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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาวงศาวิทยาการเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการบริหาร
จัดการชุมชนด้วยตนเองพื้นที่ภูมิภาคตะวันออกจากอดีตจนถึงปัจจุบันว่ามีความแตกต่างจากการศึกษา
แบบประวัตศิ าสตร์เชิงจารีต 2) เพือ่ ศึกษาชุมชนในพืน้ ทีภ่ มู ภิ าคตะวันออกในแต่ละยุคสมัยทีม่ กี ระบวนการ
สร้างหรือสถาปนาความรู้การเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการบริหารจัดการชุมชนด้วยตนเองขึ้นมาเป็น
วาทกรรมหลักของชุมชนและสังคม โดยการศึกษาครัง้ นีเ้ ป็นรูปแบบการวิจยั เชิงคุณภาพ ซึง่ มีผเู้ ข้าร่วมสนทนา
จ�ำนวน 18 คน จากชุมชนทีเ่ ป็นแหล่งเรียนรูต้ น้ แบบด้านบริหารจัดการชุมชนด้วยตนเอง ผ่านรูปแบบการวิจยั
เชิงวิเคราะห์วาทกรรมน�ำไปสูก่ ารสร้างทฤษฏีฐานราก ผลการศึกษาข้อมูลได้กล่าวถึง ตอนที่ 1 วาทกรรม
อ�ำนาจและความรู้ ยุคสมัยแหล่งเรียนรูด้ า้ นการจัดการตนเองของชุมชนแบบดัง้ เดิม ตอนที่ 2 การสถาปนา
แหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการตนเองของชุมชนสมัยใหม่ ตอนที่ 3 การเบียดขับวงศ์วานความรู้สมัยเก่าและ
ยุคสมัยการเป็นแหล่งเรียนรูด้ า้ นจัดการตนเองของชุมชนแบบทันสมัย และตอนที่ 4 การผลิตสร้างทางสังคม
เพือ่ รือ้ ถอนวงศ์วานความรูส้ กู่ ารเป็นแหล่งเรียนรูด้ า้ นจัดการตนเองของชุมชน ผ่านการสังเคราะห์ขอ้ มูลอย่าง
ละเอียดประกอบด้วย 4.1) โลกทัศน์ทางการจัดการตนเองของชุมชนยุคสมัยใหม่ 4.2) อุดมการณ์ทางการ
จัดการตนเองของชุมชนยุคสมัยใหม่ 4.3) อ�ำนาจทางการจัดการตนเองของชุมชนยุคสมัยใหม่ และ
4.4) ความรู้ทางการจัดการตนเองของชุมชนยุคสมัยใหม่
ค�ำส�ำคัญ: วงศาวิทยา แหล่งเรียนรู้ต้นแบบ การบริหารจัดการชุมชนด้วยตนเอง

Abstract

The purpose of this research paper: 1) To study Genealogy as a learning source for
self-management of the community of the eastern region from the past to the present and
compare with the traditional historical studies. 2) To study the communities in the eastern region
in each period that have the procedure of creating or establishing knowledge, being a model
learning source for self-management of community, and becoming the main discourse of the
community and society. This study is a qualitative research model. There are 18 participants
from the community that has a story of phenomena as a learning center for self-management
community. The analytical research using discourse method leads to the creation of foundation
theory. The study indicated including; Chapter 1: Discourse, power, and knowledge. The era of
self-management learning resources of traditional communities; Chapter 2: Establishment of a
self-management learning source of modern communities; Chapter 3: The pushing of old-fashioned
knowledge and the phase of being a learning resource for modern self-management communities;
and, Chapter 4: Social production to demolish knowledge to be a community self-management
learning source through detailed data synthesis that contained with 4.1) Vision of self-management
of modern communities, 4.2) Ideology of self-management of modern communities, 4.3) Power
of self-management of modern communities, and 4.4) Knowledge of self-management of modern
communities.
Keyword: Genealogy, Learning Model, Self-management Community.

สุทธิปริทัศน์

บทน�ำ

ปีที่ 33 ฉบับที่ 106 เมษายน - มิถุนายน 2562 211

การบริ ห ารจั ด การชุ ม ชนในประเทศไทยมี บ ริ บ ทการท� ำ งานเฉพาะเพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย
ความส�ำเร็จในแต่ละบริบท ซึ่งมีขั้นตอนย่อยที่จ�ำเป็นต่อการพัฒนาและมีองค์ประกอบที่ส�ำคัญในระดับ
นโยบายระดับชาติ สิ่งนี้จ�ำเป็นต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรเพื่อที่จะท�ำให้เกิดความส�ำเร็จภายใต้แนวทาง
การประสานประโยชน์ระหว่างภาคีเครือข่าย แม้กระทั่งการที่ใช้องค์กรกลางที่ท�ำหน้าที่ประสานนโยบาย
แผนงานและโครงการให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการมีอ�ำนาจเด็ดขาดที่เหมาะสมในการบริหารจัดการ
สิ่งที่กล่าวมาขึ้นอยู่กับการก�ำหนดพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับความเป็นจริงในการพัฒนา
ความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งเลือกรูปแบบวิทยาการทีส่ ง่ ผลให้ประชาชนสามารถได้รบั การพัฒนาอย่างเหมาะสมเพือ่
เป็ น ไปตามแผนงานที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นโครงการให้ มี ค วามครอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ พร้ อ มทั้ ง สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด
การพัฒนาองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษาที่อยู่ในท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความง่ายต่อการติดตามและ
ประเมินผล (Vuthimedhi, 1983) ภายใต้บริบทการบริหารจัดการชุมชนมีเป้าหมายทีส่ ำ� คัญ คือ การยกระดับ
คุณภาพชีวิต โดยสิ่งที่บุคคลทั่วไปนึกถึงเป็นล�ำดับต้นคือการบริหารจัดการชุมชนเพื่อยกระดับสวัสดิการ
ทางสังคม สิ่งนี้มีผู้นิยามและให้ความหมายแตกต่างกันไปในหลายมิติ ท�ำให้เกิดความยากล�ำบากและ
ความสับสนในทางปฏิบตั ิ (Wasikasin, Nontapattamadul, and Wasinarom, 2010) ในด้านการบริหารจัดการ
บุคคลภายในชุมชนจึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่ต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก�ำหนดมาตรฐานระดับ
พืน้ ฐานการใช้ชวี ติ ให้มคี วามมัน่ คง เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่ และลดความกังวลให้กบั ประชาชนในสถานการณ์ที่
เมือ่ ต้องเผชิญกับปัญหาทางร่างกาย เศรษฐกิจ สังคม และจิตใจ ไปสูส่ งิ่ ทีค่ าดหวังไว้วา่ จะดีกว่าสิง่ ทีเ่ ป็นอยู่
ในปัจจุบนั (Friedlander and Apte, 1980) ในระดับนโยบายหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนสามารถด�ำเนิน
กิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่งควรที่จะมีเป้าหมายวัตถุประสงค์ในการสร้าง
ความมั่นใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับความอยู่ดีมีสุข โดยอาศัยความรู้ในลักษณะองค์รวมไม่เฉพาะด้านใด
ด้านหนึง่ แต่ควรมีจดุ มุง่ หมายไปทีป่ ระชาชนในพืน้ ทีเ่ ป็นส�ำคัญ ซึง่ สิง่ เหล่านีไ้ ม่เพียงแต่จะช่วยเหลือหรือแก้ไข
ความเดือดร้อนเท่านัน้ แต่ยงั รวมไปถึงมาตรการป้องกันและส่งเสริมให้สงั คมดีขนึ้ อีกด้วย (Rawiwong,1989)
การวิจัยด้วยวิธีวงศาวิทยา (Genealogy) ตามแนวคิดของมิเชล ฟูโกต์ นักปรัชญาชาวฝรั่งเศส
เป็นกระบวนการศึกษาทีเ่ น้นการมองภาพรวมโดยถูกพัฒนามาจากการศึกษาเชิงประวัตศิ าสตร์ (Archeology)
ซึ่งอาจมองว่าเป็นการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์แต่มีความกว้างกว่าประวัติศาสตร์ทางความคิด โดยเน้นไป
ที่การศึกษาประวัติศาสตร์มนุษย์ในแง่มุมส�ำคัญที่ถูกละเลยมองข้ามไป และไม่ค�ำนึงถึงความเป็นแก่นแท้
หรือสิ่งที่เป็นสากลแน่นอนคงตัว แต่มองว่าทุกประเด็นที่เราศึกษาถูกหลอมรวมสร้างขึ้นด้วยวาทกรรม
และอ�ำนาจ ในสิ่งนี้อาจจะมีความไม่ต่อเนื่องของลักษณะต่างๆแต่จะมีลกั ษณะกลายรูป (Boonmee, 2014)
ผู้วิจัยเลือกใช้กระบวนทัศน์ตามฟูโกเพื่อเสนอแนวทางวงศาวิทยาที่ได้รับอิทธิพลมาจากนิชเช่ ตามแนว
ความคิดที่ว่าวงศาวิทยาสามารถแบ่งออกเป็นสองลักษณะ คือ การศึกษาก�ำพืด (Herkumft) ที่เป็นการ
ค้นหาการสืบสายใยของตระกูลบุคคลต่างๆ และ การศึกษาหาการก�ำเนิด (Enstehung) ที่เป็นเงื่อนไข
ปัจจัยการปรากฏตัวของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ท�ำให้ผู้วิจัยน�ำแนวคิดดังกล่าวมาใช้เป็นพื้นฐานส�ำหรับการศึกษา
วงศาวิทยาการเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการบริหารจัดการชุมชนด้วยตนเองพื้นที่ภูมิภาคตะวันออก
(Foucault, 1984) ผลึกคิดวงศาวิทยาจะช่วยให้เห็นถึงภาพในการสืบสาวเพื่อคลี่คลายวาทกรรมผ่านยุค
การบริหารจัดการชุมชนแบบบจารีต และยุคการบริหารจัดการชุมชนสู่ต้นแบบแหล่งเรียนรู้ ด้วยการมอง
ปัญหาการบริหารจัดการชุมชนพืน้ ทีภ่ มู ภิ าคตะวันออกแบบครอบคลุมทัง้ หมด (Holistic Approach) ซึง่ ถือว่า
ระบบการบริหารจัดการชุมชนเป็นระบบในสังคมที่มีความสัมพันธ์กับระบบย่อยอื่นๆ ในรูปแบบที่เริ่มก่อ
ตัวขึ้นและสุดท้ายคลี่คลายลงในบริบทของแต่ละวัฒนธรรม (Wantana, 1983) ในการศึกษาปรากฎการณ์
ผู้วิจัยเน้นไปที่ภาคปฎิบัติมากกว่าการหาหลักฐาน เพราะการใช้วาทกรรมและอ�ำนาจจะเป็นปรากฎการณ์
ในลักษณะเบียดขับ การจ�ำกัด รวมถึงการปิดกั้น (Foucault, 1984) ในเชิงคุณค่าของการสืบสาวแบบวงศา
วิทยาในด้านการบริหารจัดการชุมชนด้วยตนเอง จึงสามารถช่วยขยายผลจากอดีตให้เห็นถึงวาทกรรมที่
เป็นไปอย่างธรรมชาติ ซึ่งทั้งหมดเป็นการมองย้อนให้เห็นถึงความส�ำคัญที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพื่อน�ำ
ไปสู่อนาคต
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วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาวงศาวิทยาการเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการบริหารจัดการชุมชนด้วยตนเอง
พื้นที่ภูมิภาคตะวันออก จากอดีตจนถึงปัจจุบันมีความแตกต่างจากการศึกษาแบบประวัติศาสตร์เชิงจารีต
2. เพือ่ ศึกษาชุมชนในพืน้ ทีภ่ มู ภิ าคตะวันออกในแต่ละยุคสมัยทีม่ กี ระบวนการสร้างหรือสถาปนา
ความรู้ การเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการบริหารจัดการชุมชนด้วยตนเองขึ้นมาเป็นวาทกรรมหลักของ
ชุมชนและสังคม

