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ข้อมูลด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ เครื่องมือการวิจัย ได้แก่ การสนทนากลุ่ม การจดบันทึก
การสังเกตอย่างไม่มีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึก ผลการวิจัยพบว่า กระบวนการ
ที่ เ หมาะสม คื อ กระบวนการเรี ย นรู ้ อ ย่ า งมี ส ่ ว นร่ ว มและผ่ า นประสบการณ์ ต รงที่
ต้องประกอบด้วยความสมดุลระหว่างมิตภิ ายในกับมิตภิ ายนอก โดยอาศัยคุณค่า ความหมาย
และเจตจ�ำนงของผู้เรียนรู้เป็นตัวน�ำ ส่วนศักยภาพส�ำคัญที่พบในตัวผู้เข้าร่วม ได้แก่
การตระหนักอย่างลึกซึ้งในรากเหง้าของชุมชน การเกิดพลังกลุ่ม และการมีพลัง และ
ความเชือ่ มัน่ ในหนทางการสร้างความเข้มแข็งทีใ่ ช้คณ
ุ ค่าภายในเป็นตัวน�ำ ขณะทีผ่ ลผลิต
หลักของโครงการ คือ พื้นที่ทางวัฒนธรรม 22 จุด และแผนที่ทางวัฒนธรรม 3 เส้นทาง
ค�ำส�ำคัญ: 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�ำ
แม่น�้ำบางปะกงเป็นแม่น�้ำสายหลักในภาคตะวันออกของประเทศไทย ต้นน�้ำ
ส�ำคัญมาจากผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ มีความยาวจากจุดบรรจบระหว่าง
แม่น�้ำปราจีนบุรีกับแม่น�้ำนครนายกไปจนถึงปากแม่น�้ำ รวมทั้งสิ้น 122 กิโลเมตร
ตลอดความยาวดั ง กล่ า ว สายน�้ ำ นี้ ไ หลมาจากป่ า ลุ ่ ม ต�่ ำ ที่ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ์ ยิ่ ง
ผ่านพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งที่ราบลุ่มฝั่งแม่น�้ำซึ่งมีระบบนิเวศสามน�้ำ
(ได้แก่ น�้ำจืด น�้ำกร่อย และน�้ำเค็ม) ป่าชายเลน และปากแม่น�้ำรวมถึงชายฝั่งทะเล
อันเป็นแหล่งขยายพันธุข์ องทัง้ พืชและสัตว์มากมาย ส่งผลให้แม่นำ�้ บางปะกงมีความส�ำคัญ
อย่ า งยิ่ ง ต่ อ วิ ถี ก ารด� ำ รงชี วิ ต การตั้ ง รกราก การประกอบอาชี พ รวมถึ ง ประเพณี
วัฒนธรรมของผู้คนแถบนี้มาอย่างยาวนาน (ภารดี มหาขันธ์, 2555; วิบูลย์ เข็มเฉลิม,
2548) จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดที่แม่น�้ ำบางปะกงไหลผ่านยาวที่สุด เป็นแหล่ง
เกษตรกรรมชั้ น ดี ของประเทศนับ ตั้งแต่ยุคต้น รัต นโกสิ น ทร์ ที่ มีก ารอพยพผู ้ ค นจาก
หลากหลายชาติพันธุ์ให้เข้ามาอยู่ในพื้นที่แถบนี้ เมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมามีการขุดคลอง
เพื่อขยายพื้นที่ปลูกข้าวส่งผลให้ฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดแรกนอกกรุงเทพฯ ที่มีการตั้ง
โรงสีขึ้นและสามารถส่งออกขายต่างประเทศได้โดยตรง ข้าวหอมมะลิที่อ�ำเภอบางคล้า
มีชื่อเสียงมาก นอกจากนี้ฉะเชิงเทรายังเป็นแหล่งปลูกพืชผักผลไม้ที่ขึ้นหน้าขึ้นตา
จนรั ฐบาลสมั ย นั้ น ต้องมาเก็บ อากรสวนใหญ่ มะม่ว งน�้ ำ ดอกไม้ คุ ณ ภาพดี ที่ สุ ด ของ
ประเทศก็มาจากแถบบางคล้า-คลองเขือ่ น ในด้านการประมง ฉะเชิงเทรามีการท�ำประมง
น�้ำจืดมากที่สุด คือ ประมาณ 9% ของทั้งประเทศ ไม่ว่าจะเป็นปู กุ้ง เคย และปลา
นานาชนิด ซึ่งที่ขึ้นชื่อที่สุดว่ามีคุณภาพดีเยี่ยม คือ ปลากะพงที่เลี้ยงในกระชังสองฝั่ง
แม่น�้ำช่วงอ�ำเภอบางปะกง (ภารดี มหาขันธ์, 2555)
วิ ถี ชี วิ ต ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น เป็ น วิ ถี ที่ ตั้ ง อยู ่ บ นฐานทางนิ เ วศวั ฒ นธรรมอั น เป็ น
รากเหง้าของคนแถบนี้ นิเวศวัฒนธรรมในที่นี้หมายถึงแนวทางการด�ำรงชีวิตอย่างเป็น
องค์รวม ที่ให้ความส�ำคัญต่อวัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจอย่างสมดุล
กล่าวอีกนัยหนึ่ง ผู้คนแต่ก่อนสามารถยังชีพแบบอยู่กับแม่น�้ำล�ำคลองหรือป่าเขาได้
อย่างเป็นปกติและไม่ขาดแคลน อย่างไรก็ดี การรุกคืบเข้ามาของระบบเศรษฐกิจและ
วิถีชีวิตแบบสมัยใหม่ใน 30 กว่าปีหลัง รวมถึงการเกิดขึ้นของอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ต่าง ๆ ได้กลายมาเป็นสิง่ ท้าทายของยุคสมัยทีผ่ ลักดันให้พนื้ ทีน่ ตี้ อ้ งเผชิญกับการเปลีย่ นแปลง
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วิถีชีวิตที่ไม่เหมือนเดิม การเกิดขึ้นของระบบตลาด การผลิตเพื่อหาเงินมาจับจ่ายใช้สอย
การเกิดกระแสบริโภคนิยมและการด�ำรงชีวิตบนการแข่งขัน การใช้ชีวิตที่ต้องออกไป
รับจ้างแรงงานในภาคอุตสาหกรรมได้ส่งผลให้ผู้คนถูกตัดขาดจากภูมิปัญญาแบบเดิม
หนุ่มสาวถูกดึงออกจากครอบครัวไปสู่ระบบการศึกษาและระบบตลาดแรงงาน ท� ำให้
ขาดสัมพันธภาพกับรากเหง้า ไม่เชื่อมั่นในองค์ความรู้เดิม และขาดความนับถือใน
วัฒนธรรมของชุมชนตัวเอง จากวิถีเดิมที่เคยพออยู่พอกินกลับกลายเป็นความยากจน
จากผืนดินผืนป่าที่เคยหากินได้อย่างเหลือเฟือได้กลายมาเป็นการท� ำกินเฉพาะในที่ดิน
เล็ก ๆ ของตนเองและทุกอย่างต้องใช้เงินซื้อ (วิบูลย์ เข็มเฉลิม, 2548)
ไม่เพียงเท่านี้ ต้นทุนเดิมของพื้นที่ด้านนิเวศและสิ่งแวดล้อมก็ดูเหมือนจะได้รับ
ผลกระทบรุนแรงเช่นกัน พื้นที่ทางธรรมชาติรวมถึงป่าไม้ถูกบุกรุกด้วยการตัดคลอง
ขยายพื้นที่การเกษตร การอพยพเข้าของผู้คน รวมถึงการท�ำ สัมปทานป่าไม้ และ
การถางป่าเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจต่าง ๆ อุตสาหกรรมที่ก�ำลังขยายตัวอย่างขนานใหญ่
ในพื้นที่ช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ดังในรายงานการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดท�ำโดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อ
การพัฒนาจังหวัด ส�ำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา (2559) ซึง่ ชีว้ า่ จุดอ่อนส�ำคัญประการหนึง่
อันเกิดจากปัจจัยภายใน คือ ความเสือ่ มโทรมลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เช่น มลพิษทางน�้ำ การรุกล�้ำของน�้ำเค็ม การรุกป่า การกัดเซาะชายฝั่ง และขยะตกค้าง
เช่นเดียวกับอุปสรรคส�ำคัญอันเกิดจากปัจจัยภายนอก ซึ่งก็คือปัญหาน�้ำเน่าเสียนั่นเอง
จากปรากฏการณ์ดังกล่าวได้น�ำมาซึ่งความกังวลของประชาชนในหลายภาคส่วนว่า
ความงดงามและความอุดมสมบูรณ์ที่เคยเป็นมาในอดีตของบางปะกง อาจจะถูกท�ำลาย
ลงไปจนไม่อาจเรียกคืนได้อีกเลย ด้วยเหตุนี้ที่ผ่านมาชาวบ้านและประชาชนในพื้นที่
ต่าง ๆ ของลุ่มแม่น�้ำบางปะกงจึงสื่อสารและส่งเสียงแสดงความห่วงใยดังกล่าวต่อ
สาธารณะ ผ่านกิจกรรมทางสังคมหลายรูปแบบ ไม่วา่ จะเป็นการจัดเวทีเสวนา การรณรงค์
กิจกรรมเชิงวัฒนธรรม และการสร้างการตระหนักรู้ เช่น กิจกรรมวันพื้นที่ชุ่มน�้ำโลก
กิจกรรมบางปะกงส่งเสียง กิจกรรมบางปะกงยาตรา กิจกรรมดูนกและส�ำรวจธรรมชาติ
กิ จ กรรมสร้ า งสรรค์ ล ะครในชุ ม ชน เป็ น ต้ น ข้ า งต้ น คื อ การริ เ ริ่ ม ขั บ เคลื่ อ นจาก
ภาคประชาชนในอั น ที่ จ ะเรี ย นรู ้ คุ ณ ค่ า ความหมายของชี วิ ต ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ นิ เ วศและ
วัฒนธรรมตลอดสายน�้ำ อีกทั้งสร้างแรงจูงใจต่อสาธารณะให้หันมารัก หวงแหน และ
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ร่วมปกป้องถิน่ ฐานบ้านเกิดของตน รวมไปถึงสร้างจิตส�ำนึกในการดูแลรักษาความมัน่ คง
ของวิถีชีวิตที่สามารถหยั่งรากสู่ความยั่งยืน
โครงการวิจัยนี้จึงถือก�ำเนิดขึ้นด้วยค�ำถามส�ำคัญที่ว่า ชุมชนลุ่มแม่น�้ำบางปะกง
จะพากันขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของตนต่อไปอย่างไร โดยที่ยังคงธ�ำรงรักษา
วิถีชีวิตที่เข้มแข็ง มั่นคง และงดงามเอาไว้ได้อย่างยั่งยืน งานวิจัยนี้มุ่งเน้นความส�ำคัญ
ไปที่คนและกระบวนการเรียนรู้ของคนเป็นอันดับแรก ด้วยความเชื่อว่า คนที่เกิด
การเรียนรู้จนสามารถ “รู้สึก” และ “ตระหนัก” ถึงวิถีชีวิตจนเชื่อมโยงไปถึงที่มาทาง
นิเวศและวัฒนธรรมอันเป็นรากเหง้า จะสามารถลุกขึ้นมาสรรค์สร้างรวมถึงประกอบ
การงานต่ า ง ๆ เพื่ อ ฟื ้ น คื น คุ ณ ค่ า ที่ แ ท้ ข องชุ ม ชนและผื น ดิ น ถิ่ น เกิ ด ของตนเองได้
กระบวนการท�ำงานได้มุ่งบูรณาการองค์ความรู้ด้านชุมชนศึกษาแบบการมีส่วนร่วม
การสื บ ค้ น พื้ น ที่ และการจั ด ท� ำ แผนที่ ท างวั ฒ นธรรม ร่ ว มกั บ กระบวนการเรี ย นรู ้
สูก่ ารเปลีย่ นแปลงแนวจิตตปัญญาศึกษา เพือ่ ส่งเสริมให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการเกิดการบ่มเพาะ
ศักยภาพในด้านต่าง ๆ จนเป็นต้นทุนที่ส�ำคัญส�ำหรับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ
ทางนิ เ วศวั ฒ นธรรมในแบบของตนเอง ซึ่ ง มี ค วามเหมาะสมสอดคล้ อ งกั บ บริ บ ท
อนึ่ง ผู้ประกอบการทางนิเวศวัฒนธรรมส�ำหรับงานวิจัยนี้ หมายถึง ผู้ริเริ่มและจัดการ
ทุนทางนิเวศวัฒนธรรมให้เกิดเป็นกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์ที่สร้างคุณค่าความหมาย
สร้างรายได้ที่สามารถเลี้ยงตัวเอง ร่วมส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ และน�ำไปสู่ความมั่นคง
และพึ่งตัวเองได้อย่างยั่งยืนของทุกฝ่ายในชุมชน ความส�ำคัญประการหนึ่งที่คาดว่า
จะได้รับก็คือ การที่ผู้ประกอบการทางนิเวศวัฒนธรรมที่มี “จิตวิญญาณ” เชื่อมโยงกับ
รากเหง้าของตนเองได้จะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และน�ำพาสังคมบนมิติทาง
วัฒนธรรมอันมีอัตลักษณ์ มีความยั่งยืน และพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ได้ในยุคปัจจุบัน

