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บทคัดย่อ
การวิจั ยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่ อศึกษาเยาวชนกลุ่ มลู กหว้าในฐานะผู้สื บสานภูมิปั ญญา
ท้องถิ่นด้านงานสกุลช่างเมืองเพชร 2. เพื่อศึกษาทุนทางสังคมที่ส่งผลต่อการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
เยาวชนกลุ่ มลูกหว้าจังหวัดเพชรบุ รี และ 3. เพื่อศึกษาปัญหาอุ ปสรรคที่ส่ งผลต่อการสื บสานภูมิ ปัญญา
ท้องถิ่นของเยาวชนกลุ่มลูกหว้าจังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่า เยาวชนกลุ่มลูกหว้าเล็งเห็นความสำคัญ
ของงานสกุ ล ช่ า งเมื อ งเพชร จึ ง รวมกลุ่ ม ด้ ว ยความสมั ค รใจเพื่ อ เรี ย นรู้ง านสกุ ล ช่ า งเมื อ งเพชรจาก
ครูช่างสกุลเมืองเพชร ต่อมาได้ดำเนินกิจกรรมสืบสานบริเวณเขาวังเคเบิ้ลคาร์ จังหวัดเพชรบุรี นอกจากนี้
พบว่าทุ น ทางสั งคมที่ ส่งผลต่อการสืบ สานภูมิ ปั ญ ญาท้ องถิ่น ของเยาวชนกลุ่ ม ลูกหว้าจั งหวั ด เพชรบุ รี
สามารถอธิบายได้หลายมิติ ได้แก่ 1. มิติด้านความรู้ เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการค้นหา เรียนรู้และ
นำองค์ ความรู้ที่ ได้ มาจัด เป็ นกิจกรรมสื บ สานสู่ส าธารณะ 2. มิ ติด้ านความสัม พั น ธ์ระหว่างคน มีการ
รวมกลุ่มที่เข้มแข็ง สมาชิกกลุ่มมีมุมมองในการดำเนินงานต่าง ๆ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 3. มิติด้าน
ความรัก สมาชิกกลุ่มมีความไว้วางใจซึ่งกัน ส่งผลให้เกิดการเกื้อกูลต่อการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับ
ปั ญ หาและอุป สรรคในการสื บ สานภูมิ ปั ญ ญาท้ องถิ่น ของเยาวชน พบว่า กลุ่ม เยาวชนมั กมี เวลาที่ ไม่
ต่อเนื่อง ทำให้สมาชิกบางคนไม่สามารถร่ว มกิจกรรมภายในกลุ่มได้อย่างเต็มที่ และผู้ปกครองบางคนไม่
เข้าใจในการทำกิจกรรมของกลุ่ม ทำให้สมาชิกบางคนต้องหยุดทำกิจกรรมไป
คำสำคัญ ทุนทางสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สกุลช่างเมืองเพชร
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Social Capital and Inheritance of Local Wisdom
Phetchaburi’s Art and Craft of Look Wa Group
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Abstract
The purposes of this study are 1) to study the Look Wa Youth Group as Phetchaburi
craftsmen’s local wisdom inheritors 2) to study the Look Wa Youth Group’s social capital which
influences on the inheritance of local wisdoms and 3) to study the problems and obstacles of the
Look Wa Youth Group in inheriting local wisdoms. As a result, Phetchaburi craftsmen’s local
wisdoms were realized as the importance by Look Wa Youth Group. Many youths united voluntarily to
form the group to study Phetchaburi craftsmen work from the specialists or the inheritors. Later on, this
Youth Group performed inheritance activities to pass on or disseminate these invaluable wisdoms to
the public by using the Khao Wang Cable Car area, Phetchaburi, as its center. The next aspects were
study about social capital which affect local wisdom inheritance of the Look Wa Youth Group in
Phetchaburi. The results illustrated that 1) social capital in knowledge dimension was the important
factor to find, to learn, and to bring to inheriting activities and broadcasting to public. 2) social
capital in people relation dimension has strongly confederated and the member had the same
way to work and to do the activities. 3) social capital in love each other dimension, they trusted
each other which affected the activities. As problems and obstacles were the differently and
discontinuously free time that made some members couldn’t join the group activities fully and
some of parents don’t understand the group activities that made some of member stopped.
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ทุนทางสังคมกับการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสกุลช่างเมืองเพชร ของเยาวชนกลุ่มลูกหว้าจังหวัดเพชรบุรี

บทนำ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาเยาวชน เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการช่วย
พัฒนาประเทศ เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการสืบทอดและพัฒนางานด้านต่าง ๆ ของบรรพบุรุษจากรุ่นสู่
รุ่น อย่างไรก็ตามเด็กและเยาวชนเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก
นึ ก คิ ด และยั ง ขาดประสบการณ์ ในการเลื อ กสิ่ ง ถู ก ผิ ด สภาวการณ์ เหล่ า นี้ ล้ ว นส่ ง ผลให้ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทั้งในด้านบวกและด้านลบต่อเด็กและเยาวชน โดยการเปลี่ยนแปลงในด้านบวก เช่น การมี
พลังสร้างสรรค์ ทำกิจกรรมสร้างสรรค์ และแสดงศักยภาพของตนเองออกมาในเชิงสร้างสรรค์ได้ ใน
ขณะเดียวกันหากเยาวชนมีเวลาว่าง แต่ไม่ได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ อาจชักนำกันทำสิ่งที่เกี่ ยวข้องกับ
อบายมุขต่าง ๆ เช่น เล่นการพนัน และทดลองยาเสพติดต่าง ๆ การกระทำเหล่านี้ล้วนส่งผลให้เกิดปัญหา
ของเด็กและเยาวชนตามมา นอกจากนี้ในแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 ได้มี
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการทำกิจกรรมและพื้นที่สร้างสรรค์ของเยาวชนคือ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
กลไกสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตของเด็กและเยาวชน เป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสื่อและพื้นที่
สร้างสรรค์เพื่อการเรียนรู้สำหรับเด็ก เยาวชน ชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการร่วมกัน
สร้างพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์มุ่งตอบสนองความต้องการของเด็ก ครอบครัว ชุมชน เพื่อ
เป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศสู่การมีสุขภาวะที่ดีและยั่งยืนต่อไป (Department
of Children and Youth, 2016) สภาวการณ์ข้างต้นจึงสะท้อนให้เห็นว่าหากเยาวชนได้ทำกิจกรรมและ
อยู่ในพื้นที่สร้างสรรค์ จะส่งผลให้เยาวชนเกิดพลังในด้านบวก คือ เยาวชนมีศักยภาพและมีคุณภาพชีวิตที่
ดี เนื่ อ งจากอยู่ ในพื้ น ที่ ส ร้ า งสรรค์ แ ละทำกิ จ กรรมที่ ดี สร้ า งโอกาสให้ เด็ ก ได้ เติ บ โตพั ฒ นาตามวั ย
มุ่งตอบสนองความต้องการของเด็ก ครอบครัว และชุมชน
เนื่องด้วยจังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เห็นความสำคัญใน
การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนเด็กและเยาวชนอย่างจริงจัง โดยสนับสนุนพื้นที่
ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ออกแบบกิจกรรมและสร้างช่องทางเผยแพร่ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นกระบวนการ
สำคัญที่จะสร้างความรู้และนำมาสู่การรณรงค์พื้นที่สร้างสรรค์ทางปัญญา โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็ก
