาจในการวางนโยบายและขับเคลือ่ น
ชุ ม ชนไปในทิ ศ ทางที่ ต อ งการ สอดคล อ งกั บ นฤต
เทอดสถีรศักดิ์ (2550: 97) ที่กลาววา หลักการสำคัญ
และเปาหมายสุดทายของการพัฒนาคือการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยอยางตอเนือ่ ง ชุมชนจะไมมที างสำเร็จ
ไดถาขาดผูนำทองถิ่นที่มีคุณภาพและวิสัยทัศนยาว
ไกล ทุกคนควรเปนไดทง้ั ผูน ำและผูต าม จึงควรสงเสริม
สมาชิ ก ในชุ ม ชนให มี คุ ณ ลั ก ษณะของผู น ำ และ
ผลการวิจัยภาคสนามยังพบวา ปจจัยความสำเร็จ
ของชุมชนแมกำปองที่สำคัญที่สุดคือการมีผูนำที่มี
ศั ก ยภาพ มี วิ สั ย ทั ศ น รอบรู และมี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม
สรางสรรค รูจักนำทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนมาใช
จั ด การท อ งเที่ ย ว สามารถโน ม น า วใจคนในชุ ม ชน
และเปนผูนำในกิจกรรมตางๆ ทำใหชาวบานเชื่อถือ
และใหความรวมมือ แนวทางการสงเสริมผูนำชุมชน
จากผลการวิจยั อีกประการหนึง่ คือการสงเสริมใหชมุ ชน
คนหาผูนำธรรมชาติของตน และหากรวมอยูในตัว
ผู น ำแบบทางการด ว ยแล ว จะยิ่ ง มี พ ลั ง บารมี ใ น
การขั บ เคลื่ อ นกระบวนการเปลี่ ย นแปลงทั้ ง หลาย
สอดคลองกับโครงการผูน ำชุมชนสรางสรรค (Creative
Communities Leadership Project: CCLP) ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่บมเพาะคนรุนใหมโดยให
ผูนำชุมชนจากเมืองตางๆ ฝกจัดทำแผนพัฒนาชุมชน
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ของตนและผลักดันใหดำเนินการตามแผน โดยมีทีม
ที่ปรึกษาเปนพี่เลี้ยง (TCDC, 2553: ออนไลน)
แนวทางการส ง เสริ ม ทุ น มนุ ษ ย ป ระการ
สุ ด ท า ยคื อ การส ง เสริ ม การเรี ย นรู โดยให ช าวบ า น
รวมกิจกรรมชุมชน อันเปนกระบวนการที่ทำใหเกิด
การเรียนรูและการสรางนวัตกรรมรวมกัน สอดคลอง
กับที่ฮารวีย และวิคทอรี (Harvey, L. & Victory, J.,
2004: 15-18) กลาววากระบวนการเรียนรูของชุมชน
เพื่อใหเกิดความคิดสรางสรรค มีดังนี้ 1) เห็นคุณคา
(Appreciate) ชวยกันคนหาทุนของชุมชน 2) ระดม
สมอง(Brainstorm) รวมกันคิดประเด็นทีต่ อ งการพัฒนา
และจัดลำดับความสำคัญ 3) แผนทีค่ วามคิด (Concept
Map) เลือกประเด็นการพัฒนาและทำแผนที่ความ
คิดการดำเนินงาน 4) สนทนา (Dialogue) การรวม
กิ จ กรรมเป น การพั ฒ นาทั ก ษะการเรี ย นรู ข องคน
ในชุมชนไปพรอมๆ กับผลสำเร็จในการพัฒนา และ
สอดคลองกับโกวิทย พวงงาม (2553: 156) ที่กลาว
วาการเรียนรูในงานพัฒนาชุมชนคือการเรียนรูรวมกัน
ของคนในชุมชน จะทำใหชาวบานตื่นตัวและตัดสินใจ
ในการพัฒนาชุมชนรวมกัน และผลการวิจยั ภาคสนาม
พบวาแกนนำชุมชนเห็นวาตนเองไดเรียนรู ดังคำกลาว
วา“การไดมาใชชีวิตที่นี่และมีโอกาสทำงานวิจัยเพื่อ
