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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหการพัฒนาทุนทางสังคมโดยใชชุมชนเปนฐานใน
ชุมชนที่ประสบผลสําเร็จในการฟนฟูจากภาวะวิกฤติภัยพิบัติสึนามิ และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา
ทุนทางสังคมโดยใชชุมชนเปน ฐานในชุมชนที่แตกสลายเพราะภัยพิบัติธ รรมชาติ เพื่อสรางชุมชน
เขมแข็ง ผูวิจัยใชการสัมภาษณเชิงลึก และการจัดสนทนากลุมในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล โดย
ใชเวลาในการเก็บขอมูลระหวางเดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2552 ในพื้นที่ชุมชนบานน้ําเค็มและบานในไร
จังหวัดพังงา
ผลการวิเคราะหพบวา การพัฒนาทุนทางสังคมโดยใชชุมชนเปนฐานในชุมชนที่ไดรับผลจาก
การประสบภัยพิบัติสึนามิอยางเฉียบพลันนั้น ชาวบานตองตอสูกับวิกฤติผานกระบวนการเรียนรูจน
สามารถพลิกวิกฤติเปนโอกาสได เกิดการรวมตัวของชาวบานทั้งที่บานน้ําเค็มและบานในไรซึ่ง สวน
หนึ่งมีความสัมพันธเปนเครือญาติกัน มีผูนําที่เอาจริงเอาจัง อันสงผลใหเกิดกลุมคนทํางานที่เขมแข็งเพื่อ
ชุมชน มีการบริหารจัดการทรัพยากรไดอยางเปนระบบ มีแผนแมบทการพัฒนาชุมชนโดยใชวิธีการให
ชุมชนมีสวนรวม มีการจัดตั้งธนาคารชุมชน การจัดสวัสดิการชุมชนตั้ งแตเกิดจนตายโดยชุมชนเอง การ
จัดตั้งสหกรณเพื่อที่อยูอาศัยของชุมชนบานน้ําเค็ม รวมถึงการเกิดกลุมออมทรัพยของบานในไรเพื่อการ
ออมและใหสินเชื่อเพื่อการฟนฟูและพัฒนาเพื่อเพิ่มอาชีพรายไดของชุมชน
สําหรับแนวทางการพัฒนาทุนทางสังคมโดยใชชุมชนเปนฐาน ในชุมชนที่ แตกสลายเพราะภัย
พิบัติธรรมชาติ เพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง มีขอเสนอหลายประการ ไดแก การสรางกระบวนการเรียนรู
ของสมาชิกในชุมชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน การพัฒนาความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ
การสรางเครือขายชุมชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ การสรางผูนําที่มี ปญญา มีแผนการพัฒนา
ชุมชนที่มาจากการมีสวนรวมของชุมชน การสรางใหชุมชนเห็นคุณคาของการกินและอยูแบบพอเพียง
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งการสงเสริมความเสมอภาคหญิงชายในชุมชนดวย
คําสําคัญ : ทุนทางสังคม การพัฒนาโดยใชชุมชนเปนฐาน
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Abstract
The objectives of this study were (1) to analyze social capital community - based
development in communities affected by Tsunami and (2) to propose social capital community based development guideline for community devasted by natural disasters. In-depth interview, and
focus group discussion during March and July, 2009 were employed for data collection and analysis.
It was found that as for social capital community - based development, focused on Ban
namkhem and Ban nairai of Phang –Nga province, which were affected by Tsunami, the villagers not
only struggled with confront their crisis, but they also learnt many things it which they could turned it
into opportunities. They came together because of the closed relationship and the strong leadership.
There were strong networks to work for their community. They could manage their community
systematically, provide their resources and the outside support through the community network, plan
the community development by people participation, set the community bank, lifelong community
welfare and the community cooperative for housing, set up the saving group which all were for
reviving and developing career in order to increase their earnings.
As for the social capital community - based development guidelines for communities
devastated by natural disasters, it was proposed that communities should build up the learning process
, especially for young people, develop the vocational knowledge and skills. They should build up the
community network for the natural resources conservation. In addition, they should form capable
leaders, set up the community cooperation plan and learn how to live with self-sufficient economic
guidelines. Moreover, the gender equality promotion was needed such community - based
development.
Keywords : Social Capital , Community - Based Development

บทนํา
เหตุการณภัยพิบัติจากคลื่นยักษสึนามิ (Tsunami) เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 เปนวันที่คนทั่วโลก
ตองจดจําไปอีกนาน “วันนั้นบังเกิดเหตุไมคาดฝนเกิดขึ้น เดือนธันวาคมของทุกป เปนฤดูแลงของทะเล
อันดามัน ทะเลเงียบไมมีคลื่นลมใหเห็น แตวันนี้ผิดคาดเพราะผูคนที่ริมทะเลตางสงเสียงดังลั่น บอกให
ทุกคนไดยินวามาดูทะเลวันนี้มันแปลกมาก มันมีคลื่นขนาดใหญมาก เรือประมงทุกลําที่มองเห็นจะโดน
คลื่นซัดพลิกคว่ําจมหายไปหมดเลย และชั่วอึดใจเดียวสิ่งที่วาก็ขึ้นมาบนฝงทําลายทุกสิ่งทุกอยางที่ขวาง
หนา ไมวาจะเปนบา นเรือน ทรัพยสิน หรือแมแตชีวิตผูคนก็จมหายไปหมด สิ่งที่วานี้มันคือ “คลื่น
ยักษสึนามิ” มันทําใหทุกสิ่งทุกอยางที่คนไทยไมเคยเห็นก็ไดเห็น สิ่งที่เหลือใหเห็นก็คือซากปรักหักพัง
ผูบาดเจ็บและเสียชีวิตมากมายเกลื่อนกลาดไปหมดทั่วทั้งหมูบาน คนที่รอดชี วิตก็เที่ยวเดินหาศพญาติพี่
นอง ลูกเมีย ทุกคนตางหัวเสียไปหมดและหมดอาลัย บางคนก็ถึงกับสติแตกไปเลย บางคนเที่ยวเดินทั้ง
เลือดทั้งน้ําตา เดินหาญาติพี่นองเจอคนเจ็บก็เอาออกจากพื้นที่ลําบากมาก เจอคนตายก็เอาไปไมได ทั้ง
เสียใจทั้งเจ็บปวดหาที่เปรียบไมได......”
ประเทศตางๆ ในบริเวณพื้นที่ชายฝงมหาสมุทรอินเดีย รวมทั้งพื้นที่ชายฝงมหาสมุทรอันดามัน
ของประเทศไทยใน 6 จังหวัด ประกอบดวย พังงา ภูเก็ต ระนอง กระบี่ ตรัง และสตูล ประสบความ
เสียหายที่ไมเคยปรากฎมากอน ผูคนจํานวนมากตองสูญเสียชีวิต และบาดเจ็บ ภัยจากสึนามิไดเพียงทิ้ง
รองรอยแหงความสูญเสีย และเศราโสกแสนสาหัสไวเบื้องหลัง หากแตเหตุการณดังกลาวนับเปนบทเรียน
อันทรงคุณคาที่ควรมีการนํามาพลิกผันความสูญเสียใหเปนการสรางโอกาสแหงการเรียนรู ในการฟนฟู
ชุมชนสูชุมชนเขมแข็ง โดยเฉพาะในพื้นที่ จ.พังงา ซึ่งเปนพื้นที่ที่ไดรับผลจากภัยพิบัติในครั้งนี้รุนแรง
ที่สุด กลาวคือ มีคนไทยเสียชีวิต จํานวน 1,389 คน สูญหาย 1,352 คน และชาวตางชาติเสียชีวิต 2,114
คน สูญหาย 363 คน มีบานเรือนเสียหายอีกเปนจํานวนมาก ผูคนไรที่อยูอาศัย สูญเสียทรัพยสิน พื้นที่
ทํ า กิ น ชุ ม ชนแตกสลาย มี ป ญ หาเกิ ด ขึ้ น มากมายในชุ ม ชน(ข อ มู ล จาก DTRCA-Disaster Tracking
Recovery Assistance Center)
ภายใตภาวะวิกฤติชุมชนที่มิอาจเทีย บไดกับการสูญเสีย ในครั้งใดๆ ที่ชั่วชีวิตคนในชุมชนได
ประสบ ชุมชนจําเปนตองฟนฟูสภาพตางๆในทุกดานอยางรวดเร็วเพื่อใหการดําเนินชีวิตเปนไปอยาง
ปกติ โดยไดหันมาสนใจและใหความสําคัญกับ แนวคิดเรื่อง “ทุนทางสังคม” (Social Capital) ซึ่งเปน
แนวคิด ที่ไดนําเขามาสูกระแสการพัฒนาชุมชนในสังคมไทย โดย Robert D. Putnam ที่ไดศึกษา
กระบวนการประชาสังคมไทยประเทศอิตาลี (วารสารประชาสัง คม, 2541) ประกอบกับรัฐบาลไทย
กําหนดใหมีโครงการเพื่อการลงทุนทางสังคมตางๆ ทําใหเกิดกระแส “ทุนทางสังคม” มีการเปดเวที
อภิปราย กันในวงกวางทั้งในหมูนักคิด นักวิชาการ และผูเกี่ยวของในแวดวงการพัฒนาทั้งภาครัฐและ
เอกชน โดยเฉพาะในชุมชนที่ประสบภาวะวิกฤติในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปนชุมชนที่ประสบภาวะวิกฤติ
เศรษฐกิจ หรือชุมชนที่มุงจะพัฒนาสูการพึ่งตนเอง
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อยางไรก็ดีภาวะวิกฤติจากภัยสึนามิที่ผานมา พบวามีบางชุมชนที่ฟนฟูตัวเองไดอยางรวดเร็ว และ
สามารถพึ่งตนเองและสามารถดํารงอยูไดอยางเขมแข็ง อีกทั้งการพัฒนายั งคงเติบโตตามปกติอยางมี
จังหวะกาว บนพื้นฐานเดิมของชุมชน นั่นก็เพราะวาชุมชนยังมี “ทุนทางสังคม” (Social Capital) ซึ่ง
หมายถึง “คุณคา” สังคมไทยมีคุณคาซึ่งเปนทุนเดิมที่สังคมมีอยู ไมวาจะเปนการชวยเหลือเกื้อกูล ความ
ไววางใจกัน การตอบแทนกัน ตลอดทั้งความรวมมือในกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน ซึ่งเปนการพัฒนาที่
อยู บ นฐานของชุ ม ชน ฐานแห ง ศั ก ยภาพของตนเอง ทุ น ทางสั ง คมจึ ง เป น ฐานสํ า คั ญ ในการสร า ง
ความสัมพันธทางสังคมของชุมชนใหมีความเขมแข็งบนรากฐานรากเหงาของตนเอง สงผลตอการพัฒนา
ความเขมแข็งของประเทศโดยรวม อันจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน (พิทยา วองกุล, 2542 : 5 )
ทุนทางสังคมจึงนับเปนพลังสําคัญในการสรรคสรางสิ่งที่ดีงามใหกับชุมชนและสังคม ทําให
ชุมชนเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและเสริมสรางใหชุมชนเขมแข็ง การสงเสริม“ทุนทางสังคม” จึงมีความสําคัญ
