บทความวิจัย

เครือข่ายอินแปง: พลวัตและการเปลี่ยนแปลงของทุน		
INPAENG NETWORK: DYNAMIC AND CHANGING OF CAPITAL
รุจิเรข โกมินทรชาติ
นิสิตปริญญาเอกหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
E-mail : rujirage@hotmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชื่นชนก โควินท์
ประธานหลักสูตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบณ
ั ฑิตสาขาวิชาพัฒนศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
E-mail : chuenchanok.k@chula.ca.th

บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการเปลีย่ นแปลงของทุนในเครือข่ายอินแปง โดยใช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงคุณภาพ ผูว้ จิ ยั
ได้น�ำกรอบตัวแปรที่ได้จากการทบทวนแนวคิดของเรื่องทุนของปิแอร์ บูดิเยอร์โดยวิเคราะห์ผ่านทุนซึ่งมี 4 ลักษณะ ได้แก่ ทุนทาง
เศรษฐกิจทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม และทุนสัญลักษณ์ และกรอบประเด็นวิเคราะห์ กระบวนการสร้างเครือข่าย รูปแบบการท�ำงาน
เครือข่าย และรูปแบบความสัมพันธ์ของเครือข่าย ในการวิจยั ครัง้ นีใ้ ช้วธิ กี ารสัมภาษณ์เชิงลึก การใช้แผนทีท่ างสังคม การศึกษาเอกสาร
และการสนทนากลุม่ ย่อย การวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การวิเคราะห์เนือ้ หา ผลจากการศึกษาการเปลีย่ นแปลงของทุนในเครือข่ายอินแปง
สามารถแบ่งเป็น 3 ช่วงระยะดังนี้
1) ระยะมุ่งคน (พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2539) กระบวนการสร้างเครือข่ายมีขั้นตอนดังนี้ 1) การค้นหาแกนน�ำเครือข่าย
2) การสร้างจิตส�ำนึกร่วม 3) การค้นหาสมาชิกเครือข่าย 4) การค้นหารูปแบบกิจกรรมเครือข่าย และ 5) การสร้างทุนเศรษฐกิจ
ชุมชนโดยรูปแบบการท�ำงานเครือข่ายเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างบุคคลที่มีศักยภาพ และระหว่างกลุ่มภายนอกที่มี
การรวมตัวกันท�ำกิจกรรมในลักษณะคล้ายคลึงกับเครือข่ายอินแปง ซึ่งรูปแบบความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
แบบเครือญาติ พี่น้อง เพื่อนสนิท คนรู้จัก ระบบการสื่อสารแบบบอกต่อหรือชักชวนกัน ในระยะนี้ทุนทางวัฒนธรรมและทุน
ทางสังคมเป็นจุดเด่นและเชื่อมร้อยความสัมพันธ์ของเครือข่าย 2) ระยะมุ่งโครงการ (พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2549) กระบวนการสร้าง
เครือข่ายมีขั้นตอนดังนี้ 1) การค้นหาแกนน�ำเครือข่าย 2) การค้นหาอัตลักษณ์ชุมชน 3) การสร้างสรรค์อัตลักษณ์ชุมชน และ
4) การค้นหาสมาชิกเครือข่าย โดยรูปแบบการท�ำงานเป็นการบริหารงานในลักษณะโครงการผ่านทุนสนับสนุนจากรัฐเน้นพื้นที่เป็น
เป้าหมายเป็นตัวตั้งซึ่งรูปแบบความสัมพันธ์เป็นการต่อรองและการจัดสรรผลประโยชน์ระหว่างกัน การสร้างพื้นที่ทางสังคมและ
การสร้างตัวตนเชิงสัญลักษณ์ของเครือข่ายอินแปงมีความชัดเจนเป็นรูปธรรม ระยะนี้ทุนทางเศรษฐกิจ และการสร้างตัวตนและ
พื้นที่เชิงสัญลักษณ์ผ่านบุคคลต้นแบบมีผลต่อกระบวนการเรียนรู้ของเครือข่ายและ 3) ระยะมุ่งสถานการณ์ (พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน)
กระบวนการสร้างเครือข่ายมีขั้นตอนดังนี้ 1) การสร้างปัญญาร่วม 2) กระบวนการรื้อฟื้นทุนของชุมชน และ 3) การหาสมาชิก
เครือข่าย โดยรูปแบบการท�ำงานของเครือข่ายเป็นการท�ำงานเชิงประเด็นกิจกรรมเร่งด่วน ในระยะนี้รูปแบบความสัมพันธ์เป็น
ความสัมพันธ์แบบหลวมๆ ตามกิจกรรมส�ำคัญ และการสื่อสารภายในเครือข่ายปรับเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ไลน์ หรือ
เฟสบุค ในระยะนี้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นจุดเด่นของเครือข่ายและถูกน�ำมาปรับใช้ใหม่ การผลิตซ�้ำบนฐานศักยภาพของผู้กระท�ำการ
ค�ำส�ำคัญ : เครือข่ายอินแปง พลวัต การเปลี่ยนแปลงของทุน
				
ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
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ABSTRACT

This research aimed to study the capital changing of Inpaeng Network. The methodology of the research
was qualitative research, the researchers used the the four aspects concept review of Pierre Budiere analysis
including the economic capital, cultural capital, social capital, symbolic capital and analytical framework;
the process of the network and the system relations of the network. This research used in-depth interviews,
semi-structured interview, social mapping, document study and focus group discussion. The data was analyzed by
content analysis. The study of capital changing of Inpaeng Network can be divided into three periods as follows.
1) Focusing on people (1987-1996) the process of the network as follow 1) seeking for the network leader
2) creating awareness co-members 3) seeking for the network members 4) finding appropriate pattern of
network activity and 5) creating of capital economic community, this pattern of working network is collaborated
between potential guests and another groups which the combination similar to Inpaeng Network activities,
the system relations of the network is the interpersonal relationships, kinship, friends, acquaintance and the
communication systems in order to convey or persuade them. According to this stage, the cultural capital and
social capital are a remarkable feature of the relationship and the connection of the network. 2) Focusing on
Project (1997-2006) the process of the network as follow 1) seeking for the network leader 2) finding the identity
of the community 3) creating identity of the community 4) seeking for network members, the pattern of working
network is an administration in the project through grants which mechanism for the government and Inpaeng
Network by focusing on area base, the system relations of the network is negotiation and allocation between
several interested groups. According to this stage, Inpaeng Network can create social space and identity symbolic
which is makes support from the state and other agencies which affects the network learning process. 3) Focusing
on situation (2007-present) the process of the network as follow 1) creating of collective intelligence
2) reintroducing capital community process 3) seeking for the network members, the working model of network
was urgent issues base and the patterns of relationship and communication networks are linked together
which is a loose relationship. An adaptation of communication at Inpaeng Network such as Line or Facebook.
At this stage, the cultural capital is a remarkable feature and reproduction on a base of potential action.
KEYWORDS : Inpaeng Network, Dynamic, Changing, Capital

