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บทคดัย่อ 
  การศึกษาเพ่ือคน้หากลไกท่ีเหมาะสมและย ัง่ยนืในการ
ช่วยพฒันาศกัยภาพดา้นการออกแบบให้กบัผูผ้ลิตงานหตัถกรรม
ชุมชนในประเทศไทยโดยไดท้ดลองกลไกการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่ง
กลุ่มวสิาหกิจชุมชน ช่างฝีมืออาํเภอ บา้นออ้ย จงัหวดัชยันาท และ
นกัศึกษาออกแบบผลิตภณัฑ ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ
ออกแบบ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี โดยเลือกใช้
หญา้แฝกซ่ึงเป็นเส้นใยธรรมชาติท่ีตอ้งการการพฒันา รูปแบบ
ผลิตภณัฑเ์ป็นกรณีศึกษา และใชก้รอบทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมกนัอยา่ง
ย ัง่ยนืของ ดร. ประทีป วีระพฒัน นิรันดร์(2542) โดยยดึหลกัของการ
เรียนรู้แบบองคร์วม เร่ิมจากการวางเป้าหมายร่วมกนั การวางแผน
งานร่วมกนั การทาํงานร่วมกนั การสรุปบทเรียนร่วมกนั และร่วมรับ
ผลกระทาํร่วมกนั ผา่นเป็นกิจกรรมการออกแบบพฒันา ผลิตภณัฑ์
หตัถกรรมร่วมกนัระหวา่งช่างฝีมือและนกัศึกษาออกแบบ ผลของ
งานวิจยัพบวา่กลไกการเรียนรู้ ร่วมกนัดงักล่าวเป็นกลไกท่ีคู่กรณี
ศึกษาทั้งสองมีความเท่าเทียมกนัในบทบาทของตน ส่งผลทาํใหเ้ป็น
ผลดีต่อการ เรียนรู้ร่วมกนั เกิดการแลกเปล่ียนความรู้อยา่งเป็น
ธรรมชาติและไม่กดดนั สาํหรับการเรียนรู้ร่วมกนัดา้นการออก แบบ
นั้นขั้นตอนการร่วมทาํและการร่วมสรุปบทเรียนเป็นขั้นตอนท่ีสาํคญั
ท่ีจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ดา้นการออกแบบอยา่งเป็นวงจรต่อไป
อยา่งต่อเน่ือง จากการศึกษาถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งขั้นตอนการ
ออกแบบ ผลิตภณัฑห์ตัถกรรมและงานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมพบวา่ 
การออกแบบผลิตภณัฑห์ตัถกรรมเป็นการออกแบบ โดยการข้ึนรูป
งานกบังานตน้แบบจริง การดดัหรือจบัเพ่ือศึกษาขนาดสดัส่วน การ
ทาบวสัดุหรือการทดลองสี ซ่ึงแตกต่างกนักบัการออกแบบ
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม ดงันั้นหากจะจดัการเรียนการสอนเพ่ือ
พฒันาศกัยภาพ ดา้นการออกแบบใหก้บัช่างฝีมือหตัถกรรม ควรใช้
ช้ินงานออกแบบจริงเป็นส่ือหรือแรงบนัดาลใจในการเรียนรู้ และใช้
การพูดคุยส่ือสารกบัช่างฝีมือเพ่ือใหเ้ป็นธรรมชาติท่ีสุด  ส่ิงสุดทา้ย
ท่ีงานวิจยัคน้พบคือการเรียนรู้ร่วมกนัในบริบทสงัคมไทยมีความ
แตกต่างจากวฒันธรรมสงัคมอ่ืน เช่น ความละเอียดอ่อนในการ

แบ่งปันผลประโยชน์ การยอมรับนบัถือในตวัผูน้าํชุมชน กลไกการ
แลกเปล่ียน และส่งทอดความรู้ และความยดืหยุน่ในการดาํเนินงาน 
เป็นตน้  
คาํสําคัญ: การเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งย ัง่ยนื  การพฒันาผลิตภณัฑ์
หตัถกรรม   การออกแบบ 
 

ABSTRACT 
Like most countries in Southeast Asia, most of micro-to-small 
handicraft entrepreneurs in Thailand have experienced difficulties 
to produce and develop their crafts to be commercially successful, 
especially when they have to compete with craft producers from 
Vietnam, China, and India. Therefore a sustainable design learning 
/ practice model in their craft development is needed. This paper 
therefore aims to portray the effective mechanism and sustainable 
collaboration between Baan Aoy local craftsmen and KMUTT 
design students, by taking vetiver grass handicrafts as a case study. 
The project utilized the conceptual framework of Dr. Prateep 
Veerapattananirun (1999) “Loop” Sustainable Collaborative 
Learning Model included the five major stages of Collecting, Co-
Planning, Co-Actualizing, Co-Realizing, and Co-Cherishing. The 
results from the collaboration show that with the equal role of both 
participants resulted in a natural and relax learning atmosphere, a 
beneficial way for collaborative learning which would enhance the 
continuity for the next loop for sustainable learning. Unlike the 
mass-produced industrial products, handicrafts employ different 
paradigm of product development, more emphasized on the three 
dimensional tactile prototypes as appropriate learning media to 
achieve successful craft and design collaboration. Lastly, 
sustainable learning in Thai communities reveals cultural 
uniqueness in various aspects. These include the Thai’s sensitivity 



to profit sharing, leadership requirements, knowledge transfer 
mechanism, and social flexibility. 
Keywords: sustainable collaborative learning, craft product 
development, design 
 

