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แม้ว่านวัตกรรมสังคมมีศกัยภาพที�จะมีบทบาทสําคญัทั 7งในการพัฒนาคน ชุมชน และ

สงัคม แตท่ฤษฎีที�ใช้ทําความเข้าใจกระบวนการและพลวตัของนวตักรรมสงัคมยงัมีอยู่อย่างจํากดั 
การศึกษานี 7จึงเกิดขึ 7นโดยมีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษานวตักรรมสงัคมที�ริเริ�มโดยชุมชนท้องถิ�นในมิติ
ต่างๆ ทั 7งกระบวนการนวัตกรรมสังคม พลวัตของนวัตกรรมสังคม รวมไปถึงเ งื�อนไขที� มี
ความสมัพนัธ์กับความสําเร็จของกระบวนการนวตักรรมสงัคม และมุ่งเสนอกรอบแนวคิดที�ใช้ทํา
ความเข้าใจนวตักรรมสงัคมที�ริเริ�มโดยชมุชนท้องถิ�นอยา่งเป็นระบบ 

โดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพ ผู้ วิจยัเลือกโครงการของท้องถิ�นในเขตภาคเหนือของ
ประเทศไทยที�มีความเป็นนวตักรรมสงัคม (มีคณุคา่เชิงสงัคม เป็นสิ�งใหม่ และเกิดขึ 7นจากแรงจงูใจ
เชิงสังคม) และมีความแตกต่างกันในด้านจุดเน้น อายุโครงการ และที�มาของโครงการ มาเป็น
กรณีศึกษาหลกั 3 โครงการ โดยศึกษากระบวนการ พลวตั และเงื�อนไขที�ผลต่อการบูรณาการ
นวตักรรมสงัคมที�เป็นกรณีศกึษาเหลา่นี 7 นอกจากนี 7 ผู้ วิจยัยงัศกึษากรณีการขยายผลของนวตักรรม
สงัคมเป็นกรณีศกึษายอ่ยเพิ�มเตมิอีก 6 กรณีศกึษา  

ข้อมูลในการศึกษามาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ มีส่วนเกี�ยวข้องโดยตรงกับโครงการ
ดงักล่าวรวมไปถึงข้อมูลจากเอกสารที�เกี�ยวข้อง โดยผู้ วิจยัพบว่าโครงการจดัการหนี 7สินของบ้าน
สามขาเริ�มมาจากการรวมกลุ่มเพื�อสนบัสนุนทางการเงินซึ�งกันและกนัระหว่างสมาชิก จนกระทั�ง
รวมกนัในระดบัหมูบ้่านตั 7งกลุ่มสจัจะออมทรัพย์ขึ 7น ภายหลงัมีการทําบญัชีครัวเรือนและการก่อตั 7ง
กลุม่อาชีพเป็นกิจกรรมหลกั จากนั 7นจึงเพิ�มการปรับโครงสร้างหนี 7ด้วยการรวมหนี 7เป็นกองเดียวเข้า
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โครงการจดัการหนี 7สินทําให้ชาวบ้านสามขาสามารถอยู่กบัหนี 7ได้อย่างมีความสขุมากขึ 7น โครงการ
งดเหล้าในงานศพบ้านดงเป็นการขอความร่วมมือจากเจ้าภาพงานศพให้งดการเลี 7ยงเหล้าและ
พฒันาเป็นระเบียบปฏิบตัทีิ�มีบทลงโทษหากไมป่ฏิบตัติาม เมื�อสามารถทําให้งานศพปลอดเหล้าได้
แล้ว ชาวบ้านดงก็ได้สานต่อการดําเนินการด้วยการขยายผลไปสู่การลดค่าใช้จ่ายในงานศพส่วน
อื�นๆด้วยตวัเอง และสดุท้ายโครงการจดัการขยะบ้านไร่น้อยเป็นโครงการที�สง่เสริมและสนบัสนนุให้
ชาวบ้านตระหนักถึงความสําคญัของการจัดการขยะด้วยตัวเองก่อนทิ 7ง มีการคัดแยกขยะเป็น
หมวดหมู่ก่อนทิ 7ง ขายขยะที�สามารถขายได้ให้แก่ศนูย์คดัแยกขยะที�ก่อตั 7งขึ 7น และแปรรูปขยะบาง
ชนิดให้เป็นปุ๋ ยหมกัชีวภาพ  

เมื�อวิเคราะห์ข้ามกรณีศึกษาพบว่า ขั 7นตอนในกระบวนการนวัตกรรมสังคมที�พบในทุก
กรณีศกึษาได้แก่ (1) การตระหนกัถึงปัญหาและการเปิดรับความรู้ใหม่ (2) การขยายแนวร่วม การ
ตั 7งทีมงาน และการลงมือปฏิบตัิ (3) การทําให้เป็นทางการ การปรับปรุงกิจกรรมที�ได้ทําไปแล้ว 
และการเผยแพร่ผลสําเร็จ และ (4) การประเมินผลการปฏิบตั ิและการคดิค้นกิจกรรมใหม่ๆ  

ผลการวิเคราะห์กรณีศึกษาต่างๆยังทําให้สรุปได้ว่า พลวัตนวัตกรรมสังคมมี 6 รูปแบบ 
ได้แก่ (1) ความคดิดีๆ (2) นวตักรรมสงัคมแบบไมเ่ตม็รูปแบบ (3) นวตักรรมสงัคมแบบเต็มรูปแบบ 
(4) ส่วนขยายของนวตักรรมสงัคมเต็มรูปแบบ (5) ความคิดดีๆใหม่ และ (6) นวตักรรมสงัคมที�
แพร่กระจายออกไป 

จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบกรณีศึกษาทั 7งหมด 9 กรณี ผู้ วิจยัสรุปว่าเงื�อนไขจําเป็นที�
น้อยที�สดุในการบรูณาการนวตักรรมสงัคมให้สําเร็จได้แก่ การมีความสามารถในการดดูซบัความรู้
ของทีมงาน รวมกบั การมีการร่วมมือกนัภายในชมุชน 

โดยอาศัยข้อมูลจากการวิเคราะห์นวัตกรรมสังคมที�นํามาเป็นกรณีศึกษา ผู้ วิจัยสร้าง 
“กรอบนวัตกรรมสงัคม” อันประกอบด้วยกระบวนการ (ทั 7งระดบัปัจเจกและระดบัทีม) พลวัต
นวตักรรมสงัคม และเงื�อนไขในการบูรณาการนวตักรรมสงัคม รวมไปถึงปัจจยัภายนอกชมุชนที�มี
ผลต่อกระบวนการนวตักรรมสงัคมด้วย กรอบนวตักรรมสงัคมสามารถใช้เป็นแนวทางในการทํา
ความเข้าในนวตักรรมสงัคมอยา่งเป็นระบบได้ 
 ผู้ วิจยันําเสนอยทุธศาสตร์เพื�อสนบัสนนุกระบวนการนวตักรรมสงัคมในชมุชนท้องถิ�น 4 ข้อได้แก่ (1) 
เปิดพื 7นที�และโอกาสทางสงัคมในชมุชนให้กว้าง (2) ทําให้กระบวนการนวตักรรมสงัคมเป็นกระบวนการเรียนรู้ (3) 
ให้ชมุชนเป็นศนูย์กลางในกระบวนการนวตักรรมสงัคม และ (4) ทําให้นวตักรรมสงัคมเป็นวฒันธรรมของสงัคม 



 

 

 

ABSTRACT 
 
 
Title of Dissertation  Social Innovation: Case Studies of Local initiatives in  

 Northern Thailand 
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Degree    Doctor of Public Administration Program 
Year    2010 
______________________________________________________________________________ 

 
Although social innovation has potential to have a significant role in human, 

community, and social development, there is an insufficiency of theories to explain the 
process and the dynamic of social innovation. This study aims to (1) investigate local-
community-initiated social innovation process; (2) explore the dynamic of local-
community-initiated social innovation; (3) identify conditions of successful local-
community-initiated social innovation process; and (4) propose a conceptual framework 
for systematic understanding local-community-initiated social innovation.  

Using qualitative research methodology, the researcher selects three local 
initiatives as main case studies. Each case possesses necessary characteristics of 
being social innovation (including social value, newness, and social motivation). On the 
other hand, these initiatives are different in terms of their focus, age, and origin. 
Moreover, other 6 local initiatives are used as sub-case studies in order to study the 
expansion phase of social innovation process.  

Data used in the study are collected from informants from the case studies using 
in-depth interview and from related documents. The research found that the first case, 
namely “Baan Sarm Kha’s Debt Management”, starts from cooperating of villagers in 
order to support each other financially until the “Sajja” Saving Group has been set up.
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After that, the simple household accounting has been introduced and various 
occupation groups have been initiated. Furthermore, there is the debt restructuring 
through combining multiple sources of debt into one single source of debt. These 
practices gradually change many villagers’ mindset about debt: they depend less on 
resource they do not currently have in hand.  Such a change help people of Baan Sarm 
Kha live with their contained dept more happily.  

 “Baan Dong’s Alcohol-Free Funeral” is initiated by local villagers in collaboration 
with outsiders. This rite-oriented social innovation aims to eliminate alcohol from any 
funeral held in the community. It starts from the informal persuasion before changing to 
be the written rules with punishment if the rules are not obeyed. Having success in 
integrating the idea into normal practice, this social innovation’s objective is expanded 
to reduce other unnecessary practices in organizing a funeral. From a seemingly trivial 
initiative, Baan Dong’s approach to make an alcohol-free funeral is now adopted by a 
number of communities in Lampang province.  

 “Baan Rai Noi’s Waste Management” is initiated by local villagers with partly 
support from local administrative organization. The objective of this environment-
focused social innovation is to change the way this community deal with waste they 
themselves produced. The cycle of Baan Rai Noi’s Waste Management starts from 
waste separation within each household. Then the categorized waste will be sold to 
Waste Separation Center which is set up by local villagers. Some of the waste will be 
used to produce organic fertilizer. After most of the villagers practice these activities 
regularly, a quantity of observable waste in the community reduces significantly. With 
support from the municipality, Baan Rai Noi’s approach of waste management is used 
as an archetype for the other communities in Muang Noi sub-district.  

Findings from cross-cases analysis show that steps in social innovation process 
that have been found in all cases are (1) awareness and openness to new knowledge 
(2) expansion of co-operation, setting up a team, and taking action (3) formalization, re-
examining existing activities, and communication of the success (4) evaluation and 
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creating new activities. The dissertation also found from the case studies that social 
innovation dynamics can be emerged in 6 patterns namely: (1) Good Idea, (2) Immature 
Social Innovation, (3) Mature Social Innovation, (4) Extension of Mature Innovation, (5) 
New Good Idea, and (6) Diffused Social Innovation.  

The result from comparative analysis from 9 case studies indicates that the most 
parsimonious conditions necessary to be met for successful integration of social 
innovation are absorptive capacity of the team and internal collaboration within 
community.  

Synthesizing the results of the analysis, the researcher develops “Social 
Innovation Framework” which consists of (1) Social Innovation Process, (2) Social 
Innovation Dynamic, and (3) Necessary conditions to be found if the integration of social 
innovation to be success and key external factors that affect the whole process of social 
innovation.  

The researcher proposes 4 strategies in order to foster local-initiated social 
innovation process including (1) open social space and opportunity in a community, (2) 
treat social innovation process as a learning process, (3) make community the center of 
social innovation process, and (4) treat social innovation as societal culture.  



 

 
 

กิตตกิรรมประกาศ 
 
 

 การจัดทําดุษฎีนิพนธ์เรื�อง “นวัตกรรมสังคม: กรณีศึกษาโครงการของท้องถิ�นในเขต
ภาคเหนือของประเทศไทย” ให้สําเร็จได้นั 7น ผู้ วิจัยได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือจาก
บคุคลหลายๆกลุม่ 
 ผู้ วิจยัขอขอบพระคณุ รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสวุรรณรัตน์ ประธานคณะกรรมการดแูลดษุฎี
นิพนธ์สําหรับคําแนะนําที�มีคา่และความคดิเห็นที�เป็นประโยชน์อยา่งมากตอ่การพฒันาดษุฎีนิพนธ์
เล่มนี 7อย่างต่อเนื�อง รวมไปถึง รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ และรศ.ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง ซึ�งเป็น
คณะกรรมการดแูลดษุฎีนิพนธ์ อาจารย์ทั 7ง 2 ท่านตา่งก็ให้ข้อคิดเห็นที�สร้างสรรค์ซึ�งมีส่วนช่วยใน
การพฒันาดษุฎีนิพนธ์เล่มนี 7 และขอขอบพระคุณประธานสอบวิทยานิพนธ์ ศ.ดร.จรัส สุวรรณ
มาลา ที�กรุณาให้ข้อคดิเห็นที�ชว่ยปรับปรุงให้ดษุฎีนิพนธ์มีความสมบรูณ์มากขึ 7น   
 ขอขอบพระคณุผู้ ให้ข้อมูลที�สําคญัทั 7งคณุชาญ อุทธิยะ คณุอิ�นแก้ว เรือนปานนัท์ คณุเกศ
สดุา กําแพงทิพย์ คณุพารณ อิศระเสนา ณ อยธุยา คณุนพพร นิลณรงค์ และผู้ ให้ข้อมลูคนอื�นๆทกุ
คน รวมไปถึงคณุญตัตพิงษ์ ตยิายน ผู้ชว่ยอํานวยความสะดวกในการเก็บข้อมลู 
 ผู้ วิจัยขอขอบพระคุณอาจารย์ที�คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ทุกท่าน ความรู้ที�ได้รับจากการเรียนกับอาจารย์ ถือเป็นรากฐานสําคญัในการคิดและการ
เ ขียนดุษฎีนิพนธ์ทั 7งทางตรงและทางอ้อม และขอขอบพระคุณพี� ๆ ร่วม รุ่นหลักสูตร รัฐ
ประศาสนศาสตรดษุฎีบณัฑิตรุ่น 1 ทกุทา่นที�ให้ความกรุณา ให้กําลงัใจ และให้คําปรึกษาแก่ผู้ วิจยั
ทั 7งในระหว่างเรียนและในระหว่างทําดุษฎีนิพนธ์ รวมทั 7งขอขอบคุณเจ้าหน้าที�ของคณะรัฐ
ประศาสนศาสตร์ คณุณฐัธิดา สภุาพงษ์ที�ให้ความชว่ยเหลือด้านตา่งๆอยา่งดีมาโดยตลอด 
 ท้ายที�สดุและสําคญัที�สดุ ผู้ วิจยัขอขอบคณุครอบครัวอนัเป็นที�รักยิ�งทั 7งคณุพ่อ คณุแม่ พี�ๆ
รวมทั 7งภรรยาและลูกชาย - อธินา  และอาชว์ คตูระกูล ที�คอยช่วยเหลือ เป็นกําลังใจ และคอย
ผลกัดนัให้ผู้ วิจยัจดัทําดษุฎีนิพนธ์จนสําเร็จลงได้ 
 
        อลงกรณ์ คตูระกลู 
          กนัยายน 2553 
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บทที� 1 
 

บทนํา 
 
 

1.1 ปัญหาและความสาํคัญของปัญหา 
 

ทุกวนันี 	 มนุษย์กําลงัเผชิญกับปัญหาจํานวนมากที�มีความสลับซับซ้อนทั 	งในด้านสงัคม 
เศรษฐกิจ สิ�งแวดล้อม และสขุภาพ เชน่ ปัญหาหนี 	สินครัวเรือน ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม 
เรื�อยไปจนถึงการเกิดขึ 	นของโรคติดต่อสายพนัธุ์ใหม่ การก่อการร้าย และภาวะโลกร้อน เป็นต้น 
ปัญหาเหลา่นี 	มีลกัษณะข้ามสาขาวิชา ข้ามพื 	นที�ทางภูมิศาสตร์ และมีความเกี�ยวพนักบัองคาพยพ
ตา่งๆในสงัคมอยา่งไมอ่าจแยกแยะได้ ดงันั 	นจงึไมมี่องค์การใดองค์การหนึ�งหรือสงัคมใดสงัคมหนึ�ง
ที�มีขีดความสามารถพอที�จะแก้ไขปัญหาได้โดยลําพงั การแก้ไขปัญหาที�มีความซบัซ้อนเหล่านี 	มีแต่
ต้องอาศยัความร่วมมือระหว่างหลายองค์ประกอบของสงัคมในอนัที�จะร่วมคิดวิธีการใหม่ๆรวมทั 	ง
มุง่มั�นที�จะนําความคดิสร้างสรรค์เหลา่นั 	นไปปฏิบตัิให้สําเร็จเท่านั 	น มีนกัวิชาการหลายคนที�เห็นว่า
หวัใจของการแก้ปัญหาสงัคมที�สลบัซบัซ้อนเหล่านั 	นอยู่ที�การร่วมกนัสร้างนวตักรรมสงัคม (Social 
Innovation) ให้เกิดขึ 	นอย่างเพียงพอ (ประเวศ วะสี, 2545 อ้างถึงใน สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสขุ, 
2546: 2-3)  

แต่คําถามสําคัญที�ต้องถามก่อนเป็นคําถามแรกก็คือ นวัตกรรมสังคมหมายถึงอะไร 
องค์กรนานาชาติว่าด้วยนวัตกรรมสังคมให้ความหมายของ “นวัตกรรมสังคม” ว่าหมายถึง 
“ความสามารถที�จะสร้างสรรค์พฤติกรรมทางสงัคมที�แตกต่างไปจากพฤติกรรมแบบเดิมๆทั�งด้าน
ส่วนบุคคลและด้านวิชาชีพ โดยเน้นที�ความสามารถในการแปลงสภาพบทบาท (Role 
Transformation) และความสามารถที�จะสร้างคุณูปการต่อการแปลงสภาพของสถาบนั (ทาง
สงัคม)” (International Forum for Social Innovation, 2007) Geoff Mulgan จาก Young Foundation 
ซึ�งเป็นมลูนิธิที�สนบัสนนุนวตักรรมสงัคมให้ความหมายของนวตักรรมสงัคมว่าหมายถึง “กิจกรรม
และบริการเชิงนวตักรรมต่างๆที� (1) มีแรงจูงใจที�จะมุ่งสนองความต้องการของสงัคมและ (2) โดย
ส่วนมากถูกพัฒนาและแพร่กระจายโดยองค์การที�มีความมุ่งหมายเพื�อสังคมเป็นด้านหลัก” 
(Mulgan, Tucker, Ali, and Sanders, 2007: 8) ในประเทศไทย ชื�นฤทยั กาญจนะจิตรา และ
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วาสนา อิ�มเอม หลงัจากการค้นคว้าเอกสารและการสมัภาษณ์นกัวิชาการและผู้ทรงคณุวุฒิจึงได้
สรุปว่า นวตักรรมสงัคม คือ “สิ�งใหม่ๆทั�งที�เป็นกระบวนการทางความคิด (จินตนาการ) หรือการ
สร้างโอกาส หรือการลงมือปฏิบติัเพื�อแก้ปัญหา หรือเพื�อทําให้สงัคมดีขึ�น สิ�งใหม่ๆนี�รวมถึงการ
ปรับหรือพฒันาบนฐานเดิมด้วย” (ชื�นฤทยั กาญจนะจิตรา และวาสนา อิ�มเอม, 2546 อ้างถึงใน 
สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสขุ, 2546: 19)  

แม้จะมีความหลากหลายของความหมายอยู่พอสมควร แต่นิยามแต่ละแบบก็สะท้อน
ความคดิรวบยอดแบบเดียวกนั ทําให้ผู้ วิจยัสงัเคราะห์ความหมายของนวตักรรมสงัคมออกมาได้ว่า 
นวตักรรมสงัคมคือสิ�งใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆ และแนวทางใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมที�
สร้างคุณค่าทั�งในเชิงแก้ปัญหาและเชิงพฒันาให้แก่สงัคมได้โดยสร้างขึ�นมาบนฐานของแรงจูงใจ
ทางสงัคม (การอภิปรายที�ละเอียดมากกว่านี 	เกี�ยวกบัความหมายและองค์ประกอบของนวตักรรม
สงัคมอยูใ่นบทที� 2) 

นวตักรรมสงัคมมีศกัยภาพที�จะช่วยแก้ปัญหาสงัคมที�ซบัซ้อนได้เพราะนวตักรรมสงัคมทํา
ให้เกิดการเปลี�ยนแปลงที�ระดบัความสมัพนัธ์ของคนในสงัคม ปัญหาสงัคมมกัมีความสลบัซบัซ้อน
เพราะเกี�ยวข้องกบัคนจํานวนมากและยงัมกัจะสะสมมานาน  ซํ 	ายงัมีความเกี�ยวพนักบัปัญหาอื�นๆ
เป็นลกูโซ่ การแก้ปัญหาสงัคมแบบรวดเร็ว (Quick Fix) ด้วยการมองแบบแยกส่วนจึงมกัลงเอยที�
ความล้มเหลวหรือแม้กระทั�งก่อปัญหาใหมข่ึ 	นมาอีก เพื�อให้เห็นภาพได้ชดัเจนลองพิจารณาปัญหา
ขยะเป็นตวัอย่าง จากการคาดการณ์ของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดล้อม ปี 2550 มีปริมาณขยะทั�วประเทศไทยประมาณ 14.85 ล้านตนั เพิ�มขึ 	นจากปีก่อน 
250,000 ตนั แตท่ั�วประเทศมีความสามารถในการกําจดัขยะได้เพียงร้อยละ 36 ของปริมาณขยะ
ทั 	งหมด ขา่ว “ขยะล้นเมือง” อยูบ่อ่ยๆจงึปรากฎอยูบ่อ่ยครั 	ง 

ในขณะที�การคดิค้นนวตักรรมทางเทคโนโลยีที�มีประสิทธิภาพเพียงพอในการกําจดัขยะยงั
ไม่เกิดขึ 	นและการรอคอยให้นวตักรรมเช่นนั 	นเกิดขึ 	นคงไม่ใช่ความคิดที�ดีแน่ ดงันั 	นหลายชมุชนใน
ประเทศจึงได้ดําเนินการบางอย่างเพื�อรับมือกับปัญหาขยะแล้ว เช่น โครงการ “ธนาคารขยะ          
รีไซเคิล” โดยชุมชนได้จัดตั 	ง “ธนาคาร” ขึ 	นมารับซื 	อขยะที�สามารถรีไซเคิลได้ โดยขยะเหล่านั 	น
สามารถนํามาแลกเป็นเงินหรือสิ�งของเข้าบญัชีฝากเอาไว้กับธนาคาร โครงการเช่นนี 	มีคณุค่าต่อ
สังคมส่วนรวมเพราะผู้ นําขยะมาแลกก็ได้ค่าตอบแทน ส่วนชุมชนเองก็มีปริมาณขยะที�ลดลง 
รวมทั 	งช่วยปรับเปลี�ยนพฤติกรรมให้คนในชุมชนคัดแยกขยะไปด้วยในตัว สําหรับชุมชนแล้ว
ธนาคารขยะรีไซเคิลนั 	นเป็นของใหม่ที�ยงัไม่เคยมีมาก่อนเพราะไม่ใช่หน่วยหรือสถาบนัทางสงัคม
ตามปกติ นอกจากนี 	 ธนาคารขยะรีไซเคิลมิได้จดัตั 	งขึ 	นเพื�อใครคนใดคนหนึ�ง หรือเพื�อหวงัผลกําไร
จากการดําเนินกิจการ จงึนบัได้วา่สร้างขึ 	นด้วยแรงจงูใจทางสงัคมโดยแท้ จากจดุเล็กๆในชมุชนทกุ
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วันนี 	นวัตกรรมสังคมนี 	 (รวมทั 	งนวัตกรรมสังคมที�ปรับหรือต่อยอดจากนวัตกรรมสังคมนี 	) ได้
แพร่กระจายไปในหลายพื 	นที�ของประเทศโดยยืนยนัได้จากตวัเลขของกรมควบคมุมลพิษที�ว่าร้อย
ละ 94 ของกิจกรรมการใช้ประโยชน์จากขยะมลูฝอยเป็นการคดัแยกขยะรีไซเคลิในชมุชน 

ยงัมีนวตักรรมสงัคมที�เป็นรูปธรรมน้อยกวา่ “ธนาคารขยะรีไซเคิล” เช่น โครงการ “งดเหล้า
งานศพ” (บ้านดง อําเภอสบปราบ จังหวดัลําปาง) ที�ภาคเหนือของประเทศนั 	นมีธรรมเนียมการ
เลี 	ยงสรุาในงานศพ ทําให้การจดังานศพต้องใช้เงินมาก (ประมาณ 30,000 – 50,000 บาท) มีกรณี
ที�ครอบครัวหนึ�งต้องจดังานศพ 2 งานติดตอ่กนัจนทําให้ต้องกู้หนี 	ยืมสินมาจดังานศพ และการดื�ม
สรุาในงานศพก็ยงันํามาซึ�งปัญหาอื�นๆอีกมาก เช่น การเล่นการพนนั การทะเลาะเบาะแว้งภายใน
ครอบครัว เป็นต้น ชมุชนซึ�งตระหนกัถึงปัญหานี 	ได้ร่วมกนัปรับเปลี�ยนธรรมเนียมดงักล่าวโดยอาศยั
วัดซึ�งเป็นสถาบันหลักของชุมชนรวมทั 	งอาศัยกลไกทางสังคมต่างๆในการชักจูงให้เกิดการ
เปลี�ยนแปลง ที�สุดแล้วโครงการนี 	ประสบผลสําเร็จโดยชี 	วดัได้จากการที�สมาชิกที�จัดงานศพเสีย
ค่าใช้จ่ายน้อยลงเพราะไม่ต้องเสียค่าสุรา นอกจากนี 	ปัญหาสังคมอื�นๆที�มีสุราเป็นต้นเหตุก็ไม่
เกิดขึ 	น โครงการเชน่นี 	มีคณุคา่ตอ่สงัคมสว่นรวม เป็นของใหม่สําหรับคนในชมุชน และสร้างขึ 	นเพื�อ
ประโยชน์ของชุมชนเองไม่มีใครคนใดคนหนึ�งที�ได้หรือเสียประโยชน์ นวตักรรมสงัคมนี 	ปัจจุบนัได้
ขยายผลเป็นฐานในการสร้างนวตักรรมสงัคมอื�นๆที�เกี�ยวเนื�องกนัอีกด้วย  

นอกจากกรณีปัญหาขยะแล้ว ผู้ วิจยัยงัสามารถยกตวัอย่างให้เห็นได้อีกว่านวตักรรมทาง
ธุรกิจ (Business Innovation) ในรูปของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพียงอย่างเดียวไม่สามารถรับมือกบัปัญหา
สงัคมได้ ตวัอย่างเช่น ประชากรสูงอายุที�กําลงัมีมากขึ 	นในปัจจุบนัไม่ได้ต้องการเพียงแค่ยาหรือ
วคัซีนใหม่ๆ แต่ยังต้องการวิธีการดแูลและการสนบัสนุนทางสงัคมที�เหมาะสมไม่น้อยไปกว่ากัน 
หรือความคาดหวงัที�มากขึ 	นตอ่ระบบการศกึษาไมอ่าจตอบสนองได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆทาง
การศึกษาเท่านั 	น แต่ยังต้องมีวิธีคิดและแนวการปฏิบัติใหม่ๆประกอบด้วยจึงจะทําให้ระบบ
การศกึษามีคณุภาพสงูตามที�คาดหวงั เป็นต้น 

อยา่งไรก็ตาม นา่สนใจวา่นวตักรรมที�ได้รับความสนใจศกึษาและสนบัสนนุโดยเฉพาะจาก
ภาครัฐให้สร้างขึ 	นอย่างกว้างขวางเป็นนวตักรรมเชิงธุรกิจ ตวัอย่างเช่นในประเทศไทยสํานกังาน
นวตักรรมแห่งชาติแม้จะมีพนัธกิจที�จะ "ดําเนินกิจกรรมเพื�อเร่งรัดให้เกิดการพฒันานวตักรรมใน
ภาคการผลิต ภาครัฐ และภาคสงัคมโดยรวมอย่างเป็นระบบและยั�งยืน" (สํานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ, 2547) แต่ในส่วนของกรอบภารกิจกลบัมิได้กล่าวถึงนวตักรรมอื�นๆนอกเหนือไปจาก
นวตักรรมทางเทคโนโลยีที�หวังผลเชิงธุรกิจเลย รวมทั 	งในส่วนของผลงานนวัตกรรมที�สํานกังาน
นวตักรรมแห่งชาติให้ทุนสนบัสนุนทั 	งนวตักรรมเชิงยุทธศาสตร์และนวัตกรรมเชิงความรู้ตั 	งแต่ปี
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พ.ศ.2547 ถึง พ.ศ.2550 รวมทั 	งสิ 	น 122 โครงการ ก็ไม่ปรากฎนวตักรรมที�จดัเป็นนวตักรรมทาง
สงัคมเลย  

จากข้อมลูที�ยกมานี 	ชี 	ให้เห็นว่ามีการให้ความสําคญักับนวตักรรมที�สร้างคณุคา่ในรูปของ
ตวัเงินมากกวา่โดยเฉพาะภาครัฐและภาคเอกชน จงึละเลยที�จะสนบัสนนุการสร้างนวตักรรมสงัคม
ซึ�งเป็นกลไกที�จะชว่ยยกระดบัสงัคมให้เปลี�ยนแปลงไปในทางที�ดีขึ 	นทําให้คนในสงัคมอยู่ร่วมกนัได้
อย่างปกติสุขได้อย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีใครปฏิเสธว่านวตักรรมทางเทคโนโลยีก่อให้เกิดประโยชน์
มาก แตก่ารมุง่เน้นเพียงด้านเดียวเชน่นั 	นก็ทําให้เกิดปัญหาความไม่สมดลุของการพฒันา ทําให้ใน
สงัคมมีพฒันาการด้านเทคโนโลยีที�ไมส่อดคล้องกบัพฒันาการด้านสงัคม  

กระแสความสนใจในนวตักรรมสงัคมกําลงัเกิดขึ 	น นวตักรรมสงัคมกําลงัได้รับความสนใจ
ศึกษาเพิ�มมากขึ 	นทั 	งจากนักวิชาการและโดยเฉพาะจากฝ่ายผู้ ที� ทํางานในภาคปฏิบัติ ใน
ตา่งประเทศ มีมลูนิธิ มหาวิทยาลยั และองค์การที�ไมแ่สวงหากําไรจํานวนมากที�ให้การสนบัสนนุให้
เกิดนวตักรรมสงัคมมากขึ 	น ตวัอย่างเช่น ศนูย์นวตักรรมสงัคม (Center for Social Innovation) ที�
มหาวิทยาลยัสแตนฟอร์ด (Stanford University) และมูลนิธิยงั (Young Foundation) เป็นต้น 
องค์การเหล่านี 	มีการจัดประชุมสัมมนาเพื�อให้เกิดการศึกษาและแลกเปลี�ยนความรู้เกี�ยวกับ
นวตักรรมสงัคมอยา่งสมํ�าเสมอ  

ในประเทศไทย ศ.นพ.ประเวศ วะสีเชื�อว่านวัตกรรมสังคมเป็นแกนหลักของการพัฒนา
ประเทศโดยมีนวตักรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นตวัเสริมเท่าที�จําเป็น โดยท่านได้ให้คํา
นิยามนวตักรรมสงัคมเป็นกรอบกว้างๆว่าเป็นการพฒันาโดยใช้สงัคมและการอยู่ร่วมกนัเป็นตวัตั�ง 
การพฒันาดงักล่าวเป็นการพฒันาที�ทําให้สงัคมสามารถตั�งอยู่ในภาวะดุลยภาพอย่างมีพลวตัได ้
(ประเวศ วะสี, 2546 อ้างถึงใน สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสขุ, 2546: 3-4)  

สํานกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) มีบทบาทสําคญัในการเป็นผู้ ริเริ�มให้เกิด
ความสนใจในเรื�องนวัตกรรมสงัคมโดยเน้นหนกัที�นวัตกรรมด้านสุขภาพ (Health Innovation) 
โครงการนวตักรรมการสร้างสขุภาพของสช.เป็นการค้นหาและสรุปบทเรียนเกี�ยวกบัการสร้างเสริม
สขุภาพด้วยวิธีการใหม่ๆ โดยชมุชน โดยในปี 2548 คณะทํางานได้ตีพิมพ์กรณีศกึษานวตักรรมการ
สร้างสุขภาพจํานวน 57 กรณี นวตักรรมการสร้างสุขภาพนี 	มีทั 	งที�เกี�ยวข้องกับการสร้างสุขภาพ
โดยตรง เช่น “กรณีห้างยาของชุมชน” ที�จงัหวดัฉะเชิงเทรา และมีทั 	งที�เกี�ยวข้องทางอ้อมต่อการ
สร้างสุขภาพ เช่น “กรณีกลุ่มเยาวชนบ้านแม่แปง รวมพลงัคนหนุ่มสาวพิทกัษ์ป่า” ที�จงัหวดัแพร่ 
นวตักรรมการสร้างสุขภาพเหล่านี 	จดัเป็นนวตักรรมสงัคมเพราะเป็นสิ�งใหม่ๆที�สร้างคณุค่าให้แก่
สงัคมและกระทําไปเพื�อผลประโยชน์สว่นรวมของชมุชนมิใชข่องใครหรือองค์กรใดองค์กรหนึ�ง 
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 นอกจากนี 	ยงัมีสํานกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั สํานกังานภาค1 (สกว. สํานกังานภาค) 
ที�ให้ทนุสนบัสนนุการโครงการวิจยัเพื�อท้องถิ�น สกว. สํานกังานภาคเป็นหน่วยงานที�ได้รับการจดัตั 	ง
ขึ 	นในปี 2543 เพื�อให้การสนบัสนนุเงินทนุในการวิจยัเพื�อท้องถิ�น ซึ�งมีลกัษณะเดน่ที�การสนบัสนนุ
ให้ชาวบ้านเป็นผู้ ดําเนินการวิจัยด้วยตวัเองโดยมีทีมผู้ วิจัยทําหน้าที�เป็นพี�เลี 	ยง ทีมผู้ วิจยัอาจจะ
กระตุ้นให้เกิดการตระหนกัถึงปัญหาที�สามารถวิจยัได้ แตต้่องเป็นชาวบ้านเองที�เห็นความสําคญั
และร่วมกันดําเนินการ เพราะฉะนั 	นโครงการวิจัยเพื�อท้องถิ�นเหล่านี 	จึงมีลักษณะของความเป็น
นวัตกรรมสังคมอยู่ในตัวเอง เนื�องจากการวิจัยส่วนใหญ่เป็นสิ�งที�มีคุณค่าต่อชุมชน (ยกเว้น
โครงการวิจยัเกี�ยวกบัการพฒันาการบริหารหรือเกี�ยวกบัวิธีวิจยัเป็นการเฉพาะซึ�งมีอยู่จํานวนหนึ�ง) 
การวิจยัเหล่านี 	ยงัมีความใหม่ตอ่ชมุชนมิฉะนั 	นก็ไม่จําเป็นต้องดําเนินการวิจยันั 	นๆ ท้ายที�สุด การ
วิจยัเพื�อท้องถิ�นยงัมีแรงจูงใจเพื�อลดปัญหาของท้องถิ�นหรือให้ท้องถิ�นก้าวหน้าไปตามที�คาดหวงั 
จนถึงเดือนมกราคม พ.ศ.2551 สกว.ได้ให้ทนุสนบัสนนุการวิจยัเพื�อท้องถิ�นจํานวนรวมทั 	งสิ 	น 815 
โครงการ มีโครงการเฉพาะในเขตภาคเหนือ (9 จงัหวดั) 308 โครงการ 
 เมื�อปี 2548 จรัส สวุรรณมาลา และคณะได้ทําการศึกษา (ด้วยการสนบัสนุนจากสกว.) 
เกี�ยวกบันวตักรรมท้องถิ�น (Local Innovation) (ซึ�งคณะผู้ วิจยัหมายถึง “การริเริ�มพฒันาวิธีการจดัการ
บริการสาธารณะประเภทต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น”) ภายใต้ชื�อโครงการวิถีใหม่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นในประเทศไทย การวิจยัชิ 	นนี 	จดัทําขึ 	นเพื�อค้นหาหลกัฐานเพื�อยืนยัน
สมมติฐานที�ว่าหลังจากมีการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ�นแล้ว ท้องถิ�น (ในความหมายนี 	หมายถึง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น ไม่ใช่ชมุชน) มีขีดความสามารถในการริเริ�มพฒันาตวัเองเพิ�มมากขึ 	น
หรือไม ่โดยใช้จํานวนนวตักรรมที�องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นเป็นผู้ ริเริ�มเป็นตวัชี 	วดั  คณะผู้ วิจยัได้
สืบค้นและจดัหมวดหมู่นวตักรรมที�พบในท้องถิ�นทั�วประเทศไทยได้จํานวน 529 นวตักรรม (จรัส 
สวุรรณมาลา และคณะ, 2548: 1-6) 
 ในเมื�อนวตักรรมสงัคมเป็นสิ�งที�มีคณุคา่ตอ่สงัคมและยงัมีจํานวนน้อยเมื�อเทียบกบัปัญหา
ที�มนษุย์กําลงัเผชิญอยู ่ผู้ วิจยัจงึสนใจว่าทําอย่างไรจึงจะสร้างนวตักรรมสงัคมให้เกิดขึ 	นมากกว่านี 	 
ซึ�งการจะทําเช่นนั 	นได้จะต้องมีความเข้าใจว่านวัตกรรมสังคมเกิดขึ 	นในชุมชนได้อย่างไร 
กระบวนการสร้าง การบูรณาการและการขยายตัวของนวัตกรรมสังคมเป็นอย่างไร มีขั 	นตอน
อะไรบ้าง ปัจจยัที�เกี�ยวข้องในแตล่ะขั 	นตอนของกระบวนการดงักล่าวมีอะไรบ้าง นอกจากนี 	ยงัต้อง
เข้าใจถึงบทบาทและอิทธิพลของตวัแสดงและ “พื 	นที�” (สภาพแวดล้อม) ว่าช่วยส่งเสริมหรือเป็น

                                                   
1
 ในปีพ.ศ.2550 “สกว.สํานกังานภาค” เปลี�ยนชื�อเป็น “สกว.ฝ่ายวิจยัเพื�อท้องถิ�น” 
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อปุสรรคตอ่การสร้างนวตักรรมสงัคมอย่างไรบ้าง หากมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเหล่านี 	
อยา่งลกึซึ 	งก็จะชว่ยทําให้การสง่เสริมการสร้างนวตักรรมสงัคมทําได้ดีขึ 	นตามไปด้วย  

อย่างไรก็ตาม ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้าง การบูรณาการ และการขยายตวั
ของนวัตกรรมสงัคม (เรียกรวมกันว่า “กระบวนการนวัตกรรมสงัคม” (Social Innovation Process)) 
อย่างเป็นองค์รวมยงัมีอยู่คอ่นข้างน้อย การศกึษาเกี�ยวกับนวตักรรมส่วนใหญ่มกัจะเกี�ยวข้องกับ
การแพร่กระจายของนวตักรรม (Diffusion of Innovation) (Rogers, 2003) ซึ�งเน้นศกึษาที�การรับ
นวตักรรม (Innovation Adoption) โดยอาศยัทฤษฎีการแพร่กระจายของนวตักรรมของ Everett 
M. Rogers เป็นสดมภ์หลกั ส่วนการศกึษาเกี�ยวกบัการสร้างนวตักรรม (Creation of Innovation) 
นั 	นเมื�อเทียบกนัแล้วยงัมีอยู่น้อยมาก แม้แต ่Rogers เองก็ชี 	ว่า กระบวนการเกิดขึ 	นของนวตักรรม
ซึ�งเป็นขั 	นตอนก่อนที�จะมีการแพร่กระจายนวตักรรมนั 	นยงัเป็นประเด็นที�มกัจะถกูละเลย (Rogers, 
2003: 136) และยิ�งเมื�อเกี�ยวข้องกบัการสร้างนวตักรรมเชิงสงัคมยิ�งมีฐานความรู้เชิงทฤษฎีน้อยลง
ไปอีก โดยเฉพาะในส่วนของข้ออธิบายเกี�ยวกับกระบวนการนวตักรรมสงัคมทั 	งระบบ (Mulgan, 
Tucker, Ali, and Sanders, 2007: 45-46)  

 
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 

 
ด้วยตระหนกัถึงความสําคญัของนวตักรรมสงัคมและจากช่องว่างทางทฤษฎีที�ปรากฏอยู ่

ทําให้ผู้ วิจัยต้องการศึกษานวัตกรรมสังคมและกระบวนการนวัตกรรมสังคมในเชิงลึก โดยมี
วตัถปุระสงค์ในการศกึษาดงันี 	 

1. เพื�อศกึษากระบวนการนวตักรรมสงัคมที�ริเริ�มโดยชมุชนท้องถิ�น 
2. เพื�อศกึษาพลวตัของนวตักรรมสงัคมที�ริเริ�มโดยชมุชนท้องถิ�น 
3. เพื�อระบเุงื�อนไขที�เกี�ยวข้องกบัความสําเร็จของกระบวนการนวตักรรมสงัคมที�ริเริ�มโดย

ชมุชนท้องถิ�น 
4. เพื�อพฒันากรอบแนวคิดที�ใช้ทําความเข้าใจนวตักรรมสงัคมที�ริเริ�มโดยชุมชนท้องถิ�น

อยา่งเป็นระบบ  
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1.3 คาํถามการวิจัย 
 
ผู้ วิจยักําหนดคําถามการวิจยัที�ใช้เป็นแกนกลางของการศกึษานี 	ดงันี 	 

 1. นวัตกรรมสังคมถูกสร้างขึ 	น บูรณาการ และขยายตัวออกไปได้อย่างไร นั�นคือ
“กระบวนการนวตักรรมสงัคม” (Social Innovation Process) มีลกัษณะอยา่งไร 
   - กระบวนการดงักลา่วประกอบด้วยกิจกรรมอะไรบ้าง 

- ตัวแสดงหลักที�เกี�ยวข้องในกระบวนการนวัตกรรมสังคมมีใครบ้าง และมีบทบาท
อยา่งไรบ้างในแตล่ะชว่งของกระบวนการนวตักรรมสงัคม 

- ทําไมตวัแสดงหลกัดงักล่าวจึงเข้ามาเกี�ยวข้องในกระบวนการนวตักรรมสงัคม อะไร
คือแรงจงูใจหรือแรงผลกัดนัในการเข้าร่วมนั 	น 

- ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแสดงหลกัในกระบวนการนวตักรรมสงัคมเป็นอย่างไรบ้าง 
และลกัษณะของความสมัพนัธ์ดงักลา่วมีผลตอ่กระบวนการนวตักรรมสงัคมอยา่งไร 

2. พลวตัของนวตักรรมสงัคมมีลกัษณะอยา่งไร 
 - ทําไมนวตักรรมสงัคมจงึมีการเปลี�ยนแปลงรูปแบบ 

 - องค์ประกอบอะไรบ้างของนวตักรรมสงัคมที�เปลี�ยนแปลงไป 

    - พลวตัของนวตักรรมสงัคมมีรูปแบบอยา่งไร  
    - กระบวนการนวตักรรมสงัคมมีความสมัพนัธ์กบัพลวตัของนวตักรรมสงัคมอยา่งไร 

3. ทําไมชมุชนท้องถิ�นบางแหง่จงึประสบความสําเร็จในการสร้างนวตักรรมสงัคม กล่าวคือ
มีการบรูณาการนวตักรรมสงัคมเข้ากบัการดําเนินชีวิตอยา่งปกตไิด้ 

 - เงื�อนไขระดบัปัจเจก ทีมงาน ชมุชน และบริบทที�มีผลตอ่การมีหรือไม่มีการบรูณาการ
นวตักรรมสงัคมมีอะไรบ้าง 

 - เงื�อนไขเหล่านั 	นเกี�ยวข้องกับเงื�อนไขอื�นอย่างไร นั�นคือการแสดงผลของเงื�อนไขหนึ�ง
ขึ 	นอยูก่บัเงื�อนไขอื�นอะไรบ้าง 

4. การทําความเข้าใจนวตักรรมสงัคมอยา่งเป็นระบบทําได้อยา่งไร 
 

1.4 ขอบเขตการวิจัย 
  
 พื 	นที�ที�เป็นเป้าหมายของการศกึษาอยู่ที�ชุมชนท้องถิ�น (Local Community) ทั 	งนี 	เพราะ 
“โครงการของท้องถิ�น” ที�เป็นกรณีศึกษานั 	นเกิดขึ 	นในชุมชนท้องถิ�น อะไรเป็นขอบเขตของชุมชน
ท้องถิ�น จากการสืบค้นข้อมูลเกี�ยวกับชุมชนในประเทศไทยพบว่าไม่มีการเก็บข้อมูลไว้อย่างเป็น
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ระบบซึ�งอาจเป็นเพราะชมุชนไม่จดัว่าเป็นเขตการปกครองตามกฎหมายจึงไม่มีหน่วยงานราชการ
ใดมีหน้าที�รับผิดชอบโดยตรง คําว่าชมุชนในทางราชการจึงถกูใช้อย่างคลุมเครือเพื�อเรียกพื 	นที�ใน
เขตเมืองหรือในเขตเทศบาลซึ�งไม่ตรงกับความหมายที�แท้จริงของชุมชนเมื�อพิจารณาจาก
ความหมายของชุมชนที�ปรากฎในพระราชบญัญัติสภาองค์กรชุมชน (พ.ศ.2551) ที�ว่า“ชุมชน” 
หมายความว่า กลุ่มประชาชนที�รวมตัวกันโดยมีผลประโยชน์และวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื�อ
ช่วยเหลือหรือสนับสนุนกัน หรือทํากิจกรรมอันชอบด้วยกฎหมายและศีลธรรมร่วมกันหรือ
ดําเนินการอื�นอันเป็นประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก มีการดําเนินการอย่างต่อเนื�องและมีระบบ
บริหารจดัการและการแสดงเจตนาแทนกลุม่ได้ 
 จากความหมายนี 	 ชมุชนเป็นอีก “พื 	นที�” หนึ�งที�ซ้อนทบักบัพื 	นที�ตามเขตปกครอง (หมู่บ้าน 
ตําบล อําเภอ และจงัหวดั) อยา่งไรก็ตาม ในร่างพระราชบญัญัติฉบบัดงักล่าว ยงัมีการนิยามคําว่า 
“ชุมชนท้องถิ�น” อีกคําหนึ�งให้หมายถึง “ชุมชนที�อยู่ร่วมกันในพื 	นที�หมู่บ้านหรือตําบล” ชุมชน
ท้องถิ�นจึงเป็นการประนีประนอมความเป็นนามธรรมของความหมายที�แท้ของชมุชน ทําให้ชมุชน
เป็นพื 	นที�ที�จบัต้องได้แตก็่ยงัเป็นพื 	นที�ที�เหลื�อมซ้อนอยูก่บัพื 	นที�ตามเขตการปกครองเชน่เดมิ 

 เพื�อให้มีขอบเขตที�ชดัเจนในการเก็บข้อมูล การศึกษานี 	จะยึดเอาความหมายในเชิงพื 	นที�
เป็นหลกัตามความหมายของชมุชนและชมุชนท้องถิ�นที�ยกมาข้างต้น อนัสอดคล้องกบัความหมาย
ตามพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ซึ�งกําหนดวา่ ชมุชน หมายถึง “หมู่ชนหรือกลุ่ม
คนที�อยู่รวมกนัเป็นสงัคมขนาดเล็ก อาศยัอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกนัและมีผลประโยชน์ร่วมกนั” 
ดงันั 	นในการศกึษานี 	 คําวา่ “ท้องถิ�น” จะหมายถึง “ชมุชนท้องถิ�น” โดยเน้นเฉพาะระดบัหมูบ้่าน  
 ในแง่ของช่วงเวลา การศกึษานี 	มุ่งศกึษาช่วงของการสร้างนวตักรรมสงัคม ช่วงการบรูณา
การนวตักรรมสงัคม และชว่งของการขยายตวัของนวตักรรม สําหรับช่วงการสร้างนวตักรรมนั 	นเริ�ม
นบัตั 	งแตช่่วงที�ชมุชนยงัไม่มีนวตักรรมสงัคมปรากฏในชมุชนไปจนถึงช่วงที�นวตักรรมสงัคมเกิดขึ 	น
และถกูนํามาปรับใช้โดยคนในชมุชนจํานวนหนึ�งแล้ว นั�นคือมีเกณฑ์พิจารณา 2 ประการ คือ (1) มี
การทําให้เกิดขึ 	นจากที�ไมเ่คยมีมาก่อน ณ เวลานั 	นๆ และ (2) มีการนําไปใช้แล้วโดยคนจํานวนหนึ�ง 
เกณฑ์ข้อหลังนี 	เป็นเกณฑ์ที�จะจําแนกการคิดค้นความคิดใหม่ๆออกจากนวัตกรรม เพราะ
นวตักรรมจะต้องมีมิตขิองการปฏิบตัด้ิวย 
 ช่วงการบูรณาการนวัตกรรมสงัคมเริ�มนบัตั 	งแต่การที�นวตักรรมสังคมได้ถูกนําไปใช้แล้ว
โดยคนจํานวนหนึ�งจนกระทั�งนวตักรรมสงัคมนั 	นได้รับการยอมรับปฏิบตัิเป็นปกติในพื 	นที�ต้นกําเนิด 
สําหรับช่วงการขยายตวัของนวตักรรมสงัคมนั 	นเป็นไปได้หลายกรณีเนื�องจากการขยายตวัของ
นวตักรรมสงัคมนั 	นมีอยู่หลายลกัษณะ ทั 	งนี 	ลกัษณะที�นบัว่าเป็นการขยายตวัได้แก่ (1) การมีการ
ปรับปรุงนวตักรรมสงัคมเดมิให้ดีขึ 	น (2) การมีผู้มาศกึษาดงูานเกี�ยวกบันวตักรรมสงัคมนั 	น (3) การ



 
9 

ริเริ�มโครงการใหม่ๆ ที�เกี�ยวเนื�องมาจากนวตักรรมสงัคมเดิม ตอ่เมื�อมีลกัษณะดงักล่าวเกิดขึ 	นแสดง
ว่าช่วงเวลาของการขยายตวัของนวัตกรรมสงัคมได้เริ�มขึ 	นแล้ว อย่างไรก็ตาม การระบุจุดสิ 	นสุด
ชว่งเวลาของการขยายผลนั 	นมิอาจทําได้ ดงันั 	นสําหรับการศกึษานี 	กรณีศกึษาโครงการของท้องถิ�น
จะนบัจดุสิ 	นสดุในเชิงของเวลาของกรณีศกึษาที�ชว่งเวลาของการเก็บรวบรวมข้อมลู 
 ประเด็นสุดท้ายคือขอบเขตด้านเนื 	อหา การศึกษานี 	เน้นศึกษาในเชิงบวกซึ�งหมายถึงจะ
ศกึษา “พฒันาการ” หรือ “ความก้าวหน้า” ของกระบวนการนวตักรรมสงัคม โดยจะไม่ศกึษาในเชิง
ลบ เช่น ภาวะ “ถดถอย” หรือ “ย้อนกลบั” ของกระบวนการนวตักรรมสงัคม นั�นคือผู้ศึกษาจะไม่
ศกึษาปัจจยัที�ทําให้ไม่มีการบรูณาการนวตักรรมสงัคม  นอกจากนี 	 การศึกษานี 	ยงัไม่รวมเอาการ
เสื�อมสลายของนวตักรรมสงัคมเข้าไว้ในขอบเขตของการศกึษาด้วย อย่างไรก็ตาม การไม่ศกึษาใน
ประเดน็ดงักลา่วมิได้หมายความวา่ประเด็นเหล่านั 	นไม่มีความสําคญั แตก่ารที�ไม่ศกึษาเป็นเพราะ
ผู้ศกึษามุง่หวงัวา่ผลการศกึษาจะสามารถใช้เป็นแนวทางในการ “สร้าง” นวตักรรมสงัคม มิได้มุ่งที�
จะวิเคราะห์ปัญหาต่างๆที�ส่งผลเชิงลบต่อกระบวนการนวตักรรมสงัคม ซึ�งแต่ละปัญหาควรได้รับ
การศกึษาเป็นเรื�องๆเฉพาะลงไปมากกวา่ 
 
1.5 ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
  
 กระบวนการนวตักรรมสงัคมเป็นสิ�งเฉพาะสําหรับสงัคมนั 	นๆ ดงันั 	นจึงไม่มี “สูตรสําเร็จ” 
หรือ “วิธีการที�ดีที�สุดวิธีการเดียว” (One Best Way) ที�จะนําไปใช้ได้ทั�วไป อย่างไรก็ตาม ใน
ความสําเร็จของการสร้าง บรูณาการ และขยายผลนวตักรรมสงัคมของชุมชน ยงัสามารถที�จะใช้
เพื�อ “เรียนรู้” ได้ถ้าหากมีการจัดทํากรณีศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
คณุภาพที�รัดกุม ผลผลิตของการศึกษานี 	จึงอาจจะสามารถใช้เป็นกรอบความคิดสําหรับการทํา
ความเข้าใจกระบวนการนวตักรรมสงัคมที�ดําเนินการโดยชมุชนท้องถิ�นได้ ข้อมลูจากกรณีศกึษาจะ
ยิ�งทําให้ผู้อา่นตระหนกัถึงความเกี�ยวโยงระหว่างปัจจยัตา่งๆ รวมทั 	งความคาดการณ์ไม่ได้ของการ
แสดงออกของคนที�เกี�ยวข้องในกระบวนสร้างนวตักรรมสงัคม ผู้ วิจยัเชื�อว่าการตระหนกัได้ดงักล่าว
เป็นสิ�งสําคญัสําหรับชุมชนอื�นๆที�จะริเริ�มสร้างนวตักรรมสงัคมในแบบที�เหมาะสมกบัชุมชนตวัเอง
ขึ 	นมา 
 การศกึษานี 	เป็นการพฒันากรอบแนวคดิที�มีรากฐานมาจากข้อเท็จจริงในพื 	นที� แม้จะไม่ได้
ทดสอบความสอดคล้องของทฤษฎีกับข้อมลูเชิงประจกัษ์ในวงกว้างอนัเนื�องมาจากข้อจํากัดของ
เวลาและงบประมาณ รวมทั 	งข้อจํากัดจากธรรมชาติของการศึกษานี 	ที�เน้นการเจาะลึก แต่การได้
ทดสอบกบัพื 	นที�อื�นแม้จะไม่ใช่จํานวนมากก็ช่วยให้เห็นความเหมาะสมของโมเดลที�ต้องการศกึษา



 
10 

ได้ และต้องไม่ลืมว่าโครงการของท้องถิ�นที�มีความเป็นนวตักรรมสงัคมจริงๆนั 	นยงัมีไม่มากนกัใน
แต่ละเรื�อง และเรื�องทางสงัคมก็มีหลากหลายมากอีกด้วย สิ�งสําคญัจึงอยู่ที�การมีกรอบในการทํา
ความเข้าใจในเหตปัุจจยัที�อยู่เบื 	องหลงั โดยสรุป ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับจากการศกึษานี 	ได้แก่
 1. กรอบแนวคิดที�พัฒนาขึ 	นจากดุษฎีนิพนธ์นี 	สามารถนําไปใช้อธิบายกระบวนการ
นวตักรรมสงัคมได้โดยตรง ความเข้าใจเกี�ยวกบัปัจจยัเชิงสาเหตทีุ�มีผลตอ่ความสําเร็จของการสร้าง 
การบูรณาการ และการขยายผลนวัตกรรมสังคมมีส่วนต่อเติมองค์ความรู้เกี�ยวกับนวัตกรรมให้
กว้างขวางขึ 	น 
 2. กรณีศกึษาที�เป็นผลลพัธ์อย่างหนึ�งของการศกึษานี 	สามารถใช้เป็นตวัอย่างแก่ชมุชนอื�น
ในการที�จะสร้างนวตักรรมสงัคมที�เหมาะสมกับบริบทของชุมชนตวัเองโดยไม่ต้องลองผิดลองถูก
มากเกินไป 
 3. ข้อสรุปจากดษุฎีนิพนธ์นี 	ยงัสามารถใช้เป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายสนบัสนุน
การสร้างนวตักรรมสงัคมที�เหมาะสม รวมถึงการกําหนดบทบาทและภาระหน้าที�ที�เหมาะสมของ
องค์กรภาครัฐในการที�จะเอื 	ออํานวยให้เกิดการสร้างนวตักรรมสงัคมขึ 	นอยา่งกว้างขวาง 
 
1.6 การจัดเรียงบท 
 
 เนื 	อหาในดษุฎีนิพนธ์นี 	ประกอบด้วย 8 บท บทที� 1 บทนําเป็นการกล่าวถึงความสําคญัของ
ประเด็นปัญหาการวิจยั คําถามการวิจยั วตัถปุระสงค์การวิจยั รวมไปถึงขอบเขต และประโยชน์ที�
คาดวา่จะได้รับจากการศกึษาครั 	งนี 	 
 บทที� 2 เป็นการทบทวนวรรณกรรม โดยประกอบด้วยเนื 	อหาเกี�ยวกับองค์ความรู้พื 	นฐาน 
องค์ความรู้เกี�ยวกับการสร้างนวัตกรรมสังคม และทฤษฎีที�ผู้ วิจัยใช้เป็นฐานของการวิจัย 
 บทที� 3 ว่าด้วยระเบียบวิธีวิจยั ซึ�งประกอบด้วย (1) แนวทางการวิจยั (2) หน่วยการ
วิเคราะห์ ระดบัการวิเคราะห์ และหน่วยการสงัเกต (3) การออกแบบการวิจยั (4) แนวทางการเก็บ
รวบรวมข้อมลู (5) แนวทางการวิเคราะห์ข้อมลู และ (6) แผนการดําเนินงาน 
 บทที� 4 นําเสนอโครงการที�ริเริ�มโดยชมุชนท้องถิ�น ซึ�งเป็นการพรรณนากรณีศกึษา 3 กรณี 
โดยจะนําเสนอเรียงไปตามลําดบัดงันี 	 (1) โครงการจดัการหนี 	สินของชุมชนบ้านสามขา จงัหวดั
ลําปาง (2) โครงการงดเหล้าในงานศพของชมุชนบ้านดง จงัหวดัลําปาง และ (3) โครงการจดัการ
ขยะของชมุชนบ้านไร่น้อย จงัหวดัลําพนู 
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 บทที� 5 เป็นการวิเคราะห์กระบวนการและพลวัตนวัตกรรมสังคม โดยในบทนี 	ผู้ วิจัยจะ
อธิบายกระบวนการนวตักรรมสงัคม พลวตัของนวตักรรมสงัคม ตวัแสดงที�สําคญั และการขยายตวั
ของนวตักรรมสงัคมไปสูช่มุชนอื�น (กรณีศกึษายอ่ย) ของกรณีศกึษาหลกั 
 บทที� 6 ว่าด้วยการวิเคราะห์เงื�อนไขในการบูรณาการนวัตกรรมสังคม โดยเริ�มต้นด้วย
หลกัการในการวิเคราะห์เงื�อนไข จากนั 	นจึงวิเคราะห์เงื�อนไขทั 	งแบบภายในกรณีศึกษาและแบบ
ข้ามกรณีศกึษา 
 บทที� 7 นําเสนอการสงัเคราะห์กรอบนวตักรรมสงัคม โดยเป็นการนําข้อค้นพบเกี�ยวกับ
กระบวนการนวตักรรมสงัคม พลวตันวตักรรมสงัคม และเงื�อนไขในการบรูณาการนวตักรรมสงัคม 
รวมไปถึงตัวแสดงสําคัญในกระบวนการนวัตกรรมสังคมมาใช้เป็นฐานในการสร้าง “กรอบ
นวตักรรมสงัคม” (Social Innovation Framework) 
 บทที� 8 เกี�ยวข้องกับบทสรุปและข้อเสนอแนะ โดยผู้ วิจัยจะสรุปคําตอบของคําถามการ
วิจยัที�ตั 	งไว้ และนําเสนอประเด็นเกี�ยวกับการเปลี�ยนแปลงอนัเป็นหวัใจของนวตักรรมสงัคม การ
ย้อนกลับไปพิจารณาประเด็นเกี�ยวกับนวัตกรรมสังคม รวมไปถึงการสะท้อนบทเรียนจากพื 	นที� 
จากนั 	นจะเป็นการนําเสนอยุทธศาสตร์การส่งเสริมนวตักรรมสงัคม และข้อเสนอแนะสําหรับการ
วิจยัในอนาคต 

   
 
 
 
 
 
 



 

 
 

บทที� 2 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 
 
เนื 	อหาในบทนี 	เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์วรรณกรรมที�เกี�ยวข้องกบัการสร้างนวตักรรม

สงัคม โดยมีความมุ่งหมายที�จะพรรณนาและอภิปรายถึงองค์ความรู้ที�มีอยู่แล้วเกี�ยวกบัการสร้าง
นวัตกรรมสังคม รวมทั 	งยังนําเสนอทฤษฎีที�ใช้เป็นฐานในการทําความเข้าใจกระบวนการสร้าง
นวัตกรรมสังคมของชุมชน รวมไปถึงมโนทัศน์ที�เกี�ยวพันกับการบูรณาการนวัตกรรมสังคมด้วย 
บทบาทของทฤษฎีในการวิจยัเชิงคณุภาพเป็นเพียงแนวทางกว้างๆ (Guideline) หรือเป็นพื 	นฐาน
ความคิดที�ช่วยให้นักวิจัยมองเห็นประเด็นสําหรับการเข้าไปสังเกตในพื 	นที� ไม่ใช่เครื�องชี 	นํา
ความคดิของผู้ วิจยัจนเกิดอคต ิ 

 
2.1 องค์ความรู้พื 2นฐาน 

 
2.1.1 นิยามนวัตกรรมสังคม 
ในระดับที�กว้างที�สุด ศ.นพ.ประเวศ วะสีได้ให้ความหมายของนวัตกรรมสังคมในเชิง

ปรัชญาว่าหมายถึงการพฒันาโดยใช้สงัคมและการอยู่ร่วมกนัเป็นตวัตั�ง การพฒันาดงักล่าวเป็น
การพฒันาที�ทําใหส้งัคมสามารถตั�งอยู่ในภาวะดลุยภาพอย่างมีพลวตัได ้(ประเวศ วะสี, 2545 อ้าง
ถึงใน สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสขุ, 2546: 3-4) คํานิยามนี 	มีลกัษณะเป็นกรอบกว้างๆ โดยนิยาม
นี 	นโยบาย โครงการ และกิจกรรมใดๆที�ให้ความสําคญักับสังคมโดยมุ่งแก้ปัญหาหรือปรับปรุง
สงัคมให้เปลี�ยนแปลงไปในทางที�ดีขึ 	นย่อมถือว่าเป็นนวตักรรมสงัคมทั 	งสิ 	น คํานิยามในลกัษณะนี 	
เป็นคํานิยามเชิงผลลพัธ์กล่าวคือเน้นที�ผลของนวตักรรมสงัคมว่าต้องส่งผลให้เกิดการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุขได้ อย่างไรก็ตาม คํานิยามนี 	ยงัไม่สามารถใช้ในการวิจัยเชิงประจกัษ์ได้เพราะยงัมี
ความเป็นนามธรรมสงู  

กลา่วในเชิงรูปธรรมมากขึ 	น James Taylor เสนอวา่นวตักรรมสงัคม คือ รูปแบบที�ปรับปรุง
แล้วของการกระทําและวิธีการใหม่ๆในการทําสิ�งต่างๆ (Wilmot, 2003: 22) ส่วน สวุจี กู๊ด และกฤษณ์ 
พงศ์พิรุฬห์ ก็มองวา่นวตักรรมสงัคม หมายถึง แนวคิด กระบวนการ หรือรูปแบบใหม่ๆซึ�งทําให้เกิด
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การเปลี�ยนแปลงเพื�อนําไปสู่การแก้ปัญหาหรือพฒันาสงัคม (สุวจี กู๊ ด และ กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์, 
2546 อ้างถึงใน สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสขุ, 2546: 72) ตวัอย่างนวตักรรมสงัคมประเภทนี 	ที�
เห็นได้ชดัได้แก่ สารานกุรมออนไลน์วิกิพีเดีย (Wikipedia)  

อีกด้านหนึ�ง นวตักรรมสงัคมยงัอาจหมายถึง “ความสามารถ” (Ability) ในการก่อให้เกิด
นวตักรรมขึ 	น เช่น องค์กรนานาชาติว่าด้วยนวตักรรมสงัคม ให้ความหมายของนวตักรรมสงัคมว่า
หมายถึง ความสามารถที�จะสร้างสรรค์พฤติกรรมทางสงัคมที�แตกต่างไปจากพฤติกรรมแบบเดิมๆ
ทั�งด้านส่วนบุคคลและด้านวิชาชีพ โดยเน้นที�ความสามารถในการแปลงสภาพ (Transform) 
บทบาท และความสามารถที�จะสร้างคุณูปการต่อการแปลงสภาพของสถาบัน (ทางสังคม) 
(International Forum for Social Innovation, 2007)  

คํานิยามที�ชี 	เฉพาะมากขึ 	นของชื�นฤทยั กาญจนะจิตรา และวาสนา อิ�มเอม ซึ�งสรุปรวมมา
จากการค้นคว้าเอกสารและการสมัภาษณ์นกัวิชาการและผู้ทรงคณุวุฒิ โดยสรุปได้ว่า นวตักรรม
สงัคม คือ “สิ�งใหม่ๆทั�งที�เป็นกระบวนการทางความคิด (จินตนาการ) หรือการสร้างโอกาส หรือการ
ลงมือปฏิบติัเพื�อแก้ปัญหา หรือเพื�อทําให้สงัคมดีขึ�น สิ�งใหม่ๆนี�รวมถึงการปรับหรือพฒันาบนฐาน
เดิมด้วย” (ชื�นฤทยั กาญจนะจิตรา และวาสนา อิ�มเอม, 2546 อ้างถึงใน สถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข, 
2546: 19) โดยมีคณุลกัษณะที�สําคญัคือ (1) เป็นแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหา (2) เกิดจากการ
รวมตวั ร่วมคดิ ร่วมสร้างของคนในสงัคม ไมไ่ด้เกิดจากการสั�งการจากภายนอก (3) มีจิตสํานึกร่วม
ต่อสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตวั และ (4) มีพฒันาการ มีการ
ขยายผลไปสูก่ารเปลี�ยนแปลงทั 	งในเชิงพื 	นที�และในเชิงรูปลกัษณะ 

นอกจากนี 	ยงัมี Geoff Mulgan ที�ได้ให้ความหมายของนวตักรรมสงัคมว่าหมายถึงกิจกรรม
และบริการเชิงนวตักรรมต่างๆที� (1) มีแรงจูงใจที�จะมุ่งสนองความต้องการของสงัคมและ (2) โดย
ส่วนมากได้รับการพฒันาและแพร่กระจายโดยองค์การที�มีความมุ่งหมายเพื�อสงัคมเป็นด้านหลกั 
(Mulgan, Tucker, Ali, and Sanders, 2007: 8) ลกัษณะของนวตักรรมสงัคมตามความคิดของ 
Mulgan et al. ต้องประกอบด้วย (1) การเป็นรูปแบบที�ประกอบขึ 	นใหม่หรือรูปแบบผสมของ
องค์ประกอบที�มีอยู่มากกว่าที�จะเป็นสิ�งใหม่แท้ๆ (2) เมื�อนําไปปฏิบตัิจริงจะต้องตดัข้ามขอบเขต
ขององค์การภาคส่วน หรือสาขาวิชา และ (3) ก่อให้เกิดรูปแบบความสมัพนัธ์ทางสงัคมแบบใหม่
ระหว่างปัจเจกหรือกลุ่มที�เคยแยกกนัอยู่ซึ�งมีผลอย่างมากตอ่ผู้ ที�เกี�ยวข้อง (Mulgan Tucker, Ali, 
and Sanders, 2007: 34-35) 

นวตักรรมสงัคมเป็นแนวคดิที�กว้างเห็นได้จากนิยามที�นําเสนอข้างต้น โครงการเพื�อพฒันา
สังคมต่างๆอาจจัดว่าเป็นนวัตกรรมสังคมได้ทั 	งสิ 	น ยิ�งไปกว่านั 	น นวัตกรรมสังคมยังอาจอยู่ใน
รูปลักษณ์ที�แตกต่างกันออกไปและมีหลายระดับ นั�นคือ นวัตกรรมสังคมอาจจะอยู่ในรูปของ
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ความคิด (Idea) หรือแนวคิดเชิงปรัชญา (เช่น แนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวถือได้ว่าเป็นนวัตกรรมสังคมในระดับปรัชญาเพราะนําเสนอแนวคิดใหม่ในการ
แก้ปัญหาที�มีอยูข่องประเทศ) หรืออาจจะอยูใ่นรูปของรูปแบบพฤตกิรรมใหม่ๆ ก็ได้ 

อีกด้านหนึ�ง แนวคิดนวัตกรรมสังคมนั 	นยังเกี�ยวข้องกับสาขาวิชาที�หลากหลาย อาทิ 
นโยบายสาธารณะ การจัดการภาครัฐ การพฒันาเมือง การพัฒนาชุมชน การพฒันาทรัพยากร
มนษุย์ การออกแบบ เทคโนโลยี เป็นต้น ซึ�งทําให้ตวัแนวคิดมีความซบัซ้อนมากขึ 	นอนัเนื�องมาจาก
แตล่ะสาขาวิชาก็มีวิธีการและองค์ความรู้ที�แตกตา่งในการศกึษานวตักรรมสงัคม นอกจากนี 	แม้ว่า
จะเป็นแนวคิดที�น่าสนใจและมีคณุค่ามากหากได้รับการศึกษาอย่างจริงจงั แต่ตวัแนวคิดเองยัง
ค่อนข้างมีความเป็นนามธรรมสูงจึงยากต่อการนําไปปฎิบัติ การศึกษานวัตกรรมสังคมจึงต้อง
เริ�มต้นที�การยอมรับสภาพความคลุมเครือและความไม่คมชดัของแนวคิดนี 	เสียก่อน การมีความ
คลมุเครือไมใ่ชค่วามผิดปกติแตอ่ย่างใดแตเ่ป็นสภาพจริงของแนวคิดที�เพิ�งกําเนิดขึ 	นหรือเพิ�งได้รับ
ความสนใจศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ สิ�งที�ผู้ ที�ต้องการศึกษาแนวคิดนวตักรรมสงัคมต้องทําคือ (1) 
กําหนดขอบเขตของการศกึษาให้ชดัเจน (2) กําหนดให้ชดัเจนว่าจะใช้มุมมองใดในการทําความ
เข้าใจตวัแนวคดิ  

ประเด็นความใหม่ (Newness) ของสิ�งที�เป็นนวตักรรมสงัคมนั 	นก็มีข้อถกเถียงกนัได้มาก 
เนื�องจากนวตักรรมนั 	นต้องเป็นสิ�งใหม่แต่สิ�งที�เป็นสิ�งใหม่ในพื 	นที�หนึ�งอาจจะไม่ใช่สิ�งใหม่ในพื 	นที�
อื�นก็เป็นได้ หรือแม้แตใ่นพื 	นที�เดียวกนัก็ไม่อาจอ้างได้อย่างแน่ใจว่าความคิดหรือสิ�งที�สร้างขึ 	นนั 	น
เป็นของใหม่อย่างแท้จริง เพราะอาจจะมีการเกิดขึ 	นของสิ�งนั 	นๆแล้วในอดีตก็ได้ ในเชิงวิชาการ 
Everett M. Rogers ได้ชี 	ว่าความใหม่ที�วดัในมิติของเวลาอนัเป็นความใหม่ที�เป็นวตัถวิุสยันั 	นไม่มี
ความหมายอะไรมากนกั แตค่วามใหมข่องนวตักรรมนั 	นขึ 	นอยูก่บัการตดัสินของปัจเจกบนฐานของ
การรับรู้ของปัจเจกเอง (Rogers, 2003: 12) นอกจากนี 	 ในทางปฏิบตัินกัวิชาการมกัจะให้ความสําคญั
กบัคณุคา่ของนวตักรรมมากกว่าความใหม่ นั�นคือเน้นที�การสร้างประโยชน์ส่วนเพิ�มเป็นหลกัไม่ว่า
จะมีการเปลี�ยนแปลงน้อยหรือมากเพียงใดก็ตาม สอดคล้องกบัการแบง่ประเภทของนวตักรรมที�ชี 	
ว่านวตักรรมสามารถแบ่งออกได้เป็นอย่างน้อย 2 ประเภทนวตักรรมแบบเปลี�ยนแปลงทีละน้อย 
(Incremental Innovation) และแบบเปลี�ยนแปลงอย่างสิ 	นเชิง (Radical Innovation) นวตักรรม
แบบแรกอธิบายการเกิดของนวตักรรมวา่เป็นการตอ่เตมิ ปรับเปลี�ยน ประกอบขึ 	นโดยมีฐานมาจาก
สิ�งที�มีอยู่แล้ว เป็นการปรับเปลี�ยนสิ�งเดิมที�มีอยู่ให้มีคุณค่าหรือสร้างคุณค่าได้มากขึ 	น ในทาง
ตรงกันข้ามนวัตกรรมแบบที�สองนั 	นเป็นนวัตกรรมที�เป็นสิ�งใหม่อย่างแท้จริงโดยเป็นการแปลง
สภาพของความคิดหรือรูปแบบพฤติกรรมซึ�งก่อให้เกิดความคิดหรือรูปแบบพฤติกรรมใหม่ที�มี
คณุคา่เมื�อนําเอาไปปฏิบตั ิ 
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แม้จะมีความหลากหลายในแง่ของนิยาม แตนิ่ยามแตล่ะแบบก็สะท้อนความคิดรวบยอด
แบบเดียวกัน ทําให้ผู้ วิจัยสังเคราะห์ความหมายของนวัตกรรมสังคมเบื�องต้นออกมาได้ว่า 
นวตักรรมสงัคมคือสิ�งใหม่ๆ วิธีการใหม่ๆ และแนวทางใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมที�
สร้างคุณค่าทั�งในเชิงแก้ปัญหาและเชิงพฒันาให้แก่สงัคมได้โดยสร้างขึ�นมาบนฐานของแรงจูงใจ
ทางสงัคม  

 
2.1.2 องค์ประกอบที�จาํเป็นของความเป็นนวัตกรรมสังคม 
ณ จุดนี 	อาจกล่าวไ ด้ว่า  นวัตกรรมสังคม มีองค์ประกอบที� จํา เ ป็น (Necessary 

Component) คือ คุณค่าของนวตักรรมที�มีต่อสงัคมส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นในเชิงแก้ปัญหาหรือใน
เชิงพฒันา นั�นคือ นวัตกรรมสังคมเป็นสิ�งที�เปลี�ยนแปลงวิธีการดําเนินชีวิตที�คนในชุมชนทําอยู่
ประจําให้เป็นไปในทางที�ดีขึ 	น โดยคุณค่านี 	อาจจะเป็นคุณประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (Relative 
Advantage) (Rogers, 2003: 229) หรืออาจจะเป็นคณุค่าเพิ�มที�นวตักรรมนั 	นก่อให้เกิดขึ 	นใน
สงัคม นอกจากนี 	เมื�อใช้การจําแนกมิติของนวตักรรมสงัคมโดย Moulaert, Martinelli, Swyngedouw, and 
Gonzalez (2005: 1976) เป็นเกณฑ์ อาจกล่าวได้ว่าคณุค่าของนวตักรรมสงัคมมีอย่างน้อย 3 ด้าน 
ได้แก่ (1) มีคณุคา่เพราะสนองตอบความจําเป็นของมนษุย์ที�ยงัไม่ได้รับการตอบสนองหรือไม่ได้รับ
อีกตอ่ไปแล้วแตย่งัต้องการอยู ่(2) มีคณุคา่เพราะไปเปลี�ยนแปลงความสมัพนัธ์ทางสงัคมไปในทาง
ที�ดีขึ 	น และ (3) มีคณุคา่เพราะไปเพิ�มขีดความสามารถเชิงสงัคมและการเมืองรวมทั 	งเพิ�มระดบัการ
เข้าถึงทรัพยากร  

อย่างไรก็ตาม นวตักรรมสงัคมมีลกัษณะเฉพาะตรงที�ส่วนใหญ่ไม่สามารถวดัคา่ในรูปตวั
เงินได้ คณุคา่ที�มีตอ่สงัคมยงัมีลกัษณะอิงกบับริบท (Context Dependent) นั�นคือ นวตักรรมสงัคมที�มี
คณุค่ามากในสงัคมหนึ�ง อาจจะมีค่าน้อยหรือไม่มีเลยในสงัคมอื�นๆก็ได้ เพราะฉะนั 	นนวัตกรรม
สงัคมจึงไม่อาจวดัคณุคา่โดยเทียบกนัระหว่างสงัคม แตต้่องเปรียบเทียบคณุคา่ตอ่สงัคมหลงัจาก
ได้นํานวตักรรมมาใช้ในสงัคมนั 	นๆแล้ว คณุค่าของนวตักรรมสงัคมสามารถเพิ�มสงูขึ 	นได้เมื�อเวลา
ผ่านไปหรืออาจเป็นไปในทางตรงกันข้าม นอกจากนี 	เนื�องจากมีผลกระทบในระดบัสังคม ดงันั 	น
แม้แตใ่นสงัคมเดียวกนัคนบางคนอาจเห็นคณุคา่ของนวตักรรมสงัคมที�เกิดขึ 	นแตค่นอื�นๆอาจจะไม่
เห็นก็ได้ อยา่งไรก็ตาม สิ�งที�จะเรียกว่าเป็นนวตักรรมสงัคมต้องก่อให้เกิดคณุคา่ด้านใดด้านหนึ�งไม่
ว่าจะมากหรือน้อย ทางตรงหรือทางอ้อม ตอ่คนส่วนใหญ่หรือทั 	งหมดของสงัคม ต้องกล่าวไว้ด้วย
ว่ายงัมีกรณีที�นวตักรรมสงัคมก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่คนกลุ่มน้อยโดยต้องเป็นคนกลุ่มที�ถกูกนัออก 
(Exclude) จากการเข้าถึงบริการสาธารณะตา่งๆ  
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องค์ประกอบที�จําเป็นอีกประการก็คือการเป็นสิ�งใหม่ ข้อนี 	ผู้ วิจยัเห็นแย้งกับ Moulaert, 
Martinelli, Swyngedouw, and Gonzalez (2005: 1978) ที�ชี 	ว่าความใหม่ไม่ใช่องค์ประกอบจําเป็น
สําหรับการเป็นนวตักรรมสงัคม แตห่วัใจสําคญัของความเป็นนวตักรรมสงัคมอยู่ที�ผลลพัธ์ของมนั
มากกวา่ (ซึ�งได้แก่ การทําให้คนที�เคยถกูกีดกนัออกจากการเข้าถึงทรัพยากรหรือบริการสาธารณะ
ได้มีโอกาสเข้ามาใช้ทรัพยากรหรือบริการดังกล่าวได้) สําหรับผู้ วิจัยแล้ว การนําสิ�งเก่าที�เคยมี
มาแล้วมาใช้จะจดัว่าเป็นนวัตกรรมได้เฉพาะในกรณีที�มีการปรับปรุงสิ�งเก่านั 	นก่อนจะนํามาใช้
เทา่นั 	น องค์ประกอบนี 	จะจําแนกนวตักรรมออกจากโครงการพฒันาทั�วๆไปที�อาจมีคณุคา่ตอ่สงัคม
แต่ใช้แนวทางเดิมๆในการดําเนินการ การเป็นสิ�งใหม่นี 	มิได้มีความหมายจํากัดเฉพาะความใหม่
อย่างแท้จริง (ไม่เคยมีมาก่อนเลย) แต่อาจเป็นการปรับเปลี�ยนหรือต่อเติมให้เป็นแนวทางใหม่ที�
แก้ปัญหาได้ดีกว่าแนวทางเดิมก็ได้ ซึ�งอาจเรียกว่าเป็นการแก้ปัญหาเดิมด้วยวิธีคิดและ/หรือวิธีทํา
ใหมก็่ได้ ความใหม่ดงักล่าวยงัไม่จําเป็นต้องเป็นความใหม่สําหรับทกุคนเป็นการทั�วไปแตต้่องเป็น
ความใหม่สําหรับบริบทนั 	นๆ นั�นคือคนในบริบทต้องรับรู้ว่าเป็นสิ�งใหม่ (Rogers, 2003: 12) ดงันั 	น
การนําเอาโครงการพัฒนาที�ประสบความสําเร็จจากชุมชนอื�นมาปรับใช้กับชุมชนของตวัเองจึง
นับเป็นนวัตกรรมสังคมสําหรับชุมชนนั 	น ด้วยหลักที�ว่าชุมชนนั 	นยังไม่เคยมีโครงการพัฒนา
ลกัษณะดงักลา่วมาก่อนนั�นเอง  

นวตักรรมสงัคมนั 	นนอกเหนือไปจากเป็นสิ�งใหม่ที�มีคณุค่าต่อสงัคมส่วนรวมแล้วแล้วยัง
ต้องเกิดขึ 	นบนฐานของแรงจูงใจเชิงสังคมด้วย ซึ�งในที�นี 	หมายถึงการมุ่งผลประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตวั หรือการมีความต้องการทําให้สังคมดีขึ 	นมากกว่าความต้องการที�จะ
ได้รับประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ กลา่วคือไมมี่เรื�องกําไรขาดทนุในรูปของตวัเงินกบันวตักรรมสงัคม 

ทั 	ง 3 องค์ประกอบที�กล่าวมาข้างต้นถือเป็นเกณฑ์ในจําแนกนวตักรรมสงัคมออกจากสิ�งที�
ไม่ใช่นวัตกรรมสังคม การขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ�งย่อมทําให้ความเป็นนวตักรรม
สงัคมสญูเสียไป เมื�อพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ดงักล่าว โครงการพฒันาที�ทําซํ 	าหรือทําเป็นประจํา
โดยใช้วิธีการเดมิๆจงึจดัวา่ไมใ่ชน่วตักรรมสงัคมเพราะขาดความใหม ่เช่น โครงการรณรงค์ให้ไปใช้
สิทธิเลือกตั 	ง หรือการจัดเวทีประชุมร่วมประจําปีระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลกับตวัแทน
ชมุชน โครงการพฒันาทกัษะฝีมือแรงงานที�จดัขึ 	นเป็นประจํา เป็นต้น สําหรับโครงการพฒันาที�ทํา
ให้เกิดประโยชน์ตอ่คนกลุ่มเล็กๆที�ไม่ใช่ผู้ขาดโอกาสทางสงัคมก็ไม่จดัเป็นนวตักรรมสงัคมเช่นกัน
เพราะขาดคณุสมบตักิารมีคณุคา่ตอ่สงัคมสว่นรวม เชน่โครงการพฒันาชลประทานที�เกิดประโยชน์
กบัโรงงานอุตสาหกรรมจํานวนหนึ�ง เป็นต้น นอกจากนี 	 ถ้าโครงการพฒันาใดมีความมุ่งหวงัที�จะ
สร้างผลกําไรให้แก่ผู้พัฒนาโครงการก็ย่อมไม่จัดเป็นนวัตกรรมสังคมเช่นกันเพราะขาดแรงจูง
ในทางสงัคม เชน่การสร้างตลาดนดัสินค้าเกษตรแตมี่การเก็บคา่เชา่ในอตัราสงู เป็นต้น  
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ยงัไม่มีการสํารวจมาก่อนว่าประเทศไทยมีนวตักรรมสงัคมจํานวนเท่าใดกันแน่ ทั 	งนี 	อาจ
เป็นเพราะนวัตกรรมสังคมเป็นสิ�งที�ยากต่อการศึกษารวมทั 	งยังไม่มีนิยามที�ชัดเจนเพียงพอ 
นอกจากนี 	อาจเป็นไปได้ว่ามีการศึกษาถึงสิ�งที�เข้าข่ายเป็นนวัตกรรมสังคมแต่ไม่ได้เรียกชื�อว่า
นวัตกรรมสังคม โดยอาจเรียกว่าตามแหล่งกําเนิดของนวัตกรรมว่า “นวัตกรรมท้องถิ�น”, 
“นวตักรรมชมุชน”, “นวตักรรมชาวบ้าน” หรืออาจเรียกตามสาขาวิชาที�เกี�ยวข้อง เช่น “นวตักรรม
สขุภาพ”, “นวตักรรมการศกึษา”, “นวตักรรมการบริหาร” เป็นต้น  

สําหรับการศึกษานี 	 นวตักรรมสังคมไม่ได้จํากัดทั 	งในมิติของที�มาของนวตักรรมและมิติ
ผลลัพธ์ กล่าวคือ นวัตกรรมสังคมอาจจะเกิดจากระดบัใดของสังคมก็ได้ (แม้ว่าการศึกษานี 	จะ
จํากัดขอบเขตการศึกษาไว้ที�ระดบัชุมชนดงัเหตุผลที�ได้อธิบายไปแล้วในบทที� 1 ก็ตาม แต่ไม่ได้
หมายความว่านวตักรรมสงัคมจะต้องเกิดที�ระดบัชุมชนเท่านั 	น) นอกจากนี 	 นวตักรรมสงัคมยงัมี
ความหมายครอบคลุมผลลัพธ์ทุกๆด้านในเชิงสังคม ทั 	งด้านสุขภาพ การศึกษา การจัดการ
ทรัพยากร การทอ่งเที�ยว เกษตรกรรม สิ�งแวดล้อม วฒันธรรม ครอบครัว อาชีพ เป็นต้น 

 
2.1.3 นวัตกรรมสังคมกับนวัตกรรมธุรกิจ 
เพื�อให้มโนทัศน์นวัตกรรมสังคมมีความชัดเจนมากขึ 	น ผู้ วิจัยจึงทําการเปรียบเทียบ

นวตักรรมสงัคมกับนวตักรรมธุรกิจ นวตักรรมธุรกิจคือนวตักรรมที�สร้างขึ 	นเพื�อนําไปใช้ก่อให้เกิด
ผลลัพธ์ที�องค์การปรารถนา ไม่ว่าจะเป็นผลประกอบการที�ดี กําไร ส่วนแบ่งตลาด ตลอดจน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการตา่งๆภายในองค์การ ผลลพัธ์ที�เกิดขึ 	นนี 	มีประโยชน์
โดยตรงตอ่องค์การนั 	นๆเอง ตวัอย่างเช่น สินค้าและบริการใหม่ๆที�ปรากฎในสื�อโฆษณาตา่งๆ รวม
ไปถึง การใช้หุ่นยนต์ในโรงงานประกอบชิ 	นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การใช้อีเมลในการติดต่อระหว่าง
และภายในองค์การ เป็นต้น 

จดุตา่งที�สําคญัระหว่างนวตักรรมสงัคมกบันวตักรรมธุรกิจคือ การมี “แรงจูงใจเชิงสงัคม” 
ซึ�งเป็นองค์ประกอบของความเป็นนวัตกรรมสังคมแต่ไม่ใช่องค์ประกอบของนวัตกรรมธุรกิจ 
นวตักรรมนั 	นคือสิ�งใหม่ที�มีคณุคา่ แตถ้่าจะเป็นนวตักรรมสงัคม นวตักรรมนั 	นต้องสร้างขึ 	นมาโดย
คํานงึผลประโยชน์สว่นร่วมของชมุชนหรือสงัคมที�นวตักรรมนั 	นเกิดขึ 	น ไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีแก่คนใด
คนหนึ�งหรือกลุม่คนใดกลุม่คนหนึ�งเป็นการเฉพาะ จะเห็นว่าแม้นวตักรรมทางเทคโนโลยีก็สามารถ
เป็นนวตักรรมสงัคมได้ ถ้าสร้างขึ 	นโดยแรงจงูใจทางสงัคมดงัที�ได้กลา่วไป 

นวตักรรมธุรกิจมีแรงจงูใจในการเพิ�มรายได้ ลดต้นทนุ ขยายฐานลกูค้า เพิ�มประสิทธิภาพ
การทํางาน โดยบรรทดัสุดท้ายจะต้องเป็นตวัเลขผลตอบแทนที�ดีที�สุด (กําไรมากที�สุด) กิจกรรม
ด้านสงัคมขององค์การธุรกิจแม้จะมีประโยชน์ตอ่สงัคม (มากบ้างน้อยบ้าง) แตก็่อยู่บนพื 	นฐานของ
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ผลตอบแทน โดยเปลี�ยนจากผลตอบแทนที�เป็นตัวเงินไปสู่ผลตอบแทนที�ไม่เป็นตัวเงิน เช่น 
ภาพลกัษณ์ ชื�อเสียง การสร้างตราสินค้า เครือข่ายทางสงัคม เป็นต้น กล่าวได้ว่าเป็นการหวงัผล
ระยะยาวหรือผลทางอ้อมก็ได้ 

อีกจุดหนึ�งที�สําคัญได้แก่ “คุณค่าของนวัตกรรมสังคม” คุณค่าของนวัตกรรมสังคมยัง
มกัจะเป็นคณุคา่ที�ไม่เป็นตวัเงิน คือไม่ได้ให้ผลตอบแทนเป็นเงิน แตค่ณุคา่ที�แท้จริงของนวตักรรม
สงัคมอยู่ที�การทําให้เกิดการเปลี�ยนแปลงในระดบัความเชื�อ ค่านิยม ธรรมเนียมปฏิบติั ความเคย
ชินของคนส่วนใหญ่ในสังคมโดยเฉพาะความเชื�อที�ก่อให้เกิดผลเสียต่อชุมชน ตัวอย่างจาก
กรณีศึกษาได้แก่ ความเชื�อเกี�ยวกบัการกู้ เงินเพื�อบริโภค ความเชื�อเกี�ยวกับการเลี 	ยงเหล้าและกิน
เหล้าในงานศพ และความเชื�อว่าการจดัการขยะเป็นหน้าที�ของเทศบาล คนในชุมชนประพฤติตน
บนความเชื�อเช่นนั 	นมานานจนมองไม่เห็นว่าการกระทําเช่นนั 	นมีความไม่ดีอย่างไร หากมีบางคน
ตระหนักได้ว่าเป็นปัญหาแต่ก็ไม่ทราบว่าจะเปลี�ยนแปลงแก้ไขได้อย่างไรเพราะคนอื�นๆก็ยัง
ประพฤติเช่นนั 	นกันอยู่ เพราะฉะนั 	น แม้ว่าจะเป็นความเชื�อที�มีผลเสียมากกว่าผลดีแต่ก็ยงัมีการ
ปฏิบตัซํิ 	าๆไมถ่กูแก้ไขแตอ่ยา่งใด 

นอกจากนี 	นวัตกรรมสังคมเป็นเรื�องของ “คนส่วนใหญ่” ไม่ใช่ปัจเจก จึงต้องพิจารณา
ความสําเร็จในหนว่ยของชมุชน นอกจากนี 	นวตักรรมสงัคมยงัไม่มี “เจ้าของ” ไม่มีลิขสิทธิ ดงันั 	นจึง
สามารถเผยแพร่ได้ง่ายกว่านวตักรรมธุรกิจ อย่างไรก็ตาม การติดตั 	งนวตักรรมสงัคมนั 	นทําได้ยาก
กวา่นวตักรรมธุรกิจ เพราะเกี�ยวข้องกบัคา่นิยมและความเชื�อ ซึ�งไมใ่ชเ่รื�องที�เปลี�ยนแปลงได้ง่ายๆ  

ภาพที� 2.1 ด้านล่างนี 	เป็นอีกวิธีการหนึ�งในการจําแนกนวตักรรมสงัคมออกจากนวตักรรม
ธุรกิจ โดยอาศยัมิติด้านเป้าหมายและมิติด้านผลลพัธ์เป็นเกณฑ์ ผู้ วิจยัจําแนกนวตักรรมออกเป็น 
4 แบบ นวตักรรมที�มุ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมและมีคณุคา่ตอ่สงัคมในวงกว้างมาก (Q3) จดัว่าเป็น
นวัตกรรมสังคมตามนิยามของการศึกษานี 	 ตรงกันข้าม นวัตกรรมธุรกิจ (Q2) มีเป้าหมายที�
ประโยชน์สว่นตวัของปัจเจกหรือองค์การนั 	นๆเองและมีคณุคา่ตอ่สงัคมโดยรวมน้อย นอกจากนี 	 ยงั
มีนวตักรรมที�สร้างขึ 	นโดยเอกชนแตน่อกจากจะมีคณุคา่ตอ่ตวัเองการเองแล้วยงัมีคณุคา่ตอ่สงัคม
ส่วนรวมด้วย (Q1) หรือบางครั 	งก็เป็นไปอย่างสลบักนัคือ องค์การเอกชนริเริ�มโครงการเพื�อสงัคม
โดยที�มีประโยชน์ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมกลบัสู่องค์การด้วย ดงัที�มีโครงการที�เกี�ยวกับความ
รับผิดชอบตอ่สงัคม (Social Responsibility) จากองค์การเอกชนตา่งๆมากขึ 	นเรื�อยๆ สดุท้ายคือ
นวตักรรมที�มุง่เน้นประโยชน์สว่นรวมแตค่ณุคา่จริงๆที�มีตอ่สงัคมกลบัอยู่ในระดบัตํ�า (Q4) ตวัอย่าง
ของนวตักรรมสงัคมที�ล้มเหลวอาจเห็นได้ง่ายกว่าจากนโยบายของรัฐบางนโยบาย เช่น นโยบาย
เปิดเสรีสุรากลั�นชุมชน ที�มีความมุ่งหมายจะสร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้านโดยไม่คํานึงว่านโยบาย
เชน่นี 	สง่เสริมให้เกิดการบริโภคสรุามากขึ 	นอนัเป็นต้นธารของปัญหาสงัคมอื�นๆอีกมาก เป็นต้น 
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ภาพที� 2.1  เปรียบเทียบนวตักรรมสงัคมกบันวตักรรมธุรกิจ 
 
2.2 องค์ความรู้เกี�ยวกับการสร้างนวัตกรรมสังคม 

 
2.2.1 มุมมองเกี�ยวกับแหล่งที�มาของนวัตกรรมสังคม 
ในเมื�อได้ทราบแล้วว่านวตักรรมสงัคมเป็นสิ�งใหม่ที�มีคณุคา่ตอ่สงัคมที�เกิดขึ 	นบนฐานของ

แรงจูงใจทางสังคม คําถามต่อมาคือนวัตกรรมสงัคมมีแหล่งกําเนิดหรือที�มาอย่างไร นวตักรรม
สงัคมอาจจําแนกออกได้เป็น 3 กลุ่มตามแหล่งที�มาของนวตักรรม ได้แก่ (1) นวตักรรมสงัคมเกิด
จากการวางแผนโดยองค์การภาครัฐ (2) นวัตกรรมสังคมเกิดจากผู้ประกอบการซึ�งมักจะเป็น
ปัจเจกหรือกลุ่มหรือองค์การที�ไม่แสวงหากําไร และ (3) นวตักรรมสงัคมเกิดจากการผุดบงัเกิด 
(Alakeson, Aldrich, Goodman, Jorgensen, and Miller, 2003: 74-77) (ดสูรุปการเปรียบเทียบ
ที�มาแบบตา่งๆที�ตารางที� 2.1) 

นวตักรรมสงัคมอาจเกิดจากการวางแผนของภาครัฐ โดยอาจจะอยู่ในรูปของนโยบายทาง
สงัคมใหม่ๆ  หรืออาจเป็นการริเริ�มโครงการพฒันาสงัคมด้านตา่งๆตามนโยบายเหล่านั 	น นวตักรรม
สงัคมที�เกิดขึ 	นในลกัษณะนี 	ถกูออกแบบโดยผู้ มีอํานาจปกครองตามกฎหมายทั 	งระดบัชาติ (รัฐบาล 
กระทรวง กรม) และระดบัท้องถิ�น (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น) หน่วยงานเหล่านี 	จะพิจารณาถึง
ความจําเป็นของการกําหนดนโยบายด้านสังคมใหม่ๆและแผนงานที�เกี�ยวข้องต่างๆ โดยการ
พิจารณาและการดําเนินการมกัเกี�ยวข้องกบัปัจจยัทางการเมือง หนว่ยงานของรัฐนอกจากจะเป็นผู้
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ริเริ�มให้เกิดนวัตกรรมสังคมด้วยตัวเองแล้ว ยังเป็นแสดงบทบาทผู้ สนับสนุนให้เกิดการสร้าง
นวตักรรมสงัคมขึ 	นด้วยโดยการจดัหาและให้ทรัพยากรที�จําเป็นตอ่การสร้างนวตักรรมสงัคมให้แก่
ชุมชนซึ�งได้แก่ เงินทุน เทคโนโลยี และความรู้ เป็นต้น ตามทฤษฎีที�เชื�อในการใช้กระบวนการ
วางแผนตามหลกัเหตผุลนี 	 นวตักรรมจะเกิดขึ 	นได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื�อผ่านกระบวนการที�เป็น
ทางการที�ได้รับการวางแผนไว้อยา่งเป็นเหตเุป็นผล  

 
ตารางที� 2.1  การเปรียบเทียบที�มาของนวตักรรมสงัคม 
 
 จากการวางแผน จากผู้ประกอบการ จากการผุดบังเกิด 

ลักษณะเด่น 
 
 
 

- ริเริ�มจากระดบับน  
 
- ใ ช้ ก า ร ว า ง แ ผ น จ า ก
ศนูย์กลาง 
- ส่ ว น ใ ห ญ่ เ ป็ น สิ� ง ที�
ปรับปรุงจากเดิม 

- ริ เ ริ� มจากผู้ นําในพื 	นที� /
องค์การ 
- ใช้วิสัยทัศน์ จินตนาการ 
ปัญญาญาณ 
- อ า จ เ ป็ น ไ ด้ ทั 	ง สิ� ง ที�
ปรับปรุงจากเดิมหรือเป็น 
สิ�งใหมที่�แท้จริง 

- ริเริ�มจากระดบัลา่ง 
 
- เป็นการผดุบงัเกิดจากปฎิ
สมัพนัธ์ภายในระบบยอ่ย 
- เป็นสิ�งใหมที่�แท้จริง 

ฐานคติ - สถาบันภายนอกชุมชนมี
อิทธิพลต่อการดําเนินการ
ภายในชมุชน 
 

- ปั จ เ จ ก มี พ ลั ง ใ น ก า ร
สร้างสรรค์  
- การตัดสินใจสามารถทํา
ได้อยา่งมีเหตผุล 

- การเกิดขึ 	นของสิ�งใหม ่
(นวัตกรรม) เ ป็นการผุด
บงัเกิด 
 

มโนทัศน์สาํคัญ - ก า ร ว า ง แ ผน แ ละ ก า ร
ควบคมุ 

- ภาวะผู้ นํา - ปฏิสมัพนัธ์ 

ตัวแทน/ผู้ให้กาํเนิด - องค์การภาครัฐ - ผู้ประกอบการสงัคม  - ชมุชน 

 
นวัตกรรมสังคมอาจเกิดจาก “ผู้ประกอบการทางสังคม” (Social Entrepreneur) ที�

ดําเนินการเปลี�ยนแปลงสังคมด้วยความปรารถนาที�จะสร้างคุณค่าทางสังคม แนวคิด
ผู้ประกอบการนั 	นได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวางในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ นักวิชาการด้าน
เศรษฐศาสตร์ที�มีชื�อเสียงหลายคนเชื�อว่าผู้ ประกอบการเป็นหัวใจของระบบเศรษฐกิจเพราะ
ผู้ประกอบการเป็นผู้สร้างนวตักรรมซึ�งการเกิดขึ 	นของนวตักรรมจะเป็นกลไกหลกัในการขบัเคลื�อน
ระบบเศรษฐกิจโดยรวมได้ โดยการเทียบเคียง ผู้ประกอบการทางสงัคมจึงถือเป็นผู้สร้างนวตักรรม
สงัคมให้เกิดขึ 	นในบริบทหนึ�งๆ โดยมีกิจกรรมหลกัๆ (Dees, 1998: 4) ได้แก่ (1) มีภารกิจในการ
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สร้างและธํารงค์ไว้ซึ�งคา่นิยมของสงัคม (2) มองเห็นและผลกัดนัโอกาสใหม่ๆที�จะดําเนินการตาม
ภารกิจนั 	นอย่างไม่ย่อท้อ (3) เข้าร่วมในกระบวนการสร้างนวตักรรม การปรับตวั และการเรียนรู้
อยา่งตอ่เนื�อง (4) ลงมือกระทําอย่างไม่ย่อท้อแม้ว่าจะมีทรัพยากรให้ใช้อย่างจํากดั และ (5) แสดง
ให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อประชาชนที�รับใช้และต่อผลลพัธ์ที�เกิดขึ 	น เนื�องจากผู้ประกอบการ
สงัคมมกัจะอยูใ่นพื 	นที�จงึใกล้ชิดกบัปัญหาในบริบทนั 	นๆและสามารถออกแบบโครงการพฒันาหรือ
แก้ไขปัญหาได้ตรงกบัสถาพปัญหามากกวา่  

มมุมองที�ว่าด้วยการผดุบงัเกิดของนวตักรรมสงัคมนั 	นเห็นว่า นวตักรรมสงัคมเกิดขึ 	นจาก
การเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆของคนจํานวนมากในชุมชน (Alakeson, Aldrich, Goodman, 
Jorgensen, and Miller, 2003: 77) หวัใจสําคญัของทฤษฎีนี 	อยู่ที� “ปฏิสัมพันธ์” (Interaction) โดย
ปฏิสมัพนัธ์ (ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ หรือองค์การกับองค์การ หรือแม้แต่ระหว่างความคิดสอง
อย่างในหวัสมอง) จะเกิดในรูปแบบที�ซํ 	าๆจนเป็นความเคยชิน (Habits) นั�นคือมีแนวโน้มจะคง
สภาพเดิมไว้ แตใ่นขณะเดียวกนัปฏิสมัพนัธ์นี 	ก็มีศกัยภาพที�จะแปลงสภาพ (Transformation) ได้ 
ซึ�งอาจเป็นการแปลงสภาพแบบค่อยเป็นค่อยไปหรือเป็นแบบขนานใหญ่ก็ได้ ศกัยภาพในการ
แปลงสภาพนี 	เกิดจากความสามารถในการตอบสนองอย่างฉับพลนั (Spontaneous) และเป็นผล
มาจากการปรับเพิ�ม (Amplify) เมื�อเกิดความแตกต่างเล็กๆขึ 	นต่อความเคยชินเดิมๆเมื�อเวลา
เปลี�ยนแปลงไป รูปแบบของปฏิสมัพนัธ์ที�ถูกแปลงสภาพขึ 	นใหม่จะไม่สามารถคาดการณ์ไว้ก่อน
ลว่งหน้าได้ ซึ�งการเกิดขึ 	นโดยไมส่ามารถคาดการณ์ไว้ก่อนได้และไม่สามารถออกแบบหรือควบคมุ
โดยเจตนาได้นี 	เรียกวา่ “การผดุบงัเกิด” (Emergence) 

จะเห็นได้วา่แม้มมุมองทั 	ง 3 ที�นําเสนอมานี 	ตา่งก็สามารถใช้อธิบายการเกิดของนวตักรรม
สงัคมได้ แต่จะเห็นได้ว่าแต่ละมมุมองเป็นการมองที�ด้านใดด้านหนึ�งของจุดกําเนิดของนวตักรรม
สงัคมเท่านั 	น ดงันั 	นข้ออธิบายจากแต่ละมุมมองจึงไม่สามารถทําให้เข้าใจปรากฎการณ์ของการ
สร้างนวตักรรมสงัคมได้อย่างครอบคลมุ กล่าวอย่างเฉพาะเจาะจง ผู้ วิจยัพบว่าข้ออธิบายจากแต่
ละมุมมองยงัมีความคลุมเครือไม่ชดัเจนในด้านการอธิบายกลไกการเกิดขึ 	นของนวตักรรมสงัคม 
กลา่วคือยงัมีชอ่งวา่งที�ไมไ่ด้อธิบายตั 	งแตช่่วงที�มาของนวตักรรมสงัคมถึงการเกิดขึ 	นของนวตักรรม
สงัคม โดยยงัไมมี่ข้ออธิบายที�ชดัเจนว่ามีการเปลี�ยนแปลงอะไรเกิดขึ 	นบ้างในบริบทก่อนที�จะมีการ
เกิดขึ 	นของนวัตกรรมสังคม หรือพูดอีกอย่างได้ว่าสิ�งที�ขาดไปก็คือ “กระบวนการ” ในการสร้าง
นวตักรรมสงัคมนั�นเอง 
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2.2.2 กระบวนการสร้างนวัตกรรมสังคม 
ดังที�กล่าวไปแล้วว่าองค์ความรู้เกี�ยวกับการสร้างนวัตกรรมสังคมมีอยู่ค่อนข้างจํากัด 

เริ�มต้นจากงานของ Rogers (2003: 136-167) ที�ว่าด้วยกระบวนการตดัสินใจเกี�ยวกบันวตักรรม  
(Innovation-Decision Process) Rogers กลา่ววา่กระบวนการดงักล่าวแบง่ออกได้เป็น 6 ขั 	นตอน
ได้แก่ (1) ขั 	นการตระหนกัถึงปัญหาหรือความจําเป็น (2) ขั 	นการวิจยั (3) ขั 	นการพฒันา (4) ขั 	นการ
นําออกขาย (Commercialization) (5) ขั 	นการแพร่กระจายและรับนวตักรรม และ (6) ขั 	นผลลพัธ์ที�
ตามมา (Consequences) กระบวนการที�เสนอโดย Rogers นี 	เน้นหนกัไปทางกระบวนการสร้าง
นวัตกรรมทางธุรกิจหรือนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ดังนั 	น ถ้าเป็นบริบทที�ต่างจากนี 	และถ้าเป็น
นวัตกรรมสังคมไม่ใช่นวัตกรรมทางเทคโนโลยีกระบวนการสร้างนวัตกรรมสังคมจะเป็นไปใน
ลกัษณะใดจงึยงัเป็นคําถามที�ยงัมิได้ตอบอยา่งชดัเจนพอ  

ความพยายามหนึ�งในการตอบคําถามนี 	เป็นของ Alakeson et al. (ดงัที�ได้อธิบายไปแล้ว
ในส่วนแหล่งที�มาของนวตักรรมสงัคม) ซึ�งใจความโดยสรุปก็คือนวตักรรมสงัคมอาจเกิดจาก (1) 
นวัตกรรมสังคมเกิดจากการวางแผนไว้ล่วงหน้าโดยองค์การของรัฐเป็นผู้ กําหนดรูปแบบการ
ดําเนินการและผลลัพธ์ที�ต้องการ หรือ (2) นวัตกรรมสังคมเกิดจากผู้ประกอบการ ในกรณีนี 	
ผู้ประกอบการจะเป็นผู้ ริเริ�มและนําการเปลี�ยนแปลงเข้ามาสู่ชมุชน หรือ (3) นวตักรรมสงัคมเกิด
จากปฏิสมัพนัธ์ในระบบย่อย (Alakeson, Aldrich, Goodman, Jorgensen, and Miller, 2003: 
75) นั�นคือการที�ผู้ คนได้พบปะพูดคุยแลกเปลี�ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างกว้างขวางก่อให้เกิด
ความคิดใหม่ๆและพฤติกรรมใหม่ๆได้ แม้จะสามารถใช้เป็นกรอบในการศึกษาการเกิดขึ 	นของ
นวตักรรมสงัคมได้ แต่ข้ออธิบายเพียงเท่านี 	ก็ยงัไม่มีความชดัเจนและลึกซึ 	งเพียงพอ (โดยยงัมิได้
รวมเอาอิทธิพลของบริบทเข้าไปพิจารณาด้วยซํ 	า)  

Mulgan, Tucker, Ali, and Sanders (2007: 27-32) ได้สรุปกระบวนการสร้างนวตักรรม
สงัคมโดยจําแนกตามภาคสว่น (Sector) ที�ให้กําเนิดนวตักรรมสงัคม โดยมีภาคส่วนที�เกี�ยวข้องกบั
การศกึษานี 	ได้แก่ (1) องค์การและวิสาหกิจทางสงัคม (Social Organizations and Enterprises) 
(2) ขบวนการเคลื�อนไหวทางสงัคม (Social Movements) (3) ภาคการเมือง (Politics) (4) ภาครัฐ 
(Government) นอกจากนี 	ยงัแบง่ขั 	นตอนการสร้างนวตักรรมสงัคมของแต่ละภาคส่วนออกเป็น 3 
ขั 	น โดยพบวา่ องค์การทางสงัคมและภาครัฐเริ�มต้นการสร้างนวตักรรมสงัคมด้วยการระบถึุงความ
เป็นไปได้ตา่งๆ สว่นขบวนการเคลื�อนไหวทางสงัคมเริ�มต้นกระบวนการด้วยก่อตวัขึ 	นของขบวนการ 
สําหรับภาคการเมืองจะเริ�มต้นจากความต้องการของพรรคการเมือง หลงัจากแนวคิดเริ�มก่อตวัขึ 	น 
องค์การทางสงัคมจะเริ�มสร้างต้นแบบ (Prototype) ของนวตักรรมสงัคมขึ 	นมาเพื�อทดลองปฏิบตั ิ
หลังจากนั 	นจึงเป็นการขยายผลของนวัตกรรมให้เติบโตต่อไป ถ้าเป็นองค์การภาครัฐจะเริ�มตั 	ง
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โครงการนําร่อง จากนั 	นจึงมีการทดสอบ และใช้วิธีการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ ส่วนขบวนการ
เคลื�อนไหวทางสงัคมจะเริ�มรณรงค์ให้เห็นคณุคา่ของนวตักรรมสงัคมนั 	นๆ จากนั 	นจึงนําไปสู่การทํา
ให้ชอบธรรมโดยรัฐ และเปลี�ยนแปลงความเคยชินรวมทั 	งบรรทดัฐานเดิม สําหรับภาคการเมืองจะ
กําหนดเป็นนโยบายและประกาศเจตจํานงค์ให้ทราบเป็นวงกว้าง ขั 	นตอ่มาจึงเป็นนําไปปฏิบตัิโดย
หนว่ยงานราชการ  

ในปีค.ศ.2008 Murray, Mulgan, and Caulier-Grice ได้สรุปข้อมลูจากการศกึษาวิธีการ
สร้างนวตักรรมสงัคมในภาคส่วนต่างๆทั�วโลก โดยได้พบว่ากระบวนการสร้างนวตักรรมสงัคมนั 	น
เริ�มต้นจาก (1) การวินิจฉัย การออกแบบ และการพฒันานวตักรรมสงัคม ซึ�งภายในขั 	นตอนแรกนี 	
มีกิจกรรมหลายอยา่งเกิดขึ 	น ได้แก่ การเกิดแรงบนัดาลใจ (“มีไฟ”) การระบแุละวินิจฉัยปัญหา การ
จินตนาการถึงวิธีแก้ปัญหาหลายๆวิธี แล้วจึงนําไปปฏิบตัิอย่างลองผิดลองถูก ขั 	นตอ่มา (2) เป็น
การทําให้นวตักรรมสงัคมที�สร้างขึ 	นนั 	นดํารงอยู่ได้อย่างยั�งยืน จากนั 	นจึง (3) เป็นการขยายผลและ
แพร่กระจายนวตักรรมสงัคม และขั 	นสุดท้าย (4) เป็นการสร้างนวตักรรมสังคมที�เป็นระบบเพื�อ
ลดทอนอปุสรรคในการรับนวตักรรมสงัคมของคนในวงกว้างโดยอาศยัการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขเชิง
สงัคมบางอย่าง เช่น รูปแบบของสถาบนัและเทคโนโลยีที�เกี�ยวข้อง เป็นต้น นอกจากนี 	 Murray, 
Mulgan, and Caulier-Grice ยงัชี 	ด้วยว่า กระบวนการสร้างนวตักรรมสงัคมนี 	ไม่ได้ดําเนินไปอย่าง
เป็นเส้นตรงเสมอไป โดยอาจมีการวนย้อนกลบัของขั 	นตอนเหล่านี 	ได้ (Murray, Mulgan, and 
Caulier-Grice, 2008: 14) 

 
2.3 ทฤษฎีที�เป็นฐานของการวิจัย 

 
2.3.1 ทฤษฎีความซับซ้อน (Complexity Theories) 
ผู้ วิจยัเชื�อวา่หวัใจของการสร้างนวตักรรมอยูที่� “ปฏิสมัพนัธ์” โดยเป็นปฏิสมัพนัธ์ที�อยู่ในรูป

ของการร่วมมือกนั (Collaboration) ระหว่างคนในชุนชน ผู้ นําชมุชน และองค์การภายนอกชมุชน 
ความเชื�อนี 	ตั 	งอยู่บนฐานของทฤษฎีความซบัซ้อน (Complexity Theory) ทฤษฎีความซบัซ้อนมี
ที�มาจากวิทยาศาสตร์ธรรมชาต ิ(Natural Science) โดยเฉพาะอยา่งยิ�งจากสาขาวิชาชีววิทยา เคมี 
ฟิสิกส์ รวมทั 	งนิเวศวิทยาด้วย ด้วยฐานคติของทฤษฎีที�ยอมรับการเปลี�ยนแปลงตลอดเวลา 
(Constant Change) การเชื�อมโยงสิ�งตา่งๆเข้าด้วยกนั ความไม่เป็นเส้นตรงของกระแสเหตแุละผล 
และการมีพฒันาการ ทําให้ทฤษฎีนี 	ถกูนําไปประยกุต์ใช้อธิบายปรากฎการณ์ตา่งๆอย่างกว้างขวาง 
โดยเฉพาะปรากฎการณ์เกี�ยวกบัการเกิดขึ 	นของสิ�งใหม่ที�ไม่เคยมีมาก่อน (Novelty) หรือนวตักรรม 
(Innovation) นบัตั 	งแตช่ว่งปลายศตวรรษที� 20 เป็นต้นมา  
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ทฤษฎีความซบัซ้อนเป็นเสมือนกรอบในการทําความเข้าใจปรากฎการณ์ตา่งๆซึ�งในที�นี 	คือ
ปรากฎการณ์การสร้างนวตักรรมสงัคม ความเกี�ยวข้องที�สําคญัของทฤษฎีความซบัซ้อนตอ่การทํา
ความเข้าใจการสร้างนวตักรรมสงัคมอยูที่�การให้มมุมองใหม่ในเรื�องการสร้างนวตักรรมสงัคม ด้วย
ฐานคตเิกี�ยวกบัระบบที�แตกตา่งจากทฤษฎีดั 	งเดิม ทําให้สร้างข้ออธิบายที�ใกล้เคียงกบัสภาพความ
เป็นจริงได้มากกวา่ โดยทฤษฎีความซบัซ้อนมีฐานคตเิกี�ยวกบัระบบว่า (1) มีหน่วยย่อยที�มีอิสระใน
ตวัเองจํานวนมากและหลากหลาย (Waldrop, 1992; Stacey, 1996) (2) หน่วยย่อยเหล่านั 	นมี
ปฏิสมัพนัธ์กันในทิศทางต่างๆจํานวนมาก (Waldrop, 1992; Stacey, 1996) (3) ปฏิสมัพนัธ์
เหล่านั 	นดําเนินไปภายใต้กฎหรือเงื�อนไขบางอย่างเพื�อที�จะปรับปรุงพฤติกรรมของตวัเองและของ
ระบบ (Stacey, 1996) หน่วยตา่งๆในระบบที�ปรับตวัได้อย่างซบัซ้อนจะตรวจสอบสภาพแวดล้อม
แล้วพฒันาโครงสร้างหรือรูปแบบที�แสดงออกถึงกฎของการกระทําหรือการมีปฏิสมัพนัธ์ โครงสร้าง
เหล่านี 	เป็นโครงสร้างแบบมีเหตุผลภายใต้ข้อจํากัด (Rational Bounded) (4) มีคุณสมบัติ
บางอยา่งที�ไมส่ามารถอธิบายได้ด้วยผลรวมของหนว่ยยอ่ย (Kauffman, 1995)  

นอกจากนี 	 ลักษณะพื 	นฐานดงักล่าวแล้ว ระบบที�ปรับตวัได้อย่างซบัซ้อนยงัมีคณุสมบตัิ
ดงันี 	 (1) การผดุบงัเกิด (Emergence) (Kauffman, 1993; 1995) ซึ�งหมายถึงการเกิดขึ 	นของสิ�ง
ใหม่ที�ไม่เคยมีมาก่อนและมิใช่ผลลพัธ์ของแต่ละองค์ประกอบย่อยของระบบ ซึ�งเกิดขึ 	นจาก (2) 
การจดัรูปแบบได้ด้วยตวัเอง (Self-Organization) (Kauffman, 1993; 1995; Lichtenstein, 2000; 
Murray, 1998) ที�เป็นกระบวนการปรับรูปแบบของระบบโดยไม่ต้องอาศยัพลงังานหรือทรัพยากร
จากภายนอก ซึ�งเป็นผลมาจากการมี (3) ความสมัพนัธ์ระหว่างหน่วยที�ไม่เป็นเส้นตรง (Nonlinear 
Relationships) (Lichtenstein, 2000) หรืออาจกล่าวอีกนยัหนึ�งได้ว่าผลลพัธ์กับสาเหตนุั 	นมิได้
แปรผนัในลกัษณะของอตัราส่วน นั�นหมายถึงสาเหตขุนาดเล็กอาจทําให้เกิดผลลพัธ์ขนาดใหญ่ได้ 
หรืออาจเกิดในลกัษณะตรงกันข้ามก็ได้ ซึ�งนั�นเท่ากับว่าผู้สงัเกตจะ (4) ไม่สามารถพยากรณ์ได้ 
(Unpredictable) (Murray 1998) ว่าผลจะเป็นอย่างไรจากเหตเุดียวกนั ซึ�งท้ายที�สดุแล้ว ระบบที�
ปรับตวัได้อย่างซบัซ้อนนั 	นจะเกิด (5) พฒันาการร่วม (Coevolution) ไปสู่ความโกลาหล (Chaos) 
(van Eijnatten 2004; Lichtenstein 2000) ซึ�งเป็นจดุที�เสมือนกลบัไปสู่จดุเริ�มอีกครั 	ง โดยหาก
ระบบมีความซบัซ้อนไม่เพียงพอที�จะจดัรูปแบบได้ด้วยตวัเองและผดุบงัเกิดสิ�งใหม่ขึ 	น ระบบก็จะ
สิ 	นสดุลงไปเอง  

จากลกัษณะที�ได้พรรณนามานี 	ทําให้ชี 	ได้วา่ระบบที�ปรับตวัได้อยา่งซบัซ้อนตา่งจากระบบที�
เรียบง่าย (Simple Systems) ตรงที� (1) ความสามารถในการผุดบงัเกิดของสิ�งใหม่ด้วยการ
จดัรูปแบบได้ด้วยตวัเอง ซึ�งในระบบปกตทีิ�เรียบง่ายนั 	น ระบบจะทํางานวนเวียนตามเงื�อนไขเดิมไป
เรื�อยๆจนเมื�อมีการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขบางอย่างของระบบ ระบบจึงจะปรับแก้ให้สอดรับกับ
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เงื�อนไขใหม่นั 	น (2) การปรับแก้ของระบบที�เรียบง่ายมกัจะได้รับการสมมติว่ากระทําโดยผู้สงัเกต
จากภายนอกที�จะ “เข้าไป” ดําเนินการปรับแก้ระบบ โดยที�ไม่ให้ความสนใจกับการจดัรูปแบบได้
ด้วยตวัเอง (Stacey, Griffin, and Shaw, 2000) (3) ผลลพัธ์ของระบบที�ปรับตวัได้อย่างซบัซ้อน
ไมใ่ชผ่ลรวมของผลรวมของผลลพัธ์จากแตล่ะหนว่ยยอ่ยในระบบ  

2.3.1.1 ชมุชนในฐานะที�เป็นระบบที�ซบัซ้อน 
พิจารณาจากลักษณะของระบบที�ซับซ้อนที�ได้อภิปรายไปแล้ว กล่าวได้ว่า

ตวัอย่างที�ดีของระบบที�ซบัซ้อนได้แก่ “ชุมชน” (Community) แม้จะมีคํานิยามที�หลากหลายแต่
ชุมชนก็มีลักษณะทั�วไปที�เป็นพื 	นฐานอยู่ อันได้แก่ กลุ่มคน พื 	นที� ความมุ่งหมายร่วม และการมี
ปฏิสัมพันธ์ ซึ�งอาจกล่าวเป็นคํานิยามได้ว่า ชุมชนเป็นกลุ่มของคนที�มีลกัษณะที�หลากหลายซึ�ง
เชื�อมโยงกนัด้วยข้อผกูพนัทางสงัคม การมีมมุมองและความสนใจร่วมกนั และการเข้าร่วมในการ
กระทําร่วมกนัภายในพื 	นที�ทางภูมิศาสตร์เดียวกนั (Macqueen et al., 2001: 1936) นกัวิชาการ
คนอื�นๆเช่น Kenneth Wilkinson เสนอไปในทํานองเดียวกันว่าชุมชนมีองค์ประกอบที�สําคญั 3 
องค์ประกอบได้แก่ (1) ความเป็นท้องถิ�น (Locality) ซึ�งหมายถึงเขตแดนที�คนอยู่อาศัยและมี
กิจกรรมร่วมกนั (2) สงัคมแบบท้องถิ�น (Local Society) คือเครือข่ายของความสมัพนัธ์สําหรับการ
ตอบสนองความต้องการและแสดงความสนใจร่วมกัน และ (3) กระบวนการกระทําร่วมกันที�ใน
สงัคมแบบท้องถิ�น (Process of Local-Oriented Collective Actions) (Wilkinson, 1999 อ้างถึง
ใน Morse, 2004: 36)  

ในเชิงวิชาการ มโนทศัน์ “ชุมชน” นั 	นมีความหมายที�กว้างและซบัซ้อนจึงยากต่อ
การนํามาศกึษาด้วยระเบียบวิธีวิจยัทางวิทยาศาสตร์ แตด่งัที� Morse ได้โต้แย้งไว้ว่า นกัวิจยัไม่ควร
ให้ความยากดังกล่าวมาปิดกั 	นการทําความศึกษาและทําความเข้าใจมโนทัศน์นี 	โดยเฉพาะใน
สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพราะไม่เพียงแค่ชุมชนจะเกี�ยวพันอยู่กับปัจเจกอย่างแยกกันไม่ออก
เนื�องจากชุมชนเป็นสิ�งที�ก่อรูปเอกลกัษณ์ของปัจเจกขึ 	น แตล่กัษณะของชุมชนยงัมีผลตอ่ธรรมาภิ
บาล (Governance) อีกด้วย (Morse, 2004: 35) 

2.3.1.2 ปฏิสมัพนัธ์ (Interaction) 
องค์ประกอบหนึ�งที�สําคญัของชุมชนและระบบที�ซบัซ้อนอื�นๆก็คือ “ปฏิสมัพนัธ์” 

โดยทั�วไป ปฏิสมัพนัธ์หมายถึงภาวะที�เกิดขึ 	นเมื�อมีหน่วย (คนหรือวตัถ)ุ อย่างน้อย 2 หน่วยที�มีการ
กระทํา ซึ� งกันและกันและมีผลต่อกันและกัน  คําว่าปฏิสัมพันธ์กับคําว่าการติดต่อสื�อสาร 
(Communication) นั 	นมกัจะถกูใช้แทนที�กนั แตจ่ริงๆแล้ว “การมีปฏิสมัพนัธ์” แตกต่างจาก “การ
ติดต่อสื�อสาร” โดยอาจกล่าวได้ว่าการติดต่อสื�อสารระหว่างกันเป็นเป้าหมายหลักของการมี
ปฏิสมัพนัธ์ ลกัษณะเฉพาะของปฏิสัมพันธ์อยู่ที�ความเป็น “ซึ�งกันและกันและผลต่อกันและกัน” 
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(Mutual) ซึ�งนั�นแสดงถึงความรุ่มรวย (Richness) ที�มากกว่าของการมีปฏิสมัพนัธ์เมื�อเทียบกบัการ
ติดต่อสื�อสารโดยปกติ จุดสําคญัอีกจุดหนึ�งคือ ปฏิสมัพนัธ์จะเกิดขึ 	นต่อเมื�อมีคนหรือวตัถุเท่านั 	น 
และหากมีคนหรือวัตถุจํานวนมาก ปฏิสมัพนัธ์ก็มีโอกาสเกิดขึ 	นได้มากตามไปด้วย นอกจากนั 	น 
การที�ผลของการกระทําของหน่วยที�มีปฏิสมัพนัธ์กนันั 	นมีลกัษณะสองทางหรือมีผลย้อนกลบัด้วย
นั 	นทําให้ความสมัพนัธ์มีลกัษณะไมเ่ป็นเส้นตรง (Nonlinear Relationship) ซึ�งทําให้มีโอกาสที�จะมี
การผดุบงัเกิดของสิ�งใหม่ๆ ได้   