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

การพัฒนาประเทศไทยในช่วงห้าทศวรรษที่ผ่านมา
สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นในขณะ
เดี ย วกั น การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมที่ มี ค วามสลั บ ซั บ ซ้ อ น
และกระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้ามายังประเทศไทยได้ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อแนวคิดและการด�ำรงชีวิตของประชาชนและ
ผลกระทบหลายอย่างได้กลายเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม
นโยบายการน�ำประเทศไปสูภ่ าวะความทันสมัยจึงมีการเปิดรับ

124

ศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การลงทุนจ�ำนวนมากจากต่างประเทศท�ำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) เพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยถึงร้อยละ 7
(กนกศักดิ์ แก้วเทพ, 2543)
ในปี พ.ศ. 2504 รัฐบาลได้ระดมทรัพยากรก�ำลังเงินมา
ลงทุนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้สามารถเอื้ออ�ำนวยต่อ
การขยายก�ำลังผลิต ในด้านความส�ำเร็จพบว่า รายได้ประชาชาติ
ส่วนรวมได้เพิ่มขึ้นถึง 18 เท่าจากประมาณ 58,900 ล้านบาท
ในปี พ.ศ. 2504 เป็น 1,041,920 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2528
ขณะเดียวกันจ�ำนวนหนีส้ นิ เฉลีย่ ต่อครัวเรือนมีอตั ราการเพิม่ ขึน้

ทุกปี (ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) ตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้น
แสดงให้เห็นถึงความส�ำเร็จที่แฝงไว้ด้วยความล้มเหลว ผลของ
การพัฒนาท�ำให้ชุมชนต้องรอคอยความช่วยเหลือจากภาครัฐ
แนวคิดการมีส่วนร่วมในแต่ละภาคส่วนของชุมชนกลายเป็น
มรรควิธีที่ส�ำคัญในการพึ่งตนเอง (กนกวรรณ มะโนรมย์ และ
ธวัช มณีผ่อง, 2549) และในปัจจุบันมีชุมชนหลายแห่งในทุก
ภูมิภาคได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มเครือข่ายหรือองค์กรชุมชนเพื่อ
ด�ำเนินกิจกรรมและแก้ปัญหาของตนเอง ดังเช่นเครือข่าย
อินแปง จังหวัดสกลนคร ที่ได้ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ มาอย่าง
ต่อเนือ่ ง ซึง่ เป็นฐานรองรับการพัฒนาและสามารถพึง่ ตนเองได้
อย่ า งไรก็ ต ามสภาวการณ์ ใ นปั จ จุ บั น บริ บ ทสั ง คมไทยมี
การเปลี่ยนแปลงและด�ำเนินท่ามกลางกระแสการพัฒนาที่
ทุนนิยมทวีความรุนแรงและครอบง�ำวิถีชีวิตมากขึ้น กระแสพืช
เศรษฐกิจเชิงเดี่ยวได้จูงใจสมาชิกเครือข่ายหันไปสนใจพืช
เหล่านี้มากขึ้น ค่านิยมชุมชน วิถีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงและ
ส่งผลต่อเครือข่ายในหลายมิติ ด้วยสภาพการณ์ดังกล่าวนี้
ท�ำให้เครือข่ายอินแปงเริ่มเข้าสู่ยุคแห่งการต่อสู้ทางความคิด
แย่งชิงพืน้ ทีท่ างสังคม แย่งชิงมวลชนกับการรุกคืบของเศรษฐกิจ
กระแสหลัก (เครือข่ายอินแปง และส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพือ่ เกษตรกรรม, 2556) ดังกล่าวข้างต้นนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจ
ศึกษาการเปลีย่ นแปลงของทุนในเครือข่ายอินแปงเพือ่ ประโยชน์
ต่อท้องถิ่น และเครือข่ายอื่นๆ ที่สนใจ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพือ่ ศึกษาการเปลีย่ นแปลงของทุนในเครือข่ายอินแปง

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดเรื่องทุน (capital)
“ทุน” สามารถน�ำไปประกอบสร้างความหมายผ่าน
รูปของค�ำศัพท์ใหม่ๆ ได้อย่างมากมาย เช่น ทุนทางเศรษฐกิจ
ทุนทางสังคม ทุนทางสัญลักษณ์ ทุนมนุษย์ ทุนทางความรู้ ฯลฯ
ซึ่งค�ำศัพท์ต่างๆที่มีค�ำว่าทุนเป็นส่วนประกอบนั้น ในด้านหนึ่ง
เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าทุนสามารถแทรกตัวเข้าไปมีบทบาท
ในเกือบทุกๆ วงการ ทุนที่ปิแอร์ บูดิเยอร์ (Pierre Bourdieu)
ได้กล่าวถึง ประกอบด้วย ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางวัฒนธรรม
ทุนทางสังคมและทุนทางสัญลักษณ์ ซึ่งในทางสังคมวิทยา
สมัยใหม่ แนวคิดเรือ่ งทุนได้ถกู น�ำมาใช้ในความหมายทีก่ ว้างขึน้
นอกเหนือไปจากทุนในเชิงเศรษฐกิจ แนวความคิดเหล่านีต้ งั้ อยู่

