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สวนท่ี 1 ความเปนมา 
 

1. ช่ือโครงการ: 
การสงเสริมการจัดการเชียงใหมเมืองยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม  
Mobilization of towards Sustainable Chiang Mai Promoting Civil Society Participation 
 

2. หลักการ และความสําคญัของประเด็น: 
 เชียงใหมเปนเมืองที่เปนศูนยกลางการทํางานขององคกรพัฒนาเอกชนในภูมิภาคภาคเหนือ

ของไทยมานานกวา 4 ทศวรรษ มีกระบวนการทํางานที่เร่ิมตนจากงานชนบท  ในประเด็นของ    

ความยากจน  ความดอยโอกาส  การเขาไมถึงทรัพยากรพ้ืนฐาน  และการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

ขบวนการทํางานขององคกรพัฒนาเอกชนจากยุคแรกไดบมเพาะคนจํานวนมากใหเขาสูแนวรวมการ

ทํางานเพื่อประชาชน  ในเวลาตอมาจึงมีคนที่สนใจทํางานดานเมืองและขยายฐานการทํางานเมือง   

จนกลายเปนภาคสวนท่ีมีบทบาทสูงในเวลาตอมา 

  ในหลายทศวรรษท่ีผานมาบริบทสังคมเปลี่ยนไป  การทํางานขององคกรพัฒนาเอกชน        

ก็คอย ๆ ขยับเปลี่ยนจากการขยายตัวของงานภาคชนบท จากการตอสูกับความยากจนและโอกาสการ

เขาถึงทรัพยากร ไดพัฒนาประเด็นชัดเจนในประเด็นเรื่องสิทธิ ที่ดิน และปาไม ในสวนภาคเมืองได

ขยายบทบาทและการเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว งานของกลุมองคกรพัฒนาเอกชน และกลุมประชาสังคม

เหลานี้  ไดสงผลตองานในระดับนโยบายรวมทั้งกําหนดทิศทางของเมืองเชียงใหมไดมาก เมื่อพิจารณา

จากการทํางานขององคกรพัฒนาเอกชนภาคเหนือที่ขับเคลื่อนเร่ืองการออกพระราชบัญญัติปาชุมชน

เพื่อใหประชาชนไดมีสิทธิในการจัดการปาไมของชุมชนเอง โดยใชเวลาในการขับเคลื่อนมากกวา      

30  ป จนในที่สุดจึงไดมี พ.ร.บ. ปาชุมชนขึ้นในประเทศไทยเมื่อป พ.ศ. 2562 และเปนการจัดรูป

โครงสรางการจัดการทรัพยากรปาไมท่ีใชกับทุกพื้นที่ในประเทศไทยไมใชเพียงเฉพาะพื้นที่เชียงใหม

เทานั้น 

  ป พ.ศ. 2528 เนื่องจากการขยายตัวดานเศรษฐกิจ  กระแสการพัฒนาไดหลั่งไหลเขาสูเมือง

เชียงใหม  โครงการดานการทองเที่ยวของภาครัฐไดเพิ่มจํานวนขึ้น ในจํานวนนั้นมีโครงการกอสราง

กระเชาลอยฟาข้ึนดอยสุเทพ  เปนเหตุใหนําไปสูการตื่นตัวข้ึนของภาคพลเมืองซึ่งไมเห็นดวยกับ

โครงการ จนเกิดการรวมตัวกันเพ่ือการประทวงเพื่อตอตานการสรางกระเชาไฟฟาขึ้นดอยสุเทพ     

โดยประกอบดวยนักวิชาการ พระสงฆ ประชาสังคม และประชาชนชาวเชียงใหม  การรวมตัวกัน      

ไดพัฒนาไปเปนกลุมประชาสังคมในนาม “ชมรมเพื่อเชียงใหม” เพ่ือเรียกรองใหเกิดการทบทวน

โครงการพัฒนาซึ่งจะสงผลกระทบในมิติของสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมความเชื่อของคนเชียงใหมที่มี

ตอดอยสุเทพ  ในระยะเวลาไลเลี่ยกันไดเริ่มมีการสรางคอนโดมิเนียมหรืออาคารสูงในเมืองเชียงใหม  

ชมรมเพ่ือเชียงใหมจึงมีบทบาทในการเปนแกนนําเพ่ือออกมาแสดงความไมเห็นดวยและการตอตาน

คัดคานการสรางอาคารสูงในเขตเมืองเกาเชียงใหม  เรียกรองใหมีการควบคุมการกอสรางอาคารสูง

โดยการกําหนดโซนใหและหามกอสรางอาคารสูงใหชัดเจน  การเคลื่อนไหวครั้งนั้นไดสงผลทําให

หนวยงานภาครัฐทั้งในระดับทองถิ่น จังหวัด  และสวนกลางไดเกิดการขยับตัว ทําการออก
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กฎกระทรวงเพ่ือควบคุมการกอสรางอาคารสูง และเทศบาลนครเชียงใหมก็ไดมีการออกกฎหมายลูก

คือ เทศบัญญัติเพ่ือควบคุมการกอสรางอาคารในเขตพ้ืนที่เมืองเกาเชียงใหม  นับเปนเทศบัญญัติฉบับ

แรกของไทยท่ีระบุแนวทางการควบคุมการกอสรางในพ้ืนที่เฉพาะที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรเชนนี้  

ในเวลาตอมาเทศบัญญัติฉบับนี้ไดถูกพัฒนาใหกาวหนาขึ้น  เปนตนแบบใหทองถิ่นอ่ืน ๆ ไดเรียนรู  

และใชเปนแนวทางดําเนินการในแบบเดียวกัน  ประเด็นตาง ๆ นี้ ไดสะทอนใหเห็นวาการขับเคลื่อน

งานขององคกรพัฒนาเอกชน ประชาสังคม และภาคประชาชนนั้นสามารถสงผลตอการสรางนโยบาย

หรือการระงับนโยบายและสงผลตอการจัดรูปเมืองและสังคมได   ท่ีสําคัญคือไดกอใหเกิดความเชื่อมั่น

ในพลังการแสดงออกของประชาสังคมและทําใหกลุมคนรุนใหมไดกอรูปตนเองขึ้นภายใตสิ่งแวดลอมนี้ 

  อยางไรก็ตามเมื่อสภาพแวดลอมของสังคมเปลี่ยนไป  พัฒนาการขององคกรพัฒนาเอกชน

และกลุมประชาสังคมของเชียงใหมก็มีการปรับตัว มีองคกรท่ีเกิดข้ึนใหม ๆ ตามประเด็นปญหาของ

สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปเชนกัน  กลุมประชาสังคมและองคกรเหลานี้มีรูปแบบท่ีแตกตางออกไป      

จากเดิม  มีความหลากหลายและมีจํานวนมากมาย  มีความเปนอิสระที่รวมกลุมคนที่สนใจในเร่ือง

เดียวกันเพ่ือทํางานตามความสนใจของกลุมตนเอง ที่สําคัญคือ ยังคงมีนัยสําคัญในการขับเคลื่อนเมือง

เชียงใหมท้ังในรูปแบบกิจกรรม และยกระดับไปถึงนโยบาย 

    การเปลี่ยนผานจากยุคองคกรพัฒนาเอกชนในสมัยกอนจนมาถึงการทํางานของคนกลุมเล็ก

กลุมนอยในลักษณะกลุมประชาสังคมที่ทํางานอยางอิสระและทํางานตามความสนใจ  มีการสานพลัง

เปนเครือขายเมื่อมีประเด็นรวมกัน  สามารถเชื่อมโยงใหเห็นภาพการเคลื่อนตัวจากประสบการณ   

และประวัติศาสตรการขับเคลื่อนขององคกรพัฒนาเอกชนเพ่ือสนับสนุนตอการยกระดับความเขมแข็ง

ของประชาสังคมใหมในปจจุบัน 
 

3. วัตถุประสงคของการวิจัย:  
1) เพื่อสงเสริมการทํางานของภาคประชาสังคมในการบริหารจัดการเชียงใหมเมืองยั่งยืน  

2) เพื่อจัดทําฐานขอมูลเครือขายภาคประชาสังคมเชียงใหม และจัดทําฐานขอมูลแบบเปด           
เพื่อสงเสริมการดําเนินงานของเครือขายภาคประชาสังคมเชียงใหม  

3) เพื่อสรางกลไก/เวที (platform) การประสานความรวมมือของเครือขายภาคประชาสังคม
เชียงใหม  

4) สงเสรมิการสรางอาสาสมัครเพ่ือสังคมและกิจกรรมสรางจิตสาธารณะ  
 

4. ขอบเขตของโครงการ:  
1) จัดทํารายงานและวีดิทัศน “พัฒนาการของภาคประชาสังคมเชียงใหม”  

2) สงเสริมกิจกรรมพัฒนากลุมประชาสังคมรุนใหม โดยมีทั้งหมด 8 กลุม ประกอบดวย  
2.1 มหกรรมนิทานสรางเมือง  
2.2 แผนท่ีพื้นที่สีเขียวเมืองเชียงใหม Chiang Mai Green Map  
2.3 ราชดําเนินโมเดล 
2.4 พัฒนาระบบจัดการขยะ และออกแบบการปรับภูมิทัศนบริเวณถนนอินทวโรรส 

ชุมชนหมื่นเงินกอง 
2.5 พัฒนาพื้นที่วัวลาย 
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2.6 เพาะกลาสรางปา สรางเมือง 
2.7 สืบสานลายผาปกดั้งเดิมอาขา 
2.8 ยกระดับสืบสานหัตถกรรมแมแจม 

 

5. พื้นท่ีดําเนินการ: 
มีพ้ืนท่ีดําเนินงานในเขตอําเภอเมืองเชียงใหมและเชื่อมโยงไปยังอําเภอรอบนอกที่เก่ียวของ  

รวมท้ังพ้ืนที่ทํางานจังหวัดใกลเคียง (โดยที่กลุมประชาสังคมมีฐานหลักอยูท่ีเชียงใหม) เพ่ือขับเคลื่อน

การรวมประสานงานของเครือขายภาคประชาสังคมเชียงใหมใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ

ยั่งยืน 
 

6. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  
1. สรางการรับรูและเกิดการรวมตัวกันเพ่ือการมีสวนรวมในการแกไขปญหาส่ิงแวดลอมของเมือง

เชียงใหม  

2. ขยายผลการสรางจิตสํานึกรักทองถ่ินและสิ่งแวดลอม และปลูกฝงปญญาและความรักในธรรมชาติ   
ในเด็กและเยาวชนในเขตเมือง  

3. เครือขายภาคประชาสังคมเชียงใหม มีความเขมแข็ง สามารถขับเคลื่อนการปฏิบัติงานดวยองคความรู
และขอมูลอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนการรักษาความ
ยั่งยืนของเมืองเชียงใหม  

 

7. แนวทางการทํางาน  
7.1 พัฒนาการภาคประชาสังคมเชียงใหม 

หลักการและเหตุผล 

  สําหรับเมืองเชียงใหมไดปรากฏขอเท็จจริงวามีกลุมคนที่ขับเคลื่อนการทํางานภาคประชา

สังคมจํานวนมาก  ซึ่งมีทั้งกลุมทํางานในดานสิ่งแวดลอม  การพัฒนาเมือง  การอนุรักษประเพณี

ศิลปะวัฒนธรรม  การแกไขปญหาความยากจน ฯลฯ มีทั้งในรูปแบบที่ทํางานพื้นที่เมืองและพ้ืนที่

ชนบท  มีทั้งในรูปแบบการอนุรักษ  ปกปองรักษา  การฟนฟู  และการมุงสรางการเปลี่ยนแปลง        

แมทั้งหมดน้ีจะมีความสนใจในการทํางานประเด็นท่ีแตกตางกันแตดวยจํานวนเครือขาย กลุม องคกร 

หรือบุคคลท่ีมีเปนจํานวนมากไดทําใหการทํางานภาคประชาสังคมของเชียงใหมมีพละกําลังที่นาสนใจ  

และในหลายครั้งไดสงผลสะเทือนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอสังคมอยางนาสนใจ ประเด็นสําคัญคือ 

ปจจัยอะไรท่ีทําใหมีกลุมคน องคกร หรือบุคคลที่สนใจและพรอมจะออกมาเคลื่อนไหวทํางาน

สาธารณะในเชียงใหมอยางหลากหลายเชนนี้ 

 เมื่อทบทวนอดีตที่ผานมาในชวง 30-40 ปมานี้ เราจะพบไดวา เชียงใหมมีกลุมคนที่ทํางาน

เพื่อประเด็นสาธารณะมาอยางตอเนื่อง การตอตานโครงการกอสรางกระเชาข้ึนดอยสุเทพ การสราง

อาคารสูงในพ้ืนที่ไมเหมาะสม การตอสูเพ่ือการออกกฎหมายปาชุมชน ฯลฯ ไดเปนปรากฏการณที่มี

มาอยางตอเนื่อง  และในชวงไมเกินสิบปมานี้ ไดเกิดกลุมประชาสังคมเชียงใหมขึ้นเปนจํานวนมาก  

 คําถามคือ การมีกลุมองคกรพัฒนาเอกชนและพลเมืองตื่นรู ในยุคกอนหนานี้ไดมีผลตอ    

การหลอหลอมหรือการสรางบรรยากาศของการไมนิ่งเฉยและไมยอมจํานนใหเกิดขึ้นในสังคมเมือง
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เชียงใหมหรือไม  มีผลใหเกิดความมุงหวังที่เชื่อวาคนธรรมดาท่ัวไปสามารถทําตามความมุงหวังที่จะ

เห็นสังคมดีขึ้นได และเปนผลใหเกิดการเติบโต การแผขยายใหมีกลุม เครือขาย องคกร หรือบุคคลใน

ภาคประชาสังคมจํานวนมากในเชียงใหมเชนปจจุบันหรือไม  หากเปนเชนนั้นจริงแลว  จึงนาจะเปน

ประโยชนหากจะมีการสงเสริมใหเกิดบรรยากาศการเรียนรูแลกเปลี่ยนและการสรางโอกาสของ     

การลงมือทํา เพื่อใหคนปจจุบันไดเกิดความหวังในการลงมือทําสิ่งตาง ๆ เปนการสรางจิตสํานึก

สาธารณะและขยายกําลังของภาคประชาสังคม เพื่อที่จะเปนพลังในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

สังคมใหดีข้ึน  

 ดังนั้นการถอดบทเรียน “พัฒนาการของภาคประชาสังคมเชียงใหม” จากอดีตถึงปจจุบัน 

จึงมุงหวังใหเกิดประโยชนในการเขาใจภาพพัฒนาการและเขาใจเหตุปจจัย เพื่อสามารถนํามาใชเปน

แนวทางในการทํางานเพื่อสรางความเขมแข็งภาคประชาสังคมตอไปในอนาคต 
 

เปาหมาย 

1) จัดทําเอกสารขอมูลพัฒนาการของภาคประชาสังคมเชียงใหมฉบับเต็ม  และเอกสารสรุป

ฉบับยอเพ่ือใชประโยชนในการเผยแพร 

2) วีดิทัศนท่ีแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการของภาคประชาสังคมเชียงใหมทั้งภาคเมืองและชนบท 

ความยาวประมาณประมาณ 15 นาที  
 

ขอบเขตงาน 

1) การรวบรวมขอมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ 

2) การวิเคราะหและจัดรวบรวมเขียนเปนเอกสาร 

3) การจัดทําวีดิทัศนเพื่อสรุปความเปนมาของพัฒนาการภาคประชาสังคมเชียงใหม  
 

ระยะเวลาดําเนินการ  

1 กุมภาพันธ – 31 สิงหาคม  2563 
 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

  เอกสารและวีดิทัศนเรื่อง “พัฒนาการของภาคประชาสังคมเชียงใหม” ท่ีครอบคลุมเนื้อหาทั้ง

ภาคีภาคเมืองและชนบท 
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รายช่ือเสนอแนะเพ่ือการสัมภาษณขอมูล 
 

คนรุน 1 คนรุน 2 คนรุน 3 
วิชาการ 
1. อ.ชยันต วรรธณภูติ 
2. อ.อรรถจักร สัตยานุรักษ 
3. อ.ไพศิษฐ พาณิชพันธ 

- - 

NGOs 
1. ชมชวน บุญระหงส 
2. ชัชวาลย ทองดีเลิศ 
3. พลากร วงคกองแกว 

NGOs 
1. เดโช ไชยทัพ มูลนิธิเพ่ือ  
   การพัฒนาที่ยั่งยืน 
2. ลักขณา ศรีหงส เครือขาย 
   เชียงใหม เขียว สวย หอม 

3. ประยงค ดอกลําไย 
    มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ 

NGOs และประชาสังคม 
1. ศุภวุฒิ บุญมหาธนากร  
    กลุมคนใจบาน 
2.  ประสงค แสนงาม 
    กลุมรักษลานนา 
3.  ภราดล พรอํานวย  
   เชียงใหมทรัสต/มือเย็น 
   เมืองเย็น 

บุคคล 
- 

บุคคล 
1. เสาวคนธ ศรีบุญเรือง     
   เครือขายชุมชนเมืองรักษ  
   เชียงใหม 

บุคคล 

- 

 

7.2 การพัฒนากลุมประชาสังคมเชียงใหม 

หลักการและเหตุผล: 

  เชียงใหมเปนพื้นที่ที่มีกลุมประชาสังคมจํานวนมากและอาจจะมีความหลากหลายที่สุดใน

ประเทศไทย  มีทั้งกลุมที่ทํางานในรูปแบบงานในพ้ืนที่เมือง งานในพ้ืนที่ชนบท งานเชิงประเด็น เชน 

การอนุรักษและการพัฒนา  งานศิลปวัฒนธรรม  งานสิ่งแวดลอม  เศรษฐกิจสังคม จนถึงงานเด็ก

เยาวชนคนรุนใหม  การเกิดขึ้นของประชาสังคมเหลานี้มีที่มาที่แตกตางกันและมีบุคลิกที่แตกตางกัน

เชนกัน  แตดวยความหลากหลายของจํานวนกลุม จํานวนกิจกรรม และความสามารถในการสื่อสาร

และสรางสรรคของประชาสังคมหลายกลุมทําใหประชาสังคมเชียงใหมเปนภาคสวนสําคัญท่ีมีกําลังใน

การขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม 

   งานวิจัยเชิงขับเคลื่อนครั้งนี้ เปนการสนับสนุนประชาสังคม 8 กลุม งบประมาณสนับสนุน

กลุมละสามหมื่นบาท  ซึ่งเปนเพียงงบประมาณเริ่มตนสําหรับบางกิจกรรม  งบประมาณสมทบเพ่ือให

บางกลุมสามารถทํากิจกรรมใหสําเร็จลุลวง และงบประมาณสําหรับการทดลองสิ่งท่ีบางกลุม      

อยากทดลองทําแตขาดงบประมาณ  สะทอนใหเห็นจุดเร่ิมตนของการตัดสินใจในการทํางานเพ่ือสังคม

ของคนหรือแตละกลุมนั้นแตกตางกัน แตละกลุมมีพัฒนาการและศักยภาพของกลุมที่แตกตางกัน     

ที่สะทอนใหเห็นถึงการปรับตัวและการสรางสรรคที่แตกตางกัน แตการสนับสนุนใหคนกลุมเล็ก    

กลุมนอยนี้มีศักยภาพเพิ่มมากข้ึน  พรอมทั้งไดมีโอกาสเรียนรูมากขึ้น อันจะชวยเพ่ิมโอกาสในการ    
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คงอยูและการเขารวมในขบวนประชาสังคมเชียงใหม หรือการไปตอของกลุม/คนในภาคประชาสังคม

เชียงใหมตอไป 
 

เปาหมาย: 

1) เพื่อเปนการสนับสนุนการทํางานของกลุมประชาสังคม ผานการลงมือทํางานสําหรับบาง
กิจกรรม งบประมาณสมทบเพื่อใหบางกลุมสามารถทํากิจกรรมใหสําเร็จลุลวง และ
งบประมาณสําหรับการทดลองสิ่งที่บางกลุมอยากทดลองทําแตขาดงบประมาณ 

2) เพื่อกระตุนจุดเริ่มตนการทํางานเพ่ือสังคม หรือการสรางโอกาสการทํางานตอของคน/กลุม
ประชาสังคม  

3) เพื่อการสนับสนุนใหคนกลุมเล็กกลุมนอยมีศักยภาพเพิ่มมากข้ึน ไดมีโอกาสเรียนรูมากขึ้น 

4) ชวยเพ่ิมโอกาสในการคงอยู การเขารวมในขบวน หรือการไปตอ ของกลุม/คน 

ในภาคประชาสังคมเชียงใหม 

5) สงเสรมิการทํางานของภาคประชาสังคมในการบริหารจัดการเชียงใหมเมืองย่ังยืน  
 

ขอบเขตงาน:  

1) กลุมเชียงใหมอาน : มหกรรมนิทานสรางเมือง  
2) กลุมเชียงใหมทรัสต : แผนที่พ้ืนที่สีเขียวเมืองเชียงใหม Chiang Mai Green Map 
3)   เครือขายราชดําเนินโมเดล : ราชดําเนินโมเดล 

4)   กลุมซาวนดมวน(Sound Muan) : พัฒนาระบบจัดการขยะ และออกแบบการปรับภูมิทัศน  

      บริเวณถนนอินทวโรรส/ ชุมชนหมื่นเงนิกอง 

5)   ฮอมสุขสตูดิโอ : พัฒนาพื้นที่วัวลาย 

6)   สมาชิกเครือขายปาชุมชน : เพาะกลา สรางปา สรางเมือง 
7) Seeds Journey : สืบสานลายผาปกอาขาดั้งเดิม 
8) ชุมชนดีมีรอยยิ้ม : ยกระดับสืบสานหัตถกรรมแมแจม 

 

ระยะเวลาดําเนินการ  

ตั้งแต 1 กุมภาพันธ – 31 สิงหาคม 2563 
 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1) ชวยเพิ่ม โอกาสในการคงอยู  การเขารวมในขบวน หรือการไปตอของกลุม/คนใน              
ภาคประชาสังคมเชียงใหมตอไป 

2) ทําใหคน/กลุม ไดมีโอกาสในการทํางานเพื่อสังคมในรูปแบบที่คน/กลุม ไดริเริ่ม ออกแบบ
และลงมือทํางานตามที่ตั้งใจ 
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สวนที่ 2 

พัฒนาการของภาคประชาสังคมเชียงใหม 
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สวนท่ี 2 

พัฒนาการของภาคประชาสังคมเชียงใหม 
 

1. หลักการและเหตุผล:  
    สํ าหรับเมือง เชี ย งใหม ไดปรากฏขอ เท็จจ ริงว ามีกลุ มคนที่ ขั บ เคลื่ อนการทํ า งาน                    

ภาคประชาสังคมจํานวนมาก  ซึ่งมีทั้งทํางานในประเด็นดานสิ่งแวดลอม การพัฒนาเมือง  การอนุรักษ

ประเพณีศิลปะวัฒนธรรม การแกไขปญหาความยากจน ฯลฯ  มีทั้งในรูปแบบท่ีทํางานพื้นที่ เมือง 

และพ้ืนท่ีชนบท  มีทั้งในรูปแบบการอนุรักษ ปกปองรักษา การฟนฟู และการมุงสรางการเปลี่ยนแปลง 

แมจะมีความสนใจในการทํางานประเด็นที่แตกตางกันแตดวยจํานวนเครอืขาย กลุม องคกร หรอืบุคคลที่มี

เปนจํานวนมากไดทําใหการทํางานภาคประชาสังคมของเชียงใหมมีพละกําลังที่นาสนใจและในหลายคร้ัง

ไดสงผลสะเทือนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอสังคม ประเด็นท่ีนาสนใจคือ ปจจัยอะไรที่ทําใหมีกลุมคน 

องคกร หรือบุคคลที่สนใจและพรอมจะออกมาเคลื่อนไหวทํางานสาธารณะเชนนี้ 

   เม่ือทบทวนอดีตที่ผานมาในชวง 30-40 ปมานี้ เราจะพบไดวาประชาสังคมเชียงใหมไมไดเพ่ิง

เกิดข้ึนหนาแนนในชวงเวลานี้ แตเชียงใหมมีกลุมคนที่ทํางานเพื่อประเด็นสาธารณะมาอยางตอเน่ือง     

การตอตานโครงการกอสรางกระเชาข้ึนดอยสุเทพ การสรางอาคารสูงในพื้นที่ไมเหมาะสม การตอสูเพื่อ

การออกกฎหมายปาชุมชน ฯลฯ ไดเปนปรากฏการณท่ีมีมาอยางตอเน่ือง  

    คําถามคือ การมีกลุมองคกรพัฒนาเอกชนและพลเมืองตื่นรูในยุคกอนหนานี้ไดมีผลตอ     

การหลอหลอมหรือการสรางบรรยากาศของการไมนิ่ งเฉยและไมยอมจํานนให เกิดข้ึนในสังคม            

เมืองเชียงใหมหรือไม  มีผลใหเกิดความมุงหวังและความเชื่อมั่นวาคนธรรมดาทั่วไปสามารถทําตามความ

มุงหวังที่จะเห็นสังคมดีข้ึนได ผลใหเกิดการเติบโตการแผขยายใหเกิดกลุมเครือขาย องคกร หรือบุคคล    

ในภาคประชาสังคมจํานวนมากในเชียงใหมเชนปจจุบันหรือไม  หากเปนเชนนั้นจริง ก็นาจะเปนประโยชน

หากจะมีการสงเสริมใหเกิดบรรยากาศการเรียนรูแลกเปลี่ยนและการสรางโอกาสของการลงมือทํา  เพื่อให

คนปจจุบันไดเกิดความหวังในการลงมือทําสิ่งตาง ๆ อันจะเกิดประโยชนตอสังคม  เปนการสรางจิตสํานึก

สาธารณะและขยายกําลังของภาคประชาสังคมเพื่อที่จะเปนพลังในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสังคม  

ใหดีขึ้น  

    ดังนั้น  การถอดบทเรียน “พัฒนาการของภาคประชาสังคมเชียงใหม” จากอดีตถึงปจจุบัน 

จึงมุงหวังใหเกิดประโยชนในการเขาใจภาพพัฒนาการ เหตุปจจัย และสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการ

ทํางานเพื่อสรางความเขมแข็งภาคประชาสังคมตอไปในอนาคต 
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2. เปาหมาย 
1) จัดทําเอกสารขอมูลพัฒนาการของภาคประชาสังคมเชียงใหมฉบับเต็ม และเอกสารสรุปฉบับยอ

เพื่อใชประโยชนในการเผยแพร 
2) วีดิทัศนที่แสดงใหเห็นถึงพัฒนาการของภาคประชาสังคมเชียงใหมทั้งภาคเมืองและชนบท    

ความยาวประมาณไมเกิน 15 นาที 
 

3. กระบวนการดําเนินการ 
1) ศึกษาบทความอันเก่ียวของกับภาคประชาสังคมและพัฒนาการที่เกิดข้ึน 
2) ศึกษาพัฒนาการดานประวัติศาสตรอันเกี่ยวของกับการเมือง เพ่ือคนหาปจจัยที่ทําใหเกิด        

การเปลี่ยนแปลง  
3) จําแนกกลุมผูเก่ียวของดานการทํางานภาคประชาสังคม 
4) สัมภาษณและบันทึกเทปและวิดีโอ 
5) ถอดบทเรยีนและจัดทําวิดีโอ  
 

4. กระบวนการสัมภาษณ 
   สาระสําคัญของการศึกษาพัฒนาการภาคประชาสังคมคือการเขาใจปจจัยดานสังคม ปจจัย 

ตัวบุคคลที่ทํางานภาคประชาสังคม และชุดความคิดที่พัฒนาตลอดระยะเวลาการทํางานภาคประชาสังคม 

เพื่อนําขอมูลจากการสัมภาษณของแตละกลุมบุคคลมาซอนทับบนเสนเวลา (Timeline)  ของเหตุการณ

ดานการเมือง เหตุการณการเคลื่อนไหวดานสังคม  พรอมขอมูลดานจุดเปล่ียนทางความคิดจาก

ประสบการณทํางานของตนเองโดยมีคําถามสําคัญท่ีใชในการสัมภาษณประกอบดวย  

ประเดน็ที่ 1 ภูมิหลังของผูใหสัมภาษณเพ่ือเขาใจเบื้องหลังและปจจัยที่สงผลตอมุมมองและความคิด  

ประเดน็ที่ 2 ประสบการณของตนเองและจุดเปลี่ยนของความคิดดานประชาสังคม 

ประเดน็ที่ 3 ความเห็นตอการขับเคลื่อนภาคประชาสังคมในบรบิทปจจุบัน 
 

5. รายช่ือผูใหสัมภาษณ 
กลุมที่ 1 กลุมนกัวิชาการและนักเคลื่อนไหวทางสังคม  

 1. ศ.ดร. ชยันต วรรธนะภูติ  
 2. ศ.ดร. อรรถจักร สัตยานุรักษ  
 3. อ.ไพสิฐ พาณชิยกุล  
 4. อ.ดร. ชมชวน บุญระหงส 
กลุมที่ 2 กลุมนกัเคลื่อนไหวทางสังคม 

1. คุณพลากร วงคกองแกว  
2. คุณชัชวาลย ทองดีเลิศ  
3. คุณลักขณา ศรีหงส  
4. คุณประยงค ดอกลําไย 
5. คุณสุวารี วงคกองแกว  
6. คุณเดโช ไชยทัพ 
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กลุมที่ 3 กลุมบุคคลนักเคลื่อนไหวภาคประชาสังคมเมือง 
1. คุณศุภวุฒิ บุญมหาธนากร  
2. คุณเสาวคนธ ศรีบุญเรือง  
3. คุณประสงค แสงงาม  
4. คุณภราดล พรอํานวย 

 

6. ผลการดําเนินงาน  

6.1 การดําเนินการสัมภาษณ 
กลุมที่ 1 กลุมนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวทางสังคม 

1. ศ.ดร. ชยันต วรรธนะภูติ  วันที่สัมภาษณ 29 มิถุนายน 2563 
2. ศ.ดร. อรรถจักร สัตยานุรักษ   วันที่สัมภาษณ 21 กรกฎาคม 2563 
3. อ.ไพสิฐ พาณชิยกุล    วันที่สัมภาษณ 1 กรกฎาคม 2563 
4. อ.ดร. ชมชวน บุญระหงส  วันที่สัมภาษณ 28 กรกฎาคม 2563 
กลุมที่ 2 กลุมนกัเคลื่อนไหวทางสังคม   
1. คุณพลากร วงคกองแกว   วันที่สัมภาษณ 29 มิถุนายน 2563 
2. คุณชัชวาล ทองดีเลิศ   วันที่สัมภาษณ 31 กรกฎาคม 2563 
3. คุณประยงค ดอกลําไย  วันที่สัมภาษณ 29 กรกฎาคม 2563 
4. คุณสุวารี วงคกองแกว   วันที่สัมภาษณ 16 มิถุนายน 2563 
5. คุณเดโช ไชยทัพ   วันที่สัมภาษณ 26 สิงหาคม 2563 
กลุมที่ 3 กลุมบุคคลนักเคลื่อนไหวภาคประชาสังคมเมือง 

1. คุณศุภวุฒิ บุญมหาธนากร   วันที่สัมภาษณ 24 กรกฎาคม 2563 
2. คณุลักขณา ศรีหงส     วันที่สัมภาษณ 5 มิถุนายน 2563 
3. คุณเสาวคนธ ศรีบุญเรือง   วันที่สัมภาษณ 30 มิถุนายน 2563 
4. คุณประสงค แสงงาม    วันที่สัมภาษณ 28 กรกฎาคม 2563 
5. คุณภราดล พรอํานวย   วันที่สัมภาษณ 16 กรกฎาคม  2563  
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 6.2 ประเด็นสําคัญจากการสัมภาษณ 
   จากการสัมภาษณผูขับเคลื่อนงานภาคประชาสังคมทั้ ง 3กลุมประกอบดวย กลุม
นักวิชาการ  กลุมนักเคลื่อนไหวทางสังคม และภาคประชาชน โดยไดถายทอดผานประสบการณใน
การทํางาน พัฒนาการดานความคิด และความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางการขับเคลื่อนงาน  ภาคประชา
สังคม ในอนาคต สรุปสาระสําคัญไดดงันี้  

1.) การเคลื่อนตัวจากรูปแบบองคกรพัฒนาเอกชนสูประชาสังคม 

2.) การเคลื่อนไหวภาคประชาสังคมในพ้ืนที่เมืองเชียงใหม 

3.) การขับเคลื่อนภาคประชาสังคม ณ ปจจุบันและแนวทางการขับเคลื่อนในอนาคต  
 

ประเด็นที่ 1 การเคล่ือนตัวจากรูปแบบองคกรพัฒนาเอกชนสูประชาสังคม 

  ในชวงประมาณ ประมาณป พ.ศ.2523 ไดมีการกอตั้งโครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมซึ่ง

ตอมาไดพัฒนาเปนมูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม (มอส.)   โดยโครงการอาสาสมัครเพ่ือสังคมนี้มุงท่ีจะ

สงเสริมและสนับสนุนใหคนหนุมสาวที่ในสมัยนั้นอยูในยุคแสวงหา และอยากทําการเปลี่ยนแปลง

สังคมใหดีขึ้นไดมีโอกาสทําตามความไฝฝนและหาคําตอบใหกับตนเองและสังคม  โครงการเริ่มตนจาก

การรวมตัวกันของนักวิชาการและคนทํางานเพ่ือสังคม รวมถึงคนที่ออกจากปา  มารวมกันตั้งขึ้นอยูใน

พ้ืนท่ีของสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งถือเปนสถาบันที่สรางความนาเชื่อถือทาง

วิชาการ และเชื่อมโยงกับมูลนิธิและโครงการตาง ๆ ท่ีกระจายตัวทํางานเพื่อสังคมในหลายดานของ

ประเทศไทย มอส. มีบทบาทสําคัญเปนอยางมากที่ชวยบมเพาะกลุมคนที่สนใจ  การทํางานดานภาค

ประชาสังคม   ซึ่งถือเปนจุดเปลี่ยนสําคัญในวงการขององคกรพัฒนาเอกชน  จนเคลื่อนตัวมาเปนภาค

ประชาสังคมในปจจุบัน   
 

สืบเนื่องจากเหตุการณทางการเมือง 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ทําใหมีกลุมนักศึกษาบางสวนที่   

หนีภัยทางการเมืองเขาไปอยูในพ้ืนที่ปา  เมื่อเหตุการณสงบลงนักศึกษาเหลานี้ก็ไดทยอยออกจากปา

ซึ่งบางคนไดเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดที่จะไปทํางานราชการ  กอใหเกิดกลุมองคกรอิสระที่

สนใจการทํางานบนพ้ืนที่ (Area Based) ในพ้ืนที่ภาคเหนือและเชียงใหม ชวงป พ.ศ.2526 เริ่มมี    

การทํางานเพื่อการพัฒนาชุมชน  เกิดการรวมตัวของกลุมคนทํางานเพ่ือสังคมขึ้นที่สํานักงานเกษตร

ภาคเหนือ บานห่ิงหอย วัดปาดาราภิรมย YMCA และสมาคมผูบําเพ็ญประโยชน  อันเปนการรวมตัว

ภายใตอุดมการณทํางานโดยมีเปาหมายและคําตอบอยูที่หมูบานเพื่อพัฒนาชุมชนดวยการใช

การศึกษาและเกษตรกรรมเปนเคร่ืองมือ  เกิดการเปลี่ยนแปลงในชนบทดานการเกษตรและพื้นที่   

ทํากินในพ้ืนท่ี  และเปนชวงเวลาที่เกิดนโยบาย โง จน เจ็บ และการเกิดของสถาบันชาวนาไทยในป 

พ.ศ. 2528  

อยางไรก็ดี ปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งของการทํางานขององคกรพัฒนาเอกชนในเวลานั้น      

คือการไดรับทุนสนับสนุนจากตางประเทศมาสนับสนุนการทํางาน อาทิ มูลนิธิฟรีดริค เอแบรท 

(Friedrich-Ebert-Stiftung - FES) ประเทศเยอรมัน องคกรอนุเคราะหเด็กประเทศนอรเวย และ

มูลนิธิฟอรดที่สนับสนุนการทํางานเชิงวิชาการ องคกรพัฒนาเอกชนอิสระเหลานี้ทํางานกระจาย      

ทั่วพ้ืนที่ภาคเหนือ  เกิดกลุมคนทํางานเพื่อการพัฒนาชนบทซึ่งไดรวมตัวเปน “ชมรมนักพัฒนา  

ภาคเหนือ” ซึ่งไดจดทะเบียนเปนมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือในป พ.ศ. 2534 รวมไปถึงการเกิด
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คณะกรรมการประสานงานองคกรเอกชนพัฒนาชนบท (กป.อพช.) ระดับชาติขึ้น เพื่อขับเคลื่อน    

การทํางานในชนบทและในระดับนโยบายเพื่อผลักดันใหเกิดเปนวาระของประชาชนที่มุงเนนเร่ือง

ทรัพยากร สิทธิมนุษยชนและชาติพันธ  

ป พ.ศ. 2540 เปนจุดเปลี่ยนผานสําคัญ  มีการรณรงคในการรางรัฐธรรมนูญโดยประชาชน 

มีสวนรวม  เกิดขบวนการธงเขียวและภาคประชาสังคมเปนตัวหลักในการเคลื่อนการระดมความเห็น

จากประชาชนท่ัวประเทศ  ทําใหมีบทบาทคอนขางสูง  และเมื่อเกิดรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ. 2540 

มีการตั้งรัฐบาลชั่วคราวและใหความสนใจการทํางานของภาคประชาสังคม  ทําใหองคกรพัฒนา

เอกชน   และประชาสังคมมีพื้นที่ในการทํางานดานนโยบายมากขึ้น  สามารถดึงกลุมองคกรอิสระ 

ใหเขาสูระบบนโยบายและเชื่อมโยงการทํางานรวมกันแบบเครือขายมากขึ้นทั่วประเทศ   

อยางไรก็ตาม  ชวงเวลานั้นเปนชวงเวลาที่ทุนสนับสนุนการทํางานจากองคกรตางประเทศ 

เริ่มลดนอยลง  เนื่องจากประเทศไทยไมไดถูกมองวาเปนประเทศดอยพัฒนาอีกตอไป  องคกรพัฒนา

เอกชน  จึงตองปรับตัวในการทํางานโดยการหันไปพ่ึงพาทุนภายในประเทศมากขึ้น อาทิ ทุนจาก

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ(สสส.) เปนตน  ซึ่งเปนการใหการสนับสนุน          

ในลักษณะโครงการจึงสงผลใหเกิดการแตกตัวของคนทํางานในองคกรพัฒนาเอกชนที่ประสบปญหา

ดานงบประมาณออกมาทําโครงการขนาดเล็ก  และพัฒนาไปสูการเกิดโครงการขนาดเล็กตามประเด็น

ความสนใจจํานวนมาก 

ชวงป พ.ศ. 2543 สืบเนื่องจากการใชรัฐธรรมนูญป พ.ศ. 2540 ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญที่เปด

โอกาสใหกับภาคประชาสังคมเขาไปอยูในกลไกตาง ๆ ของรัฐธรรมนูญ เชน เปนกรรมการเลือกตั้ง 

กรรมการตรวจสอบการเลือกตั้ง กรรมการสิทธิมนุษยชน ฯลฯ ซึ่งตองการบุคลากรทางดานสังคม

จํานวนมาก  ทําใหกลุมคนท่ีเคยเปนแกนหลักในการทํางานในองคกรพัฒนาเอกชนที่ทํางานดานสังคม

ไดมีโอกาสเขาไปทํางานอยูในกลไกตาง ๆ ในขณะเดียวกันรัฐก็เร่ิมมองเห็นวาองคกรอิสระและประชา

สังคม      มีประโยชนดานการพัฒนาสังคม  จึงมีการกอตั้ง “กองทุนพัฒนาเมือง”  ซึ่งตอมาถูกพัฒนา

เปนกองทุนของ “สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.)”  อันเปนผลจากการเคลื่อนไหวของภาคเมือง

รวมกับชนบท  โดยคณะกรรมการประสานงานองคกรเอกชนพัฒนาชนบท (กป.อพช.) รวมกันสราง

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชนขึ้นมา 
 

ประเด็นท่ี 2  การเคล่ือนไหวภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ีเมืองเชียงใหม 

  ในป พ .ศ.  2528 เกิดการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคม นักวิชาการและชาวเชียงใหม   

เพื่อตอตานการสรางกระเชาลอยฟาและโครงการขนาดใหญที่จะเกิดขึ้นในเชียงใหม นับเปนครั้งแรก

ของการเคลื่อนไหวในพ้ืนท่ีเมืองเชียงใหมเพื่อตอตานนโยบายจากสวนกลางในการพัฒนาเมืองโดย

ประชาชนมีสวนรวมนําโดย อ.ศิ ริชัย นฤมิตรเลขานุการ   ซึ่งเหตุการณนั้นไดสงผลใหเกิด             

การเปลี่ยนแปลงตอเมืองเชียงใหมในหลายมิติ  เมื่อมีโครงการพัฒนาท่ีอาจกระทบตอมุมมอง

เอกลักษณของเชียงใหม  การเกิดขึ้นของธุรกิจเพื่อการทองเที่ยวท่ีใหบริการนักทองเที่ยวอยางไม

เคารพวัฒนธรรมเมืองเชียงใหมจะเกิดแนวรวมภาคประชาสังคมและประชาชนออกมาเคลื่อนไหว   

โดยทันที 
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การเคลื่อนไหวท่ีสําคัญของภาคประชาสังคมของเชียงใหม คือการเคลื่อนไหวประเด็น       

ปาหวยแกว  ซึ่งเกิดข้ึนตั้งแต พ.ศ. 2518 ตอเน่ืองมาจนถึงป พ.ศ. 2532  เมื่อบุคคลสําคัญคือ ครูนิตย 

ไชยวรรณะ ผูนําคัดคานสัมปทานปาถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ป พ.ศ. 2532 ไดกอใหเกิด

การรวมพลังคัดคานนายทุนที่เขามาเชาพื้นที่ปาสาธารณะเพ่ือปลูกสวนปาเศรษฐกิจ  เกิดการประทวง

ตอตานและการเคลื่อนไหวโดยมีชาวบานในพ้ืนท่ี องคกรอิสระ และนักวิชาการรวมกันเพื่อตอสูในการ

รักษาผืนปาชุมชนไว  มีการบวชปานําโดยพระโพธิรังสี  มีโครงการวิจัยปาชุมชนระหวางนักวิจัย 

และกลุมองคกรอิสระเพื่อการจัดการทรัพยากร มีการเรียนรูวัฒนธรรม "ของหนาหมู" จากชุมชน          

จนในที่สุดปาหวยแกวไดถูกประกาศเปนปาชุมชนแหงแรกในประเทศไทย  นับแตนั้นมาก็มีขับเคลื่อน

ผลักดัน เรื่อง พ.ร.บ.ปาชุมชนเกิดข้ึนมาอยางตอเนื่องและยาวนาน ในพ้ืนที่ปาท่ัวประเทศไทย  

จนกระทั่งมีการประกาศใช พ.ร.บ.ปาชุมชน ในป พ.ศ. 2562 

หลังป พ.ศ. 2535 ถือเปนชวงเวลาที่มีการเกิดกลุมคน ท่ีเขามามีสวนในการเปลี่ยนแปลง

การเมือง  มีภาคประชาสังคมเคลื่อนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของเมือง/การเมือง  ความเคลื่อนไหว

และความเปลี่ยนแปลงหลังป พ.ศ. 2535 ที่สําคัญคือการท่ีคนในเขตเมือง (urban) เร่ิมรูสึกวาหากไม

เขามามีสวนรวมในการเปลี่ยนแปลงเมืองจะทําใหเมืองและชีวิตของพวกเขาแยลง จากแตเดิมมีเพียง

ชมรมเพ่ือเชียงใหมก็เริ่มมีกลุมหลากหลายมากขึ้นในพ้ืนท่ีเมืองเชียงใหม  ประกอบกับเปนชวงเวลาที่

เชียงใหมมีวาระครบรอบ 700 ป ซึ่งเปนจุดเปลี่ยนที่ทําใหคนในเชียงใหมหันมาสนใจวัฒนธรรมของ

ตนเองมากข้ึน โดยมี อ.ชยันต วรรธนะภูติ หัวหนาสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ณ ขณะนั้นเปนบุคคลสําคัญในการดึงภาคสวนตาง ๆ เขามามีสวนรวม  โดยรปูแบบการขับเคลื่อนงาน

ภาคประชาสังคมของเชียงใหมมีลักษณะเฉพาะ คือ การรวมกันทํางานระหวางชุมชน องคกรอิสระ 

และนักวิชาการอยางเหนียวแนน 

ในชวงป พ.ศ. 2540 - 2549 เมื่อทุนจากองคกรตางชาติที่เขามาสนับสนุนการทํางานใน

ประเทศไทยลดนอยลง  เนื่องจากการสิ้นสุดของสงครามอินโดจีนและการที่รฐับาลสมัยนั้นประกาศวา

ประเทศไทยไมไดเปนประเทศดอยพัฒนาอีกตอไป  กลุมองคกรอิสระจึงตองปรับตัวและปรับการ

ทํางานโดยการพ่ึงพาทุนสนับสนุนภายในประเทศมากขึ้น อาทิ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง

เสริมสุขภาพ (สสส.) เริ่มมีโครงการขนาดเล็กที่เนนการแกปญหาเชิงประเด็น(พัฒนาจากการทํางาน

แบบเชิงพื้นที่ในอดีต)  เกิดการเคลื่อนไหวที่หลากหลายจากเดิมเนนการเคลื่อนไหวดานทรัพยากร 

ชุมชน และชาติพันธุ มาเคลื่อนไหวดานสุขภาพ  ดานวัฒนธรรม  และดานเกษตรอินทรียเพิ่มขึ้น 

และกระจายตัวไปอยางกวางขวาง 

การขับเคลื่อนงานดานภูมิปญญาทองถิ่น หรือ “วัฒนธรรมชุมชน” ที่เห็นไดชัดเจน คือ     

คุณชัชวาลย ทองดีเลิศ ผูริเร่ิม “โฮงเฮียนสืบสานลานนา” เร่ิมขยายการทํางานดาน  สายวัฒนธรรม

เพื่อสืบสานตัวตนของคนลานนาขึ้นมา  เกิดงาน “ลําพูนเสวนา” เพื่อคุยกันเร่ืองปญหาของจังหวัด

ลําพูนรวมถึง “กลุมฮักเมืองนาน”  กลุมองคกรอิสระและภาคประชาสังคมไดมองเห็นความจําเปนใน

การแสวงหารากและวัฒนธรรมทองถิ่นและพัฒนาใหเขมแข็งข้ึน 

ป พ.ศ.2552 เกิดวิกฤตหมอกควันเมืองเชียงใหมอยางรุนแรง  เกิดการเคลื่อนไหว 

เพื่อแกปญหาคร้ังนั้นบทบาทสําคัญอยู ท่ีนักวิชาการ ภาคประชาสังคม (ภาคีคนฮักเชียงใหม ) 
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ชมรมเพ่ือเชียงใหม โดยมีฐานในการรวมตัวกันเพ่ือแยงนโยบายของรัฐสวนกลาง หลังจากน้ันไดเกิด

กลุมทํางานเพ่ือพัฒนาเมืองเชียงใหมใหนาอยูขึ้น อาทิ เชียงใหมเขียว สวย หอม โดยเริ่มตนจากการ

นําเอาปญหาฝุนควันมามองวาจะสามารถแกไขปญหาไดอยางไร และไดยกประเด็นพ้ืนที่สีเขียวข้ึนมา

ใชเปนเครื่องมือเขาไปทํางานรวมกับผูคน และเปนจุดเริ่มตนทํางานดานพ้ืนที่สีเขียวในเมืองกับ

เทศบาลนครเชียงใหม 

อยางไรก็ดี การขับเคลื่อนงานประชาสังคมเมืองเชียงใหมมีความหลากหลาย  มีทั้งดาน

สิ่งแวดลอม  การรักษาอัตลักษณของเมือง การรักษาวัฒนธรรม  โดยมักเปนรูปแบบการทํางาน

รวมกันระหวางชุมชน นักเคลื่อนไหว และนักวิชาการอยางสอดคลองกัน  การเคลื่อนไหวท่ีสําคัญ 

ไดผลักดันใหเกิดเทศบัญญัตินครเชียงใหม  เพ่ือใชควบคุมรูปแบบสถาปตยกรรมและความสูงภายใน

เขตพื้นที่อนุรักษเมืองเกาเชียงใหม ในป พ .ศ.  2557 ไดสําเร็จ 

ในชวงป พ .ศ.  2555-2557 เกิดเครือขายการทํางานรวมกับชุมชนในเมืองเกา คือ โครงการ

ฟนบานยานเวียงเชียงใหม เปนกลุมเครือขายคนทํางานที่ประกอบไปดวยเทศบาลนครเชียงใหม 

นักวิชาการ สถาปนิก และชุมชน รวมขับเคลื่อนงานการพัฒนาชุมชนดวยกัน  เกิดการกระตุนการ

ทํางานรวมกับชุมชนในพื้นที่เมืองเกา  ทํางานรวมกับเครือขายชุมชนเมืองรักษเชียงใหม  และรวมมือ

กันในการบริหารหองสมุดฟนบานยานเวียงเชียงใหม 

หลังวิกฤตการเมืองชวง ป พ .ศ.  2557 คุณสวิง ตันอุด คุณชัชวาลย ทองดีเลิศ และกลุม

ทํางานในเชียงใหมไดมีแนวทางในการคนหาจุดรวมของการทํางาน เกิดเครือขายจังหวัดจัดการตนเอง  

เพื่อผลักดันแนวคิดพระราชบัญญัติเชียงใหมจัดการตนเอง โดยเครือขายไดขยายไปอีก 50 จังหวัดใน

รูปแบบแตกตางกันไป   
 

ประเด็นท่ี 3 การขับเคล่ือนภาคประชาสังคม ณ ปจจุบันและแนวทางการขับเคลื่อนในอนาคต  

ชวงป พ .ศ. 2560 เปนตนมาการเคลื่อนงานขององคกรเอกชนและภาคประชาสังคมเมือง

เชียงใหมในประเด็นพ้ืนที่สีเขียว  การรักษาผืนปาดอยสุเทพ  ปญหาหมอกควัน  ปญหาไฟปา         

การอนุรักษวัฒนธรรมทองถ่ิน ความมั่นคงทางอาหาร และการปกปองคุณคาเมืองเชียงใหม ไดเกิดการ

รวมตัวของกลุมคนรุนใหมที่มีความเปนปจเจกรวมกันขับเคลื่อนงานทางสังคม  มีอิสระดานความคิด

และมีกระบวนการทํางานรูปแบบใหมโดยใชพ้ืนที่ในสังคมออนไลนเปนสื่อกลาง  สามารถเคลื่อนตัวได

เร็วเพ่ือตอบสนองตอประเด็น  ในขณะเดียวกันก็ยังตองสามารถทํางานรวมกับหนวยงานรัฐภายใต

กรอบแนวทางความรวมมือ  สามารถแบงเปนได 3 กลุม  

1) กลุมทํางานดานทรัพยากรและธรรมชาติ   

2) กลุมทํางานดานเมืองและวัฒนธรรมทองถ่ิน  

3) กลุมทํางานดานความมั่นคงทางอาหาร  

ตัวอยางกลุมทํางานเพ่ือการแกปญหาหมอกควันท่ีมีการขับเคลื่อนเครือขายอยางเปนรูปธรรม

และสามารถรวมมือกับหนวยงานราชการอยางแข็งแรง คือ สภาลมหายใจ มีเปาหมายในการทํางาน

โดยประชาชนมีสวนรวมกับปญหาและการจัดการตนเหตุของปญหาในทุกระดับ ทุกเร่ืองผานการ

สราง "วาระรวมกัน" กระจายความรับผิดชอบและการจัดการตามความถนัดของเครือขาย โดยมีชุมชน

และพ้ืนท่ีเปนแกนหลัก มีคณะกรรมการซึ่ งมีหนาที่ ในการดูแลและการบูรณาการระหวาง 
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ภาคเมือง ภาคการเกษตร ปา ภาคธุรกิจ และดานเชื้อเพลิง เนนการแกไขปญหาที่ตนเหตุทั้งในระดับ

ทองถ่ิน และระดับจังหวัด  
 

ตัวอยาง กลุมผูขับเคลื่อนภาคประชาสังคมและองคกรเอกชนของเชียงใหม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 สรุปสาระสําคัญของแนวทางการขับเคลื่อนงานประชาสังคมเชียงใหมจากผูเช่ียวชาญ 
 

   ดร.ชยันต  วรรธนะภูติ (ผูอํานวยการศูนยภูมิภาคศึกษาดานสังคมศาสตรและการพัฒนา

อยางย่ังยืน)  ป 2510 เปนชวงที่ประเทศตกอยูภายใตการปกครองแบบเผด็จการ เปนเผด็จการ

รัฐบาลทหาร  ในแงของการเมืองการปกครองไมมีประชาธิปไตย และขณะเดียวกันประเทศก็ตกอยู

ภายใตภาวะสงครามเย็น คือมีการเคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสตในประเทศไทย   ซึ่งทาง

ฝายรัฐบาลก็ใชกําลังทหารเขาไปปราบปราม  ในชวงเวลานั้นมีความขัดแยงในสังคมสูงมาก นักศึกษา

บางกลุมตอตานสินคาญี่ปุน  ในขณะที่นักวิชาการหัวกาวหนากลุมหน่ึงมีบทบาทในการถกเถียง

อภิปรายภายใตวงเสวนาของสังคมศาสตรปริทัศน  มีคําถามเกิดข้ึนวานักศึกษาที่เรียนมหาวิทยาลัยที่

เปนปญญาชนควรจะมีบทบาทอยางไรกับสังคม  ทําใหเริ่มเห็นตัวอยางของคนที่ออกไปทํางานใน

ชนบทหรือคนที่เรียกรองเพ่ือสิทธิเสรีภาพของคนท่ีถูกกดขี่รวมทั้งการตั้งคําถามกับระบบการศึกษา  

ระบบการปกครอง  ระบบความรูท่ีรับมาจากตะวันตก  รวมท้ังระบบเศรษฐกิจ นักศึกษาในชวงนั้น

พยายามจะหาคําตอบวาสังคมไทยเราเปนอยางไร จะมีทางออกอยางไรบาง  หลังจากนั้นก็มีการ

เปลี่ยนแปลงสั้น ๆ จากระบอบเผด็จการทหารไปสูระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีนักศึกษาเขาไปรวม

ลําดับ รายช่ือ ประเด็นขับเคลื่อนงาน 
1 เครือขายชุมชนเมืองรักษเชียงใหม วัฒนธรรมลานนาและการอนุรกัษเมืองเชียงใหม  
2 ปา เมือง เรื่องของเรา ปาเขาลมหายใจ รักษาผืนปา ทรัพยากร และความมั่นคงดาน

อาหาร  
3 สายใตออกรถ หมอกควัน ปา ทรัพยากร ความมั่นคงดาน

อาหาร 
4 ราชดําเนินโมเดล สิ่งแวดลอม ความสะอาด ทางเทา และ

โครงสรางพ้ืนฐาน 
5 มือเย็นเมอืงเย็น ตนไม สิ่งแวดลอม และพ้ืนท่ีสีเขียว 
6 เชียงใหมทรัสต คุณภาพชีวิต เมือง และทรัพยากร  
7 เชียงใหมอาน หนังสือและสื่อเพ่ือเยาวชน  
8 รักษลานนา วัฒนธรรมลานนา 
9 Krunana creative ดนตรีและชาติพันธปกาเกอะญอ 
10 แมแจมโมเดล ความมั่นคงและย่ังยืนของทรัพยากรพ้ืนที่      

แมแจม  
11 เขียว สวย หอม ตนไม พ้ืนที่สีเขียว และการรักษาทรัพยากรทาง

ธรรมชาติในพ้ืนที่เมือง  



17 
 

 
 

 

กระบวนการเปนอยางมาก  จนกระทั่งมีเหตุการณ  6 ตุลาคม 2519 เกิดขึ้น  อํานาจฝายขวาเขามา

จัดการกับฝายกาวหนาประชาธิปไตยทําใหนักศึกษาจํานวนมากไดหนีเขาปาไป  ในชวงที่เกิด

เหตุการณนี้ อ.ชยันต กําลังศึกษาอยูตางประเทศแตติดตามขาวและสนับสนุนการเคลื่อนไหวโดย

ทํางานรวมกับเพื่อนที่อยูในสหรัฐอเมริกาชวยกลุมนักศึกษาที่เรียกรองประชาธิปไตย 

   นักศึกษาท่ีเคยออกจากปาหรือนักศึกษาที่กําลังจบการศึกษาเริ่มมองหาคําตอบวาการยึด

อํานาจรัฐตามทฤษฎีของพรรคคอมมิวนิสตไทยจะเปนแนวทางในการเปลี่ยนแปลงสังคมหรือไม

นักศึกษาหลายคนก็พบวาทฤษฎียึดอํานาจรัฐทายที่สุดตางฝายตางสูญเสียและก็ไมสามารถจะ

เปลี่ยนแปลงอะไรได  แตยังคงมีอุดมการณที่จะแกไขปญหาของชนบท  ซึ่งชวงน้ันมีแหลงเงินทุนจาก

ตางประเทศเขามาสนับสนุนใหมีการทํางานจึงเริ่มตั้งองคกรพัฒนาเอกชน เนนการใหความสําคัญกับ

บทบาทของประชาชนใหมีสวนรวม  การเคลื่อนไหวในการแกไขปญหามีความแตกตางกันในแตละ

กรณีวาจะใชวิธีการประทวง การเดินขบวน การเจรจา การย่ืนหนังสือใหกับหนวยงานหรือองคกรที่

เกี่ยวของที่สามารถแกปญหาได  รวมถึงการใหชาวบานจัดงานขึ้นมาเชิญผูมีอํานาจในสวนที่เก่ียวของ

กับปญหามารับฟงและหาขอตกลงกัน  หรือการใชขอมูลทางวิชาการ ดานงานวิจัย ดานกฎหมายไป

สนับสนุนในการแกไขปญหา  สิ่งที่สําคัญคือการสื่อสารออกไปใหสังคมรับรูผานสื่อมวลชนเพ่ือให

ผูบริหารฟงเสียงชาวบาน  ทําใหยุทธศาสตรของกลุมองคกรพัฒนาเอกชน ในปจจุบันมีความ

หลากหลายบางคร้ังก็ใชวิธีการทํางานรวมกัน หรือ กลุมองคกรพัฒนาเอกชน บางฝายใชวิธีการกดดัน

ผานสื่อมวลชนและผานชาวบาน 

   การทํางานของ อ.ชยันต รวมกับกลุมองคกรอิสระ ที่ผานมาจะใหความสําคัญดาน

สิ่งแวดลอม ดานสิทธิ แตก็ยังมีการเติบโตของกลุมทองถิ่นเกิดขึ้นมาในชวงนี้พยายามที่จะให

ความสําคัญกับประเด็นเรื่องความสัมพันธระหวางรัฐสวนกลางกับลานนา ซึ่งเรียกวากลุม “จังหวัด

จัดการตนเอง” ที่เรียกรองใหมีการกระจายอํานาจ  ซึ่งเริ่มมีแนวคิดตั้งแตรัฐธรรมนูญป 2540 เพราะ

การกระจายอํานาจเปนปญหาใหญที่ เปนอุปสรรคตอการพัฒนาในระดับภูมิภาค ซึ่งมีความ

สลับซับซอน มีท้ังการปกครองสวนกลาง การปกครองสวนภูมิภาค และการปกครองสวนทองถิ่น 

ยกตัวอยางเชน การรณรงคเร่ืองฝุนควันหรือเรื่องไฟปาเมื่อมีการถายโอนอํานาจใหองคการบริหาร

สวนทองถิ่นแตไมใหงบประมาณมา  ในขณะเดียวกันการประสานงานเร่ืองฝุนควันหรือไฟปาโดย

ทฤษฎีควรอยูภายใตซิงเกิลคอมมานตของจังหวัดคือผูวามีอํานาจ  แตในทางปฏิบัติอํานาจกลับไปอยูที่

อยูสวนกลางถาไมมีคําสั่งหรืองบประมาณลงมาผูวาหรือหนวยงานสวนทองถ่ินก็ไมสามารถดําเนินการ

อะไรได  เพราะฉะนั้นจึงเปนระบบท่ีอิหลักอิเหลื่อ  ซึ่งตราบใดท่ีไมมีการกระจายอํานาจก็ไมสามารถ

แกปญหาทองถิ่นได จึงเปนปญหาสวนหนึ่งที่ภาคประชาสังคมทําเร่ืองนี้  แตยังมีภาคประชาสังคม  อีก

สวนหนึ่งเปนกลุมที่มองเห็นการครอบงําทางวัฒนธรรมและการเมืองจากสวนกลางคือ  กลุมท่ีพยายาม

เรียกรองความเปนลานนา  ไมวาจะเปนทางการใชภาษาลานนา  ความสําคัญของประวัติศาสตร

ล า น น า แ ล ะ พ ย าย า ม แส ด ง ออ ก  เ ช น  ก า ร ส ง เ ส ริ ม แ ล ะ จั ด กิ จ ก ร รม ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ 

ครูบาศรีวิชัยนักบุญแหงลานนา  โดยนัยยะนี้คนกลุมนี้มีความหมายในการกําลังทวงถามหรือกําลัง  

พูดถึงประวัติศาสตรลานนาที่เคยเปนอิสระ  เปนลักษณะการตอตานเชิงวัฒนธรรมของการเขามาของ

อํานาจสวนกลาง  ความนาสนใจของกลุมนี้มักจะเขาไปโยงกับกลุมการกระจายอํานาจแตจะไมเขามา
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ยุงกับกลุมการจัดการทรัพยากรหรือสิทธิของชนกลุมนอย นอกจากนี้ยังมีกลุมที่ทํางานเร่ืองของสิทธิ

ของกลุมชาติพันธุและชนเผาพื้นเมืองซึ่งกลุมนี้พยายามผลักดันใหเกิดกฎหมายฉบับใหมที่วาดวย 

“สภากลุมชาติพันธุและชนเผาพื้นเมือง”  เพ่ือใหมีกฎหมายรองรับสภาของชนเผาพ้ืนเมืองเพื่อจะได

เสนอความคิดเห็นและมีสิทธิบางอยางข้ึนมา  การทํางานของกลุมน้ีจะเปนการประสานเพ่ือเรียกรอง

สิทธิมากกวาการวิพากษวิจารณ   

   โดยรวมแลวการขับเคลื่อนภาคประชาสังคมมียุทธวิธีของการเคลื่อนไหวที่เปลี่ยนแปลงไป 

จากอดีต  กลุมองคกรพัฒนาเอกชนมุงปะทะกับภาครัฐโดยตรง  เปลี่ยนแปลงสูการอาศัยงานวิจัย 

เพื่อเปนเครื่องมือตอกรกับรัฐ  และปจจุบันนักวิชาการทํางานรวมกับกลุมองคกรไมแสวงหากําไร       

ภาคประชาสังคม และหนวยงานรฐัเพ่ือผลักดันนโยบายการพัฒนา  

  อ.ชยันต มีความเห็นตอบทบาทของนักวิชาการตอการทํางานภาคประชาสังคมวาเมื่อเกิด

ปญหาดานโครงสรางการทํางานหรือการพัฒนา  จําเปนตองเลือกวิธีการที่เหมาะสม  ชาวบานหรือผู

เปนเจาของพื้นที่คือกลุมคนท่ีตองมีสวนรวมในการจัดทําขอมูลเพ่ือนําไปสูการพัฒนา ซึ่งอาจารยได

เรียนรูจากกรณีเขื่อนปากมูลที่ชาวบานเปนผูเก็บขอมูลเพ่ือนําเสนอแกภาครัฐในการคัดคานการสราง

เข่ือน “งานวิชาการหรืองานวิจัยที่ออกมาตองมีความสัมพันธกับกระบวนการเคล่ือนไหว ขอมูลมี

ความเปนกลาง เขาใจถึงสาเหตุ  เชื่อมโยงความรูหลากหลายสาขาและมีเปาหมายหลักคือการ

ทํางานรวมกับสังคม” 
 

  พลากร  วงคกองแกว  (ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน สํานักงานปฏิบัติการ

ภาคเหนือ) การขับเคลื่อนงานภาคประชาสังคมปจจุบันมีวิธีการและเนื้อหาในการตอสูทางสังคม

แปลกไปจากเดิม เชน ประเด็นความเหลื่อมล้ําทางสังคม  ความยากจน ฯลฯ เปาหมายเหลานี้ไมไดอยู

ที่รัฐบาลเพียงอยางเดียวเหมือนสมัยกอน  แตการทํางานของคนรุนใหมในการขับเคลื่อนดานสังคม

เปาหมายอยูที่สาธารณะและสังคมเปนสวนใหญ  โดยใชวิธีคิดแบบระบบเครือขายของผูคนที่เห็นดวย

รวมกันในประเด็นนั้นๆ โดยมีเครื่องมือดานเทคโนโลยีเขามา เชน การใชระบบดิจิทัลแพลตฟอรม

ตางๆ โซเซียลมีเดีย ผานโทรศัพทมือถือหรือคอมพิวเตอร  เปนการเคลื่อนไหวทางสังคมของคนในยุค

ปจจุบันที่นาสนใจ  ซึ่งเน้ือหาสาระของการเคลื่อนไหวเปลี่ยนเปาหมาย  จากการใหรัฐบาลเปลี่ยนไปสู

การสรางองคาพยพใหมในสังคม คือการสรางขนาดของการเปลี่ยนแปลงที่อยูนอกนโยบายของรัฐ

เพียงอยางเดียว  

ดังน้ันการสรางสมาชิกในการเคลื่อนไหวโดยใชเทคโนโลยีแบบใหมกลายเปนระบบท่ีสรางทุน

ขึ้นมาเอง  สรางระบบกลไกการเคลื่อนไหวเอง สรางระบบการเปลี่ยนแปลงเอง  โดยระบุลงไปในพ้ืนที่

เฉพาะแบบชัดเจน  ไมใชแคพื้นที่ในกรุงเทพ ฯ เพียงอยางเดียว  อีกทั้งยังใหมีความสอดคลองกับ

ประชาธิปไตย  ซึ่งเปนการกระจายอํานาจรูปหนึ่งของคนในยุคปจจุบันในรูปแบบท่ีมีการสรางพลังดวย

สมาชิกของตัวเอง  สรางความเห็นรวมกันในสิ่งดีๆ ท่ีอยากทํา หรืออีกรูปแบบหนึ่งที่เรียกกันวา 

นักประกอบการทางสังคม  หมายถึง  การที่คนทํางานเพ่ือสังคมแตหันมาทําธุรกิจเพ่ือคนในชุมชน

และสังคมของตัวเองแลวนําคุณคาและคุณภาพของสิ่งท่ีผลิตเหลานั้นออกสูตลาด  โดยเชื่อมโยงกันทั้ง

ระบบผานระบบออนไลนทั้งในประเทศและตางประเทศ  ซึ่งตางจากการทํางานเพ่ือสังคมในยุคกอนที่

ตองอาศัยเงินทุนจากองคกรตางประเทศหรือในประเทศ  ดังนั้นการทํางานเพ่ือสังคมในปจจุบันจึงตอง
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ทํางานรวมกันทั้งระบบ  เปนการสรางตัวตนของตนเองขึ้นมาใหชัดเจนในการทํางานเพื่อสังคม 

แตตองรอดดวยระบบตลาด  ระบบการลงทุนที่ตัวเองสามารถเชื่อมโยงกับระบบใหมๆ ได  ซึ่งถือเปน

สังคมใหม  ผูประกอบการใหม  เปนกลุมท่ีจะนําไปสูแนวทางใหมของประชาสังคม  นําไปสูโจทยทาง

สังคมอันใหมที่นักเปลี่ยนแปลงหรือนักเคลื่อนไหวแบบใหมตองการลดความเหลี่ยมล้ําในสังคมไทย  

ซึ่งแบงเปน 2 ภาค คือขางบนและขางลางซึ่งทําใหเกิดรอยแยก  ภาคที่อยูขางลางตองสรางตัวตนที่

เปนเอกลักษณและมีมาตรฐานที่ชัดเจนเพ่ือขยับตัวเองขึ้นมาใหได  ในขณะที่ภาคท่ีอยูดานบน      

ตองสรางนโยบายที่ลดทอนการอยูภายใตอภิมหาโปรเจคนอยลง  เพ่ือขยับตัวลงโดยใชการเคลื่อนไหว

แบบใหมท่ีไมใชการกดดันรัฐบาลแบบเดิม ๆ มีการใชเทคโนโลยีเขามาเปนสวนประกอบสําคัญ ในการ

ขับเคลื่อน 
  

  อาจารยไพสิฐ พาณิชยกุล (ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารงานทั่วไปและกฎหมาย อาจารย

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม) สิ่งท่ีทาทายสําหรับอนาคตตอไปสําหรับไทยแลนด 4.0 

และการขับเคลื่อนภาคประชาสังคม  คือ  การที่บทบาทของภาครัฐจะเล็กลง  ทาทายศักยภาพของรัฐ

ที่ไมสามารถจะบังคับใชกฎหมายได ดังนั้นจะทํายังไงใหประชาชนในอนาคตขางหนาสามารถลุกขึ้นมา

ใชสิทธิในการปองกันตนเอง  ซึ่งตัวอยางที่เห็นไดชัดในอนาคตคือ Digital Society ในสังคมออนไลน

ตาง ๆ ประชาชนไมอยูในฐานะที่จะตอรองไดเพราะอยูภายใตการควบคุมของเจาของตัวเทคโนโลยี  

ถาไมรีบเรงพัฒนากฎหมาย นโยบาย และเศรษฐกิจ จะทําใหชีวิตขางหนาของคนไทย 4.0 ตองอยู

ภายใตอํานาจการควบคุมโดยเจาของเทคโนโลยี  จากการทํางานตลอดระยะเวลา 20 กวาป  ที่ผาน

มาทําใหไดขอสรุปอยางหนึ่งวา โดยที่จริงแลวในทุกระบบกฎหมายไมวาจะเปน  กฎหมายระหวาง

ประเทศ กฎหมายภายในประเทศ กฎหมายระดับทองถ่ิน หรือกฎหมายใด ๆ ก็ตาม จะมีองคประกอบ

อยู  3 อยางดวยกัน  

- องคประกอบแรก คือ concept (แนวคิด) เปนองคประกอบสําคัญที่สุด 

- องคประกอบท่ีสอง เมื่อมีแนวคิด (concept) ที่ชัดเจนก็สามารถนําไปสูการแปรเปน

บทบัญญัติในทางกฎหมายรูปแบบตาง ๆ ไดอีกมากมาย  

- องคประกอบท่ีสาม ที่เปนสิ่งสําคัญที่ขาดไมไดคือกลไก (mechanism) เราจะออกแบบ

กลไกของกฎหมายยังไงและจะทําใหเกิดการบังคบัใชที่มีประสิทธิภาพ อยางไร 

บทสรุปในการวิเคราะหกฎหมายตองประกอบดวย 3 องคประกอบท่ีวามานี้ ซึ่งเราจะ

สามารถชี้ไดวาปญหาอยูท่ีองคประกอบไหน  เพราะการออกแบบกฎหมายที่ดีหรือกฎหมายที่สามารถ

แกปญหาตาง ๆ ไดควรจะมีความสมดุล (balance) กันระหวาง 3 องคประกอบนี้” 

 

ศ.ดร .อรรถจั กร  สัตยานุ รักษ   (ภาควิชาประวั ติ ศาสตร  คณะมนุษยศาสตร  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม)  ในอนาคตจะทําอยางไรใหชีวิตของเมืองอยูภายใตการกํากับของคนในเมือง

เองโดยท่ีไมไปรวมอยูที่ศูนยกลางเพียงอยางเดียว  ดังนั้นทําอยางไรจะทําใหเกิดเชียงใหมจัดการ

ตนเอง  ซึ่งการจัดการตนเองจะทําใหสามารถเกิด sense of belonging ของคนจํานวนมากขึ้น 

สามารถทําไดโดยการกระจายความรูผานเครือขายใหมากขึ้น  ทําใหแนวโนมในอนาคตอาจมีตัวอยาง

เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหมหรือที่อื่นท่ีจะทําใหเรามีอิสระสัมพัทธ relative autonomy  ถาเรามีสิทธิ์
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ในตัวของเราเองมากข้ึนเราจะสามารถสรางสํานึกการมีรากเหงารวมกันไดและมีสิทธิในการจัดการ

มากข้ึน  ถาสามารถสรางใหเกิดการจัดการตนเองไดเราจะสามารถทําใหเมืองเปนของพวกเราได 

เพราะฉะนั้นการเร่ิมตนความรวมมือของประชาสังคมท่ีหลากหลายคืออนาคตท่ีสามารถเกิดข้ึนได 

 การเคล่ือนไหวทางสังคมระหวางคนในอดีตกับคนรุนใหมมีความแตกตางกัน  การเคลื่อนไหว

ทางสังคมของคนรุนกอนมีคนจํานวนไมมากนักจึงทําใหมีการรวมกลุมท่ีเหนียวแนนและยอมรับความ

แตกตางของแตละคนได เพ่ือรวมกันคิดแลวทําในเร่ืองเดียวกัน     ซึ่งถือเปนจุดเดนของการทํางานใน

ชวงเวลานั้น  ในขณะที่ปจจุบันจํานวนคนทํางานมากขึ้นมีประเด็นมากขึ้นทํางานแยกกันเพ่ือทําแตละ

ประเด็น  ดังนั้น จะทําอยางไรใหเกิดการมองเห็นองครวมรวมกันขึ้นเพ่ือสลายสวนแยกยอยที่เกิดขึ้น

ในภาคประชาสังคม  และทําอยางไรใหมีการทํางานท่ีเชื่อมเขาหากันใหไดเขามาสูทุกกลุมในการ

เคลื่อนไหวของประชาสังคมในปจจุบัน 

  อ.อรรถจักร มีข อสั ง เกตวา  ความขัดแยงทางการเมืองมีผลตอภาคประชาสังคม 

การเคลื่อนไหวทางสังคมเกิดขึ้นภายใตสาระสําคัญ คือ การแสวงหาความรูรวมกัน  การขับเคลื่อนงาน

ภาคประชาสังคมจําเปนตองมีการวางเปาหมายรวมกัน หากถาเราเขาใจการเจริญเติบโตของภาค

ประชาสังคม เขาใจปจจัยหรือเงื่อนไขของการทํางานภาคประชาสังคม  เชน ลักษณะการทํางานของ

นักพัฒนาเอกชน (NGOs)  แตเดิมจะรวมหมู/รวมตัวสูง มักรวมตัวทํางานในแนวทาง/องคความรูที่

กลุมสนใจ ซึ่งดีในการเคลื่อนเปนขบวน แตขอเสียคือทําใหไมเกิดความคิดสรางสรรคใหม ความไม

หลากหลายและเคลื่อนตัวชา  ในขณะที่ภาคประชาสังคมในปจจุบันมักรวมตัวกันเปนกลุมหรือ

เครือขาย  เพื่อทํางานที่ตนถนัดและสนใจ ขอดีของการขับเคลื่อนที่เปนปจเจกคือกลุมคนเหลานั้นมี

แนวทางที่ชัดเจนของตนในการทํางาน  แตในขณะเดียวกันขอเสียที่เกิดขึ้นคอืมักจะดําดิ่งและสนใจแต

ในเรื่องที่ตนเองถนัด  ไมเกิดการปรับเปลี่ยน/ปรับตัว แตในจุดนี้ก็มีการทํางานในลักษณะเครอืขายเขา

มาเติม  แนวทางสําคัญในกาวตอไปของการทํางานภาคประชาสังคม/ เชิงสังคม  คือ การรวม

เครอืขายการทํางานภายใตเปาหมายเดียวกัน แตเคล่ือนงานแบบเปนปจเจก  

  สําหรับในบริบทเมืองเชียงใหมอาจารยเห็นวาตองมีการกระจายอํานาจในแนวทาง “เชียงใหม

จัดการตนเอง” แมวาปจจุบันรัฐบาลจะมีความพยายามในการกระจายอํานาจแตอํานาจทุกอยาง    

ยังรวมอยูที่ศูนยกลางการบริหารประเทศ ภายใตแนวคิดการจัดการตัวเองมีหัวใจสําคัญ คือ ประชาชน

ตองมีสํานกึของความเปนเจาของพ้ืนที่ มีวัฒนธรรมและคุณคาเฉพาะตนของเชียงใหม ความเปนอิสระ

เชิงสัมพันธ อาจเปนรูปแบบการเคลื่อนงานภาคประชาสังคมในบริบทปจจุบัน กลาวคือ ประชาชน  

ในเมืองมีอํานาจในการตัดสินใจ วางแผน และจัดการในสิ่งท่ีเหมาะสมในพื้นที่ของตน 

 ดร.ชมชวน บุญระหงส (วิทยาลัยบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ) : กระบวนการทํางาน
ของ NGOs มีการปรับเปลี่ยนมาโดยตลอด มาจนถึงปจจุบันไมควรท่ีจะมุงเนนไปในเรื่องหนึ่งเร่ืองใด
เพียงอยางเดียว  เพราะประเด็นในการทํางานอาจจะเกิดจากปญหาเล็ก ๆ แตเวลาทํางานไมควรมุง
แกไขปญหาแคในประเด็นเดียว  ควรมองภาพรวมเรื่องอ่ืน ๆ รวมดวย เชน เร่ืองเครือขาย ประเด็น
ตาง ๆ ที่เชื่อมโยงกัน และเรื่องของนโยบาย การทํางานในยุคปจจุบันตองขามการทํางานเชิงประเด็น
โดยยึดพื้นที่เปนตัวตั้ง  การทํางานเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดไมใชเฉพาะในจังหวัด แตตองขยับ
ไปสูในระดับอําเภอและตําบลใหได ซึ่งหนวยงานของภาครัฐหลายหนวยงานก็พรอมใหความรวมมือ  
และองคประกอบที่สําคัญในการทํางานในปจจุบันตองทํางานกับคนรุนใหมมากขึ้น  ซึ่งอาจารย      
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ชมชวน ไดมีโครงการรวมกับคนรุนใหมหลายโครงการ  คนรุนใหมที่ไดรับการฝกอบรมจะเปนคนนํา
ความรูไปถายทอดใหกับชุมชนบานเกิดของตนเองในหลายพ้ืนที่  นอกจากนี้ ยังเห็นวามหาวิทยาลัย
ควรมีหนวยอาสาสมัครเพ่ือยกระดับและพัฒนาใหอาสาสมัครเหลานี้ไดกลับไปยังชุมชนเพื่อพัฒนา
บานเกิด  เพราะฉะนั้นการทํางานใหกับมหาวิทยาลัยไมตางกับการทํางาน NGOs เพียงแตอยูในคนละ
สถานภาพเทานั้น 

 

  ประยงค ดอกลําไย  (มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ): ตลอดระยะเวลา 30 ป ท่ีทํางานดานการ

เคลื่อนไหวกระบวนการภาคประชาสังคม ประยงคพบวาบริบทของสังคมมีการเปลี่ยนแปลงมากจาก

ระบบเดิมที่เปนทุนนิยมอยางเดียวแตปจจุบันน้ีคือทุนนิยมแบบผูกขาดมากข้ึนขณะเดียวกันก็เปน

สังคมแบบปจเจกมากขึ้น  สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจที่เปนอยูในปจจุบัน จะอยูแบบตัวใครตัวมัน

มากขึ้น  

ประเด็นของการทํางานในชุมชนไมไดมีแคภาครัฐกับทุนหรือภาคประชาสังคมเพียงแค 3 

อยางเทาน้ันที่เปนตัวแปรสําคัญในการขับเคลื่อน  แตในปจจุบันปรากฏวามีองคกรเกิดขึ้นเยอะมาก 

มีตั้งแตหนวยงานทองที่ หนวยงานทองถิ่น และยังรวมถึงองคกรที่เปนองคกรกึ่งรัฐหรือองคกรมหาชน 

อยางเชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน ตาง ๆ เหลานี้ลวนมีเปาหมายในการลง

ไปทํางานสนับสนุนท่ีชุมชนท้ังสิ้น  เพราะฉะนั้นภาคีในการทํางานแกไขปญหาหรือการสนับสนุนชุมชน

