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รวมถึงศึกษาการเปลี่ยนแปลงทั้งมิติภายในและภายนอก ในกลุ่มผู้เข้าร่วมที่ได้ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว โดยอาศัยระเบียบวิธีการวิจัยแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  
อย่างมีส่วนร่วม มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานของการท�ำงานร่วมกันในทุก
ขั้นตอนของปฏิบัติการ ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะของกระบวนการที่เหมาะสมนั้น
มีแกนกลางอยูท่ กี่ ระบวนการลงมือปฏิบตั กิ ารร่วมกันอย่างมีเจตจ�ำนงเพือ่ ประโยชน์สว่ นรวม  
และมีองค์ประกอบเสริม ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจ การรู้จักกันและกัน รู้จักบริบท   
การเสริมทักษะความรูท้ งั้ มิตภิ ายในและภายนอก การเสริมสร้างพลังกลุม่ บนความเข้าอก
เข้าใจ ร่วมมือกัน มีแรงบันดาลใจ และการเกือ้ หนุนจากภายนอก มีระบบพีเ่ ลีย้ ง การเป็น   
ทีย่ อมรับ และศรัทธาในผูน้ ำ 
� ส่วนการเปลีย่ นแปลงทีพ่ บในกลุม่ ผูเ้ ข้าร่วม ด้านการเรียนรู           ้
มิตดิ า้ นใน ได้แก่ สติ สัมพันธภาพทีด่ ขี นึ้ ความเชือ่ มัน่ ในศักยภาพตนเอง และด้านทักษะ
ความรู้ภายนอก ได้แก่ ความกล้าตัดสินใจ การแบ่งหน้าที่ ความรู้ในภูมิปัญญาดั้งเดิม            
และนิเวศวัฒนธรรม ขณะทีก่ ารขยับขยายกรอบการมองโลกถือเป็นอีกหนึง่ การเปลีย่ นแปลง
ที่มีความส�ำคัญ    
ค�ำส�ำคัญ: การเสริมพลังชุมชน, การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม, การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง,
จิตตปัญญาศึกษา

Abstract
This research’s objectives were to study the contemplation-                 
oriented transformative facilitation appropriate for the community
empowerment in Aeko-Saenkumlue and to explicate the participants’              
inner and outer changes found after the completion of learning program.  
It employed Participatory Action Research as its methodology while                     
centered on the project-based learning with cooperative manner in all
steps. The results revealed that the praxis of effective transformative
facilitation consisted of co-created intent of doing common good with                
the addition of trust, intimacy, contextual knowing, supplementary skills
both inner and outer, group empowerment with empathy, cooperation,
inspiration, supports of mentorship, recognition, and faith in leadership.
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Meanwhile, the inner changes found in the participants were those                         
regarding mindfulness, betterment in relationships, and confidence in                   
self-potentials while outer skills found were aptness in decision making,
duty balancing, and new understandings in ancient wisdom and cultural
ecology. Nevertheless, the alteration of one’s own meaning perspective              
is considered as an essential transformation as well.
Keywords: Community Empowerment, Participatory Action Research, Transformative
Learning, Contemplative Education

บทน�ำ
หมู่บ้านแอโก๋-แสนค�ำลือ เป็นหมู่บ้านของชาวไทยภูเขาเผ่าลาหู่แดง (มูเซอแดง)   
ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ต�ำบลถ�้ำลอด ตอนเหนือของอ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน สภาพ
ภูมิประเทศโอบล้อมด้วยป่าเขาอันอุดมสมบูรณ์ ที่อยู่ในพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
สันปันแดน และติดกับอุทยานแห่งชาติห้วยน�ำ้ ดัง หมู่บ้านแอโก๋-แสนค�ำลือตั้งอยู่ใกล้กับ
ชายแดนระหว่างประเทศ จึงมีความส�ำคัญและความละเอียดอ่อนในแง่ความมัน่ คงของชาติ  
อีกทั้งยังมีวิถีชีวิตที่เป็นแบบดั้งเดิมพร้อม ๆ กับเปิดรับการพัฒนาแบบสมัยใหม่ที่ค่อย ๆ
คืบคลานเข้ามา ตัวอย่างเช่น การปลูกพืชไร่เพื่อตอบสนองระบบตลาดแทนการปลูกเพื่อ
ยังชีพ การออกไปรับจ้างใช้แรงงานนอกพื้นที่เพื่อหารายได้ที่เป็นตัวเงิน การมีระบบ
การเมืองท้องถิน่ (ผูใ้ หญ่บา้ น ก�ำนัน) แทนระบบผูน้ ำ� ชุมชนแบบดัง้ เดิม หรือการมีวถิ ชี วี ติ
แบบคนเมืองมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การต้องสื่อสารด้วยภาษาไทย การติดต่องานราชการ
หรือการอยู่อาศัยในบ้านปูนแทนบ้านไม้ตามรูปลักษณะเดิม เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ได้สร้าง
ความเปลีย่ นแปลงหลายอย่างให้แก่ชาวบ้านทีน่ ี่ จนน�ำมาซึง่ ปัญหาและความท้าทายต่าง ๆ
ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
สืบเนื่องจากผลของงานวิจัยสองเรื่องที่ผ่านมา ได้แก่ “กระบวนการเรียนรู้สู              ่
การเปลีย่ นแปลงแนวจิตตปัญญาศึกษาเพือ่ น�ำไปสูค่ วามสามัคคีกลมเกลียวของส่วนรวม:
กรณีศึกษาหมู่บ้านแอโก๋-แสนค�ำลือ อ�ำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน” โดยสมสิทธิ์  
อัสดรนิธี และคณะ (2556) และ “การบ่มเพาะผู้น�ำ  การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ของชุมชน
แอโก๋-แสนค�ำลือ ด้วยกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงแนวจิตตปัญญาศึกษา”            
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โดยสมสิทธิ์ อัสดรนิธี และคณะ (2558) พบว่า ด้วยความตั้งใจของทีมวิจัยในการเข้าไป
จัดกระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษากับชุมชนเพื่อที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่
ความเข้มแข็งทีย่ งั่ ยืน ซึง่ เริม่ ต้นเป็นครัง้ แรกในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 นัน้ ได้จดุ ประกาย
ความใส่ใจและความเอาจริงเอาจังของชาวบ้านแอโก๋-แสนค�ำลือ ให้ได้เห็นแบบอย่าง    
และเริ่มเห็นความเป็นไปได้ของกระบวนการลักษณะนี้ เช่น วิธีการเรียนรู้มิติด้านใน                
การรับฟัง การสื่อสารด้วยหัวใจ อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางปัญหาที่มากับการเปลี่ยนแปลง
ของยุคสมัยที่เริ่มเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่ รวมถึงอิทธิพลของวัตถุนิยมที่ส่งผลต่อวิถีชีวิต
ของชุมชนมากขึน้ ๆ กระบวนการเรียนรูแ้ บบนีย้ งั ไม่อาจส่งผลสัมฤทธิใ์ ห้เกิดขึน้ ในวงกว้าง           
ทั่วทั้งชุมชนในระยะเวลาอันสั้น ที่จะช่วยให้ชุมชนสามารถคลี่คลายไปสู่ความสามัคคี             
กลมเกลียวและเกิดสุขภาวะทีแ่ ท้จริงขึน้ ได้ กอปรกับอุปสรรคส�ำคัญ ๆ เช่น ความไม่พร้อม
ของชาวบ้านซึ่งเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตประจ�ำวัน การให้เวลากับกระบวนการเรียนรู้ ภาษา
รวมถึงสภาพจิตใจ (ความเครียด) ที่แต่ละคนเผชิญอยู่ในชีวิตการท�ำงาน เหล่านี้ล้วนมี            
ผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ที่ชาวบ้านจะได้รับ
ด้วยสาเหตุขา้ งต้น ประกอบกับความตัง้ ใจทีจ่ ะค่อย ๆ ปูพนื้ ฐานด้วยกระบวนการ
ทางจิตตปัญญาศึกษาไปสู่ความมั่นคงในความเป็นมนุษย์ จึงเป็นที่มาของงานวิจัยเรื่อง          
ถัดมาของทีมวิจัย ที่ได้สานต่อการท�ำงานร่วมกับชุมชนด้วยการท�ำโครงการบ่มเพาะผู้น�ำ
การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (change agent) ให้แก่ชุมชน โครงการนี้มุ่งจะเจาะลึกเข้าไป         
สู่การด�ำเนินกระบวนการเรียนรู้แนวจิตตปัญญาศึกษานี้ในกลุ่มบุคคลซึ่งได้แก่เยาวชน            
คนรุ่นใหม่ในหมู่บ้านที่ถูกคัดเลือกขึ้นมาอย่างเฉพาะเจาะจง ทั้งนี้เพื่อที่จะสร้างศักยภาพ
แห่งภาวะการน�ำ  รวมถึงทักษะจ�ำเป็นอื่น ๆ ให้เกิดขึ้นในคนกลุ่มนี้ จนสามารถน�ำกลับ           
ไปขยายผลและสร้างการเปลี่ยนแปลงอันพึงประสงค์ให้เกิดขึ้นในชุมชนวงกว้างได้ต่อไป   
จากผลการด�ำเนินงานพบว่า กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วม ได้เริ่ม
พัฒนาศักยภาพที่เป็นมิติด้านในขั้นพื้นฐานระดับบุคคล มีแรงบันดาลใจในการเป็นผู้น�ำ  
เริ่มมีความกล้าและความมั่นใจในการน�ำเสนอสิ่งดีงามต่อหน้าสาธารณะมากขึ้น รวมถึง
พัฒนาสัมพันธภาพระหว่างบุคคลด้วยการมีสติเท่าทันและควบคุมอารมณ์ความรู้สึก                 
ได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม พลังกลุ่มแห่งความเป็นผู้น�ำรุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนาขึ้นนี้ยังถือว่าอยู่ใน
ระดับหน่ออ่อนที่ยังไม่สุกงอมเต็มที่ กลุ่มยังไม่สามารถรวมตัวกันเพื่อริเริ่มโครงงานที่            
เป็นรูปธรรมด้วยกลุ่มเอง การขับเคลื่อนงานต่าง ๆ ในระดับชุมชนนั้นยังจ�ำเป็นต้อง          
อาศัยแรงเกื้อหนุนจากภายนอกอยู่ (สมสิทธิ์ อัสดรนิธี และคณะ, 2558)
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ด้วยเหตุนี้ ทีมผู้วิจัยจึงเห็นความจ�ำเป็นที่ต้องสานต่อโครงการการบ่มเพาะผู้น�ำ
การเปลีย่ นแปลงรุน่ ใหม่นตี้ อ่ ไป สืบต่อการเรียนรูม้ ติ ดิ า้ นในให้เกิดการลงลึกและเชือ่ มโยง
กับการด�ำเนินชีวติ จริงของแต่ละคน เสริมทักษะชีวติ บางด้านเพือ่ แก้ปญ
ั หาพืน้ ฐานต่าง ๆ
ในหมู่บ้าน และสร้างการเชื่อมโยงกับรากเหง้าทางนิเวศวัฒนธรรมของชุมชน เข้าถึง
ต้นแบบความดีงามตามคุณค่า จารีต และประเพณีดั้งเดิม และเนื่องด้วยทิศทางของ
โครงการทีจ่ ะขับเคลือ่ นต่อไปจากนี้ ปรารถนาจะเอือ้ อ�ำนวยให้ชาวบ้านได้เกิดการรวมตัวกัน
เพื่อริเริ่มการท�ำงานในเชิงระบบได้ด้วยตัวเอง อีกทั้งแผ่ขยายแนวคิด เจตจ�ำนง และ
จิตส�ำนึกแห่งการเป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงไปสู่วงกว้าง เกิดเป็นวัฒนธรรมของการเป็น
คนรุน่ ใหม่ทมี่ หี วั ใจจิตอาสา มีความตืน่ รู้ สามารถจัดการ คิดเป็นท�ำเป็น รักถิน่ เกิด รวมถึง
พัฒนาความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นแก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน โครงการจึงมุ่งเน้นการปฏิบัติการ
อย่างมีสว่ นร่วมให้เป็นแนวทางหลักในการท�ำงาน เพือ่ ให้สามารถบรรลุเป้าหมายข้างต้น  
ได้ต่อไป ผู้วิจัยคาดว่าประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการนี้ คือ การที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการทุกคนจะสามารถรวมตัวกันสร้างสรรค์สิ่งที่ยังประโยชน์เพื่อส่วนรวม เกิดเป็น
ความมั่นคงของชุมชนในระยะยาว และผลลัพธ์ของโครงการยังสามารถเป็นต้นแบบให้   
แก่พนื้ ทีอ่ นื่ ๆ โดยเฉพาะท้องถิน่ ทีย่ งั คงความดัง้ เดิมทางประเพณีวฒ
ั นธรรม ให้ได้เรียนรู          ้
และปรับใช้เพือ่ น�ำไปสูก่ ารสร้างความเข้มแข็งและความสุขทีย่ งั่ ยืน อันเป็นความอยูด่ มี สี ขุ
ที่มาจากฐานรากชุมชน วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู้สู่
การเปลี่ยนแปลงแนวจิตตปัญญาศึกษาที่มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาความเข้มแข็ง          
ของชุมชนแอโก๋-แสนค�ำลือ ทั้งนี้โดยใช้การท�ำโครงงานหรือกิจกรรมเพื่อประโยชน์
สาธารณะเป็นฐานในการท�ำงาน และเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทั้งมิติภายใน รวมถึง
ทักษะและความรู้ภายนอกที่เกิดขึ้นในกลุ่มผู้เข้าร่วมที่ได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้สู         ่
การเปลี่ยนแปลงแนวจิตตปัญญาศึกษาของโครงการ

