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คำ�นิยม
	 การพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาลยุคปัจจุบัน	 ซึ่งเกี่ยวข้องกับ

มติขิองการเปลีย่นแปลงหลายด้าน	จนท�าให้วถิชีวีติต้องเปลีย่นแปลงไปจนแทบจะ

ตามไม่ทันนัน้	ประเด็นส�าคัญของการพัฒนาก็คอื	การลงพื้นที่เพื่อสังเกตและการ

สืบค้นหาความจริงในรายละเอียด	 กระบวนการท�างานของนักสังคมวิทยา 

และนกัมานษุยวทิยา	จงึเป็นหลกัส�าคญัทีต้่องน�ามาศกึษาทบทวนปฏบิตัใิห้จรงิจงั

กันอกีครัง้	ถงึแม้จะเป็นสังคมปัจจุบันของโลกยุคดจิทิัลก็ตาม

	 หนังสือเล่มนี้ของ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.กวินธร	 เสถียร	 ได้น�าเสนอ

การเตรยีมความรู้ก่อนลงพื้นทีเ่พือ่ศกึษาเกบ็ข้อมลูในระดับแรกสดุคอื	ระดบัชมุชน	

10	 ประเด็นด้วยกัน	 ในแต่ละประเด็นเป็นการน�าเสนอบริบทที่ส�าคัญของชุมชน 

ในภาพกว้าง	สิง่ทีไ่ด้จากการอ่านหนงัสอืเล่มนี้	นอกเหนอืจากองค์ความรู้ทัง้	10	เรือ่ง	

ทีจ่ะต้องเตรยีมตัวในรายละเอยีดแล้ว	ค�าส�าคญัในแต่ละประเด็น	โดยเฉพาะค�าย่อ

ที่ต้องรู้ความหมาย	ก็มีการอธิบายไว้ครบครัน	 นับได้ว่าเป็นหนังสือที่มีประโยชน์	

และคุ้มค่าส�าหรบัการศกึษาอย่างยิง่	ขอแสดงความชืน่ชมต่อ	ผูช้ว่ยศาสตราจารย์	

ดร.กวนิธร	เสถยีร	มา	ณ	ที่นี้

                                                                        

																										 	 ศาสตราจารย์พเิศษ	ดร.กาญจนา	เงารังษี

								 	 	 	 								อธกิารบดมีหาวทิยาลัยนเรศวรตัว
อย่
าง



คำ�น�
	 ราวปี	 2546	 ผู ้เขียนมีส่วนร่วมเป็นผู ้ช่วยนักวิจัย	 เก็บข้อมูลชุมชน 

ผ่านแบบสอบถามระบบเกษตรกรรมรายครัวเรือน	 ในโครงการจัดเก็บข้อมูล 

ระบบสารสนเทศเพือ่จดัท�าฐานข้อมลูต�าบลน�าร่องและต�าบลหลกั	(พื้นทีภ่าคเหนอื

ตอนล่างภาคกลางตอนบน)	

	 ขณะซักถามข้อมูลการเพาะปลูกพืช	 มักพบปัญหาว่าเกษตรกร 

หรือตัวแทนครัวเรือนผู ้ตอบบางราย	 จะบอกชื่อพันธุ ์ข้าวอย่างกว้างๆ	 เช่น	

พษิณุโลก,	สุพรรณบุรี	กข	ฯลฯ	ส่วนเลขหลังชื่อ	กข1,	2,	3	นัน้ไม่ระบุทราบแน่ชัด	

เกษตรกรบางรายชวนคุยต่อไปอีกคือ	 “ข้าวหนัก-ข้าวเบา-วันสั้น-วันยาว” 

และด้วยพื้นฐานด้านเกษตรฯ	 เพียงน้อยนิด	 จึงได้แต่เพียงฟังเพลินไปกับสาระ 

ของข้าว	 แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่	 การเก็บแบบสอบถามแต่ละชุดจึงเนิ่นนาน

เกนิเวลาที่ก�าหนด

	 10	 ปีต่อมา	 เมื่อเปลี่ยนสภาพจากผู้ช่วยไปเป็นนักวิจัย	 ผู้เขียนยังคง 

ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น	 แต่ครั้งนี้พบปัญหาที่ต ่างไปในเรื่อง 

“ปฏิทินชุมชน”	 เช่น	 ขณะซักถามปราชญ์ชาวบ้านว่า	 “งานประเพณีส�าคัญ 

ของคนถิ่นนี้มีขึ้นเดือนไหน”	 ซึ่งเมื่อไหร่ที่ค�าตอบระบุเป็นเลขเดือน	 ผู้เขียนจะนึก

เป็นเดือนสากล	 ซึ่งอันที่จริงผู้เฒ่าผู้แก่นั้นหมายความถึงเดือนตาม	 “ปฏิทิน

จันทรคต”ิ	

	 มองในแง่บวก	นีค่อืโอกาสของการเรยีนรู	้สร้างปฏสิมัพนัธ์	และฝึกทกัษะ

การสื่อสาร	มากกว่าพุ่งเป้าไปเก็บข้อมูลอย่างฉาบฉวย	และรบีเร่งออกจากพื้นที่	

เมื่อได้มาแล้วซึ่งสิ่งที่ตนต้องการ	 แต่ถ้ามองในแง่ลบ	 นี่คือ	 “ความไม่รู้”	 และ 

“การเพิกเฉย”	 ไม่ขวนขวายที่จะรู้ล่วงหน้าว่าข้อมูลใดบ้างจ�าเป็นต้องรู้ก่อนเข้าสู่

พื้นที่	 เพื่อประหยัดเวลา	 เพื่อให้การเสวนาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง	 ด้วยการ	 “รู้เขา 

รู ้เรา”	 และเพื่อแสดงว่าเราเป็น	 “นักวิจัย”	 ที่พร้อมและท�าการบ้านมาด ี

ก่อนลงพื้นที่ศกึษาชุมชน

	 ด้วยเป็นกจิกรรมหรอืแบบฝึกหดัซึง่ต้องท�าทีบ้่าน	การมุง่หวงัไปเกบ็เกีย่ว

เรยีนรู้ในภาคสนามก็อาจท�าได้ไม่เต็มที่	ส�าหรับผู้ที่ศกึษาชุมชน	ไม่ว่าจะเป็นนสิติ
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หรอืนักวจิยัทีม่สีถานภาพแบบคนนอก	(etic)	เพราะต่างมาแล้วกไ็ป	ต้องเกบ็ข้อมลู

เพื่อประกอบรายงาน	หรือค้นคว้าวทิยานพินธ์	ย่อมจ�ากัดด้วยเงื่อนของเวลาและ

งบประมาณ	ดังนั้น	 “การบ้าน”	ที่จะต้องท�าก่อนลงพื้นที่ศกึษาชุมชนจงึเป็นเรื่อง

จ�าเป็น	สิ่งเหล่านี้เรยีกในระเบยีบวธิวีจิัยว่า	“การทบทวนวรรณกรรม”	(literature	

review)	 เพื่อค้นคว้าหาความรู ้จากแหล่งต่างๆ	 น�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

