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บที่คัดีย่อ 
  โดุยทั�วไปี ทฤษฎี่และการปีฏิบััติการขอำงนวัตกรรมสังคม มักจะยึดุโยงกับัการ

ศิึกษาวา่ดุ�วยนวัตกรรมดุ�านเทคโนโลยท่่�มุ่งค�นคว�าหาความใหม่ขอำงการทำางานอำงค์กร 

การบัรหิาร และการขับัเคลื�อำนนโยบัายท่�นำาไปีสร�างเป็ีนความสามารถุและความสำาเรจ็

ในการแก�ปีัญหาสังคม อำันเปี็นกระบัวนการศิึกษาท่�ให�ความเปี็นสังคมเปี็นเพั่ยงหน่วย

ขอำงการศิึกษา แต่บัทความน่� มุ ่งศิึกษาความใหม่ ท่ �เกิดุขึ �นจากการกระทำาตาม 

กระบัวนการทางสังคมและปีฏิสัมพัันธุ์สังคมท่�ม่ความผัู้นแปีรไปีตามโครงสร�างและ

บัรบิัททางสงัคม ท่�ท่�มค่วามกว�างใหญแ่ละมค่วามซื้บััซื้�อำนมากกวา่อำงคก์ร โดุยให�ความ

สำาคัญต่อำสถุานภิาพัความเปี็นสังคม ในมิติท่�เปี็นหน่วยขอำงผู้้�กระทำา 

คำาสำาคัญ: นวัตกรรมสังคม, ความใหม่, กระบัวนการทางสังคม
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Abstract
  In general, social innovation theories & practices will be addressed 

following the technological innovation, which finds and explains that newness 

is the matter of organization, management, and policy driving, which makes a 

society being the object of the study. But this article aims to study the newness 

from the social process and social interactions, which follow through social 

structure and social context, the large and more complex than an organizational 

area, and focusing on the importance to the status of society as the subjects
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บที่นำา
  ในช่วง 10 ปีสุีดุท�ายขอำงศิตวรรษท่� 20 มาจนกระทั�งช่วง 20 ปีแีรกขอำงศิตวรรษ

ท่� 21 การศิึกษานวัตกรรมสังคม (Social innovation studies)ไดุ�รับัความสนใจอำย่าง

กว�างขวาง ทั�งในมิติขอำงแนวคิดุ ทฤษฎี่ และมิติขอำงการสรุปีบัทเร่ยน และปีระมวล

ปีระสบัการณ์จากการปีฏิบััติภิาคสนามเพืั�อำสร�างเปี็นอำงค์ความร้�ใหม่ อำันเปี็นผู้ลพัวง

มาจากนวัตกรรมศิึกษา (Innovation studies) ท่�เริ�มขึ�นก่อำนหน�าน่�แล�วตั�งแต่คริสต์

ทศิวรรษ 1950s และไดุ�ม่การขยายความเก่�ยวข�อำงไปียังมิติต่าง ๆ ไม่ว่าจะเปี็นเรื�อำง

ขอำงเทคโนโลย่กับัการเปีล่�ยนแปีลงขอำงเศิรษฐศิาสตร์มหภิาค และตัวแบับัใหม่ ๆ ขอำง

การจดัุการธุุรกจิ (Mulgan, 2012) ความสนใจดุงักลา่ว เปีน็ผู้ลมาจากการขยายตวัขอำง

นวัตกรรมท่�เพัิ�มขึ�นอำย่างแพัร่หลาย จนม่การกล่าวไดุ�ว่าเปี็น macro-level innovation 

และเปีน็คลื�นแห่งการเปีล่�ยนผู้า่นทางสงัคมลก้ท่�หก (Six waves of social transforma-

tion) ท่�เป็ีนการเปีล่�ยนแปีลงท่�มค่วามต่อำเนื�อำงมาโดุยตลอำดุตั�งแต่การปีฏิวตัอิำตุสาหกรรม 

(1771-1829) ยุคสมัยขอำงเครื�อำงจักรไอำนำ�าและรถุไฟ (1829-1875) ยุคสมัยขอำงเหล็ก 

ไฟฟ้า และเครื�อำงจักรกลหนัก (1875-1908) ยุคสมัยขอำงนำ�ามัน รถุยนต์ และการผู้ลิตท่�

มุ่งเน�นจำานวนมาก (1908-1971) และยุคสมยัขอำงข�อำม้ลข่าวสารและโทรคมนามคม ท่�เริ�ม

มาตั�งแต่ปีี ค.ศิ. 1971 (Nicholls & Murdock, 2012) การศิึกษานวัตกรรมสังคมท่�ไดุ�

รบััอำทิธิุพัลจากการศึิกษานวัตกรรมน่� จะเห็นความเชื�อำมโยงไดุ�จากการนิยามนวัตกรรม

สงัคมกับัผู้ลิตภิณัฑ์ิ บัรกิาร และตัวแบับัธุุรกิจท่�สร�างสรรค์ขึ�นดุ�วยแนวคิดุใหม่เพืั�อำนำาไปี

ส้่การตอำบัสนอำงการแก�ปีัญหาขอำงสังคม (Murray, Caulier-Grice & Mulgan, 2010) 

กระบัวนการ แบับัแผู้น การจัดุการทางการตลาดุ พืั�นท่� การจัดุอำงค์กร และตัวแบับั

ธุุรกิจร้ปีร่างใหม่ท่�สร�างความสามารถุในการจัดุการปัีญหาสังคมท่�ไม่เคยม่การแก�ไข

มาก่อำน (Young Foundation, 2012; Tjornbo 2015; Nicholls, Simon, & Gabriel, 

2015) ความใหม่ขอำงทัศินคติเชงิบัวกขอำงการอำอำกแบับัการจัดุการปีกครอำง การใช�ชวิ่ต 

และกระบัวนการทำาความเข�าใจต่อำปีรากฏการณ์ท่�เกิดุขึ�นในสังคม (Mulgan, 2015) 

การขับัเคลื�อำนนโยบัาย แนวคิดุ และแนวทางใหม่ท่�สร�างความแตกต่างในระดุับั

โครงสร�าง การเปีล่�ยนอำำานาจขอำงความสัมพัันธุ์ และความสามารถุขอำงสังคม (CrESSI 

Consortium, 2013) และสิ�งใหม่ วิธุ่การใหม่ และแนวทางใหม่ท่�สร�างคุณค่าทั�งในเชิง

แก�ปีัญหาและเชิงพััฒนาสังคม (อำลงกรณ์ ค้ตระก้ล, 2553)
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  นิยามขอำงนวตักรรมสงัคมข�างต�น เปีน็การศิกึษา “ความใหม”่ (Newness) ท่�เกดิุ

ขึ�นตาม“กระบัวนการ” (Process) ขอำงการทำางานในอำงคก์รตา่ง ๆ  ทั�งภิาคธุุรกจิ ภิาครฐั 

และภิาคปีระชาสังคม (หรือำอำงค์กรแบับัไม่แสวงหากำาไร) ท่�เล็งเห็นผู้ลการเปีล่�ยนแปีลง

ต่อำระบับัเศิรษฐกิจและสังคม ตามผู้ลท่�เกิดุขึ�นจากการทำางานขอำงผู้ลิตภัิณฑ์ิ บัริการ 

กระบัวนการ แบับัแผู้น ตัวแบับัการตลาดุ ตัวแบับัธุุรกิจ และการจัดุอำงค์กรท่�ยึดุโยงกับั

ความก�าวหน�าขอำงเทคโนโลย่ ทักษะ ปีระสบัการณ์และความร้� ทั�งในระดุับัปีฏิบััติการ 

และการขบััเคลื�อำนนโยบัาย อำนัเปีน็การตอำกยำ�าเรื�อำงสว่นผู้สมใหมข่อำงนวตักรรม (Inno-

vation-new combination) และกลไกท่�ปีรับัตัวอำย้่ภิายในขอำงระบับัเศิรษฐกิจทุนนิยม

ตามแนวคิดุขอำง Joseph Schumpeter ท่�ม่การอำธิุบัายไว�แล�วตั�งแต่คริสต์ทศิวรรษท่� 

1930s (Hanappi & Hanappi-Egger, 2004; Nicholls & Ziegler, 2017; Nicholls, 

Simon, & Gabriel, 2015; Carvalho, 2017; Mulgan, 2017) จะเห็นไดุ�ว่า นวัตกรรม

สงัคมตามกรอำบันยิามข�างต�นไดุ�ลดุทอำนความสำาคญัการมส่่วนรว่มสร�างความใหมข่อำง 

“ปีฏิสัมพัันธุ์ทางสังคม” (Social interaction) ทั�ง ๆ เรื�อำงดุังกล่าว ม่ความเก่�ยวข�อำง

อำยา่งใกล�ชดิุตอ่ำการยอำมรบััการใช�งานเทคโนโลย่ ทั�งในระดุบััเครื�อำงมอืำ ผู้ลติภัิณฑิ ์และ

กระบัวนการ ดุงัจะเห็นไดุ�จากการอำธิุบัายเรื�อำงการแพัร่กระจายขอำงนวัตกรรม (Diffusion 

of innovation) ขอำง Everett Rogers ซื้ึ�งเปี็นปีฏิสัมพัันธุ์ระหว่างการนำาเสนอำผู้ลิตภิัณฑิ์

เข�าส้่ระบับัตลาดุและการยอำมรับัขอำงผู้้�บัริโภิค (Rogers, 1962) การทำางานร่วมกันขอำง

การปีฏิบััติการทางสังคมสังคมกับัเครือำข่ายทางเศิรษฐกิจและเทคโนโลย่ขอำง Gabriel 

Tarde (Ayob, Teasdale, and Fagan, 2016) ความสามารถุทางสงัคมทรพััยากรมนษุย์ 

นวัตกรรม และความร้�ม่ผู้ลสำาคัญต่อำการขยายตัวขอำงระบับัเศิรษฐกิจ ท่� Paul Romer 

เห็นว่า ทุนมนุษย์อำันเปี็นผู้ลมาจากการลงทุนทางการศิึกษา เปี็นปีัจจัยท่�สำาคัญต่อำการ

พััฒนาระบับัเศิรษฐกจิและสงัคม โดุย Romer เสนอำเปีน็ทฤษฎีท่่�เรย่กว่า การเตบิัโตจาก

ปีจัจยัภิายใน (Endogenous Growth Theory) เปีน็การโต�แย�งกบััทฤษฎีเ่ดุมิท่�ให�ความ

สำาคญัต่อำการอำอำมและเงินลงทุน ท่�เชื�อำกันว่า หากขาดุแคลนเงินอำอำมและเงินสำาหรับัการ

ลงทุน จำาเปี็นต�อำงก้�ยืมหรือำพัึ�งพัาจากภิายนอำกตามทฤษฎี่ว่าดุ�วยการเติบัโตจากปีัจจัย

ภิายนอำก (Exogenous Growth Theory) (Romer, cited in Zhao, 2018) 

  ดุ�วยเหตุท่�สงัคมมค่วามเก่�ยวข�อำงและมป่ีฏิสมัพัันธ์ุทั�งโดุยตรงและโดุยอำ�อำมกับั

นวัตกรรมสังคม ทั�งกระบัวนการและผู้ลขอำงการเปีล่�ยนแปีลงขอำงเศิรษฐกิจและสังคม 
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ทั�งในระดุับัผู้ลิตภิัณฑิ์และบัริการขอำงระบับัตลาดุ ระดุับักระบัวนการ การจัดุอำงค์กร

และตัวแบับัขอำงระบับัธุุรกิจ และระดัุบัการขับัเคลื�อำนระบับัเศิรษฐกิจและสงัคมโดุยรวม

ดุังจะเห็นไดุ�จากนิยามท่�กำาหนดุขึ�นเปี็นกรอำบัการศิึกษาและปีระกอำบัการกำาหนดุ

นโยบัายขอำงคณะกรรมาธุิการขอำงยุโรปีท่�อำธุิบัายว่า นวัตกรรมสังคม เปี็นเรื�อำงขอำงการ

พััฒนาและการแปีรผู้ลแนวคิดุใหม่ในการสร�างผู้ลิตภิัณฑิ์ บัริการ และตัวแบับัธุุรกิจท่�

มุ่งต่อำการแก�ปีัญหาทางสังคม พัร�อำมกับัสร�างความสัมพัันธุ์ทางสังคมและความร่วม

มือำแบับัใหม่ นวัตกรรมสังคม เปี็นเรื�อำงใหม่ขอำงการตอำบัสนอำงความต�อำงการทางสังคม 

อำนัเป็ีนผู้ลสะท�อำนมาจากกระบัวนการขอำงปีฏิสมัพัันธ์ุทางสงัคม (The process of social 

interactions) นวัตกรรมสังคม เป็ีนเรื�อำงท่�ม่จุดุมุ่งหมายเพืั�อำการพััฒนาคุณภิาพัช่วิต