1. บทนํา  
 การพฒันาศกัยภาพการออกแบบในผูผ้ลิตสินคา้
หตัถกรรมระดบัชุมชนของไทยท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลมา
หลายโครงการ เช่น โครงการหมู่บา้นอุตสาหกรรม โครงการหน่ึง
ตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ โครงการกอง ทุนหมู่บา้น โครงการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขนัอุตสาหกรรมชุมชนสู่เชิงพาณิชย ์ (ปิ
ยาภรณ์ และคณะ, 2547) แต่แต่ละโครงการฯก็ยงัคงพบปัญหาและ
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนเน่ืองจากความ ไม่ชดัเจนในการคดัเลือกกลุ่ม
ชุมชนทาํใหไ้ม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องแต่ละโครงการฯท่ี
กาํหนด เช่น บาง กลุ่มชุมชนท่ีเขม้แขง็และมีความพร้อมอยูแ่ลว้ได้
เขา้ร่วมโครงการฯในขณะท่ีกลุ่มชุมชนท่ีตอ้งการการพฒันาศกัยภาพ
ดา้นการออกแบบจริงๆกลบัมิไดเ้ขา้ร่วมโครงการฯ  นอกจากน้ีแลว้
พบวา่การกาํหนดแนวทางในการ ปฏิบติังานตามขั้นตอนการ
ดาํเนินงานไม่ชดัเจน และไม่ไดมี้การกาํหนดแนวทางในการ
ปฏิบติังานแต่ละขั้นตอน ไวใ้ห้เจา้หนา้ท่ีใหส้ามารถปฏิบติังานให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกนัทาํใหเ้กิดปัญหาสาํคญัคือ กลุ่มชุมชนมิได ้
รับทราบหรือมีความตระหนกัถึงจุดมุ่งหมายของโครงการฯ ทาํให้
มิไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑ ์ ร่วมกนักบั
นกัวิชาการหรือเจา้หนา้ท่ีเลย จึงเกิดผลเพียงแค่การพฒันารูปแบบ
ผลิตภณัฑแ์ต่มิไดเ้กิดการพฒันา ทกัษะการออกแบบของกลุ่มชุมชน 
(สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน, 2548) ซ่ึงจุดน้ีเป็นประเด็นท่ีสาํคญั
มาก เน่ืองจากแต่ละโครงการฯมกัมุ่งเนน้เฉพาะการสร้างประสิทธิผล
โดยการวดัเป็นค่าจาํนวนตวัเลขของรูปแบบผลิตภณัฑท่ี์พฒันา แต่
มิไดเ้นน้ท่ีการเสริมสร้างใหชุ้มชนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองซ่ึงเป็น
พ้ืนฐานสาํคญัในการพฒันา ตนเองอยา่งย ัง่ยนื หลายคร้ังเป็นการจดั
จา้งบุคคลากรภายนอกจากเครือข่ายท่ีรู้จกั เช่น นกัวิชาการจากภาค 
การศึกษา นกัออกแบบ นกัศึกษามหาวิทยาลยั เพ่ือใหท้าํหนา้ท่ีเป็นผู ้
อาํนวยความสะดวกในการ วาดรูปและจดัทาํช้ินงานใหก้ลุ่มชุมชน 
ซ่ึงบางคร้ังบุคคลากรจากภายนอกเหล่านั้นกอ็าจจะมิไดเ้ขา้ใจถึงจุด 
มุ่งหมายหลกัและรายละเอียดของการดาํเนินโครงการฯอยา่งแทจ้ริง  
 ต่อมาในช่วงปี 2546 ไดมี้การนาํเสนอแนวคิดแบบ
วิสาหกิจชุมชน (ทศพร และคณะ, 2546) เป็นสาํนกัประกอบการ
ขนาดเลก็เพ่ือการจดัการทุนชุมชนอยา่งสร้างสรรคแ์ละพ่ึงตนเอง
เรียกวา่กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยมีแนวคิดคือ ทุนชุมชนมีทั้งทุนท่ีเป็น
เงิน ทุนท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติ ทุนท่ีเป็นผลผลิต ทุนความรู้ ภูมิ
ปัญญา ประเพณี วฒันธรรม ความเป็นพี่นอ้ง และความไวว้างใจกนั
ของชุมชน โดยองคป์ระกอบของ วิสาหกิจชุมชน สามารถให้ความ

ช่วยเหลือและเป็นพนัธมิตรกบัชุมชนอ่ืนท่ีใกลเ้คียงและทาํให้
สามารถพ่ึงตนเอง ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  
 จากแนวคิดวิสาหกิจชุมชนดงักล่าวทางผูว้ิจยัและคณะจึง
ศึกษาเพ่ือทดลองหากระบวนการท่ีจะสามารถพฒันากระบวนการ
เรียนรู้ร่วมดา้นการออกแบบอยา่งย ัง่ยนืระหวา่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
และนกัศึกษาออกแบบ โดยเร่ิมจากการศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ในหลกั
แนวคิดการเรียนรู้อยา่งย ัง่ยนืและปรัชญาของการจดัการความรู้ 
(Knowledge Management) ท่ีวา่ การเรียนรู้นั้นมีลกัษณะเป็นพลวตั 
(Dynamic)  การเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุดคือการ เรียนรู้ร่วมกนั (Collaborative 
Learning) การเรียนรู้ผา่นการปฏิบติั (Interaction Learning Through 
Action) โดยท่ีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งย ัง่ยนืนั้นจะตอ้ง
สอดคลอ้งอยูใ่นบริบทของสงัคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม วฒันธรรม 
และขนบธรรมเนียมปฏิบติัของกลุ่มชุมชน ซ่ึงมีอาจจะลกัษณะ
แตกต่างไปจากวฒันธรรมการเรียนรู้ ของกลุ่มชุมชนอ่ืน (วิทยาลยั
การปกครอง, 2552) และเร่ิมจดัทาํเป็นแผนกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกนัระหวา่ง กลุ่มนกัศึกษาสาขาออกแบบผลิตภณัฑม์หาวิทยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรีกบักลุ่มวิสาหกิจชุมชน อาํเภอบา้น
ออ้ย จงัหวดัชยันาท เพ่ือทาํการออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์
หตัถกรรมจากวสัดุหญา้แฝก โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างเสริมพลงั
การเรียนรู้ใหก้บัทั้งกลุ่มนกัศึกษาและกลุ่มชุมชน  รวมทั้งอาจารย์
ประจาํวิชา จะไดรั้บโอกาสในการเรียนรู้ร่วมกนัไปดว้ยกบักลุ่ม
นกัศึกษาและกลุ่มชุมชนดว้ยเช่นกนั 
 

2. กรอบความคิดและระเบียบวธีิวจิัย 
 การวิจยัน้ีไดท้ดลองทาํเป็นการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่ง
กลุ่มช่างฝีมือหตัถกรรมระดบัวสิาหกิจชุมชนและนกัศึกษาจากสาขา
ออกแบบผลิตภณัฑจ์ากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 
โดยอาศยักรอบแนวคิด ในเร่ือง “กระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั” ของ 
ดร. ประทีป วีระพฒันนิรันดร์ (2542) โดยท่ีกรอบแนวคิดน้ีมี 
ลกัษณะเป็นห่วง (Loop) โดยห่วงท่ีเกิดข้ึนจะเกิดข้ึนซํ้ าไปอยา่ง
ต่อเน่ือง (ภาพท่ี 1)  

 
ภาพท่ี 1: ขั้นตอนการเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งย ัง่ยนื 

