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ทัศนะและข้อคิดเห็นของบทความในวารสารฉบับนี้เป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบ
ของสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบันคลังสมองของชาติ และกองบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์ของวารสารในระยะที่สอง โดยเป็นการต่อยอดมาจาก
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในระยะแรก
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยตีพิมพ์เป็นราย 2 เดือนต่อฉบับ ในรูปแบบ
ทัง้ สิง่ พิมพ์และสือ่ ออนไลน์ และได้จดั ทำ�มาอย่างต่อเนือ่ งตลอดช่วงเวลา 6 ปี (พ.ศ. 2552-2557) ในช่วงแรกนี้ เป้าหมายสำ�คัญ
ของวารสารฯ คือ การเปิดพืน้ ทีใ่ หม่ในวงการวิชาการสำ�หรับงานวิจยั เชิงพืน้ ทีท่ เ่ี น้นการประยุกต์ใช้วชิ าการในบริบทของชุมชน
และสังคม เพือ่ แสดงให้เห็นว่าโจทย์วจิ ยั และกระบวนการในการสร้างงานวิจยั เช่นนีจ้ ะเป็นอย่างไร รวมทัง้ ผลดีอนั เกิดขึน้ จาก
การทำ�งานเช่นนี้เป็นอย่างไร การจัดทำ�วารสารฯ ดำ�เนินไปอย่างมีคุณภาพ มีบทความตีพมิ พ์ถงึ 247 บทความ ในประเด็น
ต่างๆ 9 ประเด็น เช่น วิสาหกิจชุมชน การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การจัดการท่องเที่ยว การศึกษาเพื่อท้องถิ่น
เป็นต้น และมีผู้เขียนบทความจำ�นวนกว่า 200 คน ถือได้ว่าเป็นยุคของการเปิดพื้นที่ใหม่ในวงการวิชาการสำ�หรับงานวิจัย
เชิงพื้นที่ที่เน้นการประยุกต์ใช้วิชาการในบริบทของชุมชนและสังคม ทั้งนี้ มีข้อสังเกตว่าวารสารฯ ในช่วงแรกนี้จะให้ความ
สำ�คัญกับ “พืน้ ที”่ เป็นลำ�ดับแรก และ “วิชาการ” เป็นลำ�ดับรอง ซึง่ ก็ประสบความสำ�เร็จเป็นอย่างดี
สำ�หรับปี พ.ศ. 2558 นี้ สถาบันคลังสมองของชาติได้รับการสนับสนุนทุนจากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) มาดำ�เนินการต่อในระยะที่ 2 เพื่อต่อยอดผลงานในระยะแรก โดยที่ยังคงรักษาเป้าหมายและเจตนารมณ์
ของวารสารฯ เอาไว้เช่นเดิม หากได้มุ่งเน้นสาระสำ�คัญด้าน “วิชาการ” และ “ระบบอุดมศึกษา” ให้มากขึ้น เพื่อให้
วารสารฯ มีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ให้เป็นงานวิชาการที่ได้รับการยอมรับใน
วงการอุดมศึกษา ทั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเฉพาะ จากสถาบันการศึกษา และจากหน่วยงานส่วนกลางที่ดูแลระบบ
อุดมศึกษา ทัง้ นี้ เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายสำ�คัญคือการสร้างสรรค์งานวิชาการเพือ่ สังคมอย่างจริงจัง เพือ่ การพัฒนานักวิชาการ
รุน่ ใหม่ เพือ่ การสรุปผลงานวิชาการและการเผยแพร่ขยายผลให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการของผูท้ �ำ งาน รวมทัง้ เป็นส่วน
หนึ่งในการชี้วัดคุณภาพของมหาวิทยาลัย
เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายทีก่ ล่าวมา คณะผูจ้ ดั ทำ�วารสารฯ ในช่วงทีส่ องได้ปรับเปลีย่ นการดำ�เนินงานไป 2-3 ประการ กล่าว
คือ ได้จัดทำ�เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (On-line journal) เพียงรูปแบบเดียว มีกำ�หนดออกปีละ 4 ฉบับ ในเดือนมีนาคม
มิถนุ ายน กันยายน และธันวาคม โดยเชือ่ มต่อเข้าสูฐ่ านข้อมูลของศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index
Centre : TCI) เพือ่ สร้างมาตรฐานของคุณภาพผลงานวิชาการเพือ่ สังคม ในขณะเดียวกันก็ท�ำ ให้เกิดความสะดวกต่อผูเ้ ขียน
ผู้อ่าน และผู้ที่สนใจโดยทั่วไปที่จะสามารถดาวน์โหลดข้อมูลจากวารสารฯ ในลักษณะ Print on Demand ได้ และยังคงเผย
แพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์ของวารสารฯ อีกช่องทางหนึ่งเช่นเดิม
ประการที่สอง วารสารฯ ได้เพิ่มกระบวนการพิจารณาคุณภาพของบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชา
(Peer review) แทนการปริทศั น์บทความจากผูเ้ ชีย่ วชาญ เพือ่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของวารสารวิชาการทัว่ ไป รวมทัง้ ได้
วางกรอบกว้างๆ เกี่ยวกับรูปแบบการนำ�เสนอบทความโดยอิงอยู่กับเกณฑ์พิจารณาตามประกาศของ ก.พ.อ. ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด�ำ รงตำ�แหน่งทางวิชาการ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2556 กล่าวคือ เนื้อหาบทความวิชาการ
เพื่อสังคมจะต้องประกอบด้วยประเด็นสำ�คัญ ที่เน้นการประยุกต์วิชาการเพื่อการสร้างการเปลี่ยนแปลง (Change) ในสังคม
หรือชุมชนเป้าหมาย เป็นบทความที่มีฐานจากการทำ�งานจริงในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง โดยมีการออกแบบ ทดลองปฏิบัติการ
วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลง (Change) ที่เกิดขึ้นทั้งก่อนและหลัง และสะท้อนมุมมองทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกขั้นตอน
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับเนือ้ หาของบทความในวารสารวิจยั เพือ่ การพัฒนาเชิงพืน้ ทีป่ ที ี่ 7 ฉบับที่ 1 นี้ ประกอบด้วยบทความ
วิจัย 6 บทความ และบทความรับเชิญ 1 บทความ บทความทั้งหมดเป็นตัวอย่างของ “งานวิชาการเพื่อสังคม” ที่สามารถ
ทำ�ได้ในทุกสาขาวิชา
บทความทีห่ นึง่ เป็นเรือ่ ง “กระบวนการเรียนรูร้ ว่ มกันเพือ่ พัฒนากลุม่ ผูใ้ ช้น้ำ�ให้สามารถบริหารจัดการน้ำ�ชลประทาน

					
ระบบท่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตำ�บลบุ่งมะแลง อำ�เภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี” โดย วรงศ์ นัยวินิจ วันเพ็ญ
สุวรรณา สถิต เสนา ดวงมณี นารีนชุ งานวิจยั ชิน้ นีม้ คี วามน่าสนใจในการทดลองใช้เครือ่ งมือการวิจยั และการพัฒนาหลายๆ ชิน้
เช่น PARDI การสร้างแผนที่แบบมีส่วนร่วม และการเล่นเกมสวมบทบาทสมมติ ที่สามารถนำ�มาใช้ในการบริหารและแก้ไข
ความขัดแย้งในเรื่องการจัดการทรัพยากรน้ำ�อย่างได้ผล
บทความที่สอง เรื่อง “เส้นทางเกลือสินเธาว์สู่การแปรรูปเพื่อสร้างอาชีพเชิงสร้างสรรค์ในเขตตำ�บลบ้านดุง จังหวัด
อุดรธานี” โดย วราพร กรีเทพ แสดงให้เห็นการประสานภูมิรู้ดั้งเดิมของชุมชนในเรื่องการใช้ประโยชน์จากเกลือสินเธาว์มา
ประสานกับความรู้วิทยาศาสตร์สมัยใหม่เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น
ส่วนบทความที่สามนั้น ตอบรับกับสภาพปัจจุบันของสังคมไทยที่กำ�ลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ ซึ่งนอกจาก
จะเพิ่มจำ�นวนประชากรสูงวัยในเชิงปริมาณแล้ว ปัญหาของผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ก็เพิ่มทวีคูณตามไปด้วย จิตรา ดุษฎีเมธา
สุเมษย์ หนกหลัง ณัชวดี จันทร์ฟอง สุธี สุนทรชัย ได้ทดลองนำ�เอาชุดความรู้ที่อาจดูว่าเป็นเรื่องง่ายๆ เช่น การหัวเราะ
บำ�บัด มาช่วยในการบรรเทาปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุกลุ่มหนึ่งในงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการ
สร้างความสุขของผู้สูงอายุด้วยสยามหัวเราะบำ�บัดผ่านการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน: กรณีศึกษา
ชุมชนบ้านท่าช้าง อำ�เภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว”
บทความชิ้นที่สี่เป็นตัวอย่างของการทำ�งานอย่างเคียงบ่าเคียงไหล่ระหว่างนักวิชาการกับชาวบ้านในชุมชน ที่เริ่ม
จากการแก้ปญั หาทางเทคนิคของก๊าซชีวภาพ จนกระทัง่ ยกระดับไปถึงการดำ�เนินงานกิจการเพือ่ สังคม (Social enterprise)
บทความของเจษฎา มิง่ ฉายเรือ่ ง “ชุดกำ�จัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ: กิจการเพือ่ สังคมสำ�หรับเกษตรกรรายย่อย”
จะอธิบายให้เห็นการประสานกันอย่างลงตัวระหว่างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับนวัตกรรมทางสังคม
สำ�หรับประเด็นเรื่องเกษตรกรรมยั่งยืนนั้นเป็นเรื่องที่ได้มีการนำ�เสนอในฐานะทางเลือกของสังคมไทยมายาวนาน
พอสมควรแล้ว และเมื่อนักวิชาการเกษตร เช่น พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี ลงมาจับประเด็นนี้โดยใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านเกษตรบวกผสมกับแนวทางใหม่ในการทำ�งานกับชุมชน ในบทความเรื่อง “การขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนอย่าง
มีส่วนร่วมของชุมชนบ้านคอกช้าง ตำ�บลแหลมบัว อำ�เภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม” ผู้อ่านจึงจะได้เห็นทั้งภาพรวมและ
ทั้งรายละเอียดของเรื่องเกษตรยั่งยืน
เช่นเดียวกับเรื่องการท่องเที่ยวที่ปัจจุบัน หลักไมล์ทางวิชาการได้ก้าวมาถึงขั้นการตั้งคำ�ถามว่า จะจัดการการท่อง
เที่ยวอย่างยั่งยืนและเป็นธรรมแก่ชุมชนที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวได้อย่างไร สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ ตรีรัตน์ วราภรณ์ ดวงแสง  
อนุวัต เชื้อเย็น ธีรภพ แสงศรี เฉลิมศิลป์ นันทวงศ์ ได้นำ�เสนอเครื่องมือด้านการท่องเที่ยว คือ “การทำ�แผนที่สีเขียว”
ที่เป็นคำ�ตอบหนึ่งในบทความเรื่อง “แผนที่สีเขียว: เครื่องมือเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและ
ระบบสื่อความหมายภายใต้แนวคิด 7 Greens บนฐานทรัพยากรท้องถิ่น”
และบทความสุดท้ายทีเ่ ป็นบทความรับเชิญนัน้ เป็นการสรุปบทเรียนการทำ�งานพัฒนาทีย่ าวนานถึง 5 ปีของนันทิยา หุตานุวตั ร
ประวัติ ไชยกาล ผ่องฉวี จันทน์เทศ ชลิตา ศรีแก้ว ที่ทำ�โครงการเพื่อการรื้อฟื้นให้ชาวนาหันกลับมาปลูกข้าวพันธุ์พื้นบ้าน
ในบทความเรื่อง “กระบวนการพัฒนาชาวนา: ข้าวพื้นบ้านคืนถิ่นด้วยมือชาวนา”
คณะผู้จัดทำ�วารสารฯ หวังว่า ในช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงเรื่องการนำ�เสนอผลงานวิชาการเพื่อสังคมซึ่งเป็น
เรือ่ งใหม่นี้ ทุกอย่างอาจจะไม่มีความชัดเจนไปเสียทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปแบบการนำ�เสนอที่มีเพียงกรอบกว้างๆ ของ
ก.พ.อ. และเรือ่ งอืน่ ๆ แต่ผรู้ บั ผิดชอบวารสารฯ ก็หวังว่า บนเส้นทางนี้ เมือ่ เราร่วมเดินทางไปด้วยกัน เราก็จะได้เห็นตัวอย่าง
มากขึ้น และภาพของวิชาการเพื่อรับใช้สังคมก็คงจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นในอนาคต
     กาญจนา แก้วเทพ
        บรรณาธิการ

สารบัญ
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กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนากลุ่มผู้ ใช้น�้ำ
ให้สามารถบริหารจัดการน้ำ�ชลประทานระบบท่อ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตำ�บลบุ่งมะแลง อำ�เภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
วรงศ์ นัยวินจิ 1 วันเพ็ญ สุวรรณา2 สถิต เสนา3 ดวงมณี นารีนชุ 4
บทคัดย่อ

กลุ่มเกษตรกรชลประทานระบบท่อตำ�บลบุ่งมะแลง อำ�เภอสว่างวีระวงศ์  
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นกลุ่มเกษตรกรที่เกิดขึ้นตามนโยบายขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อปี 2552 หลังจากที่ได้มีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร ทาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้ให้การสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร โดยสร้าง
ชลประทานระบบท่อ ส่งผลให้เกษตรกรทำ�การเกษตรได้ผลผลิตดีขน้ ึ และสามารถทำ�นาได้ปลี ะ
2 ครัง้ นอกจากทำ�นาแล้วเกษตรกรยังสามารถปลูกพืชหมุนเวียนทีต่ อ้ งการน้�ำ น้อยกว่าข้าว
คือ พืชผักสวนครัว ข้าวโพด แตงโม พริก มะเขือ ฟักทอง และถั่วฝักยาว ในช่วงฤดูแล้ง
บริเวณพื้นที่ที่มีน้ำ�น้อยและไม่สามารถปลูกข้าวได้ แต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรก็ยัง
ได้รับประโยชน์จากการก่อตั้งกลุ่มยังไม่มากเท่าที่ควร เนื่องจากการบริหารจัดการ
กลุ่มประสบปัญหาการขาดแผนงานและการจัดการที่ชัดเจน ดังนั้นงานวิจัยนี้จึง
มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระบบการบริหารจัดการกลุ่มและจัดการน้ำ�ในปัจจุบัน รวม
ทั้งปัญหา สาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้น นำ�ข้อมูลที่ได้ไปใช้สร้างเครื่องมือในการ
สื่อสารและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มในการบริหารจัดการน้ำ�ร่วมกัน และ
ร่วมกันกำ�หนดแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุม่ เกษตรกรชลประทานระบบท่อ
ให้มีประสิท ธิ ภ าพ จากการดำ�เนินการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลทำ�ให้ได้แนวทาง
ในการทำ�งานดังนี้ ในส่วนการวิเคราะห์แนวโน้มการใช้น้ำ�โดยใช้การเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถามและกิจกรรม Participatory mapping หลังจากนั้นใช้กิจกรรมการเล่น
เกมสวมบทบาทสมมติ (Role-Playing Game) เพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการทำ�งานของกลุ่มเกษตรกร
จากการใช้เครื่องมือที่กระตุ้นให้เห็นผลของปฏิสัมพันธ์ของการตัดสินใจ
ในการใช้นำ้�ของแต่ละกลุ่ม ทำ�ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงการกระทำ�ของกลุ่ม
ตนเองที่มีผลกระทบต่อกลุ่มอื่น และเกิดการแลกเปลี่ยนพูดคุยเพื่อจะลดผลกระทบดัง
กล่าว ทำ�ให้เกิดความคิดอยากแบ่งปันมากขึน้ ผลของการเล่นเกม ยังช่วยให้ตวั แทน
กลุม่ เกษตรกร เห็นข้อจำ�กัดของตัวเองด้านการจัดการกลุม่ และประโยชน์ของการปลูก
พืชที่ใช้นำ�้ น้อยทดแทนการปลูกข้าว จึงเกิดการอบรมเพิ่มเติมองค์ความรู้ท้งั สองด้าน
และนำ�ตัวแทนกลุ่มเยี่ยมชมดูงานเกษตรกรในพื้นที่อ่ืน ซึ่งกิจกรรมเสริมเหล่านี้เป็น
ความต้องการที่เกิดจากการร่วมกันคิดของกลุ่มผู้ใช้นำ้�เอง โดยในที่สุดกลุ่มผู้ใช้นำ้�
ได้มีร่างกฎกติกาการใช้นำ้�และทำ�บันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) รวมทั้งนำ�
กุศโลบายด้านการเงิน การลงทุน สวัสดิการ และงานบุญทีไ่ ด้รบั จากการอบรมมาใช้
ในการจัดการกลุ่ม และทำ�การจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำ�เพื่อการเกษตรตำ�บล
บุง่ มะแลง อำ�เภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี จำ�นวน 25 คน แทนทีก่ รรมการเดิม
โดยมีจดุ มุง่ หมายคือ เพือ่ สร้างความยัง่ ยืนด้านอาหารและการจัดการน้�ำ ของกลุม่ และ
เพือ่ สร้างความสามัคคีในกลุม่ ของผูใ้ ช้น�ำ้ โดยผลประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้ จะคืนให้กลุม่ ผูใ้ ช้น�ำ้
คำ � สำ � คั ญ : กระบวนการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น การจั ด ตั้ ง และบริ ห ารจั ด การกลุ่ ม
น้ำ�ชลประทานระบบท่อ เกมสวมบทบาทสมมติ
1
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3
4
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Co-learning process to institutionalize
an organization of water users for better
piping irrigation management

in Bungmalang Sub-district, Sawangweerawong District,
Ubon Ratchathani Province

Abstract

Warong Naivinit1 Wanpen Suwanna2 4 Sathit Sena3
Duangmanee Nareenuch

According to a policy made by the Ubon Ratchathani
Provincial Administrative Organization, a group of farmers living and
working in Bungmalang Sub-district, Sawangweerawong District, Ubon
Ratchathani province was established as a key condition to guarantee further state support. Based on such policy, the piping irrigation
scheme was designed and built in this area. The irrigation is beneficial
to rice-producing areas by boosting rice productivity i.e. double rice-crops per
year. For farming areas where water is limited in dry season, farmers
are able to grow cash crops such as vegetables. However, without
consensus among water users prior to construction of these irrigating
pipes, the profit generated from this costly infrastructure is inequitable.
The current authorities are unclear leading to ineffective management.
The objective of this action-oriented research is to improve the water
user organization for equitable and sustainable piping irrigation
management through a truly participatory process. Because the active
involvement of concerned stakeholders plays a key role in institutionalizing
a managing group, several highly interactive tools and methods were
used. For the system identification, use of questionnaires and a series
of participatory workshops using aerial photos were carried out. Based
on the information collected, shared and analyzed together with local
farmers, a Role-Playing Game (RPG) was built and used for interactive
knowledge-exchange activities organized in the village.
Playing RPG stimulated participating farmers to see the
negative impacts caused by individual player’s actions during gaming
sessions. Therefore, the shared representation of system where they
live and work was built and comprehended. As result of debriefing
after game, two more training workshops i.e. group management and
cash-crops to replace rice, and a field trip were facilitated by research
team as requested by participating farmers. Participating farmers
were aware of current equitable water use and collectively agreed to
institutionalize the local organization to manage piping irrigation
system by defining initial rules and regulations, and endorsing the first
MOU. Many strategies e.g. financial saving incentive, cultural issues and
social welfare, were used to attract local people to join the group.
25 farmers were selected to be the piping irrigation management
committee replacing the former one. The goal of this new committee
is to promote community food security through the sustainable water
management, and to strengthen social unity.
Keywords: Co-learning Process, Institutionalization, Irrigation piping
system, Role-Playing Game
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บทนำ�

“น้ำ�คือชีวิต” เป็นสิ่งที่ทุกคนรู้แต่มักจะไม่ตระหนักถึงคุณค่า
ของน้�ำ มากนัก เนือ่ งจากตามตำ�แหน่งทีต่ ง้ั และสภาพภูมปิ ระเทศของไทย
ทำ�ให้เรามีน้ำ�ให้กินให้ใช้อย่างมากมาย กลุ่มอาชีพที่มองเห็นคุณค่า
ของน้ำ�มากที่สุดน่าจะเป็นผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตรที่ถือว่าน้ำ�
เป็นปัจจัยที่สำ�คัญต่อการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งถือว่าเป็นอาหารใน
ระดับพืน้ ฐานทีม่ คี วามสำ�คัญต่อความมัน่ คงด้านอาหารรวมทัง้ น้�ำ ยังเป็น
องค์ประกอบสำ�คัญของสิง่ มีชวี ติ น้�ำ จึงเป็นสิง่ จำ�เป็นต่อการอยูร่ อดของ
สรรพชีวิตต่างๆ (Boelens, Davila et al., 1998)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยหรือภาคอีสานเป็น
ภูมิภาคที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทยกลุ่มชาติพันธุ์ลาวที่มีวิถีชีวิต
ผูกพันกับการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกข้าวจนกลายเป็นวัฒนธรรม
ทีม่ กี ารจัดงานประเพณีเกีย่ วกับข้าวตลอดทัง้ ปี เช่น ประเพณีบญุ ข้าวกุม้
ประเพณีบญุ คูนลาน การทำ�นาพืน้ ทีล่ มุ่ ในเขตน้ำ�ฝนจึงเป็นระบบเกษตรที่
สำ�คัญและมีขนาดใหญ่นบั ล้านไร่ (Jongdee, Pantuwan et al., 2006;
National Economic and Social Development Board, 2003;
Office of Agricultural Economics, 2007) แต่ด้วยข้อจำ�กัดทางนิเวศ
เกษตรที่ไม่เหมาะสมกับการทำ�นาทำ�ให้ได้ผลผลิตข้าวต่ำ�กว่าทุกภาค
โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 345 กิโลกรัมต่อไร่ (สำ�นักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร,
2557) เนือ่ งด้วยผลผลิตการเกษตรกรรมจะขึน้ อยูก่ บั ปริมาณน้�ำ ฝนทีไ่ ม่
แน่นอน การจัดการน้�ำ ทีด่ จี งึ มีความสำ�คัญต่อชุมชนเกษตรในภาคอีสาน
อย่างยิ่ง
ระบบชลศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วย
สามลุ่มน้ำ�สำ�คัญ คือ ลุ่มน้ำ�โขง ลุ่มน้ำ�ชี และลุ่มน้ำ�มูล โดยปริมาณ
น้ำ�ของทุกลุ่มน้ำ�ไหลไปทางทิศตะวันออกสู่แม่น้ำ�โขง ลุ่มน้ำ�มูลเป็น
ลุ่มที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคด้วยพื้นที่ 43 ล้านไร่ ตามด้วยลุ่มน้ำ�โขงที่
มีขนาด 35 ล้านไร่ และ 30 ล้านไร่ สำ�หรับลุม่ น้�ำ ชี (Wirojanagud and
Sriwaoramat, 2000) แม้ว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่การผลิต
ข้าวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ แต่มีเพียงร้อยละ 6 ของนาข้าวที่อยู่ใน
เขตชลประทาน เนื่องจากภูมิประเทศและลักษณะดินในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือไม่เหมาะสมต่อโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ปัจจุบันการ
พัฒนาแหล่งน้ำ�ในลุ่มน้ำ�ชี-มูล จึงเน้นในรูปแบบการพัฒนาแหล่งน้ำ�
ขนาดเล็ก (จัดเก็บได้สูงสุด 1,260 ลบ.ม.) ในระดับครัวเรือน ภายใต้
ความรับผิดชอบของสำ�นักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้รบั การตอบรับอย่างดีจากเกษตรกร
ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา (Khon Kaen University, 1994; Progress
Technology Consultant Co. Ltd., 2005)
ชลประทานระบบท่อ ถือเป็นรูปแบบการพัฒนาแหล่งน้�ำ ขนาด
เล็กทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากภาครัฐ เพือ่ ใช้เพิม่ ศักยภาพในการทำ�การ
เกษตรเนือ่ งจากเป็นระบบทีม่ กี ารสูญเสียน้�ำ ในปริมาณน้อยระหว่างการ
ลำ�เลียงน้�ำ ไปสูแ่ ปลงเกษตรกรรม แต่กเ็ ป็นระบบทีต่ อ้ งการการดูแลรักษาสูง
รวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ใช้ ทำ�ให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น และ
ปัญหาที่สำ�คัญ คือ พื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จริงจะค่อนข้างจำ�กัดเฉพาะ
บริเวณที่ท่อชลประทานไปถึง ด้วยข้อจำ�กัดเหล่านี้ทำ�ให้การใช้งาน
ชลประทานระบบท่อจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อการเข้าถึงน้ำ�
อย่างยุติธรรมและมีการบำ�รุงรักษาอย่างสม่ำ�เสมอโดยต้องให้ผู้ใช้งาน
เป็นผู้บริหารจัดการเอง เนื่องจากภาครัฐไม่มีงบประมาณสนับสนุน
บทความนี้จะกล่าวถึงความเป็นมา และปัญหาที่พบในพื้นที่
ชลประทานระบบท่อ ตำ�บลบุ่งมะแลง อำ�เภอสว่างวีระวงศ์  จังหวัด
อุบลราชธานี จากนั้นจะนำ�เสนอกระบวนการมีส่วนร่วมในการกำ�หนด
แนวทางการวิจยั การใช้แผนทีแ่ ละเกมเพือ่ ใช้ในการแลกเปลีย่ นทัศนคติ
ประสบการณ์ ความรู้ และนำ�เสนอผลทีไ่ ด้จากกระบวนการวิจยั แบบมีสว่ น
ร่วมในการกำ�หนดการบริหารจัดการชลประทานระบบท่อ
พื้นที่ศึกษาและปัญหาที่พบ
พื้นที่ที่ทำ�การศึกษาตั้งอยู่ในตำ�บลบุ่งมะแลง อำ�เภอสว่าง
วีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี (ภาพที่ 1) ซึง่ มีโครงข่ายชลประทาน
ระบบท่อสำ�หรับกลุ่มเกษตรกรที่สร้างขึ้นตามนโยบายขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เมือ่ ปี พ.ศ. 2552 คือ นโยบาย แก้แล้ง
แก้เจ็บ แก้จน (ภาพที่ 2) กลุ่มเกษตรกรดังกล่าวมีการตั้งขึ้นโดยยึด
พื้นที่ทางการเกษตรเป็นหลัก คือ ครอบครัวไหนที่มีพื้นที่ทางการ
เกษตรใกล้เคียงกันก็จะอยูก่ ลุม่ เดียวกันเพือ่ ทีจ่ ะได้สะดวกในการบริหาร
จัดการชลประทานระบบท่อร่วมกัน กลุม่ ชลประทานระบบท่อตำ�บลบุ่ง
มะแลงดังกล่าว จึงประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกรย่อยอยู่  5 กลุ่มดังนี้
กลุ่มโนนกอย กลุ่มบึงบรรจงโนนโพธิ์ กลุ่มบุ่งมะแลงน้อย กลุ่มดอนดู่
และกลุ่มทุ่งบักตูม กลุ่มเกษตรกรชลประทานระบบท่อกลุ่มนี้ปลูกข้าว
เป็นหลัก  โดยกลุ่มเกษตรกรดอนดู่และทุ่งบักตูมจะมีพื้นที่การเกษตร
ติดกับแม่น้ำ�มูล หนองจอก และอ่างเก็บน้ำ�บ้านดอนดู่ ส่วนกลุ่ม
เกษตรกรบึงบรรจงโนนโพธิ์ บุง่ มะแลง
น้อย และโนนกอย จะอาศัยใช้คลอง
น้ำ�ตามธรรมชาติในการทำ�การเกษตร
ซึ่ ง ปั จ จุ บั นมีนายทุนมาซื้อที่ดินและ
ทำ � การตั ด ต้ นไม้ ถ มดิ น ขวางทางน้ำ �
ทำ �ให้ เ ส้ น ทางน้ำ � เปลี่ ย นไป การทำ �
เกษตรจึงไม่ได้ผลเท่าที่ควร ทางภาค
รัฐจึงเข้าช่วยเหลือโดยการขุดแหล่งน้ำ�
บึงบรรจง ส่งผลให้เกษตรกรสามารถ
ทำ�การเกษตรต่อไปได้
ภาพที่ 1 พื้นที่ศึกษาตำ�บลบุ่งมะแลง
อำ�เภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
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ภาพที่ 2 การเข้าสำ�รวจสภาพพืน้ ทีแ่ ละระบบชลประทานระบบท่อ ตำ�บลบุง่ มะแลง อำ�เภอสว่างวีระวงศ์  จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 31 มกราคม 2553
การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรในปี พ.ศ. 2552 นั้น มีจุดประสงค์
เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีสนับสนุนการสร้าง
ชลประทานระบบท่อสำ�หรับการเกษตรในพื้นที่ ช่วงแรกของการจัดตั้ง
กลุ่มพบว่า แต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกไม่มาก มีเกษตรกรเข้าร่วมกลุ่มใน
ระยะแรกเพียง 80 ครัวเรือน แต่ตอ่ มาเมือ่ เห็นว่าผลผลิตข้าวและสินค้า
เกษตรของกลุม่ เกษตรกรดังกล่าวดีขน้ึ จากการทีเ่ กษตรกรสามารถทำ�นา
ได้ปีละ 2 ครั้ง มีการปลูกพืชหมุนเวียนที่ต้องการน้ำ�น้อยกว่าข้าว คือ
พืชผักสวนครัว ข้าวโพด แตงโม พริก มะเขือ ฟักทอง ถั่วฝักยาว
ในช่วงฤดูแล้งและบริเวณพื้นที่ที่มีน้ำ�น้อยไม่สามารถปลูกข้าว ทำ�ให้
เกษตรกรในกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นส่งผลให้เกษตรกรรายอื่นๆ ตัดสินใจ
เข้าร่วมกลุม่ จนปัจจุบนั แต่ละกลุม่ มีการขยายตัวมากขึน้ มีสมาชิกและ
จำ�นวนพื้นที่ทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้นดังนี้ กลุ่มเกษตรกรทุ่งบักตูม
มีสมาชิกทั้งหมด 27 ครัวเรือน มีพื้นที่ทางการเกษตรทั้งหมด 90 ไร่
กลุ่มดอนดู่ มีสมาชิกทั้งหมด 18 ครัวเรือน มีพื้นที่ทางการเกษตร
ทัง้ หมด 25 ไร่ กลุม่ บึงบรรจงโนนโพธิ์ มีสมาชิกทัง้ หมด 47 ครัวเรือน
มีพน้ ื ทีท่ างการเกษตร 250 ไร่ กลุม่ บุง่ มะแลงน้อย มีสมาชิก 38 ครัวเรือน
มีพื้นที่ทำ�การเกษตรทั้งหมด 100 ไร่ และกลุ่มโนนกอย มีสมาชิก
ทั้ ง หมด 30 ครั ว เรื อ น มี พื้ น ที่ ท างการเกษตรทั้ ง หมด 50 ไร่
ดังนั้น 5 กลุ่มดังกล่าว หรือที่เรียกว่า กลุ่มชลประทานระบบท่อ
ตำ�บลบุ่งมะแลงน้อย มีจำ�นวนสมาชิกทั้งหมด 160 ครัวเรือน มีพื้นที่
การเกษตรทั้งหมด 515 ไร่
การใช้น�้ำ ของกลุม่ ชลประทานระบบท่อ ตำ�บลบุง่ มะแลง มีการ
จัดการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ�ต้นทุนหลักอยู่ 2 แหล่ง คือ หนองจอก
และบึงบรรจง กลุม่ เกษตรกรทีใ่ ช้น�้ำ จากหนองจอก คือ กลุม่ ดอนดู่ และ
กลุม่ ทุง่ บักตูม ส่วนกลุม่ บึงบรรจงโนนโพธิ์ กลุม่ บุง่ มะแลงน้อย และกลุม่
โนนกอย จะใช้น�้ำ จากบึงบรรจง โครงสร้างการบริหารจัดการน้�ำ แบ่งเป็น
2 ระดับ คือ ระดับคณะกรรมการกลางเพื่อจัดการดูแลประสานงาน
ระหว่างกลุม่ และคณะกรรมการจัดการน้�ำ ในระดับกลุม่ ย่อย รูปแบบการ
จัดสรรน้�ำ นัน้ จะเหมือนกันทัง้ 5 กลุม่ คือ ใช้รปู แบบการหมุนเวียนการ
ใช้เครือ่ งสูบน้�ำ โดยสมาชิกให้ประธานและรองประธานดูแลการจัดสรรน้�ำ ด้วย
การเปิดปิดเครือ่ งสูบน้�ำ เป็นหลักซึง่ จะเป็นไปตามมติทไี่ ด้มกี ารตกลงกัน
ไว้ของแต่ละกลุม่ ในการซ่อมบำ�รุงชลประทานระบบท่อและงบประมาณ

ในการบริหารจัดการกลุม่ สมาชิกมีการรวบรวมเงินในแต่ละปี เพือ่ นำ�มา
เป็นเงินกองกลาง โดยแต่ละกลุม่ จะมีบญั ชีควบคุมการใช้จา่ ยงบประมาณ
ของตนเอง ส่วนการบริหารจัดการกลุ่มร่วมระหว่าง 5 กลุ่มนั้น จะมี
การประชุมหารือกันระหว่างผู้นำ�กลุ่มเป็นบางครั้งเท่านั้น
แม้ ว่ าการก่ อ ตั้ ง และการจั ดการกลุ่ ม ที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น
จะทำ�ให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการที่มีชลประทานระบบท่อเพื่อ
ใช้น�้ำ สำ�หรับทำ�การเกษตรได้มากขึน้ และมีรายได้เพิม่ ขึน้ แต่เกษตรกร
ก็ยังประสบปัญหาการบริหารจัดการกลุ่ม เนื่องจากเหตุผลในการเข้า
ร่วมกลุ่มเพื่อมุ่งหวังจะใช้น้ำ�จากชลประทานระบบท่อเท่านั้น ปัญหา
ที่พบนั้น เกิดจากการไม่ทำ�ตามมติของกลุ่ม ทำ�ให้เกิดการจัดสรรน้ำ�
อย่างไม่เป็นธรรม โดยประธานกลุ่มใช้อำ�นาจเต็มในการจัดสรรน้ำ�โดย
ไม่มีการประชุมหารือระหว่างสมาชิกของกลุ่ม ทำ�ให้เกิดการดึงน้ำ�เข้า
พืน้ ทีก่ ารเกษตรของตัวเอง โดยไม่เป็นไปตามลำ�ดับทีต่ กลงไว้ และหลาย
ครัง้ เกิดจากสมาชิกของกลุม่ ไม่เคารพกฎกติกาทีว่ างไว้ ทำ�การสูบน้�ำ เกินเวลา
เนื่องจากปริมาณน้ำ�ที่ได้ยังไม่พอต่อการทำ�การเกษตรโดยเฉพาะการ
ปลูกข้าว
ปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้เกิดการโต้เถียงกันระหว่างสมาชิก
และทำ�ให้เครือ่ งสูบน้�ำ ทำ�งานมากเกินไป จนเกิดการชำ�รุดเสียหาย นอกจากนี้
เมื่อกลุ่มมีการจัดประชุมเพื่อหารือ และหาทางแก้ปัญหากลับพบว่า
ส่วนมากสมาชิกจะมาประชุมแค่หนึ่งในสี่ของสมาชิกกลุ่มเท่านั้น ส่ง
ผลให้สมาชิกส่วนใหญ่ไม่รับรู้ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ ของกลุ่ม
และไม่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่ม โดยเฉพาะการ
ระดมทุนเพื่อเก็บไว้ซ่อมบำ�รุงอุปกรณ์ต่างๆ ของชลประทานระบบท่อ
นอกจากปัญหาการบริหารจัดการในกลุ่มย่อยแล้ว การบริหารจัดการ
ร่วมกันระหว่าง 5 กลุ่มก็ไม่มีประสิทธิภาพ การที่กลุ่มย่อยรวมทั้ง
คณะกรรมการร่วมไม่มโี ครงสร้างของระบบบริหารจัดการน้�ำ แบบมีสว่ นร่วม
ทำ�ให้กลุ่มผู้ใช้น้ำ�ชลประทานระบบท่อแห่งนี้ ขาดการวางแผนงาน
และไม่มีระบบการจัดการน้ำ�ที่เป็นที่ยอมรับของสมาชิก จะเห็นได้ว่า
หากไม่มีการบริหารจัดการกลุ่มผู้ใช้น้ำ�ที่มีประสิทธิภาพ การใช้น้ำ�
ชลประทานระบบท่อแห่งนี้มีแนวโน้มสูงมากที่จะก่อให้เกิดปัญหาใน
หลายๆ ด้าน และจะมีความรุนแรงมากขึน้ ในอนาคต ซึง่ อาจส่งผลให้เกิด
ปัญหาทางสังคมจากการทีก่ ลุม่ ล่มสลายและอาจจะทำ�ให้การลงทุนสร้าง
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ชลประทานระบบท่อสูญเปล่า เนือ่ งจากขาดการซ่อมบำ�รุงวัสดุอปุ กรณ์
ในระบบจัดสรรน้� 
ำ ด้วยเหตุน้ี ตัวแทนกลุม่ เกษตรกรชลประทานระบบท่อ
ตำ�บลบุ่งมะแลง จำ�นวน 14 คน จึงเข้าทำ�งานเป็นคณะวิจัยท้องถิ่น
ร่วมกับนักวิชาการจากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
และนักวิชาการจากคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รวมทั้งตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อร่วม
กันหาทางแก้ไขปัญหาทีน่ �ำ ไปสูก่ ารจัดการการใช้น�ำ้ ชลประทานระบบท่อ
ทีด่ ขี น้ึ ทั้งในส่วนของการบริหารจัดการกลุ่มย่อยและการจัดการร่วม
ทั้ง 5 กลุ่ม ทั้งนี้กลุ่มตัวแทนเกษตรกรมองว่าหากมีการจัดการที่ดีขึ้น
นอกจากจะไม่ทำ�ให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นแล้ว ชุมชนบุ่งมะแลงก็จะ
มี ก ารพั ฒ นาขึ้ นในอี ก หลายด้ า นไม่ ว่ า จะเป็ น การพั ฒ นาในส่ ว น
ของการปลู ก พื ช ต่ า งๆ การทำ�การเกษตรแบบผสมผสาน การทำ�
การเกษตรแบบปลอดสารพิ ษ รวมไปถึ ง การแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์
เพราะเกษตรกรมีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านระบบ
การจั ด การที่ เ ข้ ม แข็ ง อั น จะนำ �ไปสู่ ก ารมี ร ายได้ เ พิ่ ม ขึ้ น ของกลุ่ ม
เกษตรกร ทำ�ให้เกิดการจัดการที่ยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มเกษตรกร
เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ในที่สุด   
งานวิ จั ย นี้ จึ ง เกิ ด ขึ้ น จากความร่ ว มมื อ ของสี่ ฝ่ า ย คื อ
เกษตรกรผู้ใช้น้ำ�ชลประทานระบบท่อ ในฐานะนักวิจัยและผู้ใช้น้ำ�
โดยตรง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (อบจ. อุบลฯ)
ในฐานะผูว้ างนโยบายและสนับสนุนด้านงบประมาณ คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งเป็นตัวแทนฝ่ายวิชาการมีหน้าที่อำ�นวย
ความสะดวกในกระบวนการมีส่วนร่วม และตัวแทน สกว. โดยศูนย์
ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานีในบทบาทของ
ผู้ประสานงานและถ่ายทอดความรู้ รวมทั้งทักษะที่จำ�เป็นให้แก่คณะ
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วิจยั ทัง้ หมด โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนากลุม่ ผูใ้ ช้น้ำ� ตำ�บลบุง่ มะแลง
อำ�เภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ให้สามารถบริหารจัดการ
น้ำ�ชลประทานระบบท่อได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
วิธีการวิจัย
การดำ�เนินการศึกษาของโครงการวิจยั เพือ่ พัฒนากลุม่ ผูใ้ ช้น้ำ� 
ตำ�บลบุ่งมะแลง อำ�เภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ให้สามารถ
บริหารจัดการน้ำ�ชลประทานระบบท่อได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นการ
ทำ�งานวิจัยแบบปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง กรอบ
การวิจยั แบบนี้ จะเน้นการทีผ่ มู้ สี ว่ นได้เสียได้มโี อกาสอย่างเท่าเทียมกัน
ในการร่วมงานวิจยั และในการเสนอความคิดเห็น (ภาพที่ 3) ซึ่งกรอบ
การวิจัยนี้จะเป็นตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน  (People’s
participation) ที่ได้เข้ามามีบทบาทสำ�คัญในการพัฒนาชนบทตั้งแต่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5  ที่มุ่งเน้นคนเป็น
สำ�คัญมากกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจ เป็นการเปลี่ยนแนวทางการ
พัฒนาจากระดับบนลงล่าง (Top-down) มาเป็นจากระดับล่างขึ้นบน
(Bottom-up) โดยที่การพัฒนาใดๆ สมาชิกของชุมชนต้องเข้ามามีส่วน
เกี่ยวข้องใน 4 มิติ ได้แก่ การมีส่วนร่วมการตัดสินใจว่าควรทำ�อะไร
และทำ�อย่างไร การมีสว่ นร่วมเสียสละในการพัฒนา รวมทัง้ ลงมือปฏิบตั ิ
ตามที่ได้ตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
จากการดำ�เนินงาน การมีสว่ นร่วมในการประเมินผลโครงการ โดยสร้าง
โอกาสให้สมาชิกทุกคนของชุมชน การได้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือ
และเข้ามามีอิทธิพลต่อกระบวนการดำ�เนินกิจกรรมในการพัฒนา รวม
ถึงได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนานั้นอย่างเสมอภาค  (Cohen and
Uphoff, 1980)