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

วงศาวิทยา
วงศาวิทยาหมายถึงกระบวนการส�ำหรับใช้วิเคราะห์และเผยให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
อ�ำนาจ ความรู้ และความจริง หรือ ในอีกความหมายคือแนวการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคม ให้เห็นถึง
การสัมพันธ์ทางภาคปฎิบัติการทางสังคมที่มีความหลากหลายในระดับท้องถิ่น ที่สร้างให้เกิดความรู้และ
ความเข้าใจในสิ่งที่มีความเฉพาะ หรือการแปรสภาพน�ำไปสู่การแตกหักไปตามยุคสมัยกระทั่งเห็นถึง
สรรพสิ่งในปัจจุบัน ซึ่งสามารถสร้างโอกาสให้กับบรรดาสรรพสิ่งที่ถูกละเลยปล่อยปละ การยอมจ�ำนน
การถูกกดบังคับ ให้สามารถปรากฏตัวขึ้นเป็นความจริงในอีกมุมมองนึงที่มีความแตกต่างจากเรื่องเล่า
กระแสหลัก (นภาภรณ์ หะวานนท์, 2543) วงศาวิทยาจึงเป็นการศึกษาที่ให้ความส�ำคัญถึงเอกสาร
ที่ถูกละเลย ความคลุมเครือ หรือมีร่องรอยในการถูกแก้ไขและท�ำลาย มากกว่าที่จะเชื่อถึงเอกสาร
มาตรฐานที่สังคมยังเชื่ออยู่ เพราะฉะนั้นผลการศึกษาที่ได้จะเป็นในลักษณะที่มีชีวิต มีปฎิบัติการและเป็น
ประวัตศิ าสตร์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องทีม่ คี วามหลากหลาย เช่น ปัจจัยเงือ่ นไขของเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน้
ความรู้สึกของบุคคล การมีศีลธรรมจรรยา การแตกหักของบางสิ่งในช่วงเวลา การสถาปนาวาทกรรมที่มี
ความส�ำคัญ และความรู้สึกแต่ละช่วงเวลา เป็นต้น
วงศาวิทยาแหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการชุมชนพื้นที่ภูมิภาคตะวันออก
การเป็นแหล่งเรียนรูด้ า้ นการบริหารจัดการชุมชนมีงานวิจยั ทีไ่ ด้ผลการศึกษามาแล้วเป็นอันมาก
ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเพือ่ ทดสอบทฤษฏีหรือหาความหมายในแต่ละบริบททีใ่ ช้เป็นกรณีศกึ ษา ความหมาย
ของแหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการชุมชน คนจึงเห็นและหมายถึงสถานที่ที่ถูกสถาปนาให้เป็นต้น
แบบในการบริหารจัดการเรื่องใดเรื่องหนึ่งและมีกลุ่มคนที่มีความสนใจเข้าไปศึกษาหาความรู้ในที่แห่งนั้น
การวิจยั ครัง้ นีจ้ งึ ควรกระท�ำมากกว่าการศึกษาเชิงสาเหตุในแนวเหตุผลแบบศาสตร์ (Pornprachatham, 2006)
ควรมีการวิจยั แนวจุดประกายทางความคิดให้คนมุง่ สูก่ ารปลดปล่อยทางปัญญาทีถ่ กู ครอบง�ำด้วยวาทกรรม
บางอย่าง เป็นการวิจัยทางด้านแหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการชุมชน ซึ่งถ้าดูประวัติศาสตร์จะ
เป็นการอธิบายที่เป็นพัฒนาการเส้นตรงกล่าวคือแหล่งเรียนรู้ที่มีการบริหารจัดการที่ดีจึงมีการสร้าง
ความเจริญให้แก่ชุมชนท้องถิ่นได้มากกว่าแหล่งเรียนรู้ที่มีการบริหารจัดการที่ไม่ดี ประวัติศาสตร์แนวนี้
จึงเป็นการกล่าวอ้างถึงแหล่งเรียนรู้ในฐานะตัวกระท�ำการสร้างความเจริญให้แก่ชุมชนซึ่งหมายถึงแหล่ง
เรียนรูเ้ ป็นองค์ประธาน (Subject) ของประวัตศิ าสตร์ วิธกี ารศึกษาประวัตศิ าสตร์แบบวงศาวิทยา (Genealogy)
ตามแนวคิดของมิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault) เป็นการศึกษาทีต่ า่ งไปจากประวัตศิ าสตร์แนบปฏิฐานนิยม
ที่เชื่อว่ามีความเป็นศาสตร์และมีความเป็นกลางอยู่ในประวัติศาสตร์ ซึ่งใช้เพื่อสามารถคลี่คลายภาพที่
ทับซ้อนกันในระบบการศึกษาไทยทีถ่ กู กล่าวอ้างเป็นวาทกรรมและสามารถถูกขุดคุย้ จากแหล่งความรูข้ อง
ตัวบททางสังคม ที่ผลิตค�ำว่าความรู้เพื่อตอกย�้ำวาทกรรมการศึกษายุคสมัยจารีต โดยเป็นเบื้องหลังของ
การเถลิงอ�ำนาจและความหมายมั่นในความรู้ (Knowledge) ก็คล้ายกับความหมายมั่นในอ�ำนาจ (Power)
แนวคิดการจัดการตนเองของชุมชน
การจัดการตนเองของชุมชนเป็นกระบวนการท�ำงานในเชิงยุทธศาสตร์เพื่อมุ่งหวังให้ชุมชน
ปลดปล่อยตนเองจากพันธนาการในทางความคิดและการกระท�ำ  ไปสู่การจัดการสิ่งต่างๆ ในชุมชน
ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม สิ่งเหล่านี้มุ่งหวังให้ประชาชนคิดและตัดสินใจภายใต้ฐานทรัพยากร
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ที่มีอยู่ซึ่งการด�ำเนินงานที่จะประสบความส�ำเร็จนั้นชุมชนต้องมีความเชื่อว่าสามารถจัดการตนเองได้
เป็นทุน (โกวิทย์ พวงงาม, 2553) การจัดการตนเองของชุมชนเป็นสิทธิทมี่ อี ยูต่ ามธรรมชาติโดยใช้ภมู ปิ ญ
ั ญา
แต่เดิมเพือ่ จัดการอ�ำนาจทีเ่ ข้ามาจากภายนอก ด้วยเป้าหมายทีม่ งุ่ หวังในการจัดระเบียบกิจกรรมต่างๆ ที่
มีลักษณะให้ด�ำรงอยู่ได้ด้วยตนเองเป็นหลักหรือพึ่งพาสิ่งภายนอกให้น้อยที่สุด
แนวคิดการพึ่งพาตนเองเป็นการพัฒนาที่มีเป้าหมายเพื่อปลดปล่อยพันธนาการในการท�ำงาน
ก่อให้เกิดการประสานงานกันเพือ่ เป้าหมายความยัง่ ยืนของชุมชน ซึง่ มีทมี่ าจากการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนจากภายใน โดยผู้วิจัยใช้แนวคิดดังกล่าวเป็นแนวทางในการศึกษาด้านการจัดการตนเองของชุมชน
ทั้งนี้ การจัดการตนเองของชุมชนที่จะเกิดขึ้นได้นั้น แนวคิดที่เป็นความเชื่อพื้นฐานมีส่วนส�ำคัญใน
การผลักดันให้เกิดแรงสนับสนุนภายใต้ขีดความสามารถของตนเอง สิ่งเหล่านี้มีความส�ำคัญในการได้รับ
ความช่วยเหลือจากโอกาสของผู้สนับสนุน จึงท�ำให้สรุปได้ว่าการที่ชุมชนมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของ
ตนเองจะท�ำให้บรรลุผลส�ำเร็จในการจัดการตนเองของชุมชนได้ดียิ่งขึ้น (โกวิทย์ พวงงาม, 2553)
การใช้วงศาวิทยาสืบสาวแหล่งเรียนรูต้ น้ แบบด้านการบริหารจัดการชุมชนพืน้ ทีภ่ มู ภิ าคตะวันออก
ด้วยเหตุทแี่ หล่งเรียนรูใ้ นพืน้ ทีช่ มุ ชนเป็นภาคปฎิบตั กิ ารวาทกรรมทีว่ า่ ด้วยอ�ำนาจความรู้ ซึง่ การใช้
วงศาวิทยาเป็นเครือ่ งมือในการสืบสาวสามารถช่วยคลีค่ ลายความทับซ้อนของภาพและรือ้ ถอนความเป็นตัว
ตน เพือ่ เผยให้เห็นถึงแหล่งเรียนรูท้ ม่ี กี ารบริหารจัดการของชุมชนในรูปแบบสมัยใหม่ ด้วยเหตุนี้ วงศาวิทยา
จึงเป็นการศึกษาการก่อรูปของวาทกรรมทีม่ งุ่ เน้นไปทีค่ วามไม่สมบูรณ์ของกฏเกณฑ์และความไม่ตอ่ เนือ่ งที่
เน้นจารีตความรู้ในการพัฒนา โดยมีเหตุผลในทางวิทยาศาสตร์ของสถาบันที่เป็นมาตรฐาน ด้วยรูปแบบ
และแนวในการวิพากษ์ให้เห็นวาทกรรมอืน่ ทีเ่ ป็นความรูเ้ ดิมของชุมชน ซึง่ ฟูโกต์มคี วามเชือ่ ว่าการเกิดขึน้ ใน
รูปแบบต่างๆ ของอารมณ์เป็นสิ่งที่เหนือกาลเวลา แต่อารมณ์ของบุคคลชั้นสูงในสังคมส่วนใหญ่ได้กลาย
เป็นประวัตศิ าสตร์ทงี่ า่ ยต่อการท�ำลายตัวเอง โดยเหตุการณ์ตา่ งๆ แต่ละคนจึงมีการปฏิบตั ติ ามกฏเกณฑ์ที่
ก�ำหนดไว้เพือ่ กีดกัน อันเป็นสิง่ ทีผ่ ดิ (False) เพราะความเป็นจริงร่างกายถูกห้อมล้อมด้วยระบบสาระพัดที่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ฉะนั้น วงศาวิทยาจึงเป็นรูปแบบประวัติศาสตร์ในลักษณะ “Effective
History” ต่างออกไปจากประวัติศาสตร์เชิงประเพณี ที่มีลักษณะคงที่ปราศจากความต่อเนื่อง โดยการ
วิพากษ์เชิงประวัตศิ าสตร์วงศาวิทยาจะสืบค้นลงไปถึงยุคสมัยทีศ่ กึ ษาในวาทกรรมเฉพาะอย่างยิง่ ภาคปฏิบตั ิ
การในชุดเหล่านั้น