เปรียบเสมือนไฟฉายส่องสว่างเห็นแนวทางการศึกษาที่เหมาะสมในพื้นวิจัย 

ของตน

	 การบ้านส�าหรับนักวิจัยในหนังสือเล่มนี้	 เขียนขึ้นจากประสบการณ์ 

ที่ผู้เขยีนเกี่ยวข้องกับโครงการวจิัยด้านสิ่งแวดล้อม	เกษตร	สังคมและวัฒนธรรม	

ทั้งในฐานะผู้ช่วยนักวิจัย	 นักวิจัย	 และหัวหน้าโครงการที่เฝ้าสังเกตนิสิตตนเอง 

เก็บข้อมูลภายใต้สภาพปัญหาเดียวกับที่ผู้เขียนเป็นมาก่อน	 รวบรวมเป็นเนื้อหา 

10	เรื่องควรรู้ก่อนเข้าสู่ชุมชน	

	 รายละเอียดทั้ง	 10	 เรื่อง	 ไม่ได้วางธงเนื้อหาเข้มข้นเท่าต�าราขั้นสูง 

แต่มุ่งหวงัให้เป็นหนงัสอืทีป่พูื้นความเข้าใจเบื้องต้นของผู้อ่าน	ก่อนขยบัไปค้นคว้า

หาต�าราเฉพาะเรื่องเพิ่มเติมภายหลัง	 หนังสือเล่มนี้ใช้ประโยชน์ได้ทั้งนิสิตระดับ

ปริญญาตรี-เอก	 ที่ต้องท�าวิทยานิพนธ์	 หรือการศึกษาอิสระ	 หรือรายวิชา 

ที่เกี่ยวข้องกับการวจิัยเชงิปฏบิัตกิารอย่างมสี่วนร่วม	(PAR)	การวจิัยเชงิคุณภาพ	

การทบทวนวรรณกรรมและการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย	 เทคนิคการเก็บ

รวบรวมข้อมูล	กระบวนการและเทคนิคการท�างานของนักพัฒนา	รวมถงึนักวจิัย	

นกัพฒันาหรอืผูท้ีจ่�าเป็นต้องเข้าศกึษาหรอืท�าวจิยัชมุชน	ทัง้นี้	เนื้อหาภายในหนังสอื

อาจมีความแตกต่างในด้านสเกลเนื้อหา	 เช่น	 กชช.2ค,	 จปฐ.,	 กูเกิลแมพ	 จะม ี

รายละเอยีดข้อมูลไม่ลกึเท่าประเพณี	12	เดอืน	ทรัพยากรป่าไม้	และภัยธรรมชาต ิ

ซึ่งไม่อาจเกลี่ยเนื้อหาให้สมดุลกันได้	 แต่สิ่งส�าคัญที่ผู ้ เขียนก�าหนดไว้คือ 

ต้องไม่ยากเกินความเข้าใจ	 โดยลดทอนศัพท์ทางวิชาการ	 หรือใช้เชิงอรรถโยง 

เสรมิความเข้าใจ	

	 ผู้เขยีนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงต่อ	ศ.(พเิศษ)	ดร.กาญจนา	เงารังษี	

อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร	 ที่กรุณาเขียนค�านิยม	 ผศ.ดร.วิภา	 หอมหวล,	

รศ.ดร.พัชรนิทร์	สริสุนทร,	รศ.ดร.ชฎา	ณรงค์ฤทธิ์,	รศ.ดร.เดช	วัฒนชัยยิ่งเจรญิ	 
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และ	 ผศ.ดร.ดลเดช	 ตั้งตระการพงษ์	 ผู้เป็นทั้งอาจารย์	 หัวหน้าโครงการวิจัย 

ที่ให้ค�าแนะน�า	และมอบโอกาสแก่ผู้เขยีนเข้าสู่สนามการวจิัยชุมชน

	 ขอขอบคุณ	 คุณจรัญ	 กันมา	 เจ้าหน้าที่ส�านักหอสมุด	 มหาวิทยาลัย

นเรศวร	 ผู้น�าส่งทรัพยากรที่ผู้เขียนประมวลมาใช้	 	 ดร.ศักดิ์ดา	 หอมหวล	 และ 

คุณจริาพร	เพ็งล�า	ผู้เป็นกัลยาณมติรทางปัญญาและยังช่วยตรวจทานต้นฉบับ	

	 หากผู้อ่านมีข้อเสนอแนะประการใด	 เพื่อปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ขึ้น	

ยังประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษาชุมชน	 สามารถให้ข้อมูลได้ที่	 gwyntorns@nu.ac.th	

และหากคุณูปการของหนังสือเล่มนี้จะพึงมี	 ก็ขอยังประโยชน์นี้แด่	 “บุพการี” 

ทัง้สองท่าน

กวนิธร	เสถยีร
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บทนำ� • ก่อนเข้าชุมชน

 ราวเดือนตุลาคม	 2560	 ภายหลัง	 “แบม”	 ออกมาเปิดโปงกรณ ี

มีเจ้าหน้าที่รัฐ	 ปลอมแปลงเอกสารทุจริตเงินสงเคราะห	์ (คนจน	คนยากไร้	 ผู้ติดเชื้อ	

HIV)	กว่า	2,000	ราย	เป็นเงินเกอืบ	7	ล้านบาท	กระทั่งน�าไปสู่การขยายผลของ	

ป.ป.ท.1	 ตรวจสอบต่อไปอีก	 20	 แห่งในหลายจังหวัดที่ส่อแววทุจริต	 (ผู้จัดการ

ออนไลน์,	2561ก;	สนุกดอทคอม,	2561)

	 เมื่อข่าวแพร่สะพัดผ่านสื่อ	 และถูกแชร์บนโลกโซเชียล	 จากเยาวชน									

คนธรรมดา	ก็กลายเป็นเนต็ไอดอลในชัว่ข้ามคนื	(มตชินออนไลน์,	2561)	แบม	หรอื	

ปณดิา	ยศปัญญา	เป็นนสิติชัน้ปีที่	4	สาขาวชิาพัฒนาชุมชน	คณะมนุษยศาสตร์ฯ	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 รู้เห็นเรื่องนี้เมื่อครั้งเข้าฝึกงานที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง	

จังหวัดขอนแก่น	 การสอบสวนของ	 ป.ป.ท.	 ยังด�าเนินต่อ	 ส่วนแบมก็เช่นกัน									

เพราะเธอยังต้องศึกษาต่อในรายวิชาภาคนิพนธ์	 ซึ่งอาจจ�าเป็นต้องเข้าชุมชน													

เพื่อเก็บข้อมูล	 และเพื่อความปลอดภัยของแบมต่อการถูกคุกคามจึงต้องเปลี่ยน

พื้นที่วจิัยจากจังหวัดขอนแก่นมาที่จังหวัดมหาสารคาม	(ข่าวสด,	2561ก)	

