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บทคัดย่อ
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ข้อมูลด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ การสนทนากลุ่ม การจดบันทึก 

การสังเกตอย่างไม่มีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการ           

ที่เหมาะสม คือ กระบวนการเรียนรู ้อย่างมีส่วนร่วมและผ่านประสบการณ์ตรงที่                           

ต้องประกอบด้วยความสมดลุระหว่างมติภิายในกับมติภิายนอก โดยอาศยัคณุค่า ความหมาย 

และเจตจ�านงของผู้เรียนรู้เป็นตัวน�า ส่วนศักยภาพส�าคัญที่พบในตัวผู้เข้าร่วม ได้แก่                   

การตระหนักอย่างลึกซึ้งในรากเหง้าของชุมชน การเกิดพลังกลุ่ม และการมีพลัง และ              

ความเชือ่มัน่ในหนทางการสร้างความเข้มแข็งทีใ่ช้คณุค่าภายในเป็นตวัน�า ขณะทีผ่ลผลติ

หลักของโครงการ คือ พื้นที่ทางวัฒนธรรม 22 จุด และแผนที่ทางวัฒนธรรม 3 เส้นทาง

ค�าส�าคัญ: บางปะกง, นิเวศวัฒนธรรม, ชุมชน, การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง

Abstract

With the basic assumption to give a priority to human beings                       

and their learning process, this research aimed to investigate the                              

contemplation-oriented transformative learning facilitation appropriate                     

for the cultivation of eco-cultural entrepreneurs of the Bang Pakong                     

communities as well as to study their capabilities found after the                         

completion of the program. The methodology used was action research; 

and data were collected and analyzed qualitatively; using focus group               

interview, journaling, non-participant observation, and in-depth interview 

as research tools. The results revealed that the appropriate learning                       

process was found to be a participatory and experiential one, with a                       

good balance between inner and outer practices; whilst values, meanings,                      

and intents were prioritized over other things. Meanwhile, crucial                              

capabilities developed in participants were deep realization upon root 

empowerment of the communities, team cohesion, and inspiration and 

faith in value driven action. As the major outputs, the project yielded                      

22 spots of cultural space and three different cultural maps.   

Keywords: Bang Pakong, Eco-Culture, Community, Transformative Learning
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บทน�า

แม่น�้าบางปะกงเป็นแม่น�้าสายหลักในภาคตะวันออกของประเทศไทย ต้นน�้า 

ส�าคัญมาจากผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ มีความยาวจากจุดบรรจบระหว่าง

แม่น�้าปราจีนบุรีกับแม่น�้านครนายกไปจนถึงปากแม่น�้า รวมทั้งส้ิน 122 กิโลเมตร                        

ตลอดความยาวดังกล่าว สายน�้าน้ีไหลมาจากป่าลุ ่มต�่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ยิ่ง                                 

ผ่านพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ท้ังท่ีราบลุ่มฝั่งแม่น�้าซึ่งมีระบบนิเวศสามน�้า 

(ได้แก่ น�้าจืด น�้ากร่อย และน�้าเค็ม) ป่าชายเลน และปากแม่น�้ารวมถึงชายฝั่งทะเล                   

อนัเป็นแหล่งขยายพันธุข์องทัง้พชืและสตัว์มากมาย ส่งผลให้แม่น�า้บางปะกงมคีวามส�าคญั

อย่างยิ่งต่อวิถีการด�ารงชีวิต การตั้งรกราก การประกอบอาชีพ รวมถึงประเพณี                        

วัฒนธรรมของผู้คนแถบนี้มาอย่างยาวนาน (ภารดี มหาขันธ์, 2555; วิบูลย์ เข็มเฉลิม, 

2548) จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดท่ีแม่น�้าบางปะกงไหลผ่านยาวที่สุด เป็นแหล่ง

เกษตรกรรมชั้นดีของประเทศนับตั้งแต่ยุคต้นรัตนโกสินทร์ที่มีการอพยพผู้คนจาก                      

หลากหลายชาติพันธุ์ให้เข้ามาอยู่ในพื้นท่ีแถบน้ี เม่ือร้อยกว่าปีที่ผ่านมามีการขุดคลอง                

เพื่อขยายพื้นที่ปลูกข้าวส่งผลให้ฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดแรกนอกกรุงเทพฯ ที่มีการตั้ง                    

โรงสีขึ้นและสามารถส่งออกขายต่างประเทศได้โดยตรง ข้าวหอมมะลิที่อ�าเภอบางคล้า

มีชื่อเสียงมาก นอกจากนี้ฉะเชิงเทรายังเป็นแหล่งปลูกพืชผักผลไม้ที่ขึ้นหน้าขึ้นตา                    

จนรัฐบาลสมัยนั้นต้องมาเก็บอากรสวนใหญ่ มะม่วงน�้าดอกไม้คุณภาพดีที่สุดของ               

ประเทศกม็าจากแถบบางคล้า-คลองเขือ่น ในด้านการประมง ฉะเชงิเทรามกีารท�าประมง

น�้าจืดมากที่สุด คือ ประมาณ 9% ของทั้งประเทศ ไม่ว่าจะเป็นปู กุ้ง เคย และปลา                    

นานาชนิด ซึ่งที่ขึ้นชื่อที่สุดว่ามีคุณภาพดีเยี่ยม คือ ปลากะพงที่เล้ียงในกระชังสองฝั่ง              

แม่น�้าช่วงอ�าเภอบางปะกง (ภารดี มหาขันธ์, 2555)    

วิถีชีวิตดังกล่าวข้างต้นเป็นวิถีท่ีตั้งอยู ่บนฐานทางนิเวศวัฒนธรรมอันเป็น                        

รากเหง้าของคนแถบน้ี นิเวศวัฒนธรรมในท่ีน้ีหมายถึงแนวทางการด�ารงชีวิตอย่างเป็น    

องค์รวม ที่ให้ความส�าคัญต่อวัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจอย่างสมดุล   

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ผู้คนแต่ก่อนสามารถยังชีพแบบอยู่กับแม่น�้าล�าคลองหรือป่าเขาได้               

อย่างเป็นปกติและไม่ขาดแคลน อย่างไรก็ดี การรุกคืบเข้ามาของระบบเศรษฐกิจและ                

วิถีชีวิตแบบสมัยใหม่ใน 30 กว่าปีหลัง รวมถึงการเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่                 

ต่าง ๆ ได้กลายมาเป็นสิง่ท้าทายของยคุสมยัทีผ่ลกัดนัให้พืน้ทีน่ีต้้องเผชิญกบัการเปล่ียนแปลง 
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วิถีชีวิตที่ไม่เหมือนเดิม การเกิดขึ้นของระบบตลาด การผลิตเพื่อหาเงินมาจับจ่ายใช้สอย 

การเกิดกระแสบริโภคนิยมและการด�ารงชีวิตบนการแข่งขัน การใช้ชีวิตที่ต้องออกไป

รับจ้างแรงงานในภาคอุตสาหกรรมได้ส่งผลให้ผู้คนถูกตัดขาดจากภูมิปัญญาแบบเดิม     

หนุ่มสาวถูกดึงออกจากครอบครัวไปสู่ระบบการศึกษาและระบบตลาดแรงงาน ท�าให้                 

ขาดสัมพันธภาพกับรากเหง้า ไม่เชื่อมั่นในองค์ความรู้เดิม และขาดความนับถือใน

วัฒนธรรมของชุมชนตัวเอง จากวิถีเดิมที่เคยพออยู่พอกินกลับกลายเป็นความยากจน  

จากผืนดินผืนป่าที่เคยหากินได้อย่างเหลือเฟือได้กลายมาเป็นการท�ากินเฉพาะในที่ดิน             

เล็ก ๆ ของตนเองและทุกอย่างต้องใช้เงินซื้อ (วิบูลย์ เข็มเฉลิม, 2548)   

ไม่เพียงเท่านี้ ต้นทุนเดิมของพื้นท่ีด้านนิเวศและสิ่งแวดล้อมก็ดูเหมือนจะได้รับ

ผลกระทบรุนแรงเช่นกัน พื้นท่ีทางธรรมชาติรวมถึงป่าไม้ถูกบุกรุกด้วยการตัดคลอง               

ขยายพื้นที่การเกษตร การอพยพเข้าของผู้คน รวมถึงการท�าสัมปทานป่าไม้ และ                   

การถางป่าเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจต่าง ๆ อุตสาหกรรมท่ีก�าลังขยายตัวอย่างขนานใหญ่               

ในพื้นที่ช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ดังในรายงานการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมของจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดท�าโดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อ                

การพฒันาจงัหวดั ส�านกังานจงัหวดัฉะเชงิเทรา (2559) ซึง่ชีว่้า จดุอ่อนส�าคัญประการหนึง่              

อนัเกดิจากปัจจยัภายใน คอื ความเสือ่มโทรมลงของทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม  

เช่น มลพิษทางน�้า การรุกล�า้ของน�้าเค็ม การรุกป่า การกัดเซาะชายฝั่ง และขยะตกค้าง   

เช่นเดียวกับอุปสรรคส�าคัญอันเกิดจากปัจจัยภายนอก ซึ่งก็คือปัญหาน�้าเน่าเสียน่ันเอง   

จากปรากฏการณ์ดังกล่าวได้น�ามาซ่ึงความกังวลของประชาชนในหลายภาคส่วนว่า                 

ความงดงามและความอุดมสมบูรณ์ท่ีเคยเป็นมาในอดีตของบางปะกง อาจจะถูกท�าลาย

ลงไปจนไม่อาจเรียกคืนได้อีกเลย ด้วยเหตุน้ีท่ีผ่านมาชาวบ้านและประชาชนในพื้นที่                  

ต่าง ๆ ของลุ่มแม่น�้าบางปะกงจึงสื่อสารและส่งเสียงแสดงความห่วงใยดังกล่าวต่อ    

สาธารณะ ผ่านกจิกรรมทางสงัคมหลายรปูแบบ ไม่ว่าจะเป็นการจดัเวทเีสวนา การรณรงค์ 

กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม และการสร้างการตระหนักรู้ เช่น กิจกรรมวันพื้นที่ชุ่มน�้าโลก  

กจิกรรมบางปะกงส่งเสยีง กจิกรรมบางปะกงยาตรา กจิกรรมดนูกและส�ารวจธรรมชาติ  

กิจกรรมสร้างสรรค์ละครในชุมชน เป็นต้น ข้างต้นคือ การริเริ่มขับเคล่ือนจาก                             

ภาคประชาชนในอันที่จะเรียนรู ้คุณค่าความหมายของชีวิตที่สัมพันธ์กับนิเวศและ

วัฒนธรรมตลอดสายน�้า อีกทั้งสร้างแรงจูงใจต่อสาธารณะให้หันมารัก หวงแหน และ               
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ร่วมปกป้องถิน่ฐานบ้านเกดิของตน  รวมไปถงึสร้างจติส�านกึในการดแูลรกัษาความมัน่คง

ของวิถีชีวิตที่สามารถหยั่งรากสู่ความยั่งยืน

โครงการวิจัยนี้จึงถือก�าเนิดขึ้นด้วยค�าถามส�าคัญที่ว่า ชุมชนลุ่มแม่น�้าบางปะกง

จะพากันขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของตนต่อไปอย่างไร โดยที่ยังคงธ�ารงรักษา                     

วิถีชีวิตที่เข้มแข็ง มั่นคง และงดงามเอาไว้ได้อย่างยั่งยืน งานวิจัยน้ีมุ่งเน้นความส�าคัญ                     