ไมไดมีแค 3 เทานั้นแลวแตมีหลากหลายมาก ในชวงหลังภาคธุรกิจก็ปรับตัวทําเร่ือง CSR ทําเร่ือง

วิสาหกิจเพื่อสังคมก็มีการพัฒนาและไปสนับสนุนชุมชนมากขึ้น  ดังนั้นภาคประชาสังคมหรือ NGOs 

ไมใชเปนตัวแปรของการขับเคลื่อนใหมีการเปลี่ยนแปลงหรือผูกขาดการเปลี่ยนแปลงไวในมือไดอีก

ตอไปแลว  จึงเปนความทาทายวาหุนสวนตาง ๆ ในสังคมที่เกิดข้ึนมากมายมีความหลากหลายขึ้น 

ตั้งแตอนุรกัษนิยมไปจนถึงทันสมัยที่สุด  

ปรากฎการณที่สําคัญในขณะนี้คือการมีคนรุนใหมที่สนใจในเร่ืองงานเพ่ือสังคม  เปนความ 

ทาทายวาจะทําอยางไรใหปญหาความไมเปนธรรมในระดับชาวนา ระดับคนจนเมือง ในระดับที่

เกี่ยวของกับโครงสรางเขาถึงการรับรูของคนรุนใหม เพราะตองยอมรับวา  จากนี้ไปอนาคตของ

ประเทศไทยอยูในมือของคนรุนใหมแลว  ดังนั้นเราคงตองสงตอการเคลื่อนไหวของพวกเราเขาไปสู

การเคลื่อนไหวในรูปแบบใหม ๆ ของคนรุนใหม ซึ่งมีวิธีคิดและเทรนดการใชชีวิตแตกตางออกไป 

รวมไปถึงโลกที่มีสังคมสื่อออนไลนมากข้ึน  วิธีการจัดตั้งกลุมพลังของคนในสังคมเปลี่ยนไป  

เพราะฉะนั้นรูปแบบการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวก็จะเร็วมากขึ้น  สามารถใชการสื่อสารเพียงแค

โทรศัพทเครื่องเดียวก็จัดตั้งมวลชนได  เปนมวลชนที่คิดเหมือนกันไมจําเปนตองรูจักกันก็สามารถ

กําหนดทิศทางการเคลื่อนไหวและสงสัญญาณตาง ๆ ได  

ในสวนของประชาสังคม  ในสถานการณที่สังคมเปล่ียนไปและภาระกิจของการเคลื่อนไหว

ไมไดอยูในมือของคนรุนเกาอีกตอไปแลว  เราจะทําอยางไรที่จะสงตอปญหาตาง ๆ ที่ยังคงเร้ือรังใหไป

ถึงมือของคนรุนตอไปได   แนนอนวาความเปนธรรมและความเหลื่อมล้ําในนิยามของคนรุนใหม

จะตองเปลี่ยนแปลงไป  ไมใชความเปนธรรมในนิยามเกา ๆ อีกตอไปแลว  ซึ่งไมแนใจวาคนรุนใหมจะ

เขาใจเร่ืองปญหาความเหลื่อมล้ําเร่ืองการจัดการทรัพยากรอยางไร  เราสามารถใหคนรุนใหมเขา
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ใจความซับซอนเร่ืองการกระจุกตัวของที่ดินในระบบเศรษฐกิจที่เปนอยูปจจุบันไดไหม  เราจะสามารถ

ทําใหเขาเขาใจปญหาของคนในชนบทที่เหมือนอยูในอีกโลกหนึ่งไดไหม  ดังนั้น ตองเขาใจบทบาทของ

นักวิชาการ ภาคประชาสังคม และNGOs รุนปจจุบันที่ยังมีความเขมแข็ง  ตองปรับชองวางของ NGOs 

นักวิชาการ และประชาสังคมคนรุนใหมใหมีชองวางนอยท่ีสุด  NGOs จะตองเปนผูสังเกตการณ

มากกวาผูปฏิบัติการ และใหคําแนะนําชี้แนะ 

อนาคตของ NGOs หรือประชาสังคมมีรูปแบบที่เปลี่ยนไป NGOs ที่ไมตองการสังกัดองคกร 

มีเยอะข้ึน  ซึ่งเรียกตนเองวา“นักกิจกรรมทางสังคม”  คนเหลานี้มีอาชีพของตนเองโดยไมพ่ึงเงิน

สนับสนุนจากองคกรรัฐหรือเงินทุนตางประเทศอีกตอไป และทิศทางของแหลงทุนตางประเทศที่

สนับสนุน NGOs และประชาสังคมก็เปลี่ยนไป  อาจจะสนับสนุนเร่ืองการเรียกรองประชาธิปไตยมาก

ขึ้น  เรียกรองเรื่องสิทธิชุมชนมากข้ึน  แตปญหาพ้ืนฐานจะถูกละเลยหรือไมยังคงเปนคําถามในการ

ขับเคลื่อนในทิศทางในอนาคตดวย  

ปญหาพื้นฐานของประชาชนโดยเฉพาะประชาชนระดับลางจะเชื่อมโยงกับแนวทางในการ

เคลื่อนไหวที่เนนไปที่เรื่องของประชาธิปไตย ความเทาเทียม การมีสวนรวมของประชาชนไดอยางไร 

เปนโจทยสําคัญที่คิดว าชองวางในการเคลื่อนไหวในอนาคตระหวางภาคประชาสังคมกับ              

ภาคประชาชนและภาคชุมชนจะเปลี่ยนไปอยางมาก  เพราะฉะน้ันบริบทในการเปลี่ยนแปลง    ใน

อนาคตจะไมไดอยูในพื้นที่ชนบทอีกตอไป  เมืองจะเปนคานงัดสําคัญและเปนจุดในการคํานวณทิศทาง

ของประเทศไทยในอนาคต  ดังนั้น NGOs หรือประชาสังคมตองปรับยุทธศาสตรในการทํางานที่

มุงเนนไปที่การทํางานในการจัดตั้งหรือการสรางกระบวนการของสังคมในเมืองมากขึ้น  โดยเฉพาะ

ความตอเชื่อมหรือการจัดตั้งภายใตการใชโซเชียลมีเดียในโลกออนไลนมากข้ึน 
 

เดโช ไชยทัพ (ผูอาํนวยการมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน (ภาคเหนือ)) : ในมุมมองของการ

เคลื่อนตัวของภาคประชาสังคมท่ีจะเขาไปขยับรัฐคือตองไปท้ังสองดานควบคูกัน  เพราะวารัฐมีคน 

เงิน นโยบาย มีกําลัง ฯลฯ  โดยภาคประชาสังคมทําหนาท่ีคนหาขอเท็จจริงและหาโอกาสในวิกฤตซึ่ง

ตองหาใหเจอ เพื่อใชศักยภาพและสิ่งที่มีอยูใหเปนประโยชน รวมทั้งตองมีเวทีที่ชวนกันมองชวนกันคุย

ที่ไมใชเฉพาะเร่ืองอุดมการณแตเปนเร่ืองการขับเคลื่อนตอไปในอนาคตภายใตวิกฤตตาง ๆ ที่เกิดข้ึน   

โดยควรเนนในเร่ืองเศรษฐกิจฐานรากซึ่ง NGOs มีตนทุนในการทํางานกับชุมชน มีทักษะ กระบวนการ 

และความนาเชื่อถือกับชาวบานเปนทุนอยูแลวจึงสามารถท่ีจะขับเคลื่อนไปในทิศทางที่แตกตางจาก

เดิมได 
 

เสาวคนธ ศรีบุญเรือง (ผูประสานงานเครือขายชุมชนเมืองรักษเชียงใหม) : จากการ

ทํางานหลายปที่ผานมาทําใหเรียนรูวาเราขาดพื้นที่ในการพบปะ หารือ เจรจารวมกันกับหนวยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน นักธุรกิจ และชาวบาน กอนที่จะทําโครงการตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในเขตเมืองเกา

เชียงใหมเก่ียวกับทิศทางการรักษาและพัฒนาเมืองเชียงใหมใหควบคูไปดวยกันไดโดยไมทําลาย

เอกลักษณของเมือง  และอีกประการคือกลุมคนท่ีทํางานเพ่ือเมืองขาดแคลนเร่ืองงบประมาณ

สนับสนุนซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญในการทํางานใหสะดวกย่ิงขึ้น  การทํางานเพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ
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เมืองจําเปนตองมีพ้ืนที่กลางในการประสานงานพรอมทั้งการกําหนดแนวทางและทิศทางใหัชัดเจน   

มีโครงสรางและงบประมาณสนับสนุนกลุมคนท่ีทํางานในเมืองเชียงใหมเพื่อการฟนฟูและการอนุรักษ 
 

ลักขณา ศรีหงส (เครือขายเชียงใหม เขียว สวย หอม) : มองภาพการทํางานภาค 

ประชาสังคม แนวทางที่สําคัญ  คือ  การที่ชุมชนควรมีสิทธิในการจัดการตนเองโดยมีกฎหมายมา

สนับสนุนดานสิทธิและการทํางานภาคชุมชน/ภาคประชาสังคม  ควรมีรูปแบบการทํางานที่เปน

รูปธรรมมากขึ้น  มีการปลดล็อคระบบความคิดท่ีชุมชนตองรอรัฐอยางเดียว ชุมชนควรมีแนวทาง   

การจัดการทรัพยากรและการทาํงานดานสิ่งแวดลอม สังคม เศรษฐกิจอยางมีสวนรวม 
 

ชัชวาลย ทองดีเลิศ (สภาลมหายใจ) : “สภาลมหายใจ” เปนองคกรที่เชื่อวา ถาประชาชน

ลุกขึ้นมามีสวนรวมดูแลบานเมืองดวยกันทั้งระบบ  เราเชื่อวาจะสามารถแกปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นได

หรือปญหาจะลดลงแนนอน  แนวคิดนี้มาจากฐานความคิดเร่ืองพลเมืองที่ใหคนในทองถิ่นลุกขึ้นมา

จัดการตนเองมากข้ึนไมใชรอภาครัฐเพียงอยางเดียว โดยเริ่มจากการมีวาระรวมกัน คือ วาระเรื่องฝุน

ควันซึ่งเปนวาระที่ทุกคนพรอมใหความรวมมือ จึงใชชื่อ “สภาลมหายใจ” โดยมีวิธีการทํางานที่มี

พัฒนามาจากการทํางาน “จังหวัดจัดการตนเอง” คือ มีการสรางแพลตฟอรมขึ้นมาตัวหนึ่งเปน

แพลตฟอรมกลางที่มีพ้ืนที่ใหทุกคนที่ทํางานเรื่องนี้เขามาอยูในแพลตฟอรมนี้เพ่ือใหทุกคนสามารถมี

ตัวตนมีบทบาทและมีคุณคา  เขามาเชื่อมโยงกันและทํางานอยางเทาเทียมกันโดยแบงงานกันทําตาม

ศักยภาพของแตละคน เชน ฝายวิชาการก็จะรวมตัวกันดานวิชาการ ฝายเศรษฐกิจก็จะเขามาชวยเรื่อง

การระดมทุนและเรื่องการตลาด  สายภาคประชาสังคมก็จะลงไปทํางานกับชุมชนทําหนาที่

ประสานงานกับการมีสวนรวมกับชุมชนรวมถึงการประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ

สภาองคกรชุมชนในพ้ืนท่ี  ดานศิลปนก็มีการระดมทุนโดยการนําภาพมาประมูลโดยใชชื่อวา “รณรงค

เรื่องฝุนควันผานงานศิลปะ”  ถือเปนองคาพยพของสภาลมหายใจ จากนั้นเราก็เร่ิมเปลี่ยนจากการใช

อํานาจสั่งการจากขางบนลงขางลางโดยการเสนอใหเปลี่ยนการทํางานเปนการใชพื้นที่เปนตัวตั้ง  และ

ตองใชชุมชนเปนแกนหลักในการแกปญหาเพราะพื้นที่ในแตละพื้นที่มีปญหาไมเหมือนกันเพราฉะนั้น

ตองใหประชาชนในพื้นที่เขามามีสวนรวมเปนหลักทุกภาคสวน ซึ่งไดมีการตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง

โดยใชชื่อวา “คณะกรรมการแกไขปญหาฝุนควันอยางย่ังยืนแบบบูรณาการโดยการมีสวนรวมของทุก

ภาคสวน” ซึ่งมีคณะกรรมการอยูในพื้นที่ตาง ๆ เชน พื้นท่ีในเมือง ในพื้นที่เกษตร ในพื้นที่ปา ในภาค

ธุรกิจท่ีจะมาสนับสนุนการแกปญหาฝุนควัน ภาควิชาการ และภาคสื่อมวลชนถือเปนองคาพยพในการ

ขับเคลื่อนและคอย ๆ ขยับไปตามสถานการณ มีการเปลี่ยนจากการแกไขปญหาจากปลายเหตุมาเปน

การแกปญหาจากทุกตนเหตุ ทุกสาเหตุ และมีการแกปญหาอยางตอเนื่อง  โดยมีแผนมีระยะสั้น ระยะ

กลาง ระยะยาว  มีการพูดคุยกับหนวยงานทองถ่ินอยางองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) ใหเขามา

หนุนทองถิ่นเน่ืองจากทองถ่ินไมมีงบประมาณเพียงพอในการแกไขปญหาเรื่องฝุนควัน  ซึ่งทาง 

องคการบริหารสวนจังหวัดและทางจังหวัดก็มีการเร่ิมขยับลงมาชวยกันทุกภาคสวน  ซึ่งในปนี้ในสวน

ของศิลปนจะมีการจัดงานโดยเชิญศิลปนทั่วประเทศรวมถึงศิลปนจากประเทศเพื่อนบาน เชน ลาว 

พมา จีน กัมพูชา และอินโดนีเซีย มารวมกันแสดงผลงานการแกปญหาฝุนควัน PM 2.5  นี่คือภาพ

ขององคาพยพซึ่งเราอยากพิสูจนวาเมื่อประชาชนลุกข้ึนมามีสวนรวมในการแกปญหาทั้งระบบโดยใช
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ความรูทางวิทยาศาสตรและความรูภูมิปญญาทองถ่ินในการแกไขปญหา  ซึ่งเราเชื่อวาปญหาฝุนควัน

จะลดลง 
 

 ประสงค แสงงาม (รักษลานนา) : ในโลกยุคปจจุบันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทําให

อดีตหรือวัฒนธรรมตาง ๆ ตองมีการปรับตัว เพราะวัฒนธรรมเปรียบเสมือนสายน้ําที่ขังไวก็จะทําให

น้ําเนาหรือถูกแชแข็งไวหรือถูกสตาฟไว  วัฒนธรรมนั้นก็จะคอย ๆ เสื่อมสลายไปในท่ีสุด เพราะฉะนั้น

วัฒนธรรมตองมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัย  ดังนั้นสิ่งท่ี ประสงค ทําอยูในยุคปจจุบัน 

เชน การทํากาดมั่วก็ไมไดทําแบบโบราณ  มีการประยุกตใหเขากับยุคสมัยแตคงความเปนโบราณ

ลานนาใหมากที่สุด  ถาในแงของการที่จะนําวัฒนธรรมท่ีเราอยากสืบสานใหไปตอถึงอยางไรก็ตองไป

พรอมกับโลกที่กําลังหมุนเปลี่ยนไปและตองมีการปรับใหสอดคลองตามยุคตามสมัย ซึ่งการสืบสาน 

คือ วิถีชีวิตถาเราดําเนินวิถีชีวิตตามความเปนวัฒนธรรมลานนาท่ียังคงดํารงรักษาเอกลักษณและ 

อัตลักษณของวัฒนธรรมไวอยู  ความเปนลานนาก็จะไมเสื่อมสลายหายไปถึงแมวาจะกลายเปนความ

เปนวัฒนธรรมลานนารวมสมัยไปแลว  แตก็ไมควรลืมที่จะศึกษารากเหงาใหเขาใจอยางถองแท 

เพื่อไมใหเกิดการแกปญหาในภายหลังอยางเชน การร้ืออาคารเกา การทําลายภาพจิตรกรรมโบราณ 

ฯลฯ ถาเรามีความรูและศึกษารากเหงาอยางแทจริงเราก็จะมีภูมิคุมกันท่ีจะธํารงรักษาวัฒนธรรม

เหลานี้ใหยืนยาวนาน 
 

  ภราดล พรอํานวย (Chiang Mai Trust) : การเคลื่อนตัวของประชาสังคมในโลกยุค

ปจจุบันที่มีความหลากหลายรวดเร็วทั้งทางดานเทคโนโลยีการสื่อสารตางๆ ทําใหโลกเปดกวางมาก

ยิ่งขึ้น  การสรางโมดูลเล็ก ๆ นาสนใจซึ่งตองมีฐานที่แข็งแรงแตไมตองมีขนาดใหญ  โลกยุคใหมไมใช

ปลาเล็กกินปลาใหญแตเปนปลาเร็วกินปลาใหญ  ในขณะที่โครงสรางของรัฐมีขนาดใหญแข็งแรง 

แตเคลื่อนตัวชาแตภาคประชาชนของคนยุคใหมนาจะมีขนาดไมตองใหญแตตองมีความแข็งแรงในเชิง

ดานความคิด โครงสราง และดานการจัดการ เพื่อชวยเหลือสังคม เชน อาขาอามา ใจบานสตูดิโอ 

หรือสภาลมหายใจท่ีมีขนาดองคกรไมใหญ แตมีความชัดเจน แข็งแรง มีเครือขายที่เหนียวแนน 

สามารถที่จะเอ้ือมมือไปชวยองคกรเล็ก ๆ ในการเคลื่อนไหวไดอยางรวดเร็ว  
 

 ศุภวุฒิ บุญมหาธนากร (บริษัท ใจบาน สตูดิโอ) : เปนสถาปนิกที่สนใจทํางานในประเด็น  

การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบโดยภาคประชาสังคม เชน งานวางแผนตําบลของ ต.แมทา อ.แมออน 

จ.เชียงใหม รวมกับองคการปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) และกลุมอาชีพตาง ๆ ในพ้ืนที่โดยใช

เครื่องมือขอบัญญัติทองถิ่นซึ่งเปนเครื่องมือทางกฎหมายที่คูขนานกับการสรางพื้นที่ทางสังคมใหกลุม

อาชีพตางๆ ไดมีพื้นที่ของแตละกลุม  จึงเปนเหตุผลใหอยากเสนอการพัฒนาในระดับยาน  ในพื้นที่

เมืองเชียงใหมมีเคร่ืองมือที่นํามาใชพัฒนายานคือเทศบัญญัติฯ  แตไมไดมีแพลตฟอรมซึ่งตางจากการ

พัฒนาพื้นที่ในอําเภอแมทาท่ีมีการตั้ง “สหกรณเกษตรย่ังยืนแมทา” ประกอบไปดวยกลุมยอย  7 กลุม 

ไดแก กลุมเยาวชน กลุมครู กลุมหมอ กลุมตัวแทนขาวโพดฝกออน กลุมตัวแทนผูเลี้ยงวัวนม ฯลฯ 

เปนพื้นที่ในอุดมคติที่คนจะแลกเปลี่ยนขอมูลและแกปญหารวมกันได  โดยไมตองมีกฎหมายรองรับ  

แตมีนักผังเมือง สถาปนิกเขาไปชวยทําแผนวางผังในพ้ืนที่ ทําใหพ้ืนที่ตําบลแมทา  สามารถออกแบบ

การพัฒนาในอนาคตและมีการจัดระบบนเิวศท่ีมีกฎหมายรวมทั้งมีองคกรปกครองทองถ่ินเปนตัวเชื่อม
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ระหวางสถาปนิก และกลุมวิชาชีพตาง ๆ เขามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด และแกปญหารวมกัน  

โดยมุงสรางกลไกในการจัดการตนเองและออกแบบอนาคตของแมทาในอีก 20 ปขางหนารวมกัน  

สําหรับเชียงใหมมีพรอมทุกอยางแตขาดอะไรท่ีทําใหเราออกแบบอนาคต 20 ปรวมกันไมได 

มันสะทอนวาจะทําอยางไรใหกลุมตาง ๆ ในเมืองเชียงใหม  มาลงแรงทํางานรวมกัน แทนการตางคน

ตางทํางานของตนเอง  

สวนตัวเห็นวาการขับเคลื่อนภาคประชาสังคมในอนาคตตองมีการจัดตั้งพื้นที่ขึ้นมา เพ่ือเปน

พ้ืนท่ีทํางานของคนที่มีเปาหมายรวมกันเพ่ือมาทํางานรวมกันและเขาใจการทํางานไปพรอมกัน  

เพื่อใหเกิดศรัทธาในการทํางานรวมกันจากกลุมคนที่หลากหลาย 
 

7. การจัดทําวีดิทัศน  
- ลําดับการนําเสนอวีดิทัศนพัฒนาการของภาคประชาสังคมเชียงใหม 

ลําดับ ผูใหสัมภาษณ  ตําแหนงผูใหสัมภาษณ ลําดับ 
คลิป 

วินาท ี ความยาว  
(นาที) 

สาระสําคัญ  

อธิบายพัฒนาการภาคประชาสังคม จุดเร่ิมตนท่ีเกดิจากการเปล่ียนแปลงทางการเมือง การเคล่ือนไหวดานความคิด 
การรวมตัว และประเด็นการขับเคล่ือนเชิงสังคม  ในชวงป พ.ศ. 2525 ถึง พ.ศ. 2540 

1 คุณ พลากร วงคกองแกว ที่ปรึกษา สถาบันพัฒนา
องคกรชุมชน (องคการ

มหาชน) ภาคเหนือ 

คลิปที่ 
1 

00:8:25 - 
00:9:26  

1:01 การเคล่ือนไหวของ
กลุมนักศึกษาจาก
เหตุการณ 14 ตุลา 
และการเกิดขึ้นของ
อาสาสมัครเพ่ือสังคม 

00:10:38-
00:11:03  

0:25 

2 ดร.ชยันต วรรธนะภูติ หัวหนาศูนยศึกษาชาติ
พันธุและการพัฒนา คณะ

สังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- 00:13:23 
- 

00:15:55  

2:53 บริบทของสังคม ณ 
ชวงเวลาหลัง
เหตุการณทาง
การเมืองที่สงผลตอ
การเปล่ียนแปลงของ
สังคม  

3 คุณ พลากร วงคกองแกว ที่ปรึกษา สถาบันพัฒนา
องคกรชุมชน (องคการ

มหาชน) ภาคเหนือ 

คลิปที่ 
1 

00:12:26 
- 

00:13:33  

1:07 วิธีคิดและการ
ขับเคลื่อนงานของ
นักพัฒนาสังคมชวง
ตน 

4 ดร.ชยันต วรรธนะภูติ หัวหนาศูนยศึกษาชาติ
พันธุและการพัฒนา คณะ

สังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- 00:30:06-
00:35:38  

4:32 การเปล่ียนแปลง
บริบทของเมือง
เชียงใหม การเกิด
กระแสการอนุรักษ
เมืองเชียงใหมโดย
ภาคประชาสังคม 
และการเคลื่อนไหว
ดานทรัพยากรปาและ
ที่ดินของเชียงใหม 
และการใชงานวิจัย

00:36:02 
- 

00:37:40  

1:38 
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ลําดับ ผูใหสัมภาษณ  ตําแหนงผูใหสัมภาษณ ลําดับ 
คลิป 

วินาท ี ความยาว  
(นาที) 

สาระสําคัญ  

ชวยในการขับเคลื่อน
ประเด็นทางสังคม 

5 คุณ ชัชวาลย ทองดีเลิศ ประธานคณะกรรมการ
อํานวยการสภาลมหายใจ

เชียงใหม 

คลิปที่ 
3 

00:07:50- 
00:8:22 

0:32 ความสําเร็จการ
เคลื่อนไหวดาน
ทรัพยากรปาใน
เชียงใหมที่สงผลตอ
การขับเคลื่อน พ.ร.บ.
ปาชุมชนในเวลา
ตอมา 

6 อ.ไพสิฐ พาณิชยกุล ผูชวยอธิการบดีฝาย
บริหารงานทั่วไปและ

กฎหมาย อาจารยคณะ
นิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- 00:22:42 
- 

00:24:35  

1:53 การดําเนินงานวิจัย
โดยสถาบันการศึกษา
ที่มีสวนเขาไป
ชวยเหลือชุมชน และ
บริการวิชาการท่ีชวย
สนับสนุนการ
เคลื่อนไหวเชิงสังคม
ทั้งในพ้ืนที่ชนบทและ
พ้ืนท่ีเมือง 

7 ศ.ดร.อรรถจักร สัตยานุ
รักษ 

อาจารยประจํา ภาควิชา
ประวัติศาสตร คณะ

มนุษยศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

คลิปที่1 00:6:20 - 
00:07:42  

1:32 การเคลื่อนไหวภาค
ประชาสังคมเมอืง
เชียงใหม โดยเฉพาะ
ประเด็นการตอตาน
นโยบายรัฐสวนกลาง
ที่ไมเหมาะสมตอการ
พัฒนาในเมือง
เชียงใหม  

คลิปที่1 00:8:10 - 
00:09:21  

1:11 

8 ดร.ชมชวน บุญระหงษ อาจารยประจําวิทยาลัย
บริหารศาสตร 

มหาวิทยาลัยแมโจ และ
อดตีผูอํานวยการสถาบัน
ชุมชนเกษตรกรรมย่ังยืน  

คลิปที่1 00:00:25 
- 

00:00:47 

0:22 การเคลื่อนงานของ
กลุมองคกรอิสระมี
การปรับตัวตามแหลง
ทุนและนโยบายของ
รัฐบาลกลางท่ี
เปลี่ยนแปลงไป  

9 คุณเดโช ไชยทัพ ผูอํานวยการมูลนิธิเพ่ือ
การพัฒนาที่ย่ังยืน แม

แจมโมเดลพลัส 

คลิปที่1 00:22: 54-
23.04  

0:10 หนาที่ของ NGOs ซึ่ง
เปรียบเสมือนโซขอ
กลาง ที่เช่ือมโยง
ระหวางรัฐและ
ชาวบานในการแกไข
ปญหา เพื่อใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงท้ัง 2 
ฝาย 

คลิปที่2 00:23: 29-
00:23:53 

1:24  
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ลําดับ ผูใหสัมภาษณ  ตําแหนงผูใหสัมภาษณ ลําดับ 
คลิป 

วินาท ี ความยาว  
(นาที) 

สาระสําคัญ  

10 คุณ พลากร วงคกองแกว ที่ปรึกษา สถาบันพัฒนา
องคกรชุมชน (องคการ

มหาชน) ภาคเหนือ 

คลิปที่2 00:00:1 - 
00:00:48  

0:47 รัฐธรรมนูญป 2540 
และการกระจาย
อํานาจที่เปดโอกาสให
ภาคประชาสังคมเขา
ไปมีบทบาทในการ
ขับเคลื่อนประเทศ 
การลดนอยลงของทุน
ตางชาติที่เขามา
สนับสนุนองคกร
อิสระ การปรับตวัของ
รัฐ การเกิดกองทุน
ของรัฐบาลที่ทําใหเกิด
องคกรจากภาค
ประชาสังคม  

คลิปที2 00:1:54 - 
00:2:58 

1:04 

คลิปที่2 00:6:28 - 
00:7:38 

1:10 

11 ศ.ดร. อรรถจักร สัตยานุ
รักษ 

ภาควิชาประวัติศาสตร 
คณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

คลิปที่2 00:4:15 - 
00:5:37 

1:22 ลกัษณะของการ
รวมตัวเพื่อขับเคลื่อน
ภาคประชาสังคมใน
อดตีเปรียบเทียบกับ
ปจจุบัน 
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ลําดับ ผูใหสัมภาษณ  ตําแหนงผูใหสัมภาษณ ลําดับ 
คลิป 

วินาท ี ความยาว  
)นาที(  

สาระสําคัญ  

การขับเคล่ือนภาคประชาสังคมในยุคปจจุบันจากการขับเคลื่อนภายใตรูปแบบองคกรอิสระ สูการขับเคล่ือน 
จากการรวมกลุมอยางเปนอิสระ ขับเคลื่อนประเด็นท่ีมีความหลากหลายมากข้ึนท้ังดานทรัพยากร การอนุรักษเมือง 

สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม พื้นท่ีกลางในการขับเคล่ือนเปล่ียนแปลงสถานที่ เปนพื้นท่ีออนไลนที่สามารถเขาถงึคนได
หลากหลายและกวางขวางมากข้ึน 

1 คุณ เสาวคนธ ศรีบุญเรือง ผูประสานงานเครือขาย
ชุมชนเมืองรักษ

เชียงใหม 

คลปิที่ 2 00:23:12-
00:24:10 

0:58 การขับเคล่ือนเรื่อง
การอนุรักษเมืองซ่ึง
เปนคุณคารวมกัน
ของชาวเชียงใหม 
และความตองการ
การสนับสนุนเพื่อการ
ทํางานดานประชา
สังคม 

2 คณุ ประสงค แสงงาม  เมืองงามครีเอชั่น - 00:30:42 
- 

00:31:42 

1:00 การขับเคล่ือนและ
การอนุรักษ
วัฒนธรรมลานนา ซ่ึง
เปนคุณคารวมของ
เมืองเชียงใหม  

3 คุณ สุวารี วงคกองแกว ผูอํานวยการ 
หอศิลปวัฒนธรรมเมือง

เชียงใหม 

- 00:20:05 
– 

00:20:20 

1:15 การปรับตัวและการ
ขับเคลื่อนการ
อนุรักษเมืองของ
หนวยงานรัฐที่ทํา
หนาที่สนับสนุนการ
ขับเคลื่อนภาคประชา
สังคมในเมือง
เชียงใหม  

00:20:35 
– 

00:21:02 

0:27 

00:21:10 
– 

00:21:52 

0:42 

4 คุณ ลักษขณา ศรหีงษ ผูประสานงานเครือขาย
เชียงใหม เขียว สวย 

หอม 

- 00:3:14 – 
00:4:28 

1:14 มองภาพการทํางาน
ภาคประชาสังคม 
และการจัดรปูแบบ
การทํางานท่ีเปน
รูปธรรมมากข้ึน แนว
ทางการจัดการ
ทรัพยากร และการ
ทํางานดาน
ส่ิงแวดลอม สังคม 
เศรษฐกิจอยางมีสวน
รวม 

5 คุณ ภราดร พรอํานวย 
(ปอ) 

Chiang Mai Trust คลิปที่ 1 00:28:46 
- 

00:28:52 

0:06 การเคลื่อนตัวของ
ภาคประชาสังคม 
และหนวยงานรฐัท่ี
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ลําดับ ผูใหสัมภาษณ  ตําแหนงผูใหสัมภาษณ ลําดับ 
คลิป 

วินาท ี ความยาว  
)นาที(  

สาระสําคัญ  

00:28:56 
- 

00:29:03 

0:07 ตอบสนองตอ
ประเด็นดานสังคม  

00:29:15 
- 

00:29:32 

0:17 

00:29:38 
- 

00:29:46 

0:08 

6 คณุ ศภุวุฒิ บุญมหาธนา
กร  

ใจบานสตูดิโอ - 00:47:21 
- 

00:47:38 

1:17 การมองเร่ืองการ
ขับเคลื่อนดานประชา
สังคมที่มากกวาแก
การทํางานพัฒนาแต
คือการมองคุณคา
และความสาํคญัของ
ชีวิตในพื้นท่ีเมือง 

ปดทายดวยรายชื่อผูที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนงานภาคประชาสังคมในเชียงใหมตั้งแตอดตีถึงปจจุบันที่ควรระลึกถึง 

 

 วีดิทัศนไดถูกใชนําเสนอใน การสัมมนา “พลังประชาสังคมตอการเปลี่ยนแปลงสูอนาคต” จัดขึ้นเมื่อ

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 ณ อาคารหองประชุม Green Nimman CMU Residence (Uniserve)  และได

เผยแพรผานดิจิตัลแพลตฟอรม ดังน้ี 

https://www.facebook.com/watch/?v=995371824263063&extid=CzxL2R1AahNhQDFU 
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ภาพ การสัมภาษณและการบันทึกวีดีโอ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 3 

งานพัฒนากลุมประชาสังคมเชียงใหม 
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สวนท่ี 3 

งานพัฒนากลุมประชาสังคมเชียงใหม 
1. หลักการและเหตุผล  
 ขณะที่ปจจุบัน ปญหาของเมืองและชนบทมีความซับซอนมากข้ึน ท้ังปญหาสิ่งแวดลอม  เศรษฐกิจ  

สังคม ลวนสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตและคุณคาของถ่ินที่อยูอาศยั  และยังทับซอนดวยความเหลื่อมล้ําทาง

สังคมและการขาดโอกาสการเขาถึงทรัพยากรพรอมกับการขาดโอกาสในการมีสวนรวมเพ่ือตัดสินใจในนโยบาย

ที่จะมีผลตอการดํารงชีวิตของตนเอง  ทําใหความขัดแยงในสังคมกลายเปนประเด็นรายวัน  บริบททางสังคมท่ี

มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและมีปญหาใหมเกิดขึ้นตลอดเวลาเชนน้ีตองการสถาบันทางสังคมที่สามารถ

รับมือกับการเปลี่ยนแปลง ปรับตัว และตอบสนองอยางรวดเร็วภายใตความเขาใจปญหาอยางแทจริง  แตดวย

สถาบันหลักซึ่งเปนโครงสรางของภาครัฐนั้นเปนองคกรที่มีโครงสรางแข็งตัวและมีขนาดใหญทําใหการบริหารไม

คลองตัว  ขาดความยืดหยุน  และไมสามารถปรับตัวไดโดยงาย  จึงไมทันตอการรับมือการเปลี่ยนแปลงและ

ปญหาตาง ๆ ของเมืองและชนบทที่เกิดขึ้น  ในขณะเดียวกันกลุมคนที่มีการปรับตัวที่รวดเร็วท่ีสุดคือภาค

ประชาสังคมและประชาชนซึ่งกําลังเติบโตขึ้นอยางมากในสังคมไทย 

การเคลื่อนไหวทางสังคมของนักพัฒนาเอกชนในรุนกอน ซึ่งมีจํานวนไมมากนักทําใหมีการรวมกลุม   

ที่คอนขางเหนียวแนนจึงมีการรวมคิดรวมทําในเร่ืองเดียวกัน  ถือเปนจุดเดนขององคกรพัฒนาเอกชนรุนเดิม 

ประเด็นที่สําคัญคือการรวมกลุมกันของนักพัฒนาเอกชนรุนเดิมในนามมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือนั้นมีการให

ความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร  ทําใหมีการสงตอชุดประสบการณ และความรูใหกับนักพัฒนารุนใหม ๆ  

รวมท้ังยกระดับการทํางานดวยการทํางานในรูปแบบกลุมเดียวกัน  ทําใหขบวนการเคลื่อนตัวคอนขางเปนไปใน

แนวทางเดียวกัน  ท้ังนักวิชาการ  ชาวบาน  และนักพัฒนาเอกชน รวมทั้งมีการสงตอกันรุนตอรุนมาจนถึงคน

รุนกลางในปจจุบัน  อยางไรก็ตามเมื่อประสบกับปญหางบประมาณสนับสนุนทางนักพัฒนาเอกชนรุนตอ ๆ มา

จึงไมไดมีเนื้องานในสวนการฝกอบรมและพัฒนาคนรุนใหม   

เมื่อสังคมเปลี่ยนแปลง  ทําใหพัฒนาการขององคกรพัฒนาเอกชนและกลุมประชาสังคมของเชียงใหม

มีการปรับตัว มีองคกรที่เกิดขึ้นใหม ๆ ตามประเด็นปญหาของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปเชนกัน กลุมประชาสังคม

และองคกรเหลาน้ีมีรูปแบบท่ีแตกตางออกไปจากเดิม  มีความหลากหลายและมีจํานวนมากมาย และท่ีสําคัญ

คือ  ยังคงมีนัยสําคัญในการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหมทั้งในรูปแบบกิจกรรมและยกระดับไปถึงนโยบาย 

    การเปลี่ยนผานจากยุคองคกรพัฒนาเอกชนในสมัยกอนจนมาถึงการทํางานในปจจุบันของคนกลุมเล็ก

กลุมนอยซึ่งทํางานในลักษณะกลุมประชาสังคมท่ีมีบุคลิกเปนอิสระและทํางานตามความสนใจ  ทํางานโดยสาน

พลังเปนเครือขายยามมีประเด็นรวมกัน  สามารถเชื่อมโยงประสบการณและประวัติศาสตรการขับเคลื่อนของ

องคกรพัฒนาเอกชน  เพ่ือสนับสนุนตอการยกระดับความเขมแข็งของ  ประชาสังคมใหม   

คนรุนใหมมีการทํางานแบบปจเจกมากขึ้นซึ่งแมจะมีขอดี  คือ การทํางานประชาสังคมของคนรุนใหม

มีอิสระ สรางสรรค  และสามารถกลมกลืนไปกับการประกอบอาชีพอื่นเพ่ือเลี้ยงชีพได  ขณะเดียวกัน การขาด

ระบบการสนับสนุนก็ทําใหบางคนบางกลุมที่ตองการจะทํางานเพ่ือสังคมขาดโอกาสการทดลองหรือโอกาส

สําหรับการเร่ิมตนทดลองทํางานเพื่อสังคม  ขาดโอกาสการลองผิดลองถูก  และอาจเสียโอกาสในการไดกลุม

คนรุนใหมบางกลุมบางคนที่จะเขามาทํางานเพ่ือสังคม  ดังนั้น การนําชุดประสบการณการสนับสนุนคนรุนตอ
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รุนมาปรับทดลองใช หากไดรับการสนับสนุนอาจทําใหกลุมคนรุนใหมที่มีความต้ังใจจะทํางานเพ่ือสังคม

สามารถเริ่มตนขยับจากความตั้งใจไปสูการดําเนินการจริงได  และจะสรางความเชื่อมั่น  และสามารถพัฒนา

ตนเองตอไป  ซึ่งจะทําใหการเพ่ิมจํานวนและแนวรวมประชาสังคมเติบโตไดมากข้ึน  และขยายกําลังไดมากขึ้น

ในอนาคต   

ดวยงานวิจัยนี้ เปนงานวิจัยเพ่ือการขับเคลื่อนและการสรางกลไก/เวที เพ่ือองคความรูเรื่อง           จิต

สาธารณะ/นวัตกรรมเพ่ือสังคม  จึงไดมีงบประมาณเพื่อสนับสนุนการทํางานเพื่อสังคมของกลุมคนที่ตั้งใจจะ

ทํางานประชาสังคมไดทดลองทํางานที่อยากทําเพื่อสวนรวมเปนงบประมาณกลุมละ 30,000 บาท เพื่อชวย

กระตุนใหคนที่สนใจอยากเร่ิมตนทํางานในภาคประชาสังคมไดสามารถทดลองทํางาน  หรือคนที่เคยทํางานอยู

บางแลวไดมีโอกาสลองทําในสิ่งที่แตกตางออกไปและไมเคยมีโอกาสไดทํา  หรือสําหรับบางกลุมก็เปนการเขา

ไปสนับสนุนเพ่ือใหสามารถขับเคลื่อนงานตอไปได  การทําวิจัยเชิงขับเคลื่อนรวมกับคนรุนใหมนี้มุงเพื่อหา

ประเด็นและมุมมองของคนรุนใหมตอการทํางานเพ่ือสังคม  หรือตอการตัดสินใจในการทํางานเพ่ือสังคมผลท่ี

ไดจึงเปนการดูท่ีตัวแบบของกลุมคนทํางานทั้งแปดกลุมโดยไมไดมุงเนนที่คนเขารวมกิจกรรมหรือจํานวนนับคน

เขารวมหรือผลสัมฤทธ์ิของกิจกรรมเทานั้น  

 ในเอกสารรายงานฉบับที่ 2 ไดมีการสรุปการดําเนินงานของกลุมผูขับเคลื่อนงาน จํานวน 8 กลุม    

โดยบางกลุมไดดําเนินการเสร็จสิ้นและบางกลุมอยูในระหวางดําเนินการ  ดังนั้นในรายงานฉบับสุดทายนี้จะ

เปนการสรุปผลการทํางานของแตละกลุมโดยยอและขยายมุมมองจากการทํางานของแตกลุมเพ่ือเปนประโยชน

ตอการทําความเขาใจความคิดของกลุมคนที่เขามาสูการเปนกลุมประชาสังคมตอไป  
 

2. ผลการดําเนินงาน 
 การสงเสริมกิจกรรมพัฒนากลุมประชาสังคมรุนใหม โดยมีทั้งหมด 8 กลุมประกอบดวย  

กลุมท่ี 1 กิจกรรมสําหรับเด็ก  
1.) มหกรรมนิทานสรางเมือง (เชียงใหมอาน) 

กลุมท่ี 2 กิจกรรมชุมชนเมือง 
2.) แผนท่ีสีเขียวใหมเขตเมือง (มือเย็นเมืองเย็น/เชียงใหมทรัสต) 
3.) ราชดําเนินโมเดล (คณะทํางานราชดําเนินโมเดล 
4.) การพัฒนาระบบการจัดการขยะและออกแบบการปรับภูมิทัศน/อินทวโรรส

(กลุมซาวดมวน) 
5.) พัฒนาพื้นที่วัวลาย (ฮอมสุขสตูดิโอ) 

กลุมท่ี 3 กิจกรรมวัฒนธรรม/เมือง-ชนบท 
6.) เพาะกลา สรางปา สรางเมือง 
7.) สืบสานลายผาปกดั้งเดิมของอาขา 
8.) ยกระดับสืบสานหัตถกรรมแมแจม 
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กลุมที่ 1  กิจกรรมสําหรับเด็ก 
1.) มหกรรมนิทานสรางเมือง โดย โครงการเชียงใหมอาน 
 ผูรับผิดชอบกิจกรรม : 

- กลุมเชียงใหมอาน ภายใตโครงการเชียงใหมอาน อาน

ทั้งเมืองเรื่องเดียวกัน โดยการสนับสนุนของแผนงาน

สรางเสริมวัฒนธรรมการอาน  สสส. 

- คุณทัทยา  อนุสสรราชกิจ  โทร. 088-3623325 
                 https://www.facebook.com/events/447185172852390 

 

 ท่ีมา : 
 ดวยปญหาใหญของยุคสมัยปจจุบันคือความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอมที่สงผลกระทบตอ

คนที่อยูอาศัย ทั้งเมืองและชนบทและสงผลสําคัญตอวิถีการดํารงชีวิตของคนทั้งหมด  ปญหาเชนน้ี

เกิดขึ้นและรุนแรงขึ้นอยางรวดเร็ว ดวยการมุงใชประโยชนจากทรัพยากร เพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจ

โดยละเลยตอผลกระทบและการขาดความรูเขาใจถึงความเชื่อมโยงของธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เปน

รากฐานแข็งแรงที่เชื่อมโยงมนุษยกับสิ่งแวดลอม  ทําใหเกิดการทําลายธรรมชาติอยางกวางขวางและ

รุนแรง สงผลตอวิกฤตภูมิอากาศ โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น ปญหาหมอกควัน  น้ําในลําน้ําสาธารณะเนาเสีย 

ผลกระทบที่เกิดข้ึนน้ันรนุแรงและรวดเร็วจน  ดวยวิกฤตของปญหา  ที่เกิดขึ้นทําใหกลุมประชาสังคมที่

ทํางานเรื่องการสงเสริมการอานไดตระหนักวาโอกาสสําคัญที่จะฟนฟูเมืองและสภาพแวดลอม 

ใหกลับมาดีขึ้นไดนั้นอยูท่ีการใหความรูและการสรางความตระหนักในคนรุนใหมที่จะเปนฟนเฟอง

สําคัญ 

เชียงใหมอานเปนกลุมที่เริ่มตนการทํางานในรูปแบบของเครือขายมาตั้งแตป 2557 โดย
โครงการเชียงใหมอานไดทํางานในลักษณะของกิจกรรมสงเสริมการอาน รวมจัดงานกับเครือขาย   
ตาง ๆ ทั้งในพื้นท่ีการจัดกิจกรรมสาธารณะและทํางานรวมกับสถาบันตาง ๆ เชน โรงเรียน หองสมุด 
องคกรการศึกษาและองคกรปกครองทองถิ่น เพื่อขยายผลในแงของการทําใหเกิดความรวมมือใน
ระดับนโยบายและหนวยงานเพ่ิมขึ้น โดยมีนางสาวทัทยา  อนุสสรราชกิจ ทําหนาที่เปนตัวแทนหลัก
ของเครือขายเชียงใหมอาน  โดยริเริ่มทํางานสงเสริมการอานนิทาน “ดอยสุเทพ” โดยมุงใชนิทาน 

เพื่อการสรางสํานึกการรักทองถิ่นและสิ่งแวดลอม ปลูกฝงปญญาและความรักในธรรมชาติไวกับ
เยาวชน เพ่ือใหเติบโตข้ึนเปนคนรุนใหมท่ีรักในทองถิ่นและสิ่งแวดลอมอยางรอบดาน  
 เครือขายเชียงใหมอานมีแนวคิดฐานวา “เด็กคือความหวัง” และนิทานมีพลังกวาที่คิด จึงเกิด
นิทานชุด “ปาดอยบานของเรา” เพื่อใหนิทานสรางเด็ก เพ่ือใหเด็กสรางเมือง  โดยเร่ิมจาก “โครงการ
อานทั้งเมืองเร่ืองเดียวกัน” ในพ้ืนท่ีของจังหวัดเชียงใหม ซึ่งถูกออกแบบใหอยูในกรอบคิดเรื่อง    
“อานดอยสุเทพ” เพื่อใหเด็กชวงปฐมวัยไดเรียนรูเร่ือง ดอยสุเทพ พ้ืนที่สําคัญทางจิตวิญญาณของคน
เชียงใหมในหลากหลายมิติ ผานนิทานสามเลมไดแก “กราบดอยสุเทพ” “ปาดอยบานของเรา”
และ “หนูนอยไปดอยสุเทพ” 
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  “อานดอยสุเทพ” ไดเดินทางไปไกลถึงพื้นท่ี 

ทั่วทุกอําเภอในเชียงใหม  ผานการทํางานรวมกับครู

เกือบ 800 คน ผลที่เกิดขึ้นไดกระตุนใหเกิดกระแส  

การใชนิทานเพ่ือสอนเด็กและเยาวชนในพ้ืนท่ีอยาง

กวางขวาง  และทําใหเครือขาย “เชียงใหมอาน” ได

รวมมือกับเพื่อน ๆ เพ่ือการจัดงาน “มหกรรมนิทาน

สรางเมือง” ขึ้นเพื่อขยายผลใหครูและผูปกครองไดหัน

มาใชนิทานในการปลูกสํานึกรักทองถิ่นและธรรมชาติ

ใหกับเยาวชน 

“เรามีวิสัยทัศน เมืองอยางหนึ่ งวา เราตอง
เตรียมคนในแบบที่เราอยากเห็นในอนาคต   
เราอยากใหเขารักเมืองอยางไร เราก็ตองสราง
เด็กใหมีคุณภาพแบบน้ัน นี่คือหัวใจสําคัญ  ของ
คําวาใหนิทานสรางเด็ก แลวใหเด็กสรางเมือง”  

https://www.facebook.com/readforlifechiangmai/ 

  

 พื้นที่ดําเนินการ: 
  มหกรรมนิทานสรางเมือง จัดท่ีลานสนามหญาหอประวัติศาสตรเมืองเชียงใหม 

 กลุมเปาหมายที่เขารวม: 
 กลุมเด็ก เยาวชน ผูปกครอง  บุคคลท่ัวไป  กลุมบานเรียน หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม  

เครือขายเชียงใหม เขียว สวย หอม  เครือขายชุมชนเมืองรักษเชียงใหม  เทศบาลนครเชียงใหม  

หอสมุดแหงชาติรัชมังคลาภิเษก  มูลนิธิศานติวัฒนธรรม  หองสมุดลิบลับ  กลุมคนใจบาน  ศูนยศึกษา

ธรรมชาติดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ  ชมรมอนุรักษนกและธรรมชาติลานนา  รร.วชิรวิทยเชียงใหม

ชางคลาน  ผูเขียนนิทาน ‘ปาดอยบานของเรา’  เครอืขายเชียงใหมอาน   

 จํานวนผูไดรับประโยชน: 
 จากโครงการเชียงใหมอาน “อานทั้งเมืองเร่ืองเดียวกัน” ประมาณ 13,500 คน 

 จากงานมหกรรมนิทานสรางเมือง ประมาณ 200 คน 

 งบประมาณ: 
 สนับสนุนสมทบการทํากิจกรรมมหกรรมนิทานสรางเมือง 30,000 บาท 

 การดําเนินกิจกรรม:  
  “มหกรรมนิทานสรางเมือง” รวมกับภาคีเครือขายการเรียนรูจึงเลือกใชนิทานเร่ือง “ปาดอย

บานของเรา ”  ที่สื่อสารเน้ือหาเร่ืองธรรมชาติวิทยา ชวนรูจักและเขาใจตนไม สิ่งมีชีวิตตาง ๆ บน  

ดอยสุเทพ และความสัมพันธระหวางคนกับธรรมชาติ ผานภาพวาดนารักและเนื้อหาอยางงาย      เปน

แนวคิดตั้งตนเพ่ือสรางกระบวนการเรียนรูผานการลงมือทําจริง โดยไดเปดพื้นที่เรียนรูใหมมาสูสนาม
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หญาท่ีเด็ก ๆ ว่ิงเลนไดจริงผานการลงมือทํากิจกรรม โดยเชื่อมโยงเน้ือหาที่ตองการใหเด็กเรียนรู

ครบถวนทุกมติิท้ังเร่ืองธรรมชาต ิสิ่งแวดลอม ขยะ วัฒนธรรมพ้ืนถ่ิน  
 

ผลการดําเนินงาน:  
     นิทานปาดอยบานของเราเปนหนึ่งในชุดนิทานดอยสุเทพที่มีเน้ือหาหลากหลาย  บอกเลา

เร่ืองของดอยสุเทพโดยเชื่อมโยงกับธรรมชาติวิทยา  สิ่งแวดลอมของเมืองเชียงใหมรวมถึงวัฒนธรรม

ในทองถิ่น  ดวยความเชื่อวานิทานที่เกี่ยวกับทองถิ่นไมเพียงแตเปนเคร่ืองมือในการสงเสริมการอานใน

เด็กเล็กเทานั้นแตยังสามารถเปนเคร่ืองมือและกลไกในการเคล่ือนเมืองโดยปลูกฝงความรักทองถ่ิน

และการสรางเมืองใหกับเด็กเยาวชนโดยผานเร่ืองราวเน้ือหาท่ีเปนฐานทางดานวัฒนธรรม 

วิถีชีวิต ความเชื่อ และส่ิงแวดลอม ทั้งนี้จากการศึกษาขอมูลในหนังสือนิทานปาดอยบานของเรา 

มีเนื้อหาที่ทำใหเด็กสามารถเขาใจและเห็นความสําคัญในเร่ืองสิ่งแวดลอมผานนิทานได สรางคนเพื่อให

คนสรางเมือง “เด็กคืออนาคตในการสรางเมือง” และให“นิทานสรางเมือง”เปนแนวคิดรวมกันของ

คณะทํางาน “มหกรรมนิทานสรางเมือง” นําโดย

โครงการเชียงใหมอาน อานยกกําลังสุข รวมกับ

ผูเขียนนิทาน ‘ปาดอยบานของเรา’  กลุมบาน

เ รียน   หอศิ ลป วัฒนธรรม เมื อ ง เ ชี ย ง ใหม   

เครือขายเชียงใหม เขียว สวย หอม  เครือขาย

ชุมชนเมืองรักษเชียงใหม  เทศบาลนครเชียงใหม   

หอสมุดแหงชาติรัชมังคลาภิเษก  มูลนิธิศานติ

วัฒนธรรม  หองสมุดลิบลับ  กลุมคนใจบาน  

ศูนยศึกษาธรรมชาติดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ  ชมรมอนุรักษนกและธรรมชาติลานนา  รร.วชิรวิทย

เชียงใหมชางคลาน และเครือขายเชียงใหมอาน   

ทางคณะทํ างานเชียงใหมอ าน ได

รวมกันออกแบบและจัดงานมหกรรมนิทาน

สรางเมืองโดยใชเนื้อหาและเร่ืองราวจากใน

นิทานดอยสุเทพเปนเคร่ืองมือในการเชื่อมโยง

ความสัมพันธ ระหวางพอแมและเด็ก           เพ่ือ

นํ าไป สูการทําความเข า ใจเ ร่ือง เมืองและ

ส่ิงแวดลอม โดยผานนิทานปาดอยบานของเรา 

และมุงหวังใหการจัดงานในคร้ังนี้เปนจุดเร่ิมตน

ในการเชื่อมกลุมคนทํางานในเมืองเชียงใหม

และขยายความรวมมือระหวางหนวยงาน เครือขายปฏิบัติการ สงเสริมการอาน เครือขายพัฒนา

เมืองเชียงใหม  ให เข ามาเปนแนวร วมในการสนับสนุนนิทานและการสง เส ริมการอาน 

ในเด็กปฐมวัยเพ่ือเปนฐานในการปลูกฝงความรักทองถ่ินและการพัฒนาเมืองในอนาคต  โครงการ

ไดรับการสนับสนุนจากหลายภาค ีในการเขามารวมทํากิจกรรมฐานการเรียนรูตาง ๆ และการสมทบ

งบประมาณรวมจัด  โดยผลการจัดงาน เปนดังนี้  
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การจัดงานมหกรรมนิทานสรางเมืองในคร้ังนี้ 

ไดรับความรวมมือจากหนวยงาน องคกรเครือขายที่

ทํางานดานเมือง  หนวยงานทองถิ่น  และเครือขาย

สงเสริมการอานในจังหวัดเชียงใหมรวมในการจัด

กิจกรรมกวา 20 องคกรโดยมีผูใหความสนใจเขารวม

กิจกรรมประกอบดวยครูจากโรงเรียนในเมืองเชียงใหม  

คนในชุมชนเมืองเชียงใหม   ผูปกครอง (พอแม ) 

เด็กปฐมวัย  เด็กประถมตน-ปลาย  ผูบริหารทองถิ่น (อบจ.-เทศบาลฯ และเครือขายที่ทํากิจกรรม

สงเสริมการอานพ้ืนที่จังหวัดพะเยา (กลุมครูศูนยพัฒนาเด็กเล็ก) เขารวมจํานวนกวา 500 คน โดย

เปนกลุมนักเรียนในระดับประถมและเด็กปฐมวัยราว ๆ 300 คน และโครงการเชียงใหมอานยังไดรับ

ความรวมมือจากนองๆเยาวชนกลุมแมลงปออาสาเขามาเปนอาสาสมัครอํานวยความสะดวก 

กิจกรรมทั้งหมดที่มีการดําเนินการ ประกอบดวย 

(1) ฐานกิจกรรมการเรียนรูปาดอยบานของเรา ประกอบดวยกิจกรรม 10 ฐาน ที่เชื่อมโยงกับ
เนื้อหาในนิทานปาดอยบานของเรา เกี่ยวกับ น้ํา  ตนไม ดอกไม สตัว นก บนดอยสุเทพ  

1.1 ดอกไมพื้นเมือง กิจกรรมจากกลุมกาสะลอง กิจกรรมงานประดิษฐชวนทําท่ีแขวนตกแตง 
บาน“ตาขายดักฝน” ทําจากแกวกาแฟเกาและตกแตงดวยดอกไมพ้ืนเมือง โดยเด็กจะ
ไดทําความรูจกัชื่อของ ดอกไมพื้นเมืองชนิดตาง ๆ ที่นํามาใชในการตกแตงแกวกาแฟ 

1.2 สนุกเร่ืองสีสันโดยโรงเรียนวชิรวิทย เชียงใหม กิจกรรมเรียนรูการทําสีจาก ธรรมชาติ 
เชน ใบไม พืชและดอกไม ผานขั้นตอนตาง ๆ ไดแกการโขลก การค้ัน พรอมลงมือวาด
รูป ระบายสีตามจินตนาการ 

1.3 ปลูกตนไมกันเถอะ โดยเชียงใหม เขียว สวย หอม ชวนเด็กทําความรูจักผัก และการ
ปลูกตนไม พรอมตกแตงระบายสีกระถางตนไม ลงมือปลูกและนําตนไมกลับบาน 

1.4 เจอะนกในเมอืง โดยชมรมอนุรักษนกและธรรมชาติลานนา ทําความรูจักนกชนิดตาง ๆ 
บนดอยสุเทพ ผานหุนนกจําลอง ชวนวาดรูประบายสีนก และการทาํหัวนกแบบตาง ๆ 

1.5 เร่ืองสัตวบนดอย โดยศูนยธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ ชวนวาดรูป 
ระบายสีภาพสัตวบนดอยสุเทพ และการทาํตัวตุกกาย และแมลงปอ 

1.6 รูปลอยออกมา โดยหอสมุดแหงชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม ชวนทํานิทานปอบอัพรูป
สัตวชนิดตาง ๆ 

1.7 จากแมขาถึงแมปง โดยเทศบาลนครเชียงใหม และใจบานสตูดิโอ เรียนรูเร่ืองตนน้ําจาก
ดอยสูแมปง ผานแบบจําลองสายนํ้าจากดอยที่ไหลลงสูแมขา แมปง 

1.8 สนุกจริงทํากิน โดยหองสมุดรังไหม  อ.พราว ชวนทําไขปาม  เรียนรูขั้นตอนการทําไข
ปาม ตั้งแตการทําใบตอง การตีไข และการนําไปยางไฟ 

1.9 น้ําขม้ินสมปอย  โดยเครือขายชุมชนเมืองรักษเชียงใหม เปนการ เรียนรูน้ําที่สัมพันธกับ
พิธีกรรมและประเพณีสงกรานต ทดลองทําน้ําขมิ้นสมปอย และการดําหัวผูใหญ 

1.10  เอนจอยบอรดเกม โดยหองสมุดลิบลับ เรียนรูเร่ืองของตนไม สัตว นก และขยะ ผาน
บอรดเกม พรอมมุมอานหนังสือนิทานจากหองสมุดลิบลับ 
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โดยผู เขารวมกิจกรรมไปรับบัตรแสตมปหากเขารวมครบทั้ง 10 ฐานการเรียนรู 
สามารถนําบัตรไปแลก หนังสือได 1 เลม 

(2) กิจกรรมบนเวที 

2.1 เสวนาจากนิทานสรางเด็กสูนิทานสรางเมือง แลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานและ
ความสําคัญของหนังสือและนิทานในการสรางเดก็และสรางเมือง 

2.2 พิธีสงมอบเมืองใหเด็ก ๆ โดยตัวแทนผูใหญ 10 ทาน 

2.3 การเลานิทานปาดอยบานของเรา และการสอนใหเด็กรักธรรมชาติโดยครูยาย สิริกร 
วองตระกูล 

2.4 การแสดง โดยนักเรียนอนุบาลโรงเรียนวชิรวิทยเชียงใหมชางคลาน ชุดตนไม  ชุดสัตว 
ชุดวอนฮักแมปง  ชุดการแยกขยะ และการฟอนไหวสาสามกษัตริย 

2.5 เลาเรื่องสัตวปาบนดอยสุเทพ  โดยศูนยธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ 

2.6 การเลาเรื่องน้ําขมิ้นสมปอยและเลาเรื่องแมขา โดยชุมชนรักษเมืองเชียงใหม  

และกลุมใจบาน 

2.7 เปดหองเรียนเร่ืองขยะ และเปดตัวหนังสือนิทาน มาชวยเพ่ือนเรากันนะ โดยผูแตง  

และผูวาดภาพประกอบนิทาน 

2.8 เลาเรื่องบอรดเกม โดยเยาวชนจากหองสมุดลิบลับ 
 

(3) นิทรรศการและมุมการอานสําหรับเด็กปฐมวัย 
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(4) ฐานกิจกรรมการเรียนรู ฐานท่ีหน่ึง ปาดอยบ านของเรา 

ฐานดอกไมพ้ืนเมือง กิจกรรมจากกลุมกาสะลอง กิจกรรมงานประดิษฐชวนทําที่แขวน

ตกแตงบาน “ตาขายดักฝน” ทําจากแกวกาแฟเกาและตกแตงดวยดอกไมพ้ืนเมือง  โดยเด็ก   

จะไดทําความรูจักชื่อของดอกไมพ้ืนเมืองชนิดตาง ๆ ท่ีนํามาใชในการตกแตงแกวกาแฟ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) ฐานท่ีสอง สนุกเร่ืองสีสัน : โดยโรงเรียนวชิรวิทย ชางคลาน เชียงใหม กิจกรรมเรียนรู      

การทาสีจากธรรมชาติ เชน ใบไม พืชและดอกไม ผานขั้นตอนตาง ๆ ไดแกการโขลก การค้ัน 

พรอมลงมือวาดรูประบายสี  
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(6) ฐานท่ีสาม ปลูกตนไมกันเถอะ โดยเครือขายเชียงใหมเขียวสวยหอม ชวนเด็กทําความรูจักผัก 

และการปลูกตนไมพรอมตกแตงระบายสีกระถางตนไม ลงมือปลูกและนําตนไมกลับบาน 

 

 

 

 

 

 

(7) ฐานท่ีสี่ เจอะนกในเมือง โดยชมรมอนุรักษนกและธรรมชาติลานนา ทําความรูจักนกชนิดตาง ๆ 

บนดอยสุเทพผานหุนนกจําลอง ชวนวาดรูประบายสีนกและการทําหัวนกแบบตาง ๆ 

 

   

   

 

 

 

 

(8) ฐานที่หา เร่ืองสัตวบนดอย โดยศูนยธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ ชวนวาดรูป 

ระบายสีภาพสัตวบนดอยสุเทพ การทําตัวตุกกายและแมลงปอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

 
 

 

(9) ฐานที่หก รูปลอยออกมา โดยหอสมุดแหงชาติรัชมังคลาภิเษกเชียงใหม ชวนทํานิทานปอบอัพ 

รูปสัตวชนิดตาง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) ฐานท่ีเจ็ด จากแมขาถึงแมปง โดยเทศบาลนครเชียงใหมและใจบานสตูดิโอ เรียนรูเร่ืองตนน้ํา

จากดอยสูแมปง ผานแบบจําลองสายน้ําจากดอยที่ไหลลงสูแมขา แมปง 

 

 

 

 

 

 

 
 

(11) ฐานท่ีแปด สนุกจริงทํากิน โดยหองสมุดรังไหม  อ.พราว ชวนทําไขปาม เรียนรูข้ันตอนการทํา 

ไขปามตั้งแตการทําใบตอง การตีไข และการนําไปยางไฟ 
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(12) ฐานที่เกา น้ําขม้ินสมปอย โดยเครือขายชุมชนเมืองรักษเชียงใหม เรียนรูน้ําท่ีสัมพันธกับ

พิธีกรรมและประเพณีสงกรานตผานนํ้าขมิ้นสมปอย ทดลองทํานํ้าขม ิ้นส มปอยและการดําหัวผูใหญ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(13) ฐานท่ีสิบ เอนจอยบอรดเกม โดยหองสมุดลิบลับ เรียนรูเร่ืองของตนไม สัตว นก และขยะ 

ผานการเลนบอรดเกม พรอมมุมอานหนังสือนิทานจากหองสมุดลิบลับ 

 

 

 
(14) กิจกรรมบนเวที การแสดง โดยนักเรียนอนุบาลโรงเรียนวชิรวิทยเชียงใหมชางคลาน ชุดตนไม  

ชุดสัตว  ชุดวอนฮัก แมปง  ชุดการแยกขยะ และการฟอนไหวสาสามกษัตริย 
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เสวนาแลกเปล่ียนประสบการณในการใช

นิ ท านและหนั ง สื อส ง เส ริ มก ารอ าน ใน เ ด็ ก  

ความสําคัญของหนังสือนิทานกับเด็กปฐมวัย  และ

ใชนิทานสรางเมืองไดอยางไร  โดยตัวแทนวิทยากร

จากคนทํางานภาคสวนตาง ๆ ประกอบดวย      

คุณทัศนัย บูรณุปกรณ นายกเทศมนตรี           นคร

เชียงใหม  คุณสุดใจ พรหมเกิด ผูจัดการแผนงาน

สรางเสริมวัฒนธรรมการอาน สสส.  คณุธัญชนก สีหาพล ผูสรางเพจเล้ียงลูกใหโตไปกับหนังสือ  คุณสุ

วารี วงคกองแกว หัวหนากลุมงานสงเสริมการพัฒนาเมือง  คุณชัชวาลย ทองดีเลิศ นักพัฒนาดาน

การศึกษาและวัฒนธรรม  คุณลักขณา ศรีหงส นักพัฒนาดานส่ิงแวดลอม  คุณทัทยา อนุสรณราชกิจ 

โครงการเชียงใหมอาน  ดําเนินรายการโดยคุณองอาจ ฤทธ์ิปรีชา 

(15) พิธีสงมอบเมืองใหเด็ก ๆ โดยตัวแทนผูใหญ 10 ทาน 

 

 

 

 

  
 

 

(16) การเลานิทานปาดอยบานของเรา โดยครูจากโรงเรียนวชิรวิทย  ชางคลานเชียงใหม 

และการสอนใหเด็กรักธรรมชาติโดยครูยาย สิริกร วองตระกูล 

 
 
 
 
 
 

(17) เลาเรื่องสัตวปาบนดอยสุเทพ โดยศูนยธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ 
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(18) กิจกรรมจากหองสมดุประชาชนอําเภอดอยสะเก็ด  ชวนตอบคําถามเกี่ยวกับดอยสุเทพ 
 

 

 

 

 

 

 

(19) เลาเร่ืองน้ําขม ิ้นส มปอยและเลาเร่ืองแม ขา โดยชุมชนรักษ เมืองเชียงใหมและกลุมใจบาน 
และเลาเร่ืองบอรดเกม โดยเยาวชนจากหองสมดุลบิลับ 

 
           

 

 

 

 

(20) เปดหองเรียนเร่ืองขยะและเปดตัวหนังสือนิทาน “มาชวยเพ่ือนเรากันนะ” โดยคุณทัทยา 
อนุสรณราชกิจ ผูแตงและคุณณัฐวุฒิ เกียรติไชยากร ผูวาดภาพประกอบนิทาน ดําเนินรายการ
โดยคุณวีรตี ทะพิงคแก บอกเลาถึงที่มาและแรงบันดาลใจในการทํานิทานและแนวทางในการนํา
นทิานไปใชขยายผลกับเด็กเยาวชน 
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(21) นิทรรศการและมุมการอานสําหรับเด็กปฐมวัย 
 

 

 

 

 

 

 
       ผลการดําเนินการ 

ผลลัพธท่ีเกิดข้ึนในเชิงปริมาณ 

(1) มีองคกร หนวยภาคีเครือขาย ภาคประชาสังคม และหนวยงานในทองถ่ินมีสวนรวมในการจัด

งานมหกรรมนิทานสรางเมือง กวา 20 องคกร 

(2) มีเด็กเยาวชนเขารวมเรียนรูในฐานการเรียนรูภายในงานมหกรรมนิทานสรางเมืองทั้ง 10 ฐาน 

มากกวา 300 คน  

(3) มีเด็กเยาวชนไมต่ํากวา 30 คนใหความสนใจเขาเรียนรูในฐานการเรียนรูทั้ง 10 ฐาน 2 – 3 

คร้ัง(รอบ)  

(4) สามารถกระจายและแจกหนังสือนิทาน/วรรณกรรมใหกับเด็กที่เขารวมกิจกรรมตอบคําถาม

และแสตมปบัตร มากกวา 300 เลม 

(5) มีพอแมผูปกครอง ครู และบุคคลทั่วไปเขารวมกิจกรรมภายในงานมหกรรมนิทานสรางเมือง

ไมต่ํากวา 150 คน 

(6) เกิดการกระจายและเผยแพรขอมูล ภาพกิจกรรมหลังการจัดงานมหกรรมนิทานสรางเมือง ใน

เพจและเฟสบุคของหนวยงาน องคกรภาคีรวมจัด ไมตํ่ากวา 15 ชองทาง 

ผลลัพธในเชิงคุณภาพ 

(1) องคกร หนวยภาคีเครือขาย ภาคประชาสังคม และหนวยงานในทองถิ่นมีสวนรวมในการจัด

งานมหกรรมนิทานสรางเมือง  

(2) พอแมผูปกครอง ครูที่เขารวมกิจกรรมในงานมหกรรมนิทานสรางเมือง เห็นถึงความสําคัญ

ของหนังสือนิทานและการอานในเด็กปฐมวัยวาเปนเครื่องมือ/กลไกในการสรางเมืองและ

ปลูกฝงความรักทองถ่ิน 

(3) เด็กและเยาวชนที่เขารวมกิจกรรมในงานมหกรรมนิทานสรางเมืองเกิดการเรียนรูเรื่องราว

ของนิทานปาดอยบานเรา ผานการฟงเรื่องเลานิทานบนเวที 

(4) เด็กและเยาวชนที่เขารวมกิจกรรมในงานมหกรรมนิทานสรางเมืองเกิดการเรียนรูผานปฏิบัติ

จริงจากฐานการเรียนรูท้ัง 10 ฐาน  
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(5) หนวยงานและองคกรท่ีรวมจัดงาน ใหความสนใจและพรอมเปนแนวรวมสนับสนุนปฏิบัติการ

สงเสริมการอานในเด็กเพื่อเปนฐานในการปลูกฝงความรักทองถิ่นและการพัฒนาเมืองใน

อนาคต 

(6) พอแม ผูปกครอง ผูเขารวมกิจกรรมในงาน ใหความสนใจกิจกรรมของโครงการเชียงใหมอาน

และสนับสนุนใหมีการจัดงานมหกรรมนิทานสรางเมืองในปตอไป   

(7) ครูศพด.จากจังหวัดพะเยาที่เขารวมงานใหความสนใจรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู 

และตองการนําไปตอยอดทํากิจกรรมการเรียนรูใหกับเด็กในพ้ืนท่ีของตนเอง  

(8) เยาวชนอาสาสมัครกลุมแมลงปออาสาไดรับแรงบันดาลใจในการทํากิจกรรมสงเสริมการอาน

และกิจกรรมพัฒนาเมือง  

(9) คนทํางานและองคกรท่ีรวมจัดงานมหกรรมนิทานสรางเมืองไดแลกเปลี่ยนเรียนรู เชื่อมการ

ทํางานและการทํากิจกรรมรวมกัน 

การสื่อสารในเชิงปริมาณ 

 มีโพสตเผยแพรกิจกรรมงานมหกรรมนิทานสรางเมืองในเพจเชียงใหมอาน รวม 35 โพสต  

 มีภาคี หนวยงานและองคกรรวมจัดงานมหกรรมนิทานสรางเมืองมากกวา 10 องคกร      

ชวยเผยแพรและสื่อสารประชาสัมพันธการจัดงานมหกรรมนิทานสรางเมือง ผานเพจและ

เฟสบุคในแตละองคกร 

 ใบปลิวและโปสเตอรประชาสัมพันธการจัดงาน สามารถนําไปกระจายในโรงเรียนอนุบาล 

โรงเรยีนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม รานกาแฟ หองสมดุ และพื้นที่สาธารณะมากกวา 50 แหง     

 มีผู เขาถึงขอมูลงานมหกรรมนิทานสรางเมืองรวม 26,000 ครั้ง (ยอดรวมตลอดการ

ประชาสัมพันธ)   

 กอนการจัดงานมียอดการแชรและสงตอขาวการจัดงานมหกรรมนิทานสรางเมือง จากโพสต

ตาง ๆ ในเพจเชียงใหมอาน และเฟสบุคของคณะทํางาน ไมต่ํากวา 100 แชร (ยอดรวมตั้งแต

เดือนมกราคม) 

 พอแมผูปกครอง ครูและคนทั่วไปในเขตเมืองเชียงใหม ใหความสนใจตอบรับเขารวมกิจกรรม

มหกรรมนิทานสรางเมือง มากกวา 300 คน 

 ผูรวมงานและองคกร/หนวยงานรวมจัดกิจกรรม มีการเผยแพรภาพกิจกรรม บทความและ

ภาพเคลื่อนไหว ลงในสื่อออนไลน มากกวา 10 กลุม/องคกร   

 อินสตาแกรมคุณณัฐวุฒิ  ผูวาดนิทานมาชวยเพ่ือนเรากันนะ มียอดวิวงานนิทานสรางเมือง

กวา 2,000 คน    

 การสื่อสารเชิงคุณภาพ 

(1) ไดรับความรวมมือจากภาคี หนวยงานและองคกรรวมจัดงานมหกรรมนิทานสรางเมือง    

ชวยเผยแพรและสื่อสารประชาสัมพันธการจัดงานมหกรรมนิทานสรางเมือง ผานเพจและ

เฟสบุคในแตละองคกร    
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(2) ไดรับความรวมมือนําใบปลิวและโปสเตอรการจัดงานมหกรรมนิทานสรางเมือง ไปติด

ประชาสัมพันธในโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม รานกาแฟ และพ้ืนท่ี

สาธารณะในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม 

(3) พอแมผูปกครอง ครู และคนทั่วไปในเขตเมืองเชียงใหม ใหความสนใจตอบรับเขารวม

กิจกรรมมหกรรมนิทานสรางเมือง 

 การจัดสรรงบประมาณที่ไดรับ  จํานวน  30,000  บาท 
(1) คาเดินทางวิทยากรเวทีแลกเปลี่ยนฯ     5,500  บาท 
(2) คาตอบแทนชุดการแสดงของโรงเรียนวชิรวิทย  10  ชุด      10,000  บาท 
(3) คาตอบแทนวิทยากรกิจกรรม  Work  shop  14,500  บาท 

 

 สรุป: 
 “เชียงใหมอาน” เปนกลุมประชาสังคมที่นาสนใจ  มีเปาหมายของเครือขายที่ชัดเจน มีการ

จัดกิจกรรมอยางสม่ําเสมอและสามารถทํางานรวมกับหนวยงานรัฐ โรงเรียน กลุมผูปกครอง       

กลุมบานเรียน สื่อมวลชน  และองคกรสาธารณะประโยชนตาง ๆ ไดอยางหลากหลาย  มีการ

กําหนดแนวทางการขับเคลื่อนอยางชัดเจน  ผลงานก็ชัดเจน และมักทํางานเกินกวาเปาหมายที่

หนวยงานสนับสนุนหรือกรอบงบประมาณกําหนด (เชน งบประมาณกําหนดใหอบรมครู 200 คน 

แตสามารถบริหารงบประมาณเพ่ือใหอบรมครูไดถึงมากกวา 800 คน)  ปจจุบันไดขยายผลจาก

นิทาน “อานดอยสุเทพ” เปนการจัดทําหนังสือนิทานชุด“มาชวยเพ่ือนเรากันนะ” และเริ่มนําไปใช

กับชุมชนในเขตเมืองเชียงใหม 13 ชุมชน  และจากการประสบความสําเร็จใน “มหกรรมนิทานสราง

เมือง” และ “อานทั้งเมืองเรื่องเดียวกัน” ทําใหโครงการไดรับการสนับสนุนใหขยายการทํางาน

ออกไปยังพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายอีกดวย  

 ดวยความท่ีเครือขายทํางานในลักษณะจิตอาสา การทํากิจกรรมแตละครั้งใชงบประมาณไม

มากและยังไดรับการสนับสนุนแรงรวมกันจากเครือขายตาง ๆ ทําใหเครือขายไดรับความเชื่อถือจาก

หนวยงานตาง ๆ จึงนับเปนกลุมท่ีแข็งแรงและใชจุดแข็งของกลุมในการเขาไปสนับสนุนกลุมอ่ืน ๆ 

ไดสม่ําเสมอ  ทั้งในประเด็น เรื่อง ฝุนควัน สิ่งแวดลอม พื้นที่สีเขียว การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม เปนตน 
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กลุมที่ 2 กิจกรรมชุมชนเมือง 
2.) แผนท่ีพื้นที่สีเขียวเมืองเชียงใหม  

ผูรับผิดชอบกิจกรรม :  
ภราดล พรอํานวย (เชียงใหมทรสัต/กลุมมือเย็นเมืองเย็น)  โทร. 098-1561519 
https://www.facebook.com/events/447185172852390 
 

ท่ีมา:  
  ดวยปญหาความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอมของ

เมืองเชียงใหม ปญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และ

มลพิษฝุนควัน ไดสงผลตอคุณภาพชีวิตของคนในเมืองเชียงใหม

รุนแรงมากข้ึนทุกๆ ป จากการศึกษารวมกันของทีมมอรแอนด

ฟารมเมอรรวมกับใจบานสตูดิโอพบวา พื้นที่สีเขียวมีสวนสําคัญ

ในการชวยลดอุณหภูมิความรอนในพ้ืนที่เขตเมืองในเขตเมือง

เชียงใหม แตท้ังนี้ก็พบขอเท็จจริงวาพ้ืนที่สี เขียวในเขตเมือง

เชียงใหมยังมจํีานวนนอยเกินไป  

 ดังนั้น  เพื่อใหการขับเคลื่อนการทํางานเพ่ือเพิ่มพื้นที่สี

เขียวในเขตเมืองเชียงใหมเปนแผนระยะยาวที่เปดพ้ืนที่ใหเกิด

การมีสวนรวมจากคนรุนใหมดวย จึงเห็นควรสงเสริมใหกลุมคน

รุนใหมท่ีมีความสนใจดานสภาพแวดลอมเมืองไดมีโอกาสจัดทํา

แผนพื้นที่สีเขียวเมืองเชียงใหม ที่มียุทธศาสตรการทํางานใน

ระดับพื้นท่ีอยาเปนรูปธรรม  ท้ังนี้ แผนเพ่ิมพื้นที่สีเขียวในเขต

เมืองเชียงใหมใหมจะเปนเครื่องมือในการทํายุทธศาสตรพ้ืนที่สี

เขียวภาคประชาชนในระยะยาวตอไป 

  เชียงใหมทรัสต: เชียงใหมทรสัตเปนองคกรท่ีจัดตั้งขึ้นโดยกลุมเพ่ือน นําโดยภราดล         พร
อํานวย  ภราดลเปนนักดนตรีแจสในเชียงใหม  เจาของบารนอรทเกต แจส โคออป  ไดเร่ิมทํางานเพ่ือ
สังคมในชวงแรกจากการใชรานนอรทเกตจัดกิจกรรมระดมทุนเปนคร้ังคราว ยามที่มีเพ่ือน ๆ หรือนัก
กิจกรรมเพ่ือสังคมอื่น ๆ แจงขอความชวยเหลือมา เชน  ไฟไหมหมูบานชนเผาพื้นเมืองบนดอย หรือ
ไฟไหมศูนยผูอพยพที่จังหวัดแมฮองสอน และเร่ิมทํากิจกรรมรวมกับภาคีอื่น ๆ เชน การจัด   คอนเส
ริต ณ สนามหญาหอประวัติศาสตรเพื่อระดมทุนเปนหนังสือแทนบัตรเขาชม มอบใหกับหองสมุดฟน
บานยานเวียง การจัดกิจกรรมเพ่ือระดมทุนใหกับนักกิจกรรมชาวไทยที่จะเดินทางไปชวยคนเนปาลใน
เหตุภัยพิบัติแผนดินไหว  และคอนเสริตและกิจกรรมระดมทุนเพื่อชวยชาวพมาที่ประสบเหตุน้ําทวม
ใหญ  
 ภราดลไดกอตั้ ง กลุมมือเย็นเมืองเย็น ขึ้นเนื่องจากเห็นวาปญหาโลกรอนและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปนความเรงดวน โดยเริ่มจากการไปพบหารือปราชญชาวปกาเกอะญอ 
คือ พะตีตาแยะ และพะตีจอนิ  ซ่ึงไดใหคําแนะนําจนในที่สุดภราดลไดนํามาเปนปรัชญาในการ
ดําเนินงานของกลุมมือเย็นเมืองเย็น นั่นคือ “อยูท่ีไหนปลูกที่นั่น” (นํามาจากความเชื่อและประเพณี
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ปฏิบัติของคน ปกาเกอะญอ เรื่อง “ปาตนสะดือ” โดยเริ่มตนกิจกรรมมือเย็นเมืองเย็นดวยการจัด 
“Tree Challenge” (ทาปลูก 1 คนปลูก และ 1 คนทาปลูกสามคน) กิจกรรมขยายผลไปไดไกล     
ทั่วประเทศ และไดรับความสนใจจากสื่อเปนอยางมา  จากนั้น จึงนําความสําเร็จนี้ไปหารือกับเทศบาล
นครเชียงใหม เพ่ือหาพ้ืนที่ปลูกตนไม เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวขนาดใหญ  จนกลายเปนกิจกรรมปลูกตนไม
รอบคูเมือง  สามารถปลูกตนไมไดมากกวา 1,000 ตน มีคนเขามีสวนรวมในกิจกรรมกวา 800 คน 
รวมท้ังเทศบาลนครเชียงใหมและอีกหลายองคกร 
 