บนสมมติฐานที่ว่า สังคมประกอบขึ้นด้วยองค์ประกอบต่างๆ
อันซับซ้อน การพิจารณาแต่มิติทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นเพียง
องค์ประกอบเดียวจึงไม่น่าจะเพียงพอต่อการท�ำความเข้าใจ
ปรากฏการณ์ของสังคม (ชนิดา เสงี่ยมไพศาลสุข, 2550)
ปิแอร์ บูดิเยอร์ให้ความสนใจ ต่อยอดการศึกษาในเรื่องของทุน
โดยอาศัยหลักการเดียวกับคาร์ล มาร์กซ์ เพื่อจะเปิดเผยและ
ชีใ้ ห้เห็นว่าใครเป็นเจ้าของทุนผูน้ นั้ เป็นเจ้าของอ�ำนาจ แต่ความ
สนใจในเรื่องเกี่ยวกับทุนของปิแอร์ บูดิเยอร์นั้นไม่ได้หยุดแค่
การศึกษาและวิเคราะห์แต่เฉพาะทุนเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่
ให้ความสนใจวิเคราะห์ทุนในแง่มุมต่างๆ โดยเฉพาะทุนทาง
วัฒนธรรม (cultural capital) ซึ่งปิแอร์ บูดิเยอร์มองว่าใน
ความเป็นจริงสังคมยังมีทุนทางวัฒนธรรมหลอมรวมอยู่ด้วย
ทุนตามแนวความคิดของปิแอร์ บูดิเยอร์คือ มรดกที่สืบทอด
มาอย่างต่อเนื่องในด้านหนึ่งทุนเป็นปัจจัยที่ใช้ในการก�ำหนด
ต�ำแหน่งทีท่ างสังคม และความเป็นไปได้ของผูก้ ระท�ำทีห่ ลากหลาย
ในพืน้ ทีแ่ วดวงต่างๆ ในขณะทีอ่ กี ด้านหนึง่ เมือ่ พิจารณาถึงค�ำว่า
ทุน” จะพบว่ามีขอบเขตทีก่ ว้างขวางมาก ปิแอร์ บูดเิ ยอร์จงึ แบ่ง
ทุนออกเป็น 4 ลักษณะ ประกอบด้วย (สุภางค์ จันทวานิช, 2552)
1) ทุนทางเศรษฐกิจ (economic capital) เช่น ทีด่ นิ
อาคารบ้านเรือน ฯลฯ รูปแบบของทุนประเภทนี้โดยส่วนมาก
มักอยู่ในมิติแวดวงด้านเศรษฐกิจ แต่ก็สามารถโยกย้ายไหลไป
ยังมิติ แวดวงอื่นๆ ได้
2) ทุนทางสังคม (social capital) ความหมาย
ของทุนทางสังคมนั้นมี 2 ความหมายแต่ทั้งสองต่างหมายถึง
“เครือข่ายทางสังคม” ทั้งสิ้น เพียงแต่ว่าในความหมายแรก
เป็นการมองมาจากตัวโครงสร้างที่มองตัวเครือข่ายจริงๆ เช่น
โครงสร้างของกลุ่มเพื่อนโรงเรียน ฯลฯในความหมายที่สองนั้น
เป็นมุมมองจากปัจเจกบุคคลที่มีเครือข่ายและมองว่าเครือข่าย
นั้นเป็นทรัพยากรอย่างหนึ่งของตน เช่น เป็นคนมีเส้นสาย/
กว้างขวางจะท�ำอะไรก็ง่ายสะดวก ปิแอร์ บูดิเยอร์เห็นว่า
ทุนทางสังคมนั้นจะกระจายอยู่ตามสนาม (field) ต่างๆ
3) ทุนทางสัญลักษณ์ (symbolic capital) หมายถึง
สถานภาพ ชื่อเสียง การได้รับการยอมรับจากบุคคลรอบข้างที่
ท�ำให้เจ้าของทุนเกิดความได้เปรียบหรือเกิดประโยชน์ต่างๆ
4) ทุนทางวัฒนธรรม (cultural capital) ปิแอร์
บูดเิ ยอร์แบ่งรูปแบบย่อยของทุนวัฒนธรรมออกเป็น 3 รูปแบบ คือ
1) ทุนที่ถูกท�ำให้อยู่ในรูปที่เป็นรูปธรรม (objectified form)
ได้แก่ รูปแบบของวัตถุที่ปัจเจกบุคคลครอบครองเป็นเจ้าของ
ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
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เช่น หนังสือ ซีดี ฯลฯ 2) ทุนที่ถูกท�ำให้เป็นสถาบัน (institutionalized form) ด้วยวิธีการอ้างอิงคุณสมบัติเริ่มต้นของทุน
วัฒนธรรมและถูกเข้าใจว่า คือ การรับประกันแสดงออกในรูป
ของประกาศนียบัตร หนังสือรับรอง เป็นต้น 3) ทุนที่รวมอยู่ใน
ฮาบิทัส ซึ่งเป็นทุนอยู่ในรูปของการแสดงออกของร่างกายและ
จิตใจทีค่ งทนถาวร (embodied form) ทุนประเภทนีม้ กั ปรากฏ
ในรูปของวัฒนธรรม และต้องใช้ระยะเวลาในการรวมกันเป็นรูป
เป็นร่าง เช่น ความสามารถ/ความรอบรู้ การมีบุคลิกที่สง่างาม
ความหมายของ embodied form ที่อยู่ในปัจเจกบุคคลนี้อาจ
จะมีความหมายใกล้เคียงกับค�ำว่าฮาบิทัส (habitus)