โดย ดร. ประทีป วีระพฒันนิรันดร์ 



 ทางคณะผูว้จิยัไดท้าํการเปิดวชิาเลือกเสรีภายใตช่ื้อวิชา
ออกแบบผลิตภณัฑจ์ากผา้และเส้นใยข้ึน มีระยะเวลาทั้งส้ิน 4 เดือน 
ตามหลกัแนวคิดของการเรียนรู้ร่วมกนัของ ดร. ประทีป วีระพฒันนิ
รันดร์ (2542) ซ่ึงในแต่ละห่วงของการเรียนรู้แบ่งเป็นทั้งหมด 5 
ขั้นตอนท่ีสาํคญั คือ การรวมคน(Collecting) การร่วมคิด (Co 
Planning) การร่วมทาํ(co Acutlaizing) การร่วมสรุปบทเรียน(Co 
Realizing) และการร่วมรับผลกระทาํ(Co Cherishing) ดงันั้นในการ
เปิดเป็นวิชาเลือกเสรีกเ็ป็นเหมือนการคดัเลือกนกัศึกษาหรือการรวม
คนท่ีมี “จุดประ สงคร่์วมกนั” เพ่ือการเรียนรู้ร่วมกบักลุ่มชุมชน ส่วน
การคดัเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อเขา้ร่วมการวิจยัไดอ้าศยั 
ผูเ้ช่ียวชาญการออกแบบจากสาํนกังานพฒันาผลิตภณัฑชุ์มชนเป็นท่ี
ปรึกษาเพ่ือร่วมคดัเลือกและประสานงาน กบักลุ่มผลิตภณัฑ์
หตัถกรรมจากผกัตบชวา ชุมชนบา้นออ้ย จงัหวดัชยันาท นอกจากน้ี
แลว้คณะวิจยัยงัได ้ ใชว้ิธีการเขา้เยีย่มชมและพูดคุยกบักลุ่มชุมชน
บา้นออ้ย เพ่ือศึกษาและทาํความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงกบัมุมมองชีวิต 
ของชุมชนบา้นออ้ย   ลกัษณะชีวิตความเป็นอยูแ่ละเป้าหมายร่วมของ
ชุมชนบา้นออ้ย  
 จากการศึกษาเบ้ืองตน้พบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบา้น
ออ้ยยงัตอ้งการพฒันาทกัษะดา้นการออกแบบ และแรงบนัดาลใจเพ่ือ
นาํไปใชใ้นการพฒันาออกแบบสินคา้หตัถกรรมของตน ทางผูว้ิจยัจึง
นาํเสนอแนวคิดของ การเรียนรู้ร่วมกนักบันกัศึกษาออกแบบใหก้บั
ทางกลุ่มชุมชนบา้นออ้ย และเร่ิมพดูคุยกนัเพื่อประชาสมัพนัธ ์ ให้
ช่างฝีมือในกลุ่มไดเ้ขา้ใจถึงจุดประสงคข์องการเรียนรู้ร่วมกนัใน
เบ้ืองตน้ 
 การวิจยัไดก้าํหนดให้กลุ่มช่างฝีมือและกลุ่มนกัศึกษา ได้
เขา้ร่วมกระบวนการออกแบบผลิตภณัฑ ์ หตัถกรรมร่วมกนัทั้งส้ิน 4 
ขั้นตอนคือการวางแนวคิดของงาน (Conceptualization) การทาํแบบ
ร่างและตน้แบบ เบ้ืองตน้ (Visualization) การข้ึนรูปงานตน้แบบ 
(Materialization) และการลงรายละเอียดเพ่ือการผลิตจริง 
(Validation) จากสมมุติฐานท่ีวา่นกัศึกษา อาจารย ์ และผูเ้ช่ียวชาญฯ 
เป็นผูท่ี้มีโอกาสไดรั้บรู้ถึงความตอ้งการ ของตลาดมากกวา่จึงน่าจะ
เป็นผูก้าํหนดแนวคิดของงานในขั้นแรก และกาํหนดใหน้กัศึกษาทาํ
แบบร่างและ ตน้แบบเบ้ืองตน้ เพื่อนาํไปใชใ้นการออกแบบร่วมกนั
กบักลุ่มชุมชน กลุ่มชุมชนไดเ้ขา้ร่วมการวิจยัในขั้นตอนการ ข้ึนรูป
งานตน้แบบ และการลงรายละเอียดเพือ่การผลิตจริง เน่ืองจาก
ขอ้จาํกดัดา้นเวลาและเพ่ือถ่วงดุลใหก้ลุ่ม ชุมชนไดรั้บบทบาทท่ี
สาํคญัในขั้นตอนหลงัทั้งสองขั้นตอน 
 

3. ผลการวจิัย 
 3.1 รวมคน Collecting 
 หลกัการของขั้นตอนน้ี คือ การรวมคนท่ีมีความสนใจ 
สาํนึกและจุดมุ่งหมายร่วมกนัเพ่ือให้เกิดกาํลงัใจท่ี เขม้แขง็ในการ
ดาํเนินงานขั้นตอนต่อๆไปให้บรรลุ  ในส่วนของแผนกออกแบบ

ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม  ทางคณะ ผูว้ิจยัไดบ้รรจุโครงการน้ีไวใ้น
วิชาเลือกเสรีท่ีนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 และ 4 สามารถลงทะเบียนเรียนได้
อยา่งอิสระ  อีกทั้งคณะผูส้อนไดน้าํเสนอจุดประสงค ์ รายละเอียด
และขั้นตอนของการเรียนรู้ร่วมกนักบัช่างฝีมือกลุ่มชุมชน เพ่ือพฒันา
ผลิตภณัฑผ์กัตบชวาให้กบันกัศึกษาผูส้นใจตั้งแต่ชัว่โมงแรก ในส่วน
ของการ ’รวมคน’ ของทางกลุ่ม ช่างฝีมือชุมชนนั้นมีความตอ้งการท่ี
จะเรียนรู้ทกัษะการออกแบบพฒันารูปแบบผลิตภณัฑใ์หท้นัสมยัข้ึน 
โดยมุ่ง หวงัวา่การเขา้ร่วมโครงการน้ีจะเป็นเสมือนแรงบนัดาลใจให้
ทางกลุ่มไดมี้โอกาสออกแบบและพฒันาหตัถกรรม ดว้ยตนเองได ้ 
ขณะเดียวกนักลุ่มนกัศึกษาก็มีความตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ทกัษะและ
องคค์วามรู้ดา้นการจกัสาน  ผ่านการเรียนรู้จากการกระทาํเพ่ือเสริม
การเรียนรู้จากในห้องเรียน 