  ในเชิงทฤษฎี ปฏิสมัพนัธ์เป็นมโนทศัน์ที�ปรากฎในสาขาวิชาตา่งๆจํานวนมาก โดย
แต่ละสาขาวิชาก็ให้ความหมายของปฏิสมัพนัธ์แตกต่างกัน ตวัอย่างเช่น ปฏิสัมพนัธ์ทางฟิสิกส์
หมายถึงการกระทําระหว่างสสารที�ก่อให้เกิดการถ่ายทอดพลงังานศกัย์ในสสาร ส่วนปฏิสมัพนัธ์
ทางสถิตหิมายถึงการกระทําระหวา่งตวัแปรตั 	งแตส่องตวัแปรขึ 	นไปที�ก่อให้เกิดผลมากกว่าการบวก
กันของผลของตวัแปรเหล่านั 	น จะเห็นได้ว่า แม้ว่าความหมายในรายละเอียดจะแตกต่างกันแต่
ปฏิสมัพนัธ์ไม่ว่าจะอยู่ในสาขาวิชาใดก็เป็นเรื�องที�เกี�ยวกบัการกระทําและผลที�มีตอ่กนัและกนัของ
หน่วยที�เกี�ยวข้องในการกระทํานั 	น สําหรับปฏิสัมพันธ์ที�อยู่ในขอบเขตของการศึกษานี 	 ได้แก่ 
ปฏิสมัพนัธ์เชิงสงัคม (Social Interaction)  

กล่าวอย่างง่าย ปฏิสมัพนัธ์เชิงสงัคมหมายถึงกระบวนการกระทําทางสงัคมที�มี
พลวตัระหว่างปัจเจกหรือกลุ่มของปัจเจก โดยปัจเจกหรือกลุ่มของปัจเจกจะมีการปรับการกระทํา
และการตอบสนองของเขาตามการกระทําของผู้ ที�มีปฏิสมัพนัธ์กับเขา กล่าวอย่างละเอียดยิ�งขึ 	น 
ในทางสงัคมวิทยา (Sociology) มี Herbert Blumer (Wallace and Wolf, 2005: 215) ที�ได้สร้าง
คําว่า “ปฏิสมัพนัธ์เชิงสญัลกัษณ์” (Symbolic Interaction) ขึ 	น โดยมีข้อทฤษฎีหลกัๆสรุปได้ดงันี 	 
การกระทําของคนตั 	งอยู่บนฐานของความหมายของสัญลักษณ์ที�เขาตีความออกมาในแต่ละ
สถานการณ์ หรืออาจกล่าวได้ว่าคนมีปฏิสมัพนัธ์กนัผ่านทางสญัลกัษณ์โดยสร้างและแลกเปลี�ยน
ความหมายและความเข้าใจร่วมกนัขึ 	นมา ทั 	งนี 	 “ตวัเอง” (Self) ถือเป็นองค์ประกอบหลกัของทฤษฎี
นี 	 โดยมีฐานคติที�สําคัญเกี�ยบกับ “ตัวเอง” คือ เป็นสิ�งมีชีวิตที�มีการกระทํา (มิใช่ถูกกระทํา) 
(Wallace and Wolf 2005: 215-216) นั�นหมายถึง “ตวัเอง” จะไม่แสดงพฤติกรรมตามคา่นิยม 
บรรทดัฐาน หรือบทบาทโดยไม่ได้ “คิด” อะไรเลย หากแต่ “ตวัเอง” นั 	นจะตีความสิ�งที�มากระทบ
เหล่านั 	นด้วยมโนทศัน์เกี�ยวกบัตวัเอง (Self-Concepts) แล้วจึงแสดงพฤติกรรม ทั 	งนี 	 คนจะพฒันา
มโนทศัน์เกี�ยวกบัตวัเองผา่นทางการมีปฏิสมัพนัธ์นั�นเอง  

ความเกี�ยวโยงระหวา่งปฏิสมัพนัธ์และนวตักรรมสงัคมนั 	นอาจจะเห็นได้ไม่ชดัหาก
พิจารณาเพียงผิวเผิน  แต่จริงๆแล้วการมีปฏิสมัพันธ์ระหว่างคนในชุมชนนั 	นเป็นหัวใจสําคญัที�
แท้จริงของการสร้างนวัตกรรมสังคม โดยมี “ทฤษฎีระบบที�ตอบสนองอย่างซบัซ้อน” (Complex 
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Responsive Systems) ซึ�งมีฐานอยู่บนทฤษฎีความซบัซ้อนที�อธิบายว่านวตักรรมผดุบงัเกิดขึ 	นมา
จากการมีปฏิสัมพนัธ์เชิงสื�อสารระหว่างปัจเจกที�ซํ 	าซ้อนและหลากหลาย ปฏิสมัพนัธ์เชิงสื�อสาร
ดงักลา่วสว่นใหญ่จะอยูใ่นรูปของการสนทนา (Conversation) การสนทนาระหว่างปัจเจกในบริบท
ขององค์การจะเกิดขึ 	นซํ 	าๆจนเกิดเป็นความเคยชินและเกิดเอกลกัษณ์ (Identity) ของรูปแบบที�
ปัจเจกที�ไม่อยู่ในกลุ่มอาจไม่สามารถเข้าใจได้ เมื�อใดที�รูปแบบปฏิสัมพันธ์เชิงสื�อสาร (นั�นคือ
รูปแบบการสนทนา) นั 	นถูกรบกวนด้วยการเข้ามาของปัจเจกนอกกลุ่มซึ�งเป็นผู้ ที�มีรูปแบบของ
ปฏิสัมพันธ์ของตวัเอง จะเกิดการถกเถียงเพื�อแสวงหาความหมายร่วมของสิ�งที�ต้องการสื�อสาร 
จนกระทั�งได้สิ�งใหมที่�ยอมรับร่วมกนั เมื�อสิ�งใหม่ถกูนําไปใช้ได้ดีกว่าสิ�งเดิมก็จะได้รับการยอมรับให้
เป็นรูปแบบที�ถกูต้อง เป็น “นวตักรรม” นั�นเอง  

2.3.1.3 การร่วมมือกนั (Collaboration) 
การร่วมมือกันจัดว่าเป็นรูปแบบหนึ�งของปฏิสัมพนัธ์ ดงัที� Thompson, Perry, 

and Miler (2007: 3) เสนอว่าการร่วมมือกนัเป็นกระบวนการที�ตวัแสดงที�มีอิสระหรือกึ�งมีอิสระ มี
ปฏิสมัพนัธ์กนัผ่านทางการเจรจาตอ่รองทั 	งแบบเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ ร่วมกนัสร้าง
กฎและโครงสร้างที�กํากับความสัมพันธ์และวิธีการที�กระทําและการตดัสินใจของตวัแสดงเหล่า
นั 	นเองในประเดน็ที�กําลงัดําเนินการร่วมกนัอยู ่และการร่วมมือกนันี 	ยงัเกี�ยวข้องกบับรรทดัฐานร่วม
และปฏิสัมพันธ์ที� เป็นประโยชน์ซึ�งกันและกันอีกด้วย การร่วมมือกันทําให้เป็นการเพิ�มขีด
ความสามารถในการสร้างสรรค์ของมนษุย์ เมื�อร่วมมือกนัข้อคิดเห็นที�แตกตา่งจะได้รับการถกเถียง
จนได้ข้อสรุปที�เป็นฉนัทามต ิ 

ต้องเข้าใจให้ชัดเจนว่าการร่วมมือกันนั 	นมีลักษณะเฉพาะที�แตกต่างจากกา
รวมกลุ่มเพื�อทํางานแบบอื�นๆ อนัได้แก่ (1) คนที�มาเข้าร่วมในการร่วมมือกนันี 	อยู่ในระดบัเดียวกนั
หรือใกล้เคียงกันในแง่ของความรู้ ความสามารถ และทกัษะที�มีอยู่ ซึ�งทําให้ปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง
ปัจเจกในลกัษณะของการร่วมมือกนัมีความสมมาตร (หรือเท่าเทียมกนัทั 	งสองฝ่าย) (2) ผู้ ที�เข้ามา
ร่วมมือกันมีจุดมุ่งหมายร่วมกันหรือมีความสนใจร่วมกันและมุ่งธํารงค์ไว้ซึ�งจุดมุ่งหมายร่วมนั 	น 
และ (3) การทํากิจกรรมอยู่ในรูปของหุ้นส่วนที�ทํางานร่วมกนัในลกัษณะที�สอดคล้องกนัไปพร้อมๆ
กนั (Synchronize) โดยผ่านทางกระบวนเจรจาตอ่รอง (Negotiation) ซึ�งทําให้การร่วมมือกนัตา่ง
จากการทํางานเป็นกลุ่มโดยทั�วไปที�เน้นการแบ่งงานและแต่ละคนก็ทําหน้าที�ตามที�ได้รับแบ่งมา
เทา่นั 	น การร่วมมือกนัจึงไม่จําเป็นต้องอาศยัภาวะผู้ นําของผู้ มีส่วนร่วมคนใดคนหนึ�งแตต้่องอาศยั
การกระจายอํานาจและการมีอิสระในการดําเนินการ ผู้ ที�มาร่วมมือกนัที�จะก่อให้เกิดนวตักรรมได้ 
ต้องมีความรู้เกี�ยวกบัตวัเองและมีการเปิดรับความคิดของผู้ อื�น เนื�องจากการร่วมมือกนัเป็นการ่วม
แรงกนัสร้างสิ�งใหมที่�ไมเ่คยมีอยูม่าก่อนการร่วมมือกนัและเป็นสิ�งที�จะไม่เกิดขึ 	นจากคนๆเดียว  
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กระบวนการนวตักรรมสงัคมเป็น “การร่วมมือกนั” เพราะ (1) กระบวนการนี 	จะ
เกิดขึ 	นไม่ได้เลยถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งดําเนินการโดยลําพงั ชาวบ้านส่วนใหญ่ในชมุชนจะต้องมีส่วน
ร่วม สถาบันทางสังคมต่างๆต้องร่วมมือกัน โดยมีทีมงานของชุมชนเองที�มีความสามารถเป็น
แกนกลาง (2) กระบวนนี 	ปรารถนาผลลพัธ์ที�เป็นนวตักรรม และผลลพัธ์ที�ได้นั 	นตกเป็นของส่วนรวม 
นั�นคือชมุชนโดยรวมมีความสขุมากขึ 	น (3) กระบวนการนวตักรรมสงัคมเกิดขึ 	นในชมุชนซึ�งจดัเป็น
ระบบที�ซบัซ้อน เพราะมีหน่วยที�เกี�ยวข้องมากและมีความสมัพนัธ์เชื�อมโยงกนัมาก ดงันั 	น จึงต้อง
อาศยัการร่วมมือกนัมากกวา่เพียงการปฏิบตักิารร่วม 

องค์ประกอบของการร่วมมือกนันั 	น Thompson, Perry, and Miler (2007: 3) 
เสนอว่ามี 5 องค์ประกอบได้แก่ (1) การกํากับดแูล (Governance) ซึ�งหมายถึง วิธีการในการ
ร่วมกนัตดัสินใจเกี�ยวกบักฎเกณฑ์ที�ใช้กํากบัพฤตกิรรมและความสมัพนัธ์ในการร่วมมือกนั (2) การ
บริหาร (Administration) หมายถึง การปฏิบตัิเพื�อให้บรรลเุป้าหมายร่วมกนัในการร่วมมือกนั (3) 
การมีอํานาจโดยตวัเองขององค์การ (Organizational Autonomy) หมายถึง การที�สมาชิกที�ร่วมมือ
กันมีอิสระในการตัดสินใจที�จะกระทําเพื�อการร่วมมือกันแม้จะขัดกับผลประโยชน์ขององค์การ
ตวัเอง (4) การพึ�งพาซึ�งกันและกัน (Mutuality) หมายถึง การที�ผู้ เข้าร่วมได้รับประโยชน์ร่วมกัน 
และ (5) บรรทดัฐาน (Norms) หมายถึง การมีแนวทางปฏิบตัิเชิงสงัคมที�ยอมรับร่วมกนัในการ
ร่วมมือกนั 

โดยธรรมชาติ การร่วมมือกันเป็นกระบวนการในการสร้างและกระจายความรู้
ผา่นทางเครือขา่ยของปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม (Morse, 2004: 78) เชน่มีการศกึษาพบว่าพนกังานที�มี
ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมมากมีแนวโน้มจะมีการแบ่งปันความรู้มากตามไปด้วยเพราะปฏิสมัพนัธ์ทํา
ให้พนกังานมีแนวโน้มที�จะเรียนรู้มากขึ 	นจากเพื�อนร่วมงานที�มีความรู้ที�ตนยงัไม่มี (Connelly and 
Kelloway, 2003) นอกจากนี 	 จากการศึกษาของ Mark J. Sullivan (1997) พบว่า มีเงื�อนไข
เกี�ยวกับความสมัพนัธ์ที�แน่นอนที�สัมพันธ์กับการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ (แบบที�ออกแบบไว้แล้ว 
แบบเรียนรู้ด้วยตัวเอง แบบเรียนรู้ด้วยกัน แบบเรียนรู้ร่วมกัน) โดยเขาได้แบ่งกลุ่มของเงื�อนไข
ดงักล่าวซึ�งเขาเรียกว่าสิ�งอํานวยการเรียนรู้ (Learning Facilitators) ออกเป็น 4 กลุ่มได้แก่ (1) 
กลุ่มสภาพแวดล้อมเกี�ยวกับความสัมพันธ์ (Relational Environment) (2) กลุ่มการสื�อสาร 
(Communication) (3) กลุ่มคณุลกัษณะ (Character) และ (4) กลุ่มความหมายร่วม (Collective 
Meaning) ทั 	งนี 	ความสมัพนัธ์ของสิ�งอํานวยการเรียนรู้กบัรูปแบบการเรียนรู้สามารถเพิ�มขึ 	นได้ด้วย
วงจรประสบการณ์แบบองค์รวม (Gestalt Experience Cycle) ซึ�งตั 	งอยู่บนหลกัการที�ว่าการเรียนรู้
ทางสงัคมของผู้ใหญ่เป็นกระบวนการเปลี�ยนแปลงไปมาระหวา่งปัจเจกและสภาพแวดล้อม 
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Jean H. Comer (2005) ได้เขียนดษุฎีนิพนธ์ว่าด้วยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ของพนกังานระดบัปฏิบตัิการที�ช่วยเหลือให้สตรีที�ได้รับสวสัดิการสงัคมกลบัมาทํางานได้เร็วที�สุด
เท่าที�จะทําได้หลังจากคลอดบุตร Comer พบว่าพนักงานเหล่านี 	ต้องทํางานร่วมกับหลายๆ
หน่วยงานของรัฐและชุมชนที�เกี�ยวข้องจึงจําเป็นที�ต้องมีการเรียนรู้ร่วมกัน การดําเนินการใน
ช่วงแรกประสบปัญหาอนัเนื�องมาจากการขาดภาวะผู้ นํา ความขดัแย้งระหว่างบคุคล และการไม่
เข้ากันของนโยบายและโครงสร้างของโครงการระหว่างหน่วยงาน สาเหตขุองปัญหาเหล่านี 	ได้รับ
การแก้ไขด้วยการแบง่ปันข้อมลู การเจรจาตอ่รอง และการแก้ปัญหาร่วมกนั Comer ยงัพบอีกว่า
ทักษะในการติดต่อสื�อสารข้ามหน่วยงานที�เพิ�มขึ 	นทําให้พนักงานระดับปฏิบัติการเรียนรู้ที�จะ
ทํางานร่วมกนัและมีการเรียนรู้ร่วมกนัมากขึ 	น นอกจากนี 	การได้ผู้ นําโครงการคนใหม่มีส่วนกระตุ้น
การเรียนรู้ร่วมกนัอีกด้วย 

 
2.3.2 ทฤษฎีเครือข่ายทางสังคม 
การศึกษาเกี�ยวกับเครือข่ายทางสังคมนั 	นมักจะอยู่ในรูปของการวิเคราะห์เครือข่ายทาง

สงัคม (Social Network Analysis) โดยมีพื 	นฐานมาจากทฤษฎีเกี�ยวกบัเครือข่าย (Network Theory) ซึ�ง
มีขอบเขตที�กว้างขวางมาก ในที�นี 	จะถึงกล่าวเฉพาะทฤษฎีเครือข่ายภายใต้มมุมองของสาขาวิชา
ด้านสงัคมศาสตร์เทา่นั 	น 

เครือข่าย หมายถึง ชุดหรือกลุ่มของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดง (Actor) หรือตัว
เชื�อมตอ่ (Node) ดงันั 	น เครือข่ายที�เล็กที�สุดจึงประกอบด้วยตวัแสดง 2 ตวัที�มีความสมัพนัธ์กัน 
โดยทั�วไป ตวัแสดงภายในเครือข่ายจะติดตอ่สื�อสารกนัเพื�อแลกเปลี�ยนทรัพยากรทั 	งที�เป็นรูปธรรม
และนามธรรม ตวัแสดงจะเชื�อมตอ่กนัเป็นเครือขา่ยต้องมีความเป็นไปได้ในเชิงพื 	นที� โดยตวัแสดงที�
อยู ่“ตดิกนั” มีแนวโน้มจะเชื�อมตอ่กนัมากกว่าตวัแสดงที�อยู่ห่างไกลออกไป นอกจากนี 	ตวัแสดงที�มี
ลกัษณะคล้ายคลงึกนัก็มกัจะเชื�อมตอ่สร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั (Kadushin, 2004: 4) 

เครือข่ายทางสังคมเป็นรูปแบบหรือความสมํ�าเสมอในความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยที�มี
ปฏิสัมพันธ์กัน ดังนั 	นเครือข่ายจึงมีลักษณะเป็นโครงสร้างโดยมีลักษณะเด่นดังนี 	 (1) มี
ความสมัพนัธ์แบบพึ�งพาซึ�งกันและกนั (Interdependence) (2) การตอ่เชื�อมระหว่างหน่วยเป็น
ช่องทางในแลกเปลี�ยนทรัพยากร (3) โครงสร้างของเครือข่ายเป็นทั 	งโอกาสและอุปสรรคต่อการ
กระทําของปัจเจกที�เป็นสมาชิกของเครือขา่ย 

การมีเครือขา่ยทางสงัคมมากทําให้ชมุชนสามารถเข้าถึงข้อมลูและความรู้ใหม่ๆได้มากขึ 	น
ซึ�งจะเป็นผลดีต่อการสร้างนวตักรรมในแง่ของการมีปัจจยันําเข้าที�ดี นอกจากนี 	เครือข่ายสงัคมที�
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หนาแน่นยังช่วยในการผลักดนัให้การสร้างนวัตกรรมเกิดเป็นรูปธรรมได้ง่ายขึ 	นเพราะสามารถ
เข้าถึงทรัพยากรและการสนบัสนนุด้านอื�นๆที�จําเป็นได้มากขึ 	น  

 
2.3.3 การเรียนรู้และความรู้ (Learning and Knowledge) 
การเรียนรู้และการสร้างความรู้เป็นแนวคิดที�มีความหมายที�ใกล้เคียงกนัมาก กล่าวอย่าง

ง่าย การสร้างความรู้เป็นส่วนหนึ�งของการเรียนรู้ที�มีขอบเขตกว้างขวางกว่า โดยการเรียนรู้ 
หมายถึง การเปลี�ยนแปลงระยะยาวในความรู้ของปัจเจกบุคคล รูปแบบและระดับของความ
ชํานาญ หรือฐานคติ ทศันคติของปัจเจกบคุคล หรือคา่นิยม ซึ�งนําไปสู่ศกัยภาพการเติบโตพฒันา
และกระทําการในวิธีการที�มีการเพิ�มพูนประสิทธิผลและเป็นที�น่าพอใจเพิ�มขึ 	น (Smith and Sadler-
Smith, 2006: 2) ส่วนการสร้างความรู้นั 	นเน้นที�การทําให้มีเฉพาะความรู้ใหม่เกิดขึ 	นเท่านั 	น มิได้รวม
ความถึงการเปลี�ยนแปลงในด้านอื�นๆ ทั 	งนี 	 หากพิจารณาในบริบทขององค์การ การเรียนรู้ของ
องค์การเป็นกระบวนการที�ดําเนินไปควบคูก่บัการจดัการความรู้ โดยการเรียนรู้ถือเป็นกระบวนการ
ในระดบัที�เกี�ยวข้องกับสารสนเทศอันเป็นพื 	นฐานสําหรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ในแต่ละขั 	น
นั�นเอง (ทิพวรรณ หลอ่สวุรรณรัตน์, 2548: 95) 

ตามความคิดของ Gherardi (2006: 103) การเรียนรู้แบง่ออกได้เป็น 2  ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่ 
การเรียนรู้ในมุมมองการรู้การคิดซึ�งหมายถึง วิธีการของการรู้เกี�ยวกับโลก เกี�ยวข้องกับ
กระบวนการการรู้การคิดและโครงสร้างเชิงแนวคิด โดยที�การเรียนรู้เกิดขึ 	นภายในใจของปัจเจก 
ผ่านทางหลกัการ (Doctrine) และการแสดงออก (Enactment) ของรูปแบบที�กําหนดไว้ก่อนของ
การกระทํา และมีภาษาเป็นสื�อกลางของการถ่ายทอดความรู้ ในอีกทางหนึ�ง การเรียนรู้ในมุมมอง
ทางสงัคม หมายถึง วิธีการของการเป็นอยู่ในโลกเชิงสงัคม เน้นที�การเกี�ยวข้องสมัพนัธ์ทางสงัคม
รูปแบบตา่งๆที�ทําให้เกิดบริบทที�เหมาะสมตอ่การเรียนรู้ โดยที�การเรียนรู้เกิดขึ 	นในกรอบของการมี
สว่นร่วมอนัมีชมุชนเป็นผู้ เรียนรู้ ผา่นทางการธํารงค์ไว้ซึ�งรูปแบบที�แนน่อนของการร่วมมีส่วนร่วมใน
ที�ซึ�งความรู้ได้ฝังตวัอยู ่และใช้ภาษาเป็นวิถีทางของการแสดงออกในโลกเชิงสงัคม นอกจากนี 	 การ
เรียนรู้ยงัอาจถูกจําแนกออกเป็น 3 ประเภทตามระดบัของผู้ เรียนรู้ ซึ�งได้แก่ การเรียนรู้ของผู้ ใหญ่ 
(Adult Learning) การเรียนรู้ในที�ทํางาน (Workplace Learning) และความเป็นหุ้นส่วนในการ
เรียนรู้ (Learning Partnership) (Delahaye, 2005: 15-19) 

ในส่วนของการสร้างความรู้นั 	น โมเดลการสร้างความรู้ที�ได้รับการยอมรับมากที�สดุโมเดล
หนึ�งได้แก่ โมเดลของ Nonaka and Takeuchi (1995: 62-73) โดยทั 	งคูไ่ด้เสนอโมเดล SECI 
(Socialization-Externalization-Combination-Internalization) ที�อธิบายกระบวนการสร้างความรู้
ในองค์การ ว่าเป็นการแปลงเปลี�ยน (Conversion) สองทางระหว่างความรู้ที�แจ้งชัด (Explicit 
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Knowledge—สมัผสั จบัต้องได้) และความรู้แบบฝังลึกที�ฝังอยู่ในหวัของสมาชิกองค์การ (Tacit 
Knowledge—ไม่มีการบนัทึก มีอยู่อย่างไม่ต้องสํานึกรู้) โดยประกอบไปด้วย 4 วิธี ได้แก่ (1) การ
หล่อหลอมกล่อมเกลาทางสงัคม (Socialization) ซึ�งเป็นวิธีการสร้างความรู้ด้วยการถ่ายทอดผ่าน
การมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่างสมาชิกในองค์การ (2) การนําความรู้สู่ภายนอก (Externalization) เป็น
การทําให้เกิดความรู้ในองค์การด้วยการแปลงความรู้ที�ฝังอยู่ในหัวของสมาชิกให้ออกมาเป็น
ความรู้ที�แจ้งชดัด้วยการสร้าง Metaphor หรือสญัลกัษณ์เพื�อใช้อธิบายความรู้ซ่อนเร้นดงักล่าว (3)  
การผสมรวม (Combination) เป็นการสร้างความรู้ด้วยการแลกเปลี�ยนและผสมผสานองค์ความรู้ที�
แจ้งชดัอยู่แล้วเข้าด้วยกัน และ (4) การก่อให้เกิดความรู้ใหม่ขึ 	นในตวัเอง (Internalization) เป็น
กระบวนการสร้างความรู้โดยการซึมซบัเอาความรู้ที�เป็นรูปธรรมเข้าไว้และสร้างเป็นความรู้ฝังหวั
ของตนเองทีละเล็กละน้อย  ภายใต้กรอบคดิ SECI นั 	น กระบวนการหรือกลวิธีที�ทําให้เกิดการสร้าง
ความรู้ขึ 	นมีอยู่ 4 กระบวนการ ได้แก่ (Takeuchi and Nonaka, 2004: 66) (1) การสร้าง “สนาม” 
(Field building) อันเป็นสถานที�สําหรับการหล่อหลอมกล่อมเกลาทางสงัคม (2) การเสวนา 
(Dialogue) เพื�อเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดการนําความรู้ภายในออกสู่ภายนอก (3) การเชื�อมโยง 
(Linking) ซึ�งเป็นการผสมรวมความรู้แบบแจ้งชดัเข้าด้วยกัน และ (4) การเรียนรู้ด้วยการกระทํา 
(Learning by doing) ซึ�งเป็นกระบวนการนําเอาความรู้แบบแจ้งชดัไปปฏิบตัิจริงแล้วเรียนรู้ ก่อ
เกิดเป็นความรู้ใหมข่ึ 	นในตวัเอง  

เมื�อวิเคราะห์ในเชิงวิพากษ์ อาจกล่าวได้ว่าโมเดล SECI นี 	 เป็นโมเดลที�สร้างขึ 	นจากฐาน
คติแบบเหตุผลนิยม (Rationalism) ที�ใช้วิธีคิดเชิงระบบ และเน้นการทําให้ง่ายมากกว่าทําให้
ซบัซ้อน ซึ�งคณุลกัษณะเหลา่นั 	นเองที�ทําให้โมเดลนี 	มีชื�อเสียงและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง 
เพราะสามารถอธิบายการสร้างขึ 	นของความรู้ได้อยา่งชดัเจนและครอบคลมุ ในอีกทางหนึ�ง อาจจะ
วิเคราะห์ได้ว่า โมเดลนี 	มองความรู้ในมิติที�เป็นสินค้า (Commodity) เสมือนเป็นทรัพยากรอย่าง
หนึ�ง นอกจากนี 	 หากใช้โมเดลการเรียนรู้กระแสหลักที�เสนอโดย Ralph Stacey (2001) มา
พิจารณาประกอบ จะทําให้เห็นได้ว่าโมเดล SECI นั 	นจดัเป็นหนึ�งในโมเดลที�อยู่ในกระแสหลกัของ
ความคดิเกี�ยวกบัการสร้างความรู้ในองค์การเชน่กนั (ดภูาพที� 2.2)  

 



 
32 

 

Individual A

History/experience stored as 
‘Mental Model’

Personal/shared

Values/beliefs

Assumption/

expectations

Knowledge/information

Choice of action and 

knowledge to be 

transmitted

Individual B

History/experience stored as 

‘Mental Model’

Personal/shared

Values/beliefs

Assumption/

expectations

Knowledge/information

Choice of action and 

knowledge to be 

transmitted

Action/transmission

Action/transmission

Data

Historical experience stored as 

‘Social Structure/Culture’

Non-human environment

Socialization

Externalization

Internalization

(Individual)

Combination

Socialization

Externalization

Internalization

(Organizational)

Internalization

(Individual)

Combination

 
 
ภาพที� 2.2 ความสอดคล้องของโมเดล SECI กบัโมเดลกระแสหลกั 

 
ภาพที� 2.2 แสดงวิธีคดิเกี�ยวกบัการสร้างความรู้กระแสหลกั ปัจเจก A และปัจเจก B ตา่งก็

มีรูปแบบทางความคดิ (Mental model) ที�สร้างขึ 	นจะประสบการณ์ที�สั�งสมมา เมื�อประกอบเข้ากบั
คา่นิยม ความเชื�อ ฐานคติ ความคาดหวงั ความรู้และสารสนเทศ ปัจเจก A จะเลือกการกระทํา
และความรู้ที�จะส่งผ่าน (Transmit) ขั 	นตอนนี 	เท่ากับเป็นการแสดงออกซึ�งความรู้ที�ฝังอยู่ภายใน
ออกมา (Externalization) จากนั 	นปัจเจก B จะจบัเอาการกระทําหรือความรู้ของปัจเจก A เข้ามา
สร้างเป็นความรู้ภายในตวัเอง (Individual Internalization) ส่วนหนึ�งของการกระทําและความรู้ที�
ส่งผ่านระหว่างปัจเจกนั 	นจะแปลงสภาพเป็นหรือฝังตวัอยู่เข้าไปในโครงสร้างหรือวฒันธรรมของ
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สงัคม/องค์การ (Organizational Internalization)  ซึ�งก็จะนําเอาความรู้เหล่านั 	นไปหล่อหลอมกล่อมเกลา
ทางสงัคมแก่ปัจเจกที�เป็นสมาชิกของสงัคมตอ่ไป (Socialization) 

ดงัที�ได้กล่าวไปแล้วว่าผู้ศึกษามีข้อโต้แย้งว่าความซบัซ้อนเป็นสิ�งที�ควรจะต้องมีในระบบ
การเรียนรู้ในองค์การ ดงันั 	น ในทางตรงกนัข้ามกบัโมเดลของการสร้างความรู้ในองค์การอย่างง่าย
ที�กลา่วไปข้างต้น ผู้ศกึษาเสนอวา่ต้องมีการยอมรับฐานคติเชิงปรัชญาตามแนวทางของสํานกัอตัถิ
ภาวนิยม (Existentialism) ที�ให้ความสําคญักับความเป็นปัจเจกมากกว่าความเป็นสากล เชื�อใน
เสรีภาพมากกว่ากฎเกณฑ์ ความรู้สึกมากกว่าเหตผุล และการสร้างสรรค์มากกว่าระเบียบแบบ
แผน และต้องคํานึงถึงความรู้ให้ครอบคลุมทั 	ง 4 ประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ�งความรู้ตาม
สถานการณ์ (Situated Knowledge) และความรู้แบบเทคโน-ศาสตร์ (Techno-Science Knowledge) 
เพื�อให้มีกรอบคิดที�รองรับระบบการเรียนรู้/สร้างความรู้แบบซับซ้อนได้ แม้จะยังไม่มีโมเดลที�
สมบรูณ์ แตโ่มเดล “Gesture-Response” ของ Stacey (2001: 96-97) ก็สามารถสะท้อนความ
ซบัซ้อนของการสร้างความรู้/เรียนรู้ได้อยา่งนา่พอใจ (ดภูาพที� 2.3)  

ภาพที� 2.3 เป็นการมองการสร้างความรู้ผ่านมุมมองกระบวนการตอบสนองที�ซับซ้อน 
(Complex Responsive Process) ในแง่นี 	 จิตใจของมนษุย์จะถกูสร้างขึ 	นใหม่อย่างตอ่เนื�องตลอดเวลา
และแปลงสภาพเป็นบทบาทที�แสดงออกในการมีปฏิสมัพนัธ์เชิงสื�อสารกับสาธารณะ พฒันาการ
ของปฏิสมัพนัธ์เชิงสื�อสารของท่าทางการตอบสนองจะทําให้การเลื�อนของบทบาทส่วนตวัและการ
สนทนาแบบเงียบ (Silent Conversation) ภายใต้โมเดลการสร้างความรู้แบบนี 	 ความรู้จะไม่ถกูกกัเก็บไว้
จะมีแต่เพียงการสร้างขึ 	นใหม่อย่างต่อเนื�องและการแปลงสภาพของความรู้ตามลักษณะนิสัยที�
สร้างมาจากประสบการณ์ในอดีต กระนั 	นก็ตามอิทธิพลของประสบการณ์ในอดีตมิได้ทําให้การ
สร้างขึ 	นใหมข่องความรู้เกิดขึ 	นในแบบเดียวกบัที�สร้างในอดีต   
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ภาพที� 2.3 การสร้างความรู้ที�ซบัซ้อน 
แหล่งที�มา: Stacey, 2001: 97  
 

แม้จะทําให้เห็นกระบวนการเรียนรู้/สร้างความรู้ที�ชดัเจนก็ตาม แต่โมเดลในลกัษณะนี 	มี
ข้อจํากัดทั 	งในมิติของการศึกษาวิจยัและมิติของการประยุกต์ใช้อยู่อีกมาก โดยเฉพาะในมิติของ
การประยุกต์ใช้ในโลกของความเป็นจริง เพราะแนวคิดที� มีลักษณะเชิงนามธรรมสูงที� เป็น
องค์ประกอบของโมเดลนี 	อาจจะนําไปใช้สื�อสารแก่ผู้ ที�เกี�ยวข้องกับการสร้างระบบการเรียนรู้ใน
องค์การได้ยาก ผู้ศกึษาจงึโต้แย้งวา่ ระบบการเรียนรู้ที�ซบัซ้อนนั 	น ผู้ ที�เกี�ยวข้องไม่จําเป็นต้องเข้าไป
จดัการอย่างตั 	งใจในทกุส่วนหรือทกุระดบัของระบบ หากแตค่วรอํานวยการให้เกิดสภาพที�เอื 	อต่อ
การเรียนรู้ขึ 	นแล้วปลอ่ยให้การเรียนรู้เกิดขึ 	นเองตามธรรมชาตมิากกวา่ 

ความรู้เป็นทั 	งปัจจยันําเข้าและเป็นผลลพัธ์ที�พึงปรารถนาจากกระบวนการเรียนรู้ ในขณะ
ที� “ความรู้” ได้รับการกล่าวถึงกันอย่างกว้างขวางนั 	นต้องเข้าใจด้วยว่า “ความรู้” มิได้มีเพียง
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ความหมายเดียว Patriotta (2003: 13-52) จําแนกประเภทของความรู้ออกเป็น 4 ประเภทกว้างๆ
ได้แก่ (1) ความรู้ในฐานะที�เป็นตวัแทนของการรู้การคิด (Cognitive Representaiton) (2) ความรู้
ในฐานะที�เป็นสินค้า (Commodity) (3) ความรู้เชิงสถานการณ์ (Situated Knowledge) และ (4) 
ความรู้ตามแนวทางเทคโน-ศาสตร์ (Techno-Science Approach)  

ความรู้ในฐานะที�เป็นตวัแทนของการรู้การคิดนั 	นเป็นการมองว่าความรู้คือสัญลักษณ์ที�
เกิดจากกระบวนการคิดภายในสมองของมนุษย์ เทียบได้กับที�คอมพิวเตอร์แสดงผลของการ
ประมวลผลออกมาเป็นตวัหนงัสือบนจอภาพ ฐานคติที�เป็นหวัใจสําคญัของความรู้ในแนวทางนี 	ก็
คือ (Patriotta, 2003: 23-24) (1) การกระทําทกุประเภทอยู่บนฐานของการรู้การคิด นั�นคือ ก่อนที�
มนุษย์จะกระทําสิ�งใดลงไปจะต้องมีการคิดพิจารณาเชิงสาเหตแุละผลเสมอ แสดงว่าการกระทํา
ทกุอย่างของมนษุย์เป็นการกระทําที�มีเหตผุลเสมอ และ (2) การรู้การคิดขององค์การคือการขยาย
ขอบเขตการรู้การคิดของปัจเจก นั�นคือ องค์การสามารถที�จะรู้และคิดได้เฉกเช่นเดียวกับปัจเจก
ด้วยการที�กลุ่มของปัจเจกร่วมกันสร้างแนวทาง (Guideline) ของพฤติกรรมเพื�อใช้เป็นแผนที�
สําหรับการกระทําในอนาคตของปัจเจก ทฤษฎีที�เกี�ยวข้องกบัความหมายของความรู้แบบนี 	ได้แก่ 
ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Argyris and Schon (1978) ทั 	งคู่ได้นําเสนอรูปแบบในการเรียนรู้ของ
องค์การสองรูปแบบ ได้แก่ “Single Loop Learning” ซึ�งเป็นกระบวนการของการรู้การคิดที�
ตรวจจับและแก้ไขข้อผิดพลาดที�เกิดขึ 	นจากการกระทํา ซึ�งโดยมากจะเกี�ยวข้องกับปัญหาการ
ทํางานประจําวนัที�องค์การเผชิญอยู่ ส่วน “Double Loop Learning” เป็นการเรียนรู้ที�เกี�ยวกับ
สถานการณ์ที�ซบัซ้อน ต้องอาศยัการเปลี�ยนแปลงบรรทดัฐานและข้อกําหนดบางอย่างเพื�อที�จะ
จดัการกับปัญหานั 	นๆได้ สดุท้าย ต้องเข้าใจด้วยว่า ระหว่างการกระทําการรู้การคิดนั 	นยงัมี “การ
ทําให้เข้าใจกระจ่าง” (Sense Making) อีกด้วย ซึ�งเกี�ยวข้องกบักระบวนการคิดของปัจเจกว่าสร้าง
ความหมายขึ 	นมาจากการกระทําและเหตกุารณ์ได้อย่างไร รวมถึงทําอย่างไรให้ความหมายนั 	น
กระจา่งชดัขึ 	นด้วยโครงสร้างทางประสาทสมัผสั (Patriotta, 2003: 21) 

ความหมายของความรู้อีกประเภทหนึ�งได้แก่ความรู้ในฐานะที�เป็นสินค้าหรือสินทรัพย์ของ
องค์การ ซึ�งถือเป็นกระแสหลกัของการศกึษาเกี�ยวกบัการจดัการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ในมมุมองนี 	 ความรู้ถือเป็น “สิ�ง” สิ�งหนึ�งที�สามารถผลิตขึ 	นได้ในองค์การ สามารถแลกเปลี�ยน เก็บ
รักษา และใช้ประโยชน์ในการเพิ�มความสามารถในการแขง่ขนัขององค์การ ความรู้ในความหมายนี 	
มกัจะถกูจําแนกออกเป็นสองชนิดได้แก่ ความรู้แบบแจ้งชดั (Explicit Knowledge) และความรู้
แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) (Nonaka and Takeuchi, 1995: 59-61) ความแตกตา่งของ
ความรู้สองชนิดนี 	อยู่ที�ความสามารถในการถูกแสดงออกมาได้ (Ability to be Articulated) 
ในขณะที�ความรู้แบบแจ้งชัดสามารถแสดงออกมาได้อย่างง่ายดาย ความรู้แบบฝังลึกนั 	นไม่
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สามารถแสดงออกมาได้เลย รากฐานเชิงทฤษฎีของมุมมองแบบนี 	มาจากมุมมองแบบที�ให้
ทรัพยากรเป็นฐาน (Resource-Based View) จากมุมมองนี 	 องค์การต้องเข้าใจถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรมนษุย์ในฐานะที�มีเป็นทรัพยากรที�มีความสําคญั อย่างไรก็ตาม มิใช่ว่าทรัพยากรมนษุย์
ทุกประเภทที�มีคณุค่าทางกลยุทธ์ต่อองค์การ หากแต่เป็นเฉพาะทรัพยากรที�มีลกัษณะบางอย่าง
เท่านั 	น ดงัที� Wright, McMahan, and McWilliams (1994: 304) เสนอว่าทรัพยากรมนษุย์ที�จะทํา
ให้องค์การมีความได้เปรียบเชิงแขง่ขนัจะต้อง (1) เป็นทรัพยากรที�มีคณุคา่ (Valuable) โดยมากจะ
เน้นที�คุณค่าทางเศรษฐกิจซึ�งมกัจะถูกวดัในรูปที�เป็นตวัเงิน ทรัพยากรที�มีคณุค่ายงัรวมความถึง
ทรัพยากรที�สามารถนํามาซึ�งมลูคา่เพิ�ม (Value Added) ให้แก่องค์การได้ (2) เป็นทรัพยากรที�หา
ได้ยาก (Rare) (3) เป็นทรัพยากรที�ลอกเลียนแบบไม่ได้ (Inimitable) และ (4) เป็นทรัพยากรที�
ทดแทนไมไ่ด้ (Non-Substitutable) 

ความรู้ยงัอาจหมายถึงความรู้ตามสถานการณ์ก็เป็นได้ (Situated Knowledge) ฐานคติที�
สําคญัของมมุมองนี 	  (Patriotta, 2003: 34) คือ องค์การเป็นระบบของกิจกรรมที�ประกอบด้วยงาน
และการปฏิบตัิ ตามแนวทางสถานการณ์นี 	 ความรู้มีความหมายในเชิงปฏิบตัิที�ไม่ใช่โครงสร้างเชิง
การรู้การคิดและไม่ใช่สินค้า แต่เป็นสิ�งที�ฝังอยู่ในปฏิสัมพันธ์และความหมายของปฏิสัมพันธ์ที�
เกิดขึ 	นในบริบททางสังคมหนึ�งๆและกระจายอยู่ภายในระบบสังคม นั�นเท่ากับเป็นการมองว่า
ความรู้มิได้อยู่ที�ตวัของปัจเจก แต่มีอยู่เฉพาะในโลกของกิจกรรมทางสังคม อันที�จริง มุมมองนี 	
สนใจกิจกรรมการสร้างขึ 	นของความรู้ในสถานที�ทํางานมากกว่า แนวคิดสําคญัในมมุมองนี 	ได้แก่ 
การปฏิบตัิ (Practice) ซึ�งในที�นี 	หมายถึงการกระทํากิจกรรมเพื�อให้บรรลเุป้าหมาย การปฏิบตัิเป็น
ที�ที�มีอยู่ของความรู้และมนุษย์สามารถที�จะเรียกเอาความรู้เหล่านั 	นมาได้ก็ตอ่เมื�อได้ลงมือปฏิบตัิ
เท่านั 	น วิธีการคิดเช่นนี 	เหมาะสมกับการวิเคราะห์การเรียนรู้ในระดบัองค์การ นอกจากนี 	 ยังมี
แนวคิด การทําให้เป็นสถาบนั (Institutionalization) เป็นกระบวนการที�ทําให้ความสมัพนัธ์และ
การกระทําเชิงสัมคมบางอย่างได้รับการยอมรับทั�วไป ซึ�งภายใต้ความเป็นสถาบันนี 	ความรู้จะ
ธํารงค์อยู่และสั�งสมให้มากขึ 	นไปได้ ต้องกล่าวไว้ด้วยว่า ความรู้ตามมุมมองสถานการณ์จะมี
คณุคา่มากน้อยเพียงใดขึ 	นอยูก่บัฉนัทามตขิองชมุชนนั 	นๆ เพราะความรู้เป็นสิ�งที�สร้างขึ 	นทางสงัคม
นั�นเอง 

ความรู้ประเภทสดุท้ายได้แก่ ความรู้ตามมมุมองเทคโน-ศาสตร์  (Patriotta, 2003: 42) ที�
ให้ความสําคญักบับทบาทของความสมัพนัธ์ทางสงัคมระหว่างผู้ผลิตและผู้ ใช้ในการก่อร่างข้อเท็จ
ทางวิทยาศาสตร์และสิ�งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยี (Technological Artifacts) นั�นคือมุ่งความสนใจ
ไปที�การสร้างความรู้ในฐานะที�เป็นกระบวนการของการก่อสร้างทางสังคมของความเป็นจริง 
(Process of Social Construction of Reality) แนวคิดที�สําคญัได้แก่ ทฤษฎีตวัแสดง-เครือข่าย 
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(Actor-Network Theory) ซึ�งเสนอหลกัการคิดว่าการสร้างความรู้เป็นกระบวนการที�มีพื 	นฐานอยู่
บนการกระทําที�แสดงออกมาเมื�อมีการโต้เถียง (Controversy) ความรู้นั 	นจึงจะถูกทําให้ได้รับการ
ยอมรับทางสงัคมและทําให้คงอยูถ่าวรได้  

 
2.3.4 ความสามารถในการดูดซับความรู้ (Absorptive Capacity) 
นิยามที�ได้รับการอ้างอิงบอ่ยครั 	งเป็นของ Cohen and Levinthan (1990: 128) ซึ�งได้เสนอ

วา่ความสามารถในการดดูซบัความรู้หมายถึง ความสามารถที�จะเล็งเห็นถึงคณุคา่ของความรู้ใหม่
ที�อยูภ่ายนอกองค์การ รวมทั 	งความสามารถที�จะซึมซบัและใช้ความรู้นั 	น เพื�อให้มโนทศัน์นี 	มีความ
ชดัเจนมากขึ 	น Zahra and George (2002: 185) ได้เสนอให้ปรับนิยามของมโนทศัน์นี 	เสียใหม่ให้
เป็นความสามารถที�มีพลวตัอนัเกี�ยวข้องกับการสร้างและการใช้ความรู้ที�จะช่วยให้องค์การได้มา
และคงไว้ซึ�งความได้เปรียบเชิงแขง่ขนั โดยพวกเขาได้แบง่ความสามารถนี 	ออกเป็น 2 ด้านคือ ด้าน
ที�เป็นศกัยภาพ (Potential) และด้านที�ได้ประจกัษ์แล้ว (Realized) ด้านที�เป็นศกัยภาพนั 	นได้แก่
ความสามารถในการรับ (Acquisition) และการซึมซับ (Assimilation) ความรู้ ส่วนด้านที�ได้
ประจกัษ์แล้วได้แก่ ความสามารถในการแปลงสภาพ (Transformation) และการใช้ (Exploitation) 
ความรู้ 

การที�ความสามารถในการดดูซบัความรู้มีลกัษณะเป็นพลวตัก็เพราะความสามารถนี 	ฝัง
อยู่ในกระบวนการทํางานที�ทําเป็นประจําเกี�ยวกับการรับ การซึมซบั การแปลงสภาพ และการใช้
ความรู้ (Zahra and George, 2002: 185) ทั 	งนี 	 อาจเริ�มต้นพิจารณาที�ความสามารถในการรับ
ความรู้เข้ามาซึ�งหมายถึงความสามารถในการระบุและรับเอาความรู้ที�อยู่ภายนอกองค์การเข้ามา
ในองค์การ จากนั 	นองค์การต้องมีความสามารถในการซึมซับความรู้ซึ�งหมายถึงกระบวนการ
ทํางานที�ทําเป็นประจําขององค์การที�เกี�ยวข้องกบัการวิเคราะห์ ประมวลผล ตีความ และทําความ
เข้าใจความรู้ที�มาจากภายนอกนั 	น องค์การที�มีความสามารถทั 	งสองข้างต้นนบัได้ว่ามี “ศกัยภาพ” 
ที�จะสร้างนวตักรรมได้  

อย่างไรก็ตาม องค์การต้องการความสามารถอีกสองอย่างที�จะทําให้การสร้างนวตักรรม
สําเร็จได้ นั�นคือ ความสามารถในการแปลงสภาพความรู้อนัหมายถึงความสามารถที�จะพัฒนา
และปรับแต่งกระบวนการทํางานที�ทําเป็นประจําให้ช่วยผสานความรู้ที�องค์การมีอยู่กับความรู้ที�
องค์การรับและซึมซบัมาจากภายนอก การแปลงสภาพความรู้นํามาซึ�งการมองเห็นโอกาสใหม่ๆ
พร้อมๆกับเปลี�ยนแปลงมุมมองที�องค์การมีต่อตัวองค์การเอง ความสามารถสุดท้ายที� เป็น
องค์ประกอบของความสามารถในการดูดซับความรู้ขององค์การได้แก่ ความสามารถในการใช้
ความรู้ซึ�งหมายถึงกระบวนการทํางานที�ทําเป็นประจําขององค์การที�เกี�ยวข้องกับการใช้หรือเก็บ
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เกี�ยวผลประโยชน์จากความรู้ทั 	งที�มีอยู่แล้วและที�สร้างขึ 	นมาใหม่ด้วยการประสานความรู้ที�รับมา
และแปลงสภาพแล้วเข้ากบักระบวนการทํางานประจํา  

ความสามารถในการดูดซับความรู้นี 	คล้ายคลึงกับการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management) ในหลายๆมิติ อย่างไรก็ตาม แม้จะมีจุดสนใจอยู่ที�ความรู้เหมือนกันแตม่โนทศัน์
แรกนั 	นเน้นไปที� “ความสามารถ” ขององค์การซึ�งหมายถึงการดําเนินการตามปกติที�ทําประจําใน
แตล่ะวนัขององค์การ แต่การจดัการความรู้เน้นที� “กระบวนการ” เฉพาะที�สร้างขึ 	นเพื�อดําเนินการ
เกี�ยวกบัการจดัการความรู้ในองค์การโดยตรง (แม้ว่าที�สดุแล้ว องค์การย่อมคาดหวงัให้การจดัการ
ความรู้นั 	นฝังลึกไปถึงกระบวนการทํางานประจําวนัก็ตาม) ความสามารถในการดดูซบัความรู้ยงั
เน้นไปที�ความรู้ภายนอกองค์การซึ�งเป็นความรู้ใหม่ที�องค์การยงัไม่เคยมี ส่วนการจดัการความรู้
มุ่งเน้นที�ความรู้ภายในองค์การมากกว่า นอกจากนี 	 จุดเน้นด้านผลลัพธ์ก็แตกต่างกัน โดย
ความสามารถในการดดูซบัความรู้นั 	นเน้นที�การก่อให้เกิดความได้เปรียบเชิงแข่งขนัขององค์การ 
ส่วนการจัดการความรู้เน้นที�การสืบทอดความรู้ที�องค์การมีอยู่แล้วให้คงอยู่ต่อไปเป็นด้านหลัก 
(แม้ว่าจะมีกระบวนการหลายๆส่วนของการจดัการความรู้ที�เอื 	อต่อการสร้างสรรค์สิ�งใหม่ๆให้แก่
องค์การก็ตาม) 

มีผลงานวิจยัหลายชิ 	นที�พบว่าความสามารถในการดดูซบัความรู้มีความสมัพนัธ์กับการ
สร้างนวตักรรมขององค์การ ดงันั 	นจงึอาจอนมุานได้วา่ถ้าชมุชน (รวมทั 	งทีมงานที�ก่อตั 	งจากสมาชิก
ของชมุชนเอง) มีความสามารถในการดดูซบัความรู้ก็จะสามารถสร้างนวตักรรมสงัคมได้มากขึ 	น ที�
กลา่วเช่นนี 	ได้ก็เพราะว่าความสามารถดงักล่าวทําให้ชมุชนสามารถใช้ประโยชน์จากความรู้ทั 	งที�มี
อยู่แล้วและที�แสวงหามาเพิ�มใหม่ได้อย่างเต็มที� เมื�อความรู้ที�ถูกใช้อย่างเหมาะสมก็จะนําไปสู่
ความสําเร็จในการสร้างนวตักรรมสงัคมได้มากขึ 	นนั�นเอง 

 
2.4 กรอบแนวคิดเบื 2องต้น (Initial Conceptual Framework) 

 
โดยอาศยัทฤษฎีและแนวคิดที�ได้กล่าวถึงไปแล้วในส่วนก่อนหน้านี 	เป็นฐาน ผู้ วิจยักําหนด

กรอบแนวคิดเบื 	องต้นขึ 	นเพื�อเป็นแนวทางในการดําเนินการวิจยั โดยกรอบแนวคิดนี 	 (1) มิได้เป็น
ข้อจํากัดแต่ทําหน้าที�เป็นขอบเขตของการศึกษาครั 	งนี 	 ทั 	งนี 	เพื�อมิให้การวิจัยเกิดภาวะกระจัด
กระจายฟุ้ งเฟ้อ และ (2) มิใช่สิ�งที�มีความสมบูรณ์ในตวัเอง กรอบแนวคิดนี 	ต้องการข้อมูลเชิง
ประจกัษ์จากพื 	นที�ที�ผู้ วิจยัเข้าไปศกึษาเพื�อนํามาตอ่เติม ปรับเปลี�ยน หรือกระทั�งตดัองค์ประกอบที�
พบวา่ไมเ่กี�ยวข้องบนฐานของข้อมลูที�รวบรวมได้  
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เพราะยังไม่มีทฤษฎีที�อธิบายการเกิดของนวัตกรรมสังคมเป็นการเฉพาะ ผู้ วิจัยยังใช้
วิธีการเทียบเคียงกบัทฤษฎีในสาขาวิชาอื�นด้วยการให้เหตผุลโดยอาศยัแนวเทียบ (Analogy) (การ
หยิบยืมมโนทัศน์จากทฤษฎีที�อธิบายสิ�งที�คล้ายกันมาใช้) เมื�อการศึกษานี 	กําหนดว่านวัตกรรม
สงัคมเป็นรูปแบบเฉพาะอย่างหนึ�งของนวตักรรม จึงสามารถอธิบายกระบวนการนวตักรรมสงัคม
โดยเทียบเคียงกบักระบวนการนวตักรรมได้ โดยทฤษฎีหลกัๆที�เกี�ยวข้องกบักระบวนการนวตักรรม
ได้แก่ ทฤษฎีระบบที�ตอบสนองอย่างซบัซ้อน (Complex Responsive Systems) ซึ�งผู้ วิจยัใช้เป็น 
“แวน่ตา” ในการทําความเข้าใจ “ความจริง” เกี�ยวกบัปรากฏการณ์นี 	 นั�นหมายความว่า การศกึษา
นี 	ตั 	งอยูบ่นฐานคตขิองทฤษฎีความซบัซ้อนนั�นเอง 

เมื�อประมวลทฤษฎีเข้ากับการทบทวนแนวทางในการสร้างนวตักรรมสงัคม ผู้ วิจยัพฒันา
กรอบแนวคิดออกมาได้ดงัภาพที� 2.4 โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อเพิ�มพูนความเข้าใจกระบวนการ
นวตักรรมสังคมให้มากยิ�งขึ 	น กรอบแนวคิดนี 	ประกอบด้วยองค์ประกอบหลกัๆ 3 องค์ประกอบ
ได้แก่ (1) นวตักรรมสงัคม (2) กระบวนการนวตักรรมสงัคม และ (3) ปัจจยัในระดบัตา่งๆที�มีผลตอ่
กระบวนการนวตักรรมสงัคม  

 

กระบวนการ
นวัตกรรมสังคม

นวัตกรรมสังคม

ปัจเจก

ทมีงาน

บริบทภายนอกชุมชน

ชุมชน

 
 
ภาพที� 2.4 กรอบแนวคดิเบื 	องต้น 
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การทําความเข้าในกระบวนการนวตักรรมสงัคมจําเป็นต้องเข้าใจองค์ประกอบตา่งๆอย่าง
น้อย 3 องค์ประกอบตามกรอบแนวคิด โดยแรกสดุต้องวิเคราะห์ตวันวัตกรรมสังคมว่ามีลกัษณะ
อย่างไร มีพัฒนาการอย่างไรบ้าง อีกด้านหนึ�งจะต้องทําความเข้าใจกระบวนการนวัตกรรม

สังคมด้วย ว่ากิจกรรมอะไรที�ทําให้เกิดนวตักรรมสงัคมขึ 	น กิจกรรมอะไรที�ทําให้นวตักรรมสงัคม
สามารถบรูณาการเข้าไปในชีวิตประจําวนัของคนในชมุชนได้ และกิจกรรมอะไรที�ทําให้นวตักรรม
สังคมสามารถเติบโตหรือแพร่กระจายไปยังชุมชนอื�นๆได้ นั�นก็คือกิจกรรมอะไรบ้างที�ทําให้
นวตักรรมสงัคมเปลี�ยนแปลงหรือมีพฒันาการ และเพื�อให้เกิดความเข้าใจในปรากฏการณ์ดงักล่าว
อยา่งรอบด้าน จะต้องพิจารณาเงื�อนไขที�มีผลต่อกระบวนการนวัตกรรมสังคมด้วย โดยต้องทํา
ความเข้าใจเงื�อนไขเหล่านั 	นทั 	งในระดบัปัจเจก ทีมงาน ชุมชน และบริบทแวดล้อม ทั 	งนี 	เพราะ
นวัตกรรมสังคมนั 	นดําเนินการอยู่ได้ด้วยทีมงานซึ�งประกอบด้วยปัจเจกที�มีแรงจูงใจเฉพาะตัว 
นอกจากนี 	นวัตกรรมสงัคมยังเกี�ยวพนัอย่างแนบแน่นกับวิถีชีวิต ค่านิยม ธรรมเนียมปฏิบตัิของ
ชุมชนที�ปัจเจกเหล่านั 	นอาศัยอยู่ ชุมชนเองก็อยู่ภายใต้กรอบเชิงสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั 	ง
นโยบายสาธารณะที�กําหนดโดยรัฐ และโครงการของท้องถิ�นอื�นเป็นอาทิอีกด้วย   

กรอบแนวคิดที�นําเสนอในส่วนนี 	ยงัไม่ได้ลงไปในรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบเพื�อ
เป็นการจํากัดอคติที�เกิดมาจากการมีทฤษฎีก่อนที�จะเข้าไปเก็บข้อมลูจริง ทั 	งนี 	เพราะการศกึษานี 	
ต้องการใช้ข้อมูลจากพื 	นที�จริงเป็นแกนหลกัในการพฒันาทฤษฎีที�ใช้ทําความเข้าใจกระบวนการ
นวตักรรมสงัคม กรอบแนวคดิเบื 	องต้นนี 	จะได้รับการปรับปรุงอยา่งตอ่เนื�องตลอดทั 	งการศกึษานี 	 

 
2.5 สรุป 

 
การทบทวนวรรณกรรมสําหรับการศกึษานี 	เป็นการระบอุงค์ความรู้พื 	นฐานในการทําความ

เข้าใจนวัตกรรมสังคมในเบื 	องต้น ซึ�งประกอบด้วยนิยามของนวัตกรรมสังคม รวมไปถึง
องค์ประกอบที�จําเป็นในการเป็นนวตักรรมสงัคม ทั 	งนิยามและองค์ประกอบของนวตักรรมสงัคมที�
ปรากฎในบทนี 	จะได้รับการตรวจสอบโดยข้อมลูและผลการวิเคราะห์กรณีศกึษาอีกครั 	งในส่วนท้าย
ของดษุฎีนิพนธ์นี 	 

ทฤษฎีที�ใช้เป็นฐานในการวางกรอบการศกึษาครั 	งนี 	ได้แก่ทฤษฎีความซบัซ้อน ทฤษฎีการ
เรียนรู้และความรู้ ทฤษฎีเครือข่าย โดยเฉพาะแนวคิดการร่วมมือกัน ทั 	งนี 	 ทฤษฎีเหล่านี 	ทําหน้าที�
เพียงเป็นแนวทางในการเก็บข้อมลูและวิเคราะห์ข้อมลูเบื�องตน้เทา่นั 	น 
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กรอบแนวคิดเบื 	องต้นของการศึกษานี 	กําหนดไว้เป็นกรอบกว้างๆ โดยพิจารณาที�ตัว
นวตักรรมสงัคม กระบวนการนวตักรรมสงัคม และเงื�อนไขระดบัตา่งๆที�มีผลตอ่ตวันวตักรรมสงัคม
และกระบวนการนวตักรรมสงัคมดงักลา่ว 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

บทที� 3 
 

ระเบียบวธีิวจิัย 
  
 
ในบทนี 	 ผู้ วิจัยจะได้นําเสนอระเบียบวิธีวิจัยที�ใช้ในการศึกษานี 	 โดยครอบคลุมเนื 	อหาที�

สําคญัดงันี 	 (1) แนวทางการวิจยั (2) หน่วยการวิเคราะห์ ระดบัการวิเคราะห์ และหน่วยการสงัเกต 
(3) การออกแบบการวิจยั (4) แนวทางการเก็บรวบรวมข้อมลู (5) แนวทางการวิเคราะห์ข้อมลู และ 
(6) แผนการดําเนินงาน   

 
3.1 แนวทางการวิจัย (Research Approach) 

 
การศึกษานี 	ดําเนินการโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research 

Methodology) เป็นแนวทางในการแสวงหาคําตอบของคําถามการวิจัยที�กําหนดไว้ การเลือก
แนวทางเชิงคณุภาพในการวิจยันี 	สอดคล้องกบัความมุ่งหมายที�เป็นแก่นของการศึกษาที�ต้องการ
สร้างความเข้าใจในนวตักรรมสังคม กระบวนการนวตักรรมสงัคม และเงื�อนไขในระดบัต่างๆที�มี
อิทธิพลต่อกระบวนการนวัตกรรมสังคม กล่าวอีกนัยหนึ�ง ผู้ วิจัยต้องการที�จะพฒันาทฤษฎีที�ใช้
อธิบายการเกิดขึ 	น การบูรณาการ และการขยายตวัของนวตักรรมสงัคมซึ�งยงัไม่ปรากฏทฤษฎีที�
อธิบายปรากฎการณ์ดงักลา่วอยา่งเป็นระบบและชดัเจนเพียงพอ จากการทบทบวนวรรณกรรมทํา
ให้เห็นว่าการศึกษาเกี�ยวกบักระบวนการนวตักรรมสงัคมถือเป็นเรื�องคอ่นข้างใหม่ที�ยงัไม่มีทฤษฎี
รองรับโดยตรง มโนทศัน์ที�เกี�ยวข้องจึงมีความคลมุเครือรวมทั 	งความสมัพนัธ์ระหว่างมโนทศัน์ก็ยงั
ไม่ได้รับการยืนยนัหรือปฏิเสธด้วยผลการวิจยัเชิงประจกัษ์ เมื�อไม่มีทฤษฎีที�ชดัเจนเพียงพอจึงไม่
เหมาะสมที�จะใช้แนวทางเชิงนิรนัยในการสร้างข้อสมมติฐานแล้วทดสอบด้วยวิธีการทางสถิต ิ
นอกจากนี 	ปรากฎการณ์ที�ต้องการศึกษานี 	ยงัมีลกัษณะเชิงคณุภาพ มีลักษณะเป็นพลวตั และมี
ความซบัซ้อน การใช้แนวทางเชิงคณุภาพในการศกึษาจึงทําให้มีโอกาสสร้างความเข้าใจเชิงลึกใน
ปรากฎการณ์ลกัษณะเชน่นี 	ได้มากกวา่ 
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3.2 หน่วยการวิเคราะห์ (Unit of Analysis) ระดับการวิเคราะห์ (Level of Analysis) และหน่วย
การสังเกต (Unit of Observation) 

 
“หน่วยการวิเคราะห์” หมายถึงสิ�งที�มีคุณลกัษณะที�ต้องการศึกษา ในที�นี 	ผู้ วิจัยต้องการ

ศึกษานวัตกรรมสังคมในแง่ของการเปลี�ยนแปลงรูปแบบและกระบวนการที�เกี�ยวข้องกับการ
เปลี�ยนแปลงรูปแบบเหล่านั 	น ดงันั 	น “พลวตัของนวตักรรมสงัคม” (Social Innovation Dynamics) 
และ “กระบวนการนวตักรรมสงัคม” (Social Innovation Process) จึงเป็นหน่วยการวิเคราะห์ของ
การศึกษานี 	 กล่าวอย่างเฉพาะเจาะจง พลวัตของนวัตกรรมสังคมหมายถึง “รูปลักษณ์” หรือ 
“รูปแบบ” ของนวตักรรมสงัคมที�คงที�ในช่วงเวลาหนึ�ง ส่วนกระบวนการนวตักรรมสงัคมหมายถึง
รูปแบบของขั 	นตอนและกิจกรรมต่างๆที�เกี�ยวข้องกับการสร้าง การบูรณาการ และการขยายผล
นวัตกรรมสงัคม ที�ผู้ วิจัยต้องกําหนดหน่วยการวิเคราะห์ถึง 2 หน่วยเป็นเพราะข้อเท็จจริงที�ว่า
นวตักรรมสงัคมเป็นแนวคดิที�ซบัซ้อนสามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามเหตปัุจจยัที�เข้ามากระทบ ดงันั 	น
นอกจากจะต้องศึกษาตวันวตักรรมสงัคมเองแล้วยงัต้องศึกษาไปให้ถึงกระบวนการอนัก่อให้เกิด
พฒันาการของนวตักรรมสงัคมนั 	นๆด้วย  

กระบวนการนวตักรรมสงัคมนั 	นประกอบด้วย “ระดบัการวิเคราะห์” ที�หลากหลายทั 	งระดบั
ปัจเจก กลุม่ และชมุชน ดงันั 	นการศกึษานี 	จึงมี “หน่วยการสงัเกต” ที�จะเข้าไปรวบรวมข้อมลูหลาย
ระดบัตั 	งแตปั่จเจกที�เข้าร่วมโครงการ ทีมงานดําเนินงานโครงการ ชุมชนท้องถิ�นที�โครงการเกิดขึ 	น 
และบริบทแวดล้อมอื�นๆ 

 
3.3 การออกแบบการวิจัย (Research Design) 
 

ภายใต้กรอบของระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพ รวมทั 	งความมุ่งหมายที�จะทําความเข้าใจ
ปรากฎการณ์การสร้าง การบรูณาการ และการขยายตวัของนวตักรรมสงัคม รวมถึงเงื�อนไขระดบั
ต่างๆที�เกี�ยวข้อง และที�สุดแล้วคือสร้างกรอบแนวคิด (ทฤษฎี) ในการทําความเข้าใจนวัตกรรม
สงัคมอยา่งเป็นระบบ แบบการวิจยัที�ใช้ได้แก่วิธีกรณีศึกษาและการวิเคราะห์เปรียบเทียบวิธีการทั 	ง
สองนั 	นเชื�อมโยงอยา่งมีตรรกะกบัวตัถปุระสงค์และคําถามการวิจยัดงัแสดงในตารางที� 3.1  
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ตารางที� 3.1  ความเชื�อมโยงระหวา่งวตัถปุระสงค์การวิจยั คําถามการวิจยั และวิธีวิจยั  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย คาํถามการวิจัย วิธีวิจัย 
1. เ พื�อศึกษากระบวนการ
นวัตกรรมสังคมที�ริเริ�มโดยชุมชน
ท้องถิ�น  

นวัตกรรมสังคมถูกสร้างขึ 	น บูรณาการ และขยายตัว
ออกไปได้อยา่งไร  
 

วิธีกรณีศึกษา 

- พรรณากรณีศกึษา  
- ผลลพัธ์คือกรอบแนวคิดที�มี
ข้อมลูของแตล่ะกรณีศกึษา� 

2. เพื�อศกึษาพลวตัของนวตักรรม
สงัคมที�ริเริ�มโดยชมุชนท้องถิ�น 

พลวตัของนวตักรรมสงัคมมีลกัษณะอยา่งไร 
  
 

วิธีกรณีศึกษา 

- พรรณากรณีศกึษา  
- ผลลัพธ์คือกรอบแนวคิดที� มี
ข้อมลูของแตล่ะกรณีศกึษา� 

3. เ พื� อ ร ะ บุ เ งื� อ น ไ ข ที� มี
ความสัมพันธ์กับการมีหรือไม่มี
การบูรณาการนวัตกรรมสังคมที�
ริเริ�มโดยชมุชนท้องถิ�น 

ทําไมชมุชนท้องถิ�นบางแห่งจึงประสบความสําเร็จในการ
สร้างนวตักรรมสงัคม กลา่วคือมีการบูรณาการนวตักรรม
สังคมเข้าการดําเนินชีวิตอย่างปกติได้ ในขณะที�บาง
ชมุชนไมป่ระสบความสําเร็จ 
 

การวิเคราะห์เปรียบเทยีบ 

- อธิบายการมีหรือไม่มีการบูร
ณาการนวัตกรรมสังคมด้วย
ปัจจัยเงื�อนไขเชิงสาเหตุที�พบ
จา กกรณี ศึกษ า  โด ยใ ช้กา ร
วิเคราะห์เปรียบเทียบ 
- ผลลัพธ์คือชุดของเงื�อนไขที�
เ กี� ย ว ข้ องกับ กา รบูรณ า กา ร
นวตักรรมสงัคม� 

4. เพื�อเสนอกรอบแนวคิดที�ใช้ทํา
ความเข้าใจนวัตกรรมสังคมที�
ริเริ�มโดยชุมชนท้องถิ�นอย่างเป็น
ระบบ 

การทําความเข้าใจนวตักรรมสงัคมอย่างเป็นระบบทําได้
อยา่งไร 

สังเคราะห์กรอบนวัตกรรม
สังคม (� และ �)  ร่วมกับ
ผลลพัธ์� 
- ผลลพัธ์คือกรอบแนวคิดในการ
ทําความเข้าใจนวัตกรรมสังคม
อยา่งเป็นระบบ 

 
3.3.1 วิธีกรณีศึกษา (Case Study Method) 
ผู้ วิจัยใช้วิธีกรณีศึกษาเป็นเครื�องมือในการตอบคําถามการวิจัยว่าด้วยกระบวนการ

นวัตกรรมสังคมและพลวัตของนวัตกรรมสังคม โดยเป็นกรณีศึกษาแบบพหุ (Multiple Case 
Studies) ทั 	งนี 	 เพื�อเป็นการตรวจสอบความเหมาะสมของการเลือกใช้วิธีกรณีศกึษา ผู้ วิจยัใช้เกณฑ์
ของ Merriam (1988: 8) วา่ด้วยตวักําหนดการใช้วิธีกรณีศกึษา 4 ข้อเป็นหลกั ซึ�งได้แก่ (1) คําถาม
การวิจยัที�เกี�ยวกับ “ทําไม” และ “อย่างไร" (2) การที�นกัวิจยัไม่สามารถควบคมุปัจจยัที�ต้องการ
ศกึษาได้ (3) ผลลพัธ์ที�ปรารถนาอยูที่�การทําความเข้าในใจเชิงลึกเกี�ยวกบักรณีศกึษานั 	นๆ และ (4) 
ความสามารถในการระบขุอบเขตของระบบที�ใช้ในการศึกษา เมื�อเทียบกับเกณฑ์ข้างต้นแล้วจะ
เห็นได้วา่การศกึษานี 	เหมาะสมที�จะใช้วิธีกรณีศกึษา (ดตูารางที� 3.2) 



 
45 

 

ตารางที� 3.2 ความเหมาะสมในการเลือกใช้วิธีกรณีศกึษา 
 

ประเดน็ที�ต้องพจิารณา ลักษณะของการศึกษานี 2 
1. คําถามการวิจยั "ทําไม" หรือ "อยา่งไร" คําถามการวิจัยที�เป็นหลักของการศึกษานี 	คือ  

"การทําความเข้าใจกระบวนการนวัตกรรม
สงัคมทําได้อยา่งไร" 

2. ไมส่ามารถควบคมุปัจจยัได้ การศึกษานี 	ผู้ วิจยัไม่สามารถทราบถึงตวัแปรที�
เกี�ยวข้องทั 	งหมดรวมทั 	งไม่สามารถควบคุมตวั
แปรเหลา่นั 	นได้ และยากจะแยกแยะ 

3. มุง่ทําความเข้าใจเชิงลกึ วตัถุประสงค์ของการศึกษานี 	อยู่ที�การทําความ
เข้าใจเชิงลึกเกี�ยวกับกระบวนการนวัตกรรม
สงัคมในบริบทของชมุชน 

4. สามารถระบขุอบเขตของกรณีศกึษาได้ ขอบเขตของ "โครงการของท้องถิ�น" ซึ�งเป็น
กรณีศกึษาสามารถระบขุอบเขตได้  

 
 3.3.2 กรณีศึกษา “โครงการของท้องถิ�น”  
 ผู้ วิจัยใช้ “โครงการของท้องถิ�น” เป็นกรณีศึกษา โดยโครงการท้องถิ�นที�ถูกเลือกมาเป็น
กรณีศึกษาต้องเป็นโครงการที�มีความเป็นนวตักรรมสงัคม และ ริเริ� มและดําเนินการโดยคนใน
ชมุชนเอง เพราฉะนั 	น นิยามของ “โครงการของท้องถิ�น” สําหรับการศกึษานี 	จึง หมายถึง “โครงการ
ที�มีคุณค่าต่อชุมชนท้องถิ�นส่วนรวม โดยมีคนในชุมชนเป็นผู้ริเริ� มและดําเนินกิจกรรมต่างๆใน
โครงการนั�นดว้ยตวัเองเป็นหลกั โดยคนที�มาร่วมในการดําเนินกิจกรรมเหล่านั�นเข้ามาร่วมบนฐาน
ของแรงจูงใจเชิงสงัคม (ทําเพื�อส่วนรวมไม่ใช่ส่วนตวั)”  

กรณีศึกษาจะทําหน้าที�พรรณนานวัตกรรมสังคมในเชิงลึก โดยจะพรรณนาให้เห็นทั 	ง
กระบวนการและพลวัตของนวัตกรรมสงัคม รวมทั 	งปัจจัยต่างๆที�เกี�ยวข้องกับนวัตกรรมสังคมที�
ปรากฎในกรณีศึกษา เนื�องจากกระบวนการนวัตกรรมสังคมนั 	นมีช่วงของการ “ขยายผล” ด้วย 
ดงันั 	น เพื�อให้เห็นวงจรชีวิตของนวัตกรรมสงัคมอย่างครบถ้วนและเป็นการช่วยเพิ�มความเข้าใน
กระบวนการนวัตกรรมสังคมในเชิงลึก จึงควรมีกรณีศึกษาย่อยเพิ�มเติมในแต่ละประเภทของ
นวตักรรมสงัคม  

จากเหตุผลดังกล่าว สําหรับการวิจัยนี 	กรณีศึกษาที�ใช้จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ 
กรณีศกึษาหลกั (Main Case) และกรณีศกึษาย่อย (Sub Case) กรณีศกึษาแบบแรกคือนวตักรรม
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สงัคมในเรื�องๆหนึ�งที�เกิดขึ 	นก่อนนวตักรรมสงัคมเรื�องเดียวกนันั 	นในพื 	นที�อื�นๆ ส่วนกรณีศกึษาแบบ
หลงัเป็นนวตักรรมสงัคมที�เริ�มต้นด้วยการรับเอานวตักรรมสงัคมของกรณีศกึษาหลกัมาดําเนินการ
ในพื 	นที�ของตนเอง โดยสงัเกตได้จากการได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางใดทางหนึ�งจากกรณีศกึษา
หลัก เช่น การมาศึกษาดูงาน เป็นต้น สําหรับการศึกษานี 	มีกรณีศึกษาหลัก 3 กรณี และมี
กรณีศกึษายอ่ย 2 กรณีตอ่ 1 กรณีศกึษาหลกั รวมเป็นกรณีศกึษายอ่ย 9 กรณี  

จากแตล่ะกรณีศกึษาหลกั ผู้ วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูและพฒันาโมเดลเชิงแนวคิด (ซึ�งใช้กรอบ
แนวคิดของการวิจยัเป็นฐาน) แสดงพลวตัของนวตักรรมสงัคม กระบวนการนวตักรรมสงัคม และ
ปัจจยัระดบัต่างๆที�เกี�ยวข้อง โดยอาศยัข้อมูลเกี�ยวกับขั 	นตอน บุคคล แนวคิด คุณสมบตัิ ปัจจัย 
เงื�อนไขที�เกี�ยวข้องในแต่ละขั 	นของกระบวนการนวัตกรรมสังคม รวมทั 	งความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบตา่งๆเหลา่นั 	น  

จากนั 	นนําโมเดลที�พัฒนาขึ 	นไปเชื�อมโยงกับพื 	นที� อื�นที�ได้รับนวัตกรรมสังคมนั 	นไป
ดําเนินการ นั�นคือ ผู้ วิจัยเข้าไปเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษาย่อยตามแต่ละ
ประเภทของนวตักรรมสงัคมเพื�อพิจารณาวา่นวตักรรมสงัคมจากกรณีศกึษาหลกันั 	นสามารถขยาย
ไปใช้กับกรณีศกึษาย่อยได้หรือไม่ พิจารณาเปรียบเทียบลกัษณะที�เหมือนและต่างกบักรณีศึกษา
หลกั ดวู่ากรณีย่อยใดที� “รับนวตักรรม” ไปแล้วทําได้สําเร็จ หรือหากกรณีย่อยมีรูปแบบที�แตกตา่ง
ออกไปจากกรณีศกึษาหลกัจะพิจารณาว่าเป็นเพราะเหตใุด (“ทําไม่ได้” หรือ “ไม่ทํา”) แล้วการที�มี
รูปแบบที�แตกต่างออกไปนั 	นเหมาะสมกว่าหรือมีประสิทธิภาพกว่าอย่างไรเมื�อใช้บรรทดัฐานของ
สงัคมนั 	นๆเป็นเกณฑ์ 

 
3.3.3 การเลือกกรณีศึกษา 

3.3.3.1 แหลง่ที�มาของกรณีศกึษา 
กรณีศึกษาของการศึกษานี 	คือโครงการของท้องถิ�น ผู้ วิจัยใช้รายชื�อโครงการวิจัย

เพื�อท้องถิ�นที�สนับสนุนโดยสกว.เฉพาะในเขตภาคเหนือ (9 จังหวดั) จํานวน 308 โครงการเป็น
แหลง่ข้อมลู (ข้อมลู ณ วนัที� 1 มีนาคม 2551) (สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยัสํานกังานภาค, 
2550)  

โครงการวิจัยเพื�อท้องถิ�นของสกว.เป็นโครงการที�สนับสนุนให้ชาวบ้าน “ทําวิจัย” 
ด้วยตวัเอง โดยเรียกว่า “การทําวิจยัเพื�อท้องถิ�น” ซึ�งเป็นการใช้กระบวนการวิจยัแบบมีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาของชมุชนนั 	นๆ จะเห็นได้วา่ โครงการวิจยัเพื�อท้องถิ�นของสกว.นี 	มีคณุสมบตัิเบื 	องต้น
ของการเป็นกรณีศึกษาสําหรับการวิจยันี 	 โดย (1) โครงการวิจัยเพื�อท้องถิ�นเป็นการดําเนินการ
แก้ปัญหาของชุมชนด้วยคนในชุมชนเอง ตั 	งแต่การตั 	งประเด็นปัญหา การดําเนินกิจกรรมต่างๆ 
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รวมทั 	งการวิเคราะห์และสรุปผล (2) โครงการวิจยัเพื�อท้องถิ�นส่วนใหญ่มีองค์ประกอบของการเป็น
นวัตกรรมสงัคม กล่าวคือ เป็นโครงการที�มีคุณค่าต่อสังคมส่วนรวม เป็นโครงการที�มีความใหม ่
และเป็นโครงการที�เกิดขึ 	นเพราะแรงจงูใจทางสงัคม อยา่งไรก็ตาม ควรกลา่วไว้ด้วยว่าโครงการวิจยั
เพื�อท้องถิ�นมิได้มีความเป็นนวัตกรรมสังคมในระดบัที�เท่ากันทั 	งหมด หลายโครงการยังต้องรอ
ประเมินวา่จะเกิดคณุคา่กบัสงัคมจริงๆหรือไม ่

ดษุฎีนิพนธ์นี 	มิไดศึ้กษาโครงการวิจยัเพื�อท้องถิ�นที�สนบัสนนุโดยสกว.สํานกังานภาค 
แต่นําเพียงรายชื�อของโครงการเหล่านั 	นมาเป็นจุดตั 	งต้นในการระบุกรณีศึกษาที�มีคุณสมบัติ
เหมาะสมตามเกณฑ์ที�กําหนดไว้เทา่นั 	น 

3.3.3.2 เกณฑ์ในการคดัเลือกกรณีศกึษา 
จากข้อมลูแหล่งที�มาของกรณีศกึษาที�นําเสนอไปข้างต้น ผู้ วิจยัคดัเลือกกรณีศกึษา

อยา่งเฉพาะเจาะจง โดยกําหนดเกณฑ์ในการคดัเลือกบนฐานของหลกัการตอ่ไปนี 	 (1) หลกัความมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวหรือความจําเพาะเจาะจง คือเลือกกรณีศึกษาโดยเน้นที�จุดเด่นที�ปรากฎ
เฉพาะในกรณีศึกษานั 	นแต่ไม่พบในกรณีศึกษาอื�นๆ (2) หลักความหลากหลาย คือเลือก
กรณีศึกษาให้มีความแตกต่างกันเพื�อสังเกตความแตกต่างและความคล้ายคลึงกัน และเพื�อให้
ครอบคลมุความเป็นไปได้ของการแปรผนั ด้วยหลกัการดงักล่าว ผู้ วิจยักําหนดเกณฑ์การคดัเลือก
กรณีศกึษาดงันี 	 

  1) กรณีศกึษาที�เลือกต้องมีโครงการเชิงนวตักรรมสงัคมปรากฏ (หมายถึง 
มีการนํานวัตกรรมสังคมไปปฏิบตัิสําเร็จแล้วอย่างน้อยหนึ�งครั 	ง) โดยโครงการดงักล่าวต้องมี
คณุสมบตัติามเกณฑ์ในการพิจารณาความเป็นนวตักรรมสงัคมตอ่ไปนี 	 

   (1) มีคณุค่าต่อชุมชน นั�นคือ โครงการที�จัดว่าเป็นนวตักรรม
สงัคมจะต้องเป็นโครงการที�สามารถแก้ปัญหาของชมุชนได้ หรือเป็นโครงการที�ทําให้ความเป็นอยู่
โดยทั�วไปของคนในชมุชนดีขึ 	น 

   (2) เป็นสิ�งใหม่ นั�นคือ โครงการที�จัดว่าเป็นนวัตกรรมสังคม
จะต้องเป็นการนําเสนอวิธีการใหม่ในการแก้ปัญหาเดิม หรือเป็นการเปลี�ยนแปลงความเชื�อเดิมที�
ยดึถือกนัอยูไ่ปสูค่วามเชื�อใหม ่ซึ�งจะสง่ผลตอ่พฤตกิรรมของคนในชมุชนโดยรวมตอ่ไป 

  2) เป็นโครงการที�ริเริ�มและดําเนินการสว่นใหญ่โดยชมุชนท้องถิ�นเอง 
 นอกจากเกณฑ์ที�ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้ วิจัยยังกําหนดเกณฑ์เพิ�มเติมสําหรับการ

เลือกกรณีศึกษาหลัก ดงันี 	 (1) ต้องดําเนินการโครงการเสร็จสิ 	นแล้ว นั�นคือ นวตักรรมสงัคม
กลายเป็นวิถีชีวิตปกติของชมุชนแล้ว (2) จดุเน้นของโครงการต้องไม่ซํ 	ากนั (3) อายขุองโครงการ
ต้องแตกตา่งกนั และ (4) ลกัษณะการริเริ�มโครงการต้องแตกตา่งกนั  
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ภายใต้กรอบของหลักเกณฑ์ดงักล่าว ผู้ วิจัยได้เลือกโครงการของท้องถิ�นมาเป็น
กรณีศกึษาหลกัดงันี 	 (1) โครงการจดัการหนี 	สินชมุชนบ้านสามขา (2) โครงการงดเหล้างานศพ
ชมุชนบ้านดงและ (3) โครงการจดัการขยะชมุชนบ้านไร่น้อย  

กล่าวในรายละเอียด การที�เลือกโครงการทั 	ง 3 นี 	มาเป็นกรณีศึกษาเป็นเพราะ
โครงการเหลา่นี 	เป็นตวัอย่างของที�มาของนวตักรรมสงัคมที�แตกต่างกนั กล่าวคือ โครงการงดเหล้า
งานศพจัดเป็นตวัอย่างของนวัตกรรมสงัคมที�เกิดจากผู้ประกอบการเพราะมีผู้ประสานงานของ
สกว.สํานกังานภาคเป็นผู้ให้การสนบัสนนุในช่วงของการริเริ�มโครงการ ส่วนโครงการจดัการหนี 	สิน
ของบ้านสามขานั 	นนบัได้ว่าเป็นการผดุบงัเกิดขึ 	นจากชาวบ้านเองอย่างแท้จริง ในขณะที�โครงการ
จดัการขยะด้วยความร่วมมือของชมุชนอาจจดัได้วา่เป็นนวตักรรมสงัคมที�เกี�ยวข้องกบัการวางแผน
ไว้ก่อนสงัเกตจากการมีความร่วมมือกนัระหวา่งองค์กรปกครองท้องถิ�นกบัทีมงานของโครงการ 

นอกจากนี 	 โครงการเหล่านี 	ยงัมีทั 	งลกัษณะเฉพาะที�เป็นเอกลกัษณ์ โดยโครงการงด
เหล้างานศพนั 	นเป็นนวตักรรมสงัคมที�เกี�ยวข้องกบัการเปลี�ยนความเชื�อของคนในชมุชน โครงการ
จดัการหนี 	สินเชิงบรูณาการเป็นโครงการด้านเศรษฐกิจที�มีการจดัการกบัหนี 	สินอย่างเป็นระบบโดย
พึ�งพาแหล่งเงินทุนภายในชุมชนเอง และโครงการจดัการขยะด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็น
โครงการเกี�ยวกับอนุรักษ์สิ�งแวดล้อมที�มีการเปลี�ยนแปลงความรับผิดชอบต่อขยะจากองค์กร
ปกครองท้องถิ�นมาสูช่มุชน 

ทั 	งสามโครงการดําเนินการโดยชุมชนชนบทที�มีจํานวนประการไม่ถึง 200 หลงัคา
เรือน โดยชุมชนบ้านไร่น้อยนั 	นจดัว่ามีความเป็นเมืองมากที�สุดในขณะที�ชุมชนบ้านดงและบ้าน
สามขามีความเป็นชนบทมากกว่า ในแง่ของอายุของโครงการ โครงการจัดการหนี 	สินมีอายุมาก
ที�สดุโดยชมุชนบ้านสามขาได้เริ�มดําเนินการจดัการกับหนี 	สินมาตั 	งแตปี่พ.ศ.2541 ชุมชนบ้านดง
ดําเนินการลดเหล้าในงานศพตั 	งแต่ปีพ.ศ.2545 ส่วนชมุชนบ้านไร่น้อยเริ�มดําเนินการจดัการขยะ
ด้วยการมีสว่นร่วมของชมุชนในปีพ.ศ.2549 

ผู้ วิจยัมิได้อ้างว่าโครงการของท้องถิ�นที�เลือกมานี 	เป็นกรณีศึกษานี 	เป็น “ตวัแทน” 
ของนวตักรรมสงัคมในเขตภาคเหนือของประเทศไทยทั 	งหมด ทั 	งนี 	เพราะนอกจากข้อที�ว่าการเป็น
ตวัแทนไม่ใช่เป้าหมายของการเลือกกรณีที�จะนํามาศึกษาแล้ว โครงการของท้องถิ�นยังมีความ
หลากหลายและขึ 	นอยูก่บับริบทมาก การเลือกให้โครงการใดโครงการหนึ�งเป็นตวัแทนของโครงการ
ทั 	งหมดจงึเป็นได้ยาก กระนั 	นก็ตาม โครงการของท้องถิ�นที�เลือกมานี 	มีคณุสมบตัิแตกตา่งกนัหลาย
ประการที�อาจนําไปใช้เป็นตวัตั 	งในการเทียบเคียงกบัโครงการอื�นๆที�มีคณุสมบตัใิกล้เคียงกนัได้ 

ส่วนการเลือกกรณีศึกษาย่อยมีเกณฑ์การเลือกโดยเฉพาะ 3 ข้อ คือ (1) ต้องเป็น
โครงการที�มีความมุ่งหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกับโครงการของกรณีศึกษาหลกั (2) ต้องเป็น
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โครงการที�เกิดขึ 	นหลงัจากกรณีศกึษาหลกัประเภทเดียวกนั และ (3) ผู้ ที�ดําเนินการโครงการนั 	นต้อง
เคยได้รับความรู้ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ�งเกี�ยวกบัการดําเนินโครงการของกรณีศกึษาหลกัจากผู้ ที�
เกี�ยวข้องกบัโครงการที�เป็นกรณีศกึษาหลกัประเภทเดียวกนั 

โดยสรุป โครงการของท้องถิ�นที�ผู้ วิจยัเลือกมาเป็นกรณีศกึษาทั 	งหมดได้แก่  
โครงการจดัการหนี 	สิน: กรณีศึกษาหลกับ้านสามขา ตําบลหวัเสือ อําเภอแม่ทะ 

จงัหวดัลําปาง 
- กรณีศกึษายอ่ย 1: บ้านร่มไตรรัตน์ ตําบลนิคมพฒันา อําเภอเมือง จงัหวดัลําปาง 
- กรณีศกึษายอ่ย 2: บ้านอดุมพฒันา ตําบลศรีวิชยั อําเภอลี 	 จงัหวดัลําพนู 
โครงการงดเหล้างานศพ: กรณีศึกษาหลักบ้านดง ตําบลนายาง อําเภอสบปราบ 

จงัหวดัลําปาง 
- กรณีศกึษายอ่ย 1: ตําบลหลวงใต้ อําเภองาว จงัหวดัลําปาง 
- กรณีศกึษายอ่ย 2: ตําบลใหมพ่ฒันา อําเภอเกาะคา จงัหวดัลําปาง 
โครงการจัดการขยะ: กรณีศึกษาหลกับ้านไร่น้อย ตําบลม่วงน้อย อําเภอป่าซาง 

จงัหวดัลําพนู 
- กรณีศกึษายอ่ย 1: บ้านไร่ ตําบลมว่งน้อย อําเภอป่าซาง จงัหวดัลําพนู 
- กรณีศกึษายอ่ย 2: บ้านสะปุ๋ งหลวง ตําบลมว่งน้อย อําเภอป่าซาง จงัหวดัลําพนู 

 
3.4 แนวทางการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 
3.4.1 ข้อมูลที�ต้องการ 
ข้อมูลที�จะนํามาใช้สร้างกรณีศึกษาเป็นข้อมูลปฐมภูมิที�มาจากพื 	นที�ของกรณีศึกษาเป็น

หลกั โดยผู้ วิจัยมุ่งเก็บรวบรวมทั 	งข้อมูลเชิงคณุภาพและข้อมูลเชิงปริมาณ ลักษณะของข้อมูลที�
การศกึษานี 	ให้ความสําคญัเป็นพิเศษในเบื 	องต้นได้แก่ (1) ข้อมลูเกี�ยวกบัปฏิสมัพนัธ์ระหว่างคนใน
ชุมชน และ (2) ข้อมูลเกี�ยวกับการแสดงบทบาทและการตดัสินใจของผู้ ที�เกี�ยวข้องกับการสร้าง
นวตักรรมสงัคม 

ในอีกมิติหนึ�ง ข้อมูลที�เป็นเป้าหมายหลักของการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย (1) 
ข้อมลูทั�วไปเกี�ยวกบัชมุชนที�เป็นกรณีศกึษา (2) ข้อมลูเกี�ยวกบันวตักรรมสงัคมที�ปรากฎในชมุชน (3) 
ข้อมูลเกี�ยวกับกระบวนการนวัตกรรมสังคม และ (4) ข้อมูลเกี�ยวกับปัจจัยที�มีผลต่อกระบวนการ
นวตักรรมสงัคม ข้อมูลดงักล่าวจะถูกเก็บรวบรวมด้วยวิธีการสมัภาษณ์แบบกึ�งมีโครงสร้าง การ
สงัเกตการณ์ และการสนทนากลุม่ (ดตูารางที� 3.3) 
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ตารางที� 3.3  ข้อมลูที�ต้องการเก็บรวบรวม จดุประสงค์ในการเก็บรวบรวม และวิธีการเก็บรวบรวม 
 
   ข้อมูลที�ต้องการ    จุดประสงค์                              วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ข้อมลูทั�วไป  - เพื�อใช้พรรณาบริบทของกรณีศกึษา      - ศกึษาจากเอกสาร 
   - เพื�อใช้วิเคราะห์ปัจจยัเชิงบริบทที�เกี�ยวข้อง     - การสมัภาษณ์เชิงลกึ 
      กบักระบวนการสร้างนวตักรรมสงัคม     - การสงัเกตแบบไมม่ีสว่นร่วม 
2. ข้อมลูเกี�ยวกบั  - เพื�อใช้พรรณา        - ศกึษาจากเอกสาร 
    นวตักรรมสงัคม  - เพื�อใช้วิเคราะห์เชิงอธิบาย       - การสมัภาษณ์เชิงลกึ 
            - การสงัเกตแบบไมม่ีสว่นร่วม 
3. ข้อมลูเกี�ยวกบักระบวนการ     - เพื�อใช้วิเคราะห์เชิงอธิบาย       - การสมัภาษณ์เชิงลกึ 
    นวตักรรมสงัคม                             - การสงัเกตแบบไมม่ีสว่นร่วม 
4. ข้อมลูเกี�ยวกบัปัจจยั - เพื�อใช้วิเคราะห์เชิงอธิบาย      - การสมัภาษณ์เชิงลกึ 
    ที�มีผลตอ่กระบวนการ         - การสงัเกตแบบไมม่ีสว่นร่วม 
    นวตักรรมสงัคม                         - การสนทนากลุม่ 

 
3.4.2 วิธีการเก็บข้อมูลและผู้ให้ข้อมูลหลัก 
เทคนิคที�ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือการสัมภาษณ์ (Interview) ซึ�งรวมทั 	งการ

สมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบกึ�งมีโครงสร้าง และแบบการสนทนากลุ่ม ผู้ ให้ข้อมลูหลกัสําหรับ
การศกึษานี 	 ได้แก่  

1. หวัหน้าโครงการวิจยัเพื�อท้องถิ�น หมายถึง ผู้ ที�เป็นหวัหน้าโครงการวิจยัของสกว.ที�เป็นส่วน
หนึ�งของการสร้างนวตักรรมสงัคมนั 	นๆ 

2. สมาชิกทีมวิจยัเพื�อท้องถิ�น หมายถึง ผู้ ที�เป็นสมาชิกโครงการวิจยัของสกว.ที�เป็นส่วนหนึ�ง
ของการสร้างนวตักรรมสงัคมนั 	นๆ 

3. ตวัแทนจากองค์การภายนอกที�เกี�ยวข้อง หมายถึง บคุคลภายนอกที�เกี�ยวข้องกบันวตักรรม
สงัคมนั 	นๆ 

4. ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ ที�ได้รับผลจากนวตักรรมสงัคม ไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือ
ด้านลบ  
ตวัแสดงเหล่านี 	จดัเป็นผู้ ให้ข้อมลูหลกั (Key Informants) โดยผู้ วิจยัจะเก็บข้อมลูจากผู้ ให้

ข้อมลูหลกัเหลา่นี 	ประเภทละ 1-2 คน  
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3.4.3 การตรวจสอบข้อมูล 
เทคนิคที�ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้อง (Validity) ของข้อมูลได้แก่เทคนิค 3 เส้า 

(Triangulation Technique) ดงัจะเห็นได้จากการกําหนดกลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมูลที�
หลากหลายทั 	งจากตัวแสดงหลัก (หัวหน้าทีมวิจัยฯและสมาชิกทีมวิจัยฯ) จากบุคคลภายนอก 
(ตวัแทนจากองค์การภายนอกที�เกี�ยวข้อง) และจากผู้ ที�ได้รับผลจากนวตักรรมสงัคม (ผู้ มีส่วนได้
สว่นเสีย) 

 
3.5 แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิเคราะห์ข้อมลูประกอบด้วยการดําเนินการใน 2 สว่นหลกัๆได้แก่ (1) การวิเคราะห์เชิง

พรรณนา เป็นการพรรณนารายละเอียดของกรณีศึกษาด้วยการนําข้อมูลที�เก็บรวบรวมได้มา
พรรณนาในลกัษณะที�ทําให้เกิดความเข้าใจกระบวนการและพลวตัของนวตักรรมสงัคม อีกส่วน
หนึ�งของการวิเคราะห์จะเป็นการพฒันากรอบนวตักรรมสงัคม ซึ�งได้แก่การใช้กรอบแนวคิดของการ
วิจยันี 	 (หวัข้อ 2.4) มาปรับเพิ�มโดยใช้ข้อมลูที�เก็บรวบรวมได้จากแตล่ะประเภทของกรณีศกึษา (นั�น
คือ กรณีศกึษาหลกัรวมกบักรณีศกึษาย่อยของนวตักรรมสงัคมประเภทเดียวกนั) ส่วนสดุท้ายของ
การวิเคราะห์กรณีศกึษาจะเป็นการวิเคราะห์เงื�อนไขเชิงสาเหตแุละผลที�สมัพนัธ์กบัการบรูณาการ
นวตักรรมสงัคม  

 
3.5.1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
เป็นการพรรณนากรณีศึกษาในเชิงลึกเกี�ยวกับกรณีศึกษา ผู้ วิจัยต้องนําข้อมูลทั 	งเชิง

คณุภาพและเชิงปริมาณมาพรรณนาให้เห็นถึงแง่มมุตา่งๆเกี�ยวกบัประเดน็ดงักล่าว โดยเนื 	อหาของ
กรณีศกึษาจะครอบคลมุประเดน็ตา่งๆดงันี 	  
 ลกัษณะโครงการของท้องถิ�น พรรณนาลกัษณะเดน่ของโครงการของท้องถิ�นเพื�อให้เกิด
มโนภาพของโครงการของท้องถิ�นนั 	นเป็นเบื 	องต้น 
 ชุมชนและบริบทแวดล้อมชุมชน ในส่วนนี 	เป็นการพรรณนาภาพของชุมชนที� เป็น
กรณีศกึษาในเชิงกายภาพเป็นด้านหลกั ข้อมลูในส่วนนี 	ประกอบด้วย ที�ตั 	งของชมุชน ข้อมลูด้าน
ประชากร ข้อมลูด้านสถานะทางเศรษฐกิจและสงัคมในภาพรวมของชมุชน  
 ที�มาของโครงการ สําหรับส่วนนี 	เป็นการพรรณนาพัฒนาการของโครงการตั 	งแต่เริ�มต้น
จนถึงปัจจบุนั 
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 ความเป็นนวตักรรมสงัคม เนื 	อสว่นนี 	เป็นการพรรณนาถึงลกัษณะของโครงการของท้องถิ�น
ตามองค์ประกอบที�จําเป็นของการเป็นนวตักรรมสงัคม 

การพรรณนาเป็นนําเสนอข้อเท็จจริงที�พบจากพื 	นที�ในประเด็นตา่งๆที�ได้กล่าวไปแล้วโดย
มุ่งเน้นที�การจําแนกแจกแจง การจดัประเภทแบง่กลุ่มของข้อมลู โดยเทคนิคที�สามารถนํามาใช้ได้
ได้แก่ การวิเคราะห์เนื 	อหา (Content Analysis) การจดัทําลําดบัเหตกุารณ์ (Event Listing) การ
จดัทําเครือข่ายการไหลของเหตุการณ์ (Event Flow Network) การวิเคราะห์บทบาท (Role 
Analysis) อย่างไรก็ตาม เทคนิคการวิเคราะห์ที�ใช้ยงัขึ 	นอยู่กบัลกัษณะของข้อมลูที�เก็บรวบรวมได้
จริงและการผดุบงัเกิดของประเดน็ที�มิได้คาดไว้แตมี่นยัสําคญัตอ่การศกึษา 

 
 3.5.2 การวิเคราะห์เชิงอธิบาย 
 การวิเคราะห์เชิงอธิบายเป็นการวิเคราะห์เพื�อให้เข้าใจถึงขั 	นตอนต่างๆในกระบวนการ
นวตักรรมสงัคม และพลวัตนวตักรรมสังคม รวมไปถึงเงื�อนไขที�มีผลต่อการบูรณาการนวัตกรรม
สงัคม  

ในส่วนนี 	จะเป็นการวิเคราะห์กรณีศึกษาที�ได้พรรณนาไปแล้วในส่วนก่อนหน้านี 	 โดยมุ่ง
แยกแยะเอาขั 	นตอนในกระบวนการนวัตกรรมสังคมออกมา อีกส่วนหนึ�งจะเป็นการแยกแยะ
รูปลกัษณ์ของนวตักรรมสงัคมที�เปลี�ยนแปลงไปตลอดทั 	งชว่งเวลาของกระบวนการนวตักรรมสงัคม 

นอกจากนี 	 สําหรับการวิเคราะห์เชิงอธิบายจะมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้ามกรณีศกึษา
เพื�อระบชุดุของเงื�อนไขที�สมัพนัธ์กบัการมีหรือไมมี่การบรูณาการนวตักรรมสงัคม โดยการวิเคราะห์
เงื�อนไขสําหรับการศึกษาหยิบยืมฐานคติบางประการมาจาก “การวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิง
คณุภาพ” (Qualitative Comparative Analysis) (Ragin, 1989; Ragin, Shulman, Weinberg, 
and Gran, 2003) ทั 	งนี 	 การวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงคณุภาพมีข้อสมมติว่า ปัจจยัสาเหตหุนึ�งๆจะ
แสดงอิทธิพลของมนัร่วมกบัปัจจยัอื�น ดงันั 	นจะไม่สามารถเข้าใจความเกี�ยวข้องระหว่างปัจจยักับ
ผลลพัธ์ได้ถ้าพิจารณาปัจจัยนั 	นอย่างโดดๆ แต่จะเข้าใจได้หากนําปัจจัยอื�นๆที�เกี�ยวข้องมาร่วม
พิจารณาด้วย ดงันั 	น เป้าหมายของวิธีการเปรียบเทียบเชิงคณุภาพจึงอยู่ที�การระบวุ่าการผสมกนั
เข้าของปัจจยัแบบใดที�ใหผ้ลลพัธ์แตกต่างกบัการผสมกนัแบบอื�นๆ 

เทคนิคการเปรียบเทียบเชิงคณุภาพยงัมีข้อสมมติเกี�ยวกบั “ภาวะที�ความหลากหลายเชิง
สาเหตแุละผล” (Causal Heterogeneity) ซึ�งหมายถึงการมีทางเลือกหลายแบบในการผสมรวม
ของปัจจยัตา่งๆซึ�งอาจนําไปสูผ่ลลพัธ์แบบเดียวกนัก็ได้ เทคนิคนี 	มุง่ที�จะค้นหารูปแบบการผสมรวม
ของปัจจยัจํานวนน้อยที�สดุที�ทําให้เกิดผลลพัธ์ที�ต้องการอธิบาย (Ragin 1989: 374-375) 
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3.6 แผนการดาํเนินการ 
 
การศกึษานี 	ประกอบด้วย 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงระบแุละออกแบบ ช่วงเก็บข้อมลูและวิเคราะห์ 

และชว่งสงัเคราะห์และสรุป  
ในช่วงแรก (ระบแุละออกแบบ) จะมีการดําเนินการอย่างน้อย 4 อย่างตามลําดบั ได้แก่ 

(1) ระบุวตัถุประสงค์การวิจยัและคําถามการวิจยั (2) พฒันาโมเดลเชิงแนวคิด (นั�นคือ กรอบ
แนวคิดของการวิจยั) (3) เลือกกรณีศึกษาที�จะใช้ ควบคู่ไปกบั (4) ออกแบบโครงสร้างการเก็บ
รวบรวมข้อมลู  

เมื�อกําหนดกรณีศึกษาและแนวทางในการเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ในขั 	นต่อมา (เก็บ
ข้อมูลและวิเคราะห์) จะเป็นการดําเนินการ (5) เก็บข้อมลูในพื 	นที�ที�เป็นกรณีศกึษา โดยเริ�มจาก 
(5.1) เก็บข้อมลูจากกรณีศกึษาหลกัก่อน จากนั 	นจึง (5.2) เก็บข้อมลูจากกรณีศกึษาย่อยสําหรับ
แตล่ะประเภทของงนวตักรรมสงัคม เมื�อได้ข้อมลูแล้วจะนํามา (6) วิเคราะห์ทั 	งกรณีศกึษาหลกัและ
กรณีศึกษาย่อย โดย (6.1) พรรณนากรณีศึกษาหลักในเชิงลึก (6.2) วิเคราะห์กระบวนการ
นวัตกรรมสังคม พลวัตนวัตกรรมสังคม และเงื�อนที�สัมพันธ์กับการมีหรือไม่มีการบูรณาการ
นวตักรรมสงัคม (ทั 	งกรณีหลกัและกรณียอ่ย)  

ในช่วงสุดท้าย (สังเคราะห์และสรุป) จะเป็นการนําเอาผลการวิเคราะห์ทั 	งหมดมา (8) 
สงัเคราะห์เป็นกรอบเชิงแนวคิด โดยกรอบดงักล่าวจะแสดงกระบวนการนวตักรรมสงัคม พลวัต
ของนวตักรรมสงัคม และเงื�อนไขที�เกี�ยวข้องกบัการบรูณาการนวตักรรมสงัคมในภาพรวมอย่างเป็น
ระบบ ซึ�งนบัเป็นผลผลิตสุดท้าย (Ultimate Outcome) ของการศึกษานี 	 จากนั 	นจะเป็นการ (9) 
สรุป และ (10) พฒันาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับการสนบัสนนุกระบวนการนวตักรรมสงัคม
ตอ่ไป 

 
3.7 สรุป 
  
 เนื�องจากการศึกษานี 	มุ่งสร้างความเข้าใจเกี�ยวกับนวัตกรรมสังคม วิธีวิทยาการวิจัยเชิง
คุณภาพจึงเป็นแนวทางการวิจัยที� เหมาะสมที�จะนํามาใช้เป็นแนวทางในศึกษา โดยผู้ วิจัย
กําหนดให้ “กระบวนการนวตักรรมสงัคม” และ “พลวตันวตักรรมสงัคม” เป็นหน่วยการวิเคราะห์ 
ผู้ วิจยัศกึษากรณีศกึษาทั 	งหมด 9 กรณีศกึษา โดยแบง่เป็นกรณีศกึษาหลกั 3 กรณีและกรณีศกึษา
ยอ่ยอีก 6 กรณี การเลือกโครงการของท้องถิ�นมาเป็นกรณีศกึษาพิจารณาจากการมีลกัษณะที�เป็น
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นวตักรรมสงัคมของโครงการนั 	น และการเป็นโครงการที�คนในชมุชนเป็นผู้ ริเริ�มและดําเนินการเอง
เป็นสว่นใหญ่  

โครงการจัดการหนี 	สินชุมชนบ้านสามขา โครงการงดเหล้างานศพบ้านดง และโครงการ
จัดการขยะบ้านไร่น้อย ถูกเลือกมาเป็นกรณีศึกษาหลักที�ผู้ วิจัยจะศึกษาเชิงลึกทั 	งกระบวนการ
นวตักรรมสงัคมรวมถึงพลวตัของนวตักรรมสงัคมด้วย ส่วนโครงการที�เป็นกรณีศกึษาย่อยผู้ วิจยัยก
มาศกึษาเฉพาะชว่งของการขยายผลนวตักรรมสงัคมเทา่นั 	น 

การเก็บข้อมลูใช้วิธีการสมัภาษณ์ผู้ มีสว่นเกี�ยวข้องโดยตรงกบัโครงการของท้องถิ�นที�ยกมา
เป็นกรณีศกึษา นอกจากนี 	ยงัอาศยัข้อมลูทตุิยะภูมิเกี�ยวกบัโครงการนั 	นๆมาประกอบการวิเคราะห์
ด้วย โดยประเด็นที�ผู้ วิจยัมุ่งวิเคราะห์ได้แก่ (1) ลกัษณะของโครงการท้องถิ�น (2) ชมุชนและบริบท
แวดล้อม (3) ความเป็นมาของโครงการ และ (4) ความเป็นนวัตกรรมสังคมของโครงการ 
นอกจากนี 	 ผู้ วิจัยยังมุ่งวิเคราะห์กระบวนการและพลวัตนวัตกรรมสังคม รวมไปถึงเงื�อนไขที�
เกี�ยวข้องกบัการบรูณาการนวตักรรมสงัคมด้วย  



 

 
 

บทที� 4 
 

กรณีศกึษาโครงการที�ริเริ�มโดยชุมชนท้องถิ�น 3 โครงการ 
 
 
ในบทนี 	เป็นการพรรณนากรณีศึกษา 3 กรณี โดยจะนําเสนอเรียงไปตามลําดบัดงันี 	 (1) 

โครงการจดัการหนี 	สินของชุมชนบ้านสามขา จงัหวดัลําปาง (2) โครงการงดเหล้าในงานศพของ
ชมุชนบ้านดง จงัหวดัลําปาง และ (3) โครงการจดัการขยะของชมุชนบ้านไร่น้อย จงัหวดัลําพนู  

 
4.1 โครงการจัดการหนี 2สินของชุมชนบ้านสามขา จังหวัดลาํปาง  

 
4.1.1 ลักษณะของโครงการ 
โครงการจดัการหนี 	สินของบ้านสามขาเป็นความคิดริเริ�มของชุมชนบ้านสามขาที�ร่วมกัน

ค้นหารูปแบบในการจดัการกบัปัญหาหนี 	สินของคนในชมุชนโดยอาศยักลไกภายในของชุมชนเอง 
เรื�องการจดัการหนี 	สินตามโมเดลของชมุชนบ้านสามขานั 	นอาจจะแบง่ออกได้เป็น 2 ส่วนหลกัๆ คือ 
สว่นของการจดัการเพื�อไมใ่ห้เกิดหนี 	ใหมเ่พิ�มขึ 	น กบัสว่นของการจดัการหนี 	สินที�มีอยูแ่ล้ว 

การจดัการไมใ่ห้มีการสร้างหนี 	เพิ�มขึ 	นเริ�มต้นจากการสร้างจิตสํานึกในการลดรายจ่ายที�ไม่
จําเป็นลง กระบวนการนี 	อาศยับญัชีครัวเรือนเป็นเครื�องมือเก็บรวบรวมข้อมูลรายรับรายจ่าย เมื�อ
นําบญัชีครัวเรือนมาทบทวนดูจึงทําให้ชาวบ้านเห็นข้อเท็จจริงในการใช้จ่ายเงินของตวัเองหรือ
ครอบครัว ซึ�งถือเป็นจุดเริ�มต้นของการดําเนินการอื�นๆเพื�อลดค่าใช้จ่ายที�สามารถลดได้ตามแต่
ความเหมาะสมและความสามารถของแตล่ะครอบครัว ทั 	งนี 	 ชมุชนบ้านสามขาอาศยัหลกั “กินทุก
อย่างที�เราผลิต และผลิตทุกอย่างที�เรากิน” เป็นแกนในการดําเนินชีวิตร่วมกนั กล่าวคือ ชาวบ้าน
สามขาจะร่วมกันผลิตสิ�งต่างๆที�ใช้สําหรับการอุปโภคและบริโภค เช่น การทําสบู่ แชมพูใช้เอง 
รวมถึงการปลกูพืชผกัสวนครัวและเลี 	ยงสตัว์เพื�อบริโภค เป็นต้น 

การจดัการหนี 	สินที�มีอยู่แล้ว ชุมชนบ้านสามขาใช้วิธีการรวมหนี 	เข้าเป็นกองเดียวโดยใช้
แหลง่เงินทนุภายในชมุชนเองเพื�อให้ภาระในการผ่อนชําระดอกเบี 	ยลดลง นั�นคือ ยืมเงินจากแหล่ง
ทนุภายในชมุชนไปจา่ยหนี 	ของเจ้าหนี 	อื�นๆโดยเฉพาะเจ้าหนี 	นอกระบบ แล้วผ่อนชําระกบัแหล่งทนุ
ดงักลา่วเพียงแหง่เดียวในอตัราดอกเบี 	ยไมส่งูนกัและมีระยะเวลาผอ่นชําระนานขึ 	น   
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โครงการจัดการหนี 	สินเป็นโครงการที� ริเริ�มและดําเนินการโดยชาวบ้านสามขาเอง 
เนื�องมาจากการได้ตระหนกัถึงปัญหาของตวัเองแล้วจึงพยายามดําเนินการแก้ไขโดยมิได้พึ�งพา
หน่วยอื�นๆภายนอกชุมชน รวมทั 	งไม่ได้เกี�ยวข้องกับนโยบายของรัฐหรือได้รับการสนบัสนุนจาก
นโยบายของรัฐเลย ต่อเมื�อชาวบ้านได้ดําเนินเองไปได้ระยะหนึ�งจึงมีสกว.สํานกังานภาคจงัหวัด
ลําปาง เข้ามาช่วยสนับสนุนการดําเนินการของชาวบ้านด้วยการใช้ “การวิจัย” เป็นเครื�องมือ 
หลังจากนั 	น ชุมชนบ้านสามขาก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเพิ�มขึ 	น นํามาซึ�ง
งบประมาณรวมทั 	งความสนใจจากภาคสว่นตา่งๆในสงัคม  

อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า นวัตกรรมสงัคมการจัดการหนี 	สินช่วยจัดการหนี 	สินโดย ทําให้
ตระหนกัถึงข้อเสียของหนี 	 หยดุก่อหนี 	เพิ�ม ลดหนี 	เดิม สร้างรายได้เพิ�ม ปรับโครงสร้างหนี 	เดิม ลด
ภาระหนี 	ใหม ่(ให้ยืม) ดงัจะได้กลา่วถึงในรายละเอียดตอ่ไป 

 
4.1.2 ชุมชนและบริบทชุมชน 
บ้านสามขาเป็นหมู่บ้านหนึ�งในตําบลหวัเสือ อําเภอแม่ทะ จงัหวดัลําปาง โดยอยู่ห่างจาก

ตวัเมืองลําปาง  ทางทิศตะวนัออกเฉียงใต้ประมาณ  40 กิโลเมตร (ดภูาพที� 4.1) สภาพทาง
ภูมิศาสตร์ของหมู่บ้านเป็นที�ราบเชิงเขาล้อมรอบด้วยป่าไม้และมีแหล่งดินขาว (ดภูาพที� 4.2) ณ 
เดือนมิถุนายน พ.ศ.2544 บ้านสามขามีประชากรทั 	งสิ 	น 656 คน จาก 152 ครัวเรือน โดยมี
ประชากรชาย 322 คน หญิง 334 คน งานที�ทําเพื�อสร้างรายได้ของชาวบ้านสามขาได้แก่ การทํา
นา ทําไร่ เลี 	ยงสัตว์ แกะสลัก หาของป่า และรับจ้างทั�วไป โดยร้อยละ 90 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม รองลงมารับจ้าง ทอผ้า แกะสลกั ร้อยละ 95 ของประชากรมีระบบประกนัสขุภาพ โดย
มีสถานีอนามยัเป็นสถานบริการด้านสุขภาพระดบัต้น (ศนูย์ประสานงานวิจยัเพื�อท้องถิ�นจงัหวดั
ลําปาง, 2546: 4) ชาวบ้านสามขาทกุคนนบัถือศาสนาพทุธและมีความเชื�อเรื�องการเคารพผีที�สืบ
ทอดตอ่ๆกนัมา  
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ภาพที� 4.1  แผนที�แสดงที�ตั 	งบ้านสามขา  
แหล่งที�มา: http://map.longdo.com 
 

 
 
ภาพที� 4.2  แผนที�แสดงภมูิประเทศบริเวณบ้านสามขา 
แหล่งที�มา: http://map.longdo.com/?gmap=1 

 
พื 	นที�ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 63) ของชมุชนบ้านสามขาเป็นพื 	นที�สาธารณะประโยชน์ พื 	นที�อีก

มากกว่าร้อยละ 35 ถูกใช้ประโยชน์ในเชิงเกษตร อันได้แก่ การทํานา ทําสวน ทําไร่ รวมทั 	ง
การเกษตรแบบผสมผสาน การใช้ประโยชน์พื 	นที�บ้านสามขา และการถือครองที�ดินกรรมสิทธิใน
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ที�ดินส่วนมากเป็นประเภทบุคคล และกลุ่มชมุชนบ้างแต่ไม่มีการถือครองที�ดินโดยนายทนุหรือคน
นอกชมุชน พื 	นที�บ้านสามขายงัมีพื 	นที�ที�เป็นป่าอนุรักษ์ห้ามตดัไม้โดยเด็ดขาดจํานวน 12,000 ไร่ 
พื 	นที�ส่วนนี 	เป็นแหล่งต้นนํ 	า ชาวบ้านสามารถเข้าไปหาของป่าและอาจตดัไม้ได้บ้างเท่าที�จําเป็น
เฉพาะในพื 	นที�ที�จดัเป็นเขตป่าชมุชนเทา่นั 	น ทั 	งนี 	 การจดัการและการใช้ประโยชน์จากทั 	งป่าอนรัุกษ์
และป่าชมุชนจะถกูจดัการโดยชมุชนทั 	งหมด เช่น การห้ามตดัไม้ในเขตป่าอนรัุกษ์ การห้ามนําสตัว์
เลี 	ยงเชน่ววั ควาย ขึ 	นไปเลี 	ยงในเขตต้นนํ 	า ห้ามจบัสตัว์นํ 	าในเขตอนรัุกษ์  มีการใช้ประโยชน์จากป่า
เป็นแหล่งอาหารได้เช่น เห็ด ผลไม้ป่า หน่อไม้ ผกั สมนุไพร ตา่ง ๆ สตัว์ป่า เป็นต้น (ทีมงานวิจยั
บ้านสามขา, 2547: 20-23) 

บ้านสามขามีผู้ ใหญ่บ้านรับผิดชอบดแูลลูกบ้านโดยอาศยัอํานาจตามกฎหมาย ชุมชนนี 	
แบ่งออกเป็น 15 หมวด โดยมีหวัหน้าหมวดรับผิดชอบหมวดละ 1 คน นอกจากนี 	ยงัมีผู้ นําตาม
ธรรมชาตเิกิดขึ 	นมากเพราะในหมูบ้่านมีกิจกรรมการพฒันาและการทํางานร่วมกนัเป็นทีมมาก เช่น 
กิจกรรมด้านปศสุตัว์ ด้านสาธารณสขุ กลุม่แมบ้่าน กลุม่ผู้สงูอาย ุเป็นต้น  

 
4.1.3 ความเป็นมา 

4.1.3.1 การก่อตวัของหนี 	 (พ.ศ.2532 ถึง พ.ศ.2541) 
บ้านสามขาเป็นหมู่บ้านปกติธรรมดาไม่ตา่งจากหมู่บ้านชนบททางภาคเหนือที�คน

ในชมุชนส่วนใหญ่มีหนี 	สินซึ�งเกิดจากต้นเหตหุลกั 3 แหล่งคือ คา่ใช้จ่ายเพื�อซื 	อปัจจยัการผลิตทาง
การเกษตร ค่าใช้จ่ายเพื�อการศกึษาของบุตรหลาน และค่าใช้จ่ายสําหรับสิ�งอํานวยความสะดวก
ตา่งๆ  

เนื�องจากทําการเกษตรเป็นอาชีพหลกั ชาวบ้านสามขาต้องใช้เงินซื 	อปัจจยัการผลิต
สําหรับทําการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์ พืช ปุ๋ ย ยาฆ่าแมลง เป็นต้น ค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็น
ค่าใช้จ่ายประจําจํานวนมากโดยเฉพาะเมื�อเทียบการรายได้ที�ไม่แน่นอนของสินค้าเกษตรที�ผลิต
และขายได้ เงินคา่ปุ๋ ยนั 	นต้องจา่ยแนน่อนแตร่าคาผลิตผลทางการเกษตรนั 	นไม่แน่นอน เมื�อรวมกบั
การขายผา่นพอ่ค้าคนกลางและการไมมี่การแปรรูปผลผลิตเพื�อเพิ�มมลูคา่แล้ว รายได้ของชาวบ้าน
ที�มากกวา่ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรจึงตํ�ากว่ารายจ่ายอยู่เป็นประจํา การกู้หนี 	ยืมสินเพื�อ
นํามาใช้จา่ยจงึไมอ่าจหลีกเลี�ยงได้ 

หนี 	สินยงัเกิดจากภาระคา่ใช้จ่ายด้านการศึกษาของบตุรหลาน แม้ว่าการศึกษาขั 	น
พื 	นฐานจะไม่เสียคา่ใช้จ่าย แตโ่รงเรียนก็เรียกเก็บเงินนกัเรียนในรูปแบบอื�นๆจํานวนหนึ�งทกุๆภาค
การศกึษา เงินก้อนจํานวนนี 	ชาวบ้านที�เป็นผู้ปกครองมกัจะต้องกู้ ยืมเงินมาจา่ย  
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ในหลายๆกรณี หนี 	สินอนัเกิดจากปัจจยัการผลิตและคา่ใช้จ่ายด้านการศึกษาของ
บุตรหลานยังเทียบไม่ได้กับค่าใช้จ่ายสําหรับสิ�งอํานวยความสะดวกซึ�งมักจะรวมถึง รถยนต์ 
รถจกัรยานยนต์ โทรทัศน์ และเครื�องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที�กล่าวเช่นนี 	เพราะค่าใช้จ่ายในส่วนนี 	มกัจะ
มองไม่เห็นชดัเพราะมกัจะอยู่ในรูปแบบเงินผ่อน นอกจากนี 	ยงัเกิดขึ 	นอย่างไม่แน่นอน (หมายถึง
เกิดขึ 	นเมื�อใดก็ได้) และไม่มีขีดจํากัด และมีแนวโน้มที�จะเพิ�มมากขึ 	นตามการรับรู้ผ่านสื�อโฆษณา
ตา่งๆ  

เพราะรายจ่ายจํานวนมากเหล่านี 	เป็นปัญหาสามญัของชาวบ้านส่วนใหญ่ในชมุชน 
จึงมีกลุ่มต่างๆเกิดขึ 	นในหมู่บ้านมากมายเพื�อช่วยเหลือกันในหมู่บ้าน จากเอกสารของศูนย์
ประสานงานวิจยัเพื�อท้องถิ�นจงัหวดัลําปางระบุว่า กลุ่มที�จดัตั 	งขึ 	นนั 	นมีวตัถปุระสงค์เพื�อที�จะ “ให้
ชาวบ้านมีหลกัประกนัในการดําเนินชีวิตเพื�อคณุภาพชีวิตที�ดีขึ 	นและให้ชาวบ้านเริ�มรู้ในการทํางาน
ระบบกลุ่มซึ�งเอื 	อประโยชน์มากมายในการทํากิจกรรมร่วมกนั” (ศนูย์ประสานงานวิจยัเพื�อท้องถิ�น
จงัหวดัลําปาง, 2546: 6) จากการสํารวจในปีพ.ศ.2540 พบว่ามีกลุ่มต่างๆในบ้านสามขาถึง 39 
กลุ่ม ตวัอย่างเช่น กลุ่มรวมญาติ กลุ่มจดัการไร่นา กลุ่มชาวนา กลุ่มการศึกษา กลุ่มแม้บ้าน กลุ่ม
คนชรา เป็นต้น กลุ่มทั 	งหลายเหล่านี 	ตั 	งขึ 	นมาเพื�อให้ความช่วยเหลือสมาชิกโดยเฉพาะความ
ช่วยเหลือด้านการเงิน ธุรกรรมของกลุ่มต่างๆมีรูปแบบคล้ายคลึงกัน นั�นคือ จะรับฝากเงินจาก
สมาชิกซึ�งโดยมากอยูใ่นรูปของหุ้นและเงินฝาก เงินฝากเหล่านั 	นจะเป็นเงินทนุสําหรับให้สมาชิกได้
กู้ ยืมตอ่ไป 

เนื�องจากมีกลุ่มทุนต่างๆมากมายในชุมชนบ้านสามขา ชาวบ้านจึงมีโอกาสเข้าถึง
แหล่งทนุได้ไม่ยากนกั การที�หนี 	สินของชาวบ้านไม่ได้ลดลงในช่วงเวลาตอ่มาจึงมิได้อยู่ที�การขาด
แหล่งทุนแต่อย่างใด เหตผุลหนึ�งที�ทําให้ชาวบ้านยงัมีหนี 	สินอยู่ไม่น้อยกว่าเดิมก็เพราะรายจ่ายที�
ต้องจ่ายนั 	นยังมีอยู่เหมือนเดิมและรายจ่ายบางอย่างก็เพิ�มขึ 	นด้วย รวมทั 	งหนี 	สินที�มีอยู่แล้วก็ยัง
ต้องหาทางผอ่นชําระพร้อมดอกเบี 	ย ดงันั 	นหากมองให้ลึกอีกชั 	น การมีแหล่งเงินทนุให้กู้ เท่ากบัเปิด
โอกาสให้มีการสร้างหนี 	เพิ�มขึ 	นอีกเรื�อยไป ยกเว้นแตก่ารเงินกู้นั 	นจะถกูนําไปใช้ลงทนุเพื�อก่อให้เกิด
รายได้และมีกําไรพอที�จะนํามาจา่ยเงินกู้และดอกเบี 	ย                                                                                                                                                                                                                     