ขอำงมนุษย์ เปี็นนวัตกรรมท่�ม่ความเก่�ยวข�อำงกับัสังคม ทั�งส่วนท่�สังคมเปี็นปีลายทาง 

(Ends) และเปี็นกระบัวนการ (Means) เปี็นการสร�างความใหม่ท่�สร�างสังคมท่�ดุ่ และ

ยกระดัุบัความสามารถุท่�พัร�อำมกระทำาการขอำงปัีจเจก อำ่กโสดุหนึ�งดุ�วย (European 

Commission, 2013)

  การศิึกษาน่� จึงมุ่งให�ความสำาคัญต่อำ “กระบัวนการทางสังคม” (Social 

process) ท่�ม่การนำาไปีร่วมสร�างความใหม่ขอำงการสร�างสรรค์นวัตกรรมสังคมตามนัย

เดุ่ยวกันกับัความใหม่ท่�เกิดุขึ�นจากการทำางานขอำงเทคโนโลย่ โดุยม่กรอำบันิยามคำาว่า 

นวัตกรรมสังคม คือำ ความใหม่ขอำงเทคโนโลย่ (ทักษะ ปีระสบัการณ์ และความร้�) และ

ความใหม่ขอำงกระบัวนการทางสังคม (กฎี ปีทัสถุาน และการกำาหนดุคุณค่า) ท่�นำาไปี

สร�างสรรค์ผู้ลิตภิัณฑิ์ บัริการ กระบัวนการ ตัวแบับัขอำงการจัดุการอำงค์กร และการ

ขับัเคลื�อำนนโยบัายท่�มุ่งต่อำการแก่ปีัญหาขอำงสังคมท่�ไม่เคยไดุ�รับัการแก�ไขมาก่อำน

กระบวนการที่างสังคม และการปฏิิบัติการที่่�ร่วมสร้างนวัตกรรมสังคม

  นักสังคมศิาสตร์ไดุ�ให�ความสำาคัญต่อำการปีฏิบััติการทางสังคม และความ

สัมพัันธุ์ทางสังคมท่�เปี็นปีัจจัยท่�นำาไปีส้่การเปีล่�ยนแปีลงทางสังคมมาตั�งแต่กลาง

ศิตวรรษท่� 19 ดุังจะเห็นไดุ�จากการเร่ยกนักปีฏิร้ปีท่�เสนอำให�การแก�ปีัญหาการถุือำครอำง

ทรัพัย์สินขอำงเอำกชนให�เป็ีนส่วนหนึ�งขอำงการจัดุระเบั่ยบัทางสังคมว่า “นวัตกรสังคม” 

(Social innovator) ในผู้ลงานเรื�อำง Social Innovators and their Scheme ขอำง William 

Lucas Sargant ซื้ึ�งต่พิัมพ์ันปีี ค.ศิ. 1858 (Mugan, 2019) การอำธิุบัายลักษณะทาง

สงัคมขอำงทาสและระบับัค�าทาสในเวสตอ์ำนิดุส่ข์อำง Frances Hoggan ท่�มก่ารเผู้ยแพัร่
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ในปีี ค.ศิ. 1909 ท่�กล่าวถุึงการเปีล่�ยนวิถุ่สังคมดุั�งเดุิมแบับัการเกษตรไปีเปี็นเกษตร

อำุตสาหกรรม เปีล่�ยนวิถุ่การผู้ลิตท่�รอำงรับัการค�าขายภิายในปีระเทศิไปีเปี็นการค�า

ระหว่างปีระเทศิ เปีล่�ยนวิถุ่ความสัมพัันธ์ุแบับัครอำบัครัว ชุมชน และเครือำญาติแบับั

ชนบัท-เกษตรขอำงชาวแอำฟรกินัไปีเปีน็การอำย่้รว่มกนัในระบับั กฎี ขนบั และธุรรมเน่ยม

ท่�สร�างขึ�นใหม่ (Ayob, Teasdale, and Fagan, 2016) 

  กฎี ขนบั และธุรรมเน่ยม อำันเป็ีนวิถุ่ความสัมพัันธ์ุทางสังคมท่�สร�างการ

เปีล่�ยนแปีลงข�างต�น ถุอืำไดุ�วา่เป็ีนเครื�อำงมอืำการปีฏบิัตักิารขอำง “กระบัวนการทางสงัคม” 

(Social process) กระบัวนการใหม่ไปีแทนท่�กระบัวนการเดิุมขอำงสถุาบัันทางสังคม 

และเครือำข่ายทางสังคม เพัื�อำสร�างการยอำมรับั การจัดุระเบั่ยบั การสร�างอำำานาจ รวมทั�ง

การเปีล่�ยนระบับัและโครงสร�างความสมัพัันธุท์างสงัคม การทำาหน�าท่�ขอำงกระบัวนการ

ทางสังคมในลักษณะน่� จะพับัเห็นไดุ�จากการนิยามคำาศิัพัท์ใหม่ ๆ ท่�ม่ความหมาย

เปีน็การสร�างเปีล่�ยนแปีลงทางสงัคมอำก่หลายคำา เช่น “นักปีฏบิัติัการทางสังคม” (Social 

practitioner) หรอืำ“วศิิวกรสงัคม” (Social engineer) (Fairweather & Tornatzky, 1971; 

Hamalainen & Heiskala, 2007; Nicholls & Ziegler, 2017) 

  การปีฏิบััติการขอำงกระบัวนการทางสังคมท่�นำาไปีสร�างการเปีล่�ยนแปีลง

ข�างต�น เปี็นกระบัวนการท่�สอำดุคล�อำงกับัการนิยามนวัตกรรมสังคมแบับัอำิงความ

ก�าวหน�าขอำงเทคโนโลย่ ท่�อำธุิบัายความใหม่ไปีตาม “กระบัวนการ” (Means) ขอำงกลไก

การทำางาน และการสนอำงตอำบัการแก�ไขปัีญหาสงัคมเป็ีน “จุดุปีลายทาง” (Ends) (Murry, 

Caulier-Grice, and Mulgan, 2010, cited in Espiau, 2018) กล่าวอำ่กอำย่างหนึ�งไดุ�ว่า 

กระบัวนการท่�มุง่ไปีส้ป่ีลายทางขอำงการแก�ปัีญหาสังคมขอำงนวัตกรรมสังคมนั�น เกิดุขึ�น

จากการปีฏิบััติการขอำงกระบัวนการทางสังคม และ/หรือำความก�าวหน�าขอำงเทคโนโลย่ 

โดุยท่�ความกาวหน�าขอำงเทคโนโลย่ท่�ทำาหน�าท่�ร่วมสร�างนวัตกรรมสังคมนั�น จะดุำาเนิน

ไปีตามลำาดุับัขั�นตอำนขอำงการทำางานแบับัอำงค์กรท่�ม่ความต่อำเนื�อำงกัน 7 ขั�นตอำน จาก 

(1) การมอำงเห็นปีระเดุ็นปีัญหาขอำงสังคมเปี็นโอำกาส (2) การระดุมแนวความคิดุเพืั�อำ

แสวงหาทางเลือำก (3) การพััฒนาและทดุสอำบัทางเลือำกต่าง ๆ  (4) การสร�างผู้ลิตภิัณฑิ์/

บัรกิาร (5)  การส่งมอำบัตอ่ำผู้้�บัรโิภิคและการปีรับัปีรงุ (6) การขยายตัวและการเติบัโต (7) 

การสร�างการเปีล่�ยนแปีลงเชิงระบับั ในขณะท่�การปีฏิบััติการขอำงกระบัวนการสังคมท่�

รว่มสร�างนวัตกรรมสังคม จะทำาหน�าท่�ท่�มค่วามซัื้บัซื้�อำนมากกว่าการทำางานแบับัอำงค์กร 
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ม่ลักษณะเปี็นการทำางานตามกระบัวนการขอำงวิวัฒนาการ (Evolution) ทางสังคม

ม่การปีะทะ แลกเปีล่�ยนความคิดุเห็นระหว่างกันและกัน ขอำงผู้้�คนในสังคม ให�ความ

สำาคัญต่อำการกำาหนดุคุณค่า (Value) ความเชื�อำ (Belief) และพัฤติกรรม (Behaviour) 

เปี็นกลไกสัญญาณขอำงกำาหนดุความใหม่เพัื�อำการต่าง ๆ ขอำงสังคม โดุยม่จุดุเริ�มต�นใน

ระดุบััพืั�นท่�ชมุชนกอ่ำนท่�จะขยายวงกว�างอำอำกไปีใน “พืั�นท่�ปีฏบิัตักิารรว่มสร�างนวตักรรม

สังคม” (Social innovation platform) ซื้ึ�งม่ 5 ขั�นตอำนดุ�วยกัน คือำ (1) การสร�างเครื�อำง

มอืำชดุุใหมส่ำาหรบััการรับัฟงัและการรวบัรวมข�อำมล้ขอำงชุมชน (2) การสร�างต�นแบับัและ

การทดุสอำบัในพัื�นท่�ปีฏบิััตกิารร่วมสร�างนวตักรรมสังคม (3) การสร�างโครงการเพัื�อำการ 

กระตุ�น (4) การสร�างเครื�อำงมอืำและกอำงทนุสนบััสนนุการจดัุการ (5) การปีระเมนิผู้ลและ

การสื�อำสารต่อำสาธุารณะ (Espiau, 2018)

สัตยเคราะห์์ ความให์ม่ของประวัติศาสตร์การต่อส้้ของสังคม

  ในขณะท่�การศิึกษานวัตกรรมสังคมแบับัอำิงความก�าวหน�าเทคโนโลย่ นำาเอำา

การยอำมรบััขอำงผู้้�บัรโิภิคหรือำสงัคมท่�ม่ต่อำผู้ลิตภิณัฑ์ิ บัรกิาร และกระบัวนการท่�สร�างสรรค์

ขึ�นใหม่ตามท่�ม่การอำ�างอำิงทฤษฎี่ว่าดุ�วยการแพัร่กระจายขอำงนวัตกรรมขอำง Rogers 

เปี็นกลไกสำาคัญขอำงการสร�างนวัตกรรมนวัตกรรมสังคมแล�ว ในบัริบัทขอำงนวัตกรรม

สังคมแบับัอำิงความใหม่ขอำงกระบัวนการทางสังคม ก็สามารถุอำ�างอำิงการยอำมรับัขอำง

สงัคม และการร่วมสร�างการเปีล่�ยนแปีลงทางสังคมร่วมกัน ดุงัจะเห็นไดุ�จาก “สัตยเคราะห์” 

(Satyagraha) หรือำการปีระท�วงแบับัสันตวิธ่ิุ (Non-violent movements) ขอำงมหาตมะ 

คานธุ่ (Mahatma Gandhi) ซื้ึ�งเปี็นกระบัวนการท่�สร�างการรวมตัวขอำงปีระชาชนชาว

อำนิเดุย่ท่�เคยอำย่้ภิายใต�การปีกครอำงท่�เอำารดัุเอำาเปีรย่บัขอำงโลกตะวนัตกมาอำยา่งยาวนาน 

นับัตั�งแต่การเริ�มค�าขายและครอำบัครอำงพัื�นท่�การค�าขอำงโปีรตุเกสใน ปีี ค.ศิ. 1505 ให�

ตระหนักถุึง “ความสัตย์จริง” (Truth) ซื้ึ�งพัลังทางสังคมท่�ดุำารงอำย้่ร่วมกันขอำงชุมชนคน

อำินเดุ่ย พัร�อำม กับัต่อำรอำงกับัรัฐบัาลอำังกฤษและโลกตะวันตก เริ�มต�นจากชุมนุมต่อำต�าน

ความไม่เป็ีนธุรรม ความไม่เท่าเท่ยมจากการตรากฎีหมายท่�ไม่ชอำบัธุรรมขอำงการซืื้�อำขาย

คราม ท่�ร้�จักกันในนาม Champaran Satyagraha ในปีี ค.ศิ. 1917 ซื้ึ�งเปี็นการส่งต่อำ

ปีระสบัการณ์ความสำาเรจ็ขอำงการรวมตัวกนัขอำงปีระชาชนผู้้�ไม่ไดุ�รบััความเปีน็ธุรรมตาม

หลกัความชอำบัธุรรมทางสงัคมเรื�อำงการจ�างงานท่�ไมเ่ปีน็ธุรรมขอำงชาวอำนิเดุย่กบััเจ�าขอำง
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อำาณานิคมท่�ปีระเทศิแอำฟริกาใต�ท่�คานธุ่ทำาหน�าท่�เปี็นท่�ปีรึกษากฎีหมาย ในระหว่างปีี 

ค.ศิ.1906-1914 ไปีจนกระทั�งถุึงการทวงสิทธุิขั�นพัื�นฐานขอำงการทำานาเกลือำ ท่�ร้�จักกัน