ไปที่คนและกระบวนการเรียนรู ้ของคนเป็นอันดับแรก ด้วยความเชื่อว่า คนที่เกิด                    

การเรียนรู้จนสามารถ “รู้สึก” และ “ตระหนัก” ถึงวิถีชีวิตจนเชื่อมโยงไปถึงที่มาทาง               

นิเวศและวัฒนธรรมอันเป็นรากเหง้า จะสามารถลุกข้ึนมาสรรค์สร้างรวมถึงประกอบ                

การงานต่าง ๆ เพื่อฟื ้นคืนคุณค่าที่แท้ของชุมชนและผืนดินถิ่นเกิดของตนเองได้   

กระบวนการท�างานได้มุ่งบูรณาการองค์ความรู้ด้านชุมชนศึกษาแบบการมีส่วนร่วม                  

การสืบค้นพื้นที่ และการจัดท�าแผนที่ทางวัฒนธรรม ร่วมกับกระบวนการเรียนรู ้                             

สูก่ารเปลีย่นแปลงแนวจติตปัญญาศกึษา เพือ่ส่งเสรมิให้ผูเ้ข้าร่วมโครงการเกดิการบ่มเพาะ

ศักยภาพในด้านต่าง ๆ จนเป็นต้นทุนท่ีส�าคัญส�าหรับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ                

ทางนิเวศวัฒนธรรมในแบบของตนเอง ซึ่งมีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบท                       

อนึ่ง ผู้ประกอบการทางนิเวศวัฒนธรรมส�าหรับงานวิจัยนี้ หมายถึง ผู้ริเริ่มและจัดการ                  

ทุนทางนิเวศวัฒนธรรมให้เกิดเป็นกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์ที่สร้างคุณค่าความหมาย                  

สร้างรายได้ที่สามารถเลี้ยงตัวเอง ร่วมส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ และน�าไปสู่ความมั่นคง

และพึ่งตัวเองได้อย่างยั่งยืนของทุกฝ่ายในชุมชน  ความส�าคัญประการหนึ่งที่คาดว่า                     

จะได้รับก็คือ การที่ผู้ประกอบการทางนิเวศวัฒนธรรมที่มี “จิตวิญญาณ” เชื่อมโยงกับ

รากเหง้าของตนเองได้จะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และน�าพาสังคมบนมิติทาง

วัฒนธรรมอันมีอัตลักษณ์ มีความยั่งยืน และพร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลงของโลก                   

ได้ในยุคปัจจุบัน

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู ้สู ่การเปลี่ยนแปลงแนวจิตตปัญญาศึกษา                            

ที่มีความเหมาะสมส�าหรับการบ่มเพาะผู้ประกอบการทางนิเวศวัฒนธรรมของชุมชน                

ลุ่มแม่น�้าบางปะกง
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2. เพื่อศึกษาศักยภาพของผู ้ประกอบการทางนิเวศวัฒนธรรมของชุมชน                      

ลุ่มแม่น�้าบางปะกงที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงแนวจิตตปัญญาศึกษา             

รวมถึงพื้นที่และแผนที่ทางวัฒนธรรมอันเป็นผลผลิตของกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว 

การทบทวนวรรณกรรม

จากธรรมชาติของความเป็นจริงท่ีมีความหลากหลาย อยู ่บนญาณวิทยา                        

แบบต่าง ๆ สังคมศาสตร์จึงต่างจากวิทยาศาสตร์ตรงที่มีหนทางเข้าถึงความรู้ความจริง                

ในหลากหลายลกัษณะ นบัตัง้แต่นกัปรชัญาสงัคมชาวฝรัง่เศส ออกสุต์ กองต์ (Auguste 

Comte-1798-1857) ได้ริเริ่มวางรากฐานให้กับศาสตร์ทางสังคมในแบบที่เข้าถึงได้                   

ด้วยวิธีการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์ นักสังคมในยุคถัดมาก็มีทั้งที่สนับสนุนแนวคิดนี้                    

และที่วิพากษ์วิจารณ์รวมไปถึงที่เห็นต่างออกไป ดังเช่นแนวคิดของ แม็กซ์ เวเบอร์                    

(Max Weber-1864-1920) ซึง่มองว่า เราสามารถศกึษามนษุย์หรอืชวีติทางวฒันธรรมได้                    

ทั้งจากการสังเกตพฤติกรรมและการกระท�าที่มองเห็นได้จากภายนอก และทั้งจาก                   

การตีความความรู ้สึกนึกคิดและประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นสภาวะภายใน (สุชาติ                 

ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2553; วสันต์ ปัญญาแก้ว, 2553) การปรับเปลี่ยนท่าทีในการศึกษา                

สังคม ส่งผลให้กระบวนทัศน์ของการเรียนรู้มีการคลี่คลายตัว จากกระบวนทัศน์แบบ                 

ปฏิฐานนิยม เปลี่ยนมาสู่กระบวนทัศน์แบบปรากฏการณ์วิทยา/ประกอบสร้างนิยม                      

และกระบวนทัศน์แบบองค์รวม ตามล�าดับ เป็นผลให้การศึกษาด้านสังคมในระยะต่อมา 

มีความยดืหยุน่และลุม่ลกึ สามารถตอบสนองต่อความเป็นจรงิของสงัคมทีม่คีวามซบัซ้อน              

ได้มากขึน้ ลดการมองแบบแยกส่วนหรอืแบบตายตวั ท�าให้คนเราสามารถท�าความเข้าใจ

สภาพสังคมในแบบที่เกิดการเชื่อมโยงและรอบด้านมากขึ้น จนเกิดการตระหนักรู้ที่จะ                

ไม่สร้างผลกระทบด้านลบโดยไม่รูต้วั  ปรากฏการณ์เช่นนีย่้อมเกดิกบัการศกึษาวฒันธรรม 

อันเป็นสาขาหนึ่งของศาสตร์ทางสังคมด้วย โดยจากที่เริ่มมองวัฒนธรรมในแบบของ                 

กฎทั่วไปทางธรรมชาติ ดังทฤษฎีนิเวศวิทยาวัฒนธรรมในยุคแรก จนขยับขยายมุมมอง 

มาสูก่ารศกึษาวฒันธรรมแบบข้ามศาสตร์มากขึน้  มคีวามสมัพนัธ์เชือ่มโยงกบัส่ิงแวดล้อม

ในแบบที่สร้างสรรค์ สมดุล และยั่งยืน

นเิวศวทิยาวฒันธรรม (Cultural Ecology) เป็นศาสตร์ทีศ่กึษาการทีว่ฒันธรรม

ถกูก�าหนดให้เป็นไปโดยผูค้นในการปรบัตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม (ชศูกัดิ ์วทิยาภคั, 2561)    
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กล่าวอีกนัยหนึ่ง นิเวศวิทยาวัฒนธรรม คือ การศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวของมนุษย์              

ทัง้ทางด้านวฒันธรรมและด้านชวีวทิยาให้เข้ากบัสิง่แวดล้อมทัง้เชงิกายภาพและเชงิสงัคม   

(Wikipedia, 2018) นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกัน จูเลียน สจ็วต (Julian Haynes                 

Steward-1902-1972) เป็นผู้บัญญัติชื่อศาสตร์นี้เป็นคนแรกในฐานะของวิธีวิทยา               

ส�าหรับการท�าความเข้าใจว่ามนุษย์ปรับตัวอย่างไรในสภาพแวดล้อมแบบต่าง ๆ                        

เขามองว่า สิง่แวดล้อมมอีทิธพิลต่อลกัษณะการปรบัตวัของคนและวฒันธรรม แต่ไม่ได้เป็น

ปัจจัยที่ก�าหนดอย่างตายตัว สจ็วตเน้นศึกษานิเวศวิทยาวัฒนธรรมในเชิงปฏิฐานนิยม                       

โดยต้องการค้นหาแบบแผนทางวัฒนธรรมท่ีมีลักษณะทั่วไป สามารถน�าไปอธิบาย               

ข้ามวัฒนธรรมได้ เขาเสนอ “แก่นวัฒนธรรม” หรือ cultural core ว่าเป็นศูนย์กลาง    

ของสังคมมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วย เทคโนโลยี (เป็นสิ่งจ�าเป็นในการท�ามาหากินของ                 

มนุษย์) และสิ่งแวดล้อม (ซ่ึงถูกใช้ประโยชน์ด้วยเทคโนโลยีของมนุษย์) ทั้งสองส่ิงนี้                 

น�ามาสู่องค์ประกอบพื้นฐานทางสังคม ได้แก่ ระบบการผลิต สถาบันทางสังคม ระบบ

สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม และองค์ประกอบอื่น ๆ รองลงไป

ต่อมานิเวศวิทยาวัฒนธรรมในระยะหลังจนถึงยุคปัจจุบันได้เน้นไปที่ความเป็น                  

สหสาขามากขึ้น มีความเป็นองค์รวม อาศัยวิธีการศึกษาที่หลากหลายทั้งเครื่องมือของ

ทฤษฎเีชงิวพิากษ์ การวเิคราะห์วาทกรรม รวมไปถงึเครือ่งมอืทางเทคโนโลยภีมูสิารสนเทศ              

เชิงพื้นที่ (geospatial technology) โดยมุ่งประเด็นเรียนรู้ไปที่ความเป็นท้องถิ่น                 

พื้นที่ในเมือง การรับรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของคนในเมือง ภูมิปัญญาดั้งเดิม ความยั่งยืน  

ความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การดูแล                       

สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับโลก เป็นต้น                       

(ชูศักดิ์ วิทยาภัค, 2561; Wikipedia, 2018; Winkler Prins, 2010)        

กรอบแนวคิดทางนิเวศวัฒนธรรม (eco-cultural framework) ที่จะใช้ใน                 

โครงการวิจัยนี้ ได้ปรับจากแนวคิดนิเวศวิทยาวัฒนธรรมของสจ็วตให้มีความเป็น                         

องค์รวมมากขึ้น โดยก�าหนดว่า เป็นแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับการด�ารงชีวิตทั้งในกรอบ             

ทางวัฒนธรรมและกรอบทางนิเวศวิทยาซึ่งให้ความเคารพต่อส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ  

และให้ความส�าคัญต่อการรักษาสมดุลระหว่างองค์ประกอบพื้นฐาน 4 อย่าง ได้แก่  

วัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ เพื่อน�าไปสู่ผลสัมฤทธิ์สูงสุด ร่วมกับ                  

การรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิและการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนของชุมชน   
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ชุมชนศึกษา หมายถึง การเข้าไปศึกษาหาข้อความจริงของชุมชนในด้านต่าง ๆ  

ทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ระบบวิธีคิด การท�างาน ความสัมพันธ์             

ในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนปัญหาและปรากฏการณ์ต่าง ๆ            

ที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมร่วมกันของนักพัฒนาและชุมชน เพื่อน�าข้อมูลนั้น                 

มาเชื่อมโยงกันทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน เพื่อให้การวิเคราะห์ถูกต้องยิ่งขึ้น                     

เพื่อที่จะได้ก�าหนดและวางแผนเพื่อการพัฒนาชุมชนร่วมกัน รูปธรรมของการศึกษา                

เริ่มจากการเข้าไปท�าความรู ้จัก การยอมรับในอัตลักษณ์ของชุมชน การเรียนรู ้ใน                       

ด้านต่าง ๆ น�าไปสู่การท�าความเข้าใจ และอธิบายปรากฏการณ์ได้อย่างเป็นระบบ                 

การตีความเพื่อเข้าถึงความหมาย การวิเคราะห์ในภาพรวม และการประเมินผลที่ได้              

จากการศึกษา (ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์, 2554) การศึกษาชุมชนเพื่อให้เห็นภาพที่

ชัดเจนและถูกต้องของชุมชนในทุกมิติ นับเป็นขั้นตอนแรกท่ีน�าไปสู่กระบวนการพัฒนา

ชุมชนให้เกิดขึ้นจนเป็นผลส�าเร็จได้ต่อไป

เมื่อเรามองชุมชนศึกษาในระดับมหภาคของสังคมไทย เราจะเห็นค�าอธิบายที่   

เชื่อมโยงตัวชุมชน โครงสร้างสังคมเข้ากับวัฒนธรรม รวมถึงเศรษฐศาสตร์และการเมือง                           

ซึ่งสามารถน�าไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมไทยได้ แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน                    

นบัเป็นแนวคดิเชงิมหภาคแนวคดิหนึง่ทีถื่อก�าเนดิขึน้เพือ่ให้ความส�าคญัแก่ชมุชนท้องถิน่              