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงแนวจิตตปัญญาศึกษา
ที่มีความเหมาะสมส�ำหรับการบ่มเพาะผู้ประกอบการทางนิเวศวัฒนธรรมของชุมชน
ลุ่มแม่น�้ำบางปะกง
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2. เพื่ อ ศึ ก ษาศั ก ยภาพของผู ้ ป ระกอบการทางนิ เ วศวั ฒ นธรรมของชุ ม ชน
ลุ่มแม่นํ้าบางปะกงที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงแนวจิตตปัญญาศึกษา
รวมถึงพื้นที่และแผนที่ทางวัฒนธรรมอันเป็นผลผลิตของกระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว

การทบทวนวรรณกรรม
จากธรรมชาติ ข องความเป็ น จริ ง ที่ มี ค วามหลากหลาย อยู ่ บ นญาณวิ ท ยา
แบบต่าง ๆ สังคมศาสตร์จึงต่างจากวิทยาศาสตร์ตรงที่มีหนทางเข้าถึงความรู้ความจริง
ในหลากหลายลักษณะ นับตัง้ แต่นกั ปรัชญาสังคมชาวฝรัง่ เศส ออกุสต์ กองต์ (Auguste
Comte-1798-1857) ได้ริเริ่มวางรากฐานให้กับศาสตร์ทางสังคมในแบบที่เข้าถึงได้
ด้วยวิธีการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์ นักสังคมในยุคถัดมาก็มีทั้งที่สนับสนุนแนวคิดนี้
และที่วิพากษ์วิจารณ์รวมไปถึงที่เห็นต่างออกไป ดังเช่นแนวคิดของ แม็กซ์ เวเบอร์
(Max Weber-1864-1920) ซึง่ มองว่า เราสามารถศึกษามนุษย์หรือชีวติ ทางวัฒนธรรมได้
ทั้งจากการสังเกตพฤติกรรมและการกระท�ำที่มองเห็นได้จากภายนอก และทั้งจาก
การตีความความรู้สึกนึกคิดและประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นสภาวะภายใน (สุชาติ
ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2553; วสันต์ ปัญญาแก้ว, 2553) การปรับเปลี่ยนท่าทีในการศึกษา
สังคม ส่งผลให้กระบวนทัศน์ของการเรียนรู้มีการคลี่คลายตัว จากกระบวนทัศน์แบบ
ปฏิฐานนิยม เปลี่ยนมาสู่กระบวนทัศน์แบบปรากฏการณ์วิทยา/ประกอบสร้างนิยม
และกระบวนทัศน์แบบองค์รวม ตามล�ำดับ เป็นผลให้การศึกษาด้านสังคมในระยะต่อมา
มีความยืดหยุน่ และลุม่ ลึก สามารถตอบสนองต่อความเป็นจริงของสังคมทีม่ คี วามซับซ้อน
ได้มากขึน้ ลดการมองแบบแยกส่วนหรือแบบตายตัว ท�ำให้คนเราสามารถท�ำความเข้าใจ
สภาพสังคมในแบบที่เกิดการเชื่อมโยงและรอบด้านมากขึ้น จนเกิดการตระหนักรู้ที่จะ
ไม่สร้างผลกระทบด้านลบโดยไม่รตู้ วั ปรากฏการณ์เช่นนีย้ อ่ มเกิดกับการศึกษาวัฒนธรรม
อันเป็นสาขาหนึ่งของศาสตร์ทางสังคมด้วย โดยจากที่เริ่มมองวัฒนธรรมในแบบของ
กฎทั่วไปทางธรรมชาติ ดังทฤษฎีนิเวศวิทยาวัฒนธรรมในยุคแรก จนขยับขยายมุมมอง
มาสูก่ ารศึกษาวัฒนธรรมแบบข้ามศาสตร์มากขึน้ มีความสัมพันธ์เชือ่ มโยงกับสิง่ แวดล้อม
ในแบบที่สร้างสรรค์ สมดุล และยั่งยืน
นิเวศวิทยาวัฒนธรรม (Cultural Ecology) เป็นศาสตร์ทศี่ กึ ษาการทีว่ ฒ
ั นธรรม
ถูกก�ำหนดให้เป็นไปโดยผูค้ นในการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม (ชูศกั ดิ์ วิทยาภัค, 2561)
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กล่าวอีกนัยหนึ่ง นิเวศวิทยาวัฒนธรรม คือ การศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวของมนุษย์
ทัง้ ทางด้านวัฒนธรรมและด้านชีววิทยาให้เข้ากับสิง่ แวดล้อมทัง้ เชิงกายภาพและเชิงสังคม
(Wikipedia, 2018) นักมานุษยวิทยาชาวอเมริกัน จูเลียน สจ็วต (Julian Haynes
Steward-1902-1972) เป็นผู้บัญญัติชื่อศาสตร์นี้เป็นคนแรกในฐานะของวิธีวิทยา
ส� ำ หรั บ การท� ำ ความเข้ า ใจว่ า มนุ ษ ย์ ป รั บ ตั ว อย่ า งไรในสภาพแวดล้ อ มแบบต่ า ง ๆ
เขามองว่า สิง่ แวดล้อมมีอทิ ธิพลต่อลักษณะการปรับตัวของคนและวัฒนธรรม แต่ไม่ได้เป็น
ปัจจัยที่ก�ำหนดอย่างตายตัว สจ็วตเน้นศึกษานิเวศวิทยาวัฒนธรรมในเชิงปฏิฐานนิยม
โดยต้องการค้นหาแบบแผนทางวัฒนธรรมที่มีลักษณะทั่วไป สามารถน�ำไปอธิบาย
ข้ามวัฒนธรรมได้ เขาเสนอ “แก่นวัฒนธรรม” หรือ cultural core ว่าเป็นศูนย์กลาง
ของสังคมมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วย เทคโนโลยี (เป็นสิ่งจ�ำเป็นในการท�ำมาหากินของ
มนุษย์) และสิ่งแวดล้อม (ซึ่งถูกใช้ประโยชน์ด้วยเทคโนโลยีของมนุษย์) ทั้งสองสิ่งนี้
น�ำมาสู่องค์ประกอบพื้นฐานทางสังคม ได้แก่ ระบบการผลิต สถาบันทางสังคม ระบบ
สัญลักษณ์ทางวัฒนธรรม และองค์ประกอบอื่น ๆ รองลงไป
ต่อมานิเวศวิทยาวัฒนธรรมในระยะหลังจนถึงยุคปัจจุบันได้เน้นไปที่ความเป็น
สหสาขามากขึ้น มีความเป็นองค์รวม อาศัยวิธีการศึกษาที่หลากหลายทั้งเครื่องมือของ
ทฤษฎีเชิงวิพากษ์ การวิเคราะห์วาทกรรม รวมไปถึงเครือ่ งมือทางเทคโนโลยีภมู สิ ารสนเทศ
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
โครงการวิ จั ย นี้ ได้ ป รั บ จากแนวคิ ด นิ เ วศวิ ท ยาวั ฒ นธรรมของสจ็ ว ตให้ มี ค วามเป็ น
องค์รวมมากขึ้น โดยก�ำหนดว่า เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการด�ำรงชีวิตทั้งในกรอบ
ทางวัฒนธรรมและกรอบทางนิเวศวิทยาซึ่งให้ความเคารพต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
และให้ความส�ำคัญต่อการรักษาสมดุลระหว่างองค์ประกอบพื้นฐาน 4 อย่าง ได้แก่
วัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ เพื่อน�ำไปสู่ผลสัมฤทธิ์สูงสุด ร่วมกับ
การรักษาไว้ซึ่งเกียรติภูมิและการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนของชุมชน
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ชุมชนศึกษา หมายถึง การเข้าไปศึกษาหาข้อความจริงของชุมชนในด้านต่าง ๆ
ทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ระบบวิธีคิด การท�ำงาน ความสัมพันธ์
ในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนปัญหาและปรากฏการณ์ต่าง ๆ
ที่เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมร่วมกันของนักพัฒนาและชุมชน เพื่อน�ำข้อมูลนั้น
มาเชื่อมโยงกันทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน เพื่อให้การวิเคราะห์ถูกต้องยิ่งขึ้น
เพื่อที่จะได้ก�ำหนดและวางแผนเพื่อการพัฒนาชุมชนร่วมกัน รูปธรรมของการศึกษา
เริ่มจากการเข้าไปท�ำความรู้จัก การยอมรับในอัตลักษณ์ของชุมชน การเรียนรู้ใน
ด้านต่าง ๆ น�ำไปสู่การท�ำความเข้าใจ และอธิบายปรากฏการณ์ได้อย่างเป็นระบบ
การตีความเพื่อเข้าถึงความหมาย การวิเคราะห์ในภาพรวม และการประเมินผลที่ได้
จากการศึกษา (ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์, 2554) การศึกษาชุมชนเพื่อให้เห็นภาพที่
ชัดเจนและถูกต้องของชุมชนในทุกมิติ นับเป็นขั้นตอนแรกที่น�ำไปสู่กระบวนการพัฒนา
ชุมชนให้เกิดขึ้นจนเป็นผลส�ำเร็จได้ต่อไป
เมื่อเรามองชุมชนศึกษาในระดับมหภาคของสังคมไทย เราจะเห็นค�ำอธิบายที่
เชื่อมโยงตัวชุมชน โครงสร้างสังคมเข้ากับวัฒนธรรม รวมถึงเศรษฐศาสตร์และการเมือง
ซึ่งสามารถน�ำไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมไทยได้ แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน
นับเป็นแนวคิดเชิงมหภาคแนวคิดหนึง่ ทีถ่ อื ก�ำเนิดขึน้ เพือ่ ให้ความส�ำคัญแก่ชมุ ชนท้องถิน่
สร้างความมัน่ คงเข้มแข็งให้สามารถอยูร่ อดและพึง่ ตนเองได้ ด้วยเชือ่ ว่า วัฒนธรรมเป็นพลัง
เป็นคุณค่า เป็นภูมิปัญญา และอุดมการณ์ของชุมชนที่สืบต่อกันมา ซึ่งมีความส�ำคัญ
อย่างยิ่งต่อการพัฒนา วัฒนธรรมชุมชนที่มีมาช้านานจะช่วยรักษาชุมชนให้อยู่รอด
ต่อไปได้ ดังนัน้ การรักษาวัฒนธรรมก็เท่ากับการรักษาชุมชน การพัฒนาแนววัฒนธรรม
ชุมชนมีความจ�ำเป็นต้องเริ่มพัฒนาที่คนก่อนเป็นอันดับแรก ด้วยการเอาชาวบ้านเป็น
ตัวตั้ง สร้างการตระหนักรู้ให้กลับมาเห็นศักยภาพในตนเองด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
และเรียนรู้ร่วมกันของชุมชน อาจกล่าวได้ว่า แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนจากนักคิดอาวุโส
ในสังคมไทยมองว่า ชุมชนคือรากเหง้า คือ ขุมพลังที่ส�ำคัญที่สุดของสังคมไทย จึงเน้น
การกลับไปรูจ้ กั และท�ำความเข้าใจรากเหง้าของตัวเองอย่างถ่องแท้กอ่ น และด้วยความมัน่ คง
ในตนเองเช่นนั้น จึงค่อยกลายเป็นพลังขับเคลื่อนที่น�ำไปสู่การพัฒนาชุมชนได้ต่อไป
(ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์, 2554)
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จิตตปัญญาศึกษาและการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ถือก�ำเนิดจากผลสะท้อน
ต่อระบบแนวคิด สังคม และการศึกษาที่ยึดโยงอยู่กับกระบวนทัศน์แบบปฏิฐานนิยม
รวมถึงกระแสวัตถุนยิ มทีไ่ ด้นำ� พาโลกมาสูว่ กิ ฤต ดังนัน้ อาจกล่าวได้วา่ จิตตปัญญาศึกษา
เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งกลับเข้ามาท�ำงานกับสภาวะด้านในของตัวผู้เรียนเองเป็นหลัก
ทั้งนี้เพื่อจะน�ำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่ส�ำคัญ 2 ประการ คือ การเปลี่ยนแปลงพื้นฐานที่เรียกว่า
เป็นการยกระดับของจิตส�ำนึก กับการปลดปล่อยตนเองสู่การมีอิสรภาพที่แท้ กล่าวคือ
จิตตปัญญาศึกษาเน้นให้ผู้เรียนรวมถึงผู้คน ชุมชน และสังคมที่เกี่ยวข้องสามารถ
เกิดการขยับขยายกรอบความเชื่อเดิมไปสู่การมีกรอบความเชื่อใหม่ที่กว้างขวางกว่าเดิม
แต่ครอบคลุมความเชื่อเดิมอยู่ด้วย ส่งผลให้ขอบเขตการรับรู้และเข้าใจโลกย่อมขยาย
ใหญ่ขึ้น อีกทั้งหนทางในการเรียนรู้ท�ำความเข้าใจโลกก็เปลี่ยนแปลงไป ไม่ติดอยู่กับ
ข้อจ�ำกัดเดิม ๆ อีกต่อไป เรียกได้ว่า เป็นการวิวัฒน์ของจิต ยกระดับจิตส�ำนึก และ
เกิดการเปลีย่ นแปลงขัน้ พืน้ ฐานในตนเอง ชุมชน และสังคม นอกจากนีจ้ ติ ตปัญญาศึกษา
ยังเป็นการเรียนรู้ที่น�ำพาผู้เรียนให้เกิดการตระหนักรู้ และบ่มเพาะคุณลักษณะเชิงบวก
ต่าง ๆ อันจะน�ำไปสู่ศักยภาพแห่งการปลดปล่อยตนเองและสังคมออกจากสิ่งยึดติด
และข้อจ�ำกัดสู่การมีอิสรภาพได้ในที่สุด (สมสิทธิ์ อัสดรนิธี, 2554) ส่วนญาณวิทยา
ของจิตตปัญญาศึกษานั้นมีลักษณะที่สอดคล้องกับกระบวนทัศน์แบบองค์รวมเพราะ
ให้ความส�ำคัญในการเข้าถึงศักยภาพแห่งความเป็นมนุษย์และการด�ำรงอยู่ร่วมกับ
สรรพสิ่งอย่างไม่ลดทอนแยกส่วน
ในท�ำนองเดียวกัน หลักของการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง
ตามแนวทางจิตตปัญญาศึกษา ก็มีฐานคิดอยู่บนปรัชญาพื้นฐานส�ำคัญ 2 ประการ
คือ การเคารพในคุณค่าความเป็นมนุษย์ (humanistic value) และการมีโลกทัศน์
แบบองค์รวม (holistic paradigm) จึงต้องประกอบด้วยคุณลักษณะที่จ�ำเป็นทั้ง
7 อย่าง (หลักจิตตปัญญา 7) (ธนา นิลชัยโกวิทย์ และอดิศร จันทรสุข, 2552) ได้แก่
หลักการพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญ (contemplation) หลักความรัก ความเมตตา
(compassion) หลักการเชื่อมโยงสัมพันธ์ (connectedness) หลักการเผชิญความจริง
(confronting reality) หลักความต่อเนือ่ ง (continuity) หลักความมุง่ มัน่ (commitment)
และหลักชุมชนแห่งการเรียนรู้ (community)
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อาจกล่าวได้ว่า ทั้งแนวคิดทางนิเวศวัฒนธรรม แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน และ
แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง ที่ผู้วิจัยได้ใช้เป็นกรอบ
แนวคิดหลักนั้น ต่างมุ่งเพื่อการเสริมพลังความมั่นคงเข้มแข็งให้แก่ชุมชนจากภายใน
ของตัวชุมชนเอง อีกทั้งความมั่นคงดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรอบด้านและมีความสมดุล
ในทุก ๆ มิติหลักของชุมชน กล่าวอีกนัยหนึ่ง ทุกแนวคิดข้างต้นต่างมีความเชื่อมโยงกัน
ทางญาณวิทยา นั่นคือเป็นญาณวิทยาที่มองว่า ความรู้ความจริงสามารถเข้าถึงได้ด้วย
วิธีคิดแบบองค์รวมโดยที่สิ่งต่าง ๆ มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอยู่อย่างไม่แยกส่วน
ดังนั้นงานวิจัยเกี่ยวกับชุมชนที่มีญาณวิทยาในลักษณะนี้จึงเป็นการมอบคืนอ�ำนาจ
ทางปัญญาให้แก่ชุมชน โดยชุมชนมองความจริงผ่านโลกทัศน์และประสบการณ์จริง
ในชีวติ ของตนเองอย่างไม่แบ่งแยก ดังทีก่ ฤษฎา บุญชัย (2560) เรียกว่าเป็นญาณวิทยา
แบบ inside out ของชุมชน
Gehman and Soublière (2017) ได้ศกึ ษาความหมายของการเป็นผูป้ ระกอบการ
ทางวัฒนธรรมซึ่งพบว่า นิยามความหมายมีความไหลเลื่อนเคลื่อนไปตามกระบวนทัศน์
ที่ใช้มองตั้งแต่มุมมองที่มุ่งเน้นตัววัฒนธรรมที่ถูกสร้างขึ้น (making culture) หรือ
กระบวนการสร้างรูปแบบองค์กรทางวัฒนธรรมชั้นสูงและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม
สมัยนิยม มาสู่มุมมองที่มุ่งเน้นวัฒนธรรมที่ถูกแปรรูป (deploying culture) หรือ
กระบวนการที่วัฒนธรรมถูกใช้เป็นเครื่องมือสร้างธุรกิจผ่านการใช้เรื่องเล่า และในที่สุด
มาสู ่ มุ ม มองที่ มุ ่ ง เน้ น การสร้ า งวั ฒ นธรรม (cultural making) หรื อ กระบวนการ
ประกอบสร้างคุณค่าอันเป็นผลมาจากการด�ำเนินชีวติ การท�ำงาน และการให้ความหมาย
ของผู้คนจากหลากหลายแวดวง ที่มีความแตกต่าง แปรเปลี่ยน มีพลวัต และไม่จ�ำกัด
ด้วยกรอบของเวลา จากการศึกษานี้ได้ชี้ให้เห็นว่า นัยแห่งการเป็นผู้ประกอบการทาง
วัฒนธรรมนั้นมิได้มีความตายตัว ทว่าถูกสรรค์สร้างขึ้นได้ตามกรอบการรับรู้ ซึ่งเป็น
คุ ณ ภาพภายในของคนที่ เ กี่ ย วข้ อ ง สอดคล้ อ งกั บ แนวทางของงานวิ จั ย นี้ ที่ มุ ่ ง เน้ น
การสร้างกระบวนการเรียนรู้จากภายในของคนเป็นส�ำคัญ
ในท�ำนองเดียวกัน งานวิจัยของวิบูลย์ เข็มเฉลิม (2548) ที่ได้ศึกษาเชิงลึก
เกี่ยวกับวิถีของชุมชนต้นน�้ำคลองระบม สียัดบนผืนป่าตะวันออก งานวิจัยได้ชี้ว่า
การฟื้นฟูความมั่นคงของชุมชนที่ถูกสั่นคลอนด้วยบริโภคนิยมและความทันสมัยนั้น
ต้ อ งเริ่ ม ต้ น ที่ ค น ด้ ว ยแนวทางหลั ก 3 ประการ ได้ แ ก่ การรื้ อ ฟื ้ น ภู มิ ป ั ญ ญาและ
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องค์ความรู้ดั้งเดิม การรื้อฟื้นคุณค่าทางประเพณีวัฒนธรรม และการสร้างหลักสูตร
การเรียนรู้ของท้องถิ่น ขณะที่งานวิจัยของตะติยา กาฬสุวรรณ์ (2546) ซึ่งศึกษา
ชุมชนรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริพบว่า ปัจจัย
ส�ำคัญที่มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนเกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของชุมชน การมี
โครงสร้างสังคมแนวราบ การสื่อสารปฏิสัมพันธ์กันอยู่เสมอ การมีอุดมการณ์และ
เป้าหมายร่วมกัน การมีผู้น�ำเข้มแข็งที่ท�ำเพื่อส่วนรวม และการมีเศรษฐกิจแบบพึ่งพา
ตัวเอง ส่วนชรินทร์ มั่งคั่ง (2560) ได้ศึกษาเกี่ยวกับศักยภาพชุมชนและการมีส่วนร่วม
พลเมืองในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน
บ้านแม่กำ� ปอง และพบว่า ศักยภาพของชุมชนเกิดจากภาวะผูน้ ำ� ของผูน้ ำ� ชาวบ้าน การสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ การสืบค้นความรู้แบบการร่วมมือ และการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ
ในขณะที่กลไกที่น�ำไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน ประกอบด้วย การเสริมพลัง
ชาวบ้าน การปรับกระบวนทัศน์การเรียนรู้ให้เป็นแบบการมีส่วนร่วม และการถอด
บทเรียนของชาวบ้าน จะเห็นได้ว่า ผลงานวิจัยทั้งสามเป็นไปในทางที่สนับสนุนการสร้าง
อ�ำนาจทางปัญญาให้แก่ชุมชนผ่านกระบวนการสร้างคนในชุมชนอย่างมีส่วนร่วมนั่นเอง

วิธีการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (action research) เพื่อออกแบบและ
จั ด กระบวนการเรี ย นรู ้ ที่ มี ค วามเหมาะสมต่ อ การบ่ ม เพาะศั ก ยภาพในการเป็ น
ผู้ประกอบการทางนิเวศวัฒนธรรม รวมถึงต่อการสืบค้นพื้นที่ทางวัฒนธรรมและจัดท�ำ
แผนที่ทางวัฒนธรรม ซึ่งจะน�ำไปสู่การสร้างพลังความเข้มแข็งของชุมชนลุ่มแม่น�้ำ
บางปะกงบนฐานนิเวศวัฒนธรรมได้ต่อไป ส่วนผู้เข้าร่วมในกระบวนการเรียนรู้นั้น
คัดเลือกมาอย่างเฉพาะเจาะจง ร่วมกับการเปิดรับสมัครจากสาธารณะ รวมทั้งหมด
จ�ำนวน 20 คน โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก ดังนี้
-		 มี ภู มิ ล� ำ เนา ที่ พั ก อาศั ย หรื อ สถานที่ ป ระกอบอาชี พ อยู ่ ใ นเขตจั ง หวั ด
		 ฉะเชิงเทราหรือจังหวัดข้างเคียง
-		 มี ค วามสนใจในแนวทางการพั ฒ นาชุ ม ชนบนฐานนิ เ วศวั ฒ นธรรม และ
		 พร้อมเข้าร่วมอยู่ในกระบวนการเรียนรู้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
		 กระบวนการทั้งหมด
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-		 มีความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจทีจ่ ะพัฒนาตนเองให้เป็นผูป้ ระกอบการทางนิเวศวัฒนธรรม
		 เพื่อร่วมกันสร้างพลังความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนลุ่มแม่นำ�้ บางปะกงได้ต่อไป
งานวิจยั อาศัยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และประเมินผลเชิงคุณภาพ จากกระบวนการ
เรียนรู้จำ� นวนทั้งสิ้น 6 รอบการท�ำงานเริ่มตั้งแต่ กรกฎาคม 2561 ถึง มกราคม 2562
ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 1 ด้านล่างนี้
ตารางที่ 1 กระบวนการเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการทางนิเวศวัฒนธรรมทั้ง 6 รอบ
กิจกรรมและระยะเวลา