3.2 ร่วมคิด Co-Planning 
 ขั้นตอนน้ีหมายถึงการระดมสมองเพ่ือจดัความสาํคญัของ
ปัญหา วเิคราะห์ กาํหนดแนวทาง วิธีการ และแผนการในการ
แกปั้ญหาร่วมกนั  โดยการวิจยัน้ีมีช่วงเวลาแห่งการ ‘ร่วมคิด’ อยู ่ 2 
คร้ัง คือ ช่วงก่อนการ วจิยัเร่ิมตน้ข้ึนโดยอาจารยป์ระจาํวิชาไดร่้วม
คิดกบัผูเ้ช่ียวชาญฯ และอาจารยป์ระจาํวิชาไดห้ารือกบักลุ่มชุมชน 
เพ่ือหาแนวทางของกิจกรรมท่ีจะผลกัดนัและส่งเสริมใหเ้กิด
กระบวนการเรียนรู้ร่วมตามแนวคิดของอาจารย ์ ประทีป และช่วง
ขั้นตอนการนาํเสนอแนวคิดของรูปแบบผลิตภณัฑห์ตัถกรรมจาก
หญา้แฝก โดยอาจารยป์ระจาํ วชิาและผูเ้ช่ียวชาญฯ รวมทั้งกลุ่ม
นกัศึกษาไดร่้วมกนัแสดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนแนวคิดกนัใน
เร่ืองของ รูปแบบผลิตภณัฑห์ตัถกรรมไทยเบ้ืองตน้  ซ่ึงเป็นจุดสาํคญั
ท่ีนกัศึกษาจะสามารถประมวลขอ้มูลต่างๆ เพ่ือเป็น แนวทางในการ
ออกแบบร่วมกบักลุ่มชุมชนต่อไป 

3.3 ร่วมทํา Co-Actualizing  
 ขั้นตอนน้ีเป็นการดาํเนินการตามแผนงานท่ีกาํหนด
ร่วมกนัใชก้ารฝึกฝนจากการทดลองปฏิบติัในพื้นท่ี จริง ในการวิจยัน้ี
หมายถึง การผสมผสานกระบวนการออกแบบและกระบวนการ
สร้างงานหตัถกรรมเพ่ือ ใหท้ั้งช่างฝีมือและนกัศึกษาออกแบบไม่
รู้สึกแปลกแยกต่อกระบวนการเรียนรู้ของตน โดยการร่วมทาํเกิด
ข้ึนอยู ่ 2 ช่วงคือ ช่วงแรกเป็นการร่วมทาํระหวา่งกลุ่มนกัศึกษากบั
ผูเ้ช่ียวชาญฯ เพ่ือปรับขบวนการคิดงานและทกัษะ การจกัสานใน
กลุ่มนกัศึกษาให้สามารถออกแบบผลิตภณัฑห์ตัถกรรมจากหญา้แฝก
ไดอ้ยา่งเหมาะสม  นกัศึกษา เรียนรู้วสัดุใหม่ท่ีไม่คุน้เคยซ่ึงคือหญา้
แฝกและเรียนรู้ทกัษะการจกัสานในกิจกรรมเชิงปฏิบติัการเป็นเวลา 
3 วนั เรียนรู้ตั้งแต่การเตรียมวสัดุ การตีเกลียว การถกัเปีย การสาน
ลาย การข้ึนรูปงานสามมิติ และการจบงาน อีกช่วงหน่ึงของการร่วม
ทาํคือการเรียนรู้ร่วมกนัผา่นขบวนการออกแบบระหวา่งกลุ่ม
ช่างฝีมือและกลุ่มนกัศึกษา โดยหลงัจากท่ีนกัศึกษามีความเขา้ใจใน
ตวัวสัดุและหลกัการของการจกัสานข้ึนรูปแลว้  นกัศึกษาไดท้าํการ 
ออกแบบและเขา้ไปท่ีอาํเภอบา้นออ้ยเพือ่พดูคุยแลกเปล่ียนความ



คิดเห็นโดยตรงกบัช่างฝีมือเพ่ือร่วมกนัคน้หาแนวทางในการปรับ
รูปแบบใหเ้หมาะกบัการข้ึนรูปและผลิตไดจ้ริง (ภาพท่ี 2) การเรียนรู้
ร่วมกนัในส่วนน้ีเป็นการ ร่วมทาํเพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้ (Learning By 
Doing) ตามทฤษฎี Constructionism เกิดขั้นตอนการแกปั้ญหา 
ร่วมกนั แสวงหาความรู้ร่วมกนั ไดป้ฏิสมัพนัธ์กบัวสัดุและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความหมายต่อตนเองแลว้สร้างเป็น ความรู้ของตนเอง
ข้ึนมาทาํให้เกิดภาวะ Powerful Learning เกิดการเรียนรู้ท่ีจะดูดซึม 
(Assimilation) และการ ปรับตวัรับความแตกต่าง (Accommodation) 
อยูต่ลอดเวลาท่ีนาํไปสู่การเรียนรู้ดว้ยตวัเองอยา่งย ัง่ยนืต่อไป  (Harel 
and Papert, 1991) 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2: กลุ่มช่างฝีมือและกลุ่มนกัศึกษาเรียนรู้ร่วมกนั 

ในขั้นตอนการร่วมทาํ  
ผลงานออกแบบท่ีไดมี้อยู ่ 2 ส่วนคือ ผลงานท่ีนกัศึกษาออกแบบใน
ขั้นตอนการทาํแบบร่างและตน้แบบเบ้ืองตน้ ซ่ึงพบวา่กลุ่มนกัศึกษา
พยายามจะหาวิธีการข้ึนรูปผลิตภณัฑจ์ากหญา้แฝกแบบใหม่ๆโดยไม่
ตอ้งอาศยัความชาํนาญจากการจกัสาน เช่น เทคนิคการมว้น หรือการ
ข้ึนรูปท่ีดดัแปลงมาจากการข้ึนรูปวสัดุอ่ืนๆ เช่น วิธีการข้ึนรูปจาก
การตดัเยบ็ผา้ท่ีสามารถเยบ็ผนึกข้ึนรูปเป็นงาน 3 มิติ การถกัโครเชต์
หรือการทอ ซ่ึงความไม่ชาํนาญดงักล่าวกลบักลายเป็นผลดีทาํให้
นกัศึกษาสามารถแตกความคิดทางการออกแบบไดโ้ดยไม่ถูกจาํกดั
อยูใ่นกรอบเดิมของการจกัสานต่อไป ส่วนผลงานออกแบบท่ี
นกัศึกษาร่วมพฒันาแบบกบัช่างฝีมือนั้น พบว่านกัศึกษาและช่างฝีมือ
ไดพ้ยายามร่วมกนัแกปั้ญหาทางการออกแบบและการผลิต โดยท่ี
ระหวา่งท่ีร่วมกนั คิดและทาํอยูน่ั้นกลุ่มช่างฝีมือและนกัศึกษาไดมี้
การแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั ไดท้ดลองทาํจริงทาํให ้ เขา้ใจ
อยา่งถ่องแทด้ว้ยตนเอง นอกจากน้ีแลว้กลุ่มช่างฝีมือยงัไดมี้โอกาส
ร้ือฟ้ืนวิธีการจบงานโดยใชภู้มิ ปัญญาการจกัสานแบบโบราณลาย
สนัปลาช่อนมาคิดแกปั้ญหาเร่ืองการผนึกรูปทรงของช้ินงานไดต้าม
แบบ (ภาพท่ี 3) 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 3: ภาพผลงานออกแบบร่วมกนัระหวา่งกลุ่มช่างฝีมือบา้นออ้ย
และนกัศึกษาออกแบบ 