วิธีด�ำเนินการวิจัย

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1) การศึกษาเอกสาร (documentary study) ผู้วิจัย
ศึกษาจากเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับวิวฒ
ั นาการเครือข่าย กิจกรรม
เครือข่าย โครงสร้างเครือข่าย หน่วยงานองค์กรที่สนับสนุน
เครือข่าย ซึ่งท�ำให้เข้าใจสภาแวดล้อม บริบททางสังคม และ
การเปลี่ยนแปลงของทุนในเครือข่าย
2) การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview)
การสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่ส�ำคัญประเด็นการเปลี่ยนแปลงของ
ทุนในเครือข่ายและการท�ำงานเครือข่ายในแต่ละช่วงระยะ
3) การสังเกต (observation) ผู้วิจัยใช้วิธีการสังเกต
แบบมีสว่ นร่วม (participant observation) และการสังเกตการณ์
แบบไม่มสี ว่ นร่วม (non-participant observation) โดยผูว้ จิ ยั
ได้เข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่าย เช่น การประชุมกลุ่มต่างๆ
ตลอดจนการสังเกตสภาพแวดล้อม วิถีชีวิตชุมชน พฤติกรรม
การมีส่วนร่วม เป็นต้น
4) การสนทนากลุ่ม (focus group discussion)
ผูว้ จิ ยั ได้เชิญผูเ้ กีย่ วข้องกับเครือข่ายอินแปงเข้าร่วมการสนทนา
กลุ ่ ม เพื่ อ น� ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสนทนากลุ ่ ม มาวิ เ คราะห์
การเปลี่ยนแปลงของทุนเครือข่าย
กุล่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูลที่ส�ำคัญมีจ�ำนวน 21 คน
ประกอบด้วย 7 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่มแกนน�ำเครือข่าย โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือก
คือ เป็นแกนน�ำทีม่ บี ทบาทในการสร้างเครือข่าย ขยายเครือข่าย
ขยายแนวคิดสู่ไปยังพื้นที่/บุคคล และมีความเต็มใจในการให้
ข้อมูลการวิจัย จ�ำนวน 5 คน
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กลุ่มที่ 2 ผู้ประสานงานเครือข่าย โดยมีเกณฑ์ในการ
คัดเลือก คือ ปฏิบัติงานเป็นผู้ประสานงานเครือข่ายในพื้นที่
เครือข่ายไม่ต�่ำกว่า 5 ปี มีความเข้าใจกิจกรรมเครือข่ายเป็น
อย่างดี และมีความเต็มใจในการให้ขอ้ มูลการวิจยั จ�ำนวน 2 คน
กลุ่มที่ 3 สมาชิกเครือข่ายอินแปง โดยมีคุณสมบัติที่ส�ำคัญ คือ
เป็นสมาชิกเครือข่าย ปฏิบัติกิจกรรมแบบอินแปง ไม่น้อยกว่า
5 ปี และมีความเต็มใจในการให้ข้อมูลการวิจัย จ�ำนวน 5 คน
กลุม่ ที่ 4 นักพัฒนาเอกชน โดยมีคณ
ุ สมบัตทิ สี่ ำ� คัญ คือ
ปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีเ่ ครือข่ายไม่ตำ�่ กว่า 2 ปี มีบทบาทในการหนุน
เสริมการท�ำงานเครือข่ายอินแปง เครือข่ายให้การยอมรับ และ
มีความเต็มใจในการให้ข้อมูลการวิจัย จ�ำนวน 2 คน
กลุ่มที่ 5 นักวิชาการท้องถิ่นโดยมีคุณสมบัติที่ส�ำคัญ
คือ มีความเข้าใจในกิจกรรมเครือข่าย ตลอดจนมีการด�ำเนิน
โครงการ/ โครงการวิจัยร่วมกับเครือข่ายอินแปง และมีความ
เต็มใจในการให้ข้อมูลการวิจัย จ�ำนวน 2 คน
กลุ่มที่ 6 เจ้าหน้าที่รัฐโดยมีคุณสมบัติที่ส�ำคัญ คือ
มีการด�ำเนินกิจกรรม/โครงการร่วมกับเครือข่าย มีบทบาท
สนับสนุน เช่น องค์ความรู้ งบประมาณ ฯลฯ เครือข่ายให้
การยอมรับและมีความเต็มใจในการให้ข้อมูลการวิจัย จ�ำนวน
3 คน
กลุ่มที่ 7 ปราชญ์ชาวบ้าน โดยมีคุณสมบัติที่ส�ำคัญ คือ
เป็นบุคคลทีเ่ ครือข่ายให้การยอมรับและมีความเต็มใจในการให้
ข้อมูลการวิจัย จ�ำนวน 2 คน
การคัดเลือกพื้นที่
ในการศึ ก ษาวิ จั ย ครั้ ง นี้ ไ ด้ คั ด เลื อ กพื้ น ที่ ศึ ก ษาซึ่ ง มี
ลักษณะทุนใน 3 ระดับ คือ
- เครือข่ายระดับเข้มแข็ง มีเกณฑ์ในการคัดเลือก
คือ เป็นเครือข่ายที่ก่อตั้งและยังด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องมา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี มีกระบวนการเรียนอย่างต่อเนื่อง และเป็น
เครือข่ายที่ได้รับการยอมรับจากองค์กร/หน่วยงาน ให้เป็น
จุดเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้และเครือข่ายมีความเต็มใจใน
การให้ผู้วิจัยเข้าถึงข้อมูล
- เครือข่ายระดับปานกลาง มีเกณฑ์ในการคัดเลือก
คือ เป็นเครือข่ายที่ก่อตั้งและยังด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องมา
ไม่น้อยกว่า 5 ปี เครือข่ายมีกระบวนการเรียนอย่างต่อเนื่อง
และมีความเต็มใจในการให้ผู้วิจัยเข้าถึงข้อมูล
- เครือข่ายระดับอ่อนแรง มีเกณฑ์ในการคัดเลือก
เป็นเครือข่ายทีก่ อ่ ตัง้ และยังด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ งมาไม่นอ้ ย

กว่า 5 ปี เครือข่ายประสบปัญหาในการด�ำเนินกิจกรรมเครือข่าย
หรือทรงตัวในการด�ำเนินกิจรรม และเครือข่ายมีความเต็มใจใน
การให้ผู้วิจัยเข้าถึงข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ในการศึกษาครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้ใช้เครือ่ งมือในการศึกษา คือ
แนวประเด็นสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) แบบกึ่ง
โครงสร้าง (semi structure interview) แนวประเด็นสนทนากลุม่
ได้จากการสรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์ มาพัฒนาประเด็นใน
การสนทนากลุ่ม และแบบสังเกตในการศึกษา ซึ่งมีประเด็นใน
การสังเกต เช่น การมีสว่ นร่วมในการกิจกรรมเครือข่าย วิถชี มุ ชน
และสภาพบริบทพื้นที่
การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ในการศึกษาครัง้ นีใ้ ช้เทคนิคการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลและน่าเชือ่ ถือของข้อมูล เรียกว่า การตรวจสอบข้อมูล
สามเส้า (triangulation) โดยจะตรวจสอบข้อมูลในขณะที่
เก็บข้อมูลอยู่ในภาคสนาม และเมื่อออกจากภาคสนามก็ต้องมี
การตรวจสอบอีกครัง้ เพือ่ พิจารณาว่าข้อมูลทีไ่ ด้นนั้ เพียงพอทีจ่ ะ
ตอบค�ำถามวิจยั ได้หรือไม่ โดยพิจารณาในการตรวจสอบ ได้แก่
การตรวจสอบข้อมูลสามเส้าด้านข้อมูล ด้านเวลา สถานที่ บุคคล
และวิธีการเก็บข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา โดยการ
ล�ำดับเหตุการณ์ วิเคราะห์ความเป็นเหตุเป็นผล และความสัมพันธ์
ของเหตุการณ์ โดยก�ำหนดประเด็นการวิเคราะห์ที่ชัดเจน

ผลการวิจัย

จากการศึ ก ษาพบว่ า การเปลี่ ย นแปลงของทุ น ใน
เครือข่ายอินแปงมีลักษณะเป็นพลวัตซึ่งเกิดจากการเชื่อมร้อย
ความสัมพันธ์ของคนในเครือข่ายและนอกเครือข่าย กระแส
โลกาภิวตั น์สง่ ผลต่อเครือข่ายในรูปของโครงการพัฒนา ตลอดจน
งบประมาณสนับสนุนการขับเคลื่อนเชิงพื้นที่ท�ำให้เครือข่าย
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งจากการศึกษาผู้วิจัยได้
พิจารณาแบ่งช่วงเวลาการเปลี่ยนแปลงของทุนจากประเด็น
กระบวนการสร้างเครือข่าย รูปแบบการท�ำงานเครือข่าย รูปแบบ
ความสัมพันธ์และการสือ่ สาร ผลการวิจยั พบว่า การเปลีย่ นแปลง
ของทุนในเครือข่ายแบ่งเป็น 3 ระยะดังนี้