	 ไม่เฉพาะแต่แบมเท่านัน้	นสิติระดับปรญิญาตรี	ในหลายมหาวทิยาลัย	

ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาขาวิชาใด	 จะต้องผ่านการจัดท�าภาคนิพนธ์	 ปริญญานิพนธ	์

หรือวิทยานิพนธ์	 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรระดับอุดมศึกษา	 อาจเรียกต่างไป

แล้วแต่มหาวิทยาลัยก�าหนด	 แต่ความหมายที่เข้าใจทั่วไปคือ	 การศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง	(independent	study:	IS)	ซึ่งอาจลงหรอืไม่ลงพื้นที่ชุมชนก็ขึ้นกับหัวข้อ

การวิจัยนั้นๆ	 แต่โดยท่ัวไปนิสิตกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ2	 และมนุษยศาสตร์

สังคมศาสตร์3	 อาจเกี่ยวข้องกับการลงพื้นที่ศึกษาวิจัยชุมชน	 เพื่อหาค�าตอบ																	

ต่อประเด็นค�าถามการวจิัยที่ตัง้ไว้

1 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจากภาครัฐ	
2	อาทิ	สาธารณสุขศาสตร์
3	อาทิ	รัฐศาสตร์	ประวัติศาสตร์	พัฒนาสังคม	พัฒนาชุมชน	สังคมสงเคราะห์	
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01 • กชช.2ค

	 กชช.2ค	อ่านว่า	กอ-ชอ-ชอ-สอง-คอ	ไม่ใช่ค�าย่อ	แตกต่างอย่างชัดเจน

กบั	“จปฐ.”	ทีย่่อมาจาก	“ความจ�าเป็นพื้นฐาน”	ส่วน	กชช.	เป็นหนึง่ในรหสัชดุข้อมลู	

พื้นฐานระดับหมู่บ้าน	พัฒนาขึ้นโดย	โฆสติ	ปั้นเปี่ยมรัษฎ์	และธเนตร	นรภูมิพภิัชน์	

ได้รเิริ่มจัดท�าข้อมูลพื้นฐานต่างๆ	ขึ้น	โดยน�าค�าว่า	กชช.	มาจาก	“คณะกรรมการ

พัฒนาชนบทแห่งชาติ”	 ซึ่งก่อนหน้านี้ยังมีชุดรหัส	 กชช.2ก	 (ข้อมูลพื้นฐานระดับ

จงัหวดั)	และ	กชช.2ข	(ข้อมลูพื้นฐานระดบัอ�าเภอ)	แตไ่ด้ยกเลกิการจดัเกบ็ในภายหลัง	

(กรมการพัฒนาชุมชน	กระทรวงมหาดไทย,	2559)

	 การจดัเกบ็ข้อมลู	กชช.2ค	เริม่ในปี	2525	โดยส�านักงานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิ(สศช.)	มอบให้กรมการพฒันาชมุชน	(พช.)	

เป็นผู้จัดเก็บใน	 38	 จังหวัด	 12,586	 หมู่บ้าน	 ปี	 2529	 จึงจัดเก็บท่ัวประเทศ																				

และปี	2530	จัดเก็บร่วมกับข้อมูล	จปฐ.	เป็นประจ�าทุก	2	ปี	ตัง้แต่ปี	2533	ต่อมา

ปี	 2536	 คณะรัฐมนตรีก�าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบทน�า

ข้อมลู	กชช.2ค	และ	จปฐ.	ไปใช้ก�าหนดนโยบาย	วางแผน	รวมถงึอนมุตัแิละตดิตาม

โครงการพฒันาชนบท	ปี	2559	มกีารปรบัปรงุแบบสอบถามทีเ่ป็นเครือ่งชี้วดัข้อมลู	

ดังนัน้	ช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต	ิฉบับที่	 12	 (ปี	 2560-2564)	

จงึมตีวัชี้วดัทีต้่องจดัเกบ็	7	ด้าน	33	ตวัชี้วดั	ซึง่จะน�าไปสูก่ารจดัระดบัความรนุแรง

ของปัญหา	 ระดับการพัฒนาหมู่บ้าน	 และพื้นที่เป้าหมายที่ควรได้รับการพัฒนา

เป็นพเิศษ

	 ข้อมูล	กชช.2ค	จะแสดงสภาพทั่วไปและปัญหาของหมู่บ้าน	ชุดข้อมูล

ที่จัดเก็บโดยแบบสอบถาม	มดีังนี้

	 ด้านที	่1	 โครงสร้างพื้นฐาน	 มี	 7	 ตัวชี้วัด	 คือ	 ถนน	 น�้าดื่ม	 น�้าใช้																						

น�้าเพื่อการเกษตร	ไฟฟ้า	การมทีี่ดนิท�ากนิ	และการตดิต่อสื่อสาร

	 ด้านที่	2	โครงสร้างพื้นฐาน	มี	7	ตัวชี้วัด	คอื	การมงีานท�า	การท�างาน

ในสถานประกอบการ	 ผลผลิตจากการท�านา	 ผลผลิตจากการท�าไร่	 ผลผลิต																

จากการท�าเกษตรอื่นๆ	 อุตสาหกรรมในครัวเรือน	 และการได้รับประโยชน์จาก									

การมสีถานที่ท่องเที่ยว
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02 • ความจำาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

	 สมาชิกเว็บไซต์  Pantip  โพสต์ตั้งกระทู ้สงสัยว่า  “ท�าไมปัจจัย  4  

ถงึต้องเป็น	อาหาร	ที่อยู่อาศัย	เครื่องนุ่งห่ม	และยารักษาโรค”	แล้วน�า้กับอากาศ

หากขาดกม็ชีวีติอยูไ่ม่ได้	แล้วปัจจัยอืน่จะมคีวามหมายอย่างไร	(สมาชกิหมายเลข	

1448509,	2558)	มผีูเ้สนอความคดิเหน็ว่า	น�า้กบัออกซเิจน	ธรรมชาตนิัน้รงัสรรค์

ให้จนมใีช้ได้ไม่จ�ากัด	บ้างก็เสนอเกนิเลยไปถงึปัจจัยที	่5	อนิเทอร์เน็ต	ไวไฟ	(wi-fi)	