สร้างความมัน่คงเข้มแขง็ให้สามารถอยูร่อดและพึง่ตนเองได้ ด้วยเชือ่ว่า วฒันธรรมเป็นพลงั   

เป็นคุณค่า เป็นภูมิปัญญา และอุดมการณ์ของชุมชนท่ีสืบต่อกันมา ซึ่งมีความส�าคัญ            

อย่างยิ่งต่อการพัฒนา วัฒนธรรมชุมชนที่มีมาช้านานจะช่วยรักษาชุมชนให้อยู่รอด                    

ต่อไปได้ ดงันัน้การรักษาวฒันธรรมกเ็ท่ากบัการรกัษาชมุชน การพฒันาแนววัฒนธรรม             

ชุมชนมีความจ�าเป็นต้องเริ่มพัฒนาท่ีคนก่อนเป็นอันดับแรก ด้วยการเอาชาวบ้านเป็น              

ตัวตั้ง สร้างการตระหนักรู้ให้กลับมาเห็นศักยภาพในตนเองด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม     

และเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน อาจกล่าวได้ว่า แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนจากนักคิดอาวุโส

ในสังคมไทยมองว่า ชุมชนคือรากเหง้า คือ ขุมพลังที่ส�าคัญที่สุดของสังคมไทย จึงเน้น            

การกลบัไปรู้จกัและท�าความเข้าใจรากเหง้าของตวัเองอย่างถ่องแท้ก่อน และด้วยความมัน่คง

ในตนเองเช่นนั้น จึงค่อยกลายเป็นพลังขับเคลื่อนท่ีน�าไปสู่การพัฒนาชุมชนได้ต่อไป                 

(ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์, 2554)    

 

 

 

 

 

 

 

 



273
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีที่ 28  ฉบับที่ 2

พฤษภาคม - สิงหาคม  2563

จิตตปัญญาศึกษาและการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ถือก�าเนิดจากผลสะท้อน           

ต่อระบบแนวคิด สังคม และการศึกษาที่ยึดโยงอยู่กับกระบวนทัศน์แบบปฏิฐานนิยม            

รวมถงึกระแสวตัถนุยิมทีไ่ด้น�าพาโลกมาสูว่กิฤต ดงันัน้อาจกล่าวได้ว่า จติตปัญญาศกึษา               

เป็นการเรียนรู ้ที่มุ ่งกลับเข้ามาท�างานกับสภาวะด้านในของตัวผู ้เรียนเองเป็นหลัก                    

ทั้งนี้เพื่อจะน�าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ส�าคัญ 2 ประการ คือ การเปลี่ยนแปลงพื้นฐานที่เรียกว่า

เป็นการยกระดับของจิตส�านึก กับการปลดปล่อยตนเองสู่การมีอิสรภาพที่แท้ กล่าวคือ 

จิตตปัญญาศึกษาเน้นให้ผู ้เรียนรวมถึงผู ้คน ชุมชน และสังคมที่เกี่ยวข้องสามารถ                

เกิดการขยับขยายกรอบความเชื่อเดิมไปสู่การมีกรอบความเช่ือใหม่ที่กว้างขวางกว่าเดิม                  

แต่ครอบคลุมความเช่ือเดิมอยู่ด้วย ส่งผลให้ขอบเขตการรับรู้และเข้าใจโลกย่อมขยาย               

ใหญ่ขึ้น อีกทั้งหนทางในการเรียนรู้ท�าความเข้าใจโลกก็เปล่ียนแปลงไป ไม่ติดอยู่กับ                 

ข้อจ�ากัดเดิม ๆ อีกต่อไป เรียกได้ว่า เป็นการวิวัฒน์ของจิต ยกระดับจิตส�านึก และ                   

เกดิการเปลีย่นแปลงขัน้พืน้ฐานในตนเอง ชมุชน และสงัคม นอกจากนีจ้ติตปัญญาศึกษา           

ยังเป็นการเรียนรู้ที่น�าพาผู้เรียนให้เกิดการตระหนักรู้ และบ่มเพาะคุณลักษณะเชิงบวก

ต่าง ๆ อันจะน�าไปสู่ศักยภาพแห่งการปลดปล่อยตนเองและสังคมออกจากสิ่งยึดติด             

และข้อจ�ากัดสู่การมีอิสรภาพได้ในท่ีสุด (สมสิทธ์ิ อัสดรนิธี, 2554) ส่วนญาณวิทยา               

ของจิตตปัญญาศึกษานั้นมีลักษณะที่สอดคล้องกับกระบวนทัศน์แบบองค์รวมเพราะ                 

ให้ความส�าคัญในการเข้าถึงศักยภาพแห่งความเป็นมนุษย์และการด�ารงอยู่ร่วมกับ                  

สรรพสิ่งอย่างไม่ลดทอนแยกส่วน  

ในท�านองเดียวกัน หลักของการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง               

ตามแนวทางจิตตปัญญาศึกษา ก็มีฐานคิดอยู่บนปรัชญาพื้นฐานส�าคัญ 2 ประการ                         

คือ การเคารพในคุณค่าความเป็นมนุษย์ (humanistic value) และการมีโลกทัศน์                   

แบบองค์รวม (holistic paradigm) จึงต้องประกอบด้วยคุณลักษณะที่จ�าเป็นทั้ง                          

7 อย่าง (หลักจิตตปัญญา 7) (ธนา นิลชัยโกวิทย์ และอดิศร จันทรสุข, 2552) ได้แก่                                   

หลักการพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญ (contemplation) หลักความรัก ความเมตตา 

(compassion) หลักการเชื่อมโยงสัมพันธ์ (connectedness) หลักการเผชิญความจริง 

(confronting reality) หลกัความต่อเนือ่ง (continuity) หลักความมุง่มัน่ (commitment) 

และหลักชุมชนแห่งการเรียนรู้ (community)      

 

 

 

 

 

 

 

 



274
วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ปีที่ 28  ฉบับที่ 2

พฤษภาคม - สิงหาคม  2563

อาจกล่าวได้ว่า ท้ังแนวคิดทางนิเวศวัฒนธรรม แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน และ

แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและการเรียนรู้สู ่การเปลี่ยนแปลง ที่ผู ้วิจัยได้ใช้เป็นกรอบ               

แนวคิดหลักนั้น ต่างมุ่งเพื่อการเสริมพลังความมั่นคงเข้มแข็งให้แก่ชุมชนจากภายใน                 

ของตัวชุมชนเอง อีกทั้งความมั่นคงดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรอบด้านและมีความสมดุล              

ในทุก ๆ มิติหลักของชุมชน กล่าวอีกนัยหนึ่ง ทุกแนวคิดข้างต้นต่างมีความเชื่อมโยงกัน

ทางญาณวิทยา นั่นคือเป็นญาณวิทยาท่ีมองว่า ความรู้ความจริงสามารถเข้าถึงได้ด้วย                

วิธีคิดแบบองค์รวมโดยท่ีสิ่งต่าง ๆ มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอยู่อย่างไม่แยกส่วน                    

ดังนั้นงานวิจัยเกี่ยวกับชุมชนที่มีญาณวิทยาในลักษณะนี้จึงเป็นการมอบคืนอ�านาจ              

ทางปัญญาให้แก่ชุมชน โดยชุมชนมองความจริงผ่านโลกทัศน์และประสบการณ์จริง                    

ในชวีติของตนเองอย่างไม่แบ่งแยก ดงัทีก่ฤษฎา บญุชยั (2560) เรยีกว่าเป็นญาณวทิยา       

แบบ inside out ของชุมชน  

Gehman and Soublière (2017) ได้ศกึษาความหมายของการเป็นผูป้ระกอบการ                  

ทางวัฒนธรรมซึ่งพบว่า นิยามความหมายมีความไหลเลื่อนเคลื่อนไปตามกระบวนทัศน์              

ที่ใช้มองตั้งแต่มุมมองท่ีมุ่งเน้นตัววัฒนธรรมท่ีถูกสร้างขึ้น (making culture) หรือ

กระบวนการสร้างรูปแบบองค์กรทางวัฒนธรรมชั้นสูงและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม               

สมัยนิยม มาสู่มุมมองที่มุ่งเน้นวัฒนธรรมที่ถูกแปรรูป (deploying culture) หรือ

กระบวนการที่วัฒนธรรมถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้างธุรกิจผ่านการใช้เรื่องเล่า และในที่สุด

มาสู ่มุมมองที่มุ ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรม (cultural making) หรือกระบวนการ             

ประกอบสร้างคณุค่าอนัเป็นผลมาจากการด�าเนนิชวีติ การท�างาน และการให้ความหมาย

ของผู้คนจากหลากหลายแวดวง ที่มีความแตกต่าง แปรเปล่ียน มีพลวัต และไม่จ�ากัด             

ด้วยกรอบของเวลา จากการศึกษานี้ได้ชี้ให้เห็นว่า นัยแห่งการเป็นผู้ประกอบการทาง

วัฒนธรรมนั้นมิได้มีความตายตัว ทว่าถูกสรรค์สร้างขึ้นได้ตามกรอบการรับรู้ ซึ่งเป็น

คุณภาพภายในของคนท่ีเก่ียวข้อง สอดคล้องกับแนวทางของงานวิจัยนี้ที่มุ ่งเน้น                     

การสร้างกระบวนการเรียนรู้จากภายในของคนเป็นส�าคัญ

ในท�านองเดียวกัน งานวิจัยของวิบูลย์ เข็มเฉลิม (2548) ที่ได้ศึกษาเชิงลึก            

เกี่ยวกับวิถีของชุมชนต้นน�้าคลองระบม สียัดบนผืนป่าตะวันออก งานวิจัยได้ชี้ว่า                       

การฟื้นฟูความมั่นคงของชุมชนที่ถูกสั่นคลอนด้วยบริโภคนิยมและความทันสมัยน้ัน                  

ต้องเริ่มต้นที่คน ด้วยแนวทางหลัก 3 ประการ ได้แก่ การรื้อฟื ้นภูมิปัญญาและ                       
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องค์ความรู้ดั้งเดิม การรื้อฟื้นคุณค่าทางประเพณีวัฒนธรรม และการสร้างหลักสูตร                

การเรียนรู ้ของท้องถิ่น ขณะที่งานวิจัยของตะติยา กาฬสุวรรณ์ (2546) ซ่ึงศึกษา                    

ชุมชนรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�าริพบว่า ปัจจัย

ส�าคัญที่มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของชุมชน การมี

โครงสร้างสังคมแนวราบ การสื่อสารปฏิสัมพันธ์กันอยู่เสมอ การมีอุดมการณ์และ               

เป้าหมายร่วมกัน การมีผู้น�าเข้มแข็งท่ีท�าเพื่อส่วนรวม และการมีเศรษฐกิจแบบพึ่งพา               

ตัวเอง ส่วนชรินทร์ ม่ังคั่ง (2560) ได้ศึกษาเก่ียวกับศักยภาพชุมชนและการมีส่วนร่วม

พลเมืองในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสู่การเป็นแหล่งเรียนรู ้วิสาหกิจชุมชน                     

บ้านแม่ก�าปอง และพบว่า ศกัยภาพของชมุชนเกดิจากภาวะผู้น�าของผู้น�าชาวบ้าน การสร้าง               

ชมุชนแห่งการเรียนรู้ การสืบค้นความรู้แบบการร่วมมือ และการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ               

ในขณะที่กลไกที่น�าไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ประกอบด้วย การเสริมพลัง             

ชาวบ้าน การปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้ให้เป็นแบบการมีส่วนร่วม และการถอด              