ทองถิ่น ทำใหวิธีคิดเปลี่ยน เพราะไดมีโอกาสเรียนรู
ในเวทีความรูตางๆ เยอะมาก ไดประสบการณใหมๆ
ไดนำเอาความรูจากเวทีมาปรับใชในชุมชน นำกลับ
มาคนหาเรื่องราวของแพรกหนามแดง จนเราไดรูจัก
แพรกหนามแดงมากขึน้ ” (ปญญา โตกทอง, สัมภาษณ
5 สิงหาคม 2555)
6. ผลการวิจัยพบวาแนวทางการสงเสริม
ดานทุนสังคม ขอแรกคือสงเสริมใหคนในชุมชนมีความ
อดทนและเปลี่ยนวิธีคิดตอความคิดและวัฒนธรรมที่
แตกตาง สอดคลองกับลิขติ ธีรเวคิน (2553: 7) ทีก่ ลาว
วาชุมชนประกอบดวยคนทีม่ คี วามตองการ ความชอบ
และคานิยมแตกตางกัน และมีทรัพยากรจำกัด ความ
ขัดแยงในทางผลประโยชน อำนาจ ความคิด หรือ

ค า นิ ย ม จึ ง เป น เรื่ อ งปกติ และฮาร วี ย แ ละวิ ค ทอรี
(Harvey, L. & Victory, J., 2004: 10) ที่กลาววา
การสงเสริมชุมชนสรางสรรคตอ งสงเสริมใหคนในชุมชน
มีใจเปดกวางและยืดหยุน รูจักทนรับสิ่งที่ตรงขามกับ
ความรูสึกของตนเอง ปรับเปลี่ยนการมองโลกแบบ
แยกสวนเปนการมองอยางสรางสรรค เห็นวาชีวิตเปน
เรือ่ งของการกระทำตอกันและการตอบสนองทีส่ ง เสริม
ความเจริญงอกงาม หากเกิดการเปลี่ยนแปลง ชุมชน
สรางสรรคจะใชเวลานอยในการทำความเขาใจ สราง
ความคุน เคย และตอบรับอยางสรางสรรค คนในชุมชน
ตองมีขันติที่จะรับฟง เรียนรู เขาใจ และปฏิบัติตอ
ผูอื่นที่มีความคิด วัฒนธรรม และความเชื่อแตกตาง
ไปจากตน นอกจากนี้ สุวรรณี คำมัน่ และคณะ (2551:
15) กลาววาสังคมไทยมีความขัดแยงและมีแนวโนม
ที่จะแกปญหาตางๆ ดวยความรุนแรง และทำผิดกฎ
ระเบียบ กติกาทางสังคมมากขึ้น จึงควรหาวิธีการ
สงเสริมใหคนในชุมชนอยูรวมกันโดยการเคารพและ
ใหเกียรติกัน จะทำใหอยูรวมกันไดอยางสันติ และ
ผลการวิจัยภาคสนามยังยืนยันวาชุมชนบางแหงมี
ความขัดแยงอยางรุนแรงถึงขั้นวิกฤต ดังชาวบานเลา
วา “จากคนเปนพี่เปนนองกลายมาเปนศัตรู” “กลาย
เปนเรื่องทะเลาะกันใหญโต” หรือบางชุมชนมีความ
ขัดแยงอยูภายในแตคนนอกไมรูสึก อาจเพราะอยูใน
ชนบทและชาวบานยังคำนึงถึงความเปนเครือญาติ
ดังที่ชาวบานเลาวา “ผูใหญก็เปนหลานนี่แหละ แต
เขาชอบเชือ่ คนอืน่ ” “ปูล า มเขาคอยดูคอยใหคำปรึกษา
อยูขางนอก เห็นอะไรไมถูกตอง เขาก็บอกเราอีกที
หนึ่ง เขาไมอยากทะเลาะกับเด็ก” บางครั้งชาวบานก็
รูจักอดทนตอสิ่งที่ตนเองไมชอบหรือความเชื่อที่ตาง
จากตัวเอง ดังที่แมเฒาคนหนึ่งกลาววา“คำพูดคนเรา
มันเหมือนมีด เราไมพูดเสียดีกวา เราไมชอบเราก็เฉย
ซะ เขาจะรองจะรำก็เรื่องของเขา เราก็ไปวัดของเรา
หลวงพอที่วัดโนนบอกวาผูกขอมือมันไมใชพุทธ แต
เขามาขอความรวมมือเราก็ใหเขานะ เราใหเงินทำบุญ”
จะเห็นไดวาความขัดแยงในชุมชนมิไดเปนอุปสรรค
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ในการพัฒนาเสมอไป ชุมชนยังจัดการความขัดแยง
เหลานั้นไดเองและสามารถพัฒนาชุมชนใหมีชื่อเสียง