 3.4 ร่วมสรุปบทเรียน Co-Realizing 
 ขั้นตอนน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือสร้างพลงัภูมิปัญญา โดยเร่ิม
จาการประเมินตนเองและประเมินผลงานผ่าน กระบวนการกลุ่มและ
เครือข่ายการเรียนรู้  ทาํใหเ้กิดการเช่ือมต่อทกัษะความรู้และ
ประสบการณ์ นาํไปสู่การ พฒันาและเผยแพร่ความรู้ไปสู่ชุมชนอ่ืนๆ  
โดยในโครงการน้ีนกัศึกษาไดรั้บมอบหมายใหท้าํการสรุปบทเรียน 
(Lesson Learned) ซ่ึงเป็นขั้นตอนการประเมินตนเองในดา้นทกัษะ
การออกแบบ ทกัษะการเรียนรู้ และประสบการณ์ทั้งหมดท่ีไดรั้บผ่าน
การเรียนวิชาเสรีน้ี อยา่งไรกต็ามมิไดเ้กิดการ ’ร่วมสรุปบทเรียน’ กนั
อยา่งเป็นทางการร่วมกนัทั้งสองฝ่ายระหว่างกลุ่มนกัศึกษากบักลุ่ม
ชุมชน  หากแต่เกิดการร่วมสรุปบทเรียน ระหวา่งอาจารยป์ระจาํวิชา
กบัหวัหนา้กลุ่มชุมชนบา้นออ้ยผ่านกิจกรรมการระดมความคิด 
(Brainstorming Session) เพ่ือคน้หาศกัยภาพของงานตน้แบบ (Design 
Potential) เหล่านั้น  กลุ่มชุมชนไดแ้สดงให้เห็นวา่มี ‘การ ต่อยอด’ 
การเรียนรู้โดยทางกลุ่มไดท้าํการออกแบบผลิตภณัฑด์ว้ยตนเอง (ภาพ
ท่ี 4) โดยไดรั้บแรงบนัดาล ใจจากงานตน้แบบของนกัศึกษา ซ่ึงกคื็อ
แรงผลกัดนั (Momentum) ใหเ้กิดการเรียนรู้รอบใหม่ไปอยา่งต่อเน่ือง 
จากจุดน้ีเองท่ีช่างฝีมือไดต้ระหนกัถึงวา่ตนเองกมี็ภูมิปัญญาท่ีดีอีกมาก
แต่หากมิไดน้าํมาใช ้ เช่น การคน้พบถึง วธีิข้ึนรูปทรงสามมิติแบบ
ใหม่ๆโดยใชเ้ทคนิคการผนึกลายสนัปลาช่อน การคาํนึงถึงการใชว้สัดุ
เหลือท้ิง จากการทาํนา “ขา้วดีด” ในทอ้งถ่ินเพ่ือทดแทนหญา้แฝกท่ีไม่
สามารถหาไดใ้นพื้นท่ีและนาํไปปฏิบติั ใชจ้ริงกบังานออกแบบ
หตัถกรรมท่ีทางกลุ่มผลิตอยูใ่นปัจจุบนั อีกทั้งกลุ่มชุมชนยงัสามารถ
แกไ้ขปัญหา เร่ืองของขนาดและความสะดวกในการใชง้านผลิตภณัฑ ์
สามารถแกปั้ญหาทางการผลิตและทาํการวาง แผนการผลิตเพ่ือ
แจกจ่ายงานไปยงัเครือข่ายของกลุ่มไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงดว้ยจุดน้ีเองท่ี
คณะผูว้ิจยัรู้สึกวา่ เป็นส่ิงท่ีมีค่ามากท่ีสุดในการวิจยัคร้ังน้ี 

 
ภาพท่ี 4: ผลงานท่ีกลุ่มชุมชนพฒันาออกแบบเองจากแรงบนัดาลใจ 

ท่ีไดรั้บจากกลุ่มนกัศึกษา 
 
 3.5 ร่วมรับผลการกระทํา Co-Cher ishing  



 ขั้นตอนน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่สร้างพลงัปิติ  โดยการยก
ยอ่งช่ืนชมและใหก้าํลงัใจคนท่ีเสียสละ และทาํงานทาํให้เกิดความ
ภาคภูมิใจและมีความสุขจากการทาํงานร่วมกนั ในส่วนผลของการ
กระทาํน้ี นกัศึกษาและกลุ่มชุมชนอาจจะไดรั้บผลในมิติท่ีแตกต่าง
กนั กล่าวคือชุมชนไดรั้บผลทางดา้นเศรษฐกิจ นกัศึกษาไดเ้รียนรู้
ศกัยภาพของทอ้งถ่ินซ่ึงนาํไปสู่การพฒันาร่วมกนัในอนาคต ส่วน
ดา้นอาจารยแ์ละ ผูเ้ช่ียวชาญฯไดเ้รียนรู้การปฏิรูปการเรียนการสอน
เพ่ิมเติมความรู้ตามบทบาทของตน  สาํหรับการวิจยัน้ี ยงัมิได้
ครอบคลุมมาถึงประเดน็น้ีเน่ืองจากความจาํกดัของเวลาแต่จากการ
เขา้ไปเยีย่มเยยีนกลุ่มชุมชนหลงัเสร็จส้ินการวิจยัพบวา่กลุ่มชุมชนได้
ทาํการพฒันาออกแบบผลิตภณัฑห์ตัถกรรมใหม่ดว้ยตนเองโดย
ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากงานตน้แบบของนกัศึกษาซ่ึงก็นบัเป็นความ
ภาคภูมิใจและมีความสุขของทั้งนกัศึกษาและชุมชนรวมทั้งอาจารย์
ประจาํวิชาและผูเ้ช่ียวชาญฯดว้ยเช่นกนั 
 