ในการพัฒนาโดยใชชุมชนเป นฐาน เพื่อชุมชนเขมแข็ง เปนยุทธศาสตรที่สําคัญในการพัฒนาชุมชนและ
สังคมไทยสู สังคมแหง ภูมิป ญญาและการเรี ย นรู ยุทธศาสตรหนึ่ง ของการพั ฒนาประเทศไทยตาม
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550 – 2554 ไดกลาวถึงแนวทางการพัฒนา
เพื่อเสริมสรางยุทธศาสตรดังกลาวโดยใหความสําคัญการเรียนรูตลอดชีวิต สงเสริมใหคนไทยไดเรียนรู
อยางตอเนื่อง สามารถเขาถึงแหลงความรูดานวัฒนธรรม ภูมิปญญา พัฒนารูปแบบและหลักสูตรการ
เรียนรูตลอดชีวิตที่สอดคลองกับสภาพของเมืองและชุมชน โดยเปดพื้นที่ชุมชนใหเปนสถานที่เรีย นรูของ
คนในชุมชน พัฒนากระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
ความรูของชุมชนเปนการเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการปญหาและการปรับตัวของชุมชน เปนความรู
ที่เรียกกันวา “ภูมิปญญา” ซึ่งเปนภูมิปญญาที่มาจากประสบการณจริง มีความเปนบูรณาการสูง ทั้งในเรื่อง
ของกาย ใจ สังคม และสิ่งแวดลอม มีวัฒนธรรมเปนฐาน มีการเชื่อมโยงไปสูนามธรรมที่ลึกซึ้ง และเนน
ความสําคัญของจริยธรรมมากกวาวัตถุนิยม” การเรียนรูของชุมชนมีความเปนพลวัตสูง เนื่องจากเปนการ
เรีย นรูที่เอาชีวิตและปญหาเปนตัวตั้ง เปนกระบวนการของการเรียนรูที่มีลัก ษณะการรวมคิด รวมไม
รว มมื อ กัน ปฏิ บั ติ มีก ารสื่ อ สารแลกเปลี่ ย นระหว างผู คนที่แ ตกต างหลากหลาย ลดความขั ดแย งเป น
เครื่ อ งมือ ทรงพลั ง ในการยกระดั บ บุ ค คลและพัฒ นาชุ ม ชน เป น การเรี ย นรูที่ ทํ า ใหคิ ด เป น ทํ า เป น
แกปญหาได (สุชาดา จักรพิสุทธิ์ และคณะ, 2548 : 26 – 27) และเปนการพัฒนาโดยใชชุมชนเปนฐาน
(Community – Based Development) ที่ตอบสนองความตองการของชุมชนบนฐานของวิถีชีวิตของชุมชน
มีเปาหมายในการเสริมสรางความเขมแข็งใหชุมชน โดยใชทุนเดิมที่มีอยูในชุมชน หรือทุนทางสังคม เปน
ฐานในการพัฒนาสังคมและประเทศใหเขมแข็งอยางยั่งยืน
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วัตถุประสงค
1. เพื่อวิเคราะหการพัฒนาทุนทางสังคมโดยใชชุมชนเปนฐานในชุมชนที่ประสบผลสําเร็จในการ
ฟนฟูจากภาวะวิกฤติภัยพิบัติสึนามิ
2. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาทุนทางสังคมโดยใชชุมชนเปนฐาน ในชุมชนที่แตกสลายเพราะ
ภัยพิบัติธรรมชาติ เพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง
วิธีการศึกษา
ผูวิจัยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และแนวคิดทุนทางสังคมและการพัฒนา
โดยใชชุมชนเปนฐาน มาอธิบายปรากฏการณที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยการศึกษาวิจัยภาคสนามเพื่อศึกษา
การพัฒนาทุนทางสังคมโดยใชชุม ชนเปนฐาน และการสนทนากลุม (Focus Group Discussion)ในชุมชน
ที่ประสบผลสําเร็จในการพัฒนาทุนทางสังคมโดยใชชุมชนเปนฐาน จํานวน 2 กรณีศึกษา คือชุมชนบาน
น้ําเค็ม ตําบลบางมวง อําเภอตะกั่วปา และชุมชนบานในไร ตําบลนาเตย อําเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา
โดยผูวิจัยใชเวลาในการเก็บขอมูลในระหวางเดือนมีนาคม – กรกฏาคม 2552 ซึ่งทั้ง 2 ชุมชนเปนชุมชนที่
ประสบภัยพิบัติสึนามิรุนแรงที่สุดของประเทศไทย แตสามารถพัฒนาชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย
มีขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะหการพัฒนาทุนทางสังคมในชุ มชนในประสบผลสําเร็จ หลังจากประสบ
ภาวะวิกฤติจากภัยพิบัติสึนามิ เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2547
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาแนวทางการพัฒนาทุนทางสังคมโดยใชชุมชนเปนฐาน ในชุมชนที่แตก
สลายเพราะภัยพิบัติธรรมชาติ เพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง
รายงานผลการวิจัยเสนอในรูปแบบของการบรรยาย ที่มุงใหรายละเอียด(Thick Description) ให
เห็นภาพรวมของปรากฏการณ และรายละเอียดของประเด็นที่ศึกษา และเปรียบเทียบกับทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ผลการวิจัย
การนําเสนอสรุปผลการศึกษา นําเสนอเปน 3 สวน คือ
1. การวิเคราะหการพัฒนาทุนทางสังคมโดยใชชุมชนเปนฐาน
การศึกษาการพัฒนาทุนทางสังคมโดยใชชุมชนเปนฐานในชุมชนบานน้ําเค็ม ตําบลบางมวง
อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา และชุมชนบานในไร ตําบลนาเตย อําเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา ซึ่งเปน
อําเภอที่ประสบภัยสึนามิรุนแรงที่สุด และสามารถพัฒนาชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้
1.1 การพัฒนาทุนทางสังคมโดยใชชุมชนเปนฐาน
ผลจากการประสบภัยพิบัติสึนามิอยางเฉียบพลัน ชาวบานทั้ง 2 ชุมชนตองตอสูกับวิกฤติ
เรียนรูจากเหตุการณตางๆมากมายจนสามารถพลิกวิกฤติเปนโอกาส ภัยพิบัติสึนามิ มหันตภัยที่เลวรายแต
อีกดานหนึ่งกลับเปนเหมือนตัวเรงปฏิกริยาใหเกิดการรวมตัวของชาวบานทั้งที่บานน้ําเค็มและบานในไร
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สงผลใหเกิดกลุมคนทํางานเพื่อชุมชนที่เขมแข็ง มีระบบการจัดการชุมชนที่มีระบบ มีผูนําที่เขมแข็ง จาก
เดิมที่เปนชุมชนตางคนตางอยู มุงแตหาเงินมาจุนเจือครอบครัว แตเมื่อเกิดภัยพิบัติสึ นามิที่ชาวบานไมเคย
คิดมากอน ทําใหเกิดกลุมองคกรชุมชน และเครือขายตางๆ เพื่อรวมกันแกไขปญหา ตอมาไดขยายตัวและ
มีศักยภายในการจัดสรรทรัพยากรผานกลุมเครือขายชุมชนเองในรูปแบบองคกรนิติบุคคลที่เห็นวาชุมชน
ควรมีการบริหารจัดการทรัพยากรและความชวยเหลือที่หลั่งไหลเขามาอยางเปนระบบและมีวิสัยทัศน
มากกวาที่เปนอยู มีการจัดตั้งธนาคารชุมชน การจัดตั้งสหกรณเพื่อที่อยูอาศัยของชุมชนบานน้ําเค็ม
รวมถึงการเกิดกลุมออมทรัพยของบานในไร เพื่อการออมและใหสินเชื่อเพื่อการฟนฟูและพัฒนาอาชีพ
รายไดของชุมชน
ภายหลังจากภัยพิบัติภัยสึนามิ ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานความสัมพันธในระดับ
โครงสรางของชุมชน ที่เกิดจากความชวยเหลือจากหนวยงานภายนอกโดยเฉพาะองคกรพัฒนาเอกชนที่
เกาะติดทํางานดานความคิดกับชุมชนอยางจริงจัง นับเปนเงื่อนไขและเปนขอเรีย นรูที่สําคัญ รวมถึง
อาสาสมัครที่มาชวยดวยสวนตัวไดขยายวงกวางขึ้นเปนลําดับ เปนการสรางเสริมศักยภาพและทักษะทั้ง
ในระดับบุคคล กลุมและชุมชนทามกลางสถานการณวิกฤต ที่ทุกคนตองรับดวยความยากลําบาก หากแต
เมื่อไดเรียนรูภาวะวิกฤตกลับกลายเปนตัวเรงใหเกิดการลุกขึ้นมาตอสูอยางกลาหาญ นอกจากนี้ชุมชนยังมี
การคนพบผูนําที่มีความมุงมั่นที่จะเห็นชุมชนของตนพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น มีการบริหารจัดการความ
ชวยเหลือที่หลั่งไหลเขามาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอชาวบานในชุมชน องคกรชุมชนและกระบวนการ
ชุมชนมีการพัฒนาเติบโตอยางรวดเร็วอันเปนผลมาจากความพยายามกําหนดทิศทางการพัฒนาดวยตัวเอง
โดยเฉพาะความพยายามรวมกันกับหนวยงานตางๆในการกําหนดกรอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนาพื้นที่
ประสบภัยสึนามิ ที่มีกรอบแผนพัฒนาพื้นที่ประสบภัยครอบคลุมเนื้อหาการพัฒนาและฟนฟูที่ประกอบไป
ดวย ยุทธศาสตรการพัฒนา 5 ยุทธศาสตรหลัก ไดแก การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาการทองเที่ย ว
สิ่งแวดลอมและสิ่งปลูกสราง บริการสาธารณะและการพัฒนาชุมชน แตในเบื้องตนนั้นชุมชนยังไมมี
แนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาของตนเอง ดวยเหตุผลหลายประการ รวมถึงงบประมาณ ชุมชนยังตอง
ทํางานภายใตวัตถุประสงคของโครงการ หรือหนวยงานที่ ใหความชวยเหลือตางๆ โดยปราศจากการมี
สวนรวมของชาวบาน โครงการตางๆถูกกําหนดมาจากเจาของเงินสนับสนุน บางโครงการไมไดสอบถาม
ความตองการของชุมชนเลย เมื่อชุมชนไมมีแผนพัฒนาชุมชนและขาดทิศทางในการพัฒนา การชวยเหลือ
ในรูปแบบโครงการตางๆจึงถูกกําหนดโดยหนวยงานเจ าของเงินมากกวาจากประชาชนผูเดือดรอนใน
ชุมชนจริงๆ
อยางไรก็ดีเมื่อเวลาผานไปชุมชนไดเกิดกระบวนการเรียนรูจากการรวมตัวกันในชุมชน
ทั้งสองชุม ชนเพื่อทํ ากิจ กรรมหรื อแลกเปลี่ย นกันก็ ขยายวงกวางขึ้นเรื่อยๆ ทั้งกลุมที่ รวมตัวกั นเพื่ อ
แลกเปลี่ยนคลายเครียดในปญหาที่ประสบดวยกัน อนาคตของชีวิตและครอบครัวรวมทั้งเพื่ออาชีพ และ
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ปากทอง หรือแมกระทั่งกลุมบริการผูประสบภัยสึนามิดวยกัน การแลกเปลี่ยนทําใหชาวบานรูสึกถึง
ความมี พ ลั ง อํ า นาจในตนเองที่ เ กิ ด จากการถกเถี ย งแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู หรื อ กระบวนการวิ ภ าษวิ ธี
(Dialectical Understanding) ในการสรางพลังอํานาจในตนเองทั้งในระดับบุคคล กลุม และชุมชน การ
เสริมสรางความสามารถของสมาชิกในชุมชนในการแกปญหาดวยตนเองรวมถึงสามารถเขาถึงการใช
ทรัพยากรที่จําเปนในการดํารงชีวิต ทําใหเกิดความรูสึกเชื่อมั่นและรูสึกวาตนเองมีพลังอํานาจในตนเอง
สามารถควบคุ ม ความเป น อยู ห รื อ วิ ถี ชี วิ ต ของตนเองได (Gibson,1991:355) ทํ า ให วั ฒ นธรรมการ