  
 
 
 
 
 
 
  หลังจากนั้น  ภราดลไดโบกรถเพื่อออกเดินทางไปทั่วประเทศ รวมทั้งการขามไปยังประเทศ
เพื่อบานเพ่ือรณรงคใหผูคนปลูกตนไม แวะคุยกับนักศึกษาตามสถาบันในจังหวัดตางๆ ท่ีเดินทางผาน 
และพูดคุยแลกเปลี่ยนนักพัฒนาในพ้ืนที่  ผูรู/ปราชญพื้นที่ตาง ๆ ทําใหมีความเขาใจบริบทสังคมใน
เชิงลึกและกวาง และตอจากนั้นภราดลยังไดมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับจากเครือขายพัฒนา
ศักยภาพผูนําการสรางสุขภาวะแนวใหม (คศน.) ซึ่งทําใหทําใหขยายโลกทัศนและเครอืขายกวางขวาง
ไดอยางรวดเร็ว  ทั้งหมด  นี้ทําใหภราดลอยากตั้งเครือขายที่จะสามารถทํางานระยะยาวเพ่ือทํางานใน
หลาย ๆ เรื่อง จึงไดกอตั้งเชียงใหมทรัสตขึ้นรวมกับเพื่อนสนิท คือ ลี อายุ จือปา (เจาของกิจการราน
กาแฟอาขา อามา) และมะเปง (เจาของรานกาแฟ 186 และรานกระเพรากรอบ) และแมวาจะมีความ
ตั้งใจแตการจัดตั้งเชียงใหมทรัสตก็ไมงายมากนักเมื่อเทียบกับมือเย็นเมืองเย็น เนื่องมีความพยายามจะ
คิดถึงเร่ืองการพ่ึงตนเองขององคกรในระยะยาวเพิ่มขึ้นมา  
 ในชวงเริ่มตนมาไดไมนาน “เชียงใหมทรัสต” ไดเผชิญกับชวงเวลาของวิกฤติโควิด-19 เม่ือ
ชวงเวลาของการสมทบอาหารของเพื่อน ๆ เพื่อแจกใหกับกลุมผูประสบปญหาการตกงานหรือ      
การหยุดกิจการ จนไมมีรายไดและขาดแคลนอาหาร  ในระยะตอมา เชียงใหมทรัสตไดเขาไปสนับสนุน
ชุมชนในการจัดตั้งครัวกลางซึ่งขยายตัวอยางรวดเร็ว เปนจํานวนทั้งสิ้น 24 ครัวกลาง ทําให          
การชวยเหลือผูเดือดรอนลงไปอยูในมือการจัดการของชุมชนเองในที่สุด 
 แตถึงแมจะมีการขยับขยายตัวจาก “มือเย็นเมืองเย็น” มาสู “เชียงใหมทรัสต” แตเปาหมาย
ยังคงเปนประเด็นเรื่องสิ่งแวดลอมแมจะเพ่ิมประเด็นอื่น ๆ เขามา ดังนั้นเชียงใหมทรัสตจึงไดขอ
งบประมาณสนับสนุนเพ่ือทํางานรวมกับคนรุนใหม คือ ฮอมสุขสตูดิโอ ในการทํา Green up Chiang 
Mai เพื่อใชขับเคลื่อนการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวใหกับเมืองเชียงใหมตอไป      
  

พื้นท่ีดําเนินการ: 
  เมืองเชียงใหม 
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 กลุมเปาหมายที่เขารวม: 
  เชียงใหมทรัสต/มือเย็นเมืองเย็น และฮอมสุขสติดิโอ 
 

 จํานวนผูไดรับประโยชน: 
- (ลักษณะกิจกรรมเปนการตั้งตน ยังไมไดนําไปกอสรางจริง) 
 

 งบประมาณ: 
30,000 บาท 
 

 การดําเนินกิจกรรม:  
 กอนหนาที่จะมีแนวคิดการทําแผน Green up Chiang Mai นี้ เชียงใหมทรัสตและมือเย็น

เมืองเย็น ไดทํากิจกรรมปลูกตนไมบนเกาะกลางถนนแยกทางลอดดอนแกวและตามแนวถนนริมคลอง

ชลประทาน และพบวาการเจรจากับหนวยงานตาง ๆ เพ่ือขออนุญาตใชพ้ืนที่ปลูกตนไมนั้นเปนไปดวย

ความยากเย็น เนื่องจากหนวยงานตาง ๆ มักจินตนาการภาพไมออก  จนเมื่อทางกลุมไดมีการพยายาม

ทําภาพตัวแบบไปแสดงใหเห็นการเจรจาจึงจะงายขึ้น   

การทํางานรวมระหวาง เชียงใหมทรัสตและฮอมสุขสตูดิโอ เปนการทํางานรวมกันระหวาง

สถาปนิกผูออกแบบและทํารูปแบบ (ฮอมสุข) และสถาปนิก (ภราดล) ผูทํางานขับเคลื่อน  การพูดคุย

หารือกันทุกครั้งจึงเปนการนําปญหา และความตองการมาถายทอดรวมทั้งวิเคราะหรวมกันถึงแนว

ทางการผลักดันใหโครงการไปสูรูปธรรมการปฏิบัติใหได  ทั้งนี้ โจทยในการทํางาน คือ พ้ืนที่ที่แตกตาง

กันหลายชนิด เชน ในระดับครัวเรือน  ในระดับยาน และในระดับเมือง เพ่ือสรางตัวแบบขึ้นในพ้ืนที่  

ที่แตกตางกัน 
 

 ผลการดําเนินงาน: 
  เกิดจากความตั้งใจในการทํางานเพ่ือเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวในเมืองเชียงใหม ใหมากขึ้นเพ่ือรับมือ

กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เชียงใหมทรัสต ไดวางแผนการจัดทําแผนที่สีเขียวในเมือง

เชียงใหม (โดยมอบใหฮอมสุขสตูดิโอดําเนินการออกแบบ) เพื่อเปนขอเสนอรูปธรรมท่ีจะสามารถ

นําไปสูการปฏิบัติหรือสรางแนวทางเพื่อรณรงคใหเกิดเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในเมืองเชียงใหมไดชัดเจน   

การเลือกพื้นทีแ่ละเลือกตัวแบบที่มีลักษณะแตกตางกัน ประกอบดวย 

1. ถนนระหวางวัดปราสาทและวัดผาบอง 

2. เจดียราง และอนุสาวรีย ถนนโชตนา 

3. ชุมชนวัดทรายมูล 

4. คลองแมขายานถนนลอยเคราะห 

5. ลานถนนคนเดินวัวลาย 

6. บานในชุมชนวัวลาย 

7. ถนนวงแหวนรอบสาม  

8. บริเวณแยกเซนทรัลแอรพอรท 
9. บริเวณแยกเซนทรัลเฟสติวัล 
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แบงรูปแบบพื้นที่ออกเปนสามลักษณะ คือ เชิงจุด เชิงเสน และเชิงระนาบ 
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ตัวอยางการประเมินเลือกพ้ืนท่ี 

1.ถนนระหวางวัดปราสาทและวัดผาบอง 

 

2.บริเวณเจดยีราง ถนนโชตนา  

3.บริเวณสามแยกอนุสาวรียชางเผือก ถนนโชตนา 

 
4.ชมุชนวัดทรายมูล 
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5. ลานถนนคนเดินวัวลาย 

  
6. คลองแมขายานถนนลอยเคราะห 

 

  
 

7. บริเวณยานถนนคนเดินวัวลาย  
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8. บานในชุมชนวัวลาย 

 
 

9. ถนนวงแหวนรอบสามถนนดอกงิ้วแดง 

10. บริเวณสี่แยกเซนทรัลแอรพอรตเชียงใหม 

11. บริเวณสี่แยกเซนทรัลเฟสติวัลเชียงใหม 
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ภายหลังจากการดําเนินการจัดทําแผน Green up Chiang Mai ไดเกิดสถานการณโควิด -19 
ขึ้น ทําใหกลุมเชียงใหมทรัสตไมสามารถทํากิจกรรมได แตไดปรับตัวไปแกไขปญหาข้ันพื้นฐานที่เปน
ความจําเปนเรงดวน คือ การสงเสริมใหคนปลูกผักกินเองในระดับครัวเรือน และการสงเสริมใหชุมชน
จัดตั้งครัวกลางข้ึนเพื่อดูแลกลุมคนเปราะบางในชุมชน  

อยางไรก็ตาม ปญหาท่ีซอนทับชวงเวลาการระบาดของโควิด-19 นั้นคือปญหามลพิษทาง
อากาศ ดังนั้น ภายหลังจากการนํา แผนท่ีสีเขียวในเขตเมืองเชียงใหม (Chiang Mai Green Map) 
ออกเผยแพรผานการแสดงนิทรรศการและสื่อสารในการงานรวมกับงานของเครือขายเชียงใหมอาน
และงานของสภาลมหายใจเชียงใหม  ก็ไดมีการขับเคลื่อนงานไปสูการปฏิบัติมากข้ึน  โดยการเขาไป
ชวยงานสภาลมหายใจเพ่ือออกแบบรายละเอียดการปลูกตนไมริมฝงแมน้ําปงบริเวณเชิงสะพานนวรัฐ 
และเชิงสะพานรตันโกสินทร  และการหารือเพ่ือนําไปสูการทาํงานรวมกับชุมชนวัวลาย  

  

 สรุป:  
การทํางานของกลุมเชียงใหมทรัสตเปนการทํางานอิสระ ที่มีความยืดหยุน ปรบัตัว แตไมหลุด

ออกไปจากแกนกลางของความคิดที่มุงชวยสรางสิ่งแวดลอมใหดีขึ้นและยกระดับคณุภาพชีวิตของคน  
ที่นาสนใจคือความอิสระตอกันของคนรุนใหมนี้  เมื่อถูกลากใหมาทํางานรวมกันจะเห็นความตางใน
บุคลิกลักษณะแตความสอดคลองในความมุงมั่นตั้งใจ  รวมทั้งความสามารถในการสรางสรรคทําให
เกิดมุมมองท่ีขามพนขีดจํากัดที่เคยมีมา เชน ระเบียบ ขอจํากัดของหนวยงาน เปนตน    
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3.) ราชดําเนินโมเดล 
ผูรับผิดชอบกิจกรรม :  
คณะทํางานราชดําเนนิโมเดล ประกอบดวย 

- เครอืขายเชียงใหม เขียว สวย  หอม  คุณลักขณา  ศรีหงส  โทร 085-7155886   

cmgreencity@gmail.com 

- โรงแรมแทมมารีน  คุณณภัทร  นุตสติ  โทร 085-0553943 

- เทศบาลนครเชียงใหม  คุณอลิสา  ยังเย่ียม  โทร 084-6116778 
 

 ท่ีมา:   
 ดวยเมืองเชียงใหมเปนเมืองที่มีทุนทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเปนทุนสําคัญในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของเมือง เมืองจึงขยายตัวโดยยังคงมีจุดศูนยกลางอยูที่พื้นที่เขตเมือง

เกาเชียงใหม และเม่ือเมืองเชียงใหมไดกลายเปนเมืองทองเท่ียวสําคัญในระดับโลก พื้นที่เมืองเกา

เชียงใหมจึงตองรองรับนักทองเท่ียวจํานวนมหาศาลในแตละปและกลายเปนพื้นที่สําคัญตอเศรษฐกิจ

ของเมืองเชียงใหมในปจจุบัน  และถนนราชดําเนินก็เปนถนนที่มีความสําคัญอยางยิ่งเนื่องจากเปน

ถนนแกนหลักของเมืองที่ เชื่อมโยงตามแนวทิศตะวันตก–ตะวันออก จากประตูทาแพวิ่งตรงสู          

วัดพระสิงห  ดังน้ันตลอดแนวถนนราชดําเนินจึงเปนถนนที่มีคนเดินหนาแนน  อีกทั้งในชวงเย็นของวัน

อาทิตยของทุกสัปดาหถนนราชดําเนินยังเปนพ้ืนที่หลักของกิจกรรมถนนคนเดินวันอาทิตยที่มีชื่อเสียง

เปนท่ีรูจักกันโดยทั่วไป   

 ในชวงสามปที่ผานมา กลุมเครือขายเชียงใหมเขียว สวย หอม รวมกับ พนักงานในโรงแรม

แทมมารีนวิลเลจซึ่งตั้งอยูบนถนนราชดําเนิน จ.เชียงใหม ไดทํากิจกรรม “จันทรหอมฮอมแฮง” โดย

เปนกิจกรรมอาสาสมัครออกทําความสะอาดเก็บขยะในถนนราชดําเนินทุกวันจันทรที่สองของทุกเดือน 

เปนจํานวนมากกวา 32 ครั้งมาแลว จากการทํางานในทุกๆ เดือนพบวาจํานวนขยะไมไดมีจํานวนลด

นอยลง และไดสะทอนใหเห็นถึงปญหาของระบบการจัดการที่ขาดประสิทธิภาพ 

 ขณะเดียวกัน  จากการที่เครือขายภาคประชาสังคมเมืองเชียงใหมไดรวมกันรณรงคแกไข

ปญหามลพิษทางอากาศและเห็นวาแหลงกําเนิดมลพิษทางอากาศท่ีสําคัญในพ้ืนท่ีเมืองคือมลพิษจาก

รถยนต ดังนั้นจึงมีแนวทางที่จะรณรงคใหเกิดการสัญจรโดยการเดินและจักรยาน 

 ขณะเดียวกัน ทางกลุมงานสงเสริมการพัฒนาเมือง โดยหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหมได

คิดถึงการสรางระบบการทําแผนและนโยบายสาธารณะจากชาวบาน  โดยเริ่มตนจากการสราง

ตนแบบที่ชาวบานจะไดสรางโจทยของตนเองข้ึน  บทบาทของงานวิชาการคือการสนับสนุนขอมูล 

บทบาทรัฐคอืชวยในการนําสูรูปธรรมการปฏิบัติ   

ดวยเหตุนี้  กลุมงานสงเสริมการพัฒนาเมืองโดยหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหมจึงไดหารือ
รวมกับ เครือขายเชียงใหม เขียว สวย หอม และโรงแรมแทมมารินทรวิลเลจเพ่ือทดลองขยายตอยอด
โครงการจันทรหอมฮอมแฮงใหเปน “ราชดําเนินโมเดล”  
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เครอืขายราชดําเนินโมเดล ประกอบดวย 
เขียว สวย หอม  เปนเครือขายที่ทํางานดานสิ่งแวดลอมมา

เกือบ 10 ป  นับตั้งแตเชียงใหมเริ่มเผชิญกับปญหามลพิษหมอกควัน 
และไดมีการรวมกลุมบุคคลอาสาสมัครกันข้ึน เพ่ือรณรงคใหพ้ืนที่   
สีเขียวเปนทางออกที่จําเปนสําหรับเมืองในการเผชิญกับปญหา     
ฝุนควัน จนถึงปจจุบัน  นอกจากการทํางานเรื่องการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว
แลว เขียว สวย หอม ยังทํางานเร่ืองความมั่นคงทางอาหาร สงเสริม
การปลูกสวนครัวในระดับครัวเรือนและระดับยาน รวมทั้งทํางาน
เรื่องการรักษาตนไมใหญ ตนยางถนนสารภี และยังทํางานในประเด็น

ของการจัดการขยะของเสีย  ในป 
2560 ทางเครือขาย เชียงใหม
เขียวสวยหอม ไดรวมกับผูประกอบการในยานถนนราชดําเนิน คือ 
โรงแรมแทมมารีนวิลเลจจัดทําโครงการจันทรหอมฮอมแฮง เพ่ือทํา
กิจกรรมสาธารณะในการเก็บขยะทุกวันจันทรที่สองของเดือน  
โดยจนถึงปจจุบันกิจกรรมจันทรหอมฮอมแฮงไดดําเนินการมา 35 
คร้ัง 

หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม เปนองคกรภายใต
เทศบาลนครเชียงใหม  สังกัดกลุมงานสงเสริมการพัฒนาเมือง   
กองวิชาการและแผนงาน   

 

 

พื้นท่ีดําเนินการ: 
พ้ืนที่ยานถนนราชดําเนิน จ.เชียงใหม ตั้งแตประตูทาแพถึงหนาวัดพระสิงห 
 

 กลุมเปาหมายที่เขารวม: 
 ชุมชนสองฝงถนนราชดําเนิน 
 

 จํานวนผูไดรับประโยชน: 
- ผูอยูอาศัย ผูประกอบการ สถานที่ราชการ ศาสนสถานที่ตั้งอยูในพ้ืนที่ถนนราชดําเนิน จํานวน  

115 แหง 

- ผูอยูอาศัย 55 หลังคาเรือน (เขารวมกิจกรรม) 

- นักทองเท่ียวทั้งชาวไทย และชาวตางประเทศที่เขามาทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม จํานวน

ประมาณมากกวา 1 ลานคน     
 

 งบประมาณ: 
 30,000 บาท แยกเปนคาใชจายในเร่ือง การจัดประชุม (อาหารวาง อาหาร การจัดทําเอกสาร 

และวัสดุอุปกรณ) และการลงพื้นที่ 
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 การดําเนินกิจกรรม :  
        ดวยถนนราชดําเนินเปนถนนที่มีความสําคัญอยางย่ิงเนื่องจากเปนถนนแกนหลักของเมืองท่ี
เชื่อมโยงตามแนวทิศตะวันตก – ตะวันออก  จากประตูทาแพว่ิงตรงสูวัดพระสิงห  ดังนั้นตลอดแนว
ถนนราชดําเนินจึงเปนถนนที่มีคนเดินหนาแนน  อีกท้ังในชวงเย็นของวันอาทิตยของทุกสัปดาห    
ถนนราชดําเนินยังเปนพ้ืนที่หลักของกิจกรรมถนนคนเดินวันอาทิตยที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักกันโดยทั่วไป   
  ในชวงสามปที่ผานมา กลุมเครือขายเชียงใหมเขียวสวยหอมรวมกับพนักงานในโรงแรม     

แทมมารินวิลเลจซึ่งมีที่ตั้งของสถานประกอบการอยูบนถนนราชดําเนิน จ.เชียงใหม  ไดทํากิจกรรม 

“จันทรหอมฮอมแฮง” โดยเปนลักษณะกิจกรรมอาสาสมัครออกทําความสะอาดเก็บขยะในถนนราช

ดําเนินทุกวันจันทรท่ีสองของทุกเดือนเปนจํานวนมากกวา 35 คร้ังมาแลว  จากการทํางานในทุก ๆ 

เดือนพบวาจํานวนขยะไมไดมีจํานวนลดนอยลงและไดสะทอนใหเห็นถึงปญหาของระบบการจัดการท่ี

ขาดประสิทธิภาพ เมื่อกลุมเครือขายเชียงใหมเขียวสวยหอม โรงแรมแทมมารินวิลเลจ และ            

หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหมไดตัดสินใจรวมมือกันในการทําโครงการราชดําเนินโมเดล จึงได

กําหนดกรอบงานไว ดังนี้  
 

วัตถุประสงค : 

(1) เพื่อสรางเครือขายความรวมมือภาคประชาสังคม เอกชน และราชการในการขับเคลื่อน
การพัฒนา “ราชดําเนินโมเดล” ใหเปนพ้ืนที่ตนแบบในการจัดการปญหาสิ่งแวดลอมและ
สภาพภูมิทัศน 

(2) เพื่อใหเปนตัวอยางของการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองโดยมีภาคประชาชนและประชา
สังคมเปนศูนยกลาง 

(3) เพื่อเปนตัวแบบการทํางานเพ่ือนําไปใชในการขยายผลการทํางานไปยังชุมชนอื่นๆ   
 

เปาหมาย/ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ : 

(1) สามารถขยายเครือขายการทํางานจากองคกรหลักเร่ิมตน ไปสูผูประกอบการในยานถนน
ราชดําเนินและชุมชนใกลเคยีงเพ่ิมมากขึ้น 

(2) สรางตัวแบบการวางแผนเชิงพื้นที่ที่เกิดจากสภาพปญหา ความตองการ  และการทํางาน
ขับเคลื่อนของภาคประชาสังคม ไปสูการทําแผนงานเบื้องตน 

(3) นําตัวแบบแผนงานเบื้องตนลงสูรูปธรรมการทดลองปฏิบัติ 
 

วิธีดําเนนิการ : 

(1) ประชุมหาแนวทางการทํางานรวมกันระหวางเครือขาย 

(2) ลงสํารวจพื้นที่เพ่ือกําหนดกลุมประเด็นปญหา 

(3) นําประเดน็ปญหามากําหนดเปนแนวทางและแผนการทํางาน 

(4) หาพันธมิตรผูประกอบการในพ้ืนท่ีถนนราชดําเนินเพ่ิมเติม 

(5) ประชุมหารือพันธมิตรในถนนราชดําเนินเพื่อกําหนดโครงการเริ่มตน 

(6) ประชาสัมพันธและดําเนินกิจกรรมตนแบบ 



59 
 

 
 

 

  
 ผลการดําเนินการ 

1) การประชุมหาแนวทางการทํางานรวมกันระหวางเครือขาย 
มีการประชุมผูรับผิดชอบโครงการ ประกอบดวยเครือขายเชียงใหม เขียว สวย หอม โรงแรม

แทมมารีน วิลเลจ ตัวแทนจากหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม และบุคคลที่จะชวยเปนแกนหลัก    
ในการทํางาน เพื่อวางกรอบแนวทางในการทํางาน  

 
 
 
 
 
 
 
 

2) ลงสํารวจพื้นท่ีเพื่อกําหนดกลุมประเด็นปญหา 
ผูรับผิดชอบโครงการ และภาคีเครือขาย ไดทําการสํารวจพ้ืนท่ีถนนเสนราชดําเนิน เพ่ือดูสภาพ

ปญหาทั้งหมด 
 

 
            
 
 
 

 
 
 
 

3)  นําประเด็นปญหามากําหนดเปนแนวทางและแผนการทํางาน 
ผูรับผิดชอบโครงการไดทําการหารือกับเครือขายที่จะชวยเปนแกนหลักในเบื้องตน  เพื่อ

จัดทํากรอบแนวทางเบื้องตน ไดกรอบแนวทางการดําเนินการหลัก 4 แนวทางดังนี้ 
(1) การขยายภาคี เครือขาย 

     (2) การจัดการเร่ืองความสะอาด / การจัดการขยะ 
     (3) การจัดการโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน ทางเทา ทอระบายน้ํา ภูมิทัศน 
     (4) การยกระดับคุณภาพชีวิต และการทองเท่ียวใหเกิดความย่ังยืน 
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4) หาพันธมิตรผูประกอบการในพื้นท่ีถนนราชดําเนินเพ่ิมเติม 

ผูรับผิดชอบโครงการไดทําการสํารวจพ้ืนที่ถนนเสนราชดําเนิน โดยการใชวิธีการเดิน และ  
เขาไปพูดคุยกับทุกบาน  พบวาสถานประกอบการโรงแรม และรานคาจํานวนเกือบครึ่งหนึ่งยังคง
ปดทําการ และประชาชนผูประกอบการบนถนนเสนราชดําเนินที่ไดเขาพบยินดีเขารวมกับการ
ดําเนินโครงการ 

 
 
 
 
 
 

5) ประชุมหารือพันธมิตรในถนนราชดําเนินเพ่ือกําหนดโครงการเริ่มตน 
ผูรบัผิดชอบโครงการไดจัดการประชุมกับพันธมิตรในถนนราชดําเนิน ซึ่งประกอบดวย        ผู

อยูอาศัย ผูประกอบการประเภทตาง ๆ หนวยงานราชการ พระสงฆ และผูแทนจากศาสนสถาน  
เพื่อหารือในการเร่ิมตนโครงการ พบวาเมื่อนําสภาพปญหา และไดมีการนํามาจัดกลุมของปญหา  
ซึ่งไดทําการวิเคราะหโดยอาศัยสถานการณปจจุบันประกอบการพิจารณา พบวาสิ่งที่สามารถ
ดําเนินการไดทันที คือ เรื่องการจัดการขยะ และความสะอาด เนื่องจากเปนการอาศัยเพียงแค
ความรวมมือเปนหลัก  โดยไดมีการประสานงานกับเทศบาลนครเชียงใหม  เบื้องตนไดรับแจงวา
สามารถปรับระบบการเก็บขนขยะเพ่ือไปกําจัดใหสอดคลองกับความตองการของคนในพื้นที่ได  
ที่ประชุมจึงไดมุงเนนสาระในเรื่องของการจัดการขยะและความสะอาดในพื้นที่กอนเปนอันดับ
แรก 
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6) ประชาสัมพันธและดําเนินกิจกรรมตนแบบ 
มีการตั้งกลุมไลน ราชดําเนินโมเดล สําหรับใชสื่อสาร แจงขาวสารตาง ๆ และการสอบถาม

ขอมูล โดยกิจกรรมเร่ิมแรก คือการจัดการเรื่องขยะ และความสะอาดในพื้นที่ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

1.) มีการแยกขยะเปน 4 ประเภท คือ เศษอาหาร /ขยะทั่วไป / ขยะรีไซเคลิ / ขยะอันตราย 
2.) ขอเพ่ิมเวลาจัดเก็บขยะ จากเดิมวันละ 1 ครั้ง เปนวันละ 2 ครั้ง เวลา 02.00-05.00 น.

และ 9.00-10.00 น. (ไมเกิน 10.00 น.) โดยผูรับผิดชอบโครงการจะทําการประสานงาน
กับเทศบาลนครเชียงใหม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การกําจัดขยะ เปนดังน้ี 

 ขยะเศษอาหาร จะมีการแจงใหรถเขาไปรับเศษอาหาร เพ่ือนําไปทําอาหารสตัว  
(โรงแรมแทมมารีน วิลเลจ ประสานงานระหวางผูจัดเก็บ กับผูประกอบการ) 

 ขยะทั่วไป ใสถุงดํา มัดปากถุง นํามาวางไวหนาบาน ตามเวลาขางตน 

 ขยะรไีซเคลิ ใสถุงดํา มัดปากถุงดวยเชือกสีขาว โดยทําการจัดเก็บทุกวันพุธ ของ
สัปดาหที่ 1 และ สัปดาหท่ี 3 ของเดือน 

- ขยะอันตราย ใสถุงดํา มัดปากถุงดวยเชือกสีแดง ทําการจัดเก็บทุกวันพุธ ของสัปดาหที่ 1 
และ สัปดาหท่ี 3 ของเดือน  ทั้งนี้  วันเริ่มดําเนินการคือ หลังจาก ประสานงานกับ
เทศบาลนครเชียงใหม เพ่ือแจงขอตกลงดังกลาวเรียบรอยแลว  ซึ่งจะทําการแจงใหทราบ
อีกคร้ัง (คาดการณวาไมเกิน 2 สัปดาหหลังจากวันรับฟงความคิดเห็น) โดยจะใชเวลาใน
การทดลองระบบการจัดการความสะอาดครั้งนี้ ประมาณ 3 เดือน (สิงหาคม-ตุลาคม 
2563) โดยจะทําการเก็บขอมูลเปนระยะ แลวจะทําการประเมินผลอีกครั้งหนึ่งปญหา-
อุปสรรคของกิจกรรม และแนวทางแกไข 

- ประชาชนในพื้นที่ถนนราชดําเนินไมไดมาเขารวมการประชุมครบทุกคน 

 ลงพ้ืนที่เพ่ิมเติม เพ่ือพูดคุย และแจงผลการประชุมใหรับทราบใหครบ 

 ใชชองทางของความเปนเพื่อนบาน ระหวางผูอยูอาศัยในพ้ืนที่ดวยกันเอง 
- มีกลุมผูใชพื้นที่ที่จัดการไดยาก เชน รถเข็นขายของ ที่เปนลักษณะของความไมถาวร   

แตมีสวนในการสรางขยะและสิ่งสกปรกในพื้นที่ 

 ใชเอกสารสรุปขอตกลงจากที่ประชุม เพ่ือเปนเคร่ืองมือในการสื่อสาร 
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บทสรุป/ขอเสนอแนะ: 
          โครงการนี้ เปนโครงการท่ีมีกลุมผูเขารวมเปนภาคีหลายฝาย โดยเริ่มจากเครือขายเชียงใหม
เขียว สวย หอม  โรงแรมแทมมารีน วิลเลจ ผูประกอบการและอยูอาศัยสองฝงถนนราชดําเนิน และ
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม  นักวิชาการ และยังตองอาศัยกลไกของเทศบาลนครเชียงใหม      
ในการลงปฏิบัติการ  ทั้งนี้ เปนการทํางานในลักษณะของการบริหารความเชื่อมั่น  
 ในขณะที่ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหมทําหนาที่ในการประสานงาน เชื่อมตอกลไกการ
ทํางานทั้งหมด  นักวิชาการ (อ.อจิรภาส ประดิษฐ) ทําหนาที่ในดานขอมูลสนับสนุนเครือขายเชียงใหม 
เขียว สวย หอม และแทมมารีนวิลเลจทํางานในการลงพ้ืนที่  
 เมื่อเริ่มมีการประชุมทีมงานครั้งแรก  ไดมีการกําหนดแนวทางการทํางานวา การหาแนวรวม
จากผูอาศัยในแนวถนนราชดําเนินเปนเปาหมายแรก ซึ่งไดกําหนดเปาหมายไววามีคนเขารวมโครงการ 
10 – 15 คนก็นับวามากแลว  แตเมื่อมีการนัดหมายผูอยูอาศัยในถนนราชดําเนินมาประชุมเปนการ
ประชุมรวมคร้ังแรกนั้น ปรากฏวามีผูมารวมประชุมจํานวนมากกวาที่คาดไว  ถึงจํานวน 30 คน 

เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ชุมชนราชดําเนินไดขอใหมีการตั้งกลุมไลนขึ้นเพื่อใชสื่อสาร  จนถึง
ปจจุบัน มีสมาชิกในยานถนนราชดําเนินเขารวมกลุมไลน จํานวน 56 คน  แสดงใหเห็นถึงการเกิดข้ึน
ของพ้ืนที่กลางในการสื่อสาร การมีสวนรวม การใหความใสใจตอพื้นที่ของตนเอง 
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4.) พัฒนาระบบจัดการขยะและการปรับภูมิทัศนบริเวณถนนอนิทวโรรส/ชุมชน
หมื่นเงินกอง  

 ผูรับผิดชอบกิจกรรม : 
  กลุม Sound Muan ซาวดมวน 

- นางสาวพลอยไพลิน  เกษมสุข  โทร .0850505353  E-mail: ploypilin@gmail.com 

- นายจิรายุ  แซเตีย โทร .0896330910  E-mail: 79jirayu@gmail.com 

- สมาชิกเครือขายอาสาสมัครอยางไมเปนทางการอีก 92 คน 

   ตามลิงคแนบนี้ https://www.facebook.com/groups/1368425406667855 เปนกลุม

นักเรียนและนักศึกษามหาวิทยาลัย ชาย-หญิงในจังหวัดเชียงใหมผูที่สนใจประเดน็สงัคม 

ในจังหวัดเชียงใหม 

ท่ีมา:  
   ซ าวด ม วน  Sound Muan! 

ซาว หรือ 20 ในคําเมือง ชื่องานของเรา

แทนกลุมอายุของคนรุนใหม ที่ชวนผูคน

มาทําอะไรสนุกๆ ซึ่งคําวา สนุก ในคํา

เมืองก็คือคําวา มวน งานนี้จึงเปนงาน

สนุกๆ ที่คณุตองอุทานวา Sounds fun! 

(ฟงดูนาสนุกนะ!)  ซาวดมวนเปนกลุม

อาสาสมัครนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมท่ีอยากสรางสรรคกิจกรรมสนุก ๆ พรอมกับ

สอดแทรกไอเดียและภูมิปญญาจากอดีต โดยมีจุดประสงค คือ การสรางคอมมิวนีตี้คนรุนใหมที่ผสาน

ความเปนทองถิ่น Local ดั้งเดิมเขากับสิ่งที่นาสนใจ เพ่ือใหทุกคนเขาถึงได และสามารถสงตอแรง

ขับเคลื่อนสังคม  โดยมีเปาหมายหลักในการพัฒนา “พ้ืนท่ีทางความคิด” รวมถึง “พื้นที่ทางกายภาพ”  

ในเมืองเชียงใหม  โดยเรามีวัตถุประสงคการทํางานโครงการปจจุบัน ดังน้ี 

1. เพื่อพัฒนาเครือขายและเปดพ้ืนที่การมีสวนรวมของผูสนใจการพัฒนาเมืองเชียงใหม 

2. เพื่อจัดทําชุดขอมูลชุมชนหมื่นเงินกอง และพัฒนารูปแบบการปรับภูมิทัศนบริเวณ

ถนนอินทวโรรสที่ชุมชนยอมรับรวมกัน 

3. เพื่อแกไขปญหาความสะอาด และพัฒนาระบบจัดการขยะบริเวณถนนอินทรวโรรส 

รวมกับชุมชนหมื่นเงินกอง 

 จากการเขารวมในการวิพากษผลงาน การ Workshop ของนักศึกษาสถาปตยกรรมจากสาม
มหาวิทยาลัยในเชียงใหม ในชวงปลายป 2563 ซึ่งจัดขึ้น ณ หองสมุดฟนบานยานเวียงเชียงใหม ทําให
กลุมซาวนมวนไดมีการสื่อสารกับนักศึกษาสถาปตยกรรมจากทั้งสามมหาวิทยาลัย และรวมกลุมกันขึ้น
เพื่อทดลองนําโจทยการพัฒนาพื้นที่ชุมชนในเมืองเกา  ลงไปทํางานรวมกับชุมชนและทดลองปฏิบัติใน
พ้ืนที่จริง  เมื่อกลุมไดรับการสนับสนุนจึงไดเลือกพ้ืนที่ ถนนอินทวโรรส  ซึ่งอยูในเขตชุมชนหมื่นเงิน
กองเปนพื้นที่ทํากิจกรรม 
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พื้นท่ีดําเนินการ: 
 ถนนอินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม 

 
ถนนอินทวโรรส ตั้งอยูบริเวณทิศตะวันตกในบริเวณคูเมืองเชียงใหมติดกับประตูสวนดอก เสนถนนวางตัวในแนวทิศ

ตะวันตก-ตะวันออก (ภาพจาก Google Map) 
 

กลุมเปาหมายท่ีเขารวม: 
 กลุมสมาชิกเครือขายซาวดมวน 10 คน  (ทั้งหมด 92 คน ไดรับขาวสาร) 
 

จํานวนผูไดรับประโยชน: 
 ผูอยูอาศัยในชุมชนหมื่นเงินกองบริเวณถนนอินทวโรรสจํานวน 50 ครัวเรอืน  
 

 งบประมาณ: 
30,000 บาท 
 

 การดําเนินกิจกรรม:  
กิจกรรมในครั้งนี้ของกลุมซาวดมวนเร่ิมตนจากการท่ีพวกเราไดทําความรูจักกับชุมชน    หมื่น

เงินกองซึ่งตั้งอยูในเขตเมืองเกาของเชียงใหมบริเวณโดยรอบวัดพระสิงหวรมหาวิหาร  ไดเห็นโอกาส

และศักยภาพของชุมชนทั้งในดานพื้นที่ทางกายภาพและดานความเขมแข็งของสมาชิกในชุมชนที่มี

ความคิดริเร่ิมจะพัฒนาพ้ืนท่ีภายในชุมชนใหสวยงามนาอยู ปลอดภัย เปนระเบียบเรียบรอย     เพ่ือ

พัฒนาคุณภาพชีวิตและทําใหพ้ืนที่ชุมชนสามารถรองรับวิถีชีวิตและกิจกรรมที่หลากหลายของผูคน  

เราจึงไดอาสาเขารวมกับชุมชนในการสรางกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือตอยอดแนวคดิของชุมชน 

 เราพบหลายประเด็นที่ตองการการพัฒนา อาทิ ปญหาขยะและความสะอาด การระบายน้ํา 

ความไมเปนระเบียบของทางเทา ความปลอดภัย ไฟสองสวาง ภูมิทัศนที่ไมสวยงาม เปนตน  และได

รวมกันลําดับความสําคัญและความเปนไปไดของการแกปญหา  ชุมชนไดมีขอตกลงกันวาจะเร่ิมตน

ดวยการแกปญหาขยะและความสะอาดเปนอันดับแรก  นอกจากนี้เราไดพบวาถนนอินทวโรรสเปน

ถนนที่มีพ้ืนที่กวางขวางแตมีการสัญจรของรถนอย  จึงมีโอกาสและศักยภาพในการปรับเปลี่ยนการใช
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ประโยชนของพื้นที่ไปสูรูปแบบอื่น  เพ่ือใหสามารถเปนพื้นที่สําหรับกิจกรรมสรางสรรคของชุมชนและ

เมืองเชียงใหม  

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

● การลงพื้นท่ี 

 แนะนําตัว และทําความรูจักชุมชนเบื้องตน 

 เก็บขอมูล สภาพปญหา ศักยภาพ ความคดิเห็น 

 เก็บขอมูลระบบจัดการขยะ 

 อัพเดทสถานการณ หลัง Lockdown 

● Workshop รวมกับชุมชน 1 ครั้ง ณ วัดปราสาท  

 มองปญหารวมกัน 

 ลําดับความสําคัญของปญหา 

 ความคิดเห็นตอแนวทางแกไข แบงเปนระดับ นโยบาย/ชุมชน 

● บทวิเคราะห สภาพปญหา และความทาทาย 

 ปญหารวมทั้งเสนถนน เชน หนู แมลงสาบ ไฟสองสวาง 

 แตละโซนบนถนน ตะวันออก-ตะวันตก เผชิญปญหาตางกัน 

- ตะวันออก น้ําขยะจากรถขยะ 

- ตะวันตก เศษขยะจากนักเรียนเรียนพิเศษ 

- เปนความทาทายในการหาขอตกลงรวม 

 ความหลากหลายของผูอยูอาศัย และความทาทายในการรวมกลุม ทํางานรวมกัน 

- ความหลากหลาย: ครัวเรือนอยูอาศัย รานอาหาร โรงแรมที่พัก 

- ที่มาท่ีหลากหลาย: คนทองถิ่นดั้งเดิม คนนอกที่ยายเขามา ธุรกิจที่เขามาใหม  

ไมคุนเคยกัน ไมมีความใกลชิดแบบชุมชน 

 สรปุ: ความทาทายหลัก 2 เร่ือง 

- ปญหาตางกัน หาขอตกลงรวมไดยาก  หลายปญหาไมสามารถจัดการได

เบ็ดเสร็จในชุมชน เพราะเก่ียวของกับพื้นท่ีอื่น และเปนประเดน็ระดับนโยบาย 

ของเทศบาลฯ เชน พฤติกรรมของรถขยะ หรือ โครงสรางพ้ืนฐาน 

- ผูคนไมคุนเคยกัน ไมแนนแฟน อาจยังไมพรอมทํางานรวมกัน ควรมีการพัฒนา

กลุม พัฒนาคน เพ่ือเตรียมความพรอม 
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 ผลการดําเนินงาน: 
(1) กระบวนการทํางาน 

 กลุมซาวดมวนไดลงพ้ืนที่บริเวณถนนอินทวโรรส ชุมชนหมื่นเงินกอง ทั้งหมด 3 คร้ัง เปนการ

ไปพบปะพูดคุยเปนรายครัวเรือน เพื่อทําการแนะนําตัว ทําความรูจักชุมชน และเก็บขอมูล

เก่ียวกับสภาพปญหา ศักยภาพ และสอบถามความคิดเห็น แนวคิดการพัฒนาพื้นที่ของคนใน

ชุมชน และไดจัดการประชุมรวมกันกับชุมชน 1 คร้ัง ณ วัดปราสาท เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

มองสถานการณปญหารวมกัน ลําดับความสําคัญเรงดวนของปญหาท่ีตองการแกไข และเสนอ

แนวทางการแกไขปญหา โดยขอมูลที่รวบรวมไดแสดงใหเห็นวา ชุมชนมีปญหาหลักที่มองเห็น

รวมกัน ไดแก ปญหาขยะและความสะอาด และปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน เชน ไฟสองสวางไม

เพียงพอตอนกลางคืน ปญหาเรื่องการระบายน้ํา เปนตน นอกจากน้ันยังมีประเด็นอ่ืนๆ ท่ีคนใน

ชุมชนเห็นวาอยากใหมีการพัฒนาเพิ่มเติม เชน พัฒนาทัศนียภาพในชุมชน พ้ืนท่ีเด็กเลน และ

โครงสรางที่อํานวยความสะดวกแบบการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) ซึ่งเปนการ

ออกแบบเพื่อทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงคนที่มีขอจํากัดในการใชชีวิตประจําวัน 
 

 ตัวอยางการสํารวจพูดคุยเพื่อทํางานกับชุมชน (จากทั้งหมด 29 ชุด) 
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(2) ประเด็นปญหาที่พบ:  

 ขยะและความสะอาด 

- หนูและแมลงสาบ เนื่องจากรถขยะของเทศบาลจะมาเก็บขยะในตอนเชามืด โดยทุก
ครัวเรือนจะนําขยะใสถุงดําวางไวหนาบานชวงกลางคืน ทําใหมีหนูและแมลงสาบจํานวน
มากข้ึนมาอยูบริเวณที่มีถุงขยะ  / บางครัวเรือนแกปญหาโดยซื้อถังขยะแบบมีฝาปด เพ่ือ
ปองกันหนูและแมลงสาบ ขณะท่ีถังขยะสาธารณะไมไดถูกจัดวางไวอยางทั่วถึง           
ในประเด็นนี้แตละครัวเรือนมีความเห็นที่แตกตางกัน บางก็อยากใหมีการจัดถังขยะวาง
ไวหนาบานทุกบาน ขณะท่ีบางสวนไมเห็นดวยเนื่องจากกังวลวาถังขยะจะกีดขวางพื้นท่ี
ถนนและทางเทา / เทศบาลเคยทําการฉีดยาฆาแมลงตามทอระบายน้ํา แตไมไดมีการทํา
อยางสม่ําเสมอ และบางครัวเรือนเลาวาแมลงสาบหนียาฆาแมลงขึ้นมาตามทอระบายน้ํา
ในบาน 

- นํ้าจากรถเก็บขยะ รถที่มาเก็บขยะในตอนเชามืดจะมีการบีบอัดขยะ ทําใหมีน้ําขยะไหล
ลงมาบนถนนและสงกลิ่นเหม็นหนาบาน บานท่ีพบปญหาน้ีเลาวาตองออกมาลางถนน
หนาบานทุกเชา ทั้งนี้บริเวณที่พบปญหานี้คือดานตะวันตกของถนน บริเวณใกลประตู
สวนดอก ขณะที่ดานตะวันออกไมเคยพบปญหา แสดงวารถขยะทําการบีบอัดขยะในจุด
เดิมเปนประจํา 

- ขยะที่อยูนอกถุงดํา หลายครัวเรือนเลาวาหลังจากวางถุงดําใสขยะไวหนาบานในชวงค่ํา
เพ่ือรอรถขยะมาเก็บตอนเชามืด จะมีผูที่สัญจรไปมานําเศษขยะมาวางไวรอบ ๆ ถุงดํา 
แตตามระเบียบของรถเก็บขยะจะเก็บเฉพาะถุงดํา ทําใหเหลือเศษขยะชิ้นเล็กทิ้งไวใหแต
ละบานตองมาทําความสะอาดเองในตอนเชา โดยครัวเรือนท่ีพบปญหานี้สวนใหญจะเปน
บานที่อยูดานตะวันออกของถนน และดวยบางพื้นที่เปนโซนโรงเรียนกวดวิชา จึงมีขยะ
สัญจรจํานวนมาก 

 การระบายน้ํา 

- มีปญหาทอระบายน้ําระบายนํ้าไดไมเต็มที่ ทางเทศบาลไดเคยมาทําการขุดลอกทอ
ระบายน้ํา แตไมไดมาทําอยางสม่ําเสมอและเพียงพอ 
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- ทอระบายน้ําที่อุดตันและไมมีการทําความสะอาด/สัมพันธกับปญหาหนูและแมลงสาบ 

 ไฟสองสวาง 

- ไฟสองสวางในตอนกลางคืนไมเพียงพอ ทําใหบริเวณถนนไมปลอดภัย และบางบานเคยมี
ปญหาถูกลักขโมย  เคยมีการยื่นเรื่องไปถึงเทศบาลเพ่ือขอติดตั้งไฟสองสวางเพ่ิมเติม     
แตยังไมมีการดําเนินการ 

 พ้ืนท่ีสาธารณะ 

- หลายครัวเรือนมีเด็กเล็ก บอกวาบริเวณนี้ขาดพ้ืนที่ใหเด็กๆ ว่ิงเลน บริเวณถนนและทาง
เทาไมปลอดภัยที่จะปลอยเด็กๆมาว่ิงเลน หรือปนจักรยาน 

- ชุมชนเคยหารือกันเรื่องอยากใหมีการพัฒนาความสวยงามของถนน ปรับทัศนียภาพ    

แตยังไมมีการตอยอดไปสูการดําเนินการจริง 

 ทางเทาและการสัญจร 

- บริเวณใกลๆถนนอินทวโรรส เปนที่ตั้งของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ทําใหมีคน
ตาบอดเดินไปมาบอยครั้ง และขามถนนที่หัวถนนอินทวโรรส ซึ่งตรงกับประตูสวนดอก 
แตสภาพทางเทาและสิ่งอํานวยความสะดวกไมเหมาะสม ทําใหมีความเสี่ยงตอคนตา
บอดที่ขามถนนและรถที่สัญจรไปมา 

- พ้ืนที่ชุมชนในซอยเล็ก ๆ นอกเหนือจากถนนอินทวโรรส มีปญหาความคับแคบและมีรถ

จอดเปนจํานวนมาก ทําใหสัญจรไปมาไมสะดวก และหากมีเหตุฉุกเฉิน เชนเกิดไฟไหม 

หรอืมีคนเจ็บปวย จะเปนการกีดขวางใหรถดับเพลิงหรือรถพยาบาลเขาถึงไดยาก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ตัวอยางขอมูลการลงพื้นที่อัพเดตลาสุดเม่ือวันท่ี  8 กรกฏาคม 2563 

(3) ดานชุมชน:  

● ประเด็นปญหาใหญๆ ที่สมาชิกในชุมชนเห็นตรงกัน ลวนเปนปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

เชน ไฟสองสวาง ระบบการระบายน้ํา เปนตน ซึ่งชุมชนเคยแจงไปยังหนวยงานผูมีอํานาจ

หนาที่จัดการแลว แตยังไมไดรับการตอบสนองอยางเพียงพอ ปญหาเหลานี้เปนประเด็น    

เชิงนโยบายซึ่งทางกลุมซาวดมวนไมสามารถจัดการเองรวมกับชุมชนได เน่ืองจากไมมีอํานาจ

หนาที่และทรพัยากร จึงเปนประเด็นที่จะตองประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของตอไป 

● ในบางปญหา เชน น้ําขยะจากรถขยะ หรือ ปญหาขยะนอกถุงดํา สมาชิกแตละคนพบเจอ

ปญหาในระดับความรุนแรงตางกันข้ึนอยูกับตําแหนงที่ตั้งของครัวเรือน ทําใหมีการมองสภาพ

ปญหาแตกตางกันไปตามประสบการณและทําใหแตละคนมีแนวคิดการแกไขปญหาท่ี
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แตกตางกันออกไปดวย ซึ่งเปนความทาทายในการสรางขอตกลงรวมระดับชุมชน การจัด

กระบวนการพูดคุยกันอยางตอเนื่องจึงมีความจําเปน ซึ่งกระบวนการดังกลาวยังไมเกิดข้ึน

อยางเพียงพอ เนื่องจากหลายปจจัย เชน สมาชิกในชุมชนมีภาระหนาที่ตองรับผิดชอบไม

สามารถมาพบปะกันไดบอยๆ กลุมซาวดมวนเองเปนกลุมอาสาสมัครที่สมาชิกแตละคนมี

ภาระหนาท่ีเร่ืองอื่นๆ รวมถึงสถานการณการระบาดของโรค Covid-19 ที่ทําใหการทํางาน

ตองหยุดชะงักไป เปนตน 

● บางประเด็นชุมชนมีความเห็นที่ตรงกัน เชน เร่ืองความตองการพ้ืนท่ีสาธารณะ และการ

ปรับปรุงทัศนียภาพ เปนตน ซึ่งบางเร่ืองเปนสิ่งที่ชุมชนเคยพูดคุยกันมานานแลว แตยังไมมี

การดําเนินการใด ๆ เนื่องจากขาดการบริหารจัดการและการทํางานรวมกัน ขอนี้เปนความ

ทาทายสําคัญที่พบทั้งจากการลงพื้นที่พูดคุยรายครัวเรือนและการจัดประชุมรวมกันของ

ชุมชน กลาวคือ สมาชิกแตละคนไมคุนเคยกัน อาจไมไดไปมาหาสูกันอยางท่ัวถึงทั้งชุมชน 

ประกอบกับในชวงหลายปที่ผานมามีการเปล่ียนแปลงผูอยูอาศัยในชุมชน จึงมีความ

หลากหลายของครัวเรือนสูง อาทิ ครัวเรือนที่เปนคนทองถ่ินดั้งเดิม ผูประกอบการใหม ๆ ที่

เขามาทําธุรกิจ และโรงเรียนกวดวิชา ความหลากหลายและความไมคุนเคยตอกันเปน

อุปสรรคสําคัญในการทํางานรวมกัน กระบวนการการพัฒนากลุมจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง   

ซึ่งจําเปนตองจัดใหมีอยางตอเนื่องและใชระยะเวลานาน  

(4) ดานทีมงานซาวดมวน: ถอดกระบวนการ และความทาทายของการสรางทีมอาสาสมัคร  

จากประสบการณของทีมในโครงการนี้ ไดทําการถอดกระบวนการในการสรางทีม

อาสาสมัครออกมาได ดังน้ี 

 การสรางทีมอาสานั้น ประกอบดวย 2 สวนสําคัญ ไดแก 

- Recruitment การสรรหาทีม: เปดรับทีมงานลักษณะ หรือความสามารถแบบไหน 

- Management การจัดการ: โดยคิดจากโจทยใหญจําเปนตองมีผูชํานาญ หรือตองมีอาศัย

องคความรูอะไรบางในการทําใหโครงการน้ีลุลวง 

โดยท้ัง 2 สวนนี้จะเกิดไดมาจากการสรางวัฒนธรรม (Culture) และกระบวนการ 

(Process) ของทีม ถาทั้งสองอยางนี้แข็งแรงมากพอ ใหคนรูสึกเขาถึง จะกลายเปนแรง

ขับเคลื่อนสําคัญของทีม นอกจากนี้ตองตั้งรูปแบบใหชัดเจนวาทีมงานนนี้จะมุงเนนเรื่องไหน 

เชน ผลกระทบ (Impact)  ประสิทธิภาพ (efficiency) หรือชื่อเสียง (Reputation) 
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 ชมุชนของนักลงมอืทํา (Community of Practice):  

- กฎพฤติกรรม 1/9/90 rule: โดยธรรมชาติของมนุษยในชวงแรกเร่ิมของการรวมตัวกัน

มักจะมี 90%ท่ีเปนเพียงผูสังเกตการณเทานั้น สวนอีก 9% เปนกลุมคนที่เร่ิมออกเสียง 

วิจารณใหความเห็น และ1%สุดทายคือกลุมผูสราง สรางท้ังเนื้อหา และรูปแบบ 

- ทีมอาสาสมัครนั้นจําเปนตองสรางการถายเทใหฐานมีผูสรางใหมากยิ่งข้ึน เพ่ือการ

ขับเคล่ือนของทีม 

 

 

 

● Psychological safety: การสรางพ้ืนท่ีปลอดภัย พูดได ลมได ทดลองได 

- ความปลอดภัยในเชิงจิตวิทยา (Psychological Safety) : สมาชิกในทีมทุกคนเคารพใน

บรรทัดฐานเดียวกัน มีความเชื่อรวมกัน และกลาที่จะนําเสนอความคดิของตนตอคนอ่ืนๆ 

ในกลุมโดยที่ไมตองกลัววาความคิดนั้นจะถูกวิจารณ ถูกมองวาโง ไมเห็นดวย ทําใหรูสึก

วาตนเองไมมีความรู เปนความคิดที่ไมมีคา เปนความคิดเห็นที่ไมนาจะสําคัญอะไร หรือ

นําเสนอไปแลวจะทําใหอับอาย 

ที่มา: Psychological Safety – 

หัวใจสําคัญของการสรางทีมให

แข็งแกรงในแบบฉบับ Google 

- การทําทีมอาสาสมัคร การสราง

พ้ืนที่ปลอดภัยใหเรียนรูและทดลอง

ไดนั้นสําคัญมากๆ เพราะส่ิงนี้จึงทํา

ใหเกิดความรูสึกเปนสวนหนึ่งของ

ทีม และเสริมสรางความมั่นใจ/

คุณคาของตัวเอง ผานการนําเสนอ

แนวคิดของตน ซึ่ งทฤษฏีนี้ก็จะ

สงเสริมตอกฏ 90/9/1 ขางบนอีก

ดวย 
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● ความทาทายของการทําทีมอาสาสมัคร 

- เนื่องดวยความหลากหลายของทีม สิ่งสําคัญคือ หนาที่และขอบเขตของงาน ตองชัดเจน 

และตองมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

- ปากทองยังเปนประเด็นสําคัญ เนื่องจากการทํางานอาสาสมัครนั้นตองอาศัยการลงทุน

แรงและเวลา อาสาฯจํานวนมากยังมีความจําเปนในการหาเลี้ยงชีพตนเอง เนื่องดวย

ประเทศไทยเรายังไมมีสวัสดิการรัฐที่ดี หรือโครงสรางประเทศที่สนับสนุนการเปนอยู 

และรวมกับจากสถานการณโรค Covid-19 สงผลใหทีมขาดเสถียรภาพ เพราะวาสมาชิก

บางทานก็จะเปนตองหาเลี้ยงชีพตนเองเพ่ือความอยูรอด เร่ืองนี้ถือเปนเร่ืองทาทายของ

ทีมในการจัดการและบริหารใหทีมงานและโครงการสามารถดําเนินตอไปได 

(5) วิเคราะหสภาพปญหาและความทาทาย 

- บางเร่ืองเปนระดับนโยบาย ตองประสานคุยกับหนวยงานเฉพาะ 

- บางเร่ืองความเห็นไมตรงกัน ยังตองมีกระบวนการทําความเขาใจรวมกันอีกมาก 

- บางเร่ืองเห็นตรงกัน แตขาดการบริหารจัดการ และยังตองพัฒนากลุมกอน เพราะไมคุนเคย

กัน 

 จากการระบาดของโรค Covid-19 สภาพสิ่งแวดลอม รวมถึงบริบทของเมืองและคนไดมีการ

เปลี่ยนแปลงไปดวย ทางทีมงานก็ไดรับผลกระทบดวยเชนเดียวกัน เน่ืองดวยทุกคนเปน

อาสาสมัคร ชุดขอมูลในการลงพื้นที่จึงจําเปนตองเก็บเพิ่มเติม ทั้งนี้ยังอยูในกระบวนการ เก็บ

ขอมูล และวิเคราะหภาพรวมเพิ่ม เพื่อใหชุดขอมูลอัพเดตมากที่สุด และเพ่ือสามารถทํา

ขอเสนอแนะใหเหมาะสมกับบริบทปจจุบัน 

 

 จากการดําเนินงานท้ังหมดที่เกิดขึ้น กลุมซาวดมวน

ยังไมบรรลุผลตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไวทั้งหมด โดยเฉพาะ

วัตถุประสงควาดวยการพัฒนาระบบจัดการขยะ และการ

พัฒนารูปแบบการปรับภูมิทัศนบริเวณถนนอินทวโรรส 

เนื่องจากอุปสรรคหลายประการที่ไดกลาวขางตน ผลการ

ดําเนินงานในแงของการเปลี่ยนแปลงที่เปนรูปธรรมจึงยังไม

ปรากฏชัด อยางไรก็ตาม ชุดขอมูลที่ทีมงานไดรวบรวมมา

เกี่ยวกับสภาพปญหาและความตองการของคนในชุมชน 

รวมถึงความสัมพันธระหวางทีมงานกับชุมชน และสมาชิก

ในชุมชนกันเองที่ไดพัฒนาขึ้น จะเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับ

การตอยอดพัฒนาแนวคิดการแกไขปญหา และการทํางาน

รวมกันตอเนื่องในอนาคต นอกจากนี้ การเรียนรูที่เกิดข้ึนของสมาชิกในทีม จะเปนประสบการณที่แต

ละคนสามารถนําไปตอยอดทั้งในแงการพัฒนาตนเอง การประกอบอาชีพ และการมีสวนรวมใน
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ประเด็นสาธารณะ ผลการดําเนินโครงการนี้ในดานการสรางการเรียนรูและพัฒนาเครือขาย ถือวา

ประสบความสําเร็จ โดยเครือขายที่เกิดขึ้นแลวยังคงมีการติดตอสื่อสาร แลกเปลี่ยนขอมูล และเรียนรู

รวมกันอยางสม่ําเสมอ และไดกลายเปนพื้นที่การมีสวนรวม ที่จะสรางบทสนทนาเร่ืองการพัฒนาเมือง

เชียงใหม และประเด็นสาธารณะอ่ืนๆ ใหกลายเปนจุดเริ่มตนของการลงมือทําอยางตอเนื่องตอไป 

 

บทสรุป/ขอเสนอแนะ: 
กลุมซาวนดมวน วางบทบาทกลุมใหเปนแพลตฟอรมสําหรับคนรุนใหม มีจุดเดนท่ีการ

พยายามเปดพ้ืนที่รับฟงแนวคิดและความเห็นของทุกคน  แตดวยบุคลิกของกลุมในการรับฟงความ

คิดเห็นของสมาชิกกลุมซึ่งมีความหลากหลายและมีจํานวนมากทําใหงานจําเปนตองคอยเปนคอยไป  

ทีมงานซาวนดมวนไดวิเคระหตนเองไววา  ส่ิงท่ีทาทายทีมงานคือการสรางทีมพรอมกับการบรรลุ

เปาหมายโครงการเปนเรื่องที่ควรแยกกันทํา  ทั้งนี้ทางทีมไดตั้งสมมติฐานไววาหากทีมงานแข็งแรงและ

มีทักษะท่ีเหมาะสมสอดคลองกับเปาหมายโครงการจะสงผลใหโครงการมีการจัดการและบรรลุ

เปาหมายท่ีตั้งเอาไวไดอยางราบร่ืน  เปาหมายในอนาคตทางทีมซาวนมวนไดมีการปรับรูปแบบงาน

และทีมงานเพื่อใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบันมากที่สุด โดยไดตั้งเปาหมายไววาการสราง

เครือขายฯ จะใชเวลา 3 ป สวนการพัฒนาชุมชนฯ คาดวาจะใชเวลา 5-10 ป ทั้งนี้ขึ้นกับตัวชุมชนเอง 

และศักยภาพของทีม  

กลุมซาวดมวนเปนคนรุนใหมที่พรอมเรียนรูและกลาแลกเปลี่ยนและคอนขางตรงไปตรงมา  

บุคลิกของกลุมนาสนใจ เปนคนรุนใหมที่พรอมรับทั้งความสําเร็จและลมเหลว งานในชวงแรกกลุม

คอนขางเชื่อมั่นในแนวความคิดแตเม่ือเริ่มทํางานจริงและพบวามีความซับซอนและมีอุปสรรคก็พรอม

จะเขามาหารือและยอมรับท้ังความสําเร็จและขอผิดพลาดและยังแสดงใหเห็นถึงการปรับตัวเพื่อ

ดําเนินกิจกรรมตอ   
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5.) พัฒนาพื้นท่ีวัวลาย  
ผูรับผิดชอบกิจกรรม : 

 ฮอมสุข สตูดิโอ  
- กฤษฎิ์ธาดา อินทยศ  ชาย 26 ป อาชีพ สถาปนิกอิสระ  ระดับการศึกษา ป.ตรี ม.เชียงใหม 

โทร 081-0345435  E-mail  : homesook.studio@gmail 

- โอบเอ้ือ กันธิยะ  ชาย 26 ป อาชีพ สถาปนิกอิสระ  ระดับการศกึษา ป.ตร ีม.เชียงใหม 
 

ท่ีมา: 
 ฮอมสุขสตูดิโอเกิดจากกลุมเพื่อนนักศึกษาคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
ที่ไดมีโอกาสชวยเหลือการเมืองและชุมชนจากรุนพ่ี  จนเมื่อจบออกมาจึงรวมกลุมตั้งสตูดิโอออกแบบ
สถาปตยกรรมที่ใชองคความรูดานการออกแบบสถาปตยกรรมกับรวมกับบริบท (ชุมชน/คน/นิเวศ) 
อีกทั้งมีความชอบและความถนัดในดานการลงพ้ืนท่ี ทํางานกับชุมชน เมือง และมีทักษะในการ
ประยุกตกระบวนการการออกแบบรวม (Co-creation) มาใชกับงานตาง ๆ ท่ีไดรับมา 
 เมื่อมีโอกาสทํางานเรื่องพ้ืนท่ีสีเขียวรวมกันกับมือเย็นเมืองเย็นและเชียงใหมทรัสต จากการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเร่ืองพ้ืนท่ีและยานจึงพบวาสมาชิกในกลุมฮอมสุขสตูดิโอนั้นมีบานอยูในชุมชน
วัวลาย และกลุมฮอมสุขสตูดิโอก็เร่ิมอยากลงไปทํางานในพื้นที่บานของตนเอง  
    ยานวัวลายเปนอีกยานหนึ่งของเชียงใหมที่ มีความสําคัญในดานวัฒนธรรม ภูมิปญญา 

เศรษฐกิจและการทองเท่ียว มีสถานที่สําคัญ เชน ชุมชนชางเครื่องเงิน ถนนคนเดินวัวลาย วัดเกาแก 

เปนตน ทําใหยานวัวลายมีการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจและการทองเท่ียวอยางตอเนื่อง ในทาง

กลับกันในยานวัวลายก็มีชุมชนเกาแกท่ีอยูคูเมืองเชียงใหมมายาวนาน เปนยานที่อยูอาศัยของผูคนที่

คอนขางหนาแนน มีอาคารบานเรือนเกาแกควรคาแกการอนุรักษมากมาย รวมทั้งมีตนทุนทาง

สิ่งแวดลอมที่ดีอยูชุมชน ซึ่งในปจจุบันการเจริญเติบโตของเมืองที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็วและตอเนื่องนั้น 

สงผลกระทบกับวิถีชีวิต สิ่งแวดลอม และ สภาพภูมิทัศนของยาน โดยจะสังเกตไดจากกรรมสิทธ์ิที่ดิน

และการใชประโยชนท่ีดินในยานที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว มีประชากรใหมเขามาเพ่ิมและแทนที่ ซึ่งมี

ทั้งผูคนที่เขามาลงทุนในยาน นักทองเที่ยว และลูกหลานของผูอยูอาศัยเดิม ทําใหความเปนชุมชนเดิม

เริ่มหายไป เกิดการเติบโตแบบไรทิศทาง ไรอัตลักษณ และไมมีพ้ืนที่กลางสําหรับการแลกเปลี่ยน

พูดคุย ถึงแมวาในหนวยยอยของสังคมจะมีความพยายามในการพัฒนาพื้นที่ แตในภาพรวมของยาน

ยังไมมีแนวทางการเติบโตรวมกันของภาคประชาสังคม เอกชน และประชาชนในยาน  

  ดังนั้น เพื่อใหการขับเคลื่อนการพัฒนาและกําหนดทิศทางรวมของการจัดการปญหาดานวิถี

ชี วิต สิ่งแวดลอมและสภาพภูมิ ทัศนในยานวัวลายเปนแผนระยะยาวที่ เปดพ้ืนที่กลางให เกิด

กระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน จึงสมควรจะสรางเครือขายความรวมมือระหวางภาคประชา

สังคม เอกชน และประชาชน โดยเฉพาะกลุมคนวัยทํางานและคนรุนใหมในยานวัวลายที่มีผลกับการ

กําหนดทิศทางการเติบโตของของยานวัวลายในอนาคต ทั้งนี้การขับเคลื่อนของเครือขายที่จะเกิดข้ึน

จะเปนแนวทางและแบบอยางเพ่ือขยายผลตอไปในชุมชนอื่น ๆ ในอนาคต 
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 พื้นที่ดําเนินการ: 
  ยานชุมชนวัวลาย อําเภอเมือง จ.เชียงใหม  
 

 กลุมเปาหมายที่เขารวม: 
ณ ปจจุ บันมี  กลุมชาง อิสระในชุมชน  กลุมรานคาของกิน กลุมชาวบานบางสวน 

กลุมนักทองเที่ยวและคนในเมือง กลุมนักเรียนนักศึกษาประมาณ 50 คน  
 

จํานวนผูไดรับประโยชน: 
 คนในยานวัวลาย และใกลเคียง 
  

     งบประมาณ: 
 30,000 บาท 
 

การดําเนินกิจกรรม:  
(1) เปาหมายของการทํางานในยานวัวลาย คือ 

- สรางฐานการทํางานแบบมีสวนรวม รวมกับผูคนท้ังในและนอกยานวัวลาย ผานเครื่องมือ

รูปแบบตางๆ )platform) 

- เกิดแผนและผังเพื่อการพัฒนา  /เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ พื้นที่สาธารณะตนแบบ 

)pilot project) 

โดยไดทํากิจกรรมน้ีเพ่ือเปนจุดเร่ิมตนการทํางาน  

(2) ขั้นตอนการดําเนินการ มีดังนี้  

 การรวบรวมขอมูลชุมชน เพื่อหาโจทยหรือประเด็นหลัก (Key issue) ที่จะใชในการเขาไป

พูดคุยและรวบรวมกลุมผูคนในยานวัวลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ภาพตัวอยางการรวบรวมขอมูล จัดทําโดย : ฮอมสุข สตูดิโอ) 
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(ภาพตัวอยางการรวบรวมขอมูล จัดทําโดย : ฮอมสุข สตูดิโอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(ภาพตัวอยางการรวบรวมขอมูล จัดทําโดย : ฮอมสุข สตูดิโอ) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

(ภาพตัวอยางการรวบรวมขอมูล จัดทําโดย : ฮอมสุข สตูดิโอ) 
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จากโจทยเดิมท่ีทางทีมไดตั้งไวคือประเด็นทางสิ่งแวดลอมและพื้นที่สีเขียวในชุมชน 

เพื่อนําไปทํากระบวนการกับชุมชน  แตจากการศึกษาขอมูลในเบ้ืองตนและสถานการณ 

Covid-19 ที่เกิดขึ้นสงผลใหทางทีมไดกลับมาวิเคราะหโจทยกันใหม เนื่องจาก ณ สถานการณ

ปจจุบันทําใหประเด็นเร่ืองสิ่งแวดลอมเปนเรื่องสําคัญรองลงมา  หากแตเปนการฟนฟูยานท่ี

คํานึงถึงการใชชีวิตวิถีใหม (New normal)และการฟนเศรษฐกิจของยานข้ึนมา จึงเกิดเปน

การตั้งชุดคําถามจากสถานการณ Covid-19 ในปจจุบันที่ทางทีมไดลองตั้งขึ้นเพื่อนําไปใช

พูดคุยกับผูคนในยานในหลาย ๆ กลุม เชน กลุม อสม. วัด กลุมชางฝมือ กลุมผูประกอบการ 

เปนตน โดยมี 3 คําถาม ดังนี้ 

1) ผลกระทบที่ไดรบัจากสถานการณ Covid-19 เปนอยางไร? 

2) วิธีรับมือชวงสถานการณเปนอยางไร? ภายใตบทบาทหนาที่ที่ตัวเองทําอยูใน
ชุมชน 

3) คิดวาหลังสถานการณ Covid-19 ยานวัวลายจะเปนอยางไรและควรพัฒนาไป
ในทางไหน? 

ซึ่งเปนชุดคําถามที่ตั้งข้ึนเพ่ือหวังใหกระตุนความคิดของผูคนในยานในการมองภาพ

ปจจุบันและอนาคตของยานท่ีจะเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือนําไปสูการไดโจทยหรือประเด็นรวม 

(Key issue) จากความคิดความเห็นของผูคนในยานและนํามาใชทํางานรวบรวมผูคนในขั้น  

ตอ ๆ ไป 

ปญหาและอุปสรรค  เน่ืองจากสถานการณ Covid-19 ทําใหแผนการทํางานเกิด

ความลาชา จากการทํางานที่ตองลงพ้ืนท่ีชุมชน  เขาหาผูคน  รวบรวมผูคน ทีมเลยตอง

วางแผนและตั้งโจทยการทํางานใหมเพื่อใหสอดคลอง กับสถานการณปจจุบัน 
 

(3) การลงพ้ืนท่ีชุมชน  

 ลงพื้นท่ีชุมชน  

วันท่ี 9 มิถุนายน 2563 

      ทีมไดลงพื้นท่ีชุมชนเพื่อนําชุดคําถามท่ีตั้งไวไปคุยกับกลุมผูประกอบการในวัด      

ศรีสุพรรณ และกลุมราน Weave artisan society   

การลงพ้ืนที่ครั้งที่ 1 ทําใหทราบวายานวัวลายมีกลุมทํากิจกรรมท่ีหลากหลาย กล ุม

ช างฝ ีมือกําล งัรวมกันสรางสล ุงเงินหลวงที่ใหญที่สุดในโลก โดยรวมชางจาก 3 ชุมชน           

วัดศรีสุพรรณ วัดหมื่นสาร และวัดนันทารามมาทํางานรวมกัน  กล ุมวัดท ี่ทําโรงทานในช วง

สถานการณ โรคระบาด หรือ กิจกรรมท ี่วัดศรีส ุพรรณจ ัดข้ึนทั้งในวันถนนคนเดินและในวัน

ปกติรวมกับชุมชน ผูคนนอกพ้ืนที่ชุมชน อาทิ การสนทนาธรรมออนไลนระหวางพระและ

ชาวตางชาต ทิ ี่เป น็น ักท องเท ี่ยว (Monk chat) การทําอาคารเพื่อการเรียนรูพุทธศาสนา     

ต างอําเภอ เปนตน หรือแมแต การพยายามทำส ื่อออนไลน เพ่ือประชาส ัมพ ันธกิจกรรมของยาน

โดยกล ุมผ ูท ี่ใช ส ื่อออนไลน เป น็ในช ุมชน (ภายหล งัไมได ถูกข ับเคล ื่อนต อ) และกล ุม Weave 

artisan society ท ี่พยายามสรางเครือขายช างฝ ีมือและผ ูประกอบการกล ุมเล ็ก ๆ ในช ุมชนให

มาทํากิจกรรมพัฒนาช ุมชนรวมกัน 
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วันที่ 10 มิถุนายน 2563 
  ท ีมได ลงพ้ืนท ี่ช ุมชนเพื่อคุยกับกลุมผูประกอบการบนถนนวัวลายเสนหลักท่ีเปน
รานคารายยอยและกลุมผูประกอบการที่พักในชุมชน  ทําให เห ็นถึงสถานการณ ท ี่กล ุม
ผ ู ประกอบการในช ุมชนกําล ังเผช ิญและการปรับต ัวที่เก ิดขึ้นในหลายๆ รูปแบบบางกลุมไมได 
รับผลกระทบเลยเนื่องจากกล ุมล ูกค าไมใชตอบรับนักท องเท ี่ยวแต เป ็นกล ุมคนที่อยูในเมือง
เช ียงใหม  บางกลุมจ ัดการตัวเองแบบป ัจเจกไมได รวมมือกับผ ูคนอื่น ๆ  บางกล ุมปรับต ัว
ร วมกัน หมุนเวียนแชรพื้นท ี่หนารานค าใหขายของรวมกันเพื่อใหเกิดบรรยากาศความม ี
ช ีวิตช ีวาขึ้นในยานเพ่ือดึงล ูกค าเข ามาและใหกล ุมรานค าได พูดค ุยแลกเปล ี่ยนไอเด ียการ
ปรับต ัวร วมกัน ไมใหอยูกันแบบวิตกกังวลและเกิดความเครียด  และมีกล ุมท ี่ตองปดกิจการ
ช ั่วคราวไปเลยในช วงน ี้ 

อีกหนึ่งประเด็นที่ เ ห็นจากการลงพื้นที่คือเศรษฐกิจของยานวัวลายในกลุม

ผูประกอบการสวนใหญขับเคลื่อนโดยนักทองเท่ียว จึงเกิดเปนประเด็นรวมที่ทางกลุม

ผูประกอบการเสนอกันมาคือ การทําใหรานและยานเปนที่รูจักกวางขวางมากข้ึนเพื่อดึงคน

เขามาในยานและอยากใหนักทองเที่ยวรู จักในฐานะชุมชนนํารองเรื่องการทองเที่ยว 

“ปลอดภัย” 

 การลงพื้นที่ใหไดพูดคุยกับกลุมผูประกอบการและเห็นประเด็นท่ีเก่ียวของกับกลุม ๆ

เดียว  ทางทีมจึงไดมีการติดตอเขาหากลุมอสม.และผูนําชุมชน แตกลุมชุมชนมีภารกิจที่ตอง

ทําและไมมีเวลาใหไดพูดคุยมากนัก จึงไมไดขอมูลและประเด็นจากกลุมชุมชนมากพอ  

นอกจากนั้น ผูใหสัมภาษณมักไมสะดวกที่จะใหชื่อและถายรูประหวางพูดคุยเพ่ือเก็บเปน

ขอมูล  
 

  สรุปการลงพ้ืนท่ี 

   ภายใตสถานการณ Covid-19 ในปจจุบัน ยังคงมีกลุมผูคนในยานหลาย ๆ กลุมไดมี

การขับเคลื่อนพัฒนาและปรับตัวอยูแลวในแนวทางของตนเอง แตยังขาดการสื่อสารและการ

รับรูจากผูคนในวงกวาง  
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 การทํากระบวนชุมชน  

ตอมาทีมไดเตรียมการทํากระบวนการกับชุมชนครั้งท่ี 1 เพื่อขยายขอบเขตงาน   

และตอยอดประเด็นรวมกับชุมชนในชื่อกิจกรรม “ปน-ฮอม-เกิด-สุข” 
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(ภาพโปสเตอรสรุปเน้ือหาจากกิจกรรม  ครั้งที่ 1 โดย : ฮอมสุข สตูดิโอ) 

 

- การรวบรวมกลุมชุมชน ( Focus group ) : กิจกรรม ปน -ฮอม-เกิด-สุข  คร้ังที่ 1   

   วันท่ี 18 มิถุนายน 2563 ชวงเวลา 10.00-12.00 น. สถานที่ Weave artisan 

society มีผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 9 คน โดยเปนตัวแทนจาก กลุม อสม.ชุมชน จํานวน 

2 คน  กลุมการทองเที่ยวชุมชน จํานวน 2 คน  กลุมผูประกอบการ จํานวน 2 คน      

กลุมชาวบานในชุมชนวัวลาย 3 คน  กิจกรรมที่จะจัดขึ้นเปนการเนนใหเกิดการพูดคุย

ระหวางกลุมผูคน แชรไอเดยี แสดงความคิดเห็น หรือสิ่งที่เห็นและรูสึก ตอยานวัวลาย  
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การรวบรวมกลุมชุมชน(Focus group ): กิจกรรมปน-ฮอม-เกิด-สุข คร้ังท่ี 2  

  มีผู เขารวม กิจกรรมจํานวน 4 คน 

โดยเปนตัวแทนจากกลุมผูประกอบการ 

จํานวน 1 คน กลุมชาวบานในชุมชนวัว

ลาย 3 คน ผิดกับท่ีทางทีมไดคาดหวังไว

คอนขางมากเน่ืองจากมีผูเขามารวมนอย

(คาดหวังไว  15-20 คน) กิจกรรมจึง

เปลี่ยนไปเปนการนั่งลอมวงพูดคุยแบบ

เปนกันเอง โดยใหเร่ิมแนะนําตัวและหมุดที่

อยูลงในแผนท่ีชุดเดิม และพูดคุยแลกเปลี่ยนในหัวขอ “มองเห็นยานวัวลายเปนอยางไร” 

กับ ปญหาในดานการจัดกิจกรรมกับชุมชน ซึ่งทําใหไดประเด็นรวมของการพัฒนาและได

คําแนะนําในการทํางานครั้งตอ ๆ ไปกับชุมชน 

 การทบทวน Framwork  

ทีมตัดสินใจ Re-Framework การทํางานกันใหมหลังจากเสร็จกิจกรรมปน-ฮอม-เกิด-

สุข ครั้งที่  2 ทันทีเ พ่ือหาขอสรุปเพื่อเปนการทํางานตอไป  โดยมีประเด็นเ ร่ืองการ

ประสานงานในทีม การเพ่ิมการสื่อสารกับชุมชน  การสรางโจทยท่ีชัดเจน การเปลี่ยนบทบาท

ใหทํางานรวมกับคนทุกกลุมได  และการเขาหาชุมชนโดยตรง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
แผนการดําเนนิงานโครงการ ชวงที่ 2 - หลังจาก Re-Framework 

 

ผลการดําเนินงาน:  
   จากวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับของโครงการที่ทางทีมไดตั้งไว ในการทํางาน

ระยะแรกนี้แสดงใหเห็นวาผูท่ีสนใจมาเขารวมกิจกรรมและผูคนที่ไดพูดคุยตอนลงพื้นที่ชุมชนเปน 

ชาวบานท่ีอยูอาศัยในชุมชนอายุประมาณ 50 ปขึ้นไป  กลุมคนรุนใหมและกลุมผูประกอบการที่เปน

กลุมเปาหมายหลักโครงการยังเขารวมกิจกรรมนอยและไมมีสวนรวมเทาที่ควร  ผูที่เขารวมกิจกรรมยัง

ดูไมมีทาทีท่ีจะขยับขึ้นมาเปนคนทํางานลงมือลงแรงพัฒนายานอยางจริงจัง (Actor)  การเสนอความ

คิดเห็นสวนใหญจะเปนการพูดถึงปญหาในชุมชนทั้งในเชิงกายภาพและเชิงสังคมของชุมชนแทนและ
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การมีสวนรวมในระดับเพียงแคออกความคิดเห็นพูดคุยฝากเร่ืองไวใหหนวยงานหรือคนที่พรอมลงมือ

ทํา ไวเทานั้น และยังไมเห็นทาทีการรวมมือรวมกันพัฒนายานจากคนในชุมชนดวยกันเอง  ยังมี

ลักษณะของการแบงกลุมพัฒนาใครพัฒนามันของคนในชุมชน  กลุมชางฝมือ  วัด  ผูประกอบการ 

เอกชน  ทั้งกลุมท่ีอยูในยานมานานและกลุมที่พ่ึงเขามาอยูใหม  โดยคิดวารูปแบบการทํางานใน

ระยะแรกยังทําใหโครงการไมเปนที่รูจักและนาติดตามจากคนในยานมากพอ 

           แตทั้งน้ีทีมยังเห็นไดถึงแรงกระตุนแรงขับเคลื่อนเล็ก ๆ บางอยางจากคนกลุมเล็ก ๆ ท่ี

ตองการพัฒนาเร่ืองภูมิทัศนและพ้ืนที่นันทนาการของยานวัวลายอยูบาง  ทําใหทีมเห็นถึงประเด็นรวม

ในการพัฒนายานที่ถูกพูดออกมาจากคนในยานและจากมุมมองของทีมชัดเจนขึ้น ในดานการสราง

พ้ืนที่สื่อกลางอะไรบางอยางขึ้นเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธสิ่งที่ยานเปน ยานทําและสิ่งที่ยานอยากจะมี

ใหกับคนในยานและคนนอกยานไดรับรูขาวสารและรูจักกันและกันเกิดเปนเครือขาย “วัวลายสตอรี่”

กลุมไดตัดสินใจทํางานสองทางไปพรอมกันคือแพลตฟอรมออนไลนและการลงพื้นที่ชุมชน  

  Platform ออนไลน  facebook page "วัวลาย story" เปนพื้นท่ีสื่อออนไลน ท่ีจะใช

สําหรับการรวบรวมกลุมคน ความคิดเห็น และใชทํากิจกรรมตางๆ ของผูคนทั้งในและนอกยานวัวลาย 

