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บัันทึึกของผู้้�เขีียน
(1) ผู้้เ� ขีียนเป็็นผู้้ไ� ม่่รู้�้ เอกสารเรื่่�อง “ขี่่�ม้า้ เลีียบค่่ายฯ” ชิ้้�นนี้้� เป็็นเรื่่�องราว
เกี่่�ยวกัับบทเรีียนและประสบการณ์์การทำำ�งานกัับภาคีีที่่�เกี่่�ยวข้้องของโหนด/
พี่่�เลี้้�ยง/นัักวิิจััยชุุมชนในงานวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�น (ต่่อจากนี้้�จะเรีียก CBR) ผู้้�เขีียน
เป็็นผู้้�ที่่�แทบจะไม่่มีคี วามรู้้�ในเรื่่�องที่่�จะเขีียนนี้้�เลย (นี่่�อาจจะเป็็น “มิิติใิ หม่่ในการ
เขีียนงานของผู้้�เขีียน”) ส่่วนผู้้�รู้้�ตััวจริิงเสีียงจริิงก็็คืือบรรดาพี่่�เลี้้�ยงและนัักวิิจััย
ชุุมชนที่่�มีีความรู้้�เรื่่�องนี้้�ฝัังอยู่่�ในตััว (Tacit knowledge)
และทั้้�งๆ ที่่�ไม่่รู้้�แต่่ก็็ยัังมาเขีียนนั้้�น เนื่่�องจากผู้้�เขีียนวาดหวัังให้้เอกสาร
นี้้�เป็็น “แม่่เหล็็ก (หรืือสายล่่อฟ้้า)” เพื่่�อดึึงดููดผงเหล็็กแห่่งความรู้้�ของพี่่�เลี้้�ยง/
นัักวิิจััยชุุมชนให้้ออกมาเกาะกลุ่่�มกััน ด้้วยเหตุุนี้้�ผู้้�เขีียนจึึงเขีียนด้้วยลีีลาแบบ
ข้้อสอบเติิมคำำ�ใน “ช่่องว่่าง” เพื่่�อรอให้้พี่่�เลี้้�ยง/นัักวิิจัยั ชุุมชนมาเติิมเต็็มในลำำ�ดับั
ต่่อไป
(2) วิิธีีการประมวลเนื้้�อหา ผู้้�เขีียนใช้้กระบวนท่่าแบบนัักวิิชาการคืือ
ตะลุุยอ่่านรายงานวิิจััย CBR ที่่�มีีแววว่่าจะมีีแง่่มุุมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการทำำ�งานกัับ
ภาคีีประเภทต่่างๆ บวกผสมกัับประสบการณ์์ตรงอัันแสนจะน้้อยนิิดของผู้้�เขีียน
ในเรื่่�องวิิธีกี ารทำำ�งานของ CBR อย่่างไรก็็ตาม จำำ�นวนชิ้้�นงานวิิจัยั ที่่�เลืือกมาอ่่าน
นั้้�นก็็มีีเพีียงหยิิบมืือเดีียว คืือประมาณ 40-50 ชิ้้�นจากจำำ�นวนงานวิิจััย CBR
ทั้้�งหมด 4 พัันกว่่าชิ้้�น
และเนื้้�อหาที่่�สกััดมาได้้จากรายงานวิิจััยที่่�อ่่านมานั้้�น ก็็เป็็นเพีียงการ
สำำ�รวจอย่่างกว้้างๆ และพื้้�นฐานที่่�สุุด โดยไม่่ได้้มีีรายละเอีียดและความลุ่่�มลึึก
ใดๆ ทั้้�งสิ้้�น
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(3) กรณีีงานวิิจััยที่่�นำำ�มายกเป็็นตััวอย่่างนั้้�น เพื่่�อเป็็นทั้้�งหลัักฐาน
ประจัักษ์์พยานว่่า เรื่่�องราวที่่�นำำ�มาเล่่านี้้�เป็็นเรื่่�องจริิงที่่�ได้้เกิิดขึ้้�นมาแล้้ว รวมทั้้�ง
เพื่่�อประกอบความเข้้าใจของคนอ่่านให้้ชััดเจนขึ้้�น ผู้้�เขีียนได้้หยิิบยกกรณีีงาน
วิิจััย CBR จำำ�นวนหนึ่่�งมาเป็็นตััวอย่่าง ซึ่่�งกรณีีที่่�หยิิบยกมานั้้�น ส่่วนใหญ่่เป็็น
“กรณีีทั่่�วไป” ไม่่ใช่่ “กรณีียกเว้้น” จึึงถืือได้้ว่่าเป็็นตััวแทนของประสบการณ์์
งาน CBR ได้้พอสมควร
(4) วิิธีีการอ้้างอิิง เพื่่�อไม่่ให้้เป็็นงานเขีียนที่่�รกรุุงรัังเกิินไป ผู้้�เขีียนจึึง
ไม่่ได้้อ้า้ งชื่่�อเต็็มยศของโครงการวิิจัยั ที่่�นำำ�มากล่่าวถึึง แต่่ได้้ใช้้การอ้้างชื่่�อนัักวิิจัยั
(หััวหน้้าโครงการ) และปีีที่่�ศึึกษา ซึ่่�งสะดวกต่่อการสืืบค้้นในระบบฐานข้้อมููล
ของสำำ�นัักงานกองทุุนสนัับสนุุนการวิิจััย (สกว.)
สำำ�หรัับภาพรวมของเนื้้�อหาที่่�ผู้้�เขีียนได้้ขี่่�ม้้าเลีียบค่่าย “การทำำ�งานกัับ
ภาคีีของ CBR” นั้้�นจะมีีประมาณนี้้� 
จากวัันนั้้�นถึึงวัันนี้้�
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1.1

CBR กัับการทำำ�งานกัับภาคีี : จากวัันนั้้�นถึึงวัันนี้้�

ถึึงแม้้ในจุุดออกสตาร์์ทของ CBR จะเริ่่�มต้้นจากหน่่วยที่่�เป็็น “ชุุมชน”
โดยมีีภารกิิจหลัักที่่�ต้้องดำำ�เนิินการให้้บรรลุุเป้้าหมายคืือ จะทำำ�อย่่างไรจึึงจะ
ทำำ�ให้้ชุมุ ชนได้้ใช้้ประโยชน์์จากงานวิิจัยั แต่่ทว่่าหลัังจากผ่่านไปได้้สักั 1 ทศวรรษ
ประสบการณ์์จากการทำำ�งานของ CBR ในบางพื้้�นที่่�ก็็เริ่่�มบอกว่่า “การทำำ�งาน
โดยเน้้นที่่�ชุุมชนนั้้�นก็็ใช่่ แต่่ยัังไม่่พอ” (necessary but not sufficient) ดััง
นั้้�น ในช่่วงกลางทศวรรษ 2540 (CBR เริ่่�มตั้้�งขึ้้�นปีี พ.ศ. 2541) ในหััวข้้อวิิจััย
CBR บางประเด็็น เช่่นเรื่่�องการจััดการทรััพยากร จึึงได้้เริ่่�มมีี “ภาคีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง”
ไม่่ว่่าจะเป็็นหน่่วยงานรััฐท้้องถิ่่�น (อบต. เทศบาล) สถานศึึกษาในท้้องถิ่่�น ฯลฯ
ได้้ก้้าวเข้้ามาสู่่�งานวิิจััย CBR ในฐานะและบทบาทต่่างๆ
อัันที่่�จริิง ตั้้�งแต่่เริ่่�มก่่อตั้้�งฝ่่ายวิิจัยั เพื่่�อท้้องถิ่่�นขึ้้�นมาใน สกว. (พ.ศ. 2541)
แม้้จะมีีการเล็็งเป้้าหมายชััดเจนอยู่่�ที่่�ชุุมชน แต่่CBR ก็็ได้้จััดสรรพื้้�นที่่�บางส่่วน
ให้้กับั การทำำ�งานกัับภาคีีอยู่่�แล้้ว ดัังที่่�ปรากฏในการจััดสรรทุุนสนัับสนุุนประเภท
หนึ่่�งคืือ การวิิจัยั เชิิงความร่่วมมืือที่่�เน้้นการสนัับสนุุนความรู้้�ร่ว่ มกัับหน่่วยงาน/
ภาคีีอื่่�นๆเพื่่�อให้้เกิิดการทำำ�งานเพื่่�อชุุมชนท้้องถิ่่�น เพีียงแต่่ความสำำ�คัญ
ั ของการ
สนัับสนุุนทุุนประเภทนี้้�อาจจะอยู๋๋�ในอัันดัับท้้ายๆ
ในทศวรรษที่่� 2 ก็็เริ่่�มมีีการวางยุุทธศาสตร์์ที่่�จะทำำ�งานกัับภาคีีบางประเภท
ที่่�เป็็นประดุุจจุุดคานงััดในการแก้้ปััญหาของท้้องถิ่่�น เช่่น อบต. เทศบาล และ
ในปีี พ.ศ. 2555 ฝ่่ายวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�นก็็ได้้ใช้้ “การทำำ�งานกัับภาคีี” เป็็นตััวชี้้�วััด
ตััวหนึ่่�งของผลสำำ�เร็็จในการทำำ�งาน
และเมื่่�อมาถึึงทศวรรษที่่� 3 ของ CBR ความเข้้มข้้นในยุุทธศาสตร์์การ
ทำำ�งานกัับภาคีีก็ยิ่่�็ งเพิ่่�มทวีีมากขึ้้�นถึึงระดัับที่่�กลายเป็็น “คาถาข้้อที่่� 4” ของ CBR
เพิ่่�มเติิมจากคาถา 3 ข้้อแรกอัันอาจจะเนื่่�องมาจากการปัักธงเป้้าหมายของงาน

8

CBR ให้้ยกระดัับสููงขึ้้�นไปถึึงการแก้้ไขปััญหาความเหลื่่�อมล้ำำ��ในสัังคม ซึ่่�ง “ไม่่มีี
ภาคีีเล่่นด้้วยไม่่ได้้แล้้ว”
ผู้้�เขีียนคาดเดาว่่า น่่าจะมีีเหตุุปััจจััยหลายอย่่างที่่�เป็็นแรงเสริิมให้้
ยุุทธศาสตร์์การทำำ�งานของ CBR กัับภาคีีที่่�เกี่่�ยวข้้องทวีีความเข้้มข้้นขึ้้�นมา
เป็็นลำำ�ดัับ (ดููรายละเอีียดในตอนต่่อไป) โดยที่่�เหตุุปััจจััยทั้้�งหลายนั้้�นอาจจะ
มาจาก “2 แรงแข็็งขััน” คืือมาจากปััจจััยที่่�เป็็นแรง (ผลััก) ดััน (pushing
factor) (ถ้้าไม่่ทำำ�คงจะไม่่ได้้แล้้ว) และปััจจััยที่่เ� ป็็นแรงดึึง (ดููด) (pulling factor)
(ถ้้าทำำ� น่่าจะดีีกว่่า) ในลำำ�ดัับต่่อไป ผู้้�เขีียนจะลองนำำ�เสนอปััจจััยดัันและปััจจััย
ดึึงเหล่่านี้้�มาให้้พิิจารณา
1.2 ตระกููลคำำ�ศััพท์์ (Family of term)

ควบคู่่�ไปกัับการเคลื่่�อนไหวทั้้�งด้้านแนวคิิดและแนวปฏิิบััติิของ CBR
ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับภาคีีในช่่วง 2 ทศวรรษที่่�ผ่่านมา ในแวดวงวิิชาการและ
แวดวงอื่่�นๆ ก็็มีีการเปลี่่�ยนแปลงแนวคิิดที่่�ว่่าด้้วยเรื่่�องภาคีีด้้วยเช่่นเดีียวกััน
ซึ่ง่� อาการที่่�เห็็นได้้ก็คื็ อื การเปลี่่�ยนแปลงกลุ่่�มคำำ�ศัพั ท์์ที่่�ใช้้เกี่่�ยวกัับภาคีี แน่่นอนว่่า
แวดวงวิิชาการได้้จััดหาคำำ�ศััพท์์ใหม่่ๆ ออกมาจำำ�หน่่ายแก่่วงการอื่่�นๆ อยู่่�อย่่าง
สม่ำำ��เสมอ และวงการ CBR ก็็ได้้เคยสััมผััส (รวมทั้้�งได้้เคยซื้้�อ) และนำำ�คำำ�ศััพท์์ที่่�
ว่่าด้้วยภาคีีมาใช้้ในการทำำ�งานเป็็นระยะๆ
ผู้้�เขีียนเรีียกชุุดของคำำ�ศััพท์์เหล่่านี้้�ว่่า “ตระกููลของคำำ�ศััพท์์” หมายถึึง
คำำ�ที่่�มีนี ามสกุุลเดีียวกััน มีี “ความหมายบางอย่่างร่่วมกััน” (เหมืือนคนในตระกููล
เดีียวกัันที่่�มีีหน้้าตาละม้้ายคล้้ายกััน) แต่่ก็็มีี “ความเหมาะเฉพาะตััว” ที่่�ทำำ�ให้้
แตกต่่างจากคำำ�อื่่�นๆ เช่่นคำำ�ว่่า Stakeholder, Partner, Alliance, Network,
Player เป็็นต้้น
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ในที่่�นี้้�จะขอพลิิกดููแง่่มุุมในเรื่่�อง “ตระกููลคำำ�ศััพท์์” ดัังนี้้� 
เปลี่่�ยนคำำ�
1
หุ้้�นส่่วน/ภาคีี
Partner 7

เปลี่่�ยนองศา
แห่่งแนวคิิด
2

ตระกููล
คำำ�ศััพท์์

ผู้้�เล่่น
Player 6

3
5

จาก “การมีีส่ว
่ นร่่วม”

4

ตระกููล Network
vs. Bureaucracy
จุุดร่่วมตระกููล
Network

ความหมาย
Stakeholder

หุ้้�นส่่วน/ภาคีี

(1.2.1) เมื่่�อเปลี่่�ยน “คำำ�ศััพท์์” ก็็แปลว่่ามีีการเปลี่่�ยน “องศาแห่่ง
แนวคิิด” ดัังที่่�กล่่าวมาแล้้วว่่า มีีคำำ�หลายคำำ�ที่่�มีีความหมาย “คล้้ายๆ” กััน (แต่่
ไม่่เหมืือนกัันเปี๊๊�ยบแบบฝาแฝด) ที่่�อยู่่�ในตระกููลเดีียวกััน แต่่ทว่่าก็็มีี “ความหมาย
ที่่�แตกต่่างกัันด้้วย” ดัังนั้้�น ถ้้ามองย้้อนศรขึ้้�นไป เวลาที่่�มีีการเปลี่่�ยน “คำำ�ศััพท์์
ที่่�ใช้้” ก็็แปลว่่า “มีีการเปลี่่�ยนแปลงองศาแห่่งแนวคิิดที่่�อยู่่�ข้า้ งหลััง” เป็็นต้้นเหตุุ
เวลาศึึกษาความหมายของคำำ�ศััพท์์ใหม่่ๆ จึึงต้้องค้้นหาทั้้�ง “รอยเชื่่�อมต่่อ” กัับ
คำำ�เดิิม (แบบนามสกุุลของคนในตระกููลเดีียวกััน) และต้้องค้้นหา “ลัักษณะ
เฉพาะของคำำ�ใหม่่ด้้วย” ตััวอย่่างเช่่น การเปลี่่�ยนจากคำำ�ว่่า “Stakeholder”
มาเป็็น “Partner” มีีรอยต่่อและรอยแยกจากกัันอย่่างไร เพราะแนวคิิดอะไร
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(1.2.2) คนนอกนามสกุุลคืือใคร ในตระกููลของคำำ�ศัพั ท์์ Stakeholder
Network, Partner, Player, Alliance คำำ�ศััพท์์ในตระกููลนี้้�มีีลัักษณะร่่วมอะไร
ที่่�ทำำ�ให้้แตกต่่างจากคำำ�ศัพั ท์์ในตระกููลอื่่�น ผู้้�เขีียนขอสรุุปว่่า คำำ�ศัพั ท์์ในตระกููลนี้้�
มีีลัักษณะร่่วมสกุุลคืือ เป็็นรููปแบบความสััมพัันธ์์ที่่�ตรงกัันข้้ามกัับตระกููล
Bureaucracy (แบบราชการ) กล่่าวคืือ เป็็นความสััมพัันธ์์แนวนอน ไม่่ใช่่แนวดิ่่�ง
เป็็นความสััมพัันธ์์แบบสองทาง/ซึ่่�งกัันและกััน ไม่่ใช่่ความสััมพัันธ์์แบบทางเดีียว
มีีโครงสร้้างอำำ�นาจและการสื่่�อสารที่่�เสมอกััน ไม่่ใช่่เหนืือกว่่าหรืือสั่่�งการ มีีความ
ยืืดหยุ่่�นไม่่ใช่่แข็็งทื่่�อตายตััว เป็็นต้้น
(1.2.3) จุุ ด ร่่ วมข องคำำ� ในตระกููลเดีี ย วกัั น  ตัั ว อย่่ า งคำำ�  3 คำำ�คืื อ
Network Alliance และ Partner นั้้�น อาจจะมีีจุุดต่่างกัันตรงที่่�มาคืือ “แรง
จููงใจ” (Motive) เช่่น Network นั้้�นอาจจะคำำ�นึึงถึึงผลประโยชน์์ส่่วนตััวและ
ส่่วนรวมแบบพอๆ กััน แต่่ Alliance นั้้�นยัังคงมุ่่�งมองผลประโยชน์์ส่ว่ นตััวน่่าจะ
มาก่่อน อย่่างไรก็็ตาม แม้้ว่่า “ที่่�มา” คืือแรงจููงใจอาจจะต่่างกััน แต่่ในแง่่ “ที่่�
ไป” คืือเป้้าหมายและผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นแล้้ว ทั้้�ง 3 คำำ�ล้้วนมีี “จุุดร่่วมกััน” คืือ
ต่่างมีีเป้้าหมายร่่วมกััน (ในระดัับหนึ่่�ง) และต่่างมีีส่่วนในการได้้รัับผลลััพธ์์ที่่�
เกิิดขึ้้�น
(1.2.4) คำำ�ว่่า Stakeholder (คำำ�นี้้�มีีแหล่่งกำำ�เนิิดมาจากภาคธุุรกิิจ)
คำำ�ว่า่ Stakeholder ถููกส่่งเข้้ามาประกวดในแวดวงวิิชาการและงานพััฒนาโดย
มีี 2 แนวคิิดหนุุนหลัังอยู่่� แนวคิิดแรก คืือใครเป็็น “ผู้้�ที่่�มีีส่่วนได้้/ส่่วนเสีีย” จาก
การเข้้าร่่วมโครงการ/แผนงาน หรืือกิิจกรรมที่่�จะเกิิดขึ้้�นนั้้�น (ภาษาไทยแปล
คำำ�ว่่า “Stakeholder” อย่่างแจ่่มแจ้้งแดงแจ๋๋ว่่า “ผู้้�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีีย”) และ
แนวคิิดที่่�สองคืือ ใครกัันเล่่าที่่�มีีอำำ�นาจมากน้้อยพอที่่�จะผลัักดัันให้้โครงการ/
แผนงาน/กิิจกรรมนั้้�นลอยลำำ�เข้้าสู่่�เส้้นชััยได้้สำ�ำ เร็็จ จาก 2 แนวคิิดหนุุนหลัังนี้้�เอง
“การวิิเคราะห์์ Stakeholder” จึึงใช้้ทั้้�ง 2 แนวคิิดเป็็น “เกณฑ์์ในการวิิเคราะห์์”
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(1.2.5) จาก “การมีีส่่วนร่่วม” ถึึง “หุ้้�นส่่วน/ภาคีี” 2 คำำ�นี้้�ดููมีพื้้�ี นที่่�
แห่่งความหมายที่่�เหลื่่�อมๆ กัันอยู่่� โดยคำำ�ที่่�เรารู้้�จักั กัันดีีและใช้้กันั แบบยาสามััญ
ประจำำ�บ้า้ น คืือคำำ�ว่า่ “การมีีส่ว่ นร่่วม” และเมื่่�อเกิิดคำำ�ใหม่่ๆ เช่่นคำำ�ว่า่ “หุ้้�นส่่วน/
ภาคีี” (Partner) 2 คำำ�นี้้�เกี่่�ยวข้้องกัันอย่่างไร
นัักวิิชาการบางท่่านให้้ทัศั นะว่่า คำำ�ว่า่ “การมีีส่ว่ นร่่วม” (Participation)  
ยัังดููเหมืือนจะมีีนััยยะว่่ามีีใครเป็็น “เจ้้าภาพ” (ทีีมเหย้้า) แล้้วคนอื่่�นๆ เข้้ามามีี
ส่่วนร่่วมในฐานะ “แขก” (ทีีมเยืือน) คำำ�ว่่า “ขอความร่่วมมืือ” ให้้ภาพที่่�ชััดเจน
ของทีีมเหย้้า/ทีีมเยืือน ในลำำ�ดับั ต่่อไป เมื่่�อเห็็นกลุ่่�ม/องค์์กร/หน่่วยงานราชการ
ใช้้คำำ�ว่่า “การมีีส่่วนร่่วม” จึึงอาจจะมีีความหมายกระเดีียดมาใกล้้กัับคำำ�ว่่า
“ขอความร่่วมมืือ” จึึงควรต้้องเช็็คให้้ชััวร์์
แต่่ทว่่า คำำ�ศัพั ท์์ว่า่ “หุ้้�นส่่วน/ภาคีี” นั้้�น จะระบุุอย่่างชััดเจนไม่่คลุุมเครืือ
เลยว่่า “นี่่�เป็็นรายการของเจ้้าภาพร่่วม” ไม่่มีใี ครเป็็นแขกรัับเชิิญเท่่านั้้�น จึึงอาจ
กล่่าวได้้ว่า่ “การเป็็นหุ้้�นส่่วน/ภาคีีนั้้�นก็็เป็็นรููปแบบย่่อยแบบพิิเศษรููปแบบหนึ่่�ง
(subset) ของ “การมีีส่่วนร่่วม” ที่่�ทุุกส่่วนเสี้้�ยวที่่�เข้้ามาร่่วมกัันนั้้�นจะมีีฐานะ
เป็็น “เจ้้าภาพร่่วมกััน”
(1.2.6) ผู้้เ� ล่่น/ตััวเล่่น-Player “คำำ�ศัพั ท์์น้้องใหม่่มาแรง” เมื่่�อเริ่่�มต้้น
ศตวรรษที่่� 21 เราก็็จะเห็็นคำำ�ศัพั ท์์ใหม่่ล่า่ สุุดที่่�ถููกผลิิตออกมาให้้ใช้้กันั ในแวดวง
วิิชาการ แวดวงธุุรกิิจ และแวดวงการพััฒนา คืือคำำ�ว่่า “ผู้้�เล่่น/ตััวเล่่น-Player”
ผู้้�เขีียนคาดเดาว่่า ความฮิิตฮอตของคำำ�ๆ นี้้�น่่าจะมีีที่่�มาจาก 2 ทาง ทางหนึ่่�งน่่าจะ
มาจากอิิทธิิพลของวััฒนธรรมฟุุตบอลที่่�ผู้้�คนทั่่�วโลกรู้้�จัักจนถึึงขั้้�นหลงใหลกััน
และอีีกทางหนึ่่�งอาจจะมาจากกระบวนทััศน์์เรื่่�อง “ระบบนิิเวศ” (Ecosystem)
ซึ่่�งเป็็นกระบวนทััศน์์ใหม่่ที่่�มาแรงแซงโค้้งกระบวนทััศน์์เดิิม (ระบบจัักรกลของ
นิิวตััน) ตั้้�งแต่่กลางศตวรรษที่่� 20
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ทั้้�งจากสนามฟุุตบอลและระบบนิิเวศ คำำ�ว่่า Player ก็็ส่่อความหมาย
ไปในทางเดีียวกััน คืือเริ่่�มจากต้้องมีีขอบเขต (เส้้นขอบสนาม) ภายในมีี
องค์์ประกอบย่่อยที่่�มากกว่่า 1 (ต้้องมีีนัักฟุุตบอล 11 ตััว) ทุุกองค์์ประกอบล้้วน
เป็็น “ผู้้�ลงมืือกระทำำ�การ” (actor) ตาม “ตำำ�แหน่่งแห่่งที่่�และบทบาทหน้้าที่่�
ของตน” ทุุกตััวเล่่นล้้วนมีีความสััมพัันธ์์กัันเป็็นห่่วงโซ่่ การกระทำำ�ของผู้้�เล่่น
ตััวหนึ่่�งจะส่่งผลกระทบไปถึึงผู้้�เล่่นคนอื่่�นๆ หรืือส่่งผลถึึงเกมทั้้�งเกม แต่่ในห่่วงโซ่่
แห่่งความสััมพัันธ์์นี้้�  หากขาดตััวเล่่นตััวใดตััวหนึ่่�งไป (เหลืือผู้้�เล่่นแค่่ 10 คน)
ก็็จะส่่งผลถึึงทั้้�งระบบ
(1.2.7) Partner (ในภาษาไทยใช้้ 2 คำำ�คือื ภาคีี หรืือหุ้้�นส่่วน) ในลำำ�ดับั
ต่่อไป ผู้้�เขีียนจะเล่่าถึึงเส้้นทางชีีวิติ คร่่าวๆ ของคำำ�ว่า่ “ภาคีี/หุ้้�นส่่วน” ซึ่่�งตกฟาก
ในแวดวงธุุรกิิจมาก่่อน จนกระทั่่�งในทศวรรษ 1970 เมื่่�อแนวคิิดเรื่่�อง “การมีี
ส่่วนร่่วมของประชาชน” (People participation) เริ่่�มถููกนำำ�เสนอเข้้ามาใน
แวดวงการพััฒนาแทนการพััฒนาแบบบนลงล่่างโดยภาครััฐ โดยองค์์กรที่่�นำำ�เสนอ
ขายแนวคิิดนี้้�เป็็นองค์์กรที่่�มีีอิทิ ธิิพลระดัับโลก เช่่น สหประชาชาติิ (UN) แนวคิิด
เรื่่�องต้้องให้้ประชาชนเข้้ามาเป็็นหุ้้�นส่่วนของการพััฒนาจึึงเริ่่�มเป็็นที่่�รัับรู้้�กััน
มากขึ้้�น
มีีสำำ�นักั คิิดหลายสำำ�นักั ที่่�อธิิบายถึึงสถานะ บทบาท และวิิธีแี บ่่งประเภท
“ภาคีี/หุ้้�นส่่วน” สำำ�หรัับในเอกสารชิ้้�นนี้้� ผู้้�เขีียนจะนำำ�เสนอแนวคิิดเรื่่�องภาคีี/
หุ้้�นส่่วนจากวิิธีีการแบ่่งของ CBR เอง และแถมจากสำำ�นัักคิิด Outcome
Mapping ที่่�แบ่่งประเภทภาคีีเอาไว้้เป็็นแบบต่่างๆ (ดููรายละเอีียดต่่อไป)
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วิิวััฒนาการของความร่่วมมืือระหว่่างองค์์กร

ต่่างคนต่่างทำำ�

เครืือข่่ายข้้อมููล
และการร่่วมมืือ

พัั นธมิิตรที่่�โยงใยกััน หุ้้�นส่่วนทางสัังคม
อย่่างหลากหลาย
ในกลุ่่�มต่่างๆ

14

2

เส้้นทางเดิินของ
ภาคีีนานาพัั นธุ์์�

15

2.1 แหวกม่่าน

ก่่อนที่่�จะเข้้าเรื่่�องการทำำ�งานกัับภาคีีของ CBR เพื่่�อให้้ต่่อเนื่่�องกัับเรื่่�อง
ตระกููลคำำ�ศัพั ท์์ที่่�ได้้กล่่าวมา ผู้้�เขีียนจะขอพานั่่�งยาน Time machine ย้้อนกลัับ
ไปดููการถืือกำำ�เนิิดขึ้้�นมาของภาคีีประเภทต่่างๆ โดยจะนำำ�เสนอในแบบ “เส้้นแห่่ง
กาลเวลา” (Timeline) คืือเรีียงตามอายุุของภาคีี
เนื่่�องจากภาคีีแต่่ละประเภทเปรีียบเสมืือนต้้นไม้้นานาพัันธุ์์�ที่่�มีีรููปแบบ
ที่่�หลากหลาย มีีคุณ
ุ ลัักษณะ (Spec) เฉพาะตััว มีีระดัับความเข้้มข้้นต่่างกััน (เช่่น
ต้้นไม้้บางชนิิดชอบแดด บางชนิิดชอบที่่�ร่่ม) ผู้้�เขีียนจึึงมีีความเห็็นว่่า ชาว CBR
ควรจะเรีียนรู้้�พััฒนาการความเป็็นมาของ “ภาคีีแต่่ละสายพัันธุ์์�” เพื่่�อให้้รู้้�จััก
spec สำำ�คััญๆ ของภาคีีแต่่ละประเภท และนำำ�ไปประยุุกต์์ใช้้เวลาวางกลยุุทธ์์
การทำำ�งานกัับภาคีี เช่่น การเจริิญสััมพัันธไมตรีีทางการทููต ทางเศรษฐกิิจ
ทางวััฒนธรรมกัับภาคประชาสัังคม คงมีีกระบวนท่่าที่่�แตกต่่างไปจากการทำำ�งาน
กัับภาคราชการ (ไม่่ใช่่ว่า่ จะใช้้กลยุุทธ “แบบเป็็นกัันเองไม่่เป็็นทางการ” ได้้อย่่าง
ถ้้วนหน้้า) หรืือการเจรจากัับภาคีีภาคธุุรกิิจก็็ต้อ้ งใช้้ “เหยื่่�อล่่อ” ที่่�แตกต่่างจาก
ภาคีีศาสนา เป็็นต้้น
หากแบ่่งประเภทภาคีีที่่�หลากหลายให้้เข้้ากัับวิิธีกี ารทำำ�งานของ CBR เรา
อาจจะแบ่่งประเภทภาคีีหรืือการเป็็นหุ้้�นส่่วนในมิิติิต่่างๆ ได้้เป็็น 3 ประเภท
ใหญ่่ๆ คืือ
(1) ภาคีี ภ าคธุุ รกิิ จ  สำำ� หรัั บ โครงการวิิ จัั ย CBR ที่่�ศึึ ก ษาเรื่่� อ งการ
ท่่องเที่่�ยวชุุมชน การตลาดเมล็็ดพัันธุ์์� หรืือการบริิหารจััดการตลาดสีีเขีียว คงจะ
ต้้องเข้้าไปข้้องแวะกัับภาคีีภาคธุุรกิิจไม่่มากก็็น้้อย
(2) ภาคีีภาครััฐ น่่าจะเป็็น “ภาคีีแบบ The must ต้้องไม่่พลาดเลย”
สำำ�หรัับงานวิิจััย CBR เนื่่�องจากประเด็็นที่่�  CBR เข้้าไปจัับนั้้�น มัักจะเป็็น
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“ประเด็็นส่่วนรวม/ประเด็็นสาธารณะของชุุมชน” ซึ่่�งภาครััฐเป็็นผู้้�รัับผิิดชอบ
อยู่่�แล้้ว
(3) ภาคีีภาคสัังคม/ประชาสัังคม ซึ่่�งเป็็นภาคีีที่่�มีีเป้้าหมายแนวทาง
การทำำ�งานที่่�ใกล้้เคีียงกัันหรืือคล้้ายคลึึงกััน (จนอาจทัับเส้้นทางกััน) กัับ CBR
โจทย์์ใหญ่่ของการทำำ�งานกัับภาคีีกลุ่่�มนี้้�จึึงเป็็นเรื่่�องการจะทำำ�งานให้้ “เสริิมกััน
และกััน” โดย “ไม่่ซ้ำำ��ซ้้อนกัันและกััน” ได้้อย่่างไร
จากนี้้� จะดููรายละเอีียดของภาคีีแต่่ละกลุ่่�มตาม Timeline ดัังนี้้� 
2.2 ภาคีีภาคธุุรกิิจ/การเป็็นหุ้้�นส่่วนทางธุุรกิิจ
(Economic Partnership)
รููปแบบ
1 คลาสสิิก

ระดัับความเข้้มข้้น 6
ของการเป็็นหุ้้�นส่่วน
ตััวอย่่างคำำ�นิิยาม
5
แบบ 2 แรง
2 แรงแข็็งขััน
4
ในการเป็็นหุ้้�นส่่วน

ภาคีีทาง
ธุุรกิิจ

2

3

รููปแบบ
ยุุคใหม่่

คำำ�นิิยาม
ที่่�ลงตััว

2.2.1 แนวคิิด “หุ้้�นส่่วนธุุรกิจิ ” รููปแบบคลาสสิิกก่่อนปีี 1970 แนวคิิด
เรื่่�อง “หุ้้�นส่่วน” (Partner) นั้้�นน่่าจะมีีจุุดเริ่่�มต้้นมาจากภาคธุุรกิิจ ดัังที่่�เราอาจ
จะคุ้้�นเคยกัับป้้ายชื่่�อร้้านแบบโบราณที่่�มัักจะเขีียนเอาไว้้ว่า่ “ห้้างหุ้้�นส่่วนจำำ�กัดั ”
ซึ่ง่� เป็็นแนวคิิดของ “หุ้้�นส่่วนสามััญ” (Ordinary Partnership) รููปแบบหุ้้�นส่่วน
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แบบคลาสสิิกนี้้�จะเน้้นเรื่่�องการลงทุุนร่่วมกััน การลงหุ้้�นกััน การลงขัันเพื่่�อ
ระดมทุุนเป็็นพื้้�นฐานเท่่านั้้�น
(2.2.2) แนวคิิด “หุ้้�นส่่วนธุุรกิจยุ
ิ คุ ใหม่่” แต่่เดิิมแนวคิิดหลัักของภาค
ธุุรกิิจในเรื่่�องรููปแบบความสััมพัันธ์์ระหว่่างกลุ่่�ม/องค์์กรธุุรกิิจ/บริิษััท จะเน้้น
เรื่่�อง “การแข่่งขััน” เป็็นหลััก ยิ่่�งหากเป็็นธุุรกิิจประเภทเดีียวกััน ก็็ยิ่่�งชััดเจนว่่า
“เป็็นคู่่�แข่่ง” อย่่างแน่่นอน อย่่างไรก็็ตาม นัับตั้้�งแต่่ทศวรรษ 1970 ได้้เกิิดแนวคิิด
ใหม่่ในภาคธุุรกิิจที่่�ตระหนัักถึึงความจำำ�เป็็นที่่�ต้้องร่่วมมืือกัับคนอื่่�นๆ ให้้มากขึ้้�น
กว่่ารููปแบบเดิิมคืือการมาลงทุุนร่่วมหรืือลงหุ้้�นเท่่านั้้�น และ “คนอื่่�นๆ” ในที่่�นี้้�
นัับรวมไปถึึง “คนที่่�เป็็นคู่่�แข่่ง” ด้้วย (ทำำ�ธุุรกิิจประเภทเดีียวกััน) ในช่่วงเวลานี้้� 
ในแวดวงธุุรกิิจจึึงเริ่่�มมีีคำำ�ว่่า “พัันธมิิตรเชิิงกลยุุทธ์์” (Strategic Alliance)
ปรากฏให้้เห็็นทั่่�วไป (เวลาขึ้้�นเครื่่�องบิิน ผู้้�โดยสารก็็จะได้้ยิินคำำ�นี้้�บ่่อยครั้้�ง)
(ดููรายละเอีียดใน James F. Moore, “Predator and Prey: A New Ecology
of Competition”, Harvard Business Review, May-June 1993)
ตััวอย่่างของเป้้าหมายที่่�มากไปกว่่า “การลงหุ้้�นทุุนร่่วมกััน” ก็็เช่่น
เพื่่�อเพิ่่�มโอกาสในการเข้้าถึึงลููกค้้ากลุ่่�มใหม่่ๆ นอกจากนั้้�น การเป็็นพัันธมิิตรทาง
ธุุรกิิจ (เช่่นเดีียวกัับรููปแบบคลาสสิิก) ก็็ยัังมีีเรื่่�องสถานะทางกฎหมายเข้้ามา
เกี่่�ยวข้้องรองรัับว่่าเป็็นการรวมตััวกัันทางธุุรกิิจเพื่่�อสร้้างและแบ่่งปัันผลประโยชน์์
และกำำ�ไรที่่�เกิิดขึ้้�น
(2.2.3) คำำ�นิิยามที่่�ลงตััว จากที่่�กล่่าวมา จึึงมีีผู้้�ให้้นิิยามของคำำ�ว่่า
“หุ้้�นส่่วนทางธุุรกิิจ” เอาไว้้อย่่างกระชัับชััดเจนว่่า “ประกอบด้้วยองค์์กร/บุุคคล
ตั้้�งแต่่ 2 คนขึ้้�นไปมารัับผิิดชอบร่่วมกัันในการดำำ�เนิินงานหรืือกิิจกรรมต่่างๆ
โดยมีีการแบ่่งผลกำำ�ไร/ผลประโยชน์์ที่่�เกิิดขึ้้�นตามสััดส่่วนที่่�ได้้ตกลงกัันเอาไว้้”
โดยมีีรููปแบบการเป็็นหุ้้�นส่่วนร่่วมกัันในหลายๆ รููปแบบ เช่่น กิิจการร่่วมทุุน
การร่่วมสััมปทาน การได้้ใช้้ลิิขสิิทธิ์์� เป็็นต้้น
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(2.2.4) วิิเคราะห์์ “2 แรงแข็็งขััน” ในความร่่วมมืือ จากข้้อมููลสั้้�นๆ
ที่่�แสดงพััฒนาการจากจุุดเริ่่�มต้้นของหุ้้�นส่่วนธุุรกิิจมาจนถึึงปััจจุุบััน เราอาจจะ
วิิเคราะห์์โดยใช้้แนวคิิดเรื่่�อง “2 แรงแข็็งขััน” ด้้านการตลาดมาใช้้ ก็็จะพบว่่า
แรงจููงใจ (Motive) ของภาคีีธุรุ กิิจนั้้�นจะเริ่่�มมาจาก “แรง (ผลััก) ดััน” (Pushing
factor) ซึ่่�งเป็็นความจำำ�เป็็นทางธุุรกิิจ เช่่น ความต้้องการเพิ่่�มขนาดของทุุน
ความจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องขยายช่่องทางให้้เข้้าถึึงลููกค้้าให้้มากขึ้้�น
ในชั้้�นต่่อมา เมื่่�อภาคธุุรกิิจมีีประสบการณ์์กับั รููปแบบความสััมพัันธ์์แบบ
ร่่วมมืือมากขึ้้�น ภาคธุุรกิิจบางแห่่งก็็ได้้ก้้าวเข้้ามาสู่่�  “แรงดึึง(ดููด)” (Pulling
factor) อัันได้้แก่่ความเข้้าใจใหม่่ที่่�ว่่า “รวมกััน/ร่่วมมืือกัันจะดีีกว่่าแข่่งกััน”
หรืือการตระหนัักถึึงความจำำ�เป็็นของการร่่วมมืือ ไปจนกระทั่่�งถึึงการเห็็นคุุณค่่า
ของการเป็็นหุ้้�นส่่วนร่่วมกััน
(2.2.5) ตััวอย่่าง “แรงดัันและแรงดึึง” ที่่�ชััดเจน หากเลืือกคำำ�นิิยาม
ของ “การเป็็นหุ้้�นส่่วนทางธุุรกิิจ” บางฉบัับมาแยกวิิเคราะห์์ ก็็จะเป็็นหลัักฐาน
ยืืนยัันข้้อความที่่�กล่่าวไว้้ข้้างต้้นได้้ เช่่น
1

การที่่�บริิษััทต่่างๆ
ตกลงร่่วมมืือกัันในการ
ดำำ�เนิินกิิจการบางอย่่าง

5
หรืือมีีความเชื่่�อว่่า
การสร้้างพัั นธมิิตรจะทำำ�ให้้ตน
มีีโอกาสประสบความสำำ�เร็็จ
มากกว่่าดำำ�เนิินการตามลำำ�พััง

2

การเป็็นหุ้้�นส่่วน
หมายถึึง

4
เนื่่�องจากมีีข้้อจำำ�กััด
ทางทรััพยากร
(คน เงิิน เทคโนโลยีี ฯลฯ)

3

เพื่่� อตอบสนองความ
ต้้องการของตนเอง

ที่่�พวกเขาไม่่อาจบรรลุุ
ถึึงเป้้าหมายได้้ ถ้้าไม่่มีี
การร่่วมมืือกัับผู้้�อื่่�น

(หมายเลข 1-4 เป็็นแรงดััน หมายเลข 5 เป็็นแรงดึึง)
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จากภาพที่่�แสดงข้้างต้้นนี้้�น่่าจะทำำ�ให้้ได้้ข้อ้ สรุุปว่่า หากการเป็็นหุ้้�นส่่วน
ด้้านธุุรกิิจนั้้�นมีีแค่่เพีียง “แรงด้้านเดีียว” คืือแรงดััน (หมายเลข 1-4) แต่่หาก
ขาด “แรงดึึง” (ความเชื่่�อ/ความเข้้าใจ/การเห็็นคุุณค่่าของการเป็็นหุ้้�นส่่วน)
ก็็น่่าสงสััยว่่า การเดิินตะแคงด้้วยแรงดัันด้้านเดีียวนั้้�นจะทำำ�ให้้ชีีวิิตการเป็็น
หุ้้�นส่่วนนั้้�นยืืนยาวไปได้้มากน้้อยสัักเพีียงใด
และจากบัันทึึกหน้้าแรกที่่�การเป็็นหุ้้�นส่่วนธุุรกิิจนั้้�นเริ่่�มจาก “ภายในระหว่่างภาคธุุรกิิจ” ด้้วยกัันเอง ในชั้้�นต่่อๆ มา ก็็เริ่่�มมีีการขยัับขยายการเป็็น
หุ้้�นส่่วนจาก “คนเผ่่าเดีียวกััน” มาเป็็น”หุ้้�นส่่วนกัับคนต่่างเผ่่า” เช่่น การเป็็น
หุ้้�นส่่วนระหว่่างธุุรกิิจ-รััฐ ธุุรกิิจ-ชุุมชน ธุุรกิิจ-ภาคประชาสัังคม และหากเราใช้้
แนวคิิดเรื่่�อง “แรงดึึง-แรงดััน” มาวิิเคราะห์์เรื่่�องกระบวนการสร้้างความเป็็น
หุ้้�นส่่วน ก็็น่่าสนใจว่่า กัับภาคส่่วนอื่่�นๆ ภาคธุุรกิิจจะเปิิดใช้้แรงประเภทไหน
ก่่อนกััน : แรงดึึงหรืือแรงดััน?
(2.2.6) หลายระดัับความเข้้มข้้นของการเป็็นหุ้้�นส่่วน ดัังที่่�ได้้เกริ่่�น
มาแล้้วว่่า การเป็็นหุ้้�นส่่วนนั้้�นมีีรููปแบบที่่�หลากหลาย (ในเอกสารชิ้้�นนี้้�จะ
รวบรวมรููปแบบที่่�  CBR ใช้้ซึ่่�งมีีหลายสิิบรููปแบบ) และมีีระดัับความเข้้มข้้นที่่�
แตกต่่างกััน เช่่น ในการเป็็นหุ้้�นส่่วนทางธุุรกิิจ หากเราใช้้เกณฑ์์ “ระดัับผลได้้/
ผลเสีีย” อาจจะมีีอย่่างน้้อย 3 รููปแบบ ดัังนี้้�
ก

ข

ค

เข้้าไปร่่วมโดยอาจจะไม่่ได้้
มีีผลประโยชน์์หรืือหวัังผลประโยชน์์/
และไม่่ร่่วมเสี่่�ยง ตััวอย่่างเช่่น
ชาวบ้้านที่่�ช่่วยดููแลสวนผัักสาธารณะ
ของชุุมชนโดยไม่่ได้้หวัังผลประโยชน์์,
หน่่วยราชการที่่�มาฝึึกอาชีีพให้้ชุุมชน
(โดยไม่่ได้้ร่่วมเสี่่�ยง)

มีีส่่วนได้้รัับ
ผลประโยชน์์
แต่่ไม่่ร่่วมเสี่่�ยง

มีีส่่วนได้้ร่วมกั
่
ัน/
เสี่่�ยงร่่วมกััน
(ลงเรืือลำำ�เดีียวกััน)
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2.3 ภาคีีภาครััฐ/การเป็็นหุ้้�นส่่วนทางการเมืือง
(Political Partnership)

ตััวอย่่าง CBR
กัับภาคีีภาครััฐ

1

รููปแบบ
คลาสสิิก
2

5

ภาคีีภาครััฐ/
หุ้้�นส่่วน
ทางการเมืือง
4

ปััญหาร่่วมของ
ความร่่วมมืือ

รููปแบบ
สมััยใหม่่

2 สำำ�นัักคิิด
3

P-P-P

P-G

(2.3.1) รููปแบบคลาสสิิกของ “การเป็็นหุ้้�นส่่วนทางการเมืือง”
อัันที่่�จริิงแนวคิิดเรื่่�อง “การเป็็นหุ้้�นส่่วนทางการเมืือง” นั้้�นมีีมาตั้้�งแต่่ครั้้�งโบราณ
ที่่�ปรากฏในหลายรููปแบบ ตั้้�งแต่่รููปแบบการแต่่งงานระหว่่างแว่่นแคว้้นต่่างๆ
การทำำ�พิธีิ กิี นิ น้ำำ��สาบานว่่าจะเป็็นบ้้านพี่่�เมืืองน้้อง การส่่งเครื่่�องราชบรรณาการ
รวมทั้้�ง “การส่่งกองทััพไปช่่วยร่่วมรบ” ที่่�เรีียกว่่า “มิิตรร่่วมรบ” ทั้้�งนี้้�เพราะ
การทำำ�สงครามก็็คืือรููปแบบแบบสููงสุุดของการเมืืองนั่่�นเอง
(2.3.2) รููปแบบสมััยใหม่่ “พัันธมิิตรร่่วมรบ” รููปแบบของการเป็็น
หุ้้�นส่่วนทางการเมืืองของยุุคโบราณยัังคงสืืบทอดต่่อเนื่่�องมาโดยตลอด แม้้จน
กระทั่่�งในศตวรรษที่่�  20 เมื่่�อเกิิดสงครามโลกครั้้�งที่่�  1 และ 2 เราก็็ได้้เห็็น
“ฝ่่ายพัันธมิิตร - Alliance” ที่่�มีีการรวมตััวของประเทศต่่างๆ ในโลกเข้้ามาเป็็น
ฝ่่ายประเทศคู่่�สงคราม จนแม้้เมื่่�อหมดยุุคสงครามร้้อน และเข้้าสู่่�ยุุคสงครามเย็็น
ก็็ยัังมีีการรวมตััวเป็็นค่่ายทางการเมืือง รวมทั้้�งค่่ายของประเทศที่่�ไม่่ฝัักใฝ่่
ฝ่่ายใดด้้วย
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(2.3.3) สองสำำ�นัักคิิดในแวดวงวิิชาการ ในงานศึึกษาทางวิิชาการที่่�
เล่่นเรื่่�อง “ความเป็็นหุ้้�นส่่วนทางการเมืือง” ซึ่่�งมัักจะหมายถึึง “การดำำ�เนิินงาน”
ของ “หน่่วยงานรััฐ” หรืือ กัับ “หน่่วยงานรััฐ” นั้้�น มัักจะสัังกััดอยู่่�ในสาขาวิิชา
รััฐประศาสนศาสตร์์ ซึ่่�งปััจจุุบัันสามารถแบ่่งได้้เป็็น 2 แนวทางย่่อยคืือ
(ก) แนวทาง P-P-P ย่่อมาจาก Private-Public-Partnership
แนวคิิดนี้้�เป็็นแนวคิิดที่่�มองมาจากมุุมที่่�เป็็นตรงกลาง (ไม่่ใช่่มุุมมองของรััฐ
หรืือเอกชน) และเป็็นการเน้้นความเป็็นหุ้้�นส่่วนระหว่่างภาคส่่วน (Sector) ที่่�
แตกต่่างกััน คืือระหว่่างภาคเอกชนและภาครััฐ (การเป็็นหุ้้�นส่่วนของคนต่่างเผ่่า)
ไม่่ว่่าจะเป็็นความแตกต่่างระหว่่างเป้้าหมาย กระบวนการ/วิิธีีการทำำ�งาน
ผลประโยชน์์ วัฒ
ั นธรรม ฯลฯ ตััวอย่่างเช่่น การรวมตััวกัันระหว่่างภาครััฐกัับภาค
เอกชนในการจััดหาบริิการสาธารณะ เช่่น รถประจำำ�ทาง
ทั้้�งๆ ที่่�ภาครััฐและเอกชนมีีความแตกต่่างกัันอย่่างเห็็นได้้ชััด แต่่การที่่�
ทั้้�ง 2 ภาคส่่วนตััดสิินใจมาร่่วมมืือเป็็นภาคีีหุ้้�นส่่วนร่่วมกัันนั้้�น ก็็สืืบเนื่่�องมาจาก
ฐานคิิดเช่่นเดีียวกัับ “หุ้้�นส่่วนทางธุุรกิิจ” ที่่�ได้้กล่่าวมาแล้้ว กล่่าวคืือ แต่่ละฝ่่าย
ล้้วนมีีทั้้�งทรััพยากรและข้้อจำำ�กััดที่่�ทำำ�ให้้การมาร่่วมมืือกัันจะมีีโอกาสบรรลุุ
เป้้าหมายได้้มากกว่่า (ชาว CBR ที่่�เคยร่่วมมืือกัับหน่่วยงานรััฐคงจะซาบซึ้้�ง
ข้้อความที่่�กล่่าวมานี้้�) ดัังนั้้�น ในการมา “แตะมืือ” กัันระหว่่างคนต่่างเผ่่าเช่่นนี้้� 
หากจะให้้บรรลุุเป้้าหมายแล้้ว จำำ�เป็็นต้้องมีี “กาวเชื่่�อมที่่�ดีี” ไม่่ว่่าจะเป็็น
กระบวนการ กลไก การปรึึกษาหารืือกัันในทุุกเรื่่�อง ทรััพยากรที่่�จะนำำ�มาแชร์์
ความรัับผิิดชอบ การแบ่่งงาน/แบ่่งบทบาทหน้้าที่่�  ฯลฯ รวมทั้้�งคงจะต้้องมีี
กระบวนการเจรจาต่่อรองโผล่่หน้้ามาให้้เห็็นเป็็นระยะๆ
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(ข) แนวทางการบริิหารงานภาครััฐ/ราชการแบบมีีส่ว่ นร่่วม (Participatory Governance : PG) สำำ�หรัับแนวคิิดนี้้�จะมองจาก “ภาครััฐ” ออกมา
โดยเริ่่�มต้้นจากการวิิเคราะห์์สภาพความเป็็นจริิงของโลกปััจจุุบันั ที่่�เปลี่่�ยนแปลง
ไปอย่่างรวดเร็็ว ปััญหาต่่างๆ มีีความซัับซ้้อนมากขึ้้�น จนการบริิหารราชการ
แบบเดิิมที่่�รััฐเป็็นผู้้�จััดการทั้้�งหมดเริ่่�มไม่่มีีประสิิทธิิภาพ ไม่่สามารถตอบสนอง
คนได้้ทุุกกลุ่่�ม ไม่่ทัันต่่อเวลา ฯลฯ ดัังนั้้�น จึึงมีีการปรัับกระบวนทััศน์์ใหม่่ว่่า
รััฐจะต้้องเปิิดพื้้�นที่่�ให้้ “ภาคส่่วนอื่่�นๆ ที่่�ไม่่ใช่่รัฐั ” (Non-government sector)
เข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการบริิหารงานของภาครััฐ โจทย์์ใหญ่่ของแนวคิิด PG จึึง
มีีอยู่่�ว่่า จะเพิ่่�มการมีีส่ว่ นร่่วมจากภาคส่่วนอื่่�นๆ ที่่�ไม่่ใช่่ภาครััฐ ไม่่ว่า่ จะเป็็นภาค
ธุุรกิิจเอกชน ภาคชุุมชน ภาค NGO (รวมทั้้�งภาควงการบัันเทิิง) ให้้เข้้ามามีี
ส่่วนร่่วมกัับรััฐได้้อย่่างไร ในแบบไหน มากน้้อยเพีียงใด (เมื่่�อมองจากจุุดยืืนของ
CBR นี้้�ก็็คืือ “หน้้าต่่างแห่่งโอกาสที่่�เปิิด” ในระดัับหนึ่่�ง)
(2.3.4) ปััญหาร่่วมของทั้้�งสองสำำ�นักั คิิด ไม่่ว่า่ จะเป็็นสำำ�นักั คิิด P-P-Pหรืือ PG ซึ่่�งมีีแนวคิิดร่่วมกัันว่่า จะเปิิดพื้้�นที่่�ให้้ภาคส่่วนอื่่�นๆ ที่่�ไม่่ใช่่รััฐเข้้ามา
ร่่วมบริิหารงาน แต่่ก็็ใช่่ว่่า “นึึกอยากจะทำำ� ก็็จะทำำ�ได้้ตามใจนึึก” ทั้้�งนี้้�เพราะ
การสร้้างความเป็็นหุ้้�นส่่วนระหว่่างภาคส่่วนที่่�แตกต่่างกัันนั้้�น เหมืือนกัับ
“การแต่่งงานข้้ามสายพัันธุ์์�” (ลำำ�พัังแค่่แต่่งงานในสายพัันธุ์์�รััฐด้้วยกัันเองยััง
ยากลำำ�บากระดัับหืืดขึ้้�นคอ) และไม่่ใช่่ “ธรรมชาติิที่่�คุ้้�นเคยของภาครััฐ” ดัังนั้้�น
งานศึึกษาวิิจัยั ของสำำ�นักั คิิด P-P-P และ PG จึึงมุ่่�งที่่�จะข้้ามไปให้้พ้น้ ปััญหาเรื่่�อง
ความแตกต่่างระหว่่างภาครััฐกัับภาคอื่่�นๆ ที่่�ทำำ�ให้้ “เคมีีเข้้ากัันไม่่ได้้” เช่่น
• ปััญหารููปลัักษณ์์ของโครงสร้้าง รััฐเน้้นโครงสร้้างแนวดิ่่�ง องค์์กรอื่่�นๆ
เขามีีโครงสร้้างแนวนอน
• เป้้าหมาย วิิธีกี ารทำำ�งาน ภููมิหิ ลัังของบุุคลากรของรััฐแตกต่่างไปจาก
องค์์กรอื่่�นๆ
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• วััฒนธรรมการทำำ�งานที่่�แตกต่่างกััน คนของรััฐทำำ�งานตามนโยบาย
มากกว่่าจะทำำ�งานตามสถานการณ์์ที่่�เป็็นจริิง
• รููปแบบการสื่่�อสารของรััฐเป็็นแบบ “สั่่�งการ” แต่่องค์์กรอื่่�นเขาใช้้
“การปรึึกษาหารืือ”
เป็็นต้้น
(2.3.5) ตััวอย่่างการทำำ�งานของ CBR ร่่วมกับั ภาคีีภาครััฐ (ดููรายละเอีียด
ต่่อไป) เนื่่�องจากหน้้าต่่างที่่�ไม่่ปิิดตายของภาครััฐ ดัังนั้้�นในรอบ 2 ทศวรรษที่่�
ผ่่านมาของ CBR จึึงมีีการทำำ�งานแบบเข้้าไปมีีส่่วนร่่วมกัับภาครััฐโดยเฉพาะ
หน่่วยงานรััฐที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�  ในระดัับท้้องถิ่่�น ระดัับตำำ�บล/อำำ�เภอ/จัังหวััดอย่่าง
มากมาย ทั้้�งการเข้้าไปร่่วมในฐานะทีีมเยืือนและทีีมเหย้้า
ในกรณีีที่่� CBR เข้้าไปร่่วมในฐานะทีีมเยืือน (เมื่่�อหน่่วยงานรััฐมีีแนวคิิด
แบบ P-P-P หรืือ PG) เช่่นในช่่วงปีี 2555 ในประเด็็นงานเด็็ก เยาวชน และ
การศึึกษาทางเลืือกซึ่่�งเป็็นประเด็็นที่่�กลุ่่�มยุุวชนสร้้างสรรค์์ (โหนดสุุราษฎร์์) ได้้
ทำำ�งานมายาวนานนัับสิิบปีี กลุ่่�มยุุวชนสร้้างสรรค์์จึงึ ได้้เข้้าไปมีีส่ว่ นในกระบวนการ
ร่่างกฎกระทรวงว่่าด้้วยสิิทธิิขององค์์กรชุุมชนและองค์์กรเอกชนในการจััดการ
การศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐานในศููนย์์การเรีียน พ.ศ. 2555
ส่่วนกรณีีที่่�งาน CBR เป็็นทีีมเหย้้าเจ้้าภาพ เนื่่�องจากกิิจกรรมหลัักของ
CBR คืือการทำำ�โครงการวิิจััย ดัังนั้้�น ในพื้้�นที่่�ของโครงการวิิจััย CBR จึึงได้้มีีการ
ส่่งเทีียบเชิิญให้้คนและองค์์กรหน่่วยงานรััฐเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในสถานะและ
บทบาทต่่างๆ เช่่น
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มาเป็็นวิิทยากร/
ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ

มาเป็็น
ที่่�ปรึึกษา

มาเป็็น
ทีีมวิิจััย

มาเป็็น
หััวหน้้า
โครงการ

Co-working/
Co-funding

ทำำ� MOU
6

5

4
3

2
1

2.4 การเป็็นหุ้้�นส่่วนทางสัังคม (Social Partnership)

อัันที่่�จริิง การร่่วมไม้้ร่่วมมืือกัันในสัังคมนั้้�นมีีอยู่่�คู่่�มากัับประวััติิศาสตร์์
ของมนุุษยชาติิแล้้ว แต่่ทว่่า การศึึกษาเรื่่�องการเป็็นหุ้้�นส่่วนทางสัังคมในแวดวง
วิิชาการอย่่างเป็็นเรื่่�องเป็็นราวนั้้�น ดููเหมืือนจะเดิินตามหลัังการเป็็นหุ้้�นส่่วนทาง
ธุุรกิิจโดยอาจจะถืือเป็็นการแตกตััวออกมาเป็็นประเภทย่่อยประเภทหนึ่่�งของ
ธุุรกิิจ เช่่น การศึึกษาเรื่่�องวิิสาหกิิจสัังคม (Social Enterprise) ที่่�เป็็นลููกผสม
ระหว่่างเป้้าหมายเชิิงธุุรกิิจกัับเป้้าหมายเชิิงสัังคม
ในที่่�นี้้� ผู้้�เขีียนจะประมวล spec ของการเป็็นหุ้้�นส่่วนทางสัังคมที่่�แวดวง
วิิชาการได้้ศึกึ ษาเอาไว้้เพื่่�อเป็็นเครื่่�องมืือช่่วยเวลาที่่�โหนด/นัักวิิจัยั ชุุมชนต้้องการ
ที่่�จะวิิเคราะห์์ภาคีีทางสัังคมของตนดัังนี้้� 
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คนละสายพัั นธุ์์�

มีี actor
มากกว่่า
1 actor

สายพัั นธุ์์�เดีียวกััน

1
เงื่่�อนไข

Motive

8

รููปแบบ
ความร่่วมมืือ 7

สถานภาพ 6
&
โครงสร้้าง

2 เป้้าหมาย
Spec
การเป็็นหุ้้�นส่่วน
ทางสัังคม

5

3

4

ผลประโยชน์์และ
การบริิหารจััดการ
จัับต้้องได้้

ความเชื่่�อที่่�เป็็น
“แรงดึึง”
output

ระดัับของ
ความร่่วมมืือ

outcome

จัับต้้องไม่่ได้้

(2.4.1) มีี “ผู้้ก� ระทำำ�การ” (actor) มากกว่่า 1 actor องค์์ประกอบแรก
เป็็นไปตามสามััญสำำ�นึกึ คืือการเป็็นหุ้้�นส่่วนทางสัังคมจะต้้องประกอบด้้วยบุุคคล
กลุ่่�ม องค์์กร หน่่วยงานที่่�มากกว่่า 1 มาแตะมืือกััน/ร่่วมมืือกััน actor ที่่�เข้้ามา
แตะมืือกัันนี้้�อาจจะแบ่่งได้้เป็็น 2 แบบ แบบแรกคืือเป็็นคนสายพัันธุ์์�เดีียวกััน
(การรวมกัันก็็อาจจะมีีปัญ
ั หาน้้อยหน่่อย เพราะคิิดเหมืือนกัันแบบคนคอเดีียวกััน)
แบบที่่�สองเป็็นคนละสายพัันธุ์์�กััน (Multi-sector) ก็็อาจจะรวมตััวกัันยากขึ้้�น
เพราะอาจจะมีีเป้้าหมาย วิิธีกี ารทำำ�งาน ภููมิหิ ลัังบุุคลากร ฯลฯ ที่่�ต่่างกััน (ปััจจุุบันั
ในระดัับชุุมชน มีีแนวคิิดเรื่่�อง “สภาผู้้�นำำ�” ที่่�มีีลัักษณะเป็็น “องค์์กรกลาง”
(Coalition) ที่่�มีีสมาชิิกเป็็นกลุ่่�มต่่างๆ ในชุุมชน เช่่น กลุ่่�มเกษตรกร กลุ่่�มแม่่บ้า้ น
กลุ่่�มเยาวชน กลุ่่�มพลัังงานทางเลืือก กลุ่่�มผู้้�สููงอายุุ ฯลฯ ซึ่่�งจััดเป็็นรููปแบบหนึ่่�ง
ของการเป็็นหุ้้�นส่่วนทางสัังคม)
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(2.4.2) แรงจููงใจและเป้้าหมาย (Motive & Purpose) แม้้ว่า่ ในบางกรณีี
actors ที่่�เข้้ามาร่่วมมืือกัันนั้้�นอาจจะมีีแรงจููงใจและเป้้าหมายที่่�เหมืือนหรืือ
คล้้ายกััน แต่่ก็็มีีหลายกรณีีที่่�แรงจููงใจและเป้้าหมายของแต่่ละ actors นั้้�น
แตกต่่างกััน ซึ่่�งหมายความว่่าแรงจููงใจและเป้้าหมายนั้้�นยัังไม่่ใช่่ปัจั จััยชี้้�ขาดว่่า
จะร่่วมมืือกัันได้้หรืือไม่่ในชั้้�นแรก เช่่น พี่่�เลี้้�ยงศููนย์์ฯ อาจจะมีีแรงจููงใจที่่�จะ
แก้้ปััญหาในชุุมชน ในขณะที่่�ข้้าราชการอาจจะต้้องการทำำ�งานตามตััวชี้้�วััดของ
หน่่วยงาน เป็็นต้้น
แต่่หากเป็็นกรณีีที่่�แรงจููงใจและเป้้าหมายที่่�แตกต่่างกัันนั้้�น จำำ�เป็็นที่่� 
actor จะต้้องอ่่านสถานการณ์์ปััจจุุบัันอยู่่�ตลอดเวลาให้้เป็็นข้้อมููล update ว่่า
ความแตกต่่างนั้้�นได้้พััฒนามาถึึง “ทางสองแพร่่ง” ที่่�ต้้องแยกกัันเดิินต่่อไป
หรืือเปล่่า” (จะไปต่่อหรืือพอแค่่นี้้�)
(2.4.3) การมีี “ความเชื่่อ� ” ที่่เ� ป็็นแรงดึึง (Pulling factor) เช่่นเดีียวกัับ
แนวคิิดเรื่่�องหุ้้�นส่่วนทางธุุรกิิจที่่�แม้้จะมาด้้วย “แรงดััน” แต่่ก็จ็ ะอยู่่�ต่่อไปได้้ก็ด้็ ว้ ย
“แรงดึึง” ที่่�เป็็น “2 แรงแข็็งขััน” การเป็็นหุ้้�นส่่วนทางสัังคมก็็ต้อ้ งมีีความเชื่่�อว่่า
หน่่วยงาน/กลุ่่�มของเรามีีทั้้�งจุุดแข็็งและจุุดอ่่อน การมาร่่วมมืือกัันจะช่่วยเสริิม
จุุดแข็็งและลดทอนจุุดอ่่อน โดยจะเกิิดผลลััพธ์์ที่่�มากกว่่า/ดีีกว่่าทำำ�อยู่่�คนเดีียว
ตามลำำ�พััง
จากประสบการณ์์การทำำ�งานร่่วมกัับภาคีีของ CBR พบว่่า นอกจาก
ความเชื่่�อแบบ “หลายหััวดีีกว่่าหััวเดีียว” ที่่�ทำำ�ให้้เกิิด “ผลผลิิต” (output) ที่่�
ดีีกว่่าแล้้ว การทำำ�งานกัับภาคีีภาคส่่วนต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องในช่่วงระยะเวลาที่่�
ยาวนานพอสมควร ยัังก่่อให้้เกิิด “ผลลััพธ์์” (outcome) อีีกหลายอย่่าง
ตามมาด้้วย ดัังในภาพ
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เกิิดความ
ไว้้วางใจกััน
(trust)
เกิิดการเอาใจใส่่
กัันและกััน