บทเรียนของชาวบ้าน จะเห็นได้ว่า ผลงานวิจัยทั้งสามเป็นไปในทางที่สนับสนุนการสร้าง

อ�านาจทางปัญญาให้แก่ชุมชนผ่านกระบวนการสร้างคนในชุมชนอย่างมีส่วนร่วมนั่นเอง

วิธีการวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) เพื่อออกแบบและ                 

จัดกระบวนการเรียนรู ้ ท่ี มีความเหมาะสมต่อการบ่มเพาะศักยภาพในการเป็น                             

ผู้ประกอบการทางนิเวศวัฒนธรรม รวมถึงต่อการสืบค้นพื้นที่ทางวัฒนธรรมและจัดท�า

แผนที่ทางวัฒนธรรม ซึ่งจะน�าไปสู่การสร้างพลังความเข้มแข็งของชุมชนลุ่มแม่น�้า

บางปะกงบนฐานนิเวศวัฒนธรรมได้ต่อไป ส่วนผู้เข้าร่วมในกระบวนการเรียนรู้นั้น                   

คัดเลือกมาอย่างเฉพาะเจาะจง ร่วมกับการเปิดรับสมัครจากสาธารณะ รวมทั้งหมด              

จ�านวน 20 คน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้

-  มีภูมิล�าเนา ที่พักอาศัย หรือสถานที่ประกอบอาชีพอยู ่ในเขตจังหวัด

  ฉะเชิงเทราหรือจังหวัดข้างเคียง

-  มีความสนใจในแนวทางการพัฒนาชุมชนบนฐานนิเวศวัฒนธรรม และ

  พร้อมเข้าร่วมอยู ่ในกระบวนการเรียนรู ้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

  กระบวนการทั้งหมด
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-  มีความมุง่มัน่ตัง้ใจทีจ่ะพฒันาตนเองให้เป็นผูป้ระกอบการทางนเิวศวฒันธรรม 

  เพื่อร่วมกันสร้างพลังความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนลุ่มแม่น�า้บางปะกงได้ต่อไป           

งานวิจยัอาศยัการเกบ็ข้อมลู วเิคราะห์ และประเมนิผลเชงิคณุภาพ จากกระบวนการ

เรียนรู้จ�านวนทั้งสิ้น 6 รอบการท�างานเริ่มตั้งแต่ กรกฎาคม 2561 ถึง มกราคม 2562                 

ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 1 ด้านล่างนี้

ตารางที่ 1 กระบวนการเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการทางนิเวศวัฒนธรรมทั้ง 6 รอบ

กิจกรรมและระยะเวลา เนื้อหา

รอบที่ 1 ปฐมนิเทศ การชี้แจง
ที่มาและเป้าหมายของโครงการ
ระยะเวลา 1 วัน     

ชีแ้จงทีม่า วตัถปุระสงค์ เป้าหมายและผลลพัธ์โครงการทีค่าดหวงั
จากการเข้าร่วม รายละเอียดเกี่ยวกับเวลา สถานที่ การเดินทาง 
รวมถึงเนื้อหาการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง และถามตอบข้อสงสัย

รอบที่ 2 กระบวนการเรียนรู ้           
เพื่อปูพื้นฐานเตรียมความพร้อม
ของจิตใจ องค์ความรู้เชิงนิเวศ
วัฒนธรรม และทักษะเบื้องต้นใน
การเรยีนรูด้้วยใจอย่างใคร่ครวญ 
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน    

ทบทวนภาพรวมของโครงการ ร่วมกันก�าหนดความมุ่งมั่นตั้งใจ
ในการเรียนรู ้ กิจกรรมพลังกลุ ่ม การสร้างความไว้วางใจ                    
ผ่อนพักตระหนักรู้ การเจริญสติ สุนทรียสนทนา กงล้อสี่ทิศ        
ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ กิจกรรมภาพโดนใจ การท�า
แผนท่ีทางวัฒนธรรมเบื้องต ้น แนวคิดนิ เวศวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์บางปะกง กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อสุขภาวะชุมชน       

รอบที ่3  การเรยีนรูจ้ากภายนอก  
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน    

ทัศนศึกษาที่วิสาหกิจชุมชนบางกะเจ้า ถอดบทเรียน วางแผน          
เพื่อริเริ่มการขับเคลื่อนโครงงานสู่การเป็นผู้ประกอบการ

รอบที่ 4  กระบวนการเรียนรู้เพื่อ
เตรียมความพร ้อมของจิตใจ  
ท�าความเข้าใจโครงสร้างสังคม  
และการท�าโครงงาน   
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน      

กิจกรรมพลังกลุ่ม การเจริญสติ ภาวนา ปลีกวิเวก การค้นหา           
เป้าหมายชวิีต โครงสร้างสังคมเชงิลกึ สนุทรียสนทนา การสือ่สาร
อย่างสร้างสรรค์ การสร้างพื้นที่ทางสังคม การสานต่อแผนที่            
ทางวัฒนธรรม การชมภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจ การท�า 
action plan เพื่อสานต่อโครงงาน    

รอบที ่5 การเช่ือมโยงสู่มติภิายใน: 
นิเวศภาวนา 
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน     

นิเวศภาวนาที่วนอุทยานเขาอีโต้ รากเหง้าทางนิเวศของสายน�้า
บางปะกง การขัดเกลาทางจิตวิญญาณ วิถีการอยู ่ร ่วมกับ
ธรรมชาติ การเชื่อมโยงตนเองกับธรรมชาติ เชื่อมโยงสู ่การ           
ขับเคลื่อนโครงงาน

รอบที ่6 การน�าเสนอผลงานและ
การพัฒนาแผนที่ทางวัฒนธรรม
ของแต่ละพื้นที่  
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน    

การน�าเสนอและร่วมรับรู้ผลงานของแต่ละโครงงาน ทบทวน          
และสรุปข้อค้นพบและประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ สรุปผลงาน       
ภาพรวม วางแผนสู่อนาคต ปิดโครงการ
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ในแต่ละรอบการท�างาน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย กล่าวคือ

1. การออกแบบวางแผน

  คณะผูวิ้จยัอาศยัองค์ความรูเ้ชงิประวตัศิาสตร์ของชมุชนบางปะกง ประสบการณ์          

ตรงจากการเคยลงสัมผัสเรียนรู้กับวิถีชีวิตในพื้นที่ รวมถึงแนวคิดด้านวัฒนธรรมชุมชน 

นิเวศวฒันธรรม และการเรยีนรูสู้ก่ารเปลีย่นแปลงแนวจติตปัญญาศกึษา (หลักจติตปัญญา 7)             

มาเป็นแกนหลักในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในภาพรวมเป็นเบ้ืองต้น รูปที่ 1             

แสดงถึงกรอบแนวคิดต้นแบบในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อน�าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของ          

การบ่มเพาะคนและสร้างผลผลติทีส่่งเสรมิความเข้มแขง็ทางนเิวศวฒันธรรม จากนัน้เมือ่จะ 

เริ่มด�าเนินงานวิจัยในแต่ละรอบ คณะผู้วิจัยท�าการประชุม หารือ และออกแบบเน้ือหา

ของกระบวนการในรายละเอยีด รวมถึงเครือ่งมอืและวธิกีารทีจ่ะใช้ส�าหรบัแต่ละกจิกรรม            

อนึง่ในการท�างานในรอบถดั ๆ ไป อาศยัผลของการวเิคราะห์และประเมนิกระบวนการ             

ซึง่เป็นสิง่ใหม่ ๆ ทีไ่ด้เรยีนรูจ้ากการท�างานแต่ละรอบมาใช้เป็นข้อมลูร่วมในการออกแบบ

วางแผน รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของกระบวนการเรียนรู้ด้วย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดต้นแบบของกระบวนการเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการทางนิเวศวัฒนธรรม

คัดเลือกผู้เข้าร่วม

ประชาสัมพันธ์ เวทีสาธารณะ ชี้แจงโครงการ

ด�าเนินกระบวนการเรียนรู้ 6 รอบ (action research)

พลังกลุ่ม การสื่อสาร การตระหนักรู้ การเรียนรู้ในพื้นที่ นิเวศภาวนา ขับเคลื่อนโครงงาน

ใคร่ครวญ ต่อเนื่อง มีพันธะสัญญา สัมพันธ์เชื่อมโยง สร้างพลังกลุ่ม

ผลสัมฤทธิ์: คน แผนที่ เส้นทาง

ที่ส่งเสริมความเข้มแข็งทางนิเวศวัฒนธรรม

ติดตามการท�างานในพื้นที่

การมีส่วนร่วม ประสบการณ์ตรง ท�าซ�้า 

มีแกนน�า ต้นแบบ ยืดหยุ่นปรับตัว

ข้อมูลจากพ้ืนท่ี

ฝังตัวเรียนรู้ใกล้ชิดกับชุมชน

ผ่านประสบการณ์ตรง

ข้อมูลจากเอกสาร

องค์ความรู้

เชิงประวัติศาสตร์

วางแผน ออกแบบกระบวนการ
หลักจิตตปัญญา 7 การเรยีนรูสู่้การเปลีย่นแปลง

นิเวศวัฒนธรรม วัฒนธรรมชุมชน
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2. การด�าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้

  คณะผู้วิจัยด�าเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมตามหัวข้อและ

เนื้อหาที่ได้ออกแบบมา ในขณะเดียวกันก็พร้อมจะยืดหยุ่นและปรับเปล่ียนรายละเอียด

การท�างานให้สอดคล้องไปกับสถานการณ์จริง โดยพยายามรักษาทิศทางการด�าเนินการ

ที่ยังตอบโจทย์ให้ได้มากที่สุด  

3. การวิเคราะห์และประเมินผล

 คณะผู้วิจัยและผู้เข้าร่วมแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ที่ได้ทั้งหมดจากการ

ด�าเนินการในรอบนี้ จากน้ันจึงน�ามาวิเคราะห์ใคร่ครวญ อีกทั้งประเมินประสิทธิผลของ

ตัวกระบวนการเรียนรู ้ เครื่องมือและกิจกรรมที่ใช้ว่ามีความเหมาะสมในการตอบ

วัตถุประสงค์การวิจัยได้มากน้อยเพียงไร แล้วสกัดเป็นข้อค้นพบใหม่ ๆ ส�าหรับการน�า           

ไปใช้ประโยชน์เป็นข้อมลูป้อนกลบัเพือ่เป็นแนวทางในการท�างานรอบถดัไป  อนึง่การเกบ็

ข้อมูลในแต่ละรอบอาศัยเครื่องมือวิจัย ได้แก่ การสนทนากลุ่ม การจดบันทึก และการ

สังเกตการณ์อย่างไม่มีส่วนร่วม ส่วนการเก็บข้อมูลภายหลังการท�างานรอบที่ 6 จะใช้            

การสัมภาษณ์เชิงลึกร่วมด้วย เพื่อเน้นสืบค้นศักยภาพและการเปลี่ยนแปลงที่พบในตัว              

ผู้เข้าร่วมแต่ละคน

  จากนั้นจะย้อนกลับไปด�าเนินการขั้นตอนย่อยที่ 1 ในรอบถัดไปอีกครั้ง            

และเมื่อด�าเนินการเช่นนี้ไปจนครบทั้ง 6 รอบแล้ว ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจึงน�าไปประมวล      

และสรุปผลตามประเด็นส�าคัญ ดังต่อไปนี้:

-  กระบวนการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมต่อการบ่มเพาะผู้ประกอบการทาง

  นิเวศวัฒนธรรม (ซึ่งเป็นประเด็นที่งานวิจัยนี้ให้ความส�าคัญเป็นอันดับแรก 

จึงเน้นให้รายละเอียดมากกว่าอีกสองประเด็น)

-  ศักยภาพและการเปลีย่นแปลงทีพ่บในตวัผูเ้ข้าร่วมหลงัจากทีผ่่านกระบวนการ

  เรียนรู้ และผลผลิตของกระบวนการเรียนรู้: พื้นที่และแผนที่ทางวัฒนธรรม
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ผลการวิจัย

กระบวนการเรียนรู้ท่ีมีความเหมาะสมต่อการบ่มเพาะผู้ประกอบการทาง             

นิเวศวัฒนธรรม

รอบที่ 1 ตั้งต้นกระบวนการเรียนรู้บนความตั้งใจที่จะ “สร้างคน” เป็นเบื้องต้น 

บนวิธีคิดแบบอัตนัย กล่าวคือ เน้นการท�างานผ่านการมีประสบการณ์ตรง การให้               

ความหมายและชุดค�าอธิบาย รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้วยคุณค่า หาใช่ด้วยมูลค่า 