รวมถึงเปนเคร่ืองมือในการประชาสัมพันธเร่ืองราวภายในยาน เปนการสรางฐานขอมูลยานที่มีการ

อัพเดทขอมูลอยางสม่ําเสมอ ท่ีทําไดงาย สะดวกรวดเร็ว และ สราง Branding ของโครงการ สื่อสาร

ใหผูคนรับรูไดชัดเจนขึ้น   สวนการลงพ้ืนที่ชุมชนเขาหากลุมคนแตละกลุมนั้น ยังจําเปนเพื่อที่ทีมจะ

สามารถไดชุดขอมูล เร่ืองราว ความคิดเห็น ที่เฉพาะและ

ชัดเจนจากกลุมคนพื้นที่ซึ่งทีมคิดวาจะทําใหการทํางานพัฒนา

ยานขับเคลื่อนไดไวและไดประเด็นรวมไปทํางานตอไดรวดเร็ว 

เกิดการมีสวนรวม และมีประสิทธิภาพมากกวา  โดยเร่ิมจาก 

การสรุปผลของกิจกรรม “ปน-ฮอม-เกิด-สุข” ทั้ง 2 คร้ังที่ผาน

มา เพ่ือเปนการเปดเพจโครงการออนไลนใหผูคนไดรูจัก และ 

เปนการเชื่อมกิจกรรมทั้งหมดเขาสู Platform online ใหมี

ความตอเน่ืองกัน 
https://www.facebook.com/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0
%B8%A2-story-
112969803822761/?__cft__[0]=AZWBunZMsP8nLG2eEne3gE_Ih2HJUJvH6hY4WDq0pgtXMrAgtSy60
NS9Ikzc00Cdt-hckw-ao_-
jbBtskmozKfiysSybp7HyiFP6a7c4l2RfBuFgaeAgKI0LUatBugFAbqzQPDHw1nDsCtuBst0DtbAlcRB28ZV
N0igvD2x302oUbw&__tn__=-UC%2CP-R:   

 

  จากนั้นทีมไดทดลองทําโพลสํารวจมุมมองของผูคนท้ังในและนอกชุมชนที่มีตอยานวัวลายวา 

ความรูสึกแรกที่ทุกคนมองยานมีลักษณะ character เปนอยางไร  ?โดยลองตั้ง 2 ลักษณะยานที่ทาง

ทีมเห็นวาเปนสิ่งที่ผูคนรูจักเมื่อพูดถึงยานวัวลาย และเชิญชวนผูคนใหเสนอไอเดียในลักษณะที่

แตกตางออกไป 
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ผลจากการทดลองทําโพลสํารวจ ทีมพบวายานวัว

ลายท่ีผูคนรูจักคือ “ยานของเคร่ืองเงิน” จากคน

ที่มาโหวต 182 คน คิดเปน 57% จากทั้งหมด แต

หากลองวิเคราะหดูแลวน้ําหนักของผูคนท่ีมองเปน 

“ยานถนนคนเดิน” ก็ไมไดนอยไปจากความเปน

ยานเครื่องเงินเลย ทางทีมเลยคิดวาการนําเสนอ

เนื้อหาเก่ียวกับความเปนยานของทั้ง 2 ลักษณะจึงมี

ความนาสนใจเหมือนกัน และจากการทําโพลสํารวจ

นี้ทําใหทีมมองเห็นถึงกลุมในชุมชนที่จะเขาไปหาใน

อั น ดั บ ต น ๆ  คื อ  ก ลุ ม ส ล า ช า ง เ ค รื่ อ ง เ งิ น 

กลุมรานอาหารของกิน กลุมรานคาอ่ืนๆ ตามลําดับ 
(ภาพการโพลสํารวจจากเพจวัวลาย story และฝาก

โพสตไวใหคนบานวัวลายเปนผูดูแล) 
ตอมาทีมจึงไดลงพื้นที่เพื่อสรางเนื้อหาเกี่ยวกับเคร่ืองเงินในชุมชนและเก็บขอมูลความคิดเห็น

ในการพัฒนายาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(ภาพการโพสตเก่ียวกับกลุมสลาเคร่ืองเงิน จากเพจ วัวลาย story) 
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   ทางทีมไดไปรวมจัดนิทรรศการเก่ียวกับโครงการ

พัฒนายานวัวลาย ผานงานเสวนา “บาน-ราน-ยาน-

เมือง” ที่จัดขึ้นเพื่อใหคนท่ีทํางานพัฒนาเมืองหลาย ๆ

กลุมไดมาพูดคุยกันผานเวทีงานกิจกรรม  โดยทีมตั้งเปา

ไววาอยากจะประชาสัมพันธการทํางานของทีม และ

อยากหาวิธีการรวมถึงมุมมองในการทํางานใหมๆจากผูมี

ประสบการณภายในงาน 
                                                  (ภาพการจัดนิทรรศการในงาน บาน-ราน-ยาน-เมือง โดย ฮอมสขุ สตูดิโอ) 

 

   สรุปจากการจัดนิทรรศการ ทําใหทีมไดแนวทางการทํางานมาอีก 1 แนวทางโดยเปนการ

ทํางานผานกลุมนักทองเที่ยวซึ่งมีเคร่ืองมือเปนการจัด Talks event ที่เปดรับฟงความคิดเห็น 

ขอเสนอและไอเดียที่มีตอยานวัวลายในมุมมองของนักทองเท่ียว  ซึ่งทีมเห็นวานาสนใจและควรขยาย

ผลตอในอนาคต 

   หลังจากจัดงานนิทรรศการ “บาน-ราน-ยาน-เมือง” ทางทีมไดทดลองสรางโพสตเพ่ือรวบรวม

ขอมูลและกระตุนการมีสวนรวมของผูคนใหมากขึ้นผานเพจวัวลาย story และกลุมลูกหลานบานวัว

ลาย โดยทํากิจกรรมการรวบรวมรูปภาพเกาภายในยานวัวลายขึ้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

(ภาพการโพสตรวบรวมรูปภาพเกาจากเพจวัวลาย story กลุมลูกหลานบานวัวลายที่ชาวบานเปนผูดูแล  
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และการแชรจากเฟสบุคชาวบาน) 

  ทีมเห็นวา การรวบรวมขอมูลผานเพจวัวลาย story เพียงอยางเดียวยังไมมีประสิทธิภาพ  

มากพอ เห็นไดจากการท่ีจะไดรูปภาพเกา ๆ มา ทีมยังตองเขาไปถึงโพสที่อยู ในกลุมลูกหลาน       

บานวัวลาย และเฟสบุคของชาวบานท่ีแชรโพสเพจออกไปอีกที ทําใหการทดลองการรวบรวมขอมูล

รูปภาพจากคนในชุมชนใหเกิดการมีสวนรวมในเบ้ืองตนถือวาถึงเปาหมาย 50% จากที่ทีมไดตั้งไว 

   ระหวางนั้นการทํางานไดแบงทีมทํางานลงชุมชนเพ่ือเก็บเรื่องราวเก่ียวกับ “กลุมรานของกิน” 

ในยานวัวลายไปพรอม ๆ กัน โดยเปาหมายคือ ประชาสัมพันธเพจวัวลาย story และ สรางเครือขาย

เชื่อมโยงรานของกินในยานเขาดวยกัน ซึ่งทีมไดต้ังโจทยการทํางานใหเปนไปในแนวทางกายภาพมาก

ขึ้น คือ การทําแผนที่ยาน เพ่ือที่จะตอยอดแผนท่ีเหลานี้ใหเปนเครื่องมือไปสูการพัฒนาพื้นที่สาธารณะ

ของยานในอนาคตตอไป  

  เพจวัวลาย story ซึ่งเกิดผลตอบรับและการมี

สวนรวมของผูคนผานเพจดีกวาเร่ืองของกลุมสลา

เครื่องเงินมาก มีการแนะนํารานอื่น ๆ จากผูคนใน

ชุมชน และ มีการแชรในกลุมวัยรุน กลุมเครือขาย

ในเมืองเกิดขึ้น ท่ีดูมีความสนใจอยากเขามาเที่ยวหา

ของกินในยานวัวลาย ทําใหทีมมองเห็นโอกาสที่จะ

ใชเรื่องของของกินในยาน ตอยอดงานแผนที่ตอไป 

จึงทํา EP.2 ขึ้นมาโดยไปตามรานคาที่ผูคนในเพจ

แนะนํามา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ภาพการโพสตเก่ียวกับกลุมรานของกิน EP.1 จากเพจ วัวลาย story) 
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(ภาพการแชรเก่ียวกับกลุมรานของกิน EP.1 จากเพจ วัวลาย story) 

   โดยในโพสตเร่ืองราวเกี่ยวกับกลุมรานของกิน EP.2 ทางทีมไดมีการเกร่ินไอเดียลงในโพสวา

จะทํา “แผนที่ของกินยานวัวลาย” ขึ้น และไดเพ่ิมชองทางการประชาสัมพันธรานมากขึ้นโดยการเพิ่ม

ที่อยูและเบอรโทรติดตอราน 
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(ภาพการโพสตเก่ียวกับกลุมรานของกิน EP.2 จากเพจ วัวลาย story) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(ภาพการโพสตเก่ียวกับกลุมรานของกิน EP.2 จากเพจ วัวลาย story) 
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(ภาพการแชรเก่ียวกับกลุมรานของกิน EP.2 จากเพจ วัวลาย story 

 และการแสดงความคิดเห็นของชาวบานใน กลุมลูกหลานบานวัวลาย) 

   เครื่องมือการทํางานผานเพจวัวลาย story เร่ิมมีประสิทธิภาพที่จะชักชวนผูคนใหมามีสวน

รวมในการออกความคิดเห็นและดึงความสนใจใหคนรับรูเร่ืองราวของยานไดมากขึ้น กลุมตางๆ ทั้งใน

ยานเริ่มมองเห็นแนวทางการพัฒนาและผลประโยชนท่ีจะไดรับ นําไปสูเกิดการต่ืนตัวขึ้นของ “กลุม

ธุรกิจที่พัก” ในยานวัวลาย เกิดการติดตอประสานงานขยายผลการทํางานกันตอรวมกับกลุม Weave 

artisan society จะทําใหทางทีมใชชื่อของเพจวัวลาย story และชื่อโครงการเขาหากลุมธุรกิจที่พัก 

รานคาอ่ืน ๆ ไดสะดวกและมีประสิทธิภาพมากกวาเดิม 

   ชวงปลายเดือนสิงหาคม ทีมไดทํางานใหขับเคล่ือนไปในเชิงกายภาพมากข้ึน จึงไดสราง 

“แผนท่ีของกินยานวัวลาย” ขึ้นมา โดยมุงหวังวาจะชวยสรางการรับรูเรื่องราวของยานในเชิงกายภาพ

สู ผู ค น ได มาก ข้ึน  กลาย เป น

ฐานขอมูลเชิงแผนที่ที่รวบรวม

รานของกิน เสนทางเดิน ถนน

หนทางตาง ๆ แลนดมารคชุมชน 

พ้ืนที่วาง ที่โลง ฯ เขาไวดวยกัน 

และใชแผนที่ชุดนี้เปนเครื่องมือ

ตั้ งตนที่ จะนํา ไปใชขับเคลื่อน 

พูดคุย  ประเด็น อ่ืน ๆ ในการ

พัฒนายาน รวมกับผูคนในยาน 

นอกยาน ตอไป  

 

 

 

 

 
(ภาพแผนที่ของกินยานวัวลาย โดย : ฮอมสุข สตูดโิอ) 
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   ผลสรุปการทํางานโครงการ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 

  ผลการทํางานโครงการพัฒนายานวัวลายในชวง 3 เดือนที่ผานมานี้ ทางทีมคิดวาประสบ

ผลสําเร็จในระดับการเริ่มตนขับเคลื่อนพัฒนายานโดยกระบวนการมีสวนรวมของผูคน หากดูจาก

วัตถุประสงคของโครงการท่ีตั้งตนไวในตอนแรกแลวน้ัน ไดมีการเกิดขึ้นของพ้ืนที่กลางในการสื่อสาร 

พูดคุย เร่ืองราวเก่ียวกับยานวัวลายข้ึนผาน Platform online facebook page “วัวลาย story” ที่มี

การ active ระหวางเพจและผูคนอยูตลอด 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  (ภาพแสดงผลการมีสวนรวมของผูคนกับเพจ จากเพจ วัวลาย story) 

 

  สงผลใหมีกลุมคนในชุมชนและนอกชุมชนท่ีสนใจเกี่ยวกับการทํางานที่โครงการทํา ในระยะ

เริ่มตนน้ีคอยๆเกิดเปนเครือขายความรวมมือในการทํางานพัฒนายานข้ึนจากท่ีทีมเห็นและไดมีการ

สื่อสารกันในเบ้ืองตน คอื กลุมผูคนในชุมชนบางสวนที่ใหความรวมมือในการทํางาน                    กลุม

ผูประกอบการธุรกิจที่พัก ท่ีแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจในการท่ีจะรวมกลุม พูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับ

ประเด็นการพัฒนายานรวมกัน กับ กลุม Weave artisan society ท่ีแสดงตัววามีความสนใจอยาก

เชื่อมโยงประสานการทํางาน กับ ทีมและกลุมรานคาในยานวัวลายตอไป และทําใหทีมสามารถสราง

แผนที่เชิงกายภาพเร่ืองของกินท่ีมีนํ้าหนักและมีประสิทธิภาพพอท่ีจะใชเปนเคร่ืองมือตอยอดในการ

ขับเคลื่อนการพัฒนายาน ใชเปนตัวกลาง  ในการที่จะดึงผูคนเขามาพูดคุยกัน โดยมีภาพรวมกันเปน

ตัวตั้งตนที่ชัดเจนต้ังแตแรก ซึ่งแตกตางจากการทํางานในชวงแรกของทีมท่ีขาดภาพรวมที่ชัดเจน  

เนื่องจากเปนแผนที่ที่เกิดขึ้นจากความคิด ความเห็น และการรบัรูของผูคนในยาน 
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  แตอยางไรก็ตามยังถือวาโครงการประสบผลสําเร็จไดเพียง 50% เทาน้ัน เพราะประเด็นเรื่อง

ของการดึงกลุมคนรุนใหม เยาวชน มามีสวนรวมและประเด็นเรื่องสิ่งแวดลอม สภาพแวดลอมของยาน 

ยังไมถูกขับเคลื่อน สื่อสาร สูคนและพ้ืนที่ในยานอยางตรงประเด็น ในระยะเวลา 3 เดือนที่ผานมา 

ซึ่งทางทีมมีความคิดที่จะตอยอด 2 ประเด็นนี้ตอไปหลงัจากจบโครงการ 
 

 บทสรุป/ขอเสนอแนะ: 
 ฮอมสุขสตูดิโอ มีทักษะในการทํากระบวนการกลุมมาพอสมควร เนื่องจากมีประสบการณ

ในการฝกงานและทํางานรวมกับกลุมใจบานสตูดิโอที่ชํานาญเร่ืองการทํากระบวนการกลุม  แตที่

นาสนใจคือการปรับตัวและการเปดกวาง  ในขณะที่บริบทสังคมเปลี่ยนแปลงเร็วมาก  และคนรุน

ใหมที่มีภาระในการประกอบอาชีพมักไมเขามารวมในการประชุมที่ตองใชเวลานาน ทําใหการทํา

กระบวนชุมชนหลายครั้งมีคนเขารวมแสดงความคิดเห็นนอย  เมื่อฮอมสุขสตูดิโอมองเห็นปญหานี้ 

ไดพยายามเขาใจปญหาและหาวิธีการปรับตัว  ในขณะเดียวกันก็เขาใจถึงขอเท็จจริงถึงลักษณะ

ชุมชนจึงใชการทํางานพ้ืนที่ควบคูไปดวย  ซึ่งเปนตัวแบบที่ดี และอาจนําไปปรับใชกับการสราง

กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลผานแพลตฟอรมออนไลนและการทํางานในรูปแบบผสมผสานใหม ๆ   

ในขณะเดียวกัน  งบประมาณนี้เปนเพียงเครื่องมือเพ่ือใหฮอมสุขสตูดิโอสามารถเริ่มตนทํางานที่

ตนเองต้ังใจได   
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กลุมที่ 3 กิจกรรมวัฒนธรรม/ เมือง-ชนบท 
6.) เพาะกลา สรางปา สรางเมือง  

ผูรับผิดชอบกิจกรรม :  
- สรศักดิ์ เสนาะพรไพร เครือขายปาชุมชน เชียงใหม  โทร 096-1469256 
- พะตีตาแยะ ยอดฉัตรมิ่งบุญ ปราชญชาวปกาเกอะญอ  บานสบลาน สะเมิงใต และผูกอตั้ง

โจะมาโลลือหลา (โรงเรียนวิถีชีวิต)  
 

ท่ีมา:  
 ดวยปจจุบันปญหาสิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไดเปนปญหาสําคัญที่

สงผลกระทบอยางกวางขวางทั้งตอเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิต ดังนั้น กระแสการพลิกฟน

สภาพแวดลอมจึงไดเกิดขึ้นอยางตอเนื่องและรณรงคขยายผลไปสูผูคนในทุกกลุมสังคม  คนในพ้ืนที่

เมืองและชนบทไดเกิดความตื่นตัวในการปลูกตนไมเพ่ือเพ่ิมพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและปลูกปาใน

พ้ืนท่ีที่สภาพปาเสื่อมโทรมลง อยางไรก็ตาม ที่ผานมากิจกรรมรณรงคเพ่ือปลูกปาหรือปลูกตนไมใน

เขตเมือง  กลับประสบปญหาคือการหาตนกลาไมจํานวนมากสําหรับการทํากิจกรรมการปลูกตนไม  

และตนกลาท่ีมีขายอยูในตลาดหรือที่มีแจกอยูตามศูนยเพาะกลาไมจะมีพันธุไมเพียงไมก่ีชนิดและไมมี

ตนไมเฉพาะถิ่นมากเพียงพอ  ทําใหตนไมที่นําไปใชปลูกขาดความหลากหลายผิดไปจากสภาพ

ธรรมชาติและยังขาดแรงจูงใจใหเกิดการปลูก 

  ในอีกแงมุมหนึ่ง  หากผูคนในชุมชนหมูบานที่อาศัยอยูใกลพื้นที่ปาซึ่งมีเมล็ดตนกลาพันธุไม

สามารถนํามาเพาะกลาเพื่อขยายพันธุไม ก็จะกลายเปนหนทางเพิ่มรายไดใหกับชุมชนโดยไมสงผล

กระทบตอพื้นที่ปาไม  อีกทั้งยังเปนวิธีการในการรักษาพันธุไมหลายชนิดที่หายากและเร่ิมสูญพันธุไป

ใหเกิดการสืบตอและแพรขยายตอไป  แตประเด็นคือคนในชุมชนหมูบานโดยเฉพาะคนกลุมชาติพันธุ

ซึ่งรูจักและคุนเคยกับตนไมในปาเปนอยางดีนั้นกลับไมรูจักชื่อตนไมนั้น ๆ ในภาษาไทยทําใหไม

สามารถสื่อสารถึงตนไมชนิดนั้นใหคนไทยพื้นราบเขาใจได  อีกทั้งยังไมเขาใจถึงความตองการชนิด

พันธุไมที่เหมาะสมตอการนําไปปลูกในเมอืง  

ดังน้ัน จึงเกิดการหารือของนักวิชาการจาก

สวนราชการที่มีความเชี่ยวชาญดานพันธุไม ซึ่ง

เห็นวาหากชาวบานมีความเขาใจ  สามารถเก็บ

เมล็ดไมรอบหมูบานมาเพาะขยายพันธุจะเปน

การชวยขยายพันธุไมปาของไทย เชนเดียวกับ

นักพัฒนาเอกชนที่ทํางานกับพ้ืนที่ เรื่องปา

ชุมชนมานานก็อยากแสวงหากระบวนการ

ทํางานแบบใหมที่เปนเสนเชื่อมคนเมืองกับคน

จากชุมชนที่อยูอาศัยกับปา  จึงเห็นวาการ

ขยายพันธุไมจากปาเปนเครื่องมือท่ีเกิดประโยชนตอทุกฝาย  การใชพันธุไมปาในการทํากิจกรรมปลูก

ปาเพื่อฟนฟูพ้ืนท่ีปาจะไมเกิดการแปลกปลอมไมรบกวนนิเวศเดิมของปา  และยังสนับสนุนใหชุมชน 

มีรายได  ความคิดเห็นที่รอยเรียงสอดคลองกันไดนี้ ทําใหเกิดการนัดหารือกันระหวางคุณจิราพร  
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มีวาสนา นักวิชาการจากกรมอุทยานฯ  สรศักดิ์ เสนาะพรไพร นักพัฒนาเอกชน (ชนเผาพ้ืนเมือง) 

ที่ทํางานเร่ืองปาชุมชน  และตัวแทนจากชุมชนปกาเกอะญอ คือ พะตีตาแยะ ยอดฉัตรม่ิงบุญ (บานสบ

ลาน สะเมิงใต) พะตีกิ๊ (เวียงปาเปา เชียงราย)  แนวคิดใหชุมชนไดใชประโยชนจากปาและเปนสวน

หนึ่งในการรักษาไปพรอมกัน  เปนแนวคิดที่ทําใหเกิดการรวมมือกันระหวางเจาหนาที่ท่ีมีความ

เชี่ยวชาญเร่ืองพรรณไมและผูนําชุมชน  จะเปนแนวทางทําใหพันธุไมหายากถูกเผยแพรและขยายพันธุ

สืบตอไปผานการเพาะพันธุและจะลดปญหาการท่ีไมหายากถูกนําออกไปจากปา  การท่ีชุมชนเพาะ

ขยายพันธุไมปาท่ีอยูรอบชุมชนและออกจําหนายทําโดยชุมชนเองจะทําใหเจาหนาที่รัฐลดภาระในการ

เพาะพันธุไมลงและวางบทบาทเปนผูใหคําแนะนําสนับสนุนชุมชน  พะตีตาแยะเปนผูนําชุมชน

ชาวปกาเกอะญอซึ่งทํางานเรื่องปาชุมชนมานานจึงสามารถเขาใจแนวคิดนี้ไดอยางรวดเร็วเม่ือไดรับฟง

ในคร้ังแรก   

 แนวคิดกิจกรรมเพาะขยายพรรณไมปาจะตองไมเปนการรบกวนปาและไมรบกวนเวลาในการ

ทํามาหากินอาชีพหลักของชุมชนแตจะเปนลักษณะของรายไดเสริม  และเยาวชนในชุมชนสามารถ

ชวยชุมชนของตนเองทําไดโดยไมรบกวนเวลาเรียนหนังสือ  พรรณไมที่เพาะจะคัดเลือกท่ีสามารถ

ตอบสนองความตองการของคนเมือง  มีศักยภาพเปนไมดอกไมประดับ  ไมตองใชสารอนินทรียยาฉีด

คอยประคบประหงม  รวมถึงพรรณไมที่มีความตองการเฉพาะในกลุมคนบางกลุมที่มีลักษณะชอบ

สะสมพรรณไมปาที่หาซื้อไดยากในทองตลาดหรือมีความเปน unique ไมเหมือนใคร  และยังทําให

การลดความเสี่ยงในการสูญพันธุของพืชบางชนิดดวยวิธีการ ex situ  เพียงแตเปน ex situ โดยชุมชน  

และหากพืชปานั้น ๆ สามารถสรางรายไดเสริมใหแกชุมชนที่ใชวิธีการเพาะขยายขาย ไมใชขุดออกมา

ขายก็จะทําใหชุมชนเองตองทําหนาที่รักษาพรรณไมนั้นซึ่งจะรวมไปถึงการรักษาสภาพแวดลอมของ

พ้ืนที่ไปดวยในคราวเดียวกัน  สวนคนทั่วไปที่ชอบปลูกตนไมรวมถึงนักออกแบบจัดสวนก็จะมีวัตถุดิบ

พรรณไมใหเลือกเลนเลือกใชมากขึ้น โดยไมติดกับตนไมที่จะหาไดในตลาดตนไมท่ัวไปเทานั้น 

 

 พื้นที่ดําเนินการ: 
 บานสบลาน ตําบลสะเมิงใต จังหวัดเชียงใหม 
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กลุมเปาหมายท่ีเขารวม: 
 10 คน (เยาวชนและผูนําบานสบสาน) 
 

จํานวนผูไดรับประโยชน: 
 ผูรับประโยชนโดยตรง 10 คน  

 ผูรับประโยชนทางออม  (การขยายผลระหวางผูนําชุมชนกันเอง) 
 

งบประมาณ: 
30,000 บาท  
 

การดําเนินกิจกรรม:  
   ทีมงานประกอบดวย สรศักดิ์ เสนาะพรไพร จากมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ  คุณจิราพร  มี

วาสนา (ผูเชี่ยวชาญดานพืชพรรณไม) จากกรมอุทยานฯ และทีมงานอาสาสมัคร ไดเดินทาง ลงพ้ืนที่

บานสบลาน (หยอมบาน) บานแมลานคํา ต.สะเมิงใต อ.สะเมิง จ.เชียงใหม เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 

2563 เพื่อเดินปาสบลานรวมกับพะตีตาแยะ 
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การสํารวจศักยภาพความเปนไปไดในการเพาะขยายพันธุไมปาที่อยูรอบชุมชนบานสบลาน

และออกจําหนายโดยชุมชนเองจะชวยใหเจาหนาที่จะไดลดภาระการเพาะพันธุไมเอง และวางบทบาท

เปนผูใหคําแนะนําสนับสนนุชุมชน  

 จากการสํารวจปาบานสบลานคร้ังนี้ พบวามีพรรณไมประมาณ 5 ชนิด ที่พบระหวางทางเดิน 

ที่นาสนใจ ไดแก กํายาน พรกินายพราน นมแมวซอน สกุลกะหนาย (จําปาเทศ) สาน กลวยไมดิน  

 นอกจากนี้ พะตีก๊ิ (ปกาเกอะญอ) จากชุมชนท่ี อ.เวียงปาเปามีความสนใจจะทําการเพาะกลา

พรรณไมปาชุมชนเชนกัน 
 

ผลการดําเนินงาน:  
 พะตีตาแยะไดทําการสรางเรือนเพาะชํากลาไมขึ้นไวที่ ‘โจะมาโลลือหลา’ ในบริเวณบานสบ

ลานโดยมีเยาวชนของ‘โจะมาโลลือหลา’ชวยดําเนินการ  ทั้งนี้ พะตีตาแยะ ตองการใหการเพาะพันธุ

ตนกลาไมมีสวนชวยในการลอหลอมเยาวชนรุนใหมของหมูบานใหรักและผูกพันกับธรรมชาติ  และมี

ความรูในเรื่องพืชพันธุไมของปาชุมชนบานสบลานไปดวย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 บทสรุป/ขอเสนอแนะ: 
 พะตีตาแยะ มีความตั้งใจสูงในการทํางานเพาะพันธุกลาไมปา ซึ่งอาจเปนเพราะเชื่อมโยงกับ

แนวคิดเรื่องปาชุมชนซึ่งชาวบานโดยเฉพาะคนปกาเกอะญอไดพยายามตอสูกันมายาวนาน      พะตี

ตาแยะ ยังเปนแกนนําในเครือขายปาชุมชนซึ่งเปนเครือขายที่รวมผูนําจากชุมชนท่ีอาศัยอยูกับปา

จํานวนมาก  มีหลากหลากชนเผาและมาจากหลายพ้ืนที่ในเขตภาคเหนือตอนบนของไทย  อยางไรก็

ตาม นอกเหนือจากการขับเคลื่อนเรื่องสิทธิชุมชน  และการขอใหรัฐออกกฎหมายปาชุมชนแลว 

เครอืขายฯ ยังไมมีการขับเคลื่อนงานในมิติทางดานเศรษฐกิจ  

 อยางไรก็ตาม  ความยากของการทํากิจกรรมคือการดําเนินกิจกรรมจะตองพาเจาหนาที่ของ

กรมอุทยานที่เชี่ยวชาญเร่ืองพืชพรรณไมเขาพ้ืนที่ดวย  พ้ืนท่ีบานสบลานของพะตีอยูไกลดังนั้นการ

นัดหมายเพื่อใหไดเวลาที่วางตรงกันจึงลาชา  อีกท้ัง เจาหนาที่ซึ่งทําหนาที่ประสานงานก็มีภารกิจ

เยอะมากเชนกัน  นอกจากนี้  การทํางานสงเสริมชาวบานใหมีการเพาะพันธุกลาไมคร้ังนี้  ยังจะตอง

มีการติดตามเพื่อเชื่อมโยงการทํางานของชุมชนออกมาสูภายนอกเพ่ือใหเปนชองทางในการขายตน

กลาไมใหไดดวย  และสิ่งที่อาจจะสงผลในอนาคตคือการสื่อสารทําความเขาใจเร่ืองปาชุมชนสูคนใน

เมือง เพื่อใหเขาใจถึงการที่คนกับปาสามารถอยูอาศัยรวมกันไดโดยเก้ือกูลกัน 
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7.) สืบสานลายผาปกด้ังเดิมอาขา  
 ผูรับผิดชอบกิจกรรม : 

 ทมี Seeds Journey  (การเดินทางเมล็ดพันธุ) 
1.  นางสาวกัลยา เชอมื่อ  นักสื่อสารดานอาหารชนเผา ปริญญาตรี

จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง  โทร 083-7602313   

E-mail : kanlaya_chermue@yahoo.com 

2. นางสาวอัญชิสา มาเยอะ  ตัวแทนจากหมูบานปาเก๊ียะ กําลัง

ศึกษาระดับอุดมศึกษา 

3. นายนิพนธ  ปุแคระ   ตัวแทนจากหมูบานหนิลาดใน  มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

 ท่ีมา:  
  Seeds Journey: การเดินทางของเมล็ดพันธุ 
เกิดจากการรวมตัวของคนรุนใหมชนเผาพ้ืนเมืองใน
ไทยที่มีแนวคิดเหมือนกันคืออยากสืบสานภูมิปญญา
เร่ืองอาหาร วัฒนธรรมทองถิ่นและงานหัตถกรรม    
งานฝมือที่บงบอกความเปนอัตลักษณของแตละกลุม
ชาติพันธุ ทําใหเรามุงเนนเพ่ือรักษาและสงตอใหเกิด
ความยั่งยืน สามารถใหชุมชนหรือคนรุนใหมสราง
เศรษฐกิจในชุมชนของตัวเองได กิจกรรมลายปกบน
เสื้ออาขาเปนอีกหนึ่งองคความรูภูมิปญญาที่พวกเรา
อยากสืบทอดตอไปใหอยูบนพื้นฐานวิถีชีวิตของชุมชน 
ร้ือฟนภูมิปญญาจากผูรูพรอมสรางคุณคาใหลายปกของอาขาใหเปนผลิตภัณฑที่มีคุณคาและทุกคน
สามารถเขาถึงได 

ลายปกบนเส้ืออาขามีความละเอียดสวยงาม  มีสีสันที่ยอมจากวัสดุธรรมชาติ  บงบอกถึง

ความผูกพันระหวางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกันอยางแข็งแรงมาต้ังแตอดีต  ผูหญิง       

ชาวอาขาจะใชเวลาวางหลังจากหวานเมล็ดพันธุอาหาร และการทํางานในชีวิตประจําวันในการปกผา

และเย็บเสื้อเพ่ือใหคนในครอบครัวไดสวมใส ผูหญิงสาวจะต้ังใจตัดเย็บเส้ือและปกลายท่ีสวยที่สุดเพ่ือ

ใชในวันแตงงานและเร่ิมตนครอบครัวใหม แตปจจุบันชุมชนอาขาเร่ิมมีความเจริญเขามา  มีวิถีการ

ดําเนินชีวิตของคนอาขาเปล่ียนไปมาก ผูคนเร่ิมออกจากหมูบาน  โดยเฉพาะหนุมสาวที่ตองออกจาก

หมูบานเพ่ือศึกษาเลาเรียนและใชชีวิตในเมืองเปนเวลาหลายป  ทําใหชวงวัยรุนของหญิงสาวขาดการ

เชื่อมตอกับภูมิความรูที่คนรุนพอแมปูยาตายายจะถายทอดใหจึงขาดเรียนรู ถึงภูมิปญญาและ

วัฒนธรรมของอาขาที่เคยปฏิบัติกันมาและขาดการถายทอดองคความรูเชื่อมโยงสืบทอดจากรุนสูรุน   

ผูหญิงสาวชาวอาขาในปจจุบันจึงไมมีความสามารถในการปกลายอาขาและตัดเย็บเสื้ออาขาแบบ

ด้ังเดิมไดแลวทั้งที่ภูมิความรูเหลานี้เปนเอกลักษณและเปนทุนวัฒนธรรมที่จะสามารถสรางความ

ภาคภูมิใจในชาติพันธุของตนเอง  และสามารถตอยอดใหเปนประโยชนในทางเศรษฐกิจพรอมกัน  
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ทางโครงการจึงมีความตั้งใจในการสรางความตระหนักใหคนรุนใหมไดเชื่อมโยงกับคนรุนเกา เพื่อ

ชวยกันร้ือฟนภูมิปญญาสืบสานการทาํงานปกผาและตัดเย็บเสื้ออาขาตอไป 
  

      พื้นท่ีดําเนินการ: 
 เชียงราย / เชียงใหม 
 

 กลุมเปาหมายที่เขารวม: 
ผูรูในการปกผาทําแบบเสื้อรวมไปถึงการประกอบรางใหเปนเสื้ออาขาเสร็จสมบูรณมีจํานวน 7  คน 
 

 จํานวนผูไดรับประโยชน: 
ผูเขารวมกิจกรรมในตอนเร่ิมตนจํานวน  22  คน (เยาวชนในหมูบาน) 
 

 งบประมาณ: 
  จํานวน   30,000  บาท  แบงเปน 

   -  คาจัดซื้อวัตถุดิบ 

   -  คาพาหนะสําหรบัผูมีความรูความสามารถ 

   -  คาเดินทางและคาที่พักสําหรับทีมงาน 
 

 การดําเนินกิจกรรม:  
  จากการพูดคุยผูอาวุโสผูหญิงในหมูบานที่มีความรูความสามารถในการทํางานปกผาและตัด

เย็บเสื้อ   อาขาทั้งเสื้อแบบผูหญิงและเสื้อแบบผูชายไดพบวา  ในอดีตนั้นชาวบานเคยมีการปลูกฝาย

และทอผาใชเอง  แตวานานหลายปมาแลวที่ชาวอาขาสวนมากมักใชผาที่ซื้อจากตลาดมาทําการปก

ลายและตัดเย็บจนทําใหความรูทั้งเรื่องการทอและการยอมเร่ิมสูญหายไป  รวมทั้งคนที่จะสามารถปก

ผาและตัดเย็บไดก็เหลือเพียงคนสูงอายุรุนแมขึ้นไปเทานั้น คนเฒาคนแกในชุมชนเองไดพยายามรกัษา

ภูมิความรูนี้ไว โดยการทําฝายและทอผาเก็บไว แตความรูในการยอมครามไดสูญหายและขาดชวงการ

สืบทอด ทําใหยังไมสามารถยอมผาเองได 

ดวยงานตามโครงการนี้เปนงานที่ตองทํากระบวนการหลายอยางและตองใชเวลา ดังนั้น ทาง

โครงการลายผาปกดั้งเดิมอาขาจึงไดตัดสินใจเริ่มงานดวยการปกผาและตัดเย็บกอน  โดยทําการจัดหา

ผาฝายพื้นเมืองที่มีเนื้อผาใกลเคียงของผาทออาขาเพื่อใหชาวบานใชเร่ิมตนในการทํางานรวมกับคนรุน

ลูกหลานเพ่ือสอนการปกผาใหลูกหลานเริ่มเรียนรู โดยเริ่มปกตนแบบตัวแรกในเดือนมิถุนายน แต

เนื่องจากติดฤดูเพาะปลูกทําใหชาวบานไมคอยมีเวลา จนลวงเลยมาถึงชวงเดือนสิงหาคมจึงมีเวลาวาง

จากการทาํไรทํานามาทํางานปกผามากข้ึน 

  กิจกรรมสืบสานลายผาปกที่ไดรวมริเร่ิมกับชุมชนนั้นมีผูรูในการปกผา  ทําแบบเสื้อ รวมไปถึง

การประกอบรางใหเปนเสื้ออาขาเสร็จสมบูรณ มีจํานวน 7 คนดวยกัน โดยชาวบานจะใชเวลาวางจาก

การทําอาชีพหลักของแตละคนมาเพ่ือทําการปกผาทําเสื้ออาขา ท้ังนี้ทางโครงการไมไดกําหนด

ระยะเวลาการปกผาแตละผืน  เนื่องจากตามวิถีชีวิตเดิมของอาขานั้นจะใชเวลาวางในการทํา โดยไม

รบกวนงานหลักในชีวิตประจําวัน    
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ผลการดําเนินงาน:  
โครงการไดประสบปญหาในชวงสถานการณโควิด – 19 ทําใหไมสามารถเดินทางเขาออก

หมูบานได ไมสามารถนําผาและวัสดุอุปกรณไปสงใหแมครูชาวอาขาได และการส่ือสารกับแมครูชาว

อาขาดวยวิธีการโทรศัพทก็ไมสามารถส่ือสารกันใหรูเร่ืองไดโดยงายแมวาทีมงานจะเปนชาวอาขา 

แตดวยแมครูเปนผูสูงอายุที่ไมถนัดในการใชโทรศัพท  การทํางานจึงลาชาออกไป นอกจากนี้ พอการ

เดินทางเขาออกหมูบานเร่ิมทําไดก็เปนชวงตนฤดูฝน  ในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนั้นเปนชวงเวลา

ของการปลูกขาวไร ขาวนา และหวานพืชผลของชุมชนและตรงกับชวงรับจางหารายไดเก็บผลลําไย 

ในเดือนกรกฎาคมจึงทําใหงานผาปกไมเสร็จตามเวลาที่ไดวางแผนไวและลาชา 

อยางไรเมื่อไดเร่ิมตนแลว การทํางานก็คืบหนาไปไดดวยดี ดวยจํานวนผาและชาวบานท่ี

พรอม  ทําใหสามารถกําหนดไดวาชาวบานจะทําเส้ือตนแบบขึ้นมาสามตัวเพ่ือใหเปนตนแบบผูเขารวม

ฝกหัดปกผาและตัดเย็บจะมายืมเพ่ือใชเปนแบบ  

    ทางกลุมผูอาวุโสและนองเยาวชนไดทํางานผาปกเปนเสื้ออาขาไดเสร็จสมบูรณจํานวน 3 ผืน 

โดยใชระยะเวลาวางจากการทํางานในไรในสวนตลอดเวลา 3 เดือน    
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 การดําเนินกิจกรรมมีปญหา/อุปสรรคดานการคํานวณตนทุนคาวัตถุดิบตาง ๆ ในการผลิตเสื้อ

แตละตัวคอนขางจะควบคุมยากในชวงแรก รวมถึงยังไมสามารถกําหนดระยะเวลาในการปกเสื้อตัว

หนึ่งไดอยางชัดเจน  
 

 บทสรุป/ขอเสนอแนะ: 
Seeds Journey เปนกลุมเด็กอาขารุนใหมที่ มีความรักความเขาใจในวัฒนธรรมของกลุม

ชนตนเอง และเขาใจวาวัฒนธรรมชนเผานั้นมีเอกลักษณและสามารถสืบสานตอยอดไดทาง

เศรษฐกิจและยังมีคุณคาตอจิตใจสรางความภาคภูมิใจใหกับตนเอง  Seeds Journey เริ่มตนการ

ทํางานดวยประเด็นความม่ันคงทางอาหาร  โดยรวมทํากิจกรรมกับโครงการเชฟนอยกินเปลี่ยนโลก  

กลุม Chiang Mai Slow food Project  กลุมปาเขาลมหายใจเรา เปนตน  แตดวยการมีพื้นฐาน

เปนคนอาขาและมีเพ่ือนเยาวชนคนรุนใหมๆ ที่กลับบานเกิด  จึงมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับภูมิปญญาที่

ไมมีการสืบทอด เชน ลายผาปกอาขาแบบดั้งเดิมหรืองานผาทอและผูรูที่มีความสามารถการปกผา 

หรือทอผาแตยังไมมีองคความรูในการยอมคราม  นอกจากนี้ การเชื่อมโยงภูมิปญญาระหวางผูรูรุน

ปูยาตายายที่ขาดชวงในการสืบทอด  ซึ่งเม่ือขาดชวงไปแลวการฟนฟูใหมจะทําไดยาก  ดังนั้น     

การอนุรักษสืบสานจึงตองแขงกับเวลา  ในขณะเดียวกันคนรุนใหมก็ไมเห็นโอกาสทางเศรษฐกิจจาก

ภูมิความรูน้ีจึงทําใหสูญเสียโอกาส  ดังนั้น Seeds Journey จึงไดทํากิจกรรมนี้ข้ึน เพ่ือเร่ิมตนการ

สืบสานภูมิปญญางานผาจากคนรุนเกาสูคนรุนใหม 

  กิจกรรมนี้เปนจุดเริ่มตนแตโครงการสืบสานลายปกอาขาจะยังดําเนินการตอไปเพ่ือพัฒนา

ตอยอดในเรื่องการขยายฐานองคความรูการปกไปสูวัยรุนในชุมชนอ่ืนๆ และโครงการยังไดเร่ิม

สงเสริมใหชาวบานบางคนไดทดลองปลูกฝายเพ่ือรื้อฟนภูมิปญญาเกี่ยวกับฝายในสมัยกอน และ   

ตอยอดเปนผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ที่มีลายปกอาขาดั้งเดิมลงไปดวย รวมทั้งตั้งใจที่จะรวบรวมความหมาย

ของลายปกดั้งเดิมอาขาบนเสื้อตอไป  

  Seeds Journey มีจุดแข็งคือการเปนกลุมคนอาขาทําใหมีความเขาใจแทจริงเก่ียวกับ

บริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคมอาขารวมทั้งปญหาและขอจํากัด   ในอีกทางหนึ่งก็มองเห็นโอกาส

ที่มีอยูจากทุนวัฒนธรรมของชุมชน  ที่สําคัญคือความตอเนื่องยาวนานของกิจกรรมเพราะความเปน

บานเกิดทําใหเกิดความมุงม่ันที่จะสานตอภูมิปญญา โดยมีความพยายามทํางานในลักษณะของธุรกิจ

ชุมชนเพื่อใหกิจกรรมสามารถเลี้ยงตัวเองไดในระยะยาว    
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8.) ยกระดับ สืบสานหัตถกรรมแมแจม  
ผูรับผิดชอบกิจกรรม : 

- นส.มัลยิกา  มณีผอง  โทร 088-4021685 

E-mail : milkmunyik@gmail.com 

- กลุมชุมชนดีมีรอยยิ้มแมแจม 

(นางวิจิตรา กระจางฉัตรวิไล เกษตรกรรม/ทอผา   นางจีราภรณ/ทอผา นายมนัส เจริญเดช 

ธุรกิจสปา/เครื่องปนดินเผา  นายลพ นิปุณะ/จักสาน นายอินชัย นิปุณะ /จักสาน) 
 

     ที่มา:  
ดวยอําเภอแมแจมเปนเมืองที่อยูหางไกลและรายลอมไปดวยหุบเขา จึงทําใหแมแจมเปนเมือง

ที่สะสมทุนความรูและหลอหลอมวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตตาง ๆ อยางเปนเอกลักษณและมีความ

หลากหลายสูง  แมแจมนับเปนหนึ่งในชุมชนไมกี่แหงของไทยที่ยังคงรักษาและสืบทอดมรดกพื้นเมือง

ซิ่นตีนจกและผาทอหลายประเภท  รวมท้ังงานหัตถกรรมจักสาน และอ่ืน ๆ อันเปนศิลปหัตถกรรมที่มี

คุณคาทั้งความงดงามและความหมาย วิถีชีวิตของคนแมแจมยังคงมีเอกลักษณเฉพาะตนของกลุมคน

ไทยพื้นเมือง ปกาเกอะญอ ลัวะ มงและลีซอ ไมวาจะเปนประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ที่อยูอาศัย 

อาหารการกิน และเสื้อผาเครื่องนุงหม ลวนสะทอนใหเห็นถึงชีวิตท่ีผูกพันกับธรรมชาติ สิ่งแวดลอม

และศรัทธาตอศาสนา 

สตรีแมแจมในอดีต ท้ังคนพ้ืนเมืองและชาวปกาเกอะญอจะถูกฝกหัดใหรูจักทอผาตั้งแตอายุ

ยังนอยเพ่ือพรอมที่จะทอผาสําหรับนุงหมของตนเองและครอบครัว  ทุกวันนี้ชุมชนแมแจมโดยสวน

ใหญก็ยังนิยมทอผาและใชผาทอที่ทําขึ้นในทองถ่ินเชน เสื้อผา ซิ่นแบบตาง ๆ ไดแก ซิ่นลัวะ ซิ่นปกา

เกอะญอ ตลอดจนซิ่นตีนจก  

สําหรับชายแมแจมในอดีต จะถูกฝกใหหัดทํางานหัตถกรรมจักสานหรือการปนดินเผา 

เพื่อเอาไวใชสําหรับชีวิตประจําวัน เชน ตะกรา ของ ตุม กลองขาว พานสําหรับไปวัด เปนตน ซึ่งงาน

จักสานเหลานี้มีเอกลักษณเฉพาะตัวของคนแมแจมท่ีไดสรางสรรคลายจนเปนรูปแบบเฉพาะตน 

นอกจากนี้ก็จะมีการปนหมอเพื่อเอาไวใชสําหรับเปนภาชนะทําอาหาร ใสอาหารและใสน้ํา จึงจะเห็น

ไดวาดวยความหางไกลของแมแจม ทําใหผูคนตองทําสิ่งของเพื่อใชเองในชีวิตประจําวัน  หลอหลอม

เกิดเปนทุนทางวัฒนธรรมของแมแจมท่ีมีคุณคาเปนอยางยิ่ง 

ปจจุบันทุนทางวัฒนธรรมเหลานี้กําลังจะเลือนหายไปตามกาลเวลาพรอมบุคคลเหลานี้ 

เนื่องจากความสะดวกสบายในยุคแหงโลกาภิวัฒน ทั้งการแตงตัวดวยเสื้อผาสมัยใหม  สิ่งของเคร่ืองใช

ที่ทนทาน แข็งแรง ทันสมัย การศึกษา อาชีพ ทําใหวัฒนธรรมเหลานี้คอยๆถูกกลืนไปอยางชา ๆ ทั้ง

การถายทอดองคความรูและการสืบทอดก็เริ่มลดนอยลง  

ชุมชนดีมีรอยยิ้มแมแจมจึงเห็นความสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและฐานรากดานงาน

หัตถกรรมของคนแมแจม โดยมีแนวคิดในการยกระดับองคความรู พัฒนาอาชีพและถายทอด

หัตถกรรมสูคนรุนใหม เพื่อใหคนทํางานหัตถกรรมไดเขาถึงปจจัยการผลิต สามารถยกระดับคุณภาพ
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ชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน อีกทั้งสรางโอกาสการเรียนรู รวมไปถึงการพัฒนาอื่น ๆ และสืบสาน   

การอนุรักษองคความรูดานหัตถกรรมตอไป 
 

  ชุมชนดีมีรอยย้ิมแมแจม จึงเปนโครงการที่จัดตั้งข้ึนเพื่อใหคนรุนใหมกลับไปทํางานพัฒนา
บานเกิดของตนเองภายใตรูปแบบหรือแนวทางการดําเนินงานแบบวิสาหกิจเพ่ือสังคมเพ่ือแกไขปญหา
และขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและขยายไปสูเปาหมายการพัฒนา
อยางยั่งยืน โดยเนนการเชื่อมโยงความรวมมือในระดับพ้ืนที่  การสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการ
พัฒนาดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม โดยมีพ้ืนฐานจากความตองการและศักยภาพของแตละ
ชุมชนเปนตัวตั้ง แตแมจะเปนโครงการท่ีมีงบประมาณสนับสนุนเงินเดือนของเจาหนาที่  แตดวย
ลักษณะของงานที่กําหนดใหเนนที่กระบวนการผลิตและการตลาด  ทําใหไมมีโอกาสในการสงเสริม
การพัฒนาศักยภาพของศิลปนหรือชางฝมือพื้นบาน  ในขณะเดียวกันเมื่อลงไปทํางานในระดับพื้นที่จะ
เห็นศักยภาพและเห็นวาหากมีโอกาสเพิ่มอีกเพียงเล็กนอยจะเปนจุดเปลี่ยนใหเกิดการพัฒนาศักยภาพ
งานหัตถกรรมไดอีกมาก  
   จากการพูดคุยกับชางฝมือจักสานในแมแจมพบวาสวนใหญชางพื้นบานจะมีความสามารถ

ในระดับการทําไวใชงานสวนตัวและใชในชุมชน งานจึงมีสภาพไมคอยเรียบรอย อีกสวนหนึ่งคือ

เครื่องมือมีจํากัด เชน เคร่ืองมือที่ใชทําตอก คือ มีดพราเลมเดียวที่ใชต้ังแตการตัดฟนไผจนถึงการจัก

ตอก  ดวยขอจํากัดทางเคร่ืองมือทาํใหตอกที่นํามาใชจักสานทําใหงานมีสภาพไมคอยเรียบรอย       ไม

สม่ําเสมอหรือไมเนียนเรียบ  นอกจากนี้ ชางฝมือยังไดเลาใหฟงวาเคยไดรับการเชิญไปสอนใหกับ

นักเรียนในโรงเรียนเพ่ือใหเด็กสืบทอดงานภูมิปญญาพื้นถิ่น  แตปรากฏวาเด็กจะไมชอบทํางานจักสาน 

เพราะการใชมีดจักตอกจะทําใหเด็ก ๆ เจ็บนิ้วมือและไมอยากหัดทํา  ดังน้ันการหาเครื่องมือใหม    

อาจชวยใหการสืบสานงานหัตถกรรมจักสานจะดําเนินตอไปไดและอาจชวยทําใหงานจักสานมี

คุณภาพดีขึ้น 

  ในสวนของงานเตาเผางานเครื่องปนดินเผานั้น  เกิดจากการแลกเปลี่ยนกับคนแมแจมที่เคย

เขามาทํางานในเมืองและกลับบาน  พบวามีความสนใจในการทํางานศิลปหัตถกรรมและอาจเปน    

จุดเริ่มในการขยายฐานการฟนฟูงานหัตถกรรมในชุมชนกลุมเคร่ืองดินเผาแบบพ้ืนบานข้ึนมาใหมได  

โดยเตาเผาเปนเครื่องมือสําคัญที่ทําใหงานเคร่ืองปนดินเผาไมคอยขยายตัวมากนัก เนื่องจากเตาเผา

สมัยใหมมีราคาแพง 

 ในสวนสุดทายคืองานตัดเย็บ  กลุมผูหญิงมีความสามารถในการทอผา ปกผา แตจะสามารถ

ตัดเย็บเสื้อผาในรูปแบบด้ังเดิมเทานั้น  ดังน้ัน เมื่อตองการตัดเย็บเสื้อผาที่ดัดแปลงรูปแบบใหม ๆ  

จะตองไปจางคนอื่นทําและตองเสียเงินมาก  ทาํใหชาวบานอยากมีความสามารถในการตัดเย็บเอง 
 

   วัตถุประสงค: 

(1) เพื่อสรางองคความรูและเคร่ืองมือสําหรับการตอยอดงานหัตถกรรมใหแกสตรี และ    

คนรุนใหม 

(2) เพื่อพัฒนาศักยภาพและสรางบุคลากรงานหัตถกรรม 

(3) เพื่ออนุรักษ สืบสาน ตอยอดหัตถกรรมทองถิ่น 
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  เปาหมาย: 

(1) มีเครื่องมือและความรูในการสรางสรรคงานหัตถกรรม ซึ่งชวยใหเกิดความรวดเร็ว 

อํานวยความสะดวก เกิดการสรางสรรคชิ้นงานใหม ๆ และเปนสวนหน่ึงในการสราง

รายไดใหแกชุมชน 

(2) สรางบุคลากรในการสืบสาน ตอยอด งานหัตถกรรม 
 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ: 

    ปที่คิดวาจะบรรลุ : ป 2563  สถานะปจจุบัน : อยูในระหวางการจัดเตรียมคอรสตัด

เย็บใหชุมชนทอผา จัดทําเคร่ืองเหลาตอกประยุกต 2 แบบ และกําลังดําเนินจัดทําเตาเผาท่ี

ชุมชนบานไร 
 

 พื้นท่ีดําเนินการ: 
 ชาวชุมชนในเขตอําเภอแมแจม 
 

 กลุมเปาหมายที่เขารวม: 
ชางฝมือ และคนรุนใหมในชุมชน ที่จะทําหนาที่ในการขยายผลตอไป 
 

 จํานวนผูไดรับประโยชน: 
ตัวแทนกลุมจํานวน  18 คน  และจะสามารถนําไปตอยอดใหคนกับคนในชุมชน  รวมถึงลูกหลานใน

ชุมชนตอไป 
 

 งบประมาณ: 
 30,000 บาท  สําหรับสงเสริมการตัดเย็บ สําหรับการพัฒนาเคร่ืองมือ สําหรับการทําจักสาน 

 สรางเตาเผาเคร่ืองปนดินเผาในชุมชนบานไร  
 

 การดําเนินกิจกรรม:  
1.) สอบถามความสนใจและความตองการของเครือขายผาทอแมแจม ไดแก กลุมทอผา        

บานแมซา บานแมมิงค บานแมปานสันเกี๋ยง 

- บานแมซา เรียนตัดเย็บเสื้อผา กางเกง แบบใชจักร เนื่องจากชุมชนตองการตอยอดรูปแบบ

ผลิตภัณฑผาทอของตน เพ่ือสรางมูลคาการตลาดและสรางรายได 

- บานแมปาน – สันเกี๋ยง เรียนยอมสีจากธรรมชาติ  เนื่องจากชุมชนมีความสนใจในการนํา

วัตถุดิบพ้ืนถ่ินมายอมสผีาทอ เพ่ือสรางเอกลักษณและคุณคาของผลิตภัณฑ 

- บานแมมงิค ยังไมมีความสนใจ 

2.) สอบถามความสนใจและความตองการผูที่สนใจพัฒนางานจักสานและเคร่ืองปนดินเผา 

- คุณมนัส เจริญเดช ตองการร้ือฟนเตาเผาแบบโบราณและมีความสนใจพัฒนางานจักสาน 

- พอลพ บานแมปาน เคร่ืองมือท่ีชวยใหการจักสานเร็วขึ้น งานมีความละเอียด 

- พออินชัย นิปุณะ บานใหมปูเลย เคร่ืองมือที่ชวยใหการจักสานเร็วขึ้น  

3.) จัดหาแบบเคร่ืองมือท่ีชวยในการพัฒนางานจักสาน 
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4.) สอบถามผูรูในการริเร่ิมทําเตาเผาแบบโบราณ 

ปรึกษาคุณภูริดล พิมสาร ตัวแทนผูจัดตั้งกลุม Clayative 

Chiangmai โดยทางกลุมจะมีการจัดทํา workshop งาน 

Chiangmai Pit Firing Friendship โดยเชิญ คุณมนัส 

เจ ริญเดช เขารวมกิจกรรม workshop ในวันที่  31 

กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2563 ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 

วางแผนหารือการสรางเตาเผาโบราณที่แมแจม 
 

5.) จัดหาวิทยากรในการถายทอดความรูเร่ืองผา 

- วิทยากรดานการสอนตัดเย็บเสื้อผาโดยใชจักร : วิทยากรในแมแจม เรียนเดือนสิงหาคม 

(กําลังหาวิทยากร) 

- วิทยากรสอนเรียนยอมสีจากธรรมชาติ : คุณเปรมฤดี กุลสุ (ไมไดใชงบประมาณคาวิทยากร 

แตจะเปนวัสดุ อุปกรณสําหรับการยอมผา) เรียนเดือนสิงหาคม 

 ผลการดําเนินกิจกรรม:  

1.) กิจกรรมพัฒนาเครื่องมืองานจักสาน 
จัดทําเครื่องมือเหลาตอกโดยดัดแปลงเคร่ืองมือจากญี่ปุน 2 แบบ ผสมผสานการใชไม

และเหล็กในการทําเคร่ืองมือ ซึ่งสามารถนําเสนตอกไผท่ียังมีเสี้ยนและไมเรียบสอดผานชองใบมีด 
ใบมีดจะชวยใหเหลาเสนตอกไดดีขึ้นและประหยัดเวลา อํานวยความสะดวกตอผูที่ใชงาน ไมตอง
ใชมดีเหลาทีละเสน 

รูปแบบที่ 1  

 
 



103 
 

 
 

 

รูปแบบที่ 2 

 
  หลังจากทําเครื่องมือแลวเสร็จ ไดเอาเครื่องมือที่

ประยุกตทําขึ้นมาไปให ลุงอินชัย นิปุณะ จากหมูบานใหมปูเลย 

ทดลองใช  ผลปรากฏวา  

- เครื่องมือที่ 1 ยังใชงานไมได เนื่องจากใบมีดอาจไมคมพอ  

- เครื่องมือที่  2 ลุงอินชัยใช งานได  แตยังใช ไมคอยถนัด

เนื่องจากไมมีฐานยึด  ทําใหตองนํากลับมาทําการปรับปรุง 

อีกคร้ัง   

 
 
 
 
 
 
 

2.) กิจกรรมงานปนดินเผา  
     เปนงานที่กาวหนาอยางรวดเร็วดวยการนําขอมูลจากหมูบานมาเลาใหกับกลุม Chiang 

Mai Clayative ฟงถึงงานเครื่องปนดินเผาที่ไดพบในบานหลังหนึ่งใน อ.แมแจม ของคุณมนัส 

เจริญเดช ซ่ึงไดเลาวาเปนงานของอุยของมนัสที่ทําข้ึนจากดินในนาและเผาใชเอง ทําใหถูกสราง

เปนโจทยของการฝกอบรมทักษะฝมือในการทําเตาเซรามิคแบบทองถิ่นที่ใคร ๆ ก็สามารถทําเอง

ไดในราคาไมแพงและจะชวยใหเกิดศิลปนเซรามิคเพิ่มจํานวนข้ึนไดอีกมากและเกิดศิลปนใน

ระดับชุมชน ดังน้ัน มนัส เจริญเดช จากบานไร ต.บานทัพ อ.แมแจม เชียงใหม และมัลยิกา    

มณีผอง จากชุมชนดีมีรอยยิ้มแมแจมจึงไดมีโอกาสเขารวมในการฝกอบรม Chiang Mai Pit 

Firing Friendship 2020 ที่กลุม  Chiang Mai CLayative จัดข้ัน  
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การเขารวมกิจกรรม Workshop โครงการศิลปนเซรามิกแลกเปลี่ยนเพื่อชุมชน 2020 

(Chiangmai Pit Firing 2020) ทําใหเรียนรูวิธีการทําเตาเผาอยางงายหลากหลายรูปแบบและ
เรียนรูวิธีการปนดิน  ซึ่งภายหลังจากการทํา Workshop ไดวางแผนในการจัดทําเตาเผาประยุกต
ที่แมแจมโดยเปนการเผาแบบใชฟน ดวยวิธีการกออิฐบล็อกและตองการสามารถประยุกตกับการ
ยางถั่วเนา ซึ่งเปนวัฒนธรรมอาหารของชาวแมแจม ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ 
   แบบท่ี 1 เตากอดวยอิฐ พอกดินนาผสมฟางขาว วัตถุในการทําเชื้อเพลิง ใชฟนและถาน 
สามารถเผาไดอุณหภูมิ 800-1 , 200 องศา สามารถเผาเคลือบรากุดวย และใชเวลาในการเผา 2-3 
ชั่วโมง  สามารถใชโบลเวอรเปาลมอากาศเพ่ือเรงอุณหภูมิ 
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    แบบที่ 2 เตาประติมากรรม กอดวยอิฐและ
ใชดินพอก สรางรูปแบบใหม ๆ ที่นาสนใจ อุณหภูมิ 

800 องศา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   เตาเผาสําหรับงานเคร่ืองปนดินเผานั้น ขณะนี้ คุณมนัสจากชุมชนบานไรที่เขารวมกิจกรรม 

Workshop โครงการศิลปนเซรามิกแลกเปลี่ยนเพ่ือชุมชน 2020 (Chiangmai Pit Firing 2020) 

ไดออกแบบโดยดัดแปลงจากเตากอดซิลลามาเปนรูปแบบผูหญิงนุงซิ่นตีนจก  โดยคาดหมายวา 

นอกจากการใชเผาเซรามิคแลว  เตานี้นาจะใชในการอบแหงหรือยางอาหารได เพ่ือจะไดเปนการ

ใชไดหลายวัตถุประสงค ขณะนี้ กําลังจัดเตรียมพ้ืนที่กอสราง (ไมสามารถดําเนินงานในชวงมี   

ฝนตกได) 

3.) กิจกรรมผาทอ กิจกรรมผาทอ เนื่องจากติดฤดูกาลเพาะปลูก ชาวบานจึงขอเล่ือนเปนชวงเดือน
กันยายน ตุลาคม กอนฤดูเก็บเก่ียว 
 

สรุป/ขอเสนอแนะ: 
 เปนกิจกรรมที่ทํารวมกันของคนหลายกลุม หลายวัย และมีลักษณะแตกตางกัน น่ันคือ  

มัลยิกา ซึ่งเปนคนแมแจมเขามาเรียนในเมืองและไดงานท่ีกลับไปทํางานท่ีพื้นท่ีแมแจม  คุณมนัส

เปนคนแมแจมเชนกันเขามาทํางานในเมืองและเนื่องจากมารดาสูงอายุจึงกลับบานและนํา

ประสบการณกลับไปสรางงานท่ีแมแจม  ลุงอินชัยเปนคนสูงอายุในชุมชนที่เปนชางฝมือชาวบานที่

ทํางานจักสาน และกลุมสตรีที่ตองการยกระดับความสามารถในการตัดเย็บของตน 

 การประสานงานระหวางคนท่ีแตกตางกันโดยมีตัวเชื่อม ทําใหทดลองตัวแบบไดหลากหลาย 

และมีโอกาสพัฒนาเปนเครือขายในระดับทองถิ่นเพ่ือขยายผลกันเองไดในอนาคต  ในขณะนี้      

การเชื่อมภาพทั้งหมดนี้เขาดวยกันยังขยายไปสูโครงการรวมระหวาง Fulbright Specialist  รวมกับ

สถานทูตอเมริกาและสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะเพ่ือทําโครงการสรางตนแบบหลักสูตรการ

วิเคราะหทุนชุมชนสําหรับเยาวชน  
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สวนท่ี 4 

พลังประชาสังคมตอการเปลี่ยนแปลงสูอนาคต  
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สวนที่ 4 

พลังประชาสังคมตอการเปลี่ยนแปลงสูอนาคต  
 

1. ความเปนมา :  
  เชียงใหมเปนเมืองท่ีมีพลังภาคประชาชนเขมแข็งอยางนาสนใจ  ในสมัยอดีต กลุมองคกร

พัฒนาเอกชนในภาคเหนือไดมีหมุดหมายสําคัญรวมตัวกันอยูในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม กอใหเกิดฐาน

สําคัญในการสืบสานงานกันรุนตอรุน  แตเมื่อสภาพแวดลอมของสังคมเปลี่ยนไป พัฒนาการของ

องคกรพัฒนาเอกชนไดปรับตัวและเปลี่ยนผานสูพละกําลังใหมในรูปกลุมประชาสังคมของเชียงใหม  

เปนกลุมที่เกิดขึ้นใหมๆ ตามประเด็นปญหาของสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปเชนกัน กลุมประชาสังคมและ

องคกรเหลานี้มีรูปแบบที่แตกตางออกไปจากเดิม  มีความหลากหลายและมีจํานวนมากมาย  มีความ

เปนอิสระที่รวมกลุมคนที่สนใจในเร่ืองเดียวกันเพ่ือทํางานตามความสนใจของกลุมตนเอง ที่สําคัญคือ 

ยังคงมีนัยสําคัญในการขับเคลื่อนเมอืงเชียงใหมทั้งในรูปแบบกิจกรรมและยกระดับไปถึงการขับเคลื่อน

นโยบาย 

    การเปลี่ยนผานจากยุคองคกรพัฒนาเอกชนในสมัยกอนจนมาถึงการทํางานของคนกลุมเล็ก

กลุมนอยในลักษณะกลุมประชาสังคมที่ทํางานอยางอิสระและทํางานตามความสนใจ มีการสานพลัง

เปนเครือขายเมื่อมีประเด็นรวมกัน สามารถเชื่อมโยงใหเห็นภาพการเคลื่อนตัวจากประสบการณและ

ประวัติศาสตรการขับเคลื่อนขององคกรพัฒนาเอกชนเพ่ือสนับสนุนตอการยกระดับความเขมแข็งของ

ประชาสังคมใหมในปจจุบัน 
 

2. วัตถุประสงค: 
1.) เพื่อทําความเขาใจ “พัฒนาการภาคประชาสังคมภาคเหนือเชียงใหม” จุดเริ่มตนของ

ขบวนการทํางาน รูปแบบของการทํางาน  และจุดเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตรขององคกร

พัฒนาเอกชนและประชาสังคมของภาคเหนือโดยเฉพาะเชียงใหม 

2.) เพื่อ “สํารวจตนทุนและศักยภาพจากพัฒนาการที่ผานมา”  ความหลากหลายของภาคี 

เครือขาย การเคลื่อนไหวปญหาที่ดิน งานปาและลุมน้ํา งานสุขภาพ งานระบบเกษตร       

งานวิชาการ งานพัฒนาขีดความสามารถ งานวัฒนธรรม งานสิทธิ  ชาติพัน ธุ  สงฆ              

คนหนุมสาว ฯลฯ  

3.) เพื่อตระหนักถึง “พละกําลังของประชาสังคมเชียงใหมในปจจุบัน” ความหลากหลาย และ

รูปแบบการทํางานของกําลังภาคประชาสังคมเชียงใหมในปจจุบัน  

4.) เพื่อการ “สรางสรรคและพัฒนาประชาสังคมเชียงใหมตอการเปล่ียนผานไปสูภาพ

อนาคต”  ตนทุนเดิมจากขบวนการทํางานทางสังคมขององคกรพัฒนาเอกชน เคลื่อนตัวสู

ภาคประชาสังคมในบริบททางสังคมปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป กับโอกาสของการพัฒนา 

สรางสรรคและยกระดับงานเพ่ือการขับเคลื่อนใหเกิดสังคมที่ดีในอนาคต 
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3. เปาหมาย:  
นักพัฒนาเอกชนและกลุมประชาสังคมเชียงใหมเขารวมงานสัมมนา 80 คน 
 

4. การดําเนินงาน: 
วันเสารที่ 8 สิงหาคม 2563 ณ หองประชุมอินทนิล อาคาร Green Nimman CMU 
Residence (Uniserve)  
 

5. ผลการดําเนินงาน:  

   กําหนดการ 
Opening Section : 

ทําความเขาใจวัตถุประสงคของการสัมมนา และเขาใจภาพรวมพัฒนาการประชาสังคม
ภาคเหนือ จุดเร่ิมตนของขบวนการทํางาน รูปแบบของการทํางาน และจุดเปลี่ยนแปลงใน
ประวัติศาสตรขององคกรพัฒนาเอกชนและประชาสังคมของภาคเหนือโดยเฉพาะเชียงใหม 

Section 1 : สํารวจตนทุนและศักยภาพจากพัฒนาการที่ผานมา 
ความหลากหลายของภาคี เครือขาย การเคลื่อนไหวปญหาที่ดิน งานปาและลุมนํ้า          งาน
สุขภาพ งานระบบเกษตร งานวิชาการ งานพัฒนาขีดความสามารถ งานวัฒนธรรม     งาน
สิทธิ ชาติพันธุ สงฆ คนหนุมสาว ฯลฯ  

Section 2 : พละกําลังของประชาสังคมเชียงใหมในปจจุบัน 
ความหลากหลาย และรูปแบบการทํางานของกําลังภาคประชาสังคมเชียงใหมในปจจุบัน  

Section 3 : การสรางสรรคและพัฒนาประชาสังคมเชียงใหมตอการเปลี่ยนผานไปสูภาพอนาคต  
ตนทุนเดิมจากขบวนการทํางานทางสังคมขององคกรพัฒนาเอกชน เคลื่อนตัวสูภาคประชา
สังคมในบริบททางสังคมปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป กับโอกาสของการพัฒนาและยกระดับงาน
เพื่อการขับเคลื่อนใหเกิดสังคมที่ดีข้ึนในอนาคต 

Section 4 : สรุปผลการประชุม และปดการประชุม  
สรุปภาพรวมขององคกรพัฒนาเอกชนและประชาสังคมเชียงใหมตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน และ
แนวทางการสรางสรรคงานเพ่ือสังคมในอนาคต 
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6. สรุปสาระสําคัญจากการสัมมนา 
 

สรุปสาระสําคัญจากการสัมมนา 

 “พลังประชาสังคมตอการเปลี่ยนแปลงสูอนาคต”  
วันท่ี 8 สงิหาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น 

ณ หองประชุมอินทนิล  อาคาร Green Nimman CMU Residence (Uniserve) 

ผูเขารวมสัมมนา จํานวนท้ังสิ้น 92 คน (รายชื่อแนบทายผนวก) 
 

Opening Section วีดิทัศน “ภาพรวมพัฒนาการประชาสังคมภาคเหนือ : เชียงใหม”   

จุดเริ่มตนของขบวนการทํางาน  รูปแบบของการทํางาน  และจุดเปลี่ยนแปลงในประวัติศาสตรของ

องคกรพัฒนาเอกชนและประชาสังคมของภาคเหนือโดยเฉพาะเชียงใหม 
 

Section 1: สํารวจตนทุนและศักยภาพจากพัฒนาการที่ผานมา 

ความหลากหลายของภาคี เครือขาย การเคลื่อนไหวปญหาท่ีดิน  งานปาและลุมนํ้า งานสุขภาพ    

งานระบบเกษตร งานวิชาการ งานพัฒนาขีดความสามารถ งานวัฒนธรรม งานสิทธิ  ชาติพันธุ สงฆ 

คนหนุมสาว ฯลฯ   

ผูรวมเสวนา 

1.   อ.ดร. ชมชวน บุญระหงษ  
อาจารยประจําวิทยาลัยบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ และอดีตผูอํานวยการสถาบันชุมชน

เกษตรกรรมยั่งยืน  

2.   อ.ไพสิฐ พาณิชยกุล  
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารงานทั่วไปและกฎหมาย อาจารยคณะนิติศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

3.   คุณ พลากร วงคกองแกว  
ที่ปรึกษา สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) สํานักงานปฏิบัติการภาคเหนือ 

 สรุปเนื้อหา  

การพูดคุยเร่ือง ตนทุน ปจจัย และเคร่ืองมือในการเคลื่อนไหวขององคกรพัฒนาเอกชนและ

ภาคประชาสังคม  จากวงเสวนาสามารถสรุปทุนที่มีสวนสนับสนุนใหเกิดการเคลื่อนตัวการทํางานดาน

สังคม ประกอบไปดวย  

คน คือ การมุงเนนการสรางคนผานการทํางานในพื้นที่  การทํางานขององคกรพัฒนาเอกชน

ในเชียงใหมในยุคเริ่มตนมุงเนน “คําตอบอยูที่หมูบาน” โดยมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.)         