Output
แก้้ปััญหาได้้
Outc
ome chain

เกิิดความ
น่่าเชื่่�อถืือ

มีีความซื่่�อสััตย์์/
จริิงใจต่่อกััน
มากขึ้้�น
มีีการติิดต่่อ
สื่่�อสารกัันมากขึ้้�น

มีีการเปิิดใจ
กัันมากขึ้้�น

(2.4.4) ระดัับของความร่่วมมืือมีีหลายระดัับ หลายช่่วงจัังหวะเวลา
เช่่น ร่่วมมืือเฉพาะช่่วงวางนโยบาย ร่่วมถึึงขั้้�นวางแผน ร่่วมมืือถึึงขั้้�นดำำ�เนิินการ
ร่่วมมืือตลอดเส้้นทาง (ต้้น/กลาง/ปลาย) เป็็นการรวมการเฉพาะกิิจ มาร่่วม
เฉพาะช่่วงกิินเลี้้�ยงแต่่ไม่่อยู่่�ร่่วมช่่วงล้้างจาน เป็็นต้้น ในโครงการวิิจััย CBR
น่่าจะพััฒนาชุุดความรู้้�เรื่่�องระดัับความร่่วมมืือนี้้�เพื่่�อตอบโจทย์์หลัักๆ เช่่น
ส่่วนใหญ่่แล้้วการร่่วมมืือกัับหน่่วยงานรััฐท้้องถิ่่�นเป็็นไปได้้ถึงึ ระดัับไหน หลัังจาก
อบต.นำำ�เอาผลจากโครงการวิิจััยไปบรรจุุในแผนแล้้ว มีีอะไรเกิิดขึ้้�นตามมา
จริิงหรืือไม่่ คอขวดของการร่่วมมืืออยู่่�ตรงไหน เป็็นต้้น (ดููตััวอย่่างในหััวข้้อ
“รููปแบบของการทำำ�งานกัับภาคีีของ CBR” ในตอนต่่อไป)
(2.4.5) ผลประโยชน์์ที่่�เกิิดขึ้้�นมีีอะไรบ้้าง/มีีรููปแบบการบริิหาร
จััดการผลประโยชน์์อย่่างไร ในขณะที่่�การเป็็นหุ้้�นส่่วนทางธุุรกิิจนั้้�นจะมีี
ผลประโยชน์์ที่่�จับั ต้้องได้้ คือื ผลกำำ�ไร แต่่การเป็็นหุ้้�นส่่วนทางสัังคมจะมีีรูปู แบบ
ผลประโยชน์์เกิิดขึ้้�นกว้้างขวางกว่่า โดยอาจจะแบ่่งได้้เป็็น 2 แบบ
(ก) ผลประโยชน์์ที่่�จัับต้้องได้้ เช่่น มีีรายได้้เพิ่่�มมากขึ้้�น มีีปริิมาณน้ำำ��
ใช้้มากขึ้้�น มีีของในป่่าให้้เก็็บกิินได้้มากขึ้้�น เป็็นต้้น
(ข) ผลประโยชน์์ที่่�จัับต้้องไม่่ได้้ เช่่น ชื่่�อเสีียงของหน่่วยงานมีีมากขึ้้�น
กลุ่่�มมีีความน่่าเชื่่�อถืือมากขึ้้�น เป็็นต้้น
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นอกจากนั้้�น ประเด็็นที่่�สามารถจะศึึกษาต่่อไปได้้ก็็คืือ จะมีี “รููปแบบ
การบริิหารจััดการผลประโยชน์์” ที่่�เกิิดขึ้้�นอย่่างไร การทำำ�งานของ CBR เพื่่�อ
ลดความเหลื่่�อมล้ำำ��จึึงจะจบลงตรงแค่่ “ชุุมชนมีีรายได้้เพิ่่�ม” เท่่านั้้�นยัังไม่่พอ
ต้้องตามไปดูู “วิิธีกี ารบริิหารจััดการรายได้้ที่่�เกิิดขึ้้�นมานั้้�นด้้วย” เช่่น จะคิิดอััตรา
ดอกเบี้้�ยกลุ่่�มเท่่าไหร่่ จะแบ่่งผลกำำ�ไรเป็็นปัันผล หรืือจะเอากำำ�ไรเข้้ากองทุุน เป็็นต้้น
(2.4.6) สถานภาพและโครงสร้้างของความร่่วมมืือเป็็นอย่่างไร เช่่น
มีีสถานภาพแบบไม่่เป็็นทางการหรืือเป็็นทางการ มีีสถานภาพทางกฎหมาย
หรืือไม่่ มีกี ารวางโครงสร้้างเพื่่�อแบ่่งงานกัันทำำ�หรืือแบ่่งความรัับผิิดชอบหรืือไม่่
เช่่น หากมีีการทำำ� MOU ก็็จะดููเป็็นทางการมากกว่่า “รัับปากว่่าจะช่่วย” ยิ่่�งหาก
เป็็นระดัับการทำำ�หนัังสืือสััญญาร่่วมกััน ก็็จะยิ่่�งชััดเจนขึ้้�น เป็็นต้้น
(2.4.7) รููปแบบของความร่่วมมืือ ดัังที่่�ได้้เห็็นตััวอย่่างจากประวััติิ
ความเป็็นมาของการเป็็นหุ้้�นส่่วนทางธุุรกิิจแล้้วว่่า จุุดเริ่่�มต้้นนั้้�นจะเป็็นรููปแบบ
ของการร่่วมลงทุุน ซึ่่�งมีีสถานภาพทางกฎหมายที่่�จะต้้องไปจดทะเบีียนรัับรอง
และจะมีีกฎกติิกามารยาท/ข้้อบัังคัับอีีกหลายอย่่างตามมา เช่่น ต้้องมีีการ
ประชุุมประจำำ�ปีผู้้�ถื
ี อื หุ้้�น ที่่�จะเป็็นตััวกำำ�หนดทิิศทางของผลลััพธ์์และผลสืืบเนื่่�อง
ที่่�ตามมา ในลำำ�ดับั ต่่อไป ผู้้�เขีียนจะรวบรวมรููปแบบของความร่่วมมืือที่่�งาน CBR
ได้้ใช้้ดำำ�เนิินการกัับภาคีีที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยจะแสดงให้้เห็็นว่่า แต่่ละรููปแบบนั้้�นมีี
เป้้าหมาย มีีฟัังก์์ชั่่�นการใช้้งาน และให้้ผลลััพธ์์เฉพาะตััวอย่่างไร
(2.4.8) เงื่่�อนไขของการสร้้างความร่่วมมืือให้้เกิิดผลทางบวกและ
ยั่่�งยืืน ถึึงแม้้โดยหลัักการ การเข้้ามาร่่วมไม้้ร่่วมมืือเป็็นภาคีีเป็็นหุ้้�นส่่วนกััน
จะดููดีีมีีประโยชน์์ดัังที่่�ได้้กล่่าวมาแล้้ว แต่่ทว่่าในภาคปฏิิบััติิ ก็็ใช่่ว่่าการเข้้ามา
ทำำ�งานร่่วมกัันนั้้�นจะดีีงามดัังหลัักการเสมอไป เพราะผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นอาจจะมีี
ได้้มากกว่่าที่่�หลัักการระบุุเอาไว้้ เริ่่�มตั้้�งแต่่ “ไม่่เกิิดผลอะไรเลย” “เกิิดผลไม่่ตรง
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ตามที่่�คาดหวััง” “ถึึงจะได้้ผล แต่่ก็็ได้้ไม่่คุ้้�มเสีีย” (เพราะการร่่วมมืือกัันก็็มีี
“ราคาที่่�ต้้องจ่่าย”) หรืือกลัับได้้ผลในทางตรงกัันข้้าม
ดัังนั้้�น การเข้้ามาร่่วมมืือกัันจึึงจำำ�เป็็นต้้องมีีเงื่่�อนไขบางอย่่างที่่�เป็็น
เสมืือน “เชืือกผููกมััดมืือที่่�มาแตะกััน” (โดยเฉพาะกัับกลุ่่�ม/องค์์การ/หน่่วยงาน
ที่่�ไม่่เคยชิินกัับการทำำ�งานร่่วมกัับคนอื่่�น เคยเป็็นแต่่ศิิลปิินเดี่่�ยว จะเข้้าวงร่่วม
กัับคนอื่่�นได้้ยาก) และนี่่�มัักเป็็นโจทย์์การวิิจััยของการศึึกษาเรื่่�อง “หุ้้�นส่่วน
ศึึกษา”
ข้้อค้้นพบบางประการเกี่่�ยวกัับเงื่่�อนไขของการสร้้างความร่่วมมืือของ
หุ้้�นส่่วนทางสัังคมก็็มีี เช่่น เมื่่�อมีีการทำำ�งานร่่วมกััน ก็็จำำ�เป็็นต้้องมีีการปรัับตััว
ทั้้�งสองฝ่่าย (ขอย้ำำ��ว่่าทั้้�ง 2 ฝ่่ายเหมืือนการแต่่งงาน) ต้้องมีีกระบวนการสร้้าง
ความเข้้ า ใจเพื่่�อให้้ เ ห็็ น คุุ ณ ค่่ า ของการร่่ ว มมืื อ กัั น (ปัั จ จัั ย แรงดึึ ง shared
understanding) ต้้องมีีการให้้ข้้อมููลข่่าวสารของกัันและกััน (face-to-face
dialogue) โดยอาจจะต้้องเริ่่�มต้้นด้้วยการ “รู้้�จักั เรา รู้้�จัักเขาด้้วย SWOT มีีการ
รัับฟัังกัันและกััน มีีการเปิิดโอกาส/เปิิดพื้้�นที่่� การสร้้างความไว้้วางใจกััน (Trust
building) การยืื น หยัั ด ว่่ า จะไม่่ ป ล่่ อ ยมืื อ กัั น แม้้ จ ะเผชิิ ญ ปัั ญ หาอุุ ป สรรค
(Commitment to the Process) เป็็นต้้น
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3

ทำำ�ไม
ไม่่ทำำ�งานกัับภาคีี
ไม่่ได้้แล้้ว
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การที่่�จะตอบคำำ�ถามว่่า เพราะเหตุุใด CBR ซึ่่�งมีีจุุดเริ่่�มต้้นอยู่่�ที่่�การ
เสริิมพลัังความเข้้มแข็็งให้้กัับชุุมชนเป็็นกลุ่่�มเป้้าหมายหลััก แต่่เพราะเหตุุใด
เมื่่�อมาถึึงกลางทาง CBR จึึงต้้องมีีทั้้�งยุุทธศาสตร์์และมีีทั้้�งการเพิ่่�มคาถาว่่า
“ต้้องมีีการทำำ�งานกัับภาคีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง” ซึ่่�งหมายความว่่า การทำำ�งานกัับภาคีี
เป็็น “เรื่่�อง the must - ต้้องทำำ�” มากกว่่าจะเป็็น “งานที่่�ควรจะทำำ�” (หรืือ
เอาไว้้ว่่างๆ ก็็ค่่อยทำำ�) ดัังสโลแกนที่่�ว่่า “CBR นั้้�นมีีชุุมชนอยู่่�ในดวงใจ และมีี
ภาคีีอยู่่�ในดวงตา” (ซึ่่�งหมายความว่่าภาคีีก็มี็ สี ถานะเป็็นกลุ่่�มเป้้าหมายกลุ่่�มหนึ่่�ง)
ในที่่�นี้้� ผู้้�เขีียนเสนอให้้หาคำำ�ตอบของคำำ�ถามนี้้�ด้้วย 2 วิิธีีการคืือ
3.1 การหาคำำ�ตอบจากความเป็็นจริิงที่่�ผ่่านมา จากการสรุุปบทเรีียนและ
ประสบการณ์์ตรงของ CBR เอง
3.2 การตอบคำำ�ถามด้้วยกรอบแนวคิิด The Matrix (4 quadrant)
3.1 ทบทวนความสำำ�คััญของการทำำ�งานกัับภาคีี:
จากเกี่่�ยวก้้อยสู่่�เกี่่�ยวโป้้ง

ตั้้�งแต่่จุุดเริ่่�มต้้นของงาน CBR แม้้ว่่ากลุ่่�มเป้้าหมายหลัักจะเป็็น “หน่่วย
ของชุุมชน” แต่่ CBR ก็็ไม่่เคยละสายตาไปจากภาคีีเช่่นเดีียวกััน หลัักฐานยืืนยััน
ก็็คืือในแบบฟอร์์มโครงร่่างงานวิิจััย CBR จะมีีหััวข้้อที่่�ให้้ระบุุว่่า งานวิิจััยนั้้�น
จะมีีหน่่วยงาน/กลุ่่�มใดบ้้างที่่�เกี่่�ยวข้้องหรืือได้้นำำ�เอาผลการวิิจััยไปใช้้ประโยชน์์
แต่่ทว่่าในอีีกด้้านหนึ่่�ง แม้้จะมีีการระบุุรายชื่่�อหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องเอาไว้้
ในแบบฟอร์์ม แต่่ดูเู หมืือนว่่าสถานะและบทบาทของภาคีีที่่�เกี่่�ยวข้้องนั้้�นจะเป็็น
เพีียง “แขกรัับเชิิญ” ที่่�มีีชุมุ ชนเป็็นพระเอกนางเอกมากกว่่า เนื่่�องจากส่่วนใหญ่่
ในรายงานการวิิจััยมัักจะไม่่มีีข้้อมููลเกี่่�ยวกัับกิิจกรรมที่่�ออกแบบเป็็นพิิเศษ
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สำำ�หรัับภาคีี ไม่่มีีการวััดความเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นกัับภาคีี ซึ่่�งก็็หมายความว่่า
ภาคีีนั้้�นยัังมิิใช่่กลุ่่�มเป้้าหมาย เป็็นเพีียงแค่่การยอมรัับกัันโดยปริิยายเท่่านั้้�น
แต่่เนื่่�องจากหััวข้้อประเด็็นวิิจัยั ของ CBR นั้้�นมีีความหลากหลาย ดัังนั้้�น
จึึงมีีโจทย์์วิจัิ ยั บางประเด็็นที่่�ไม่่สามารถจััดการให้้สำำ�เร็็จลุุล่ว่ งไปได้้ภายในระดัับ
ชุุมชนเท่่านั้้�น ตััวอย่่างเช่่น ประเด็็นการบริิหารจััดการลำำ�น้ำ��ำ ซึ่่�งพลัังจากชุุมชน
ยัังไม่่สามารถดำำ�เนิินการให้้บรรลุุเป้้าหมายได้้ เนื่่�องจากไปติิดคอขวดอยู่่�ที่่�
หน่่วยงานของรััฐท้้องถิ่่�นซึ่่�งมีีอำำ�นาจหน้้าที่่�ในการบริิหารจััดการประเด็็นดัังกล่่าว
ดัังเช่่นประสบการณ์์ของศููนย์์ประสานงาน จ.อุุบลราชธานีี ที่่�ให้้บทสรุุป
2 ประการในเรื่่�องความจำำ�เป็็นที่่�ต้้องทำำ�งานกัับภาคีีเช่่นหน่่วยงานรััฐท้้องถิ่่�นว่่า
ประการแรก การทำำ�งานกัับภาคีีจะเป็็นกลยุุทธหนึ่่�งในการก้้าวข้้ามข้้อจำำ�กััด
ของ CBR และชุุมชน เหตุุผลข้้อแรกนี้้�ดููเหมืือนจะเป็็น “แรงดััน” (pushing
factor) ประการที่่�สองที่่�ดููเหมืือนจะเป็็น “แรงดึึง” (pulling factor) คืือ
ความเข้้าใจในเรื่่อ� งการขยายผลว่่า หาก CBR เริ่่�มต้้นทำำ�งานกัับ ชุุมชน ก. แล้้ว
ค่่อยๆ ขยายผลไปตามแกนนอน คืือ ชุุมชน ข. ค. ง. การขยายตััวแบบนี้้�จะ
เป็็นการขยายตััวแบบเลขคณิิต ซึ่่�งมีีการคำำ�นวณว่่าจาก 80,000 หมู่่�บ้้าน CBR
ทำำ�ได้้ปีีละ 200 หมู่่�บ้้าน ต้้องใช้้เวลา 400 ปีีจึึงจะครบ แต่่หากสามารถทำำ�ให้้
หน่่วยงานรััฐท้้องถิ่่�น เช่่น อบต. เทศบาล อำำ�เภอ จัังหวััด รัับเอาผลงานวิิจัยั CBR
ไปขยายต่่อ นี่่�จะเป็็นการขยายตััวแบบเรขาคณิิต คืือการขยายตััวแบบยกกำำ�ลังั เลย
จากบทเรีียนทั้้�งด้้านแรงดัันและแรงดึึงดัังกล่่าว ศููนย์์ประสานงาน
จ.อุุบลราชธานีี จึึงได้้วางกลยุุทธ “ทีีมวิิจััยแบบ 3 เส้้า” ที่่�ระบุุเงื่่�อนไขเอาไว้้ว่่า
ในโครงการวิิจััยเรื่่�องการบริิหารจััดการลำำ�น้ำำ��จะต้้องมีีทีีมวิิจััยที่่�ครบองค์์ 3 คืือ
ชุุมชน-นัักวิิชาการ-หน่่วยงานรััฐเป็็นเจ้้าภาพร่่วมกััน เป็็นต้้น
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ส่่วนในทศวรรษที่่�  3 ของ CBR ซึ่่�งได้้ค่่อยๆ สะสมความเข้้าใจและ
ประสบการณ์์เกี่่�ยวกัับความสำำ�คัญ
ั ของการทำำ�งานกัับภาคีีมาตั้้�งแต่่แค่่เป็็นหััวข้้อ
หนึ่่�งในแบบฟอร์์มโครงการวิิจััย ขยัับขึ้้�นมาเป็็นตััวชี้้�วััดตััวหนึ่่�ง ก้้าวขึ้้�นมาเป็็น
ยุุทธศาสตร์์หนึ่่�ง และจนกระทั่่�งถึึงในทศวรรษที่่� 3 นี้้� สถานะและบทบาทของ
ภาคีีที่่�เกี่่�ยวข้้องก็็ได้้ยกระดัับขึ้้�นมาเป็็น “เฟืืองตััวหนึ่่�ง” ในระบบ ทั้้�งระบบของ
CBR ที่่�จะขัับเคลื่่�อนต่่อไปไม่่ได้้หรืือไม่่ถึึงเป้้าหมายที่่�ตั้้�งไว้้ (เช่่น เป้้าเรื่่�องการ
ลดความเหลื่่�อมล้ำำ��) หากขาดเฟืืองตััวนี้้�ไป ณ ช่่วงเวลานี้้� จึึงน่่าจะเป็็นจัังหวะที่่�
เหมาะสมที่่�จะมีีการทบทวนเพื่่�อเคลีียร์์พื้้�นที่่�แห่่งความเข้้าใจว่่า “ทำำ�ไมจึึงต้้องมีี
การทำำ�งานอย่่างจริิงจัังกัับภาคีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง/และจะทำำ�ได้้อย่่างไร/ในรููปแบบใด/
ด้้วยกลยุุทธ์์อะไร” เป็็นต้้น
3.2 Matrix ของการพิิ จารณาการทำำ�งานกัับภาคีี

ผู้้�เขีียนขอเสนอ Matrix ที่่�ประกอบด้้วย 4 ตััวแปรที่่�ทำำ�ให้้เกิิด 4 ช่่อง
(quadrant) เพื่่�อพิิจารณาคำำ�ตอบเรื่่�องความสำำ�คััญกัับการทำำ�งานกัับภาคีีดัังนี้้� 
แรงดััน (pushing)
Qu A

Qu B

inside-out

outside-in
Qu D

Qu C

แรงดึึง (pulling)
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(ก) 4 ตััวแปรหมายความว่่าอะไร
2 ตััวแปรแรก มาจากแนวคิิดด้้านการตลาดเวลาวิิเคราะห์์ทิิศทาง
ของการขัับเคลื่่�อนสิ่่�งใดสิ่่�งหนึ่่�งว่่า อาจจะมาจาก “แรงผลัักดััน” จากข้้างหลััง
(เช่่น ไม่่มีีทางเลืือกทางอื่่�น) หรืือมาจาก “แรงดึึงดููด” ที่่�มาจากข้้างหน้้า (เช่่น
ความเข้้าใจ แรงบัันดาลใจ เพื่่�ออนาคตที่่�ดีีกว่่า) เป็็นต้้น
อีีก 2 ตััวแปรหลััง เป็็นเรื่่�องตำำ�แหน่่งแห่่งที่ข่� องผู้้ม� อง เช่่น การมองแบบ
inside-out ของ CBR ก็็คือื การมองของคน CBR ที่่�มองจากข้้างในไปสู่่�ข้้างนอก
ว่่า เพราะอะไร CBR จึึงต้้องทำำ�งานกัับภาคีี ส่่วนการมองแบบ outside-in
เป็็นการมองจากข้้างนอก “ภาคีี” เข้้ามาว่่าทำำ�ไมภาคีีจึึงต้้องมาทำำ�งานร่่วมกัับ
CBR และเมื่่�อเวลายืืนอยู่่�คนละฝั่่�ง ก็็จะมีีวิิธีีการตั้้�งโจทย์์ตั้้�งคำำ�ถามที่่�ต่่างกััน เช่่น
ถ้้ามองแบบ inside-out จากฝั่่�งของ CBR โจทย์์ก็็จะเป็็นว่่า CBR จะมีีวิิธีีการ
สร้้างการมีีส่่วนร่่วมให้้กัับหน่่วยงานภาครััฐได้้อย่่างไร จะเปิิดพื้้�นที่่�ให้้ธุุรกิิจ
ท้้องถิ่่�นเข้้ามาตรงไหน ในทางตรงกัันข้้าม หากมองแบบ outside-in (จะพบ
เวลาอ่่านงานวิิจััยด้้านการบริิหารราชการแบบมีีส่่วนร่่วมที่่�ได้้กล่่าวมาแล้้ว)
คำำ�ถามก็็จะกลัับเป็็นอีีกฝั่่ง� หนึ่่�งคืือ หน่่วยงานรััฐจะต้้องปรัับโครงสร้้างอะไรบ้้าง
จึึงจะสามารถเพิ่่�มการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนได้้ เป็็นต้้น
สำำ�หรัับ 4 ตััวแปรนี้้� ผู้้�เขีียนมีีข้อ้ สัังเกตว่่า CBR น่่าจะสร้้างสมดุุลระหว่่าง
ทั้้�ง 4 ตััวแปรให้้มากขึ้้�น เช่่น ในเรื่่�องฝั่่ง� ที่่�ยืืนของการมอง โดยส่่วนใหญ่่ชาว CBR
มัักจะมองแบบ inside-out มาก คืือมองมาจากปััญหาของชุุมชนเพีียงมุุมเดีียว
แต่่เมื่่�อต้้องการทำำ�งานกัับภาคีี ผู้้�เขีียนคิิดว่่า CBR ควรจะมองแบบ outside-in
คืือมองจากภาคีีเข้้ามาบ้้าง เช่่น มองว่่าภาคีีรัับรู้้�ชุุมชน/รัับรู้้�  CBR ว่่าอย่่างไร
หรืือมองทะลุุเข้้าไปในภาคีีว่่า ภาคีีมีีปััญหาอะไรบ้้าง วิิธีีคิิดและวิิธีีการทำำ�งาน
ที่่�เคยใช้้กัับชุุมชนนั้้�น จะสามารถนำำ�ไปใช้้กัับภาคีีได้้หรืือไม่่ เป็็นต้้น
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(ข) เมื่่�อมองจาก Quadrant (A) เหตุุผลที่่�ต้้องทำำ�งานกัับภาคีี เมื่่�อมอง
จากฝั่่�งของ CBR และเป็็นปััจจััยผลัักดัันจะเกิิดมาจากการวิิเคราะห์์ประเภท
กิิจกรรมตามเกณฑ์์”ขีีดความสามารถของชุุมชน”ที่่�ออกแบบในโครงการวิิจััย
ซึ่่�งมีีหลายแบบแผน ดัังนี้้� 
(i) กิจกรรมนั้นชุมชนดำ�เนินการได้เอง ถ้ามีภาคีมาช่วย ก็ดี
(ii) กิจกรรมนั้นเกินความสามารถของชุมชน จำ�เป็นต้องขอความ
ร่วมมือจากภาคี
(iii) กิจกรรมนั้นชุมชนไม่มีความชอบธรรมที่จะทำ�  ภาคียิ่งจำ�เป็น
(iv) กิจกรรมนั้นเป็นหน้าที่ของภาคี แต่ภาคีไม่ได้ทำ� หรือทำ�ไม่ได้ดี
(v) ภาคีเองเป็นสาเหตุของปัญหา จะทำ�กิจกรรมอะไรกับภาคีเพื่อ
เปลี่ยนแปลงภาคีกันดี

ภาคีีเป็็นแค่่
ผู้้�ช่่วย

ภาคีีเป็็น
เจ้้าภาพ

ภาคีีเป็็น
ผู้้�ร่่วมมืือ

ภาคีีเป็็น
เป้้าหมาย

ภาคีีเป็็น
...........

บทบาทของภาคีี

โดยส่่วนใหญ่่แล้้ว การที่่� CBR จะเลืือกประสานกัับภาคีีใดนั้้�น มัักจะเป็็น
ไปตามความเชื่่�อมโยงกัับเนื้้�อหาหรืือประเด็็นของโครงการวิิจััยแต่่ละโครงการ
(เพราะการทำำ�งานกัับภาคีีก็จำ็ ำ�เป็็นต้้องใช้้ทรััพยากรทั้้�งตััวคน เวลา งบประมาณ
ฯลฯ) และเนื่่�องจาก CBR ยึึดหลััก “การทำำ�งานอย่่างเท่่าเทีียม เสมอภาค เคีียงบ่่า
เคีียงไหล่่กับั ทุุกภาคส่่วน” ซึ่่�งเป็็นคุุณสมบััติสำิ ำ�คัญ
ั ของการทำำ�งานแบบเครืือข่่าย
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(network) ในวาระโอกาสของการได้้ทำำ�งานกัับภาคีีภายใต้้กิจิ กรรมของโครงการ
วิิจัยั จึึงเปรีียบเสมืือน “ขั้้�นตอนของการวางโครงข่่ายความสััมพัันธ์์เอาไว้้” เผื่่�อมีี
ความจำำ�เป็็นที่่�จะใช้้งานในอนาคตสำำ�หรัับชุุมชน พููดง่่ายๆ ก็็คืือการสร้้าง Net
เอาไว้้เพื่่�อให้้ work มิิใช่่ความสััมพัันธ์์แบบชั่่�วครั้้�งชั่่�วคราวเท่่านั้้�น
(ค) เมื่่� อ มองจาก Quadrant (C) เมื่่�อมองจากฝั่่� ง ของภาคีี ทั้้� ง
หน่่วยงานรััฐ ภาคธุุรกิิจเอกชน รวมทั้้�งสถาบัันอื่่�นๆ ในสัังคมในแง่่ของปััจจััย
ดึึงดููด (pulling factor) จะพบว่่า แรงดึึงที่่�ทำำ�ให้้ภาคีีมีีความสนใจในวิิธีีคิิดและ
วิิธีีการทำำ�งานของ CBR ไม่่ว่่าจะเป็็นมหััศจรรย์์แห่่งคาถาทั้้�ง 3 ข้้อ โดยเฉพาะ
ข้้อ 2 เรื่่�องการมีีส่่วนร่่วม แรงดึึงดัังกล่่าวน่่าจะมีีดัังนี้้� 
(i) การทำำ�งานแบบ CBR สามารถเพิ่่�มประสิิทธิิภาพของการ
แก้้ปััญหาที่่�มีีอยู่่�ในปััจจุุบััน เช่่น ลัักษณะต่่างคนต่่างทำำ�ของ
หน่่วยงานรััฐ หรืือการลดความซ้ำำ��ซ้้อนของงาน การออกแบบ
การทำำ�งานที่่�อยู่่�บนข้้อมููลจริิงของพื้้�นที่่� เป็็นต้้น
(ii) วิิธีกี ารทำำ�งานแบบ CBR สามารถลดต้้นทุุน ลดค่่าใช้้จ่า่ ย รวมทั้้�ง
กระจายความเสี่่�ยงได้้ดีีกว่่า เช่่น ประเด็็นการป้้องกัันไฟป่่า
การจััดสวััสดิิการชุุมชน เป็็นต้้น
(iii) สำำ�หรัับหน่่วยงานรััฐเอง ได้้มีีการปรัับ Mindset ในเรื่่�องการ
ทำำ�งานแบบหุ้้�นส่่วนกัับภาคส่่วนที่่�ไม่่ใช่่รัฐั (Non-government
sector) เนื่่�องจากลัักษณะปััญหาที่่�ซัับซ้้อนมากขึ้้�น และ
ต้้องการวิิธีกี ารทำำ�งานที่่�กระจายอำำ�นาจและบููรณาการมากขึ้้�น
(iv) สำำ�หรัับภาคธุุรกิิจ ได้้มีีการปรัับ Mindset หลายเรื่่�องมาอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง เริ่่�มตั้้�งแต่่การที่่�ภาคธุุรกิิจที่่�เคยยืืนอยู่่�นอกโลกนอก
สัังคม มากลายเป็็นภาคธุุรกิิจที่่�เป็็นส่่วนเสี้้�ยวหนึ่่�งของสัังคม
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โดยที่่�ต้้องรู้้�ร้้อนรู้้�หนาวกัับปััญหาต่่างๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นในสัังคม
(ตััวอย่่างรููปธรรมของ Mindset ใหม่่ก็็เช่่น ธุุรกิิจสีีเขีียว
การคืืนกำำ�ไรให้้กัับสัังคม งาน CSR ธุุรกิิจเพื่่�อสัังคม) รวมทั้้�ง
การปรัับ Mindset วิิธีคิี ดิ เรื่่�อง “หากมุ่่�งหยิิบแต่่สิบิ เบี้้�ยใกล้้มือื
ได้้ผลระยะสั้้�น ก็็จะสููญเสีียในระยะยาว”
(v) ในประเด็็น “การจััดสวััสดิิการจากภาครััฐ” ในขณะที่่�รัฐั ค้้นพบ
จากประสบการณ์์ที่่�ผ่่านมาถึึงข้้อจำำ�กััดของรััฐ เช่่น แม้้แต่่จะ
แจกเงิินสวััสดิิการ ก็็ยัังไม่่แน่่ใจว่่าแจกได้้ถููกคนหรืือเปล่่า
(Mean-test) และจะตรวจสอบได้้อย่่างไร ในเวลาเดีียวกัันรััฐ
ก็็เรีียนรู้้�ว่า่ ตรงส่่วนเสี้้�ยวที่่�รััฐมีี “ช่่องโหว่่นั้้�น” ในหมู่่�ประชาชน
กลัับไม่่ว่่างเปล่่า เช่่น แม้้จะไม่่มีีการจััดสวััสดิิการของรััฐ
แต่่ประชาชนกลัับมีีการจััดสวััสดิิการชุุมชนช่่วยเหลืือกัันเองใน
รููปแบบต่่างๆ อยู่่�แล้้ว นอกจากนั้้�น นัับตั้้�งแต่่ช่่วงทศวรรษ
1970 เป็็นต้้นมา แนวคิิดเรื่่�องการมีีส่่วนร่่วมของประชาชน
(people participation) ได้้กลายเป็็นกระแสแนวคิิดที่่�ได้้รัับ
การยอมรัับอย่่างกว้้างขวางทั่่�วโลก จนกลายมาเป็็น “มาตรฐาน
หนึ่่�ง” ในการทำำ�งานของรััฐ และบททดลองบางเรื่่�องของรััฐ
เช่่น การมีีระบบ อสม.ในด้้านสาธารณสุุข ก็็พิิสููจน์์ผลงานได้้
เป็็นที่่�ประจัักษ์์ชััด (กรณีีความสำำ�เร็็จของการป้้องกัันโควิิดใน
ประเทศไทย มีี อสม.เป็็นตััวแปรที่่�สำำ�คััญยิ่่�งตััวหนึ่่�ง)
(ง) เมื่่�อมองจาก Quadrant (B) เมื่่�อมองจากฝั่่�งภาคีีเช่่นหน่่วยงาน
รััฐในแง่่ของปััจจััยผลัักดััน (pushing factor) ให้้ต้อ้ งแสวงหาความร่่วมมืือจาก
ภาคส่่วนอื่่�นๆที่่�ไม่่ใช่่รััฐ น่่าจะมีีดัังนี้้� 
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(i) ความล้้มเหลวของภาครััฐในเรื่่�องการบริิหารจััดการสาธารณะ
โดยเฉพาะการบริิหารจััดการทรััพยากรธรรมชาติิ ไม่่ว่า่ จะเป็็น
ป่่าไม้้ แหล่่งน้ำำ��  ความอุุดมสมบููรณ์์ของพื้้�นดิิน ความสะอาด
ของอากาศ ทะเล/มหาสมุุทร ฯลฯ ความเสื่่�อมโทรมของ
สิ่่�งแวดล้้อมเกิิดขึ้้�นอย่่างมหาศาลและรวดเร็็วเมื่่�อรััฐเข้้ามา
ผููกขาดการบริิหารจััดการ จนกระทั่่�งปััจจุุบันั ได้้เกิิดแนวคิิดใหม่่
คืือ “การบริิหารจััดการร่่วมระหว่่างรััฐกัับประชาชน”
(ii) พััฒนาการของ “การเป็็นหุ้้�นส่่วน” ของภาครััฐ น่่าจะมีี
จุุดเริ่่�มต้้นมาจากความร่่วมมืือระหว่่างภาครััฐกัับธุุรกิิจเอกชน
มาก่่อน แล้้วจึึงค่่อยๆ ขยายมาถึึงความร่่วมมืือระหว่่างภาครััฐ
กัับประชาชนกลุ่่�มต่่างๆ จนสุุดท้้ายมาถึึงความร่่วมมืือทั้้�ง 3 ฝ่่าย
เช่่น โครงการประชารััฐ และจากประสบการณ์์การเป็็นหุ้้�นส่่วน
ร่่วมกัับภาคส่่วนที่่�ไม่่ใช่่รัฐั (Private-Public-Partnership: PPP)
ก็็ให้้ผลลััพธ์์ที่่�ยืนื ยัันว่่า ดีีกว่่า มีีประสิิทธิิภาพมากกว่่าที่่�รััฐเคย
ทำำ�อยู่่�ฝ่่ายเดีียว กระแสแนวคิิดเรื่่�องความร่่วมมืือจึึงขยายตััว
ออกไปมากยิ่่�งขึ้้�น (ตััวอย่่างที่่�ชััดเจน คืือการใช้้ดารานัักร้้อง
มาเป็็น presenter รณรงค์์ประเด็็นต่่างๆ ของรััฐ ตั้้�งแต่่ปัญ
ั หา
ยาเสพติิดจนถึึงการเลืือกตั้้�ง)
(iii) นอกเหนืือจากแรงผลัักดัันจากภายในแล้้ว ก็็ยัังมีีแรงบีีบคั้้�น
จากกระแสภายนอกประเทศอีีกด้้วย เช่่นเงื่่�อนไขของการกู้้�ยืืม
เงิินจากต่่างประเทศก็็ต้้องมีีการแปรรููปให้้เป็็นรััฐวิิสาหกิิจ
เป็็นต้้น
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3.3 “ช่่องว่่าง” และ “กัับดััก” ที่่�ยัังหลงเหลืืออยู่่�

ท่่ามกลางการขยายตััวของแนวคิิดเรื่่�องการเป็็นหุ้้�นส่่วนจากทุุกภาคส่่วน
ที่่�กล่่าวมา ก็็ยัังคงมีีช่่องว่่างและกัับดัักบางประการที่่�  CBR ต้้องเติิมเต็็มหรืือ
ข้้ามไปให้้พ้้น เมื่่�อทำำ�งานกัับภาคีีทั้้�งภาครััฐและเอกชน เช่่น
(ก) ความเข้้าใจเรื่่�องภาคีีมีีส่่วนร่่วมเฉพาะบางช่่วงตอน หากศึึกษา
วงจรชีีวิติ ของการมีีส่ว่ นร่่วมทั้้�งวงจร ก็็จะพบขั้้�นตอนตั้้�งแต่่ขั้้�นตััดสิินใจจนกระทั่่�ง
ไปจบที่่�ขั้้�นติิดตามประเมิินผล แต่่ทว่่าในบางกรณีี อาจจะด้้วยความคุ้้�นชิินของ
หน่่วยงานรััฐที่่�มัักจะตััดสิินใจก่่อนตามลำำ�พััง แล้้วจึึงค่่อยเปิิดให้้ประชาชน
เข้้ามาร่่วมในขั้้�นตอนลงมืือดำำ�เนิินการ วิิธีีการแบบนี้้�มัักจะไม่่ได้้ผลลััพธ์์อย่่างที่่�
ต้้องการ
(ข) ในทางปฏิิบััติิ แนวคิิดเรื่่�อง “ความร่่วมมืือ” มัักจะถููกตีีความเป็็น
“การขอความร่่วมมืือ” (เช่่น ร่่วมแรง ร่่วมเงิิน) มากกว่่า “การเป็็นหุ้้�นส่่วน”
(Partnership)
(ค) การมีีส่่วนร่่วมแบบไม่่ครบวงจรหรืือไม่่ครบถ้้วนคุุณสมบััติิ เช่่น
ไม่่มีส่ี ว่ นร่่วมในขั้้�นตอนการรัับผลประโยชน์์หรืือขั้้�นตอนการติิดตามประเมิินผล
เป็็นการมีีส่่วนร่่วมแบบสัันดาปไม่่สมบููรณ์์
(ง) สำำ�หรัับภาคธุุรกิิจบางแห่่ง การทำำ� CSR จะถููกรัับรู้้�ว่่าเป็็นเพีียงการ
ทำำ�กิิจกรรมบางกิิจกรรม (เป็็น event) และเข้้าใจเพีียงใน “ระดัับการให้้หรืือ
การสงเคราะห์์”
(จ) ข้้อวิิจารณ์์ในเรื่่�องการบริิหารราชการแบบมีีส่่วนร่่วมที่่�มีีมากที่่�สุุด
ของหน่่วยงานรััฐก็็คือื การมองข้้ามหรืือมองไม่่เห็็น “ความเข้้มแข็็งของชุุมชน”

40

ด้้วยเหตุุนี้้� ในการดำำ�เนิินงานของ CBR จึึงมีีเครื่่�องมืือการทำำ�งาน (tool) บางชนิิด
ที่่�ดัักทางข้้อจำำ�กัดั นี้้�เอาไว้้ เช่่น เครื่่�องมืือการสำำ�รวจทุุนชุุมชน ที่่�ต้้องใช้้ควบคู่่�กัับ
เครื่่�องมืือการสำำ�รวจปััญหาของชุุมชน เพื่่�อมองชุุมชนให้้ครบทั้้�งข้้างขึ้้�นและ
ข้้างแรม ดููทั้้�งสิ่่�งที่่� “ชุุมชนหมด” และ “ชุุมชนมีี” ทั้้�ง 2 ด้้าน
ในภาคปฏิิบััติิ โหนด/นัักวิิจััยชุุมชนอาจจะทำำ�การสำำ�รวจช่่องว่่างและ
กัับดัักที่่�กล่่าวมานี้้�ว่่ามีีอยู่่�ในภาคีีที่่�จะทำำ�งานด้้วยหรืือไม่่ในช่่วงก่่อนเริ่่�มทำำ�
โครงการวิิจััย เพื่่�อนำำ�ข้้อมููลมาออกแบบกิิจกรรมที่่�จะสร้้างการเปลี่่�ยนแปลง
กัับภาคีีในลำำ�ดัับต่่อไป
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4

หลัักคิิด หลัักยึึด
หลัักการ (Principle)
ของความร่่วมมืือ
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จากประสบการณ์์ธรรมดาสามััญในชีีวิิตประจำำ�วััน เวลาที่่�เราไปเที่่�ยว
ล่่องแพ ถ้้าเป็็นช่่วงกระแสน้ำำ��นิ่่�งไหลเอื่่�อยๆ ก็็จะไม่่มีีปััญหา แต่่เมื่่�อไหร่่ที่่�ไปถึึง
ช่่วงที่่�น้ำำ��เชี่่�ยว เส้้นทางคดเคี้้�ยวมาก ลมแรงหรืือมีีเกาะแก่่งขวางทางเต็็มไปหมด
หากเชืือกที่่�ผููกรััดมััดห่่อแพนั้้�นไม่่แน่่นพอ คนผููกแพไม่่มีีความรู้้�ไม่่รู้้�หลัักการ
ผููกรััดมััดห่่อ เมื่่�อนั้้�น เราก็็อาจจะได้้สััมผััสกัับประสบการณ์์ “แพแตก”
ฉัันใดก็็ฉัันนั้้�น การสร้้างความร่่วมมืือกัับภาคีีหุ้้�นส่่วนก็็เช่่นกัันที่่�หากมีี
หลัักคิิด หลัักยึึด มีีหลัักการ ก็็จะช่่วยหลีีกเลี่่�ยงอาการ “แพแตก” ไปได้้
ในหััวข้้อนี้้� ผู้้�เขีียนจึึงจะรวบรวมหลัักคิิดบางประการเกี่่�ยวกัับการสร้้าง
ความร่่วมมืือ/สร้้างความเป็็นหุ้้�นส่่วนกัับภาคีีที่่�มาจากความรู้้�เชิิงวิิชาการ และ
บทเรีียนจากประสบการณ์์ของ CBR เอง ดัังนี้้�
1

แนวคิิดจาก
ทางวิิชาการ

บทเรีียนจาก

2 ประสบการณ์์ CBR

หลัักคิิดเรื่่�อง
ความร่่วมมืือ/
การเป็็นหุ้้�นส่่วน/ภาคีี

ก้้าวต่่อไปของ CBR

4 ในทศวรรษที่่� 3

ข้้อเสนอของเคลย์์ เชอร์์กีี

3 ความร่่วมมืือในยุุค 4 G
Sharing
Cooperation

Collective Action
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4.1 หลัักคิิดของภาควิิชาการ

ในระดัับหลัักการ ระพีีพร คณะพล และคณะ (2559) นำำ�เสนอหลัักการ
5 ประการสำำ�หรัับกระบวนการทำำ�งานร่่วมกัันเป็็นหุ้้�นส่่วนดัังนี้้�
การยอมรัับ
ความแตกต่่าง
1

องค์์กร/
หน่่วยงาน
ที่่� 1

องค์์กร/
หน่่วยงาน
ที่่� 2

มีีการ
แบ่่งปััน

ความไว้้วางใจ
กัันและกััน

5

2

5 เงื่่�อนไข
Partnership

4

มีีความเป็็น
หนึ่่�งเดีียว

การสร้้างทีีมงาน
(การทำำ�งาน
ร่่วมกััน)
3

มีีความ
เท่่าเทีียมกััน

ส่่วนในภาคปฏิิบััติ ตั
ิ ัวอย่่างงานของสุุนััย วงศ์์สุุวคัันธ และคณะ (2555)
ได้้ลองประมวลเอาหลัักการความร่่วมมืือระหว่่างหน่่วยงานที่่�มีีนัักวิิชาการ
หลายๆท่่านนำำ�เสนอ มาทดสอบใช้้กัับกรณีีของโรงเรีียนขยายโอกาสโดยการ
สอบถามบุุคลากรระดัับต่่างๆ และพบว่่า ในกรณีีนี้้�มีีหลัักการของความร่่วมมืือ
อยู่่� 8 ข้้อดัังนี้้� 
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การลดปััจจััย
ที่่�เป็็นอุุปสรรค
และเพิ่่� มปัจ
ั จััย 8
ที่่�จะทำำ�ให้้เกิิด
ความร่่วมมืือ

ความสมััครใจและยอมรัับ
ในเรื่่�องที่่�จะร่่วมมืือ

1

ความไว้้วางใจ

2 กัันและกััน

8 หลัักการ

7
หลัักประชาธิิปไตย

6
หลัักการช่่วยเหลืือ
ซึ่่�งกัันและกััน

แห่่งความร่่วมมืือ

5

3
ความเท่่าเทีียมและ
ให้้เกีียรติิกัันและกััน

4

การร่่วมคิิดร่่วมทำำ�

ร่่วมรัับผิิดชอบ

ผู้้�เขีียนมีีความเห็็นว่่า จากหลัักการทั้้�ง 8 ข้้อนี้้� CBR สามารถจะนำำ�มา
สร้้างเป็็นตััวชี้้�วััดได้้ว่า่  ช่่วงเวลาก่่อน-หลัังการทำำ�โครงการวิิจัยั  มีีการเปลี่่�ยนแปลง
มากขึ้้�น-น้้อยลงอย่่างไร
สำำ�หรัับหลัักการข้้อ 8 นั้้�น น่่าจะหมายถึึงกิิจกรรมต่่างๆ ที่่�  CBR จะ
ออกแบบดำำ�เนิินการกัับภาคีีที่่�เกี่่�ยวข้้องในช่่วงเวลาของการวิิจััย และผู้้�เขีียนมีี
ความเห็็นว่่า ณ ช่่วงเวลาเริ่่�มต้้นนั้้�น CBR ไม่่จำำ�เป็็นต้้องมีีหลัักการทั้้�ง 8 อย่่าง
ครบถ้้วนตั้้�งแต่่แรกเริ่่�ม (ไม่่ใช่่เงื่่�อนไขเบื้้�องต้้น - precondition) แต่่คาดหวัังว่่า
หลัังจากทำำ�โครงการวิิจััยเสร็็จแล้้ว น่่าจะได้้หลัักการทั้้�ง 8 ข้้อมาเป็็นผลลััพธ์์
สุุดท้้าย (End result)
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4.2 หลัักคิิดเรื่่�อง “ความร่่วมมืือ” จากประสบการณ์์ของ CBR

นอกจากหลัักคิิดที่่�มาจากภาควิิชาการ (ซึ่ง่� ก็็คงได้้มาจากการศึึกษาวิิจัยั
ประสบการณ์์ที่่�เป็็นจริิงในหลายๆกรณีี) จากประสบการณ์์การทำำ�งานของ CBR
ก็็พบว่่า มีีหลัักคิิดบางอย่่างอยู่่�ข้้างหลัังการออกแบบกิิจกรรมในการทำำ�งาน
ร่่วมกัับภาคีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดัังตััวอย่่างของหลัักคิิดต่่อไปนี้้�
แสวงจุุดร่่วม
สงวนจุุดต่่าง

1

6

บัันไดเลื่่�อน
แห่่งความร่่วมมืือ

ความสััมพัันธ์์ 5
แบบตบๆ จููบๆ

2

คิิดต่่างกััน
ทำำ�งานร่่วมกัน
ั ?
แรงจููงใจต่่างกััน

6 หลัักคิิดเรื่่�อง
ความร่่วมมืือจาก
บทเรีียน CBR

3

ทำำ�งานร่่วมกัน
ั ?

การวิิเคราะห์์
2 ชั้้�น

4

ตััวบุุคคล

องค์์กร

(4.2.1) การมองหา “จุุดร่่วม” มากกว่่า “จุุดต่่าง” (เหล่่จุดุ ร่่วม หลบ
จุุดต่่าง) เมื่่�อเราเอาของ 2 สิ่่�ง หน่่วยงาน 2 หน่่วยงานมาวางเพื่่�อเปรีียบเทีียบ
กััน เราจะพบ 4 แบบแผนของการเปรีียบเทีียบ ดัังนี้้�
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3ก

1

2

3ข

• แบบแผนที่่� 1 มองเห็็นแต่่จุุดร่่วมของทั้้�ง 2 หน่่วยงาน
• แบบแผนที่่� 2 มองเห็็นแต่่จุุดต่่าง ของทั้้�ง 2 หน่่วยงาน
• แบบแผนที่่� 3 ก. มองเห็็นทั้้�งจุุดร่่วมและจุุดต่่าง แต่่เห็็นจุุดต่่าง
มากกว่่าจุุดร่่วม
• แบบแผนที่่� 3 ข. มองเห็็นทั้้�งจุุดร่่วมและจุุดต่่าง แต่่มองจุุดร่่วม
มากกว่่าจุุดต่่าง
ในการทำำ�งานกัับภาคีีนั้้�น ชาว CBR น่่าจะดาวน์์โหลดแบบแผนที่่� 3 ข.
มาใช้้เป็็น app. ในการทำำ�งาน กล่่าวคืือ พยายาม “เหล่่จุดุ ร่่วม และหลบจุุดต่่าง”
เพื่่�อใช้้จุุดร่่วมนั้้�นมาผููกรััดมััดห่่อกัันเอาไว้้ก่่อนที่่�จะแยกแตกปลายในชั้้�นต่่อไป
แต่่ก็แ็ น่่นอนว่่า ความแตกต่่างของภาคีีเองก็็จะเป็็นตััวแปรตััวหนึ่่�งในการกำำ�หนด
ความยากง่่ายในการเหล่่และการหลบ เช่่น หน่่วยงานภาครััฐที่่�ให้้บริิการชุุมชน
ก็็จะเหล่่ได้้ง่่ายกว่่าหน่่วยงานรััฐที่่�มีีหน้้าที่่�ปราบปรามควบคุุม เป็็นต้้น
ฝึึกสมองประลองปััญญา: ข้้อมููลที่่�ให้้มานี้้�ใช้้ App. ของแบบแผน
ขอให้้ย้้ายไปแบบแผน 3

2
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ความแตกต่่างระหว่่างหน่่วยงานรััฐกัับภาคประชาสัังคม
ภาครััฐ
ภาคประชาสัังคม
1. เป็็นการทำำ�งานที่่�เน้้นสายบัังคัับบััญชา 1. เน้้นที่่�ความหลากหลาย ความเป็็นอิิสระ
เน้้นเอกภาพการสั่่�งการ การปฏิิบััติิตาม
ความเป็็นเอกเทศต่่อกััน แต่่ก็็เชื่่�อมโยง
แบบสยบยอม พึ่่�งพาหน่่วยเหนืือ
กัันด้้วยความสมััครใจ เท่่าเทีียม ไม่่ใช่่
บัังคัับสั่่�งการ
2. เน้้นการทำำ�อะไรที่่�เป็็นมาตรฐานเดีียวกััน 2. ชอบพหุุนิิยมความแตกต่่างหลากหลาย
มุ่่�งกระจายอำำ�นาจให้้คิิดเองทำำ�เอง
หมดทั้้�งประเทศ
3. ยึึดเอาผลประโยชน์์ของรััฐ/ทางราชการ 3. มีีผลประโยชน์์ของชุุมชนและสัังคมเป็็น
เป็็นตััวตั้้�ง ชอบกำำ�หนดกฎเกณฑ์์
ตััวตั้้�ง ส่่งเสริิมความคิิดริิเริ่่�มสร้้างสรรค์์
แบบใหม่่ๆ
4. เน้้นตััววิิชาความรู้้�สำำ�เร็็จรููปที่่�เป็็นชิ้้�นๆ 4. เน้้นความรู้้�แบบองค์์รวมหรืือภููมิิปััญญา
นำำ�มาจััดทำำ�เป็็นหลัักสููตร
มากกว่่าให้้ความสำำ�คัญ
ั ต่่อประสบการณ์์
5. ใช้้รููปแบบการบริิหารโดยแบ่่งแยกเป็็น 5. ใช้้รููปแบบการบริิหารที่่�มุ่่�งการเพิ่่�มพลััง
ส่่วนๆ
อำำ�นาจให้้ประชาชนและชุุมชน
โจทย์์: ลองนำำ�เสนอ “จุุดร่่วม” ระหว่่างหน่่วยงานรััฐและภาคประชาสัังคม
สััก 4-6 ข้้อ

(4.2.2) คิิดต่่างกััน ทำำ�งานด้้วยกัันได้้ไหม เรามัักถููกสอนว่่า “จะ
ทำำ�งานร่่วมกัันได้้ ต้้องมีีความคิิด/ความเข้้าใจตรงกัันเสีียก่่อน การทำำ�งานร่่วม
กัันถึึงจะไปรอด” ซึ่่�งคำำ�สอนนี้้�ก็็ถููกต้้องเพราะหากได้้คนที่่�คิิดเหมืือนกััน เห็็น
เหมืือนกััน แบบคนคอเดีียวกัันมาทำำ�งานร่่วมกััน ก็็คงจะ smooth as silk
อย่่างไรก็็ตาม เรื่่�องนี้้�ก็็มิิได้้มีีคำำ�ตอบที่่�ถููกต้้องเพีียงคำำ�ตอบเดีียว เพราะ
จากคำำ�ถามท้้าทายในหััวข้้อที่่�ว่่า “แล้้วถ้้าความคิิดไม่่เหมืือนกััน ไม่่ตรงกััน
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จะทำำ�งานร่่วมกัันได้้ไหม” เรื่่�องนี้้�มีีงานศึึกษาทดลองสาขาจิิตวิิทยาได้้วิจัิ ยั พิิสูจู น์์
แล้้วว่่า “ถึึงแม้้จะมีีความคิิดเห็็นที่่�ไม่่ตรงกััน แต่่คนเราก็็สามารถที่่�จะทำำ�งาน
ร่่วมกัันให้้สำ�ำ เร็็จลุุล่่วงได้้เช่่นกััน”
สำำ�หรัับคำำ�ตอบที่่�สองนี้้� ประสบการณ์์ของ CBR ก็็ได้้พิสูิ ูจน์์แล้้วเช่่นกััน
ว่่า เมื่่�อโหนด/พี่่�เลี้้�ยงไปทำำ�งานกัับชาวบ้้านนั้้�น ความเข้้าใจว่่า “งานวิิจัยั คืืออะไร”
ระหว่่างพี่่�เลี้้�ยงกัับชาวบ้้านนั้้�นคงจะไม่่ตรงกััน ดัังนั้้�นระหว่่างพี่่�เลี้้�ยงกัับภาคีีก็ค็ ง
ไม่่ต้้องพููดถึึง แต่่ทั้้�งๆ ที่่�คิิดเห็็นไม่่เหมืือนกััน แต่่พี่่�เลี้้�ยงและนัักวิิจััยชุุมชนก็็ยััง
สามารถทำำ�งานร่่วมกัันมาได้้จนตลอดรอดฝั่่�ง
และจากประสบการณ์์ของ CBR ยัังให้้บทเรีียนเพิ่่�มเติิมอีีกว่่า ทั้้�งๆ ที่่�
เริ่่�มต้้นด้้วยความเข้้าใจที่่�ต่่างกััน แต่่การได้้มีีโอกาสมาทำำ�งานร่่วมกััน และมีี
กระบวนการเกลี่่�ยความเข้้าใจระหว่่างกััน (ซึ่่�งในงานวิิจััยน่่าจะเรีียกว่่า “เป็็น
ตััวแปรแทรก - intervening variable) ก็็จะยิ่่�งทำำ�ให้้เกิิดผลลััพธ์์สุุดท้้ายที่่�
เพิ่่�มเติิมขึ้้�นมา คืือ การเขยิิบความคิิดของทั้้�งสองฝ่่ายให้้เข้้ามาใกล้้ชิดิ กัันมากขึ้้�น
และ CBR ยัังพบบทเรีียนว่่า คำำ�ว่่า “กระบวนการทำำ�ความเข้้าใจร่่วมกััน” นั้้�น
มิิใช่่ปรากฏการณ์์แบบฟ้้าแลบเข้้าตาเพีียงครั้้�งเดีียว คืือเกิิดขึ้้�นครั้้�งเดีียวตอน
จััดเวทีีเปิิดตััวโครงการแล้้วก็็เรีียบร้้อยเลย หากแต่่เป็็น “กระบวนการรดน้ำำ��
พรวนดิินเมล็็ดพืืชแห่่งความเข้้าใจ” ตลอดเส้้นทางของการทำำ�งานร่่วมกััน”
(4.2.3) แรงจููงใจต่่างกััน ทำำ�งานด้้วยกัันได้้ไหม คำำ�ถามนี้้�ได้้เฉลย
คำำ�ตอบเอาไว้้ข้า้ งหน้้าแล้้วว่่า แรงจููงใจในการมาทำำ�วิจัิ ยั CBR ของภาคส่่วนต่่างๆ
นั้้�นอาจจะแตกต่่างกััน เช่่น ทีีมอาจารย์์ที่่�เข้้ามาร่่วมอาจจะหวัังผลงานวิิชาการ
ไปขอตำำ�แหน่่ง ทีีมนัักวิิจัยั ชาวบ้้านอาจจะหวัังเงิินทุุนวิิจัยั เจ้้าหน้้าที่่�หน่่วยงานรััฐ
อาจจะมาตามคำำ�สั่่�งของเจ้้านาย แต่่ทว่่ามีีบทเรีียนที่่�สำำ�คัญ
ั ของ CBR ในระหว่่าง
การเดิินทางบนเส้้นทางของการทำำ�วิิจััยก็็คืือ บทเรีียนแรก ควรมีีกระบวนการ
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ปรัับแปลงแรงจููงใจที่่�แตกต่่างหลากหลายให้้โน้้มเข้้าหากััน บทเรีียนที่่�สอง
พี่่�เลี้้�ยง/โหนดต้้องมีีการอ่่านสััญญาณเป็็นระยะๆ ว่่า ความแตกต่่างของแรงจููงใจ
นั้้�นไม่่ ไ ด้้ ถ่่ า งออกมาจากกัั น มากหรืื อ ขัั ด แย้้ ง กัั น จนเดิิ น ไปต่่ อ ด้้ ว ยกัั น ไม่่ ไ ด้้
(งานวิิจััยที่่�มีีผลประโยชน์์ที่่�จัับต้้องได้้ เช่่น ท่่องเที่่�ยวชุุมชนที่่�มีีรายได้้/ผลกำำ�ไร
เข้้ามาเกี่่�ยวข้้องจะเป็็นแบบฝึึกหััดที่่�ดีีที่่�สุุด)
(4.2.4) การวิิเคราะห์์ภาคีีแบบ 2 ชั้้�น เมื่่�อเวลาทำำ�งานกัับชุุมชน
เนื่่�องจากชาวบ้้านส่่วนใหญ่่ไม่่ได้้มีีสัังกััด เป็็นตััวบุุคคล ดัังนั้้�น การทำำ�งานกัับ
ชาวบ้้านจึึงมัักจะมีีชั้้�นเดีียว แต่่เวลาทำำ�งานกัับภาคีีไม่่ว่า่ จะเป็็นหน่่วยงานรััฐหรืือ
องค์์กรธุุรกิิจ คนที่่�เป็็นภาคีีมัักจะมีีสัังกััดและใส่่หมวกมาด้้วยเสมอ ดัังนั้้�น
การทำำ�งานอาจจะต้้องมีีการแยกแยะออกเป็็น 2 ชั้้�น คืือระดัับของตััวบุุคคล และ
ระดัับขององค์์กร
ในภาคปฏิิบััติิ คนในองค์์กรมัักจะ “ใส่่หมวกของตััวเองอยู่่�เสมอ”
การใส่่หมวกทำำ�ให้้เกิิดตำำ�แหน่่งแห่่งที่่�ว่่าใครหมวกใหญ่่ ใครหมวกเล็็ก ดัังนั้้�น
เมื่่�อภาคีีก้้าวเข้้ามาในกิิจกรรมบางกิิจกรรมของงานวิิจััย CBR ที่่�มีีหมวกเบอร์์
เดีียวเสมอหน้้าเท่่ากัันหมด จึึงอาจเกิิดความตึึงเครีียดขึ้้�นมาบ้้าง ผู้้�เขีียนเคยเห็็น
ประสบการณ์์การฝึึกอบรมของ CBR กัับเจ้้าหน้้าที่่�ทุุกระดัับของหน่่วยงานรััฐ
ซึ่่�งก่่อนจะเริ่่�มการอบรม ต้้องมีีพิิธีีกรรม “ถอดยศถอดตำำ�แหน่่ง” กองไว้้หน้้า
ห้้องฝึึกอบรมเสีียก่่อน เพื่่�อให้้การเล่่นเกมฝึึกอบรมดำำ�เนิินไปได้้ และหลัังจาก
ฝึึกอบรมเสร็็จแล้้ว จึึงค่่อยมีีพิิธีีกรรม “คืืนยศคืืนตำำ�แหน่่ง” ให้้ กรณีีนี้้�ได้้สร้้าง
ประสบการณ์์เพิ่่�มเติิมกัับคนมีีหมวกว่่า “มนุุษย์์เราสามารถมีีสายสััมพัันธ์์กันั ได้้
หลายเส้้น” ไม่่จำำ�เป็็นต้้องเป็็นนายเป็็นลููกน้้องกัันตลอด 24 ชั่่�วโมง
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ส่่วนกลยุุทธ์์ในการทำำ�งานกัับคนมีีสัังกััดนั้้�น อาจจะต้้องเริ่่�มต้้นด้้วย
“ระดัับชั้้�นแรก” คืือตััวบุุคคลเสีียก่่อน แล้้วจึึงจะได้้ตััวองค์์กรมาในลำำ�ดัับถััดไป
ดัังนั้้�น ในการวััดผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นกัับการทำำ�งานกัับภาคีี หากยัังไม่่ได้้ผลลััพธ์์
“ระดัับการเปลี่่�ยนแปลงขององค์์กร นโยบาย แผนงาน งบประมาณ” แต่่อย่่างน้้อย
ให้้ “ได้้ใจของเจ้้าหน้้าที่่�” มาก่่อนเป็็นต้้นทุุนหน้้าตัักก็็ถืือว่่าได้้ผลในขั้้�นแรก
ในทางวิิชาการ ถืือว่่า คนในองค์์กรนั้้�นเป็็น “กลไกที่่�มีีชีีวิิต” (living
mechanism) ส่่วนกฎระเบีียบ แผนงาน นโยบาย การจััดสรรงบประมาณ ฯลฯ
เป็็น “กลไกที่่�ไร้้ชีีวิิต” (non-living mechanism) และในกระบวนการ
เปลี่่�ยนแปลงนั้้�น กลไกที่่�มีีชีีวิิตถืือเป็็น “ตััวขัับเคลื่่�อน” (prime mover) ถ้้าได้้
ความเข้้าใจและได้้ใจของเจ้้าหน้้าที่่�  โอกาสที่่�จะขยายต่่อไปถึึงกลไกไร้้ชีีวิิตก็็มีี
มากขึ้้�น ในทางกลัับกััน ถ้้าได้้กลไกไร้้ชีวิี ติ มาก่่อน แต่่ไม่่ได้้กลไกที่่�มีีชีวิี ติ ติิดมาด้้วย
การขัับเคลื่่�อนความเปลี่่�ยนแปลงมัักจะสะดุุด
(4.2.5) ความสััมพัันธ์์กัับภาคีีมัักเป็็น “ความสััมพัันธ์์แบบตบๆ
จููบๆ” (critical relationship) น่่าสัังเกตว่่า ความนึึกคิิดที่่�เรามีีต่่อ “ภาคีี” นั้้�น
มัักจะถููกถ่่ายโอนมาจากความนึึกคิิดที่่�เรามีีต่อ่ “ชุุมชน” คืือมองแต่่ความสััมพัันธ์์
ในด้้านบวกด้้านเดีียว คืือด้้านของการร่่วมมืือไปสู่่�เป้้าหมายเดีียวกััน
แต่่อัันที่่�จริิง เวลาที่่� CBR นิิยามว่่า ภาคีีหมายถึึงหน่่วยงาน กลุ่่�ม องค์์กร
ที่่�มีีความเกี่่�ยวข้้องกัับประเด็็นที่่�กำำ�ลัังทำำ�วิิจััยหรืือทำำ�โครงการอยู่่�นั้้�น คำำ�ว่่า
“เกี่่�ยวข้้อง” ในที่่�นี้้� มิิใช่่ความเกี่่�ยวข้้องในด้้านบวก/ด้้านความร่่วมมืือเท่่านั้้�น
แต่่อาจจะเกี่่�ยวข้้องในด้้านลบ เช่่น ในฐานะผู้้�สร้้าง หรืือผู้้�ร่่วมสร้้างปััญหา (เช่่น
แต่่เดิิมชุุมชนอาจจะไม่่มีปัี ญ
ั หาเรื่่�องการบริิหารจััดการน้ำำ�� แต่่พอรััฐมาสร้้างเขื่่�อน
ก็็ทำำ�ให้้ชาวบ้้านเกิิดปััญหา เป็็นต้้น) นี้้�จึึงเป็็นที่่�มาของแนวคิิดที่่�ว่่า ความสััมพัันธ์์
ระหว่่างพี่่�เลี้้�ยง/ชุุมชนกัับภาคีีนั้้�นจะเป็็น “ความสััมพัันธ์์แบบตบๆ จููบๆ”
(critical relationship)
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แนวคิิดเรื่่�อง critical relationship นี้้� เห็็นได้้ชััดในกรณีีความสััมพัันธ์์
แบบ “ทั้้�งรััก-ทั้้�งชััง” (love-hate relationship) ซึ่่�งเป็็นรููปแบบความสััมพัันธ์์
หลัักระหว่่างนัักการเมืืองกัับสื่่�อมวลชน ในด้้านหนึ่่�ง ทั้้�ง 2 ฝ่่ายต่่างก็็ไม่่ชอบหน้้ากััน
ทะเลาะเบาะแว้้งโต้้เถีียงกล่่าวหากัันอยู่่�ตลอดเวลา แต่่ในอีีกด้้านหนึ่่�ง ต่่างฝ่่าย
ต่่างก็็ขาดกัันและกัันไม่่ได้้ หรืือประเทศ 2 ประเทศที่่�มีีเขตชายแดนร่่วมกัันก็็มักั
จะมีีความสััมพัันธ์์แบบตบๆ จููบๆ กััน บางช่่วงเวลาก็็มีีการค้้าขายระหว่่างกััน
แต่่บางช่่วงเวลาก็็ปิิดชายแดนหรืือยิิงตอบโต้้กััน
การทำำ�งานระหว่่าง CBR/ชุุมชนกัับบางภาคีีก็เ็ ป็็นไปในลัักษณะเดีียวกััน
กล่่าวคืือ ไม่่ใช่่จะร่่วมมืือกัันไปได้้หมดทุุกประเด็็น/ตลอดเวลา แต่่ทว่่าก็็มิิได้้
ขััดแย้้งกัันไปหมดทุุกเรื่่�องทุุกเวลาเช่่นเดีียวกััน
ในการดำำ�เนิินความสััมพัันธ์์แบบตบๆ จููบๆนี้้� จึึงต้้องเลืือกใช้้กลยุุทธ์์
หลายๆ แบบ ทั้้�งกลยุุทธการสร้้างความเข้้าใจร่่วมกััน การแสวงหาความร่่วมมืือกััน
รวมทั้้�งกลยุุทธที่่�เป็็นยาดำำ�อันั จะขาดเสีียมิิได้้ คือื กลยุุทธ์์การต่่อรอง (negotiation)
ตััวอย่่างเช่่นในงานวิิจััย CBR เรื่่�องการจััดการของชุุมชนต่่อภาคีีที่่�เป็็น
ผู้้�ประกอบการรายย่่อยที่่�ทำำ�ธุุรกิิจต้้มเกลืือของ 3 หมู่่�บ้้านใน ต.โคกพระ
จ.มหาสารคาม (ชมเชย สุุรทิิพย์์ และคณะ, 2547) ทั้้�ง 3 หมู่่�บ้้านประสบกัับ
ปััญหาผลกระทบจากผู้้�ประกอบการโรงงานต้้มเกลืือจำำ�นวน 14 ราย (ซึ่่�งถืือว่่า
เป็็นภาคีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง) มานานนัับ 10 ปีี และแม้้ว่่าจะได้้พยายามแก้้ปััญหาด้้วย
สารพััดวิิธีีแต่่ก็็ยัังไม่่ประสบความสำำ�เร็็จ จนกระทั่่�งชุุมชนได้้มาเลืือกใช้้วิิธีีการ
แบบ CBR และวิิเคราะห์์ว่่า ช่่องว่่างของการแก้้ปััญหาที่่�ผ่่านมา คืือ การขาด
ข้้อมููลเชิิงประจัักษ์์ที่่�พิิสููจน์์ผลกระทบของการต้้มเกลืือ และชุุมชนขาดความรู้้�
เรื่่�องกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับประเด็็นนี้้�  ผลจากการเก็็บและวิิเคราะห์์ข้้อมููล
ทีี มวิิ จััย ชุุ มชนจึึ ง ออกแบบกิิ จ กรรมด้้ วยการเก็็ บ รวบรวมข้้ อ มูู ล ผลกระทบ
เชิิงประจัักษ์์ และการเพิ่่�มเติิมความรู้้�ด้้านกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้อง ผลลััพธ์์ที่่�เกิิดจาก
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งานวิิจัยั คืือสามารถทำำ�ข้อ้ ตกลงร่่วมกัันกัับภาคีีภาคธุุรกิิจ/ผู้้�ประกอบการโรงงาน
ต้้มเกลืือให้้มีกี ฎเกณฑ์์และกติิกาในการประกอบการเพื่่�อป้้องกัันผลกระทบที่่�จะ
เกิิดขึ้้�น รวมทั้้�งมีีการตั้้�งกลุ่่�มอนุุรัักษ์์สิ่่�งแวดล้้อมของชุุมชนเพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�เป็็น
กลไกในการติิดตามอีีกด้้วย
(4.2.6) บัันไดเลื่่อ� นแห่่งความร่่วมมืือ ดัังที่่�ได้้เกริ่่�นมาบ้้างแล้้วว่่า เรื่่�อง
“การสร้้างความร่่วมมืือกัันแบบเป็็นหุ้้�นส่่วนหรืือภาคีี” นั้้�น ก็็มีีลัักษณะเหมืือน
กัับรููปแบบความสััมพัันธ์์แบบอื่่�นๆ เช่่น การเป็็นเพื่่�อน คู่่�รััก คู่่�ชีีวิิต คู่่�ค้้า ฯลฯ
กล่่าวคืือ มิิใช่่ความสััมพัันธ์์แบบม้้วนเดีียวจบหรืือครั้้�งเดีียวก็็เลิิก หากแต่่เป็็น
รููปแบบความสััมพัันธ์์ที่่�มีีการพััฒนาเป็็นขั้้�นเป็็นตอนแบบบัันไดเลื่่�อนที่่�ค่่อยๆ
เลื่่�อนขึ้้�นไปทีีละขั้้�น ดัังในภาพ