ตัวเลขหรือการตอบตัวช้ีวัดท่ีเป็นเชิงปริมาณเป็นหลักไม่ กระบวนการสร้างคนเป็นการ

ผสมผสานระหว่างการเรียนรู ้มิติด้านในกับการขับเคลื่อนงานภายนอกบนแนวคิด                 

นิเวศวัฒนธรรมเพื่อจะหยั่งรากความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับชุมชนลุ่มแม่น�้าบางปะกง                

ได้อย่างยั่งยืน กระบวนกรได้ช้ีแจงภาพรวมโครงการบนความตั้งใจดังกล่าวโดยเน้น                 

การมีส่วนร่วมทั้งให้ข้อมูลและรับฟังข้อคิดเห็น  ภายหลังผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ได้สะท้อนถึง

ความสนใจใคร่รู้ และออกความเห็นในทิศทางท่ีอยากฟื้นฟูดูแลพื้นที่ เช่น อยากเห็น

พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตชีวา อาหารการกินท่ียึดโยงกับวิถีชีวิตในชุมชน การท�าเกษตรที่        

ปลอดภัย มีดินดีน�้าดี เป็นต้น

รอบที่ 2 ผู้วิจัยด�าเนินการต่อตามแผนท่ีวางไว้ คือ เน้นการสร้างคน โดยเริ่ม                

จากกระบวนการที่ช่วยเตรียมความพร้อมด้านจิตใจให้แก่ผู้เข้าร่วม เน้นการสร้าง            

พลังกลุ่ม และทักษะการสื่อสารด้วยหัวใจ ร่วมกับการให้องค์ความรู้และข้อมูลพื้นฐาน

เกี่ยวกับนิเวศวัฒนธรรมของลุ่มแม่น�้าบางปะกง ผลการเรียนรู้ในรอบน้ีพบว่า ผู้เข้าร่วม

เริ่มมีการเปิดใจเข้าหากัน ท�าความรู้จักและปรับท่าทีที่เหมาะสมต่อกัน โดยเฉพาะ                 

เกิดการตระหนักรู้ในด้านการรับฟัง สามารถเริ่มเท่าทันท่าทีการฟังของตัวเอง และ         

เตือนตัวเองให้กลับมาฟังกันได้มากขึ้น ดังเสียงสะท้อนส่วนหนึ่งที่ว่า

“ปกติชอบพูดแทรก อยากคุยเรื่องที่เขาเล่า..... การตั้งใจฟังโดยไม่แทรกเป็น          

เรื่องยาก แต่พอหักห้ามใจก็ท�าได้”

(ผู้เข้าร่วม#1, สนทนากลุ่ม, 17 กรกฎาคม 2561)

“...ถ้าลงชุมชนเราจะรับฟังชุมชนในเรื่องที่เขาต้องการได้มาก เราสามารถมี               

กฎกติกาในการพูดจากับชุมชนได้...”

(ผู้เข้าร่วม#2, จดบันทึก, 19 กรกฎาคม 2561)
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มีอยู ่หลายกิจกรรมที่พาผู ้เข้าร่วมให้ลงลึกสู ่ภายในจิตใจของตนเองจนเกิด               

ความเข้าใจที่เป็นฐานส�าคัญ

“... สิ่งที่ได้แน่ ๆ คือ การคอยเอาใจใส่กับรายละเอียดหลาย ๆ อย่าง.....                     

สิ่งที่ได้ คือ สติและสายตาในการมอง และจ�าแนกบางอย่างอย่างมีสติ เห็นได้ชัด

เรื่องอารมณ์ ความรู้สึก และความต้องการ..... ความจริงใจ คือ เรื่องส�าคัญ               

ถ้าเป็นไปได้ อยากท�างานด้วยความจริงใจ ไม่ทรยศต่อความรู้สึกของตนเอง           

การท�างานในชุมชนก็เช่นกัน ต้องท�าด้วยความจริงใจ...”

(ผู้เข้าร่วม#3, จดบันทึก, 19 กรกฎาคม 2561)

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมยังได้รับความรู้ใหม่ ๆ ท�าความเข้าใจ และเชื่อมโยงตัวเอง              

เข้ากับเรื่องราวของลุ่มแม่น�้าบางปะกง ส่วนใหญ่เกิดความมุ่งมั่นตั้งใจแม้จะยังไม่เห็น      

ปลายทางที่ชัดเจนนัก

“ฉันได้รับมวลของคนที่รักแม่น�้า รักบ้านของตนเอง..... ท�าให้เราเห็นถึงตัวเอง            

ว่าอะไรเป็นสิ่งส�าคัญท่ีเช่ือมฉันกับพื้นท่ี..... ท�าแผนที่เชื่อมโยงตัวเด็ก ๆ ให้อยู่          

กับชุมชน อะไรที่มีค่า และเราจะรักษามันได้อย่างไร...”

(ผู้เข้าร่วม#4, จดบันทึก, 19 กรกฎาคม 2561)

โดยรวมท่าทีการเรียนรู้อยู่ในทิศทางที่ดี มีความตั้งใจ แม้หลายคนจะติดรูปแบบ

วิธีคิดของตนเองหรือการแนะน�าสั่งสอนกันอยู่บ้าง อนึ่งกลุ่มดูจะถนัดในการเรียนรู้เรื่อง

ด้านนอกที่เป็นความรู้และการลงมือปฏิบัติ มากกว่าเรื่องด้านใน ขณะที่การฝึกทักษะ           

เรื่องการฟังก็ยังคงมีความจ�าเป็นอย่างต่อเนื่อง

รอบที่ 3 ครั้งนี้เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่น�าพาผู้เข้าร่วมให้ไปสัมผัสกับต้นแบบ               

ที่เป็นตัวจริงของการเป็นผู ้ประกอบการทางนิเวศวัฒนธรรมที่ประสบความส�าเร็จ                 

มาระดับหนึ่งแล้ว ผู้เข้าร่วมได้รับรู้ข้อมูลมือหน่ึงโดยตรง อีกทั้งมีประสบการณ์ตรง               

ในการได้ฝึกท�าผลติภณัฑ์ชุมชน เช่น การพฒันาผลติภณัฑ์จากต้นจาก การท�าผ้ามดัย้อม  

รวมถึงการเรียนรู้แนวคิดการท�าโฮมสเตย์ บ้านเรียน การท�าบ้านหิ่งห้อยเพื่ออนุรักษ์             

สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ผลที่ได้พบว่า ส่วนใหญ่รู้สึกสนุกสนานและเบิกบานกับส่ิงที่ได้รับ           

เกิดเป ็นแรงบันดาลใจและความคิดที่อยากขับเคลื่อนโครงงานเพื่อชุมชนของ                               

ตนเองบ้าง ตัวอย่างเช่น ผู้เข้าร่วมจากพื้นท่ีคลองเข่ือนอยากสร้างกิจกรรมการเรียนรู้                   
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วิถีชีวิตท้องถิ่นและวิธีเกษตรแบบยั่งยืน ขณะที่พื้นที่บ้านโพธ์ิสนใจการท�าผลิตภัณฑ์            

จากต้นจากและต้นรุ่ย นอกจากนี้ กลุ่มยังเกิดความรู้สึกแน่นแฟ้นต่อกันมากขึ้นด้วย   

รอบท่ี 4 กระบวนการเรียนรู ้ในรอบนี้ได้น�าพาผู ้เข้าร่วมกลับมาท�างานกับ                

สภาวะภายในจิตใจอีกครั้ง ด้วยการเชื่อมโยงกับตนเอง กับส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติ    

ร่วมกับการให้แนวคิดเรื่องพื้นท่ีทางสังคม 3 แบบ น�าไปสู่การตกผลึกเป็นตัวโครงงาน               

ที่เป็นรูปธรรม นอกจากน้ีผู ้วิจัยยังเห็นความจ�าเป็นที่ต้องเพิ่มเติมข้อมูลของพื้นที่                

เชือ่มไปสูเ่ครอืข่ายคนท�างานในพืน้ทีจ่รงิ อกีทัง้ให้แนวคดิในการท�าแผนทีท่างวฒันธรรม              

ที่ชัดเจนขึ้น ผลการเรียนรู้ในรอบน้ีพบว่า สถานท่ีเรียนรู้ที่แวดล้อมด้วยธรรมชาตินั้น              

มีพลังที่ดีที่ช่วยส่งเสริมการใคร่ครวญภายใน หลายคนสามารถเริ่มตั้งค�าถามลึก ๆ กับ             

เป้าหมายชีวิต เริ่มรับรู้และเข้าถึงความหมายส�าคัญในชีวิตของตนเองได้ จากน้ันได้น�า             

มาสู่ความเข้าใจเรื่องพื้นท่ีทางสังคม ต่อด้วยการพัฒนาแผนที่ทางวัฒนธรรม และ                    

ลงรายละเอียดการท�าโครงงานที่เป็นรูปธรรม ทั้งหมดร้อยเรียงและส่งต่อการเรียนรู้                 

ได้ดีจนผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เกิดพลังใจในการสานต่องานที่ดีมาก ขณะที่หลายคนก็มีท่าที

ของการรับฟังได้มากข้ึน สามารถตักเตือนกันและกัน รวมถึงหยุดยั้งตัวเองไม่ให้                     

พูดแทรกหรือออกความเห็นที่ครอบง�าคนอื่นมากเกินไป

ผลงานที่เริ่มเป็นรูปธรรมที่ได้จากกระบวนการเรียนรู้ในรอบนี้ ได้แก่:

-  แผนที่ทางวัฒนธรรมของแต่ละพื้นท่ี เน่ืองด้วยผู้เข้าร่วมได้จับกลุ่มกันตาม

  ภูมิล�าเนาทางภูมิศาสตร์ของตนเพื่อริเริ่มขับเคลื่อนงานร่วมกัน จึงได้เป็น 

  3 กลุม่หลกัตามพืน้ที ่ ได้แก่ กลุม่คลองเขือ่น กลุม่บ้านโพธิ ์ และกลุม่บางปะกง 

  แต่ละกลุ่มได้พัฒนาแผนที่ทางวัฒนธรรมของตนขึ้น ซ่ึงแต่ละฉบับมีสาระ

  ส�าคัญ ดังนี้

คลองเขื่อน แผนท่ี คือ “สื่อ” ท่ีแสดงให้เห็นภาพรวม ส�าหรับ               

คนในพื้นที่ให้สามารถเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันเดินไปด้วยกัน และส�าหรับ

คนนอกพืน้ที ่ ให้สามารถมารบัรูถ้งึของดใีนบ้านเรา ไม่ว่าจะเป็น ความเป็นอยู่             

อาหารการกิน ประวัติศาสตร์ และเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

บ้านโพธิ์  แผนทีใ่ช้บ่งบอกชาตพินัธุด์ัง้เดมิ (ชาวจนี) ภาพในอดตี               

ของบ้าน-วัด-โรงเรียน เส้นทางการค้าขาย การท�าอาชีพ (โรงหีบอ้อย             
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โรงสีข้าว) วัฒนธรรม (โรงงิ้ว บ่อนไก่) และความอุดมสมบูรณ์ริมฝั่งแม่น�้า               

เพื่อฟื้นคืนชีวิต ปลุกคน ปลุกการค้า ปลุกการท่องเที่ยว

บางปะกง  แผนทีแ่สดงถงึถนนสายหลกัหนึง่สายทีม่ตีรอกซอกซอย           

ซึง่เตม็ไปด้วยแหล่งเรยีนรู ้ แสดงถงึชาตพินัธุ ์ คน ชมุชน ประวตัศิาสตร์ (วดั 

อาคารเก่า) อาชพี (ประมง) ธรรมชาต ิ(ป่าชายเลน คลอง) และเชือ่มสมัพนัธ์ 

ไปถึงสายน�า้บางปะกง

-  โครงงานต้นแบบของแต่ละพ้ืนท่ี โดยพื้นท่ีคลองเขื่อนเสนอแผนการฟื้นฟู

  วิถีชีวิต “วิถีน�้า นา ยา (สมุนไพร) สวน” พื้นที่บ้านโพธิ์สนใจการฟื้นชีวิต

  ตลาดเก่าสนามจันทร์ ส่วนพื้นที่บางปะกงเสนอแผนการศึกษาเพื่อฟื้นฟู

  คลองยายเม้ยกับความสัมพันธ์ของคนกับคลอง 

  