ภาพที่ 3 กรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อพัฒนากลุ่มผู้ใช้น้ำ�ตำ�บลบุ่งมะแลง อำ�เภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
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ภาพที่ 4 กระบวนการพัฒนากลุม่ เกษตรกรผูใ้ ช้น�ำ้ อย่างมีสว่ นร่วม ตำ�บลบุง่ มะแลง อำ�เภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
กระบวนการวิจัยนี้จึงมีการเลือกใช้เครื่องมือวิจัยที่หลาก
หลาย (ภาพที่ 4) เพื่อแก้ปัญหาที่พบระหว่างดำ�เนินงานวิจัยและ
เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับ
ระบบที่ ศึ ก ษา (Shared representation) โดยเริ่ ม จากการเก็ บ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิแล้วนำ�ข้อมูลที่ได้
มาร่วมกันค้นหาประเด็นปัญหา กำ�หนดโจทย์วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการน้ำ�ชลประทานระบบท่อด้วยวิธีการ PARDI1 เพื่อให้ได้แนวทาง
การวิ จั ย ที่ เ ป็ น มติ เ อกฉั น ท์ ใ นกลุ่ ม คณะวิ จั ย รวมทั้ ง เกษตรกรบาง
ส่วนที่เข้าร่วมกิจกรรม คณะวิจัยได้นำ�ผลที่ได้จากกิจกรรม PARDI
ไปปรับในรายละเอียดโครงการวิจัย และทำ�การเก็บข้อมูลที่ขาดหาย
1

เพิ่มเติม การนำ�ภาพถ่ายทางอากาศมาใช้ (Participatory mapping)
เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับข้อจำ�กัดของเกษตรกร
ผู้ใช้น้ำ�ทั้งทางกายภาพและทางเศรษฐกิจสังคมที่ไม่เหมือนกัน และ
ให้เห็นถึงระบบเชิงกายภาพของพื้นที่ จากนั้นได้ใช้เกมสวมบทบาท
สมมติ (Role-Playing Game) เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบ
ต่อระบบที่มาจากการกระทำ�ของปัจเจก และกระตุ้นให้เกิดความร่วม
มือของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ� ซึ่งนำ�ไปสู่ความต้องการบริหารจัดการ
กลุ่ม รวมทั้งการหาช่องทางเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มที่เกิดจาก
ตัวผู้ใช้เองโดยตรง โดยในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันนี้ คณะวิจัย
ทำ�หน้าที่หลักในฐานะผู้อำ�นวยความสะดวก (Facilitator)

PARDI เป็ น วิ ธี ก ารระดมสมองอย่ า งเป็ น ระบบ นำ � มาใช้ เ พื่ อ ระบุ ปั ญ หาที่ ชั ด เจน (Problem) กำ � หนดตั ว ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย (Actors) แหล่ ง ทรั พ ยากร
ที่ ต้ อ งใช้ (Resources) การเปลี่ ย นแปลงระบบนิ เ วศที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ แหล่ ง ทรั พ ยากรที่ ต้ อ งใช้ (Dynamics) และปฏิ สั ม พั น ธ์ ข องผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่
มีต่อการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ และมีต่อกันและกัน (Interactions) (Etienne et al., 2008)
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สามารถระบุบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียได้ชัดเจน นำ�ไปสู่แนวทางการ
1. การวิเคราะห์ปัญหาและกำ�หนดแนวทางวิจัยร่วมกัน
ในระยะแรกของงานวิจัย คณะวิจัยใช้วิธีการประชุมกลุ่ม ดำ�เนินการวิจยั ทีม่ ที ศิ ทางเดียวกัน และช่วยให้มองเห็นถึงข้อมูลทีจ่ �ำ เป็น
เพื่อทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการวิจัยพร้อมทั้งวางแผนการทำ�งาน จะต้องเก็บรวบรวมและทำ�การวิเคราะห์เพิ่มเติม
แบ่งบทบาทหน้าที่ ก ารทำ � งาน และให้ แ ต่ ล ะกลุ่มผู้ใช้น้ำ�สรุปปัญหา
2. การศึกษาข้อมูลและเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติม
โ ด ย ก า ร แ น ะ นำ � ข อ ง นั ก วิ ช า ก า ร
ของ ตั ว แทน สกว. โดยศู น ย์ ป ระสาน
งานวิ จั ย เพื่ อ ท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี
เกี่ ย วกั บ เทคนิ ค การเก็ บ ข้ อ มู ล คณะวิ จั ย
ได้ ร่ ว มกั น พั ฒ นาสร้ า งเครื่ อ งมื อ การเก็ บ
ข้ อ มู ลในรู ป แบบแบบสอบถาม และมี ก าร
ปรั บ ปรุ ง แบบสอบถามรวมทั้ ง วิ ธี ก ารใช้
แบบสอบถาม หลั ง จากเมื่ อ พบปั ญ หาใน
การนำ � ไปใช้ ข ณะลงพื้ น ที่ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ตาม
แผนที่ ไ ด้ ว างเอาไว้ เช่ น เปลี่ ย นจากการ
แจกแบบสอบถามให้ แ ล้ ว ไปเก็ บ กลั บ คื น
เป็ น การเข้ า ไปสั ม ภาษณ์ เ ก็ บ ข้ อ มู ล โดย
ใช้ แ บบสอบถามเป็ น แนวทางการพู ด คุ ย
จากนั้นได้ทำ�การดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง
และรวบรวมผลที่ได้ทำ�การวิเคราะห์ข้อมูล
ในเบื้องต้น วิเคราะห์สถานการณ์ สาเหตุ
และผลกระทบที่เกิดขึ้น กำ�หนดการแก้ไข
วางกรอบงบประมาณ และแนวทางการ
ภาพที่ 5 กิจกรรมการร่วมกันวิเคราะห์ปญั หาและกำ�หนดแนวทางการวิจยั ผ่านการใช้วธิ กี าร PARDI ทดลองปฏิบัติการของกิจกรรมในระยะต่อไป
วันที่ 12 ตุลาคม 2555 ที่วัดดอนพอก ตำ�บลบุ่งมะแลง อำ�เภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี (ภาพที่ 6)
และอุ ป สรรคในการบริ ห ารจั ด การของกลุ่ ม
ในการประชุมกลุ่มนี้พบว่า มีปัญหาพอสมควร
เนื่องจากผู้เข้าร่วมพยายามให้ข้อมูลในกลุ่ม
ของตัวเองโดยไม่ได้รับรู้ปัญหาที่เป็นภาพรวม
ของการใช้น้ำ�จากชลประทานระบบท่อ ดังนั้น
จึงได้จัดประชาคมชี้แจงโครงการวิจัยให้กลุ่ม
เกษตรกรอีกครั้งในวันที่ 12 ตุลาคม 2555
ในกิจกรรมนี้ได้นำ�วิธีการค้นหาปัญหาที่เรียก
ว่า PARDI (Problem-Actors-Resources-Dynamics
-Interactions) มาใช้ (ภาพที่ 5)
วิธีการ PARDI ที่นำ�มาใช้ในกรณีน้ี
เป็นการระดมสมองอย่างมีระบบ เพื่อค้นหา
ปัญหา (Problems) ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร
สาธารณะในที่นี้ คือ น้ำ� (Resource) ว่ามีใคร
ที่มีส่วนได้เสียกับการใช้ทรัพยากรสาธารณะ
(Actors) และทรัพยากรสาธารณะนั้น มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร (Dynamics) เพราะอะไร
ทีท่ �ำ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลง ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงต่อผู้มีส่วนได้เสียและสิ่งแวดล้อม
เป็นอย่างไร (Interactions) การร่วมกันระดม
ความคิ ด แบบนี้ จะทำ �ให้ ผู้ เ ข้ า ร่ ว มสามารถ
กำ�หนดประเด็นปัญหา ข้อจำ�กัดและโอกาสของ
การนำ�ทรัพยากรสาธารณะมาใช้ประโยชน์ และ

ภาพที่ 6 การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นแนวทางการพูดคุยและสัมภาษณ์เก็บข้อมูล
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กลุ่มผ่านสื่อกลาง คือ แผนที่จะช่วยให้แต่ละกลุ่มเห็นประเด็นปัญหาที่
เกิดจากปัจจัยทางกายภาพ ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปตามตำ�แหน่งที่ตั้ง
ทางภูมิศาสตร์ของแต่ละกลุ่ม (Gonzalez, 2002)  กิจกรรมนี้ด�ำ เนิน
การเมื่อ 16 เดือนพฤษภาคม 2556 มีผู้เข้าร่วม  20 คน แบ่งเป็น
ตัวแทนของกลุม่ ผูใ้ ช้น�ำ้ กลุม่ ย่อย 5 กลุม่ ๆ ละ 4 คน ทีศ่ าลาวัดดอนพอก
(ภาพที่ 7) โดยใช้แผนทีเ่ ป็นสือ่ กลางเพือ่ รวบรวมข้อมูลเพิม่ เติมในเรือ่ ง
ของพื้นที่ทำ�การเกษตร แหล่งน้ำ� และระยะทางจากแหล่งน้ำ�ถึงพื้นที่
ทำ�การเกษตรของทัง้ 5 กลุม่ และให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมสร้างปฏิทนิ การ
ทำ�เกษตรกรรมที่ระบุข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการทำ�นา และทำ�การ
เกษตรอื่นๆ ในระยะเวลา 1 ปี ผลของกิจกรรมนี้จะเป็นข้อมูลที่ส�ำ คัญ
สำ�หรับนำ�ไปใช้วิเคราะห์ และสร้างรูปแบบเวทีที่เน้นการแสดงออกถึง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำ�ที่ใช้เพื่อการเกษตรกับปัจจัยทางสังคม
และเศรษฐกิจที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มผู้ใช้น้ำ� และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อหาแนวทางการจัดการน้�ำ ร่วมกัน
3.2. การใช้เกมสวมบทบาทสมมติ (Role-Playing Game)
เกมสวมบทบาทสมมติถือเป็นแบบจำ�ลองชนิดหนึ่งที่ใช้เป็น
เครื่องมือเชิงโต้ตอบ เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านการ
ทดลองและบทสนทนาทีม่ กี ารเข้าร่วมแลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่าง
การเล่นเกม ซึ่งอาจจะมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจใน
สถานการณ์จริง (Daniels and Walker, 1996) ผู้เข้าร่วมเล่นเกมจะ
เล่นตามบทบาทที่ได้รับ ปฏิบัติตามกติกาที่กำ�หนดไว้ และตรวจสอบ
การกระทำ�ของตนเองตามบทบาททีไ่ ด้รบั การใช้เครือ่ งมือชนิดนีใ้ นงาน
วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการสังเคราะห์มุมมองหรือทัศนคติของผู้มี
ส่วนได้เสีย คือ “ผู้ร่วมเล่นเกม” เมื่อพวกเขามีปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง
เล่นเกมภายใต้เงื่อนไขของเกม สิ่งนี้ทำ�ให้ทั้งผู้ออกแบบเกมและผู้เล่น
สามารถเรียนรู้จากกันและกันได้ (Hare, Heeb et al., 2002)
อย่ า งไรก็ ต าม เกมที่ ใ ช้ นั้ น จะมี ร ะดั บ ความซั บ ซ้ อ นน้ อ ย
กว่ า สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง การตั ด ปั จ จั ย และ
ตัวแปรบางอย่างก็เพื่อประโยชน์ต่อการ
เก็บข้อมูลและจำ�กัดการพูดคุยให้อยู่เฉพาะ
ประเด็นทีก่ �ำ ลังศึกษา รวมทัง้ สามารถควบคุม
การเล่นได้ง่าย (Barreteau, 2003) ใน
เกมผู้ เ ล่ น จะแสดงสิ่ ง ที่ ทำ �ในความเป็ น
จริ ง การตั ด สิ นใจจะอยู่ ภ ายใต้ บ ริ บ ท
บทบาท และกลยุทธ์ที่เกิดจากความรู้และ
ประสบการณ์ของผูเ้ ล่นทีใ่ ช้ในการรับมือกับ
สถานการณ์ทสี่ ร้างขึน้ ในเกม (Scenarios)
การแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น
ทั้ งในระหว่ า งการเล่ น เกมและระหว่ า ง
กิจกรรมสอบถาม และสรุปหลังการเล่น
เกม (Debriefing and conclusion) เป็น
สิ่ ง ที่ ทำ �ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ สิ่ งใหม่ ทำ �ให้
เข้ าใจข้ อ จำ � กั ดของผู้ อื่ น เรี ย นรู้ ผ ลของ
การกระทำ�ของตนเองที่มีต่อระบบโดยรวม
และเห็นภาพรวมของระบบที่ตนเองเป็น
หนึ่งองค์ประกอบในระบบนั้น ซึ่งสิ่งเหล่า
นี้อาจจะนำ�ไปสู่การปรับเปลี่ยนการจัดการ
ภาพที่ 7 การร่วมกันวิเคราะห์ข้อจำ�กัดและโอกาสของการใช้น้ำ�เชิงกายภาพของระบบด้วยการ ทรั พ ยากรของระบบด้ ว ยตั ว ผู้ มี ส่ ว นได้
ระบุตำ�แหน่งบนภาพถ่ายทางอากาศ (Participatory mapping) และการร่วมกันกำ�หนดปฏิทินการ เสียเอง เกมสวมบทบาทสมมติในกรณีนี้ใช้
การบูรณาการความรู้ผ่านการแลกเปลี่ยน
ทำ�เกษตรกรรม (Agricultural practices calendar) เมื่อวันที่ 16 เดือนพฤษภาคม 2556
3. การร่วมกันวิเคราะห์ขอ้ มูลและกำ�หนดแนวทางแก้ปญั หา
จากข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ ประกอบกับปัญหาและอุปสรรคใน
การเก็บข้อมูลที่พบว่าไม่ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในกลุ่มและใน
ชุมชนมากนัก รวมทั้งข้อจำ�กัดเรื่องระดับความเข้าใจประเด็นคำ�ถาม
ในแบบสอบถาม แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนรูปแบบเป็นการลงไปพูดคุย
โดยตรงก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ทั้งหมด แต่กลับก่อให้เกิด
อุปสรรคใหม่เรือ่ งเวลา เนือ่ งจากการสัมภาษณ์เป็นวิธกี ารทีใ่ ช้เวลามาก
แต่ได้จำ�นวนข้อมูลน้อย และไม่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
กลุ่มผู้ใช้น�้ำ ที่แต่ละกลุ่มมีวิธีการจัดการน้ำ�โดยมีพื้นฐานจากความรู้และ
ประสบการณ์ที่ค่อนข้างเฉพาะ ทำ�ให้การเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์
มีประโยชน์ในระดับข้อมูลพื้นฐานที่ค่อนข้างเป็นปัจเจก ขาดมุมมอง
ของผู้ใช้น้ำ�กลุ่มอื่นๆ ทำ�ให้กลุ่มผู้ใช้น้ำ�ขาดความเข้าใจภาพรวมของ
ระบบการเกษตรที่ต้องพึ่งพาชลประทานระบบท่อที่ประกอบไปด้วยผู้
มีส่วนได้เสียหลากหลายกลุม่ ความเข้าใจถึงภาพรวมของระบบเป็นปัจจัย
พื้นฐานสำ � คั ญ ที่ จ ะช่ ว ยให้ เ ห็ น ถึ ง ศั ก ยภาพและข้ อ จำ � กั ด ของแหล่ ง
ทรัพยากร และการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรของกลุ่มผู้ใช้น้ำ�แต่ละกลุ่ม
ด้วยเหตุนี้ทางคณะวิจัยจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการเก็บและวิเคราะห์
ข้ อ มู ลโดยใช้ แ ผนที่ แ ละเกมเป็ น เครื่ อ งมื อ สื่ อ กลางในการให้ ข้ อ มู ล
และวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
3.1. การสร้างภาพรวมเชิงกายภาพของระบบด้วยการระบุ
ตำ�แหน่งบนภาพถ่ายทางอากาศ (Participatory mapping) และ
การร่วมกันสร้างปฏิทินการทำ�เกษตรกรรม (Agricultural practices
calendar) ของแต่ละกลุ่ม
การวิเคราะห์ข้อจำ�กัดและโอกาสของการใช้น้ำ�ที่แตกต่างกัน
ไปในแต่ละกลุ่มโดยใช้กิจกรรม Participatory mapping และ Focus
group จากสมมติฐานว่าการแลกเปลี่ยนทัศนคติการจัดการน้ำ�ระหว่าง
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ความคิดเห็นในรูปแบบการสวมบทบาทในเกม โดยเกษตรกรที่เข้าร่วม
จะต้องสวมบทบาทเป็นตัวเอง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก
ถึงผลเสียของการขาดความร่วมมือในการจัดการแหล่งน้�ำ สาธารณะทีม่ ี
อย่างจำ�กัด และกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วม
กันหาแนวทางการจัดการน้�ำ ทีเ่ ป็นทีย่ อมรับของทุกฝ่ายผ่านการเล่นเกม
(ภาพที่ 8) ในงานวิจยั นีก้ ารเล่นเกมสวมบทบาทสมมติจะให้ตวั แทนกลุม่
ผู้ใช้น�้ำ เพื่อการเกษตร ตำ�บลบุ่งมะแลง กลุ่มละ 2 คน ได้เล่นเกมร่วม
กันทั้ง 5 กลุ่ม ซึ่งตัวแทนที่เข้าร่วมกิจกรรมนั้นได้รับการคัดเลือกจาก
คณะวิจัยท้องถิ่นประสานร่วมมือกับกลุ่มย่อย เกมสวมบทบาทสมมติ
ถูกวางไว้ให้เล่น 4 รอบ ใช้ปฏิทินการเพาะปลูก (Crop year) เป็น
กรอบเวลาการเล่นเกมในแต่ละปี แต่ละรอบจะมีสถานการณ์สมมติทแี่ ตก
ต่างกัน ในการดำ�เนินการเล่นเกมจะมีตัวแทนจากคณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นผู้อ�ำ นวยความสะดวก (Facilitator)
การกำ � หนดสถานการณ์ ส มมติ ใ นเกมจะมี ดั ง นี้ ปี ท่ี 1
สถานการณ์ในฝัน (Dream scenario) “ธรรมชาติเกือ้ กูล เศรษฐกิจเกือ้
หนุน” ในสถานการณ์น้จี ะไม่มีข้อจำ�กัดใดๆ ในเรื่องปริมาณน้ำ�ฝนตก
ตามฤดูกาล และการใช้น�ำ้ จากชลประทานระบบท่อก็ไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ย
(รั ฐ อุ ด หนุ น ) รวมทั้ง ราคาข้ า วก็ ดีม าก (25 บาท ต่ อ กิ โ ลกรั ม )
ทุกกลุม่ สามารถเข้าถึงน้�ำ ได้ตามใจชอบ ปีท่ ี 2 สถานการณ์จริง (Current
scenario) “เศรษฐกิจและธรรมชาติเหนือการควบคุม” ในสถานการณ์น้ ี
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จะมีข้อจำ�กัดคือ มีรูปแบบปริมาณน้ำ�ฝนรายสัปดาห์เข้ามาเกี่ยวข้อง
จำ�กัดจำ�นวนหน่วยของน้ำ�ในแต่ละแหล่งน้ำ� รัฐควบคุมการจ่ายน้ำ�และ
มีการเก็บค่าใช้นำ�้ ลิตรละ 50 สตางค์ ราคาข้าวกิโลกรัมละ 15 บาท
(375 บาทต่อกระสอบ) เงือ่ นไขของเกม คือ จำ�กัดการพูดคุยแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นระหว่างกลุ่ม แต่ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงน้ำ�ได้ตามใจชอบ
ปีท่ี 3 สถานการณ์ท่คี วรจะเป็น (Ideal scenario) “การจัดการที่
ดีส่กู ารเปลี่ยนแปลงที่น่าภิรมย์” ในสถานการณ์สมมติน้ ี การเริ่มต้นและ
เงื่อนไขเหมือนกับที่กำ�หนดไว้ในการเล่นปีท่ ี 2 แต่ให้ช่วยกันกระตุ้นให้
ทุกกลุ่มหาทางออกร่วมกัน ไม่มีการจำ�กัดการพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างกลุม่ และปีท่ ี 4 สถานการณ์เลวร้าย (Worst scenario)
“การร่ ว มมื อ กั น จะช่ ว ยให้ ผ่า นไปได้ ” กำ � หนดเงื่อ นไขสร้ า งให้ เ กิ ด
สถานการณ์ทเ่ ี ลวร้าย คือ ปริมาณน้�ำ ในแหล่งน้�ำ มีนอ้ ย ฝนแล้ง ราคา
ข้าวตก (กิโลกรัมละ 5 บาทเท่ากับ 125 บาท ต่อกระสอบ) ค่าน้ำ�
ต่อหน่วยแพงมาก รัฐควบคุมการจ่ายน้ำ�และมีการเก็บค่าใช้นำ�้ ลิตรละ
2 บาท เพือ่ กระตุน้ ให้ทกุ กลุม่ หาทางออกร่วมกันจากการกำ�หนดเงือ่ นไข
ที่ทรัพยากรต่างๆ มีอย่างจำ�กัดมาก หลังจากการเล่นเกมครบ 4 ปี
ผูเ้ ข้าร่วมทัง้ หมดจะแลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับเกมทีเ่ ล่นและเปรียบ
เทียบสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในเกมกับความเป็นจริง จากนัน้ สรุปบทเรียนทีไ่ ด้จากการเล่น
เกมรวมทัง้ หาแนวทางป้องกันสิง่ ทีไ่ ม่ตอ้ งการให้เกิดขึน้ (ในเกม) ถ้าเกิดขึน้
ในชีวติ จริง