โมบาย	(mobile)	และแบตส�ารอง	ซึ่งเป็นของส�าคัญในยุคไทยแลนด์	4.0	

	 ในมมุมองทางจติวทิยา	Maslow	(1970)	เสนอว่า	ปัจจัย	4	ถอืเป็นล�าดบั

ขัน้ชัน้แรกของความจ�าเป็นขัน้พื้นฐานทางกายภาพ	(physiological)	ทีม่นุษย์ต้องการ	

ส่วนมุมมองทางเศรษฐศาสตร์	 (economic	 needs)	 ก็ไม่ได้แตกต่างกันนัก																					

เพราะความจ�าเป็นพื้นฐานมีไว้เพื่อให้อยู่ได้ตามสมควร	 แต่ในทางสังคมนิยาม															

ได้ถูกขยายความกว้างไกลไปกว่านัน้

	 แนวทางความจ�าเป็นพื้นฐาน	 (basic	 needs	 approach)	 ถูกเสนอ																	

ในที่ประชุม	 ILO’s	World	 Employment	 Conference	 เมื่อปี	 1976	 โดยมุ่งให้เกิด												

ความเสมอภาคในการกระจายบริการพื้นฐานไปยังประชาชนในท้องที่ห่างไกล															

ที่ยังไม่บรรลุมาตรฐานความเป็นอยู่ขั้นต�่า	 องค์ประกอบส�าคัญของความจ�าเป็น

พื้นฐานได้แก่	 1)	ความต้องการขัน้ต�า่ของการบรโิภค	 (consumption)	2)	บรกิารจาก 

ภาครัฐ	 เช่น	 การคมนาคม	 การศึกษา	 การสาธารณสุข	 3)	 สิทธิมนุษยชน	 

และความเชือ่ม่ันว่าประชาชนสามารถช่วยตนเองได้	(ดเิรก	ฤกษ์หร่าย,	2529,		น.	193-194)

	 เป้าหมายแนวทางความจ�าเป็นพื้นฐาน	มุ่งเน้นกระจายความเป็นธรรม

ด้านสังคมมากกว่าขจัดความยากจน	ดังนัน้	กลุ่มเป้าหมายจงึมทีัง้	“คนจน”	และ	“คนม”ี	

แต่เมือ่คนยากจนยงัช่วยเหลอืตนเองไม่ได้	จงึต้องเข้ารว่มกจิกรรม	โครงการต่างๆ	

ซึง่แนวทางทีว่างไว้คอื	ต้องสอดคล้องกับการพฒันาโดยเน้นพึง่พาตนเองเป็นส�าคัญ	

แต่ปัญหาการบรหิารงานพัฒนาที่ไม่เคยล้าสมัย	คอื	1)	ประชาชนมสี่วนร่วมน้อย	

2)	การจัดสรรทรัพยากรไม่เป็นธรรม	และ	3)	หน่วยงานต่างๆ	ไม่ได้ประสานงานกัน 

เพื่อจัดการปัญหาเหล่านี้	 จึงต้องมีข้อมูลซึ่งเป็นเครื่องชี้วัดความจ�าเป็นพื้นฐาน

ส�าหรับงานพัฒนา
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03 • กลุ่มชาติพันธุ์

	 ยังไม่ทันที่	 “นัน”	 จะได้คว้าแชมป์รายการประกวดร้องเพลงเวที																			

ไมค์ทองค�า	 ช่อง	Workpoint	 เด็กหนุ่มวัย	 18	 จากแดนไกลก็โดน	 ดราม่าโถมใส่														

เมื่อรายการไลฟ์สดบน	 Facebook	 กระทั่งมีคอมเมนต์ว่า	 “พูดไม่ชัด	 หรือปลอม

บัตรประชาชนมาสมัคร”	แต่เพจดัง	Drama-addict	ซัดกลับผู้วจิารณ์ว่า	เด็กหนุ่ม

นั่นก็เป็นคนไทยเหมอืนกัน	(กระปุกดอทคอม,	2561)

	 “นนั”	หรอื	อนนัต์	อาศยัไพรพนา	ผูห้ลงรกัในเสยีงเพลง	ทัง้มเีสยีงเสน่ห์

หวานปนเศร้า	 เขาเป็นเด็กหนุ ่มชาวปกากะญอ	 กลุ ่มชาติพันธุ ์กะเหรี่ยง																							

จากจังหวัดตาก	 ผู้สู้ฝ่าฟันลบค�าสบประมาทของชาวเน็ต	 (บางคน)	 ก่อนหน้าที	่											

ก่นด่าว่าไม่ได้เป็นคนไทยจริงๆ	 กระทั่งชนะใจคนดูคนฟัง	 ด้วยการคว้าแชมป์																		

รายการไมค์ทองค�า	 ครั้งที่	 6	 ด้วยคะแนนโหวตสูงสุด	 นี่เป็นตัวอย่างปัญหา																				

ด้านทศันคติ	หรอือาจเป็นมายาคติ	(myth)	ทีผ่ลกัดนัให้นันกลายเป็นคนชายขอบ21 

(ส�านกังานราชบณัฑติยสภา,	2550)	เป็นคนกลุ่มน้อยในสงัคม อาจด้วยข้อแตกต่าง	

ด้านเชื้อชาติ	 ภาษา	 จนมองว่าเขาไม่ใช่กลุ่มชาติพันธุ์ไทย	 ด้วยยึดติดเอกลักษณ์

วัฒนธรรมของชาติ	 มองพื้นฐานความบริสุทธิ์คือความเป็นไทย	 ไม่ยอมรับ																		

พหุสังคม22	 (มูลนิธิเล็ก-ประไพ	 วิริยะพันธุ์,	 2559)	 หรือความหลากหลายของ														

ชนเชื้อชาติอื่น	 ทั้งที่แท ้จริงแล้วชนในสยามนั้นต่างหลากเผ่าหลายพันธุ ์																										

(องค์	บรรจุน,	2553)

	 ความเข ้าใจที่ว ่า  สยามนั้นหลากเผ่าหลายพันธุ ์  เพิ่งจะเกิดขึ้น																			

เมื่อครั้งหนึ่งที่สังคมไทยเกิดความขัดแย้งทางความคิด	 ท�าให้ปัญญาชนและ

นกัศกึษากลุ่มหนึง่	ซึง่รฐัเรยีกว่า	“ผู้ก่อการร้ายคอมมวินสิต์	(ผกค.)”	หนอีอกจาก 

21	 คนชายขอบ	 (marginal	 people)	 คือ	 คนที่อยู่ห่างไกลจากสังคม	 มักหมายถึงผู้ที่ไม่ได้รับ														

การดูแล	 ไม่ได้รับบริการหรือความคุ้มครองจากรัฐ	 ต้องดูแลตนเอง	 และมีวัฒนธรรมของ

ตนเอง	ที่อาจแตกต่างจากวัฒนธรรมของคนที่อยู่ในเมือง	
22	ศัพท์วิชาการเรียกว่า	พหุสังคม	หรือ	สังคมพหุลักษณ์	(plural	society)	หมายถึง	กลุ่มสังคม

ที่แยกออกเป็นกลุ่มภาษา	กลุ่มชาติพันธุ์	กลุ่มศาสนา	หรือเชื้อชาติต่างๆ	และกลุ่มชุมชน	หรือ	

สังคมหลากวัฒนธรรม	 (multicultural	 society)	 น�ามาใช้กับรัฐที่มีความแตกต่างหลากหลาย	