ในนาม Salt Satyagraha Movement ในระหว่างปีี ค.ศิ. 1930-1934 อำันเปี็นการทวง

สทิธิุทรัพัยากรพืั�นฐานขอำงคนอำนิเดุ่ย จนนำาไปีส้ก่ารเรย่กร�อำงความเป็ีนเอำกราชจากการ

อำย้่ภิายใต�การปีกครอำงแบับัอำาณานิคมขอำงอำังกฤษเปี็นผู้ลสำาเร็จในปีี ค.ศิ. 1947  

  การปีฏิบัตักิารสตัยเคราะหด์ุ�วยการสร�างพัลงัท่�ตั�งอำย่้บันพืั�นฐานขอำงความสตัย์

จรงิและการไม่ใช�ความรุนแรงขอำงคานธุ่ เปีน็วิถุ่ขอำงกระบัวนการทางสังคมท่�ปีระกอำบัขึ�น

ดุ�วยความอำดุกลั�น และดุำาเนนิไปีตามแนวทางสันตวิิธุ่ เปีน็เทคนคิหรือำเครื�อำงมอืำเพืั�อำการ

เปีล่�ยนแปีลงทางการเมือำงและสังคม เป็ีนกระบัวนการหรือำการปีฏิบัติัการไม่ใชล่ทัธิุท่�ม่

ความตายตวั แตจ่ะเปีน็พัลวตัไปีตามสถุานการณท์างสงัคมท่�เก่�ยวข�อำง ให�ความสำาคญั

ตอ่ำการพึั�งพัาตนเอำง สร�างความรว่มมอืำ ปีรบััตัวยดืุหยุ่นไปีตามสถุานการณ ์ไมเ่จรจาตอ่ำ

รอำงในปีระเด็ุนท่�ไมอ่ำย่้บันพืั�นฐานขอำงข�อำเรย่กร�อำง ฯลฯ (Gandhi, 1968; Varkey, 2014) 

สตัยเคราะห ์เปีน็สว่นหนึ�งขอำงขบัวนการเคลื�อำนทางสงัคมแบับัอำารยะขดัุขนื (As a part 

of the Civil Disobedience Movement) (Venkatraman, 2018) เปี็นทางเลือำกขอำง

การตอำบัโต�การดุำารงอำย้่ขอำงความรุนแรง ความไม่ชอำบัธุรรม และการเอำารัดุเอำาเปีร่ยบั 

เปี็นกระบัวนการขอำงการปีฏิบััติการจากการคิดุและลงมือำทำา (Thinking and doing) 

หรอืำกลา่วไดุ�อำก่วา่ ดุ�านหนึ�ง เปีน็เครื�อำงมอืำปีฏบิัตักิาร อำก่ดุ�านหนึ�ง เปีน็การแสดุงถุงึการ

เรย่กร�อำงตามแนวคิดุว่าดุ�วย Instrumentalism and inquiry ขอำง John Dewey และเป็ีน

ไปีตามกระบัวนการวพิัากษ ์และการสร�างจติสำานกึ ตามแนวคดิุวา่ดุ�วย Criticality and 

consciousness ขอำง Paulo Freire (Lowery, Gautam, & May, 2016) 

  คานธุ่ ริเริ�มสร�างและทดุสอำบักระบัวนการสัตยเคราะห์ขึ�นในปีี ค.ศิ 1906 เพัื�อำ

ใช�เปี็นเครื�อำงมือำสนับัสนุนการแก�ปัีญหากฎีหมายแรงงานท่�ปีระเทศิแอำฟริกาใต� และ

เปี็นการเคลื�อำนไหวทางการเมือำงท่�อำิงขบัวนการทางสังคมเพืั�อำนำาไปีส้่การเร่ยกร�อำง

เอำกราชขอำงอำินเดุ่ยจนปีระสบัความสำาเร็จในปีี ค.ศิ. 1947 นับัเปี็นปีฏิบััติการทางสังคม

ท่�ตอ่ำเนื�อำงกันถึุง 4 ทศิวรรษ นบััไดุ�วา่ เป็ีนปีฏบิัตักิารทางสังคมท่�มค่วามแตกต่างไปีจาก

ขบัวนการเคลื�อำนไหวทางการเมือำงเพืั�อำแยกตัวเป็ีนเอำกราชท่�ม่อำย่้ก่อำนหน�าน่�แล�วขอำง

อำินเดุ่ย ทั�งการสื�อำสารดุ�วยงานวรรณกรรมขอำงรพัินทรนาฎี ฐาก้ร การต่อำส้�ตามแนวทาง

ขอำง Indian National Congress และการต่อำต�านตอำบัโต�ดุ�วยความรุนแรง จนเป็ีนท่�

ยอำมรับักันโดุยทั�วไปีว่าสตัยเคราะห ์แนวทางอำหิงสา และการเคลื�อำนไหวทางสงัคมดุ�วย
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มวลชนขนาดุใหญ่ขอำงคานธุ่ เป็ีนพัลังขับัเคลื�อำนหลักท่�นำาไปีส้่การพ่ัายแพั�และลงจาก

อำำานาจขอำงจักรวรรดุินิยมอำังกฤษท่�อำินเดุ่ย (www.nios.ac.in, เข�าใช�เมื�อำ 10 มกราคม 

2565)

ทีุ่นที่างสังคมกับการแก้ปัญห์าความยากจ้น และความเห์ล่�อมลำ�า 

  การจัดุตั�งธุนาคารหม้่บั�าน (Grameen Bank) ขอำงศิาสตราจารย์ม้ฮััมหมัดุ       

ย้นุส (Prof. Mohammad Yunus) เจ�าขอำงรางวัลโนเบัล สาขาสันติภิาพั ปีระจำาปีี ค.ศิ. 

2006 ท่�ม่การริเริ�มให�บัริการทางการเงินก้�ขนาดุเล็ก (Small loans) ต่อำสมาชิกขอำงกลุ่ม

พึั�งตนเอำง (Self-help group) โดุยไมใ่ช�หลกัทรพััยค์ำ�าปีระกนั (Collateral-free banking) 

แต่ม่กระบัวนการรับัรอำงการก้�ยืม และติดุตามการชำาระคืนดุ�วยบัทบัาทขอำงกลุ่มเข�า

มาทำาหน�าท่�แทน หรือำเปี็นท่�ร้�จักกันโดุยทั�วไปีว่าเปี็น “สินเชื�อำรายย่อำย” (Microcredit) 

Grameen Bank เปี็นกิจการท่�ริเริ �มขึ�นจากการทดุลอำงในปีี ค.ศิ. 1976 จากการให�

ชาวบั�านท่�หม้บ่ั�าน Jobra ชานเมอืำงจติตะกอำงจำานวน 42 รายก้�ยมืเงนิจำานวน 856 ตากา 

(หรือำคิดุเปี็น 325.28 บัาท) แทนการก้�ยืมนายทุนเงินก้�เอำกชน ไปีซื้ื�อำไม�ไผู้่เพัื�อำนำามาจัดุ

ทำาม�านั�งซื้ึ�งเปี็นผู้ลิตภิัณฑิ์ขอำงใช�สำาหรับัคนในเมือำง ปีรากฏว่า เงินก้�ท่�ปีล่อำยก้�ไดุ�รับัคืน

ครบัถุ�วนและผู้้�ก้�ทั�ง 42 ราย ม่เงินเหลือำมากกว่าเดุิม เพัราะไม่ต�อำงรับัภิาระดุอำกเบั่�ยใน

อำตัราส้งจากนายทุนเงนิก้�เอำกชน กจิกรรมดัุงกลา่วอำย่างจริงจังแทนการดุำาเนนิงานตาม

โครงการเกษตรปีันสาม (Tripartite Sharing Farm) ซื้ึ�งเปี็นโครงการพััฒนาชนบัทขอำง

ย้นุสกับันักศิึกษาคณะเศิรษฐศิาสตร์จากมหาวิทยาลัยจิตตะกอำง โดุยม่การขอำรับัการ

สนับัสนุนแหล่งเงินก้�ยืมจากธุนาคาร Janata Bank ซื้ึ�งเปี็นธุนาคารขอำงรัฐ และต่อำมา

ในปี ีค.ศิ. 1977 กไ็ดุ�รบััการสนับัสนนุเพิั�มเตมิจากธุนาคารพัาณิชย์ท่�ต�อำงการให�การช่วย

เหลือำเกษตรกรท่�ชื�อำว่า Krishi Bank  และม่ย้นุสและท่มงานทำาหน�าท่�เปี็นนักพััฒนา

ให�คำาปีรึกษา แนะนำา และกระตุ�นให�ม่การจัดุตั�งกลุ่มขอำงสมาชิกผู้้�ก้� และการจัดุการ

บัริการท่�เหมาะสมขอำงธุนาคาร ในปีี ค.ศิ. 1978 โครงการสินเชื�อำรายย่อำยน่�ไดุ�รับัการ

สนับัสนุนจากธุนาคารแห่งชาติและรัฐบัาลบัังคลาเทศิให�ขยายตัวไปียังหม้่บั�านอำื�นท่�ม่

ขนาดุใหญ่มากขึ�นกว่าเดุิม และปีีต่อำมา ก็ไดุ�รับัการสนับัสนุนแหล่งเงินทุนจาก Inter-

national Fund for Agricultural Development เพืั�อำจดัุตั�งเป็ีนโครงการธุนาคารหม้บ่ั�าน 

(Grameen Bank Project) เพัื�อำขยายการให�บัริการไปียังเมือำงขนาดุใหญ่ 4 เมือำงเพัื�อำ
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เตร่ยมการขยายไปีทั�วปีระเทศิ และไดุ�รบััอำนมุตัใิห�จดัุตั�งเปีน็ธุนาคารตามกฎีหมายขอำง

บัังคลาเทศิในปีี ค.ศิ. 1983 โดุยท่�รัฐบัาลถุือำหุ�นเริ�มต�น 60 % ส่วนท่�เหลือำ 40 % เปี็นทุน

เรือำนหุ�นขอำงปีระชาชนผู้้�ก้�ยืม 

  แนวทางการทำางานท่�ย้นุส และ Grameen Bank ให�ความสำาคัญ คือำ การ

ทำางานรวมกลุ่มแบับัพัึ�งตนเอำงขอำงชุมชน เพัื�อำให�กลุ่มเข�ามาร่วมจัดุการ วิเคราะห์ และ

รับัรอำงการให�สินเชื�อำต่อำสมาชิกผู้้�ก้� กำากับัติดุตามการชำาระคืนเงินก้� โดุยท่�สมาชิกขอำง

กลุ่มต�อำงเป็ีนผู้้�อำาศิยัอำย่้ในหม่้บั�านเดุ่ยวกนั สมาชกิผู้้�ก้�คนหนึ�งเป็ีนคนใช�สทิธุขิอำงครวัเรือำน 

หากครัวเรือำนใดุม่ความจำาเปี็นจะต�อำงก้�ยืมมากกว่าหนึ�งคน คน ๆ นั�น จะต�อำงไปีสังกัดุ

กลุ่มอำื�น ทั�งน่�ก็เพัื�อำให�แต่ละกลุ่มไม่เปี็นกลุ่มท่�ม่ความสัมพัันธุ์เชิงครอำบัครัว เครือำญาติ 

แบับัพั่อำ แม่กับัล้กรวมทั�งบัุตรบัุญธุรรม ลุง ปี้า กับัหลาน ฯลฯ การชำาระหน่�เปี็นไปีตาม

งวดุขอำงสปัีดุาห ์เพืั�อำให�สอำดุคล�อำงกบัักระแสการไหลเวย่นขอำงรายไดุ�จากการขายสนิค�า

ขอำงชุมชน และการช่วยเหลือำปีระคับัปีระคอำงสมาชิกกลุ่ม ไม่ให�ม่ข�อำผู้ิดุพัลาดุจากการ

บัรหิารการเงนิ หากผู้้�ก้�รายใดุมค่วามขดัุข�อำงจำาเปีน็ สมาชกิในกลุม่คนอำื�นจะรบััผู้ดิุชอำบั

ชำาระคืนเงินก้�ปีระจำางวดุนั�นไปีก่อำน หากสมาชิกในกลุ่มนั�นไม่สามารถุจะชำาระคืนไดุ� 

สมาชิกขอำงกลุ่มอำื�นแทนจะเข�ามาแบักรับัภิาระนั�นแทน ยิ�งไปีกว่านั�น บัทบัาทขอำงกลุ่ม

ยังจะสนับัสนุนให�สมาชิกผู้้�ก้�ร้�จักการอำอำมอำ่กทางหนึ�ง โดุยกลุ่มท่�จัดุตั�งขึ�น กลุ่มหนึ�งม่

สมาชิกไม่เกิน 5 คน กลุ่มจำานวน 8-10 กลุ่ม (สมาชิกไม่เกิน 50 คน) รวมกันเปี็น 1 ศิ้นย์ 