การทบทวนวรรณกรรม
การพัฒนาชุมชน
การพัฒนาชุมชน คือ การสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ชุมชนดีขึ้น ให้ผลประโยชน์
ตกแก่คนส่วนใหญ่ การพัฒนาชุมชนครอบคลุมถึงการวางแผน การท�ำให้คนมีสภาพ              
ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ การใช้ทรัพยากร การให้การศึกษา การร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ  
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และการค�ำนึงถึงประเพณีวฒ
ั นธรรม (จินตนา สุจจานันท์, 2554) การพัฒนาชุมชนตัง้ แต่
อดีตจนถึงปัจจุบันของประเทศไทย มีความเป็นพลวัตที่แปรเปลี่ยนไปตามเงื่อนไขต่าง ๆ
ของสังคมทีไ่ ม่หยุดนิง่ (อุทยั ปริญญาสุทธินนั ท์, 2561) และไม่วา่ การพัฒนาจะถูกขับเคลือ่ น
ด้วยหนทางหรือความหมายแบบใด ทัง้ หมดก็ลว้ นเป็นไปเพือ่ ท�ำให้สงั คม ชุมชน และผูค้ น          
ที่ด�ำรงอยู่ร่วมกันได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้น มั่นคงเข้มแข็งขึ้นนั่นเอง  
ในปัจจุบัน เมื่อจะศึกษาชุมชน เราอาจกระท�ำผ่านกรอบแนวคิดทฤษฎีที่ว่าด้วย
ภาพใหญ่ของการพัฒนาสังคมอยู่ 2 กรอบแนวคิด นั่นก็คือ การศึกษาชุมชนตามแนว
เศรษฐศาสตร์การเมือง และการศึกษาชุมชนตามแนววัฒนธรรมชุมชน โดย การศึกษา
ชุมชนตามแนวเศรษฐศาสตร์การเมือง มองว่าเศรษฐกิจกับการเมืองมีผลกระทบ                        
ซึ่งกันและกัน อีกทั้งมองว่าปัญหาทางการพัฒนาหรือความยากจนของชุมชนหนึ่ง คือ                      
ผลกระทบอันเกิดจากระบบเศรษฐกิจและการเมืองจากภายนอกชุมชน นักคิดตาม                
แนวทางนี้จะวิเคราะห์สังคมผ่านโครงสร้างหรือที่ตัวระบบที่จะน�ำไปสู่การแก้ปัญหา                
และเปลี่ยนแปลงสังคมสู่ความยุติธรรมเท่าเทียม ส่วน การศึกษาชุมชนตามแนว
วัฒนธรรมชุมชน มองว่าชุมชนมีวัฒนธรรมหรือระบบคุณค่าของตนอยู่แล้ว อันเป็น             
ขุมพลังส�ำคัญของการพัฒนาทั้งตัวคนและสังคม แก่นสารของวัฒนธรรมอยู่ที่การให้           
ความส�ำคัญแก่คนและความผาสุกกลมกลืนกันของคนในชุมชน นักคิดตามแนวทางนี             ้
จะวิเคราะห์เรียนรู้กับชาวบ้าน ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมา พัฒนาคนให้เข้าถึง
ศักยภาพสูงสุด พร้อมกับสร้างการส�ำนึกรู้ที่แจ่มชัดเกี่ยวกับวัฒนธรรม และท�ำงานกับ
ระบบต่าง ๆ ของการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนบนฐานของการมีส่วนร่วม ทั้งนี้ก็เพื่อ
ความอยู่รอดและการเคารพตนเองพึ่งตนเองได้ของชุมชนและสังคม ดังนั้นการเรียนรู          ้
และพัฒนาที่จะมีความยั่งยืนอาจต้องพิจารณาพลังภายในของสังคม จากการมีส่วนร่วม
ประชาสังคม ชุมชนที่เข้มแข็ง เน้นที่ความมั่นคงและภูมิปัญญาของชุมชนก่อน แล้วจึง            
ไปประสานเข้ากับระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมอันเป็นการพัฒนาที่ไปตามกระแสโลก              
ทั้งนี้โดยมี วัฒนธรรมชุมชน เป็นตัวร้อยรัดการพัฒนาทั้งสองกระแสนี้ให้ไปด้วยกันได้
อย่างสมดุล (ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์, 2554)   
ในท�ำนองเดียวกัน มุมทีใ่ ช้มองการพัฒนาชุมชนก็สามารถแยกแยะได้เป็น 2 มุม    
คือ มุมมองจากภายนอกสู่ภายในหรือมุมมองของ การพัฒนาที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน และ
มุมมองจากภายในสูภ่ ายนอกหรือมุมมองของ การเสริมพลังชุมชน (อุทยั ปริญญาสุทธินนั ท์,
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2561) การพัฒนาที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน คือ การที่องค์กรใหญ่ภายนอก (รัฐ, ส่วนกลาง)             
เป็นผูส้ นับสนุนและกระจายอ�ำนาจให้แก่ทอ้ งถิน่ เพือ่ ให้ทอ้ งถิน่ ได้เลือกทิศทางการพัฒนา
ที่สอดคล้องกับความต้องการของตนเอง เน้นการใช้ภาคีสาธารณะที่มาจากความร่วมมือ
กันเองของท้องถิน่ และหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่ ขับเคลือ่ นการท�ำงาน ส่วนการเสริมพลังชุมชน
เป็นการมุง่ เน้นมาทีค่ วามสามารถในการคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ จัดการ และลงมือกระท�ำ
ของตัวชุมชนเอง ซึง่ อาศัยต้นทุนและศักยภาพ (รวมถึงความรู้ ภูมปิ ญ
ั ญา และวัฒนธรรม)
ทีช่ มุ ชนนัน้ มีอยู่ ความส�ำเร็จของการเสริมพลังชุมชนขึน้ อยูก่ บั ระดับการเข้าร่วมของคนใน
ชุมชน ธรรมาภิบาลในระดับท้องถิน่ ความโปร่งใส และทักษะการคิดวิเคราะห์ของชุมชนเอง
จะเห็นได้ว่า การพัฒนาชุมชนที่มีทั้งสองมุม คือ มุมของการพัฒนาที่เป็นแรง
สนับสนุนมาจากภายนอก และมุมของการเสริมพลังความเข้มแข็งของชุมชนซึ่งเป็น
ศักยภาพที่มาจากภายใน ย่อมน�ำพาชุมชนนั้นไปสู่การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนใน            
ระดับสูง คนในชุมชนคือ ผู้ลงมือกระท�ำหลักในปฏิบัติการต่าง ๆ อันจะส่งผลให้เกิดเป็น
การพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นได้
การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม
ถูกริเริม่ ใช้ครัง้ แรกเมือ่ ปี ค.ศ. 1985 โดยนักวิจยั และนักสังคมวิทยาชาวโคลอมเบีย
ทีช่ อื่ ออร์ลนั โด เฟลส์ บอร์ดา (Orlando Fals Borda) ซึง่ ก�ำเนิดขึน้ มาจากการวิจยั 2 วิธี
คือ การวิจัยอย่างมีส่วนร่วม กับการวิจัย เชิงปฏิบัติการ โดยเป็นการวิจัยที่ทั้งค้นหา                 
วิธีการสร้างศักยภาพของคน และขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้วย               
กล่าวอีกนัยหนึ่ง การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมจะเน้นไปที่ การเรียนรู้เพื่อเพิ่ม
อ�ำนาจให้แก่คนในบริบท เปลี่ยนผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีสิทธิมีเสียงและมีพลังใน
การสร้างชีวติ ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ รวมถึงร่วมปฏิบตั กิ ารในการแสวงหาความรู้ นัน่ คือ
เป็นการให้ผเู้ ข้าร่วมการวิจยั ทัง้ หลายไม่เพียงแต่ให้ขอ้ มูล แต่ยงั สามารถเข้ามามีสว่ นร่วม         
ในการด�ำเนินการวิจยั ทุกขัน้ ตอนตัง้ แต่การร่วมตัง้ โจทย์การวิจยั ไปจนถึงการประเมินผล
การด�ำเนินงาน (เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร, 2556)  
ในมุมเชิงปรัชญา การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
ภายใต้กระบวนทัศน์การวิพากษ์ (critical paradigm) มีความสอดคล้องกับแนวคิด          
การปลุกส�ำนึกรู้ (conscientisation) ของเปาโล เฟรเร (Paulo Freire) การสืบค้น             
เรียนรู้ของการวิจัยนี้จะอาศัยแนวทางวิภาษวิธี หรือการตั้งค�ำถามบนความคิดที่เป็น            
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อิสระ ปลดปล่อย และแก้ไขการใช้อ�ำนาจที่ไม่สมดุล อีกทั้งใช้การตีความเพื่อเข้าใจ              
ความหมายของพฤติกรรมและปรากฏการณ์ทางสังคม วิพากษ์สิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นเหตุ
เป็นผล ด้วยเหตุนี้ความเป็นตัวตนของผู้เข้าร่วมการวิจัยแต่ละคนจึงมีความส�ำคัญ               
เพราะแต่ละคนมีการมองโลกที่ถูกโครงสร้างสังคมครอบง�ำอยู่ซึ่งมีความหมายและ            
ส่งผลต่อการกระท�ำทีแ่ ตกต่างกันไป หนทางการเรียนรูจ้ งึ เป็นการขยับขยายการมองโลก
จากที่ถูกครอบง�ำไปสู่การปลดปล่อยและเป็นธรรมยิ่งขึ้น อีกทั้งมองว่า มนุษย์มีชีวิต             
จิตใจ ความใกล้ชิดและเต็มใจเป็นเงื่อนไขส�ำคัญที่น�ำไปสู่การเข้าถึงข้อมูล นักวิจัยจึง        
ยอมรับการมีอยูข่ องอัตวิสยั ทีไ่ ม่เป็นกลาง ไม่เป็นสามัญการ แต่ยอมรับว่าความเป็นจริง                 
รวมถึงพฤติกรรมที่แสดงออกจะขึ้นอยู่กับโครงสร้างการให้ความหมายภายในจิตใจของ
บุคคล หรือที่เรียกว่า ระดับของจิตส�ำนึก (การมองโลก, คุณค่าที่ถูกถืออยู่) ของบุคคล           
คนนั้น ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการชวนคิดชวนตั้งค�ำถาม สะท้อน ใคร่ครวญ              
และอภิปราย (โดยประสบการณ์ภายในเหล่านีส้ ามารถศึกษาและสืบค้นได้อย่างเป็นระบบ
เช่นในระเบียบวิธีแบบปรากฏการณ์วิทยาหรือ phenomenological research) และ         