มีบทบาทเปนอยางมากในการบมเพาะคนรุนใหมท่ีสนใจทํางานเพ่ือสังคม  ทั้งนี้ ในอดีตการทํางาน

เพื่อสังคมเนนการพัฒนาดานเกษตรกรรม ทรัพยากร และชุมชน  จึงจําเปนตองอาศัยกําลังคนในการ

ขับเคลื่อน  วิธีปฏิบัติและองคความรูด้ังเดิมก็มีความสําคัญเปนอยางมาก และการปฏิบัติในพื้นที่     

ยังถือเปนสิ่งสําคัญที่สามารถเปนเคร่ืองมือตอรองตอรูปแบบการพัฒนาที่ไมเหมาะสม  
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ความรูและหลักสูตรในเชิงวิชาการถือเปนตนทุนและเครื่องมือ  ในขณะเดียวกันกับที่สงผลตอ

การขับเคลื่อนทางสังคม  ความรูและหลักสูตรในสถานศึกษาตองสนับสนุนการเคลื่อนไหวทางสังคม 

มิใชโรงงานแปรรูปทางดานความคิด อาจารยชมชวนไดยกตัวอยางเก่ียวกับการบรรจุเรื่องเกษตร

อินทรียในหลักสูตรระดับปริญญาเพ่ือเปนการยกระดับองคความรู  การยกระดับชุมชนและยกระดับ

ตลาดเกษตรอินทรียใหเปนไปอยางมีคุณภาพและยั่งยืน  ดานอาจารยไพสิฐ กลาวถึงการจัดทํา

หลักสูตรกฎหมายและบริการวิชาการเพื่อสังคม  เพราะเห็นวากฎหมายเปนเครื่องมือสําคัญในการ

ขับเคลื่อนภาคประชาสังคม  นอกจากนี้ยังเสนอวาจะทําอยางไรใหการเรียนไมใชแคการเรียน         

ในหองเรียนแตคือนําความรูดานกฎหมายมาทํางานรวมกับภาคประชาสังคม  

การเคลื่อนตัวขององคกรพัฒนาเอกชนและภาคประชาสังคมมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปจาก

ในอดีตซึ่งตองอาศัยการเดินเทาเพื่อเรียกรอง หรือการเขาปะทะเพ่ือใหเกิดแรงกระเพื่อมทางสังคม  

แตในปจจุบันเราสามารถอาศัยเครื่องมือ Social Media ในการแสดงออก  การรวมตัว  การระดมทุน 

และการนําเสนองานที่ปฏิบัติจริงซึ่งสามารถสรางแรงกระเพ่ือมในสังคมได  เกิดกลุมคนจํานวนมากท่ี

รวมตัวกันขนาดเลก็เพื่อทํางานดานสังคมไดโดยไมจําเปนตองรอแหลงทุนอยางเดียว 
 

Section 2: พละกําลังของประชาสังคมเชียงใหมในปจจุบัน  

ความหลากหลายและรปูแบบการทํางานของกําลังภาคประชาสังคมเชียงใหมในปจจุบัน 
ผูรวมเสวนา 

1.  คุณณภัทร  นุตสติ  :  ราชดําเนินโมเดล 
2.  คุณภัทรานิษฐ  โพธิยารมย  :  สายใตออกรถ 
3.  คุณอโณทัย  พิชัยยุทธ  :  ปา เมือง เรื่องของเรา ปาเขาลมหายใจ 
4.  คุณภราดล  พรอํานวย  :  มือเย็นเมืองเย็น 
5.  คุณอายุ  จือปา  : เชียงใหมทรัสต 
6.  คุณเสาวคนธ  ศรบีุญเรือง : เครอืขายชุมชนเมืองรักษเชียงใหม 
7.  คุณทัทยา  อนุสสราชกิจ : เชียงใหมอาน 
8.  คุณประสงค  แสงงาม  : รักษลานนา 
9.  คุณสุวิชาน  พัฒนาไพรวัลย  : Krunana Creative 
10. คุณบุญตา  สืบประดิษฐ  : แมแจมโมเดล 
11. คุณศิวกร โอโอเชา : เกษตรกร บานหนองเตา อ.แมวาง เชียงใหม 
12. คุณลักขณา ศรีหงส : เครือขายเชียงใหมเขียว สวย หอม 
 

สรุปเนื้อหา 

   สาระสําคัญของการเสวนาการนําเสนอขอมูลความหลากหลายของผูคนและรูปแบบการ

ทํางานของกําลังภาคประชาสังคมเชียงใหมในปจจุบัน  โดยกลุมคนทํางานอิสระซึ่งเปนคนรุนใหมท่ี

รวมตัวและรวมมือกันทํางานเพ่ือสังคม  ในการขับเคลื่อนงานภาคประชาสังคม ณ ปจจุบันมีแนวโนม

การทํางานที่มีความหลากหลายมากกวาในอดีตที่มุงเนนเรื่องทรัพยากร สิทธิมนุษยชน และชาติพันธุ 

ภายใตแนวคิดสําคัญคือการมององครวมของการขับเคลื่อนบนประเด็นดานสังคมที่หลากหลาย ทั้งใน

รูปแบบการทํางานโดยยึดพื้นที่เปนหลัก (Area Based) และการยึดประเด็นเปนหลัก (Issue Based) 
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มีรูปแบบการขับเคลื่อนที่เนนความรวมมือทั้งภาคประชาสังคม ภาครัฐ ภาคธุรกิจ เพ่ือรวมกันทํางาน

ในการแกปญหาหรือขับเคลื่อนประเด็นเชิงสังคม  

  ราชดําเนินโมเดล จุดเริ่มตนจากกิจกรรม “จันทร หอม ฮอม แฮง” โดยโรงแรมแทมมารีน 

วิลเลจ ซึ่งเปนผูประกอบการโรงแรมบนถนนราชดําเนิน ไดจัดกิจกรรมทําความสะอาดบนถนน      

ราชดําเนินทุกวันจันทรที่ 2 ของเดือน  ทําใหคนพบปญหาเรื่อง “ขยะตกคาง” ซึ่งเกิดจากกิจกรรม

ถนนคนเดิน  กิจกรรมทําความสะอาดถนนไดเกิดการขยายเครือขายทํางานรวมกับ เครือขายเชียงใหม

เขียว สวย หอม และเทศบาลนครเชียงใหม นําไปสูแนวคิดการทํางานรวมกันระหวางผูอยูอาศัย 

ผูประกอบการภาครัฐ ภาคเอกชน และศาสนสถานบนถนนราชดําเนิน  มีเปาหมายเพ่ือรวมมือสราง 

“ตนแบบ”การพัฒนาเมืองภายใตแนวคิดความย่ังยืนดานเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอม  การจัดการ

ขยะตกคางเพ่ือนําไปสูสภาพแวดลอมบนถนนที่ดีขึ้น  การจัดการโครงสรางพ้ืนฐาน  การพัฒนา

คุณภาพการเดินเทา และการกระตุนการทองเท่ียวท่ียั่งยืนในพื้นที่ถนนราชดําเนิน  

  เชียงใหมทรัสต เปนกลุมคนทํางานที่รวมตัวเพื่อขับเคลื่อนประเด็นดานสังคมในดานตาง ๆ 

อาทิ สิ่งแวดลอม ผลกระทบจากโควิด พื้นที่สีเขียวในเมือง เกษตรยั่งยืน และความมั่นคงทางอาหาร 

นําโดยคุณอายุ จือปา (คุณลี) และ คุณภราดล พรอํานวย (คุณปอ)  เนนการทํางานตอบสนองประเด็น

แบบรวดเร็วเพื่อแกไขปญหาเบื้องตน  โดยงานที่ เห็นไดอยางชัดเจนคือการจัดตั้งครัวกลาง            

เพื่อชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด  เขาไปชวยเหลือคนในชุมชนดานอาหารโดยมี

เปาประสงคหลัก คือ การสนับสนุนชุมชนใหชวยเหลือเก้ือกูลดานอาหารเพื่อแกปญหาเฉพาะหนาใน

ภาวะยากลําบาก  และโครงการขอ 51  บาท เพ่ือขาวหัก 1 กิโล สําหรับนําไปใหชาวไทใหญผูอาศัยอยู

ในคายอพยพทั้ง 6 คาย ซึ่งไดรวบรวมขาวสารกวา 15 ตัน  โดยเชียงใหมทรัสตเปนองคกรที่ใชพ้ืนที่

ออนไลนหรือโซเซียลมีเดียเปนหลักในการนําเสนอขอมูล การระดมทุน โดยจะมีการอัพเดท

กระบวนการใชเงินที่ไดจากการระดมทุนอยางเปนสาธารณะ  

  แมแจมโมเดล จากปญหาหมอกควันไฟปาในภาคเหนือที่เกิดขึ้นตอเนื่องเปนระยะเวลากวา 

10 ป ซึ่งสวนหนึ่งเกิดการการทําเกษตรพันธสัญญาอยางไมสมดุลโดยเฉพาะในพื้นที่อําเภอแมแจม

จังหวัดเชียงใหม  กอใหเกิดการขับเคลื่อนของภาคประชาสังคมในพ้ืนที่รวมมือกับหลายหนวยงาน 

เพื่อผลักดันภาคประชาสังคมในพื้นที่แมแจมในการสรางนโยบายและโจทยการทํางานรวมกัน

โดยเฉพาะเร่ืองสิทธิ์  การทํางานรวมกันของหลายภาคสวนเพื่อขับเคลื่อนภายใตแนวคิดแบบใหม อาทิ 

การผลักดันดานกฎหมายเร่ืองปาชุมชน  การทําธุรกิจสีเขียวในพื้นที่ (Green Economy) จากการตั้ง

คําถามรวมกันกับชาวบานในพ้ืนที่วา “หากมีการขับเคลื่อนประเด็นเหลานี้” แลวชาวบานจะได

ประโยชนอยางไร?  การเคลื่อนงานแมแจมโมเดลเปนการขับเคลื่อนเชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ตั้งแตตน

น้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ผานการออกแบบและการบริหารจัดการ  

  กระบวนการพัฒนาแมแจมโมเดลประกอบดวย 5 กระบวนการ คือ 1) การประชุมกับชุมชน

และหนวยงานที่เก่ียวของในการระบุปญหาและความตองการเพื่อการพัฒนาอยางย่ังยืน  2) รวบรวม

ขอมูลทางภูมิศาสตร สภาพเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมสําหรับการตรวจสอบและวิเคราะหตาม

หลักฐาน  3) การปรึกษาหารือและจัดทําแผนงานรวมกับชุมชน  ธุรกิจทองถิ่นและหนวยงานของรัฐ

เพื่อการแกไขปญหาในระยะสั้นและระยะยาว  4) กําหนดวิธิการแกปญหาระยะสั้น เชน ขอตกลงการ
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หยุดจุดไฟเผาซังขาวโพด ฯลฯ และ  5) สนับสนุนแนวทางแกปญหาระยะยาวดวยแรงจูงใจทาง

การเงิน  โอกาสทางการตลาด  การแกกฎหมายและการสรางศักยภาพชุมชน  โดยกระบวนการ

ขับเคลื่อนแมแจมโมเดลจะถูกออกแบบอยางเปนระบบ  มีผังองคกรท่ีชัดเจนเกิดขึ้นภายใตระบบ

บรหิารรวมกันของหลายภาคสวนเพ่ือนําไปสูการเคลื่อนไหวระดับนโยบาย  

  กลุมปา เมือง เร่ืองของเรา ปาเขาลมหายใจ เปนการรวมตัวของเชฟทําอาหารทั้งใน

ประเทศไทยและจังหวัดเชียงใหม  ท่ีรวมตัวกันเพ่ือขับเคลื่อนปญหาเรื่องไฟปาผานการเรียนรู        

ภูมิปญญาดานอาหารจากลุมชาติพันธุ  สรางความเขาใจและการรับรูเรื่องภูมิปญญาดานอาหารและ

การทําไรหมุนเวียนเพ่ือสื่อสารแกสาธารณะชนในประเด็นการกลาวโทษคนกลุมชาติพันธุวาเปนผู   

เผาปา เปนตนเหตุของไฟปา  ซึ่งในความเปนจริงนั้นตรงกันขาม  การทําเกษตรหมุนเวียนชวยทําให

ดินกลับมาฟนฟูสภาพไดดีกวาการทําเกษตรถาวร  โดยวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมในการเผาปามีระบบและ

รูปแบบของตนเองเพื่อรักษาใหโอกาสปาและดินไดฟนฟู  ปจจุบันกลับถูกควบคุมและกําหนดชวงเวลา

โดยภาครัฐผานการอนุญาตวันเผาซึ่งไมสัมพันธกับวิถีชีวิตเดิม  ทําใหชุมชนตองตอรองกับภาครัฐและ

เกิดการผลักดันใหมีนโยบายใหคนจัดการปาและธรรมชาติ  การขับเคลื่อนเร่ืองอาหารชนเผายังทําให

ทราบถึงกระบวนทางการเกษตรอยางย่ังยืนที่มิไดเปนตนเหตุหลักของปญหาไฟปาและหมอกควัน 

แนวทางการขับเคลื่อนงานของกลุมคือ การจัดกิจกรรมดานความมั่นคงอาหาร (Food Security) อาทิ 

การทําเวิรกช็อป  การระดมทุนเพ่ือชวยเหลือไฟปา  การสนับสนุนสินคาอาหารจากกลุมชาติพันธุ  

เพื่อสรางความตระหนักรูแกสังคมรวมกับกลุมอ่ืน ๆ เชน สภาลมหายใจ สายใตออกรถ และแมแจม

โมเดล 

  สายใตออกรถ เกิดจากการรวมตัวของกลุมผูประกอบการของเชียงใหม  ริเริ่มจากกลุม

ผูประกอบการบริเวณทางดานทิศใตของเมืองเชียงใหม  ซึ่งเปนเสนทางเดินรถประจําทางที่เรียกติด

ปากของคนทองถิ่นวา“สายใต”  การรวมตัวกันนั้นมีเปาหมายเพ่ือระดมทุนระหวางผูประกอบการเพ่ือ

นําไปชวยเหลือผูทํางานดานการแกไขปญหาหมอกควันไฟปา  ทํางานเชื่อมโยงกับกลุมอ่ืน ๆ อาทิ    

ปาเขาลมหายใจ   นอกจากน้ียังชวยสนับสนุนในประเด็นตางๆ ในการแกไขปญหาเชิงสังคมของ

เชียงใหม  

  มือเย็น เมืองเย็น เปนการรวมกลุมของคนรุนใหมเพ่ือทํางานดานสิ่งแวดลอมและการเพิ่ม

พ้ืนที่สีเขียว การดูแลตนไมในพ้ืนที่เมืองเชียงใหม  นําโดยคุณภราดล พรอํานวย นักดนตรีท่ีใชสื่อ   

ดานดนตรใีนการสื่อสารเพ่ือชวยในการขับเคลื่อนงานดานสิ่งแวดลอม  

  รักษลานนา เกิดจากการรวมตัวของกลุมคนทํางานดานวัฒนธรรมรวมกับเครือขายตาง ๆ 

เพื่อขับเคลื่อนงานดานวัฒนธรรม  ดานธรรมชาติ  และภูมิทัศนวัฒนธรรม  การขับเคลื่อนงานทําโดย

ใชวัฒนธรรมและภูมิปญญาพื้นถิ่นเปนฐานสําคัญ  อาทิ  การแสดงตามประเพณีลานนา  การรื้อฟน

กาดมั่วและการถายทอดองคความรูรวมกับครูภูมิปญญา  นอกจากนี้ยังทํางานในพื้นที่อําเภอเชียงดาว 

เกิดการรวมกลุม“ภาคีรักดอยหลวงเชียงดาว” ซึ่งมีเปาหมายเพ่ือรักษาวัฒนธรรม  ความเชื่อทองถิ่น

ของเชียงดาวผานกิจกรรม อาทิ การเดินขึ้นดอยหลวงเชียงดาวเพ่ือศึกษาธรรมชาติ  ศึกษาความเชื่อ

พ้ืนถ่ินท่ียึดโยงกับดอยหลวงเชียงดาว  
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  Kurnana Creative การรวมกลุมของชาวปกาเกอะญอ  บานดอยออยชางที่ขับเคลื่อนดาน

องคความรูของชาติพันธุบนฐานการใชภูมิปญญาชาติพันธุในการขับเคลื่อนไมวาจะเปนการดูแลไฟปา 

ธรรมชาติ  การทําเกษตร  และความม่ันคงดานอาหาร  ถายทอดผานดนตรีชนเผาเพื่อสราง         

ความเขาใจเก่ียวกับวิถีชีวิตชาติพันธุที่สัมพันธกับธรรมชาติ  ภายใตกระแสสังคมที่เปลี่ยนไป ซ่ึงสงผล

ตอความเขาใจผิดของคนในเมืองตอชาติพันธบนพื้นที่สูง พ่ีชิ หรือ สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย เปนครู ปกา

เกอะญอคนแรกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) กลาวถึงการขับเคลื่อนกลุม “ยางมีดี” ซึ่ง

เปนการใชคําวา “ยาง” ซึ่งหมายถึง กะเหร่ียง หรือ ปกาเกอะญอ การเลนคําภาษาอังกฤษ  คือ  คําวา 

Young ที่หมายถึง กลุมคนรุนใหมและออกเสียงคลายกับคําวา “ยัง”  คือ ยังมีดี  การขับเคลื่อนเพ่ือให

คนทั่วไปโดยเฉพาะคนในพ้ืนท่ีเมืองใหเขาใจภูมิปญญาและคุณคาของชาติพันธุ  อันเปนสวนหนึ่งของ

วัฒนธรรมของพื้นที่ภายใตแนวคิด Chiang Mai Inclusive City ที่กลาวถึงคุณคาของเมืองเชียงใหม

มิใชเกิดจากคนในพื้นที่เมืองอยางเดียว  แตคือการหลอมรวมชาติพันธุและองคความรูตาง ๆ เขา

ดวยกันเพื่อการขับเคลื่อนเมืองอยางเปนองครวม  

  เขียว สวย หอม เปนองคกรที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวของคนทํางานดานสิ่ งแวดลอม 

ทรัพยากรปาไม ในพื้นที่เมือง ในชวงป พ .ศ .2552 พัฒนาจากภาคีคนรักเชียงใหม  เพ่ือขับเคลื่อน

ประเด็นเรื่องตนไม พ้ืนที่สีเขียว และทรพัยากร สิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีเมืองเชียงใหม  เพ่ือใหผูคนในพ้ืนท่ี

เมืองมีสวนรวม เขาใจ และตระหนักถึงทรัพยากรธรรมชาติ  โดยเฉพาะตนไมที่มีสวนสําคัญในการ

สรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีในเมือง  โดยการทํางานเนนการขับเคลื่อนเชิงประเด็นตอสูกับวิกฤตและ

แกปญหาผานกระบวนการเชิงสังคมบนฐานของการรักษาพื้นที่สีเขียวและทรัพยากรธรรมชาติ  

  ศิวกร โอโดเชา หรือพี่แซวะ ชาวปกาเกอะญอบานแมวาง  จังหวัดเชียงใหม  เกษตรกรและ

เจาของกาแฟ Lazy Man Coffee ที่ทําการเกษตรตามปรัชญาชาวปกาเกอะญอตามวิถีธรรมชาติ 

บนพ้ืนฐานของ ดิน น้ํา ปา ลม และถายทอดเรียนรูคูขนานไปกับคนยุคปจจุบันบนโซเซียลมีเดีย  

หลายคร้ังเมื่อเกิดปญหาดานทรัพยากรกลุมชาติพันธมักถูกกลาวหาเสมอ  จะทําอยางไรใหทุกคน

เขาใจถึงปญหาที่แทจริงและไมกลาวโทษกลุมคนที่ยังดํารงวิถีชีวิตแบบเดิมซึ่งสืบทอดมายาวนานกอน

การเกิดปญหา เชน ปญหาไฟปา  

  เชียงใหมอาน คือการรวมตัวของกลุมคนทํางานหลายกลุมผานการเชื่อมโยงเปนเครือขาย 

ผานการใชนิทานเปนเคร่ืองมือในการสื่อสารแกเด็กและคนรุนใหม  สรางจิตสํานึกการรักเมืองผาน

นิทานเร่ืองเลาโดยทํางานเชื่อมโยงกับกลุมตางๆ เชน แมแจมโดมเดล ในการนําเสนอขอมูลคุณคาและ

จิตสํานึกรักพ้ืนท่ีของตนผานการใชนิทาน 
 

Section 3: การสรางสรรคและพัฒนาประชาสังคมเชียงใหมตอการเปลี่ยนผานไปสูภาพอนาคต  

ตนทุนเดิมจากขบวนการทํางานทางสังคมขององคกรพัฒนาเอกชน เคลื่อนตัวสูภาคประชาสังคมใน

บริบททางสังคมปจจุบัน ท่ี เปลี่ ยนแปลงไป  กับ โอกาสของการพัฒนาและยกระดับงาน                   

เพื่อการขับเคลื่อนใหเกิดสังคมที่ดีขึ้นในอนาคต 
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ผูรวมเสวนา 

1.  ศ.ดร.อรรถจักร สัตยานุรักษ นักวิชาการและอาจารยภาควิชาประวัติศาสตร คณะมนุษยศาสตร 
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม   
2.  เดโช ไชยทัพ  ผูอํานวยการมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน แมแจมโมเดลพลัส 
3.  กนกศักดิ์ ดวงแกวเรือน นายกองคการบริหารสวนตําบลแมทา 
4.  ชัชวาลย ทองดีเลิศ ประธานสภาลมหายใจเชียงใหม 
 

สรุปเนื้อหา  
สาระสําคัญของการเสวนา คือการเขาใจถึงตนทุนเดิมจากขบวนการทํางานทางสังคมของ

องคกรพัฒนาเอกชน ที่เม่ือผานชวงเวลาไดเคลื่อนตัวสูภาคประชาสังคมในบริบททางสังคมปจจุบันท่ี

เปลี่ยนแปลงไป  กับโอกาสของการพัฒนาและยกระดับงานเพื่อการขับเคลื่อนใหเกิดสังคมที่ดีขึ้นใน

อนาคต  โดยที่ผานมาการขับเคลื่อนโดยองคกรอิสระเนนการเขาไปชวยเหลือกลุมชั้นรากหญา ดาน

ทรัพยากร สิทธิมนุษยชน และเรื่องคุณภาพชีวิต  เมื่อบริบทเปลี่ยนแปลงไปไดมีการปรับเปลี่ยน

รูปแบบการขับเคลื่อนเชิงสังคมซึ่งไมใชการเคลื่อนงานเพ่ือคนชั้นรากหญาอยางเดียวแตเปนการ

ขับเคลื่อนในหลายประเด็น 

ศ.ดร.อรรถจักร สัตยานุรักษ  ไดใหความเห็นวาการขับเคลื่อนของภาคประชาสังคม           

ณ ปจจุบัน ไมไดมุงเนนทํางานกับชนชั้นรากหญาเพียงอยางเดียว  แตเปนการขับเคลื่อนแบบขาม    

ชนช้ันตามประเด็นสําคัญ ณ ชวงเวลานั้น  กลุมคนชั้นกลางหรือผูประกอบการมีบทบาทสําคัญในการ

ขับเคลื่อนเชิงสังคมที่มีการตอบสนองเร็วกวาการเคลื่อนตัวขององคกรอิสระ หรือ Spontaneous 

Social Movement อันตางจากการขับเคลื่อนในอดีตที่ตองอาศัยการจัดตั้ง  มีความเก่ียวของกับ

เครือขาย การเมือง หรือโครงสรางอุปถัมภ  การจัดการปญหาในรูปแบบปจจุบันมีความอิสระมากขึ้น 

เติบโตดวยพื้นฐานศักยภาพของตนเอง  เกิดการจัดการดวยตนเองในพ้ืนท่ีหรือประเด็นที่กลุมสนใจ 

เกิดรูปแบบการเชื่อมรอยผานระบบออนไลนหรือ Information Infrastructure  การขับเคลื่อนเชิง

สังคมของคนรุนใหมเปนอิสระจากรัฐ  หมายถึงการทํางานท่ีขับเคลื่อนโดยไมตองรอใหรัฐมาสนับสนุน 

แตอยางไรก็ตามยังไมไดเปนอิสระจากทุน  แตเปนการขับเคลื่อนของ Active Citizenship ท่ีสามารถ

รวบรวมทุนขนาดเล็กเพ่ือขับเคลื่อนงาน  เกิดกลุมพลเมืองชุดใหมที่เชื่อมโยงผานขาวสารออนไลน 

เปลี่ยนแปลงจินตนาการโครงสรางสังคมแบบใหมเปนสังคมที่มีความเมตตามากขึ้น  สามารถชวยเหลือ

และสนับสนุนผานระบบออนไลน  กลายเปนพ้ืนที่สังคมท่ีไมเบียดเบียนอํานาจรัฐ  

ชัชวาลย ทองดีเลิศ  กลาวถึงการเคลื่อนตัวของกลุมองคกรอิสระในชวงระยะท่ีผานมา 

ระหวางป พ.ศ. 2525 จนถึงชวงป พ.ศ. 2555 ไดมีการสรุปบทเรียนโดยกลุมองคกรอิสระเห็นตรงกัน

วา การเคลื่อนตัวของภาคประชาสังคมแบบใหมนั้นแตกตางจากแบบเดิม คือ กลุมองคกรอิสระ

แบบเดิม มีลักษณะแนวคิดท่ีแรงกลาแตทํางานภายใตทุนนิยม ในชวงป พ.ศ. 2540 เปนชวงที่เกิดการ

เคลื่อนตัวของภาคประชาสังคมเปนอยางมาก เนื่องจากมีรัฐธรรมนูญที่สนับสนุนเรื่องสิทธิประชาชน            

ภาคประชาสังคมกลายเปนกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการสรางความรูรวมไปถึง     

การผลักดันดานนโยบายของประเทศ  ในบริบทเมืองเชียงใหมชวงป พ.ศ. 2551 เกิดการขับเคลื่อน

เรื่อง “เชียงใหมจัดการตนเอง” เพ่ือใหทองถ่ินสามารถบรหิารจัดการประเด็นตาง ๆ ไดเปนอยางอิสระ  
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ประเด็นการเคลื่อนไหวทางสังคม ณ ปจจุบันไมไดจํากัดอยูในพ้ืนที่ชนบทเพียงอยางเดียวแตขยายตัว

มาในพื้นที่เมืองและเกิดการเชื่อมโยงระหวางพ้ืนที่เมืองและชนบท อาทิ ประเด็นเร่ืองหมอกควัน      

ในพ้ืนท่ีแมแจม การเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมเปนผลจากนโยบายสวนกลางที่ไมสอดคลองกับ

ทองถ่ิน  ซึ่งมิไดเกิดข้ึนในประเทศอยางเดียวแตเกิดขึ้นในระดับสากล  จากเดิมโลกขับเคลื่อน       

แบบโลกาภิวัตนขับไปตามทุนนิยม แต ณ ปจจุบันเกิดกระแสการขับเคลื่อนแบบทองถิ่นภิวัตน โดยคน

ในพื้นที่ตระหนักเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมทองถิ่น วิถีชีวิต และองคความรูเฉพาะถิ่นมากขึ้น  

ทั้งนี้การขับเคลื่อนแบบทองถิ่นภิวัตนไมวาโดยองคกรหรือกลุมขับเคลื่อน  จําเปนตองมีการเสนอ

แนวคิดและทางเลือกตอสังคมอยางชัดเจน  ประเด็นไหนก็ตามที่สงผลกระทบตอคนจํานวนมากควร

ไดรับการพัฒนาเปนนโยบายสาธารณะ  การพัฒนาทองถิ่นใหแข็งแรงสามารถเกิดข้ึนในรูปแบบสภา

พลเมืองซึ่งมีสวนรวมในการแกไขปญหาทุกในทุกประเด็น  

เดโช ไชยทัพ ผูอํานวยการมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ไดกลาวถึงการสรางกระบวนทาง

สังคมที่สําคัญ คือ การสรางคน  จะเห็นไดวาหนวยงานอยางมูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือการพัฒนา (มอส.) 

มีบทบาทสําคัญเปนอยางมากในการสรางคนเพ่ือขับเคลื่อนงานดานสังคม เมื่อบริบทเปล่ียนแปลง

องคกรอิสระและกลุมตางๆที่ทําการขับเคลื่อนดานสังคมจําเปนจะตองรวมกันคนหากระบวนการที่จะ

ชวยหลอหลอมการทํางานเพ่ือใหการเคลื่อนดานสังคมมีพลังและแข็งแรงข้ึน  การรวมมือระหวาง

องคกรก็มีสวนสําคัญเปนอยางมาก  เพ่ือพัฒนาความเชื่อมโยง (Connection) ไปสูระบบความสัมพันธ 

(Relationship) และนําไปสูการเปนหุนสวนรวมกัน (Partnership) ในการทํางาน  เปาหมายสําคัญ

คือการทํางานเพ่ือสรางความเปลี่ยนแปลงแกสังคมที่ดีขึ้น  เปล่ียนแปลงจินตนาการสูแผนงานที่ชัดเจน  

กนกศักด์ิ  ดวงแกวเรือน กลาวถึงการทํางานรวมกันระหวางคนรุนใหมและคนรุนเกา       

ในฐานะท่ีตนเองเปนคนเชื่อมตอประสานการทํางานในพ้ืนท่ีอําเภอแมทา  ไดมีโอกาสเห็นการเติบโต

และการพัฒนาแนวคิดและวิธีการทํางานในพ้ืนท่ี  ความแตกตางท่ีสําคัญของการเคลื่อนงานดานสังคม

โดยเฉพาะงานพัฒนาชุมชน  การพัฒนาคุณภาพชุมชนของคนรุนเกาเปนวิธีที่เนิบชาเปนอิสระ         

แตในขณะท่ีคนรุนใหมเนนการคนหาและสรุปประเด็นการทํางานรวมกันเนนการทํางานรวมกัน

ระหวางครอบครัวและชุมชนในพ้ืนที่  อยางไรก็ตามการทํางานดานสังคม ณ ปจจุบันของคนรุนใหม

จําเปนที่แตละคนตองมีฐานการทํางานที่สามารถดูแลตนเองไดกอนจึงสามารถที่จะทาํงานเพ่ือสังคมได  

แนวคิดการคืนถิ่นของคนรุนใหมเปนแนวคิดที่นาสนใจแตหากมองในมุมกลับกันการกลับมาทํางานใน

ชุมชนที่ตนเองเติบโตมาก็จําเปนตองดูตนทุนที่แตละคนไดลงทุนไปดวย  ประเด็นสําคัญคอื ทําอยางไร

ใหการกลับมาทํางานหรือประกอบอาชีพในชุมชนเดิมสามารถสรางรายไดเปนรูปธรรมและมั่นคง     

การขับเคลื่อนงานภาคประชาสังคมสูชุมชนตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันมีความสําคัญเปนอยางมากในการ

สรางความเปลี่ยนแปลง  ในมุมมองสวนตัวเห็นวาตองขับเคลื่อนในระดับจังหวัดอยางสัมพันธกัน    

ตองเกิดการประสานงานระหวางเครือขายมากขึ้น  กาวขามกําแพงของการทํางานของแตละกลุม  

เนนการประสานงานเพ่ือแกปญหาบนพื้นฐานความสัมพันธที่ดีระหวางกลุมหรือองคกร  รวมไปถึงการ

ทํางานรวมกับหนวยงานเอกชนที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนและสนับสนุนภาคประชาสังคมใน

ยุคปจจุบัน  โดยไดยกตัวอยางการทํางานในพ้ืนท่ีตําบลแมทา  อําเภอแมออน  จังหวัดเชียงใหม      

ซึ่งเปนพื้นที่ตนแบบในการจัดการที่ดินทํากินสําหรับชาวบาน  และยังเปนพื้นท่ีที่มีการเคลื่อนไหว 
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เรื่องปาชุมชนมาตั้งแตป พ .ศ.2532 มีการจัดตั้งสหกรณที่ดินการเกษตรย่ังยืนแมทา  และการจัดการ

ปาไมและที่ดินจากปาชุมชนถึงโฉนดชุมชน  ซึ่งเปนผลมาจากความรวมมือระหวางชาวบาน 

ภาคเอกชน และภาครัฐในการทํางานรวมกัน  
 

Section 4: สรุปผลการประชุม และปดการประชุม  

สรุปภาพรวมขององคกรพัฒนาเอกชนและประชาสังคมเชียงใหมตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน และแนวทาง

การสรางสรรคงานเพื่อสังคมในอนาคต 
 

ผูกลาวสรุปการประชุม  

โดยศาสตราจารยสุริชัย หวันแกว ผูอํานวยการศูนยศึกษาสันติภาพและความขัดแยง 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 

สรุปเนื้อหา 

การประชุมครั้งนี้เปนการจัดงานโดยนักกิจกรรมและผูประกอบการทางสังคมรุนใหมเปนเร่ือง

ที่นาสนใจกับผูขับเคล่ือนทางสังคมรุนกอนอยางมาก  ที่ไดเรียนรูรวมกันระหวางคนรุนใหมกับคนรุน

เกาในประเด็นรวมกัน  เชียงใหมเปนเมืองท่ีมีศักยภาพอยางมากในการขับเคลื่อนทางสังคม          

การแลกเปลี่ยนความคิดและจินตนาการตอสังคมรวมกัน  ครั้งหนึ่งไดมีการจัดสัมมนาภายใตหัวขอ 

“แผนดินเดียวกัน แตคนละโลก” ซึ่งสะทอนภาพสถานการณทางสังคมและการเมืองของประเทศไทย

ในชวง 10 กวาปที่ผานมาความโหดรายของคนในสังคมที่ปฏิบัติตอกัน  การประชุมครั้งนี้ทําใหเขาใจ

วาแทจริงแลวการสรางแผนดินเดียวกันคือ เร่ืองราวที่เราคุยรวมกันวันนี้  จินตนาการเปนสิ่งสําคัญ

โดยเฉพาะการมีจินตนาการรวมกันเพ่ือพัฒนาแผนดินหรือสังคมที่เราอยูรวมกันใหดีขึ้น  ปญหาที่เกิด

จากการกระทําอันไมเหมาะสมและไรความรับผิดชอบสงผลกระทบตอทั้งในประเทศและประเทศ

เพื่อนบาน  ภาคประชาสังคมเติบโตทามกลางปญหาหลายอยางที่ตองอาศัยการปรับตัว  แตอยางไรก็

ตามการปรับตัวก็ยังไมสามารถแกไขปญหาระดับชาติและนานาชาติที่กําลังเกิดข้ึน ณ เวลานี้  ดังนั้น

จําเปนตองมีการพูดคุยระหวางคนรุนเกาและคนรุนใหมซึ่งมีความทาทายอยางมาก  ความรับผิดชอบ

และความสามารถที่จะรวมทุกขเปนโจทยสําคัญ  อํานาจทุนสงผลกระทบอยางมากตอปญหาที่เกิดขึ้น 

อยางไรก็ตามสวนสําคัญของการเคลื่อนงานภาคประชาสังคมในเมืองเชียงใหม  เชน  เทศบัญญัติ

เชียงใหม  ปญหาหมอกควันเกิดในหลายพ้ืนที่แตในเชียงใหมสามารถทําใหเกิดประเด็นเคลื่อนไหวท่ี

ชัดเจน  อันเกิดจากจินตนาการที่เกิดเปนเรื่องจริง  เกิดองคกรอยางสภาลมหายใจ  การสรางคน  

สรางระบบ  และการสรางงาน ตองเชื่อมโยงกับใจที่พรอมจะรวมทุกข  การกระจายอํานาจเปนเร่ืองที่

ควรเกิดข้ึนและเชียงใหมทําใหเห็นวาสามารถเปนไปได  สํานึกของประวัติศาสตรรวมกันหรือ

ประวัติศาสตรทองถิ่นเปนหัวใจสําคัญที่ยึดโยงคนหลายกลุมที่ทํางานเขาดวยกัน  ความสามารถรวม

ทุกขไดสรางคนขึ้นโดยไมตองรอแผนยุทธศาสตรชาติ  การกระทําท่ีเปนจริงจังทําเกิดการเปลี่ยนแปลง 

การปรับตัวของการทํางานระดับจังหวัดเพื่อทํางานรวมกับภาคประชาสังคมกลายเปนพลังสําคัญ     

ในการทํางานของเชียงใหม  เปนแกนกลางของพละกําลังของภาคประชาสังคม  เปนพละกําลังท่ีมา

จากแรงบันดาลใจ มาจากสิ่งที่เรารวมทุกขกับคนที่อยูหางไกลกัน  แตอยางไรก็ตาม  สถานการณท่ีไม

แนนอนทําใหตองมาคิดกลไกและกระบวนการสรางคน  สรางระบบ และสรางงานวาควรจะทําอยางไร
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ในสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  สามารถเกิดจากความรวมทุกขหรือ ความสามารถที่

หลายกลุมรวมกันทํางานบนพ้ืนฐานจินตนาการ  ซึ่งตองถูกยกระดับเพื่อใหสามารถทํางานรวมกัน

ระหวางหลายกลุมท่ีขับเคลื่อนอยู  

ในที่ประชุมแหงนี้มีหลายทานท่ีเปนตัวอยางในการทํางานและการปรับตัวเพ่ือขับเคลื่อนภาค

ประชาสังคม เชน การทํางานแบบองคกรอิสระและภาควิชาการ  ประเด็นเรื่องความมั่นคงอาหารและ 

เกษตรอินทรียเปนสวนสําคัญ  ระบบการศึกษาหรือระบบมหาวิทยาลัยตองปรับเปลี่ยนเรียนรูการ

ทํางานจากภาคประชาสังคม  การเรียนรูในมหาวิทยาลัยท่ีไมสอดคลองกับโลกความเปนจริง  การ

เรียนรูโดยการถอดบทเรียนจากสถานการณจริง  ตัวอยางเชน  แมแจมโมเดล  ภาคประชาสังคมตอง

จัดตั้งอยางเปนรูปธรรมชัดเจน  กลุมคนทํางานที่ตื่นตัวเหลานี้ตองทําการแลกเปลี่ยนผานเวทีสําคัญ 

หรือแพลตฟอรมท่ีสามารถสื่อสารไดอยางทั่วถึง  การที่ชาวบานชาวเมืองรูสึกวาเปนเจาของเปนสํานึก

ที่มีความสําคัญย่ิง  โจทยที่ทาทายหลังสถานการณโรคระบาดคือการที่แตละกลุมตองขามกําแพง   

เพื่อทํางานรวมกัน  การทํางานขามกลุมชนชั้นและความหลากหลายทางดานวัฒนธรรมเปนประเด็น

สําคัญที่ตองนําเสนอวาคนเหลานี้เปนสวนหนึ่งของพลเมือง  การเรียนรูประวัติศาสตรทองถิ่นนั้น

สําคัญมากเพื่อฉายใหเห็นภาพความจริงของประวัติศาสตรที่ไมใชการเรียนรูจากศูนยกลางอยางเดียว  

การรวมศูนยจะเปนผลเสียจึงจําเปนตองเรียนรูความหลากหลายที่มีในประเทศ  การแลกเปลี่ยน      

ในวงเสวนาวันนี้เปนสิ่งสําคัญอยางมากท่ีกระตุนใหเกิดการเรียนรูทางสังคมและหวังวาเครือขาย

ประชาสังคมที่เขามารวมกันวันนี้พรอมทั้งภาคสวนตางๆ จะชวยกันสรางเวทีแบบนี้ขึ้นอีก  เพ่ือสราง

พ้ืนท่ีเพื่ออนาคต ไมใชแคการเมืองเสรีภาพแตเปนการสรางเสรีภาพในการสรางอนาคตรวมกันและ

เรียนรูรวมกันตอไป  
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ภาพ การสัมมนา “พลังประชาสังคมตอการเปล่ียนแปลงสูอนาคต” 

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 ณ อาคารหองประชุม  Green Nimman CMU Residence (Uniserve) 

 

 สรุปและขอเสนอแนะ 
    การจัดทําขอมูลพัฒนาการภาคประชาสังคมเชียงใหมโดยการสัมภาษณและจัดทําวีดิทัศน 

นับเปนการรวบรวมสัมภาษณขอมูลที่ใหภาพของพัฒนาการภาคประชาสังคมในกลุมที่ทํางานใน

จังหวัดเชียงใหมและเลยไปถึงภาคเหนือ  เนื้อหาทั้งในเชิงลึกจากพัฒนาการการทํางานของบุคคล และ

เชิงกวางในแงมุมของความคิดเห็น  ทั้งในมิติของนักพัฒนาเอกชนหรือประชาสังคม และนักวิชาการ  

การจัดเวที “พลังประชาสังคมตอการเปลี่ยนแปลงสูอนาคต” เปนเสมือนการสรางขอสรุปการเชื่อมตอ

ของการเคลื่อนไหวทางสังคมของคนสองรุน  โดยสรางความเขาใจถึงทุนเดิมของเชียงใหมที่มี

ขบวนการของนักพัฒนาเอกชนทํางานอยูจํานวนหนึ่ง  มีการรวมกลุมกันที่เขมแข็ง เก้ือกูลและรวมกัน
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เพื่อเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน  การทํางานขององคกรพัฒนาเอกชนรุนกอนไดทําใหเกิด

นักพัฒนาเอกชนรุนกลาง ซึ่งไดขับเคลื่อนงานมาอยางตอเนื่อง  โดยปรบัเปลี่ยนยุทธศาสตรการทํางาน

ตามบริบทแวดลอม  แตคงรักษาประเด็นการขับเคลื่อนท่ีติดกับฐานชุมชนและความเหลื่อมล้ํา  และ

ปญหาท่ีดินและปาไม รวมทั้งสิทธิชุมชน  ซึ่งก็มีพัฒนาการที่นาสนใจและทําใหเห็นถึงโอกาสที่จะ

ขับเคลื่อนการทํางานไปสูระดับนโยบายได 

 ขณะเดียวกันกลุมคนรุนใหม ที่มีความหลากหลายในประเด็นสนใจและมีความเปนปจเจกสูงก็

ไดแสดงใหเห็นถึงพลังของคนรุนใหมท่ีขับเคลื่อนการทํางานเพื่อสังคม  สรางสรรควิธีการและเคร่ืองมือ

ใหมๆ ในการทํางานและการสื่อสาร  มีความคลองตัวและความรวดเร็วในการทํางานภายใตบริบท

สังคมปจจุบัน 

  ภาพรวมของคนท้ังสองรุนไดแสดงใหเห็นความเชื่อมตอจากบรรยากาศและความต้ังใจของ

คนรุนเดิมที่ไดสรางสรรคงานเพื่อสังคมไว  ทําใหเกิดบทเรียนในสังคมถึงบทบาทและความสําคัญของ

การขับเคลื่อนการพัฒนาดวยตนเอง  และบรรยากาศนี้ไดถูกสานตอในกลุมคนรุนปจจุบัน     

 การรวมกลุมกันเพื่อเดินหนาไปสูจุดหมายเดียวกันและการสรางกลไกเพื่อรวมกําลังของ

นักพัฒนาเอกชนรุนกอน  จะถูกนํามาถายทอดใหคนรุนใหมไดเรียนรูเพ่ือสรางสรรคกําลังอันเกิดจาก

การรวมกลุมโดยรักษาจุดเดนที่หลากหลายและมีอิสระ รวมทั้งมีความคิดสรางสรรคของตนเองไวได

อยางไร  เปนงานท่ีจะตองดําเนินการตอไปอยางตอเนื่อง 

  การประชุมครั้งน้ีมีนักพัฒนาเอกชนจากหลายภูมิภาคและนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย     

ในจังหวัดอื่นเดินทางมาเขารวมและจํานวนมากได  มีประเด็นคําถามถึงการทํางานตอเนื่องจากการ

ประชุม และขอมูลที่ไดรวบรวมไวครั้งนี้  บุคคลจากหนวยงานหรือจากภูมิภาคอื่นไดแสดงความ

ประสงคจะสรางสรรคเวทีในลักษณะเดียวกันในพื้นที่อื่นๆ  

  ทั้งนี้ ขอมูลดิบจากการถายวีดิทัศนสัมภาษณบุคคลตาง ๆ ในครั้งนี้จะไดหาวิธีดําเนินการ   

เพื่อจัดทําเปนวีดิทัศนขนาดสั้นของผูสัมภาษณแตละคนเพ่ือเกิดประโยชนตอไป   
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สวนท่ี 5 

สรุปและขอเสนอแนะ 
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สวนที่ 5 

สรุปและขอคิดเห็น 
 

 โครงการการสงเสริมการจัดการเชียงใหมเมืองยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม มุงหวังที่

จะทําความเขาใจพลังของการทํางานเพ่ือสังคมของเชียงใหมที่มีกลุมคนทํางานหลากหลายมาตั้งแตอดีตหลาย

ทศวรรษตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน  วาอะไรที่เปนปจจัยสรางสรรคบมเพาะใหมีคนตั้งใจ/สนใจที่จะทํางาน   เพ่ือ

ขับเคลื่อนใหสังคมดีขึ้นเปนจํานวนมากในเชียงใหม  และอะไรที่ชวยกระตุนใหพลังประชาสังคมเหลานี้    มี

ความเขมแข็งและมีสวนชวยในการจัดรูปสังคมใหย่ังยืนตอไปในอนาคต 

  การทํางานไดแบงสวนงานออกเปนสองสวน คือ สวนแรกไดทําการรวบรวมและวิเคราะห “พัฒนาการ

ของภาคประชาสังคมเชียงใหม”เพ่ือทําความเขาใจความเปนของการกอกําเนิดการทํางานขององคกรพัฒนา

เอกชนในเชียงใหมและภาคเหนือตอนบน  รวมถึงพัฒนาการและบริบทท่ีสงผลใหเกิดการปรับตัวขององคกร

พัฒนาเอกชน  การเคลื่อนตัวของยุคสมัยและการสงผานการทํางานเพื่อสังคมผานคนรุนตอรุน  ความเขาใจใน

พัฒนาการความเปนมาของภาคประชาสังคมเชียงใหมจะไดใหบทเรียนอะไรที่เปนประโยชนตอการขับเคลื่อน

ภาคประชาสังคมของเชียงใหมในปจจุบันเพ่ือใหเปนกําลังสําคัญในการสรางสรรคอนาคตท่ีดีของเมืองหรือไม   

โดยการทํางานศึกษา รวบรวม วิเคราะห และการขับเคลื่อนครั้ งนี้ ไดดําเนินการโดยผานการทํางาน               

ในสามรูปแบบ คือ การสัมภาษณกลุมบุคคลที่เปนแกนนําในการทํางาน การทําวีดิทัศนสรุป เพ่ือสื่อสาร      

การวิเคราะหใหทุกคนเห็นภาพเดียวกัน และการสัมมนาเพื่อใหเห็นภาพรวมรวมกันของทุกฝายถึงโอกาสของ

พลังประชาสังคมเชียงใหมที่จะมีสวนชวยในการสรางสังคมอนาคตที่ดี 

   การสัมภาษณและการทําวีดิทัศนใชกรอบการเลือกคนสัมภาษณเพ่ือใหเห็นโครงของเรื่องทั้งหมด     ทั้ง

ในพัฒนาการท่ีอิงกับเวลาและประเด็น ดังนี้   

 

รุนใหญ รุนกลาง รุนใหม 
นักวิชาการ นักวิชาการ นักวิชาการ 

นักพัฒนาเอกชน นักพัฒนาเอกชน ประชาสังคมรุนใหม 
ชาวบาน ชาวบาน ชาวบาน 

 

 เราพบวาในการทํางานขององคกรพัฒนาเอกชนสมัยกอนมีการทํางานรวมกันของคนท้ังสามกลุม คือ

นักวิชาการ นักพัฒนา และชาวบาน ซึ่งมีความเปนเนื้อเดียวกันและมีความเปนกลุมกอนที่สนับสนุนทําใหเกิด

การทํางานพัฒนาอยางเปนรปูธรรม ขณะที่การทํางานของคนรุนกลางก็ไดรับสืบทอดสิ่งเหลานี้มา และยังคงยึด

กับงานพ้ืนที่และชาวบานฐานรากมาโดยตลอด  แตก็เร่ิมมีการเคลื่อนประเด็นเขามาเปนงานภาคเมือง         

ชัดมากขึ้น ในขณะเดียวกันการสนับสนุนจากภาควิชาการเร่ิมเปนการสนับสนนุตามประเด็น  ในสวนคนรุนใหม

จะมีลักษณะกลุมเล็กกลุมนอยที่เกิดขึ้นตามความสนใจจึงมีความหลากหลายและมีความสรางสรรคสูงท้ังใน

รูปแบบการทํางานและการสื่อสาร ความมีอิสระที่สามารถออกแบบการทํางานตามความตั้งใจหรือความสนใจ

ของตนเอง  รวมทั้งมีความสามารถในการออกแบบชีวิตใหสอดคลองไปกับการทํางานเพื่อสังคม จึงสามารถ
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ประกอบอาชีพอื่นหาเลี้ยงตนเองไดและแบงเวลามาทํางานเพ่ือสังคม  ทําใหเกิดกลุมการทํางานข้ึนในเชียงใหม

เปนจํานวนมาก 

 ในชวงเวลาที่งบประมาณสนับสนุนการทํางานขององคกรพัฒนาเอกชนมีผลกระทบจากการสนับสนุน

จากองคกรระหวางประเทศมาเปนทุนจากองคกรภายใตรัฐไทยนั้น เปนจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําใหองคกรพัฒนา

เอกชนหลายแหงตองยุติบทบาทลง และงาน NGOs ดูเหมือนจะหดตัวลง  ในอีกทางหนึ่งไดกระจายตัว

นักพัฒนาเอกชนรุนกลางกระจายออกไปทํางานโครงการขนาดเล็ก  ซึ่งทําใหเกิดบรรยากาศของการสรางภาพ

จําลองที่เปนแรงบันดาลใจสําหรับการทํางานเพ่ือสังคมได  นอกจากนี้ ยังเปนยุคสมัยของการขยายประเด็นการ

ทํางานออกไป 

 ในงานสวนที่สอง คือ การพัฒนากลุมประชาสังคมรุนใหมเพ่ือการทําความเขาใจแนวคิด การตัดสินใจ 

และกระบวนการทํางานของคนรุนใหมที่เขาสูการทาํงานภาคประชาสังคม รวมถึงคนทํางานรุนเดิมท่ีจะปรับตัว

ปรบัการทํางานใหเขากับยุคสมัยปจจุบัน  โดยจากการทํางานรวมกับตัวแบบทั้ง 8 กลุมพบวาแตละกลุมมีความ

แตกตางกันคอนขางสูง   

กลุมซาวนดมวน  ฮอมสุขสตูดิโอ จะมีระบบระเบียบความคิดและจะอิงกับงานขอมูลและงาน

กระบวนการรวมทั้งมีขีดความสามารถในการสื่อสาร  ทําใหสามารถยกระดับงานใหเปนที่สนใจและเปนท่ี

ยอมรับทําไดเร็ว  และสวนใหญจะมีพื้นฐานความรูทางดานสถาปตย  ซึ่งเปนจุดเดนในการทํางานกายภาพ 

แตทําใหตองใชเวลาในปรับตัวทํางานในลักษณะที่มีคนเปนศูนยกลาง  และตองการการเติมมุมมองดาน

เศรษฐกิจสังคม เชียงใหมทรัสต กลุมที่ทํางานหลากหลายประเด็น นอกจากการขับเคลื่อนงานดานสิ่งแวดลอม

หรือพื้นท่ีสีเขียวมาหลายป  ยังคงขับเคลื่อนความมั่นคงทางอาหาร รวมกับเพ่ือนๆ หลายกลุม ความนาสนใจ

คือการวางตนเองใหยืดหยุนทํางานไดตามประเด็นเรงดวน และสามารถระดมเครือขายไดรวดเร็ว กวางขวาง  

แตก็ทําใหการขับเคลื่อนงานบางดานสะดุด เมื่อพบกับประเด็นที่เรงดวนเชนกัน  ราชดําเนินโมเดลมีลักษณะ

การทํางานท่ีแตกตางออกไป  แมจะทํางานเมืองเชนเดียวกับ กลุมฮอมสุขและซาวนดมวน แตจะเนนที่การ

ยกระดับใหชุมชนเปนผูสรางนโยบายสาธารณะ ซึ่งตองใชเวลาในการทํางาน  แตเปนตวัแบบท่ีดีของการทํางาน

รวมกันระหวางประชาสังคม รวมกับชุมชน และหนวยงานรฐั   

เชียงใหมอาน เปนกลุมที่มีประเด็นความสนใจชัดเจนที่จะใชเคร่ืองมือเรื่องการอานหนังสือเปน

เครื่องมือการทํางานพัฒนา โดยเนนการพัฒนาเด็กและเยาวชน  และผลสําเร็จของมหกรรมนิทานสรางเมือง

คร้ังนี้  สงผลใหมีเครือขายท่ีเติบโตและงานขยายตัวอยางรวดเร็ว   พะตีตาแยะและสรศักด์ิ เปนตัวแทนของ

คนกลุมชาติพันธุที่พยายามตอสูเพ่ือขับเคลื่อนยกระดับการทํางานดานวัฒนธรรมของชนเผาพื้นเมือง  และ

ธรรมชาติใหไดรับการยอมรับในสิทธิและโอกาสในการเขาถึงทรัพยากรในรูปแบบ “ปาชุมชน” และ 

“ไรหมุนเวียน” ขณะเดยีวกันก็ตองปรับตัวปรับใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  ขอจํากัดคือ               ขีด

ความสามารถในการใชเครื่องมือสื่อสารใหมๆ และไมมีทักษะทางดานการจัดการขอมูลหรือการบริหาร  

Seeds Journey พัฒนามาจากความสนใจดานอาหารพ้ืนถ่ิน  ดวยการวิเคราะหชุมชนบานเกิดทําใหเห็น

ปญหารอยตอของภูมิปญญาทางดานงานวัฒนธรรมที่จะขาดหาย  จึงอยากสรางเสนเชื่อมเพ่ือสืบสานไว 

และดวยเปนกลุมลูกหลานคนชนเผาที่มีโอกาสออกมาเรียนหนังสือจึงทําใหอยากกลับไปทํางานสรางสรรค            

ในหมูบาน Seeds Journey จะเปนตัวแบบของคนรุนใหมจากหมูบานจํานวนมากที่เราจะตองเผชิญในอนาคต  

การออกมาเรียนหนังสือโดยมีความรูความเขาใจในทุนวัฒนธรรมพ้ืนฐานที่ตนเองมีติดตัวมาจะทําใหสามารถ
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ออกแบบชีวิตอนาคตของตนเองไดดีขึ้น  ชุมชนดีมีรอยย้ิมแมแจม เปนตัวแทนของคนทองถิ่นที่ออกมาเรียน

หนังสือแลวมีโอกาสกลับไปทํางานในบานเกิด  แตทักษะพ้ืนฐานแบบชาวบานที่ถูกตัดขาดมานานทําใหตอง

ออกแบบการทํางานแบบเชื่อมโยง  แตจะมีทักษะของการประสานงาน เชื่อมโยงเครือขาย ที่เขามาชวยเติมใน

การทํางาน  

  งานทั้งสองสวนถูกรวมเปนเนื้อเดียวกันดวยการสัมมนา “พลังประชาสังคมตอการเปล่ียนแปลง 

สูอนาคต” ซึ่งเปนการออกแบบการสัมมนาที่รวมเอาทั้งนักพัฒนาเอกชนรุนใหญ รุนกลาง และประชาสังคม  

รุนใหม โดยออกแบบการสัมมนาใหมีการเขารวมของคนทุกกลุมท้ังบนเวทีแลกเปลี่ยนและกลุมผูเขารวม     

การสัมมนา  ซึ่งมีกลุมตัวอยางประชาสังคมรุนใหมในโครงการเขารวมหลายกลุม  ทั้งนี้ การสัมมนานี้มุงหวังให

คนรุนใหญไดเห็นภาพและพลังการสรางสรรคและการทํางานของคนรุนใหม  และใหคนรุนใหมไดเรียนรู

บทเรียนการทํางานของคนรุนใหญที่มีการหนุนเสริมและเกาะกลุมเพ่ือชวยเหลือกัน  ทั้งสองกลุมตางมีจุดเดนที่

นาสนใจที่ควรเรียนรูเพ่ือนํามาออกแบบการทํางานประชาสังคมในอนาคตตอไปได  ซึ่งผลการตอบรับจาก

ผูเขารวมตางเห็นวาการประชุมนี้เปนประโยชนอยางมากและประสงคจะใหมีการทํางานตอเนื่องออกไปอีก  

นอกจากนี้พบวางานสัมมนาไดรับความสนใจจากนักพัฒนาเอกชนและนกัวิชาการตางพ้ืนท่ี  มีนักพัฒนาเอกชน

ที่เดินทางมาจากตางจังหวัดเพื่อเขาฟงการสัมมนา  ผูเขารวมบางสวนใหความสนใจในวีดิทัศนคอนขางมาก

เนื่องจากยังไมเคยไดมีการทํางานในรูปแบบนี้และยังคาดหมายใหมีขยายงานวีดิทัศนใหครอบคลุมมากข้ึน     

ทั้งในแงการรวบรวมมุมมองท่ีเปนภาพใหญของทั้งประเทศรวมถึงการขยายจํานวนคนผูถูกสัมภาษณใหมากขึ้น

เพื่อเก็บไวเปนบันทึกอางอิง (การทํางานครั้งนี้มีขอจํากัดเรื่องเวลาและงบประมาณ ทําไดเฉพาะเชียงใหม)  

 

ลิงครายงานฉบับสมบูรณ 

หมวด: เอกสารวิชาการ 

ชื่อ: รายงานสรุปโครงการการสงเสริมการจัดการเชียงใหมเมืองยั่งยืน 

Link:  หมวด: เอกสารวิชาการ 

ชื่อ: รายงานสรุปโครงการการสงเสริมการจัดการเชียงใหมเมืองยั่งยืน 

Link: www.chiangmaiwecare.com/system/required/config/file/ 

lahwv_academic_doc_12.pdf?date=152352.1 
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ผนวก 1 
ขอมูลการถอดเทปสัมภาษณ 

นักเคล่ือนไหว องคกรพัฒนาเอกชน และภาคประชาสังคม 
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ขอมูลการถอดเทปสัมภาษณ 

กลุมที่ 1  กลุมนักวิชาการและนักเคล่ือนไหวทางสังคม 

 

 

 

ถอดเทปสัมภาษณ : อ.ดร.ชยันต วรรธนะภูติ 

วันที่สัมภาษณ : 29 มิถุนายน 2563 

ผูใหสัมภาษณ : อ.ดร.ชยันต วรรธนะภูติ 

 

 ประวัติสวนตัวและจุดเริ่มตนในการทํางาน: เกิดเมื่อป 2486 ปจจุบันอายุ 77 ป เกิดและเติบโตท่ี

จังหวัดเชียงใหม เติบโตมาในครอบครัวของชาวพุทธแตไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนครสิเตียนซึ่งมีสิ่งหนึ่งท่ีรวมกัน

คือเร่ืองการใหความเมตาใหความชวยเหลือผูอ่ืนทําใหมองเห็นวาเราไมไดแสวงหาความสุขสวนตัวอยางเดียว

ตองคํานึงถึงสังคมรอบขางดวย  สมัยเรียนชั้นมัธยมไดทํากิจกรรมของโรงเรียนไดรับรางวัล Base all around 

ของโรงเรียนดานการเรียนดีและชวยเหลือสังคมดีมีมารยาท  ชวงนั้นอยูภายใตความคิดของการใหการ

สงเคราะหชวยเหลือ  เมื่อศึกษาจบในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนปริ้นสรอยแยลสเชียงใหมไดไป

ศึกษาตอในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทท่ีกรุงเทพฯ แลวกลับมาทํางานท่ีมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดระยะ

หนึ่งแลวจึงไปศึกษาตอระดับปริญญาเอกที่ตางประเทศ 

 ป 2510 ขณะน้ันกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาโท  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  เปนชวงที่ประเทศ  

ตกอยูภายใตการปกครองแบบเผด็จการ ซึ่งมีอยู 2 ลักษณะ 1. เผด็จการรัฐบาลทหารในแงของการเมือง     

การปกครองไมมีประชาธิปไตย 2.ประเทศตกอยูภายใตภาวะสงครามเย็น คือ มีการเคลื่อนไหวของ         พรรค

คอมมิวนิสตในประเทศไทย เวลาน้ันทางฝายรัฐบาลก็ใชกําลังทหารเขาไปปราบปรามทําใหมีความขัดแยงใน

สังคมสูงมาก  ในขณะน้ันนักศึกษาบางกลุมก็คัดคานการตอตานสินคาญี่ปุน  ในขณะที่นักวิชาการ           หัว

กาวหนากลุมหนึ่งมีบทบาทในการถกเถียงอภิปรายภายใตวงเสวนาของสังคมศาสตรปริทัศนซึ่งมี อ.สุลักษณ 

เปนบรรณาธิการ  มีคําถามเกิดข้ึนวานักศึกษาที่เรียนมหาวิทยาลัยที่เปนปญญาชนควรจะมีบทบาทอยางไร   

กับสังคม  ทําใหเร่ิมเห็นตัวอยางของคนที่ออกไปทํางานในชนบทหรือคนที่เรียกรองเพ่ือสิทธิเสรีภาพของคนที่

ถูกกดขี่รวมท้ังการตั้งคําถามกับระบบการศึกษา  ระบบการปกครอง  ระบบความรูที่รับมาจากตะวันตก  

รวมทั้งระบบเศรษฐกิจ  ซึ่งเปนชวงที่คนท่ีเปนนักศึกษาในชวงนั้นพยายามจะหาคําตอบวาสังคมไทยเราเปน

อยางไร จะมีทางออกอยางไรบาง  หลังจากน้ันก็มีการเปลี่ยนแปลงสั้นๆ จากระบอบเผด็จการทหารไปสูระบอบ

ประชาธิปไตยซึ่งมีนักศึกษาเขาไปรวมกระบวนการเปนอยางมาก  จนกระทั่งมีเหตุการณ  6  ตุลาคม 2519 

เกิดขึ้นโดยทางอํานาจฝายขวาเขามาจัดการกับฝายกาวหนาประชาธิปไตยทําใหนักศึกษาจํานวนมากหนีเขาปา

ไปเหตุการณที่เกิดขึ้นเปนชวงที่ตนเองกําลังศึกษาอยูตางประเทศ  แตติดตามขาวและสนับสนุน การเคลื่อนไหว

โดยทํางานรวมกับเพื่อนที่อยูในสหรัฐอเมริกาชวยกลุมนักศึกษาที่เรียกรองประชาธิปไตย  

 สิ่งท่ีไดจากการเรียนรูขณะศึกษาในระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร คือ ไดมีโอกาสออกไป

ทํางานที่ภาคอีสานเรื่องเก่ียวกับการพัฒนาชนบทซึ่งสมัยกอนยังมองอยูแคในความคิดทางฝายนักวิชาการวา

ทางราชการตองเอาความรูไปใหชาวบาน  
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ป 2513   เมื่อไดไปศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีตางประเทศก็ทําใหเปลี่ยนความคิดในการมองปญหา

การดอยพัฒนา ปญหาความยากจน ในมุมมองแบบใหมขึ้นมา  อยางแรกเราตองเขาใจโครงสรางแลวตั้งคําถาม

กับตัวแบบการพัฒนาที่มาจากตะวันตก เราจะทําอยางไรใหชาวบานตระหนักรูถึงปญหาวาปญหาอยูท่ีไหน    

เราตองเขาไปสอนใหชาวบานวิเคราะหปญหาอยางไรเพ่ือชาวบานจะไดแกปญหาเองไดไมใชเราไปแกปญหา   

ใหเขา  

ในขณะเรียนปริญญาเอกที่ตางประเทศไดมีโอกาสกลับมาทําวิทยานิพนธที่ เมืองไทยโดยลงไป        

เก็บขอมูลจริงในพ้ืนท่ี  ไดเห็นกลุมชาวเขาเริ่มอพยพจากท่ีสูงบนดอยลงมาทํางานท่ีไนทบารซาเนื่องจาก     

การพัฒนาบนท่ีสูงที่พยายามจะปลูกพืชทดแทนฝนไดผลสวนหนึ่งแตอีกสวนหนึ่งหลายคนไมสามารถปรับตัว

เขากับแนวทางการพัฒนาแบบใหมไดจึงเขามาหางานทําในเมือง  ทําใหไดเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ

ไดเขาไปรวมมือกับโครงการวิจัยจากองคการสหประชาชาติ(UN: United Nations) ทําใหไดแลกเปลี่ยนกับ

นักวิชาการ และ NGOs ในประเทศไทยรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยที่เกิดข้ึน  ทําใหเร่ิมตั้งคําถามวา

เมื่อกลับมาเปนอาจารยจะเชื่อมโยงวิชาการเขากับงานปฏิบัติเพ่ือปญหาของสังคมไดอยางไร  จะเอาความรูจาก

ตะวันตกมารับใชยังไงกับการสรางคนรุนใหมใหคิดวิเคราะหสังคมไทยที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วได 

 หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ตางประเทศก็ไดกลับมาทํางานที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ในขณะนั้นเปนเรื่องที่ทาทายในฐานะนักวิชาการเนื่องจากวิชาที่เรียนมากับวิชาที่สอนเกี่ยวของกับผูคน         

ในชนบทในภาคเกษตรกรรม  และตนเองมีความสนใจเร่ืองสังคมชาวนาซึ่งเปนกลุมประชากรที่เผชิญปญหากับ

การพัฒนาเปนอยางมาก  จึงพยายามใหงานการเรียนการสอนและงานที่เกี่ยวของกับประชาชนรวมถึงผูคน    

ในชนบทใหมีความสัมพันธกัน  จึงไมไดทํางานดานการสอนอยางเดียวแตยังทํางานดานอ่ืนที่เกี่ยวของกับการ

สงเสริมศิลปะวัฒนธรรมและเร่ืองของการพัฒนา  ไดเร่ิมมีโอกาสไดทํางานกับ NGOs ซึ่งเปนชวงที่นักศึกษา   

ที่เคยออกจากปาหรือนักศึกษาที่กําลังจบการศึกษาเริ่มมองหาคําตอบวาการยึดอํานาจรัฐตามทฤษฎีของ   

พรรคคอมมิวนิสตไทยจะเปนแนวทางในการเปลี่ยนแปลงสังคมหรือไม  นักศึกษาหลายคนก็พบวาทฤษฎีที่ยึด

อํานาจรัฐทายท่ีสุดตางฝายตางสูญเสียและก็ไมสามารถจะเปลี่ยนแปลงอะไรได  แตยังมีอุดมการณที่จะแกไข

ปญหาของชนบท  ซึ่งชวงนั้นก็เริ่มมีแหลงเงินทุนจากตางประเทศเขามาสนับสนุนใหมีการเริ่มองคกรพัฒนา

เอกชน  ทําใหพยายามหาแนวทางวิธีการของ NGOs ใหชัดเจนวาตางจากการทํางานของรัฐแบบไหน  นั่นคือ

เนนการใหความสําคัญกับบทบาทของประชาชนใหมีสวนรวมมากกวา  จึงเร่ิมจัดตั้งเปน “ชมรมนักพัฒนา

ภาคเหนือ” เริ่มจากนักพัฒนาภาคเหนือ 3-4 คน  ซึ่งตนเองไดเขาไปรวมเปนที่ปรึกษา นักวิชาการผูประเมินผล

โครงการ และเปนผูไปอบรมใหความรูตาง ๆ ก็ทําใหมีบทบาทการเชื่อมโยงเปนตนมา 

 งานดานการพัฒนาที่ทําอยูนั้นไมไดเปนการลงไปทํางานพัฒนาโดยตรง  แตเปนการทํางานเชิงการให

ความรู ประมวลความรู การถายทอดความรู เพราะความรูเปนเร่ืองสําคัญที่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง 

เนื่องจากประเทศไทยไมเคยตกเปนอาณานิคมเพราะฉะน้ันเราจะไมรูสึกหรือมีประสบการณแบบคนท่ีประเทศ

เคยตกเปนเมืองข้ึน  คนเหลานี้มีความคิดความรูท่ีถูกครอบงําโดยเจาอาณานิคมมาโดยตลอด  แตประเทศไทย

เปนเสมือนอาณานิคมโดยนําความคิดแบบตะวันตกเขามา  แมแตความสัมพันธของลานนากับกรงุเทพฯ ก็เปน

อาณานิคมภายใน  เพราะฉะนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองตั้งคําถาม 2 ระดับ 1.ทํายังไงถึงจะปลดล็อคความคิด

ระหวางกรุงเทพฯ กับทองถ่ิน  ดังนั้นจึงตองเขาใจความสัมพันธนี้กอนวาจะปลดล็อคไดอยางไร  เพราะฉะนั้น

ความรูตาง ๆ ที่ทางราชการนํามาใชมีอิทธิพลตอความคิดทางวิชาการถือเปนความรูที่รับใชการขยายอํานาจ 
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การควบคุม  การสถาปนาความเปนใหญในสวนกลาง  ในขณะเดียวกันประเทศไทยยังอยูภายใตกรอบคิดใหญ

ของตะวันตกที่กําหนดแนวทางวาการพัฒนาเปนอยางไร  ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมจะเปนอยางไรแมแต

ดานการศึกษาก็เปนแบบตะวันตก  2. เพราะฉะนั้นเราจึงจําเปนตองปรับความคิดใหมใหหลุดรอดจาก    

“อาณานิคมทางปญญา” โดยคิดจากทองถิ่นขึ้นมาบาง เปนเร่ืองสําคัญท่ีจะตองถอดรหัสเรื่องเก่ียวกับความรู 

ถอดรหัสเก่ียวกับเรื่องการปลดปลอยความคิดที่ถูกครอบงําจากตะวันตกหรือสวนกลาง 

 ป 2530 - 2539 มีเหตุการณ สําคัญเกิดข้ึนที่สันกําแพง  มีความขัดแยงเรื่องปา (ก่ิงอําเภอแมออน)   

ซึ่งชาวบานเคยใชประโยชน  เนื่องจากมีกลุมบริษัทเขาไปครอบครองจนเกิดการตอตานของชาวบาน          

กลุมนักศึกษาและตนเองจึงเขาไปชวยเจรจาให  เร่ิมเขาใจปญหาทรัพยากรปาไม  จึงนํามาสูความรวมมือ

ระหวาง NGOs ชาวบาน นักวิชาการรวมถึงกรมปาไม ในการทําโครงการวิจัยเรื่องปาชุมชน โดยเลือกบานเมทา 

ซึ่งมีฐานของ NGOs อยู  ไดรับทุนทํางานจากฟอรดฟาวเดยชั่นมา  โดยตนเองไดเปนหัวหนาโครงการ และ 

อาจารยฉลาดชาย รมิตานนท ซึ่งเปนนักวิจัยหลักก็ไดเสนอแนวคิดเรื่อง “ปาไมสังคม” หมายถึง การจัดการ

ทรัพยากรปาไมตองคิดถึงสังคมและการมีสวนรวมของชาวบาน  ประเด็นนี้นําไปสูการคนพบความหมายของ

“สิทธิชุมชน” ในขณะนั้นชาวบานถูกกรมปาไมบีบบังคับใหออกจากปาเพ่ือจะประกาศเปนเขตพ้ืนที่อุทยาน   

ทําใหพ่ีนองชาวลาหูยายไปอยูในพ้ืนที่อื่นที่และไมมีที่ทํามาหากินดังนั้น  พอหลวงจอนิกับชาวบานมารวมตัวกัน

ในมหาวิทยาลัยเชียงใหมและเดินขบวนไปที่กรุงเทพเพื่อไปรองเรียนกับกระทรวงเกษตรฯ ทําใหรัฐมนตรีตั้ง

กรรมการขึ้นมาแกปญหา  ถือเปนขบวนการที่เกิดขึ้นดานสิ่งแวดลอมท่ีเชื่อมกับปาชุมชน  กระบวนการ

เคลื่อนไหวปาชุมชนแบงเปน 2 ดาน คือดานทํางานรณรงคเพื่อออก พ.ร.บ.ปาชุมชน โดยการลารายชื่อและ

อาศัยการศึกษาขอมูลการวิจัยของนักวิชาการเรื่องแนวคิด/ภูมิปญญาในการจัดการปาของชาวบานเปนอยางไร  

ในอีกดานหนึ่งก็ตองอาศัยการสนับสนุนของคนในเมืองจึงทําใหเกิด “ชมรมคนรักปา” ขึ้นมาเพ่ือชวยสนับสนุน

โครงการปาชุมชนอีกทางหนึ่ง   เริ่มเห็นความเชื่อมโยงระหวาง NGOs ที่ทําเร่ืองสิ่งแวดลอมในปาและ NGOs 

ที่ทํางานในเมืองรวมกับนักวิชาการโดยเชื่อมโยงกับทางฝายสื่อ  นอกจากเร่ืองปายังมีการเคลื่อนไหวคัดคาน

การสรางเข่ือนในบริเวณแกงเสือเตนอยูในแมน้ํายม  จากกลุม NGOs และนักวิชาการ  นอกจากนี้ในชวงกลาง

ทศวรรษ 2530 ยังมีการอุบัติ ข้ึนของการระบาดโรคเอดสทําใหเกิด NGOs ภาคประชาสังคม นักวิชาการ 

พระสงฆ อาจารยตาง ๆ และรวมกับอีกหลายฝายที่ทํางานเรื่องสุขภาพและสิทธิของผูปวยที่ติดเชื่อเอดส 

ทั้งหมดนี้พัฒนาไปสูปลายทศวรรษที่ 2530 คือการเคลื่อนไหวของชาวบานและภาคประชาสังคมตอตาน    

การสรางเข่ือนปากมูล ที่จังหวัดอุบลราชธานี  ซึ่งตนเองไดเขาไปชวยในการสนับสนุนใหชาวบานทําวิจัยเรียกวา

งานวิจัย “ไทบาน” เม่ือป 2540 และในชวงป 2538 -2539 ไดเปนผูนําในการผลักดันใหมีการรณรงคเพ่ือราง

รัฐธรรมนูญที่เรียกวา“รัฐธรรมนูญธงเขียว”ซึ่งเปนรางรัฐธรรมนูญที่ประชาชน นักวิชาการ กลุมชาติพันธ กลุม 

NGOs ทั่วภาคเหนือไดมีสวนรวมมากที่สุด  การนําประเด็นที่กลุม NGOs พบนําไปบรรจุในมาตราตาง ๆ ที่เห็น

ไดเดนชัดคือมาตราที่ 46 ของรัฐธรรมนูญป 2540 วาดวย “สิทธิชุมชน” มาจากการรวมมือกันทํางานวาดวย

เรื่องของ “ปาชุมชน” 

 ป 2540 – 2549 NGOs ในภาคเหนือเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากทุนสนับสนุนการทํางานจาก

ตางประเทศลดนอยลง  จึงตองอาศัยแหลงเงินทุนจากรัฐบาลหรือในประเทศ เชน สสส. ทําใหเห็นพลังที่มาจาก

ภูมิปญญาทองถิ่น “วัฒนธรรมชุมชน” และเห็นความชัดเจนของกลุม NGOs เชน ชัชวาลย ทองดีเลิศที่ทําเรื่อง 

“มูลนิธิสืบสานลานนา” ทํางานดานสายวัฒนธรรมเพ่ือสืบสานตัวตนของคนลานนาขึ้นมา รวมถึงกลุม    
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“ลําพูนเสวนา” จังหวัดลําพูนที่ตนเองไดไปริเริ่มใหคุยกันเรื่องปญหาของจังหวัดลําพูนเปนยังไง รวมถึง    

“กลุมฮักเมืองนาน” ก็เกิดขึ้น  เร่ิมมองเห็นการแสวงหารากและวัฒนธรรมทองถิ่นของ NGOs และภาคประชา

สังคมเขมแข็งขึ้น  ในขณะที่งานเก่ียวกับการรณรงคเชิงนโยบายเริ่มออนลงเนื่องจากทุนสนับสนุนจาก

ตางประเทศนอยลง และทุนสนับสนุนจากรฐับาล (รัฐบาลทักษิณ) ในขณะนั้นไมคอยสนับสนุนการทํางานของ

กลุม NGOs เทาไหรรวมถึงบทบาทของสื่อที่นําเสนอดานภาคประชาสังคมก็นอยลง  พื้นที่ของภาคประชาชน

แคบลง ตางจากชวงทศวรรษ 2530 ท่ีสื่อใหความสําคัญกับมิติสิ่งแวดลอมมากทําใหบทบาทของ NGOs     

แคบลงหลายคนตองปรับตัว อยางเชนคนท่ีเคยทํางานกับพื้นที่ทางจอมทองที่ เคยมีเรื่องขัดแยงกับ         

“มูลนิธิธรรมนาถ”  เรื่องปาชุมชน สิทธิของกลุมชาติพันธุในการไดสัญชาติไทย  จึงหาวิธีการทําขอตกลงเรื่อง 

Co-management นําเคร่ืองมือ GIS มาศึกษาวาตรงไหนเปนพ้ืนที่ที่ใหชาวบานใชโดยใหทางฝายปาไมยินยอม

เห็นชอบดวย  เพ่ือทําเปนสัตยาบันระหวางฝายราชการกับทางฝายชาวบาน  เปนทางออกอยางหนึ่งในการ

ทํางานรวมกันระหวางหนวยงานรฐัและภาคประชาสังคม  

 ความเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคม กลุม NGOs ในเชียงใหม : หลังจบ

การศึกษาที่ตางประเทศไดรวมทํางานกับ NGOs ซึ่งสวนใหญทํางานดานชนบทเกือบทั้งหมด  เพราะโจทยเปน

ลักษณะมุงที่จะแกปญหาของชนบทไทยในชวงนั้น  ในขณะนั้นเร่ิมมีกระแสการถกเถียงกัน 2 กระแส คือ 

กระแสของวัฒนธรรมชุมชนกับกระแสเศรษฐศาสตรการเมือง  ซึ่งเปนขอดีสําหรับคนทํางานท้ังสองฝายท่ีจะได

มีการเร่ิมสํารวจตัวเองและมองหาวิธีการที่เหมาะสมที่จะตอบโจทยของสังคมได ซึ่งสวนใหญยังเปนปญหาใน

ชนบท  แตสําหรับคนท่ีอยูในเชียงใหมนอกจากเห็นปญหาของชนบทซึ่งมีทั้งคนพ้ืนราบ กลุมชาติพันธุ ซึ่งสวน

ใหญคือปญหาไมมีที่ทํากินเนื่องจากคนทางภาคเหนือการถือครองที่ดินมีจํานวนนอยทําใหคนตองอพยพไปขาง

นอก  ปญหาในแตละทองที่ก็จะแตกตางกัน เชน จังหวัดพะเยา มีปญหาเร่ืองการขายลูกสาวเพ่ือไปคาประเวณี 

(อ.ดอกคําใต จ.พะเยา)  ในขณะเดียวกันที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหมที่ อ.สะเมิง อ.แมแจม เปนปญหา

ดานการเปลี่ยนแปลงที่มีการพัฒนาแบบใหมเขาไปชุมชนบนท่ีสูงทําใหชาวบานที่อาศัยอยูตองเปลี่ยนอาชีพเขา

มาสูการปลูกพืชเศรษฐกิจ  คนที่ไมสามารถปรับตัวไดก็กลายมาเปนแรงงานในเมือง  ในชวงนั้นเปนชวง

เชียงใหมเริ่มมาแรงเร่ืองการทองเที่ยวทําใหมีนักทองเท่ียวและคนที่ตองการมาพักผอนหลังจากเกษียณอายุท่ี

เชียงใหมมากขึ้น  โดยภาพมองของ อ.ศิริชัย ซึ่งเปนสถาปนิกในขณะนั้นมองวาเชียงใหมกลายเปนเมืองที่ถูก

เปลี่ยนแปลงไปดวยตึกรามบานชองที่ทันสมัย  เร่ิมมีปญหาทัศนอุจาดเกิดขึ้น  ประกอบกับในขณะนั้นมี

โครงการสรางกระเชาลอยฟาดอยสุเทพเกิดขึ้น  ในขณะนั้นยังไมมี NGOs ที่ทํางานในเมืองจึงทําใหเกิดการ

รวมกลุมของภาคประชาสังคมที่รวมถึง นักวิชาการ ชาวบาน พระสงฆทั่วลานนา  ที่มีบทบาทเดนชัดรวมตวักัน

ตอตานโครงการกระเชาลอยฟา  ทําใหเห็นถึงพลังของภาคประชาสังคมอยางชัดเจนไมเพียงแตโครงการ

กระเชาลอยฟา  ไมวาจะเปนการสรางตึกสูงทําใหเห็นถึงความรวมมือของฝาย NGOs นักวิชาการ ชาวบาน 

พระสงฆ  รวมกันต้ังคําถามกับทิศทางการพัฒนาเมืองเชียงใหมซึ่งทําใหเห็นภาพการเกิดข้ึนของภาคประชา

สังคม  ขณะเดียวกันทางฝาย NGOs ก็เติบโตขึ้นมีโครงการตาง ๆ เกิดขึ้นมากมาย  

ถาเราสํารวจดูทั้งหมดเราจะเห็นวาความคิดของคนที่ทํางานดานภาคประชาสังคมหรือคนท่ีทํางาน

ดานการพัฒนาเร่ิมมีความหลากหลายแตกยอยไปมากขึ้นเพราะเริ่มมีแหลงทุนเล็ก ๆ เขามาทําใหเกิด NGOs 

ขนาดเล็กที่มีงานเฉพาะเจาะจงประเด็นมากขึ้น เชน งานดานสัญชาติท่ีเคยไปชุมนุมท่ีกันที่ศาลากลางจังหวัด

ชวงประมาณป 2541  หลังจากนั้นเริ่มมีความพยายามในการตอรองกับทางกรมการปกครอง  สํานัก    
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ทะเบียนราษฎรเพ่ือแกไขปญหาเรื่องสัญชาติ  เปนตัวอยางงานอีกดานหนึ่งที่แตกกระจายออกไป  ทําใหเห็น

การทํางานของภาคประชาสังคมเริ่มเติบโตในประเด็นที่ละเอียดมากขึ้น  แตในขณะเดียวกันการสื่อสาร      

เพื่อปรึกษาหารือแบบเดิมไมมี  มันหายไป การประเมินโครงการหรือการทํางานโดยนักวิชาการหรือนักวิจัย

แบบเดิมเริ่มไมมีความจําเปนเทาไหรสําหรับแหลงเงินืทุนที่เสนอโครงการ  และเริ่มมีความแตกตางดานยุทธวิธี

หรือยุทธศาสตร การทํางานจากแตเดิมมียุทธศาสตรรวมกันถึงจะมียุทธวิธีที่แตกตางกัน แตปจจุบันจะเห็นฝาย

ที่ทํางานรวมกับภาครัฐตองพ่ึงงบประมาณของรัฐหรือเชื่อวาจะไปผลักดันงบประมาณไดก็จะเขาไปทํางานทาง

ฝายรัฐ  แตอีกฝายที่ปะทะ(สายตอตาน)กับรัฐก็มีอยู  เชน กรณีการตอตานโครงการขนาดใหญ หรือประเด็น

ดานกฎหมายตาง ๆ ของรัฐ  ที่ถาไมใชวิธีการออกไปบนถนน ก็ตอรองไมได  คนกลุมนี้ยังเชื่อมโยงกับกลุม 

NGOs ที่ทํางานในลักษณะเดียวกัน เชน กลุมพีมูฟ  กลุมชุมชนสลัมสี่ภาค  กลุมสายเคลื่อนไหวที่อยูทางภาคใต

หรอืภาคอีสานทั้งหมด  

การเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมและชาวบานในการแกไขปญหามีความแตกตางกันในแตละกรณี 

วาจะใชวิธีการประทวง การเดินขบวน การเจรจา หรือการย่ืนหนังสือใหกับหนวยงานหรือองคกรที่เก่ียวของท่ี

สามารถแกปญหาได  รวมถึงการใหชาวบานจัดงานขึ้นมาและเชิญผูมีอํานาจในสวนที่เกี่ยวของกับปญหา       

มารับฟงและหาขอตกลงกัน  หรือการใชขอมูลทางวิชาการ ดานงานวิจัย ดานกฎหมายไปสนับสนุนในการ

แกไขปญหา  สิ่งที่สําคัญคือการสื่อสารออกไปใหสังคมรับรูผานสื่อมวลชนเพ่ือใหผูบริหารฟงเสียงชาวบาน         

ทําใหยุทธศาสตรของ NGOs ในปจจุบันมีความหลากหลาย  บางคร้ังก็ใชวิธีการทํางานรวมกันหรือ NGOs   

บางฝายใชวิธีการกดดันผานสื่อมวลชนและชาวบาน 

 วิธีการทํางานของภาคประชาสังคมในจังหวัดเชียงใหมในปจจุบัน : เน่ืองจากการทํางานของตนเอง

รวมกับ NGOs ที่ผานมาจะใหความสําคัญดานสิ่งแวดลอม ดานสิทธิตาง ๆ แตก็ยังมีการเตบิโตของกลุมทองถิ่น

เกิดขึ้นมาดวย  ในชวงนี้พยายามท่ีจะใหความสําคัญกับประเด็นเรื่องความสัมพันธระหวางรัฐสวนกลางกับ

ลานนา  ซึ่งเรียกวากลุม“จังหวัดจัดการตนเอง”ท่ีเรียกรองใหมีการกระจายอํานาจ มีแนวคิดตั้งแตรัฐธรรมนูญ

ป 2540  เพราะการกระจายอํานาจเปนปญหาใหญที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาในระดับภูมิภาค ซึ่งมีความ

สลับซับซอน  มีทั้งการปกครองสวนกลาง  การปกครองสวนภูมิภาค  และการปกครองสวนทองถ่ิน ยกตัวอยาง

เชน  การรณรงคเร่ืองฝุนควันหรือเรื่องไฟปา  เมื่อมีการถายโอนอํานาจใหองคการบริหารสวนทองถ่ินแตไมให

งบประมาณมาดวย  ในขณะเดียวกันการประสานงานเรื่องฝุนควันหรือไฟปาโดยทฤษฎีควรอยูภายใตซิงเกิล

คอมมานตของจังหวัดคือผูวามีอํานาจ  แตในทางปฏิบัติอํานาจกลับไปอยูท่ีอยูสวนกลางถาไมมีคําสั่งหรือ

งบประมาณลงมาผูวาหรือหนวยงานสวนทองถิ่นก็ไมสามารถดําเนินการอะไรได  เพราะฉะนั้นจึงเปนระบบท่ี

อิหลักอิเหลื่อ และตราบใดที่ไมมีการกระจายอํานาจก็คงไมสามารถแกปญหาทองถิ่นได  ยังมีภาคประชาสังคม

อีกสวนหนึ่งเปนกลุมที่มองเห็นการครอบงําทางวัฒนธรรมและการเมืองจากสวนกลางคือกลุมท่ีพยายาม

เรียกรองความเปนลานนา  ไมวาจะเปนทางการใชภาษาลานนา  ความสําคัญของประวัติศาสตรลานนา และ

พยายามแสดงออกโดยการสงเสริมและจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับครูบาศรีวิชัยนักบุญแหงลานนา  โดยนัยยะนี้

คนกลุมนี้มีความหมายในการกําลังทวงถามหรือกําลังพูดถึงประวัติศาสตรลานนาที่เคยเปนอิสระ  เปนลักษณะ

การตอตานเชิงวัฒนธรรมของการเขามาของอํานาจสวนกลาง  ความนาสนใจของกลุมนี้มักจะเขาไปโยงกับกลุม

การกระจายอํานาจแตจะไมเขามายุงกับกลุมการจัดการทรัพยากรหรือสิทธิของชนกลุมนอย  นอกจากนี้ยังมี

กลุมท่ีทํางานเร่ืองของสิทธิของกลุมชาติพันธุและชนเผาพ้ืนเมือง ซึ่งกลุมนี้พยายามผลักดันใหเกิดกฎหมายฉบับ
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ใหมที่วาดวย “สภากลุม  ชาติพันธุและชนเผาพื้นเมือง”  เพื่อใหรัฐมีกฎหมายรองรับสภาของชนเผาพ้ืนเมือง

เพื่อจะไดเสนอความคิดเห็นและมีสิทธิบางอยางขึ้นมา ซึ่งภาพในการทํางานของกลุมนี้จะเปนการประสานเพ่ือ

เรียกรองสิทธิมากกวาการวิพากวิจารณ 

ทิศทางการขับเคลื่อนของภาคประชาสังคมในอนาคตของจังหวัดเชียงใหม : จากประสบการณของ

ตนเองในฐานะนักวิชาการจะใหความสําคัญกับความรูและการวิจัยที่จะทําใหเราเขาใจปญหาเชิงโครงสราง 

เลือกวิธีการแกไขปญหาใหถูกตองเหมาะสม  และเห็นวาการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมในอนาคตจะมี

พลังไดถาตั้งอยูบนฐานความรูเพราะความรูเปนพ้ืนที่ทางการเมืองที่จะตองชวงชิง  การวิจัยที่นําเอาความรูมา

อธิบายและถกเถียงกันเพ่ือทําใหเกิดเปนนโยบายขึ้น จะเปนพลังในการเผชิญการเขามาของอํานาจของทุนและ

อํานาจของการเมืองท่ีเขามาแสวงหาผลประโยชน  ดังนั้นความรูจึงเปนพลังสําคัญอยางมากในการขับเคลื่อน