เนื้อหา

รอบที่ 1 ปฐมนิเทศ การชี้แจง ชีแ้ จงทีม่ า วัตถุประสงค์ เป้าหมายและผลลัพธ์โครงการทีค่ าดหวัง
ที่มาและเป้าหมายของโครงการ จากการเข้าร่วม รายละเอียดเกี่ยวกับเวลา สถานที่ การเดินทาง
ระยะเวลา 1 วัน
รวมถึงเนื้อหาการเรียนรู้ในแต่ละครั้ง และถามตอบข้อสงสัย
รอบที่ 2 กระบวนการเรี ย นรู ้
เพื่อปูพื้นฐานเตรียมความพร้อม
ของจิตใจ องค์ความรู้เชิงนิเวศ
วัฒนธรรม และทักษะเบื้องต้นใน
การเรียนรูด้ ว้ ยใจอย่างใคร่ครวญ
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

ทบทวนภาพรวมของโครงการ ร่วมกันก�ำหนดความมุ่งมั่นตั้งใจ
ในการเรี ย นรู ้ กิ จ กรรมพลั ง กลุ ่ ม การสร้ า งความไว้ ว างใจ
ผ่อนพักตระหนักรู้ การเจริญสติ สุนทรียสนทนา กงล้อสี่ทิศ
ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ กิจกรรมภาพโดนใจ การท�ำ
แผนที่ ท างวั ฒ นธรรมเบื้ อ งต้ น แนวคิ ด นิ เ วศวั ฒ นธรรม
ประวัติศาสตร์บางปะกง กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อสุขภาวะชุมชน

รอบที่ 3 การเรียนรูจ้ ากภายนอก ทัศนศึกษาที่วิสาหกิจชุมชนบางกะเจ้า ถอดบทเรียน วางแผน
ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
เพือ่ ริเริ่มการขับเคลื่อนโครงงานสู่การเป็นผู้ประกอบการ
รอบที่ 4 กระบวนการเรียนรู้เพื่อ
เตรี ย มความพร้ อ มของจิ ต ใจ
ท�ำความเข้าใจโครงสร้างสังคม
และการท�ำโครงงาน
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน

กิจกรรมพลังกลุ่ม การเจริญสติ ภาวนา ปลีกวิเวก การค้นหา
เป้าหมายชีวติ โครงสร้างสังคมเชิงลึก สุนทรียสนทนา การสือ่ สาร
อย่างสร้างสรรค์ การสร้างพื้นที่ทางสังคม การสานต่อแผนที่
ทางวัฒนธรรม การชมภาพยนตร์สร้างแรงบันดาลใจ การท� ำ
action plan เพื่อสานต่อโครงงาน

รอบที่ 5 การเชือ่ มโยงสูม่ ติ ภิ ายใน: นิเวศภาวนาที่วนอุทยานเขาอีโต้ รากเหง้าทางนิเวศของสายน�้ำ
นิเวศภาวนา
บางปะกง การขั ด เกลาทางจิ ต วิ ญ ญาณ วิ ถี ก ารอยู ่ ร ่ ว มกั บ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ธรรมชาติ การเชื่อมโยงตนเองกับธรรมชาติ เชื่อมโยงสู่การ
ขับเคลื่อนโครงงาน
รอบที่ 6 การน�ำเสนอผลงานและ การน�ำเสนอและร่วมรับรู้ผลงานของแต่ละโครงงาน ทบทวน
การพัฒนาแผนที่ทางวัฒนธรรม และสรุปข้อค้นพบและประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ สรุปผลงาน
ของแต่ละพื้นที่
ภาพรวม วางแผนสู่อนาคต ปิดโครงการ
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
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ในแต่ละรอบการท�ำงาน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย กล่าวคือ
1. การออกแบบวางแผน
		 คณะผูว้ จิ ยั อาศัยองค์ความรูเ้ ชิงประวัตศิ าสตร์ของชุมชนบางปะกง ประสบการณ์
ตรงจากการเคยลงสัมผัสเรียนรู้กับวิถีชีวิตในพื้นที่ รวมถึงแนวคิดด้านวัฒนธรรมชุมชน
นิเวศวัฒนธรรม และการเรียนรูส้ กู่ ารเปลีย่ นแปลงแนวจิตตปัญญาศึกษา (หลักจิตตปัญญา 7)
มาเป็นแกนหลักในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในภาพรวมเป็นเบื้องต้น รูปที่ 1
แสดงถึงกรอบแนวคิดต้นแบบในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อน�ำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ของ
การบ่มเพาะคนและสร้างผลผลิตทีส่ ง่ เสริมความเข้มแข็งทางนิเวศวัฒนธรรม จากนัน้ เมือ่ จะ
เริ่มด�ำเนินงานวิจัยในแต่ละรอบ คณะผู้วิจัยท�ำการประชุม หารือ และออกแบบเนื้อหา
ของกระบวนการในรายละเอียด รวมถึงเครือ่ งมือและวิธกี ารทีจ่ ะใช้สำ� หรับแต่ละกิจกรรม
อนึง่ ในการท�ำงานในรอบถัด ๆ ไป อาศัยผลของการวิเคราะห์และประเมินกระบวนการ
ซึง่ เป็นสิง่ ใหม่ ๆ ทีไ่ ด้เรียนรูจ้ ากการท�ำงานแต่ละรอบมาใช้เป็นข้อมูลร่วมในการออกแบบ
วางแผน รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของกระบวนการเรียนรู้ด้วย
ข้อมูลจากพืน้ ที่
ฝังตัวเรียนรูใ้ กล้ชดิ กับชุมชน
ผ่านประสบการณ์ตรง

วางแผน ออกแบบกระบวนการ
หลักจิตตปัญญา 7 การเรียนรูส้ กู่ ารเปลีย่ นแปลง
นิเวศวัฒนธรรม วัฒนธรรมชุมชน

ข้อมูลจากเอกสาร
องค์ความรู้
เชิงประวัตศิ าสตร์

คัดเลือกผู้เข้าร่วม
ประชาสัมพันธ์ เวทีสาธารณะ ชี้แจงโครงการ
ดำ�เนินกระบวนการเรียนรู้ 6 รอบ (action research)
พลังกลุ่ม การสื่อสาร การตระหนักรู้ การเรียนรู้ในพื้นที่ นิเวศภาวนา ขับเคลื่อนโครงงาน
ใคร่ครวญ ต่อเนื่อง มีพันธะสัญญา สัมพันธ์เชื่อมโยง สร้างพลังกลุ่ม
ติดตามการทำ�งานในพื้นที่
การมีส่วนร่วม ประสบการณ์ตรง ทำ�ซํ้า
มีแกนนำ� ต้นแบบ ยืดหยุ่นปรับตัว