ภาพที่ 2-3 การท�าแผนที่ทางวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่

รอบที่ 5 กระบวนการเรียนรู้ในครั้งน้ีมีความพิเศษกว่าครั้งอื่น ๆ ตรงที่เป็น              

การเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้กลับมาเชื่อมโยงกับสภาวะและคุณค่าภายในของตนเองอย่าง               

ลกึซึง้ผ่านการภาวนาอย่างเข้มข้นในธรรมชาต ิ เนือ่งด้วยผูเ้ข้าร่วมส่วนใหญ่มคีวามมุง่มัน่             

ตั้งใจต่อกิจกรรมดีมาก ผลท่ีได้จึงพบว่า แทบทุกคนสามารถเชื่อมโยงและตระหนักรู้ใน

ความรู้สึกนึกคิดของตนเองได้ดี โดยประสบการณ์ดังกล่าวของแต่ละคนมีรายละเอียด           

และระดบัลกึตืน้ทีไ่ม่เท่ากนั ส่วนใหญ่มกัเหน็อารมณ์ความรูส้กึเด่น ๆ ได้ เช่น ความกลวั               

ความเบื่อ ความกังวล หลายคนได้ใช้โอกาสนี้ทบทวนชีวิตตนเอง ได้พักกายพักใจ ได้รับ

ความสงบ ขณะที่ผู้เข้าร่วมจ�านวนน้อยกว่าได้ใคร่ครวญในระดับลึกจนส่งผลต่อมุมมอง

พื้นฐานของการใช้ชีวิต

“ฉันดูลมหายใจตัวเองเข้าออกอย่างเนิบช้า ฉันฟังเสียงนกร้องที่ค่อย ๆ 

เปลี่ยนเป็นเสียงเขียดและหรีดหริ่งเรไร เม่ือฟ้าเปลี่ยนสี ฉันได้กลิ่น           
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ยาหม่อง กลิ่นกล้วยภายในเต็นท์ ฉันรับรู ้ถึงความเย็นที่สัมผัสกาย            

ฉันได้ยินเสียงน�้าไหลไม่ขาดสาย ฉันหลับไปโดยที่ฉันรู้สึกเป็นหน่ึงเดียว   

กับธรรมชาติรอบตัว..... มีหลายคนมากท่ีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตฉัน                 

ทีป่ระกอบร่างให้ฉนัเป็นเช่นทกุวนันี ้ ฉนัไล่ขอบคุณคนเหล่านัน้ ฉบัพลัน               

ฉนักร็ูส้กึว่า “ชวีติของฉนัช่างโชคด”ี โชคดทีีม่คีนเหล่านัน้มอบความรกั  

ร่วมเป็นส่วนหน่ึงของความสุข..... นอกจากบุคคลเหล่านั้นแล้ว ยังมี              

สรรพชวีติ และสิง่ต่าง ๆ อกีมากมายทีป่ระกอบให้ฉนัเป็นฉนัทกุวนันี.้....            

ฉันรู ้สึกว่าฉันเป็นส่วนหน่ึงของโลกใบน้ีและโลกใบนี้เป็นส่วนหนึ่ง              

ของฉัน “ขอบคุณท่ีเกื้อกูลฉันมาอย่างดีโดยตลอด” จากวันน้ีไป                  

“ฉันจะใช้ชีวิตอย่างเกื้อกูลเธอเช่นกัน”

(ผู้เข้าร่วม#4, จดบันทึก, 4 พฤศจิกายน 2561)

นอกเหนือจากการเชื่อมโยงกับสภาวะภายในของตนเองแล้ว ยังมีผู้เข้าร่วม              

จ�านวนหนึ่งที่สะท้อนความประทับใจออกมาเป็นแนวคิดและภาพวาดเกี่ยวกับการดูแล

รักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ อนึ่งความสามารถในการตระหนักรู้ในตนเองได้อย่าง            

เป็นวัตถุวิสัยนี้ นับเป็นพื้นฐานส�าคัญที่จะช่วยให้เกิดการท�างานภายในจนสามารถ              

ขยับขยายมุมมองและโลกทัศน์ ซึ่งส่งผลให้ผู ้นั้นมีศักยภาพใหม่ที่จะสร้างสรรค์                        

การเปลี่ยนแปลงเพื่อความมั่นคงยั่งยืนของชุมชนและสังคมได้ต่อไป

รอบที ่ 6 ช่วงเวลาระหว่างรอบที ่ 5 กบัรอบที ่ 6 นัน้ คณะผูว้จิยัได้มกีารลงเยีย่ม                   

และติดตามการขับเคลื่อนโครงงานในพื้นท่ีเป็นระยะ เพื่อรักษาพลังแห่งการเรียนรู้                  

ให้ยังคงตื่นตัวอยู่ อีกทั้งพยายามสนับสนุนและผลักดันให้แต่ละพื้นที่สามารถท�าผลงาน

จนเสร็จเป็นรูปธรรม จากนั้นในกระบวนการเรียนรู้รอบที่ 6 ซึ่งเป็นรอบสุดท้าย จึงได้               

จัดให้มีการน�าเสนอผลงานเหล่านั้นในพื้นที่ชุมชนของตน พร้อมกับการเยี่ยมชมและ             

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกัน ผลที่ได้พบว่า ผู้เข้าร่วมแต่ละคนจากแต่ละพื้นที่

สามารถช่วยกันเป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนงานออกมาได้จนเห็นผล มีบรรยากาศ               

การแบ่งปันการเรยีนรูร้ะหว่างกนัทีด่ ี น่าประทบัใจ และน่าภาคภมูใิจ สามารถสรปุได้ดงันี้

กลุม่คลองเขือ่นได้น�าเสนอ เส้นทางชวีติวฒันธรรม “ข้าวใหม่ปลามัน” เริม่จาก              

การสักการะพระแม่โพสพ พระแม่ธรณีที่หน้าที่ว่าการอ�าเภอ จากนั้นนั่งรถอีแต๊ก                 

แวะเยี่ยมชมและเรียนรู ้ตามจุดส�าคัญต่าง ๆ บนเส้นทาง ได้แก่ นาข้าวหอมมะลิ                    
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ปลอดสารพิษ สวนสมนุไพร สวนท้องร่องดัง้เดมิ สวนเกษตรผสมผสาน ล่องเรอืกระแชง             

ล�าสุดท้ายของสายน�้า จบท้ายด้วยการชมงานศิลปะ ฟังเพลงขลุ่ย เพลงฉ่อยที่โรงเรียน           

วัดคลองเขื่อน   

กลุม่บ้านโพธิไ์ด้น�าเสนอ เส้นทางชวีติวฒันธรรม “ไล้ตัก๊ลกัทกิท้อ สนามจนัทร์” 

(มาเที่ยวตลาดสนามจันทร์) เรียนรู้ความเป็นมาและวิถีชีวิตของผู้คนในตลาดที่เก่าแก่               

กว่า 3 ชั่วอายุคน เยี่ยมชมร้านรวงที่ยังคงสืบต่อธุรกิจจากบรรพบุรุษ สินค้า และ               

ของกินต่าง ๆ ที่ขึ้นชื่อ รวมถึงรับฟังเรื่องเล่าจากอดีตและบทกลอนที่แต่งขึ้นโดยเฉพาะ

และขับโดยหนึ่งในผู้เข้าร่วมของโครงการ

  นามบ้านโพธิ์โอ้นครย้อนหาราก  อยู่ริมฟากบางปะกงตรงกลางสาย

ด้วยวิถีที่สามน�า้น�ามากมาย      จืดกร่อยกลายน�้าเค็มเต็มสมบูรณ์

ทรัพย์ในดินสินในน�า้น�าวิถี      รุ่งเรืองที่วัฒนธรรมล�า้ไม่สูญ

ประเพณีมีขนบนับเพิ่มพูน      สายตระกูลจีนไทยในนครา

ตลาดใหญ่ใกล้ฝั่งในครั้งก่อน     รวมบวรวัดบ้านการศึกษา

สนามจันทร์นั้นค้าขายเนิ่นนานมา   ต้องโรยราซบเซาเหงาเปลี่ยวดาย

ตั้งหน้ามุ่งผดุงใหม่ให้พลิกฟื้น     กลับครึกครื้นดังก่อนเก่าเราขวนขวาย

ปรับตลาดยุคใหม่ด้วยใจกาย     ร้อยเรียงรายเรื่องราวชาวสนามจันทร์

     (พลอยโพยม บ้านโพธิ์, สนทนากลุ่ม, 19 มกราคม 2562)

เส้นทางของกลุ่มบ้านโพธิ์จบท้ายที่ห้องเรียนป่าจาก ส�ารวจป่าจากและเรียนรู้การใช้

ประโยชน์จากต้นจาก

กลุม่บางปะกงได้น�าเสนอ เส้นทางชวีติวฒันธรรม “ความมัง่คัง่ในอดตี สูว่ถิชีวีติ

ร่วมสมัย” เริ่มจากชมนิทรรศการภาพถ่ายที่อาคารเก่าของโรงเรียนบวรวิทยายน                  

จากนัน้ออกเดนิไปตามเส้นทางวฒันธรรมของบ้านล่าง ผ่านคานเรอื ครอบครวัชาวประมง              

บ้านเรือนโบราณ ศาลเจ้าจีน ภาพวาดริมก�าแพงท่ีวัดล่างบางปะกง และคลองยายเม้ย  

เรียนรู้เรื่องราวที่เป็นประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตการท�าประมง ประเพณีของชาติพันธุ์ และ

แนวทางการฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคลองในพื้นที่    

โดยรวม ผลงานผู้เข้าร่วมที่ปรากฏออกมานั้นได้รับเสียงตอบรับที่ดีเป็นไปตาม

ความคาดหวังของโครงการ และมีความเป็นไปได้ที่จะต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ 

เกิดคุณค่าและมูลค่าที่ส่งผลกระทบต่อสังคมวงกว้างได้ อีกทั้งกระบวนการในครั้งนี้            
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ได้น�ามาสู่การเชื่อมโยงกับเครือข่ายคนท�างานใหม่ ๆ ที่มีฉันทะอยากท�าสิ่งดี ๆ ด้วยกัน 

รวมถึงเชื่อมโยงคนในชุมชนเดียวกันให้ได้มาท�ากิจกรรมร่วมกัน เกิดความสนิทสนม             

แนบแน่นกันมากขึ้น น�าความมีชีวิตชีวากลับคืนมาสู่ชุมชน  

จะเห็นได้ว่า ในกระบวนการเรียนรู้รอบสุดท้ายนี้ คณะผู้วิจัยมุ่งความใส่ใจไปที่            

ผลสัมฤทธิ์ภายนอก ได้แก่ ความส�าเร็จของการจัดงาน การเกิดขึ้นของเส้นทางและ              

ผลผลิตทางนิเวศวัฒนธรรมมากกว่าพัฒนาการเชิงจิตวิญญาณส่วนบุคคล (ที่ก็ปฏิเสธ   

มิได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของที่มาแห่งความส�าเร็จนี้ด้วย) ท้ังน้ีคณะผู้วิจัยได้ช่วยเสริมแรง            

และผลักดันงานอยู่เบื้องหลังไม่น้อย กว่าผลงานจะออกมาได้ดังคาด น�ามาซ่ึงข้อสังเกต         

ที่ว่า ผู้เข้าร่วมของโครงการแต่ละคนยังต้องการการเติมเต็มทักษะอะไรอีกบ้าง เพื่อให้

พร้อมต่อการพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ประกอบการทางนิเวศวัฒนธรรม บนพื้นที่และ             