ของภาคประชาสังคม 
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ถอดเทปสัมภาษณ : อ.ไพสิฐ พาณิชยกุล 

วันที่สัมภาษณ : 1 กรกฎาคม 2563 

ผูใหสัมภาษณ : อ.ไพสิฐ พาณิชยกุล 

 

ประวัติสวนตัวและจุดเริ่มตนในการทํางาน: ปจจุบันเปนอาจารยประจําสาขาวิชานิติศาสตร        คณะ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และดํารงตําแหนงผูชวยอธิการบดีฝายกฎหมายสาเหตุท่ีเลือกเรียน

กฎหมายเนื่องจากพ้ืนฐานทางครอบครัวประกอบธุรกิจคาขายและถูกโกงบอยครั้ง  ทําใหเร่ิมสนใจเรื่องความ

เปนธรรมอะไรท่ีจะชวยครอบครัวได  หลังจากจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนตนที่จังหวัดตรัง  ป 2522 ได

เขามาศึกษาตอที่กรุงเทพฯ เร่ิมสนใจเรื่องความเปนธรรมมากขึ้นเพราะในการสอบเขามีการใชระบบอุปถัมภทํา

ใหเกิดคําถามขึ้นวาทําไมไมวัดกันท่ีความสามารถทําใหเปนปญหาคาใจเรื่องความยุติธรรม  

ป 2528   ไดสอบติดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ดานวิทยาศาสตร  แตไดตัดสินใจสละสิทธิเพื่อเขา

เรียนทางดานกฎหมายที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง  เปนโอกาสเร่ิมตนสําหรบัการพัฒนาตนเองในการดึงความ

สนใจจากปญหาเรื่องความไมเปนธรรมท้ังหลายที่เคยประสบกับตนเองออกมาสูการโยงปญหากับชองวางทาง

กฎหมายที่เรียนทําใหตองขนขวายหาความรูเพิ่มเติมเพื่อเติมเต็มชองวางนั้นดวยตนเอง  เนื่องจากการเรียนที่

รามคําแหงเปนระบบเปดดังนั้นการเรียนจึงเปนวิธีคนควาดวยตนเองซึ่งชวยสรางรูปแบบของความคิดของ

ตนเองในการท่ีจะเขาใจในดานกฎหมายเร่ืองตาง ๆ   จะแตกตางจากการเรียนในลักษณะที่อานเพ่ือจดจําอยาง

เดียว จุดนี้จึงทําใหเกิดการบมเพาะความคิด ในทางการเรียน  ความคิดทางการวิเคราะหกฎหมาย  รวมถึงการ

นําเอากฎหมายไปปรบัใชรวมกับประเดน็ทางสังคมและประสบการณสวนตัวใหเหมาะสม 

หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดมีเปาหมายที่อยากจะทํางานใน

ตําแหนงอัยการหรือผูพิพากษาจึงทําใหตองเรียนตอหลักสูตรเนติบัณฑิตเพ่ือสอบเปนสายอัยการ การเรียนเนติ

บัณฑิตก็คลายกับการเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคําแหงคือตองรับผิดชอบตนเองและตองมีการฝกเฉพาะทางดาน

การจับประเด็นและดานการประมวลเพื่อนําหลักกฎหมายมาใชในคดีตาง ๆ ซึ่งก็ทําได    คอนขางดีทําใหใช

เวลาเรียนเพียงแค 1 ป ก็สอบผานเนติบัณฑิตแตเนื่องจากอายุยังไมถึง 25 ปจึงไมมีคุณสมบัติสอบเปนผู

พิพากษาเพราะอายุต่ํากวาเกณฑไปประมาณ 2-3 ป  จะตองรออีก 2-3 ป ใหอายุถึงเกณฑจึงจะสอบได  ใน

ระหวางนี้เพ่ือนชวนไปสอบเรียนระดับปริญญาโท จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดเลือกเรียนสาขากฎหมาย

มหาชน  ในขณะเรียนก็ไดมีโอกาสชวยงานอาจารยบวรศักดิ์ อุวรรณโณ  อาจารยสุรเกียรติ์ เสถียรไทย  เขาไป

เปนผูชวยนักวิจัย  ทําใหเปดโลกทัศนไดเห็นทั้งในแงมุมของงานทางกฎหมายไมไดมีเฉพาะดานสายอัยการเพียง

อยางเดียวยังมีเรื่องของงานวิจัย การเขาไปทําหนาที่ในการใหคําปรึกษาและใหคําแนะนําทางดานกฎหมาย ซึ่ง

ขณะนั้นตนเองไดเขาทํางานแบบคูขนานในแงของการเปนนักวิจัยภายใต  การทํางานของที่ปรึกษา

นายกรัฐมนตรีโดยเขาไปทําหนาที่ ในการคนหากฎหมายตาง ๆ ที่ เกี่ยวของกับเร่ืองที่ตองเขาสูคณะ

คณะรัฐมนตรีและจัดระบบตางๆ ถือเปนโอกาสสําคัญมาก ทําใหไดมีโอกาสไดเห็นเร่ืองราวตาง ๆ ท่ีเปนปญหา

ของบานเมืองตั้งแตระดับระหวางประเทศในระดับประเทศและระดับทองถ่ินที่เขาสูการพิจารณาของ
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คณะรัฐมนตร ีไดใชความรูท่ีสั่งสมมาและการเตรียมแงมุมทางกฎหมายในแตละเรื่องมีประเด็นสําคัญอยางไร

และจะใชกฎหมายใหเปนประโยชนสําหรับการแกปญหาตาง ๆ เหลานี้ไดอยางไร และมีโอกาสไดคนควาและ

เสนอกับทีมที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นชวยทําใหไดมุมมองที่ซับซอนขึ้นกวาการเรียน  ในชวงนี้มี

สถานการณเรื่องน้ําทวมและวาตภัยเกิดข้ึนปญหาดังกลาวไดนํามาสูการตราพระราชกําหนดยกเลิกสัมปทาน 

ในการทําไม  หลังจากนั้นไดมีโอกาสรวมจัดงานสัมมนาเรื่องการจัดการ  ปาไมของประเทศไทย ซึ่งตนเองไดเขา

ไปมีสวนในการเตรียมเอกสารบางสวนและจัดทําเรื่องการรวบรวมมติ ครม. ที่เก่ียวของกับเรื่องของการจัดการ

ปาของประเทศไทย  ทําใหเห็นถึงโครงสรางของปญหาทางดานระบบเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย และตัว

นโยบายรวมถึงการจัดการทรัพยากร  หลังจัดการสัมมนาเสร็จก็มีเหตุการณดานสิ่งแวดลอมเกิดขึ้นมากมายทํา

ใหเห็นถึงบริบทจากสถานการณที่เกิดขึ้นวาตัวปญหาในทางดานกฎหมายซับซอนกวาที่เห็น 

ป 2534 หลังจากเรียนจบไดรับการชักชวนจากอาจารยชาตรีวามหาวิทยาลัยเชียงใหมมีการเปดรับ

ตําแหนงอาจารย  จึงตัดสินใจสมัครและไดบรรจุเปนอาจารยประจําที่ภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ในขณะที่เปนอาจารยก็ไดมีโอกาสเปนผูอภิปรายในเวทีกิจกรรมทางวิชาการตาง ๆ ที่

คณะสังคมจัดขึ้นรวมกับคณะอ่ืนในมหาวิทยาลัยเชียงใหมอยูบอยครั้ง จุดเชื่อมสําคัญที่เชื่อมโยงระหวางการ

เปนอาจารยกับงานเดมิที่เคยทําที่กรงุเทพฯ กับปญหาของภาคเหนือ  ทําใหไดมีโอกาสไดเขารวมชุดทีมงานวิจัย

ปาชุมชน ดูแลเรื่องงานวิจัยทางดานกฎหมายที่เก่ียวของเร่ืองการจัดการของปาของประชาชนซึ่งเปน

แนวความคิดของอาจารยฉลาดชาย รมิตานนทที่สนใจเรื่องปาไมสังคม  จึงไดมีโอกาสนํามาใชในงานทั้งในแง

ของการทํางานวิจัยทางวิชาการ ทางกฎหมาย และความเชื่อมโยงกับกลุมแกนนําในการจัดการพ้ืนที่ปา  โดยมี

การระดมเครือขายของชาวบานในการดูแลรกัษาปาออกมาสูกระบวนการวิจัย  นอกจากเรื่องของปายังมีกลุมท่ี

ทํางานในเมือง เชน ชมรมรักษเชียงใหม  ทําเรื่องประเด็นของดอยสุเทพ ตึกสูง น้ําเสีย ฯลฯ  ก็ไดมีโอกาสเขา

ไปทํางานทั้งในแงที่เขาไปดวยความสมัครใจ  เขาไปรวมเคลื่อนรวมถึงในบางกรณีที่ถูกขอใหเขาไปเปน

องคประกอบของคณะทํางานในการแกไขปญหารวมกันกับ   สวนราชการตางๆ เปนจุดที่ทําใหเขาไปเก่ียวของ

กับงานในฐานะที่เปนอาจารยและนักวิจัย  ในขณะเดียวกันดวยงานทําก็มีงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปญหาเรื่อง

ทรัพยากร สิทธิของประชาชน เร่ือง     ความขัดแยง รวมถึงเร่ืองการผลักดันกฎหมายใหม ๆ ก็เปนภาระกิจที่

เขามาเปนระยะ 

หลักจากป 2534 มีการปฏิวัติรัฐประหารมีการจัดทํารัฐธรรมนูญ ป 2534 ขึ้นมา  หลังจากนั้นก็มีการ

เลือกตั้งและมีปญหาตาง ๆ เกิดท่ีขึ้นชาวบานก็เขามาเก่ียวของตลอด  ไมวาจะเปนปญหาเร่ืองการมีโครงการ

ของรัฐที่มีการยายชาวบานออกจากพ้ืนที่ปามาจัดสรรที่ทํากินทําใหชาวบานไดรับผลกระทบนําไปสูการ

เดินขบวนคร้ังใหญของพี่นองชาติพันธุจากจังหวัดเชียงใหม  ไปกรุงเทพ  ซึ่งตนเองก็ถูกดึงเขาไปในขบวนเวทีท่ี

ใหความรูในทางกฎหมายกับเครือขายของชาติพันธุท่ีมาเรียกรอง   นอกจากนี้ยังรวมถึงเรื่องราคาพืชผลทาง

การเกษตรตกต่ําที่เปนประเด็นท่ีเก่ียวพันกัน 

ป 2535 เกิดเหตุการณพฤษภาทมิฬ 2535 ไดมีโอกาสเขาไปรวมในการทําเวทีที่ทาแพ  ทําใหไดมี

โอกาสเจอกับนักเคลื่อนไหวและคนที่ทํางานดานพัฒนาทางการเมืองท้ังในแงปญหาของพ่ีนองชาวบานมากมาย

อยางกวางขวางทําใหไดมีโอกาสสัมผัสกับนักวิชาการ NGOs ภาคธุรกิจตาง ๆ  

ป 2540 สืบเนื่องจากการทํางานวิจัยเร่ืองปาชุมชน  ในชวงที่มีการเคลื่อนไหวรัฐธรรมนูญป 2540 ไดมี

โอกาสใชชองทางของกรรมการยกรางรัฐธรรมนูญเสนอแนวคิดสิทธิชุมชนเขาไป โดยการเขียนเปนรางใหกับ
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กรรมการที่ทําหนาที่ในการยกรางรัฐธรรมนูญ  ซึ่งเปนลักษณะของการทํางานรวมกันระหวางผูยกรางกับคนท่ี

สนใจจะเอาแนวทางในการแกปญหาไปใสในรัฐธรรมนูญ  ทําใหเกิดมาตรา 40 ในรัฐธรรมนูญป 2540 เรื่อง 

สิทธิชุมชนข้ึนมา หลังจากมีรัฐธรรมนูญป 2540 ก็มีการยกรางพระราชบัญญัติปาชุมชน ทําใหมีโอกาสไปใน

พ้ืนที่ตางๆ แทบทุกจังหวัดทางภาคเหนือ  มีการเคลื่อนไหว เพ่ือเขาชื่อจํานวนหาหมื่นรายชื่อในการเสนอราง

พระราชบัญญัติปาชุมชนผลักดันเขาไปสูการพิจารณาของรัฐสภา ซึ่งปรากฏวาในรอบแรกรัฐสภาถูกยุบไป  จึง

มีการผลักดันในรอบที่ 2 สามารถผานกฎหมายมาไดแตกฎหมายฉบับดังกลาวถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาขัด

ต อรัฐธรรมนูญเน่ืองจากวาองคประชุมของสภาไมครบ  

ป 2562 มีการผลักดันกฎหมายปาชุมชนฉบับใหมซ่ึงผานสภาในป 2562 ซึ่งเปนกฎหมายท่ีมีราก     

มาจากการเคลื่อนไหว  ในขณะเดียวกันระหวางออกกฎหมายตั้งแตป 2540–2562 เปนระยะเวลา 22 ป     

รวมแลวใชเวลากวา  2 ทศวรรษ เราถึงจะได พ.ร.บ.ปาชุมชนมา  อยางไรก็ตาม ตั้งแตหลังจากที่รางกฎหมาย

ฉบับแรกตกไปก็ไดสรุปบทเรียนรวมกับเครือขายวาการไดกฎหมายมาไมมีประโยชนถาหากไมมีสภาพบังคับ  

เพราะฉะนั้นเราควรตองออกแบบตัวกฎหมายที่สภาพบังคับอยูที่ประชาชน      จึงนําหลักการของปา

ชุมชนดังกลาวมาสูการทําใหกลไกระดับพื้นที่ กลไกระดับกรรมการปา กลไกระดับทองถิ่น เกิดการบังคับใช

กฎหมายไดเลย  ถือเปนหัวใจสําคัญสุดยอดของกฎหมาย  คือแทนที่จะรอใหเกิดพระราชบัญญัติหรือ

กฎหมายระดับชาติลงมาซึ่งไมไดมีสภาพบังคับ  เพราะฉะนั้นในกรณีของปาชุมชนจึงชวนทองถ่ินท่ีทํางาน

รวมกับเครือขายปามาสูการออกแบบเร่ืองขอบัญญัติทองถ่ินในการจัดการทรัพยากร  ซึ่งทองถ่ินหลายที่ที่เปน

แกนนําในยุคแรกๆ ก็ผลักดันเรื่องนี้นําไปสูการจัดการทรัพยากรในพ้ืนที่ท่ีเปนการเชื่อมโยงแนวคิดเร่ือง

กฎหมายจารีต (Customary Law)  ซึ่งเปนแนวคิดที่ยกระดับภูมิปญญาชาวบานใหลุกขึ้นมาใหมีสถานะใหม

ในทางกฎหมายโดยใชโครงสรางของการปกครองสวนทองถิ่นเปนฐาน  ซึ่งโดยโครงสรางการปกครองสวน

ทองถิ่นสามารถออกกฎบัญญัติทองถิ่นได โดยเนื้อในของขอบัญญัติทองถิ่นคือภูมิปญญาของชาวบาน 

เปนลักษณะการนาํความรูในทางกฎหมายไปใชเชื่อมโยงและทําใหเกิดผลจริงจังขึ้นมา 

การทํางานในเครือขายปาดังกลาวมานั้นทําใหเห็นถึงขอจํากัดของระบบการเมือง  ขอจํากัดของตัว

กระบวนการยุติธรรม  และตัวกระบวนการนิติบัญญัติดวย  วามีขอจํากัดยังไงที่ทําใหแนวคิดในทางกฎหมาย

ใหม ๆ เกิดข้ึนไดยาก บทสรุปท่ีไดจากการทํางานนี้ไดถูกนําเขามาเปนสวนหนึ่งในการเรียนการสอน การวิจัย 

ใหกับนักศึกษา เปนการฟอรมความคิดในทางกฎหมายจากเดิมที่ตองคนหาคําตอบวิเคราะหวาจะใชกฎหมาย

อยางไรแลวเราจะมีขอเสนอในแงของการผลักดันแนวคิดใหมในทางกฎหมายใหไปสูการทําใหเปนจริงในสังคม

ไดอยางไร  ทําใหเกิดการวิเคราะหปญหา วิธีการแกไขปญหาในรูปแบบท่ีแตกตางจากนักกฎหมายท่ัว ๆ การ

ถูกตั้งคําถามโดยนักวิชาการจากศาสตรอ่ืนทําใหไดเห็นแงมุมที่แตกตางไปจากตําราในทางกฎหมาย  ประเด็นนี้

มีอิทธิพลอยางมากในการกําหนด Position ของคณะนิติศาสตร โดยวางทิศทางใหเปนนิติศาสตรที่เนน

กฎหมายเพ่ือสังคม  

จากงานท่ีทําที่ใหความสําคัญตอปฏิบัติการในทางกฎหมายมากกวาตัวบทของมาตราตาง ๆ จึงตองรู

วาการเกิดกฎหมายเกิดขึ้นไดอยางไรหรือเกิดข้ึนเพราะสาเหตุอะไร  ดังนั้นเราจึงตองเขาใจโครงสรางของ

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ความสัมพันธ  เชิงอํานาจระหวางเพศที่เปนบริบทลอมรอบกฎหมายอยู  

ตางจากกฎหมายแบบ Pure law ท่ีไมไดเร่ิมจากบริบทแตเร่ิมจากตัวกฎหมายวาอยางไร ซึ่งทําใหเกิดชองวาง

ของกฎหมายในสังคมที่นํามาซึ่งความไมเปนธรรม ตัวอยางที่จะตองใชสําหรับอนาคตในยุคไทยแลนด 4.0 คือ 
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เรื่องของแรงงานนอกระบบที่เปนแรงงานนอกโครงสรางระบบเศรษฐกิจแบบทางการ  หรือเรื่องของ contract 

farm เปนระบบการผลิตของภาคการเกษตรท่ีไมอยูในระบบแตกลับ   เปนระบบเร่ืองของ PM 2.5 ทั้งสาม

เรื่องนี้เปนปญหาโครงสรางทางเศรษฐกิจและทางสังคมทั้งสิ้น เชนเร่ือง แรงงานนอกระบบ ซึ่งเก่ียวของกับ

กฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมายดานสวัสดิการตาง ๆ แตดวยการเปลี่ยนโครงสรางของการจางงานมีการ

หลบวิธีการจางงานท่ีกฎหมายออกแบบคุมครองเอาไวแตเดิมมาสูรูปแบบใหมก็คือ การจางงานแบบฟรีแลนซ 

การจางงานแบบเอาทซอส ซึ่งการจางงานแบบนอกระบบเหลานี้ไมมีระบบสวัสดิการในการดูแลทําใหเกิด

กระบวนการขูดรดีแรงงานนอกระบบ นอกจากนี้ยังมีเกษตรกรซึ่งไมไดถือวาอยูในพวกแรงงานแตความจรงิแลว

ภาคเกษตรเปนแรงงานนอกระบบภายใตโครงสรางเศรษฐกิจท่ีมีบริษัทขนาดใหญวาจางใหเกษตรกรผลิตสินคา

หรือวาสัตวเลี้ยงตามที่บรษิัทกําหนดเอาไวเพราะฉะนั้นเกษตรกรจะรูสึกวาตนเองเปนเจาของธุรกิจแตความจริง

แลวเกษตรกรอยูในฐานะแรงงานนอกระบบหรือเปนลูกจางของบริษัท  แตที่ซับซอนคือเกษตรกรลงทุนเรื่อง

ที่ดิน แรงงาน และแบกรับความเสี่ยงทั้งหมดแตวาไดผลตอบแทนในลักษณะที่บริษัทแบงใหวาเทาไหร  ท้ังที่

เกษตรกรควรจะอยูในฐานะของหุนสวน (Partner) แตกลับอยูในฐานะที่เปนลูกจาง   เพราะฉะนั้นโครงสราง

ของการผลิตการเกษตรแบบใหม หรือ contract farm เทากับเปลี่ยนพ้ืนที่เกษตรใหเปนโรงงานอุตสาหกรรม

แตเปนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีทําการผลิตสินคาบางตัวเทานั้น   ซึ่งเชื่อมโยงกับเร่ืองของ PM 2.5 เชนไรขาวโพด

ที่เกิดขึ้นก็มาจากระบบ contract farm ท่ีไมเปนทางการแตวามีสภาพบังคับยิ่งกวาเปนทางการคือการใช

โครงสรางของความสัมพันธเชิงอํานาจของการระหวางระบบอุปถัมภ  โดยอาศัยผูที่มีอํานาจดูแลชาวบาน เชน 

ผูใหญบาน กํานัน ซึ่งชาวบานมีความเชื่อถือเปนเหมือนผูแทนของบริษัทคุมโควตาในการปลูกขาวโพด รับซื้อ

ขาวโพด รวมถึงการขาย ทําใหมีโครงสรางซอนอยูในคน ๆ เดียวกัน  ความสัมพันธเหลานี้เปนความสัมพันธท่ี

อยูภายใต contract farm ซึ่งมองไมเห็น  กอนหนาน้ีไมมีกฎหมายเขียนเรื่องน้ีไว  จึงพยายามจะถอดจาก

สถานการณเหลานี้ไปสูการสรางกฎหมายที่พูดถึงเรื่อง contract farm เม่ือมีโอกาสไดเขาไปทํางานยกราง

กฎหมายฉบับนี้ แตดวยกลไกของระบบราชการและแบบแผนของการเขียนกฎหมายของสวนราชการจึงทําให

เนื้อหากฎหมายหลายสวนท่ีสําคัญหายไปจากสาระสําคัญที่ควรจะเปน  เมื่อระบบโครงสรางการผลิตเปลี่ยน

เพราะฉะนั้นเราจะเห็นถึงการที่จังหวัดเองรับนโยบายจากกระทรวงมา เชน จังหวัดนานประกาศใหจังหวัดเปน

ศูนยกลางของขาวโพดทั้งท่ีขาวโพดกระจายไปท่ัวภาคเหนือทั้งหมด  ดังน้ันสิ่งที่เปนโครงสรางเศรษฐกิจเมื่อมา

ปะทะกับโครงสรางของชุมชนในการจัดการทรัพยากร  ชุมชนก็สูไมไหว เพราะวาดานหนึ่งก็เอาผลตอบแทน

ทางการเกษตรเขาลอ  อีกดานหนึ่งกลุมอนุรักษก็ตองการอนุรักษพ้ืนท่ีเอาไว และเมื่อชาวบานมีความจําเปน

ทางเศรษฐกิจจําเปนตองใชจายจึงทําใหหลายพื้นที่ท่ีเปนเครือขายปาชุมชนตองเปลี่ยนสภาพจากปาชุมชนไป

เปนไรขาวโพดแทน  ซึ่งเชื่อมโยงกับปญหาเร่ือง PM 2.5 ที่สงผลกระทบตอทุกคนท่ีอยูในพ้ืนท่ีภาคเหนือ  ในป 

2563 มีการสรุปอยางชัดเจนวา PM 2.5 ไมไดมีตอขาวโพดภาคเหนือเทานั้น  แตเกิดจากการเผาไรขาวในภาค

กลาง การเผาไรออยในภาคอีสาน รวมถึงการเผาไรออยในกัมพูชา การเผาไรขาวโพดในพมา ทั้งหมดนี้เปน

ปญหาเชิงโครงสรางทางเศรษฐกิจที่กระทบผูคนทั้งสิ้น ภายใตสถานนี้จึงทําให มีการยกรางกฎหมายฉบับหนึ่ง

ขึ้นมาคือ พระราชบัญญัติวาดวยเรื่องของการจัดใหมีระบบการจัดการอากาศสะอาด โดยทํางานรวมกับ

หอการคาเพื่อเขาชื่อเสนอกฎหมาย กฎหมายฉบับนี้ถอดมาจากวิธีการแกปญหาที่เกิดข้ึนจริงในพื้นที่นําไปสูการ

วางหลักการในทางกฎหมาย และผลักดันความคิดใหมในทางกฎหมายอีก 2 เร่ือง คือ 1.เรื่องสิทธิในอากาศ

สะอาด ซึ่งในหลายประเทศมีสิทธิอันนี้อยูเพื่อตองการใหใครก็ตามที่ไดรับผลกระทบจาก PM 2.5 เขามามีสวน
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ในการแกปญหา 2. เร่ืองสิทธิในการปองกันตนเองซึ่งเปนรากฐานเดิมในทางกฎหมาย จากความคิดขางตนใน

เมื่อรัฐไมสามารถจะแกปญหาเร่ืองมลพิษได ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจาก PM 2.5 ลุกข้ึนมาปองกันตนเอง 

ซึ่งเปนสิ่งที่ทาทายสําหรับอนาคตตอไปสําหรับไทยแลนด  4.0 ท่ีบทบาทภาครัฐเล็กลง   ศักยภาพของรัฐที่ไม

สามารถจะบังคับใชกฎหมายได  จะทํายังไงใหประชาชนในอนาคตขางหนาสามารถลุกขึ้นมาใชสิทธิในการ

ปองกันตนเอง  อีกตัวอยางที่เห็นไดชัด คือ Digital Society ในสังคมออนไลนที่ประชาชนไมอยูในฐานะท่ีจะ

ตอรองไดเพราะอยูภายใตความควบคุมของเทคโนโลยี  ถาไมรีบพัฒนาแนวคิดในทางกฎหมาย ทางนโยบาย 

และทางดานเศรษฐกิจ จะทําใหชีวิตขางหนาของคนไทย 4.0 ตองอยูภายใตอํานาจการควบคุมโดยเจาของ

เทคโนโลยี 

จากการทํางานตลอดระยะเวลา 20 กวาป ก็ทําใหไดขอสรุปอยางหนึ่งวาในทุกระบบกฎหมาย ไมวาจะ

เปนกฎหมายระหวางประเทศ กฎหมายภายในประเทศ กฎหมายระดับทองถิ่น กฎหมายใด ก็ตามมี

องคประกอบอยู 3 อัน ดวยกัน 

องคประกอบแรก คือ concept (แนวคิด) เปนองคประกอบสําคัญที่สุด 

องคประกอบที่สอง เม่ือมีแนวคิด (concept) ที่ชัดเจนก็สามารถนําไปสูการแปรเปนบทบัญญัติในทาง

กฎหมายรูปแบบตางๆ ไดอีกมากมาย  

องคประกอบที่สาม ที่เปนสิ่งสําคัญที่ขาดไมไดคือกลไก (mechanism) เราจะออกแบบกลไกของ

กฎหมายอยางไรและจะทําใหเกิดการบังคับใชที่มีประสิทธิภาพไดอยางไร 

บทสรุปในการวิเคราะหกฎหมายตองประกอบดวย 3 องคประกอบที่วามานี้ ซึ่งเราจะสามารถชี้ไดวา

ปญหาอยูท่ีองคประกอบไหน  เพราะการออกแบบกฎหมายที่ดีหรือกฎหมายท่ีสามารถแกปญหาไดควรจะมี

ความสมดุล (balance) กันระหวาง 3 องคประกอบนี้ 
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(ประวัติศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  2530 - ศศ.บ. (ประวัติศาสตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

บางแสน  2523  

ประวัติสวนตัวและจุดเร่ิมตนในการทํางาน: เกิดเมื่อป 2500 เกิดและเติบโตในจังหวัดเชียงใหม เขารับ

การศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนท่ีโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย และยายมาศึกษาตอระดับ

มัธยมปลายที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  

จุดเริ่มตนที่ทําใหเริ่มคิด : เนื่องจากเห็นความแตกตางของ 2 โรงเรียนที่ตนเองไดเขาไปเรียน ทําให

เห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมนักเรียน  กลุมเพ่ือนที่แตกตางระหวางเด็กจากครอบครัวร่ํารวยและครอบครัว

ธรรมดา  

ป 2516 เปนชวงที่เรียนระดับชั้นมัธยมศกึษาตอนปลายไดเรียนรูอะไรมากมายพอสมควรและไดเขาไป

เชื่อมกับกลุมรุนพี่นักศึกษาอยูในระดับหนึ่ง  ทําใหมีโอกาสไดเขาไปรวมการชุมนุมประทวงชวยชาวนาที่    

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหมโดยทํางานเปนการด ในการชุมนุมประทวงในคร้ังนั้น  และเริ่มรวมกลุมกับเพื่อน

นักเรียนที่รักอิสระและชอบตั้งขอสังเกตตอเหตุการณตางๆ  จุดเปลี่ยนในแนวคิดอีกประการคือพี่ชายซึ่งมี

แนวคิดแบบฝายซายไดนําหนังสือมาใหอานทําใหไดรับรูการเปลี่ยนแปลงของสังคมอีกดานหน่ึงซึ่งถือเปนการ

เติบโตดานแนวความคิดในยุคแรก 

ป 2519 ไดเขาเ รียนในระดับปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ภาควิชา

ประวัติศาสตร  ไดเขารวมการเคลื่อนไหวที่ทําใหเกิดการเรียกรองผูตองหา  6 ตุลาคม 2519 รวมกับขบวน

นักศึกษา โดยมีแนวคิดเคลื่อนไปทางฝายซายและยังรวมกับเพ่ือนนักศกึษาทํากิจกรรมมากมาย และไดมีโอกาส

อานหนังสือของ อ.นิธิ เอียวศรีวงศ ทําใหเปลี่ยนมุมมองความคิดไปอยางมาก เกิดคําถามตอประวัติศาสตรท่ี

เราไดเรยีน (ประวัติศาสตรรัตนโกสินทร) เริ่มตั้งคําถามกับ “วิธีการเขาหาความจริง”   

ป 2523 เมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีจุดเปลี่ยนในชีวิตคือการอยากเปน NGOs จึงไปสมัครที่

มูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม (มอส.) แตไมไดรับคัดเลือกจึงหันมาทํางานสายวิชาการ  เร่ิมมีความสนใจสวนท่ี

เรียกวาประวัติศาสตรความคิดและประวัติศาสตรภูมิปญญาเพ่ือตอบคําถามที่คาอยูในใจวาทําไมกระบวนการ

นักศึกษาวันน้ัน (16 ตุลาคม 2519) ที่ไมรูเรื่องลัทธิมารกซิสต  ทําไมจึงกลาหาญเสียสละชีวิตของตนเอง  จึง

เลือกเขาศึกษาตอในระดับปริญญาโทโดยขอให อ.นิธิ เอียวศรีวงศ เปนอาจารยที่ปรึกษา ป 2529-2530  

หลังจากเรียนจนปริญญาโท ในขณะนั้นกลุมเพ่ือนที่งาน NGOs ไดยายขึ้นมาทํางานทางภาคเหนือตนเองก็ได

ขึ้นมาทํางานที่เชียงใหม ไดทํางานเชื่อมกับกลุมเพ่ือนที่เปน NGOs ดานวัฒนธรรมชุมชน (คําตอบอยูที่หมูบาน) 
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รวมทํางานกับหลวงพอนิพจน อ.ชยันต  คุณพลากร  ในเวลานั้นกลุมคนทํางานภาคประชาสังคมมีไมมากหนัก 

(ไมหลากหลาย) กลุมที่เขมแข็งที่สุดในขณะนั้นคือ ชมรมเพื่อเชียงใหม ก็ไดเขามาทํางานรวมกัน ซึ่งในขณะนั้น

นอกจาก NGOs แลวในเขตเมืองไมคอยมีสิ่งที่เรียกวาการเคลื่อนไหวของกลุมนอกระบบราชการการเคลื่อนไหว

หลักคอืกลุมชาติพันธุและทรัพยากรเปนหลัก   

  ป 2535 เกิดการเคลื่อนไหวที่สําคัญ คือ เหตุการณการตอตานพลเอกสุจินดา คราประยูร ที่ดึงคน

เชียงใหมเขามารวมกันมากขึ้น เริ่มตนจากการประทวงท่ีขวงประตูทาแพ ทําใหพบวามีคนหลากหลายและเปน

คนในเมืองเขามารวมเปนจํานวนมาก   จนการประทวงยายเขามาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ชนช้ันกลางและปญญาชนรูสึกวาหากไมเขามามีสวนรวมในการเมืองในการเปลี่ยนแปลงเมืองจะทําให

เมืองและชีวิตแยลง จากเดิมมีแคชมรมเพ่ือเชียงใหมจึงเริ่มมีกลุมหลากหลายมากขึ้น ประกอบกับเปนชวงเวลา

ที่เมืองเชียงใหมมีอายุครบรอบ 700 ป ซึ่งเปนจุดเปลี่ยนที่ทําใหคนในเชียงใหมหันมาสนใจวัฒนธรรมของ

ตนเองมากขึ้น อ.ชยันต หัวหนาสถาบันวิจัยสังคมในขณะนั้นเปนแกนนําในการดึงภาคสวนตางๆ เขามามีสวน

รวม 

หลังป 2535 เปนจุดกําเนิดของกลุมคนท่ีรูสึกวามีสวนในการเปลี่ยนแปลงการเมอืง  ภาคประชาสังคม

เคลื่อนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของเมือง/การเมือง  มีนักวิชาการ อาทิ อ.วสันต จอมภักดี เคลื่อนไหวดาน

สิ่งแวดลอม  อ.บุญเสริม  และคนอีกจํานวนมาก ความเปลี่ยนแปลงหลังป 2535 มี 2 ดาน ดานหนึ่ง คือการท่ี

คนในเขตเมือง (urban) ป 2540 เชียงใหมเปนจังหวัดหลักที่ผูกธงเขียว  อาจารยไดเปนหนึ่งในผูรวมกอตั้ง

เครือขายทางวิชาการที่ชื่อ "มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน"  ซึ่งมีอาจารยนิธิ และกลุมอาจารยสมเกียรติเปนผูรวมกอตั้ง

ไดเคยเปนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนและเปนบรรณาธิการเว็บไซต midnightuniv.org  ซึ่งเปนเว็บไซตที่

ใหบริการบทความทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเท่ียงคืนตั้งแตป 2541 ในป 2550  รวมกันรณรงคผลักดัน

มาตราเร่ืองสิทธิชุมชนซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญเรื่องหน่ึงในรัฐธรรมนูญ ป 2540 มีการบรรจุมาตราสิทธิชุมชน 

หลังจากป 2540 กลุมประชาสังคมเร่ิมเติบโตและหลุดออกจากการทํางานรวมกับ NGOs  ถึงแมเปาหมายของ

กลุมประชาสังคมท้ังหลายอาจจะไมใชหนึ่งเดียวกันแตการเติบโตนับเปนนิมิตรหมายท่ีดีของภาคประชาสังคม  

อยางไรก็ตามจุดที่ทําใหพลังของภาคประชาสังคมลดลงคือความขัดแยงทางการเมืองในชวง เหลือง-แดง  ซึ่ง

ความขัดแยงนี้ในชวงแรกก็มีความรุนแรงทําใหตางคนตางแบงเปนสองฝกสองฝาย 

แตปจจุบันสถานการณการแบงเปนฝกเปนฝายคลี่คลายมากข้ึน สิ่งที่ตองมองและแสวงหาความรู

รวมกันคือการทําความเขาใจกับประชาสังคมท่ีเกิดขึ้นหลากหลายในชวง  20 ป ที่ผานมาซึ่งไดเสนอไปกับทาง

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน )พอช (.วาตองมีการศึกษาการเติบโตข้ึนมาของกลุมประชาสังคมเพื่อดูวามีการ

เติบโตมาในเงื่อนไขอะไร  เพ่ือที่เราจะสามารถกาวไปรูจักพวกเขาทั้งหมดมากขึ้น  และการมองเห็นรวมกันจะ

ทําใหประชาสังคมกลายเปนเครือขายประชาสังคม (network of civil society)  ซึ่งจะทําใหประชาสังคมให

เขมแข็งมากขึ้น  

ลักษณะการทํางานของนักพัฒนาเอกชน  (NGOs) แตเดิมจะรวมหมู/รวมตัวสูง  มักรวมกันทํางานใน

แนวทาง/องคความรูที่กลุมสนใจ  ซึ่งเปนขอดีในการเคลื่อนเปนขบวน  ขอเสีย คือ ความไมหลากหลายและ

เคลื่อนตัวชา และไมเกิดความคิดสรางสรรคใหม  ซึ่งในระบบโลกทุกวันน้ีอาจไมสามารถรวมศูนยเปนหนึ่งเดียว

ไดแตจะตองรวมกันเปนเครือขาย (network) เพ่ือพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขอมูล ประเด็นปญหาและ

นํามารวมมือกันทํางาน  จึงจําเปนท่ีจะตองสรางสายสัมพันธอีกชุดหนึ่งขึ้นมาที่ไมทําใหสูญเสียบุคลิกลักษณะ
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สวนตัว  การเคลื่อนตัวเปนขบวนแบบเดิมอาจไมสามารถเกิดข้ึนไดอีกดังน้ันเราตองเคลื่อนเปนขบวนใหญในรูป

ของเครือขาย (network)  ความเปน network จะชวยลดความแหลมคมของความเปนปจเจกชนที่สูงของแต

ละคนออกไปเพ่ือใหหันมาสนใจประเดน็หลักรวมกันมากกวาความขัดแยงสวนตัว 

ภาคประชาสังคมของเชียงใหมมีโอกาสท่ีจะรวมตัวเพื่อสรางอํานาจการปกครองอยางอิสระมากที่สุด 

ถาเปรียบเทียบกับที่อื่น เนื่องจากเชียงใหมมีความหลากหลายมาก  และมีปญญาชนที่ฝงรากและรักเชียงใหม

จํานวนหน่ึงแลว  คนกลุมนี้สามารถสื่อสารไดออกไปไดไกล  ดังนั้นเราสามารถถักสานเครือขายโดยการพบปะ

กันแบบตัวตอตัวรวมกับการใชเครอืขายออนไลน 

ในอนาคตจะทําอยางไรใหชีวิตของเมืองอยูภายใตการกํากับของคนในเมืองเองโดยไมไปรวมอยู ท่ี

ศูนยกลางเพียงอยางเดียว  ทําอยางไรจะทําใหเกิดเชียงใหมจัดการตนเอง  การจัดการตนเองจะทําใหเกิด 

sense of belonging ของคนจํานวนมากข้ึน  สามารถทําไดโดยการกระจายความรูผานเครือขายใหมากขึ้น 

จะทําใหเรามีอิสระสัมพัทธ relative autonomy เราจะมีสิทธิในตัวของเราเองมากขึ้น  เราจะสามารถสราง

สํานึกการมีรากเหงารวมกันไดและมีสิทธิในการจัดการมากขึ้น  เราจะสามารถทําใหเมืองเปนของพวกเราได  

การเคลื่อนไหวทางสังคมระหวางคนในอดีตกับคนรุนใหมมีความแตกตางกันอยางไร : การเคลื่อนไหว

ทางสังคมของคนรุนกอนซึ่งมีคนจํานวนไมมากนักทําใหมีการรวมกลุมที่เหนียวแนนและทนความแตกตางของ

แตละคนไดมากกวา  จึงรวมศูนยกันคิดแลวทําในเร่ืองเดียวกันซึ่งถือเปนจุดเดน  ในขณะที่ปจจุบันจํานวนคน

มากขึ้น  มีประเด็นมากขึ้น จะทําอยางไรใหประชาสังคมในปจจุบันเกิดการมองเห็นองครวมรวมกันข้ึนเพ่ือ

สลายสวนแยกยอยที่เกิดข้ึนใน รวมศูนยกันคดิแยกสวนกันทํา   

  ขอสังเกตของอาจารย: ความขัดแยงทางการเมืองมีผลตอภาคประชาสังคมและตอการเคลื่อนไหวทาง

สังคม ที่เกิดข้ึนภายใตสาระสําคัญคือการแสวงหาความรูรวมกัน   การขับเคลื่อนงานภาคประชาสังคม

จําเปนตองมีการวางเปาหมายรวมกัน  จําเปนตองมีการศึกษาการเจริญเติบโตของภาคประชาสังคมในชวง 20 

ปที่ผานมา  วาอะไรเปนปจจัยหรือเงื่อนไขของการทํางานภาคประชาสังคม ลักษณะการทํางานของนักพัฒนา

เอกชน (NGOs)  แตเดิมจะรวมหมู/รวมตัวสูง  มักรวมตัวทํางานในแนวทาง/องคความรูท่ีกลุมสนใจ  ซึ่งดีใน

การเคลื่อนเปนขบวน ขอเสียคือ  ความไมหลากหลายและเคลื่อนตัวชาและไมเกิดความคิดสรางสรรคใหม ๆ  

ในขณะที่ภาคประชาสังคมในปจจุบัน มักรวมตัวกันเปนเครือขาย  โดยรวมกลุมทํางานท่ีตนถนัดและสนใจ  

และเครือขายเกิดขึ้น เพ่ือรักษาความสัมพันธ  ขอดีของการขับเคลื่อนที่เปนปจเจกคือกลุมคนเหลาน้ันมี

แนวทางที่ชัดเจนของตนในการทํางาน แตในขณะเดียวกันขอเสียที่เกิดขึ้นคือมักจะดําดิ่งและสนใจแตในเร่ืองท่ี

ตนเองถนัด ไมเกิดการปรับเปลี่ยน/ปรับตัว 

แนวทางสําคัญในกาวตอไปของการทํางานภาคประชาสังคม/เชิงสังคม : มีการรวมเครือขาย         

การทํางานภายใตเปาหมายเดียวกันแตเคลื่อนงานแบบเปนปจเจก  นอกจากนี้  ในบริบทเมืองเชียงใหม 

อาจารยเห็นวาตองมีการกระจายอํานาจในแนวทาง “เชียงใหมจัดการตนเอง” แมวาปจจุบันรัฐบาลจะมีความ

พยายามในการกระจายอํานาจแตทุกอยาง/อํานาจยังรวมอยูท่ีศูนยกลางการบริหารประเทศ  ภายใตแนวคิด

การจัดการตัวเองมีหัวใจสําคัญคือประชาชนตองมีสํานึกของความเปนเจาของพื้นที่ เขาใจวัฒนธรรมและคุณคา

เฉพาะตนของเชียงใหม   ความเปนอิสระเชิงสัมพันธอาจเปนรูปแบบการเคลื่อนงานภาคประชาสังคมในบริบท

ปจจุบัน  กลาวคือประชาชนในเมือง/เมือง มีอํานาจในการตัดสินใจ วางแผน และจัดการในสิ่งท่ีเหมาะสมใน

พ้ืนที่ของตน 
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ถอดเทปสัมภาษณ : อาจารยชมชวน บุญระหงษ 

วันท่ีสัมภาษณ :  28  กรกฎาคม 2563 

ผูใหสัมภาษณ : อาจารยชมชวน บุญระหงส  

 

 ประวัติสวนตัวและจุดเริ่มตนในการทํางาน : เกิดและเติบโตในครอบครัวชาวไรชาวนาชาวสวน อาศัย

อยูใน อ.สันทราย จ.เชียงใหม เรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวัดแมแกดนอย อ.สันทราย เชียงใหม จากนั้น

เขาศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนที่โรงเรียนในตัวเมืองเชียงใหม  

ภาคประชาสังคมของเชียงใหมมีโอกาสท่ีจะรวมตัวเพื่อสรางอํานาจการปกครองอยางอิสระมากที่สุด 

ถาเปรียบเทียบกับที่อื่น เนื่องจาก 1. เชียงใหมมีความหลากหลายมาก  2. และมีปญญป 2517 เขาเรียนเกษตร 

ชั้นปที่ 1 – 5 ที่โรงเรียนเกษตร (ปจจุบันคือมหาวิทยาลัยเกษตร) ซึ่งเปนยุคของการเกษตรที่กําลังเติบโตเฟองฟู

และรัฐเองก็มีนโยบายในการจัดตั้งโรงเรียนหรือวิทยาลัยเกษตร  หลังจาก  ป 2519  เปนตนมา  จึงทําใหมี

วิทยาลัยเกษตรอยูทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทย ตอมาเรียนตอระดับปริญญาตรี  ที่มหาวิทยาลัยแมโจ  หลังจาก

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแมโจ ดานเกษตรเคมี  ก็ไดเขารับราชการเปนอาจารยอยูที่

วิทยาลัยเกษตรในภาคอีสาน  ระหวางที่เปนอาจารยก็ไดรับการติดตอใหไปสัมภาษณงานจาก“โครงการพัฒนา

ชนบทสมบูรณแบบ”ท่ีสมัครไวกอนที่จะสมัครเปนอาจารย  ซึ่งเปนโครงการความรวมมือของภาคเอกชน

ตางประเทศกับภาครัฐของไทยในสํานักงานเกษตรและสหกรณ  

ป 2526 - 2531 ตัดสินใจลาออกจากการเปนขาราชการและเลือกเขาทํางานที่โครงการพัฒนาชนบท

สมบูรณแบบ  เปนงานดานการพัฒนาชนบทซึ่งมีแนวคิดแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ (area based)  โดยทํางาน

ทุกเรื่องในขอบเขตพื้นที่นั้น  ไดทําหนาที่สงเสริมการเกษตรแผนใหมโดยแตละตําบลจะมีเจาหนาท่ีประจําอยู

จํานวน 2 คน คือ เจาหนาที่ฝายสังคมและเจาหนาที่ฝายเกษตร  มีสํานักงานกลางเปนหนวยสนับสนุนดาน

การศึกษาและรวบรวมผลผลิตหรือการจําหนายผลผลิต  ชวงป 2528 – 2531 ประเทศไทยมีปญหาเร่ืองการ

แยงชิงทรัพยากร ดิน น้ํา ปา ทั่วท้ังประเทศทําใหมีปญหาขัดแยงกับพ่ีนองชาวบานที่ดูแลปากับนายทุน  กลุม 

NGOs ไดมีการประชุมหารือถึงการแกไขปญหา  โดยการใหคนในเมืองไดเรียนรูวาชุมชนเปนอยางไรและ

พยายามเพ่ิมพลังจากพ่ีนองชนบท  ใหชนชั้นกลางไดรวมพลังแกไขปญหาเร่ืองการแยงชิงทรัพยากรที่ดิน น้ํา 

ปา ซึ่งยุทธศาสตรที่จะทําใหสามารถตอสูคือการยึดจังหวัดเปนตัวตั้ง  โดยให NGOs ที่ทํางานในจังหวัดสลาย

ความเปนขอบเขตพื้นท่ีของตัวเองแลวมาทํางานรวมกัน  ในป 2526–2527 ไดไปประจําอยูในพ้ืนที่ ต.นาทราย 

อ.ลี้ จ.ลําพูน  ป 2528 ทํางานในพื้นท่ี 4 ตําบลในจังหวัดลําพูน  ป 2529–2530 ไดไปทํางานที่ อ.สะเมิง 

จ.เชียงใหม  ซึ่งในป 2529 ไดมีการจัดสัมมนาเร่ือง “ทางเลือกการพัฒนา” จากการเขารวมสัมมนาคร้ังนี้พบวา

มีระบบเกษตรที่นาสนใจจากหลายพ้ืนที่  ในขณะเดียวกันเร่ิมมีกลุมที่ศึกษาเร่ืองสารทดแทนสารเคมีโดยการใช

พืชสมุนไพรตาง ๆ  จึงเร่ิมสนใจเขาสูกระบวนการศึกษาทั้งดานพื้นที่  ซึ่งในแตละพื้นที่ก็จะมีการทําการเกษตร

ที่เหมาะสมกับภูมินิเวศของแตละพื้นที่  ทําใหพบวาการทํางานดานสงเสริมการเกษตรเคมีเชิงเดี่ยวไมสามารถ
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ไปตอได  ในขณะที่การตลาดเองก็มีปญหา  ในป 2531 ไดไปฝกอบรมหลักสูตรผูนําในการพัฒนาชนบทของ

เอเชียท่ีประเทศญี่ปุนเพ่ือไปเรียนรูเรื่องเกษตรอินทรียและการพัฒนาครบวงจร ไดไปเรียนรูกับครอบครัว

ชาวนาขนาดเล็ก ที่ทําเร่ืองเกษตรอินทรียและไดเห็นภาพการทํางานในเชิงนโยบายของเกษตรกรในประเทศ

ญี่ปุน  ทําใหคิดวาถาจะแกไขปญหาเกษตรกรไมใชทําเพียงเร่ืองใดเรื่องหนึ่งจะตองทําครบวงจรทั้งเร่ือง การ

ผลิต การแปรรูป การตลาด เมื่อกลับมาก็ไดรวมกันเขียนโครงการขนาดเล็ก  

เนื่องจากทางโครงการพัฒนาชนบทสมบูรณแบบจะปดตัวลงและเปลี่ยนนโยบายไปทําเก่ียวกับ

นักพัฒนาและการฝกอบรมแทน จึงยายไปทํางานกับมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท วัดปาดาราภิรมย การทํางาน

ของ NGOs ก็เริ่มปรับเปลี่ยนเปนการทํางานในสิ่งท่ีแตละคนถนัดโดยทําเปนประเด็น  แตเดิมมุมมองหรือวิธีคิด

ในการทํางานจะมองแบบองครวมแตเนื่องจากงบประมาณและทุนสนับสนุนเริ่มลดนอยลงจึงเร่ิมทําเปน

โครงการขนาดเล็ก  จะเห็นไดวางานของ NGOs เร่ิมขยับตั้งแตป 2528 – 2529 ที่มุงไปสูการทํางานเชิง

ประเดน็และเชื่อมกันเปนเครือขายทั้งประเทศในแตละเร่ือง ซึ่งแหลงเงินทุนก็จะใหทุนตามประเดน็ 

ป 2532-2535 รวมตัวกันเขียนโครงการขนาดเล็ก ไดรับการสนับสนุนจาก  อาจารยจอน อึ้งภากรณ 

มาชวยเขียน “โครงการรวมพัฒนาชนบทภาคเหนือ” ตนเองมีหนาที่ในตําแหนงผูจัดการโครงการทํางาน

ทั้งหมด 5 จังหวัดภาคเหนือ โดยทําหนาที่ติดตอแหลงทุนซึ่งมีทาน อ.จอน อึ้งภากรณ ไดเชิญแหลงทุนทั้งใน

ยุโรป เอเชีย และออสเตรเลีย มาพบปะ  พาไปดูพื้นที่ และเรียนรูทําความรูจักจากชาวบาน  แหลงทุนเห็น

ความตั้งใจในการทําโครงการจึงใหทุนรวมกันเพื่อสนับสนุนโครงการรวมพัฒนาชนบทภาคเหนือ 5 จังหวัด ซึ่งมี

โครงการยอยมาทํารวมกันประมาณ 6–7 โครงกา ร  สรางการเชื่อมรอยผูนําภาคเหนือ  งานดานการจัดการ

ทรัพยากร (ดิน น้ํา ปา)  งานดานเกษตร (มุงดานเกษตรทางเลือก)  งานดานการศึกษา (มุงดานศูนยเด็กเล็ก)  

งานดานสวัสดิการ (กลุมออมทรัพย) งานดานสุขภาพ รวมเปนทีมงานท้ังหมด 36 คน การที่เครือขายมีพลัง

เพราะเปนเครือขายที่อยูในภูมินิเวศนเดียวกัน  ในการทํางานโครงการรวมพัฒนาชนบทภาคเหนือจะมองเปน

ประเด็นไมเอาพ้ืนท่ีเปนตัวตั้ง  ซึ่งประมาณป 2534–2536 มีกระแสเรื่องการแพรระบาดของโรคเอดส (HIV)  

จึงเริ่มเขามาจึงเร่ิมศึกษาและพัฒนากลายเปนประเด็นเร่ืองสุขภาพในเวลาตอมา  และในป 2534-2535 ไดขอ

เงินมาทําการศึกษาวิจัยความเปนไปไดเร่ืองการทําการตลาด  จากการศึกษาพบวารูปแบบการผลิตที่เหมาะกับ

ภาคเหนือควรจะเปนการเกษตรแบบอินทรียและรูปแบบตลาดที่เหมาะสมที่จะทําใหเกิดการเรียนรูคือรูปแบบ

ตลาดแบบขายตรง รวมถึงการสรางจุดรวบรวมผลผลิตและจําหนายผลผลิต  

ป 2535–2555 ไดลาออกจากโครงการรวมพัฒนาชนบทภาคเหนือและออกมาพัฒนาโครงการ 

“พัฒนาเครือขายผูผลิตผูบริโภคเกษตรกรรมทางเลือกภาคเหนือตอนบน” เพื่อเชื่อมโยงระหวางเกษตรกรท่ีทํา

เกษตรอินทรียกับผูบริโภคเกษตรอินทรียใหมารวมกัน  โดยไดรับทุนสนับสนุนจากประเทศอเมริกาเพื่อมาทํา

โครงการเปนเวลา 1 ป  โดยเริ่มจากการ“จัดตั้งศูนยรวบรวมและจําหนายสินคาเพ่ือสุขภาพและสิ่งแวดลอมอิ่ม

บุญในหมูบานอิ่มบุญ ระดมทุนจากกลุม NGOs พ่ีนอง ชาวบานเพื่อมารับซื้อผลผลิตทําเปนศูนยรวบรวม  ในป

แรกที่เร่ิมทําโครงการเกษตรแบบปลอดภัยสามารถใชปุยเคมีไดแตหามใชสารเคมีสังเคราะหอื่น  ซึ่งในปแรก

ผลผลิตที่ออกซ้ํากันจึงติดตอกับทางมหาวิทยาลัยตาง ๆ  ใหมีการขอเปดตลาดนัดเพ่ือใหเกษตรกรในโครงการ

นําผลผลิตของตนเองไปขาย  การที่พ่ีนองเกษตรกรมาขายผลผลิตโดยตรงทําใหไดรับรูวาผูบริโภคมีความ

ตองการอยางไร  จากงานดานตลาดโดยการจัดตั้งศูนยรวบรวมพัฒนามาสูเรื่องตลาดนัด  ผลปรากฏวาเรื่อง

ตลาดนัดที่ทําในป 2536 ถูกขยายไปทั่วประเทศเกิดเปนโมเดลที่เหมาะสมสําหรับผูบริโภคกับผู  ผลิต แตยังมี
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ปญหาเร่ืองการพูดคุยกันเก่ียวกับปญหาระหวางชุมชนเมืองกับชนบทเพื่อรวมมือกันแกไขนโยบาย  ปที่สองทํา

เปนการเกษตรแบบอินทรียอยางเดียวและพัฒนาขึ้นเปน “สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืน” เนนการทํางานใน

เชิงของชุมชนโดยเนนความรวมมือระหวางเกษตรกรและผูบริโภคในการจัดการเร่ืองผลผลิต การแปรรูป 

การตลาด มาตรฐาน  เพ่ือใหชุมชนในพื้นที่นั้นไดมีระบบอาหารท่ีดีซึ่งในการทํางานแบงเปน 3 ระดับ 1. งาน

เรื่องการสรางพื้นที่รูปธรรม คือ มีกลุมเกษตรกร กลุมผูบริโภค กลุมเรื่อง    การผลิต กลุมการแปรรูป กลุม

การตลาด มาตรฐานผูบริโภค 2. งานขยายแนวคิดสูพันธมิตรสูเครือขาย  สูแนวรวมไมวาจะเปนภาครัฐ 

ภาคเอกชน หรือ NGOs  3. งานเชิงนโยบายรวมขับเคลื่อนทั้งประเทศ 

  ในป 2554 ไดจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกและไดรับการชักชวนจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยโจจึง
ไดเขามาเปนอาจารยตั้งแตป 2555- ปจจุบัน  มหาวิทยาลัยแมโจมีนโยบายเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือชีวิต โดยมี
ทิศทางในการเปนมหาลัยเกษตรอินทรีย  มหาวิทยาลัยสีเขียว  และมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน  โดยไดทํางาน
โครงการบริการวิชาการ “โครงการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากและเสริมสรางความเขมแข็งชุมชน” โดยยึด
พ้ืนที่เปนตัวตั้งในพ้ืนท่ีอําเภอสันทรายเรียกวา“สันทรายโมเดล”  พบวาการที่พ่ีนองชาวบานจะพึ่งตัวเองไดตอง
ไมยึดประเด็นใดประเด็นหน่ึงทุกประเด็นตองมีความสัมพันธกัน  ปจจุบันเปนผูรับผิดชอบในการพัฒนา
หลักสูตรการจัดการเกษตรอินทรียนานาชาติ  สอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกและกําลังพัฒนาในระดับ
ปริญญาตรี  ในปจจุบันจะพบวาเกือบทุกอําเภอมีกลุมเครือขายวิสาหกิจหรือสหกรณชุมชนอยูทุกอําเภอ  ทํา
หนาที่ในการผลิต แปรรูป ทําการตลาด  รวมทั้งทําเปนศูนยเรียนรูซึ่งเปนกลไกที่     นาสนใจของพี่นอง
เกษตรกรและผูบริโภครวมมือกัน 

กระบวนการทํางาน NGOs มีการปรับเปลี่ยนมาโดยตลอด  ที่สุดในปจจุบันไมควรที่จะมุงไปในเร่ืองใด

เรื่องหนึ่งเพียงอยางเดียวเพราะประเด็นในการทํางานอาจจะเกิดจากปญหาเล็ก ๆ  แตเวลาทํางานไมควรมุงท่ี

จะแกแคปญหาตรงนั้นอยางเดียวควรจะมองเรื่องอื่นรวมดวย เชน เรื่องเครือขาย ประเด็นที่เชื่อมโยงกันและ

เรื่องของนโยบาย  การทํางานในยุคปจจุบันตองขามการทํางานเชิงประเด็นโดยยึดพ้ืนที่เปนตัวตั้ง  การทํางาน

เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดไมใชเฉพาะในจังหวัดตองขยับไปสูในระดับอําเภอและตําบลใหไดซึ่งหนวยงาน

ของภาครัฐหลายหนวยงานก็พรอมใหความรวมมือ  องคประกอบที่สําคัญในการทํางานในปจจุบันตองทํางาน

กับคนรุนใหมมากขึ้น  มีโครงการรวมกับคนรุนใหมท่ีทําอยูหลายโครงการเชนโครงการอาสาสมัครเพื่อสังคมสู

ชุมชนบานเกิด ทั้งหมด 15 คน  รวมกับมูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคมและมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือในการจัด

ฝกอบรมเปนเวลา 1 ป  ในระหวางฝกอบรมมีคาตอบแทนให ซึ่งคนรุนใหมเหลานี้ก็จะกระจายความรูที่ไดรับ

นําไปถายทอดใหกับชุมชนบานเกิดของตนเองในหลายพื้นที่  และยังไดพยายามผลักดันใหมหาวิทยาลัยมีหนวย

อาสาสมัครเหลานี้  เพื่อยกระดับและพัฒนาใหอาสาสมัครเหลานี้ไดกลับไปยังชุมชนเพื่อพัฒนาบานเกิด  

เพราะฉะนั้นการทํางานใหกับมหาวิทยาลัยไมตางกับการทาํงาน NGOs เพียงแตอยูในคนละสถานภาพเทานั้น 
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กลุมท่ี 2 กลุมนกัเคลื่อนไหวทางสังคม 

 

 

 

ถอดเทปสัมภาษณ : พลากร วงคกองแกว 

วันท่ีสัมภาษณ : 29 มิถุนายน 2563 

ผูใหสัมภาษณ : พลากร วงคกองแกว 

 

 ประวัติสวนตัวและจุดเริ่มตนในการทํางาน: เกิดและเติบโตท่ี อ.ปว จังหวัดนาน  ชวงวัยเด็กเติบโตมา

ในสถานการณที่บานเมืองอยูในภาวะสงครามเย็นทางการเมืองซึ่งแบงเปนหลายฝาย 

 ป 2521 เขาศึกษาที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ขณะศึกษาอยูไดออกคายและ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวคิดและอุดมการณในการเปลี่ยนแปลงสังคมจากรุนพ่ีที่อยูในมหาวิทยาลัยและรุน

พ่ีที่ตอสูเร่ืองประชาธิปไตยที่หนีไปอยูในปาจากเหตุการณทางการเมือง  ทําใหปลูกฝงแนวคิด ในการขับเคลื่อน

สังคมในชวงนั้น ซึ่งมีการแบงแยกฝายรัฐบาลกับพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยและมีการตอสูระหวางกัน  

ในระหวาง พ.ศ. 2520–2525 การตอสูในปาเริ่มออนตัวลง รัฐบาลมีนโยบายวาดวยการใหนักศึกษาที่หนีเขาไป

ในปากลับสูเมืองซึ่งก็มีการทยอยออกมาเร่ือย  จนถึงประมาณป พ.ศ. 2526-2527 ทําใหพรรคคอมมิวนิสตแหง

ประเทศไทยเริ่มสลายตัวลง 

 ป 2526-2527 จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและเริ่มหางานทํา  โดยตั้งใจที่จะไมเลือกเขารับราชการ

จึงเลือกประกอบอาชีพที่สามารถทํางานเพื่อสังคมและมีรายไดจากการประกอบอาชีพดวย  ในขณะนั้นมีมูลนิธิ

อาสาสมัครเพื่อสังคม(มอส.) ท่ีเกิดขึ้นจากรวมตัวกันของนักวิชาการและนักทํางานเพ่ือสังคมรวมถึงคนที่ออก

จากปามารวมกันตั้งเปนโครงการอาสาสมัครเพื่อสังคม อยูในสวนของสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย  เปนสถาบันที่สรางความนาเชื่อถือทางวิชาการและเชื่อมโยงกับมูลนิธิและโครงการตาง ๆ ที่

กระจายตัวทํางานเพื่อสังคมในหลาย ๆ ดานในประเทศไทย  ทาง มอส.จึงผนึกกําลังกับหนวยงานตาง ๆ รับเอา

นักศึกษาท่ีจบใหมมาทํางานในมูลนิธิ  จึงเลือกเขาทํางานที่ มอส.เปนรุนที่ 5 เปนอาสาสมัครอยูวัดปาดารา

ภิรมย การทํางานชวงนั้นสวนใหญจะอยูในหมูบานเปนเหมือนนักมนุษยวิทยาที่ศึกษาเรื่องชุมชน ความเปนอยู 

วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ และเขตที่ตั้งของหมูบานอยางละเอียดเพ่ือนําขอมูลเหลานี้กลับลงมาคุยกับ

นักวิชาการ 

ป 2527–2529 เปนการทํางานที่รวบรวมสรรพกําลังของคนที่ทํางานพัฒนาสังคมในชุมชนเก่ียวกับ 

กฎหมายชุมชน สิทธิประชาชน เสรีภาพประชาชน มาหารือกันเพ่ือสรางแนวคิดการทํางาน  ทําใหเราสามารถ

คิดคนการเปลี่ยนแปลงสังคม  ไมใชแคนักพัฒนาธรรมดาแตเราลงไปทดสอบแนวคิดและความคิดแลวรวบรวม

เปนกรอบมาแลกเปลี่ยนกัน 

ป 2528 หลังจากทํางานในชุมชนไดประมาณ 1 ป  เปนชวงท่ีองคกรระหวางประเทศเขามาทํางานใน

ประเทศไทยมากเนื่องจากภาวะสงครามที่เกิดข้ึนรอบประเทศเพื่อนบานของไทย  องคกรตางประเทศอยาก

ชวยเหลือประเทศโลกที่ 3 และประเทศไทยเปนประเทศที่เหตุการณในประเทศสงบที่สุดในเวลานั้นถึงจะมี

ความขัดแยงภายในประเทศสูงอยูก็ตาม  แตสถานการณของพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยก็เริ่มคลี่คลาย
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ลง  กระบวนการเคลื่อนไหวภายในประเทศเร่ิมผอนคลายลง  องคกรตางประเทศกลับเขามาในประเทศไทย

เปนจํานวนมาก มีองคกรที่ใหเงินทุนในการพัฒนาชนบท เชน  มูลนิธิฟรีดริช เนามัน Friedrich Naumann 

Foundation ประเทศเยอรมัน  องคกรอนุเคราะหเด็กของประเทศนอรเวย  หรือมูลนิธิฟอรดที่สามารถทํางาน

กับนักวิชาการได  ดังนั้นจึงมีองคกรพัฒนาเอกชนท่ีไดรับเงินทุนจากตางประเทศมาตั้งข้ึนในเชียงใหม เชน 

องคกรอนุเคราะหเด็กหรือเรดบานาไดขยายสํานักงานจากกรุงเทพฯ มาที่จังหวัดแมฮองสอนและจังหวัดพะเยา  

ซึ่งเปนเขตพ้ืนที่ท่ียากจนที่สุดของภาคเหนือที่มีปญหาเร่ืองการมีรายไดนอย และมีปญหาคานิยมของเด็กผูหญิง

เขาไปคาประเวณีในกรุงเทพฯ เพ่ือหารายไดเลี้ยงครอบครัว  ทําใหมีองคกรในลักษณะนี้เกิดขึ้น  และนักพัฒนา

ที่เปนแกนนําในการเคลื่อนไหว ของภาคเหนือเขาไปเปนเจาหนาท่ีในองคกรเหลานี้  ตัวเองก็สมัครไปทํางานอยู

ที่ จังหวัดพะเยาเพ่ือวางระบบในชุมชนโดยเฉพาะเรื่องของคานิยมที่สงเด็กสาวไปทํางานที่กรุงเทพฯ 

ปาดังเบซาร สุไหงโกลก เพ่ือไปทํางานขายบริการซึ่งเวลานั้นเปนปญหาใหญทําใหเกิดปญหาทางดานสังคม  

โครงการที่ทําอยูมองวาการใหการเรียนรูกับเด็กที่กําลังเติบโตเปนสาวไมใหไปประกอบอาชีพขายบริการเปนสิ่ง

สําคัญในการแกปญหา  ซึ่งโดยรวมก็ทําไดยากเพราะเปนคานิยมของคนในชุมชนเนื่องจากความยากจนผลักดัน

ใหตองเขาไปทํางานที่กรุงเทพ  นอกจากนี้ยังมีหนาท่ีสรางเครือขายในชุมชนรวมถึงพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

เชน ธนาคารขาว ธนาคารควาย เศรษฐกิจผสมผสาน รวมระยะเวลาทํางานที่องคการอนุเคราะหเด็กเรดบานา

เปนระยะเวลา 3 ป สิ่งที่ไดรับจากการทํางานชุมชนสามารถแกปญหาไดในระดับหนึ่งแตการแกไขปญหาเชิง

โครงสรางหรือวัฒนธรรมท่ีสูญเสียไปเปนเรื่องยาก  ทําใหเกิดคําถามวาเมื่อหมูบานเขมแข็งทําใหเกิดการ

แกปญหาไดจริงหรือไม  เริ่มมีความขัดแยงกับผูบริหารเนื่องจากความคิดเห็นในการทํางานไมเปนในทิศทาง

เดียวกันจึงแยกตัวออกมารวมกับรุนพ่ีรางโครงการขนาดเล็กข้ึนมาชื่อวา “นอรทเนต (North Net)” โดยสราง

ขายการทํางานรวมกันหลายฝายเพื่อทํางานในเขตพื้นที่จังหวัดในภาคเหนือโดยใชแหลงเงินทุนจากตางประเทศ 

ป 2531-2533 ขยับข้ึนมาเปนชมรมนักพัฒนาภาคเหนือ ซึ่งตอมาไดจดทะเบียนมาเปนมูลนิธิ

นักพัฒนาภาคเหนือ  และมีการตั้งคณะกรรมการประสานงานโครงการพัฒนาชุมชนแหงประเทศไทย  

(กปอปช.) มแีหลงเงินทุนจากเดนมารกเขามาสนับสนุนดานเงินทุน  ทําใหจากงานชุมชนธรรมดาตอชวงไปเปน

งานนโยบายและผลักใหเปนวาระของประชาชน  ซึ่งการเคลื่อนไหวที่สําคัญคือ เรื่อง  ปาชุมชน  เปนการ

ประกอบสวนกันระหวางนักวิชาการ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  เพ่ือทําการวิจัยเรื่องปาชุมชน  

และเช่ือมโยงกับนักพัฒนาเอกชนเสนอกับมูลนิธิฟอรดในการทําวิจัย  ขนาดใหญทั้งประเทศเพ่ือรางเปน พ.ร.บ. 

ถือเปนวาระของประชาชนทําใหนักวิชาการและนักพัฒนาสังคมเกิดการเชื่อมโยงกัน  สรางการเคลื่อนไหวทาง

สังคมเปนอยางมาก  

กอนเหตุการณพฤษภาทมิฬทางมูลนิธิฯ ไดเคลื่อนไหวไปพรอมกับภาคีเครือขายอื่น ๆ ไดผลพอสมควร  

ระหวางนี้เกิดเหตุการณรัฐบาลประกาศเขตอุทยานทับที่ปา  ซึ่งทับที่ของชาวบานซึ่งอยูในเขตอุทยานหลายรอย

ชุมชน  จึงทําใหเกิดการเดินขบวนของประชาชนภาคเหนือที่เปนคนกลุมชาติพันธุ  การเคลื่อนไหวครั้งนี้ทําให

เกิดองคกรประชาชนข้ึนมาอีกสวนหนึ่งเรียกวา “เครือขายเกษตรกรภาคเหนือ (คกน.)” ตอมาก็มีการตั้ง

“สหพันธเกษตรกรภาคเหนือ (สกน.)” 