อีกด้านหนึ�ง ต้นตอของปัญหาหนี 	สินบ้านสามขายงัมาจากการนําเงินที�กู้ ยืมมามา
ปล่อยกู้ตอ่ ดงัที�คณุนพพร นิลณรงค์ ซึ�งในขณะนั 	นเป็นผู้ประสานงานของสกว.สํานกังานภาคเล่า
ให้ฟังวา่ “สมมตวิา่ไปกู้ ยืมเงินมา 100 ของตวัเอง 80 เอาไปทําธุรกิจ แบง่ไว้ 20 เอาไปลงกองกลาง 
ให้เป็นกองใหม่ให้คนอื�นกู้ ได้ดอกเบี 	ย...แบบนี 	มนัเจริญเร็ว ดอกเบี 	ยมนัถกูกว่า จนยืมกนัรอบบ้าน
จนไมมี่เงินใช้หนี 	 จนปี 40 มนัไมไ่หวแล้ว” (นพพร นิลณรงค์, 2552: สมัภาษณ์) 
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วงจรการกู้ เชน่นี 	จะดําเนินไปได้ตอ่เมื�อมีการนําเงินมาใช้คืนแก่ผู้ ให้กู้ตรงเวลา แตล่ะ
คนจึงจะมีเงินจ่ายเงินกู้ กันเป็นทอดๆได้ แต่เมื�อใดที�การจ่ายหนี 	คืนหยุดชะงักไป คนที�มีส่วน
เกี�ยวข้องกับวงจรการกู้ ก็จะเกิดปัญหาต่อเนื�องกันไปทั 	งวงจร ซึ�งเป็นเหตุการณ์ที�เกิดขึ 	นกับบ้าน
สามขาในชว่งปีพ.ศ.2540 นั�นเอง 

ในเมื�อไม่อาจใช้เงินกู้ เพื�อลงทนุให้เกิดรายได้กลบัมาอย่างเหมาะสม ผู้กู้ หลายราย
จึงไม่สามารถผ่อนชําระเงินกู้ ได้ตามเวลาที�กําหนด และเนื�องจากกลุ่มตา่งๆที�ตั 	งขึ 	นมานั 	นมกัจะมี
สมาชิกจํากดัเฉพาะที�มีคณุสมบตัิเฉพาะบางอย่าง สมาชิกกลุ่มจึงมีไม่มากนกั เมื�อเกิดปัญหาการ
ไม่ชําระหนี 	มากเข้าก็ไม่สามารถดําเนินการตอ่ไปได้ ในปีพ.ศ.2541 สํารวจพบว่าหนี 	เสีย (หนี 	ที�ไม่
สามารถเรียกคืนได้) ของกลุม่ตา่งๆรวมกนัมีถึงประมาณ 700,000 บาท 

นอกจากนี 	 วิกฤติเศรษฐกิจของประเทศไทยในปีพ.ศ.2540 ยงัได้ส่งผลกระทบถึง
ชมุชนบ้านสามขาด้วยโดยเฉพาะสภาวะขาดเงินทนุหมนุเวียนทั 	งสําหรับประกอบอาชีพและสําหรับ
การผ่อนชําระหนี 	เงินกู้ ที�มีอยู่แล้ว ทําให้ชาวบ้านจําเป็นต้องกู้ เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบที�คิด
ดอกเบี 	ยสงู ภาระหนี 	สินจงึเพิ�มสงูขึ 	นไปอีก 

4.1.3.2 การก่อตั 	งกลุ่มสจัจะออมทรัพย์ติ�บปาละสามขา: การริเริ�มจดัการหนี 	 (พ.ศ.
2541 ถึง พ.ศ.2544) 

ในเดือนตลุาคมพ.ศ. 2541 ชาวบ้านจึงรวมตวักนัตั 	งกลุ่มสจัจะออมทรัพย์ติ�บปาละ
สามขาขึ 	นมาโดยทกุคนในหมูบ้่านมีสิทธิสมคัรเป็นสมาชิกได้โดยไม่ต้องมีคณุสมบตัิพิเศษใดๆ โดย
ใช้รูปแบบจากกลุ่มออมทรัพย์ของพระอาจารย์ สุบิน ปณีโต จากจงัหวัดตราด และแนวคิดจาก
กลุม่สจัจะออมทรัพย์ของครูชม ยอดแก้ว จงัหวดั สงขลา ซึ�งในการจดัตั 	งครั 	งแรกมีสมาชิก 553 คน 
จนถึงปีพ.ศ.2543 มีจํานวนสมาชิก 638 คน (ร้อยละ 97.25 ของประชากรทั 	งหมด) มีเงินออมเฉลี�ย
ตอ่เดือน 23,290 บาท (ทีมงานวิจยับ้านสามขา, 2547: 31) 

กลุ่มสจัจะออมทรัพย์ให้สมาชิกถือหุ้นในปีแรกได้ตั 	งแต่ 1 หุ้นถึง 10 หุ้นๆละ 10 
บาท ในปีที�สองสมาชิกวยัแรงงานต้องถือหุ้นตั 	งแต ่2 หุ้น ขึ 	นไป เมื�อแรกจดัตั 	งมีสมาชิก 553 คน ได้
เงินออม 15,650 บาทต่อเดือน นอกจากการรับฝากเงินแล้ว กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ได้กู้ เงินจาก
ธนาคารออมสินเพื�อใช้ในการลงทนุในกิจการร้านค้าชุมชนเพื�อเป็นศนูย์กลางในการซื 	อขายสินค้า
อปุโภคบริโภคที�จําเป็น ถึงสิ 	นปีสมาชิกจะได้รับผลกําไรเฉลี�ยคืนและปันผลกําไรให้กลุ่มสจัจะออม
ทรัพย์นําไปบริหารจดัการต่อไป โดยร้อยละ 50 ของรายได้แบ่งปันผลคืนสมาชิกตามหุ้น และอีก
ร้อยละ 50 ของรายได้จดัสวสัดิการให้สมาชิกที�เจ็บป่วย เสียชีวิต ประสบภยัพิบตัิ หรือสาธารณะ
กศุลตา่งๆ โดยเฉพาะการเริ�มจดัสวสัดิการแก่ชาวบ้านนั 	นนบัว่าตรงกบัความต้องการของชาวบ้าน
มาก การมีสวสัดิการเหมือนกบัข้าราชการเป็นสิ�งที�ชาวบ้านเรียกร้องมาโดยตลอด หนานชาญซึ�งมี
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บทบาทสําคญัในทีมวิจัยคิดย้อนให้ฟังว่า “ก่อนหน้านี 	ปี 40 ไม่มีใครกล้าคิดว่าปี 51 เราจะจัด
สวสัดิการให้คนไปนอนในโรงพยาบาลได้โดยมีสวสัดิการให้ต่อปีคนละ 2,000 บาท ตอนนั 	นไม่มี
ใครเชื�อ จะมีคนขํากนัจนเจ็บท้องไปหมด แตท่กุวนันี 	ทําได้จริงๆ “ (ชาญ อทุธิยะ, 2551: สมัภาษณ์) 

กลุ่มสจัจะออมทรัพย์นั 	นดําเนินธุรกรรมภายใต้กฎระเบียบที�ได้รับการยอมรับจาก
เสียงส่วนใหญ่ของที�ประชุมระดบัหมู่บ้าน กฎระเบียบที�ผ่านการรับรองของที�ประชุมใหญ่ระดบั
หมู่บ้านแล้วจะต้องได้รับการปฏิบัติตาม การที�กลุ่มออมทรัพย์ดําเนินการโดยอาศัยความเป็น
ทางการไม่อิงความสมัพนัธ์ส่วนตวัมีส่วนช่วยให้กลุ่มสจัจะออมทรัพย์ที�ตั 	งขึ 	นนี 	มีประสิทธิภาพใน
การดําเนินการค่อนข้างมากในขณะที�มีความขดัแย้งค่อนข้างน้อย หนานชาญกล่าวว่า หลงัจาก
เสียงส่วนใหญ่ตดัสินแล้ว ต้องทําให้ (ชาวบ้าน) เข้าใจอีกว่า ระเบียบนี 	เป็นระเบียบที�เราตดัสิน 
นับตั 	งแต่วันนี 	ไปจะเอาระเบียบนี 	เป็นตวัตดัสิน เป็นเครื�องมือตวัหนึ�งของคณะกรรมการเท่านั 	น 
เวลาเกิดการผิดระเบียบขึ 	นมาแล้วปรับกนั มนัถึงไม่เกิดการขดัแย้งกนั ไม่ใช่เรื�องส่วนตวั ปฏิบตัิกนั
เชน่นี 	มาตลอด (ชาญ อทุธิยะ, 2551: สมัภาษณ์) 

กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ติ�ปปาละนับเป็นจุดเริ�มต้นของการริเริ�มจัดการหนี 	สินของ
ชาวบ้านสามขา โดยมุง่สร้างแหล่งเงินทนุภายในชมุชนเองเพื�อให้คนในพื 	นที�ได้เข้าถึงแหล่งเงินทนุ
ในอตัราดอกเบี 	ยไมส่งูนกั อยา่งไรก็ตาม เพราะไมมี่การวางแนวทางการจดัการที�รัดกมุอนัเนื�องจาก
กองทนุที�จดัตั 	งขึ 	นนั 	นต้องการที�จะ “ชว่ยเหลือ” ชาวบ้านด้วยกนัเองจึงละเลยที�ให้ความสนใจว่าเงิน
ที�ให้กู้ ไปจะถูกนําไปใช้อย่างไรบ้าง เงินกู้ ที�ส่วนใหญ่ไม่ได้นําไปใช้เพื�อก่อให้เกิดรายได้จึงกลาย
สภาพเป็นหนี 	เสียเนื�องจากผู้กู้ ไมไ่ด้สง่ทั 	งดอกเบี 	ยและเงินต้น สถานการณ์นี 	นบัเป็นอปุสรรคที�ทําให้
การจดัการหนี 	สินของชาวบ้านสามขาไมคื่บหน้าไปเทา่ที�ควร 

เมื�อพบวา่สถานการณ์การผิดนดัชําระหนี 	ของชาวบ้านเกิดบอ่ยครั 	งขึ 	น กองทนุตา่งๆ
จงึให้ความชว่ยเหลือด้วยการปรับลดดอกเบี 	ยเงินกู้ลง แตก่ารทําเช่นนั 	นก็ไม่ได้ทําให้สถานการณ์ดี
ขึ 	นแตอ่ย่างใด คนที�ไม่ชําระหนี 	ก็ยงัไม่ชําระหนี 	เหมือนเดิม หลายคนเกิดความท้อแท้เพราะมองไม่
เห็นหนทางหมดหนี 	ได้ ที�สดุแล้วความคดิที�จะ “ยกดอก” ให้แก่ลกูหนี 	จึงเกิดขึ 	น โดยกองทนุตา่งๆจะ
เลิกเก็บดอกเบี 	ยจากคนที�ส่งเงินคืนไม่ได้ โดยมีเงื�อนไขคือ (1) จะต้องเป็นลกูหนี 	ที�ส่งเงินคืนไม่ได้
จริงๆเท่านั 	น (2) ผู้ ที�เข้าร่วมโครงการยกดอกนี 	จะไม่ได้รับอนญุาตให้กู้ ยืมจากกลุ่มตา่งๆอีกจนกว่า
จะส่งเงินต้นของยอดหนี 	ที�นําเข้าโครงการได้ทั 	งหมด (3) จะต้องทําข้อตกลงในการคืนเงินต้นว่าจะ
ส่งเงินต้นคืนไม่น้อยกว่าจํานวนที�ตกลงไว้ครั 	งแรกนั 	นตลอดระยะเวลาการผ่อนชําระ ซึ�งอาจจะกิน
เวลานานเกิน 10 ปีได้ และ (4) จะต้องยอมรับว่าหากไม่ปฏิบตัิตามข้อตกลงข้างต้นได้ จะถกูตดั
ความช่วยเหลือทุกอย่าง เช่น ตดันํ 	าประปา ตดัเงินกองทุนฌาปณกิจศพประจําหมู่บ้าน เป็นต้น 
ด้วยมาตรการเหลา่นี 	สามารถลดทอนปัญหาได้ระดบัหนึ�ง 
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4.1.3.3 การแก้ปัญหาหนี 	สินอย่างเป็นระบบโดยอาศยัแนวทางการวิจยัเพื�อท้องถิ�น 
(พ.ศ.2544 ถึง พ.ศ.2545) 

ในช่วงปีพ.ศ.2543 หลงัจากที�ได้ดําเนินกิจการกลุ่มสจัจะออมทรัพย์มาประมาณ 2 
ปี แม้ว่าชุมชนจะเริ�มตระหนักถึงปัญหาหนี 	สินของชุมชนอยู่บ้าง แต่ปัญหานี 	ก็ยังไม่ใช่ปัญหาที�
ได้รับความสนใจมากที�สุดของคนในหมู่บ้าน โดยปัญหาที�ชาวบ้านรู้สึกว่าต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
คือปัญหายาเสพติดที�กําลงัระบาดในหมู่บ้าน ชาวบ้านสามขาได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาอยู่แล้ว
อย่างต่อเนื�องกระทั�งเมื�อโครงการแก้ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านเกิดผลเป็นที�น่าพอใจแล้ว 
ชาวบ้านสามขาจึงหนักลบัมาให้ความสนใจกบัปัญหาหนี 	สินอีกครั 	ง ซึ�งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที�ผู้
ประสานงานของสกว.สํานกังานภาคจงัหวดัลําปาง คณุนพพร นิลณรงค์ ได้เข้ามาในหมู่บ้านเพื�อ
ชกัชวนให้ชาวบ้านสามขา “ทําวิจยัเพื�อท้องถิ�น” คณุนพพรนั 	นได้พดูคยุกบัหนานชาญเรื�องการทํา
วิจยั ซึ�งเมื�อได้ยินเรื�องการทําวิจยัครั 	งแรกหนานชาญก็ไม่ได้ให้ความสนใจอะไร โดยอาจเป็นเพราะ 
“เมื�อก่อนถ้าพดูถึงงานวิจยั สําหรับชาวบ้านมนัเป็นของสงู มนัเหมือนวา่เราไมมี่โอกาส พดูตรงๆมนั
ก็ไปเป็นเครื�องมือของเขา เขามาสมัภาษณ์ ให้ข้อมูลแก่เขาไปหมด แต่ผลจากการวิจยัก็ไม่ได้ให้
ประโยชน์ใดใดกับเราเลย” (ชาญ อุทธิยะ, 2546 อ้างถึงใน ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื�อท้องถิ�น
จงัหวดัลําปาง, 2546: 9) 

 จนกระทั�งคุณนพพรเข้ามาในหมู่บ้านอีกครั 	งและได้พูดคุยกับแกนนําชาวบ้าน
หลายคน โดยเน้นยํ 	าว่าการวิจยัที�ชกัชวนให้ทํานี 	เป็นการวิจยัเพื�อชาวบ้านเอง โดยชาวบ้านเองที�
เป็นคนลงมือทําวิจยั ที�สดุแล้วแม้บางคนในแกนนําจะยงัไม่คอ่ยมั�นใจนกัแตก็่มีการตกลงกนัว่าจะ
ทดลองทําด ู 

 การมีสกว.เข้ามาร่วมในโครงการจดัการหนี 	สินของชาวบ้านสามขาทําให้เกิดการ
เปลี�ยนแปลงขนานใหญ่ในแง่ของกระบวนการทํางาน เพราะสกว.มีกรอบในการดําเนินการวิจัย
ให้แก่ชาวบ้าน โดยอยู่ในรูปของการเขียนโครงการว่าจะต้องมีหัวข้ออะไรบ้าง เช่น ต้องมีหัวข้อ
เกี�ยวกับ “ข้อมูลทั�วไป” “ประวัติศาสตร์ชุมชน” และ “กิจกรรม” เป็นต้น ดงันั 	นแม้สกว.จะไม่ได้ 
“บงัคบั” ให้ชาวบ้านทําวิจยัตามแบบแผน แตก็่มี “แบบแผน” บางอย่างปนอยู่ในกระบวนการวิจยั
เพื�อท้องถิ�นเช่นกัน นอกจากนี 	สกว.ยงัให้คําแนะนําถึงขั 	นตอนในการดําเนินการ รวมทั 	งกิจกรรม
บางอยา่งที�ควรดําเนินการด้วยโดยเฉพาะในชว่งแรกๆ เพื�อให้กระบวนการที�จะดําเนินตอ่ไปมีความ
เป็น “การวิจยั” อยู่ด้วย เช่น การตั 	งคําถามการวิจยั การตั 	งวตัถปุระสงค์ การสํารวจข้อมลูเบื 	องต้น 
เป็นต้น  

การวิจยันั 	นเริ�มต้นด้วยปัญหาการวิจยั ดงันั 	นกิจกรรมแรกที�ทีมงานดําเนินการก็คือ
การจดัเวทีประชาคมในหมูบ้่าน เพื�อรวบรวมปัญหาของชมุชนและตดัสินใจว่าจะจดัการกบัปัญหา
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ใดก่อน ซึ�งปัญหาที�ได้รับความเห็นชอบวา่จะดําเนินการก็คือปัญหาหนี 	สินนั�นเอง นอกจากนี 	 ในเวที
ดงักล่าวยงัเป็นการชี 	แจงถึงแนวทางการทําวิจยั โดยขอความร่วมมือกับชาวบ้านในการให้ข้อมูล
เชิงลึกเกี�ยวกับการใช้จ่ายเงินของตวัเอง ซึ�งเวทีประชาคมได้ข้อสรุปให้ดําเนินการวิจยัเรื�องหนี 	สิน
โดยที�ชาวบ้านจะให้ความร่วมมือด้วย 

จากนั 	น ทีมงานวิจยัจึงได้ถูกกําหนดขึ 	นอย่างเป็นทางการ โดยมีคณุจํานงค์ จนัทร์
จอม ซึ�งเป็นผู้ ใหญ่บ้านสามขารับเป็นหัวหน้าโครงการ เมื�อได้ทีมงานวิจัยครบแล้ว ทีมงานจึง
เริ�มต้นกระบวนการวิจัยด้วยการกําหนดคําถามการวิจยัและวตัถุประสงค์การวิจัยขึ 	น ภายใต้ชื�อ
โครงการรูปแบบการแก้ปัญหาหนี 	สินของชุมชนบ้านสามขา อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง โดย
คําถามวิจยัที�ต้องการหาคําตอบได้แก่ (1) สถานภาพและภาวะหนี 	สินของชมุชนบ้านสามขาเป็น
อย่างไร (2) ปัจจัย/เงื�อนไขใดที�มีผลต่อการก่อเกิดและเพิ�มพูนของชุมชนบ้านสามขา และ (3) 
รูปแบบและกระบวนบวนการในการแก้ปัญหาที�จะนําไปสู่การลดหนี 	และเพิ�มรายรับในแต่ละ
ครัวเรือนของชมุชนบ้านสามขาเป็นอย่างไร และกําหนดวตัถุประสงค์ของการวิจยั ดงันี 	 (1) เพื�อ
ศกึษาสถานภาพและทบทวนสภาวะหนี 	สินของชมุชนบ้านสามขา (2) เพื�อให้ชมุชนได้ตระหนกัใน
ปัญหาหนี 	สินที�เกิดขึ 	นและร่วมกนัหาแนวทางป้องกนั และ (3) เพื�อค้นหาปัจจยั เงื�อนไข ของการก่อ
เกิดและเพิ�มพนูของหนี 	สินในชมุชน (ทีมงานวิจยับ้านสามขา, 2547: 2) 

ณ ช่วงเวลานั 	นเอง โครงการจดัการหนี 	สินของชาวบ้านสามขาจึงเปลี�ยนสภาพจาก
การดําเนินการโดยชาวบ้านสามขาเพียงลําพงัไปสู่การมีส่วนร่วมของ “พี�เลี 	ยง” ซึ�งเป็นเจ้าหน้าที�
จากจากสกว.สํานกังานภาค และเปลี�ยนจากการดําเนินการแก้ปัญหาหนี 	สินอย่างไม่เป็นทางการ
ไปสูก่ารดําเนินการที�เป็นทางการ  

1) สํารวจหนี 	สิน 
สิ�งสําคญัในชั 	นต้นของการวิจยัคือข้อมลู ดงันั 	น ทีมวิจยัจึงเริ�มต้นด้วย

การสํารวจหนี 	สินของชุมชนเอง ประเด็นที�มีความกังวลในหมู่ทีมงานวิจยัก็คือความครบถ้วนและ
ความถูกต้องของข้อมูล เพราะข้อมูลเกี�ยวกับหนี 	สินนั 	นเป็นข้อมูลที�ไม่ค่อยมีใครอยากเปิดเผย 
ดงันั 	น ก่อนที�ทีมงานจะไปสํารวจข้อมลูหนี 	สินของชาวบ้านจงึต้องเป็นผู้ ให้ข้อมลูเกี�ยวกบัหนี 	สินของ
ตนเองเสียก่อน โดยเฉพาะผู้ ที�เป็นผู้ นําและมีตําแหน่งหน้าที�การงานที�เป็นทางการ เมื�อทําเช่นนั 	น
แล้ว ชาวบ้านจึงกล้าเปิดเผยข้อมลูของตนเช่นกนั ซึ�งเมื�อทําการสํารวจทั 	ง 152 ครัวเรือนของบ้าน
สามขาแล้วพบว่า ยอดหนี 	สินรวมมีถึง 19.9 ล้านบาท (ดรูายละเอียดที�ภาพที� 4.3) โดยมีหนี 	กับ
ธนาคารมากที�สุดประมาณ 9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 46 ของยอดหนี 	รวม การมีความ
แตกตา่งมากระหวา่งยอดหนี 	รวมที�ชาวบ้านคาดไว้ (ประมาณ 5 ถึง 7 ล้านบาท) กบัข้อมลูที�สํารวจ
พบทําให้ชาวบ้านตระหนกัถึงปัญหาอยา่งจริงจงัและมีความตื�นตวัที�จะดําเนินการแก้ไข 
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ภาพที� 4.3  หนี 	สินรวมของชาวบ้านสามขา สํารวจเมื�อพ.ศ.2544 
 

2) สร้างจิตสํานกึใหม ่
ข้อมูลที� เปิดเผยออกมานี 	ทําให้ชาวบ้านสามขาตื�นตัวพร้อมที�จะ

ร่วมมือกับทีมงานวิจยัในการที�หาทางลดหนี 	ลง ดงันั 	น สิ�งแรกที�ทําก็คือการปรับเปลี�ยนความคิด
ของชาวบ้านสามขาทกุคนให้หนัมารู้จกัประหยดั โดยทีมงานวิจยัได้จดัอบรมจิตใจเพื�อฟื	นฟูวิถีชีวิต
แบบในอดีต ในการอบรมนั 	น ชาวบ้านจาก 142 ครัวเรือนมีโอกาสได้ฟังบรรยายจากอาจารย์จาก
สถาบนัสารพดัช่าง และคณุนพพร นิลณรงค์ จากสกว.สํานกังานภาค ในการบรรยาย วิทยากรได้
เน้นการสร้างความตระหนกัถึงคณุคา่และรักษาวิถีชีวิตแบบคนรุ่นก่อนๆที�เคยเป็นอยู่อย่างสงบสขุ
สอดคล้องกบัธรรมชาติ ปัญหาหนี 	สินทกุวนันี 	เกิดจากการบริโภคมากเกิดไป จึงต้องปรับจิตใจให้มี
สตรู้ิจกัระงบัความอยากได้ หนี 	สินก็นา่จะลดลงไปได้  

การสร้างจิตสํานึกใหม่อีกวิธีหนึ�งได้แก่ การนําชาวบ้านไปศกึษาดงูาน
ที� “ไพศาลีอโศก” ไพศาลีอโศกเป็นชมุชนพึ�งตนเองที�อยู่ในเครือข่ายของสนัติอโศก ผู้ ที�จะเข้ามาอยู่
ในชมุชนอโศกได้ต้องผา่นการขดัเกลากิเลสมาแล้วจนสามารถลดละเลิกสิ�งกิเลสได้ ซึ�งนกัวิจยัและ
กลุม่แกนนําที�ไปศกึษาดงูานนั 	นพบวา่การใช้ชีวิตแบบชาวไพสาลีเป็นเรื�องที�น่าชื�นชมและควรนําไป
ปรับใช้ให้มากที�สุดแม้จะปฏิบัติไม่ได้ทั 	งหมดก็ตาม เช่น เรื� องสมถะ สันโดษ พึ�งตนเอง และ
ชว่ยเหลือผู้ อื�น รวมทั 	งการหมั�นฝึกฝนจิตให้เข้มแข็งเพื�อไม่ให้หลงไปกบัคา่นิยมการบริโภคทางวตัถุ
ที�เป็นต้นเหตหุลกัของหนี 	สินของชาวบ้านเอง นอกจากนี 	 จากการศกึษาดงูานที�ชมุชนไพสาลีอโศก
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ยงัทําให้ทีมงานนกัวิจยัและกลุ่มแกนนําได้แนวคิดในเรื�องการดําเนินชีวิตแบบพึ�งตนเองและการ
ผลิตสินค้าที�จําเป็นใช้เอง เชน่ ปุ๋ ยธรรมชาต ิและสินค้าเพื�อการบริโภคตา่งๆ เป็นต้น 

อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การสร้างจิตสํานึกใหม่ด้วยการอบรมพัฒนา
จิตใจเป็นการทําให้เกิดหลกัคิดใหม่ที�จะใช้ตั 	งต้นในการแก้ปัญหาหนี 	สินร่วมกันของชาวบ้านสาม
ขา โดยหลกัที�สําคญัที�สดุคือการไมห่ลงไปกบักระแสบริโภคนิยม แตใ่ห้พึ�งพาตวัเองและหนักลบัมา
รักษาจดุเดน่ที�ชมุชนตวัเองมีอยูแ่ละพฒันาตอ่ยอดจากจดุนั 	น 

3) ทําบญัชีครัวเรือน 
บัญชีครัวเรือนนับเป็นหัวใจสําคัญของโครงการจัดการหนี 	สินของ

ชาวบ้านสามขา การทําบญัชีครัวเรือนก็คือการจดบนัทึกรายรับและรายจ่ายของตวัเอง (บางกรณี
อาจจดับนัทึกรวมเป็นครอบครัว) ด้วยการจดบนัทึกดงักล่าวทําให้เกิดข้อมลูที�เป็นรูปธรรมสะท้อน
กลับมายังตัวผู้ จดบนัทึกเอง นอกจากนี 	หากนํามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกันแล้วก็จะเห็นความ
แตกตา่งระหว่างพฤติกรรมการใช้จ่ายของแตล่ะคนได้ ซึ�งจะนําไปสู่การเรียนรู้และปรับตวัเองให้ดี
ขึ 	นต่อไป ยิ�งไปกว่านั 	น ตัวเลขจากบัญชีครัวที�รวมทั 	งชุมชนหากนํามาวิเคราะห์ก็จะทําให้เห็น
รูปแบบการใช้จา่ยของชมุชนในภาพรวม ซึ�งนั�นจะเป็นฐานในการดําเนินการตอบสนองที�เหมาะสม
ตอ่ไปได้ เชน่ ถ้าตวัเลขด้านคา่ใช้จ่ายทางสงัคมรวมแล้วสงูมาก ชาวบ้านอาจจะกําหนดแนวทางที�
จะลดคา่ใช้จา่ยเหลา่นี 	ร่วมกนัได้ เป็นต้น 

ชุมชนบ้านสามขาก็ใช้บัญชีครัวเรือนเป็นเครื�องมือในการสร้างความ
ตระหนกัรู้ถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายของตนเอง โดยชาวบ้านได้ร่วมกันออกแบบหมวดหมู่รายการที�
จะบรรจุอยู่ในบญัชีครัวเรือนเอง และมีการกําหนดตวัแทนในการติดตามการทําบญัชีโดยจะต้อง
นําบญัชีมาส่งให้ผู้ดแูลแตล่ะหมวดบ้านเพื�อนํามาวิเคราะห์ร่วมกัน (ดตูวัอย่างบญัชีครัวเรือนจาก
ตารางที� 4.1) 

เมื�อเริ�มต้นนั 	นชาวบ้านทกุคนได้ทดลองทําบญัชีครัวเรือนของตวัเอง โดย
เมื�อสิ 	นเดือนแรกทีมงานวิจยัสํารวจพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ลงบญัชีได้ถูกต้อง (ประมาณร้อยละ 
86) แตปั่ญหาของชาวบ้านคือการลงตวัเลขในรายการให้ครบสงัเกตจากการมีเพียงประมาณร้อย
ละ 43 ของชาวบ้านทั 	งหมดเทา่นั 	นที�ลงบญัชีครัวเรือนได้ครอบคลมุทั 	งหมด 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูบญัชีครัวเรือนในแตล่ะเดือนจะถกูนํามาแสดงไว้
บนป้ายขนาดใหญ่หน้าวดัประจําหมู่บ้านเพื�อให้คนในชุมชนมีโอกาสได้เห็นซึ�งจะนําไปสู่การรับรู้
และการเปลี�ยนแปลงพฤตกิรรมตอ่ไป 
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ตารางที� 4.1  ตวัอยา่งบญัชีครัวเรือนรูปแบบแรกประจําเดือนมกราคม พ.ศ.2544 (รวมทั 	งชมุชน) 
 
 
 31 มกราคม 2544  รายการ          จาํนวนเงนิ 
   ชําระหนี 	         ต้น 459,519 ดอกเบี 	ย 23,480 
   เครื�องอปุโภค     395,159 
   ลงทนุ      353,159 
   อาหาร      128,081 
   การศกึษา     88,852 
 งานสงัคม     64,911 
   นํ 	ามนัเชื 	อเพลงิ     61,609 
   ออมทรัพย์     57,080 
   หวยใต้ดิน – แชร์     40,109 
   ภาษี      4,481 
   ยารักษาโรค     19,636 
   คา่ไฟฟ้า      17,345 
   เครื�องนุง่หม่     14,276 
   เหล้า      8,239 
รับ         1,788,485 
จ่าย         1,735,946 
เกินดลุ         52,641 

 
แหล่งที�มา: ทีมงานวิจยับ้านสามขา, 2547: 34-35 
 

4) การลดคา่ใช้จา่ยตา่งๆ 
ข้อมูลค่าใช้จ่ายที�พบจากบัญชีครัวเรือนนําไปสู่การเปลี�ยนแปลง

พฤติกรรมการบริโภคเพื�อเป็นการลดรายจ่ายในหลายๆรูปแบบ โดยยึดหลักทําเองหรือผลิตเอง
แทนที�จะซื 	อ เช่น การลดการซื 	อพืชผักโดยปลูกพืชสวนครัวเอง การออกหาอาหารจากป่าตาม
ฤดกูาล การทํานํ 	ายาล้างจาน สบูแ่ละแชมพใูช้เอง เป็นต้น  

ในการประชุมของทีมงานเพื�อสรุปผลการดําเนินงานเมื�อครบเวลา 3 
เดือน (มกราคม ถึง มีนาคม พ.ศ.2544) ได้ร่วมกนัเสนอกิจกรรมที�จะช่วยลดคา่ใช้จ่ายของชาวบ้าน
ลง เชน่ (1) การฝากเงินเพื�อชําระหนี 	โดยเฉพาะโดยชาวบ้านที�ต้องการร่วมกิจกรรมสามารถนําเงิน
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มาฝากกบัทีมงานวิจยัได้โดยไม่มีข้อจํากดัในการฝาก (2) ให้มีการร่วมทํางานแบบลงแขกโดยนํา
อาหารไปรับประทานเองและงดการเลี 	ยงเหล้า (3) ช่วยเจ้าภาพให้ประหยดัในงานพิธีกรรมตา่งๆ
เชน่ งานบวช งานแตง่งาน และงานศพ เป็นต้น 

5) การตั 	งกลุม่อาชีพ 
นอกจากมาตรการดงักล่าวข้างต้น ทีมงานโครงการจดัการหนี 	สินได้

เสนอให้แต่ละครัวเรือนเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มธุรกิจชุมชน เนื�องจากในเวลาเดียวกับที�บ้านสามขา
กําลงัปรับตวัเข้าสู่กระบวนการวิจยัเพื�อช่วยในการดําเนินโครงการจดัการหนี 	สินของตนนั 	น ได้มี
หน่วยงานเร่งรัดพฒันาชนบท (รพช.) เข้ามาสอนชาวบ้านให้ทําเครื�องอุปโภคบางอย่างใช้เอง ซึ�ง
ตรงกบัความต้องการของชาวบ้านที�ต้องการหารายได้อยู่พอดี ชาวบ้านจึงมีการรวมตวักนัเป็นกลุ่ม
อาชีพตา่งๆ โดยกลุม่ที�มีสมาชิกมากได้แก่ กลุม่ที�ผลิตผลิตภณัฑ์ทําความสะอาด เช่น แชมพ ูนํ 	ายา
ล้างจาน นํ 	ายาล้างห้องนํ 	า เป็นต้น กลุ่มเลี 	ยงไก่ที�มีสมาชิก 50 คนเลี 	ยงไก่พันธุ์  โดยเลี 	ยงแบบ
ธรรมชาตริวมกนัที�บริเวณบ้านของผู้ ใหญ่บ้าน โดยสมาชิกจะผลดัเปลี�ยนกนัมาให้อาหารกนัทกุวนั 
นอกจากนี 	ยงัมีกลุ่มทําขนม โดยสมาชิก 13 คนของกลุ่มจะเข้ามาทําขนมที�บ้านของหนานชาญ
ตามแตที่�ได้แบง่เวรกนัไว้ โดยรายได้จากขนมจะแบง่กนัทกุสิ 	นเดือน และสดุท้ายกลุ่มตดัผมที�ไม่เชิง
เป็นการเพิ�มรายได้แตเ่ป็นการลดรายจ่ายมากกว่าเพราะกลุ่มตดัผมนี 	สมาชิกจะผลดัเปลี�ยนกนัตดั
ผมให้กนัโดยไมต้่องไปตดัที�ร้านให้เสียเงิน 

อย่างไรก็ตาม การตั 	งกลุ่มอาชีพไม่ได้ช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้าน
สามขาอย่างที�หวงัไว้ แม้ว่าผลผลิตชุดแรกๆของกลุ่มอาชีพจะได้รับการต้อนรับจากผู้ ซื 	ออย่างน่า
พอใจ แตห่ลงัจากนั 	นอีกเพียง 2 เดือนการดําเนินการของกลุ่มอาชีพก็เริ�มส่อปัญหา สงัเกตได้จาก
การที�สมาชิกของกลุม่อาชีพตา่งๆเริ�มลดจํานวนลง สาเหตขุองปัญหาอาจสรุปได้ดงันี 	 

(1) การไม่สามารถสร้างรายได้มากและสมํ�าเสมอเท่าที�สมาชิกกลุ่ม
คาดหวงัไว้ สมาชิกกลุ่มจึงหนักลบัไปทําอาชีพส่วนตวัที�รายได้แน่นอน โดยเฉพาะสําหรับสมาชิก
กลุม่ที�ต้องแบง่เวลาทํางานประจํามาทํางานกลุม่อาชีพ 

(2) การไมส่ามารถรักษาคณุภาพของผลิตภณัฑ์ได้ เช่น ผลิตภณัฑ์ทํา
ความสะอาดที�คณุภาพลดลงเมื�อเทียบกับชุดแรกที�ผลิตออกมา ทําให้ไม่สามารถขายได้มากนัก 
ก่อให้เกิดภาระต้นทนุเพิ�มมากขึ 	นไปอีก 

(3) ต้นทนุการผลิตที�ต้องแบกรับ กลุม่อาชีพทกุกลุม่มีต้นทนุ ทั 	งต้นทนุ
คงที� เช่น เครื�องจักร เครื�องมือ และอุปกรณ์ในการผลิตต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี 	ยงัมีต้นทุนการ
ผลิตที�เปลี�ยนแปลงได้ เช่น สารเคมี วตัถุดิบในการผลิต เป็นต้น ในการผลิตเชิงธุรกิจนั 	น หากไม่
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สามารถขายสินค้าที�ผลิตได้การดําเนินธุรกิจย่อมต้องแบกรับต้นทุนมากขึ 	นไปเรื�อยๆ ซึ�งเป็น
เหตกุารณ์ที�เกิดขึ 	นกบักลุม่อาชีพของชาวบ้านสามขา 

(4) การขาดทักษะในการดําเนินการธุรกิจชุมชน เช่น กลุ่มทําขนมที�
ผลิตขนมออกมาแล้วไม่มีการจดัการด้านการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพจึงทําให้กิจกรรมของกลุ่ม
ไมป่ระสบความสําเร็จเทา่ที�ควร  

จากสาเหตุของปัญหาดงัที�กล่าวมาทําให้กลุ่มอาชีพต่างๆค่อยๆลด
กิจกรรมของกลุ่ม และหยุดไปในท้ายที�สุด ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผลิตผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดที�ไม่
สามารถรักษาคณุภาพสินค้าไว้ได้จงึไมส่ามารถทํายอดขายได้มากนกัและทําให้ต้องแบกรับต้นทนุ
มากจนต้องหยดุดําเนินการไป กลุ่มเลี 	ยงไก่นั 	นทํารายได้ไม่แน่นอนจนสมาชิกแยกออกไปทํางานที�
ทํารายได้อย่างสมํ�าเสมอกว่าจนไม่เหลือสมาชิกพอที�จะดําเนินการต่อไปได้ กลุ่มทําขนมก็เผชิญ
สถานการณ์เดียวกันและเมื�อรวมกับการผลิตขนมได้น้อยและการจัดการด้านการตลาดที�ด้อย
ประสิทธิภาพจงึทําให้ต้องหยดุการดําเนินการไป กลุม่ตดัผมเองก็ต้องล้มเลิกไปเพราะสมาชิกไม่ได้
ออกไปเปิดร้านตดัผมเนื�องจากเครื�องมือตดัผมมีราคาแพง เมื�อสมาชิกไม่สามารถหารายได้จาก
การรวมกลุม่ได้จงึทยอยออกจากกลุม่ไปและกลุม่ตดัผมก็สลายตวัไปในที�สดุ 

4.1.3.4 ปรับปรุงรูปแบบและขยายผล (พ.ศ.2545 ถึง พ.ศ.2548) 
ความล้มเหลวของกลุม่อาชีพรวมทั 	งความสนใจในการทําบญัชีครัวเรือนที�ลดลงเป็น

สว่นสําคญัที�ทําให้ทีมงานวิจยัและชาวบ้านสามขาได้กลบัมาทบทวนโครงการจดัการหนี 	สินของคน
ในชุมชนอย่างจริงจังอีกครั 	งหนึ�งในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ.2545 ผลจากการวิเคราะห์ปัญหา
ร่วมกันแล้วพบว่าจะต้องมีการปรับปรุงหมวดหมู่รายการที�บนัทึกในบญัชีครัวเรือนเสียใหม่ให้ทั 	ง
ง่ายในการบนัทกึและสะดวกสําหรับการวิเคราะห์ข้อมลู 

นอกจากการปรับปรุงบญัชีครัวเรือนแล้ว ชาวบ้านสามขากลุ่มหนึ�งยงัมีโอกาสได้ไป
เข้าร่วมอบรมที�เชียงรายอโศก จังหวัดเชียงรายด้วย โดยธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรได้นําสมาชิกธนาคารไปอบรม 2 รอบ รวมชาวบ้านสามขาที�ได้ไปอบรมทั 	งสิ 	น 23 คน 
เมื�อกลบัมาจากการอบรมแล้วพบว่าผู้ ที�ไปอบรมเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมที�ไม่เหมาะสมได้หลาย
อยา่งทั 	งการลด ละ เลิกอบายมขุและการพนนั รวมทั 	งการหนัมาพึ�งตนเองด้วยการผลิตสิ�งของเพื�อ
ใช้เองหรือปลกูพืชเลี 	ยงสตัว์เพื�อการบริโภคภายในครอบครัว  

เมื�อชาวบ้านสามขาที�ไปอบรมที�เชียงรายอโศกเผยแพร่แนวทางการพึ�งตวัเองเช่นนี 	
ไปยงัชาวบ้านคนอื�นๆในชุมชนมากเข้าทําให้แนวคิดโดยรวมในการผลิตเปลี�ยนไป จากการผลิต
เพื�อขายของกลุ่มอาชีพที�ล้มเหลวไปก่อนหน้านี 	มาเป็นการผลิตเพื�อบริโภคหรือใช้ประโยชน์ใน
ครัวเรือนเอง หากมีเหลือพอจงึจะนําไปขาย ด้วยแนวคดิแบบใหม่นี 	เองทําให้การรวมกลุ่มอาชีพฟื	น
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กลับมาอีกครั 	ง และยังมีกลุ่มใหม่ๆเกิดขึ 	นอีก เช่น กลุ่มกสิกรรมปลอดสารพิษ กลุ่มศึกษาการ
บริหารจดัการ และกลุม่เลี 	ยงหม ูเป็นต้น  

ธนาคารสมองเป็นอีกหนึ�งหน่วยทางสงัคมที�มีส่วนช่วยในกระบวนการจดัการหนี 	สิน
ของชุมชนบ้านสามขา ธนาคารแห่งนี 	ริเริ�มและดําเนินการโดยเยาวชนบ้านสามขา หลกัการของ
ธนาคารสมองคือการให้กู้ ยืมแก่ชาวบ้านสามขาที�มีความคิดดีๆในการนําเงินไปใช้ ผู้ ขอกู้ ต้อง
สามารถอธิบายความคดิทําให้เกิดความเชื�อมั�นว่าสามารถนําเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง โดย
ต้องเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้าไปศกึษาเรียนรู้การนําเงินไปใช้จริงๆด้วย โดยมากแล้วชาวบ้านจะ
กู้ เงินไปลงทุนประกอบอาชีพ เช่น เลี 	ยงววั ปลูกหอม และทํากล้วยอบ เป็นต้น เงินที�กู้ ยืมไปนี 	ไม่มี
การคิดดอกเบี 	ย แต่ผู้ กู้ อาจมอบ “ค่าบํารุง” ให้แก่ธนาคารได้ตามแต่ศรัทธา จากเงินทุนตั 	งต้น 
30,000 บาทที�ได้มาจากเงินที�เหลือจากการเข้าคา่ยอบรมภาษาองักฤษ ปัจจบุนัธนาคารสมองมี
เงินทนุให้กู้ เกือบ 100,000 บาท  

ชาวบ้านคนหนึ�งกลา่ววา่ธนาคารสมองมีส่วนช่วยชาวบ้านสามขาเพราะธนาคารไม่
เก็บดอกเบี 	ย หนี 	เสียก็ไม่เกิดเพราะเด็กๆจะติดตามหนี 	สินได้ดีเพราะไปถึงบ้าน “เด็กติดตามหนี 	สิน
ดีกว่าผู้ ใหญ่อีก เพราะไม่มีความเกรงใจ” (บญุส่ง, 2552: สมัภาษณ์) นอกจากนี 	ยงัเสนอด้วยว่า
ควรมีการจดบนัทึกการลงทุนว่ามีคา่ใช้จ่ายอะไรบ้าง ตวัโครงการที�ทําประสบความสําเร็จ มีกําไร
หรือขาดทุนหรือไม่เพราะเหตใุด การจดบนัทึกไว้จะทําให้คนอื�นๆสามารถใช้ศึกษาเรียนรู้ต่อไปได้ 
“ลงุว่าถ้าจะให้มนัลึก ลงุว่าถ้าใครเอาเงินธนาคารสมอง จะต้องจดทกุอย่าง หาข้อมลูทกุอย่าง มนั
มีกําไรยงัไง มนัขาดทนุด้วยสาเหตอุะไร เดก็จะได้เรียนรู้ด้วย” (บญุสง่, 2552: สมัภาษณ์) 

4.1.3.5 สานตอ่การแก้ปัญหาหนี 	สินอยา่งครบวงจร (พ.ศ.2548 ถึงปัจจบุนั) 
ในปีพ.ศ.2548 ชาวบ้านสามขาได้ขยายผลโครงการจดัการหนี 	สินของตนเองโดยใช้

แนวทางการวิจัยเพื�อท้องถิ�นอีกครั 	งหนึ�ง โดยส่วนขยายนี 	ใช้ชื�ออย่างเป็นทางการว่า “โครงการ
รูปแบบการจัดการหนี 	สินเชิงบูรณาการเพิ�มความเข้มแข็งของชุมชนบ้านสามขา ตําบลตวัเสือ 
อําเภอแมท่ะ จงัหวดัลําปาง”  

งานวิจัยครั 	งล่าสุดนี 	เป็นการต่อยอดจากงานวิจัยครั 	งก่อน (พ.ศ.2544) ที�
ก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมของชาวบ้านสามขาด้วยการใช้การทําบญัชีครัวเรือนเป็น
เครื�องมือ แต่ “หนี 	ที�มีอยู่แล้ว” ยงัเป็นปัญหาที�ใหญ่เกินกว่าที�จะแก้ไขโดยใช้บญัชีครัวเรือนอย่าง
เดียวได้ ดงันั 	น ชาวบ้านสามขาจงึได้รวมทีมงานชดุใหม่ขึ 	นเพื�อขยายผลโครงการจดัการหนี 	สินของ
บ้านสามขา โดยจะมุ่งไปที�การค้นหาวิธีการจัดการและปรับโครงสร้างหนี 	ของชุมชนอย่างมีส่วน
ร่วมเพื�อจดัการกบั “หนี 	ที�มีอยูแ่ล้ว” นั 	นโดยเฉพาะ  
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จากการสํารวจหนี 	สินเมื�อปีพ.ศ.2548 นั 	น หนี 	สินรวมที�บ้านสามขานอกจากจะไม่
ลดแล้วยงัเพิ�มขึ 	นอีกด้วย นั�นคือ หนี 	สินรวมเพิ�มจาก 18 ล้านบาท เป็น 20 ล้านบาท ซึ�งอาจสรุปได้
วา่เป็นเพราะ (1) หนี 	สินเดมิและภาระดอกเบี 	ยจากหนี 	สินเดมิที�มีอยู ่(2) การเกิดขึ 	นของกลุ่มเงินทนุ
ต่างๆในชุมชนทําให้ชาวบ้านเข้าถึงแหล่งเงินกู้ ได้สะดวก เป็นการกระตุ้นให้มีการกู้ มากขึ 	น (3) 
ชาวบ้านที�กู้ เงินไปลงทุนประกอบอาชีพไม่สามารถสร้างรายได้ให้เพียงพอตอ่การชําระหนี 	ภายใน
เวลาที�กําหนดได้ (มีการวิเคราะห์กนัว่าอาชีพเหล่านั 	นอาจจะไม่สอดคล้องกบัวิถีชีวิตของชาวบ้าน
เอง ทําให้ไม่สามารถทําได้อย่างมีประสิทธิภาพ) (4) รายจ่ายก้อนใหญ่ที�เกิดขึ 	นประจํา อนัได้แก่
คา่ใช้จ่ายด้านการศกึษาของลกู และ (5) เงื�อนไขของผู้ ให้กู้ ที�ชาวบ้านจํายอมรับเพราะไม่สามารถ
ตอ่รองได้  

กิจกรรมที�เป็นหลกัใหญ่ในการดําเนินการช่วงนี 	คือ การปรับโครงสร้างหนี 	ด้วยการ
การไถ่ถอนหนี 	จากแหลง่เงินกู้หลายแหลง่มารวมเป็นหนี 	กองเดียวกบัเจ้าหนี 	เจ้าเดียว “เจ้าหนี 	” ราย
ใหญ่ของชาวบ้านสามขาคือธกส. หนี 	ธกส.นั 	นมีมากจนชาวบ้านต้องกู้ ยืมเงินจากแหล่งอื�นมาจ่าย
ให้ธกส.  

จะเห็นได้ว่าจะดําเนินการปรับโครงสร้างหนี 	ได้นั 	นต้องอาศยัเงินทุนเพื�อไถ่ถอน
หนี 	สินเหลา่นั 	น ทีมงานชาวบ้านสามขาเลือกที�จะใช้แหล่งทนุภายนอกชมุชนเพื�อการนี 	 โดยแกนนํา
ของทีมงานได้เขียนโครงการเสนอของบประมาณ (ในรูปเงินกู้ ) ไปยงัสถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน 
(องค์กรมหาชน) ซึ�งหลงัจากการประชมุร่วมกนัระหวา่งแกนนําชาวบ้านกบัสถาบนัดงักล่าวจึงได้ข้อ
สรุปว่าโครงการของชาวบ้านสามขาไม่ได้รับการอนุมัติเพราะโครงการที�เสนอไปนั 	นไม่ตรงกับ
วตัถปุระสงค์ของงบประมาณที�สถาบนัจะให้  

แนวทางในการดําเนินการเพื�อปรับโครงสร้างหนี 	จึงเปลี�ยนทิศกลับมาสู่การใช้
แหล่งทนุภายในชมุชนเอง ทีมงานจึงได้จดัเวทีประชมุชาวบ้านก่อนที�จะตกลงร่วมกนัว่าจะใช้กลุ่ม
สจัจะออมทรัพย์ติ�บปาละสามขาเป็นแหล่งทนุในการดําเนินการ จึงได้มีการแก้ไขระเบียบของกลุ่ม
สจัจะออมทรัพย์ และกําหนดระเบียบการกู้ ยืมเงินใหม่ที�เอื 	อตอ่การปรับโครงสร้างหนี 	 โดยมีการตั 	ง
คณะกรรมการขึ 	นมาชุดหนึ�งมีหน้าที�พิจารณาระเบียบใหม่ดังกล่าว จนถึงปัจจุบันมีการปรับ
โครงสร้างหนี 	ให้สมาชิกแล้ว 5 คน คดิเป็นเงิน 520,000 บาท  

 ยงัมีกองทุนอีกกองทุนหนึ�งที�เกิดขึ 	นในช่วงเวลานั 	นคือ “กลุ่มออมทรัพย์ฟ้าหลัง
ฝน” ที�ตั 	งขึ 	นเพื�อเป็นที�ออมเงินเพื�อใช้หนี 	โดยเฉพาะ สมาชิกสามารถนําเงินมาออมได้ทุกวันไม่
จํากัดจํานวนเงิน ทั 	งนี 	กลุ่มออมทรัพย์นี 	จะไม่ปล่อยกู้ ทั�วไป แต่อาจให้สมาชิกกู้ ได้เฉพาะกรณี
จําเป็นโดยไมค่ดิดอกเบี 	ย กลุม่ออมทรัพย์นี 	เป็นเสมือนการดงึเงินออกมาจากกระเป๋าของชาวบ้านที�
มีหนี 	สินเพื�อเก็บออมไว้จา่ยหนี 	แทนที�จะเอาไปใช้จา่ยอยา่งอื�น 
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 ในปีพ.ศ.2552 ทีมงานบ้านสามขาได้คิดกิจกรรมใหม่ที� เป็นส่วนขยายของ
โครงการจดัการหนี 	สินขึ 	น นั�นคือกิจกรรม “ให้ยืม” โดยกิจกรรมนี 	เป็นการดําเนินการของกลุ่มสจัจะ
ออมทรัพย์ที�จดัสรรเงินประมาณ 200,000 บาท เป็นทุนให้ชาวบ้านที�ถึงกําหนดต้องชําระหนี 	กับ
เจ้าหนี 	ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี 	ในหรือนอกระบบแต่ยงัไม่มีเงินที�จะนําไปชําระได้ (ซึ�งจะทําให้ถูกเพิ�ม
อตัราดอกเบี 	ย รวมถึงเสียเครดติ) มา “ยืม” ไปชําระหนี 	ตามสญัญาที�กําลงัจะถึงนั 	น โดยมีข้อแม้คือ
ผู้ ที� “ยืม” ไปจะต้องนําเงินจํานวนเท่ากับที�ยืมไปมาคืนโดยกู้ กลับมาจากเจ้าหนี 	เดิมอีกครั 	ง อาจ
กล่าวได้ว่า การกระทําลกัษณะนี 	เป็นการ “เปลี�ยนสญัญาเงินกู้ ” จากที�ใกล้จะหมดลงเป็นสญัญา
ใหม่ (เริ�มต้นนบัเวลาใหม่) นั�นเอง ทั 	งนี 	กลุ่มสัจจะออมทรัพย์จะไม่คิดดอกเบี 	ยจากการให้ยืมเงิน
ดงักลา่ว  

 การทําเช่นนี 	มีประโยชน์ตอ่ชาวบ้านที�มีความจําเป็นต้องชําระเงินกู้ตามสญัญาที�
ใกล้จะหมดลงมาก เพราะทําให้ไม่ต้องไปกู้ ยืมเงินจากแหล่งอื�นซึ�งมีดอกเบี 	ยมาจ่ายหนี 	นั 	น เท่ากบั
เป็นการลดภาระดอกเบี 	ยเงินกู้ ไปได้สว่นหนึ�ง ในความเป็นจริงแล้วหนี 	สินที�พอกพนูขึ 	นของชาวบ้าน
ก็เกิดจากวงจร “กู้ มาจ่ายหนี 	” เช่นนี 	 นอกจากนี 	 การที�ผู้ กู้ สามารถจ่ายหนี 	ได้ตรงเวลาก็เป็นการ
รักษาเครดติของผู้กู้ ได้ด้วยอยา่งหนึ�งโดยเฉพาะในกรณีที�ผู้ ให้กู้ เป็นธนาคาร การไม่ต้องถกูขึ 	นบญัชี
ผิดนดัชําระจะทําให้ผู้กู้สามารถกู้ ได้อีกในอนาคตหากจําเป็น ฝ่ายเจ้าหนี 	นั 	นไม่มีอะไรต้องเสียจาก
การกระทําดงักล่าว เพราะได้รับดอกเบี 	ยจากเงินต้นที�ให้กู้อยู่แล้ว และยงัคงมีลูกค้า (ผู้กู้ ) ให้เก็บ
ดอกเบี 	ยอยูต่อ่ไป  

 คณะกรรมการของกลุ่มสจัจะออมทรัพย์จะเป็นผู้พิจารณา “ให้ยืม” เงินดงักล่าว 
โดยนอกจากจะพิจารณาที�ตวัผู้มายืม (ที�ต้องเป็นสมาชิกของกลุ่มสจัจะออมทรัพย์อยู่แล้ว) แล้ว ก็
ยงัต้องติดตอ่ไปยงัฝ่ายเจ้าหนี 	เพื�อถามความเป็นไปได้ในการให้กู้ ใหม่อีกครั 	ง ซึ�งแน่นอนว่าต้องมี
การตกลงกนัให้ได้วา่จะมีการให้กู้กลบัมาอีกครั 	งเทา่นั 	นคณะกรรมการจงึจะอนมุตั ิ“ให้ยืม”  

ในอีกมมุหนึ�ง แม้วา่การจดัการหนี 	สินจะบรูณาการเข้าไปเป็นส่วนหนึ�งของวิถีชีวิต
ของชาวบ้านสามขาส่วนใหญ่แล้ว แต่หากพิจารณาในแง่ของผลสัมฤทธิ� ก็ยังไม่อาจเรียกได้ว่า
ชาวบ้านสามขา “ประสบความสําเร็จ” ในการจดัการกบัหนี 	สิน ดงัที�จะเห็นว่ายอดหนี 	สินรวมของ
ชาวบ้านนอกจากจะไม่ลดลงแล้ว ยงัเพิ�มขึ 	นอีกด้วย สอดคล้องกับข้อสงัเกตของคุณพารณ อิศร
เสนา ณ อยธุยา ผู้ซึ�งคลกุคลีอยูก่บับ้านสามขามาอยา่งยาวนานที�ว่า “(การจดัการหนี 	สิน)ไม่สําเร็จ
และยงัหา่งไกลความสําเร็จ...เขาอยูก่บัหนี 	มาจนชิน...คล้ายๆกบัวา่ไมเ่ดือดร้อน” (พารณ อิศรเสนา 
ณ อยธุยา, 2551: สมัภาษณ์)  

กระนั 	นก็ตาม มีการเปลี�ยนแปลงที�เป็น “สญัญาณบวก” อย่างน้อย 2 ประการที�ชี 	
ว่าทิศทางการเปลี�ยนแปลงของบ้านสามขาเกี�ยวกับการจดัการหนี 	สินน่าจะดีขึ 	น ประการแรกคือ
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การที�หนี 	สินส่วนใหญ่ที�เกิดขึ 	นในช่วงปีหลังๆมานี 	เป็นหนี 	สินที�ก่อให้เกิดรายได้ ดังข้อมูลที�คุณ
พารณเล่าให้ฟังเพิ�มเติมว่าชาวบ้านบอกคณุพารณว่า “หนี 	ทั 	งหมดมีประมาณ 20 ล้าน โดยมีหนี 	
ประมาณ 10 ล้านก่อให้เกิดรายได้ จากที�เดิมเป็นหนี 	ที�ไม่ก่อให้เกิดรายได้ทั 	งหมด” (พารณ อิศร
เสนา ณ อยธุยา, 2551: สมัภาษณ์) 

ประการที�สอง แม้ว่าหนี 	สินของชาวบ้านสามขาจะไม่ลดลง แต่เมื�อสํารวจ
ทรัพย์สินของคนในหมู่บ้าน จึงพบว่ามีทรัพย์สินประมาณ 60 ล้านบาท มากกว่าหนี 	สินที�มีอยู่
ประมาณ 20 ล้านบาท นอกจากนี 	การสร้างหนี 	ใหม่ก็ลดลง โดยเฉพาะการก่อหนี 	เพื�อนําไปใช้โดย
ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ชาวบ้านจะระวงัมากขึ 	นในการไปขอกู้กองทุนตา่งๆ โดยจะไม่กู้หากไม่คิดว่ามี
โครงการที�จะดําเนินการจริงๆ ดงัเชน่ที�ผู้ ให้สมัภาษณ์คนหนึ�งเล่าให้ฟังว่า “กองทนุตา่งๆมีเงินเหลือ
ทกุกองทนุ อย่างกองทนุกขคจ.ยงัไม่มีใครเอาเลย เพราะไม่มีโครงการที�จะไปลงตรงนั 	น” (บุญส่ง, 
2552: สมัภาษณ์) การนําไปลงทนุในโครงการใดต้องสามารถเก็บเกี�ยวผลตอบแทนได้จริงๆ  

การสร้างหนี 	ลดลงเพราะชาวบ้านสามขามีสตคิดิพิจารณาก่อนใช้เงินมากขึ 	น จาก
แตเ่ดมิที�แขง่กนับริโภค ปัจจบุนัหนัมาแข่งกนัออม เกิดคา่นิยมใหม่ในการจดัการเงินที�ให้คณุคา่กบั
การออมมากกว่าการใช้ ดังนั 	นแม้ว่าหนี 	สินจะไม่หมดไปทันที แต่ก็ทําให้อยู่กับหนี 	ได้อย่างมี
ความสขุ 

วิ ธีการประกอบอาชีพเปลี�ยนไปจากการทําในปริมาณมาก แม้ว่าจะได้
ผลตอบแทนมากแตก็่มีหนี 	สินมากตามไปด้วย เนื�องจากไมมี่การจดับนัทึก ปัจจบุนัทําในระดบัที�ทํา
ไหวโดยไม่ก่อหนี 	 จึงทําให้มีกินโดยไม่ต้องซื 	อ นั�นคือ ไม่ต้องมีมากเกินความจําเป็น เพราะการมี
มากทําให้เกิดความทกุข์ตามไปด้วย ดงัที�ลงุบญุส่งเล่าให้ฟังว่า “เมื�อก่อนปลกูกระเทียมปลกูเยอะ 
ทําอะไรก็ทําเยอะ ใช้ทุนเยอะ ได้เงินเยอะ แล้วก็หนี 	เยอะ มันมาเยอะทุกอย่าง...เพราะมันไม่มี
ข้อมลู...เราไม่รู้ว่าเราใช้ปุ๋ ยเท่าไหร่ จําได้แคว่่าซื 	อ...บางคนปลกูหอมแดงลงทนุไป 10,000 ขายได้ 
20,000 เขาก็ยงัวา่ขาดทนุอยู ่แตปี่นี 	ลงุทําขายได้ 1,000 กวา่บาท ลงุพอใจเพราะลงุไม่ได้ใช้เงิน ไม่
มีต้นทนุ” (บญุสง่, 2552: สมัภาษณ์) 

4.1.3.6 สรุปความเป็นมา 
โครงการจดัการหนี 	สินของบ้านสามขานั 	นมีพฒันาการอย่างตอ่เนื�องมายาวนาน (ดู

ภาพที� 4.4 ประกอบ) ตั 	งแต่ช่วงการสร้างหนี 	 (ทั 	งเพื�อการผลิต เพื�อการศึกษา และเพื�อซื 	อเครื�อง
อํานวยความสะดวก) การรวมกลุ่มเพื�อสนับสนุนทางการเงินซึ�งกันและกันระหว่างสมาชิก 
จนกระทั�งรวมกันในระดบัหมู่บ้านตั 	งกลุ่มสจัจะออมทรัพย์ขึ 	น ซึ�งทําได้ดีที�สุดเพียงบรรเทาปัญหา
เฉพาะหน้าเป็นครั 	งคราว แตไ่มอ่าจแก้รากเหง้าของปัญหาหนี 	สินได้  
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แนวทาง “การวิจยัเพื�อท้องถิ�น” ของสกว.สํานกังานภาคทําให้ชาวบ้านได้ “กรอบ” 
ในการดําเนินการจดัการหนี 	สินที�เป็นระบบมากขึ 	น รวมกับการสนับสนุนจากบุคลากรของสกว.
สํานกังานภาค และการมีโอกาสไปศกึษาดงูานตา่งชมุชนทําให้ที�บ้านสามขาเกิดโครงการย่อยที�มุ่ง
แก้ปัญหาหนี 	สินขึ 	นมากมาย โครงการจดัการหนี 	สินของชาวบ้านสามขาจึงช่วยลดการขยายตวัของ
หนี 	สินลงได้ระดบัหนึ�ง จนมีโอกาสได้เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ของทีมงานและชาวบ้าน
สามขาออกไปสู่ชุมชนอื�นๆอย่างกว้างขวาง ปัจจุบนัโครงการจดัการหนี 	สินของบ้านสามขายงัไม่
สิ 	นสุด โดยยังมีความพยายามในการแก้ปัญหาหนี 	สินเดิมด้วยการปรับโครงสร้างหนี 	และการไถ่
ถอนหนี 	รวมไปถึงการ “ให้ยืม” ซึ�งทีมงานและชาวบ้านกําลงัร่วมกนัค้นหารูปแบบการดําเนินการที�
เหมาะสมอยู ่ 

 

 
ภาพที� 4.4  ยอดหนี 	รวมและกิจกรรมเกี�ยวกบัการจดัการหนี 	สินของบ้านสามขาตั 	งแตปี่พ.ศ.2532 

ถึง พ.ศ.2552 
 

4.1.4 ความเป็นนวัตกรรมสังคม 
4.1.2.1 คณุคา่ตอ่สงัคม 
โครงการจดัการหนี 	สินของชมุชนบ้านสามขานั 	นหากทําได้สําเร็จตามความมุ่งหมาย

จะเป็นประโยชน์ตอ่ตวัชาวบ้านเองและชมุชนมาก เพราะหากมองในอีกมมุหนึ�งการจดัการหนี 	สิน
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แบบบ้านสามขาก็คือการจดัการการใช้จ่ายอย่างเป็นระบบ โดยอาศยับญัชีครัวเรือนเป็นเครื�องมือ
ในการให้ข้อมูลและแสดงผลการปฏิบตัิ ตวัเลขค่าใช้จ่ายที�มากกว่ารายรับนั 	นสามารถก่อให้เกิด
ความตระหนักรู้ถึงพฤติกรรมของตวัเอง แล้วจึงทําให้เกิดการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมไปในทาง
ประหยดั สิ�งใดทําเองได้ก็ทํา ซื 	อเฉพาะสิ�งจําเป็นที�ผลิตเองไม่ได้ หนี 	สินก็ไม่สร้างเพิ�มและมีวินยัใน
การผ่อนชําระ ชมุชนในภาพรวมก็ได้รับประโยชน์เพราะการใช้ทรัพยากรก็จะลดน้อยลง และหาก
ทําได้อย่างต่อเนื�อง ชุมชนบ้านสามขาก็จะสามารถเป็นตวัอย่างของชุมชนที�ดําเนินตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้  

หลายคนอาจคดิวา่หนี 	สินเป็นเรื�องสว่นตวัของผู้ มีหนี 	 แตจ่ริงๆแล้วผลกระทบของมนั
เชื�อมโยงเป็นลูกโซ่ และถ้าหนี 	ของคนในชุมชนถ้ารวมกันแล้วมีมากกว่าปกติก็แสดงว่าชุมชนนั 	น
ออ่นแอ การมีโครงการที�จะช่วยบรรเทาปัญหาหนี 	สินได้จึงเท่ากบัเป็นการแก้ปัญหาของชมุชนด้วย
ในตวัเอง ตวัอย่างเช่น การรวมหนี 	ไว้ที�เดียวเพื�อให้ผ่อนชําระในระยะยาวด้วยอตัราดอกเบี 	ยตํ�าได้
นั 	นเป็นประโยชน์ต่อผู้ ที�มีหนี 	สินมาก เนื�องจากการมีภาระหนี 	สินมากเกินกว่าความสามารถที�จะ
ชําระหนี 	ได้ตามปกติทําให้ต้องมีการกู้ จากแหล่งหนึ�งไปใช้หนี 	ที�ถึงกําหนดชําระของอีกแหล่งหนึ�ง 
การสร้างหนี 	เพื�อจ่ายหนี 	ที�เกิดขึ 	นวนเวียนอยู่เช่นนั 	นทําให้กองหนี 	รวมของชาวบ้านสูงขึ 	นเรื�อยๆ
โดยเฉพาะเมื�อต้องกู้ ยืมจากแหล่งเงินกู้นอกระบบที�มีอตัราดอกเบี 	ยเงินกู้ สงู วงจรการเป็นหนี 	และ
การจ่ายหนี 	ในลกัษณะนี 	หากสามารถกําจดัไปเสียได้ก็ย่อมทําให้การดําเนินชีวิตมีความเป็นปกติ
มากขึ 	น ดงันั 	น การรวมหนี 	เข้าไว้เป็นกองเดียวแล้วผอ่นชําระที�เดียวนั 	นจึงเป็นแนวทางที�มีคณุคา่ตอ่
คนในชมุชนบ้านสามขาอยา่งมาก  

4.1.2.2 ความใหม ่
ชมุชนบ้านสามขายงัไม่เคยมีการจดัการหนี 	สินในระดบัชมุชนมาก่อนแม้จะมีแหล่ง

ทนุภายในชมุชนคอ่นข้างมากก็ตาม การจดัการหนี 	สินนบัเป็นเรื�องใหม่สําหรับชมุชน เพราะก่อนที�
จะมีการสํารวจข้อมูลหนี 	สินของคนทั 	งชุมชน แม้ว่าจะมีการตั 	งกลุ่มกองทุนต่างๆมา “ช่วยเหลือ” 
ชาวบ้านก็ตาม แต่เรื�องหนี 	สินยงัเป็นเรื�อง “ของใครของมนั” อยู่ กล่าวคือ หนี 	สินของใครใครก็รับรู้
รับผิดชอบเอาเอง แตเ่มื�อข้อมูลยอดหนี 	รวมของชมุชนถกูคํานวณออกมาแล้วพบว่ามีมากกว่า 18 
ล้านบาท เฉลี�ยแล้วแต่ละครัวเรือนมีหนี 	เกือบ 120,000 บาท จากจุดนั 	นเองที�ทําให้เรื�องหนี 	สิน
กลายเป็นเรื�องระดบัชมุชนซึ�งเป็นเรื�องที�ยงัไมเ่คยเกิดขึ 	นมาก่อนเลย 

นอกจากจะเป็นสิ�งที�ไม่เคยเกิดขึ 	นมาก่อนแล้ว ในอีกแง่หนึ�ง การใช้ความร่วมมือ
ระดบัชมุชนในการแก้ปัญหาหนี 	สินนั 	นจดัเป็นการแก้ปัญหาเดมิที�มีอยู่นานแล้วด้วยวิธีการใหม่ด้วย 
นั�นคือ เปลี�ยนจาก “ตา่งคนต่างแก้” เป็น “ร่วมกนัแก้ไข” ซึ�งการเปลี�ยนวิธีแก้ปัญหาเช่นนี 	เป็นการ
เปิดแนวทางใหมใ่นการรับมือกบัปัญหาหนี 	สิน 
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4.1.2.3 แรงจงูใจเชิงสงัคม 
โครงการจดัการหนี 	สินนี 	ไม่ได้ทําเพื�อใครคนใดคนหนึ�งแตทํ่าเพื�อใครก็ตามในชมุชน

ที�พร้อมจะเปลี�ยนแปลงตวัเองเพื�อจดัการหนี 	สินของตวัเองไม่ให้ภาวะการมีหนี 	ของตวัเองนั 	นไป
สง่ผลกระทบในแง่ลบตอ่คนอื�นๆในสงัคม แม้ว่าการจดัการหนี 	สินจะเป็นประโยชน์โดยตรงตอ่ผู้ ที�มี
หนี 	แต่ความมุ่งหมายจริงๆของโครงการอยู่ที�การทําให้ชมุชนโดยรวมเข้มแข็งและอยู่ได้อย่างเป็น
ปกตสิขุ ถ้าคนในชมุชนมีความทกุข์น้อยลง ชมุชนในภาพรวมก็มีความสขุมากขึ 	นนั�นเอง  

 
4.2 โครงการการงดเหล้างานศพของชุมชนบ้านดง จังหวัดลาํปาง 

 
4.2.1 ลักษณะของโครงการงดเหล้างานศพชุมชนบ้านดง 
การงดเหล้าในงานศพเป็นโครงการที�ชาวชมุชนบ้านดงร่วมกนัริเริ�มขึ 	น โดยตกลงร่วมกนัที�

จะไม่ให้มีการเลี 	ยงเหล้าในงานศพ หลกัการพื 	นฐานของโครงการนี 	คือเจ้าภาพงานศพต้องไม่เลี 	ยง
เหล้า การที�มีการเลี 	ยงเหล้าเป็นเพราะเจ้าภาพงานศพต้องการดแูลผู้ ที�มาช่วยงานไม่ว่าจะมาช่วย
เตรียมสถานที� ทําอาหาร หรือนอนเฝ้าผู้ตาย โดยมี “ความเชื�อ” ว่าเหล้าเป็นสิ�งจําเป็นสําหรับการ
มาช่วยงานดงักล่าว หากไม่นําเหล้ามาเลี 	ยงดกูันแล้วจะไม่มีใครมาช่วยงาน เหล้ากับงานศพจึง
กลายเป็นของคูก่นั ดงันั 	น การจะงดเหล้าในงานศพได้ เจ้าภาพงานศพจะต้องเปลี�ยนความเชื�อและ
ไมเ่ลี 	ยงเหล้าในงานศพญาตขิองตวัเอง   

การเลิกเลี 	ยงเหล้าในงานศพทําได้ด้วยการขอความร่วมมือจากเจ้าภาพงานศพโดยการ
ตดัสินใจขั 	นสดุท้ายว่าจะให้มีเหล้าในงานศพหรือไม่นั 	นอยู่ที�ตวัเจ้าภาพเอง โดยมากเจ้าภาพจะไม่
อยากให้มีคา่ใช้จา่ยในงานศพมากนกัอยูแ่ล้ว ดงันั 	นแนวคดิที�จะให้งานศพปลอดเหล้าซึ�งจะช่วยลด
คา่ใช้จา่ยในการจดังานศพได้จึงเป็นแนวคิดที�ชาวบ้านให้ความสนใจ เมื�อรวมกบัการที�ทีมงานของ
โครงการงดเหล้าออกมาช่วยรณรงค์ให้มีการเปลี�ยนแปลงทศันคติในการเลี 	ยงเหล้าในงานศพ จึง
นบัเป็นการชว่ยให้ชาวบ้านหลายคนที�ไม่ต้องการจะเลี 	ยงเหล้าในงานศพญาติตวัเองอยู่แล้ว (กรณี
ที�ต้องจดังานศพ) สามารถกระทําได้อยา่งสบายใจไมต้่องกงัวลวา่เพื�อนบ้านจะตอ่วา่  

อย่างไรก็ตาม มีชาวบ้านบางคนที�ไม่เห็นด้วยกับการเลิกเลี 	ยงเหล้าในงานศพและยงัขอ
เลี 	ยงเหล้าต่อไป ในกรณีอย่างนี 	ช่วงแรกทีมงานจะไม่ใช้วิธีการบงัคบัโดยตรงโดยจะยอมให้มีการ
เลี 	ยงเหล้าได้แตข่อให้ลดปริมาณลง ในช่วงหลงัที�การไม่เลี 	ยงเหล้าในงานศพได้รับการปฏิบตัิมาก
ขึ 	นแล้ว เจ้าภาพที�คิดจะเลี 	ยงเหล้าจะต้องเผชิญกับการบงัคบัทางสงัคมในรูปแบบต่างๆจนทําให้
ต้องเปลี�ยนความคดิ เหล้าในงานศพที�บ้านดงจงึหมดไปในที�สดุ 
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4.2.2 ชุมชนและบริบทแวดล้อมชุมชน 
บ้านดงคือพื 	นที�หมู่ 2 ตําบลนายาง อําเภอสบปราบ จงัหวดัลําปาง (ดภูาพ 4.5 และภาพ 

4.6) บ้านดงเป็นหมู่บ้านหนึ�งในจํานวน 9 หมู่บ้านของตําบลนายาง ชมุชนบ้านดงมีประชากร 664 
คน (ชาย 320 หญิง 344) จาก 153 ครัวเรือน ชุมชนนี 	เป็นชุมชนเครือญาติขนาดใหญ่ทําให้
ชาวบ้านดงมีความกลมเกลียวกนัคอ่นข้างมาก มีการช่วยเหลือแบง่ปันและพึ�งพาอาศยักนั เห็นได้
จากการลงแรงชว่ยเหลือกนัเมื�อมีงานประเพณีทางศาสนาตา่งๆ  

 

 
 
ภาพที� 4.5  แผนที�แสดงที�ตั 	งบ้านดง  
แหล่งที�มา: http://map.longdo.com 
 

 
 
ภาพที� 4.6  แผนที�แสดงภมูิประเทศบริเวณบ้านดง 
แหล่งที�มา: http://map.longdo.com/gmap=1 
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บ้านดงมีพื 	นที�ประมาณ 16,776 ไร่ เป็นพื 	นที�ทําการเกษตรและที�อยู่อาศยั 6,784 ไร่ และ
เป็นพื 	นที�ป่าชุมชน 9,992 ไร่ ป่าที�อยู่ทางทิศตะวนัตกของหมู่บ้านนี 	เป็นแหล่งอาหารตามฤดกูาล
ของชาวบ้านโดยเฉพาะหน่อไม้และเห็ดชนิดตา่งๆ สภาพโดยทั�วไปเป็นพื 	นที�ลาดชนัระหว่างที�ราย
ชายเขาสู่ที�ราบลุ่มแม่นํ 	าวงั ภูมิประเทศมีลกัษณะลุ่มๆดอนๆ ทางทิศเหนือและทิศตะวนัออกของ
หมูบ้่านตดิตอ่กบับ้านกาด และบ้านไร่ ตําบลนายาง ตามลําดบั ทิศใต้ติดตอ่กบัอําเภอเถิน จงัหวดั
ลําปาง และทิศตะวันตกติดต่อกับอําเภอลี 	จังหวัดลําพูน หมู่บ้านนี 	อยู่ห่างจากตัวเมืองลําปาง
ประมาณ 60 กิโลเมตรทางทิศตะวนัตกเฉียงใต้ 

สาเหตุที� ชื�อบ้านดงเพราะสภาพหมู่บ้านตั 	งอยู่กลางป่าดงดิบมีต้นไม้ปกคลุมทั�วไป 
ลกัษณะของการตั 	งบ้านเรือนจะอยู่รวมกนัเป็นลกัษณะครอบครัวขยาย บ้านดงแยกตวัออกมาเป็น
หมู่บ้านเมื�อปีพ.ศ.2476 มีผู้ ใหญ่บ้าน 1 คนและแยกหมวดบ้านต่างๆออกเป็น 5 หมวด เพื�อ
กระจายการปกครองและแบง่หน้าที�กันทํางาน โดยมีหวัหน้าหมวดและรองหวัหน้าหมวดตําแหน่ง
ละ 1 คน หวัหน้าหมวดนั 	นจะมีการหมนุเวียนกันเป็นวาระๆละ 1 ปี เมื�อครบวาระจะทําการจบั
สลากคนอื�นๆในหมวดบ้านนั 	นมาเป็นหัวหน้าหมวดต่อไป เมื�อมีงานในหมู่บ้าน หัวหน้าหมวด
จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบและดแูลในแตล่ะหมวดของตนเอง 

มีชาวบ้านดงทํานาเป็นอาชีพหลกัถึง 143 ครัวเรือน ที�เหลือทําอาชีพค้าขายและรับจ้าง
ทั�วไป จริงๆแล้วชาวบ้านที�ทํานาก็รับจ้างทั�วไปด้วย นอกจากนี 	ยงัมีการปลูกพืชอื�นๆด้วย เช่น ถั�ว
ลิสง ข้าวโพด และมะเขือเทศ เป็นต้น อาจกล่าวได้ว่า ผู้ ที�ทํานานั 	นคือชาวบ้านที�อยู่ในช่วงวัย
กลางคน สว่นคนหนุม่สาวสว่นมากจะออกไปทํางานนอกหมูบ้่าน  

 
4.2.3 ความเป็นมา 

4.2.3.1 การปรากฎของเหล้าในงานศพ 
โดยเนื 	อแท้แล้วงานศพเป็นงานที�ผู้ ที�มีชีวิตจดัขึ 	นเพื�อเป็นการรําลึกถึงผู้ตายเป็นครั 	ง

สุดท้าย รวมกับการ “ทําบุญ” เพื�ออุทิศส่วนกุศลให้ “ติดตวั” ผู้ ตายไปยงัภพชาติหน้า งานศพนั 	น
แตกต่างกันไปตามแต่ละกลุ่มของความเชื�อ ที�บ้านดงนั 	น งานศพนิยมจดัที�บ้านผู้ เสียชีวิตหากมี
ความพร้อม ในแตล่ะวนัจะเปิดให้ผู้ ที�มีความนบัถือมากราบศพ ช่วงเย็นมีการสวดพระอภิธรรมศพ 
การเลี 	ยงอาหารมีทั 	งวนัตามแต่ว่าจะมีผู้มาร่วมงานเมื�อใด หลังจากผู้มาร่วมงานกลบับ้านก็จะมี
ผู้ชว่ยงานเก็บกวาดสถานที� และมีผู้ ที�รับหน้าที�นอนเฝ้าศพ เพื�อคอยจดุธูปไมใ่ห้ดบัจนขาดตอน 

แต่เดิมชาวบ้านดงมิได้มีการเลี 	ยงเหล้าในงานศพ ในอดีตการจดังานศพในชุมชน
บ้านดงเป็นไปอย่างเรียบง่าย เมื�อชาวบ้านรู้ว่ามีงานศพในหมู่บ้านก็จะมาช่วยกันทําโลงศพและ
ปราสาท ระหว่างนั 	นจะกางมุ้ งครอบศพไว้ก่อนเพื�อรอโลงศพ ในส่วนของค่าอาหารในงานก็มีไม่
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มากนักเนื�องจากชาวบ้านจะนําข้าวและวัตถุดิบในการประกอบอาหารมาช่วยเจ้าภาพงานศพ 
อาหารที�มักจะทําเลี 	ยงผู้ มาช่วยงานได้แก่ แกงแค แกงหยวกกล้วย นํ 	าพริก ซึ�งเป็นอาหารที�มี
คา่ใช้จ่ายน้อย งานศพในอดีตไม่มีการเลี 	ยงเหล้าและจะตั 	งศพไว้บําเพ็ญกศุลอย่างมาก 2 คืน เมื�อ
ถึงวนัเผา ชาวบ้านจะช่วยกันนําศพใส่ล้อเข็นไปที�ป่าช้าที�จะมีเพียงนํ 	าเปล่าเท่านั 	นที�ใช้เลี 	ยงแขก
ที�มาร่วมงานเผาศพ ในการเผาศพจะใช้ฟางหรือหญ้าแห้งเป็นเชื 	อไฟ (ศนูย์ประสานงานวิจยัเพื�อ
ท้องถิ�นจงัหวดัลําปาง, 2549: 9-10) ผู้ศกึษาสรุปความแตกตา่งของการจดังานศพในอดีตและใน
ปัจจบุนัไว้ในตารางที� 4.2 

 
ตารางที� 4.2 สรุปความแตกตา่งระหวา่งการจดังานศพในอดีตกบัปัจจบุนั (ก่อนโครงการงดเหล้า) 
 
    ก่อนมีเหล้าในงานศพ     ช่วงมีเหล้าในงานศพ 
จํานวนวนัที�เก็บศพไว้  2 วนั         4 วนัขึ 	นไป 
โลงศพ    ทําเอง         ซื 	อ 
ปราสาท                 ไมม่ีหรือทําเอง        ซื 	อ 
อาหาร    เน้นผกัและวตัถดุิบที�ไมต้่องซื 	อ               เน้นอาหารตามที�นิยม 
เครื�องดื�ม    นํ 	าเปลา่                นํ 	าเปลา่และเหล้า 
การแหศ่พไปฌาปนกิจ  ไมม่ี             มีการแหพ่ร้อมปราสาท 
การเผาศพ   ใช้ฟางหรือหญ้าแห้งพอเป็นพิธี      ใช้ดอกไม้จนัทน์ 
เครื�องดื�มในงานเผาศพ  นํ 	าเปลา่         นํ 	าอดัลม 

 
ข้อมูลจากรายงานวิจยัฯ (ศนูย์ประสานงานวิจยัเพื�อท้องถิ�นจงัหวดัลําปาง, 2549: 

9-10) ทําให้ทราบวา่ ปัจจบุนัเมื�อมีการตายเกิดขึ 	นในหมูบ้่าน เจ้าภาพจะโทรศพัท์สั�งซื 	อโลงศพและ
ปราสาททนัที และจะมีการเช่าโลงเย็นเพื�อเก็บศพไว้ก่อนจะถึงวนัเผาโดยเช่าจากหมู่บ้านอื�นมาใน
ราคา 600 บาท พร้อมกันนี 	ร้านที�ขายปราสาทก็จะรับจ้างแห่ศพให้อีกด้วย คา่โลงศพที�ซื 	อมาราคา
ใบละประมาณ 3,000 บาท ส่วนค่าปราสาทอย่างถูกก็ราคาประมาณ 5,500 บาท ค่าใช่จ่าย
นอกเหนือจากนี 	ได้แก่ ค่าดอกไม้สําเร็จเพื�อใช้แต่งหน้าศพ ค่าดอกไม้จนัทน์ ค่าอาหารเลี 	ยงแขก
ที�มาร่วมงาน สิ�งที�ขาดไมไ่ด้ในงานศพปัจจบุนัก็คือการเลี 	ยงเหล้า การจดังานศพแตล่ะงานจึงมีการ
ฆ่าหมู 4-5 ตวั เพื�อใช้ในการประกอบอาหาร ทําให้ค่าใช้จ่ายสูงมากในแต่ละงาน และปัจจุบนัยงั
นิยมเก็บศพไว้ประมาณ 4 คืน ทําให้คา่ใช้จ่ายเพิ�มมากขึ 	นอีกหลายเท่าตวั ครั 	นเมื�อถึงเวลาเคลื�อน
ศพไปเผาก็ต้องจ้างรถจากร้านที�ขายปราสาทใส่ศพไปเผาที�ป่าช้า และขณะที�ทําพิธีอยู่ที�ป่าช้าก็จะ
มีการนํานํ 	าอดัลมมาเลี 	ยงแขกด้วย (ดตูวัอยา่งรายการคา่ใช้จา่ยในงานศพจากตารางที� 4.3) 
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ตารางที� 4.3  คา่ใช้จา่ยงานศพก่อนมีโครงการงดเหล้างานศพ (จดังานศพ 4 วนั) 
 
   รายการ     จาํนวนเงนิ(บาท) 
  

1. คา่อาหารรวม (แกงฮงัเล นํ 	าพริกกะปิ ต้มจืด) (ใช้หม ู5 ตวั)    31,000 
 2. คา่เครื�องดื�ม          
   - นํ 	า นํ 	าแข็ง            1,000 
   - เหล้า             3,000 
 3. คา่โลงศพ (ซื 	อ)            2,500 
 4. คา่ปราสาท (ซื 	อ)             7,000 
 5. คา่เครื�องไทยทาน           6,000 
 6. ใสซ่องปัจจยัพระสงฆ์           3,000 
 

              รวมจา่ย    53,500 
                        ร่ายจ่ายเฉลี�ยตอ่วนั    13,250 

 
แหล่งที�มา: อิ�นแก้ว เรือนปานนัท์ และคณะ, 2545: 49 
 

นอกจากนี 	 มีหลายครั 	งที�พบว่าคนที�มาช่วยงานศพไม่ได้มาเพื�อช่วยงานจริงๆ แตม่า
เพื�อดื�มกิน และยงัไมไ่ด้มาคนเดียวแตม่ากนัทั 	งครอบครัวจนกลายเป็นความเคยชินและจํายอมของ
เจ้าภาพที�ต้องเตรียมการต้อนรับในส่วนนี 	 ทั 	งที�เจ้าภาพเองก็มีค่าใช้จ่ายมากมายอยู่แล้วไม่ว่าจะ
เป็นคา่โลงศพ ปราสาท ซึ�งรวมกนัแล้วไมตํ่�ากวา่ 8,000 บาท โลงศพและปราสาทเหล่านั 	นที�สดุแล้ว
ก็จะถกูเผาไปพร้อมกบัผู้ตาย งานศพแต่ละครั 	งจึงต้องใช้เงินประมาณ 50,000 บาท ถ้างานศพที�
เจ้าภาพมีฐานะดี เจ้าภาพก็จะถือเป็นการเลี 	ยงเพื�อทําบุญให้กับผู้ตายอย่างสมเกียรติ แต่สําหรับ
งานศพที�ญาตฐิานะไมดี่จะเป็นการสร้างภาระถึงขั 	นเป็นหนี 	เป็นสินแก่ลกูหลาน โดยที�เงินฌาปนกิจ
ของหมู่บ้านที�ชาวบ้านได้รับก็ไม่เพียงพอที�จะรองรับกับค่าใช้จ่ายทั 	งหมด ซึ�งเป็นที�น่าเสียดาย
เพราะเงินสว่นนี 	นา่จะเก็บไว้เป็นทนุให้แก่ลกูหลานได้ดําเนินชีวิตตอ่ไป  

ลงุอิ�นแก้วเลา่วา่กรณีที�นา่เห็นใจมากคือกรณีของครอบครัวหนึ�งที�จดังานศพให้พ่อที�
ตายไป หลงัจากนั 	นอีก 3 เดือนแม่ก็มาตายตาม ทําให้ต้องจดังานศพแบบตอ่เนื�อง ภาระคา่ใช้จ่าย
ที�ติดค้างไว้จากงานศพแรกยงัไม่ทนัจ่ายคืนได้หมดก็ต้องมีค่าใช้จ่ายก้อนใหม่เพิ�มขึ 	นมาอีก ที�สุด
แล้วเพื�อหาเงินมาใช้หนี 	สินประมาณ 6 หมื�นบาทนั 	นทําให้ครอบครัวนี 	ต้องออกจากหมู่บ้านไปหา
งานทําที�กรุงเทพฯ “มีตวัอย่างให้ชาวบ้านเห็นคือมีครอบครัวๆหนึ�ง พ่อตายไปได้ประมาณสาม
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เดือน แมม่าตายตาม พอแมต่ายปั�บ สองคนผวัเมีย (ลกูของผู้ตาย) หอบกระเป๋าเดินทางไปกรุงเทพ
หาเงินมาใช้หนี 	งานศพพ่อกบัแม่ เราก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นหนี 	 ไม่มีใครรู้เลยว่าจดัศพแต่ละที
คนที�เป็นหนี 	ต้องยอมรับตวัเองหาเงินมาใช้หนี 	เอง ตอนนั 	นเป็นหนี 	ประมาณ 5-6 หมื�น แตก็่ไม่รู้จะ
ไปหาที�ไหน ก็ต้องไปกรุงเทพ ก็เลยมาคิดกันว่าจะทํายังไง” (อิ�นแก้ว เรือนปานันท์, 2552: 
สมัภาษณ์) 

4.2.3.2 การรับเอา “การวิจยัเพื�อท้องถิ�น” เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาเหล้าในงาน
ศพ (พ.ศ.2545 ถึง พ.ศ.2546) 

อาจกล่าวได้ว่าโครงการงดเหล้างานศพเริ�มต้นจากการพบปะกันของลุงอิ�นแก้ว 
เรือนปานนัท์กับคุณนพพร นิลณรงค์ การพบกันโดยมิได้นดัหมายนี 	เกิดขึ 	นเมื�อลุงอิ�นแก้วซึ�งใน
ขณะนั 	นเป็นอาสาสมัครชุมชนได้เป็นตวัแทนชาวบ้านไปเข้าร่วมงานประชุมที�จัดขึ 	นโดยพัฒนา
ชมุชนจงัหวดัลําปาง จงึได้พบและพดูคยุกบัคณุนพพรในฐานะที�เป็นผู้ประสานงานวิจยัเพื�อท้องถิ�น
ของสกว.ลําปาง โดยคณุนพพรแนะนําให้ลุงอิ�นแก้วได้รู้จกักับ “การวิจยัเพื�อท้องถิ�น” ซึ�งเป็นการ
วิจยัรูปแบบหนึ�งที�สกว.สํานกังานภาคกําลงัดําเนินการอยู่ ลงุอิ�นแก้วจึงเริ�มมองเห็นโอกาสในการที�
จะแก้ไขปัญหาของหมูบ้่านตวัเอง แม้จะยงัไมรู้่วา่จะเริ�มต้นแก้ปัญหาอะไรก่อนก็ตาม 

หลงัจากนั 	น ลงุอิ�นแก้วจึงไปพูดคยุกับชาวบ้าน เมื�อได้คยุกับคนในหมู่บ้านหลายๆ
คนแล้วพบวา่แม้จะมีบ้างที�คดัค้าน  แตก็่มีหลายคนที�มีความสนใจที�จะลองแก้ปัญหาของชมุชน ลงุ
อิ�นแก้วจงึมีความมั�นใจมากขึ 	นที�จะเริ�มลงมือทําวิจยั การก่อตวัเป็นทีมงานอย่างไม่เป็นทางการจึง
เริ�มต้นขึ 	น ในเบื 	องต้น ลุงอิ�นแก้วเข้าไปคยุกับผู้ นําชุมชนซึ�งได้แก่ผู้ ใหญ่บ้าน รวมทั 	งสมาชิกอบต.
บางคน ซึ�งก็ได้รับความเห็นชอบอย่างดีจากผู้ นําชมุชนเหล่านั 	น อย่างไรก็ตาม เนื�องจากลงุอิ�นแก้ว
และชาวบ้านคนอื�นๆที�เป็นแกนนําในการดําเนินการยงัไม่มีความรู้เกี�ยวกับวิธีการทําวิจยั ในช่วง
เวลาดงักลา่วจงึต้องเดนิทางไปอบรมความรู้เกี�ยวกบัวิธีวิจยัจากสกว.สํานกังานภาคจงัหวดัลําปาง 
ดงัที�คณุวิลยัวรรณซึ�งเป็นหนึ�งในแกนนําของชมุชนกล่าวว่า “ลงุอิ�นแก้วไปชวนคนคิด ไปชวนพี� ไป
ลุงผู้ ใหญ่ ไปชวนแกนนํา ไปดึงมาร่วมทําเป็นทีม หัวหน้าหมวดก็ดึงมาด้วยเพื�อจะได้ไปร่วมไป
ประชมุในตวัจงัหวดั ไป (ประชุม) ก็ไม่ได้ค่าตอบแทนอะไร แคพ่อคา่เหมารถไปประมาณ 10 คน 
ไปทกุเวที” (วิลยัวรรณ, 2551: สมัภาษณ์) 

หนึ�งในความรู้ที�แกนนําที�ไปเข้าร่วมเวทีแลกเปลี�ยนความรู้ที�สกว.สํานักงานภาค
จงัหวดัลําปางได้รับคือการต้องแสวงหาความร่วมมือจากชมุชนในวงกว้าง การวิจยัเพื�อท้องถิ�นนั 	น
ต้องการแนวร่วมในการช่วยผลักดนัให้เกิดประสิทธิผลขึ 	นตามความมุ่งหมาย ดงันั 	น ลุงอิ�นแก้ว 
ร่วมกบัพ่อหลวงหลาน และคณุวิลยัวรรณจึงได้เข้าไปพดูคยุกบัคณะกรรมการหมู่บ้านและหวัหน้า
หมวดตา่งๆในหมู่บ้านเผยแพร่ข้อมลูเกี�ยวกบัการวิจยัและขอความร่วมมือที�จะดําเนินการวิจยัเพื�อ
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แก้ไขปัญหาของชมุชนบ้านดงเอง เมื�อได้รับความเห็นชอบจากกลุม่คนที�เป็นผู้ นําของชมุชน จึงได้มี
การจดัตั 	งทีมงานอย่างเป็นทางการขึ 	นมารับผิดชอบโดยตรงตอ่โครงการวิจยัเพื�อท้องถิ�น ทีมวิจยัมี
สมาชิก 14 คน มีลงุอิ�นแก้วเป็นหวัหน้าและมีผู้ นําจากกลุ่มตา่งๆเข้ามาร่วมเป็นทีมงาน รวมทั 	งมีครู
และพระสงฆ์ที�ชาวบ้านนบัถือมาเป็นที�ปรึกษาให้ด้วย (ดภูาพที� 4.7 ประกอบ) 

 

 
 
ภาพที� 4.7 โครงสร้างทีมงานวิจยับ้านดง 

 
นบัตั 	งแตล่งุอิ�นแก้วได้พบกบัคณุนพพรจนถึงจดุนี 	เป็นเวลาประมาณ 3 เดือนแล้ว ลงุ

อิ�นแก้วและทีมงานคนอื�นๆผ่านเวทีแลกเปลี�ยนความคิดกบัสกว.รวมทั 	งได้เห็นการดําเนินการของ
ชมุชนอื�นๆมาพอสมควร จึงตกลงที�จะจดัเวทีประชาคมในหมู่บ้านเพื�อระดมความคิดเห็นเกี�ยวกับ
ปัญหาที�จะใช้การวิจยัเป็นเครื�องมือในการแก้ไข ประเด็นที�ชาวบ้านตระหนกัว่าเป็นปัญหามีหลาย
ประเดน็ ตั 	งแตป่ระเดน็ยาเสพตดิในชมุชนเรื�อยไปจนถึงความสิ 	นเปลืองในการจดังานตามประเพณี
ต่างๆ เนื�องจากปัญหาที�ชาวบ้านกังวลเป็นปัญหาทางสังคมเป็นส่วนใหญ่ ทีมงานจึงนําเสนอ
ข้อเสนอโครงการวิจยัโดยใช้ชื�อเรื�องว่าโครงการจดัระเบียบสงัคมบ้านดง ตําบลนายาง อําเภอสบ
ปราบ จงัหวดัลําปาง  
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อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอโครงการดงักล่าวได้รับการประเมินโดยสกว.สํานกังานภาค
ลําปางวา่กว้างเกินไปสมควรได้รับการปรับให้มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ 	น ทีมงานวิจยัตอบสนอง
ข้อท้วงตงิดงักลา่วด้วยการจดัเวทีหมนุเวียนไปทั 	ง 5 หมวดของหมู่บ้านเพื�อขดัเกลาประเด็นวิจยัให้
ชดัเจนยิ�งขึ 	น ผลการประชมุทําให้ได้ข้อสรุปว่าชาวบ้านดงส่วนใหญ่จากแตล่ะหมวดต้องการจะทํา
ให้งานศพปลอดเหล้า ลุงอิ�นแก้วเล่าให้ฟังว่ากุญแจสําคญัของความร่วมมือของชาวบ้านอยู่ที� 
“หวัหน้าหมวด” 

ที�บ้านดงมีการแบง่พื 	นที�เป็น “หมวด” แตล่ะหมวดมี “หวัหน้าหมวด” รับผิดชอบดแูล 
“ลูกหมวด” ประมาณ 30 หลงัคาเรือน เรื�องนี 	คณุพรชยัซึ�งเป็นหวัหน้าหมวด 1 ในช่วงที�มีการวิจยั
เรื�องงดเหล้างานศพเล่าให้ฟังว่า “หวัหน้าหมวดได้เป็นคนละปี เปลี�ยนกันไปเรื�อยๆ จบัสลากเป็น 
ครบวาระแล้วก็จบัสลากกันใหม่ มี150 หลงัคาเรือนทกุคนจะได้เป็นหวัหน้าหมวดกันหมด ไม่งั 	น
ไม่ได้กระจายอํานาจ ตา่งคนตา่งจะได้รับรู้ปัญหาของหมวดตวัเองทั 	งหมดเลย ช่วยกนับริหารบ้าน 
จะได้กระจายอํานาจทั�วๆถึง” (คณุพรชยั, 2552: สมัภาษณ์) 

กลไกของหมวดและหวัหน้าหมวดเช่นนี 	ทําให้การทํางานที�เป็นงานสาธารณะของ
ชุมชนบ้านดงเป็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดงัที�ลุงอิ�นแก้วอธิบายว่า “สมมติว่าพรชัยเป็นหวัหน้า
หมวด ผมเป็นลูกหมวด ถ้ามีงานแล้วพรชัยมาขอให้ช่วยแต่ผมไม่ช่วย พอผมจับสลากได้เป็น
หวัหน้า ไปขอพรชยัก็ไมช่ว่ยผมเหมือนกนั มนัต้องชว่ยกนั ทีใครทีมนั...บางคนถ้าได้เจอเป็นหวัหน้า
หมวดแล้วงานต่อไปก็ง่ายที�จะให้ความร่วมมือในการทํางาน” (ลุงอิ�นแก้ว เรือนปานันท์, 2552: 
สมัภาษณ์) 

ดงันั 	น เบื 	องหลงัการยอมรับของชาวบ้านในแต่ละหมวด จึงมาจากความพยายาม
ของทีมงานนําโดยลุงอิ�นแก้วที�จะเข้าไปทําความเข้าใจกับหัวหน้าหมวดแต่ละหมวดก่อน เมื�อ
หวัหน้าหมวดยอมรับแล้วจึงนําไปประเด็นการงดเหล้างานศพไปคยุกบัชาวบ้านตอ่ไป ลุงอิ�นแก้ว
เล่าย้อนให้ฟังว่า “ตอนแรกก็เอาหัวหน้าหมวดมาตกลงกันก่อน หลังจากนั 	นก็ในหมวด...เรา 
(ทีมงานโครงการงดเหล้างานศพ) จะไปเป็นหมวด ไปประชมุว่าเรามีโครงการอย่างนี 	 ไปแนะให้ฟัง 
ใครคดิเห็นยงัไงบ้าง ใครค้านก็จด (ชื�อ) ไว้ ถ้าไม่มีใครค้านก็ผ่านไป ไปจนครบ 5 หมวด เสร็จแล้วก็
เอาเข้าที�ประชมุใหญ่ที�วดั ว่าหลงัจากที�เราเดินครบทั 	ง 5 คืนแล้ว มนัเป็นอย่างนี 	ๆ  ก็มีอยู่ประมาณ 
10 คนที�มนัค้าน ก็ขอมติชาวบ้าน ว่ามีคนค้าน 10 คน แต่ไม่บอกชื�อบอกเสียง เป็นหมวดนั 	นกี�คน 
หมวดนี 	กี�คน ก็ถามเขา (ที�ประชมุ) วา่จะเอายงัไง เขาก็วา่เอาเข้าประชาคม พอประชาคมก็ผ่าน คน
ที�ไมเ่ห็นด้วยก็ปลอ่ยไป” (อิ�นแก้ว เรือนปานนัท์, 2552: สมัภาษณ์) 

จะเห็นว่าแม้จะยงัมีชาวบ้านกลุ่มหนึ�งที�คดัค้านอยู่ แตที่มงานก็ไม่ได้บงัคบัให้เห็น
ด้วยกันทุกคนทนัที แต่อาศยัข้อมูลที�ทีมวิจยัได้รวบรวมมาก่อนหน้านั 	นทําให้ชาวบ้านยอมรับได้
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เองว่าจะต้องลด ละ เลิกการเลี 	ยงเหล้าในงานศพ เพราะมองเห็นว่าค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับงานทาง
สงัคมเช่นงานบวชและงานศพนั 	นเป็นงานที�มีค่าใช้จ่ายมากเมื�อเทียบกบัรายได้ของชาวบ้านเอง 
การดื�มเหล้าในงานศพยงัเป็นสาเหตขุองการทะเลาะวิวาททั 	งยงัเป็นตวัอย่างที�ไม่ดีให้แก่เยาวชน 
ที�สําคญัการเลี 	ยงเหล้าในงานศพนั 	นขดักบัทั 	งหลกัความเชื�อทางศาสนาและยงัขดักบัความสามญั
สํานกึที�วา่งานศพนั 	นควรเป็นงานที�สงบสํารวมเพื�อระลึกถึงผู้ตาย การดื�มเหล้าซึ�งเป็นตวัก่อให้การ
ความคกึคะนองจงึไมเ่หมาะสมโดยตวัของมนัเอง 

ท้ายที�สุดแล้วในเวทีประชาคมที�จัดขึ 	นเป็นครั 	งที� 2 จึงมีผู้ สนับสนุนให้เริ�มต้นจัด
ระเบียบสงัคมด้วยการงดเหล้าในงานศพมากกวา่ร้อยละ 80 เมื�อตดัสินกนัด้วยเสียงส่วนใหญ่แล้ว 
ฝ่ายผู้ ที�คดัค้านก็ต้องยอมรับปฏิบตัิตามมติของชุมชน สกว.สํานกังานภาคลําปางเองก็เห็นชอบ
กบัข้อเสนอโครงการดงักล่าวและอนมุตัิให้ดําเนินการได้ โดยโครงการนี 	ได้รับเงินทนุ 50,000 บาท
และมีระยะเวลาดําเนินโครงการ 6 เดือน (เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2545 ถึงเดือนตลุาคมปีเดียวกนั) 

ทีมงานวิจยัของชมุชนบ้านดงได้เริ�มงานด้วยการประชมุร่วมกนักําหนดแนวทางใน
การทําให้งานศพปลอดเหล้า ในชว่งแรก  ทีมงานตกลงกนัวา่จะใช้วิธีขอความร่วมมือจากเจ้าภาพ
งานศพไมเ่ลี 	ยงเหล้า โดยใช้วิธีการรณรงค์ในรูปแบบตา่งๆไปด้วยเพื�อให้ชาวบ้านทกุคนได้ทราบถึง
แนวคิดและรูปแบบการงดเหล้าในงานศพโดยทั�วกัน โดยวิธีการหลกัคือการบอกเล่าต่อๆกันไป
จากทีมงานสู่ชาวบ้านคนอื�นๆ รวมทั 	งหวัหน้าหมวดจะคอยยํ 	าให้ลกูหมวดให้เห็นถึงข้อดีของการ
งดเหล้าในงานศพ ทั 	งยงัมีการใช้วิทยุกระจายเสียงของหมู่บ้านคอยให้ข้อมูลเกี�ยวกับโทษของ
เหล้า นอกจากนี 	ยังมีพระสงฆ์ที�ชาวบ้านนับถือในหมู่บ้านช่วยเทศน์สั�งสอนโทษของเหล้าจาก
มมุมองของพุทธศาสนา รวมทั 	งการขอความร่วมมือจากครูให้ช่วยสั�งสอนเด็กนกัเรียนถึงพิษภัย
ของเหล้าเพื�อให้ไปเลา่ให้พอ่แมฟั่งตอ่ไป  

ในส่วนของการปฏิบตัิในการจัดงานศพนั 	นตกลงที�จะให้เป็นความรับผิดชอบของ
หมวดที�มีงานศพ หวัหน้าหมวดจะเป็นผู้ รับผิดชอบหลกั โดยจดัการทั 	งการเตรียมสถานที� อปุกรณ์
ตา่งๆ และอาหาร รวมทั 	งหน้าที�ที�สําคญัคือการร่วมกบักลุม่แมบ้่านและเจ้าภาพจดบนัทึกคา่ใช้จ่าย
ที�เกิดขึ 	นจากงานศพนั 	นๆ ฝ่ายทีมงานวิจัยคนอื�นๆจะทําหน้าที�ตรวจสอบในงานศพว่ามีเหล้ามา
เลี 	ยงหรือไม่ รวมทั 	งทําการบอกกล่าวชาวบ้านคนอื�นๆให้ทราบว่างานศพจะไม่มีการเลี 	ยงเหล้า  
ดงัที�ลงุอิ�นแก้วเลา่รายละเอียดให้ฟังวา่ “แบง่หน้าที�ไว้แล้ว สมมตมีิคนตาย หมวดไหนจะรับผิดชอบ 
จะไปบอกผู้ ใหญ่ให้ประกาศ (เสียงตามสาย) สมมติว่ามีคนตายที�หมวด 2 หมวด 2 ก็จดัการกาง
เตน็ท์ เตรียมของให้เรียบร้อย” (อิ�นแก้ว เรือนปานนัท์, 2552: สมัภาษณ์) 

นอกจากนี 	 ในช่วงงานศพ ทีมงานมีแนวทางว่าจะให้หวัหน้าหมวดเป็นผู้ รับผิดชอบ
หากพบว่ามีการกินเหล้าเกิดขึ 	น “เราก็บอกว่าให้หวัหน้าหมวดดลููกหมวดตวัเอง ว่าในหมวดตวัมี
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กินเหล้ารึเปล่า ถ้ามีกินเหล้าหมวดเขาก็กลวัเสียหมวดเขาเอง ก็บอกกนัว่าอย่ากินนะ ถ้ากินเหล้า
เขาจะเอาไปประกาศในที�ประชมุ เราตายเลย ให้กันๆไว้ ทุกคนก็กลวัเสียหน้า ก็เลยไม่กิน คมุกัน 
มันก็ง่าย ไม่มีใครเดือดร้อนอะไร” (อิ�นแก้ว เรือนปานันท์, 2552: สัมภาษณ์) ลุงอิ�นแก้วเล่า
รายละเอียดให้ฟัง 

 
ตารางที� 4.4  บญัชีรายงานจา่ยงานศพนายพงษ์ศกัดิ� มลูพงศ์ (3 วนั) 
 
     รายการ                               จาํนวนเงนิ(บาท) 
 1. คา่อาหารรวม(ใช้หม ู1 ตวั)       10,900 
 2. คา่เครื�องดื�ม          
    - นํ 	า นํ 	าแข็ง               400 
    - เหล้า                  - 
 3. คา่โลงศพ (ซื 	อ)             2,500 
 4. คา่ปราสาท (ซื 	อ)            4,700 
 5. คา่เครื�องไทยทาน (เจ้าอาวาสบริจาค)              - 
 6. ใสซ่องปัจจยัพระสงฆ์            1,500 
      รวมจ่าย      20,000 
                รายจ่ายเฉลี�ยตอ่วนั        6,666 

 
แหล่งที�มา: อิ�นแก้ว เรือนปานนัท์ และคณะ, 2545: 50 
 

ในช่วง 4-5 เดือนหลังจากเริ�มเข้าสู่กระบวนการวิจัยไม่มีงานศพในชุมชนเลย 
ทีมงานจึงทําได้แต่ประชุมเพื�อทบทวนแผนการดําเนินการ จนกระทั�งใกล้จะถึงกําหนดเสร็จสิ 	น
โครงการวิจัย จึงมีญาติของลุงอิ�นแก้วเสียชีวิตลง (นายพงษ์ศกัดิ� มูลพงศ์) เนื�องจากผู้ ตายนั 	น
เสียชีวิตเนื�องจากกินเหล้ามาก ลุงอิ�นแก้วจึงผลักดันให้งานศพนี 	เป็นงานศพแรกที�จะงดเหล้า 
ประเดน็ที�ญาตพีิ�น้องของผู้ เสียชีวิตรายนี 	มีความวิตกกงัวลอยู่ก็คือ หากไม่มีเหล้าในงานศพจะไม่มี
ใครมาชว่ยงานหรือมานอนเฝ้าศพหรือไม่ เนื�องจากในการเตรียมงานต้องอาศยักําลงัของชาวบ้าน 
เชน่ การเตรียมสถานที� จดัหาโต๊ะเก้าอี 	 ถ้วยชามช้อน แก้วนํ 	า เต้นท์ เป็นต้น โดย “เชื�อกนัว่า” เหล้า
เป็นตวัช่วยให้มีชาวบ้านมาช่วยงานมาก นอกจากนี 	ยงักลายเป็น “ธรรมเนียม” ในการนอนเฝ้าศพ
ไปแล้วว่าจะต้องมีการเลี 	ยงเหล้านัยว่าเพื�อให้ตื�นเฝ้าศพได้ตลอดคืน “ผมก็เลยเรียกญาติพี�น้อง 
ถามว่ามีลองดมูั�ย ถ้าไม่มีเหล้า ดวู่าชาวบ้านจะทํายงัไง ถ้าเขาไม่มาช่วยก็ทํากันแต่พวกเรา และ
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เราก็ได้ทีมวิจัยอีกส่วนหนึ�งมาช่วย เราก็ลองไม่ให้มีเหล้าเลย” (อิ�นแก้ว เรือนปานันท์, 2552: 
สมัภาษณ์) 

เมื�อวันงานมาถึงปรากฎว่าข้อวิตกกังวลเหล่านั 	นไม่เกิดขึ 	น ชาวบ้านยังคงมา
ชว่ยงานศพตามปกต ิและผู้มาชว่ยงานและมาร่วมงานเหล่านั 	นก็ไม่ได้ถามถึงเหล้า เพราะรู้อยู่แล้ว
ว่างานศพนี 	จะไม่มีเหล้า ลงุอิ�นแก้วจึงสรุปได้ว่า “ทกุคนต้องมาช่วยกนัอยู่แล้ว เวลาบ้านเรามีงาน 
เขาก็ต้องมาช่วย พอบ้านเขามีงานเราก็ต้องไปช่วย สมมติว่าพ่อผมตาย คนนั 	นมานอน คนนี 	มา
นอน ถ้าบ้านเขามีคนตาย เราก็ต้องไปนอนเป็นเพื�อนเขา ช่วยกัน เราก็เลยมองผิดไปว่าไม่มีเหล้า
จะไม่มีคน แต่จริงๆแล้วคนต้องมาเห็นใจกัน เหล้าไม่เกี�ยว” (อิ�นแก้ว เรือนปานันท์, 2551: 
สมัภาษณ์) 

ลงุอิ�นแก้วเล่าให้ฟังตอ่ว่าหลงัจากเผาศพแล้วมีเงินเหลืออยู่ประมาณ 10,000 บาท 
(รายละเอียดคา่ใช้จ่ายแสดงในตารางที� 4.4) ซึ�งนบัว่าหาได้ยาก และเนื�องจากผู้ตายไม่มีญาติพี�
น้องใกล้ชิดจะสืบทอดแล้ว จงึนําเงินจํานวนดงักลา่วไปถวายวดั ซึ�งการถวายเงินให้วดันี 	ยงัเป็นการ
ประกาศให้ชาวบ้านได้รู้ทั�วกนัว่าการงดเหล้าในงานศพทําให้ประหยดัค่าใช้จ่ายได้มากจริงๆ ดงัที�
ชาวบ้านบางคนมาพูดกับลุงอิ�นแก้วว่า “คนนี 	ตายไปหลังจากเราไม่มีเหล้า (ในงานศพ) เงิน
เหลืออยู่หมื�นนึง บางคนก็เออ มนัท่าจะจริง บางคนก็บอกว่าไม่งั 	นเขาจะกล้าเอาเงินที�ไหนมาทํา
ทาน แสดงวา่เงินมนัต้องเหลือ” (อิ�นแก้ว เรืองปานนัท์, 2551: สมัภาษณ์) 

 

ตารางที� 4.5  บญัชีรายจา่ยงานศพนายเป็ง จอมแก้ว (3 วนั) 
 

  รายการ      จาํนวนเงนิ(บาท) 
1. คา่อาหารรวม (ใช้หม ู5 ตวั)       15,000 
2. คา่เครื�องดื�ม 
  - นํ 	า นํ 	าแข็ง               400 
  - เหล้า                360 
3. คา่โลงศพ (ซื 	อ)             2,500 
4. คา่ปราสาท (ซื 	อ)            6,500 
5. คา่เครื�องไทยทาน            1,500 
6. ใสซ่องปัจจยัพระสงฆ์            2,500 
      รวมจ่าย                     28,760 

          รายจา่ยเฉลี�ยตอ่วนั       9,586 
แหล่งที�มา: อิ�นแก้ว เรือนปานนัท์ และคณะ, 2545: 51 



 
86 

 

งานศพที� 2 (นายเป็ง จอมแก้ว) ในชว่งเวลาที�มีการวิจยัเกิดขึ 	นหลงัจากมีการเผาศพ
ของนายพงษ์ศกัดิ�เพียง 1 วนั (ดรูายละเอียดคา่ใช้จ่ายจากตารางที� 4.5) สําหรับงานศพนี 	เจ้าภาพ
ยงัต้องการเลี 	ยงเหล้าในงานศพอยู่ ทีมงานวิจยัทําได้เพียงขอความร่วมมือให้ลดปริมาณการเลี 	ยง
เหล้าลง ซึ�งเจ้าภาพก็ยอมตาม เมื�อเสร็จสิ 	นงานศพมีเงินเหลืออยู่ 5,000 บาท ชาวบ้านคนอื�นๆเห็น
แล้ววา่การลดเหล้าทําให้เกิดการประหยดัได้ โดยมีการพดูกนัวา่ “คงเป็นเพราะเรากินเหล้าถึงเหลือ 
5,000 ถ้าไม่กินเลยคงจะเหลือ 10,000 ก็เลยคยุกันปากต่อปาก” (อิ�นแก้ว เรืองปานนัท์, 2551: 
สมัภาษณ์) 

แม้จะเกิดการพูดปากต่อปากถึงข้อดีของการลดเหล้าในงานศพ แต่ในระยะแรกๆ
ของโครงการยงัมีความยากลําบากในการดําเนินการอยู่บ้าง เนื�องจากยงัมีคนที�ยึดติดกบัความเชื�อ
และค่านิยมเก่าๆเช่น เจ้าภาพที�มีฐานะดีจะเน้นเรื�องการจดัเลี 	ยงเพราะถือเป็นการเชิดหน้าชูตา
ตนเองและผู้ตาย นอกจากนี 	ยังคงมีความกังวลอยู่ว่าเมื�อไม่มีเหล้าในงานศพแล้วจะไม่มีคนมา
ช่วยงาน หรือหากงานศพที�ชุมชนอื�นมีการเลี 	ยงเหล้าแล้วชุมชนเราไม่มีอาจเกิดข้อครหาได้ คณุ
วิลยัวรรณเล่าบรรยากาศช่วงนั 	นให้ฟังว่า “ตอนแรกๆนี�เหนื�อยมาก มีงานศพปุ๊ บ ทีมต้องนั�งกนัเป็น
จดุเป็นจดุ กลวัเขามีเหล้า แตก็่ยงัมีอยู ่เอาซอ่นใสเ่หยือกนํ 	า” (วิลยัวรรณ, 2551:  สมัภาษณ์) 

อาจกล่าวได้ว่า ข้อมลูจากงานศพ 2 ศพนั 	นยงัไม่เพียงพอที�จะชี 	ให้เห็นข้อดีของการ
งดเหล้าในงานศพได้มากนกั เห็นได้จากการที�ยงัคงมีความเชื�อเดิมๆเกี�ยวกับการกินเหล้าในงาน
ศพอยู่ ทีมงานและชาวบ้านจึงมีการรณรงค์ให้มีการงดเหล้าต่อไปรวมทั 	งมีการบนัทึกคา่ใช้จ่ายใน
การจดังานศพลงในบญัชีรายจ่ายที�ทีมงานได้จดัทําขึ 	น พ่อหลวงหลาน วงศ์กากล่าวว่า “...ในการ
จดบนัทึกค่าใช้จ่ายในงานศพจะจดลงในสมุด เล่มแรกเป็นรายรับรายจ่ายของเจ้าภาพ พองาน
เสร็จแล้วเราก็เอาสมดุเล่มนั 	นมาร่างเป็นยอดสรุปของเราอีกทีหนึ�ง คา่ใช้จ่ายหลกัๆในงานศพเราก็
จะไปเอาที�ร้านค้าประจําหมู่บ้าน ตอนไปเอาเราก็จะลงบญัชีเอาไว้ ซึ�งเราต้องลงรายการไว้ทั 	งสอง
เลม่ คือ เลม่ที�ร้านค้าและเลม่รายจา่ยของงานศพด้วย จากนั 	นพอเสร็จงานก็ต้องเอาสมดุทั 	ง 2 เล่ม
มาเปรียบเทียบกันว่าข้อมูลตรงกันหรือเปล่า จากนั 	นจึงเคลียร์เงินกับร้านค้า สรุปยอดรวม
ค่าใช้จ่ายในงานศพทั 	งหมด แล้วแจ้งยอดให้ชาวบ้านทราบ” (ศูนย์ประสานงานวิจยัเพื�อท้องถิ�น
จงัหวดัลําปาง, 2546: 24) 

ที�สําคญั ทีมงานวิจยัได้ประชมุกําหนดแนวทางที�ชดัเจนมากขึ 	นในการทําให้งานศพ
ปราศจากเหล้า จากนั 	นจึงเสนอให้ชาวบ้านพิจารณาก่อนจะลงมติยอมรับแนวทางดงักล่าวร่วมกนั 
แนวทางจดังานศพรูปแบบใหม่มีดงันี 	 (1) เมื�อมีงานศพ ให้เจ้าภาพแจ้งแก่คณะกรรมการประจํา
หมวดบ้านทราบ และให้หวัหน้ากรรมการประจําหมวดบ้านเป็นผู้บริหารจดัการเงินทั 	งหมดที�ได้รับ
จากการเป็นสมาชิกกลุ่มฌาปนกิจของหมู่บ้าน (โดยอาจยกเว้นค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับอาหารที�ให้
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เจ้าภาพเป็นผู้จดัการเอง) (2) ตลอดการจดังานศพ ทีมวิจยัจะประสานงานกบัคณะกรรมการและ
เจ้าภาพเพื�อดแูล ให้คําปรึกษา และรวบรวมข้อมูล และแจ้งข้อมูลให้ชาวบ้านทั 	งหมดทราบเมื�อ
เสร็จสิ 	นงานศพ (3) หากพบว่ามีการเลี 	ยงเหล้าก็จะใช้มาตรการทางสงัคมคือจะไม่ไปช่วยงานศพ 
และจะถกูตดัออกจากการเป็นสมาชิกสงเคราะห์ 5 ปี และจะไมไ่ด้รับเงินคา่ทําศพ 50,000 บาท  

ภายใต้แนวทางการจัดงานศพดงักล่าว ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2545 ถึงเดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2546 มีการเก็บข้อมลูคา่ใช้จา่ยในงานศพจํานวนทั 	งสิ 	น 6 ศพ ผลปรากฎว่างานศพ
ที�ปลอดเหล้าสามารถลดค่าใช้จ่ายในงานไปได้มาก ทําให้เจ้าภาพมีเงินเหลือประมาณหนึ�งหมื�น
บาท 

4.2.3.3 จากงดเหล้างานศพสูก่ารจดังานศพอยา่งประหยดั (พ.ศ.2546 ถึงปัจจบุนั) 
หลงัจากที�ประสบความสําเร็จจากการลดเหล้าในงานศพแล้ว ทีมงานวิจยัยงัรวมตวั

กันอยู่และมีแนวคิดที�จะหาวิธีลดค่าใช้จ่ายในงานศพลงอีก แม้ว่าระยะเวลาการดําเนินการวิจัย 
“อย่างเป็นทางการ” จะสิ 	นสดุลงแล้วในเดือนมกราคม พ.ศ.2546 ก็ตาม โดยเมื�อวิเคราะห์รายการ
คา่ใช้จ่ายในงานศพแล้วพบว่าค่าใช้จ่ายในเรื�องโลงศพและปราสาทเป็นรายจ่ายที�น่าจะสามารถ
ลดลงได้อีก ดงัที� ส.อบต.บญุรัตน์ ยะธะนะ เลา่วา่ “หลงัจากที�ลดเหล้าในงานศพได้แล้ว เราก็มาคิด
กนัว่าอะไรที�จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในงานศพลงได้อีก ก็มามองเรื�องของโลงศพว่า ถ้าเราทําโลงศพ
กนัเองก็คงจะชว่ยลดคา่ช้าจา่ยลงไปได้อีก ก็เลยลองทําด ูเราซื 	ออปุกรณ์มาทํากนัเอง โดยนําไม้อดั
มาทํา ทาสีเอง ไม้อดัสามแผ่นทําโลงได้ 2 โลง เวลาทําพวกชาวบ้านเขาจะมาช่วยกนัเป็นอตัโนมตั ิ
พอลองทําดปูรากฎว่าจากที�เคยซื 	อโลงมาราคา 2,000 กว่าบาท ลดลงเหลือแค่ 700-800 บาท
เทา่นั 	น” (ศนูย์ประสานงานวิจยัเพื�อท้องถิ�นจงัหวดัลําปาง, 2546: 26) 

ในช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ.2546 จึงมีงานศพที�ได้ใช้โลงศพทําเองคืองานศพของแม่
หลวงมูล เทพอุด และพ่อหลวงชุม อุดกันทา ซึ�งเสียค่าใช้จ่ายในการทําโลงศพเพียง 600 บาท
เทา่นั 	น การทําโลงศพจงึได้รับความสนใจทํากนัอยูอ่ยา่งตอ่เนื�อง 

จริงๆแล้วราคาปราสาทบรรจศุพนั 	นสงูกวา่โลงศพมาก แตเ่ป็นความเชื�อที�ว่าคนตาย
จะได้ไปอยูใ่นปราสาทจงึทําให้เจ้าภาพงานศพจําเป็นต้องจดัการเรื�องนี 	ให้ดีที�สดุเทา่ที�จะทําได้ และ
นั�นหมายถึงค่าใช้จ่ายที�สูงขึ 	นตามไปด้วย (ราคาปราสาทส่วนมากไม่ตํ�ากว่า 4,000 บาท) ดงันั 	น 
หลงัจากการทําโลงศพเองเกิดขึ 	นแล้ว ทีมงานวิจยัจึงผลกัดนัให้มีการทดลองทําปราสาทเองขึ 	นโดย
ไม่ได้ทําแบบใช้แห่ศพและเผาทิ 	งแต่ทําเป็นศาลาทรงไทยนําไปไว้ที�ป่าช้าเพื�อใช้เป็นที�นั�งพัก 
นอกจากนี 	ยงัมีแนวคดิที�จะใช้ปราสาทที�สร้างขึ 	นจากเก้าอี 	ซึ�งเมื�อใช้งานเสร็จแล้วก็สามารถนํามาใช้
ประโยชน์ตอ่ได้ 
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กิจกรรมที�ขยายตวัตอ่มาจากการทําโลงศพและปราสาทเองได้การลดจํานวนวนัใน
การจดังานศพ คา่ใช้จา่ยในงานศพนั 	นขึ 	นอยู่กบันจํานวนวนัที�จดังาน ถ้าจดัหลายวนัคา่ใช้จ่ายก็จะ
สงู อย่างไรก็ตาม มีความเชื�อเกี�ยวกบัวนัที�ไม่ควรเผาศพอยู่ทําให้บางครั 	งแม้เจ้าภาพอยากจดังาน
ไม่นานเกินไปแตก็่ต้องขยายเวลาที�จะเผาศพออกไปไม่ให้ตรงกนั “วนัเสีย” เช่น มีความเชื�อว่าศพ
ไมเ่ผาวนัพธุเพราะจะไมดี่กบัคนที�ยงัมีชีวิตอยู ่หรือความเชื�อวา่ต้องเริ�มเสียศพวนัพระ 8 คํ�า เป็นต้น 
ความเชื�อเหล่านี 	ได้เริ�มเปลี�ยนแปลงไปแล้ว บางคงไม่ถือ แตบ่างคนยงัถืออยู่ ต้องอาศยัพระสงฆ์ที�
ชาวบ้านให้ความนบัถือช่วยอธิบายโดยอิงกับหลกัการทางพทุธศาสนา นอกจากนี 	ยงัมีความคิดที�
จะลดคา่ใช้จ่ายด้านอาหาร รวมไปถึงด้านที�เกี�ยวกบัพิธีกรรม อนัได้แก่การลดจํานวนวนัเก็บศพไว้
ก่อนเผา รวมไปถึงการลดปัจจยัถวายพระในงานศพด้วย 

4.2.3.4 สรุปความเป็นมา 
โครงการงดเหล้าในงานศพเป็นโครงการที�ริเริ�มโดยชุมชนบ้านดง อําเภอสบปราบ 

จงัหวดัลําปาง ตั 	งแต่ปีพ.ศ.2544 ที�ความคิดเริ�มก่อตวัขึ 	นจนได้ร่วมมือกับสกว.สํานกังานภาคใน
การดําเนินโครงการดังกล่าวโดยใช้ “การวิจัยเพื�อท้องถิ�น” เป็นแนวทาง จนถึงปัจจุบันแม้ตัว
โครงการจะยตุลิงไปแล้วตั 	งแตปี่พ.ศ.2547 แตช่าวบ้านดงก็ได้สานตอ่การดําเนินการด้วยการขยาย
ผลไปสู่การลดค่าใช้จ่ายในงานศพส่วนอื�นๆด้วยตวัเอง สมัฤทธิผลของโครงการงดเหล้างานศพ
ยงัคงประจกัษ์ชดัอยูถึ่งปัจจบุนั โดยเหล้าในงานศพนั 	นหมดไปอย่างสิ 	นเชิงตั 	งแตป่ลายปีพ.ศ.2546 
นอกจากนั 	น การจดังานศพก็ทํากนัอย่างประหยดั สิ�งตา่งๆในงานศพที�ชาวบ้าน “คิดว่าจําเป็น” ก็
คอ่ยๆลดและเปลี�ยนแปลงไปสูส่ิ�งที� “จําเป็นจริงๆ” ไม่ว่าจะเป็นโลงศพทําเอง ปราสาท อาหาร เป็น
ต้น คา่ใช้จ่ายเฉลี�ยในงานศพจึงลดลงเพียงประมาณไม่เกิน 10,000 บาท (ดภูาพที� 4.8 ประกอบ) 
ทําให้การจัดงานศพของชาวบ้านไม่ทําให้เกิดหนี 	สินเหมือนในช่วงก่อนมีโครงการ ดีไปกว่านั 	น 
เจ้าภาพงานศพยงัมีเงินเหลือจากการจดังานเป็นต้นทนุในการดําเนินชีวิตตอ่ไปอีกด้วย   
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ภาพที� 4.8 คา่ใช้จ่ายเฉลี�ยในงานศพ จํานวนงานศพที�มีเหล้า และเหตกุารณ์สําคญัตั 	งแตปี่พ.ศ.