อาทิ	ในสหรัฐอเมริกา	ซึ่งมีกลุ่มคนหลากหลายเชื้อชาติ	
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04 • พันธุ์ข้าว

ล�าน�าเสียงแคนขับขาน	 ประกอบร่วม	 intro	 กับภาพพื้นดิน	 ผืนหญ้า			

ท้องนาของจังหวัดนครนายก	(ประชาชาตธิุรกจิ,	2561)	และสหีน้าของหญงิสาว

ที่มุ่งม่ัน	 แม้ท่วงท�านองเพลงไม่ใช่แบบฉบับของ	 “แม่นกน้อย	 อุไรพร”	 แห่งคณะ

เสยีงอสิาน	แต่เสยีงเอื้อนเคล้าคลอรอท่อนน�าในจังหวะดนตร	ีpop	rock	ก็เร้าเร่ง

อารมณ์ผู้ฟังได้เป็นอย่างดี

“...เกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยว	(โอ้โอโอ)	เกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยว 

น�้ำตำจะรนิหลั่งไหล	แต่ใจไม่เคยคดเคี้ยว 

เกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยว	แม้ใครไม่เกี่ยว	แต่ฉันจะเกี่ยว 

ปล่อยใจให้เดนิย�่ำเท้ำ	ออกไปจุดไฟขึ้นมำอกีครั้ง	(โอ้โอโอ้โอโอ้)...”

อันที่จริงค�าร้อง	 เกี่ยวเถอะนะแม่เกี่ยว	 เป็นส่วนหนึ่งในเพลง	 “ร�าวง	

เกี่ยวข้าว”	แต่งค�าร้องโดย	 เอบิ	ประไพเพลงผสม	ท�านองโดย	 เอื้อ	สุนทรสนาน	

ราวปี	 2482-2488	 (คีตา	 พญาไท,	 2555;	 ไพบูลย์	 ส�าราญภูติ,	 2548)	 

และปาล์มมี	่(2561)	หรอือฟี	ปานเจรญิ	นกัร้องลกูครึง่ไทย	(เลอืดอสีาน)-เบลเยยีม	

น�ามาผสมร่วมในเพลง	“แม่เกี่ยว”	เผยแพร่ลง	YouTube32	เมื่อ	23	มกราคม	2561

ปาล์มมีเ่ล่าว่า	ได้แรงบนัดาลใจจากครัง้หนึง่ทีเ่หน็รถเกีย่วข้าว	และรบัรูค้วามทกุข์

ยากของชาวนา	 ด้วยข้าวกล้าให้ผลผลิตได้ไม่ดี	 ฟ้าฝนแล้งแห้ง	 ข้าวโดนกดราคา

และอีกสารพัดปัญหาตามมาด้วยหนี้สิน	 สาวบ้านนาจึงต้องดิ้นรนออกไปเป็น

สาวร�าวงในเมืองกรุง	 กริยาอาการที่แม่ต้อง	 “เกี่ยว”	 จึงหมายถึง	 การเกี่ยวคว้า											

หาโอกาสในสังคมเมือง	 เพื่อเลี้ยงปากท้อง	 หวังให้คุณภาพชีวิตของตน 

และคนข้างหลงัดขีึ้น	แต่หากสงัเกตภาพทุง่นาซึง่ทอดยาวกว้างออกไป	ตัง้รวงชชู่อ														

สีทอง	 การลงแขก	 การนวด	 การฝัด	 และวิถีชีวิตชาวนาไร่	 กลับสะท้อนถึง																					

ความอุดมสมบูรณ์ของ	 “ข้าว”	 ธัญพืชอาหารที่เป็นรากของประเพณี	 พิธีกรรม		

และวัฒนธรรมอื่นๆ	ในสังคมไทย	(เอี่ยม	ทองด,ี	2551,	น. 	22)

32	https://youtu.be/3Ju0fo1k6xQ
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05 • ประเพณี 12 เดือน

“อ๊บ	อ๊บ	อ๊บ..

ย่ำงเข้ำเดอืนหก	ฝนก็ตก	พร�ำๆ

กบมันก็ร้อง	งมึง�ำ	

ระงมไปทั่วท้องนำ

ฝนตกทไีร	คดิถงึขวัญใจของข้ำ

แม่ดอกโสนบ้ำนนำ

น้องเคยเรยีกข้ำ	พ่อดอกสะเดำ...”

	 ลักษณะภูมอิากาศของไทย	เมื่อผ่านพ้นช่วง	“คมิหันต์”	ก็ถงึเวลาเข้าสู่	

“วัสสานฤดู”42	 (ชลธิชา	 สุดมุข,	 2539)	 อันหมายถึง	 ฤดูฝน	 ราวกลางเดือน

พฤษภาคม-กลางเดือนตุลาคม	 สภาพดินฟ้าอากาศสะท้อนผ่านเพลงลูกทุ่ง																

“ฝนเดอืนหก”	ได้เป็นอย่างด	ีต้นฉบบัเพลงนี้	รุ่งเพชร	แหลมสงิห์	ร้องมาตัง้แต่ปี	2512 

(สยามดารา,	 2558)	 ส�าหรับคนฟังท่ัวไป	 อาจตีความเรื่องราวไปตามเนื้อเพลง															

ที่สื่อถึงชายหนุ ่มผู ้รอคอยคนรักด้วยความคิดถึง	 แต่แล้วหญิงสาวก็จากไป														

น�า้ตาทีร่นิตก	กเ็หมอืนน�า้ฝนเมือ่เดอืนหกนัน่เอง	ส�าหรบัชาวไรช่าวนาความหมาย

ของเนื้อเพลงลกึซึ้งกว่านัน้	เพราะพวกเขาต่างรูด้ว่ีา	นีค่อืช่วงเวลาของการกสกิรรม	

ปลูกพชืเตรยีมดนิ	ดังส�านวนสุภาษติ	“เดือนหกให้หว่านกล้า	 เดอืนห้าให้แต่งไถ”	

เพื่อให้ข้าวกล้าโตทันกับที่ฟ้าจะหอบฝนลงมา	 ทว่า	 เดือนหกในที่นี้มิได้หมายถึง	

“มิถุนา”	 ตามอย่างปฏทิินสากล	 แต่คนโบราณสอนแนะให้นับร่นขึ้นมา	 เดอืนหก									

ที่ว่าจงึกลายเป็น	“พฤษภา”	ตามที่ยดึถอืกันมาในปฏทินิจันทรคติ	และช่วงเวลานี้

คอื	“พธิแีรกนาขวัญ”	ก�าหนดเป็นวัน	“พชืมงคล”	ซึ่งรัฐพธิอีันส�าคัญนี้เป็นส่วนหนึ่งใน 

“ประเพณหีรอืพธิี	12	เดอืน”

42	 คนไทยส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าเป็น	 วสันตฤดู	 แท้จริงแล้ว	 “วสันต์”	 เป็นค�าบาลีสันสกฤต			