ผลสัมฤทธิ์: คน แผนที่ เส้นทาง
ที่ส่งเสริมความเข้มแข็งทางนิเวศวัฒนธรรม

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดต้นแบบของกระบวนการเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการทางนิเวศวัฒนธรรม
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2. การด�ำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้
		 คณะผู้วิจัยด�ำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมตามหัวข้อและ
เนื้อหาที่ได้ออกแบบมา ในขณะเดียวกันก็พร้อมจะยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนรายละเอียด
การท�ำงานให้สอดคล้องไปกับสถานการณ์จริง โดยพยายามรักษาทิศทางการด�ำเนินการ
ที่ยังตอบโจทย์ให้ได้มากที่สุด
3. การวิเคราะห์และประเมินผล
คณะผู้วิจัยและผู้เข้าร่วมแบ่งปันข้อมูลและประสบการณ์ที่ได้ทั้งหมดจากการ
ด�ำเนินการในรอบนี้ จากนั้นจึงน�ำมาวิเคราะห์ใคร่ครวญ อีกทั้งประเมินประสิทธิผลของ
ตัวกระบวนการเรียนรู้ เครื่องมือและกิจกรรมที่ใช้ว่ามีความเหมาะสมในการตอบ
วัตถุประสงค์การวิจัยได้มากน้อยเพียงไร แล้วสกัดเป็นข้อค้นพบใหม่ ๆ ส�ำหรับการน�ำ
ไปใช้ประโยชน์เป็นข้อมูลป้อนกลับเพือ่ เป็นแนวทางในการท�ำงานรอบถัดไป อนึง่ การเก็บ
ข้อมูลในแต่ละรอบอาศัยเครื่องมือวิจัย ได้แก่ การสนทนากลุ่ม การจดบันทึก และการ
สังเกตการณ์อย่างไม่มีส่วนร่วม ส่วนการเก็บข้อมูลภายหลังการท�ำงานรอบที่ 6 จะใช้
การสัมภาษณ์เชิงลึกร่วมด้วย เพื่อเน้นสืบค้นศักยภาพและการเปลี่ยนแปลงที่พบในตัว
ผู้เข้าร่วมแต่ละคน
		 จากนั้นจะย้อนกลับไปด�ำเนินการขั้นตอนย่อยที่ 1 ในรอบถัดไปอีกครั้ง
และเมื่อด�ำเนินการเช่นนี้ไปจนครบทั้ง 6 รอบแล้ว ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจึงน�ำไปประมวล
และสรุปผลตามประเด็นส�ำคัญ ดังต่อไปนี้:
-		 กระบวนการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมต่อการบ่มเพาะผู้ประกอบการทาง
		 นิเวศวัฒนธรรม (ซึ่งเป็นประเด็นที่งานวิจัยนี้ให้ความส�ำคัญเป็นอันดับแรก
จึงเน้นให้รายละเอียดมากกว่าอีกสองประเด็น)
-		 ศักยภาพและการเปลีย่ นแปลงทีพ่ บในตัวผูเ้ ข้าร่วมหลังจากทีผ่ า่ นกระบวนการ
		 เรียนรู้ และผลผลิตของกระบวนการเรียนรู้: พื้นที่และแผนที่ทางวัฒนธรรม
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ผลการวิจัย
กระบวนการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมต่อการบ่มเพาะผู้ประกอบการทาง
นิเวศวัฒนธรรม
รอบที่ 1 ตั้งต้นกระบวนการเรียนรู้บนความตั้งใจที่จะ “สร้างคน” เป็นเบื้องต้น
บนวิธีคิดแบบอัตนัย กล่าวคือ เน้นการท�ำงานผ่านการมีประสบการณ์ตรง การให้
ความหมายและชุดค�ำอธิบาย รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้วยคุณค่า หาใช่ด้วยมูลค่า
ตัวเลขหรือการตอบตัวชี้วัดที่เป็นเชิงปริมาณเป็นหลักไม่ กระบวนการสร้างคนเป็นการ
ผสมผสานระหว่ า งการเรี ย นรู ้ มิ ติ ด ้ า นในกั บ การขั บ เคลื่ อ นงานภายนอกบนแนวคิ ด
นิเวศวัฒนธรรมเพื่อจะหยั่งรากความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับชุมชนลุ่มแม่น�้ำบางปะกง
ได้อย่างยั่งยืน กระบวนกรได้ชี้แจงภาพรวมโครงการบนความตั้งใจดังกล่าวโดยเน้น
การมีส่วนร่วมทั้งให้ข้อมูลและรับฟังข้อคิดเห็น ภายหลังผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ได้สะท้อนถึง
ความสนใจใคร่รู้ และออกความเห็นในทิศทางที่อยากฟื้นฟูดูแลพื้นที่ เช่น อยากเห็น
พิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตชีวา อาหารการกินที่ยึดโยงกับวิถีชีวิตในชุมชน การท� ำเกษตรที่
ปลอดภัย มีดินดีนำ�้ ดี เป็นต้น
รอบที่ 2 ผู้วิจัยด�ำเนินการต่อตามแผนที่วางไว้ คือ เน้นการสร้างคน โดยเริ่ม
จากกระบวนการที่ช่วยเตรียมความพร้อมด้านจิตใจให้แก่ผู้เข้าร่วม เน้นการสร้าง
พลังกลุ่ม และทักษะการสื่อสารด้วยหัวใจ ร่วมกับการให้องค์ความรู้และข้อมูลพื้นฐาน
เกี่ยวกับนิเวศวัฒนธรรมของลุ่มแม่น�้ำบางปะกง ผลการเรียนรู้ในรอบนี้พบว่า ผู้เข้าร่วม
เริ่มมีการเปิดใจเข้าหากัน ท�ำความรู้จักและปรับท่าทีที่เหมาะสมต่อกัน โดยเฉพาะ
เกิดการตระหนักรู้ในด้านการรับฟัง สามารถเริ่มเท่าทันท่าทีการฟังของตัวเอง และ
เตือนตัวเองให้กลับมาฟังกันได้มากขึ้น ดังเสียงสะท้อนส่วนหนึ่งที่ว่า
“ปกติชอบพูดแทรก อยากคุยเรื่องที่เขาเล่า..... การตั้งใจฟังโดยไม่แทรกเป็น
เรื่องยาก แต่พอหักห้ามใจก็ทำ� ได้”
(ผู้เข้าร่วม#1, สนทนากลุ่ม, 17 กรกฎาคม 2561)
“...ถ้าลงชุมชนเราจะรับฟังชุมชนในเรื่องที่เขาต้องการได้มาก เราสามารถมี
กฎกติกาในการพูดจากับชุมชนได้...”
(ผู้เข้าร่วม#2, จดบันทึก, 19 กรกฎาคม 2561)
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มี อยู ่ ห ลายกิ จ กรรมที่พาผู้เข้าร่ว มให้ลงลึก สู่ภ ายในจิ ต ใจของตนเองจนเกิ ด
ความเข้าใจที่เป็นฐานส�ำคัญ
“... สิ่งที่ได้แน่ ๆ คือ การคอยเอาใจใส่กับรายละเอียดหลาย ๆ อย่าง.....
สิ่งที่ได้ คือ สติและสายตาในการมอง และจ�ำแนกบางอย่างอย่างมีสติ เห็นได้ชัด
เรื่องอารมณ์ ความรู้สึก และความต้องการ..... ความจริงใจ คือ เรื่องส�ำคัญ
ถ้าเป็นไปได้ อยากท�ำงานด้วยความจริงใจ ไม่ทรยศต่อความรู้สึกของตนเอง
การท�ำงานในชุมชนก็เช่นกัน ต้องท�ำด้วยความจริงใจ...”
(ผู้เข้าร่วม#3, จดบันทึก, 19 กรกฎาคม 2561)
นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมยังได้รับความรู้ใหม่ ๆ ท�ำความเข้าใจ และเชื่อมโยงตัวเอง
เข้ากับเรื่องราวของลุ่มแม่น�้ำบางปะกง ส่วนใหญ่เกิดความมุ่งมั่นตั้งใจแม้จะยังไม่เห็น
ปลายทางที่ชัดเจนนัก
“ฉันได้รับมวลของคนที่รักแม่น�้ำ รักบ้านของตนเอง..... ท�ำให้เราเห็นถึงตัวเอง
ว่าอะไรเป็นสิ่งส�ำคัญที่เชื่อมฉันกับพื้นที่..... ท�ำแผนที่เชื่อมโยงตัวเด็ก ๆ ให้อยู่
กับชุมชน อะไรที่มีค่า และเราจะรักษามันได้อย่างไร...”
(ผู้เข้าร่วม#4, จดบันทึก, 19 กรกฎาคม 2561)
โดยรวมท่าทีการเรียนรู้อยู่ในทิศทางที่ดี มีความตั้งใจ แม้หลายคนจะติดรูปแบบ
วิธีคิดของตนเองหรือการแนะน�ำสั่งสอนกันอยู่บ้าง อนึ่งกลุ่มดูจะถนัดในการเรียนรู้เรื่อง
ด้านนอกที่เป็นความรู้และการลงมือปฏิบัติ มากกว่าเรื่องด้านใน ขณะที่การฝึกทักษะ
เรื่องการฟังก็ยังคงมีความจ�ำเป็นอย่างต่อเนื่อง
รอบที่ 3 ครั้งนี้เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่น�ำพาผู้เข้าร่วมให้ไปสัมผัสกับต้นแบบ
ที่เ ป็น ตั ว จริ ง ของการเป็นผู้ ประกอบการทางนิเวศวัฒนธรรมที่ ประสบความส� ำ เร็ จ
มาระดับหนึ่งแล้ว ผู้เข้าร่วมได้รับรู้ข้อมูลมือหนึ่งโดยตรง อีกทั้งมีประสบการณ์ตรง
ในการได้ฝกึ ท�ำผลิตภัณฑ์ชมุ ชน เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากต้นจาก การท�ำผ้ามัดย้อม
รวมถึงการเรียนรู้แนวคิดการท�ำโฮมสเตย์ บ้านเรียน การท�ำบ้านหิ่งห้อยเพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ผลที่ได้พบว่า ส่วนใหญ่รู้สึกสนุกสนานและเบิกบานกับสิ่งที่ได้รับ
เกิ ด เป็ น แรงบั น ดาลใจและความคิ ด ที่ อ ยากขั บ เคลื่ อ นโครงงานเพื่ อ ชุ ม ชนของ
ตนเองบ้าง ตัวอย่างเช่น ผู้เข้าร่วมจากพื้นที่คลองเขื่อนอยากสร้างกิจกรรมการเรียนรู้
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วิถีชีวิตท้องถิ่นและวิธีเกษตรแบบยั่งยืน ขณะที่พื้นที่บ้านโพธิ์สนใจการท�ำผลิตภัณฑ์
จากต้นจากและต้นรุ่ย นอกจากนี้ กลุ่มยังเกิดความรู้สึกแน่นแฟ้นต่อกันมากขึ้นด้วย
รอบที่ 4 กระบวนการเรียนรู้ในรอบนี้ได้น�ำพาผู้เข้าร่วมกลับมาท�ำงานกับ
สภาวะภายในจิตใจอีกครั้ง ด้วยการเชื่อมโยงกับตนเอง กับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ
ร่วมกับการให้แนวคิดเรื่องพื้นที่ทางสังคม 3 แบบ น�ำไปสู่การตกผลึกเป็นตัวโครงงาน
ที่ เ ป็ น รู ป ธรรม นอกจากนี้ ผู ้ วิ จั ย ยั ง เห็ น ความจ� ำ เป็ น ที่ ต ้ อ งเพิ่ ม เติ ม ข้ อ มู ล ของพื้ น ที่
เชือ่ มไปสูเ่ ครือข่ายคนท�ำงานในพืน้ ทีจ่ ริง อีกทัง้ ให้แนวคิดในการท�ำแผนทีท่ างวัฒนธรรม
ที่ชัดเจนขึ้น ผลการเรียนรู้ในรอบนี้พบว่า สถานที่เรียนรู้ที่แวดล้อมด้วยธรรมชาตินั้น
มีพลังที่ดีที่ช่วยส่งเสริมการใคร่ครวญภายใน หลายคนสามารถเริ่มตั้งค�ำถามลึก ๆ กับ
เป้าหมายชีวิต เริ่มรับรู้และเข้าถึงความหมายส�ำคัญในชีวิตของตนเองได้ จากนั้นได้น�ำ
มาสู่ความเข้าใจเรื่องพื้นที่ทางสังคม ต่อด้วยการพัฒนาแผนที่ทางวัฒนธรรม และ
ลงรายละเอียดการท�ำโครงงานที่เป็นรูปธรรม ทั้งหมดร้อยเรียงและส่งต่อการเรียนรู้
ได้ดีจนผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่เกิดพลังใจในการสานต่องานที่ดีมาก ขณะที่หลายคนก็มีท่าที
ของการรั บ ฟั ง ได้ ม ากขึ้ น สามารถตั ก เตื อ นกั น และกั น รวมถึ ง หยุ ด ยั้ ง ตั ว เองไม่ ใ ห้
พูดแทรกหรือออกความเห็นที่ครอบง�ำคนอื่นมากเกินไป
ผลงานที่เริ่มเป็นรูปธรรมที่ได้จากกระบวนการเรียนรู้ในรอบนี้ ได้แก่:
-		 แผนที่ทางวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ เนื่องด้วยผู้เข้าร่วมได้จับกลุ่มกันตาม
		 ภูมิล�ำเนาทางภูมิศาสตร์ของตนเพื่อริเริ่มขับเคลื่อนงานร่วมกัน จึงได้เป็น
		 3 กลุม่ หลักตามพืน้ ที่ ได้แก่ กลุม่ คลองเขือ่ น กลุม่ บ้านโพธิ์ และกลุม่ บางปะกง
		 แต่ละกลุ่มได้พัฒนาแผนที่ทางวัฒนธรรมของตนขึ้น ซึ่งแต่ละฉบับมีสาระ
		 ส�ำคัญ ดังนี้
คลองเขื่อน แผนที่ คือ “สื่อ” ที่แสดงให้เห็นภาพรวม ส�ำหรับ
คนในพื้นที่ให้สามารถเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันเดินไปด้วยกัน และส�ำหรับ
คนนอกพืน้ ที่ ให้สามารถมารับรูถ้ งึ ของดีในบ้านเรา ไม่วา่ จะเป็น ความเป็นอยู่
อาหารการกิน ประวัติศาสตร์ และเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
บ้านโพธิ์		 แผนทีใ่ ช้บง่ บอกชาติพนั ธุด์ งั้ เดิม (ชาวจีน) ภาพในอดีต
ของบ้าน-วัด-โรงเรียน เส้นทางการค้าขาย การท�ำอาชีพ (โรงหีบอ้อย
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-		
		
		
		

โรงสีข้าว) วัฒนธรรม (โรงงิ้ว บ่อนไก่) และความอุดมสมบูรณ์ริมฝั่งแม่น�้ำ
เพื่อฟื้นคืนชีวิต ปลุกคน ปลุกการค้า ปลุกการท่องเที่ยว
บางปะกง		 แผนทีแ่ สดงถึงถนนสายหลักหนึง่ สายทีม่ ตี รอกซอกซอย
ซึง่ เต็มไปด้วยแหล่งเรียนรู้ แสดงถึงชาติพนั ธุ์ คน ชุมชน ประวัตศิ าสตร์ (วัด
อาคารเก่า) อาชีพ (ประมง) ธรรมชาติ (ป่าชายเลน คลอง) และเชือ่ มสัมพันธ์
ไปถึงสายน�ำ้ บางปะกง
โครงงานต้นแบบของแต่ละพื้นที่ โดยพื้นที่คลองเขื่อนเสนอแผนการฟื้นฟู
วิถีชีวิต “วิถีน�้ำ นา ยา (สมุนไพร) สวน” พื้นที่บ้านโพธิ์สนใจการฟื้นชีวิต
ตลาดเก่าสนามจันทร์ ส่วนพื้นที่บางปะกงเสนอแผนการศึกษาเพื่อฟื้นฟู
คลองยายเม้ยกับความสัมพันธ์ของคนกับคลอง

ภาพที่ 2-3 การท�ำแผนที่ทางวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่