2544 ถึง พ.ศ.2547 
 

4.2.4 ความเป็นนวัตกรรมสังคม 
4.2.2.1 คณุคา่ตอ่สงัคม 
คณุคา่โดยตรงที�ได้รับทนัทีจากการงดเหล้าในงานศพคือการลดคา่ใช้จ่ายในการจดั

งานศพของเจ้าภาพ งานศพแตล่ะงานมกัจะเสียคา่ใช้จ่ายสําหรับเหล้าโดยเฉลี�ยประมาณ 500 ถึง 
1,000 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 5 ของค่าใช้จ่ายทั 	งหมดในการจัดงานศพ 
คา่ใช้จา่ยที�ลดลงได้อาจจะดเูหมือนไมม่ากนกัแตก่ารตดัเหล้าออกจากงานศพได้ยงัทําให้คา่ใช้จ่าย
ในส่วนอื�นลดลงได้อีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ�งค่ากับแกล้มที�เจ้าภาพต้องจดัเตรียมมาพร้อมกับ
เหล้า ค่ากับแกล้มที�เพิ�มที�ขึ 	นนี 	มกัจะเป็นจํานวนมากกว่าค่าเหล้า เช่น หากใช้หมเูพิ�มขึ 	น 1 ตวัต่อ
วนัในการทําอาหารเป็นกบัแกล้ม เจ้าภาพก็ต้องใช้เงินเพิ�มขึ 	นอยา่งน้อย 3,000 บาท เป็นต้น  

สภาพการณ์ทั�วไปในงานศพก็เปลี�ยนแปลงไปในทางที�ดีขึ 	น กล่าวคือเมื�อไม่มีคนกิน
เหล้าในงานศพก็ทําให้พิธีการดําเนินไปได้อย่างราบรื�น คนที�มาร่วมงานก็จะให้ความสนใจในตวั
พิธีกรรมมากกว่าการมากินเหล้า นอกจากนี 	การไม่มีคนเมาเหล้าในงานยังช่วยให้บรรยากาศใน
งานศพมีความสงบสมกบัเป็นงานที�เป็นการไว้อาลยัผู้ตายเป็นครั 	งสดุท้าย  

การงดเหล้าในงานศพนอกจากจะทําให้เจ้าภาพงานศพเสียคา่ใช้จ่ายในการจดังาน
ศพน้อยลงและยังทําให้สภาพทั�วไปในงานศพดีขึ 	นแล้ว ยังทําให้สังคมโดยรวมเปลี�ยนแปลงไป
ในทางที�ดีขึ 	นด้วย ด้านหนึ�งก็คือการที�เยาวชนจะได้ไม่ต้องเห็นผู้ ใหญ่ดื�มเหล้าซึ�งเป็นตวัอย่างที�ไม่ดี 
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อีกด้านหนึ�งก็คือการได้เรียนรู้ว่าความเชื�อของชมุชนที�ยึดถือกนันั 	นมิใช่สิ�งที�เหมาะสมเสมอไป บาง
ความเชื�อหากสามารถเปลี�ยนแปลงได้ก็จะเอื 	ออํานวยตอ่การดําเนินชีวิตของคนในชุมชนมากกว่า 
นอกจากนี 	การตระหนกัรู้ถึงขีดความสามารถในการเปลี�ยนแปลงสงัคมด้วยการร่วมมือกนันั 	นยงัทํา
ให้ชาวบ้านมีความมั�นใจที�จะดําเนินการเปลี�ยนแปลงในด้านอื�นๆตอ่ไป 

4.2.2.2 ความใหม ่
การริเริ�มให้มีการงดเหล้าในงานศพนี 	อาจจะนบัได้ว่าเป็นความพยายามครั 	งแรกสดุ

ในการร่วมกนัพฒันาชมุชนของชาวบ้านดงเองก็ว่าได้ แม้ว่าการไม่เลี 	ยงเหล้าในงานศพจะเป็นสิ�งที�
เคยเกิดขึ 	นมาแล้วในอดีต แต่โครงการงดเหล้าในงานศพก็ยังถือว่าเป็นสิ�งใหม่เพราะเป็นความ
พยายามในการที�เปลี�ยนแปลงจากภาวะที�มีเหล้าเป็นภาวะที�ไม่มีเหล้าในงานศพ แม้ผลสดุท้ายคือ
ทําให้งานศพปลอดเหล้าเหมือนในอดีตแตก่ระบวนการที�ลงมือทํานั 	นเป็นสิ�งใหมที่�ไมเ่คยทํามาก่อน  

โครงการงดเหล้าในงานศพยงัมีความใหม่ในแง่ของการยกระดบัการแก้ปัญหาการ
ดื�มเหล้าซึ�งเดิมเป็นปัญหาส่วนตวัของใครของมันมาเป็นปัญหาส่วนรวมซึ�งคนในชุมชนจะต้อง
ร่วมกนัแก้ไข นอกจากนี 	 โครงการนี 	ยงัเป็นการแก้ปัญหาเดิมด้วยวิธีการใหม่ กล่าวคือ เปลี�ยนจาก
การบงัคบัหรือชกัจูงคนดื�มเหล้าเป็นคนๆให้เลิกดื�มเหล้า มาใช้วิธีการบงัคบัเชิงสงัคมประกอบการ
การจงูใจด้วยวิธีการทางสงัคมตา่งๆ  

4.2.2.3 แรงจงูใจเชิงสงัคม 
ผู้ ที�เข้ามาเป็นทีมงานในโครงการงดเหล้างานศพตา่งเข้ามาด้วยความหวงัที�จะทําให้

ชนุชนของตวัเองเปลี�ยนแปลงไปในทางที�ดีขึ 	น การเป็นทีมงานนี 	ไม่มีค่าตอบแทนให้โดยเฉพาะจึง
เป็นหลกัฐานที�ชี 	ให้เห็นชดัเจนว่าไม่มีผลประโยชน์ส่วนตวัใดๆที�จูงใจให้ทีมงานคิดที�จะให้มีการงด
เหล้าในงานศพ การเปลี�ยนความเชื�อเรื�องการเลี 	ยงเหล้าในงานศพนั 	นไม่ได้เกิดผลประโยชน์แก่ใคร
คนใดคนหนึ�ง แตท่กุคนที�ต้องจดังานศพจะได้รับประโยชน์ในสว่นนี 	เหมือนๆกนั 

 
4.3 โครงการจัดการขยะของชุมชนบ้านไร่น้อย จังหวัดลาํพูน 

 
4.3.1 ลักษณะของโครงการจัดการขยะบ้านไร่น้อย 
โครงการจดัการขยะของชาวบ้านไร่น้อยเป็นโครงการที�ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ชาวบ้าน 

(1) ตระหนกัถึงความสําคญัของการจดัการขยะด้วยตวัเองก่อนทิ 	ง (2) คดัแยกขยะเป็นหมวดหมู่
ก่อนทิ 	ง (3) ขายขยะที�สามารถขายได้ และ (4) แปรรูปขยะบางชนิดให้เป็นปุ๋ ยหมกัชีวภาพ เมื�อแต่
ละครัวเรือนเปลี�ยนแปลงวิถีปฏิบตัิเกี�ยวกับขยะให้เป็นไปตามแนวทางดงักล่าวทําให้ขยะในพื 	นที�
บ้านไร่น้อยลดลง และสามารถเรียกได้วา่เป็นการจดัการด้วยการมีสว่นร่วมของชาวบ้านนั�นเอง 
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ในชั 	นต้น โครงการจดัการขยะนี 	มุง่ที�จะทําให้เกิดการตระหนกัรู้ถึงความร้ายแรงของปัญหา
ขยะที�กําลงัเกิดขึ 	นในชุมชน ในขณะเดียวกัน โครงการนี 	ยงัพยายามชี 	ให้เห็นถึงความสําคญัของ
การเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมการทิ 	งขยะของชาวบ้านในแต่ละครัวเรือนว่ามีผลกระทบโดยตรงต่อ
สถานการณ์ขยะของชุมชน อนัที�จริง การเปลี�ยนรูปแบบการปฏิบตัิเกี�ยวกับขยะของชาวบ้านถือ
เป็นความมุง่หมายสงูสดุของโครงการนี 	ก็ว่าได้ เพราะหากชาวบ้านสามารถละความเคยชินในการ
ทิ 	งขยะโดยไม่ได้คดัแยกก่อนมาเป็นคดัแยกขยะทุกครั 	งก่อนทิ 	ง ก็จะทําให้ปริมาณขยะที�ต้องการ
การกําจดัจริงๆนั 	นลดลงไปได้อยา่งมาก 

กิจกรรมที�เป็นแกนสําคญัของโครงการนี 	อยู่ที�การคดัแยกขยะ การคดัแยกขยะคือการแบ่ง
ประเภทของขยะก่อนทิ 	ง โครงการจดัการขยะจะสนบัสนนุให้ชาวบ้านแบ่งขยะออกเป็นกลุ่มๆคือ 
ขยะที�สามารถรีไซเคิลได้ (ซึ�งสามารถนําไปขายได้) ขยะที�สามารถนําไปทําปุ๋ ยหมกัหรือปุ๋ ยชีวภาพ
ได้ และสุดท้ายคือขยะที�ไม่เข้ากลุ่มทั 	ง 2 ข้างต้น การคดัแยกขยะของชาวบ้านนบัเป็นพฤติกรรม
ใหม่ที�เป็นหวัใจของการจดัการขยะเพราะกิจกรรมที�ชาวบ้านสามารถดําเนินการได้เองและมีผลดี
มากมายทั 	งชว่ยสร้างรายได้เพิ�มเตมิ ทั 	งชว่ยลดรายจ่ายทั 	งในเรื�องปุ๋ ยและการลดการใช้ถงุดําที�ต้อง
ซื 	อจากเทศบาลด้วย 

ตอ่เนื�องจากการคดัแยกขยะคือการขายขยะที�สามารถรีไซเคิลได้ โครงการจดัขยะได้ก่อตั 	ง
ศูนย์รับซื 	อขยะขึ 	นเพื�อเป็นช่องทางหลักในการรับซื 	อขยะที�คัดแยกแล้วจากชาวบ้าน ด้วยการ
ดําเนินการดงักล่าวนี 	 ทําให้ชาวบ้านเกิดแรงจงูใจที�จะคดัแยกขยะก่อนทิ 	ง สําหรับขยะอีกส่วนหนึ�ง 
(โดยเฉพาะขยะเปียก) โครงการจดัการขยะได้สนบัสนนุให้ชาวบ้านนําไปทําปุ๋ ยหมกัหรือปุ๋ ยชีวภาพ 
โดยทีมงานของโครงการเป็นผู้กระจายความรู้เกี�ยวกบัวิธีการทําปุ๋ ยจากขยะให้แก่ชาวบ้าน  

ครัวเรือนในชุมชนบ้านไร่น้อยได้ดําเนินการดงักล่าวนี 	มาอย่างต่อเนื�องจึงนบัได้ว่าชุมชน
บ้านไร่น้อยมีการจดัการขยะด้วยการมีส่วนร่วมของชาวบ้านเองตามความมุ่งหมายของโครงการ
จดัการขยะอยา่งเป็นรูปธรรม 

 
4.3.2 ชุมชนและบริบทชุมชน 
ชมุชนบ้านไร่น้อย คือพื 	นที�หมู ่7 ตําบลมว่งน้อย อําเภอป่าซาง จงัหวดัลําพนู (ดภูาพที� 4.9 

และภาพที� 4.10) บนพื 	นที�ประมาณ 596 ไร่มีประชากรอาศยัอยู่ 366 คน (129 หลงัคาเรือน) 
แบง่เป็นเพศชาย 173 คนและเพศหญิง 193 คน พื 	นที�บ้านไร่น้อยส่วนใหญ่เป็นพื 	นที�ราบซึ�งถกูใช้
ไปในการทําการเกษตร โดยเฉพาะสวนลําใยและไร่หอมกระเทียม นอกจากนี 	ยงัปลกูผกัและไม้ผล
อื�นๆอีก  
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ภาพที� 4.9  แผนที�แสดงที�ตั 	งบ้านไร่น้อย 

แหล่งที�มา: http://map.longdo.com 
 

 
 
ภาพที� 4.10 แผนที�แสดงภมูิประเทศบริเวณบ้านไร่น้อย  
แหล่งที�มา: http://map.longdo.com/gmap=1 
 

ในแง่การปกครอง บ้านไร่น้อยในฐานะที�เป็นหน่วยการปกครองระดบัหมู่บ้านนั 	นเกิดขึ 	น
เมื�อประมาณปีพ.ศ.2533 เดิมบ้านไร่น้อยเป็นส่วนหนึ�งของพื 	นที�หมู่ 2 ของตําบลม่วงน้อยร่วมกับ
พื 	นที�ที�เรียกว่าบ้านแก กระทั�งเมื�อเกิดการขยายตวัของประชากรในส่วนของบ้านไร่น้อยมากขึ 	นทํา
ให้มีการแยกตัวออกมาเป็นหมู่บ้านเอง (หมู่ 7) ภายในชุมชนเองแบ่งออกเป็น 11 หมวด (หรือ
เรียกว่า “ป๊อก”) แต่ละหมวดมีหัวหน้าหมวดเป็นผู้ ประสานงานกับคนภายในหมวด โดยมี
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ผู้ ใหญ่บ้านเป็นผู้ ดูแลลูกบ้านทั 	งหมดอีกชั 	นหนึ�ง และมีเทศบาลตําบลม่วงน้อยเป็นหน่วยการ
ปกครองท้องถิ�นที�รับผิดชอบ 

เนื�องจากเป็นหมู่บ้านที�เล็กและแยกตัวออกมาจากหมู่บ้านอื�น จึงทําให้ไม่มีวัดและ
โรงเรียนในหมู่บ้าน ประชาชนในหมู่บ้านจึงปทําบญุทั 	งวดับ้านไร่และวดัป่าตาล เด็กนกัเรียนส่วน
ใหญ่ไปเข้ารียนที�โรงเรียนบ้านป่าตาล แตก็่มีบางส่วนไปเข้าเรียนที�โรงเรียนวดับ้านไร่ แล้วแตจ่ะ
สะดวกในการเดนิทาง 

 
4.3.3 ความเป็นมา 

4.3.3.1 ขยะล้นหมูบ้่าน (พ.ศ.2547 ถึง พ.ศ.2548) 
ในอดีต ประเด็นเกี�ยวกบัขยะไม่ใช่ปัญหาสําหรับชาวบ้านไร่น้อยเนื�องจากชาวบ้าน

สามารถที�จะจดัการกบัขยะที�เกิดขึ 	นในบ้านตวัเองได้เพราะขยะส่วนใหญ่เป็นขยะอินทรีย์ เช่น เศษ
อาหาร ใบตองที�ใช้บรรจุอาหารซึ�งสามารถย่อยสลายหรือสามารถกําจัดได้ด้วยการเผาโดยไม่
ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ�งแวดล้อม นอกจากนี 	ขยะที� ต้องกําจัดก็มีปริมาณน้อยจึงอยู่ในวิสัยที�
ครอบครัวสามารถจดัการได้โดยไมต้่องพึ�งพาหนว่ยงานของรัฐหรือขององค์กรปกครองท้องถิ�น ดงัที�
เล่าไว้ในรายงานวิจยัว่า “ในสมยัก่อนชาวบ้านอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง คนในชุมชนส่วนใหญ่มี
อาชีพเกษตรกรรม  มีการปลกูพืชผกัส่วนครัวกินเอง ขยะส่วนใหญ่จึงเป็นขยะชีวภาพ  ซึ�งสามารถ
ย่อยสลายได้ ในชมุชนบ้านไร่น้อย สมยัก่อนหรือละแวกใกล้เคียงไม่มีตลาด ถ้าผู้คนต้องการจะไป
ซื 	อของก็ต้องไปที�ตลาดป่าซาง บรรจุภัณฑ์ที�ใช้ห่อของก็จะเป็นวัสดุจากธรรมชาติ เช่น ใบตอง  
ใบตองตงึ ซึ�งวสัดเุหล่านี 	  สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติจึงไม่มีปัญหาของขยะตามมา” 
(เกศสดุา กําแพงทิพย์ และคณะ, 2552: 74)  

ความสามารถในการจดัการกับขยะด้วยตวัเองของชาวบ้านลดลงเมื�อลกัษณะของ
ขยะเปลี�ยนแปลงไปโดยมีขยะที�ย่อยสลายยากหรือไม่สามารถย่อยสลายได้มากขึ 	นเรื� อยๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ�งพลาสติกและโฟมที�ใช้เป็นวัสดุใส่อาหาร ซึ�งหากชาวบ้านจะเผาทําลายก็
ก่อให้เกิดควันพิษและกลิ�นเหม็นเดือดร้อนเพื�อนบ้าน ทําให้การกําจดัขยะจําพวกนี 	เป็นไปอย่าง
ยากลําบากมากขึ 	น จริงๆแล้วขยะจําพวกพลาสติกและโฟมนั 	นต้องการเทคโนโลยีที�ซบัซ้อนในการ
กําจดัเพื�อให้เกิดมลพิษน้อยที�สดุ เทศบาลตําบลม่วงน้อยที�ขาดทั 	งงประมาณและเทคโนโลยีจึงไม่
สามารถรับมือกบัขยะที�เพิ�มขึ 	นนั 	นได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีที�เทศบาลดําเนินการกับขยะคือ
การนําขยะไปฝังกลบไว้ ในช่วงต้นปีพ.ศ.2548 เทศบาลตําบลม่วงน้อยรับผิดชอบจดัเก็บสปัดาห์
ละ 6 วนั ในแตล่ะสปัดาห์มีขยะประมาณ 12 คนัรถ นํ 	าหนกัประมาณ 3-4 ตนัตอ่วนั เทศบาลคิดคา่
เก็บขยะจากชาวบ้านหลงัคาเรือนละ 20 บาทต่อเดือน ขยะส่วนใหญ่เป็นขยะจากครัวเรือนและ
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ตลาดสด การเก็บขยะใช้รถเก็บขยะตระเวณเก็บขยะจากชมุชนทั 	ง 8 ชมุชนทกุๆวนั จากนั 	นนําขยะ
ไปฝังกลบที�บอ่ฝังกลบซึ�งตั 	งอยูใ่นพื 	นที�บ้านสะปุ๋ ง (หมู ่3 ตําบลมว่งน้อย)  

บอ่ฝังกลบขยะที�บ้านสะปุ๋ งก่อให้เกิดผลกระทบในแง่ลบตอ่ชาวบ้านสะปุ๋ งและพื 	นที�
รอบๆหลายด้าน ทั 	งผลกระทบจากกลิ�นเหม็นของขยะ การรบกวนของแมลงวันจํานวนมากที�มา
ตอมขยะ และปริมาณขยะที�เพิ�มขึ 	นทกุวนัก็ทําให้บอ่ฝังกลบเต็มจนต้องเสียคา่ใช้จ่ายในการจ้างรถ
ขนขยะเอกชนให้นําไปทิ 	งนอกพื 	นที�ด้วย นอกจากนี 	 บ่อฝังกลบขยะที�ไม่ได้มาตรฐานยงัทําให้ขยะ
ไหลซมึลงใต้ดนิไปเจือปนกบันํ 	าบาดาลที�ชาวบ้านใช้บริโภค ทําให้ชาวบ้านสะปุ๋ งและบ้านใกล้เคียง
ซึ�งรวมทั 	งบ้านไร่น้อยได้รับความเดือดร้อนอยา่งมาก  

ปัญหาขยะนั 	นมิได้สงัเกตได้จากการที�บอ่ฝังกลบขยะเต็มเท่านั 	น หากแตย่งัมองเห็น
ได้ทั�วไปตามถนนในหมู่บ้านอีกด้วย การมีขยะถกูทิ 	งเรี�ยราดทั�วไปซึ�งสะท้อนให้เห็นว่าสมาชิกของ
ชุมชนบางส่วนขาดจิตสํานึกในการรักษาความสะอาดของส่วนรวม แม้จะพบเห็นสภาพการณ์
เช่นนี 	แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ยงัมิได้ดําเนินการอะไรเพราะเข้าใจว่าการจดัการขยะนั 	นเป็นหน้าที�
ของเทศบาล 

เป็นเรื�องจริงที�เทศบาลตําบลม่วงน้อยเป็นผู้ รับผิดชอบการสุขาภิบาลของชุมชน
ตา่งๆในตําบลมว่งน้อย (ซึ�งรวมถึงบ้านไร่น้อยด้วย) และทางเทศบาลเองก็ทราบดีถึงปัญหาขยะใน
พื 	นที� ช่วงต้นปีพ.ศ.2548 เทศบาลจึงได้ขอความร่วมมือกบักรมส่งเสริมสิ�งแวดล้อมช่วยฝึกอบรม
เรื�องการคดัแยกขยะให้แก่ชาวบ้าน โดยมุ่งหวงัว่าชาวบ้านจะเกิดจิตสํานึกและมีทกัษะที�จําเป็นใน
การจดัการขยะด้วยตวัเอง อย่างไรก็ตาม ยงัไม่มีการดําเนินการที�จริงจงัใดๆเกิดขึ 	นหลงัจากการ
อบรมนั 	น  

ในช่วงเวลาเดียวกัน เป็นที�รู้กันทั�วไปว่าพื 	นที�ฝังกลบขยะของเทศบาลไม่สามารถ
รองรับปริมาณขยะในแต่ละวันได้ แม้ทางเทศบาลได้จ้างเอกชนช่วยกําจัดขยะส่วนเกินแต่การ
ดําเนินการเช่นนี 	ก็มิใช่ทางเลือกในระยะยาว (จริงๆแล้วแม้แต่ในระยะสั 	นก็อาจไม่สามารถ
ดําเนินการได้ตลอด เพราะบริษัทเอกชนที�รับจ้างขนขยะเองก็มีปัญหาในการจดัการขยะเหล่านั 	น
เช่นกนัเนื�องจากไม่สามารถหาที�ทิ 	งขยะโดยไม่ถกูชาวบ้านในบริเวณนั 	นประท้วงได้) ในเวลาตอ่มา 
เทศบาลได้จัดสรรงบประมาณ 200,000 บาท พาชาวบ้านไปอบรมเกี�ยวกับการคดัแยกขยะที�
จงัหวดัเชียงใหม่ จากนั 	นเทศบาลก็ออกเทศบญัญัติเกี�ยวกับการจดัการขยะขึ 	นไว้ รวมทั 	งทําแผ่น
พบัให้ข้อมลูเกี�ยวกบัปัญหาขยะและวิธีการป้องกนัแก้ไขแจกจา่ยชาวบ้าน  

4.3.3.2 กําเนิดศนูย์คดัแยกขยะบ้านไร่น้อย (เริ�มต้นปีพ.ศ.2548) 
สถานการณ์ขยะในชุมชนบ้านไร่น้อยนั 	นแม้ว่าจะเป็นปัญหาอยู่แตก็่ไม่ปรากฎว่ามี

กิจกรรมอะไรที�ชาวบ้านได้ทําเพื�อแก้ปัญหาดงักล่าวเกิดขึ 	นแตอ่ย่างใด จนกระทั�งตวัแทนชาวบ้าน
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ไร่น้อย 2 คนมีโอกาสเดินทางไปอบรมเรื�องการจดัการขยะ การคดัแยกขยะอย่างถกูต้อง และการ
ทําปุ๋ ยจากเศษอาหาร ที�จงัหวดัพิษณุโลก การอบรมครั 	งนั 	นเกิดขึ 	นในช่วงกลางปีพ.ศ.2548 จาก
ความร่วมมือของเทศบาลตําบลมว่งน้อยกบักรมสง่เสริมสิ�งแวดล้อมที�ให้เทศบาลคดัเลือกคนไปเข้า
ร่วมโครงการอบรมดงักล่าว ตวัแทนจากบ้านไร่น้อย 2 คนที�ได้รับเลือกให้ไปอบรมในครั 	งนั 	นได้แก่ 
คณุเกศสดุา กําแพงทิพย์ และคณุชชัวาลย์ เมฆโปธิ หลงัจากการอบรมที�ใช้เวลา 3 วนั 2 คืน ทั 	ง
คณุเกศสดุาและคณุชชัวาลย์ก็เกิดความคดิที�จะนําเอาความรู้ที�ได้จากการอบรมไปปฏิบตัิในชมุชน
บ้านไร่น้อยให้ได้  

อยา่งไรก็ตาม การทําให้ประเดน็การจดัการขยะเป็นประเด็นสาธารณะนั 	นไม่ใช่เรื�อง
ง่าย เพราะการทําโครงการลกัษณะนี 	ต้องอาศยัความร่วมมือจากชาวบ้านส่วนใหญ่ ดงัที�คณุเกศ
สดุาเลา่ถึงปัญหาให้ฟังวา่ “ปกติในหมู่บ้าน เวลาจดังานประชมุแตล่ะครั 	งจะมีคนมาประชมุไม่เกิน 
50 คน เพราะว่าทุกคนจะเบื�อการประชุมมาก นัดประชุมทุ่มครึ�งกว่าจะมาก็สองทุ่มครึ�ง เวลา
ประชุมแต่คนก็จะกินเหล้ามา มาก็เถียงกันทะเลาะกัน แล้วชาวบ้านส่วนใหญ่ก็เลยเกิดความ
รําคาญ ไมอ่ยากมาประชมุ” (เกศสดุา กําแพงทิพย์, 2551: สมัภาษณ์) 

คุณเกศสุดานั 	นตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงใช้วิธีการไปพบปะกับ
ชาวบ้านตามบ้านตา่งๆเพื�อให้ข้อมูลและจงูใจให้เข้ามาร่วมประชมุ โดยอาศยักลยทุธ์ดงักล่าว จึง
เกิดเวทีประชาคมระดบัหมู่บ้านขึ 	นในวนัที� 17 กนัยายน พ.ศ.2548 เพื�อสอบถามความคิดเห็นของ
ชาวบ้านไร่น้อยหากจะขอให้ทกุคนร่วมมือกนัจดัการขยะด้วยตวัเอง “วนันั 	นมีนายกฯ มีรองนายกฯ 
และหวัหน้ากองสาธารณะสขุและสิ�งแวดล้อมเข้ามาร่วมคยุด้วย ในหมู่บ้านมีคนทั 	งหมดประมาณ 
365 คน วนันั 	นมีคนมาประชมุประมาณ 300 คน ซึ�งเยอะมาก แล้ว 65 คนที�ไม่ได้มาคือคนแก่ ถ้า
จะมาลูกหลานต้องเอามอเตอร์ไซค์ไปรับมา ซึ�งมันลําบาก” (เกศสุดา กําแพงทิพย์, 2551: 
สมัภาษณ์) ที�สุดแล้วก็ได้รับความเห็นชอบจากที�ประชุมเวทีประชาคมที�มีผู้มาเข้าร่วมประชาคม
มากกว่าร้อยละ 90 ของประชากรทั 	งหมดในชมุชน ให้มีการดําเนินการจดัการขยะในชมุชนบ้านไร่
น้อย จึงอาจกล่าวได้ว่าโครงการคัดแยกขยะของบ้านไร่น้อยได้เกิดขึ 	นอย่างเป็นทางการในวัน
นั 	นเอง 

อีกด้านหนึ�ง คุณเกศสุดายังได้แสวงหาความร่วมมือจากผู้ นําความคิดเห็นใน
หมู่บ้าน โดยไปพูดคยุปรึกษากบัผู้ ที�ชาวบ้านให้ความเชื�อถือ “ต้องไปชวนผู้ นํา แตไ่ม่ต้องเป็นผู้ นํา
โดยตําแหนง่ ปกตต้ิองไปชวนผู้ใหญ่บ้าน ผู้ชว่ย ประธานแม่บ้าน แตเ่ราอยู่ที�นี�นานพอสมควร เวลา
ที�หมู่บ้านมีงานจะสามารถสงัเกตเห็นว่าผู้ นําสาธารณะจะเกิดขึ 	นจากกระบวนการของมนัเอง เรา
เลยดวูา่คนไหนพอจะมีแวว แล้วก็เลยไปชวนเข้าร่วม” (เกศสดุา กําแพงทิพย์, 2551: สมัภาษณ์) 
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เมื�อพบว่าแนวคิดการจัดการขยะได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากผู้ นําความ
คิดเห็นในชุมชน จึงได้ก่อตั 	งเป็นกลุ่มทีมงานได้ 10 คน ทีมงานที�ตั 	งขึ 	นมามีความมุ่งหมายที�จะ
เปลี�ยนแปลงพฤติกรรมของชาวบ้านจากแต่เดิมที�ทิ 	งขยะโดยไม่ได้คดัแยกไปสู่การคดัแยกขยะ
ออกเป็นประเภทตา่งๆก่อนทิ 	ง ทั 	งนี 	 การจะทําให้เกิดการเปลี�ยนแปลงตวัเองได้ต้องอาศยัการจงูใจ
ให้ชาวบ้านเห็นประโยชน์ของการกระทําดงักล่าว โดยอาศยัหลกัการนี 	 ทีมงานจึงดําริที�จะจดัตั 	ง
กลุ่มคัดแยกขยะเพื�อรับซื 	อขยะที�สามารถรีไซเคิลได้ ดงันั 	น หากชาวบ้านยอมแยกขยะที�จะทิ 	ง
ออกเป็นประเภทตา่งๆ ก็จะสามารถนําขยะหลายชนิดมาขายที�กลุ่มได้ ทีมงานเองเมื�อได้ขยะที�คดั
แยกแล้วเหลา่นั 	นมา ก็จะนําไปขายตอ่ให้ผู้ ค้าของเก่าภายนอกชมุชนตอ่ไป  

ศนูย์คดัแยกขยะได้เปิดทําการในวนัที� 4 ตลุาคม พ.ศ.2548 โดยเงินทุนที�ใช้ในการ
รับซื 	อขยะจากชาวบ้านครั 	งแรกนั 	นได้รับการสนับสนุนโดยพ่อหลวงณรงค์ กิติวงค์ ซึ�งเป็นอดีต
ผู้ใหญ่บ้านไร่น้อยที�ให้ยืมเงินจํานวน 5,000 บาท มาเป็นทนุในการจดัตั 	งศนูย์คดัแยกขยะ ชาวบ้าน
ไร่น้อยที�ทราบวา่มีศนูย์รับซื 	อขยะก็นําเอาขยะที�มีในบ้านมาขายที�ศนูย์เป็นจํานวนมากจนเงินทนุรับ
ซื 	อขยะไมเ่พียงพอ ทีมงานจงึต้องไปยืมเงินจากหมู่บ้าน (เงินหมู่บ้านคือเงินที�ได้มาจากแหล่งตา่งๆ
ถึงหมู่บ้านโดยตรง มีคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ดแูล) จํานวน 10,000 บาทเพื�อนํามาเพิ�มทุนใน
การดําเนินการของศนูย์คดัแยกขยะ  

การหมุนเวียนของเงินทุนเริ�มเกิดขึ 	นเมื�อศนูย์คดัแยกขยะนําขยะที�รับซื 	อมาไปขาย
ตอ่โดยมีกําไร ซึ�งกําไรนั 	นเองที�นํามาใช้เป็นเงินทนุ และส่วนหนึ�งนําไปใช้ชําระหนี 	ที�กู้ ยืมมาจากทั 	ง
พอ่หลวงณรงค์และหมูบ้่าน (โดยใช้คืนได้หมดภายในเวลา 2 เดือน) ปัจจบุนัศนูย์คดัแยกขยะได้รับ
เงินสนบัสนนุจากเทศบาลจํานวน 50,000 บาท ซึ�งเทศบาลให้ไว้เพื�อเป็นเงินทนุหมนุเวียนในการ
ดําเนินการ สว่นทางศนูย์เองก็มีเงินทนุจากกําไรในการขายขยะอีกประมาณ 5,000 บาท 

เมื�อแรกก่อตั 	ง ศูนย์คดัแยกขยะที�อยู่ภายในบริเวณบ้านของคุณเกศสุดา กําแพง
ทิพย์นั 	นมีสภาพเป็นเพิงไม้ไผ่มุงด้วยหญ้าแฝกซึ�งสร้างขึ 	นอย่างเรียบง่ายเพื�อใช้เก็บขยะที�รอการ
นําไปขายต่อ เมื�อการดําเนินการเป็นไปได้ด้วยดีทําให้มีขยะที�ต้องเก็บไว้ในแต่ละครั 	งมากขึ 	น 
ในชว่งกลางปีพ.ศ.2549 ทีมงานจึงได้รื 	อเพิงไม้แล้วสร้างเป็นอาคารที�มีความถาวรมากขึ 	นรวมทั 	งมี
พื 	นที�มากขึ 	น  

ศนูย์คดัแยกขยะเปิดรับซื 	อของเก่าทกุวนัเสาร์หรือวนัอาทิตย์แรกของเดือน ช่วงแรก
ที�เปิดดําเนินการยงัไมมี่การเปิดรับสมาชิก ชาวบ้านที�อยากจะขายขยะก็จะนําขยะมาส่งที�ศนูย์ โดย
ราคาขยะมีการกําหนดไว้ชดัเจนโดยอิงกบัความต้องการของแหล่งรับซื 	อของเก่าภายนอกอีกทีหนึ�ง 
เมื�อปิดการรับซื 	อขยะแล้ว ทีมงานของศูนย์คดัแยกขยะจะช่วยกันแยกประเภทของขยะออกเป็น
กลุ่มๆเพื�อความสะดวกในการเก็บและในการนําส่งออกไปขาย โดยส่วนใหญ่ ทีมงานจะนําขยะ
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ออกไปขายให้แก่ผู้ รับซื 	อนอกหมู่บ้าน เพราะได้ราคาดีกว่าการให้ผู้ รับซื 	อขยะมาซื 	อเองถึงใน
หมูบ้่าน  

ในช่วง 3 เดือนแรก ทีมงานของศนูย์คดัแยกขยะยงัไม่มีการแบง่งานอย่างเป็นทางการ 
ใครจะเข้าไปดแูลตรงส่วนไหนก็แล้วแต่ความต้องการ ตอ่มาจึงเกิดการเรียนรู้ลกัษณะนิสยัในการ
ทํางานของทีมงาน โดยอาศยัการพบปะกนัอยา่งไมเ่ป็นทางการ เชน่ การกินข้าวมื 	อเย็นด้วยกนัซึ�งก็
ทําให้มีโอกาสพดูคยุกนัด้วย จึงเริ�มมีการแบง่งานตามความถนดัของแตล่ะคน เช่น ทีมงานบางคน
ถนดัที�จะจดัการในสว่นของขยะที�เป็นขวดก็ให้รับหน้าที�คดัแยกและจดัการขยะในส่วนนั 	นไป ในแง่
การจดัการ ทีมงานใช้การพดูคยุตกลงร่วมกนัโดยไมต้่องมีการลงมต ิไมมี่ผู้ นําที�เป็นผู้ ชี 	นําแตผู่้ เดียว 
ไม่มีใครเป็นผู้สั�งการ สมาชิกในทีมกระตือรือร้นที�จะแสดงความคิดเห็น และโดยมากความคิดเห็น
ของทีมงานแตล่ะคนก็มกัจะเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  

ในส่วนของค่าตอบแทนสําหรับการทําหน้าที�ของทีมงานนั 	น ระยะแรกไม่มีการจ่าย
คา่ตอบแทนใดๆให้ โดยทีมงานเองก็สมคัรใจมาทํางานให้ส่วนรวม อย่างไรก็ตาม ทีมงานบางคนที�
เสียสละมาทํางานต้องเสียโอกาสในการหารายได้หลัก จนบางรายเริ�มมีปัญหากับครอบครัว  
ทีมงานจงึต้องกําหนดแนวทางแก้ไขโดยตกลงร่วมกนัว่าจะนําผลกําไรจากการขายขยะแตล่ะเดือน
หักเป็นกองทุนกลางหมู่บ้านครึ�งหนึ�ง (ซึ�งกองทุนกลางนี 	แบ่งออกเป็นค่าดําเนินการร้อยละ 20, 
สาธารณประโยชน์ร้อยละ 60, และทุนการศึกษาร้อยละ 20) และเป็นค่าตอบแทนทีมงานที�มา
ทํางานอีกครึ�งหนึ�งซึ�งไมใ่ชจํ่านวนที�มากนกัหากเทียบกบัรายได้หลกัที�จะหาได้  

ชาวบ้านให้ความสนใจมาใช้บริการศูนย์คัดแยกขยะอย่างคับคั�ง แม้ว่าในพื 	นที�
ตําบลม่วงน้อยจะมีพ่อค้ารับซื 	อของเก่า (ซาเล้ง) อยู่ไม่น้อยและทางศนูย์ก็ไม่ได้ให้ค่าขยะสูงกว่า
พอ่ค้าแตอ่ยา่งใด (บางครั 	งยงัให้ราคาตํ�ากวา่ด้วยซํ 	า) แตช่าวบ้านสว่นมากก็ยงัเลือกที�จะนําขยะมา
ขายให้กบัศนูย์คดัแยกขยะ ซึ�งคณุเกศสดุาวิเคราะห์ว่า “ถ้าเขาขายให้ซาเล้ง สมมติว่าซาเล้งซื 	อ 12 
แต่เราซื 	อ 11 ซึ�งเขาได้แพงกว่าของเราบาทหนึ�ง แต่ว่า 12 บาทนั 	นไม่ได้ให้อะไรกลับคืนมาที�
หมูบ้่านเขาเลย แตถ้่าเขาขายให้เรา 11 บาทมนัยงัสามารถกลบัมาเป็นกองทนุให้หมู่บ้านเขาได้ ทั 	ง
กองทนุในเรื�องเยาวชน หรืองานสาธารณะประโยชน์ตา่งๆ...สมมตวิา่มีงานสรงนํ 	า ทางกรรมการจะ
ดงึเงินกองกลางของแตล่ะหมู่บ้าน (ที�มีบญัชีประจําเดือนอยู่กบัศนูย์คดัแยก) เอาไปช่วย 500 บ้าง 
200 บ้าง...สิ 	นปีเราก็จะไปจดังานปีใหม่ให้ แล้วก็จะมีของรางวลัให้” (เกศสดุา กําแพงทิพย์, 2551: 
สมัภาษณ์) 

ควบคู่ไปกับการก่อตั 	งศูนย์คัดแยกขยะ ทีมงานได้รณรงค์และให้ข้อมูลเกี�ยวกับ
วิธีการจดัการขยะด้วยตวัเองให้แก่ชาวบ้าน โดยเฉพาะเรื�องของการทําปุ๋ ยหมกัจากขยะเปียก การ
ทําหวัเชื 	ออีเอ็มหรือหวัเชื 	อกลุ่มจลุินทรีย์ที�มีประสิทธิภาพ (Effective Microorganisms: EM) เป็น
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ตวัอย่างสําคญั การทําปุ๋ ยเหล่านี 	ได้รับความสนใจจากชาวบ้านมากเพราะตั 	งแต่ช่วงปลายปีพ.ศ.
2547 เป็นต้นมาปุ๋ ยเคมีมีราคาแพง ชาวบ้านจึงกําลงัต้องการปุ๋ ยทางเลือกอื�นๆเพื�อทดแทนการใช้
ปุ๋ ยเคมี 

4.3.3.3 ใช้การวิจยัค้นหาแนวทางการจดัการขยะอย่างมีส่วนร่วม (พ.ศ.2549 ถึง 
พ.ศ.2551) 

ศนูย์คดัแยกขยะที�ก่อตั 	งขึ 	นรวมกบัการณรงค์ให้คดัแยกขยะและแปรรูปขยะเป็นปุ๋ ย
แม้จะทําให้เกิดการเปลี�ยนแปลงในชมุชนบ้านไร่น้อย คือทําให้คนส่วนใหญ่มีการคดัแยกขยะก่อน
ทิ 	งเพื�อจะนําขยะที�สามารถรีไซเคิลได้มาขาย แต่การดําเนินการในส่วนอื�นนอกจากนี 	ยงัไม่มีการ
แบ่งปันความรู้กนัอย่างกว้างขวาง นั�นคือ อยู่ในลกัษณะต่างคนตา่งทํา ใครถนดัเรื�องใดก็ทําเรื�อง
นั 	น เช่นการทําปุ๋ ยหมกัจากขยะเปียกก็มีผู้ทดลองทําอยู่หลายคนแตไ่ม่มีโอกาสปรึกษาหารือและ
แลกเปลี�ยนความรู้ซึ�งเป็นการเสียโอกาสที�จะทําให้ปุ๋ ยมีคณุภาพสงูขึ 	น เป็นต้น  

หลงัจากดําเนินการมาได้ประมาณ 4 เดือน ทีมงานของศนูย์คดัแยกขยะบ้านไร่น้อย
จงึได้พบกบัเจ้าหน้าของสกว.สํานกังานภาค การพบกนันั 	นเกิดขึ 	นเมื�อรองนายกเทศบาลตําบลม่วง
น้อยได้พาทีมงานไปที�สถาบนัหริภุญชยัซึ�งอาจเรียกว่าเป็นสาขาย่อยของสกว.สํานกังานภาคซึ�ง
รับผิดชอบดแูลงานวิจยัในเขตพื 	นที�จงัหวดัลําพนู ผลจากการพบปะกนัในครั 	งนั 	นนํามาสู่การรับเอา
การวิจยัเพื�อท้องถิ�นเข้ามาเป็นแนวทางในการดําเนินการกิจกรรมเกี�ยวกบัการจดัการขยะในชมุชน
บ้านไร่น้อยตอ่  

หลังจากที� ทีมงานทุกคนเห็นชอบที�จะทําการวิจัย ทีมงานจึงได้ร่างข้อเสนอ
โครงการวิจยั ซึ�งหลงัจากการปรับแก้หลายครั 	งก็ได้มาซึ�งโครงการวิจยัในชื�อ “โครงการ การพฒันา
แนวทางการจดัการขยะอย่างมีส่วนร่วมบ้านไร่น้อย ตําบลม่วงน้อย อําเภอป่าซาง จงัหวดัลําพนู” 
โดยทีมงานวิจยัก็เป็นทีมงานชดุเดียวกบัทีมงานที�ดําเนินการศนูย์คดัแยกขยะอยู่แล้ว โดยได้รับทนุ
วิจยัจํานวน 200,000 บาท 

การนําแนวทางการวิจัยมาใช้ทําให้ทีมงานมีกรอบในการคิดและดําเนินการ 
กล่าวคือ โดยรูปแบบของการวิจยัเพื�อท้องถิ�นของสกว.จะต้องมีการวางแผนกําหนดกิจกรรมและ
กรอบเวลาในการดําเนินการเอาไว้ เป็นการกระตุ้นให้ทีมงานวิจัยได้มองภาพอนาคตของการ
จัดการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน นอกเหนือจากทีมงานจะได้แผนการดําเนินการที�มี
เอกภาพแล้ว ทีมงานยงัมีโอกาสได้เข้าร่วมเวทีการประชมุ รวมไปถึงการไปดงูานและแลกเปลี�ยน
ประสบการณ์กบัชุมชนอื�นๆทั 	งในส่วนที�เกี�ยวข้องกบัวิธีการวิจยัและที�เกี�ยวข้องกับการจดัการขยะ
โดยตรง อาทิ การไปดงูานสถานที�รับซื 	อพลาสติกที�บ้านทา จงัหวดัลําพนู การกําจดัโฟม การทําปุ๋ ย
หมกัจากเศษพืช และการทํานํ 	าหมกัชีวภาพในครัวเรือนที�จงัหวดัเชียงใหม่ นอกจากนี 	 ทีมงานยงัได้
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ฝึกอบรมจิตวิทยาในการทํางานร่วมกันเป็นทีมทําให้เกิดความเข้าใจพฤติกรรมของผู้ ร่วมงานมาก
ขึ 	นจนทําให้การทํางานร่วมกนัเป็นไปอยา่งราบรื�นมากยิ�งขึ 	น  

ด้วยความรู้และประสบการณ์ที�เพิ�มพูนขึ 	นจากการไปดงูานและการฝึกอบรมทําให้
ทีมงานศนูย์คดัแยกขยะบ้านไร่น้อยเกิดความคดิสร้างสรรค์ที�จะจดักิจกรรมเกี�ยวกบัการจดัการขยะ
เพื�อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการคดัแยกขยะและจัดการขยะชนิดต่างๆอย่างถูกวิธี ทั 	งนี 	กิจกรรม
เหลา่นั 	นมีทั 	งกิจกรรมที�เกี�ยวข้องกบักระบวนการวิจยัและกิจกรรมที�เกี�ยวกบัการจดัการขยะโดยตรง
ซึ�งกิจกรรมทั 	งหมดบรรจอุยูใ่นแผนการดําเนินการที�แบง่ออกเป็นระยะตา่งๆ 3 ระยะ  

ในระยะแรกที�การจัดการขยะบ้านไร่น้อยอยู่ภายใต้แนวทางการวิจัยเพื�อท้องถิ�น 
(มีนาคมถึงตลุาคม พ.ศ.2549) กิจกรรมหลกัของทีมงานวิจยัจะเกี�ยวข้องกบัการจดัเวทีประชมุเพื�อ
เผยแพร่ข้อมูลรวมทั 	งรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านเกี�ยวกับการจดัการขยะ อนัได้แก่ “เวทีการ
ประชมุคณะวิจยั” ที�จดัขึ 	นเดือนละ 1 ครั 	ง (รวมทั 	งสิ 	น 6 ครั 	งในระยะแรก) ส่วน “เวทีแลกเปลี�ยนแต่
ละป๊อก” เป็นเวทีที�ทีมงานวิจยัจะเข้าไปยงัหมวดตา่งๆในหมูบ้่านเพื�อพดูคยุเกี�ยวกบัการจดัการขยะ 
นําเสนอข้อมูลและวิธีการในการคดัแยกขยะอย่างถูกวิธี บางครั 	งชาวบ้านในแต่ละหมวดก็จะมี
ความรู้เกี�ยวกบัการแปรรูปขยะหรือการทําปุ๋ ยหมกัด้วยวิธีการตา่งๆมาแลกเปลี�ยนกบัทีมงาน  

“การรณรงค์” ในส่วนของการวิจยัดําเนินไปอย่างมีรูปแบบมากขึ 	น เช่น การจัด
กิจกรรมขยะสอยดาว หรือการเข้าไปรณรงค์ให้นกัเรียนรู้วิธีการคดัแยกขยะที�ถูกต้องในโรงเรียน
ต่างๆในเขตพื 	นที�ตําบลม่วงน้อย (ได้แก่ โรงเรียนบ้านป่าตาล โรงเรียนบ้านไร่  และโรงเรียนบ้าน
สะปุ๋ งหลวง)  หรือการใช้การคดัแยกขยะแทรกเข้าไปในงานประเพณีด้านความเชื�อในรูปของการ
ทอดผ้าป่าขยะ รวมทั 	งการใช้กีฬาเป็นสิ�งจงูใจในการคดัแยกขยะโดยการจดัแข่งขนัเปตองโดยให้
เอาขยะที�รีไซเคลิได้มาเป็นคา่สมคัรการแขง่ขนัเปตองเพื�อเป็นการรณรงค์ในการคดัแยกขยะและยงั
ได้เชื�อมความสมัพนัธ์ของคนในชมุชน 

เนื�องจากการดําเนินการของศนูย์คดัแยกขยะทําให้ขยะโดยรวมที�บ้านไร่น้อยลดลง
อย่างมาก ทําให้เทศบาลตําบลม่วงน้อยมาขอให้ทีมงานของศนูย์คดัแยกช่วยไปแนะนําหมู่บ้าน
อื�นๆในตําบลมว่งน้อยให้ดําเนินการคดัแยกขยะบ้าง จงึเกิดเป็นกิจกรรม “การขยายผลโครงการคดั
แยกขยะสู่ชุมชนอื�น” โดยทีมงานของบ้านไร่น้อยใช้เวลา 1 วันต่อ 1 หมู่บ้านในการให้ข้อมูล
เกี�ยวกบัการคดัแยกขยะ กิจกรรมนี 	จบลงด้วยการที�ทีมงานของบ้านไร่น้อยต้องขบัรถขนขยะที�ทาง
เทศบาลให้ยืมใช้ออกไปรับซื 	อขยะตามหมูบ้่านตา่งๆเหลา่นั 	น  

ในช่วงแรกของการไปเผยแพร่โครงการจัดการขยะ ทีมงานประสบปัญหาการไม่
ยอมรับจากชาวบ้านหมู่บ้านอื�นๆบ้าง ดงัที�คณุเกศสดุาเล่าว่า “แรกๆเขาก็ตอ่ต้านเหมือนกนั ทําไม
ต้องเอางบประมาณมาลงที�บ้านไร่น้อยที�เดียว มนัมีถงัดําอยู่แล้วทําไมถึงต้องทําให้มนัยุ่งยาก แต่
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พอเราทําไปได้ซกัพกันึงเทศบาลเปลี�ยนไปใช้ถงุดําจากถงั เขาขายถงุละ 10 บาท...เราคคัแยกขยะ
ของเรา ปริมาณขยะก็น้อย บางบ้าน 2 เดือนยงัไม่เต็มถุงเลย” (เกศสุดา กําแพงทิพย์, 2551: 
สมัภาษณ์) 

นอกจากจะใช้ข้อเท็จจริงวา่การจดัการขยะชว่ยลดรายจา่ยของชาวบ้านได้จริงๆแล้ว 
ทีมงานยงัต้องอาศยัความอดทนในการดําเนินการในสิ�งที�เชื�อว่าเป็นสิ�งที�ดีสําหรับชมุชนของตวัเอง
และชุมชนใกล้เคียง “เราใช้ความอดทน และคิดว่าถ้าผลมันเกิดกับบ้านเขา เขาก็ต้องรู้สึก
อะไรบ้าง” (เกศสดุา กําแพงทิพย์, 2551: สมัภาษณ์) 

การวิจัยภายใต้กรอบของสกว.นั 	นแต่ละระยะจะปิดท้ายด้วยการสรุปผลการ
ดําเนินการทั 	งหมดที�ได้ดําเนินการไปในระยะนั 	น กิจกรรม “เวทีสรุปบทเรียนโครงการระยะที� 1” จึง
เท่ากับเป็นการทบทวนและวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค รวมทั 	งวางแนวทางในการดําเนินการระยะ
ตอ่ไป 

การดําเนินการของทีมงานวิจัยมีการแบ่งงานที�ชัดเจนมากขึ 	น โดยงานถูกแบ่ง
ออกเป็น 7 ด้านโดยมีทีมงานรับผิดชอบด้านละ 2 คน คือ (1) ด้านการทําปุ๋ ยแห้ง / ปุ๋ ยหมกันํ 	า
ชีวภาพ (2) ด้านการคดัแยกขยะให้ถกูวิธี (3) ด้านรณรงค์ กระตุ้นให้ชมุชนตื�นตวัอยู่ตลอดเวลา (4) 
ด้านประสานงานกับหน่วยรัฐหรือทางเทศบาล (5) ด้านการตลาด ราคาของเก่าที�รับซื 	อ-ขาย (6) 
ด้านปลกูฝังให้กบัเยาวชน และ (7) ด้านสิ�งแวดล้อมและอากาศ 

หลงัจาก 8 เดือน (1 มีนาคม พ.ศ.2549 ถึง 30 ตลุาคม พ.ศ.2549) ของการทํางาน
อยา่งหนกัของทีมงานวิจยัโครงการศกึษารูปแบบการจดัการขยะด้วยการมีส่วนร่วมของชมุชนบ้าน
ไร่น้อยทําให้ปริมาณขยะในชมุชนลดลงอย่างเห็นได้ชดั ในระยะที� 2 ของการดําเนินการจึงเป็นการ
ทําให้การจดัการขยะมีรูปแบบที�หลากหลายมากขึ 	น โดยกิจกรรมวิจยัที�ดําเนินการในระยะนี 	จะ
เกี�ยวข้องกบัการศกึษาดงูานของทีมงาน การเผยแพร่เทคนิควิธีใหม่ๆในการแปรรูปขยะโดยเฉพาะ
ขยะเปียก รวมทั 	งการจดักิจกรรมกระตุ้นให้เกิดการจดัการขยะอยา่งตอ่เนื�อง 

เมื�อทีมงานวิจยัประชมุวางแผนดําเนินการวิจยัระยะที� 2 เรียบร้อยแล้ว ทีมงานจึงได้
จดักิจกรรมชุดแรก 2 กิจกรรรมอนัได้แก่ “การศกึษาดงูานเรื�องก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร” และ 
“การฝึกอบรมการทําปุ๋ ยจากเศษอาหาร” ซึ�งเป็นกิจกรรมช่วยเพิ�มความรู้เกี�ยวกับการจดัการขยะ
เปียกที�ทีมงานได้ประเมินแล้วว่าเป็นด้านที�สามารถเพิ�มประสิทธิภาพได้มากขึ 	นอีก หลังจาก
โครงการเหล่านี 	 ทีมงานยังได้พาชาวบ้านเข้าร่วมแลกเปลี�ยนความรู้กับชุมชนและโครงการอื�นๆ
อยา่งตอ่เนื�อง 

กิจกรรมที�จดัขึ 	นเพื�อกระตุ้นให้ชาวบ้านจดัการขยะด้วยตวัเองอย่างตอ่เนื�องที�จดัขึ 	น
โดยทีมงานวิจยัได้แก่ “การนําความรู้จากการจดัการขยะมาใช้ในการลดต้นทุนการเกษตร” “การ
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ส่งเสริมการเรียนรู้ในครอบควั (การสร้างความสมัพนัธ์พ่อแม่ลูก) เกี�ยวกับการจดัการขยะ” “เวที
ประคมหมู่บ้านเพื�อพฒันาแนวทางการจดัการขยะโดยชมุชน” “การประกวดบ้านสวยสิ�งแวดล้อม
ดี” “การจดัทําสื�อการเรียนรู้ (แผ่นพบั/หนงัสือเล่มเล็ก) เพื�อเป็นคูมื่อเผยแพร่ในการจดัการขยะของ
ชมุชน” กิจกรรมเหลา่นี 	เป็นสว่นสําคญัของโครงการจดัการขยะด้วยการมีสว่นร่วมของชมุชนบ้านไร่
น้อยเพราะมีส่วนช่วยให้การจัดการขยะเป็นไปต่อเนื�องจนกระทั�งกลายเป็นส่วนหนึ�งของวิถีชีวิต
ปกตขิองชาวบ้านในที�สดุ 

ในช่วงเวลาเดียวกันนั 	น ฝ่ายเทศบาลตําบลม่วงน้อยได้เข้ามามีบทบาทในการ
กระตุ้นให้เกิดการคัดแยกขยะทางอ้อมด้วยการเพิ�มต้นทุนการทิ 	งขยะให้แก่ชาวบ้าน กล่าวคือ 
เทศบาลได้เปลี�ยนแนวทางในการเก็บขยะโดยเปลี�ยนจากการเก็บขยะจาก “ถงัขยะ” ของเทศบาล
ซึ�งแจกให้ครัวเรือนละ 1 ถงั โดยคิดคา่เก็บขยะเดือนละ 20 บาท มาเป็นการเก็บขยะจาก “ถงุขยะ” 
ของเทศบาลที�จําหนา่ยให้แตล่ะครัวเรือนในราคาใบละ 5 บาท การดําเนินการเช่นนี 	ทําให้ครัวเรือน
ที�ไม่มีขยะมากได้ประโยชน์เพราะสามารถซื 	อถุงขยะได้เท่าที�จําเป็นต้องใช้จริงๆโดยไม่ต้องเสียค่า
เก็บขยะเป็นรายเดือนทั 	งๆที�ไม่มีขยะจะทิ 	งมากขนาดนั 	น ตรงกันข้ามกับครัวเรือนที�มีขยะทิ 	งมาก
จะต้องเสียคา่ใช้จา่ยมากตามไปด้วย  

แม้โดยหลักการแล้วแนวทางของเทศบาลจะช่วยลดปริมาณขยะได้ เพราะเมื�อ
ต้นทนุในการทิ 	งขยะสงูขึ 	นชาวบ้านก็จะลดการทิ 	งขยะลง แตห่ากวิเคราะห์ในเชิงลึกจะพบว่าขยะที�
ลดลงนั 	นเป็นขยะที�เทศบาลต้อง “รับผิดชอบ” เท่านั 	น เพราะเมื�อค่าใช้จ่ายในการทิ 	งขยะแบบให้
เทศบาลจัดเก็บสูงขึ 	น ชาวบ้านจึงต้องลดการทิ 	งขยะ “ในถุง” ของเทศบาลลง ผู้ ที�ได้ประโยชน์
โดยตรงจากมาตรการนี 	จงึเป็นเทศบาลเพราะมีปริมาณขยะที�ต้องจดัการน้อยลงและยงัมีแนวโน้มที�
จะมีรายได้จากการขายถงุขยะมากกวา่การเก็บคา่เก็บขยะเป็นรายเดือนอีกด้วย   

ในความเป็นจริง การปรับตัวของชาวบ้านมิได้เป็นไปตามความคาดหวังของ
เทศบาลทั 	งหมด เพราะชาวบ้านส่วนหนึ�งเลือกที�จะจดัการกบัขยะเองอย่างง่ายๆด้วยการเผาขยะ
แทนที�จะทิ 	งในถุงขยะของเทศบาล ซึ�งทําให้ไม่ต้องใช้ถุงขยะของเทศบาลมากเกินไปนั�นเอง 
นอกจากนี 	 ยงัมีการทิ 	ง “นอกถงุขยะ” ซึ�งสงัเกตได้จากปริมาณขยะในที�สาธารณะที�เพิ�มขึ 	นนั�นเอง 

การเผาขยะโดยขาดความรู้ของชาวบ้านก่อให้เกิดผลกระทบทางลบหลายประการ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ�งสารพิษที�เกิดจากการเผาขวดยาฆา่แมลงที�ชาวบ้านนิยมใช้ในการทําการเกษตร
ซึ�งเป็นอนัตรายต่อสุขภาพอย่างมาก การเผาขยะยงัก่อให้เกิดควนั ซึ�งเป็นส่วนหนึ�งที�เพิ�มปัญหา
ให้แก่สภาพแวดล้อมโดยรวมอีกด้วย ดงัที�คณุเกศสุดา กําแพงทิพย์ได้กล่าวว่า “ที�นี�ทําเกษตรกัน
เยอะ ถ้าวนัไหนปลกูผกัพร้อมกนัสกั 4 เจ้า จะอยูไ่มไ่ด้เลย เพราะกลิ�นจะลอยมาตามลมเลย คือมนั
จะเป็นกลิ�นยาฆา่แมลง” (เกศสดุา กําแพงทิพย์, 2551: สมัภาษณ์)  
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แม้ความเข้าใจของชาวบ้านว่าเทศบาลเป็นผู้ รับผิดชอบต่อการกําจดัขยะจะไม่ผิด 
แต่จากสถานการณ์ที�ได้พรรณนามาจะเห็นว่าลําพังเทศบาลแต่ฝ่ายเดียวไม่มีความสามารถ
เพียงพอในการดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจดัการขยะจําเป็นต้องได้รับความร่วมมือ
จากฝ่าย “ผู้สร้างขยะ” อย่างชาวบ้านไร่น้อยด้วย อนัที�จริง ควรกล่าวว่าชาวบ้านทุกคนในชุมชน
เป็นกญุแจสําคญัตอ่ความสําเร็จในการจดัการขยะที�เกิดขึ 	นในชมุชนตวัเอง  

การวิจยัที�จนถึงจดุนี 	 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2550) ใช้เวลาไปแล้วทั 	งสิ 	น 1 ปีกบั 4 
เดือน ได้เข้ามาสู่ระยะสุดท้ายของกระบวนการวิจยั ซึ�งเกี�ยวข้องกับการประมวลความรู้ รวมทั 	ง
วิเคราะห์ปัญหาอปุสรรค รวมทั 	งสะท้อนประสบการณ์ของทีมงานออกมา โดยปิดท้ายงานวิจยัด้วย 
“การจัดเวทีสรุปข้อมูลคืนความรู้สู่ชุมชน” ในเดือนกรกฎาคมอีก 1 ปีถัดมาซึ�งเป็นการเล่า
ประสบการณ์การทํางานวิจยัของทีมงานให้แก่ชมุชนรวมทั 	งผู้ ที�เกี�ยวข้องและผู้ ที�สนใจอื�นๆได้ทราบ 
และได้แลกเปลี�ยนความคดิเห็นเกี�ยวกบัประเดน็ตา่งๆที�เกิดขึ 	นจากการวิจยั  

ณ จดุที�เสร็จสิ 	นกิจกรรมการวิจยั การจดัการขยะด้วยการมีส่วนร่วมของชาวบ้านเอง
ได้ผา่นการดําเนินการมาแล้วเกือบ 3 ปี อาจกลา่วได้วา่การคดัแยกขยะก่อนทิ 	งนั 	นได้กลายเป็นการ
ปฏิบตัิปกติของชาวบ้านไร่น้อยไปแล้ว คํากล่าวนี 	ได้รับการยืนยนัโดยตวัเลขปริมาณขยะพลาสติก
ที�เทศบาลจดัเก็บจากบ้านไร่น้อยที�ลดลงมากกว่าร้อยละ 70 หรือแม้แตป่ริมาณขยะรวมที�เทศบาล
ต้องเก็บแต่ละเดือนก็ลดลงไปด้วย นอกจากนี 	 บ้านไร่น้อยเป็นหมู่บ้านเดียวในตําบลม่วงน้อยที�ให้
การยอมรับเป็นอย่างดีตอ่การเปลี�ยนมาใช้ถงุขยะแทนถงัขยะในช่วงปีพ.ศ.2549 ทั 	งๆที�เป็นการทํา
ให้การทิ 	งขยะของชาวบ้านมีต้นทนุเพิ�มขึ 	น ทั 	งนี 	เป็นเพราะชาวบ้านมีการคดัแยกขยะก่อนทิ 	งทําให้
ขยะที�ต้องทิ 	งจริงๆนั 	นมีน้อย การใช้ถุงขยะที� “ซื 	อเมื�อใช้” จึงประหยดักว่าการใช้ถงัขยะเทศบาลที�
บงัคบัจา่ยเป็นรายเดือนไมว่า่จะมีขยะให้เก็บมากน้อยเพียงใดก็ตาม 

4.3.3.4 การพฒันาศนูย์คดัแยกขยะเป็นธนาคารขยะรีไซเคลิ (เริ�มต้นพ.ศ.2549) 
ในช่วงเวลาของการวิจยั ยงัมีพฒันาการของกิจกรรมตา่งๆในโครงการจดัการขยะ

เกิดขึ 	นมากมาย หนึ�งในกิจกรรมเหล่านั 	นได้แก่ การพฒันาศนูย์คดัแยกขยะให้เป็นธนาคารขยะรี
ไซเคิล หลงัจากศนูย์คดัแยกขยะบ้านไร่น้อยได้ดําเนินการมาระยะหนึ�งแล้ว ทีมงานได้ร่วมกันคิด
ปรับปรุงให้ศนูย์ก้าวไปสู่การเป็น “ธนาคารขยะ” โดยทําให้การซื 	อขายขยะมีระเบียบแบบแผนมาก
ขึ 	น และใช้รูปแบบการดําเนินที�เป็นเอกลักษณ์ของธนาคาร เช่น การมีสมุดคู่ฝาก เป็นต้น โดย
ทีมงานได้เริ�มต้นจากการรับสมคัรสมาชิกศนูย์คดัแยกขยะ เริ�มต้นเมื�อต้นปีพ.ศ.2549 ชาวบ้าน
สามารถเป็นสมาชิกได้ด้วยการซื 	อหุ้นของศนูย์ในราคาหุ้นละ 10 บาท (แต่ละคนถือหุ้นได้ไม่เกิน 
100 หุ้น) สมาชิกจะได้รับเงินปันผลจากกําไรในการดําเนินการทกุๆ สิ 	นปี  
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นอกจากการรับสมคัรสมาชิกแล้ว อีกส่วนหนึ�งของการพฒันาไปเป็นธนาคารขยะ
คือการนําแบบฟอร์มการซื 	อขายขยะมาใช้โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายคือนกัเรียนในโรงเรียน โดยอาศยั
การประสานงานกบักรมสง่เสริมคณุภาพสิ�งแวดล้อมซึ�งเข้ามามีส่วนร่วมตั 	งแตช่่วงที�มีการอบรมให้
ความรู้เกี�ยวกับการคดัแยกขยะในช่วงต้นปีพ.ศ.2548 โดยหน่วยงานของรัฐนี 	ได้จดัทําแบบฟอร์ม
เกี�ยวกับการซื 	อขายขยะ เช่น สมุดนําฝาก เป็นต้น และได้นํามาเผยแพร่ให้ใช้เป็นเครื�องมือในการ
ซื 	อขายขยะที�บ้านไร่น้อย ซึ�งประโยชน์ของเครื�องมือเหล่านี 	คือการเก็บข้อมูลการซื 	อขายขยะที�
สามารถนําไปใช้วิเคราะห์และวางแผนการดําเนินการของธนาคารขยะให้สอดคล้องกบัพฤติกรรม
ของสมาชิกได้มากขึ 	น  

นอกจากนี 	 ทีมงานวิจยัยงัเข้าไปเผยแพร่ข้อมลูเกี�ยวกบัศนูย์คดัแยกขยะในโรงเรียน
ในละแวกใกล้เคียง ซึ�งนอกจากจะเป็นการได้สมาชิกเพิ�มแล้ว ยงัเป็นการดงึเยาวชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในธนาคารขยะมากขึ 	นซึ�งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในระยะยาว กิจกรรมเหล่านี 	นบัว่าเข้ากนั
ได้ดีกบัแนวทางการดําเนินการของกลุม่คดัแยกขยะที�เปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานตา่งๆ โดยคณุเกศสดุากล่าวถึงแนวทางดงักล่าวว่า “เราจะใช้วิธีพี�สอนน้อง ถ้าเป็นเด็ก
ม.6จบแล้วเขาก็ออกไปเรียนมหาวิทยาลยักันหมดซึ�งมนัจะยาก เราเลยให้พี�น้องม.6ดแูลน้องม.3 
น้องม.3ดแูลน้องประถม...แรกๆก็เอาลูกเรามาก่อนแล้วก็ชกัชวนเพื�อนอีกที...เอากีฬาเปตองมา
แขง่ขนักนั ให้เดก็เอาของเก่ามาแลกคา่สมคัร” (ชชัวาลย์ เมฆโปธิ, 2551: สมัภาษณ์) 

เมื�อมีเยาวชนเข้ามาช่วยงานเช่นนี 	 ทําให้การดําเนินการของกลุ่มคัดแยกขยะมี
แนวโน้มจะคงอยู่ต่อไปได้แม้ว่าทีมงานผู้ ก่อตั 	งจะเกษียณตัวเองไปก็ตาม โดยคุณเกศสุดาเล่า
แผนการที�จะถ่ายโอนการทํางานไปยงักลุม่เยาวชนให้ฟังว่า “บางทีมีอะไรเราจะเรียกเด็กมาคยุก่อน
และจะถามความคิดเห็นของเด็ก ไม่ใช่ให้เด็กมาทําอย่างเดียว แตต้่องให้เด็กสะท้อนความคิดเห็น
และเราต้องรับฟังเขาด้วย อยา่งตอนนี 	มีกรรมการชดุเดก็อยูช่ดุหนึ�ง เราก็เลยคิดว่าถ้าเขาผ่านเกณฑ์
ที�เราตั 	งไว้ เราอาจจะขยบัถอยออกมาในฐานะพี�เลี 	ยง แล้วให้น้องๆทํา ให้เด็กๆทําเต็มตวัไปเลย” 
(เกศสดุา กําแพงทิพย์, 2551: สมัภาษณ์) 

4.3.3.5 สรุปความเป็นมา 
โครงการจัดการขยะด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านไร่น้อยเกิดขึ 	นจากความ

มุง่มั�นของชาวบ้านกลุม่หนึ�งที�ต้องการมีบทบาทในการแก้ปัญหาขยะของชมุชนบ้านไร่น้อยเอง เมื�อ
มีโอกาสฝึกอบรมและดงูานที�ชมุชนอื�นเกี�ยวกบัวิธีการจดัการขยะจงึมีความรู้พอที�จะเริ�มดําเนินการ 
โดยในระยะแรกที�ดําเนินการเองทั 	งหมดนั 	นเกิดผลผลิตที�สําคญัคือศนูย์คดัแยกขยะบ้านไร่น้อย 
ตอ่มาจึงร่วมมือกบัสกว.สํานกังานภาคดําเนินโครงการจดัการขยะภายใต้กรอบของ “การวิจยัเพื�อ
ท้องถิ�น” ทีมงานได้จัดกิจกรรมต่างๆมากมายในช่วงเวลาดงักล่าวอันเป็นผลให้ชาวบ้านไร่น้อย
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เกือบทั 	งหมดมีการจดัการขยะอย่างเป็นรูปธรรม ทําให้ปริมาณขยะในชมุชนลดลงอย่างเห็นได้ชดั 
(ดภูาพที� 4.11 ประกอบ) 

 

 
ภาพที� 4.11 ปริมาณขยะและกิจกรรมการจดัการขยะโดยชมุชนบ้านไร่น้อย 

 
4.3.4 ความเป็นนวัตกรรมสังคม 

4.3.4.1 คณุคา่ตอ่สงัคม 
โครงการจดัการขยะด้วยการมีส่วนร่วมโดยชมุชนเป็นโครงการที�มีคณุคา่ต่อชุมชน

บ้านไร่น้อยเองหลายด้าน ผลดีที�เห็นได้ชดัอย่างแรกคือการที�ชมุชนโดยรวมมีความสะอาดและเป็น
ระเบียบเรียบร้อยขึ 	นซึ�งเกิดจากการลดการทิ 	งขยะของชาวบ้านที�มีแรงจูงใจที�จะใช้ประโยชน์จาก
ขยะนั 	น เชน่ นําไปซอ่มแซมให้ใช้ได้อีก หรือนํากลบัมาใช้ใหม ่เป็นต้น 

โครงการจัดการขยะนี 	ยงัช่วยให้สังคมโดยรวมมีความสุขมากขึ 	นเพราะสมาชิกใน
ชมุชนสามารถหารายได้เพิ�มขึ 	นจากการนําขยะที�ขายได้ไปขาย รวมทั 	งยงัสามารถลดคา่ใช้จ่ายใน
การทิ 	งขยะ (ลดการซื 	อถุงดําของเทศบาล) หรือหากเป็นคนที�ทําการเกษตรก็สามารถประหยัด
คา่ใช้จ่ายในส่วนของปุ๋ ยและสารเคมีบํารุงดินได้อีกหากนําขยะเปียกที�เหมาะสมมาแปรรูปเป็นปุ๋ ย
ชีวภาพ ประโยชน์ที�คนในชุมชนได้รับเช่นนี 	ทําให้คนในชุมชนมีความสุขมากขึ 	น จึงทําให้ชุมชนมี
ความสขุมากขึ 	นตามไปด้วย 
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นอกจากนี 	 โครงการจดัการขยะของบ้านไร่น้อย ยงัก่อให้เกิดคณุคา่ทางจิตใจตอ่คน
ในชมุชนด้วย เนื�องจากชมุชนได้เรียนรู้ว่าสมาชิกของชมุชนสามารถเปลี�ยนแปลง (พฒันา) ชมุชน
ของตวัเองด้วยตวัเองได้ หากได้ร่วมมือกนัคดิและลงมือปฏิบตัอิยา่งจริงจงั  

4.3.4.2 ความใหม ่
โครงการจัดการขยะด้วยการมีส่วนร่วมของชาวบ้านไร่น้อยเป็นโครงการที�ไม่เคย

เกิดขึ 	นในชมุชนนี 	มาก่อน การจดัการขยะนั 	นที�ผา่นมาเป็นหน้าที�ขององค์กรปกครองท้องถิ�น (ในที�นี 	
คือเทศบาลตําบลม่วงน้อย) หน้าที�ในการจดัการขยะของชาวบ้านมีเพียงการนําถังขยะมาวางไว้
หน้าบ้านของตวัเองในวนัที�มีการเก็บขยะ โครงการนี 	ทําให้หน้าที�ในการจดัการขยะเปลี�ยนมาอยู่ใน
มือของชาวบ้านมากขึ 	น  

เมื�อมองในอีกมมุหนึ�ง โครงการจดัการขยะนี 	นบัวา่เป็นการแก้ปัญหาเดิมด้วยวิธีใหม ่
กล่าวคือ แทนที�จะรอให้มีใครมาจดัการกบัขยะที�ตวัเองได้สร้างขึ 	น ก็เปลี�ยนมาเป็นการจดัการกับ
ขยะเหล่านั 	นด้วยตวัเอง ด้วยการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมเพียงเล็กน้อยจากการทิ 	งขยะหลายๆ
ประเภทรวมๆกนัไป มาเป็นการคดัแยกขยะก่อนทิ 	ง  

4.3.4.3 แรงจงูใจเชิงสงัคม 
โครงการจดัการขยะนี 	เป็นโครงการที�เกิดขึ 	นจากแรงจูงใจที�อยากจะเห็นชุมชนของ

ตวัเองมีสภาพแวดล้อมที�ดีขึ 	น เป็นแรงจูงใจเชิงสงัคมที�ไม่ได้มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์แก่คนใดคน
หนึ�งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ�งอย่างเฉพาะเจาะจง ทุกคนที�เข้าร่วมโครงการจะได้รับประโยชน์จาก
โครงการเทา่ๆกนั ทีมงานที�เข้ามาร่วมกนัดําเนินการโครงการเองตา่งก็เข้ามาร่วมด้วยจิตอาสามิได้
มุง่หวงั ผลตอบแทนใดๆนอกเหนือไปจากการได้เห็นชมุชนที�ตวัเองอยูเ่ปลี�ยนแปลงไปในทางที�ดีขึ 	น 

  
4.4 สรุป 

  
บทนี 	นําเสนอโครงการของท้องถิ�นที�เป็นกรณีศึกษาหลกั 3 โครงการ คือ โครงการจดัการ

หนี 	สินบ้านสามขา โครงการงดเหล้างานศพบ้านดง และโครงการจดัการขยะบ้านไร่น้อย ผู้ วิจยัสรุป
ประเดน็สําคญัที�พบจากกรณีศกึษาทั 	ง 3 ในตารางที� 4.6 และ ตารางที� 4.7  

ข้อมลูจากตารางที� 4.6 ชี 	ให้เห็นวา่ชมุชนบ้านสามขานั 	นมีลกัษณะคล้ายคลึงกบัชมุชนบ้าน
ดง สว่นชมุชนบ้านไร่น้อยนั 	นแตกตา่งออกไปโดยเฉพาะจํานวนประชากรและระยะห่างจากตวัเมือง 
และหากพิจารณาจํานวนประชากรตอ่จํานวนครัวเรือนจะสะท้อนสภาพความเป็นครอบครัวขยาย
ของชุมชนบ้านสามขาและบ้านดง (ประชากรต่อครัวเรือนเท่ากบั 4.3) ส่วนชมุชนบ้านไร่น้อยนั 	น
ครอบครัวมีขนาดเล็กกวา่ (ประชากรตอ่ครัวเรือนเทา่กบั 3.0) 
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ตารางที� 4.6  สรุปข้อมลูทั�วไปเกี�ยวกบัชมุชนที�เป็นกรณีศกึษา 
 
       บ้านสามขา           บ้านดง       บ้านไร่น้อย 
จาํนวนประชากร    656 คน (152 ครัวเรือน)    664 คน(153 ครัวเรือน)   387 คน(127 ครัวเรือน) 
อาชีพของคนส่วนใหญ่    เกษตรกรรม      เกษตรกรรม     เกษตรกรรม 
     ในชุมชน  และรับจ้างทั�วไป            และรับจ้างทั�วไป             และรับจ้างทั�วไป 
   ภมิูประเทศ       พื 	นที�ลุม่ๆดอนๆติดภเูขา    พื 	นที�ลุม่ๆดอนๆติดภเูขา          พื 	นที�ราบ 
ระยะห่างจากตัวเมือง    40 กิโลเมตร      60 กิโลเมตร      20 กิโลเมตร 

 
จากตารางที� 4.7 ซึ�งแสดงข้อมูลทั�วไปของโครงการที�ริเริ�มโดยท้องถิ�น จะเห็นว่ายกเว้น

สถานภาพปัจจบุนัที�ทกุโครงการตา่งก็ดําเนินการมาจนถึงขั 	นของการขยายผลแล้ว โครงการเหล่านี 	
มีความแตกต่างกันทุกด้านทั 	งระยะเวลาที�ดําเนินการมาแล้ว จุดเน้นโดยตรง จุดเริ�มต้นของ
โครงการ 

  
ตารางที� 4.7  สรุปลกัษณะสําคญัของกรณีศกึษาทั 	ง 3 
 
   บ้านสามขา                        บ้านดง                         บ้านไร่น้อย 

ชื�อโครงการ                จดัการหนี 	สนิ          งดเหล้างานศพ             จดัการขยะ 
เป้าหมาย  ลดหนี 	 เพิ�มรายได้ ปรับ     งดการเลี 	ยงเหล้าและการ     ลดปริมาณขยะ นําขยะ 
   โครงสร้างหนี 	เดิม             ดื�มเหล้าในงานศพ               กลบัมาใช้ใหมห่รือขาย 
                     หรือแปรรูปขยะ 
ปีที�เริ�มต้น  พ.ศ.2541              พ.ศ.2544               พ.ศ.2549 
จุดเน้นโดยตรง  ด้านเศรษฐกิจ              ด้านสงัคมและวฒันธรรม     ด้านสิ�งแวดล้อม 
ริเริ�มโดย  ชาวบ้าน               ชาวบ้านร่วมกบัสกว.            ชาวบ้านร่วมกบัเทศบาล 
   สร้างแล้ว               สร้างแล้ว                สร้างแล้ว 
สถานภาพปัจจุบัน ดําเนินการแล้ว              ดําเนินการแล้ว                ดําเนินการแล้ว 
   มีการขยายผลแล้ว             มีการขยายผลแล้ว                 มีการขยายผลแล้ว



 

 
 

บทที� 5 
 

การวเิคราะห์กระบวนการและพลวัตนวัตกรรมสังคม 
 

  
เนื 	อหาในบทนี 	เป็นการนําเสนอผลการวิเคราะห์เชิงอธิบาย นั�นคือ ผู้ วิจัยจะอธิบาย

กระบวนการนวตักรรมสงัคม พลวตัของนวตักรรมสงัคม ตวัแสดงที�สําคญั และการขยายตวัของ
นวตักรรมสงัคมไปสูช่มุชนอื�น (กรณีศกึษายอ่ย) ของกรณีศกึษาหลกั  

สําหรับการศึกษานี 	 กระบวนการนวัตกรรมสังคมหมายถึง รูปแบบของขั 	นตอนและ
กิจกรรมต่างๆที�เกี�ยวข้องกับการสร้าง การบูรณาการ และการขยายผลนวัตกรรมสังคม ซึ� ง
ดําเนินการโดยชมุชนหรือกลุ่มคนในชมุชน (ทีมงาน) กลา่วคือ มีกิจกรรมอะไรที�นําความคิดดีๆไปสู่
การปฏิบตัจินเกิดนวตักรรมสงัคมขึ 	น มีกิจกรรมอะไรที�ทําให้นวตักรรมสงัคมสามารถบรูณาการเข้า
ไปในชีวิตประจําวนัของคนในชมุชนได้ และมีกิจกรรมอะไรที�ทําให้นวตักรรมสงัคมสามารถเติบโต
หรือแพร่กระจายไปยงัชุมชนอื�นๆได้ กล่าวอีกนยัหนึ�ง กระบวนการนวตักรรมสงัคมก็คือกิจกรรม
ตา่งๆที�ทําให้นวตักรรมสงัคมเปลี�ยนแปลงหรือมีพฒันาการไปตามลําดบันั�นเอง 

พลวตัของนวตักรรมสงัคมหมายถึง การเปลี�ยนแปลงของ “รูปลกัษณ์” หรือ “รูปแบบ” ของ
นวตักรรมสงัคมที�เกี�ยวเนื�องกบัแต่ละช่วงของกระบวนการนวตักรรมสงัคม การเปลี�ยนแปลงแรกสดุ
ที�เกิดขึ 	นได้แก่การปรากฎของ “ความคิดดีๆ” (Good Idea) จากนั 	นความคิดดีๆจะเปลี�ยนแปลง
ไปสู ่“นวตักรรมสงัคมแบบไมเ่ตม็รูปแบบ” (Immature Social Innovation) ก่อนจะเปลี�ยนแปลงอีก
ครั 	งเป็น “นวตักรรมสงัคมแบบเตม็รูปแบบ” (Mature Social Innovation) 

พลวตันวตักรรมสงัคมนั 	นมีความเกี�ยวโยงกับกระบวนการนวตักรรมสงัคมโดยผู้ศึกษาได้
แยกไปอธิบายอย่างละเอียดในบทที� 7 เนื 	อหาในบทนี 	จึงเน้นนําเสนอผลการวิเคราะห์เพื�อระบุ
กระบวนการหรือขั 	นตอนเกี�ยวกับนวัตกรรมสังคมที�แต่ละชุมชนได้ดําเนินการมา กับนําเสนอ
รูปลกัษณ์ของนวตักรรมสงัคมที�พบในแตล่ะชว่งเวลานั 	น 
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5.1 การวิเคราะห์กรณีศึกษานวัตกรรมสังคมการจัดการหนี 2สินบ้านสามขา 
 

5.1.1 กระบวนการนวัตกรรมสังคม 
จากการวิเคราะห์กรณีศึกษาโครงการจัดการหนี 	สินบ้านสามขา ผู้ วิจัยพบว่ามีขั 	นตอน

ตา่งๆปรากฎในชว่งที�นวตักรรมสงัคมปรากฎขึ 	นดงัแสดงในตารางที� 5.1 
 

ตารางที� 5.1  การดําเนินการตา่งๆในกระบวนการนวตักรรมสงัคมบ้านสามขา 
 
  ช่วงสร้าง   ช่วงบรูณาการ   ช่วงขยายผล 
1. รับรู้ภาวะหนี 	สนิของชมุชน  8. ปรับปรุงบญัชีครัวเรือน  11. วิเคราะห์ข้อจํากดัของการ 
2. ก่อตั 	งกลุม่สจัจะออมทรัพย์ 9. ทบทวนการดําเนินการของกลุม่        ดําเนินการที�ผา่นมา 
3. สาํรวจข้อมลูหนี 	สนิอยา่งเป็น      อาชีพ    12. วิเคราะห์แนวทางในการลด 
     ทางการ   10. ปรับปรุงวิธีการและระเบียบใน        คา่ใช้จ่ายและเพิ�มรายได้ด้วย 
4. ขอประชามติของชมุชนในการ     13. เปิดโอกาสให้ชมุชนอื�นมาด ู
    ดําเนินการจดัการหนี 	สนิ             งานและไปร่วมประชมุแลก 
5. ทําบญัชีครัวเรือน             เปลี�ยนความรู้และ 
6. ก่อตั 	งกลุม่อาชีพ              ประสบการณ์ภายนอกชุมชน
7. ก่อตั 	งกลุม่ทนุหลากหลายประเภท      
  

จากกระบวนการทั 	ง 13 ขั 	นที�ได้สรุปมานี 	 อาจกล่าวได้ว่ากระบวนการขั 	นที� 1 ถึง ขั 	นที� 7 
เป็นกระบวนการที�เกี�ยวข้องกบั “การสร้างนวตักรรมสงัคม” (Creation of Social Innovation) ส่วน
กระบวนการขั 	นที� 8 ถึง ขั 	นที� 10 เกี�ยวข้องกบั “การบรูณาการนวตักรรมสงัคม” (Integration of 
Social Innovation) และกระบวนการขั 	นที� 11 ถึง ขั 	นที� 13 เกี�ยวข้องกบั “การขยายผลนวตักรรม
สงัคม (Expansion of Social Innovation)  

การสร้างนวตักรรมสงัคมคือการทําให้นวตักรรมสงัคมเกิดขึ 	นในสงัคมหรือชมุชนนั 	นๆ จาก
ที�ไมมี่นวตักรรมสงัคมนั 	นมาก่อนเลย จะเห็นได้ว่ากระบวนการสร้างนี 	อาจใช้เวลายาวนานก็ได้เช่น
ในกรณีของบ้านสามขานี 	ก็ใช้เวลาในการสร้างอย่างน้อย 4 ปี (พ.ศ.2541 ถึงพ.ศ.2545) ตั 	งแต่
ชาวบ้านเริ�มเห็นว่าหนี 	สินในชุมชนเริ�มมีมากอย่างน่าเป็นห่วงในช่วงประมาณปีพ.ศ.2540-2541 
แม้จะไมมี่การสํารวจอยา่งเป็นทางการแตก็่รับรู้กนัได้ทั�วไป ทําให้เกิดความคิดที�จะหาทางลดหนี 	ลง 
จนเกิดการริเริ�มตั 	งกลุ่มสจัจะออมทรัพย์ติ�บปาละสามขาขึ 	นซึ�งนบัเป็นรูปธรรมแรกของนวตักรรม
สงัคมนี 	  
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การสร้างนวตักรรมสงัคมก็ไม่ตา่งจากการสร้างนวตักรรมอื�นๆที�ต้องอาศยัเวลาในการลอง
ผิดลองถกูและปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา มีการตอ่ต้านคดัค้านก่อนจะได้รับการยอมรับและนําไปใช้
ในชีวิตประจําวนั โครงการจดัการหนี 	สินเองก็เช่นกัน แม้ว่าจะมีกลุ่มสจัจะออมทรัพย์ที�ช่วยในการ
จดัการหนี 	สินของชาวบ้านได้ระดบัหนึ�ง แต่ยงัไม่มีกลไกที�จะทําให้การจัดการหนี 	สินเข้าไปอยู่ใน
การดําเนินชีวิตปกติของชาวบ้านได้ ในช่วงเวลาดงักล่าวจึงต้องนับว่าการบูรณาการนวัตกรรม
สงัคมยงัไมเ่กิดขึ 	น  

เรื�องของหนี 	สินยงัเป็นเรื�องของใครของมนัอยู่มากจนกระทั�งได้มีการสํารวจหนี 	ของคนใน
หมู่บ้านทั 	งหมดอย่างเป็นทางการ ข้อมลูที�รวบรวมได้ทําให้ระดบัการตระหนกัถึงปัญหาเพิ�มสงูขึ 	น 
เมื�อรวมกับการได้แนวทางการวิจัยเพื�อท้องถิ�นมาเสริมในส่วนของวิธีคิด จึงทําให้การสร้าง
นวตักรรมสงัคมกําลงัอยูใ่นชว่งขาขึ 	น จงึเกิดความคิดที�จะเสริมโครงการจดัการหนี 	สินด้วยกิจกรรม
อื�นๆอีกหลายกิจกรรม โดยกิจกรรมที�สําคญัที�สดุได้แก่การทําบญัชีครัวเรือน เพราะการจดบนัทึก
ค่าใช้จ่ายประจําวันและนํามาวิเคราะห์นั 	นทําให้นวัตกรรมสังคมเข้าไปอยู่ในการดําเนิน
ชีวิตประจําวนัของชาวบ้าน การเปลี�ยนแปลงตอ่ชาวบ้านแต่ละคนจึงเกิดขึ 	น รวมทั 	งการรวมตวัเป็น
กลุม่อาชีพก็ทําให้มีวิถีชีวิตแบบใหมเ่กิดขึ 	น 

ดงันั 	นจงึอาจกลา่วได้วา่นวตักรรมสงัคมได้เริ�มบรูณาการเข้ากบัชมุชนบ้านสามขาแล้ว แต่
การบรูณาการอย่างแท้จริงนั 	นเกิดขึ 	นเมื�อได้มีการปรับปรุงรูปแบบบญัชีครัวเรือนและปรับรูปแบบ
การดําเนินการของกลุ่มอาชีพให้เหมาะสมกบัวิถีชีวิตของชาวบ้านสามขา ด้วยรูปแบบที�ปรับปรุง
ใหม่นั 	นทําให้ชาวบ้านบนัทึกและวิเคราะห์บญัชีครัวเรือนได้สะดวกและครบถ้วนมากขึ 	น และกลุ่ม
อาชีพแนวใหมที่�เน้นผลิตเพื�อบริโภคก็ชว่ยลดรายจา่ยให้ชาวบ้านได้พอสมควร  

เมื�อโครงการจดัการหนี 	สินดําเนินการมาจนถึงปีพ.ศ.2546 หลงัจากที�ได้บรูณาการเข้าไป
ในการดําเนินชีวิตประจําวนัของชาวบ้านเองแล้วนวตักรรมสงัคมนี 	จะก้าวเข้าสู่ช่วงขยายผล การ
ขยายผลโครงการจดัการหนี 	สินนั 	นเกิดขึ 	นใน 3 ลกัษณะ ลกัษณะแรกเป็นการขยายเชิงลึก นั�นคือ
เป็นการวิเคราะห์การดําเนินการที�ผ่านมาว่ามีข้อบกพร่องหรือข้อจํากัดตรงส่วนใด การวิเคราะห์
เชน่นี 	นําไปสูก่ารปรับปรุงนวตักรรมสงัคมนี 	ในแง่ของประสิทธิภาพและประสิทธิผล อนัได้แก่การหนั
มาปรับโครงสร้างหนี 	เพื�อจดัการหนี 	ที�มีอยูแ่ล้วของชาวบ้าน นอกจากนี 	จากการหมั�นทบทวนจดุอ่อน
ของการดําเนินการ ทําให้เกิดโครงการย่อยใหม่ๆที�ช่วยลดหนี 	สินของชาวบ้านได้อีก อนัได้แก่ การ
ปรับโครงสร้างหนี 	 รวมทั 	งการ “ให้ยืม” เงินใช้เปลี�ยนสญัญาเงินกู้ ด้วย  

ลักษณะที� 2 ของการขยายผลนวัตกรรมสังคมคือการขยายผลไปสู่การสร้างนวัตกรรม
สงัคมอื�นๆขึ 	นอีกในชมุชนโดยมีโครงการจดัการหนี 	สินซึ�งเป็นนวตักรรมสงัคมที�เกิดขึ 	นก่อนเป็นฐาน 
เช่นโครงการจดัการทรัพยากรโดยชมุชนบ้านสามขาก็เป็นความคิดดีๆที�เกิดจากการวิเคราะห์เพื�อ
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หาทางลดหนี 	ลงให้มากกว่านี 	ด้วยวิธีการอื�นๆ จึงอาจกล่าวได้ว่านวตักรรมสงัคมเดิมนั 	นเกิดการ
ขยายตวัในแนวราบโดยนวตักรรมสงัคมที�เกิดใหม่นั 	นเชื�อมโยงอยู่กบันวตักรรมเดิม ตวัอย่างที�เป็น
รูปธรรมได้แก่ การใช้ข้อมลูจากบญัชีครัวเรือนชี 	ให้เห็นว่า รายได้จากการหาของป่าในแต่ละปีของ
ชาวบ้านเป็นรายได้ที�คอ่นข้างมากสําหรับบางครอบครัว และเป็นรายได้เสริมจํานวนไม่น้อยสําหรับ
หลายๆครอบครัว ทําให้ชาวบ้านมองเห็นคุณค่าของป่ามากขึ 	น และเกิดจิตสํานึกที�จะอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ 

ในชว่งเวลานั 	นเอง บริษัทปนูซีเมนต์ไทยที�นําโดยคณุพารณ อิสรเสนา ณ อยธุยา ได้เข้ามา
ที�บ้านสามขาพร้อมด้วยโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรนํ 	า โดยเริ� มจากการไปดูงานโครงการ
พระราชดําริที�ห้วยฮ้องไคร้เกี�ยวกบัสร้างฝายแม้ว รวมทั 	งการควบคมุและสร้างแนวกนัไฟป่า เมื�อมี
ความรู้ในเบื 	องต้นแล้วชาวบ้านสามขาจึงลงมือปฏิบัติการโดยร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับบริษัท
ปนูซีเมนต์ไทย ทั 	งการสร้างฝายแม้วและแนวกันไฟป่า ในขณะเดียวกันก็คอ่ยๆแก้ไขทศันคติที�ไม่
ถกูต้องเกี�ยวกับไฟป่าของชาวบ้านด้วย (มีความเชื�อกันทั�วไปว่า หลงัจากไฟไหม้ป่าแล้ว ผกัหวาน
ป่าซึ�งเป็นผกัที�ขายได้ราคาดีจะเกิดขึ 	นมา ดงันั 	นชาวบ้านจึงไม่ป้องกนัไฟป่า ซํ 	าร้ายบางครั 	งยงัเผา
ป่าเองอีกด้วย)  

นวตักรรมสงัคมการจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชาวบ้านสามขานั 	นไม่ได้เกิดขึ 	นอย่าง
ง่ายดาย แต่ผ่านการลองผิดลองถูก รวมทั 	งการไม่ได้รับการร่วมมือหรือบางครั 	งก็ต่อต้านจาก
ชาวบ้านบางส่วน แต่อาศยัทุนทางสงัคมจากประสบการณ์ในการสร้างและบูรณาการนวตักรรม
สงัคมการจดัการหนี 	สินมาก่อน จงึทําให้อปุสรรคเหลา่นั 	นคอ่ยๆได้รับการแก้ไขลลุว่งไปได้ 

การขยายตวัของโครงการจัดการหนี 	สินลักษณะที� 3 นั 	นเป็นการขยายตวัเชิงปริมาณ 
กล่าวคือ นวตักรรมสงัคมนี 	ถกูเผยแพร่ออกไปไม่ว่าจะด้วยวิธีการเปิดโอกาสให้คนภายนอกชมุชน
เข้ามาศึกษาดูงาน และการที� ทีมงานและชาวบ้านสามขาออกไปเป็นวิทยากรบอกเล่า
ประสบการณ์การทําโครงการจดัการหนี 	สินแก่ชมุชนอื�นๆ ผลของการขยายตวัในลกัษณะนี 	คือการ
เกิดโครงการจดัการหนี 	สินในชมุชนอื�นๆโดยอาศยัประสบการณ์ของชาวบ้านสามขาเป็นฐานขึ 	นมา 
ซึ�งนา่จะชว่ยลดการลองผิดลองถกูของชมุชนอื�นๆเหลา่นั 	นไปได้มาก 

 
5.1.2 พลวัตนวัตกรรมสังคม 
โครงการจัดการหนี 	สินของชาวบ้านสามขานี 	เป็นนวัตกรรมสังคมที�ประกอบด้วยชุด

โครงการหรือกิจกรรมย่อยๆหลายอย่าง พลวัตของนวัตกรรมสังคมนี 	จึงเป็นผลมาจากการ
เปลี�ยนแปลงทั 	งในเชิงคณุภาพและเชิงปริมาณของกิจกรรมเหล่านั 	นด้วย หรือกล่าวอีกนยัหนึ�ง การ
ก่อรูปของนวตักรรมสงัคมเป็นผลมาจากกระบวนการนวตักรรมสงัคมที�เกี�ยวข้องกนั อย่างไรก็ตาม 
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การวิเคราะห์ในส่วนนี 	จะเน้นเฉพาะรูปแบบของนวตักรรมสงัคมว่ามีการเปลี�ยนแปลงไปอย่างไร
บ้างนบัตั 	งแตน่วตักรรมสงัคมเกิดขึ 	นจนถึงขยายตวัออกไป  

สําหรับโครงการจดัการหนี 	สินของชาวบ้านสามขานั 	น (ดภูาพที� 5.1) มี “ความคิดที�จะลด
หนี 	” เป็นรูปแบบแรกสุดของโครงการ ความคิดสร้างสรรค์นบัเป็นขั 	นแรกของการสร้างนวตักรรม
สังคม การเกิดความคิดที�จะแก้ปัญหาหนี 	สินก็เท่ากับเกิดการเปลี�ยนแปลงทางความคิดของ
ชาวบ้านแล้ว (แทนที�จะอยูเ่ฉยไมค่ดิและไมทํ่าอะไร) 

  

 
 
ภาพที� 5.1  พลวตันวตักรรมสงัคมการจดัการหนี 	สินบ้านสามขา  

 
พฒันาการขั 	นต่อไปของนวตักรรมสงัคมนี 	เกิดขึ 	นเมื�อเกิดกลุ่มสจัจะออมทรัพย์ติ�บปาละ

สามขาขึ 	นมา รูปลกัษณ์โครงการจดัการหนี 	สินมีการเปลี�ยนแปลงครั 	งใหญ่เพราะเป็นการพฒันา
ความคดิที�จะลดหนี 	ให้เกิดเป็นรูปธรรม การเกิดขึ 	นของกลุ่มสจัจะออมทรัพย์จึงเป็นกิจกรรมในการ
จดัการหนี 	สินแรกสดุของชาวบ้านสามขา ณ จดุนี 	อาจกล่าวได้ว่านวตักรรมสงัคมได้เกิดมาแล้วแต่
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ยงัไม่เติบโตเต็มที�สงัเกตได้จากการที�ยอดหนี 	รวมของชมุชนยงัคงเพิ�มสูงขึ 	นอยู่มาก (แม้ว่าจะช่วย
ให้หนี 	เสียลดลงก็ตาม)  

โครงการจดัการหนี 	สินที�ตอนนี 	อยู่ในรูปของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ได้รับการเสริมแรงจาก
การเกิดขึ 	นของการทําบญัชีครัวเรือน การจดัตั 	งกลุ่มอาชีพ และการรวมหนี 	สินเป็นกองเดียว ทําให้
สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ชาวบ้านได้มากขึ 	น เมื�อกิจกรรมที�เสริมเข้ามาเหล่านี 	ได้รับการนําไป
ปฏิบตัโิดยชาวบ้านสว่นใหญ่ทําให้ขณะนี 	นวตักรรมสงัคมมีรูปลกัษณ์ที�ชดัเจนขึ 	นเริ�มเข้าใกล้ความ
มุง่หมายของนวตักรรมสงัคมนี 	ไปเรื�อยๆ  

อยา่งไรก็ตาม นวตักรรมสงัคมนี 	ยงัไม่พฒันาไปสู่การเป็นนวตักรรมสงัคมที�สมบรูณ์ (ตาม
ความมุ่งหมายของนวตักรรมสงัคมเอง) จนกระทั�งกิจกรรมทั 	งหมดที�ประกอบกนัเข้าเป็นโครงการ
จดัการหนี 	สินได้รับการทบทวนและปรับปรุงให้มีรูปแบบที�มีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผล
มากกว่านั 	น ซึ�งเมื�อการทบทวนและปรับปรุงนั 	นเกิดขึ 	น ทําให้กิจกรรมเดิมบรูณาการเข้าไปในการ
ดําเนินชีวิตประจําวันได้มากขึ 	นและยังก่อให้เกิดกิจกรรมใหม่ขึ 	นมาเสริมแก้ปัญหาหนี 	สินให้มี
ประสิทธิภาพขึ 	นไปอีก เช่นในกรณีนี 	มีการเสริมด้วยธนาคารสมอง เป็นต้น เมื�อถึงจุดที�ชาวบ้าน
สามขานําส่วนใดส่วนหนึ�งหรือทั 	งหมดของชุดกิจกรรม (โครงการ) ของโครงการจดัการหนี 	สินไป
ปฏิบตัอิยา่งเป็นปกตใินชีวิตประจําวนั จึงอาจกล่าวได้ว่าโครงการจดัการหนี 	สินนี 	อยู่ในรูปลกัษณ์ที�
เตบิโตเตม็ที�แล้ว  

 
ภาพที� 5.2  พลวตันวตักรรมสงัคมการจดัการหนี 	สินบ้านสามขาเพิ�มเตมิสว่นขยาย 
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ภาพที� 5.2 แสดงการขยายตวัของนวตักรรมสงัคมการจดัการหนี 	สินในเชิงลึก โดยส่วน
ขยายแรก ได้แก่ การปรับโครงสร้างหนี 	และการไถ่ถอนหนี 	 ซึ�งเกิดขึ 	นหลงัจากที�มีการวิเคราะห์ผลดี
ผลเสียของนวตักรรมสงัคมแบบเต็มรูปแบบแล้ว การปรากฎของส่วนขยายของนวตักรรมสงัคมใน
เชิงลึกนี 	แสดงให้เห็นว่าชุมชนนั 	นๆเกิดกระบวนการเรียนรู้ที�จะปรับปรุงนวัตกรรมสังคมให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ 	นอยู่ตลอดเวลา โดยผู้ วิจัยพบว่า ที�ชุมชนบ้านสามขานี 	 
นอกจากจะมีส่วนขยายส่วนแรกแล้ว ยงัมีการสร้างสรรค์กิจกรรมเพิ�มเติมเป็นส่วนขยายส่วนที� 2 
(การให้ยืม) อีกด้วย 

 
5.1.3 ตัวแสดงสาํคัญ 
ในการสร้าง การบรูณาการ และการขยายผลนวตักรรมสงัคมเกิดขึ 	นจากความร่วมมือของ

ตวัแสดงหลายๆตวั บทบาทของตวัแสดงมีผลต่อความสําเร็จหรือล้มเหลวของกระบวนการสร้าง
นวัตกรรมสังคมไม่มากก็น้อย ในส่วนนี 	ผู้ วิจัยจะกล่าวถึงตวัแสดงที�มีบทบาทสําคญัต่อโครงการ
จดัการหนี 	สินบ้านสามขาในรูปของโมเดล  

ในแต่ละโมเดลแสดงข้อมูลโดยตรง 3 อย่าง อย่างแรกคือชื�อตวัแสดงที�เกี�ยวข้องใน
กระบวนการนวตักรรมสงัคม อย่างที� 2 คือ ความสมัพนัธ์และลกัษณะความสมัพนัธ์ระหว่างตวั
แสดง โดยเส้นเชื�อมระหว่างตวัแสดงหมายถึงตัวแสดงมีความสัมพันธ์กันโดยมีทิศทางตามหัว
ลกูศร และมีลกัษณะความสมัพนัธ์ตามข้อความที�กํากบัไว้บนเส้นทางความสมัพนัธ์ และอย่างที� 3 
คือ ระดบัความกระตือรือร้นของตวัแสดงนั 	นๆ โดยอาจเป็น “กระตือรือร้น” (Active) หรือ “ไม่
กระตือรือร้น” (Passive) หรือ “อยู่เฉยๆ” (Inactive) โดยตวัแสดงที�มีสถานภาพ “อยู่เฉยๆ” นั 	นจะ
ไมมี่เส้นทางความสมัพนัธ์เชื�อมกบัตวัแสดงใดๆ 

ตวัแสดงที�เกี�ยวข้องในกระบวนการนวตักรรมสงัคมการจดัการหนี 	สินบ้านสามขามีทั 	งตวั
แสดงภายในและตวัแสดงภายนอก (ดภูาพที� 5.3) ความสมัพนัธ์ในรูปของการร่วมมือกนัภายในนั 	น
จะได้อธิบายในส่วนของการวิเคราะห์เงื�อนไข ในที�นี 	จึงเน้นที�ตวัแสดงภายนอกเท่านั 	น จะเห็นได้ว่า 
ตวัแสดงภายนอกที�เกี�ยวข้องนั 	นมีทั 	งที�เป็นองค์การของรัฐ (ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร: ธกส.) องค์การเอกชน (บริษัทปนูซีเมนต์ไทย) และองค์กรที�ไมแ่สวงหากําไร (มลูนิธิไทย
คม สกว.สํานกังานภาค สถาบนัแสนผะหญา) ในจํานวนตวัแสดงจากภายนอกเหล่านี 	มีเพียงธกส.
เทา่นั 	นที�จดัวา่ “ไมก่ระตือรือร้น” สว่นตวัแสดงอื�นๆมีความกระตือรืนร้นในการร่วมมือกนักบัทีมงาน
และชาวบ้านสามขา ตวัแสดงทั 	งหมดยงัคงมีกิจกรรมร่วมกบัชาวบ้านสามขาไม่ทางใดก็ทางหนึ�ง
อยูอ่ยา่งสมํ�าเสมอจนถึงปัจจบุนั 
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ภาพที� 5.3  ตวัแสดงและปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแสดงในกระบวนการนวตักรรมสงัคม 

 
ธกส.จัดว่าเป็นตวัแสดงหลักตวัหนึ�งในการจดัการหนี 	สินของชาวบ้านสามขาเพราะเป็น

สถาบนัการเงินของรัฐที�เป็นเจ้าหนี 	รายใหญ่ที�สดุนั�นเอง หากกล่าวเฉพาะในช่วงเวลาที�มีนวตักรรม
สงัคมการจดัการหนี 	สินเกิดขึ 	นที�บ้านสามขา อาจกล่าวได้ว่าธกส.แสดงบทบาทในลกัษณะที� “ไม่
กระตือรือร้น” เพราะธกส.ไม่ได้ริเริ�มโครงการที�จะช่วยให้ชาวบ้านสามารถจัดการหนี 	สินได้อย่าง
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แท้จริง สิ�งที�ธกส.ทําก็คือรอให้มีข้อเสนอโครงการมาจากฝ่ายชาวบ้าน จากนั 	นจึงพิจารณา
ดําเนินการตามขอบเขตที�สามารถดําเนินการได้ภายใต้นโยบายของธนาคารเอง  

สิ�งที�ตวัแสดงภายนอกอย่างธกส.ให้แก่ชมุชนบ้านสามขาส่วนมากอยู่ในรูปของเงิน เงินที�
ได้มาจากธกส.มีพนัธะที�ต้องชดใช้คืนในเวลาที�กําหนด ดงันั 	น เงินในสว่นนี 	จงึเป็นทั 	ง “ตวัช่วย” และ 
“ตวัปัญหา” ในตวัเอง กลา่วคือ เมื�อมีความสมัพนัธ์เกิดขึ 	นแล้ว ในระยะสั 	น ความสมัพนัธ์นั 	นส่งผล
ดีแก่ตวัชาวบ้านแต่ละคนเอง เนื�องจากชาวบ้านจะมีเงินทนุมาหมุนเวียนใช้จ่ายได้ สภาพคล่องที�
เพิ�มขึ 	นช่วยให้ชาวบ้านสะสางปัญหาเฉพาะหน้าด้านการเงินไปได้ อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว 
ความสมัพนัธ์กบัธกส.หลายๆกรณีที�แปรเปลี�ยนไป กลบักลายเป็นวา่เงินกู้จากธกส.เป็นภาระที�เพิ�ม
เข้าไปให้แก่ชาวบ้าน นอกจากนี 	 ความสมัพนัธ์กับธกส.ยงัก่อให้เกิดบรรทดัฐานในการก่อหนี 	แก่
ชาวบ้าน ทําให้ชาวบ้านวนเวียนอยู่กับการกู้หนี 	ยืมสิน ความสามารถในการบริหารจดัการหนี 	สิน
ของแตล่ะบุคคลจึงเป็นตวัแปรสําคญัในการกําหนดว่าความสมัพนัธ์ระหว่างชาวบ้านกับธกส.จะ
เป็นไปในทิศทางใด 

มลูนิธิไทยคมและบริษัทปนูซีเมนต์ไทยในช่วงที�นําโดยคณุพารณ อิศระเสนา ณ อยธุยา มี
บทบาททางอ้อมตอ่การจดัการหนี 	สิน เพราะการร่วมมือกบับ้านสามขาของ 2 องค์การนี 	มุ่งเน้นไปที�
เยาวชนและการรักษาสิ�งแวดล้อม เยาวชนบ้านสามขามีโอกาสดงูานและฝึกอบรมจนํามาสู่การ
เกิดขึ 	นของธนาคารสมอง เมื�อรวมกบัคอมพิวเตอร์และอินเทอเน็ตที�มีการติดตั 	งที�โรงเรียนบ้านสาม
ขาทําให้เยาวชนสามารถเรียนรู้และเข้ามามีบทบาทในกิจกรรมของชมุชนได้อย่างมีประสิทธิผล ใน
ส่วนของการรักษาสิ�งแวดล้อมนั 	น บ้านสามขาได้รับการสนบัสนุนจากบริษัทปนูซีเมนต์ไทยให้ทํา
ฝายแม้วชะลอนํ 	า ซึ�งอาจกล่าวได้ว่าเ ป็นจุดเ ริ� มต้นของสิ�ง ที�กลายเป็นโครงการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตขิองชาวบ้านสามขานั�นเอง 

บทบาทของมลูนิธิไทยคมและบริษัทปนูซีเมนต์ไทยเห็นผลได้ชดัในช่วงของการบรูณาการ
และช่วงขยายผลนวตักรรมสงัคม การที�มีเยาวชนที�มีความสามารถและช่องทางที�จะติดตอ่สื�อสาร
กับภายนอกทําให้มีการปฏิบตัิของชาวบ้านสามขาได้รับการเผยแพร่ออกไปได้กว้าง นอกจากนี 	
บทบาทของคณุพารณยงัมีส่วนช่วยให้การขยายผลนวตักรรมสงัคมเกิดขึ 	นได้มากขึ 	น ทําให้มีการ
เข้ามาของบุคคลและชุมชนภายนอกต่างๆ ซึ�งด้านหนึ�งเป็นข้อดีที�ทําให้ชาวบ้านสามขาตื�นตวัต่อ
การปฏิบตัิ และทําให้การปฏิบตัินั 	นคงอยู่ได้ นอกจากนี 	ความสมัพนัธ์กับองค์การเหล่านี 	 ยงัมีส่วน
ในการวางรากฐานความยั�งยืนให้แก่นวตักรรมสงัคมนี 	 เพราะได้เข้ามาช่วยเพิ�มขีดความสามารถ
ให้แก่เดก็และเยาวชนบ้านสามขา สิ�งที�ให้นอกจากจะอยู่ในรูปของความรู้ที�เป็นนามธรรมแล้ว ยงัมี
อปุกรณ์และเครื�องมือตา่งๆที�เป็นรูปธรรมด้วย  
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การร่วมมือกันกบัสกว.สํานกังานภาคนั 	นมีส่วนอย่างมากในการวางรากฐานวิธีคิดให้แก่
ชาวบ้านสามขาอย่างน้อยก็กับทีมงานที� เกี�ยวพันโดยตรงกับสกว.สํานักงานภาค โดยสกว.
สํานักงานภาคนี 	เข้ามามีบทบาทในนวัตกรรมสังคมการจัดการหนี 	สินหลังจากชาวบ้านสามขา
ดําเนินการจัดการหนี 	สินด้วยตัวเองมาระยะหนึ�งแล้ว (ประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างสกว.
สํานกังานภาคกบัชมุชนที�เป็นกรณีศกึษาจะได้ยกไปวิพากษ์อยา่งละเอียดในหวัข้อ 5.4) 

ส่วนสถาบนัแสนผะหญานั 	นเกิดขึ 	นในชั 	นหลัง โดยมีแกนนําจากบ้านสามขานี 	เองที�เป็น
หนึ�งในผู้ ก่อตั 	ง สถาบนัแสนผะหญาทําหน้าที�เป็นเสมือนผู้ เชื�อมโยงเครือข่ายกิจกรรมชุมชนตา่งๆ
เข้าด้วยกัน มิใช่เพียงกิจกรรมการวิจัยเพื�อท้องถิ�นเท่านั 	น แต่ยังรวมถึงกิจกรรมชุมชนที�ได้รับ
งบประมาณจากองค์กรที�ไม่แสวงหากําไรต่างๆด้วย กล่าวเฉพาะที�เกี�ยวข้องกับโครงการจดัการ
หนี 	สินบ้านสามขา เป็นความมุ่งหมายของแกนนําของสถาบันที�จะนําประสบการณ์จากการ
ดําเนินการที�บ้านสามขาไปทดลองใช้ยงัชมุชนอื�น จึงได้สงัเคราะห์ประสบการณ์ดงักล่าวออกมาใน
รูปของ “ชดุความรู้” เกี�ยวกบัการจดัการหนี 	สิน แล้วอาศยัชมุชนที�เป็นสมาชิกของเครือข่ายให้นําไป
ทดลองปฏิบตัิตามความสมคัรใจ ชมุชนบ้านอดุมพฒันาและชมุชนบ้านร่มไตรรัตน์เป็น 2 ชมุชนที�
อยูใ่นขา่ยดงักลา่ว 

ประเดน็ที�ควรกลา่วถึงคือการที�ผู้ นําชมุชนในโครงการจดัการหนี 	สินอย่างหนานชาญเข้าไป
เป็นแกนนําของสถาบนัแสนผะหญาทําให้เกิดทั 	งผลดีและผลเสีย ผลดีคือทําให้นวตักรรมสงัคมการ
จดัการหนี 	สินบ้านสามขาได้เป็นที�รู้จกักว้างขวางขึ 	น มีโอกาสได้ทดลองนําเอาแนวทางปฏิบตัิของ
ชาวบ้านสามขาไปใช้ที�ชุมชนอื�น ซึ�งนับเป็นการเผยแพร่ความรู้และก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
ตอ่ๆไปเรื�อยๆ อีกด้านหนึ�ง การที�แกนนํามีสถานภาพทางสงัคมเพิ�มขึ 	น (นั�นคือเป็นผู้ นําที�สถาบนั
แสนผะหญา) ทําให้ได้ทํางานที�รับผิดชอบตอ่ชมุชนตวัเองลดลง รวมไปถึงภาพลกัษณ์ตอ่ชาวบ้าน
บางส่วนว่าเป็นเสมือน “คนนอก” การดําเนินการผลกัดนักิจกรรมใหม่ๆในชมุชนจึงไม่ได้รับความ
ร่วมมือจากชาวบ้านเหมือนเดมิ 

ไม่ปรากฎว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นมีส่วนในการจัดการหนี 	สินของชาวบ้านสามขา 
สว่นหนึ�งเป็นเพราะชาวบ้านสามขานั 	นดําเนินกิจกรรมเกี�ยวกบัการจดัการหนี 	สินกนัเองอย่างไม่เป็น
ทางการ นอกจากนี 	 องค์กรปกครองท้องถิ�นยงัไม่มีนโยบายและเงินทนุสําหรับให้ชาวบ้านได้กู้ ยืม
อยูแ่ล้ว  

วดัในกรณีบ้านสามขามิได้มีบทบาทอย่างเด่นชัด ซึ�งน่าสนใจว่าถ้าทีมงานดึงเอาความ
ร่วมมือจากวัดมาช่วยในกระบวนการจัดการหนี 	สินมากกว่านี 	จะช่วยให้การดําเนินการมี
ประสิทธิภาพมากขึ 	นเพียงใด เพราะวดัมีอิทธิพลตอ่การดําเนินชีวิตของชาวบ้านไมน้่อย 

 



 
117 

 

5.1.4 การขยายตัวของนวัตกรรมสังคมไปสู่ชุมชนอื�น  
นวตักรรมสงัคมการจดัการหนี 	สินมีการขยายตวัไปยงัชมุชนอื�นๆหลายชมุชน การขยายตวั

ดงักล่าวเกิดการที�มีชุมชนต่างๆเข้ามาดงูานที�บ้านสามขาเป็นจํานวนมาก อย่างไรก็ตาม มีชมุชน
อยู่กลุ่มหนึ�งที�กล่าวได้ว่ารับเอาแนวทางการจดัการหนี 	สินบ้านสามขาไปประยุกต์ใช้โดยตรงผ่าน
ทางสถาบนัแสนผะหญาและสถาบนัหริภุญชยั โดยอาศยัวิธีการวิจยัของสกว.สํานกังานภาคเป็น
กรอบในการดําเนินการ สําหรับการศกึษานี 	เลือกใช้โครงการจดัการหนี 	สินบ้านอดุมพฒันา จงัหวดั
ลําพนู กบัโครงการจดัการหนี 	สินบ้านร่มไตรรัตน์ จงัหวดัลําปางเป็นกรณีศกึษาย่อย (ดภูาพที� 5.4) 
เนื�องจากทั 	ง 2 กรณีศึกษาตา่งก็รับเอา “ชดุความรู้” มาจากบ้านสามขา รวมทั 	งใช้วิธีการวิจยัเพื�อ
ท้องถิ�นเหมือนกนัด้วย   

 
 
ภาพที� 5.4  การขยายตวัของนวตักรรมสงัคมการจดัการหนี 	สินไปสูช่มุชนอื�น 
 

5.1.4.1 บ้านอดุมพฒันา 
1) ข้อมลูทั�วไป 

ชมุชนบ้านอดุมพฒันามีประชากร 450 คน (ชาย 234 คน หญิง 216 
คน) มีจํานวนครัวเรือนทั 	งหมด 121 ครัวเรือน บ้านอดุมพฒันาเป็นหมู่บ้านที� 12 ของตําบลศรีวิชยั 
อําเภอลี 	 จงัหวดัลําพนู โดยแยกตวัมาจากหมูบ้่านที� 5 (บ้านป้อก) ของตําบลศรีวิชยั 

อาชีพหลกัคือการทําเกษตรซึ�งมีพื 	นที�ประมาณ 1,000 ไร่ เช่น การทํา
นา ปลกูหอม ปลกูกระเทียม และทําสวนลําไย นอกจากนี 	ยงัเป็นแรงงานรับจ้างในภาคเกษตรด้วย 
อยา่งไรก็ตาม ที�ทํากินของชาวบ้านสว่นใหญ่เป็นที�ดนิที�จบัจองเองโดยไมมี่เอกสารสิทธิเพราะอยู่ใน
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เขตป่าสงวน (ป่าเสื�อมโทรม) ชาวบ้านบางส่วนทําการเกษตรบนที�ดินเช่าที�มีนายทุนเป็นเจ้าของ 
นอกจากอาชีพด้านเกษตรแล้ว ชาวบ้านยงัรับจ้างทั�วไปโดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรม นอกจากนี 	
วิถีชีวิตของคนที�นี�ยงัหาอยู่หากินจากป่าที�มีพื 	นที�กว่า 10,000 ไร่ โดยชาวบ้านมกัจะเข้าป่ามาหา
เห็ดนานาชนิด ทั 	งเห็ดโคน เห็ดถอบ นอกจากนี 	ยงัมีหน่อไม้ ผกัหวาน และไข่มดแดง ตลอดจน
ชาวบ้านบางสว่นยงัประกอบอาชีพแปรรูปไม้เพื�อเป็นเฟอร์นิเจอร์ขาย  

ชาวบ้านอุดมพฒันาในอดีตผูกติดอยู่กบัป่ามาก เพราะป่าเป็นแหล่ง
อาหารสําคญัที�ชาวบ้านสามารถเข้าไปหากินได้โดยไม่ต้องซื 	อ บางครั 	งหากเก็บของป่าได้มากก็
สามารถนําไปขายทํารายได้ให้แก่ครอบครัวอีกทางหนึ�ง บ้านอดุมพฒันาก็ไม่ตา่งจากชมุชนอื�นๆที�
มีการขยายตวัไปเรื�อยๆทั 	งในแง่ของประชากรที�เพิ�มขึ 	นและความเจริญทางวตัถตุา่งๆ กระทั�งในช่วง
ประมาณ 10 กว่าปีหลงันี 	ที�การขยายตวัของชมุชนเริ�มก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงที�เป็นปัญหาขึ 	น 
เพราะพื 	นที�ป่าที�ชาวบ้านสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้เริ�มลดลงจากการประกาศของรัฐให้พื 	นที�ป่า
ในเขตพื 	นที�บ้านอดุมพฒันาเป็นเขตป่าสงวนเพิ�มมากขึ 	น เมื�อรวมกบัการที�ชาวบ้านเข้าไปตดัไม้เพื�อ
ทําเฟอร์นิเจอร์ขาย ซํ 	ายงัมีคนจากพื 	นที�อื�นเข้ามาใช้ประโยชน์จากพื 	นที�ป่าในเขตบ้านอดุมพฒันา 
ทําให้จํานวนต้นไม้และของป่า (ได้แก่เห็ดและหนอ่ไม้เป็นสว่นมาก) ในป่าที�ชาวบ้านเข้าถึงได้ลดลง
มาก (สมยั แก้วภศูรี และคณะ, 2550: 1) 

เมื�อแหล่งอาหารที�สําคญัอย่างป่าสูญเสียไปมาก การดํารงชีวิตของ
ชาวบ้านอดุมพฒันาจึงยากลําบากมากขึ 	น ทั 	งรายจ่ายด้านอาหารการกินที�ต้องมีเพิ�มขึ 	นเนื�องจาก
ต้องซื 	อวัตถุดิบจากตลาด ทั 	งการมีรายได้ที�ลดลงจากการไม่สามารถหาของป่ามาขายได้มาก
เหมือนในอดีต ที�สําคญั คา่ใช้จ่ายตา่งๆของแตล่ะครอบครัวกลบัเพิ�มสงูขึ 	น ทําให้มีชาวบ้านที�ต้อง
ออกไปทํางานรับจ้างยงัพื 	นที�อื�นมากขึ 	น ความสมัพนัธ์ในครอบครัวเริ�มลดน้อยลงเพราะตา่งคนตา่ง
ทํางาน 

ที�สุดแล้วเมื�อรายได้ไม่พอกับรายจ่าย ชาวบ้านจึงจําเป็นต้องไปกู้ ยืม
เงินจากแหล่งเงินกู้ต่างๆ โดยมีการกู้ จากทั 	งในและนอกระบบ เช่น ธนาคารเพื�อการเกษตรและ
สหกรณ์ (ธ.ก.ส.สาขาลี 	) สหกรณ์การเกษตรศรีวิชีย จํากดั ร้านค้า และกู้ ยืมจากญาติพี�น้อง เป็นต้น 
นา่สงัเกตวา่ผู้กู้หลายตอ่หลายคนไมส่ามารถหาเงินมาจ่ายเงินกู้ ได้ตามเวลาที�กําหนด และต้องเข้า
สู่ภาวะของการกู้ เงินเพื�อไปจ่ายเงินกู้หรือที�เรียกว่า “วงจรหนี 	” ซึ�งผู้ ที�เข้ามาในวงจรนี 	มกัออกไปไม่
พ้น ต้องคอยกู้และพอกพนูดอกเบี 	ยตอ่ไปเรื�อยๆ 

แหล่งเงินทนุภายในชมุชนได้แก่กลุ่มออมทรัพย์บ้านอุดมพฒันาและ
กองทุนหมู่บ้าน ส่วนแหล่งทนุภายนอกที�ชาวบ้านส่วนใหญ่เข้าถึงได้ เช่น ธนาคารเพื�อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร สาขาลี 	 สหกรณ์การเกษตรศรีวิชยั จํากดั เป็นต้น 
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2) รูปแบบการรับนวตักรรมสงัคม 
หลงัจากโครงการวิจยัเพื�อท้องถิ�นของบ้านสามขาเสร็จสิ 	นลง สถาบนั