ป 2535–2537 มีโรคเอดสระบาดเขามาในประเทศไทย  ทางมูลนิธิฯ เคลื่อนตัวทํางานดานโรคเอดส

รวมกับ NGOs ที่ทํางานดานสุขภาพ  ซึ่งสัมพันธกับกระทรวงสาธารณสุขรวมกับชมรมแพทยชนบท นักวิชาการ 

ผสมผสานวิธีคิดรวมกัน 



146 
 

 
 

 

ป 2540 เกิดรัฐธรรมนูญป 2540 การรางรัฐธรรมนูญป 2540 โดยกระบวนการธงเขียวและภาค

ประชาสังคมเปนตัวหลักในการเคลื่อนการระดมความเห็นจากประชาชนทั่วประเทศ  ทําใหมีบทบาทคอนขาง

สูง รัฐธรรมนูญป 2540 มีการตั้งรัฐบาลชั่วคราวซึ่งสนใจการทํางานของภาคประชาสังคม  ทําใหบุคลากร

นักพัฒนาเอกชนและนักวิชาการมีพื้นที่ในการทํางานดานนโยบายมากขึ้น ทําใหกลุม NGOs เขาสูระบบการ

เชื่อมโยงรวมกันแบบเครือขายมากขึ้นทั้งประเทศ  

ป 2543 เนื่องจากการใชรัฐธรรมนูญป 2540 ซึ่งเปนรัฐธรรมนูญท่ีเปดโอกาสใหกับภาคประชาสังคม

ในการเขาไปอยูในกลไกตางๆ ของรัฐธรรมนูญ  กรรมการเลือกตั้ง  กรรมการตรวจสอบการเลือกตั้ง กรรมการ

สิทธิมนุษยชน ฯลฯ  ตองการบุคลากรทางดานสังคมจํานวนมาก  ทําใหองคกรที่ทํางานดานประชาสังคมซึ่งมี

บุคลากรที่เปนแกนหลักเขาไปอยูในกลไกล เหลานี้คอนขางมาก  นอกจากนี้เมื่อสงครามอินโดจีนสงบลง  แหลง

เงินทุนจากตางประเทศพิจารณาวาประเทศไทยเปนประเทศที่สามารถชวยเหลือตัวเองไดแลวจึงกระจายตัว

ออกไปในประเทศที่ยากจนกวา เชน เขมร เวียดนาม พมา องคกรพัฒนาเอกชนเห็นวาแหลงเงินทุนสนับสนุน

ภาคประชาสังคมควรเปนภาครัฐ เพราะรัฐเร่ิมมองเห็นวาองคกรที่เปนในรูปแบบ NGOs และประชาสังคมมี

ประโยชนดานสังคม  เริ่มมีการต้ัง“กองทุนพัฒนาเมือง”ซึ่งตอมาแปรรูปมาเปนกองทุนของ “สถาบันพัฒนา

องคกรชุมชน (พอช.)” ที่เกิดจากการเคลื่อนไหวขององคกรภาคเมืองรวมกับภาคชนบท  กปอพช. รวมกันสราง

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชนข้ึนมา  และเน่ืองจากรัฐธรรมนูญป 2540 มีความเปนประชาธิปไตยมากขึ้นจึงทําให

เกิดกองทนุของรัฐที่มาสนับสนุนหนวยงานพัฒนาเอกชนและภาคประชาสังคมมากขึ้น 

เนื่องจากตั้งแตป 2544   มาการเมืองมีความเขมแข็งเปนเหตุใหระบบประชาสังคมที่เคยเขมแข็งออน

ตัวลง และเนื่องจากแหลงเงินทุนหลักเริ่มนอยลงตองใชเงินทุนของรัฐเขามาแทน  จึงทําใหตัดสินใจเขาไป

ทํางานในสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน(พอช.)  นําประสบการณของตนเองเขาไปชวยใหองคกรเหลานี้กลับมา

ทํางานกับประชาชนตามแนวคิดของตนเองได  โดยเริ่มแรกที่เขาไปทํางานที่ พอช. ไดเขาไปเปนที่ปรึกษา

สํานักงานภาคเหนือของ พอช. ตอมาก็เขาไปเปนผูบริหารสํานักงานภาคเหนือ 

ป 2551 ไดข้ึนเปนผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน ซึ่งทําใหชีวิตเปลี่ยนจากนักพัฒนาชนบท 

ดานสังคม  ไปสูการพัฒนาดานเงินทุน/ระบบเงินทุนและระบบคิดในเชิงการบริหารองคกรขนาดใหญ  

ซึ่งระยะการทํางานในสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.)  เกือบ 20 ป ทําใหระบบคิดในการทํางาน  

ดานประชาสังคม พัฒนาชุมชน เปลี่ยนไปเปนเรื่องของการสรางระบบ สรางโครงสรางที่ประกอบสวนกันแลว

สามารถยืนอยูไดภายใตสังคมท่ีมีหลากหลายภาคีทั้ง ภาครัฐ ธุรกิจเอกชน นักเคลื่อนไหวทางการเมือง รวมถึง

พรรคการเมืองซึ่งเปนภาพใหญที่ภาคประชาสังคมพัฒนามาจากกลุมเล็ก ๆ ตั้งแตป  2520-2530 และป 2540 

ก็ยกระดับข้ึนมาเปนการบริหารชุดใหญซึ่งเปนสวนหนึ่งในอนาคตวาการทํางานเพ่ือสังคมในอนาคตจะเปนใน

ทิศทางใด  เนื่องจากยุคสมัยหนึ่งการทํางานเพ่ือสังคมมีรากฐานการทํางานเปนกระบวนการที่ไดรับการหลอ

หลอมความคิดดานการเปลี่ยนแปลงสังคม  วิเคราะหสังคม  การวางตัวในสถานะองคกรนอกภาครัฐ  รวมถึง

การเสนอนโยบาย  การเสนอวาระประชาชน  การเคลื่อนไหวประชาชนเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลงสังคม  ซึ่ง

ตางกับยุคปจจุบัน ความคิดเปลี่ยนแปลงสังคมเพื่อใหสังคมดีขึ้นกวาเดิมเปลี่ยนไป  โดยสวนตัวเห็นวาคนรุน

ใหมสามารถสรางกรอบความคิดดานการทํางานเพ่ือสังคมไดดวยตนเองไมจําเปนตองใชกระบวนการของคนรุน

เกาไปเลียนแบบซึ่งเปนนโยบายเกือบ 30 40 ป เพราะคงไมเหมาะกับสมัยปจจุบัน  คนรุนใหมจะมีวิธีการและ

เนื้อหาในการตอสูทางสังคมแปลกไปจากเดิม เชน ประเด็นความเหลื่อมล้ําทางสังคม ความยากจน ฯลฯ  
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เปาหมายเหลาน้ีไมไดอยูที่รัฐบาลเพียงอยางเดียวเหมือนสมัยกอนแตการทํางานของคนรุนใหมในการขับเคลื่อน

ดานสังคมเปาหมายอยูท่ีสาธารณะและสังคมเปนสวนใหญ  โดยใชวิธีคิดแบบระบบเครือขายของผูคนที่เห็น

ดวยรวมกันในประเด็นนั้น ๆ  มีเครื่องมือดานเทคโนโลยีเขามา เชน การใชระบบดิจิตอลแพลตฟอรมโซเชียล

มีเดีย ผานมือถือหรือคอมพิวเตอร  เปนการเคลื่อนไหวทางสังคมของคนในยุคปจจุบันที่นาสนใจ  เนื้อหาสาระ

ของการเคลื่อนไหวก็เปลี่ยนไปสูการสรางองคาพยพใหมในสังคม คือ การสรางขนาดของการเปลี่ยนแปลงที่อยู

นอกนโยบายของรัฐ  ดังนั้นการสรางสมาชิกในการเคลื่อนไหวโดยใชเทคโนโลยีแบบใหมกลายเปนระบบที่สราง

เงินทุนเอง  สรางระบบกลไกการเคลื่อนไหวเอง  สรางระบบการเปลี่ยนแปลงเอง  โดยระบุลงไปในพื้นที่เฉพาะ

แบบชัดเจนโดยไมใชแคพื้นที่ในกรุงเทพฯ เพียงอยางเดียว  โดยใหมีความสอดคลองกับประชาธิปไตยซึ่งเปน

การกระจายอํานาจรูปหนึ่งของคนในยุคปจจุบัน  ในรูปแบบการสรางพลังดวยสมาชิกของตัวเองสรางความเห็น

รวมกันของตัวเองในสิ่งดีๆ ที่อยากทํา  หรืออีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดข้ึนคือนักประกอบการทางสังคม คือ การที่

คนทํางานเพ่ือสังคมหันมาทําธุรกิจเพ่ือคนในชุมชนและสังคมของตวัเองแลวนําคุณคาและคุณภาพของสิ่งที่ผลิต

เหลานั้นออกสูตลาดแลวเชื่อมโยงกันทั้งระบบผานระบบออนไลนทั้งในประเทศและตางประเทศ  ซึ่งตางจาก

การทํางานเพ่ือสังคมในยุคกอนที่ตองอาศัยเงินทุนจากองคกรตางประเทศหรือในประเทศ  ดังนั้น  การทํางาน

เพื่อสังคมในปจจุบันจึงตองทํางานรวมกันทั้งระบบเปนการสรางตัวตนของตนเองขึ้นมาใหชัดเจน  ในการ

ทํางานเพ่ือสังคมแตตองรอดดวยระบบตลาด  ระบบการลงทุนที่ตัวเองสามารถเชื่อมโยงกับระบบใหม ๆ ได นัก

สังคมใหม/ผูประกอบการใหมเปนกลุมที่จะนําไปสูแนวทางใหมของประชาสังคม  นําไปสูโจทยทางสังคมอัน

ใหมที่นักเปลี่ยนแปลงหรือนักเคลื่อนไหวแบบใหมตองการลดความเหลื่อมล้ําในสังคมไทย  ซึ่งแบงเปน 2 ภาค

ขางบนและขางลางท่ีมีรอยแยก ดังนั้นภาคที่อยูขางลางตองสรางตัวตนที่เปนเอกลักษณ  มีมาตรฐานที่ชัดเจน

เพื่อขยับตัวเองขึ้นมาใหได  ในขณะที่ภาคที่อยูดานบนตองสรางนโยบายที่ลดถอนการอยูภายใตอภิมหาโปรเจค

นอยลงเพ่ือขยับตัวลงโดยใชการเคลื่อนไหวแบบใหมที่ไมใชการกดดันรัฐบาลแบบเดิมท่ีมีการใชเทคโนโลยีเขา

มาเปนสวนประกอบสําคัญในการขับเคลื่อน 
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ถอดเทปสัมภาษณ : นาย ชัชวาลย ทองดีเลิศ 

วันท่ีสัมภาษณ :   31  กรกฎาคม 2563 

ผูใหสัมภาษณ : นาย ชัชวาลย ทองดีเลิศ 

 

 ประวัติสวนตัวและจุดเริ่มตนในการทํางาน : เกิดและเติบโตในชนบท จังหวัดกาญจนบุรี  อยูใน

ครอบครวัที่ชอบชวยเหลือผูอื่น  ในชวงวัยเด็กเรียนที่โรงเรียนวัดอินทาราม เมื่อมีวัฒนธรรมประเพณี  เด็กและ

ชาวบานก็จะเขาไปมีสวนรวมอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนชุมชนที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีสูงมาก ทําใหได ซึมซับวิถี

ชีวิตวัฒนธรรมประเพณีของบานเกิดในวัยเด็ก หลังจากเรียนจบที่โรงเรียนวัดก็เขาไปเรียนตอท่ีโรงเรียนประจํา

จังหวัดในตัวเมืองก็เร่ิมซึมซับวิถีชีวิตแบบคนในเมือง  

ป 2519 เขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดานกฎหมาย ซึ่งเปนชวง

เหตุการณ 6 ตุลาคม 2519 ที่นักศึกษาและประชาชนประทวงการเดินทางกลับมาของจอมพลถนอม กิตติขจร 

ทําใหนักศึกษาถูกมองวาเปนพวกคอมมิวนิสต เมื่อเขาศึกษาที่ธรรมศาสตรก็ไดมีการรับนองโดยการพา

นักศึกษาไปชนบทไปอยูกับชาวบานเพื่อชวยชาวบานทํางาน เชน ไถนา ทําถนน พัฒนาแนวถนน  ฯลฯ  

ในขณะนั้นมีเหตุการณสําคัญ  คือ  ถูกลูกเสือชาวบานขับไลออกจากหมูบานเนื่องจากถูกมองวาเปนพวกขาย

ชาติเพราะนักศึกษาที่มาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรถูกมองวาเปนพวกคอมมิวนิสต หัวรุนแรง ทําใหตองหนี

ออกจากหมูบานเมื่อกลับมาถึงมหาวิทยาลัยจึงตั้งคําถามวา  เกิดอะไรขึ้น  มันคืออะไร  หลังจากกลับมาจึงเขา

รวมทํากิจกรรมนักศึกษาอยูท่ีองคการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ซึ่งเปนจุดเริ่มตนที่ทําใหเร่ิมสนใจ

ติดตามประเด็นทางการเมืองและศึกษาเร่ืองโครงสรางทางการเมือง เรียนรูเรื่องทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงสังคม  

หลังจากนั้นก็รวมกิจกรรมตอเน่ืองกับฝายกิจกรรมนอกหลักสูตรคือการพานักศึกษาไปออกคายที่ชนบท หรือ

พาไปดูวิถีชีวิตคนในสลัมเพื่อไปเรียนรูปญหาของชาวบาน/ปญหาสังคม  จนกระท่ังเกิดเหตุการณ 6 ตุลาคม 

2519  มีระเบิดลงกลางสนาม  ซึ่งในขณะนั้นไดทาํหนาที่เปนการดในการประทวงในวันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2519  

แตในวันที่ 6 ตุลาคม ไดกลับไปพักที่หอพักรัชดา  หลังจากเหตุระเบิดในชวงเชาวันที่  6 ตุลาคม 2519 

ผูประทวงที่เปนนักศึกษาและแกนนําก็แยกยาย บางคนก็หนีเขาปาไปรวมกับพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศ

ไทย  บางคนถูกจับ  บางคนถูกฆาตายกลางสนามบอลธรรมศาสตร  ซึ่งเปนเหตุการณที่ทําใหสะเทือนใจไป

ระยะหนึ่งป 2520 มีการประกาศใหยุบกลุมกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมดจึงปรับรูปแบบกิจกรรมเปนการจัด     

ทัศนศึกษาพาเที่ยว  แตใชวิธีการคยุกับนักศึกษาเร่ืองเก่ียวกับความคิด 

ป 2521 มีการยกเลิกเคอรฟว  สถานการณก็คลี่คลาย  มีการเลือกตั้งจึงมีการเริ่มตั้งชุมนุมชื่อวา 

“ชุมนุมสังคมพัฒนา” เปนกลุมกิจกรรมนักศึกษาที่สนใจทางดานประเด็นการศึกษา โดยทุกวันหยุดเสาร-

อาทิตย จะพานักศึกษาไปสอนเด็กในสลัมและในชวงปดเทอมก็จะพานักศึกษาออกไปชนบท เพื่อไปสราง

หองสมุด ไปเปนครอูาสาในชนบท  ซึ่งในการเรียนระดับปริญญาตรีตลอดระยะเวลา 4 ป สวนใหญทํากิจกรรม 

ป 2522 ในชวงปสุดทายของการเรยีนไดลงเรียนวิชาสังคมวิทยามนุษยวิทยาชนบทของอาจารยบัณฑร 

ออนดํา อาจารยสงไปอยูในหมูบานไดไปเจอพระ ผูนําชุมชน ไดทํา  เร่ือง  ธนาคารขาว  ธนาคารควาย ทําสวน
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สมุนไพร  เปนชวงที่ตั้งคําถาม ไดเจอทั้งพระและแมชีที่ทํางานพัฒนาชุมชน เปนวิถีชีวิตที่เปนระเบียบระบบมี

วินัย  เมื่อใกลจะจบการศึกษาก็ไดรับการชักชวนจากแมชีใหไปเปนอาสาสมัครที่มูลนิธิโกมลคีมทอง  ซ่ึงเปน

มูลนิธิท่ีเปดโอกาสใหหนุมสาวที่มีอุดมคติทํางานทําใหสนใจเสนทางการทํางานสายนี้ 

ป 2523 เมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรีก็มาสมัครเปนอาสาสมัครท่ีมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม   

รุนที่ 1 โดยโครงการอาสาสมัครเพ่ือสังคมจะเปดรับอาสาสมัครเพ่ือมาฝกอบรมและสงกลับไปใหองคกรพัฒนา

เอกชน  ตนเองไดเลือกไปทํางานที่มูลนิธิโกมลคีมทองที่หนุนเร่ืองผูนํากับพระสงฆที่ทํางานดานการพัฒนา  ทํา

ใหไดรูจักกับพระสงฆในภาคอีสาน 7–8 จังหวัดท่ีเขาไปทํางาน  ทําใหไดเห็นวิถีของผูนํา วิถีของพระ วิถีการ

พัฒนาที่อยูกับชุมชนคอนขางนาสนใจถือเปนการเรยีนรูที่สําคัญ  ในการทํางานกับมูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม

ในปท่ีสองไดข้ึนมาเปนเจาหนาท่ีฝายฝกอบรมและติดตามอาสาสมัคร  ในขณะนั้นเริ่มเบื่อการทํางานที่

กรุงเทพฯ  จึงปรึกษากับอาจารยจอน อึ้งภากรณวามีโครงการที่ไหนที่ทํางานในชนบทบาง  อาจารยบอกวามี

โครงการที่เชียงใหมรับสมัครสนใจไหมจึงตัดสินใจมาสมัครทํางานที่ “โครงการพัฒนาชนบทสมบูรณแบบ” ที่

สํานักงานเกษตรภาคเหนือซึ่งเปนโครงการรวมระหวางสํานักงานเกษตรภาคเหนือกับมูลนิธิฟรีดริช เนามัน 

Friedrich Naumann Foundation ของประเทศเยอรมันไดถูกสงไปประจําท่ีก่ิงอําเภอทุงหัวชาง จังหวัด

ลําพูน ในตําแหนงเจาที่สังคมและการศึกษารวมกับอีกคนหนึ่งเปนเจาหนาท่ีเกษตร   เปนโครงการที่คัดเลือก 

ผูนํามา 1 คนจากจํานวน 10 คน  เพ่ือนํามาอบรมท่ีสํานักงานเกษตรภาคเหนือทุกเดือน  เรื่องการใชปุยเคมี  

ใชยาเคมี และนําพันธุขาว พันธุไก พันธุหมู สมัยใหม ไปแลกกับพันธุขาวพ้ืนเมือง พันธุไกพ้ืนเมือง พันธุหมูดํา

ของชาวบานออกมา  และอบรมเทคโนโลยีแบบสมัยใหมใหชาวบานซึ่งเราคิดวาจะทําใหชาวบานมีรายได

เพิ่มข้ึนและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  แตในความเปนจริงแลวสิ่งที่เราพยายามสนับสนุนชาวบาน นั้นชาวบาน

สะทอนใหเห็นวาสิ่งที่เราทุมเทลมเหลวเพราะทําใหชาวบานเปนหนี้  

ป 2525  ไดข้ึนมาทํางานที่เชียงใหมมีโดยมีพ่ีศรีสุข ดารานนท  ซึ่งเปนรุนพี่ที่ทําหนาที่ประสานงานอยู

ไดมอบหนาที่ผูประสานงานนักพัฒนาภาคเหนือใหเพราะเริ่มมีอาสาสมัครเพ่ือสังคมที่ถูกสงมาทํางาน          

ในภาคเหนือ  กอนหนานี้ในเขตภาคเหนือมีกลุมนักพัฒนารุนใหญทํางานอยูที่ YMCA  ทํางานอยูที่มูลนิธิศึกษา

พัฒนาชนบทที่วัดปาดาราภิรมย  ทํางานอยูท่ีสมาคมผูบําเพ็ญประโยชน หรือองคกรที่เปนกึ่งศาสนาฯลฯ ซึ่ง

องคกรเหลานี้มอียูกอนที่ตนเองจะเขามาทํางานที่ภาคเหนือ  เพราะฉะนั้นทุกวันหยุดเสาร-อาทิตย  ก็ชวนกลุม

ที่ทํางานเปนนักพัฒนาดวยกันมาพบปะกันที่บานห่ิงหอย  ถือเปนเวทีการพูดคุยและศูนยรวมของกลุม

นักพัฒนาภาคเหนือ เปนฐานหลักและเปนรุนพ่ีอาวุโสกับอาสาสมัครเพ่ือสังคมที่ถูกสงมาทํางานตามที่ตาง ๆ 

ป 2526 ไดทําโครงการขึ้นมาเองมีชื่อวา “โครงการศึกษาวัฒนธรรมชุมชนภาคเหนือเพื่อการพัฒนา” 

เพื่อศึกษาเรื่องผีและวัฒนธรรมประเพณีท่ีมีผลตอความเชื่อของแตละทองถ่ินในลานนา  สวนใหญเปน

การศึกษาผานเอกสาร  เริ่มรู จัก อ.ชยันต วรรธนภูติ  อ.ฉลาดชาย รมิตานนท  อ.อานันท กาญจนพันธ  

ประจวบกับเปนชวงที่มีการขับเคล่ือนเพ่ือคัดคานการสรางกระเชาลอยฟาขึ้นดอยสุเทพจึงก็ไดเขารวมทําให 

เจอผูคนในเชียงใหม  กลุมอาจารย  กลุมเครือขายชมรมเพ่ือเชียงใหม  แตเดิมนักพัฒนามีแนวความคิดที่พูดคุย

กันเร่ืองการศึกษาเรียนรูชุมชน วัฒนธรรมชุมชน คําตอบอยูท่ีหมูบาน แตเร่ิมพบวามีการเคลื่อนไหวในเรื่อง

สิ่งแวดลอม  เชน  ปาชุมชน  การสรางกระเชาลอยฟาดอยสุเทพ การเคลื่อนไหวเรื่องสัมปทานปา ซึ่งทาง

ภาคเหนือมีการเคลื่อนไหวเร่ืองสัมปทานปาสูงมาก  มีกลุมเครือขายชาวบานที่มารวมตัวกันเคลื่อนไหวเปน 
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จํานวนมาก  เพ่ือรณรงคใหยกเลิกการใหสัมปทานปา  ทําใหเริ่มขยับจากคําตอบอยูท่ีหมูบานอยางเดียวมา

ทํางานเชิงนโยบายดวย เร่ืองท่ีทําในชุมชนจะตองมาเชื่อมโยงกัน  

ป 2531–2532 เร่ิมมาเคลื่อนเรื่องปาชุมชน ยกตัวอยางในกรณีของปาหวยแกว ซึ่งครูนิดถูกฆา 

และเสียชีวิตจากการตอสูเร่ืองปาชุมชนหวยแกว  ซึ่งเปนการตอสูรวมกันระหวางนักพัฒนาภาคเหนือเชื่อมตอ

กับชมรมเพื่อเชียงใหม  มีการจัดเวทีปราศรัยอยูหนาอนุสาวรียสามกษัตริย  และมีการพาเจาคุณโพธิ์ลงพ้ืนท่ี  

ปาหวยแกวจนกระทั่งอธิบดีกรมปาไมประกาศใหปาหวยแกวเปนปาชุมชนแหงแรกของประเทศไทย     

หลังจากนั้นก็เริ่มเกิดโครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องปาชุมชนภาคเหนือนําโดย อ.ชยันต  อ.ฉลาดชาย  

อ.อนันต  อ.ยศ เปนทีมวิจัยรวมกับนักพัฒนามีตนเอง มีจรูญ  คําปนนา  ธีรพล สุวรรณรุงเรือง  สมนึก 

เบญจวิทยา-ธรรม  ตุลวัตร พานิชเจริญ มาเปนทีมวิจัยรวมกันโดยเร่ิมศึกษาจากเดิมที่รัฐเปนผูจัดการทรพัยากร

ทั้งหมดจึงเริ่มยายฐานมาเปนเรื่องปาชุมชน  การตอสูของชาวบานในการรักษาปายกเลิกสัมปทานปา  ทําให

ขยับมาทําเรื่องปาชุมชนมากขึ้นและมีการผนึกกําลังกับฝายวิชาการเกิดขึ้นใน 4 ภาคท่ัวประเทศเพ่ือศึกษาวิจัย

เรื่องชุมชนในการจัดการทรัพยากร  ทําใหเกิดองคความรูชุดใหญ 3 เลม มีคําวา “สิทธิชุมชน” ชัดขึ้นจากเดิม 

ที่เปนปาชุมชนถูกยกระดับมาเปนสิทธิชุมชน  และคําวา “สิทธิชุมชน” ถูกเคลื่อนไหวไปอยูในรัฐธรรมนูญป 

2540 มาตรา 40  

ป 2539 หลังจากทําเรื่องปาชุมชนมาไดระยะหนึ่ง จึงไดรวมกับพอหลวงจอนิ (บานหนองเตา แมวาง) 

ทํา “โครงการบวชปา 50 ลานตน” โดยบวชปาทั้งหมด 152 แหงของทุกกลุมชาตพิันธุ เพ่ือเฉลิมฉลองครบรอบ

ครองราชย 50 ปของในหลวงรัชกาลที่ 9  ตนเองทําหนาท่ีเปนเลขาโครงการ คุณนวลสวาท เปาโรหิต 

เปนประธาน และพระธรรมดิลก  เจาอาวาสวัดปาดาราภิรมย เปนประธานฝายสงฆ โดยไดพาคณะที่จะทํา

โครงการบวชปาไปดูงานท่ี  อ.ทุงหัวชาง จ.ลําพูน  ที่น่ันมีการสบืชะตาปาตนน้ําลี้ในยุคครูบาศรีวิชัยสืบทอดตอ

มาถึงครูบาวงศ และทํามาตอเนื่องจนถึงปจจุบัน  หลังจากน้ันก็เร่ิมปฏิบัติงานโครงการบวชปา 50 ลานตน  

เปนชวงที่ทําใหเขาใจคําวาจิตวิญญาณที่ชุมชนอยูกับธรรมชาติแลวสถาปนาพิธีกรรมขึ้นมา  เปนพิธีกรรมท่ี

เชื่อมโยงระหวางจิตวิญญาณกับธรรมชาติเขาดวยกันทําใหเกิดเปนจิตวิญญาณที่เคารพธรรมชาติที่สูงมาก   

เปนจังหวะเดียวกันที่เชียงใหมครบรอบ 700 ป  จึงจัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อนําเสนอเรื่องภูมิปญญาชื่อ 

“โครงการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมลานนาเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 700 ป เชียงใหม”  โดยมีการจัดงานข้ึน 

4 วัน ที่สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ในธีมปจจัย 4  วันแรกเปนเรื่องอาหาร “ผักพ้ืนบานอาหารพื้นเมือง” 

วันที่สองเปนเร่ือง “หมอเมือง” วันที่สามเรื่องเคร่ืองนุงหม “เสื้อผาพื้นเมือง” วันท่ีสี่เร่ืองท่ีอยูอาศัย        “สลา

เมือง” แตละวันก็จะมีไฮไลทที่แตกตางกันไป  โดยเชิญหนวยงานและองคกรทุกภาคสวนเขามารวมงาน

ประมาณ 40 หนวยงาน  ในปแรกงานที่จัดไดรับผลการตอบรับคอนขางดีจึงมีการเรียกรองใหจัดงาน  ในปที่ 2 

โดยสรุปบทเรียนจากการจัดงานปแรกและเพิ่มความหลากหลายของกลุมชาติพันธุขึ้นมา  ในการจัดงานปที่ 2 

มีคนมาเพ่ิมมากขึ้นจากการบอกเลาปากตอปาก  ตอมาในการจัดงานปท่ี 3 เนนการผสมผสาน  คอนเซ็ปของป

ที่ 1 และ ปที่ 2 โดยเนนใหมีการจัดประกวดแขงขันดานตาง ๆ ที่เก่ียวของกับศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นเพื่อใหเด็ก

และเยาวชนเขามารวม  ซึ่งในปที่ 3 น้ีเองที่ทําใหรูจักคําวา “ครูภูมิปญญา” ในการประกวดฟอนกายลายโดยมี

แมครูจากสะเมิงมาเปนกรรมการตัดสินหลังจากจบการประกวดแมครูไดฟอนใหลูกศิษยดู  เมื่อฟอนเสร็จลูก

ศิษยก็กมลงกราบเปนภาพที่นาประทับใจ   หลังจากจบงานไดมีเด็กมาถามวาถาอยากจะเรียนศิลปะและการ

แสดงพ้ืนบานเหลานี้จะไปเรียนไดที่ไหน  ทําใหจุดประกายความคิดข้ึนมาโดยไดชวนผูเฒาผูแกที่มาสาธิตใน
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งานมาถายทอดความรูใหเด็กและผูสนใจมาเรียนศิลปะวัฒนธรรมรวมถึงการแสดงลานนา  เพื่อสืบสานภูมิ

ปญญาพ้ืนบาน  

ป 2543 - 2563 เปนการจัดงานปที่ 4  ไดขอใชพ้ืนที่ในการดูแลของหลวงพอพระพุทธพจนวราภรณ 

(จันทร กุสโล) จากวัดปาดาราภิรมย เปนที่ดินของตระกูลล่ําซําแตมอบใหหลวงพอใชประโยชนทางการเกษตร  

ตั้งเปนโรงเรียนสืบสานภูมิปญญาลานนาในปจจุบัน  ในการจัดงานครั้งนี้นอกจากยายสถานที่การจัดงานและ

ปรับรูปแบบการจัดงานสืบสานใหมเปนธีม “ครู” แตละซุมก็แตละครูเชน ครูเคร่ืองเขิน  ครูแกะสลัก ครูทอผา 

ครูภาษาลานนา ครูตัดตุง ครูทําโคม ฯลฯ โดยมีคําอธิบายวาครูแตละคนมีความสําคัญอยางไร และมีการสาธิต

การทํารวมถึงการสอนใหแกผูท่ีสนใจเรียนในแตละประเภท  ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้มีผูสนใจลงชื่อเขาเรียน

ประมาณ 170 คน  หลังจากการจัดงานเสร็จก็ใชสถานที่ในการจัดงานสืบสานลานนา  สอนใหแกผูสนใจที่ลง

ชื่อเขาเรียน  ซึ่งถือเปนคร้ังแรกในการเรียนการสอน  โดยมีอาจารยมณี พะยอมยงค เปนผูทําพิธีไหวครูใหครั้ง

แรก  และไดชวนครูเบิรทซึ่งมาดูงานที่งานสืบสานลานนา(กลุมรักลานนา)ใหมาชวยสอนเด็กท่ีมาเรียนที่

โรงเรียนสืบสานฯ   ตอมาก็เริ่มเกิดเปนรูปแบบเครือขายโดยเครือขายแรกคอืเครือขายพอครูแมครู  เครือขายที่ 

2 คือกลุมเยาวชนสืบสานที่เขามาเที่ยวในงานสืบสานแลวกลับไปตั้งกลุมเยาวชนเยอะมากเกือบ 20 กลุม 

จึงทําหนาที่เชื่อมกลุมเยาวชนเขามาเปนเครือขายเยาวชนสืบสาน ทําคายรวมกันเรียกวา “คายกอเกาสืบสาน

เยาวชนลานนา” มีการทํามาอยางตอเนื่อง  ซึ่งเครือขายเหลานี้เปนกําลังสําคัญท่ีกลายเปนครูรุนใหมที่จะ

ถายทอดความรูตอไปและมีเครือขายใหมๆ เกิดขึ้นมาอีกมากมาย เชน สมาคมปซอ ชมรมสืบสานตํานานปซอ 

ชมรมสงเสริมสลาลานนา ฯลฯ 
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ถอดเทปสัมภาษณ : นางสุวารี วงคกองแกว 

ผูอาํนวยการหอศลิปวัฒนธรรมเชียงใหม 

วันท่ีสัมภาษณ : 16 มิถุนายน 2563 

ผูใหสัมภาษณ : สุวารี วงคกองแกว 

 

ประวัติสวนตัวและจุดเริ่มตนในการทํางาน : เกิดในเชียงใหม เติบโต(บาน)ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เรียนหนังสือในจังหวัดเชียงใหม โดยสวนตัวเปนคนข้ีโรคตองอยูกับบานไมคอยไดไปโรงเรียน จึงใชเวลาสวน

ใหญกับการอานหนังสือเยอะ  ตอบคําถามตัวเองเยอะ  ขอดีคือการไดใกลชิดพอไดแลกเปลี่ยนความคิดและ 

ติดสอยหอยตามพอไปทํางานตามที่ตาง ๆ  จึงทําใหติดนิสัยมาจากพอคือ ทํางานตองดี ตั้งใจทํางาน ทําดี     

ไมรบกวนผูอื่น ไมเบียดเบียนผูอื่น ชวยใครไดตองชวย ซึ่งเปนพ้ืนฐานดานความคิดที่เติบโตมาในสิ่งแวดลอมท่ี

เปนผูใหญ  พอโตขึ้นก็ไดไปศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเลือกเรียน  คณะรัฐศาสตร 

ระบบงานยุติธรรม  ในระหวางที่ศึกษาอยูนั้นกิจกรรมสวนใหญคือกิจกรรมคายอาสาฯ 

ป 2525 ตั้งแตศึกษาอยูในระดับอุดมศึกษาปที่ 1- ปที่ 4 เร่ิมทํากิจกรรมออกคายอาสาทุกปตลอด 4 ป 

ที่ศึกษาอยูในร้ัวมหาวิทยาลัย  ในชวงปดเทอมก็จะติดตอประสานงานกับ NGOs ภาคอีสานบาง NGOs 

ภาคเหนือบาง  ขอไปทดลองใชชีวิตอยูกับเขา อยูกับหมูบาน ซ่ึงถือเปนการบมเพาะตัวเอง 

ป 2529 เมื่อจบการการศกึษาระดับปริญญาตรี  ไดเลือกที่จะทํางานดานอาสาสมัครโดยเริ่มสมัครงาน

ก่ึงอาสาสมัครอยู 3 ที่ บัณฑิตอาสา  มอส. (มูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคม) และมูลนิธิพัฒนาชุมชนในเขตภูเขา  

และไดทํางานเปนครูสอนเด็กบนดอยกับมูลนิธิพัฒนาชุมชนในเขตภูเขาที่จังหวัดเชียงรายจึงตัดสินใจทํา 

หมูบานแรกอยูไดเดือนเดียวก็มีการสูรบระหวางทหารไทยกับกลุมวาและขุนสา หมูบานแตกไป  จึงยายมา

หมูบานที่ 2 เปนหมูบานอาขาท่ีนี่ไดเรียนรูความแตกตางและการปรับตัวใหเขากับพื้นที่และวิถีชีวิตความ

เปนอยูของชาวบานโดยแทบจะตัดขาดจากโลกภายนอก  ตองเดินเทาเกือบสามชั่วโมงถึงหมูบาน  อยูไดหลาย

เดือน หมูบานก็มีปญหาเร่ืองเปนพื้นที่ที่กลุมขุนสากับกลุมวาปะทะกันตองยายหมูบานอีกรอบ  อยูบนดอยแม

สะลองเปนระยะเวลา 1 ป  ซึ่งสิ่งที่ไดจากการทํางานคือการฝกอบรมจากโครงการทําใหไดความรูหลายเรื่องซึ่ง

เปนทักษะท่ีหลากหลาย เชน ทักษะดานการวิจัย การเก็บขอมูล ภาษา และโลกทัศน  

ป 2530 อ.ชยันต วรรธนะภูติ ชักชวนไปทํางานชุมชนวิจัย ไดรับการอบรมจากผูเชี่ยวชาญดานตางๆ 

ใหมีทักษะดานการทําวิจัยอยูประมาณ 3 เดือน ถึงจะเร่ิมเขาไปทําวิจัยในชุมชนทําใหสิ่งที่นาสนใจจากมุมมอง

ของชาวบานเปนงานวิจัยที่คอนขางกาวหนา ทําอยู 1 ป กินนอนอยูในหมูบานท่ี อําเภอแมแจม 

ป 2531 บรรจุเขารับราชการเปนขาราชการทองถิ่นเทศบาลครั้งแรกที่ จ.อุตรดิตถ  

ป 2533  ทําเรื่องยายมาประจําอยูท่ีเทศบาลจังหวัดเชียงใหม  ในขณะนั้นเทศบาลกําลังพัฒนาหลาย

อยางดานการบริหารและอ่ืนๆ ซึ่งท่ีนี่ไดทํางานหลายดานเปนการทาทายความสามารถ  

ป 2545- 2563 ไดมาบริหารหอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหมซ่ึงอยูภายใตกลุมงานสงเสริมพัฒนาเมือง 

เทศบาลนครเชียงใหม  โดยการออกแบบการทํางานแบงเปนการทํางานหอศิลปฯ กับงานพัฒนาเมือง  โดย

เริ่มแรกงานประสานการพัฒนาเมืองออกมาในรูปแบบการอบรมของราชการทั่วไปอยูประมาณ 2-3 ป ไมได
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เกิดความเคล่ือนไหวและสงผลตอการพัฒนาเมืองเทาไรนัก  จึงเริ่มทําโครงการฟนบานยานเวียงเพื่อการรักษา

คุณคาของเมืองและสรางความตระหนักในคุณคาของศิลปะ วัฒนธรรม และจุดเดนของตนเอง  มีการขยับเรื่อง

งานเมืองชัด เจนมากข้ึน  เปนงาน ท่ีรวมมือกับภาคประชาสังคม  ภาคี เค รือขาย NGOs  ชาวบาน 

และหนวยงานรัฐ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรูสึกท่ีมีตอเมืองเชียงใหมซึ่งกันและกันทําให

เขาใจในมุมมอง และสามารถนํามาออกแบบลักษณะงานอ่ืน ๆ ตามมา  การทํางานโครงการฟนบานยานเวียง

ทําใหเห็นถึงการรวมตัวของกลุมคนหรือองคกรขนาดเล็กที่รวมตัวกันเพื่อพัฒนาเมืองในเรื่องที่แตละกลุมสนใจ

มากข้ึน  หลังจากทําโครงการฟนบานยานเวียงก็ขยับไปทําเรื่องของเทศบัญญัติ สนับสนุนงานเครือขายชุมชน

เมืองสนบัสนุนงานของภาคประชาสังคม 

ในอนาคตเชยีงใหมนาจะมีการเปลี่ยนแปลงดานประชาสังคมเนื่องจากเชียงใหมในอดีตซึ่งเคยมี NGOs 

อยูหลากหลายท่ีมีฐานที่ตั้งอยูในเชียงใหม  ไดพัฒนามาเปนการกรอบสังคมกรอบเมืองใหโตข้ึนแบบระมัดระวัง

และมีพลังของคนกลุมนี้อยู  ซึ่งพลังตรงนี้อาจจะแผวบางในชวงของการเปลี่ยนถายรุนของผูคนเนื่องจากสังคม

ในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงคอนขางเร็วดังนั้น  การเคลื่อนตัวในรูปแบบเดิมอาจจะใชไมไดในสังคมแบบใหม  

แตยังมีพลังของคนรุนใหมข้ึนมาทดแทนพลังเหลานี้เปนพลังเชิงบวกที่หลากหลายและมีความกระตือรือรนที่มี

สวนสําคัญในการสรางนโยบายสาธารณะโดยภาคประชาสังคมไดในที่สดุ 
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  ถอดเทปสัมภาษณ : นาย ประยงค ดอกลําใย 

วันท่ีสัมภาษณ : 29 กรกฎาคม 2563 

ผูใหสัมภาษณ : นาย ประยงค ดอกลําใย 

 

ประวัติสวนตัวและจุดเริ่มตนในการทํางาน: เกิดเมื่อป 2508 เกิดและเติบโตที่จังหวัดสุพรรณบุรี    

เปนลูกหลานชาวนาอยูในชนบทโดยกําเนิดทําใหคุนเคยกับวิถีชีวิตแบบชนบท  ในวัยเด็กพบเจอเรื่องราวหลาย

อยางที่รูสึกวาไมเปนธรรม  แตเม่ือยายเขามาศึกษาระดับชั้นมัธยมปลายที่โรงเรียนประจําอําเภอ ทําใหพบเห็น

ความตางระหวางชีวิตของลูกชาวนากับเด็กตลาด (ลูกของพอคา ลูกขาราชการ) มาเปนเพื่อน  รวมรุนทําใหมี

ชองวางมากทั้งเรื่องของฐานะทางเศรษฐกิจ ฐานะทางสังคมตาง ๆ ในช้ันเรียน  เปนสวนหน่ึงที่ทําให

กระตือรือรนท่ีจะพัฒนาตนเองใหนําไปสูการเปลี่ยนแปลงชีวิตท่ีดีขึ้น  ในอีกดานหนึ่งก็เห็นชองวางถึงความ

แตกตางซึ่งมีเพ่ือนหลายคนที่เปนลูกหลานชาวนาที่ปรับตัวไมไดก็ตองลาออกไปหรือไมมีโอกาสเรียนตอใน

ระดับปริญญาตรี  จึงคิดวาอะไรที่เปนตัวแปรหรือปจจัยที่สําคัญที่ทําใหคนเรามีความตางกันเปนสิ่งที่ไดเรียนรู

เล็ก ๆ ในชวงชั้นมัธยม 

ป 2527 เขาศึกษาในระดับปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร    

(ทับแกว) จังหวัดนครปฐม เมื่อเขาไปเรียนในมหาวิทยาลัยทําใหเห็นความชัดเจนมากขึ้นวาความเหลื่อมล้ําใน

สังคมนักศึกษามีชองวางที่แตกตางกันมาก ทั้งพื้นฐานดานการศึกษา ดานวิชาการ ซึ่งก็มีกลุมเพ่ือนรวมรุนที่

ชวยดึงสูการลดชองวางในการเรียน  หลังจากนั้นก็มีความสนใจเร่ืองกิจกรรมในมหาวิทยาลัย  เปนชวงที่เปลี่ยน

ผานสําคัญในเชิงความคิดเนื่องจากไดเขาไปสูกระบวนการคายนักศึกษาทําใหไดเห็นปญหาของคนในชนบท   

ซึ่งคลายกับที่เจอตอนเด็ก ๆ จึงมีความคิดวาเราจะมีสวนรวมที่จะแกไขปญหาหรือชองวางของความยากจน 

การขาดโอกาสหรือสิ่งที่ไมเทาเทียมกันระหวางคนในชนบทกับคนในเมืองอยางไร  เร่ิมคิดตั้งแตเขาไปศึกษาชั้น

ปท่ี 1 ซึ่งเปนชวงที่อิทธิพลของการเคลื่อนไหวของนักศึกษาที่ตอสูชวง 14 ตุลาคมไดออกมาจากปา  ทําใหได

เรียนรูการตอสูของกระบวนการนักศึกษาโดยติดตามผานการจัดเสวนาผานรุนพี่ที่มีเขารวมกระบวนการตอสู

ของนักศึกษาในชวงนั้นมาแลกเปลี่ยนประสบการณใหเพ่ือนๆ ในมหาวิทยาลัย  รวมท้ังไดอานเอกสารตาง ๆ ที่

เก่ียวของกับประวัติศาสตรในชวงนั้นทําใหเกิดความเขาใจบริทบของสังคมไทยมากขึ้น กิจกรรมการออกคาย

ชวยทําใหมีโอกาสในการคิด ออกแบบ การศึกษาสังคมในชนบทมากขึ้น  ไดเกี่ยวของสัมพันธกับกระบวนการ

นักศึกษาที่แตกตางสถาบัน  ในชวงนั้นสหพันธนิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย(สนนท.) ยังมีบทบาทอยูรวมกับ

คณะกรรมการประสานงานเพ่ือการอนุรักษทํากิจกรรมที่เกี่ยวของกับการอนุรักษรวมกับนักศึกษาหลายสถาบัน

จํานวน 16 สถาบัน  รวมกันรณรงคการคัดคานการสราง   เข่ือนน้ําโจน จ.กาญจนบุรี กลางทุงใหญนเรศวร 

ซึ่งจะสรางผลกระทบใหกับพ้ืนที่ปา  ทําใหไดเห็นมิติของการจัดการปญหาดานทรัพยากรท่ีไมเปนธรรมรวมถึง

แนวคิดดานการอนุรักษ 
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ป 2529 ศึกษาอยูระดับชั้นปท่ี 3 ไดฟอรมทีมลงสมัครรับเลือกต้ังเปนคณะกรรมการบริหารสโมสร

นักศึกษาโดยตนเองอยูฝายบําเพ็ญประโยชน เมื่อทีมไดรับการเลือกตั้งจึงเปนชวงที่มีโอกาสทํากิจกรรม 

มากที่สุดในฐานะกรรมการนักศึกษาและในฐานะคณะกรรมการคายนักศึกษา  จึงพยายามเชื่อมโยงทําใหเกิด

การรับรูและการเคลื่อนไหวของเพื่อนนักศึกษารุนนั้นในเร่ืองของสังคม  ไดมีการจัดเวทีเสวนาทางวิชาการ   

การจัดคอนเสิรตระดมทุน การจัดโตวาทีเรื่องประชาธิปไตย การบริหารและสิทธิผลประโยชนของนักศึกษา   

ในมหาวิทยาลัย ชวงนี้ทําใหมีการเติบโตทางความคิด 

ป 2530-2531 ศึกษาอยูระดับชั้นปท่ี 4-5  เร่ิมคิดทํางานดานสังคมเมื่อจบการศึกษาไป  ซึ่งขณะนั้นก็

ไดเรียนรูวิถีชีวิตและแนวทางการตอสูของ อ.ปวย อ้ึงภากรณ ทําใหมีโอกาสไดรูจักโครงการบัณฑิตอาสา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งเปนหลักสูตรในชั้นปริญญาบัตรบัณฑิต (ในขณะนั้นยังเปนสํานักบัณฑิต

อาสาสมัคร) ซึ่งปจจุบันไดพัฒนามาเปนวิทยาลัยพัฒนศาสตร ปวย อ้ึงภากรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ป 2532 เมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจึงตัดสินใจศึกษาตอหลักสูตรปริญญาบัตรบัณฑิตใน

โครงการบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรของ อ.ปวย อ้ึงภากรณ  เพ่ือเรียนรูทางดานวิชาการเกี่ยวกับ

เรื่องการพัฒนาสังคม  ในการเรียนที่นั่นก็จะเปดใหเรียนคอรสวิชาการหนึ่งเทอมและเทอมที่สองระยะเวลาหก

เดือนหลังก็จะสงไปอยูในชนบทในฐานะอาสาสมัครประจําโครงการตางๆ  วัตถุประสงคเพ่ือใหไปเรียนรูชนบท

มากขึ้นและทํารายงานเพ่ือท่ีจะทําใหจบการศึกษาไดซึ่งก็ไดเลือกที่จะไปเรียนรูชีวิตชาวเขาชนกลุมนอย 

ที่จังหวัดนานภายใตโครงการโภชนาการ  

มีความตั้งใจที่จะไปทํางานในชุมชนชาวเขาเพราะวาไดเรียนรูปญหาของชนกลุมนอยหรือชาวเขามา

เยอะพอสมควร  สิ่งที่ไดเรียนมาเก่ียวกับชนกลุมนอยหรือชาวเขาวาเปนสาเหตุหลักที่ทําใหปาไมลดลงเพราะ

ชาวเขาตัดไมทําลายปาทําไรเลื่อนลอย  แตชวงที่เรียนมหาวิทยาลัยไดไปออกคายที่หมูบานชาวเขาในชนบทได

พบขอเท็จจริงท่ีแตกตางจากที่เรยีนมา  ซึ่งชาวบานหรือชาวเขาไมไดเรียกพ้ืนที่การเกษตรของเขาวา “ไรเลื่อน

ลอย” แตเรียกวา “ไรหมุนเวียน”   ทําใหคนพบวาคําวา “ไรเลื่อนลอย” เปนวาทกรรมที่รัฐสรางขึ้น  ในความ

เปนจริงแลวระบบการผลิตของชาวบานหรือชาวเขาเปนลักษณะของการหมุนเวียนการใชที่ดินแลวกลับมาใช

ใหม  ตัวแปรสําคัญไมใชการตัดไมทําลายปาของชาวเขา  ถายอนไปในอดีตพื้นที่ปาไมของประเทศไทยถูก

สัมปทานตั้งแตยุคสนธิสัญญาเบาวริงจนถึงการสัมปทานไมของบริษัททําไมในประเทศไทย หลังจากน้ันก็มีการ

ใหสัมปทานเพ่ือปลูกไมโตเร็ว เชน ไมยูคาลิปตัส ปาลม หรือยางพารา  โดยใหบริษัทเปนผูสัมปทานพ้ืนที่ปา  

ซึ่งเปนสาเหตุหลักสําคัญที่ทําใหปาไมของประเทศไทยลดลงไปคือเรื่องของการสงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจใน

ลักษณะของการสงเสรมิการปลูกพืชเชิงเดี่ยว  การมองเห็นจุดนี้เปนจุดสําคัญที่ทําใหตนเองมีความชัดเจนข้ึนวา

เราควรจะเดินไปในทิศทางไหน  หลังจากจบการศึกษาหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจึงเลือกที่จะทาํงาน

ดานสังคม  สิ่งที่จุดเปลี่ยนสําคัญอีกอยางหนึ่งในการตัดสินใจ เนื่องจากชวงที่ศึกษาอยูที่บัณฑิตอาสาไดมีโอกาส

คนควาในหองสมุดของสํานักบัณฑิตที่มีหนังสือเกี่ยวกับงานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาสังคม   มีงานเขียนชิ้น

หนึ่งที่อานแลวทําใหมีแรงบันดาลใจมากคืองานเขียนของคุณเตือนใจ ดีเทศนเร่ือง “แมจัน สายน้ําท่ีผัน

เปลี่ยน” เปนหนังสือที่รวบรวมเอาจดหมายของคุณเตือนใจ ดีเทศน อดีตนักศึกษาจุฬาฯ ที่ข้ึนไปสอนหนังสือ

อยูที่อําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย  เมื่ออานแลวทําใหตนเองรูสึกถึงความเชื่อมั่นในแนวทางอุดมคติมากขึ้น 

ป 2533 ตัดสินใจไปสมัครเปนอาสาสมัครของมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) รุนที่ 21 เลือกไป

ปฏิบัติงานภายใตโครงการ“พัฒนาคุณภาพชีวิตบนพ้ืนที่สูง” ตําแหนงเจาหนาที่ภายใต “มูลนิธิพัฒนาชุมชน
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และเขตภูเขา”  ขณะนั้นคุณเตือนใจ  ดีเทศน เปนประธานโครงการ  ไดมีโอกาสเขาไปใชชีวิตในพ้ืนท่ีดอยแม

สะลอง  โดยไดทําหนาที่สอนหนังสือใหกับเด็กและผูใหญที่เปนชาวเขาใหพูดภาษาไทยได  มีภารกิจอยู 2 ดาน 

คือ  สอนหนังสือและทําใหชาวบานเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิต/รูปแบบทําการเกษตรจากการปลูกพืช

เชิงเด่ียวและการใชสารเคมีเพียงอยางเดียว  

โดยสมมติฐานขององคกรมอียูวาถาชาวเขาสามารถพูดภาษาไทยได  สิ่งที่ชาวเขาตองการมากที่สุดคือ

สัญชาติไทย  ซึ่งเงื่อนไขของสัญชาติไทยมีอยู 3 เรื่อง คือ ตองพูดภาษาไทยได ตองมีการใชชีวิตท่ีไมมีผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอม และตองไมเก่ียวของกับยาเสพติด  แตชาวเขาที่นั่นสวนใหญติดฝนคอนขางเยอะเนื่องจากอยู

แถบตะเข็บชายแดน  จากสมมติฐานจึงทําโครงการ 1. สอนหนังสือ 2. สงเสริมเกษตรย่ังยืนที่เรียกวาเกษตร

แนวระดับ ตองการลดการชะลางพังทลายของหนาดิน 3. ทําโครงการบําบัดผูติดฝน  ซึ่งปรากฏวาประสบ

ความสําเร็จทั้ง 3 เร่ือง แตก็ไมมีชาวบานคนใดที่สามารถไดสัญชาติไทยทั้งที่คุณสมบัติครบถวน เพราะเงื่อนไข

ของการลงรายการสัญชาติไทยไดตองเกิดในประเทศไทยแตคนเหลานั้นในทะเบียนประวัติที่สํารวจกอนหนานั้น

ระบุวาเกิดในประเทศพมา  จึงเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหเราตองทบทวนวาตกลงสิ่งท่ีทํามาถูกตองหรือไม  หรือที่

จริงแลวตองนําไปสูการแกไขตัวกฎหมาย หลังจากนั้นจึงกลับไปดูวาขอมูลที่ไดจากการสํารวจเมื่อประมาณ 

ป 2520 กวา ๆ จากโครงการสํารวจที่เรียกวา “สิงหภูเขา” ซึ่งในการสํารวจครั้งนั้นผูทําการสํารวจไมเขาใจ

ภาษาทองถ่ินทําใหสื่อสารกันลําบากจึงตองใชลามในการแปลภาษาแทน  บางคนก็แปลออกมาไมชัดเจน ดังนั้น

ทุกคนบนดอยแมสะลองจึงถูกใสประวัติวาเกิดในประเทศพมาทั้งหมดทั้งท่ีชาวเขาเหลานี้เกิดในฝงไทย  

เพราะฉะนั้นการที่ชาวเขาบนดอยแมสะลองทําตามเงื่อนไขของการขอสัญชาติไทยไดทั้ง 3 ขอก็ไมไดเปน

เงื่อนไขที่ทําใหชาวเขาเหลานี้ไดสัญชาติไทยตามที่ตองการ จึงทําใหตนเองรูสึกผิดหวังกับการใชชีวิตท่ีดอยแม

สะลองเปนระยะเวลา 3 ป  ทําใหเรียนรูวาปญหาที่แทจริงคือปญหาดานโครงสราง ปญหาทางกฎหมาย ที่ไม

เอื้อและไมสอดคลองกับวิธีชีวิตของชาวบาน เพราะฉะนั้นเปาหมายคือการที่ตองทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง

นโยบาย  

ป 2536 จึงตัดสินใจลาออกจากมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขาแลวมาจับงานดานการรณรงคเชิง

นโยบายมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องสิทธิชุมชน  ตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวนโยบายหลักๆ คือ นโยบายวา

ดวยเร่ืองคน ทําอยางไรชุมชนจะอยูกับปาไดอยางยั่งยืน  ทําใหไดเขามาจับงานดานการรณรงคเร่ือง พ.ร.บ.ปา

ชุมชนเพื่อใหชุมชนสามารถดูแลรักษาปาไดอยางไรโดยเร่ิมตนทํางานที่โครงการวิจัยปาชุมชน เร่ิมจาก

การศึกษาเงื่อนไขปรากฏวาตั้งแตประวัติศาสตรจนถึงสถานการณในขณะนั้นที่มีชุมชนรักษาปาอยูจํานวนมาก 

เหตุผลท่ีทําใหปายังคงสมบูรณอยูเกิดจากชุมชนมีระบบอนุรักษและการจัดการปา แมรัฐจะบอกวาปาเปนของ

กรมปาไมทําใหการจัดการปาของชุมชนกลายเปนการจัดการปาที่เถื่อน และไมสามารถมีสิทธิหรือไมมี

ความหมายเลย  แตในขณะเดียวกันการดูแลจัดการของชุมชนเปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหเกิดการรักษาปา 

โดยชวงน้ันเปนยุคประชาสังคมท่ีมองเร่ืองทองถิ่นกับการจัดการทรัพยากรโดยใชสโลแกนการทํางานในชวงนั้น

ในขบวนประชาสังคมภาคเหนือวา “ที่ดิน แมกไม สายธาร คืนการจัดการใหชุมชน” ผลจากการศึกษาและจาก

ขอเท็จจริง พบวารัฐฯ เปนผูผูกขาดการจัดการทรัพยากรเพียง  ฝายเดียวและไมยอมรับอํานาจของชุมชน 

ทั้งที่จริงแลวชุมชนมีบทบาทในการปกปองทรัพยากรมา  อยางตอเนื่องและเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหปายังคงอยู

ในประเทศไทย  
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ถายอนไปในยุคที่รัฐใหมีการสัมปทานปาประมาณป 2510 ที่มีการใหสัมปทานไมกระยาเลย  ในพ้ืนท่ี

ภาคเหนือ  เราจะพบวามีประวัติศาสตรในทุกๆ จังหวัดที่ชุมชนทองถิ่นลุกขึ้นมาคัดคานตอตานกระบวนการที่

รัฐสวนกลางใหสัมปทานไมหรือสัมปทานเหมืองแร ทําใหมีการปะทะกันมีการขัดแยงกันมีการลอบสังหารกัน  

ทําใหชาวบานเสียชีวิตไปเปนจํานวนมาก  โดยเฉพาะขบวนการไมเถื่อนในชวงหลังป 2532  ซึ่งป 2532 

เปนปสุดทายที่รัฐบาลใหสัมปทานไมมีการยกเลิกสัมปทานไมในชวงของ พลตรีสนั่น  ขจรประศาสน 

เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณในขณะนั้น  เนื่องจากเกิดน้ําทวมใหญที่ ต.กะทูน อ.พิปูน 

จ.นครศรีธรรมราช  ทําใหทอนซุงจากบนภูเขาไหลลงมาพรอมกับดินโคลนถทะลักทวมชุมชนกะทูน 

จ.นครศรีธรรมราช  เกิดเปนสถานการณที่ทําใหนักวิชาการ ภาคประชาสังคม และ NGO ลุกขึ้นมาใหเรียกรอง

ทบทวนนโยบายการสัมปทานปาไม  ซึ่งในทายท่ีสุดการสัมปทานปาไมก็ถูกยกเลิกไปดวยเหตุผลเร่ือง

สิ่งแวดลอมแตหลังจากการยกเลิกสัมปทานทั่วประเทศ  นโยบายใหมของรัฐบาลคือการอนุรักษกลายจุดกําเนิด

ของความขัดแยงใหมเพราะการยกเลิกสัมปทานไมไดทําใหการทําไมในประเทศไทยลดลง  แตเปลี่ยนจากเดิมที่

สัมปทานโดยบริษัทเปนการทําไมเถ่ือนโดยพอคาหรือผูมีอิทธิพลในทองท่ีแทน  ปาก็ยังคงถูกทําลายเหมือนเดิม

ในชวงของการยกเลิกการสัมปทานใหม ๆ เพราะความตองการไมยังคงสูงอยู  รัฐบาลจึงเปลี่ยนนโยบายจาก

การที่เคยใหสัมปทานเปนเร่ืองของการอนุรักษ  มีการแตงต้ัง“คณะกรรมการนโยบายปาไมแหงชาติ”ขึ้นและ

กําหนดวาประเทศไทยควรมีปา 40 เปอรเซ็นต  แบงเปนพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 25 เปอรเซ็นต (หรือประมาณ 80 

ลานไร) ที่ประกาศใหเปนเขตอุทยานและเขตรักษาพันธุสัตวปา   สวนอีก 15 เปอรเซ็นต แบงเปนปาเศรษฐกิจ

ที่อนุญาตใหนายทุนเขาไปสัมปทานปลูกไมเศรษฐกิจและใชประโยชนในพ้ืนท่ีได  ทําใหเกิดความขัดแยงขึ้น

เนื่องจากเดิมชุมชนอยูในปาสงวนแหงชาติเต็มไปหมด  เมื่อรัฐตองการเพ่ิมพ้ืนท่ีปาอนุรักษก็ทําการสํารวจปา

สงวนแหงชาติเดิมและประกาศยกระดับใหเปนปาอนุรักษ แตไมมีการกันพ้ืนที่ชุมชน พ้ืนที่ทํากิน และพื้นที่ปาที่

ชุมชนดูแลรักษาจัดการและใชประโยชนอยูออกจึงทําใหเกิดความขัดแยง   ในขณะเดียวกันวิธีคิดของรัฐใน

พ้ืนท่ีปาอนุรักษตองไมมีคนรัฐจึงมีโครงการ “จัดท่ีดินทํากินใหกับผูยากไรในเขตปาสงวนเสื่อมโทรม (คจก)” 

เริ่มตนที่ภาคอีสาน ซึ่งเริ่มดําเนินการกอนป 2535 ในชวงรัฐบาลเผด็จการ แนวคิดเรื่องแยกคนออกจากปาก็ถูก

นํามาใชเปนครั้งแรก การอพยพชุมชนออกจากปาในภาคอีสานจํานวนมากทําใหเกิดการตอตานและมีการ

เรียกรองใหยกเลิกวิธีคิดน้ี พี่นองในภาคเหนือที่อยูในเขตอุทยาน  13 แหงที่รอการประกาศจึงเดินทางไปดูงาน

วาคนที่ถูกอพยพออกมาจากเขตปาอนุรักษในภาคอีสานไดรับผลกระทบอะไรบาง  ผลปรากฏวาอยูไมได  ทํา

ใหมีการเรียกรองใหยกเลิกโครงการน้ีและประกาศใหชุมชนเหลานี้กลับคืนถ่ิน  จึงมีการตอสูกันเรื่องแนวคิดวา

คนอยูกับปา เพราะการอพยพคนออกจากปาทั่วประเทศลมเหลวโดยสิ้นเชิง  ทําใหชาวบานที่อยูในพื้นท่ี

เตรียมการประกาศอุทยานเกิดการรวมตัวกันเปนเครือขาย “กลุมเกษตรกรภาคเหนือ” เพื่อเสนอขอเรียกรอง

ตาง ๆ 

ป 2537 -2540 มีการเคลื่อนไหวของขบวนการประชาสังคมภาคเหนือท่ีเปลี่ยนสโลแกนของการ

เคลื่อนไหวจากเดิม “ที่ดิน แมกไม สายธาร คืนการจัดการใหชุมชน” เปน “เรงออก พ.ร.บ.ปาชุมชน หยุดไล

คนออกจากปา” ดังนั้น พ.ร.บ.ปาชุมชนจึงเปนสัญลักษณที่มีการเรียกรองใหมีการกระจายอํานาจและพูดเรื่อง

สิทธิชุมชนจนกระทั่งการตอสูเขมขนมากขึ้น นํามาสูการเจรจากันในชวงปลายป 2539 มีการเชื่อมโยงเครือขาย

ทั่วประเทศที่เรียกวา “เครือขายปาชุมชน” เรียกรองใหมีการออก พ.ร.บ.ปาชุมชนขึ้นการตอสูในขณะน้ันมีการ

จัดตั้งมวลชนคนชั้นกลางที่ไมเขาใจวิถีชีวิตของชุมชน รวมท้ังมีกลุมอนุรักษที่ออกมาคัดคานการใหสิทธิชุมชน
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หรือคัดคาน พ.ร.บ.ปาชุมชน  วิธีคิดของรัฐคือในปาชุมชนยอมรับวาชุมชนจัดการปาไดแตไมใหมีการจัดการปา

ชุมชนในพ้ืนท่ีอนุรักษจะสามารถทําไดเฉพาะปาชุมชนที่อยูนอกเขตอนุรักษ  การตอสูระหวางมวลชนครั้งนี้ใน

ทายที่สุดก็ไมสามารถผลักดัน ป 2540 ในมาตรา 46 ที่รองรบัสิทธิชุมชนในการบริหารจัดการและใชประโยชน

จากทรัพยากรอยางยั่งยืน  แตในรัฐธรรมนูญป 2540 มีประโยคตอทายวา“ท้ังนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ”  

เพราะฉะนั้นสิทธิชุมชนที่กฎหมายอุทยานบัญญัติหามทํา 19 ขอในเขตอุทยาน จึงไมสอดคลองกันทําใหความ

ขัดแยงยังคงอยูเพราะฉะนั้นในการเรียกรองยังยืนยันวาตองมีกฎหมายลูกออกมารองรับสิทธิชุมชนหรือ พ.ร.บ.

สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากร ประเด็นของการตอสูเร่ือง พ.ร.บ.ปาชุมชน ตั้งแตอดีตจนถึง

ปจจุบันมีอยูประเด็นเดียวคือในเขตปาอนุรักษจะสามารถจัดตั้งปาชุมชนไดหรือไม  จนกระทั่งป 2562 สภานิติ

บัญญัติไดผานราง พ.ร.บ.ปาชุมชน ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ออกมาเพ่ือยุติความขัดแยงในอดีต  แตปรากฏวาก็จบที่

ปาชุมชนไมมีในเขตปาอนุรักษเหมือนเดิม  เพราะฉะนั้น พ.ร.บ.ปาชุมชนฉบับป 2562   ที่ออกมาก็ไมไดทําให

ความขัดแยงระหวางชุมชนในเขตปากับหนวยงานรัฐโดยเฉพาะอุทยานยุติหรือเบาบางลงกลับกลายเปนการ

ตอกย้ําวาทกรรมและความเชื่อของรัฐฯ ที่วาในปาของรัฐหามมีปาชุมชน หามมีคน หามไมใหมีการใชประโยชน

ซึ่งไมสอดคลองกับวิถีชีวิตและการจัดการของสภาพปจจุบัน  เปนประเด็นตอเนื่องซึ่งจะตองมีการตอสูกันตอไป

ในอนาคต 

พ.ร.บ.ปาชุมชนไดในป 2540 แตทําใหเกิดการตื่นตัวในการเรียกรอง“สิทธิชุมชน” การคืนสิทธิให

ชุมชนจัดการและดูแลรักษาทรัพยากรอยางยั่งยืน  ทําใหเรื่อง “สิทธิชุมชน”ถูกบัญญัติอยูในรัฐธรรมนูญ 

ป 2545 หลังจากไดรัฐธรรมนูญป 2540 มีการผลักดันตอสูเร่ืองการแกไขปญหาที่ดินแยกออกเร่ืองปาชุมชน  

เปนการจัดการที่ดินโดยชุมชนในชื่อของ “โฉนดชุมชน” ซึ่งไมตองการใหมีการออกเอกสารสิทธิ  เปนปจเจก

เพราะจะนําไปสูการหลุดมือของที่ดิน  ชุดความคิดนี้ถูกพัฒนาจากความลมเหลวของการจัดการที่ดินที่มี

กรรมสิทธิของรัฐทําใหเกิดการกระจุกตัวอยางมหาศาล ที่ดินที่ออกเอกสารสิทธิแลวประมาณ 130 ลานไรไป

กระจุกตัวในมือของคนประมาณ 3 ลานคนเทาน้ัน  หรือคิดเปนเนื้อท่ีประมาณ 80 เปอรเซ็นตของโฉนด 

สวนประชาชนท่ัวไปครอบครองท่ีดินที่มีโฉนดอยูแค 20 เปอรเซ็นต  ทําใหเกิดความเหลื่อมล้ํามาก  ซึ่งคนท่ีถือ

ครองที่ดินสูงที่สุดในประเทศไทยแคตระกูลเดยีว 630,000 ไร  เปนสิ่งที่เปนปญหา  ความเหลื่อมล้ําในเร่ืองของ

การจัดการที่ดิน  ทําใหเกิดปญหากระทบกับสิทธิการเขาถึงที่ดินของคนทั่วไปดวย  เราจึงเรียกรองใหมีการ

กระจายการถือครองที่ดินอยางเปนธรรมและเรียกรองใหมีการรับรองสิทธิชุมชนในการบริหารจัดการที่ดินซึ่ง

อยูในท่ีดินของรัฐในรูปแบบของ “โฉนดชุมชน”  ทําใหเกิดระเบียบสํานักนายก “วาดวยการจัดใหมีโฉนดชุมชน

ป 2553 ข้ึน”  ซึ่งมีฐานะเปนเพียงแคระเบียบสํานักนายกแตยังไมเปนกฎหมายจําเปนตองมีกฎหมายตอไป 

อีกเร่ืองที่จะเปนประเด็นท่ีจะนําไปสูการแกไขปญหาเรื่องความเหลื่อมล้ําเรื่องที่ดินไดโดยใชเคร่ืองมือ 

3 ตัว 1. เร่ืองการเก็บภาษีที่ดินในอัตรากาวหนาตามขนาดการถือครอง  2. การนําภาษีท่ีดินท่ีจัดเก็บไดจาก

อัตรากาวหนานํามาจัดตั้งธนาคารท่ีดิน  ซึ่งจะนําไปสูการกระจายที่ดินใหกับชุมชนและชนชั้นกลางไดอยางเปน

ธรรม สําหรับชุมชนที่อยูในเขตของรัฐทั้งหมดทั่วประเทศที่คาดวามีประชากรประมาณ 12 -15 ลานคนอยูใน

ที่ดินของรัฐอยางผิดกฎหมาย  3. การรับรองสิทธิชุมชนใหบริหารจัดการที่ดินรวมกันในลักษณะของกรรมสิทธิ

รวมหรือสิทธิชุมชนหรือโฉนดชุมชนเพ่ือแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐเพิ่ม  ซึ่งชุดความคิดนี้พัฒนามาจาก

การตอสูเร่ืองชุมชนในเขตปา  เร่ืองปาชุมชน เร่ืองสิทธิชุมชน   แลวก็ยกระดับมาสูเรื่องการกระจายอํานาจการ

จัดการทรัพยากร   ทําใหเกิดพระราชบัญญัติการปกครองทองถิ่นข้ึน  แตก็ไมเกิดการกระจายอํานาจเนื่องจาก 
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อบต. เทศบาลตาง ๆ ไมมีอํานาจในการออกขอบัญญัติในการจัดการเพราะตามเงื่อนไขการออกขอบัญญัติของ

ทองถิ่นตองไมไปกาวลวงอํานาจของหนวยงานหลักเปนขอจํากัดของการกระจายอํานาจสิ่งท่ีเราขับเคลื่อนมา

พรอมกระบวนการภาคประชาสังคมจนถึงทุกวันนี้เปนระยะเวลา 10 กวาป  ที่ผานมา ตั้งแตป 2545 จนถึง

ปจจุบัน  ยังรูสึกวายังไมไปถึงเปาหมายเพราะวาสิ่งที่เราเรียกรองท้ังหมดไปกระทบกับผลประโยชนของนายทุน

และหนวยงานรัฐ  ยังเปนเร่ืองท่ีตองตอสูกันไปอีกยาวนาน เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราตอสูมาหรือกระบวนการภาค

ประชาสังคมขับเคลื่อนมาในเร่ืองการกระจายการเมืองทองถ่ิน  วันนี้ป 2563 เราไดแคพระราชบัญญัติภาษี

ที่ดินและสิ่งปลูกสราง ที่อยูเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ ซึ่งไมไดเปนภาษีที่ดินในอัตรากาวหนา 

ทําใหยังไปไมถึงเปาและเปนการเบี่ยงเบนประเด็นท่ีเสนอไป  

สวนเร่ืองธนาคารที่ดินซึ่งถาเกิดชองทางนี้ขึ้นมามีความขัดผลประโยชนของธุรกิจอสังหาริมทรัพยและ

สถาบันการเงินอยางมาก  ตอนนี้รัฐไดตั้งเปนสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินเปนองคกรมหาชนมีอํานาจ

จัดการเหมือนสถาบันการเงินทั่วไป  ตางจากธนาคารที่ดินที่อยากใหเกิดขึ้น ธนาคารที่ดินที่รัฐออกแบบไว

ตอนนี้คลายกับธนาคารออมสิน ธนาคาร ธกส. คือเปนแหลงเงินกูอันหนึ่งเราไมสามารถนําภาษีที่ดินและสิ่ง

ปลูกสรางมาเปนเงนิดําเนินการธนาคารที่ดินได  ทําใหตองพึ่งพางบประมาณจากรัฐบาลอยูทุกป  ดังนั้นแนวคิด

วาธนาคารท่ีดินคือสถาบันการเงินไมนาจะสอดคลองกับเปาหมายที่เราตองการ  เรายังไปไมถึงการใหธนาคาร

ที่ดินเปนกลไกสําหรับการกระจายการถือครองที่ดินมาสูประชาชน   สวนเร่ืองของสิทธิชุมชนหรือโฉนดชุมชน  

ถามี พ.ร.บ.มาดูแลไดก็จะสามารถแกไขปญหาเร่ืองท่ีดินหลุดมือและเร่ืองขัดแยงระหวางชุมชนที่อยูในที่ดินของ

รัฐกับหนวยงานรัฐไดอยางถาวร  แตเปนที่หนาเสียดายที่รัฐยอมรับหลักคิดนี้แตวาไปไมถึงหลักการรับรองสิทธิ  

ตอนนี้รัฐบาลใชนโยบายที่เรียกวาโครงการ “จัดที่ดินแปลงหลวง” แทนที่จะรองรับสิทธิชุมชนกลับกลายเปน

การอนุญาต  แตสิ่งที่รัฐบาลยอมรับคือ การจะไมอนุญาตเปนรายแตอนุญาตทั้งผืน  ปญหาสําคัญคือไมอนุญาต

ใหชุมชนแตอนุญาตใหผูราชการจังหวัดใชท่ีดินแทนชุมชนทําใหเกิดชองวางใหญ  ซึ่งก็ยังเปนลักษณะของการ

อนุญาตไมไดเปนหลักการรับรองสิทธิชุมชน  

เรื่องสุดทายคือในเร่ืองของคนท่ีอยูในอุทยานแหงชาติหรืออยูในเขตปาอนุรักษประมาณ 4,000 ชุมชน 

มีพ้ืนท่ีที่ถือครองอยูในนั้นและถูกประกาศเขตอุทยานทับประมาณ 4,700,000 ไร  ป 2562 สนช. โดยรัฐบาล 

คสช. ไดมีนโยบายในการแก พ.ร.บ. เพ่ือใหคนอยูในอุทยานได  ปรากฏวาการแกไข พ.ร.บ. ยังเปนวิธีคิด 

ที่ชาวบานเปนผูบุกรุกอุทยานเพราะฉะนั้นการแกไขปญหาของรัฐบาลคือการสํารวจวาใครอยูในพ้ืนที่อุทยาน

แลวอนุญาตเปนการชั่วคราวเปนราย ๆ ไป  ซึ่งกําหนดเงื่อนไขเปนการทําเปนโครงการเปนการบิดเบือน

เจตนารมณในการรองรับสิทธิ  ยังมีการกําหนดเงื่อนไขที่ทําใหชุมชนมีโอกาสทําผิดเงื่อนไขไดมากเมื่อทําผิด

เงื่อนไขก็จะถูกเพิกถอนสิทธิเปนรายๆ ไป  ซึ่งแนนอนวาในอนาคตอาจจะไมมีคนอยูในอุทยานเลย  นี่คือปญหา

ใหญท่ีกระบวนการเคลื่อนไหวหรือการตอสูของภาคประชาสังคมและประชาชนตองเดินตอไปในอนาคต 

ทิศทางการเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมในอนาคตควรจะเปนอยางไร : ตลาดระยะเวลา 30 ปที่

ทํางานเกี่ยวของกับกระบวนการเคลื่อนไหวประกระบวนการภาคประชาสังคมเห็นวาบริบทของสังคมมีการ

เปลี่ยนแปลงเยอะมากจากระบบเดิมที่เปนทุนนิยมอยางเดียว ปจจุบันนี้คือ ทุนนิยมแบบผูกขาดมากขึ้นสังคมก็

เปนสังคมแบบปจเจกมากขึ้น  สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจที่เปนอยูในปจจุบันจะอยูแบบตัวใครตัวมันมากขึ้น  

ประเด็นของการทํางานในหลักชุมชนก็ไมไดมีลักษณะแคมีรัฐ  ทุน  และมี NGOs หรือประชาสังคมเพียงแค 

3 อยาง ที่เปนตัวแปรสําคัญในการขับเคลื่อนเทานั้น  แตในปจจุบันปรากฏวามีองคกรเกิดข้ึนเยอะมากมีตั้งแต 
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หนวยงานทองที่ หนวยงานทองถ่ิน และยังรวมถึงองคกรที่เปนองคกรก่ึงรัฐหรือองคกรมหาชน อยางเชน สสส. 

สกสว. พอช. ตางๆ เหลานี้ลวนมีเปาหมายในการลงไปทํางานสนับสนุนไปที่ชุมชนทั้งสิ้น  เพราะฉะนั้นภาคีใน

การทํางานแกไขปญหาหรือการสนับสนุนชุมชนไมไดมีแค 3 เทานั้นแลว  ในชวงหลัง ภาคธุรกิจก็ปรับตัวทํา

เรื่อง CSR ทําเรื่องวิสาหกิจเพ่ือสังคม  ทําใหมีการพัฒนาและไปสนับสนุนชุมชนมากขึ้น  ดังนั้นภาคประชา

สังคมหรอื NGOs ไมใชเปนตัวแปรของการขับเคลื่อนใหมีการเปลี่ยนแปลงหรอืผูกขาดการเปลี่ยนแปลงไวในมือ

ไดอีกตอไปแลว  จึงเปนความทาทายวาหุนสวนตางๆ ในสังคมท่ีเกิดขึ้นมากมายและมีความหลากหลายตั้งแต

อนุรักษนิยมไปจนถถึงทันสมัยที่สุด ปรากฎการณที่สําคัญในขณะนี้คือคนรุนใหมในกระบวนการในสังคม  

ความทาทายคือจะทําอยางไรใหปญหาความไมเปนธรรมในระดับชาวนา ระดับคนจนเมือง  ในระดับที่

เก่ียวของกับโครงสรางเขาไปถึงการรับรูของคนรุนใหม  เพราะตองยอมรับวาจากนี้ไปอนาคตของประเทศไทย

อยูในมือของคนรุนใหมแลว  ดังน้ันเราคงตองสงตอการเคลื่อนไหวของพวกเราเขาไปสูการเคลื่อนไหวใน

รูปแบบใหมๆ ของคนรุนใหม วิธีคิดและเทรนดการใชชีวิตแตกตางกัน  รวมไปถึงโลกที่มีสังคมสื่อออนไลนมาก

ขึ้น  วิธีการจัดตั้งของคนในสังคมเปลี่ยนไป เพราะฉะนั้นรูปแบบการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวก็จะเร็วมากขึ้น  

สามารถใชการสื่อสารเพียงแคโทรศัพทเค ร่ืองเดียวก็จัดตั้งมวลชนได   เปนมวลชนที่คิดเหมือนกัน 

แตไมจําเปนตองรูจักกันก็สามารถกําหนดทิศทางการเคลื่อนไหวและสงสัญญาณ รวมกันได  ในสวนของประชา

สังคม  ในสถานการณที่สังคมเปลี่ยนไปภารกิจของการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไมไดอยูในมือของคนรุนเกาอีก

ตอไปแลว  เราจะทําอยางไรท่ีจะสงตอปญหาตางๆ ท่ียังคงเรื้อรังมาใหไปถึงมือของการเคลื่อนไหวของคนรุน

ตอไปได  แนนอนวาความเปนธรรมความเหลื่อมล้ําในนิยามของคนรุนใหมจะตองเปลี่ยนแปลงไป  ไมใชความ

เปนธรรมในนิยามเกา ๆ อีกตอไปแลว ไมแนใจวาคนรุนใหมจะเขาใจเรื่องปญหาความเหลื่อมล้ําเรื่องการ

จัดการทรัพยากร  เราจะสามารถใหคนรุนใหมเขาใจความซับซอนเรื่องการกระจุกตัวของท่ีดินในระบบ

เศรษฐกิจที่เปนอยูปจจุบันไดไหม  เราจะสามารถทําใหเขาเขาใจปญหาของคนในชนบทท่ีเหมือนอยูในอีกโลก

หนึ่งไดไหม  สิ่งท่ีสําคัญคือ 1.นักวิชาการ ภาคประชาสังคม และ NGOs รุนปจจุบันที่ยังมีความเขมแข็งดูจาก

การเคลื่อนไหวของคนรุนใหมแลวจะมีชองวางอยูเยอะ  ตองปรับชองวางนี้ใหมีชองวางนอยที่สุด  2.เราตอง

เปนผูสังเกตการณมากกวาผูปฏิบัติการและใหคําแนะนําชี้แนะ 

อนาคตของ NGOs หรือประชาสังคม มีรูปแบบท่ีเปลี่ยนไป NGOs ที่ไมตองการสังกัดองคกรมีเยอะข้ึน 

เรียกตนเองวา “นักกิจกรรมทางสังคม”  ซึ่งคนเหลานี้มีอาชีพของตนเอง  โดยไมพ่ึงเงินสนับสนุนจากองคกรรัฐ

หรือเงินทุนตางประเทศอีกตอไปแลว และทิศทางของแหลงทุนตางประเทศท่ีสนับสนุน NGOs และประชา

สังคมก็เปลี่ยนไป  อาจจะสนับสนุนเรื่องการเรียกรองประชาธิปไตยมากขึ้น  เรียกรองเรื่องสิทธิชุมชนมากขึ้น

แตวาปญหาพื้นฐานจะถูกละเลยหรือไม  ยังคงเปนชองวางในการขับเคลื่อนในทิศทางในอนาคตดวย  ปญหา

พ้ืนฐานของประชาชนโดยเฉพาะประชาชนระดับลางจะเชื่อมโยงกับแนวทางในการเคลื่อนไหวที่เนนไปที่เรื่อง

ของประชาธิปไตย  ความเทาเทียม  การมีสวนรวมของประชาชนไดอยางไร  ซึ่งเปนโจทยสําคัญที่คิดวาชองวาง

ในการเคลื่อนไหวในอนาคตระหวางภาคประชาสังคมกับภาคประชาชนและภาคชุมชน  เปลี่ยนไปอยางมาก 

เพราะฉะนั้นพื้นที่บริบทในการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจะไมไดอยูในชนบทอีกตอไป  เมืองจะเปนคานงัดสําคัญ

และเปนจุดในการคํานวณทิศทางของประเทศไทยในอนาคต  ดังนั้น NGO เองหรือประชาสังคมตองปรับ

ยุทธศาสตรในการทํางานที่มุงเนนไปที่การทํางานในการจัดตั้งหรือการสรางกระบวนการของสังคมในเมืองมาก

ขึ้นโดยเฉพาะการตอเชื่อมหรือการจัดตั้งภายใตการใชโซเชียลมิเดียในโลกออนไลนมากขึ้น  
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ถอดเทปสัมภาษณ : นายเดโช ไชยทัพ 

วันท่ีสัมภาษณ : 26 สิงหาคม 2563 

ผูใหสัมภาษณ : นายเดโช ไชยทัพ 

 

ประวัติสวนตัวและจุดเริ่มตนในการทํางาน : เกิดและเติบโตที่ จ.ขอนแกน 

ป 2528–2532 จุดเปลี่ยนสําคัญเริ่มในชวงเขาเรียนมหาวิทยาลัย ท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกน 

สาขาเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน ซึ่งเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีทางสังคมการเปลี่ยนแปลงชนบท และการเมือง จาก

เรียนการสอนก็ทําใหบมเพาะตนเองในระดับหนึ่ง  ประกอบกับเปนชวงที่บรรยากาศทางการเมืองเร่ิมมี

ขบวนการนักศึกษาที่หนีเขาปาจากเหตุการณทางการเมืองเริ่มทยอยออกมา ถือเปนยุคเร่ิมตนของการกลับมา

ทํางานดานพัฒนาชนบทชวงนั้นนักศึกษาก็จะนิยมไปออกคาย  การออกคายอาสาสมัครทําใหตนเองไดซึมซับ

ชีวิตความเปนอยูของชาวบานในแถบชนบทวาเปนอยางไร  เร่ิมทําใหเกิดมุมมองใหม ๆ ท่ีมีตอชนบท           

ซึ่งกระแสในการพัฒนาตอนแรกที่ไปทําจะมีเร่ืองการปฏิเสธความเปนดั้งเดิมหรือภูมิปญญาทองถ่ิน เชน แพทย

แผนโบราณ การนวดแผนไทย หมอพ้ืนบาน ที่คนเปลี่ยนความคิดไปสูยุคสมัยใหม กลไกใหม ๆ แตพอการร้ือ

พ้ืนภูมิปญญาทองถิ่นดานการแพทยหรือการนวดกลับมา  จะเริ่มเห็นวาจากยุคที่ไมมีเลยและเกือบหายไป

ปจจุบันกลับเปนอาชีพที่อยูกับสังคมไทย 

ป 2532 จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีและเริ่มเขาสูกระบวนการการพัฒนา  โดยสมัครเปน

อาสาสมัครของมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) รุนที่ 11  ในการทํางานเปนการลงพื้นท่ีทํางานที่แรก 

คือ จังหวัดพะเยา โครงการพะเยาพัฒนา  ทําใหเร่ิมสัมผัสสังคมชนบท ความยากจน และซึมซับบรรยากาศ

ดานการทํางานพัฒนา เปนการทํางานเร่ืองธนาคารขาว ธนาคารควาย กลุมออมทรัพยแมบาน ฯลฯ ในชวงท่ี

ทํางาน มอส. 2 ป ก็จะทํางานอยูในหมูบาน วันจันทร – วันศุกร และ วันเสาร - วันอาทิตย ก็จะลงมาในเมือง 

สวนใหญก็จะคลุกคลีอยูกับชาวบานเพื่อใหกลมกลืนเปนเหมือนสวนหนึ่งของชาวบาน  เปรียบเสมือนนักพัฒนา

เปนที่พ่ึงเปนเพื่อนของชาวบานจริงๆ  ระหวางการทํางานเปนชวงเร่ิมการเปลี่ยนแปลงบริบทที่เปนไปอยาง

รวดเร็วในสมัยของรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ  เร่ิมมีการเปล่ียนประเทศอยางรวดเร็ว  ซึ่งคําถามในเรื่อง

ของการพัฒนาตอนน้ัน ระหวางงานพัฒนาที่คอย ๆ สะสมเก็บรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอย

ไปกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่มาอยางรวดเร็ว เชน การใหกลุมนายทุนเขามาสัมปทานปาเพ่ือไปใชประโยชน 

การสรางเขื่อน การทําเหมือง ถือเปนการเปลี่ยนแปลงโครงสรางขนาดใหญ โครงสรางพื้นฐานของประเทศ 

โครงสรางการพัฒนา ทําใหเร่ิมสงผลกระทบตอคนจํานวนมาก ชวงนั้นในพื้นที่ปาเร่ิมมีแนวคิดในเร่ืองคนอยูกับ

ปาไมไดมากขึ้น  มีแนวคิดการอพยพคนออกจากปามากขึ้นดวยโดยเริ่มขึ้นทางภาคอีสาน  ประมาณป 2533 – 

2534 เริ่มมีการปะทะกันระหวางกระแสการเปลี่ยนแปลงแบบคอยเปนคอยไปกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่มี

มาอยางรวดเร็ว  เปนชวงที่หลอหลอมชุดความคิดใหมที่เกิดจากปรากฎการเหลานี้ 
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ป 2535 ไดศึกษาตอในระดับปริญญาโท ที่จังหวัดเชียงใหม ดานสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา       

โดยเรียนไปดวยทํางานไปดวย  เมื่อเริ่มมาอยูเชียงใหมก็เร่ิมเห็นปญหาที่หวยแกว  มีการประทวงปาชุมชนท่ี

หวยแกว  การประทวงเร่ืองราคาถั่วเหลืองตกต่ํา ฯลฯ  ซึ่งเปนการกอรูปเมื่อชาวบานโดนแรงกดดันก็จะเกิด

กระแสการลุกขึ้นมาตอบโตของชาวบาน  วานโยบายที่กดทับชาวบานใหชาวบานไมไดรับความเปนธรรม        

ทําใหชาวบานมีปฏิกิริยามากข้ึน  ชวงนั้นตนเองเริ่มมาจับงานเรื่องการทําใหเกิดเครือขาย “กลุมเกษตรกร” 

เนื่องจากภาคอีสานก็มีสมัชชาเกษตรกรรายยอยที่เคลื่อนนโยบายอยางตอเนื่อง  เมื่อเราเห็นปรากฎการณวา

เริ่มมีการลุกขึ้นมาตอสูของชาวบานจากที่ตาง ๆ  ในตอนนั้นก็เริ่มใหผูนําในกลุมภาคเหนือที่มีปญหาไดเจอกัน

พูดคุยกัน  โดยสรุปวาตองมีองคกรของตัวเองเพื่อที่จะรวบรวมปญหา เรียนรู และสรางกลุมตาง ๆ เขามา

เพื่อท่ีจะสรางอํานาจในการตอรอง  จึงเกิดเปนเครือขาย “กลุมเกษตรกรภาคเหนือ” ขึ้นมา 

ป 2537 มีกระแสการอพยพโยกยายคนออกจากปา ท่ีบานปากชอง จ.ลําปาง มาเจอปญหาเรื่อง     

การซอนทับที่เกษตรกรขางลาง ซึ่งทําการเกษตรไมได น้ําก็ไมมี บัตรประชาชนก็ไมมี เปนปรากฎการณท่ี          

บานปากชอง  ทําใหคนเหลานี้เขาสูภาคบริการ มีปญหายาเสพติด กลายเปนหมูบานที่แตกแยก 

ป 2539-2545 เร่ิมเขาสูการพัฒนาเปนโครงการ “พัฒนาลุมน้ําภาคเหนือโดยองคกรชุมชน”  ถือเปน

ยุคแรกของการปะทะตอสูกันเรื่องการอพยพคนจากพ้ืนที่ปาลงมา  เปนชวงที่มีการชุมชนประทวงบอยครั้ง 

หลังจากมีการประทวงบอยคร้ังทางภาครัฐเริ่มมีแนวนโยบายใหม ๆ ที่ทําใหเขาสูกระบวนการพัฒนา แตโดย

ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของรฐัตองมีการทดลองนํารอง  ปรับเปลี่ยนจนมั่นใจถึงจะมีการออกเปนกฎหมาย  

ป 2547-2550 เปนชวงการทดลองที่เปนจุดเปลี่ยนสําคัญในชีวิตของตนเองคือ เร่ืองการอพยพคน  

ออกจากปา  เมื่อยุติหลักคิดนี้รัฐออนขอลง  ฝายการเมืองเห็นคลองวาตองอยูรวมกัน จึงพัฒนาโครงการ    

“การจัดการพ้ืนท่ีคุมครองอยางมีสวนรวม” ในพื้นที่เขตอนุรักษทั่วประเทศ  โดยเลือกมา 11 แหง ทําใน

ลักษณะโครงการนํารองเพ่ือจะศึกษาและพัฒนาความเปนไปไดวาถาไมอพยพคนออกจากปาจะมีการจัดการ

อยางไร 

หลังป 2550 - 2563 ก็ไดจับกรณีของแมแจม  เนื่องจากกรณีของแมแจมไดเขาไปเก่ียวของตั้งแต

จุดเร่ิมตนตั้งแตเมื่อเกิดเหตุการณฝุนควันตั้งแตป 2550  แนวทางคือตองแกปญหาท่ีตนเหตุ  ก็จะมองไปที่  

การเผาของชาวบาน เชน การเผาไรขาวโพด ฯลฯ เปนจุดเริ่มตนในการทํางานเรื่องปญหาฝุนควัน  ตั้งแตป 

2550–2563 เปนระยะเวลา 13 ป   เพราะตองการเปลี่ยนเรื่องการเผาในพ้ืนที่ เกษตรหรือพื้นที่ปา 

โดยกระบวนการใหชุมชนมีสวนรวมคิด  ชาวบานเสนอความคิดวาถาตองการแกปญหา  ตองแยกแยะพ้ืนท่ีอยู

อาศัย พ้ืนท่ีทํากิน พ้ืนที่เกษตร ออกจากเขตปาใหชัดเจน  ถามีการสํารวจแยกแยะแลวนํามาทําแผนบริหาร

จัดการท่ีชัดเจนวา พ้ืนท่ีทํากิน พื้นที่เกษตร พ้ืนที่ปา จะบริหารอยางไร  ก็จะเปนจุดเร่ิมตนที่ดีในการแกปญหา 

จากจุดนี้ ณ ปจจุบันไดผลักดันจนมีนโยบายออกมาแตวาการแกไขปญหาของรัฐลาชามาก  เชนในจังหวัด

เชียงใหมมีพ้ืนที่ที่จะตองดําเนินการอยู 1,600,000 ไร ในเขตปาสงวน  แตสามารถทําไดปละ 30,000 ไรตอป 