สิ่งที่นักวิจัยสามารถท�ำได้ คือ การเข้าไปค้นหาความหมายที่มีอยู่ในข้อมูล ซึ่งจะเผย              
ให้เห็นและเข้าใจความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของสังคม (วรรณดี สุทธินรากร, 2560)
โดยรวม เป้าหมายของการท�ำงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม นอกจาก            
มุ่งท�ำความเข้าใจ ความเป็นจริงเชิงลึกผ่านการตีความแล้ว ยังรวมไปถึงการมุ่งสร้าง                
การเปลีย่ นแปลงในบุคคล ชุมชน และสังคมเพือ่ ลดความไม่เป็นธรรม การมุง่ ปลดปล่อย
มนุษย์สู่อิสรภาพ และการสนับสนุนเสรีภาพและสร้างพื้นที่ของประชาธิปไตยให้เกิดขึ้น
กระบวนการปฏิบัติ (praxiology) ของการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม            
มีลักษณะเป็นวงจร (circle) เน้นการมีความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้ข้อมูลกับนักวิจัย                     
มุ่งเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (อาจมีเชิงปริมาณร่วมด้วย) เป็นกระบวนการวิภาษวิธีของ               
การลงมือปฏิบัติ อยู่ภายใต้บริบททางสังคม เน้นความตื่นตัวและการมีส่วนร่วมของ                
สมาชิกทุกฝ่ายในทุกขั้นตอน ให้ความส�ำคัญกับทั้งทฤษฎีหลักและทฤษฎีจากฐานราก              
ที่อยู่ในสภาพจริง อนึ่ง กระบวนการปฏิบัติที่มีลักษณะเป็นวงจรนั้น เริ่มจากการที่ได้                 
ร่วมกันลงมือ ปฏิบัติการ เพื่อแก้ปัญหา แล้วจากนั้น สะท้อนผล ของการปฏิบัต               ิ
ทบทวนเพื่อไปต่อ สิ่งนี้จะช่วยให้กลุ่มได้เรียนรู้และเกิดการเปลี่ยนแปลง และเมื่อ
กระบวนการนี้ได้รับการทวนซ�ำ้ หลาย ๆ หน ก็จะกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มั่นคง  
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และเมื่อพิจารณาปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวงจรของกระบวนการปฏิบัต  ิ
อาจแยกแยะและอธิบายเป็นขั้นตอนย่อย ๆ ได้ดังนี้
1) การท�ำความรู้จักกับตนเองและทุกคนในกลุ่ม ตั้งค�ำถามกับสิ่งที่เป็นอยู่
2) การสร้างความสัมพันธ์ ความไว้วางใจ และความเป็นกลุ่ม
3) การหยั่งสู่บริบทจริง ส�ำรวจสภาพการณ์และปัญหาที่เป็นอยู่อย่างลึกซึ้ง
4) ปฏิบตั กิ าร วางแผน ก�ำหนดเป้าหมาย คิดวิเคราะห์ ลงพืน้ ที่ สูก่ ารลงมือปฏิบตั ิ
5) การเกิดส�ำนึกรู้ รับฟัง ใคร่ครวญ สู่การตระหนักรู้ภายในและขยับกรอบการ
มองโลก
6) การตื่นขึ้น เกิดการเปลี่ยนแปลง ค้นพบความรู้ความจริงใหม่
การทวนซ�้ำของขั้นตอนย่อยทั้งหกสามารถด�ำเนินไปจนกระทั่งเกิดการเรียนรู้ที่ชัดเจน              
สู่การประเมินผลลัพธ์ที่ได้เพื่อตอบโจทย์ของการท�ำวิจัย ขณะที่ประโยชน์ที่จะตามมา      
นอกเหนือจากนี้ก็คือ การที่กลุ่มเกิดการจัดการอย่างมีส่วนร่วม เกิดภาวะผู้น�ำ  สามารถ
พึ่งพาตนเอง และแก้ปัญหาได้ผ่านการปฏิบัติจนสั่งสมเป็นองค์ความรู้และภูมิปัญญา            
ของตนเอง (วรรณดี สุทธินรากร, 2560)
จิตตปัญญาศึกษา
เป็นการเรียนรูท้ อี่ ยูใ่ นกระบวนทัศน์องค์รวม เน้นการกลับมาท�ำงานกับมิตภิ ายใน
หรือจิตใจเป็นเบือ้ งต้น เพือ่ น�ำไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงถึงฐานรากทัง้ ในระดับบุคคล ระดับกลุม่
ชุมชน องค์กร ไปถึงระดับสังคมในที่สุด (สมสิทธิ์ อัสดรนิธี, 2554) ศาสตร์การเรียนรู              ้
มิติด้านในซึ่งรวมถึงจิตตปัญญาศึกษาเป็นการเรียนรู้ที่จะเข้าไปท�ำงานกับธรรมชาติ              
ส่วนลึกภายในจิตใจ ถึงระดับชุดความเชื่อพื้นฐาน หรือกรอบการอ้างอิง (frame of
reference) ที่คน ๆ นั้นใช้ในการมองและท�ำความเข้าใจโลกรอบตัว โดยเริ่มจาก                      
การเปลี่ยนแปลงวิธีการรู้คิด เกิดการขยับขยายกรอบการอ้างอิง (คลายตัวออกจาก                  
ชุดความเชื่อเดิมที่เคยยึดถือ) ให้กว้างและครอบคลุมความเป็นจริงมากขึ้นกว่าเดิม                      
อีกนัยหนึ่ง เป็นการยกระดับจิตส�ำนึกของคน ๆ นั้นให้อยู่ในระดับสูงขึ้นและซับซ้อนขึ้น
กว่าเดิม ซึ่งจะส่งผลไปถึงการปรับเปลี่ยนท่าที ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรม                 
กลายเป็นวิถีการด�ำเนินชีวิตแบบใหม่ที่มีความจริงแท้ พึงประสงค์ และเชื่อมโยงกับ          
สรรพสิ่งรอบตัวได้มากยิ่งขึ้น   
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ในงานวิจยั เรือ่ ง การศึกษาวิเคราะห์ความรูเ้ กีย่ วกับการเรียนรูส้ กู่ ารเปลีย่ นแปลง
ตามแนวจิตตปัญญาศึกษาเพือ่ การบ่มเพาะความซือ่ ตรง โดยสมสิทธิ์ อัสดรนิธี และกาญจนา
ภูครองนาค (2560) วิธีการหรือกระบวนการเรียนรู้ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง             
เบือ้ งลึกของจิตใจในลักษณะข้างต้นให้เกิดขึน้ ได้นนั้ สามารถสรุปได้เป็น 3 แนวทางหลัก
ได้แก่ (1) วิธีการเรียนรู้ที่เกิดจากภายในตนเอง เช่น การสร้างการตระหนักรู้เท่าทัน               
การฝึกสติ การสะท้อนใคร่ครวญสู่ภายใน การคิดเชิงวิพากษ์ การลงมือกระท�ำเพื่อ                
สร้างการเปลีย่ นแปลง (2) วิธกี ารเรียนรูท้ เี่ กิดจากคนรอบข้าง เช่น การรับฟังอย่างลึกซึง้    
การท�ำสุนทรียสนทนา การสนทนาเชิงวิพากษ์ การมีกลุ่มกัลยาณมิตร การฝึกฝนด้าน
คุณธรรมศีลธรรม และ (3) วิธกี ารเรียนรูท้ เี่ กิดจากสังคม วัฒนธรรม เช่น การขับเคลือ่ น       
สังคมสู่การปลดปล่อย การวิพากษ์ การท�ำงานกับประเด็นอ�ำนาจ การเชื่อมโยงกับ              
รากเหง้าทางนิเวศวัฒนธรรม การท�ำงานจิตอาสา     
ในการศึกษาท�ำนองเดียวกันที่เกี่ยวกับพัฒนาการของจิตส�ำนึก ตามทฤษฎี
จิตวิทยาพัฒนาการ-ประกอบสร้าง (constructive-developmental psychology)                 
โรเบิร์ต คีแกน ได้น�ำเสนอแนวคิดของการเรียนรู้ที่นำ� ไปสู่การยกระดับโครงสร้างของจิต
ในระดับบุคคล และว่าการประกอบสร้างความหมายหรือความจริงโดยจิตเช่นนี้สามารถ
ถูกพัฒนาให้เติบโตได้ โดยเขาได้ศึกษาพัฒนาการของระดับจิตส�ำนึกในบุคคลและ             
จ�ำแนกระดับดังกล่าวออกเป็นทั้งหมด 5 ระดับ แต่ละระดับจะมีเรื่องราวความเป็นจริง          
ที่คนในระดับจิตนั้นเห็นและเข้าใจได้ในแบบนั้น ๆ ซึ่งจะไม่เท่ากับในระดับจิตอื่น                 
ระดับจิตที่ 1 ถึงที่ 5 จะไล่เรียงไปตามล�ำดับความซับซ้อนของจิตจากน้อยไปมาก                 
และคนที่มีระดับจิตสูงกว่าย่อมเห็นและเข้าใจความเป็นจริงได้มากกว่าคนที่มีระดับจิต           
ต�่ำกว่า (ในลักษณะขึ้นบันไดหรือ transcend and include) (Kegan, 1982; ชลลดา
ทองทวี, จิรัฐกาล พงศ์ภคเธียร, ธีรพล เต็มอุดม, พงษธร ตันติฤทธิศักดิ์ และสรยุทธ               
รัตนพจนารถ, 2551)
อาจกล่าวได้ว่า การเรียนรู้ตามแนวจิตตปัญญาศึกษาเป็นการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงที่สามารถสะท้อนผลกลับไปครอบคลุมมิติที่กว้างใหญ่ขึ้น ๆ จนถึง              
ระดับของชุมชน สังคม และโลกกว้างได้ แต่ทั้งหมดนี้ต้องตั้งต้นจากตนเองก่อน หรือ              
เริ่มท�ำงานจากฐานปฏิบัติการภายในก็คือจิตใจนั่นเอง   
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วิธีการวิจัย
โครงการวิจยั นีอ้ าศัยระเบียบวิธกี ารวิจยั แบบการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารอย่างมีสว่ นร่วม
(participatory action research) มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐานของ                 
การท�ำงานร่วมกันในทุกขั้นตอนของปฏิบัติการ ระหว่างกลุ่มผู้นำ� รุ่นใหม่ ชาวบ้าน และ
คณะผู้วิจัย ตั้งแต่การก�ำหนดปัญหา การออกแบบวางแผน ปฏิบัติการ การวิเคราะห์             
และสะท้อนใคร่ครวญผล รวมถึงการประเมินและน�ำเสนอข้อค้นพบ โครงการวิจัยนี้ใช้
ระยะเวลาด�ำเนินการทั้งสิ้นกว่า 5 ปี มีขั้นตอนการวิจัยที่ประกอบด้วย 3 ระยะหลัก คือ  
ระยะเตรียมการวิจัย ระยะปฏิบัติการ และระยะสรุปผลการวิจัย
1) ระยะเตรียมการวิจัย (Preparation Phase) ระยะนี้กินเวลาด�ำเนินงาน           
ของโครงการตั้งแต่การลงพื้นที่ครั้งที่ 1 (วันที่ 29 กรกฎาคม-1 สิงหาคม พ.ศ. 2558)             
ถึงครั้งที่ 5 (1-4 ตุลาคม พ.ศ. 2560) มีรายละเอียดการด�ำเนินงาน ดังนี้