แสนผะหญาได้ทําการ “ถอดความรู้” จากประสบการณ์ทํางานวิจยัของชาวบ้านสามขาออกมาเพื�อ
ใช้เผยแพร่ไปยงัชุมชนอื�นๆ สถาบนัหริภุญชยัร่วมมือกบัสถาบนัแสนผะหญาโดยชกัชวนให้ชุมชน
ตา่งๆในเครือขา่ยรับเอา “ชดุความรู้” ดงักลา่วไปทดลองปฏิบตั ิ 

เมื�อลุงสมยัซึ�งเป็นผู้ นําความคิดเห็นคนหนึ�งในชุมชนมีโอกาสพบกับ
เจ้าหน้าที�สถาบนัหริภุญชยัซึ�งเคยร่วมงานกันมาก่อนจึงพูดคยุปรึกษากันเกี�ยวกับหนทางในการ
แก้ปัญหาหนี 	สิน จากการพบปะกนันี 	ทําให้ลงุสมยัทราบถึงการทําวิจยัเพื�อท้องถิ�นโดยการสนบัสนนุ
ของสกว.สํานกังานภาคซึ�งสถาบนัหริภุญชยัเป็นก็เป็นหนึ�งในเครือข่ายด้วย นอกจากนี 	ลุงสมยัยงั
ทราบด้วยวา่มี “ชดุความรู้” เกี�ยวกบัรูปแบบการจดัการหนี 	สินของบ้านสามขารอให้นําไปทดลองใช้
งานอยู่ นั�นหมายถึงหากจะดําเนินการจดัการหนี 	สินที�บ้านอดุมพฒันาก็ไม่ต้องเสียเวลาไปกบัการ
ลองผิดลองถกู เนื�องจากมีประสบการณ์จากบ้านสามขาเป็นแนวทางอยูแ่ล้ว  

ลงุสมยันําความคิดที�จะแก้ปัญหาหนี 	สินโดยใช้กระบวนการวิจยัเป็น
เครื�องมือมาพดูคยุกบัแกนนําชาวบ้าน ก่อนจะนําประเด็นนี 	เข้าหารือในเวทีประชาคมของหมู่บ้าน 
ซึ�งเป็นเวทีครั 	งที�ได้รับความสนใจจากชาวบ้านมากเนื�องจากชาวบ้านคิดว่าจะมีการปลดหนี 	ให้ 
ต่อเมื�อทราบว่าเป็นการทําวิจัยเพื�อหาทางลดหนี 	ชาวบ้านจึงถอนตัวออกไป แต่ที�สุดแล้วก็มี
ชาวบ้านกลุม่หนึ�งที�ให้ความสนใจนําเสนอโครงการและจดัตั 	งทีมงานดําเนินการโครงการตอ่ไปได้ 

หลงัจากนั 	นจงึมีการจดัเวทีอีกหลายครั 	ง ทั 	งเวทีพดูคยุแลกเปลี�ยนของ
นกัวิจยัและเวทีพดูคยุแลกเปลี�ยนระดบัชมุชน เวทีเหล่านี 	เป็นโอกาสที�ชาวบ้านและทีมงานวิจยัจะ
ได้พดูคยุกนัเกี�ยวกบังานวิจยั บ่อยครั 	งที�จะมีการเปรียบเทียบข้อมูลของแต่ลเะคน ความแตกต่าง
ของข้อมลูทําให้ชาวบ้านเกิดแรงจงูใจที�จะเปลี�ยนแปลงตวัเอง  

แต่กิจกรรมที�มีส่วนช่วยสร้างความตระหนักให้แก่ชาวบ้านได้อย่าง
มากได้แก่การไปแลกเปลี�ยนเรียนรู้จากชมุชนอื�น บ้านสามขาที�ถือเป็นต้นแบบของโครงการจดัการ
หนี 	สินนั 	นเป็นหลกัอยู่แล้วในการไปศึกษาดงูาน โดยเฉพาะการทําบญัชีครัวเรือน นอกจากนี 	ยงัมี
บ้านดงที�เริ�มต้นโครงการจัดการหนี 	สินพร้อมๆกัน การไปดูงานนี 	ไปกันทั 	งทีมงานและชาวบ้านที�
สนใจ ซึ�งหลงัจากดงูานแล้วชาวบ้านจะเกิดแรงบนัดาลใจและความเชื�อมั�นที�จะทําโครงการนี 	ตอ่ไป 
ทั 	งยงัรู้จกัมองหาวิธีการที�จะปรับใช้ความรู้เหล่านั 	นให้เข้ากับชุมชนตวัเอง เช่น รูปแบบของบญัชี
ครัวเรือนที�เหมาะสม เป็นต้น   
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3) ลกัษณะนวตักรรมสงัคมที�เกิดขึ 	นจริง 
สิ�งที�เกิดขึ 	นจริงคือการสํารวจหนี 	กบัทําบญัชีครัวเรือน และกลุ่มอาชีพ 

ได้แก่ กลุม่ทํานํ 	ายาล้างจาน และกลุ่มวิสาหกิจชมุชนปุ๋ ยหมกัสารไล่แมลง กลุ่มอาชีพทั 	งสองนี 	เป็น
ความพยายามในการลดรายจ่ายของชาวบ้าน  ส่วนการรวมกลุ่มที�เน้นการสร้างรายได้ได้แก่ การ
ตั 	งกลุ่มผู้ เลี 	ยงสกุร และการตั 	งกลุ่มเพาะเห็ดฟาง นอกจากนี 	ยงัมีการดงึเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม
ด้วย โดยมีการสง่เสริมให้เดก็และเยาวชนทําบญัชีครัวเรือน หรือชว่ยพอ่แมใ่นการบนัทึกรายการรับ
จ่ายของครอบครัว มีการทํากระดานขนาดใหญ่ติดไว้ที�ศาลากลางหมู่บ้านแสดงข้อมูลของบญัชี
ครัวเรือนโดยสรุปของคนในชมุชนเป็นประจําทกุเดือน อยา่งไรก็ตาม ไม่มีการเชื�อมโยงการทําบญัชี
ครัวเรือนกบัการก่อตั 	งกลุม่อาชีพอยา่งเดน่ชดันกั 

 
 
ภาพที� 5.5  นวตักรรมสงัคมการจดัการหนี 	สินแบบไมเ่ตม็รูปแบบบ้านอดุมพฒันา 

 
4) ปัจจยัเกื 	อหนนุและอปุสรรคตอ่การบรูณาการนวตักรรมสงัคม 

เนื�องจากชาวบ้านอุดมพัฒนาส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับเอาแนวทางการ
จดัการหนี 	สินไปปฏิบตัิอย่างเป็นปกติ จึงอาจกล่าวได้ว่าการบรูณาการนวตักรรมสงัคมการจดัการ
หนี 	สินนั 	นยงัไม่เกิดขึ 	น ทั 	งนี 	อาจเป็นเพราะชุมชนนี 	มีปัจจยัเกื 	อหนุนการรับนวัตกรรมน้อยเกินไป 
เพราะลําพังความทุ่มเทเสียสละของผู้ นําและทีมงานจํานวนน้อยนั 	นไม่สามารถก่อให้เกิดการ
เปลี�ยนแปลงระดบัชมุชนได้ แม้จะมี “ชดุความรู้” เกี�ยวกบัการจดัการหนี 	สินจากบ้านสามขามาให้
เป็นแนวทางแล้วก็ตาม ส่วนหนึ�งอาจเป็นเพราะแนวทางของบ้านสามขานั 	นไม่สามารถนํามาใช้ได้
โดยตรงที�บ้านอดุมพฒันา จําเป็นต้องมีการปรับเปลี�ยนหรือประยกุต์ให้เหมาะกบับริบทของชมุชน
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อดุมพฒันาเอง ซึ�งสิ�งนี 	ไม่เกิดขึ 	นเพราะขาดการมีส่วนร่วมอย่างจริงจงัของชาวบ้านส่วนใหญ่ การ
ดําเนินการสว่นใหญ่เป็นความพยายามของลงุสมยัซึ�งเป็นผู้ ที�ริเริ�มโครงการนี 	 

อีกด้านหนึ�ง มีอุปสรรคที�เห็นได้ชัดคือความซับซ้อนของนวัตกรรม
สงัคมการจดัการหนี 	สิน เพราะมีกิจกรรมที�เกี�ยวข้องมาก แม้ที�สดุแล้วบ้านอดุมพฒันาจะนําเอาการ
ทําบญัชีครัวเรือนมาใช้เพียงอย่างเดียวก็ตาม หากไม่ปรับใช้ให้เหมาะสมบญัชีครัวเรือนก็มีความ
ซบัซ้อนอยู่ไม่น้อย ดงัที�มีหลายครัวเรือนล้มเลิกการทําบญัชีครัวเรือนไปเพราะรู้สึกว่าการบนัทึก
ดงักล่าวยุ่งยากเกินไป นอกจากนี 	จากข้อเท็จจริงที�ว่าชาวบ้านส่วนใหญ่มิได้เห็นว่าหนี 	สินเป็น
ปัญหาที�ต้องการการจดัการ จงึไมเ่กิดความร่วมมือในวงกว้างของชมุชน  

5.1.4.2 บ้านร่มไตรรัตน์ 
 1) ข้อมลูทั�วไป 

บ้านร่มไตรรัตน์คือพื 	นที�หมูที่� 9 ของตําบลนิคมพฒันา อําเภอ
เมือง จงัหวดัลําปาง อยู่ห่างจากตวัเมืองลําปางประมาณ 18 กิโลเมตรทางทิศเหนือ ประชากรเมื�อ
ปีพ.ศ.2549 มีจํานวน 401 คน (124 ครัวเรือน) เป็นชาย 196 คน เป็นหญิง 205 คน  

ชมุชนแห่งนี 	เป็นชมุชนอพยพจากพื 	นที�ที�ได้รับผลกระทบจาก
นํ 	าท่วมจากการสร้างเขื�อนกิ�วลมเมื�อปีพ.ศ.2512 โดยได้ใช้พื 	นที�ของป่าเสื�อมโทรมในเขตป่าสงวน
แม่ทรายคํา พื 	นที�มีลกัษณะเป็นที�ราบลุ่มเป็นส่วนมาก ช่วงแรกที�ชาวบ้านซึ�งอพยพมาจากหลาย
หมู่บ้านในตําบลบ้านสา อําเภอแจ้ห่ม อพยพมาอยู่ที�แห่งนี 	มีความยากลําบากในการทํามาหากิน
มาก เพราะพื 	นที� 15 ไร่ที�ได้รับการจัดสรรมานั 	นมีสภาพแห้งแล้ง จนกระทั�งมีการสร้างระบบ
ชลประทานเชื�อมต่อกบัเขื�อนกิ�วลม รวมทั 	งมีการสร้างอ่างเก็บนํ 	าขนาดใหญ่จึงทําให้มีนํ 	าเพียงพอ
ในการทําการเกษตรตลอดปี สภาพความเป็นอยูโ่ดยรวมของชาวบ้านร่มไตรรัตน์จงึคอ่ยๆดีขึ 	น 

รายได้หลกัของชาวบ้านโดยทั�วไปมาจากการทําเกษตรกรรม
และการรับจ้างทั�วไป ในส่วนของการเกษตรกรรม ชาวบ้านนิยมปลูกข้าว เมื�อผ่านฤดูปลูกข้าวก็
นิยมปลูกกระเทียม หอมแดง ถั�วเหลือง ข้าวโพด เป็นต้น ส่วนการรับจ้างทั�วไปซึ�งรับค่าแรงเป็น
รายวันมีทั 	งในภาคเกษตรกรรม (100-150 บาทต่อวัน) ภาคการก่อสร้าง (150-200 บาทต่อวัน) และ
ภาคอุตสาหกรรม (200-300 บาทต่อวนั) นอกจากนี 	 พื 	นที�บ้านร่มไตรรัตน์อยู่ในเขตป่าสงวนแม่
ทรายคําซึ�งดแูลโดยองค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ ลกัษณะเป็นสวนป่าที�ปลกูต้นสกัเป็นส่วนใหญ่ จึง
สามารถใช้ประโยชน์จากป่าทําได้ในลกัษณะของการเก็บของป่า ส่วนการใช้ต้นไม้ต้องขออนญุาต
อยา่งเป็นทางการเสียก่อน (สํารวย จิตใส และคณะ, 2549: 16) 

การรวมกลุ่มในชุมชนมีทั 	งกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบ้่าน กลุม่แมบ้่าน และกลุม่กองทนุตา่งๆ กองทนุที�สําคญัได้แก่ กองทนุจากโครงการมิยา



 
122 

 

ซาว่า (ปัจจบุนัได้คืนเงินกู้หมดแล้ว) กองทนุหมู่บ้าน (มีหนี 	เสียประมาณ 170,000 บาท) นอกจาก
กองทุนที�ได้มาจากรัฐแล้ว ยังมีกองทุนที�เกิดจากการรวมกลุ่มของชาวบ้านเอง อันได้แก่ “กลุ่ม
พ่อบ้านเขต 9 และเขต 10” ที�สร้างเงินทนุมาจากการขายข้าวที�ได้มาจากการทํานารวมหรือข้าวที�
นํามาเก็บไว้ที�ฉางข้าวรวม เงินทนุของกลุ่มกองทนุนี 	มีประมาณ 110,000 บาท “กลุ่มแม่บ้านเขต 9 
และเขต 10” มีเงินทุนประมาณ 56,000 บาท และ “กลุ่มบริหารจดัการนํ 	าประปาหมู่บ้านเขต 9 
และเขต 10” เป็นกองทนุที�เกิดจากการทําประปาหมูบ้่าน 

 2) รูปแบบการรับนวตักรรมสงัคม 
คุณสํารวย จิตใสชาวบ้านร่มไตรรัตน์เป็นหนึ�งในสมาชิก

เครือขา่ยการทํางานของสถาบนัแสนผะหญาที�เข้าร่วมประชมุกบัทีมงานของสถาบนัแสนผะหญาอ
ยู่เสมอ เมื�อสถาบนัมีแนวคิดที�จะขยายผลความรู้และประสบการณ์ในการจดัการหนี 	สินจากบ้าน
สามขาออกไปสู่ชุมชนอื�นๆ คุณสํารวยจึงคิดจะนําไปทดลองปฏิบัติที�บ้านร่มไตรรัตน์ ในการนี 	 
เนื�องจากสถาบนัแสนผะหญานั 	นประสานงานอยู่กบัสกว.สํานกังานภาค จึงได้ใช้แนวทางการวิจยั
เพื�อท้องถิ�นเป็นแนวทางในการปฏิบตั ิโดยใช้ชื�อโครงการว่า “โครงการรูปแบบการจดัการหนี 	สินเชิง
บูรณาการเพื�อความเข้มแข็งของชุมชนบ้านร่มไตรรัตน์ ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอเมือง จังหวัด
ลําปาง” มีกําหนดระยะเวลา 1 ปี (และขยายเพิ�มอีก 3 เดือน) เริ�มต้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2548  

การเตรียมความพร้อมให้กับทีมงานถือเป็นกิจกรรมแรก
ภายใต้โครงการจดัการหนี 	สินของบ้านร่มไตรรัตน์ ชาวบ้านที�เข้าร่วมเป็นทีมงานวิจยันั 	นไม่มีความรู้
เกี�ยวกบัการวิจยัเพื�อท้องถิ�นมาก่อน จงึต้องมีการให้ข้อมลูและความรู้เกี�ยวกบักระบวนและรูปแบบ
ในการดําเนินการ รวมทั 	งกฎระเบียบที�เป็นทางการเกี�ยวกบัเอกสารและงบประมาณ 

เมื�อทีมงานพร้อมที�จะดําเนินการแล้ว จึงเริ�มต้นด้วยการสร้าง
ความเข้าใจให้กบัสมาชิกในชมุชน โดยการจดัเวทีให้มีการเสวนาในประเด็นที�เกี�ยวกบัหนี 	และวิถี
ชีวิตที�สง่ผลตอ่ภาวะหนี 	สินของชาวบ้าน เมื�อได้ทบทวนการใช้ชีวิตที�ผา่นมาแล้ว ทีมงานจดัให้มีการ
ให้ความรู้เกี�ยวกับการทําบญัชีครัวเรือนแก่ชาวบ้าน โดยอาศยัวิทยากรจากบ้านสามขาผู้ ซึ�งทํา
บญัชีครัวเรือนและสามารถใช้ประโยชน์จากบญัชีครัวเรือนได้  

หลงัจากชาวบ้านร่มไตรรัตน์ได้ลงมือทําบญัชีครัวเรือนมาได้
ระยะหนึ�ง ทีมงานจึงจดัให้มีการแลกเปลี�ยนประสบการณ์ในการทําบญัชีครัวเรือนเป็นประจําทุก
เดือน ในช่วงแรกของการพบปะกนัชาวบ้านร่วมกันออกแบบบญัชีครัวที�เหมาะสมกบัชาวบ้านร่ม
ไตรรัตน์เองจริงๆ เพราะปัญหาส่วนใหญ่ที�พบในระยะแรกนี 	เกิดจากความไม่สะดวกในการบนัทึก
ข้อมลูเนื�องจากหวัข้อในบญัชีไมส่อดคล้องกบัการใช้ชีวิตของชาวบ้านเทา่ที�ควร  
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ครั 	งต่อๆมาของการพบปะกัน กลุ่มผู้ ทําบัญชีครัวเรือนที�มี
จํานวน 33 ครัวเรือน (ประมาณร้อยละ 27 ของครัวเรือนทั 	งหมด) ใช้วิธีการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
บญัชีของตนกบัของคนอื�นๆ โดยพิจารณาวา่รายจา่ยในหมวดใดมีมากเกินไปและจะสามารถลดได้
ด้วยวิธีใด รวมทั 	งหากใครมีความคดิดีๆเกี�ยวกบัวิธีลดคา่ใช้จา่ยก็จะนํามาเลา่สูก่นัฟังเป็นตวัอยา่ง  

เทคนิคที�ใช้ในการสร้างกําลังใจในการทําบญัชีครัวเรือนคือ
การใช้ตวัเลข โดยชี 	ว่าหากลดค่าใช้จ่ายได้เท่านี 	ต่อวนั ปีๆหนึ�งก็จะประหยดัไปได้มาก เมื�อทําเริ�ม
วิเคราะห์บญัชีครัวเรือนกนัมาได้ระยะหนึ�งแล้วกลุ่มผู้ ทําบญัชีจึงมุ่งเน้นไปที�การวิเคราะห์รายจ่าย
เป็นรายหมวด โดยมีการแบ่งงานให้ผู้ ทําบัญชีรับผิดชอบตามหมวดต่างๆที�ตนเองมีความถนัด
เพื�อให้หาวิธีการลดค่าใช้จ่ายในหมวดนั 	นๆได้มากขึ 	น (แบ่งเป็นหมวดประจําเดือน หมวดอาหาร 
หมวดงานสงัคม และหมวดฟุ่ มเฟือย) 

มีผลดีที�เป็นรูปธรรมหลายอย่างเกิดขึ 	นจากการแบ่งความ
รับผิดชอบวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายเป็นรายหมวด ในส่วนของหมวดอาหารที�เป็นเรื� องใกล้ตัวนั 	น 
ชาวบ้านได้ร่วมกนัหาทางทําให้ลดคา่ใช้จา่ยไมว่า่จะเป็นการปลกูผกักินเอง ทําอาหารให้พอเหมาะ
ไมทํ่ามาก เป็นต้น ด้านหมวดงานสงัคมผู้ รับผิดชอบดแูลคา่ใช้จา่ยสว่นนี 	มุง่ไปที�การลดเหล้าในงาน
ศพก่อน สว่นหนึ�งเป็นเพราะกระแสความคิดเกี�ยวกบัการลดเหล้างานศพที�ผ่านมาทางสถาบนัแสน
ผะหญา อีกส่วนหนึ�งเป็นเพราะค่าใช้จ่ายส่วนนี 	เป็นส่วนที�ไม่จําเป็นจริงๆและก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย
อื�นๆตามมาเป็นลกูโซ่อีกมาก บญัชีครัวเรือนทําให้เห็นว่ายงัมีคา่ใช้จ่ายสําหรับงานสงัคมอื�นๆอีกที�
สามารถลดลงไปในช่วงต่อๆไป ในส่วนของหมวดประจําเดือนและหมวดฟุ่ มเฟือยนั 	นได้ข้อคิด
ร่วมกนัวา่ต้องรู้จกัคดิก่อนใช้ และไมใ่ช้จา่ยเกินตวั 

ในระหว่างที�ดําเนินการทําบัญชีครัวเรือนอยู่ ทีมงานยังได้
สํารวจข้อมูลหนี 	สินและวิเคราะห์ภาพรวมของปัญหาหนี 	สินของชุมชนไปด้วย จากการสํารวจ
หนี 	สินของบ้านร่มไตรรัตน์ 64 ครัวเรือน (ประมาณร้อยละ 52 ของจํานวนครัวเรือนทั 	งหมด) ใน
จํานวนนี 	 15 ครัวเรือนไม่มีหนี 	สิน ส่วนอีก 49 ครัวเรือนมีหนี 	สินรวมกนัประมาณ 12 ล้านบาท จาก
ยอดหนี 	นี 	เป็นหนี 	ในระบบที�มาจากแหล่งทนุที�ถกูต้องตามกฎหมายประมาณ 11 ล้านบาท ที�เหลือ
เป็นหนี 	นอกระบบ หนี 	จํานวนมากที�สดุคือหนี 	ที�กู้มาเพื�อทําการเกษตรจากสหกรณ์การเกษตรกิ�วลม
จํากดั ทีมงานยงัได้เก็บข้อมูลหนี 	สินอีกครั 	งในช่วงเดือนเมษายน พ.ศ.2549  (สํารวย จิตใส และ
คณะ, 2549: 39-41) ซึ�งครั 	งนี 	มีครัวเรือนที�ตอบแบบสํารวจลดลงเหลือ 33 ครัวเรือน หรือคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 27 (มี 4 ครอบครัวที�ไม่มีหนี 	) หนี 	สินรวมสํารวจได้ประมาณเกือบ 5 ล้านบาท 
ข้อมูลข้างต้นที�รวบรวมได้ทีมงานนํามาเสนอต่อสมาชิกชุมชนได้ทราบ และเมื�อดําเนินการครบ
ระยะเวลาก็ได้เสนอข้อมลูผลการดําเนินโครงการตอ่ประชาชนทั�วไป 
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 3) ลกัษณะนวตักรรมสงัคมที�เกิดขึ 	นจริง 
สิ�งที�รับมาอย่างเป็นรูปธรรมจากบ้านสามขาคือการทําบญัชี

ครัวเรือน (ดภูาพที� 5.6) โดยมีการปรับปรุงบญัชีครัวเรือนให้มีหมวดหมู่ที�เหมาะสมกบัการใช้งาน
จริงๆ บ้านร่วมไตรรัตน์เน้นที�กระบวนการจดัการ (การใช้) บญัชีครัวเรือน คือเน้นที�การใช้ประโยชน์
จากข้อมลูที�บนัทึกไว้ในบญัชีครัวเรือน นอกจากนี 	ยงัมีการแยกหมวดต่างๆในบญัชีให้ผู้ ที�ทําบญัชี
ครัวเรือนแบง่กันหาวิธีแก้ไข ทําให้เกิดแนวทางการลดคา่ใช้จ่ายอย่างเป็นรูปธรรม เช่น นกัเรียน 2 
คนการสลบักันขี�รถมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนคนละวนัเพื�อเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้านนํ 	ามนัเชื 	อเพลิง 
เป็นต้น อยา่งไรก็ตาม ยงัไม่มีการปรับโครงสร้างหนี 	 ยงัไม่มีกลุ่มออมทรัพย์เพื�อเป็นแหล่งทนุขนาด
ใหญ่ภายในหมูบ้่าน  

 
 
ภาพที� 5.6  นวตักรรมสงัคมการจดัการหนี 	สินแบบไมเ่ตม็รูปแบบบ้านร่มไตรรัตน์ 

 
 4) ปัจจยัเกื 	อหนนุและอปุสรรคตอ่การบรูณาการนวตักรรมสงัคม 

บ้านร่วมไตรรัตน์รับเอานวัตกรรมสังคมการจัดการหนี 	สิน
บ้านสามขาไปเฉพาะในส่วนของการทําบญัชีครัวเรือน กระนั 	นก็ตาม ไม่อาจกล่าวได้ว่าเกิดการบรู
ณาการนวตักรรมสงัคมการจัดการหนี 	สินขึ 	นเนื�องจากชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ได้ทําบญัชีครัวเรือน 
เช่นเดียวกับกรณีบ้านอุดมพฒันาที�มีเพียงผู้ นําโครงการและทีมงานจํานวนน้อยเท่านั 	นที�มีความ
กระตือรือร้นและเสียสละดําเนินการอย่างแข็งขนั โดยอาศยั “ชดุความรู้” ของบ้านสามขาเป็นฐาน 
แตผ่ลลพัธ์ก็ไมแ่ตกตา่งจากบ้านอดุมพฒันาที�ไมส่ามารถสร้างการร่วมมือกนัระดบัชมุชนขึ 	นได้ 

อุป ส รร ค สํ า คัญ ไ ด้ แ ก่ ก าร ที� ช า ว บ้า น ไ ม่ต ระ ห นัก ถึ ง
ความสําคญัของปัญหาหนี 	สิน เนื�องจากหนี 	สินของชาวบ้านร่มไตรรัตน์ส่วนใหญ่เป็นหนี 	เกี�ยวกับ
การลงทนุทางการเกษตร โดยมีหนี 	ที�ไมก่่อให้เกิดรายได้คอ่นข้างน้อย  
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5.2 การวิเคราะห์กรณีศึกษานวัตกรรมสังคมงดเหล้างานศพบ้านดง 
 
นวตักรรมลดเหล้างานศพของบ้านดงเกี�ยวข้องกับความเชื�อของชาวบ้านเกี�ยวกบัการจดั

งานศพ ประเดน็สําคญัอยูที่�ความเชื�อหลายอยา่งไม่สอดคล้องกบัสภาวการณ์ปัจจบุนัของชาวบ้าน 
การจดัการบางอย่างในงานศพปฏิบตัิกนัตามแบบอย่างที�เคยปฏิบตัิกันมาก่อนหน้า เคยเห็นหรือ
เคยได้ยินมาว่าอย่างไรก็ทําอย่างนั 	น ไม่มีการคิดไตร่ตรองถึงความเหมาะสม ความเชื�อที�ควรตั 	ง
คําถามได้แก่ การเลี 	ยงและดื�มเหล้า การปล่อยให้มีเล่นการพนนั การใช้โลงไม้สกั การใช้ปราสาท 
(แบบเผาทิ 	ง) การเลี 	ยงอาหารอยา่งฟุ่ มเฟือย รวมไปถึงการทําพิธีศพหลายวนัก่อนเผา เป็นต้น  

จะเห็นได้ว่าเป็นความคิดที�ดีมากของชาวบ้านดงที�จะเริ�มเปลี�ยนแปลงที�การเลี 	ยงและการ
ดื�มเหล้าในงานศพ เพราะแม้วา่จะไมใ่ชส่ิ�งที�ผิดกฎหมายแตก็่เป็นสิ�งที�ผิดศีลทางพทุธศาสนา นบัว่า
เป็นความเชื�อที�ไม่อยู่บนฐานรองรับที�แข็งแกร่ง นอกจากนี 	ยงัเต็มไปด้วยข้อสงสยัถึงการมีอยู่ของ
มัน เพราะการเลี 	ยงเหล้าในงานศพทําให้เจ้าภาพมีค่าใช้จ่ายมากขึ 	น ทั 	งค่าเหล้าโดยตรงและ
คา่ใช้จ่ายประกอบการดื�มเหล้าอีกหลายอย่างโดยเฉพาะกบัแกล้มเหล้า การดื�มเหล้าในงานศพยงั
ทําให้เกิดการเมามายของผู้ ดื�ม ซึ�งเป็นต้นเหตขุองการทะเลาะวิวาท การกลบับ้านดกึ การส่งเสียง
ดงั รวมไปถึงการเล่นการพนนั ซึ�งเพียงแคอ่ย่างใดอย่างหนึ�งก็เป็นสาเหตขุองปัญหาครอบครัวได้
แล้ว การดื�มเหล้ากนัของผู้ใหญ่ยงันบัเป็นตวัอยา่งที�ไมดี่ให้แก่เดก็และเยาวชนอีกด้วย  

ทั 	งๆที�ข้อเสียของการเลี 	ยงและการดื�มเหล้าในงานศพเห็นได้ชดัเจนเช่นนี 	 ทําไมยงัมีการ
เลี 	ยงเหล้าในงานศพอยู่? “เหตุผล” ของการเลี 	ยงเหล้าในงานศพคือเป็นการเลี 	ยงตอบแทนผู้มา
ช่วยงาน โดยเฉพาะผู้ ที�มานอนเฝ้าศพ การเลี 	ยงดผูู้ ที�มาร่วมงานนั 	นเจ้าภาพก็มกัจะจดัหา “สิ�งที�ดี
ที�สุด” ให้ และกลายเป็นว่าเหล้าคือสิ�งที�ถูกเชื�อว่าดีที�สุด ความเชื�อก็คือเหล้าดีกว่านํ 	าเปล่าตรงที�
เมื�อดื�มแล้วจะครึกครื 	นสนกุสนาน ผู้มาร่วมงานจะมีความพึงพอใจมากกว่าหากได้ดื�มเหล้าแทนที�
จะเป็นนํ 	าเปล่า รวมกบัความเคยชินที�ปฏิบตัิตอ่ๆกนัมา เหล้าจึงเป็นสิ�งที�ขาดไม่ได้ ยิ�งเมื�อเจ้าภาพ
เองก็เคยกินเหล้าที�งานศพบ้านอื�นมาก่อน เจ้าภาพก็จะจดัหาเหล้าไว้เลี 	ยงผู้มาร่วมงานที�ตนจัด
เชน่กนั การกระทําที�เป็นเสมือนการตอบแทนกนันี 	เองที�ทําให้มีการเลี 	ยงเหล้าในงานศพตอ่เนื�องไม่
ขาดสาย  

จะเห็นว่าแม้จะเป็นความเชื�อ “สีเทา” อย่างการเลี 	ยงเหล้าและการดื�มเหล้าในงานศพยงั
เป็นสิ�งที�ยากต่อการเปลี�ยนแปลงมาก ไม่มีใครบงัคบัใครให้เชื�ออย่างที�ฝ่ายหนึ�งต้องการได้ การ
เปลี�ยนความเชื�อจึงการพลังจากส่วนรวม นั�นคือ คนส่วนหนึ�งเปลี�ยน ทําให้คนส่วนใหญ่เปลี�ยน 
และทําให้ทกุคนในสงัคมเปลี�ยน  
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การเปลี�ยนความเชื�อที�บ้านดงนั 	นอาศยักระบวนการนวตักรรมสงัคมเป็นเครื�องมือในการ
จดัการ อาจกล่าวได้ว่า ความเชื�อที�อยู่บนฐานที�ไม่มั�นคงนั 	นมีโอกาสจะเปลี�ยนแปลงได้เองอยู่แล้ว 
(การจดัรูปแบบตวัเอง) แต่กระบวนการดงักล่าวช่วยให้การเปลี�ยนแปลงนั 	นเกิดได้เร็วขึ 	น และที�
สําคญักว่านั 	นคือกระบวนการนวตักรรมสงัคมช่วยให้เกิดการเปลี�ยนแปลงที�ยั�งยืน เพราะเป็นการ
เปลี�ยนแปลงที� ริเริ�มโดยชาวบ้านเองอย่างสมัครใจ ไม่ได้ถูกบังคับให้เปลี�ยนแปลงจากหน่วย
ภายนอกชมุชน  

การจดังานศพหนึ�งๆประกอบด้วยกิจกรรมที�เกิดจากความเชื�อผิดๆมากมายดงัที�ได้กล่าว
มาแล้ว และควรสงัเกตว่าการเปลี�ยนแปลงความเชื�อที�ผิดกฎหมายนั 	นทําได้ง่ายด้วยการกวดขัน
จากผู้ มีหน้าที�รับผิดชอบ หรือความเชื�อที�ไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดศีลธรรมก็สามารถจัดการได้ด้วย
ความร่วมมือของสงัคมส่วนรวม แตค่วามท้าทายอย่างแท้จริงนั 	นอยู่ที�การเปลี�ยนแปลงความเชื�อที� 
“ไมผ่ิดกฎหมาย (อาจจะ) ไมผ่ิดศีลธรรม”  

 
5.2.1 กระบวนการนวัตกรรมสังคม 
กล่าวในเชิง วิ เคราะห์ กระบวนการนวัตกรรมสังคมการงดเหล้างานศพบ้านดง

ประกอบด้วยขั 	นตอนตา่งๆดงัแสดงในตารางที� 5.2 

จากกระบวนการนวตักรรมสงัคมการงดเหล้างานศพบ้านดงที�สรุปมาข้างต้นนี 	 อาจจําแนก
เพิ�มเติมได้ว่าขั 	นตอนที� 1 ถึง 6 เป็นช่วงของการสร้างนวตักรรมสงัคม ขั 	นตอนที� 7 ถึง 8 เป็นช่วง
ของการบรูณาการนวตักรรมสงัคมเข้ากบัชมุชน และขั 	นตอนที� 9 ถึง 11 เป็นช่วงของการขยายผล
นวตักรรมสงัคม  

ชว่งการสร้างนวตักรรมสงัคมของชมุชนบ้านดงนั 	นมีลกัษณะเดน่คือเริ�มต้นจากปฏิสมัพนัธ์
ระหว่างคนภายในชุมชนกับคนภายนอกชุมชน ก่อนที�จะพัฒนาเข้าสู่กระบวนการการสร้าง
นวัตกรรมสังคมโดยใช้วิธีการ “วิจัย” โครงการงดเหล้าในงานศพนี 	จึงคาบเกี�ยวกับการดําเนิน
โครงการวิจยัเพื�อท้องถิ�นในชื�อ “โครงการจดัระเบียบสงัคมบ้านดง” แตโ่ครงการงดเหล้าในงานศพ
ที�จดัวา่เป็นนวตักรรมสงัคมนี 	มีขอบเขตที�กว้างกว่าขอบเขตของโครงการวิจยัเพื�อท้องถิ�น อาจกล่าว
ได้ว่า โครงการงดเหล้างานศพนั 	นเริ�มต้นมาจากโครงการจดัระเบียบสงัคม (เป็นสิ�งเดียวกัน) แต่
เมื�อเสร็จสิ 	นโครงการวิจยัดงักล่าวแล้วชาวบ้านดงยงัได้ดําเนินการงดเหล้างานศพด้วยตวัเองตอ่ไป
อีก โดยขยายความมุ่งหมายของการงดเหล้าไปสู่การลดค่าใช้จ่ายที�สามารถลดได้ในงานศพ 
โครงการวิจยันั 	นเสร็จสิ 	นเมื�อถึงวนัสิ 	นสดุสญัญาที�ทําไว้กบัสกว.สํานกังานภาค แตโ่ครงการงดเหล้า
งานศพยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบนั (จริงๆแล้วไม่อาจกล่าวว่าเป็น “นวัตกรรมสังคม” ได้อีกต่อไป 
เพราะการงดเหล้าและจดังานศพอยา่งประหยดันั 	นกลายเป็นวิถีชีวิตปกตขิองชาวบ้านดงไปแล้ว)  
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ตารางที� 5.2  การดําเนินการตา่งๆในกระบวนการนวตักรรมสงัคมบ้านดง 
 
  ช่วงสร้าง  ช่วงบูรณาการ   ช่วงขยายผล 
1. การสนทนาระหวา่งชาวบ้านที� 7. ประเมินผลการดําเนินการ  9. หาวิธีการอื�นเพิ�มเติมเพื�อลด 
    กระตือรือร้นกบัผู้ประสานงานวิจยั      ปฏิบตัิจริง        คา่ใช้จ่ายในงานศพ 
    เพื�อท้องถิ�นของสกว.สาํนกังาน 8. ปรับปรุงแนวทางปฏิบตัิในการ 10. วิเคราะห์แนวทางในการลด 
    ภาค        ลดเหล้าในงานศพให้เกิด  11. เปิดโอกาสให้ชมุชนอื�นมาด ู
2. เผยแพร่ข้อมลูที�ได้รับรู้ สนทนา      ประสทิธิผลมากขึ 	น         งานและไปร่วมประชมุแลก 
    แลกเปลี�ยนความคิดเห็นกบั            เปลี�ยนความรู้และ 
    ชาวบ้านคนอื�นๆ โดยเฉพาะกบั            ประสบการณ์ภายนอกชมุชน 
    ผู้ นําชมุชน  
3. ให้ข้อมลูเพิ�มเติมโดยเจ้าหน้าที� 
    จากสกว.สาํนกังานภาค 
4. นําเอาแนวทางการวิจยัเพื�อ 
    ท้องถิ�นมาใช้กําหนดประเด็นปัญหา 
5. กําหนดและประชาสมัพนัธ์แนวทาง 
    ปฏิบตัิในการลดเหล้างานศพให้ 
    ชาวบ้านได้ทราบ 
6. ดําเนินการปฏิบตัิจริง 
 

หากพิจารณาในรายละเอียดของกระบวนการสร้างนวตักรรมสงัคม โครงการงดเหล้าใน
งานศพนบัเป็นนวตักรรมสงัคมที�มีจุดเริ�มต้นเล็กๆจากการพดูคยุกนัระหว่างลงุอิ�นแก้วและคณุนพ
พร ที�การสนทนากนัในครั 	งนั 	นสามารถก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงที�สําคญัตามมาได้เป็นเพราะผู้ ที�
สนทนาตา่งก็เป็นผู้ ที�มีความกระตือรือร้นอยากให้เกิดการเปลี�ยนแปลงในทางที�ดีขึ 	นในชมุชน หาก
ผู้ ที�สนทนาเป็นไมใ่ชค่นลกัษณะดงักลา่วโอกาสที�นวตักรรมสงัคมนี 	จะเกิดขึ 	นคงมีน้อยมาก  

นอกจากนี 	 ที�การสนทนาครั 	งนั 	นสามารถพฒันาก่อตวัตอ่ไปเป็นความคิดดีๆได้เป็นเพราะ
ข้อมลูใหม่ที�ลงุอิ�นแก้วได้รับจากการสนทนานั 	น “เข้ากนัได้” กบัความคิดส่วนตวัของลงุอิ�นแก้วเอง 
กล่าวคือ ลงุอิ�นแก้วจะมีความคิดอยู่ในใจมานานแล้วว่าอยากทําให้ชุมชนบ้านดงดีขึ 	นแตก็่ยงัไม่รู้
วา่จะทําอะไรก่อนและทําอยา่งไร การได้พดูคยุกบัคณุนพพรจงึเทา่กบัเป็นการเปิดช่องทางเชื�อมตอ่
ความคดิที�ยงัไมเ่ป็นรูปเป็นร่างให้มีความชดัเจนและมีโอกาสที�จะทําให้เป็นรูปธรรมได้ 

“ชอ่งทาง” ที�เกิดขึ 	นมานี 	ได้รับการพฒันาให้มีความเป็นรูปธรรมมากขึ 	นไปอีกขั 	นด้วยการที�
ลงุอิ�นแก้วนําเอาข้อมูลที�ได้รับจากคณุนพพรไปสนทนากบัชาวบ้านดงคนอื�นๆ การพูดคยุประเด็น
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ดงักล่าวกระจายออกไปในวงกว้างส่วนหนึ�งเป็นเพราะการพูดคุยและแสวงหาความร่วมมือกับ 
“ผู้ นํา” ในหมูบ้่านเสียก่อน ทําให้ความคิดที�จะเปลี�ยนแปลงชมุชนให้ดีขึ 	นถกูผลกัดนัให้เป็นนําไปสู่
การปฏิบตัไิด้เร็วขึ 	น  

ชุมชนส่วนใหญ่ (ถ้าไม่ทั 	งหมด) ต่างก็มีผู้ นําทางความคิด ดงัที� Rogers (2003: 316) 
เรียกว่า “ผู้ นําทางความคิดเห็น” (Opinion Leader) การผลกัดนัแนวคิดใหม่ๆให้ไปสู่การปฏิบตัิต้อง
อาศยัผู้ นําทางความคดิเห็นเพราะแนวคดิใหมน่ั 	นต้องอาศยัเวลาในทําให้ประจกัษ์ถึงประโยชน์ของ
มนัด้วยตวัของมนัเอง เมื�อไมเ่ห็นประโยชน์ที�จะรับความคดิใหมไ่ด้อยา่งชดัเจนในช่วงต้นที�ความคิด
ใหม่ที�ปรากฎขึ 	นจึงเป็นช่วงที�คนส่วนใหญ่ลงัเลที�จะรับความคิดนั 	น แตห่ากผู้ นําทางความคิดเห็น 
“เชื�อว่า” แนวความคิดนั 	นๆมีประโยชน์แล้วก็จะสามารถจูงใจให้ชาวบ้านคนอื�นๆเชื�อตามด้วยได้ 
ปรากฎการณ์ที�เกิดขึ 	นที�บ้างดงนบัได้วา่เป็นการสนบัสนนุข้อทฤษฎีดงักลา่ว  

อย่างไรก็ตาม หากจะดําเนินการวิจยัตามแบบของสกว. ชาวบ้านดงส่วนใหญ่จะต้องเห็น
พ้องและร่วมมือกนัดําเนินการ ดงันั 	น ลงุอิ�นแก้วและทีมงานที�รวมตวักันอย่างไม่เป็นทางการจึงได้
เชิญเจ้าหน้าที�จะสกว.สํานกังานภาคจงัหวดัลําปางมาให้ข้อมลูเกี�ยวกบัการวิจยัเพื�อท้องถิ�นเพิ�มขึ 	น
อีก รวมทั 	งชาวบ้านบางคนได้ไปเข้าร่วมในเวทีแลกเปลี�ยนความรู้กับชาวบ้านชุมชนอื�นๆตามที�
สกว.สํานกังานภาคจงัหวดัลําปางเป็นผู้จดัขึ 	นด้วย ขั 	นตอนนี 	ของกระบวนการนวตักรรมสงัคมอาจ
เรียกได้ว่าเป็นขั 	นตอนของการเพิ�มข้อมูลรวมทั 	งความรู้ที�เกี�ยวข้องกับการดําเนินการวิจัยเพื�อ
ท้องถิ�นของบ้านดงให้มากขึ 	น โดยมุง่เน้นพฒันาชาวบ้านที�เข้ามาเป็นทีมงานอยา่งไมเ่ป็นทางการ  

พิจารณาในเชิงวิพากษ์ การดําเนินการดงักล่าวของสกว.สํานกังานภาคเท่ากับเป็นการ
สร้างกรอบในการดําเนินการให้แก่ชาวบ้านซึ�งเป็นสิ�งที�มีประโยชน์ในช่วงเวลาดงักล่าวเพราะกรอบ
จะชว่ยให้ชาวบ้านมีแนวทางในการปฏิบตั ิกรอบการปฎิบตัหิรืออาจเรียกวา่วิธีวิจยัของสกว.ถือเป็น
สิ�งใหมสํ่าหรับชาวบ้านดงและยงัมีคณุคา่เชิงสงัคมตอ่ชาวบ้าน จึงอาจกล่าวอย่างกว้างๆได้ว่าเป็น
นวตักรรมสงัคมรูปแบบหนึ�ง ดงันั 	นจึงอาจกล่าวได้ว่าในระยะนี 	ของกระบวนการนวตักรรมสงัคม
ของชาวบ้านดงเทา่กบัเป็นชว่งของ “การรับนวตักรรม” ที�เรียกวา่ “วิธีการวิจยัเพื�อท้องถิ�น” นั�นเอง  

แม้ความเข้าใจในวิธีการวิจยัเพื�อท้องถิ�นยงัไม่สุกงอมมากนกั แตช่าวบ้านดงก็ประชมุกัน
เพื�อระบุประเด็นที�ต้องการวิจัยขึ 	น ขั 	นตอนนี 	ของกระบวนการนวัตกรรมสังคมเป็นการแสวงหา
ฉนัทามตจิากคนในหมูบ้่านเกี�ยวกบัประเดน็ที�จะเลือกขึ 	นมาเพื�อวิจยั มองอีกมมุหนึ�งก็คือการขยาย
ความร่วมมือจากคนที�กระตือรือร้นกลุ่มหนึ�งไปสู่ชาวบ้านทั 	งชมุชน เป็นการเปิดโอกาสให้ชาวบ้าน
ทกุคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบัการดําเนินโครงการวิจยันี 	 ขั 	นตอนนี 	นบัเป็น
ขั 	นตอนสําคญัในกระบวนการนวตักรรมสงัคม เพราะเป็นเรื�องของการมีส่วนร่วมของชาวบ้านใน
ชมุชนเองซึ�งถือเป็นปัจจยัชี 	ความสําเร็จหรือล้มเหลวของกระบวนการสร้างนวตักรรมสงัคมได้  
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เมื�อได้ประเด็นที�ชาวบ้านตกลงร่วมกันว่าจะดําเนินการวิจยั ขั 	นต่อมาจึงเป็นการกําหนด
ทีมงานที�จะเป็นผู้ รับผิดชอบดําเนินการโดยตรง ชาวบ้านที�เข้าร่วมเป็นทีมงานส่วนใหญ่เป็นผู้ ที�
เกี�ยวข้องกับโครงการนี 	ตั 	งแต่แรกและนับว่าแต่ละคนเป็น “ผู้ นํา” ไม่ว่าจะโดยตําแหน่งหรือโดย
คณุลกัษณะเฉพาะตวั โดยหวัหน้าทีมงานได้แก่ลงุอิ�นแก้วซึ�งเป็นผู้ ที�นําเอาข้อมลูเกี�ยวกับการวิจยั
เข้ามาเผยแพร่ต่อในชุมชนบ้านดงเป็นคนแรก แม้ว่าลุงอิ�นแก้วจะไม่มีตําแหน่งผู้ นําที�เป็นทางการ
แต่ลุงก็ได้รับการยอมรับเพราะเป็นผู้ มีบทบาทนําที�ชาวบ้านทั�วไปให้ความนับถือ สมาชิกในทีม
งานวิจยัที�สําคญัยงัได้แก่ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต. มคัคทายก เป็นอาทิ  

การตั 	งทีมงานในลักษณะที�ประกอบด้วยผู้ ที� ริเริ�มความคิดและ “ผู้ นํา” ในหมู่บ้านเป็น
รูปแบบหนึ�งของการตั 	งทีมงานในการสร้างนวตักรรมสงัคม จดุแข็งของทีมงานในรูปแบบนี 	คือเป็น
ทีมงานที�สามารถผลกัดนัให้เกิดการเปลี�ยนแปลงในชมุชนได้จริงเพราะในทีมงานมีผู้ นําที�สามารถ
ชกัจูงให้ชาวบ้านคนอื�นๆเชื�อถือได้ หากมีข้อโต้แย้งกันในประเด็นใดทีมงานที�มีผู้ นําของชมุชนอยู่
ด้วยก็จะสามารถ “พูดคยุ” กบัชาวบ้านเพื�อหาข้อสรุปร่วมกนัได้ ส่วนจดุอ่อนของทีมงานรูปแบบนี 	
อยูที่�การมีสมาชิกที�เป็น “ผู้ นํา” อยู่มากทําให้อาจเกิดความขดัแย้งภายในทีมงานเองได้ นอกจากนี 	 
ถ้าชาวบ้านเอาแต่เชื�อฟังผู้ นําที�เป็นสมาชิกทีมงานโดยไม่ตั 	งคําถามหรือไม่มีการตรวจทานผลการ
ดําเนินการ หากเกิดความผิดพลาดในการดําเนินการก็จะเกิดความเสียหายต่อกระบวนการ
นวัตกรรมสังคมได้มากกว่า อย่างไรก็ตาม ผู้ วิจัยไม่พบหลักฐานที�แสดงให้เห็นว่าทีมงานสร้าง
นวตักรรมสงัคมของบ้านดงมีปัญหาเหลา่นี 	 

หน้าที�สําคญัในชว่งต้นของทีมงานคือการจดัทําข้อเสนอโครงการวิจยัเพื�อให้สกว.พิจารณา
อนมุตั ิขั 	นตอนนี 	เป็นขั 	นตอนที�ทีมงานซึ�งเป็นชาวบ้านที�ไม่เคยมีประสบการณ์ในการทําวิจยัมาก่อน
ไม่สามารถจดัทําออกมาเองจึงต้องอาศยัเจ้าหน้าที�จะสกว.สํานกังานภาคมาเป็นพี�เลี 	ยง กระนั 	นก็
ตาม ข้อเสนอโครงการวิจยัโครงร่างแรกที�เสนอไปยงัสกว.สํานกังานภาคจงัหวดัลําปางพิจารณาก็
ไม่ผ่านการประเมิน เนื�องจากสกว.เห็นว่าขอบเขตของการวิจยัที�เสนอมานั 	นยงักว้างเกินไปซึ�งไม่
สอดคล้องกบัระยะเวลาและงบประมาณในการดําเนินการวิจยั 

เมื�อสกว.ส่งข้อเสนอกลับมาให้ปรับแก้ทีมงานก็ได้มีการดําเนินการหลายอย่าง โดย
หลงัจากทีมงานได้วิเคราะห์จดุอ่อนของข้อเสนอเดิมแล้ว จึงเห็นพ้องกันว่าจะจดัประชมุชาวบ้าน
อีกครั 	งโดยจะจัดประชุมแต่ละหมวดเพื�อรวบรวมข้อคิดเห็นของชาวบ้านก่อน จากนั 	นทีมงานจะ
วิเคราะห์และสรุปประเด็นและนําไปเสนอที�เวทีประชาคมของหมู่บ้านอีกครั 	งเพื�อลงมติร่วมกนัทั 	ง
หมูบ้่าน  

ณ จุดนี 	จะเห็นได้ถึงความติดขัดของการดําเนินการวิจัยซึ�งดังที�กล่าวไปแล้วว่าเป็น
นวตักรรมสงัคมอย่างหนึ�งโดยตวัของมนัเอง การ “นําเข้า” สิ�งที�ยากต่อการทําความเข้าใจนั 	นต้อง
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อาศยัเวลาในการดดูซบั หากรีบเร่งดําเนินการโดยมีกรอบเวลากําหนดอย่างเคร่งครัดมกัจะทําให้
ผลงานออกมาไมดี่เนื�องจากความเข้าใจยงัไม่เกิดขึ 	นอย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม “วิธีการวิจยั” ของ
สกว.สํานักงานภาคนั 	นก็เป็นเพียงวิถีทางในการแก้ปัญหาของชุมชนเท่านั 	น นั�นหมายความว่า
แม้ว่าวิธีการวิจยัที�ชาวบ้านดงทําจริงๆจะไม่ถูกต้องตามรูปแบบของสกว.ทั 	งหมด แต่ก็ไม่สําคญั
เทา่กบัวา่การวิจยัของชาวบ้านทําให้พวกเขาสามารถแก้ปัญหาของชมุชนตวัเองด้วยตวัเองได้จริงๆ
หรือไม่ สกว.สํานกังานภาคจังหวัดลําปางนั 	นเข้าใจในหลักการเช่นนี 	เป็นอย่างดี เห็นได้จากการ
อนมุตัิโครงการวิจยัของชาวบ้านดงในที�สดุหลงัจากที�ได้มีการปรับแก้มาแล้วเพราะเห็นว่ามีความ
ชดัเจนในแง่ของเป้าหมายและขอบเขต แม้ว่าสกว.จะยงัเห็นว่าโครงการวิจยัของชาวบ้านดงนั 	นยงั
ไม ่“เข้าขั 	น” เป็นงานวิจยัตามรูปแบบจริงๆก็ตาม 

หากมองในอีกด้านหนึ�ง การสร้างนวตักรรมสงัคมโดยอาศยัวิธีการวิจยัของสกว.มีส่วนช่วย
ให้นวตักรรมสงัคมเกิดได้เร็วขึ 	น ดงัจะเห็นว่านวตักรรมสงัคมการงดเหล้างานศพนั 	นใช้เวลาในการ
สร้างขึ 	นประมาณ 1 ปี (โดยต้องไม่ลืมว่างานศพไม่เกิดขึ 	นทุกวนั ระหว่างช่วงของโครงการวิจยัมี
การจดังานศพ 6 ครั 	ง) ทั 	งนี 	เพราะชาวบ้านมีกรอบในการดําเนินการที�ชดัเจนไม่ต้องเสียเวลากับ
การลองผิดลองถกู ประกอบกบัการดําเนินกิจกรรมตา่งๆมีเป้าหมายที�แน่ชดัและมีการประเมินผล
อยา่งตอ่เนื�องอนัเป็นแนวทางการดําเนินการอยา่งหนึ�งที�กําหนดโดยสกว.นั�นเอง  

ขั 	นตอนต่อมา ทีมงานร่วมกันกําหนดแนวทางในการลดเหล้าในงานศพขึ 	นและ
ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้ทราบทั�วกัน  ขั 	นตอนนี 	เปรียบเสมือนการกําหนดพิมพ์เขียวในการ
ดําเนินการงดเหล้าในงานศพซึ�งเป็นการเตรียมการขั 	นสดุท้ายก่อนที�จะมีการปฏิบตัิจริงกบังานศพ
แรกนบัตั 	งแตมี่โครงการวิจยั  

หลงัจากการจดังานศพปลอดเหล้าครั 	งแรกผ่านพ้นไป กระบวนการที�ทําให้การลดเหล้าใน
งานศพบูรณาการเข้าเป็นส่วนหนึ�งของวิถีชีวิตของชาวบ้านดงก็เกิดขึ 	นอย่างตอ่เนื�อง โดยช่วงของ
การบรูณาการนั 	นเกิดขึ 	นหลงัจากผ่านการจดังานศพปลอดเหล้าไปแล้วประมาณ 3 ถึง 4 งานศพ 
สาเหตทีุ�ทําให้การบณูนาการของนวตักรรมสงัคมนี 	เกิดขึ 	นได้คอ่นข้างเร็วนั 	นเป็นเพราะ (1) มีข้อมลู
เปรียบเทียบให้เห็นได้ชดัเจนวา่งานศพที�ไมมี่เหล้านั 	นเสียคา่ใช้จา่ยน้อยกว่า (2) ได้รับความร่วมมือ
จากพระสงฆ์ที�เป็นที�นบัถือในชุมชนเข้ามาช่วยเทศนาสั�งสอน รวมถึงการไม่รับนิมนต์งานศพที�มี
เหล้า (3) ทีมงานลงมือประชาสมัพนัธ์อย่างจริงจงัโดยเข้าไปพดูคยุชกัจงูชาวบ้านทั 	งแบบพบปะซึ�ง
หน้าและแบบกระจายเสียง และ (4) ทีมงานมีการประชมุเพื�อประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการ
ดําเนินการอยา่งสมํ�าเสมอ  

กระบวนการที�ทําให้เกิดการขยายผลนวตักรรมสงัคมการงดเหล้างานศพมี 3 กระบวนการ
ใหญ่ๆคือ (1) การค้นหาวิธีอื�นๆในการลดคา่ใช้จา่ยในการศพ กระบวนการนี 	ทําให้เกิดการขยายผล
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ในเชิงคณุภาพคือทําให้การงดเหล้าในงานศพมีความเข้มแข็งยั�งยืน (2) การวิเคราะห์แนวทางใน
การลดคา่ใช้จ่ายและเพิ�มรายได้ด้วยวิธีการอื�นๆ กระบวนการนี 	ทําให้เกิดการขยายผลในแนวนอน
คือขยายไปสูป่ระเดน็ใหม่ๆ  โดยอาศยัความรู้จากประสบการณ์ในกระบวนการนวตักรรมสงัคมเดิม
ในการดําเนินการ และ (3) การเปิดโอกาสให้ชุมชนอื�นมาดูงานและการออกไปร่วมประชุม
แลกเปลี�ยนความรู้และประสบการณ์ภายนอกชมุชน กระบวนการขยายผลลกัษณะนี 	ทําให้เกิดการ
ทําซํ 	า (Replicate) นวัตกรรมสังคมการงดเหล้างานศพในพื 	นที�อื�นๆ อาจกล่าวได้ว่าเป็นการ
แพร่กระจายของนวตักรรมสงัคมนั�นเอง  

 
5.2.2 พลวัตนวัตกรรมสังคม 
แม้ว่านวตักรรมสงัคมการงดเหล้าในงานศพนี 	มีลกัษณะที�ไม่ซบัซ้อน มองเห็นได้ง่าย แต่

กลบัเกิดขึ 	นเองได้ยาก จริงๆแล้วอาจกล่าวได้ว่าปัญหาการเลี 	ยงเหล้าในงานศพเปรียบเสมือนยอด
ของภูเขานํ 	าแข็งที�โผล่พ้นนํ 	าให้เห็นเท่านั 	น ทําให้อาจจะเห็นว่าเป็นเรื�องเล็กแต่จริงๆแล้วปัญหานี 	
เกี�ยวพันกับวิถีชีวิตและความเชื�อที�ฝังลึกเกี�ยวกับพิธีกรรมที�ปฏิบตัิกันเป็นประจําของชาวบ้าน 
เหมือนกบัสว่นของภเูขานํ 	าแข็งที�อยูใ่ต้นํ 	านั 	นมีขนาดใหญ่กวา่สว่นที�โผลพ้่นนํ 	ามาก 

การจะทําให้งานศพปลอดเหล้าได้นั 	นจึงต้องสร้างการเปลี�ยนแปลงในระดบัความเชื�อของ
ชาวบ้าน การที�ต้องเลี 	ยงเหล้าในงานศพนั 	นมีเหตุผลต่างๆนานาแต่ไม่ว่าจะเห็นผลใดก็ได้รับ
อิทธิพลมาจากความเชื�อของชาวบ้าน เช่น เชื�อว่าถ้าไม่เลี 	ยงเหล้าจะไม่มีใครมานอนเฝ้าศพ เชื�อว่า
ถ้าไม่เลี 	ยงเหล้าจะถูกต่อว่าจากผู้มาร่วมงาน เชื�อว่าการเลี 	ยงเหล้าเป็นการเชิดชูสถานภาพของ
เจ้าภาพ และแม้กระทั�งเชื�อวา่เมื�องานศพอื�นเขาเลี 	ยงเหล้า งานศพที�เราเป็นเจ้าภาพเราก็ต้องเลี 	ยง
เหมือนกนัโดยปริยาย  

การเปลี�ยนแปลงความเชื�อเกี�ยวกับการเหล้าในงานศพเกิดขึ 	นด้วยผลของกิจกรรมอย่าง
น้อย 3 กิจกรรมคือ (1) การลดหรืองดเหล้าในงานศพ (2) การร่วมมือกบัพระสงฆ์ และ (3) การทํา
บญัชีคา่ใช้จา่ยงานศพ (ดภูาพที� 5.7) 

งานศพที�จดัขึ 	นในชว่งแรกของโครงการยงัมีการดื�มเหล้าในงานศพอยู่บ้าง จึงไม่อาจกล่าว
ได้วา่เกิดการงดเหล้าในงานศพทั 	งหมด บางงานศพจงึอยูใ่นสภาพของการลดเหล้าเท่านั 	น ส่วนการ
ทําบญัชีคา่ใช้จา่ยงานศพเป็นการเก็บข้อมลูคา่ใช้จา่ยตา่งๆที�เกิดขึ 	นจากการจดังานศพ บญัชีนี 	เป็น
บัญชีอย่างง่ายที�บันทึกรายการและจํานวนเงินที�ใช้ บัญชีค่าใช้จ่ายจะถูกใช้เป็นข้อมูลในการ
เปรียบเทียบระหวา่งงานศพที�มีการเลี 	ยงเหล้ากบังานที�ไม่เลี 	ยงเหล้า ซึ�งแน่นอนว่าตวัเลขคา่ใช้จ่าย
ในงานศพที�ปลอดเหล้ามีน้อยกว่าเพราะได้ตดัค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับเหล้าไปหมดแล้วนั�นเอง ทั 	ง 2 
กิจกรรมรวมกนัทําให้เหล้าในงานศพลดลงไปมากจนเกือบจะหมดไปทั 	งหมด นบัว่าได้ชาวบ้านดง
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ได้ร่วมกันสร้างนวตักรรมสงัคมขึ 	นมาได้เป็นผลสําเร็จ อีกกิจกรรมหนึ�งที�สําคญัคือการร่วมมือกับ
ฝ่ายสงฆ์ให้ช่วยเทศน์สั�งสอนโทษของการดื�มเหล้า และหลังจากงานศพแรกที�เริ�มดําเนินการลด
เหล้าจงึได้เริ�มการบณิฑบาตขอให้งดเว้นการเลี 	ยงเหล้าในงานศพ โดยจะไม่รับนิมนต์ไปงานศพที�มี
การเลี 	ยงเหล้าอย่างไรก็ตาม นวัตกรรมสังคมการงดเหล้างานศพในระยะนี 	ยังไม่นับว่าเป็น
นวัตกรรมสังคมเต็มรูปแบบเนื�องจากนวัตกรรมสังคมนี 	ยังไม่บูรณาการเข้ากับวิถีชีวิตปกติของ
ชาวบ้านดงทั 	งหมดดงัที�ยงัมีงานศพที�มีเหล้าอยูบ้่างนั�นเอง 

 

 
 
ภาพที� 5.7  พลวตันวตักรรมสงัคมการงดเหล้างานศพบ้านดง 

 
นวตักรรมสงัคมการงดเหล้างานศพเกิดขึ 	นเต็มรูปแบบเมื�อกิจกรรมที�รวมกนัเป็นนวตักรรม

สงัคมได้รับการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ 	น โดยในกรณีนี 	 มีการเปลี�ยนแปลงที�สําคญัคือ
การยกระดับการบังคับใช้นวัตกรรมสังคมให้สูงขึ 	น นั�นคือ จากเดิมที�เป็นการขอความร่วมมือ
เจ้าภาพงานศพไม่ให้เลี 	ยงเหล้า มาเป็นการใช้กลไกทางสงัคมบงัคบัให้ชาวบ้านที�ยงัลงัเลที�จะให้
ความร่วมมือ โดยทีมงานได้กําหนดแนวทางในการจดังานศพให้ปลอดเหล้าและประหยัดที�มีทั 	ง
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แนวทางในการปฏิบตัิและแนวทางในการลงโทษหากไม่ปฏิบตัิขึ 	นมา เมื�อรวมกบักิจกรรมอื�นๆที�ได้
ทําไปก่อนหน้า กิจกรรมนี 	จงึทําให้การงดเหล้าในงานศพเกิดขึ 	นได้จริง 

การใช้กลไกทางสังคม “บงัคบั” ให้ชาวบ้านปฏิบตัิตามนั 	นเป็นประเด็นที�ควรค่าแก่การ
พิจารณา กลา่วคือ การที�ทีมงานสามารถกําหนดแนวทางปฏิบตัิดงักล่าวขึ 	นมาได้โดยไม่ถกูคดัค้าน
จากชาวบ้านเป็นหลกัฐานแสดงว่าความเชื�อเกี�ยวกับการเลี 	ยงเหล้าในงานศพได้เปลี�ยนแปลงไป
แล้ว แนวทางที�กําหนดขึ 	นนี 	จึงเป็นการช่วยให้ตดัสินใจได้ง่ายขึ 	นมากกว่าการบงัคบัในความหมาย
ของการทําให้ผู้ อื�นปฏิบตัิตามโดยไม่เต็มใจ นอกจากนี 	การมีแนวทางดําเนินการที�เป็นทางการนี 	ยงั
เป็นการป้องกนัชาวบ้านที�ไม่ต้องการเลี 	ยงเหล้าในงานศพอยู่แล้วให้ไม่ต้องกงัวลว่าจะถกูชาวบ้าน
บางกลุม่ที�ยงัอยากให้มีเหล้าในงานศพอยูค่รหานินทาหรือไมม่าร่วมงานศพที�ตนเองเป็นเจ้าภาพ  

ควรสงัเกตว่าในการกําหนดแนวทางจดังานศพปลอดเหล้านั 	นยงัมีคําสําคญัอีกคําหนึ�งอยู่
ด้วยนั�นคือคําวา่ “ประหยดั” การมีการเพิ�มเติมคําๆนี 	ลงไปด้วยแสดงให้เห็นว่าทีมงานและชาวบ้าน
ดงเกิด “ความคิดดีๆ” ขึ 	น กล่าวคือ ชาวบ้านได้ตระหนกัว่าการจดังานศพโดยไม่มีเหล้านั 	นทําให้
รายจ่ายในการจดังานศพลดลงได้จริง จึงทําให้ชาวบ้าน “คิดต่อไป” ว่ายงัมีรายจ่ายเกี�ยวกับงาน
ศพอื�นๆที�สามารถตดัหรือลดลงได้อีก จนเมื�องดเหล้าในงานศพได้ทั 	งหมดแล้ว ก็ยังดําเนินการ
ต่อไปในส่วนของการลดค่าใช้จ่ายที�ไม่จําเป็นอื�นๆ เกิดเป็นวงจรใหม่ของกิจกรรมที�เสริมให้
นวตักรรมสงัคมเดมิมีคณุปูการมากขึ 	นไปอีก  

หลงัจากเกิดนวตักรรมสงัคมการงดเหล้างานศพเต็มรูปแบบ (หมายถึงสภาพที�ทุกคนใน
ชมุชนยอมรับวา่การไมมี่เหล้าในงานศพเป็น “เรื�องปกต”ิ) “รอบที� 2” ของวงจรพฒันาการนวตักรรม
สงัคมนี 	จึงเกิดขึ 	น (ดภูาพที� 5.8) โดยอยู่ในรูปของการเสนอให้ทําโลงศพและปราสาทบรรจศุพเอง 
โดยหากเลือกที�จะทํา จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพลงได้อีกมาก นวัตกรรมสังคมนี 	ยัง
พัฒนาต่อไปจาก “รอบที� 3” ของวงจรพัฒนาการ ที�ก้าวไปสู่ประเด็นเกี�ยวกับความเชื�อมากขึ 	น 
ได้แก่ การลดวันในการสวดอภิธรรมศพ การลดเงินปัจจัยถวายพระในงานศพ รวมทั 	งการลด
ประเภทอาหารในงานศพลงด้วย  
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ภาพที� 5.8 พลวตันวตักรรมสงัคมการงดเหล้างานศพเพิ�มเตมิสว่นขยาย 
 

5.2.3 ตัวแสดงสาํคัญในโครงการงดเหล้างานศพบ้านดง 
ตวัแสดงที�เกี�ยวข้องในกระบวนการนวตักรรมสงัคมการงดเหล้างานศพบ้านดงนั 	นส่วนมาก

จะเป็นตวัแสดงที�อยู่ภายในชุมชนบ้านดงเอง (ดภูาพที� 5.9) โดยเฉพาะในช่วงของการสร้างและ
การบูรณาการนวัตกรรมสังคมที�ชาวบ้านดงดําเนินการด้วยตัวเองเป็นหลัก ยกเว้นก็แต่ผู้
ประสานงานของสกว.สํานกังานภาค (คณุนพพร นิลณรงค์) ที�คอยให้คําปรึกษาในประเด็นเกี�ยวกบั
การวิจยัเพื�อท้องถิ�นผ่านทางทีมงานนวตักรรมสงัคม ทําให้ทีมงานสามารถนําความรู้ใหม่ๆเข้ามา
ให้ชมุชนได้พิจารณา และยงัรวมถึงการสนบัสนนุในแง่ของโอกาสในการเข้าร่วมเครือข่ายกบัชมุชน
อื�นๆ รวมทั 	งสกว.สํานกังานภาคที�ให้การสนบัสนนุด้านงบประมาณและวิธีการ 

การร่วมมือกับองค์การภายนอกเกิดขึ 	นมากในช่วงขยายผลนวตักรรมสงัคม จะเห็นได้ว่า
สถาบันแสนผะหญาเข้ามาเป็นตัวกลางในการแลกเปลี�ยนประสบการณ์การดําเนินโครงการ
ระหว่างบ้านดงกบัชมุชนอื�นๆ โดยที�ทีมงานสร้างนวตักรรมสงัคมของบ้านดงเองก็เป็นสมาชิกของ
สถาบนัแสนผะหญาด้วย การเผยแพร่แนวทางการดําเนินการเพื�องดเหล้าในงานศพของชมุชนบ้าน
ดงจงึกระจายออกไปในวงกว้าง  
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จุดเด่นของกรณีงดเหล้างานศพบ้านดงอย่างหนึ�งก็คือการได้รับความสนใจจากจังหวัด
ลําปาง หน่วยงานของรัฐระดบัจังหวัดนี 	ได้รับรู้ถึงผลสําเร็จของโครงการนี 	ผ่านทางสถาบนัแสน
ผะหญาซึ�งทํางานร่วมกนัอยูห่ลายโครงการ เมื�อเล็งเห็นผลดีของโครงการงดเหล้างานศพจึงกําหนด
เป็นนโยบายระดับจังหวัดในการที�จะทําให้ลําปางเป็นจังหวัดที�ปลอดเหล้าในงานศพ และ
สนับสนุนการดําเนินการตามนโยบายดงักล่าวด้วยงบประมาณที�ส่วนหนึ�งผ่านทางสถาบนัแสน
ผะหญา  

การแปลงสภาพเป็นนโยบายของนวัตกรรมสังคมงดเหล้างานศพ จึงทําให้เกิดการ
แพร่กระจายผา่นทางชอ่งทางของรัฐ นั�นคือจากระดบัจงัหวดัไปสูร่ะดบัอําเภอและตําบลตามลําดบั 
สิ�งที�เกิดขึ 	นคือ จงัหวดัจะสอบถามถึงความพร้อมของอําเภอต่างๆในการนํานโยบายดงักล่าวไป
ปฏิบตัิ จากนั 	นเลือกอําเภอนําร่อง อําเภอที�ได้รับเลือกให้ดําเนินการก่อนจะหารือกับกํานนัตําบล
ตา่งๆเพื�อคดัเลือกตําบลที�มีความพร้อมหรือมีความสมคัรใจให้ดําเนินการก่อน ดงัที�จะเห็นตําบล
หลวงใต้และตําบลใหมพ่ฒันาที�เป็นตําบลนําร่องในการดําเนินโครงการงดเหล้างานศพของอําเภอ
งาวและอําเภอเกาะคาตามลําดบั พื 	นที�ที�ดําเนินโครงการงดเหล้างานศพจะได้รับข้อมลูความรู้และ
งบประมาณจากสถาบนัแสนผะหญาซึ�งเข้าไปทําหน้าที�สนบัสนนุให้การดําเนินโครงการเกิดขึ 	นได้
อยา่งตามเป้าหมาย 

องค์กรปกครองท้องถิ�นอย่างองค์การบริหารส่วนตําบลนายางมิได้มีบทบาทใดๆตลอดทั 	ง
กระบวนการนวัตกรรมสังคมงดเหล้างานศพ ส่วนหนึ�งอาจเป็นเพราะนวัตกรรมสังคมนี 	มิได้มี
ประโยชน์ต่ออบต.โดยตรง นอกจากนี 	 หากอบต.เข้ามามีส่วนร่วมก็อาจจะทําให้เสียคะแนนเสียง
จากชาวบ้านที�ไมต้่องการเลิกดื�มเหล้าในงานศพด้วย  
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ภาพที� 5.9  ตวัแสดงในกระบวนการนวตักรรมสงัคมการงดเหล้างานศพบ้านดง  

 
5.2.4 การขยายตัวของนวัตกรรมสังคมไปสู่ชุมชนอื�น 
จากนวตักรรมสงัคมเล็กๆในหมู่บ้านหนึ�งที�อยู่ห่างไกลจากตวัเมืองมาก มาถึงปัจจุบนัได้

กลายเป็นต้นแบบของโครงการงานศพปลอดเหล้าทั�วทั 	งจงัหวดัลําปางเป็นอย่างน้อย (ต.ร่องเคาะ 
อ.วงัเหนือ / ต.นิคมพฒันา อ.เมือง / ต.หงัเมือง อ.เมืองปาน / ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม / ต.แม่สนั อ.ห้าง
ฉตัร / ต.แมป่ ุอ.แมพ่ริก / ต.เถินบรีุ อ.เถิน / ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม / ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ / ต.หวั
เสือ อ.แมท่ะ / อ.สบปราบ ทั 	งอําเภอ) ทั 	งยงัรวมไปถึงชมุชนหลายแหง่ในจงัหวดัตา่งๆ ในหวัข้อนี 	จะ
เป็นการกลา่วถึงการที�นวตักรรมสงัคมการงดเหล้าในงานศพได้ขยายตวัออกไปสู่ชมุชนอื�นๆ โดยใช้
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ชมุชนที�รับเอานวตักรรมสงัคมนี 	ไปบรูณาการเข้ากบัชมุชนนั 	นๆเอง โดย 2 กรณีศกึษาย่อยที�จะใช้
วิเคราะห์ได้แก่ โครงการงานศพปลอดเหล้าตําบลหลวงใต้ อําเภองาว จงัหวดัลําปาง และโครงการ
ลดเหล้างานศพตําบลใหมพ่ฒันา อําเภอเกาะคา จงัหวดัลําปาง 

ภาพที� 5.10 แสดงให้เห็นการขยายตวัของนวัตกรรมสังคมงดเหล้างานศพ โดยการ
ขยายตวันี 	เริ�มตั 	งแตร่ะดบัตําบล อําเภอ และจงัหวดั หลงัจากที�ชมุชนบ้านดงทําให้เหล้าหมดไปจาก
งานศพได้แล้ว หน่วยงานราชาการระดับต่างๆจึงเข้ามารับเอาแนวทางการดําเนินงานไป
ประกาศใช้ ในระดบัตําบลมีการจดัระเบียบหมู่บ้าน ระดบัอําเภอมีการทําโครงการอําเภอปลอด
เหล้า จนถึงระดบัจงัหวดัที�กําหนดเป็นนโยบายงานศพปลอดเหล้าและการพนนั  

 

 
ภาพที� 5.10  การขยายตวัของนวตักรรมสงัคมการงดเหล้างานศพไปสูช่มุชนอื�น 
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สําหรับกรณีศกึษายอ่ยที�ผู้ วิจยัเลือกมานําเสนอนั 	นเป็นชมุชนท้องถิ�นระดบัตําบล โดยทั 	ง 2 
ตําบลนี 	นอกจากจะดําเนินการงดเหล้างานศพตามนโยบายของจังหวดัแล้ว ยังมีการร่วมมือกับ
สถาบันวิจัยแสนผะหญาที�มีประสบการณ์ทํางานร่วมกับชุมชนบ้านดงมาก่อนด้วย รวมไปถึง
สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัลําปางที�เข้ามาร่วมมือด้วย 

 5.2.4.1 ตําบลหลวงใต้ อําเภองาว จงัหวดัลําปาง 
1) ข้อมลูทั�วไป 

ตําบลหลวงใต้มีประชากร 6,186 คน (1,554 หลงัคาเรือน) มีการทํา
นาและรับจ้างทั�วไปเป็นอาชีพหลกั ตั 	งอยู่ในเขตปกครองของอําเภองาว จงัหวดัลําปาง พื 	นที�ของ
ตําบลหลวงใต้มีประมาณ 112,343.75 ไร่ ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านนํ 	าจํา บ้านทุ่ง บ้าน
นํ 	าล้อม บ้านปงคก บ้านทุง่สุม่ บ้านวงัควาย บ้านดง บ้านใหม่เจริญสขุ โดยลกัษณะพื 	นที�ส่วนใหญ่
เป็นที�ราบริมฝั�งแมนํ่ 	างาวฝั�งขวาตลอดแนว  

2) รูปแบบการรับนวตักรรมสงัคม 
โครงการงดเหล้างานศพของตําบลหลวงใต้นั 	นเกิดขึ 	นเนื�องจากพื 	นที�

ตําบลหลวงใต้ได้รับมอบหมายจากอําเภองาวให้เป็นพื 	นที�นําร่องตามโครงการ “การจดัการความรู้
เพื�อเสริมสร้างสุขภาพและแก้ไขปัญหาความยากจนโดยโครงการงดเหล้าในงานศพ” โดยการ
ประสานงานระหว่างผู้ ใหญ่บุญธรรม กนัทะ ผู้ ใหญ่บ้านหมู่ 6 ของตําบลหลวงใต้ กบัสถาบนัแสน
ผะหญา และสํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัลําปาง 

ภาคีความร่วมมือดงักล่าวได้เข้ามาจดัเวทีประชาคมที�ตําบลหลวงใต้
ในช่วงต้นเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ.2550 มีการเชิญผู้ทรงคณุวฒุิในตําบลมาร่วมเวทีประชาคมหลาย
คน ทั 	งฝ่ายราชการและฝ่ายพระสงฆ์ โดยวตัถปุระสงค์ในการจดัเวทีนี 	ขึ 	นเพื�อให้คนในพื 	นที�ได้ทราบ
ถึงความเป็นมาของโครงการ รวมทั 	งประเมินความพร้อมและความเป็นไปได้ของแตล่ะหมู่บ้านใน
การดําเนินการโครงการดงักล่าว เวทีประชาคมมีมติร่วมกันตอบรับที�จะดําเนินโครงการงดเหล้า
งานศพ 

ในการนี 	 ได้มีการจดัตั 	ง “คณะกรรมการ” ซึ�งประกอบด้วยผู้ ใหญ่บ้าน
จากหมู่บ้านตา่งๆในตําบลหลวงใต้และมีกํานนัเป็นประธาน มากํากบัดแูล “คณะทํางาน” ที�ตั 	งขึ 	น
เพื�อทําหน้าที�ดําเนินโครงการในทางปฏิบตัิ ทั 	งคณะกรรมการและคณะทํางานได้ร่วมกนัจดัทําแผน
ดําเนินการโดยขอรับทุนในการดําเนินการตามแผนนั 	นจากสถาบันแสนผะหญา เมื�อได้รับการ
อนมุตัจิึงจดัให้มีเวทีประชาคมในทกุหมู่บ้านเพื�อสอบถามความคิดเห็นจากชาวบ้านแตล่ะหมู่บ้าน 
ทั 	งยังให้หมู่บ้านจัดตั 	งคณะทํางานระดบัหมู่บ้านเพื�อดําเนินการปฏิบัติในระดบัหมู่บ้านรวมทั 	ง
ประสานงานกบัคณะทํางานระดบัตําบลด้วย 
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การดําเนินการในทางปฏิบตัิใช้หลกัความสมคัรใจ เริ�มต้นด้วยการหา
ชาวบ้านที�ต้องการเข้าร่วมโครงการ โดยคณะทํางานระดบัหมู่บ้านรับผิดชอบแจกใบสมคัรและรับ
ใบสมคัรกลบัมาสง่ตอ่ให้คณะทํางานระดบัตําบล ชาวบ้านที�เข้าร่วมโครงการถือเป็นกลุ่มที�เรียกว่า 
“กลุ่มการจดัการความรู้เพื�อสร้างเสริมสขุภาพและแก้ไขปัญหาความยากจนโดยโครงการงดเหล้า
งานศพ” ข้อกําหนดเกี�ยวกับสมาชิกภาพ ความรับผิดชอบ คณะกรรมการ งบประมาณ และการ
ประชุมกลุ่ม ถกูกําหนดไว้ใน “ระเบียบข้อบงัคบักลุ่มการจดัการความรู้เพื�อสร้างเสริมสขุภาพและ
แก้ไขปัญหาความยากจนโดยโครงการงดเหล้างานศพ ตําบลหลวงใต้ อําเภองาว จงัหวดัลําปาง” ที�
ประกาศใช้เมื�อวนัที� 1 พฤษภาคม พ.ศ.2550 ทั 	งนี 	เมื�อวนัที� 14 พฤษภาคม ปีเดียวกนั กลุ่มงดเหล้า
งานศพมีสมาชิก 1,086 ครัวเรือน หรือคดิเป็นร้อยละ 72 ของจํานวนครัวเรือนทั 	งหมดในตําบล (มีผู้
แจ้งความประสงค์ไม่เข้าร่วมโครงการ 56 ครัวเรือน (ร้อยละ 3.7) ที�เหลือไม่ตอบแบบตอบรับ) เมื�อ
เป็นสมาชิกของกลุ่มงดเหล้างานศพแล้ว หากต้องจดังานศพจะต้องจดัภายใต้แนวทางที�กําหนด
โดยคณะทํางานระดบัตําบล   

3) ลกัษณะนวตักรรมสงัคมที�เกิดขึ 	นจริง 
นวัตกรรมสังคมการงดเหล้าในงานศพที�ตําบลหลวงใต้เกิดขึ 	นจาก

ความคิดที�จะรับนวัตกรรมสังคมการงดเหล้างานศพของชุมชนบ้านดง โดยได้แรงหนุนจาก
หน่วยงานราชการอีกทางหนึ�งตามนโยบายงานศพปลอดเหล้าและการพนันของจังหวัดลําปาง 
ความมุ่งหมายของนวตักรรมสงัคมนี 	จึงอยู่ที� “การงดเหล้าในงานศพ” โดยตรง (ตา่งจากกรณีบ้าน
ดงที�มีความมุ่งหมายที� “การลดคา่ใช้จ่ายในงานศพ”) ก่อนจะพฒันาไปเป็นนวตักรรมสงัคมแบบ
เต็มรูปแบบเนื�องจากนวตักรรมสงัคมนี 	มีการบูรณาการสู่วิถีชีวิตปกติของชาวบ้านตําบลหลวงใต้
แล้ว  

นวตักรรมสงัคมการลดเหล้างานศพแบบเตม็รูปแบบของตําบลหลวงใต้ 
(ดภูาพที� 5.11) ประกอบด้วยกิจกรรมตา่งๆคือ (1) การตั 	งกลุ่มงดเหล้างานศพ ที�มาจากการเปิดรับ
ผู้ ที�ต้องการเข้าร่วมโครงการโดยสมคัรใจ (2) การกําหนดแนวทางปฏิบตัิในการลดเหล้าในงานศพ 
(3) ทําตารางจดบนัทึกค่าใช้จ่ายงานศพ นอกจากนี 	ยังมี (3) การจดัทําหนงัสือเสนอแนะแนว
ทางการจัดงานศพ โดยอาศยัความร่วมมือจากพระสงฆ์ ผู้ เฒ่าผู้ แก่ ครู และผู้ รู้ในพื 	นที� ที�มา
แลกเปลี�ยนประสบการณ์และความรู้เกี�ยวกับรูปแบบการจดังานศพที� “เหมาะสม” หรือ “ควรจะ
เป็น” รวมไปถึงกลุม่แมบ้่านที�มาชว่ยกนัคดิหารายการอาหารที� “เหมาะสม” กบังานศพโดยถือหลกั
ความเรียบง่ายและความประหยดั 
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นโยบายงดเหล้างานศพระดับจังหวัด

กาํหนดแนวทางการลดเหล้า

ตั 2งกลุ่มงดเหล้างานศพ

การทาํบัญชีค่าใช้จ่ายงานศพ

แนวทางการงดเหล้าบ้านดง

กาํหนดแนวทางการจัดงานศพ

 
 
ภาพที� 5.11  นวตักรรมสงัคมการงดเหล้างานศพตําบลหลวงใต้ 
 

4) ปัจจยัเกื 	อหนนุและอปุสรรคตอ่การบรูณาการนวตักรรมสงัคม 
ปัจจยัที�เอื 	อต่อการบูรณาการนวตักรรมสงัคมงดเหล้างานศพที�ตําบล

หลวงใต้ได้แก่ (1) การมีแกนนําที�มีความสามารถ ผู้ ที�เข้ามาเป็นคณะทํางานแต่ละคนล้วนมี
ประสบการณ์ทํางานระดบัชมุชนมาแล้วทําให้ง่ายตอ่การผลกัดนัโครงการ (2) ทีมงานมีการจดัการ
ที�ดี มีการเก็บและใช้ข้อมลูอย่างเป็นระบบ โดยอาศยัการทํางานที�เป็นระบบเช่นนี 	จึงทําให้กิจกรรม
ต่างๆดําเนินไปอย่างราบรื�น หากพบว่ามีปัญหาตรงส่วนใดก็สามารถแก้ไขได้ และที�สําคญั (3) 
นวัตกรรมสังคมจะมีองค์ประกอบครบตั 	งแต่เริ�ม เพราะได้บทเรียนมาจากกรณีบ้านดงแล้ว จึง
สามารถปรับใช้หรือเพิ�มเตมิองค์ประกอบที�เห็นวา่เหมาะสมได้ทนัที ไมต้่องเสียเวลาลองผิดลองถกู 

ไมป่รากฎวา่มีอปุสรรคตอ่การบรูณาการนวตักรรมสงัคมนี 	ที�เห็นได้ชดั 
ทั 	งนี 	อาจเป็นเพราะเป็นการริเริ�มจากระดบับน (จงัหวดั อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน) ประกอบกับการ
ดําเนินการในลกัษณะที�เป็นทางการทําให้ชาวบ้านยอมรับปฏิบตัิได้ อย่างไรก็ตาม การที�นวตักรรม
สงัคมต้องบูรณาการในพื 	นที�ขนาดใหญ่ระดบัตําบลจะต้องอาศยัเวลามากขึ 	นในการเปลี�ยนแปลง
คา่นิยมของคนจํานวนมากเหลา่นั 	น 
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   5.2.4.2 ตําบลใหมพ่ฒันา อําเภอเกาะคา จงัหวดัลําปาง 
1) ข้อมลูทั�วไป 

ตําบลใหมพ่ฒันา ตั 	งอยูใ่นเขตการปกครองของอําเภอเกาะ 
คา จดัตั 	งเมื�อปี พ.ศ.2536 โดยแยกออกมาจากตําบลไหล่หิน ตําบลใหม่พฒันา ประกอบด้วย
หมูบ้่าน จํานวน 8 หมู่บ้าน คือ บ้านโป่งร้อน บ้านสนัป่าสกั บ้านดอนธรรม บ้านแม่ปาง บ้านต้นผึ 	ง 
บ้านทุ่งขาม บ้านนาโป่งหาญ และบ้านสนัตินิคม จํานวนประชากร 5,421 คน และจํานวนหลงัคา
เรือน 1,572 หลงัคาเรือน ตําบลใหม่พฒันาลกัษณะเป็นที�ราบสูง ดินร่วนปนทราย และดินลูกรัง 
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทํานา ทําสวนปลูกผลไม้ ได้แก่ ส้มเขียวหวาน และลําไย อาชีพ
รองได้แก่ อาชีพรับจ้าง 

2) รูปแบบการรับนวตักรรมสงัคม 
เป็นนโยบายของจงัหวดัลําปางที�ต้องการให้มีการงดเหล้า 

และการพนนัในงานศพ ทางอําเภอเกาะคารับเอานโยบายดงักล่าวมาปฏิบตัิกระจายไปยงัตําบล
ตา่งๆทั�วทั 	งอําเภอ รวมกบัการทํางานเชิงรุกของสถาบนัแสนผะหญาที�เปิดเวทีให้ความรู้แก่ชมุชนที�
สนใจจะดําเนินการงดเหล้างานศพโดยอาศยัรูปแบบการดําเนินการของชมุชนบ้านดงเป็นต้นแบบ 

ที�ตําบลใหมพ่ฒันาพฒันานั 	นมีกํานนัเป็นผู้ นําในการ 
ดําเนินการโครงการงดเหล้างานศพ โดยจัดตั 	งคณะกรรมการขึ 	นมาจากผู้ ใหญ่บ้านของหมู่บ้าน
ตา่งๆในตําบล โดยได้ศกึษานวตักรรมสงัคมการงดเหล้างานศพจากบ้านดงผา่นทางวีดทิศัน์ 

มีการประชมุผู้ นําจากแตล่ะหมูบ้่านก่อน จากนั 	นมีการจดัเวที 
ประชาคมเพื�อระดมความคิดเห็นต่อกรณีการงดเหล้าในงานศพในทุกหมู่บ้าน ในการลงมติ
หลงัจากมีการชี 	แจงถึงความเป็นมาของโครงการดงักล่าวแล้ว ชาวบ้านที�มาร่วมประชุมต่างก็ให้
ความเห็นชอบให้มีการดําเนินโครงการงดเหล้างานศพในชุมชน โดยมีการประกาศห้ามไม่ให้มี
เหล้างานศพในเดือนกันยายน พ.ศ.2551 โดยมีการทําป้ายผ้าสีเหลืองเขียนข้อความด้วย
ตัวหนังสือสีแดงว่า “ขออภัยงานนี 	ไม่มีการเลี 	ยงเหล้าในงานศพ” การห้ามเลี 	ยงเหล้านี 	มีการ
ดําเนินการอยา่งแข็งขนัประมาณ 5 งานศพ ปัจจบุนัการเลี 	ยงเหล้าในงานศพกลบัมาปรากฎอีกครั 	ง
โดยมีปริมาณการเลี 	ยงลดลง 

การดําเนินการในทางปฏิบตันิั 	นใช้วิธีการประชาสมัพนัธ์ไปยงั 
หมูบ้่านตา่งๆผา่นทางผู้ใหญ่บ้าน ที�จะรับผิดชอบดแูลงานศพในพื 	นที�หมู่บ้านของตน นอกจากนี 	ยงั
มีการใช้สัญลักษณ์ในรูปของแผ่นป้ายขนาดใหญ่ที�มีข้อความว่างานศพนี 	ปลอดเหล้า ซึ�งจะถูก
นําไปตดิไว้ที�หน้างานศพเพื�อให้ผู้ ที�มาร่วมงานได้ทราบทั�วกนัวา่งานศพนี 	จะไมมี่การเลี 	ยงเหล้า 
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ทีมงานยงัร่วมมือกบัเจ้าภาพในการบนัทกึคา่ใช้จา่ยตา่งๆที� 
เกิดขึ 	นในงานศพ ข้อมลูเหลา่นี 	สามารถนํามาใช้เพื�อแสดงให้ว่างดเหล้าในงานศพนั 	นทําให้รายจ่าย
ในการจดังานลดลงได้มากเพียงใด  

3) ลกัษณะนวตักรรมสงัคมที�เกิดขึ 	นจริง 
นวตักรรมสงัคมนี 	เริ�มต้นจากความคดิที�จะงดเหล้าในงานศพ  

(แทนที�จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในงานศพ เมื�อเทียบกับกรณีบ้านดง) โดยการ “ขอความร่วมมือ” 
มาจากหนว่ยงานราชการ และการสนบัสนนุจากสถาบนัแสนผะหญา โดยมีความรู้เกี�ยวกบัการงด
เหล้างานศพของบ้านดงเป็นฐาน (ดภูาพที� 5.12) 

 

 
 
ภาพที� 5.12  นวตักรรมสงัคมการงดเหล้างานศพแบบไมเ่ตม็รูปแบบตําบลใหมพ่ฒันา 
 

ความคดิเหลา่นั 	นถกูนําไปปฏิบตัจิงึเกิดเป็นนวตักรรมสงัคม 
การลดเหล้าในงานศพขึ 	น โดยมีองค์ประกอบสําคญัคือการกําหนดแนวทางการลดเหล้าและการ
ทําบัญชีบนัทึกค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ นวัตกรรมสังคมการงดเหล้าในงานศพที�ตําบลใหม่
พฒันานั 	นไม่สามารถเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมสงัคมแบบเต็มรูปแบบ เนื�องจากมีการค้นพบจาก
การสมัภาษณ์ว่า (1) นวตักรรมสงัคมนี 	ยงัอยู่ในขั 	นของการ “ลด” เหล้าอยู่ ยงัไม่ใช่การ “งด” เหล้า 
นั�นคือในแต่ละงานศพก็ยงัคงมีการเลี 	ยงเหล้าโดยเจ้าภาพหรือไม่ก็มีการนําเหล้าเข้ามาดื�มในงาน
ศพอยู่ และ (2) ชาวบ้านส่วนใหญ่ยงัไม่เห็นว่าการงดเหล้าเป็นวิถีชีวิต โดยพวกเขายงัเห็นว่าการ
กินเหล้านั 	นสามารถทําได้ โครงการนี 	เป็นเสมือน “ข้อบงัคบั” ที�พวกเขาไม่จําเป็นและไม่ต้องการที�
จะทําตาม กล่าวอีกนัยหนึ�ง ความเชื�อของชาวบ้านเกี�ยวกับการดื�มเหล้าในงานศพยังไม่ได้
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เปลี�ยนแปลงไปจากก่อนมีนวตักรรมสงัคม ผลลพัธ์จึงแสดงให้เห็นในรูปของการ “ลดเหล้า” คือลด
ปริมาณการนํามาเลี 	ยงลง โดยอาจสรุปได้ว่าเกิดการลดเหล้าในงานศพ (โดยลดลงประมาณร้อย
ละ 50) แตไ่มมี่ชมุชนใดงดเหล้าได้ 

นี�เป็นอีกรูปแบบหนึ�งของการเปลี�ยนแปลงความเชื�อ นั�นคือ 
การเปลี�ยนแปลงแบบคอ่ยเป็นคอ่ยไป โดยเริ�มจากการ “ลด” ก่อน คอ่ยเปลี�ยนเป็น “งด” เหล้า โดย
มีชว่งเวลาระหวา่งการลดกบัการงดคอ่นข้างนาน และยงัไม่มีสญัญาณว่าการข้ามไปสู่การงดเหล้า
นั 	นจะเกิดขึ 	นได้เมื�อใด การ “ลด” เหล้านั 	นเป็นสิ�งที�ยอมรับได้หากจะมีการดําเนินกิจกรรมอื�นๆ
ตอ่เนื�องเพื�อยกระดบัการเปลี�ยนแปลงความเชื�อให้ลึกมากขึ 	น แตห่ากหยุดที�การลดเหล้าก็เท่ากับ
เป็นการประนีประนอมระหว่างผู้ ที�ต้องการให้มีเหล้าในงานศพกบัผู้ ที�ไม่ต้องการ เสมือนว่าทกุคน
ยอมรับสภาพนี 	ได้ ซึ�งตราบเท่าที�เป็นเช่นนั 	นอยู่นวตักรรมสงัคมการ “งด” เหล้าในงานศพก็จะไม่
สามารถเกิดขึ 	นได้เลย  

4) ปัจจยัเกื 	อหนนุและอปุสรรคตอ่การบรูณาการนวตักรรมสงัคม 
อาจกล่าวได้ว่าการบูรณาการของนวัตกรรมสังคมยังไม่

เกิดขึ 	นที�ตําบลใหม่พฒันา แม้จะมีปัจจยัเกื 	อหนนุอย่างการมีกํานนัเป็นผู้ผลกัดนัโครงการงดเหล้า 
แตก่ารสนบัสนนุดงักล่าวก็มีอยู่ไม่ตลอด ทีมงานโครงการงดเหล้างานศพจึงขาดการดําเนินการที�
ตอ่เนื�อง การลดระดบัเป้าหมายจากการงดเหล้าเป็นการลดเหล้าสะท้อนให้เห็นได้เป็นอย่างดีถึง
ความไม่สามารถยืนหยัดต่อเป้าหมายได้ นอกจากนี 	ยังมีอุปสรรคที�ชาวบ้านในตําบลยังไม่เห็น
ความสําคญัของการงดเหล้าในงานศพอย่างแท้จริง ซึ�งอาจเกี�ยวพนักบัอุปสรรคอีกข้อคือการที�มี
โรงเหล้า (โรงงานผลิตสรุาชมุชน) อยูใ่นเขตตําบลใหมพ่ฒันามากถึง 8 โรง ทําให้การมีอยู่ของเหล้า
เป็นสิ�งที�เป็นปกตสํิาหรับชาวบ้าน  

 
5.3 การวิเคราะห์บ้านไร่น้อย 

 
 5.3.1 กระบวนการนวัตกรรมสังคม 
 กระบวนการที�นําไปสู่การปรากฎของโครงการจดัการขยะด้วยการมีส่วนร่วมโดยชมุชนซึ�ง
เป็นนวตักรรมสังคมที�ชาวบ้านไร่น้อยร่วมมือกันสร้างขึ 	นอาจแบ่งออกได้เป็นขั 	นตอนดงัแสดงใน
ตารางที� 5.3 

จากกระบวนการนวัตกรรมสังคมทั 	ง 11 ขั 	นข้างต้น อาจกล่าวได้ว่าช่วงของการสร้าง
นวตักรรมสงัคมประกอบด้วยขั 	นตอนที� 1 ถึงขั 	นตอนที� 4 ช่วงของการบูรณาการนวตักรรมสงัคม
ได้แก่ขั 	นตอนที� 5 และขั 	นตอนที� 8 สว่นชว่งขยายผลคือขั 	นตอนที� 9 ถึงขั 	นตอนที� 11 
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ข้อมูลเกี�ยวกับความเป็นมาของนวัตกรรมสงัคมการจัดการขยะด้วยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนชี 	ให้เห็นว่า แม้นวตักรรมสงัคมนี 	เป็นการริเริ�มของชาวบ้านไร่น้อยเองแต่ก็มีการร่วมมือกับ
เทศบาลตําบลม่วงน้อยซึ�งเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ�นที�รับผิดชอบพื 	นที�บ้านไร่น้อยในหลายๆ
ด้านในช่วงการสร้างนวตักรรมสงัคม โดยความร่วมมือที�สําคญัได้แก่ (1) การที�เทศบาลคดัเลือก
ตวัแทนจากบ้านไร่น้อยไปดงูานและอบรมเรื�องการคดัแยกขยะ ซึ�งเท่ากับเป็นการติดอาวุธทาง
ความคิดเกี�ยวกบัการจดัการขยะให้แก่ชาวบ้านไร่น้อย (2) การเข้าร่วมเป็นที�ปรึกษาให้กบักลุ่มคดั
แยกขยะที�ตั 	งขึ 	นหลงัจากการดงูานดงักลา่ว 

 
ตารางที� 5.3  การดําเนินการตา่งๆในกระบวนการนวตักรรมสงัคมบ้านไร่น้อย 
 

 ช่วงสร้าง     ช่วงบูรณาการ               ช่วงขยายผล 
1. เข้าร่วมอบรมและดงูานการ   5. รณรงค์และให้ข้อมลูเกี�ยวกบัการ    9. วิเคราะห์ผลการดําเนินการที� 
    จดัการขยะโดยตวัแทนชมุชนที�มี        คดัแยกขยะ           ผา่นมาและค้นหาแนวทาง 
    ความกระตือรือร้น    6. ขยายแนวร่วมด้วยการร่วมมือกบั        ใหม่ๆ  ในการเพิ�มประสทิธิผล  
2. หาแนวร่วมและตั 	งทีมงาน         สกว.สาํนกังานภาค          ของการจดัการขยะ 
3. ขอความคิดเห็นของคนทั 	งชมุชน    7. อบรมและดงูานเกี�ยวกบัการ     10. วิเคราะห์หาโครงการอื�นๆ  
    โดยใช้การประชมุประชาคมหมูบ้่าน       จดัการขยะ             ในการพฒันาชมุชน 
4. ก่อตั 	งศนูย์คดัแยกขยะและ    8. จดักิจกรรมกระตุ้นการจดัการขยะ      11. ขยายผลสูพื่ 	นที�อื�นๆ 
    ดําเนินการรับซื 	อ/ขายขยะ 
 

จากการสมัภาษณ์พบว่า ชาวบ้านไร่น้อยจํานวนหนึ�งมีความปรารถนาที�จะแก้ปัญหาขยะ
ในหมูบ้่านอยูแ่ล้ว แตย่งัไมมี่ทั 	งความรู้และประสบการณ์ในการจดัการกบัขยะอย่างมีประสิทธิภาพ 
การมีโอกาสไปดูงานและอบรมเกี�ยวกับการคัดแยกขยะชาวบ้านที�กระตือรือร้นจึงเป็นเสมือน
แรงผลักดันที�ทําให้เกิดการริเริ�มการจัดการขยะขึ 	นที�บ้านไร่น้อย ความรู้ที�ได้จากการดูงานและ
ฝึกอบรมจงึถกูนํามาประยกุต์ใช้เป็นพื 	นฐานในการก่อตั 	งกลุม่คดัแยกขยะขึ 	นเป็นครั 	งแรกของชมุชน
ไร่น้อย  

ทีมงานที�รับผิดชอบกลุ่มคดัแยกขยะประกอบด้วยผู้ ที�ริเริ�มความคิดในการก่อตั 	งกลุ่มคดั
แยกขยะและผู้ นําความคิดเห็นในชุมชน การสร้างแนวร่วมกบัชาวบ้านที�เป็นผู้ นําความคิดเห็นนี 	มี
ประโยชน์ต่อการขยายความคิดและเปิดโอกาสให้ความคิดในการจัดการขยะด้วยตัวเองนั 	น
สามารถแพร่กระจายออกไปได้ในวงกว้าง เนื�องจากเป็นทีมงานที�จะมีพลงัในการโน้มน้าวชาวบ้าน
ให้ปฏิบตัติามสิ�งที�ทีมงานนําเสนอได้ 
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สิ�งที�ทีมงานทําเป็นอันดับต่อมาก็คือการจัดเวทีประชาคมเพื�อถามความคิดเห็นของ
ชาวบ้านทั 	งหมด เวทีประชาคมที�มีชาวบ้านมาเข้าร่วมมากกว่าร้อยละ 90 ของชาวบ้านทั 	งหมด
สะท้อนให้เห็นว่าการจัดการขยะเป็นแนวคิดที�ชาวบ้านให้ความสนใจมาก ประกอบกับการที�
ทีมงานสามารถชี 	แจงให้เห็นถึงประโยชน์ของการจดัการขยะได้ชดัเจนทําให้ชาวบ้านยกระดบัจาก
ความสนใจเป็นความตระหนกัและเกิดความผกูพนัที�จะนําไปสูก่ารปฏิบตัติอ่ไป 

ณ ตอนนี 	 “ความคิดดีๆ” ที�จะอยากจะลดปริมาณขยะในชุมชนได้เพิ�มระดับความเป็น
รูปธรรมมากขึ 	นรอเพียงแตกิ่จกรรม (การลงมือปฏิบตัิ) ที�จะเกิดขึ 	นตามมา ซึ�งทีมงานก็ลงมืออย่าง
ต่อเนื�องด้วยการร่วมมือกับชาวบ้านสร้างศูนย์คดัแยกขยะบ้านไร่น้อยขึ 	น การสร้างศูนย์แห่งนี 	
นบัเป็นหมุดหลกัที�สําคญัของการจดัการขยะเพราะเป็นสถานที�ที�ใช้รับซื 	อและขายขยะซึ�งนบัเป็น
การทําให้ชาวบ้านที�ทําการคดัแยกขยะประจกัษ์ในผลดี (ได้เงินจากการขายขยะ) ที�เกิดจากการ
กระทําของตวัเองได้อยา่งแจ้งชดั  

เมื�อเริ�มเปิดรับซื 	อขยะจากชาวบ้านทําให้เห็นว่าวิธีการคดัแยกขยะของชาวบ้านยังไม่
ถกูต้องนกั กิจกรรมตอ่มาจึงเป็นการรณรงค์ให้ความรู้ในการจดัการขยะเพิ�มขึ 	น ในการนี 	 ทีมงาน
ศนูย์คดัแยกขยะเองก็ต้องแสวงหาความรู้เกี�ยวกับวิธีการคดัแยกขยะ การแบ่งประเภทขยะ ราคา
ขายขยะ เป็นอาทิ กล่าวอีกนยัหนึ�งก็คือ ทีมงานแสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตวัเองก่อนแล้วจึง
นําไปถ่ายทอดให้ชาวบ้านอีกตอ่หนึ�ง  

หลงัจากได้ดําเนินการมาแล้วประมาณ 4 เดือน ทีมงานศนูย์คดัแยกขยะจึงรับเอาการวิจยั
เพื�อท้องถิ�นมาเป็นแนวทางในการดําเนินกิจกรรมจดัการขยะตอ่ ความมุ่งหมายของทีมงานในการ
ร่วมมือกับสกว.สํานักงานภาคอยู่ที�การสร้างเครือข่ายเพื�อให้สามารถเข้าถึงชุมชนต่างๆที�เคย
ดําเนินการโครงการเพื�อท้องถิ�นด้วยตวัเองมาแล้ว นอกจากนี 	การร่วมมือกบักบัสกว.สํานกังานภาค
ยงัได้รับทนุการวิจยัซึ�งเงินทนุดงักล่าวทําให้ทีมงานสามารถขยายกิจกรรมเกี�ยวกบัการจดัการขยะ
ให้เพิ�มมากขึ 	นได้  

การร่วมมือองค์กรภายนอกอย่างกบัสกว.ทําให้โครงการจดัการขยะได้รับการปรับปรุงและ
มีการทบทวนใหม่ เพราะต้องนําโครงการที�ได้ดําเนินการไปแล้วระยะหนึ�งมาเขียนให้อยู่ในรูปของ
ข้อเสนอโครงการวิจยั การมีโอกาสทบทวนดงักลา่วทําให้โครงการได้รับการปรับปรุงให้มีระบบมาก
ขึ 	นไปในตวั เหนือสิ�งอื�นใด การร่วมมือกับสกว.ทําให้ทีมงานมีโอกาสได้ศึกษาดงูานและเรียนรู้จะ
ชมุชนตา่งๆได้อยา่งกว้างขวาง เช่น การไปดงูานเรื�องก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร การฝึกอบรมการ
ทําปุ๋ ยจากเศษอาหาร เป็นต้น  

จดุเดน่ของทีมงานศนูย์คดัแยกขยะคือการไม่ปล่อยให้ความรู้ที�ได้มาไว้เฉยๆ แตนํ่าเอาสิ�ง
ที�ได้เรียนรู้มาจากการฝึกอบรมหรือดงูานมาดดัแปลงใช้กบัโครงการคดัแยกขยะอย่างจริงจงั จึงเกิด



 
146 

 

กิจกรรมสอยดาวขยะ ผ้าป่าขยะ การจดัทําสื�อการเรียนรู้ (แผ่นพบั/หนงัสือเล่มเล็ก) เพื�อเป็นคูมื่อ
เผยแพร่ในการจดัการขยะของชุมชน รวมไปถึงการทําปุ๋ ยจากขยะเปียก ซึ�งเป็นการนําความรู้จาก
การจดัการขยะมาใช้ในการลดต้นทนุการเกษตรอย่างได้ผล ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
การจดัการขยะในครอบควั (การสร้างความสมัพนัธ์พอ่แมล่กู) อีกด้วย จะเห็นได้ว่าโครงการจดัการ
ขยะบ้านไร่น้อยนั 	นมีกิจกรรมที�เกี�ยวข้องเกิดขึ 	นมากมาย แสดงให้เห็นความสามารถของทีมงานใน
การแสวงหาและประยกุต์ใช้ความรู้อยา่งชดัเจนแล้ว 

การจดัเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื�อพฒันาแนวทางการจดัการขยะในช่วงตอ่มาเป็นกิจกรรม
ที�ทําให้เกิดการทบทวนการดําเนินการที�ผา่นมา กิจกรรมนี 	ทําให้การความแนบแน่นในความร่วมมือ
กนัระหวา่งชาวบ้านกบัทีมงาน และทําให้กระแสการจดัการขยะไม่จางหายไป หลงัจากการจดัเวที
ประชาคมแล้ว ทีมงานยังมีโอกาสไปศึกษาดูงานยังพื 	นที�อื�นๆอีก ทําให้มีการนําเสนอกิจกรรม
เกี�ยวกบัการจดัการขยะใหม่ๆ ออกมาอยา่งตอ่เนื�อง  

การที�มีกิจกรรมออกมาอยา่งสมํ�าเสมอเป็นการกระตุ้นให้กระแสความสนใจตอ่การจดัการ
ขยะไม่จางหายไป จังหวะเวลาของกิจกรรมต่างๆที�นําเสนอออกมานั 	นจึงนับว่ามีส่วนสําคญัต่อ
ประสิทธิผลของตวักิจกรรมนั 	นๆเอง ตวัอย่างเช่น กิจกรรมสอยดาวซึ�งจดัขึ 	นตามโรงเรียนต่างๆใน
ตําบลมว่งน้อย ประสิทธิผลของการจดักิจกรรมแตล่ะครั 	งไม่เท่ากนั ในการจดัครั 	งแรกเนื�องจากตรง
กบังานโรงเรียนทําให้มีความคึกคกัในการจดังานอย่างมาก การจดังานครั 	งที� 2 และ 3 จดัไม่ตรง
กบังานโรงเรียนประกอบกบัสภาพอากาศที�มีฝนตกทําให้ประสิทธิผลในการจดัลดลงไป  

อาจกล่าวได้ว่าการทําวิจัยเพื�อท้องถิ�นเป็นขั 	นตอนที�มีส่วนช่วยให้เกิดการบูรณาการ
นวตักรรมสงัคม เพราะภายใต้แนวทางการวิจยักิจกรรมตา่งๆไม่ได้เกิดขึ 	นอย่างกระจดักระจาย แต่
เกิดขึ 	นอย่างมีเป้าหมายและเป็นขั 	นเป็นตอน ผ่านการคิดทบทวนกลั�นกรองมาก่อนในรูปของ
แผนการดําเนินการวิจยั การวิจยัจึงเป็นเสมือนเครื�องมือช่วยขยายขีดความสามารถของทีมงานไป
ด้วยอีกทางหนึ�ง  

หากวิเคราะห์ในระดับแนวคิด การวิจัยเพื�อท้องถิ�นทําให้เกิดความเป็นทางการ 
(Formalization) ในการจดัการขยะของชาวบ้านไร่น้อย จากเดิมโครงการดงักล่าวเป็นโครงการ
แบบอาสาสมัครไม่มีข้อผูกมัดใดๆกับทีมงานมีแต่ความไว้วางใจและความต้องการทํางานเพื�อ
ส่วนรวมของทีมงานเท่านั 	น กล่าวอย่างง่ายๆก็คือทีมงานจะทําเท่าที�ทําได้ ตอ่เมื�อรับเอาการวิจยั
เพื�อท้องถิ�นมาเป็นแนวทาง มีการทําสัญญากับสกว.สํานักงานภาค มีการทํางบประมาณที�ใช้
ดําเนินการ ที�สําคัญคือมีการเขียนรายงานเกี�ยวกับโครงการจัดการขยะ ทั 	งข้อเสนอการวิจัย 
รายงานความก้าวหน้าช่วงต่างๆ จนถึงรายงานฉบบัสมบูรณ์ สิ�งเหล่านี 	ทําให้ทีมงานต้องดําเนิน
โครงการอยา่งมีรูปแบบและเป็นทางการโดยอตัโนมตั ิ
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การร่วมมือกบัสกว.สํานกังานภาคในรูปของการทําวิจยัเพื�อท้องถิ�นนั 	นไม่ได้มีแตข้่อดีอย่าง
เดียว กล่าวคือ แม้การมีรูปแบบในการดําเนินการอย่างเป็นทางการจะนํามาซึ�งประสิทธิภาพ แตก็่
ต้องแลกเปลี�ยนกบักรอบกิจกรรมและเวลาที�เข้มงวด ซึ�งหลายครั 	งที�กิจกรรมที�กําหนดไว้ไม่สามารถ
ดําเนินการได้ทนัด้วยเหตผุลตา่งๆ นอกจากนี 	 งานที�มีลกัษณะอาสาสมคัรเช่นนี 	ต้องคํานึงถึงเวลา
ว่างของทีมงานด้วย แต่จากตารางกิจกรรมที�กําหนดไว้ค่อนข้างตายตวั ทําให้บางครั 	งทีมงานไม่
สะดวกที�จะดําเนินการบางกิจกรรมแต่ก็ยังต้องมาร่วมกิจกรรม ทําให้ผลได้จากกิจกรรมนั 	นๆไม่
เด่นชัดนกั เช่น กิจกรรมการจดัเวทีตามหมวดต่างๆในชุมชน หรือการจดัเวทีข้ามชุมชน เป็นต้น 
นอกจากนี 	การทํางานอาสาสมคัรบอ่ยๆยงัทําให้เกิดปัญหาความขดัแย้งกบัครอบครัวด้วย 

เมื�อกิจกรรมพื 	นฐานของการจดัการขยะได้รับการนําไปปฏิบตัิโดยทั�วไปแล้ว ทีมงานยงัคง
มองหาวิธีการที�ทําให้การจัดการขยะมีขอบเขตและประสิทธิภาพมากกว่าเดิมอยู่ตลอด โดย
กิจกรรมใหม่ๆ ที�กําลงัอยูใ่นชว่งของการศกึษาคือการนําขยะมาแปรรูปเป็นพลงังานทดแทน แตย่งัมี
อุปสรรคที�ต้นทุนในการดําเนินการค่อนข้างสูง เช่น ถ้าจะทําแก๊สหุงต้มจากขยะจะต้องใช้บ่อทิ 	ง
ขนาดใหญ่ เป็นต้น นอกจากนี 	ยงักําลงัคิดหาทางจดัการกบัขยะพลาสติกและกล่องนมที�มีการลด
การรับซื 	อลงด้วย 

ความสําเร็จจากโครงการจดัการขยะสร้างคณุูปการมากมายให้แก่ชมุชนบ้านไร่น้อย หนึ�ง
ในนั 	นได้แก่การเกิดความคิดดีๆที�จะพฒันาเยาวชนบ้านไร่น้อยให้มีการใช้เวลาอย่างมีประโยชน์
โดยอาศยัโครงการจัดการขยะเป็น “พื 	นที�” ที�เยาวชนจะได้มาร่วมมือกันทํางาน โดยทีมงานมี
แนวคิดที�จะให้ “พี�ม.6 ดแูลน้องม.3” โดยเริ�มที�การชกัชวนลกูๆหลานๆของทีมงานมาก่อน และใช้
กีฬาเปตองที�ทั 	งผู้ ใหญ่และเยาวชนชื�นชอบเป็นสื�อกลาง นบัเป็นการใช้นวตักรรมสงัคมที�สร้างขึ 	น
เป็นทุนในการพัฒนาด้านอื�นๆของชุมชนได้เป็นอย่างดี การเข้ามาของเยาวชนนั 	นมีข้อดีหลาย
ประการ ประการแรกเด็กเป็นอนาคตของชมุชน ดงันั 	นการเข้ามามีส่วนร่วมของเยาวชนจึงเท่ากับ
ว่ามีผู้ ที�จะสืบทอดการดําเนินงานของกลุ่มคดัแยกขยะในระยะยาว ประการตอ่มาเด็กๆยงัมีความ
กระตือรือร้น มีความคดิสร้างสรรค์ รวมไปถึงมีเวลาที�จะชว่ยงานด้านตา่งๆของกลุม่คดัแยกขยะได้ 

ทีมงานมีการใช้กิจกรรมกระตุ้นให้เยาวชนสนใจอยู่เรื�อยๆ ทกุเดือนจะต้องมีการรับซื 	อของ
เก่า กิจกรรมส่วนนี 	จะดึงให้เด็กเข้ามาร่วมด้วย โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคดิเห็นตอ่การดําเนินการของกลุม่คดัแยกขยะ ในโครงการจดัการขยะนี 	 ทีมงานของโครงการ
สนบัสนุนให้มีกรรมการชุดเยาวชนขึ 	นเพื�อเป็นตวัแทนของฝ่ายเยาวชนในโครงการ ทั 	งนี 	 กรรมการ
ชดุเยาวชนจะได้รับมอบหมายหน้าที�ในการดําเนินกิจกรรมด้านการจดัการขยะต่างๆโดยมีทีมงาน
ชดุผู้ ใหญ่เป็นพี�เลี 	ยงและเป็นผู้ประเมินผลการดําเนินการอีกชั 	นหนึ�ง ปัญหาที�พบแรกๆคือการคดั
แยกไมถ่กูประเภท แตก็่พฒันาขึ 	นไปในทางที�ดี 
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สําหรับการขยายผลไปยงัชมุชนใกล้เคียงนั 	นไม่ได้รับแตก่ารยอมรับเสมอไป เพราะปรากฎ
การตอ่ต้านจากชาวบ้านจากชุมชนบางแห่งด้วย ดงัที�คณุเกศสดุาเล่าให้ฟังว่า เมื�อมีการขยายผล
โครงการจัดการขยะแรกเริ�มจะถูกต่อต้าน โดยเฉพาะในเรื�องงบประมาณที�มาลงที�บ้านไร่น้อย
โดยเฉพาะ แต่เมื�อมีการจดัประชุมระหว่างหมู่บ้านบอ่ยครั 	งทําให้มีโอกาสชี 	แจงผลดีของการคดั
แยกขยะแก่ชาวบ้านพื 	นที�อื�นๆได้ ประกอบกับการทิ 	งขยะกับเทศบาลมีต้นทุนที�สงูขึ 	นเมื�อเทศบาล
เปลี�ยนจากการเก็บจากถงัขยะของเทศบาลเป็นเก็บเฉพาะถงุดําของเทศบาล ถงุดําเทศบาลที�ราคา
ใบละ 10 บาท เป็นการเปลี�ยนจากเดิมที�เก็บเดือนละ 20 บาท นับเป็นการบงัคบัทางอ้อมให้
ชาวบ้านทิ 	งขยะน้อยลง 

 
5.3.2 พลวัตนวัตกรรมสังคม 
นวตักรรมสงัคมการจดัการขยะมีรูปลกัษณ์ที�เปลี�ยนแปลงไปที�เห็นได้ชดัเจน 3 ลกัษณะคือ 

เริ�มต้นจากความคดิดีๆที�จะลดปริมาณขยะในชมุชน จากนั 	นพฒันาไปสู่การก่อตั 	งศนูย์คดัแยกขยะ
และดําเนินการคดัแยกขยะ จากนั 	นตวัโครงการเกิดกิจกรรมเสริมขึ 	นมาคือการทําปุ๋ ยหมกัจากขยะ
และการลดขยะที�กําจดัไม่ได้ ซึ�ง ณ เวลาที�ทําการศกึษานี 	กิจกรรมทั 	งหมดที�กล่าวมาได้กลายเป็น
การปฏิบตัิตามปกติของชาวบ้านไร่น้อยเกือบทั 	งหมด ตอ่จากรูปลกัษณะที�เดน่ชดั 3 รูปที�ได้กล่าว
มานี 	 นวตักรรมสงัคมการจดัการขยะยงัรวมเอาการแปรรูปเศษอาหารให้เป็นก๊าซชีวภาพเข้าไว้ด้วย  

อาจกล่าวได้ว่า การริเริ�มจดัการขยะด้วยตวัเองของชาวบ้านไร่น้อยเป็นการเปลี�ยนแปลง
ระดบัความเชื�อ นั�นคือความเชื�อเดิมของชาวบ้านมีอยู่ว่าการจดัการขยะเป็นหน้าที�ของเทศบาล
ฝ่ายเดียว การลงมือคดัแยกขยะก่อนทิ 	งจึงเป็นพฤติกรรมที�สะท้อนการเปลี�ยนแปลงไปของความ
เชื�อดงักล่าว วิเคราะห์ลึกไปกว่านั 	น จะพบความเชื�อเกี�ยวกับการบริโภคที�ผิดๆนั�นคือการบริโภค
มากเท่าที�จะทําได้ ซึ�งรากเหง้าของการเกิดขึ 	นของขยะอย่างแท้จริง แม้แต่จะเปลี�ยนความเชื�อมา
จัดการขยะด้วยตวัเองแล้ว แต่ถ้ายังคงไม่เปลี�ยนความเชื�อเกี�ยวกับการบริโภค ปริมาณขยะใน
ชุมชนก็จะไม่ลดลง (เพียงแต่มีการจัดการที�ดีขึ 	น) อย่างไรก็ตาม สัญญาณของการเปลี�ยนแปลง
ดงักล่าวเห็นได้จากการลดการใช้ถุงพลาสติกและหันมาใช้ตระกร้าหวายหรือถุงผ้าซึ�งสามารถ
นํามาใช้ใหมไ่ด้แทน    

ความคิดดีๆที�จะลดปริมาณขยะเป็นความคิดที�พบเห็นได้ทั�วไป อย่างไรก็ตาม การทําให้
เกิดการปฏิบตัิจริงๆได้นั 	นต้องอาศยัสิ�งจูงใจ นั�นคือ การจัดการขยะนอกจากจะทําให้บ้านเรือน
สะอาดและลดการสิ 	นเปลืองจากการซื 	อของใช้อย่างสรุุ่ยสรุ่ายได้แล้ว ยงัมีรายได้จากการขยะเป็น
แรงจูงใจในการดําเนินการด้วย ชาวบ้านที�เล็งเห็นถึงสิ�งจูงใจเหล่านี 	จึงไม่มีการต่อต้านเมื�อมีการ
รณรงค์ให้มีการคดัแยกขยะก่อนทิ 	ง  
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เมื�อแนวคิดการจดัการขยะได้รับการยอมรับจากชาวบ้านส่วนใหญ่ ประเด็นตอ่มาจึงอยู่ที�
จะทําอยา่งไรในการจดัการขยะ จึงเกิดเป็นรูปลกัษณ์ที� 2 “นวตักรรมสงัคมแบบไม่เต็มรูปแบบ” ซึ�ง
ประกอบด้วยกิจกรรมหลกัๆ 2 กิจกรรมคือการคดัแยกขยะก่อนทิ 	งและการก่อตั 	งศนูย์คดัแยกขยะ
ซึ�งนบัเป็นสิ�งใหมสํ่าหรับบ้านไร่น้อย  

นวัตกรรมสงัคมการจดัการขยะแบบเต็มรูปแบบ (ดภูาพที� 5.13) ประกอบด้วยชุดของ
กิจกรรมตา่งๆดงันี 	 (1) ธนาคารขยะ (2) การคดัแยกขยะ (3) ทําปุ๋ ยหมกัจากขยะ และ (4) การลด
การใช้ขยะที�กําจดัไม่ได้ ธนาคารขยะก็คือศนูย์คดัแยกขยะที�เพิ�มกฎระเบียบให้มีประสิทธิภาพใน
การดําเนินการรับซื 	อและจดัการกบัขยะที�รับซื 	อไว้ก่อนจะนําไปขาย รวมไปถึงการนําขยะไปขายตอ่
ยงัผู้ รับซื 	อด้วย การดําเนินการในรูปของธนาคารขยะนั 	นเริ�มต้นในโรงเรียนในเขตตําบลม่วงน้อย
ก่อน  

 

 
ภาพที� 5.13  พลวตันวตักรรมสงัคมการจดัการขยะบ้านไร่น้อย 

 
การคดัแยกขยะในช่วงที�เป็นนวตักรรมสงัคมแบบเต็มรูปแบบนั 	นคือการที�ชาวบ้านไร่น้อย

สามารถคดัแยกขยะได้อยา่งถกูต้องตามประเภทที�กําหนดไว้โดยธนาคารขยะ การคดัแยกขยะของ
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ชาวบ้านควบคู่ไปกับการดําเนินการของทีมงานกลุ่มคัดแยกขยะถือเป็นพัฒนาการร่วมกันที�
ก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงในชมุชนโดยเฉพาะด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพที�หมายถึงการมี
ชมุชนที�สะอาดและเป็นระเบียบร้อยมากขึ 	น ขณะเดียวกนัก็ทําให้สมาชิกของชมุชนมี “โอกาส” และ 
“พื 	นที�” ที�จะสร้างปฏิสมัพนัธ์กันได้มากขึ 	น (ในโอกาสที�มีการรับซื 	อขยะประจําเดือน ณ ศนูย์คดั
แยกขยะนั�นเอง)  

กิจกรรมการทําปุ๋ ยหมกัจากขยะนั 	นมีการดําเนินการมาอย่างต่อเนื�องอยู่แล้วในชมุชน แต่
เป็นลักษณะต่างคนต่างทํา แต่การทําปุ๋ ยหมกัที�เป็นกิจกรรมหนึ�งในชุดของกิจกรรมที�จัดว่าเป็น
นวตักรรมสงัคมการจดัการขยะนั 	นเป็นการทําปุ๋ ยหมกัที�มีการรวมสูตรการทําปุ๋ ยหลายๆวิธีเข้าไว้
ด้วยกัน โดยทีมงานกลุ่มคดัแยกขยะเป็นผู้ เชื�อมโยงผู้ ที�ทําปุ๋ ยหมักใช้เองอยู่แล้วเข้าหากัน และ
นําไปเผยแพร่ต่อผู้สนใจต่อไป นอกจากนี 	 ทีมงานยงัมีโอกาสไปดงูานและฝึกอบรมวิธีการทําปุ๋ ย
หมักจากชุมชนอื�นๆภายนอก รวมไปถึงการหาข้อมูลสูตรการทําปุ๋ ยจากแหล่งข้อมูลต่างๆทั 	ง
หนงัสือและเอกสารที�ปรากฎในอินเทอร์เน็ต 