ได ความอดทนตอความแตกตางเปนเรื่องที่เรียนรูได
และมีความสำคัญในสังคมปจจุบนั ความเชือ่ วาสมาชิก
ในชุมชนควรมีคา นิยมทีเ่ หมือนกัน และพยายามทำให
สั งคมมี วัฒนธรรมเดียวถื อเป นมุมมองที่ไมถูกต อง
(OECD, 2000: 167-169) เรากำลังเผชิญกับยุคของ
การไมมีขันติ ความขัดแยงทางวัฒนธรรม และการ
สูญเสียอัตลักษณ แมความขัดแยงอาจเปนวิกฤติที่
ทำใหเกิดการพัฒนา แตการอยูรวมกันอยางสันติเปน
สิ่งที่มีคามากกวา อยางไรก็ตาม ชุมชนควรมีคานิยม
ร วมสวนหนึ่งที่ เหมื อนกันและมีขอตกลงรวมกั นใน
การปฏิบตั แิ ละการปรับปรนเขาหากัน จึงจะเจริญเติบโต
ไดภายใตระบบความเชื่อที่หลากหลาย การรวมเขา
ดวยกัน (Inclusion) และการยอมทนรับ (Tolerance)
เปนสิ่งที่เรียนรูได จึงควรสงเสริมใหคนในชุมชนสราง
ทัศนคติเชนนี้ และจากผลการวิจัยภาคสนามพบวา
ชาวแพรกหนามแดงแกปญหาความขัดแยงดวยการ
รับฟงกัน ดังคำบอกเลาวา “เปนการออกแบบประตูนำ้ ที่
ตรงความตองการของชาวบานทั้งสองฝง” “เปนกลไก
ที่ธรรมชาติจัดการเอง ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากความ
รวมมือกัน ทำใหความสัมพันธอันดีของคนสองฝง
กลับมาอีกครัง้ ” (ศิลา อุมาวงษ, สัมภาษณ 5 สิงหาคม
2555)
ความอดทนตอความแตกตาง การมีใจเปด
กวาง และความยืดหยุน เปนเรื่องคลายกัน ความคิด
สรางสรรคและการสรางนวัตกรรมเกิดไดจากการมี
ความคิดเชิงบวกและการตอบรับโอกาสที่เขามา ดังที่
นฤตม เทอดสถีรศักดิ์ (2550: 97) กลาววาชุมชนที่ดี
คือชุมชนที่มีความยืดหยุนสูง สามารถปรับเปลี่ยน
ตนเองเพื่อตอบสนองวิกฤตหรืออุปสรรคตางๆ ดวย
วิธีการที่สรางสรรค และผลการวิจัยภาคสนามพบวา
ชุมชนมีความยืดหยุนในการทำงาน ดังกรณีชุมชนแม
กำปองกั บ การแก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด ในเด็ ก วั ย รุ น
ที่ผูใหญบานตองนำตัวผูติดยาเขารับการบำบัด แต

ในทางปฏิบัติใหผูปกครองชวยดูแลบุตรหลานแทน
หากประสงค ใ ห เ ข า รั บ การบำบั ด จึ ง แจ ง ชื่ อ แก
ผู ใ หญ บ า น (พรมมิ น ทร พวงมาลา, สั ม ภาษณ 9
พฤศจิกายน 2555) การสงเสริมใหคนในชุมชนมีความ
ยื ด หยุ น คื อ ให รู จั ก ผ อ นปรนและปรั บ ตั ว ต อ การ
เปลี่ยนแปลง ไมกลัว และมองการเปลี่ยนแปลงเปน
เรือ่ งปกติ รูจ กั หาวิธกี ารทำงานแบบใหม รูจ กั นำความ
คิดของผูอ ่ืนมาใชแมจะตองเปลีย่ นแผนหรือเปาหมาย
บาง หรือสำเร็จนอยกวาที่คิดก็ตาม
ผลการศึกษายังพบวาแนวทางการสงเสริม
ดานทุนสังคม ควรสงเสริมใหคนในชุมชนมีจิตสำนึก
ชุมชน (Community Consciousness) สอดคลองกับ
โกวิทย พวงงาม (2551: 161) ทีก่ ลาววาจิตสำนึกชุมชน
และจิตวิญญาณชุมชน(Community Spiritual) เปน
ลักษณะของชุมชนที่ ดี คนในชุมชนควรมี จิตสำนึ ก
ชุมชน เห็นวาตนเองเปนสวนหนึ่งของชุมชน (Sense
of belonging) เคารพและรับฟงความเห็นของผูอื่น