หมายถึง	ฤดูใบไม้ผล
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06 • ทรัพยากรป่าไม้

	 แรม	4	ค�า่	เดอืน	3	ปีระกา	เวลาไม่ปรากฏ	หรอื	4	กุมภาพันธ์	2561	

ราวช่วงค�่าของคืนเดือนแรมไร้แสงจันทร์	 พิกัดองศา	 15.18647,	 98.86852																		

หรอืในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร	บรเิวณล�าห้วยปะชิ76	(ผู้จัดการ

ออนไลน์,	2561ค)

	 ...เปรี้ยง	เปรี้ยง	เปรี้ยง	พลันสิ้นเสยีงกระสุนสังหาร	“Panthera pardus 

delacouri”	 หรือ	 “เสือด�าทุ่งใหญ่ฯ”	 ก็ฟุบล้มสลบดิ้นสิ้นเสียงหายใจ	 แม้เสือด�า																		

จะจากไป	 แต่เสียงก่นแช่งสาปด่าต่อ	 “ผู้ล่ันไก”	 กลับยังคงดังเปรี้ยงและอาจ																	

ไม่สิ้นเสยีงไปจากแผ่นดนิ

	 เสอืด�าทุง่ใหญ่ฯ	เป็นประชากรเสอืดาวอนิโดจนี	(Indo-Chinese	leopard)	

ในภูมิภาคอินโดจีน	 เคยอาศัยกระจายพันธุ์ทั่วไปแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต	้

ปัจจุบันทั่วโลกเหลอืเพยีง	2,503	ตัว	ที่เกาะสงิคโปร์นัน้สูญพันธุ์ไปแล้ว	ส่วนลาว	

และเวียดนามคาดกันว่าน่าจะหมดไปเช่นกัน	 แต่ในประเทศไทยบริเวณผืนป่า													

ตะวันตก77	 ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งยังคงพบเสือดาวหนาแน่น																				

แต่มีรายงานว่าประชากรเสือดาวลดลง	 38%	 ในช่วง	 3	 ปีที่ผ่านมา	 ราวปลาย

ทศวรรษ	 1990	 นับเป็นภาวะเสี่ยงต่อการถูกคุกคามจนลุกลามสู่การสูญพันธุ์	

(Rostro-García,	et	al.,	2016,	pp.	296-297)

	 ข่าวการล่าฆ่าเสอืด�า78	(ผู้จัดการออนไลน์,	2561ง)	สร้างความสูญเสยี

ต่อระบบนิเวศในผืนป่า	 เพราะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดนี้	 คือ	 ผู้ล่าชั้นบนสุด																							

(top	 carnivores)	 ของห่วงโซ่อาหาร	 แต่ในทางกลับกันได้สร้างความตระหนักรู้															

สู ่ประชาชนต่อสภาพความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพ																				

(biodiversity)	จนกลายเป็นทีอ่ยูท่ีอ่าศยัของสตัว์ป่า	ขณะทีม่นษุย์กพ็ึง่พาทรพัยากร

ป่าไม้ได้ทัง้ทางตรงทางอ้อม

 
76	ต�าบลชะแล	อ�าเภอทองผาภูมิ	จังหวัดกาญจนบุรี
77	ผืนป่าตะวันตก	 (Western	 Forest	Complex:	WEFCOM)	อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์	

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง	อุทยานแห่งชาติเขาแหลม	อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์	

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร
78	การจับกุมยังพบซากไก่ฟ้าหลังเทาและเก้ง
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07 • ภัยธรรมชาติ

	 ประเทศญี่ปุ่น	–	เวลา	07.10	น.	ของวันที่	1	กันยายน...	เกดิเหตุแผ่นดนิไหว 

รนุแรงขนาด	7.3	แมกนจิดู	ซึง่เป็นความรนุแรงระดบัสงูสดุ	มศูีนย์กลางความสัน่สะเทอืน	

ครอบคลุมพื้นทีทั่ง้	23	เขตของโตเกยีว	ทว่า	เหตุแผ่นดนิไหวดงักล่าวกลบัไม่มผีูเ้สยีชวีติ 

แต่อย่างใด	เพราะนี่เป็นเพยีงเหตุการณ์จ�าลองเพื่อเตรยีมการรับมอืสาธารณภัย

 วนัที	่1	กันยายน	ของทุกปี	รัฐบาลญีปุ่น่จะจดัฝึกซ้อมประจ�าปีทัว่ประเทศ	

เพื่อรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติเรียกว่า	 “วันป้องกันภัยแห่งชาติ”	 (Japan’s	 

National	Disaster	Prevention	Day)	ในปี	2017	ได้จ�าลองเหตกุารณ์	โดยม	ีนายชนิโซ	

อาเบะ	นายกรัฐมนตรีเป็นผู้เปิดงาน	และคณะรัฐมนตรเีข้าร่วมอย่างพร้อมเพรยีง	

มีประชาชนเข ้าร ่วม	 3,000	 คน	 จาก	 140	 หน่วยงาน	 รวมถึงนักเรียน 

ชั้นประถมกว่า	 1,100	 คน	 (Cabinet	 Public	 Relations	 Office,	 2017)	 ก่อนหน้านั้น 

ในปี	2015	มรีายงานว่า ประชาชนทัว่ประเทศสมัครใจเข้าร่วมฝึกซ้อมราว	1.6	ล้านคน	

นายอาเบะ	กล่าวว่า	รัฐบาลจะใช้ทรัพยากรทัง้หมดเพื่อปกป้องประชาชนจากภัย

พบิัตทิุกรูปแบบ	(กรุงเทพธุรกจิ,	2558)	

	 สภาพตามธรรมชาติของดินแดนอาทิตย์อุทัยทั้งประเทศ	 เผชิญกับ														

ภัยพบิัตทิุกรูปแบบ	 เพราะอยู่บนแนววงแหวนแห่งไฟ88	 (the	 Pacific	 ring	 of	 fire)													

จงึเสีย่งต่อการเกดิแผ่นดนิไหว	การปะทขุองภเูขาไฟ	และภัยอืน่จากไต้ฝุน่	พายุฝน/

พายหุมิะตกหนกั	กระทัง่มหาพบิตัภิยัสนึาม	ิ(tsunami)	ขณะทีป่ระเทศไทยไม่ได้อยู่

ตามแนวที่ว่า	 แต่ครั้งหนึ่งในวันที่	 26	 ธันวาคม	 2547	 คลื่นยักษ์สึนามิก็สาดซัด														

6	จงัหวดัตามชายฝ่ังอนัดามนั	จนมผีูเ้สยีชวีติกว่า	5,000	คน	และ	3,000	คนสูญหาย	

กลายเป็นวนัวปิโยคทีค่นไทยและคนทัง้โลกต่างต้องจดจ�า	(ผูจ้ดัการออนไลน์,	2560) 