แม้ว่าปุ๋ ยหมกัจะให้ผลที�ไม่สมํ�าเสมอเท่ากบัปุ๋ ยเคมี แตก่ารทําปุ๋ ยหมกันั 	นได้รับความนิยม
มากเพราะชว่ยให้สามารถลด (หรือเลิก) การใช้ปุ๋ ยเคมีซึ�งมีราคาสงูกว่ามากได้รวมทั 	งยงัส่งผลดีตอ่
ดินและสิ�งแวดล้อมอื�นๆอีกด้วยเพราะไม่ก่อให้เกิดสารพิษตกค้าง นอกจากนี 	ยงัทําให้ขยะในบ้าน
ลดลงได้อีกทางหนึ�ง 

การรณรงค์ให้ลดการสร้างขยะที�กําจดัไมไ่ด้นั 	น เป็นกิจกรรมทําให้กระบวนการจดัการขยะ
ครบวงจร เพราะกิจกรรมนี 	เข้ามาจดัการอีกด้านหนึ�งของการจดัการขยะคือการไม่ก่อขยะเพิ�มขึ 	น 
โดยเน้นไปที�ขยะที�กําจดัไมไ่ด้ก่อน เฉพาะอยา่งยิ�งคือถงุพลาสตกิและกลอ่งโฟมใสอ่าหาร  

การที�ชาวบ้านส่วนใหญ่ของบ้านไร่น้อยปฏิบตัิกิจกรรมต่างๆที�กล่าวมานี 	แสดงให้เห็นว่า
นวตักรรมสงัคมการจดัการขยะบ้านไร่น้อยพฒันามาจนเต็มรูปแบบแล้ว จากจดุนี 	เป็นช่วงของการ
ขยายตวัของนวตักรรมสงัคม (ดภูาพที� 5.14) โดยการขยายตวัเชิงคณุภาพนั 	นทีมงานมุ่งไปที�การ
เพิ�มช่องทางในการจดัการกบัขยะเปียกและขยะที�กําจดัไม่ได้ง่ายๆอย่างถุงพลาสติกและกล่องโฟ
มรวมไปถึงการแปรรูปขยะให้เป็นก๊าซชีวภาพ อยา่งไรก็ตาม กิจกรรมที�จะดําเนินการเป็นส่วนขยาย
นี 	ต้องอาศยัทั 	งความรู้และงบประมาณอีกมาก จะเห็นได้ว่า การขยายตวัในลกัษณะนี 	ไม่เกิดขึ 	น
ง่ายๆ เพราะกิจกรรมที�สามารถทําได้ง่ายกวา่ได้จดัทําไปมากแล้วนั�นเอง 
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ภาพที� 5.14  นวตักรรมสงัคมการจดัการขยะบ้านไร่น้อยสว่นขยาย 

 
5.3.3 ตัวแสดงสาํคัญในโครงการจัดการขยะบ้านไร่น้อย 
จากภาพที� 5.15 นวตักรรมสงัคมการจดัการขยะบ้านไร่น้อยเกิดขึ 	น บรูณาการ และขยาย

ผลไปยงัชมุชนอื�นได้ด้วยความร่วมมือจากตวัแสดงหลายฝ่าย ตวัแสดงที�มีบทบาทหลกัคือทีมงาน
สร้างนวัตกรรมสังคมอันได้แก่แกนนํากลุ่มคัดแยกขยะบ้านไร่น้อย บทบาทของทีมงานนี 	ได้
พรรณนาไว้มากแล้วในบทที� 4 ในที�นี 	ผู้ วิจยัจะกล่าวถึงบทบาทของตวัแสดงภายนอกชุมชนเป็น
หลกั 

เทศบาลตําบลม่วงน้อยซึ�งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ�นที� รับผิดชอบชุมชนบ้านไร่น้อย
นับเป็นตวัแสดงที�มีบทบาทมากในกระบวนการนวัตกรรมสังคมการจัดการขยะ ตั 	งแต่เริ�มต้นที�
เทศบาลเปิดโอกาสให้ตัวแทนจากบ้านไร่น้อยไปอบรมเกี�ยวกับการจัดการขยะ จนแกนนําเกิด
ความมุง่มั�นที�จะลงมือดําเนินการจดัการขยะจริงๆ ระหว่างที�ชาวบ้านไร่น้อยดําเนินการจดัการขยะ
ก็ให้การสนบัสนนุตามที�มีการร้องขอ นอกจากนี 	ยงัเป็นสื�อกลางในการเผยแพร่นวตักรรมสงัคมการ
จดัการขยะไปยงัชุมชนอื�นๆที�เทศบาลรับผิดขอบอยู่ด้วย ดงัที�ได้เลือกชุมชนบ้านไร่และบ้านสะปุ๋ ง
หลวงมาเป็นกรณีศกึษายอ่ยนั�นเอง 

องค์การภายนอกที�มีบทบาทในการให้ข้อมูลแก่ทีมงานบ้านไร่น้อยที�สําคญัมี 2 องค์การ 
คือ กรมสง่เสริมคณุภาพสิ�งแวดล้อมที�มีบทบาทในการให้ข้อมลูเกี�ยวกบัการจดัการขยะ หน่วยงาน
ของรัฐนี 	เข้ามามีสว่นร่วมในกิจกรรมในการจดัการขยะหลายๆกิจกรรม อีกองค์การหนึ�งคือ สถาบนั
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ส่งเสริมการเรียนรู้เพื�อชมุชนเป็นสขุ องค์การที�ไม่แสวงหากําไรนี 	มีบทบาทในการให้ข้อมลูเกี�ยวกบั
การจดัการความรู้ ซึ�งก็ปรากฎแล้วในภายหลงัว่าเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินโครงการของทีมงาน
บ้านไร่น้อย 

 

 
ภาพที� 5.15  ตวัแสดงสําคญัในกระบวนการนวตักรรมสงัคมการจดัการขยะบ้านไร่น้อย 

  
จดุที�กรณีบ้านไร่น้อยแตกตา่งกบักรณีอื�นคือการที�เทศบาลเป็นตวัแสดงที�มีบทบาทในการ

แพร่กระจายนวตักรรมสงัคม สถาบนัหริภญุชยัซึ�งเป็นองค์การที�เป็นเสมือนสํานกังานย่อยของสกว.
สํานกังานภาค (ลกัษณะคล้ายกบัสถาบนัแสนผะหญาที�จงัหวดัลําปาง) มิได้มีบทบาทในการขยาย
ผลนวตักรรมสงัคมนี 	  บทบาทของตวัแสดงนี 	จํากดัอยู่ที�การเป็นพี�เลี 	ยงดแูลการดําเนินการในส่วน
ของการวิจยัเพื�อท้องถิ�นเท่านั 	น กรณีการจดัการขยะบ้านไร่น้อยนี 	วดัมีบทบาทค่อนข้างน้อย โดย
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เกี�ยวข้องเพียงแคเ่มื�อมีการจดังานทอดผ้าป่าขยะประจําปีเท่านั 	นจึงนบัว่าตวัแสดงมีแสดงบทบาท
ในลกัษณะที� “ไมก่ระตือรือร้น”  

 
5.3.4 การขยายตัวของนวัตกรรมสังคมไปสู่ชุมชนอื�น 
นวตักรรมสงัคมการจดัการขยะด้วยการมีส่วนร่วมของชมุชนบ้านไร่น้อยได้ขยายตวัไปยงั

ชมุชนอื�นๆในตําบลเดียวกนั (ดภูาพที� 5.16) เนื�องจากการสร้างนวตักรรมสงัคมอาศยัความร่วมมือ
อย่างใกล้ชิดจากองค์กรปกครองท้องถิ�น นั�นคือเทศบาลม่วงน้อย ดังนั 	นในแง่หนึ�งการสร้าง
นวตักรรมสงัคมของบ้านไร่น้อยก็เปรียบเสมือน “โครงการนําร่อง” เพื�อให้หมู่บ้านอื�นๆในตําบลได้
ใช้เป็นแบบอย่างในการดําเนินการลกัษณะเช่นเดียวกันนี 	บ้าง หมู่บ้านที�รับนวตักรรมสงัคมการ
จดัการขยะอย่างมีส่วนร่วมไปใช้และยงัดําเนินการอยู่จนถึงปัจจบุนัได้แก่ บ้านไร่ (หมู่ที� 1) และ
บ้านสะปุ๋ งหลวง (หมู ่8)  

 
 
ภาพที� 5.16  การขยายตวัของนวตักรรมสงัคมการจดัการขยะบ้านไร่น้อยไปสูช่มุชนอื�น 

  
 ทั 	งบ้านไร่และบ้านสะปุ๋ งหลวงถือเป็นกรณีศึกษาย่อยที� มี บ้านไร่น้อยเป็น

กรณีศึกษาหลกั โดยประเด็นในการพรรณนาและการวิเคราะห์กรณีศึกษาย่อยทั 	งสองได้แก่ (1) 
ข้อมูลทั�วไป (2) รูปแบบการรับนวตักรรมสงัคม (3) ลกัษณะของนวตักรรมสงัคมที�เกิดขึ 	นจริง
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หลงัจากมีการรับนวตักรรมสงัคม (4) ปัจจยัเกื 	อหนนุและอปุสรรคของการรับและการบรูณาการ
นวตักรรมสงัคม 

5.3.4.1 บ้านไร่ ตําบลมว่งน้อย อําเภอป่าซาง จงัหวดัลําพนู 
1) ข้อมลูทั�วไป 
    ชมุชนบ้านไร่เป็นชมุชนเก่าแก่ ก่อตั 	งในปี พ.ศ.2342 มีจํานวน 

ประชากร 688 คน (ชาย 322 คน หญิง 366 คน) แบง่เป็น 247 ครัวเรือน ข้อมลูจากเทศบาลตําบล
ม่วงน้อยแสดงไว้ว่าบ้านไร่นี 	มีพื 	นที� 571 ไร่ แบง่เป็นพื 	นที�ทําการเกษตร 455 ไร่ พื 	นที�อยู่อาศยั 111 
ไร่ และอื�น ๆ 5 ไร่ หมู่บ้านมีไฟฟ้าใข พ.ศ.2514 ประปาเข้าสู่หมู่บ้าน พ.ศ.2535 มีวดั 1 แห่ง วดั
บ้านไร่ โรงเรียน 1 แหง่ โรงเรียนวดับ้านไร่ ศนูย์พฒันาเดก็เล็กบ้านไร่ เริ�มก่อตั 	งเมื�อ พ.ศ.2481 มีครู
ทั 	งหมด 6 คน สอนระดบัชั 	น ป.1 - ป.6 มีอาคารเอนกประสงค์ 1 หลงั มีศนูย์สาธารณะสขุมลูฐาน 
1 หลงั ชาวบ้านสว่นใหญ่นบัถือศาสนาพทุธ มีวิถีชีวิตเรียบง่ายแบบพอมีพอกิน อาชีพส่วนใหญ่ทํา
การเกษตร ถึง 70% รองลงมาคือรับจ้าง 20 % ที�เหลือคืออาชีพรับราชการและค้าขาย 10 % 
การศกึษาโดยรวมจบชั 	น ป.4 ที�อยู่ในวยั 41-50 ปี นอกนั 	นจบชั 	นที�สงูกว่า คือ ชั 	นมธัยมศกึษาและ
ปริญญาตรี  

2) รูปแบบการรับนวตักรรมสงัคม  
บ้านไร่รับนวตักรรมสงัคมการจดัการขยะจากบ้านไร่น้อยผา่น 

ทางเทศบาลตําบลม่วงน้อย กล่าวคือ เทศบาลเป็นตวักลางในการประสานและผลกัดนัให้หมู่บ้าน
อื�นๆในตําบลม่วงน้อยได้ดําเนินการจดัการขยะตามอย่างบ้านไร่น้อยซึ�งรวมถึงชุมชนบ้านไร่ด้วย 
บทบาทของเทศบาลจะเกี�ยวข้องกับการสนบัสนุนงบประมาณและสร้างโอกาสให้ชาวบ้านได้ไปดู
งานหรือฝึกอบรมเพื�อเพิ�มความรู้ความสามารถในการจดัการขยะ เช่น การพาชาวบ้านไปอบรม
เกี�ยวกบัการคดัแยกขยะที�จงัหวดัเชียงใหม ่เป็นต้น  

แม้เทศบาลจะมีบทบาทมาก แตอ่าจกลา่วได้วา่จดุเริ�มต้นที� 
แท้จริงของนวตักรรมการจดัการขยะโดยการมีส่วนร่วมของชมุชนบ้านไร่เริ�มต้นมาจากความคิดๆที�
เกิดขึ 	นหลงัจากการเข้ามาพดูคยุของทีมงานกลุ่มคดัแยกขยะบ้านไร่น้อยเกี�ยวกบัประสบการณ์ใน
การจัดการขยะที�ได้ดําเนินการมาประมาณหนึ�งปี แม้การเข้ามารณรงค์เรื�องการจดัการขยะของ
บ้านไร่น้อยจะไม่สามารถทําให้ทุกหมู่บ้านเกิดความตื�นตัวที�จะดําเนินการจัดการขยะอย่าง
กระตือรือร้น แตสํ่าหรับบ้านไร่ซึ�งมีคณุละเอียด จนัทร์ดีเป็นผู้ ใหญ่บ้านในขณะนั 	นได้รับเอาแนวคิด
การจดัการขยะมาใช้ในหมู่บ้านด้วยเล็งเห็นจุดอ่อนของหมู่บ้านที�ตนเองดแูลอยู่ว่ายงัไม่มีการคดั
แยกขยะอยา่งมีประสิทธิภาพ ทําให้เมื�อขายขยะให้แก่พอ่ค้าของเก่ามกัจะไม่ได้ราคาดีเท่าที�ควรจะ
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ได้ นอกจากนี 	 การคดัแยกขยะอยา่งถกูวิธีถกูประเภทยงัทําให้สามารถนําขยะไปใช้ประโยชน์ตอ่ไป
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะขยะที�สามารถใช้ทําปุ๋ ยหมกัได้  

ควรกลา่วไว้ด้วยวา่ จริงๆแล้วชมุชนบ้านไร่ไมมี่ปัญหาขยะ 
มากนัก สงัเกตจากสภาพแวดล้อมโดยทั�วไปสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย จะมีก็แต่การเผา
ขยะที�ยงัคงมีอยู่บ้าง นอกจากนี 	ที�บ้านไร่นี 	มีผู้ ที�ทําอาชีพรับซื 	อของเก่าอยู่แล้วซึ�งพ่อค้าเหล่านี 	จะ
ตระเวนไปรับซื 	อขยะตามบ้านต่างๆเป็นประจําอยู่แล้ว ทําให้การเข้ามาของศนูย์คดัแยกขยะจาก
บ้านไร่น้อยซึ�งรับซื 	อขยะด้วยนั 	นไมใ่ชส่ิ�งใหมห่รือมีคณุคา่ตอ่ชาวชมุชนบ้านไร่เทา่ใดนกั  

อยา่งไรก็ตาม หลงัจากแนวคดิการจดัการขยะได้รับการ 
ยอมรับและผลักดนัโดยผู้ นําในหมู่บ้าน จึงได้มีการก่อตั 	ง “ชมรมอาสาสมคัรพิทกัษ์สิ�งแวดล้อม” 
ของหมูบ้่านขึ 	น โดยมีชาวบ้านที�เป็นอาสาสมคัรสาธาณสขุประจําหมู่บ้าน (อสม.) เป็นทีมงานหลกั 
โดยหน้าที�หลกัอย่างหนึ�งของชมรมคือการส่งเสริมให้มีการจดัการขยะอย่างมีส่วนร่วมโดยชุมชน
บ้านไร่เอง โดยเริ�มจากการรณงค์ให้มีการคดัแยกขยะก่อนทิ 	ง อาจกล่าวได้ว่านวตักรรมสงัคมการ
จดัการขยะนั 	น “แทรกซึม” เข้ามายงัชมุชนบ้านไร่ทีละน้อย การเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมการจดัการ
ขยะจงึไมใ่ชก่ารเปลี�ยนแปลงขนานใหญ่ แตเ่ป็นการเปลี�ยนแปลงทีละน้อย   

3) ลกัษณะของนวตักรรมสงัคมที�เกิดขึ 	นจริง 
จากภาพที� 5.17 อาจกลา่วได้วา่นวตักรรมสงัคมการจดัการ 

ขยะของชุมชนบ้านไร่เป็นนวัตกรรมสังคมแบบเต็มรูปแบบแล้วเนื�องจากชาวบ้านส่วนใหญ่ 
(มากกว่าร้อยละ 80) ได้ดําเนินการจดัการขยะด้วยตวัเองแล้ว โดยนวตักรรมสงัคมช่วงก่อนที�จะ
กลายเป็น “การปฏิบตัิตามปกติ” นั 	นประกอบด้วยกิจกรรมตา่งๆดงันี 	 (1) การคดัแยกขยะ (2) การ
ทําปุ๋ ยจากขยะ และ (3) การลดปริมาณขยะ  

การคดัแยกขยะก่อนทิ 	งไมใ่ชส่ิ�งที�จะทําให้เกิดขึ 	นได้ง่ายๆที� 
ชมุชนบ้านไร่ เนื�องจากชาวบ้านไร่นั 	นเคยชินกบัการขายขยะให้แก่พ่อค้าของเก่าในหมู่บ้านที�มีมาก
ถึง 3-4 ราย พอ่ค้าของเก่าจะมารับซื 	อถึงบ้านและส่วนใหญ่จะเป็นผู้คดัเลือกเองว่าจะรับซื 	อขยะชิ 	น
ใดบ้าง การคดัแยกขยะถ้าจะทําก็ต้องใช้มาตรฐานของพ่อค้าของเก่าซึ�งมกัจะบอกกนัแบบปากตอ่
ปากและสามารถเปลี�ยนแปลงได้ง่าย กลา่วอีกนยัหนึ�งก็คือ ชาวบ้านไม่รู้สึกว่าได้ประโยชน์จากการ
คดัแยกขยะ เนื�องจากพอ่ค้าของเก่าเป็นผู้ กําหนดกฎเกณฑ์การซื 	อขายอยา่งอิสระนั�นเอง เพื�อความ
เป็นธรรมแก่ผู้ ค้าของเก่า การกระทําดงักล่าวของพ่อค้าของเก่าไม่ได้เป็นสิ�งที�ผิดปกติแต่อย่างใด 
แน่นอนว่าไม่ใช่การเอารัดเอาเปรียบชาวบ้านด้วย แตเ่ป็นการยินยอมพร้อมใจกันระหว่างผู้ ซื 	อกับ
ผู้ขาย ฝ่ายชาวบ้านเองก็ไม่คิดว่าเป็นปัญหาเพราะเพียงแคมี่คนมารับซื 	อของที�ตนไม่ต้องการก็พึง
พอใจในระดบัหนึ�งแล้ว  
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ภาพที� 5.17  นวตักรรมสงัคมการจดัการขยะบ้านไร่  

 
แตจ่ากข้อมลูที�ทีมงานจากบ้านไร่น้อยนํามาบอกเลา่ให้ทราบ 

ให้ชาวบ้านไร่ได้ทราบว่าขยะนั 	นมีราคาขายที�แตกต่างกัน การมีความรู้เช่นนี 	ทําให้ชาวบ้านที�เป็น
ผู้ขายมีอํานาจตอ่รองกับพ่อค้ามากขึ 	น นอกจากนี 	การมีรายการราคาขยะประเภทต่างๆที�เขียนไว้
เป็นลายลกัษณ์อกัษรทําให้ชาวบ้านเห็นแนวทางการในการคดัแยกประเภทของขยะโดยอตัโนมตั ิ
ความรู้จากบ้านไร่น้อยจงึนบัวา่มีสว่นทําให้เกิดแรงจงูใจในการคดัแยกขยะของชาวบ้านไร่ 

แม้จะมีความตื�นตวัในการคดัแยกขยะมากขึ 	น แตก่ารคดัแยก 
ขยะของชาวบ้านไร่นั 	นไมไ่ด้กระทําอยา่งเป็นทางการ นั�นคือ ไม่มีการสมคัรเป็นสมาชิกของกลุ่มคดั
แยกขยะบ้านไร่น้อย และไม่มีการขายขยะให้ศูนย์คดัแยกขยะนั 	นด้วย เพราะหากทําเช่นนั 	น ก็
เทา่กบัเป็นการตดัโอกาสการทํามาหากินของชาวบ้านไร่ที�ทําอาชีพรับซื 	อของเก่าอยู่ ชาวบ้านไร่ยงั
ได้ริเริ�มดําเนินการอีกด้านหนึ�งของการจดัการขยะ นั�นคือ การทําปุ๋ ยหมกัจากขยะ การดําเนินการ
สว่นนี 	นบัวา่ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านมากเนื�องจากบ้านไร่ทําการเกษตรมาก จึงมีแรงจงูใจที�
จะทําปุ๋ ยหมกัใช้เองเพื�อลดต้นทนุการผลิต  โดยอาศยัเครื�องทําปุ๋ ยแบบครบวงจรที�มีอยู่ชาวบ้านไร่
ที�รวมกนัเป็นกลุ่มปุ๋ ยสามารถผลิตปุ๋ ยจากขยะได้อย่างมีคณุภาพและมีประสิทธิภาพ ทําปุ๋ ยจากขี 	
ววั ใบลําใย เปลือกหอมกระเทียม ดินดํา และผสมสารเคมีเล็กน้อย ปัจจุบนัปุ๋ ยของชาวบ้านไร่
ได้รับความนิยมจนสามารถผลิตขายได้ในราคากระสอบละ 100 ถึง 150 บาท 
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มีกิจกรรมอื�นๆเกี�ยวกบัการจดัการขยะ ที�เดน่ชดัได้แก่ 
กิจกรรมเกี�ยวกับการลดปริมาณขยะด้วยการรณรงค์ให้ใช้ตระกร้าไปจ่ายตลาดแทนการรับ
ถุงพลาสติกจากผู้ ขาย นอกจากนี 	ยังมีกิจกรรมจูงใจให้รักษาความสะอาดของบ้านด้วยการ
ประกวดบ้านนา่อยู ่และยงัมีงานประจําปีคืองานทอดผ้าป่าขยะทกุวนัที� 23 ตลุาคม อีกด้วย  

4) ปัจจยัเกื 	อหนนุและอปุสรรคของการบรูณาการนวตักรรมสงัคม 
นวตักรรมสงัคมการจดัการขยะบรูณาการเข้าไปในวิถีชีวิต 

ของชาวบ้านไร่ได้เพราะ (1) มีการสนับสนุนจากเทศบาลที�ต้องการดําเนินโครงการจดัการขยะ
อย่างต่อเนื�องหลังจากที�เห็นการเปลี�ยนแปลงที�น่าพอใจจากกรณีบ้านไร่น้อย (2) การมีผู้ นําที�
กระตือรือร้น เนื�องจากผู้ นําของบ้านไร่เป็นผู้ ที�ทํางานใกล้ชิดกับเทศบาลทําให้มีการแลกเปลี�ยน
ข้อมลูเชิงนโยบายอยูอ่ยา่งสมํ�าเสมอ จงึรับเอานโยบายมาดําเนินการ (3) โครงการจดัการขยะด้วย
ตวัเองนั 	นมีประโยชน์ และ (4) ชาวบ้านไร่มีความรู้ในการทําปุ๋ ยหมกัจากเศษพืชผกัและวชัพืชอยู่
แล้ว การคดัแยกขยะทําให้มีวตัถดุบิในการผลิตปุ๋ ยมากขึ 	น  

อปุสรรคในการดําเนินการมีอยูไ่มม่ากนกั เชน่ การที�มีชาวบ้านไม ่
คดัค้านแตไ่มป่ฏิบตั ิเหตผุลคือการคดัแยกขยะนั 	นทําให้เสียเวลา อยา่งไรก็ตามชาวบ้านกลุ่มนี 	มีอยู่
จํานวนน้อย ส่วนการมีพ่อค้ารับซื 	อของเก่าในหมู่บ้านไม่เป็นอุปสรรคในการดําเนินการ เพราะ
ทีมงานจดัการการขยะบ้านไร่ไม่ได้บงัคบัให้ชาวบ้านต้องนําขยะไปขายที�ศนูย์คดัแยกขยะ และ
โดยมากชาวบ้านก็เคยชินกบัการขายขยะให้พอ่ค้าขายของเก่าที�มีอยู ่3-4 รายอยูแ่ล้ว  

5.3.4.2 บ้านสะปุ๋ งหลวง ตําบลมว่งน้อย อําเภอป่าซาง จงัหวดัลําพนู 
1) ข้อมลูทั�วไป 

บ้านสะปุ๋ งหลวง หมู ่8 ตําบลมว่งน้อย ได้แยกจากหมูบ้่าน 
สะปุ๋ ง (หมู่ที� 3)  เมื�อปี พ.ศ. 2546 มีจํานวนประชากร 709 คน (241 ครัวเรือน) เป็นชาย 331 คน 
และเป็นหญิง 378 คน บ้านสะปุ๋ งหลวงมีประชากรอยู่อาศยัหนาแน่นที�สุดในตําบลม่วงน้อยคือ
ประมาณ 738 คนตอ่ตารางกิโลเมตร รายได้หลกัของชาวบ้านส่วนใหญ่มาจากการทําการเกษตร 
รับจ้างทั�วไป นอกจากนี 	ยงัมีการเย็บผ้าเป็นอตุสาหกรรมสําคญัของหมูบ้่าน 

2) รูปแบบการรับนวตักรรมสงัคม 
บ้านสะปุ๋ งหลวงเป็นหนึ�งในหมูบ้่านที�สง่ตวัแทนเข้าร่วมอบรม 

เรื�องการคดัแยกขยะที�จงัหวัดเชียงใหม่พร้อมกับหมู่บ้านไร่น้อยและบ้านไร่ แต่ยงัจากการอบรม
ดงักลา่วยงัไมมี่การเคลื�อนไหวใดๆเกี�ยวกบัการจดัการขยะเกิดขึ 	นที�บ้านสะปุ๋ งหลวงซึ�งเป็นที�ตั 	งของ
บอ่ฝังกลบขยะของตําบลม่วงน้อย บอ่ขยะเริ�มเปิดเมื�อปีพ.ศ.2546 และปิดตวัลงเมื�อปีพ.ศ.2550 
เพราะมีปริมาณขยะเต็มจนล้นบ่อ แม้บ่อขยะจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านที�อาศยัอยู่
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ใกล้เคียง (เพราะพื 	นที�ตั 	งบอ่ขยะอยูค่าบเกี�ยวกบัพื 	นที�ของตําบลอื�น) แตช่าวบ้านสะปุ๋ งหลวงก็ยงัไม่
เห็นว่าขยะเป็นปัญหา และยงัไม่เห็นความจําเป็นของการจดัการขยะหากมองในมมุของผลเสีย
จากขยะ  

จนกระทั�งมีการจดัเวทีประชาคมเพื�อถามความคดิเห็น 
ชาวบ้านสะปุ๋ งหลวงเกี�ยวกบัการจดัการขยะจึงเริ�มมีความเคลื�อนไหวที�จะจดัการขยะอย่างจริงจงั
ขึ 	น โดยอาศยัฐานจากบ้านไร่น้อยทั 	งความรู้และประสบการณ์เกี�ยวกบัการจดัการขยะโดยครัวเรือน
เอง และศนูย์คดัแยกขยะของบ้านไร่น้อยที�ดําเนินการอยูแ่ล้วอย่างแข็งขนั แม้จะไม่มีการตั 	งทีมงาน
ขึ 	นมารับหน้าที�โดยเฉพาะ แตก็่มีคณะกรรมการหมูบ้่านที�รับเอาเรื�องการจดัการขยะเข้ามาเป็นหนึ�ง
ในภารกิจของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการรับหน้าที�เป็นผู้สนบัสนนุและอํานวยการให้ 
ชาวบ้านได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของกลุ่มคดัแยกขยะร่วมกับบ้านไร่น้อย คณะกรรมการยงัคอย
ประสานงานกับศูนย์คัดแยกขยะเกี�ยวกับวันและเวลาที�จะเข้ามารับซื 	อขยะ รวมทั 	งทําหน้าที�
ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูดงักลา่วให้ชาวบ้านได้ทราบผา่นทางการกระจายเสียงในหมูบ้่านด้วย  

ด้วยการรณรงค์จากคณะกรรมการหมูบ้่านที�ถือวา่เป็น 
ทีมงานในการดแูลเรื�องการจดัการขยะ ทําให้ชาวบ้านหนัมาคดัแยกขยะมากขึ 	น โดยนอกจากการ
ขอความร่วมมือจากผู้ นําในชมุชนแล้ว ชาวบ้านยงัมีแรงจงูใจจากรายได้จากการขายขยะที�คดัแยก
แล้ว โดยชาวบ้านจะขายให้ศนูย์คดัแยกขยะที�ตั 	งอยูใ่นพื 	นที�บ้านไร่น้อยนั�นเอง โดยทีมงานจากบ้าน
ไร่น้อยจะเดินทางมารับซื 	อขยะเป็นประจําทุกเดือน ปัจจุบนัมีบ้านสะปุ๋ งหลวงหมู่บ้านเดียวที�ยัง
ดําเนินการขายขยะให้แก่ศูนย์คดัแยกขยะ ควรกล่าวไว้ด้วยว่า ยงัมีบางหลงัคาเรือนที�ไม่ได้เป็น
สมาชิกกลุ่มคดัแยกขยะ จึงไม่ได้ขายขยะให้ศนูย์คดัแยก แตค่รัวเรือนเหล่านั 	นก็มีการคดัแยกขยะ
อยู ่และมีเพียง 2-3 หลงัคาเรือนเทา่นั 	นที�ฐานะยากจนมากจนสนใจจะคดัแยกขยะและมีพฤติกรรม
แอบนําขยะไปทิ 	งที�ตา่งๆ 

3) ลกัษณะของนวตักรรมสงัคมที�เกิดขึ 	นจริง 
พิจารณาจากข้อมลูที�วา่ชาวบ้านสะปุ๋ งหลวงประมาณร้อยละ  

80 มีการปฏิบตัิเกี�ยวกบัการจดัการขยะ ทําให้สามารถกล่าวได้ว่า นวตักรรมสงัคมการจดัการขยะ
ของบ้านสะปุ๋ งหลวงเป็นนวตักรรมสงัคมแบบเตม็รูปแบบ (ดภูาพที� 5.18) 
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ภาพที� 5.18   พลวตันวตักรรมสงัคมการจดัการขยะบ้านสะปุ๋ งหลวง 
 

ประเดน็ที�นา่สนใจอยูต่รงที�นวตักรรมสงัคมการจดัการขยะ 
ของบ้านสะปุ๋ งหลวงนี 	ประกอบด้วยกิจกรรมเพียงไมกี่�กิจกรรม ได้แก่ (1) การคดัแยกขยะ โดยมีการ
แจกรางวลัแก่ผู้ ที�ขายขยะมากที�สุดประจําปี จดัขึ 	นทุกๆวนัสิ 	นปีเก่า และ (2) การขายขยะให้ศนูย์
คดัแยกขยะบ้านไร่น้อย นอกจากนี 	จะเป็นกิจกรรมเกี�ยวกับการรณรงค์ เช่น การรณรงค์การไม่เผา
ขยะ และการรณรงค์การนําเศษผ้ามาใช้ประโยชน์อื�นๆ เป็นต้น  

4) ปัจจยัเกื 	อหนนุและอปุสรรคของการบรูณาการนวตักรรมสงัคม 
โดยสรุปแล้ว ปัจจยัเกื 	อหนนุตอ่การรับนวตักรรมสงัคมของ 

บ้านสะปุ๋ งหลวงได้แก่ (1) การมีแนวทางการจดัการขยะของบ้านไร่น้อยเป็นแนวทาง ทําให้ไม่ต้อง
ดําเนินการก่อตั 	งกลุม่คดัแยกขยะหรือศนูย์รับซื 	อขยะขึ 	นมาใหม่ แตส่ามารถเข้าเป็นสมาชิกศนูย์คดั
แยกขยะของบ้านไร่น้อยได้เลย (2) การได้รับการสนบัสนุนจากเทศบาล ซึ�งมีลกัษณะกึ�งๆบงัคบั
หรือขอความร่วมมือให้ปฏิบตั ิและ (3) โครงการคดัแยกขยะเป็นโครงการที�มีประโยชน์ นอกจากจะ
เป็นการลดปริมาณขยะแล้วยงัสามารถสร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านได้อีกด้วย 

อปุสรรคตอ่การรับนวตักรรมสงัคมไมป่รากฎเดน่ชดันกัที�บ้าน 
สะปุ๋ งหลวง มีบางครัวเรือนที�ไม่ได้คดัแยกขยะซึ�งเป็นเพราะครอบครัวนั 	นๆมีฐานะยากจนมาก 
ทีมงานจงึละไว้ไมไ่ด้บงัคบัให้ต้องปฏิบตัติามแตอ่ยา่งใด  

 
 
 



 
160 

 

 5.3.5 สรุปการรับนวัตกรรมสังคมของกรณีศึกษาย่อยการจัดการขยะ 
 ตารางที� 5.4 นี 	ต้องการชี 	ให้เห็นลําดบัเวลาในการรับนวตักรรมสงัคมการจดัการขยะจาก
บ้านไร่น้อยของชุมชนบ้านไร่และชุมชนบ้านสะปุ๋ งหลวง โดยเปรียบเทียบให้เห็นว่าในช่วงเวลา
เดียวกัน (ปีเดียวกนั) กิจกรรมในกระบวนการนวตักรรมสงัคมของแตล่ะชุมชนมีอะไรบ้าง ในส่วน
ของบ้านไร่น้อยแสดงเฉพาะกิจกรรมที�เกี�ยวข้องกบัการบ้านไร่และบ้านสะปุ๋ งหลวงโดยตรงเทา่นั 	น  
 
ตารางที� 5.4  กิจกรรมหลกัในกระบวนการนวตักรรมสงัคมการจดัการขยะของ 3 กรณีศกึษา 
 

 
 
จดุสําคญัของตารางนี 	อยู่ที�ปีพ.ศ.2550 ที�นวตักรรมสงัคมจากบ้านไร่น้อยเริ�มแพร่กระจาย

ออกไปยงับ้านไร่และบ้านสะปุ๋ งหลวง ในชว่งเวลาดงักลา่ว กิจกรรมของทั 	ง 3 ชมุชนจะเกี�ยวข้องกนั 
โดยชุมชนบ้านไร่น้อยจะเป็นฝ่ายไปรณรงค์ให้ความรู้และบอกเล่าประสบการณ์แก่ชุมชนบ้านไร่
และบ้านสะปุ๋ งหลวง ส่วนชุมชนบ้านไร่และชุมชนบ้านสะปุ๋ งหลวงหลังจากเริ�มพฒันานวตักรรม
สงัคมของตวัเองก็ริเริ�มกิจกรรมต่างๆเกี�ยวกับการจดัการขยะขึ 	น จนกระทั�งชาวบ้านส่วนใหญ่ใน
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ชมุชนมีการจดัการขยะเป็นปกตวิิสยั หรือนวตักรรมสงัคมได้บรูณาการเข้าสู่วิถีชีวิตของชาวบ้านทั 	ง 
2 ชมุชนแล้วนั�นเอง  

 
5.4 บทบาทของตัวแสดงภายนอกชุมชน: การสังเคราะห์ข้ามกรณีศึกษา 

  
หลงัจากการวิเคราะห์ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างตวัแสดงตา่งๆในกระบวนการนวตักรรมสงัคมใน

แตล่ะกรณีศกึษาที�ผา่นมา ในสว่นนี 	ผู้ วิจยัมุง่ที�จะสงัเคราะห์บทบาทของตวัแสดงภายนอกแบบข้าม
กรณีศกึษาโดยมีประเด็นที�ใช้ในการพิจารณาดงันี 	 (1) แรงจงูใจของตวัแสดงภายนอก (2) สิ�งที�ตวั
แสดงภายนอกให้แก่ชมุชน (3) ผลตอ่กระบวนการนวตักรรมสงัคม และ (4) ผลย้อนกลบัสู่ตวัแดสง
ภายนอกเอง โดยจะวิเคราะห์เฉพาะตวัแสดงภายนอกที�พบในทุกๆกรณีศึกษา อันได้แก่ สกว.
สํานักงานภาค องค์การเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น องค์การราชการ และองค์การที�ไม่
แสวงหากําไร (ดภูาพที� 5.19) 

 

 

 
 
ภาพที� 5.19  ประเดน็ในการวิเคราะห์บทบาทของตวัแสดงภายนอกที�เกี�ยวข้องในกระบวนการนวตักรรมสงัคม 

 
5.4.1 สาํนักงานสนับสนุนการวิจัย สาํนักงานภาค (สกว.สาํนักงานภาค) 
สกว.สํานกังานภาคมีบทบาทอยา่งมากในหลายๆกรณีศกึษา กล่าวคือ 7 ใน 9 กรณีศกึษา

มีการเข้ามาของสกว.สํานกังานภาคในช่วงใดช่วงหนึ�งของกระบวนการนวตักรรมสงัคม อย่างไรก็
ตาม ต้องเน้นยํ 	าวา่โครงการวิจยัเพื�อท้องถิ�นของสกว.สํานกังานภาคนี 	มิใช่ทั 	งหมดของกระบวนการ
นวตักรรมสงัคมแตเ่ป็นเพียงส่วนหนึ�งของกระบวนการเท่านั 	น นอกจากนี 	 โครงการวิจยัเพื�อท้องถิ�น
เพียงบางโครงการเท่านั 	นที�จัดว่าเป็นนวัตกรรมสังคม โครงการวิจัยเพื�อท้องถิ�นส่วนใหญ่ไม่มี
ลกัษณะของความเป็นนวตักรรมสงัคมอยา่งครบถ้วน 
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หากกล่าวในเชิงวิพากษ์ แรงจูงใจของสกว.สํานักงานภาคในการเข้ามามีส่วนร่วมกับ
ชุมชนในการสร้างนวตักรรมสังคมนั 	นมีหลายรูปแบบ นอกเหนือไปจากเป้าหมายหลกัของสกว.
สํานกังานภาคที�ระบไุว้อยา่งเป็นทางการวา่ต้องการสง่เสริมให้ชมุชนท้องถิ�นมีความสามารถในการ
ทําวิจยัเพื�อท้องถิ�นตวัเอง อย่างไรก็ตาม เนื�องจากสกว.สํานกังานภาคเป็นหน่วยงานที�เพิ�งก่อตั 	งได้
ไมน่าน (ในขณะที�กระบวนการนวตักรรมสงัคมที�เป็นกรณีศกึษาเกิดขึ 	น) ทําให้แรงจงูใจส่วนหนึ�งใน
การเข้าไปส่งเสริมให้ชาวบ้าน “ทําวิจัย” นั 	นจึงเกี�ยวข้องอยู่กับความคาดหวังถึง “ผลงาน” ที�
สํานกังานของตวัเองจะได้รับด้วย กล่าวอีกนยัหนึ�งคือ สกว.สํานกังานภาคแม้จะมีแรงจงูใจที�ตั 	งอยู่
บนฐานของประโยชน์ต่อชุมชนนั 	นๆเองแล้ว ยังมีแรงจูงใจที�จะทําให้ตัวองค์การเองได้รับการ
ยอมรับจากองค์การอื�นๆ (ทั 	งภายในหนว่ยงานของสกว.เองและหนว่ยงานอื�นๆที�เกี�ยวข้อง) 

การเลือกชมุชนที�จะได้รับทนุวิจยัจงึต้องคํานงึถึงโอกาสที�ชมุชนนั 	นๆจะประสบความสําเร็จ
ในการ “ทําวิจยั” ด้วย ดงัที�ชมุชนบ้านสามขาได้รับทุนวิจยัเป็นชุมชนแรกๆในภาคเหนือ ส่วนหนึ�ง
ย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นเพราะชุมชนบ้านสามขามีทุนทางสังคมสูงอยู่แล้ว เป็นชุมชนที� มี
ประสบการณ์ในการทํางานร่วมกันเป็นชุมชนมายาวนาน ดังนั 	น เมื�อให้ทุนวิจัยแก่ชุมชนที�มี
ลกัษณะดงันี 	 ยอ่มเชื�อมั�นได้ระดบัหนึ�งวา่การลงทนุจะไมส่ญูเปลา่  

ด้วยวิธีการทํางานของสกว.สํานกังานภาคในชว่งแรกที�ใช้ “ผู้ประสานงาน” เป็นแกนในการ
เข้าไปยงัพื 	นที�ตา่งๆเพื�อให้ข้อมลูเกี�ยวกบัการวิจยัเพื�อท้องถิ�นและในขณะเดียวกนัก็ค้นหาหมู่บ้านที�
มีศกัยภาพในการทํางานวิจยัรูปแบบใหมนี่ 	ไปพร้อมๆกนัด้วย จงึอาจกลา่วได้ว่า หากผู้ประสานงาน
ขาดวิสัยทศัน์ และความรู้ความสามารถเกี�ยวกับการวิจัยเพื�อท้องถิ�นจริงๆ โครงการวิจยัในพื 	นที�
นั 	นๆก็เกิดขึ 	นได้ยาก  

สิ�งที�เป็นรูปธรรมที�สกว.สํานกังานภาคให้แก่ชมุชนที�เป็นกรณีศกึษาได้แก่ เงินทนุในการทํา
วิจยัเพื�อท้องถิ�น จํานวนเงินที�ได้รับแม้จะแตกตา่งกันไปในแตล่ะโครงการ แตส่ิ�งที�ผู้ศึกษาพบก็คือ
เงินทนุวิจยันั 	นถกูใช้ไปในการบริหารจดัการมากกว่าทางอื�น โดยเฉพาะก็เป็นคา่อาหาร คา่เดินทาง 
คา่จดัการประชุมสมัมนาตา่งๆ การใช้เงินทุนเหล่านี 	จริงๆแล้วได้ถกูกําหนดไว้ในข้อเสนอการวิจยั
ตั 	งแตไ่ด้รับอนมุตัิโครงการอยู่แล้ว จึงอาจกล่าวได้ว่า เงินทนุจากสกว.สํานกังานภาคเป็นเงินที�มา
ช่วยเสริมกระบวนการวิจยัเพื�อท้องถิ�น มิได้มีส่วนในการสร้างนวตักรรมสงัคมโดยตรงแตอ่ย่างใด 
ดงัเช่นที�นวตักรรมสงัคมการจดัการหนี 	สินบ้านสามขาไม่ได้นําเงินทนุวิจยัมาใช้เป็นเงินทนุสําหรับ
กิจกรรมการจดัการหนี 	สิน เป็นต้น  

 
 



 
163 

 

เงินทุนจากสกว.สํานกังานภาคจึงไม่ได้มีผลต่อกระบวนการนวัตกรรมสังคมในลักษณะ
จําเป็นขาดไม่ได้ กล่าวคือ แม้ว่าจะไม่มีเงินทุนในส่วนนี 	กระบวนการนวตักรรมสังคมก็สามารถ
ดําเนินการไปได้ อย่างไรก็ตาม มีความเป็นได้ที�กระบวนการอาจล่าช้าไป อนัเป็นผลทางอ้อมจาก
การที�การบริหารงานไม่คล่องตวั ตวัอย่างเช่น หากจะนัดประชุมทีมงานในการสร้างนวัตกรรม
สังคม โดยไม่มีค่าตอบให้แก่ทีมงาน ก็อาจจะต้องใช้เวลานานกว่าในกรณีที�มีค่าตอบแทนให้ 
เพื�อให้ทีมงานทกุคนมีเวลาว่าง (โดยไม่เสียเวลาทํางาน) ที�ตรงกัน ส่วนในกรณีที�มีคา่ตอบแทนให้
ทีมงาน ทีมงานก็ย่อมตดัสินใจได้ง่ายที�จะมาเข้าร่วมการประชุม เนื�องจากไม่ต้องแลกเปลี�ยนกับ
การเสียรายได้จากการทํางานนั�นเอง (ในทางปฏิบัติ ชาวบ้านจึงมักจะนัดประชุมกันในเวลา
กลางคืน เชน่กรณีบ้านสามขา และบ้านดง เป็นต้น แตก่ารทําเช่นนั 	นก็ก่อให้เกิดปัญหาใหม่ขึ 	นด้วย 
นั�นคือทําให้บางครอบครัวทะเลาะเบาะแว้งกนัจากการต้องออกจากบ้านของแตล่ะคนมาเข้าร่วม
ประชมุนั�นเอง) 

ความรู้เป็นอีกสิ�งหนึ�งที�สกว.สํานักงานภาค “นําเข้า” สู่ชุมชนต่างๆ (เฉพาะอย่างยิ�งก็
ความรู้เกี�ยวกบั “การวิจยัเพื�อท้องถิ�น”) ที�ผู้ศกึษากลา่วเช่นนั 	นก็เพราะลกัษณะการทํางานของสกว.
สํานกังานภาคในทางปฏิบตัทีิ�มกัจะเข้ามากําหนดกรอบการดําเนินการให้แก่ชาวบ้านมากกว่าที�จะ
เปิดโอกาสให้ชาวบ้านดําเนินการเองทั 	งหมด ซึ�งผู้ศึกษาวิเคราะห์ว่าเป็นเพราะอคติตอ่ชาวบ้านที�
ทําให้สกว.สํานกังานภาคเองยงัไมเ่ชื�อมั�นอย่างเต็มที�ว่าชาวบ้านสามารถดําเนินการวิจยัทั 	งหมดได้
จริงๆ อีกสว่นหนึ�งก็ต้องยอมรับวา่ชาวบ้าน (โดยเฉพาะที�เป็นทีมงาน) แม้จะมีความสามารถในการ
ปฏิบตัิ แตก่ลบัไม่สามารถถ่ายทอดหรือเขียนออกมาเป็นรายงานอนัเป็นผลผลิตที�สกว.สํานกังาน
ภาคต้องการได้  

นอกจากนี 	 ด้วยเหตผุลเชิงประสิทธิภาพ นั�นคือ โครงการทุกโครงการมีขอบเขตของเวลา
และงบประมาณที�ใช้ดําเนินการอยู่ ดงันั 	น สกว.สํานักงานภาคเองจึงไม่อาจปล่อยให้ชาวบ้าน
ดําเนินการเพียงลําพังโดยไม่มีกรอบบังคับได้ ดังจะเห็นว่าแม้จะมีการควบคุมอยู่พอสมควร
โครงการส่วนใหญ่ที�สกว.สํานกังานภาคสนบัสนุนก็มกัจะมีการ “ขอขยายเวลา” การทําโครงการ
ทั 	งสิ 	น  

ความรู้ที�ชาวบ้านได้จากสกว.สํานกังานภาคหลายครั 	งมาจากการได้รับ “โอกาส” จากการ
ร่วมมือกับสกว.นั�นเอง คําว่า “โอกาส” ในที�นี 	หมายถึง การได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุม 
สมัมนา การดงูาน การอบรมให้ความรู้ตา่งๆ ทั 	งที�เกี�ยวข้องกับโครงการที�ทําโดยตรงและโดยอ้อม 
กลา่วอีกนยัหนึ�ง การร่วมมือกบัสกว.สํานกังานภาคเท่ากบัทําให้ชมุชนเข้าสู่ “เครือข่าย” ของความ
ร่วมมือที�กว้างขวางขึ 	น ดงัเชน่ที�ชมุชนบ้านดงได้รู้จกัและเรียนรู้จากชมุชนบ้านสามขา เป็นต้น 
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นอกจากนี 	 การร่วมมือกบัสกว.สํานกังานภาค ชมุชนยงัได้รับ “วิธีการทํางาน” มาจากสกว.
ด้วย วิธีการทํางานนี 	เมื�อปฏิบตัิไประยะหนึ�งก็จะกลายเป็น “บรรทดัฐาน” ตวัอย่างเช่น (1) การใช้
ข้อมลูเป็นฐานในการทํางาน ซึ�งอาจกล่าวได้ว่าเริ�มต้นมาจากความสําเร็จของทีมงานบ้านสามขา
ในการรวบรวมข้อมูลหนี 	สินของชุมชนบ้านสามขาทั 	งหมดได้ ข้อมูลอันเป็นรูปธรรมนั 	นสร้าง
ผลกระทบต่อความรู้สึกของชาวบ้านได้มาก หลังจากนั 	น การเก็บข้อมูลเบื 	องต้นก็ถูกนําไป
ดําเนินการที�บ้านดงกรณีงดเหล้า โดยที�บ้านดงมีการเก็บข้อมูลเกี�ยวกับค่าใช้จ่ายในงานศพเป็น
กิจกรรมแรก (2) การกําหนดแผนการดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ซึ�งเป็นผลมาจากการที�ชาวบ้าน
ต้องทําข้อเสนอโครงการส่งไปให้สกว.สํานกังานภาคพิจารณาก่อน การวางแผนในการทํากิจกรรม
ระดับชุมชนนั 	นไม่ใช่เรื�องที�ชาวบ้านไม่เคยทํามาก่อน แต่การวางแผนไปจนถึงจุดสิ 	นสุดตาม
เป้าหมายนั 	นไม่ปรากฎบ่อยครั 	งนัก กรณีการวางแผนนี 	สามารถเห็นได้จากทุกกรณีศึกษาที�
เกี�ยวข้องกบัสกว.สํานกังานภาค  

หากวิเคราะห์ในเชิงลึกจะพบว่าสกว.สํานกังานภาคมี “ข้อเรียกร้อง” ที�แฝงมากับการให้
การสนบัสนนุด้วย อาทิ การที�ทีมงานวิจยัจะต้องอ่านออกเขียนได้ เพราะจะต้องจดัทํารายงานการ
วิจยัซึ�งเป็นการเขียนรายงานวิธีการและผลการดําเนินการโครงการที�สกว.สํานกังานภาคสนบัสนนุ 
ในด้านหนึ�งก็ถือเป็นการกีดกันชุมชนส่วนหนึ�งที�ผู้ นําชุมชนมีข้อจํากัดในการเขียน วิธีการที�สกว.
สํานักงานภาคใช้แก้ปัญหาก็คือการให้ผู้ประสานงานของพื 	นที�นั 	นๆเป็นผู้ช่วยในการเขียน ซึ�งไม่
สามารถกล่าวอย่างมั�นใจได้ว่าผู้ เขียนจะไม่นําเอาอคติส่วนตวัในฐานะผู้ประสานงานมาปะปนใน
ข้อความที�อยูใ่นรายงานการวิจยันั 	นๆ 

ข้อเรียกร้องที�เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากสกว.สํานกังานภาคก็คือสญัญาที�ทําไว้กบัทีมงาน
ของชมุชน ภายในะยะเวลาในสญัญาการดําเนินการของชาวบ้านต้องเป็นไปตาม “ข้อตกลง” ที�ทํา
ร่วมกนัไว้ เชน่ ต้องมีการทํารายงานความก้าวหน้า ต้องทําเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ ต้องมี
หลกัฐานในการดําเนินกิจกรรมตา่งๆ เป็นต้น  

นอกจากนี 	ยงัมีข้อเรียกร้องในลกัษณะการขอความร่วมมือ เช่นการขอให้ชมุชนอื�นๆได้เข้า
มาดงูานในชมุชน ซึ�งหากพิจารณาเพียงผิวเผินก็อาจจะสรุปวา่เป็นเรื�องที�ดี แตใ่นทางปฏิบตัิแล้วไม่
เป็นเช่นนั 	นเสมอไป เพราะการเข้ามาดงูานของชมุชนและหน่วยงานอื�นๆมีความหลากหลายทั 	งใน
เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ กล่าวคือ บางครั 	งคณะที�มาดงูานนั 	นมีจํานวนคนมากกกว่า 100 คน 
การต้องดูแลคนจํานวนมากนั 	นต้องใช้ทรัพยากรจํานวนมาก ทั 	งคนที�จะเข้ามาช่วยต้อนรับ ทั 	ง
อาหาร นํ 	า รวมไปถึงสถานที� พื 	นที�จอดรถ ห้องนํ 	า เก้าอี 	 อปุกรณ์ขยายเสียง รวมไปถึงเวลาที�ต้อง
จดัสรรให้แก่คณะผู้มาดูงาน ในเชิงคุณภาพ อาจกล่าวได้ว่าเป้าหมายในการมาดูงานของแต่ละ
คณะที�มานั 	นไม่เหมือนกัน บางคณะอยากได้ความรู้จริงๆ บางคณะมากันมากเพราะถือว่าได้มา
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เที�ยว นอกจากนี 	 ผู้มาดงูานหลายครั 	งมาพร้อมกบัคําวิจารณ์อย่างตื 	นเขินตอ่การปฏิบตัิของชมุชน
อนัเป็นเจ้าของพื 	นที� จึงทําให้เกิดความขุ่นเคือง มีการโต้เถียง ถึงขั 	นทะเลาเบาะแว้ง หลายคณะ
ที�มาดงูานนอกจากจะไมไ่ด้อะไรกลบัไปแล้ว ยงัสร้างรอยร้าวของความสมัพนัธ์ระหว่างกนัเอาไว้อีก
ด้วย ดงัที�มีกรณีของบ้านสามขาเป็นตวัอยา่งที�ดีที�สดุ 

ผลดีจากการร่วมมือกับสกว.สํานักงานภาคนั 	นเด่นชัดในแง่ของประสิทธิภาพในการ
ดําเนินการ เนื�องจากมีการวางเป้าหมายและกรอบการปฏิบตัิที�ชดัเจน รวมทั 	งการถูกบงัคบัด้วย
เงื�อนเวลาทําให้การดําเนินการตา่งๆของทีมงานต้องทําอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ�งประเด็นนี 	หากมอง
ในเชิงวิพากษ์อาจกล่าวได้ว่าเป็น “การเร่งกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน” กระบวนการเรียนรู้
โดยเฉพาะการเรียนรู้โดยการปฏิบตัินั 	นหากได้ลงมือปฏิบตัิแล้วพบข้อผิดพลาดจะเกิดการเรียนรู้ที�
จะแก้ปัญหาด้วยตวัเอง โดยอาจได้หยุดคิดแล้วพิจารณาทางเลือกอื�นๆในการปฏิบตัิ แต่เมื�อเร่ง
กระบวนการเรียนรู้โดยใช้กรอบดําเนินการของสกว.สํานกังานภาค หากแม้จะทําให้ได้ผลลพัธ์ตาม
เป้าหมายที�ตั 	งไว้ แตก็่ไมอ่าจมั�นใจได้วา่กระบวนการเรียนรู้ได้เกิดขึ 	นแล้วในตวัของชาวบ้าน  

หากวิพากษ์ในเชิงลึกอาจกล่าวได้ว่าการเร่งกระบวนการเรียนรู้นั 	นเป็นเพราะฐานคติของ
สกว.สํานกังานภาคที�เน้นที�ผลลพัธ์มากกว่ากระบวนการ แม้โดยตวัอกัษรแล้วสกว.สํานกังานภาค
จะมีความมุ่งหวังให้ชาวบ้านได้เรียนรู้การทําวิจัย แต่ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าในทางปฏิบตัิกลับให้
นํ 	าหนกัที�ผลลพัธ์จากโครงการวิจยัมากกว่า การที�ไม่พบว่าสกว.สํานกังานภาคมีการกําหนดเกณฑ์
ในการพิจารณาประสิทธิผลจากกระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้านระหว่างที�ดําเนินการวิจัยเพื�อ
ท้องถิ�นอยูเ่ป็นการสนบัสนนุข้อโต้แย้งของผู้ศกึษาได้เป็นอยา่งดี  

โอกาสในการเข้าถึงเครือข่ายทางสังคมต่างๆเป็นผลดีที� สําคัญอีกอย่างหนึ�งต่อ
กระบวนการนวตักรรมสงัคมของชุมชนที�มีการร่วมมือกับสกว.สํานกังานภาค อย่างไรก็ตาม ควร
กล่าวไว้ด้วยว่า การเข้ามาอยู่เป็นสมาชิกในเครือข่ายเพียงอย่างเดียวไม่อาจช่วยให้กระบวนการ
นวตักรรมสงัคมให้พฒันาไปได้ เฉพาะชมุชนที�รู้จกัใช้โอกาสของการมีเครือข่ายเท่านั 	นที�สามารถใช้
ประโยชน์จากเครือข่ายได้ ดังตวัอย่างกรณีบ้านอุดมพัฒนาและบ้านร่มไตรรัตน์ที�แม้จะอยู่ใน
เครือข่ายของสกว.สํานกังานภาค แต่ก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการมีเครือข่ายดงักล่าวในการ
ช่วยให้นวตักรรมสงัคมการจดัการหนี 	สินบูรณาการเข้าไปในชุมชนได้ ส่วนตวัอย่างของชมุชนที�ใช้
ประโยชน์จากเครือข่ายได้มากคือชมุชนบ้านไร่น้อย ที�อาศยัสกว.สํานกังานภาคเป็นทางผ่านไปยงั
เครือขา่ยทางสงัคมตา่งๆ รวมทั 	งการไปอบรม ดงูาน และร่วมแลกเปลี�ยนความรู้กบัชมุชนตา่งๆ 

อาจกลา่วได้วา่ การเข้ามาของตวัแสดงภายนอกอย่างสกว.สํานกังานภาคนั 	นมีผลโดยตรง
ตอ่กระบวนการนวตักรรมสงัคม จะเห็นวา่การสร้างนวตักรรมสงัคมการจดัการหนี 	สินที�บ้านสามขา
นั 	นดําเนินการด้วยตวัชุมชนเองมาระยะหนึ�งแล้ว หากไม่มีการร่วมมือกับสกว.สํานกังานภาคอาจ
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ต้องใช้เวลานานกว่านี 	ในการบูรณาการนวัตกรรมสังคม ส่วนกรณีบ้านดง การร่วมมือกับสกว.
สํานกังานภาคมีผลตั 	งแต่ในช่วงของการสร้างนวตักรรมสงัคมแล้ว จนอาจกล่าวได้ว่าหากไม่มีผู้
ประสานงานจากสกว.สํานกังานภาคเป็นตวักระตุ้นแล้ว โอกาสที�นวตักรรมสงัคมงดเหล้างานศพ
จะเกิดขึ 	นได้เองที�บ้านดงนั 	นนบัว่าน้อยมาก กรณีของบ้านดงนั 	นสกว.สํานกังานภาคทําหน้าที�ขดั
เกลา “ความคดิดีๆ” จากความคิดเกี�ยวกบัการจดัระเบียบสงัคมของชมุชน มาสู่ความคิดในการลด
คา่ใช้จ่ายในงานศพกระทั�งเป็นโครงการงดเหล้าในงานศพได้ในที�สุด สําหรับกรณีบ้านไร่น้อยนั 	น 
การร่วมมือกับสกว.สํานกังานภาคเกิดขึ 	นในช่วงของการบูรณาการและขยายผลนวตักรรมสงัคม 
อยา่งไรก็ตาม แม้จะกล่าวว่าชมุชนบ้านไร่น้อยได้ประโยชน์จากการร่วมมือกบัสกว.สํานกังานภาค
มาก แต่ประโยชน์จากการร่วมมือนี 	ก็มิได้สําคัญจนกระทั�งขาดไม่ได้ ทั 	งนี 	เนื�องจากทีมงาน
นวตักรรมสงัคมการจดัการขยะบ้านไร่น้อยนั 	นมีความสามารถที�จะค้นหาและประยกุต์ใช้ความรู้ได้
ดีอยูแ่ล้วนั�นเอง 

ผลลพัธ์ที�สกว.สํานกังานภาคจะได้หากโครงการที�ตนสนบัสนนุอยู่ประสบความสําเร็จก็คือ
การได้รับงบประมาณมากขึ 	น รวมไปถึงการสร้างเครือขา่ยการวิจยัเพื�อท้องถิ�นให้กว้างขวางมากขึ 	น
เรื�อยๆ “ความสําเร็จ” ของสกว.สํานกังานภาคในการสนบัสนนุชมุชนบ้านสามขาเป็นความสําเร็จที�
มีอิทธิพลอย่างมากตอ่การดําเนินการของสกว.สํานกังานภาคในช่วงตอ่มา ดงัจะเห็นได้จากการที�
บ้านสามขาได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความสําเร็จในการวิจัยเพื�อท้องถิ�นที�ผูกโยงอยู่กับ
ภาพลกัษณ์ของการเป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างแนบแน่น บ้านสามขาจึงเป็นเสมือนเรือธงของสกว.
สํานักงานภาคอย่างน้อยก็ในภาคเหนือในการขยายการดําเนินการขององค์การออกไป 
เชน่เดียวกบักรณีการงดเหล้างานศพที�บ้านดง  

 
5.4.2 องค์การเอกชน 
จากกรณีศึกษาทั 	งหมด มีเพียงกรณีบ้านสามขาเท่านั 	นที�องค์การเอกชนมีบทบาทใน

กระบวนการนวัตกรรมสังคมอย่างชัดเจน บ้านสามขามีการติดต่อกับทั 	งองค์การและปัจเจก
ภายนอกชุมชนมาอยู่แล้วแต่เดิม โดยเฉพาะคุณพารณ อิศระเสนา ณ อยุธยา ที�เน้นการให้
การศึกษาแก่เด็กๆบ้านสามขาให้มีความสามารถในการเรียนรู้ รวมไปถึงการอนุรักษ์นํ 	าด้วยการ
ดแูลป่าและทําฝายชะลอนํ 	าที�เรียกว่าฝายแม้ว อาจกล่าวได้ว่า แรงจงูใจที�อยู่เบื 	องหลงัคณุพารณ
นั 	นเป็นแรงจงูใจที�จะทําเพื�อสงัคม  

เงินทุนผ่านทางโครงการต่างๆทั 	งที�ริเริ�มโดยชาวบ้าน (ส่วนน้อย) และกําหนดมาแล้วจาก
องค์การเอกชนนั 	นๆเอง (ส่วนใหญ่) เป็นสิ�งที�เอกชนนําเข้ามาให้แก่ชมุชน โดยมกัจะมีข้อเรียกร้อง
ให้ชาวบ้านต้องปฏิบตัิเพื�อแลกกับการได้รับเงินเหล่านั 	น กรณีบ้านสามขานั 	นได้รับเงินทุนเพื�อให้
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สามารถทําในสิ�งที� มีประโยชน์แก่ชุมชนหลายโครงการซึ�งแม้จะไม่ได้มีส่วนในกระบวนการ
นวตักรรมสงัคมการจดัการหนี 	สินโดยตรงแตก็่ส่งผลทางอ้อมตอ่กระบวนการนวตักรรมสงัคมดงัที�
ได้พรรณนาไปแล้ว  

สิ�งที�เอกชนเช่นคณุพารณนํามาให้แก่บ้านสามขาได้แก่โอกาสในหลายๆลกัษณะ สําหรับ
เด็กและเยาวชนแล้ว พวกเขาได้รับโอกาสที�จะใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศตา่งๆ ซึ�ง
ช่วยเปิดโลกของพวกเขาให้กว้างขึ 	น เด็กๆยงัมีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมจึงสามารถรับชมรายการ
เกี�ยวกบัการศกึษาได้รับข้อมลูที�ทนัสมยั สําหรับชาวบ้านสามขา พวกเขามีโอกาสที�จะไปดงูานด้าน
การเกษตรยังพื 	นที� ที�คุณพารณมีสายสัมพันธ์เชื�อมโยงอยู่  รวมไปถึงโอกาสพบผู้ มีความรู้
ความสามารถด้านต่างๆ นอกจากนี 	 คุณพารณยังมีส่วนสําคัญอย่างยิ�งในการชักจูงให้
ธนาคารกรุงไทยมาเปิดรับทําธุรกรรมทางการเงินในรูปของธนาคารกรุงไทย-บ้านสามขา ซึ�งอาจ
กลา่วได้วา่เป็นธนาคารชมุชนอยา่งเป็นทางการแหง่แรกของประเทศไทยด้วย  

ควรกลา่วไว้ด้วยว่าธนาคารสมองที�ก่อตั 	งโดยเยาวชนบ้านสามขานั 	น เป็นรูปธรรมของการ
เข้ามามีส่วนร่วมของคณุพารณและบุคคลและกลุ่มบคุคลที�เป็นเครือข่ายของคณุพารณเอง ไม่ว่า
จะเป็นเงินทุนก้อนแรกของธนาคารสมองที�มาจากการสนับสนุนของบุคคลภายนอกชุมชน หรือ
แม้แต่ความสามารถในการคิดและก่อตั 	งธนาคารสมองขึ 	นมาของเยาวชนก็อาจอนุมานได้ว่าเป็น
ผลมาจากแนวทางการสง่เสริมการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนของคณุพารณนั�นเอง 

พิจารณาในอีกมิติหนึ�ง ผลที�องค์การเอกชนได้รับจากการเข้ามาเกี�ยวข้องกบัโครงการของ
ชมุชนท้องถิ�นได้แก่ภาพลกัษณ์เชิงสงัคมที�ดี ซึ�งภาพลกัษณ์ดงักล่าวเป็นสิ�งที�องค์การเอกชนตา่งก็
พยายามสร้างขึ 	นมาเพื�อใช้เป็นทนุในการเพิ�มมลูคา่ให้องค์การตวัเองแม้จะไม่สามารถตีคา่เป็นเงิน
ได้ง่ายๆก็ตาม อาจกลา่วได้ว่าเป็นสถานการณ์ที�ได้ประโยชน์ทั 	งฝ่ายชมุชนและฝ่ายองค์การเอกชน
เอง  

นอกจากนี 	 องค์การเอกชนที�เข้าไปจดัโครงการให้เด็กและเยาวชนยงันบัเป็นการลงทนุเพื�อ
อนาคตขององค์การนั 	นๆด้วย เพราะนอกจากภาพลกัษณ์ในปัจจบุนัที�ได้รับจากสงัคมแล้ว ตวัเด็ก
และเยาวชนเองเมื�อเติบโตขึ 	นก็จะมีภาพลักษณ์ที�ดีขององค์การนั 	นๆติดตวัไปด้วย ยิ�งไปกว่านั 	น 
อาจจะมีเดก็และเยาวชนที� “มีแวว” หรือมีศกัยภาพสงูอยู่ในชมุชนท้องถิ�นก็ได้ หากได้รับการดแูลที�
เหมาะสมก็อาจจะเตบิโตขึ 	นเป็นคนที�มีคณุคา่ตอ่องค์การนั 	นได้อีกด้วย 

การทํางานของชาวบ้านร่วมกบัองค์การเอกชนนั 	นไม่มีรูปแบบที�ตายตวั กระนั 	นการเข้ามา
ของเอกชนก็ยงัอยู่ในลกัษณะของการเข้ามาให้แบบบนลงล่าง ไม่ใช่การเข้ามาร่วมกนัเรียนรู้แบบ
ขนาน กลา่วคือ ชาวบ้านยงัอยูใ่นลกัษณะของ “ผู้ รับ” เป็นสว่นมาก  
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5.4.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นและหน่วยงานราชการ 
ในการศกึษาครั 	งนี 	พบวา่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ�น (เทศบาล) มีส่วนร่วมอย่างเดน่ชดัใน

กรณีนวัตกรรมสังคมการจัดการขยะบ้านไร่น้อย แรงจูงใจของเทศบาลในการเข้ามาสนับสนุน
ดงักลา่วมาจากข้อเท็จจริงที�ว่าเทศบาลได้ประโยชน์โดยตรงเมื�อชมุชนมีการจดัการขยะด้วยตนเอง 
เนื�องจากการให้บริการด้านสุขาภิบาลเป็นหน้าที�หลักของเทศบาลซึ�งมีภาระต้นทุนในการ
ดําเนินการสูง และมีแนวโน้มจะเพิ�มสูงขึ 	นไปเรื�อยๆ ดงันั 	นหากสามารถตดัวงจรการเกิดขยะได้
ตั 	งแตต้่นทางด้วยการเปลี�ยนพฤตกิรรมของชาวบ้านในการทิ 	งขยะก็จะช่วยลดภาระของเทศบาลได้
อีกมาก  

อย่างไรก็ตามการสนบัสนุนจากเทศบาลในกรณีนี 	ไม่ใช่การเข้ามาดําเนินการจดัการขยะ
ด้วยตวัเองโดยตรง แต่เข้ามาในลกัษณะของการส่งเสริมให้กลุ่มชาวบ้านลงมือดําเนินการจดัการ
ขยะโดยชุมชนเอง นอกจากเงินงบประมาณสําหรับให้ดําเนินการส่วนหนึ�ง สิ�งที�เทศบาลให้แก่
ชุมชนบ้านไร่น้อยจะอยู่ในรูปของการให้โอกาสในการได้รับความรู้เกี�ยวกับการจดัการขยะผ่าน
ทางการเข้าร่วมฝึกอบรมและการประสานกบัองค์การราชการในการเข้ามาให้ความรู้เกี�ยวกบัเรื�อง
ดงักลา่วเพิ�มเตมิด้วย    

หน่วยงานราชการในที�นี 	หมายถึงส่วนราชการระดบัต่างๆ จากการศกึษาพบว่าหน่วยงาน
ราชการมีบทบาทในกระบวนการนวัตกรรมสังคมค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะในช่วงการสร้างและ
การบูรณาการนวัตกรรมสังคม หน่วยงานราชการมีบทบาทมากขึ 	นในช่วงของการขยายผล
นวตักรรมสงัคม ดงัที�สามารถเห็นได้จากกรณีโครงการงดเหล้างานศพบ้านดง นอกจากนี 	ที�บ้านไร่
น้อยก็มีหนว่ยงานของรัฐเข้ามาชว่ยเสริมความรู้เกี�ยวกบัการจดัการขยะให้แก่ชมุชนเชน่เดียวกนั  

การเข้ามาของหน่วยงานภาครัฐในช่วงของการขยายผลนั 	นอาจตีความได้ว่าเป็นเพราะ
หน่วยงานราชการได้เห็นแล้วว่านวตักรรมสงัคมนั 	นๆสามารถ “ทําให้ประสบความสําเร็จได้” จึงมี
ความสนใจจะนําไปสานตอ่ ซึ�งหากทําได้ก็จะถือเป็น “ผลงาน” ของหน่วยราชการรวมไปถึงหวัหน้า
หนว่ยราชการนั 	นๆด้วย 

หนว่ยงานราชการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ�นนั 	นมีข้อเรียกร้องสําหรับการสนบัสนนุ
ชุมชนไม่มากนัก แต่มีข้อเรียกร้องที�สําคัญได้แก่การต้องดําเนินการตาม “ระเบียบ” ของทาง
ราชการ การร้องขอการสนับสนุนโดยชุมชนจึงต้องพิจารณาก่อนว่าอยู่ในขอบเขตอํานาจตาม
กฎหมายของหน่วยงานราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นนั 	นๆหรือไม่ นอกจากนี 	 ในทาง
ปฏิบตัิ ชุมชนยงัต้องยอมรับบรรทดัฐานการทํางานของหน่วยงานเหล่านี 	ที�จะต้องมีการล่าช้าใน
ขั 	นตอนตา่งๆในการดําเนินการ เฉพาะอย่างยิ�งก็การเบิกจ่ายงบประมาณที�ชมุชนมกัจะต้องหาเงิน
มา “สํารองจา่ย” ก่อนเสมอๆ 
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5.4.4 องค์การที�ไม่แสวงหากาํไร 
องค์การที�ไม่แสวงหากําไรในบริบทของการศกึษานี 	ได้แก่สถาบนัแสนผะหญาและสถาบนั

หริภุญชยั โดยหลกัการแล้วองค์การที�ไม่แสวงหากําไรเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการนวตักรรม
สงัคมด้วยแรงจูงใจเชิงสงัคมที�มุ่งหวงัจะเห็นการเปลี�ยนแปลงที�ดีขึ 	นในชมุชนต่างๆ อย่างไรก็ตาม 
ปฏิเสธไมไ่ด้วา่ องค์การเหลา่นี 	ต้องอาศยัเงินทนุในการดําเนินการ ดงัเช่นในกรณีสถาบนัทั 	งสองนี 	ที�
ได้รับการสนบัสนนุจากสกว.สํานกังานภาค ดงันั 	น แนวทางในการดําเนินการจึงเป็นไปตามวิถีทาง
ของสกว.สํานกังานภาคเป็นด้านหลกั แรงจงูใจจงึอาจจะไมใ่ชก่ารเข้าไปชว่ยชมุชนตา่งๆเพียงอย่าง
เดียว แตอ่าจจะรวมถึงการทําตามนโยบายขององค์การที�สนบัสนนุด้านเงินทนุด้วย  

ในการศึกษานี 	 องค์การที�ไม่แสวงหากําไรมีบทบาทในช่วงของการขยายผลนวัตกรรม
สงัคม โดยเฉพาะการขยายผลนวตักรรมสงัคมไปสู่ชุมชนอื�นๆ ดงัที�ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ไปแล้วใน
ส่วนก่อนหน้านี 	 บทบาทการเข้ามาเป็น “ตวักลาง” เชื�อมโยงชมุชนตา่งๆเข้าด้วยกนันบัเป็นการใช้
เครือข่ายของตัวเองให้เป็นประโยชน์ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าองค์การไม่แสวงหากําไรเหล่านี 	จะ 
“เชื�อมโยง” ชุมชนเข้าด้วยกันได้ แต่การเชื�อมโยงไม่ได้รับประกันความสําเร็จของการถ่ายทอด
นวัตกรรมสงัคมจากชุมชนหนึ�งไปยงัชุมชนอื�นๆ ดงัที�บ้านอุดมพัฒนาและบ้านร่มไตรรัตน์ยังไม่
สามารถบรูณาการนวตักรรมสงัคมได้ก็เป็นตวัอยา่งที�แสดงให้เห็นอยูแ่ล้ว  

หากองค์การที�ไม่แสวงหากําไรแสดงบทบาทในเชิงรุกก็จะมีส่วนช่วยในทุกๆกระบวนการ
นวตักรรมสงัคม กล่าวคือ ในช่วงการสร้างนวตักรรมสงัคม หากมีผู้ประสานงานจากองค์การที�ไม่
แสวงหากําไรเข้าไปในชมุชนให้ข้อมลูเกี�ยวกบัทางเลือกตา่งๆในการแก้ไขปัญหาของชาวบ้าน ก็จะ
ชว่ยกระตุ้นให้ชาวบ้านพฒันาความคิดดีๆขึ 	นมาได้ ดงัเช่นกรณีบ้างดง อย่างไรก็ตาม องค์การที�ไม่
แสวงหากําไรจะต้องไม่สั�งการหรือชี 	นําการดําเนินการของชาวบ้าน เพราะการ “บอก” ให้ทําอย่าง
นั 	นอยา่งนี 	โดยไมไ่ด้เริ�มต้นจากการตระหนกัและรับรู้ถึงปัญหาของชาวบ้านเองเท่ากบัเป็นการทําให้
รากฐานของกระบวนการนวัตกรรมสังคมอ่อนแอ และมักจะทําให้ชาวบ้านไม่สามารถขยาย
ความคิดสร้างสรรค์ออกไปได้เอง ต้องรอรับการช่วยเหลือจากองค์การที�ไม่แสวงหากําไรนั 	นอยู่
ตลอด ดงัที�อาจจะยกกรณีศกึษาบ้านร่มไตรรัตน์มาเป็นตวัอย่าง โครงการจดัการหนี 	สินที�บ้านร่ม
ไตรรัตน์ไมส่ามารถบรูณาการเข้าเป็นสว่นหนึ�งของวิถีชีวิตชาวบ้านในชมุชนได้ ส่วนหนึ�งเป็นเพราะ
กระบวนการนวัตกรรมสงัคมที�นั�นอิงอยู่กับการสนบัสนุนจากสถาบนัแสนผะหญาค่อนข้างมาก 
(เนื�องจากคุณสํารวยที�เป็นหัวหน้าทีมงานโครงการจัดการหนี 	สิน เป็นหนึ�งในสมาชิกหลักของ
สถาบนัแสนผะหญา)  
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5.5 สรุป 
 
ในบทนี 	 ผู้ วิจยัได้นําเสนอผลการวิเคราะห์กรณีศกึษาเพื�อระบกุระบวนการนวตักรรมสงัคม 

พลวตัของนวตักรรมสงัคม ตวัแสดงที�สําคญั และการขยายตวัของนวตักรรมสงัคมไปสูช่มุชนอื�น  
กระบวนการนวตักรรมสงัคมสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงสร้าง ช่วงบรูณา

การ และช่วงขยายผล กรณีศึกษาทกุกรณีต่างก็มีช่วงสร้าง นั�นคือช่วงที�เกิดความคิดดีๆที�จะแก้ไข
ปัญหาของชุมชนขึ 	น และนําไปสู่การคิดค้นกิจกรรมต่างๆมาปฏิบตัิโดยอาศยัความคิดดีๆนั 	นเป็น
ฐาน ในสว่นของชว่งการบรูณาการนั 	น บ้านสามขา บ้านดง และบ้านไร่น้อย ซึ�งเป็นกรณีศกึษาหลกั
นั 	นต่างก็ผ่านพ้นช่วงนี 	ไปสู่ช่วงการขยายผลแล้ว เช่นเดียวกับที�ตําบลหลวงใต้ บ้านไร่ และบ้าน
สะปุ๋ งหลวงที�ก็มีการบูรณาการนวตักรรมสงัคมแล้วเช่นกัน ส่วนกรณีศึกษาย่อยที�เหลือยังคงอยู่
ในชว่งของการบรูณาการนวตักรรมสงัคมอยู ่ 

ทั 	งนวตักรรมสงัคมการจดัการหนี 	สิน นวตักรรมสงัคมการงดเหล้างานศพ และนวตักรรม
สงัคมการจดัการขยะตา่งก็มีรูปลกัษณ์เป็นนวตักรรมสงัคมที�มีการขยายผลแล้ว ทั 	งขยายในเชิงลึก 
ขยายเชิงปริมาณ และขยายข้ามชุมชน ส่วนนวตักรรมสงัคมการงดเหล้างานศพที�ตําบลหลวงใต้ 
และนวตักรรมสังคมการจัดการขยะที�บ้านไร่และบ้านสะปุ๋ งหลวงอยู่ในรูปลักษณ์ของนวตักรรม
สงัคมแบบเตม็รูปแบบ โดยยงัไมมี่การขยายผลที�ชดัเจน สําหรับนวตักรรมสงัคมการจดัการหนี 	สินที�
บ้านอดุมพฒันาและบ้านร่มไตรรัตน์ และนวตักรรมสงัคมการงดเหล้างานศพที�ตําบลใหม่พฒันา
นั 	นยงัมีรูปลกัษณ์ของนวตักรรมสงัคมแบบไมเ่ตม็รูปแบบอยู ่ 

ตวัแสดงที�สําคญัในกระบวนการนวตักรรมสงัคมอาจแบง่ออกได้เป็น ตวัแสดงภายในและ
ตวัแสดงภายนอก ในบทนี 	ผู้ วิจัยเน้นนําเสนอผลการวิเคราะห์เกี�ยวกับเครือข่ายความสัมพันธ์
ระหว่างชุมชนกับตวัแสดงภายนอก โดยตวัแสดงภายนอกที�พบว่ามีบทบาทในหลายๆกรณีศึกษา
ได้แก่องค์กรที�ไมแ่สวงหากําไรทั 	งที�กํากบัดแูลโดยรัฐ (เชน่ สกว.สํานกังานภาค เป็นต้น) และที�ไม่ได้
กํากบัดแูลโดยรัฐ (เชน่ สถาบนัแสนผะหญา และ สถาบนัหริภญุชยั เป็นต้น)  
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ในสว่นของการขยายตวัของนวตักรรมสงัคม ผู้ วิจยัพบว่าการขยายตวัของนวตักรรมสงัคม
จากกรณีศึกษาหลักไปยังกรณีศึกษาย่อยส่วนมากเกิดขึ 	นผ่าน “ตวักลาง” นั�นก็คือสถาบนัแสน
ผะหญาและสถาบนัหริภุญชยั เฉพาะกรณีบ้านไร่น้อยที�มีการเชื�อมโยงกบัชมุชนที�เป็นกรณีศึกษา
ย่ อ ย โ ด ย ต ร ง  ( โ ด ย ไ ด้ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น จ า ก อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ� น ) 



 

 
 

บทที� 6 
 

การวเิคราะห์เงื�อนไขในการบูรณาการนวัตกรรมสังคม 
 
 
ผู้ วิจัยได้พรรณนาโครงการของท้องถิ�นที�มีความเป็นนวัตกรรมสังคมเอาไว้ในบทที� 4 

จากนั 	นได้วิเคราะห์โครงการเหล่านั 	นในมิติของกระบวนการนวตักรรมสงัคมและพลวตันวตักรรม
สงัคมโดยได้นําเสนอไว้ในบทที� 5  

ในบทนี 	จะเป็นการวิเคราะห์เงื�อนไขที�ส่งผลตอ่การบรูณาการนวตักรรมสงัคม การที�ผู้ วิจยั
มุง่ระบเุฉพาะเงื�อนไขดงักล่าวเนื�องจากนวตักรรมสงัคมจะแสดงศกัยภาพที�มีได้สงูสดุเมื�อมีการบรู
ณาการเข้าไปเป็นส่วนหนึ�งของวิถีชีวิตของคนในชุมชนแล้ว เพราะฉะนั 	นช่วงการบูรณาการ
นวัตกรรมสังคมจึงมีความสําคัญเป็นพิเศษในกระบวนการนวัตกรรมสังคม โดยการวิเคราะห์
เงื�อนไขจะทําภายในกรณีศกึษาและข้ามกรณีศกึษา 

 
6.1 หลักในการเปรียบเทยีบ 
 

การวิเคราะห์เงื�อนไขที�ส่งผลต่อการบูรณาการนวัตกรรมสังคม คือ การตรวจสอบว่ามี
ปัจจยั (ทั 	งระดบัปัจเจก ทีม ชมุชน และบริบท) อะไรบ้างที�เกี�ยวข้องกบัการมีหรือไม่มีการบรูณาการ
นวตักรรมสงัคมของชุมชน กล่าวคือเป็นการตรวจสอบว่าหลังจากมีนวัตกรรมสังคมแบบไม่เต็ม
รูปแบบเกิดขึ 	นแล้ว ชมุชนสามารถทําให้นวตักรรมสงัคมนั 	นกลายเป็นส่วนหนึ�งของวิถีชีวิตของคน
ส่วนใหญ่ในชุมชนได้หรือไม่ และตรวจสอบด้วยว่าลักษณะของผู้ นํา ทีมงาน ชุมชน และบริบท
แวดล้อมชมุชนที�สมัพนัธ์กบัการมีหรือไมมี่นวตักรรมสงัคมเป็นอยา่งไร  

ดงัที�กล่าวไปแล้วในส่วนก่อนหน้านี 	ว่าผู้ วิจยัใช้ทฤษฎีความซบัซ้อนเป็นมมุมองในการทํา
ความเข้าใจปรากฎการณ์นวตักรรมสงัคมที�เกิดขึ 	นในชมุชนท้องถิ�น นยัยะจากทฤษฎีนั 	นสะท้อนถึง
มโนทศัน์กลุ่มหนึ�งที�เกี�ยวข้องกบัการเกิดขึ 	นของสิ�งใหม่หรือนวตักรรม ได้แก่ มโนทศัน์การร่วมมือ
กนั (Collaboration) มโนทศัน์การเรียนรู้ (Learning) มโนทศัน์ความรู้ (Knowledge) และมโมนศัน์
ความสามารถในการดดูซบัความรู้ (Absorptive Capacity) (รายละเอียดเกี�ยวกบัมโนทศัน์เหล่านี 	
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ได้บรรยายไว้ในบทที� 2 แล้ว) จงึสามารถเชื�อได้วา่มโนทศัน์เหลา่นี 	มีความสมัพนัธ์เชิงสาเหตแุละผล
กบัการบรูณาการนวตักรรม  

เนื�องจากยงัไมมี่ทฤษฎีใดที�อธิบายกระบวนการดงักลา่วอยา่งเฉพาะเจาะจงและเป็นระบบ
ผู้ วิจยัจงึใช้ความเชื�อนี 	 (ในลกัษณะของการเทียบเคียง) เป็นพื 	นฐานในการตั 	งข้อสมมติฐานว่ามโน
ทัศน์เหล่านี 	น่าจะเกี�ยวข้องกับกระบวนการนวัตกรรมสังคมด้วย การตั 	งข้อสมมติฐานนี 	เป็น
กระบวนการตรวจสอบกลบัไปกลบัมาระหว่างทฤษฎีกบัข้อเท็จจริงที�พบจากกรณีศึกษา กล่าวคือ 
เมื�อเริ�มต้นผู้ วิจยัมีทฤษฎีความซบัซ้อนเป็นกรอบคิดกว้างๆในการลงพื 	นที�เก็บข้อมูล จากนั 	นเมื�อ
เก็บข้อมูลมาได้จึงเปรียบเทียบข้อมูลกบัทฤษฎี เมื�อใช้ข้อมลูจากทั 	ง 9 กรณีศึกษาตรวจสอบกับ
ทฤษฎีแล้วพบทั 	งความสอดคล้องและไม่สอดคล้องกันระหว่างทฤษฎีกับข้อมูล ผู้ วิจัยจึงสร้าง
ข้อสรุปของผู้ วิจยัขึ 	นโดยอาศยัแนวทางการวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงคณุภาพเป็นเครื�องมือ (ดงัจะ
ได้นําเสนอในรายละเอียดตอ่ไป) 

ในการวิเคราะห์เงื�อนไขนี 	ผู้ วิจยัมีฐานคติว่าเงื�อนไขในกรณีศึกษาจะแสดงอิทธิพลของมนั
ร่วมกับเงื�อนไขอื�น ดังนั 	นเพื�อให้เข้าใจว่าผลลัพธ์เกิดขึ 	นได้อย่างไร ต้องเข้าใจ “ทั�งกลุ่ม” ของ
เงื�อนไข “รวมกัน” ไม่ใช่เงื�อนไขใดเงื�อนไขหนึ�งอย่างโดดๆ กล่าวอีกนัยหนึ�งคือ การบูรณาการ
นวตักรรมสงัคมที�เกิดขึ 	นในกรณีศึกษาหนึ�งๆเป็นผลมาจากปัจจยั (เงื�อนไข) ในแต่ละกรณีศึกษา
นั 	นๆ “รวมกนั” ปัจจยัใดปัจจยัหนึ�งเดี�ยวๆ ไม่อาจกล่าวได้ว่ามีผลตอ่การบรูณาการนวตักรรมสงัคม 
จึงไม่พิจารณาทีละปัจจยั แตต้่องพิจารณาทีละ “กลุ่มของปัจจยั” นอกจากนี 	 ผู้ วิจยัยงัมีฐานคติว่า
ผลลพัธ์ไมจํ่าเป็นต้องเกิดจากกระแสเหตปัุจจยักระแสเดียว แตอ่าจมีหลายกระแสปัจจยัได้ นั�นคือ 
อาจจะมีกลุ่มของปัจจัยหลายรูปแบบที�นําไปสู่ผลลพัธ์เดียวกนั ในกรณีการศกึษานี 	คือ การบรูณา
การนวตักรรมสงัคมอาจได้รับผลจากกลุม่ของเงื�อนไขได้หลายลกัษณะ  

ในสว่นตอ่ไปผู้ วิจยัจะได้พรรณนาสภาพการณ์ที�ชมุชนที�เป็นกรณีศกึษาเป็นอยู่ในช่วงเวลา
ที�มีการบูรณาการนวัตกรรมสังคม โดยในตอนท้ายของแต่ละกรณีศึกษาจะ (1) ระบุปัจจัยที�
เกี�ยวข้องกับการบูรณาการนวตักรรมสังคมที�ค้นพบจากกรณีศึกษา จากนั 	นจึง (2) ระบุเงื�อนไข
ระดบัมโนทศัน์ที�สงัเคราะห์ขึ 	นจากข้อค้นพบ และ (3) ระบุว่ากรณีศึกษานั 	นมีหรือไม่มีการบูรณา
การนวตักรรมสงัคม  

จากนั 	นผู้ วิจยัจะเปรียบเทียบเงื�อนไขที�พบข้ามกรณีศกึษา โดยผลที�ได้จากการเปรียบเทียบ
คือการผสมของเงื�อนไขรูปแบบต่างๆที�เกี�ยวข้องกบัการมีการบรูณาการนวตักรรมสงัคม ท้ายที�สุด
เป็นการอธิบายความเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัการผสมของเงื�อนไขดงักลา่ว 
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6.2 การวิเคราะห์ลักษณะการบูรณาการนวัตกรรมสังคมของกรณีศึกษาต่างๆ 
 
6.2.1 บ้านสามขา 
ตั 	งแตปี่พ.ศ.2545 หลงัจากที�ทําให้การจดัการหนี 	เป็นเรื�องส่วนรวมที�เป็นทางการผ่านการ

ใช้แนวทางวิจยัเพื�อท้องถิ�น นวตักรรมสงัคมการจดัการหนี 	สินจึงเริ�มกระบวนการบรูณาการเข้าสู่วิถี
ชีวิตของชาวบ้านสามขาอย่างจริงจงั โดยแกนนําในขณะนั 	นตา่งก็มีความกระตืนรือร้นและมีความ
เสียสละในการทํางาน ในระดบัของทีมงานก็มีความคิดสร้างสรรค์ที�จะคิดค้นวิธีการที�จะลดหนี 	สิน
และสร้างรายได้เพิ�มโดยอาศัยประสบการณ์จากการดําเนินการที�ผ่านมาเป็นบทเรียน ดังนั 	น 
กิจกรรมต่างๆที�เกิดขึ 	นจึงตรงกับความต้องการและวิถีชีวิตของชาวบ้านมากขึ 	น เมื�อพบว่าได้
ประโยชน์จากกิจกรรมเหล่านั 	น ชาวบ้านจึงเริ�มรับนวัตกรรมการจัดการหนี 	สินไปปฏิบตัิมากขึ 	น
เรื�อยๆ 

กิจกรรมใหม่ๆจากทีมงานยังเกิดจากการที�ทีมงานมีโอกาสได้แลกเปลี�ยนความรู้และ
ประสบการณ์กบัชุมชนอื�นๆ ผ่านทางเครือข่ายของสกว.สํานกังานภาค สิ�งใดที�เห็นว่าจะนํามาใช้
กบัที�บ้านสามขาได้ก็นํามาใช้ หลกัฐานก็คือการตั 	งกลุม่ผลิตสบูเ่พื�อใช้เองและขายในราคาถกู  

ในระดบัชมุชน จากประสบการณ์การดําเนินการจดัการหนี 	สินโดยชมุชนเองมามากกว่า 5 
ปีทําให้หน่วยต่างๆภายในชุมชนบ้านสามขามีการเชื�อมโยงกัน โดยช่วงแรกมีคณะกรรมการ
หมู่บ้านเป็นแกนหลักในการประสานความร่วมมือ ต่อเมื�อเกิดทีมงานวิจัยซึ�งเป็นทีมงานที�
รับผิดชอบการจดัการหนี 	สินอย่างเป็นทางการ ทําให้เกิดศนูย์กลางใหม่ในการเชื�อมโยงองคาพยพ
ตา่งๆในชมุชนเข้าด้วยกนั นอกจากนี 	 ทีมงานยงัเป็นหน่วยที�สนบัสนุนส่งเสริมให้เกิดกลุ่มหรือการ
รวมตวัใหม่ๆขึ 	นในชุมชน ดังจะเห็นได้จากการเกิดขึ 	นของกลุ่มเยาวชนบ้านสามขาที�มีบทบาท
สําคญัในการก่อตั 	งธนาคารสมองขึ 	น การยึดโยงกันภายในชุมชนอย่างเข้มแข็งนี 	ทําให้เกิดการมี
สว่นร่วมของชาวบ้านในกิจกรรมตา่งๆของนวตักรรมสงัคมการจดัการหนี 	สิน คนส่วนใหญ่ในชมุชน
จะเกี�ยวข้องกบักิจกรรมใดกิจกรรมหนึ�งของนวตักรรมสงัคม เชน่ การทําบญัชีครัวเรือน การเข้าร่วม
กลุม่อาชีพ การกู้ เงินเพื�อลงทนุจากธนาคารสมอง เป็นต้น (ดสูรุปรายละเอียดจากตารางที� 6.1) 

จากข้อมลูที�นําเสนอไปแล้ว อาจกลา่วได้วา่บ้านสามขาสามารถบรูณาการนวตักรรมสงัคม
เข้าสู่วิถีชีวิตปกติได้ ทั 	งนี 	 ผู้ วิจยัได้สรุปการวิเคราะห์เงื�อนไขที�ผลตอ่การบรูณาการนวตักรรมสงัคม
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กรณีบ้านสามขาไว้ในตาราง 6.1 โดยสรุปข้อค้นพบหรือเงื�อนไขที�ปรากฎในแต่ละกรณีศึกษา 
รวมทั 	งระบเุงื�อนไขระดบัมโนทศัน์โดยใช้วิธีการอปุนยัจากข้อค้นพบข้างต้นนั�นเอง2  

 
 ตารางที� 6.1  เงื�อนไขที�มีผลตอ่การบรูณการนวตักรรมสงัคมการจดัการหนี 	สินบ้านสามขา 
 
      สรุปข้อค้นพบจากกรณีศึกษา                             เงื�อนไขระดับมโนทัศน์ 
 - ผู้ นํามีความเสยีสละ ยืนหยดัตอ่เป้าหมาย และมีวิสยัทศัน์  - ผู้ นํามีคณุสมบตัิเหมาะสม 
 - ทีมงานมีการจดัการที�ดี มีความสามารถในการแสวงหาและ - ทีมงานมีความสามารถในการดดูซบั 
    ประยกุต์ใช้ความรู้         ความรู้ 
 - หนว่ยตา่งๆ ภายในชมุชนร่วมมือกนัดีในการทํางาน  - ชมุชนมีการร่วมมือกนัภายใน 
 - มีการสนบัสนนุจากองค์การภายนอก    - ชมุชนมีการร่วมมือกบัองค์การภายนอก 
 - การจดัการหนี 	สนิแม้จะมีประโยชน์ตอ่คนบ้านสามขาแต ่  - นวตักรรมสงัคมมีคณุคา่แตซ่บัซ้อน*** 
   ก็มีเงื�อนไขมาก บางกิจกรรมทําได้ยาก 
 - มีการบรูณาการนวตักรรมสงัคม      - 
 

บ้านสามขายงัมีการร่วมมือกับหน่วยต่างๆภายนอกชมุชนด้วย การร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกที�สําคญัได้แก่การร่วมมือกบัสกว.สํานกังานภาคในการทําวิจยัเพื�อท้องถิ�น การร่วมมือกบั
ธนาคารต่างๆ โดยเฉพาะธกส. นอกจากนี 	ยงัมีองค์กรเอกชนโดยเฉพาะบริษัทปนูซีเมนต์ไทยและ
มูลนิธิไทยคม การเข้ามาร่วมมือกันนี 	เป็นการเสริมให้นวตักรรมสังคมการจดัการหนี 	สินมีความ
สมบรูณ์มากขึ 	น ซึ�งส่งผลให้ชาวบ้านได้ประโยชน์จากการเข้ามามีส่วนร่วมปฏิบตัิในกิจกรรมตา่งๆ
ที�เป็นสว่นหนึ�งของนวตักรรมสงัคมนี 	เพิ�มขึ 	นเรื�อยๆ  

 
6.2.2 บ้านดง 
กระบวนการบูรณาการนวัตกรรมสังคมงดเหล้างานศพของชุมชนบ้านดงนั 	นใช้เวลา

ประมาณ 1 ปี นบัตั 	งแตก่ารงดเหล้าในงานศพครั 	งแรกเมื�อปีพ.ศ.2545 เป็นต้นมา ถือเป็นการสร้าง
นวตักรรมสงัคมไปพร้อมๆกบับรูณาการนวตักรรมสงัคม เพราะนวตักรรมสงัคมงดเหล้างานศพนี 	มี
ขอบเขตความมุ่งหมายที�เฉพาะเจาะจงมาก นั�นคือ การทําให้งานศพปลอดเหล้า ดังนั 	นเมื�อ

                                                   
2
 คําว่า “เงื�อนไขระดับมโนทัศน์” นั 	นหมายถึง เงื�อนไขที�มีระดบัความเป็นนามธรรม หรืออาจจะเรียกว่าเป็นมโนทศัน์ที�เป็น

เงื�อนไขของการบรูณาการนวตักรรมสงัคมก็ได้ ซึ�งได้มาจากการใช้วิธีการเชิงตรรกะในการสรุปรวมข้อเท็จจริงย่อยๆที�พบจริง
จากกรณีศกึษาให้เป็นกลุม่เดียวแล้วให้ “ชื�อ” กบัลกัษณะนั 	น ตวัอย่างเช่น มโนทศัน์ “ผู้ นํามีคณุสมบติัเหมาะสม” ผู้ วิจยัได้สรุป
รวมมาจากข้อเท็จจริงที�วา่ที�บ้านสามขามีผู้ นําที�ความเสียสละ ยืนหยดัตอ่เป้าหมาย และมีวิสยัทศัน์ 
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ชาวบ้านเกือบทั 	งหมดลงมติร่วมกันว่าจะดําเนินการเพื�อให้ไม่มีเหล้าในงานศพ จึงสามารถทําให้
เหล้าหมดไปจากงานศพได้จริงๆในเวลาไมน่านนกั  

ที�เป็นเช่นนั 	นเป็นเพราะผู้ ที�เป็นแกนนําในการสร้างนวัตกรรมสังคมมีอิทธิพลต่อความ
คิดเห็นของชาวบ้าน ประกอบการเป็นคนที�เสียสละเพื�อส่วนรวม และมีความยืนหยดัต่อเป้าหมาย 
ทําให้มีการผลกัดนัเพื�อให้เกิดการงดเหล้าในงานศพขึ 	นอย่างจริงจงั นอกจากนี 	 ทีมงานที�ก่อตั 	งขึ 	น
ยงัมีการจดัการที�ดี มีสมาชิกที�ตา่งก็เป็นผู้ นําความคดิเห็นในชมุชน ทําให้การพดูจาขอความร่วมมือ
จากชาวบ้านเพื�อให้ไม่เลี 	ยงและไม่กินเหล้าในงานศพได้ผลตอบรับที�ดี ทีมงานยงัมีการหมนุเวียน
กนัออกไปฝึกอบรมในเรื�องเกี�ยวกบัการวิจยั รวมทั 	งการพบปะพูดคยุกบัชาวบ้านในชมุชนอื�นๆ ทํา
ให้ได้ความข้อมลูและความรู้มาจากการแลกเปลี�ยนนั 	นหลายอย่าง ที�สําคญัได้แก่ ความรู้เกี�ยวกับ
การตอ่โลงศพและปราสาทบรรจศุพที�ได้จากหมูบ้่านอื�น (ดสูรุปรายละเอียดจากตารางที� 6.2) 

 
ตารางที� 6.2  เงื�อนไขที�มีผลตอ่การบรูณการนวตักรรมสงัคมการงดเหล้างานศพบ้านดง 
 
 สรุปข้อค้นพบจากกรณีศึกษา    เงื�อนไขระดับมโนทัศน์ 

- ผู้ นํามีความเสยีสละ ยืนหยดัตอ่เป้าหมาย และเป็น  - ผู้ นํามีคณุสมบตัิเหมาะสม 
   ผู้ นําความคิดเห็นในชมุชน      
- ทีมงานมีโอกาสแลกเปลี�ยนเรียนรู้ และมีความสามารถ  - ทีมงานมีความสามารถในการดดูซบั 
   ในการประยกุต์ใช้ความรู้        ความรู้ 
- หนว่ยตา่งๆ ภายในชมุชนร่วมมือกนัดีในการทํางานและ  - ชมุชนมีการร่วมมือกนัภายใน 
  เป็นสงัคมแบบเครือญาติ      
- มีการสนบัสนนุจากองค์การภายนอก    - ชมุชนมีการร่วมมือกบัองค์การภายนอก 
- การงดเหล้างานศพมีประโยชน์ตอ่ชาวบ้านดง สามารถ  - นวตักรรมสงัคมมีคณุคา่และไมซ่บัซ้อน 
  สามารถปฏิบตัิได้ง่าย    
- มีการบรูณาการนวตักรรมสงัคม      - 

  
ในการบรูณาการนวตักรรมสงัคมที�บ้านดงนั 	น ต้องอาศยัความร่วมมือจากหลายฝ่าย โดย

มีทีมงานเป็นศนูย์กลางในการร่วมมือกัน โดยเฉพาะความร่วมมือจากวดั โดยพระสงฆ์ที�ชาวบ้าน
ให้ความนบัถือเข้ามามีสว่นร่วมในการรณรงค์ให้ชาวบ้านเห็นพิษภยัของการดื�มเหล้า เป็นการจงูใจ
ให้ชาวบ้านตระหนกัถึงผลเสียของการเลี 	ยงเหล้าในงานศพด้วยตวัเอง นอกจากนี 	ทีมงานยงัได้รับ
ความร่วมมือจากกลุ่มฌาปนกิจในหมู่บ้านจนทําเกิดข้อตกลงที�จะไม่เลี 	ยงเหล้าในงานศพ หากฝ่า
ฝืนจะเสียสิทธิในการได้รับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ ในส่วนของความร่วมมือกับหน่วยภายนอก
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ชมุชนนั 	น กล่าวได้ว่า ชาวบ้านดงร่วมมือกันกับสกว.สํานกังานภาคตั 	งแต่เริ�มต้นจนกระทั�งบูรณา
การนวตักรรมสงัคม  

 
6.2.3 บ้านไร่น้อย  
ช่วงเวลาในการบูรณาการนวตักรรมสงัคมการจดัการขยะบ้านไร่น้อยกินเวลาประมาณ 1 

ปี นบัตั 	งแตเ่มื�อมีศนูย์คดัแยกขยะและเริ�มดําเนินการรับซื 	อขยะแล้ว การบรูณาการนวตักรรมสงัคม
สามารถเกิดขึ 	นได้โดยอาศยัการดําเนินการอย่างขยนัขนัแข็งของแกนนําโดยต้องใช้ความเสียสละ
และต้องมีความยืนหยดัตอ่เป้าหมายแม้วา่จะมีอปุสรรคเกิดขึ 	นในการทํางานก็ตาม  

จดุเด่นของทีมงานบ้านไร่น้อยที�มีส่วนสําคญัต่อการบูรณาการนวตักรรมสงัคมคือ การที�
ทีมงานมีการแสวงหาความรู้ใหม่ๆ แล้วนํามาปรับใช้พฒันาเป็นกิจกรรมส่งเสริมการจดัการขยะได้
อยา่งมีประสิทธิผล ทั 	งการจดัการทอดผ้าป่าขยะ การจดักิจกรรมสอยดาว กิจกรรมการจดัการขยะ
ที�เกี�ยวข้องกบัคนจํานวนมากเชน่นี 	มีส่วนช่วยทําให้การบรูณาการนวตักรรมสงัคมนี 	เกิดขึ 	นได้อย่าง
รวดเร็ว  

ในระดบัชุมชน องคาพยพตา่งๆในบ้านไร่น้อยตา่งก็มีส่วนร่วมในการสร้างและบรูณาการ
นวตักรรมสงัคม ทั 	งโรงเรียน วดั รวมไปถึงชาวบ้านทั�วๆไปด้วย โดยมีทีมงานศนูย์คดัแยกขยะเป็น
แกนกลางในการร่วมมือกัน โดยอาศยัศนูย์คดัแยกขยะที�ร่วมกันก่อตั 	งขึ 	นเป็นเครื�องมือสําคญัใน
การส่งเสริมนิสยัการคดัแยกขยะอนัเป็นพื 	นฐานของการจดัการขยะด้วยตวัเองของชมุชน (ดสูรุป
รายละเอียดจากตารางที� 6.3) 
 

ตารางที� 6.3  เงื�อนไขที�มีผลตอ่การบรูณการนวตักรรมสงัคมการจดัการขยะบ้านไร่น้อย 
 
 สรุปข้อค้นพบจากกรณีศกึษา    เงื�อนไขระดบัมโนทศัน์ 
- ผู้ นํามีความเสยีสละ ยืนหยดัตอ่เป้าหมาย  - ผู้ นํามีคณุสมบตัิเหมาะสม 
- ทีมงานแสวงหาความรู้ใหม ่ๆ อยูเ่สมอ มีโอกาส - ทีมงานมีความสามารถในการดดูซบัความรู้ 
  แลกเปลี�ยนเรียนรู้ และมีความสามารถประยกุต์ใช้  
  ความรู้ 
- หนว่ยตา่งๆ ภายในชมุชนร่วมมือกนัดีในการทํางาน - ชมุชนมีการร่วมมือกนัภายใน 
- มีการสนบัสนนุจากองค์การภายนอก   - ชมุชนมีการร่วมมือกบัองค์การภายนอก 
- การจดัการขยะมีประโยชน์ตอ่ชาวบ้านไร่น้อย และ - นวตักรรมสงัคมมีคณุคา่และซบัซ้อนน้อย 
  สามารถดําเนินการได้ง่าย      
- มีการบรูณาการนวตักรรมสงัคม     - 



 
178 

 

6.2.4 บ้านอุดมพัฒนา  
เนื�องจากบ้านอุดมพฒันารับเอาแนวคิดการจดัการหนี 	สินมาจากบ้านสามขา ดงันั 	นช่วง

การสร้างนวตักรรมสงัคมจึงไม่มี มีแตก่ารทดลองใช้รูปแบบการจดัการหนี 	สินที�รับมา จากนั 	นจึงมี
การปรับปรุงให้เหมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของบ้านอดุมพฒันาเอง  

ในช่วงของการบรูณาการนวตักรรมสงัคมนั 	น แกนนําที�ทํางานอย่างจริงจงัมีคอ่นข้างน้อย 
แม้จะมีหวัหน้าโครงการวิจยัที�เป็นผู้ นําในการผลกัดนัโครงการอย่างแข็งขนั ก็ไม่สามารถสร้างการ
ยอมรับให้แก่ชาวบ้านได้มากพอ ทีมงานที�มีอยูน้่อยยงัทําให้เกิดข้อจํากดัในการเผยแพร่กิจกรรมใน
การจดัการหนี 	สินให้ได้กว้างขวาง 

ในระดบัชมุชน เนื�องจากชาวบ้านทั�วไปไมไ่ด้ตระหนกัถึงความสําคญัของการจดัการหนี 	สิน 
ทําให้ไม่เกิดการร่วมมือกันภายในชุมชน เช่นเดียวกับการร่วมมือกับภายนอกที�มีค่อนข้างจํากัด 
ด้วยเหตผุลดงักลา่ว อาจสรุปได้วา่นวตักรรมสงัคมการจดัการหนี 	สินนั 	นยงัไม่เกิดการบรูณาการเข้า
กบัวิถีชีวิตของชาวบ้านอดุมพฒันาสว่นใหญ่ (ดสูรุปรายละเอียดจากตารางที� 6.4) 

 
6.2.5 บ้านร่มไตรรัตน์  
ปัจจบุนั ชาวบ้านที�ทําบญัชีครัวเรือนเหลือเพียงจํานวนน้อย ส่วนหนึ�งเป็นเพราะผู้ ที�เคยทํา

บญัชีครัวเรือนเกิดการเรียนรู้แล้วว่ารายรับรายจ่ายมีสัดส่วนอย่างไรและควรจะประหยัดส่วน
ใดบ้าง สถานการณ์เป็นไปในทํานองเดียวกบับ้านอุดมพฒันาที�มีเพียงแกนนํากลุ่มเล็กๆเท่านั 	นที�
ดําเนินการอยา่งจริงจงั เป็นการ “นําเข้า” ความคดิจากภายนอกผา่นทางผู้ นําชมุชน หรืออย่างน้อย
ก็เป็นผู้ มีประสบการณ์ทํางานวิจยัเพื�อท้องถิ�นมาก่อน แต่ความคิดดงักล่าวไม่สามารถ “ขาย” ให้
คนอื�นๆในชุมชนยอมรับได้มากพอ นอกจากนี 	 ทีมงานไม่มีฐานสนบัสนุนจากชาวบ้านมากพอ ไม่
สามารถนําการเปลี�ยนแปลงได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ทําให้ยงัไม่เกิดการบรูณาการนวตักรรมสงัคม
การจดัการหนี 	สินเข้ากบัวิถีชีวิตของชาวบ้านร่มไตรรัตน์ (จํานวนชาวบ้านที�รับนวตักรรมสงัคมการ
จดัการหนี 	สินมีเพียงประมาณร้อยละ 27)  

จดุที�บ้านร่มไตรรัตน์ตา่งจากบ้านอดุมพฒันาเล็กน้อยคือ จริงๆแล้วปัญหาหนี 	สินไม่ใช่เรื�อง
ใหญ่ที�บ้านร่มไตรรัตน์เพราะหนี 	เกือบทั 	งหมดเป็นหนี 	ในระบบและกู้ มาใช้เป็นทุนในการทํา
การเกษตร จึงเป็นหนี 	ที�สามารถชําระได้ มีอยู่บางส่วนเท่านั 	นที�เป็นหนี 	แล้วไม่สามารถชําระได้จน
ต้องหากู้ เงินมาชําระหนี 	จนเกิดเป็นวงจรหนี 	ขึ 	น (ดสูรุปรายละเอียดจากตารางที� 6.4) 
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ตารางที� 6.4  เงื�อนไขที�มีผลต่อการไม่มีการบรูณการนวตักรรมสงัคมการจดัการหนี 	สินบ้านอุดม
พฒันาและบ้านร่มไตรรัตน์ 

 
  สรุปข้อค้นพบจากกรณีศึกษา   เงื�อนไขระดับมโนทัศน์ 
- ผู้ นํามีความเสยีสละ ยืนหยดัตอ่เป้าหมาย   - ผู้ นํามีคณุสมบตัิเหมาะสม 
- ทีมงานขาดการแสวงหาความรู้และขาดการประยกุต์ใช้  - ทีมงานไมม่ีความสามารถในการดดูซบั 
  ความรู้          ความรู้*** 
- ไมป่รากฎวา่หนว่ยตา่งๆ ภายในชมุชนมีการร่วมมือกนัดี  - ชมุชนไมม่ีการร่วมมือกนัภายใน*** 
   ในการทํางาน 
- มีการสนบัสนนุจากองค์การภายนอก    - ชมุชนมีการร่วมมือกบัองค์การภายนอก 
- การจดัการหนี 	สนิมีประโยชน์คอ่นข้างน้อยตอ่ชาวบ้าน  - นวตักรรมสงัคมมีคณุคา่น้อยและมีความ 
  อดุมพฒันาและบ้านร่มไตรรัตน์ และก็มีเงื�อนไขมาก     ซบัซ้อนคอ่นข้างมาก*** 
  บางกิจกรรมทําได้ยาก 
- ไมม่ีการบรูณาการนวตักรรมสงัคม*** 

 
6.2.6 ตาํบลหลวงใต้  
การบูรณาการนวตักรรมสงัคมงดเหล้างานศพที�ตําบลหลวงใต้นั 	นกระทําอย่างเป็นระบบ 

โดยมีการจดัตั 	งคณะทํางานซึ�งเป็นทีมงานที�รับผิดชอบดําเนินการงดเหล้าในงานศพโดยตรง แกน
นําที�เข้ามาเป็นสมาชิกคณะทํางานมีความรู้ความสามารถ รวมทั 	งมีประสบการณ์ทํางานระดบั
ชมุชนมาก่อน จงึมีวิสยัทศัน์ในการทํางานที�ชดัเจน  

ในระดบัทีมงานก็มีการจดัการที�ดี มีการวางแผนการดําเนินงานอย่างรอบคอบ โดยอาศยั
ประสบการณ์จากการงดเหล้างานศพที�บ้านดงเป็นบทเรียน มีการปรับแนวทางการดําเนินงานที�
สอดคล้องกบับริบทของชมุชน เช่น การเปิดให้ครัวเรือนต่างๆมีการสมคัรเข้าร่วมโครงการงดเหล้า
อย่างเป็นทางการแทนที�จะใช้วิธีขอความร่วมมือในที�ประชุมหมู่บ้านและบอกกล่าวแบบปากต่อ
ปากดังที�ได้ดําเนินการที�บ้านดงเท่านั 	น เป็นต้น การกระทําเช่นนี 	สะท้อนความสามารถในการ
ประยกุต์ใช้ความรู้ของทีมงานได้เป็นอยา่งดี (ดสูรุปรายละเอียดจากตารางที� 6.5) 
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ตารางที� 6.5  เงื�อนไขที�มีผลตอ่การบรูณการนวตักรรมสงัคมการงดเหล้างานศพตําบลหลวงใต้ 
 
 สรุปข้อค้นพบจากกรณีศึกษา   เงื�อนไขระดับมโนทัศน์ 
- ผู้ นํามีความเสยีสละ ยืนหยดัตอ่เป้าหมาย        - ผู้ นํามีคณุสมบตัิเหมาะสม 

- ทีมงานมีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้และรู้จกัประยกุต์ใช้       - ทีมงานมีความสามารถในการดดูซบัความรู้ 
  ความรู้ 
- หนว่ยตา่งๆ ภายในชมุชนมีการร่วมมือกนัดีในการทํางาน    - ชมุชนมีการร่วมมือกนัภายใน 
- มีการสนบัสนนุจากองค์การภายนอก         - ชมุชนมีการร่วมมือกบัองค์การภายนอก 
- การงดเหล้างานศพมีประโยชน์ตอ่ชาวตําบลหลวงใต้       - นวตักรรมสงัคมมีคณุคา่และไมม่ีความซบัซ้อน 
  และสามารถปฏิบตัิได้ง่าย 
- มีการบรูณาการนวตักรรมสงัคม     - 

 
ตําบลหลวงใต้ยงัมีการการร่วมมือกนัภายในอย่างเป็นระบบด้วย โดยอาศยัโครงสร้างการ

ของหน่วยการปกครองระดบัท้องถิ�น (กํานนั ผู้ ใหญ่บ้าน) โดยมีคณะทํางานเป็นศนูย์กลาง และ
กํากบัดแูลโดยคณะกรรมการอีกชั 	นหนึ�ง อาจสรุปได้วา่นวตักรรมสงัคมการงดเหล้างานศพสามารถ
บรูณาการเข้าวิถีปฏิบตัปิกตขิองชาวบ้านตําบลหลวงใต้สว่นใหญ่ได้แล้ว  

 
6.2.7 ตาํบลใหม่พัฒนา  
ที�ตําบลใหมพ่ฒันา การบรูณาการนวตักรรมสงัคมงดเหล้างานศพยงัไม่สามารถเกิดขึ 	นได้

ซึ�งส่วนหนึ�งเป็นเพราะการลดบทบาทลงของหัวหน้าคณะทํางานทําให้ขาดแรงผลักดันในการ
ดําเนินการอยา่งตอ่เนื�อง การประนีประนอมเป้าหมายของนวตักรรมสงัคมจากการงดเหล้าเป็นการ
ลดเหล้ายิ�งทําให้โอกาสในการบรูณาการลดลงไปอีกมาก เพราะชาวบ้านจะพอใจกบัการลดลงของ
เหล้าแตค่วามเชื�อในการเลี 	ยงเหล้าในงานศพยงัไมไ่ด้เปลี�ยนแปลงไปแตอ่ยา่งใด  

ทีมงานโครงการงดเหล้าที�ตําบลใหม่พัฒนามีเพียงส่วนน้อยเท่านั 	นที�มีโอกาสในการ
แสวงหาความรู้ใหม่ๆมาใช้ในการปรับปรุงโครงการ การร่วมมือกันในระดบัชุมชนก็ยงัไม่เกิดขึ 	น
เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักถึงความจําเป็นของการงดเหล้าในงานศพ (ดูสรุป
รายละเอียดจากตารางที� 6.6) 
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ตารางที� 6.6  เงื�อนไขที�มีผลตอ่การไมมี่การบรูณการนวตักรรมสงัคมการงดเหล้างานศพตําบล 
ใหมพ่ฒันา 
 

 สรุปข้อค้นพบจากกรณีศึกษา   เงื�อนไขระดับมโนทัศน์ 
- ผู้ นําเป็นผู้ นําโดยตําแหนง่    - ผู้ นําขาดคณุสมบตัิเหมาะสม*** 
- ทีมงานขาดการแสวงหาความรู้และขาดการ  - ทีมงานไมม่ีความสามารถในการดดูซบัความรู้*** 
  ประยกุต์ใช้ความรู้ 
- ไมป่รากฎวา่หนว่ยตา่งๆ ภายในชมุชนมีการร่วมมือ - ชมุชนไมม่ีการร่วมมือกนัภายใน*** 
   กนัดีในการทํางาน 
- มีการสนบัสนนุจากองค์การภายนอก   - ชมุชนมีการร่วมมือกบัองค์การภายนอก 
- การจดัการหนี 	สนิมีประโยชน์คอ่นข้างน้อยตอ่  - นวตักรรมสงัคมมีคณุคา่น้อยและมีความซบัซ้อน 
  ชาวบ้านอดุมพฒันาและบ้านร่มไตรรัตน์ และก็มี   คอ่นข้างมาก*** 
  เงื�อนไขมาก บางกิจกรรมทําได้ยาก 
- ไมม่ีการบรูณาการนวตักรรมสงัคม*** 

  
6.2.8 บ้านไร่  
การรับเอานวตักรรมสงัคมการจดัการขยะมาจากบ้านไร่น้อยโดยชุมชนบ้านไร่นั 	นเป็นไป

อย่างราบรื�นเนื�องจากผู้ นําของชุมชนมีการทํางานร่วมกบัทีมงานบ้านไร่น้อยอย่างสมํ�าเสมอ ผู้ นํา
ทีมงานบ้านไร่ยังเป็นผู้ ที�มีความเสียสละเพื�อส่วนรวมและมีการยืนหยัดต่อเป้าหมาย รวมทั 	งมี
ความคดิสร้างสรรค์ที�จะสร้างกิจกรรมใหม่ๆขึ 	นเพื�อเสริมนวตักรรมการจดัการขยะให้มีประสิทธิผล
มากขึ 	น โดยเฉพาะอย่างยิ�งการทําปุ๋ ยหมักจากขยะเปียก ที�สะท้อนให้เห็นความสามารถของ
ทีมงานในการแสวงหาและประยกุต์ใช้ความรู้ใหม่ๆ ที�ได้มา ดงันั 	น ยกเว้นการขายขยะให้แก่ศนูย์คดั
แยกขยะบ้านไร่น้อย การแพร่กระจายของกิจกรรมการจดัการขยะจงึเกิดขึ 	นได้อยา่งรวดเร็ว  

ชมุชนบ้านไร่นั 	นมีทีมงานเฉพาะที�จดัตั 	งขึ 	นเพื�อรับผิดชอบเรื�องการจดัการขยะ โดยมีการ
ร่วมมือกับกลุ่มต่างๆในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มอสม.รวมไปถึงวดัและโรงเรียน นอกจากยังมีการ
ร่วมมือกบัเทศบาลตําบลมว่งน้อยในการจดัการขยะด้วย (ดสูรุปรายละเอียดจากตารางที� 6.7) 
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ตารางที� 6.7  เงื�อนไขที�มีผลตอ่การบรูณการนวตักรรมสงัคมการจดัการขยะบ้านไร่ 
 
 สรุปข้อค้นพบจากกรณีศึกษา   เงื�อนไขระดับมโนทัศน์ 
- ผู้ นํามีความเสยีสละ ยืนหยดัตอ่เป้าหมาย  - ผู้ นํามีคณุสมบตัิเหมาะสม 
- ทีมงานแสวงหาความรู้ใหม่ๆ  อยูเ่สมอ มีโอกาส  - ทีมงานมีความสามารถในการดดูซบัความรู้ 
  แลกเปลี�ยนเรียนรู้ และมีความสามารถประยกุต์ใช้  
  ความรู้ 
- หนว่ยตา่งๆ ภายในชมุชนร่วมมือกนัดีในการทํางาน - ชมุชนมีการร่วมมือกนัภายใน 
- มีการสนบัสนนุจากองค์การภายนอก   - ชมุชนมีการร่วมมือกบัองค์การภายนอก 
- การจดัการขยะมีประโยชน์ตอ่ชาวบ้านไร่น้อย และ - นวตักรรมสงัคมมีคณุคา่และซบัซ้อนน้อย 
  สามารถดําเนินการได้ง่าย 
- มีการบรูณาการนวตักรรมสงัคม     - 

 
6.2.9 บ้านสะปุ๋งหลวง  
บ้านสะปุ๋ งหลวงมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ นําในการรณรงค์ให้มีการจดัการขยะโดยชมุชนเอง โดย

อาศยัการเป็นผู้ นําความคิดเห็นในชุมชนพื 	นฐาน รวมกับการยืนหยดัต่อเป้าหมายของผู้ นํามีส่วน
ช่วยให้ชาวบ้านมากกว่าร้อยละ 80 หนัมาดําเนินการจดัการขยะด้วยตนเองในรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ�ง (ดสูรุปรายละเอียดจากตารางที� 6.8) 

 
ตารางที� 6.8  เงื�อนไขที�มีผลตอ่การบรูณการนวตักรรมสงัคมการจดัการหนี 	สินบ้านสะปุ๋ งหลวง 
 
 สรุปข้อค้นพบจากกรณีศึกษา   เงื�อนไขระดับมโนทัศน์ 

- ผู้ นําเป็นผู้ นําโดยตําแหนง่    - ผู้ นําขาดคณุสมบตัิเหมาะสม*** 

- ทีมงานแสวงหาความรู้ใหม่ๆ  อยูเ่สมอ มีโอกาส  - ทีมงานมีความสามารถในการดดูซบัความรู้ 
  แลกเปลี�ยนเรียนรู้ และมีความสามารถประยกุต์ใช้  
  ความรู้ 
- ไมม่ีการสนบัสนนุจากองค์การภายนอกอยา่งจริงจงั - ชมุชนไมม่ีการร่วมมือกบัองค์การภายนอก*** 
- การจดัการขยะมีประโยชน์ตอ่ชาวบ้านไร่น้อย และ - นวตักรรมสงัคมมีคณุคา่และไมซ่บัซ้อน 
  สามารถดําเนินการได้ง่าย 
- มีการบรูณาการนวตักรรมสงัคม     - 
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แม้ว่าทีมงานที�เป็นชดุเดียวกบัคณะกรรมการหมู่บ้านจะไม่มีโอกาสแลกเปลี�ยนความรู้กบั
ชุมชนอื�นมากนักแต่ทีมงานก็รู้จักประยุกต์ใช้ความรู้ที�มีอยู่สร้างสรรค์ออกมาเป็นกิจกรรมการ
จดัการขยะใหม่ๆแก่ชาวบ้าน เช่นการจดังานคืนกําไรแก่สมาชิกกลุ่มคดัแยกขยะทุกสิ 	นปี เป็นต้น 
นอกจากนี 	ชมุชนบ้านสะปุ๋ งหลวงยงัมีการดําเนินการภายในในลกัษณะของการร่วมมือกนั อีกทั 	งยงั
มีการร่วมมือกับชุมชนอื�นๆในตําบล ทําให้สามารถผลกัดนัให้การเกิดการจดัการขยะขึ 	นได้อย่าง
กว้างขวางในชมุชน  
 

6.3 การเปรียบเทยีบข้ามกรณีศึกษา 
 
จากข้อมูลของกรณีศึกษาที�ได้นําเสนอไปข้างต้น จะพบความเหมือนและความแตกต่าง

ระหวา่งการปรากฎของเงื�อนไขตา่งๆ โดยผู้ วิจยันํามาสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบดงัแสดงด้านล่าง
นี 	 ตารางที� 6.9 แสดงข้อมลูการปรากฎหรือไม่ปรากฎของเงื�อนไขและการมีหรือไม่มีการบรูณาการ 
ณ เวลาที�มีการบรูณาการนวตักรรมสงัคม สําหรับกรณีศกึษาย่อย พิจารณา ณ เวลาเก็บข้อมลูของ
แตล่ะกรณี  

 
ตารางที� 6.9  สรุปการปรากฎหรือไมป่รากฎของเงื�อนไขที�สมัพนัธ์กบัการมีหรือไมมี่การบรูณาการ 
 

 
ผู้ นํามี

คณุสมบตัิ
เหมาะสม 

ทีมงานมี
ความสามารถ
ในการดดูซบั

ความรู้ 

มีการร่วมมือ
กนัภายใน 

มีการร่วมมือ
กบัองค์การ
ภายนอก 

ลกัษณะของ
นวตักรรม

สงัคมเอื 	อตอ่
การรับ 

มีการบรูณา
การแล้ว 

บ้านสามขา ใช ่ ใช ่      ใช ่ ใช ่ ไมใ่ช ่ ใช ่
บ้านดง ใช ่         ใช่      ใช ่ ไมใ่ช ่ ใช ่ ใช ่