- สัมผัสชุมชน สัมผัสสถานการณ์ สานต่อความสัมพันธ์ ใช้เวลาเรียนรูเ้ พิม่ เติม
เกี่ยวกับพื้นที่ทางกายภาพ วิถีชีวิต ประวัติศาสตร์ความเป็นมา ประเพณี วัฒนธรรม               
รวมถึงสถานการณ์ทั่วไปที่เป็นปัจจุบัน พูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับความคาดหวังของ              
กันและกันกับกลุ่มผู้น�ำรุ่นใหม่และชาวบ้าน ร่วมกันวิเคราะห์และก�ำหนดประเด็นปัญหา
ที่ชาวบ้านและชุมชนก�ำลังเผชิญอยู่
- ทดลองขับเคลือ่ นโครงงานเบือ้ งต้น คณะผูว้ จิ ยั กับกลุม่ ผูน้ ำ� รุน่ ใหม่รว่ มหารือ
และทดลองขับเคลื่อนโครงงานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหนึ่งโครงงาน โดยเน้นให้กลุ่ม
ผู้น�ำรุ่นใหม่และชาวบ้านเป็นผู้ริเริ่ม แล้วคณะผู้วิจัยคอยหนุนเสริม ประสานงาน และ            
ร่วมผลักดันให้โครงงานส�ำเร็จลุล่วงได้ ผลที่ได้จะเป็นตัวบ่งบอกถึงความเป็นไปได้ของ           
การขับเคลื่อนโครงการวิจัยในระยะต่อไป รวมถึงทักษะที่กลุ่มผู้น�ำรุ่นใหม่และชาวบ้าน
อาจต้องเรียนรู้เพิ่มเติม
- สร้ างความเข้าใจเชิงลึก สัม ผัสการด�ำเนิน ชีวิ ต ประจ� ำ วั น ของชาวบ้ า น              
สนทนาแลกเปลี่ยนเชิงลึกเป็นรายบุคคลและกลุ่ม เกี่ยวกับประสบการณ์ สุขทุกข์                  
เจตจ�ำนงในใจ สัมพันธภาพกับคนรอบตัว การหาเลี้ยงชีพ สถานการณ์ในชุมชน ฯลฯ              
ทั้งนี้เพื่อน�ำข้อมูลเหล่านี้มาประกอบการหารือและวางแผนเพื่อขับเคลื่อนโครงการวิจัย   
ในระยะปฏิบัติการต่อไป
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- เตรียมผู้เข้าร่วมการวิจัย ส�ำหรับโครงการวิจัยระยะต่อไป ผู้เข้าร่วมหลัก         
ของโครงการจะหมายถึง คณะผู้วิจัยจ�ำนวน 5 คน กับกลุ่มผู้น�ำรุ่นใหม่ของหมูบ่ า้ นทีจ่ ะ
ท�ำการคัดเลือกอย่างเฉพาะเจาะจงจ�ำนวน 14 คน ซึง่ มีเกณฑ์การคัดเข้า ดังนี้
1) เป็นกลุม่ ผูน้ ำ� รุน่ ใหม่ทเี่ คยเข้าร่วมในงานวิจยั เดิมเรือ่ ง “การบ่มเพาะผูน้ ำ 
�
การเปลีย่ นแปลงรุน่ ใหม่ของชุมชนแอโก๋-แสนค�ำลือ ด้วยกระบวนการเรียนรูส้ กู่ ารเปลีย่ นแปลง
แนวจิตตปัญญาศึกษา” ของสมสิทธิ์ อัสดรนิธี และคณะ (2558) หรือ
2) เป็นคนรุน่ ใหม่ทมี่ คี วามประสงค์จะริเริม่ และสร้างสรรค์โครงงาน/กิจกรรม
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม น�ำไปสู่ความสามัคคีกลมเกลียวและความเข้มแข็งของชุมชน
สามารถสละเวลามาเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องครบทุกครั้ง มีทักษะการสื่อสาร  
ภาษาไทยได้พอสมควร และเป็นตัวแทนที่มาจากทุก ๆ หย่อมบ้าน (ป๊อก) ทั่วทั้งชุมชน
2) ระยะปฏิบัติการ (Praxis Phase) ระยะนี้กินเวลาด�ำเนินงานตั้งแต่การลง           
พื้นที่ครั้งที่ 5 (1-4 ตุลาคม พ.ศ. 2560) ถึงครั้งที่ 12 (12-15 สิงหาคม พ.ศ. 2563)                  
มีรายละเอียดการด�ำเนินงาน ดังนี้
- ออกแบบและวางแผน จากประเด็นปัญหาที่พบร่วมกัน คณะผู้วิจัยและ              
กลุม่ ผูน้ ำ� รุน่ ใหม่รว่ มกันวางแผนในการท�ำโครงงานทีจ่ ะน�ำไปสูก่ ารแก้ปญ
ั หาซึง่ สอดคล้อง
กับความต้องการร่วมกันก�ำหนดกิจกรรม วิธีการท�ำงาน เป้าหมาย และบทบาทหน้าที่
- อบรมทีมปฏิบัติการ (กลุ่มผู้น�ำรุ่นใหม่) คณะผู้วิจัยมีการจัดกระบวนการ  
อบรมเรียนรู้เพื่อเสริมประสบการณ์และทักษะด้านต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นและเหมาะสมให้แก่
กลุม่ ผูน้ ำ� รุน่ ใหม่เป็นระยะ ๆ โดยเนือ้ หาของการอบรมอิงกับแนวคิดของ การจัดกระบวนการ
เรียนรูส้ กู่ ารเปลีย่ นแปลงตามแนวจิตตปัญญาศึกษา มีหวั ข้อการเรียนรูท้ สี่ ำ� คัญ ได้แก่ สติ
การสะท้อนใคร่ครวญในตนเอง สุนทรียสนทนา พลังกลุ่ม การจัดการข้อมูล การเท่าทัน
วัตถุนิยม และรากเหง้าทางวัฒนธรรม
- ลงมือปฏิบัติ คณะผู้วิจัยและกลุ่มผู้น�ำรุ่นใหม่ ตลอดจนชาวบ้านร่วมกัน           
ขับเคลื่อนโครงงานที่ได้ออกแบบร่วมกันไว้ (ดังรายละเอียดในตารางที่ 1 และ 2) ตาม
บทบาทหน้าทีท่ กี่ ำ� หนดจัดสรรการท�ำงานให้เหมาะสมกับพืน้ ที่ เวลา และความรับผิดชอบ
ของตนเอง มีการสื่อสารความคืบหน้ากันเป็นระยะ ร่วมกันคิด ร่วมกันท�ำ  ร่วมกัน                      
แก้ปัญหาด้วยการเปิดใจ เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน อีกทั้งพร้อมอยู่เสมอที่จะยืดหยุ่นและ              
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ปรับเปลี่ยนรายละเอียดการท�ำงานให้สอดคล้องไปตามสถานการณ์จริงตรงหน้าของ
ชุมชน โดยพยายามรักษาทิศทางการท�ำงานที่ยังตอบโจทย์การเรียนรู้ให้ได้มากที่สุด
- สะท้อนและประเมินผล คณะผู้วิจัยและกลุ่มผู้น�ำรุ่นใหม่รวมถึงชาวบ้านที่
เกีย่ วข้อง ร่วมกันติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลทีเ่ กิดจากการขับเคลือ่ นโครงงานและ
การเรียนรูเ้ ป็นระยะ ด้วยการพูดคุยสนทนา สะท้อนใคร่ครวญ ถอดบทเรียนความส�ำเร็จ
อุปสรรคที่พบ และแนวทางการปรับปรุงให้ดีขึ้น ความคิดเห็นและบทเรียนที่ได้ทั้งหมด
จะกลายเป็นข้อมูลป้อนกลับ เพื่อใช้ปรับปรุงแก้ไขการท�ำงานในขั้นตอนต่าง ๆ ของ               
รอบต่อไปจนกว่าโครงงานนั้นจะเสร็จสิ้น  
3) ระยะสรุปผลการวิจัย (Conclusion Phase) ระยะนี้กินเวลาด�ำเนินงาน
ตั้งแต่การลงพื้นที่ครั้งที่ 12 (12-15 สิงหาคม พ.ศ. 2563) ถึงครั้งที่ 13 (30 ตุลาคม-               
1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) มีรายละเอียดการด�ำเนินงาน ดังนี้
- ถอดบทเรียนภาพรวมของโครงการวิจัย คณะผู้วิจัยและกลุ่มผู้น�ำรุ่นใหม่             
ร่วมกันสรุปบทเรียนที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะกระบวนการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับบริบทของชาวบ้านแอโก๋-แสนค�ำลือ รวมถึงพัฒนาการของกระบวนการ              
ท�ำวิจัยในภาพรวม
- ศึกษาการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มผู้น�ำรุ่นใหม่ คณะผู้วิจัยสนทนาพูดคุยและ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุม่ ผูน้ ำ� รุน่ ใหม่เป็นรายบุคคล เพือ่ ศึกษาถึงการเปลีย่ นแปลง ทีเ่ กิดขึน้
ทั้งที่เป็นการเรียนรู้มิติด้านใน กับทักษะและความรู้ภายนอก
ผลทีไ่ ด้จากการเก็บข้อมูลทัง้ หมดข้างต้น ทัง้ ด้วยวิธสี งั เกตการณ์ทงั้ แบบมีและไม่มี
ส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก จะถูกประมวลและวิเคราะห์เนื้อหา
เชิงคุณภาพ แล้วน�ำทัง้ หมดมาร้อยเรียงกันเป็นข้อค้นพบส�ำคัญทีก่ ลับไปตอบวัตถุประสงค์
ทัง้ สองข้อ กล่าวคือ คุณลักษณะของกระบวนการเรียนรูส้ กู่ ารเปลีย่ นแปลงแนวจิตตปัญญา
ศึกษาอย่างมีส่วนร่วมที่เหมาะสมต่อการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนแอโก๋-แสนค�ำลือ
การเปลี่ยนแปลงที่พบในกลุ่มผู้น�ำรุ่นใหม่ของชุมชนภายหลังที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้             
ดังกล่าว รวมถึงผลสัมฤทธิ์อันเป็นรูปธรรมที่ได้จากโครงการ  
สาระของวิธกี ารวิจยั ทัง้ สามระยะทีน่ ำ� ไปสูก่ ารวิเคราะห์และสรุปผลของโครงการ
วิจัย รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอน ที่มาของผู้เข้าร่วม และวิธีการเก็บข้อมูล              
สามารถสรุปให้ชัดเจนด้วยกรอบแนวคิดวิธีการวิจัย ดังแสดงในภาพที่ 1
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ภาพที่ 1
กรอบแนวคิดวิธีการวิจัยทั้งสามระยะ
ระยะเตรียมการวิจัย สัมผัสชุมชน ทดลองขับเคลื่อนโครงงานเบื้องต้น
                          สร้างความเข้าใจเชิงลึก เตรียมผู้เข้าร่วมการวิจัย
ผู้เข้าร่วม ชาวบ้าน กลุ่มผู้น�ำรุ่นใหม่ วิธีเก็บข้อมูล สังเกตการณ์แบบมีและ
จากงานวิจัยเดิม
ไม่มีส่วนร่วม สนทนากลุ่ม สัมภาษณ์
ระยะปฏิบัติการ ออกแบบและวางแผน อบรมทีมปฏิบัติการ ลงมือปฏิบัติ
                    สะท้อนและประเมินผล
ผูเ้ ข้าร่วม กลุม่ ผูน้ ำ� รุน่ ใหม่จากงานวิจยั วิธีเก็บข้อมูล สังเกตการณ์แบบมีและ
เดิม คนรุน่ ใหม่ทพี่ ร้อมเข้าร่วม ชาวบ้าน ไม่มีส่วนร่วม สนทนากลุ่ม สัมภาษณ์
ระยะสรุปผลการวิจัย ถอดบทเรียนภาพรวมของโครงการวิจัย
                           ศึกษาการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มผู้น�ำรุ่นใหม่