เยาวชน ครอบครัว ชุมชน และองค์กรท้องถิ่น นอกจากนี้จังหวัดเพชรบุรีได้รับการยกย่องให้เป็นเมือง
ต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาในปี พ.ศ. 2554 เป็นหนึ่งในสิบเมืองที่สร้าง
รายได้ให้กับประเทศด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มีการนำความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาเมืองหรือ
ชุ ม ชน จากรากฐานของต้ น ทุ น ทางวั ฒ นธรรมและภู มิ ปั ญ ญาภายในท้ อ งถิ่ น ของจั ง หวั ด ก่ อ ให้ เกิ ด
เอกลั ก ษณ์ ที่ มี คุ ณ ค่ า ทางเศรษฐกิ จ และเกิ ด การขั บ เคลื่ อ นแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ เชิ ง สร้ า งสรรค์
(Department of Intellectual Property, 2011) ซึ่ ง จั ง หวั ด เพชรบุ รี มี โ บราณสถานที่ มี คุ ณ ค่ า ทาง
ประวัติศาสตร์และมีศิลปวัฒนธรรมที่โดดเด่นด้วยงานสกุลช่างเมืองเพชรเป็นภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าที่ได้
สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ประกอบกับมีภาคประชาสังคมทั้งเครือข่ายพลเมืองและเยาวชนที่เข้มแข็ง
ซึ่งการสืบสานภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยฟื้นฟูและดำรงอยู่ในท้องถิ่นสืบไป
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ที่เป็นเมืองต้นแบบในการใช้สรรพสิ่งรอบ ๆ ตัว
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นำมาสร้างสรรค์พัฒนาอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาที่ดีงาม พร้อมทั้งมี พื้นที่สร้างสรรค์กิจกรรมสำหรับ
เด็กและเยาวชนให้ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แสดงศักยภาพ ความสามารถ และสร้างความสัมพันธ์
อันดีต่อสังคมและชุมชน
ประกอบกั บ ในระยะหลั ง ประมาณปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยมี โ ครงการที่ ไ ด้ จั ด ขึ้ น โดย
สำนักงานกองทุนเพื่อพัฒ นาสังคม สนั บสนุนให้สังคมไทยเล็งเห็น คุณ ค่าที่เคยมีอยู่ในสิ่งที่ เป็น ทุนเดิม
แต่ อ าจถู กกลื น หายหรือมองข้า มไป เป็ น สิ่ ง ที่ ได้ รับ การถ่ ายทอดมาจากบรรพบุ รุษ เช่ น ภู มิ ปั ญ ญา
ประเพณี ความเชื่อ และวัฒนธรรมที่มีอยู่ในชุมชน รวมทั้งสิ่งที่มีอยู่ในตัวบุคคล เช่น ความมีน้ำใจ ความ
เอื้ออาทร การช่วยเหลือเกื้อกูล ตลอดจนสิ่งที่เป็นศักยภาพในการพัฒนาของชุมชน เช่น ผู้นำกลุ่ม องค์กร
ประชาชน เครือข่าย เป็นต้น การดำเนินการดังกล่าวได้ฟื้นฟูทุนทางสังคมที่มีอยู่และเริ่มสูญหายให้มีการ
นำกลับมาพัฒนาและประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง (Chareonwongsak, 2000) ซึ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทุน
ทางสังคมในข้างต้นนี้เป็นชุดของความสัมพันธ์ระหว่างคนที่มีผลมาจากความตั้งใจบนพื้นฐานของความ
คาดหวังในสิ่ งที่ ต้องใช้ ร่วมกัน และการมี สำนึ กของความไว้วางใจระหว่ างกัน โดยที่ บุ คคลได้ ร่วมกัน
แสดงออกและเกิดผลดีต่อการดำเนินกิจกรรม (Coleman, 1999 as cited in Romrattanapan, 2005)
จากความหมายของทุน ทางสั งคมข้างต้ น เป็ น ปั จจัยที่ มี ความสำคัญ อย่ างยิ่ งต่ อการสร้างพลังร่วมกัน
ขับเคลื่อนสังคม เพื่อให้เกิดการสืบสานงานสกุลช่างเมืองเพชรที่เคยสูญหายให้กลับมาเป็นที่รู้จักและรักษา
ไว้ให้คงอยู่ต่อไป รวมทั้งดำเนินกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม มีผู้นำกลุ่ม ทำงานเป็นทีม การมีเครือข่ายกับ
กลุ่มเยาวชนอื่น ๆ ในจังหวัดเพชรบุรี ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างคนและชุมชน จากสภาพการณ์
ดังกล่าวผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาเยาวชนกลุ่มลูกหว้า จังหวัดเพชรบุรี โดยศึกษาลักษณะและการดำเนินงาน
ของกลุ่ม และศึกษาทุนทางสังคมที่ส่งผลต่อการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของเยาวชนกลุ่มลูกหว้าจังหวัด
เพชรบุรี ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมเยาวชนกลุ่มลูกหว้าให้เกิดศักยภาพมากขึ้น มีเยาวชนเข้า
ร่วมกิจกรรมและสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเพชรบุรีมากขึ้น เป็นการช่วยฟื้นฟูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรีที่เคยสูญหายกลับมาเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงอีกครั้ง

ทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาเรื่องทุนทางสังคมกับการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสกุลช่างเมืองเพชรของเยาวชนกลุ่ม
ลูกหว้า จังหวัด เพชรบุ รี ผู้ วิจั ยได้ศึกษาทบทวนวรรณกรรมผ่ านประเด็ น สำคัญ เกี่ยวกับ ทุ น ทางสั งคม
จากการสังเคราะห์แนวความคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถแบ่งองค์ประกอบออกเป็น 1) ทุน
ทางสังคมในมิติด้านความรู้ สำหรับการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใ ห้ความสนใจแนวคิดของ Norman Uphoff
(1996) ที่ได้จำแนกทุนทางสังคมว่าเป็นเรื่องของการรับรู้ ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตของการมีคุณค่า ความคิด
และทัศนคติของบุคคล ถือเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้บุคคลสามารถทำงานเพื่อส่วนรวมร่วมกัน 2) ทุนทาง
สังคมในมิติด้านความสัมพันธ์ระหว่างคน ผู้วิจัยได้นำทฤษฎีทุนทางสังคมของ James Coleman (1999)
และ Pierre Bourdieu (1983) ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการมีเครือข่ายของกลุ่มลูก
หว้า และ 3) ทุ น ทางสั งคมในมิ ติ ด้ านความรัก โดยใช้ แนวคิด ทุ น ทางสั งคมของ Francis Fukuyama
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ทุนทางสังคมกับการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสกุลช่างเมืองเพชร ของเยาวชนกลุ่มลูกหว้าจังหวัดเพชรบุรี

(1995) และ Robert D. Putnam (1993) ในด้านของความไว้วางใจและการเป็นพวกพ้องเดียวกัน มาใช้
ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เอื้อให้บุคคลมีความรักและสามัคคีต่อกัน
การศึ ก ษาแนวคิ ด ทุ น ทางสั ง คมมิ ติ ด้ า นความรู้ ข องนั ก วิ ช าการทั้ ง ที่ เป็ น ชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ สามารถประมวลข้ อ ค้น พบและข้อ สรุป เป็น องค์ค วามรู้เ รื่อ งทุ น ทางสั ง คมในมิติด้า น
ความรู้ โดยแบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ 1) ความรู้ และภูมิปัญญา ทุนทางสังคมในด้านนี้เป็นสิ่งที่ทำให้คน
และชุมชนดำรงอยู่ได้ ซึ่งหากมีการสืบสานทุนเหล่านี้ให้เกิดความคงอยู่ และปรับเปลี่ยนไปตามสภาพของ
สังคม มีการสร้างสรรค์ผลผลิตและสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ มีคุณค่าทางจิตใจและร่างกาย ทำให้มนุษย์
สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยศักยภาพของตนเองอย่างมั่นคง และ 2) ทุนทางสังคมด้านความคิดและทัศนคติ
เป็นเรื่องของคุณ ค่า ความเชื่อ ทัศนคติ พฤติกรรมและบรรทัดฐานทางสังคม ซึ่ งคุณ ค่าเหล่านี้ถือเป็ น
เงื่ อ นไขที่ ท ำให้ ชุ ม ชนสามารถทำงานร่ ว มกั น ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และส่ ง ผลให้ ส่ ว นรวมมี ก าร
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ดังนั้นแนวคิดทุนทางสังคมในมิติด้านความรู้ของ Uphoff (1996 as cited