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้คัดเลือกชุมชนเพื่อใช้เป็นสนามของวาทกรรม
โดยที่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นเจ้าของวาทกรรมของพื้นที่ภูมิภาคตะวันออก ซึ่งข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลจาก
เจ้าของวาทกรรมที่มีส่วนร่วมในการสร้างปรากฎการณ์ขับเคลื่อนการบริหารจัดการชุมชนด้วยตนเอง
จนกระทั่งไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ ซึ่งมีรายละเอียดวิธีการด�ำเนินการวิจัยดังนี้
ขอบเขตของการศึกษา
การเก็บข้อมูลเริม่ ต้นจากผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนดผูเ้ ข้าร่วมสนทนาจ�ำนวน 18 คน ซึง่ เป็นตัวแทนของคนใน
ชุมชนทีส่ ามารถกล่าวอ้างได้อย่างไม่มขี อ้ สงสัยต่อการเก็บข้อมูลวิจยั ในการเข้าสูพ่ นื้ ทีช่ มุ ชนทีเ่ ป็นสนามวาท
กรรมและพื้นที่ของเรื่องราวผู้วิจัยได้เริ่มเข้าไปฝังตัวเพื่อเก็บข้อมูลและสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ระยะ
เวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2561 การคัดเลือกชุมชนผู้วิจัยมุ่งเน้นไปที่
ชุมชนทีม่ เี รือ่ งราวในปรากฏการณ์ลกั ษณะต่างๆ เช่น การถูกเบียดขับชุดความรูด้ งั้ เดิม การถูกสถาปนาให้
กลายเป็นคนชายขอบ หรือการยืนอยูด้วยล�ำแข้งตนเองในการจัดการชุมชน เป็นต้น เพื่อน�ำข้อมูลที่ได้มา
ศึกษาแนววงศาวิทยาการเป็นแหล่งเรียนรูด้ า้ นการบริหารจัดการชุมชนด้วยตนเองในพืน้ ทีภ่ มู ภิ าคตะวันออก
ซึ่งมีรายละเอียดของชุมชนประกอบด้วย 1. จังหวัดชลบุรี ได้แก่ ชุมชนแหลมฉบัง และชุมชนนาเกลือ
2. จังหวัดระยอง ได้แก่ ชุมชนกระแสบน และชุมชนบ้านจ�ำรุง 3. จังหวัดจันทบุรี ได้แก่ ชุมชนริมน�ำ้ จันทบูร
และชุมชนปัถวี และ 4. จังหวัดตราด ได้แก่ ชุมชนบ้านท่าระแนะ และชุมชนแหลมกลัด
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ขั้นตอนการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้การสืบสาวเชิงวงศาวิทยาตามทัศนะของมิเชล ฟูโกต์ ซึ่งมีวิธีวิทยาใน
การเข้าถึงโดยใช้รปู แบบการวิเคราะห์วาทกรรมด้านอ�ำนาจและความรูเ้ พือ่ น�ำไปสูก่ ารจัดระเบียบสรรพสิง่
โดยผู้วิจัยมุ่งเปิดเผยให้เห็นถึงสิ่งที่ไม่คาดฝันในรูปแบบอุบัติเหตุทางปรากฎการณ์มากกว่าการสืบเสาะ
ในลักษณะเป็นเส้นตรงที่มีลักษณะเชิงประวัติศาสตร์ การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้ก�ำหนดระเบียบวิธีวิจัย
(Methodology) แบ่งเป็นลักษณะขั้นตอนการใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดย
ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse Analysis) และรูปแบบการวิเคราะห์เพื่อสร้างทฤษฎี
ฐานราก (Grounded Theory) ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนการศึกษาดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์เชิงวาทกรรม (Discourse Analysis) ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีนี้เพื่อศึกษาใน
รายละเอียดที่แสดงให้เห็นถึงเรื่องของอ�ำนาจ (Power) การครอบง�ำ (Dominance) ความไม่เท่าเทียมกัน
(Hegemony) อุดมการณ์ (Ideology) ชนชั้นทางสังคม (Class) เพศภาพ (Gender) และ เชื้อชาติ (Race)
เป็นต้น โดยอาศัยการวิเคราะห์ภาษาทีส่ อื่ ผ่านตัวบทและบริบททางสังคม และเป็นการเชือ่ มโยงระหว่างการ
ใช้ภาษากับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม ในการมุง่ ไปทีก่ ารวิเคราะห์ตวั บทอย่างละเอียดเพือ่ สามารถน�ำ
ไปสูก่ ารอธิบายความและตีความสิง่ ทีอ่ บุ ตั ขิ นึ้ โดยศึกษาว่าสิง่ เหล่านีถ้ กู สร้างและสะท้อนในตัวบทเหล่านัน้
ได้อย่างไร จากการใช้ภาษาเป็นสื่อกลางส�ำหรับก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยผู้วิจัยได้ก�ำหนดมิติ
ในการตีความตามองค์ประกอบ (Fairclough 1992) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ดังนี้
1.1 การวิเคราะห์วาทกรรมในมิติภาคปฏิบัติการทางสังคม ผู้วิจัยมุ่งศึกษาในด้านความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะที่เฉพาะของตัวบทในรูปแบบที่มีความแตกต่างกันและความซับซ้อนของกระบวนการทาง
วาทกรรม และเป็นกระบวนการที่น�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรม
1.2 การวิเคราะห์วาทกรรมในมิติภาคปฏิบัติการทางวาทกรรม ผู้วิจัยมุ่งศึกษาในรูปแบบ
กระบวนการผลิตตัวบทและการตีความตัวบท ซึ่งอาจจะมีความสัมพันธ์ในรูปแบบที่ซับซ้อนระหว่าง
ปฏิบัติการทางวาทกรรม (Discourse Practice) และแบบแผนของวาทกรรม (Discourse Conventions)
1.3 การวิเคราะห์วาทกรรมในมิติตัวบท ผู้วิจัยมุ่งศึกษาไปที่การน�ำเสนอเนื้อความตัวบทให้มี
ความหมายที่ผูกโยงเข้าใจได้ในลักษณะองค์รวม (Textual) ซึ่งมุ่งในการน�ำเสนอความคิด ความเชื่อ และ
ความรู้ของชุมชน (Ideational) และมีปฎิบัติการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกลุ่ม (Interpersonal)
ขัน้ ตอนที่ 2 การวิเคราะห์เพือ่ สร้างทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ วี ทิ ยาการสร้าง
ทฤษฎีฐานราก เพือ่ ศึกษาปรากฎการณ์จากมุมมองของวาทกรรมด้านการเป็นแหล่งเรียนรูต้ น้ แบบด้านการ
บริหารจัดการชุมชนที่ถูกสถาปนาขึ้น โดยทฤษฎีนี้เกิดจากการค้นพบและพัฒนารายละเอียดข้อมูลจนถึง
จุดอิ่มตัวและน�ำข้อมูลที่ได้รับมาตรวจสอบด้านรายละเอียดเนื้อหาว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของวาทกรรมที่ผู้
วิจัยก�ำหนดหรือไม่ หลังจากนั้นได้น�ำเนื้อหามาตรวจสอบความสอดคล้องกับทฤษฎีพื้นฐานที่ผู้วิจัยใช้เป็น
หลักในการศึกษา จนน�ำรายละเอียดทั้งหมดมาตรวจสอบกับหลักฐานร่องรอยใบส�ำเนาถอดเสียงถ้อยค�ำ 
(Transcript) ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้นำ� ข้อมูลทีผ่ า่ นการตรวจสอบเข้ากระบวนการน�ำไปสูก่ ารตีความเป็นความหมายของ
ตัวบทเพือ่ หาความเชือ่ มโยงและจัดระเบียบมโนทัศน์ (Glaser and Strauss 1967) จนน�ำไปสูก่ ารสถาปนาให้
เกิดเป็นข้อสรุปเชิงทฤษฎีสำ� หรับอธิบายและสร้างความเข้าใจในปรากฎการณ์การเป็นแหล่งเรียนรูต้ น้ แบบ
ด้านการบริหารจัดการชุมชนด้วยตนเองในพื้นที่ภูมิภาคตะวันออก