(Center) (Sathi, 2016; Sobana & Husaeni, 2019)

  สมาชิกขอำงกลุ่ม ม่หลักครอำงตน 16 ปีระการ คือำ (1) ยึดุหลักการรวมกัน

เปี็นเอำกภิาพั ม่ความกล�า และลงแรงทำางาน (2) สร�างความเพัิ�มพั้นแก่ครอำบัครัว (3) 

ซื้่อำมแซื้มปีรับัปีรุงบั�านอำย้่อำาศิัย (4) ปีล้กผู้ัก รับัปีระทานผู้ัก และขายส่วนท่�เหลือำ (5) 

ปีล้กพัืชในระหว่างฤดุ้ เก็บัพัันธุุ์ไว�ให�มาก (6) วางแผู้นครอำบัครัวให�เล็ก ใช�จ่ายให�น�อำย 

และใส่ใจในสุขภิาพั (7) ให�การศิึกษากับัเดุ็ก (8) สร�างสภิาพัแวดุล�อำมท่�ดุ่ เหมาะสม 

และสะอำาดุสำาหรับัเดุ็ก (9) สร�างและใช�ส�วมหลุม (10) ดุื�มจากปีระปีา หรือำนำ�าต�มสุก 

(11) ไม่ให�และรับัสินสอำดุทอำงหมั�น (12) ไม่สนับัสนุนให�เดุ็กแต่งงานก่อำนวัยอำันควร 

(13) ไม่ม่การลงโทษดุ�วยความไม่ยุติธุรรม รวมทั�งไม่สนับัสนุนการลงโทษในวิธุ่การน่� 

ไม่ว่าจะโดุยใครก็ตาม (14) ลงทุนเพัิ�มในกิจการท่�สร�างรายไดุ� (15) อำาสาทำางานแทน

ศิน้ยก์ลาง หากศิน้ยก์ลางมค่วามขดัุข�อำง (16) รกัษาไว�ซื้ึ�งกจิการหลกัขอำงศิน้ย ์โดุยถุอืำวา่
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เปี็นส่วนหนึ�งขอำงกิจกรรมรวมกลุ่ม และขอำงชุมชน ทั�งน่� ย้นุส และ Grameen Bank ยัง

พับัว่า ผู้้�ก้�ท่�เปี็นสตร่จัดุการเรื�อำงการใช�จ่ายเงินก้�เพัื�อำการไปีการต่าง ๆ ทั�งการลงทุน

การใช�จ่ายในครัวเรือำน การศึิกษาขอำงล้กตามวิสยัขอำงความเป็ีนแม่ รวมทั�งการรับัผิู้ดุชอำบั

ต่อำการชำาระคืนไดุ�ดุ่กว่าผู้้�ชาย (Sathi, 2016, www.grameenbank.org, เข�าใช�เมื�อำ 10 

มกราคม 2565) 

  การบัริการขอำง Grameen Bank ท่�บัรกิารสินเชื�อำโดุยไม่มห่ลักทรัพัย์คำ�าปีระกัน

เปี็นสินเชื�อำท่�ม่อัำตราดุอำกเบั่�ยไม่เกิน 20 % (ตามกฎีหมายขอำงบัังคลาเทศิให�ก้�ยืมเพืั�อำ

การน่�ไดุ�ในอำัตราดุอำกเบั่�ยไม่เกิน 27 %) เปี็นเงินก้�เพัื�อำการสร�างท่�อำาศิัย สุขา จัดุหานำ�า

ดืุ�มสะอำาดุ ใช�จ่ายเพืั�อำให�ม่อำาหารครบั 3 มื�อำและการบัริโภิคในครัวเรือำน เปี็นทุนการ

ศิกึษา และเป็ีนทนุสำาหรบััการดุแ้ลสุขภิาพั เป็ีนการสร�างบัริการท่�กระจายไปีทั�วปีระเทศิ

ทำาให�ปีระชาชนบัังคลาเทศิเข�าถุึงบัริการทางการเงิน คิดุเปี็น 81,678 หม้่บั�าน (คิดุเปี็น 

94 % ขอำงจำานวนหม้บ่ั�านขอำงบังัคลาเทศิ) มศ่ิน้ย์ปีระจำาหม้บ่ั�าน 137,141 ศิน้ย์ มส่าขา

ธุนาคาร 2,568 สาขา ม่สมาชิกผู้้�ก้�ยืม 9.2 ล�านคน เป็ีนผู้้�หญิง 97 % ม่รายงานผู้ล

ปีระกอำบัการปีระจำาปีี ค.ศิ. 2019 ม่ยอำดุเงินฝ่าก 170,679 ล�านตากา และจำานวนเงิน

ก้�ยืม 156,721 ล�านตากา (www.grameenbank.org, เข�าใช�เมื�อำ 10 มกราคม 2565) 

อำนึ�ง ข�อำมล้การถุอืำครอำงหุ�นขอำงธุนาคารล่าสดุุในปี ีค.ศิ. 2016 ถุอืำครอำงหุ�นโดุยปีระชาชน

ซื้ึ�งเปี็นผู้้�ก้� จำานวน 97 % รัฐบัาลถุือำหุ�นอำย้่เพั่ยง 3 % (Sathi, 2016) จึงมักจะไดุ�รับัการ

เร่ยกขานโดุยทั�วไปีว่า “ธุนาคารขอำงคนจน” (Banking for the poor) 

 

การสร้างปที่ัสถานให์ม่ของสังคมที่่�คามิคัตสึ 

  คามิคัตสึ เปี็นเมือำงขนาดุเล็กท่�ซื้่อำนตัวอำย่้ในพืั�นท่�หุบัเขา เปี็นส่วนหนึ�งขอำง

จงัหวดัุโทกชุมิะขอำงญ่�ปีุน่ มป่ีระชากรอำาศิยัอำย่้ปีระมาณ 1,500 คน เปีน็เมอืำงท่�มร่ายไดุ�

หลกัจากการปีระกอำบัอำาชพ่ัเกษตรกรรม และการท่อำงเท่�ยวแบับัอำนุรกัษธ์ุรรมชาติ เมอืำง

เริ�มปีระสบัปีัญหาจากการจัดุการขยะท่�ม่ปีริมาณท่�มากขึ�นจากการใช�ช่วิตปีระจำาวันท่�

มากไปีดุ�วยการบัรรจ ุหบ่ัหอ่ำ และการนำาเข�าสิ�งขอำงจากในเมอืำง เปีน็ภิาระท่�เทศิบัาลต�อำง

จดัุงบัปีระมาณให�พันกังานเทศิบัาลขบััรถุไปีตระเวนจดัุเกบ็ัตามบั�านเรอืำนขอำงปีระชาชน

แล�วไปีจดัุการดุ�วยการเผู้า และมข่ยะท่�จะต�อำงเผู้ามากขึ�นทำาให�เกดิุมลภิาวะรบักวนตอ่ำ

บั�านเรอืำนท่�อำย่้ในใกล�เคย่ง สขุภิาพัขอำงพันักงานท่�ทำาหน�าท่�เผู้าขยะ และสร�างผู้ลกระทบั
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ตอ่ำการสง่เสรมิการทอ่ำงเท่�ยว ปีระกอำบักบััมข่�อำกฎีหมายวา่ดุ�วยสิ�งแวดุล�อำมท่�ทำาให�เมอืำง

น่�ต�อำงปิีดุเตาเผู้าขยะท่�ม่อำย่้ 2 แห่ง และไม่ม่งบัปีระมาณท่�เพ่ัยงพัอำสำาหรบััการสร�างเตาเผู้า

ขยะคุณภิาพัส้ง ในขณะเดุ่ยวกันก็ไม่ม่งบัปีระมาณเพั่ยงพัอำต่อำการขนส่งไปีจัดุการ

ในพืั�นท่�อืำ�น เทศิบัาลคามิคตัสึ จึงเริ�มวางแผู้นจัดุการเรื�อำงดุงักล่าวอำย่างจรงิจงั โดุยจัดุทำา

เปี็นวาระสำาคัญขอำงการรับัฟังความคิดุเห็นเพืั�อำปีระกอำบัการตัดุสินใจจัดุการขยะแบับั

รไ่ซื้เคิล และสร�างเมือำงท่�มค่วามยั�งยืน (Sustainability) ผู้ลขอำงการรับัฟังความเหน็ขอำง

ปีระชาชนข�างต�น ทำาให�เทศิบัาลยื�นความปีระสงค์ร่วมสร�างเมือำงให�ปีลอำดุขยะ (Zero 

waste) ซื้ึ�งเปี็นวาระสากลขอำงการจัดุการสิ�งแวดุล�อำมและเมือำง โดุยไดุ�เริ�มต�นในปีี ค.ศิ. 

2003 และเปี็นเมือำงแรกขอำงญ่�ปีุ่นท่�ม่เปี้าหมายเพัื�อำการน่� 

  โครงการเมือำงปีลอำดุขยะขอำงคามิคตัสึ ไดุ�เปีล่�ยนแปีลงการจัดุการขยะจากเดุมิ

ท่�ปีระชาชนจะนำาขยะปีระเภิทต่าง ๆ  รวมเข�าดุ�วยกันใส่ถุุงพัลาสติกวางไว�หน�าบั�าน เพืั�อำ

รอำรถุขยะจากเทศิบัาลเก็บัไปีเผู้า เปี็นการแยกขยะท่�บั�านเรือำนในแต่ละครัวเรือำนตาม

กระบัวนการร่ไซื้เคิล แยกเศิษอำาหาร ไปีใช�เป็ีนวัสดุุทำาปีุ�ยหมักแล�วให�แต่ละครัวเรือำน

นำาไปีใช�ปีระโยชน์ในการเกษตรโดุยเทศิบัาลเปี็นผู้้�สนับัสนุนอำุปีกรณ์ ขยะส่วนท่�เปี็น

ขยะแห�งก็จัดุแยกตามชนิดุขอำงวัสดุุและการใช�ปีระโยชน์ เช่น ขวดุ พัลาสติก กระดุาษ 

เศิษผู้�า เสื�อำผู้�า และ เฟอำร์นิเจอำร์ ฯลฯ แล�วให�แต่ละครัวเรือำนนำาไปีส่งให�กับั “ศิ้นย์รับั

วัสดุุเหลือำใช�เพัื�อำการร่ไซื้เคิล” ซื้ึ�งเปี็นหน่วยงานท่�จัดุตั�งขึ�นใหม่ขอำงเทศิบัาล โดุยม่เวลา

ทำาการระหว่าง 08.30-14.30 น. ทุกวัน การแยกขยะร่ไซื้เคิลขอำงปีระชาชนและศิ้นย์

รับัวัสดุุเหลือำใช�เพืั�อำการร่ไซื้เคิล สามารถุแยกขยะไดุ�มากถุึง 45 ชนิดุ และนำาขายให�

กับับัริษัทรับัซื้ื�อำวัสดุุร่ไซื้เคิลในตัวเมือำง นำาเอำาเศิษผู้�า และวัสดุุท่�สามารถุนำาไปีใช�งาน

ไดุ� ไปีปีรับัปีรุง ดุัดุแปีลง ให�เปี็นผู้ลิตภิัณฑิ์มือำสอำง แล�วนำาไปีขายในร�านสินค�ามือำสอำง 

ท่�เร่ยกว่า Kuru Kuru Recycle ยกระดุับัการทำางานขอำงศิ้นย์รับัวัสดุุเหลือำใช�เพืั�อำการ

ร่ไซื้เคิลไปีส้่การจัดุตั�งเปี็น ศิ้นย์จัดุการความร้�เมือำงปีลอำดุขยะ เปี็นอำงค์กรแบับัอำงค์กร

ไม่แสวงหากำาไร เพืั�อำทำาหน�าท่�สนับัสนุนงานขอำงเทศิบัาล ชักชวนผู้้�ปีระกอำบัการร�าน

อำาหาร โรงแรม บัรษัิทต่างๆ ให�เข�ามามส่่วนร่วมต่อำการรณรงค์ตามโครงการเมือำงปีลอำดุ

ขยะเพิั�มมากขึ�นไปีอำก่ เพืั�อำรว่มสร�างเปีา้หมายขอำงการรว่มปีระกาศิเปีน็เมอืำงปีลอำดุขยะ 

(www.theguardian.com, เข�าใช�เมื�อำ 11 มกราคม 2565)
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  การร่ไซื้เคลิตามแผู้นขอำงเมอืำงปีลอำดุขยะขอำงคามคิตัสทึำาให�มก่ารรไ่ซื้เคลิขยะ

ไดุ�มากถุึง 80% ขอำงปีริมาณขยะขอำงเมือำงส้งกว่าอำัตราเฉล่�ยทั�วไปีขอำงญ่�ปีุ่นถุึง 4 เท่า 

เปี็นเมือำงตัวอำย่างขอำงการจัดุการขยะควบัค้่ไปีกับัการนำาเอำาเรื �อำงขอำงการจัดุการ

สิ�งแวดุล�อำมน่�เป็ีนเครื�อำงมือำในการสร�างเศิรษฐกจิขึ�นใหม่ ทั�งน่�ก็เพัราะผู้ลขอำงความสำาเร็จ

ขอำงคามิคตัสึ นอำกจากจะเป็ีนท่�สนใจขอำงการศึิกษาดุง้าน การเรย่นการสอำนภิาคสนาม

ขอำงมหาวิทยาลัยแล�ว  ยังเปี็นท่�สนใจขอำงการลงทุนดุ�านท่�พััก ร�านอำาหาร กิจกรรมการ

ท่อำงเท่�ยวอำนุรักษ์ธุรรมชาติ และท่อำงเท่�ยวชนบัทขอำงผู้้�ปีระกอำบัการรุ่นใหม่เข�ามาร่วม

งานและใช�ปีระโยชน์ในพัื�นท่�เพัิ�มมากขึ�น (Jarman-Walsh, 2019)

วิสาห์กิจ้ชุมชน การสร้างความสามารถที่างการแข่งขันที่่�ฐานราก

  การส่งเสริมให�ม่การรวมกลุ่มเพืั�อำสร�างรายไดุ�เพิั�ม และร่วมพััฒนาเศิรษฐกิจ

และสงัคมในภิาคการเกษตรชนบัทขอำงไทยไดุ�เริ�มขึ�นอำย่างจริงจงั นบััตั�งแต่ไดุ�ม่การจัดุตั�งกรม

การพััฒนาชุมชนขึ�นเป็ีนส่วนราชการในระดุบัักรมขอำงกระทรวงมหาดุไทย ในปีี พั.ศิ. 2505 

อำันเปี็นสาระสำาคัญขอำงแผู้นการพััฒนาเศิรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบัับัท่� 1 (พั.ศิ. 