ยอมรั บ ความหลากหลาย เห็ น ประโยชน ส ว นรวม
มากกวาสวนตน และปรารถนาที่จะรวมแกปญหา
ชุมชน มีจติ วิญญาณชุมชน คือ จงรักภักดีและเสียสละ
เพื่อชุมชน เกิดความสัมพันธของคนในชุมชนที่มีพลัง
เสมือนชุมชนมีชวี ติ มีวญ
ิ ญาณ เปนพลังทีท่ ำใหคนใน
ชุมชนมีความสุข
7. ผลการศึกษาพบวาแนวทางสงเสริมชุมชน
สรางสรรคในประเทศไทยดานทุนวัฒนธรรม ขอแรก
คือสงเสริมการสืบสานวัฒนธรรมของชุมชน โดยให
ชุมชนรูจักและดำรงวัฒนธรรมของตน รูจักเชื่อมโยง
และใชประโยชนจากวัฒนธรรมในเชิงเศรษฐกิจและ
สังคม ใชมรดกวัฒนธรรมเปนรากฐานเพื่อสรางสรรค
สิ่ ง ใหม หรื อ ปรั บ ประยุ ก ต ใ ห ส อดคล อ งกั บ การ
เปลีย่ นแปลงโดยไมละทิง้ ตัวตนของชุมชน ทำใหชมุ ชน
พึ่ ง ตนเองได ห ากเกิ ด วิ ก ฤติ จ ากสั ง คมภายนอก
สอดคลองกับทีฉ่ ตั รทิพย นาถสุภา (2553ข: 1-3) กลาว
วา ชุมชนเปนสถาบันสำคัญที่สุดในสังคมไทย เปน
แกนกลางของสังคม การพัฒนาประเทศที่แทจริงตอง
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พัฒนาระบบชุมชนที่เรียกวา “เศรษฐกิจวัฒนธรรม”
(ประเวศ วะสี อางในฉัตรทิพย นาถสุภา, 2553ข: 2)
ที่ไมไดคำนึงถึงเงินอยางเดียว แตคำนึงถึงครอบครัว
ชุมชน วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมไปพรอมกัน เปน
เศรษฐกิจองครวมที่เชื่อมโยงชีวิตจิตใจ สังคมและ
สิ่งแวดลอมเขาดวยกัน เปาหมายคือใหชุมชนไทย
เจริญทางวัตถุ แตรกั ษาไวซง่ึ ความผูกพันในครอบครัว
เครือญาติ และความมีน้ำใจในชุมชน (ฉัตรทิพย นาถ
สุภา, 2553ก: 47) และสอดคลองกับทีฐ่ นิธ กิตติอำพน
(2553: 1) กลาววาการพัฒนาประเทศในศตวรรษที่
21 คือการสงเสริมดานวัฒนธรรม ประเทศและเมือง
ตางๆ ทั่วโลกตางหันมาใชวัฒนธรรมทองถิ่นในการ
พัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจสรางสรรค เห็นไดจาก
จำนวนสมาชิกเครือขายเมืองสรางสรรคของยูเนสโก
ที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และตางนำเสนอเอกลักษณ
ทางวั ฒ นธรรมของตน เช น เมื อ งแห ง สื่ อ ศิ ล ปะ
เมืองแหงอาหาร เมืองแหงวรรณกรรม เปนตน นอกจาก
นี้ นฤตม เทอดสถีรศักดิ์ (2550: 57) ไดกลาวถึงประเทศ
ญีป่ นุ วามีเอกลักษณและความเปนตัวตนทางวัฒนธรรม
ประกอบกันเปนความคิดสรางสรรค สะทอนใหเห็น
ในสินคาทีผ่ ลิตและจำหนายไปทัว่ โลก และรักษาความ
สมดุลใน 3 ลักษณะ คือ สมดุลระหวางของเดิมกับ
ของใหม ระหวางคุณคากับเทคโนโลยี และระหวาง
เกษตรกรรมกับอุตสาหกรรม และผลการวิจัยภาค
สนามพบวา บานแมกำปองยังคงธำรงรักษาวัฒนธรรม
ลานนาและบานภูยังคงธำรงรักษาวัฒนธรรมผูไทไว
ไดอยางดี มีเอกลักษณที่แสดงความเปนตัวตนของ
ชุมชนซึ่งโดดเดนกวาที่อื่น และเปนวิถีชีวิตปจจุบัน
ของชาวบ า น เพราะเป น ชุ ม ชนขนาดเล็ ก ในชนบท