บ้านไร่น้อย ใช ่         ใช่      ใช ่ ใช ่ ใช ่ ใช ่
บ้านอดุมพฒันา ไมใ่ช ่       ไมใ่ช ่     ไมใ่ช่ ใช ่ ไมใ่ช ่ ไมใ่ช ่
บ้านร่มไตรรัตน์ ไมใ่ช ่       ไมใ่ช ่      ไมใ่ช่ ใช ่ ไมใ่ช ่ ไมใ่ช ่
ตําบลหลวงใต้ ใช ่         ใช่       ใช่ ใช ่ ใช ่ ใช ่
ตําบลใหมพ่ฒันา ไมใ่ช ่        ไมใ่ช่     ไมใ่ช่ ใช ่ ไมใ่ช ่ ไมใ่ช ่
บ้านไร่ ใช ่         ใช่       ใช่ ใช ่ ใช ่ ใช ่
บ้านสะปุ๋ งหลวง ไมใ่ช ่         ใช่        ใช่ ไมใ่ช ่ ใช ่ ใช ่
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นิยามของเงื�อนไขตา่งๆที�ปรากฎในตารางที� 6.9 ได้แก่  
ผู้ นํามีคุณสมบัติเหมาะสม หมายถึง ผู้ นําที�มีคุณสมบัติต่อไปนี 	ทั 	งหมด (1) มีความ

เสียสละ (2) มีการยืนหยดัในเป้าหมาย และ (3) เป็นผู้ นําความคิดเห็นในชมุชน โดย “การมีความ
เสียสละ” หมายถึง เข้าร่วมทํางานในกระบวนการบูรณาการนวัตกรรมสังคมแม้ว่าจะต้องเสีย
โอกาสที�จะหารายได้ไป “การยืนหยดัตอ่เป้าหมายของผู้ นํา” หมายถึง การไม่ลดความพยายามลง
และการไม่ลดเป้าหมายของการดําเนินการลงแม้ว่าจะเผชิญกบัอุปสรรคในการดําเนินการเพื�อให้
บรรลุเป้าหมายที�ตั 	งไว้แต่แรก “การเป็นผู้ นําความคิดเห็น” หมายถึง การที�สามารถชักจูงให้
ชาวบ้านปฏิบตัติามแนวทางที�ผู้ นําแนะนําได้แม้ชาวบ้านจะไมเ่ห็นด้วยกบัแนวทางนั 	น 

การดําเนินการในการกระบวนการนวัตกรรมสังคมนั 	นเป็นงานอาสาสมัครที� ไม่มี
ค่าตอบแทน ดงันั 	นการมาทํางานในส่วนนี 	จึงเป็นการใช้เวลาที�อาจจะนําไปทํางานอย่างอื�นที�ให้
ผลตอบแทนที�เป็นรูปธรรมได้ ความเสียสละจึงเป็นคุณสมบัติที�สังเกตเห็นได้ชัดเจนจากผู้ นํา
โครงการที�เป็นกรณีศกึษาเหลา่นี 	 การที�ผู้ นํามีความเสียสละมีเวลาให้การทํางานจึงทําให้โครงการมี
ความเคลื�อนไหวอยา่งตอ่เนื�อง  

ไม่มีโครงการของท้องถิ�นใดที�ไม่พบอุปสรรคในการดําเนินการ ดงันั 	นจึงจําเป็นที�ผู้ นําของ
โครงการเหล่านั 	นจะต้องมีการยืนหยดัตอ่เป้าหมายเป็นคณุสมบตัิสําคญั ผู้ นําของโครงการที�เป็น
กรณีศึกษาส่วนมากจะมีคณุสมบตัิของการยืนหยดัต่อเป้าหมาย เช่น ที�บ้านสามขาต้องเผชิญกับ
อปุสรรคคือหน่วยงานภายนอกไม่ให้เงินกู้ เพื�อเป็นทนุในการปรับโครงสร้างหนี 	 แตเ่นื�องจากผู้ นํามี
ความยืนหยัดต่อเป้าหมายจึงไม่ท้อถอยและหันมาใช้แหล่งเงินทุนภายในชุมชน ที�สุดแล้วก็
ดําเนินการปรับโครงสร้างหนี 	ได้ตามเป้าหมาย กรณีงดเหล้าที�บ้านดงเองก็มีปัญหาชาวบ้านแอบกิน
เหล้าในงานศพเมื�อดําเนินโครงการในช่วงแรกๆ ผู้ นําและทีมงานจึงเพิ�มการรณรงค์และการพบปะ
กบัชาวบ้านให้มากขึ 	น ที�สุดแล้วก็สามารถงดเหล้าได้ตามเป้าหมาย ส่วนที�บ้านไร่น้อยนั 	น ในช่วง
ของการก่อตั 	งศนูย์คดัแยกขยะ ทีมงานไมมี่งบประมาณในการก่อสร้างอาคารเพื�อเป็นสถานที�รับซื 	อ
และเก็บขยะ แทนที�จะชะลอการดําเนินการไว้ก่อน ผู้ นําของโครงการเข้าไปพบปะผู้หลกัผู้ ใหญ่ใน
ชมุชนเพื�อปรึกษาหาทางแก้ไข จนได้รับความช่วยเหลือจากฝ่ายต่างๆ ที�สุดแล้วอาคารก็ถูกสร้าง
ขึ 	นมาได้ตามเป้าหมาย 

หวัหน้าโครงการเพื�อท้องถิ�นทั 	งหมดที�ยกมาศกึษานี 	เป็นผู้ นําความคิดเห็นในชมุชนตวัเอง 
อิทธิพลตอ่ความคดิเห็นของชาวบ้านของผู้ นําเกิดมาจากการมีบทบาททางสงัคมที�เดน่ชดั เช่นเป็น
ผู้ นําในการจัดกิจกรรมส่วนรวมมาก่อน หรือมีหน้าที�การงานที�เป็นที� เคารพ รวมไปถึงการมี
พฤติกรรมที�ดีในสายตาชาวบ้าน การเป็นผู้ นําความคิดเห็นสามารถทําให้ชาวบ้านเชื�อถือและ
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ปฏิบตัิตามข้อคิดที�ได้เสนอให้ไป ทําให้ชาวบ้านสามารถตัดสินใจที�จะเข้าร่วมกิจกรรมอันเป็น
องค์ประกอบของนวตักรรมสงัคมได้ง่ายขึ 	น  

เมื�อเปรียบเทียบข้ามกรณีศกึษาจะพบวา่ 5 ใน 9 กรณีศกึษามีผู้ นําที�มีคณุสมบตัิเหมาะสม 
ยกเว้นกรณีบ้านอุดมพฒันา บ้านร่มไตรรัตน์ ตําบลใหม่พฒันา และบ้านสะปุ๋ งหลวง การที�กรณี
ตําบลใหม่พฒันาจดัว่าไม่มีผู้ นําที�มีคณุสมบตัิเหมาะสมเพราะผู้ นําของโครงการนั 	นเป็นผู้ นําโดย
ตําแหนง่ ไมไ่ด้เป็นผู้ นําเพราะมีความเสียสละ เชน่เดียวกบัที�บ้านสะปุ๋ งหลวงที�ผู้ ที�ทําหน้าที�เป็นผู้ นํา
ในการบูรณาการนวตักรรมสังคมเป็นโดยตําแหน่ง นั�นคือ เป็นกลุ่มคณะเดียวกับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน จึงไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็น “ความเสียสละ” ของผู้ นําที�เข้ามาผลักดนันวัตกรรมสังคมนี 	 
กลา่วอีกนยัยะหนึ�งก็คือเป็นการทํางานตาม “หน้าที�” ของคณะกรรมการหมูบ้่านเทา่นั 	น 

ยกเว้นกรณีบ้านสะปุ๋ งหลวง อีก 3 กรณีศึกษาที�เหลือมีความเหมือนกันตรงที�ผู้ นําขาด
คณุสมบตัิการยืนหยดัตอ่เป้าหมาย โดยกรณีตําบลใหม่พฒันา เมื�อผู้ นําเผชิญกับการคดัค้านจาก
ชาวบ้านที�ยงัต้องการดื�มเหล้าในงานศพ ผู้ นําตดัสินใจลดเป้าหมายของโครงการลงจากการ “งด” 
หรือทําให้เหล้าหมดไปจากงานศพ ไปสู่การ “ลด” เหล้า หรือการลดปริมาณเหล้าที�เลี 	ยงลง ที�บ้าน
อดุมพฒันาและบ้านร่มไตรรัตน์ก็เช่นกนั โดยเมื�อพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เห็นความสําคญัของ
โครงการจดัการหนี 	สิน ผู้ นําเลือกที�จะลดเป้าหมายในการดําเนินการลงจากคนส่วนใหญ่ในหมู่บ้าน
เป็นเหลือเพียงคนที�สมคัรใจเท่านั 	น ส่วนที�บ้านสะปุ๋ งหลวง ยงัไม่มีหลกัฐานที�จะชี 	ว่าผู้ นํามีการยืน
หยดัในเป้าหมาย เพราะไม่พบว่ามีปัญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินโครงการนี 	ที�เด่นชดั อาจจะ
เป็นเพราะสถานภาพคณะกรรมการหมู่บ้านที�มีอํานาจอยู่ในตวัเองระดบัหนึ�งทําให้ชาวบ้านเชื�อฟัง
และปฏิบตัติามคําแนะนําอยา่งสมคัรใจ  

ทีมงานมีความสามารถในการดดูซบัความรู้3 หมายถึง ทีมงานที�มีทั 	งความสามารถในการ
รับ การซึมซับ การแปลงสภาพ และการใช้ความรู้ (ขาดอย่างใดอย่างหนึ�งถือว่าไม่ใช่) โดย 
ความสามารถในการรับ สงัเกตจากการมีกิจกรรมไปดงูานหรือเข้าร่วมเวทีแลกเปลี�ยนความรู้กับ
ชุมชนหรือหน่วยงานอื�นอย่างสมํ�าเสมอ และมีการผลดัเปลี�ยนหมุนเวียนผู้ ที�ไปเข้าร่วมกิจกรรม
เหลา่นั 	น (ไมใ่ชค่นๆเดียวหรือกลุ่มเดียวที�เข้าร่วมกิจกรรม) ความสามารถในการซึมซบั สงัเกตจาก

                                                   
3 แม้ผู้ศกึษาจะชี 	เฉพาะให้ความสามารถในการดดูซบัความรู้เป็นคณุสมบตัิของทีมงาน แต่ควรตราไว้ด้วยว่า สมาชิกที�รวมตวัเป็น

ทีมงานตา่งก็เป็นสมาชิกของชมุชนเชน่กนั ดงันั 	นอาจกลา่วได้วา่ ระดบัความสามารถในการดดูซบัความรู้ “ของทีมงาน” นั 	นแท้จริง
แล้วขึ 	นอยูก่บัระดบัความสามารถในการดดูซบัความรู้ “ของชมุชน” ด้วย อยา่งไรก็ตาม เส้นแบ่งระหว่าง 2 ส่วนนี 	ไม่อาจแบ่งแยกได้
อย่างเฉพาะเจาะจง ด้วยข้อจํากัดดงักล่าว ผู้ศึกษาจึงให้นํ 	าหนักไปที�ความสามารถในการจดัการความรู้ของทีมงานมากกว่าของ
ชมุชน  
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การมีกิจกรรมใหม่ๆหรือมีการปรับปรุงกิจกรรมเดิมที�ทําอยู่หลงัจากการไปดงูาน หรือเข้าร่วมเวที
แลกเปลี�ยนความรู้ หรือฝึกอบรม เป็นต้น ความสามารถในการแปลงสภาพ สงัเกตจากรูปแบบของ
กิจกรรมเหลา่นั 	นวา่มีการปรับประยกุต์ให้สอดคล้องกบัการดําเนินชีวิตของคนในชมุชนหรือไม่ (ถ้า
จําเป็นต้องปรับ) ความสามารถในการใช้ สังเกตจาก ความเปลี�ยนแปลงเชิงบวกที�เกิดจากการ
กิจกรรมนั 	นๆ 

ความสามารถในการดดูซบัความรู้เป็นมโนทศัน์ที�เป็นรูปธรรมของทั 	งการจดัการความรู้
และการเรียนรู้ กล่าวคือ สององค์ประกอบแรกของความสามารถในการดดูซบัความรู้นั 	นเกี�ยวข้อง
กบัการจดัการความรู้ นั�นคือ ความสามารถในการค้นหาและระบคุวามรู้ที�มีอยู่รอบๆตวัทั 	งภายใน
ชุมชนและภายนอกชุมชน นํามาศึกษาวิเคราะห์ แจกแจง ประมวล จดัระเบียบ เป็นการนําเข้า
ความรู้มาสู่ทีมงาน ทีมงานที�ขาดการจดัการความรู้อย่างเป็นระบบย่อมขาดความสามารถในการ
ดดูซบัความรู้ไปครึ�งหนึ�ง  

สององค์ประกอบที�เหลือของความสามารถในการดดูซบัความรู้นั 	นสะท้อนให้เห็นถึงระดบั
การเรียนรู้ของทีมงาน การแปลงสภาพความรู้ที�ได้รับมาต้องอาศัยการเรียนรู้ของทีมงานเอง 
ตวัอยา่งที�ชดัเจนคือกรณีบ้านร่มไตรรัตน์ที�มีการปรับปรุงรูปแบบของบญัชีครัวเรือนให้เหมาะสมกบั
การใช้งานจริงในพื 	นที� จนแม้แต่บ้านสามขาซึ�งเป็นต้นแบบของโครงการจัดการหนี 	ยังนําเอา
รูปแบบของบญัชีครัวเรือนที�บ้านร่มไตรรัตน์ปรับปรุงแล้วไปใช้ ทั 	งหมดนี 	เกิดจากการเรียนรู้ของ
ทีมงานที�มีการประเมินข้อดีข้อเสียของการทําบัญชีครัวเรือนอย่างจริงจัง การใช้ความรู้ซึ�งเป็น
องค์ประกอบสดุท้ายของความสามารถในการดดูซบัความรู้นั 	น สามารถสงัเกตได้ที�ผลลพัธ์ของการ
ปรากฎของนวตักรรมสงัคมวา่ก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงในทางที�ดีขึ 	นแก่สงัคมอยา่งไรบ้าง  

กล่าวอย่างกว้างๆ ทีมงานจากทุกกรณีศึกษามีความสามารถในการรับและการซึมซับ
ความรู้ สังเกตจากการที�ทุกกรณีศึกษามีการออกไปแลกเปลี�ยนเรียนรู้กับชุมชนหรือองค์การ
ภายนอก หรือมีการไปฝึกอบรมความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ รวมไปถึงการมีโครงการที�มีลักษณะของ
นวตักรรมสงัคมเกิดขึ 	นในทกุกรณีก็นบัว่าเป็นหลกัฐานที�ชี 	ให้เห็นว่าทกุกรณีศกึษามีความสามารถ
ในการซมึซบัความรู้ กรณีศกึษาบ้านอดุมพฒันาและตําบลใหม่พฒันาไม่พบว่ามีความสามารถใน
การแปลงสภาพความรู้เพราะโครงการที�เกิดขึ 	นหลงัจากรับมาจากกรณีศกึษาหลกัไม่มีการปรับปรุง
เปลี�ยนแปลง กรณีศกึษาหลกัทําอย่างไรก็ทําอย่างนั 	น สดุท้ายความสามารถในการใช้ กรณีศกึษา
ที�ไมมี่ความสามารถนี 	สงัเกตได้จากการที�ยงัไมส่ามารถสงัเกตการเปลี�ยนแปลงเชิงบวกที�เกิดขึ 	นแก่
คนสว่นใหญ่ในชมุชนได้นั�นเอง  

มีการร่วมมือกนัภายใน (Internal Collaboration) หมายถึง การมีลกัษณะของการร่วมมือ
กนัระหว่างทีมงานกับชาวบ้าน กลุ่ม หรือสถาบนัในชุมชน การร่วมมือกันเป็นปฏิสมัพนัธ์รูปแบบ
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หนึ�ง หลกัฐานที�แสดงวา่มีการร่วมมือกนัภายในได้แก่การจดัเวทีประชมุระหว่างทีมงานกบัชาวบ้าน
อย่างสมํ� าเสมอ มีการพบปะพูดคุยระหว่างทีมงานกับชาวบ้านอย่างสมํ� าเสมอ มีการ
ประชาสมัพนัธ์ด้วยวิธีการตา่งๆเกี�ยวกบันวตักรรมสงัคมให้แก่ชาวบ้านได้ทราบอยา่งสมํ�าเสมอ  

การร่วมมือกันภายในเป็นทั 	ง “โอกาส” และ “พื 	นที�” ที�สมาชิกของชุมชนซึ�งต่างก็เป็น
สมาชิกของกลุ่มหรือสถาบนัทางสงัคมตา่งๆภายในชมุชนด้วยนั 	น จะได้เข้ามามีประสบการณ์ร่วม
ในกระบวนการนวตักรรมสงัคม นบัเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบตัิจริงและได้เห็นผลจากการปฏิบตัิ
ด้วย และเนื�องจากการร่วมมือกนันั 	นมีระดบัความผูกพนัที�มากกว่าการมีส่วนร่วม (Participation) 
คือมีทั 	งระดบัการพึ�งพาอาศยัซึ�งกันและกัน ความไว้วางใจกัน รวมไปถึงการมีค่านิยมบางอย่าง
ร่วมกัน จึงทําให้เมื�อเกิดการร่วมมือกันขึ 	นแล้วโอกาสที�ผู้ ที�เข้าร่วมในกระบวนการนั 	นจะรับเอา
นวตักรรมสงัคมไปมีสงูขึ 	น  

ข้อมูลที�รวบรวมได้ชี 	ให้เห็นว่ากรณีศึกษาบ้านสามขา บ้านดง บ้านไร่น้อย ตําบลหลวงใต้ 
บ้านไร่ และบ้านสะปุ๋ งหลวงต่างก็มีการร่วมมือกันภายใน ส่วนกรณีบ้านอุดมพฒันา บ้านร่มไตร
รัตน์ และตําบลใหม่พฒันาไม่สามารถระบุได้ว่ามีการร่วมมือกนัภายใน สงัเกตจากการไม่มีความ
สมํ�าเสมอในการจดัเวทีประชมุ ส่วนการพบปะกันระหว่างทีมงานกบัผู้ เข้าร่วมโครงการแม้ว่าจะมี
อยู่แต่ก็อยู่ในวงแคบๆไม่ได้ขยายความร่วมมือไปยังหน่วยอื�นๆในชุมชน เฉพาะกรณีตําบลใหม่
พฒันาการร่วมมือกันภายในปรากฎเพียงในช่วงของการสร้างนวตักรรมสงัคม เมื�อถึงช่วงบูรณา
การนวตักรรมสงัคมการร่วมมือกนักลบัลดระดบัลง 

ผู้ วิจยัวิเคราะห์กรณีศกึษาหลกัในเชิงลึกเพื�อสร้างโมเดลการร่วมมือกนัภายในขึ 	น โมเดลที�
สร้างขึ 	นนี 	แสดงหนว่ยตา่งๆที�มีการร่วมมือกนัทั 	งในชว่งสร้างและชว่งบรูณาการนวตักรรมสงัคม 

กรณีที� 1 การร่วมมือกันภายในบ้านสามขา (ภาพที� 6.1) สังเคราะห์จากข้อมูลที�ได้
พรรณนาไปแล้วในบทที� 4 การร่วมมือกันในช่วงการสร้างนวตักรรมสงัคมโครงการจดัการหนี 	สิน
บ้านสามขามาจาก 5 หนว่ยหลกัๆคือ (1) กลุม่ที�เกิดขึ 	นเพื�อชว่ยเหลือกนัในชมุชน (2) กลุ่มที�เกิดขึ 	น
เพื�อแก้ปัญหาหนี 	สิน (3) แกนนําในชมุชน (4) ทีมงานสร้างนวตักรรมสงัคม และ (5) ผู้ ที�ได้รับผล
โดยตรงจากนวตักรรมสงัคมนั 	น ในช่วงของการบูรณาการ เครือข่ายความร่วมมือขยายไปยงั (6) 
สถาบนัทางสงัคมต่างๆ (7) กลุ่มที�เกิดขึ 	นใหม่ซึ�งทํางานร่วมกับทีมงาน รวมไปถึง (8) ชาวบ้าน
ทั�วไป โดยทั 	ง 3 หนว่ยที�กล่าวมานี 	ล้วนมีการร่วมมือกบัทั 	งทีมงานและชาวบ้านที�มีหนี 	สินซึ�งเป็นผู้ ที�
ได้รับผลกระทบโดยตรงจากนวตักรรมสงัคม 

สงัเกตว่าจากโมเดลการร่วมมือกันภายในของบ้านสามขานี 	 จะไม่เห็นผู้ นําหรือหน่วยใด
หน่วยหนึ�งในสังคมโดยเฉพาะที�เป็นผู้ ริเริ�มสร้างนวัตกรรมสงัคม แต่นวตักรรมสังคมการจัดการ
หนี 	สินนั 	นเกิดขึ 	นมาเองจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วย (1) (2) และ (3) เมื�อมีทีมงานที�
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รับผิดชอบโดยเฉพาะเกิดขึ 	นในช่วงหลงัของการสร้างนวตักรรมสงัคมจึงคอ่ยเกิดผู้ รับผิดชอบอย่าง
เป็นทางการขึ 	นจึงเกิดการขยายความร่วมมือกันไปถึงหน่วยอื�นๆในสังคม แม้จะมีทีมงานเป็น
ศูนย์กลางในร่วมมือกัน แต่ความร่วมมือกันของหน่วยต่างๆในชุมชนก็ดําเนินไปอย่างค่อนข้าง
อิสระไมข่ึ 	นกบัการบงัคบัควบคมุจากทีมงาน  

 

 
 
ภาพที� 6.1  โมเดลการร่วมมือกนัภายในบ้านสามขาชว่งเวลาที�มีการบรูณาการนวตักรรมสงัคม 

 
กรณีที� 2 การร่วมมือกนัภายในบ้านดง (ภาพที� 6.2) ก า ร ร่ ว ม มื อ กั น ใ น ช่ ว ง ก า ร ส ร้ า ง

นวตักรรมสงัคมนั 	นเป็นการร่วมมือกนัระหวา่ง (1) ผู้ มีความคดิดีๆ ซึ�งได้แก่ ลงุอิ�นแก้ว เรือนปานนัท์ 
(2) กลุ่มคนที�เป็นแกนนําในชุมชน ซึ�งเป็นคนกลุ่มแรกที�ลงุอิ�นแก้วพดูคยุถึงความคิดเกี�ยวกบัการ
แก้ปัญหาของชมุชนให้ฟัง (3) ทีมงานสร้างนวตักรรม ซึ�งรวมตวักนัขึ 	นภายหลงั โดยทีมงานนี 	เป็นผู้
วางแผนและดําเนินการเพื�อให้เกิดงานศพปลอดเหล้า (4) สถาบันทางสังคม ซึ�งในที�นี 	คือวัด 
พระสงฆ์ที�ชาวบ้านดงให้ความนับถือร่วมมือกันกับทีมงานโดยเทศน์สั�งสอนชาวบ้านเกี�ยวกับ
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ผลเสียของการดื�มเหล้าเมื�อมีโอกาสและยงัประกาศงดรับนิมนต์งานศพที�มีเหล้าด้วย และ (5) ผู้ รับ
ผลโดยตรงจากนวตักรรมสงัคม 

 

 
 
ภาพที� 6.2  โมเดลการร่วมมือกนัภายในบ้านดง ชว่งเวลาที�มีการบรูณาการนวตักรรมสงัคม 

   
ในช่วงการบูรณาการนวัตกรรมสังคมงดเหล้างานศพนั 	น หน่วยต่างๆในช่วงการสร้าง

นวัตกรรมสังคมยังคงทํางานร่วมกันอยู่อย่างเหนียวแน่นเหมือนเดิม และยังมีการขยายความ
ร่วมมือไปยงั (6) กลุ่มประเภทตา่งๆที�มีอยู่แล้วในสงัคม ที�สําคญัได้แก่ กลุ่มฌาปนกิจศพหมู่บ้าน 
(7) ชาวบ้านทั�วไป ซึ�งมีบทบาทในการสร้างแรงกดดนัทางสงัคมด้วยการเปลี�ยนแปลงความเชื�อ
เกี�ยวกบัการเลี 	ยงเหล้าในงานศพ 

กรณีที� 3 การร่วมมือกันภายในบ้านไร่น้อย (ภาพที� 6.3) การสร้างและการบูรณาการ
นวตักรรมสงัคมที�บ้านไร่น้อยเกิดขึ 	นจากกลุ่มคนที�เป็น (1) แกนนําในชุมชน ต้องกล่าวไว้ด้วยว่า 
แม้ว่า (0) เทศบาลตําบลม่วงน้อยจะถือเป็นองค์การภายนอกชมุชน แต่เทศบาลมีบทบาทในการ
เสริมการดําเนินการหลายๆเรื�องของกลุ่มคดัแยกขยะ จึงต้องรวมเทศบาลเข้าไว้เป็นหน่วยหนึ�งใน
โมเดลการร่วมมือกันภายใน ส่วนหนึ�งของกลุ่มคนที�เป็นแกนนําในชุมชนรวมกันก่อตั 	งเป็น (2) 
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ทีมงานสร้างนวตักรรมสงัคม (ในชื�อของกลุม่คดัแยกขยะบ้านไร่น้อย) เมื�อรวมกบัความร่วมมือจาก 
(3) ชาวบ้านไร่น้อยซึ�งเป็นผู้ ได้รับผลโดยตรงจากการจดัการขยะแล้ว นวตักรรมสงัคมนี 	จงึเกิดขึ 	น 

 

 
ภาพที� 6.3  โมเดลการร่วมมือกนัภายในบ้านไร่น้อยช่วงเวลาที�มีการบรูณาการนวตักรรมสงัคม 

  
ในช่วงของการบรูณาการนวตักรรมสงัคม กรณีบ้านไร่น้อยนั 	นมีการเข้ามาร่วมมือกันของ 

(4) สถาบนัทางสงัคมในชมุชน โดยเฉพาะโรงเรียน และ (5) กลุ่มที�เกิดขึ 	นจากการสนบัสนุนของ
ทีมงาน อนัได้แก่กลุม่เยาวชนบ้านไร่น้อย 

กรณีที� 4 การร่วมมือกนัภายในของกรณีศกึษาย่อย กรณีศกึษาย่อยที�มีหลกัฐานรองรับว่า
มีการร่วมมือกันภายในชุมชนได้แก่ ตําบลหลวงใต้ บ้านไร่ และบ้านสะปุ๋ งหลวง ส่วนกรณีศึกษา
ย่อยที�มีหลกัฐานว่าไม่มีการร่วมมือกนัภายในชุมชนได้แก่ บ้านอุดมพฒันา บ้านร่มไตรรัตน์ และ
ตําบลใหมพ่ฒันา 

ที�ตําบลหลวงใต้นั 	น เมื�อรับโครงการงดเหล้างานศพมาดําเนินการแล้ว มีการจัดการตั 	ง
คณะกรรมการเพื�อเป็นหนว่ยที�เป็นทางการในการติดตอ่ประสานงานกบัฝ่ายราชการ จากนั 	นมีการ
แต่งตั 	งคณะทํางานซึ�งมีหน้าที�ดําเนินการในทางปฏิบัติ โดยคณะทํางานมีการประชุมอย่าง
สมํ�าเสมอ คณะทํางานร่วมมือกบัผู้ใหญ่บ้านของหมูบ้่านตา่งๆในเขตตําบลหลวงใต้ เพื�อร่วมกนัหา
แนวทางในการจัดงานศพปลอดเหล้าโดยมีการประสานความร่วมมือไปถึงชาวบ้านที�มีความรู้
เกี�ยวกบัการจดังานศพเข้ามาร่วมกนัคดิด้วย 
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การร่วมมือกนัที�บ้านไร่สงัเกตได้จากการที�ผู้ นําในชมุชนสามารถประสานความร่วมมือกบั
กลุ่มทางสังคมต่างๆในชุมชนให้เข้ามาร่วมในกิจกรรมการจดัการขยะได้ โดยเฉพาะการมีกลุ่มอ
สม.ที�มีชาวบ้านเป็นสมาชิกอยูม่ากมาเป็นทีมงานในการดําเนินการจดัการขยะ ส่วนการร่วมมือกนั
ที�บ้านสะปุ๋ งหลวงสงัเกตได้จากการที�คณะกรรมหมู่บ้านซึ�งถือเป็นทีมงานของโครงการจดัการขยะ
สามารถดงึเอาความร่วมมือจากสถาบนัทางสงัคม (ได้แก่ วดั) เข้ามาร่วมมือจดัการขยะด้วย  

ในทางตรงกนัข้าม บ้านอดุมพฒันา บ้านร่มไตรรัตน์ และตําบลใหม่พฒันาตา่งก็ไม่ปรากฎ
วา่มีการประสานความร่วมมือกบัหนว่ยตา่งๆในชมุชนแตอ่ย่างใด หรือหากมีก็ไม่สามารถคงสภาพ
การร่วมมือไว้ได้นาน หรือไมส่ามารถสร้างความกระตือรือร้นให้เกิดขึ 	นกบัผู้ ที�เข้ามาร่วมมือกนัได้  

มีการร่วมมือกบัองค์การภายนอก (External Cooperation) หมายถึง การมีการปฏิบตัิการ
ร่วมกันระหว่างทีมงานกับ ปัจเจก กลุ่ม หน่วยงาน องค์การ หรือสถาบันที�อยู่ภายนอกชุมชน 
สังเกตจากการมีความร่วมมือในด้านที�เกี�ยวข้องโดยตรงกับนวัตกรรมสังคมนั 	นๆกับองค์การ
ภายนอกอย่างน้อยหนึ�งองค์การ หรือมีองค์การภายนอกอย่างน้อยหนึ�งองค์การที�มีบทบาทใน
การบรูณาการนวตักรรมสงัคม  

ทกุกรณีศึกษา (ยกเว้นบ้านดง) ตา่งก็มีการร่วมมือกับองค์การภายนอกในช่วงการบรูณา
การนวตักรรมสงัคม กรณีบ้านสามขา บ้านไร่น้อย บ้านอดุมพฒันา บ้านร่มไตรรัตน์ ตําบลหลวงใต้ 
และตําบลใหม่พฒันานั 	นมีการร่วมมือกบัสกว.สํานกังานภาคเป็นอย่างน้อย ส่วนบ้านไร่และบ้าน
สะปุ๋ งหลวงมีการร่วมมือกบัองค์กรปกครองท้องถิ�น (เทศบาลตําบลม่วงน้อย) สําหรับกรณีบ้านดง
นั 	น แม้ในช่วงสร้างนวัตกรรมสังคมงดเหล้างานศพ สกว.สํานักงานภาคจะมีส่วนร่วมในการให้
ความรู้เกี�ยวกับการทําวิจัย แต่ในช่วงของบูรณาการนวัตกรรมสังคม ชาวบ้านดงร่วมมือกัน
ดําเนินการเอง  

ลกัษณะของนวตักรรมสงัคมเอื 	อตอ่การรับ หมายถึง การที�นวตักรรมสงัคมมีประโยชน์เชิง
เปรียบเทียบและมีความซบัซ้อนของนวตักรรมสงัคมน้อย  

นวัตกรรมสังคมการจัดการหนี 	สินบ้านสามขา (ซึ�งรวมไปถึงกรณีศึกษาย่อยในเรื�อง
เดียวกนัด้วย) มีลกัษณะที�ไม่เอื 	อตอ่การรับนวตักรรมเพราะตวันวตักรรมมีความซบัซ้อน เนื�องจาก
การจดัการหนี 	สินนั 	นเกี�ยวข้องกับทั 	งการลดรายจ่าย เพิ�มรายได้ การออม รวมไปถึงการลดหนี 	สิน
เดิม ไม่ก่อหนี 	สินใหม่เพิ�ม ตลอดจนการปรับโครงสร้างหนี 	ที�มีอยู่แล้ว กิจกรรมเหล่านี 	เกี�ยวข้องกับ
คนหรือองค์การหลายๆกลุ่ม ซึ�งทําให้มีความซบัซ้อนในการเจรจาต่อรอง ที�สําคญัที�สุดคือความ
จําเป็นที� ต้องเปลี�ยนค่านิยมการบริโภค เปลี�ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายและการออม ซึ�งการ
เปลี�ยนแปลงเหลา่นี 	นบัวา่ทําได้ยากเพราะบางครั 	งก็เป็นความจําเป็นที�ต้องกินต้องใช้  
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เฉพาะกรณีการจดัการหนี 	สินที�บ้านอดุมพฒันาและบ้านร่มไตรรัตน์ นวตักรรมสงัคมไม่ถือ
วา่มีประโยชน์มากนกัในมมุมองของชาวบ้าน เนื�องจากชาวบ้านคาดหวงัการปลดหนี 	สินที�มีอยู่แล้ว
โดยตรง ไม่ใช่การเปลี�ยนแปลงตวัเองทางอ้อมด้วยการทําบญัชีครัวเรือน นอกจากนี 	 นวตักรรม
สังคมการจัดการหนี 	สินยังไม่เข้ากับค่านิยมการบริโภคของชาวบ้าน และชาวบ้านไม่เห็นความ
จําเป็นในการดําเนินการจดัการหนี 	สิน  

นวตักรรมสงัคมการงดเหล้างานศพ (กรณีศึกษาบ้านดง ตําบลหลวงใต้ และตําบลใหม่
พฒันา) ถือเป็นนวตักรรมที�มีความซบัซ้อนน้อยเพราะมีเป้าหมายที�การทําให้งานศพปลอดเหล้า
เทา่นั 	น ซึ�งการดําเนินการก็จะอยู่ในรูปของการขอความร่วมมือหรือกําหนดกฎเกณฑ์ขึ 	นมา ผลการ
ดําเนินการก็เห็นได้ชัดนั�นคือถ้ามีเหล้าในงานศพก็ถือว่าไม่สําเร็จนั�นเอง จะเห็นได้ว่านวัตกรรม
สงัคมงดเหล้างานศพโดยตวัเองนั 	นเข้าใจได้ไม่ยาก ประเด็นที�ท้าทายจึงอยู่ที�การชกัจงูให้ชาวบ้าน
ปฏิบตัิตามมากกว่า ยกเว้นตําบลใหม่พฒันาที�คนส่วนใหญ่ยงัไม่เห็นประโยชน์ของการงดเหล้าใน
งานศพ 

นวตักรรมสงัคมการจดัการขยะ (กรณีศกึษาบ้านไร่น้อย บ้านไร่ และบ้านสะปุ๋ งหลวง) เป็น
นวตักรรมที�มีความซบัซ้อนค่อนข้างน้อย หากพิจารณาจากองค์ประกอบหลัก 4 อย่างของการ
จดัการขยะ คือ (1) การสร้างตระหนกัถึงความสําคญัของการจดัการขยะด้วยตวัเองก่อนทิ 	ง (2) 
การคดัแยกขยะเป็นหมวดหมู่ก่อนทิ 	ง (3) การขายขยะที�สามารถขายได้ และ (4) การแปรรูปขยะ
บางชนิดให้เป็นปุ๋ ยหมกัชีวภาพ จะเห็นได้วา่มีเพียงองค์ประกอบแรกเท่านั 	นที�มีความเป็นนามธรรม 
ส่วนองค์ประกอบอื�นๆของการจัดการขยะสามารถเข้าใจได้ง่ายเพราะมีความเป็นรูปธรรมสูง
โดยเฉพาะการคดัแยกขยะก่อนทิ 	งและนําส่วนที�ขายได้ไปขาย และที�สุดแล้วหากครัวเรือนใดมี
พฤตกิรรมดงัวา่ ก็อาจกลา่วได้วา่ครัวเรือนนั 	นมีจิตสํานกึในการจดัการขยะด้วยตวัเองแล้วนั�นเอง 

มีการบูรณาการ หมายถึง นวัตกรรมสังคมได้รับการยอมรับและนําไปปฏิบตัิอย่างเป็น
ปกติโดยสมาชิกส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50) ในชมุชน เป็นการปฏิบตัิโดยสมคัรใจโดยไม่มีการ
ตอ่ต้านหรือคดัค้านจากชาวบ้านที�ไมเ่ห็นด้วยกบันวตักรรมสงัคม  

สําหรับกรณีศึกษาโครงการจดัการหนี 	สินบ้านสามขาถือเป็นกรณีศึกษาหลกักรณีเดียวที�
สามารถบรูณาการนวตักรรมสงัคมได้ สว่นกรณีศกึษายอ่ยเรื�องการจดัการหนี 	สิน (บ้านอดุมพฒันา 
และบ้านร่มไตรรัตน์) ไม่มีการบูรณาการนวัตกรรมสังคม กรณีศึกษาโครงการงดเหล้างานศพ
นอกจากบ้านดงซึ�งเป็นกรณีศกึษาหลกัแล้ว ยงัมีตําบลหลวงใต้ที�มีการบรูณาการนวตักรรมสงัคม 
ส่วนตําบลใหม่พัฒนายังไม่ปรากฎว่ามีการบูรณาการนวัตกรรมสังคม และสุดท้ายกรณีศึกษา
โครงการจดัการขยะพบว่ามีการบรูณาการนวตักรรมสงัคมทั 	งกรณีศกึษาหลกัและกรณีศกึษาย่อย 
(บ้านไร่น้อย บ้านไร่ และบ้านสะปุ๋ งหลวง ตามลําดบั) 
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ภาพที� 6.4 สรุปจดุเริ�มต้นและจดุเวลา (โดยประมาณ) ที�มีการบรูณาการนวตักรรมสงัคม
นั 	นๆ กรณีที�ไมมี่การบรูณาการนวตักรรมสงัคมจะไม่มีจดุที�ปลายเส้นตรง เส้นประที�แสดงในภาพที�
แสดงให้เห็นว่ามีการขยายผลของนวตักรรมสงัคมภายหลงัจากที�มีการบูรณาการนวตักรรมสงัคม
แล้ว ภาพนี 	แสดงให้เห็นว่าโครงการจดัการหนี 	สินบ้านสามขาใช้เวลาประมาณ 5 ปีในการบรูณา
การเข้าไปเป็นสว่นหนึ�งของวิถีชีวิตของชาวบ้าน ในขณะที�โครงการที�เป็นกรณีศกึษาอื�นๆที�มีการบรู
ณาการนวตักรรมสงัคมนั 	นใช้เวลาประมาณ 1 ปี  

 

 
 
ภาพที� 6.4  ชว่งเวลาริเริ�มและบรูณาการนวตักรรมสงัคมของกรณีศกึษาตา่งๆ 
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6.4 การสังเคราะห์เงื�อนไขที�เกี�ยวข้องกับการบูรณาการนวัตกรรมสังคม  
 
 ตารางที� 6.9 แสดงให้เห็นว่าแตล่ะกรณีศกึษามีหรือไม่มีเงื�อนไขใดบ้างขณะที�มีการบรูณา
การนวตักรรมสงัคม จากข้อมลูดงักล่าว อาจแปลงให้อยู่ในรูปของตารางที�แสดงว่ามีกรณีศกึษา
ใดบ้างที�มีรูปแบบการผสมของเงื�อนไขแบบเดียวกนั โดยในตารางที� 6.10 เป็นการแสดงรูปแบบการ
ผสมรวมของเงื�อนไข 4 รูปแบบที�สมัพนัธ์กับการมีการบูรณาการนวตักรรมสงัคม ส่วนรูปแบบการ
ผสมรวมของเงื�อนไข 1 รูปแบบที�นําไปสู่การไม่มีการบรูณาการนวตักรรมสงัคมแสดงไว้ในตารางที� 
6.11 
 

ตารางที� 6.10  การผสมรวมของเงื�อนไขที�นําไปสูก่ารมีการบรูณาการนวตักรรมสงัคม 
 
กรณีศกึษา ผู้ นํามี

คณุสมบตัิ
เหมาะสม 

 

ทีมงานมี
ความสามารถ
ในการดดูซบั

ความรู้ 

มีการ
ร่วมมือกนั

ภายใน 
 

มีการ
ร่วมมือกบั
องค์การ
ภายนอก 

ลกัษณะของ
นวตักรรม
สงัคมเอื 	อ
ตอ่การรับ 

มีการบรูณา
การแล้ว 

 
 

จํานวน
กรณีศกึษา 

บ้านไร่น้อย 
ตําบลหลวงใต้ 
บ้านไร่ 

ใช ่ ใช ่ ใช ่ ใช ่ ใช ่ ใช ่ 3 

บ้านสามขา 
 

ใช ่ ใช ่ ใช ่ ใช ่ ไมใ่ช ่ ใช ่ 1 

บ้านดง 
 

ใช ่ ใช ่ ใช ่ ไมใ่ช ่ ใช ่ ใช ่ 1 

บ้านสะปุ๋ งหลวง ไมใ่ช ่ ใช ่ ใช ่ ใช ่ ใช ่ ใช ่ 1 
 

ตารางที� 6.11  การผสมรวมของเงื�อนไขที�นําไปสูก่ารไมมี่การบรูณาการนวตักรรมสงัคม 
 

กรณีศกึษา ผู้ นํามี
คณุสมบตัิ
เหมาะสม 

ทีมงานมี
ความสามารถ
ในการดดูซบั

ความรู้ 

มีการ
ร่วมมือกนั

ภายใน 

มีการ
ร่วมมือกบั
องค์การ
ภายนอก 

ลกัษณะของ
นวตักรรม
สงัคมเอื 	อ
ตอ่การรับ 

มีการบรูณา
การแล้ว 

จํานวน
กรณีศกึษา 

บ้านอดุมพฒันา 
บ้านร่มไตรรัตน์

ตําบลใหม่
พฒันา 

ไมใ่ช ่ ไมใ่ช ่ ไมใ่ช ่ ใช ่ ไมใ่ช ่ ไมใ่ช ่ 3 
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อ่านจากตารางที� 6.10 การมีการบรูณาการนวตักรรมสงัคมสอดคล้องกับการปรากฎของ
การผสมของเงื�อนไขรูปแบบใดรูปแบบหนึ�ง ตอ่ไปนี 	  

การผสมรวมรูปแบบ 1 
1. มีผู้ นําที�มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นหนึ�งในแกนนําในการบูรณาการนวัตกรรม

สงัคม และ 
2. ทีมงานที�รับผิดชอบมีความสามารถในการดดูซบัความรู้ และ 
3. มีการร่วมมือกนัภายในชมุชน และ  
4. มีการร่วมมือกบัองค์กรภายนอก และ 
5. นวตักรรมสงัคมมีลกัษณะที�เอื 	อตอ่การรับ  

การผสมรวมรูปแบบ 2 
1. มีผู้ นําที�มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นหนึ�งในแกนนําในการบูรณาการนวัตกรรม

สงัคม และ 
2. ทีมงานที�รับผิดชอบมีความสามารถในการดดูซบัความรู้ และ 
3. มีการร่วมมือกนัภายในชมุชน และ  
4. มีการร่วมมือกบัองค์กรภายนอก และ 
5. นวตักรรมสงัคมมีลกัษณะที�ไม่เอื 	อตอ่การรับ  

การผสมรวมรูปแบบ 3 
1. มีผู้ นําที�มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นหนึ�งในแกนนําในการบูรณาการนวัตกรรม

สงัคม และ 
2. ทีมงานที�รับผิดชอบมีความสามารถในการดดูซบัความรู้ และ 
3. มีการร่วมมือกนัภายในชมุชน และ  
4. ไม่มีการร่วมมือกบัองค์กรภายนอก และ 
5. นวตักรรมสงัคมมีลกัษณะที�เอื 	อตอ่การรับ  

การผสมรวมรูปแบบ 4 
1. ไม่มีผู้ นําที�มีคุณสมบตัิเหมาะสมเป็นหนึ�งในแกนนําในการบูรณาการนวตักรรม

สงัคม และ 
2. ทีมงานที�รับผิดชอบมีความสามารถในการดดูซบัความรู้ และ 
3. มีการร่วมมือกนัภายในชมุชน และ  
4. มีการร่วมมือกบัองค์กรภายนอก และ 
5. นวตักรรมสงัคมมีลกัษณะที�เอื 	อตอ่การรับ  



 
196 

 

แตล่ะชดุของเงื�อนไขจดัเป็น “เงื�อนไขที�เพียงพอ” (Sufficient Conditions) ตอ่การปรากฎ
ของการบรูณาการนวตักรรมสงัคม นั�นคือ หากมีชดุของเงื�อนไขนี 	ชดุใดชดุหนึ�งก็เพียงพอที�จะทําให้
มีการบรูณาการนวตักรรมสงัคม โดยการศกึษานี 	 “ค้นพบ” ชดุของเงื�อนไขที�เพียงพอ 4 ชดุ ภายใน
แต่ละชุดของเงื�อนไข ประกอบด้วยเงื�อนไข 5 เงื�อนไขตามที�ได้เสนอไปแล้วในส่วนก่อนหน้านี 	 ถ้า
แยกพิจารณาเป็นชุดๆ เงื�อนไขแต่ละตัวในแต่ละชุดถือว่าเป็น “เงื�อนไขจําเป็น” (Necessary 
Conditions) นั�นคือจําเป็นต้องมีเงื�อนไขดงัที�แสดงในโมเดลนี 	มิฉะนั 	นการบูรณาการนวตักรรม
สงัคมจะไมเ่กิดขึ 	น  

อย่างไรก็ตาม การชี 	ให้เห็นว่าเงื�อนไขแต่ละตัวในแต่ละชุดของเงื�อนไขถือเป็นเงื�อนไข
จําเป็นนั 	น มิได้หมายความว่าเงื�อนไขแต่ละตวัสามารถแสดงผลได้อย่างอิสระ ตรงกันข้าม การ
อธิบายการปรากฎหรือไมป่รากฎของผล (การมีการบรูณาการนวตักรรมสงัคม) จะทําได้เฉพาะเมื�อ
เงื�อนไขจําเป็นเหล่านั 	นอยู่รวมกัน (หรือปรากฎในช่วงเวลาเดียวกัน) ดงันั 	น หากกล่าวให้ละเอียด
ขึ 	นอีกชั 	น จะต้องกล่าวว่า เงื�อนไขแตล่ะตวันั 	นเป็น “เงื�อนไขจําเป็นแตไ่ม่เพียงพอ” เฉพาะเมื�อมีทกุ
ตวัรวมกนั (ในแตล่ะชดุ) จงึจะถือวา่เป็น “เงื�อนไขจําเป็นและเพียงพอ”  

นยัยะจากโมเดลนี 	คือการบูรณาการนวัตกรรมสังคมนั 	นอาจเกิดขึ 	นได้จากหลายสาเหต ุ
การมีเส้นทางของสาเหตแุละผลที�หลากหลายนี 	สอดรับกบัปรากฎการณ์ที�มนษุย์รับรู้ได้โดยทั�วไป
วา่แตล่ะพื 	นที�หรือแตล่ะชมุชนตา่งก็มีลกัษณะเฉพาะของตวัเอง จงึเป็นไปได้น้อยที�แตล่ะชมุชนจะมี
การบูรณาการนวัตกรรมสังคมบนเงื�อนไขเหมือนกันทั 	งหมด เช่น แม้บางชุมชนจะไม่มีผู้ นําที�มี
คณุสมบตัิเหมาะสม ชมุชนนั 	นหากมีการสร้างนวตักรรมสงัคมขึ 	นแล้วก็ยงัสามารถที�จะบรูณาการ
นวตักรรมสงัคมนั 	นได้หากมีทีมงานที�มีความสามารถในการดูดซบัความรู้ และ มีการร่วมมือกัน
ภายใน และ มีการร่วมมือกบัองค์การภายนอก และ นวตักรรมสงัคมนั 	นมีลกัษณะที�เอื 	อตอ่การรับ 
เป็นต้น 

พิจารณาการผสมของเงื�อนไขทั 	ง 4 กลุ่มรวมกนั ความซบัซ้อนของชดุของเงื�อนไขสามารถ
ลดลงได้โดยใช้วิธีการเชิงตรรกะ โดยยึดหลัก: รวมแถวที�แตกต่างกันเพียงหนึ�งเงื�อนไขแต่ยัง
ก่อใหเ้กิดผลลพัธ์เดียวกนัเข้าดว้ยกนั เพราะเมื�อมองในภาพรวมการที�มีเงื�อนไขในลกัษณะนั 	นแสดง
วา่จะมีหรือไมมี่เงื�อนไขนั 	นก็ได้เพราะผลลพัธ์ก็ยงัเหมือนเดิม จึงสามารถตดัเงื�อนไขนั 	นออกไปจาก
การผสมชดุนั 	นได้ ซึ�งในที�นี 	จะเห็นว่า (ดตูารางที� 6.10) แถวที� 1 3 และ 4 แตกตา่งจากแถวที� 2 ที�
เงื�อนไข “ลกัษณะของนวตักรรมสงัคมที�เอื 	อตอ่การรับ” โดยแถวที� 1 3 และ 4 เป็นการมี และแถวที� 
2 เป็นการไมมี่ ทั 	ง 2 รูปแบบตา่งก็สมัพนัธ์กบัการมีการบรูณาการนวตักรรมสงัคมเหมือนกนั ดงันั 	น 
เงื�อนไขนี 	จงึสามารถตดัออกไปจากกลุม่ของเงื�อนไขได้  
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ในทํานองเดียวกนัแถวที� 1 2 และ 3 มีเงื�อนไข “มีผู้ นําที�มีคณุสมบตัิเหมาะสม” ซึ�งแตกตา่ง
จากแถวที� 4 ที�มีเงื�อนไข “ไม่มีผู้ นําที�มีคุณสมบัติเหมาะสม” ในเมื�อไม่ว่าจะมีหรือไม่มีผู้ นําที�มี
คณุสมบตัเิหมาะสมก็นําไปสูก่ารมีการบรูณาการนวตักรรมสงัคมได้ ดงันั 	นเงื�อนไขนี 	จึงสามารถตดั
ออกไปเพื�อลดความซบัซ้อนของรูปแบบการผสมของเงื�อนไขได้ 

สดุท้าย แถวที� 1 2 และ 4 ตา่งก็มีเงื�อนไข “มีการร่วมมือกบัองค์การภายนอก” ซึ�งตา่งจาก
แถวที� 3 ที�มีเงื�อนไข “ไม่มีการร่วมมือกับองค์การภายนอก” และในเมื�อไม่ว่าจะมีหรือไม่มีการ
ร่วมมือกับองค์การภายนอกก็นําไปสู่การบูรณาการนวตักรรมสงัคมได้เช่นกัน ดงันั 	นเงื�อนไขนี 	จึง
สามารถตดัออกได้อีกเชน่กนั ผลลพัธ์ก็คือ เงื�อนไขจําเป็นที�น้อยที�สดุ (ที�เกิดจากการทําให้เรียบง่าย
ขึ 	น) ในการบูรณาการนวตักรรมสงัคมให้สําเร็จซึ�งได้แก่ การมีความสามารถในการดูดซับความรู้
ของทีมงาน รวมกบั การมีการร่วมมือกนัภายใน นั�นเอง 

ทําไมการผสมกันระหว่าง 2 เงื�อนไขนี 	จึงจําเป็นต่อการบูรณาการนวัตกรรมสังคม 
พิจารณาจากทฤษฎี จะเห็นว่าความรู้เป็นปัจจยันําเข้าที�สําคญัอย่างหนึ�งของการสร้างนวตักรรม 
คนที�มีความสามารถที�จะค้นหาความรู้ใหม่ๆและนํามาประยุกต์ใช้ได้ย่อมมีโอกาสที�จะสร้าง
นวตักรรมให้เกิดขึ 	นได้ ในกรณีของนวตักรรมสงัคมก็เช่นเดียวกนั ทีมงานที�รับผิดชอบโดยตรงใน
กระบวนการนวตักรรมสงัคมจําเป็นต้องมีความสามารถในการดดูซบัความรู้เพื�อที�จะนําไปสู่การ
สร้างกิจกรรมใหม่ๆขึ 	นมาเป็นองค์ประกอบของนวตักรรมสงัคม แต่การมีความสามารถดงักล่าว
ของทีมงานไม่ได้รับประกันความสําเร็จของการบูรณาการนวตักรรมสังคมเสมอไปหากไม่มีการ
ร่วมมือกนัภายในชมุชนประกอบด้วย ทั 	งนี 	การร่วมมือกนัเป็นรูปธรรมของการมีปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง
สมาชิกในชุมชนผ่านทางกลุ่มหรือสถาบนัทางสังคมต่างๆในชุมชน ความรู้ (ในรูปของกิจกรรม
ใหม่ๆ) จะถ่ายทอดผ่านทางเครือข่ายปฏิสัมพนัธ์ในชุมชน นั�นคือ ผ่านทางกลุ่มและสถาบนัทาง
สงัคมที�เข้ามาร่วมมือกันนั�นเอง หากไม่มี “ช่องทาง” ให้ความรู้แพร่กระจายไปโอกาสที�นวตักรรม
สังคมจะบูรณาการเข้าสู่สังคมก็จะน้อยลง แต่ยิ�งมีการร่วมมือกันมากเท่าใดความรู้ก็จะ
แพร่กระจายไปได้มากเท่านั 	น นอกเหนือไปจากนั 	น ดงัที�ได้กล่าวไปแล้วว่าปฏิสมัพนัธ์เป็นต้นธาร
ของการสร้างนวัตกรรมสังคมตามทฤษฎีระบบที�ปรับตัวได้อย่างซับซ้อน การมีการร่วมมือกัน
ภายในจึงอาจก่อให้เกิดความรู้ (ในรูปของข้อเสนอใหม่ๆ หรือภูมิปัญญาของชมุชนเอง) ขึ 	นมาได้ 
แต่ก็ขึ 	นอยู่กับว่าระดับความสามารถในการดูดซับความรู้ของทีมงานด้วย โดยทีมงานที� มี
ความสามารถในการดดูซบัความรู้จะ “ดดูซบั” ความรู้เหลา่นั 	นและนํามาใช้ประโยชน์ได้ 
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พิจารณาจากกรณีศึกษา จะเห็นว่าทุกกรณีศกึษาที�มีการบูรณาการนวตักรรมสงัคมจะมี
ทีมงานที�มีความสามารถในการดดูซบัความรู้และมีการร่วมมือกนัภายในชมุชน ในทางตรงกนัข้าม 
ทกุกรณีศึกษาที�ไม่มีการบูรณาการนวตักรรมสงัคมจะไม่ปรากฎเงื�อนไขทั 	งสอง ในขณะที�เงื�อนไข
อื�นๆนอกจากนี 	อาจมีหรือไมมี่ก็ได้แตก็่ยงัคงมีการบรูณาการนวตักรรมสงัคมอยู ่ 

ทีมงานสร้างนวตักรรมสงัคมบ้านสามขา บ้านดง บ้านไร่น้อย ตําบลหลวงใต้ บ้านไร่ และ
บ้านสะปุ๋ งหลวงต่างก็มีความสามารถในการดูดซับความรู้จนนํามาซึ�งการคิดค้นกิจกรรมใหม่ๆ
ขึ 	นมาประกอบเข้าเป็นนวัตกรรมสังคมการจัดการหนี 	สินทําให้นวัตกรรมสังคมแก้ปัญหาให้
ชาวบ้านได้มากขึ 	น ในขณะเดียวกัน การร่วมมือกันภายในก็นํามาซึ�งข้อมูลย้อนกลับซึ�งจัดเป็น
ความรู้ใหม่ๆ ประเภทหนึ�ง ทีมงานที�มีความสามารถในการดดูซบัความรู้จึงนําความรู้เหล่านั 	นมาใช้
ประโยชน์ได้ สงัเกตได้จากการมีการประเมินผลกิจกรรมที�ได้ดําเนินการผ่านมาและนําไปปรับปรุง
แก้ไขด้วย กิจกรรมที�ปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนนั 	นๆทําให้สร้างการร่วมมือจาก
กลุม่ตา่งๆรวมไปถึงชาวบ้านได้มากขึ 	น จนนํามาซึ�งการบรูณาการของนวตักรรมสงัคมในที�สดุ 

ในอีกด้านหนึ�ง กรณีไมมี่การบรูณาการนวตักรรมสงัคมมีการผสมของเงื�อนไขที�พบรูปแบบ
เดียว (ดูตารางที�  6.11) คือ การไม่มีผู้ นําที� มีคุณสมบัติเหมาะสมและการที� ทีมงานไม่มี
ความสามารถในการดดูซบัความรู้และการไม่มีการร่วมมือกนัภายในและการมีร่วมมือกบัภายนอก
และการที�ลกัษณะของนวตักรรมสงัคมไม่เอื�อตอ่การรับนวตักรรม  

จะเห็นว่าเงื�อนไขที�สมัพันธ์กับการไม่มีการบูรณาการนวัตกรรมสงัคมมิได้เป็นไปในทาง
ตรงกนัข้ามกบัเงื�อนไขที�ทําให้มีการบรูณาการนวตักรรมสงัคม ทั 	ง 3 กรณีศกึษาที�ไม่พบการบรูณา
การนวตักรรมสงัคมต่างก็มีเพียงการร่วมมือกับองค์การภายนอกเท่านั 	น จึงอาจกล่าวได้ว่าหากมี
แต่การร่วมมือกับองค์การภายนอกจะไม่สามารถบูรณาการนวัตกรรมสังคมได้ ซึ�งนัยยะของ
ข้อความนี 	ก็คือ นโยบายของรัฐที� “ใส่” เข้าไปในชุมชน แม้จะมีคณุคา่จากมุมมองของรัฐเองมาก
เพียงใดก็ตาม จะไมส่ามารถบรูณาการเข้าสู่วิถีชีวิตของคนส่วนใหญ่ในชมุชนนั 	นๆได้ หากมีเฉพาะ
การผลกัดนัจากฝ่ายรัฐเทา่นั 	น โดยไมมี่เงื�อนไขอื�นๆประกอบด้วย 

 
6.5 สรุป 

 
เนื�องจากการบรูณาการนวตักรรมสงัคมถือเป็นช่วงเวลาที�สําคญัอย่างยิ�งในกระบวนการ

นวตักรรมสงัคม ดงันั 	น ผู้ วิจยัจงึเจาะจงศกึษาเงื�อนไขที�เกี�ยวข้องกบัการบรูณาการนวตักรรมสงัคม
โดยเฉพาะ ผู้ วิจัยเริ�มต้นด้วยการระบุข้อเท็จจริงจากสถานการณ์ที�เกิดขึ 	นขณะมีการบูรณาการ
นวตักรรมสงัคม จากนั 	นได้วิเคราะห์เงื�อนไขที�พบจริงในกรณีศกึษาแตล่ะกรณี ตอ่มาจึงนําเงื�อนไข
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เหลา่นั 	นมาจดัเป็นกลุม่ตา่งๆได้ 5 กลุ่มได้แก่ เงื�อนไขเกี�ยวกบัผู้ นํา เงื�อนไขเกี�ยวกบัทีมงาน เงื�อนไข
เกี�ยวกบัชมุชน เงื�อนไขเกี�ยวกบัองค์การภายนอกชมุชน และเงื�อนไขเกี�ยวกบัลกัษณะของนวตักรรม
สงัคม 

เมื�อวิเคราะห์เงื�อนไขของแต่ละกรณีศึกษาเรียบร้อยแล้ว ผู้ วิจัยวิเคราะห์เปรียบเทียบ
เงื�อนไขข้ามกรณีศึกษาโดยอาศยัฐานคติของการวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงคุณภาพเป็นฐาน ซึ�ง
พบว่า เงื�อนไขที�ทุกกรณีศึกษาที�สามารถบูรณาการนวตักรรมสังคมได้มีเหมือนกันทั 	งหมดได้แก่ 
การมีทีมงานที�มีความสามารถในการดูดซับความรู้ และการมีความร่วมมือกันภายในชุมชน 
นบัเป็นเงื�อนไขจําเป็นของการบรูณาการนวตักรรมสงัคมนั�นเอง  

 
 
 
 
 
 



 

 
 

บทที� 7 
 

การสังเคราะห์กรอบนวัตกรรมสังคม 
 
 
ในบทนี 	จะเป็นการนําข้อค้นพบเกี�ยวกับกระบวนการนวัตกรรมสังคม พลวัตนวัตกรรม

สังคม และเงื�อนไขในการบูรณาการนวัตกรรมสังคม รวมไปถึงตวัแสดงสําคัญในกระบวนการ
นวัตกรรมสังคมมาใช้เป็นฐานในการสร้าง “กรอบนวัตกรรมสังคม” (Social Innovation 
Framework) อนัเป็นกรอบคิดแบบองค์รวมในการทําความเข้าใจนวตักรรมสงัคม โดยผู้ วิจยัจะได้
ประยกุต์ใช้กรอบดงักลา่วกบักรณีศกึษาหลกั  

 
7.1 ข้อสรุปเกี�ยวกับกระบวนการนวัตกรรมสังคม พลวัตนวัตกรรมสังคม   เงื�อนไข
ในการบูรณาการนวัตกรรมสังคม และตัวแสดงที�เกี�ยวข้อง 
 
 นวตักรรมสงัคมเป็นสิ�งที�มีพฒันาการ นั�นคือสามารถเปลี�ยนแปลงได้ตามเหตปัุจจยัที�มา
กระทบ นวัตกรรมสังคมนั 	นเริ�มต้นด้วยรูปลักษณ์ที�เป็นนามธรรม จากนั 	นจึงเปลี�ยนแปลงไปใน
ลกัษณะที�เป็นรูปธรรมมากขึ 	น ที�สดุแล้วก็กลบักลายไปมีลกัษณะที�เป็นนามธรรมอีกครั 	ง นวตักรรม
สงัคมสว่นใหญ่ถกูสร้างขึ 	นอย่างตั 	งใจโดยคนในสงัคม ดงันั 	นการเปลี�ยนแปลงของนวตักรรมสงัคม
จึงขึ 	นอยู่กับการกระทําของคนในสงัคมนั 	นๆเป็นด้านหลกั ขั 	นตอนตา่งๆตั 	งแต่การทําให้นวตักรรม
สังคมเกิดขึ 	นและเปลี�ยนแปลงไปสู่รูปแบบที�เป็นรูปธรรม (สามารถนําไปใช้งานได้) มากขึ 	นนั 	น
เรียกวา่กระบวนการนวตักรรมสงัคม  

กระบวนการนวตักรรมสงัคมหมายถึง รูปแบบของขั 	นตอนและกิจกรรมตา่งๆที�เกี�ยวข้องกบั
การสร้าง การบรูณาการ และการขยายผลนวตักรรมสงัคม ซึ�งดําเนินการโดยชุมชนหรือกลุ่มคนใน
ชุมชน (ทีมงาน) กล่าวคือ มีกิจกรรมอะไรที�นําความคิดดีๆไปสู่การปฏิบตัิจนเกิดนวตักรรมสงัคม
ขึ 	น มีกิจกรรมอะไรที�ทําให้นวัตกรรมสงัคมสามารถบูรณาการเข้าไปในชีวิตประจําวันของคนใน
ชมุชนได้ และมีกิจกรรมอะไรที�ทําให้นวตักรรมสงัคมสามารถเติบโตหรือแพร่กระจายไปยงัชุมชน
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อื�นๆได้ กล่าวอีกนยัหนึ�ง กระบวนการนวตักรรมสงัคมก็คือกิจกรรมต่างๆที�ทําให้นวตักรรมสงัคม
เปลี�ยนแปลงหรือมีพฒันาการไปตามลําดบันั�นเอง 

พิจารณาในเชิงลึก กระบวนการนวตักรรมสงัคมเป็นการดําเนินการที�เหลื�อมซ้อนกันของ
คนแต่ละคนในชุมชน (ปัจเจก) และกลุ่มคนที�รวมตัวกันเป็นแกนนําในการดําเนินการสร้าง
นวตักรรมสงัคม (ทีมงาน) อาจกลา่วได้วา่ การเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมของคนแตล่ะคนจํานวนมาก 
เป็นส่วนประกอบภายในของกระบวนการนวัตกรรมสังคม ส่วนการดําเนินการของทีมงาน เป็น
เสมือน “การจดัการ” เพื�อให้การเปลี�ยนแปลงเกิดขึ 	นอย่างมีเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ พูดอีก
อยา่งก็คือ ถ้าคนแตล่ะคนในชมุชนจํานวนมากไมย่อมเปลี�ยนแปลงตวัเองนวตักรรมสงัคมแบบเต็ม
รูปแบบก็เกิดขึ 	นไม่ได้ การมีเฉพาะกิจกรรมที�ดําเนินการโดยทีมงานไม่ได้รับประกันว่านวตักรรม
สงัคมจะเกิดขึ 	นได้เสมอไป (ดงัเช่นในกรณีของบ้านอุดมพฒันา บ้านร่มไตรรัตน์ และตําบลใหม่
พฒันา) 

ในอีกมิติหนึ�ง กระบวนการนวัตกรรมสังคมสามารถแบ่งได้เป็น 3 ช่วง แต่ละช่วง
ประกอบด้วยขั 	นตอนยอ่ยๆ หลายขั 	น โดยเมื�อวิเคราะห์ข้อเท็จจริงจากกรณีศกึษาแล้วสรุปโดยใช้วิธี
อปุนยั ทําให้ได้ข้อสรุปวา่ ในช่วงการสร้างนวตักรรมสงัคม มีกิจกรรมตา่งๆเกิดขึ 	นในชมุชนดงันี 	 คน
ในชมุชนมีการเปิดรับข้อมลู/ความรู้ใหม่ๆหรือสร้างความรู้ใหม่ๆขึ 	นมาเอง จากนั 	นคนในชมุชนจะมี
การสนทนาพดูคยุแลกเปลี�ยนความคิดเกี�ยวกบัความคิดดีๆที�เกิดขึ 	นนั 	น  เมื�อเห็นว่าเป็นประโยชน์
ตอ่ชมุชนจึงทําให้ความคิดดีๆนั 	นกลายเป็นประเด็นส่วนรวมผ่านทางเวทีประชาคมของชมุชน เมื�อ
ได้รับความเห็นชอบจากทั 	งชุมชนแล้วจึงก่อตั 	งทีมงาน จากจุดนี 	ผู้ ที�มีบทบาทมากในการสร้าง
นวตักรรมสงัคมคือทีมงาน โดยทีมงานจะเริ�มต้นด้วยกําหนดแนวทางการดําเนินการ จากนั 	นจึงเริ�ม
ลงมือปฏิบตั ิ 

ช่วงต่อมาของกระบวนการนวัตกรรมสังคมเรียกว่าช่วงการบูรณาการนวตักรรมสังคม 
ในช่วงนี 	มีการปฏิบตัิใหม่ๆเกิดขึ 	นในชุมชนเกิดขึ 	นแล้ว ผู้ วิจัยพบว่าทีมงานมักจะพยายามทําให้
นวตักรรมสงัคมเป็นทางการ  โดยอาจจะอยู่ในรูปของการออกกฎระเบียบที�เป็นทางการมากํากับ
พฤตกิรรม หรืออาจจะเริ�มมีการลงโทษทางสงัคมแก่ผู้ ที�ไม่เปลี�ยนแปลงพฤติกรรม นอกจากในช่วง
บรูณาการนวตักรรมสงัคมทีมงานยงัมีการเผยแพร่ผลสําเร็จของการดําเนินการให้คนอื�นๆในชมุชน
ได้รับรู้ รวมทั 	งมีการคดิค้นการปฏิบตัแิบบใหม่ๆ ขึ 	นมาเพิ�มเตมิอีกด้วย  

ชว่งสดุท้ายของวงจรกระบวนการนวตักรรมสงัคมเรียกวา่ช่วงการขยายผลนวตักรรมสงัคม 
ซึ�งเป็นช่วงหลงัจากที�นวตักรรมสงัคมได้บูรณาการเข้าเป็นส่วนหนึ�งของวิถีชีวิต “ปกติ” ของคนใน
ชุมชนแล้ว ในช่วงการขยายผลนี 	 (1) ทีมงานที�เป็นผู้ นําในการสร้างนวัตกรรมสังคมจะมีการ
ประเมินผลการปฏิบตัิต่างๆที�ได้ดําเนินการมา จากนั 	นจึงเริ�ม สร้างความรู้ใหม่ๆขึ 	นมาเองจาก
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ประสบการณ์การดําเนินการที�ผ่านมารวมกับการเปิดรับความรู้ใหม่ๆเพิ�ม (2) ทีมงานยังอาจ
วิเคราะห์แนวทางต่างๆในการจัดการกับปัญหาอื�นในชุมชน และ (3) อาจมีการแลกเปลี�ยน
ประสบการณ์การดําเนินการกบัชมุชนอื�น 

กล่าวให้ละเอียดยิ�งขึ 	น การเปิดรับความรู้ใหม่ๆนั 	นทําให้เกิดความความคิดดีๆขึ 	นมา เมื�อ
มนุษย์ได้ยินได้ฟังอะไรที�แตกตา่งจากสิ�งที�ตวัเองกําลงัทําอยู่ มนุษย์มกัจะประเมินค่าว่าสิ�งๆนั 	นดี
หรือไม่ดี เหมาะหรือไม่เหมาะกับตนเองอย่างไร ก่อนที�จะนําไปสู่การดําเนินการเพื�อให้เกิดการ
เปลี�ยนแปลงในทางปฏิบตัิอย่างแท้จริง การเปิดรับความรู้ใหม่ๆของบ้านสามขานั 	นเกิดขึ 	นจาก
ประสบการณ์ของผู้ นําชมุชนเองที�เคยได้รู้เกี�ยวกบัการดําเนินการของกลุ่มสจัจะออมทรัพย์ของลุง
ประยงค์มาก่อน ส่วนกรณีบ้านดงนั 	นเป็นความบงัเอิญที�ลงุอิ�นแก้วได้พบและพูดคยุกับคณุนพพร 
นิลณรงค์ที�เป็นผู้ ประสานของสกว.จังหวัดลําปางในขณะนั 	นจึงได้ทราบเกี�ยวกับการวิจัยเพื�อ
ท้องถิ�น ในขณะที�คณุเกศสดุาในกรณีศึกษาบ้านไร่น้อยนั 	น ได้รับความรู้ใหม่ๆเกี�ยวกบัการจดัการ
ขยะจากการไปดงูานที�พิษณุโลก อาจกล่าวได้ว่าการเปิดรับความรู้นี 	เป็นเรื�องส่วนบคุคล แตล่ะคน
ซมึซบัความรู้ได้แตกตา่งกนั และความรู้นั 	นอาจจะนํามาซึ�งความคดิดีๆหรือไมก็่ได้  

อย่างไรก็ตาม เมื�อเกิดความคิดดีๆขึ 	นแล้ว หากจะพัฒนาต่อไปได้จะต้องมีการสนทนา
ความคิดดีๆนั 	นกับผู้ อื�น ผู้ วิจัยพบว่ามีการประชุมชาวบ้านเพื�อสอบถามและขอความคิดเห็น
เกี�ยวกับการก่อตั 	งกลุ่มสจัจะออมทรัพย์ติ�บปาละสามขา ที�บ้านดงเองก็มีลุงอิ�นแก้วที�ไปพูดคยุกับ
ทั 	งเพื�อนบ้านและผู้ นําในชุมชน เช่นเดียวกับที�บ้านไร่น้อย ที�คณุเกศสุดาเริ�มต้นพูดคยุกับเพื�อนๆ
ก่อนที�จะไปพูดกับเทศบาลเพื�อขอความร่วมมือ การสนทนากบัผู้ อื�นในชุมชนเกี�ยวกับความคิดดีๆ
นั 	นเป็นเสมือนกนัประเมินความเป็นไปได้วา่มีโอกาสเพียงใดที�ความคิดดีๆจะได้รับการนําไปปฏิบตัิ
ในระดบัชมุชน รวมทั 	งเป็นการขดัเกลาความคดิดีๆให้เฉียบแหลมขึ 	น หากความคิดดีๆสามารถผ่าน
ขั 	นตอนนี 	ของกระบวนการนวตักรรมสงัคมไปได้ก็แสดงวา่ได้รับการสนบัสนนุจากสมาชิกของชมุชน
อยา่งน้อยกลุม่หนึ�งแล้ว ควรกลา่วไว้ด้วยวา่ ไมใ่ชท่กุกรณีที�ความคิดดีๆจะได้รับการยอมรับจากคน
ในชุมชน ดงัจะเห็นจากกรณีศึกษาย่อยบางแห่งที�ชาวบ้านมิได้เห็นความสําคญัของความคิดดีๆ
นั 	นๆ  

อาจกล่าวได้ว่าแต่ละขั 	นในกระบวนการนวตักรรมสงัคมเป็นการเพิ�มระดบัการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกในชุมชนให้สูงขึ 	นโดยเฉพาะในขั 	นของการทําให้ความคิดดีๆนั 	นเป็นประเด็นส่วนรวม 
ขั 	นของการเผยแพร่ความคดิดีๆให้กระจายไปทั�วทั 	งชมุชนนั 	นมีเป้าหมายอย่างน้อย 2 อย่าง คือ ทํา
ให้สมาชิกในชุมชนได้รู้ถึงความคิดดีๆ และสร้างพันธะผูกพัน (Commitment) ขั 	นต้นในการ
ดําเนินการต่อไป การทําให้ความคิดดีๆเป็นประเด็นส่วนรวมมกัจะกระทําในรูปของการจดั “เวที
ประชาคม” อนัเป็นเวทีสาธารณะของหมูบ้่านที�จดัขึ 	นเพื�อหามตจิากชาวบ้านทั 	งหมดในเรื�องใดเรื�อง
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หนึ�ง อาจกล่าวได้ว่า การจะทําให้ความคิดดีๆกลายเป็นประเด็นสาธารณะของชุมชนได้มากน้อย
เพียงใดขึ 	นอยู่กบั “คณุภาพ” ของเวทีประชาคม โดยหนึ�งในคณุลกัษณะที�จะทําให้เวทีประชาคมมี
คณุภาพก็คือความหลากหลาย ข้อสรุปจากเวทีที�มีสมาชิกทั 	งหมดของชมุชนมาร่วมย่อมมีโอกาสที�
จะได้รับความร่วมมือเมื�อถึงเวลาปฏิบตัิ (นั�นแสดงว่าประเด็นนี 	ชาวบ้านส่วนมากรับรู้ว่าเป็นเรื�อง
สว่นรวมที�ต้องยื�นมือมาแก้ไข) มากกกว่าเวทีที�มีเพียงคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ�งมาเข้าร่วม กรณีที�เห็นได้
ชดัได้แก่กรณีตําบลใหม่พฒันาที�เมื�อมีการจัดเวทีประชาคมเรื�องการงดเหล้า ผู้ เข้าร่วมเวทีส่วน
ใหญ่เป็นผู้หญิงซึ�งไม่ดื�มเหล้าอยู่แล้ว ทําให้เรื�องการงดเหล้าได้รับการเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ 
แตเ่มื�อนํามาปฏิบตัิจริงผู้ ที�ดื�มเหล้ามกัเป็นผู้ชายและไม่ได้เข้าร่วมเวทีดงักล่าว จึงมีการยกเอาการ
ไมไ่ด้เข้าร่วมเวทีประชาคมมาเป็นข้ออ้างในการไมป่ฏิบตัติาม  

นอกจากความหลากหลายแล้ว ข้อสรุปจากเวทีประชาคมที�มีการจดัการที�ดี มีโอกาสที�จะ
ได้รับความร่วมมือเมื�อถึงเวลาปฏิบตัิมากกว่าเวทีที�ขาดการจดัการที�ดี การจดัการที�ดีนั 	นได้แก่การ
เปิดโอกาสและมีการกระตุ้นให้ผู้ ที�มาร่วมเวทีได้แสดงความคิดเห็นอย่างทั�วถึง นอกจากนี 	 ดงัที�
สามารถเห็นได้ในหลายกรณีศกึษาที�คณะผู้จดัเวทีประชาคมจะเชิญผู้ ที�มีความรู้เกี�ยวกบัความคิด
ดีๆนั 	นโดยตรงมาเป็นวิทยากรบรรยายข้อดีของความคิดดีๆนั 	นให้ผู้ เข้าร่วมเวทีได้ฟัง การให้ความรู้
โดยผู้ รู้ถือเป็นกลยทุธ์ขั 	นต้นที�สําคญัตอ่การก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงในระดบัความเชื�อ เนื�องจาก
เป็นการปพืู 	นฐานความเข้าใจใหม่ อย่างน้อยก็ทําให้เกิด “สะกิดใจ” ว่าแบบแผนการปฏิบตัิที�เคย
ทํากันมานั 	นถูกต้องหรือไม่อย่างไร และการปฏิบัติแบบใหม่นั 	นได้ประโยชน์มากกว่าแบบเดิม
อย่างไร หากชาวบ้านพบว่าโครงการนี 	มีประโยชน์ต่อเขา การยอมรับย่อมเกิดขึ 	น กรณีศึกษา
โครงการจดัการขยะเป็นตวัอยา่งที�เห็นได้ชดัของการใช้กลยทุธ์นี 	ในเวทีประชาคม  

ข้อมูลจากกรณีศึกษาต่างๆชี 	ให้เห็นตรงกันว่ากระบวนการนวัตกรรมสังคมจะต้องมี 
“ทีมงาน” ในการดําเนินการ กิจกรรมที�เป็นเรื�องส่วนรวมนั 	นเป็นเรื�องยากที�จะปล่อยให้เกิดเองโดย
ธรรมชาติ การมีผู้ ที�มารับผิดชอบดําเนินการเสมือนเป็นผู้ นําการเปลี�ยนแปลงจึงเป็นตวัช่วยอย่าง
มากต่อความสําเร็จของการเปลี�ยนแปลง โดยส่วนมากทีมงานมกัจะเป็นกลุ่มของผู้ ริเริ�มความคิด
ดีๆนั�นเอง การตั 	งทีมงานมักจะมีผู้ นําที�ถ้าไม่เป็นผู้ ริเริ�มความคิดดีๆก็เป็นผู้ ที�มีความตั 	งใจที�จะ
ดําเนินการสร้างนวตักรรมสงัคมอย่างมากเป็นผู้ ไป “ชกัชวน” ให้คนอื�นๆมาเข้าร่วม โดยมกัจะเป็น
เพื�อนหรือคนที�ผู้ นําให้ความเคารพ บางกรณีผู้ นําจะเลือกผู้ ที�เป็นผู้ นําอย่างไม่เป็นทางการหรือผู้ นํา
โดยธรรมชาตเิข้ามาเป็นทีมงานด้วย  กรณีศกึษาที�ใช้แนวทางการวิจยัเพื�อท้องถิ�นจะมีการตั 	ง “ทีม
งานวิจยั” อย่างเป็นทางการขึ 	นมาใหม่ แต่การก่อตั 	งทีมงานอาจมาจากคณะกรรมการหมู่บ้านที�
รับผิดชอบกิจกรรมส่วนรวมของหมู่บ้านอยู่แล้วก็ได้ เฉพาะกรณีบ้านสามขาเท่านั 	นที�ช่วงต้นของ
การสร้างนวตักรรมสงัคมยงัไมมี่ทีมงานเฉพาะเนื�องจากกลุม่ของชาวบ้านสามารถสร้างและดําเนิน
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กิจกรรม (อนัเป็นส่วนหนึ�งของนวตักรรมสงัคมนั 	นๆ) เองได้ ที�บ้านดงและบ้านไร่น้อยต่างก็มีการ
ก่อตั 	งทีมงานจากผู้ นําชมุชน 

ขั 	นตอนต่อมาเป็นขั 	นที�ทีมงานสร้าง “กิจกรรม” อนัเป็นองค์ประกอบของนวตักรรมสงัคม
ขึ 	น หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการสร้างนวตักรรมสงัคมทีละส่วนก็ว่าได้ เมื�อสร้างกิจกรรมขึ 	นมาได้
แล้วก็จะทําหน้าที�ประชาสมัพนัธ์และรณรงค์ให้ชาวบ้านรับเอากิจกรรมเหล่านั 	นไปปฏิบตัิ กิจกรรม
ที�สร้างขึ 	นอาจจะมีมากหรือน้อยก็ได้ขึ 	นอยู่กบัขอบเขตของความมุ่งหมายของนวตักรรมสงัคม เช่น 
กรณีการจดัการขยะบ้านไร่น้อยที�มีกิจกรรมเกี�ยวกบัการจดัการขยะอย่างหลากหลายก็เป็นเพราะ
การจัดการขยะนั 	นสามารถดําเนินการได้ในหลายมิติ ส่วนกรณีการงดเหล้างานศพนั 	นกิจกรรม
หลกัๆเพียงกิจกรรมเดียวนั�นคือการกําหนดแนวทางการงดเหล้าในงานศพขึ 	นมาให้คนในชุมชน
ปฏิบตัิตาม แตไ่ม่ว่าจะมีกิจกรรมหลกัมากหรือน้อยก็ตาม ทีมงานจะต้องมีการรณรงค์ให้ชาวบ้าน
ได้รับรู้ถึงกิจกรรมนั 	นๆอยา่งถกูต้องและทั�วถึงซึ�งโดยมากมกัจะเป็นการไปพบพดูคยุกนัซึ�งหน้า ทั 	งนี 	
ทีมงานจะต้องมีความรู้พอที�จะอธิบายเนื 	อหาของกิจกรรมที�กําหนดขึ 	นให้คนอื�นๆในชมุชนเข้าใจได้ 

ขั 	นลงมือปฏิบตัิคือขั 	นที�กิจกรรมที�สร้างขึ 	นถูกนําไปปฏิบตัิ ข้อมลูจากกรณีศึกษาชี 	ตรงกัน
วา่สมาชิกในทีมงานมกัจะเป็นผู้ นํากิจกรรมเหลา่นั 	นไปปฏิบตัก่ิอน ซึ�งทําให้ทีมงานมีข้อมลูเกี�ยวกบั
ความยากง่ายของกิจกรรมเหล่านั 	นเมื�อนําไปปฏิบตัิจริง เช่น การทําบญัชีครัวเรือนที�เป็นเสมือน
จุดเริ�มต้นของการจดัการหนี 	สินนั 	นแรกเริ�มเดิมทีหมวดหมู่ในบญัชีครัวเรือนที�กําหนดไว้ก่อนเป็น
อุปสรรคต่อการจดบนัทึกของผู้ ที�ได้ทดลองทํา การปรับเปลี�ยนหมวดหมู่จึงมีขึ 	นเพื�อให้เกิดความ
สะดวกในการจดบนัทึกมากขึ 	น การปฏิบตัินั 	นด้วยตวัมนัเองเป็นกระบวนการของการเรียนรู้และ
พฒันา ดงัตวัอย่างของบญัชีครัวเรือนที�ยกมาข้างต้น กิจกรรมที�เป็นองค์ประกอบของนวัตกรรม
สงัคมนั 	นปรับเปลี�ยนนําไปได้ตามข้อจํากัดเมื�อมีการปฏิบตัิจริง ทีมงานและชาวบ้านจะได้เรียนรู้
ร่วมกนัเมื�อมีการปฏิบตัวิา่สิ�งใดปฏิบตัไิด้สิ�งใดปฏิบตัไิมไ่ด้  

จดุต่างที�สําคญัระหว่างชุมชนที�สามารถบรูณาการนวตักรรมสงัคมได้กับชุมชนที�ทําไม่ได้
อยูต่รงที�การข้ามผา่นอปุสรรคที�เกิดขึ 	นเมื�อมีการปฏิบตัิกิจกรรมตา่งๆนั�นเอง นอกจากนี 	 การปฏิบตัิ
ยงัเป็นช่วงเวลาที�ชาวบ้านจะได้มีปฏิสมัพนัธ์กนัอย่างกว้างขวาง ความขดักันของความคิดเห็นจึง
เป็นสิ�งที�คาดหวงัได้ แต่การมีความขดัแย้งก็ไม่ได้เป็นสิ�งเลวร้ายเสมอไปหากทีมงานมีการจดัการ
ความขดัแย้งอยา่งมีประสิทธิภาพ หลายครั 	งที�ความขดัแย้งนําไปสู่การปรากฎของกิจกรรมใหม่ๆที�
มีประสิทธิผลมากกวา่เดมิ 

ข้อมลูจากกรณีศกึษาชี 	ว่า หลงัจากที�ได้ดําเนินกิจกรรมที�เป็นองค์ประกอบของนวตักรรม
สงัคมมาระยะหนึ�งแล้ว ทีมงานจะทําให้นวตักรรมสงัคมมีความเป็นทางการ (Formalization) โดย
อาจจะทําในรูปของการกําหนดกฎระเบียบและบทลงโทษหากไม่ปฏิบตัิตาม เห็นได้ชดัจากกรณี
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บ้านดงที�เริ�มต้นด้วยการ “ขอความร่วมมือ” ในการงดเหล้าก่อนที�จะทําให้ป็นทางการด้วยการออก
กฎระเบียบวา่ด้วยการงดเหล้าในงานศพซึ�งเป็น “บงัคบั” ให้ชาวบ้านที�ยงัลงัเลว่าจะปฏิบตัิอย่างไร
สามารถตดัสินใจปฏิบตัิตามได้อย่างสะดวกใจ (จากที�ช่วงแรกลงัเลเพราะกลวัเพื�อนบ้านจะตอ่ว่า 
แตห่ากมี “ข้อตกลงที�เป็นทางการ” ซึ�งทกุคนในชมุชนต้องยอมรับก็จะกระทําตามได้) การทําให้เป็น
ทางการบางครั 	งอาศัยผู้ มี ตําแหน่งที� เป็นทางการมาช่วย ดังกรณีบ้านไร่น้อยที� มีการเชิญ
นายกเทศมนตรีมาเป็นประธานในกิจกรรมหลายๆอย่าง ซึ�งเป็นเสมือนสญัลกัษณ์ว่าการดําเนิน
กิจกรรมเหลา่นั 	นมีความเป็นทางการไมใ่ชกิ่จกรรมที�มาปฏิบตักินัเล่นๆ ในกรณีบ้านสามขานั 	น การ
ทําให้การจัดการหนี 	สินเป็นทางการนั 	นเกิดขึ 	นเมื�อมีการรับเอาวิธีการวิจัยเพื�อท้องถิ�นมาเป็น
แนวทางในการดําเนินการจดัการหนี 	สิน จากเดิมที�ชาวบ้านดําเนินการกันเอง เมื�อมีการกําหนด
ทีมงานขึ 	นและมีกิจกรรมตา่งๆเกิดขึ 	นตามมาทําให้การจดัการหนี 	สินกลายเป็นเรื�อง “หน้าหมู่” นั�น
คือเป็นเรื�องส่วนรวมที�ชาวบ้านทกุคนจะต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือ อาจกล่าวได้ว่า การทําให้
เป็นทางการนี 	เป็นชว่งเวลาที�นวตักรรมสงัคมเริ�มต้นการบรูณาการ เพราะการทําให้นวตักรรมสงัคม
เป็นทางการทําให้ชาวบ้านทุกคนไม่อาจหลีกเลี�ยงที�จะไม่ปฏิบัติตามได้หากไม่ต้องการได้รับ
บทลงโทษทางสงัคมอนัเป็นผลจากการไมป่ฏิบตัติาม 

ขั 	นตอนที�สําคัญในช่วงการบูรณาการนวัตกรรมสังคมอีกขั 	นคือการเผยแพร่ผลการ
ดําเนินการ ซึ�งเป็นการทําให้ข้อมลูด้านดีของนวตักรรมสงัคมกระจายไปยงัชาวบ้านกลุ่มตา่งๆ การ
ให้ข้อมลูดงักล่าวเป็นสิ�งจําเป็นเพราะนวตักรรมสงัคมเกี�ยวข้องกบัการเปลี�ยนแปลงความเชื�อและ
คา่นิยมของคน หากไม่มีหลกัฐานที�น่าเชื�อถือพอก็ไม่ใช่เรื�องง่ายที�จะมีการเปลี�ยนความเชื�อไปจาก
เดิม ดงันั 	น การเผยแพร่ผลดีจากการปฏิบตัิควบคูไ่ปกบัการใช้พลงับงัคบัเชิงสงัคม (ในรูปของการ
ทําให้เป็นทางการ) จะทําให้เกิดการเปลี�ยนแปลงความเชื�อได้  

ขั 	นการปรับปรุงกิจกรรมเดิมและการสร้างกิจกรรมใหม่ๆเพิ�มเติมเป็นขั 	นตอนที�ทีมงาน
ค้นพบวา่กิจกรรมที�ได้ดําเนินการมายงัไมส่ามารถทําให้ความมุง่หมายของนวตักรรมสงัคมบรรลไุด้ 
หรืออาจกล่าวได้ว่ายงัมีกิจกรรมไม่เพียงพอที�จะรวมเป็นนวตักรรมสงัคมตามที�ต้องการ กิจกรรม
ใหม่ๆนี 	อาจจะเป็นการปรับปรุงกิจกรรมที�มีอยู่ให้ดีขึ 	นหรือสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้านมาก
ขึ 	น หรือเป็นกิจกรรมใหม่อันมีรากฐานมาจากกิจกรรมที�มีอยู่ก็ได้ เมื�อรวมกับเงื�อนไขการมี
ความสามารถในการดูดซับความรู้ของทีมงานกับการมีความร่วมมือกันภายในชุมชนแล้ว 
กระบวนการนวตักรรมสงัคมเมื�อมาถึงขั 	นนี 	แล้วมกัจะทําให้นวตักรรมสงัคมเกิดขึ 	นและบรูณาการ
เข้าสูช่มุชนได้แล้ว 

กระบวนการนวตักรรมสงัคมชว่งสดุท้ายเป็นชว่งของการขยายผล ซึ�งอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ 
ทั 	งนี 	 ขั 	นตอนต่อๆมาของการดําเนินการจะเกี�ยวข้องกับการประเมินผลการปฏิบตัิ รวมไปถึงการ
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เปิดรับข้อมูล/ความรู้ใหม่ๆหรือสร้างความรู้ใหม่ๆขึ 	นมาเอง เพื�อพัฒนานวัตกรรมสังคมให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ 	น และหากชมุชนมีการวิเคราะห์หาแนวทางตา่งๆในการจดัการกบัปัญหาอื�นใน
ชุมชนและริเริ�มความคิดดีๆขึ 	นก็เท่ากับเป็นการเริ�มต้นกระบวนการนวัตกรรมสังคมชุดใหม่ขึ 	น
นั�นเอง สดุท้ายหากชมุชนมีโอกาสแลกเปลี�ยนประสบการณ์การดําเนินการกบัชมุชนอื�น นวตักรรม
สงัคมของชมุชนก็อาจแพร่กระจายไปเตบิโตยงัชมุชนอื�นๆได้ตอ่ไป 

พลวตัของนวตักรรมสงัคม หมายถึง การเปลี�ยนแปลงของ “รูปลักษณ์” หรือ “รูปแบบ” 
ของนวตักรรมสงัคมที�เกี�ยวเนื�องกบัแต่ละช่วงของกระบวนการนวตักรรมสงัคม การเปลี�ยนแปลง
แรกสุดที�เกิดขึ 	นได้แก่การปรากฎของ “ความคิดดีๆ” (Good Idea) จากนั 	นความคิดดีๆจะ
เปลี�ยนแปลงไปสู่ “นวตักรรมสงัคมแบบไม่เต็มรูปแบบ” (Immature Social Innovation) ก่อนจะ
เปลี�ยนแปลงอีกครั 	งเป็น “นวตักรรมสงัคมแบบเตม็รูปแบบ” (Mature Social Innovation)  

จากการศกึษากรณีศกึษาทั 	ง 9 กรณีผู้ วิจยัพบว่าพลวตัของนวตักรรมสงัคม (ดภูาพที� 7.1) 
มีจุดเริ�มต้นที� “ความคิดดีๆ” ซึ�งหมายถึงความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาชุมชน
ตวัเอง ความคดิดีๆนี 	อาจเกิดขึ 	นจากการได้พบปะพดูคยุกบัผู้ อื�น (เช่นกรณีบ้านดง) หรือจากการได้
เข้าร่วมการฝึกอบรม (เชน่กรณีบ้านไร่น้อย) หรือจากการรับนโยบายจากหน่วยงานปกครองท้องถิ�น 
(เชน่กรณีศกึษายอ่ยตา่งๆ) หรือแม้แตก่ารเกิดขึ 	นเองจากการลองผิดลองถกู (เช่นกรณีบ้านสามขา) 
ความคดิดีๆถือเป็นรูปลกัษณ์แรกของนวตักรรมสงัคม หากได้รับการปฏิบตัิที�เหมาะสมความคิดดีๆ
จงึแปลงสภาพไปสูก่ารเป็นนวตักรรมสงัคมตอ่ไป  

 

 
 
ภาพที� 7.1  พลวตันวตักรรมสงัคม 
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ความคิดดีๆที�ถูกนําไปปฏิบตัิอย่างน้อยหนึ�งครั 	งเรียกว่า “นวัตกรรมสังคมแบบไม่เต็ม
รูปแบบ” เช่นเมื�อมีการจัดงานศพปลอดเหล้าขึ 	นเป็นครั 	งแรกในชุมชนบ้านดงก็นับได้ว่าเกิด
นวตักรรมสงัคมการงดเหล้างานศพเกิดขึ 	นแล้วแตย่งัไมเ่ตม็รูปแบบเพราะยงัขาดการมีส่วนร่วมของ
ชาวบ้านสว่นใหญ่ในชมุชนซึ�งเป็นสิ�งที�ใช้ตดัสินความสมบรูณ์ของนวตักรรมสงัคม เช่นเดียวกบัการ
เกิดขึ 	นครั 	งแรกของการจดัการหนี 	สินและการจดัการขยะที�บ้านสามขาและบ้านไร่น้อยตามลําดบั 
กรณีศกึษาย่อยบางแห่งสร้างนวตักรรมสงัคมจนมีองค์ประกอบครบถ้วนตามความมุ่งหมาย แต่ก็
ยงัจดัเป็นเพียงนวตักรรมสงัคมแบบไมเ่ตม็รูปแบบได้หากคนสว่นใหญ่ยงัไมย่อมรับไปปฏิบตั ิ

เมื�อชาวบ้านส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 50) นําเอานวตักรรมสงัคมที�มีองค์ประกอบตาม
ความมุ่งหมายครบถ้วนแล้วไปปฏิบตัิ นวตักรรมสงัคมจึงจดัเป็นนวตักรรมสงัคมแบบเต็มรูปแบบ 
ดงัเชน่ที�บ้านดงไม่มีการเลี 	ยงเหล้าในงานศพอีกเลยตั 	งแตปี่พ.ศ.2546 หรือในปีเดียวกนัที�บ้านสาม
ขา มีชาวบ้านมากกว่าร้อยละ 80 ที�จดัการหนี 	สินของตวัเองได้จนสามารถ “อยู่กบัหนี 	ได้อย่างมี
ความสุข” หรือที�บ้านไร่น้อยชาวบ้านเกือบทุกหลงัคาเรือนมีการจดัการขยะอย่างสมํ�าเสมอและ
ตอ่เนื�องตั 	งแตปี่ พ.ศ.2550 

นวตักรรมสงัคมยงัสามารถ “ขยายผล” ต่อไปได้แม้จะพฒันาขึ 	นจนเต็มรูปแบบแล้ว โดย
การขยายผลนี 	เกิดขึ 	นได้ 3 ลกัษณะคือ การขยายผลเชิงลึก การขยายผลทางกว้าง และการขยาย
ผลไปยงัชุมชนอื�น  การขยายผลเชิงลึกได้แก่การพฒันานวตักรรมสงัคมเดิมให้มีความมุ่งหมาย
กว้างขึ 	นจากเดิมและขยายองค์ประกอบของมนัมากขึ 	นตามไปด้วย กรณีที�เห็นได้ชดัคือนวตักรรม
งดเหล้างานศพบ้านดงที�มีความมุ่งหมายเดิมคือการลดคา่ใช้จ่ายในงานศพ เมื�อทําสําเร็จจึงขยาย
ไปยงัการปฏิบตัิอื�นๆที�สามารถลดค่าใช้จ่ายในงานศพลงได้อีก เช่น การทําโลงศพและปราสาท
บรรจศุพเอง เป็นต้น ที�บ้านสามขาเองก็มีการขยายผลเชิงลกึโดยเน้นไปที�การทําให้นวตักรรมสงัคม
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ 	นด้วยการดําเนินการปรับโครงสร้างหนี 	 เป็นต้น ส่วนที�บ้านไร่
น้อยหลงัจากชาวบ้านมีการจดัการขยะอย่างกว้างขวางแล้ว ทีมงานสร้างนวตักรรมสงัคมกําลงัหา
วิธีการแปรรูปเศษอาหารเป็นก๊าซชีวภาพเป็นการดําเนินการสว่นขยายตอ่ไป 

การขยายผลทางกว้างคือการเกิดความคิดดีๆใหม่ซึ�งเป็นการเริ�มต้นของสร้างนวตักรรม
สังคมอื�นๆขึ 	นอีกในชุมชนโดยมีนวัตกรรมสังคมที� เ กิดขึ 	นก่อนเป็นฐาน กรณีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชนที�บ้านสามขาและบ้านดงและโครงการพฒันาเยาวชนที�บ้านไร่น้อย
เป็นหลักฐานที�ชัดเจนของการขยายผลทางกว้าง ส่วนการขยายผลไปสู่ชุมชนอื�นก็คือการที�
นวตักรรมสงัคมแพร่กระจายไปยงัชมุชนอื�นแล้วเกิดการรับนวตักรรมสงัคมนั 	น ดงัมีกรณีศกึษาย่อย
เป็นตวัอยา่งนั�นเอง  
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เมื�อวิเคราะห์พลวตัของนวตักรรมสงัคมในเชิงลึกพบว่า นวตักรรมสงัคมแตล่ะรูปลกัษณ์มี
คณุสมบตัิที�เปลี�ยนแปลงไปจากรูปลกัษณ์ก่อนหน้าอย่างน้อย 2 คณุสมบตัิ ได้แก่ (1) ความเป็น
รูปธรรมซึ�งมีสงูขึ 	นเมื�อนวตักรรมสงัคมพฒันาขึ 	น และ (2) ระดบัการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชมุชน
ที�เพิ�มขึ 	นเมื�อนวตักรรมสงัคมพฒันาขึ 	น  

รูปลกัษณ์แรกของนวตักรรมสงัคมคือความคิดดีๆซึ�งมีความเป็นนามธรรมมาก พฒันาขึ 	น
มาเป็นนวตักรรมสงัคมแบบไม่เต็มรูปแบบซึ�งในเชิงปฏิบตัิก็คือชุดของกิจกรรมใหม่ที�สะท้อนการ
เปลี�ยนแปลงความเชื�อ/ค่านิยมเกี�ยวกับเรื�องใดเรื�องหนึ�ง (เรื�องที�กําลังสนใจ) เป็นการ “ลงมือ
ปฏิบตัิ” หรือทําการเปลี�ยนแปลงตัวเองจริงๆ นวัตกรรมสังคมในช่วงนี 	จะ “สัมผัสได้” กล่าวคือ
สามารถเห็นผลของการปฏิบตัิตามกิจกรรมใหม่ๆนั 	นได้ ซึ�งอีกนยัยะหนึ�งก็คือผลจากมีพฤติกรรม
แบบใหม่นั�นเอง จนกระทั�งนวตักรรมสงัคมพฒันาถึงขั 	นเต็มรูปแบบนบัเป็นจุดที�นวตักรรมสงัคมมี
ความเป็นรูปธรรมมากที�สุดและเริ�มที�จะแปลงสภาพไปสู่ความเป็นนามธรรมอีกครั 	ง การที�
นวตักรรมสงัคมกลบัไปอยู่ในรูปลกัษณ์ที�เป็นนามธรรมอีกครั 	งเป็นผลมาจากการที�ชาวบ้านส่วน
ใหญ่ปฏิบตัิตามกิจกรรมใหม่ๆนั 	นอย่างเป็นเรื�องปกติหรือเกิดเป็นความเคยชินขึ 	น นั�นเท่ากับว่า
นวตักรรมนั 	นกลายเป็น “ความเชื�อ/ค่านิยมใหม่” (ซึ�งเป็นสิ�งที�เป็นนามธรรม) สําหรับชาวบ้านใน
ชมุชนนั 	นๆไปแล้วนั�นเอง  

ในขณะเดียวกัน ระดบัการร่วมมือก็เพิ�มขึ 	นเมื�อนวตักรรมสงัคมพฒันาขึ 	น เมื�อแรกเริ�ม 
ความคดิดีๆนั 	นอาจจะอยู่ในหวัของใครคนใดก็ได้ ผู้ ที�มีความคิดสร้างสรรค์หรือผู้ ที�ได้รับข้อมลูหรือ
ความรู้ใหม่ๆ มาสามารถนํามาเผยแพร่ตอ่ได้อยา่งอิสระ ดงันั 	นในช่วงเริ�มต้นของนวตักรรมสงัคมจึง
ไม่จําเป็นต้องมีการมีส่วนร่วมของชาวบ้านคนอื�นๆ กระทั�งความคิดดีๆบางอย่างได้รับความสนใจ
จากชาวบ้านจํานวนหนึ�ง จนเกิดเป็นแนวร่วมของชาวบ้านในการปฏิบตัิตามกิจกรรมที�เกิดจาก
ความคดิดีๆนั 	นจึงเท่ากบัมีการปรากฎของนวตักรรมสงัคมแบบไม่เต็มรูปแบบขึ 	น ตอ่เมื�อส่วนใหญ่
ของสมาชิกในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปของการยอมรับปฏิบตัิกิจกรรมเหล่านั 	น จึงถือว่ามี
นวตักรรมสงัคมแบบเตม็รูปแบบปรากฎขึ 	น  

เงื�อนไขในการบูรณาการนวตักรรมสงัคม จากการวิเคราะห์เงื�อนไขในบทที� 6 ทําให้ทราบ
ว่าการผสมกนัของความสามารถในการดดูซบัความรู้และการร่วมมือกันภายในชมุชนเป็นเงื�อนไข
จําเป็นที�น้อยที�สุดต่อการบูรณาการนวตักรรมสังคม โดยความสามารถในการดูดซับความรู้นั 	น
พิจารณาในระดบัทีมงาน สว่นการร่วมมือกนันั 	นพิจารณาทั 	งระดบัทีมงานและชมุชน 

ตวัแสดงในกระบวนการนวตักรรมสงัคมที�สําคญัได้แก่ ทีมงานและชมุชน ความคิดดีๆใน
ชุมชนนั 	นอาจปรากฎได้มากมาย แต่มีความคิดดีๆจํานวนน้อยเท่านั 	นที�ได้รับการยอมรับและ
นําไปใช้เป็นฐานในการสร้างนวตักรรมสงัคม บทบาทของเจ้าของความคิดดีๆนั 	นมีความสําคญัตอ่
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การอยู่รอดของความคิดดีๆนั 	นๆเอง กล่าวคือ หากผู้ มีความคิดดีๆสามารถขยายความคิดให้คนใน
ชุมชนได้รับรู้และสามารถแสวงหาการยอมรับ (อย่างน้อยในหลกัการ) จากชาวบ้านส่วนใหญ่ได้ 
ความคดิดีๆนั 	นจงึจะมีโอกาสได้รับการนําไปปฏิบตั ิ

ทีมงานคือกลุม่คนในชมุชนที�รับผิดชอบตอ่การเกิดขึ 	นและบรูณาการนวตักรรมสงัคม และ
บางครั 	งอาจรวมถึงการขยายผลนวตักรรมสงัคมด้วย สมาชิกของทีมงานมกัจะประกอบด้วยผู้ เป็น
เจ้าของความคดิดีๆ (หรือเรียกวา่ผู้ ริเริ�ม) ผู้ นําในชมุชน รวมไปถึงเพื�อนหรือคนรู้จกัของสมาชิกหลกั
ของทีมงาน สว่นใหญ่ทีมงานเกิดขึ 	นก่อนที�จะมีการแสวงหาฉนัทามตจิากสมาชิกทั 	งหมดของชมุชน 
และจริงๆแล้วก็เป็นทีมงานที�อาจจะยงัไมเ่ป็นทางการนี 	เองที�ผลกัดนัให้ความคิดดีๆนั 	นเป็นเรื�องของ
ส่วนรวม จนต้องมีการพิจารณาและขอความคิดเห็นในระดบัชุมชน ทีมงานมีบทบาทสําคญัใน
กระบวนการนวตักรรมสงัคมเพราะเป็นหน่วยปฏิบตัิการ (operational unit) ทําหน้าที�เกี�ยวกบัการ
จัดการต่างๆ เช่น การวางแผน การออกแบบกิจกรรม รวมไปถึงการประเมินผลการดําเนินการ 
ทีมงานยงัมกัจะเป็นผู้ เริ�มต้นรับนวตักรรมสงัคมก่อนอีกด้วย  

ชุมชนคือองค์รวมของทั 	งสถาบันสําคัญๆในชุมชน การรวมกลุ่มทางสังคม รวมไปถึง
ชาวบ้านในระดบัครัวเรือนทั 	งหมด กลุ่มทางสงัคมมีบทบาทโดยตรงตอ่การกระบวนการนวตักรรม
สงัคมเช่นเดียวกบัสถาบนัสําคญัเช่น วดั หรือ โรงเรียนในชมุชนที�ต้องร่วมมือกนักบัทีมงานในการ
เผยแพร่นอกจากนี 	 โดยหลกัการที�ว่าชาวบ้านในชมุชนส่วนใหญ่ต้องยอมรับนวตักรรมสงัคมจึงจะ
จดัวา่มีการบรูณาการนวตักรรมสงัคมเกิดขึ 	นในชมุชน ทําให้บทบาทของชาวบ้านธรรมดาเหล่านี 	มี
ความสําคญัไมน้่อยไปกวา่องค์ประกอบอื�นๆ 

 
7.2 กรอบนวัตกรรมสังคม  

 
กรอบนวตักรรมสงัคม คือ กรอบที�แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งกระบวนการนวตักรรมสงัคม

กบัพลวตันวตักรรมสงัคมรวมไปถึงเงื�อนไขที�เกี�ยวข้อง กรอบนวตักรรมสงัคมเป็นกรอบเชิงบูรณา
การที�รวมเอาองค์ประกอบสําคัญในการทําความเข้าใจนวัตกรรมสังคมไว้ด้วยกัน ได้แก่ (1) 
กระบวนการระดบัปัจเจกที�มีผลตอ่พลวตันวตักรรมสงัคม (2) กระบวนการระดบัทีมงานที�มีผลตอ่
พลวตันวตักรรมสงัคม และ (3) เงื�อนไขที�เกี�ยวข้องกับการปรากฎของนวตักรรมสงัคมแบบเต็ม
รูปแบบ รวมไปถึงอิทธิพลของปัจจยัต่างๆจากภายนอกชุมชนด้วย ในการอธิบายกรอบนวตักรรม
สงัคมนี 	 ผู้ วิจยัจะอธิบายแยกเป็นแตล่ะส่วนเพื�อให้เกิดความเข้าใจเป็นเบื 	องต้นเสียก่อน จากนั 	นจึง
จะอธิบายกรอบแนวคดินี 	ในภาพรวมตอ่ไป  
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7.2.1 ส่วนประกอบที� 1: กระบวนการนวัตกรรมสังคมระดับปัจเจก 
 

 
 

ภาพที� 7.2  สว่นประกอบที� 1: กระบวนการนวตักรรมสงัคมระดบัปัจเจก 
 

จากภาพที� 7.2 จะเห็นวงกลม 4 วงตรงใจกลางของภาพ วงกลมดงักล่าวแสดงลกัษณะ
สําคญัของปัจเจกในแตล่ะช่วงเวลาของกระบวนการนวตักรรมสงัคม กล่าวคือ ในช่วงแรก ปัจเจก
จะมีการ “รับรู้” และ “จินตนาการ” การรับรู้ในที�นี 	ได้แก่การที�ปัจเจกได้รับทราบข้อมูลเกี�ยวกับ
ปัญหาหรือสภาวะอนัไม่พึงประสงค์ในชุมชน เมื�อมีการรับรู้ปัญหาแล้ว หากมีการจินตนาการถึง
วิธีการใหม่ๆในการแก้ปัญหาก็เท่ากับว่ามีการปรากฎของความคิดดีๆซึ�งเป็นเมล็ดพันธุ์ของ
นวัตกรรมสังคมแล้ว การเกิดขึ 	นของความคิดดีๆนั 	นเริ�มเกิดขึ 	นในหวัของคนๆหนึ�งก่อน โดยต้อง
อาศยัการรับรู้และจินตนาการของคนๆนั 	นในการพฒันาความคิดดีๆขึ 	นมาในใจ ถ้าอาศยัแต่การ
รับรู้เพียงอย่างเดียว ความคิดที�เกิดขึ 	นก็จะซํ 	ารอย หรือเป็นไปในทางเดียวกับข้อมูลหรือความรู้ที�
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ได้รับมา แตห่ากมีจินตนาการเป็นตวัเสริม อาจจะทําให้สิ�งที�ได้รับรู้มาเปลี�ยนแปลงไปเป็นความคิด
ใหม่ๆ ได้ 

วงกลมถดัมาคือ “ปฏิบตัิ” หมายถึงการที�ปัจเจกได้ลงมือปฏิบตัิตามความคิดดีๆที�เกิดขึ 	น
ทั 	งที�เกิดจากความคิดของตนเองหรือเป็นความคิดดีๆของผู้ อื�นในชุมชนก็ได้ การปฏิบตัิถือเป็น
เงื�อนไขสําคญัอย่างหนึ�งของกระบวนการนวตักรรมสงัคม โดยหากมีแตค่วามคิดดีๆแตไ่ม่มีใครลง
มือปฏิบตัิก็จะไม่มีการเปลี�ยนแปลงใดๆเกิดขึ 	น การบอกได้ว่ามีนวตักรรมสงัคมเกิดขึ 	นในชุมชนก็
ตอ่เมื�อมีการสงัเกตพบการปฏิบตัเิกี�ยวกบันวตักรรมสงัคมนั 	น 

วงกลมถดัลงมาด้านล่างคือ “ขยายจิตสํานึกร่วม” ซึ�งหมายถึงการปฎิบตัิในรูปแบบต่างๆ
ของปัจเจกที�เกี�ยวกับนําความคิดใหม่ (นวัตกรรมสังคม) ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของกิจกรรมใดไป
เผยแพร่ให้เพื�อนบ้านหรือสมาชิกของชมุชนคนอื�นๆได้ทราบ นวตักรรมสงัคมมกัจะปฏิบตัิกนัในวง
แคบๆจํานวนน้อยก่อน จากนั 	นคอ่ยขยายไปยงัเพื�อน เพื�อนบ้าน คนรู้จกั ก่อนจะข้ามไปสู่การเล่าให้
คนกลุม่ใหญ่ฟัง ซึ�งโดยมากก็กระทําผา่นทางเวทีประชมุของชมุชนที�มกัจะจดัขึ 	นเป็นประจําอยู่แล้ว 
การขยายจิตสํานึกร่วมของปัจเจกมีส่วนช่วยให้นวตักรรมสงัคมเปลี�ยนรูปลักษณ์ไปสู่นวัตกรรม
สงัคมแบบเตม็รูปแบบ 

วงกลมสดุท้ายที�ถดัขึ 	นจากวงก่อนหน้าได้แก่ “เป็นปรกต”ิ หมายถึงการที�ปัจเจกปฏิบตัิตน
ตามแนวทางของนวัตกรรมสงัคมจนกลายเป็นเรื�องปรกติไปแล้ว กล่าวคือ ปัจเจกไม่จําเป็นต้อง
ตดัสินใจว่าจะปฏิบตัิหรือไม่ปฏิบตัิ แต่จะลงมือปฏิบตัิไปเลย อาจเรียกว่าเป็นความเคยชินก็ได้ 
ดงัที�จะเห็นในกรณีการไม่เลี 	ยงเหล้าในงานศพที�บ้านดง ที�ปัจจุบนัการไม่เลี 	ยงเหล้าถือเป็นเรื�อง
ปกต ิไมมี่คนถามวา่จะเลี 	ยงหรือไมเ่ลี 	ยงอีกตอ่ไป เมื�อปัจเจกอยูใ่นสภาวะปรกตก็ิมีความพร้อมที�จะ
คิดสร้างสรรค์กิจกรรมมาเสริมเติมนวตักรรมสงัคมเดิม หรือไม่ก็พร้อมที�จะคิดอะไรใหม่ๆออกมา
ตอ่ไป 

 
 7.2.2 ส่วนประกอบที� 2: กระบวนการนวัตกรรมสังคมระดับทีมงาน 

นวัตกรรมสังคมไม่ได้เกิดจากการกระทําของปัจเจกเพียงมิติเดียว แต่ยังเกิดจากการ
กระทําของทีมงานด้วย (ดภูาพที� 7.3) กระบวนการนวตักรรมสงัคมโดยทีมงานนั 	นได้อธิบายไปแล้ว
ในส่วนที� 7.1 ว่าด้วยข้อสรุปเกี�ยวกบักระบวนการนวตักรรมสงัคม โดยอาจกล่าวโดยย่ออีกครั 	งได้
วา่ กระบวนการนวตักรรมสงัคมแตล่ะขั 	นที�ดําเนินการโดยทีมงานจะทําให้เกิดการเปลี�ยนแปลงของ
นวตักรรมสงัคมได้ โดยกระบวนการแต่ละขั 	นก็จะเปลี�ยนแปลงนวตักรรมสงัคมไปเรื�อยๆ (ในเชิง
รูปแบบ) เมื�อนวัตกรรมสังคมมาถึงจุดที�เติบโตเต็มที�แล้ว (บูรณาการเข้ากับชุมชนแล้ว) หากมี
กระบวนการวิเคราะห์ทบทวนก็อาจจะนําไปสู่การปรับปรุงนวตักรรมสงัคมนั 	นให้มีคณุคา่มากขึ 	น
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อีกก็ได้ นอกจากนี 	หากมีวิเคราะห์โดยใช้นวตักรรมสงัคมเดิมเป็นฐานก็อาจจะนําไปสู่ความคิดดีๆ
ใหม่ได้อีก และท้ายที�สุด หากนวตักรรมสงัคมได้รับการถ่ายทอดไปยงัชุมชนอื�นก็อาจนําไปสู่การ
สร้างนวตักรรมสงัคมนั 	น (ที�มีความมุง่หมายอยา่งเดียวกนั) ในชมุชนอื�นๆได้ตอ่ไป 

 

 
 
ภาพที� 7.3  สว่นประกอบที� 2: กระบวนการนวตักรรมสงัคมระดบัทีมงาน 
 

7.2.3 ส่วนประกอบที� 3: เงื�อนไขในการบูรณาการนวัตกรรมสังคม 
สว่นประกอบสดุท้ายของกรอบนวตักรรมสงัคม (ดภูาพที� 7.4) ได้แก่ ส่วนที�ว่าด้วยเงื�อนไข

ที�มีผลต่อการบูรณาการนวัตกรรมสังคม ซึ�งผลจากการวิเคราะห์พบว่ามีชุดของเงื�อนไข 4 ชุดที�
สอดคล้องกบัการมีการบรูณาการนวตักรรมสงัคม เงื�อนไขทั 	ง 4 ชดุมาจากการผสมรวมของเงื�อนไข
ยอ่ย 5 ข้อ ดงัที�ได้นําเสนอไปอยา่งละเอียดแล้วในหวัข้อ 6.4  

 



 
213 

 

ความคิดดีๆ

นวัตกรรมสังคม
แบบไม่เตม็รูปแบบ

นวัตกรรมสังคม
แบบเต็มรูปแบบ

นวัตกรรมสังคม
ที�มีการขยายผล

กระแสการพฒันาจากรัฐ ค่านิยมของสังคม

ชุมชน

ผู้นํามีคุณสมบัติเหมาะสม

- เสียสละ
- ยืนหยัดต่อเป้าหมาย
- เป็นผู้นําความคิดเห็น

ทีมงานมีความสามารถ  
ในการดดูซับความรู้

- สามารถรับความรู้
- สามารถซึมซับความรู้
- สามารถแปลงสภาพ ความรู้
- สามารถใช้ความรู้

มีการร่วมมือกันภายในชุมชน

- มีวัฒนธรรมการทาํงานร่วมกัน
- ทุนทางสังคม
- แรงเกาะเกี�ยวทางสังคม
- วิธีการประนีประนอม

มีการร่วมมือกับองค์การ
ภายนอก

- ความรู้
- โอกาส
- เงนิ
- บรรทดัฐาน
- ข้อเรียกร้อง

ลักษณะชองนวัตกรรมสังคม
เอื 2อต่อการรับ

- มีคุณค่า
- ไม่ซับซ้อน

เงื�อนไข
ชุดที� 1

เงื�อนไข
ชุดที� 2

เงื�อนไข
ชุดที� 3

เงื�อนไข
ชุดที� 4

ความคิดดีๆใหม่

นวัตกรรมสังคมที�ชุมชนอื�น

 
 
ภาพที� 7.4  สว่นประกอบที� 3: เงื�อนไขในการบรูณาการนวตักรรมสงัคม 

 
นอกจากนี 	 กรอบนวตักรรมสงัคมยงัระบุปัจจยัภายนอกชมุชนที�มีอิทธิพลตอ่กระบวนการ

นวตักรรมสงัคม ซึ�งจะมีผลต่อพลวตัของนวตักรรมสงัคมอีกทอดหนึ�งด้วย อนัได้แก่ กระแสการ
พฒันาของรัฐ และคา่นิยมของสงัคม 
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กระแสการพฒันาของรัฐหมายถึงแนวทางการพฒันาที�รัฐกําลงัให้ความสนใจอยู่ กระแส
การพฒันามีการเปลี�ยนแปลงอยูเ่สมอ สมยัหนึ�งรัฐอาจเน้นส่งเสริมการปราบปรามยาเสพติด สมยั
หนึ�งเน้นการจัดระเบียบสังคม สมัยหนึ�งเน้นแก้ความยากจน ฯลฯ  หากนวัตกรรมสังคมใด
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐในขณะนั 	น ก็จะได้รับการส่งเสริมมากโดยเฉพาะในรูปของ
งบประมาณ 

กระแสการพฒันาของรัฐเป็นปัจจยัที�มีส่งผลอย่างชดัเจนตอ่กระบวนการนวตักรรมสงัคม
ในชว่งของการสร้างและการขยายผล กล่าวคือ หากความคิดดีๆที�เกิดขึ 	นไปสอดคล้องกบันโยบาย
ที�รัฐกําลังให้ความสําคญัอยู่ ความคิดดีๆนั 	นก็เปลี�ยนรูปเป็นนวัตกรรมสงัคมได้อย่างรวดเร็ว ดงั
กรณีนวัตกรรมสังคมการจัดการขยะบ้านไร่น้อย ที�เทศบาลตําบลม่วงน้อยกําลังมีนโยบายลด
ปริมาณขยะอยู่พอดี เมื�อมีชาวบ้านคิดจะทําโครงการจัดการขยะจึงได้รับการสนับสนุนจาก
เทศบาล ในชว่งของการขยายผลก็เช่นกนั หากเป็นโครงการที�ตรงกบักระแสการพฒันาในขณะนั 	น 
นวตักรรมสงัคมก็จะมีโอกาสขยายไปสูช่มุชนอื�นได้มากขึ 	น ตวัอยา่งที�เห็นชดัคือ นวตักรรมสงัคมงด
เหล้างานศพที�ไปสอดคล้องกับกระแสการงดเหล้าที�กําลังเกิดขึ 	น ทําให้ได้รับการสนับสนุนจาก
จังหวัดลําปาง นําไปกําหนดเป็นนโยบาย จนการงดเหล้างานศพขยายไปในหลายๆพื 	นที�ของ
จงัหวดัลําปาง 

ท้ายที�สุดคือค่านิยมของสังคม นวัตกรรมสังคมในมิติหนึ�งถือเป็น “เครื� องมือในการ
เปลี�ยนแปลงความเชื�อ” ของคนในชุมชน ถ้าการเปลี�ยนแปลงนี 	ไปตรงกับค่านิยมของสังคม
ส่วนรวมก็จะได้รับการยอมรับและนําไปปฏิบัติได้ง่ายขึ 	น ตรงกันข้าม ถ้าการเปลี�ยนแปลง 
(นวตักรรมสงัคม) ไมส่อดรับกบัคา่นิยมของสงัคม กระบวนการนวตักรรมสงัคมก็จะดําเนินไปอย่าง
ยากลําบาก  

กรณีการจัดการหนี 	สินบ้านสามขา จะเห็นว่าในช่วงปีพ.ศ.2541 หลงัจากเกิดวิกฤติทาง
การเงินของประเทศ ทําให้คา่นิยมเก็งกําไรในอสงัหาริมทรัพย์ คา่นิยมการกู้ ยืมเกินตวั (เพราะอตัรา
ดอกเบี 	ยตํ�า) ซึ�งเป็นคา่นิยมที� “เป็นเรื�องปกติ” ในช่วงก่อนหน้านั 	นเริ�มเปลี�ยนแปลงไปสู่คา่นิยมเก็บ
ออมมากขึ 	น ปรากฎการณ์นี 	สอดคล้องกบัสถานการณ์ที�บ้านสามขา คือ บ้านสามขากําลงัพบกับ
ปัญหาจากการกู้ ยืมเงินเกินตวัจนเกิดเป็น “หนี 	เน่า” จํานวนมาก นวตักรรมสงัคมการจดัการหนี 	สิน
ที�เน้นการออมจงึเป็นทางเลือกในการปฏิบตัทีิ�สอดคล้องพอดีกบัคา่นิยมของสงัคม  

ท้ายที�สุด เมื�อรวมส่วนประกอบทั 	ง 3 นี 	เข้าด้วยกันจึงได้กรอบนวัตกรรมสังคมที�ใช้เป็น
กรอบในการทําความเข้าใจกระบวนการนวัตกรรมสังคมและพลวัตนวัตกรรมสังคมที�ริเริ�มโดย
ชมุชนท้องถิ�นได้อย่างเป็นระบบ ดงัแสดงในภาพที� 7.5 กรอบนวตักรรมสงัคมนี 	แยกแยะให้เห็นว่า 
กระบวนการนวตักรรมสงัคมประกอบขึ 	นจากทั 	งการกระทําของปัจเจกและการกระทําของทีมงาน 
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การกระทําของปัจเจกก็คือสิ�งที�ปัจเจกทําแล้วทําให้เกิดการเปลี�ยนแปลงตวัเอง ซึ�งอาจเป็นไปการ
สมคัรใจทําอยา่งเป็นธรรมชาต ิหรือทําเพราะถกูบงัคบัเชิงสงัคมก็ได้ สว่นการกระทําของทีมงานนั 	น
คือการเข้ามาจดัการอยา่งจงใจที�จะให้เกิดการเปลี�ยนแปลงขึ 	น ด้วยการทํางานของกระบวนการทั 	ง 
2 นี 	 นวัตกรรมสังคมจึงจะเกิดขึ 	น บูรณาการ และขยายผลต่อไปได้ กรอบนวัตกรรมสังคมที�
นําเสนอนนี 	จึงสอดคล้องกับหลกัของการสร้างนวตักรรมที�แตกต่างจากการวิวฒันาการ กล่าวคือ 
นวตักรรมนั 	นเป็นการเกิดขึ 	นของสิ�งใหม่อย่างมีการจดัการ ส่วนวิวฒันาการนั 	นเกิดมาจากกระแส
เหตปัุจจยัโดยธรรมชาต ิไมส่ามารถจดัการได้โดยตรง 

เส้นโค้งที�เชื�อมระหว่างพลวัตนวัตกรรมสังคมยังให้ข้อมูลแก่ผู้ อ่านด้วยว่ากระบวนการ
นวัตกรรมสังคมแต่ละช่วงใช้เวลาเท่าๆกัน อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงแล้วช่วงห่างระหว่าง
กระบวนการนวัตกรรมสังคมอาจจะไม่เท่ากันได้ ดงันั 	น จึงอาจกําหนดให้เส้นโค้งดงักล่าวให้มี
ความสั 	นยาวต่างกันไปตามข้อเท็จจริงที�ปรากฎในแต่ละกรณีศึกษาได้ หากเส้นโค้งมีความยาว
มากกว่าปกติแสดงว่ากระบวนการเปลี�ยนแปลงจากรูปลักษณ์หนึ�งไปอีกรูปลักษณ์หนึ�งของ
นวัตกรรมสังคมใช้เวลานานดังมีกรณีบ้านสามขาและบ้านดงเป็นตัวอย่างของกรณีที�การ
เปลี�ยนแปลงจากความคิดดีๆไปเป็นนวตักรรมสงัคมแบบไม่เต็มรูปแบบใช้เวลาคอ่นข้างนานเมื�อ
พิจารณาจากระยะเวลาทั 	งหมด (โดยประมาณ) ที�ใช้ในกระบวนการนวตักรรมสงัคม ในทางตรงกนั
ข้าม หากเส้นโค้งสั 	นกว่าปกติแสดงว่าการเปลี�ยนแปลงรูปลกัษณ์ของนวัตกรรมสงัคมใช้เวลาไม่
นานนกั เช่นกรณีการเปลี�ยนแปลงจากนวตักรรมสงัคมไม่เต็มรูปแบบไปเป็นนวตักรรมสงัคมเต็ม
รูปแบบของนวตักรรมสงัคมการงดเหล้างานศพบ้านดง เป็นต้น  
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ภาพที� 7.5  กรอบนวตักรรมสงัคม 
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7.3 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้กรอบนวัตกรรมสังคม 
 