2504-2508) พัร�อำม ๆ  กับัการทำางานสนับัสนุนขอำงอำงค์กรภิาคปีระชาสังคมหรือำอำงค์กร

พััฒนาเอำกชน ทั�งท่�เปีน็อำงคก์รในปีระเทศิและจากตา่งปีระเทศิ ท่�เข�ามามบ่ัทบัาทสมทบั

ในระยะต่อำมา ความสำาเร็จขอำงการพััฒนาชุมชนไม่ว่าจะเปี็นผู้ลจากการสนับัสนุนขอำง

ภิาครัฐและ/หรือำอำงค์กรพััฒนาเอำกชน รวมทั�งการพััฒนาตนเอำงขอำงชุมชน ในท่�น่�จะขอำ

นำาเอำาผู้ลการทำางานขอำง “วสิาหกจิชมุชน” (Community entrepreneurs) ท่�ไดุ�รบััรางวลั

วิสาหกิจชุมชนต�นแบับัสัมมาช่พั 2 แห่ง มาปีระกอำบัการศิึกษา รายแรก คือำ วิสาหกิจ

ชุมชนศิ้นย์ข�าวชุมชนบั�านอุ่ำมแสง (กลุ่มเกษตรทิพัย์) ท่�ม่นายบัุญม่ สุระโคตร ชาวนา

ผู้้�รักการเร่ยนร้�และเปี็นนักปีฏิบััติการทางสังคมในชุมชน เปี็นปีระธุานกลุ่ม เริ�มจัดุตั�ง

กลุ่มขึ�นเมื�อำปีี พั.ศิ. 2547 เพัื�อำผู้ลิตปีุ�ยอำินทร่ย์ และจัดุตั�งเปี็นวิสาหกิจชุมชนในปีี พั.ศิ. 

2549 ปีัจจุบััน (ปีี พั.ศิ. 2563) ม่สมาชิก 918 ราย อำาศิัยอำย้่ในพัื�นท่� 2 อำำาเภิอำขอำงจังหวัดุ

ศิร่สะเกษ คอืำ อำำาเภิอำราศิไ่ศิล และศิลิาลาดุ ครอำบัคลมุพืั�นท่� 5 ตำาบัล 22 หม้บ่ั�าน มพื่ั�นท่�

เพัาะปีล้กข�าว จำานวน 17,692.5 ไร่ เปี็นวิสาหกิจท่�สนับัสนุนให�สมาชิกปีล้กข�าวหอำม

มะลิอำินทร่ย์ท่�ม่มาตรฐานรับัรอำง ทั�งมาตรฐานขอำงระดุับัปีระเทศิ และต่างปีระเทศิ เช่น 

สิ�งบั่งช่�ทางภิ้มิศิาสตร์ (Geographical Indications : GI) ผู้ลิตภัิณฑิ์อำินทร่ย์ไทย 

(Organic Thailand) มาตรฐานข�าวหอำมมะลิไทย มาตรฐานขอำงผู้ลิตภิัณฑิ์หนึ�งตำาบัล 
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หนึ�งผู้ลิตภิณัฑ์ิ การรับัรอำงมาตรฐานขอำงสมาพัันธ์ุเกษตรอิำนทรย์่นานาชาติ (Internation-

al Federation of Organic Agriculture Movements: IFOAM), การรับัรอำงผู้ลิตภิัณฑิ์

อำาหารและอำอำร์แกนิคขอำงสหรัฐอำเมริกา (USDA) FLO ID 27806 ขอำง FAIRETRADE 

มาตรฐานระบับัเกษตรอำินทร่ย์ขอำงสหภิาพัยุโรปี (EU-NOP) เปี็นการผู้ลิตข�าวแบับัการ

ปีระกอำบัการอำย่างเปี็นระบับั ม่การจัดุระบับัดุ้แลและทำาหน�าท่�เปี็นพั่�เล่�ยงให�กันและ

กันขอำงสมาชิก โดุยม่หัวหน�าต่อำสมาชิกเครือำข่ายในอัำตราส่วน 1:10 คน ซื้ึ�งเปี็นกลไก

ขอำงการจัดุการคุณภิาพัขอำงมาตรฐานสากลว่าดุ�วยข�าวอำินทร่ย์ แต่ท่�อำุ่มแสง ไดุ�นำาเอำา

ความสัมพัันธ์ุแบับัสายใยเครือำญาติเข�ามาร่วมเป็ีนกลไกสมทบัอำก่ชั�นหนึ�ง เพัราะแปีลง

นาขอำงคนท่�เปี็นญาติพั่�น�อำงกัน มักจะอำย้่ในพัื�นท่�ติดุกัน ม่ความเก่�ยวข�อำงทั�งการจัดุการ

แหล่งนำ�า และปี้อำงกันการปีนเปี้�อำนดุ�วยกัน ความเปี็นพั่�น�อำง หากจะอำย้่ในกลุ่มเดุ่ยวกัน

หรือำต่างกลุ่มกัน ก็จะดุ้แลให�กันและกันไดุ� ม่การจัดุตั�งเครือำข่ายการแปีรร้ปีข�าวเปีลือำก

เปีน็ข�าวสารตามเงื�อำนไขมาตรฐาน เรย่กว่า“กลุม่วิสาหกิจโรงส่ข�าวอำนิทร่ย์” รว่มกับัโรงส่

ขอำงสหกรณก์ารเกษตรเพืั�อำการตลาดุลก้ค�า ธุกส. ศิรส่ะเกษ จำากดัุ (สกต.) ทั�งในจงัหวดัุ

ศิร่สะเกษและจังหวัดุใกล�เค่ยง เช่น โรงส่เกษตรอำินทร่ย์สุรินทร์ โรงส่เกษตรอำินทร่ย์นำ�า

อำ�อำมยโสธุร โครงสร�างการตลาดุขอำงอำุ่มแสงม่การจำาหน่ายไปียังผู้้�ซืื้�อำต่างปีระเทศิผู้่าน

ตัวแทนจำาหน่าย หรือำ trader 70 % ส่วนท่�เหลือำ 30 % เปี็นการจำาหน่ายในปีระเทศิทั�ง

แบับัโมเดุิร์นเทรดุ และการซื้ื�อำขายทั�วไปีในระดุับัจังหวัดุ 

  ผู้ลปีระกอำบัการขอำงวสิาหกจิชมุชนศิน้ยข์�าวชมุชนบั�านอำุม่แสง ในปี ีพั.ศิ. 2560-

2562 มป่ีริมาณการขายข�าวเพิั�มขึ�น จากปี ีพั.ศิ. 2560 จำานวน 3,000 ตนั เป็ีน 3,900 ตนั 

และ 4,500 ตัน ในปีี พั.ศิ. 2561 และ 2562 ตามลำาดุับั และม่รายไดุ� 87, 93 และ 98 

ล�านบัาท ตามลำาดุับั (เฉล่�ย 92.6 ล�านบัาทต่อำปีี) ม่กำาไรจากการปีระกอำบัธุุรกิจเพัิ�มขึ�น

อำย่างต่อำเนื�อำงเช่นกัน คือำ ปีี พั.ศิ. 2560 ม่กำาไร 1.75 ล�านบัาท เพัิ�มเปี็น 2.074 ล�านบัาท 

และ 2.3 ล�านบัาท ในปีี พั.ศิ. 2561 และ 2562 ตามลำาดุับั ม่การนำาเอำากำาไร 30 %ไปี

จัดุสรรเปี็นเงินปีันผู้ลให�กับัสมาชิก ส่วนท่�เหลือำนำาไปีจัดุการเพัื�อำการต่าง ๆ  เช่น ปีระกัน

ความเส่�ยง สมทบัสวัสดุิการขอำงกลุ่มสมาชิก ทุนการการศิึกษาขอำงล้กหลานสมาชิก 

สมทบัทุนเพืั�อำสาธุารณะปีระโยชน์ขอำงชุมชน ฯลฯ นอำกจากน่�ยงัมก่ารนำาเอำารายไดุ�พิัเศิษ 

(Premium) ท่�ไดุ�รับัจากอำงค์กร Fair Trade ไปีสนับัสนุนเปี็นค่าใช�จ่ายสำาหรับัการตรวจ

สอำบัแปีลงนาให�เปีน็ไปีตามาตรฐาน จดัุทำากอำงทนุเมล็ดุพัันธ์ุุและปีุ�ย ผู้ลตินำ�าดุื�มชุมชน 
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รวมทั�งการจดัุการเพืั�อำสาธุารณกศุิลในชมุชนอำก่สว่นหนึ�งดุ�วย (สำานกังานศิน้ยว์จิยัและ

ให�คำาปีรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธุรรมศิาสตร์, 2563 รายท่�สอำง คอืำ วสิาหกจิชมุชนชว่วถิุ่

ตำาบัลนำ�าเก่�ยน อำำาเภิอำภิ้เพั่ยง จังหวัดุน่าน ท่�จัดุตั�งอำงค์กรแบับัวิสาหกิจชุมชนขึ�นเมื�อำปีี 

พั.ศิ. 2550 เป็ีนอำงค์กรท่�ม่การนำาร่วมระหว่างคร้ช้ศิิลป์ี สารรัตนะ (อำดุ่ตข�าราชการคร ้

ผู้้�นำาชุมชนจากม้ลนิธุิฮัักเมือำงน่าน และอำดุ่ตนายกอำงค์การบัริหารส่วนตำาบัลนำ�าเก่�ยน) 

และคุณศิิรินันท์ สารมณฐ่ ผู้้�อำำานวยการโรงพัยาบัาลส่งเสริมสุขภิาพัตำาบัลนำ�าเก่�ยน 

โดุยระดุมทุนเริ�มต�นจากสมาชิกจำานวน 79 คน เปี็นวิสาหกิจท่�แปีรร้ปีสมุนไพัรซื้ึ�งเปี็น

ทรัพัยากรท่�อำย้่จำานวนมากในชุมชน และม่ภิ้มิปีัญญาท�อำงถุิ�นท่�ใช�ปีระโยชน์ท่�เก่�ยวข�อำง

กับัสุขภิาพัมาแต่โบัราณ เช่น การนำาใบัหม่�ผู้สมดุอำกอำัญชันและนำ�าซื้าวข�าวมาใช�เปี็น

ยาสระผู้ม ม่การเริ�มทดุลอำงทำาแชมพ้ัสมุนไพัรจากใบัหม่�และดุอำกอำัญชัน ผู้ลิตภิัณฑิ์

เวชสำาอำาง เครื�อำงดุื�ม และผู้ลิตภิัณฑิ์ทำาความสะอำาดุ พัร�อำมปีระสานการสนับัสนุนดุ�าน

วิชาการ และควบัคุมคุณภิาพัการผู้ลิตจากโรงพัยาบัาลส่งเสริมสุขภิาพัตำาบัล

นำ�าเก่�ยน ขอำยืมใช�อำาคารสถุานท่�ขอำง รพั.สต. เปีน็สถุานท่�ผู้ลติและพััฒนาปีรบััปีรุงให�ถุ้ก