บัันไดเลื่่�อนแห่่งความร่่วมมืือ
ระหว่่าง CBR กัับภาคีี

5

1

2
มาเป็็น
วิิทยากร

เชิิญมา
รัับฟััง
ผลการวิิจััย

3
มาเป็็น
ที่่�ปรึึกษา
งานวิิจััย

4
มาร่่วม
เป็็น
ทีีมวิิจััย

เป็็น
หััวหน้้า
โครงการ
วิิจััย

6

7

8
MOU

Co-funding

องค์์กร
Co-working
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สำำ�หรัับบัันไดเลื่่�อนแห่่งความสััมพัันธ์์ระหว่่าง CBR กัับภาคีีนั้้�น นอกจาก
จะมีีขั้้�นมีีตอนแบบบัันไดเลื่่�อนแล้้ว แต่่ทว่่าการเลื่่�อนนี้้�มิิใช่่มีลัี กั ษณะเป็็นเส้้นตรง
(linear) คืือมิิได้้มีแี ต่่ช่ว่ งขาขึ้้�นอย่่างเดีียว แต่่สามารถจะมีีช่ว่ งถอยหลัังลงมายััง
ขั้้�นตอนล่่างๆ กล่่าวคืือ มีีการย้้อนกลัับไปกลัับมา และมีีลักั ษณะเป็็นหลายวงจร
(loop) อีีกด้้วย
4.3 เคลย์์ เชอร์์กีี กัับแนวคิิดเรื่่�องความร่่วมมืือในยุุค 4 G

ต่่อเนื่่�องจากแนวคิิดเรื่่�อง “บัันไดเลื่่�อนแห่่งความร่่วมมืือ” ที่่�กล่่าวมา
ผู้้�เขีียนขอนำำ�เสนอแนวคิิดของเคลย์์ เชอร์์กีี (Clay Shirky 2554, พลัังกลุ่่�ม
ไร้้สัังกััด) ที่่�กล่่าวถึึง “รููปแบบความร่่วมมืือในยุุค 4 G” ว่่า ระบบการรวมกลุ่่�ม
องค์์กร เครืือข่่ายในสัังคมยุุคใหม่่ที่่�มีคี วามก้้าวหน้้าทางเทคโนโลยีีนั้้�น จะแบ่่งได้้
เป็็น 3 รููปแบบ/ระดัับ ซึ่่�งผู้้�เขีียนคิิดว่่า CBR สามารถประยุุกต์์เอาแนวคิิดของ
เชอร์์กีีมาใช้้ในการพััฒนารููปแบบความร่่วมมืือกัับภาคีีได้้ รููปแบบความร่่วมมืือ
3 ระดัับของเชอร์์กีมีี ีดัังนี้้� 
(คำำ�ศััพท์์เหล่่านี้้�มีีความหมายเฉพาะตามทััศนะของเชอร์์กีีเท่่านั้้�น)

การแบ่่งปััน
(Sharing)

การประสานงานกััน
(Cooperation)

การขัับเคลื่่�อน
ร่่วมกััน
(Collective
action)
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(4.3.1) การแบ่่งปััน (sharing)
(ก) คุุณลัักษณะของการแบ่่งปััน เชอร์์กีีได้้ระบุุ spec สำำ�คััญของ
“การแบ่่งปััน” และได้้ยกตััวอย่่างกรณีีเว็็บไซต์์แชร์์รููปภาพ เช่่น เว็็บไซต์์ Flickr
ซึ่่�งมีีกติิกา (ข้้อตกลงพื้้�นฐาน) ดัังนี้้�คืือ
ทุุกคนจะแบ่่งปัันภาพ
ซึ่่�งกัันและกัันในพื้้� นที่่�สาธารณะ
1

สิ่่�งที่่�สามารถจะ
แบ่่งปัันกัันได้้ 5

4
หลัักประกััน
ความยั่่�งยืืน

จิิตสำำ�นึึกแห่่ง
การให้้และรัับ

2

Spec ของ
Sharing

ทุุกคน (สมาชิิก) จะสร้้าง
ฐานทรััพยากรร่่วมกััน

3

เปิิดโอกาสให้้
ทุุกคนเข้้าถึึงและ
ได้้ใช้้ทรััพยากรร่่วม

การมีีพื้้� นที่่�
แห่่งการแบ่่งปััน

สำำ�หรัับคุุณสมบััติิของ “สิ่่�งที่่�จะแบ่่งปัันกััน” นั้้�น เราอาจจะใช้้ทััศนะเชิิง
พุุทธศาสนาในเรื่่�อง “ทาน” ว่่าสิ่่�งที่่�จะนำำ�มาให้้กัันนั้้�นมีีได้้อย่่างหลากหลาย
ตั้้�งแต่่ สิ่่�งของ/วััตถุุ/เงิินทอง ความรู้้� (วิิทยาทาน) การช่่วยเหลืือ กำำ�ลังั ใจ แรงงาน
เป็็นต้้น
(ข) การประยุุกต์์แนวคิิดการแบ่่งปัันของเชอร์์กีีในงาน CBR หากเรา
ลองประยุุกต์์คุุณลัักษณะทั้้�ง 5 ประการมาวิิเคราะห์์งานของ CBR ก็็จะพบ
รููปแบบของการแบ่่งปัันจากฝั่่�งของ CBR (inside-out) ดัังนี้้� 
(1) มีีทั้้ง� การให้้-การรัับ เมื่่�อเริ่่�มต้้นทำำ�วิจัิ ยั  ทีีมวิิจัยั ชุุมชนส่่วนใหญ่่
มัักจะขยายฐานความรู้้�/ขยายเส้้นขอบฟ้้าแห่่งการรัับรู้้�ด้้วย
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การไปดููงานของคนอื่่�น (แทนการทบทวนวรรณกรรมแบบ
นัักวิิชาการ) ซึ่ง่� เท่่ากัับเริ่่�มจากการเป็็นฝ่่ายรัับก่่อน ด้้วยเหตุุนี้้� 
ในลัักษณะเดีียวกัับ Flickr เมื่่�อทำำ�วิิจััยเสร็็จ ทีีมวิิจััยส่่วนใหญ่่
จึึงมัักมีีการสร้้างศููนย์์/แหล่่งเรีียนรู้้�เพื่่�อให้้คนอื่่�นมาดููงานบ้้าง
กล่่าวคืือ ผลััดเป็็นฝ่่ายให้้บ้้าง
(2) ทุุกคนจะสร้้างฐานทรััพยากรร่่วมกันั จะสัังเกตได้้ว่า่ เป้้าหมาย
หนึ่่�งของการทำำ�วิิจััย CBR ก็็คืือการสร้้างพื้้�นที่่�รููปธรรม การจััด
หลัักสููตรฝึึกอบรม การเป็็นวิิทยากร ซึ่่�งตามทััศนะของเชอร์์กีี
นี้้�ก็็คืือ การสร้้างฐานทรััพยากรของความรู้้�ร่่วมกััน
(3) เปิิดโอกาสให้้ทุุกคนเข้้าถึึงและได้้ใช้้ทรััพยากรร่่วม การเปิิด
โอกาสให้้ทุุกคนเข้้าถึึงผลงานวิิจััยของ CBR นั้้�นทำำ�ได้้ง่่ายมาก
มีีทั้้�งการเข้้าถึึงเชิิงรุุกและเชิิงรัับ ในแง่่เชิิงรุุก กิิจกรรมหนึ่่�งของ
งานวิิจัยั CBR ที่่�มัักเป็็นกิิจกรรมสุุดท้้ายคืือการเผยแพร่่ผลงาน
วิิจััยให้้แก่่สาธารณะ ส่่วนในแง่่เชิิงรัับ CBR มีีหน้้า website
ของ สกว.ที่่�สามารถค้้นหารายงานการวิิจััยได้้อย่่างสะดวก
รวมทั้้�งมีีสื่่�อในรููปแบบต่่างๆ เช่่น หนัังสืือเล่่ม จดหมายข่่าว
วิิดีีโอ ฯลฯ
(4) หลัักประกัันความยั่่�งยืืนทั้้�ง 2 ข้้อ ในเรื่่�องจิิตสำำ�นึกึ แห่่งการให้้
และรัับนั้้�น ก็็น่า่ จะพิิสูจู น์์ได้้ในขั้้�นตอนของการขยายผล ซึ่่�งทีีม
วิิจััยเดิิมได้้ไปเผยแพร่่ประสบการณ์์และบทเรีียนให้้แก่่กลุ่่�ม
ใหม่่/พื้้�นที่่�ใหม่่ ส่ว่ นการจััดให้้มีพื้้�ี นที่่�กลางที่่�ช่่วยให้้ “ผู้้�ให้้-ผู้้�รับั ”
ได้้มาพบปะกัันนั้้�น ก็็มีรูี ปู แบบที่่�หลากหลายดัังที่่�ได้้กล่่าวมาแล้้ว
เช่่น ศููนย์์เรีียนรู้้� การจััดงานนิิทรรศการ ตลาดความรู้้� ฯลฯ
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(5) สิ่่�งที่่�จะแบ่่งปัันได้้ โดยส่่วนใหญ่่ ผลลััพธ์์และผลผลิิตของ
CBR จะมีีอยู่่� 3 รููปแบบคืือ คนรู้้� (นัักวิิจััยชุุมชน) ชุุดความรู้้� 
(ข้้อค้้นพบจากการวิิจััย) และพื้้�นที่่�ความรู้้�  ซึ่่�งเราจะพบการ
แบ่่งปัันทั้้�ง 3 รููปแบบนี้้�อยู่่�ตลอดเวลา ตััวอย่่างเช่่น ในงานวิิจัยั
เรื่่� อ งการท่่ อ งเที่่�ยวชุุ ม ชนของศูู น ย์์ ป ระสานงานฯ จ.สตูู ล
(สมพงษ์์ หลีีเคราะห์์ และคณะ 2560) ได้้มีกี ารจััดทำำ� “ทำำ�เนีียบ
ของแกนนำำ�ชุมุ ชน” ที่่�สามารถจะไปเป็็นวิิทยากรในแต่่ละด้้าน
เพื่่�ออำำ�นวยความสะดวกแก่่ผู้้�ที่่�จะเชิิญไว้้เลย
(ค) การประยุุกต์์แนวคิิดการแบ่่งปัันของเชอร์์กีีจากฝั่ง�่ ของภาคีี หาก
ประยุุกต์์แนวคิิดเรื่่�องการแบ่่งปัันของเชอร์์กีมี าดููจากฟากฝั่่ง� ของรััฐบ้้าง (เป็็นการ
มองแบบ outside-in) ว่่า จากประสบการณ์์ของ CBR หน่่วยงานรััฐ (รวมทั้้�ง
ภาคธุุรกิิจ) สามารถจะแบ่่งปัันอะไรให้้แก่่ชุุมชนและ CBR ได้้บ้้าง ตััวอย่่างของ
การแบ่่งปัันจากภาคีีจะมีีดัังนี้้� 
(1) แบ่่งปัันตััวบุุคคล กล่่าวคืือ บุุคลากรในองค์์กรรััฐได้้เข้้ามาช่่วย
งานในโครงการวิิจััย CBR ในบทบาทและสถานะต่่างๆ ตั้้�งแต่่
เป็็นวิิทยากรไปจนถึึงเป็็นหััวหน้้าโครงการวิิจััยเอง
(2) การช่่วยเหลืือด้้านโครงสร้้างพื้้�นฐาน ไม่่ว่่าจะเป็็นถนน ไฟฟ้้า
น้ำำ��ประปา ขุุดบ่่อน้ำำ��  สร้้างอาคารศููนย์์เรีียนรู้้�  ฯลฯ ซึ่่�งภาระ
หน้้าที่่�ดัังกล่่าวนี้้�เป็็นบทบาทของภาครััฐอยู่่�แล้้ว เพีียงแต่่ “ที่่�มา
และวิิธีีดำำ�เนิินการ” เมื่่�อมาอยู่่�ในโหมดของ CBR จะเน้้นการ
รัับฟัังความต้้องการและการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชน
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(3) การแบ่่งปัันวััสดุุ/อุุปกรณ์์/เงิินทุุน (ทั้้�ง in kind และ in cash)
ที่่�รััฐมีีทรััพยากรเหล่่านี้้�อยู่่�แล้้ว และมีีหน้้าที่่� “มอบให้้”ชุุมชน
และ CBR ได้้ช่ว่ ยให้้การให้้ดังั กล่่าว “เป็็นการให้้อย่่างมีีคุณ
ุ ค่่า
เป็็นการรัับอย่่างมีีปััญญา”
(4) การให้้ความร่่วมมืือในแง่่การเผยแพร่่ประชาสััมพัันธ์์ผลงาน
ของชุุมชนให้้กว้้างขวางออกไปในรููปแบบต่่างๆ เช่่น การให้้
รางวััล การจััดเป็็นหมู่่�บ้้านท่่องเที่่�ยวชุุมชนดีีเด่่น การให้้
มาตรฐานสิินค้้าของชุุมชน
(5) การแบ่่งปัันองค์์ความรู้้�เฉพาะประเด็็นต่่างๆ ตััวอย่่างเช่่น
เมื่่�อชุุมชนคลองลิิดีี จ.สตููล ดำำ�เนิินงานวิิจััยฟื้้�นฟููป่่าชายเลน
ได้้สำำ�เร็็จ หน่่วยงานรััฐด้้านการศึึกษานอกโรงเรีียน (กศน.)
ก็็ได้้เสริิมการอบรมการทำำ�เฟอร์์ นิิเจอร์์จากไม้้ ป่่าชายเลน
เป็็นต้้น (ด้้าด ชาลุุเด็็น, 2548)
(6) การให้้บริิการด้้านต่่างๆ ที่่�เกิินขีีดความสามารถของชุุมชน
ดัังเช่่นในตััวอย่่างงานวิิจััยคลองลิิดีีที่่�กล่่าวมาแล้้ว หลัังจาก
ฟื้้�นฟููป่่าชายเลนแล้้ว เจ้้าหน้้าที่่�รััฐที่่�ดููแลเรื่่�องการควบคุุม
คุุณภาพน้ำำ��ได้้นำำ�น้ำำ��และสััตว์์น้ำำ��ไปตรวจในห้้อง lab และ
ปรากฏว่่าไม่่มีีสารตกค้้าง ชาวบ้้านจึึงสามารถเพิ่่�มอาชีีพการ
เลี้้�ยงปลาในกระชัังได้้ เป็็นต้้น
(4.3.2) การประสานงานกััน (Cooperation)
(ก) คุุณลัักษณะของการประสานงานกััน เป็็นบัันไดขั้้�นที่่� 2 ของความ
ร่่วมมืือ ซึ่่�งในกรณีีของ IT นั้้�น เชอร์์กีีได้้ยกตััวอย่่างหน้้าเว็็บของ Wikipedia
เป็็นแบบฉบัับของการประสานงานกัันที่่�มีีคุุณลัักษณะสำำ�คััญๆ ดัังนี้้� 
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ต้้องมีีการทำำ�งาน
บางอย่่างร่่วมกััน
มีีการตััดสิินใจเป็็นกลุ่่�ม
และมีีผลผลิิตของกลุ่่�ม
สมาชิิกมีีความ
ผููกพัั นต่่อกลุ่่�ม

1
8
Spec ของ
Cooperation

7

มีีกฎ/กติิกา

2

6

5

มีีอััตลัักษณ์์กลุ่่�ม

3 มีีการสื่่�อสาร

4

มีีระดัับเข้้มข้้นกว่่า
sharing

ระยะเวลา

(1) เป็็นบัันไดขั้้�น 2 ที่่�มีีความยากมากกว่่าการแบ่่งปัันกัันเฉยๆ
เพราะการแบ่่งปัันนั้้�นเป็็นเพีียงแค่่มีผี ลรวมของคนที่่�มีีส่ว่ นร่่วม
แต่่การประสานงานนั้้�นจะมีีความเข้้มข้้นมากกว่่าเพราะจะต้้อง
มีีการร่่วมกัันทำำ�งานบางอย่่าง
(2) ต้้องมีีอัตลั
ั กั ษณ์์กลุ่่�มว่่า กลุ่่�มของเราเป็็นกลุ่่�มอะไร มีีเป้้าหมาย
อะไร มีีภารกิิจอะไร มีีพื้้�นที่่�ส่่วนกลางอยู่่�ตรงไหน
(3) มีีโครงสร้้างการสื่่�อสารที่่�แน่่นอน มีีการสื่่�อสารที่่�หลากหลาย
และต่่อเนื่่�อง
(4) ระดัับของความร่่วมมืือจะเข้้มข้้นกว่่าการแบ่่งปััน และเป็็น
ความร่่วมมืือหลายด้้านกว่่า (แต่่ก็ยั็ งั ไม่่ถึงึ ขั้้�นกรีีดเลืือดสาบาน
แบบขั้้�นที่่� 3 คืือ collective action)
(5) ระยะเวลาของความสัั ม พัั น ธ์์ ย าวนาน และอาจจะมีี ก าร
กำำ�หนด/วางแผนกิิจกรรมที่่�จะดำำ�เนิินการในแต่่ละช่่วงเวลา
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(6) มีี ก ารสร้้ า งมาตรฐานการกำำ�กัั บ ดูู แ ล มีี ก ฎกติิ ก ามารยาท
ในการเข้้ามาเป็็นสมาชิิกของกลุ่่�มที่่�จะต้้องปฏิิบััติิตาม เช่่น
ในกรณีีของหน้้าเว็็บต่่างๆ ต้้องไม่่ใช้้ประทุุษวาจา (Hate
speech) เพื่่�อทำำ�ร้้ายสมาชิิกคนอื่่�นๆ
(7) สมาชิิกกลุ่่�มจะมีีความรู้้�สึึกผููกพัันต่่อกลุ่่�ม (commitment)
มีีความรู้้�สึึกถึึง “ความเป็็นสมาชิิกของชุุมชน” (เช่่น มีีการ
ปกป้้องกลุ่่�มหากถููกกล่่าวหา)
(8) การประสานงานเพื่่�อการทำำ�งานร่่วมกัันนี้้�จะต้้องมีีการตััดสิินใจ
บางอย่่างร่่วมกัันในระดัับกลุ่่�ม ซึ่่�งส่่งผลลััพธ์์ให้้เกิิด “การผลิิต
แบบงานกลุ่่�ม” (cooperation production) ที่่�เกิิดจากความ
ร่่วมมืือของทุุกฝ่่าย
(ข) ตััวอย่่างของ “การประสานงานกััน” ในงาน CBR ตััวอย่่างการ
ทำำ�งานร่่วมกัับภาคีีในบัันไดขั้้�น 2 ของเชอร์์กีีที่่�ปรากฏใน CBR ก็็ได้้แก่่ รููปแบบ
ประเภทการทำำ� MOU การร่่วมทำำ�งาน (Co-working) การร่่วมทุุน (Co-funding)
ดัังเช่่นกรณีีตัวั อย่่าง “การประสานงานกัันระหว่่างกรมชลประทาน-สำำ�นักั งาน กปร.
และ สกว.” ในช่่วงปีี 2552 สำำ�นักั งานส่่งเสริิมการมีีส่ว่ นร่่วมของประชาชน (สสช.)
ของกรมชลประทานได้้ร่ว่ มมืือกัับสำำ�นักั งาน กปร. จััดทำำ�โครงการเติิมน้ำำ��เติิมชีีวิิต
โดยมีีวัตั ถุุประสงค์์หลัักคืือพััฒนาองค์์ความรู้้�เรื่่�องการมีีส่ว่ นร่่วมของชุุมชนและ
องค์์การปกครองท้้องถิ่่�นในการบริิหารจััดการน้ำำ��  โครงการดัังกล่่าวมีีระยะเวลา
3 ปีี เป็็นโครงการนำำ�ร่่องใน 9 จัังหวััด 87 โครงการ
ในช่่วงกลางปีี 2552 สกว. โดยฝ่่ายวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�น ได้้เข้้าไปร่่วมเป็็น
3 ประสาน เนื่่�องจาก CBR มีีชุุดความรู้้�สำำ�คััญเรื่่�องการมีีส่่วนร่่วมที่่�จะช่่วย
ตอบโจทย์์ที่่�  2 หน่่วยงานได้้ตั้้�งธงเอาไว้้ ทั้้�ง 3 องค์์กรได้้จััดทำำ�  MOU เป็็น
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ลายลัักษณ์์อัักษร มีีการวางโครงสร้้างของงานและแบ่่งบทบาท/ภารกิิจของ
แต่่ละองค์์กร มีีการวางเป้้าหมายร่่วมและยุุทธศาสตร์์ร่่วมในการดำำ�เนิินงาน
จากคุุณลัักษณะที่่�กล่่าวมานี้้�จึึงน่่าจะเข้้าข่่ายว่่า การร่่วมมืือระหว่่างภาคีี
3 ฝ่่ายนี้้�เป็็นรููปแบบของการประสานงานกัันตามทััศนะของเชอร์์กีี
(4.3.3) การขัับเคลื่่�อนร่่วมกััน (Collective action) เป็็นบัันไดขั้้�น
สููงสุุดคืือขั้้�น 3 ของการร่่วมมืือกัันตามแนวคิิดของเชอร์์กีี เนื่่�องจากบัันไดขั้้�นนี้้�
จะต้้องมีี “บททดสอบสำำ�คััญ” ที่่�เรีียกร้้องให้้คนในกลุ่่�มต้้อง “ทุ่่�มเท” กัับการ
ทำำ�อะไรบางอย่่างร่่วมกัันอย่่างจริิงจััง หากอุุปมาอุุปไมยว่่า ในบัันไดขั้้�น “การ
ประสานงานกััน” นั้้�น เปรีียบเสมืือนการแล่่นเรืือในทะเลที่่�สงบเงีียบ การขัับ
เคลื่่�อนร่่วมกัันก็็เปรีียบประดุุจการแล่่นเรืือท่่ามกลางพายุุฝนและคลื่่�นลมแรง ซึ่่�ง
คงมีีแต่่เรืือที่่�ต่่ออย่่างแข็็งแรงเหนีียวแน่่นทนทานเท่่านั้้�น จึึงจะไม่่แตกแยกออก
เป็็นเสี่่�ยงๆ (ความสััมพัันธ์์แค่่ระดัับ”แตะมืือ”คงไม่่แน่่นพอ)
(ก) คุุณลัักษณะสำำ�คััญของการขัับเคลื่่�อนร่่วมกััน
ประเภทภาคีี

ผลประโยชน์์
ที่่�เกิิดขึ้้�น

1

7

2

ที่่�มาของ
ความร่่วมมืือ

Spec ของ
Collective
Action

โครงสร้้างและ 6
กลไกการจััดการ

3 ความหลากหลาย
ของกิิจกรรม

5

4

แรงจููงใจและ
รููปแบบความสััมพัันธ์์

� นไข
เงื่่อ
พื้้� นฐาน

ความเข้้าใจร่่วม
ระยะเวลา
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(1) ประเภทของภาคีีที่่�เข้้าร่่วม มัักจะเป็็นภาคส่่วนที่่�มีีความ
แตกต่่างกััน มีีข้้อเด่่น/ทรััพยากรและข้้อจำำ�กััดที่่�แตกต่่างกััน
การมาร่่วมกัันจึึงเป็็นการเสริิมเพิ่่�มเติิมให้้แก่่กัันและกััน
(2) ที่่ม� าของการมาร่่วมมืือกัันนั้้�น มัักจะเกิิดจากการมีีปัญ
ั หาและ
อุุปสรรคบางอย่่างที่่�ต้้องการแก้้ไขหรืือข้้ามไปให้้พ้้น และนี่่�จึึง
เป็็นที่่�มาของการสร้้างเป้้าหมายร่่วม/วิิสััยทััศน์์ร่่วมที่่�ต้้องการ
สร้้างการเปลี่่�ยนแปลงบางอย่่างให้้เกิิดขึ้้�น ต้้องการแสวงหา
และสร้้างสรรค์์ทางออกที่่�ไม่่อาจจะทำำ�ได้้หากดำำ�เนิินการเพีียง
ตามลำำ�พััง
(3) มีีการดำำ�เนิินกิิจกรรมหลายอย่่างร่่วมกัันอย่่างต่่อเนื่่�องและ
ครอบคลุุม และการตััดสิินใจดำำ�เนิินการของกลุ่่�มจะมีีผลต่่อ
“ความผููกพัันของสมาชิิก”
(4) มีีเงื่่�อนไขพื้้�นฐานบางอย่่างที่่�มากไปกว่่าความร่่วมมืือในบัันได
2 ขั้้�นแรก เช่่น เรีียกร้้องการมีีความเข้้าใจร่่วมกัันในระดัับมาก
พอสมควร (สััมมาทิิฐิิ) เป็็นการรู้้�จัักและเข้้าใจในงานของกััน
และกััน มีีระยะเวลาที่่�ต่่อเนื่่�องยาวนานพอสมควรเช่่นกััน
(5) สำำ�หรัับแรงจููงใจ (Motive) และรููปแบบความสััมพันั ธ์์นั้้�นต้้อง
วางอยู่่�บนหลัักความสมััครใจ รููปแบบความสััมพัันธ์์ต้อ้ งมีีความ
เสมอภาคเท่่าเทีียม และบนฐานต่่างตอบแทน (Reciprocal)
ไม่่ใช่่ “ได้้” หรืือ “เสีีย” แต่่เพีียงฝ่่ายเดีียว
(6) ต้้องมีีโครงสร้้างและกลไกการจััดการที่่�เข้้มข้้นกว่่าเป็็นบัันได
2 ขั้้�นแรก เช่่น ต้้องมีีคณะกรรมการ ต้้องมีีกฎกติิกา มีีกลไก
การกำำ�กับั ดููแลติิดตามการทำำ�งาน มีีโครงสร้้างการแบ่่งบทบาท
และภาระหน้้าที่่�ความรัับผิิดชอบที่่�ชััดเจน
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(7) ผลประโยชน์์/ผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นจากการขัับเคลื่่�อนร่่วมกัันจะมีี
ได้้อย่่างหลากหลาย และมีีทั้้�งระดัับ output/outcome เช่่น
การช่่วยกลุ่่�มเป้้าหมายให้้เข้้าถึึงทรััพยากร (ลดความเหลื่่�อมล้ำำ��)
การแชร์์ความเสี่่�ยงร่่วมกััน เพื่่�อให้้การบริิการไม่่สะดุุดไร้้รอยต่่อ
(Seamless service) เพื่่�อข้้ามให้้พ้้นกัับดัักทางความคิิดที่่�ว่่า
“เรื่่�องนี้้�ไม่่มีีทางออกแล้้ว” เป็็นต้้น
(ข) ตััวอย่่างของ “การขัับเคลื่่�อนร่่วมกััน” ในงาน CBR มีีหน่่วยงาน
รััฐและหน่่วยงานธุุรกิิจเอกชนหลายแห่่งที่่�งานวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�นได้้พััฒนาความ
ร่่วมมืือมาตามลำำ�ดับั ขั้้�นบัันไดทั้้�ง 3 ขั้้�น จนมาถึึงขั้้�นสููงสุุดคืือ การขัับเคลื่่�อนร่่วมกััน
เช่่น กรมชลประทาน กรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และพัันธุ์์�พืืช กรมคุ้้�มครอง
สิิทธิิและเสรีีภาพ กระทรวงยุุติธิ รรม บริิษัทั ปููนซิิเมนต์์ไทย (ลำำ�ปาง) จำำ�กัดั ฯลฯ
สำำ�หรัับในที่่�นี้้�จะยกตััวอย่่างการสร้้างความร่่วมมืือในระดัับการขัับ
เคลื่่�อนร่่วมกัันระหว่่าง CBR กัับฝ่่ายวิิจััยมููลนิิธิิโครงการหลวง ซึ่่�งมีีคุุณลัักษณะ
ใกล้้เคีียงกัับบัันไดขั้้�น 3 ของเชอร์์กีี ดัังนี้้� (สุุภาวิิณีี ทรงพรวาณิิชย์์, 2556)
ในปีีพ.ศ.2550 เจ้้าหน้้าที่่� CBR ได้้ไปทำำ�วิจัิ ยั ร่่วมกัับนัักวิิจัยั และเจ้้าหน้้าที่่�
ของมููลนิิธิโิ ครงการหลวงในรููปแบบของการแบ่่งปัันกััน กล่่าวคืือ ทางมููลนิิธิเิ ป็็น
ฝ่่ายสนัับสนุุนงบประมาณการวิิจััย CBR เป็็นฝ่่ายสร้้างกระบวนการเรีียนรู้้�งาน
วิิจััยแบบ CBR
ในปีี พ.ศ. 2553 ในขั้้�นแรก มีีการพููดคุุยกัันระหว่่าง 3 สถาบัันคืือ สถาบััน
ท่่องเที่่�ยวชุุมชน มููลนิิธิโิ ครงการหลวง และ CBR เรื่่�องการร่่วมมืือกัันในประเด็็น
การท่่องเที่่�ยวชุุมชน แต่่หลัังจากได้้ปรึึกษาหารืือกััน ก็็มีีข้้อสรุุปว่่า น่่าจะขยาย
ประเด็็นการวิิจัยั โดยไม่่ต้อ้ งยึึดติิดกัับเรื่่�องการท่่องเที่่�ยวชุุมชนเพีียงประเด็็นเดีียว
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ในปีี พ.ศ. 2554 ทั้้�ง 3 องค์์กรร่่วมมืือกัันเพื่่�อขัับเคลื่่�อนงานวิิจัยั ด้้วยการ
ใช้้เครื่่�องมืือแผนที่่�ทางสัังคม (Social mapping) และทั้้�ง 3 องค์์กรได้้ตั้้�ง
เป้้าหมายความร่่วมมืือใน 3 เรื่่�องที่่�จะดำำ�เนิินการภายใน 3 ปีี คืือ
(1) การศึึกษาทุุนทางสัังคม โดยใช้้เครื่่�องมืือแผนที่่�ทางสัังคม
(2) เพื่่�อพััฒนาให้้เกิิดการทำำ�วิิจััยแบบ CBR ภายในมููลนิิธิิ
(3) เพื่่�อพััฒนาให้้เกิิดระบบบริิหารงานวิิจััย CBR ภายในมููลนิิธิิฯ
(4.3.4) การนำำ�แนวคิิดของเชอร์์กีีมาใช้้ในงาน CBR เราอาจจะนำำ�
แนวคิิดเรื่่�อง 3 ขั้้�นบัันไดของรููปแบบความร่่วมมืือ sharing /cooperation /
collective action ของเชอร์์กีมี าใช้้ในงาน CBR โดยนำำ�เอา spec/คุุณลัักษณะ
ของแต่่ละรููปแบบมาวััดว่่า ตอนนี้้�ระดัับความร่่วมมืือระหว่่างภาคีีกัับ CBR นั้้�น
อยู่่�ในบัันไดขั้้�นไหนแล้้ว
อย่่างไรก็็ตาม เราก็็ต้อ้ งระวััง “กัับดัักของการจััดอะไรใส่่กล่่อง” เหมืือน
กััน นั่่�นคืือเวลาต้้องจััดข้้อมููลรููปธรรมใส่่กล่่องนามธรรม เราก็็มักั จะเกิิดวิิตกจริิต
ว่่า มัันควรอยู่่�กล่่องไหนดีีน้้า มัันใส่่กล่่องนี้้�หรืือเปล่่า เราใส่่กล่่องถููกหรืือเปล่่า
อาการแพ้้กล่่องดัังกล่่าวจะเห่่อคัันมากยิ่่�งขึ้้�นเมื่่�อกล่่องทั้้�งหลายนั้้�นมัันไม่่ได้้
แยกขาดจากกัันโดยสิ้้�นเชิิง เช่่น จาก sharing ไปสู่่� cooperation มัันอาจจะมีี
“กลุ่่�มลููกผสม” แทรกอยู่่�ตรงกลาง
ดัังนั้้�น การมีีกรอบแนวคิิด 3 รููปแบบของเชอร์์กีีมาให้้ใช้้นี้้�จึึงน่่าจะมีี
เป้้าหมายเพีียงเพื่่�อให้้เรารู้้�อย่่างคร่่าวๆ ว่่า ณ เวลานี้้� ความร่่วมมืือระหว่่าง CBR
กัับภาคีีมาถึึงแถวๆ ไหนแล้้ว และต่่อไปควรจะก้้าวเดิินออกไปในด้้านใด (ควร
จะทำำ�งานใน spec ใดให้้เข้้มแข็็งขึ้้�น) กล่่าวคืือนำำ�เอาแนวคิิดของเชอร์์กีีมาใช้้ใน
ฟัังก์์ชัันของการออกแบบกิิจกรรมเพื่่�อดำำ�เนิินงาน

64

และอีีกฟัังก์์ชัันหนึ่่�งที่่�สามารถจะนำำ�เอาแนวคิิด 3 รููปแบบของเชอร์์กีี
มาใช้้คืือ การสร้้างตััวชี้้�วััดความก้้าวหน้้าในเรื่่�องความร่่วมมืือกัับภาคีีได้้
4.4 ก้้าวต่่อไปในแนวคิิดเรื่่�อง “การทำำ�งานกัับภาคีี” ของ CBR

(4.4.1) CBR กัับภาคีีในทศวรรษที่่� 3 การทำำ�งานกัับภาคีีในทศวรรษ
ที่่� 3 ของ CBR นี้้� คงจะมีีการยกระดัับที่่�ต่่อเนื่่�องมาจากอดีีตในหลายๆ ด้้าน และ
ในหลายๆ เชิิง ทั้้�งเชิิงปริิมาณและเชิิงคุุณภาพ เช่่น จากที่่�เคยทำำ�แบบบางๆ ก็็
ต้้องทำำ�ให้้เข้้มข้้นขึ้้�น จากที่่�ทำำ�แบบภาคีีเป็็นตััวประกอบ ก็็ต้้องเลื่่�อนขึ้้�นมาเป็็น
ตััวละครหลััก/กลุ่่�มเป้้าหมาย จากที่่�เคยทำำ�แบบเชิิงรัับก็็ยกระดัับมาเป็็นการ
ทำำ�งานเชิิงรุุก จากที่่�เคยทำำ�เฉพาะบางช่่วงเวลา (เช่่น รอให้้งานวิิจััยเสร็็จก่่อน)
ก็็ยกระดัับมาทำำ�ตลอดเส้้นทาง (ต้้น-กลาง-ปลายน้ำำ��)
ในท่่ามกลางการยกระดัับหลายๆ ด้้านนี้้� ผู้้�เขีียนมีีข้้อคิิดเห็็นว่่า ควรมีี
การยกระดัับจากการทำำ�งานเฉพาะด้้านหััว ให้้มาเป็็นการทำำ�งานที่่�มีีทั้้�ง 2 ด้้าน
คืือ ด้้านหััวและด้้านก้้อย
ด้้านหััว
“การขอ
ความร่่วมมืือ
จากภาคีี”

การทำำ�งาน
กัับภาคีี

ด้้านก้้อย
“การมุ่่�งความ
เปลี่่�ยนแปลง
ของภาคีี”

เท่่าที่่�ผ่่านมา เมื่่�อนึึกถึึงการทำำ�งานกัับภาคีี ชาว CBR มัักจะนึึกถึึง
“การขอความร่่วมมืือในรููปแบบต่่างๆจากภาคีี” เป็็นหลััก แม้้ว่่าอาจจะ(แอบ)
วางเป้้าหมายในเรื่่�องการสร้้างการเรีียนรู้้�ให้้กัับภาคีีบ้้าง แต่่เมื่่�อเทีียบกัับกลุ่่�ม
เป้้าหมายที่่�เป็็นชุุมชนแล้้ว จะเห็็นได้้ว่่า การตั้้�งเป้้าเพื่่�อสร้้างการเปลี่่�ยนแปลง
ให้้เกิิดขึ้้�นกัับภาคีีนั้้�นยัังไม่่เด่่นชััดนััก แต่่ในการก้้าวต่่อไปนี้้� ผู้้�เขีียนคิิดว่่าการ
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ทำำ�งานกัับภาคีีน่า่ จะทำำ�ให้้ครบทั้้�งด้้านหััวและด้้านก้้อย และต้้องทำำ�ให้้ครบวงจร
ตลอดสายน้ำำ�� ดัังนี้้� 
วิิเคราะห์์
SWOT ภาคีี
ต้้นน้ำำ��

ออกแบบ
กิิจกรรม
สำำ�หรัับภาคีี
กลางน้ำำ��

วััดความ
เปลี่่�ยนแปลง
ที่่�เกิิดขึ้้�นกัับ
ภาคีี
ปลายน้ำำ��

ในการวางเป้้าหมายเพื่่�อสร้้างการเปลี่่�ยนแปลงกัับภาคีีนั้้�น ก็็มีีบทเรีียน
ของ CBR ที่่�สามารถจะนำำ�มาใช้้ได้้สััก 3 ข้้อ คืือ
(1) แน่่นอนว่่า คนเรามิิใช่่ก้้อนหิินที่่�จะเคลื่่�อนที่่�เพราะแรงผลัักดัันจาก
ภายนอก หมายความว่่าไม่่มีีใครจะไปเปลี่่�ยนแปลงใครได้้ นอกจากเจ้้าตััว
ต้้องการจะเปลี่่�ยนแปลงเอง (เปลี่่�ยนจากภายใน) แต่่ CBR ในฐานะปััจจััย
แวดล้้อมภายนอกสามารถจะจััดเงื่่�อนไข สร้้างโอกาสให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลงได้้
เหมืือนเราบัังคัับให้้เมล็็ดพืืชงอกไม่่ได้้ แต่่เรารดน้ำำ��พรวนดิินให้้ปุ๋๋�ยได้้
(2) CBR เคยมีีบทเรีียนการวััดความเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นกัับชาวบ้้าน
ดัังนั้้�นจึึงสามารถจะถ่่ายโอนการวััดความเปลี่่�ยนแปลงนั้้�นมาใช้้กัับภาคีีได้้
(3) อย่่างไรก็็ตาม ดัังที่่�กล่่าวมาแล้้วว่่า เนื่่�องจากชาวบ้้านนั้้�น เรามัักจะ
วััดการเปลี่่�ยนแปลงในระดัับตััวบุุคคล แต่่สำำ�หรัับภาคีีซึ่่�งเป็็น “คนมีีสัังกััด”
เราอาจจะต้้องวััดใน 2 ระดัับคืือ การเปลี่่�ยนแปลงระดัับตััวบุุคคล และการ
เปลี่่�ยนแปลงระดัับองค์์กร/หน่่วยงาน

66

(4.4.2) การวััดความเปลี่่�ยนแปลงของภาคีีในระดัับตััวบุคุ คล ในสาขา
วิิชาจิิตวิิทยามีีการเรีียงขั้้�นบัันไดของการเปลี่่�ยนแปลงระดัับบุุคคลเอาไว้้เช่่น
ตััวอย่่างนี้้�

การ
แสดงออก

การ
รัับรู้้�

ความ
เข้้าใจ

ความรู้้�สึึก

2

1

การตระหนััก
เห็็นคุุณค่่า

ความรู้้�สึึก
เป็็น
เจ้้าของ

5

4

รัักและ
หวงแหน

อุุดมการณ์์

8

7

6
พฤติิกรรม

3
อารมณ์์/
ความรู้้�สึึก

ความเข้้าใจ

สำำ�หรัับตััวอย่่างรููปธรรมของการเปลี่่�ยนแปลงระดัับบุุคคลที่่�เป็็นภาคีีของ
CBR เมื่่�อมองจากฝั่่�ง CBR (inside-out) จะดููได้้จากหนัังสืือเล่่มเล็็กของ สกว.
ชื่่�อ อบต.แนวใหม่่ ใช้้วิิจััยนำำ�พััฒนา (เกศสุุดา สิิทธิิสัันติิกุุล, บรรณาธิิการ,
2549)
(4.4.3) การวััดความเปลี่่�ยนแปลงของภาคีีในระดัับหน่่วยงาน/
องค์์กร ขนิิษฐา กาญจนรัังษีีนนท์์ (2544) ได้้ทำำ�วิิจััยให้้ สกว. เรื่่�อง “การวิิจััย
และพััฒนารููปแบบกระบวนการชุุมชนและการเชื่่�อมต่่อกัับระบบการบริิหาร
การพััฒนาของรััฐ” โดยเป็็นการมองจากฝั่่�งของรััฐออกมา (outside-in) ว่่า
หน่่วยงานต่่างๆ ของรััฐจะเปิิดให้้ประชาชนเข้้ามามีีส่่วนร่่วมในการบริิหาร
ราชการได้้อย่่างไร และได้้ให้้เกณฑ์์วััดความเปลี่่�ยนแปลงของหน่่วยงานรััฐเอา
ไว้้ 4 เกณฑ์์คืือ
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(1) การปรัับโครงสร้้างองค์์กรการบริิหารการพััฒนาระดัับต่่างๆ ให้้
เหมาะสมกัับการพััฒนาแบบองค์์รวมที่่�มีีชุุมชนเป็็นศููนย์์กลาง
(2) การปรัับระบบแผนงานและระบบงบประมาณให้้ยืืดหยุ่่�น
(3) การปรัับระบบข้้อมููล (และชุุดความรู้้�ที่่�ใช้้) ให้้เอื้้�อต่่อการตััดสิินใจ
ของชุุมชนและเป็็นกลไกประสานการทำำ�งานของพื้้�นที่่� 
(4) การส่่งเสริิมให้้เจ้้าหน้้าที่่�มีีบทบาทสนัับสนุุนกระบวนการพััฒนา
ตนเองของชุุมชน/องค์์กรท้้องถิ่่�น
(4.4.4) การวััดความเปลี่่�ยนแปลงทั้้�งระดัับตััวบุคุ คลและหน่่วยงาน
สิินธุุ แก้้วสิินธุ์์� (2555) รวบรวมการเปลี่่�ยนแปลงขององค์์กรปกครองท้้องถิ่่�น (อปท.)
ซึ่่�งเปรีียบเสมืือน “รััฐบาลน้้อย” ที่่�ได้้เกิิดขึ้้�นหลัังจากที่่�ได้้เข้้ามามีีประสบการณ์์
ร่่วมทำำ�งานกัับ CBR (เป็็นการมองแบบ inside-out) เป็็นการเปลี่่�ยนแปลงทั้้�ง
ในระดัับตััวบุุคคลและองค์์กร 4 ด้้านใหญ่่ๆ ดัังนี้้� (จดหมายข่่าว CBR), ปีีที่่� 13:2,
2555)
(1) การปรัับเปลี่่�ยนการรัับรู้้�และวิิธีคิี ิดต่่อ “งานวิิจััย” จากแต่่เดิิมที่่�
เคยคิิดว่่าเป็็นงานของนัักวิิชาการและไม่่ได้้ก่อ่ ให้้เกิิดการแก้้ปัญ
ั หาชุุมชน มาเป็็น
การรัับรู้้�ใหม่่ว่่า งานวิิจััยเพื่่�อท้้องถิ่่�นสามารถช่่วยแก้้ปััญหาของชุุมชนได้้จริิง
(2) การปรัับเปลี่่�ยนวิิธีีการทำำ�งาน จากแต่่เดิิมที่่�เคยทำำ�งานแบบเอา
“อปท.เป็็นตััวตั้้�ง” หรืือ “อปท.คิิดและทำำ�อยู่่�ฝ่่ายเดีียว” มาเป็็นวิิธีีการทำำ�งาน
แบบ “เอาชุุมชนเป็็นตััวตั้้�งและมีีส่่วนร่่วม”
(3) การเปลี่่�ยนแปลงด้้านนโยบายของ อปท. จากแต่่เดิิมเคยใช้้
นโยบายแบบ “จากบนลงล่่าง” ก็็เปลี่่�ยนมาเป็็นนโยบายที่่�มีีที่่�มา “แบบจากล่่าง
ขึ้้�นบน” ตััวอย่่างเช่่น การจััดการขยะซึ่่�งแต่่ก่่อนจะสนัับสนุุนงบประมาณเพื่่�อ
จััดซื้้�อถัังขยะรถขยะ ก็็เปลี่่�ยนมาเป็็นการสนัับสนุุน “การจััดการขยะโดยชุุมชน”
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(4) การนำำ�เอา “กระบวนการวิิจััยแบบ CBR” ทั้้�งกระบวน (ตั้้�งแต่่การ
พััฒนาโจทย์์ไปจนถึึงการออกแบบและดำำ�เนิินกิิจกรรม) ไปใช้้ในการดำำ�เนิิน
โครงการพััฒนาของพื้้�นที่่� (พููดภาษาคอมพิิวเตอร์์ก็็คืือได้้ดาวน์์โหลด App.CBR
ไปใช้้ทำำ�งาน)
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5

เริ่่�มต้้นที่่�การทำำ�
SWOT ตััวเราเอง
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หากเราเชื่่�อถืือในคำำ�กล่่าวของซุุนวูู นัักการทหารผู้้�ยิ่่�งใหญ่่ของจีีนที่่�ว่่า
“ในการทำำ�ศึึกสงครามนั้้�น ถ้้ารู้้�เขา และรู้้�เรา รบร้้อยครั้้�งก็็จะชนะทั้้�งร้้อยครั้้�ง”
ในการทำำ�งานร่่วมกัับภาคีี (ซึ่่�งอาจจะเป็็นสงครามเล็็กๆ) เราก็็จำำ�เป็็นต้้องทั้้�ง
“รู้้�เขา” และ “รู้้�เรา” ส่่วนเครื่่�องมืือสมััยใหม่่ที่่�จะช่่วยให้้การรู้้�เรารู้้�เขาแจ่่มแจ้้ง
มากขึ้้�นก็็คืือ SWOT นั่่�นเอง
ในที่่�นี้้� ผู้้�เขีียนจะขอเริ่่�มต้้นด้้วย “การรู้้�เรา SWOT ตััวเอง (CBR)” เสีียก่่อน
และคงจะไม่่ต้้องพููดเรื่่�องนี้้�มากนััก เพราะผู้้�อ่่านบทความนี้้�น่่าจะเป็็นชาว CBR
ที่่�มัักจะมีีการใช้้เครื่่�องมืือ SWOT ตััวเองอยู่่�แล้้ว (น่่าจะใช่่นะ) ผู้้�เขีียนจึึงจะเลืือก
ส่่อง SWOT CBR เฉพาะในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการสร้้างความร่่วมมืือหรืือการ
ทำำ�งานเพื่่�อสร้้างการเปลี่่�ยนแปลงกัับภาคีีเท่่านั้้�น
ความสััมพัันธ์์แบบ
ทั้้�งให้้-รัับ

1

บทเรีียนและข้้อจำำ�กััด
ของเราและของเขา

4

SWOT
 ตััวเอง
CBR

การให้้อย่่าง

2 มีีความหมาย

3
CBR
มีีอะไรจะให้้
ความรู้้�

คนรู้้�

พื้้� นที่่�
การเรีียนรู้้�
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5.1

ความสััมพัันธ์์แบบหุ้้�นส่่วนเป็็นความสััมพัันธ์์แบบ
“ทั้้�งให้้-ทั้้�งรัับซึ่�ง
่ กัันและกััน” (Reciprocal)

ดัังนั้้�น ทุุกฝ่่ายก็็ต้อ้ งสำำ�รวจทั้้�ง “ต้้นทุุนหน้้าตัักที่่�ตััวเองมีี” (เพื่่�อจะให้้)
และสำำ�รวจ gap คืือ “ส่่วนที่่�ขาดของตน” (เพื่่�อที่่�จะรัับ)
5.2 ในฐานะ “ผู้ใ้� ห้้” เราต้้องรู้้�ว่่า “การให้้ทุุกครั้้�งใช่่ว่า่
จะมีีความหมาย บรรลุุเป้้าหมายหรืือทรงคุุณค่่าเสมอไป”

น่่าจะมีีแต่่ “การให้้ที่่�เติิมเต็็มตรงที่่�ผู้้�รัับยัังขาดอยู่่�/หรืือมีีความต้้องการ
(in need) เท่่านั้้�น จึึงจะเป็็นการให้้ที่่�ทรงคุุณค่่า แต่่ถ้้าไปเติิมตรงที่่� “ผู้้�รัับมีีอยู่่�
แล้้ว” (หรืือคิิดว่่ามีีอยู่่�แล้้ว) เราผู้้�ให้้ก็็จะกลายเป็็น “ส่่วนเกิิน” (หลัักการนี้้�จะ
กลายเป็็นกลยุุทธ์์หนึ่่�งที่่�สำำ�คััญของการทำำ�งานกัับภาคีีของ CBR คืือ “กลยุุทธ์์
ผ่่าทางตัันให้้ภาคีี”)
CBR จึึงจำำ�เป็็นต้้องสำำ�รวจ “ต้้นทุุนหน้้าตัักของตััวเอง” และเป็็น “ต้้นทุุน”
ที่่�เมื่่�อให้้ไปแล้้ว จะไม่่เป็็นส่่วนเกิินของผู้้�รัับ กล่่าวคืือ เป็็นการให้้ที่่�ถููกคน ถููกที่่� 
ถููกจัังหวะเวลา
5.3 CBR มีีอะไรจะให้้บ้้าง

ถึึงแม้้ว่า่ ฝ่่ายวิิจัยั เพื่่�อท้้องถิ่่�นจะเป็็นหน่่วยงานที่่�สัังกััดอยู่่�ในองค์์กรเงิินทุุน
เช่่น สกว. แต่่ทว่่าการให้้ทุุนทำำ�วิิจััยก็็ไม่่น่่าจะใช่่เป้้าหมายหลัักของฝ่่ายงานนี้้� 
หากแต่่การให้้ทุนุ วิิจัยั นั้้�นน่่าจะเป็็นกุุศโลบายในการสร้้างโอกาสของการทำำ�งาน
ร่่วมกัันระหว่่าง CBR กัับชุุมชนและภาคีีมากกว่่า
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สำำ�หรัับ “ต้้นทุุน” หรืือจุุดแข็็งของ CBR ที่่�จะมอบให้้แก่่ภาคีีนั้้�นก็็มีี
3 รููปแบบที่่�กล่่าวมาแล้้ว คืือ ชุุดความรู้้� คนรู้้� (วิิทยากร/แกนนำำ�/นัักวิิจััยชุุมชน)
และพื้้�นที่่�รูปู ธรรมเพื่่�อการเรีียนรู้้� ซึ่ง่� ใน 3 รููปแบบนี้้� ผู้้�เขีียนคิิดว่่าเรื่่�องชุุดความรู้�้
เป็็นส่่วนที่่�สำำ�คััญที่่�สุุด (เทีียบกัับพุุทธศาสนาก็็คืือพระธรรม)
ตััวอย่่างชุุดความรู้้�สำำ�คัญ
ั ๆ ที่่� CBR มีี (และมัักเป็็นช่่องโหว่่ของภาคีี) เช่่น
(i) ความรู้้เ� รื่่อ� งวิิธีกี ารทำำ�งานกัับชุุมชนแบบมีีส่ว่ นร่่วม แม้้แต่่รูปู แบบ
ที่่�ง่่ายที่่�สุุด คืือการจััดการประชุุมแบบมีีส่ว่ นร่่วม (ซึ่ง่� ชาวบ้้านในชุุมชนแยกแยะ
ได้้อย่่างชััดเจนว่่าเป็็นการประชุุมของใครเพีียงแค่่ดููวิิธีีการจััดโต๊๊ะการประชุุม)
เนื่่�องจากปััจจุุบััน แนวคิิดเรื่่�อง “การมีีส่่วนร่่วม” เป็็นแนวคิิดยอดฮิิต
ติิดอัันดัับของการทำำ�งานในทุุกวงการ “ใครๆ ก็็ PAR กัันทั้้�งนั้้�น” (แต่่ไม่่รู้้�ว่่าจะ
PAR ไปไหน) ดัังนั้้�นในด้้านหนึ่่�ง ก็็ดููเหมืือนจะเป็็น “โอกาสที่่�ดีี (Opportunity)
สำำ�หรัับ CBR ที่่�ทำำ�ให้้คุุยกัับภาคีีได้้ง่่ายขึ้้�น (แต่่ก็็ต้้องสำำ�รวจของจริิงดููก่่อนนะ
เพราะมีีข่า่ วเหมืือนกัันว่่า หน่่วยงานรััฐบางแห่่งก็็ไม่่ค่อ่ ยชอบหน้้า “การมีีส่ว่ นร่่วม”
อยู่่�เหมืือนกััน) แต่่ในอีีกด้้านหนึ่่�งก็็เป็็น “อุุปสรรค” (Threat) สำำ�หรัับ CBR ที่่�
จะขายแนวคิิดเรื่่�อง PAR เพราะภาคีีเขาก็็คิิดว่่าเขามีีอยู่่�แล้้ว
ดัังนั้้�น CBRจึึงต้้องพบกัับความท้้าทายว่่า จะแสดงให้้เห็็นได้้อย่่างไรว่่า
PAR แบบ CBR นั้้�นมีีความแตกต่่างจาก PAR ของคนอื่่�นๆ อย่่างไร
(ii) ความรู้เ�้ รื่่อ� ง “วิิธีกี ารทำำ�งานบนฐานข้้อมููล” (แทนการใช้้ความคิิดเห็็น)
ซึ่่�งครอบคลุุมตั้้�งแต่่การรู้้�ว่่าจะต้้องเก็็บรวบรวมข้้อมููลอะไร (ขั้้�นพััฒนาโจทย์์)
จะเก็็บข้้อมููลได้้อย่่างไร (ขั้้�นสร้้างเครื่่�องมืือ) จะจััดการกัับข้้อมููลที่่�เก็็บมาได้้
อย่่างไร (ขั้้�นการวิิเคราะห์์สงเคราะห์์) จะนำำ�เอาข้้อมููลไปใช้้ประโยชน์์ได้้อย่่างไร
(ออกแบบกิิจกรรม) เป็็นต้้น
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(iii) ความรู้้เ� รื่่อ� ง “การออกแบบกิิจกรรมเพื่่�อสร้้างการเปลี่่�ยนแปลง”
ที่่�แตกต่่างจาก “การทำำ�กิิจกรรมก็็เพื่่�อให้้ได้้ทำำ�” และข้้อแตกต่่างระหว่่างงาน
วิิจััยแบบ CBR กัับงานวิิจััยวิิชาการทั่่�วไปก็็คืือ “ช่่วงจัังหวะของการสร้้างการ
เปลี่่�ยนแปลง” โดยที่่�งานวิิจััยวิิชาการนั้้�นมัักจะต้้องทำำ�วิิจััยให้้เสร็็จก่่อนตอน
ปลายทาง แล้้วจึึงนำำ�มาสร้้างการเปลี่่�ยนแปลง แต่่งานวิิจััย CBR นั้้�น การสร้้าง
การเปลี่่�ยนแปลงจะเกิิดขึ้้�นกลางทางหรืือตลอดระยะทางระหว่่างการวิิจััยเลย
5.4 บทเรีียนและข้้อจำำ�กััดของการให้้/การขายความคิิด