บริบทของตนเองได้อย่างเต็มตัว       

กระบวนการเรียนรู้ในแต่ละรอบ แม้จะมีรูปแบบของการท�ากิจกรรมที่แตกต่าง

กันออกไป แต่ก็เป็นการตอกย�้าในประเด็นที่เป็นแก่นแกนการเรียนรู ้เดิม น่ันก็คือ                      

การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนลุ่มแม่น�้าบางปะกงบนฐานนิเวศวัฒนธรรม ร่วมกับ              

การเรียนรู้เพื่อพัฒนามิติภายในของบุคคล จากการประมวลคุณลักษณะการเรียนรู้ของ

ทุกรอบข้างต้นพบว่า กระบวนการเรียนรู้ในภาพรวมมีลักษณะของการเคล่ือนกลับไป            

กลับมาระหว่างการเรียนรู ้มิติด ้านในกับการเรียนรู ้ที่ เป็นเรื่องด้านนอก ขณะที่                         

ความตั้งใจแรกของคณะผู้วิจัย คือ การมุ่งบ่มเพาะทักษะภายในที่ว่าด้วยการมีสติ                       

การตระหนักรู้ และการเช่ือมโยงกับคุณค่าสูงสุดและเจตจ�านงภายในตนเอง หากแต่           

ในสถานการณ์จริงย่อมไม่อาจหลีกเลี่ยงความคาดหวังที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ซึ่งเป็นเรื่อง            

ของทักษะและการขับเคลื่อนผลงานภายนอกไปได้ ส่งผลให้ท่วงท่าการจัดกระบวน              

การเรียนรู้ โดยเฉพาะในรอบหลัง ๆ ต้องมุ่งเน้นมาสู่การผลักดันให้เกิดผลงานที่เป็น             

รูปธรรมให้ได้ ในเวลาเดียวกันก็ต้องยอมลดทอนความครบถ้วนของการเรียนรู ้มิติ                    

ด้านในบางส่วนลง อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงระหว่างที่ขับเคลื่อนงาน การท�างาน

ภายในกับการท�างานภายนอกย่อมไม่อาจแยกขาดจากกันได้อยู่แล้ว  

ผู ้วิจัยสรุปคุณลักษณะส�าคัญท้ัง 11 ประการของกระบวนการเรียนรู ้สู ่การ

เปลี่ยนแปลงแนวจิตตปัญญาศึกษา ที่ส่งผลต่อความส�าเร็จในการบ่มเพาะผู้ประกอบการ

ทางนิเวศวัฒนธรรมได้ ดังต่อไปนี้
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1. เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีรักษาสมดุลระหว่างการเรียนรู้ภายในกับการเรียนรู้

ภายนอก (Inner-Outer Balance) อย่างไรก็ตาม จ�าเป็นต้องให้คุณค่า             

ความหมาย และความตั้งใจอันเป็นคุณสมบัติด้านในของผู้เข้าร่วมเป็นตัวตั้ง 

(ไม่ใช่ผลสัมฤทธ์ิเป็นตัวตั้ง) ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการริเริ่มสร้างสรรค์                      

ผลงานภายนอกที่ง่าย ไม่ซับซ้อน ท�าได้ทันที สามารถลองผิดลองถูกและ                 

ท�าซ�้าได้

2. เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีอยู่บนฐานของการมีประสบการณ์ตรง (Direct                

Experience) มีการสัมผัสตรงต่อบริบทจริงทั้งด้านนิเวศและวัฒนธรรม              

ที่มากเพียงพอ และการได้ลงมือท�าผลงานจริง

3. เป็นกระบวนการเรียนรู ้ท่ีเปิดโอกาสให้ชุมชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม                      

(Participation) ร่วมออกแบบ ร่วมให้ข้อคิดเห็น และพัฒนาผลงานไป                 

ด้วยกัน เป็นการสื่อสารสองทางกับชุมชนและเป็นท่าทีที่ให้ความไว้วางใจ                       

และเชื่อในศักยภาพซึ่งกันและกัน

4. เป็นกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง (Continuity) ทอดเวลาส�าหรับ                         

การเรียนรู ้ท่ียาวนานเพียงพอ ท�าซ�้า และปูไปสู่การขับเคล่ือนงานอย่าง              

ค่อยเป็นค่อยไป

5. เป็นกระบวนการที่ส ่งเสริมการใคร่ครวญพินิจพิจารณาสภาวะภายใน                      

อย่างลึกซึ้ง (Contemplation) อาศัยบรรยากาศ ส่ิงแวดล้อม และสถานที่              

การเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมต่อการภาวนาใคร่ครวญ

6. เป็นกระบวนการเรียนรู ้ที่อาศัยพลังของกลุ ่ม (Community) บนท่าที                       

แห่งการเปิดรับ จริงใจ ไว้วางใจ และมีความกรุณาต่อกัน

7. เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่อาศัยการมีพันธะสัญญาและความมุ่งม่ันระยะยาว 

(Commitment) เพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู ้และผลงานจนลุล่วงตาม                            

เป้าหมาย

8. เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับความเป็นจริงในชีวิต รวมถึงการด�าเนิน

ชีวิตประจ�าวัน (Connectedness) สามารถจับต้องได้ น�าไปสู่เรื่องราวที่มี

คุณค่าความหมายของชีวิตจริง อีกท้ังเน้ือหาการเรียนรู้ต่าง ๆ ก็ร้อยเรียง              

และส่งเสริมซึ่งกันและกัน ไม่แยกขาดจากกัน
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9. เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีทิศทางชัดเจนว่าจะน�าไปสู่อะไร (Clarity) ให้เห็น

แนวทางจากตัวอย่างจริงที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้

10. เป็นกระบวนการเรียนรูท้ีเ่ปิดรบัและอาศยัผูส้ร้างผลกระทบหรอืคนท�างานจรงิ

ในพื้นที่ (Influential Key Person) เพื่อประคับประคองสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น   

รปูธรรมตามความจ�าเป็น อย่างไรกต็าม กระบวนการเรยีนรูค้วรเน้นการเข้าถงึ              

เครือข่ายต่าง ๆ บนการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันด้วย

11. เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีมีความยืดหยุ่น (Fluidity) ปรับเปลี่ยน แก้ไข                    

เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ บริบท และตัวผู้เรียน

ศกัยภาพและการเปลีย่นแปลงทีพ่บในตวัผูเ้ข้าร่วมหลงัจากทีผ่่านกระบวนการ

เรียนรู้

จากข้อมูลการวิจัยท้ังหมดท่ีประมวลได้ในตลอดช่วงกระบวนการเรียนรู ้              

พบว่า ตัวผู้เข้าร่วมเกิดการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมที่ส�าคัญ ดังต่อไปนี้

1. เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงรากเหง้าความเข้มแข็งของชุมชนลุ่มแม่น�้า

บางปะกง อันเนื่องมาจากการที่ได้สัมผัสประสบการณ์จริงในชุมชน อีกทั้งได้

ลงไปใกล้ชิดกับระบบนิเวศและวัฒนธรรมในพื้นที่จริง สามารถเชื่อมโยงกับ

ชุมชนได้ ก�าหนดทิศทางร่วมกับชุมชนได้

2. เกิดพลังกลุ่มที่ดีที่ช่วยให้เกิดการประสานงานและช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน

การขับเคลื่อนโครงงาน อีกท้ังขยายวงไปสู่กลุ่มผู้มีส่วนร่วม/เครือข่ายอื่น ๆ             

ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ท�างาน

3. มีพลังและแรงบันดาลใจที่พร้อมจะไปต่อกับโครงการ (ระยะต่อไป) เพื่อ        

อนุรักษ์และพัฒนาชุมชนลุ่มแม่น�า้บางปะกงให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

ข้อค้นพบเหล่าน้ีสอดคล้องกับผลท่ีได้รับจากการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล             

หลังเสร็จสิ้นกระบวนการรอบท่ี 6 ซ่ึงสรุปความหมายในภาพรวมได้ว่า หลังจากที่                  

ผ่านกระบวนการเรียนรู ้ของโครงการ ผู ้เข้าร่วมเกิดความสนใจอย่างลึกซ้ึง และ               

ความเชื่อมั่น (ตั้งแต่เป็นการจุดประกายความสนใจ ไปจนถึงการได้รับการตอกย�้า              

ถึงคุณค่า ความหมายภายในของการด�าเนินชีวิต) ท่ีจะร่วมแนวทางการด�าเนินงาน              

ของโครงการต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการช่วยชุมชน การอนุรักษ์ธรรมชาติ การเผยแพร่              
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และสร้างการเรียนรู้ ตลอดจนกิจกรรมและผลผลิตทางนิเวศวัฒนธรรมต่าง ๆ เพื่อ           

ธ�ารงรักษาความมั่นคงเข้มแข็งร่วมกันของชุมชน อนึ่งผู ้เข้าร่วมส่วนใหญ่ยอมรับว่า 

กระบวนการท�าแผนที่ทางวัฒนธรรมได้ช่วยให้ตนเองเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ            

ความเป็นจริงของชมุชนได้ดยีิง่ขึน้ และแม้ว่าผูเ้ข้าร่วมส่วนใหญ่จะมไิด้เอ่ยถงึการเปล่ียนแปลง

ที่เป็นการเติบโตในมิติทางจิตวิญญาณของตนเองออกมาอย่างเด่นชัด แต่ท่าทีและ               

เสียงสะท้อนอื่น ๆ ก็บ่งบอกได้ว่า พวกเขาได้เข้าถึงการท�างานเพื่อชุมชนในแบบที่                      

มีการตระหนักรู้และมีคุณค่าภายในเป็นตัวน�า ซึ่งสิ่งนี้นับว่ามีความส�าคัญยิ่งด้วยเป็น                

รากฐานจ�าเป็นทีน่�าไปสูก่ารขบัเคลือ่นงานและสร้างสรรค์นวตักรรมทีก่่อให้เกดิความมัน่คง

ที่ยั่งยืนได้ต่อไป

“ที่ดีขึ้นก็คือ เราได้เปิดโลกทัศน์เรากว้างขึ้น และสามารถมองว่าวิถี              

แบบนี้ถ้าเราท�าจริง ๆ มันจะมีความสุข”

(ผู้เข้าร่วม#5, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2562)

“ช่วงทีเ่ราได้ดคูลปิวดิโีอของญีปุ่น่ (การพฒันาล�าคลอง เมอืงยานะกะวะ) 

รู้สึกว่าช่วงนั้น เราเห็นมุมมองของต่างประเทศที่เขาท�าได้ ประเทศเรา             

ก็น่าจะท�าได้เหมือนกัน..... รู้สึกว่าเราเริ่มมีแรงบันดาลใจ เริ่มมีแนวคิด          

ที่ว่าเราท�าได้ ซึ่งก่อนหน้านั้นเรามองภาพไม่ออก” 

        (ผู้เข้าร่วม#6, สัมภาษณ์, 9 กุมภาพันธ์ 2562)

“.....สมมุติว่าถ้าไม่ได้เข้าร่วมอบรม ตัวเองก็อาจจะไม่คิดว่า การพา                

เด็กไปเดินท้องร่องเป็นสิ่งจ�าเป็น หรือไม่คิดว่า การให้เด็กทดลองจับ                

ปลาจริง ๆ เป็นสิ่งจ�าเป็น เมื่อก่อนจะไม่เชื่อว่าการที่ต้องหาอาหาร            

ด้วยตัวเองเป็นเร่ืองจ�าเป็น คือเขาอาจจะไม่จ�าเป็นต้องเชื่อมโยงตัวเอง

ขนาดนัน้ในการทีจ่ะกนิข้าวมือ้หนึง่ ๆ แต่พอด้วยกระบวนการในเวร์ิกชอป

ท�าให้รู ้สึกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีผ่านเข้ามาในตัวเรา เราควรจะรู้ที่มา                 

ที่ไป..... ก็ตอนไปเข้าป่านั่นแหละค่ะที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง               