สขุลักษณะ ขอำงบัปีระมาณสนบััสนนุจากจงัหวดัุน่านเพืั�อำสร�างอำาคารผู้ลติเครื�อำงสำาอำาง

สมุนไพัร ตามมาตรฐาน GMP (Good Manufacturing Practice) มาตรฐานผู้ลิตภิณัฑิ์

ชุมชน (มผู้ช.) มาตรฐานรางวัล OTOP 5 ดุาว มาตรฐานจากสำานักงานคณะกรรมการ

อำาหารและยา และไดุ�ตรารับัรอำง BIO Economy จากสำานักงานพััฒนาเศิรษฐกิจจาก

ฐานช่วภิาพั ฯลฯ เพัื�อำสร�างโอำกาสทางการตลาดุสำาหรับัผู้ลิตภิัณฑิ์ขอำงชุมชน

  ผู้ลจากการพััฒนาผู้ลิตภิณัฑิแ์ละการรับัรอำงมาตรฐานข�างต�น ทำาให�ผู้ลติภิณัฑิ์

ไดุ�รับัความสนใจและการตอำบัรับัจากตลาดุ ปีระกอำบัดุ�วย (1) เครื�อำงสำาอำางสมุนไพัร 

จำานวนทั�งสิ�น 35 รายการ ภิายใต�แบัรนดุ์ 2 ย่�ห�อำ คือำ Chewa และ Chewana โดุย 

Chewa วางจำาหน่ายทั�งในจังหวัดุและต่างจังหวัดุ ร�านสะดุวกซืื้�อำ 7-11  โรงแรม ร่สอำรท์

ในจังหวัดุน่าน 30 แห่ง ส่วน Chewana เปี็นผู้ลิตภิัณฑิ์เกรดุพัร่เม่ยม ผู้ลิตเพัื�อำวาง

จำาหน่ายในห�างสรรพัสนิค�า Tops Supermarket ในเครือำบัริษทั เซ็ื้นทรลัฟ้ดุ้ รเ่ทล จำากดัุ  

30 สาขาทั�วปีระเทศิ และยังส่งอำอำกไปีจำาหน่ายท่�ปีระเทศิมัลดุ่ฟ อำ่กดุ�วย (2) สมุนไพัร 

อำบัแห�ง บัดุผู้ง และผู้ลิตภิัณฑิ์เพืั�อำสุขภิาพั เช่น ล้กปีระคบั ยาหม่อำงสมุนไพัร ยาดุม

สมุนไพัร นำ�ามันไพัล สมุนไพัรอำบัตัว สมุนไพัรแช่เท�า เปี็นต�น (3) ชาชงสมุนไพัร ไดุ�แก่ 

ชาเชย่งดุาลดุนำ�าตาลในเลอืำดุ ชาเจย่วก่้หลาน และชาอำญัชนัใบัเตย การจดัุการทางการ
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ตลาดุขอำงผู้ลติภิณัฑิท์ั�ง 3 ปีระเภิทขอำงวิสาหกิจชุมชนช่ววิถุ่ตำาบัลนำ�าเก่�ยน แบ่ังเป็ีนการจัดุ

จำาหน่ายเอำง 60 % โดุยขายหน�าร�าน ผู้่านอำอำนไลน์ ผู้่านตัวแทน และ Modern Trade 

และรับัจ�างการผู้ลิตแบับั Original Equipment Manufacturer: OEM ให�กับับัริษัท

ต่าง ๆ จำานวน 34 บัริษัท คิดุเปี็น 40 % 

  การปีระกอำบัการขอำงวิสาหกิจชุมชนแห่งน่� ม่การจ�างงานในชุมชนจำานวน 35 

คน ใช�งบัปีระมาณค่าจ�าง 2,500,000 บัาทต่อำปีี ม่การจัดุตั�งกลุ่มสมาชิกปีล้กสมุนไพัร

ขึ�นเปี็นเครือำข่ายดุ�านวัตถุุดุิบัจำานวน 252 หลังคาเรือำน 750 คน ปีล้กสมุนไพัรตามวิธุ่

การแบับัธุรรมชาติ ไม่ใช�สารเคม่ ปีล้กตามริมรั�วหน�าบั�าน หลังบั�าน ตามหัวไร่ปีลายนา 

และปีล้กเปี็นแปีลงขนาดุเล็ก เช่น มะกร้ดุ มะนาว ตะไคร�แกง ตะไคร�หอำม ดุอำกอำัญชัน 

ใบัหม่� ใบับััวบัก มะเฟ้อำง ว่านหางจระเข� ขมิ�น ไพัล ใบัเช่ยงดุา สามารถุสร�างรายไดุ�ให�

ชุมชนโดุยรวมไม่ตำ�ากว่า 500,000 บัาทต่อำปีี หรือำเฉล่�ยคนละ 300-3,500 บัาทต่อำคน

ต่อำเดุือำน โดุยวิสาหกิจชุมชนน่�ไดุ�สร�างรายไดุ�ทางเศิรษฐกิจจากการแปีรร้ปีสมุนไพัรให�

กับัชุมชนปีีละ 5 ล�านบัาทมาตลอำดุ 10 กว่าปีี นับัไดุ�ว่า เปี็นการสร�างเศิรษฐกิจ

แขนงใหม่และรายไดุ�ใหม่ขอำงชุมชน แทนการพึั�งพัารายไดุ�จากนา ไร่ สวน รวมทั�ง

ค่าจ�างจากแรงงานจรตามการอำพัยพัเป็ีนแรงงานขอำงสังคมเมือำงใหญ่ทั�งเช่ยงราย 

เช่ยงใหม่ ระยอำง ชลบัุร่ และกรุงเทพัมหานคร (สำานักงานศิ้นย์วิจัยและให�คำาปีรึกษา

แห่งมหาวิทยาลัยธุรรมศิาสตร์, 2563)

 

การวิเคราะห์์และอภิปรายผู้ล

  การปีฏบิัตักิารทางสงัคม (Social practices) ท่�นำามาปีระกอำบัการศึิกษาข�างต�น 

ล�วนแต่เปี็นการปีฏิบััติการท่�สร�างความใหม่ขึ�นในสังคม และเปี็นไปีตามกระบัวนการ

ทางสังคมท่�ให�ความสำาคัญต่อำการกำาหนดุคุณค่า ความเชื�อำ และพัฤติกรรมทางสังคม

ท่�นำาไปีส้่ความใหม่เพัื�อำการต่าง ๆ ขอำงสังคม ไม่ว่าจะเปี็นเรื�อำงการเคลื�อำนไหวทางการ

เมอืำงดุ�วยขบัวนการสัตยเคราะห์ขอำงคานธุ่ การรวมตัวกันเป็ีนกลุม่พึั�งตนเอำงเพืั�อำรอำงรับั

การคิดุค�นกลไกการทำางานขอำงบัริการทางการเงินโดุยไม่ใช�หลักทรัพัย์คำ�าปีระกันขอำง

ขอำง Grameen Bank และศิาสตราจารย์ม้ฮััมหมัดุ ย้นุส การปีรับัเปีล่�ยนปีทัสถุานทาง

สังคมท่�ไปีร่วมสร�างความสามารถุในการจัดุการสิ�งแวดุล�อำม เศิรษฐกิจ และสังคมขอำง   

เมือำงคามิคัตสึ การทำางานเปี็นกลุ่มขอำงวิสาหกิจชุมชนและการนำาเอำาทุนทางสังคม
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ขอำงชุมชนท่�ม่อำย่้ไปีร่วมสร�างผู้ลิตภิัณฑิ์ท่�สนอำงตอำบัระบับัตลาดุและสร�างรายไดุ�ทาง

เศิรษฐกิจให�กับัชุมชน

  ขบัวนการสตัยเคราะหข์อำงคานธุ่ เปีน็กระบัวนการท่�สร�างความใหมข่ึ�นจากการ

ตระหนักต่อำความสัตย์จริง ความไม่ชอำบัธุรรม และความจำาเปี็นขอำงการรวมตัวกันขอำง

ชาวอำินเดุ่ยทั�งมุสลิมและฮัินดุ้ในฐานะท่�เปี็นผู้้�ถุ้กปีกครอำงและไม่ไดุ�รับัเปี็นธุรรมตาม

สิทธุิพืั�นฐานท่�ควรจะเปี็น ซื้ึ�งเปี็นกระบัวนการท่�ต�อำงอำาศิัยการสื�อำสารทำาความเข�าใจ

ต่อำปีระเดุ็นปีัญหาท่�สร�างความเดุือำดุร�อำน ปีรับัทุกข์ แลกเปีล่�ยนความร้�ความเข�าใจเพัื�อำ

แสวงหาทางอำอำกรว่มกนั อำนัเปีน็วิถุ่ขอำงการปีรบััเปีล่�ยนจากการเปีน็ผู้้�ถุ้กกระทำาเปีน็การ

พึั�งตนเอำง ในขณะเดุ่ยวกัน ก็ไดุ�สร�างคนอิำนเดุ่ยให�ม่ความเชื�อำมั�นต่อำพัลังขอำงการร่วม

เปีล่�ยนแปีลงขอำงการเคลื�อำนตวัหรอืำการแสดุงอำอำกขอำงมวลชนขนาดุใหญ ่ดุ�วยแนวทาง

อำหงิสาหรือำการต่อำส้�ดุ�วยการขัดุขืน ขดัุขวาง และต่อำต�านความไม่ชอำบัธุรรมท่�พัร�อำมดุ�วย

ยดึุมั�นในสนัตวิิธุ่ เปีน็แนวทางท่�แตกตา่งไปีจากการตอ่ำส้�ดุ�วยงานวรรณกรรม การตอำบัโต�

ดุ�วยความรุนแรง และแนวทางขอำง Indian National Congress กล่าวไดุ�ว่า ขบัวนการ

สัตยเคราะห์ขอำงคานธุ่ ท่�ปีลุกให�ผู้้�คนในชนชั�นล่าง ซื้ึ�งเปี็นคนส่วนใหญ่ขอำงสังคมและ

ปีระสบัความเดุือำดุร�อำนจากความไม่เปี็นธุรรมจากการปีกครอำงขอำงอำังกฤษมากกว่า

คนชนชั�นอำื�นให�ตระหนักในพัลังท่�ม่อำย่้ขอำงตน และร่วมแสดุงอำอำกเปี็นการเคลื�อำนไหว

ทางการเมอืำงดุ�วยขบัวนการทางสงัคม (Social movement) นั�น เปีน็การรว่มแสดุงอำอำก

ทางการเมือำงท่�ต�อำงการปีกครอำงตนเอำงขอำงคนอำินเดุ่ย อำันเปี็นการแสดุงความยึดุมั�นท่�

ม่ต่อำหลักการพัึ�งตนเอำง (Swaraj; Self-rule) พัร�อำมกับัการปีฏิบััติการทางการเมือำงดุ�วย

การชมุนมุมวลชนขนาดุใหญต่ามแนวทางอำหงิสา ซื้ึ�งเปีน็กระบัวนการทางสงัคมท่�มก่าร

ปีฏิบััติการร่วมกันขอำงคนอำินเดุ่ยมาอำย่างต่อำเนื�อำงกันนับั 4 ทศิวรรษ 

  การสร�างระบับัทางการเงินขึ�นใหม่โดุยไม่ใช�หลักทรัพัย์คำ�าปีระกนัการก้�ยืมเงิน 

(Collateral-free banking) แตใ่ช�กระบัวนการทางสงัคมและบัทบัาทขอำงกลุ่มพึั�งตนเอำง

ท่�จดัุตั�งขึ�นมารบััรอำงการก้�ยมื และติดุตามการชำาระคนื อำนัเปีน็การสร�างกลไกใหม่สำาหรบัั

การก้�ยืมเงินแบับัรายย่อำย (Micro-credit) ขอำง Grameen Bank และม้ฮััมหมัดุ ย้นุส 

ท่�เปีิดุโอำกาสให�คนจนในพัื�นท่�ชนบัท และ“ผู้้�หญิง” ผู้้�ซื้ึ�งถุ้กก่ดุกัน ละเลย และมอำงข�าม

ตามลักษณะทางสังคมทางสังคมแบับัสังคมท่�ม่ชายเป็ีนใหญ่ในสังคมมุสลิมทั�วไปีไดุ�

เข�าถึุงบัรกิารขอำงสถุาบันัทางการเงิน (Access to financial institution) ผู้ลงานจากความ
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สำาเรจ็ขอำง Grameen Bank สง่ผู้ลให�มฮ้ัมัหมดัุ ย้นุส ไดุ�รับัรางวัลต่าง ๆ  ทั�งในระดุบััชาติ

และสากลมาอำย่างต่อำเนื�อำง เช่น รางวัล President’s Award ในปีี ค.ศิ. 1978 รางวัล

รามอำน แมกไซื้ไซื้ ในปีี ค.ศิ. 1984 และรางวัลโนเบัลในปีี ค.ศิ. 2006 จากรายงานขอำง 