ก�ำหนดปัญหา

ออกแบบวางแผน
ปฏิบัติการ
สะท้อนใคร่ครวญ
สรุปผลการวิจัย

ผูเ้ ข้าร่วม กลุม่ ผูน้ ำ� รุน่ ใหม่จากงานวิจยั วิธีเก็บข้อมูล สังเกตการณ์แบบไม่มี
เดิม คนรุ่นใหม่ที่พร้อมเข้าร่วม
ส่วนร่วม สนทนากลุ่ม สัมภาษณ์
วิเคราะห์และสรุปผลของโครงการวิจยั วิเคราะห์เนือ้ หาเชิงคุณภาพ น�ำทัง้ หมด
มาร้อยเรียงกันเป็นข้อค้นพบส�ำคัญเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยทั้งสองข้อ

ผลการวิจัย
เนื้อหาในส่วนนี้จะน�ำเสนอไปตามล�ำดับขั้นตอนดังแสดงในภาพที่ 1 กล่าวคือ           
เริม่ ต้นจากการก�ำหนดปัญหาซึง่ ด�ำเนินการในระยะเตรียมการวิจยั ในระยะนี้ คณะผูว้ จิ ยั    
ได้ลงพื้นที่ในหมู่บ้านเพื่อร่วมมีประสบการณ์ ศึกษาสถานการณ์ต่าง ๆ ในชุมชน สร้าง
ความเข้าใจเชิงลึกกับผู้คน ทดลองท�ำโครงงานเบื้องต้น อีกทั้งเตรียมผู้เข้าร่วมที่พร้อม
ส�ำหรับการวิจัยระยะถัดไป เนื้อหาส่วนนี้จะน�ำเสนอภายใต้หัวข้อ ภาพรวมมุมมองต่อ           
ชีวิตที่แอโก๋-แสนค�ำลือ และโครงงานทดลองน�ำร่อง การแก้ปัญหาสัญชาติและสถานะ
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บุคคล ซึ่งจะคลี่ให้เห็นสถานการณ์จริงและท่าทีของการท�ำงานอย่างมีส่วนร่วมร่วมกับ
ชาวบ้าน ข้อมูลที่ได้จะช่วยก�ำหนดกรอบของปัญหาที่ชาวบ้านก�ำลังเผชิญอยู่จริงและ              
ส่งต่อไปสู่ขอบเขตการท�ำงานที่ทุกฝ่ายปรารถนาจะปฏิบัติการร่วมกันต่อไป ต่อมาคือ             
การออกแบบวางแผนการท�ำงาน การลงมือปฏิบัติ และการสะท้อนใคร่ครวญผลที่ได้                
ซึ่งอยู่ในระยะปฏิบัติการ ในระยะนี้ คณะผู้วิจัยจะร่วมกับผู้เข้าร่วมเพื่อริเริ่มขับเคลื่อน             
งานอบรมเตรียมความพร้อม และได้มุ่งไปที่การลงมือปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาส�ำคัญของ
หมูบ่ า้ นในสองโครงงาน คือ โครงงานการแก้ไขปัญหาสัตว์เลีย้ ง และโครงงานการท่องเทีย่ ว
ชุมชน จากนั้นน�ำผลการปฏิบัติดังกล่าวกลับมาสะท้อนใคร่ครวญเป็นระยะ เนื้อหาใน           
ส่วนนี้จึงเน้นน�ำเสนอเฉพาะกระบวนการปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในสอง               
โครงงาน รวมถึงผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นข้อมูลส�ำคัญที่ส่งต่อไปสู่กระบวนการ               
ถอดบทเรียนภาพรวมของโครงการและการศึกษาการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มผู้เข้าร่วม                 
ซึ่งอยู่ในระยะสรุปผลการวิจัย อันเป็นระยะสุดท้ายของโครงการ
ภาพรวมมุมมองต่อชีวิตที่แอโก๋-แสนค�ำลือ
วิถีหลักในการใช้ชีวิตของชาวบ้านแอโก๋-แสนค�ำลือ คือ การปลูกข้าวไร่  ข้าวเป็น      
พืชหลักเพื่อการด�ำรงชีพและวิถีทางวัฒนธรรม ในขณะที่พืชอื่น ๆ เช่น ข้าวโพดถูกปลูก
ด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ และกาแฟ คือ พืชทีเ่ ป็นความหวังในอนาคต ชาวบ้านแทบทุกคน    
ให้ความส�ำคัญกับการท�ำไร่ โดยเฉพาะมีบางคนถึงกับตั้งใจจะท�ำเกษตรอินทรีย์ให้เป็น
ความมัน่ คงพืน้ ฐานของชีวติ ให้ได้ ขณะทีก่ ารเก็บสมุนไพรและการล่าสัตว์ยงั คงอยูใ่ นวิถชี วี ติ
หากแต่ลดความส�ำคัญลงพร้อม ๆ กับสภาพธรรมชาติทเี่ สือ่ มถอย อย่างไรก็ตาม ชาวบ้าน
หลายคนยังมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับพืชสมุนไพรอยู่ไม่น้อย และมีความเชื่อว่า
ผู้เฒ่าผู้แก่บางคนในหมู่บ้านยังสามารถรักษาโรคภัยด้วยภูมิปัญญาทางด้านนี้ได้อยู่
ชาวบ้านหลายคนมีความตระหนักรู้ในผลกระทบของความก้าวหน้าสมัยใหม่              
ไม่ว่าจะเป็นการใช้สารเคมีในการเกษตร หรือการก่อสร้างที่แปรเปลี่ยนสภาพแวดล้อม             
ในหมู่บ้าน อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่มิได้ปฏิเสธความก้าวหน้าเหล่านั้น
วิถกี ารใช้ชวี ติ แบบอืน่ ๆ นอกเหนือจากการท�ำไร่ซงึ่ เป็นวิถหี ลัก ได้แก่ การเลีย้ งสัตว์  
การค้าขาย ของช�ำ  อาหาร การเป็น อสม. การท�ำงานเฉพาะด้าน เช่น ไฟฟ้าหมู่บ้าน      
การท�ำจิตอาสาในหมู่บ้าน การท�ำงานการเมืองท้องถิ่น การไปรับจ้างนอกพื้นที่ เป็นต้น    
อนึ่ง การท�ำงานบางด้านต้องอาศัยทักษะ เช่น ภาษาไทยและการคิดเชิงระบบที่มากขึ้น
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และไม่สอดคล้องกับการมีโลกทัศน์แบบเดิมของชาวบ้าน จึงส่งผลให้ประสิทธิภาพของ
งานดังกล่าวยังได้ไม่เต็มที่นัก
พฤติกรรมความขัดแย้งที่เนื่องด้วยการทะเลาะและระเบิดอารมณ์โกรธใส่กัน                
ยังคงเป็นปัญหาหลักของความขัดแย้งระหว่างบุคคลโดยบางครั้งอาจมีปัจจัยเสริม เช่น           
การเมาสุรา ส่วนการเอื้อประโยชน์ให้ครอบครัวและญาติพี่น้องใกล้ชิดของตนเองก่อน
อาจเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ส่งผลต่อความขัดแย้ง รวมถึงท�ำลายความเคารพไว้วางใจกัน         
เกิดการเอารัดเอาเปรียบกัน และการกดดันผู้ที่ด้อยกว่าได้  
ความขัดแย้งหรือความไม่ร่วมมือกันของคนในหมู่บ้าน ยังเกิดจากความห่างเหิน
ระหว่างป๊อกต่าง ๆ การคาดหวังที่ต่างกันระหว่างคนต่างบทบาท และที่ส�ำคัญ คือ                 
การจัดสรรอ�ำนาจในท้องถิ่น อนึ่ง อ�ำนาจผ่านต�ำแหน่งหน้าที่ที่เป็นทางการต่าง ๆ             
สามารถส่งผลทั้งทางบวกและลบได้กับเจ้าตัว เช่น เรื่องการจัดสรรผลประโยชน์ หรือ           
การได้รับความไว้วางใจ-ไม่ไว้วางใจจากชาวบ้าน
ที่ผ่านมา ปัญหาความขัดแย้งในระดับบุคคลอาจแก้ได้ด้วยการเจรจา การเรียนรู้
ทีจ่ ะระงับอารมณ์โกรธ การมีสติยงั้ คิด ความเห็นอกเห็นใจกัน หรือการมีคนกลางทีเ่ ข้ามา
ท�ำการไกล่เกลีย่ หรือท�ำพิธขี อขมา สัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่างคนในครอบครัวยังคงเป็นความสุข
พื้นฐานของคนในชุมชน กลุ่มผู้น�ำรุ่นใหม่ที่เคยผ่านกระบวนการเรียนรู้มามองว่า การฝึก
ควบคุมอารมณ์และการฝึกสมาธิเป็นสิ่งส�ำคัญและมีประโยชน์ต่อตนเองและคนใกล้ตัว
ความเข้มแข็งพื้นฐานของชุมชนมาจากภูมิปัญญาที่ว่าด้วยการอยู่กับธรรมชาติ    
ป่าเขา และต้นน�้ำ  การรู้จักใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรและสัตว์ป่า และจารีตที่ส�ำคัญ               
ทีช่ ว่ ยยึดโยงความสัมพันธ์ทเี่ ป็นปึกแผ่นของคนในชุมชนก็คอื การเคารพเชือ่ ฟังผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่             
ผู้เป็นเสาหลักของชุมชน หากแต่ปัจจุบันเริ่มอ่อนแรงลงไปเพราะวิถีชีวิตสมัยใหม่ได้เข้า
มาเปลี่ยนทัศนคติของผู้คน อนึ่ง เรื่องเล่าเกี่ยวกับการเสด็จเยือนหมู่บ้านของรัชกาลที่ 9
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถเป็นสัญลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ ศูนย์รวมจิตใจ
และสิ่งยึดเหนี่ยวส�ำหรับคนในชุมชนนี้ได้อยู่ไม่น้อย
ปัญหาหลัก ๆ ของชุมชนที่ชาวบ้านมักเอ่ยถึงเป็นอันดับต้น ๆ เวลาถูกถาม                   
ก็คือ ปัญหาเรื่องสัญชาติและสถานะบุคคล กับปัญหาเรื่องสัตว์เลี้ยง ซึ่งทั้งสองปัญหานี้
ชาวบ้านมีความมุ่งมั่นตั้งใจสูงที่อยากแก้ไข อีกทั้งออกความคิดเห็นและเสนอหนทาง        
อย่างหลากหลาย พร้อมที่จะให้เกิดการริเริ่ม
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เนื่องด้วยความเคารพเชื่อฟังยังคงเป็นค่านิยมส�ำคัญที่น�ำมาซึ่งความเข้มแข็ง                
ชาวบ้านหลายคนจึงเห็นว่า การมีผู้น�ำที่เด็ดขาด และการมีองค์กรเชิงอ�ำนาจที่สูงกว่า                
ระดับชุมชนของตัวเอง เช่น ทหาร หน่วยงานราชการอื่น ๆ เช่น ป่าไม้ มาตั้งอยู่ใน                
หมู่บ้านน่าจะเป็นตัวช่วยที่ดีส�ำหรับการนี้
โครงงานทดลองน�ำร่อง การแก้ปัญหาสัญชาติและสถานะบุคคล
เนื่องด้วยปัญหาสัญชาติ เป็นประเด็นที่ชาวบ้านมองว่าส�ำคัญและควรได้รับ                
การแก้ไขเป็นเรื่องแรก ๆ เพราะส่งผลต่อการด�ำเนินชีวิตในยุคสมัยปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง  
ทั้งคณะผู้วิจัย กลุ่มผู้น�ำรุ่นใหม่ และชาวบ้านบางส่วนจึงได้มาร่วมกันลองวางแผนและ            
ขับเคลือ่ น โดยกิจกรรมหลัก คือ การลงเคาะประตูบา้ นแต่ละหลังเพือ่ ท�ำข้อมูลครอบครัว
ส�ำ หรั บ การตรวจสอบยืน ยัน และส่งต่อสู่ก ระบวนการในการรั บรองสถานะบุ ค คล               
จากหน่วยงานราชการต่อไป ทุกคนเต็มที่และกระฉับกระเฉงทั้งในการเรียนรู้ขั้นตอน    
การปฏิบัติงาน และเก็บข้อมูล ทีมใช้เวลาด�ำเนินการและติดตามผลอยู่ประมาณหนึ่งปี     
จนงานลุล่วงได้ตามเป้าหมาย ชาวบ้านเกือบทั้งหมดสามารถไปถึงขั้นที่ได้รับการรับรอง
สถานะบุคคล แม้ว่าจะไม่ใช่ทุกคนที่ได้รับบัตรประชาชนก็ตาม   ทุกฝ่ายมีความพอใจ                 
ส่วนผู้ปฏิบัติงานก็เกิดความภาคภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือชาวบ้านจนส�ำเร็จ อีกทั้งเชื่อมั่นใน
ความสามารถและพลังร่วมของตนเอง ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมองว่า การขับเคลื่อน                     
โครงงานเช่นนี้มีประโยชน์และสามารถใช้เป็นเครื่องมือในกระบวนการเรียนรู้ต่อไปได้
คณะผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนดกรอบกว้าง ๆ ส�ำหรับการด�ำเนินโครงการต่อในระยะปฏิบตั กิ าร             
ไว้ดังนี้ คือ การขับเคลื่อนโครงงาน/กิจกรรมที่ยังประโยชน์เพื่อชุมชน การน้อมน�ำ                
คุณค่า และภูมิปัญญาดั้งเดิมของแอโก๋-แสนค�ำลือ และการเสริมทักษะที่จ�ำเป็นให้แก่             
กลุ่มผู้น�ำรุ่นใหม่ ทั้งหมดจะกระท�ำบนฐานคิดแบบการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อมุ่งบ่มเพาะคุณลักษณะอันดีงามในตัวผู้น�ำรุ่นใหม่ ผสานรอยร้าว หันหน้าเข้าหากัน
เพื่อร่วมสร้างสิ่งดี ๆ ให้ส่วนรวม รวมถึงจะอาศัยผลการท�ำโครงงานเพื่อแก้ปัญหาให้  
ชุมชน และน�ำไปสู่การพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็งและสันติสุขได้ในระยะยาว  
โครงงานการแก้ไขปัญหาสัตว์เลี้ยงในชุมชน
สืบเนื่องจากระยะเตรียมการวิจัยที่โครงการได้ก�ำหนดกรอบกว้าง ๆ ไว้ส�ำหรับ
ด�ำเนินการต่อ คณะผู้วิจัยจึงได้จัดการสนทนาหารือกับกลุ่มผู้น�ำรุ่นใหม่อยู่หลายครั้ง
พยายามให้พวกเขาได้ใช้ความคิดริเริ่มเพื่อออกแบบวางแผนการขับเคลื่อนโครงงานขึ้น
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ด้วยตนเอง ขณะที่ผู้วิจัยจะคอยสนับสนุนและเป็นพี่เลี้ยงแนะแนวทางไปสู่ความส�ำเร็จ   
การก่อรูปทางความคิดบังเกิดขึ้นบนประเด็นที่หลากหลาย เช่น ปัญหาสัตว์เลี้ยง ปัญหา
การปนเปื้อนของสารเคมีการเกษตร รวมถึงกิจกรรมพวกการท่องเที่ยวชุมชน การปลูก
พืชสวน และอื่น ๆ แต่สุดท้ายก็มาสรุปลงที่ปัญหาสัตว์เลี้ยงในชุมชน เพราะเห็นว่า                      
เป็นต้นตอของปัญหาอื่น ๆ อีกหลายอย่าง โดยเฉพาะเรื่องความรักความสามัคคีของ                   
ชุมชนกล่าวคือ ถ้าแก้ปัญหาสัตว์เลี้ยงลงได้ก็จะช่วยแก้ปัญหาคนทะเลาะเบาะแว้ง และ
การไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาได้ด้วย   
หลังจากทีต่ กลงกันได้แล้วว่า โครงงานแรกทีก่ ลุม่ จะด�ำเนินการ คือ เรือ่ งสัตว์เลีย้ ง
ในชุมชน กลุ่มจึงได้ก�ำหนดขั้นตอนการท�ำงานไว้เบื้องต้นก่อน แล้วลงมือปฏิบัติไป                 
เรียนรู้ไป จากนั้นค่อยน�ำผลที่ได้เรียนรู้มาปรับปรุงและออกแบบขั้นตอนการท�ำงานใน       
รอบถัดไป ด�ำเนินการเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งโครงงานบรรลุผลส�ำเร็จ ภาพรวมของ
ขั้นตอนการท�ำงานสรุปได้ดังตาราง 1
ตาราง 1   
ขั้นตอนการท�ำงานในโครงงานการแก้ไขปัญหาสัตว์เลี้ยงในชุมชน
รอบที่
กิจกรรม
1 - ฝึกทักษะการสืบค้นข้อมูล Design thinking: การสังเกต การตั้งคำ�ถาม การจดประเด็น
- วางแผนสืบค้นข้อมูลในพื้นที่ กำ�หนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ศึกษากรณีต้นแบบในพื้นที่หมู่บ้านผามอน เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาสัตว์เลี้ยง
  และถอดบทเรียน
- ลงพื้นที่ สืบค้นข้อมูลเบื้องต้น เพื่อการแก้ปัญหาสัตว์เลี้ยงในหมู่บ้านแอโก๋-แสนคำ�ลือ
- นำ�เสนอผลการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นในหมู่บ้าน
นำ�ไปขยายผลต่อ-ปฏิบัติการให้เป็นรูปธรรมในชุมชน
2 - เตรียมความพร้อม ฝึกการทำ�วงเสวนากับผู้เลี้ยงสัตว์ ทบทวนข้อมูลสำ�คัญ
- ลงพื้นที่ ดำ�เนินวงเสวนากับผู้เลี้ยงสัตว์ตามป๊อกต่าง ๆ ในหมู่บ้านแอโก๋-แสนคำ�ลือ
- ร่วมวงประชุมกับผูใ้ หญ่บา้ นและชาวบ้าน หารือแลกเปลีย่ นในประเด็นเกีย่ วกับการจัดการสัตว์เลีย้ ง
- ถอดบทเรียนและวางแนวทางการดำ�เนินการต่อ
นำ�ไปขยายผลต่อ-ปฏิบัติการให้เป็นรูปธรรมในชุมชน
3 - ร่วมกันร่างกฎกติกาเรื่องสัตว์เลี้ยงสำ�หรับหมู่บ้าน
- นำ�เสนอร่างกฎกติกาเรื่องสัตว์เลี้ยงสำ�หรับหมู่บ้านแก่ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน
  ประกาศใช้กฎ