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

ผู้วิจัยใช้การสืบสาวแนววงศาวิทยาตามแนวทางของ มิเชล ฟูโกต์ ซึ่งมีมิติในการวิเคราะห์
ประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับอ�ำนาจ โดยมีพื้นฐานมาจากการศึกษาประวัติศาสตร์
ในเชิงโบราณคดี ที่อาศัยวงศาวิทยาเป็นเครื่องมือชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างในการสืบสาววงศ์วานที่ไม่ใช่
การค้นหาต้นก�ำเนิดแต่มุ่งเน้นไปสู่ปรากฎการณ์ที่สถาปนาให้เกิดหลักในการท�ำงาน ผสมรวมกับวาท
กรรมทีเ่ ป็นอัตลักษณ์สบื สานมาตามยุคสมัยจนกลายเป็นอ�ำนาจและความรู้ (อานันท์ กาญจนพันธุ,์ 2555)
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น�ำไปสู่การเบียดขับชุดความรู้ที่เกิดขึ้นในแต่ละยุคสมัย ผู้วิจัยใช้กระบวนการวิเคราะห์วาทกรรมที่เป็น
พื้นฐานข้อมูลวาทกรรมในทางการพูดและเขียนที่แสดงออกถึงมิติทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่เกิด
ขึ้นในสังคม ผู้วิจัยมุ่งเน้นไปที่ปรากฎการณ์ ความผิดพลาด หรือกระบวนการที่บ่งบอกถึงความหมายที่
เป็นสัญญะ ที่ท�ำลายความเป็นอยู่ในชุมชนพื้นที่ภาคตะวันออก ได้แก่ ความยากจนที่เกิดขึ้นต่อประชาชน
ในพื้นที่ภาคตะวันออก ผลผลิตทางการเกษตรที่ไม่สามารถสร้างจ�ำนวนเพิ่มขึ้น ปัญหาจากการจับสัตว์น�้ำ
อันเกิดจากสภาพภูมิอากาศ การโยกย้ายถิ่นฐานเข้าไปท�ำงานโรงงานของวัยหนุ่มสาว เป็นต้น สิ่งเหล่านี้
น�ำไปสู่การวิเคราะห์นิยามที่คอยขวางกั้นมิให้สามารถเข้าไปปะทะกับจุดยืนที่ผิดผลาด
สรุปผลขั้นตอนที่ 1
ผู้วิจัยได้น�ำสื่อที่เป็นความจริงและองค์ประกอบต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชนพื้นที่ภูมิภาคตะวันออก
มาจัดวางและเรียงร้อยตัวบทขององค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องกับภาคปฎิบัติการทางสังคมและพิจารณา
ความสัมพันธ์ของตัวบทและบริบทของสิง่ แวดล้อมในพืน้ ทีภ่ มู ภิ าคตะวันออก โดยน�ำข้อมูลทีไ่ ด้มาจัดระเบียบ
วาทกรรมทีเ่ ชือ่ มต่อกัน (interdiscursive analysis) น�ำไปสูก่ ารความเป็นจริงและวาทกรรมเดิมในชุมชน เพือ่
น�ำมาจัดวางใหม่ (recontexualized) และผลิตสร้างความหมายชุดใหม่ให้เกิดขึ้น โดยใช้เป็นข้อมูลควบคู่
ในการสืบสาวแนววงศาวิทยาที่เกิดขึ้นในสนามวาทกรรมน�ำไปสู่ปฏิบัติการสร้างความจริงให้แก่วงศ์วาน
ของความรู้การเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านบริหารจัดการชุมชนด้วยตนเองในพื้นที่ภูมิภาคตะวันออก ซึ่งผู้วิจัยได้
จัดแบ่งรายละเอียดวาทกรรมเป็น 3 มิติ ดังต่อไปนี้
มิติที่ 1 การสืบสาววงศ์วานของยุคสมัยแหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการชุมชนแบบดั้งเดิม
วาทกรรมอ�ำนาจ และความรู้เพื่อจัดระเบียบสรรพสิ่ง ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการศึกษาโดยพบว่าการรวม
กลุ่มกันเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนในพื้นที่ภูมิภาคตะวันออกของผู้คนที่ได้อาศัยชุดความรู้ ประสบการณ์ที่มา
จากเครื่องมือในการท�ำมาหากิน น�ำไปสู่การจัดระเบียบสรรพสิ่งเพื่อสนับสนุนอุดมการณ์ในการท�ำมา
หากินเพื่อยังชีพ สอดคล้องกับการศึกษาของ (มานะ นาค�ำ, 2559) กล่าวถึงการเป็นชุมชนปฏิบัติมีความ
แตกต่างจากชุมชนดัง้ เดิมทีม่ คี วามเป็นเครือญาติ โดยมีวฒ
ั นธรรมเป็นของตนเองทีส่ บื ทอดกันมาแต่โบราณ
จนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้น การสอดประสานอุดมการณ์พื้นฐานในด้านศาสนา ภายใต้การท�ำมาหากินใน
ลักษณะแค่พอยังชีพโดยมีพื้นฐานที่ส�ำคัญ เกิดจากโลกทัศน์การสืบสาววงศาวิทยาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
ด้านการบริหารจัดการชุมชนด้วยตนเองพืน้ ทีภ่ มู ภิ าคตะวันออก ซึง่ ผูว้ จิ ยั สามารถกระท�ำได้จากระบอบวาท
กรรมชุดต่างๆ ทีม่ วี าทกรรมหลายชุดผ่านการจัดเรียงอย่างเป็นระบบ ตัง้ แต่การลบล้างออกไป การเข้ามา
แทนที่ของสิ่งใหม่ รวมถึงการจัดระเบียบใหม่ตลอดเวลา สอดคล้องกับการศึกษาของ (นิภาพร มาลีลัย
และ จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง, 2558) กล่าวถึงทุนทางทางสังคมดังกล่าวสามารถพลิกผันกลับไปเป็นทุนทาง
วัฒนธรรมได้ และทุนทางวัฒนธรรมก็สามารถพลิกผันกลับมาเป็นทุนทางสังคมอีกครัง้ โดยการน�ำประเพณี
เดิมซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมที่มีในพื้นที่มาฟื้นฟูอีกครั้ง จนน�ำไปสู่กลุ่มเครือข่ายใหม่ที่เกิดขึ้นมาจากผู้คน
ในชุมชน โดยภายใต้อุดมการณ์จึงมีวาทกรรมอยู่เบื้องหลังและมีภาคปฎิบัติการปรากฏตัวอยู่ในรูปของ
ความรู้และอ�ำนาจในการสร้างความหมายกับความจริงให้กับความรู้ในชุดเหล่านั้น สะท้อนให้เห็นถึงเรื่อง
ของประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นมาของสรรพสิ่งที่รองรับเมื่อน�ำทั้งสองด้านเข้ามาพิจารณาท�ำให้สามารถ
ตีความออกมาให้คนเข้าใจ ในจุดเริ่มต้นที่สามารถคลี่คลายออกมาได้ชัดเจนและน�ำไปสู่การเบียดขับทาง
วาทกรรมเพื่อคลี่คลายภาพที่ซับซ้อนของการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการชุมชนด้วยตนเองใน
พื้นที่ภูมิภาคตะวันออก
มิ ติ ที่ 2 การสืบสาวยุค สมัย แหล่ง เรี ย นรู ้ ด ้ า นการบริ หารจั ด การชุ ม ชนแบบจารี ต น� ำ ไปสู ่
การสถาปนาการเป็นแหล่งเรียนรู้ในยุคสมัยใหม่ ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการศึกษาโดยพบว่าคนไทยสมัย
โบราณได้อาศัยการพึ่งพาระบบการเรียนรู้แบบดั้งเดิม ที่สั่งสมมาจากบรรพบุรุษและส่งผ่านในรูปแบบ
การถ่ายทอดออกมาเป็นชุดความรู้ที่เหมาะกับการประกอบอาชีพในพื้นที่ภูมิภาคตะวันออกสอดคล้องกับ
การศึกษาของ (มานะ นาค�ำ, 2559) กล่าวถึงชุมชนปฏิบตั ชิ าวสวนมีขอบเขตหลายระดับทัง้ ในระดับสวนของ
ตนเอง ที่สะสมความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการท�ำสวนผลไม้ผสมผสานและแบบยกร่อง
ประกอบกับผูร้ ผู้ เู้ ชีย่ วชาญแต่ละเรือ่ งกระจายอยูต่ ามสวนต่างๆ ในพืน้ ทีช่ มุ ชนสิง่ นีท้ ำ� ให้ชดุ ความรูท้ ถี่ กู กลัน่
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ออกมาจึงได้รบั การถือหางจากเจตจ�ำนงแห่งอ�ำนาจจากหลากหลายกลุม่ คนท�ำให้เกิดความหลากหลายใน
รายละเอียดเนื้อหาน�ำไปสู่อ�ำนาจที่ยึดโยงกับเครือข่ายทางวาทกรรมที่เป็นคุณลักษณะของการบริหาร
จัดการชุมชนในยุคสมัยจารีต ซึ่งเป็นพืน้ ฐานของปัจจัยภายในส�ำหรับทัศนะในการมองโลกและอุดมการณ์
ของชุมชนในพื้นที่ภูมิภาคตะวันออกที่มีต่อกระบวนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ยุคสมัยจารีต ขณะที่บางส่วน
มีความประสงค์ต้องการผลัดเปลี่ยนไปสู่อุดมการณ์และโลกทัศน์สมัยใหม่ สอดคล้องกับการศึกษาของ
(นิภาพร มาลีลยั และจักรพันธ์ ขัดชุม่ แสง, 2558) กล่าวถึงการเข้ามาจ�ำพรรษาของพระรูปหนึง่ ทีน่ ำ� พาให้กลุม่
คนในหมูบ่ า้ นของอ�ำเภอโคกศรีสพุ รรณ จังหวัดสกลนคร ทิง้ การนับถือผีแต่ทงั้ นีก้ ม็ ที งั้ คนทีต่ ดั สินใจทิง้ และ
คนที่ไม่สามารถทิ้งได้จึงเป็นการผสมผสานการนับถือทั้งพุทธ ผี หรือนับถืออย่างใดอย่างหนึ่งตราบเท่าที่
ลูกหลานจะถือตามได้ ท�ำให้เป็นข้อยืนยันให้เห็นถึงยุคสมัยของการปฏิบัติแบบเดิมได้ถูกดับลงและเกิด