World Bank พับัว่า ในระหว่างปีี 1991-1999 ผู้ลการดุำาเนินงานขอำง Grameen Bank 

ทำาให�อัำตราความยากจนขอำงปีระชาชนในภิาคชนบัทขอำงบัังคลาเทศิลดุลงไปีจากเดุิม 

40 % เปี็นปีฏิบััติการท่�ปีลดุปีล่อำยคนจนในบัังคลาเทศิให�หลุดุพั�นไปีจากวงจรขอำงการ

ผู้ลิตซื้ำ�าในระบับัเศิรษฐกิจและสังคมแบับัเดุิม (Sathi, 2016) เปี็นการสร�างความใหม่

ขอำงกระบัวนการทางสังคมและการปีฏิบััติการร่วมทางสังคมท่�ม่คุณค่าอำย่างยิ�งขอำง

ปีระวัติศิาสตร์ขอำงการศิึกษานวัตกรรมสังคม 

  กลไกการทำางานท่�สร�างความสำาเรจ็ขอำง Grameen Bank คอืำ กลไกกระบัวนการ

กลุม่พึั�งตนเอำงท่�ไดุ�กำาหนดุข�อำบัญัญัตติามหลักยึดุครอำงตน 16 ปีระการ เป็ีนแนวปีฏิบัติั

ขอำงสมาชิกขอำงกลุ่ม ทั�งผู้้�ก้� และการดุแ้ลซื้ึ�งกนัและกนัขอำงสมาชิกกลุ่ม ทั�งการนำาเงนิท่�

ไดุ�รบััจากการก้�ยมืไปีใช�จา่ย และการตดิุตามการชำาระคนื และการรว่มรบััผู้ดิุชอำบัแทน 

อำันเป็ีนกลไกท่�อำิงหลักตามกระบัวนการทางสังคม ทั�งการสร�างกรอำบัทัศินคติในการใช�

ช่วิตขอำงผู้้�ก้�ให�ยึดุโยงการใช�เงินก้�ให�เกิดุปีระโยชน์ต่อำครอำบัครัวและการพัึ�งตนเอำง และ

การใช�จ่ายในช่วิตปีระจำาวันให�สอำดุรับักับัรายไดุ�และความจำาเป็ีน การดุ้แลซื้ึ�งกันขอำง

ชมุชนเพืั�อำนบั�าน และการทำางานเพืั�อำสงัคมสว่นรวม เปีน็กลไกท่�ทำางานควบัค้ไ่ปีกบัังาน

ส่งเสริมขอำงเจ�าหน�าท่�ธุนาคาร เปี็นกลไกท่�สร�างขึ�นเพืั�อำทำาหน�าท่�มาร่วมบัริหารจดัุการ

ความเส่�ยงและแก�ปีัญหาต่าง ๆ  จากการให�ก้�ยืมขอำงธุนาคาร แทนท่�การคำ�าปีระกัน

ดุ�วยหลักทรัพัย์ ซื้ึ�งเปี็นสิ�งท่�คนจนไม่ม่ จึงนับัไดุ�ว่า Grameen Bank ไดุ�สร�างนวัตกรรม

ทางการเงินขึ�นใหม่ดุ�วยการบัริการก้�ยืมโดุยไม่ใช�หลักทรัพัย์คำ�าปีระกัน แต่ใช�

กระบัวนการกลุ่มและหลักปีฏบิัตัสิำาหรบััการครอำงตนขอำงสมาชิกผู้้�ก้�เปีน็เครื�อำงมอืำกำากบัั

การใช�จ่ายและการชำาระคืนเงินก้�

  การปีรับัเปีล่�ยนกระบัวนการจัดุการขยะขอำงคามิคัตสึ นับัเป็ีนตัวอำย่างความ

สำาเรจ็ขอำงการทำางานขอำงเมือำงหรอืำรฐับัาลท�อำงถิุ�น (Local government) ท่�แก�ปีญัหาการ

จัดุการสิ�งแวดุล�อำมขอำงเมือำงและข�อำจำากัดุเรื�อำงงบัปีระมาณดุ�วยการสร�างความร้� ความ

เข�าใจ และความร่วมมือำกบััปีระชาชนผู้้�อำย่้อำาศิยัให�รว่มกนัพััฒนาเมอืำงและคณุภิาพัชวิ่ต

มากกว่าจะเปีน็เรื�อำงเพ่ัยงแคก่ารจดัุการขยะในมติขิอำงสิ�งสกปีรกให�หมดุไปี แตเ่ปีน็สร�าง
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ความรว่มกบััปีระชาชนทั�งเมอืำงในระดุบััครวัเรอืำน ให�สร�างระบับังานรว่มกนัขึ�นใหมดุ่�วย

การยอำมรบััเอำาความเปีน็ขยะมาเปีน็ภิาระขอำงการจดัุการขอำงครวัเรอืำนแทนการทำางาน

ขอำงอำงคก์รตามหน�าท่�ขอำงท�อำงถุิ�น ดุ�วยการรว่มกนัแยกขยะ และนำาเอำาขยะร่ไซื้เคลิไปีสง่

มอำบัให�ศิ้นย์รับัวัสดุุเหลือำใช�เพืั�อำการร่ไซื้เคิล ให�เปี็นส่วนหนึ�งขอำงพัฤติกรรมการใช�ช่วิต

ปีระจำาวัน ซื้ึ�งเปี็นการปีรับัเปีล่�ยนกระบัวนการทางสังคมท่�ม่นัยสำาคัญ ขอำงร่วมสร�าง

ปีทัสถุานทางสังคมขึ�นเปี็นความสามารถุใหม่ขอำงเมือำงคามิคัตสึ ท่�ทำาให�เมือำงบัรรลุ

เปี้าหมายขอำงการเปี็นเมือำงปีลอำดุขยะ (Zero Waste City) กล่าวไดุ�ว่า ปีทัสถุานทาง

สังคมท่�สร�างขึ�นใหม่ข�างต�น เปี็นนวัตกรรมสังคมท่�นำาไปีส้่การบัรรลุเปี้าหมายขอำงการ

บัรหิารจัดุการเมอืำง และการสร�างธุุรกิจขึ�นใหมข่อำงเมอืำงคามคิตัสึ สำาหรบััการดุำาเนนิงาน

แบัวิสาหกิจชุมชนศิ้นย์ข�าวชุมชนบั�านอำุ่มแสง ท่�ม่ความสำาเร็จจากผู้ลขอำงการปีระกอำบั

การท่�สร�างรายไดุ�โดุยเฉล่�ยปีีละ 92.6 ล�านบัาท จากการทำานาเพืั�อำปีล้กข�าวหอำมมะลิ

แบับัอิำนทร่ย์ท่�ไดุ�รับัรบััรอำงมาตรฐานจากทั�งในและตา่งปีระเทศิ และเชื�อำมโยงธุุรกจิการ

ผู้ลิตและการค�าเข�ากับัระบับัตลาดุทั�งในและต่างปีระเทศิ เปี็นผู้ลสำาเร็จนั�น ดุ�านหนึ�ง 

เปี็นผู้ลมาจากความสามารถุขอำงการบัริหารจัดุการอำงค์กร และการตลาดุขอำงกลุ่ม อำ่ก

ดุ�านหนึ�ง เป็ีนผู้ลมาจากการเรย่นร้� การผู้สมผู้สานขอำงความร้�สมยัใหม่เข�ากับักับัการจัดุ

เพัาะปีล้ก การดุ้แล และการเก็บัเก่�ยวขอำงสมาชิก โดุยเฉพัาะอำย่างยิ�งการช่วยกันดุ้แล

สมาชิกขอำงหัวหน�ากลุ่มในการปีฏิบััติตามเงื�อำนไขขอำงการทำานาแบับัอิำนทร่ย์ 1:10 ท่�

อำุ่มแสงม่การให�ความสำาคัญติ�การดุ้แลซื้ึ�งกันและกันขอำงพั่�น�อำงตามสายสัมพัันธุ์แบับั

เครือำญาติ และสายใยขอำงความสัมพัันธ์ุขอำงชุมชนเพืั�อำนบั�านแบับัชนบัท เข�ามาเป็ีน

กลไกสมทบั นบััวา่เปีน็ตัวอำยา่งขอำงการจดัุการความสำาเรจ็ขอำงเศิรษฐกจิในระดุบััชมุชน

ฐานรากท่�เกดิุขึ�นจากสว่นผู้สมขอำงทกัษะ ปีระสบัการณ ์และการจดัุการความร้� ทั�งดุ�าน

ท่�เป็ีนความร้�ใหม่ขอำงการจัดุการให�เป็ีนไปีตามเงื�อำนไขมาตรฐานผู้ลิตภัิณฑ์ิ (Standard-

ization) ซื้ึ�งเปี็นส่วนท่�มาจากภิายนอำกชุมชน กับัการจัดุการดุ�วยทุนทางสังคม (Social 

capital) ขอำงการดุ้แลซื้ึ�งกันและกันขอำงสมาชิกตามสายใยขอำงเครือำญาติและชุมชน

เพืั�อำนบั�าน ซื้ึ�งเปี็นส่วนท่�ดุำารงอำย่้ในชุมชนให�นำากลับัมาใช�ปีระโยชน์ใหม่ การปีระกอำบั

การขอำงวิสาหกิจชุมชนว่วิถุ่ตำาบัลนำ�าเก่�ยน ก็เปี็นความสำาเร็จท่�ม่การนำาเอำาทุนทาง

สังคมกลับัมาใช�ใหม่และเปี็นส่วนปีระกอำบักับัการจัดุการผู้ลิตภิัณฑิ์เพืั�อำนำาผู้ลิตภิัณฑิ์

ชุมชนไปีส้ม่าตรฐานทั�งในระดุบััปีระเทศิและสากลเช่นเดุย่วกบััอำุม่แสง ดุ�วยการนำาเอำา
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ทนุทางสงัคมขอำงชมุชนท่�เก่�ยวกบััภิม้ปิีญัญาท�อำงถิุ�นจากการใช�ปีระโยชนจ์ากสมนุไพัร 

ไปีพััฒนาร่วมกับัการจัดุการงานมาตรฐานว่าดุ�วยยา เครื�อำงสำาอำางและเครื�อำงดุื�ม พัร�อำม

กบััการบัริหารงานการตลาดุดุ�วยผู้ลขอำงการรับัรอำงมาตรฐานผู้ลิตภัิณฑ์ิและมาตรฐาน

การจัดุการผู้ลิตและโรงงาน จึงทำาให�นำ�าเก่�ยนนำาพัาผู้ลิตภิัณฑิ์ไปีส้่การจัดุการแบับั

โมเดุร์ินเทรดุ และการรับัจ�างผู้ลติแบับั OEM ซึื้�งเป็ีนช่อำงทางขอำงการตลาดุท่�สร�างรายไดุ�

ให�กับัวสิาหกิจไดุ�มากกว่าการตลาดุแบับัเดิุมท่�ขายเฉพัาะแต่เพ่ัยงร�านค�าและการอำอำก

บัธุ้ในจงัหวดัุ วสิาหกจิชมุชนทั�ง 2 แหง่ ตา่งสร�างรายไดุ�ทางเศิรษฐกจิให�กบััสมาชกิและ

ชมุชนดุ�วยการขบััเคลื�อำนทนุทางสงัคมขอำงชมุชน (สนุทร คณุชัยมัง,2560) ตา่งทำาหน�าท่�

เชื�อำมโยงวิถุ่การผู้ลิตขอำงวิสาหกิจชุมชนเข�าส้่ระบับัเศิรษฐกิจตลาดุ อำันเปี็นเชื�อำมโยง

การจัดุการเศิรษฐกิจแบับัเกษตรชนบัทเข�าส้่เศิรษฐกิจกระแสหลักขอำงระบับัทุนนิยม

ท่�ขับัเคลื�อำนดุ�วยความนิยมขอำงผู้้�บัริโภิคและเมือำงใหญ่

  จากกรณ่ศึิกษาข�างต�น จะเห็นไดุ�ว่า การปีฏิบััติการต่าง ๆ ขอำงกระบัวนการ

ทางสังคม ทั�งเรื�อำงขอำงการนำาเอำาการตระหนักรว่มขอำงการดุำารงอำย่้ร่วมกันภิายใต�ความ

สัตย์จริง และความอำดุกลั�นขอำงการชุมนุมมวลชนขนาดุใหญ่ตามแนวทางสันติวิธุ่ขอำง

ขบัวนการสัตยเคราะห์ การปีรับัเปีล่�ยนปีทัสถุานทางสังคมขอำงคามิคัตสึ และการ

ขับัเคลื�อำนทุนทางสังคมขอำงชุมชนอำุ่มแสงและนำ�าเก่�ยน ล�วนแต่เปี็นการทำางานขอำง

ปีัจจัยท่�ดุำารงอำย่้ภิายในขอำงตัวตนขอำงแต่ละคนหรือำปีัจเจก กลุ่มท่�รวมตัวกัน และ