แลกเปลี่ยนและความเขมแข็งของชุมชนเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็วและเปนระบบ ชุมชนมีบทบาทชัดเจนใน
การคิดคนและรวมมือกันพัฒนาประสานงานเจรจาตอรอง รวมถึงรวมกันจัดทําแผนพัฒนาชุมชนที่มาจาก
ชาวบานอยางจริงจัง เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มาจากชุมชน มิใชการพัฒนาจาก
รัฐ หรือหนวยงานภายนอกซึ่งเปนเจาของเงินทุน หรืองบประมาณในการใหความชวยเหลือ เฉกเชนการ
พัฒนาสวนใหญที่มีใหเห็นในชุมชนทั่วไป
นอกจากการรวมกลุมแลว ชาวบานยังมีความตื่นตัวในการเรียนรูอยางไมสิ้นสุด เมื่อมี
ประเด็นปญหาที่ไมรู หรือไมเขาใจเรื่องอะไร หรือไมชัดเจนในเรื่องใด ก็จะหาที่ปรึกษาหรือผูรู ผูชํานาญ
มาแลกเปลี่ ย น ตลอดจนแสวงหาแหล ง เรี ย นรู แล ว ไปศึ ก ษาดู ง านในสถานที่ มี ค นทํ า จริ ง เป น
กระบวนการเรียนรูใหมที่ ไมเคยมีมากอนในชุมชน ที่มุงใหบุคคลมีโอกาส มีการวิพากษ วิจารณปญหา
ซึ่งถือวาเปนขั้นสูงสุดสรางมโนธรรมสํานึกผานกระบวน การเสวนา (Dialogue) รวมถึงการลงมือปฏิบัติ
จริงในทุกเรื่องที่เกี่ยวของ เปนหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนกระบวนการฟนคืนชีวิตของชุมชน มีความ
มุงมั่นตั้งใจ ทามกลางการรวมกลุม รวมคิด คนควาเรียนรู ผานกิจกรรมกลุมตางๆ ตั้งแตแรกเริ่มอยาง
ตอเนื่องโดยการลงมือปฏิบัติจริง จัดการแกปญหาตางๆและขยายเปนกิจกรรมการพัฒนาฟนฟูชีวิตชุมชน
เปนการเรียนรูที่ลึกซึ้งถึงแกนของจริง
เมื่อชุมชนสามารถแกไ ขปญหาความเดือดรอนตางๆของชุมชนจนเกิดแนวทางในการ
พึ่งตนเองในรูปแบบของธนาคารชุมชนที่ชุมชนบานน้ําเค็ม และกลุมออมทรัพยที่ชุมชนบานในไร มีการ
จัดการกองทุนการเงิน การออม จนเปนสวัสดิการกลางของชุมชน ใหความชวยเหลือสมาชิกตั้งแตเกิดจน
ตาย การรวมคิด รวมทําของคนในชุมชนทามกลางสถานการณพิเศษเชนนี้ไมงายนัก เพราะไมเฉพาะแต
ผูประสบภัยเทานั้น ยังมีพี่เลี้ยงจากองคกรพัฒนาเอกชนที่มาปฏิสัมพันธอยูตลอดเวลา ทําใหชุมชนได
แลกเปลี่ยนเรียนรูปญหาของชุมชนตนเอง โดยมีองคกรพันธมิตรที่เกาะติดพื้นที่เหลานี้ เปนพี่เลี้ยง จนเกิด
การเรียนรูและเห็นความจําเปนในการกําหนดแผนพัฒนาชุมชนตนเอง มิฉะนั้นชุมชนก็คงทําตามแผน
โครงการของหนวยงานภายนอก ก็จะทําใหไมสามารถแกไขปญหาได รวมถึงไมเกิดความเปนเจาของที่
จะตองรวมตัวกันเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนของตนเอง
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การมีผูนําในชุมชนที่มองการณไกล เสียสละ มีใจเอื้อเฟอเผื่อแผ ไมปลีกแยกตัวออกไป
จัดการเฉพาะแตปญหาของตนเองและพวกพอง ทั้งๆที่ในภาวะวิกฤติเชนนี้ทุกคนตางก็เสียหายไมตางกัน
ยอมเสียโอกาสการไดรับความชวยเหลือจากหนวยงานภายนอกที่ผูนําบางคนสามารถแสวงหาโอกาสได
มากกวาคนอื่นๆ แตกลุมแกนนําของแตละกลุมกลับทุมเทเพื่อชุมชนสวนรวมและกลุมผูที่ดอยโอกาสกวา
ดังเชนโครงการสรางชุมชนของคนไรบานที่ออกมาเปนบานที่มั่นคงในสภาพแวดลอมที่ดีกวาเดิม รวมถึง
การออกไปชวยเหลือเอื้อเฟอ ตั้งแตการแบงปนของบริจาค จนกระทั่งอาสาเปนหนวยประสานของ
เครื อ ข า ยผู ป ระสบภั ย 6 จั ง หวั ด อั น ดามั น คอยติ ด ตามการแก ป ญ หาสารพั ด ของเพื่ อ นพ อ งน อ งพี่
ผูประสบภัยทั้งหลาย ไมวาจะเปนประเด็นเรื่องที่ดิน เรื่องของชนกลุมนอยที่เปนคนชายขอบในชุมชน
ทั้งชาวมอแกน ไทยพลัดถิ่นจนถึงแรงงานพมา และพี่นอ งผูประสบภัยพิบัติในพื้นที่อื่นๆ เชน การไป
ชวยเหลือพี่นอง3จังหวัดภาคใต อุทกภัยที่อุตรดิตถ รวมถึงพื้นที่อื่นๆ ดวยความเขาใจถึงความสูญเสียอยาง
กะทันหันทั้งญาติพี่นอง ที่อยูอาศัยและสิ่งของดวยประสบการณเดียวกัน
1.2 ความเปนปกแผน : ทุนทางสังคมของชุมชน
1.2.1 ชุมชนบานน้ําเค็ม
หลังประสบภัยสึนามิชุมชนบานน้ําเค็มมีวิถีชุมชนที่ลมลุกคลุกคลาน ลองผิด
ลองถูก เรียนการทํางานในรูปแบบตางๆ จนมาถึงการรวมกันคิด รวมกันทํา จนเกิดกระบวนการเรียนรูจน
หลอหลอมใหชุมชนมีอัตลักษณของตนเองอยางมั่นคง แมกระแสจากภายนอกจะส งผลกระทบตอทั้ง
ระบบความเชื่อและสภาพวิถีการดํารงชีวิตของชุมชน ชุมชนบานน้ําเค็มผานการเรียนรูในการกอรางสราง
กลุมและชุมชนขึ้นมาใหมมีระบบครอบครัวและเครือญาติที่แนนแฟน และมีพื้นฐานการดํารงชีวิตที่
สอดคลองพึ่งพาอาศัยฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู ผานความแตกแยกในชุมชนจากการแยงชิงสิ่งของ
วัตถุที่หลั่งไหลมาอยางรวดเร็วและมากมายจนไดคิด แมวาสภาพชุมชนจะไดรับผลกระทบอยางหนักจาก
การประสบภัยสึนามิ เปลี่ยนวิถีการดําเนินชีวิตแบบตางคนตางอยูสูดําเนินชีวิตแบบชวยเหลือเกื้อกูลกัน มี
กลุม และเครือขายที่เขมแข็งเพราะตางก็ตองพึ่งพากันในการฟนฟูชุมชน ใหสามารถอยูในพื้นที่เดิมได
การชวยเหลือจากหนวยงานภายนอกภายใตการบริหารจัดการที่ดี การมีผูนําที่เสียสละ มีความโปรงใส มี
ความเอื้อเฟอเกื้อกูลซึ่งกันและกัน และการมีสวนรวมในทุกขั้นตอนอยางเขมขนของชาวบาน ซึ่ง เปนทุน
ทางสังคมที่สําคัญ ทําใหชุมชนบานน้ําเค็มสามารถพลิกฟนคืนสูวิถีการพึ่งตนเองอีก ครั้งหนึ่งที่มั่นคง
กวาเดิม
รากฐานของทุนทางสังคมบานน้ําเค็มเกิดจากกระบวนการเรียนรูและวัฒนธรรมของชุมชน
เปนรากฐานสําคัญของการสรางความสัมพันธทางสังคมของชุมชน กระบวนการเรีย นรูสําคัญคือการ
เรียนรูในกระบวนการมีสวนรวม วิถีการดําเนินชีวิตของคนกับธรรมชาติแวดลอมรอบตัว โดยเฉพาะวิถี
ชีวิตแบบลูกทะเลที่ชาวบานอยูมาตั้งแตเกิด ซึ่งคนบานน้ําเค็มอยูรวมกับธรรมชาติดวยความเคารพ เปน
กฎเกณฑบรรทัดฐานของการอยูรวมกันบนฐานการพึ่งพาอาศัยอยางเอื้ออาทรตอสรรพสิ่งรอบตัว รูปแบบ
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ทุนทางสังคมดั้งเดิมผานมิติของความเปนรูปธรรม เชน การกราบไหวแมยานางเรือกอนจะขออนุญาต
ออกไปทะเล ตัดไมมาสรางบานเรือน และความสัมพันธระหวางคนกับคนในเรื่องของการรวมกลุม
ชวยเหลือเกื้อกูลกัน การแบงปน การสรางบานเรือนโดยเฉพาะในกลุมของคนไรบาน ทุนทางสังคมจึง
เปนรูปแบบของความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย หรือมนุษยกับสรรพสิ่งอื่นที่เคารพพึ่งพาอาศัยกัน
ความเปนปกแผนของชุมชนยังขึ้นอยูกับชุมชนมีระเบียบกฎเกณฑ มีแผนพัฒนาที่มาจาก
การมีสวนรวมของชาวบานในชุมชนอยางแทจริง เพื่อการอยูรวมกันอยางสงบสุข บนความสัมพันธที่แนน
แฟน ทั้งระเบียบกฎเกณฑตางๆ และแผนแมบทการพัฒนาและฟนฟูพื้นที่แบบมีสวนรวม เปน “ธรรมนูญของ
ชุมชน” เปนกฎ กติกา ของการอยูรวมกันตั้งแตในระดับครอบครัว จนถึงในระดับชุมชน เปนการควบคุม
พฤติกรรมของสมาชิกในชุมชน เพื่อความสงบสุข การเกิดประชาสังคม เนื่องจากไดเล็งเห็นผลกระทบเชิง
สังคมที่อาจเกิดขึ้นในเชิงลบ หากไมมีการเตรียมความเขมแข็งแกภาคประชาชน เมื่อทรัพยากรตางๆ ที่
ไดรับการสนับสนุนจากภายนอกหมดไป จึงไดมีการวมตัวกันของคนในพื้นที่บ านน้ําเค็มบางสวนรวมกับ
องคกรพัฒนาเอกชน ในการสรางชุมชนและประชาคมชาวหมูบานน้ําเค็มที่เขมแข็ง ตอมาไดขยายตัวและ
มีศักยภายในการจัดสรรทรัพยากรผานกลุมเครือขายชุมชนเอง อยางทั่วถึงและเปนธรรม
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา ชุมชนบานน้ําเค็ม ไดเรียนรูใ นกระบวนการพั ฒนาทุนทาง
สังคมทางดานองคกรชุมชนมากขึ้น จนภายหลังไดพัฒนามาเปนองคก รชุมชนรูปแบบนิติบุคคลที่มี
ความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรที่ไดรับมาไดดวยตนเอง ไดแก การจัดตั้งธนาคารชุมชน การ
จัดตั้งสหกรณเพื่อที่อยูอาศัย การใหสินเชื่อเพื่อการฟนฟูและพัฒนาอาชี พ เปนตน กลุมประชาคมบาน
น้ําเค็ม ภายใตชื่อ “ศูนยประสานงานผูประสบภัยสึนามิ ” เปนสะพานที่เชื่อมประสานคนในชุมชนบาน
น้ําเค็มกับแหลงเงินทุน และความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาจากภายนอก อีกทั้งยังเชื่อมโยงองคกรพัฒนา
เอกชน และเครือขายผูประสบภัยสึนามิในพื้นที่ อื่นๆเขาดวยกัน เปนมิติของการทํางานเพื่อการฟนฟูและ
พัฒนาบานน้ําเค็มนอกกลไกรัฐ ถือเปนรากฐานของงานพัฒนาภาคประชาชนที่สําคัญ ซึ่งแนวคิดในการ
พัฒนานี้ของศูนยประสานงานผูประสบภัยสึนามิ ไดรับการถายทอดแนวคิดมาจากองคกรพัฒนาเอกชน
(NGO) ดานชุมชนและการมีสวนรวมของประชาชน ที่มีปรัชญาวา “ชุมชนเปนรากฐานของการพัฒนา”
เกิดธนาคารชุมชนบานน้ําเค็มนับเปนการจัดรูปแบบความสัมพันธใหมของทุนทางสังคมในยุคปจจุบันซึ่ง
เปนปรากฏการณของการรวมตัวกันของกลุมคนที่มีความตองการในวิถีแหงการพึ่งตนเอง รวมทั้งการจัด
สวัสดิการใหกับชาวบานในชุมชนตั้งแตเกิดจนตายโดยชุมชนเอง จากผลกําไรของธนาคารชุมชน
ความเปนปกแผนของชุมชนบานน้ําเค็มภายหลังจากเกิดภัยพิบัติสึนามิมีรากฐานจากทุน
ทางสังคมที่มีจุดเริ่มตนจากฐานชีวิตและจิตวิญญาณตามระบบความเชื่อที่จะตองเปนตัวของตัวเอง ไมตก
อยูภายใตการครอบงําของหนวยงานใด หรือกลุมใด ไมวาจะเปนหนวยงานรัฐหรือเอกชน แตชาวบานใน
ชุมชนตองรวมตัวกันเพื่อกําหนดในสิ่งที่ตนเองตองการ นับเปนการสรางพลังอํานาจในตนเองที่สําคัญทั้ง
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ในระดับบุคคล กลุม และชุมชน เมื่อชุมชนมีบุคคลที่สามารถเรียนรูและเขาใจในสภาพปญหาที่เกิด ขึ้น มี
ความรูสึกในคุณคาของตัวเอง มีความเชื่อมั่นวาเมื่อเรียนรูและเขาใจปญหา ในที่สุดก็จะสามารถแกปญหา