กรอบนวตักรรมสงัคมใช้เพื�อทําความเข้าใจนวตักรรมสงัคมที�ริเริ�มโดยชมุชนท้องถิ�นอย่าง
เป็นระบบ ดงัจะได้แสดงตวัอยา่งการใช้เพื�อพิจารณากรณีศกึษาหลกั 3 กรณีศกึษาดงันี 	 

 
7.3.1 กรอบนวัตกรรมสังคมของการจัดการหนี 2สินบ้านสามขา 
กระบวนการนวตักรรมสงัคม (ภาพที� 7.6) เริ�มต้นขึ 	นเมื�อ (1) ชาวบ้านรับรู้ถึงภาวะหนี 	สิน

ของตวัเองและชมุชน การรับรู้ดงักลา่วนําไปสูก่ารปรากฎของความคิดดีๆที�จะหาทางลดหนี 	ลง โดย
ใช้ความคิดที�จะลดหนี 	เป็นฐาน ชาวบ้านสามขาจึงเริ�ม (2) ก่อตั 	งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ซึ�งก็ดู
เหมือนจะชว่ยบรรเทาปัญหาหนี 	สินได้ในชว่งแรก แตเ่มื�อเวลาผา่นไปหลายปีจึงพบว่าปัญหาหนี 	สิน
ไมไ่ด้ถกูแก้ไขแตก่ลบัเพิ�มขึ 	น ชาวบ้านจึงสร้างนวตักรรมสงัคมการจดัการหนี 	สินอีกครั 	งโดยทําการ 
(3) สํารวจข้อมลูหนี 	สนของชาวบ้านทั 	งหมด (4) ขอประชามติจากชาวบ้านเพื�อจะเริ�มดําเนินการ
จดัการหนี 	สิน โดยเริ�มต้นจาก (5) การทําบญัชีครัวเรือน (6) ก่อตั 	งกลุ่มอาชีพ และ (7) ก่อตั 	งกลุ่ม
ทนุที�มีเป้าหมายในการให้ความชว่ยเหลือด้านการเงิน ด้วยการดําเนินการเหล่านี 	ทําให้ความคิดดีๆ
แปลงสภาพเป็นนวตักรรมสงัคมแบบไม่เต็มรูปแบบ ณ เวลานี 	 นวตักรรมสงัคมการจดัการหนี 	สิน
ประกอบด้วยกิจกรรมตา่งๆคือ การทําบญัชีครัวเรือน แนวคิดผลิตเพื�อขาย รวมไปถึงองค์การตา่งๆ
ทั 	งกลุม่สจัจะออมทรัพย์และกลุม่กองทนุตา่งๆ  

กระบวนการนวัตกรรมสังคมช่วงต่อมาเป็นช่วงของการบูรณาการนวัตกรรมสังคม 
กิจกรรมที� เกิดขึ 	นในช่วงนี 	เป็นการปรับปรุงการดําเนินการแบบเดิมให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ 	น ทั 	ง (8) การปรับปรุงบญัชีครัวเรือน (9) ทบทวนการดําเนินงานของกลุ่มอาชีพ 
และ (10) ปรับปรุงระเบียบและวิธีการในการกู้ ยืมเงินจากกองทนุตา่งๆในหมู่บ้าน การดําเนินการ
ทั 	ง 3 นี 	ทําให้นวตักรรมสงัคมบูรณาการเข้าไปเป็นส่วนหนึ�งของวิถีชีวิตของชาวบ้าน ซึ�งสามารถ
เรียกอีกอย่างได้ว่ามีการปรากฎของนวตักรรมสงัคมแบบเต็มรูปแบบขึ 	นมาแล้วนั�นเอง นวตักรรม
สงัคมดงักลา่วประกอบด้วย บญัชีครัวเรือนที�ปรับปรุงแล้ว กลุ่มสจัจะออมทรัพย์ กลุ่มกองทนุตา่งๆ
ที�จดัระเบียบแล้ว ธนาคารสมอง และแนวคดิผลิตสิ�งที�บริโภคได้และบริโภคสิ�งที�ผลิตเองได้  
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ภาพที� 7.6  กรอบนวตักรรมสงัคมการจดัการหนี 	สินบ้านสามขา 
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 กระบวนการนวตักรรมสงัคมการจดัการหนี 	สินบ้านสามขายงัไมห่ยดุที�การทําให้คนส่วน
ใหญ่นําไปปฏิบตัิอยา่งเป็นปกตเิทา่นั 	น แตย่งัมี (11) การวิเคราะห์ข้อจํากดัของการดําเนินการที�
ผา่นมา จนนําไปสู่การขยายขีดความสามารถของนวตักรรมสงัคมให้มากขึ 	น ดงัจะเห็นการปรับ
โครงสร้างหนี 	เป็นสว่นขยายสว่นแรกของนวตักรรมสงัคมการจดัการหนี 	สิน และเมื�อมีการวิเคราะห์
ข้อจํากดัอีกครั 	งในเวลาหลงัจากนั 	น จงึปรากฎการให้ยืมเพื�อเปลี�ยนสญัญาเงินกู้ เป็นสว่นขยายของ
นวตักรรมสงัคมเพิ�มขึ 	นอีกชั 	นหนึ�ง 
 ในอีกทางหนึ�ง ชาวบ้านสามขามีการ (12) วิเคราะห์แนวทางการลดรายจ่ายเพิ�มรายได้
ด้วยวิธีการอื�นๆโดยใช้ประสบการณ์และความรู้จากกระบวนการนวตักรรมสงัคมการจดัการหนี 	สิน 
จนนําไปสู่การปรากฎของนวตักรรมสงัคมการจดัการทรัพยากร นอกจากนี 	 บ้านสามขายงัมี (13) 
การเปิดโอกาสให้ชุมชนอื�นได้มาดูงาน รวมกับการที�ทีมงานบ้านสามขามีโอกาสไปประชุม
แลกเปลี�ยนความรู้กบัภายนอกชมุชน เป็นกิจกรรมที�ทําให้นวตักรรมสงัคมขยายตวัออกไปยงัชมุชน
อื�นๆในวงกว้าง 

ชดุของเงื�อนไขที�ผลตอ่การบรูณาการนวตักรรมสงัคมได้แก่เงื�อนไขชดุที� 2 ซึ�งประกอบด้วย
การมีทีมงานที�มีความสามารถในการดูดซับความรู้ การมีการร่วมมือกันภายในชุมชน ผู้ นํามี
คณุสมบตัิเหมาะสม และมีการร่วมมือกับองค์การภายนอก ส่วนปัจจัยภายนอกมีกระแสชุมชน
เข้มแข็งที�เป็นนโยบายของรัฐอยู่ในขณะนั 	น รวมไปถึงค่านิยมในการออมซึ�งเป็นผลมาจากภาวะ
เศรษฐกิจโลกที�ซบเซานั�นเอง 

 
7.3.2 กรอบนวัตกรรมสังคมของการงดเหล้างานศพบ้านดง 
ที�บ้านดง กระบวนการนวัตกรรมสังคม (ภาพที� 7.7) เริ�มต้นจาก (1) การสนทนากัน

ระหวา่งชาวบ้านดงคนหนึ�งกบัผู้ประสานงานวิจยัเพื�อท้องถิ�นของสกว.ฝ่ายวิจยัเพื�อท้องถิ�น จากนั 	น
ชาวบ้านคนนั 	นจึง (2) นําข้อมูลรวมถึงความรู้จากการพูดคยุไปเผยแพร่ให้ชาวบ้านดงคนอื�นๆ 
โดยเฉพาะผู้ นําชุมชนได้ทราบ ความคิดที�จะลดค่าใช้จ่ายจากการจัดงานศพจึงเกิดขึ 	น โดยใช้
ความคิดดีๆนั 	นเป็นพื 	นฐาน กระบวนการสร้างนวตักรรมสงัคมจึงเริ�มต้นขึ 	น ดงัที�กล่าวไปแล้วว่า
กระบวนการสร้างนวัตกรรมที�บ้านดงนั 	นซ้อนทับกับกระบวนการวิจยัเพื�อท้องถิ�น ในช่วงต้น (3) 
ชาวบ้านได้รับข้อมูลเกี�ยวกับการทําวิจยัเพื�อท้องถิ�นจากสกว.ฝ่ายวิจยัเพื�อท้องถิ�น จากนั 	นจึง (4) 
กําหนดประเด็นวิจยั และ (5) กําหนดแนวทางในการดําเนินการและประชาสมัพนัธ์ให้ชาวบ้าน
ทราบโดยทั�วกนั เมื�อเกิดงานศพขึ 	นในหมูบ้่านจงึสามารถ (6) ลงมือดําเนินการงดเหล้างานศพได้ 
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ภาพที� 7.7  กรอบนวตักรรมสงัคมการงดเหล้างานศพบ้านดง 

 
จากกระบวนการดังกล่าว ก่อให้เกิดนวัตกรรมสังคมการงดเหล้างานศพแบบไม่เต็ม

รูปแบบขึ 	น โดยนวตักรรมสงัคมในช่วงเวลานี 	ประกอบด้วยการงดหรือลดเหล้าในงานศพ (นั�นคือ
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เจ้าภาพงานศพรายใดไม่ต้องการงดเหล้าก็ยังทําได้ ยังไม่ได้บังคับให้มีการงดเหล้าทั 	งหมด) 
นอกจากนี 	ยงัมีการทําบญัชีคา่ใช้จา่ยในงานศพด้วย  

เมื�อดําเนินการไปได้ระยะหนึ�ง จงึมี (7) การประเมินผลการปฏิบตัจิริง จากนั 	นจึงมี (8) การ
ปรับปรุงแนวทางการงดเหล้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ 	น โดยทําการกําหนดเป็นแนวทางในการงด
เหล้ารวมไปถึงการร่วมมือกบัพระสงฆ์ในการไม่รับนิมนต์งานศพที�มีการเลี 	ยงเหล้า กิจกรรมเหล่านี 	
ทําให้นวตักรรมสงัคมพฒันาขึ 	นจนเป็นนวตักรรมสงัคมการงดเหล้าในงานศพอย่างเต็มรูปแบบ ที�
หมายถึงมีการงดเหล้างานศพอยา่งสมบรูณ์แบบ (ไมมี่การลดเหล้า)  

ความสําเร็จของการงดเหล้าในงานศพทําให้เกิดการ (9) ค้นหาวิธีการที�จะลดค่าใช้จ่าย
จากงานศพเพิ�มขึ 	น จนนําไปสู่การเติมส่วนขยายของนวตักรรมสงัคมนี 	ซึ�งได้แก่ การทําโลงศพและ
ปราสาทบรรจุศพเอง และต่อเนื�องไปถึงการลดจํานวนวันจัดงานศพ เลือกใช้รายการอาหารที�
ประหยดั และลดจํานวนเงินปัจจยัถวายพระสงฆ์ 

เมื�อมี (10) การวิเคราะห์หาทางลดรายจ่ายและเพิ�มรายได้ด้วยวิธีอื�นๆ จึงเกิดโครงการ
จัดการทรัพยากรขึ 	นที�บ้านดง อันเป็นโครงการที�อาศัยประสบการณ์ที�ได้เรียนรู้มาในการทํา
โครงการงดเหล้างานศพมาใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการ นอกจากนี 	ยงัมี (11) การเปิดโอกาส
ให้ชมุชนอื�นๆมาดงูานที�บ้านดง และไปร่วมแลกเปลี�ยนความรู้กบัชมุชนอื�น จนนําไปสู่การขยายผล
แนวคดิการงดเหล้างานศพออกไปได้อยา่งกว้างขวาง 

สําหรับชดุของเงื�อนไขที�ผลตอ่การบรูณาการนวตักรรมสงัคมในกรณีนี 	ได้แก่เงื�อนไขชดุที� 3 
ซึ�งประกอบด้วยการมีทีมงานที�มีความสามารถในการดดูซับความรู้ การมีการร่วมมือกันภายใน
ชมุชน ผู้ นํามีคณุสมบตัเิหมาะสม และลกัษณะของนวตักรรมสงัคมเอื 	อตอ่การรับ ในช่วงเวลานั 	นมี
กระแสการงดเหล้าในพิธีทางศาสนาและในวดัเป็นนโยบายของรัฐ (ปัจจุบนัได้ตราเป็นกฎหมาย
แล้วว่าห้ามมิให้มีการดื�มสรุาในเขตวดั) ส่วนคา่นิยมการไม่ดื�มสรุาก็เป็นแรงเสริมในการขบัเคลื�อน
กระบวนการนวตักรรมสงัคมนี 	ด้วย 

 
7.3.3 กรอบนวัตกรรมสังคมของการจัดการขยะบ้านไร่น้อย 
กระบวนการนวตักรรมสงัคมบ้านไร่น้อย (ภาพที� 7.8) เริ�มต้นจากที�มีชาวบ้านไร่น้อย (1) 

ไปเข้าร่วมมอบรมและดงูานการจดัการขยะที�ชมุชนอื�น จนเกิดความความคิดดีๆที�จะลดปริมาณ
ขยะในชมุชนลงบ้าง โดยใช้ความคิดดีๆนั 	นเป็นจดุตั 	งต้น ชาวบ้านที�กระตือรือร้นจึงเริ�ม (2) หาแนว
ร่วมและจดัตั 	งทีมงาน จากนั 	นจึง (3) ขอความคิดเห็นจากชมุชนโดยการจดัเวทีประชาคม แล้วจึง
รวมตั 	งกัน (4) ก่อตั 	งกลุ่มคดัแยกขยะขึ 	น ผลของการดําเนินการดงักล่าวนําไปสู่การคดัแยกขยะ
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ก่อนทิ 	งของชาวบ้านไร่น้อย (ซึ�งเป็นหนึ�งในกิจกรรมการจดัการขยะ) นอกจากนี 	ยงัก่อให้เกิดศนูย์คดั
แยกขยะให้เป็นสถานที�รับซื 	อขยะจากชาวบ้านด้วย 

 

 
 
ภาพที� 7.8  กรอบนวตักรรมสงัคมการจดัการขยะบ้านไร่น้อย 
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ขั 	นตอนตอ่ๆมาในกระบวนการนวตักรรมสงัคมเป็นส่วนที�เกี�ยวข้องกบัการทําให้เกิดการบรู

ณาการนวตักรรมสงัคม โดยมีกิจกรรมต่างๆได้แก่ (5) การรณรงค์และให้ข้อมูลเพิ�มเติมเกี�ยวกับ
การคดัแยกขยะ (6) การรับเอาแนวทางการวิจยัเพื�อท้องถิ�นของสกว.ซึ�งนบัเป็นกิจกรรมสําคญัใน
ชว่งเวลาดงักล่าว เพราะเป็นต้นธารของกิจกรรมอื�นๆที�ตามมาภายหลงัอีกหลายกิจกรรม ที�สําคญั
คือ (7) อบรมและดงูานเกี�ยวกบัการจดัการขยะ และ (8) จดักิจกรรมที�หลากหลายเพื�อกระตุ้นการ
จดัการขยะ 

ผลของการดําเนินกิจกรรมเหล่านี 	คือชาวบ้านไร่น้อยส่วนใหญ่มีการคดัแยกขยะก่อนทิ 	ง 
โดยนําขยะที�สามารถขายได้ไปขายที�ธนาคารขยะ (ศนูย์คดัแยกขยะ) มีการแปรรูปขยะเปียกและ
เศษวัชพืชเป็นปุ๋ ยหมัก รวมไปถึงลดการใช้ขยะที�ไม่สามารถกําจัดได้จําพวกโฟมและพลาสติก 
พฤตกิรรมเหล่านี 	ชี 	ให้เห็นถึงการเปลี�ยนแปลงคา่นิยมจากเดิมที�ให้เทศบาลเป็นผู้จดัการกบัขยะมา
เป็นการจดัการขยะด้วยเอง กล่าวคือนวตักรรมสงัคมการจดัการขยะได้เกิดขึ 	นอย่างเต็มรูปแบบ
เพราะมีการบรูณาการเข้าสูวิ่ถีชีวิตของชาวบ้านไร่น้อยแล้วนั�นเอง 

หลังจากนั 	น ทีมงานบ้านไร่น้อยได้ทําการ (9) วิเคราะห์ผลการดําเนินการและค้นหา
แนวทางใหม่ๆในการเพิ�มประสิทธิผลของการจดัการขยะ จนนําไปสู่การส่งเสริมให้มีการแปรรูป
ขยะเป็นก๊าซชีวภาพ (กําลงัอยู่ในช่วงเริ�มต้น) นอกจากนี 	 จาก (10) การวิเคราะห์แนวทางอื�นๆใน
การพัฒนาชุมชนทําให้เกิดโครงการพัฒนาเยาวชนบ้านไร่น้อยซึ�งใช้โครงการจัดการขยะเป็น
จดุเริ�มต้น และ (11) การร่วมมือกบัเทศบาลในการขยายผลไปสูช่มุชนอื�นๆจงึเกิดขึ 	นตามมา 

สุดท้าย ชุดของเงื�อนไขที�ผลต่อการบูรณาการนวัตกรรมสังคมได้แก่เงื�อนไขชุดที� 1 ซึ�ง
ประกอบด้วยการมีทีมงานที�มีความสามารถในการดดูซบัความรู้ การมีการร่วมมือกนัภายในชมุชน 
ผู้ นํามีคณุสมบตัิเหมาะสม การร่วมมือกบัองค์การภายนอก และลกัษณะของนวตักรรมสงัคมเอื 	อ
ตอ่การรับ นอกจากนี 	ยงัมีกระแสการพฒันาโดยให้ชมุชนเป็นผู้ รับผิดชอบจดัการตวัเองและคา่นิยม
ในการอนรัุกษ์สิ�งแวดล้อมเป็นแรงเสริมกระบวนการนวตักรรมสงัคมนี 	ด้วย 

 
7.4 สรุป 

 
“กรอบนวัตกรรมสังคม” สร้างขึ 	นจากข้อมูลและผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษา

นวตักรรมสงัคม 9 แหง่ กรอบเชิงแนวคิดนี 	ทําหน้าที�เป็นกรอบในการสร้างความเข้าใจกระบวนการ
นวัตกรรมสังคมและพลวัตของนวัตกรรมสังคมอย่างเป็นระบบและครบวงจร นอกจากนี 	 ยังให้
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ข้อมลูเกี�ยวกบัเงื�อนไขที�จําเป็นตอ่การปรากฎของนวตักรรมสงัคมแบบเต็มรูปแบบ รวมไปถึงปัจจยั
ภายนอกที�กระทบต่อกระบวนการนวตักรรมสงัคมด้วย เพื�อให้เป็นตวัอย่างการนําไปใช้ ผู้ วิจยัได้
ประยุกต์ใช้กรอบนวตักรรมสงัคมนี 	กับนวตักรรมสงัคมของชมุชนบ้านสามขา บ้านดง และบ้านไร่
น้อย  

  



 

 
 

บทที� 8 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
ในบทสดุท้ายนี 	 ผู้ วิจยัจะนําเสนอสรุปคําตอบของคําถามการวิจยัที�กําหนดไว้เป็นส่วนแรก 

(เนื 	อหาตั 	งแต่บทที� 5-7 นับเป็นคําตอบของคําถามการวิจยัอยู่แล้ว ในบทนี 	จึงเป็นเพียงการสรุป
คําตอบเหล่านั 	นอีกครั 	งหนึ�ง) ในส่วนต่อมา ผู้ วิจัยนําเสนอประเด็นอันเป็นหัวใจสําคัญของ
นวัตกรรมสังคมนั�นคือการเปลี�ยนแปลง โดยยกเอานวัตกรรมสังคมที�เป็นกรณีศึกษาหลักมา
นําเสนอเป็นตวัอย่าง จากนั 	นจะเป็นส่วนของการย้อนกลบัไปพิจารณาแนวคิดที�ตั 	งไว้เดิมและทํา
การปรับปรุงใหม่โดยอาศยัความรู้ที�ได้จากการวิเคราะห์กรณีศึกษา ส่วนต่อมาเป็นการสะท้อน
ประสบการณ์จากพื 	นที� จากนั 	นจะเป็นยทุธศาสตร์และข้อเสนอแนะสําหรับการส่งเสริมนวตักรรม
สงัคม ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยัในอนาคต และความสง่ท้ายตามลําดบั 

 
8.1 สรุปคาํตอบของคาํถามการวิจัย 
 

ผู้ วิจยัศึกษานวตักรรมสงัคมโดยมีคําถามการวิจยัหลกัคือ “การทําความเข้าใจนวตักรรม
สงัคมอย่างเป็นระบบทําได้อย่างไร” การจะทําความเข้าใจนวตักรรมสังคมอย่างเป็นระบบต้อง
เข้าใจ (1) กระบวนการนวตักรรมสงัคม ซึ�งจะทําให้ตอบได้ว่านวตักรรมสงัคมถกูสร้างขึ 	น บูรณา
การ และขยายตวัออกไปได้อยา่งไร กระบวนการดงักล่าวประกอบด้วยกิจกรรมอะไรบ้าง เกี�ยวข้อง
กบัตวัแสดงอะไรบ้างและบทบาทของตวัแสดงเหล่านั 	นเป็นอย่างไร เข้ามาเกี�ยวข้องด้วยแรงจูงใจ
แบบใด (2) พลวตัของนวตักรรมสังคม ความรู้ในส่วนนี 	จะทําให้ทราบถึงการเปลี�ยนแปลงของ
นวตักรรมสงัคมอนัเป็นผลมาจากกระบวนการนวตักรรมสงัคม และ (3) เงื�อนไขที�เกี�ยวข้องกับ
การบรูณาการนวตักรรมสงัคม ที�จะทําให้เข้าใจกระบวนการบรูณาการนวตักรรมสงัคมซึ�งนบัเป็น
กระบวนการที�สําคญัที�สดุได้ดียิ�งขึ 	น  

กระบวนการนวตักรรมสงัคม เป็นการกระทําของชมุชนในการสร้าง บรูณาการ และขยาย
ผลนวตักรรมสงัคม โดยประกอบด้วยช่วงเวลาสําคญั 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงสร้างซึ�งเป็นช่วงตั 	งแตก่าร
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เปิดรับความรู้ใหม่ๆ จนกระทั�งลงมือดําเนินการสร้างนวตักรรมสงัคมได้สําเร็จ ช่วงบูรณาการซึ�งเป็น
ช่วงเวลาที�เน้นการประชาสมัพนัธ์ ประเมินผลนวตักรรมสงัคม และปรับปรุงนวตักรรมสงัคม และ
ช่วงขยายผลซึ�งเป็นช่วงที�มีการวิเคราะห์การดําเนินการเพื�อหาวิธีเพิ�มประสิทธิภาพของนวตักรรม
สงัคมและสร้างสรรค์ความคิดดีๆใหม่ รวมไปถึงการให้ความรู้แก่ชมุชนอื�นๆ การที�ผู้ วิจยันําเสนอ
กระบวนการนวตักรรมสงัคมในลกัษณะเชิงเส้นตรงนี 	ก็เพื�อให้เข้าใจได้ง่าย ในความเป็นจริงขั 	นตอน
ต่างๆในกระบวนการนวัตกรรมสังคมสามารถสลับลําดับก่อนหลังของการเกิดขึ 	นได้ภายใน
ชว่งเวลานั 	นๆได้  

ตวัแสดงหลกัในกระบวนการนวตักรรมสงัคมคือทีมงานและชมุชน ทีมงานเป็นหวัเรือใหญ่
ในการดําเนินการแตล่ะขั 	นตอนในกระบวนการนวตักรรมสงัคม ข้อมลูจากกรณีศกึษาชี 	ว่าทีมงานที�
พบส่วนใหญ่รวมตัวกันขึ 	นโดยความสมัครใจ โดยมีแรงจูงใจที�จะทําความดี ทําให้ชุมชนดีขึ 	น 
นอกจากนี 	ผลการวิเคราะห์ยงัแสดงให้เห็นว่าทีมงานกับชมุชนในกรณีศกึษาที�ประสบความสําเร็จ
ในการบรูณาการนวตักรรมสงัคมนั 	นมีการทํางานร่วมกนั  

การดําเนินการตามขั 	นตอนต่างๆในกระบวนการนวัตกรรมสังคมทําให้รูปลักษณ์ของ
นวตักรรมสังคมเปลี�ยนแปลงไป ยกเว้นเมื�อนวตักรรมสงัคมจะมีการบูรณาการเข้าสู่วิถีชีวิตปกติ
ของคนส่วนใหญ่ในชุมชนเท่านั 	นที�ต้องอาศยัเงื�อนไขบางอย่างประกอบด้วย สิ�งที�เปลี�ยนแปลงไป
ของนวตักรรมสงัคมคือระดบัความเป็นรูปธรรมและระดบัการมีส่วนร่วมของสมาชิกของชุมชนที�มี
มากขึ 	นเรื�อยๆเมื�อนวัตกรรมสังคมพัฒนาขึ 	น จากความคิดดีๆไปสู่นวัตกรรมสังคมแบบไม่เต็ม
รูปแบบ จนถึงนวตักรรมสงัคมแบบเต็มรูปแบบที�มีความเป็นรูปธรรมและการมีส่วนร่วมมากที�สุด
ก่อนจะเริ�มลดความเป็นรูปธรรมลงไปจากการที�นวตักรรมสงัคมถูกนําไปปฏิบตัิจนเป็นส่วนหนึ�ง
ของการดําเนินชีวิตปกตขิองชาวบ้านแล้ว  

เงื�อนไขในการบูรณาการนวัตกรรมสังคมเท่าที�พบจากกรณีศึกษาอาจเป็นไปตามชุด
เงื�อนไขได้อย่างน้อย 4 แบบ โดยลกัษณะที�พบมากที�สุดได้แก่ การมีผู้ นําที�มีคณุสมบตัิเหมาะสม 
และการมีทีมงานที�มีความสามารถในการดดูซบัความรู้ และการมีการร่วมมือกนัภายใน และการมี
การร่วมมือกับองค์การภายนอก และการที�ลักษณะของนวตักรรมสังคมเอื 	อต่อการรับ ทั 	งหมดนี 	
รวมกนั เงื�อนที�พบวา่หากขาดไปก็ยงัมีการบรูณาการนวตักรรมสงัคมได้แก่ คณุสมบตัิของผู้ นํา การ
ร่วมมือกบัองค์การภายนอก และลกัษณะของนวตักรรมสงัคม  
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8.2 การเปลี�ยนแปลง 
 

ที�สดุแล้วนวตักรรมสงัคมเป็นเรื�องของการเปลี�ยนแปลงไปสู่วิถีทางใหม่ๆ นั�นคือ นวตักรรม
สงัคมเป็นรูปแบบพฤตกิรรมที�เปลี�ยนแปลงไปจากเดมิของสมาชิกสว่นใหญ่ในสงัคมตอ่เรื�องใดเรื�อง
หนึ�ง อนัเป็นผลมาจากการเปลี�ยนแปลงความเชื�อและคา่นิยมของคนเหล่านั 	น จดุใหญ่ใจความของ
นวัตกรรมสังคมจึงอยู่ที�  “การเปลี�ยนแปลงความเชื�อและค่านิยม” ซึ�งเป็นสิ�งที�ยากต่อการ
เปลี�ยนแปลง แตห่ากทําได้แล้วจะก่อให้เกิดพฤติกรรมใหม่ที�เป็นผลดีตอ่สงัคมอย่างยั�งยืนตอ่ไป จึง
อาจกล่าวได้ด้วยว่า นอกจากนวตักรรมสงัคมจะ “เป็น” การเปลี�ยนแปลงแล้ว ยงั “ก่อให้เกิด” การ
เปลี�ยนแปลงด้วย ดงัที�จะเห็นว่ามีการเปลี�ยนแปลงหลายอย่างเกิดขึ 	นในแต่ละกรณีศึกษา โดย
ผู้ วิจยัจะหยิบยกเอาองค์ประกอบของนวตักรรมสงัคมแบบเต็มรูปแบบมาจากกรณีศกึษาหลกัเพื�อ
ชี 	ให้เห็นว่านวัตกรรมสงัคมนั 	นๆเป็นการเปลี�ยนแปลงความเชื�อและค่านิยมของคนในชุมชนนั 	นๆ
อยา่งไร (รายละเอียดของนวตักรรมสงัคมแบบเตม็รูปแบบของแตล่ะกรณีศกึษาหลกัอยูใ่นบทที� 5)  

 
8.2.1 กรณีนวัตกรรมสังคมการจัดการหนี 2สินบ้านสามขา  

8.2.1.1 การทําบญัชีครัวเรือน4 จดัเป็นพฤติกรรมใหม่ที�ชาวบ้านไม่เคยทํามาก่อน 
นั�นคือ แต่เดิมชาวบ้านเกือบทั 	งหมดไม่ได้จดบนัทึกรายการใช้จ่ายเอาไว้ กระบวนการนวตักรรม
สงัคมทําให้ชาวบ้านเปลี�ยนพฤตกิรรมไปสูก่ารบนัทกึรายรับรายจา่ยที�เกิดขึ 	นในชีวิตประจําวนั 

8.2.1.2 กลุ่มสจัจะออมทรัพย์ติQบปาละสามขา จดัเป็นองค์ประกอบของนวตักรรม
สงัคมการจดัการหนี 	สินในหลายลกัษณะ (1) ในลกัษณะขององค์การ เพราะเป็นองค์การที�ก่อตั 	งขึ 	น
โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเพื�อการออมซึ�งในขณะนั 	นที�บ้านสามขายงัไม่เคยมีมาก่อน (2) ในลกัษณะ
ที�เป็นสญัลกัษณ์ของการออม ก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงค่านิยมจากการกู้ เงินโดยไม่คิดออม ไป
เป็นการใช้เงินออมก่อนที�จะกู้หากจําเป็นจริงๆ และ (3) เป็นเครื�องมือหลกัในการช่วยจดัการหนี 	สิน
ด้วยกิจกรรมอื�นๆของทีมงาน เชน่ การปรับโครงสร้างหนี 	 และการให้ยืม เป็นต้น ทั 	งหมดนี 	ก่อให้เกิด

                                                   
4
 ควรสงัเกตวา่ การทําบญัชีครัวเรือนในกรณีนี 	ไมใ่ชก่ารเปลี�ยนแปลงระดบัคา่นิยมหรือความเชื�อ แม้วา่จะสามารถใช้บญัชีครัวเรือน

ในฐานะนั 	นได้ก็ตาม แต่บญัชีครัวเรือนที�ใช้ในโครงการจดัการหนี 	สินในกรณีศึกษานี 	เป็นเพียงเครื�องมือให้ข้อมลูย้อนกลบัเกี�ยวกับ
พฤติกรรมการใช้จา่ยของชาวบ้านเทา่นั 	น ดงัที�จะเห็นวา่ถ้าถามชาวบ้านวา่ทกุวนันี 	ยงัมีการทําบนัชีครัวเรือนอยู่หรือไม่จะได้คําตอบ
ว่าไม่ได้ทําแล้วเป็นส่วนใหญ่ โดยอาจเป็นเพราะชาวบ้านเรียนรู้แล้วว่าสัดส่วนรายรับรายจ่ายของตัวเองเป็นเท่าใด หมวดใดที�มี
รายจา่ยมาก รวมไปถึงการลดรายจา่ยเหลา่นั 	นหลงัจากที�ได้บนัทกึมาระยะหนึ�ง ซึ�งนั�นเป็นเป้าหมายของการใช้เครื�องมือนี 	 เมื�อบรรลุ
เป้าหมายแล้วเครื�องมือก็ไมจํ่าเป็นอีกตอ่ไปนั�นเอง  



 
228 

 

การเปลี�ยนความเชื�อว่าชุมชนต้องการความช่วยเหลือจากภายนอกชุมชน ไปเป็นความเชื�อว่า
ชมุชนสามารถพึ�งตวัเองได้  

8.2.1.3 กลุ่มกองทุนต่างๆที�จัดระเบียบแล้ว เป็นการเปลี�ยนแปลงบรรทัดฐานใน
ระดับของกลุ่มกองทุนและการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมในระดับสมาชิกของกองทุน กล่าวคือ 
กองทุนจะให้สมาชิกกู้ ยืมได้ภายใต้ข้อจํากัดที�มากขึ 	น นบัเป็นการใช้กฎระเบียบที�คณะกรรมการ
หมู่บ้านกําหนดขึ 	น (และได้รับความเห็นชอบจากชาวบ้านส่วนใหญ่) เป็นบรรทดัฐานใหม่ในการ
ดําเนินการของกลุม่กองทนุเพื�อไมใ่ห้เกิดภาวะหนี 	เสียในชมุชน การเปลี�ยนแปลงบรรทดัฐานการให้
กู้ของกองทนุนําไปสูก่ารเปลี�ยนแปลงพฤตกิรรมการกู้ของชาวบ้านที�เป็นสมชิกไปโดยอตัโนมตั ิ

8.2.1.4 ธนาคารสมอง เป็นการเปลี�ยนแปลงความเชื�อว่าการจดัการเกี�ยวกับเรื�อง
เงินนั 	นเป็นเรื�องของผู้ ใหญ่ เยาวชนบ้านสามขาแสดงให้เห็นแล้วว่าความเชื�อดงักล่าวไม่เป็นจริง
เสมอไป ดงัที�เยาวชนบ้านสามขารู้จกันําเงินที�ได้มาใช้ให้ผู้ ใหญ่ยืมไปลงทุน นอกจากนี 	 ธนาคาร
สมองยงัเป็นการเปลี�ยนแปลงคา่นิยมในการกู้ เงิน จากการ “กู้ ก่อนคิด” เป็น “คิดก่อนกู้ ” คือต้องคิด
วา่จะนําเงินไปใช้อยา่งไร เพื�อจะให้ธนาคารสมองยอมให้ยืมเงินมาใช้ นอกจากนี 	 ธนาคารสมองยงั
เป็นการเปลี�ยนบรรทดัฐานของผู้ให้กู้  จากเดมิที�ไมไ่ด้ตดิตามการนําเงินกู้ ไปใช้อย่างจริงจงั ไปสู่การ
ตามไปดกูารดําเนินการจริงๆของผู้ ที�ยืมเงินไปจากธนาคารสมอง ซึ�งทําให้ผู้กู้ ต้องดําเนินการตามที�
ได้เสนอไว้และยงัทําให้เยาวชนได้เรียนรู้เกี�ยวกบักิจกรรมที�มีการนําเงินไปใช้เหลา่นั 	นด้วย  

8.2.1.5 แนวคิดผลิตสิ� งที�กินและกินสิ� งที�ผลิตได้ เป็นการเปลี�ยนแปลงความเชื�อ
เกี�ยวกับการพึ�งตวัเอง โดยแทนที�จะมุ่งผลทางเศรษฐกิจจากการผลิต มาเป็นการมุ่งผลทางการ
ดํารงชีวิตจากการผลิตแทน การเปลี�ยแปลงแนวคิดเช่นนี 	เป็นต้นธารของการเปลี�ยแปลงอื�นๆของ
ชาวบ้าน เช่น พฤติกรรมกรรมการผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาดลดลง เปลี�ยนไปผลิตสิ�ง
ที�เป็นความต้องการของตวัเองมากขึ 	น การผลิตมากๆเพื�อหวงัผลกําไรก็หายไป เปลี�ยนเป็นผลิตให้
พอดีๆ ซึ�งทําให้ความนิยมในการใช้เงินกู้ลดลง เปลี�ยนไปเป็นการใช้เงินตวัเองเท่าที�มีอยู่ เช่น การ
ปลกูหอมแดงหากมีเงินทนุน้อยก็ปลกูน้อย ไมไ่ปกู้ เงินมาปลกูมากๆ เป็นต้น 

8.2.1.6 นอกจากนี 	ยงัมีการเปลี�ยนแปลงอื�นๆเกิดขึ 	นอีก อาทิ 
1) เปลี�ยนค่านิยมในการกู้ เงินจากการกู้ เมื�อสามารถทําได้ ไปเป็นการกู้

เท่าที�จําเป็นโดยมีการคิดผลได้ผลเสียก่อนกู้ เงิน เช่น หากมีธนาคารมาเสนอวงเงินกู้ ให้ก็จะไม่กู้
หากไมจํ่าเป็น ตา่งกบัเมื�อก่อนที�เมื�อมีการเสนอเงินให้กู้ชาวบ้านจะกู้ เงินมาใช้เทา่ที�ทําได้ เป็นต้น  

2) เปลี�ยนคา่นิยมการกู้ เงินเพื�อการบริโภค ไปเป็นการกู้ เพื�อผลิตสินค้าหรือ
เพื�อลงทนุที�ให้ผลตอบแทน เช่น แทนที�จะกู้ ไปซื 	อโทรทศัน์ใหม่ ก็กู้ ไปเป็นค่าอาหารเลี 	ยงสตัว์แทน 
เป็นต้น 
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 8.2.2 กรณีนวัตกรรมสังคมการงดเหล้างานศพบ้านดง 

8.2.2.1 การกําหนดแนวทางการจัดงานศพปลอดเหล้าและประหยัด นับเป็น
รูปธรรมของการเปลี�ยนความเชื�อว่าการดื�มเหล้าในงานศพเป็นสิ�งที�ควรทํา ไปเป็นการดื�มเหล้าใน
งานศพเป็นสิ�งไม่สมควร ไม่ให้ความเคารพผู้ตาย และยงัเป็นรูปธรรมของการเปลี�ยนแปลงทั 	งที�ตวั
เจ้าภาพงานศพเอง ผู้มาชว่ยงาน และผู้มาร่วมงานศพ สําหรับเจ้าภาพงานศพ เปลี�ยนจากคา่นิยม
การเลี 	ยงเหล้าในงานศพ เป็นไม่เลี 	ยงเหล้า สําหรับผู้มาช่วยงานและผู้มาร่วมงานเปลี�ยนจากการ
ดื�มเหล้าในงานศพ เป็นไมดื่�ม  

การจดังานศพโดยไม่มีเหล้ายงัเป็นการหกัล้างความเชื�อที�ว่าหากไม่มีเหล้าในงาน
ศพจะไม่มีคนมาช่วยงาน เพราะแม้จะไม่มีเหล้าก็มีคนมาช่วยงานศพเหมือนเดิม ส่วนการจดังาน
ศพอย่างประหยดันั 	นเกิดขึ 	นได้เพราะมีการเปลี�ยนความเชื�อเกี�ยวกบัพิธีกรรมงานศพจากที�เชื�อว่า
งานศพต้องจดัให้ใหญ่โตเทา่ที�จะทําได้เพื�อเป็นการ “ให้เกียรต”ิ ผู้ตาย ไปเป็นการเชื�อว่าการจดังาน
ศพควรทําอย่างเรียบง่ายที�สุดเพื�อไม่ให้เกิดสภาพ “คนตายขายคนเป็น” และการจดังานศพแบบ
เรียบง่ายนี 	เองที�สอดคล้องกบัความมุง่หมายที�แท้จริงของการจดังานศพดงัที�เคยเป็นมาในอดีตของ
ชาวบ้านดงก่อนที�จะมีคา่นิยมการดื�มเหล้าขึ 	นมา   

ความเชื�อที�เปลี�ยนแปลงไปนี 	มีผลต่อการเปลี�ยนแปลงค่านิยมเกี�ยวกับการจดังาน
ศพในหลายๆด้าน ดงัที�ได้เห็นว่ามีการเปลี�ยนค่านิยมการซื 	อโลงศพและปราสาทจากนอกหมู่ไป
บ้านเป็นการทํากนัเองภายในหมูบ้่าน เปลี�ยนคา่นิยมการใช้ปราสาทแบบเผาไปพร้อมกบัศพไปเป็น
การทําปราสาทที�สามารถนําไปใช้ประโยชน์อื�นได้ เปลี�ยนคา่นิยมการทําอาหารที�มีต้นทนุสงูเลี 	ยงผู้
มาร่วมงานศพไปเป็นการทําจากวตัถดุิบที�ราคาไม่สงู เปลี�ยนคา่นิยมการจดังานศพมากกว่า 3 วนั
ไปเป็นการจดังานศพ 3 วนัหรือน้อยกว่า และเปลี�ยนค่านิยมการถวายปัจจยัแก่พระสงฆ์มากๆไป
เป็นการถวายปัจจยัในจํานวนที�ตกลงร่วมกนั 

8.2.2.2 การทําบญัชีค่าใช้จ่ายงานศพ เป็นการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมอนัเป็นผลมา
จากการตระหนกัถึงความสิ 	นเปลืองของการจดังานศพ บญัชีคา่ใช้จ่ายนี 	เป็นข้อมลูย้อนกลบัที�มิได้
มีประโยชน์แก่เจ้าภาพงานศพเท่านั 	น ยงัเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านคนในอื�นๆในชุมชนที�สามารถ
เรียนรู้จากลกัษณะการใช้จา่ยที�จะชว่ยให้จดังานศพอยา่งประหยดัได้ 

8.2.2.3 การร่วมมือกบัฝ่ายสงฆ์ไม่รับนิมนต์งานศพที�มีเหล้า นบัเป็นบรรทดัฐาน
ใหมข่องชมุชนบ้านดง จากที�แตเ่ดิมสถาบนัทางศาสนาจะ “วางเฉย” ตอ่พฤติกรรมการดื�มเหล้าใน
งานศพ แต่ด้วยการร่วมมือกับทีมงานทําให้สถาบนัดงักล่าวเปลี�ยนบทบาทเป็นหนึ�งในผู้ นําการ
เปลี�ยนแปลงที�สําคญั เพราะหากไม่มีพระสงฆ์ในงานศพก็ไม่สามารถดําเนินพิธีกรรมทางศาสนา
อนัสิ�งสําคญัที�สดุของงานศพได้ 
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 8.2.3 กรณีนวัตกรรมสังคมการจัดการขยะบ้านไร่น้อย 
8.2.3.1 การคดัแยกขยะก่อนทิ�ง เป็นพฤติกรรมที�เปลี�ยนแปลงไปอย่างชดัเจนที�สุด 

อนัเป็นผลมาจากการเปลี�ยนความเชื�อเกี�ยวกบัคณุค่าของขยะหลายๆชนิด จากสิ�งที�ไม่มีราคาค่า
งวด ไปเป็นสิ�งที�มีคา่มีราคา ทําให้สามารถสงัเกตเห็นว่าชาวบ้านไร่น้อยมีการเปลี�ยนแปลงจากการ
ทิ 	งขยะโดยไม่คิด เป็นการคิดก่อนว่าอะไรสามารถเก็บไว้ขาย อะไรควรทิ 	ง เปลี�ยนจากการทิ 	งขยะ
โดยไมค่ดัแยกประเภท เป็นคดัแยกขยะก่อนทิ 	ง นอกจากนี 	ยงัเปลี�ยนจากการทิ 	งขยะในที�สาธารณะ 
เป็นการเก็บขยะจากที�สาธารณะไปขาย 

8.2.3.2 ธนาคารขยะ เป็นรูปธรรมของการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ 	นที�บ้านไร่น้อย อนั
เป็นผลสะท้อนจากการเปลี�ยนความเชื�อที�ว่าเทศบาลเป็นผู้ รับผิดชอบจัดการขยะ ไปสู่ความเชื�อ
ที�ว่าการจดัการขยะเป็นความรับผิดชอบของผู้สร้างขยะเป็นหลกั ในเชิงองค์การ ธนาคารขยะเป็น
องค์การชนิดใหม่ที�ไม่เคยมีมาก่อนในชมุชนบ้านไร่น้อย เป็นองค์การใหม่ที�ทําหน้าที�ใหม่ในชุมชน 
การคดัแยกขยะอาจจะทําได้โดยไมต้่องมีธนาคารขยะ (เชน่ในกรณีบ้านไร่และบ้านสะปุ๋ งหลวง) แต่
การมีอยู่ของธนาคารขยะเป็นเสมือนสญัลกัษณ์ให้ชาวบ้านไร่น้อยได้ตระหนกัถึงการจดัการขยะ
อย่างเป็นรูปธรรม ทั 	งนี 	ขึ 	นอยู่กบัการแสดงบทบาทของธนาคารขยะว่าจะเป็นไปในทิศทางที�จะทํา
ให้ธนาคารขยะกลายเป็นสถาบนัที�สําคญัของชมุชนได้หรือไม ่

8.2.3.3 การทําปุ๋ ยหมกัจากขยะ เป็นการเปลี�ยนความเชื�อว่าขยะเปียกสมควรให้
เทศบาลเป็นผู้ กําจดัเนื�องจากไม่สามารถนําไปขายเป็นเงินได้ ความเชื�อที�เปลี�ยนแปลงไปนี 	นําไปสู่
การเปลี�ยนพฤตกิรรมของชาวบ้านจากการทิ 	งขยะเปียก เป็นการนําขยะเปียกไปทําปุ๋ ยหมกัชีวภาพ 

8.2.3.4 การลดการใช้ขยะที�กําจัดไม่ได้ เป็นพฤติกรรมที�เปลี�ยนแปลงไปอันสืบ
เนื�องมาจากการตระหนกัว่าขยะที�กําจดัเองไม่ได้นั 	นเป็นภาระของครัวเรือนอย่างแท้จริง เนื�องจาก
ไม่สามารถนําไปขายหรือนําไปทําปุ๋ ยหมักได้ มีแต่ต้องทิ 	งให้เทศบาลกําจัดซึ�งเป็นสิ�งที� มี
คา่ใช้จา่ยแปรผนัไปตามปริมาณขยะที�กําจดัไมไ่ด้ของแตล่ะครัวเรือนเอง  

 
8.3 การย้อนพจิารณา 
 

การย้อนพิจารณาเป็นการกลบัไปพิจารณาแนวคิดที�ได้เสนอไปแล้วในช่วงต้นอีกครั 	ง โดย
อาศยัข้อมลูและประสบการณ์จากการวิเคราะห์กรณีศกึษาเป็นพื 	นฐาน ประเด็นที�จะย้อนพิจารณา
ได้แก่ นิยามของนวตักรรมสงัคม องค์ประกอบของนวตักรรมสงัคม ที�มาของนวตักรรมสงัคม รวม
ไปถึงความเชื�อมโยงระหวา่งข้อทฤษฎีที�ผู้ วิจยันําเสนอกบัฐานทฤษฎีตา่งๆ 
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ในบทที� 2 ผู้ วิจัยได้ตั 	งข้อสมมติฐานกว้างๆไว้ว่า “หัวใจของการสร้างนวัตกรรมอยู่ที� 
ปฏิสมัพนัธ์โดยเป็นปฏิสมัพนัธ์ที�อยู่ในรูปของการร่วมมือกนัระหว่างคนในชุมชน ผู้ นําชุมชน และ
องค์การภายนอกชุมชน” ผลจากการศึกษาสนับสนุนข้อสมมติฐานนี 	 โดยผู้ วิจัยพบว่า
นอกเหนือจากการร่วมมือกันแล้ว ทีมงานที�รับผิดชอบโดยตรงในกระบวนการนวตักรรมสงัคมยงั
ต้องมีความสามารถในการดดูซบัความรู้ด้วย นั�นแสดงให้เห็นว่าการร่วมมือกนัของชาวบ้านในการ
สร้างนวตักรรมสงัคมจะต้องกระทําไปบนฐานของความรู้ หากแม้มีการร่วมมือกนัแต่ไม่มีความรู้
เป็นพลงังานขบัเคลื�อนก็ย่อมทําให้กระบวนการนวัตกรรมสังคมไม่สามารถดําเนินไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จริงๆแล้ว ผลการศึกษายงัชี 	ชัดด้วยว่าการจะทําให้นวัตกรรม
สงัคมเป็นส่วนหนึ�งของสังคมได้จริงนั 	น นอกเหนือไปจากการปฏิบตัิขั 	ตอนต่างๆในกระบวนการ
นวตักรรมสงัคมแล้ว ยงัต้องอาศยัทั�งการร่วมมือกนัภายในชมุชนและการมีความสามารถในการดดู
ซบัความรู้ของทีมงานด้วย 

 
8.3.1 นิยามของนวัตกรรมสังคม 
เมื�อย้อนกลบัไปพิจารณาความหมายของนวตักรรมสงัคมที�ผู้ วิจยักําหนดไว้ในส่วนต้น ทํา

ให้เห็นว่าความหมายของนวตักรรมสงัคมที�กําหนดไว้แต่แรกนั 	นเป็นความหมายกว้างครอบคลุม
ประเภทต่างๆของนวัตกรรมสังคมได้อย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม ผลจากการวิเคราะห์
กรณีศกึษาทําให้ผู้ วิจยัพบวา่ นวตักรรมสงัคมแบบที�ริเริ�มโดยชมุชนท้องถิ�นนั 	นมีประเด็นหลกัที�เป็น
จดุเน้นเหมือนๆกนัที�การเปลี�ยนแปลงความเชื�อหรือคา่นิยมที�มีอยู่ไปสู่ความเชื�อหรือคา่นิยมใหม่ซึ�ง
เหมาะสมกบัสภาพการณ์ที�กําลงัเป็นอยู่มากกว่า ดงันั 	นผู้ วิจยัจึงนิยามนวตักรรมสงัคมให้มีความชี 	
เฉพาะมากขึ 	น ดงันี 	 

“นวตักรรมสงัคม หมายถึง รูปแบบวิถีการปฏิบติัที�แตกต่างไปจากเดิมที�คนส่วนใหญ่ใน
ชุมชนปฏิบติัในสถานการณ์หนึ�งๆอนัเป็นผลมาจากการเปลี�ยนแปลงค่านิยมหรือความเชื�อที�มีอยู่
เกี�ยวกับสถานการณ์นั�นๆ การปฏิบัติแบบใหม่ที�คนส่วนใหญ่ในชุมชนกระทําอย่างเป็นปกตินี�
ก่อใหเ้กิดคณุค่าในเชิงเปรียบเทียบแก่ปัจเจกและชมุชนส่วนรวม ผูที้�เป็นแกนนําในการสนบัสนนุให้
เกิดการเปลี�ยนแปลงนี�กระทําไปโดยเห็นแก่ประโยชน์ของสงัคมส่วนรวมเท่านั�น”  

สําหรับนิยามเชิงปฏิบตัิการของนวตักรรมสงัคม คือ “กิจกรรมหรือชุดของกิจกรรมใหม่ๆที�
เกิดขึ�นเพื�อทําให้ชุมชนเปลี�ยนแปลงไปในทางที�ดีขึ�น กิจกรรมเหล่านี�เกิดขึ�นโดยผู้ที�อาศยัอยู่ใน
ชมุชนนั�นๆเอง” 

อาจมองได้ว่าการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวเป็นเรื�องที�เห็นได้ชดัเพราะความเชื�อหรือค่านิยม
ใหม่นั 	นเป็นสิ�งที�ดีกว่า ทั 	งการงดเหล้าในงานศพ การจดัการหนี 	สิน และการจดัการขยะ แตแ่ม้จะ
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เห็นได้ชดั ความเชื�อหรือค่านิยมเดิมที�มีอยู่นั 	นกลบัทนทานต่อการเปลี�ยนแปลงมาก ทั 	งการเลี 	ยง
และดื�มเหล้าในงานศพ ทั 	งการกู้ เงินมาเพื�อซื 	อเครื�องอุปโภคบริโภคที�เกินความจําเป็น ทั 	งการทิ 	ง
ขยะรวมๆกันแล้วให้หน่วยงานที�รับผิดชอบนําไปจดัการเอง หากปล่อยไว้ไม่ทําอะไรก็จะไม่มีการ
เปลี�ยนแปลงในระยะเวลาอนัใกล้ ผลเสียตอ่สงัคมอนัมีรากมาจากความเชื�อหรือคา่นิยมเหล่านั 	นก็
จะคงอยู่ตอ่ไปเรื�อยๆ นั�นคือ ปัญหาทะเลาะวิวาท ปัญหาครอบครัว ปัญหาหนี 	เสีย ปัญหาขยะล้น
เมืองยงัจะมีอยูต่อ่ไปนั�นเอง 

 
8.3.2 องค์ประกอบของนวัตกรรมสังคม 
องค์ประกอบจําเป็นของนวัตกรรมสังคมที�กําหนดไว้ในเบื 	องต้นสามารถพบได้จากทุก

กรณีศกึษาหลกัซึ�งเป็นกรณีศกึษาที�เป็นนวตักรรมสงัคมแท้ๆ ส่วนกรณีศกึษาย่อยที�เป็นส่วนขยาย
ของนวัตกรรมสังคมในเรื�องนั 	นๆบางกรณีก็ไม่สามารถกล่าวได้ว่าโครงการนั 	นๆมีความเป็น
นวตักรรมสงัคมจริงๆ 

คณุค่าเชิงสงัคม: จะเห็นได้ว่าทุกโครงการที�นํามาเป็นกรณีศกึษาต่างก็มีคณุสมบตัิของ
การมีคณุคา่ตอ่สงัคม แตป่ระเดน็อยู่ที�ว่าคนในสงัคมนั 	นๆจะ “รับรู้” (perceive) ว่านวตักรรมสงัคม
มีคณุคา่ต่อตนเองมากพอจนเป็นแรงจงูใจให้ลงมือปฏิบตัิตามโครงการนั 	นหรือไม่ จึงอาจกล่าวได้
อีกนยัหนึ�งว่า คณุค่าของนวตักรรมสงัคมขึ 	นอยู่กบัว่าใครเป็นผู้ ริเริ�มสร้างนวตักรรมสงัคมนั 	น หาก
ชุมชนริเริ�มสร้างขึ 	นเอง คณุค่าที�มีต่อการรับรู้ของคนในชุมชนย่อมมีมาก นั�นคือ ชาวบ้านเห็นว่า
ประเดน็ปัญหาของสงัคมประเดน็นั 	นๆต้องได้รับการแก้ไข และหากทําได้สําเร็จก็จะได้รับประโยชน์ 
ตวัอย่างเช่น กรณีศกึษาหลกัทั 	ง 3 ที�มีชาวบ้านเป็นผู้ ริเริ�มสร้างนวตักรรมเอง แต่ถ้าหากชมุชนนั 	น
ไม่ได้เป็นผู้ ริเริ�มสร้างนวตักรรมสงัคมขึ 	นเอง ชาวบ้านในชุมชนนั 	นอาจรับรู้หรือไม่รับรู้คณุค่าของ
นวตักรรมสงัคมที�กําลงัสร้างขึ 	นก็ได้ ตวัอย่างก็คือกรณีศกึษาย่อยทั 	ง 6 ที�การริเริ�มโครงการมาจาก
ปัจจยัภายนอก นั�นคือ เป็นนโยบายของจงัหวัดในกรณีของตําบลหลวงใต้และตําบลใหม่พฒันา 
เป็นการผลักดนัจากองค์การที�เป็นลูกข่ายของสกว.สํานกังานภาค ในกรณีของบ้านอุดมพฒันา
และบ้านร่มไตรรัตน์ และเป็นการผลกัดนัจากองค์กรปกครองท้องถิ�นในพื 	นในกรณีของบ้านไร่และ
บ้านสะปุ๋ งหลวง 

ความใหม่: ความใหม่เป็นคุณสมบัติที�มองเห็นได้ทันทีจากโครงการที�มีความเป็น
นวัตกรรมสังคม เพราะทุกโครงการต่างก็เกี�ยวข้องกับการเปลี�ยนแปลงจากค่านิยมเดิมๆไปสู่
คา่นิยมใหม่ ความเคยชินแบบเดิมๆไปสู่ความเคยชินใหม่ เพื�อให้ได้ประโยชน์จากนวตักรรมสงัคม
ชาวบ้านยอ่มต้องทําสิ�งที�ตนไมเ่คยทํามาก่อน เช่น จากที�เคยเลี 	ยงเหล้าหรือดื�มเหล้าในงานศพก็งด
ไป จากที�เคยกู้ เงินโดยไมว่างแผนการลงทนุก็เริ�มคดิขึ 	นผลได้ผลเสียจากเงินที�จะกู้มากขึ 	น และจาก
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ที�เคยทิ 	งขยะรวมๆกันก็เริ�มเปลี�ยนมาคดัแยกขยะก่อนทิ 	ง ทั 	งหมดนี 	ล้วนแล้วแต่เป็นตวัอย่างของ
ความใหมข่องนวตักรรมสงัคม 

แรงจงูใจทางสงัคม: การพิจารณาแรงจงูใจทางสงัคมของผู้ ที�มีส่วนเกี�ยวข้องกบัการสร้าง
นวัตกรรมสังคม ผู้ วิจัยใช้เกณฑ์พิจารณาจากผลได้ของนวัตกรรมสังคมว่าตกไปสู่ผู้ ที�เกี�ยวข้อง
เหล่านั 	นโดยเฉพาะหรือไม่ หากผลได้จากนวตักรรมสงัคมตกสู่ผู้ เกี�ยวข้องมากเป็นพิเศษกว่าผู้ อื�น
สะท้อนวา่การเข้ามาเกี�ยวข้องกบัการสร้างนวตักรรมสงัคมนั 	นอาจจะไม่ได้อยู่บนฐานของแรงจงูใจ
ทางสงัคม แต่หากผลได้จากนวตักรรมสงัคมตกสู่สงัคมส่วนรวมโดยเสมอหน้ากัน หรืออย่างน้อย
ทุกคนต่างก็มีโอกาสในการได้รับคุณค่าจากนวัตกรรมสังคมเท่าๆกันย่อมสะท้อนว่าผู้ ที�เข้ามา
เกี�ยวข้องกบัการสร้างนวตักรรมสงัคมเข้ามาร่วมโดยมีพื 	นฐานของแรงจงูใจทางสงัคม  

 
8.3.3 ที�มาของนวัตกรรมสังคม 
ดงัที�กล่าวไปแล้วในส่วนที� 2.2 ว่าแหล่งที�มาของนวตักรรมสงัคมแบง่ออกได้เป็น 3 แหล่ง

ใหญ่ๆคือ จากการวางแผนจากส่วนกลาง จากผู้ประกอบการสงัคม และจากการผุดบงัเกิด เมื�อ
ผู้ วิจยัวิเคราะห์กรณีศกึษาทั 	ง 9 แล้วสามารถสรุปที�มาของนวตักรรมสงัคมได้ดงันี 	  

นวัตกรรมสังคมการจัดการหนี 	สินบ้านสามขาจัดว่ามาจากการผุดบังเกิดอย่างน้อยก็
ในช่วงการสร้างนวตักรรมสงัคมเพราะเป็นการดําเนินการของชาวบ้านเองโดยมิได้จงใจจะให้เป็น
การจดัการหนี 	สินอย่างเป็นทางการ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการสนองตอบต่อปัญหาหนี 	สินของ
ชาวบ้าน โดยที�ชาวบ้านจํานวนหนึ�งเริ�มเปลี�ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเกี�ยวกบัความเคยชินในการกู้ ยืม
เงิน (เช่น เริ�มคิดที�จะออมด้วย แทนที�จะกู้อย่างเดียว) ช่วงตอ่มาของการสร้างรวมไปถึงการบรูณา
การนวตักรรมสงัคมนบัได้วา่เป็นการดําเนินการในลกัษณะผู้ประกอบการโดยมีทีมงานเป็นแกนนํา 
โดยเริ�มมีกิจกรรมที�เกิดขึ 	นอยา่งจงใจเพื�อจะจดัการกบัปัญหาหนี 	สินโดยเฉพาะ 

นวัตกรรมสังคมการงดเหล้าในงานศพบ้านดงมีที�มาจากผู้ประกอบการสังคม ดงัที�ได้
พรรณนาไปแล้วว่าโครงการงดเหล้างานศพเป็นผลผลิตของการคิดร่วมกันของชาวบ้านดงโดยมี
ผู้ นําในหมู่บ้านเป็นแกนนํา ผู้ นําโดยเฉพาะลงุอิ�นแก้วนั 	นมีลกัษณะของผู้ประกอบการสงัคมอย่าง
ชดัเจน เพราะเป็นผู้ นําความคิดเห็นในชุมชนที�มีวิสยัทศัน์และมีภาวะผู้ นําสูง แต่มิใช่เพียงลุงอิ�น
แก้วเท่านั 	นที�มีคุณสมบตัิดงักล่าว แกนนําคนอื�นๆต่างก็มีคุณสมบตัิของการเป็นผู้ประกอบการ
สงัคมเชน่กนั 

นวตักรรมสงัคมการจดัการขยะบ้านไร่น้อยมีที�มาจากผู้ประกอบการสงัคมเสริมด้วยการ
วางแผน ลกัษณะผสมของที�มานี 	เป็นลกัษณะเด่นของนวตักรรมสงัคมนี 	 เพราะมีการดําเนินการ
คู่ขนานระหว่างเทศบาลตําบลม่วงน้อยและผู้ประกอบการสงัคมในหมู่บ้าน ทางด้านเทศบาลมี
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นโยบายในการจัดการกับขยะอยู่แล้ว จึงส่งเสริมให้ชาวบ้านในเขตเทศบาลได้ไปดูงานและ
ฝึกอบรมเกี�ยวกบัการจดัการขยะที�ชมุชนอื�นๆ ข้างฝ่ายผู้ประกอบการสงัคมในชมุชนก็มีการรวมตวั
กันและนําเสนอเรื�องการจดัการขยะแก่ชาวบ้านทั 	งชุมชน จากนั 	นจึงก่อตั 	งกลุ่มคดัแยกขยะและ
สร้างสรรค์กิจกรรมกระตุ้นให้เกิดการจดัการขยะทั�วทั 	งชมุชนตอ่ไป เทศบาลปล่อยให้ผู้ประกอบการ
สงัคมได้ดําเนินการอยา่งอิสระโดยให้การสนบัสนนุเฉพาะเมื�อมีการร้องขอ 

จากการวิเคราะห์พบว่า นวตักรรมสงัคมจากกรณีศกึษาย่อยทั 	งหมดเกิดจากการวางแผน 
โดยโครงการที�มีที�มาจากการวางแผนอย่างเด่นชัดคือโครงการงดเหล้างานศพตําบลหลวงใต้ 
โครงการงดเหล้างานศพตําบลใหมพ่ฒันา และโครงการจดัการขยะบ้านสะปุ๋ งหลวง ทั 	ง 3 กรณีเป็น
การ “สั�งการ” จากหน่วยงานราชการโดยตรง และผู้ ที�รับผิดชอบโครงการเป็นผู้ นําโดยตําแหน่งใน
หมู่บ้านหรือตําบลนั 	นๆ (ผู้ ใหญ่บ้านหรือกํานนัแล้วแตก่รณี) โดย 2 โครงการแรกเป็นการวางแผน
จากระดบัจงัหวดั สว่นโครงการหลงัเป็นการวางแผนจากองค์กรปกครองท้องถิ�น  

กรณีศกึษาย่อยที�เหลือคือโครงการจดัการหนี 	สินบ้านอุดมพฒันา โครงการจดัการหนี 	สิน
บ้านร่มไตรรัตน์ และโครงการจดัการขยะบ้านไร่มีที�มาจากผู้ประกอบการสงัคมร่วมกบัการวางแผน 
โครงการทั 	ง 3 ตา่งก็เกิดขึ 	นจากการวางแผนโดย 2 โครงการแรกเป็นการวางแผนขององค์การที�ไม่
แสวงหากําไร เพื�อขยายเครือข่ายในการทําวิจยัเพื�อท้องถิ�น โดยมีผู้ประกอบการสงัคมในพื 	นที�รับ
เอาไปดําเนินการ (ไมใ่ชผู่้ นําที�เป็นทางการ) ส่วนโครงการจดัการขยะบ้านไร่แม้จะเป็นการวางแผน
จากเทศบาล แต่ผู้ ที�รับไปดําเนินการคือผู้ ประกอบการสังคม (แม้ปัจจุบันจะกลายเป็นผู้ นําที�มี
ตําแหนง่ที�เป็นทางการแล้วก็ตาม)  

เมื�อพิจารณาผลสําเร็จของการบรูณาการนวตักรรมสงัคมตามลกัษณะที�มาของนวตักรรม
สงัคมทําให้เห็นว่าที�มาของนวตักรรมสงัคมไม่มีความสมัพนัธ์กับความสําเร็จของการบูรณาการ
นวตักรรมสงัคม เพราะพบว่านวตักรรมสงัคมที�มีที�มาแตกตา่งกนัตา่งก็สามารถบรูณาการสู่สงัคม
ของตวัเองได้ นอกจากนี 	 หากพิจารณาในภาพรวมจะเห็นว่า นวัตกรรมสังคมส่วนใหญ่ที�นํามา
ศกึษาตา่งก็มีที�มาส่วนหนึ�งจากผู้ประกอบการสงัคม (6 ใน 9 กรณีศกึษา) แสดงให้ถึงความสําคญั
ของผู้ ประกอบการสังคมในฐานะของผู้ นําการเปลี�ยนแปลงในสังคม โดยสังเกตได้จากการที�
นวตักรรมสงัคมที�มีที�มาจากผู้ประกอบการสงัคมสว่นมาก (4 ใน 6 กรณีศกึษา) สามารถบรูณาการ
เข้าสูส่งัคมได้ 
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8.3.4 การเชื�อมโยงองค์ความรู้ที�สร้างขึ 2นกับฐานทฤษฎี 
8.3.4.1 ทฤษฎีความซบัซ้อน 

สาระสําคญัของทฤษฎีระบบที�ตอบสนองอย่างซบัซ้อนกล่าวไว้ว่า (โปรดดู
รายละเอียดในหวัข้อ 2.3.1) หากมีรูปแบบพฤติกรรมที�แตกต่างไปจากเดิมปรากฎขึ 	นในระบบที�
ซับซ้อนจะนําไปสู่การถกเถียง ต่อรอง และหาข้อสรุปเกี�ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบ
พฤตกิรรมเดมิ จนที�สดุแล้วจะเกิดรูปแบบพฤตกิรรมใหม่ที�ตกลงกนัแล้วระหว่างสมาชิกในชมุชนว่า
เหมาะสมและเมื�อนําไปปฏิบัติแล้วก่อให้เกิดผลดีมากกว่า การปฏิบัติรูปแบบใหม่นั 	นก็คือ
นวตักรรมสงัคมนั�นเอง 

เมื�อนําข้อเท็จจริงจากกรณีศกึษามาวิเคราะห์จะพบว่า ข้อเท็จจริงเข้ากนัได้
กบัทฤษฎี (โปรดดรูายละเอียดการวิเคราะห์ในบทที� 5 และบทที� 7) กล่าวคือ เมื�อเกิดความคิดดีๆ
ขึ 	นในชมุชน อนัได้แก่ ความคิดจะลดหนี 	 ความคิดจะงดเหล้าในงานศพ และความคิดที�จะลดขยะ
ในชุมชน ความคิดดีๆเหล่านั 	นจัดเป็นความคิดใหม่ที�ไม่เข้ากันกับความเชื�อและค่านิยมเกี�ยวกับ
เรื�องนั 	นๆของชมุชน ทําให้การปฏิบตัิแบบเดิม (อนัได้แก่ การกู้หนี 	ยืมสินโดยไม่ไตร่ตรอง การเลี 	ยง
และการดื�มเหล้าในงานศพ และการทิ 	งขยะโดยไมค่ดัแยกก่อนและปล่อยให้เป็นหน้าที�ของเทศบาล
ในการจัดการกับขยะ) ถูกตั 	งคําถามถึงความเหมาะสมของการมีอยู่อย่างจริงจัง โดยอาศัย
กระบวนการนวตักรรมสงัคมที�ได้สรุปไปแล้ว ทีมงานสร้างนวตักรรมสงัคมทําหน้าที�นําในการหา
แนวร่วมและหาข้อสรุปเกี�ยวกับรูปแบบพฤติกรรมใหม่ ณ จุดนี 	หากชุมชนใดมีการร่วมมือกัน
ภายในจะทําให้ได้ข้อสรุปที�ยอมรับกนัทั�วไปได้ อย่างไรก็ตาม ในการบรูณาการนวตักรรมสงัคมนั 	น
ลําพังการดําเนินการตามกระบวนการนวัตกรรมสังคมยงัไม่เพียงพอ ยงัต้องมีการค้นหาและนํา
ความรู้ใหม่ๆมาใช้เสริมนวตักรรมสงัคม เพื�อให้สมาชิกของชุมชนสามารถนําไปปฏิบตัิได้โดยไม่มี
ผลกระทบตอ่การดําเนินชีวิตในด้านอื�นๆมากนกั  

8.3.4.2 ทฤษฎีการเรียนรู้ 
ดงัที�ได้กล่าวไปแล้วในบทที� 2 ว่า Argyris and Schon (1978) ได้เสนอ

รูปแบบในการเรียนรู้ขององค์การ 2 รูปแบบ ได้แก่ “Single-Loop Learning” ซึ�งเป็นกระบวนการ
ของการรู้การคิดที�ตรวจจบัและแก้ไขปัญหาตามอาการที�ปรากฎ ส่วน “Double-Loop Learning” 
เป็นการเปลี�ยนแปลงบรรทดัฐานและข้อกําหนดบางอย่างเพื�อที�จะจดัการกับปัญหาในระดบัของ
สาเหตเุบื 	องลกึของปัญหา 

ผลการศึกษานี 	แสดงใ ห้ เ ห็นว่ากระบวนการนวัตกรรมสังคมเป็น
กระบวนการเรียนรู้แบบ “Double Loop” หลกัฐานก็คือการมีการเปลี�ยนแปลงในระดบัความเชื�อ
เกี�ยวกับการปฏิบัติในสถานการณ์หนึ�งๆในทุกๆกรณีศึกษาที�มีการบูรณาการนวัตกรรมสังคม 
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(โปรดดหูวัข้อ 8.2) ในทางตรงกนัข้าม กรณีศกึษาที�ไม่มีการบรูณาการนวตักรรมสงัคม ก็สามารถ
อธิบายได้ด้วยทฤษฎีการเรียนรู้เชน่กนั นั�นคือ ชมุชนที�ไม่มีการบรูณาการนวตักรรมสงัคมคือชมุชน
ที�มีรูปแบบการเรียนรู้แบบ “Single Loop” เนื�องจากมุ่งที�จะใช้ “วิธีแก้ปัญหา” จากชุมชนอื�นมา
แก้ปัญหาของชมุชนตวัเองโดยมิได้พิเคราะห์ให้ลึกถึงคา่นิยมและความเชื�อของชมุชนตวัเอง ผลก็
คือการมีนวตักรรมสงัคมแบบไมเ่ตม็รูปแบบเพราะไมส่ามารถก่อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรม
ของคนสว่นใหญ่ในชมุชนได้ 

ในอีกด้านหนึ�ง กระบวนการนวัตกรรมสังคมจัดเป็นการเรียนรู้ด้วยการ
ปฏิบตัิ (Learning by Doing) ซึ�งนบัว่าเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที�เข้ากันได้กับลกัษณะของชมุชน
เนื�องจากไมมี่กรอบเวลามาจํากดัการดําเนินการ จดุนี 	เองที�มีความแตกตา่งกบัองค์การโดยทั�วไปที�
การทํางานต้องมีเป้าหมายโดยเฉพาะเมื�อต้องทําอะไรในแบบที�ไม่เคยทํามาก่อนในองค์การ 
ผู้ บริหารย่อมต้องการความชัดเจนว่าผลลัพธ์สุดท้ายของโครงการจะเป็นอย่างไร ส่วนการ
สร้างสรรค์สิ�งใหม่ๆ ในชมุชนไมมี่ข้อจํากดัเหล่านั 	น ชาวบ้านจึงสามารถลองผิดลองถกูและปรับปรุง
การดําเนินการจากประสบการณ์ในการดําเนินการที�ผา่นๆมาได้  

8.3.4.3 ทฤษฎีเครือขา่ย 
ถ้าใช้ลักษณะของเครือข่ายทางสังคมต่อไปนี 	ในการวิเคราะห์ (1) มี

ความสมัพนัธ์แบบพึ�งพาซึ�งกันและกนั (2) การตอ่เชื�อมระหว่างหน่วยเป็นช่องทางในแลกเปลี�ยน
ทรัพยากร (3) โครงสร้างของเครือข่ายเป็นทั 	งโอกาสและอปุสรรคต่อการกระทําของปัจเจกที�เป็น
สมาชิกของเครือข่าย อาจกล่าวได้ว่า กระบวนการนวตักรรมสงัคมเป็นนบัเป็นการทํางานแบบ
เครือข่าย ยืนยนัได้จากการที�ชมุชนต้องมี “การร่วมมือกนัภายใน” และ 5 ใน 6 ของกรณีศกึษาที�มี
การบูรณาการนวัตกรรมสังคมมีการร่วมมือกับองค์การภายนอกเป็นเงื�อนไขในการบูรณาการ
นวตักรรมสงัคม 

สภาพการเป็นชุมชนท้องถิ�นทําให้มีความสัมพันธ์แบบพึ�งพาอาศัยกัน 
เนื�องจากเป็นสงัคมขนาดไมใ่หญ่นกั และมีรากเหง้าและระบบความเชื�อแบบเดียวกนั การเชื�อมโยง
กนัเป็นเครือข่ายทําให้ชุมชนสามารถสร้างและบูรณาการนวตักรรมสงัคมได้เพราะเครือข่ายนํามา
ซึ�งช่องทางและโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล ความรู้ และทรัพยากรที�จําเป็นต่อทั 	งการพัฒนา
รูปลักษณ์ของนวัตกรรมเอง และเพิ�มระดบัการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชน เหนือสิ�งอื�นใด 
นวตักรรมสงัคมเป็นสิ�งที�มีลกัษณะเป็นเครือข่ายโดยธรรมชาติ เพราะต้องการความร่วมมือจากทั 	ง
สถาบนัทางสงัคม กลุม่ตา่งๆ และคนในชมุชนในการดําเนินการ 
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8.4 ประสบการณ์จากพื 2นที� 
 
8.4.1 พัฒนา พัฒนา และพัฒนา 
ประเด็นที�ผู้ วิจัยพบจากการเข้าไปสัมผัสท้องถิ�นที�เป็นกรณีศึกษา คือจริงๆแล้วท้องถิ�น

ตา่งๆนั 	นมีทั 	งราชการ นกัพฒันา และองค์กรพฒันาเอกชนตา่งๆเข้าไป “พฒันา” ชมุชนเหล่านั 	นอยู่
แล้วมากมาย หมายความว่าจริงๆแล้ว (1) ความรู้ทางเทคนิคใหม่ๆตามกระแสนิยมในรูปของ
โครงการพฒันาต่างๆนั 	นชาวบ้านต่างก็เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วไม่มากก็น้อย ดงัที�หนานชาญแห่ง
บ้านสามขากลา่วไว้วา่ “ที�ผา่นมา ลงุไปอบรมจนเปื� อยหมดแล้ว” (ชาญ อทุธิยะ, สมัภาษณ์เมื�อ 18 
มิถุนายน พ.ศ.2551) ในความหมายว่าลุงได้ผ่านกิจกรรมให้ความรู้จากที�ต่างๆมาแล้วมากมาย 
และ (2) เงินทนุในการพฒันาไมไ่ด้มีน้อยจนเป็นข้อจํากดั  

แต่จุดที�เป็นปัญหาคือ สมมติว่าความรู้ที�ได้รับจากองค์การภายนอกนั 	นจะมีประโยชน์
ในทางปฏิบตัิอยู่บ้าง ชุมชนจะเชื�อมโยงความรู้ดงักล่าวกับบริบทของชุมชนเองอย่างไร บางครั 	ง
จงัหวะเวลาอาจจะเป็นเงื�อนไข กล่าวคือถ้าความรู้ใหม่ๆมาถึงถูกที�ถูกเวลาที�ชุมชนกําลงัต้องการ
จริงๆชุมชนก็มีโอกาสจะแปลงความรู้นั 	นให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนได้ แต่ความรู้จากองค์การ
ภายนอกมกัจะมาเมื�อองค์การภายนอกเหลา่นั 	นต้องการ โดยไม่ได้พิจารณาจากความต้องการของ
ชมุชน  

พิจารณาจากมุมของชมุชนเอง เมื�อความรู้และทรัพยากรมีพร้อมแล้วในระดบัหนึ�งก็อยู่ที�
ชุมชนเองที�จะต้องมีความสามารถที�จะดึงเอาความรู้มาใช้ประโยชน์ โดยรู้จกัประยุกต์ดดัแปลง
ความรู้ให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมของชมุชนเองได้อยา่งไร  

 
8.4.2 เงนิ  
“มีงบมาให้ก้อนหนึ�ง จะทําอะไร” นี�คือจุดเริ�มต้นของโครงการจํานวนมากของชุมชน

ท้องถิ�นต่างๆ แทนที�จะมีการตระหนักถึงปัญหาจนต้องหาทางแก้แล้วจึงนําไปสู่การคิดค้นอะไร
ใหม่ๆ เพื�อแก้ปัญหา ชมุชนท้องถิ�นหลายแหง่กลบัเริ�มต้นทําโครงการเมื�อพบว่าได้งบประมาณมาทํา 
ซึ�งทําให้เข้าใจไปได้ว่าหากไม่มีเงินก้อนนั 	นก็คงไม่ทําอะไร นั�นหมายความว่าจริงๆแล้วไม่ว่าเรื�อง
อะไรที�จะนําเงินที�จะได้มานั 	นไปทํา ก็ไม่ใช่โครงการที�ชาวบ้านส่วนใหญ่ตระหนกัถึงปัญหาอย่าง
แท้จริง เพราะมิฉะนั 	นชุมชนก็คงจะดําเนินการอะไรเพื�อแก้ปัญหานั 	นไปแล้ว ไม่ต้องรอเงินจาก
งบประมาณที�ไหน แม้ว่าจะต้องใช้เงินก็อาจเรี�ยไรหรือขอบริจาคจากชาวบ้านที�น่าจะยินดีเสียสละ
หากจะทําให้ปัญหาที�ตนเองก็เผชิญอยูล่ดลงหรือหมดไปได้  
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อาจกล่าวได้แต่ไม่น่าฟังสําหรับนกัอุดมคติว่าในโลกของความเป็นจริงแล้ว การดําเนิน
กิจกรรมสว่นรวมนั 	นต้องใช้เงิน ตวัอย่างเช่น หากต้องการให้ทีมงานไปดงูานที�ชมุชนอื�นก็ต้องมีเงิน
สําหรับค่ารถ ค่าอาหาร ค่าที�พัก ทั 	งหมดนี 	เป็นเพียงค่าใช้จ่ายขั 	นตํ�าเท่านั 	น หรือการจัดเวที
แลกเปลี�ยนความรู้ก็ต้องเตรียมนํ 	าเป็นอยา่งน้อยให้ชาวบ้านได้ดื�ม เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม บทบาทที�แท้จริงของเงินคือการเป็นสื�อกลางในการแลกเปลี�ยน เงินจึงควร
ใช้สําหรับดําเนินการ โดยไม่ติดยึดกับกําไรขาดทุนในเชิงการค้า ค่าตอบแทนสําหรับทีมงานบาง
กรณีอาจจะจําเป็น เพราะอย่างน้อยคนที�อาสาสมคัรเข้ามาทํางานก็เสียโอกาสที�จะหารายได้ของ
เขาไป ทั 	งนี 	 หลกัที�จะทําให้ใช้เงินน้อยที�สดุก็คือชาวบ้านคดิเองและร่วมมือกนัทําเอง การร่วมกนัคิด
และทําในลกัษณะที�มีข้อจํากดั (นั�นคือไม่สามารถทําแบบที�เคยทําได้) จะนําไปสู่ความคิดดีๆและ
นวตักรรมสงัคมได้ในที�สดุ ดงัมีกรณีการปรับโครงสร้างหนี 	โดยใช้แหล่งทนุภายในชมุชน หลงัจาก
ถกูปฏิเสธการให้กู้ จากแหล่งทนุภายนอกแห่งหนึ�งจากกรณีศกึษาโครงการจดัการหนี 	สินบ้านสาม
ขาเป็นตวัอยา่งที�ชดัเจน   

 
8.4.3 การถดถอยของชุมชนท้องถิ�น? 
ชมุชนท้องถิ�นจะดําเนินกิจกรรมที�เป็นสว่นรวมอยา่งนวตักรรมสงัคมได้อีกนานเพียงใดเป็น

คําถามเกิดขึ 	นแก่ผู้ วิจัยเมื�อได้เห็นสภาพของของชุมชนท้องถิ�นที�ผู้ วิจัยเข้าไปเก็บข้อมูลซึ�งมกัจะ
เงียบสงบ ดเูหมือนมีคนอยูอ่าศยัจริงๆไม่มากนกั สอดคล้องกบัลกัษณะการประกอบอาชีพที�แม้จะ
ยงัทํานา ทําไร่ เลี 	ยงสตัว์ และอาชีพทางการเกษตรอื�นๆอยู่มาก แต่แนวโน้มเริ�มหนัไปสู่การรับจ้าง
ทั�วไปมากขึ 	น โดยงานรับจ้างก็เริ�มอยู่ห่างจากหมู่บ้านตวัเองไปเรื�อยๆ เยาวชนส่วนมากที�ไปเรียน
หนงัสือยงัตวัเมืองหรือต่างจงัหวดัมีแนวโน้มจะหางานทํานอกพื 	นที� มีเพียงส่วนน้อยเท่านั 	นมีเมื�อ
เรียนจบแล้วกลบัมาประกอบอาชีพที�บ้านเกิดของตวัเอง คนที�อยู่ในหมู่บ้านจริงๆส่วนมากเป็นคน
อายปุระมาณ 40 ปีขึ 	นไป และเด็กเล็กถึงเด็กระดบัชั 	นประถมศกึษา การที�ชมุชนเริ�มสญูเสียความ
หลากหลายไปจากจํานวนสมาชิกที�ลดลงทําให้โอกาสในการเกิดปฏิสมัพนัธ์มีน้อยตามไปด้วย  

กระนั 	นก็ตาม ดงัคํากล่าวที�ว่าในวิกฤติมีโอกาส การที�เศรษฐกิจของประเทศและของโลก
กําลงัอยูใ่นชว่งตกตํ�า ทําให้ทั 	งคนวยัทํางานและเยาวชนกลบัไปสู่ชมุชนท้องถิ�นที�ตวัเองจากมามาก
ขึ 	น เมื�อมีชว่งเวลาที�ยากลําบากจากการหางานทําไมไ่ด้หรือสญูเสียงานที�ทําอยู่ไป บางส่วนของคน
เหลา่นั 	นจงึหนัมาสูวิ่ถีของความพอเพียง ประเดน็คือจะทําอยา่งไรให้การความคิดดีๆเช่นนี 	คงอยู่ไป
ตลอด ไม่ใช่ว่าเมื�อเศรษฐกิจกลบัมาเฟื� องฟูก็หนักลบัไปบริโภคอย่างฟุ่ มเฟือยอีกครั 	ง ผู้ วิจยัเชื�อว่า
กระบวนการนวตักรรมสงัคมหากใช้อยา่งมียทุธศาสตร์จะสามารถตอบคําถามดงักลา่วได้  
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8.4.4 ผู้นํา 
ผู้ วิจัยพบว่ามีกรณีที�ผู้ นําชุมชนที�มีความสามารถถูกดึงออกจากชุมชนไปทํางานกับ

องค์การภายนอก ทําให้งานชมุชนที�ทําไว้หยดุชะงกัลงหรือการดําเนินการไม่สมํ�าเสมอเหมือนก่อน
หน้านั 	น บางครั 	งเกิดความขดัแย้งกับชาวบ้านทั 	งๆที�เดิมเคยเป็นผู้ นําที�ชาวบ้านให้ความสําคญักับ
ความคิดเห็นมาก นอกจากนี 	ยงัพบกรณีที�ผู้ นําชุมชนเข้มแข็งมากจนกลายเป็นการชี 	นําชาวบ้าน 
ลักษณะการร่วมมือกันปรากฎอยู่ เฉพาะเมื�อสร้างนวัตกรรมสังคมแรกๆ ต่อมาลักษณะ
ความสัมพันธ์เปลี�ยนไปเป็นการชี 	นําโดยการตัดสินใจจากผู้ นําแทนที�จะเป็นการตัดสินใจจาก
สมาชิกส่วนใหญ่ของชุมชน นั�นเท่ากับเป็นการลดทอนระดบัความคิดสร้างสรรค์ของชาวบ้านไป
อยา่งนา่เสียดาย 

 
8.5 ยุทธศาสตร์และข้อเสนอแนะเพื�อสนับสนุนกระบวนการนวัตกรรม สังคมใน
ชุมชนท้องถิ�น 

  
บนฐานของข้อมลูจากกรณีศกึษา ผู้ วิจยัเชื�อว่า “ผลลพัธ์สดุท้าย” (Ultimate Outcome) ที�

นวัตกรรมสังคมให้แก่ชุมชนย่อมไม่ใช่สิ�งอื�นแต่เป็นการมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขตามสมควร ซึ�ง
ประกอบด้วยการมีสขุภาวะที�ดี มีรายได้พอสมควรกบัรายจ่าย ไม่มีอาชญากรรม การพนนั และยา
เสพติด รวมไปถึงการมีสภาพแวดล้อมในชมุชนที�ดี สิ�งเหล่านี 	ยากที�จะบรรลไุด้ หากจะมีโอกาสทํา
ได้สําเร็จอยู่บ้างผู้ วิจยัเชื�อว่าต้องกําหนดวิถีทางในการดําเนินการต่างๆให้ถูกต้องเหมาะสม ทั 	งนี 	 
ผู้ วิจัยเชื�อว่าหลักการที�ถอดมาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง5สามารถใช้เป็นหลักในการ
ดําเนินการได้อยา่งเหมาะสมโดยเฉพาะสําหรับชมุชนท้องถิ�น 

ดงันั 	น ยุทธศาสตร์นวตักรรมสงัคมคือบทเรียนที�ได้เรียนรู้มา (Lessons Learned) จาก
การศกึษาทั 	งหมดของผู้ วิจยั โดยสิ�งที�ได้เรียนรู้มาซึ�งอยู่ในรูปของยทุธศาสตร์นี 	มีเป้าหมายสดุท้ายที�
การทําใหส้มาชิกของชุมชนสามารถสร้างความสขุพอสมควรให้แก่ตวัเองและชุมชนได้อย่างไม่เอา
เปรียบผู้อื�น จะเห็นว่าเป้าหมายสดุท้ายนี 	ไม่ใช่เป้าหมายทางเศรษฐกิจ เพราะฉะนั 	นยุทธศาสตร์ที�
จะนําเสนอจึงมิใช่ยุทธศาสตร์ที�จะทําให้ชาวบ้านสามารถสร้างนวตักรรมสงัคมได้มากๆเพื�อนําไป
จดลิขสิทธิ สร้างความรํ�ารวยเฉพาะตวั นวตักรรมสงัคมไม่จําเป็นต้องมีอย่างฟุ่ มเฟือย แตค่วรจะมี

                                                   
5
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจดัเป็นนวตักรรมสงัคมระดบัสงูเพราะเป็นการเปลี�ยนแปลงระดบักระบวนทศัน์ เอกสารที�ให้ความเข้าใจ

เกี�ยวกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ชดัเจนได้แก่ “จากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง...สูก่ารปฏิบตัิ” โดยสํานักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ (2551) 
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เฉพาะเทา่ที�ชมุชนแตล่ะแห่งจําเป็นต้องมี เพราะที�สดุแล้วสิ�งที�สําคญักว่านวตักรรมสงัคมคือการที�
ชมุชนมีความสามารถที�จะสร้างนวตักรรมสงัคมได้เองเมื�อต้องการ นอกจากนี 	 ยทุธศาสตร์นี 	ยงัเน้น
การร่วมมือกนัขององคาพยพตา่งๆที�เกี�ยวข้อง ไม่ได้เน้นให้รัฐไม่ว่าจะเป็นระดบัใดรวมไปถึงองค์กร
ปกครองท้องถิ�นเป็นแกนนํา นบัเป็นการข้ามพ้นกระบวนทศัน์รัฐนําสงัคม ไปสู่การมีพฒันาการร่วม 
(Co-evolution) ระหวา่งสงัคมกบัรัฐ 

 ยทุธศาสตร์ 1: เปิดพื 	นที�และโอกาสทางสงัคมในชมุชนให้กว้าง 
 ทั 	ง “พื 	นที�” และ “โอกาส” ต่างก็เกี�ยวพันกับ “ปฏิสัมพันธ์” ที� เป็นหัวใจของ

กระบวนการนวตักรรมสงัคมโดยเฉพาะในช่วงต้นของกระบวนการ ดงัที�ได้เห็นจากกรณีศกึษาแล้ว
วา่การกําเนิดของนวตักรรมสงัคมนั 	นมีได้หลายแนวทาง แตส่ิ�งหนึ�งที�ทกุกรณีศกึษามีร่วมกนัคือการ
สร้างขึ 	นของนวัตกรรมสังคมนั 	นเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ โดยอาจจะเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ชาวบ้านกับชาวบ้านด้วยกันเองดงักรณีบ้านสามขา หรืออาจจะเป็นปฏิสมัพนัธ์ระหว่างชาวบ้าน
กับองค์การภายนอกเช่นที�บ้านดงมีการร่วมมือกับผู้ประสานงานจากสกว.สํานกังานภาค และที�
บ้านไร่น้อยมีการร่วมมือกบัเทศบาลที�รับผิดชอบพื 	นที�นั 	นอยู ่

 แตไ่มใ่ชท่กุปฏิสมัพนัธ์ที�นําไปสูน่วตักรรมสงัคมได้ ดงัที�พบจากการศกึษาว่าการมี
ปฏิสมัพนัธ์ในลกัษณะของการแลกเปลี�ยนความรู้ระหว่างกนัในประเด็นปัญหาของชุมชนถือเป็น
จดุกําเนิดของความคิดดีๆ เช่นที�บ้านสามขา ชาวบ้านที�ประสบปัญหาหนี 	สินมาพดูคยุกนัว่าจะทํา
อย่างไรที�จะหาเงินมาจ่ายหนี 	ได้ กลุ่มทางสงัคมตา่งๆพดูคยุกบัสมาชิกถึงการชําระหนี 	ให้ตรงเวลา 
หรือที�บ้านดง ผู้ นําชุมชนได้พูดคุยกับผู้ประสานงานจากสกว.สํานักงานภาคถึงปัญหาสังคมใน
ชมุชนบ้านดง หรือที�บ้านไร่น้อย แกนนําชมุชนได้ไปอบรมและดงูานที�ต่างชุมชน รวมไปถึงได้เข้า
ร่วมประชมุกบัเทศบาลเกี�ยวกบัปัญหาการจดัเก็บขยะในชมุชน เป็นต้น  

 แม้ในขั 	นที�มีความคิดดีๆแล้ว และจะก่อร่างขึ 	นเป็นนวัตกรรมสังคมแบบไม่เต็ม
รูปแบบทุกกรณีศึกษาต่างก็ต้องพึ�งพาปฏิสมัพนัธ์เป็นพื 	นฐานในการแปลงสภาพความคิดให้เป็น
รูปธรรมเช่นเดียวกัน ที�บ้านสามขาสามขานั 	นมีลักษณะของการดําเนินการในกลุ่มเล็กๆหลายๆ
กลุ่มก่อน ส่วนที�บ้านดงและบ้านไร่น้อยนั 	นเนื�องจากการริ� เริ�มมาจากผู้ นําชุมชนกับองค์การ
ภายนอก ทําให้ต้องมีการนําความคิดดีๆนั 	นมาแลกเปลี�ยนกับชาวบ้าน (หรือเรียกเป็นภาษา
การตลาดวา่นําความคดิมา “ขาย” นั�นเอง) เพื�อให้ได้รับการยอมรับและความร่วมมือจากชาวบ้าน  

 “พื 	นที�” และ “โอกาส” จึงเป็นองค์ประกอบที�จําเป็นของกระบวนการนวัตกรรม
สังคมเพราะพื 	นที�คือสถานที� (ซึ�งอาจจะอยู่ในลักษณะที�เป็นพื 	นที�จริงหรือพื 	นที�เสมือนก็ได้) ที�
สมาชิกของสังคมจะได้มาพบปะพูดคุยกัน ส่วนโอกาสคือช่วงเวลาที�สมาชิกของชุมชนจะได้มา
พบปะพูดคยุกนั ทั 	งพื 	นที�และโอกาสมกัจะเกิดขึ 	นพร้อมๆกัน น่าสนใจที�บางครั 	งแม้จะมีพื 	นที�แต่ก็
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อาจจะไม่เกิดปฏิสมัพนัธ์ได้ด้วยเหตทีุ�ไม่มีโอกาสจะกระทําเช่นนั 	น แต่หากมีโอกาสมนษุย์มกัจะมี
ปฏิสมัพนัธ์กนัโดยไมคํ่านึงถึงพื 	นที� นั�นคือ ไม่จําเป็นต้องพดูคยุกนัที�ศาลาประจําหมู่บ้านเมื�อมีการ
ประชุมประจําเดือนเท่านั 	น แต่การพูดคุยจะเกิดขึ 	นทุกครั 	งหากโอกาสอํานวยให้ เช่นลุงอิ�นแก้ว
พดูคยุกบัเพื�อนร่วมหมูบ้่านเมื�อขณะไปเลี 	ยงววั เป็นต้น  

 ข้อสรุปนี 	สอดคล้องกับหนึ�งในข้อสรุปที� ชื�นฤทยั กาญจนะจิตตา และวาสนา อิ�ม
เอมสรุปมาจากการสมัภาษณ์นกัวิชาการที�เกี�ยวข้องกบันวตักรรมสงัคมหลายๆท่าน ว่านวตักรรม
สงัคมนั 	นต้องมีการ “เปิดพื 	นที�ทางปัญญาและพื 	นที�ทางสงัคมให้กว้างขวางที�สดุ” (ชื�นฤทยั กาญจ
นะจิตตา และวาสนา อิ�มเอม, 2545: 19) เพื�อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนําไปสู่การทดลอง
ปฏิบตัจิริง 

 ข้อเสนอแนะ 1.1 เพื�อให้สามารถกําหนดประเด็นปัญหาของชมุชนได้อย่างชดัเจน
และทนัทว่งที ผู้ วิจยัเสนอให้ 

- ชาวบ้านทกุคนในชมุชนเป็นผู้ตดิตามประเดน็ปัญหาในชมุชน 
- ให้ผู้ นําชมุชนหมั�นเดนิทางไปพบปะชาวบ้านเพื�อรับฟังปัญหาอยา่งสมํ�าเสมอ  

 ข้อเสนอแนะ 1.2 เพื�อให้ชาวบ้านมีโอกาสได้รู้ถึงแนวคิดใหม่ๆ ผู้ วิจัยเสนอให้
องค์การที�เกี�ยวข้องจดัการให้มีการแลกเปลี�ยนความรู้ระหว่างชมุชนตามความสนใจของชมุชนเอง 
กลา่วคือแทนที�หนว่ยงานของรัฐหรือองค์การที�ไม่แสวงหากําไรจะเข้าไปนําโครงการไปให้ องค์การ
เหล่านั 	นควรเข้าไปสอบถามชาวบ้านว่าต้องการจะรู้เรื�องอะไร จากนั 	นจึงเข้าไปให้ข้อมลูเรื�องนั 	นๆ 
การนําโครงการที� “ทนัสมยั” เข้าไปให้ชาวบ้านทั 	งที�ชาวบ้านมิได้ต้องการอย่างแท้จริงนอกจากจะ
ไมเ่กิดประโยชน์สมความมุง่หมายของโครงการแล้ว ยงัอาจก่อให้เกิดปัญหาอื�นๆตามมาได้ด้วย  

 ข้อเสนอแนะ 1.3 เพื�อให้เกิดความต่อเนื�องในการดําเนินการกระบวนการ
นวตักรรมสงัคม ผู้ วิจยัเสนอให้ชมุชนจดัตั 	ง “กลุ่มวิจยัและพฒันา” ขึ 	นในชมุชน โดยกลุ่มเชิงสงัคม
แบบใหม่นี 	จะทําหน้าที�เกี�ยวกับการจดัการความรู้ในชุมชน โดยเน้นที�การสร้างความรู้ใหม่ๆผ่าน
ทางการปฏิบัติจริง ทั 	งนี 	 รูปแบบ โครงสร้าง และลักษณะการดําเนินการแต่ละชุมชนสามารถ
กําหนดขึ 	นเองตามความเหมาะสม 

 ยทุธศาสตร์ 2: ทําให้กระบวนการนวตักรรมสงัคมเป็นกระบวนการเรียนรู้  
 กระบวนการนวัตกรรมสังคมโดยตวัเองมีลกัษณะเป็นกระบวนการเรียนรู้ ดงัจะ

เห็นได้จากพัฒนาการของนวัตกรรมสังคมเองที�แปลงสภาพได้ตามการกระทําของทีมงานและ
สมาชิกในชุมชน การสร้างนวตักรรมสงัคมไม่ใช่เส้นทางตรงที�เมื�อทําแล้วจะได้ผลตามที�คาดหวงั
เสมอไป เมื�อเกิดความผิดพลาดทั 	งในเชิงการกระทําและในเชิงผลลพัธ์ จึงต้องมีการปรับตวัของ
ทีมงานและผู้ ที�เกี�ยวข้องเพื�อปรับแก้ข้อผิดพลาดนั 	นซึ�งนบัเป็นรูปแบบหนึ�งของการเรียนรู้ ดงัที�จะ
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เห็นได้จากกรณีบ้านสามขาที�เลือกใช้ทนุจากภายนอกในการปรับโครงสร้างหนี 	 เมื�อถกูปฏิเสธจาก
แหล่งทุน จึงได้กลับมาคิดและปรับตัวโดยหันไปใช้แหล่งทุนภายในชุมชนเอง ซึ�งผลจากการ
ดําเนินการดงักล่าวก็นบัว่าช่วยเหลือชาวบ้านได้ระดบัหนึ�ง หรือกรณีบ้านไร่น้อยที�มีการเรียนรู้จาก
ข้อผิดพลาดในการดําเนินโครงการในชว่งต้น ก็มีการปรับปรุงแก้ไขให้กิจกรรมตา่งๆมีประสิทธิภาพ
ขึ 	น 

 การเรียนรู้นั 	นยงัรวมความไปถึงการเรียนรู้ที�จะใช้ชีวิตด้วย การทํางานร่วมกนัใน
กระบวนการนวตักรรมสงัคมทําให้ชาวบ้านเข้ามาใกล้ชิดกนัมากขึ 	น ปฏิสมัพนัธ์ที�เกิดขึ 	นย่อมมิได้มี
เฉพาะเมื�อมีการทํางานเทา่นั 	น แตย่งัรวมไปถึงเรื�องอื�นๆด้วย 

 ข้อเสนอแนะ 2.1 สําหรับกระบวนการนวตักรรมสงัคมที�ริเริ�มใหม่ เพื�อให้วงจรการ
เรียนรู้เกิดขึ 	นได้ ผู้ วิจัยเสนอให้มีการสนับสนุนให้มีการติดตามและประเมินผลโครงการอย่าง
สมํ�าเสมอ โดยควรให้มีการพบปะกันระหว่างทีมงานที� รับผิดชอบโครงการกับชาวบ้านเพื�อ
แลกเปลี�ยนประสบการณ์และข้อคดิเห็นในการดําเนินการ โดยเฉพาะปัญหาและอปุสรรคที�พบ 

 ข้อเสนอแนะ 2.2 เพื�อให้การเรียนรู้มีโอกาสเกิดขึ 	นทุกระดบัตั 	งแต่ระดบัปัจเจก 
ระดบัครอบครัว ระดบักลุ่ม จนถึงระดบัชมุชน เมื�อมีการเริ�มต้นกระบวนการนวตักรรมสงัคมใหม่ๆ 
ผู้ วิจยัเสนอให้ชมุชนดําเนินการทกุวิถีทาง (ตราบเท่าที�ไม่ขดัตอ่จริยธรรมและกฎหมาย) ที�จะทําให้
ชาวบ้านทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่วนรวมของชุมชน อนัรวมไปถึงการประชาสัมพนัธ์และจัด
กิจกรรมรณรงค์อยา่งตอ่เนื�อง 

 ยทุธศาสตร์ 3: ให้ชมุชนเป็นศนูย์กลางในกระบวนการนวตักรรมสงัคม 
 จากผลการวิเคราะห์เงื�อนไขที�มีผลต่อการบูรณาการนวตักรรมสงัคมทําให้ทราบ

ว่า การมีความสามารถในการดดูซบัความรู้ของทีมงานและการมีการร่วมมือกันภายในชุมชนทั 	ง
สองอย่างร่วมกนันี 	เป็นเงื�อนไขจําเป็นที�น้อยที�สดุในการทําให้นวตักรรมสงัคมที�สร้างขึ 	นกลายเป็น
ส่วนหนึ�งของวิถีชีวิตของสมาชิกในชุมชนได้ ควรสังเกตว่าทั 	ง 2 เงื�อนไขดังกล่าวต่างก็เป็น
คณุสมบตัขิองชมุชน ดงันั 	น จงึสมเหตสุมผลหากจะกลา่ววา่นวตักรรมสงัคมสามารถเกิดการบรูณา
การได้โดยการดําเนินการของชมุชนนั 	นๆเอง  

 อย่างไรก็ตาม แม้การบูรณาการนวตักรรมสงัคมสามารถเกิดขึ 	นได้ด้วยชุมชนเอง 
แตจ่ากผลการวิเคราะห์กรณีศกึษาชี 	ให้เห็นวา่การร่วมมือกบัองค์การภายนอกก็มีส่วนสําคญั ดงัจะ
เห็นได้จากในช่วงการริเริ�มนวตักรรมสงัคมมีเพียงบ้านสามขาเท่านั 	นที�มีการริเริ�มสร้างนวตักรรม
สงัคมด้วยตวัเองอยา่งแท้จริง ส่วนกรณีศกึษาที�เหลือนั 	นตา่งก็มีบคุคลหรือองค์การภายนอกเข้ามา
เกี�ยวข้องด้วย เช่นเดียวกับในช่วงบูรณาการนวัตกรรมสังคมที�เกือบทุกกรณีศึกษามีองค์การ
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ภายนอกเข้ามาร่วมมือด้วย ยกเว้นเพียงบ้านดงเท่านั 	นที�ดําเนินการบรูณาการนวตักรรมสงัคมได้
ด้วยตวัเอง 

 ข้อเสนอแนะ 3.1 เพื�อให้ชุมชนมีขีดความสามารถในการสร้างสรรค์นวตักรรม
สงัคมเพิ�มขึ 	น ผู้ วิจยัเสนอให้ชมุชนมีการเสริมสร้างกระบวนการจดัการความรู้ในชุมชน ทั 	งนี 	 การ
จดัการความรู้อาจจะกระทําได้ในหลายลกัษณะ 

-   ให้คณะกรรมการหมูบ้่านเป็นผู้ ดําเนินการ 
-   ก่อตั 	งกลุม่ขึ 	นมาดําเนินการโดยเฉพาะ โดยอาจจะอยู่ในรูปของกลุ่ม “วิจยัและ

พฒันา” ตามข้อเสนอแนะ 1.5 ก็ได้  
-   ดําเนินการอย่างไม่เป็นทางการโดยสมาชิกของชุมชนที�สมคัรใจ นั�นคือ ใคร

ต้องการจะจดัการความรู้ก็เริ�มต้นทําได้ด้วยตวัเอง หรือทําให้กลุ่มที�ตวัเองเป็นสมาชิกอยู่ได้ ทั 	งนี 	
ควรจดัให้มีการพบปะกนัระหวา่งผู้ ที�มีการจดัการความรู้เป็นประจํา 

 ข้อเสนอแนะ 3.2 เพื�อให้องค์การภายนอกต่างๆสามารถเข้าถึงชุมชนได้ ผู้ วิจัย
เสนอให้หนว่ยงานภาครัฐหรืองค์การที�เกี�ยวข้องดําเนินการจดัทําฐานข้อมลูเกี�ยวกบัชมุชนตา่งๆทั�ว
ประเทศ โดยเน้นไปที�ข้อมูลเกี�ยวกับประวัติความเป็นมา ภูมิปัญญาท้องถิ�น ปัญหาหรือส่วนที�
ต้องการการพัฒนา ทั 	งนี 	 อาจเริ�มต้นจากการขอข้อมูลที�หน่วยงานต่างๆจัดเก็บอย่างกระจัด
กระจายมาประมวลและเรียบเรียงใหม ่จากนั 	นจงึเริ�มเก็บข้อมลูที�ต้องการที�ยงัขาดไปอยู ่ 

 ข้อเสนอแนะ 3.3 เพื�อให้การจดัทําฐานข้อมลูตามข้อ 3.2 เป็นไปอย่างเป็นระบบ
และเป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนั และข้อมลูจากชมุชนกบัหน่วยงานของรัฐรวมไปถึงองค์กรที�เกี�ยวข้อง
จะได้เชื�อมโยงกนัโดยตรงไมต้่องผา่นลําดบัชั 	นตา่งๆตามสายการบงัคบับญัชาด้วย ผู้ วิจยัแนะนําให้
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแบบเครือขา่ยในการเชื�อมตอ่ข้อมลูของชมุชนตา่งๆเข้าด้วยกนั โดยควรให้
แตล่ะชมุชนมีอปุกรณ์ที�จําเป็นตอ่การเชื�อมโยงเครือขา่ยแบบออนไลน์อยา่งมีประสิทธิภาพด้วย  

 ยทุธศาสตร์ 4: ทําให้นวตักรรมสงัคมเป็นวฒันธรรมของสงัคม 
 นวัตกรรมสังคมแบบเต็มรูปแบบเป็นเมล็ดพันธุ์ ของวัฒนธรรมของสังคม 

นวตักรรมสงัคมเป็นการเปลี�ยนแปลงรากฐานความเชื�อ/คา่นิยม/บรรทดัฐานเกี�ยวกบัเรื�องหนึ�งๆของ
คนส่วนใหญ่ในสังคม การเปลี�ยนแปลงของความเชื�อดังกล่าวทําให้พฤติกรรมของคนในสังคม
เปลี�ยนไปในทางที�สอดคล้องกนัด้วย ซึ�งอาจเรียกได้ว่าเป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ของพฤติกรรมที�
พงึประสงค์ตอ่เรื�องหนึ�งๆขึ 	นมา คนสว่นใหญ่ในชมุชนจะคาดหวงัวา่คนอื�นๆจะปฏิบตัิอย่างเดียวกนั
ต่อเรื�องนั 	นๆ หากมีการฝ่าฝืนมาตรฐานการปฏิบัตินั 	นก็ต้องเผชิญกับการลงโทษทางสังคมใน
ลกัษณะใดลกัษณะหนึ�ง 
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 นวัตกรรมสังคมแบบเต็มรูปแบบคือนวัตกรรมสังคมที�คนส่วนใหญ่ในสังคม
ยอมรับนํามาปฏิบตัิจนเป็นเรื�อง “ปกติ” การจะเปลี�ยนเป็นนวัตกรรมสังคมเป็นวฒันธรรมอาศยั
เพียง “เวลา” เทา่นั 	น เพราะ วฒันธรรมหมายถึงแบบแผนพฤติกรรมที�เกิดจากการเรียนรู้และเป็นที�
ยอมรับปฏิบตัิร่วมกันของสมาชิกในสงัคม รวมทั 	งมีการถ่ายทอดไปสู่สมาชิกรุ่นต่อๆไป กล่าวคือ 
หากนวตักรรมสงัคมนั 	นถูกคนส่วนใหญ่ในสงัคมนําไปปฏิบตัิต่อเนื�องและสืบทอดจากรุ่นหนึ�งสู่รุ่น
ตอ่ไป ก็นบัได้วา่นวตักรรมสงัคมได้กลายเป็นวฒันธรรมของสงัคมนั 	นอยา่งแท้จริง 

 ทกุคนยอ่มอยากเห็นสงัคมที�ตนเป็นสมาชิกอยูเ่ป็นสงัคมที�มีวฒันธรรมรักการออม
หรือหากต้องกู้ เงินก็จะทําไปเพื�อการลงทนุที�คํานวณผลตอบแทนแล้ว หรือเป็นสงัคมที�จดัพิธีกรรม
ทางศาสนาอย่างประหยดัไม่ฟุ่ มเฟือยฟุ้ งเฟ้อ หรือเป็นสงัคมที�มีวฒันธรรมการคดัแยกขยะก่อนทิ 	ง 
วฒันธรรมที�กล่าวมาล้วนแล้วแตเ่ป็นวฒันธรรมเชิงบวก เป็นที�ต้องการของสงัคม การจะทําให้เกิด
วฒันธรรมเช่นนั 	นได้ต้องอาศยัความสมํ�าเสมอในการดําเนินการ แม้หลงัจากที�นวัตกรรมสังคม
บรูณาการเข้าสู่สงัคมแล้วก็ยงัต้องมีกิจกรรมกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดจากเดิมไป
เรื�อยๆ  

 ข้อเสนอแนะ 4.1 เพื�อให้การปฏิบัติที�ดี (หมายถึงนวัตกรรมสังคมที�บูรณาการ
แล้ว) นั 	นคงอยูใ่นชมุชน ผู้ วิจยัเสนอให้ 

-   ครอบครัวสนบัสนนุลกูหลานให้เข้ามามีสว่นร่วมในการปฏิบตันิั 	นๆ  
-   โรงเรียนนําเอาการปฏิบตัิที�ดีนั 	นแทรกเข้าไปในหลกัสตูรการเรียนการสอน

ของนกัเรียนทกุระดบัชั 	น 
-  ชุมชนจัดเวทีประจําปีให้ เยาวชนได้พบปะพูดคุยเพื�อแลกเปลี�ยน

ประสบการณ์และความคดิเห็นเกี�ยวกบัการปฏิบตัทีิ�ดี 
 ข้อเสนอแนะ 4.2 เพื�อให้เกิดการความตื�นตวัในการปฏิบตัิที�ดี (หมายถึงนวตักรรม

สังคมที�บูรณาการแล้ว) อยู่เสมอ ผู้ วิจัยแนะนําให้ชุมชนจัดกิจกรรมที�เกี�ยวข้องโดยตรงกับการ
ปฏิบตัินั 	นๆเป็นประจําทกุๆปีเป็นอย่างน้อย โดยอาจจะอยู่ในลกัษณะของนิทรรศการเกี�ยวกบัการ
ดําเนินการเกี�ยวกบัการปฏิบตัิที�ดีนั 	นไว้ที�พื 	นที�สาธารณะของหมู่บ้าน หรืออาจจดักิจกรรมประเภท
มอบรางวลัแก่ผู้ ที�มีการปฏิบตัดีิเดน่ประจําปีก็ได้  
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8.6 ข้อเสนอแนะเพื�อการวิจัยในอนาคต 
 
การวิจยันี 	ออกแบบขึ 	นเพื�อให้สามารถนําไปสูคํ่าตอบของคําถามการวิจยัที�กําหนดไว้ซึ�งนบั

ได้วา่ทําได้สําเร็จตามวตัถปุระสงค์ ผลการศกึษาที�ได้สามารถใช้เป็นพื 	นฐาน (foundation) สําหรับ
การวิจัยเพื�อสร้างองค์ความรู้เกี�ยวกับนวัตกรรมสังคมให้เพิ�มขึ 	นได้อีก โดยอาจดําเนินการใน
ประเดน็ตอ่ไปนี 	 

 
8.6.1 ด้านประเดน็ของการศึกษา 
การศึกษานี 	มุ่งศึกษาโครงการของท้องถิ�นเป็นตวัอย่างของนวัตกรรมสังคม การวิจัยใน

อนาคตสามารถศึกษานวตักรรมสงัคมในมิติอื�นๆ เช่น ศึกษาเฉพาะนโยบายของรัฐที�มีความเป็น
นวตักรรมสงัคม ศึกษานวตักรรมสงัคมที�เกิดขึ 	นในโลกเสมือน (Cyber Space) เช่นนวัตกรรม
สงัคมที�อยู่ในอินเทอร์เน็ต เป็นต้น นอกจากนี 	 โครงการของท้องถิ�นที�นํามาใช้เป็นกรณีศกึษาอาจ
สามารถเพิ�มจํานวนได้มากขึ 	น เพื�อเพิ�มความหลากหลายของกรณีศึกษาอนัจะเป็นประโยชน์ใน
การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้ามกรณีศึกษา นอกจากนี 	 หากการศึกษาในอนาคตสามารถมุ่งเน้น
ประเดน็ที�เป็นด้านลบของกระบวนการนวตักรรมสงัคม ก็นา่จะชว่ยเพิ�มความลุ่มลึกในการทําความ
เข้าใจนวตักรรมสงัคมได้อีกมาก  

8.6.2 ด้านแนวทางการศึกษา 
การวิจัยนี 	มิได้มุ่งจะอธิบายกลไกการเกิดขึ 	นของการบูรณาการนวัตกรรมสังคม เพราะ

ผู้ วิจยัมีฐานคติว่ากลไกดงักล่าวหากแม้มีอยู่จริงก็ยากที�จะศกึษาได้ภายใต้ข้อจํากัดของเวลาและ
ทรัพยากรที�ต้องใช้ อยา่งไรก็ตาม ชดุของเงื�อนไขที�ได้นําเสนอไปนี 	ก็ได้ทําหน้าที�อธิบายความสําเร็จ
ของการบรูณาการนวตักรรมสงัคมได้ระดบัหนึ�ง ถ้าต้องการรู้กลไกความสมัพนัธ์ระหว่างเงื�อนไขกบั
ผลลัพธ์ (ถ้ามีความสัมพันธ์เช่นนั 	นอยู่จริง) ต้องออกแบบการวิจัยใหม่ ผลของการศึกษาครั 	งนี 	
จํากดัเทา่นี 	ตามวิธีการวิจยั (ซึ�งเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของผู้ วิจยัอยูแ่ล้ว) 

ข้อสรุปที�ได้จากการศกึษานี 	อาจจะนําไปใช้เป็นสมมติฐานของการวิจยัเชิงปริมาณเพื�อหา
ความสมัพนัธ์เชิงสถิติของแต่ละเงื�อนไขที�มีผลต่อการบูรณาการนวตักรรมสงัคมต่อไป อย่างไรก็
ตาม ฐานคติและข้อจํากัดของการวิจัยเชิงปริมาณควรได้รับการพิจารณาอย่างถี� ถ้วนก่อน
ดําเนินการ  
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8.6.3 ด้านแนวทางการวิเคราะห์ 
ข้อสรุปจากการศึกษานี 	ย่อมเป็นไปตามมุมมองของผู้ ศึกษาเท่านั 	น ปรากฎการณ์ใดๆ

สามารถมองได้หลายมมุ ทําให้ความความหมายของปรากฎการณ์แตกตา่งกนัออกไป ดงันั 	น การ
วิจยัในอนาคตอาจกระทําในลกัษณะเดียวกนัแตเ่ปลี�ยนทฤษฎีที�ใช้วิเคราะห์ข้อมลู อาจทําให้ได้มา
ซึ�งมมุมองใหมต่อ่ประเดน็เดียวกนั 

ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงคุณภาพนั 	นอาจทําให้น่าเชื�อถือขึ 	นหากสามารถเพิ�ม
เงื�อนไขลงไปในการวิเคราะห์มากขึ 	น หรือหากรณีศกึษาที�มีความหลากหลายให้มากที�สดุเท่าที�จะ
ทําได้ เพื�อจะได้เห็นลักษณะการแปรผันของการบูรณาการนวัตกรรมสังคมอันเกิดจากหลายๆ
สาเหต ุ

 
8.7 ความส่งท้าย 
 

“อนาคตของมนษุยชาต ิอยูที่�นวตักรรมสงัคม” (ประเวศ วะสี, 2545 อ้างถึงใน สถาบนัวิจยั
ระบบสาธารณสขุ, 2546: 3) คํากลา่วของศ.นพ.ประเวศ วะสี นี 	 สะท้อนให้เห็นถึงความสําคญัของ
นวตักรรมสงัคมได้เป็นอย่างดี หากการพฒันาประเทศไม่ว่าจะเป็นระดบัรัฐส่วนกลาง หรือองค์กร
ปกครองสว่นท้องถิ�นก็ตาม ดําเนินไปในวิถีทางที�เน้นการนวตักรรมสงัคมเป็นตวัพื 	นฐาน สงัคมก็จะ
เกิดความสมดลุ คนในสงัคมสามารถอยู่ร่วมกนัได้ เรียนรู้ร่วมกนัได้ และมีพฒันาการไปร่วมกนัได้ 
ดงัมีกรณีศกึษาตา่งๆในวิทยานิพนธ์นี 	เป็นประจกัษ์พยานอยา่งชดัแจ้งอยูแ่ล้ว  

การศึกษาเรื�อง “นวตักรรมสงัคม: กรณีศึกษาโครงการของท้องถิ�นในเขตภาคเหนือของ
ประเทศไทย” ในครั 	งนี 	เป็นเสมือนการบุกเบิกและค้นหารูปแบบกระบวนการและพลวตันวตักรรม
สงัคมจากกรณีศกึษาตา่งๆ ผลลพัธ์ที�เป็นรูปธรรมของการศกึษานี 	คือ “กรอบนวตักรรมมสงัคม” ซึ�ง
สามารถใช้เป็นกรอบในการทําความเข้าใจนวตักรรมสงัคมอย่างเป็นระบบได้ต่อไป ประกอบกับ
บทเรียนที�ได้เรียนรู้จากการศึกษาครั 	งนี 	ในอนัที�จะส่งเสริมกระบวนการนวตักรรมสงัคม (อนัได้แก่ 
การเปิดพื 	นและโอกาสทางสังคมในชุมชนให้กว้าง การทําให้กระบวนการนวัตกรรมสังคมเป็น
กระบวนการเรียนรู้จะเกิด การให้ชมุชนเป็นศนูย์กลางในกระบวนการนวตักรรมสงัคม และการทํา
ให้นวตักรรมสงัคมกลายเป็นวฒันธรรมของสงัคม) จะช่วยเป็นรากฐานที�แข็งแกร่งไม่ว่าจะสําหรับ
การปฏิบตัหิรือการวิจยัเกี�ยวกบันวตักรรมสงัคมตอ่ไปในอนาคต 
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ภาคผนวก 
 

แบบสัมภาษณ์ 
 
 

แบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักของกรณีศึกษาหลัก 
การสมัภาษณ์แตล่ะครั 	งผู้ วิจยัจะมีชดุคําถามหลกัเป็นแกนในการสมัภาษณ์แตไ่ม่ได้จํากดั

เพียงคําถามเหล่านั 	นเท่านั 	น อันที�จริง ข้อคําถามที�ผู้ ศึกษาเตรียมไปเป็นเสมือนธงในการสร้าง
คําถามมากกว่าเพราะต้องปรับถ้อยคําไปตามสถานการณ์ในการสมัภาษณ์ โดยที�สุดแล้วต้องได้
ข้อมลูสําคญัที�ต้องการ ซึ�งได้แก่ข้อมลูเกี�ยวกบั  

1. ลักษณะการสร้าง การบูรณาการ และการขยายผลของโครงการของท้องถิ�นนั 	นๆเป็น
อยา่งไร 

2. คุณลักษณะของโครงการนั 	นๆว่ามีการเปลี�ยนแปลงไปตามแต่ละช่วงเวลาของการ
ดําเนินการอยา่งไรบ้าง 

3. อะไรเป็นปัจจยัและอปุสรรคในการดําเนินโครงการนั 	นๆ 
จากประเดน็หลกัดงักลา่วแล้ว ผู้ วิจยัใช้ข้อคําถามเหลา่นี 	ในการสมัภาษณ์ 

1. ทา่นอยูที่�หมูบ้่านนี 	มานานเทา่ไหร่ (ประมาณกี�ปี)  
2. ตลอดเวลาที�ทา่นอยูที่�นี� ทา่นเห็นวา่หมูบ้่านมีการเปลี�ยนแปลงสําคญัๆอะไรบ้างหรือไม ่
3. โครงการนี 	เกิดขึ 	นได้อยา่งไร/มีที�มาที�ไปอยา่งไร/เริ�มต้นอยา่งไร 
4. ทา่นทําอะไรบ้างในโครงการนี 	  
5. อะไรเป็นแรงจงูใจให้ทา่นเข้ามาทําโครงการนี 	 
6. อะไรคือลกัษณะเดน่ 5 ประการของโครงการนี 	 
7. โครงการนี 	มีต้นแบบหรือไม่ (ท่านได้ทําโครงการนี 	ตามแบบของหมู่บ้านหรือชุมชนอื�น

หรือไม ่อยา่งไร) 
8. มีกลุม่เครือขา่ยอะไรเกี�ยวข้องบ้าง 
9. บทบาทของอบต. (หรือองค์กรปกครองท้องถิ�นแบบอื�น) เป็นอยา่งไร 
10. นอกเหนือไปจากการประชมุอยา่งเป็นทางการแล้ว มีการพบปะพดูคยุกนัเกี�ยวกบัโครงการ

บ้างหรือไม ่(อยา่งไมเ่ป็นทางการ, ในชีวิตประจําวนั) กรุณายกตวัอยา่ง 
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11. ความเชื�อหรือภูมิปัญญาชาวบ้านอะไรที� มีผลต่อความสําเร็จหรือเป็นตัวขัดขวาง
ความสําเร็จของโครงการนี 	 

12. ตั 	งแต่เริ�มโครงการผ่านมาจนถึงปัจจุบนั โครงการนี 	มีการเปลี�ยนแปลงอะไรบ้าง (เงื�อนไข
และปัจจยัตา่งๆเปลี�ยนแปลงไปอยา่งไรบ้าง) 

13. มีการพฒันาตอ่ยอดไปสูโ่ครงการอื�นๆอยา่งไรบ้าง 
14. ถ้ากลบัไปแก้ไขอะไรบางอยา่งได้จะแก้ไขอะไร เพราะเหตใุด 
15. อะไรทําให้มีหมูบ้่านหรือชมุชนอื�นๆมาเรียนรู้จากโครงการนี 	 
16. อะไรคือปัจจยัสําคญั 5 ปัจจยัที�มีผลตอ่ความสําเร็จของโครงการนี 	  
17. อะไรคืออปุสรรคสําคญั 5 ประการที�ขดัขวางความสําเร็จของโครงการนี 	 

 
แบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักของกรณีศึกษาย่อย 

การสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลหลกัจากกรณีศกึษาย่อยนั 	นจะแตกต่างจากของกรณีศกึษาหลกั 
นั�นคือจะไม่สัมภาษณ์ในขอบเขตที�กว้างนักแต่จะเน้นสัมภาษณ์เฉพาะประเด็นเกี�ยวกับการรับ
นวัตกรรมสังคม การปรับนวัตกรรมสังคมให้เข้ากับบริบทของพื 	นที� การปรับตวัเองให้เข้ากับ
นวัตกรรม รวมทั 	งปัจจัยสนับสนุนและอุปสรรคที�พบในการดําเนินการดังกล่าว ซึ�งได้แก่ข้อมูล
เกี�ยวกบั  

1. การรับนวัตกรรมสังคม ช่วงต่อจากการขยายผล เป็นวงจรใหม่ของกระบวนการ
นวัตกรรมสังคม (จะดูว่าทําซํ 	าโมเดลของกรณีศึกษาหลักได้หรือไม่ )  เน้นที�
กระบวนการสร้างใหม ่

2. ความสําเร็จของการรับนวัตกรรมสังคม มีการปรับเปลี�ยนองค์ประกอบใดของ
นวตักรรมสงัคม (หลกัการหรือวิธีการ) 

3. อะไรเป็นปัจจยัและอปุสรรคในการดําเนินการ 
 

จากประเดน็หลกัดงักลา่วแล้ว ผู้ วิจยัใช้ข้อคําถามเหลา่นี 	ในการสมัภาษณ์ 
1. โครงการนี 	เกิดขึ 	นได้อยา่งไร/มีที�มาที�ไปอยา่งไร/เริ�มต้นอยา่งไร 
2. จากการที�โครงการนี 	มี “โครงการ...” เป็นตวัอยา่ง 

- ทา่นได้รับความรู้เกี�ยวกบั “โครงการ...” ด้วยวิธีการใด 
- ใครเป็นผู้ รับความรู้เกี�ยวกบัโครงการดงักลา่ว 
- อะไรเป็นเหตผุลที�ทําให้ทา่นเลือกรับความรู้จากโครงการดงักลา่ว 
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3. โครงการที�ท่านดําเนินการอยู่ (หรือดําเนินการเสร็จสิ 	นแล้ว) นี 	 เหมือนหรือต่างจาก 
“โครงการ...” อยา่งไรบ้าง เพราะเหตใุด 

4. อะไรคือปัจจยัสําคญั 5 ปัจจยัที�มีผลตอ่ความสําเร็จของโครงการนี 	  
5. อะไรคืออปุสรรคสําคญั 5 ประการที�ขดัขวางความสําเร็จของโครงการนี 	 
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