กระบวนการบริหารจัดการสมัยใหม่ ที่ถือหางโดยเจ้าของวาทกรรมและพยายามสถาปนาความสัมพันธ์
เชิงอ�ำนาจ การค้า ประวัติศาสตร์ โดยพุ่งโจมตีต่อพิธีกรรมและวัฒนธรรมที่เป็นชุดความรู้ของคนไทยใน
สมัยโบราณและสมัยใหม่ที่คิดสร้างได้เองจนกระทั่งน�ำไปสู่การจัดตั้งอุดมการณ์และโลกทัศน์ที่โครงข่าย
แบบทันสมัย
มิติที่ 3 การสั่นคลอนวงศ์วานของความรู้สมัยเก่ากับการเชื่อมต่อวาทกรรมของยุคสมัยการเป็น
แหล่งเรียนรูด้ า้ นบริหารจัดการชุมชนด้วยตนเองแบบทันสมัย จากการสืบสาวเพือ่ สถาปนาอุดมการณ์การ
เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการบริหารจัดการชุมชนด้วยตนเองในยุคสมัยใหม่ ท�ำให้ผู้วิจัยเกิดข้อค้นพบ
ที่เป็นรอยแยกทางอุดมการณ์อย่างรุนแรงในส่วนที่มีการเปลี่ยนผ่านจากเกษตรกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรม
สอดคล้องกับการศึกษาของ (มานะ นาค�ำ, 2559) กล่าวถึงการที่ชาวสวนส้มโอลุ่มน�้ำแม่กลอง ไม่เพียง
ปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในชุมชนเท่านั้น แต่ยังมีความสัมพันธ์และเรียนรู้จากภายนอกด้วย
เช่นกัน ดังตัวอย่างที่ชาวสวนไปรับซื้อส้มโอจากภูมิภาคอื่นๆ แสดงให้เห็นถึงแรกเริ่มชุมชนไม่นิยมการ
เข้ามาสถาปนาอ�ำนาจโดยหน่วยงานรัฐเพราะเกิดความย�ำเกรงในเบื้องลึกของจิตใจว่าอาจเป็นการเข้า
มาเบียดขับผลประโยชน์เดิมที่ชุมชนเคยบริหารจัดการด้วยตนเองแปรเปลี่ยนสภาพไปสู่ในมือของภาครัฐ
และด้วยหลักแห่งการสถาปนาของภาครัฐที่ให้การพูดถึงชุดความรู้ในมุมที่มองเห็นว่าชุมชนอ่อนด้อยและ
ไม่รู้เท่าทัน จึงเป็นที่มาของการสั่นคลอนวงศ์วานความรู้ด้วยตัวของชุมชนเอง เมื่อถึงช่วงเวลาที่ความเป็น
พืน้ ฐานด้านสิง่ อ�ำนวยความสะดวกแปรสภาพเข้าสูโ่ หมดทีช่ าวบ้านพอเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง ท�ำให้เกิดการเปิด
ระบอบคิดในสิ่งเหล่านี้แปรสภาพให้ชุมชนเริ่มส่งบุคลากรที่ดูแล้วมีแนวโน้มความเป็นไปได้ที่จะสั่นคลอน
การเป็นผู้น�ำในยุคจารีต เดินทางออกไปเสาะแสวงหาและพัฒนาชุดความรู้ด้วยความหวังในเบื้องลึกที่จะ
ให้นำ� สิง่ เหล่านัน้ กลับมายกระดับการบริหารจัดการชุมชนให้กลายเป็นแหล่งเรียนรูต้ น้ แบบ ภายใต้แนวคิด
ปฏิฐานนิยมมุง่ บ่งชีถ้ งึ สิง่ ทีว่ า่ ความรูม้ อี ยูแ่ ล้วในทุกทีแ่ ค่เพียงรอให้บคุ คลไปค้นพบ สอดคล้องกับการศึกษา
ของ (มานะ นาค�ำ, 2559) กล่าวถึงชาวสวนส้มโอลุ่มน�้ำแม่กลองมีการเรียนรู้ความต้องการของตลาดและ
น�ำมาวางแผนการผลิต ท�ำให้มผี ลผลิตออกจ�ำหน่ายสูต่ ลาดตลอดทัง้ ปีซงึ่ ต่างจากชาวนาชาวไร่ทมี่ ผี ลผลิต
ออกจ�ำหน่ายเพียงปีละครัง้ เท่านัน้ ซึง่ เป็นส่วนส�ำคัญในพืน้ ฐานของการเปิดรับชุดความรูใ้ หม่ของชุมชนทีเ่ ป็น
สิ่งที่ไม่ได้ถูกก�ำหนดด้วยมาตรวัดในรูปแบบที่เป็นจ�ำนวน หากแต่ชุดความรู้ในยุคสมัยมีการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการเข้าถึงอย่างรวดเร็ว ท�ำให้ชมุ ชนเกิดความกระหายทีจ่ ะเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ตลอดเวลาสะท้อนถึงโลก
ทัศน์ในการสั่นคลอนวงศ์วานชุดความรู้แบบดั้งเดิม
สรุปผลขั้นตอนที่ 2
การสังเคราะห์วาทกรรมจากตัวบทผู้วิจัยได้น�ำข้อมูลที่ได้มาจัดระเบียบความเชื่อมโยงของมโน
ทัศน์ เพือ่ ผลิตสร้างวงศ์วานและน�ำไปสูค่ วามจริงในรูปแบบข้อสรุปเชิงทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory)
วงศาวิทยาการเป็นแหล่งเรียนรูต้ น้ แบบด้านการบริหารจัดการชุมชนด้วยตนเองพืน้ ทีภ่ มู ภิ าคตะวันออก ซึง่
ผู้วิจัยได้สรุปรายละเอียดที่เป็นฐานรากในเชิงวิชาการดังนี้
1. โลกทัศน์ด้านการท�ำมาหากิน (Vision) จากการศึกษาพบว่าการสถาปนาโลกทัศน์ใหม่ของ
ชุมชนมีพนื้ ฐานมาจากการท�ำมาหากินเป็นองค์ประกอบหลัก สิง่ ส�ำคัญทีช่ มุ ชนค�ำนึงถึงในการปฎิบตั กิ จิ วัตร
เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปากท้อง สิ่งที่ส่งผลต่อกระบวนการคิดหรือมุมมองในการบริหารจัดการชุมชนจึงมา
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จากการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการท�ำมาหากินเป็นหลัก สอดคล้องกับการศึกษาของ (จันทร์พร ช่วงโชติ
และคณะ, 2558) กล่าวถึงการที่ชาวบ้านในชุมชนต้องเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการจัดการชุมชนด้วยตัวเอง
เป็นกระบวนการปรับเปลีย่ นโลกทัศน์เพือ่ สร้างโอกาสในด้านการมีอาชีพเสริมและสามารถใช้เป็นภูมคิ มุ้ กัน
ในการสร้างการมีสว่ นร่วมในการรักษาสิง่ แวดล้อม โดยใช้เครือ่ งมือทางการท่องเทีย่ วเป็นในการตอบสนอง
การท�ำมาหากินในด้านการประมงหรือท�ำไร่ นอกจากนัน้ การศึกษาของ (บุญเลิศ วิเศษปรีชา, 2559) พบว่าการ
พัฒนาความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการด้วยตนเองของ มีความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งปรับเปลีย่ นโลกทัศน์
ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปตามกฏเกณฑ์บรรทัดฐานที่หน่วยงานราชการตั้งไว้ ตรงนี้เป็นสิ่งส�ำคัญ
ที่บ่งบอกว่าชุมชนมีการเรียนรู้และปรับเปลี่ยนมโนทัศน์เพื่อให้เกิดความอยู่รอดและมีความสอดรับกับ
นโยบายของหน่วยงานภายนอก ซึ่งท�ำให้สามารถยกระดับการบริหารจัดการชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ด้วยตนเองได้อย่างดีขึ้น
2. อุดมการณ์ (Idea) จากการศึกษาพบว่าการทีช่ มุ ชนมีอดุ มการณ์ไปในทิศทางเดียวกันสามารถ
ส่งผลให้การบริหารจัดการชุมชนด้วยแนวคิดการพึ่งพาตนเองเป็นไปด้วยความสะดวก โดยที่แรกเริ่มอาจ
ต้องใช้เทคนิครวมถึงวิธกี ารในการค้นหาผูท้ มี่ อี ดุ มการณ์คล้ายกันเพือ่ รวมกลุม่ ไปสูก่ ารพัฒนาตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ (ชนินทร์ วะสีนนท์ และคณะ, 2555) พบว่าการที่ชุมชนมีแนวทาง
ของอุดมการณ์ไปในทิศทางเดียวกันเป็นการทีส่ ามารถขับเคลือ่ นสิง่ ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่
วางไว้อย่างเป็นองคาภยพ ประกอบกับการศึกษาของ (ฤทธิณัณฑ์ เชื้อทอง และ รุจิระ โรจนประภายนต์,
2559) พบว่าการทีอ่ ดุ มการณ์กลายเป็นส่วนหนึง่ ของวัฒนธรรมในชุมชนนัน้ แสดงถึงทัศนะคติและตัวตนผ่าน
การกระท�ำทีเ่ ป็นบริบทเฉพาะของชุมชน สิง่ เหล่านีย้ งิ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้การพัฒนาแหล่งเรียนรูด้ า้ น
การบริหารจัดการชุมชนด้วยตนเองเป็นไปอย่างก้าวหน้าและน�ำไปสู่ความยั่งยืน
3. อ�ำนาจที่ถูกสถาปนาโดยชุมชน (Power) ในการศึกษาการเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการ
บริหารจัดการชุมชนด้วยตนเองที่ประสบความส�ำเร็จ สิ่งที่ผู้วิจัยพบเจอในผู้ให้ข้อมูลหลักของแต่ละชุมชน
เป็นอ�ำนาจที่ถูกสถาปนาโดยชุมชนที่มีความยืดหยุ่นไม่มีลักษณะตายตัว ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ
(ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์, 2558) ที่กล่าวว่าโครงสร้างอ�ำนาจของชุมชนพื้นที่ภูมิภาคตะวันออกมีลักษณะ
ไม่สถิต เป็นไปตามลักษณะโครงสร้างอ�ำนาจที่เป็นระบบเครือญาติโดยมีผู้อาวุโสอยู่ในระดับบน ท�ำให้
การด�ำเนินงานเป็นไปในวงศ์วานของชุมชนขณะที่ปัจจุบันเกิดความแทรกแซงในทางการเมือง เป็นเพราะ