ภาพที่ 8 คณะวิจัยสังเกตการตัดสินใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำ�แต่ละกลุ่มผ่านการเล่นเกมสวมบทบาทสมมติและ
สร้างเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ� เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2556

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2558

ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ปัญหาและกำ�หนดแนวทางวิจัยร่วมกัน
จากการทำ�กิจกรรม PARDI พบว่า ประเด็นปัญหาของ
กลุ่มเกษตรกรชลประทานระบบท่ออาจแยกออกได้ i) ด้านกายภาพ:
ข้อจำ�กัดประสิทธิภาพของชลประทานระบบท่อทีไ่ ม่สามารถครอบคลุม
พื้นที่การเกษตรได้อย่างเพียงพอ รวมทั้งปริมาณน้�ำ ที่เก็บได้มีไม่เพียง
พอเนื่องจากแหล่งน้ำ�มีขนาดเล็กและมีเพียงสองแหล่งน้ำ�หลักที่ใช้ใน
การสนับสนุนพื้นที่เกษตรทั้งหมด ii) ด้านการจัดการ: การบริหาร
จัดการกลุ่มประสบปัญหา สมาชิกไม่เคารพกฎกติกาที่วางเอาไว้
การประสานงานระหว่างกลุ่มเป็นไปด้วยความลำ�บาก ส่งผลให้การ
จัดการร่วมระหว่าง 5 กลุ่มยังไม่ชัดเจน และสมาชิกของกลุ่มมุ่งผล
ประโยชน์ตนเองเป็นหลัก ไม่ให้ความร่วมมือ ทำ�ให้ไม่สามารถพัฒนา
กลุ่มเพื่อจัดการน้ำ�ให้เกิดประโยชน์ได้เท่าที่ควร การที่สมาชิกไม่มี
เวทีสำ�หรับพูดคุยอย่างสร้างสรรค์เป็นอุปสรรคสำ�คัญของการริเริ่ม
การแลกเปลี่ ย นปั ญ หาและหาทางออกร่ ว มกั น สิ่ ง นี้ จึ ง เป็ น
สิ่งที่ต้องดำ�เนินการอย่างเร่งด่วนก่อนที่ปัญหาการใช้น้ำ�จะเปลี่ยนไป
เป็นการแย่งน้ำ� โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ราคาข้าวเป็นแรงจูงใจสำ�คัญ
ในการเร่งการผลิต ซึ่งส่งผลให้เกิดความต้องการน้ำ�เพื่อทำ�การปลูก
ข้าวเพิ่มมากขึ้น
การนำ�วิธีการ PARDI มาประยุกต์ใช้ในกรณีศึกษานี้พบว่า
สามารถระบุประเด็นปัญหา (Problem) และแหล่งทรัพยากรที่ต้อง
เกี่ยวข้องกับปัญหา (Resources) โดยที่หลายปัญหาได้รับคะแนน
สนับสนุนให้เป็นปัญหาที่มีความสำ�คัญมากในมุมมองของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม PARDI เช่น การเพิ่มพื้นที่ชลประทานระบบท่อและการ
ขุดลอกแหล่งเก็บน้ำ� ซึ่งเป็นการปรับปรุงเชิงกายภาพที่ต้องใช้งบ
ประมาณสนับสนุนและเป็นไปได้ยาก จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์กำ�หนด
ปัญหาทีท่ างกลุม่ สามารถดำ�เนินการแก้ไขได้ดว้ ยตัวเองโดยไม่ตอ้ งรอการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกมากนัก (โดยเฉพาะการสนับสนุน
ด้านงบประมาณ) ซึ่งเห็นร่วมกันว่าแนวทางแก้ปัญหาการใช้น้ำ�ที่ทาง
กลุ่มเกษตรกรชลประทานระบบท่อสามารถดำ�เนินการได้ทันที และ
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สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ�โดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจาก
รัฐหรือหน่วยงานอื่นๆ คือ การปรับปรุงด้านการบริหารจัดการน้ำ�โดย
กลุ่มผู้ใช้น้ำ�เอง อย่างไรก็ตาม ทางผู้เข้าร่วมกิจกรรม PARDI ยังไม่
สามารถให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศที่เกิดขึ้น
กับแหล่งทรัพยากรที่ต้องใช้ (Dynamics) รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ของผู้มี
ส่วนได้เสียที่มีต่อกันและกัน และที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ
(Interactions) เนื่องจากเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างยาก ทำ�ให้ไม่สามารถจะ
ใช้เวลาที่เหลืออยู่ในการดำ�เนินการ
การร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลและกำ�หนดแนวทางแก้ปัญหาด้วยการใช้
ภาพถ่ายทางอากาศและเกมสวมบทบาทสมมติ
สมาชิกทุกกลุม่ ได้มโี อกาสดูเส้นทางน้�ำ และปักหมุดสัญลักษณ์
บอกตำ � แหน่ ง ของแหล่ ง น้ำ � และแปลงเกษตรของแต่ ล ะกลุ่ ม บน
ภาพถ่ายทางอากาศ (ภาพที่ 9) ทำ�ให้แต่ละกลุ่มทราบถึงความ
สัมพันธ์เชิงพื้นที่ระหว่างแหล่งน้ำ� พื้นที่การเกษตรของตัวเอง และ
ของกลุ่ ม อื่ น จากนั้ น ร่ ว มกั น วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล เชิ ง กายภาพ พบว่า
กลุ่มเกษตรกรบ้านดอนดู่ ทุ่งบักตูม ใช้แหล่งน้ำ�ร่วมกัน 2 แห่ง คือ
ทีห่ นองจอก (สระชลประทาน) มีอปุ กรณ์ คือ เครือ่ งสูบน้�ำ ทีไ่ ด้รบั จาก
อบจ. อุบลราชธานี และเครื่องสูบน้ำ�ไฟฟ้าของชลประทาน โดยสูบน้�ำ
มาจากแม่น�้ำ มูล กลุม่ เกษตรกรบ้านโนนกอยใช้แหล่งน้�ำ จากของเอกชน
(สระสามพันไร่) ที่อยู่ใกล้กับบึงบรรจงแต่ไม่มีท่อเชื่อมต่อกับแหล่งน้ำ�
สาธารณะ กลุ่มเกษตรกรบึงบรรจงโนนโพธิ์ใช้แหล่งน้ำ�คือบึงบรรจง
มีเครื่องสูบน้ำ� 1 เครื่องที่ได้รับจาก อบจ. อุบลราชธานี กลุ่มนี้มีพน้ื ที่
การทำ�เกษตรและจำ�นวนสมาชิกในกลุ่มมากกว่ากลุ่มอื่น การบริหาร
จัดการน้ำ�ค่อนข้างมีปัญหามาก กลุ่มเกษตรกรบุ่งมะแลงน้อยมีเครื่อง
สูบน้ำ�จาก อบจ. อุบลราชธานี 1 เครื่อง สูบน้ำ�จากบึงบรรจง กลุ่ม
นี้สมาชิกมีไม่มากเหมือนกลุ่มเกษตรกรบึงบรรจงโนนโพธิ์ แต่ยังพบ
ปัญหาการบริหารจัดการโดยเฉพาะขาดผู้นำ�กลุ่มที่ทำ�งานอย่างจริงจัง
จากภาพที่ 9 เห็นได้ว่าพื้นที่เกษตรขนาดใหญ่ที่สุด 600 ไร่นั้นพึ่งพาน้ำ�
จากบึงบรรจง (ตารางที่ 1)

ภาพที่ 9 ข้อมูลพื้นที่การเกษตร แหล่งน้ำ�ที่ใช้ทำ�การเกษตร ระยะทางจากแหล่งน้�ำ ถึงพื้นที่ทำ�การเกษตรของแต่ละกลุ่ม

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2558
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ตารางที่ 1 จำ�นวนพื้นที่ทำ�การเกษตรและแหล่งน้ำ�หลักแยกตามกลุ่มผู้ใช้น�้ำ
กลุ่มผู้ใช้น้ำ�

พื้นที่การเกษตร (ไร่)a

แหล่งน้ำ�หลัก

บ้านดอนดู่

250

หนองจอก (สระชลประทาน) เครื่องสูบน้� 
ำ (ใช้น�้ำ มันเป็นเชื้อเพลิง) 1 เครื่องที่ได้รับจาก อบจ.
อุบลราชธานี และเครื่องสูบน้�ำ ไฟฟ้าของชลประทานโดยสูบน้ำ�มาจากแม่น้ำ�มูล

ทุ่งบักตูม

200

หนองจอก (สระชลประทาน) เครื่องสูบน้� 
ำ (ใช้น�้ำ มันเป็นเชื้อเพลิง) 1 เครื่องที่ได้รับจาก อบจ.
อุบลราชธานี และเครื่องสูบน้�ำ ไฟฟ้าของชลประทานโดยสูบน้ำ�มาจากแม่น้ำ�มูล

บ้านโนนกอย

100

แหล่งน้�ำ จากของเอกชน (สระน้�ำ สามพันไร่) ทีอ่ ยูใ่ กล้กบั บึงบรรจง แต่ไม่มที อ่ เชือ่ มต่อกับแหล่ง
น้�ำ สาธารณะ

บึงบรรจงโนนโพธิ์

400

บึงบรรจง มีเครื่องสูบน้� 
ำ (ใช้น้ำ�มันเป็นเชื้อเพลิง) 1 เครื่องที่ได้รับจาก อบจ. อุบลราชธานี

บุ่งมะแลงน้อย

200

บึงบรรจง มีเครื่องสูบน้� 
ำ (ใช้น้ำ�มันเป็นเชื้อเพลิง) 1 เครื่องที่ได้รับจาก อบจ. อุบลราชธานี

หมายเหตุ : (a) พื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์จากชลประทานระบบท่อจะน้อยกว่าพื้นที่การเกษตรทั้งหมด

ภูมลิ กั ษณ์ (Landform) ของบ้านบุง่ มะแลงน้อย บ้านบึงบรรจง
โนนโพธิ์ และบ้านโนนกอยเป็นพืน้ ทีล่ มุ่ และมีแหล่งน้�ำ ขนาดใหญ่ทเี่ ดียว
คื อ บึ ง บรรจง เกษตรกรสามารถจะทำ � นาได้ ทั้ ง นาปี แ ละนาปรั ง
แต่จำ�นวนสมาชิกกลุ่มที่เพิ่มขึ้น และสภาพแหล่งน้ำ�ที่เริ่มตื้นเขินทำ�ให้
ปริมาณน้ำ�เริ่มจะไม่พอเพียง ขณะที่บ้านทุ่งบักตูม และบ้านดอนดู่ที่
ได้รับน้ำ�จากการใช้สถานีสูบน้ำ�จากแม่น้ำ�มูลและจากสระชลประทาน
แต่พื้นที่ระหว่างกลุ่มเกษตรกรที่ติดแม่น้ำ�มูลกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ�ส่วนอื่นจะ
มีเนินสูงกั้นอยู่ ทำ�ให้การสูบน้ำ�จากแม่น้ำ�มูลมาใช้เพื่อการเกษตรของ
กลุ่มอื่นจะต้องใช้ต้นทุนสูง ในส่วนของพื้นที่กลุ่มโนนกอยมีลักษณะ
เฉพาะไม่เหมือนกลุ่มอื่น โดยทางกลุ่มนี้ต้องอาศัยน้ำ�จากแหล่งน้ำ�
ของเอกชน (สระน้ำ�สามพันไร่) ซึ่งไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับทางบริษัทจะ
อนุญาตให้ใช้หรือไม่ ทางกลุ่มจึงได้ปลูกพืชอย่างอื่นที่ต้องการน้ำ�น้อย
แทนการปลูกข้าวนาปรัง เช่น แตงโม และส่วนมากประมาณ 70%
ของจำ�นวนเกษตรกรทั้งหมดจะทำ�สวน อีก 30% จะปลูกข้าว ซึ่งการ

ปรับตัวของชุมชนบ้านโนนกอย ได้มกี ารนำ�ไปใช้เป็นกลยุทธ์การเปลีย่ น
รูปแบบการเพาะปลูกจากข้าวเป็นพืชที่ใช้น้ำ�น้อยในการผลิตของกลุ่ม
ย่อยอื่น
นอกจากการระบุ พิ กั ด ของพื้ น ที่ เ กษตรและแหล่ ง น้ำ � บน
ภาพถ่ายทางอากาศแล้ว เกษตรกรผู้ใช้น้ำ�ชลประทานระบบท่อได้
ช่วยกันสร้างปฏิทินการเกษตรของทั้ง 5 กลุ่มย่อย (ภาพที่ 10) และ
วิเคราะห์ช่วงเวลาที่ต้องการน้ำ�มากและเป็นช่วงเวลาวิกฤติที่ปริมาณ
น้ำ�จะไม่เพียงพอ พบว่า เป็นช่วงการตกกล้าข้าวนาปี (มิถุนายนกรกฎาคม) และช่วงการผลิตข้าวนาปรัง (มกราคม-กุมภาพันธ์) ในขณะ
ที่เกษตรกรบางส่วนของกลุ่มโนนกอยที่มีปัญหาเรื่องน้ำ�มากที่สุดใช้วิธี
เปลีย่ นไปผลิตแตงโมเพือ่ ขายผลและเมล็ดแทนการปลูกข้าวนาปรัง และ
พบว่ามีการผลิตผักสวนครัวในกลุม่ เกษตรกรทีไ่ ม่อยูต่ ดิ แม่น้ำ�มูล ช่วงที่
มีการใช้น�้ำ น้อยจะเป็นเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม (ปลายฤดูรอ้ น) และ
ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม (ฤดูหนาว) ซึ่งเป็นช่วงแล้ง