เพราะฉะนั้นถาเดินทางตามแบบเดิมเราจะใชระยะเวลาการสํารวจแยกแยะและแกไขเปนเวลา 54 ป  ซึ่งจุดนี้

เปนจุดเร่ิมตนที่ประชาสังคมตองมีแนวทางการแกไขปญหา  มีกลไกในการแกไขปญหาใหม ๆ ที่เราจะตองเปน

ผูเสนอ  ไมอยางนั้นปญหาฝุนควันก็จะอยูกับเรานาน  เพราะฉะนั้นจากประสบการณของแมแจมจึงเกิด

กระบวนการทําใหชุมชนกับทองถ่ินเปนผูรเิริ่มการจัดทําขอมูลดวยตัวเอง  ซึ่งอันนี้จะเปนจุดเปลี่ยนที่ตนเองคิด

วาเปนนวัตกรรมที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบไดในระยะยาว ทานผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมไดมีการ
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แตงตั้งคณะทํางาน คือ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแหงชาติ (คทช.) เพ่ือใหโมเดลที่ใหชุมชนและทองถิ่น

มารวมเปนผูสํารวจ  โดยนาจะใชระยะเวลาไมเกิน 5 ป หลังจากนั้นก็เปนเร่ืองการรองรับสิทธิซึ่งเปนเรื่อง

พ้ืนฐานสําคัญของความยากจน ความเหลื่อมล้ํา เมื่อไมมีสิทธิโดยชอบในที่ดินก็ไมสามารถใชประโยชนจากที่ดิน

ได  เพราะตราบใดที่ตรงนั้นยังผิดกฎหมายหนวยงานตาง ๆ ก็ไมสามารถนํางบประมาณมาพัฒนาหรือสงเสริม

ดานตางๆ ได  เพราะฉะนั้นหนาที่ของประชาสังคมจะตองวิเคราะหใหเห็นสิ่งเหลานี้  เราจะตองสราง         

การเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ และมีขอเสนอที่สามารถขับเคลื่อนไปสูการเปลี่ยนแปลงคร้ังสําคัญ  

มุมมองการสนับสนุนแหลงเงินทุนจากภาครัฐกับการทํางานองคกรพัฒนาเอกชน : ในแงตัวบุคคลกับ

รัฐในแงเชิงระบบตองจําแนกแยกแยะ  เพราะรัฐของเราเปนรัฐแบบรวมศูนยอํานาจ  การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ก็

ตามในประเทศอํานาจของรัฐมีสูง  ถาเจาหนาที่แหงรัฐ พนักงานแหงรัฐ ผูนําแหงรัฐ ไมเขาใจปญหาอยางลึกซึ้ง

หรือไมเห็นดวยกับแนวทางของการแกไขปญหาหรือการทํางานขององคกรพัฒนาเอกชน  ก็ไมสามารถทําให

เกิดการเปลี่ยนแปลงได   ในการเปลี่ยนแปลง รัฐตองสรางการเรียนรูไปพรอมกันทุกภาคสวน  เพราะสังคมจะ

กาวหนาเราจะตองสั่งสมการเรียนรู ประสบการณ ความนาเชื่อถือ รูปแบบ แลวกฎหมายจะเปลี่ยน เหมือนกัน  

ถากฎหมายกาวหนาขณะที่สังคมลาหลังก็ไมสามารถเอากฎหมายไปใชไดจริง  เพราะฉะนั้นสองเร่ืองนี้จึงเปน

เรื่องที่ผสมผสานกัน  ทายที่สุดก็มีการพยายามมาปรับเปลี่ยนทําใหเกิดการปรับแกกฎหมาย พ.ร.บ.อุทยาน 

พ.ร.บ.สงวนคุมครองสัตวปา หรือ พ.ร.บ.ปาชุมชน ก็ดีซึ่งเกิดจากการปะทะ การตอรอง และ  การเรียนรู 

เพราะฉะนั้นการเรียนรูดานหนึ่งรัฐหรือเจาหนาท่ีรัฐก็ตองเรียนรูโดยการเปดโอกาสและเปดพ้ืนที่ในการแสดง

ความคดิเห็น สวน NGOs เหมือนโซขอกลางที่เชื่อมกับชาวบานกับรัฐ 

ในมุมมองของการเคลื่อนตัวของภาคประชาสังคมที่จะเขาไปขยับรัฐ : คือตองไปทั้งสองดานควบคูกัน 

เพราะวารัฐมี คน เงิน นโยบาย มีกําลัง ฯลฯ โดยภาคประชาสังคมทําหนาที่คนหาขอเท็จจริง  หาโอกาสใน

วิกฤตซึ่งตองหาใหเจอ  โดยใชศักยภาพและสิ่งท่ีมีอยูใหเปนประโยชน  และตองมีเวทีที่ชวนกันมองชวนกันคยุที่

ไมใชเวทีเรื่องอุดมการณ  แตเปนเรื่องการขับเคลื่อนตอไปในอนาคตภายใตวิกฤตตาง ๆ ที่เกิดขึ้น  โดยเนนใน

เรื่องเศรษฐกิจฐานราก  ซึ่ง NGOs มีตนทุนในการทํางานกับชุมชนมีทักษะ กระบวนการ และความนาเชื่อถือ

กับชาวบานเปนทุนอยูแลวจึงสามารถที่จะขับเคลื่อนไปในทิศทางที่แตกตางจากเดิมได 
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กลุมที่ 3 กลุมบุคคลนักเคลื่อนไหวภาคประชาสังคมเมือง 

 

 

 

 

ถอดเทปสัมภาษณ : นางเสาวคนธ  ศรีบุญเรือง (ปาจิ๋ม) 

ผูประสานงานเครือขายชุมชนเมืองรักษเชียงใหม 

วันท่ีสัมภาษณ : 30 มิถุนายน 2563 

ผูใหสัมภาษณ : นางเสาวคนธ  ศรีบุญเรือง (ปาจิ๋ม) 

ผูประสานงานเครือขายชุมชนเมืองรักษเชียงใหม 

 

 ประวัติสวนตัวและจุดเริ่มตนในการทํางาน : เปนคนจังหวัดเชียงใหมโดยกําเนิด เกิดและเติบโตที่

จังหวัดเชียงใหม ในวัยเด็กอาศัยอยูบริเวณเมืองกายติดริมนํ้าปง  โตขึ้นมาไดศึกษาตอท่ีเทคโนหวยแกว 

(มหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตลานนาในปจจุบัน) เกี่ยวกับการวาดภาพ 

พ.ศ. 2521 หลังจากจบการศึกษาเริ่มแรกไดบรรจุเขารับราชการเปนครู ท่ี โรงเรียนจอมทอง             

จ.เชียงใหม เปนเวลา 8 ป จึงยายมาเปนครูสอนศิลปะประจําท่ีโรงเรียนหอพระ จ.เชียงใหม เปนเวลาอีก 18 ป 

รวมระยะเวลาเขารับราชการครูเปนเวลา 26 ป 

พ.ศ. 2547 ไดเออรรี่ รีไทร จากการรับราชการเปนครูและผันตัวเองมาเปนแมคาโดยใชความรูทาง

ศิลปะที่ตัวเองชอบมาทํางานศิลปะแปรรปูจากผาฝาย เปดรานขายบริเวณชางมอย 

ประมาณ พ.ศ.2549 ไดมีกรณีการเปดสถานบันเทิงบริเวณยานถนนชางมอยทําใหเกิดเสียงดังและ  

การทะเลาะวิวาทบอยคร้ัง  สงผลใหชาวบานที่อาศัยอยูบริเวณถนนชางมอยไดรับความเดือดรอนจึงมี 

การรองเรียนไปในหลายหนวยงาน  ซึ่งแตละหนวยงานไมมีอํานาจในการจัดการความเดอืดรอนท่ีสงผลกระทบ

ตอชาวบานได  

พ.ศ.2553 จึงเขารวมกลุม “คนชางมอย” ประมาณ 10 คน โดยมีองคกรงดเหลาภาคเหนือเขามา

ชวยเหลือประสานงานจัดการประชุมเกี่ยวกับความเดือดรอนของชาวบานที่เกิดจากสถานบันเทิงในเขตเมือง

เกาเชียงใหมทําใหเปนขาวใหญ  มีคําสั่งจากผูวาราชการจังหวัดใหตรวจสถานบันเทิงทุกที่ในเขตเมืองเชียงใหม

รวมถึงเขตชางมอยซึ่งมีตํารวจที่คอยดูแลและชุมชนคอยจัดการเรื่องผลกระทบที่เกิดจากเสียงของสถานบันเทิง  

ทําใหเกิดภาวะกดดันตอผูประกอบการสถานบันเทิงในเขตชางมอย  บางรายโดนคําสั่งปดกิจการ สวนบางราย

ก็ยายกิจการหรือปดกิจการไป  ทําใหเขตชางมอยหยุดผับบารท่ีจะเขามาทําสถานบันเทิงในโซนชางมอยได  

จากเหตุการณนี้ทําใหชาวบานและตนเองไดเรียนรูวาการรวมกลุมคนที่เดือดรอนทําใหมีอํานาจในเจรจาตอรอง 

ประมาณ พ.ศ.2553 - พ.ศ.2554 ในชวงนี้นักทองเที่ยวและประชาชนในจังหวัดเชียงใหมนิยมปลอย

โคมลอย (วาวไฟ) ทําใหผูที่อยูอาศัยในเขตเมืองเกาไดรับผลกระทบจากการปลอยโคมลอย (วาวไฟ) เนื่องจาก

โคมลอยที่ปลอยตกลงมาบนหลังคาหรือสายไฟทําใหเกิดไฟดับ ไฟซอต หรือไฟไหม ทําใหชาวบานไดรับความ

เดือดรอน ทางกลุมจึงใชแนวทางที่เคยตอสูดานการรักษาพ้ืนที่ไมใหมีสถานบันเทิงมาใช 
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พ.ศ.2555 จึงรวมตัวกันเพื่อรณรงคเรื่องการไมใหปลอยโคมลอย โดยการสงเสริมใหจุดผางประทีป

รอบเมืองเชียงใหมแทนในชวงเทศการลอยกระทง (ย่ีเปง) เพื่อทดแทนการปลอยโคมลอย ไดรับทุนสนับสนุน

จากองคกรงดเหลาภาคเหนือตอนบนมาจัดซื้อผางประทีปเพ่ือจุดรอบคูเมืองเชียงใหมโดยมีชื่องานวา “ตามผาง

ประทีปสองฟารักษาเมือง” เปนปแรก ซึ่งมีกลุมชาวบานที่อยูในชุมชนในเขตเมืองเกา จํานวน 13 ชุมชน 

วิทยาลัยอาชีวะ เยาวชน เขามารวม ซึ่งเปนคร้ังแรกที่กิจกรรมเกิดขึ้นจากความรวมมือของชาวบานไมใช

หนวยงานทําใหเปนที่สนใจของสื่อและผูคน  หลังจากนั้นมีการตั้งเปนกลุม “เครือขายชุมชนเมืองรักษ

เชียงใหม” ข้ึนมา  มีการรณรงคเพ่ือลดจํานวนการปลอยโคมลอยเรื่อยมาติดตอกันจนถึงปจจุบัน  พ.ศ.  2563 

ทําใหงานมีขนาดใหญข้ึน  มีหลายหนวยงานใหทุนสนับสนุนการรณรงคและการจัดกิจกรรม  สามารถดึงคนให

เขามาในจังหวัดเชียงใหมกอนการจัดงานลอยกระทง (ย่ีเปง) มากข้ึน  รวมถึงการใหความรูเกี่ยวกับการปลอย

โคมลอยตามจารีตประเพณีของชาวลานนา ซึ่งสิ่งที่ไดจากการรณรงคครั้งนี้คือการที่กลุมเยาวชนรุนใหมที่เขา

รวมการรณรงคไดเรียนรูเร่ืองวัฒนธรรมลานนาศิลปะการแสดงพ้ืนบาน มีโครงการเปดอบรมการฟอนเล็บ ฟอน

เทียน ใหกับนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป  โดยจัดการอบรมข้ึนปละ 2 คร้ัง ทําใหจํานวนชางฟอนท่ี

ไดรับการอบรมเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ  จนปจจุบันมีประมาณพันกวาคนในเขตเมือง มีตั้งแตเด็กจนถึงผูสูงอายุ  และมี

ชางฟอนจากสวนตางๆ รอบนอกเขตเมืองเกาก็ขอเขารวมกิจกรรมฟอนเทียนในงานตามผางประทีปฯ  ทําให

เกิดกระแสในการจัดงานใหญตองมีชางฟอนจํานวนหลายรอยคนฟอนทําใหผูปกครองและเด็กหันมาสนใจ

เกี่ยวกับศิลปะพ้ืนบานมากขึ้น  ถือเปนการสงตอและสืบทอดศลิปะลานนาของเรา  

การเคลื่อนตัวเกิดจากปญหาที่เกิดจากการใชชีวิตประจําวันจนพัฒนามาสูการนําชุมชนใหมีสวนรวมใน

การพัฒนาเมือง ปกปองเมือง รักษาเมือง อนุรักษ และรกัษาประเพณีวัฒนธรรม  รวมถึงการรักษาสิทธิใหอยูใน

เมืองเชียงใหมไดอยางมีความสุข  จึงทําใหเกิดการรวมกลุมกันของชุมชนในเขตเมืองเกาเชียงใหมในนาม 

“เครือขายชุมชนเมอืงรกัษเชียงใหม” ทําใหการทํางานรวมมือกับหนวยงานตางๆ ดีข้ึน  เมื่อเกิดการเคลื่อนไหว

ตางๆ ที่ผูเขารวมกลุมหรือพี่นองในเขตเมืองหรือประชาชนทั่วไปเห็นวามีผลกระทบตอความเปนเมืองเชียงใหม

ก็จะมีการรวมกลุมเคลื่อนไหว  ยกตัวอยางกรณีเมื่อป 2556  มีคําสั่งจากมติรัฐมนตรีจะนําพื้นที่ขวงหลวงเวียง

แกวทําเปนพุทธมณฑล  ซึ่งประชาชนสวนใหญในเขตเมืองเกาเชียงใหมไมเห็นดวยเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้เคยเปน

วังของพญามังราย  ประชาชนในเขตเมืองเกาเชียงใหมเรียกรองใหรักษาพื้นที่ตรงนี้ไว  และใหพื้นที่ตรงนี้เปน

พ้ืนที่สาธารณะ  จึงเกิดเปนโครงการขวงหลวงเวียงแกวซึ่งผลักดันโดยประชาชนในเขตเมืองและชาวเชียงใหม

เห็นดวย  ถือเปนโครงการที่ชาวบานไดเขามามีสวนรวมมากที่สุดโครงการหนึ่ง  ปญหาท่ีสงผลกระทบตอ

ประชาชนชาวเชียงใหมโดยเฉพาะผูที่อาศัยอยูในเขตเมืองเกามักจะไลตามปญหา เชน เร่ืองตึกสูง  สีอาคารที่ไม

เขากับเมืองท่ีมีผลตอภาพลักษณของเชียงใหม  ถึงจะมีเทศบัญญัติในการควบคุม  แตก็ยังไมครอบคลุมปดชอง

โหวเหลานี้  นอกจากเทศบัญญัติแลวตอไปในอนาคตอยากผลักดันใหมีกรรมการยานเพ่ือชวยกันดูแลเมืองได

มากขึ้นโดยไมตองพ่ึงหนวยงานรัฐเพียงอยางเดียว 

การทํางานหลายปที่ผานมาทําใหเรียนรูวาเราขาดพ้ืนที่ในการพบปะหารอื  เจรจารวมกันกับหนวยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน นักธุรกิจ และชาวบาน กอนที่จะทําโครงการตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในเขตเมืองเกาเชียงใหม

เก่ียวกับทิศทางการรักษาและพัฒนาเมืองเชียงใหมใหควบคูไปดวยกันไดโดยไมทําลายเอกลักษณของเมือง  

และอีกอยางหนึ่งของกลุมคนที่ทํางานเพ่ือเมืองคือการขาดแคลนเรื่องงบประมาณสนับสนุน ซึ่งถือเปนเรื่อง

สําคัญในการทาํงานใหสะดวกยิ่งขึ้น 
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ถอดเทปสัมภาษณ : ลักขณา ศรีหงส 

วันท่ีสัมภาษณ : 5 มิถุนายน 2563 

ผูใหสัมภาษณ : ลักขณา ศรีหงส 

 

ประวัติสวนตัว : เกิดและเติบโตที่จังหวัดอุตรดิตถ ป 2513 ปจจุบันอายุ 50 ป  คุณพอทําอาชีพครูทํา

ใหมีนิสัยรักการอานหนังสือและวารสาร เร่ิมเขามาศึกษาระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

กรงุเทพฯ ในป 2530 

จุดเริ่มตนของการทํางานดานสังคม : ป 2541 ไดไปรอรุนนองที่เปนอาสาสมัครอยูท่ีมูลนิธิอาสาสมัคร

เพื่อสังคม (มอส.) ซึ่งระหวางรอเห็นมีการประกาศรับสมัครอาสาสมัครวันสุดทายพอดีจึงลองกรอกใบสมัครโดย

ที่ตอนน้ันไมมีพื้นฐานงานทางสังคมแตมีความสนใจเรื่องการเมืองเพราะวาอานหนังสือพิมพมติชนรายสัปดาห

มาตั้งแตเด็ก  เนื่องจากไดรับ  การปลูกฝงการอานจากพอซึ่งรับราชการเปนครู  หลังจากสมัครก็ไดมีการเรียก

สัมภาษณซึ่งในชวงนั้นเปนยุคของกิจกรรมนักศึกษา ชมรม อาสาสมัครมีความแข็งแรงและเปนที่นิยม 

ในหมูนักศึกษาและอาสาสมัคร  เพื่อสังคมแตกอนที่จะไดมาทํางานที่ มอส. ก็มีประสบการณดานการวิจัย

การตลาด  เปนพ้ืนฐานที่ดีใน  การบมเพาะนิสัยของการตั้งคําถามและไดมีโอกาสทํางานท่ีสํานักพิมพเก่ียวกับ

การพิสูจนอักษรซึ่งคิดวาเปนจุดสําคัญ 

ป 2541-2543 หลังจากสมัครเปนอาสาสมัครที่มูลนิธิอาสาสมัครเพ่ือสังคมมีการเรียกสัมภาษณก็เลือก

มาทํางานอาสาสมัครอยูท่ีชุมชนคนรักปา จังหวัดเชียงใหม ซึ่งโยงใยกับมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือที่ทําเก่ียวกับ

โครงการบวชปาชุมชน 50 ลานตน ฯลฯ  หนาที่หลักในการเปนอาสาสมัครชุมชนคนรักปาคือ การรับสมาชิก 

พาคนไปดูปาชุมชน  ในระหวางทํางานรวมกับสมาชิก มอส.ทําใหเห็นการทํางานหลายแงมุม  เปนการเรียนรู

คร้ังสําคัญของชีวิต  และในขณะนั้นทางชมรมคนรักปาไดมีการผลักดัน พ.ร.บ. ปาชุมชนแลยมีโอกาสชวยหา

สมาชิกและทําความเขาใจเรื่อง พ.ร.บ.ปาชุมชน  

ป 2543-2548 พอครบวาระการเปนอาสาสมัคร 2 ป ทางชุมชนคนรักปาก็ใหโอกาสทํางานตอโดยทํา

หนาที่เชื่อมโยงคนในสาขาอาชีพตาง ๆ มาสนับสนุน พ.ร.บ. ปาชุมชนเพ่ือเปนเคร่ืองมือใหชาวบานมีสิทธิใน

การจัดการปาชุมชน  พาคนเมืองไปดูการจัดการปา  แลกเปลี่ยนความรู กับชาวบานที่ดูแลปาชุมชน 

และไดคอยๆ เรียนรู  และซึมซับการทํางานเพื่อสังคมเร่ือยมา  ไดรูจักอาจารยชยันต วรรธนะภูติ  อาจารย

อรรถจักร สัตยานุรักษ  ไดเห็นการขยับขับเคลื่อนของนักวิชาการ ชาวบาน NGO รวมมือกันอยางเปนเอกภาพ  

เพราะกระบวนการปาชุมชนใหประสบการณชาวบานไดเรียนรูระหวางการตอสูเพราะผูนําชุมชนและเยาวชน 

ที่อยูในชวงนี้เติบโตมาเปนผูนําชุมชนในหลายมิติ 

ป 2548-2550 ไดมาทํางานรวมกับ คุณชัชวาลย ทองดีเลิศ กลุมภาคีคนรักเชียงใหม ซึ่งรวมตัวกัน

เนื่องจากโครงการเมกะโปรเจคเชิงดอยสุเทพ  เปนการขยับขับเคลื่อนของคนเมืองผานโครงการของรัฐเพราะ

ไมมีการรับฟงเสียงของชาวบาน และยังมีปญหาของการสรางเขื่อน   การประกาศเขตอุทยานทับที่เกิดข้ึนแทบ
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จะทั่วประเทศ  ซึ่งเปนชวงของรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีทักษิณ    ชินวัตร ที่มีนโยบายการพัฒนาประเทศ 

แบบยกแผง  นอกจากนี้ยังเกิดกลุมที่ขับเคลื่อนคนเมืองโดยสวนใหญนําดวยนักวิชาการเปนสวนใหญ เชน 

ดร.ดวงจันทร อาภาวัชรุตม เจริญเมือง ในมิติของการจัดการเมือง  อาจารยนิรันดร  อาจารยอิศรา กันแตง 

ในมิติผังเมือง  อาจารยวสันต จอมภักดี  ดานการจัดการน้ํา 

ป 2552 เร่ิมมีปญหาฝุนควัน ในขณะนั้นบทบาทสําคัญอยูที่นักวิชาการ ประชาสังคม หรือภาคีคนรัก

เชียงใหม ชมรมเพ่ือเชียงใหม มีฐานรวมตัวกันเพ่ือแยงนโยบายของรัฐสวนกลาง  

ป 2552 เร่ิมขยับจากภาคีคนรักเชียงใหมมาทํา เชียงใหม เขียว สวย หอม โดยมีจุดเริ่มตนจากปญหา

ฝุนควันวาจะสามารถแกไขปญหาไดอยางไร  โดยเร่ืองพ้ืนที่สี เขียวถูกยกขึ้นมาเพื่อใชเปนเครื่องมือ 

เขาไปหาผูคน  เริ่มแรกเขาไปทํางานกับเทศบาลนครเชียงใหม สายคุณภาพอากาศและเสียง  ชวงนั้นมีการ

ประกวดตนไมใหญรวมกับผูท่ีทําโครงการ SE (Social Enterprise) และเครือขายของคนที่ รู จักระหวางที่

ทํางานปาชุมชน ภาคีคนรักเชียงใหม และหลายหนวยงานรวมมือกันโดยเร่ิมแรกไมมีงบประมาณใด ๆ 

ป 2553 โครงการ เชียงใหม เขียว สวย หอม ไดรับความชวยเหลือจาก หนวยวิจัยการฟนฟูปา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม (FORRU-CMU) มาตั้งแตตน โดยเนนเครือขายการเรียนรูจากหลายบุคคลหลายองคกร

ที่มีความรูและทําเรื่องเก่ียวกับตนไมและพื้นที่สีเขียว โดยประมาณกลางป 2553 ไดใชแนวคิดการเพาะกลาไม

ของ FORRU-CMU เพ่ือฟนฟูปาดวยวิธีพรรณไมโครงสราง จึงมีแนวคิดการทําเรือนเพาะชําชุมชนในเขตเมือง

ไดรับคําแนะนําใหทําเร่ืองทํางบขอจาก พอช (สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน) มาทําเรือนเพาะชําชุมชนฯ เร่ิมตน

ไดรับงบประมาณมาจํานวน 300,000.- บาท และไดรับความรวมมือจากภาคีเครือขายชวยมาขยับงาน 

และไดรับทุนจาก เชียงใหมเอ่ียมและหอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม มาทําอีก 2-3 เรื่อง เชน เร่ืองปลูกตนไม 

11 พื้นที่ จัดกิจกรรมชมนกชมไมชมเมือง ไดรับความรวมมือจาก คุณณปวัณชัย กุลฉัตรฐานนท เจาหนาท่ี

สํานักบริหารพ้ืนที่อนุรักษที่ 16  ซึ่งมีสวนสําคัญเพราะมาดวยแนวคิดเรื่อง “นิเวศประวัติศาสตร” โดยไดรับ 

คํานิยามจาก  อ.อรรถจักร  สตัยานุรักษ  

ป 2554 หลังจากเชียงใหมเอี่ยมจึงนําเอาคําวา “นิเวศประวัติศาสตร” มาทําเปนโครงการโดยทําเรื่อง

ของบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดลอม  ซึ่งก็ไดรับงบจากกองทุนสิ่งแวดลอมมาทําเรื่องการจัดการตนไมใหญ

และพื้นที่สีเขียวในบริบทเมืองเกาเชียงใหม 

ป 2555 เปนชวงที่เกิดความขัดแยงทางการเมือง  ในขณะนั้นมีการเสนอโครงการเชียงใหมจัดการ

ตนเอง  สิ่งท่ีเคยทํามาในมิติของปาและเมืองทําใหเห็นปญหาดานโครงสรางมากขึ้น เชน หนวยงานยอยหรือ

ทองถิ่นพรอมที่จะทําแตมีงบประมาณไมเพียงพอและมีความขัดแยงในตัว ปญหาคือทองถิ่นไมมีอํานาจในการ

จัดการตนเองตองรอรัฐสวนกลาง   ไดเขารวมและประสานงานกิจกรรม 120 วัน ขับเคลื่อนเชียงใหมจัดการ

ตนเอง มีการรณรงครอบคูเมืองเชียงใหมและมีการเชิญเครือขายตาง ๆ ภาคประชาชนมาแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นกันบริเวณหนาศาลแขวง ซึ่งทุกเครือขายมีปญหาเดียวกันคือเขาไมถึงอํานาจการจัดการ 

ป 2556-2558   ไดเร่ิมทําการจัดการตนไมใหญและพื้นที่สีเขียวในบริบทเมืองเกาเชียงใหม เปนการ

เรียนรูคร้ังสําคัญดานการพัฒนา  ทําใหมองการจัดการพ้ืนท่ีสีเขียวและตนไมเปล่ียนไป  การทําเร่ืองตนยางนา

ทําใหเห็นถึงความขัดแยงท่ีไมไดมีเรื่องการจัดการปาเพียงอยางเดียวและบางเร่ืองเปนความขัดแยงที่มองไมเห็น

ซึ่งเปนปญหาใหญกวาปญหาที่เรามองเห็น  ตนไมหรือพื้นที่สีเขียวในเมืองมีแตปลูกแบบผิดท่ีผิดทางรวมถึงการ
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ดูแลตนไมที่ปลูก  ทําใหตองมีการคดิทั้งระบบของการจัดการพ้ืนที่สีเขียวในแตท่ีรวมถึงบริบทของการจัดการใน

แตละพ้ืนที่ก็จะมีความแตกตางกันไป 

เริ่มขยับขับเคลื่อนโครงการสวนผักรักเมืองโดยเชิญมูลนิธิเกษตรกรรมย่ังยืนซึ่งเคยทําสวนผักคนเมือง 

ที่กรุงเทพฯ ประสบความสําเร็จมาเปนวิทยากรชวยในการทํา workshop โดยจะเนนการปลูกผักกินเอง 

เนนเร่ืองผักออแกนิก ซึ่งเขากับ เชียงใหม เขียว สวย หอม เรื่องการดูแลสิ่งแวดลอม  การปรับปรุงคุณภาพดิน 

การจัดการนํ้าเพราะผักถือวาเปนพ้ืนที่สีเขียวอีกมิติหนึ่งซึ่งเปนพื้นที่สีเขียวที่กินไดจึงทํา 2 โครงการควบคูกันไป  

1. โครงการตนไมใหญในเมืองเกา โดยนํารองท่ีตนยาง 2. โครงการสวนผักรักเมือง รณรงคใหคนปลูกผักกินเอง 

และยังมีหนวยแผนงาน “กรีนเรนเจอร” ซึ่งเปนหนวยอาสาสมัครที่ลงไปทํางานภาคสนามแบงเปนหลายสวน 

เชน งานวิจัยเก็บขอมูลผักพื้นบาน และยังมีทีมตนไมใหญที่ดูแลตนยางนา 

ป 2558 มีการประกาศเขตคุมครองยางนาซึ่งอยูในชวงปลายของโครงการตนไมใหญในเมืองเกา  

ป 2559-2560 เกิดเหตุการณตนยางนาลมทับบานของชาวบานเนื่องจากพายุเขา จํานวน 8 ตน 

โดยปรากฏวาตนยางนาท่ีลมไมมีรากทําใหตอกยํ้าเร่ืองการจัดการตนไมใหญในมิติความรวมมือของชาวบาน

และทองถิ่นในบริเวณนั้นและหนวยงานทองถ่ินที่เก่ียวของเปนสิ่งสําคัญ  จึงขยับการทํางานกับหนวยงาน

ราชการและจังหวัดมากขึ้น โดยมี ทสจ. (สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด) ชวยลงไปจัด

กระบวนการของชาวบานและแกนนําชาวบาน  เพื่อชวยกันพัฒนาและแกไขปญหาของตนไมโดยเฉพาะ     

การรักษาระบบรากเพ่ือนํารองและยกระดับเพ่ือเปนตัวอยางการจัดการตนไมท้ังประเทศได  โดยหลักการของ 

เชียงใหม เขียว สวย หอม เปนหนวยเชื่อมโยงและพยายามขับเคลื่อนกับหนวยทองถิ่นซึ่งเปนหนวยงานที่

เชื่อมโยงกับทุกสวน 

ป 2563 โครงการท่ีทําอยูคือ เชียงใหม เขียว สวย หอม โครงการรถชมเมืองหรือ “เขียวชมเมือง” 

ที่มาจากกิจกรรมชมนกชมไมของเชียงใหมเอ่ียม  และยังมีโครงการสวนผักรักเมืองและขยับขึ้นไปเปน 

รานออแกนิก ซึ่งมาจากเงินบริจาคกําลังจะเอามาเชื่อมกับงานยางนา  ท่ีสวนบานเดนทําเปนศูนยเรียนรูยางนา

และพื้นที่ในการทองเที่ยวซึ่งเปนมิติของกิจการทางสังคม 
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ถอดเทปสัมภาษณ : นายภารดล พรอํานวย 

วันท่ีสัมภาษณ :  16  กรกฎาคม 2563 

ผูใหสัมภาษณ : นายภารดล พรอาํนวย 

เจาของกิจการ เดอะนอรทเกทแจสคลับ 

  

 ในการทํางานรวมกับชุมชนหรือภาคประชาสังคมตองมีตนทุนโดยใชตนทุนของตนเองที่มีอยู 

คือ ประสบการณและมุมมองที่ ไดระหวางการเดินทางที่นํามาแลกเปลี่ยนและใชในการจัดกิจกรรม 

ทําโครงการทําโปรเจค  ซึ่งมีเงื่อนไขความสัมพันธของผูคนเหลานี้อยู  แตกอนที่จะมาทํางานภาคประชาสังคม

จุดเริ่มตนมาจากมีเหตุการณไฟไหมเกิดข้ึนที่บานนาเกียน  มีรุนนองที่เรียนกฎหมายมาปรึกษาวาจะทําอยางไร

ที่จะชวยเหลือได  จึงใหคําปรึกษาและชวยระดมทุนซื้อสิ่งของที่จําเปนไปชวยชาวบานที่ไดรับความเดือดโดย

ผานรานนอรทเกทของตนเองเปนที่ระดมทุนและบริจาคสิ่งของซึ่งไดรับความชวยเหลือ กอนที่จะเขามาทํางาน

ดานประชาสังคมดวยตนเองไดมีโอกาสทํางานกับกลุมหลายๆ กลุม  เหตุการณแผนดินไหวในเนปาลซึ่งสราง

ความเสียหายเปนจํานวนมาก จึงไดจัดกิจกรรมใหญ 2 วัน เปนการแสดงดนตรีเพื่อระดมทุนขอความชวยเหลือ

ทําใหไดรูจักกลุมเครือขายที่ทํางานภาคประชาสังคมที่เขามาชวยเหลือในกิจกรรมนี้เยอะมากขึ้น  ซึ่งในการจัด

กิจกรรมในครั้งนั้นไดเงินบริจาคประมาณ 200,000 บาท มอบใหกับใจบาน สตูดิโอ เพื่อนําไปชวยฟนฟู 

ผูท่ีไดรับผลกระทบจากแผนดินไหวคร้ังน้ัน ถือวาเปนจุดเริ่มตนที่มีพลังในการรวมมือกันเพ่ือชวยเหลือผูอ่ืน  

หลังจากนั้นก็ไดทํา “โครงการมือเย็นเมืองเย็น” รณรงคใหคนปลูกตนไมรวมกับกลุมเครือขายที่รูจักกันโดยใช

การแสดงดนตรีเปนตัวเชื่อมใหศิลปนและคนในเชียงใหม รวมกันปลูกตนไมซึ่งไดรับความสนใจเปนอยางมาก  

ทําใหเห็นวาโซเชียลมีเดียสามารถเปนเครื่องมือในการรวมพลังใหคนปลูกตนไมหลายหมื่นตนได  การรวมพลัง

สามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงได  ในการทํางานที่ผานมาสวนใหญเปนการทํางานเชิงประเด็นมีปญหาเปน

ตัวตั้งและใชวิธีแกปญหาเปนชุด ๆ ไป ไมเคยคิดท่ีจะทํางานเชิงระบบ แตมีประสบการณชุดหนึ่งที่ทําใหเปลี่ยน

ความคิดท่ีจะตองมาดูงานชนบทมากขึ้น  เนื่องจากเมื่อ 5 ปกอนท่ีออกเดินทางทั่วประเทศไทยโดยการโบกรถ  

ทําใหไดเจอกับคนที่ทํางานภาคประชาสังคมในแตละพื้นที่ที่เดินทางไป  เกิดคําถามวาคนเหลานี้กําลังตอสู 

กับอะไร  เพ่ืออะไร  คนเหลานี้ตอสูอยางหนักเพื่อรักษาทรัพยากรไว  ตลอดระยะเวลา 3 เดือนในการเดินทาง

ทั่วประเทศทําใหเรียนรูถึงความเหลื่อมลํ้าที่เกิดข้ึนในสังคมและปญหาความเดือดรอนของคนในแตละพื้นท่ี 

และองคความรูเปนสิ่งสําคัญในการทํางานดานชนบท  ซึ่งในการทําองคกรเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตองใช

พลังการ organize ของกลุมคน ในการทํา Chiangmai Trust  ไดพยายามฟอรมทีมเพ่ือเริ่มสรางฐาน 

การทํางานดานประชาสังคมหรือการขับเคลื่อนในเร่ืองตาง ๆ ใหเปนระบบมากยิ่งขึ้น  
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 การเคลื่อนตัวของประชาสังคมในโลกยุคปจจุบันที่มีความหลากหลายรวดเร็วทั้งทางดานเทคโนโลยี

การสื่อสารตาง ๆ ทําใหโลกเปดกวางมากยิ่งขึ้น  การสรางโมดูลเล็ก ๆ นาสนใจตองมีฐานที่แข็งแรงแตไมตองมี

ขนาดใหญ  โลกยุคใหมไมใชปลาเล็กกินปลาใหญแตเปนปลาเร็วกินปลาใหญ  ในขณะที่โครงสรางของรัฐ 

มีขนาดใหญแข็งแรงแตเคลื่อนตัวชา  แตภาคประชาชนของคนยุคใหมมีขนาดไมตองใหญแตตอง 

มีความแข็งแรงในเชิงดานความคิด  โครงสราง และดานการจัดการ เพื่อชวยเหลือสังคม เชน อาขาอามา 

ใจบานสตูดิโอ หรือสภาลมหายใจที่มีขนาดองคกรไมใหญแตมีความชัดเจนแข็งแรง  มีเครือขายที่เหนียวแนน  

สามารถที่จะเอ้ือมมือไปชวยองคกรเล็ก ๆ ในการเคลื่อนไหวได 
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ถอดเทปสัมภาษณ : นาย ศุภวุฒิ บุญมหาธนากร 

วันท่ีสัมภาษณ : 24 กรกฎาคม 2563 

ผูใหสัมภาษณ : นาย ศุภวุฒ ิบุญมหาธนากร 

หนึ่งในผูกอตั้ง บริษัท ใจบาน สตูดิโอ 

 

 ประวัติสวนตัวและจุดเร่ิมตนในการทํางาน: เกิดและเติบโตที่ ต.บานกาด อ.แมวาง จ.เชียงใหม 

ในวัยเด็กเติบโตมากับรานขายของชําและอุปกรณการเกษตร ซึ่งเปนกิจการของครอบครัวอยูในชุมชนตลาด 

ที่คนจีนมาต้ังรกรากอยูในยุคแรก  ทําใหเห็นสังคมในชนบท  ไดเห็นการอยูรวมกันแบบชุมชน  รวมถึงไดเห็น

โครงสรางสังคมที่มีความสัมพันธกันท้ังในดานเศรษฐศาสตร และทรพัยากรตาง ๆ ที่มีอยูในพื้นที่ของตนเอง 

 ไดเขามาศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาในตัวเมืองเชียงใหมที่ โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย    

จนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และไดเขาศึกษาตอในระดับชั้นปริญญาตรีที่คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในขณะศึกษาอยูชั้นปที่ 4 อาจารยไดพาไปเดินปาเขาไปในชุมชนที่เขาถึงยาก            

ในระหวางทางท่ีเดินไปทําใหเห็นถึงสาระของวิชาชีพคืออะไร  บทบาทหรือสิ่งท่ีเรากําลังเรียนอยูจะไปเชื่อม 

กับทองถิ่นไดอยางไร  ในการเดินปาครั้ง น้ันไมไดเห็นแคความงามของบานพ้ืนถิ่นหรือสถาปตยกรรม 

เพียงอยางเดียวแตทําใหรูสึกวาสิ่งแวดลอมหรือสังคมแบบไหนที่ทําใหสรางสรรคสถาปตยกรรมไดสวยงาม  

และมีการจัดการสังคมยังไงที่จัดการทรัพยากรน้ําและปาใหสมดุลกัน  ทําใหเกิดแรงบันดาลใจในการสนใจ 

เรื่อง  สังคมนิยม ก็ไดไปเรียนคลาสปรัชญาทําใหสรางความเปลี่ยนแปลงภาคอุดมคติที่เคยมีตอชุมชนเปลี่ยนไป 

 ป 2549 หลังจากฝกงานท่ีกรุงเทพฯ ไดเกิดความสนใจสถาปตยกรรมทองถ่ินพ้ืนบานคนธรรมดา 

ในรูปแบบของ Social Design ไดรับแรงบันดาลใจจาก คาเมรอน ซินแคลร ผูกอตั้งองคกร Architecture 

Humanity ที่ใหสถาปนิกทั่วโลกมาออกแบบสถาปตยกรรมรวมกัน  

 เมื่อจบการศึกษาไดมาทํางานกับอาจารยจุลพร นันทพานิชเปนเวลา 2 ป  ก็ไดสั่งสมประสบการณ  

และทักษะเชิงปฏิบัติดานการออกแบบ เขียนแบบ ระหวางนั้นเร่ิมสนใจเรื่องมิติของการอนุรักษโครงสราง    

การดูแล culture landscape เร่ิมอยากเดินทางโดยสนใจความเปนตะวันออกจึงมองหาทุนไดทุนแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมจากรัฐบาลอินเดีย  เขาเรียนในสาขาอนุรักษสถาปตยกรรมในมหาวิทยาลัยแหงแรกของอินเดีย 

ที่มีอายุ เก าแกกวา  100 ป   การไปศึกษาที่อิน เ ดียทํา ให เปลี่ ยนโลกทัศนจากเดิม ไปอยางสิ้น เชิ ง 

ดานความหลากหลายของผูคน และดานอ่ืนๆ ทําใหเร่ิมเรียนรูและศึกษาคนควา  เร่ือง  ประวัติศาสตร  

โครงสรางทางการเมือง  การบริหารจัดการประเทศท่ีมีระบอบประชาธิปไตยที่ใหญที่สุดในโลก  การออกแบบ 

วิธีการจัดการวัฒนธรรม  และวิธีการอนุรักษของประเทศอินเดียเปนแบบไหน  จึงทําใหเห็นวาจริงๆ  แลว

อาชีพสถาปนิกมีชองทางการทํ างานที่ หลากหลาย  ซึ่ ง ใน อินเดียมีสํ านักงานสถาปนิก ท่ีทํ างาน 

ดาน commercial และทํางานใหคนจน ทํางานดานอนุรักษตางๆ หลายดาน  และยังไดมีโอกาสไปดูงาน 
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ที่สํานักงานสถาปนิก  ในประเทศอินเดีย  ทําใหรูสึกวากลับมาเมืองไทยจะกลับมาทําออฟฟศเล็ก ๆ ที่ทํางาน

ดานอนุรักษเมือง  ดานฟนฟูนิเวศ นอกจากนี้ยังไดมีโอกาสไปฝกงานกับ UNESCO เปนเวลา 2 เดือน  ทําให

เห็นวาการอนุรักษสัมพันธกับเร่ืองความเทาเทียม  ความยั่งยืน  

หลังจากเรียนจบท่ีประเทศอินเดียกอนที่จะกลับมาเชียงใหมไดมีโอกาสไปบรรยายที่มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ซึ่งเปนคร้ังแรกท่ีบรรยายตอหนาสาธารณะชนในสิ่งที่ตนเองเชื่อ ไดแชรสิ่งท่ีไดพบเห็นจากอินเดีย  

และสิ่งที่เติบโตมา  ในการบรรยายครั้งนี้ทําใหทราบวามีคนคิดเหมือนกันเยอะ  หลังจากบรรยายเสร็จก็ไดรับ

การติดตอจากผูประสานงานมูลนิธิศูนยศึกษาที่อยูอาศัยแหงเอเชียใหเขารวมทํางานกับมูลนิธิจึงตอบตกลง 

เขาทํางานในตําแหนงสถาปนิกผูประสานงานของมูลนิธิฯ ในการทํางานชวง 1 เดือน  จะตองถูกสงไปอยู 17 

ประเทศในเอเชีย เปนเวลา 2 อาทิตย เพื่อไปติดตามโครงการและสรางโครงการขึ้นมา  ซึ่งถือวาเปนหองเรียน

ขนาดใหญเพราะในแตละประเทศมีระบบขององคกรหรือระบบการเงินที่แตกตางกัน  ทําใหเห็นการทํางาน   

ในหลายรูปแบบ อยางเชน โครงการแรกไดทํางานรวมกับประเทศลาว  ในการสรางความรวมมือกับ

มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว  การที่จะพานักศึกษาไปทํางานกับชุมชนและสรางโครงการการตอรองที่ดินของรัฐ  

ในการไลรื้อที่ดินของชาวและชุมชนเปนจํานวนมากเพ่ือจัดการแขงขันซีเกมสที่ลาวเปนเจาภาพ  ซ่ึงโครงการที่

เขาไปทําเพ่ือสรางการตอรองในที่ดินเดิมของชุมชน  ซึ่งชุมชนยอมใหร้ือบางสวนเพ่ือการขยายถนนและชุมชน 

ก็สามารถอยูไดเหมือนเดิม เปนเคสที่ประสบความสําเร็จทําใหรูสึกวาอาชีพของตัวเองมีพลานุภาพใน           

การเปลี่ยนแปลงสังคมได  หรือการทํางานในประเทศพมาในชวงที่ชาวบานสูญเสียที่ดินและไดรับผลกระทบ

จากพายุไซโคลนนารกีสในประเทศพมา  ซึ่งไดเขาไปทําโครงการปรับปรุงที่อยูอาศัยแหงแรกในประเทศพมา

เพื่อใหชาวบานทุกคนไดมีบานอยู  โดยบานที่ออกแบบบสามารถสรางไดในราคา 9,000 บาท  ในขณะที่ทํางาน

ที่มูลนิธิฯ ก็ไดดําเนินการจัดตั้งบริษัท ใจบาน สตูดิโอ โดยชักชวนนองๆ ที่รูจักกันที่ไมอยากเขาไปทํางาน 

ที่กรุงเทพฯ มาทํางานรวมกัน ซึ่งในการทํางานที่ไดเห็นบริบทในตางประเทศทําใหเห็นการใชเครื่องมือ 

ที่หลากหลายในการทํางาน  ทําใหกลับมาตั้ งคําถามวาในการทํางานที่ เมืองไทยทําไมทําสิ่งที่เราทํา 

ในตางประเทศไมได  

ซึ่งงานแรกที่ทําในฐานะบริษัท ใจบาน สตูดิโอคือโครงการปรับปรุงพื้นที่รวมกับชุมชนริมคลองแมขา 

โดยการลงไปพูดคุยและทําความเขาใจกับคนในชุมชนจึงไดจัดทําหนังสือเรื่อง “เร่ืองไม (ลับ) ริมคลองแมขา” 

ทําใหเรียนรูวาในชุมชนมีสิ่งท่ีเรียกวาความสัมพันธของคนอยูที่ขาดหายไปในสังคมเมือง  ในชุมชนไมไดมีทั้ง

ขอดีหรือขอเสียมีท้ังปญหาและโอกาสอยูในนั้น  ทําใหรูวาความคิดความเชื่อที่วาคนไมไดเปนปญหาแตเกิดจาก

การไมมีการวางระบบที่ดีใหคนมีในพื้นที่แสดงความคิดหรือแสวงหาทางออกรวมกัน  ในการทํางานรวมกับ

ชุมชนริมคลองแมขาเปนการเปดประสบการณวาเครื่องมือแบบไหนที่ทําใหสถาปนิกที่มีอํานาจในการออกแบบ

ใชเครื่องมือในการออกแบบสรางการมีสวนรวม  ทําใหเกิดความคิดในเชิงทฤษฎีคนตนเองวา “สถาปตยกรรม

กอสรางสิ่งตางๆ ขึ้นมา  ทําอยางไรใหการกอสรางสิ่งตางๆ ขึ้นมา  เปนตัวกอสรางรูปหลอทางสังคมขึ้นมาใหม 

และปฏิรูปสังคมดวยสถาปตยกรรมเอาไว ” ซึ่งเชื่อวาเปนแกนทฤษฎีความคิดความเชื่อของตนเองทําให      

ทุกโปรเจคท่ีทําจะมีแนวคิดแบบนี้เสมอ เชน ใชเปนเครื่องมือในการฟนฟูยาน การทําสวนผักคนเมือง  แตสิ่งที่

ซอนอยูคือการสรางสังคมที่เขมแข็ง  สังคมที่พ่ึงพิงกันในเมืองท่ีเร่ิมเปนสงัคมที่ตางคนตางอยู  
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ป 2553 งานท่ีตอกย้ําความคิดความเชื่อของตนเองคือไดมีโอกาสทํางานวางแผนตําบลของ ต.แมทา 

อ.แมออน  จ.เชียงใหม รวมกับองคการปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) และกลุมอาชีพตาง ๆ ในพ้ืนที่  ไดเรียนรู

เรื่องสําคัญสิ่งที่ทําใหงานไปไดคือ อปท. ไมไดคิดวาตนเองเปนหลักทั้งท่ีเปนตัวแทนของรัฐแตคิดวาตนเอง 

เปนผูอยูอาศัยในพื้นที่รวมกันโดยใชเครื่องมือทางขอบัญญัติทองถ่ิน  เครื่องมือทางกฎหมาย  คูขนานกับการ

สรางพื้นท่ีทางสังคมใหกลุมอาชีพตาง ๆ ไดมีพ้ืนที่ของแตละกลุม  ซึ่งเปนภาพสะทอนในภาพรวมที่กวางขึ้น 

ที่อยากเสนอการพัฒนายานตาง ๆ แตเคร่ืองมือที่นํามาใชมีแคเทศบัญญัติ  ไมไดมีแพลตฟอรมเหมือนท่ี 

คนแมทาสรางมา  ซึ่งคนแมทาตั้ง “สหกรณเกษตรยั่งยืนแมทา” ซึ่งในสหกรณมีกลุมยอย 7 กลุม ไดแก 

กลุมเยาวชน กลุมครู   กลุมหมอ กลุมตัวแทนขาวโพดฝกออน กลุมตัวแทนผูเลี้ยงวัวนม ฯลฯ  เปนพ้ืนที่ในอุดม

คติท่ีคนจะแลกเปลี่ยนขอมูลและแกปญหารวมกันได  ซึ่งไมไดมีกฎหมายรองรับแตเอาอํานาจทางกฎหมายที่มี

นักผังเมือง สถาปนิกเขาไปชวยในพ้ืนที่ทําใหแมทาสามารถออกแบบการพัฒนาในอนาคตได  โดยการจัดระบบ

นิเวศที่มีกฎหมาย  มี อปท. เปนตัวเชื่อมระหวางสถาปนิกและวิชาชีพตาง ๆ เขามาที่ใหคนไดพูดคุยกัน  

แลกเปลี่ยนความคิด และแกปญหารวมกัน โดยสรางกลไกในการจัดการของตนเอง  และเร่ิมมีการออกแบบ

อนาคตของแมทาในอีก 20 ปขางหนารวมกัน  ซึ่งเชียงใหมมีพรอมทุกอยางแตขาดอะไรที่ทําใหเราออกแบบ

อนาคต 20 ปรวมกันไมได  ซึ่งสะทอนวาจะทําอยางไรใหกลุมตาง ๆ ในเมืองเชียงใหมมาลงแรงทํางานรวมกัน  

เพราะสวนใหญตางคน  ตางทํางานของตนเอง การทํางานรวมกันในอนาคตตองมีการจัดตั้งพื้นท่ีขึ้นมา 

เพื่อเปนพ้ืนที่ทํางานของคนที่มีเปาหมายรวมกันเพ่ือมาทํางานรวมกันและเขาใจการทํางานไปพรอมกัน 

เพื่อใหเกิดศรัทธาในการทํางานรวมกันจาก  กลุมคนที่หลากหลาย  ซ่ึงตนเองอยากจะมีสวนในการผลักดันให

งานที่ทํารวมกันใหไปสูเปาหมายเดียวกัน 
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ผนวก 2 
เหตุการณสําคัญการเมืองไทยท่ีเกี่ยวของกับ 

พัฒนาการขององคกรพัฒนาเอกชนและประชาสังคม 
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เหตุการณสําคัญการเมืองไทยที่เกี่ยวของกับพัฒนาการขององคกรพัฒนาเอกชนและประชาสังคม 

ป พ .ศ.  เหตุการณ สาระสําคัญ การเปลี่ยนแปลง 
24 มิถุนายน 

2475 
การปฏิวัติสยาม การเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก 

"ระบอบสมบูรณาสิทธิราชย"  
มาเปน "ราชาธิปไตยภายใต
รัฐธรรมนูญ" 

ทําใหประเทศสยาม (ประเทศไทย
ในปจจุบัน) เปลี่ยนแปลงระบอบ
การปกครองจาก
สมบูรณาญาสิทธิราชย 

เกิดความขัดแยง 
ในสภาผูแทนราษฎร 
และคณะรัฐมนตรี 

เกิดความขัดแยงเก่ียวกับขอเสนอ
เคาโครงเศรษฐกิจ "สมดุปกเหลือง" 
ของ นายปรีดี พนมยงค 

มีการออกพระราชบัญญัติปองกัน
การกระทําอันเปนคอมมิวนิสต 
พ.ศ.2476 ออกมาใช 

ซึ่งถูกหลายฝายมองวาคลายกับเคา
โครงเศรษฐกิจของ "คอมมิวนิสต" 
ซึ่ง "พระยามโนปกรณฯ" ไดคัดคาน 

20 มิถุนายน 
2476 

รัฐประหาร "ยึด
อํานาจการปกครอง" 

พระยาพหลพลพยุหเสนานํา 
คณะทหารยึดอํานาจการปกครอง 
"รัฐบาลพระยามโนปกรณนิติธาดา" 
และเขาเปนนายกรัฐมนตรีคนแรก
ท่ีเปนสมาชิก "คณะราษฎร " 

 

11 ตุลาคม 
2476 

"กบฏบวรเดช" เปนการกอกบฏคร้ังแรกใน
ประวัติศาสตรไทยหลังการ
เปลี่ยนแปลงการปกครอง  
ป พ.ศ.2475 สาเหตุมาจากความ
ขัดแยงระหวางระบบเกากับระบอบ
ใหม จากขอโตแยงในเร่ือง เคาโครง
เศรษฐกิจ ที่นายปรดีี พนมยงค 
เปนผูเสนอ และถูกมองวาเปน 
"คอมมิวนิสต" 

ทําใหนําไปสูการนํากําลังทหารกอ
กบฏโดย พระวรวงศเธอ พระองค
เจาบวรเดช 

15 ตุลาคม 
2476 

ปราบ "กบฏบวรเดช"   

1 
พฤศจิกายน 

2476 

การเลือกตั้งสมาชิก
ผูแทนราษฎรใน

ประเทศไทย 

การเลือกตั้ง "โดยออมครั้งแรกและ
คร้ังเดยีวในประวัติศาสตรไทย" 

ทําใหประเทศไทยเปน 
ประเทศเอเชียประเทศแรก 
ท่ีสตรีมีสิทธ์ิออกเสียงเลือกตั้ง 

 
2 มีนาคม 

2478 

"พระบาทสมเด็จ
พระปกเกลา
เจาอยูหัว"  

ทรงสละราชสมบัติ 

เกิดความขัดแยงในเร่ืองอํานาจของ
รัฐบาลในการแตตั้งสมาชิกสภาฯ 
และอํานาจของสภาฯ ในการลบ
ลางคาํคัดคานของพระมหากษัตริย 

 

มีการแตงตั้ง "พระวรวงศเธอ 
พระองคเจาอานันทมหิดล" 

เนื่องจากขณะนั้นพระวรวงศเธอ 
พระองคเจาอานันทมหิดล ทรงยัง
ไมบรรลุนิติภาวะจึงมีการแตงตั้ง 
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สืบราชสมบัติเปนพระมหากษัตริย
ตามกฎมณเฑียรบาล 

คณะผูสําเร็จราชการแทนพระองค 
คือ พระยาพหลพลพยุหเสนา  
ซึ่งดาํรงตําแหนงนายกรัฐมนตรี 
รวม 5 ป 

2581 เปลี่ยนนายกรัฐมนตรี จอมพล แปลก พิบูลสงคราม 
สืบตําแหนงนายกรัฐมนตรีตอจาก 
พระยาพหลพลพยุหเสนา 

การเขาปกครองประเทศ 
แบบเดด็ขาด 

มีการแกไขเพ่ิมเติมรัฐรรมนูญ 
เพื่อขยายระยะเวลาที่สมาชิกสภาฯ 
มาจากการแตงตั้งจาก 10 ป เปน 
20 ป ในป 2483 

มี "นโยบายในการสรางชาติ" ซึ่งมี
แนวโนมเปนลัทธิชาตินิยม เชน 
ออกกฎหมายคุมครองอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ 

มีนโยบายสําคัญคือ การมุงมั่น
พัฒนาประเทศไทย ใหมีความ
เจริญรุงเรืองทัดเทียมนานา
อารยประเทศ 

มีการสงวนอาชีพบางอยางไว
เฉพาะคนไทย และปลูกฝงให
ประชาชนนิยมใชสินคาไทย ดวยคํา
ขวัญวา "ไทยทํา ไทยใช ไทยเจริญ" 

มีการปลุกระดมใหคนไทยรูสึกรัก
ชาติโดยออกประกาศสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวย "รัฐนิยม" 

ประกาศใหขาราชการเปลี่ยนมานุง
กางเกงขายาวแทน มีการยกเลิก
บรรดาศักดิ์ และยศขาราชการ 
พลเรือน 

จอมพล แปลก พิบูลสงครามสืบ
ตําแหนงนายกรัฐมนตรตีอจาก 
พระยาพหลพลพยุหเสนา 

ทําใหมีการสรางชาติดวยวัฒนธรรม
ใหม โดยจัดตั้ง "สภาวัฒนธรรม
แหงชาติ"  ขึ้นเม่ือ พ .ศ. 2485 
เพื่อจัดระเบียบ 

เปนเพลงท่ีใชกันในปจจุบัน และ
เปลี่ยนวันข้ึนปใหม จากวันที่ เม.ย. 
เปนวันที่ ม.ค. ของทุกป เพ่ือให
สอดคลองกับหลักโลกตะวันตก 
โดยเริ่มเปลี่ยนในป พ.ศ.2484  
ทําให ป พ.ศ.2483 มีเพียง 9 เดือน 

การดาํเนินชีวิตของคนไทยใหเปน
แบบอารยประเทศ โดยประกาศรัฐ
นิยมฉบับตาง ๆ อาทิ สั่งหาม
ประชาชนกินหมาก 

มีการเปลี่ยนแปลงประเพณีและ
วัฒนธรรมบางอยาง เพ่ือให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองและใหเกิดความทันสมัย 

ใหผูหญิงเลิกนุง "โจงกระเบน"
เปลี่ยนมานุงผาถุงแทน ใหสวม
หมวก สวมรองเทา ไมสงเสริม
ศิลปะและดนตรีไทยเดมิ 

   แตสงเสริมดนตรสีากล ฯลฯ และ
ใหใชคําแทนชื่อเปนมาตรฐาน  
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เชน ฉัน  ทาน  เรา มีคําสั่งให
ขาราชการไทยกลาวคําวา "สวัสดี" 
ในโอกาสแรกที่พบกัน 

2485-2488  ขยายวาระของสภาฯ เนื่องจากบานเมืองอยูในภาวะ 
"สงคราม" ทําใหจัดการเลือกตั้ง
ไมได 

จอมพล ป. พนจากตําแหนง
นายกรัฐมนตรีในชวงปลายสงคราม
เพื่อใหบุคคลที่นิยม 
"ฝายสัมพันธมิตร" ตราพระราชกฤษฎีกา

ยุบสภาผูแทนราษฎร 
ประกาศยุบสภาผูแทนราษฎร 
วันที่ 18 ตุลาคม 2488 

จอมพล ป.พนจาก
ตําแหนง
นายกรัฐมนตรี 

6 มกราคม 
2489 

มีการเลือกตั้งใหม การเลือกตั้งครั้งนี้กําหนดตาม  
"รัฐรรมนูญแหงราชอาณาจักร
สยาม พุทธศักราช 2475" 

ประเภท คือ 1. ส.ส.ตามที่
ประชาชนทั่วไปเลือก 2. ส.ส.ที่
พระมหากษัตริยทรงเลือก โดย
ประชาชนเลือกไดเขตละ 1 คน 

   จํากัดจํานวนประชากรที่ 200,000 
คน ตอ ส.ส. 1 คน 

10 
พฤษภาคม 

2489 

ประกาศและบังคับใช 
"รัฐธรรมนญูแหง
ราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2489 

"รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2489" เปน
รัฐธรรมนูญฉบับที่ 3 ของไทย ราง
โดยสภาผูแทนราษฎร 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2489 ถูกยกเลิก 
เมื่อวันที่ 8 พ.ย.2490 โดย 
คณะรัฐประหาร อันมี พล.ท.ผิน 
ชุณหะวัณ นายทหารกองหนุน 
เปนหัวหนาคณะ รวมอายุการ
ประกาศและบังคบัใช 1 ป 5 เดือน 
28 วัน 
รัฐธรรมนูญฉบับนี้กําหนดใหมี
วุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้ง 
เปนครั้งแรกในประเทศไทย  โดย
กําหนดใหมีสมาชิกในสภาท้ังสิ้น 
80 คน 

8 
พฤศจิกายน 

2490 

รัฐประหาร 2490 เกิดการรัฐประหารโดยกลุมทหาร
นอกราชการ นํากําลังทหารยึด
อํานาจการปกครองจากรัฐบาล 
พล.ร.ต.ถวัลย ธํารงนาวาสวัสดิ์ 

เนื่องจากรัฐบาล พล.ร.ต.ถวัลย 
ธํารงนาวาสวัสดิ์ ซึ่งสืบอํานาจตอ
จากรัฐบาล นายปรีดี พนมยงค ไม
สามารถจัดการกับปญหาความ
ขัดแยงกันในชาติได อันมสีาเหตุ
หลักจากเหตุการณสวรรคตของ 
รัชกาลที่ 8 ประกอบกับมีการทุจริต 
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   คอรรัปชั่นในวงราชการ สาเหตุของ

รัฐประหารในคร้ังน้ี ไดปรากฏอยู
ในคําปรารภของ "รัฐรรมนูญฉบับ
ชั่วคราว พ .ศ. 2490 หรือที่เรียกกัน
วา "รัฐธรรมนูญใตตุม" 
ผลจากการรัฐประหารในครั้งนี้ ได
พลิกโฉมการเมืองไทยโดยสิ้นเชิง 
เปนรัฐประหารที่ไดรับเสียง
สนับสนุนจากประชาชน และ 
เปนการขจัดกลุมอํานาจเกาของ 
นายปรดีี พนมยงค ใหสิ้นไปจาก
เวทีการเมืองและนับเปนสิ้นสุด
อํานาจของคณะราษฎร จอมพล ป.
กลับคืนตําแหนงนายกรัฐมนตรี 
อีกครั้ง โดยผูมีอํานาจทางการเมือง
สูงสุดในเวลานั้น 

16 กันยายน 
2500 

รัฐประหาร 2500 เกิดการรัฐประหารนําโดย 
ผูบัญชาการทหารบก 
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต หัวหนา
คณะรัฐประหาร ยึดอํานาจการ
ปกครองจากรัฐบาล จอมพล ป.
พิบูลสงคราม 

เนื่องจากประชาชนไมยอมรับผล
การเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 26 ก.พ.
2500 เนื่องจากเปนการเลือกตั้งท่ี
ปรากฏความไมสุจริตคอนขาง
ชัดเจนของพรรครัฐบาล โดยนิสิต
จุฬาลงกรณวิทยาลัยและประชาชน
รวมเดินขบวนประทวงการเลือกตั้ง 
มีการลดธงเหลือคร่ึงเสาเปนการไว
อาลัย 

20 ตุลาคม 
2501 

รัฐประหาร 2501 พลโทถนอม กิตติขจร กราบบังคม
ทูลลาออกจากตําแหนง
นายกรัฐมนตรี 

มีคําสั่งคณะปฏิวัติใหยกเลิก
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2475 แกไขเพ่ิมเติม 
พุทธศักราช 2495 ที่ใชอยูขณะนั้น 
ยุบสภา ยกเลิกสถาบันการเมือง 
ไดแก พรรคการเมือง เปนตน 

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ประกาศ
ยึดอํานาจ 

รัฐธรรมนูญฉบับใหมนี้สงผลให 
จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต สามารถ
ใชอํานาจในตําแหนงไดอยาง
เบ็ดเสร็จเด็ดขาด 

มีสภารางรัฐธรรมนูญมาจากการ
แตงตั้งไมใชเลือกตั้ง 

จากรัฐธรรมนูญ มาตรา 17 ที่ให
อํานาจนายกรัฐมนตรีจัดการกับ
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มีการประกาศใชธรรมนูญการ
ปกครองราชอาณาจักร 
พุทธศักราช 2502 ซึ่งมีเพียงสั้น ๆ 
20 มาตราเทานั้น 

บุคคลที่กอความไมสงบไดทันที 
แลวจึงคอยแจงตอสภา 
ซึ่งจอมพลสฤษดิ์  ก็ไดใชอํานาจ
หนาที่อยางเตม็ที่ในการควบคุม
สถานการณของประเทศ  
จากมาตรา 17 นี้  
ไดประหารบุคคลท่ีสงสัยวาจะ 
กอความไมสงบหลายรายหรือ
ขอหาคอมมิวนิสต 

9 กุมภาพันธ 2502 มีพระบรมราช
โองการแตงตั้งใหจอมพลสฤษดิ์ 
ธนะรัชต ดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรี 
มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเพียง 14 
คนเทาน้ัน โดยไมมีรฐัมนตรชีวยวา
การกระทรวง 
ยกเลิกรฐัสภาและรฐัธรรมนูญ และ
ปกครองประเทศในฐานะ 
"รัฏฐาธิปตย" ระบอบการปกครอง
นี้บางมีผูเรยีกวา 
"ระบบพอขุนอุปถัมภ 
แบบเผด็จการ" 
ฟนฟูพระราชอํานาจและบทบาท
ทางสังคมของพระมหากษัตริย 

20 มิถุนายน 
2511 

ประกาศใช
รัฐธรรมนูญป 2511 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2511 รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับท่ี 8 

ภายหลังจากประกาศใช
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดประมาณ 4 
เดือน พระราชบัญญัติพรรค
การเมืองก็ไดประกาศใช 

17 
พฤศจิกายน 

2514 

รัฐประหารป 2514 ยกเลิกรัฐธรรมนูญป พ .ศ. 2511 
ท่ีใชอยูกอนหนานั้น และยกเลิก
รัฐสภา ยกเลิกพรรคเมืองและ
ประกาศกฎอัยการศึกทั่ว
ราชอาณาจักร และหามมั่วสุมทาง
การเมืองตั้งแต 15 คนขึ้นไป 

คณะปฏิวัติครองอํานาจจนวันท่ี 15 
ธันวาคม 2515 จึงประกาศใช
ธรรมนูญการปกครอง
ราชอาณาจักร พ .ศ. 2515 
ใหขาราชการประจําดํารงตําแหนง
นายกรัฐมนตรีได และตั้งสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ มีมติใหจอมพล
ถนอมเปนนายกฯ ตอไป 

14 ตุลาคม 
2516 

เหตุการณ 14 ตุลา 
หรอื วันมหาวิปโยค 

เปนเหตุการณการเรียกรอง
ประชาธิปไตยของประชาชน 
คร้ังสําคัญในประวัติศาสตร 
การเมืองไทย เปนเหตุการณ 

ผลจากการเรียกรองประชาธิปไตย
ของกลุมนักศึกษาและประชาชนทํา
ใหรัฐบาลออกคําสั่งใหใชกําลัง
ทหารเขาปราบปรามการชุมนุม 
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ท่ีมีนักศึกษาและประชาชนมากกวา 
5 แสนคน ชุมนุมเพื่อเรียกรอง 
"รัฐธรรมนูญ" ที่เปนประชาธิปไตย 
จากรัฐบาลเผด็จการ 

คร้ังน้ี จนมีผูเสียชีวิตกวา 77 ราย 
บาดเจ็บ 857 ราย และสูญหายอีก
จํานวนมาก 

จอมพลถนอม กิตติขจร นําไปสู
คําสั่งของรัฐบาลใหใชกําลังทหาร
เขาปราบปราม จนมีผูเสียชีวิตและ
บาดเจ็บเปนจํานวนมาก 

มีการกอสรางอนุสรณสถาน 
14 ตุลา 

มีการเรียกรองใหจอมพลถนอม 
กิตติขจรลาออกจากตําแหนง
นายกรัฐมนตรี 

เกิดการเลือกตั้งในตน พ.ศ.2518 

มีการทุจริตในรัฐบาล การพบซาก
สัตวปาจากอุทยานในเฮลิคอปเตอร
ทหาร 
ประชาชนเบื่อหนายการปกครอง 
ในระบอบเผด็จการทหาร ตั้งแต
สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต  
ซึ่งเปนชวงเวลาที่รัฐบาลทหาร
เขาปกครองประเทศนานเกือบ 
15 ป รวมถึงการรัฐประหารตัวเอง 
พ .ศ. 2514 ซึ่งเปนชนวนเหตุท่ีทําให
ประชาชนตองการเรียกรอง
รัฐธรรมนูญที่เปนประชาธิปไตย 

มีการรางและประกาศใช
รัฐธรรมนูญป 2517 ซึ่งใหมีการ
เลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาอีกคร้ัง 
มีการเปดเสรีทางการเมือง 
อยางมากที่เรียก "ยุคประชาธิปไตย
เบงบาน" 

6 ตุลาคม 
2519 

เหตุการณ 6 ตุลา กลุมนักศึกษาและประชาชน 
ผูประทวงการเดินทางกลับประเทศ
ของจอมพล ถนอม กิตติขจร 

จากเหตุการณจลาจลคร้ังนี้ มี
ผูเสยีชีวิต 46 คน (ทางการ) หรือ 
กวา 100 คน (ขอมูลมูลนิธิปวย  
อ้ึงภากรณ) บาดเจ็บ 167 คน เกิดเหตุการณจลาจลและ

ปราบปราม นักศึกษาและ 
ผูประทวงในและบริเวณหนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ทาพระจันทร 
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และทองสนามหลวง ซึ่งมีทั้งถูกยิง
ดวยอาวุธปน ถูกทุบตี ถูกเผา ถูก
ขมขืนกระทําชําเรา หรือถูกทําให
พิการ 
ฝายทหารอนุญาตใหยิงอยางเสรี 
ในวิทยาเขต คณะผูยึดอํานาจการ
ปกครองนําโดย  พลเรือเอกสงัด 
ชลออยู 

รัฐประหาร 
6 ตุลาคม 

2519 

 การรัฐประหารคร้ังนี้สาเหตุเกิดจาก
เหตุการณ ตุลาคม 2519 รัฐบาล
ควบคุมสถานการณไมได 

รัฐรรมนูญสิ้นสุดลง 
คณะรัฐมนตรีสิ้นสุดลง 
สภาผูแทนฯ และวุฒิสภา สิ้นสุดลง 
ตั้งสภาปฏิรูปการปกครองแผนดิน 
แตงตั้ง ธานินทร กรัยวิเชียร  
เปนนายกรัฐมนตรี 

20 ตุลาคม 
2520 

 รัฐประหารลมรัฐบาลนายธานินทร 
กรยัวิเชียร เนื่องจากไมอาจ
แกปญหาสําคัญของประเทศ 
ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม 

 

และอุตสาหกรรม ใหลุลวงไปอยาง
มีประสิทธิภาพ ทั้งการปดก้ัน
เสรภีาพทางความคิดเห็นของ
ประชาชน ตลอดจนทาทีของ 
รัฐบาลในการลอบวางระเบิดใกล
พลับพลาที่ประทับของพระบาท 
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร ที่จังหวัดยะลา 

รัฐประหาร 
23 

กุมภาพันธ 
2534 

(เหตุการณ 
รสช.) 

 รัฐประหารโดยคณะรักษาความ
สงบเรียบรอยแหงชาติ หรือ รสช. 
ยึดอํานาจจากรัฐบาล 
พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 

จัดตั้งคณะรกัษาความสงบ
เรยีบรอยแหงชาติ 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2521 สิ้นสุดลง 
คณะรัฐมนตรี สภาผูแทนราษฎร 
และวุฒิสภาสิ้นสุดลง 
ธรรมนูญชั่วคราวใชบังคับ 
อานันท ปนยารชุน เปน
นายกรัฐมนตรี 
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17-24 

พฤษภาคม 
2535 

เหตุการณพฤษภา
ทมิฬ 

สาเหตุเกิดจาก รัฐธรรมนูญที่อางวา
ไมเปนประชาธิปไตย 

นําไปสูการประทวงทั้ง 
การอดอาหาร การเดินขบวน  
และการชุมนุมในสถานที่ตาง ๆ  
ในกรุงเทพมหานคร ทําใหรัฐบาล 
พล.อ.สุจินดา ใชคําสั่งสลาย 
การชุมนุม เกิดการปะทะขึ้น 
มีประชาชนเสียชีวิตและบาดเจ็บ 
เปนจํานวนมาก 

การข้ึนดํารงตําแหนงนายกรัฐมนตรี
ของ พล .อ.สุจินดา คราประยูร  ซึ่ง
ไดตระบัดสัตยวาจะไมรับตําแหนง
นายกรัฐมนตรี 
การคดัคานรัฐธรรมนูญ 
การคดัคานใหพล.อ.สุจินดา 
คราประยูร ลาออกจากตําแหนง 
นายกรัฐมนตรี 
ประชาชนหลายสวนไมพอใจการ
ขึ้นดํารงตําแหนงเปน
นายกรัฐมนตรีของ 
พล.อ.สุจินดา ซึ่งขัดกับหลัก
ประชาธิปไตย 

  กรกฎาคม 
2540 

วิกฤตตมยํากุง วิกฤต "ตมยํากุง" คือ วิกฤตการณ
ทางการเงนิเริ่มต้ังแตเดอืน
กรกฎาคม 2540 กอใหเกิดการ 
ลมสลายทางเศรษฐกิจทั่วโลก 

สงผลกระทบหลายประเทศ 
ในทวีปเอเชีย 

11 ตุลาคม 
2540 

ประกาศใช
รัฐธรรมนูญป 2540 

รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2540 เปน
รัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้ง
ฉบับเดยีวของประเทศไทย โดย
กอนหนานี้ 15 ฉบับ 

รัฐธรรมนูญฉบับ พ .ศ. 2540 มีการ
ปฏิรูปการเมืองไทยโดยมีเปาหมาย 
3 ประการ 
1.ขยายสิทธิ เสรีภาพ และสวนรวม
ของพลเมืองในการเมือง 
2.การเพ่ิมการตรวจสอบการใช
อํานาจรัฐโดยประชาชน เพ่ือใหเกิด
ความสุจริตและโปรงใสในระบอบ
การเมือง 
3.การทําใหระบบการเมือง 
มีเสถียรภาพและประสิทธิภาพ 

2547 - 
2549 

การประทวงทกัษิณ 
ชินวัตรออกจาก

ตําแหนง 

เกิดการตอตาน "ระบอบทักษิณ" 
ซึ่งมีพื้นฐานเปนประชานิยม มีคน
ยากจนจํานวนมากไดประโยชนจาก
นโยบายตาง ๆ 

มีการประทวงหลายครั้งเพ่ือขับไล
ทักษิณ ชินวัตร 

นําไปสูความนิยมจนเปนฐานเสียง
ในการเลือกตั้ง ทําใหไดรับชัยชนะ
จากการเลือกตั้งทุกคร้ัง จน

มีการรวมตัวขององคกรและกลุม
บุคคลที่ออกมารวมขับไลทักษิณ 
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สามารถบริหารประเทศไดดวยเสียง
ของพรรคเดยีว เรยีกแบบ 
การปกครองนี้วา "ทักษิณาธิปไตย" 
"ระบบเผด็จการโดยเสียงขางมาก" 
"ระบอบสมบูรณาญาสิทธิ์ 
จากการเลือกตั้ง ซึ่งเปนการเพ่ิม
ความชอบธรรมใหกับการขับไล
ทักษิณ ชินวัตรใหลาออกจาก
ตําแหนงนายกรัฐมนตรี 

รัฐประหาร
ในประเทศ
ไทย พ .ศ.

2549 

 รัฐประหารในรอบ 15 ป โดย 
พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน 
ผูบัญชาการทหารบก เปนหัวหนา
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
รักษาการนายกรัฐมนตรี 
ดร.ทักษิณ ชินวัตร 

จัดตั้งคณะปฏิรูปการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

ไทยตกอยูในวิกฤตการเมือง
ระหวางผูสนับสนุนและผูคัดคาน
ทักษิณ ชินวัตร หลังมกีาร
ประกาศใชรัฐธรรมนูญ 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 สิ้นสุดลง 
รัฐธรรมนูญชั่วคราวมีผลใชบังคับ 
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท 
เปนนายกรัฐมนตรี 

พฤษภาคม 
2551 

ชุมนุมพันธมิตร
ประชาชนเพื่อ

ประชาธิปไตยชุมนุม 

พันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิป
ไทยชุมนุมตั้งแตเดือนพฤษภาคม 
ถึงธันวาคม จนเมื่อศาลรัฐธรรมนูญ
วินิจฉัยยุบพรรคพลังประชาชน 
(เปนพรรคพันธมิตรของทักษิณ) 

เกิด "แนวรวมประชาธิปไตย
ตอตานเผด็จการแหงชาติ" ประทวง
รัฐบาลโดยขัดขวางการประชุม 
สุดยอดผูนําเอเชียตะวันออก 
ในป 2552 และ ชุมนุมใน
กรุงเทพมหานครในป 2533 เพ่ือ
เรยีกรองให จัดการเลือกตั้งใหม 

การรวบรวมเสียงในสภาเพ่ือเลือก 
อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เปน
นายกรัฐมนตรี โดยพลเอกเปรม
และพลเอก อนุพงษ เผาจินดา 
ผูบัญชาการทหารบก อํานวยความ
สะดวก หรือสั่งการโดยตรงใหมีการ
ซื้อตัวกลุมเนวิน 
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2554 ยุบสภา และเลือกต้ัง

ใหม 
นายอภิสิทธ เวชชาชีวะ ประกาศ
ยุบสภา และใหมีการเลือกตั้งใหม 

รัฐบาลของ ยิ่งลักษณ ชินวัตร 
หลังจากชนะการเลือกตั้งในชวง
สองปแรกถือวารัฐบาลคอนขางมี
เสถียรภาพ 

ผลการเลือกตั้งปรากฏวา ยิ่งลักษณ 
ชินวัตร นองสาวของทักษิณ 
นําพรรคเพื่อไทยชนะการเลือกตั้ง 

29 
พฤศจิกายน 

2556 

เกิดการประทวงโดย 
"คณะกรรมการ
ประชาชนเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงปฏิรูป 
ประเทศไทยใหเปน
ประชาธิปไตยที่
สมบูรณแบบอันมี
พระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข 
(กปปส.) 

รัฐบาลนายกฯ ยิ่งลักษณ พยายาม
ผานรางพระราชบัญญัติ 
นิรโทษกรรมและแกไขรัฐธรรมนูญ 
ทําใหเกิดการประทวงโดย (กปปส.) 

มีการจัดการประทวงเกิดข้ึนหลาย
แหงในกรุงเทพฯ 

มีการประทวงเพื่อกดดันให
นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ ชินวัตร 
ลาออกจากความเปนหัวหนา
รัฐบาล 

มีการเคลื่อนไหวของบุคคลหลาย
ฝายที่สนับสนุนคณะ กปปส. 
เพื่อขจัดระบอบทักษิณ 

การประทวงมีจุดมุงหมายขจัด
อิทธิพลของอดีตนายกรัฐมนตรี 
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 
จากการเมืองไทย 

เดือนธันวาคม 2556 ยิ่งลักษณ 
ยุบสภาผูแทนราษฎรและ
กําหนดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรไทย 
เปนการทั่วไป 
ในวันท่ี 2 ก .พ. 2557 การเลือกตั้ง
ไมเสร็จสมบูรณเพราะถูกผูประทวง
ตอตานรัฐบาลขัดขวาง ศาล
รัฐธรรมนูญเพิกถอนการเลือกตั้ง 
7 พ .ค. 2557 ศาลรัฐธรรมนญูมีคํา
วินิจฉัยเปนเอกฉันทใหมีมติยาย
ขาราชการระดับสูงซึ่งเปนที่โตเถียง
ในป 2554 พนจากตําแหนง 
รัฐมนตรทีี่เหลืออยูเลือก 
นิวัฒนธํารง บุญทรงไพศาล เปนผู
ปฏิบัติราชการนายกรัฐมนตรี 
แทนยิ่งลักษณ 

22 
พฤษภาคม 

2557 

รัฐประหาร 
พ .ศ. 2557 

รัฐประหารนี้เกิดขึ้นหลัง
วิกฤตการณการเมือง ซึ่งเริ่มเมื่อ
เดือนตุลาคม 2556 เพ่ือคัดคานราง
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ 
และอิทธิพลของทักษิณ ชินวัตร 
ในการเมืองไทย 

รัฐประหารสําเร็จและจัดต้ังคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 
คณะรัฐมนตรีและวุฒิสภาสิ้นสุดลง 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 สิ้นสุดลง และ
ประการใชรัฐธรรมนญูชั่วคราว 
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เพื่อรางรัฐธรรมนูญ ถาวรฉบับใหม 

ประยุทธ จันทรโอชา 
เปนนายกรัฐมนตรี จากการลงมติ
ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 ท่ีถูกมองวาเปนการสราง 
รัฐขาราชการ เพิ่มอํานาจ ของ
กองทัพในสังคม และมีแผนปฏิรูป
ประเทศ 20 ป 
หลักการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรไทยเปนการทั่วไป พ .ศ.
2562 ประยุทธ จันทรโอชา   
ไดเปนนายกรัฐมนตรี 

ที่มา: ฐานขอมูลการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกลา ป พ .ศ .2563  
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ผนวก 3 

ใบลงทะเบียน 

สัมมนา “พลังประชาสังคมตอการเปลี่ยนแปลงสูอนาคต” 

ณ หองประชุมอินทนิล อาคาร Green Nimman CMU Residence (Uniserve) 

วันท่ี 8 สิงหาคม 2563 
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