	 ข้อมูลจากรายงานความเสี่ยงสาธารณภัยโลก	 (World	 Risk	 Report)													

ปี	201789	โดยองค์กร	Bundnis	Entwicklung	Hilft	(Bundnis	Entwicklung	Hilft,	2017,	

p.	 41)	 ประเทศเยอรมนีรายงานว่า	 ประเทศไทยมีความเสี่ยงระดับปานกลาง																	

หรอืล�าดับที่	91	ของโลก	(ล�าดับ	8	ในกลุ่มอาเซยีน)	มคี่าดัชนคีวามเสี่ยงเท่ากับ	

88	แนวรอยต่อของแผ่นเปลือกโลก
89	ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ปี	2012-2016
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  กูเกิลแมพ แผนที่ชุมชน • 08

บทที	่8

กูเกลิแมพ	แผนที่ชุมชน

08กูเกิลแมพ 
แผนำที่ชุมชนำ

กวินธร เสถียร

10 เรื่องรู้เขาก่อนเข้าชุมชน
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08 • กูเกิลแมพ แผนที่ชุมชน

	 เว็บไซต์กูเกิลแมพ	 (Google	 Maps)	 เชื้อเชิญให้ผู้คนร่วมส�ารวจโลก												

ผ่านข้อความ	“ปลดปล่อยวญิญาณนกัส�ารวจภายในตวัคณุ	และเดนิทางไปทัว่โลก

โดยไม่ต้องออกจากบ้าน”	นบัแต่ดนิแดนห่างไกลของผนืป่าอทุยานแห่งชาตกิอมเบ	

(Gombe)	 มหาพีระมิดกิซา	 (Giza)	 กระทั่งสูงเสียดฟ้า	 ณ	 ภูผาหิมาลายัน105                 

(Mount	Himalayan)	(Lieber,	2014;	Abdalla,	2014;	Fredinburg,	2013)	

	 สื่อด้านเทคโนโลยีอย่าง	 Cnet	 รายงานว่า	 รถส�ารวจของ	 Google																			

เดนิทางไปแล้วกว่า	5	ล้านไมล์	 ใน	39	ประเทศ	หรอืราว	3,000	พื้นที่เขตเมอืง	

(Farber,	2012)	เพื่อถ่ายภาพลักษณะภูมปิระเทศและพื้นที่เขตชุมชน	หรอืรู้จักกัน

ในชื่อ	 “กูเกิลสตรีทวิว”	 (Google	 Street	 View)	 ส่วนในประเทศไทย	ปลายเดือน

กันยายน	2555	Google	ร่วมกับการท่องเที่ยว	แห่งประเทศไทยเก็บข้อมูลสตรทีววิ

ทั่วประเทศภายใน	 	2-3	ปี	 (Kongchun,	2012)	แต่ยังคงมบีางพื้นที่ตกส�ารวจไป		

ซึง่ไม่ใช่ปัญหาจากการเดนิทางแต่เป็นเพราะการขัดขวางจากประชาชนทีไ่ม่เข้าใจ

	 16.00	น.	ของวันที่	13	สงิหาคม	2556	ชาวบ้านกว่า	20	คน	ล้อมรถ

ติดกล้องบนหลังคาที่ถ่ายภาพรอบทิศทางของ	 Google	 ขณะส�ารวจในต�าบล											

สะเอียบ	 อ�าเภอสอง	 จังหวัดแพร่	 ด้วยเกรงว่าจะเกี่ยวข้องกับการสร้างเขื่อน														

แก่งเสือเต้น	 จึงเชิญตัวคนขับรถมาสาบานต่อหน้าพระประธานวัดบ้านดอนชัย		

ก่อนให้ออกจากพื้นที่ไป	 (ประชาไทย,	 2556)	 และได้เพียงภาพถ่ายทางหลวง															

แผ่นดนิหมายเลข	1120	ขณะที่ห่างออกไป	18.9	กโิลเมตร	บรเิวณวัดไทยสุภาพ	

(ท่าม่าน)	ต�าบลเชยีงม่วน	อ�าเภอเชยีงม่วน	จังหวดัพะเยา	Google	สามารถแสดงภาพ 

ตรอกซอกซอยต่างๆ	ครอบคลมุเกอืบทัว่ทัง้ชุมชน	(Google,	Inc,	2013)	การเกบ็ข้อมลู	

สตรทีววิแล้วน�ามาแสดงผลบนเว็บไซต์	หรือแอพ	(Application:	App)	ในมอืถอืผ่าน	

“แผนที่”	คอืหนึ่งในเครื่องมอืส�าคัญก่อนลงพื้นที่ศกึษาชุมชน

	 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา	 การใช้งานแผนที่ดิจิทัล	 (digital	 map)																							

บนโทรศัพท์มือถือ/	 เว็บไซต์	 ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการที่เราระบุต�าแหน่งน�าทาง		

วางแผนการเดินทาง	 หรือน�ามาใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ	 อย่างแพร่หลาย	 อาทิ 

105	 อุทยานแห่งชาติกอมเบ,	 ประเทศแทนซาเนีย,	 พีระมิดกิซา,		 ประเทศอียิปต์	 และเทือกเขา

หิมาลัย	บริเวณเอเวอร์เรสต์	เบส	แคมป์	ประเทศเนปาล
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 แผนพัฒนาท้องถิ่น • 09

บทที่	9

แผนพัฒนำท้องถิ่น

09แผนำพัฒนำา
ท้องถิ่นำ

กวินธร เสถียร

10 เรื่องรู้เขาก่อนเข้าชุมชน
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09 • แผนพัฒนาท้องถิ่น

  “พอศอสองพันห้ำร้อยสี่		 ผู้ใหญ่ลตีกีลองประชุม	

	 ชำวบ้ำนต่ำงมำชุมนุม		 	 มำประชุมที่บำ้นผู้ใหญ่ล	ี

	 ต่อไปนี้ผู้ใหญ่ลจีะขอกล่ำว		 ถงึเรื่องรำวที่ได้ประชุมมำ	

	 ทำงกำรเขำสั่งมำว่ำ		 	 ให้ชำวนำเลีย้งเป็ดและสกุร...”