รอบที่ 5 กระบวนการเรียนรู้ในครั้งนี้มีความพิเศษกว่าครั้งอื่น ๆ ตรงที่เป็น
การเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้กลับมาเชื่อมโยงกับสภาวะและคุณค่าภายในของตนเองอย่าง
ลึกซึง้ ผ่านการภาวนาอย่างเข้มข้นในธรรมชาติ เนือ่ งด้วยผูเ้ ข้าร่วมส่วนใหญ่มคี วามมุง่ มัน่
ตั้งใจต่อกิจกรรมดีมาก ผลที่ได้จึงพบว่า แทบทุกคนสามารถเชื่อมโยงและตระหนักรู้ใน
ความรู้สึกนึกคิดของตนเองได้ดี โดยประสบการณ์ดังกล่าวของแต่ละคนมีรายละเอียด
และระดับลึกตืน้ ทีไ่ ม่เท่ากัน ส่วนใหญ่มกั เห็นอารมณ์ความรูส้ กึ เด่น ๆ ได้ เช่น ความกลัว
ความเบื่อ ความกังวล หลายคนได้ใช้โอกาสนี้ทบทวนชีวิตตนเอง ได้พักกายพักใจ ได้รับ
ความสงบ ขณะที่ผู้เข้าร่วมจ�ำนวนน้อยกว่าได้ใคร่ครวญในระดับลึกจนส่งผลต่อมุมมอง
พื้นฐานของการใช้ชีวิต
“ฉันดูลมหายใจตัวเองเข้าออกอย่างเนิบช้า ฉันฟังเสียงนกร้องที่ค่อย ๆ
เปลี่ยนเป็นเสียงเขียดและหรีดหริ่งเรไร เมื่อฟ้าเปลี่ยนสี ฉันได้กลิ่น
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ยาหม่ อ ง กลิ่น กล้ว ยภายในเต็น ท์ ฉัน รับ รู้ถึงความเย็ น ที่ สั มผั ส กาย
ฉันได้ยินเสียงน�้ำไหลไม่ขาดสาย ฉันหลับไปโดยที่ฉันรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว
กับธรรมชาติรอบตัว..... มีหลายคนมากที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตฉัน
ทีป่ ระกอบร่างให้ฉนั เป็นเช่นทุกวันนี้ ฉันไล่ขอบคุณคนเหล่านัน้ ฉับพลัน
ฉันก็รสู้ กึ ว่า “ชีวติ ของฉันช่างโชคดี” โชคดีทมี่ คี นเหล่านัน้ มอบความรัก
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสุข..... นอกจากบุคคลเหล่านั้นแล้ว ยังมี
สรรพชีวติ และสิง่ ต่าง ๆ อีกมากมายทีป่ ระกอบให้ฉนั เป็นฉันทุกวันนี.้ ....
ฉั น รู ้ สึ ก ว่ า ฉั น เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของโลกใบนี้ แ ละโลกใบนี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ของฉั น “ขอบคุ ณ ที่ เ กื้ อ กู ล ฉั น มาอย่ า งดี โ ดยตลอด” จากวั น นี้ ไ ป
“ฉันจะใช้ชีวิตอย่างเกื้อกูลเธอเช่นกัน”
(ผู้เข้าร่วม#4, จดบันทึก, 4 พฤศจิกายน 2561)
นอกเหนือจากการเชื่อมโยงกับสภาวะภายในของตนเองแล้ว ยังมีผู้เข้าร่วม
จ�ำนวนหนึ่งที่สะท้อนความประทับใจออกมาเป็นแนวคิดและภาพวาดเกี่ยวกับการดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ อนึ่งความสามารถในการตระหนักรู้ในตนเองได้อย่าง
เป็นวัตถุวิสัยนี้ นับเป็นพื้นฐานส�ำคัญที่จะช่วยให้เกิดการท�ำงานภายในจนสามารถ
ขยั บ ขยายมุ ม มองและโลกทั ศ น์ ซึ่ ง ส่ ง ผลให้ ผู ้ นั้ น มี ศั ก ยภาพใหม่ ที่ จ ะสร้ า งสรรค์
การเปลี่ยนแปลงเพื่อความมั่นคงยั่งยืนของชุมชนและสังคมได้ต่อไป
รอบที่ 6 ช่วงเวลาระหว่างรอบที่ 5 กับรอบที่ 6 นัน้ คณะผูว้ จิ ยั ได้มกี ารลงเยีย่ ม
และติดตามการขับเคลื่อนโครงงานในพื้นที่เป็นระยะ เพื่อรักษาพลังแห่งการเรียนรู้
ให้ยังคงตื่นตัวอยู่ อีกทั้งพยายามสนับสนุนและผลักดันให้แต่ละพื้นที่สามารถท�ำผลงาน
จนเสร็จเป็นรูปธรรม จากนั้นในกระบวนการเรียนรู้รอบที่ 6 ซึ่งเป็นรอบสุดท้าย จึงได้
จัดให้มีการน�ำเสนอผลงานเหล่านั้นในพื้นที่ชุมชนของตน พร้อมกับการเยี่ยมชมและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและกัน ผลที่ได้พบว่า ผู้เข้าร่วมแต่ละคนจากแต่ละพื้นที่
สามารถช่วยกันเป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนงานออกมาได้จนเห็นผล มีบรรยากาศ
การแบ่งปันการเรียนรูร้ ะหว่างกันทีด่ ี น่าประทับใจ และน่าภาคภูมใิ จ สามารถสรุปได้ดงั นี้
กลุม่ คลองเขือ่ นได้นำ� เสนอ เส้นทางชีวติ วัฒนธรรม “ข้าวใหม่ปลามัน” เริม่ จาก
การสักการะพระแม่โพสพ พระแม่ธรณีที่หน้าที่ว่าการอ�ำเภอ จากนั้นนั่งรถอีแต๊ก
แวะเยี่ยมชมและเรียนรู้ตามจุดส�ำคัญต่าง ๆ บนเส้นทาง ได้แก่ นาข้าวหอมมะลิ
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ปลอดสารพิษ สวนสมุนไพร สวนท้องร่องดัง้ เดิม สวนเกษตรผสมผสาน ล่องเรือกระแชง
ล�ำสุดท้ายของสายน�้ำ จบท้ายด้วยการชมงานศิลปะ ฟังเพลงขลุ่ย เพลงฉ่อยที่โรงเรียน
วัดคลองเขื่อน
กลุม่ บ้านโพธิไ์ ด้นำ� เสนอ เส้นทางชีวติ วัฒนธรรม “ไล้ตกั๊ ลักทิกท้อ สนามจันทร์”
(มาเที่ยวตลาดสนามจันทร์) เรียนรู้ความเป็นมาและวิถีชีวิตของผู้คนในตลาดที่เก่าแก่
กว่า 3 ชั่วอายุคน เยี่ยมชมร้านรวงที่ยังคงสืบต่อธุรกิจจากบรรพบุรุษ สินค้า และ
ของกินต่าง ๆ ที่ขึ้นชื่อ รวมถึงรับฟังเรื่องเล่าจากอดีตและบทกลอนที่แต่งขึ้นโดยเฉพาะ
และขับโดยหนึ่งในผู้เข้าร่วมของโครงการ
		 นามบ้านโพธิ์โอ้นครย้อนหาราก		 อยู่ริมฟากบางปะกงตรงกลางสาย
ด้วยวิถีที่สามน�้ำน�ำมากมาย						 จืดกร่อยกลายน�้ำเค็มเต็มสมบูรณ์
รุ่งเรืองที่วัฒนธรรมล�ำ้ ไม่สูญ
ทรัพย์ในดินสินในน�้ำน�ำวิถ						
ี
ประเพณีมีขนบนับเพิ่มพูน						 สายตระกูลจีนไทยในนครา
ตลาดใหญ่ใกล้ฝั่งในครั้งก่อน					 รวมบวรวัดบ้านการศึกษา
สนามจันทร์นั้นค้าขายเนิ่นนานมา			 ต้องโรยราซบเซาเหงาเปลี่ยวดาย
ตั้งหน้ามุ่งผดุงใหม่ให้พลิกฟื้น					 กลับครึกครื้นดังก่อนเก่าเราขวนขวาย
ปรับตลาดยุคใหม่ด้วยใจกาย					 ร้อยเรียงรายเรื่องราวชาวสนามจันทร์
					