1) ระยะทีม่ งุ่ คน (พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2539) ในระยะนี้
มุ่งหล่อหลอมผู้คนให้มีแนวคิดและแนวปฏิบัติเชิงรูปธรรมที่
เอื้อประโยชน์ต่อชุมชนและธรรมชาติให้อยู่ร่วมกันได้อย่าง
เกื้อกูล ระยะนี้ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมเป็นจุดแข็ง
ของเครือข่าย กระบวนการสร้างเครือข่ายในระยะมุง่ คนยังไม่มี
โครงสร้างการประสานงานอย่างเป็นทางการ เป็นเครือข่ายเชิง
สภาพปัญหาที่ทุกคนประสบร่วมกันและแสวงหาทางแก้ไข
ซึ่งจากการศึกษากระบวนการสร้างเครือข่ายมีขั้นตอนที่ส�ำคัญ
ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การค้นหาแกนน�ำเครือข่าย โดยมุ่งค้นหา
คนที่มีอุดมการณ์ร่วมระยะนี้จึงได้ผู้น�ำ/แกนน�ำโดยธรรมชาติ
มากกว่าผูน้ ำ� ทีเ่ ป็นทางการ โดยลักษณะของคนทีป่ ระสบปัญหา
หรือวิกฤตการณ์ร่วมกันอาศัยชุมชนเดียวกันประกอบอาชีพ
เดียวกัน หรือใกล้เคียงการค้นหาแกนน�ำเครือข่ายระยะนี้จึง
เป็นการมุ่งหาคนที่มีคุณลักษณะส�ำคัญ ดังนี้ 1) มีศักยภาพทั้ง
ด้านความรู้ความสามารถ ภูมิปัญญา และชุมชนให้การยอมรับ
2) มีการรวมกลุ่มอยู่เดิมและ 3) กิจกรรมในกลุ่มมีลักษณะ
ใกล้เคียงกับรูปแบบของเครือข่ายอินแปง (รูปแบบการเกษตร)
ขั้นตอนที่ 2 การสร้างจิตส�ำนึกร่วม โดยเรียนรู้จาก
ปัญหา (problem base leaning) ผ่านกระบวนการวิเคราะห์
เชือ่ มโยงกับทุนทีม่ อี ยูใ่ นชุมชน การเกิดจิตส�ำนึกและความรูส้ กึ
เป็นเจ้าของชุมชนเครือข่าย ในระยะนี้การสร้างจิตส�ำนึกร่วม
มีคนนอกเครือข่ายเป็นผู้กระตุ้นความคิด โดยเปิดโอกาสให้
ทุกคนได้แสดงศักยภาพอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นกลไกส�ำคัญ
ที่ท�ำให้เกิดการเคลื่อนไหวในการเรียนรู้ของชุมชนในการพึ่ง
ตนเอง โดยมีพื้นที่ทางธรรมชาติในการรวมตัวของสมาชิก เช่น
หัวไร่ปลายนา หรือบ้านของแกนน�ำ (แกนน�ำไม่เป็นทางการ)
เป็นต้น
ขั้ น ตอนที่ 3 การค้ น หาสมาชิ ก เครื อ ข่ า ย ในช่ ว ง
ระยะนี้การค้นหาสมาชิกเครือข่ายมีการคัดกรองสมาชิกซึ่งมี
คุณลักษณะส�ำคัญ ดังนี้ 1) มีทุนทางเศรษฐกิจ โดยจะต้องมี
ที่ ดิ น เป็ น ของตนเอง เพื่ อ ประกอบกิ จ กรรมตามรู ป แบบ
การเกษตรแบบอินแปง และสามารถจัดการพื้นที่ของตนเองได้
ในระยะนีก้ ารค้นหาสมาชิกเครือข่ายอยูบ่ นฐานของความเชือ่ มัน่
ในศักยภาพของบุคคล ความไว้วางใจต่อบุคคลที่จะสามารถ
กระท�ำกิจกรรมเครือข่ายและการยอมรับในตัวผู้น�ำซึ่งเป็น
ผูช้ กั ชวน 2) ประกอบกิจกรรมด้านเกษตรกรรมอยูเ่ ดิม ซึง่ เชือ่ ว่า
ทุ น เดิ ม ของบุ ค คลจะสร้ า งการเรี ย นรู ้ ที่ ต ่ อ ยอดได้ ก ล่ า วคื อ
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การค้นหาบุคคลที่ท�ำกิจกรรมด้านการเกษตร มีพื้นฐานทาง
เกษตร หรือมีใจรัก เป็นพื้นฐานส�ำคัญ
ขั้นตอนที่ 4 การค้นหารูปแบบกิจกรรมเครือข่ายที่
เชื่อมโยงบริบทแวดล้อม วิถีชุมชนและอัตลักษณ์พื้นที่ (ดิน น�้ำ
ป่า และพืชท้องถิ่น) ดังกล่าวนั้นจึงเกิดรูปแบบกิจกรรมด้าน
การเกษตรแบบอินแปง เช่น การปลูกทุกอย่างทีก่ นิ กินทุกอย่าง
ที่ ป ลู กลดการซื้ อจากภายนอกมีสร้างรายได้จ ากแปลงของ
ตนเอง เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 5 การสร้างทุนเศรษฐกิจชุมชนเป็นการน�ำ
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนมาสร้างให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ
โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ทุนภายในชุมชนแบบมีส่วนร่วม
ท�ำให้เกิดรูปธรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และน�ำมาสู่
การสร้างทุน เช่น การค้นหาพืชท้องถิ่นอันเป็นอัตลักษณ์พื้นที่
จึงเริ่มที่หวายเพราะหวายมีอยู่มากในพื้นที่และคนในท้องถิ่น
นิยมรับประทาน จนน�ำสู่การส่งเสริมเพาะขยายพันธุ์หวายใน
เชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชนและสมาชิกเครือข่าย
เป็นต้น ในระยะมุ่งคน กล่าวได้ว่า เป็นกระบวนการค้นหาคน
การสร้างคนให้เกิดความตระหนักและมีจิตส�ำนึกร่วม โดยใช้
ปัญหาเป็นตัวกระตุ้น การเรียนรู้ผ่านปัญหาก่อให้เกิดการ
ทบทวนทุนของชุมชน (ดิน น�้ำ ป่าพืชท้องถิ่น) โดยรูปแบบ
การท�ำงานเป็นลักษณะการประสานความร่วมมือระหว่าง
บุคคลที่มีศักยภาพ มีความรู้ความสามารถ มีความสนใจใน
กิจกรรมด้านเกษตร และประสานความร่วมมือระหว่างกลุ่ม
ภายนอกที่มีการรวมตัวกันท�ำกิจกรรมในลักษณะคล้ายคลึงกัน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบวิถีชาวบ้านซึ่งเป็นบรรยากาศของ
การเรียนรู้ร่วมกันโดยรูปแบบความสัมพันธ์และการสื่อสาร
ของเครื อ ข่ า ยในระยะมุ ่ ง คนนั้ น ยั ง ไม่ ซั บ ซ้ อ นมากนั ก เป็ น
ความสั ม พั น ธ์ แ บบเครื อ ญาติ พี่ น ้ อ ง คนรู ้ จั ก เพื่ อ นสนิ ท
ระบบการสื่อสารแบบบอกต่อหรือชักชวนกันดังนั้นระยะนี้
ความสนใจของสมาชิกจึงเป็นผูท้ สี่ นใจในวัตถุประสงค์เครือข่าย
เกิ ด การรั บ รู ้ เกิ ด การยอมรั บ ในกระบวนการท� ำ งานและ
มีเป้าหมายเดียวกันมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
2) ระยะมุง่ โครงการ (พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2549) ระยะนี้
เครือข่ายสะสมทุนด้านคน องค์ความรู้ ภูมปิ ญ
ั ญา และมีรปู แบบ
การเกษตรของตนเอง มีกิจกรรมบนฐานวัฒนธรรมเพื่อสร้าง
รายได้แก่เครือข่ายและชุมชน เช่น การทอผ้าย้อมคราม/ผ้าฝ้าย
ซึง่ ในพืน้ ทีม่ ปี ลูกครามและฝ้ายมาก การเพาะขยายพันธ์หวาย/
ต้นไม้ เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงในเครือข่ายระยะนี้มีทุนทาง
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เศรษฐกิจเป็นตัวหนุนเสริม ก่อให้เกิดกระบวนการสร้างปัจเจก
บุคคลเชิงสัญลักษณ์ การสร้างพื้นที่เชิงสัญลักษณ์มีรูปธรรม
ที่ชัดเจนในลักษณะของศูนย์การเรียนรู้ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้
เชิงประจักษ์ (สนับสนุนการจัดตั้งโดยกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์) การได้รบั งบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
ท�ำให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ในผลประโยชน์จากการเป็นสมาชิก
เครือข่ายจึงเป็นการรวมตัวของกลุ่มคนทั้งสมาชิกเครือข่าย
แท้ สมาชิกเครือข่ายเทียม กลุ่มผลประโยชน์ที่เชื่อมร้อยความ
สัมพันธ์ ระยะนีพ้ ลังของทุนทางเศรษฐกิจมีมากกว่าทุนในแบบ
อื่นๆ กระบวนการสร้างเครือข่ายในระยะมุ่งโครงการเป็นช่วง
ที่บริบทสังคมมีการเปลี่ยนแปลง มีความเจริญก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและการสือ่ สาร ประกอบกับประเทศก�ำลังฟืน้ ตัวจาก
วิกฤตเศรษฐกิจ รูปแบบการเกษตรแบบเครือข่ายอินแปง และ
รูปแบบกิจกรรมบนฐานวัฒนธรรม ซึ่งต่อมาได้พัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชน จึงเป็นเสมือน “ทางเลือก ทางรอด” ซึ่งกระบวนการ
สร้างเครือข่ายระยะมุ่งโครงการมีขั้นตอนที่ส�ำคัญดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การค้นหาแกนน�ำที่มีอุดมการณ์ร่วม
มีความสนใจรูปแบบการเกษตรแบบอินแปง และคนทีม่ ศี กั ยภาพ
เป็นผู้กระท�ำการ (agency) “มีทักษะของผู้ประกอบการ”
สามารถเป็นผู้อ�ำนวยการให้เกิดกลุ่ม/เครือข่ายการปฏิบัติใน
พื้นที่ระยะนี้จึงคัดกรองคนที่มีใจรัก มีความสนใจ มีองค์ความรู้
ภูมิปัญญามาร่วมกิจกรรมวิสาหกิจเครือข่าย และค้นหาจาก
กลุ่มคนที่มีการรวมกลุ่มกันอยู่เดิม และคนที่ท�ำกิจกรรมด้าน
การเกษตรอยู่เป็นทุนเดิมซึ่งเชื่อว่าจะต่อยอดได้ง่าย
ขัน้ ตอนที่ 2 การค้นหาอัตลักษณ์ชมุ ชน เป็นการค้นหา
ทรัพยากรในชุมชน เช่น พืชท้องถิน่ ซึง่ สามารถสร้างคุณค่าและ
มูลค่าเชิงเศรษฐกิจและสามารถสร้างรายได้แก่สมาชิก
ขั้นตอนที่ 3 การสร้างสรรค์อัตลักษณ์ชุมชนเป็นการ
ปรับประยุกต์ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเชื่อมโยงกับองค์ความรู้
สมัยใหม่ การจัดการผลผลิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน เช่น
การแปรรูปของกินของใช้สินค้าหัตถกรรม เป็นต้น
ขัน้ ตอนที่ 4 การค้นหาสมาชิกเครือข่าย การสนับสนุน
งบประมาณการขับเคลื่อนจากภาครัฐ และหน่วยงานภายนอก
ท�ำให้การขยายเครือข่ายและการค้นหาสมาชิกเครือข่ายเป็น
ไปอย่างรวดเร็ว เครือข่ายใช้การอบรมเป็นเครื่องมือส�ำคัญใน
การขยายเครือข่ายโดยใช้แกนน�ำต้นแบบที่มีการปฏิบัติจริง
เป็นผู้ถ่ายทอดแนวคิด ซึ่งในด้านคุณลักษณะสมาชิกเครือข่าย
มีลักษณะส�ำคัญเช่นเดียวกับระยะแรก คือ มีทุนทางเศรษฐกิจ