in Romrattanapan, 2008) จึ งชี้ให้ เห็ น ถึงการมี ทุ น ทางสั ง คมในด้ านความรู้ เป็ น ปั จ จัย สำคัญ ในการ
เรียนรู้ สืบสาน และถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องราวทางภูมิปัญญาต่อคนรุ่นหลังและผู้ที่สนใจเพื่อให้องค์
ความรู้ดำรงอยู่ได้ต่อไป
สำหรับ ทุ น ทางสั งคมในมิ ติ ด้ านความสั ม พั น ธ์ ระหว่ างคน ซึ่ ง Coleman (1999 as cited in
Romrattanapan, 2005) มองว่าทุนทางสังคมเป็นโครงสร้างทางสังคมที่เอื้อให้บุคคลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมา
ร่วมมือกันทำกิจกรรม โดยทุนทางสังคมจะดำรงอยู่ภายใต้ความสัมพันธ์ที่มีพันธะผูกพัน มีความคาดหวัง
และไว้เนื้อเชื่อใจกัน ดังนั้นทุนทางสังคมจึงไม่ได้อยู่แค่ในตัวบุคคล แต่อยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวจะดำรงอยู่ได้นั้นต้องมีรูปแบบคือ มีพันธะที่มีร่วมกันและมีความคาดหวังร่วมกัน
ในด้านของ Bourdieu (1983 as cited in Romrattanapan, 2005) มีความเห็นว่าความสัมพั นธ์ของ
สมาชิกกลุ่มสามารถสร้างทุนทางสังคมที่ ส่งผลต่อทุนประเภทอื่น ๆ อีกหลายด้าน และการสร้างสมาคม
อาสาสมัครต่าง ๆ เป็นกลยุทธ์ระดับปัจเจกและส่วนรวมให้เกิดเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน ได้ ทั้งนี้
ทุนทางสังคมสามารถส่งไปยังบุคคลอื่น โดยเฉพาะผู้นำในสมาคมนั้น ๆ คือ เกิดการยอมรับ ความนับถือ
และเกิดความเป็นชุมชน ในส่วนที่เป็นวัตถุวิสัย คือ การได้รับการยอมรับจากองค์กร
ส่วนทุนทางสังคมในมิตดิ ้านความรัก Fukuyama (1995) มีมุมมองเกี่ยวกับทุนทางสังคมว่า เป็น
การประสานความร่วมมือกันเพื่อบรรลุเป้าหมายของตน โดยอาศัยความไว้วางใจกัน ซื่อสัตย์ต่อกัน เอื้อ
อาทรต่อกัน มีก ารช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และต่างตอบแทนกัน ดังนั้นการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมจึงอาศัย
บรรทัดฐานความไว้วางใจและความช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นสำคัญ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งและ
ส่งเสริมการใช้สัน ติ วิธีได้ม ากขึ้น แหล่งทุ นทางสังคมดังกล่ าวนี้ จะสะสมอยู่ภายใต้การเป็ น เพื่ อนบ้ า น
อาสาสมัครและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ในด้านของ Putnam (1993) ได้นิยามว่าเป็นทุนที่สามารถเพิ่ม
โอกาสในการบรรลุเป้าหมายของสังคมโดยอาศัยความเชื่อใจและจุดมุ่งหมายของสถาบัน ต้องอาศัยความ
ร่วมมือระหว่างสมาชิกทั้งหลายในสังคม
กรอบแนวคิดในเรื่องทุนทางสังคมดังกล่าว เป็นพื้นฐานสำคัญในศึกษาถึงสถานภาพของทุนทาง
สังคม ซึ่งทุนทางสังคมเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำไปสู่การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของเยาวชนกลุ่ม
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ลูกหว้า ส่งผลให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการปฏิบัติ จนกระทั่งกลายเป็นพลังการขับเคลื่อน
และการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็ก เยาวชน และชุมชนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และปฏิบัติร่วมกัน

วิธีการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้อาศัยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเลือกวิธีการศึกษา
แบบเฉพาะกรณี (Case Study) กับเยาวชนกลุ่มลูกหว้าจังหวัดเพชรบุรี ผู้วิจัยทำการศึกษาบริบทพื้นที่
โดยใช้วิธีการเจาะจงเลือกพื้นที่การวิจัย ซึ่งพิจารณาจากเกณฑ์ คือ มีบริเวณพื้นที่อยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวที่
สำคัญของจังหวัดเพชรบุรี คือ เขาวังเคเบิ้ลคาร์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี และได้เก็บรวบรวมข้อมูลใน
เดื อนกุม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2560 ถึง พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ใช้ วิธี การสั ม ภาษณ์ แบบกึ่งโครงสร้างเป็ น
แนวทางหลัก โดยการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
คือ 1) กลุ่มผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านพื้นที่และภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี เริ่มจากผู้วิจัย
ได้ทำความรู้จักและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยกับที่ปรึกษากลุ่มลูกหว้า และขอให้ช่วยแนะนำไปยัง
บุคคลอื่น ๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ครูช่างผู้สร้างสรรค์งานสกุลช่างเมืองเพชร และบุคลากรที่เกี่ยวข้องใน
การสนับสนุนด้านพื้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมของกลุ่มลูกหว้าและให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
จังหวัดเพชรบุรี รวมทั้งหมดจำนวน 6 คน 2) กลุ่มเยาวชน ใช้เกณฑ์ในการเลือกคือ เป็นเยาวชนที่ให้
ความสำคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรี และเป็นเยาวชนที่มีความสมัครใจในการให้ข้อมูลต่อ
ผู้วิจัย โดยเริ่มจากการทำความรู้จักกับแกนนำกลุ่มลูกหว้า ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อให้เกิด
ความเข้ า ใจต่ อ การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ และขอให้ ช่ ว ยแนะนำไปยั ง สมาชิ ก กลุ่ ม คนอื่ น ๆ ( Snowball
Technique) หรือจนกว่าข้อมูลอิ่มตัว เมื่อได้พิจารณาแล้วจึงมีผู้ให้ข้อ มูลสำคัญสำหรับการวิจัยในครั้งนี้
คือ แกนนำกลุ่ม จำนวน 1 คน สมาชิกกลุ่มที่ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มลูกหว้าจำนวน
5 คน และสมาชิกกลุ่มลูกหว้าจำนวน 14 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน ซึ่งผู้ให้ข้อมูลได้ให้ความยินยอมแบบปาก
เปล่าในการให้ข้อมูลแก่ผู้วิจัย และอนุญาตให้ใช้ชื่อ -สกุลจริง ในการให้ข้อมูล ทั้งนี้ใช้วิธีการสังเกตการณ์
แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม กรณีของวิธีการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม
ผู้วิจัยได้ร่วมทำกิจกรรมกับกลุ่มลูกหว้าเพื่อให้สมาชิกของกลุ่มลูกหว้าเกิดการยอมรับ โดยมีลักษณะของ
การสังเกต คือ การมีกระบวนการในดำเนินกิจกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกลุ่ม และในกรณีของ
วิธีการสังเกตการณ์ แบบไม่มี ส่วนร่วม ได้ ทำการสังเกตการณ์ เคลื่อนไหวของกลุ่ม ทางเว็บ ไซต์ หรือสื่ อ
ออนไลน์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลคือ เครื่องบันทึกเสียง สมุดจดบันทึก และภาพถ่าย โดยการขอ
อนุญาตผู้ให้สัมภาษณ์ก่อนที่จะทำการบันทึกเสียง และการศึกษาครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
(Analyzing Data Qualitative) ผู้วิจั ยกระทำควบคู่ไปกับ การเก็บ รวบรวมข้ อมู ล โดยอาศัยเครื่องมื อ
ต่าง ๆ ที่ได้กล่าวไปข้างต้น เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรก คือ การเก็บข้อมูลทางพื้นที่ การสัมภาษณ์ และการ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ซึ่งในระหว่างการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ทำการ
วิเคราะห์ข้อมูล ไปพร้อม ๆ กันด้ วย และในการศึกษาครั้งนี้ มีการวิเคราะห์ ข้อมู ลโดยใช้การวิเคราะห์