ภาพที่ 10 ภาพรวมของการทำ�เกษตรกรรม ของทุกกลุ่มบนกระดานปฏิทินกสิกรรม (Agricultural practices calendar)
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ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเบื้องต้นถูกนำ�ไปประมวลผลและนำ� กล่องที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกมสวมบทบาทสมมติ
ผลที่ได้ไปใช้ในการออกแบบและสร้างเกมสวมบทบาทสมมติ เพื่อนำ� ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม
ไปใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนทัศนคติ สร้างภาพรวมของระบบ
ที่ทุกคนเห็นตรงกัน และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน จากการ
สอบถามความคิดเห็นของแต่ละคนที่ได้ร่วมเล่นเกม หลังจากการเล่น นางอุทัยการ: “มันจะได้รู้ว่าน้ำ�จะเพียงพอต่อการทำ�นาถ้าเราได้
เกมแบ่งได้เป็น 2 ประเด็นหลักคือ
ทำ�การแบ่งปันให้กัน”
นางไกรศร: ”การเล่นเกมทำ�ให้รู้ว่ามีผลได้ ผลเสีย มีประโยชน์ได้
ด้านการใช้น้ำ�ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พบว่า มีการเรียนรู้ รู้ว่าแหล่งน้ำ�น้อยมากเท่าไร เห็นปัญหาหลายๆ ด้านในอนาคตที่จะ
ร่วมกันเกี่ยวกับพืชที่ปลูกทดแทนข้าว แสดงให้เห็นถึงการแลกเปลี่ยน ตามมา ไม่ว่าจะเป็นการแย่งน้ำ�ระหว่างกัน การไม่เคารพกติกา
พูดคุยระหว่างกลุม่ เกษตรกรบ้านโนนกอยกับกลุม่ อืน่ ๆ ระหว่างการเล่น ระเบียบของกลุ่มที่มีอยู่ ซึ่งอาจส่งผลให้น�้ำ ไม่พอใช้เกิดปัญหาตาม
เกมทีผ่ เู้ ล่นเกมจะต้องรับมือกับสถานการณ์สมมติทปี่ ริมาณน้ำ�ถูกจำ�กัด มาในอนาคต แต่ในปัจจุบันยังมีแหล่งน้�ำ เพียงพอจากการแบ่งปัน
ซึง่ เกษตรกรบ้านโนนกอยเป็นเกษตรกรทีม่ ปี ระสบการณ์เรือ่ งน้ำ�ไม่เพียง แบบพี่น้องเพื่อทำ�การเกษตรพออยู่พอกิน”
พอในการผลิตข้าวจนต้องปรับตัวไปปลูกพืชชนิดอืน่ แทน นอกจากนีย้ งั
นายเชียร: ”เราได้รู้ว่าการทำ�งานร่วมกันนั้นเป็นการลำ�บาก ถ้าเรา
พบว่าเกิดความตระหนักรูถ้ งึ ปริมาณน้�ำ ทีไ่ ม่แน่นอนและมีคอ่ นข้างจำ�กัด ไม่เอาใจใส่กัน และการทำ�นามีเครื่องสูบน้ำ�มีท่อเราก็พอใจ ในการ
ต่อจำ�นวนเกษตรกรทีม่ มี าก ทำ�ให้เกิดแนวคิดการใช้น�้ำ ทีม่ จี �ำ กัดอย่างไร ทำ�นาปรังก็ทำ�รายได้พออยู่พอกิน ที่เหลือก็คือทำ�ให้กลุ่มแข็งแรง”
ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เมื่อมีอยู่อย่างจำ�กัด
นางนิจ พรมชาติ: ”ในการเล่นเกมครั้งนี้ให้ความรู้ดีมีประโยชน์ใน
การวางแผนจะพาลูกกลุ่มไปในทิศทางต่างๆ โดยใช้ความซื่อสัตย์
ต่อกันเป็นหลัก”
กล่องที่ 1 ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกมสวมบทบาทสมมติ นางนครวัน: “การเล่นเกมนี้ทำ�ให้รู้ว่าการรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน
ด้านการใช้น้ำ�ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในการทำ�นาของบุ่งมะแลงน้อยนั้น เราได้ทำ�กันแบบพี่แบบน้อง
อาศัยซึ่งกันและกัน ได้ความรู้เพิ่มเติมจากการถามกันในกลุ่มและ
ถามอาจารย์”
นายเทียม สิทธิษา: ”ในการเล่นเกมได้ความรู้การใช้แบบน้ำ�ให้พอ
นางศรีไพร: “การเล่นเกมในครั้งนี้และได้มาฟังผู้บรรยายทำ�ให้ได้
เพียง เพราะแหล่งน้�ำ มีน้อยจะแนะนำ�ให้กลุ่มปลูกพืชอย่างอื่นแทน
ความรู้เพิ่มเติม และสามารถนำ�ไปใช้ในกลุ่มทำ�ให้เกิดประโยชน์ต่อ
เช่น แตงโม ถั่วฟักยาว พริก ที่ใช้น�้ำ น้อยลง”
ลูกกลุ่มมาก การเล่นเกมใกล้เคียงตามความเป็นจริง”
นายสุริยงค์: ”ก่อนอื่นขอขอบคุณที่อาจารย์มาให้ความรู้เพิ่มเติมทั้ง
ประธานและสมาชิกในกลุ่มจะได้นำ�ความรู้ที่ได้นั้นไปใช้ในกลุ่มเช่น
การปลูกพืชใช้น�ำ้ น้อยเพือ่ ประหยัดน้�ำ ทีม่ จี �ำ กัด ขอบคุณครับ”
บทสรุปของการเล่นเกมสวมบทบาทสมมติตามสถานการณ์
นางพินิจ สิทธิษา: ”การเล่นเกมฝนฟ้าอากาศทำ�ให้รู้ว่าฝนดีหรือ
สมมติต่างๆ โดยคณะวิจัยท้องถิ่น: “การทำ�กิจกรรมในวันนี้ค่อนข้างจะ
ไม่ดี ให้รู้ว่าการทำ�นาแต่ก่อนทำ�นาแบบก้มหน้าก้มตาทำ�อย่าง
เดียว แต่ก่อนทำ�นาทำ�ตามมีตามเกิดจริงๆ แล้วต้องมีการวางแผน มีทิศทางที่ดีขึ้น สังเกตการร่วมกิจกรรมของแต่ละคนตอนทดลองเล่น
กิจกรรมจะมีปญั หาเรือ่ งแผนผังและสีหมุดยังสับสน และเขียนหนังสือไม่
ทำ�นา”
ค่อยเก่ง แต่พอเข้าปีที่ 1 ทุกคนจะทำ�หน้าที่เป็นชาวนาเต็มที่ มีความ
สุขกับการทำ�นา ขายข้าว พอเข้าปีที่ 2 เริ่มมีข้อจำ�กัดเรื่องธรรมชาติ
ข้อกำ�หนดของภาครัฐ แต่สมาชิกบางท่านก็ทำ�กิจกรรมเหมือนเดิมไม่
ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ทัศนคติเกี่ยวกับการใช้น้ำ�ที่เป็น เปลี่ยนพฤติกรรม และหลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาล บางกลุ่ม บางคนก็ได้
ำ จึงมีการสอบถามกลับว่า
ทรัพยากรสาธารณะ พบว่า มีการให้ความคิดเห็นในประเด็นนีม้ าก การ รับผลกระทบ เช่น ข้าวได้นอ้ ย ผลผลิตตกต่� 
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นระหว่างการเล่นเกมในสถานการณ์สมมติตา่ งๆ เป็นเพราะสาเหตุอะไร แล้วจะทำ�กันอย่างไร ปีที่ 3 เป็นสถานการณ์ที่
และการร่วมกันแสดงความคิดเห็นหลังจากการเล่นเกม ทำ�ให้ผู้ที่เข้า มีปัญหาเพิ่มขึ้น สิ่งที่ชาวนาได้รับทราบ คือ ปัญหามีมาก บางกลุ่มไม่
ร่วมกิจกรรมเห็นข้อจำ�กัดของตนเองเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่ม ระมัดระวังผลผลิตเสียหาย บางกลุ่มระมัดระวังมีการปรึกษาหารือกัน
และเห็นถึงการกระทำ�ของตนเองส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไร ซึ่งนำ� มากขึน้ ปีท่ี 4 สถานการณ์เลวร้ายมาก ทำ�ให้สมาชิกบางท่านคุยกันว่า
ถ้าเป็นชีวิตจริงเราเป็นอย่างนี้คงแย่”
ไปสู่การเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกัน

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2558

16

การบริหารเงินของกลุ่มทุ่งบักตูม และการปลูกพืชที่ใช้น�้ำ น้อยทดแทน
การปลูกข้าวที่กลุ่มโนนกอยใช้เพื่อลดการใช้น�  
้ำ
เมื่อมีข้อตกลงร่วมแล้ว จึงทำ�การจัดตั้งคณะกรรมการร่วม
ของ 5 กลุ่มย่อย ซึ่งทำ�หน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการน้�ำ หลัก และนำ�ร่าง
กฎกติกาการใช้น้ำ�ชลประทานระบบท่อ นำ�เสนอในที่ประชุมใหญ่ที่มี
สมาชิกผู้ใช้น้ำ�ทั้งหมดเข้าร่วม มีการกำ�หนดให้มีการออกหุ้นร่วมกัน
โดยสมาชิกจะต้องลงหุ้นคนละ 200 บาทต่อปี (เริ่มเดือนมกราคม
2557) ซึ่ ง เป็ น แนวคิ ด ที่ จ ะให้ เ กิ ด การรวมกลุ่ ม ผ่ า นการออมเงิ น
แล้วได้รับเงินปันผลและสวัสดิการสังคม ส่วนแรงจูงใจให้เกิดการ
รวมกลุ่ ม ผ่ า นปั จ จั ย ด้ า นวั ฒ นธรรม ทางคณะกรรมการร่ ว มได้
จั ด งานบุ ญ กองข้ า วหลั ง การเก็ บ เกี่ ย วข้ า วนาปรั ง เพื่ อ สั ก การะ
สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ คื อ พระแม่ ค งคา พระแม่ ธ รณี และพระแม่ โ พสพ
(ภาพที่ 11) กุ ศโลบายเหล่ า นี้ เ ป็ น ผลสรุ ป ที่ เ กิ ด จากการเข้ า ร่ ว ม
การนำ�ผลการวิจัย ความรู้ที่ได้ระหว่างการทำ�งานวิจัย อบรมการจั ด การกลุ่ ม มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ส มาชิ ก เข้ า
ร่วมกิจกรรมกลุ่มนอกเหนือไปจากเรื่องการใช้น้ำ �ที่เป็นทรัพยากร
แนวทางแก้ปัญหาเสนอต่อชุมชนและการนำ�ไปปฏิิบัติจริง
หลั ง กิ จ กรรมการเล่ น เกมสวมบทบาทสมมติ ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม สาธารณะ ในกรณีการใช้น้ำ�จะใช้กติกาที่กำ�หนดจากคณะกรรมการ
จากความคิดเห็นของผู้ที่เล่น แสดงให้เห็นถึงความสำ�เร็จใน
การใช้เกมสวมบทบาทสมมติเป็นเครือ่ งมือสือ่ กลางเพือ่ กระตุน้ ให้ทกุ คน
เรียนรูซ้ งึ่ กันและกัน ทำ�ให้มองเห็นถึงผลกระทบของการกระทำ�ของกลุม่
ย่อยทีม่ ตี อ่ ระบบโดยรวม ส่งผลให้เกิดความพยายามร่วมกันหาทางออก
ที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ และรูปธรรมชัดเจนที่
พบทันทีหลังการเล่นเกม คือ ความต้องการของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ�
ชลประทานระบบท่อทีจ่ ะเพิม่ เติมองค์ความรูส้ องด้าน คือ วิธกี ารบริหาร
จัดการกลุม่ และการปลูกพืชใช้น้ำ�น้อยทดแทนการปลูกข้าวซึง่ เห็นตรง
กันว่าน่าจะเป็นความรูท้ ส่ี �ำ คัญทีจ่ ะนำ�ไปใช้แก้ปญั หาการบริหารจัดการน้� 
ำ
ทางตัวแทนคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และตัวแทน
สกว.โดยศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดอุบลราชธานี จึงรับ
หน้าที่เป็นผู้ประสานงานจัดการอบรมให้ในเวลาต่อมา

ภาพที่ 11 งานบุญกองข้าว ที่วัดดอนพอก ตำ�บลบุ่งมะแลง  อำ�เภอสว่างวีระวงศ์  จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 25 พฤษภาคม 2557
กิจกรรมได้ถ่ายทอดรายละเอียด และผลของการเล่นเกมให้สมาชิก
ในแต่ละกลุ่มรับทราบ รวมทั้งมีการประชุมกลุ่มย่อยหลายครั้ง ซึ่งนำ�
ไปสู่การดำ�เนินการในการสร้างความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมใน
การทำ�งานกลุ่มเกษตรกร แนวทางนี้มีการดำ�เนินการ 2 ระดับ คือ
ระดับ ที่ 1 การประชุ ม เพื่อกำ �หนดกฎกติกาการบริหารจั ดการใน
กลุ่มและยกร่างกฎกติกาในการใช้น้ำ� ระดับที่ 2 การให้ตัวแทนของ
กลุ่มแต่ละกลุ่มประชุมเพื่อกำ�หนดยุทธศาสตร์การใช้น้ำ� นอกจากนี้
คณะทำ�งานได้พดู คุยกัน และได้มมี ติรว่ มกันลงลายมือชือ่ ในบันทึกความ
เข้าใจ (MOU) เพื่อเป็นสัญญาร่วมกันในการหาทางแก้ไขปัญหาโดยได้
ตัง้ กติการ่วมกันทัง้   5 กลุม่ โดยกลุม่ ผูใ้ ช้น้ำ�ได้ตกลงทดสอบใช้รปู แบบ

ร่ ว มเป็ น หลั กโดยกลุ่ ม ย่ อ ยปฏิ บั ติ ต ามมติ ข องคณะกรรมการร่ ว ม
มีการจัดตัง้ คณะกรรมการดูแลเรือ่ งระบบเงินร่วมกันทัง้ 5 กลุม่ กำ�หนด
บทลงโทษสมาชิกที่ทำ�ผิดกติกาและมีการติดประกาศกติกาของกลุ่มไว้
ทุกกลุม่ หลักการของการรวมกลุม่ คือ ต้องพัฒนาวิธกี ารสือ่ สารระหว่าง
กันให้มากขึน้ หัดเรียนรู้ที่จะมีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ทัง้ PARDI และ Participatory mapping เป็นวิธกี ารทีใ่ ช้เพือ่
สร้างแบบจำ�ลองแนวความคิด (Conceptual model) ที่เป็นภาพของ
ระบบที่สร้างร่วมกัน (Shared representation) ในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2558

ในการใช้ทรัพยากร แต่ยงั มีขอ้ จำ�กัดในการกระตุน้ ให้เกิดการพูดคุยแลก
เปลีย่ นความคิดเห็นผ่านการร่วมกันพิจารณาผลของปฏิสมั พันธ์ระหว่าง
กลุ่มผู้ใช้น้ำ�ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงระบบน้ำ�ของชลประทานระบบท่อ
ซึ่งเป็นสิ่งสำ�คัญในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน การนำ�แบบจำ�ลองแนว
ความคิดมาสร้างเป็นเกมสวมบทบาทสมมติ เพื่อให้กลุ่มผู้ใช้น้ำ�ได้
ตัดสินใจที่จะใช้น้ำ�ในสถานการณ์ต่างๆ ที่กำ�หนดขึ้นในเกม และช่วย
ให้เห็นถึงการตัดสินใจของกลุ่มหนึ่งจะกระทบต่อภาพรวมของระบบ
อย่างไร นำ�ไปสู่การพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกัน เพื่อหลีกเลี่ยงผล
กระทบทีส่ ร้างความเสียหายต่อส่วนรวม นอกจากนีก้ ระบวนการเรียนรู้
ร่วมกันทีพ่ บในงานวิจยั นีย้ งั แสดงให้เห็นว่า เครือ่ งมือสือ่ กลางทีส่ ามารถ
ทำ�ให้เกิดการแลกเปลี่ยนพูดคุยความเห็นที่แตกต่างกันในบรรยากาศ
ที่ เ ป็ น มิต ร เช่น เกมสวมบทบาทสมมติ น่ า จะนำ �ไปใช้ ใ นการแก้
ปัญหาความขัดแย้งเกีย่ วกับการจัดการทรัพยากรสาธารณะได้ อย่างไรก็ตาม
การออกแบบเกมสวมบทบาทสมมติซึ่งถือว่าเป็นการออกแบบแบบ
จำ�ลองชนิดหนึ่ง จำ�เป็นอย่างยิ่งที่ผู้ออกแบบเกมจะต้องเข้าใจระบบ
ที่ ศึ ก ษาโดยมี ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ร่ ว มเข้ า ร่ ว มในกระบวนการวิ เ คราะห์
และออกแบบอย่างแท้จริง เพื่อให้เห็นว่าปฏิสัมพันธ์ (Interactions)
และผลของปฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ มี ใ นระบบที่ ศึ ก ษาเป็ น อย่ า งไร และ
ให้ผมู้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ ข้าร่วมช่วยในการออกแบบเข้าใจขัน้ ตอน (Algorithm)
ที่มีในเกม
การที่เกมสวมบทบาทสมมติถูกนำ�มาใช้กับกระบวนการวิจัย
ในนัยนี้จะช่วยให้ผู้ที่ใช้เข้าใจและมองเห็นสภาพการณ์อย่างแท้จริง
วิธกี ารสร้างเกมสวมบทบาทสมมติภายใต้แนวคิดนี้ เกิดจากการอนุมาน
ความจริง เป็นการสร้างแบบจำ�ลองเชิงอัตวิสัยที่ช่วยให้ผู้ใช้มีมโนภาพ
ที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับสภาพความเป็นไปในช่วงเวลานั้น การเข้าใจ
ที่มาที่ไปของสถานการณ์อย่างลึกซึ้งจะช่วยให้ผู้ใช้แบบจำ�ลองสามารถ
ตัดสินใจเลือกทางปฏิบัติได้ดีขึ้น ดังนั้นภาพแสดงแบบจำ�ลองจึงไม่ใช่
จุด มุ่งหมายหลั ก แต่ เ ป็ น กระบวนการสร้า ง ปรับแต่ง และนำ �ไป
ใช้ประโยชน์รว่ มกันของผูท้ ม่ ี สี ว่ นได้เสีย และนักวิชาการ (ซึง่ ก็นบั ว่าเป็น
หนึง่ ในผูท้ ม่ ี สี ว่ นได้เสียในระบบ) ทีม่ คี วามสำ�คัญมากกว่า (อิงอร เทรบุยล์,
2551) การผสมผสานใช้วิธีการ (การสัม ภาษณ์เก็บข้อมู ล เชิ ง ลึ ก
วิธีการ PARDI และวิธีการ Participatory mapping) และเครื่อง
มือที่หลากหลาย (ภาพถ่ายทางอากาศและเกมสวมบทบาทสมมติ)
เพื่อช่วยเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน นับเป็นสิ่งสำ�คัญใน
งานวิจัย ที่จะนำ�ไปสู่ข้อตกลงร่วมกันในการบริหารจัดการน้ำ�ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด (Collective actions) รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิด
การพูดคุยระหว่างกลุ่มเพื่อลดปัญหาการประสานงานระหว่างกลุ่ม
ในอนาคต
แม้พบว่าเกษตรกรผู้เข้าร่วมกระบวนการวิจัยนี้มีการพัฒนา
ทักษะในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมโดยกล้าเสนอความคิดเห็นในกลุ่มมากขึ้น แต่เกษตรกร
และนั ก วิ จั ย ท้ อ งถิ่ น เหล่ า นี้ ยั ง มี ข้ อ จำ � กั ด อย่ า งมากในการที่ จ ะนำ �
เครื่องมือวิจัยไปใช้ และในการทำ�หน้าที่เป็นผู้อำ�นวยความสะดวก
เนื่ อ งจากข้ อ จำ � กั ด ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ และสร้ า งเครื่ อ งมื อ
รวมทัง้ การควบคุมวิธดี �ำ เนินการ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าเป็นกรณีปญั หา
ของชุมชน ตัวคณะวิจัยที่เป็นเกษตรกรจะมีข้อจำ�กัดเกี่ยวกับความเป็น
กลางในประเด็นที่เป็นปัญหาเพราะตัวเกษตรกรเองเป็นหนึ่งในผู้มีส่วน
ได้เสียที่สำ�คัญ ดังนั้นการถ่ายทอดวิธีการและความรู้ของกระบวนการ
วิจัยนี้ไปสู่เกษตรตำ�บลหรือนักส่งเสริมการเกษตรที่ทำ�งานใกล้ชิด
กับเกษตรกรผู้ใช้ทรัพยากรและมีความพร้อมด้านทักษะการเรียนรู้
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มากกว่า ให้มีความพร้อมที่จะเป็นทั้งผู้ที่สามารถพัฒนาสร้างเครื่องมือ
และผู้อำ�นวยความสะดวก แล้วนำ�ไปใช้แก้ปัญหาร่วมกันกับเกษตรกร
น่าจะเป็นแนวทางที่สามารถลดข้อจำ�กัดดังกล่าวได้
อย่างไรก็ตาม การสร้างทัศนคติเกี่ยวกับกระบวนการมีส่วน
ร่วมและการที่ทุกกลุ่มเรียนรู้ข้อจำ�กัดและผลกระทบที่เกิดในระบบจาก
กระบวนการตัดสินใจของตนเองและของกลุม่ อืน่ นัน้ เป็นกระบวนการที่
ใช้เวลาและจะต้องทำ�อย่างต่อเนื่อง การสร้างแรงจูงใจด้วยรูปแบบการ
พัฒนาต่างๆ เช่น การปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำ� เพิ่มพื้นที่ชลประทาน
ระบบท่อ และการพัฒนาชุมชนด้านอื่นๆ ถือเป็นเรื่องจำ�เป็นแต่ควร
จะเกิดจากความต้องการของชุมชนผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมกับองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การระมัดระวังที่จะให้เกิดการพัฒนา
ใดๆ ที่ซ้ำ�รอยความผิดพลาดเดิมๆ ที่ชุมชนไม่มีส่วนร่วม เป็นสิ่งที่ทั้ง
ทางชุมชนและฝ่ายรัฐจะต้องคำ�นึงถึงในมุมมองการวิจัย การขาดรูป
แบบกิจกรรมการติดตามผลและประเมินผลหลังงานวิจัยที่มีมาตรฐาน
ทำ�ให้ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่า มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เป็น
ผลจากการทีม่ งี านวิจยั นีจ้ ริงๆ โดยเฉพาะเมือ่ เวลาผ่านไปค่อนข้างนาน
(Thongnoi, 2009) ดังนัน้ การติดตามผลและประเมินผลอย่างเป็นระบบ
ควรพิจารณาให้เป็นกิจกรรมหลักในกระบวนการวิจยั แบบนี้ โดยอาจจะ
ใช้คณะวิจัยอีกคณะหนึ่งเป็นผู้ทำ�การติดตามผลและประเมินผลเพื่อลด
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับฉันทาคติของผลงานวิจัย
บทเรี ย นที่ สำ � คั ญ จากงานวิ จั ย นี้ อี ก ประเด็ น หนึ่ ง คื อ
ความสำ�เร็จของการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ�ชลประทานระบบท่อ
ตำ�บลบุ่งมะแลง อำ�เภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี เกิดจาก
ประเด็นปัญหาการจัดการน้ำ�ที่ทุกกลุ่มยอมรับว่าเป็นวิกฤติของชุมชน
ที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน และโอกาสการแก้ไขดังกล่าว
มาพร้อมกับการร่วมมือของคณะวิจัยสี่ฝ่าย ประกอบไปด้วย นักวิจัย
ท้ อ งถิ่ น ที่ มี ใ จพร้ อ มที่ จ ะแก้ ไ ขปั ญ หาด้ ว ยตั ว เอง แต่ มี ข้ อ จำ � กั ด
ด้านองค์ความรู้และงบประมาณ ซึ่งถูกเติมเต็มด้วยนักวิชาการจาก
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสำ�นักงานสนับสนุน
กองทุ น วิ จั ย ในด้ า นนโยบายการพั ฒ นาซึ่ ง เป็ น แรงจู งใจที่ สำ � คั ญ
มากของการจัดการกลุ่มก็ได้การสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุบลราชธานีที่สามารถจะผลักดันให้การพัฒนาใดๆ ที่เป็น
มติของกลุม่ เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจน รูปแบบกระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิ
การที่เกิดจากประเด็นปัญหาที่ชัดเจน และมีความร่วมมือระหว่าง
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนการ คือ เกษตรกรผู้ใช้
ทรัพยากร นักวิชาการที่เป็นผู้อำ�นวยความสะดวก และฝ่ายวางแผน
นโยบายการพัฒนา เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด น่าจะเป็นแนวทาง
การทำ�งานวิจยั ทีส่ ง่ ผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลง และเกิดการวางนโยบาย
การพัฒนาพื้นที่ที่เริ่มจากชุมชนขึ้นไปสู่ระดับจังหวัด (Bottom-up
approach) ซึ่ ง การพั ฒ นาแบบนี้ มี แ นวโน้ ม ที่ เ หมาะสมและยั่ ง ยื น
ต่อชุมชนมากกว่านโยบายการพัฒนาที่ชุมชนไม่ได้มีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริง
กิติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสำ�นักงานสนับสนุน
กองทุ น วิ จั ย ที่ ส นั บ สนุ น ทุ น การวิ จั ย และคณะวิ จั ย ขอขอบคุ ณ
เกษตรกรผู้ใช้น้ำ�ชลประทานระบบท่อ ตำ�บลบุ่งมะแลง อำ�เภอสว่าง
วีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตลอด
กระบวนการวิจัย
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เส้นทางเกลือสินเธาว์สู่การแปรรูปเพื่อสร้างอาชีพ
เชิงสร้างสรรค์ในเขตตำ�บลบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