(มีทดี่ นิ เป็นของตนเอง) มีความสนใจในแนวคิดเครือข่าย และมี
การท�ำเกษตรอยู่เดิม
รูปแบบการท�ำงานของเครือข่ายเป็นการบริหารงาน
ในลักษณะโครงการ แบ่งบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ โดยมี
กลไกภาครัฐและคนในเครือข่ายอินแปงขับเคลือ่ นงานในระดับ
พื้นที่ วิธีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อเกิดผลเชิงยุทธศาสตร์โดยเน้นพื้นที่เป็นเป้าหมาย (area
base) ระยะนีเ้ ป็นการระดมทรัพยากรโดยเฉพาะเงินทุนซึง่ ช่วย
สนับสนุนองค์ความรู้ แนวคิด ผ่านการอบรมและสนับสนุน
การท�ำงานของกิจกรรมวิสาหกิจตลอดจนสนับสนุนทุนแบบ
ให้เปล่า เช่น วัสดุอุปกรณ์ อาคารสาธารณะ เป็นต้นรูปแบบ
ความสั ม พั น ธ์ เ ป็ นความสัมพันธ์ใ นลัก ษณะของการต่อรอง
และการจัดสรรผลประโยชน์ ซึ่งเป็นไปในลักษณะต่างฝ่าย
ต่างได้ประโยชน์ การสร้างตัวตนเชิงสัญลักษณ์มีความชัดเจน
ขึ้ น ในเวที ส าธารณะซึ่ ง ช่ ว ยผลั ก ดั น เครื อ ข่ า ยโดยมี เ งื่ อ นไข
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และระยะเวลาก�ำกับติดตาม ท�ำให้
งานขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว โดยที่ความสัมพันธ์ของคนเป็น
อย่างช้าๆ ขณะที่ความสัมพันธ์ของงานมีมากกว่า
3) ระยะมุ่งสถานการณ์ (พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน)
เครือข่ายหยุดรับการสนับสนุนงบประมาณในลักษณะโครงการ
สถานการณ์เครือข่ายจึงเป็นการขับเคลื่อนตามศักยภาพของ
พื้นที่/ศูนย์การเรียนรู้ ระยะนี้เครือข่ายอยู่ในสภาวการณ์ของ
การพึ่งตนเอง และการพัฒนาตนเองบนฐานทรัพยากรที่มีอยู่
ลดการพึ่งพาปัจจัยภายนอกโดยกระบวนการสร้างเครือข่ายใน
ระยะมุ่งสถานการณ์ มีขั้นตอนดังนี้
1) การสร้างปัญญาร่วม ในระยะนี้บริบทเครือข่าย
มีแกนน�ำเครือข่าย ผู้ประสานงานเครือข่าย/สมาชิกเครือข่าย
รุน่ เก่าและคนรุน่ ใหม่ ปรากฏการณ์ความแตกต่างทางความคิด
จึงเกิดขึ้น ในระยะนี้จึงเน้นกระบวนการเรียนรู้ทางปัญญาหรือ
การสร้างปัญญาร่วมการวิพากษ์วิจารณ์บนฐานเหตุและผล
โดยใช้ บ รรยากาศความเป็ น มิ ต รและความเท่ า เที ย ม เน้ น
กระบวนการเรียนรู้แบบจินตปัญญาซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้
จากภายใน
ขัน้ ตอนที่ 2 กระบวนการรือ้ ฟืน้ ทุนของชุมชน เป็นการ
ร่ ว มฟื ้ น ฟู ท รั พ ยากรที่ มี อ ยู ่ ใ นชุ ม ชน โดยการน� ำ มาใช้ ใ หม่
การจัดการความรู้ด้านทรัพยากรอย่างเป็นระบบ การค�ำนึงถึง
การต่อยอด การใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิน่ อย่างมีประสิทธิภาพ
และดุ ล ยภาพ ตลอดจนการจั ด การผลผลิ ต ด้ ว ยตนเอง