เอกสาร (Documentary Analysis) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งมีวิธีการคือ ศึกษา
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เนื้อหาสาระจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นหนังสือ วารสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเว็บไซต์ เพื่อให้มี
เนื้อหาที่ครบถ้วนไม่ซ้ำซ้อน และทำการวิเคราะห์รายละเอียดของเนื้อหา รวมทั้งผลจากการเก็บข้อมูลที่ได้
และสุดท้ายข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาทำการวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่ง แล้วจัดลำดับที่มาของ
เนื้อหาเพื่อให้ทราบความสัมพันธ์ของเนื้อหา

ผลการวิจัย
จังหวัดเพชรบุ รีเป็น จั งหวั ดที่ มี ความสำคัญ ทางประวัติ ศาสตร์ม าอย่างยาวนาน มี มรดกทาง
ศิลปวัฒ นธรรมและภูมิปัญ ญาที่หลากหลายแสดงถึงเอกลักษณ์ ของท้องถิ่น และหนึ่ งในภูมิปัญ ญาอัน
ทรงคุณ ค่าของเพชรบุรีคือ งานสกุลช่างเมืองเพชร เป็ นงานฝีมือที่ ชาวเพชรบุรีได้สืบทอดต่อกันมา มี
รูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง ทั้งลวดลาย ความพลิ้วไหว มีการผลิตผลงานที่มีความละเอียด
เรียบร้อย ประณีต พิถีพิถัน ส่งผลให้งานแต่ละชิ้นมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเพชรบุรี งาน
สกุลช่างเมืองเพชรแบ่งเป็นหมวดหมู่ตามลักษณะงานช่างทั้งหมด 11 แขนง ได้แก่ 1) งานตอกกระดาษ
และพวงมโหตร 2) งานปูนปั้น 3) งานลายรดน้ำ 4) งานลงรักปิดทองประดับกระจก 5) งานจิตรกรรม 6)
งานทองโบราณ 7) งานแทงหยวก 8) งานจำหลักหนังใหญ่ 9) งานแกะสลักไม้ 10) งานปั้นหัวโขนหัว
ละคร และ 11) งานปั้นหัวสัตว์ ปัจจุบันมีการอนุรักษ์และสืบสานงานสกุลช่างเมืองเพชร โดยเยาวชนกลุ่ม
ลู กหว้ า ที่ ได้ ร่วมกัน เรีย นรู้งานสกุ ล ช่ างเมื อ งเพชรจากครูช่ างและนำองค์ค วามรู้ที่ ได้ ม าออกแบบจั ด
กระบวนการเรียนรู้ใหม่อย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดเป็นกิจกรรมการสืบสานงานสกุลช่างเมืองเพชรสู่
สาธารณะ ซึ่งผลจากการศึกษามีดังนี้
1. ลักษณะของเยาวชนกลุ่มลูกหว้าในฐานะผู้สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานสกุลช่างเมืองเพชร
กลุ่มลูกหว้าเป็นกลุ่มเยาวชนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรีที่ร่วมกันดำเนิ นกิจกรรม
อนุรักษ์และสืบสานงานสกุลช่างเมืองเพชร ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่าของจังหวัดเพชรบุรี
โดยมีนายจำลอง บัวสุวรรณ์ ที่ปรึกษาหลักของกลุ่มเป็นผู้ดำเนินการหาพื้นที่ให้เยาวชนได้มีพื้นที่เรียนรู้
และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณะ มีพื้นที่ตั้งอยู่บริเวณศาลาเชิงเขา เขาวังเคเบิ้ลคาร์ จังหวัดเพชรบุรี
และนางสาววรรณนภา บุต รเจียมใจ นั กวิชาการวัฒ นธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒ นธรรมจังหวัด
เพชรบุรี เป็ นผู้ ประสานงานการดำเนิน กิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างกลุ่ มลูกหว้าและสำนั กงานวัฒ นธรรม
จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้แก่กลุ่มลูกหว้า
การจัด ตั้ งกลุ่ มช่ ว งเริ่ม ต้ น เกิด จาก นายจำลอง บั วสุ วรรณ์ อดี ต ข้า ราชการครู และกลุ่ ม เด็ ก
นักเรียนโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศเพชรบุรี ที่เล็งเห็นถึงปัญหาการสืบทอดงานสกุลช่างเมืองเพชรที่เบาบาง
และกำลังสูญ หาย จึงได้ร่วมกัน จัด ตั้งกลุ่มลูกหว้าขึ้นในปี พ.ศ. 2550 และดำเนิน กิจกรรมเรียนรู้และ
ถ่ายทอดงานสกุลช่างเมืองเพชรให้ได้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณะ ต่อมากลุ่มได้จัดกิจกรรมนอกพื้นที่โดยการ
ขยายกิจกรรมสู่โรงเรียนต่าง ๆ ในจั งหวัดเพชรบุ รี มี เด็ กนั กเรียนและเยาวชนให้ความสนใจและร่วม
กิจกรรม จึงเกิดการชักชวนและมีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มเพิ่มขึ้น นำไปสู่การรวบรวมสมาชิกจาก
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พัชราภรณ์ ตาละลักษมณ์ และ อรนัดดา ชิณศรี และ ธีราพร ทองปัญญา

หลากหลายโรงเรีย นในจั ง หวั ด เพชรบุ รี เพื่ อร่ว มกัน ขับ เคลื่ อนการอนุ รัก ษ์ และสื บ สานงานสกุล ช่ า ง
เมื อ งเพชร ปั จ จุ บั น กลุ่ ม ลู ก หว้ า มี ส มาชิ ก กลุ่ ม 30 คน มี ส มาชิ กกลุ่ ม ที่ ท ำหน้ าที่ เป็ น คณะกรรมการ
บริหารงานกลุ่มลูกหว้าจำนวนทั้งหมด 6 คน ได้แก่ แกนนำกลุ่ม 1 คน คือ หนูแดง หรือนางสาวสุนิสา
ประทุมเทือง เพศหญิง อายุ 24 ปี และ ฝ่ายประสานงาน ฝ่ายสวัสดิการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายจัดซุ้ม
กิจกรรม และฝ่ายสถานที่ จำนวน 5 คน โดยมีที่ปรึกษาหลักของกลุ่มเป็นผู้ที่ให้คำแนะนำและชี้แนะ
เมื่อกลุ่มลูกหว้ามีลักษณะของการรวมตัวกันของสมาชิกที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ส่งผลให้
สมาชิ กกลุ่ ม มี ค วามมุ่ งมั่ น ตั้ งใจ และเรียนรู้งานช่ า งทุ กแขนง ซึ่ งกลุ่ ม มี ลั กษณะการเรียนรู้เพื่ อนำไป
เผยแพร่และจัดเป็นกิจกรรม โดยใช้งานสกุ ลช่างเมืองเพชรเป็นเครื่องมือหรือเป็นสื่อกลางในการสื่อสาร
และกลุ่มลูกหว้าได้เลือกนำพวงมโหตรมาถ่ายทอดผ่านการจัดกิจกรรมการสืบสานงานสกุลช่างเมืองเพชร
เป็ นผลงานหลั ก และเลือกนำงานตอกกระดาษเป็น ผลงานรอง เนื่ องจากเป็น หนึ่ งในงานสกุลช่ างที่มี
สถานการณ์ ผู้ สื บ สานที่ เบาบางและเสี่ ย งต่ อ การสู ญ หาย อี ก ทั้ งมี ขั้ น ตอนกระบวนการทำที่ ไ ม่ ย าก
มีอุป กรณ์ การทำที่หาซื้อได้ทั่ วไปและใช้เวลาในการทำไม่น าน จึงเป็ นกิจกรรมที่ มี ความเหมาะสมต่ อ
นักท่องเที่ ยวและบุคคลที่ สนใจ ปัจจุบั นกลุ่มได้ จัด กิจกรรมเผยแพร่พวงมโหตรและงานตอกกระดาษ
บริเวณเขาวังเคเบิ้ลคาร์ จังหวัดเพชรบุรี และจัดกิจกรรมเผยแพร่นอกสถานที่ทั้งในจังหวัดเพชรบุรีและ
ต่างจังหวัด เพื่อให้ภูมิปัญญางานสกุลช่างเมืองเพชรได้กลับมาเป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงอีกครั้ง ดังที่สมาชิก
กลุ่มลูกหว้าได้กล่าวถึงลักษณะของกิจกรรมการเรียนรู้และเผยแพร่งานสกุลช่างเมืองเพชรไว้ว่า
“. . .ครูช่างสอน ความรู้มันส่งผลให้เกิดการสืบสาน คือ เราเรียนรู้เพื่อเป็นความรู้
และถ่ายทอดไปยังบุคคลอื่นได้ แต่พวกหนูจะไม่ได้เรียนไปเพื่อเป็นช่างแต่เรียนรู้
เพื่ อเอามาทำกิจกรรม. . .กลุ่ม ลูกหว้ามี วิธีการที่ ใช้ ในการเผยแพร่ความรู้ต่อผู้ ที่
สนใจงานสกุลช่าง คือ จะเผยแพร่โดยการใช้ซุ้มกิจกรรมเป็นเครื่องมือสื่อสารให้กับ
นักท่องเที่ยว. . .”
ป๊อป หรือนางสาวสุดาลักษณ์ บัวคลี่ (สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2560)
เมื่อผู้ที่สนใจได้ร่วมทำกิจกรรมกับกลุ่มแล้ว บางคนมีความสนใจในผลงาน และมีความคิดอยาก
นำผลงานเหล่านี้ไปใช้ในโอกาสต่าง ๆ ทำให้เกิดการติดต่อซื้อขายผลงานของกลุ่ม โดยเฉพาะพวงมโหตร
เป็นสิ่งที่นำไปใช้ประดับในงานบุญ ตามสถานที่สาธารณะ วัด ที่อยู่อาศัย และวันสำคัญต่าง ๆ เป็นต้น
ดังที่ ที่ปรึกษากลุ่มเล่าว่า
“. . .มี อย่ างงานปี ใหม่ เขาก็จ ะซื้ อพวงมโหตรไปแจกหรือไปตกแต่ ง งานอะไรก็
แล้วแต่เขา 1 คนซื้อ 200 อัน และมันก็เป็นของที่สื่อได้หลายอย่าง ตรงนี้มันก็มีเงิน
กลับคืนมาในกลุ่มเรา. . .”