178

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 29 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม - สิงหาคม 2564

รอบที่ 1 ผลจากการด�ำเนินการพบว่า การฝึกสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบนี้มี
ประโยชน์ตรงที่ท�ำให้ผู้ฝึกสามารถถอยออกมาเป็นบุคคลที่สามที่จะสังเกตรับรู้เรื่องราว
ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จ�ำเป็นในการแก้ไขความขัดแย้ง อีกทั้งช่วยในการขยับกรอบโลกทัศน์  
โดยผูเ้ ข้าร่วมส่วนใหญ่มคี วามตัง้ ใจและท�ำออกมาได้ผลดี นอกจากนี้ การได้ไปเห็นต้นแบบ
ที่ดีที่บ้านผามอนก็ช่วยสร้างความชัดเจนและแรงบันดาลใจได้มาก ส่งผลให้สุดท้าย                 
ตอนที่ลงเก็บข้อมูลจริงและน�ำเสนอผล กลุ่มก็ท�ำออกมาได้อย่างน่าสนใจ ให้ประเด็นที่
ครบถ้วนอันเป็นความต้องการจากทุกฝ่าย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการแก้ปัญหานี้              
ต่อไป โดยรวม กระบวนการท�ำงานที่ได้ผลนั้นเริ่มจากการฝึกทักษะ ตามด้วยการเห็น
ต้นแบบ แล้วจึงเป็นการปฏิบัติจริงในพื้นที่ ซึ่งหลังจากนี้การขับเคลื่อนน่าจะไปอยู่ที่                
การสร้างกฎกติการ่วมกันให้เป็นรูปธรรมและร่วมผลักดันให้กฎนั้นถูกบังคับได้จริง  
รอบที่ 2 การด�ำเนินงานในรอบนี้เน้นหนักไปที่การตั้งวงสนทนา การประชุมกับ
ชาวบ้าน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตกผลึกให้ได้ข้อสรุปและแนวทางร่วมกันใน           
วงกว้างทัว่ ทัง้ ชุมชน ผลทีไ่ ด้พบว่า กลุม่ มีความเป็นทีมมากขึน้ แสดงออกถึงความร่วมมือ
ร่วมใจ แบ่งหน้าทีก่ นั อาสางานกัน สนิทสนม ไว้วางใจ และสามัคคีกนั ขึน้ อย่างเห็นได้ชดั    
อีกทั้งกล้าเสนอความคิดตรง ๆ และเป็นธรรมชาติ จึงอาจกล่าวได้ว่า การเรียนรู้แบบใช้
โครงงานเป็นฐานนี้ประสบความส�ำเร็จในแง่ได้สร้างพลังความร่วมมือของกลุ่มได้ดี                 
บ่มเพาะให้เกิดจิตสาธารณะ เริ่มจัดการงานได้เป็นระบบมากขึ้น และเปิดโอกาสให้มี                 
การเรียนรู้และพากันท�ำงานบนสถานการณ์จริง ถึงบัดนี้ ปัญหาเรื่องสัตว์เลี้ยงคลี่คลาย  
ลงไปมาก ทุกฝ่ายเห็นพ้องในการกั้นคอกและน�ำสัตว์เลี้ยงของตนออกไปเลี้ยงรวมกันไว้   
ที่ปางสัตว์นอกหมู่บ้าน
รอบที่ 3 เป็นการด�ำเนินงานรอบสุดท้าย โดยมุ่งไปที่การยกร่างกฎกติกาของ           
เรื่องนี้ให้เป็นลายลักษณ์อักษร ตอนยกร่าง กลุ่มมีส่วนร่วมดี หลายคนแสดงออกถึง                 
ความรอบคอบ ลงรายละเอียดและมีการตรวจสอบกันและกันที่ดี กระบวนการเน้นให้
ชาวบ้านเป็นผู้เสนอเนื้อหาเองให้สอดคล้องกับบริบทโดยตรง เมื่อการร่างกฎส�ำเร็จ                 
ได้ถูกน�ำเสนอในที่ประชุมของหมู่บ้านและจัดพิมพ์ออกมาเป็นป้ายไวนิลขนาดใหญ่                 
รวมทั้งสิ้น 4 ป้าย เพื่อน�ำไปติดไว้ตามจุดส�ำคัญต่าง ๆ ในหมู่บ้าน เป็นอันเสร็จสิ้น                 
โครงงานนี้ จะเห็นได้ว่า การพากันท�ำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและอย่างโปร่งใส                    
เกิดการรับรู้และยอมรับร่วมกันทั่วทั้งชุมชน คือหัวใจของความส�ำเร็จ
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โครงงานการท่องเที่ยวชุมชน
ในท�ำนองเดียวกับโครงงานเรื่องสัตว์เลี้ยง กลุ่มผู้น�ำรุ่นใหม่ได้เกิดความคิดริเริ่ม
และแสดงออกถึ ง ความสนใจที่ อ ยากขั บ เคลื่ อ นอี ก หนึ่ ง โครงงานซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งของ                               
การท่องเที่ยวชุมชน โดยกลุ่มแสดงเจตจ�ำนงนี้ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกับตอนที่โครงงานเรื่อง
สัตว์เลี้ยงก�ำลังใกล้จะส�ำเร็จ ความตั้งใจในเรื่องนี้มาจากความกระตือรือร้นของกลุ่มผู้น�ำ
ที่อยากท�ำกิจกรรมที่ได้น�ำเสนอสิ่งดีงามของชุมชน และอยากชวนคณะผู้วิจัยให้ได้ไป       
เที่ยวดอยผักกูด ไปเดินป่า ไปพักค้างแรม ผ่อนคลายและชมธรรมชาติที่สวยงามที่นั่น              
อีกทัง้ จะได้เป็นโอกาสทีจ่ ะแบ่งปันเรือ่ งเล่าเกีย่ วกับภูมปิ ญ
ั ญาของชนเผ่า รวมถึงได้เรียนรู้
วัฒนธรรมการหาอยู่หากินกับป่าซึ่งเป็นวิถีชีวิตของบรรพบุรุษมาช้านาน โครงงาน           
ท่องเที่ยวนี้เชื่อว่านอกจากจะเป็นโอกาสได้เรียนรู้บนการท�ำงานร่วมกันแล้ว ยังเป็น              
การปูทางไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนได้ด้วยในรูปของการพัฒนาเป็นอาชีพเสริมให้                 
กับหมู่บ้านได้ต่อไป
กลุม่ ได้กำ� หนดขัน้ ตอนการท�ำงานไว้เป็นเบือ้ งต้น เริม่ จากการทดลองจัดโปรแกรม
เดินป่า แล้วจะลงมือปฏิบตั ไิ ปเรียนรูไ้ ป จากนัน้ น�ำผลทีไ่ ด้เรียนรูม้ าปรับปรุงและออกแบบ
ขั้นตอนการท�ำงานในรอบถัดไป ด�ำเนินการเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งโครงงานบรรลุผล
ส�ำเร็จ ภาพรวมของขั้นตอนการท�ำงานสรุปได้ดังตาราง 2
ตาราง 2
ขั้นตอนการท�ำงานในโครงงานการท่องเที่ยวชุมชน
รอบที่

กิจกรรม

1

- เตรียมความพร้อมทริปเดินป่า: การเดิน การขนของ การรับส่ง อาหาร นํ้าดื่ม ที่พัก
กิจกรรมระหว่างทาง
- เดินป่า สู่ดอยผักกูด พักค้าง เดินกลับสู่หมู่บ้านแอโก๋-แสนค�ำลือ
- เปิดวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเดินป่า
- เรียนรู้แนวทางการต่อยอดสู่ผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม
น�ำประสบการณ์ไปคิดตกผลึก-วางแผนโปรแกรมการท่องเที่ยว

2

- เรียนรู้และจัดท�ำแผนที่ทางวัฒนธรรม-เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในหมู่บ้าน
- ถอดบทเรียนและวางแนวทางการด�ำเนินการต่อ
น�ำประสบการณ์ไปคิดตกผลึก-วางแผนโปรแกรมการท่องเที่ยว
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รอบที่

กิจกรรม

3

- พัฒนาการท่องเที่ยวในชุมชน: ส�ำรวจจุดส�ำคัญในชุมชน
- พัฒนา ลงรายละเอียดการจัดท�ำแผนที่การท่องเที่ยว-ปฏิทินกิจกรรม/เทศกาลรอบปี            
ของชุมชน
- ถอดบทเรียนและวางแนวทางการด�ำเนินการต่อ
น�ำประสบการณ์ไปคิดตกผลึก-วางแผนโปรแกรมการท่องเที่ยว

4

- ทดลองการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวในชุมชน (ครั้งที่ 1): เส้นทางในหมู่บ้าน เส้นทางเดินป่า
โฮมสเตย์
น�ำประสบการณ์ไปคิดตกผลึก-วางแผนโปรแกรมการท่องเที่ยว

5

- ทดลองการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวในชุมชน (ครั้งที่ 2): เส้นทางในหมู่บ้าน เส้นทางเดิน
เที่ยวไร่ โฮมสเตย์
- จัดท�ำแผนที่การท่องเที่ยวชุมชนฉบับสมบูรณ์ส่งมอบให้ชุมชน