นั้นๆได รวมถึงการเชื่อมโยงวิถีชีวิตของคนในชุมชนกับสรรพสิ่งรอบตัวทั้งภายในและภายนอกชุมชน
เปนความสัมพันธที่อยูดวยกันอยางเคารพกัน พึ่งพาอาศัย แบงปนกันอยางเอื้ออาทร มีความเคารพใน
ธรรมชาติ โดยเฉพาะทะเล และปาชายเลนที่ชาวบานถือวาเปนสิ่งที่หลอเลี้ยงชีวิตใหมีอยูมีกิน สามารถ
ดํารงชีพอยูไ ด ไ มวา จะเกิดอะไรขึ้ น แมมี ภัย พิบั ติแต เมื่อ ผานไป ทะเล และปาชายเลนก็ก ลับมาเป น
ทรัพยากรอันล้ําคาของชุมชนอีกครั้งหนึ่ง
แมวารูปแบบทุนทางสังคมในยุคปจจุบันมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบที่แตกตางไปจากเดิม
ตามสภาพสังคม ความเชื่อ และประสบการณที่เปลี่ยนแปลงไป แตทุนทางสังคมของชุมชนบานน้ําเค็มใน
ยุคปจจุบันก็ยังอยูบนฐานของระบบความเชื่อ ระบบเครือญาติ เพื่อนพ อง ที่มีความเหนียวแนนผูกพัน
และพื้นฐานการดํารงชีวิตดั้งเดิมที่มีความเชื่อในเรื่องความสงบ เรียบงายโดยการอยูกินรวมกับทะเล และ
ปาชายเลน ซึ่งเปนฐานธรรมชาติอยางพึ่งตนเอง
ชุมชนบานน้ําเค็มมีทุนทางสังคมที่โดดเดน ทําใหการฟนฟูชุมชนเปนไปอยางรวดเร็ว
ทั้งนี้สามารถแบงทุนทางสังคม ไดดังนี้
1) ทุนมนุษย ประกอบดวย คนในชุมชน ทั้งที่เปนเครือญาติและเพื่อนพองรวมชะตา
กรรมประสบภัยสึนามิรวมกัน เรียนรูฝาความทุกขยากมาดวยกัน สถานการณทําใหเกิดผูรูหรือผูมีภูมิ
ปญญา มีความสามารถในการประสานงาน จํานวนหลายทาน สืบเนื่องจากชุมชนบานน้ําเค็มเปนชุมชนที่มี
กลุมคนที่อพยพมาอยูสวนใหญเปนคนภาคใตเหมือนกัน แมจะคนละจังหวัดแตก็ใชภาษาพูดเดียวกัน ทํา
ใหมีความเหนียวแนนของความเปนเครือญาติ สามารถพลิกสถานการณที่เลวรายใหเปนโอกาสในการ
เรี ย นรู เ พื่อ พั ฒนาต อยอดทุ น ทางสัง คมให เ กิด ขึ้ นในชุม ชน ประกอบกั บ เป น ชุ มชนที่อ ยู บนฐานของ
ทรัพยากรธรรมชาติคือทะเลอันดามัน และพื้นที่ปาชายเลนที่ไมอาจประเมินคาได ซึ่งเปนทั้งแหลงที่อยู
อาศัยและแหลงทํามาหากินของชาวบาน ทําใหชาวบานน้ําเค็มมีกระบวนการเรียนรูเพื่อการดํารงอยูของ
ชีวิตที่สอดคลองกับธรรมชาติ วัฒนธรรมประเพณี และประสบการณของตนเอง มีผลใหเกิดผูรู ผูมีภูมิ
ปญญา เปนผูนําในชุมชนมากมายหลายทาน เชน ไมตรี จงไกรจักร ประยูร จงไกรจักร วิรัตน นนทอง
จํานง จิตนิรัตน เกรียงไกร ทองนิยม ลุงสวน และผูนําจากหนวยงานภายนอก โดยเฉพาะองคก ารพัฒนา
เอกชนที่เขามาชวยใหชวยใหชาวบานไดเกิดกระบวนการเรียนรู และสามารถพึ่งตนเองไดในที่สุด โดย
บุคคลเหลานี้นับเปนผูนําสําคัญของชุมชนในการกระตุนสงเสริมใหเด็กและเยาวชนคนรุนใหมของบาน
น้ําเค็มเปนสมาชิกที่มีคุณภาพของชุมชน โดยมีการสงเสริมกิจกรรมการเรียนรูทั้งในวิถีชีวิต วัฒนธรรม
ประเพณี การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหคนรุนหลังไดเรียนรูและเปน “ทุนมนุษย” ที่
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มีคุณภาพของชุมชนบานน้ําเค็มตอไป ซึ่งนับเปนทุนที่มีคายิ่งกวาสิ่งใด หากชุมชนมีคนที่เปนทุนทาง
สังคมที่มีคุณภาพ แมจะเกิดอะไรขึ้นคนเหลานี้ก็จะสามารถนําพาชุมชนใหรอดพนไปได
2) ทุนทางสถาบัน ในชุมชนบานน้ําเค็มมีกลุมและเครือขายทั้งภายในและภายนอก
ชุมชน เปนกระบวนการเรียนรูของชุมชนทําใหเกิดการสรางและพัฒนาองคกรของชุมชน เชน กลุมสภา
กาแฟ ที่มีการแลกเปลี่ยนกันอยางเขมขน ตอมาเปลี่ยนเปนศูนยประสานงานชุมชน เกิดธนาคารชุมชน จัด
ใหมีการออมทรัพย การจัดสวัสดิการอยางครอบคลุมทั้งพื้นที่และเนื้อหา สอดคลองกับความตองการของ
ชุมชน เนื่องจากเนนการมีสวนรวมของชุมชนอยางแทจริง จนเกิดการขยายเครือขายกิจกรรมตาง ๆ เพื่อ
การพัฒนาชุมชนไปยั งตางหมูบาน ตําบล และอําเภออื่นๆในจังหวัดพังงา รวมทั้งเครือขายผูประสบ
ภัยสึนามิในพื้นที่ 6 จังหวัด
กระบวนการเรียนรูของชุมชนเปนกระบวนการเรียนรูในวิถีชีวิต เพื่อการดํารงอยูและ
แกไขปญหาตาง ๆ ของชุมชน จึงเปนกระบวนการเรียนรูในลักษณะองครวม เชน มีการหาทางออกในดาน
ที่อยูอาศัยซึ่งเปนปญหาที่เฉพาะหนาและเรงดวนของชุมชน โดยมีการตั้งเปนกลุมตางๆเพื่อประสานกับ
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจากภายนอกที่ใหความชวยเหลือ โดยมีการกําหนดความตองการของ
ชุมชนเพื่อใหชาวบานไดมีบานที่จะตองอยูอาศั ยในระยะยาว ชั่วลูกชั่วหลาน มิใชการปลูกบานตามที่
หนวยงานตองการโดยไมไดมีการถามความตองการของผูอยู ทําใหชุมชนบานน้ําเค็มในปจจุบันมีบานที่
เปนบานของผูอยูจริงๆ ซึ่งเป นความภาคภูมิของชุมชน รวมถึงการชวยเหลือ ฟนฟูในการทําประมง
โดยการตอเรือใหม ชวยกันหาวัสดุอุปกรณในการทําประมงที่ไมทําลายระบบนิเวศนในทะเล และปา
ชายเลน ทําใหชาวบานมีอาหาร มีผลผลิตจากการทําประมงซึ่งเปนอาชีพดั้งเดิมและถนัดมีกิน มีอยู มีขาย
และยังเปนการเกื้อกูลตอธรรมชาติและสรางความสัมพันธที่ดีกับสถาบันตางๆในชุมชนและนอกชุมชน
การรวมกันตอสูกับนายทุนที่เขามาจัดสรรที่ดินใหมเพื่อเปนเจาของที่ดินโดยแลกกับเงินเล็กๆนอยๆเพื่อ
ขับไลชาวบานออกจากพื้นที่ หรือกรณีการมีสวนรวมระหวางชุมชน สถานีอนามัย อบต.หรือ อปพร.และ
โรงเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนรูการเตรียมความพรอมเรื่ องภัยพิบัติ โดยเฉพาะการซอมอพยพหลบ
ภั ย นั บ ตั้ ง แต เ กิ ด เหตุ ก ารณ สึ น ามิ ชุ ม ชนบ า นน้ํ า เค็ ม ยั ง คงซ อ มทุ ก ป ๆ ละ 2 ครั้ ง ทํ า ให เ กิ ด ระบบ
ความสัมพันธระหวางสถาบันครอบครัว ชุมชน สถานีอนามัย อบต.และโรงเรียน เปนตน
3) ทุนทางปญญาและวัฒนธรรม ภัยพิบัติสึนามิเปนตัวเรงใหชุมชนบานน้ําเค็มที่เคย
ใชชีวิตแบบตางคนตางอยูมาเปนการรวมกลุมกันเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน การลองผิดลองถูก การตอสู
มาดวยกันอยางไมทอถอยจนสามารถรวมกลุมคิดแกปญหาและพัฒนาจนสามารถกําหนดวิถีการดําเนิน
ชีวิตและการพัฒนาตนเองได จนชุมชนบานน้ําเค็มมีแบบแม บทการพัฒนาชุมชนที่จัดทําโดยชาวบาน
น้ําเค็มเอง มีกระบวนการเรียนรูจากสภากาแฟที่เกิดขึ้นในชวงแรก จนกลายเปนศูนยประสานงานขอมูล
บานน้ําเค็มที่เขมแข็ง เปนแหลงสะสมภูมิปญญาและวัฒนธรรมที่สําคัญของชุมชนอยางแทจริง ทําให
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ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู เปนกระบวนการเรียนรูที่สมาชิกในชุมชนจะตองมีสวนรวมในการรวมคิด
รวมทํา รวมแกไขและแสวงหาความตองการที่แทจริงของชุมชน ทําใหสมาชิกของชุมชนบานน้ําเค็มมีการ
ดําเนินชีวิตอยางพึ่งพาอาศัยกัน มีการชวยเหลือ เกื้อกูลกัน มีความมุงมั่นและมีเปาหมายในการทํางานเพื่อ
สวนรวม บนพื้นฐานความคิดของการมีสวนรวมหากชุมชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้นในภาพรวม นั่นก็
หมายถึงบุคคลในชุมชนก็มีชีวิตที่ดีขึ้นเชนเดียวกัน รวมถึงมีการใช ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรม
ประเพณีของชุมชนเปนแนวทางในการกําหนดการดําเนินชีวิตของสมาชิกในชุมชนใหอยูรวมกันอย าง
เรียบงายไมฟุงเฟอตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
1.2.2 บานในไร การพัฒนาทุนทางสังคมโดยใชชุมชนเปนฐานของชุมชนบาน
ในไรที่มีความสําคัญมากก็คือ เครือขายการทํางาน หรือการชวยเหลือกันระหวางเครือขายชุมชนสึนามิ
ประสบการณจากการทํางานเพื่อแกปญหาในชุมชน และการทํางานรวมกับเครือขายทําใหชุมชนบานใน
ไรมีความเขมแข็งขึ้น มีการประสานความรวมมือ และสรางกลไกการแกไขปญหาอยางไดผล แตก็ยังตอง
พึ่งองคภายนอกที่ใหความชวยเหลืออยูทั้งในดานการวางแผน การคิดกิจกรรม การใหความชวยเหลือ
รวมถึงจังหวะกาวในการทํางาน อยางไรก็ดีในการวางแผนงาน ชุมชนบานในไรไดมีการสงตัวแทนเพื่อ
รวมกันคิด แตในบางครั้งที่ตองการความคิดเห็นจากคนสวนใหญในชุมชน ก็จัดใหมีการประชุมชาวบ าน
โดยภาพรวมชุมชนบานในไรเกิด ระบบการเรียนรูในการทํางานเพื่อแกปญหาและพัฒนาชุมชน ภายใต
การทํางานรวมกับองคการพัฒนาเอกชนที่เขามาเปดพื้นที่การทํางานในขณะนั้น เชนมูลนิธิศุภนินิต ซึ่งเปน
หนวยงานที่เขามาตอนเกิด สึนามิ และมีแผนในการทํางานตอกับเด็กในดานการสงเสริมการศึกษา และ
สวัสดิการครอบครัวและชุมชน รวมถึงหนวยเฉพาะกิจสิรินธร และเครือขายความรวมมือฟนฟูชุมชน
ชายฝงอันดามัน นั่นหมายความวาชุมชนจะพัฒนาไปในทิศทางภายใตวัตถุประสงคของโครงการตางๆ ที่
ถูกกําหนดมาจากเจาของเงินสนับสนุน อยางไรก็ดีชาวบานตางก็ทราบดีวา ในที่สุดหนวยงานที่ใหความ
ชวยเหลือเหลานี้ก็จะตองถอนตัวไปเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมตามที่เจาหนาที่ ไดแจงกับชุมชนไวเพื่อไป
ชวยเหลือพื้นที่อื่นที่จําเปนมากกวาตอไป
อยางไรก็ดีการรวมตัวเพื่อทํากิจกรรม หรือแลกเปลี่ยนกันก็ขยายวงกวางขึ้นเรื่อยๆ ทั้ง
กลุมที่รวมตัวกันเพื่อแลกเปลี่ยนคลายเครียดในปญหาที่ประสบดวยกัน ทั้งเรื่องอนาคตของชีวิตลูกหลาน
และครอบครั วรวมทั้งอาชีพและปากทองที่ตองกินอยูทุกวัน โดยตอนแรกไดรับความสนับสนุนจาก
องคกรมูลนิธิที่ดูแลเรื่องเด็กและเยาวชน ทั้งนี้เปนเพราะมูลนิธิ ซึ่งเปนองคกรภายนอกเห็นวาเด็กและ
เยาวชนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี นั่นจะตองมีครอบครัวที่ดี มีความอบอุนพอสมควร มีอาชีพที่พ อเลี้ยงปาก