วราพร กรีเทพ
สาขาวิชา บริหารธุรกิจ

บทคัดย่อ

เส้นทางเกลือสินเธาว์สกู่ ารแปรรูปเพือ่ สร้างอาชีพเชิงสร้างสรรค์ในเขตตำ�บลบ้างดุง
จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์ คือ ศึกษาเส้นทางเกลือในด้านการผลิตและจัดจำ�หน่าย
ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปเกลือสินเธาว์ การวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงคุณภาพ
ใช้วิธีการวิจัยแบบมีส่วนร่วมจากชุมชน โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก และการสำ�รวจ
เอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลความสอดคล้องและความถูกต้องโดยเทคนิคสามเส้า วิเคราะห์
เนื้อหา สร้างข้อมูลสรุปแบบอุปนัย การศึกษาพบว่า พื้นที่ตำ�บลบ้านดุงมีการผลิตเกลือ
สินเธาว์ 2 รูปแบบคือ ผลิตแบบต้ม และผลิตแบบตาก ซึ่งแบบต้มจะสามารถผลิตได้
ตลอดทั้งปี แต่แบบตากจะผลิตได้ในช่วงที่ไม่มีฝน โดยมีการจัดจำ�หน่ายในแบบค้าปลีกและ
ค้าส่ง โดยการค้าปลีกจะนำ�มาจำ�หน่ายอยู่ริมทางถนนในเขตพื้นที่ ราคาขาย 20 บาท ต่อ
1 ถุง บรรจุ 1 กิโลกรัม ส่วนการค้าส่งจะจำ�หน่ายในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ราคาขาย
คือ 400-2,300 บาท ต่อปริมาณ 1 ตัน ทั้งนี้ราคาขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและปริมาณการผลิต
รวมในพื้นที่ สำ�หรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปเกลือสินเธาว์ในครั้งนี้ ได้คำ�นึง
ถึงการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นหลัก จึงได้เกิดการศึกษาและทดลองจนได้ผลิตภัณฑ์
“เกลือขัดผิวสูตรน้�ำ มันมะพร้าว” นอกจากนี้ ยังเกิดการรวมกลุม่ จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
นำ�สู่การสร้างอาชีพชุมชน โดยชุมชนเป็นผู้ดำ�เนินการได้ด้วยตนเอง ภายใต้การหนุนเสริม
ของภาคีที่เกี่ยวข้องในแต่ละภาคส่วนอย่างต่อเนื่องตลอดไป
คำ�สำ�คัญ:   เกลือสินเธาว์ การผลิตและจำ�หน่าย การแปรรูป อาชีพเชิงสร้างสรรค์
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The Study of the processes of production and
distribution for rock salt in Ban Dung District,
Udon Thani Province.

Waraporn Kreethep
Field : Business Administration

Abstract

The study of the processes of production and distribution for
rock salt in Ban Dung District, Udon Thani province. The objectives are 1)
To investigate the production and distribution of rock salt and 2) To
develop the product from rock salt materials. This research embeds in
qualitative methods. These are participatory community research, interviewing key informants, and documentary surveys. Data were evaluated
the consistency and accuracy by using the triangulation technique.
These include content analysis and induced conclusion of the findings.
The results found from the study are two production processes such as
rock salt boiling and rock salt drying. The former can be operated in
the whole year. While, the latter can be operated in only two seasons
such as winter and summer. The salt distributed through two channel
types namely retailing and wholesaling. The former sold in the shops
besides the street which sets selling price at 20 baht per bag. Whereas
the wholesaling distributed directly to industrial factories which sets
the selling price at 400-2,300 baht per ton. The sale prices would be
variably set up on time and  quantity of mass production  in local area.
The residents collaborated to develop the new product, that so called
“a scrubbed salt with coconut oil”. They launch this product to test
the markets. Consequently, the residents joint to register for obtaining
community enterprise. The people in those communities could also
manage and administer the center by themselves under the supports
of various development sectors.
Key words: Rock salt, Production - distribution, Triangulation, Creative career

Waraporn Kreethep
Head of research team
Faculty of Management Science
Udon Thani Rajabhat University
64 Thaharn Road, Muang,
Udon Thani 41000
E-mail: ooh.wara@gmail.com

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2558

บทนำ�

อำ�เภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เป็นอำ�เภอทีม่ คี วามสำ�คัญยิง่
ในด้านเศรษฐกิจจากการผลิตเกลือสินเธาว์ เนื่องจากอำ�เภอบ้านดุงตั้ง
อยูบ่ นแหล่งหินเกลือขนาดใหญ่ สามารถสูบเอาน้�ำ เกลือใต้ดนิ ความลึก
70-80 เมตร ขึน้ มาผลิตเกลือสินเธาว์ได้  (กรมทรัพยากรธรณี, 2548)
ในเขตพื้นที่ต�ำ บลบ้านดุง อำ�เภอบ้านดุงมีการจัดตั้งเป็นกลุ่มผู้ประกอบ
การเกลือสินเธาว์ 2 กลุ่มคือ กลุ่มเกลือตาก และกลุ่มเกลือต้ม รวมมี
สมาชิก 116 ราย โดยรายได้หลักมาจากการผลิตเกลือสินเธาว์จำ�หน่าย
ซึ่งรายได้จากการผลิตเกลือสินเธาว์นั้นมีความไม่แน่นอน เนื่องจาก
ราคาขายเกลือสินเธาว์นน้ั มีชว่ งราคาสูงและมีชว่ งราคาตกต่� 
ำ ขึน้ อยูก่ บั
1) ประเภทของการผลิตเกลือสินเธาว์ คือ เกลือสินเธาว์ทผี่ ลิตจากการ
ตาก และจากการต้ม 2) ปริมาณผลผลิตเกลือสินเธาว์ คือ ปริมาณ
การผลิตรวมที่มากเกินความต้องการของตลาด และ 3) ช่วงฤดูกาล
ในการผลิตเกลือสินเธาว์ คือ เกลือต้มจะผลิตได้ทั้งปี แต่เกลือตากจะ
ผลิตได้เฉพาะนอกฤดูฝน ซึง่ เป็นปัญหาทีท่ �ำ ให้ชมุ ชนมีรายได้ทไี่ ม่มนั่ คง
ต้องยอมรับราคาเกลือที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ต่างๆ  
จากปัญหาดังกล่าว ชุมชนจึงเกิดความสนใจและต้องการ
สร้างรายได้เสริมให้แก่ครอบครัวและชุมชน  โดยมีแนวคิดในการศึกษา
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปจากเกลือสินเธาว์ ให้เกิดผลงานเป็น
รู ป ธรรมชั ด เจนยิ่ ง ขึ้ น และสามารถสร้ า งอาชี พ เชิ ง สร้ า งสรรค์ ไ ด้
ในอนาคต ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีในฐานะมหาวิทยาลัย
ท้ อ งถิ่ น ที่ มี ห น้ า ที่ ใ นการเสริ ม สร้ า งการศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
ได้ เ ล็ ง เห็ น ความสำ � คั ญ ดั ง กล่ า ว จึ ง มี แ นวคิ ด เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มใน
การศึกษาบริบทข้อมูลเกลือสินเธาว์ในเขตตำ�บลบ้านดุง ทั้งในส่วน
กระบวนการผลิ ต การจั ด จำ � หน่ า ย และต่ อ ยอดสู่ ก ารศึ ก ษาและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการแปรรูปจากเกลือสินเธาว์ ร่วมกับชุมชน
ในท้องถิน่ เพือ่ เกิดการสร้างอาชีพเสริม จากการใช้ทรัพยากรในท้องถิน่
อย่างรู้คุณค่า และใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ สู่ความเข้มแข็ง และ
ยั่งยืนตลอดไป
ในปัจจุบันได้พบการศึกษาเพื่อพัฒนาแปรรูปเกลือสินเธาว์
ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในรูปแบบต่างๆ อาทิ ลัดดา วรรณขาว
และคณะ (2550) ได้ศึกษาการเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากทรัพยากรเกลือ
เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ความงามและสร้างชุมชนสปา ในพื้นที่
ผลิตเกลือสินเธาว์ อำ�เภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี พบว่า ดินโคลน
เกลือสินเธาว์จากนาตากเหมาะใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
ด้ า นสุ ข ภาพและความงาม จากการศึ ก ษาผลการวิ จั ย ดั ง กล่ า ว
ทางคณะผู้วิจัยได้นำ�ผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทางสำ�หรับการศึกษา
เส้นทางเกลือสินเธาว์สู่การแปรรูปเพื่อสร้างอาชีพเชิงสร้างสรรค์
ในเขตตำ�บลบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาบริบทพื้นที่แหล่งผลิตเกลือสินเธาว์ ศึกษากระบวนการ
ผลิ ต การจั ด จำ � หน่ า ยเกลื อ สิ น เธาว์ ศึ ก ษาและพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
จากการแปรรูปเกลือสินเธาว์ เพื่อนำ�ไปสู่การสร้างอาชีพให้กับชุมชน
ต่อไป
แนวคิดทฤษฎีที่ ใช้ ในการวิจัย
แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
(ก) แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ครรชิต
พุ ท ธโกษา (2554) ที่ ก ล่ า วถึ ง เทคนิ ค การวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารโดย
ประชาชนมีส่วนร่วม ว่าเป็นยุทธวิธีที่จะช่วยให้ประชาชนสามารถรวม
ตัวกันขึ้นมาในรูปขององค์กรประชาชนและสามารถทํางานได้อย่าง
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มีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็งทั้งโครงสร้างและการดําเนินงานใน
ชุมชนของตน  
(ข) แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน อรทัย ก๊กผล
(2552)  ได้แบ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 5 ระดับ คือ
1. ระดับเสริมอำ�นาจให้ประชาชน โดยให้ประชาชนเป็นผู้
ตัดสินใจด้วยตนเอง
2. ระดั บ สร้ า งความร่ ว มมื อโดยให้ ป ระชาชนมี บ ทบาท
ระดับสูงในการทำ�งานร่วมกัน ในลักษณะคณะกรรมการมีส่วนร่วม
ในกระบวนการตัดสินใจ
3. ระดับเข้ามามีบทบาท โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมทำ�งานตัง้ แต่เริม่ ต้น ตลอดกระบวนการ ให้แลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ตัดสินใจร่วมกัน
4. ระดับรับฟังความคิดเห็น โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริง ความรู้สึก และความคิดเห็นประกอบการ
ตัดสินใจ
5. ระดับให้ขอ้ มูลข่าวสาร โดยประชาชนจะมีบทบาทระดับน้อย
เพียงมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเท่านั้น
(ค) แนวคิดอาชีพเชิงสร้างสรรค์ เป็นการรวมกลุ่มชุมชน
ในพื้นที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ร่วมกันศึกษา พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
จากการใช้ประโยชน์ หรือแปรรูปวัตถุดิบในท้องถิ่น อาศัยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นความรู้เดิม ผนวกองค์ความรู้ใหม่ สู่การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
ที่สอดคล้องและตรงตามความต้องการของชุมชน โดยใช้แนวคิดการ
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เข้ามามีบทบาทสำ�คัญในการ
ดำ�เนินงานและพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่การสร้างอาชีพแก่ชุมชน
วิธีดำ�เนินการวิจัย
งานวิจยั นีเ้ ป็นงานวิจยั และพัฒนาทีใ่ ช้การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร
แบบมีสว่ นร่วม (Participatory Action Research: PAR) มีการดำ�เนิน
การวิจัยที่ส�ำ คัญ ดังต่อไปนี้
1) การกำ�หนดพื้นที่การวิจัย ศึกษาครอบคลุมพื้นที่ตำ�บล
บ้านดุง จังหวัดอุดรธานี จำ�นวน 18 หมู่บ้าน โดยมีจุดเน้นที่แหล่ง
ผลิตเกลือสินเธาว์ ในหมูบ่ า้ นทีม่ กี ารผลิตเกลือสินเธาว์ ประเภทเกลือต้ม
จำ�นวน 4 แห่ง และประเภทเกลือตาก จำ�นวน 4 แห่ง สำ�หรับการ
เก็บบริบทข้อมูลเกลือสินเธาว์ และเลือกพื้นที่หลักจำ�นวน 1 หมู่บ้าน
จากความสมัครใจ สำ�หรับเป็นสถานทีด่ �ำ เนินการทดลองและปฏิบตั กิ าร
แปรรูปเกลือสินเธาว์
2) กลุ่มประชากรที่ร่วมศึกษาวิจัย ประกอบด้วย ผู้นำ�
ชุมชน ชุมชนทั่วไป จาก 18 หมู่บ้านในตำ�บลบ้านดุง อำ�เภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี จำ�นวน 40 คน ผู้ประกอบการเกลือสินเธาว์ ได้แก่
ผู้ประกอบการเกลือต้มและผู้ประกอบการเกลือตากในพื้นที่ จำ�นวน
10 คน และบุคลากรภาคีที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย องค์กรปกครอง
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล
เจ้ า หน้ า ที่ สำ � นั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอำ � เภอบ้ า นดุ ง บุ ค ลากรศู น ย์
การศึกษานอกโรงเรียนอำ�เภอบ้านดุง ตลอดจนภาคีพัฒนาใทุกระดับ
ที่เข้าร่วมกิจกรรมในวาระต่าง ๆ กัน ตามขั้นตอนการดำ�เนินการ
วิจัย จำ�นวน 10 คน และชุมชนกลุ่มเป้าหมายตามความสมัครใจ
จากชุมชนและผู้ประกอบการเกลือสินเธาว์ ในการร่วมคิด วางแผน
เก็ บ ข้ อ มู ล ดำ � เนิ น งานปฏิ บั ติ ก ารทดลอง แปรรู ป เกลื อ สิ น เธาว์
จำ�นวน 15 คน
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3.) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย
1. แบบสัมภาษณ์สำ�หรับชุมชน และกลุ่มผู้ประกอบ
การเกลื อ สิ น เธาว์ เรื่ อ งบริ บ ทในพื้ น ที่ แ หล่ ง ผลิ ต เกลื อ สิ น เธาว์
กระบวนการผลิตเกลือสินเธาว์ การจัดจำ�หน่ายเกลือสินเธาว์
2. แบบสั ม ภาษณ์ สำ � หรั บ กลุ่ ม ชุ ม ชน และกลุ่ ม ผู้
ประกอบการเกลื อ สิ น เธาว์ ที่ ส มั ค รใจเข้ า ร่ ว มกระบวนการวิ จั ย
เกี่ ย วกั บ ความคิ ด เห็ น ความสนใจ ความต้ อ งการต่ อ การพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปเกลือสินเธาว์  
3. แบบบันทึกข้อมูลจากการดำ�เนินการทดลองพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปเกลือสินเธาว์
4. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เป็นการดำ�เนิน
การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมๆ กัน
โดยใช้วิธีพิจารณาความสอดคล้องและความถูกต้องของข้อมูลโดย
ใช้การตรวจสอบจากผู้ให้ข้อมูลหลัก และใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
การสร้างข้อมูลสรุปแบบอุปนัย
การดังนี้