ชาวบานเปนเครือญาติทย่ี ายถิน่ ตามกันมา จึงมีความ
ใกลชิดกัน เปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และมีความตั้งใจ
รักษาวัฒนธรรมของตนไว ดังทีช่ าวบานภูตง้ั ใจอนุรกั ษ
วัฒนธรรมดานการแตงกาย ภาษา และอาหาร พากัน
แตงกายดวยชุดผูไทในงานประเพณีตางๆ พูดภาษา
ผูไทในครอบครัว และสงเสริมใหโรงเรียนในชุมชน

สอนภาษาผูไท และใชภาษาผูไทในการรอง รำ และ
พยายามประยุกตใหเขากับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยน
ไป แมบางครั้งอาจมีความเห็นไมตรงกันบาง ดังเชน
ในการแตงเพลงประจำหมูบาน ปราชญชาวบานเห็น
วาการปรับเนื้อเพลงใหมีเนื้อหาทันสมัยนั้นไมถูกตอง
เนื่ องจากสวนทางกับความต องการในการอนุรั กษ
ด า นภาษา (ประยงค แสนสุ ข , สั ม ภาษณ 13
พฤศจิกายน 2555)
ผลการศึกษายังพบวา ควรสงเสริมใหชุมชน
มี พื้ น ที่ ใ ห ค วามคิ ด สร า งสรรค ด า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ได แ สดงออกอย า งอิ ส ระโดยไม มี ก ารสกั ด กั้ น มี
สิ่งแวดลอมทางกายภาพสวยงาม แปลกตา สรางแรง
บันดาลใจและสงเสริมความคิดสรางสรรค ซึง่ สอดคลอง
กับทีบ่ ลุ ลิก (Bulick, B., 2003: 5) กลาววาการพัฒนา
ทุนวัฒนธรรมเปรียบเสมือนอาหารแหงความคิดที่จะ
ทำใหชุมชนเกิดความคิดสรางสรรค แตละชุมชนสราง
ขึ้นจากลักษณะเฉพาะและบริบทของตน วิธีการหนึ่ง
คือการสงเสริมพื้นที่สรางสรรค (Creative Places)
เช น การบู ร ณะอาคารร า งเป น ที่ ท ำงานของศิ ล ป น
หรือเปนรานอาหาร เพื่อใหบรรดานักคิดสรางสรรค
มาพบกัน และการใชพื้นที่สาธารณะเพื่อจัดกิจกรรม
ใหมๆ เชน ปดถนนจัดงานเทศกาล เปนตน ทำใหมี
พื้นที่ใหวัฒนธรรมที่หลากหลายไดมาพบกันและรวม
เขาดวยกัน
8. ผลการศึ ก ษาพบว า แนวทางการ
สงเสริมดานทุนทรัพยากร ควรสงเสริมการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม การใชเทคโนโลยี
และการบริหารจัดการทรัพยากร และจากผลการวิจัย
ภาคสนามพบวา ชุมชนแมกำปองจัดการทองเที่ยว
เชิ ง อนุ รั ก ษ โ ดยใช ท รั พ ยากรธรรมชาติ เ ป น จุ ด ขาย
ให นั ก ท อ งเที่ ย วได รั บ อากาศบริ สุ ท ธิ์ ชมธรรมชาติ
สวยงาม ไดพดู คุยกับชาวบาน นัง่ ทานอาหารริมลำธาร
พืชผักเก็บจากริมรั้ว ค่ำลงนอนฟงเสียงน้ำไหล เชาไป
วัดทำบุญ ชีวิตเสมือนหยุดนิ่งชั่วขณะเพื่อซึมซับพลัง
ชุมชนบานภูใชทอ งทุง นา ทิวเขา และลำธาร เพือ่ เสริม
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จุ ด ขายด า นวั ฒ นธรรมเช น กั น และชุ ม ชนแพรก
หนามแดงใชนำ้ เปนปจจัยสำคัญในการประกอบอาชีพ
ทุกชุมชนมีการจัดการทรัพยากร ซึ่งสอดคลองกับที่
เสรี พงศพศิ (2552: 41) กลาววาการจัดการทรัพยากร
เปนปจจัยสำคัญในการพัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืน ประเทศ
ไทยมี ศั ก ยภาพที่ จ ะพั ฒ นาบนฐานทรั พ ยากรดิ น