การเถลิงอ�ำนาจของผูอ้ าวุโสในชุมชนมีความทะยานอยากเข้าสูก่ ารเมืองท้องถิน่ นอกจากนัน้ การศึกษาของ
(วิไลลักษณ์ รุ่งเมืองทอง และ สุพรรณี ไชยอ�ำพร, 2559) กล่าวถึงอ�ำนาจของชุมชนที่ถูกเสริมพลังจาก
การเปลี่ยนแปลงความคิดในด้านสินทรัพย์ส่วนบุคคล (เงินตรา) กลายมาเป็นสินทรัพย์ส่วนรวมของคนใน
ชุมชน (กองทุน) จึงเป็นจุดเริ่มของคนในชุมชนที่เล็งเห็นถึงปัญหาในพื้นที่และร่วมกันลงขันเพื่อระดมเงินไว้
ใช้ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จนกลายเป็นกระบวนการพัฒนากลุ่มสวัสดิการเล็กๆ โดยชุนชนบางแห่ง
ในพื้นที่ภูมิภาคตะวันออกได้ยกระดับกลายมาเป็นกลุ่มสหกรณ์ที่มีระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์ของ
ชุมชนที่มีความมั่นคงมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการสถาปนาอ�ำนาจด้วยตัวชุมชนเองกลายเป็นอ�ำนาจต่อรอง
ต่อสิ่งที่เข้ามาจากภายนอก
4. ความรูจ้ ากภายในและภายนอกชุมชน (Knowledge) ในการศึกษาผูว้ จิ ยั พบว่าความรูเ้ ป็นส่วน
ส�ำคัญอย่างยิง่ ในการเป็นแหล่งเรียนรูต้ น้ แบบด้านการบริหารจัดการชุมชนด้วยตนเอง ซึง่ หากชุมชนไม่มชี ดุ
ความรูพ้ นื้ ฐานภายในตนเองแล้วประกอบกับการไม่เปิดใจรับชุดความรูใ้ หม่จากภายนอก มัวแต่พะวงว่าจะ
ถูกกดทับจากชุดความรู้ภายนอกจนท�ำให้ชุดความรู้เก่าค่อยๆ เลือนหายไปอันจะน�ำไปสู่การความท้าทาย
ใหม่ที่ส่งผลให้เกิดการถูกกลืนหายไปจากระบบ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ (พูลสุข จันทร์เพ็ญ และ
คณะ, 2553) ที่กล่าวถึงองค์ความรูท้ ี่เป็นลักษณะเฉพาะในแบบภูมปิ ญ
ั ญาของท้องถิน่ ที่สว่ นใหญ่จะมีระบบ
การจัดการในรูปแบบทีค่ ล้ายคลึงกัน จึงมีคณ
ุ ลักษณะชุดความรูแ้ บบเปิดทีเ่ ชือ่ มโยงความสัมพันธ์จากภายใน
และภายนอกได้อย่างกลมกลืนและน�ำเอามาดัดแปลงสังเคราะห์เป็นชุดความรู้ใหม่ที่มีความกลมกลืน ซึ่ง
สามารถน�ำไปทดสอบปฎิบัติเพื่อด�ำเนินการให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเป็นพลวัต นอกจากนั้นจากการ
วิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่าหากผู้น�ำชุมชนมีความรู้และความเข้าใจในการพัฒนาโดยไม่หวังผลประโยชน์
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ส่วนตน ยิ่งท�ำให้การพัฒนาชุมชนโดยใช้ชุดความรู้เกิดความส�ำเร็จได้เร็วขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ
(ปราการ เกิดมีสขุ , 2559) ทีม่ งุ่ เน้นในการเริม่ พัฒนาชุมชนจากฐานความรูท้ มี่ อี ยูใ่ นพืน้ ทีภ่ มู ภิ าคตะวันออก
ซึ่งมาจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการชวนคิดชวนคุยและรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นจนน�ำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นอย่างตรงประเด็น
5. ประสบการณ์ดา้ นการท�ำมาหากิน (Experience) ในการศึกษาผูว้ จิ ยั พบว่าประสบการณ์ในด้าน
การท�ำมาหากินของชุมชนเป็นพื้นฐานส�ำคัญของการบริหารจัดการชุมชนด้วยตนเอง โดยส่วนใหญ่ชุมชน
สถาปนาวาทกรรมพื้นฐานในสิ่งต่างๆ ที่สอดคล้องกับปัจจัยด้านการท�ำมาหากิน ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ (อุทศิ ทาหอม และคณะ, 2558) ทีศ่ กึ ษาเกีย่ วกับประสบการณ์ความรูใ้ นการน�ำทุนวัฒนธรรม
ของชุมชนมาใช้เพือ่ สร้างระบบการบริหารจัดการชุมชน โดยมุง่ เน้นไปทีก่ ารใช้พนื้ ฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอ
เพียงในการเรียนรู้ผลลัพธ์จากการท�ำมาหากินภายใต้พื้นฐานอัตลักษณ์ทางภูมิปัญญาของชุมชนในอดีต
และน�ำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบนั จึงท�ำให้ผวู้ จิ ยั สามารถอธิบายได้วา่ ประสบการณ์ทำ� มา
หากินของชุมชนในพื้นที่ภูมิภาคตะวันออก เป็นส่วนประกอบหนึ่งที่มีความส�ำคัญและมีความจ�ำเป็นที่ต้อง
เชือ่ มโยงกับทุนทางวัฒนธรรมและวิถชี วี ติ ของผูค้ นในชุมชนทุกระดับ ผ่านการมีสว่ นร่วมเพือ่ ให้เกิดผลลัพธ์
เชิงประจักษ์แก่ชุมชนในด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการชุมชนด้วยตนเอง
6. ความสัมพันธ์ของชุมชน (Relation) จากการศึกษาผู้วิจัยพบปัจจัยทางด้านความสัมพันธ์ของ
ชุมชนมีความส�ำคัญอย่างยิง่ ในวงศาวิทยาการเป็นแหล่งเรียนรูด้ า้ นการบริหารจัดการชุมชนด้วยตนเอง ใน
รูปแบบที่เป็นการเกื้อหนุนระหว่างกันของชุมชนส่งผลให้เกิดการปฎิสัมพันธ์และสร้างความเชื่อมั่นส�ำหรับ
ผู้ที่ได้รับ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ (รติพร ถึงฝั่ง และ สุพรรณี ไชยอ�ำพร, 2560) พบว่าชุมชนที่
มีความสัมพันธ์ในระดับที่มีความหลากหลายค่อนข้างเป็นไปด้วยข้อจ�ำกัดอันเป็นผลมาจากปัญหาในด้าน
เวลา จึงท�ำให้ความสัมพันธ์ที่เป็นไปในลักษณะของครอบครัวจึงมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ซึ่ง
สามารถพบได้ทวั่ ไปในการบริหารจัดการชุมชนในพืน้ ทีภ่ มู ภิ าคตะวันออกทีจ่ ะเป็นระบบการบริหารจัดการ
ภายใต้วงศาคณาญาติ นอกจากนั้น การศึกษาของ (ชูชาติ พ่วงสมจิตร์, 2560) พบว่าการที่ชุมชนในพื้นที่
มีความสัมพันธ์ระหว่างกันโดยทีม่ โี รงเรียนเป็นสือ่ กลาง ยิง่ สามารถเป็นการเสริมพลังให้กลุม่ คนในชุมชนที่
ส่วนใหญ่ได้สง่ บุตรหลานเข้าศึกษาในโรงเรียนประจ�ำพืน้ ที่ เกิดความสัมพันธ์ซงึ่ กันและกันในด้านการแสดง
ความคิดเห็นเพื่อพัฒนาชุมชนให้ไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบในการบริหารจัดการชุมชนด้วยตนเอง
ท�ำให้สามารถเกิดความส�ำเร็จได้ง่ายขึ้นหากสร้างความสัมพันธ์ทางตรง เช่น การน�ำโรงเรียนออกสู่ชุมชน
หรือ การน�ำชุมชนเข้าหาโรงเรียน เป็นต้น
7. ขนบธรรมเนียม ประเพณี (Tradition) จากการศึกษาพบว่าการทีช่ มุ ชนมีพนื้ ฐานขนบธรรมเนียม
ประเพณี ที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ย่อมมีความได้เปรียบในการพัฒนาไปสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
ด้านการบริหารจัดการชุมชนด้วยตนเอง เนื่องจากมีความแข็งแกร่งในพื้นฐานของความเป็นชุมชนที่มี
ขนบธรรมเนียม ประเพณี ซึ่งเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนในชุมชนเอาไว้ด้วยกัน สอดคล้องกับการศึกษา
ของ (นิม่ นวล จันทรุญ และคณะ, 2559) พบว่าการทีช่ มุ ชนใช้ภมู ปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ผสมผสานเข้ากับวิทยาการ
สมัยใหม่ทำ� ให้เกิดความก้าวหน้าต่อชุดความรูท้ ชี่ มุ ชนสามารถน�ำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการชุมชนด้วย
ตนเอง ท�ำให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนที่ตั้งอยู่ภายใต้วัฒนธรรมของตนเอง นอกจากนั้น การศึกษาของ
(ปณต อัศวชัย, 2558) พบว่าการทีช่ มุ ชนมีความเข้าใจถึงคุณค่าของทรัพยากรท้องถิน่ ในด้านขนบธรรมเนียม
ประเพณี ยิ่งเป็นส่วนส�ำคัญที่สามารถท�ำให้เกิดประสิทธิภาพในการเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้าน
การบริหารจัดการชุมชน น�ำไปสูก่ ารจัดการและการด�ำเนินการกิจกรรมทีส่ ง่ ผลต่อการพัฒนาชุมชนได้ตรง
ความต้องการเป็นอย่างยิ่ง
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ข้อเสนอแนะทางการจัดการ