มากกว่าผ่านพ่อค้าคนกลาง เช่น การขายผลิตภัณฑ์ผ่าน
เครือข่ายออนไลน์ เป็นต้น
ขั้ น ตอนที่ 3 การหาสมาชิ ก เครื อ ข่ า ย ในระยะนี้
การขยายเครือข่ายเชิงพื้นที่มีไม่มากนัก มีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการหาสมาชิกเครือข่ายโดยตระหนักถึงต้นทุนของ
บุคคลที่มีไม่เท่ากันรูปแบบการรองรับสมาชิกเครือข่ายในช่วง
ระยะมุง่ สถานการณ์มี 2 รูปแบบ คือ 1) สมัครเป็นสมาชิกเครือข่าย
โดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกเครือข่ายโดย
มีเงื่อนไขด้านที่ดินเช่นเดียวกันกับระยะแรก 2) การหาสมาชิก
เครือข่ายเพื่อสืบทอดแนวคิดเครือข่ายอินแปงซึ่งไม่จ�ำเป็นต้อง
มีเงื่อนไขหรือข้อจ�ำกัดด้านที่ดินเป็นกรอบก�ำหนด
ระยะมุ่งสถานการณ์รูปแบบการท�ำงานของเครือข่าย
มีการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงเน้น
กระบวนการวิเคราะห์ตนเอง ภายใต้ปจั จัยเงือ่ นไขด้านความพร้อม
ความเหมาะสมในการใช้ทรัพยากร เช่น การใช้งบประมาณ
โดยค�ำนึงถึงความเหมาะสมบนข้อเท็จจริงอันจะเกิดประสิทธิภาพ
ต่อเครือข่าย เน้นการท�ำงานเชิงประเด็นกิจกรรม เร่งด่วน 3
ประเด็น (issue base) คือ 1) ด้านเกษตรซึ่งเป็นนโยบายหลัก
2) การสร้างคนรุน่ ใหม่ 3) การพัฒนาเศรษฐกิจเครือข่าย เพือ่ สร้าง
รายได้ให้แก่สมาชิก ระยะมุ่งสถานการณ์ เป็นช่วงระยะที่
เครือข่ายทบทวนกระบวนการท�ำงานเครือข่าย และเรียนรู้ใน
การปรับตัวโดยค�ำนึงถึงการพึง่ ตนเองเป็นส�ำคัญ ซึง่ ท�ำให้บริบท
การท�ำงานเครือข่ายมีความแตกต่างกันโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน
ดังนี้ 1) ศูนย์กลางเครือข่ายปิดรับการสนับสนุนจากแหล่งทุน
ต่างๆ ไม่มีกระบวนการก�ำกับติดตามการท�ำงานของลูกข่าย/
ซึง่ เป็นลักษณะปล่อยไปตามสถานการณ์และศักยภาพของพืน้ ที่
2) ศูนย์การเรียนรู้ฯ รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนโดยอิสระ
การขับเคลือ่ นงานจึงเป็นไปตามศักยภาพของพืน้ ที/่ บุคคลระยะมุง่
สถานการณ์ รู ป แบบความสั ม พั น ธ์ ใ นเครื อ ข่ า ยเกาะเกี่ ย ว
ความสัมพันธ์กนั แบบหลวมๆ ตามกิจกรรมส�ำคัญ เช่น การประชุม
ประจ�ำปี โดยเครือข่ายได้ปรับตัวด้านการสื่อสารภายในผ่าน
ช่องทางสือ่ เทคโนโลยีมากขึน้ เช่น การใช้ไลน์ (line) และเฟสบุค
(facebook) การปรับตัวดังกล่าวมุ่งหวังให้เกิดการแลกเปลี่ยน
ข่าวสารและรักษาสัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่างสมาชิกไม่ให้ขาดหาย