น้ำ ปา ความหลากหลายทางธรรมชาติ ซึ่งเปนจุด
แข็งของไทยที่นำไปแขงขันได
ผลการวิจยั ภาคสนามพบวา บานแมกำปอง
มี ค วามโดดเด น ด า นการบริ ห ารจั ด การ ทำให เ กิ ด
กิจกรรมใหมอยางตอเนื่อง สงผลใหชุมชนมีชื่อเสียง
นักทองเที่ยวและรายไดของชุมชนเพิ่มขึ้น ชุมชนจึง
ออกกฎระเบียบตางๆ เพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และรักษาสิ่งแวดลอม รวมถึงจัดระบบสวัสดิการและ
การจัดสรรผลประโยชนที่เปนธรรมตอสมาชิกทุกคน
สวนชุมชนแพรกหนามแดงและชุมชนบานภู ตางก็
บริหารจัดการตนเองจนมีชื่อเสียงเชนกัน ทุกชุมชนมี
เปาหมายหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชน การเปนหมูบ า นทองเทีย่ วเปนสิง่ ทีต่ ามมาทีหลัง
ความสำเร็จเหลานีเ้ กิดจากการมีเปาหมายรวมทีช่ ดั เจน
การมีสวนรวมของชาวบาน และการตอบโจทยความ
ตองการที่แทจริงของชุมชน จึงควรสงเสริมใหชุมชน
รวมกันแสวงหารูปแบบการจัดการทีเ่ หมาะสมกับตนเอง
ใหชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรูจากการมีสวนรวม
เปนการเตรียมชุมชนเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลง
สามารถจัดการกับปญหาทีจ่ ะเกิดกับตนเอง ครอบครัว
และชุมชน และพึ่งตนเองไดในอนาคต
ขอเสนอแนะจากการวิจัย
1. ขอเสนอแนะดานทุนมนุษย ชุมชนควร
สงเสริมใหสมาชิกมีโอกาสทำงานรวมกันเพื่อคนหา
หรื อ บ ม เพาะผู น ำตามธรรมชาติ ส ง เสริ ม ปราชญ
ชาวบ า นที่ ข าดความรู ด า นวิ ช าการให ถ า ยทอด
ประสบการณแกคนรุนใหมหรือลูกหลานที่มีความรู
ดานวิชาการนำไปตอยอด สงเสริมชาวบานใหเปนคน

ชางคิดและชาญฉลาด เห็นคุณคาของสิ่งใกลตัวและ
คิดไดวาจะนำไปใชอยางไร ใชกระบวนการประชา
พิ จั ย ให ช าวบ า นเรี ย นรู ค น พบศั ก ยภาพของตน
วิเคราะหชุมชน จัดทำแผนแมบทและดำเนินการตาม
แผน ตอยอดความรูเศรษฐกิจชุมชนดวยนวัตกรรม
และความรูดานธุรกิจที่สอดคลองกับชุมชน
2. ขอเสนอแนะดานทุนสังคม ควรสงเสริม
ให ค นในชุ ม ชนมี วิ ธี จั ด การความขั ด แย ง อย า ง
สรางสรรคดวยการรวมมือ (Collaboration) และการ
ประนีประนอม (Compromising) เพือ่ ใหเกิดประโยชน
แกทุกฝายและเกิดการเรียนรูไปพรอมกัน ซึ่งอาจตอง
มีผูเสียสละบาง โดยการเปดวงสนทนา (Dialogue)
เปดใจรับฟงและรวมพูดคุย มุงแกไขปญหาและหาขอ
เสนอแนะ ไมเนนหาผูผิด สรางความไววางใจและ
ความรู สึ ก ปลอดภั ย เพื่ อ ให ข อ มู ล หรื อ แสดงความ
คิดเห็นอยางอิสระ ใหมีใจเปดกวาง (Openness)
พรอมรับประสบการณใหม และรับฟงความเห็นตาง
ใหชุมชนมีเครือขายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู อาศัยองค
ความรูจากภายนอกและกลไกสงเสริมที่เหมาะสม
มาสรางสรรคชุมชน
3. ข อ เ ส น อ แ น ะ ด า น ทุ น วั ฒ น ธ ร ร ม