จำลอง บัวสุวรรณ์ ที่ปรึกษากลุ่มลูกหว้า (สัมภาษณ์, 16 กันยายน 2560)
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นอกจากนี้พบว่ากลุ่มมีการดำเนินกิจกรรมด้านการจัดทำโครงการต่าง ๆ เพื่อสืบสานงานสกุล
ช่างเมืองเพชร ได้แก่ โครงการ “ลูกหว้าสืบสานงานสกุลช่างเมืองเพชร”, โครงการ “พวงมโหตรยิ้ม”
และโครงการ “เพชรบุรีดี…จัง” ซึ่งการดำเนินกิจกรรมข้างต้นนี้มีเครือข่ายที่สนับสนุนกลุ่มลูกหว้า ได้แก่
สำนั กงานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด เพชรบุ รี, สำนั ก งานทรัพ ย์ สิ น ส่ ว นพระมหากษั ต ริย์ , สำนั กงานกองทุ น
สนั บ สนุ น การสร้า งเสริม สุ ขภาพ, บริษั ท เพชรบุ รีก ารท่ องเที่ ย วพั ฒ นา จำกั ด และหน่ วยงานต่ าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทุกภาคส่วนยังคงให้การสนับสนุนถึงปัจจุบัน อีกทั้งกลุ่มลูกหว้าได้ขยายพื้นที่การเรียนรู้และ
จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนและเครือข่ายเยาวชน “เพชรบุรี…ดีจัง” โดยมีจุดประสงค์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราว
ของงานสกุลช่ างเมื องเพชร วิถีชีวิต ศิล ปะ วัฒ นธรรม และภูมิ ปั ญ ญาท้ องถิ่น ด้านอื่น ๆ ของจังหวั ด
เพชรบุรีให้แก่นักท่องเที่ยวและบุคคลที่สนใจ ได้แก่ 1) กิจกรรมตลาดนัดปันยิ้ม โดยร่วมกับเครือข่าย
เยาวชน “เพชรบุรี…ดีจัง” ณ เขาวังเคเบิ้ลคาร์ จังหวัดเพชรบุรี 2) กิจกรรมนาพันสามปันสุข ร่วมกับ
ชุมชนนาพันสาม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี และกิจกรรมเดินยิ้มริมน้ำ ร่วมกับชุมชนตลาดริมน้ำและ
ชุมชนคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
2. ทุนทางสังคมที่ส่งผลต่อการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของเยาวชนกลุ่มลูกหว้าจังหวัดเพชรบุรี
ผู้วิ จั ยแบ่ งขอบเขตการศึกษาโดยใช้แนวคิ ด ทุ น ทางสั งคม 3 หมวดหลั ก คือ มิ ติ ด้ านความรู้
มิติด้านความสัมพันธ์ระหว่างคน และมิติด้านความรัก ซึ่งผลการศึกษามีดังนี้
2.1 มิติด้านความรู้
จากการศึกษาแนวคิดและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในเรื่องทุนทางสังคม ผู้วิจัยได้ให้ความ
สนใจแนวคิดทุนทางสังคมในมิติด้านความรู้ของ Norman Uphoff (1996) ) ที่ได้จำแนกทุนทางสังคมว่า
เป็นเรื่องของการรับรู้ ซึ่งอยู่ภายใต้ขอบเขตของการมีคุณค่า ความคิด ทัศนคติ และความเชื่อของบุคคล
ถือเป็ นเงื่อนไขสำคั ญ ที่ท ำให้ บุคคลสามารถทำงานเพื่ อส่วนรวมร่วมกัน ผู้วิจัยได้น ำหลักการนี้ มาเป็ น
แนวทางในการศึกษาทุนทางสังคมที่ส่งผลต่อการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของเยาวชนกลุ่มลูกหว้า และ
ผลการศึ ก ษา พบว่ า การมี ค วามรู้แ ละภู มิ ปั ญ ญาของกลุ่ ม ลู ก หว้ า เกิ ด จากการเรีย นรู้ง านสกุล ช่ า ง
เมืองเพชร โดยมีผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้คือครูช่างผู้สร้างสรรค์ ผลงานสกุลช่างเมืองเพชร มีจุดประสงค์เพื่อ
เข้าใจในเรื่องราวของงานสกุลช่างเมืองเพชร และมีลักษณะของการเรียนรู้ในรูปแบบการบอกเล่าเรื่องราว
โดยการบรรยายด้วยวาจาของครูช่าง พร้อมทั้งสาธิตวิธีการทำให้กลุ่มลูกหว้าได้ดูเป็นตัวอย่าง ซึ่งลักษณะ
การเรีย นรู้ข้างต้น นี้ ส่ งผลให้ กลุ่ ม มี ความเข้าใจในเรื่องราวความเป็ น มาและกระบวนการทำที่ ถูกต้ อง
เมื่ อเยาวชนกลุ่ ม ลู กหว้ าได้ รับ องค์ความรู้ม าแล้ ว จึ งนำมาจัด เป็ น กิจ กรรมสื บ สาน เพื่ อเผยแพร่และ
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สาธารณะ ซึ่งก่อนที่จะเกิดเป็นกิจกรรมเหล่านี้ขึ้น กลุ่มลูกหว้าได้ร่วมกันวางแผน
ออกแบบและคิดสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ขึ้นมาใหม่ เพื่อให้เกิดการสื่อสารเรื่องราวผ่านกิจกรรมได้
ง่ายขึ้น ดังที่ สมาชิกกลุ่ม เล่าว่า
“. . .ความรู้ภูมิปัญญาที่ได้มา. . .ไม่ใช่แค่การอ่าน จดจำ การฟัง และบันทึก
เพื่อบอกให้ผู้อื่นรู้ แต่เป็นการเรียนรู้จากการได้ปฏิบัติจริง ทำให้เข้าใจถึงภูมิ
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ปัญญางานสกุลช่างเมืองเพชรอย่างแท้จริง เกิดการสืบสานได้เป็นอย่างมาก
เลยทีเดียว. . .”
แวว หรือนางสาวสุภัค ขวัญเดือน (สัมภาษณ์, 21 ตุลาคม 2560)
กลุ่มลูกหว้าถือได้ว่าเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีความคิดและทัศนคติที่ส่งผลต่อการสืบสานภูมิ
ปั ญ ญาท้ องถิ่น เป็ น อย่ างมาก เนื่ องจากได้ เห็ น ถึง ความสำคั ญ ของงานสกุ ล ช่ า งเมื อ งเพชรที่ ก ำลั งจะ
สู ญ หายไป จึ ง ต้ องการร่ว มกัน แก้ ไขปั ญ หาให้ ภู มิ ปั ญ ญาอั น ทรงคุ ณ ค่า นั้ น กลั บ มาเป็ น ที่ รู้จั ก อี ก ครั้ง
การมีแนวคิดของกลุ่มข้างต้นได้สะท้ อนออกมาให้เห็นถึงการมีศักยภาพทางด้านความคิดของกลุ่มคือ
คิ ด อย่ า งสร้ า งสรรค์ คิ ด อย่ า งเป็ น ระบบ คิ ด อย่ า งถู ก ต้ อ งเหมาะสม คิ ด ในแนวทางเดี ย วกั น และ
คิดแก้ปัญ หา ส่ งผลให้ เกิดเป็ นหลักปฏิบั ติร่วมกันในกลุ่มคือ คำนึงถึงเป้าหมายของกิจกรรม คำนึงถึง
วั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ ทำเพื่ อใครและสิ่ ง ใด สุ ด ท้ า ยจึ ง ดำเนิ น การออกแบบกิ จ กรรม นำไปสู่ ก ารสื่ อสาร
ต่อกลุ่มเป้าหมายให้สามารถเข้าถึงและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่มได้ ซึ่งจะต้องตอบสนองวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของกลุ่มที่ได้ตั้งไว้ในข้างต้น
2.2 มิติด้านความสัมพันธ์ระหว่างคน
จากการศึกษาแนวคิด และเอกสารงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องในเรื่ องทุน ทางสั งคม ผู้วิจั ยได้น ำ
ทฤษฎีทุ นทางสังคมของ James Coleman (1988) และ Pierre Bourdieu (1983) ที่ มองว่าทุน ทาง
สังคมเป็น โครงสร้างทางสังคมที่เอื้อให้บุ คคลหรือผู้ ที่เกี่ย วข้องมาร่วมมือกันทำกิจกรรม โดยดำรงอยู่
ภายใต้ความสัมพันธ์ระหว่างคนที่เป็นผลมาจากความตั้งใจบนพื้นฐานของความคาดหวังในสิ่งที่ต้องการ
ร่วมกัน มีค่านิยมร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกั น เป็นผลให้คนหรือสถาบันนั้นสร้าง
ความสัม พั นธ์กันทางสั งคม จากแนวคิด ข้างต้ นผู้ วิจั ยได้น ำมาเป็น แนวทางในการศึกษาทุ นทางสั งคม
ในมิติด้านความสัมพันธ์ระหว่างคน และผลการศึกษาพบว่า สมาชิกกลุ่มลูกหว้าได้มีความสัมพันธ์ต่อกันใน
รูปแบบของความเป็นพี่น้องหรือครอบครัว และมี ความสนิทสนมคุ้นเคยกันเป็นอย่างมาก นอกจากนี้
พบว่ า แกนนำกลุ่ ม ลู ก หว้ าเป็ น ผู้ ที่ มี ความสนใจในการเรีย นรู้ คิ ด และวางแผนการดำเนิ น กิ จ กรรม
กล้าแสดงออก มีความอดทน มีลักษณะนิสัยที่อ่อนน้อม ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนต่อสมาชิกอย่าง
เท่าเทียมกัน พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็ นของสมาชิกในกลุ่ม ส่งผลให้เกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันใน
กลุ่ม ดังนั้นความสัมพันธ์ของสมาชิกกลุ่มลูกหว้าได้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจและการร่วมมือร่วมใจกัน
อนุรักษ์และสืบสานงานสกุลช่างเมืองเพชร ส่งผลให้เกิดการคิด เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีมุมมอง
ในการดำเนิน งานและทำกิจ กรรมต่ าง ๆ เป็ น ไปในแนวทางเดี ยวกัน และเกิด การแบ่ งงานกัน ทำเพื่ อ
บรรลุเป้าหมายร่วมกันในการอนุรักษ์และสืบสานงานสกุลช่างเมืองเพชรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนได้ต่อไป
ดังที่แกนนำกลุ่มได้กล่าวให้ฟังเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่มให้ฟังว่า
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ทุนทางสังคมกับการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสกุลช่างเมืองเพชร ของเยาวชนกลุ่มลูกหว้าจังหวัดเพชรบุรี

“. . .เรามองว่ากลุ่มเรามีความสนิทกันมาก เราจะแบ่งงานกันทำตามความ
เหมาะสมและความถนัดของแต่ละคน บางงานที่ยังไม่เสร็จเรียบร้อย สมาชิก
ก็อาสามาช่วยทำ เลยทำให้งานมันเสร็จเร็วขึ้น. . .”