อภิปรายผล

จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของทุนในเครือข่าย
อินแปงจะเห็นได้วา่ เครือข่ายมีการเปลีย่ นแปลงในลักษณะเป็น
ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
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พลวัต มีระบบการด�ำเนินกิจกรรมของสมาชิกและการหาสมาชิก
ใหม่ทเี่ คลือ่ นไหวอยูต่ ลอดเวลาไม่หยุดนิง่ ปัจจัยบริบทแวดล้อม
และสถานการณ์ทางสังคม โดยเฉพาะนโยบายของรัฐมีอิทธิพล
และส่งผลต่อการเรียนรูแ้ ละการเปลีย่ นแปลงเครือข่ายโดยตรง
และโดยอ้อม เครือข่ายมีฐานทุนทัง้ ทุนทางเศรษฐกิจทีแ่ ปรเปลีย่ น
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ เช่น ที่ดิน พันธุ์พืช ทุนทางสังคม
อันได้แก่การอยู่ร่วมกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย สามารถกระจาย
ข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้ระหว่างกันได้รวดเร็ว ทุนวัฒนธรรม
เป็นความสัมพันธ์เชิงประเพณี วัฒนธรรมเป็นรากฐานส�ำคัญ
ร่วมกัน และทุนสัญลักษณ์ที่เครือข่ายได้สั่งสมและส่งผลมา
ถึงปัจจุบัน เช่น แกนน�ำที่มีการปฏิบัติจริงเป็นศูนย์กลางของ
เครือข่ายและเป็นศูนย์รวมของความรู้แกนน�ำที่มีคุณลักษณะ
เด่นด้านการถ่ายทอดความรู้ที่ดีและชุมชนยอมรับจะได้รับ
การสนับสนุนเป็นบุคคลต้นแบบผ่านศูนย์การเรียนรู้ฯ ซึ่งเป็น
ทุนสัญลักษณ์ประการหนึ่ง ก่อให้เกิดพลังทวีคูณในการขยาย
เครือข่ายนอกจากนั้นหน่วยงานภาครัฐ ยังมีบทบาทส�ำคัญใน
การเชื่อมร้อยการเรียนรู้ บุคคลต้นแบบเป็นผู้จัดกระบวนการ
เรียนรู้แก่กลุ่มต่างๆ ท�ำให้คนอินแปงได้รับการยอมรับจาก
การมีต�ำแหน่งในสังคมซึ่งถือเป็นทุนทางสังคม ทุนวัฒนธรรม
ประการหนึ่ง ดังกล่าวนั้นจากผลการวิจัยพบว่า การสนับสนุน
บุคคลต้นแบบที่มีปฏิบัติจริงมีทักษะการถ่ายทอดความรู้ที่ดี
เป็นข้อดีประการหนึ่ง แต่ในทางหนึ่งท�ำให้สมาชิกเครือข่ายที่
มีคุณลักษณะด้านการถ่ายทอดความรู้ที่ไม่โดดเด่น (แต่มีการ
ปฏิบัติจริง) ไม่ได้รับการสนับสนุน ท�ำให้สมาชิกขาดขวัญก�ำลัง
ใจซึ่งจะพบปรากฏการณ์ที่สมาชิกเครือข่ายหรือกลุ่มวิสาหกิจ
เครือข่ายเครือข่ายล้มเลิกกิจกรรมที่เคยปฏิบัติตามแนวคิดอิน
แปงไปประกอบกิจกรรมอื่น หลายแห่งที่ยังคงด�ำเนินการและ
ขับเคลื่อนอยู่ได้เพราะมีผู้น�ำที่เข้มแข็ง จากปรากฏการณ์การ
เปลี่ยนแปลงของทุนในเครือข่ายจะเห็นได้ว่าเครือข่ายอินแปง
เป็นเครือข่ายที่มีการเรียนรู้ โดยไม่ปฏิเสธทุน มีการปรับตัวอยู่
เสมอ ซึ่งกระบวนการพัฒนาเครือข่ายเพื่อสร้างความยั่งยืนใน
อนาคต ควรจะเป็นการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรูข้ องบุคคล
ทีเ่ กิดจากการระเบิดจากภายใน ได้แก่1) การสร้างจิตส�ำนึกร่วม
ในการเป็นเจ้าของเครือข่ายและเจ้าของทรัพยากร 2) การสร้าง
ความรูเ้ ข้าใจในการพึง่ ตนเอง3) การส่งเสริมการปฏิบตั จิ ริงและ
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ แก่สมาชิก 4) การพัฒนาทักษะด้าน
การสือ่ สารและถ่ายทอดความรูข้ องบุคคล ซึง่ กระบวนการเรียน
รู้ที่เกิดจากการระเบิดจากภายในท�ำให้เครือข่ายมีภูมิคุ้มกัน
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ศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

และเกิดความอย่างยั่งยืนในอนาคต จากผลการวิจัยสอดคล้อง
กับการศึกษาของชัยพันธ์ ประภาสวัตและคณะ (2547) พบว่า
การสร้างเครือข่ายทางสังคมเป็นการสร้างทุนทางสังคมใน
การเปิดพื้นที่ทางสังคมให้เกิดประโยชน์ร่วมกันของผู้เกี่ยวข้อง
แนวทางการหล่อหลอมฮาบิทัสของผู้กระท�ำการผ่านเนื้อหา
การเรี ย นรู ้ ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การแสดงออกหรื อ การปฏิ บั ติ ก ารใน
การปฏิบัติตามรูปแบบกิจกรรมเครือข่าย โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การท�ำมาหากิน การพึง่ ตนเอง สถานการณ์ทางสังคม วัฒนธรรม
ชุมชน นิเวศวัฒนธรรม และยังสอดคล้องกับการศึกษาของ
สุพัฒน์ ไพไหล (2556) พบว่าปัจจัยระบบเศรษฐกิจและสังคม
แบบอินแปงทีม่ ตี อ่ แนวทางการพึง่ ตนเองและการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
นั้นมี 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยภายนอก ได้แก่องค์กรภายนอกทั้ง
หน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชนที่สนับสนุนทั้งวัตถุสิ่งของ
งบประมาณและวิชาการและปัจจัยภายในได้แก่ ทุนจากการค้นพบ
ทุนในด้านต่างๆซึ่งไม่ใช่แต่ทุนเงินและวัตถุเท่านั้น แต่ยังมีทุน
ทางความรู้ ทุนทรัพยากรธรรมชาติทุนทางสังคมวัฒนธรรมที่
โดดเด่นถือเป็นทุนเดิมของคนในท้องถิน่ ทีอ่ ยูร่ อดและเติบโตมา
ได้โดยไม่ตอ้ งพึง่ พารัฐอย่างเดียว ผูน้ ำ� ทีเ่ ข้มแข็งมีภมู ริ ภู้ มู ปิ ญ
ั ญา
สูงในด้านการเกษตรและประเพณีพธิ กี รรม เครือข่ายทางสังคม
เป็นพลังและปัจจัยที่ส�ำคัญของการพึ่งตนเองและการพัฒนา
ที่ยั่งยืน

ข้อเสนอแนะ

1. ข้ อ เสนอแนะในการน� ำ ผลวิ จั ย ไปใช้ ห น่ ว ยงาน
องค์กรที่มีบทบาทหนุนเสริมเครือข่ายสามารถเสริมสร้างทุน
และกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเงื่อนไขบริบทชุมชน
และภูมิสังคม
2. ข้ อ เสนอแนะในการวิ จั ย ครั้ ง ต่ อ ไป ควรศึ ก ษา
เครื อ ข่ า ยในพื้ น ที่ อื่ น และศึ ก ษาเจาะลึ ก ประเด็ น อื่ น ๆ เช่ น
การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ซึ่งจะน�ำมาสู่
การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อความยั่งยืนในอนาคต
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