4. อภิปรายผลการวจิยั 
 4.1 การเรียนรู้ร่วมกันระหว่างช่างฝีมือและนักออกแบบ 
 การเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งช่างฝีมือบา้นออ้ยและนกัศึกษา
ออกแบบในงานวิจยัน้ีไดเ้นน้เร่ืองการของการปฏิสัมพนัธ์กนัจริง
ระหวา่งกลุ่มช่างฝีมือและนกัศึกษามากกวา่การยดึเอาเร่ืองการกระจาย
องคค์วามรู้ดา้นการออกแบบเป็นหลกัทาํใหท้ั้งสองกลุ่มไม่มีความ
กดดนัและสามารถร่วมกนัออกแบบช้ินงานและแลกเปล่ียนความรู้ได้
อยา่งเป็นธรรมชาติ โดยช่างฝีมือไดถ่้ายทอดความรู้ดา้นการข้ึนรูปงาน
ฝีมือจกัสานและในขณะ เดียวกนัก็ไดซึ้มซบัความรู้เร่ืองงานออกแบบ
จากนกัศึกษา ส่วนนกัศึกษาเองก็ไดซึ้มซบัวถีิชีวิตชาวบา้น ฝึกทาํงาน 
จกัสานและสามารถนาํไปใชเ้ป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบงาน
ต่อไปไดใ้นอนาคตเช่นกนั อีกทั้งนกัศึกษายงั ไดต้ระหนกัวา่บางคร้ัง
การออกแบบจากการไดส้มัผสักบัวสัดุจริง การหดัลองผิดลองถูก การ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง และกบัผูค้นต่างๆกเ็ป็นอีกแหล่งความรู้หน่ึงท่ี
สามารถเขา้ถึงได ้ อีกปรากฏการณ์ท่ีสาํคญัก็คือการท่ีชุมชน บา้นออ้ย
ไดรั้บแรงบนัดาลใจจากการร่วมออกแบบงานกบันกัศึกษา และไดน้าํ
แรงบนัดาลใจนั้นไปพฒันา ต่อยอดเป็นงานออกแบบสินคา้หตัถกรรม
ของตนเองใหต้รงกบัความตอ้งการของตลาดได ้ (ภาพท่ี 5) จึงเรียกได้
วา่การเรียนรู้ร่วมกนัในคร้ังน้ีเป็นการเรียนรู้แบบยัง่ยนือยา่งแทจ้ริง 

ภาพท่ี 5: ภาพแสดงถึงความร่วมมือระหวา่งช่างฝีมือบา้นออ้ย และ
นกัศึกษาออกแบบในขั้นตอนต่างๆ 
 4.1.1 ขั้นตอนการเรียนรู้ร่วมกันกับขั้นตอนการออกแบบ 
 แมว้า่ทุกขั้นตอนในการเรียนรู้ร่วมกนัในคร้ังน้ีทุก
ขั้นตอนลว้นมีความสาํคญัในฐานะท่ีขั้นตอนต่างๆกเ็ป็นแรงผลกัดนั
ใหเ้กิดต่อความต่อเน่ืองต่อไปของกระบวนการเรียนรู้ในแต่ละขั้น  
แต่หากเม่ือวเิคราะห์กระบวนการดงักล่าว โดยมีนาํกระบวนการ
ออกแบบท่ีถูกผสมผสานเขา้ไปดว้ยแลว้  พบวา่ ขั้นตอนของการร่วม
คิดและร่วมทาํ มกัเกิดข้ึนในกระบวนการออกแบบควบคู่กนัไปใน
ช่วงเวลาเดียวกนัเสมอ และกลบัผลกัดนัให้ขั้นตอนของการ ‘ร่วมคิด’ 
และการ ‘ร่วมสรุปบทเรียน’ ท่ีจะพลิกบทบาทของนกัออกแบบ และ
องคค์วามรู้ทางดา้นการออกแบบใหก้ลบัมาอยูใ่นระดบัท่ีเท่าเทียม
และสามารถแลกเปล่ียนกนัไดก้บัองคค์วามรู้ท่ีชาวบา้นมี  ไม่ใช่วา่อยู่
ในสถานะท่ีสูงกวา่อยา่งท่ีมกัจะพบในกิจกรรมการเพิ่มศกัยภาพดา้น
การออกแบบ ให้แก่กลุ่มชุมชนท่ีรัฐบาลไดท้าํอยู ่
 หากมองในแง่ของการออกแบบ ขั้นตอนการ ‘ร่วมคิด’จะ
นาํไปสู่ลกัษณะและคุณภาพของการสร้างโจทย ์ทางการออกแบบ 
(Design Brief) การตั้งโจทยท่ี์ทา้ทายหรือโจทยท่ี์ทุกคนมีแรงจูงใจ
ร่วมกนัลว้นเป็นผลผลิต ของการ ‘ร่วมคิด’ ทั้งส้ิน ซ่ึงอาจจะสามารถ
ทาํใหแ้ตกต่างจากการตั้งโจทยข์องหน่วยงานของรัฐบาล ท่ีมกัมี
โจทย ์ท่ีเป็นแบบแผนท่ีเนน้การสร้างมูลค่าเพ่ิม เพ่ือผลตอบแทนท่ี
เป็นเมด็เงินเท่านั้น โจทยท่ี์มีวตัถุประสงคท่ี์จะบรรลุ ผลตอบแทนใน
หลายมิติมากกวา่แค่ผลกาํไร เช่น มิติทางดา้นอารมณ์  สังคม  และ
วฒันธรรม กค็วรค่าท่ีจะถูก ตั้งข้ึนเป็นวตัถุประสงคด์ว้ยเช่นกนั 
(ประเวศ, 2547) 
 4.1.2 ส่ือการเรียนรู้ระหว่างกลุ่มชุมชนกับนักออกแบบ 
 บทบาทและความจาํเป็นของส่ือในบริบทของการพฒันา
ผลิตภณัฑห์ตัถกรรมผา่นการเรียนรู้ร่วมกนัน้ีมีลกัษณะท่ีต่างจากส่ือ
การเรียนการสอนอ่ืน ส่ือตน้แบบเบ้ืองตน้ของนกัศึกษาท่ียงัสาํเร็จ ยงั
ไม่มีรูปแบบท่ีตายตวั ท่ียงัตอ้งการการปรับปรุงแบบอีกมากกลบัเป็น
ตวัเร่ิมตน้การพดูคุยท่ีมีค่ายิง่ระหวา่งนกัศึกษากบัช่างฝีมือ (ภาพท่ี 6) 
นอกจากจะช่วยใหเ้กิดการคิดแกปั้ญหาดา้นเทคนิคในการผลิตให้
เป็นไปไดง่้ายข้ึนแลว้ยงัทาํให้กลุ่มช่าง ฝีมือเกิดแรงบนัดาลใจและต่อ
ยอดความคิดในการสร้างผลิตภณัฑช้ิ์นใหม่ๆดว้ย  การไดเ้ห็นส่ือ
ช้ินงานท่ีเป็นวสัดุ จริงทาํให้กลุ่มชุมชนสามารถเช่ือมโยงความ
เป็นไปไดท้างการตลาดอนัเป็นขอ้มูลความรู้ท่ีทางกลุ่มมีอยูแ่ลว้จาก
ประสบการณ์กบัความคิด (Ideas) ท่ีอยูต่รงหนา้ได ้  ซ่ึงโดยลกัษณะ
ของช่างฝีมือไทยโดยทัว่ไปมีลกัษณะ ท่ีนิยมการปรับใชอ้ยูแ่ลว้  น่ีจึง
เป็นกระบวนการเรียนรู้และการพฒันาท่ีสอดคลอ้งไปกบัตวัตนท่ี
แทจ้ริงของช่าง ชุมชน 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
   