ชุมชน เป็ีนการทำางานท่�สอำดุคล�อำงกับัให�ความสำาคัญต่อำทุนมนุษย์ (ทุนทางสังคม) ท่�

ทำาหน�าท่�เป็ีนส่วนผู้สมการขับัเคลื�อำนเศิรษฐกิจและสร�างการเติบัโตจากปีัจจัยภิายใน

ขอำง Paul Romer ไม่ใช่การทำางานขอำงส่วนท่�มาจากปีัจจัยภิายนอำก เช่น เทคโนโลย่ 

ทรัพัยากร เงิน และเทคนิคการบัริหารจัดุการท่�ต�อำงนำาเข�าจากภิายนอำกแต่เพ่ัยงลำาพััง 

ยิ�งไปีกว่านั�น การนำาเอำาทุนทางสังคมไปีใช�เป็ีนส่วนปีระกอำบัสำาคัญขอำงการปีฏิบััติ

การขอำงกระบัวนการทางสังคม ไม่ว่าจะเปี็นการตระหนักในคุณค่าขอำงคนอำินเดุ่ยตาม

การตระหนักในความสัตย์จริง การปีรับัเปีล่�ยนปีทัสถุานทางสังคมขอำงคามิคัตสึ การ

ให�ความสำาคัญขอำงสายใยความสัมพัันธ์ุทางสังคมควบัค้่หรือำมากไปีกว่าการทำางาน

ตามหน�าท่�ขอำงอำุ่มแสง และการต่อำยอำดุพััฒนาการภิ้มิปีัญญาท�อำงถุิ�นขอำงนำ�าเก่�ยน ต่าง

เปีน็การยนืย่นถุงึการนำาเอำาความสามารถุ (Capability) ท่�ม่อำย่้ไปีใช�ให�เกิดุเป็ีนปีระโยชน์

ต่อำการทำางาน (Functioning) ตามแนวคิดุว่าดุ�วยทุนทางสังคมขอำง Amartya Sen 

(Sen, 1985,1999 cited in Ansari, Munir, & Gregg, 2012) หรือำกล่าวอำ่กนัยหนึ�ง
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ไดุ�ว่า กระบัวนการทางสังคม (การตระหนักในคุณค่า การสร�างปีทัสถุานทางสังคม 

ทบัทวนความสำาคัญขอำงความสัมพัันธุท์างสงัคมขอำงชมุชน และการตอ่ำยอำดุภ้ิมปิีญัญา

ท�อำงถิุ�น) เป็ีนกลไกสำาหรับัการนำาพัาเอำาทุนทางสังคมไปีใช�ปีฏิบัตัใิห�เกิดุผู้ลขึ�นจริง และ

สร�างความใหมใ่ห�กับัการปีฏิบัตักิารเพืั�อำการแก�ปัีญหาสงัคม หรอืำนวตักรรมสังคมนั�นเอำง

บที่สรุป

  จากข�อำม้ลท่�กล่าวมาตามลำาดุบััข�างต�น สรุปีผู้ลเป็ีนปีระการแรกไดุ�ว่า การปีฏบิัตัิ

การทางสังคมโดุยกระบัวนการทางสังคมท่�สร�างความใหม่ให�กับันวัตกรรมสังคม หรือำ

สร�างเป็ีนความใหม่ขอำงกระบัวนการดุำาเนินงานท่�นำาไปีส่้ความสำาเร็จในการแก�ปัีญหา

สังคม (Newness of means focusing to ends) สามารถุจัดุเปี็นกลุ่มและเร่ยงตาม

ระดุับัความเข�มข�นขอำงลักษณะการปีฏิบััติการไดุ� 3 กลุ่ม ปีระกอำบัดุ�วย

  หนึ�ง การปีฏิบััติการขอำงกระบัวนการทางสังคมเพัื�อำสนับัสนุนต่อำการพัึ�งตนเอำง

ขอำงขบัวนการสัตยเคราะห์ขอำงคานธุ่ เปี็นปีฏิบััติการขอำงกระบัวนการทางสังคมท่�เปี็น

ไปีตามการพึั�งตนเอำงดุ�วยการปีรับัเปีล่�ยนคุณลักษณะขอำงการกำาหนดุคุณค่าขอำงความ

สัมพัันธุ์ระหว่างปีัจเจกกับัสังคมดุ�วยชุดุความคิดุใหม่ท่�ให�ความสำาคัญกับัตนเอำง แล�ว

นำาเอำาคุณค่าท่�สร�างขึ�นใหม่นั�นไปีแทนท่�การสยบัยอำมอำย่้ภิายใต�การกดุดุข่�ข่มเหงและ

เอำารัดุเอำาเปีร่ยบัทั�งปีวงขอำงจักรวรรดุินิยมอำังกฤษ พัร�อำมกับัสร�างพัลังการเคลื�อำนไหว

ทางการเมือำงขอำงขบัวนการทางสังคมท่�นำาอำินเดุ่ยไปีส่้เอำกราช และการปีกครอำงดุ�วย

ตนเอำงไดุ�ในท่�สุดุ 

  สอำง การสร�างกระบัวนการกลุม่และการดุำาเนินไปีตามหลกัครอำงตน 16 ปีระการ

เพืั�อำสร�างบัรกิารทางการเงนิแบับัไม่ใช�หลกัทรพััย์คำ�าปีระกนัขอำง Grameen Bank  โดุยนำา

เอำากลไกทำางานขอำงกระบัวนการทางสงัคมไปีสร�างเปีน็บัรกิารใหมแ่ทนท่�หรอืำไปีขยาย

กรอำบัภิาระกจิขอำงบัรกิารขอำงสถุาบันัทางการเงนิให�ครอำบัคลมุไปีถุงึการแก�ปีญัหาการ

เข�าถุงึซื้ึ�งบัรกิารทางการเงนิขอำงคนจน อำนัเปีน็การสร�างสรรคแ์นวทางการดุำาเนนิงานขึ�น

ใหม่แบับัแนวทางเลือำก (Alternative ways) 

  สาม การทำางานขอำงกระบัวนการทางสังคมขอำงการขับัเคลื�อำนทุนทางสังคมท่�

ไปีทำางานผู้สมผู้สานรว่มกบัักลไกการบัรหิารจดัุการอำงคก์รและธุุรกจิสมยัใหม ่ไมว่า่จะ

เปี็นเรื�อำงขอำงมาตรฐานผู้ลิตภิัณฑิ์ โรงงาน  และกระบัวนการดุำาเนินงานธุุรกิจ รวมทั�ง
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การจดัุการตามเงื�อำนไขทางการตลาดุและการค�าในระบับัเศิรษฐกิจขอำงวสิาหกจิชุมชน

อำุ่มแสงและนำ�าเก่�ยน

  ปีระการท่�สอำง กระบัวนการทางสังคมท่�ร่วมปีฏิบััติการเพัื�อำการต่าง ๆ ข�างต�น 

ยังไดุ�นำาไปีส้่การค�นพับัความใหม่และไดุ�สร�างแนวทางเลือำกขึ�นใหม่ไดุ�อำ่กลำาดุับัหนึ�ง

ดุ�วย กล่าวคือำ ขบัวนการสัตยเคราะห์ขอำงคานธุ่ไดุ�สร�างมิติขอำงการปีฏิวัติทางการเมือำง

เพืั�อำเข�าส่้ระบัอำบัปีระชาธุปิีไตยท่�ไม่ไดุ�โค่นล�มอำำานาจรฐัเก่าลงไปีดุ�วยวถ่ิุขอำงความรุนแรง 

อำนัเป็ีนการปีฏิวัตทิางการเมือำงท่�มค่วามแตกต่างไปีจากการปีฏิวตัปิีระชาชนขอำงฝ่รั�งเศิส 

ในปีี ค.ศิ. 1789 การปีฏิวัติรัสเซื้่ย ปีี ค.ศิ. 1917 การปีฏิวัติขอำงจ่น ปีี ค.ศิ. 1949  การให�

บัรกิารก้�ยมืเงนิดุ�วยการทำางานขอำงกลุม่พึั�งตนเอำงขอำง Grameen Bank ไดุ�ค�นพับัความ

สามารถุขอำงสตร่ ซื้ึ�งไมเ่คยถุ้กใช�งานมากอ่ำนในระบับัสงัคมให�กลายเปีน็พัลงัขบััเคลื�อำน

ระบับัเศิรษฐกจิขอำงบัังคลาเทศิและนำาปีระเทศิหลดุุพั�นไปีจากการวงจรและการผู้ลติซื้ำ�า

ความยากจนตามห่วงโซ่ื้ขอำงความสัมพัันธ์ุขอำงระบับัเศิรษฐกิจและสังคมแบับัเดิุม และ

ผู้ลขอำงการร่วมการจัดุการขยะครัวเรือำนดุ�วยกระบัวนการใหม่ขอำงคามิคัตสึ ก็ทำาให�

คามิคัตสึไดุ�รับัผู้ลจากความสำาเร็จต่อำเนื�อำงไปียังการเปี็นเมือำงท่�ไดุ�รับัความสนใจจาก

นักลงทุนใหม่ ๆ  ท่�จะเข�ามาปีระกอำบัการสนับัสนุนการท่อำงเท่�ยวและเปี็นแหล่งพัักผู้่อำน 

ซื้ึ�งเปี็นผู้ลปีระโยชน์ท่�คามิคัตสึไดุ�รับัต่อำเนื�อำงไปีจากการบัรรลุเปี้าหมายขอำงการเปี็น

เมือำงปีลอำดุขยะ

  ปีระการท่ �สาม การสร�างรายไดุ�ทางเศิรษฐกิจขอำงชุมชนขอำงอำุ ่มแสงและ

นำ�าเก่�ยน เปี็นผู้ลมาจากการเร่ยนร้�และตัดุสินใจท่�จะเข�าร่วมเปี็นส่วนใดุส่วนหนึ�งขอำง

หว่งโซื้ข่อำงระบับัเศิรษฐกจิตลาดุ อำนัเปีน็การตดัุสนิใจท่�ตั�งอำย่้บันพืั�นฐานการเร่ยนร้�ขอำง

การทำางานแบับักลุม่อำงคก์รขอำงวสิาหกจิชมุชน ไมใ่ชก่ารถุ้กชกันำาหวา่นล�อำมดุ�วยข�อำมล้

ขอำงพั่อำค�าคนกลางหรือำบัริษัทเอำกชนขนาดุใหญ่

  ปีระการท่�ส่� การแก�ปัีญหาความยากจนขอำง Grameen Bank ท่�บัังคลาเทศิ 

และการสร�างรายไดุ�ขอำงวิสาหกิจชุมชนท่�ปีระสบัความสำาเร็จขอำงอำุ่มแสงและนำ�าเก่�ยน 

ต่างยืนยันว่า การแก�ปีัญหาขอำงคนจนและรายไดุ�ทางเศิรษฐกิจขอำงชนบัท เปี็นผู้ลงาน

ความสำาเร็จท่�เกิดุขึ�นจากทักษะ ปีระสบัการณ์ และการจัดุการการดุ�วยการรวมกลุ่ม

อำงค์กรในระดุับัชุมชนขอำงคนจนและคนในชนบัท เปี็นการบัริหารจัดุการท่�ม่การเร่ยนร้�

ดุ �วยตนเอำงเปี็นส่วนปีะกอำบัหลัก ไม่ใช่ผู้ลขอำงการทำางานแบับัการบัริจาคเพัื �อำ

สาธุารณกุศิลขอำงภิาครัฐ เอำกชน และปีระชาสังคม
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  ปีระการท่�ห�า การรว่มสร�างความใหมข่อำงกระบัวนการทางสงัคมจาก 5 กรณ่ท่�

ศิกึษาข�างต�น เปีน็การกลบััข�างสถุานภิาพัขอำงภิาคสงัคมไปีส้ก่ารนำาเอำาความเปีน็สงัคม

ไปีร่วมเป็ีนตัวขับัเคลื�อำนและเป็ีนหัวขบัวนขอำงการและสร�างผู้ลลัพัธ์ุการเปีล่�ยนแปีลง

ทางสงัคม (Social as a subjects) จากเดิุมท่�รอำคอำยผู้ลจากความสำาเรจ็ขอำงกระบัวนการ

ทำางานขอำงผู้ลิตภัิณฑ์ิ บัรกิาร และกระบัวนการตามการทำางานขอำงนวัตกรรมสังคมท่�อำงิ

เทคโนโลย่ขอำงตนเอำง หรือำท่�กล่าวอำก่อำย่างหนึ�งว่า สงัคมดุำารงสถุานภิาพัเป็ีนหน่วยขอำง

การศิึกษาหรือำหน่วยปีัญหาท่�ต�อำงการแก�ไข (Social as a objects) 
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