 

	 แว่วเสียงส�าเนียงเพลง	 “ผู ้ใหญ่ลี”	 ยังคงก้องดังอยู ่ถึงทุกวันนี้																									

คน	GEN	X	คุน้เคยกนัดว่ีา	นีเ่ป็นเพลงลกูทุง่เสยีดสสีงัคม	ร้องโดย	ศกัดิศ์ร	ีศรอีกัษร	

โด่งดังอย่างมากในยุค	 จอมพลสฤษดิ์	 ธนะรัชต์	 ส่วนคน	 GEN	 Y	 รู้จักเพลงนี้													

เพราะถกูน�ามาเรยีบเรยีงท�านองและขบัร้องใหม่โดย	นภุาพ	สวนัตรจัฉ์,	หนู	มเิตอร์	

และไก่	พรรณนภิา	(วิกพิเีดยี,	2559)	ขณะที่คน	GEN	Z	ซึ่งห่างไกลจากช่วงเกดิ

เพลงก็ยังร้องตามได้	 เมื่อผู้คนในสื่อสังคมออนไลน์แห่แชร์คลิปการร้องที่ชัดบ้าง

ไม่ชัดบ้าง	แต่ยังคงน�้าเสยีงที่มเีอกลักษณ์ของ	Louis	Kennedy114	สาวชาวอเมรกิัน

ที่เคยเข้ามาพ�านักในประเทศไทย	(Spookylorre,	2017)	

	 ผ่านมากว่า	57	ปี	เรื่องราวของผู้ใหญ่ลกี็ยังคงน่าสนใจ	ว่าเพราะเหตุใด	

ท�าไมต้องลัน่กลอง	เวบ็ไซต์	Setthasat	(เสด-ถะ-สาด,	2554)	เสนอว่า	พ.ศ.	2504	

เป็นปีแรกที่ไทยประกาศใช้	 “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต	ิ ฉบับที่	 1	

ระยะที่	 1	 (พ.ศ.2504-2506)”	ผู้ใหญ่ลจีงึเป็นคนกลางที่น�าสารจากทางราชการ

มาสือ่กบัชาวบ้าน	แต่ด้วยไม่คุน้ชนิกบัภาษา	“สกุร”	จงึกลายเป็น	“หมาน้อยธรรมดา”	

ส�าหรับผู้ใหญ่ลี	 ตาสีหัวคลอน	 และชาวบ้านท่ัวไป	 แผนพัฒนาฯ	 ระดับชาติ																

ดูห่างไกลจากเรื่องราวในชุมชน	 แต่หากเป็น	 “แผนพัฒนาระดับต�าบล”	 ที่คนใน

ท้องถิ่นมสี่วนร่วมจัดท�า	การสื่อสารระหว่างผู้ตามกับผู้น�า	ก็อาจเป็นไปโดยง่าย

	 แผนพฒันาต�าบลหรอืแผนพฒันาสามปี	หมายถงึ	แผนพัฒนาเศรษฐกจิ

และสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 (อปท.)	 ในช่วง	 3	 ปี	 เป็นการแปลง													

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ	 มีการก�าหนดรายละเอียดแผนงาน	

โครงการพัฒนาที่สัมพันธ์กับงบประมาณ	ปรับปรุงเป็นประจ�าทุกปี	และเกี่ยวข้อง 

 

114	Thai	Beat	A	Go-Go	–[14]-	Louise	Kennedy	–	Poo	Yai	Lee:	https://youtu.be/ofrbj6bwTZs	
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เครือข่ายทางสังคม  • 10

บทที่	10
เครอืข่ำยทำงสังคม

10เคำรือข่าย
ทางสังคำม

กวินธร เสถียร

10 เรื่องรู้เขาก่อนเข้าชุมชน

ตัว
อย่
าง



128

10 • เครือข่ายทางสังคม

 หากตัดค�าว่า	“ทางสังคม”	ออกไป	คงเหลือไว้เฉพาะ	“เครอืข่าย”	ค�าค�านี้	

คงคุ้นหูกันดีในช่วงเวลาที่ประเทศไทยเข้าสู่ยุคประเทศไทย	 4.0	 ซึ่งเป็นโมเดล														

การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย	 “มั่นคง	 มั่งคั่ง	 ยั่งยืน”	 ตามแนวคิด	 คสช.123               

(พงศ์พพิฒัน์	บญัชานนท์,	2560)	โดยฐานส�าคญัคอื	การพัฒนาเทคโนโลยสีือ่สาร

ที่ทันสมัย	2G	ต้องยกเลกิไป	3G	ไม่พอใช้	สังคมไทยจงึมุ่งไปที่	4G	(เทคโมบล็อก,	

2559)	 ขณะที่ญี่ปุ ่นและเกาหลี	 เร่งพัฒนา	 5G	 ให้ทันมีใช้ในกีฬาโอลิมปิก124                   

(Alleven,	2017)

	 ในช่วงเทคโนโลย	ี4G	หากมองเฉพาะเครอืข่ายโทรคมนาคม	ความได้เปรยีบ 

ในการเป็นผู้น�าด้านเทคโนโลยจีะเกดิขึ้นเมือ่ผู้ให้บรกิารเครอืข่ายมอืถอืแต่ละค่าย	

(operator)	มช่ีองทางการตดิต่อสือ่สารทีห่ลากหลาย	 “เครอืข่าย”	 ในความหมายนี้

จงึหมายถงึ	จ�านวนคลืน่ความถี	่สถานฐีาน	ศนูย์บรกิาร	แต่หากคง	“ทางสังคม”	ไว้	

และพจิารณาการศกึษาชุมชน	“เครอืข่าย”	ควรจะตคีวามหมายอย่างไร

	 การเข้าใจความหมายของเครือข่ายทางสังคมอย่างง่ายๆ	 ท�าได้ผ่าน	

การศกึษาเครอืข่ายทีเ่ป็นรปูธรรม	ซึง่ในประเทศไทยมเีครอืข่ายเกดิขึ้นเป็นจ�านวนมาก	

แต่เครือข่ายซึ่งเป็นที่รู ้จักในกลุ ่มผู ้ท�างานด้านการพัฒนา	 ด้วยมีชื่อเสียง																	 

มีผลงานที่สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องกว่า	 20	 ปี	 จนได้รับรางวัล		

“มชีัย	วรีะไวทยะ”	สาขาการพัฒนาชนบทในปี	2550	และทุนสนับสนุนการด�าเนนิ

งานจากมูลนธิติ่างๆ	คอื	เครอืข่ายอนิแปง	(โพสชิันนิ่ง,	2550)

	 “ภูพานคือชีวิต	 มวลมิตรคือพลัง	 พึ่งตนเองคือความหวัง	 อินแปงยัง										

เพื่อปวงชน”	 คือปรัชญาการท�างานของเครือข่ายนี้	 โดยมีที่มาจากชาวบ้านบัว	

อ�าเภอกดุบาก	จงัหวดัสกลนคร	ราว	13	ราย	ได้จัดตัง้กลุม่	“กองทนุพนัธุไ์ม้พื้นบ้าน”	

และเปลี่ยนเป็นเครือข่ายอินแปงในภายหลัง	 เพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจชุมชนและ										

หาทางอยูร่อดให้พ้นผ่าน	7	ข้อปัญหาคอื	สารพษิ	หนี้สนิ	การเจ็บไข้		การเอารัดเอาเปรยีบ	

ความไม่เพยีงพอ	กระแสการพัฒนา	และเหว่ว้าจากความเหงา	 (สยามรัฐ,	2553)	

123	คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
124 เกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวปี	 2018	 และญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิก	

ฤดูร้อนปี	2020	
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