1. ชุมชนทีม่ บี ริบทพืน้ ฐานในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประมงควรน�ำผลการศึกษาวงศา
วิทยาการเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการจัดการตนเองของชุมชนในพื้นที่ภูมิภาคตะวันออก ไปปรับใช้
เป็นต้นแบบในการจัดท�ำแผน (Plan) พัฒนาชุมชนเพือ่ ให้สามารถพึง่ พาตนเองภายใต้แนวคิดการใช้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพือ่ สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลทีว่ า่ “มัน่ คง มัน่ คัง่ และยัง่ ยืน” เริม่ จากการส�ำรวจ
ความพร้อมพืน้ ฐานในชุมชนเพือ่ ให้ทราบถึงข้อมูลต่างๆที่อยูก่ ระจัดกระจายไม่เป็นหมวดหมู่ โดยน�ำข้อมูล
ทีไ่ ด้มาจัดกระท�ำและสร้างกระบวนการมีสว่ นร่วม เพือ่ ให้เกิดฉันทามติในแนวทางการพัฒนาไปสูเ่ ป้าหมาย
ของชุมชน พร้อมการสร้างสรรค์กระบวนการท�ำงานอย่างเป็นขัน้ ตอนและเปลีย่ นแปลงโครงสร้างอย่างเป็น
แบบแผน
2. การขับเคลื่อนกระบวนการท�ำงานตามแผนพัฒนาปรากฎสิ่งส�ำคัญอยู่ที่การปฎิบัติ (Do)
ผลการศึกษาในด้านการจัดการตนเองของชุมชนกล่าวถึงกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักควรจัดกระท�ำกลุ่มคณะ
ท�ำงานเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตนเองของชุมชน ซึ่งกล่าวถึงความจ�ำเป็นที่ต้องมาจากการมีส่วนร่วมผ่าน
กระบวนการหาฉันทามติ ขั้นตอนนี้ผู้วิจัยขอกล่าวถึงการที่ชุมชนมีผู้น�ำ  (Leadership) ที่เข้มแข็งจะท�ำให้
สามารถขับเคลือ่ นการท�ำงานไปได้อย่างรวดเร็ว โดยผูน้ ำ� จ�ำเป็นทีต่ อ้ งเสียสละและสร้างความไว้วางใจให้
เกิดขึ้นในชุมชน เพื่อที่สามารถผลักดันการปฎิบัติให้เป็นไปตามแผนพัฒนาและน�ำไปสู่ความส�ำเร็จอย่าง
เป็นรูปธรรม
3. การจัดการตนเองของชุมชนทีเ่ ป็นเกษตรกรรมและประมงมักประสบปัญหาด้านการท�ำมาหากิน
ในสังคมปัจจุบนั ซึง่ ผลการศึกษาทีผ่ วู้ จิ ยั ค้นพบชุมชนสามารถประยุกต์แนวคิดทางการจัดการของชุมชนผ่าน
การตรวจสอบ (Check) ข้อมูลพืน้ ฐานและกิจวัตรในบริบทเดิมเพือ่ ต่อยอดไปสูร่ ปู แบบการจัดการตนเองของ
ชุมชนในบริบทอื่นที่มีความสอดคล้อง เช่น การจัดการชุมชนที่มีพนื้ ฐานในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
สามารถน�ำทุนชุมชนอืน่ ทีม่ อี ยูใ่ นพืน้ ทีม่ าปรับใช้ผา่ นกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ โดยอาศัยการวิเคราะห์
สังเคราะห์จนพัฒนาเป็นความรูใ้ นมิตทิ รัพยากร ทุน วัฒนธรรม และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ในลักษณะทีม่ คี วาม
เชื่อมโยงกับระบบชีวิตที่มีความโยงใยเป็นเครือข่ายเพื่อให้เกิดความหลากหลายในมิติของชุมชนท้องถิ่น
ดังนั้นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องควรให้ความส�ำคัญในการเข้ามาผนึกก�ำลังเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนสามารถลุกขึ้นมา
จัดการตนเอง ซึ่งจะน�ำมาสู่การจัดการชุมชนในรูปแบบพันธมิตรเครือข่ายทางการพัฒนาสังคม
4. การยกระดับชุมชนไปสูร่ ะบบการจัดการทีด่ ชี มุ ชนควรมีการปรับปรุงแก้ไข (Action) กระบวนการ
ท�ำงานให้มคี วามครอบคลุมผลกระทบในด้านการจัดการ ผลการศึกษาผูว้ จิ ยั ค้นพบว่าชุมชนปัถวีทม่ี พี นื้ ฐาน
ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ได้ใช้หลักวงจรการบริหารงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ (PDCA) น�ำมา
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาขั้นตอนในการจัดการชุมชนแบบพึ่งพาตนเองให้เกิดคุณภาพในการปฎิบัติ โดยส่วน
ส�ำคัญเป็นการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการจัดการเชิงธุรกิจระหว่างชุมชนกับ
ภาคเอกชน ท�ำให้ชุมชนสามารถเกิดความรู้เท่าทันต่อเศรษฐกิจของโลกจนสามารถยกระดับพัฒนา เพื่อ
สอดคล้องกับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC)