 
ภาพท่ี 6: ภาพส่ือตน้แบบเบ้ืองตน้ท่ีนกัศึกษาทาํในขั้นตอนนาํมา

เรียนรู้ร่วมกนักบักลุ่มช่างฝีมือบา้นออ้ย 
 4.1.3 ความสัมพันธ์ของขบวนการออกแบบงาน
หัตถกรรมกับขบวนการออกแบบ 
 โดยทัว่ไปธรรมชาติของงานออกแบบนั้นจะมีลกัษณะท่ี
ถูกวางขั้นตอนไวอ้ยา่งเป็นระบบดว้ยเง่ือนไขของเวลาและ
จุดประสงคอ์นัชดัเจนในแต่ละขั้นตอน  ในขณะท่ีการพฒันา
ผลิตภณัฑห์ตัถกรรมในกลุ่มวสิาหกิจชุม ชนนั้นมีลกัษณะท่ีเป็น
อิสระกวา่ดว้ยธรรมชาติของผลิตภณัฑท่ี์ไม่ซบัซอ้น  ประกอบกบั
ความสามารถในการข้ึนรูป ช้ินงานไดท้นัที  การผลิตงานไดจ้าํนวน
นอ้ยช้ินโดยไม่มีผลกระทบใดๆ รวมทั้งช่องทางทางการตลาดท่ีอาศยั
เครือ ข่ายชุมชนและการจาํหน่ายในพ้ืนท่ีท่ีจดัข้ึนเป็นประจาํ  ทาํให้
กระบวนการออกแบบงานหตัถกรรมนั้นสามารถทาํ ไดค้รบวงจร
ตั้งแต่การสร้างสรรคช้ิ์นงานไปสู่การจาํหน่ายในเวลาอนัสั้น  
ช่างฝีมือจึงมีโอกาสท่ีจะสร้างสรรคผ์ลิต ภณัฑห์ตัถกรรมใหม่ๆ 
ออกมาไดอ้ยา่งไม่มีขอ้จาํกดัตามแต่โอกาสและแรงบนัดาลใจจะ
ผลกัดนั ส่ิงใกลต้วั ท่ีจบัตอ้งไดส้ามารถกลายเป็นแนวความคิดใน
การพฒันาผลิตภณัฑไ์ดท้ั้งส้ิน  ดงันั้นขบวนการออกแบบงานหตัถ 
กรรมหน่ึงๆในการทาํงานร่วมกนัลกัษณะน้ีควรมีลกัษณะกระชบั  
แต่ให้มีเกิดข้ึนต่อไปซํ้ าหลายคร้ังเพ่ือผลิต ‘ส่ือ’ หรือแรงบนัดาลใจท่ี
จบัตอ้งไดเ้พ่ือใชใ้นการพฒันาเป็นผลิตภณัฑเ์ชิงพานิชยท่ี์ประสบ
ความสาํเร็จต่อไป 
 4.2 บทเรียน: เสียงสะท้อนจากนักศึกษาออกแบบ 
 จากท่ีนกัศึกษาไดเ้ขียนบทเรียนท่ีไดรั้บ (Lesson 
Learned) มีความคิดเห็นดงัน้ีวา่ รู้สึกชอบ ท่ีชั้นเรียนมีมุมมอง
หลากหลายมิติจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นต่างๆ  เป็นเรียนการสอนแบบ
โครงงาน (Project-Based Learning) ท่ีเร่ิมจากความสนใจจริงๆ แลว้
ใชค้วามสนุก ความสุข ผลกัดนัโครงงานท่ีนกัศึกษาไดเ้ลือกทาํเอง  
แต่นกัศึกษาบางคนท่ีชอบการเรียนแบบท่องจาํตามสัง่ กจ็ะรู้สึกไม่
สะดวกใจ ไม่อยากเรียน  จึงสรุปไดว้า่ในการ เรียนการสอนแบบ
เรียนรู้ร่วมกนั (Collaborative Learning) ควรจะตอ้งมีขั้นตอนการ
ปรับทศันคติ มุมมอง เพ่ือให้เกิดความตั้งใจและจุดมุ่งหมายสาํหรับ
ในการท่ีจะอยากเขา้ไปเรียนรู้กบัชุมชน และควรจดัใหเ้ป็นกิจกรรม 
ปฏิบติัเป็นหลกั โดยใหมี้ระยะเวลาการทาํงานร่วมกนัให้นาน