หากเราเทีียบเคีียงว่่า ชุุดความรู้้� (เปรีียบประดุุจพระธรรม) ของ CBR
นั้้�นเป็็น “สิินค้้าทางความคิิด/สิินค้้าทางปััญญา (Intellectual commodity)
ดัังที่่�กล่่าวมาแล้้ว ในการซื้้�อและการขายสิินค้้าทางความคิิดนี้้�  CBR ได้้พบ
บทเรีียนและข้้อจำำ�กััดในการขายอะไรบ้้าง ผู้้�เขีียนจะลองรวบรวมตััวอย่่างมา
นำำ�เสนอดัังนี้้� 
(5.4.1) ความรู้้ที่� ย้้่� ายฝั่่ง� ในขั้้�นตอนของการผลิิตความรู้้�นั้้�น แหล่่งผลิิต
แหล่่งใหญ่่ที่่�  CBR ทำำ�งานด้้วยคืือชุุมชน แต่่เมื่่�อย้้ายข้้างมาทำำ�งานกัับภาคีีเช่่น
หน่่วยงานรััฐหรืือภาคธุุรกิิจ เราต้้องตระหนัักถึึงความแตกต่่างระหว่่าง 2 ฝั่่�งนั้้�น
เช่่น เมื่่�อทำำ�งานกัับชาวบ้้านในเรื่่�องสุุขภาพ ชาวบ้้านจะมองมาจากมุุมมองของ
“ผู้้�รัับบริิการ” แต่่เมื่่�อทำำ�หลัักสููตรฝึึกอบรมงานวิิจััย CBR ให้้แก่่ อสม. อสม.
จะมีีฐานะเป็็น “ผู้้�ให้้บริิการ”
ข้้อสรุุปเบื้้�องต้้นก็็คืือ เราอาจจะโยกความรู้้�เฉพาะๆ แบบสดๆ โดยไม่่
ปรุุงแต่่งตััดแต่่งเลยจากฐานผลิิตความรู้้�กับั ชุุมชน มาใช้้แบบด้้นสดกัับภาคีีคงจะ
ไม่่ได้้ ตััวอย่่างเช่่น หากใช้้เครื่่�องมืือ Timeline สำำ�รวจบริิบทชุุมชน เมื่่�อทำำ�งาน
กัับหน่่วยงานรััฐ CBR จะยัังคงใช้้เครื่่�องมืือ Timeline นี้้�ได้้หรืือไม่่ เป็็นต้้น
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(5.4.2) 2 สููตรของการดููจัังหวะเข้้าทำำ� ดัังที่่�ได้้กล่่าวถึึงคุุณสมบััติิ
สำำ�คััญประการหนึ่่�งของ “การเป็็นหุ้้�นส่่วน” ว่่า ต้้องเป็็นความสััมพัันธ์์ที่่�
เสมอภาคเท่่าเทีียมเคีียงบ่่าเคีียงไหล่่กันั แต่่ก็จ็ ะมีีบางกรณีี (บางโมเม้้นท์์) ที่่� CBR
ในฐานะตััวกลางที่่�นำำ�พาภาคีีเข้้ามาประสานกัับชุุมชน โดยที่่�ทั้้�ง 2 ภาคส่่วน
มาจาก “โลกที่่�ไม่่เสมอกััน” และเมื่่�อโคจรเข้้ามาพบกัันในโครงการวิิจััย CBR
ทั้้�งคู่่�ก็็พกพาบ่่าและไหล่่ที่่�ไม่่เสมอกัันติิดเข้้ามาด้้วย การทำำ�งานแบบเคีียงบ่่า
เคีียงไหล่่จึึงไม่่เกิิดขึ้้�น
พี่่�เลี้้�ยง/โหนดบางคนจึึงบ่่นว่่า เมื่่�อในทีีมวิิจััยประกอบด้้วยนัักวิิชาการ
และชาวบ้้าน เวลาที่่�มีีการประชุุมทีีม ก็็มัักจะมีีแต่่นัักวิิชาการเท่่านั้้�นที่่�พููดอยู่่�
ฝ่่ายเดีียว ส่่วนชาวบ้้าน (ซึ่่�งแพ้้ทางนัักวิิชาการ) มัักจะเงีียบ เอาแต่่ฟัังไม่่แสดง
ความคิิดเห็็น ซึ่่�งสะท้้อนถึึงความสััมพัันธ์์ที่่�ไม่่เสมอภาคกััน
แต่่ฉากอย่่างที่่�เล่่ามาข้้างต้้นนี้้� จะไม่่เกิิดขึ้้�น หากด้้านนัักวิิจััยชุุมชนนั้้�น
เป็็นผู้้�ที่่�ผ่่านศึึกวิิจััย CBR มาอย่่างเคี่่�ยวกรำำ�แล้้ว ในกรณีีหลัังนั้้�น ทั้้�งนัักวิิชาการ
และนัักวิิจััยชุุมชนทหารเก่่าต่่างก็็จะมีีอาวุุธทางปััญญาของตนเองที่่�พอสููสีีกััน
บทเรีียนของพี่่�เลี้้�ยง CBR ในฐานะตััวกลางที่่�จััดให้้มีีการพบกัันระหว่่าง
นัักวิิชาการ/เจ้้าหน้้าที่่�รััฐ/ผู้้�มีีอำำ�นาจในสัังคมกัับชาวบ้้านจึึงมีีได้้ 2 สููตร สููตรแรก
หากเป็็นชาวบ้้านที่่�บรรลุุแล้้วซึ่่�งความเข้้าใจเรื่่�องศัักดิ์์�ศรีีของตนเอง เป็็นกรณีีที่่�
มีีศีีลเสมอกััน แบบนี้้�สามารถจััดการได้้แบบจัังหวะเดีียวเลย คืือให้้ทุุกฝ่่าย
พบกัันได้้ในวงประชุุม
แต่่หากเป็็นกรณีีที่่�ชาวบ้้านยัังรู้้�สึกึ ตกเป็็นรองเป็็นไก่่รองบ่่อน ยัังรู้้�สึกึ ว่่า
มีีความรู้้�น้้อยกว่่านัักวิิชาการหรืือภาคีีภาคส่่วนอื่่�นๆ ในกรณีีนี้้�ตััวกลางต้้อง
ทำำ�งานแบบ 2 จัังหวะ จัังหวะแรกคืือต้้องทำำ�ให้้ชาวบ้้านเข้้มแข็็งเสีียก่่อน
(ถ้้าเป็็นนัักมวยก็็หมายความว่่า ต้้องทำำ�น้ำำ��หนัักก่่อนจะขึ้้�นชกในรุ่่�นที่่�สููงขึ้้�น)
แล้้วจึึงค่่อยก้้าวไปสู่่�จัังหวะที่่� 2 คืือจััดให้้มีีการทำำ�งานร่่วมกัันทุุกฝ่่าย
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(5.4.3) เมื่่�อ “ผู้้�ให้้อยากขาย แต่่ผู้้�รัับไม่่ค่่อยอยากซื้้�อ” สำำ�หรัับการ
ขายสิินค้้าทางความคิิด/สิินค้้าทางปััญญาเช่่นงานวิิจััย CBR นั้้�น ต้้องถืือเป็็น
“การขายที่่�ไม่่ง่า่ ยนััก” เนื่่�องจากความคิิดที่่�นำำ�มาขายนั้้�นมีีลักั ษณะ “ทวนกระแส
ความคิิดและวิิธีีปฏิิบััติิเดิิมที่่�ผู้้�ซื้้�อคุ้้�นเคย
ในการขายแนวคิิด CBR ให้้กับั ชาวบ้้าน พี่่�เลี้้�ยง CBR มัักจะเจอด่่านเรื่่�อง
“สารตกค้้างต่่อความเข้้าใจว่่างานวิิจััยคืืออะไร” ส่่วนในการขายงาน CBR ให้้
กัับภาคีีโดยเฉพาะที่่�เป็็นหน่่วยงานรััฐนั้้�น ข้้อมููลจากการสััมภาษณ์์ อบต.พัันธ์์ใหม่่
ส่่วนใหญ่่จะให้้ข้้อมููลที่่�เป็็นแบบฉบัับว่่า ในระยะเริ่่�มต้้น จะไม่่ค่่อยเข้้าใจเลยว่่า
ทำำ�ไมพี่่�เลี้้�ยง CBR จึึงไม่่บอกออกมาเลยว่่า(แบบว่่าหน่่วยเหนืือสั่่�งการมา) จะให้้
ทำำ�อะไร ทำำ�ไมต้้องตั้้�งคำำ�ถามให้้คิดิ เอง ทำำ�เอง แต่่ในลำำ�ดับั ต่่อมาก็็บรรลุุเข้้าใจว่่า
ที่่�ต้้องให้้ “คิิดเองทำำ�เอง”ก็็เพื่่�อให้้ “คิิดเป็็นทำำ�เป็็น” แต่่วิิธีีการเช่่นนี้้�ผิิดแผก
แตกต่่างไปจากวิิธีีการทำำ�งานแบบที่่�ภาคีีคุ้้�นเคย (หน่่วยเหนืือมีีนโยบายและ
คำำ�สั่่�งมาเลย) และทำำ�ให้้ใม่่อยากจะซื้้�อวิิธีีการแบบCBRในช่่วงเริ่่�มต้้น
(5.4.4) ความไม่่หลากหลายของรููปแบบสิินค้้า เนื่่�องจากฝ่่ายวิิจััย
เพื่่�อท้้องถิ่่�นเป็็นหน่่วยงานที่่�อยู่่�ใน สกว. ซึ่่�งมีีภารกิิจหลัักคืือ การให้้ทุุนทำำ�วิิจััย
ดัังนั้้�น ผลิิตภััณฑ์์ทางความรู้้�ที่่�นำำ�ไปจำำ�หน่่ายจึึงมีีอยู่่�รูปู แบบเดีียวคืือการทำำ�วิจัิ ยั
แต่่ในขณะที่่�ภาคีีส่่วนใหญ่่มีีภาระงานแบบอื่่�นๆเป็็นหลััก มิิใช่่หน่่วยงานทำำ�วิิจััย
ดัังนั้้�น จึึงซื้้�อผลิิตภััณฑ์์ของ CBR ได้้ยากหรืือซื้้�อได้้ไม่่บ่่อยครั้้�งนััก
ในลำำ�ดัับต่่อมา พี่่�เลี้้�ยงของ CBR หลายแห่่งที่่�มีีความจำำ�เป็็นต้้องทำำ�งาน
ร่่วมกัับภาคีีเช่่น หน่่วยงานรััฐหรืือภาคธุุรกิิจจึึงค้้นพบการแตก line ผลิิตภััณฑ์์
ของ CBR ให้้หลากหลายมากขึ้้�น อย่่างน้้อยก็็มีี 3 รููปแบบให้้เลืือกคืือ ผลิิตภัณ
ั ฑ์์
แบบลููกเต็็ม (การทำำ�โครงการวิิจัยั ) แบบลููกครึ่่ง� (นำำ�เอากระบวนการแบบ CBR
ไปใช้้) และแบบลููกเสี้้ย� ว (นำำ�เอาเครื่่�องมืือทำำ�งานของ CBR ไปใช้้ เช่่น การสำำ�รวจ
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ชุุมชนแบบมีีส่่วนร่่วม การถอดบทเรีียน การคืืนข้้อมููล ฯลฯ) ซึ่่�งก็็ทำำ�ให้้การขาย
ง่่ายขึ้้�น และให้้โอกาสลููกค้้าได้้ทดลองใช้้ผลิิตภััณฑ์์ชั้้�นต้้นก่่อนแล้้วจึึงค่่อยๆ
ไต่่ระดัับขึ้้�นมาเรื่่�อยๆ
(5.4.5) ระบบหมุุนเวีียนคนทำำ�งานของภาคีี ใน 4-5 ข้้อที่่�กล่่าวมา
ข้้างต้้นนั้้�น ส่่วนใหญ่่เป็็นการมองแบบ Inside-out คืือมองข้้อจำำ�กััดของ CBR
แต่่ในข้้อ (5.4.5) นี้้�จะเป็็นการมองแบบ outside-in คืือมองจากข้้อจำำ�กััดของ
ภาคีีเข้้ามา ข้้อจำำ�กััดแรกคืือระบบหมุุนเวีียนผลััดเปลี่่�ยนคนทำำ�งานทั้้�งระดัับ
นโยบายและระดัับปฏิิบัติั กิ ารของภาคีี โดยเฉพาะหน่่วยราชการ ดัังนั้้�น หลัังจาก
CBR ได้้ทุ่่�มทุุนสร้้างกัับผู้้�บริิหารหรืือเจ้้าหน้้าที่่�รััฐไปรุ่่�นหนึ่่�ง เมื่่�อเกิิดการโยกย้้าย
ตำำ�แหน่่งเป็็นคนใหม่่เข้้ามา ก็็เท่่ากัับต้้องมาเริ่่�มต้้นกัันใหม่่ (บางโครงการกว่่าจะ
ทำำ�วิิจััยเสร็็จ ต้้องเข้้าชี้้�แจงกัับนายอำำ�เภอไปถึึง 5 คน) และบางสถานการณ์์ก็็ยิ่่�ง
เลวร้้ายไปกว่่านั้้�น หากผู้้�บริิหารคนใหม่่เปลี่่�ยนนโยบายใหม่่ทั้้�งหมด
(5.4.6) รสนิิยมในการทำำ�งานของภาคีีไม่่เข้้ากัับผลิิตภัณ
ั ฑ์์ของ CBR
หน่่วยงานรััฐส่่วนใหญ่่จะเน้้นการทำำ�งานในเชิิงปริิมาณ และเน้้นการสร้้างผลงาน
อย่่างรวดเร็็ว ซึ่่�งเป็็นรสนิิยมที่่�ค่่อนข้้างตรงกัันข้้ามกัับวิิธีกี ารทำำ�งานของ CBR ที่่�
เน้้นการทำำ�งานเชิิงคุุณภาพ และถืือคติิ “ช้้าช้้าได้้พร้้าเล่่มงาม” นอกจากนั้้�น
คนของหน่่วยงานรััฐมัักจะมีีภาระงานมากในขณะที่่�การทำำ�งานวิิจััย CBR ก็็
เรีียกร้้องเวลาในการดำำ�เนิินการไม่่น้้อยเช่่นกััน
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6

ได้้เวลา
SWOT เขา
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จาก 2 ทศวรรษในการทำำ�งาน CBR กัับชุุมชน พี่่�เลี้้�ยง/โหนดก็็ได้้สั่่�งสม
ความรู้้�ในการคััดเลืือกว่่า จะเลืือกทำำ�งานกัับชุุมชนแบบใด (ซึ่่�งก็็คืือหลัักการ
Sampling ในการวิิจััยทั่่�วไป) จะทำำ�ได้้หรืือไม่่และจะต้้องทำำ�อย่่างไร เครื่่�องมืือ
หลัักๆที่่�นำำ�มาช่่วยการทำำ�งานในขั้้�นตอนนี้้�ก็็เช่่น แผนที่่�ทางสัังคม (Social
mapping) การวิิเคราะห์์บริิบทชุุมชนแบบมีีส่่วนร่่วม ฯลฯ
ผลจากการใช้้เครื่่�องมืือช่่วยทำำ�งานแบบต่่างๆ ก็็จะช่่วยให้้พี่่�เลี้้�ยง/โหนด
สามารถที่่�จะจััดแบ่่ง “ประเภทของชุุมชน” โดยใช้้เกณฑ์์ต่่างๆ เช่่น ถ้้าใช้้เกณฑ์์
พื้้�นที่่�ก็็อาจจะแบ่่งเป็็นชุุมชนเมืือง ชุุมชนชนบท ชุุมชนกึ่่�งเมืืองกึ่่�งชนบท หากใช้้
เกณฑ์์ “ความพร้้อมที่่�จะทำำ�โครงการวิิจััย” ก็็อาจจะแบ่่งเป็็นชุุมชนเข้้มแข็็ง/
มีีความพร้้อม (มีีแกนนำำ� มีคี วามสามััคคีี) ชุุมชนระดัับกลาง ชุุมชนที่่�ยัังไม่่พร้้อม
(มีีความขััดแย้้งกัันสููง) เป็็นต้้น
เมื่่�อขยัับมาจัับการทำำ�งานกัับภาคีี เราก็็สามารถจะพลิิกตำำ�ราเดิิมที่่�เคย
ใช้้กัับชุุมชนมาใช้้กัับภาคีีได้้ โดยต้้องมีีการดััดแปลงบ้้างให้้เข้้ากัับธรรมชาติิของ
ภาคีี เช่่น บทเรีียนสอนใจเดิิมที่่�ว่่า “จะทำำ�งานกัับภาคีีใด ก็็ต้อ้ งวิิเคราะห์์ SWOT
ภาคีีนั้้�นเสีียก่่อน”
และดัังที่่�ได้้กล่่าวมาแล้้วตั้้�งแต่่ต้้นว่่า รููปแบบความร่่วมมืือกัับภาคีีนั้้�นมีี
ความแตกต่่างหลากหลายไปตามประเภทของภาคีี เช่่น การเป็็นหุ้้�นส่่วนเชิิง
ธุุรกิิจกัับภาคีีภาคธุุรกิิจ การเป็็นหุ้้�นส่่วนเชิิงการเมืืองกัับภาคีีภาครััฐ ฯลฯ
ดัังนั้้�น การที่่�จะตััดสิินใจ “เสี่่�ยงพวงมาลััย” ให้้ถููกตััวนั้้�น ก็็ต้้องวิิเคราะห์์
คุุณลัักษณะของภาคีีแต่่ละประเภทเสีียก่่อน
ดัังเช่่นประสบการณ์์ของศููนย์์ประสานงานฯ จ.อุุบล ที่่�ได้้มีีบทเรีียนการ
ทำำ�งานกัับภาคีีประเภทต่่างๆ สั่่�งสมเอาไว้้อย่่างโชกโชน (และอาจจะชอกช้ำำ��บ้า้ ง)
และได้้เขีียนบทสรุุป 5 ขั้้�นตอนในการทำำ�งานกัับภาคีีโดยเปิิดฉากขั้้�นตอนแรก

79

ด้้วยการระบุุ (Identify) ภาคีีให้้ตรงกัับประเด็็นที่่� CBR กำำ�ลัังทำำ�งานอยู่่� เช่่น
ถ้้าทำำ�เรื่่�องการจััดการน้ำำ�� ก็็สแกนดููหน่่วยงานรััฐหลายๆ ระดัับที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
เรื่่�องการจััดการน้ำำ�� ถ้า้ ทำำ�เรื่่�องผู้้�สููงวััยก็็ต้อ้ งสแกนตามกลุ่่�มเป้้าหมายใหม่่ เป็็นต้้น
และขั้้�นตอนที่่�สองก็็คืือ ต้้องใช้้เครื่่�องมืือ SWOT วิิเคราะห์์ภาคีีที่่�คััดสรร
มาแล้้ว ก่่อนจะเดิินงานในขั้้�นต่่อไป
มีีเกณฑ์์หลายเกณฑ์์ที่่�จะใช้้ในการจััดประเภทภาคีี ในที่่�นี้้�จะใช้้ตามการ
แบ่่งของ CBR ซึ่่�งแบ่่งภาคีีตามประสบการณ์์การทำำ�งานของ CBR เช่่น ภาคีี
หน่่วยงานรััฐท้้องถิ่่�น สถาบัันการศึึกษาหลายระดัับ/หลายขนาด องค์์กรศาสนา
สื่่�อมวลชน ภาคธุุ ร กิิ จ ภาคประชาสัั ง คม เป็็ น ต้้ น  ผู้้�เขีี ย นจะยกตัั ว อย่่ า ง
ประสบการณ์์การสร้้างความเป็็นหุ้้�นส่่วนกัับภาคีีบางประเภทของ CBR ในลำำ�ดับั
ต่่อไป (ตััวอย่่างที่่�จะยกนี้้�ยัังขาดภาคีีที่่�น่า่ สนใจบางภาคส่่วน เช่่น องค์์กรศาสนา
สื่่�อมวลชน เพีียงเพื่่�อมิิให้้เอกสารยืืดยาวเกิินไป มิิใช่่ว่่าภาคีีภาคส่่วนดัังกล่่าว
ไม่่สำำ�คััญ)
6.1 ภาคีีหน่่วยงานรััฐ (ส่่วนกลาง/ท้้องถิ่่�น)

(6.1.1) การทำำ�งานกัับภาครััฐ : สำำ�คััญแต่่ก็็ไม่่ง่่าย ในสนามนิิเวศแห่่ง
ความเหลื่่�อมล้ำำ��ที่่�มีีผู้้�เล่่น (Players) อย่่างน้้อย 3 ตััวที่่�มีีบทบาทในการแก้้ไข
ปััญหาความเหลื่่�อมล้ำำ�� เราจะเห็็นได้้เลยว่่า Player B คืือหน่่วยงานรััฐนั้้�นจะเป็็น
“เจ้้าภาพหลััก/ตััวเล่่นหลััก” เลยในการแก้้ไขปััญหานี้้� 
และก็็มิิใช่่เพีียงปััญหาความเหลื่่�อมล้ำำ��เท่่านั้้�นที่่�หน่่วยงานรััฐจะมีีความ
สำำ�คััญในฐานะ “เจ้้าภาพหลััก” แต่่ทว่่ากัับปััญหาอื่่�นๆ ในชุุมชนที่่�เป็็นปััญหา
ส่่วนรวมนั้้�น ถ้้าต้้องการให้้การแก้้ไขปััญหาก้้าวไปถึึงระดัับการเปลี่่�ยนแปลง
เชิิงโครงสร้้าง ก็็คงต้้องอาศััยหน่่วยงานรััฐเป็็น “สะพานข้้าม” ไปให้้ถึึง
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นอกจากนั้้�น ในการบริิหารจััดการ “สิินค้้าสาธารณะ”(Public goods)
ให้้แก่่คนกลุ่่�มต่่างๆ ไม่่ว่า่ จะเป็็นป่่าไม้้ แหล่่งน้ำำ�� ขยะ ศููนย์์เด็็กเล็็ก ความปลอดภััย
ทางถนน สวััสดิิการ การให้้บริิการสุุขภาพ ฯลฯ หน่่วยงานรััฐก็็เป็็น “แหล่่ง
ทรััพยากร” ที่่�มีีทั้้�งทรััพยากรที่่�จัับต้้องได้้ (เช่่น งบประมาณ สถานที่่� อุุปกรณ์์
บุุคลากร) และทรััพยากรที่่�จัับต้้องไม่่ได้้ (เช่่น ความชอบธรรม ความสามารถ
การประสานงาน ฯลฯ) อย่่างพรัักพร้้อมมากกว่่ากลุ่่�มชาวบ้้านธรรมดาทั่่�วไป
นอกเหนืือจากความสำำ�คััญทั้้�ง 3 สถานะของหน่่วยงานรััฐคืือ เป็็นเจ้้า
ภาพหลััก เป็็นสะพานเดิินไปสู่่�โครงสร้้าง เป็็นผู้้�อุุปถััมภ์์หลัักอย่่างเป็็นทางการ
แล้้ว ความสำำ�คััญประการสุุดท้้ายของหน่่วยงานรััฐก็็คืือ ในหลายกรณีี หน่่วย
งานรััฐเองเป็็น “ต้้นตอของปััญหา” ดัังนั้้�น หากจะแก้้ไขปััญหาให้้สิ้้�นสุุด ก็็ต้้อง
ลงไปเปลี่่�ยนแปลงที่่�ต้้นตอ
แม้้ว่่าหน่่วยงานรััฐจะเป็็นภาคีีที่่�มีีความสำำ�คััญอัันดัับต้้นๆ ของ CBR
แต่่ทว่่าจากประสบการณ์์ของศููนย์์ประสานฯ บางศููนย์์ เช่่น จ.อุุบลราชธานีี
ก็็พบบทเรีียนว่่า การทำำ�งานกัับหน่่วยงานรััฐนั้้�นไม่่ใช่่เรื่่�องง่่ายเลย (ยิ่่�งหน่่วยงาน
ระดัับสููงก็็ยิ่่�งลำำ�บาก ยิ่่�งทำำ�งานกัับคนมีีตำ�ำ แหน่่งระดัับสููง ก็็ยิ่่�งยาก ดัังที่่�พระพยอม
เทศน์์เอาไว้้ว่า่ “ปลาใหญ่่ ใส่่เกลืือยาก”) แต่่ในอีีกด้้านหนึ่่�ง “ถึึงจะไม่่ง่า่ ย แต่่ก็็
ใช่่ว่า่ จะไม่่มีที างเสีียเอาเลย” เพีียงแต่่ต้อ้ งมีีวิทิ ยายุุทธที่่�ล้ำำ��เลิิศสัักหน่่อยและต้้อง
ใช้้เวลาพอประมาณ
(6.1.2) การ check status หน่่วยงานรััฐ ดัังได้้กล่่าวมาข้้างต้้นแล้้วว่่า
หากใช้้มุุมมองแบบ outside-in เราก็็จะพบว่่า มีีการขยัับขัับเคลื่่�อนทั้้�งแนวคิิด
และแนวปฏิิบััติิใหม่่ๆ ในหน่่วยงานรััฐ ดัังนั้้�น นอกเหนืือจากการใช้้เครื่่�องมืือ
SWOT แล้้ว เพื่่�อให้้ข้อ้ มููลเกี่่�ยวกัับหน่่วยงานรััฐที่่� CBR กำำ�ลังั จะทำำ�งานด้้วยเป็็น
ปััจจุุบัันมากที่่�สุุด จึึงควรต้้องมีีการ check status ทางแนวคิิดของหน่่วยงาน
เป้้าหมายว่่ากำำ�ลัังอยู่่�ในระดัับใด ตััวอย่่างเช่่น
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•
•
•
•
•

เป็นภาระงานโดยตรง ทำ�มาแล้ว แต่ไม่ได้ผล
เป็นภาระงานโดยตรง แต่ยังไม่ได้ทำ�
เป็นภาระงานโดยตรง + ต้องร่วมมือกันหลายหน่วย แต่ต่างคนต่างทำ�
ไม่ใช่ภาระงานโดยตรง แต่อยากทำ�  และยังคิดแบบเดิม
ไม่ใช่ภาระงานโดยตรง แต่อยากทำ�  และเริ่มคิดแบบใหม่

(6.1.3) จุุดคานงััดอยู่่�ระดัับไหน ในแวดวงวิิชาการและการพััฒนา
มีีข้้อถกเถีียงกัันว่่า สำำ�หรัับการแก้้ปััญหาใหญ่่ๆ ของสัังคม เช่่น ปััญหาเรื่่�อง
ความเหลื่่�อมล้ำำ�� จุดุ คานงััด (Fulcrum) ของการแก้้ปัญ
ั หาควรจะอยู่่�ที่่�หน่่วยงาน
รััฐในระดัับไหน คำำ�ตอบที่่�ได้้จะมาเกี่่�ยวข้้องกัับการทุ่่�มเททรััพยากรลงไปที่่�จุุด
คานงััดนั้้�น ซึ่่�งมีีหลายคำำ�ตอบในเรื่่�องนี้้�  แต่่โดยรวม คำำ�ตอบจะอยู่่�ระดัับแถวๆ
หน่่วยงานรััฐในท้้องถิ่่�นตั้้�งแต่่ระดัับอำำ�เภอลงมา ดัังนั้้�น หน่่วยงานรััฐท้้องถิ่่�นที่่�
เป็็นความหวัังในการแก้้ไขปััญหาหลัักๆ ของสัังคมจึึงอยู่่�ที่่�องค์์กรปกครอง
ส่่วนท้้องถิ่่�นเป็็นส่่วนใหญ่่
สกว.เองก็็น่่าจะเห็็นด้้วยกัับคำำ�ตอบดัังกล่่าวเช่่นกััน เนื่่�องจากในปีี พ.ศ.
2540 (ก่่อนมีีฝ่่าย CBR) สกว.ได้้ริิเริ่่�มชุุดโครงการวิิจััยที่่�มุ่่�งไปยััง อบต.ซึ่่�งเพิ่่�ง
ก่่อตั้้�งมาได้้ 3-4 ปีี (ปีี พ.ศ. 2537) และสำำ�หรัับ CBR ซึ่่�งเริ่่�มต้้นออกสตาร์์ทการ
ทำำ�งานกัับชาวบ้้านในชุุมชน ย่่างก้้าวต่่อมาในการทำำ�งานกัับหน่่วยงานรััฐท้้องถิ่่�น
เช่่น อบต.หรืือเทศบาลก็็ดููเป็็นจัังหวะก้้าวที่่�เหมาะสม (ดููรายละเอีียดใน อบต.
แนวใหม่่ใช้้วิิจััยนำำ�พััฒนา, สกว., 2549)
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(6.1.4) 2 ลููกบิิดประตููที่่�เปิิดไปสู่่�หน่่วยงานรััฐท้้องถิ่่�น เนื่่�องจาก
ประสบการณ์์ของ CBR พบว่่า การเลืือกทำำ�งานกัับหน่่วยงานรััฐที่่�เป็็นฝ่่าย
ปกครองท้้องถิ่่�นนั้้�น จะมีีลููกบิิดประตููอยู่่� 2 แบบ แบบแรกเป็็นแบบที่่�เคมีีตรง
กัันเลย กล่่าวคืือ CBR จะมีีโอกาสเปิิดประตููได้้สููง หากประเด็็นที่่�เลืือกนำำ�มา
ทำำ�วิิจััยตรงกัับภาระหน้้าที่่�ที่่�หน่่วยงานรััฐรัับรู้้�  เช่่น การจััดโครงสร้้างพื้้�นฐาน
การบริิหารจััดการทรััพยากรชุุมชน สิ่่�งแวดล้้อม การดููแลกลุ่่�มคนเปราะบาง
(เด็็กเล็็ก ผู้้�สููงอายุุ คนพิิการ) ฯลฯ
แบบที่่�สองเป็็นแบบที่่�สารเคมีียัังไม่่ค่่อยมีีปฏิิกิิริิยาเกิิดขึ้้�น อัันที่่�จริิง
ภาระหน้้าที่่�ของ อบต.นั้้�นมีีครอบคลุุมอย่่างกว้้างขวาง แต่่ทว่่าในหลาย อบต.
ก็็อาจจะมองเห็็นบทบาทของตนเองอย่่างจำำ�กััด เช่่น มองเห็็นภารกิิจในการ
“สร้้างถนน” แต่่มองไม่่เห็็นภารกิิจใน “การสร้้างเยาวชน” ซึ่่�งในกรณีีที่่�สองนี้้� 
บทบาทของ CBR ก็็คืือ การเปิิดมุุมมองของ อบต.ให้้กว้้างขวางมากขึ้้�น และ
เมื่่�อบาง อบต.แม้้จะมีีการทำำ�งานเพื่่�อส่่งเสริิมเยาวชน แต่่ก็ใ็ ช้้กลยุุทธ์์การทำำ�งาน
กัับเยาวชนแบบ “เอา อบต.เป็็นตััวตั้้�ง” ในกรณีีนี้้�  บทบาทของ CBR ก็็คืือ
การกลัับกลยุุทธ์์การทำำ�งานของ อบต.ให้้ทำำ�งานส่่งเสริิมเยาวชนแบบว่่า “เอา
เยาวชนเป็็นตััวตั้้�ง” (เช่่น ศููนย์์ประสานงาน จ.สมุุทรสงคราม) และบทเรีียนที่่�
สำำ�คััญก็็เป็็นบทเรีียนเดีียวกัับชุุมชน คืือต้้องให้้ อบต.เป็็นคนลงมืือทำำ�วิิจััยเอง
โดยอาจจะมีีโจทย์์แบบ 2 หางคืือ การทำำ�งานระหว่่าง อบต.กัับชุุมชน และการ
ทำำ�งานภายใน อบต.กัันเอง
(6.1.5) บัันไดเลื่่�อนของการร่่วมมืือกัับหน่่วยงานรััฐ เมื่่�อมองแบบ
Inside-out ผู้้�เขีียนได้้ยกตััวอย่่างบัันไดเลื่่�อนแห่่งความร่่วมมืือระหว่่าง CBR กัับ
ภาคีีหน่่วยงานภาครััฐเอาไว้้ในหััวข้้อ 2.3 การเป็็นหุ้้�นส่่วนทางการเมืืองกัับ
ภาคีีรััฐ โดยมีีรายละเอีียดว่่า CBR จะเปิิดพื้้�นที่่�ของโครงการวิิจััย (ภารกิิจหลััก
ของ CBR) ให้้หน่่วยงานรััฐเข้้ามามีีส่่วนร่่วมได้้อย่่างไรบ้้าง
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ในเวลาเดีียวกััน หากมองแบบ outside-in ทางด้้านหน่่วยงานรััฐก็็มีี
บัันไดเลื่่�อนว่่าจะเปิิดพื้้�นที่่�ให้้ประชาชนเข้้ามามีีส่่วนร่่วมได้้อย่่างไร บัันไดเลื่่�อน
ที่่�ภาครััฐนิิยมใช้้กันั คืือ แนวคิิดของ International Association for Public
Participation (IAP2) ที่่� CBR สามารถจะนำำ�มาใช้้เป็็นกรอบวััดความก้้าวหน้้า
ของสถานะความร่่วมมืือ รวมทั้้�งวิิเคราะห์์ข้้อติิดขััดในการเลื่่�อนขั้้�นต่่อไป
เสริิมอำำ�นาจ
ประชาชน
ร่่วมมืือกััน
ปฏิิบััติิงาน
ร่่วมกััน
ปรึึกษา
หารืือ
ประชาชน
รัับรู้้�ข่่าวสาร

1
(to inform)

2
(to consult)

3
(to involve)

4

5
(to empower)

(to collaborate)
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6.2 ภาคีีที่่�เป็็นสถาบัันการศึึกษา
1

ดวงเราทั้้�งสอง
สมพงษ์์กััน

5

2

บทเรีียน
สอนใจ

CBR ทำำ�ได้้
ครบ 3 ระบบ
การศึึกษา

CBR
กัับภาคีี
ด้้านการศึึกษา

4

3

เชอร์์กีีกัับภาคีี
ด้้านการศึึกษา

หลากทิิศทาง
ในการทำำ�งาน

(6.2.1) ดวงเราสมพงษ์์กััน : ความร่่วมมืือระหว่่าง CBR กัับสถาบััน
การศึึกษา เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับภาคีีประเภทอื่่�นๆ แล้้ว คงต้้องถืือว่่า การสร้้าง
ความเป็็นหุ้้�นส่่วนกัับภาคีีที่่�เป็็นสถาบัันการศึึกษานั้้�น CBR จะมีีดวงที่่�สมพงษ์์
มากที่่�สุุดกัับสถาบัันนี้้� ทั้้�งนี้้�เพราะระหว่่าง CBR กัับสถาบัันการศึึกษานั้้�นมีี
สะพานเชื่่�อมระหว่่าง 2 ฝั่่�งอยู่่�หลายสะพาน
สะพานแรกก็็คืือ ภาระงานของ CBR และสถาบัันการศึึกษาที่่�มีีร่่วมกััน
คืือ “การทำำ�งานวิิจััย” ซึ่่�งสำำ�หรัับ CBR แล้้วถืือเป็็น “งานหััวใจ” เลย สำำ�หรัับ
มหาวิิทยาลััยก็็เป็็น 1 ใน 4 ของภารกิิจหลััก ส่่วนสะพานเชื่่�อมที่่�สองก็็คืือ
เรื่่�องการมีีฟัังก์์ชัันเป็็นสถาบัันสร้้างกระบวนการเรีียนรู้้�ให้้แก่่สมาชิิกในสัังคม
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เนื่่�องจาก CBR ได้้เปิิดตััวให้้คนนอกวงการรัับรู้้�อยู่่�ตลอดเวลาว่่า งานวิิจััยแบบ
CBR นั้้�นไม่่เพีียงแต่่จะ “สร้้างความรู้้�ใหม่่” เท่่านั้้�น แต่่มีเี ป้้าหมายสููงสุุดอยู่่�ที่่�จะ
สร้้าง”คนรู้้�คนใหม่่”ซึ่่�งภารกิิจการสร้้างคน/พััฒนาคนนี้้�ก็็คือื เป้้าหมายสููงสุุดของ
สถาบัันการศึึกษาอยู่่�แล้้ว
เมื่่�อมีีระบบเชื่่�อมต่่อให้้ความเข้้าใจเดิินทางไปมาหากัันได้้อย่่างสะดวก
เช่่นนี้้� จึึงไม่่ต้อ้ ง “พููดพล่่าม” ทำำ�ความเข้้าใจมากนััก แต่่สามารถลงมืือ “ทำำ�เพลง”
ได้้เลย ประเด็็น “การศึึกษา” จึึงเป็็นประเด็็นหลัักประเด็็นหนึ่่�งในหััวข้้อโครงการ
วิิจััยของ CBR ที่่�ครอบคลุุมการศึึกษาทั้้�ง 3 ระบบ (ในโรงเรีียน นอกโรงเรีียน
ตามอััธยาศััย) ครอบคลุุมทุุกระดัับชั้้�น (ตั้้�งแต่่ศูนู ย์์เด็็กเล็็กถึึงระดัับปริิญญาเอก)
และหากเรานำำ�เอาแนวคิิด 3 รููปแบบของเคลย์์ เชอร์์กีีมาใช้้วิิเคราะห์์ ก็็จะพบ
ว่่ามีีครบถ้้วนทั้้�ง 3 รููปแบบ
(6.2.2) CBR กัับ 3 ระบบการศึึกษา สำำ�หรัับการศึึกษาทั้้�ง 3 ระบบคืือ
ในโรงเรีียน นอกโรงเรีียน และการศึึกษาตามอััธยาศััยนั้้�น หากวิิเคราะห์์ด้้วย
เกณฑ์์ “ความยืืดหยุ่่�นเชิิงโครงสร้้าง” (Structural flexibility) แล้้ว ก็็จะพบว่่า
งานการศึึกษาในโรงเรีียน CBR อาจจะเข้้าไปแตะต้้องยุ่่�มย่่ามได้้ยากหน่่อย
เพราะทุุกอย่่างมีีระบบมีีโครงสร้้างที่่�แข็็งตััวตายตััว งานวิิจััย CBR ที่่�ทำำ�เรื่่�อง
หลัักสููตรท้้องถิ่่�นในโรงเรีียนจะพบข้้อจำำ�กัดั เชิิงโครงสร้้างนี้้�อย่่างมาก เช่่น เนื้้�อหา
วิิชาที่่�เด็็กต้้องเรีียนมีีอยู่่�มากแล้้ว ครููมีีภาระงานแยะ ครููยัังเคยชิินกัับการสอน
เนื้้�อหามากกว่่าสนใจกระบวนการเรีียนรู้้�  ฯลฯ และนี่่�คืือโจทย์์วิิจััยของ CBR
ด้้านการศึึกษาในระบบ
ส่่วนงานการศึึกษานอกระบบโรงเรีียนนั้้�น ก็็จะมีีความยืืดหยุ่่�นมากขึ้้�น
แม้้ว่า่ จะยัังมีีโครงสร้้างแบบหลวมๆ อยู่่�บ้า้ ง ในงานวิิจัยั CBR จึึงพบว่่า หน่่วยงาน
ด้้านการศึึกษานอกระบบโรงเรีียนเช่่น กศน.นั้้�นจะเข้้ามามีีส่่วนร่่วมกัับ CBR
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ได้้ในหลายๆ ระดัับ ตั้้�งแต่่เข้้าร่่วมเป็็นวิิทยากรไปจนถึึงกลายเป็็น “กลุ่่�มเป้้าหมาย”
เสีียเอง และก็็มีีศููนย์์ประสานงานของ CBR หลายศููนย์์ที่่�เกาะติิดและเอาดีีกัับ
การทำำ�งานเพื่่�อเก็็บรัับบทเรีียนกัับ กศน.อย่่างเป็็นเรื่่�องเป็็นราว
สำำ�หรัับงานการศึึกษาตามอััธยาศััยนั้้�น ก็็เข้้าทางของ CBR อยู่่�แล้้ว และ
การศึึกษาตามอััธยาศััยนี้้�มีีความยืืดหยุ่่�นเชิิงโครงสร้้างมากที่่�สุุด และบางศููนย์์
ประสานฯ ได้้สร้้างสรรค์์องค์์ความรู้้�ใหม่่เรื่่�อง “การจััดการศึึกษาโดยใช้้ชุุมชน
เป็็นฐาน” ขึ้้�นมาเป็็นนวััตกรรม (เหมืือนเป็็น EDU X CBR)
มีีศููนย์์ประสานฯ บางศููนย์์ เช่่น ศููนย์์ลำ�ำ ปางที่่�สามารถทำำ�งานเรื่่�องการ
ศึึกษาได้้แบบ 3 in one เลย คืือด้้านการศึึกษาในระบบก็็ทำำ�งานกัับหลาย
มหาวิิทยาลััย ด้้านการศึึกษานอกระบบก็็ทำำ�กับั กศน.ทั้้�งระบบ (ในจัังหวััด) และ
ด้้านการศึึกษาตามอััธยาศััยก็็ทำำ�งานด้้านการเรีียนรู้้�ของชุุมชนตามแบบ CBR
และที่่�เท่่ไปยิ่่�งกว่่านั้้�นก็็คืือการเชื่่�อมต่่อการทำำ�งานทั้้�ง 3 ระบบเข้้าด้้วยกััน
(6.2.3) หลากทิิศทางในการทำำ�งาน จากประสบการณ์์การทำำ�งานร่่วม
กัับภาคีีด้้านการศึึกษาของ CBR ที่่�มีีจำำ�นวนมากนั้้�น จึึงพบทิิศทางการทำำ�งานที่่�
หลากหลายรููปแบบ เช่่น
(i) การเอาปััญหาชุุมชนเป็็น “ตััวตั้้�ง” แล้้วเอาสถาบัันวิิชาการไป
เป็็น “ผู้้�ช่่วย” ผ่่านการทำำ�งานวิิจััย CBR ร่่วมกัันระหว่่างนัักวิิชาการกัับชุุมชน
รููปแบบนี้้�เป็็นรููปแบบหลัักของ CBR เช่่น งานวิิจัยั เรื่่�องการบริิหารจััดการน้ำำ��เพื่่�อ
การเกษตรในเขตพื้้�นที่่�ชลประทานอ่่างเก็็บน้ำำ��ห้้วยค้้อ จ.สกลนคร (ปทุุมทิิพย์์
ม่่านโคกสููง, 2560) ที่่�มีีหััวหน้้าโครงการวิิจััยเป็็นนัักวิิชาการที่่�ลงไปทำำ�วิิจััยร่่วม
กัับชาวบ้้านเพื่่�อปรัับปรุุงระบบการบริิหารจััดการน้ำำ��ในอ่่างเก็็บน้ำำ�� 
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(ii) การเอาปััญหาของสถาบัันการศึึกษาเป็็นตััวตั้้�ง แล้้วนำำ�เอา CBR
เข้้าไปเป็็นผู้้�ช่่วย ตััวอย่่างที่่�ชััดเจนก็็เช่่น งานวิิจััยเรื่่�องวิิทยาลััยการเกษตรและ
เทคโนโลยีี (เอกชััย ยุุทธชััยวรกุุล, 2552) ซึ่่�งในช่่วงเวลาที่่�ศึึกษานั้้�นกำำ�ลัังพบ
ปััญหาของตััวสถาบัันเอง เช่่น นัักศึึกษาที่่�เรีียนจบไปไม่่ประกอบอาชีีพด้้าน
การเกษตร เนื่่�องจากความไม่่มั่่�นใจในวิิชาชีีพนี้้�  ในการศึึกษาการปรัับตััวของ
สถาบัันทั้้�งในแง่่หลัักสููตร ผู้้�สอน วิิธีีการเรีียนการสอน ฯลฯ ให้้ก้้าวทัันกัับการ
เปลี่่�ยนแปลงของสัังคม โดยคณะวิิจัยั (เป็็นทีีมอาจารย์์ในสถาบัันการศึึกษาเอง)
ได้้นำำ�แบบวิิธีีของการวิิจััยแบบ CBR ไปใช้้ดำำ�เนิินงาน
(iii) การเชื่่�อมโยงระหว่่างสถาบัันการศึึกษากัับชุุมชนในรููปแบบต่่างๆ
เช่่น การเพิ่่�มฟัังก์์ชั่่�นของสถาบัันการศึึกษาในแง่่การสืืบทอดมรดกของชุุมชน
ตััวอย่่างเช่่น งานวิิจััยเรื่่�องการทำำ�หลัักสููตรศิิลปศึึกษาโดยใช้้เนื้้�อหาเป็็นเรื่่�อง
โบราณสถานของชุุมชน (ชุุติมิ า เวทการ, 2541) หรืืองานวิิจัยั เพื่่�อพััฒนาหลัักสููตร
การเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์สิ่่�งแวดล้้อมของโรงเรีียนท่่าชนะ จ.สุุราษฎร์์ธานีี (โหนด
ยุุวชนสร้้างสรรค์์ จ.สุุราษฏร์์ธานีี) การใช้้พื้้�นที่่�ของชุุมชนเป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�และ
ฝึึกงานของนัักศึึกษา ไปจนกระทั่่�งถึึงการจััดทำำ�หลัักสููตร CBR ในระดัับปริิญญา
โทในสถาบัันการศึึกษา เป็็นต้้น
(iv) การแสวงหาทางเลืือกใหม่่ๆ ให้้แก่่สถาบัันการศึึกษา ตััวอย่่างที่่�
ชััดเจนที่่�สุุดคืือศููนย์์ประสานงาน จ.สุุราษฎร์์ธานีี ที่่�จัับประเด็็นเรื่่�องการศึึกษา
มาอย่่างยาวนานนัับสิิบปีี และได้้สร้้างชุุดความรู้้�สำำ�คัญ
ั ๆเกี่่�ยวกัับการผ่่าทางตััน
ของการศึึกษาในระบบ เช่่น ชุุดความรู้้�ว่า่ จะบริิหารจััดการโรงเรีียนขนาดเล็็กให้้
มีีประสิิทธิิภาพได้้อย่่างไร จะจััดการศึึกษาที่่�มีีชุมุ ชนเข้้ามามีีส่ว่ นร่่วมอย่่างสููงสุุด
และเป็็นการศึึกษาที่่�มีีบทบาทสืืบทอดชีีวิติ วััฒนธรรมและสิ่่�งแวดล้้อมของชุุมชน
ได้้อย่่างไร เป็็นต้้น
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(v) การนำำ�องค์์ความรู้/�้ ภููมิิปัญ
ั ญาของชุุมชนเข้้าสู่่�ระบบและโครงสร้้าง
การศึึกษา นัับตั้้�งแต่่การศึึกษาในรููปแบบของโรงเรีียนสถาปนาตััวเองขึ้้�นมาใน
สัังคมไทย ความหมายของคำำ�ว่่า “ความรู้้�” ก็็หดตััวแคบเข้้าเหลืือแค่่ “การมีี
ความรู้้�คืือการอ่่านออกเขีียนได้้ หรืือการเรีียนก็็เท่่ากัับการเรีียนหนัังสืือเท่่านั้้�น”
ทำำ�ให้้ “ความรู้้�แบบอื่่�นๆ ที่่�ไม่่ได้้ถููกอ่่านถููกเขีียน” ไม่่ถููกนัับว่่า “เป็็นความรู้้�”
และถููกกีีดกัันออกไป ตััวอย่่างที่่�ชััดเจนที่่�สุุดคืือ ความรู้้�ของการแพทย์์พื้้�นบ้้าน
ซึ่่�งทำำ�ให้้สัังคมโดยรวมสููญเสีียสมบััติิล้ำำ��ค่่าด้้านภููมิิปััญญาสุุขภาพ
ด้้วยเหตุุนี้้� ในงาน CBR จึึงมีีงานวิิจััยชุุดหนึ่่�งที่่�ดำำ�เนิินการอย่่างต่่อเนื่่�อง
ยาวนานจนบรรลุุรููปแบบสููงสุุดของการฟื้้�นฟููภููมิิปััญญาดั้้�งเดิิมเรื่่�องการแพทย์์
พื้้�นบ้้าน (ยิ่่�งยง เทาประเสริิฐ, 2546) และหลัังจากรื้้�อฟื้้�นจนฟููเฟื่่�องมาได้้ระดัับ
หนึ่่�ง คณะวิิจัยั ก็็ได้้นำำ�ชุดุ ความรู้้�ดังั กล่่าวเข้้ามาตั้้�งอยู่่�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของระบบและ
โครงสร้้างสถาบัันการศึึกษาด้้านการแพทย์์โดยสามารถก่่อตั้้�งวิิทยาลััยแพทย์์
พื้้�นบ้้านในสถาบัันการศึึกษาที่่�มีีหลัักสููตร มีีผู้้�สอน มีีผู้้�เรีียน มีีสถานภาพและ
ได้้รับั การยอมรัับจากสัังคม ซึ่ง่� ถืือได้้ว่า่ เป็็นรููปแบบสููงสุุดของการทำำ�งานร่่วมกัับ
ภาคีีด้้านการศึึกษาของ CBR
(6.2.4) เชอร์์กีีกัับความร่่วมมืือระหว่่าง CBR กัับภาคีีการศึึกษา
เนื่่�องจากปริิมาณงานวิิจัยั ที่่� CBR ทำำ�ร่ว่ มกัับภาคีีด้า้ นการศึึกษามีีมากพอสมควร
จึึงเป็็นกรณีีที่่�สามารถสาธิิต 3 รููปแบบของความร่่วมมืือกัันตามข้้อเสนอของ
เชอร์์กีีได้้อย่่างชััดเจน ดัังตััวอย่่างดัังนี้้� 
(i) การแบ่่งปััน (Sharing) ซึ่ง่� มีีลักั ษณะซึ่ง่� กัันและกัันอย่่างชััดเจน เช่่น
ชุุมชนที่่�วิิจััยได้้พััฒนามาเป็็นพื้้�นที่่�ฝึึกปฏิิบััติิงาน/พื้้�นที่่�ดููงานสำำ�หรัับนัักศึึกษา/
นัักเรีียน/ครููอาจารย์์ ฯลฯ ในทางกลัับกััน นัักวิิชาการในสถาบัันการศึึกษาก็็นำำ�
เอาความรู้้�ความสามารถของตนเอง เช่่น การทำำ�บัญ
ั ชีีครััวเรืือน การเขีียนแผนผััง
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ธุุรกิิจ ฯลฯ เข้้าไปเพิ่่�มเติิมให้้แก่่ชุุมชนตามแนวคิิดการบริิการวิิชาการแบบมีี
ส่่วนร่่วม
แม้้แต่่การเป็็นหุ้้�นส่่วนทางธุุรกิิจก็็ยัังสามารถเป็็นรููปแบบหนึ่่�งของการ
แบ่่งปัันได้้ เช่่น โรงเรีียนเป็็นตลาดรัับซื้้�อสิินค้้าเกษตรอิินทรีีย์์จากชุุมชนบน
พื้้�นฐานการค้้าที่่�ยุุติิธรรม (Fair Trade) เป็็นต้้น
(ii) การประสานงานกััน (Cooperation) ตััวอย่่างเช่่น งาน CBR ของ
ศููนย์์ประสานงาน จ.ลำำ�ปาง ที่่�เน้้นการเชื่่�อมประสานให้้นัักวิิชาการจากสถาบััน
การศึึกษาหลายๆ สถาบัันลงไปทำำ�วิจัิ ยั ร่่วมกัับพื้้�นที่่�ชุุมชนต่่างๆ โดยหวัังผลการ
เปลี่่�ยนแปลงแบบ 2 เด้้ง คืือทั้้�งที่่�เกิิดขึ้้�นในระดัับชุุมชน และในองค์์ประกอบ
ของตััวสถาบัันการศึึกษาเอง หน่่วยของการเชื่่�อมประสานเป็็นไปในลัักษณะ
เดีียวกัับภาคีีภาครััฐคืือ ทั้้�งการประสานระหว่่างชุุมชน-สถาบัันการศึึกษา และ
การเชื่่�อมประสานภายในสถาบัันการศึึกษาจากหลายๆ สถาบััน
(iii) การขัับเคลื่่อ� นร่่วมกันั (Collective action) ซึ่ง่� เป็็นรููปแบบที่่�เข้้มข้้น
ที่่�สุุดของความร่่วมมืือระหว่่างหุ้้�นส่่วนต่่างๆ ในกรณีีของ CBR คืือตััวอย่่างของ
ศููนย์์ประสานงานของมหาวิิทยาลััยมหาสารคามที่่�เกิิดมาจากการผลลััพธ์์ของ
การทำำ�งานร่่วมกัันมาอย่่างยาวนาน และค่่อยๆ ไต่่ระดัับขึ้้�นมาจากรููปแบบบัันได
ขั้้�นแรกๆ จนถึึงปีี พ.ศ 2554 ที่่�มีีการทำำ� MOU ระหว่่างมหาวิิทยาลััยและ สกว.
ในการจััดตั้้�งศููนย์์ประสานงานขึ้้�นมาโดยที่่�มีีภารกิิจพิิเศษกว่่าศููนย์์ฯ อื่่�นๆ ตรงที่่�
มีีกลุ่่�มเป้้าหมายหลัักเป็็นกลุ่่�มนัักวิิชาการ CBR และตั้้�งเป้้าหมายเชิิงซ้้อนทั้้�ง
การพััฒนาชุุมชนชาวบ้้าน และชุุมชนวิิชาการไปพร้้อมๆ กััน
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ศููนย์์ประสานงาน มมส.
(ทีีมประสาน)

ในชุุมชน
ในสถาบััน
อาจารย์์
นัักศึึกษา

เป้้าหมาย
เชิิงซ้้อน

สถาบััน
ชุุมชน

กระบวนการ
ใช้้คาถา 3 ข้้อ
ผลลััพธ์์
ที่่�คาดหวััง

สร้้าง
คนรู้้�

สร้้างความรู้้�

วิิชาการ

+

สร้้าง
พื้้� นที่่�การ
เรีียนรู้้�

ในชุุมชน
ในสถาบััน

ภููมิปั
ิ ญ
ั ญา
ท้้องถิ่่�น

(6.2.5) บทเรีียนสอนใจ
(i) ข้้างขึ้้�นและข้้างแรมของการเป็็นหุ้้�นส่่วน ดัังได้้กล่่าวมาแล้้วถึึง
ข้้อได้้เปรีียบของการทำำ�งานกัับภาคีีด้้านการศึึกษาของ CBR ซึ่่�งดููเหมืือนจะมีี
เส้้นทางที่่�สว่่างไสวเหมืือนคืืนวัันเพ็็ญ เพราะทั้้�งงานวิิจัยั ที่่�ดููเป็็นงานที่่�คุ้้�นเคยของ
อาจารย์์ (ซึ่่�งเมื่่�อเทีียบกัับชาวบ้้านแล้้ว งานวิิจััยเนี่่�ยดููราวกัับมนุุษย์์ต่่างดาว)
ทั้้�งการเน้้นกระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�เป็็นลมหายใจของนัักวิิชาการอยู่่�แล้้ว ทำำ�ให้้คุยุ
กัันได้้ง่่าย
แต่่เมื่่�อเริ่่�มต้้นคุุยกัันจริิงๆ หรืือตั้้�งใจคบกัันจริิงจััง ทั้้�งชุุมชน CBR และ
นัักวิิชาการก็็อาจจะเริ่่�มพบเจอกัับ “เดืือนข้้างแรม” อีีกหลายค่ำำ�� ข้้อจำำ�กััดของ
การร่่วมมืือกัันระหว่่าง CBR กัับนัักวิิชาการนั้้�นเริ่่�มต้้นจากคุุณลัักษณะของ
นัักวิิชาการเองที่่�เป็็น “คนมีีชนัักสาขาวิิชาติิดหลััง” และเป็็น “คนมีีของ”
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การเป็็น “คนมีีชนัักสาขาวิิชาติิดหลััง” ทำำ�ให้้นัักวิิชาการเริ่่�มท่่องคาถา
ข้้อแรกของ CBR ที่่�ว่่า “โจทย์์การวิิจััยต้้องมาจากความต้้องการของชุุมชน” ได้้
ลำำ�บาก เพราะโจทย์์ของชุุมชนอาจจะไม่่ตรงกัับความสามารถทางวิิชาการที่่�
อาจารย์์มีีอยู่่� เลยทำำ�ให้้ “จููนกัันไม่่ติิด”
ส่่วนกรณีีของ “การเป็็นคนมีีของ” ก็็เช่่น ชุุดความรู้้�เรื่่�องงานวิิจััย ใน
กรณีีของชาวบ้้านนั้้�นเปรีียบเสมืือนคอมพิิวเตอร์์ที่่�ยัังไม่่มีีโปรแกรมการวิิจััย ดััง
นั้้�น เมื่่�อติิดตั้้�งโปรแกรมวิิจััย CBR ก็็ทำำ�ได้้เลย แต่่ในกรณีีของนัักวิิชาการนั้้�นมััก
จะลงโปรแกรมการวิิจััยแบบวิิชาการเอาไว้้แล้้ว (จน Hard disk เต็็มแล้้ว) และ
เมื่่�อทำำ�การติิดตั้้�งโปรแกรมวิิจััย CBR เข้้าไปเพิ่่�ม ก็็อาจจะมีีที่่�ว่่างไม่่พอหรืือเกิิด
การปะทะเฉี่่�ยวชนกัับโปรแกรมวิิจััยเดิิมๆ (เช่่น เอ๊๊ะทำำ�ไมทำำ�วิิจััย CBR ไม่่มีีการ
ทบทวนวรรณกรรมมาก่่อน - นัักวิิจััยทั่่�วไป เอ๊๊ะแผนที่่�ทำำ�มืือเนี่่�ยไม่่ได้้สััดส่่วน
ของจริิง - สาขาภููมิศิ าสตร์์ เอ๊๊ะ เครื่่�องมืือเก็็บข้้อมููลนี่่�มีี validity และ reliability
ไหม - สาขาวิิจััย)
(ii) นัักวิิจััยชุุมชนท่่านหนึ่่�งฝากบทเรีียนเป็็นของที่่�ระลึึกแก่่นัักวิิชาการ
ที่่�จะลงไปทำำ�วิิจััย CBR กัับชาวบ้้านว่่า “ทำำ�อย่่างไรจึึงจะทำำ�ให้้ทำำ�งานวิิจััย CBR
ไม่่สำำ�เร็็จ” ดัังนี้้� 
(ก) มีีธงมาก่่อน (ตั้้�งโจทย์์วิิจััยมาแล้้ว หรืือมีีคำำ�ตอบมาเรีียบร้้อย)
(ข) ใส่่หััวโขนมาด้้วย (คิิดว่่าอาจารย์์เป็็นผู้้�รู้้�)
(ค) มีีความเร่่งรีีบ (ต้้องให้้เสร็็จตามแผน)
(ง) มีีความคาดหวัังสููง
(จ) มีีเงิินมาหลอกล่่อชาวบ้้าน
พร้้อมกัับตบท้้ายว่่า ในการทำำ�งานวิิจััย CBR ร่่วมกัับชุุมชนนั้้�น อาจารย์์
ควรจะเป็็น “หมอตำำ�แย” ไม่่ใช่่เป็็น “คนคลอด”เสีียเอง
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6.3 CBR กัับภาคีีภาคประชาสัังคม

สำำ�หรัับคำำ�ว่่า “ภาคประชาสัังคม” ในที่่�นี้้� จากประสบการณ์์การทำำ�งาน
ของ CBR จะครอบคลุุมตั้้�งแต่่องค์์กรพััฒนาเอกชน (NGO) สำำ�นัักงานกองทุุน
สนัับสนุุนการสร้้างเสริิมสุุขภาพ (สสส.) มููลนิิธิโิ ครงการหลวง มููลนิิธิเิ กษตรกรรม
ยั่่�งยืืน พอช. เป็็นต้้น
1 ข้้อได้้เปรีียบ

การวิิเคราะห์์
ความร่่วมมืือ CBR
กัับภาคประชาสัังคม

3

2

กรณีีตััวอย่่าง
ครบสููตรของเชอร์์กีี

ข้้อจำำ�กััด

(6.3.1) ข้้อได้้เปรีียบ : เป็็นภาคส่่วนที่่� (น่่าจะ) ร่่วมมืือได้้ง่่ายที่่�สุุด
เมื่่�อเปรีียบเทีียบกัับภาคส่่วนอื่่�นๆ เช่่น หน่่วยงานรััฐหรืือภาคธุุรกิิจเอกชนแล้้ว
ดููเหมืือนว่่าการทำำ�งานกัับภาคประชาสัังคมจะเป็็นภารกิิจที่่�ง่่ายกว่่าสำำ�หรัับ CBR
ทั้้�งนี้้�เนื่่�องจาก 2 ฝ่่ายมีีแรงจููงใจที่่�คล้้ายคลึึงกััน (shared motive) มีีความเข้้าใจ
ที่่�คล้้ายคลึึงกััน (shared understanding) มีีแนวทางที่่�จะสร้้างการเปลี่่�ยนแปลง
ด้้วยสููตรเดีียวกัันคืือ R-D-M (Research-Development-Movement) เพีียงแต่่
อาจจะแตกต่่างกัันตรงที่่�โฟกััสเน้้นหนัักที่่�อัักษรตััวใดมากกว่่ากััน
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(6.3.2) ข้้อจำำ�กััด : แต่่ความยากก็็อาจจะอยู่่�ตรงที่�.่ .. ความคล้้ายคลึึง
ระหว่่าง CBR กัับภาคประชาสัังคมนั้้�นน่่าจะเกิิดมาจากการที่่�มีีบรรพบุุรุษุ ร่่วมกััน
ซึ่่�งทำำ�ให้้เป็็นข้้อได้้เปรีียบตรงที่่�มาร่่วมมืือกัันได้้ง่่าย แต่่ทว่่าความยุ่่�งยากในการ
ร่่วมมืือนั้้�นก็็เกิิดมาจาก “ความที่่�คล้้ายกัันมากเกิินไปจนแยกแยะไม่่ออกนั่่�นเอง”
สััญญาณบ่่งบอกอาการปะปนกัันระหว่่าง CBR กัับภาคประชาสัังคม ก็็คืือ
กลุ่่�มเป้้าหมายที่่�เป็็นชาวบ้้านที่่�เคยผ่่านการทำำ�งานกัับ NGO มาก่่อน เมื่่�อเข้้ามา
ทำำ�งานกัับ CBR เริ่่�มแรกก็็จะงุุนงงสงสััยว่่า CBR ต่่างจาก NGO ยัังไง ในชั้้�นต่่อไป
ก็็อาจจะโยกเอากระบวนท่่าการทำำ�งานแบบ NGO มาทำำ�ในโครงการวิิจััย CBR
ด้้วยพลัังของความคุ้้�นเคย
ยาแก้้อาการแยกแยะไม่่ออกระหว่่าง CBR กัับ NGO จึึงควรเป็็นกลยุุทธ์์
“การเน้้นให้้เห็็นความแตกต่่าง” แต่่ไม่่ใช่่ความแตกแยกขััดแย้้ง หากแต่่เป็็น
การเสริิมกัันระหว่่าง CBR กัับงาน NGO ถ้้ามีีการบริิหารจััดการอย่่างถููกต้้อง
บนเงื่่�อนไขของการรู้้�จัักตััวเองและรู้้�จัักคนอื่่�นอย่่างชััดเจน
ในประสบการณ์์ที่่�เป็็นจริิง การร่่วมมืือระหว่่างภาคประชาสัังคมและ
CBR ที่่�มีีชุุมชนเป็็น “ตััวกลาง” อาจจะมีีทิิศทาง “ทั้้�งไป” และ “ทั้้�งกลัับ”
หมายความว่่า อาจจะมีีบางชุุมชนที่่�เริ่่�มต้้นทำำ�งานกัับภาคประชาสัังคมมาก่่อน
แล้้วจึึงมาร่่วมงานกัับ CBR ส่่วนในอีีกทิิศทางหนึ่่�ง คืือการที่่�ชุุมชน/องค์์กรทำำ�งาน
วิิจััยกัับ CBR มาก่่อน แล้้วจึึงไปต่่องานกัับภาคประชาสัังคม จึึงน่่าจะมีีการสรุุป
บทเรีียนว่่า 2 เส้้นทางนี้้�มีีอะไรน่่าเรีียนรู้้�เป็็นบทเรีียนบ้้าง
(6.3.3) กรณีีตััวอย่่าง : ครบสููตรของเชอร์์กี ผู้้�
ี เขีียนจะขอยกตััวอย่่าง
กรณีีความร่่วมมืือระหว่่าง CBR กัับภาคประชาสัังคมในกรณีีที่่�มีีความเข้้มข้้น
โดยเริ่่�มไต่่ระดัับตั้้�งแต่่การแบ่่งปัันมาสู่่�การประสานงาน จนกระทั่่�งพััฒนาถึึง
รููปแบบสููงสุุดของเชอร์์กีี คืือการขัับเคลื่่�อนร่่วมกััน โดยอาศััยระยะเวลาของ
ความร่่วมมืืออย่่างต่่อเนื่่�องและยาวนาน
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กรณีีของศููนย์์ประสานงานฯ ภาคอีีสานตอนกลาง (สุุเมธ ปานจำำ�ลอง,
2561) เป็็นกรณีีที่่�พี่่�เลี้้�ยง/โหนดทำำ�งานประสานกัับภาคประชาสัังคมในหลาย
องค์์กร เช่่น เครืือข่่ายเกษตรกรรมทางเลืือก มููลนิิธิเิ กษตรกรรมทางเลืือก พอช.
สสส. สปสช. มููลนิิธิิชีีววิิถีี ฯลฯ ทั้้�งนี้้�โดยอาศััยทุุนภููมิิหลัังของพี่่�เลี้้�ยงเองที่่�เคย
ทำำ�งานอยู่่�ในองค์์กรพััฒนาเอกชนมาก่่อน และสามารถรัักษาความร่่วมมืือกัับ
ภาคีีภาคส่่วนต่่างๆ ได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง ตั้้�งแต่่ช่่วงปีี พ.ศ. 2548 มาจนถึึงปััจจุุบััน
จากเอกสารสรุุปบทเรีียนของศููนย์์ฯ แสดงให้้เห็็นพััฒนาการเป็็นลำำ�ดัับ
ขั้้�นของความร่่วมมืือที่่�ไต่่ระดัับมาดัังนี้้�

พี่่� เลี้้�ยง
มาจาก
ภาคประชา
สัังคม

1

ใช้้ CBR
สร้้างพื้้� นที่่�
รููปธรรม

ขยายผล
ไปยัังพื้้� นที่่�
อื่่�นๆ

2
Sharing

เสริิมงาน
วิิชาการ

สร้้าง
พี่่�
เ
ลี้้�
ย
งตััวคููณ
ขัับเคลื่่�อน
ในภาค
เข้้าสู่่�
ประชาสัังคม
นโยบาย
+ สื่่�อสาร
สัังคม

6

5
4

3

Collective action
Cooperation
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ขั้้�น (1) พี่่�เลี้้�ยงได้้ย้า้ ยตััวเองจากงานพััฒนาแบบ NGO เข้้าสู่่�วงการ CBR
ขั้้�น (2) เริ่่�มใช้้เครื่่�องมืือและกระบวนการวิิจััย CBR สร้้างตััวอย่่างความ
สำำ�เร็็จในพื้้�นที่่�รููปธรรม
ขั้้�น (3) ขยายผลโดยถอดชุุดความรู้้�จากกรณีีที่่�สำำ�เร็็จ (success case)
ในประเด็็นการปรัับเปลี่่�ยนการทำำ�เกษตรเคมีีมาเป็็นเกษตรอิินทรีีย์์ไปยัังพื้้�นที่่�
อื่่�นๆ เพื่่�อแสดงให้้เห็็นว่่า ความสำำ�เร็็จดัังกล่่าวมิิใช่่ข้้อยกเว้้น
ขั้้�น (4) การเสริิมความรู้้�เชิิงวิิชาการโดยอาศััยการสร้้างความร่่วมมืือกัับ
นัักวิิชาการในสถาบัันวิิชาการ เช่่น ความรู้้�เรื่่�องการพััฒนาเมล็็ดพัันธุ์์�และสายพัันธุ์์�พืชื
ขั้้�น (5) การขัับเคลื่่�อนงานเข้้าสู่่�นโยบาย ตามสููตร R-D-M เพื่่�อให้้ผลแห่่ง
การเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�นขยายตััวอย่่างกว้้างขวางและมีีเสถีียรภาพ
ขั้้�น (6) การพััฒนาบุุคลากรในภาคประชาสัังคมให้้ทำำ�หน้้าที่่�เป็็น “พี่่�เลี้้�ยง
งานวิิจััย” ที่่�เรีียกว่่า “พี่่�เลี้้�ยงตััวคููณ” ซึ่่�งเป็็นงานปรัับเพิ่่�มโครงสร้้างบทบาท
หน้้าที่่�ของบุุคลากรในภาคีีภาคประชาสัังคม และในการนี้้�ทางศููนย์์ประสานฯ
ก็็ต้้องพััฒนาตนเองจากวิิธีีการ “สร้้างพี่่�เลี้้�ยงด้้วยประสบการณ์์” มาเป็็น “การ
สร้้างพี่่�เลี้้�ยงด้้วยหลัักสููตรฝึึกอบรม + การโค้้ชชิ่่�ง” อัันเป็็นการปรัับตััวทั้้�ง 2 ฝ่่าย
ตามหลัักของบัันไดขั้้�นสุุดท้้ายของเชอร์์กีี คืือ collective action
6.4 CBR กัับภาคีีภาคธุุรกิิจ