รอบที่ 1 กิจกรรมส�ำคัญของรอบนี้คือกิจกรรมเดินป่า เป็นการเดินทางตลอด                 
11 กิโลเมตรทีป่ ระทับใจมากของทุกฝ่าย ชาวบ้านดีใจและภูมใิ จทีไ่ ด้อวดของดีทพี่ วกเขามี
ได้ต้อนรับดูแลผู้มาเยือน ส่วนผู้มาเยือนรวมถึงคณะผู้วิจัยได้สัมผัสประสบการณ์พิเศษ
ท่ามกลางธรรมชาติอันยิ่งใหญ่และได้เห็นภูมิปัญญาอันลึกซึ้งของชาวบ้าน โดยเฉพาะ                  
ความรู ้ เรื่ อ งพื ช สมุ น ไพร ได้ เข้ า ใจความหมายของป่ า ในมุ ม มองของคนพื้ น ที่ ว ่ า มี                        
ความส�ำคัญอย่างไร ทั้งในแง่การด�ำรงชีวิต แง่ประวัติศาสตร์ และแง่คุณค่าทางใจ                
ความศักดิ์สิทธิ์อันเป็นที่เคารพนับถือ ชาวบ้านที่ได้ร่วมกิจกรรมนี้บอกว่าดีใจ มีความสุข
เกิดความสามัคคีกัน และเกิดพลังที่อยาก ต่อยอดให้เป็นกิจกรรมที่สร้างมูลค่าได้ต่อไป    
ด้วยเหตุนี้ ประเด็นส�ำคัญที่สุดที่ได้รับจากปฏิบัติการในรอบนี้ก็คือ ท�ำอย่างไรจะพัฒนา
เส้นทางนี้ให้เป็นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยเน้นไปที่การเรียนรู้ภูมิปัญญากับธรรมชาติ
สะท้อนคุณค่าและวัฒนธรรมแบบชาวแอโก๋-แสนค�ำลือเอง รวมถึงอาศัยกิจกรรมนี้เพื่อ  
ส่งต่อการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนรุ่นต่อ ๆ ไปไม่ให้ความรู้เหล่านี้ต้องสูญหาย ส่วนแนวทาง
การขับเคลื่อนต่อน่าจะอยู่ที่การวางระบบ จัดการข้อมูล และสร้างกติการ่วมกัน อนึ่ง                   
ผลงานของรอบนี้ได้ชี้ว่า การมีคุณค่าสิ่งดีงามสูงสุด การได้น�ำเสนอสิ่งที่ทุกคนภาคภูมิใจ  
และการมีผนู้ ำ� กลุม่ ทีพ่ งึ่ พาได้ ทัง้ 3 ประการนีด้ เู หมือนเป็นปัจจัยสูก่ ารสร้างความสามัคคี
กลมเกลียวให้เกิดขึ้นได้
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รอบที่ 2 และ 3 ทั้งสองรอบนี้เป็นปฏิบัติการต่อเนื่องที่เน้นการท�ำข้อมูลที          ่
เกี่ยวข้องให้เป็นระบบ ได้แก่ จุดและเส้นทางท่องเที่ยว แผนที่ และปฏิทินการท่องเที่ยว  
ในตอนต้น ทีมอาจยังไม่สามารถมองภาพได้ทะลุทั้งหมด จึงได้อาศัยเครือข่ายด้านนี้                
เช่น เจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(อพท.) และอาจารย์ดา้ นภูมสิ ารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มาช่วยให้แนวทาง                        
จนการท�ำงานเกิดความชัดเจนเป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้น หลังจากบรรลุภารกิจรอบนี้              
กลุ่มเชื่อว่าชุมชนมีต้นทุนที่ดีพอที่พัฒนาต่อได้จริง สิ่งที่ต้องคิดเตรียมต่อไป คือ เส้นทาง
และโปรแกรมที่พัก อาหาร รวมถึงค่าใช้จ่าย และความพร้อมของนักสื่อความหมาย               
เพื่อจะได้ทดลองจัดโปรแกรมท่องเที่ยวจริงในครั้งต่อ ๆ ไป ส่วนสิ่งที่ต้องระมัดระวัง                   
คือ การจัดสรรผลประโยชน์ต่าง ๆ ให้เกิดความลงตัวในหมู่ชาวบ้าน
รอบที่ 4 และ 5 งานหลักของสองรอบสุดท้ายนี้ คือ การทดลองจัดโปรแกรม             
ท่องเที่ยวจริงในหมู่บ้านโดยมีกลุ่มคนที่รับเชิญมาอย่างเฉพาะเจาะจงเป็นนักท่องเที่ยว  
โปรแกรมประกอบด้วย เส้นทางวิถีชีวิตในหมู่บ้าน เส้นทางเดินป่า เส้นทางเดินไร่ และ
เส้นทางทางวัฒนธรรม ภายหลังเสร็จสิ้นการท่องเที่ยวในแต่ละเส้นทาง กลุ่มได้ตั้งวง            
ถอดบทเรียนและรับค�ำแนะน�ำด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการวางระบบท�ำงาน รวมถึงการปรับ
รายละเอียดในบางกิจกรรมให้ดีขึ้น โดยรวม กลุ่มผู้น�ำรุ่นใหม่และชาวบ้านรู้สึกดี
กระตือรือร้น และเต็มที่ในทุกกิจกรรม โดยเฉพาะการพาชมสิ่งต่าง ๆ ในพื้นที่ ได้เรียนรู้
งานผ่านประสบการณ์จริง แม้ว่างานบางลักษณะเช่นการคิดเป็นระบบ ส่วนใหญ่อาจจะ
ยังท�ำได้ไม่สมบูรณ์นัก จะเห็นได้ว่าศักยภาพหลักของกลุ่มอยู่ที่การคิดและตัดสินใจ              
เฉพาะหน้าซึ่งช่วยให้งานขับเคลื่อนไปได้อย่างราบรื่นสอดรับกับสถานการณ์ตรงหน้า                
ได้ดมี าก ส่วนข้อติดขัดเล็กน้อยอืน่ ๆ ก็เช่น การสือ่ สารภาษาไทยทีบ่ างคนยังไม่คล่องนัก    
อนึ่ง เสน่ห์ของชุมชนคือความเรียบง่ายดั้งเดิม ป่าเขาที่มีเรื่องเล่า เส้นทางประวัติศาสตร์
ในหมู่บ้านที่มีต�ำนาน อาหาร และการพักผ่อนแบบไม่ต้องปรุงแต่งมาก
มีสิ่งหนึ่งที่ช่วยสมานใจคนในชุมชนได้มาก คือ พิธีจุดเทียนถวายความร�ำลึกแด่
รัชกาลที่ 9 และพระบรมวงศานุวงศ์ที่บ้านของพ่อเฒ่าแสนค�ำลือ กิจกรรมนี้สะท้อน                   
คุณค่าอันเกิดจากความผูกพันระหว่างชาวแอโก๋-แสนค�ำลือกับสถาบันสูงสุดของชาติ                    
“มีคนมาเป็นร้อย พากันมา แทบทุกคนแต่งชุดชนเผ่า และมากันด้วยใจ บรรยากาศ
ดีมาก ...” ทุกคนชื่นชมและดีใจที่ได้ท�ำกิจกรรมนี้ เป็นการยืนยันว่า การท่องเที่ยว                   
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รวมถึงกิจกรรมที่วางอยู่บนคุณค่าที่ทุกคนมีร่วมกันในลักษณะนี้ สามารถหลอมรวมใจ        
และสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นได้ดีมากอย่างเป็นธรรมชาติ และด้วยนัยนี                 ้
การท่องเที่ยวก็คือเครื่องมือประสานใจของคนในชุมชน
ถอดบทเรียนภาพรวมของโครงการ
หลังโครงงานต่าง ๆ ลุล่วงลง กลุ่มได้มาใช้เวลาร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้             
อันเป็นการถอดบทเรียนใหญ่ในภาพรวม กระบวนการในระยะนี้เน้นไปที่การเปิดพื้นที่
เพื่อสนทนาแลกเปลี่ยน รวมถึงการตั้งค�ำถามสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อรับฟังประสบการณ์
ข้อคิด และบทเรียนรู้ที่แต่ละคนได้รับ กลุ่มได้ร่วมกันประเมินถึงความส�ำเร็จ - ไม่ส�ำเร็จ
ในแต่ละโครงงานที่ได้ท�ำผ่านมา จากนั้นสรุปผลงานรูปธรรมอันเป็นความส�ำเร็จใหม่ ๆ  
ในหลายด้าน ได้แก่
1. การแก้ไขปัญหาสัตว์เลี้ยงในชุมชน
2. กฎกติกาเรื่องสัตว์เลี้ยงในชุมชน และแผนที่ท่องเที่ยวชุมชนแอโก๋-แสนค�ำลือ
3. เส้นทางท่องเที่ยววิถีชาวไร่ของแอโก๋-แสนค�ำลือ  
4. เส้นทางเดินป่า อาบป่า  
5. กิจกรรมทางวัฒนธรรม พิธจี ดุ เทียนถวายพระพร และเส้นทางร�ำลึกการเสด็จ
พระราชด�ำเนิน
6. กิจกรรมการท่องเที่ยว โฮมสเตย์ และวิถีการกินการอยู่แบบชาวบ้าน
ประเด็นต่อมาทีก่ ลุม่ ช่วยกันวิเคราะห์ คือ ปัจจัยทีน่ ำ� มาสูค่ วามส�ำเร็จในภาพรวม
ซึ่งได้แก่ การร่วมคิดร่วมท�ำ  การลงมือปฏิบัติเพื่อส่วนรวม และการรักษาคุณค่าของ              
ชุมชน จากนั้นเจาะลึกต่อลงไปในกรณีของโครงงานโดยมองว่า ปัจจัยหลัก ๆ มาจาก    
การจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์ทรี่ อบด้าน การมีเจตจ�ำนงและความร่วมมือ  
ที่ชัดเจน เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่า การท�ำโครงงานที่ผ่านมาทุกโครงงาน นับว่าเป็น                
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ได้ผลดีสำ� หรับการท�ำกระบวนการเรียนรูใ้ ห้กบั กลุม่ ผูน้ ำ� รุน่ ใหม่และชาวบ้าน
ชุมชนแอโก๋-แสนค�ำลือ อีกทั้งสอดคล้องกับแนวทางการเสริมพลังชุมชนจากภายใน
ส่วนผลอันเป็นประสบการณ์และบทเรียนรู้ส่วนบุคคลที่ได้จากการสัมภาษณ์นั้น
ส่วนใหญ่ได้เอ่ยถึงการมีสติ ควบคุมอารมณ์ในตนเอง มีความนิ่ง และรับฟังกันมากขึ้น  
นอกจากนี้ ยังพูดถึงการได้รบั ประสบการณ์ใหม่ ๆ เห็นแจ้งว่าการช่วยกันแก้ปญ
ั หาชุมชน                 
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ให้ส�ำเร็จนั้นเป็นไปได้จริง ได้เรียนรู้เรื่องนิเวศและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ได้ท�ำงาน  
เป็นทีม รู้จักการแบ่งบทบาทหน้าที่กัน มีความกล้าพูดกล้าแสดงออกมากขึ้น โดยเฉพาะ
การกล้าตัดสินใจในสถานการณ์เฉพาะหน้า และเริ่มเห็นประโยชน์ของการมีกฎกติกา            
และการจัดการเชิงระบบ แม้ว่าส่วนใหญ่จะยังไม่มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ที่ซับซ้อน
ประชุมงาน หรือร่วมกันวางแผนในระยะยาวก็ตาม (อ่านรายละเอียดในหัวข้อถัดไป)     
กลุ่มผู้น�ำรุ่นใหม่กลุ่มนี้นับได้ว่ามีศักยภาพภายในตนที่ดีที่สามารถส่งต่อให้คนอื่น อีกทั้ง
เพี ย งพอที่ จ ะร่ ว มกั น ขั บ เคลื่ อ นสิ่ ง ดี ง ามที่ จ ะช่ ว ยพั ฒ นาชุ ม ชนให้ เ ข้ ม แข็ ง ได้ ต ่ อ ไป                           
ดังผลสัมฤทธิ์ที่ได้ประจักษ์จากโครงงานข้างต้น

อภิปรายผล
คุณลักษณะของกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงที่มีความเหมาะสมต่อ
การพัฒนาความเข้มแข็งให้ชุมชนแอโก๋-แสนค�ำลือ
แนวทางการขับเคลือ่ นโครงการวิจยั โดยรวมสอดคล้องกับปรัชญาการท�ำงานวิจยั
แบบการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารอย่างมีสว่ นร่วม ซึง่ ทัง้ มุง่ แก้ปญ
ั หาให้สงั คมและสร้างศักยภาพ
ของคนท�ำงานให้เกิดขึ้นไปในเวลาเดียวกัน เป้าหมายมิใช่การเน้นควบคุมให้ได้ผลลัพธ์  
ตามทีผ่ วู้ จิ ยั ต้องการ แต่มงุ่ เปิดมุมมองอันหลากหลายของทุกคนทีเ่ กีย่ วข้อง บนความเชือ่
พื้นฐานที่ว่า การมองโลกของแต่ละคนซึ่งอยู่ภายใต้โครงสร้างสังคมที่ไม่เหมือนกัน                  
ย่อมส่งผลต่อการให้ความหมายและการกระท�ำที่แตกต่างกันไป นอกจากนี้ โครงการให้
ความส�ำคัญต่อแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน ที่มองว่าวัฒนธรรม คือ ขุมพลังที่แท้จริงของ              
การพัฒนาและในการลงมือปฏิบัติได้อาศัยหนทางการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน
เมื่อพิจารณารายละเอียดของการขับเคลื่อนโครงการตั้งแต่ต้นจนจบ พบว่า                   
ท่วงท่าของการท�ำกระบวนการเรียนรูท้ งั้ หมดทีส่ อดรับไปกับท่าทีการเรียนรูข้ องผูเ้ ข้าร่วม
ตลอดโครงการ สามารถประมวลได้ดังเนื้อความที่แสดงอยู่ในภาพที่ 2
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ภาพที่ 2
ภาพรวมของคุณลักษณะการท�ำกระบวนการเรียนรู้ของโครงการ
ระยะเตรียมการวิจัย
• การสร้างความคุ้นเคย ไว้วางใจ การด�ำรงอยู่ร่วมกัน          
ที่สืบเนื่อง การเปิดใจสนทนา รับฟัง การเป็นพี่เลี้ยง
สนับสนุน เปิดพื้นที่ให้มีการลงมือท�ำจริงอย่างมีส่วนร่วม
การประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง สร้างการยอมรับ
ระยะปฏิบัติการ
• การจัดกระบวนการในห้องอบรม เน้นการเรียนรู้มิติ
ภายใน การมีสติ ใคร่ครวญในตนเอง เชื่อมสัมพันธ์         
รับฟัง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การให้ความเข้าใจ ไว้ใจ             
การสื่อสาร และการเชื่อมโยงสู่ชีวิต บริบท และ                   
รูปธรรมที่จับต้องได้
• การเปิดพื้นที่ปฏิบัติงานจริงแบบมีส่วนร่วม พื้นที่         
อิสระในการคิดวางแผน ตัดสินใจ ให้ทักษะเชิงระบบ               
การจัดการข้อมูล การได้เห็นต้นแบบ การตั้งเจตจ�ำนง            
ที่สอดคล้องกับความต้องการร่วมและอยู่บนต้นทุนทาง
นิเวศวัฒนธรรม/ คุณค่าของกลุ่ม การมีโครงสร้างงาน
ชัดเจน พาท�ำเป็นขั้นตอน การสร้างความไว้วางใจ
เข้าใจ การรับฟัง การประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
สร้างการยอมรับ ความสืบเนื่อง การมีศรัทธาในผู้นำ�
ระยะสรุปผลการวิจัย
• การเปิดพื้นที่สนทนา แสดงความคิดเห็น รับฟัง
ร่วมประเมิน ถอดบทเรียน การให้ข้อเสนอแนะ
เป็นที่ปรึกษา ให้ก�ำลังใจ อวยพร