มากกวา่น้ีและมีจุดท่ีนกัศึกษาตอ้งปฏิสมัพนัธ์กบั ชุมชนหรือ
หน่วยงานอ่ืนใหม้ากข้ึน  
 4.3 บทบาทของผู้เรียนรู้ 
 ในส่วนของบทบาทของกลุ่มชุมชนและนกัศึกษาใน
งานวจิยัน้ี กลุ่มชุมชนมีบทบาทเสมือนเป็น ผูเ้ช่ียวชาญดา้นงาน
หตัถกรรม ในขณะท่ีกลุ่มนกัศึกษามีบทบาทเสมือนเป็นผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการออก แบบ เน่ืองจากทั้งสองกลุ่มมีความแตกต่างกนัใน
ลกัษณะวิถีชีวิต ทกัษะ และประสบการณ์ จึงทาํให้การ เรียนรู้ร่วมกนั
ในคร้ังน้ีกลบักลายเป็นการเปิดโลกทศัน์ในกบัทั้งสองฝ่าย เกิดความ
เท่าเทียมกนัใน บทบาทจึงทาํใหท้ั้งสองกลุ่มมีความตั้งใจท่ีจะเรียน
จากอีกฝ่ายหน่ึงและเกิดความเคารพซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานท่ีดี
ในการเรียนรู้ร่วมกนัในสงัคมต่อไป ส่วนในเร่ืองของบทบาทของ
อาจารยผ์ูส้อนท่ีเป็น เหมือนกบัผูอ้าํนวยความสะดวกมากกวา่ท่ีจะ
เป็นผูส้อนนั้น นกัศึกษาไดใ้หค้วามคิดเห็นวา่ พวกตนรู้สึกดีท่ีตวั 
อาจารยเ์องกเ็ป็นเหมือนนกัเรียนคนหน่ึงท่ีตอ้งร่วมทาํงานกบัพวกเขา 
และรู้สึกวา่อาจารยไ์ดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ การเรียนรู้ไม่ไดมี้เฉพาะแค่ใน
หอ้งเรียน ความรู้มีอยูทุ่กท่ีและโดยเฉพาะพวกเขาสามารถแสวงหา
ความรู้ได ้จากคนทุกคนเพราะวา่ทุกคนมีความสามารถต่างดา้นกนั 
 4.4 การเรียนรู้ร่วมกันในบริบทสังคมไทย 
 มุมมองอีกมุมมองหน่ึงท่ีมิอาจมองขา้มไดคื้อสงัคมไทยมี
วฒันธรรมของตนเอง มีขนบธรรมเนียมวิถี ปฏิบติัถ่ายทอดจากรุ่นสู่
รุ่น เป็นสงัคมท่ีอยูบ่นรากฐานของการช่วยเหลือเก้ือกลูพ่ึงพาอาศยั
กนั ในสมยัก่อน มีการรวมกลุ่มกนักบัเพ่ือนบา้นเพือ่การลงแขกเก่ียว
ขา้ว ทาํไร่ทาํนา พอไดข้า้วไดผ้ลกแ็บ่งกนัมากนอ้ยไม่เป็น ปัญหา 
แรงงานและผลดอกท่ีลงแรงและไดรั้บมาไม่สามารถวดัค่าได ้(พรรณ
ทิพย,์ 2547) แต่ในการรวมกลุ่ม เพ่ือสร้างสรรคเ์ศรษฐกิจระดบั
ชุมชนท่ีผา่นมา จุดประสงคข์องการรวมกลุ่มเปล่ียนไปเพ่ือ
ผลตอบแทนท่ีเป็น ตวัเงิน ดงันั้นหากกลุ่มชุมชนไม่มีความเขม้แขง็
จริงกเ็กิดปัญหาความแตกแยกได ้ฉะนั้นผูน้าํกลุ่มชุมชนจึงตอ้ง เป็น
เสมือนศูนยร์วมใจของคนทั้งกลุ่ม 
 เร่ืองของความละเอียดอ่อนในการถ่ายทอดภูมิปัญญาก็
เป็นอีกประเด็นหน่ึงท่ีสาํคญั ศ.นพ. ประเวศ  วะสี (2544) กล่าวไวว้า่
ส่ิงท่ีสงัคมไทยขาดในขณะน้ีคือแผนท่ีความรู้ (Knowledge 
Mapping) ระหวา่งตวับุคคล และองคค์วามรู้  ไม่มีใครรู้วา่ใครมี
ความรู้อะไร  ทั้งน้ีเน่ืองมาจากกระบวนการเรียนรู้ของสงัคมไทยใน
อดีตนั้น ไม่เนน้การบนัทึกความรู้  การเรียนดว้ยวิธีการท่องจาํเป็น
วิธีการปฏิบติัท่ีใชก้นัมานานและล่วงเลยมาถึงปัจจุบนั ดว้ย ดงันั้น
ความชาํนาญในการส่ือสารกบัผูอ่ื้นอยา่งมีประสิทธิภาพ เป็น
ส่ิงจาํเป็นท่ีนกัศึกษาจาํเป็นตอ้งมีให้ พร้อมก่อนท่ีจะไปร่วมเรียนรู้กบั
ชาวบา้น เน่ืองจากการพดูคุย และการสนทนาพร้อมสาธิตจะเป็นส่ือ
การสอน สาํคญัท่ีใชใ้นการเรียนรู้ร่วมกบักลุ่มชุมชน  ไม่ใช่ตาํราหรือ
ขั้นตอนการเรียนรู้เหมือนในสถาบนัการศึกษา  การบนัทึกความรู้ท่ี
ไดรั้บมาก็นบัวา่เป็นหนา้ท่ีท่ีนกัศึกษาหรือผูเ้รียนรู้จาํเป็นตอ้งทาํ



เพ่ือให้องคค์วามรู้นั้นคงอยูต่่อไปในอนาคตในรูปแบบท่ีสืบคน้ได้
ง่ายข้ึน  นอกจากน้ีแลว้องคค์วามรู้ท่ีสงัเคราะห์ข้ึนภายในครอบครัว
ในกลุ่ม ชาวบา้นมกัจะถูกเกบ็เป็นความลบัเฉพาะคนในสกุลเดียวกนั
เท่านั้น (พรศิริ, 2547) ยอมใหค้วามรู้ตายไปกบัตวัดี กว่าเผยให้ผูอ่ื้นท่ี
ไม่สนิทใจไดรั้บรู้  ดงันั้นในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนั ระหวา่ง
ช่างฝีมือและนกัศึกษาท่ีนบัวา่เป็น คนนอกชุมชนนั้น  จึงอาจมี
อุปสรรคบา้งกเ็น่ืองดว้ยทศันคติของคนไทยในเร่ืองการส่งทอด
ความรู้น้ี 
 และส่ิงสุดทา้ยท่ีเป็นประเด็นสาํคญักคื็อเร่ืองของความ
ยดืหยุน่ของการร่วมงานกนั “บุคคลและชุมชนมี ความหลากหลาย  
ทั้งทางเศรษฐกิจ  สงัคม และวฒันธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติ  
ส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ  การนาํ รูปแบบการเรียนรู้ท่ีประสบความสาํเร็จใน
ชุมชนหน่ึงไปใชใ้นอีกชุมชนหน่ึง  หรือการวางแผนจากส่วนกลาง 
แลว้นาํไปใหชุ้มชนทอ้งถ่ินปฏิบติั  จึงมกัประสบความลม้เหลว” 
(ประเวศ, 2544) จากแนวคิดขา้งตน้จึงดูเหมือน วา่ไม่ควรมีแผนงาน
และขั้นตอนท่ีตายตวัมากาํหนดวิธีการร่วมมือ หากองคก์รมีการตก
ลงท่ีจะเรียนรู้ร่วมกนัผา่น โครงการพฒันาผลิตภณัฑห์ตัถกรรมจาก
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน (Indigenous Crafts Knowledge) ร่วมกบัชุมชน
ใดๆ  จะตอ้งทาํการศึกษาเก่ียวกบัชุมชนนั้นๆอยา่งถ่องแท ้ หรือควร
จะร่วมมือกนักบัหน่วยงานท่ีทาํงานใกลชิ้ดกบั ชุมชน เช่น กรม
พฒันาชุมชน องคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) เพ่ือใหก้ารวางแผน
งานต่างๆเป็นไปอยา่ง เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัชุมชนมากท่ีสุด   
นอกจากน้ีความจริงท่ีวา่ช่างฝีมือชาวบา้นส่วนใหญ่นั้นถืองาน 
หตัถกรรมน้ีเป็นอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายไดจ้ากงานหลกัคืองานกสิกร
รม  ดงันั้นช่วงเวลาของการผลิตงาน หตัถกรรมนั้นจึงโอนอ่อนผอ่น
ตามตารางเวลาของงานหลกั  รวมไปถึงกิจกรรมทางสงัคมและ
ประเพณีท่ีวิถีชีวิต ของคนต่างจงัหวดัในสงัคมไทยยงัคงยดึโยงอยู่
มาก เช่น งานบวชลูกชาย  งานกฐินของหมู่บา้น  ดงันั้นความ 
ยดืหยุน่จึงเป็นแนวทางท่ีสาํคญัในการร่วมงานกบัชาวชุมชน 
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