มุมมองนี้ ตอนนิเวศภาวนาน่ันแหละ..... บางคนอาจมองว่า การให้              

เด็กหาอาหารเองมันเป็นแค่เรื่องสนุก แต่จริง ๆ แล้วมันท�าให้เขา            

เชื่อมโยงไปถึงแหล่งท่ีมาของพลังงานชีวิตของเขาเลยว่า เขามีชีวิต                   

อยู่ได้ด้วยอะไร..... ส่วนตัวมองว่า เราสามารถเป็นผู้ประกอบการทาง             
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วัฒนธรรมได้ โดยท่ีเป้าหมายหลักของเราไม่ใช่ตัวเงิน แต่คือการสร้าง                  

การเรียนรู้ในพื้นที่ และการสืบทอดวัฒนธรรมแบบนี้ให้ยังคงอยู่” 

       (ผู้เข้าร่วม#4, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2562)

หลังจากนี้ การพัฒนาให้ผู้เข้าร่วมกลายเป็นผู้ประกอบการทางนิเวศวัฒนธรรม           

ที่สมบูรณ์ ก็คือการเติมเต็มทักษะจ�าเป็นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการธุรกิจ การจัด

กระบวนการเรียนรู้ การสื่อสาร ข้อมูลความรู้ด้านนิเวศวัฒนธรรม รวมถึงความมั่นคง

ภายใน โดยออกแบบให้สอดคล้องตามความพร้อมของแต่ละคน

ผลผลิตของกระบวนการเรียนรู้: พื้นที่และแผนที่ทางวัฒนธรรม

ภาพที่ 4-5 ตัวอย่างแผนที่ทางวัฒนธรรมที่ผลิตขึ้นโดยผู้เข้าร่วมของโครงการ

จากการพัฒนา “เส้นทางชีวิตวัฒนธรรม” ท้ัง 3 พื้นที่ของผู้เข้าร่วมโครงการ               

ดังรายละเอียดที่น�าเสนอไปข้างต้น ท�าให้ค้นพบสถานที่ที่มีศักยภาพสรุปรวมได้ทั้งหมด 

22 จุด กระจายตัวอยู่บนเส้นทางท้ังสาม โดยคลองเขื่อนมี 7 จุด บ้านโพธิ์มี 8 จุด                  

และบางปะกงมีอีก 7 จุด ทั้งหมดนี้อาจเรียกได้ว่า เป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่ถูกพัฒนา             

ขึ้นใหม่จากการท�างานของโครงการ ส่วนใหญ่เป็นของเอกชนที่เห็นความส�าคัญของ                 

การท�างานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และมีความพร้อมที่จะท�างานร่วมกัน

สู่การเป็นพ้ืนทีป่ระกอบการทางนเิวศวฒันธรรมอย่างเตม็ตวัต่อไป สุดท้าย จากรายละเอยีด

ของเส้นทางทั้ง 3 และพื้นท่ีทางวัฒนธรรมท้ัง 22 ได้ถูกน�าไปประมวลและผลิตออกมา

เป็นแผนที่ทางวัฒนธรรมฉบับสมบูรณ์ ทั้งแบบที่พิมพ์เป็นเอกสารและแบบออนไลน์ 
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ส�าหรับใช้ในงานพัฒนาคนพัฒนาพื้นท่ี เพื่อหยั่งรากความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับชุมชน             

ลุ่มแม่น�้าบางปะกง

อภิปรายผล

จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า กระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมคือกระบวนการเรียนรู้

อย่างมีส่วนร่วมและผ่านประสบการณ์ตรงท่ีต้องประกอบด้วยความสมดุลระหว่างมิติ

ภายในกับมิติภายนอก โดยอาศัยคุณค่า ความหมาย และเจตจ�านงของผู้เรียนรู้เป็น               

ตัวน�า (กฤษฎา บุญชัย, 2560) อีกท้ังพบว่า มีคุณลักษณะส�าคัญส่วนใหญ่สอดคล้อง            

กับคุณลักษณะจ�าเป็น 7 อย่าง หรือหลักจิตตปัญญา 7 ตามแนวคิดการจัดกระบวนการ                   

เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (ธนา นิลชัยโกวิทย์ และอดิศร จันทรสุข, 2552) รวมถึง           

สอดคล้องกับหลักของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคนเพ่ือน�าไปสู่ความยั่งยืนของ                  

ชุมชน ตามแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน (ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์, 2554) ขณะที่                     

การเปลี่ยนแปลงส�าคัญที่พบในตัวผู้เข้าร่วม ได้แก่ การตระหนักอย่างลึกซึ้งในรากเหง้า

ของชุมชน การเกิดพลังกลุ ่ม และการมีพลังและความเชื่อมั่นในหนทางการสร้าง                  

ความเข้มแข็งที่ใช้คุณค่าภายในเป็นตัวน�า ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงการท�างานกับ

คุณภาพภายในของตัวบุคคลเป็นหลักตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเพื่อน�าไปสู ่                       

การพัฒนาศักยภาพภายนอกได้ต่อไป (วิบูลย์ เข็มเฉลิม, 2548; สมสิทธิ์ อัสดรนิธี,            

2554; กฤษฎา บุญชัย, 2560) ส่วนผลผลิตหลักท่ีเป็นรูปธรรมที่ได้จากโครงการ คือ               

พื้นที่ทางวัฒนธรรม 22 จุด และแผนที่ทางวัฒนธรรม 3 เส้นทาง 

กระบวนการเรียนรู้ของโครงการซ่ึงประกอบด้วยท้ังมิติภายนอกและมิติภายใน

อย่างสมดุลนี้ อีกนัยหน่ึง ให้ความส�าคัญกับการถอยออกมามองชีวิตในทุกระดับ                 

ตั้งแต่ระดับคุณค่าเบื้องลึกภายใน ระดับเจตจ�านงและการใช้ความคิด ระดับกลไกการ

ปฏิบัติงาน และระดับผลลัพธ์และมูลค่าของงาน ดังนั้นข้อมูลทั้งหลายที่น�าเสนอผ่าน

กระบวนการดังกล่าวที่มีความสอดคล้องต้องกันในทุกระดับข้างต้น จึงเป็นข้อมูลที่ได้               

รับการสอบทานด้วยตัวมันเอง นอกเหนือจากการสอบทานผ่านมุมมองของผู้ให้ข้อมูล

หลากหลายฝ่าย ทั้งตัวผู้วิจัย ทีมกระบวนกร และเหล่าผู้เข้าร่วมกระบวนการ จึงมี             

ความถกูต้อง สมเหตสุมผล อกีทัง้น�ามาซึง่ความมัน่คงยัง่ยนืของผลผลติจากกระบวนการ  

ทั้งนี้เพราะบทบาทภายนอกและคุณค่าภายในใจของผู้กระท�านั้นไปด้วยกัน การลงมือ
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ปฏิบัติเป็นผลมาจากเจตจ�านงของผู้ปฏิบัติ อันถูกก�าหนดมาจากคุณค่าเบื้องลึกในใจ              

อีกชั้นหนึ่ง  ซึ่งเมื่อทั้งหมดนี้สอดคล้องกัน ผลที่ได้ย่อมถูกตรงและมีพลัง 

จากมุมมองพื้นฐานของงานวิจัยน้ีท่ีเอาชีวิตบนฐานนิเวศวัฒนธรรมเป็นตัวตั้ง               

เอาคณุค่า ความหมาย และเจตจ�านงภายในของบคุคลเป็นตวัตัง้ งานวจิยัได้ส่งผลกระทบ              

ส�าคัญ ๆ สู่สังคมในแง่มุมต่าง ๆ กล่าวคือ เกิดเครือข่ายการท�างานบนความไว้วางใจ              

และเจตจ�านงร่วม หันเหวิถีชีวิตในชุมชนให้กลับมามีชีวิตชีวา มีความหวังบนฐาน            

ของความสัมพันธ์ใกล้ชิด สร้างความเช่ือม่ันในองค์ความรู้และภูมิปัญญาดั้งเดิมของ               

ชุมชนว่าคือความอยู่รอดในระยะยาว อีกท้ังส่งแรงกระเพื่อมในการปลูกจิตส�านึกต่อ               

สิ่งแวดล้อม และการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ ๆ ท่ีช่วยหยั่งรากความเข้มแข็งที่แท้                       

ให้เกดิขึน้แก่ชมุชน เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่า ความเป็นผูป้ระกอบการทางนเิวศวฒันธรรม                    

ตามแนวทางของโครงการน้ี มิได้ถูกนิยามด้วยตัวเลขที่ใช้ชี้วัดการเติบโต ก�าไร หรือ             

ความนิยม หากแต่อยู ่ ท่ีคุณภาพของการขับเคลื่อนในสิ่งที่สอดคล้องกับคุณค่า              

ความหมายจากภายในของตนเองที่ด�ารงชีวิตอยู่ในบริบทนั้น ๆ เป็นส�าคัญ   

ข้อเสนอแนะทั่วไป

ส�าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจะน�าผลงานวิจัยน้ีไปสานต่อเพื่อประโยชน์             

แก่ชุมชน ควรให้ความส�าคัญอันดับแรกที่กระบวนทัศน์การท�างาน ซึ่งเป็นแบบองค์รวม 

ค�านึงถึงคุณค่าภายใน และเน้นการมีส่วนร่วมแบบกระจายอ�านาจเป็นหลัก โดยอาศัย

เครื่องมือการท�างานที่ส�าคัญ คือ การฟังอย่างลึกซึ้งและการสานเสวนา

ข้อเสนอแนะเพื่องานวิจัยในอนาคต

โครงการวิจัยในระยะถัดไป สามารถต่อยอดการท�างานโดยยังคงรักษาแก่นสาร

หลักที่เน้นการเชื่อมโยงกับคุณค่าภายในของบุคคล โดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

1. การวิจัยและพัฒนาทักษะและองค์ความรู ้ที่จ�าเป็นให้แก่ผู ้ประกอบการ                 

ทางนเิวศวฒันธรรมของโครงการ  เพือ่ให้สามารถขับเคลือ่นงาน/กจิกรรมได้อย่างสมบรูณ์ 

เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ
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2. การวิจัยเชิงสังคมศาสตร์เพื่อสานสัมพันธ์เครือข่ายของคนท�างานและ                         

ผูม้ส่ีวนร่วมต่าง ๆ สูก่ารพฒันาผลผลติทางนเิวศวฒันธรรมของชมุชนลุ่มแม่น�า้บางปะกง  

ร่วมกัน 

กิตติกรรมประกาศ

บทความนีเ้ป็นส่วนหนึง่ของโครงการวจิยัหยัง่รากบางปะกง: การพฒันาเชงิพืน้ที่

อย่างยั่งยืนของชุมชนลุ่มแม่น�้าบางปะกงบนฐานนิเวศวัฒนธรรม ระยะที่ 1 สร้างพลัง    

จากรากฐานทางวัฒนธรรม จัดท�าแผนที่ทางวัฒนธรรม และค้นหาพื้นที่ทางวัฒนธรรม  

โดย สุนันทา โอศิริ และคณะ (2562) ภายใต้ทุนสนับสนุนของส�านักงานกองทุน                 

สนับสนุนการวิจัย (สกว.) คณะผู ้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในความกรุณา                      

ของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ได้ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ              

การวิจัย และข้อชี้แนะต่าง ๆ ท่ีทรงคุณค่า รวมถึงข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ                      

จากสถาบันคลังสมองของชาติ อีกท้ังแรงเก้ือหนุนจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและ                   

ภาคประชาสังคมในจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�าบลคลองเขื่อน                   

ภาคีบางปะกงสายน�้าแห่งชีวิต ชมรมล�าพูบ้านโพธ์ิ ชมรมผู้สูงอายุต�าบลบางปะกง และ

คุณลุง คุณป้า พี่น้องในพื้นที่ท�างานทุกแห่งของโครงการ จนส่งผลให้โครงการนี้                

ด�าเนินงานมาได้โดยราบรื่นและส�าเร็จลุล่วงลงด้วยดี
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