จากประมวลคุณลักษณะข้างต้น ส่งผลให้ผวู้ จิ ยั สามารถสรุปได้วา่ กระบวนการเรียนรู้
ที่มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาความเข้มแข็งให้ชุมชนแอโก๋-แสนค�ำลือ มีคุณลักษณะ              
อันประกอบด้วย
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1) การเตรียมความพร้อม โดยสร้างความไว้วางใจ ความคุ้นเคยระหว่างกัน              
และซึมซับรับรู้คุณค่า ภูมิปัญญา และประวัติศาสตร์ของชุมชน
2) การเสริมทักษะการเรียนรู้ ทั้งด้านมิติภายใน สติ การใคร่ครวญในตนเอง             
และความเข้าอกเข้าใจ และด้านทักษะภายนอก การคิดเชิงระบบ การจัดการข้อมูล               
และการสื่อสาร
3) การตัง้ เจตจ�ำนงร่วม ทีอ่ ยูบ่ นความต้องการร่วมกัน ไม่ขดั แย้งกัน อยูบ่ นต้นทุน
ทางภูมิปัญญา คุณค่า และนิเวศวัฒนธรรม และมีเป้าหมายที่ยังประโยชน์ให้แก่ชุมชน            
ได้ชัดเจน
4) การเปิดพื้นที่ของปฏิบัติการจริง (การท�ำโครงงาน) โดยมีส่วนร่วมในทุก             
ขั้นตอน มีอิสระในการออกความคิดเห็น วางแผน และตัดสินใจ มีโครงสร้างงานที่ชัดเจน
เป็นรูปธรรม และมีความสืบเนื่อง ติดตามผล และปรับปรุงเพื่อท�ำซ�้ำ
5) กระบวนการเสริมพลังกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ โดยสร้างแรงบันดาลใจจาก              
การได้เห็นแบบอย่าง มีพนื้ ทีป่ ลอดภัย มีการรับฟัง ความเข้าอกเข้าใจ และมีความร่วมมือ
ร่วมใจ ท�ำงานเป็นทีม
6) กระบวนการเกื้ อ หนุ น จากภายนอก โดยมี ร ะบบพี่ เ ลี้ ย งคอยสนั บ สนุ น  
ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างการยอมรับ และมีผู้น�ำกลุ่มที่เข้มแข็งเป็นที่ศรัทธา
อาจกล่าวได้ว่า กระบวนการเรียนรู้ของโครงการนี้อาศัยการท�ำงานร่วมกันใน           
ระดับชุมชนเพื่อสร้างการเรียนรู้ มุ่งยกระดับมุมมองและจิตส�ำนึกร่วมของกลุ่ม และ              
สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนเป็นส�ำคัญ กล่าวอีกนัยหนึ่ง เป็นกระบวนการเรียนรู้ท    ี่
ร่วมกันลงมือขับเคลื่อนงานที่ส่งผลกระทบเชิงสังคม มีเจตนาเพื่อส่วนรวม ออกจาก
ความคับแคบส่วนตัวไปสู่การเชื่อมโยงกับผู้คนและชุมชนที่กว้างขวางกว่าบนฐาน          
ของการตระหนักรู้ใคร่ครวญ ซึ่งเป็นลักษณะที่สอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงของโอซัลลิแวนที่เน้นว่า การเรียนรู้มิติภายในที่สามารถส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของจิตส�ำนึก เป็นความหมายที่เรามีให้ต่อการสัมพันธ์เชื่อมโยงกับ
สิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่ตัวเอง คนอื่น ไปจนถึง ชุมชน สังคม และโลก เป็นการศึกษาที่พาเรา
ท�ำความเข้าใจปัญหาที่วิกฤตของชีวิต พาเราตั้งค�ำถามใคร่ครวญต่อกรอบการมองโลก
และพาเราลงมือกระท�ำต่อชีวิตอย่างสร้างสรรค์และเชื่อมโยงกับโลกกว้าง (O’Sullivan,
2002) นอกจากนี้ ยังมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สมสิทธิ์ อัสดรนิธี และ
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กาญจนา ภูครองนาค (2560) ที่ชี้ว่า การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงสามารถกระท�ำได้             
ผ่านแนวทางการเรียนรู้ที่เกิดจากสังคมและวัฒนธรรม เช่น การปลดปล่อยและสร้าง           
สังคมอันพึงประสงค์ มีธรรมาภิบาล การเชื่อมโยงการเรียนรู้กับโลก กับชีวิตที่มีรากเหง้า                     
กับความเป็นชุมชนอันหลากหลาย รวมถึงการท�ำงานสังคมและจิตอาสา เป็นต้น
การเปลีย่ นแปลงในผูเ้ ข้าร่วมทีผ่ า่ นกระบวนการเรียนรูส้ กู่ ารเปลีย่ นแปลงของ
โครงการ
จากที่ได้สัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาเป็นเวลายาวนาน ได้เฝ้าสังเกตและพูดคุยสนทนา
กันในวาระโอกาสต่าง ๆ ตลอดการท�ำโครงการ ผู้วิจัยขอประมวลและน�ำเสนอภาพรวม
ของประสบการณ์และบทเรียนรู้ต่าง ๆ ที่พบทั้งหมดในกลุ่มผู้เข้าร่วม โดยจ�ำแนกได้เป็น
2 ส่วน คือ
1) การเปลี่ยนแปลงที่เป็นการเรียนรู้มิติด้านใน ได้แก่ การมีสติ การควบคุม
อารมณ์ในตนเอง การรับฟังและสัมพันธภาพที่ดีขึ้น และความเชื่อมั่นในศักยภาพของ
ั หาเหล่านีอ้ าจนับว่าเป็น “การตืน่ รู”้ เบือ้ งต้นทีผ่ เู้ ข้าร่วมได้รบั จาก
กลุม่ ทีจ่ ะร่วมกันแก้ปญ
โครงการวิจัย เนื่องด้วยแต่ละคนเกิดการท�ำงานภายในที่ได้ใคร่ครวญและตระหนักรู้               
เริ่มมีการขยับปรับมุมมอง เช่น จากที่มองแต่ข้างนอกก็เริ่มหันมามองกลับสู่ภายใน                
จิตใจ หรือจากการมองเพียงแค่เฉพาะตัวมากเป็นการมองเห็นกันและกัน เข้าอกเข้าใจ
กันมากขึ้น เป็นต้น (วรรณดี สุทธินรากร, 2560)
2) การเปลี่ยนแปลงด้านทักษะและความรู้ภายนอก ได้แก่ การกล้าตัดสินใจ          
แก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้า การแบ่งหน้าที่ ร่วมกันท�ำงานเป็นทีม การกล้าคิดกล้าแสดงออก และ
ความรู้ใหม่ ๆ ด้านภูมิปัญญาและคุณค่าดั้งเดิมของชนเผ่า ความรู้ด้านนิเวศวัฒนธรรม
และการคิดวางแผนเชิงระบบ
“มันเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่เราท�ำส�ำเร็จ จากแต่ก่อนที่
พยายามมาหลายครั้งแต่ไม่เคยส�ำเร็จ เรื่องนี้เป็นเครื่องมือส�ำคัญที่
จะน�ำไปใช้ต่อ สิ่งส�ำคัญที่สุดที่น�ำมาสู่ความส�ำเร็จ คือ การมีส่วนร่วม
เป็นอันดับหนึ่งเลย รองลงมาคือ การใส่ใจให้ทั้งสองฝ่ายหันหน้า
เข้าหากันเพื่อแก้ปัญหา มันจะแก้ได้ ถ้าเรานึกถึงเหตุการณ์นี้ไว้”
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เมื่อวิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงที่เป็นมิติด้านในให้ลึกขึ้น โดยเทียบกับแนวคิด
พัฒนาการจิตส�ำนึกแบบโครงสร้างนิยมของ Kegan (1982) ก็พบว่า ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่              
มีแนวโน้มการให้ความหมายต่อโลกอยู่ใน ระดับที่ 2 คือ จิตตามใจตน เป็นหลัก                      
ขณะเดียวกันก็มีสัญญาณบ่งบอกว่าเริ่มมีการขยับกรอบการมองโลกไปสู่ระดับที่สูงขึ้น
กล่าวคือ ระดับที่ 3 จิตตามสังคม อยู่ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงท้ายของโครงการ
เมื่อการท�ำโครงงานเริ่มเห็นผลสัมฤทธิ์ ผู้เข้าร่วมหลายคนได้แสดงออกถึงความหมาย              
ของการร่วมมือกัน การมุ่งประโยชน์ร่วม การอ้างอิงกฎและมาตรฐาน และการสาน
สัมพันธภาพของกลุ่ม มากกว่าการมองแค่ประโยชน์ใครประโยชน์มัน ดังค�ำพูดที่ว่า
“กฎกติกาที่เราร่วมกันตั้งขึ้นมาโดยกลุ่มผู้น�ำรุ่นใหม่ พอเราช่วย
กันตั้งขึ้นมาก็พบว่ามันใช้ได้ดี ใช้ได้ผลด้วย ..... มีการพูดคุยกันภายใน
หมู่บ้านมากขึ้น ซึ่งในอนาคตคิดว่าอาจจะต้องมีกติกาเพิ่มมากขึ้น .....”
“..... เอาสิง่ ทีเ่ รียนรูม้ าไปช่วยคนอืน่ มีจติ อาสา ช่วยพัฒนาหมูบ่ า้ น
แต่กอ่ นไม่เคยรูว้ า่ มีแบบนี้ แต่ตอนนีไ้ ด้รวู้ า่ จิตอาสาก็เป็นงานอีกอย่างหนึง่
ที่เราท�ำให้แก่ส่วนรวมให้อยู่ร่วมกันได้”
ทั้งหมดนี้ คือ ฐานส�ำคัญที่จะส่งผลให้กลุ่มเกิดการตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งและเกิด
การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานได้ต่อไป อีกนัยหนึ่ง การเปลี่ยนแปลงสู่พฤติกรรมและท่าที
การแสดงออกภายนอกนั้นเป็นผลมาจากโครงสร้างของการให้ความหมายภายในจิตใจ
(อัตวิสยั ) ทีข่ ยับตัวไปของแต่ละคนในกลุม่ นัน่ เอง ทัง้ นีท้ า่ ทีและการสนับสนุนจากผูน้ �ำพา
กระบวนการเรียนรูจ้ ะมีสว่ นส�ำคัญมากทีจ่ ะช่วยส่งเสริมให้เกิดการขยับขึน้ ของจิตส�ำนึกนี   ้
บนความเชื่อมั่นศรัทธาที่ผู้เข้าร่วมมีต่อผู้น�ำกระบวนการ ท่าทีที่มีความเหมาะสมก็คือ       
การสร้างกฎกติกา การน�ำพาอย่างเป็นขัน้ เป็นตอนตามมาตรฐาน การให้เห็นและท�ำตาม
แบบอย่างอันดีงาม การร่วมท�ำงานเป็นทีม มุง่ ประโยชน์สว่ นรวม การใช้ความคิดเชิงระบบ  
และการให้เกียรติ ให้ก�ำลังใจ  
การพัฒนาความเข้มแข็งของชาวแอโก๋-แสนค�ำลือผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วย  
การใช้โครงงานเป็นฐานนับว่าประสบความส�ำเร็จได้ด้วยดีดังเหตุปัจจัยทั้งหมดข้างต้น  
อย่างไรก็ตาม ในแง่ของการเรียนรู้ด้านในการเปลี่ยนผ่านที่ส�ำคัญกว่าของพวกเขาคงจะ
อยู่ที่การใคร่ครวญและตระหนักได้ว่า การได้มาซึ่งสิ่งที่ล�ำพังตนเองต้องการนั้นมิใช่สิ่ง
สูงสุด หากแต่ชีวิตยังมีอะไรที่มีความหมายได้มากกว่านั้น
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ข้อเสนอแนะการวิจัย
ข้อเสนอแนะทั่วไป
คุณลักษณะของการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงส�ำหรับชุมชน                    
ทั้ง 6 องค์ประกอบที่น�ำเสนอไว้ในงานวิจัยนี้ นับว่ามีความสมบูรณ์และอาจน�ำไปใช้เป็น
กรอบอย่างกว้าง ๆ ส�ำหรับท�ำงานกับชุมชนอื่น ๆ ที่มีบริบทคล้ายคลึงกันได้ อย่างไรก็ดี
รายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบจ�ำเป็นต้องได้รับการปรับให้เข้ากับธรรมชาติและ         
โลกทัศน์ของผู้คนในชุมชนนั้น ๆ การรับรู้อย่างลึกซึ้งว่าชุมชนที่ตนเข้าไปศึกษานั้น                         
มีรากเหง้าที่มาอย่างไร และมีการให้ความหมายต่อสถานการณ์และโลกรอบตัวอย่างไร
เหล่านี้คือเงื่อนไขที่ส�ำคัญของการท�ำวิจัย
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต
การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมมีความส�ำคัญส�ำหรับการพัฒนาที่สร้าง
ความเข้มแข็งของผู้คนที่เกี่ยวข้องจากฐานราก สิ่งที่ควรให้ความส�ำคัญมากขึ้นอันเป็น
หนทางสู่ความส�ำเร็จของงานก็คือ การบ่มเพาะทักษะของการคิดวิเคราะห์อย่างมี
วิจารณญาณและการกลับมาตระหนักรู้ใคร่ครวญเพื่อให้เห็น โลกทัศน์และจุดยืนภายใน
ตนเองอันเป็นจุดต้นก�ำเนิดของการขับเคลื่อนงานทั้งหลาย ของทั้งนักวิจัยตลอดจน                     
ผู้เข้าร่วมทุกคนที่มีส่วนร่วมกับงานวิจัย
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