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

ข้อค้นพบเชิงวงศาวิทยาผูว้ จิ ยั ได้สรุปรายละเอียดจากผลการศึกษาเป็นข้อเสนอแนะ เพือ่ สามารถ
น�ำข้อมูลจากงานวิจัยชิ้นนี้ไปพัฒนาโดยมุ่งเน้นไปที่ประเด็นการศึกษาครั้งต่อไปดังนี้
1. การประเมินศักยภาพชุมชนในรูปแบบเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐานการประเมินตนเอง โดยพัฒนา
เป็นเครื่องมือเฉพาะและเหมาะสมกับบริบทของท้องถิ่น เพื่อให้ทราบถึงเทคนิคที่เป็นรูปแบบเฉพาะใน
การมองตนเองของชุมชนน�ำไปสู่การยกระดับมาตรฐานที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่ภูมิภาคตะวันออก
2. จัดกระท�ำกระบวนการวิจัยในหัวข้อที่มีความสอดคล้องระหว่างชุมชนกับการพัฒนาเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC) เพือ่ ศึกษาถึงความเหมาะสมในการ
ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจให้สอดรับกับบริบทชุมชนทีส่ ามารถสร้างโอกาสในด้านการท�ำงาน การกระจาย
รายได้ไปสู่คนชายขอบ และการพัฒนาน�ำไปสู่ความยั่งยืนในแต่ละบริบท

220 SUTHIPARITHAT

Vol.33 No.106 April - June 2019

บรรณานุกรม
โกวิทย์ พวงงาม. (2553). การจัดการตนเองของชุมชนและท้องถิน่ . ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์:
บริษัท บพิธการพิมพ์ จ�ำกัด.
จันทร์พร ช่วงโชติ, น�ำชัย ทนุผล, และ พิทกั ษ์ ศิรวิ งศ์. (2558). บ้านพุเข็ม ชุมชนหลังเขือ่ น: กระบวนทัศน์ของ
ชาวบ้านต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบนฐานชุมชนพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
จังหวัดเพชรบุร.ี วารสาร Veridian E-Journal สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 8(2),
408-419.
ชนินทร์ วะสีนนท์, สมบูรณ์ ชาวชายโขง, และ ธวัชชัย คุณวงษ์. (2555). คนรุ่นใหม่กับการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 6(2), 75-86.
ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์. (2558). การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างอ�ำนาจของชุมชนท้องถิ่น
ในภาคตะวันออก. วารสารพัฒนาสังคม, 17(1), 65-87.
ชูชาติ พ่วงสมจิตร์. (2560). การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน. วารสารวิชาการ Veridian
E-Journal สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ, 10(2), 1342-1354.
นภาภรณ์ หะวานนท์. (2543). วิธวี ทิ ยาในการศึกษาปรากฏการณ์ความเข้มแข็งของชุมชน. ในเอกสารประกอบ
สัมมนาองค์ความรู้ในเรื่องความเข้มแข็งของชุมชน: จากปรากฏการณ์สู่ทฤษฏีฐานราก.
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
นิภาพร มาลีลัย, และ จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง. (2558). การต่อรองกับส�ำนักบุญนิยมในพื้นที่พหุชาติพันธุ์
ในจังหวัดสกลนครผ่านทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคม. วารสารลุ่มน�้ำโขง, 11(2), 139-164.
นิ่มนวล จันทรุญ, เกวลี อ่อนเรือง, และ สัญญา เคณาภูมิ. (2559). แนวคิดการจัดการภูมิปัญญาวิถี
ครามวิถีภูไท. วารสารธรรมทรรศน์, 16(1), 250-263.
บุญเลิศ วิเศษปรีชา. (2559). ชุมชน : จากอุดมคติถึงเครื่องมือเพื่อการปกครอง. วารสารมนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ, 11(1), 9-35.
ปณต อัศวชัย. (2558). แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนของชุมชนเทศบาลต�ำบลศาลเจ้าโรงทอง
อ�ำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยธนบุรี, 9(18), 60-67.
ปราการ เกิดมีสุข. (2559). การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาผู้น�ำชุมชน: ศึกษากรณีผู้น�ำชุมชนวัดปุรณาวาส.
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี, 5(1), 11-18.
พูลสุข จันทร์เพ็ญ, ประสงค์ ปราณีตพลกรัง, พงศ์ หรดาล, และ กุสมุ า พลาพรหม. (2553). รูปแบบการบริหาร
คุณภาพโดยรวมส�ำหรับระบบการจัดการความรูใ้ นชุมชนไทย. วารสารพัฒนบริหารศาสตร์, 50(1),
115-126.
มานะ นาค�ำ. (2559). ชุมชนปฏิบัติของชาวสวนผสมผสานแบบยกร่องลุ่มน�้ำแม่กลอง. วารสารลุ่มน�้ำโขง,
12(3), 107-130.
รติพร ถึงฝั่ง, และ สุพรรณี ไชยอ�ำพร. (2560). การเกื้อหนุนทางสังคมของผู้สูงอายุในบริบทชุมชนเมือง:
กรณีศึกษาชุมชนที่มีพื้นฐานความสัมพันธ์ทางเครือญาติ และชุมชนที่มีพื้นฐานความสัมพันธ์
หลากหลาย. วารสารพัฒนาสังคม, 19(2), 1-20.
ฤทธิณัณฑ์ เชื้อทอง, และ รุจิระ โรจนประภายนต์. (2559). ค่านิยม อุดมการณ์ และรูปแบบการสื่อสาร
ทีแ่ สดงถึงลักษณะทางวัฒนธรรมของคนไทย. วารสารนิดา้ ภาษาและการสือ่ สาร, 21(19), 110-143.
วิไลลักษณ์ รุ่งเมืองทอง, และ สุพรรณี ไชยอ�ำพร. (2559). กระบวนการเสริมพลังอ�ำนาจประชาชนเพื่อ
การเป็นปึกแผ่นของชุมชน. วารสารพัฒนาสังคม, 18(2), 77-101.
อานันท์ กาญจนพันธุ์. (2555). คิดอย่างมิเชล ฟูโกต์ คิดอย่างวิพากษ์: จากวาทกรรมของอัตบุคคล
ถึงจุดเปลี่ยนของอัตตา (พิมพ์ครั้งที่ 2). เชียงใหม่: ส�ำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สุทธิปริทัศน์

ปีที่ 33 ฉบับที่ 106 เมษายน - มิถุนายน 2562 221

อุทิศ ทาหอม, พิชิต วันดี, และ ส�ำราญ ธุระตา. (2558). ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อ
สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านตามา
จังหวัดบุรีรัมย์. วารสารการ จัดการสิ่งแวดล้อม, 11(2), 44-59.
Boonmee, T. (2014). Mitchel Foucault (2nd ed.). Bangkok, Thailand: Vibhasa.
Fairclough, N. (1992). Discourse and Social Change. USA: Blackwell Publishing Inc.
Foucault, M. (1984). Nietzsche, Genealogy, History. In P. Rabinow (Ed.), The Foucault Reader.
New York: Pantheon Books.
Friedlander, W. A., & Apte, R. Z. (1980). Introduction to Social Welfare. New Jersey: Prentice-Hall
Glaser, B. G., & Strauss, A. L. (1967). The Discovery Grounded Theory: Strategies for Qualitative
Research. London: Aldine Publishing Company.
Pornprachatham, S. (2006). The Genealogy of Thai Educational System. Bangkok: Srinakharinwirot
University.
Rawiwong, V. (1989). The Future of Social Welfare in Thailand. In Social Welfare in the Present
and Future (pp. 1-42). Bangkok: National Council for Sociological Research.
Sathirakoses-Nagapradjpa. (1989). Thai Life Before. Bangkok: Fine Arts Department.
Vuthimedhi, Y. (1983). Principles of Community Development and Rural Development. Bangkok: Thai
Anugkor Thai.
Wantana, S. (1983) Political Economy of the Thai Education System Study on Non-Participation
in National Development. Bangkok: Chulalongkorn University.
Wasikasin, W., Nontapattamadul, K., & Wasinarom, S. (2010). General Knowledge about Social
Welfare and Social Work (7th ed.). Bangkok: Thammasat University Press.