เลี้ยงทองคนในครอบครัว การแลกเปลี่ยนทําใหชาวบานมีความมั่นใจ มองเห็นทางออกของปญหา รูสึกถึง
ความมีพลังอํานาจในตนเองที่เกิดจากการแลกเปลี่ยน เรียนรู มีความรูสึกมั่นคงมากขึ้น ทําใหวัฒนธรรม
ความเปนอยูและความเขมแข็งของชุมชนเกิดขึ้นไดอยางรวดเร็ว
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ที่ผานมาชาวบานในชุมชนบานในไรไมคอยมีการรวมตัวกัน ตางคนตางก็ทํางาน อาชีพ
ทําหนาที่ของตนเอง ไมเห็นประโยชนของการรวมกลุม ตางก็เห็นประโยชนของตนเองและพวกพองเปน
หลัก ขาดสวัสดิการและการเอาใจใสดูแลสมาชิกในชุมชน ตางคนตางอยู จนเมื่อเกิดภัยพิบัติ สึนามิ และ
มีหนวยงานภายนอกใหการสนับสนุน ชาวบานจึงเห็นความสําคัญของการรวมกลุมเพื่อชวยกันมากขึ้น
ปจจุบันชาวบานมีการพัฒนาแผนชุมชนของตนเองเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีการวิเคราะหปญหาของชุมชน
และแนวทางแกไข การกําหนดอัตลักษณชุมชนและการพัฒนาอาชีพ รวมถึงโครงการและกิจกรรมใน
ชุมชน
นอกจากนี้ความสัมพันธกันฉันญาติพี่นอง การนับถือศาสนาอิสลามซึ่งมีคําสอนและ
หลักปฎิบัติใหยึดถืออยางเครงครัดรวมถึงในชุมชนที่มีผูเฒาผูแก หรือผูใหญในชุมชนเปนผูไกลเกลี่ยทําให
เกิ ดการรวมตั ว รว มคิ ด รว มทํ า รวมทั้ งหนว ยงานจากภายนอกที่ ใ ห ความชว ยเหลื อ เป น พั นธมิต รที่
ชวยเหลือเกาะติดพื้นที่ไดแก มูลนิธิศุภนิมิต มูลนิธิดวงประทีป เครือขายความรวมมือฟนฟูชุมชนชายฝง
อันดามัน สหทัยมูลนิธิ มูลนิธิเด็ก เครือขายสลัม 4 ภาค และมูลนิธิพัฒนาที่อยูอาศัย เปนตน การ
สนับสนุนของหนวยงานภายนอกนับเปนทุนทางสังคมที่มี ความสําคัญ โดยเฉพาะการสนับสนุนให
ชาวบาน รวมกันฟนฟูชีวิตชุมชนของเขาเอง โดยมุงใหชาวบานไดมีสวนรวมในการคิด วางแผนและลงมือ
ทํา โดยพิจารณาจากความตองการที่แทจริงของชุมชนเองภายใตบริบทของชุมชน
การทํางานรวมกลุมกันเปนเครือขายนับเปนทุนทางสังคมที่สําคัญ เปนตัวขับเคลื่อนการ
ฟนฟูชุมชน และเมื่อเปนระบบเปนเครือขายที่ล งตัว การประสานงานเพื่อแบงปนความชวยเหลือที่
จําเปน มีการจัดสรรขาวของที่มีอยูในคลังของชุมชนออกไปแบงปนแกชุมชนตาง ๆ พรอมกับการจัด
หนวยหมุนเวียนออกไปชวยซอมสรางบานในพื้นที่ใกลเ คียง ตาง ๆ เชน บานน้ําเค็ม ทุงหวา ทับตะวัน
ในไร แลวคอย ๆ เกิดระบบการประสานจัดการในพื้นที่เปนผูประสานจังหวัดเพื่อประสานกับชุมชนใน
เครือ ขาย มีก ารประชุ มสม่ํา เสมอทุก 3 เดือน สมาชิก ในเครือข ายมี ก ารร วมทุ ก ขร วมสุข กันไดมาก
สามารถจัดประเด็นปญหาซึ่ งเปนปญหารวมไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะปญหาดานที่ดินปาชาย
เลน และที่อยูอาศัย
นอกจากนี้ ทั้ ง ชุ ม ชนบ า นในไร แ ละบ า นน้ํ า เค็ ม มี ป ระสบการณ ร ว มกั น ที่ สํ า คั ญ คื อ
เครื อ ข า ยฟ น ฟู พื้ น ที่ ประสบภั ย อัน ดามั น ซึ่ง เป น เครือ ข า ยชาวบ า นที่ ร วมตั ว กั น 6 จั ง หวั ด เป น การ
ชวยเหลือกันที่เปนประโยชนตอสวนรวมเปนอยางมาก เปนทุนทางสังคมที่สําคัญในการแกปญหาของ
ชุมชน โดยชุมชนบานในไรซึ่งเปนชุมชนเล็กๆ หางไกล ในขณะที่ชุมชนบานน้ําเค็มเปนชุมชนขนาด
ใหญ อยูใกลเขาหลัก ซึ่งเปนสถานที่ทองเที่ยวที่โดงดัง เปนที่รูจัก ทั่วโลก ในขณะเดียวกันก็เปนชุมชนที่
ติดทะเลอันดามันที่ถูกคลื่นยักษสึนามิ กวาดบานเรือนไปเกือบทั้งหมด จึงทําใหความชวยเหลือหลั่งไหล
มาที่ชุมชนบานน้ําเค็มเปนจํานวนมากกอน ทําใหชุมชนบานน้ําเค็มไดบทเรียน ในขณะเดียวกันก็เปน
ชุมชนที่มีผูนําที่เขมแข็ง บานในไรจึงไดรับบทเรียนจากการแลกเปลี่ยน การทํางานรวมกันในเครือขาย
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แมชุมชนบานน้ําเค็มและบานในไร จะมีขนาดที่แตกตางกันมาก แตความเปนมาของ
หมูบานโดยการอพยพมาจากจังหวัดอื่นในภาคใตเพื่อมาประกอบอาชีพทําแรดีบุกในยุคตนๆ นั้นมีความ
คลายคลึงกัน และดวยภัยพิบัติสึนามิที่เกิดขึ้นจนยากที่จะทําใจไดจากการสูญเสีย อยางหาที่เปรียบไมได
อีกในชั่วชีวิตของคนในชุมชนที่ผานมา อยางไรก็ดีชุมชนบานในไรมีทุนทางสังคมที่โดดเดน ทําใหการ
ฟนฟูชุมชนเปนไปอยางรวดเร็ว ทั้งนี้สามารถแบงทุนทางสังคม ไดดังนี้
1. ทุนมนุษย บานในไรมีทุนมนุษยที่มีลักษณะเปนกลุมเครือญาติเชนเดียวกับบานน้ําเค็ม
และนับถือศาสนาอิสลามซึ่งเปนศาสนาที่มีคําสอนและแนวปฎิบัติตามคําสอนของศาสนาอยางเครงครัด
เกิดการรวมกลุมเพื่อแกปญหาและเรียนรูรวมกัน สถานการณที่เปนภาวะวิกฤตทําใหเกิดผูนํา ที่เปนผูรูและ
มีภูมิปญญา เสียสละ มีความสามารถในการประสานงานกับสมาชิกในชุมชนได และมีความเหนียวแนน
ของความเปนเครือญาติ และที่สําคัญการประสบภัย สึนามินับเปนประสบการณรวมของกลุมคนใน
หมูบาน แมเปนประสบการณที่เลวรายสรางความสูญเสีย อยางมหาศาล แตป ระสบการณครั้งนั้นก็
สามารถพลิกใหเปนโอกาสในการเรียนรูเพื่อสรางทุนทางสังคมใหเกิดขึ้นไดเชนเดียวกับชุมชนบานน้ําเค็ม
ประกอบกับเปนชุมชนที่อยูบนฐานของทรัพยากรธรรมชาติคือทะเลอันดามัน และพื้นที่ปาชายเลนที่ไม
อาจประเมิ น คา ได ซึ่ ง เป นทั้ งแหลง ที่อ ยูอ าศั ย และแหล ง ทํา มาหากิ นของชาวบ า น ทํา ใหช าวบา นมี
กระบวนการเรี ย นรู เ พื่ อ การดํ า รงอยู ข องชี วิ ต ที่ ส อดคล อ งกั บ ธรรมชาติ วั ฒ นธรรมประเพณี และ
ประสบการณของตนเอง รวมถึงการมีพี่เลี้ยงโดยองคการพัฒนาเอกชน ที่เขามาชวยใหชวยใหชาวบานได
เกิดกระบวนการเรียนรู และสามารถพึ่งตนเองไดในที่สุด โดยบุคคลเหลานี้นับเปนผูนําสําคัญของชุมชน
ในการกระตุนสงเสริมใหเด็กและเยาวชนคนรุนใหมของบานในไรเปนสมาชิกที่มีคุณภาพของชุมชน โดย
มี ก ารส ง เสริ ม กิ จ กรรมการเรี ย นรู ทั้ ง ในวิ ถี ชี วิ ต วั ฒ นธรรมประเพณี โดยเฉพาะการอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนฐานทรัพยากรที่หลอเลี้ยงชีวิตชุมชน ใหคนรุนหลังไดเรียนรู
และเปน “ทุนมนุษย” ที่มีคุณภาพของชุมชนตอไป ซึ่งนับเปนทุนที่มีคายิ่งกวาสิ่งใด ดวยความเชื่อวาหาก
ชุมชนมีคนที่เปนทุนทางสังคมที่มีคุณภาพ แมจะเกิดอะไรขึ้นคนเหลานี้ก็จะสามารถนําพาชุมชนใหรอด
พนไปได จากตัวอยางการเกิดภัยพิบัติสึนามิ เห็นไดวาชุมชนสามารถพัฒนาสูการพึ่งตนเองไดดีกวากอน
ประสบภัย สวนหนึ่งเปนเพราะเปนเครือขายเรียนรูรวมกับชุมชนบานน้ําเค็ม แมที่ผานมาชุมชนบานในไร
จะมีลักษณะการอยูแบบตัวใครตัวมัน ไมไดสนใจในประเด็นรวมกันในชุมชนอยางจริงจัง จนเมื่อเกิดภัย
พิบัติสึนามิ หากมองในอีกแงหนึ่งภัยพิบัติสึนามิจึงเปนเสมือนตัวเรงการฟนฟูทุนทางสังคมในดานทุน
มนุษยเพื่อการพัฒนาชุมชนที่สําคัญ นับเปนการพลิกวิกฤติใหเปนโอกาสครั้งสําคัญในประวัติศาสตรของ
ชุมชนบานในไร
2. ทุนทางสถาบัน การเกิดกลุมและเครือขาย เปนกระบวนการเรียนรูของชุมชน
ทํ า ให เ กิ ด การสร า งและพั ฒ นาองค ก รของชุ ม ชน เช น กลุ ม สั จ จะออมทรั พ ย กลุ ม ผ า บาติ ก ที่ มี ก าร
แลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยางเขมขนจากคนในชุมชนและนักพัฒนาจากภายนอกและเครือขายชุมชนประสบ
ภัยสึนามิ มีการจัดสวัสดิการที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน เนื่องจากเนนการมีสวนรวมของ

15

ชุมชนอยางแทจริง จนเกิดการขยายเครือขายกิจกรรมตาง ๆ เพื่อการพัฒนาชุมชนไปยังตางหมูบาน ตําบล
และอําเภออื่นๆในจังหวัดพังงา รวมทั้งเครือขายผูประสบภัยสึนามิในพื้นที่ 6 จังหวัด โดยเฉพาะบานใน
ไรกับบานน้ําเค็มตางก็ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณเพื่อนําไปสูการพัฒนาชุมชนของตนเอง
นอกจากนี้การสรางความสัมพันธระหวางสถาบัน ผานกระบวนการเรียนรูของชุมชน
เปนกระบวนการเรียนรูในวิถีชีวิตเพื่อการดํารงอยูและแกไขปญหาตาง ๆ ของชุ มชน จึงเปนกระบวนการ
เรียนรูในลักษณะองครวม มีการหาทางออกแกไขปญหาที่เกิดขึ้นรวมกันไมวาจะเปนปญหาในดานที่อยู
อาศัย ซึ่งเปนปญหาที่เฉพาะหนาและเรงดวนของชุมชน โดยมีการตั้งเปนกลุมตางๆเพื่อประสานกับ
หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจากภายนอกที่ใหความชว ยเหลือ โดยมีการกําหนดความตองการของ
ชุมชนเพื่อใหชาวบานไดเปนเจาของโครงการในชุมชนอยางแทจริง ไมวาจะเปนเรื่องซอมแซมบานเรือนที่
อยูอาศัย ฟนฟูในการทําประมง โดยการตอเรือใหมพรอมหาวัสดุอุปกรณในการทําประมงที่ไมทําลาย
ระบบนิเวศนในทะเล และปาชายเลน ทําใหชาวบานมีอาหาร มีผลผลิตจากการทําประมงซึ่งเปนอาชีพ
ดั้งเดิมและถนัดมีกิน มีอยู มีขาย และยังเปนการเกื้อกูลตอธรรมชาติและสรางความสัมพันธที่ดีกับสถาบัน
ตางๆในชุมชนและนอกชุมชน การจัดตั้งกลุมอาชีพ โดนเฉพาะกลุมบาติกของผูหญิงในชุมชนบานในไร
และการฟนฟูกลุมสัจจะออมทรัพย ที่สวนใหญบริหารจัดการโดยผูหญิงทั้งๆที่กอนหนานี้ผูหญิงมุสลิมใน
ชุมชนบานในไรมีบทบาทนอยมาก จนปจจุบันผูหญิงสามารถบริหารจัดการกิจกรรมการรวมกลุมตามที่
ตนเองสนใจไดสําเร็จ หรือกรณีการเรียนรูเพื่อเตรียมความพรอมเรื่องภัยพิบัติ โดยเฉพาะการซอมอพยพ
หลบภัย ทําใหเกิดระบบความสัมพันธระหวางสถาบันครอบครัว ชุมชน อบต.และโรงเรียน อันจะนําไปสู
การพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป
3. ทุนทางปญญาและวัฒนธรรม การเกิดกระบวนการเรียนรูของชุมชนบานในไร
ซึ่งเปนกระบวนการเรียนรูในวิถีชีวิตที่ตอบสนองตอความอยูรอดและแกไขปญหาของชุมชนทั้งในระดับ