ควรส ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ ฉัน ท เ ครื อ ญาติ ใ นชุ ม ชน
ใหใกลชิด สรางจิตสำนึกชุมชน ความไวเนื้อเชื่อใจ
การชวยเหลือกัน และการจัดการดูแลกันเองเมื่อมี
สมาชิกประพฤติไมถูกตอง สงเสริมการรักษาสภาพ
แวดล อ มและคงไว ซึ่ ง วั ฒ นธรรมดั้ ง เดิ ม ของชุ ม ชน
จัดการทองเที่ยวอยางรัดกุม ใชความเปนบานนอก
ของชนบทไทยเปนเสนหแ ละจุดขาย สงเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนโดยใชความหลากหลายของชุมชนและวัฒนธรรม
ใหชมุ ชนเห็นความสำคัญของศิลปะ (Arts) รูเ รือ่ งศิลปะ
เรียนศิลปะ และรักศิลปะ เนือ่ งจากศิลปะเปนเครือ่ งมือ
สำคัญที่จะทำใหเกิดความคิดสรางสรรคและเปนผล
แหงความคิดสรางสรรค สงเสริมการผลิตภัณฑสินคา
ชุมชนจากความคิดสรางสรรคทไ่ี มจำเปนตองแหวกแนว
หรือหรูหรา แตรวมเอาสิง่ ใกลตวั ทีห่ าไดงา ยในทองถิน่

208

แนวทางการสงเสริมชุมชนสรางสรรคในประเทศไทย

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

จิตตรา มาคะผล, คีรีบูน จงวุฒิเวศย

เนนคุณคา วิถีชีวิต ปรับเปลี่ยนดวยมุมมองใหมให
เปนของใหมไมซ้ำใคร ไมผลิตสินคาซ้ำๆ อันเปนการ
ทำลายอัตลักษณของชุมชน กลาคิดนอกกรอบ และ
ไมเลียนแบบตัวเองโดยใชปจจัยเดิมๆ ตลอด ทำใหสิ่ง
ใหมไมเกิดขึ้น
4. ขอเสนอแนะดานทุนทรัพยากร ชุมชน
ควรพั ฒ นานวั ต กรรมจากภู มิ ป ญ ญาในท อ งถิ่ น
ผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับบริบทและ
ทรั พ ยากรของตน เพื่ อ เป น การใช ท รั พ ยากรอย า ง
คุมคา มีแนวคิดการพัฒนาแบบองครวม โดยคำนึงถึง
ความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
และใหชมุ ชนจัดการตนเอง และมีหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
ชวยเสริมใหแข็งแกรงยิ่งขึ้น ในการออกแบบสินคา
และบริการของชุมชน ไมเปนการใชทรัพยากรอยาง
สิ้นเปลือง เนื่องจากการสรางทรัพยากรใหมเปนเรื่อง
ยากลำบาก ดังตัวอยางการผลิตเกาอี้ไมไผซึ่งเปนไม
โตเร็วและหางายในพื้นที่
ขอเสนอแนะตอการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาแนวทางการสงเสริมชุมชน
สรางสรรคในประเทศไทยในแตละดานใหครอบคลุม
ชัดเจนยิ่งขึ้น
2. ควรศึกษาแนวทางการสงเสริมชุมชน
สรางสรรคในแตละภูมิภาคของประเทศ
3. ควรศึ ก ษาการพั ฒ นารู ป แบบการ
จัดการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การจัดการทองเที่ยวเชิง
ประวัตศิ าสตร หรือการจัดการทองเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
ในกรณีศึกษาตนแบบ
4. ควรศึ ก ษาแนวทางการส ง เสริ ม ทุ น
วัฒนธรรมของชุมชนอยางยั่งยืน
5. ควรศึ ก ษาแนวทางการส ง เสริ ม ทุ น
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน
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