การวิจัยดำ�เนินงานเป็น 3 ระยะ มีรายละเอียดการดำ�เนิน

ระยะที่ 1 เริ่มจากการลงพื้นที่สำ�รวจชุมชนร่วมกับผู้นำ�
และชาวบ้านในเขตตำ�บลบ้านดุง ในการศึกษาบริบทพื้นที่ และลงพื้น
ที่สำ�รวจแหล่งผลิตเกลือสินเธาว์ ร่วมกับผู้ประกอบการเกลือสินเธาว์
กลุ่มเกลือตากและเกลือต้ม เพื่อศึกษากระบวนการผลิต และการจัด
จำ�หน่ายเกลือสินเธาว์ ดังนี้
(1) ค้ น หาพื้ น ที่ จุ ด เน้ น คื อ แหล่ ง ผลิ ต เกลื อ สิ น เธาว์
โดยเข้ า ร่ ว มพู ด คุ ย เสวนาร่ ว มกั บ ชุ ม ชน จำ � นวน 40 คน และ
ผู้ประกอบการเกลือสินเธาว์ จำ�นวน 10 คน เพื่อสร้างสัมพันธ์กับ
ชุมชนในพื้นที่ ชี้แจงการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
(2) ศึ ก ษาบริ บ ทพื้ น ที่ ชุ ม ชน โดยเก็ บ ข้ อ มู ล และศึ ก ษา
เอกสารก่อนลงพื้นที่ และดำ�เนินการจัดเวทีเพื่อหารือแบบมีส่วน
ร่วมกับชุมชน จำ�นวน 40 คน ในการกำ�หนดพื้นที่สำ�หรับการศึกษา
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย และลงพื้นที่ศึกษาสถานที่จริง
ตามจุดเน้นแหล่งผลิตเกลือสินเธาว์ที่ได้กำ�หนดไว้ร่วมกับผู้ประกอบ
การเกลือสินเธาว์ ในกลุ่มผู้ประกอบการเกลือต้มและผู้ประกอบการ
เกลือตาก จำ�นวน 10 คน
(3) ศึกษากระบวนการผลิตเกลือสินเธาว์ จากรูปแบบ
การต้ม และรูปแบบการตาก โดยลงพื้นที่แหล่งผลิตเกลือสินเธาว์
รวมจำ�นวน 8 แห่ง เพื่อศึกษาขั้นตอนการผลิตเกลือร่วมกับกลุ่ม
ผู้ประกอบการเกลือสินเธาว์ในกลุ่มเกลือต้มและเกลือตาก รวมจำ�นวน
10 คน
(4) ศึ ก ษากระบวนการจั ด จำ � หน่ า ยเกลื อ สิ น เธาว์ จ าก
รูปแบบการต้ม และรูปแบบการตาก โดยลงพื้นที่แหล่งผลิตเกลือ
สิน เธาว์ เ พื่ อศึ ก ษาขั้ นตอนการจัด จำ �หน่ายเกลือสิน เธาว์ ร่ ว มกั บ
กลุ่มผู้ประกอบการเกลือสินเธาว์ จากกลุ่มผู้ประกอบการเกลือต้ม
และผู้ประกอบการเกลือตาก
ระยะที่ 2 เป็นการศึกษาความสนใจ ความต้องการในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากการแปรรูปเกลือสินเธาว์ ที่ยึดหลักการ
ใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเป็นหลัก ร่วมกับชุมชนกลุ่มเป้าหมายภาค
สมัครใจ จากชุมชนและผู้ประกอบการเกลือสินเธาว์ จำ�นวน 15 คน
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โดยร่วมศึกษาความรู้เดิมในการแปรรูปเกลือสินเธาว์ จากอดีตถึง
ปัจจุบันของชุมชน และร่วมกันวิเคราะห์ และสรุปประเด็นความ
ต้องการ การแปรรูปเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ดังนี้
(1) คั ดเลื อ กชุ ม ชนกลุ่ ม เป้ าหมายภาคสมั ค รใจเข้ า ร่ ว ม
กระบวนการวิ จั ย จากชุ ม ชนและผู้ ป ระกอบการเกลื อ สิ น เธาว์
ในการร่วมคิด ร่วมวางแผน เก็บข้อมูล ศึกษาและทดลองการแปรรูป
เกลือสินเธาว์ เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งได้กลุ่มชุมชนกลุ่มเป้าหมาย
ภาคสมัครใจเข้าร่วมกระบวนการวิจัย จำ�นวน 15 คน ในการรวม
กลุ่ม ร่วมศึกษาและการทดลองในครั้งนี้
(2) จัดเวทีศึกษาความรู้ภูมิปัญญาเดิมในการใช้ประโยชน์
จากเกลือสินเธาว์ในด้านต่าง ๆ รวมถึงการแปรรูปเกลือสินเธาว์ที่
เคยดำ�เนินการมาแล้วในอดีตถึงปัจจุบัน ร่วมกับชุมชนกลุ่มเป้าหมาย
ภาคสมัครใจเข้าร่วมกระบวนการวิจัย
(3) จัดเวทีศึกษาความต้องการในการแปรรูปเกลือสินเธาว์
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเป็นหลัก ร่วมกับชุมชน
กลุ่มเป้าหมายภาคสมัครใจเข้าร่วมกระบวนการวิจัย
(4) สรุปประเด็นความต้องการในการแปรรูปเกลือสินเธาว์
แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนกลุ่มเป้าหมายภาคสมัครใจเข้าร่วมกระบวน
การวิจัย
ระยะที่ 3 เมื่อทราบความสนใจความต้องการในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่จากการแปรรูปเกลือสินเธาว์ จะร่วมกับชุมชนกลุ่ม
เป้าหมายภาคสมัครใจเข้าร่วมกระบวนการวิจัย จำ�นวน 15 คน
เข้าร่วมศึกษา และทดลองเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาผลิตใหม่จาก
การแปรรูปเกลือสินเธาว์ ดังนี้
(1) ดำ�เนินการศึกษาวิธีการแปรรูปเกลือสินเธาว์จากการ
ศึกษาเอกสารและความรู้ที่ได้รับจากหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง
(2) จั ด การเตรี ย มวั ต ถุ ดิ บ การเตรี ย มสถานที่ ดำ � เนิ น
กิ จ กรรม และดำ � เนิ น การทดลองเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร โดยชุ ม ชนกลุ่ ม
เป้าหมายภาคสมัครใจเข้าร่วมกระบวนการวิจัย
(3) ดำ�เนินการทดลองการแปรรูปเกลือสินเธาว์ร่วมกับ
ชุมชนกลุ่มเป้าหมายภาคสมัครใจเข้าร่วมกระบวนการวิจัย จำ�นวน
15 คน ภายใต้การสนับสนุนและร่วมมือในการให้ความรู้และร่วม
ทดลองโดยผู้เชี่ยวชาญ ภาคีที่เกี่ยวข้อง จากสำ�นักงานพัฒนาชุมชน
อำ�เภอบ้านดุง และอื่นๆ
(4) เก็บข้อมูลการดำ�เนินการทดลองแปรรูปเกลือสินเธาว์
ร่วมกับชุมชนกลุ่มเป้าหมาย ภาคสมัครใจเข้าร่วมกระบวนการวิจัย
ในทุกระยะการทดลอง จำ�นวน 15 คน
(5) ดำ�เนินการประชุมหารือถึงรูปแบบฉลากผลิตภัณฑ์ร่วม
กับชุมชนกลุ่มเป้าหมายภาคสมัครใจที่เข้าร่วมกระบวนการวิจัย
(6) จั ด กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละใช้ ป ระโยชน์
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกลือสินเธาว์ โดยชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้ ร่วม
กับครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านดุงวิทยา บุคลากรศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรียนอำ�เภอบ้านดุง
(7) จัดประชุมวิพากษ์ สรุปประเด็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากการแปรรูปเกลือสินเธาว์ และแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ตลอดจนแนวทางในการจัดตั้งกลุ่มเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพ
แก่ชุมชน
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ผลการวิจัย
การดำ�เนินงานวิจยั ในครัง้ นี้ พบประเด็นสำ�คัญจากการศึกษา
ดังนี้
1. ศึกษาบริบทพื้นที่แหล่งผลิตเกลือสินเธาว์ พบว่า ในเขต
ตำ�บลบ้านดุง อยู่ภายใต้การดูแลจากองค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านดุง
อำ�เภอบ้านดุง ประกอบด้วย 18 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 1 บ้านโนนกกบาก
(ดุงใหญ่) หมู่ที่ 2 บ้านนาโฮง หมู่ที่ 3 บ้านถ่อนคำ�หวด หมู่ที่ 4 บ้าน
โนนสวรรค์ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยปลาโด หมู่ที่ 6 บ้านหนองสองห้อง
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อำ�เภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี มีการผลิตเกลือสินเธาว์ 2 วิธี คือ  
1) การสูบน้ำ�เกลือขึ้นมาต้ม และ 2) การสูบน้ำ�เกลือขึ้นมาตาก
บนลานดิน  ลานคอนกรีต และลานผ้าใบพลาสติก โดยการผลิต
เกลื อ สิ น เธาว์ ทั้ ง ในแบบต้ ม เกลื อ และแบบตากเกลื อ นั้ น จะใช้
กระบวนการสูบน้ำ�เกลือในชั้นใต้ผิวดินความลึก 35 – 50 เมตร
โดยประมาณ ทั้ ง นี้ ค วามลึ ก นั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ พื้ น ที่ ใ นการขุ ด การขุ ด
เจาะพื้ น ดิ น เพื่ อ หาตำ � แหน่ ง น้ำ � เกลื อใต้ ผิ ว ดิ น นั้ น จะใช้ วิ ธี ก าร

ตารางที่ 1 แสดงจำ�นวนผู้ประกอบการเกลือสินเธาว์ในพื้นที่ตำ�บลบ้านดุง อำ�เภอบ้านดุง
จำ�นวนผู้ประกอบการ
เกลือ (ตาก) (ราย)

จำ�นวนผู้ประกอบการ
เกลือ (ต้ม) (ราย)

หมู่ที่ 1 บ้านโนนกกบาก (ดุงใหญ่)

43

13

หมู่ที่ 2 บ้านนาโฮง

16

7

หมู่ที่ 9 บ้านดุงเหนือ

9

23

หมู่ที่ 17 บ้านโนนธงชัย

5

0

73

43

หมู่บ้าน

รวม
ที่มา: สำ�นักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี, 2556.

ตารางที่ 2 สถานการณ์ก�ำ ลังการผลิตเกลือสินเธาว์ ในพื้นที่ตำ�บลบ้านดุง ปีพ.ศ. 2556
น้อยกว่า 501 ตัน:ปี

501 – 1,000 ตัน:ปี

มากกว่า 1,000 ตัน:ปี

ผู้ประกอบการเกลือตาก (ราย)

26

33

14

ผู้ประกอบการเกลือต้ม (ราย)

5

30

8

ประเภทผู้ประกอบการ

ที่มา: สำ�นักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี, 2556.
หมู่ที่ 7 บ้านหนองไฮ  หมู่ที่ 8 บ้านปอพาน หมู่ที่ 9 บ้านดุงเหนือ
หมู่ที่ 10 บ้านศรีสามารถ หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข หมู่ที่ 12 บ้านวัง
พระองค์ หมู่ที่ 13 บ้านโนนสำ�ราญ หมู่ที่ 14 บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 15
บ้านปอพานใต้ หมู่ที่ 16 บ้านหนองสองห้องใต้ หมู่ที่ 17 บ้าน โนน
ธงชัย หมู่ที่ 18 บ้านห้วยปลาโดเหนือ ในเขตตำ�บลบ้านดุงมีผู้ประกอบ
การเกลือสินเธาว์ ในหลายพืน้ ทีส่ ามารถนำ�เสนอ จำ�นวนผูป้ ระกอบการ
และกำ�ลังการผลิตได้ ดังตารางที่ 1 - 2
2. ศึ ก ษากระบวนการผลิ ต และการจั ด จำ � หน่ า ย
เกลื อ สิ น เธาว์ จากการศึ ก ษาพบว่ า ในเขตพื้ น ที่ ตำ � บลบ้ า นดุ ง

สุ่ ม ในบริ เ วณเขตพื้ น ที่ ที่ เ คยขุ ด เจาะพื้ น ดิ น แล้ ว พบตำ � แหน่ ง
น้ำ � เกลื อใต้ ผิ ว ดิ น มาก่ อ นในเบื้ อ งต้ น โดยการผลิ ต เกลื อ สินเธาว์
จากวิธีต้ม จะใช้พลังงานเชื้อเพลิง (แกลบ) ใช้เวลาต้มน้ำ�เกลือ 15
ชั่ วโมงโดยประมาณ สำ � หรั บ การผลิ ต เกลื อ สิ น เธาว์ จ ากการตาก
จะใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์ โดยใช้เวลาตากน้ำ�เกลือ 15 วัน
โดยประมาณ ทั้งนี้การผลิตแบบการต้มจะสามารถผลิตได้ตลอดทั้งปี
ในขณะที่การผลิตจากการตากจะผลิตได้ช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว
เป็นหลัก ซึ่งได้นำ�เสนอเนื้อหาในประเด็นสำ�คัญแยกตามวิธีการผลิต
ดังแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ประเด็นสำ�คัญจากวิธีการผลิตเกลือสินเธาว์วิธีต่างๆ ในพื้นที่ ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
ระยะ ผลผลิต
ดีกรี
ลักษณะ
ปริมาณผลผลิต
วิธีการผลิตเกลือสินเธาว์ เวลา
ลักษณะการเกิด
ความเค็ม
ที
ไ
่
ด้
ของเกลื
อ
ผลิต
วิธีต้มน้ำ�เกลือ (เกลือต้ม)
1 ตัน :
15   ดอกเกลือ เกล็ดเกลือสีขาว 18 – 20 ลอยอยู่ บ นผิ ว น้ำ � เกลื อ 1 กระบะ :
(ต้มในกระบะเหล็ก)
ระหว่างการต้ม
น้ำ�หนักเบา
(ขนาดพื้นที่ 4 m * 7 m) ชั่วโมง
1 รอบการผลิต
(โดยประมาณ)
เกิดจากการต้มน้�ำ เกลือ เมือ่ ถึง 1 ตัน :
เกลื
อ
ละเอี
ย
ด
เกลือป่น
22 - 25 จุดอิม่ ตัวของความเค็มทีร่ ะดับ 1 กระบะ :
สีขาว
1 รอบการผลิต
22 – 25 ดีกรี
ผลึ ก เกลื อ แผ่นผลึกเกลือ
เกิดจากการทับถมของเม็ดเกลือ
23
26
(เกลือแผ่น) สีขาว
จะตกผลึกอยู่พื้นกระบะต้ม
วิธีตากน้ำ�เกลือในลานดิน
หรือนาดิน (ขนาดพื้นที่
12 m * 24 m)
(โดยประมาณ)

2-3 ตัน : พื้นที่
เกล็ดเกลือสีขาว
ลอยอยู
บ
่
นผิ
ว
น้
�
ำ
เกลื
อ
ระหว่
า
ง
(ขนาด 12 m * 24 m):
15 วัน ดอกเกลือ ขุน่ ๆ ปนน้�ำ ตาล 18 – 20 การตาก
1 รอบการผลิต
น้ำ�หนักเบา
เกิ ด จากตากน้ำ � เกลื อ เมื่ อ ถึ ง
เม็ดเกลือ เม็ ด เกลื อ สี ข าว 22 - 25 จุดอิ่มตัวของความเค็มที่ระดับ
ขุ่นๆ ปนน้ำ�ตาล
22 – 25 ดีกรี
ผลึ ก เกลื อ   แผ่นผลึกเกลือ
เกิดจากการทับถมของเม็ดเกลือ
(เกลือแผ่น) สีขาวขุ่นๆ ปน 23 - 26 จะตกผลึกอยู่พื้นลานดิน
น้ำ�ตาล

วิธีตากน้ำ�เกลือในลาน
คอนกรีต (เกลือตากลาน
ปูน นาปูน) (ขนาดพื้นที่
12 m * 24 m)
(โดยประมาณ)

2-4 ตัน: พื้นที่
ลอยอยูบ่ นผิวน้�ำ เกลือระหว่าง (ขนาด 12 m * 24 m) :
เกล็
ด
เกลื
อ
สี
ข
าว
1 รอบการผลิต
18 – 20 การตาก
15 วัน ดอกเกลือ น้�ำ หนักเบา
เกิดจากตากน้ำ�เกลือ เมื่อถึง
เม็ดเกลือ เม็ดเกลือสีขาว 22 - 25 จุดอิม่ ตัวของความเค็มทีร่ ะดับ
22 – 25 ดีกรี
ผลึ ก เกลื อ แผ่นผลึกเกลือ 23 - 26 เกิดจากการทับถมของเม็ด
เกลือ จะตกผลึกอยู่พื้นลาน
(เกลือแผ่น) สีขาว
คอนกรีต

วิธีตากน้ำ�เกลือในลานผ้าใบ
พลาสติก (เกลือตากลาน
เกล็ ด เกลื อ สี
15 วัน ดอกเกลือ ขาวน้�ำ หนักเบา 18 - 20
ผ้าใบ) (ขนาดพื้นที  
่
7 m * 14 m)
(โดยประมาณ)

ลอยอยูบ่ นผิวน้�ำ เกลือระหว่าง 1-2 ตัน : พื้นที่
(ขนาด 7 m * 14 m)
การตาก
: 1 รอบการผลิต

เกิ ด จากตากน้ำ � เกลื อ เมื่ อ
22 - 25 ถึงจุดอิ่มตัวของความเค็มที่
ระดับ 22 – 25 ดีกรี
ผลึ ก เกลื อ แผ่ น ผลึ ก เกลื อ 23 - 26 เกิ ด จากการทั บ ถมของเม็ ด
เกลือ จะตกผลึกอยู่พื้นลาน
(เกลือแผ่น) สีขาว
ผ้าใบพลาสติก

เม็ดเกลือ เม็ดเกลือสีขาว
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ซึ่งได้นำ�เสนอภาพรวมการผลิตเกลือสินเธาว์จากวิธีการต้ม และการตาก ดังแสดงในรูปที่ 1

กระบะต้มเกลือ

ยุ้งฉางเกลือต้ม

เกลือตากลานคอนกรีต

เกลือตากลานผ้าใบพลาสติก
เกลือตากลานดิน
การเก็บเกลือตาก
รูปที่ 1 การผลิตเกลือสินเธาว์ในเขตตำ�บลบ้านดุง อำ�เภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
สำ�หรับการจัดจำ�หน่ายเกลือสินเธาว์ พบว่า ผู้ประกอบการ ผู้ซื้อในกลุ่มค้าส่ง คือ ร้านค้าทั่วไป ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรม
เกลือสินเธาว์ ได้จดั จำ�หน่ายเกลือในแบบค้าปลีกและค้าส่ง  โดยแบบค้า จากทั่ ว ทุ ก ภาคในประเทศไทย โดยเกลื อ สิ น เธาว์ จ ากการ
ปลีกได้จัดจำ�หน่ายในรูปแบบร้านค้าริมถนน ในเขตพื้นที่ตำ�บลบ้านดุง        ต้ ม จะนำ � ไปบริ โ ภค ส่ ว นเกลื อ สิ น เธาว์ จ ากการตาก จะนำ � ไปใช้
ผู้ซื้อคือ ผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตจังหวัดอุดรฯ บุคคลทั่วไป ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม อาทิ การฟอกสี ฟอกหนัง เป็นต้น
และนักท่องเที่ยวทั่วไป ราคาขายปลีก ทั้งเกลือต้มและเกลือตาก ทั้งนี้ การขนส่งในแบบค้าส่งมีทั้งแบบผู้ซื้อขนส่งเอง และผู้ประกอบ
มีราคาขายคือ 10 - 20 บาท ต่อ 1 กิโลกรัม สำ�หรับแบบค้าส่ง การเกลือสินเธาว์ขนส่งให้ โดยราคาขายเกลือตากแบบค้าส่ง คือ
จะใช้ วิ ธี ก ารจำ � หน่ า ยในรู ป แบบบรรจุ เ กลื อ สิ น เธาว์ ใ ส่ ก ระสอบ 400-1,200 บาทต่อตัน สำ�หรับเกลือต้มจะมีราคาตลอดทั้งปี คือ
แล้ ว จำ � หน่ า ยในปริ ม าณ 1 ตั น ขึ้ นไป มี ก ารจั ด ส่ ง ด้ ว ยรถบรรทุ ก 2,200 - 2,300 บาทต่อตัน
ตารางที่ 4 ราคาจากการจำ�หน่ายเกลือประเภทต่างๆ ในเขตพื้นที่ ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี  ปีพ.ศ. 2556
เกลือตาก
เกลือตาก
เกลือตาก
เกลือต้ม
เดือน
ลานดิน
ลานคอนกรีต
ลานผ้าใบ
มกราคม
400 - 600
500 – 700
1,000 – 1,200
2,200 – 2,300
กุมภาพันธ์
400 - 600
500 – 700
1,000 – 1,200
2,200 – 2,300
มีนาคม
400 - 600
500 – 700
1,000 – 1,200
2,200 – 2,300
เมษายน
400 - 600
500 – 700
1,000 – 1,200
2,200 – 2,300
พฤษภาคม
800 - 1,000
1,000 – 1,200
1,000 – 1,200
2,200 – 2,300
800 - 1,000
1,000 – 1,200
1,000 – 1,200
2,200 – 2,300
มิถุนายน
800 - 1,000
1,000 – 1,200
1,000 – 1,200
2,200 – 2,300
กรกฎาคม
800 - 1,000
1,000 – 1,200
1,000 – 1,200
2,200 – 2,300
สิงหาคม
800 - 1,000
1,000 – 1,200
1,000 – 1,200
2,200 – 2,300
กันยายน
800 - 1,000
1,000 – 1,200
1,000 – 1,200
2,200 – 2,300
ตุลาคม
พฤศจิกายน
800 - 1,000
1,000 – 1,200
1,000 – 1,200
2,200 – 2,300
ธันวาคม
800 - 1,000
1,000 – 1,200
1,000 – 1,200
2,200 – 2,300

หมายเหตุ

ฤดูฝน
ฤดูฝน
ฤดูฝน
ฤดูฝน
ฤดูฝน
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ตารางที่ 5 รายได้เฉลี่ย แยกตามกำ�ลังการผลิตเกลือตากในพื้นที่ตำ�บลบ้านดุง ปีพ.ศ. 2556
รายได้เฉลี่ยต่อปี (บาท) : รายได้
ผู้ประกอบการเกลือตาก
ผู้ประกอบการเกลือต้ม