หนูแดง หรือนางสาวสุนิสา ประทุมเทือง (สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2560)
ในด้านของความสัมพันธ์ภายนอกกลุ่ม พบว่า กลุ่มลูกหว้ามีเครือข่ายเยาวชนร่วมกับกลุ่ม
เด็กและเยาวชนในจังหวัดเพชรบุรี คือ เครือข่ายเยาวชน “เพชรบุรี…ดีจัง” โดยร่วมกันขับเคลื่อนพื้นที่
สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนในจังหวัด เพชรบุรีมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน และมี หน่วยงานที่
สนับสนุนการให้เงินทุนและให้พื้นที่ คือ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จังหวัดเพชรบุรี , บริษัท
เพชรบุรีการท่องเที่ยวพัฒนา จำกัด, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), และสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.), และชุมชนที่มีส่วนร่วม ซึ่งทุกภาคส่วน
ยังคงให้การสนับสนุนถึงปัจจุบัน
2.3 มิติด้านความรัก
การศึ ก ษาในมิ ติ ด้ า นความรัก ผู้ วิ จั ย นำแนวคิ ด ทุ น ทางสั ง คมของ Francis Fukuyama
(1995) และ Robert Putnam (1993) ในด้านของความไว้วางใจและการเป็นพวกพ้องเดียวกันมาใช้ใน
การอธิบายปรากฏการณ์ที่เอื้อให้บุคคลมีความรักและสามัคคีต่อกัน ผลการศึกษาพบว่า สมาชิกกลุ่มลูก
หว้ามีความไว้วางใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างมาก โดยเห็นได้จากการที่สมาชิกกลุ่มมีความไว้ใจและเชื่อใจ
แกนนำกลุ่ม ทั้งในด้านของการมีความคิด การวางแผน การติดต่อประสานงาน และการดูแลสมาชิกใน
กลุ่ ม อย่ า งเท่ า เที ย มกั น ซึ่ ง การมี ค วามไว้ ว างใจเชื่ อ ใจต่ อ กั น นี้ ส่ ง ผลให้ ก ลุ่ ม มี ค วามเข้ ม แข็ ง และมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้อย่างยั่งยืน เกิดการปฏิบัติงานต่าง ๆ ร่วมกั นอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกลุ่มได้ ดังนั้นการดำเนินกิจกรรมสืบสานงานสกุลช่างเมืองเพชรของเยาวชนกลุ่มลูกหว้า
ได้ อ าศั ย ความไว้ ว างใจซึ่ ง กัน และกัน ความเกื้ อกู ล กั น เชื่ อ ถือ เชื่ อ มั่ น ต่ อกั น มาเป็ น พื้ น ฐานในการ
ดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม ซึ่งเป็ นปัจจัยที่สำคัญ อย่างยิ่งต่อการสร้างพลังร่วมกันในการ
สืบสานขับเคลื่อนภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรีให้เกิดกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนและได้
ดำเนินกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม
นอกจากนี้สิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นพวกพ้องเดียวกันของกลุ่มลูกหว้า คือ การใส่เสื้อกลุ่ม
ดำเนิน กิจกรรมร่วมกัน โดยมีตัวอักษรที่ ปักไว้ที่ เสื้ อ คำว่า “ลู กหว้า สืบ สานงานสกุลช่างเมืองเพชร”
มีลักษณะเป็นเสื้อยืดสีดำ แสดงให้เห็นถึงการเป็นกลุ่มเดียวกัน ทีมเดียวกัน และอีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญ
ของกลุ่มลูกหว้าคือ พวงมโหตร เนื่องจากสมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่มีมุมมองว่า พวงมโหตร คือ หนึ่งในชิ้นงาน
ของงานสกุลช่างเมืองเพชร ที่กลุ่มลูกหว้าร่วมกันเรียนรู้ สืบสาน และถ่ายทอด จนกระทั่งเกิดเป็นที่รู้จักแก่
นักท่องเที่ยวและมีการนิยมนำกลับมาใช้อีกครั้ง ดังที่สมาชิกกลุ่มกล่าวไว้ว่า “. . . ถ้าพูดกันถึงพวงมโหตร
คนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงกลุ่มลูกหว้า. . .” ตาล หรือฐิติชญา ชัยชาติ (สัมภาษณ์, 22
ตุลาคม 2560)
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ในอีกส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการเป็นพวกพ้องเดียวกันของกลุ่ม คือ กลุ่มมีลักษณะด้าน
การทำงาน การดำเนินชีวิต และความคิดที่เป็นไปในลักษณะเดียวกัน กล่าวคือ กลุ่มลูกหว้ามีความตั้งใจ
และสนใจในการเรีย นรู้เรื่องราวของงานสกุล ช่ างเมื องเพชร และภู มิ ปั ญ ญาท้ องถิ่น ด้ านต่ าง ๆ เพื่ อ
นำองค์ความรู้มาแบ่งปันเรื่องราวต่อสังคมร่วมกัน มีการทำงานเป็นทีม มีความนอบน้อมและเป็นมิตรต่อ
ผู้อื่น ลักษณะข้างต้นนี้เป็นสิ่งที่ทำให้สมาชิกกลุ่มเห็นคุณค่าและความภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน
ดังที่สมาชิกกลุ่มกล่าวถึงความภาคภูมิใจว่า “. . .การจัดกิจกรรมเผยแพร่งานสกุลช่างเมืองเพชร ทำให้
พวกเรารู้สึ กภู มิ ใจในศิล ปะพื้ น บ้ านของพวกเราและได้ มี ส่ ว นในการอนุ รักษ์ ให้ คงอยู่ . . .” ฟาง หรือ
นางสาวไพรำ เอรัสสะ (สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2560)
อีกทั้งจากการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม ในช่วงก่อนการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มและ
ระหว่ า งการดำเนิ น กิ จ กรรม พบว่ า สมาชิ ก ในกลุ่ ม มี ค วามสนิ ท สนมและคุ้ น เคยกั น เป็ น อย่ า งมาก
ผู้วิ จัย สั งเกตเห็ นได้ จากลั กษณะการแสดงออกทั้ งการพู ดด้ วยสี ห น้ าที่ ยิ้ มแย้ ม และมี ลั กษณะนิ สั ยความ
ประพฤติที่เรียบร้อย พูดจาอย่างสุภาพต่อกัน และมีความนอบน้อมต่อผู้ใหญ่ ดังนั้นการเป็นพวกพ้องเดียวกัน
ของกลุ่มลูกหว้าส่งผลให้กลุ่มมีการกระทำต่าง ๆ เป็นไปในลักษณะเดียวกันและแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็ง
ร่วมแรงร่วมใจในการทำงานเป็นทีมและเป็นผลให้เกิดความรักความสามัคคีขึ้นในกลุ่มของตน
3. ปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลต่อการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของเยาวชนกลุ่มลูกหว้า จังหวัดเพชรบุรี
จากการศึกษาการดำเนิ นงานเพื่ อสื บ สานงานสกุล ช่างเมืองเพชรของกลุ่ม ลูกหว้านั้น พบว่า
ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากเวลาที่ไม่ตรงกันของสมาชิกกลุ่ม เนื่องจากกลุ่มลูกหว้าเป็นกลุ่มเยาวชน ทำให้มี
เวลาที่ไม่ต่อเนื่อง สมาชิกกลุ่มบางคนไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ในทุกเสาร์ที่มีการจั ดกิจกรรม และ
ปัญหาเรื่องของความไม่เข้าใจของบุคคลภายนอก เช่น ผู้ปกครองของสมาชิกบางคนไม่เข้าใจในกิจกรรม
ต่าง ๆ ของกลุ่ม โดยมองว่าการเข้าร่วมกิจกรรมนั้นทำให้เสียเวลา ควรนำเวลาไปเรียนหนังสือหรือเรียน
พิเศษเพิ่มเติม เป็นต้น จึงส่งผลให้สมาชิกบางคนได้หยุดทำกิจกรรมไป อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะเกิดปัญหา
ต่าง ๆ ในข้างต้นนี้ แกนนำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มได้มีความเห็นที่ตรงกันว่า กลุ่มของตนมีความสามารถที่
จะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ทำให้ยังคงดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง โดยการคำนึงถึงเป้าหมายของ
กลุ่มเป็นสิ่งสำคัญ

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
กลุ่มลูกหว้าถือเป็นกลุ่มเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่มีศักยภาพในการรวมกลุ่มเพื่อเรียนรู้และถ่ายทอด
งานสกุลช่างเมืองเพชรต่อที่สาธารณะ มีจิตสำนึกรักท้องถิ่นโดยการสืบทอดเจตนารมณ์ ให้ ภูมิปัญ ญา
ท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรีเกิดความยั่งยืนสืบไป ร่วมกันแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ด้วยการนำองค์ความรู้
กลับมาทำการสานต่อ และการออกแบบกิจกรรม ส่งผลให้เกิดเป็นพื้นที่การเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์จนถึง
ปัจจุบัน โดยใช้เวลาว่างในวันเสาร์รวมตัวกันที่บริเวณเขาวังเคเบิ้ลคาร์ จังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมสืบสาน
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ทุนทางสังคมกับการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสกุลช่างเมืองเพชร ของเยาวชนกลุ่มลูกหว้าจังหวัดเพชรบุรี

เผยแพร่ และสาธิตทำพวงมโหตรและงานตอกกระดาษ ซึ่ง เป็นงานช่างแขนงหนึ่งในงานสกุลช่างเมือง
เพชรให้แก่นักท่องเที่ยว ทั้งเด็กและผู้ใหญ่หรือผู้ที่สนใจ
การมีทุนทางสังคมด้านความรู้ของกลุ่มลูกหว้า เป็นปัจจัยที่สำคัญและมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ
การขับเคลื่อนงานสกุลช่างเมืองเพชร ทั้งนี้เป็นเพราะกลุ่มลูกหว้าได้เล็งเห็นคุณค่าที่เคยมีอยู่ซึ่งเป็นทุนเดิม
แต่ อ าจถู ก กลื น หายหรื อมองข้ า มไป และร่ว มกั น เรีย นรู้เพื่ อ อนุ รัก ษ์ แ ละสื บ สานให้ ค งอยู่ ตลอดจน
นำศักยภาพของตนสู่การมีแนวคิดสร้างสรรค์กิจกรรมและการดำเนินงานต่าง ๆ ร่วมกัน ส่งผลให้การ
ดำเนินงานของกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสำเร็จและเกิดการดำรงอยู่ของงานสกุลช่าง
เมื อ งเพชรสื บ ไป สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ Uphoff (1996 as cited in Romrattanapan, 2008)
ที่ได้กล่าวถึงการมีทุนด้านความรู้ว่าเป็นเรื่องของคุณค่า ความเชื่อ ทัศนคติ พฤติกรรมและบรรทัดฐาน
ทางสังคม ซึ่งคุณ ค่าเหล่านี้ถือเป็นเงื่อนไขที่ทำให้ชุมชนสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และส่งผลให้ส่วนรวมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ดังนั้นการมีความรู้และคำนึงถึงคุณค่ าของภูมิ
ปัญญาจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการค้นหา เรียนรู้ และนำองค์ความรู้ที่ได้มาจัดเป็นกิจกรรมสืบสาน
เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้สู่สาธารณะ สอดคล้องกับจามูร พงษ์ไพบูลย์ (Pongpaiboon, 2007) ที่
กล่าวถึงกระบวนการการเรียนรู้และการสืบ ทอดภูมิปั ญ ญาท้อ งถิ่น ว่ า มี 4 ขั้น ตอน คือ 1) การสร้า ง
ความรู้ค วามเข้า ใจ 2) การฝึก ปฏิบัติจ นเกิด ความชำนาญ 3) ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ
และ 4) ประยุกต์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ส่วนด้านกระบวนการสืบทอด คือการได้แสดงออกมา
ให้ผู้อื่นรับรู้และมองเห็นคุณค่า โดยการดำเนินงานอย่ างต่อเนื่องไม่หยุด ซึ่งกระบวนการเรียนรู้งานสกุล
ช่างเมืองเพชรของกลุ่มลู กหว้าถือได้ว่าเป็น การประยุกต์และขยายองค์ความรู้ต่อสาธารณะ สามารถ
นำไปสู่การใช้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายคือ เด็ก เยาวชน ครอบครัว และชุมชนได้ต่อไป นอกจากนี้การมี
องค์ความรู้ของกลุ่มลูกหว้าได้ส่งผลให้เกิดความภูมิใจในศิลปะพื้นบ้านของตนและภูมิใจในตนเองที่ได้เป็น
ส่ ว นหนึ่ ง ในการอนุ รัก ษ์ ให้ คงอยู่ อี กทั้ ง ส่ ง ผลให้ ชุ ม ชนและสั งคมเกิ ด พื้ น ที่ แ ห่ งการแบ่ งปั น เกิ ด การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ทางศิลปวัฒ นธรรม มีกลุ่ม เยาวชนจิตอาสา อันนำไปสู่การขับเคลื่อน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านงานสกุลช่างเมืองเพชรของจังหวัดเพชรบุรีในทางที่ดีต่อไปในอนาคตได้
อีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญต่อกระบวนการดำเนินกิจกรรมสืบสานงานสกุลช่างเมืองเพชรของ
กลุ่มลูกหว้าคือ การมีทุนทางสังคมด้านความสัมพันธ์ระหว่างคน พบว่า สมาชิกกลุ่มลูกหว้ามีมุมมองที่
สามารถเอื้อต่อการปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน วางแผนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน
รวมถึงมีการแบ่งงานกันทำ ซึ่งกลุ่มได้ร่วมกันคำนึงถึงสิ่งดีงามอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการขับเคลื่อน
งานสกุลช่างเมืองเพชร และร่วมลงมือปฏิบัติเพื่อนำไปสู่เป้าหมายหรือข้อตกลงร่วมกัน นอกจากนี้แกนนำ
กลุ่มมีภาวะผู้นำ สามารถสร้างแรงจูงใจและความน่าเชื่อถือให้แก่สมาชิกกลุ่ม อีกทั้งมีความสัมพันธ์ต่อกัน
ในรูปแบบของความเป็นพี่น้องหรือครอบครัวที่มีความสนิทสนมคุ้นเคยกัน ส่งผลให้เกิดการประสานความ
ร่วมมือเพื่ อบรรลุเป้ าหมาย โดยอาศัยการมี ส่วนร่วมของทุ กฝ่ายเป็ น สำคัญ สอดคล้ องกับ Coleman
(1999 as cited in Romrattanapan, 2005) มองว่าทุนทางสังคมเป็นโครงสร้างทางสังคมที่เอื้อให้บุคคล
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมมือกันทำกิจกรรม โดยทุนทางสังคมจะดำรงอยู่ภายใต้ความสั มพันธ์ที่มีพันธะ
ผู ก พั น มี ค วามคาดหวั ง และไว้ เนื้ อ เชื่ อ ใจกัน ดั ง นั้ น ทุ น ทางสั งคมไม่ ได้ อ ยู่ แ ค่ ในตั ว บุ คคล แต่ อ ยู่ ใน
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ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวจะดำรงอยู่ได้นนั้ ต้องมีรูปแบบคือ มีพันธะที่มีร่วมกัน
และมีความคาดหวังร่วมกัน สอดคล้องกับผลงานวิจั ยของวชิตา นินวน (Ninuan, 2014) พบว่า ปัจจัยที่
ก่อให้ความเข้มแข็งต่อชุมชนและสามารถพึ่งตนเองได้ มีดังนี้ 1) ชุมชนมีผู้นำที่เข้มแข็ง คนในชุมชนศรัทธา
และให้ความเชื่อใจ 2) คนในชุมชนมีความสัมพันธ์แบบเครือญาติมีความเคารพซึ่งกันและกัน เอื้ออาทรต่อ
กัน และ 3) คนในชุมชนมีส่วนร่วมกับชุมชน ทั้งการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ในทุก
กระบวนการของชุมชน ดังนั้นผลของการมีทุนทางสังคมด้านความสัมพันธ์ระหว่างคนของกลุ่มลูกหว้า
แสดงให้เห็นว่าในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมากลุ่มมีความเข้มแข็งและสมาชิกกลุ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