ปจเจกบุคคล ครอบครัวและสวนรวม เปนกระบวนการเรียนรูที่สมาชิกในชุมชนจะตองมีสวนรวมในการ
รวมคิด รวมทํา รวมแกไขและแสวงหาความตองการที่แทจริงของชุมชนของตน ปรากฏการณทางสังคม
ดังกลาว ทําใหสมาชิกของชุมชนบานในไรมี การดําเนินชีวิตอยางพึ่งพาอาศัยกัน มีการชวยเหลือกัน เอื้อ
อาทร สรางความมีจิตสํานึกสาธารณะหรือเพื่อประโยชนสวนรวมของชุมชน ใชภูมิปญญาทองถิ่นและ
วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนเปนกฎกติกาเพื่อการควบคุมแบบแผนพฤติกรรมของคนในชุมชนใหอยู
รวมกันอยางเรียบงายตามวิถีชีวิตของคนทะเลที่ไมมีวันอยูไดหากปราศจากทะเล
2. แนวทางการพัฒนาทุนทางสังคมโดยใชชุมชนเปนฐาน ในชุมชนประสบภัยพิบัติ สึนามิ เพื่อ
สรางชุมชนเขมแข็ง
การศึกษาแนวทางการพัฒนาทุนทางสังคมโดยใชชุมชนเปนฐาน โดยเฉพาะในชุมชนที่แตก
สลายเพราะภัยพิบัติธรรมชาติ เพื่อสร างชุมชนเขมแข็ง โดยการจัดสนทนากลุม (Focus Group) ชุมชนละ
1 กลุม ผูเขารวมสนทนากลุม ไดเสนอแนวทางในการพัฒนาทุนทางสังคมโดยใชชุมชนเปนฐานใน
ชุมชนประสบภัยพิบัติสึนามิ เพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง 17 แนวทาง ทั้งนี้สมาชิกกลุมไดเสนอแนวทางการ
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พัฒนาทุนทางสังคมที่เปนทุนมนุษยเปนสวนใหญ เนื่องจากเห็นวาหากคนในชุมชนมีคุณภาพ สามารถ
เรียนรู และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง ก็จะสามารถปรับตัวรับกับสถานการณตางๆที่อาจเกิดขึ้นในชุมชน
ไมวาจะรุนแรงแคไหน ชุมชนก็จะสามารถเรียนรูและสามารถจัดการปญหาที่เกิดขึ้นรวมกัน โดยมีสมาชิก
ในชุมชนเปนตัวหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาเอง ดังนี้
2.1 ปรับกระบวนการเรียนรูใหสมาชิกในสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กและเยาวชน
ชุมชนที่จะพัฒนาทุนทางสังคมโดยใชชุมชนเปนฐานตองใหความสําคัญในการปรับ
กระบวนการเรียนรูใหสมาชิกในสังคมโดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กและเยาวชน ใหมีความสนใจและมีทักษะใน
การอาน คิด เขียน และแสดงความคิดเห็น รูจักคิดวิเคราะหบนหลักของเหตุผลทั้งในสวนที่เปนของไทย
และสากล รักที่จะเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อใหมีโลกทัศนที่กวางไกล สามารถรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
โดยการสอดแทรกกิจกรรมการเรียนรูในทุกระดับอยางตอเนื่อง โดยเริ่มตั้งแตวัยอนุบาลเพื่อปลูกฝงความ
ตระหนัก ความซาบซึ้งและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในทองถิ่นและชวยกันรักษาสิ่งแวดลอม
2.2 พัฒนาความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ
ชุมชนตองใหความสําคัญกับการพัฒนาความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ เพื่อให
สามารถมีรายไดเลี้ย งตนเองและครอบครัว โดยเฉพาะอยางยิ่งการเสริมสรางจิตวิญญาณในการเปน
ผูประกอบการดวยตนเอง โดยสนับสนุนใหมีที่ปรึกษา หรือศูนยใหความรู บมเพาะผูประกอบการ การ
ให ค วามช ว ยเหลื อ ด า นเทคนิ ค วิ ช าการ และแหล ง เงิ น ทุ น รวมทั้ ง การสร า งจิ ต สํ า นึ ก ในการรั ก ษา
สิ่งแวดลอม และหลีกเลี่ยงการทําลายสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง
2.3 สรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอความเขมแข็งใหสถาบันครอบครัว
ชุมชนตองสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอความเขมแข็งใหสถาบันครอบครัว ไมวาจะเปน
การเสริมสรางทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อรายไดที่ยั่งยืน มีพฤติกรรมบริโภคและพฤติกรรมการออม
ที่เหมาะสม เพื่อสรางหลักประกันในอนาคตใหครอบครัวและลูกหลาน รวมทั้งเตรียมพรอมใหสมาชิก
ในครอบครัวเขาสูวัยผูสูงอายุอยางมั่นคง
2.4 สรางเครือขายชุมชนในการดูแลและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
ชุมชนตองรวมกันสงเสริมและสนับสนุนการรวมตัวของสมาชิกในชุมชนและการสราง
เครือขายชุมชน ใหมีสวนรวมในการดูแล จัดสรรและสามารถใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติอยางมี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน รวมทั้งกําหนดกลไกและมาตรการสงเสริมสนับสนุนใหภาคธุรกิ จเขามามี
บทบาทในการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการอนุรักษฟนฟูธรรมชาติ
2.5 ลดพฤติกรรมที่ไรระเบียบวินัย การทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สมาชิ ก ในชุ ม ชนต อ งร ว มกั น ลดพฤติ ก รรมที่ ไ ร ร ะเบี ย บวิ นั ย การทํ า ลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เอาเปรียบสั งคม โดยมีการรณรงคในชุมชนอยางตอเนื่องใหเห็นถึง
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พิษภัยและผลกระทบตอความสงบสุขของชุมชน และจะสงผลถึงครอบครัวตัวเองในที่สุด และเปนการ
เพิ่มตนทุนตอสังคม
2.6 สนับสนุนสมาชิกในชุมชน มีทักษะในการทํางานและดํารงชีวิตในโลกยุคใหม
เพื่ อ ให ชุ ม ชนสามารถอยู ใ นโลกแห ง การเปลี่ ย นแปลงอย า งรู เ ท า ทั น ชุ ม ชนต อ ง
สนับสนุนใหเด็ก เยาวชน และผูใหญวัยทํางานในชุมชน มีทักษะในการทํางานและดํารงชีวิตในโลกยุค
ใหมอยางเหมาะสม รูจักการทํางานเปนทีม มีความรัก และผูก พันกับชุมชน ภูมิใจกับงานที่ทํา และมี
จิตสํานึกถึงหนาที่และความรับผิดชอบต อชุมชน สังคม มีจิตสาธารณะ รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
2.7 สรางคานิยมในการปกปอง คุมครอง และเชิดชูยกยองคนดี มีคุณธรรม
ชุ ม ชนต อ งสร า งค า นิ ย มในการร ว มกั น ปกป อ ง คุ ม ครอง และเชิ ด ชู ย กย อ งคนดี มี
คุณธรรม มีจิตสํานึกสาธารณะ และมีความรับผิดชอบตอสวนรวม ไดแก การใช การอนุรักษ และฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาสิ่งแวดลอม โดยอาจจะจัดเปนรางวัลประกาศในวันรําลึกสึนามิซึ่ง
ชุมชนจัดเปนประจําทุกป
2.8 พัฒนาระบบฐานขอมูลบุคลากรที่เปนภูมิปญญาที่มีอยูในชุมชนทุกประเภท
การพัฒนาระบบฐานข อมูล บุคลากรที่เปนภูมิปญญาที่มีอยูใ นชุมชนทุกประเภทโดย
จัดทําเปนทําเนียบ จําแนกเปนรายสาขา/ดานตางๆ เพื่อเปนฐานขอมูลทางดานทุนทางสังคมของชุมชน
ควบคูกับการสนับสนุนใหมีการรวมกลุมเปนเครือขาย และการเชื่อมโยงกับความตองการในทองถิ่น
2.9 เรงฟนฟูวัฒนธรรมที่ดีงามอยางจริงจัง
ชุมชนตองเรงฟนฟูวัฒนธรรมที่ดีงาม เชน ความเมตตา กรุณา เอื้ออาทร ความกตัญู
รูคุณการออนนอมถอมตน มีความรัก และภาคภูมิใจในทองถิ่น เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งและความ
อบอุ น แก ค รอบครั ว ชุ ม ชน รวมทั้ ง การฟ น ฟู วั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น ทั้ ง ด า นชี วิ ต วั ฒ นธรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม โดยผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหมที่เหมาะสม เพื่อใชในการประกอบอาชีพและการ
ดํารงชีวิตของคนในชุมชนอยางเปนมิตรกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม
2.10 รูจักเลือกใชทุนทางสังคมที่มีอยูมาเปนประโยชนในการแกปญหา
ชุมชนตองหันมาสรางคานิยมใหสนับสนุนผูนําทองถิ่น ครูอาจารย ผูนําศาสนา และ
สมาชิกชุมชน ใหมีความรูความเขาใจ รูจักเลือกใชทุนทางสังคมที่มีอยูมาเปนประโยชนในการแกปญหา
และยกระดับคุณภาพชีวิต รวมทั้งการดูแลอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่ อใหชุมชนนา
อยู ควบคูกับการผสมผสานเทคโนโลยีใหมๆ เขากับทุนทางสังคมที่มีอยู
2.11 ผูนําตองเขาใจแกนแทของศาสนาและวัฒนธรรม
ในชุมชนตองมุ งการพั ฒนาครู /อาจารยและบุคลากรในวงการศาสนา หรือผู นําให มี
ความรูความเขาใจในแกนแทของศาสนาและวัฒนธรรมทั้งระดั บชาติและระดับพื้นที่ ควบคูกับการพัฒนา
ทั ก ษะในการเผยแพร ใ ห เ หมาะสมกั บ แต ล ะกลุ ม เป า หมาย และการสนั บ สนุ น บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู
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ความสามารถเปนภูมิปญญาชาวบาน ใหมีโอกาสเผยแพรความรูและประสบการณสูกลุมตางๆในชุมชน
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนใหมากขึ้น
2.12 ปลุกจิตสํานึกคนในชุมชนและกระตุนใหมีการเคลื่อนไหวสังคมดวยปญญา
การใชบุคลากรที่มีความสามารถ หรือเปนภูมิปญญาที่ไ ดรับการยอมรับทั้งในชุมชน
และในพื้นที่ใกลเคียง เปนแบบอยาง เชน ผู นําในแตละสาขาอาชีพที่มีคุณธรรม และประสบผลสําเร็จใน
การประกอบอาชีพ/ดํารงชีวิต รวมถึง พระ/บุคลากรในวงการศาสนา และวัฒนธรรม ที่มีทักษะในการ
ดึงดูดใจคน ตลอดวัยรุนที่มีพฤติกรรมนายกยอง มาเปนแบบอยาง เพื่อปลุกจิตสํานึกคนในชุมชนใหมี
สัญชาตญาณใฝดีและกระตุนใหมีการเคลื่อนไหวสังคมดวยปญญา
2.13 ตระหนักถึงคุณคาของการกินอยูแบบพอเพียงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
การลดพฤติกรรมฟุงเฟอ-ฟุมเฟอย ตกเปนทาสวัตถุนิยมและเทคโนโลยี โดยหาแนวทาง
ที่เหมาะสมกับแตละกลุมเปาหมาย โดยเนนใหตระหนักถึงคุณคาของการประหยัด การอดออม การกินอยู
แบบพอเพียงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อตนเองและครอบครัวในอนาคต รวมทั้ งโทษภัยของการ
ฟุงเฟอ ฟุมเฟอย และไมยกยองผูมีอํานาจ มีเงิน ที่ปราศจากคุณธรรม
2.14 สรางความเขมแข็งใหครอบครัวและชุมชน เพื่อเปนโครงขายการคุมครองทาง
สังคม
การสรางความรวมมือจากภาคสวนตางๆ อยางเปนเครือขาย โดยใหความสําคัญกับการ
สงเสริมบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกรชุมชนในการจัดสวัสดิการสังคม โดยเนน
การใชทุนที่มีอยูของชุมชน รวมถึงสรางความเขมแข็งใหครอบครัวและชุมชนในการทําหนาที่เปน
โครงขายการคุมครองทางสังคมอยางไมเปนทางการ
2.15 จัดทําแผนสวัสดิการชุมชนไวเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนาชุมชน
การสงเสริมใหชุมชนมีการจัดทําแผนสวัสดิการชุมชนไวเปนสวนหนึ่งของแผนพัฒนา
ชุมชน เพื่อใหมีขอผูกพันในการปฏิบัติที่ชัดเจน รวมทั้งเสริมสรางศักยภาพในกระบวนการทําวิจัยใหแก
ผูนําและชาวบานในชุมชนในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาแบบมีสวนรวมอยางแทจริ งเกี่ยวกับการใช
ประโยชน การอนุรักษและฟนฟู ดิน น้ํา และปา
2.16 สนับสนุนใหมีศูนยประสานการจัดโครงขายการคุมครองทางสังคมในชุมชน
ชุมชนตองใหความสําคัญกับ การสนับสนุนบทบาทองคกรพัฒนาเอกชน ประชาสังคม
ภาคธุรกิจ และอาสาสมัครในการเขา มามีบ ทบาทมากขึ้น โดยเฉพาะการสนับสนุนให อบต. หรือ
เทศบาล หรือองคกรชุมชนที่มีศักยภาพ มีความพรอมและความตั้งใจทําหนาที่เปนศูนยประสานการจัด
โครงขายการคุมครองทางสังคมในชุมชนอยางบูรณาการ เชื่อมโยงการทํางานของหนวยงานตางๆ เพื่อให
ประชาชนไดรับบริการเบ็ดเสร็จในรูปแบบ One Stop Service
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2.17 สงเสริมความเสมอภาคผูหญิงและผูชายในชุมชน
มีความจริงใจในการสงเสริมความเสมอภาคผูหญิงและผูชายในชุมชน สงเสริมใหทุกคน
มีสิทธิ์เทาเทียมกัน สิทธิของผูหญิงหรือสิทธิของผูชายก็คือสิทธิมนุษยชนเชนเดียวกัน มนุษยทุกคนยอม
มีสิทธิเทาเทียมกัน ไมเลือกปฏิบัติเพราะเพศ เพื่อใหผูหญิงซึ่งมีจํานวนอยางนอยครึ่งหนึ่งไดมีโอกาส
ทํางานในชุมชน และมีบทบาทในการสรางทุนทางสังคมเชนเดียวกับผูชาย เพราะตางก็เปนเจาของชุมชน
เชนเดียวกัน
3. ปจจัยเงื่อนไขที่สําคัญในการกอใหเกิดการพัฒนาทุนทางสังคมโดยใชชุมชนเปนฐาน
จากการศึกษาการพัฒนาทุนทางสังคมโดยใชชุมชนเปนฐานนั้น ชุมชนบานน้ําเค็มและชุมชน
บานในไรมีองคประกอบที่สําคัญในชุมชนดังนี้
3.1 ผูนําชุมชน ทั้งชุมชนบานน้ําเค็มและบานในไรเปนชุมชนที่มีลักษณะเดนที่เห็นได
ชัด คือเปนชุมชนที่มีผูนําชุมชนที่เขมแข็ง โดยมีผูนําที่โดดเดน เชนที่บานน้ําเค็มมี ไมตรี จงไกรจักร ซึ่ง
เดิมเปนสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ปจจุบันเปนผูนําชุมชนที่มีความมุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชุมชนอยางจริงจัง ประยูร จงไกรจักร วิรัตน นนทอง เสฐียร เพชรเกลี้ยง ซึ่งเปนผูใหญบาน
ปจจุบันดํารงตําแหนงกํานันตําบลบางมวงดวย ในขณะเดียวกันที่บานในไรมีผูนําที่สําคัญเชนเดียวกัน เชน
เชษฐา ทรายทอง ราวี เล็กดํา กาเหล็ม จิระดม วิรัตน วิวัฒน เฉลิมรัตน เขียวนิล นางฮาเหรียม เขียวนิล
และนางสายฝน เขีย วนิล เปนต น ผูนําเหลานี้เ ปนทั้งผู มีความรูเฉพาะดานและบางทานก็มี ความรู ที่
หลากหลาย
3.2 ความสั ม พั น ธท างสั ง คมที่ เ หนี ย วแน น การพึ่ ง พาอาศั ย เอื้อ เฟ อ เผื่ อแผ ยั ง เป น
ปรากฏการณที่มีใหเห็นไดในชุมชน เชน การขอแรงกันทั้งในเรื่องของการสรางบานเรือน การอาสาสมัครเขา
มาทํางานเพื่ อสวนรวมทั้งๆที่กอนสึนามินั้น ทั้งสองชุมชนอยูแบบตัวใครตัวมัน จนเกิดสึนามิ ทุกคน
ประสบปญหารวมกัน กลายเปนโอกาสใหทุกคนตองชวยเหลือกัน ใครอยากทําอะไรก็รวมตัวตั้งกลุมกัน
พอเริ่มเห็นตัวบุคคล เห็นศักยภาพ ไดรูจักเรียนรูกันมากขึ้น นานขึ้ น จึงเห็นผลวาที่ชวยกันทํานั้น ก็เพื่อ
ชุมชนในระยะยาว สมาชิกในชุมชนมีความสนิทสนมกลมเกลียวกัน มีความสัมพันธที่ดีตอกัน จากไม
คอยรวม หรือรวมตามความจําเปน หรือรอตามมอบหมาย ก็กลายมาเปนขอเขามามีสวนรวม มีอะไรที่
ตองชวยก็สมัครกันทํา จนสวนมากมาชวยกันโดยไมตองออกปากขอเลย
3.3 การสนับสนุนจากบุคคล/หนวยงานภายนอก บุคคลหรือหนวยงานภายนอกใหการ
สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาของชุมชนอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะองคกรพัฒนาเอกชน เชน มูลนิธิชุมชน
ไทย มูลนิธิพัฒนาที่อยูอาศัย เครือขายสลัม 4 ภาค มูลนิธิชุมชนไทย เครือขายแผนชีวิตชุมชนภาคใต
มูลนิธิเซฟอันดามัน (Save Andaman Network) และมูลนิธิศุภนิมิต ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยหลายเรื่องที่
พบวา องคกรพัฒนาภายนอกมีสวนสําคัญอยางมากในการขับเคลื่อนการพัฒนาทุนทางสังคมโดยการปู
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พื้นฐานและรวมสรางแนวทางจนชุมชนสามารถบริหารจัดการโครงการตางๆได และที่สําคัญยังชวยให
ผูหญิงมีบทบาทที่ชัดเจนมากขึ้นในการรวมกันทํางานพัฒนาชุมชนตนเอง
3.4 สภากาแฟบานน้ําเค็ม เริ่มจากชาวบานรวมตัวกันเองอยางไมเปนทางการ ตอมา
กลายเป นศู นย ขอ มู ล ชุ มชน ซึ่ งเป นศู นย รวมข อมู ล การเรีย นรู ของชุม ชน โดยมี กิ จกรรมการพัฒ นา
หลากหลายกิจกรรมที่ใหชาวบานในชุมชน รวมทั้งเครือขายนอกชุมชนมาแลกเปลี่ยนเรี ยนรูรวมกัน ทั้งมี
ธนาคารชุมชนที่ตั้งอยูในสํานักงานหรือที่ทําการเดียวกัน อันเปนแหลงออมเงินและจัดสวัสดิการชุมชนที่
ครอบคลุมทั้งพื้นที่และประเภทของสวัสดิการที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตตั้งแตเกิดจนตาย
3.5 ชาวบ านนั ก พั ฒนาทั้ งชุ มชนบา นน้ํ าเค็ม และบา นในไรไ มไ ด มีแ ตนั ก พั ฒนาจาก
ภายนอกเทานั้น ปจจุบันนักพัฒนาสวนใหญเปนคนในชุมชนเอง ซึ่งผลผลิตที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู
ในการแกปญหาภัยพิบัติสึนามิ ทั้งนี้ในชุมชนบานน้ําเค็มนั้นเจาหนาที่หรือนักพัฒนาของศูนยขอมูลชุมชน
เกือบทั้งหมดเปนคนในชุมชน เชนเดียวกับชุมชนบานในไรที่เจาหนาที่ของกลุมออมทรัพย หรือกลุมผา
บาติกทั้งหมดเปนคนในชุมชน ทําใหการพัฒนาชุมชนเปนการพัฒนาจากคนในชุมชน โดยคนในชุมชน
และเพื่อคนในชุมชนเอง นับเปนผลผลิตที่สําคัญจากการเกิดกระบวนการเรียนรูในการพัฒนาชุมชนที่
เขมแข็งจากการที่ชุมชนประสบภัยพิบัติสึนามิ อันเปนการพลิกวิกฤติเปนโอกาสในการพัฒนาทุนทาง
สังคมอยางแทจริง
3.6 แหลงเรียนรูที่หลากหลาย เนื่องจากทั้งสองชุมชนเปนชุมชนที่อยูติดทะเล ซึ่งเป น
ทรัพยากรธรรมชาติที่ล้ําคา โดยรอบชุมชนเต็มไปดวยปาชายเลนมีความอุดมสมบูรณของพื้นที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพ ทั้งปา ทะเล ภูเขา พืชพันธุไม สัตวน้ํา สัตวปาตาง ๆ ถือเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญ
ของชุมชน
3.7 ความเปนเครือญาติ เนื่องจากชาวบานสวนใหญเป นคนที่อพยพมาจากจังหวัด
นครศรีธรรมราชเปนสวนใหญและยังคงไวซึ่งการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของตนเอง มีความเปนอยูที่
เรียบงาย ยังพึ่งพาอาศัยกัน มีความรักชวยเหลือเกื้อกูลผูกพันกัน มีการรวมมือกันดีในการแกไขปญหาหรือ
ตั้งรับกับสถานการณตาง ๆ ที่เขามากระทบชุมชน ความเปนเครือญาติ จึงเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่ทํา
ใหเกิดกระบวนการเรียนรูของคนในชุมชนเพื่อพัฒนาทุนทางสังคมโดยใชชุมชนเปนฐาน นอกจากนี้
ชุมชนบานในไรนอกจากความเปนเครือญาติกันแลวยังเปนชุมชนที่มีความเชื่อ คานิยมรวมกันผานคําสอน
ทางศาสนาอิสลามอยางเขมขนดวย ทําใหเกิดแนวทางในการพัฒนาทุนทางสังคมที่สําคัญอีกทางหนึ่ง
การพัฒนาทุนทางสังคมโดยใชชุมชนเปนฐานทั้งในชุมชน จึงไมเพียงแตจะสามารถทําหนาที่
ทดแทนทุนที่เปนเงินไดแลว หากแตยังมีคุณคามากกวาทุนที่เปนเงินเสียอีก ชาวบานตางก็ตระหนักถึง
ความสําคัญของทุนทางสังคม และเชื่อมั่นวาแมชุมชนจะผานพนวิกฤติไปแลว แตหากชุมชนยังมีการใช
ทุนทางสังคมอยางตอเนื่องมากขึ้นเรื่อยๆ ทุนนั้นก็จะยิ่งมีมากขึ้น ไมเหมือนทุนที่เปนเงินที่ยิ่งใชนับวันก็ยิ่ง
จะหมดไป ทุนทางสังคมที่มีอยูจะยังสามารถสรางพลังอํานาจใหแกชุมชนบานน้ําเค็มและบานในไรใน
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การแกไ ขปญ หาต างๆ ซึ่ งเห็ นได จากการเกิด ปญ หาหลายตอหลายครั้ง ในชุ มชนหลัง ภัย พิ บัติสึ นามิ
นอกจากนี้ทุนทางสังคมยังชวยใหเกิดการกระจายทรัพยากรในชุมชนไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม ทําให
การจั ด การทรั พ ยากรและความช ว ยเหลื อ ในชุ ม ชนที่ มี อ ยู และที่ ไ ด ม าจากภายนอกเป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ บนความรวมมืออยางแทจริงสอดคลองกับกระบวนทรรศนใหมในการพัฒนาที่เนนการอยู
รวมอยางสันติและยั่งยืน
บทสรุป

ขอคนพบจากการวิจัยในการวิเคราะหการพัฒนาทุนทางสังคมโดยใชชุมชนเปนฐานในชุมชนที่
ประสบผลสําเร็จในการฟนฟูจากภาวะวิกฤติภัยพิบัติสึนามิ และการศึกษาแนวทางการพัฒนาทุนทางสังคม
โดยใชชุมชนเปนฐาน โดยเฉพาะในชุมชนที่แตกสลายเพราะภัยพิบัติธรรมชาติ เพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง
สรุปไดตามหัวขอ ดังตอไปนี้
1. การพั ฒ นาทุ นทางสัง คมโดยใชชุ มชนเปน ฐาน
กระบวนการเรี ย นรูข องชุม ชนเป น
กระบวนการเรียนรูในวิถีชีวิตของชุมชน เปนกระบวน การเรียนรูเพื่อการอยูรอดของการดํารงชีวิต และ
การแกไขปญหาตาง ๆ ของชุมชน จึงเปนรูปแบบของการเนนการมีสวนรวมของคนในชุมชน โดยมุงเนน
ในการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนใหสามารถแกไขปญหาของชุมชนได เปนการสรางกระบวนการ
เรียนรูเพื่อสรางพลังอํานาจในตนเอง สามารถกําหนดทิศทางในการพัฒนาชุมชนดวยตนเอง ไมตกอยูภายใต
การควบคุมของผูมีอํานาจในรูปแบบใดก็ตาม เปนการสงเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิกชุมชนใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี สอดคลองกับชุมชนทองถิ่นของตนเอง และแนวคิด ของ Putnam D. Robert (2000) ที่ให
ความสําคัญกับความไววางใจ เครือขายความเปนพลเมืองเพื่อสวนรวมในรูปแบบตางๆ ระบบเครือญาติ
ความไววางใจ โดยเน นการมีสวนรวมแบบประชาธิ ปไตย ซึ่งเปนความรูแ ละทัก ษะที่จํ าเปน ในการ
ดํารงชีวิตและเพื่อแกไขปญหาสังคมและชุมชน
2. การพัฒนาทุนทางสังคม : การพัฒนาความสัมพันธของคนในชุมชน การพัฒนาทุนทางสังคม
ทําใหเกิดการรวมตัวกันของกลุมคนเพื่อประโยชนสวนรวมของชุมชน เมื่อกลุมคนจํานวนหนึ่งมารวมตัว
กัน รวมคิด รวมดําเนินกิจกรรมรวมกัน บนฐานของความไววางใจกัน เอื้ออาทร พึ่งพาอาศัยกัน และมี
เปาหมายเดียวกัน คือ “เพื่อความเปนสวนรวม” ปรากฏการณดังกลาวเปนการสรางความสัมพันธของ
สมาชิกในชุมชนใหมีความยึดเหนี่ยวทางสังคมใหเหนียวแนนขึ้น (Solidarity) เมื่อสมาชิกชุมชนผูกพันกัน
ดวยความรัก ความสามัคคี ความเอื้ออาทร พึ่งพาอาศัยกัน ทุนทางสังคมจึงเปนรากฐานที่สําคัญในการ
พัฒนาใหชุมชนเขมแข็ง ดังแนวคิดทุนทางสังคมของ Putnam D. Robert (2000) และ World Bank (2002)
ที่กลาววา ทุนทางสังคมเปนเรื่องของการยึดเหนี่ยวทางสังคม หรือ Solidarity และหนาที่สําคัญของทุนทาง
สังคมคือสรางการยึดเหนี่ยวสถาบันตาง ๆ ในสังคมรวมกันและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
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ดังนั้นการพัฒนาโดยใชชุมชนเปนฐานจึงใหความสําคัญและเคารพในความสัมพันธทุกดานที่เกี่ยวของกับ
ชีวิตมนุษยทั้งทางกายภาพและสิ่งแวดลอม
จึงกลาวไดวาการพัฒนาทุนทางสังคมโดยใชชุมชนเปนฐานใหความสํา คัญกับการมีสวนรวมของ
ชุมชน และเรีย นรูใ นวิถีของการปฏิบัติจริงในกระบวนการกลุม สรางใหเกิดทุนทางสังคมหรือสราง
ความสัมพันธของคนในชุมชนใหมีความยึดเหนี่ยวแนนแฟนขึ้น ซึ่งเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาและ
ดํารงอยูอยางยั่งยืนของทุนทางสังคมในชุมชน
3. ปจจัยเงื่อนไขในการนําแนวทางการพัฒนาทุนทางสังคมโดยใชชุมชนเปนฐานเพื่อประยุกตใช
กับชุมชนอื่น
3.1 ผูนํา
ผูนําชุมชน ไดแก ผูนําทั้งที่เปนทางการ และ ผูนําที่ไมเปนทางการ ผูนําการพัฒนาควรมี
บทบาทหลักในการสงเสริมกระบวนการเรียนรูของชุมชน ใหความสําคัญกับการสงเสริมการมีสวนรวม
ของชุมชนโดยเปดเวทีการเรียนรูใหสมาชิกในชุมชนไดมีโอกาสรวมคิด วิเคราะห แลกเปลี่ยน เรียนรูใ น
สถานการณจริงของชุมชน รวมทั้งประเด็นองคความรูตาง ๆ ที่มีความสนใจรวมกัน และใหความสําคัญ
กับการคนหาระบบคุณคาดั้งเดิมของชุมชนในการนํามาปรับประยุกตหรือตอยอดใหเปนฐานการพัฒนา
ทุนทางสังคมของชุมชนในยุคปจจุบันอยางยั่งยืน
3.2 ฐานการเรียนรูของชุมชน
การเรียนรูของชุมชน ที่ประกอบดวยองคความรูและแหลงเรียนรูของชุมชน ควรมีการ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณของชุมชน และความตองการของสมาชิกในชุมชน เชน มีการนําองคความรู
เดิมของชุมชนมาพัฒนาตอยอดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหทันสมัย เทาทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนได
3.3 วิธีการและกระบวนการเรียนรูในชุมชน
การสงเสริมกระบวนการเรียนรูในการพัฒนาทุนทางสังคม ควรใหความสําคัญกับวิธีการ
และกระบวนการเรียนรู โดยการสงเสริมกระบวนการมีสวนรวมและกระบวนการเรียนรูของชุมชนในรูป
กระบวนการกลุมที่เกิดจากพลังอํานาจของชุมชน เชน เปดเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรูของสมาชิกใน
ชุมชนอาจตามปญหาหรือความสนใจของสมาชิก
3.4 การสรางเครือขายในกระบวนการเรียนรู
การเรียนรูรวมกันเพื่อพัฒนาทุนทางสังคมโดยใชชุมชนเปนฐาน ควรมีการสรางเครือขาย
การเรีย นรูเพื่อเปนภาคีใ นการรวมกันในการแลกเปลี่ย น อยางเชนเครือขายชุมชนประสบภัย สึนามิ
เนื่องจากการเรียนรูในการพัฒนาทุนทางสังคมโดยใชชุมชนเปนฐานมิไดหมายความวาชุมชนใดชุมชน
หนึ่ ง จะต อ งทํ า โดยลํ าพั ง แต ก ารประสานสรา งเครื อ ขา ยการเรีย นรู ระหวา งชุ มชนเป น การส งเสริ ม
สนับสนุนเกิดกระบวนการเรียนรูที่รอบดานมากยิ่งขึ้น
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ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
หนวยงานหรือองคกรที่มีหนาที่ในการใหความชวยเหลือทั้งภาครัฐและเอกชนที่เขาไปใหความ
ชวยเหลือมีสวนสําคัญอยางมาก ที่จะกระตุนใหชุมชนเกิดการเรียนรูในการพัฒนาทุนทางสังคม ทั้งนี้ควร
ใหความสําคัญกับแนวทางการพัฒนาทุนทางสังคมในชุมชนดังนี้
1.1 สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมในการเรียนรูเพื่อแกปญหาและพัฒนาทุนทางสังคมของตนเอง
และมุงใหชุมชนใชทุนทางสังคมที่มีอยู เนื่องจากทุนทางสังคมเปนทุนที่ยิ่งใชยิ่งจะมีมากขึ้นตางกับทุนที่
เปนตัวเงิน หรือวัตถุอื่นๆ
1.2 สงเสริมวิธีการเรียนรูโดยกระบวนการกลุมและเปนการเรียนรูที่ใหความสําคัญกับการปฏิบัติ
จริง เปนการเรียนรูในวิถีของชุมชนที่เปนอยู
1.3 ใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนรูเพื่อใหบรรลุถึงจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทุนทางสังคม
อยางแทจริง
1.4 ความรวมมือในการใหความชวยเหลือผานโครงการตางๆ ของหนวยงานหรือองคกรใหเกิด
การบูรณาการประสานความรวมมือเปนกระบวนการเรียนรูเพื่อสรางพลังอํานาจในชุมชน
2. ขอเสนอแนะสําหรับชุมชน
2.1 การพั ฒ นาทุ น ทางสั ง คมโดยใช ชุ ม ชนเป น ฐาน เป นกระบวนการเรี ย นรู ตลอดชี วิ ตที่ มี
ความสัมพันธเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตของมนุษ ย เปนที่มาของพลังอํานาจในตนเองของชุมชนที่
สอดคลองกับบริบทของชุมชน ชุมชนและหนวยงานที่ใหค วามชวยเหลือควรใหความสําคัญกับการ
พัฒนาทุนทางสังคมของชุมชนเพื่อเปนเครื่องมือการพัฒนาบุคคลและชุมชนที่สามารถตอบสนองวิถีชีวิต
ของชุมชนไดอยางเปนองครวม
2.2 สมาชิกในชุมชนควรมีทัศนคติที่เห็นคุณคาของชุมชนตนเองเปนหลัก เชน ระบบคุณคา
ดั้งเดิม วิถีของชุมชน องคความรูและภูมิปญญาของชุมชน ความเชื่อวัฒนธรรมประเพณี เปนตน และ
สงเสริมใหสมาชิกในชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาทุนทางสังคมเหลานี้ผานกระบวนการเรียนรูจากการ
ทํางานรวมกับหนวยงานภายนอกที่ใหความชวยเหลือ โดยเฉพาะการที่ชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ
ซึ่งถือเปนหัวใจของการมีสวนรวมที่สําคัญที่สุด
2.3 ควรใหความสําคัญกับการคนหาระบบคุณคาดั้งเดิมของชุมชน เชน ระบบ ความเชื่อ จิต
วิญญาณ วัฒนธรรมและภูมิปญญาของชุมชน เพื่อนํามาปรับประยุกตหรือตอยอดใหเปนฐานในการพัฒนา
ทุนทางสังคมในยุคปจจุบันเพื่อสรางชุมชนเขมแข็งบนฐานทุนทางสังคมของชุมชนที่มีอยูอยางยั่งยืน
3. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัย
3.1 การวิจัยเพื่อศึกษา การพัฒนาทุนทางสังคมโดยใชชุมชนเปนฐานในชุมชนที่ประสบผลสําเร็จ
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ในการฟนฟูจากภาวะวิกฤติภัยพิบัติสึนามิและนําเสนอแนวทางการพัฒนาทุ นทางสังคมโดยใชชุมชนเปน
ฐาน โดยเฉพาะในชุมชนที่แตกสลายเพราะภัยพิบัติธรรมชาติ เพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง ในครั้งตอไปควร
มีการศึกษากรณีศึกษาที่มีลักษณะของชุมชนที่ประสบภัยพิบัติเกิดความสูญเสียอยางเฉียบพลันในรูปแบบ
อื่นๆ เชนชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใตในกรณีประสบภัยการกอการราย เปนตน รวมถึงชุมชนที่มีความ
หลากหลายในดานอื่นๆ เชน ลักษณะของชุมชนที่มีความหลากหลายของกลุมชาติพันธุที่อาศัยรวมกัน ชุมชน
ที่มีความหลากหลายทางสภาพภูมิศาสตรและทรัพยากรธรรมชาติ เชน ชุมชนชายฝง ชุมชนไทยภูเขา เปน
ตน เพื่อไดผลการวิจัยที่มีขอสรุปที่ครอบคลุมกวางขวาง รอบดานมากยิ่งขึ้น
3.2 ควรมีการศึกษาวิจัยการวางแนวทางในการกําหนดนโยบายในการใหความชวยเหลือชุมชน
ในภาวะวิกฤติจากการประสบภัย ซึ่งเปนปญหาที่เกิดขึ้นอยางเฉียบพลัน กระบวนการใหความชวยเหลือ
ของหนวยงานภาครัฐจึงควรมีรูปแบบที่แตกตางจากการทํางานพัฒนาชุมชนทั่วไป
3.3 ควรมีการศึกษาวิจัยตอไปถึงสภาวะหลุดพนจากปญหาเฉพาะหนาดังกลาวของชุมชน นั้นมี
ความความลึกซึ้ง แทจริง หรือยั่งยืนขนาดไหน หรือเปนเพียงสภาวะของการแกปญหาวิกฤติเพื่อใหผาน
พนไปหรือไม เปนประเด็นสําคัญที่จะตองมีการศึกษาวิจัยตอเนื่องตอไป
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