(พลอยโพยม บ้านโพธิ์, สนทนากลุ่ม, 19 มกราคม 2562)
เส้นทางของกลุ่มบ้านโพธิ์จบท้ายที่ห้องเรียนป่าจาก ส�ำรวจป่าจากและเรียนรู้การใช้
ประโยชน์จากต้นจาก
กลุม่ บางปะกงได้นำ� เสนอ เส้นทางชีวติ วัฒนธรรม “ความมัง่ คัง่ ในอดีต สูว่ ถิ ชี วี ติ
ร่วมสมัย” เริ่มจากชมนิทรรศการภาพถ่ายที่อาคารเก่าของโรงเรียนบวรวิทยายน
จากนัน้ ออกเดินไปตามเส้นทางวัฒนธรรมของบ้านล่าง ผ่านคานเรือ ครอบครัวชาวประมง
บ้านเรือนโบราณ ศาลเจ้าจีน ภาพวาดริมก�ำแพงที่วัดล่างบางปะกง และคลองยายเม้ย
เรียนรู้เรื่องราวที่เป็นประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตการท�ำประมง ประเพณีของชาติพันธุ์ และ
แนวทางการฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคลองในพื้นที่
โดยรวม ผลงานผู้เข้าร่วมที่ปรากฏออกมานั้นได้รับเสียงตอบรับที่ดีเป็นไปตาม
ความคาดหวังของโครงการ และมีความเป็นไปได้ที่จะต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์
เกิดคุณค่าและมูลค่าที่ส่งผลกระทบต่อสังคมวงกว้างได้ อีกทั้งกระบวนการในครั้งนี้
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ได้น�ำมาสู่การเชื่อมโยงกับเครือข่ายคนท�ำงานใหม่ ๆ ที่มีฉันทะอยากท�ำสิ่งดี ๆ ด้วยกัน
รวมถึงเชื่อมโยงคนในชุมชนเดียวกันให้ได้มาท�ำกิจกรรมร่วมกัน เกิดความสนิทสนม
แนบแน่นกันมากขึ้น น�ำความมีชีวิตชีวากลับคืนมาสู่ชุมชน
จะเห็นได้ว่า ในกระบวนการเรียนรู้รอบสุดท้ายนี้ คณะผู้วิจัยมุ่งความใส่ใจไปที่
ผลสัมฤทธิ์ภายนอก ได้แก่ ความส�ำเร็จของการจัดงาน การเกิดขึ้นของเส้นทางและ
ผลผลิตทางนิเวศวัฒนธรรมมากกว่าพัฒนาการเชิงจิตวิญญาณส่วนบุคคล (ที่ก็ปฏิเสธ
มิได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของที่มาแห่งความส�ำเร็จนี้ด้วย) ทั้งนี้คณะผู้วิจัยได้ช่วยเสริมแรง
และผลักดันงานอยู่เบื้องหลังไม่น้อย กว่าผลงานจะออกมาได้ดังคาด น�ำมาซึ่งข้อสังเกต
ที่ว่า ผู้เข้าร่วมของโครงการแต่ละคนยังต้องการการเติมเต็มทักษะอะไรอีกบ้าง เพื่อให้
พร้อมต่อการพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ประกอบการทางนิเวศวัฒนธรรม บนพื้นที่และ
บริบทของตนเองได้อย่างเต็มตัว
กระบวนการเรียนรู้ในแต่ละรอบ แม้จะมีรูปแบบของการท�ำกิจกรรมที่แตกต่าง
กันออกไป แต่ก็เป็นการตอกย�้ำในประเด็นที่เป็นแก่นแกนการเรียนรู้เดิม นั่นก็คือ
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนลุ่มแม่น�้ำบางปะกงบนฐานนิเวศวัฒนธรรม ร่วมกับ
การเรียนรู้เพื่อพัฒนามิติภายในของบุคคล จากการประมวลคุณลักษณะการเรียนรู้ของ
ทุกรอบข้างต้นพบว่า กระบวนการเรียนรู้ในภาพรวมมีลักษณะของการเคลื่อนกลับไป
กลั บ มาระหว่ า งการเรี ย นรู ้ มิ ติ ด ้ า นในกั บ การเรี ย นรู ้ ที่ เ ป็ น เรื่ อ งด้ า นนอก ขณะที่
ความตั้งใจแรกของคณะผู้วิจัย คือ การมุ่งบ่มเพาะทักษะภายในที่ว่าด้วยการมีสติ
การตระหนักรู้ และการเชื่อมโยงกับคุณค่าสูงสุดและเจตจ�ำนงภายในตนเอง หากแต่
ในสถานการณ์จริงย่อมไม่อาจหลีกเลี่ยงความคาดหวังที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ซึ่งเป็นเรื่อง
ของทักษะและการขับเคลื่อนผลงานภายนอกไปได้ ส่งผลให้ท่วงท่าการจัดกระบวน
การเรียนรู้ โดยเฉพาะในรอบหลัง ๆ ต้องมุ่งเน้นมาสู่การผลักดันให้เกิดผลงานที่เป็น
รูปธรรมให้ได้ ในเวลาเดียวกันก็ต้องยอมลดทอนความครบถ้วนของการเรียนรู้มิติ
ด้านในบางส่วนลง อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริงระหว่างที่ขับเคลื่อนงาน การท�ำงาน
ภายในกับการท�ำงานภายนอกย่อมไม่อาจแยกขาดจากกันได้อยู่แล้ว
ผู้วิจัยสรุปคุณลักษณะส� ำคัญทั้ง 11 ประการของกระบวนการเรียนรู้สู่การ
เปลี่ยนแปลงแนวจิตตปัญญาศึกษา ที่ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการบ่มเพาะผู้ประกอบการ
ทางนิเวศวัฒนธรรมได้ ดังต่อไปนี้
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1. เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่รักษาสมดุลระหว่างการเรียนรู้ภายในกับการเรียนรู้
ภายนอก (Inner-Outer Balance) อย่างไรก็ตาม จ�ำเป็นต้องให้คุณค่า
ความหมาย และความตั้งใจอันเป็นคุณสมบัติด้านในของผู้เข้าร่วมเป็นตัวตั้ง
(ไม่ใช่ผลสัมฤทธิ์เป็นตัวตั้ง) ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมการริเริ่มสร้างสรรค์
ผลงานภายนอกที่ง่าย ไม่ซับซ้อน ท�ำได้ทันที สามารถลองผิดลองถูกและ
ท�ำซ�้ำได้
2. เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่อยู่บนฐานของการมีประสบการณ์ตรง (Direct
Experience) มีการสัมผัสตรงต่อบริบทจริงทั้งด้านนิเวศและวัฒนธรรม
ที่มากเพียงพอ และการได้ลงมือท�ำผลงานจริง
3. เป็ น กระบวนการเรี ย นรู ้ ที่ เ ปิ ด โอกาสให้ ชุ ม ชนสามารถเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว ม
(Participation) ร่วมออกแบบ ร่วมให้ข้อคิดเห็น และพัฒนาผลงานไป
ด้วยกัน เป็นการสื่อสารสองทางกับชุมชนและเป็นท่าทีที่ให้ความไว้วางใจ
และเชื่อในศักยภาพซึ่งกันและกัน
4. เป็ น กระบวนการที่ มี ค วามต่ อ เนื่ อ ง (Continuity) ทอดเวลาส� ำ หรั บ
การเรียนรู้ที่ยาวนานเพียงพอ ท�ำซ�้ำ และปูไปสู่การขับเคลื่อนงานอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป
5. เป็ น กระบวนการที่ ส ่ ง เสริ ม การใคร่ ค รวญพิ นิ จ พิ จ ารณาสภาวะภายใน
อย่างลึกซึ้ง (Contemplation) อาศัยบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม และสถานที่
การเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมต่อการภาวนาใคร่ครวญ
6. เป็ น กระบวนการเรี ย นรู ้ ที่ อ าศั ย พลั ง ของกลุ ่ ม (Community) บนท่ า ที
แห่งการเปิดรับ จริงใจ ไว้วางใจ และมีความกรุณาต่อกัน
7. เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่อาศัยการมีพันธะสัญญาและความมุ่งมั่นระยะยาว
(Commitment) เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการเรี ย นรู ้ แ ละผลงานจนลุ ล ่ ว งตาม
เป้าหมาย
8. เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับความเป็นจริงในชีวิต รวมถึงการด�ำเนิน
ชีวิตประจ�ำวัน (Connectedness) สามารถจับต้องได้ น�ำไปสู่เรื่องราวที่มี
คุณค่าความหมายของชีวิตจริง อีกทั้งเนื้อหาการเรียนรู้ต่าง ๆ ก็ร้อยเรียง
และส่งเสริมซึ่งกันและกัน ไม่แยกขาดจากกัน
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9. เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีทิศทางชัดเจนว่าจะน�ำไปสู่อะไร (Clarity) ให้เห็น
แนวทางจากตัวอย่างจริงที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้
10. เป็นกระบวนการเรียนรูท้ เี่ ปิดรับและอาศัยผูส้ ร้างผลกระทบหรือคนท�ำงานจริง
ในพื้นที่ (Influential Key Person) เพื่อประคับประคองสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
รูปธรรมตามความจ�ำเป็น อย่างไรก็ตาม กระบวนการเรียนรูค้ วรเน้นการเข้าถึง
เครือข่ายต่าง ๆ บนการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันด้วย
11. เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีความยืดหยุ่น (Fluidity) ปรับเปลี่ยน แก้ไข
เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ บริบท และตัวผู้เรียน
ศักยภาพและการเปลีย่ นแปลงทีพ่ บในตัวผูเ้ ข้าร่วมหลังจากทีผ่ า่ นกระบวนการ
เรียนรู้
จากข้ อ มู ล การวิ จั ย ทั้ ง หมดที่ ป ระมวลได้ ใ นตลอดช่ ว งกระบวนการเรี ย นรู ้
พบว่า ตัวผู้เข้าร่วมเกิดการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมที่ส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
1. เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงรากเหง้าความเข้มแข็งของชุมชนลุ่มแม่น�้ ำ
บางปะกง อันเนื่องมาจากการที่ได้สัมผัสประสบการณ์จริงในชุมชน อีกทั้งได้
ลงไปใกล้ชิดกับระบบนิเวศและวัฒนธรรมในพื้นที่จริง สามารถเชื่อมโยงกับ
ชุมชนได้ ก�ำหนดทิศทางร่วมกับชุมชนได้
2. เกิดพลังกลุ่มที่ดีที่ช่วยให้เกิดการประสานงานและช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน
การขับเคลื่อนโครงงาน อีกทั้งขยายวงไปสู่กลุ่มผู้มีส่วนร่วม/เครือข่ายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ท�ำงาน
3. มีพลังและแรงบันดาลใจที่พร้อมจะไปต่อกับโครงการ (ระยะต่อไป) เพื่อ
อนุรักษ์และพัฒนาชุมชนลุ่มแม่น�้ำบางปะกงให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ข้อค้นพบเหล่านี้สอดคล้องกับผลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล
หลังเสร็จสิ้นกระบวนการรอบที่ 6 ซึ่งสรุปความหมายในภาพรวมได้ว่า หลังจากที่
ผ่ า นกระบวนการเรี ย นรู ้ ข องโครงการ ผู ้ เ ข้ า ร่ ว มเกิ ด ความสนใจอย่ า งลึ ก ซึ้ ง และ
ความเชื่อมั่น (ตั้งแต่เป็นการจุดประกายความสนใจ ไปจนถึงการได้รับการตอกย�้ำ
ถึงคุณค่า ความหมายภายในของการด�ำเนินชีวิต) ที่จะร่วมแนวทางการด�ำเนินงาน
ของโครงการต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการช่วยชุมชน การอนุรักษ์ธรรมชาติ การเผยแพร่
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และสร้างการเรียนรู้ ตลอดจนกิจกรรมและผลผลิตทางนิเวศวัฒนธรรมต่าง ๆ เพื่อ
ธ�ำรงรักษาความมั่นคงเข้มแข็งร่วมกันของชุมชน อนึ่งผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ยอมรับว่า
กระบวนการท�ำแผนที่ทางวัฒนธรรมได้ช่วยให้ตนเองเกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความเป็นจริงของชุมชนได้ดยี งิ่ ขึน้ และแม้วา่ ผูเ้ ข้าร่วมส่วนใหญ่จะมิได้เอ่ยถึงการเปลีย่ นแปลง
ที่เป็นการเติบโตในมิติทางจิตวิญญาณของตนเองออกมาอย่างเด่นชัด แต่ท่าทีและ
เสียงสะท้อนอื่น ๆ ก็บ่งบอกได้ว่า พวกเขาได้เข้าถึงการท�ำงานเพื่อชุมชนในแบบที่
มีการตระหนักรู้และมีคุณค่าภายในเป็นตัวน�ำ ซึ่งสิ่งนี้นับว่ามีความส�ำคัญยิ่งด้วยเป็น
รากฐานจ�ำเป็นทีน่ ำ� ไปสูก่ ารขับเคลือ่ นงานและสร้างสรรค์นวัตกรรมทีก่ อ่ ให้เกิดความมัน่ คง
ที่ยั่งยืนได้ต่อไป
“ที่ดีขึ้นก็คือ เราได้เปิดโลกทัศน์เรากว้างขึ้น และสามารถมองว่าวิถี
แบบนี้ถ้าเราท�ำจริง ๆ มันจะมีความสุข”
(ผู้เข้าร่วม#5, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2562)
“ช่วงทีเ่ ราได้ดคู ลิปวิดโี อของญีป่ นุ่ (การพัฒนาล�ำคลอง เมืองยานะกะวะ)
รู้สึกว่าช่วงนั้น เราเห็นมุมมองของต่างประเทศที่เขาท�ำได้ ประเทศเรา
ก็น่าจะท�ำได้เหมือนกัน..... รู้สึกว่าเราเริ่มมีแรงบันดาลใจ เริ่มมีแนวคิด
ที่ว่าเราท�ำได้ ซึ่งก่อนหน้านั้นเรามองภาพไม่ออก”
							
(ผู้เข้าร่วม#6, สัมภาษณ์, 9 กุมภาพันธ์ 2562)
“.....สมมุติว่าถ้าไม่ได้เข้าร่วมอบรม ตัวเองก็อาจจะไม่คิดว่า การพา
เด็กไปเดินท้องร่องเป็นสิ่งจ�ำเป็น หรือไม่คิดว่า การให้เด็กทดลองจับ
ปลาจริง ๆ เป็นสิ่งจ�ำเป็น เมื่อก่อนจะไม่เชื่อว่าการที่ต้องหาอาหาร
ด้วยตัวเองเป็นเรื่องจ�ำเป็น คือเขาอาจจะไม่จ�ำเป็นต้องเชื่อมโยงตัวเอง
ขนาดนัน้ ในการทีจ่ ะกินข้าวมือ้ หนึง่ ๆ แต่พอด้วยกระบวนการในเวิรก์ ชอป
ท�ำให้รู้สึกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในตัวเรา เราควรจะรู้ที่มา
ที่ ไ ป..... ก็ ต อนไปเข้ า ป่ า นั่ น แหละค่ ะ ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง
มุมมองนี้ ตอนนิเวศภาวนานั่นแหละ..... บางคนอาจมองว่า การให้
เด็กหาอาหารเองมันเป็นแค่เรื่องสนุก แต่จริง ๆ แล้วมันท�ำให้เขา
เชื่อมโยงไปถึงแหล่งที่มาของพลังงานชีวิตของเขาเลยว่า เขามีชีวิต
อยู่ได้ด้วยอะไร..... ส่วนตัวมองว่า เราสามารถเป็นผู้ประกอบการทาง

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ปีที่ 28 ฉบับที่ 2
พฤษภาคม - สิงหาคม 2563

289

วัฒนธรรมได้ โดยที่เป้าหมายหลักของเราไม่ใช่ตัวเงิน แต่คือการสร้าง
การเรียนรู้ในพื้นที่ และการสืบทอดวัฒนธรรมแบบนี้ให้ยังคงอยู่”
							