คือ มีความเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อกัน ปรับตัวเข้าหากันในระหว่างสมาชิก
กลุ่ม มีความร่วมมือร่วมใจในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมมือร่วมใจ ช่วยเหลือและสามัคคีต่อกันในการ
ดำเนินกิจกรรม
ทั้ งนี้ เพื่ อก่อให้ เกิดความสัม พั น ธ์ของกลุ่ม ที่ ยั่ งยื น และมี การดำเนิ น งานไปในทิ ศทางเดีย วกัน
มีปั จ จัยที่ ส ำคัญ อย่างยิ่งต่ อการสร้างพลังร่วมกัน ของกลุ่ ม ลูกหว้าคือการมี ทุ น ทางสั งคมด้านความรัก
พบว่า สมาชิกกลุ่มมีความไว้ใจและเชื่อใจแกนนำกลุ่ม ส่งผลให้เกิดการเกื้อกูลในการดำเนินกิจกรรมของ
กลุ่ม และอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงออกถึงการเป็นทีมเดียวกันหรือเป็นพวกเดียวกัน คือ การร่วมกันแต่งกายโดย
การสวมเสื้อประจำกลุ่มทุกครั้งที่ทำกิจกรรมร่วมกัน และมีพวงมโหตร เป็นเครื่องมือสำคัญในการสื่อสาร
เรื่องราวของงานสกุลช่างเมืองเพชรต่อสาธารณะ อีกทั้ งมีความตั้งใจและสนใจในการเรียนรู้เรื่องราวของ
งานสกุลช่างเมืองเพชรเพื่อนำองค์ความรู้มาแบ่งปันเรื่องราวต่อสังคมร่วมกัน ก่อให้เกิดเป็นความภูมิใจใน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตน ดังนั้นการที่สมาชิกในกลุ่มมีความไว้วางใจต่อกัน และแสดงให้เห็นถึงการเป็น
พวกพ้องเดียวกันนี้ ส่งผลให้กลุ่มมีการร่วมแรงร่วมใจในการทำงานเป็นทีมและเกิดความรักความสามัคคี
กันในกลุ่ม สอดคล้องกับแนวคิดของ Fukuyama (1995) ที่ได้มีมุมมองว่า การมีความสัมพันธ์ของคนใน
สังคมซึ่งอยู่ในรูปแบบของความไว้วางใจกัน ซื่อสัตย์ต่อกัน เอื้ออาทรต่อกัน มีการช่วยเหลือเกื้อ กูลกัน
และต่ างตอบแทนกัน ช่ วยลดปัญ หาความขัด แย้งได้ และสอดคล้องกับ แนวคิด ของ Putnam (1993)
ที่ได้กล่าวถึงการเพิ่มโอกาสในการบรรลุเป้าหมาย ต้องอาศัยความเชื่อใจและจุดมุ่งหมายของสถาบั น
และมีการร่วมมือระหว่างสมาชิกทั้งหลายในสังคมเป็นตัวขับเคลื่อนความสัมพันธ์ ดังนั้ นทุนทางสังคมใน
ด้านความรัก ส่งผลให้สมาชิกกลุ่มมีความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งและยั่งยืน สอดคล้องกับงานวิจัยของ ไมตรี
อินเตรียะ (Intria, 2017) ที่ได้ศึกษาแนวคิดทุนทางสังคมในด้านความไว้วางใจไว้ว่า ความไว้วางใจอำนวย
ให้เกิดการประสานงานและความร่วมมือเพื่อประโยชน์ ซึ่ งกัน และกัน มีไมตรีจิตต่อกัน เกิดโครงสร้าง
ความสั ม พั น ธ์ ท างสั ง คม เป็ น ต้ น ทุ น ที่ ส ำคั ญ ของสั ง คมที่ ก่ อ ให้ เกิ ด ความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจของคน
เป็นความสัมพันธ์ระหว่างคน โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเอื้อ
อาทรต่อกัน ดังนั้น สมาชิกกลุ่ มลูกหว้าต่ างมี ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ย่อมส่งผลให้เกิดการเกื้อกูล
ต่อการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ และยังสามารถแผ่ขยายเครือข่ายออกไปได้อย่างกว้างขวาง อีกทั้งแกนนำ
กลุ่มและสมาชิกกลุ่มมีความเชื่อมั่นและเชื่อใจต่อกัน ร่วมกัน แก้ปัญ หาปัญ หาต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์
ส่งผลให้กลุ่มทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จได้ อันนำไปสู่การเกิดศักยภาพใน
ด้านการทำคุณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม
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ข้อเสนอแนะ
การศึกษาทุนทางสังคมกับการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสกุลช่างเมืองเพชรของเยาวชนกลุ่ม
ลูกหว้าจังหวัดเพชรบุรี พบประเด็นที่เป็นข้อเสนอแนะ 3 ส่วน ดังนี้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ งภาครัฐและเอกชนควรทำการสำรวจภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ ขาดการ
สืบสานและกำลังสูญหายไปจากสังคมไทย และนำมารวบรวมกระบวนการจัดองค์ความรู้ใหม่ อาจส่งผลให้
ภูมิปัญญาเหล่านั้นกลับมามีชีวิต และคงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนั้น ๆ ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนควรสนับสนุนและส่งเสริมจัดทำโครงการสำหรับ
เด็ กและเยาวชนได้ มี บ ทบาทจั ดกิจ กรรมพื้ น ที่ ป ลอดภัย เพื่ อให้ เกิด การแสดงออกทางความคิดอย่า ง
มีส่วนร่วม พร้อมทั้งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ก่อให้เกิดศักยภาพเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับช่วงวัย
ของเด็กและเยาวชน
3) เครือข่ายทางสังคมเป็นทุนทางสังคมที่มีประโยชน์ หากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกำหนด
นโยบายด้ านเครือข่ายเพื่ อพั ฒ นาชุ ม ชน โดยนำแนวคิด ด้ านเครือข่ายมาปรับ ประยุ กต์ ให้ เกิด ขึ้น จริง
อาจทำให้เครือข่ายขนาดเล็กในสังคมไทยเกิดการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน
ข้อเสนอแนะในบริบทที่เกี่ยวข้อง
1) ถ้ า หากกลุ่ ม สามารถนำงานสกุ ล ช่ า งเมื อ งเพชรแขนงอื่ น ๆ มาทำการสื บ สานโดยมี ก าร
ประยุกต์ในแต่ละขั้นตอนผ่านกระบวนการออกแบบ และคิดสร้างสรรค์ด้วยวิธีใหม่ ๆ แต่ยังคงทรงคุณค่า
เดิมหรือเพิ่มมูลค่ามากขึ้น อาจส่งผลให้งานสกุลช่างเมืองเพชรแต่ละแขนงได้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
2) ในอนาคตกลุ่ มอาจดำเนิ นการขยายแนวคิดการทำงานอย่างมี ส่วนร่วมในการสร้างสรรค์
สู่สังคมให้เป็นภาคีเครือข่ายเยาวชนระดับภูมิภาค เพื่อให้เกิดการสื่อสารกันระหว่างกลุ่มเยาวชนในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และประสบการณ์การเรียนรู้ ที่นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน
ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อดำเนินการศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของ
เครือข่า ยเยาวชน “เพชรบุ รี… ดี จั ง ” เพื่ อ ให้ เกิด การพั ฒ นาศั กยภาพของเยาวชนและช่ ว ยเสริม พลั ง
ให้เยาวชนได้เกิดแรงจูงใจร่วมมือกันเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตน
2) ควรศึกษาเพื่อต่อยอดงานวิจัยเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะและวัฒนธรรมแขนงอื่น
ของงานสกุลช่างเมืองเพชร หรือศึกษาในพื้นที่อื่น ๆ เช่น การเปรียบเทียบกระบวนการทำพวงมโหตรและ
งานตอกกระดาษของแต่ละภาคในประเทศไทย เพื่อเป็นการเปรียบเทียบรูปแบบการสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและบทบาทการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
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