(6.4.1) ภาคธุุรกิจ 
ิ : ภาคีีที่ท้้�่ าทายฝีีมืือ ในทิิศทางที่่�ตรงกัันข้้ามกัับภาคีี
ภาคประชาสัังคมที่่�ดููมีคี วามคล้้ายคลึึงกัับ CBR และมีีจุดุ ร่่วมอยู่่�หลายจุุด แต่่กับั
ภาคธุุรกิิจนั้้�นดููเหมืือน CBR จะมีี “จุุดต่่าง” กัับภาคธุุรกิิจมากกว่่า เริ่่�มตั้้�งแต่่มีี
ความแตกต่่างกัันที่่�เป้้าหมาย ลีีลา/วิิธีกี ารทำำ�งาน รวมไปถึึงเกณฑ์์วัดั ความสำำ�เร็็จ
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อย่่างไรก็็ตาม ดููเหมืือนว่่าไม่่ว่่าจะต่่างกัันขนาดไหนก็็หนีีกัันไปไม่่พ้้น
สำำ�หรัับบางประเด็็นของโจทย์์วิจัิ ยั ของ CBR เช่่น การตลาดสีีเขีียว การท่่องเที่่�ยว
ชุุมชน การแปรรููปผลิิตภััณฑ์์ ฯลฯ การแสวงหาความร่่วมมืือกัับภาคธุุรกิิจ
ก็็กลายเป็็นความจำำ�เป็็น และจำำ�เป็็นต้้องมีีขึ้้�นไม่่โดยทางตรงก็็ทางอ้้อม เราจึึง
ได้้เห็็นความร่่วมมืืออย่่างน้้อยก็็ในระดัับต้้นๆ เช่่น การแบ่่งปัันความรู้้� (sharing)
เช่่น การนำำ�เอาเครื่่�องมืือทางธุุรกิิจ (ณ วัันนี้้�ไม่่พูดู ถึึง Business Model Canvas
ก็็เชยแล้้ว) มาใช้้ในงานวิิจััย CBR
การเป็็นหุ้้�นส่่วนร่่วมกัับภาคธุุรกิิจอาจจะมีีหลายรููปแบบ เช่่น การตลาด
ของการท่่องเที่่�ยวชุุมชน กลุ่่�มนัักวิิจััยชุุมชนเรื่่�องเมล็็ดพัันธุ์์�ที่่�ต้้องสััมพัันธ์์กัับ
พ่่อค้้าคนกลาง กลุ่่�มปลููกสมุุนไพรเพื่่�อขายที่่�จำำ�เป็็นต้้องหาคู่่�ค้้าในธุุรกิิจเดีียวกััน
ทั้้�งนี้้�ระบบธุุรกิิจที่่� CBR ทำำ�งานด้้วยกััน จะมีีทั้้�งระบบธุุรกิิจกระแสหลัักและระบบ
ธุุรกิิจแบบทางเลืือก แต่่ทว่่าไม่่ว่า่ จะเป็็นระบบธุุรกิิจแบบใดก็็ต้อ้ งอยู่่�บนพื้้�นฐาน
ของ “การค้้าที่�เ่ ป็็นธรรม” (Fair Trade) รวมทั้้�งมีีเป้้าหมายที่่�จะพััฒนาระบบ
ธุุรกิิจให้้เพิ่่�มมิิติิของ “การเป็็นธุุรกิิจเพื่่�อสัังคม” ให้้มากขึ้้�น เป็็นธุุรกิิจที่่�มีีความ
รัับผิิดชอบต่่อสิ่่�งแวดล้้อม เป็็นต้้น
และจากประสบการณ์์การทำำ�งานวิิจััย CBR ในรอบ 2 ทศวรรษที่่�ผ่่าน
มา ก็็พบว่่า CBR สามารถสร้้างความเป็็นหุ้้�นส่่วนกัับภาคธุุรกิิจได้้หลายระดัับ
ตั้้�งแต่่ระดัับพ่่อค้้าแม่่ค้า้ ในตลาด ระดัับพ่่อค้้าคนกลางในชุุมชน ระดัับผู้้�ประกอบ
การรายย่่อยในท้้องถิ่่�น ไปจนถึึงธุุรกิิจขนาดใหญ่่ เช่่น พี่่�เลี้้�ยง จ.ลำำ�ปาง ที่่�สามารถ
ทำำ�งานกัับบริิษััทปููนซิิเมนต์์ ลำำ�ปาง ได้้อย่่างต่่อเนื่่�องยาวนาน เป็็นต้้น
อย่่างไรก็็ตาม เนื่่�องจากธรรมชาติิที่่�อาจจะค่่อนข้้างแตกต่่างกัันระหว่่าง
CBR กัับภาคธุุรกิิจที่่�กล่่าวมาข้้างต้้น ภาคธุุรกิิจจึึงถืือเป็็น “กลุ่่�มภาคีีท้้าทาย” ที่่� 
CBR น่่าจะเก็็บรัับบทเรีียนว่่าจะสร้้างความร่่วมมืือกัับภาคีีภาคส่่วนนี้้�ได้้อย่่างไร
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ได้้ถึึงระดัับไหน ตััวอย่่างเช่่น งานท่่องเที่่�ยวชุุมชนของจัังหวััดสตููล ที่่�ไม่่เพีียงแต่่
จะทำำ�งานกัับ “ตลาดการท่่องเที่่�ยวแบบทางเลืือก” ได้้เท่่านั้้�น แต่่ยัังสามารถ
ขยายแนวคิิดไปทำำ�งานกัับ “ตลาดการท่่องเที่่�ยวกระแสหลััก” ให้้พััฒนาขึ้้�นมา
เป็็นธุุรกิิจที่่�มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมได้้ด้้วย
(6.4.2) เงื่่�อนไขที่่�เอื้้�ออำำ�นวยให้้เกิิดความร่่วมมืือ ผู้้�เขีียนลองสำำ�รวจ
เบื้้�องต้้นว่่ามีีเงื่่�อนไขอะไรบ้้างที่่�จะทำำ�ให้้การสร้้างความร่่วมมืือกัับภาคีีภาคธุุรกิิจ
เกิิดขึ้้�น พบว่่ามีีอย่่างน้้อย 4 เงื่่�อนไขดัังนี้้� 
(i) จากประเด็็นโจทย์์การวิิจััย เช่่น งานวิิจััยที่่�ใช้้แนวคิิดเรื่่�อง “ห่่วงโซ่่
อุุปทาน” (Supply chain) ในขั้้�นตอนการผลิิตและแปรรููป ก็็อาจจะต้้องติิดต่่อ
กัับภาคธุุรกิิจในการซื้้�อวััตถุุดิิบหรืือแปรรููป (เช่่น โรงสีีข้้าว) โดยเฉพาะเมื่่�อถึึง
ขั้้�นตอนการตลาด มิิติิทางธุุรกิิจก็็จะยิ่่�งเด่่นชััดขึ้้�น เช่่น งานวิิจััยชุุดการผลิิต
กระเทีียมอิินทรีีย์์ของศููนย์์ประสานฯ จ.แม่่ฮ่่องสอน
(ii) จากธรรมชาติิของเนื้้�องานของทีีมวิิจััย กลุ่่�ม องค์์กร หรืือหน่่วย
งานบางแหล่่งที่่�เข้้ามาทำำ�งานวิิจััยกัับ CBR นั้้�น มีีธรรมชาติิของเนื้้�องานที่่�แนบ
แน่่นอยู่่�กัับภาคธุุรกิิจ ตััวอย่่างเช่่น งานวิิจัยั เรื่่�องความร่่วมมืือระหว่่างศููนย์์พัฒ
ั นา
ฝีี มืื อ แรงงานและสถานประกอบการ (ชุุ ติิ ม า เหตานุุ รัั ก ษ์์ , 2551) ใน
จ.สมุุทรสงคราม ที่่�มีีหััวหน้้าทีีมวิิจััยเป็็นเจ้้าหน้้าที่่�ในศููนย์์พััฒนาฝีีมืือแรงงาน
ซึ่่�งเป็็นหน่่วยงานของรััฐที่่�ต้้องทำำ�งานกัับภาคธุุรกิิจอุุตสาหกรรมอยู่่�แล้้ว
(iii) จากการมีีโครงข่่ายความสััมพันั ธ์์เดิิมกันั อยู่่�แล้้ว ในชีีวิติ ทางสัังคม
ของคนทุุกกลุ่่�มจำำ�เป็็นต้้องมีีความสััมพัันธ์์กัับหน่่วยงานต่่างๆ ของภาคธุุรกิิจ
อยู่่�แล้้ว เช่่น ถ้้าเป็็นเกษตรกรก็็ต้้องทำำ�ธุุรกิิจกัับ ธกส. ร้้านขายของชำำ�  บริิษััท
ขายปุ๋๋�ย บริิษััทขายเครื่่�องจัักรทางการเกษตร เมื่่�อมีีการทำำ�วิิจััย CBR โครงข่่าย
ดัังกล่่าวก็็จะเคลื่่�อนย้้ายเข้้ามาอยู่่�ในปริิมณฑลของงานวิิจััยไปด้้วย
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(iv) การอยู่่�ร่่วมในพื้้�นที่่�เดีียวกััน เช่่น บรรดาโรงงานอุุตสาหกรรมที่่�ตั้้�ง
อยู่่�ในพื้้�นที่่�ของชุุมชนที่่�วิิจััย เป็็นต้้น
(6.4.3) ตััวอย่่างงานวิิจัยั งานวิิจัยั ที่่�เกี่่�ยวข้้องโดยตรงกัับการสร้้างความ
ร่่วมมืือกัับภาคธุุรกิิจของ CBR นั้้�นมีีไม่่มากนััก และโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง งานวิิจัยั
ของศููนย์์พััฒนาแรงงานฝีีมืือ จ.สมุุทรสงครามที่่�ได้้กล่่าวถึึง ก็็ยิ่่�งเป็็นงานที่่�มีี
เอกลัักษณ์์เฉพาะตััวมาก (ชุุติิมา เหตานุุรัักษ์์, 2551) กล่่าวคืือ
(i) หัั ว หน้้าโครงการและทีี ม วิิ จัั ย เอกลัั กษณ์์ แรกสุุ ด คืื อ  หัั วหน้้ า
โครงการวิิจัยั ซึ่ง่� เป็็นผู้้�บริิหารของศููนย์์พัฒ
ั นาฝีีมือื แรงงาน จ.สมุุทรสงคราม ส่่วน
ทีีมวิิจััยนั้้�นก็็ประกอบด้้วยตััวแทนจากหน่่วยงานต่่างๆ ของภาคธุุรกิิจ เช่่น สภา
อุุตสาหกรรมจัังหวััด หอการค้้าจัังหวััด สโมสรโรตารี่่� 
(ii) ที่่�มาของงานวิิจััย เป็็นไปในลัักษณะเดีียวกัับปััญหาของชุุมชน คืือ
การเกิิด “ช่่องว่่าง” ของหน่่วยงานที่่�ทำำ�วิิจััย คืือศููนย์์พััฒนาฝีีมืือแรงงาน ซึ่่�งมีี
ภารกิิจหลัักคืือการจััดการฝึึกอบรมเพื่่�อให้้ตอบสนองต่่อความต้้องการของภาค
อุุตสาหกรรม และแม้้ทางหน่่วยงานจะได้้พยายามดำำ�เนิินงานและพััฒนากลไก
หลายอย่่างขึ้้�นมา แต่่ก็ยั็ งั ไปไม่่ถึงึ เป้้าหมาย ทีีมวิิจัยั ได้้มีกี ารพููดคุุยกัันในเบื้้�องต้้น
เพื่่�อสำำ�รวจสถานการณ์์ของปััญหา และพบว่่า นอกจากปััญหาในเรื่่�องงานแล้้ว
ยัังพบปััญหาระดัับบุุคคลโดยเฉพาะเรื่่�องวิิธีีคิิดของคน ดัังนั้้�น หััวหน้้าโครงการ
วิิจััยซึ่่�งได้้ผ่่านประสบการณ์์การเรีียนรู้้�ถึึงอิิทธิิฤทธิ์์�ของงานวิิจััย CBR มาแล้้ว
โดยเฉพาะคาถาข้้อ 2 ที่่�ว่่าด้้วยการมีีส่่วนร่่วม จึึงปัักหมุุดเป้้าหมายของการทำำ�
วิิจััยครั้้�งนี้้�ว่่า หากใช้้กระบวนการสร้้างการมีีส่่วนร่่วมระหว่่างองคาพยพระดัับ
ต่่างๆ จะเติิมเต็็มช่่องว่่างที่่�มีีอยู่่�ได้้หรืือไม่่ และเป็็นเป้้าหมายแบบ win-win คืือ
ทุุกฝ่่ายล้้วนได้้ประโยชน์์โดยถ้้วนหน้้า
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(iii) Scope ของงาน ครอบคลุุม 3 ประเภทธุุรกิิจ (ท่่องเที่่�ยว ซ่่อม
รถยนต์์ แปรรููปเกษตร) จำำ�นวน 40 แห่่งของสถานประกอบการ โดยมีีกลุ่่�มเป้้า
หมายหลัักแยกเป็็น 3 กลุ่่�ม คืือเจ้้าของกิิจการ พนัักงาน และเจ้้าหน้้าที่่�ของศููนย์์
พััฒนาฝีีมืือแรงงานเอง
ทีีมวิิจัยั ทำำ�กิจิ กรรมอย่่างมากในเชิิงปริิมาณและออกแบบอย่่างประณีีต
ในเชิิงคุุณภาพ มีีการจััดกิิจกรรมหลััก 7 ประเภท โดยกิิจกรรมสร้้างความเข้้าใจ
ร่่วมกัันมีีถึงึ 4 ครั้้�ง การจััดประชุุมทีีมวิิจัยั มีีทุกุ เดืือน 18 ครั้้�ง กิิจกรรมดููงานและ
แลกเปลี่่�ยนมีีถึึง 25 ครั้้�ง
ที่่�น่่าสนใจก็็คืือ ทีีมวิิจััยมีีลีีลาการทำำ�งานวิิจััยแบบธุุรกิิจ คืือมีีการใช้้
ผลลััพธ์์ที่เ่� กิิดขึ้้�นจริิงเป็็นตััวตั้้ง� (result-driven) โดยตั้้�งเป้้าหมายผลลััพธ์์ที่ค่� าด
หวััง (expected output) เอาไว้้ก่่อน แล้้วนำำ�เอาผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงมาเทีียบ
ว่่าเข้้าใกล้้หรืือห่่างเป้้ามากน้้อยเพีียงใด
(iv) ผลลััพธ์์ที่�่เกิิดขึ้้�น ผลจากการออกแบบกระบวนการวิิจััยที่่�ดีีเยี่่�ยม
ทำำ�ให้้เกิิดผลลััพธ์์ที่่�สร้้างการเปลี่่�ยนแปลงหลายประการ ตััวอย่่างผลลััพธ์์ดังั กล่่าว
ก็็เช่่น
(ก) การปรัับเปลี่่�ยนความสััมพันั ธ์์ระหว่่างภาคราชการ (ศููนย์์ฝีมืี อื
แรงงาน) กัับภาคธุุรกิจิ เอกชนที่่�เคยรัับรู้้�กันั และกัันในเชิิงติิดลบ
กัันมาโดยตลอด งานวิิจััยสามารถสร้้าง “ความรู้้�สึึกไว้้วางใจ”
(trust building) ให้้เกิิดขึ้้�นระหว่่างหน่่วยงานทั้้�ง 2 ภาคส่่วนได้้
(ข) การปรัับเปลี่่�ยนความสััมพันั ธ์์ภายในภาคธุุรกิจกั
ิ นั เอง ผลจาก
การใช้้กระบวนการจััดเวทีีแบบมีีส่ว่ นร่่วมทำำ�ให้้เจ้้าของกิิจการ
กัับพนัักงานลููกจ้้างที่่�ไม่่เคยมีีโอกาสได้้พููดคุุยกัันอย่่างเปิิดใจ
ได้้มีีพื้้�นที่่�แห่่งการสื่่�อสารสััมพัันธ์์กััน
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(ค) การนำำ� “กระบวนการแบบ CBR” ที่ไ่� ด้้รัับการติิดตั้้�งไปใช้้ใน
บริิบทอื่่�นๆ สำำ�หรัับตััวแทนจากภาคธุุรกิิจที่่�ได้้เข้้ามามีีบทบาท
อย่่างสููงในโครงการ (เป็็นทีีมวิิจััย) เช่่น ประธานหอการค้้า
จัังหวััดได้้ให้้สััมภาษณ์์ว่่า ได้้นำำ�เอา “กระบวนท่่า/วิิธีีทำำ�งาน
แบบ CBR” ไปใช้้ในหลายกระบวนท่่า เช่่น การจััดเวทีีแบบมีี
ส่่วนร่่วมระหว่่างชาวบ้้าน/โรงงาน การต้้องรู้้�จัักตััวคน/รู้้�จััก
ท้้องถิ่่�นก่่อนวางแผนทำำ�งาน การวางแผนงานบนข้้อมููลต้้นทุุน
ของจัังหวััด เป็็นต้้น
(6.4.4) บทเรีียนการทำำ�งานกัับภาคีีธุรกิ
ุ จิ จากประสบการณ์์ของ CBR
ในการสร้้างความร่่วมมืือกัับภาคีีภาคธุุรกิิจ มีีบทเรีียนบางประการดัังนี้้� 
(i) เกณฑ์์การเลืือก “ภาคีีที่่�เกี่่�ยวข้้อง” มัักจะใช้้เกณฑ์์เรื่่�องความ
เกี่่�ยวข้้องระหว่่างประเภทธุุรกิิจกัับเนื้้�อหาของโจทย์์การวิิจัยั หรืือกลุ่่�มเป้้าหมาย
เป็็นสำำ�คััญ เช่่น หากศึึกษาเรื่่�องต้้นทุุนทางการเกษตรของกลุ่่�มเกษตรกร ภาคีี
ภาคธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวข้้องมากที่่�สุุดก็็คืือ ธกส. บริิษััทขายผลิิตภััณฑ์์การเกษตร
เป็็นต้้น
(ii) การหาประตููเข้้า (Entry point) กัับภาคธุุรกิิจ ในภาคธุุรกิิจเอง
ก็็มีีประตููเข้้าหลายประตูู เช่่น ฝ่่ายการผลิิต ฝ่่ายช่่าง ฝ่่ายขาย ฝ่่าย CSR ฝ่่าย
บริิการลููกค้้า ฯลฯ ดัังนั้้�น ก็็คงต้้องดููประตููทางเข้้าให้้สอดคล้้องกัับงานวิิจัยั CBR
ในแต่่ละครั้้�ง
(iii) ประเภทของธุุรกิจิ ภาคีีธุรุ กิิจก็็เหมืือนภาคีีภาครััฐคืือไม่่ได้้มีลัี กั ษณะ
เป็็นแบบเนื้้�อเดีียวกัันทั้้�งหมด (heterogeneous) เช่่น ถ้้าเป็็นพวกธุุรกิิจเพื่่�อ
สัังคมก็็อาจจะเข้้ากัับ CBR ได้้ง่่ายกว่่าธุุรกิิจประเภททำำ�ลายสิ่่�งแวดล้้อม หรืือ
ธุุรกิิจที่่�ผลิิตภััณฑ์์ของเขาไปได้้กัับประเด็็นพลัังงานทางเลืือกของ CBR เป็็นต้้น
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(iv) วิิธีีการขาย “สิินค้้าทางความคิิดเช่่น CBR” ให้้กัับภาคธุุรกิิจ คง
ต้้องใช้้กลยุุทธ “เอาผู้้�ซื้้�อ/ผู้้�รับั เป็็นตััวตั้้�ง” ไม่่ใช่่ “เอาผู้้�ขายเป็็นตััวตั้้�ง” ตััวอย่่าง
เช่่น ผู้้�ขายคืือ CBR นั้้�นเป็็นหน่่วยงานทำำ�วิิจััย แต่่หน่่วยงานรััฐหรืือองค์์กรธุุรกิิจ
เขาไม่่ใช่่หน่่วยทำำ�วิิจััย ดัังนั้้�น เขาอาจจะทำำ�วิิจััยบ้้างเป็็นครั้้�งคราว แต่่ไม่่ใช่่ทำำ�
อย่่างสม่ำำ��เสมอเป็็นภารกิิจหลััก
แต่่ฝ่า่ ยประชาสััมพัันธ์์ขององค์์กรเขาจะต้้องทำำ�เรื่่�องความรัับผิิดชอบต่่อ
สัังคม(CSR)เป็็นภารกิิจหลััก ดัังนั้้�นในการขาย CBR เราควรจะเอางาน CSR ของ
ภาคีีเป็็นตััวตั้้�ง แล้้วค้้นคว้้าว่่าจะเอา CBR เข้้าไปผสมสููตรกัับ CSR ให้้มีีคุุณภาพ
ที่่�สููงขึ้้�นได้้อย่่างไร (CSR X CBR)
(v) ต้้องฝ่่าข้้ามกำำ�แพงแห่่งความไม่่ไว้้วางใจไปบ้้าง เพราะเราก็็ทราบว่่า
เป้้าหมายหลัักของภาคธุุรกิิจคืือการทำำ�กำ�ำ ไร จะไม่่ลงทุุนถ้้าได้้ผลไม่่คุ้้�มค่่า ดัังนั้้�น
การมองหา “จุุดร่่วม” กัับภาคธุุรกิิจจึึงหมายถึึง “การมองหาผลประโยชน์์ร่ว่ มกััน”
ด้้วย
(vi) การขายสิินค้้าทางความคิิดเช่่น CBR ให้้แก่่ภาคธุุรกิิจนั้้�น จะขายได้้
ยากกว่่า (โดยเปรีียบเทีียบกัับภาคประชาสัังคม/ภาคราชการ) เริ่่�มตั้้�งแต่่ภาค
ธุุรกิิจไม่่ได้้รัับรู้้�ว่่า การทำำ�งานวิิจััยเพื่่�อการพััฒนาหรืือสร้้างการเปลี่่�ยนแปลงให้้
แก่่สัังคม/ชุุมชนโดยรวมนั้้�นเป็็นภารกิิจของเขา รวมทั้้�งภาคธุุรกิิจมัักจะมีีวิิธีีคิิด
เรื่่�อง “จะไม่่ทำำ�เรื่่�องที่่�เสีียเวลา ไม่่บรรลุุเป้้าหมาย หรืือไม่่คุ้้�มค่่า” ดัังนั้้�น จึึงเป็็น
ดัังที่่�ได้้กล่่าวมาแล้้วว่่า การสร้้างความร่่วมมืือกัับภาคธุุรกิิจนั้้�นถืือว่่าเป็็นความ
ท้้าทายของ CBR
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6.5 การแบ่่งประเภทภาคีีตามแนวคิิด “แผนที่่�ผลลััพธ์์”
(Outcome Mapping - OM)

(6.5.1) ทำำ�ไมต้้องแบ่่งประเภทภาคีี เมื่่�อ CBR เริ่่�มจะวางยุุทธศาสตร์์
การให้้ความสำำ�คััญกัับภาคีีที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างจริิงๆ จัังๆ ก็็อาจพบปััญหาปวดหััว
ไปอีีกแบบคืือ มีีภาคีีเยอะแยะเต็็มไปหมด ใครๆ ก็็เกี่่�ยวข้้องกัับประเด็็นที่่�กำำ�ลััง
จะวิิจััยทั้้�งนั้้�น แต่่ในอีีกด้้านหนึ่่�ง CBR ก็็มีีทรััพยากรที่่�จำำ�กััดไม่่ว่่าจะเป็็นกำำ�ลััง
คน เวลา งบประมาณ ฯลฯ ดัังนั้้�น จึึงไม่่สามารถที่่�จะทำำ�งานกัับภาคีีได้้ทุกุ ๆ แห่่ง
หรืือทำำ�เท่่ากัันหมดกัับทุุกภาคีี หรืือหวัังผลเป้้าหมายกัับทุุกภาคีีเท่่ากััน ด้้วยเหตุุนี้้�
เราจึึงต้้องหา “ตััวช่่วย/เครื่่�องมืือช่่วย” ในการทำำ�งานเพื่่�อแยกแยะภาคีีและ
วางแผนออกแบบกิิจกรรมในลำำ�ดัับต่่อไป
OM)

ตััวช่่วยที่่�จะขอนำำ�เสนอในที่่�นี้้�คืือ “แผนที่่�ผลลััพธ์์” (จากนี้้�ไปเรีียกว่่า

(6.5.2) เครื่่อ� งมืือ “แผนที่ผ่� ลลััพธ์์” เป็็นเครื่่�องมืือช่่วยงานประเมิินผล
ในการพััฒนาที่่�เกิิดขึ้้�นในช่่วงทศวรรษ 1990 โดยถููกสร้้างขึ้้�นมาเพื่่�อแก้้ปััญหา
ของเครื่่�องมืือการประเมิินผลที่่�เคยมีีอยู่่�คืือ Logical Framework (Log Frame)
ใน 2 แง่่มุุมคืือ
(i) เครื่่�องมืือ Log Frame จะสนใจประเมิินและติิดตามผลการแก้้ปัญ
ั หา
ตามสาเหตุุที่่�ได้้วิิเคราะห์์ เช่่น ถ้้ามีีปััญหาหมอกควััน ก็็ติิดตามดููผลลััพธ์์ที่่�การ
แก้้ปััญหาหมอกควััน (result-driven) แต่่ทว่่า Log Frame จะมองข้้ามปััจจััย
“ตััวคนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับปััญหานั้้�น” ทำำ�ให้้ผลลััพธ์์ของการแก้้ปััญหาไม่่ยั่่�งยืืน
เพราะหลัังจากแก้้ไขปััญหาแล้้วเสร็็จ คนที่่�เกี่่�ยวข้้องก็็ย้อ้ นกลัับไปมีีการกระทำำ�/
พฤติิกรรม/วิิธีีคิิด/ทััศนคติิแบบเดิิมๆ และสร้้างปััญหาต่่อไป
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ดัังนั้้�น จุุดแก้้ไขจุุดแรกของ OM จึึงมุ่่�งเน้้นการปิิดจุุดอ่่อนของ Log Frame
ด้้วยการเน้้นการเปลี่่�ยนแปลงที่่�ตััวคนและเป็็นคนทุุกประเภท/ทุุกบทบาทที่เ่� ข้้า
มาเกี่่ย� วข้้องกัับโครงการ/แผนงาน ไม่่ว่า่ จะในฐานะกลุ่่�มเป้้าหมาย กลุ่่�มผู้้�ได้้รับั
ผลประโยชน์์ (beneficiary) รวมทั้้�งภาคีี (Partner) ด้้วย ซึ่่�งหากเทีียบเป็็นการ
แข่่งขัันฟุุตบอลแล้้ว OM ก็็จะสนใจตั้้�งแต่่ตัวั นัักฟุุตบอล กรรมการ คนดูู แฟนคลัับ
ผู้้�จััดการทีีม โค้้ช สปอนเซอร์์ เป็็นต้้น และสิ่่�งที่่� OM สนใจคนเหล่่านี้้�ก็็คืือ “การ
เปลี่่�ยนแปลง” (change/transformation) ของผู้้�คนที่่�เข้้ามาเกี่่�ยวข้้องทุุกฝ่่าย
(ii) ในขณะที่่� Log Frame เสนอลำำ�ดับั ชั้้�นของผลลััพธ์์ที่่�เกิิดขึ้้�นเป็็น 3 ชั้้�น
คืือ ผลผลิิต (output) ผลลััพธ์์ (outcome) และผลกระทบ (impact) OM มีี
ความเห็็นว่่า สำำ�หรัับผลลััพธ์์ในระดัับผลผลิิต (output) นั้้�น ยัังไม่่ถืือว่่ามีีการ
เปลี่่�ยนแปลงอะไรเกิิดขึ้้�นจริิง ในขณะที่่�ผลลััพธ์์ระดัับผลกระทบ (Impact) นั้้�น
ก็็ต้อ้ งใช้้ระยะเวลายาวนานเกิินกว่่าระยะเวลาสิ้้�นสุุดของโครงการ และผลกระทบ
นั้้�นมัักจะเกิิดจากหลายปััจจััยจึึงไม่่อาจเคลมได้้ว่่า เป็็นผลมาจากโครงการที่่�ทำำ� 
OM จึึงให้้ความสนใจกัับ “ผลลััพธ์์” (outcome) และใช้้ผลลััพธ์์ระดัับนี้้�
เป็็นเครื่่�องติิดตามและประเมิินผล โดยได้้แบ่่งระดัับของผลลััพธ์์ออกเป็็น 3 ระดัับ
ของเกณฑ์์/ตััวชี้้�วัดั และสนใจความต่่อเนื่่�องของผลลััพธ์์ที่่�เชื่่�อมร้้อยกัันเป็็นสายโซ่่
ที่่�เรีียกว่่า “ห่่วงโซ่่ผลลััพธ์์” (outcome chain)
เกณฑ์์บ่่งชี้้�ความก้้าวหน้้าของผลลััพธ์์ที่่�มีี 3 ระดัับคืือ
(1) ระดัับที่่�คาดหวัังว่่าจะเกิิดขึ้้�นได้้ (expect to see) เป็็นสิ่่�งที่่�
เกิิดขึ้้�นได้้ง่า่ ยที่่�สุุด เพราะอยู่่�ในขีีดความสามารถของโครงการ
เช่่น สมาชิิกมาเข้้าร่่วมประชุุม สมาชิิกร่่วมสมทบเงิินทุุน ฯลฯ
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(2) ระดัับที่่�อยากจะให้้เกิิดขึ้้�น (like to see) เป็็นระดัับที่่�ยากขึ้้�น
สำำ�หรัับชุุมชนหรืือเริ่่�มเป็็นการเปลี่่�ยนแปลงที่่�ผู้้�อื่่�น เช่่น ชุุมชน
สามารถแสดงวิิสััยทััศน์์ สามารถระดมผู้้�เชี่่�ยวชาญมาช่่วยงาน
ฯลฯ
(3) ระดัับที่่�ถ้้าเกิิดขึ้้�นได้้ก็็ดีี (love to see) เป็็นระดัับที่่�ไม่่ได้้
คาดหวัังให้้เกิิดขึ้้�น แต่่หากเกิิดขึ้้�นก็็จะดีีมาก เช่่น ชุุมชนมีี
อำำ�นาจในการจััดการทรััพยากร ชุุมชนมีีอิิทธิิพลต่่อนโยบาย
ของชาติิ ฯลฯ
(iii) สำำ�หรัับคำำ�ว่า่ “การเปลี่่�ยนแปลงคน” (actor/player) นั้้�น ใน OM
ได้้ระบุุความหมายเอาไว้้หลายระดัับ ตั้้�งแต่่รายบุุคคล (การเปลี่่�ยนความรู้้�/ความ
เข้้าใจ/ทััศนคติิ/การกระทำำ�) การเปลี่่�ยนแปลงความสััมพัันธ์์ระหว่่างคนกลุ่่�ม
ต่่างๆ (ระหว่่างชาวบ้้าน-เจ้้าหน้้าที่่�รััฐ) การเปลี่่�ยนแปลงความเข้้มแข็็งของกลุ่่�ม/
พลัังกลุ่่�ม ไปจนกระทั่่�งถึึงการเปลี่่�ยนแปลงความสััมพัันธ์์ระหว่่างคนกัับสิ่่�งแวดล้้อม
(iv) การทำำ�งานกัับภาคีีในทััศนะของ OM ได้้แบ่่งขั้้�นตอนการดำำ�เนิินงาน
ออกเป็็น 3 ขั้้�นตอน ซึ่่�งประกอบด้้วย 11 ขั้้�นตอนย่่อย เราจะเห็็นประเด็็นเรื่่�อง
การทำำ�งานกัับภาคีีปรากฏอยู่่�ในขั้้�นตอนย่่อยที่่� 3: ระบุุภาคีีหุ้้�นส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ในโครงการ/แผนงาน และขั้้�นตอนย่่อยที่่� 9: แบบบัันทึึกผลลััพธ์์ซึ่ง่� มีีการวััดการ
เปลี่่�ยนแปลงของภาคีี รวมอยู่่�ด้้วย
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ขั้นตอนที่ 1: การออกแบบเจตนารมณ์
ขั้นตอนย่อยที่ 1 สร้างวิสัยทัศน์ของแผนงาน
ขั้นตอนย่อยที่ 2 กำ�หนดพันธกิจ
ขั้นตอนย่อยที่ 3 ระบุภาคีหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้องในแผนงาน
ขั้นตอนย่อยที่ 4 กำ�หนดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์
ขั้นตอนย่อยที่ 5 สร้างเกณฑ์บ่งชี้ความก้าวหน้า
ขั้นตอนย่อยที่ 6 กำ�หนดแผนที่ยุทธศาสตร์
ขั้นตอนย่อยที่ 7 การดำ�เนินงานระดับองค์กร

ขั้นตอนที่ 3: การจัดทำ�แผนการประเมินผล
ขั้นตอนย่อยที่ 12 แผนการประเมินผล

ขั้นตอนที่ 2: การติดตามผลลัพธ์
แผนที่ยุทธศาสตร์และการดำ�เนินงานขององค์กร
ขั้นตอนย่อยที่ 8 จัดลำ�ดับการติดตามการทำ�งานของแผนงาน
ขั้นตอนย่อยที่ 9 แบบบันทึกผลลัพธ์
ขั้นตอนย่อยที่ 10 แบบบันทึกยุทธศาสตร์ที่ใช้ในแผนงาน
ขั้นตอนย่อยที่ 11 แบบบันทึกการดำ�เนินงานขององค์กร
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(v) ขั้้�นตอนย่่อยที่่� 3: การระบุุภาคีีหุ้้�นส่่วน OM ได้้แยกประเภทภาคีี
ออกเป็็น 2 ประเภทย่่อยคืือ
(ก) ภาคีีหุ้้�นส่่วน (ภาคีีเป้้าหมาย) - Boundary Partner (BP)
หมายถึึง คน กลุ่่�มคน องค์์กรที่่�แผนงานหรืือโครงการเข้้าไปมีีความ
สััมพัันธ์์หรืือทำำ�งานด้้วยโดยตรง ภาคีีหุ้้�นส่่วนนั้้�นจะมีีคุุณลัักษณะ
หััว-ก้้อยตามที่่�ได้้กล่่าวมา กล่่าวคืือในด้้านหนึ่่�งภาคีีหุ้้�นส่่วนเป็็นคน/
กลุ่่�มคน/องค์์กรที่่�มีีอิทิ ธิิพลที่่�จะทำำ�ให้้โครงการบรรลุุเป้้าหมาย และ
ในอีีกด้้านหนึ่่�ง ภาคีีหุ้้�นส่่วนก็็เป็็นคน-กลุ่่�มคน-องค์์กรที่่�ทางโครงการ
มุ่่�งหวัังจะทำำ�ให้้เกิิดการเปลี่่�ยนแปลง
สำำ�หรัับในโหมดของ CBR รููปแบบหนึ่่�งของภาคีีหุ้้�นส่่วน/ภาคีี
เป้้าหมายก็็คืือ พี่่�เลี้้�ยงตััวคููณซึ่่�งเป็็นภาคีีที่่�จะช่่วยให้้โครงการวิิจััย
CBR ดำำ�เนิินการได้้สำำ�เร็็จ และในอีีกด้้านหนึ่่�ง CBR ก็็คาดหวัังจะให้้
พี่่�เลี้้�ยงตััวคููณเกิิดการเปลี่่�ยนแปลงเพื่่�อสานงานต่่อหลัังจากโครงการ
วิิจััย CBR สิ้้�นสุุดลง เป็็นต้้น ดัังนั้้�นภาคีีประเภทนี้้� CBR อาจจะต้้อง
“ทุ่่�มทุุนสร้้าง” ด้้วยการจััดกิิจกรรมให้้เป็็นพิิเศษ และต้้องวััดการ
เปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�น
(ข) ภาคีีเชิิงกลยุุทธ์์ (Strategic Partner - SP) ได้้แก่่กลุ่่�มหรืือ
คนอื่่�นๆ ที่่�ทางโครงการหรืือแผนงานจำำ�เป็็นต้้องทำำ�งานด้้วย แต่่ไม่่ได้้
มุ่่�งหวัังที่่�จะสร้้างการเปลี่่�ยนแปลงในภาคีีกลุ่่�มนี้้� 
สำำ�หรัับกิิจกรรมการระบุุประเภทภาคีีทั้้�ง 2 แบบในขั้้�นตอนที่่� 3 นี้้� เรา
อาจจะจััดกิิจกรรมประชุุมทีีมวิิจััยและทำำ�ตััวอย่่างตารางการวิิเคราะห์์ภาคีีเพื่่�อ
ช่่วยการพููดคุุยดัังนี้้�
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Step 1 : ตารางจำ�แนกกิจกรรมทั้งหมดของโครงการตามขีด
ความสามารถของทีม (ดูหัวข้อ 3.2 ข้อ (ข) ประกอบ)
ทำำ�ได้้เอง
ทั้้�งหมด

ทำำ�ได้้เอง
ครึ่่�งเดีียว

ทำำ�เอง
ไม่่ได้้เลย

1

3

5

2
ทำำ�ได้้เอง
เป็็นส่่วนใหญ่่

4
ทำำ�ได้้เอง
เพีี ยงเล็็กน้้อย

Step 2 : นำ�มาประเมินค่ากับกิจกรรมของโครงการ
กิิจกรรมทั้้�งหมดของ
โครงการ

ระดัับการทำำ�ได้้
1

2

3

4

5

กิิจกรรมที่่� 1 ……….
กิิจกรรมที่่� 2 ……….
กิิจกรรมที่่� 3 ……….
กิิจกรรมที่่� 4 ……….

Step 3: ระบุภาคีแต่ละประเภท 
กิิจกรรม
ทั้้�งหมด
ของ
โครงการ

1 …………....
2 …………....
3 …………....

ประเภทภาคีี
BP

SP

วิิธีีการ
ชัักชวน
ภาคีี

กิิจกรรม
ที่่�จะทำำ�กัับภาคีี
ร่่วมกัับ
ชุุมชน

แยกเป็็น
พิิ เศษ

ผลลััพธ์์ 3 ระดัับ

1

2

3

Expect

Like

Love
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(vi) ขั้้�นตอนย่่อยที่่� 9 แบบบัันทึึกการติิดตามผล/ประเมิินผลการ
เปลี่่�ยนแปลงของภาคีี อาจจะทำำ�ได้้ทั้้�ง 2 วิิธีี คืือการวััดเชิิงปริิมาณ และการวััด
เชิิงคุุณภาพ
(ก) การวััดเชิิงปริิมาณ อาจจะใช้้แบบฟอร์์มนี้้� 
1 ระดัับผลลััพธ์์ที่่�คาดหวัังว่่าจะเกิิด (Expect to see)
ต่ำำ��

กลาง

ใคร (ภาคีี)

สููง

2 ระดัับที่่�อยากให้้เกิิด (Like to see)
ต่ำำ��

กลาง

สููง

3 ระดัับหากเกิิดได้้ก็็ดีี (Love to see)
ต่ำำ��

กลาง

สููง

(ข) การวััดเชิิงคุุณภาพ อาจจะใช้้แบบฟอร์์มนี้้�เพิ่่�มเติิมรายละเอีียดเชิิง
คุุณภาพ
(1) อธิิบายการเปลี่่�ยนแปลง
• โครงการได้้ใช้้กิิจกรรม/รููปแบบ/กลยุุทธอะไรและอย่่างไร
จึึงทำำ�ให้้ภาคีีเกิิดการเปลี่่�ยนแปลง
• กิิจกรรมเหล่่านี้้�มีีอิิทธิิพลต่่อภาคีีในระดัับไหน : บุุคคล กลุ่่�ม
องค์์กร
• มีีใครเปลี่่�ยนแปลงบ้้าง ในแง่่ไหน มากน้้อยเพีียงใด
(2) ปััจจััยและผู้้�ที่่�มีีส่่วนต่่อการเปลี่่�ยนแปลง
(3) หลัักฐานเชิิงประจัักษ์์
(4) การเปลี่่�ยนแปลงที่่�ไม่่ได้้คาดการณ์์ล่่วงหน้้า
(5) บทเรีียน
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7

รููปแบบความร่่วมมืือ
กัับภาคีีของ CBR
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(ก) เกณฑ์์การวิิเคราะห์์รูป
ู แบบ

จากประสบการณ์์การทำำ�งานกัับภาคีีที่่�ยาวนานและหลากหลายของ
CBR ในที่่�นี้้�ผู้้�เขีียนจะขอประมวลประสบการณ์์ที่่�หลากหลายนั้้�น และจััดรวม
เป็็นหมวดหมู่่�โดยใช้้เรื่่�อง “รููปแบบ” (form/format) ของความร่่วมมืือมาเป็็น
เกณฑ์์
ในหััวข้้อนี้้� ผู้้�เขีียนกำำ�ลังั จะพููดถึึง “รููปแบบ” (format) ซึ่ง่� ตอบคำำ�ถามว่่า
ในการทำำ�งานร่่วมกัับภาคีีนั้้�น เรามีีรููปแบบอะไรให้้ใช้้บ้า้ ง (what format) และ
ในหััวข้้อต่่อไปคืือหััวข้้อ (8) ผู้้�เขีียนจะประมวล “กลยุุทธ์์” ซึ่่�งตอบคำำ�ถามว่่า
แล้้วในการใช้้รููปแบบแต่่ละอย่่างนั้้�น เราจะมีีวิิธีีการทำำ�อย่่างไร (How to do)
ดัังนั้้�น แม้้แต่่รููปแบบเดีียวกััน เช่่น รููปแบบศููนย์์เรีียนรู้้� (what format)
เราก็็สามารถมีีกลยุุทธ์์ (How) วิิธีทำี �ศู
ำ นู ย์์เรีียนรู้้�ได้้หลายแบบ และในทางกลัับกััน
การใช้้กลยุุทธ์์ “เครื่่�องมืือการทููต” (How) ก็็อาจจะทำำ�ได้้ในหลายรููปแบบ (What
format) เช่่นกััน
เนื่่�องจากรููปแบบแต่่ละรููปแบบมีีลัักษณะเฉพาะตััว เหมืือนรููปทรงของ
ขวดหรืือแก้้วแบบต่่างๆ ดัังนั้้�น ในการส่่องดููลักั ษณะเฉพาะของแต่่ละรููปแบบนั้้�น
ผู้้�เขีียนขอนำำ�เสนอเกณฑ์์สััก 6 เกณฑ์์ที่่�ใช้้ส่่องรููปแบบของความร่่วมมืือระหว่่าง
CBR กัับภาคีีเป็็นลำำ�ดัับแรกเสีียก่่อน
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1
ประเภท
กิิจกรรมที่่�ใช้้

รููปแบบ 5
เชิิงรุุก-เชิิงรัับ

ลำำ�ดัับชั้้�นของ
ความเข้้มข้้น

6

ทรััพยากร

เกณฑ์์เพื่่� อ
การวิิเคราะห์์
รููปแบบ
ความร่่วมมืือ

4

ระดัับของภาคีี

2 ที่่�ใช้้

3

ใครเป็็นฝ่่าย
เขี่่�ยลููกก่่อน

กลุ่่�ม ตััวบุุคคล หน่่วยงาน

(1) ลำำ�ดับั ชั้้�นของความเข้้มข้้น รููปแบบของความร่่วมมืือระหว่่าง CBR
กัับภาคีีในแต่่ละรููปแบบนั้้�นมีีลำำ�ดัับชั้้�นของความเข้้มข้้นไม่่เท่่ากััน เหมืือนกัับ
บทบาทของตััวละครในโทรทััศน์์ที่่�มีคี วามเข้้มข้้นตั้้�งแต่่พระเอก นางเอก พระรอง
นางรอง ไปจนถึึงตััวประกอบเดิินผ่่านฉาก ดัังนั้้�น บทบาทของภาคีีที่่�มาเป็็นผู้้�รับั
ฟัังผลการวิิจััย CBR จึึงไม่่เข้้มข้้นเท่่าเป็็นคู่่�สััญญาเซ็็นต์์ MOU กัับ CBR เป็็นต้้น
การที่่�แต่่ละภาคีีจะมีีบทบาทเข้้มข้้นมากน้้อยแค่่ไหนนั้้�นก็็ขึ้้�นอยู่่�กัับ
ตััวแปรหลายตััว เช่่น ความสนใจของภาคีีต่่อ CBR ความรู้้�ความเข้้าใจของภาคีี
ระยะเวลาที่่�คบหาดููใจกััน ต้้นทุุนของภาคีี ความไว้้วางใจที่่�มีีต่่อกััน เป็็นต้้น
ในเนื้้�อหาที่่�ผ่่านมาข้้างหน้้า ผู้้�เขีียนได้้นำำ�เสนอเอาแนวคิิดหลายๆ แบบ
ในเรื่่�องระดัับความเข้้มข้้นของความร่่วมมืือ เช่่น เรื่่�องบัันไดเลื่่�อนแห่่งความร่่วมมืือ
หรืือ 3 รููปแบบของเคลย์์ เชอร์์กีี ซึ่ง่� เราอาจสร้้างข้้อสรุุปคร่่าวๆ เกี่่�ยวกัับขั้้�นบัันได
ดัังกล่่าวได้้ว่่า จะเป็็นการดีีกว่่า หากมีีการไต่่บัันไดมาเป็็นลำำ�ดัับขั้้�น เช่่น ถ้้าจะ
พััฒนาความสััมพัันธ์์ถึึงขั้้�น Collective Action ก็็ควรผ่่านขั้้�นตอน Sharing &
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Cooperation มาก่่อน ซึ่่�งน่่าจะทำำ�ให้้ความสััมพัันธ์์ขั้้�นสุุดท้้ายมีีความแนบแน่่น
ปรากฏการณ์์ “รัักแต่่แรกพบ แล้้วจบด้้วยการแต่่งงานกัันเลย” (Love at first
sight) สำำ�หรัับการเป็็นภาคีีหุ้้�นส่่วนกัันในงาน CBR ไม่่น่่าจะเป็็นปรากฏการณ์์
ที่่�สร้้างความยั่่�งยืืนได้้ดีีนััก
(2) มีีการใช้้ทรััพยากรแบบไหนไปสร้้างความร่่วมมืือ เป็็นการสรุุป
อีีกครั้้�งหนึ่่�งว่่า ทรััพยากรจากฝั่่�งของ CBR ที่่�ใช้้สร้้างความร่่วมมืือนั้้�นจะมีี 3
ประเภท คืือใช้้คนรู้้� ใช้้ความรู้้� และใช้้พื้้�นที่่�การเรีียนรู้้� สำำ�หรัับทรััพยากรของภาคีี
ภาคส่่วนต่่างๆ ก็็คืือ ต้้นทุุนประเภทต่่างๆ ของภาคีีแต่่ละประเภท ทรััพยากรที่่�
นำำ�มาใช้้นี้้�จะเป็็นตััวกำำ�หนดรููปแบบความร่่วมมืือ เช่่น ถ้้าใช้้ “ความรู้้�” เป็็น
ทรััพยากร ก็็จะออกมาในรููปแบบของศููนย์์เรีียนรู้้�หรืือหลัักสููตรฝึึกอบรม ถ้้าใช้้
คนรู้้�ก็็จะออกมาในรููปแบบของวิิทยากร เป็็นต้้น
(3) ใครเป็็นฝ่่ายเขี่่�ยลููกก่่อน/เริ่่�มจากฝั่่�งของใคร เวลาดููฟุุตบอล เมื่่�อ
เริ่่�มต้้นเกม จะเห็็นมีีการเสี่่�ยงหััวก้้อยว่่าใครจะได้้เล่่นลููกก่่อน ฝ่่ายที่่�ได้้เล่่นลููก
ก่่อนมีีส่่วนกำำ�หนดรููปแบบของเกมเช่่นกััน
ในกรณีีการสร้้างความร่่วมมืือระหว่่าง CBR กัับภาคีีก็เ็ ป็็นไปในลัักษณะ
เดีียวกัันว่่า ใครเป็็นฝ่่ายเขี่่�ยลููกก่่อน หากเป็็นกรณีีที่่�  CBR เป็็นฝ่่ายมีีความ
ต้้องการที่่�จะสร้้างความร่่วมมืือ ก็็อาจจะต้้องวางแผนรุุกให้้รัดั กุุมหน่่อย แต่่หาก
เป็็นกรณีีที่่�เกิิดมาจากความต้้องการของภาคีี เช่่น กรมชลประทานที่่�ต้้องการ
เสริิมความเข้้มแข็็งของกลุ่่�มผู้้�ใช้้น้ำำ��  หรืือบริิษััทปููนซิิเมนต์์ลำำ�ปางที่่�ต้้องการ
แก้้ปัญ
ั หา “ยิ่่�งสงเคราะห์์ ยิ่่�งให้้ ยิ่่�งมีีปัญ
ั หา” ในกรณีีหลัังนี้้� CBR ก็็ต้อ้ งใช้้กลยุุทธ์์
ตั้้�งรัับอย่่างชาญฉลาด
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(4) ระดัับของภาคีีเป็็นหน่่วยใด เช่่น เป็็นระดัับตััวบุุคคลเป็็นรายบุุคคล
เริ่่�มมาเป็็นกลุ่่�มเล็็กๆ มาเป็็นกลุ่่�มใหญ่่ๆ มาทั้้�งองค์์กร หรืือบุุคลากรที่่�มาร่่วมมืือ
อยู่่�ในลำำ�ดัับชั้้�นไหนขององค์์กร เป็็นเจ้้าหน้้าที่่�ระดัับล่่าง หรืือเป็็นผู้้�บริิหาร
ระดัับสููง
(5) เป็็นรููปแบบเชิิงรุุกหรืือเชิิงรัับ ตััวอย่่างของรููปแบบเชิิงรัับก็็เช่่น
การจััดตั้้�งศููนย์์เรีียนรู้้�ที่่�ผู้้�สนใจจะต้้องเดิินทางเข้้ามาดูู ส่่วนรููปแบบเชิิงรุุกก็็เช่่น
การเป็็นวิิทยากรที่่�รุุกเข้้าไปหาภาคีีเป้้าหมาย สำำ�หรัับรููปแบบเชิิงรัับแล้้ว กลยุุทธ์์
ที่่� CBR จะต้้องนำำ�มาใช้้ก็็คืือ “ต้้องรู้้�จัักฉวยเมื่่�อโอกาสมาถึึง” “และเมื่่�อได้้คืืบ
ก็็ต้้องเอาศอก เมื่่�อได้้ศอก ก็็ต้้องเอาวา” ส่่วนรููปแบบเชิิงรุุกนั้้�น ต้้องออกแบบ
วางแผนกิิจกรรมให้้ดีว่ี ่า “ควรจะรุุกใคร รุุกอย่่างไร รุุกเมื่่�อไหร่่” (ต้้องดููตาม้้า
ตาเรืือ) เป็็นต้้น
(6) ประเภทของรููปแบบกิิจกรรมที่่�จะใช้้ แม้้ว่่า CBR จะมีีรููปแบบ
กิิจกรรมหลัักคืือการวิิจััย แต่่ดัังที่่�ได้้กล่่าวมาข้้างต้้นแล้้วว่่า ภาคีีส่่วนใหญ่่มิิใช่่
หน่่วยงานที่่�ทำำ�วิิจััยเป็็นหลััก ดัังนั้้�นจากประสบการณ์์ของ CBR จึึงพบว่่า มีี
ประเภทของกิิจกรรมที่่�หลากหลายที่่�สามารถจะนำำ�มาเลืือกใช้้เป็็น “สะพาน
มิิตรภาพ” เพื่่�อสร้้างความร่่วมมืือดัังแสดงในภาพ
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ดููงาน

คิิด + สร้้าง
เครื่่�องมืือ เก็็บ
ทบทวน
ข้้อมููล
ความรู้้�เดิิม
วิิเคราะห์์/
สัังเคราะห์์
ตั้้�งโจทย์์

วิิทยากร
มาอบรม

พาไป
ออกงาน

2
กิิจกรรมเสริิม
ศัักยภาพ

ทดลอง

กิิจกรรม
แก้้ปัญ
ั หา

กิิจกรรม
วิิจััย

ประเภทกิิจกรรม 
CBR

ออกกฎ

ค่่ายลููกเสืือ
เยาวชน

4

5

กิิจกรรมเสริิม
ความเข้้มแข็็ง
ของกลุ่่�ม/กลไก

กิิจกรรมสร้้าง
ความยั่่�งยืืน/
สืืบทอด

BRAND
CBR

จดบัันทึึก
บััญชีีครััวเรืือน

3

1

จััดงาน
ประเพณีี

ปรัับ
โครงสร้้าง

จััดตั้้�ง
กองทุุน

Action-based
on Research
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(ข) ตััวอย่่างรููปแบบความร่่วมมืือระหว่่าง CBR กัับภาคีี
ทำำ�งาน
แนวดิ่่ง
�
ตลอดแนว

Co work-Co fund

Co-fund

พี่่� น้้อง
ตระกููล
Co

1

11

หลัักสููตร
ฝึึกอบรม

2

10

3
ตััวอย่่างรููปแบบ
ความร่่วมมืือ
CBR - ภาคีี

Co-work

การทำำ�
MOU

ศููนย์์เรีียนรู้้�/
แหล่่งเรีียนรู้้�

9
8

การสร้้าง
ต้้นแบบ

7
การคืืน
ข้้อมููล

6

4
5

หลัักสููตร
ท้้องถิ่่�น
ทีีมวิิจััย
หลายเส้้า

พี่่� เลี้้�ยง
ตััวคููณ

Focal
person

7.1 ศููนย์์เรีียนรู้้�

ที่่�มาของรููปแบบศููนย์์เรีียนรู้้�นั้้�นก็็สืืบเนื่่�องมาจากผลผลิิตหลัักของงาน
วิิจััย CBR นั้้�นคืือชุุดความรู้้� แต่่เนื่่�องจากความรู้้�นั้้�นเป็็นนามธรรม และต้้องการที่่�
สิิงสถิิต ซึ่่�งส่่วนหนึ่่�งของความรู้้�จากงานวิิจััยก็็จะฝัังอยู่่�ในตััวคน (implicit/tacit
knowledge) แต่่ตััวคนนั้้�นมีีข้้อจำำ�กััดทั้้�งด้้านเวลาและสถานที่่� ดัังนั้้�น การสร้้าง
“สถานที่่�” ให้้เป็็นที่่�อยู่่�ของความรู้้� (คล้้ายการตั้้�งศาลเพื่่�อเป็็นที่่�สิิงสถิิตของพระภููมิิ
เจ้้าที่่�) จะเป็็นวิิธีีการแก้้ไขข้้อจำำ�กััดของตััวบุุคคล
ในประวััติิศาสตร์์การทำำ�งานของ CBR นั้้�น มีีโครงการวิิจััยหลายแห่่ง
ที่่�มีีประวััติิดีีเด่่นในเรื่่�องของศููนย์์เรีียนรู้้�  เช่่น งานวิิจััยของศููนย์์ประสานงานฯ
จ.อุุบล หลายชิ้้�น เช่่นงานวิิจัยั ทางเลืือกที่่�เหมาะสมในการพััฒนาเกษตรอิินทรีีย์์
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ของโรงเรีียนชาวนา บ้้านดอนหนูู อ.ตระการพืืชผล ซึ่่�งต่่อมาได้้พัฒ
ั นาเป็็นแหล่่ง
เรีียนรู้้�ในระดัับประเทศที่่�สำำ�คัญ
ั ของธนาคารเพื่่�อการเกษตรและสหกรณ์์ (ธกส.)
หรืือกรณีีการจััดการน้ำำ�� บ้้านผาชััน ต.สำำ�โรง อ.โพธิิไทร จ.อุุบล ซึ่่�งเป็็นแหล่่ง
เรีียนรู้้�ที่่�สำำ�คัญ
ั ในระดัับประเทศในประเด็็นนวััตกรรมพื้้�นบ้้านของการจััดการน้ำำ��
ของชุุมชน เป็็นต้้น
ศููนย์์เรีียนรู้้�เป็็นรููปแบบที่่�มีีลัักษณะตั้้�งรัับ (กลุ่่�มเป้้าหมายต้้องเดิินทาง
เข้้ามาหา) แต่่มีีความเสถีียร (มาเมื่่�อไหร่่ก็็จะได้้พบ) และฟัังก์์ชัันของการใช้้
ศููนย์์เรีียนรู้้�นั้้�นก็็ทำำ�ได้้อย่่างหลากหลาย เริ่่�มตั้้�งแต่่ฟัังก์์ชัันพื้้�นฐานที่่�สุุด คืือเป็็น
“นางกวััก” เรีียกให้้ภาคีีที่่�มีีความสนใจเข้้ามาทำำ�ความรู้้�จัักงานวิิจััยในชุุมชน
เป็็นอัันดัับแรก และสามารถจะใช้้เป็็นพื้้�นที่่�เพื่่�อการพััฒนาความร่่วมมืือในลำำ�ดับั
ต่่อๆ ไป
สำำ�หรัับหน้้าตาของศููนย์์เรีียนรู้้�หรืือแหล่่งเรีียนรู้้�นั้้�นก็็มีไี ด้้หลายโฉมหน้้า
มาก ตั้้�งแต่่ที่่�เราจะมัักจะคุ้้�นเคยในความนึึกคิิด คืือภาพของอาคารสถานที่่�ที่่�มีี
สื่่�อแสดงผลงานต่่างๆ ที่่�มาจากการวิิจััย ไปจนกระทั่่�งถึึงแหล่่งเรีียนรู้้�ตาม
ธรรมชาติิที่่�อยู่่�กลางแจ้้ง เช่่น ศููนย์์เรีียนรู้้�ป่่าชายเลนบ้้านคลองลิิดีี จ.สตููล
(ด้้าด ชาลุุเด็็น, 2548) แต่่ไม่่ว่า่ รููปร่่างหน้้าตาของศููนย์์เรีียนรู้้�จะผิิดแผกแตกต่่าง
กัันไปอย่่างไร แต่่หลัักการสำำ�คััญของศููนย์์เรีียนรู้้�แบบ CBR ก็็ต้้องยึึดหลัักการ
สำำ�คััญ คืือต้้องท่่องคาถาข้้อ 2 ของ CBR ที่่�เน้้นให้้ผู้้�มาดููงานเรีียนรู้้�ได้้มีีส่่วนร่่วม
ในกระบวนการเรีียนรู้้�ให้้มากที่่�สุุด เช่่นเดีียวกัับการเน้้นการมีีส่่วนร่่วมในการ
บริิหารจััดการศููนย์์เรีียนรู้้�ของคนในชุุมชน
ข้้อท้้าทายสำำ�หรัับเรื่่�องการใช้้ศูนู ย์์เรีียนรู้้�เป็็นรููปแบบการสร้้างความร่่วมมืือ
กัับภาคีีมิไิ ด้้อยู่่�ตรงขั้้�นตอนการจััดตั้้�งศููนย์์เรีียนรู้้� หากทว่่าอยู่่�ตรงขั้้�นตอนต่่อไป
คืือจะทำำ�อย่่างไรให้้ศููนย์์เรีียนรู้้มี� อี ายุุยืืนยาว และแสดงบทบาทหน้้าที่่อ� ย่่างเต็็ม
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ศัักยภาพ ทั้้�งนี้้�เพราะในเมืืองไทยมีีการจััดตั้้�งศููนย์์เรีียนรู้้�อย่่างมากมายจาก
หน่่วยงานต่่างๆ รวมทั้้�งชุุมชนเอง แต่่ทว่่าจะมีีสักั กี่่�ศููนย์์เรีียนรู้้�ที่่�อยู่่�ยงคงกระพััน
ได้้อย่่างยาวนาน และยัังคงมีีฟัังก์์ชัันของศููนย์์เรีียนรู้้�ได้้อย่่างแท้้จริิง
คำำ�ตอบของข้้อท้้าทายนี้้�ก็็คือื  ขีีดความสามารถของชุุมชนในการบริิหาร
จััดการศููนย์์เรีียนรู้้�นั้้�นมีีมากน้้อยเพีียงใด อะไรเป็็นเป้้าหมาย และใครเป็็นกลุ่่�ม
เป้้าหมายหลัักของศููนย์์เรีียนรู้้�  (โดยส่่วนตััว ผู้้�เขีียนเห็็นว่่า ลููกค้้าของศููนย์์เรีียนรู้้�
น่่าจะเป็็นคนในชุุมชนหรืือชุุมชนใกล้้เคีียง และฟัังก์์ชัันหลัักของศููนย์์เรีียนรู้้�น่่า
จะเป็็นการอบรมบ่่มเพาะเด็็กและเยาวชนของชุุมชน) มีีรููปแบบการบริิหาร
จััดการอย่่างไร มีีคณะกรรมการ แผนงาน และงบประมาณหรืือไม่่ มีีการ
ประชาสััมพัันธ์์อย่่างไร ได้้ผลไหม มีีผู้้�มาเยี่่�ยมชมมากน้้อยเท่่าไหร่่ มีีการพััฒนา
ศููนย์์เรีียนรู้้�หรืือไม่่ เป็็นต้้น
7.2 หลัักสููตรฝึึกอบรม

ดัังที่่�ได้้กล่่าวมาแล้้วว่่า ผลผลิิตหนึ่่�งในสามที่่�เกิิดขึ้้�นจากงานวิิจััย CBR
ที่่�เป็็นล่ำำ��เป็็นสัันมากที่่�สุุดก็็คืือ ความรู้้�ในการบริิหารจััดการประเด็็นต่่างๆ แต่่
เนื่่�องจากความรู้้�เป็็นนามธรรม จึึงต้้องการพื้้�นที่่�สำำ�หรัับสิิงสถิิต และรููปแบบแรก
ก็็คืือศููนย์์เรีียนรู้้�ที่่�เก็็บรัักษาความรู้้�เอาไว้้ แต่่ทว่่ารููปแบบของศููนย์์เรีียนรู้้�นั้้�นยััง
มีีลักั ษณะตั้้�งรัับ เป็็นการเรีียนรู้้�แบบกว้้างๆ (แล้้วแต่่ผู้้�มาเรีียนว่่าอยากจะเรีียนรู้้�
เอาเรื่่�องอะไรติิดตััวกลัับไป)
สำำ�หรัับรููปแบบที่่�สููงขึ้้�นและมีีลัักษณะเชิิงรุุกมากขึ้้�น มีีขอบเขตของ
เนื้้�อหา มีีเป้้าหมายและกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�เจาะจงมากขึ้้�น มีีการกำำ�หนดระยะเวลาที่่�
แน่่นอน คืื อ การสกัั ด ชุุ ด ความรู้้�ดัั ง กล่่ า วและพัั ฒ นาให้้ อ ยู่่�ในรูู ป แบบของ
“หลัักสููตรฝึึกอบรม”
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เราอาจจััดวางตำำ�แหน่่งแห่่งที่่�ของหลัักสููตรฝึึกอบรมท่่ามกลางรููปแบบ
อื่่�นๆ ได้้ดัังนี้้�
หลัักสููตร
ฝึึกอบรม