(ผู้เข้าร่วม#4, สัมภาษณ์, 28 มกราคม 2562)
หลังจากนี้ การพัฒนาให้ผู้เข้าร่วมกลายเป็นผู้ประกอบการทางนิเวศวัฒนธรรม
ที่สมบูรณ์ ก็คือการเติมเต็มทักษะจ�ำเป็นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการธุรกิจ การจัด
กระบวนการเรียนรู้ การสื่อสาร ข้อมูลความรู้ด้านนิเวศวัฒนธรรม รวมถึงความมั่นคง
ภายใน โดยออกแบบให้สอดคล้องตามความพร้อมของแต่ละคน
ผลผลิตของกระบวนการเรียนรู้: พื้นที่และแผนที่ทางวัฒนธรรม

ภาพที่ 4-5 ตัวอย่างแผนที่ทางวัฒนธรรมที่ผลิตขึ้นโดยผู้เข้าร่วมของโครงการ

จากการพัฒนา “เส้นทางชีวิตวัฒนธรรม” ทั้ง 3 พื้นที่ของผู้เข้าร่วมโครงการ
ดังรายละเอียดที่น�ำเสนอไปข้างต้น ท�ำให้ค้นพบสถานที่ที่มีศักยภาพสรุปรวมได้ทั้งหมด
22 จุด กระจายตัวอยู่บนเส้นทางทั้งสาม โดยคลองเขื่อนมี 7 จุด บ้านโพธิ์มี 8 จุด
และบางปะกงมีอีก 7 จุด ทั้งหมดนี้อาจเรียกได้ว่า เป็นพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่ถูกพัฒนา
ขึ้นใหม่จากการท�ำงานของโครงการ ส่วนใหญ่เป็นของเอกชนที่เห็นความส�ำคัญของ
การท�ำงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และมีความพร้อมที่จะท�ำงานร่วมกัน
สูก่ ารเป็นพืน้ ทีป่ ระกอบการทางนิเวศวัฒนธรรมอย่างเต็มตัวต่อไป สุดท้าย จากรายละเอียด
ของเส้นทางทั้ง 3 และพื้นที่ทางวัฒนธรรมทั้ง 22 ได้ถูกน�ำไปประมวลและผลิตออกมา
เป็นแผนที่ทางวัฒนธรรมฉบับสมบูรณ์ ทั้งแบบที่พิมพ์เป็นเอกสารและแบบออนไลน์
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ส�ำหรับใช้ในงานพัฒนาคนพัฒนาพื้นที่ เพื่อหยั่งรากความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นกับชุมชน
ลุ่มแม่น�้ำบางปะกง

อภิปรายผล
จากผลการวิจัยสรุปได้ว่า กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมคือกระบวนการเรียนรู้
อย่างมีส่วนร่วมและผ่านประสบการณ์ตรงที่ต้องประกอบด้วยความสมดุลระหว่างมิติ
ภายในกับมิติภายนอก โดยอาศัยคุณค่า ความหมาย และเจตจ�ำนงของผู้เรียนรู้เป็น
ตัวน�ำ (กฤษฎา บุญชัย, 2560) อีกทั้งพบว่า มีคุณลักษณะส�ำคัญส่วนใหญ่สอดคล้อง
กับคุณลักษณะจ�ำเป็น 7 อย่าง หรือหลักจิตตปัญญา 7 ตามแนวคิดการจัดกระบวนการ
เรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (ธนา นิลชัยโกวิทย์ และอดิศร จันทรสุข, 2552) รวมถึง
สอดคล้ อ งกั บ หลั ก ของการมี ส ่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาคนเพื่ อ น� ำ ไปสู ่ ค วามยั่ ง ยื น ของ
ชุ ม ชน ตามแนวคิ ด วั ฒ นธรรมชุม ชน (ธีระภัทรา เอกผาชั ย สวั ส ดิ์ , 2554) ขณะที่
การเปลี่ยนแปลงส�ำคัญที่พบในตัวผู้เข้าร่วม ได้แก่ การตระหนักอย่างลึกซึ้งในรากเหง้า
ของชุ ม ชน การเกิ ด พลั ง กลุ ่ ม และการมี พ ลั ง และความเชื่ อ มั่ น ในหนทางการสร้ า ง
ความเข้มแข็งที่ใช้คุณค่าภายในเป็นตัวน�ำ ทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงการท�ำงานกับ
คุ ณ ภาพภายในของตั ว บุ ค คลเป็ น หลั ก ตามแนวคิ ด จิ ต ตปั ญ ญาศึ ก ษาเพื่ อ น� ำ ไปสู ่
การพัฒนาศักยภาพภายนอกได้ต่อไป (วิบูลย์ เข็มเฉลิม, 2548; สมสิทธิ์ อัสดรนิธี,
2554; กฤษฎา บุญชัย, 2560) ส่วนผลผลิตหลักที่เป็นรูปธรรมที่ได้จากโครงการ คือ
พื้นที่ทางวัฒนธรรม 22 จุด และแผนที่ทางวัฒนธรรม 3 เส้นทาง
กระบวนการเรียนรู้ของโครงการซึ่งประกอบด้วยทั้งมิติภายนอกและมิติภายใน
อย่ า งสมดุ ล นี้ อี ก นั ย หนึ่ ง ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การถอยออกมามองชี วิ ต ในทุ ก ระดั บ
ตั้งแต่ระดับคุณค่าเบื้องลึกภายใน ระดับเจตจ�ำนงและการใช้ความคิด ระดับกลไกการ
ปฏิบัติงาน และระดับผลลัพธ์และมูลค่าของงาน ดังนั้นข้อมูลทั้งหลายที่น�ำเสนอผ่าน
กระบวนการดังกล่าวที่มีความสอดคล้องต้องกันในทุกระดับข้างต้น จึงเป็นข้อมูลที่ได้
รับการสอบทานด้วยตัวมันเอง นอกเหนือจากการสอบทานผ่านมุมมองของผู้ให้ข้อมูล
หลากหลายฝ่าย ทั้งตัวผู้วิจัย ทีมกระบวนกร และเหล่าผู้เข้าร่วมกระบวนการ จึงมี
ความถูกต้อง สมเหตุสมผล อีกทัง้ น�ำมาซึง่ ความมัน่ คงยัง่ ยืนของผลผลิตจากกระบวนการ
ทั้งนี้เพราะบทบาทภายนอกและคุณค่าภายในใจของผู้กระท�ำนั้นไปด้วยกัน การลงมือ
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ปฏิบัติเป็นผลมาจากเจตจ�ำนงของผู้ปฏิบัติ อันถูกก�ำหนดมาจากคุณค่าเบื้องลึกในใจ
อีกชั้นหนึ่ง ซึ่งเมื่อทั้งหมดนี้สอดคล้องกัน ผลที่ได้ย่อมถูกตรงและมีพลัง
จากมุมมองพื้นฐานของงานวิจัยนี้ที่เอาชีวิตบนฐานนิเวศวัฒนธรรมเป็นตัวตั้ง
เอาคุณค่า ความหมาย และเจตจ�ำนงภายในของบุคคลเป็นตัวตัง้ งานวิจยั ได้สง่ ผลกระทบ
ส�ำคัญ ๆ สู่สังคมในแง่มุมต่าง ๆ กล่าวคือ เกิดเครือข่ายการท�ำงานบนความไว้วางใจ
และเจตจ�ำนงร่วม หันเหวิถีชีวิตในชุมชนให้กลับมามีชีวิตชีวา มีความหวังบนฐาน
ของความสัมพันธ์ใกล้ชิด สร้างความเชื่อมั่นในองค์ความรู้และภูมิปัญญาดั้งเดิมของ
ชุมชนว่าคือความอยู่รอดในระยะยาว อีกทั้งส่งแรงกระเพื่อมในการปลูกจิตส�ำนึกต่อ
สิ่งแวดล้อม และการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ ๆ ที่ช่วยหยั่งรากความเข้มแข็งที่แท้
ให้เกิดขึน้ แก่ชมุ ชน เป็นต้น อาจกล่าวได้วา่ ความเป็นผูป้ ระกอบการทางนิเวศวัฒนธรรม
ตามแนวทางของโครงการนี้ มิได้ถูกนิยามด้วยตัวเลขที่ใช้ชี้วัดการเติบโต ก�ำไร หรือ
ความนิ ย ม หากแต่ อ ยู ่ ที่ คุ ณ ภาพของการขั บ เคลื่ อ นในสิ่ ง ที่ ส อดคล้ อ งกั บ คุ ณ ค่ า
ความหมายจากภายในของตนเองที่ดำ� รงชีวิตอยู่ในบริบทนั้น ๆ เป็นส�ำคัญ

ข้อเสนอแนะทั่วไป
ส�ำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจะน�ำผลงานวิจัยนี้ไปสานต่อเพื่อประโยชน์
แก่ชุมชน ควรให้ความส�ำคัญอันดับแรกที่กระบวนทัศน์การท�ำงาน ซึ่งเป็นแบบองค์รวม
ค�ำนึงถึงคุณค่าภายใน และเน้นการมีส่วนร่วมแบบกระจายอ�ำนาจเป็นหลัก โดยอาศัย
เครื่องมือการท�ำงานที่สำ� คัญ คือ การฟังอย่างลึกซึ้งและการสานเสวนา

ข้อเสนอแนะเพื่องานวิจัยในอนาคต
โครงการวิจัยในระยะถัดไป สามารถต่อยอดการท�ำงานโดยยังคงรักษาแก่นสาร
หลักที่เน้นการเชื่อมโยงกับคุณค่าภายในของบุคคล โดยมีประเด็นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้
1. การวิจัยและพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ที่จ�ำเป็นให้แก่ผู้ประกอบการ
ทางนิเวศวัฒนธรรมของโครงการ เพือ่ ให้สามารถขับเคลือ่ นงาน/กิจกรรมได้อย่างสมบูรณ์
เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ
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2. การวิ จั ย เชิ ง สั ง คมศาสตร์ เ พื่ อ สานสั ม พั น ธ์ เ ครื อ ข่ า ยของคนท� ำงานและ
ผูม้ สี ว่ นร่วมต่าง ๆ สูก่ ารพัฒนาผลผลิตทางนิเวศวัฒนธรรมของชุมชนลุม่ แม่นำ�้ บางปะกง
ร่วมกัน

กิตติกรรมประกาศ
บทความนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของโครงการวิจยั หยัง่ รากบางปะกง: การพัฒนาเชิงพืน้ ที่
อย่างยั่งยืนของชุมชนลุ่มแม่น�้ำบางปะกงบนฐานนิเวศวัฒนธรรม ระยะที่ 1 สร้างพลัง
จากรากฐานทางวัฒนธรรม จัดท�ำแผนที่ทางวัฒนธรรม และค้นหาพื้นที่ทางวัฒนธรรม
โดย สุนันทา โอศิริ และคณะ (2562) ภายใต้ทุนสนับสนุนของส�ำนักงานกองทุน
สนั บ สนุ น การวิ จั ย (สกว.) คณะผู ้ วิ จั ย ขอขอบพระคุ ณ เป็ น อย่ า งสู ง ในความกรุ ณ า
ของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ได้ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ
การวิจัย และข้อชี้แนะต่าง ๆ ที่ทรงคุณค่า รวมถึงข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ
จากสถาบันคลังสมองของชาติ อีกทั้งแรงเกื้อหนุนจากภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและ
ภาคประชาสังคมในจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต�ำบลคลองเขื่อน
ภาคีบางปะกงสายน�้ำแห่งชีวิต ชมรมล�ำพูบ้านโพธิ์ ชมรมผู้สูงอายุต�ำบลบางปะกง และ
คุ ณ ลุ ง คุ ณ ป้ า พี่ น ้ อ งในพื้ น ที่ ท� ำ งานทุ ก แห่ ง ของโครงการ จนส่ ง ผลให้ โ ครงการนี้
ด�ำเนินงานมาได้โดยราบรื่นและส�ำเร็จลุล่วงลงด้วยดี
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