หลัักสููตรท้้องถิ่่�น
ในสถาบััน
การศึึกษา

ศููนย์์เรีียนรู้้�

คนจััดการ

ชุุมชน

ศููนย์์ประสานฯ

สถาบัันการศึึกษา

อัันที่่�จริิง รููปแบบหลัักสููตรฝึึกอบรมทั้้�งระยะสั้้�นและระยะยาว ทั้้�งแบบ
ม้้วนเดีียวจบและเป็็นซีีรีส์ี ห์ ลายตอนนั้้�น เป็็นรููปแบบที่่�ทั้้�งภาครััฐและภาคธุุรกิิจ
เอกชนดำำ�เนิินการอยู่่�ตลอดเวลา โดยเฉพาะเมื่่�อมีีการเพิ่่�มภารกิิจใหม่่ๆ เข้้ามา
ก็็ต้อ้ งมีีการ “ยกเครื่่�องความสามารถของพนัักงาน” (Retrain) เพื่่�อรองรัับภารกิิจ
ใหม่่ๆ นั้้�น ในกรณีีของ CBR ฟัังก์์ชัันของการฝึึกอบรมนั้้�นอาจจะมีีตั้้�งแต่่
“การ add เพิ่่�มวิิธีกี ารวิิจัยั แบบที่่�ต่่างไปจากเดิิม” ไปจนถึึงฟัังก์์ชั่่�นระดัับสููง เช่่น
การเปลี่่�ยนแปลงกระบวนทััศน์์ (mindset) ที่่�มีีต่่อเรื่่�อง “การมีีส่่วนร่่วม”
“ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น” และอื่่�นๆ
สำำ�หรัับเนื้้�อหาที่่�นำำ�มาใช้้เป็็นวััตถุุดิิบในหลัักสููตรฝึึกอบรมของ CBR นั้้�น
ก็็จะเป็็นเนื้้�อหาที่่�ตกผลึึกมาจากผลงานวิิจััยและประสบการณ์์การทำำ�งานของ
CBR เอง เช่่น การวิิจัยั เพื่่�อท้้องถิ่่�นคืืออะไร/ทำำ�อย่่างไร การเป็็น FA การใช้้เครื่่�อง
มืือวิิจััยแบบ CBR การวิิเคราะห์์ชุุมชนแบบ PAR ฯลฯ ซึ่่�งชุุดความรู้้�เหล่่านี้้�
นัับว่่าเป็็น brand ที่่�สร้้างความแตกต่่างและมีีเอกลัักษณ์์ของ CBR (ไม่่มีีวาง
จำำ�หน่่ายตามร้้านขายยาทั่่�วไป)
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ส่่วนฟัังก์์ชั่่�นของรููปแบบหลัักสููตรฝึึกอบรมนั้้�นอาจจะเป็็นแบบ Multifunction กล่่าวคืือ ในด้้านหนึ่่�งหลัักสููตรเหล่่านี้้�สามารถจะให้้บริิการสำำ�หรัับ
คนในองค์์กร CBR เอง เช่่น นัักวิิจััยชุุมชนรุ่่�นใหม่่ๆ ที่่�เข้้ามา และยัังใช้้ให้้บริิการ
แก่่ภาคีี/หน่่วยงานอื่่�นๆได้้ด้ว้ ย รููปแบบนี้้�จะช่่วยให้้ภาคีีได้้ทั้้�ง “รู้้�จักั ” และได้้ทั้้�ง
“เข้้าใจ” CBR ที่่�อาจจะมากไปกว่่ารููปแบบแรก คืือแหล่่งเรีียนรู้้�ในบางแง่่มุุม
มีีตัวั อย่่างศููนย์์ประสานงานหลายศููนย์์ที่่�จัดั บริิการฝึึกอบรมแก่่ภาคีีอย่่าง
เอาจริิงเอาจััง เช่่น ศููนย์์ฯสมุุทรสงคราม ศููนย์์ประสานงานฯอิิสานกลาง เป็็นต้้น
รููปแบบการฝึึกอบรมนี้้�จะช่่วยขยัับขยาย “คอขวด” ของภาคีีที่่�ไม่่สามารถจะทำำ�
วิิจััย CBR ได้้อย่่างเต็็มรููปแบบ ซึ่่�งอาจถืือว่่าเป็็นการซื้้�อสิินค้้า CBR ในระดัับ
ลููกครึ่่�งหรืือลููกเสี้้�ยว
7.3 หลัักสููตรท้้องถิ่่�น

หากดููภาพที่่�แสดงมาในหััวข้้อ (7.2) ก็็จะเห็็นตำำ�แหน่่งแห่่งที่่�ของรููปแบบ
หลัักสููตรท้้องถิ่่�น (ที่่�ดููเหมืือนจะใช้้เป็็นเครื่่�องมืือทำำ�งานร่่วมกัับภาคีีด้้านการ
ศึึกษาได้้อย่่างลงตััวที่่�สุุด) ว่่าจะมีีที่่�ยืืนที่่�ค่่อนข้้างอยู่่�ใน “อาณาบริิเวณของ
สถาบัันการศึึกษา” ตำำ�แหน่่งที่่�ยืืนแบบนี้้�ทำำ�ให้้มีีทั้้�ง “ข้้อได้้เปรีียบ” และ “ข้้อ
จำำ�กััด” ไปพร้้อมๆกััน
ข้้อได้้เปรีียบเมื่่�อนำำ�ความรู้้�เข้้าสู่่�ระบบการศึึกษาในรููปแบบของหลัักสููตร
ท้้องถิ่่�นก็็คืือ ความรู้้�นั้้�นจะมีีชีีวิิตที่่�ยืืนยาวต่่อไป เพราะระบบจะมีีทรััพยากร
(สถานที่่� ตััวบุุคคล งบประมาณ วััสดุุอุุปกรณ์์ ฯลฯ) อย่่างครบครัันและทำำ�ได้้
อย่่างต่่อเนื่่�อง/สม่ำำ��เสมอ (เปิิดสอนได้้ทุุกปีี)
ส่่วนข้้อจำำ�กััดนั้้�นก็็มีีอยู่่�ไม่่น้้อยในทุุกขั้้�นตอน ตั้้�งแต่่ขั้้�นตอนที่่�จะเริ่่�มนำำ�
ความรู้้�เข้้าสู่่�ระบบ เนื่่�องจากระบบมีีโครงสร้้างและรููปแบบที่่�แน่่นอนตายตััว

120

อยู่่�แล้้ว ดัังนั้้�น ความรู้้�ที่่�จะเข้้าไปก็็ต้อ้ งทำำ�ศัลั ยกรรมให้้เข้้ารููปกัับแบบแผนที่่�มีีอยู่่� 
และหลัังจากเข้้าไปสิิงสถิิตอยู่่�ในระบบได้้แล้้ว ก็็ยัังมีีปััญหาอื่่�นๆ ตามมาดัังที่่�มีี
งานวิิจััยเรื่่�องหลัักสููตรท้้องถิ่่�นจำำ�นวนมากได้้สำำ�รวจเอาไว้้ เช่่น งบประมาณจ้้าง
วิิทยากรไม่่ต่อ่ เนื่่�อง เมื่่�อเปลี่่�ยนผู้้�บริิหารก็็เปลี่่�ยนนโยบายไป เป็็นต้้น (จากที่่�เคย
หวัังไว้้ว่่าจะมีีชีีวิิตที่่�ยืืนยาว ก็็กลายเป็็นสิ้้�นอายุุขััยก่่อนถึึงวััยอัันควร)
สำำ�หรัับสถานการณ์์เรื่่�องหลัักสููตรท้้องถิ่่�นในระบบการศึึกษาของไทยนั้้�น
ในรอบ 10 ปีีที่่�ผ่า่ นมานี้้� ต้้องถืือว่่าเป็็นช่่วง “ขาขึ้้�น” ของเรื่่�องการจััดทำำ�หลัักสููตร
ท้้องถิ่่�นเลยทีีเดีียว เนื่่�องจากเป็็นนโยบายของรััฐที่่�สนัับสนุุน ทำำ�ให้้หน้้าต่่างแห่่ง
โอกาสในเรื่่�องนี้้�เปิิดกว้้าง แต่่ท่า่ มกลางโอกาสอัันดีี ปัญ
ั หาการทำำ�หลัักสููตรท้้องถิ่่�น
ก็็มีอี ยู่่�รอบด้้าน ดัังที่่�ทีีมวิิจัยั ชุุมชนขนมพื้้�นบ้้านท่่ามาลััย จ.สตููล (ยาแลฮา อีีดเหล็็ก,
2550) รายงานว่่า โรงเรีียนบ้้านตะโละใสที่่�จะจััดทำำ�หลัักสููตรท้้องถิ่่�นเรื่่�องขนม
พื้้�นบ้้านได้้เคยมีีประสบการณ์์การจััดทำำ�หลัักสููตรท้้องถิ่่�นในเรื่่�องอื่่�นๆ ไปแล้้ว
แต่่การคิิดหลัักสููตรทั้้�งหมด ครููเป็็นผู้้�จััดทำำ�เองทั้้�งหมด ข้้อมููลต้้องจััดหามาเอง
ชุุมชนไม่่มีีส่่วนร่่วม” แต่่ครั้้�งนี้้� กัับ CBR จะไม่่ใช่่การทำำ�แบบเดิิมๆ ดัังนั้้�น CBR
จึึงอาจต้้องมีีการสร้้างแบรนด์์ว่่า “การทำำ�หลัักสููตรท้้องถิ่่�นแบบ CBR” นั้้�นเป็็น
อย่่างไร นี่่�ก็็เป็็นโจทย์์ขึ้้�นมาอีีกชั้้�นหนึ่่�งที่่�สููงกว่่าเรื่่�องการทำำ�หลัักสููตรท้้องถิ่่�นเฉยๆ
งานวิิจััยเรื่่�องการจััดทำำ�หลัักสููตรท้้องถิ่่�นเพื่่�อใช้้เป็็นรููปแบบหนึ่่�งในการ
สร้้างความร่่วมมืือกัับภาคีีภาคส่่วนต่่างๆนั้้�น CBR มีีการทำำ�อย่่างหลากรููปแบบ
มากแนวทาง (approach) และมีีหลายขนาด (size) เช่่น
• เป็็นหลัักสููตรขนาดจิ๋๋�ว เช่่น กรณีีเนื้้�อหาเรื่่�องขนมพื้้�นบ้้านเรื่่�องเดีียว
ของบ้้านท่่ามาลััยที่่�กล่่าวมา
• เป็็นหลัักสููตรขนาดเล็็ก เช่่น หลัักสููตรท่่องเที่่�ยวชุุมชนที่่�ทีีมวิิจััย
โหนดสตููลจััดทำำ�เข้้าไปอยู่่�ในวิิทยาลััยชุุมชนสตููล
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• เป็็นหลัักสููตรขนาดปานกลาง เช่่น งานวิิจััยเรื่่�องการสร้้างและ
พััฒนาหลัักสููตรท้้องถิ่่�นด้้านการอนุุรัักษ์์ป่่าธรรมชาติิที่่�ยั่่�งยืืนของ
ชุุมชนแบบอุุทยานการศึึกษาโดยภููมิิปััญญาชาวบ้้าน จ.ร้้อยเอ็็ด
(ฉลอง คููเมืือง และคณะ, 2546)
• เป็็นหลัักสููตรขนาดใหญ่่ เช่่น ชุุดโครงการวิิทยาลััยการแพทย์์พื้้�น
บ้้าน จ.เชีียงราย ของ ยิ่่�งยง เทาประเสริิฐ ที่่�ได้้กล่่าวถึึงไปแล้้ว
และสำำ�หรัับแนวทางการสร้้างหลัักสููตรท้้องถิ่่�นแบบ CBR ก็็มีีหลาย
แนวทาง เช่่น งานวิิจััยขนมพื้้�นบ้้านท่่ามาลััยนั้้�น ตััวพระเอกของเรื่่�องเป็็นเรื่่�อง
การฟื้้�นฟููความรู้้�ในการทำำ�ขนมพื้้�นบ้้านที่่�กำำ�ลัังสููญหายให้้กลัับคืืนมา หลัังจาก
ฟื้้�นฟููแล้้ว จึึงทำำ�หลัักสููตรท้้องถิ่่�นกัับคณะครููในโรงเรีียนเพื่่�อการสืืบทอด การทำำ�
หลัักสููตรท้้องถิ่่�นจึึงดููเหมืือนเป็็นของแถม ซึ่ง่� แตกต่่างจากงานวิิจัยั เรื่่�องการสร้้าง
หลัักสููตรท้้องถิ่่�นเรื่่�องการอนุุรักั ษ์์ป่า่ ธรรมชาติิของฉลอง คููเมืือง ซึ่่�งตััวหลัักสููตร
ท้้องถิ่่�นจะเป็็นพระเอกเลย โดยเริ่่�มตั้้�งแต่่ทีีมวิิจััยก็็ประกอบด้้วยคณะครููใน
โรงเรีียนเป็็นหลััก และร่่วมมืือกัับทีีมนัักวิิจััยชาวบ้้านสร้้างหลัักสููตรขึ้้�นมา
7.4 การประกอบทีีมวิิจััยแบบ 2-3-4-หลายเส้้า

เราคงเคยได้้ยิินภาษิิตจีีนที่่�ว่่า “หากอยากจะรู้้�ว่่ารสชาติิของลููกท้้อเป็็น
อย่่างไร ก็็มีแี ต่่ต้อ้ งลองกััดชิิมดููเท่่านั้้�น” ฉัันใดฉัันนั้้�น “หากอยากจะรู้้�ว่า่ งานวิิจัยั
CBR เป็็นอย่่างไร ฟัังบรรยาย 10 ครั้้�งก็็ไม่่เท่่ากัับลองเข้้ามาเป็็นนัักวิิจัยั เองเลย”
แต่่หากปล่่อยให้้ภาคีีเข้้ามาเป็็นนัักวิิจััยด้้วยตััวเองแบบโดดๆ ก็็อาจจะ
คล้้ายพระบวชใหม่่ที่่�ไม่่มีีอุุปััชฌาย์์คอยชี้้�แนะ ดัังนั้้�นรููปแบบแบบบัันไดขั้้�น
กลางๆที่่� CBR ใช้้ในการแนะนำำ�ให้้ภาคีีรู้้�จััก CBR ก็็คืือมาร่่วมเป็็นทีีมวิิจััยร่่วม
กัันโดยอาจจะเป็็นแบบสููตรแพ๊๊กคู่่� (2 เส้้า) 3 เส้้า หรืือ 4 เส้้า
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โดยทั่่�วไปแล้้ว การประกอบทีีมวิิจััยตั้้�งแต่่ 2 ทีีมขึ้้�นไป มัักจะเกิิดขึ้้�น
ตามธรรมชาติิและตามความสมััครใจ โดยจะมีีทีีมวิิจััยชุุมชนเป็็นตััวยืืนพื้้�น
มีีตััวบุุคคล/หน่่วยงานของภาคีีเข้้ามาสมทบ (แบบเป็็นทางการหรืือไม่่เป็็น
ทางการ แต่่ควรพยายามอย่่าให้้เป็็นแค่่ “หุ้้�นลม”) และมีีพี่่�เลี้้�ยง/โหนดของ
CBR คอยช่่วยเป็็นลมใต้้ปีีก
จากต้้นแบบดัังกล่่าวนี้้� ศููนย์์ประสานงานฯ จ.อุุบล ได้้พบนวััตกรรมของ
การประกอบทีีมวิิจัยั โดยการรุุกฆาตมากขึ้้�น กล่่าวคืือ การเข้้ามาร่่วมเป็็นทีีมวิิจัยั
ของภาคีีนั้้�น จะไม่่ใช้้หลัักสมััครใจ หากแต่่เป็็นเงื่่�อนไข (แต่่แน่่นอนว่่า กว่่าจะ
ก้้าวมาถึึงขั้้�นนี้้�ได้้ ก็็ต้้องใช้้เวลาดููใจและทำำ�งานร่่วมกัันมายาวนานพอสมควร)
ที่่�ทีีมวิิจััยจะต้้องประกอบด้้วย 3 เส้้า 3 ภาคส่่วน คืือ หน่่วยงานรััฐ-ชุุมชนนัักวิิชาการ
เหตุุผลที่่�อยู่่�เบื้้�องหลััง “ก้้อน 3 เส้้า” นี้้�ก็็คือื หลัักการเรื่่�อง “ความสมดุุล
ทางอำำ�นาจ” เนื่่�องจากหากมีีเพีียง 2 เส้้า คืือหน่่วยงานรััฐกัับชุุมชน ก็็มักั จะเกิิด
อาการแพ้้ทางกัันเพราะโครงสร้้างอำำ�นาจที่่�ไม่่เสมอกััน ดัังนั้้�นบทบาทของ
นัักวิิชาการจึึงเข้้ามาถ่่วงดุุลระหว่่าง 2 ฝ่่าย
ข้้อพิิสููจน์์ถึึงผลลััพธ์์อัันดีีเยี่่�ยมจากการประกอบทีีมวิิจััยแบบ 3 เส้้านี้้� 
ก็็เช่่นงานวิิจััยชิ้้�นหนึ่่�งในชุุดโครงการนี้้�  เรื่่�อง แนวทางการจััดสรรน้ำำ��เพื่่�อการใช้้
ประโยชน์์ของตำำ�บลกุุศกรโดยชุุมชนมีีส่่วนร่่วม (สุุนทร เจริิญท้้าวและคณะ,
2561) เริ่่�มตั้้�งแต่่การแสวงหาแนวทางแก้้ปัญ
ั หาซึ่่�งในโจทย์์นี้้�จะค่่อนข้้างหนัักมืือ
ไปในปััญหาเชิิงเทคนิิค ความรู้้�จากภาควิิชาการจึึงเข้้ามามีีบทบาทหนุุนช่่วยได้้
อย่่างมาก ต่่อจากนั้้�นในขั้้�นตอนของการวางแผนงานแก้้ปััญหาก็็จะสอดคล้้อง
กัับสภาพความเป็็นจริิงเพราะมีีภาคชุุมชนเป็็นตััวตรวจสอบ (ผ่่าทางตัันของ
วิิธีีการแก้้ปััญหาในอดีีตที่่�ภาครััฐคิิดคนเดีียวหรืือคิิดเอาเอง) และท้้ายที่่�สุุดก็็คือื
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ข้้อเสนอแนะจากงานวิิจััยมีีลู่่�ทางว่่าจะได้้ “แจ้้งเกิิด” ไม่่แท้้งไปกลางทาง แต่่
น่่าจะได้้รัับการปฏิิบััติิอย่่างแน่่นอนเพราะฝ่่ายนโยบายภาครััฐลงมาทำำ�วิิจััยเอง
7.5 การสร้้างพี่่� เลี้้�ยงตััวคููณ

เมื่่�อ 20 ปีีที่่�แล้้ว CBR ได้้ขายสโลแกนว่่า “ถ้้าจะให้้ชาวบ้้านได้้ใช้้
ประโยชน์์จากงานวิิจัยั ชาวบ้้านก็็ต้อ้ งเข้้ามาทำำ�วิจัิ ยั เอง” จากสโลแกนที่่�ฟัังดููดีนี้้� 
ี
เวลาลงมืือปฏิิบััติิการจริิง ก็็จะพบทางตัันว่่า สำำ�หรัับชาวบ้้านที่่�ไม่่ได้้เรีียนเรื่่�อง
การวิิจััยมาก่่อน แล้้วจะทำำ�วิิจััยได้้อย่่างไร คำำ�ตอบก็็คืือ เวทีีนี้้�ต้้องมีี “พี่่�เลี้้�ยง”
ที่่�เป็็น “เครื่่�องแปลงร่่าง” ช่่วยชาวบ้้านให้้กลายมาเป็็นนัักวิิจัยั  พี่่�เลี้้�ยงประเภทนี้้� 
อาจจะเรีียกว่่า “พี่่�เลี้้�ยงต้้นแบบ/ต้้นฉบัับ”
ในชั้้�นต่่อมา เมื่่�อปริิมาณงานวิิจััย CBR เพิ่่�มมากขึ้้�น แต่่การขยายตััวใน
เชิิงปริิมาณของพี่่�เลี้้�ยงตามไม่่ทััน ทำำ�ให้้ปริิมาณและคุุณภาพของการหนุุนเสริิม
จากเครื่่�องแปลงร่่างเริ่่�มจะกระพร่่องกระแพร่่ง การติิดตามสถานการณ์์ของพื้้�นที่่�
ก็็ไม่่ทัันการ ดัังนั้้�น จึึงเกิิดนวััตกรรมครั้้�งที่่�สองในเรื่่�องการสร้้างพี่่�เลี้้�ยง คืือการ
สร้้าง “พี่่�เลี้้�ยงตััวคููณ” ขึ้้�นมา
พี่่�เลี้้�ยงตััวคููณ ก็็คืือ คนที่่�อยู่่�ในหน่่วยงานของภาคีีนั้้�นเอง บุุคคลเหล่่านี้้�
ได้้เคยผ่่านประสบการณ์์งานวิิจััย CBR ตามขั้้�นบัันไดเลื่่�อนขั้้�นต่่างๆ โดยเฉพาะ
การได้้เคยมาทำำ�วิิจััย CBR ด้้วยตััวเอง (ชาวบ้้านเรีียกว่่า “ผ่่านพิิธีีพุุทธาภิิเษก
มาแล้้ว”) ส่่วนคุุณสมบััติิอื่่�นๆ ที่่�เพิ่่�มเติิมของพี่่�เลี้้�ยงตััวคููณที่่�แตกต่่างไปจาก
พี่่�เลี้้�ยงต้้นฉบัับ นอกเหนืือจากการเป็็น “คนในหน่่วยงานของภาคีี” แล้้วก็็คืือ
เป็็นคนที่่�อยู่่�ในพื้้�นที่่�ที่่�ใกล้้ชิิดกัับชุุมชน หรืือมีีภารกิิจที่่�ต้้องเกี่่�ยวข้้องกัับชุุมชน
ในด้้านต่่างๆ
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กระบวนการแปลงร่่าง “ภาคีี” ให้้มาเป็็น “พี่่�เลี้้�ยงตััวคููณ” นี้้� คล้้ายๆ
กัับระบบบอกกัันต่่อๆแบบปากต่่อปาก คืือผู้้�ฟัังยกระดัับมาเป็็นผู้้�พููดต่่อ หรืือ
ระบบขายตรงที่่�ลููกค้้ากลายมาเป็็นคนขายเสีียเอง หรืือการที่่�นัักมวยเปลี่่�ยน
สถานะมาเป็็นพี่่�เลี้้�ยง นัักฟุุตบอลยกระดัับขึ้้�นมาเป็็นโค้้ช โดยที่่�สถานะของการ
เป็็นพี่่�เลี้้�ยงนั้้�นจำำ�เป็็นต้้องมีีภารกิิจใหม่่เพิ่่�มเติิม/ต้้องมีีบทบาทใหม่่ให้้แสดง ดััง
นั้้�น จึึงต้้องมีีกระบวนการติิดตั้้�งความรู้้�เรื่่�องการแสดงบทบาทของพี่่�เลี้้�ยงเพิ่่�มเติิม
ในช่่วงปลายๆทศวรรษที่่�  2 ของ CBR มีีพี่่�เลี้้�ยงต้้นแบบในหลายศููนย์์
ประสานที่่�เริ่่�มเก็็บรัับประสบการณ์์การสร้้างพี่่�เลี้้�ยงตััวคููณให้้แก่่หน่่วยงานภาคีี
หลายๆประเภท เช่่น สร้้าง อบต.ที่่�ทำำ�งานกัับเด็็กและเยาวชนให้้เป็็นโค้้ชการ
วิิจัยั สร้้างพี่่�เลี้้�ยงตััวคููณในกลุ่่�ม อสม.ที่่�ทำำ�งานเรื่่�องเหล้้า-บุุหรี่่� ยกระดัับคนทำำ�งาน
ด้้านการสร้้างความปลอดภััยทางถนนให้้ขึ้้�นมาเป็็นพี่่�เลี้้�ยงตััวคููณ โดยใช้้หลัักสููตร
อบรมเรื่่�องการทำำ�งานแบบมีีส่่วนร่่วม ฯลฯ
และศููนย์์ประสานงานฯที่่�เล่่นเรื่่�องการสร้้างพี่่�เลี้้�ยงตััวคููณอย่่างเข้้มข้้นก็็
เช่่น ศููนย์์ประสานงาน จ.ลำำ�ปาง ที่่�ร่่วมทำำ�งานกัับ กศน. จัังหวััดพะเยา ในการ
สร้้างระบบพี่่�เลี้้�ยงตััวคููณในกลุ่่�มครูู กศน. (สาวิิตร มีีจุ้้�ย, 2560) และข้้อค้้นพบ
จากการลงมืือปฏิิบััติิการพร้้อมทั้้�งวิิจััยไปในเวลาเดีียวกััน ทำำ�ให้้ได้้ข้้อค้้นพบว่่า
ในระบบการทำำ�งานของ กศน.นั้้�น ต้้องการพี่่�เลี้้�ยงตััวคููณที่่�แตกสายพัันธุ์์�ย่่อย
ออกไปอีีกหลายสายพัันธุ์์�  เช่่น พี่่�เลี้้�ยงในพื้้�นที่่� พี่่�เลี้้�ยงวิิชาการ พี่่�เลี้้�ยงบริิหาร
เป็็นต้้น
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7.6 การสร้้าง focal person

ในบางกรณีีที่่�หน่่วยงานภาคีียัังไม่่มีีความพร้้อมหรืือยัังไม่่สุุกงอมถึึง
ระดัับที่่�จะสร้้างพี่่�เลี้้�ยงตััวคููณดัังในข้้อ (7.5) ก็็มีอีี กี ทางเลืือกหนึ่่�งที่่�จะใช้้รูปู แบบ
การสร้้างความร่่วมมืือผ่่านบุุคลากรชนิิดพิิเศษประเภทหนึ่่�งที่่�เรีียกว่่า “ตััว/หััว
หมุุดเชื่่�อมต่่อ” (focal person)
แนวคิิดเรื่่�อง “ตััว/หััวหมุุดเชื่่�อมต่่อ” (focal person) นี้้� มาจากเทคนิิค
การทำำ�งานสมััยใหม่่แบบเครืือข่่าย ซึ่่�งในระยะเริ่่�มแรก อาจจะยัังไม่่สามารถจะ
สร้้างความร่่วมมืือได้้ทั้้�งระดัับกลุ่่�ม หน่่วยงาน องค์์กร หากทว่่า “ได้้ใจเฉพาะ
เป็็นระดัับบุุคคล” ก็็จะมีีการทำำ�งานผ่่าน “ตััวบุุคคล” นี้้�ที่่�เรีียกว่่า “จุุด/หััวหมุุด
เชื่่�อมต่่อ” ซึ่่�งอาจจะมีีการรัับรู้้�อย่่างเป็็นทางการหรืือไม่่เป็็นทางการก็็ได้้
หรืือในบางกรณีี แม้้จะได้้ความร่่วมมืือระดัับกลุ่่�ม/องค์์กรมาแล้้ว แต่่เพื่่�อ
ป้้องกัันปััญหา “สายสััมพัันธ์์ขาด” ก็็จะมีีการสร้้าง focal point/focal person
ขึ้้�นมา เพื่่�อเติิมเต็็มภารกิิจความร่่วมมืือระหว่่างองค์์กรให้้รุดุ หน้้าไปหรืือมีีความ
ยั่่�งยืืน
focal person นี้้�จะทำำ�หน้้าที่่�คล้้ายๆ “สถานทููต” ที่่�มีีหน้้าที่่�ทั้้�งด้้านการ
ประสานงาน และที่่�สำำ�คััญคืือ “การประสานความเข้้าใจ” ของทั้้�ง 2 ฝ่่าย
กล่่าวคืือ เป็็นทั้้�ง “ข้้อต่่อของการทำำ�งานและข้้อต่่อด้้านความคิิด” รวมทั้้�งต้้อง
เป็็นผู้้�ที่่�รู้้�ข้้อมููลข่่าวสารจากทั้้�ง 2 ฝ่่าย
ตััวอย่่างรููปธรรมของ focal person ในประสบการณ์์ของ CBR คืือกรณีี
ของ “นัักประสานงานชุุมชน” ซึ่ง่� มีีสถานะเป็็นพนัักงานจ้้างของกรมชลประทาน
ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�เชื่่�อมประสานระหว่่างกรมชลประทานกัับกลุ่่�มผู้้�ใช้้น้ำำ�� นัักประสาน
ชุุมชนนี้้�ได้้เข้้ามามีีประสบการณ์์แบบบัันไดเลื่่�อนร่่วมกัับศููนย์์ประสานงาน
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จ.สมุุทรสงคราม ตั้้�งแต่่เป็็นนัักวิิจััยในทีีม จนกระทั่่�งก้้าวขึ้้�นมาเป็็นหััวหน้้า
โครงการวิิจััยเอง ซึ่่�งช่่วยให้้พััฒนาความเข้้าใจเรื่่�อง CBR ได้้ลึึกซึ้้�งมากขึ้้�น
(ใจสิิงห์์ บััมบรา, 2556)
บุุคลากรที่่�เป็็น focal person เช่่นนี้้�มีีลัักษณะเป็็น “คนที่่�ยืืน 2 ขา”
ระหว่่าง 2 หน่่วยงานซึ่่�งเท่่าที่่�ผ่่านมา สัังคมไทยก็็ได้้มีีบุุคลากรในตำำ�แหน่่ง
“คน 2 ขา” แบบนี้้�มาให้้ดููเป็็นตััวอย่่างแล้้ว เช่่น ผู้้�ใหญ่่บ้้านที่่�เป็็นทั้้�งตััวแทน
หน่่วยงานรััฐและก็็เป็็นชาวบ้้านด้้วย หรืือ อสม.ที่่�เป็็นทั้้�งบุุคลากรของกระทรวง
สาธารณสุุขและก็็เป็็นชาวบ้้านด้้วย การมีี focal person เป็็น “ตััวต่่อ” ระหว่่าง
CBR กัับภาคีีที่่�หน่่วยงานรััฐเป็็นกรณีีที่่�น่่าสนใจที่่�น่่าจะค้้นคว้้าศึึกษาต่่อไปใน
อนาคต
7.7 รููปแบบกิิจกรรมการคืืนข้้อมููล

หากเปิิดดููโครงร่่างการวิิจััย CBR จะพบว่่า ในแผนงานกิิจกรรมมัักจะมีี
กิิจกรรมหนึ่่�งรวมอยู่่�ด้้วยเสมอมิิได้้ขาด คืือ “การคืืนข้้อมููล” ที่่�เป็็นรููปแบบการ
สื่่�อสารแบบสองทางและเป็็นหนึ่่�งในหลายสิิบเครื่่�องมืือการทำำ�งานของ CBR
นอกจากจะใช้้เครื่่�องมืือนี้้�ในการทำำ�งานด้้วยฟัังก์์ชั่่�นพื้้�นฐานแล้้ว ในที่่�นี้้�จะขอนำำ�
เสนอให้้ใช้้เครื่่�องมืือการคืืนข้้อมููลในฐานะรููปแบบกิิจกรรมเพื่่�อการทำำ�งานกัับ
ภาคีีเป็็นฟัังก์์ชั่่�นพิิเศษ
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� งมืือ
ในฐานะเครื่่อ
ทำำ�งานกัับภาคีี
พลัังของการ
คืืนข้้อมููล

ใช้้ทั้้�งเชิิงรัับ/
เชิิงรุุก

1

2

7
การคืืนข้้อมููล

3

6
5

สถานะ

4

หลายช่่วงเวลา/
หลายกลุ่่�มเป้้าหมาย/หลายเนื้้�อหา

การเพิ่่� ม
ฟัังก์์ชััน
พิิ เศษ

ใช้้ในหลาย
วััตถุุประสงค์์/
เป้้าหมาย

(i) การคืืนข้้อมููลในฐานะเครื่่อ� งมืือการทำำ�งานกัับภาคีี ในฟัังก์์ชั่่�นนี้้� 
การคืืนข้้อมููลเป็็นรููปแบบกิิจกรรมในการสร้้างความร่่วมมืือกัับภาคีี โดยใช้้
ทรััพยากรที่่�  CBR มีี คืือ ชุุดความรู้้�ที่่�มาจากงานวิิจััย และใช้้ความรู้้�ชุุดนี้้�เป็็น
เสมืือนสะพานสร้้างมิิตรภาพด้้วยการเปิิดพื้้�นที่่�การรัับรู้้�ร่่วมกััน เช่่น การเชิิญ
ภาคีีเข้้าร่่วมเวทีีการเสนอผลการวิิจััย เป็็นต้้น
(ii) สถานะของการคืืนข้้อมููล โดยส่่วนใหญ่่ การคืืนข้้อมููลมัักจะถููก
ใช้้เป็็น “บัันไดขั้้�นแรก” ของการแนะนำำ�ให้้ภาคีีหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้รู้้�จักั CBR
(first contact) โดยผ่่านการรู้้�จััก “ผลงาน” (product) คล้้ายการเปิิดตััว
ผลิิตภััณฑ์์ของ CBR ให้้รู้้�จััก (getting to know) อย่่างไรก็็ตาม รููปแบบการคืืน
ข้้อมููลแบบพื้้�นฐานนี้้�ก็็ยัังสามารถดััดแปลงสถานะให้้ยืืดหยุ่่�นได้้อีีก
(iii) การเพิ่่�มฟัังก์์ชั่่น� พิิเศษ ดัังที่่�ได้้กล่่าวมาแล้้วว่่า ปกติิแล้้ว CBR จะ
ใช้้รูปู แบบกิิจกรรมการคืืนข้้อมููลเป็็นขั้้�นตอนสุุดท้้ายของการทำำ�วิจัิ ยั โดยมีีเป้้าหมาย
ที่่�จะเผยแพร่่สื่่�อสารประชาสััมพัันธ์์เนื้้�อหาของผลการวิิจััยสู่่�สาธารณะ แต่่หาก
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เราจะดััดแปลงกิิจกรรมนี้้�มาใช้้เป็็นเครื่่�องมืือการทำำ�งานกัับภาคีี เราก็็อาจจะต้้อง
ปรัับฟัังก์์ชั่่�นการทำำ�งานให้้มีีโฟกััสมากขึ้้�น ตั้้�งแต่่กำำ�หนดเป้้าหมายที่่�ต้้องการให้้
เจาะจงขึ้้�น ระบุุกลุ่่�มเป้้าหมายให้้ชััดเจน และออกแบบเชิิงรุุกมากขึ้้�น เป็็นต้้น
(iv) การคืืนข้้อมููลในหลายวััตถุุประสงค์์ เนื่่�องจากเครื่่�องมืือการ
คืืนข้้อมููลสามารถพลิิกแพลงใช้้ได้้ในหลายวััตถุุประสงค์์ และเมื่่�อเลืือกเป้้าหมาย/
วััตถุุประสงค์์แล้้ว ก็็จะไปกำำ�หนดหน้้าตาของส่่วนประกอบอื่่�นๆ ของการ
คืืนข้้อมููลดัังในภาพ

การกำำ�หนด
วััตถุุประสงค์์/
เป้้าหมาย

ช่่วงเวลาการใช้้

กลุ่่�มเป้้าหมาย

การคััดเลืือก
+
ออกแบบ
เนื้้�อหา
การคััดเลืือก
+
ออกแบบ
กระบวนการ
/รููปแบบ

ตััวอย่่างเช่่น การคััดเลืือกรููปแบบที่่�จะใช้้ที่่�แตกต่่างกััน เช่่น หากเลืือก
รููปแบบการคืืนข้้อมููลแบบให้้กลุ่่�มภาคีีรับั ฟัังผลการวิิจัยั เฉยๆ แล้้วก็็จบ กัับรููปแบบ
ที่่�หลัั ง จากรัั บ ฟัั ง ผลการวิิ จัั ย แล้้ ว  มีี ก ารแบ่่ ง กลุ่่�มย่่ อ ยเพื่่�อให้้ พูู ด คุุ ย กัั น ว่่ า
“ได้้เรีียนรู้้�อะไรบ้้างจากงานวิิจััย” “จะเอาความรู้้�จากผลการวิิจััยไปใช้้ใน
หน่่วยงานตััวเองได้้อย่่างไร” จากรููปแบบที่่�แตกต่่างกััน ย่่อมเกิิดผลลััพธ์์ต่่อ
กลุ่่�มเป้้าหมายที่่�แตกต่่างกััน
(v) ทำำ�ได้้ในหลายช่่วงเวลา/หลายกลุ่่�มเป้้าหมาย/หลายเนื้้�อหา
ถึึงแม้้ว่่ารููปแบบพื้้�นฐานของการคืืนข้้อมููลที่่�เราคุ้้�นเคยนั้้�น จะมีีการทำำ�เพีียง
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ครั้้�งเดีียว คืือช่่วงท้้ายของการทำำ�วิิจััย แต่่อัันที่่�จริิง ก็็ไม่่จำำ�เป็็นต้้องคืืนเพีียง
ครั้้�งเดีียวในช่่วงท้้ายเท่่านั้้�น เราสามารถที่่�จะคืืนข้้อมููลได้้หลายๆ ครั้้�งในหลาย
ช่่วงเวลา โดยที่่�ในแต่่ละช่่วงเวลานั้้�น เป้้าหมายของการคืืนข้้อมููลก็็อาจจะแตกต่่าง
กัันไป
•

คืืนช่่วงต้้นน้ำำ�� เช่่น หลัังจากสำำ�รวจหนี้้�สิินครััวเรืือนได้้ทั้้�งชุุมชน
ก็็มาประมวลรวบรวม แล้้วคืืนข้้อมููลเพื่่�อกระตุ้้�นให้้เกิิดการ
ตื่่�นตััวต่่อปััญหา

•

คืืนช่่วงกลางน้ำำ�� เช่่น หลัังจากไปศึึกษาดููงานแก้้ปััญหาใน
หลายๆ ที่่� ก็็คืืนข้้อมููลเพื่่�อนำำ�มาร่่วมกัันคััดเลืือกแนวทางที่่�จะ
แก้้ ปัั ญ หาของตนเอง คืื น ข้้ อ มูู ล เพื่่�อร่่ ว มกัั น วิิ เ คราะห์์ /
สัังเคราะห์์วิิธีีการแก้้ปััญหา

•

คืืนช่่วงท้้ายน้ำำ�� อาจจะมีีเป้้าหมายเพื่่�อการประเมิินผลการ
ทำำ�งาน การถอดบทเรีียน เป็็นต้้น

นอกจากนั้้�น การคืืนข้้อมููลก็็ไม่่จำำ�เป็็นต้้องคืืนให้้แก่่ชุุมชน/ชาวบ้้าน
เท่่านั้้�น หรืือกลุ่่�มเป้้าหมายแบบรวมๆ แต่่เราสามารถจะออกแบบคืืนข้้อมููลให้้
กลุ่่�มเป้้าหมายแต่่ละกลุ่่�ม โดยการคััดเลืือกและออกแบบเนื้้�อหา (Message
selection/Message design) ให้้ลงตััวกัับกลุ่่�มเป้้าหมาย เช่่น ถ้้าคืืนข้้อมููลเรื่่�อง
การบริิหารจััดการน้ำำ��ให้้กับั กลุ่่�ม อบต. ทีีมวิิจัยั ก็็อาจจะเน้้นหนัักข้้อมููลว่่า อบต.
จะเข้้ามาเกี่่�ยวข้้องกัับการบริิหารจััดการน้ำำ��ได้้ในรููปแบบไหนบ้้าง เป็็นต้้น
(vi) ทำำ�ได้้ทั้้�งเชิิงรัับและเชิิงรุุก โดยปกติิ เรามัักจะคุ้้�นเคยกัับรููปแบบ
การคืืนข้้อมููลแบบที่่�มีีการจััดเวทีีประชุุม แล้้วเชิิญกลุ่่�มเป้้าหมายมาร่่วมรัับฟััง
ผลการวิิจััย ซึ่่�งรููปแบบแบบนี้้�ถืือว่่าเป็็น “รููปแบบการคืืนข้้อมููลเชิิงตั้้�งรัับ”
เนื่่�องจากกลุ่่�มเป้้าหมายต้้องเดิินทางเข้้ามา
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แต่่จากประสบการณ์์ของ CBR นอกจากรููปแบบเชิิงรัับแล้้ว ชาว CBR
ยัังปรัับรููปแบบการคืืนข้้อมููลให้้เป็็นเชิิงรุุกได้้อีีก คืือส่่งข้้อมููลไปให้้กลุ่่�มภาคีีที่่�
เกี่่�ยวข้้องแบบจ่่าหน้้าซองถึึงโดยตรง เช่่น ประสบการณ์์ของศููนย์์ประสานงานฯ
จ.สมุุทรสงคราม เมื่่�อทำำ�โครงการอนุุรัักษ์์และฟื้้�นฟููปููแสมโดยโรงเรีียนและ
ชุุมชนแล้้ว (ทองคำำ�  เจืือไทย, 2553) ทีีมวิิจััยได้้นำำ�เสนอข้้อมููลสภาพพื้้�นที่่�ของ
ตำำ�บลที่่�ศึึกษาส่่งตรงให้้เจ้้าหน้้าที่่�สำำ�นักั งานโยธาธิิการและผัังเมืือง เพื่่�อประกอบ
การตััดสิินใจในการจััดทำำ�ผัังเมืืองสมุุทรสงครามใหม่่ในอีีก 5 ปีีข้้างหน้้า (เพื่่�อ
เหลืือพื้้�นที่่�ให้้ “ปููแสม” อยู่่�อาศััยบ้้าง) หรืือโครงการลดผลกระทบจากช้้าง
กิินพืืชไร่่ที่่�บริิเวณหนองเสืือ อ.สามร้้อยยอด จ.ประจวบคีีรีีขัันธ์์ ทีีมวิิจััยก็็ได้้
แลกเปลี่่�ยนข้้อมููลการเข้้าทำำ�ลายพืืชไร่่ของช้้างร่่วมกัับทีีมเจ้้าหน้้าที่่�อุุทยานฯ
เป็็นระยะๆ เพื่่�อการเฝ้้าระวััง เป็็นต้้น
(vii) พลัังของการคืืนข้้อมููล มีีตััวอย่่างจากงานวิิจััย CBR จำำ�นวน
มากมายที่่�แสดงผลลััพธ์์ที่่�แตกต่่างกัันของรููปแบบการแก้้ปัญ
ั หายุุคก่่อนทำำ�วิิจัยั
กัับยุุคที่ทำ่� ำ�วิิจัยั CBR ทั้้�งๆ ที่่�เป็็นกลุ่่�มคนแก้้ปัญ
ั หากลุ่่�มเดีียวกััน แต่่ทว่่าตััวแปร
ที่่�เปลี่่�ยนไปคืือ “พลัังของข้้อมููล” เช่่นงานวิิจััยเรื่่�องการอนุุรัักษ์์และวางแผน
ร่่วมกัันและใช้้ประโยชน์์จากหอยขาวอย่่างยั่่�งยืืน (ไพวััลย์์ สิิอิ้้�น, 2546) ของ
ตำำ�บลแหลมกลััด จ.ตราด ซึ่่�งที่่�มาของปััญหาก็็คืือการใช้้ทรััพยากรเช่่นหอยขาว
แบบทำำ�ลายล้้างที่่�จะนำำ�ไปสู่่�การสููญหายของหอยขาวในอนาคต ก่่อนหน้้าการ
ทำำ�วิจัิ ยั CBR อบต.และชาวบ้้านพยายามจะออกข้้อบัังคัับเรื่่�องการใช้้ทรััพยากร
หอยขาว แต่่ไม่่ได้้รับั การตอบสนองจากหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องเนื่่�องจากมีีข้อ้ อ้้าง
ว่่าขััดกัับกฎหมายประมวลบางมาตรา จนกระทั่่�งทีีมวิิจััยได้้รวบรวมข้้อมููลเชิิง
ประจัักษ์์ที่่�เป็็นเอกสารอ้้างอิิง  ทำำ�ให้้ข้อ้ มููลมีีน้ำ��ำ หนัักและได้้เผยแพร่่ประชาสััมพัันธ์์
เพื่่�อสร้้างกระแสการอนุุรัักษ์์หอยขาว จึึงทำำ�ให้้หน่่วยงานต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องเกิิด
การยอมรัับข้้อเสนอของชุุมชนและหาหนทางที่่�จะไปแก้้ไขปรัับปรุุงกฎระเบีียบ
ดัังกล่่าว
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อย่่างไรก็็ตาม ลำำ�พังั ข้้อมููลเฉยๆ ก็็คงไม่่สามารถสำำ�แดงพลัังได้้ด้ว้ ยตััวเอง
หากแต่่ต้อ้ งเป็็นข้้อมููลที่่�มีีการจััดระบบ มีีความน่่าเชื่่�อถืือ สามารถอ้้างอิิงได้้ มีกี าร
วิิเคราะห์์สังั เคราะห์์เพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าของข้้อมููลจึึงจะสำำ�แดงอิิทธิิฤทธิ์์�ได้้ การเสกเป่่า
ข้้อมููลให้้สำำ�แดงอิิทธิิฤทธิ์์�นี้้�ก็็เป็็นชุุดความรู้้�สำ�คั
ำ ัญอีีกชุุดหนึ่่�งของ CBR
7.8 การสร้้างต้้นแบบ

ถึึงแม้้ CBR มัักจะเริ่่�ม “หน่่วยของการทำำ�งาน” อยู่่�ในระดัับการแก้้ปัญ
ั หา
ของชุุมชนใดชุุมชนหนึ่่�ง ซึ่่�งเป็็นเป้้าหมายเบื้้�องต้้น แต่่ทว่่าแนวทางการทำำ�งาน
ของ CBR ก็็มัักจะไม่่ได้้จบลงที่่� “ชุุมชนหนึ่่�ง” นี้้�เท่่านั้้�น แต่่มัักจะมีีเป้้าหมายใน
ชั้้�นที่่�สอง คืือทำำ�ให้้ “ชุุมชนหนึ่่�ง” นี้้�เป็็นต้้นแบบ/แม่่แบบ” เพื่่�อที่่�จะผลิิตซ้ำำ��
ในชุุมชนอื่่�นๆ อัันเป็็นการขยายผลแนวนอน และอาจจะก้้าวไปสู่่�เป้้าหมาย
ชั้้�นที่่�สาม คืือ จากต้้นแบบขึ้้�นสู่่�ระดัับนโยบายอัันเป็็นการขยายผลตามแนวตั้้�ง
ดัังนั้้�น การสร้้างต้้นแบบจึึงเป็็นรููปแบบหนึ่่�งที่่�จะใช้้ทำำ�งานกัับภาคีีได้้
(7.8.1) บทเรีียนการใช้้ต้้นแบบสร้้างนโยบาย สำำ�หรัับการใช้้ต้น้ แบบ
เพื่่�อการสร้้างนโยบายนั้้�น CBR มีีบทเรีียนว่่า มีีได้้หลายแบบแผนเช่่น
แบบแผน (i) จากพื้้�นที่่�รููปธรรม 1 แห่่ง สามารถก้้าวขึ้้�นสู่่�นโยบาย
ได้้เลย เป็็น “การก้้าวพรวดเดีียวถึึง” เช่่น งานวิิจััยในตำำ�นานเรื่่�องการบริิหาร
จััดการน้ำำ��ที่่�แพรกหนามแดง จ.สมุุทรสงคราม ที่่�ส่่งผลต่่อการเปลี่่�ยนแปลง
นโยบายของกรมชลประทาน อย่่างไรก็็ตาม การก้้าวจาก 1 พื้้�นที่่�รููปธรรมก็็ถึึง
นโยบายนี้้�อาจจะมีีไม่่มากนัักเพราะต้้องการเงื่่�อนไขพิิเศษแวดล้้อมอย่่างอื่่�นๆ
มาร่่วมทำำ�งานด้้วย
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แบบแผน (ii) จากพื้้�นที่่�รููปธรรมหลายๆพื้้�นที่่� นำำ�ข้้อมููลมาสัังเคราะห์์
เป็็นชุุดความรู้้�ร่่วมเพื่่�อนำำ�เสนอสู่่�นโยบายโดยการสัังเคราะห์์นั้้�นจะช่่วยตััด
ลัักษณะเฉพาะของพื้้�นที่่�ออกไป ขจััดตััวแปร/ปััจจััยที่่�ไม่่เกี่่�ยวข้้องมากนััก
ออกไป และรวมลัักษณะทั่่�วไปของทุุกๆ พื้้�นที่่�เข้้ามา
ตััวอย่่างเช่่น ในปีี พ.ศ. 2552 มีีการสัังเคราะห์์งานวิิจััยส่่งเสริิมการอ่่าน
หลายชิ้้�นของโหนดยโสธรที่่�ได้้พิิสููจน์์ผลลััพธ์์ของการอ่่านหนัังสืือที่่�มีีผลต่่อ
พััฒนาการด้้านต่่างๆ ของเด็็ก เพื่่�อนำำ�มาสร้้างเป็็นข้้อเสนอเชิิงนโยบายของ อบต.
กศน. ระดัับจัังหวััด ซึ่ง่� จะทำำ�ให้้เรื่่�องของการอ่่านนั้้�นมีีผลที่่�ยั่่�งยืืนต่่อไปในอนาคต
เป็็นต้้น
แบบแผน (iii) จากพื้้�นที่่�รูปู ธรรม 1 แห่่ง แล้้วขึ้้�นไปสู่่�นโยบาย และวกกลัับ
ลงมาปรัับตััวโครงสร้้าง/และระบบอีีกทีี เนื่่�องจากการได้้มาซึ่่�งนโยบายนั้้�น
ยัังเป็็นแค่่ “ช่่วงหััวค่ำำ��ของการเปลี่่�ยนแปลงเท่่านั้้�น” แต่่ยังั มีีโมงยามอีีกยาวนาน
กว่่าจะถึึงรุ่่�งเช้้า เช่่น ขั้้�นตอนของการนำำ�นโยบายใหม่่มาปฏิิบััติิซึ่่�งจะเป็็นไปได้้
ยากหากยัังคงอยู่่�ในโครงสร้้างและระบบแบบเก่่าหรืือคนที่่�มีีความคิิดแบบเดิิมๆ
ประสบการณ์์จากศููนย์์ประสานงานฯ จ.สมุุทรสงครามจึึงพบว่่า เมื่่�อระดัับ
จัังหวััดยอมรัับนโยบายการบริิหารจััดการน้ำำ��แบบมีีส่่วนร่่วมแล้้ว ภารกิิจของ
ศููนย์์ฯในภาคต่่อมาก็็คืือ การฝึึกอบรมเจ้้าหน้้าที่่�ของหน่่วยงานต่่างๆ ให้้เข้้าใจ
และสามารถปฏิิบััติิงานแบบมีีส่่วนร่่วมได้้ เช่่น ต้้องรู้้�จัักการเป็็นวิิทยากร
กระบวนการในการจััดการประชุุมมีีส่่วนร่่วม เป็็นต้้น
(7.8.2) ตััวอย่่างงานวิิจัยั การใช้้ต้้นแบบ อาจจะมีีงานวิิจัยั CBR บางชิ้้�น
ที่่�มีีเป้้าหมายอื่่�นๆ เป็็นหลััก และมีีเป้้าหมายของการสร้้างต้้นแบบเป็็นเป้้าหมาย
เสริิม แต่่ทว่่าก็็มีีงานวิิจััยบางชิ้้�นที่่�ปัักธงเอาไว้้ที่่�การสร้้างต้้นแบบเป็็นเป้้าหมาย
หลััก ซึ่่�งเป็็นกรณีีที่่�แสดงให้้เห็็นการใช้้ต้น้ แบบอย่่างเต็็มศัักยภาพ เช่่น ใช้้ได้้ครบ
ใน 3 ขั้้�นบัันไดของเชอร์์กีี (Sharing/Cooperation/Collective action)
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ตััวอย่่างเช่่น งานวิิจััยเรื่่�องการพััฒนา อบต.คำำ�พอุุง ให้้เป็็นต้้นแบบ
ในการจััดการทรััพยากรธรรมชาติิแบบมีีส่่วนร่่วม (ดรุุณี ศุ
ี ุภวรรณ, 2548) โดย
ที่่�มาของงานวิิจัยั นั้้�นเกิิดมาจากข้้อจำำ�กัดั ของการทำำ�งานอนุุรักั ษ์์ที่่�มีเี พีียงชาวบ้้าน
กลุ่่�มเล็็กๆ กลุ่่�มหนึ่่�งที่่�ไม่่สามารถขยายตััว ทางแก้้ในเรื่่�องนี้้�จึงึ ควรที่่�จะให้้ “อบต.”
ซึ่่�งเป็็นหน่่วยงานที่่�มีีความชอบธรรมในเรื่่�องการอนุุรักั ษ์์มาเป็็นตััวร่่วมเดิินเรื่่�อง
ดัังนี้้� 

งานสร้้าง อบต.ให้้เป็็นต้้นแบบนี้้� มีีการออกแบบที่่�น่่าจะเป็็นบทเรีียน

(i) การจััดองค์์ประกอบของทีีมวิิจััย จะต้้องมีีความหลากหลาย
เป็็ น ตัั ว แทนที่่�มาจากกลุ่่�ม/องค์์ ก รที่่�เกี่่�ยวข้้ อ งกัั บ นโยบาย และมีี ต้้ น ทุุ น
ประสบการณ์์การขัับเคลื่่�อนงานนโยบาย
(ii) กลุ่่�มเป้้าหมายที่่�เข้้ามาเกี่่�ยวข้้องในงานวิิจััย ไม่่ว่่าจะในฐานะ
แหล่่งข้้อมููล ผู้้�ร่่วมกิิจกรรม ฯลฯ จะต้้องมาจากกลุ่่�มที่่�หลากหลายทั้้�งจาก
ภาครััฐและภาคที่่�ไม่่ใช่่รัฐั เช่่น อบต.คำำ�พอุุง โรงเรีียนในพื้้�นที่่� หน่่วยงานปกครอง
เช่่น กำำ�นััน-ผู้้�ใหญ่่บ้้าน กลุ่่�มคนเฒ่่าคนแก่่ กลุ่่�มผู้้�หญิิง ฯลฯ เพื่่�อให้้เกิิดความ
ร่่วมมืือและการยอมรัับอย่่างกว้้างขวาง
(iii) วิิธีีการวิิจััย ต้้องใช้้วิิธีีการที่่�หลากหลายเพื่่�อความน่่าเชื่่�อถืือและ
การตรวจสอบข้้อมููล เช่่น การศึึกษาจากเอกสาร การสำำ�รวจทรััพยากร การจััด
กลุ่่�มเสวนา การใช้้แบบสอบถามรัับฟัังความคิิดเห็็น การสััมภาษณ์์เจาะลึึกเป็็น
รายบุุคคล ฯลฯ และในระหว่่างดำำ�เนิินการวิิจััย ต้้องมีีกระบวนการสื่่�อสาร/
ประชาสััมพัันธ์์แบบสองทาง มีีการคืืนข้้อมููลอยู่่�เป็็นระยะๆ
(iv) ต้้องมีีกระบวนการเสริิมศัักยภาพ/เสริิมความรู้้� ให้้แก่่กลุ่่�ม
แกนของการอนุุรัักษ์์ เช่่น สมาชิิก อบต.และคณะกรรมการป่่าชุุมชนในหลายๆ
รููปแบบการเรีียนรู้้� 
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(v) การวิิเคราะห์์/สัังเคราะห์์เปรีียบเทีียบการเปลี่่�ยนแปลงช่่วง
“ก่่อน” และ “หลััง” การวิิจััยต้้องแสดงให้้เห็็นอย่่างชััดเจน เช่่น การแบ่่งพื้้�นที่่�
ป่่าประเภทต่่างๆ (zoning) ต้้องติิดตามผลที่่�เกิิดจากการแบ่่งพื้้�นที่่�นั้้�น การเก็็บ
ข้้อมููลพิิสููจน์์ความเชื่่�อเรื่่�องไฟไหม้้ป่่า เป็็นต้้น
(vi) ต้้องมีีการบริิหารจััดการ “ความเป็็นต้้นแบบ” ว่่า เมื่่�อเป็็นต้้นแบบ
แล้้ว ได้้มีีกลุ่่�มอื่่�นๆ ชุุมชนอื่่�นๆ มาถ่่ายสำำ�เนาจากต้้นแบบนี้้�ไปใช้้บ้้างหรืือไม่่
ซึ่่�งกรณีีงานวิิจััยชิ้้�นนี้้�ได้้แสดงให้้เห็็นอย่่างชััดเจนว่่า คนกลุ่่�มอื่่�นๆ เช่่น ครููและ
นัักเรีียน จากชุุมชนอื่่�นๆ ที่่�ร่่วมใช้้ประโยชน์์จากป่่าพื้้�นที่่�ศึึกษาได้้มาเรีียนรู้้�จาก
ต้้นแบบนี้้� 
7.9 การทำำ� MOU

เป็็นอีีกรููปแบบหนึ่่�งที่่�  สกว./CBR ใช้้มากในการทำำ�งานร่่วมกัับภาคีี
โดยเฉพาะที่่�เป็็นหน่่วยงานรััฐ
(7.9.1) MOU คืืออะไร ในภาษาไทยแปลว่่า “บัันทึึกความเข้้าใจ”
ย่่อมาจากภาษาอัังกฤษตััวเต็็มว่่า Memorandum of Understanding เป็็น
เอกสารที่่�บัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือหรืือความเข้้าใจระหว่่างองค์์กร นโยบาย
หรืือรััฐที่่�มีีลัักษณะเป็็นกรอบความร่่วมมืือ มีีลัักษณะของความสมััครใจที่่�เมื่่�อ
ฝ่่ายหนึ่่�งจะดำำ�เนิินการอะไร อย่่างไร เมื่่�อไร และอีีกฝ่่ายหนึ่่�งรัับรู้้�เข้้าใจ
ตามหลัักการแล้้ว กว่่าที่่�จะถึึงขั้้�นตอนที่่�ตััวแทนของแต่่ละหน่่วยงาน/
องค์์กรจะลงนามในบัันทึึกความเข้้าใจนั้้�น จะต้้องมีีการตกลงพููดคุุยกัันหลายต่่อ
หลายครั้้�ง ไม่่ว่่าจะเป็็นเรื่่�องภาษา คำำ�ศััพท์์ ขอบเขต บทบาทของแต่่ละฝ่่าย
อย่่างไรก็็ตาม สถานะของบัันทึึกความเข้้าใจนี้้�ไม่่ถือื ว่่าเป็็นหนัังสืือสััญญาที่่�มีีผล
ตามกฎหมายโดยตรง เพีียงแต่่จะถููกนำำ�มาอ้้างเมื่่�อมีีการดำำ�เนิินงานเท่่านั้้�น
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MOU นี้้�มีีฐานะเป็็นโครงสร้้างหรืือกลไกอย่่างหนึ่่�งสำำ�หรัับหน่่วยงาน
ต่่างๆที่่�จะได้้ธำำ�รงรัักษาความร่่วมมืือระหว่่างกัันและกัันท่่ามกลางโครงสร้้างและ
กลไกอื่่�นๆ เช่่น หน่่วยประสานความร่่วมมืือ คณะกรรมการร่่วม เป็็นต้้น
เช่่นในกรณีีตััวอย่่างของ CBR กัับบริิษััทปููนซิิเมนต์์ไทย จ.ลำำ�ปาง ที่่�ได้้
เริ่่�มต้้นมีีความสััมพัันธ์์เรีียนรู้้�ร่่วมกัันและทำำ�งานร่่วมกัันมาตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ. 2546
จนถึึงปีี พ.ศ. 2555 สกว.กัับปููนลำำ�ปางจึึงได้้ยกระดัับความร่่วมมืือไปสู่่�การทำำ�
บัันทึึกความเข้้าใจเพื่่�อระบุุเป้้าหมายร่่วมกัันให้้ชััดเจนเป็็นลายลัักษณ์์อัักษร
(7.9.2) กรณีีตัวั อย่่างการทำำ� MOU ของ CBR เช่่น
(ก) การทำำ� MOU ระหว่่าง สกว.กัับกรมอุุทยานแห่่งชาติิ สััตว์์ป่่า และ
พัันธุ์์�พืืช มีีการทำำ�ข้้อตกลงที่่�เป็็นลายลัักษณ์์อัักษรอย่่างชััดเจนว่่า แต่่ละฝ่่ายจะ
มีีบทบาทอะไร เช่่น กรมอุุทยานฯ จะสนัับสนุุนความรู้้�ด้้านวิิชาการงานวิิจัยั ด้้าน
สััตว์์ป่่า (ช้้าง) และบุุคลากรที่่�สัังกััดกรมฯ ในแต่่ละพื้้�นที่่�จะมาทำำ�วิิจััยร่่วมกัับ
ชาวบ้้านในการจััดการปััญหาช้้างป่่า และมีีบทบาทในการเป็็นตััวประสานความ
ร่่วมมืือกัับภาคส่่วนต่่างๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง
สกว. โดยฝ่่ายวิิจัยั เพื่่�อท้้องถิ่่�นจะสนัับสนุุนความรู้้�ด้า้ นวิิชาการ “งานวิิจัยั
เพื่่�อท้้องถิ่่�น” และงบประมาณโครงการวิิจััยที่่�ผ่่านเกณฑ์์ของ สกว. ตลอดจน
บุุคลากรในการสนัับสนุุนงานวิิจัยั ในพื้้�นที่่� โดยมีีโหนดภาคตะวัันออกรัับบทบาท
หลัักในการหนุุนสร้้างรููปธรรมในพื้้�นที่่� 
(ข) ตััวอย่่างงานวิิจััย CBR เรื่่�องรููปแบบการพััฒนาพื้้�นที่่�พิิเศษร่่วมกััน
ขององค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น ภายใต้้ข้อ้ ตกลงความร่่วมมืือ (MOU) (ประชิิตย์์
ขอมเดช, 2560) งานวิิจััยชิ้้�นนี้้�มีีที่่�มาเนื่่�องจากมีีพื้้�นที่่�พิิเศษที่่�อยู่่�ระหว่่างความ
รัับผิิดชอบของ 2 อบต. ใน จ.อุุบลราชธานีี โดยที่่�ชาวบ้้านมีีที่่�อยู่่�อาศััยใน อบต.
หนึ่่�งแต่่มีีพื้้�นที่่�ทางเกษตรอยู่่�อีีก อบต.หนึ่่�ง ทำำ�ให้้มีีปััญหาเรื่่�องการใช้้น้ำำ��เพื่่�อ
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การเกษตร แต่่ไม่่สามารถขอความช่่วยเหลืือจาก อบต.ได้้เนื่่�องจากข้้อจำำ�กััด
ของกฎหมาย ทางแก้้ปััญหาจึึงต้้องมีีการทำำ�  MOU ระหว่่าง 2 อบต. แต่่ทว่่า
กระบวนการได้้มาซึ่่�ง MOU นั้้�น จะใช้้เพีียงการพููดคุุยปรึึกษาหารืือเท่่านั้้�น
ไม่่เพีียงพอ จึึงต้้องใช้้กระบวนการทำำ�วิิจััย CBR เข้้ามาช่่วย
(7.9.3) กัับดััก-หลุุมพรางของ MOU ปััจจุุบันั นี้้� รููปแบบการทำำ� MOU
กำำ�ลัังเป็็นเครื่่�องมืือ/รููปแบบที่่�เป็็นที่่�นิิยม เนื่่�องจากเป็็นรููปแบบของการตกลง
ระหว่่างองค์์กรที่่�มีีกระบวนการที่่�เป็็นทางการ เป็็นลายลัักษณ์์อัักษร มีีความ
ชััดเจน จึึงมัักถููกใช้้เป็็นใบเบิิกทางหรืือจุุดเริ่่�มต้้นของความร่่วมมืือกัันต่่อไปใน
อนาคตในรููปแบบความร่่วมมืือระดัับที่่�สููงขึ้้�น
อย่่างไรก็็ตาม การทำำ�  MOU นั้้�นก็็อาจจะมีีช่่วงเวลาที่่�เดิินมาถึึงทาง
สองแพร่่ง แพร่่งแรกอาจจะนำำ�ไปสู่่�ความร่่วมมืือในระดัับที่่�สููงขึ้้�น แต่่ในอีีกแพร่่ง
หนึ่่�งก็็อาจเป็็นไปได้้ว่่า หลัังจากลงนามใน MOU จากตััวแทนทั้้�ง 2 ฝ่่ายแล้้ว
ก็็ไม่่มีีอะไรเกิิดขึ้้�นตามมาอัันเป็็นหลุุมพรางของ MOU ปััจจุุบัันในสัังคมไทยมีี
ตััวอย่่างรููปธรรมที่่�พยายามแก้้ไขหลุุมพรางดัังกล่่าว เช่่น การทำำ� MOU ให้้เป็็น
ที่่�รัับรู้้�ในสาธารณะ หรืือการเพิ่่�มการมีีส่ว่ นร่่วมให้้กว้้างขวางขึ้้�นในกระบวนการ
ทำำ� MOU
7.10 3 พี่่� น้้องตระกููล Co

เมื่่�ออ่่านวิิจััย CBR ในส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการทำำ�งานกัับภาคีีนั้้�น มัักจะ
ได้้พบเห็็นคำำ�ศัพั ท์์ 3 พี่่�น้้องจากตระกููล Co โผล่่มาให้้เห็็นบ่่อยครั้้�ง เช่่น Co-working
(ทำำ�งานร่่วมกััน) Co-funding (ให้้งบประมาณร่่วมกััน) และทั้้�ง Co-working
และ Co-Funding ในที่่�นี้้�จะลองสำำ�รวจรููปแบบความร่่วมมืือของ 3 พี่่�น้้องตระกููล
Co พอสัังเขปดัังนี้้� 
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(7.10.1) การทำำ�งานร่่วมกััน Co-working มีีเกณฑ์์ที่่�จะใช้้วิิเคราะห์์
คุุณลัักษณะของการมาทำำ�งานร่่วมกััน ดัังนี้้� 
ร่่วมกัันเป็็นบุุคคล VS. ร่่วมเป็็น
องค์์กร/หน่่วยงาน
1
มีีการจััดโครงสร้้าง
VS. ไม่่มีี
5

สมััครใจ VS. สั่่�งการ
2

Co-working

4
มีีการทำำ�สััญญา VS.
ไม่่เป็็นทางการ

3
ร่่วมเฉพาะบางกิิจกรรม VS.
ร่่วมกัันตลอดเส้้นทาง

(i) เป็็นการมาทำำ�งานของรายบุุคคล ไม่่เกี่่�ยวกัับกัับองค์์กร เช่่น มีีตััว
บุุคคลในองค์์กร/หน่่วยงานภาคีีที่่�สนใจ CBR และมีีเงื่่�อนไขเอื้้�ออำำ�นวยให้้มาร่่วม
งาน หรืือเป็็นการมาร่่วมงานกัันในนามของหน่่วยงาน/องค์์กร หรืือเป็็นนโยบาย
ของฝ่่ายบริิหาร ซึ่่�งผลสืืบเนื่่�องของ 2 รููปแบบอาจจะแตกต่่างกััน
(ii) เป็็นการมาอย่่างสมััครใจของบุุคคล หรืือเป็็นการมาร่่วมทำำ�งาน
เพราะ “นโยบายสั่่�งให้้มา” ซึ่่�งแน่่นอนว่่าจะเป็็นตััวแปรตััดสิิน “ความสนใจ/
ความเอาจริิงเอาจััง” ของตััวบุุคคลของภาคีีที่่�มาร่่วมงาน อย่่างไรก็็ดีี หากมอง
โลกในแง่่ดีี การได้้มีีโอกาสมาทำำ�งานร่่วมกัันแม้้จะไม่่ได้้สมััครใจตั้้�งแต่่ต้้น ก็็เป็็น
เงื่่�อนไขให้้เพิ่่�มความเข้้าใจซึ่่�งกัันและกัันได้้มากขึ้้�น (ประมาณว่่า “คลุุมถุุงชน
แต่่แต่่งงานกัันไปก็็รัักและเข้้าใจกัันเอง)
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(iii) เป็็นการร่่วมกัันทำำ�งานเฉพาะบางกิิจกรรม เช่่น สำำ�รวจเส้้นทางน้ำำ��
ร่่วมกััน หรืือเป็็นการร่่วมกัันอย่่างต่่อเนื่่�อง ร่่วมหััวจมท้้ายกัันตลอดเส้้นทาง
(iv) เป็็นการร่่วมงานกัันแบบไม่่เป็็นทางการ(มัักเกิิดมาจากความสมััคร
ใจ)หรืือมีีสััญญากัันเช่่นการทำำ�MOUที่่�กล่่าวมาแล้้ว
(v) การมาทำำ�งานร่่วมกัันนั้้�น มีีโครงสร้้างหรืือไม่่ เช่่น รวมกัันเป็็น
คณะทำำ�งานที่่�มีีฝ่่ายต่่างๆ มีีการระบุุบทบาทภาระงานอย่่างแน่่นอน มีีแผนงาน
มีีระยะเวลา หรืือเป็็นแบบฟรีีสไตล์์
(vi) ตััวอย่่างงานวิิจััยที่่�แสดงการทำำ�งานร่่วมกัันระหว่่าง CBR กัับภาคีี
อื่่�นๆ ที่่�เป็็นแบบฉบัับก็็เช่่น งานวิิจัยั เรื่่�องแนวทางในการจััดการทรััพยากรป่่าโดย
การมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนบ้้านแม่่สา และ อบต.โป่่งแยง จ.เชีียงใหม่่ (รสสุุคนธ์์
ลููกประคำำ�  และคณะ, 2554) เป็็นงานวิิจััยที่่�ถอดบทเรีียนการทำำ�งานร่่วมกััน
ที่่�ผ่่านมาของชุุมชนและ อบต.ว่่าสามารถจะสร้้างการเปลี่่�ยนแปลงให้้เกิิดขึ้้�น
จากเดิิมที่่�มีีแต่่ฝ่่ายชุุมชนฝ่่ายเดีียวที่่�ทำำ�งานจััดการป่่า และมีีข้้อจำำ�กััดมากมาย
ในงานวิิจัยั ครั้้�งนี้้� หััวหน้้าโครงการ (เป็็นนัักวิิจัยั จากภายนอก) ได้้ใช้้วาระโอกาส
ในการทำำ�งานวิิจััยเพื่่�อประสานความร่่วมมืือระหว่่าง 3 ฝ่่าย คืือ ชุุมชน อปท.
และหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้องในการมาทำำ�งานร่่วมกััน
(7.10.2) การให้้งบประมาณร่่วมกััน (Co-funding)
(i) ก่่อนจะก้้าวมาถึึง Co-funding อีีกรููปแบบย่่อยของตระกููล Co
ในการร่่วมมืือระหว่่าง CBR กัับภาคีีก็คื็ อื การให้้งบประมาณเพื่่�อดำำ�เนิินการวิิจัยั
ร่่วมกััน ที่่�เรีียกว่่า “Co-funding” การที่่�จะก้้าวมาสู่่�รููปแบบนี้้�ได้้นั้้�น โดยทั่่�วไป
ทั้้�ง 2 ฝ่่ายคืือทั้้�ง CBR และภาคีีจะต้้องทำำ�ความรู้้�จัักและเข้้าใจจุุดยืืน เป้้าหมาย
แนวทาง วิิธีกี ารทำำ�งานกัันมาในระดัับหนึ่่�งแล้้ว รวมทั้้�งต้้องมีีความเชื่่�อมั่่�นต่่อกััน
ด้้วย ซึ่ง่� หากเทีียบกัับความสััมพัันธ์์ฉันั ท์์คู่่�รักั  ขั้้�นตอนนี้้�ก็็เทีียบเท่่ากัับ “การหมั้้�น
หมาย” (ที่่�มีีงบประมาณเป็็นของหมั้้�น)
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หากเปรีียบเทีียบรููปแบบการทำำ�งานร่่วมกัันในหััวข้้อ (7.10.1) ว่่า
เป็็นการเป็็นหุ้้�นส่่วนเชิิงสัังคม Co-funding นี้้�ก็็อาจจะเป็็นเสมืือน “การเป็็นหุ้้�น
ส่่วนเชิิงธุุรกิิจ” เพราะมีีการร่่วมทุุนร่่วมดำำ�เนิินการ ร่่วมเสี่่�ยง ร่่วมรัับผล
ประโยชน์์ (แต่่ไม่่จำ�ำ เป็็นต้้องเป็็นผลกำำ�ไรเสมอไป) รููปแบบ Co-funding จึึงมีี
เงื่่�อนไขพิิเศษว่่า จำำ�เป็็นต้้องเป็็นภาคีีที่่�มีที รััพยากรอยู่่�บ้้าง ไม่่ว่า่ จะเป็็นทรััพยากร
ในรููปของเงิิน (in cash) หรืือรููปแบบอื่่�นๆ (เช่่น วััสดุุอุุปกรณ์์ สถานที่่�) หรืือเป็็น
ภาคีีที่่�มีีภารกิิจบางอย่่างที่่�ต้้องบรรลุุโดยมีีการสนัับสนุุนรููปแบบต่่างๆ เช่่น
มหาวิิทยาลััยที่่�ต้้องการให้้อาจารย์์ทำำ�วิจัิ ยั โดยจััดสรรงบประมาณ เวลา สถานที่่� 
อุุปกรณ์์มาให้้
จากการเปรีียบเทีียบรููปแบบ Co-funding ว่่าเท่่ากัับขั้้�นตอนการหมั้้�น
หมาย รููปแบบนี้้�จึึงมัักจะไม่่ใช่่ “รัักแรกพบ” (Love at first sight - ยกเว้้นเกิิด
รายการคลุุมถุุงชน) แต่่มัักจะเป็็นขั้้�นตอนความสััมพัันธ์์ที่่�ขยัับมาจากขั้้�นตอน
ก่่อนหน้้านั้้�น เช่่น ภาคีีอาจจะเริ่่�มต้้นด้้วยการให้้ความร่่วมมืือเป็็นครั้้�งคราว เช่่น
เข้้ามาเป็็นวิิทยากร มาเป็็นที่่�ปรึึกษา มารัับฟัังผลการวิิจััย ฯลฯ แต่่เมื่่�อต้้องการ
ขยัับความสััมพัันธ์์ให้้สููงขึ้้�น และยัังไม่่มีีวิิธีีการอื่่�นๆ Co-funding ก็็จะเป็็น
รููปแบบที่่�ลงตััวของ “ระยะดููใจกััน” ทั้้�งนี้้�  ผลสืืบเนื่่�องจากการที่่�ภาคีีเอา
งบประมาณมาร่่วมทุุนด้้วยก็็คือื จะช่่วยให้้ภาคีีมีคี วามสนใจและเข้้าร่่วมกิิจกรรม
การวิิจัยั มากขึ้้�น เพราะได้้ลงทุุนร่่วมแล้้ว อย่่างน้้อยก็็ต้อ้ งมาติิดตามดููว่า่ “ได้้ผล
คุ้้�มค่่าบ้้างไหม” ถืือเป็็นบัันไดขั้้�น Cooperation หรืือ Collective Action ตาม
ข้้อเสนอของเชอร์์กีี
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สำำ�หรัับรููปแบบย่่อยของ Co-funding นั้้�นยัังมีีอีีกหลายรููปแบบ เช่่น
(ก) สกว./CBR เป็็นแหล่่งสนัับสนุุนหลััก โดยมีีภาคีีช่่วยสมทบ
งบประมาณ
(ข) CBR ช่่วยตระเตรีียมติิดตั้้�งความเข้้าใจเรื่่�องการทำำ�วิิจััยแบบ
CBR ให้้กลุ่่�มนัักวิิชาการเพื่่�อสัังคม (Socially-engagedscholar-SeS) แล้้วนัักวิิชาการไปหาทุุนจากมหาวิิทยาลััยมา
สนัับสนุุนร่่วมกัับ CBR
(ค) CBR ตระเตรีียมติิดตั้้�งความเข้้าใจและวิิธีกี ารทำำ�วิจัิ ยั แบบ CBR
ให้้กับั ชาวบ้้าน แล้้วชาวบ้้านไปหาการสนัับสนุุนจากแหล่่งทุุน
อื่่�นๆ มาร่่วมกัับ CBR
(ง) รููปแบบการลงขัันร่่วมกัันจากหลายๆ หน่่วยงานในการดำำ�เนิิน
โครงการวิิจััย เช่่น งานวิิจััยเรื่่�องตลาดสีีเขีียวของ กนกพร
รััตนสุุธีีระกุุล (2551) ที่่�มีี 5 หน่่วยงานมาร่่วมกัันสนัับสนุุน
งบประมาณ
(7.10.3) รููปแบบ Co-working และ Co-funding เป็็นพััฒนาการ
บัันไดขั้้�นสููงสุุดของการร่่วมมืือระหว่่าง CBR กัับภาคีี ซึ่ง่� หมายความว่่า ทั้้�ง CBR
และภาคีีจะต้้องมีีความพึึงพอใจในบัันไดขั้้�นที่่�ผ่่านมา และอยากยกระดัับความ
ร่่วมมืือให้้ถึึงระดัับสููงสุุด รููปแบบนี้้�หากใช้้เกณฑ์์ของเชอร์์กีีก็็จะอยู่่�ในบัันไดขั้้�น
Cooperation และ Collective Action
ผลสืืบเนื่่�องของการร่่วมกัันทั้้�งงบประมาณและการทำำ�งานนั้้�น นอกจาก
จะทำำ�ให้้ทั้้�ง CBR และภาคีีที่่�มีีเป้้าหมายร่่วมกััน เสี่่�ยงร่่วมกััน รัับผลทั้้�งได้้ทั้้�งเสีีย
ร่่วมกัันแล้้ว ผลข้้างเคีียงที่่�เกิิดขึ้้�นอีีกประการหนึ่่�งก็็คืือ การที่่�บุุคลากรจากทั้้�ง
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สองฝั่่�งจะได้้เกิิดการเรีียนรู้้�ใหม่่ๆ ร่่วมกััน ได้้เข้้าใจเงื่่�อนไขและข้้อจำำ�กััดของอีีก
ฝ่่ายหนึ่่�งที่่�เรีียกว่่า “ไปยืืนอยู่่�ในรองเท้้าของคนอื่่�น” ซึ่่�งเป็็นปััจจััยที่่�สำำ�คััญมาก
ในการทำำ�งานร่่วมกัันระหว่่างองค์์กรที่่�มีีความแตกต่่างกััน
7.11 รููปแบบการทำำ�งานแนวดิ่่�งตลอดแนว
(Macro-Micro Linkage)

ผู้้�เขีียนได้้กล่่าวถึึงรููปแบบความร่่วมมืือกัับภาคีีในเรื่่�องการสร้้างพื้้�นที่่�
รููปธรรมเพื่่�อให้้เป็็นต้้นแบบจากข้้างล่่างระดัับจุุลภาค (Micro) แล้้วค่่อยๆ ก้้าว
ขึ้้�นสู่่�ระดัับมหภาค (Macro)/ระดัับนโยบายด้้วยหลายๆ เส้้นทาง สำำ�หรัับรููปแบบ
การสร้้างต้้นแบบนี้้� ฝ่่ายที่่�จำำ�เป็็นต้้องเล่่นลููกอยู่่�ตลอดเวลาจะต้้องเป็็นฝ่่าย CBR
และชุุมชน
แต่่ก็มี็ บี างกรณีีที่่�ภาคีีบางแห่่งกำำ�ลังั อยู่่�ในกระบวนการพััฒนาขัับเคลื่่�อนทั้้�ง
ด้้านแนวคิิดและแนวทางการทำำ�งานของตนเอง ในรููปแบบนี้้� จึึงเป็็นภาคีีที่่�เป็็น
ฝ่่ายเขี่่�ยลููกและเล่่นลููกเป็็นส่่วนใหญ่่ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�ง หากการเปลี่่�ยนแปลง
นั้้�นเกิิดขึ้้�นในระดัับผู้้�บริิหารหรืือผู้้�วางนโยบาย เช่่นกรณีียุุติิธรรมชุุมชนที่่�จะ
กล่่าวถึึง จึึงทำำ�ให้้เกิิดรููปแบบที่่�ความร่่วมมืือนั้้�นจะมีีทั้้�งแนวดิ่่�งตลอดแนวตั้้�งแต่่
ระดัับบน ระดัับกลางจนถึึงระดัับล่่าง (สุุทิิน สีีสุุข และคณะ, 2553)
ที่่�มาของโครงการ “ยุุติิธรรมชุุมชน” ที่่�เป็็นความร่่วมมืือระหว่่าง CBR/
สกว. กัับกรมคุ้้�มครองสิิทธิิและเสรีีภาพ กระทรวงยุุติิธรรม มีีที่่�มาจากการปรัับ
เปลี่่�ยนแนวคิิดในกลุ่่�มผู้้�บริิหารของกรมว่่า ภารกิิจหลัักของกระทรวงที่่�จะต้้อง
อำำ�นวยความยุุติิธรรมและสร้้างความเป็็นธรรมและความสงบสุุขในสัังคมให้้
เกิิดขึ้้�นกัับประชาชนในทุุกพื้้�นที่่�และทุุกระดัับ แต่่ภารกิิจดัังกล่่าวไม่่อาจจะ
ดำำ�เนิินการให้้บรรลุุเป้้าหมายได้้หากเป็็นการทำำ�งานของภาครััฐเพีียงฝ่่ายเดีียว
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ดัังนั้้�น การสร้้างโอกาสให้้คนในชุุมชนที่่�มีีส่่วนได้้ส่่วนเสีียกัับความยุุติิธรรม
เข้้ามามีีส่่วนร่่วมจึึงเป็็นแนวทางที่่�น่่าจะช่่วยให้้บรรลุุเป้้าหมายได้้มากกว่่า
นี่่�จึึงเป็็นที่่�มาของการเกิิดงาน “ยุุติิธรรมชุุมชน” ซึ่่�งทดลองริิเริ่่�มที่่�ศููนย์์
ประสานงานฯ จ.ตรััง ร่่วมกัับศููนย์์อาชญาวิิทยา มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
และกรมคุ้้�มครองสิิทธิิ กระทรวงยุุติิธรรม ที่่�เริ่่�มต้้นในปีี พ.ศ. 2547
การดำำ�เนิินงานยุุติิธรรมชุุมชนที่่�จ.ตรััง เป็็นการทำำ�งานเชิิงบููรณาการ
ตั้้�งแต่่ระดัับล่่างสุุด (ระดัับชุุมชน) ไปจนถึึงระดัับบนคืือกรมและกระทรวง
ไปพร้้อมๆ กััน กิิจกรรมที่่�กรมสิิทธิิฯ ให้้การสนัับสนุุนจะมีีหลายรููปแบบ เช่่น
การพััฒนาทัักษะของทีีมงาน การอบรมให้้การเรีียนรู้้� แลกเปลี่่�ยนพบปะระหว่่าง
นัักวิิจััยเครืือข่่าย ประสานงานหน่่วยงานที่่�เกี่่�ยวข้้อง ในขณะที่่�ทางโหนดตรััง
จะเป็็นผู้้�ออกแบบกิิจกรรมเพื่่�อสร้้างการเรีียนรู้้�ให้้แก่่เครืือข่่ายยุุติิธรรมชุุมชน
ในพื้้�นที่่� ส่่วนฝ่่ายวิิจัยั เพื่่�อท้้องถิ่่�นจะให้้การสนัับสนุุนในการทำำ�วิจัิ ยั ระดัับชุุมชน
ทั้้�ง 10 ตำำ�บล ในท่่ามกลางกิิจกรรมทั้้�งหลายนี้้� มีีการปัักธงเอาไว้้ปลายทาง
คืือการเปิิดศููนย์์เพื่่�อสร้้างทีีมทำำ�งานในระดัับตำำ�บลเพื่่�อให้้เกิิดผลสััมฤทธิ์์�และ
เป็็นประโยชน์์อย่่างแท้้จริิงต่่อไปในอนาคต
จนถึึงปีี 2551 ได้้เกิิดโครงการวิิจััยยุุติิธรรมชุุมชนถึึง 19 โครงการ และ
ในปีี 2551 ธงที่่�ปัักเอาไว้้ก็บ็ รรลุุผล คืือการเกิิดศููนย์์ยุติุ ธิ รรมชุุมชนตำำ�บล จำำ�นวน
12 ศููนย์์ ภารกิิจที่่�ศููนย์์นี้้�จะเดิินหน้้าต่่อไปก็็มีี 4-5 ภารกิิจคืือ
(i) สร้้างความเข้้มแข็็งของศููนย์์ยุุติิธรรมระดัับตำำ�บล
(ii) เสริิมพลัังทั้้�งความเข้้าใจและทัักษะการทำำ�งานด้้านยุุติิธรรมชุุมชน
แก่่เจ้้าหน้้าที่่�และเครืือข่่าย
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(iii) แสวงหารููปแบบการทำำ�งานยุุติธิ รรมชุุมชนที่่�เหมาะสมในแต่่ละพื้้�นที่่� 
(iv) เสริิมความเข้้มแข็็งการทำำ�งานของคณะกรรมการศููนย์์ฯ
(v) แสวงหารููปแบบการแก้้ไขความขััดแย้้งที่่�มีีประสิิทธิิภาพของชุุมชน
หากวิิเคราะห์์ปััจจััยที่่�อยู่่�เบื้้�องหลัังความสำำ�เร็็จของการทำำ�งานแบบ
แนวดิ่่�งตลอดแนวนี้้� จะพบว่่ามีีอยู่่� 3-4 ปััจจััยคืือ
(ก) ความร่่วมมืือในลัักษณะนี้้� เป็็นฝ่่ายภาคีีเองที่่�ตระหนัักถึึง “ช่่องโหว่่”
ของตนเอง และมีีความต้้องการที่่�จะปิิดช่่องว่่างดัังกล่่าวอย่่างมากที่่�สุดุ รวมทั้้�งมีี
คำำ�ตอบว่่า การลงไปทำำ�งานจริิงในระดัับล่่างคืือพื้้�นที่่�ชุุมชนคืือทางออกที่่�แท้้จริิง
(ข) ตลอดเส้้นทางการทำำ�งาน นอกจากภาคีีจะเป็็นฝ่่ายเขี่่�ยลููกก่่อนแล้้ว
ภาคีีก็็ยัังต้้องวิ่่�งเล่่นลููกอยู่่�ตลอดเวลา (active)
(ค) ต้้องมีีการวิ่่�งสลัับไปมาระหว่่างระดัับล่่างและระดัับบนอยู่่�ตลอดเวลา
(ง) ในแง่่ของความรู้้�ที่่�ใช้้นำ�ำ มาแก้้ปััญหา ต้้องเป็็นความรู้้�ที่่� “เกิินความ
สามารถของทั้้�ง 2 ฝ่่าย” เช่่น ความรู้้�เรื่่�องกฎหมายก็็เกิินความสามารถของ CBR
ความรู้้�เรื่่�องการทำำ�งานกัับชุุมชนก็็เกิินความสามารถของกรมสิิทธิิฯ ทั้้�ง 2 ฝ่่าย
จึึงตระหนัักถึึงความจำำ�เป็็นที่่�จะต้้องมีีการแบ่่งปััน (sharing) ความรู้้�ของกัันและ
กัันเพื่่�อสร้้างผลลััพธ์์คืือความรู้้�ชุุดใหม่่
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8

กลยุุทธ์์ในการทำำ�งาน
กัับภาคีีของ CBR
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(ก) ความหมาย “กลยุุทธ์์” ในที่่�นี้้�
คำำ�ว่่า “กลยุุทธ์์” ในภาษาอัังกฤษคืือ Strategies นี้้�จะใช้้ในความหมาย
ที่่�ว่่า กลยุุทธ์์จะประกอบด้้วย 2 P คืือ
(1) Position เราเป็็นใคร ยืืนอยู่่�ตรงไหน ถ้้าเทีียบกัับการเล่่นฟุุตบอล
ก็็คืือ เราเล่่นในตำำ�แหน่่งอะไร และเรากำำ�ลัังยืืนอยู่่�ตรงไหนของสนาม
(2) Perspective แล้้วเราจะเลืือกว่่าจะต้้องทำำ�อย่่างไรจาก Position
ดัังกล่่าว เช่่น จะส่่งลููกผ่่านไปให้้เพื่่�อนร่่วมทีีม จะโยนลููกกลัับไปให้้ประตููตััวเอง
หรืือจะเตะลููกออก
(ข) ตััวอย่่างกลยุุทธ์์การทำำ�งานกัับภาคีีของ CBR
จากประสบการณ์์การทำำ�งานร่่วมกัับภาคีีที่่�ผ่่านมาของ CBR มีีการใช้้
กลยุุทธ์์มากมายหลายรููปแบบ ในที่่�นี้้�ผู้้�เขีียนจะลองสกััดกลยุุทธ์์เหล่่านี้้�ออกมา
เป็็นเงิินก้้นถุุงของความรู้้�สำำ�หรัับการเดิินทางต่่อไป (และอาจจะมีีการตั้้�งชื่่�อให้้
หวืือหวาเพื่่�อสร้้างการจดจำำ�เท่่านั้้�น) โดยที่่�บางกลยุุทธ์์ก็็ได้้กล่่าวถึึงมาบ้้างแล้้ว
ในเนื้้�อหาข้้างหน้้า
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ขอเปลี่่�ยนป้้ายเดิิม
เดิินวกทางอ้้อม
ถนนใหม่่บน
รอยเกวีียนเดิิม
เพิ่่� มบทใหม่่
ให้้เล่่น

12

ทำำ�ดุุมล้้อ
ให้้ซี่่�ล้้อ

11

บทกลัับ
“สามััคคีีคืือพลััง”

14

1

2

ทีีมเหย้้า-ทีีมเยืือน

13

3 Win-Win
รัักษาแชมป์์

4 ให้้ยาวนาน

ตััวอย่่างกลยุุทธ์์
การทำำ�งานกัับภาคีี
ของ CBR

5 Quick win
เครื่่�องมืือ

10

ภาคีีแปลงร่่าง CBR

9

8
หน้้าต่่างแห่่ง
โอกาส

6 ทางการทููต

7

เหล้้าเก่่าในขวดใหม่่

8.1 เปลี่่�ยนป้้ายวาทกรรมเดิิมหน่่อยดีีไหม

ในเอกสารแนะนำำ�งาน CBR ให้้คนทั่่�วไปรู้้�จักั บางชิ้้�นจะมีีการพููดถึึง “งาน
วิิจัยั เพื่่�อท้้องถิ่่�น” ประมาณว่่า งานวิิจัยั แบบนี้้�เป็็นงานที่่�ยาก หาคนทำำ�ก็ย็ าก หา
ประเด็็นก็็ยาก... (และอีีกหลายๆ ยาก) ผู้้�เขีียนมีีความเห็็นว่่า หากมีีการปิิดป้้าย
วาทกรรมที่่�พููดถึึง CBR แบบนี้้� ที่่�ยากแน่่ๆ น่่าจะเป็็นขยายผลได้้ยากหรืือหา
คนสนใจรายใหม่่ๆ มาเข้้าวงการได้้ยาก เพราะวาทกรรมแบบนี้้�ดููเหมืือนเป็็นการ
แง้้มประตูู CBR เป็็นช่่องเล็็กๆ นิิดเดีียว (หรืืออาจถึึงกัับปิิดประตููใส่่หน้้าไปเลย)
เพราะข้้อความที่่�เขีียนไว้้ในหน้้าประตูู CBR ดููเหมืือนจะตีีความได้้ว่า่ “เขตห้้ามเข้้า
สำำ�หรัับคนใจไม่่ถึงึ ” (แม้้ว่า่ จะมีีป้า้ ยปลอบใจในลำำ�ดับั ต่่อมาว่่า “แต่่ถ้า้ ได้้ทำำ�หรืือ
ทำำ�ได้้แล้้ว ก็็จะมีีความสุุข แต่่ก็็อาจจะช้้าไปซะแล้้ว”)
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ผู้้�เขีียนอยากเสนอให้้มีีการปรัับเปลี่่�ยนกลยุุทธ์์ใหม่่ในการพููดถึึง CBR
จากที่่�เคยพููดแบบ “เป็็นจุุดเดีียว” (CBR มีีแต่่ความยากอย่่างเดีียว) มาเป็็น
“CBR นั้้�นมีีเป็็น range มีีหลายแบบ หลายรุ่่�น หลายระดัับ CBR แบบยากสุุดๆ
ก็็มีี แบบยากปานกลาง แบบไม่่ยากเลยก็็มีี” เรื่่�องยาก/ไม่่ยากนั้้�นขึ้้�นอยู่่�กัับทั้้�ง
ตััวคนทำำ�และตััวงาน
ในส่่วนของตััวคนทำำ�นั้้�น คนที่่�เคยลองหััดขี่่�จัักรยานใหม่่ๆ คงจดจำำ�
ประสบการณ์์ได้้ดีีว่่า เมื่่�อหััดขี่่�ครั้้�งแรกนั้้�น ความรู้้�สึึกในการทรงตััวให้้ได้้นั้้�น
ดููจะลำำ�บากยากเย็็นเสีียเหลืือเกิิน แต่่พอผ่่านไปสััก 2-3 ปีี ความรู้้�สึกึ ว่่ายากเย็็น
ก็็จะเลืือนหายไป ประสบการณ์์การทำำ�งาน CBR ก็็เช่่นกััน
และในส่่วนของตััวงานนั้้�น หาก CBR ออกแบบผลิิตภััณฑ์์ให้้มีี “range”
มีีหลายแบบให้้เลืือกมากขึ้้�น ก็็น่่าจะบรรเทาความยากลำำ�บากให้้น้้อยลง เช่่น
จากชุุดความรู้้�ของพี่่�เลี้้�ยง CBR จ.ลำำ�ปาง ที่่�ทำำ�งานร่่วมกัับบริิษััทปููนซิิเมนต์์ไทย
(ลำำ�ปาง) ได้้พบว่่า การขายงาน CBR ให้้แก่่ภาคธุุรกิิจนั้้�น อาจจะต้้องมีี 3 รููปแบบ
ให้้เลืือก แบบแรก เป็็นผลิิตภััณฑ์์ทดลองใช้้ - ลููกเสี้้�ยว คืือเอาเครื่่�องมืือ
การทำำ�งานของ CBR (เช่่น การถอดบทเรีียน การ check-in การจััดเวทีี ฯลฯ)
ไปทดลองใช้้ แบบที่่�สอง - ลููกครึ่่�ง เอากระบวนการทำำ�งานแบบ CBR เช่่น
การสร้้างการมีีส่่วนร่่วม การออกแบบกิิจกรรมบนฐานข้้อมููลไปใช้้ แบบที่่�สาม
- ลููกเต็็ม คืือการทำำ�งานวิิจััย CBR อย่่างเต็็มรููปแบบ ถ้้ามีี 3 รููปแบบให้้เลืือก
อย่่างนี้้� ก็็ช่ว่ ยให้้คนซื้้�อสามารถเลืือกระดัับความยากง่่ายของ CBR ให้้เหมาะกัับ
ตััวเองได้้
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8.2 ผลััดกัันเป็็นทีีมเหย้้า-ทีีมเยืือน

แนวคิิดเรื่่�องทีีมเหย้้า-ทีีมเยืือนซึ่่�งเป็็นแนวคิิดที่่�มาจากแวดวงกีีฬานั้้�น
เป็็นระบบการหมุุนเวีียนเปลี่่�ยนกัันเป็็นเจ้้าภาพและเป็็นแขก ทั้้�งนี้้�หลัักคิิดที่่�อยู่่�
เบื้้�องหลัังการเป็็นทีีมเหย้้า-ทีีมเยืือนนั้้�น มีีทั้้�งเรื่่�องการเปิิดโอกาสการมีีส่ว่ นร่่วม
ให้้แก่่สมาชิิกทุุกส่่วนอย่่างเสมอภาคกััน รวมทั้้�งเป็็นแนวคิิดที่่�กระจายความ
รัับผิิดชอบและภาระโดยเกลี่่�ยให้้ทั่่�วๆกััน ทั้้�งนี้้�เพราะภาระงานของการเป็็น
เจ้้าภาพ/เจ้้าของบ้้านกัับแขกมาเยืือนนั้้�นมีีมากน้้อยไม่่เท่่ากััน
แนวคิิดเรื่่�องการเป็็นทีีมเหย้้า-ทีีมเยืือนนั้้�นเข้้ากัับหลัักการเรื่่�อง “ความ
ร่่วมมืือ” ที่่�ได้้กล่่าวมาข้้างต้้น คืือต้้องเป็็นหลัักการซึ่่�งกัันและกััน (reciprocity)
ทีีเขาทีีเรา
(8.2.1) เมื่่�อ CBR เป็็นเจ้้าภาพ/ทีีมเหย้้า ซึ่่�งมัักจะเป็็นกรณีีส่่วนใหญ่่
ของการทำำ�งานกัับภาคีี โดยเฉพาะหากเป็็นการเปิิดพื้้�นที่่�งานใหม่่ วิธีิ กี ารทำำ�งาน
แบบ CBR เป็็นเจ้้าภาพ/ทีีมเหย้้านั้้�นจะเกิิดการกำำ�หนดรููปแบบที่่�จะใช้้สร้้างความ
ร่่วมมืือเลยว่่า ส่่วนใหญ่่จะต้้องอยู่่�ในรููปของงานวิิจััยแบบเต็็มรููปแบบ (ตาม
Mandate ของ CBR) และแนวทางในการทำำ�งานนั้้�นก็็มักั จะเริ่่�มจากการ SWOT
ตััวเอง (ซึ่่�งหมายถึึงชุุมชนที่่�จะทำำ�วิิจััย) ว่่ามีีจุุดแข็็งจุุดอ่่อนอย่่างไร จากนั้้�นก็็จะ
ไปแสวงหาภาคีีที่่�สามารถจะมาช่่วยปรัับปรุุงจุุดอ่่อนของตนเอง (ซึ่่�งมัักจะออก
มาในรููปของการตั้้�งโจทย์์วิิจััย)
ตััวอย่่างเช่่น มีีงานวิิจัยั อยู่่�ประเภทหนึ่่�งที่่�มัักเกี่่�ยวข้้องกัับการบริิหารจััดการ
ทรััพยากรท้้องถิ่่�น ซึ่่�งควรจะเป็็นบทบาทหน้้าที่่�ของหน่่วยงานรััฐระดัับท้้องถิ่่�น
หากแต่่ยัังไม่่ได้้ทำำ� ดัังนั้้�นจึึงมีีชาวบ้้านกลุ่่�มเล็็กๆ กลุ่่�มหนึ่่�งลุุกขึ้้�นมาจััดการ
ผลลััพธ์์จากการทำำ�งานนั้้�นไม่่ว่า่ จะสำำ�เร็็จหรืือล้้มเหลวก็็มักั มีีข้อ้ จำำ�กัดั หลายประการ
เช่่น ขยายตััวไม่่ได้้ งบประมาณและกำำ�ลัังคนมีีจำำ�กััด ไม่่มีีความชอบธรรม ฯลฯ
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ในกรณีีแบบฉบัับเช่่นนี้้� ตััวเลืือกของทางออกก็็คืือต้้องดึึงภาคีีที่่�มีีหน้้าที่่�ความ
รัับผิิดชอบโดยตรงให้้เข้้ามาร่่วมมืือ
การเข้้ามาร่่วมงานของหน่่วยงานรััฐท้้องถิ่่�นในกรณีีที่่�กล่่าวมานี้้� อาจจะมีี
2-3 รููปแบบขึ้้�นอยู่่�กัับระดัับความพร้้อมของภาคีี เช่่น ชาวบ้้านเป็็นเจ้้าภาพ
งานวิิจััย อปท. เป็็นแขก หรืือ อปท. กัับภาคีีอื่่�นๆ เป็็นเจ้้าภาพร่่วม แต่่ไม่่ว่่าจะ
เป็็นแขกหรืือเป็็นเจ้้าภาพร่่วม บทบาทของภาคีีก็็มีีให้้เล่่นได้้หลายบทบาท
(ดููขั้้�นบัันไดบทบาทภาคีีในหััวข้้อ 4.2.6)
(8.2.2) เมื่่�อภาคีีเป็็นทีีมเหย้้า CBR เป็็นทีีมเยืือน ในกรณีีนี้้�ก็็ต้้อง
เอางานของภาคีีเป็็นตััวตั้้�ง ต้้องทำำ�  SWOT เขา (ว่่าภาคีีมีีอะไรบ้้าง) และต้้อง
check status ของภาคีีว่่าอยู่่�ในระดัับใด เหมืือนเป็็นการวิิเคราะห์์ด้้านอุุปสงค์์
(Demand side) แล้้วจึึงมาคััดเลืือกทรััพยากรของ CBR ว่่า จะใช้้อะไรไป
ตอบสนองความต้้องการของภาคีีได้้ (Supply side)
สำำ�หรัับทรััพยากรของทางฝ่่าย CBR ในฐานะทีีมเยืือน นอกจากจะเป็็น
ผลผลิิต 3 อย่่างที่่�ได้้กล่่าวมาแล้้วนั้้�น CBR ก็็ยัังมีี stock ของกิิจกรรมหลาก
หลายประเภทที่่�แสดงอยู่่�ในหััวข้้อ 7 (ก) ข้้อย่่อย 6 ประเภทของรููปแบบกิิจกรรม
ที่่�จะใช้้
8.3 กลยุุทธ์์แบบชนะด้้วยกัันทั้้�งคู่่� (Win-win solution)

เมื่่�อเวลามีีการเล่่นเกมหรืือแข่่งขัันกีีฬา เช่่น เล่่นชัักคะเย่่อ ผลลััพธ์์
สุุดท้้ายจะต้้องมีีฝ่่ายหนึ่่�งเป็็นฝ่่ายชนะ และอีีกฝ่่ายเป็็นผู้้�แพ้้เสมอไป ที่่�เรีียกว่่า
win-lose solution การแข่่งขัันแบบมีีแพ้้-ชนะนี้้�อยู่่�บนฐานคิิดเรื่่�อง Zero-sum
game แบบเล่่นชัักคะเย่่อ คืือ ถ้้าอีีกฝ่่ายได้้มาก อีีกฝ่่ายก็็ต้้องได้้น้้อย
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แต่่ทว่่ายัังมีีวิิธีีเล่่นเกมอีีกแบบหนึ่่�งที่่�ไม่่ใช่่ Zero-sum game แต่่เป็็น
แบบ “ลงเรืือลำำ�เดีียวกััน” ถ้้าชนะก็็ชนะทั้้�งหมด ถ้้าแพ้้ก็็แพ้้ทั้้�งหมด ซึ่่�งกลยุุทธ์์
ที่่�จะนำำ�มาสร้้างความร่่วมมืือกัับภาคีีนั้้�นน่่าจะใช้้วิิธีีคิิดแบบลงเรืือลำำ�เดีียวกััน
มีีตััวอย่่างหลายตััวอย่่างของ CBR ที่่�แสดงให้้เห็็นว่่า การมาทำำ�งาน
ร่่วมกัันนั้้�น ไม่่มีีใครได้้หรืือเสีียเพีียงอย่่างเดีียว แต่่สามารถที่่�จะให้้ผลลััพธ์์
ออกมาแบบ “ทุุกคนชนะหมด” เช่่นกรณีีความร่่วมมืือระหว่่างพี่่�เลี้้�ยง จ.ลำำ�ปาง
กัับบริิษััทปููนซิิเมนต์์ไทย (จ.ลำำ�ปาง) ในช่่วงปีี พ.ศ. 2550-2552 บริิษััทได้้รัับ
ภารกิิจในการสร้้างฝายมา 8,000 ฝายในฐานะที่่�อยู่่�ต้น้ น้ำำ�� แต่่จากผลงานที่่�ผ่่านมา
ในช่่วง 4 ปีี บริิษัทั เพิ่่�งจะสร้้างได้้เพีียง 255 ฝาย แล้้วภารกิิจ 8,000 ฝายภายใน
3 ปีีจะเป็็นไปได้้อย่่างไร
ในส่่วนของชาวบ้้านและ CBR เองที่่�ทำำ�งานในนามของ “เครืือข่่าย
ลุ่่�มน้ำำ��จาง” อ.แม่่ทะ จ.ลำำ�ปาง ซึ่่�งก็็กำำ�ลังั มีีปัญ
ั หาในการดููแลทรััพยากรธรรมชาติิ
ของตนเองที่่�กำำ�ลังั เสื่่�อมโทรมไปอย่่างน่่าเป็็นห่่วง เมื่่�อทั้้�ง 2 ฝ่่ายได้้เข้้ามาร่่วมมืือ
กััน ผลลััพธ์์ก็คื็ อื Win-win ทั้้�งคู่่� ทางบริิษัทั ก็็สามารถสร้้างฝายได้้ตามเป้้าหมาย
ทางเครืือข่่ายก็็ได้้ทรััพยากรมาหมุุนเวีียนจนภารกิิจการอนุุรัักษ์์ธรรมชาติิ
ดำำ�เนิินไปได้้อย่่างดีี
อีีกตััวอย่่างของ Win-win ที่่�มีีกระบวนท่่าแบบ “เอาหััวโจกนัักเรีียน
มาเป็็นหััวหน้้าชั้้�น” เป็็นงานวิิจััยอนุุรัักษ์์และฟื้้�นฟููลำำ�น้ำำ��ของบ้้านปางจำำ�ปีี
จ.เชีียงใหม่่ (สวััสดิ์์� ขััติิยะ และคณะ, 2549) ปััญหาเริ่่�มก่่อตััวตั้้�งแต่่คนใน
บ้้านปางจำำ�ปีีที่่�เริ่่�มมีีอาชีีพตััดไม้้ขายอย่่างเป็็นล่ำำ��เป็็นสััน เนื่่�องจากนโยบาย
ของรััฐที่่�ให้้สััมปทานแก่่นายทุุน (พ.ศ. 2505) แต่่พอมาถึึงช่่วงทศวรรษในปีี
2530 รััฐได้้ยกเลิิกนโยบายนี้้�  การตััดไม้้ขายจึึงกลายเป็็นเรื่่�องผิิดกฎหมายที่่�
เจ้้าหน้้าที่่�รััฐต้้องจััดการ แต่่ทว่่าชาวบ้้านได้้เสพติิดอาชีีพตััดไม้้ขายไปแล้้ว
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จึึงเกิิดรายการโปลิิศจัับขโมยอยู่่�เป็็นประจำำ�ระหว่่างชาวบ้้านกัับเจ้้าหน้้าที่่�รััฐ
เรื่่�องราวดำำ�เนิินมาถึึงจุุดไคลแมกซ์์เมื่่�อชาวบ้้านปางจำำ�ปีีถููกจัับเพราะลัักลอบ
ตััดไม้้ และขึ้้�นเป็็นข่่าวใหญ่่พาดหััวอย่่างครึึกโครมบนหน้้าสื่่�อมวลชน จนบ้้าน
ปางจำำ�ปีถูี กู ประทัับตราว่่าเป็็น “ตััวมอดไม้้ทำำ�ลายป่่า” ชาวบ้้านแทบจะต้้องเอา
ปี๊๊�บคลุุมหััวเวลาออกจากหมู่่�บ้้าน
นี้้�จึึงเป็็นที่่�มาของโครงการวิิจััยนี้้�ว่่า จะฟื้้�นฟููทั้้�งป่่า ฟื้้�นฟููทั้้�งคนปางจำำ�ปีี
และฟื้้�นฟููเกีียรติิภููมิิของคนบ้้านนี้้�ให้้หลุุดไปจากฉายา “ตััวมอดไม้้” ได้้อย่่างไร
และเมื่่�อทำำ�ได้้สำำ�เร็็จ คนปางจำำ�ปีีที่่�เคยเป็็นหััวโจกก็็ได้้กลายมาเป็็นหััวหน้้าห้้อง
(ต้้นแบบของหมู่่�บ้้านอนุุรักั ษ์์ป่า่ ) ส่่วนทางเจ้้าหน้้าที่่�รััฐที่่�ต้้องดููแลป่่าไม้้ก็เ็ บาแรง
การทำำ�งานของตััวเองไป
8.4 รัักษาแชมป์์ให้้ยาวนาน : จะธำำ�รงรัักษาผลสำำ�เร็็จให้้ยั่่�งยืืน
ได้้อย่่างไร

สำำ�หรัับบรรดาแชมป์์พรีีเมีียร์์ลีกี ทั้้�งหลายคงซาบซึ้้�งแก่่ใจดีีว่า่ “การที่่�จะ
ต่่อสู้้�เพื่่�อให้้ได้้ถ้้วยแชมป์์นั้้�น ว่่ายากลำำ�บากแล้้ว แต่่การจะรัักษาถ้้วยแชมป์์ให้้
ยาวนานตลอดไปนั้้�นกลัับยากยิ่่�งกว่่า” ในวงการพััฒนาของชุุมชนก็็ต้้องสััมผััส
กัับประสบการณ์์เดีียวกัับแชมป์์พรีีเมีียร์์ลีีกนั้้�น
ในกรณีีงานวิิจััยที่่�จะเล่่าต่่อไปนี้้� จะแสดงให้้เห็็นข้้อจำำ�กััดในการทำำ�งาน
จากฝ่่ายของชุุมชนที่่�ไม่่สามารถรัักษาดอกผลแห่่งความสำำ�เร็็จไว้้ได้้ยาวนาน
และภาคีีจะเข้้ามาเป็็นคำำ�ตอบหนึ่่�ง ในงานวิิจัยั เรื่่�องรููปแบบการพััฒนาป่่าชุุมชน
โคกใหญ่่ โดย อบต. และชุุมชน อ.วาปีีปทุุม จ.มหาสารคาม (บุุญเรืือง ยางเครืือ,
2548) การอนุุรัักษ์์ป่่าชุุมชนเริ่่�มต้้นจากฝ่่ายชาวบ้้านในรููปแบบคณะกรรมการ
ป่่าชุุมชน ซึ่ง่� ก็็ได้้ผลสำำ�เร็็จอย่่างดีีในชั้้�นต้้น อย่่างไรก็็ตามในชั้้�นต่่อมา ด้้วยข้้อจำำ�กัดั
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ด้้านการบริิหารจััดการงบประมาณ ทำำ�ให้้ดูไู ม่่โปร่่งใสและไม่่น่า่ เชื่่�อถืือในสายตา
ชาวบ้้านทั่่�วไป และส่่งผลต่่อความร่่วมมืือของชุุมชน จนทำำ�ให้้งานอนุุรัักษ์์ป่่า
ชุุมชนล้้มเหลวในช่่วงเวลาต่่อมา
กรณีีนี้้�อาจจะเป็็นบทกลัับของกรณีีงานวิิจััย CBR ทั่่�วๆ ไปที่่� “ภาคีีมััก
มีีปััญหา และประชา(ชุุมชน)อาสาแก้้ไข” แต่่รอบนี้้�  “ประชา(ชุุมชน)มีีปััญหา
ภาคีีต้้องเข้้ามาช่่วยแก้้ไข”
อย่่างไรก็็ตาม ตััวผู้้�จะมากอบกู้้�คืือภาคีีที่่�เป็็น อบต.ทั้้�ง 5 ตำำ�บลที่่�ดููแล
ป่่าโคกใหญ่่ร่่วมกััน ก็็มีีปััญหาภายในของตััวเองอยู่่�เหมืือนกััน และเป็็นปััญหา
แบบฉบัับของหน่่วยงานรััฐทั่่�วไป คืือทั้้�ง 5 อบต. ที่่�ดููแลป่่าร่่วมกัันไม่่เคยมา
พููดคุุยกัันเลย ต่่างคนต่่างจ้ำำ��ต่่างพายกัันไปคนละทิิศคนละทาง
ดัังนั้้�น ในการมาทำำ�งาน CBR ร่่วมกัันทั้้�งคณะกรรมการป่่าชุุมชนและ
5 อบต. จึึงเป็็นโอกาสให้้ภาคีีเช่่น อบต. ได้้ทั้้�งแก้้ปััญหาให้้คนอื่่�น (ชุุมชน) และ
ได้้แก้้ปััญหาให้้ตััวเอง (อบต.) ไปพร้้อมๆ กััน (ทั้้�งเขี่่�ยผงในตาคนอื่่�นและในตา
ตััวเองไปพร้้อมๆ กััน) และเมื่่�อ อบต. ได้้ขยัับเข้้ามาร่่วมมืือกัับชุุมชน นอกจาก
จะสามารถ “ถมช่่องว่่าง” เรื่่�องการบริิหารจััดการงบประมาณให้้เข้้าที่่�แล้้ว
เนื่่�องจาก อบต.มีีทรััพยากรที่่�เอื้้�ออำำ�นวย จึึงสามารถสร้้างสรรค์์คิดิ กิิจกรรมอื่่�นๆ
เช่่น การทำำ�งานอบรมเยาวชนเรื่่�องป่่าชุุมชน ฯลฯ ที่่�จะเป็็นหลัักประกัันความ
สำำ�เร็็จของงานอนุุรัักษ์์ป่่าชุุมชนได้้อย่่างยาวนานต่่อไปในอนาคต
บทเรีียนจากกรณีีนี้้� ก็็คงทำำ�ให้้เราต้้องยกเลิิกความคิิดที่่�ว่่า “เรื่่�องการ
บริิหารจััดการทรััพยากรนั้้�น ถ้้าเป็็นชุุมชนดำำ�เนิินการ แล้้วจะโอเคเสมอไป” หรืือ
ถ้้าเป็็นหน่่วยงานรััฐจััดการ แล้้วจะไม่่โอเคเสมอไป เพราะคำำ�ตอบที่่�ถููกต้้องอาจ
จะไม่่ได้้อยู่่�ที่่�ว่่า “เป็็นใครที่่�จััดการ” แต่่อยู่่�ที่่�ว่่า “มีีโครงสร้้าง/วิิธีีการ/กลไก
ในการจััดการแบบไหน” มากกว่่า
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8.5 ขอความสำำ�เร็็จเล็็กๆ เร็็วๆ สัักถ้้วยนึึงก่่อน (quick win)

ในการนำำ�เอา CBR เข้้าไปเป็็นเครื่่�องมืือในการแก้้ไขปััญหาของชุุมชนนั้้�น
ในบางกรณีีจะพบว่่า ปััญหาที่่�เลืือกมาแก้้ไขมีีสาเหตุุที่่�สลัับซัับซ้้อน การก่่อรููป
ของปััญหาก็็สั่่�งสมมานัับเป็็นเวลาหลายปีี คล้้ายๆการก่่อตััวของฟอสซิิล เช่่น
ปััญหาการแย่่งน้ำำ�� ปัญ
ั หาหนี้้�สิิน ฯลฯ แต่่ทว่่าเงื่่�อนไขเวลาทำำ�โครงการวิิจัยั CBR
นั้้�นมัักมีีเพีียง 1-3 ปีี แล้้วจะสามารถสลายฟอสซิิลแห่่งปััญหาจนหมดสิ้้�นได้้
ล่่ะหรืือ
ในอีีกด้้านหนึ่่�ง CBR มัักจะจััดวางเป้้าหมายสููงสุุดของการทำำ�งานอยู่่�ที่่�
การสร้้างคน แต่่เราก็็เคยได้้ยินิ คำำ�กลอนสอนใจว่่า “กล้้วยไม้้ดอกออกช้้า ฉัันใด
การสร้้างคนก็็ออกดอกช้้ายิ่่�งกว่่ากล้้วยไม้้ซะอีีก”  ดัังนั้้�นถ้้าเราเลืือกกลยุุทธ์์ปลููก
แต่่กล้้วยไม้้อย่่างเดีียวในสวน ก็็อาจจะไปไม่่รอด
จากลัักษณะทั้้�ง 2 ปม คืือด้้านปััญหาและลัักษณะงาน CBR ทำำ�ให้้ในบาง
กรณีี มัักมีีชาวบ้้านที่่�อยู่่�นอกโครงการวิิจััย CBR จะส่่งเสีียงบ่่นว่่า นอกจากงาน
วิิจัยั แบบนัักวิิชาการที่่�มาทำำ�ในหมู่่�บ้้าน แล้้วไม่่เห็็นเกิิดอะไรขึ้้�นนั้้�น งานวิิจัยั CBR
ที่่�ทำำ�โดยชาวบ้้านเอง ก็็ไม่่เห็็นแก้้ไขเปลี่่�ยนแปลงปััญหาอะไรได้้เหมืือนกััน
ยาแก้้อาการที่่�กล่่าวนี้้� คงต้้องงััดเอาภาษิิตไทยมาใช้้อย่่างสร้้างสรรค์์ คือื
สิิบเบี้้�ยใกล้้มืือ ต้้องคว้้าเอาไว้้ให้้เห็็นก่่อน แม้้ว่่าผลลััพธ์์ที่่�คว้้าเอาไว้้จะยัังไม่่ใช่่
เป้้าหมายสุุดท้้ายที่่�คาดหวััง คืือเก็็บดอกหญ้้ารายทางก่่อนจะไปถึึงกล้้วยไม้้ที่่�
ปลายทาง
การใช้้กลยุุทธ์์ Quick win นี้้� หากเทีียบกัับการทำำ�สวนผลไม้้ เราก็็ต้้อง
วางแผนออกแบบชนิิดของพืืชที่่�จะปลููก คืือต้้องไม่่ปลููกแต่่ไม้้ยืืนต้้นที่่�ให้้ผลช้้า
แบบทุุเรีียนหรืือมะม่่วงเท่่านั้้�น แต่่ต้อ้ งปลููกไม้้ที่่�ให้้ผลระยะกลางๆ เช่่น มะละกอ
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หรืือกล้้วยบ้้าง และ Quick win ก็็คืือพวกไม้้ล้้มลุุก เช่่น กระเพรา โหระพา
ซึ่่�งจะเก็็บกิินได้้ในช่่วงเดืือนสองเดืือน
วิิธีีการใช้้กลยุุทธ์์ Quick win มีีอยู่่� 2-3 วิิธีีย่่อย วิิธีีแรกก็็คืือ เวลาเห็็น
ปััญหาใหญ่่ๆ เช่่น งานวิิจััยเรื่่�องการบริิหารจััดการน้ำำ��ระบบท่่อ ต.บุ่่�งมะแลง
จ.อุุบลราชธานีี (วรงศ์์ นััยวิินิิจ, 2558) สาเหตุุของปััญหาการขาดแคลนน้ำำ��ของ
กลุ่่�มตััวอย่่างนั้้�น หลัังจากการวิิเคราะห์์แล้้วก็็มีีตั้้�งแต่่สาเหตุุขนาดใหญ่่ (ระดัับ
ไดโนเสาร์์พัันธุ์์�ทีีเร็็ก) สาเหตุุขนาดกลาง สาเหตุุขนาดเล็็ก และสาเหตุุขนาดจิ๋๋�ว
ดัังนั้้�นในการเลืือกวิิธีีการแก้้ไขตามสาเหตุุ เช่่น ถ้้าเลืือกแก้้สาเหตุุขนาดใหญ่่
ก็็ต้อ้ งรื้้�อระบบโครงสร้้างพื้้�นฐานของระบบท่่อแล้้วยกเครื่่�องใหม่่ทั้้�งหมด ซึ่ง่� เมื่่�อ
ตัักน้ำำ��ใส่่กระโหลกชะโงกดููตัวั เองของทีีมวิิจัยั แล้้ว ก็็เห็็นว่่าเกิินกำำ�ลังั และไม่่มีที าง
ที่่�จะสำำ�เร็็จได้้ในช่่วงเวลาของโครงการวิิจัยั  ทีีมวิิจัยั จึึงได้้เลืือกหยิิบจัับเอาสาเหตุุ
ขนาดจิ๋๋�ว คืือการปรัับปรุุงระบบการบริิหารจััดการกลุ่่�มซึ่่�งอยู่่�ในวิิสััยที่่�พอจะ
จััดการได้้ภายใต้้ทรััพยากรทุุกอย่่างที่่�มีี และก็็ทำำ�ได้้ รวมทั้้�งได้้เห็็น Quick win
ได้้ในช่่วงเวลาทำำ�วิิจััย เป็็นต้้น
มีีอีีกวิิธีีการหนึ่่�งคืือการแยกแยะกิิจกรรมที่่�ทั้้�งใช้้แก้้ปััญหาโดยตรง
โดยอ้้อม  หรืือกิิจกรรมสร้้างสรรค์์พััฒนาอื่่�นๆ โดยใช้้เครื่่�องมืือ Mind-map
ช่่วยจำำ�แนกแยกแยะ และเลืือกลงมืือทำำ�กิจิ กรรมเล็็กๆ ที่่�อยู่่�ในวิิสัยั ที่่�พอจะทำำ�ได้้
ตัั ว อย่่ า งเช่่ น งานสร้้ า งความมั่่�นคงทางอาหารในพื้้�นที่่�น้ำำ��ท่่ ว มซ้ำำ��ซ ากใน
จ.อุุบลราชธานีี (โหนดภััยพิิบัติั อุิ บุ ลฯ 2563) ถึึงแม้้จะยัังไม่่มีผี ลลััพธ์์ว่า่ โครงการ
วิิจััยจะจััดการกัับเรื่่�องปััญหาน้ำำ��ท่่วมที่่�ส่่งผลกระทบมาถึึงเรื่่�องความมั่่�นคงทาง
อาหารได้้หรืือไม่่ (ยัังไปไม่่ถึงึ จุุดหมายปลายทาง) แต่่ในระหว่่างกลางทาง ทีีมวิิจัยั
และชุุมชนก็็ได้้ร่่วมกัันสร้้างสรรค์์กิิจกรรมเล็็กๆ ที่่�แสดงผลสำำ�เร็็จที่่�จัับต้้องได้้
อย่่างเป็็นรููปธรรม เช่่น การทอดผ้้าป่่าเพื่่�อซื้้�อเรืือสำำ�หรัับช่่วยเหลืือผู้้�ประสบภััย
(หากเกิิดกรณีีน้ำำ��ท่่วม) การร่่วมกัันทำำ�นาในพื้้�นที่่�น้ำำ��ท่่วม เป็็นต้้น
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การสร้้างความสำำ�เร็็จแบบเล็็กๆเร็็วๆที่่�ทำำ�ได้้ง่า่ ยๆ ให้้เห็็นกัับตาก่่อนนี้้�มีี
ฟัังก์์ชันั ต่่อการเดิินทางที่่�ยาวไกลกว่่าจะไปถึึงจุุดหมายปลายทางอยู่่�หลายประการ
เช่่น เพื่่�อเป็็นกำำ�ลังั ใจให้้เดิินทางต่่อ เพื่่�อสั่่�งสมความชำำ�นาญในการเก็็บแต้้มความ
สำำ�เร็็จ เพื่่�อเป็็นการออกกำำ�ลัังความเข้้มแข็็งของกลุ่่�ม เพื่่�อเป็็นหลัักประกัันว่่า
การเดิินทางนั้้�นยัังอยู่่�บนเส้้นทาง เป็็นต้้น (แต่่ข้้อสำำ�คััญคืือ ต้้องอย่่าหยุุดเดิิน
keep walking เพราะยัังไม่่ถึึงจุุดหมายปลายทาง)
8.6 การใช้้งานวิิจััย CBR และตััวชี้้�วััดเป็็นเครื่่�องมืือทางการทููต

อัันที่่�จริิงในโครงการวิิจัยั CBR ส่่วนใหญ่่ก็มั็ กั จะถืือโอกาสใช้้งานวิิจัยั นั้้�น
เป็็นพื้้�นที่่�แห่่งการพบปะแลกเปลี่่�ยนและเรีียนรู้้�ระหว่่างภาคส่่วนต่่างๆ อยู่่�แล้้ว
แต่่ทว่่าก็็มีีงานวิิจััยบางชิ้้�นที่่�มุ่่�งเอาดีีในเรื่่�องนี้้�เป็็นการเฉพาะ โดยใช้้กลยุุทธ์์
เครื่่�องมืือทางการทููตอย่่างเข้้มข้้น
ตััวอย่่างเช่่น งานวิิจััยเรื่่�องการจััดการน้ำำ��และภััยพิิบััติิอย่่างมีีส่่วนร่่วม
ลุ่่�มน้ำำ��ย่่อยคลองท่่าดีี จ.นครศรีีธรรมราช (คณพััฒน์์ ทองคำำ� และคณะ, 2556)
ที่่�ทีีมวิิจัยั ตั้้�งใจจะใช้้งานวิิจัยั CBR เป็็นเครื่่�องมืือทางการทููตเพื่่�อส่่งเทีียบเชิิญทุุก
ส่่วนเสี้้�ยวที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการสร้้างและการแก้้ไขปััญหา งานวิิจัยั ชิ้้�นนี้้�เริ่่�มต้้นตั้้�งแต่่
หััวหน้้าโครงการวิิจัยั ที่่�มีีตำำ�แหน่่งเป็็นรองนายก อบต. ดัังนั้้�นจึึงมีีความชอบธรรม
และมีีบารมีีมากพอที่่�จะทำำ�และส่่งเทีียบเชิิญได้้
นอกจากนั้้�น ชื่่�อของโครงการก็็บ่ง่ บอกอย่่างชััดเจนว่่า “จะต้้องบููรณาการ
ความร่่วมมืือในระดัับพื้้�นที่่�” และมาตอกย้ำำ��ซ้ำ��ำ ทวนอีีกครั้้�งในเป้้าหมาย/วััตถุุประสงค์์
ทั้้�ง 4 ข้้อของโครงการว่่า งานนี้้�ต้้องเป็็นงานรวมหมู่่�กฐิินสามััคคีีอย่่างแน่่นอน
ในขั้้�นตอนการออกแบบวิิจััย มีีการระบุุชื่่�อภาคีีที่่�เกี่่�ยวข้้องถึึง 8 ภาคีี
และเมื่่�อวิิเคราะห์์คุุณลัักษณะของภาคีีทั้้�ง 8 ก็็จะพบว่่า ในแง่่ประเด็็น ก็็จะ
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ครอบคลุุมภาคีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับเรื่่�องน้ำำ�� เรื่่�องเกษตร เรื่่�องผัังเมืือง ในแง่่ภาคส่่วน
ก็็มีีทั้้�งเจ้้าหน้้าที่่�รััฐ ชุุมชน องค์์กรพััฒนาชุุมชน ในแง่่ความเชี่่�ยวชาญก็็มีีทั้้�ง
นัักวิิชาการ แกนนำำ�ชุุมชน และเจ้้าหน้้าที่่�รััฐ ซึ่่�งนัับว่่า “ครบเครื่่�องเรื่่�องภาคีี”
อย่่างยิ่่�ง
ในรายงานการวิิจััยได้้มีีการจััดวางโครงสร้้างและระบบการแบ่่งงาน
ระหว่่างภาคีีทั้้�ง 8 ในการดำำ�เนิินงานตามแผนปฏิิบััติิการทั้้�ง 8 แผน
จากข้้อมููลที่่�ยกมาเป็็นตััวอย่่างนี้้� ช่่วยให้้นำำ�ไปสู่่�ข้้อสรุุปได้้ว่่า งานวิิจััย
ชิ้้�นนี้้�ได้้ทำำ�หน้้าที่่�เหมืือนงานราตรีีสโมสรของสถานทููตที่่�มีีการเชิิญผู้้�ที่่�มีีส่่วน
เกี่่�ยวข้้องมาทำำ�งานร่่วมกัันอย่่างครบบัันได 3 ขั้้�นของเชอร์์กีี ตั้้�งแต่่พบปะเพื่่�อ
รู้้�จัักและแบ่่งปัันกััน ประสานงานกััน ไปจนถึึงการขัับเคลื่่�อนกิิจกรรมร่่วมกััน
สำำ�หรัับในทศวรรษที่่� 3 ของ CBR นี้้� มีี “คำำ�ขอร้้องใหม่่” (New request)
ต่่อ CBR คืือเรื่่�องตััวชี้้วั� ดั  ทำำ�ให้้ CBR ต้้องก้้าวเข้้าสู่่�ยุคุ “ไม่่ตัวั ชี้้�วัดั ไม่่ได้้แล้้วนะ”
ดัังนั้้�น ในช่่วงเวลานี้้� CBR จึึงต้้องเริ่่�มเอาจริิงเอาจัังกัับเรื่่�องตััวชี้้�วััด ตั้้�งแต่่ต้้องมีี
วิิธีีการสร้้างตััวชี้้�วััด มีีวิิธีีการเลืือกว่่า “ใช่่จริิงหรืือเปล่่า” มีีการเก็็บข้้อมููลเพื่่�อ
ตอบตััวชี้้�วััด” เป็็นต้้น
ในอีีกด้้านหนึ่่�ง บรรดาหน่่วยงานรััฐ สถาบัันการศึึกษา องค์์กรภาคธุุรกิิจ
ที่่�ได้้เดิินล่่วงหน้้ามาก่่อนแล้้วในเรื่่�องตััวชี้้�วััด หน่่วยงานเหล่่านี้้�จึึงมัักจะต้้อง
ทำำ�งานโดยมีี “ตััวชี้้�วััดค้ำำ��คออยู่่�” ผู้้�เขีียนจึึงอยากนำำ�เสนอว่่า นอกจากการทำำ�งาน
วิิจััย CBR แบบทั่่�วไปแล้้ว ชาว CBR อาจจะใช้้เรื่่�อง “ตััวชี้้�วััดของภาคีี” มาเป็็น
เครื่่�องมืือทางการทููตตััวใหม่่ในการสถาปนาความสััมพัันธ์์ระหว่่าง CBR กัับภาคีี
ให้้แน่่นแฟ้้นยิ่่�งขึ้้�นในฐานะ “คนใช้้ตััวชี้้�วััดร่่วมกััน” และช่่วยกัันเก็็บข้้อมููลเพื่่�อ
ผ่่อนแรงของทั้้�งสองฝ่่าย
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8.7 กลยุุทธ์์ “เหล้้าเก่่าในขวดใหม่่”

เมื่่�อเวลาเราต้้องการแก้้ปัญ
ั หาอย่่างใดอย่่างหนึ่่�ง ถ้้าใช้้เกณฑ์์เรื่่�อง “เก่่าๆ
ใหม่่ๆ” ก็็จะมีีหลายแบบแผนให้้เราเลืือก
เหล้้าเก่่าในขวดเก่่า แบบแผนนี้้�ก็็คืือใช้้รููปแบบเดิิมๆ เนื้้�อหาเดิิมๆ
คนหน้้าเก่่า มุุขซ้ำำ��ๆ (ภาษาวิิชาการเรีียกว่่า Convention) แบบแผนนี้้� บางทีีก็็
เก่่ามากไป ใช้้แก้้ปััญหาใหม่่ๆ ไม่่ได้้
เหล้้าใหม่่ในขวดใหม่่ แบบแผนนี้้�ก็็คืือการยกเครื่่�องใหม่่ทั้้�งหมด ไม่่ว่่า
จะเป็็น look ใหม่่ สีีผมใหม่่ บุุคลิิกใหม่่ เนื้้�อหารููปแบบใหม่่ๆ (ภาษาวิิชาการ
เรีียกว่่า Invention) แบบแผนนี้้� ถ้้าใช้้กับั กลุ่่�มที่่�ไม่่ชอบของใหม่่ ก็อ็ าจจะรัับไม่่ไหว
เพราะใหม่่เกิินไป
เหล้้าเก่่าในขวดใหม่่ แบบแผนที่่�  3 นี้้�  เป็็นลููกผสมระหว่่าง “เก่่ากัับ
ใหม่่” คืือ “เก่่าบางอย่่าง (ที่่�ใช้้การได้้) ก็็เก็็บเอาไว้้ ใหม่่บางอย่่าง (ที่่�จะมาเป็็น
ตััวช่่วย) ก็็เสริิมเข้้ามา” แบบแผนที่่� 3 นี้้�จะแก้้ไขปััญหาของ 2 แบบแผนแรก
คืือไม่่เก่่าจนแก้้ปััญหาใหม่่ไม่่ได้้ แต่่ก็็ไม่่ใหม่่ทั้้�งหมดจนคนเดิิมรัับไม่่ไหว
ตััวอย่่างในชีีวิิตประจำำ�วัันก็็เช่่น การเปลี่่�ยนปกหนัังสืือ (ใหม่่) แต่่เนื้้�อหา
ข้้างในยัังเก่่าเหมืือนเดิิม หรืือการใช้้ “น้ำำ��ซุุบเดิิม” (ของเก่่า) แต่่ใส่่เนื้้�อและ
ผััก (ใหม่่) ลงไป
การใช้้กลยุุทธ์์นี้้�จะเหมาะสำำ�หรัับ “กลุ่่�มคนมีีของ” (เก่่า) ที่่�เป็็นทาง
สายกลางของการยอมรัับนวััตกรรมใหม่่ ตััวอย่่างใน CBR ที่่�ชััดเจนที่่�สุุดก็็คืือ
การทำำ�งานของศููนย์์ประสานฯ จ.ลำำ�ปาง กัับ กศน.พะเยา ของเก่่าและเนื้้�อหา
เก่่า (Convention) ที่่�  กศน.พะเยามีีอยู่่�แล้้ว คืือเนื้้�อหาและวิิธีีการสอนเรื่่�อง
การรู้้�หนัังสืือและการฝึึกวิิชาชีีพ ส่่วนของใหม่่ (Invention) ที่่�ศููนย์์ประสานฯ
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เอาเข้้าไปผสมผสานคืือ วิิธีีการเรีียนการสอนแบบ CBR และการสร้้างเนื้้�อหา
ใหม่่ที่่�มากไปกว่่าเรื่่�องอาชีีพ เช่่น เนื้้�อหาเรื่่�องปััญหาพื้้�นฐานของชุุมชน เช่่น
การจััดการทรััพยากรน้ำำ��  เศรษฐกิิจและกองทุุนชุุมชน การจััดการสุุขภาวะโดย
ชุุมชน ฯลฯ และส่่วนที่่�ถืือว่่าเป็็นเหล้้าเก่่าในขวดใหม่่ก็็คืือโจทย์์วิิจััยประเด็็น
“งานวิิจัยั เส้้นทางใหม่่ของการรู้้�หนัังสืือ” ที่่�เชื่่�อมโยงการอ่่านหนัังสืือเข้้ากัับการ
อ่่านชีีวิิตและอ่่านโลก เช่่น การสะกดเขีียนชื่่�อผัักให้้ถููกต้้องเพื่่�อนำำ�ไปเขีียนป้้าย
ขายผัักอิินทรีีย์์ เป็็นต้้น
8.8 การมองหา “หน้้าต่่างแห่่งโอกาส”

ผู้้�เขีียนมีีทัศั นะส่่วนตััวว่่า ต้้นกำำ�เนิิดของงานวิิจัยั CBR นั้้�น ดููเหมืือนจะเป็็น
“งานวิิจัยั นอกระบบ/นอกสารบบของการวิิจัยั ” เนื่่�องจากมีีแนวคิิด มีีวิธีิ กี ารวิิจัยั
มีีรูปู ลัักษณ์์ของผลงานวิิจัยั  มีีเกณฑ์์วินิิ จิ ฉััยคุุณค่่าของงานวิิจัยั ที่่�แตกต่่างไปจาก
งานวิิจััยในสารบบ ซึ่่�งการออกมาอยู่่�นอกระบบนั้้�นได้้ช่่วยให้้งานวิิจััย CBR มีี
อิิสระที่่�จะได้้ค้น้ คว้้าอะไรใหม่่ๆ ได้้ค้น้ คิิดอะไรใหม่่ๆ (ไม่่ต้อ้ งติิดคุุกทางความคิิด)
ได้้ทดลองทำำ�อะไรใหม่่ๆ กล่่าวคืือ เป็็น “สวรรค์์ของการสร้้างนวััตกรรม” นั่่�นเอง
อย่่างไรก็็ตาม หลัังจากได้้ค้น้ พบอะไรใหม่่ๆ หลายอย่่างแล้้ว ในระยะยาว
หาก CBR ยัังคงโคจรอยู่่�นอกจัักรภพแห่่งการวิิจัยั CBR ก็็อาจจะกลายเป็็นเพีียง
แค่่อุุกกาบาตที่่�ตกลงมาแล้้วละลายหายไป ไม่่มาเป็็นส่่วนหนึ่่�งของระบบวิิจััย
นี้้�จึึงเป็็นความจำำ�เป็็นที่่� CBR จะต้้องมองหา “หน้้าต่่างแห่่งโอกาส” ที่่�จะเข้้ามา
ในระบบ
เวลาที่่�เราจะเอาของมาใส่่ลิ้้�นชััก เราก็็ต้้องมองหา “ที่่�ว่่าง” มากกว่่า
“ที่่�เต็็ม” เช่่นเดีียวกัับการมองหาหน้้าต่่างแห่่งโอกาส เราก็็คงต้้องมองหา “เหล้้า
ที่่�ยัังเหลืืออีีกครึ่่�งขวด” (โอกาสที่่�เหลืือ) มากกว่่าจะมองดููแต่่ “เหล้้าที่่�หมดไป
แล้้วครึ่่�งขวด” (โอกาสที่่�หมดไปแล้้ว)
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การมองหาหน้้าต่่างแห่่งโอกาสเริ่่�มต้้นตั้้�งแต่่แง่่มุุมที่่�จะใช้้ตั้้�งโจทย์์วิิจััย
เช่่น ปกติิ CBR มัักจะตั้้�งโจทย์์วิิจััยมาจากปััญหาของชุุมชน (เป็็นการดููเหล้้าที่่�
หมดของชุุมชน) หากจะใช้้กลยุุทธ์์ “หน้้าต่่างแห่่งโอกาส” นี้้�  เราก็็อาจจะตั้้�ง
โจทย์์การวิิจัยั มาจาก “ช่่องว่่าง/หน้้าต่่างที่่�เปิิดออกของระบบ” (ดููตัวั อย่่างต่่อไป)
หรืืออาจจะสอดส่่องสายตามองหา “หน้้าต่่างแห่่งโอกาส” จากหน่่วยงาน
ที่่�ได้้เปิิดหน้้าต่่างออกมา ในการวิิเคราะห์์ภาคีีทั้้�งภาคเอกชนและหน่่วยงานรััฐ
ผู้้�เขีียนได้้ให้้ข้้อมููลเบื้้�องต้้นที่่�เกี่่�ยวกัับ “หน้้าต่่างที่่�เปิิดออกของรััฐในปััจจุุบััน”
(ดููหััวข้้อ 2.3.3) ไม่่ว่่าจะเป็็นแนวทาง Private-Public Partnership หรืือ
แนวทาง Participatory Governance ที่่�แสดงการมีี “รููปธรรมเชิิงประจัักษ์์”
ในการเกิิดหน่่วยงานใหม่่ๆ หรืือแนวทางการทำำ�งานแบบใหม่่ๆ เช่่น กรมคุ้้�มครอง
สิิทธิิและเสรีีภาพ กระทรวงยุุติธิ รรม (ในกรณีีงานยุุติธิ รรมชุุมชน) สำำ�นักั ส่่งเสริิม
การมีีส่ว่ นร่่วมของประชาชน กรมชลประทาน คณะอนุุกรรมการประสานงาน
การวางแผนการบริิหารจััดการน้ำำ��จัังหวััด เป็็นต้้น
ในสถาบัันการศึึกษา ตำำ�แหน่่งแห่่งที่่�ของหน้้าต่่างแห่่งโอกาสก็็จะอยู่่�
แถวๆ สถาบัันวิิจััยและพััฒนา รวมทั้้�งกระแสวิิชาการเพื่่�อท้้องถิ่่�น ในส่่วนของ
ภาคธุุรกิิจเอกชน ในงานฝ่่ายประชาสััมพัันธ์์องค์์กรที่่�รัับผิิดชอบงาน CSR ก็็เป็็น
หน้้าต่่างที่่� CBR จะเข้้าไปทำำ�งานด้้วยได้้ เช่่นเดีียวกัับพวกธุุรกิิจเพื่่�อสัังคม
ตััวอย่่างงานวิิจััยที่่�ตั้้�งโจทย์์มาจากการใช้้หน้้าต่่างแห่่งโอกาส ก็็เช่่นงาน
วิิจััยของพี่่�เลี้้�ยง จ.ลำำ�ปาง ในปีี พ.ศ. 2563 นี้้�เอง ในประเด็็นเรื่่�องการบริิหาร
จััดการทรััพยากรธรรมชาติิ-ป่่าชุุมชนเพื่่�อความมั่่�นคงทางอาหาร (ชาญ อุุทธิิยะ,
2563) โดยเริ่่�มจากหน้้าต่่างแห่่งโอกาสในเรื่่�องข้้อ พรบ.กฎหมายป่่าชุุมชน
(ซึ่่�งปิิดหน้้าต่่างลงกลอนยาวนานมาเกืือบ 30 ปีี) ได้้เริ่่�มเปิิดขึ้้�นโดยเปิิดโอกาส
ให้้ชุุมชนที่่�สามารถบริิหารจััดการทำำ�แผนป่่าชุุมชนได้้ตามเกณฑ์์มาตรฐาน
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ของรััฐ ชุุมชนนั้้�นสามารถที่่�จะจดทะเบีียนป่่าชุุมชนได้้ งานวิิจัยั ในชุุดโครงการนี้้�
จึึงตั้้�งโจทย์์วิิจััยโดยมุ่่�งที่่�เสริิมความเข้้มแข็็งของชุุมชนในการจััดการทำำ�แผน
ป่่าชุุมชนเพื่่�อจะได้้เปิิดหน้้าต่่างแห่่งโอกาสนั้้�นให้้กว้้างขวางขึ้้�น
8.9 ภาคีีแปลงร่่าง CBR

ดัังที่่�ได้้เกริ่่�นมาบ้้างแล้้วว่่า การนำำ�เอาแนวคิิดและวิิธีีการทำำ�งานแบบ
CBR เข้้าไปทำำ�งานกัับภาคีีนั้้�น จะค่่อนข้้างมีีความแตกต่่างจากการทำำ�งานกัับ
ชุุมชน เนื่่�องจากภาคีีมักั จะเป็็น “พวกคนมีีของ” คืือมีีแนวคิิดและวิิธีกี ารทำำ�งาน
ที่่�เป็็นแบบของตััวเองอย่่างชััดเจน (และอาจจะแข็็งตััว) เมื่่�อเทีียบกัับชุุมชน
ดัังนั้้�น แบบแผนการเปิิดรัับ CBR เข้้าสู่่�ร่่างภาคีีจึึงอาจมีีได้้อย่่างน้้อย 3 รููปแบบ
(1) Substitution (รููปแบบการทดแทน) เป็็นรููปแบบที่่�ภาคีีโยนแนวคิิด
และวิิธีีการทำำ�งานแบบเดิิมของตนทิ้้�งไป แล้้วนำำ�เอาแนวคิิดและวิิธีีการทำำ�งาน
แบบ CBR เข้้าไปใช้้แทน แบบแผนนี้้�มัักจะเกิิดขึ้้�นได้้ยาก เพราะยัังอยู่่�ภายใต้้
โครงสร้้างเดิิมของภาคีี
(2) Addition (รููปแบบเก็็บเธอไว้้ทั้้�งคู่่�) เหมืือนการ add เพิ่่�มเครื่่�องพิิมพ์์
ลงในคอมพิิวเตอร์์ คือื มีีทั้้�งวิิธีกี ารแบบเดิิมและแบบ CBR แล้้วเลืือกใช้้ตามวาระ
โอกาส ตััวอย่่างเช่่น อสม. ที่่�ได้้ผ่า่ นการทำำ�วิจัิ ยั CBR มาแล้้ว หากเกิิดภาวะวิิกฤติิ
เช่่น ไข้้เลืือดออกระบาด ก็็จะใช้้วิิธีีการทำำ�งานแบบเดิิม คืือรวมศููนย์์การทำำ�งาน
และรอฟัังคำำ�สั่่�งหน่่วยเหนืือ ปฏิิบััติิการเหมืือนๆ กัันทั่่�วประเทศ แต่่หากเป็็น
ภาวะปกติิที่่�ต้้องการทำำ�งานที่่�สร้้างสรรค์์ ก็็จะใช้้วิิธีีการทำำ�งานแบบ CBR คืือหา
โจทย์์เฉพาะของพื้้�นที่่�ตััวเองในประเด็็นเหล้้า- บุุหรี่่�-อุุบัติั ภัิ ยั ทางถนน เก็็บข้้อมููล
ออกแบบกิิจกรรมบนฐานข้้อมููล เน้้นการเปลี่่�ยนแปลงความเข้้าใจของคน
พร้้อมไปกัับการติิดตั้้�งกลไกการทำำ�งานใหม่่ๆ เป็็นต้้น

161

(3) Hybridization (รููปแบบลููกผสม) เป็็นการผสมผสานสร้้างรููปแบบ
ใหม่่ๆขึ้้�นมาจากรููปแบบเดิิมและรููปแบบ CBR ซึ่่�งเป็็นกลยุุทธ์์ที่่�ผู้้�เขีียนสนใจ
(เพราะต้้องใช้้ฝีีมืือของนัักผสมพัันธุ์์�)
ในชีีวิิตประจำำ�วััน เมื่่�อเราย้้ายต้้นไม้้จากกระถางเก่่าไปปลููกในกระถาง
ใหม่่ ผลลััพธ์์ที่่�จะเกิิดขึ้้�นก็็คืือ รููปลัักษณ์์ของต้้นไม้้จะเปลี่่�ยนไป ผู้้�เขีียนคิิดว่่า
ในกรณีีของ CBR ก็็น่่าจะเป็็นไปในทำำ�นองเดีียวกััน CBR เมื่่�อเติิบโตอยู่่�ใน
หน่่วยงานการวิิจััยเช่่น สกว. หากย้้ายไปปลููกในหน่่วยงานภาครััฐหรืือองค์์กร
ธุุรกิิจ ก็็คงจะมีีการแปลงร่่างไปบ้้าง หรืือเกิิดการ “ผสมพัันธ์์” (hybrid) ออกมา
เป็็นรููปแบบใหม่่ๆ ตััวอย่่างเช่่น ขั้้�นตอนการทำำ�งานของ CBR เมื่่�ออยู่่�ใน สกว.
จะมีี 7 ขั้้�นตอนดัังภาพ
1

แสวงหาตััวนัักวิิจััย

2

การพัั ฒนาโจทย์์วิิจััยโครงการ

กิิจกรรม
เสริิม

ฐานคิิด/
วิิธีีคิิด

กิิจกรรม
เสริิม
3

การออกแบบวิิจััย

4

การทำำ�ความเข้้าใจร่่วม

กิิจกรรม
เสริิม

หลัักการ
• โจทย์์ต้้องมา
จากชุุมชน
• การมีีส่่วนร่่วม

กิิจกรรม
เสริิม

•	คิิดกิิจกรรม
บนฐานข้้อมููล
(วััดตััว ตััดเสื้้�อ)

กิิจกรรม
เสริิม

•	ก่่อนทำำ�
คิิดอะไร

กิิจกรรม
เสริิม

ต้้องคิิด
ทำำ�ได้้

5

การจััดการข้้อมููล

6

การใช้้ประโยชน์์จากข้้อมููล

7

การถอด/สรุุปบทเรีียน

(1) สลัับขั้้�นตอนได้้
(2) ผ่่านแต่่ละขั้้�นตอนได้้
หลายครั้้�ง/กลัับไปกลัับมา

ความยืืดหยุ่่�น

ก
ประเภทของ
งานวิิจััย

ข
ประเด็็นของ
งานวิิจััย

ลัักษณะ/
ธรรมชาติิ
แบบสองด้้าน
(ทวิิลัักษณ์์)

มีีกรอบ ยืืดหยุ่่�น

ค
สาขาวิิชาการ
ของงานวิิจััย

(4) อาจมีีชั้้�นย่่อยแทรก
ตามความจำำ�เป็็น
(3) บางขั้้�นตอนอาจยุุบยวบ
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เมื่่�อนำำ� 7 ขั้้�นตอนของ CBR ไปปลููกในกระถางของกรมชลประทาน ภาคีี
ก็็จะแปลงร่่าง CBR ขยายเป็็น 14 ขั้้�นตอน ต้้นไม้้ CBR ในกรมชลประทานนี้้�
มีีชื่่�อเรีียกว่่า “ชลประทานท้้องถิ่่�น”
ตััวอย่่างเปรีียบเทีียบแบบควบคุุมเกณฑ์์ 14 ขั้้�นตอน (11 กิิจกรรม)
เกณฑ์์เพื่่�อการวิิเคราะห์์
เกณฑ์์ (เนื้้�อหา)
1. การกำำ�หนดพื้้�นที่่�ส่่งน้ำำ��
2. การแจ้้งความต้้องการปลููกพืืช
3. การปรัับแผนการส่่งน้ำำ��
4. การประชุุมคณะกรรมการจััดการชลประทานเพื่่�อทำำ�ข้้อตกลงฯ
5. การแจ้้งข้้อตกลงการส่่งน้ำำ��ฯ
6. การบำำ�รุุงรัักษาระบบชลประทาน
7. การส่่งน้ำำ��ตามแผน
8. การตรวจเยี่่�ยมเพื่่�อสร้้างความเข้้มแข็็งองค์์กรฯ
9. การวััดประมาณน้ำำ��ที่่�จััดสรร
10. การแจ้้งพื้้�นที่่�ปลููกพืืชจริิงและกิิจกรรมฯ
11. การสำำ�รวจข้้อมููลผลผลิิต ราคา และปััญหาฯ
12. การประมวลผลการดำำ�เนิินงาน
13. การประชุุมคณะกรรมการฯ เพื่่�อประมวลผลการดำำ�เนิินงาน
14. การจััดทำำ�รายงานผลการดำำ�เนิินงานฯ

ทำำ�ได้้ ทำำ�ไมถึึง ทำำ�ไมถึึง
ทำำ�ได้้ ทำำ�ไม่่ได้้
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อีีกกรณีีหนึ่่�งเป็็นประสบการณ์์ของพี่่�เลี้้�ยง CBR จ.ลำำ�ปาง ที่่�ได้้ทำ�ำ งานกัับ
บริิษััทปููนซิิเมนต์์ไทย (ลำำ�ปาง) บริิษััทปููนฯ นั้้�น “มีีของ” ประจำำ�องค์์กรในการ
ทำำ�งานเพื่่�อชุุมชนและสัังคม คืือ CSR (ความรัับผิิดชอบขององค์์กรต่่อสัังคมชุุมชน) ซึ่ง่� แต่่เดิิมบริิษััทปููนฯ ก็็มีีให้้เลืือกใช้้อยู่่� 6 รููปแบบแล้้ว (สั่่�งเข้้ามาจาก
ต่่างประเทศ) และหลัังจากที่่�บริิษัทั ปููนฯ ได้้เข้้ามาร่่วมงานกัับ CBR ก็็ได้้ผสมพัันธุ์์� 
CSR รููปแบบที่่� 7 คืือ CSR x CBR ดัังมีี spec สำำ�คััญในภาพ
รููปแบบกิิจกรรม CSR
ตามแนวคิิดตะวัันตก

รููปแบบกิิจกรรม CSR
สายพัั นธุ์์�ไทยแบบปููนลำำ�ปาง

1 การสร้้างความตระหนัักต่่อประเด็็น
สัังคม Corporate Cause
Promotion
2 การตลาดเชื่่�อมโยงประเด็็นสัังคม
Cause Related Marketing
3 การตลาดมุ่่�งแก้้ปัญ
ั หาสัังคม
Corporate Social Marketing
4 การบริิจาคเพื่่� อการกุุศล
Corporate Philanthropy
5 อาสาสมััครช่่วยเหลืือชุุมชน
Community Volunteering
6 การประกอบธุุรกิิจอย่่างรัับผิิดขอบ
ต่่อสัังคม Socially Responsible
Business Practice

ลัักษณะสำำ�คััญ
	ยึึด “คน” และ “ชุุมชน” เป็็น
ศููนย์์กลาง
	สร้้างการมีีส่่วนร่่วมระหว่่าง
องค์์กรธุุรกิิจ+ชุุมชน+ภาคีี
	สร้้างความรู้้�และความเปลี่่�ยนแปลง
จากการลงมืือทำำ�กิิจกรรมร่่วมกััน
	ทำำ�งานบนฐานข้้อมููล
ใช้้เวทีีชุุมชนเป็็นตััวขัับเคลื่่�อน

7. การเป็็นพี่่� เลี้้�ยงโครงการชุุมชน
โดยใช้้ CBR ขัับเคลื่่�อน

รููปแบบกิิจกรรม CSR ที่่�พบในประเทศไทย
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8.10 บทกลัับของ “สามััคคีีคืือพลััง”

เราอาจจะคุ้้�นเคยกัับสโลแกนที่่�ว่่า “สามััคคีีคือื พลััง” ซึ่่�งก็็คงจะเป็็นจริิง
ในบางกรณีี ทว่่าในกรณีีของการทำำ�งานกัับภาคีีหน่่วยงานรััฐ/ธุุรกิิจเอกชนนั้้�น
บางทีีอาจจะเกิิดสโลแกนที่่�กลัับกัันว่่า “ต้้องมีีพลัังเสีียก่่อน จึึงจะได้้ความสามััคคีี
ร่่วมมืือมา”
กรณีีที่่�จะยกตััวอย่่างต่่อไปนี้้� เป็็นงานวิิจััย CBR ที่่�เป็็นแบบฉบัับในการ
ทำำ�งานกัับภาคีีโดยทั่่�วไปที่่�มัักจะเป็็นไปตามสโลแกนที่่�ว่่า “พลัังเป็็นตััวดึึงดููด
ความสามััคคีี”
งานวิิจััยนี้้�เป็็นเรื่่�องการบริิหารจััดการน้ำำ��ของบ้้านนาห้้าง ต.สำำ�โรง
จ.อุุบลราชธานีี ในปีี 2550 เมื่่�อหััวหน้้าโครงการวิิจัยั  พ่่อบิิน คงทน ได้้ไปดููงาน
การบริิหารจััดการน้ำำ��ที่่�บ้้านผาชััน จ.อุุบลราชธานีี และนำำ�เอากระบวนการวิิจััย
CBR กลัับมาผลิิตซ้ำำ��เพื่่�อแก้้ปัญ
ั หาในบ้้านนาห้้าง กระบวนการวิิจัยั CBR ทำำ�งาน
จนได้้ผลลััพธ์์ที่่�เป็็นคำำ�ตอบ 3 คำำ�ตอบ คืือ การเปลี่่�ยนระบบการจััดการน้ำำ�� 
การเปลี่่�ยนระบบการผลิิต และการเปลี่่�ยนชนิิดพืืช
ในช่่วงของการทำำ�วิจัิ ยั ของชุุมชนนี้้� ถืือเป็็นช่่วงของสโลแกน “สามััคคีีคือื
พลััง” คืือชาวบ้้านร่่วมแรงร่่วมใจกัันทำำ�งานวิิจัยั CBR เพื่่�อแก้้ปัญ
ั หา ต่่อจากนั้้�น
ก็็ถึึงคิิวของสโลแกน “พลัังเรีียกความสามััคคีี” ที่่�ตามมา
ปีี 2552 ทางจัังหวััดแจ้้งให้้ตำำ�บลสำำ�โรงทราบว่่า มีีงบพััฒนาสนัับสนุุน
หากหมู่่�บ้้านไหนสามารถเขีียนโครงการได้้ทัันภายในหนึ่่�งสััปดาห์์ จะอนุุมััติิ
โครงการทัันทีี ซึ่่�งสำำ�หรัับบ้้านนาห้้างแล้้ว ถืือว่่า “ลููกมาเข้้าเท้้าเลย” เพราะมีี
ข้้อมููลจากงานวิิจััย ปีี 2550-51 อย่่างเพีียบพร้้อม ผลลััพธ์์คืือได้้งบประมาณ
12 ล้้านบาทจากกรมชลประทานมาสร้้างฝายห้้วยบง
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ปีี 2553 ทางจัังหวััดมีีนโยบายและงบประมาณให้้ชุุมชนทำำ�โครงการ
หมู่่�บ้้านบริิหารจััดการตนเอง บ้้านนาห้้างได้้ใช้้กระบวนการมีีส่ว่ นร่่วมตามคาถา
ของ CBR ดำำ�เนิินโครงการนี้้� ผลลััพธ์์คืือ สามารถสร้้างศาลาวััดด้้วยงบประมาณ
3.7 ล้้านบาทจากผ้้าป่่า งานบุุญ และเงิินบริิจาคของชุุมชนเอง
ปีี 2555 ชุุมชนทำำ�โครงการวิิจััยขยายผลการจััดการน้ำำ��เพื่่�อการเกษตร
ที่่�เหมาะสมกัับสภาพพื้้�นที่่�ต่่อเนื่่�องมาอีีก ก่่อนหน้้าโครงการวิิจัยั นี้้� ชุุมชนมีีความ
ต้้องการจะสร้้างฝายชะลอน้ำำ��วังั ขี้้�เหล็็กและฝายแก้้วม่่วงไข่่มานานแล้้ว แต่่หน่่วย
งานที่่�เกี่่�ยวข้้องไม่่อนุุมััติิ เพราะมองว่่าบริิเวณที่่�จะสร้้างฝายเป็็นหิินไม่่น่่าจะ
มีีน้ำำ��  แต่่ชุุมชนยืืนยัันด้้วยข้้อมููลจากงานวิิจััย จนกระทั่่�ง อบจ.ให้้งบประมาณ
มาสร้้างได้้
ปีี 2556 ชุุมชนสำำ�แดงพลัังอีีกครั้้�งเมื่่�อต้้องการสร้้างฝายสระหนองใหญ่่
มาทำำ�น้ำ��ำ ประปา แต่่ผู้้�รับั เหมาที่่�ได้้งบสนัับสนุุนจากหน่่วยพััฒนาพื้้�นที่่� 51 ไม่่ยอม
ขุุดเพราะเชื่่�อว่่าไม่่มีน้ำี �� 
ำ จนต้้องเกิิดการท้้าทายกัันว่่า “หากขุุดแล้้วไม่่มีน้ำี �� ชุ
ำ มุ ชน
ต้้องคืืนเงิินให้้” แต่่ทีมี วิิจัยั มั่่�นใจเพราะตรงพื้้�นที่่�นั้้�นมีี “ต้้นเอ็็นอ้้า” ซึ่่�งภููมิปัิ ญ
ั ญา
ท้้องถิ่่�นรู้้�ว่่าจะขึ้้�นในที่่�ที่่�มีีน้ำำ��มาก และผลก็็เป็็นไปตามข้้อมููลการวิิจััย
ปีี 2557 ชุุมชนได้้งบประมาณสนัับสนุุนจากสำำ�นักั งานเกษตรจัังหวััดมา
จััดตั้้�ง “ลานมัันชุุมชน” เพื่่�อจััดการผลผลิิตของชุุมชนเอง หลัังจากดำำ�เนิินงาน
มา 1 ปีีได้้กำำ�ไร 110,000 บาท
เราอาจเคยได้้ยิินตััวละครในเรื่่�อง Star Wars ทัักทายกัันว่่า “ขอพลััง
จงสถิิตแด่่ท่่าน” ชาว CBR เองก็็คงจะต้้องทัักทายกัันเช่่นนั้้�น แต่่ทว่่าเรื่่�องเล่่า
ข้้างต้้นนี้้�สาธิิตให้้เห็็นว่่า “พลัังของชาว CBR” ที่่�สามารถเรีียกความสามััคคีีของ
ภาคีีมาได้้นั้้�น มาจาก 3 แหล่่งพลัังคืือ
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พลัังความสามารถจากการ
รวมตััวของชุุมชนเข้้มแข็็ง
1

แหล่่งพลัังของ
CBR

พลัังภููมิิปัญ
ั ญา
ท้้องถิ่่�น
3

2
พลัังข้้อมููลจากการวิิจััย

เราจึึงอาจสร้้างข้้อสรุุปเบื้้�องต้้นได้้คร่่าวๆว่่า หากจะขอให้้พลัังสถิิตแด่่
ท่่าน คงต้้องทำำ�ตามสููตรนี้้�คืือ หากเป็็นขั้้�นเริ่่�มต้้นการทำำ�งานกัับชุุมชน ต้้องทำำ�ให้้
ชุุมชนเข้้มแข็็งก่่อน ช่่วงจัังหวะนี้้�ต้้องใช้้กลยุุทธ์์ “สามััคคีีคืือพลััง” ไม่่ว่่าจะเป็็น
พลัังจากจำำ�นวนของผู้้�คน ข้้อมููล/ความรู้้� หรืือความเข้้มแข็็งของกลุ่่�ม และจาก
ความเข้้มแข็็งภายในดัังกล่่าว (Strengthen from within) จึึงจะสามารถ
“สำำ�แดงพลััง” เพื่่�อไปดึึงพลัังจากภายนอกมาสมทบได้้ ช่่วงจัังหวะสองนี้้�เป็็น
กลยุุทธ์์ “พลัังคืือสามััคคีี” ทั้้�งนี้้�เนื่่�องมาจากข้้อเท็็จจริิงที่่�ว่่า หน่่วยงานที่่�เป็็น
ภาคีี (ซึ่ง่� มีีบทบาทเป็็น “กองกำำ�ลัังสมทบ” มากกว่่าจะเป็็น “ผู้้�ได้้เสีียโดยตรง
เช่่นชุุมชน”) มัักจะต้้องการ “ลงหุ้้�น” กัับกลุ่่�มที่่�มีีความเข้้มแข็็งมีีหน้้าตัักมาแล้้ว
เพื่่�อลดความเสี่่�ยงในเรื่่�องความล้้มเหลวและเป็็นหลัักประกัันเบื้้�องต้้นในเรื่่�อง
ความสำำ�เร็็จ
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8.11 ทำำ� “ดุุมล้้อ” ให้้ซี่่�ล้้อ

เป็็นกลยุุทธ์์ที่่�ใช้้มากกัับการทำำ�งานเชื่่�อมต่่อกัับหน่่วยงานรััฐหลายๆ
หน่่วยที่่�ต้้องรัับผิิดชอบประเด็็นเดีียวกัันในชุุมชน เช่่น การบริิหารจััดการลุ่่�มน้ำำ��
หรืือลำำ�คลองที่่�มีีความยาวมากๆ ไหลผ่่านหลายสิิบชุุมชน แต่่ทว่่ารููปลัักษณ์์
โครงสร้้างของหน่่วยราชการแต่่ละแห่่งมัักจะเป็็นแท่่งๆ เป็็นท่่อๆ ที่่�ตรงปลาย
ไม่่เคยมาพบกัันเลย
รููปลัักษณ์์ดัังกล่่าวส่่งผลให้้การบริิหารจััดการทรััพยากรเช่่นน้ำำ��ไม่่มีี
ประสิิทธิิภาพ ไม่่เปิิดโอกาสให้้ทุุกคนได้้เข้้าถึึง หรืือได้้ประโยชน์์ไม่่ครอบคลุุม
ทุุกกลุ่่�ม ทำำ�ให้้ชุุมชนขััดแย้้งกัันเอง (เช่่น บ้้านต้้นน้ำำ��ใช้้น้ำำ��มากทำำ�ให้้บ้้านท้้ายน้ำำ��
ขาดน้ำำ��ใช้้) ความเดืือดร้้อนทั้้�งหลายกระจายไปที่่�ชุุมชน
นอกจากนั้้�น โครงสร้้างการแบ่่งอำำ�นาจและความรัับผิิดชอบของรััฐจะ
ใช้้เกณฑ์์ด้้านพื้้�นที่่�การปกครองเป็็นตััวแบ่่งแยก แต่่สายน้ำำ��ซึ่่�งเกิิดมาก่่อนหน้้า
โครงสร้้างรััฐไม่่ได้้แบ่่งแยกตามอำำ�เภอหรืือตำำ�บลแบบทางราชการ 2 โครงสร้้าง
นี้้�จึึงเข้้ากัันไม่่ได้้เลย
ตััวอย่่างงานวิิจััยเรื่่�องการบริิหารจััดการคลองดุุสน จ.สตููล (ยุุพาพร
ปะดุุลััง, 2563) ซึ่่�งเป็็นคลองที่่�มีีความยาวถึึง 75 กิิโลเมตร จึึงพบปััญหาอย่่าง
รอบด้้านตลอดทั้้�งต้้นน้ำำ�� กลางน้ำำ�� และปลายน้ำำ�� จากลัักษณะของหน่่วยงานรััฐ
ที่่�ต่่างหน่่วยงานต่่างทำำ�งาน ไม่่มีีการทำำ�แผนงานร่่วมกััน เปรีียบเสมืือนท่่อน้ำำ��ที่่�
ต่่างท่่อต่่างทิ้้�งน้ำำ��หรืือซี่่�ล้้อของรถจัักรยานที่่�ไม่่มีีดุุมล้้อ แผนงานที่่�ออกมาหลาย
ครั้้�งจึึงมีีความขััดแย้้งกัันเอง เช่่น หน่่วยงานหนึ่่�งมีีโครงการปลููกต้้นไม้้ริิมคลอง
เพื่่�อลดการกััดเซาะของตลิ่่�ง แต่่ก็็มีีอีีกหน่่วยงานทำำ�โครงการปรัับปรุุงภููมิิทััศน์์
ริิมคลองโดยการตััดต้้นไม้้ริิมตลิ่่�งที่่�หน่่วยงานแรกปลููกเอาไว้้ เป็็นต้้น
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กลยุุทธ์์การสร้้างดุุมล้้อนี้้�คล้้ายกัับ “เครื่่�องมืือทางการทููต” ในงานวิิจััย
ของคณพััฒน์์ ทองคำำ� และคณะ (2556) ที่่�ได้้กล่่าวมาแล้้วในหััวข้้อ (8.6) แต่่ทว่่า
ความแตกต่่างก็็อยู่่�ที่่� “ตััวประสาน/คนจััดพื้้�นที่่�กลาง” ในกรณีีเครื่่�องมืือการทููตนั้้�น
เป็็นเจ้้าหน้้าที่่�รัฐั ซึ่ง่� มีีทั้้�งความชอบธรรมและมีีทรััพยากรที่่�จะเล่่นบทดัังกล่่าวได้้
แต่่สำำ�หรัับกรณีีกลยุุทธ์์นี้้� มีีข้้อท้้าทายว่่า “ถ้้าอ่่างรองน้ำำ��จากทุุกท่่อเป็็นชุุมชน”
จะเป็็นไปได้้หรืือไม่่ หรืือชุุมชนจะเล่่นบทบาทเป็็นดุุมล้้อเพื่่�อประสานทุุกซี่่�ล้้อ
เพื่่�อให้้สามารถขัับเคลื่่�อนไปได้้หรืือไม่่
เหตุุผลที่่�ควรใช้้ “องค์์กรชุุมชน” เป็็นดุุมล้้อเพื่่�อสร้้างพื้้�นที่่�กลางนั้้�นก็็
เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงวิิธีกี ารที่่�มอบหมายให้้หน่่วยงานรััฐเพีียงหน่่วยเดีียวรัับผิิดชอบเป็็น
เจ้้าภาพ ซึ่่�งจะทำำ�ให้้เกิิดอาการของโรค “ของใครของมััน” “นี่่�เป็็นผลงานของ
ใคร/หน่่วยงานไหน” ที่่�มัักเป็็นโรคเรื้้�อรัังรัักษาให้้หายขาดยากของหน่่วยงาน
ราชการไทย
8.12 การเพิ่่� มบทบาทใหม่่ๆ ให้้ภาคีี

(8.12.1) มองภาคีีมุมุ ใหม่่และหลายมุุม เรามีีบทเรีียนจากดาราละคร
โทรทััศน์์ที่่�มัักจะได้้เล่่นบทประจำำ�ซ้ำำ��ซาก เช่่น เล่่นบทเป็็นนางเอกแบบคุุณหนูู
ขี้้�วีีนมาอย่่างยาวนาน ผลจากการเล่่นบทเดิิมๆ มัักจะทำำ�ให้้ผู้้�เล่่นเกิิดความ
เบื่่�อหน่่าย ไม่่มีีโอกาสได้้พััฒนาฝีีมืือการแสดง และเล่่นไปอย่่างซัังกะตาย
แต่่พอผู้้�จััดละครพลิิกบทบาทใหม่่ให้้มาเล่่นเป็็น “นางร้้ายแบบนิ่่�งๆ” ก็็ทำำ�ให้้
กระชุ่่�มกระชวย เล่่นได้้อย่่างลงตััว และได้้ดีีไปเลย
ฉัันใดก็็ฉันั นั้้�น เวลาเรามองภาคีีเจ้้าเดิิม เรามัักจะมอง “จากมุุมเดิิมและ
มุุมเดีียว” เช่่น ถ้้าเป็็นภาคีีที่่�เป็็นภาคธุุรกิิจ (เช่่น ธนาคาร) เราก็็มัักจะคิิดว่่า
รููปแบบทรััพยากรที่่�ภาคีีจะนำำ�มาร่่วมมืือได้้ก็็คือื เงิินทุุนและงบประมาณเท่่านั้้�น
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ทั้้�งๆ ที่่�ถ้้าโครงการที่่�  CBR ทำำ�นั้้�นเป็็นเรื่่�องเกี่่�ยวกัับการบริิหารจััดการเงิิน
สวััสดิิการชุุมชน ทรััพยากรสำำ�คัญ
ั ที่่�ภาคีีธนาคารจะร่่วมมืือได้้ดีกี ว่่าและมากกว่่า
เรื่่�องเงิิน น่่าจะเป็็นความรู้้�เรื่่�องการบริิหารจััดการการเงิิน (Financial literacy)
ดัังเช่่นงานวิิจัยั เรื่่�องการจััดการหนี้้�สิินของบ้้านสามขา จ.ลำำ�ปาง พบว่่า การอบรม
เรื่่�องการทำำ�บััญชีีของเจ้้าหน้้าที่่�ฝ่่ายบััญชีีของบริิษััทปููนซิิเมนต์์ (ลำำ�ปาง) เป็็น
ความช่่วยเหลืือที่่�มีีคุุณค่่าอย่่างยิ่่�ง
ในอีีกด้้านหนึ่่�ง หากผู้้�จััดละครต้้องการจะแจกบทใหม่่ให้้กับั ดาราคนเดิิม
ก็็ต้้องย้้อนกลัับมาดููที่่�ตััวเนื้้�อหาละครว่่ามีีบทที่่�หลากหลายหรืือเปล่่า ในเรื่่�องนี้้� 
เราสามารถเรีียนรู้้�กุุศโลบายของการจััดงานวััดงานปอย งานกฐิินผ้้าป่่าของคน
โบราณ ซึ่ง่� หากวิิเคราะห์์รูปู แบบการจััดงานจะพบว่่า มีีการแบ่่งประเภทของงาน
และมอบหมายให้้คนกลุ่่�มต่่างๆ ต้้องรัับทำำ�อย่่างมากมาย เช่่น กลุ่่�มแม่่บ้้าน
ทำำ�อาหาร กลุ่่�มย่่ายายทำำ�บายศรีี กลุ่่�มผู้้�ชายทำำ�งานพวกงานไม้้ กลุ่่�มหนุ่่�มสาว
ทำำ�เรื่่�องต้้อนรัับแขก เป็็นต้้น ดัังนั้้�น หากเราเรีียนรู้้�จากกุุศโลบายของคนโบราณ
ก็็คงต้้องย้้อนกลัับมาดููว่่า งาน CBR เรามีีการแบ่่งซอยประเภทของงานและ
วางบทให้้ภาคีีได้้เข้้ามามีีส่่วนร่่วมที่่�หลากหลายแบบงานประเพณีีแล้้วหรืือยััง
(8.12.2) บทบาทที่่�หลากหลายของภาคีี ผู้้�เขีียนจะลองยกตััวอย่่าง
ข้้อค้้นพบจากงานวิิจััยของอัังคณา วงษ์์นอก (2547 อ้้างจากสุุภากร เอี่่�ยมเสืือ,
2552) ที่่�ประมวลรููปแบบและบทบาทการมีีส่่วนร่่วมของประชาชนเอาไว้้ถึึง
16 รููปแบบ อัันเป็็นบทบาทที่่�เราอาจจะเอามาเป็็นสารตั้้�งต้้นในการเพิ่่�มบทบาท
ที่่�หลากหลายให้้แก่่ภาคีี ทั้้�งในการเข้้ามาร่่วมงานวิิจัยั CBR และทั้้�งในการพััฒนา
ชุุมชนต่่อไปในอนาคต
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พิิ ธีีกร
(FA) ผู้้�สรุุป

สมาชิิก

สมาชิิกกลุ่่�ม
ผู้้�ช่่วยเหลืือและ
รัักษาโครงการ

16

ผู้้�บัันทึึก

ผู้้�เข้้าร่่วม
ประชุุม
1

เป็็นกรรมการ
2

15

3

ผู้้�ใช้้ประโยชน์์
จากโครงการ
14
(beneficiary)

เป็็น “ผู้้�นำำ�ทางความคิิด”
(opinion leader)
“ขายความคิิดของกลุ่่�ม”

4

16
รููปแบบ
การมีีส่่วนร่่วม

ผู้้�สนัับสนุุน/
13
คััดค้้านปััญหา

5

ผู้้�ออกเสีียง 12
เลืือกตั้้�ง
ผู้้�วิิเคราะห์์
11
ปััญหา

เป็็นผู้้�นำำ�

6

เป็็นประชาสััมพัันธ์์
(PR)
เป็็นผู้้�บริิโภค
(Consumer)

7 เป็็นผู้้�ริิเริ่่�ม
10

ที่่�ปรึึกษา/
ให้้ความคิิดเห็็น

9

ผู้้�สนัับสนุุน
วััสดุุอุุปกรณ์์
(Sponsor)

8

เป็็นผู้้�ใช้้แรงงาน
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(8.12.3) ตััวอย่่างงานวิิจัยั งานวิิจัยั เรื่่�อง “ผัักพื้้�นบ้้านอาหารพื้้�นเมืือง
สู่่�กระบวนการเรีียนรู้้�” ต.ต้้นธง จ.ลำำ�พูนู ” (บััญญััติิ ตะนาวศรีี และคณะ, 2547)
ซึ่่�งหััวหน้้าโครงการวิิจััยเป็็นนายก อบต. ได้้แสดงให้้เห็็นว่่า การมาทำำ�งานวิิจััย
CBR นั้้�นส่่งผลให้้ อบต.ได้้มองเห็็นบทบาทของ อบต. กว้้างขวางออกไปแบบ
360 องศา ดัังเช่่นคำำ�สััมภาษณ์์ของหััวหน้้าโครงการที่่�ว่่า เนื่่�องจากการเกิิดขึ้้�น
ของ อบต. เพิ่่�งมีีขึ้้�นในช่่วงปีี 2540 และทั้้�งๆ ที่่�ตามกฎหมายแล้้ว อบต. มีีบทบาท
ภาระหน้้าที่่�อย่่างกว้้างขวาง แต่่คนทั่่�วไปก็็มักั จะรัับรู้้�บทบาทของ อบต. ในมุุมแคบๆ
เช่่น การสร้้างถนน ไฟฟ้้า น้ำำ��ประปา เท่่านั้้�น
เมื่่�อเริ่่�มเข้้ามาทำำ�วิิจััย CBR ตั้้�งแต่่ช่่วงค้้นหาโจทย์์ที่่�ต้้องมีีการวิิเคราะห์์
บริิบทชุุมชน ก็็พบสภาพความเป็็นจริิงว่่า ในเขตตำำ�บลต้้นธงมีีกู่่�เจดีีย์เ์ ต็็มไปหมด
แต่่อยู่่�ในสภาพทรุุดโทรมและผุุพััง ขาดการดููแลทำำ�นุุบำำ�รุุงรัักษา และนี่่�ก็็เป็็น
หน้้าที่่�ของ อบต. ที่่�อยู่่�ในบริิบทที่่�มีีโบราณสถานมากมายเช่่นนี้้�ที่่�จะต้้องทำำ�นุบำุ �รุ
ำ งุ
งานวิิจััยชิ้้�นแรกจึึงเป็็นเรื่่�องโบราณสถาน โดยใช้้กระบวนคิิดและกระบวนการ
ทำำ�แบบ CBR คืือต้้องระดมให้้เจ้้าของวััฒนธรรมทุุกคนเข้้ามามีีส่่วนร่่วม (ไม่่ใช่่
อบต. ทำำ�อยู่่�ฝ่่ายเดีียว) ทำำ�แผนที่่�ชุุมชนให้้รู้้�ว่่ามีีกู่่�อยู่่�ที่่�ไหนบ้้าง อยู่่�ในสภาพ
อย่่างไร เป้้าหมายข้้างหลัังคืือเพื่่�อให้้คนต้้นธงตำำ�บลแห่่งกู่่�ได้้รู้้�จัักตััวเอง เข้้าใจ
ตััวเอง เห็็นรากเหง้้าบรรพบุุรุุษตััวเอง
และในระหว่่างทำำ�วิิจััยเรื่่�องกู่่� หััวหน้้าทีีมวิิจััยก็็สัังเกตเห็็นเด็็กๆ เดิิน
เหยีียบผัักพื้้�นบ้้านโดยไม่่รู้้�จักั ว่่าเป็็นผัักพื้้�นบ้้าน จึึงเกิิดความคิิดว่่า นอกจากคน
ต้้นธงจะรู้้�จัักกู่่�ต้้นธงแล้้ว ก็็ควรจะรู้้�จััก “ผัักบ้้านต้้นธง” ด้้วย จึึงเกิิดเป็็นงาน
วิิจััยเพื่่�อการรู้้�จัักตััวเองรู้้�จัักผัักบ้้านตััวเอง โดยใช้้รููปแบบ “เวทีีสััญจร” ค้้นหา
ผัักของแต่่ละหมู่่�บ้้าน เป็็นที่่�น่่าสัังเกตว่่า ไม่่ว่า่ จะเป็็นการทำำ�วิจัิ ยั เรื่่�องกู่่�หรืือเรื่่�อง
ผัักพื้้�นบ้้านของทีีมวิิจััยนี้้�  เบื้้�องหลัังของงานวิิจััยจะไม่่ใช่่แค่่เรื่่�องกู่่�หรืือเรื่่�องผััก
แต่่เป็็นเรื่่�อง “คนอยู่่�กัับกู่่� คนอยู่่�กัับผัักพื้้�นบ้้าน” มากกว่่า
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ระหว่่างทำำ�กระบวนการวิิจััย อบต. ก็็ได้้ขยายมุุมมองเกี่่�ยวกัับบทบาท
หน้้าที่่�ของตนเองออกไปอย่่างกว้้างขวาง และเมื่่�อมองได้้กว้้าง ก็็ลงมืือทำำ�ได้้กว้้าง
ตามไปด้้วย อบต. ได้้สนัับสนุุนงบประมาณการทำำ�กิิจกรรมต่่อเนื่่�องจากงาน
วิิจััยผัักออกมาเป็็นห่่วงโซ่่ผลลััพธ์์อีีกยืืดยาว เช่่น การทำำ�เมนููอาหารผัักพื้้�นบ้้าน
การท่่องเที่่�ยวชุุมชนกิินอาหารพื้้�นบ้้าน เอาเข้้าหลัักสููตรของโรงเรีียน ฝึึกให้้เด็็ก
รู้้�จัักกิินผัักพื้้�นบ้้าน เอาเข้้าโรงพยาบาล ทำำ�เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้� สนัับสนุุนการปลููก
ผัักสวนครััวผัักพื้้�นบ้้าน เป็็นต้้น
8.13 สร้้างถนนใหม่่บนรอยเกวีียนเดิิม

หากเราพิิจารณาคน กลุ่่�มคน ชุุมชน องค์์กร หน่่วยงาน เป็็น “ระบบที่่�
มีีชีวิี ติ ” (living system) คุุณสมบััติอิ ย่่างหนึ่่�งของสิ่่�งที่่�มีีชีวิี ติ ก็็คือื การตรวจสอบ
ป้้องกัันและขจััด “สิ่่�งแปลกปลอมใหม่่ๆ” ที่่�จะเข้้ามาในระบบ นี่่�คืือปรากฏการณ์์
“การต่่อต้้านการเปลี่่�ยนแปลงที่่�จะเกิิดจากสิ่่�งใหม่่ๆ” (CBR ก็็เป็็นสิ่่�งแปลก
ปลอม/แปลกหน้้าสำำ�หรัับชาวบ้้านเช่่นกััน)
วิิธีีการที่่�จะลดทอน “ความแปลกหน้้าของสิ่่�งใหม่่ๆ” ให้้น้้อยลง ก็็คืือ
การต่่อยอด ทาบกิ่่�ง หรืือวางทาบไปบนร่่องรอยเดิิมของระบบ
ตััวอย่่างที่่�เห็็นอยู่่�เป็็นประจำำ�ในชนบทก็็คืือ การสร้้างถนนเส้้นใหม่่ ซึ่่�ง
แม้้จะมีีวิธีิ กี ารและเครื่่�องมืือแบบใหม่่ๆเข้้าไปช่่วยตััดสิินใจว่่า จะตััดเส้้นทางใหม่่
ตรงไหนดีี ก็มั็ ักจะพบอยู่่�เสมอว่่า ถนนที่่�ตััดใหม่่นั้้�นไปขวางเส้้นทางเดิินของน้ำำ��
ทำำ�ให้้เกิิดปััญหาน้ำำ��ท่่วม ถนนทรุุดตััว ฯลฯ
แต่่หากการสร้้างถนนใช้้ “รอยเกวีียนเดิิม” ที่่�อยู่่�มาได้้เป็็นเวลานาน เป็็น
แหล่่งข้้อมููลอีีกแหล่่งหนึ่่�งเพื่่�อประกอบการตััดสิินใจ และส่่วนใหญ่่หากสร้้างถนน
ใหม่่บนรอยเกวีียนเดิิม (ที่่�ผ่่านการพิิสููจน์์ด้้วยกาลเวลามาแล้้ว) ก็็จะหลีีกเลี่่�ยง
ปััญหาที่่�กล่่าวมาข้้างต้้นได้้
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วิิธีีคิิดเช่่นนี้้�ได้้ถููกดััดแปลงมาเป็็นกลยุุทธ์์หนึ่่�งในการทำำ�งานกัับภาคีี คืือ
การให้้ภาคีีสร้้างถนนบนรอยทางเกวีียนที่่�ชุุมชนได้้บุุกเบิิกแผ้้วถางทางมาแล้้ว
ตััวอย่่างเช่่น งานวิิจััยในตำำ�นานของ CBR อีีกเรื่่�องหนึ่่�งคืือ การค้้นหารููป
แบบการจััดการหนี้้�สิินบ้้านสามขา จ.ลำำ�ปาง (ชััชวาลย์์ อุทุ ธิิยะ, 2548) ที่่�มาของ
ปััญหาคืือภายในช่่วงเวลาแค่่สิบิ กว่่าปีี ชาวบ้้านสร้้างหนี้้�สิินได้้เป็็นหลายสิิบล้้าน
บาท และยัังมีีวงจรกู้้�เงิินจากกองทุุนต่่างๆหมุุนเวีียนไปมาจนไม่่มีีอนาคตว่่าจะ
หลุุดออกมาจากวงจรหนี้้�สิินได้้อย่่างไร
ทีีมวิิจัยั ได้้ใช้้เครื่่�องมืือบััญชีีครััวเรืือนจััดการบรรเทาเรื่่�องหนี้้�สิินในชุุมชน
จนเห็็นผลสำำ�เร็็จที่่�เป็็นรููปธรรมแบบ “ผลลััพธ์์ดาบคู่่�” คืือได้้ทั้้�งของ-แก้้ปััญหา
ได้้หลายระดัับตั้้�งแต่่ไม่่เพิ่่�มหนี้้� ลดหนี้้�ต้้นทุุนได้้ ปลดหนี้้�ได้้บ้า้ ง มีีเงิินฝากเพื่่�อใช้้
ชำำ�ระหนี้้� และที่่�สำำ�คััญคืือ “ได้้คน” คืือได้้คนที่่�มีีความเข้้าใจเรื่่�องการเกิิดวงจร
หนี้้�สิิน การตััดวงจร การมีีวินัิ ยั ทางการเงิิน การประหยััดอดออม (อย่่างไรก็็ตาม
ต้้องขอเปิิดวงเล็็บว่่า มิิใช่่ว่่าการใช้้บััญชีีครััวเรืือนจะก่่อให้้เกิิดผลลััพธ์์ดัังกรณีีนี้้�
เสมอไป เพราะการที่่�จะทำำ�ให้้ได้้ผลออกมาแบบนี้้� จะต้้องมีี “กระบวนท่่าในการ
ทำำ�บััญชีีครััวเรืือนอย่่างมีีปััญญากำำ�กัับไปด้้วย)
จากรอยเกวีียนเดิิมที่่�ชุุมชนแผ้้วถางเอาไว้้ เมื่่�อภาคีีภายนอกจะเข้้ามา
ช่่วยเหลืือชุุมชน ก็็ได้้ใช้้เส้้นทางเดิิมที่่�พิิสูจู น์์ผลงานแล้้ว เช่่น สำำ�นักั งานนโยบาย
และแผนพลัังงานได้้มาต่่อยอดด้้วยการเชื่่�อมร้้อย “เครื่่�องมืือการบัันทึึกการใช้้
พลัังงาน”เข้้ากัับ “บััญชีีครััวเรืือน” เพื่่�อทำำ�กิจิ กรรมต่่างๆด้้านพลัังงานทางเลืือก
เช่่น กิิจกรรมอบรมคำำ�นวณค่่าใช้้จ่่ายจากอุุปกรณ์์ไฟฟ้้า กิิจกรรมลดค่่าใช้้จ่่าย
ด้้วยการสร้้างเตาอิิวะเตะเพื่่�อเผาถ่่าน และได้้ห่่วงโซ่่ผลลััพธ์์เป็็นน้ำำ��ส้้มควััน
หน่่วยงานอื่่�นๆเช่่น การไฟฟ้้าฝ่่ายผลิิตก็็เดิินงานในลัักษณะเดีียวกััน
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การทำำ�บััญชีีครััวเรืือนอย่่างได้้ผลจริิงจัังเปรีียบเสมืือนการตอกเสาเข็็ม
ฐานรากที่่�แข็็งแรง ที่่�สามารถจะต่่อเติิมอาคารให้้สููงขึ้้�นไปได้้อย่่างปลอดภััย
กรณีีที่่�เล่่ามานี้้�อาจจะเกิิดขึ้้�นแบบ “เทพอุ้้�มสม” คืือทำำ�ได้้โดยบัังเอิิญ
หรืือไม่่ได้้วางแผนล่่วงหน้้าเอาไว้้ก่่อน แต่่ถ้้าเรารู้้�หลัักการแล้้ว เราอาจจะใช้้วิิธีี
การ “ธรรมะจััดสรร” โดยพี่่�เลี้้�ยงสามารถจะออกแบบเชิิงรุุกได้้ว่า่ จะเลืือกภาคีี
ไหนมาต่่อยอดชุุมชนไหนเพื่่�อไปให้้สุุดยอดได้้
8.14 เดิินทางอ้้อม เพื่่� อให้้ถึึงเป้้าหมาย

เวลาเราเดิินขึ้้�นเขา ถ้้ามีีเส้้นทางตรงให้้เดิินขึ้้�นถึึงยอดเขาได้้เลย เราก็็มักั
จะใช้้เส้้นทางตรง (direct way) เพราะระยะทางสั้้�นและประหยััดเวลา แต่่ใน
บางกรณีี การเดิินเส้้นทางตรงอาจจะอัันตรายมากทำำ�ให้้ไม่่บรรลุุเป้้าหมาย (เช่่น
ตกเขาไปเสีียก่่อน) ดัังนั้้�น การใช้้เส้้นทางอ้้อม (indirect way) ที่่�อาจจะมีีระยะ
ทางยาวกว่่า ใช้้เวลามากกว่่า แต่่ทำำ�ให้้ถึึงเป้้าหมายได้้
ในการทำำ�งานกัับภาคีีภาคหน่่วยงานรััฐ ผู้้�เขีียนพบว่่า มีีหลายกรณีีโหนด/
พี่่�เลี้้�ยง CBR หลายท่่านใช้้เส้้นทางอ้้อมในการทำำ�งานกัับภาคีีมากกว่่าจะใช้้วิิธีี
เข้้าตรงๆ
ผู้้�เขีียนได้้ระบุุรููปลัักษณ์์และโครงสร้้างของหน่่วยราชการไทยที่่�ไม่่ค่่อย
เอื้้�อต่่อการแก้้ปัญ
ั หาหลายด้้านของชุุมชนมาหลายครั้้�งแล้้วว่่า หน้้าตาของหน่่วย
ราชการไทยจะเป็็นคล้้ายๆท่่อน้ำำ��ที่่�ท่อ่ ใครท่่อใคร น้ำำ��ที่่�ไหลออกจากท่่อโดยไม่่มีี
อ่่างรองรัับจึึงสููญเปล่่า ในโจทย์์วิจัิ ยั จำำ�นวนไม่่น้อ้ ยของ CBR จึึงจ่่าหััวว่่า “จะหา
ทางประสานความร่่วมมืือ จะบููรณาการ จะสร้้างการมีีส่่วนร่่วมระหว่่าง…….”
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ส่่วนวิิธีีการตอบโจทย์์ก็็มีีทั้้�งแบบเส้้นทางตรงและเส้้นทางอ้้อม การใช้้
เส้้นทางตรงก็็เช่่นกรณีี “กลยุุทธ์์เครื่่�องมืือทางการทููต” (หััวข้้อ 8.6) ที่่�หััวหน้้า
โครงการวิิจััย CBR เป็็นเจ้้าหน้้าที่่�ระดัับท้้องถิ่่�น เช่่น กำำ�นััน ผู้้�ใหญ่่บ้้าน นายก
อบต. (หรืือในเส้้นทางกลัับกััน ทำำ�วิิจััย CBR จนได้้เป็็นกำำ�นัันหรืือนายก อบต.)
และได้้ใช้้วิิธีีการ “เข้้าทางตรงเลย” เช่่น งานของคณพััฒน์์ ทองคำำ�  (2556) ที่่�
ได้้กล่่าวถึึงมาแล้้ว
แต่่ในบางกรณีี หัวั หน้้าโครงการวิิจัยั อาจจะทำำ�ไม่่ได้้ด้ว้ ยการเข้้าทางตรง
เช่่นนั้้�น ดัังนั้้�น แม้้ว่า่ สาเหตุุหลัักของปััญหาอาจจะอยู่่�ที่่�โครงสร้้าง/รููปลัักษณ์์ของ
หน่่วยราชการ แต่่ทว่่าหากกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�เป็็นหน่่วยงานรััฐยัังยึึดถืือหลัักว่่า
“แมลงวัันย่่อมไม่่ตอมแมลงวัันด้้วยกััน” ในกรณีีแบบนี้้�อาจต้้องใช้้กลยุุทธ์์
“เข้้าทางอ้้อม” เพื่่�อให้้ถึึงเป้้าหมาย
ตััวอย่่างงานวิิจัยั ที่่�เป็็นแบบฉบัับของกลยุุทธ์์เข้้าทางอ้้อมนี้้�ก็เ็ ช่่น งานวิิจัยั
เรื่่�องการแสวงหาแนวทางในการประสานทำำ�งานร่่วมกัันระหว่่างหน่่วยงานเกี่่�ยวข้้อง
ในการแก้้ไขปััญหาหมอกควัันในการเกษตรและไฟป่่า ต.บ้้านขอ จ.ลำำ�ปาง
(สมบููรณ์์ เอกกาญจนา และคณะ, 2560) ซึ่่�งดููแค่่ชื่่�อโครงการก็็พอบ่่งบอก
เป็็นนััยๆ ว่่า ปััญหา “มาเป็็นท่่อๆ” ของหน่่วยงานรััฐคืือสาเหตุุหลัักที่่�ทำำ�ให้้
“ความพยายามในการเกาที่่�คััน” ที่่�ผ่่านมาอย่่างมากมายของหน่่วยงานรััฐยััง
ไม่่ถููกที่่�คัันเสีียทีี
ทีีมวิิจััยได้้ไปเห็็นตััวอย่่างการทำำ�วิิจััย CBR แก้้ปััญหาหมอกควัันและ
ไฟป่่าที่่�สำำ�เร็็จในชุุมชนอื่่�นๆ ดัังนั้้�นจึึงวางเป้้าหมายของการทำำ�วิิจััยเอาไว้้ 3 ข้้อ
คืือ (1) จะถ่่ายโอนชุุดความรู้้�จากกรณีีที่่�สำ�ำ เร็็จ (success case) มาใช้้ในชุุมชน
ของตนบ้้าง (2) จะบููรณาการการทำำ�งานของหน่่วยงานรััฐที่่�เกี่่�ยวข้้อง (3) จะสร้้าง
สำำ�นึึกการมีีส่่วนร่่วมของชุุมชน
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ดัังที่่�ได้้กล่่าวมาแล้้วว่่า ในกรณีีนี้้�ทีีมวิิจััยไม่่ได้้พุ่่�งตรงเข้้าที่่�หน่่วยงานรััฐ
โดยตรง หากแต่่กลัับ “วกเข้้าทางอ้้อม” โดยใช้้ชุมุ ชนเป็็นตััวเดิินเรื่่�อง (หรืือเป็็น
ตััวประกััน) ในการดำำ�เนิินกิิจกรรม โดยให้้หน่่วยงานรััฐได้้มีีบทเรีียนเรื่่�องการ
เชื่่�อมต่่อด้้วยตััวเอง เช่่น หน่่วยงานหนึ่่�งที่่�มีีงบประมาณ แต่่ไม่่มีีพื้้�นที่่�ทำำ�งาน อีีก
หน่่วยงานหนึ่่�งที่่�มีีพื้้�นที่่�ทำำ�งาน แต่่ไม่่มีีงบประมาณ ก็็ได้้มาพบกัันในโครงการ
วิิจััยนี้้� และได้้เชื่่�อมประสานกััน
(ค) บทสรุุป 
ตััวอย่่างกลยุุทธ์์ในการทำำ�งานกัับภาคีีทั้้�ง 14 กลยุุทธ์์ ที่่�ยกมากล่่าวใน
ที่่�นี้้�เป็็นเพีียง “หนัังตััวอย่่าง” ส่่วนน้้อยเท่่านั้้�น ผู้้�เขีียนพบว่่า จากงานวิิจััย CBR
จำำ�นวน 4,000 ชิ้้�นนั้้�น ยัังมีีกลยุุทธ์์การทำำ�งานกัับภาคีีอีีกมากมายหลากหลาย
อย่่างไรก็็ตาม สถานะของการใช้้กลยุุทธ์์ยัังเป็็นไปแบบเชิิงรัับ แบบทำำ�ไปคิิดไป
แบบบัังเอิิญ แบบสถานการณ์์บัังคัับ ฯลฯ ซึ่่�งเป็็นขั้้�นริิเริ่่�มฟัักตััวของการใช้้
กลยุุทธ์์ ซึ่ง่� อาจจะเนื่่�องมาจากการเน้้นความสำำ�คัญ
ั ของภาคีีที่่�ยังั ไม่่ถึงึ ขีีดสุุด หรืือ
ยุุทธศาสตร์์การทำำ�งานกัับภาคีียัังไม่่ชััดเจนพอ
แต่่ทว่่าจากต้้นทุุนที่่�มั่่�งคั่่�งนี้้� สามารถจะนำำ�มายกระดัับให้้เป็็นการทำำ�งาน
เชิิงรุุกด้้วยการอาศััยชุุดความรู้้�มาออกแบบการทำำ�งานกัับภาคีีอย่่างมีีชั้้�นมีีเชิิง/
มีีกลยุุทธ์์มากขึ้้�น เช่่น ไม่่ต้้องรอให้้งานวิิจััยเสร็็จจึึงไปขายผลการวิิจััยกัับภาคีี
แต่่สามารถชวนภาคีีเป้้าหมายมาลงเรืือลำำ�เดีียวกัันตั้้�งแต่่ต้้นทางได้้เลย เป็็นต้้น
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