น้อยกว่า 501 ตัน : ปี

501 – 1,000 ตัน : ปี

240,000
675,000

560,000
1,575,000

มากกว่า
1,000 ตัน : ปี
800,000
2,250,000

รูปที่ 2 การจำ�หน่ายเกลือสินเธาว์แบบค้าปลีกและค้าส่ง ในเขต ต.บ้านดุง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี
3. ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปเกลือสินเธาว์
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ดำ�เนินงานร่วมกับชุมชนกลุ่มเป้าหมาย
ภาคสมัครใจเข้าร่วมกระบวนการวิจัย โดยยึดหลักการใช้วัตถุดิบที่มีใน
ท้องถิ่นเป็นหลัก การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสานกับความรู้ใหม่ จาก
การศึกษาเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ที่สนใจ และการบ่มเพาะความรู้จากการ
สนับสนุนของผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานพัฒนาชุมชน และหน่วยศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ คือ การใช้ประโยชน์จากมะพร้าว โดยการ
ทำ�น้�ำ มะพร้าวสกัดเย็น ตลอดจนได้เกิดการวางแผน ทดลอง ทดสอบการใช้
จึงได้มาซึง่ ผลิตภัณฑ์ทสี่ อดคล้องต่อความต้องการคือ “เกลือขัดผิวสูตร
น้ำ�มันมะพร้าว โดยการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องการผลิต
เกลือละเอียดพิเศษ ซึ่งมีสรรพคุณในเรื่องการสครับผิว (ขัดผิว) มา
ผสมผสานควบคู่กับองค์ความรู้ใหม่ คือ การทำ�น้ำ�มะพร้าวสกัดเย็น
ที่มีคุณสมบัติสร้างความชุ่มชื้น ความนุ่มนวลให้กับผิว ชุมชนที่ร่วม
กระบวนการศึกษาครั้งนี้ ได้รวมกลุ่มจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนภายใต้
ชือ่ “กลุม่ สปาเกลือขัดผิวเพือ่ สุขภาพ” และจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
ในกลุ่มเครื่องสำ�อางควบคุม ชื่อ “เกลือขัดผิวน้ำ�มันมะพร้าว” เพื่อก่อ
เกิดการสร้างอาชีพชุมชนอย่างจริงจัง โดยชุมชนเป็นผูด้ �ำ เนินการได้ดว้ ย
ตนเอง ภายใต้การหนุนเสริมของภาคีที่เกี่ยวข้องคือ สำ�นักงานเกษตร
อำ�เภอบ้านดุง หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี องค์การบริหาร
ส่วนตำ�บล และหน่วยงานพัฒนาชุมชนอำ�เภอบ้านดุง โดยนำ�เสนอภาพ
รวมการทดลอง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ดังนี้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำ�เกลือละเอียดสำ�หรับขัดผิว
1. นำ�เกลือที่ได้จากการตากหรือการต้ม กลับมาละลายกับน้ำ�ให้ได้น้ำ�
เกลืออีกครัง้ (ความเค็มของเกลือจะลดลง จากการละลายน้�ำ อีกครัง้ ใน
อัตราส่วน เกลือ 1 กิโลกรัม ต่อ น้ำ� 2 ลิตร)
2. ใช้สารส้มแกว่งในน้ำ�เกลือที่ได้จากการละลายน้ำ�เกลือ 5-10 ครั้ง
(สารส้มจะช่วยให้สิ่งสกปรกที่เจือปนอยู่ในน้ำ�เกลือตกตะกอน ซึ่งถือ
เป็นวิธีการทำ�น้ำ�เกลือให้สะอาด) ทั้งนี้เนื่องจากเกลือสินเธาว์ที่ได้จาก

การตากหรือการต้มยังมีความสกปรกปนเปื้อนอยู่
3. พักน้ำ�เกลือให้ตกตะกอนสิ่งสกปรก 3 – 5 วัน ระยะเวลาจะช่วย
ทำ�ให้เกิดการตกตะกอนและได้น้ำ�เกลือที่ใสสะอาดจริงๆ
4. นำ�น้ำ�เกลือมากรองด้วยผ้าขาวบาง โดยกรองเฉพาะส่วนที่น้ำ�
เกลือใสๆ
5. นำ�น้ำ�เกลือที่กรองมาต้มจนแห้ง
6. ขณะที่เกลือกำ�ลังแห้ง ให้ผสมแป้งข้าวเจ้า 1 ช้อนชา และคนให้ทั่ว
เพื่อไม่ให้เกลือติดกันเป็นก้อน
7. จะได้เกลือละเอียดที่ขาวสะอาด พักเกลือให้เย็น แล้วเก็บเกลือ
ใส่ภาชนะมีฝาปิดมิดชิดด้วยพลาสติกหรือหม้อเคลือบหรือแก้ว

รูปที่ 3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำ�เกลือละเอียดสำ�หรับขัดผิว
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ความรู้ใหม่ การทำ�น้ำ�มันมะพร้าวสกัดเย็น
ส่วนประกอบ คือ น้ำ�หัวกะทิ น้ำ�หางกะทิ
1. เตรียมน้ำ�หัวกะทิ 1 ก.ก. น้ำ�หางกะทิ  100 กรัม
2. เทน้ำ�หัวกะทิใส่ขวดพลาสติก (ขวดน้ำ�อัดลมขนาด 1.25 ลิตร)
3. เทน้ำ�หางกะทิตามลงไป เขย่าน้ำ�หัวกะทิ และหางกะทิให้เข้ากัน
4. ตั้งพักไว้ 12 - 24 ชม.
5. น้ำ�กะทิจะแตกตัวออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนไขมัน ส่วนน้ำ�มัน และ
ส่วนน้ำ� โดยส่วนน้ำ�มันมะพร้าวสกัดเย็นจะอยู่ตรงกลางระหว่างส่วน
ไขมันกับส่วนน้�ำ
6. นำ � มีด มาตัด ขวดพลาสติ ก และใช้ ช้ อนตั ก ส่ ว นไขมั น ชั้ น บนออก
(ตักทิ้ง)
7. ใช้ช้อนคันใหม่ตักส่วนน้ำ�มันมะพร้าวออก โดยกรองน้ำ�มันมะพร้าว
ผ่านผ้าขาวบาง ใส่ภาชนะแก้ว พลาสติก หรือเซรามิค
8. นำ�น้ำ�มันมะพร้าวที่ได้ เข้าตู้เย็นช่องแช่แข็ง นาน 30 นาที เพื่อให้
น้ำ�มันจับตัวเป็นผลึกแข็งตัว และไล่กลิ่นหืนจากน้ำ�มัน   
9. นำ�น้ำ�มันจากช่องแช่แข็งมาต้มละลายด้วยไฟอ่อนๆ เพื่อไล่ฟอง
อากาศออกจากน้�ำ มันมะพร้าว จะได้น้ำ�มันมะพร้าวที่ใส พร้อมใช้งาน
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มะพร้าว 100 กรัม ต่อ เกลือละเอียด 1 กิโลกรัม ซึ่งเกลือขัดผิวมี
ลักษณะทางกายภาพคือ มีสีน้ำ�ขาวสะอาด และมีกลิ่นหอมอ่อนๆ ของ
น้ำ�มันมะพร้าว และได้นำ�เกลือที่ผสมน้ำ�มันมะพร้าวมาขัดผิวบริเวณ
ฝ่ามือ หลังมือ แขน และข้อศอก เป็นระยะเวลา 1 – 2 นาที แล้ว
ล้างออกด้วยน้ำ�สะอาด พบว่า หลังการขัด และล้างน้ำ�สะอาดแล้ว
นั้น ผิวบริเวณทีข่ ดั มีความนุม่ ชุม่ ชืน้ ไม่แห้งตึง และมีความกระจ่างใส
เกลี้ยงเกลา แลดูผิวสุขภาพดีกว่าแขนข้างที่ไม่ได้ขัดผิวด้วยเกลือ
ละเอียดผสมน้ำ�มันมะพร้าว

รูปที่ 4 องค์ความรู้ใหม่การทำ�น้�ำ มันมะพร้าวสกัดเย็น

รูปที่ 5 การทดลองแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเกลือสินเธาว์ในเขตตำ�บล
บ้านดุง อำ�เภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
จากการผลิตได้ท�ำ การทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ สามารถนำ�เสนอ
ผลการทดลองแยกตามการวิเคราะห์ตวั ผลิตภัณฑ์กบั ผลการทดสอบการ
ใช้ผลิตภัณฑ์จากการเก็บรักษาไว้ตามช่วงเวลาต่างๆ โดยมีผรู้ ว่ มทดสอบ
ภาคสมัครใจ จำ�นวน 15 คน ซึง่ เก็บผลลัพธ์ทนั ทีหลังการใช้ผลิตภัณฑ์
การทดลองทำ�เกลือขัดผิว
ห ลังจากได้น�้ำ มันมะพร้าวสกัดเย็น ได้ท�ำ การทดลองทำ�เกลือขัดผิว โดย มีการวัดผล คือ สังเกตผิวพรรณแขน และการสัมผัสผิวพรรณที่แขน
นำ�น้�ำ มะพร้าวมาผสมกับเกลือละเอียด ในอัตราส่วนที่ 1:10 คือ น้�ำ มัน ด้วยมือของผู้ทดสอบ สามารถแสดงได้ดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ผลการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ “เกลือขัดผิวสูตรน้ำ�มันมะพร้าว”
ระยะเวลาการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ์

ทดสอบตัวผลิตภัณฑ์
รายการผลิตภัณฑ์ สีผลิทตี่พภับใน
ณฑ์
เกลือละเอียดปกติ ขาวสะอาด

ระยะเวลา 1 วันแรก
เ ก ลื อ สู ต ร น้ำ � มั น ขาวใส
ของการผลิต
มะพร้าว

ขาวสะอาด

ไม่มีกลิ่น

ลักษณะทางกายภาพของ
ผลิตภัณฑ์
ละเอียด

กลิ่นหอมอ่อนๆ จาก ละเอี ย ด มั น วาวเป็ น เนื้ อ ผิวนุ่ม
ชุ่มชื้น
น้ำ�มันมะพร้าว
เดียวกันกับน้�ำ มันมะพร้าว

ละเอียด
ผิวตึงกระชับ
ละเอียด มันวาว มีการแยกชั้น ผิวนุ่ม        
กลิ่นหอมอ่อนๆ
เ ก ลื อ สู ต ร น้ำ � มั น ขาวใส
ำ � มั น มะพร้ า วจะลอยอยู่ ชุ่มชื้น
มะพร้าว
จากน้�ำ มันมะพร้าว โดยน้
ส่วนบนของตัวเกลือ
เกลือละเอียดปกติ ขาวสะอาด ไม่มีกลิ่น
ละเอียด
ผิวตึงกระชับ
ระยะเวลา
ยด มันวาว มีการแยกชั้น ผิวนุ่ม        
2  เดือน
กลิน่ หอมมากขึน้ จาก ละเอี
เ ก ลื อ สู ต ร น้ำ � มั น ขาวใส
โดยน้ำ � มั น มะพร้ า วจะลอยอยู่ ชุ่มชื้น
หลังการผลิต
มะพร้าว
น้ำ�มันมะพร้าว
ส่วนบนของตัวเกลือ
เกลือละเอียดปกติ ขาวสะอาด ไม่มีกลิ่น
ละเอียด
ผิวตึงกระชับ
ระยะเวลา
ละเอียด มันวาว มีการแยกชั้น ผิวนุ่ม    
6  เดือน
เ ก ลื อ สู ต ร น้ำ � มั น ขาวใส
กลิ่นหอมคงที่
โดยน้ำ � มั น มะพร้ า วจะลอยอยู่ ชุ่มชื้น
หลังการผลิต
มะพร้าว
ส่วนบนของตัวเกลือ
จากการดำ�เนินการประชุมหารือถึงรูปแบบฉลากผลิตภัณฑ์ ร่วมกับชุมชนกลุ่มเป้าหมายภาคสมัครใจเข้าร่วมกระบวนการวิจัย
ทำ�ให้ได้รูปแบบฉลากผลิตภัณฑ์ดังนี้
ตารางที่ 7 ข้อมูลฉลากผลิตภัณฑ์
ระยะเวลา
2  สัปดาห์
หลังการผลิต

เกลือละเอียดปกติ

กลิ่นที่สัมผัสได้

ทดสอบ
การใช้ผลิตภัณฑ์
ผลลัพธ์
หลังการใช้
ผิวตึงกระชับ

ไม่มีกลิ่น

ชื่อผลิตภัณฑ์
ลักษณะและขนาดบรรจุภัณฑ์
ฉลากบรรจุภัณฑ์ แบบโปร่งแสง

ซองพลาสติก แบบตั้งได้ ขนาด 7”  x 8”
ฉลากบรรจุภัณฑ์ แบบทึบแสง
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จากการทดลองพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ กลื อ ขั ด ผิ ว สู ต รน้ำ � มั น
มะพร้าวในครั้งนี้ ได้ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อจดทะเบียนวิสาหกิจ
โดยมีสมาชิกที่เข้าร่วมการรวมกลุ่มในครั้งนี้ 7 คน เป็นชุมชนจาก
หมู่บ้านโนนธงชัย ดังนี้

นางดาหวัน วงษ์ตะลา

นางสุรีพร เสนาอินทร์

นางรัศมี บุรีเพีย

นายสาธร เสนาอินทร์ นางอรัญญา พรมรักษา นางเสถียร ศรีไชยมูล นางลำ�ไย โสภาพ

บรรจุภัณฑ์

อุปกรณ์

รูปที่ 6 สมาชิกกลุ่มที่เข้าร่วมจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
การวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
จากการดำ�เนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปเกลือ
สินเธาว์ สู่การรวมกลุ่มจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ทางกลุ่มได้จัดเวที
แสดงความคิดเห็น สามารถแสดงการวิเคราะห์ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์ตอ่ การ
สร้างอาชีพตามวิถีชีวิตของกลุ่มดังนี้
1) ผลลัพธ์ดา้ นผลิตภัณฑ์
ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ : เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ กลื อ ขั ด ผิ ว สู ต รน้ำ � มั น มะพร้ า ว
คุณสมบัติทำ�ความสะอาดผิว เพิ่มความชุ่มชื้น กระจ่างใส และเพิ่ม
ความนุ่มนวลให้กับผิวพรรณ
ด้านราคา : มีการกำ�หนดราคา 3 รูปแบบคือ
1. เกลือละเอียดขัดผิว ราคา 100 บาท : 1 กิโลกรัม
2. เกลือขัดผิวสูตรน้�ำ มันมะพร้าว ราคา 300 บาท : 1 กิโลกรัม
3. เกลือขัดผิวสูตรน้ำ�มันมะพร้าว ราคา 99 บาท : 1 ซอง
(บรรจุ 250 กรัม)
ด้านจัดจำ�หน่าย :
1. จำ�หน่ายทีร่ า้ นค้าชุมชน ในแหล่งท่องเทีย่ วหลักของอำ�เภอ
บ้านดุง “แหล่งท่องเที่ยวคำ�ชะโนด”
2. จำ�หน่ายที่ร้านสินค้าชุมชนบ้านดุง ในงานสินค้า OTOP
ที่ภาครัฐจัดขึ้น
3. จำ�หน่ายส่งที่ร้านนวดแผนไทย ทั่วไปในพื้นที่อำ�เภอ
บ้านดุง และ อำ�เภอใกล้เคียง
ด้านส่งเสริมการตลาด : จัดประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนตำ�บล
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2) ผลลัพธ์ต่อกลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
ด้านสมาชิก : ชุมชนทีเ่ ข้าร่วมจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน มีจ�ำ นวน 7 คน
จากหมู่บ้านโนนธงชัย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเกลือตาก 1 คน และ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จำ�นวน 6 คน
ด้านเงินทุน : เกิดการระดมทุนกองกลางจากสมาชิก รายละ 1,000
บาท และได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำ�บลผ่านแผน
พัฒนาหมู่บ้าน จำ�นวน 10,000 บาท
ด้านกำ�ลังการผลิต : สมาชิกใช้เวลาว่าง ไม่กระทบกับงานหลัก ในช่วงวัน
เสาร์-วันอาทิตย์ เต็มวัน ในการร่วมกันผลิตทีบ่ า้ นสมาชิกผูน้ �ำ กลุม่ โดย
วางแผนกำ�ลังการผลิตในเบือ้ งต้นตามความสามารถในการผลิตต่อรอบเดือน ดังนี้
1. ผลิตเกลือละเอียดสำ�หรับขัดผิว ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม
ผลิตเฉลี่ยต่อเดือน คือ 20 กิโลกรัม
2. ผลิ ต เกลื อ ขั ด ผิ ว สู ต รน้ำ � มั น มะพร้ า ว ขนาดบรรจุ
1 กิโลกรัม  ผลิตเฉลี่ยต่อเดือน คือ 50 กิโลกรัม
3. ผลิตเกลือขัดผิวสูตรน้�ำ มันมะพร้าว ขนาดบรรจุซอง: 250 กรัม
ผลิตเฉลีย่ ต่อเดือน คือ 50 ซอง
ด้านต้นทุนการผลิต :
ต้นทุนด้านการเงิน อุปกรณ์สำ�หรับผลิต มูลค่าโดยรวม ประมาณ
3,000 บาท

เชื้ อ เพลิ ง (ถ่ า นไม้ ) สำ � หรั บ ผลิ ต กระสอบบรรจุ 10
กิโลกรัม : 100 บาท (ผลิตเกลือละเอียดขัดผิว จำ�นวน 10 ก.ก.
ใช้เชื้อเพลิง ประมาณ 3 กิโลกรัม)  
ต้นทุนด้านเวลา ผลิตเกลือละเอียด จำ�นวน 10 ก.ก. ใช้เวลาประมาณ
4 ชม. จากการใช้เตาถ่าน 1 เตา
ด้านเงินปันผล : การปันผลรายได้คนื สมาชิกใช้วธิ กี ารปันผลตามรอบเดือน
โดยนำ�เงินรายได้ทงั้ หมดหักค่าใช้จา่ ยต่อรอบการผลิต หักเงินสมทบทุน
กองกลาง 10% แล้วจึงปันผลตามจำ�นวนสมาชิก จำ�นวนคนละเท่าๆ กัน
การนำ�ไปใช้ประโยชน์
1. เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีสชู่ มุ ชนโดยสร้างการเรียนรูร้ ว่ ม
กันระหว่างชุมชนทีส่ นใจในเรือ่ งการแปรรูปเกลือสินเธาว์สเู่ กลือขัดผิวสูตร
น้�ำ มันมะพร้าว เพือ่ นำ�ไปผลิตใช้หรือไปสร้างอาชีพเสริมกับชุมชนในเขต
พืน้ ทีต่ �ำ บลบ้านดุง ไม่นอ้ ยกว่า 4 หมูบ่ า้ น รวมไม่นอ้ ยกว่า 20 ครัวเรือน
2. โรงเรียนบ้านดุงวิทยา อำ�เภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี
นำ�องค์ความรู้เรื่องการแปรรูปเกลือสินเธาว์ “เกลือขัดผิวสูตรน้ำ�มัน
มะพร้าว” ไปจัดกิจกรรมเสริม เป็นส่วนหนึง่ ของการจัดการเรียนการสอน
ในชั่วโมงเสริมทักษะการอาชีพ จำ�นวน 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
3. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อำ�เภอบ้านดุง นำ�องค์ความรู้
เรื่องการแปรรูปเกลือสินเธาว์ “เกลือขัดผิวสูตรน้ำ�มันมะพร้าว” ไปจัด
กิจกรรมเสริม ในหลักสูตรการเรียนส่งเสริมวิชาชีพ จำ�นวน 2 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์
4. องค์การบริหารส่วนตำ�บลบ้านดุง อำ�เภอบ้านดุง จังหวัด
อุดรธานี นำ�ข้อมูลไปวางแผนจัดทำ�นโยบายเพื่อพัฒนาตำ�บล ใน
กรอบปีงบประมาณ 2557 – 2558 ภายใต้โครงการอาชีพชุมชน
โดยสนับสนุนงบประมาณ 10,000 บาท ต่อโครงการ
5. ชุมชนหมู่บ้านโนนธงชัย ตำ�บลบ้านดุง อำ�เภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี เกิดการรวมกลุ่มในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพใหม่ ในนาม
วิสาหกิจชุมชน “กลุ่มสปาเกลือขัดผิวเพื่อสุขภาพบ้านโนนธงชัย” และ
จดทะเบียนผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ในกลุม่ เครือ่ งสำ�อางควบคุม ชือ่ “เกลือขัด
ผิวน้�ำ มันมะพร้าว” และนำ�สูก่ ารจัดทำ�แผนพัฒนาหมูบ่ า้ นต่อไป โดยการ
รวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกลุ่มจำ�นวน 7 คน

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2558

อภิปรายผล
การดำ�เนินงานวิจยั ในครัง้ นี้ ได้ศกึ ษาถึงเส้นทางเกลือสินเธาว์
ในด้านการผลิตเกลือ การจัดจำ�หน่าย และศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
การแปรรูปเกลือสินเธาว์ จากการศึกษาสามารถอภิปรายผลการดำ�เนิน
งานได้ดังนี้
1. ผลการวิจัยครั้งนี้ ถือเป็นต้นแบบในการสร้างอาชีพเสริม
แก่ชุมชน จากเดิมที่ชุมชนมีอาชีพหลัก คือ ผลิตเกลือสินเธาว์ และ
อาชีพทำ�การเกษตร มีรายได้มากน้อยตามกำ�ลังและทุนเดิมที่มีของ
ครอบครัว ชุมชนได้เกิดความสนใจและต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ก่อเกิด
การรวมกลุ่ม ร่วมกันปฏิบัติ  ร่วมกันดำ�เนินงาน และจากการเล็งเห็น
ความสำ�คัญ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น คือ เกลือ
สินเธาว์ที่เป็นวัตถุหลักที่มีการผลิตอยู่ตลอดทั้งปี รวมถึงต้นมะพร้าวที่
มีปลูกทั่วไปในเขตชุมชน สู่การต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการนำ�องค์
ความรูภ้ มู ปิ ญั ญาท้องถิน่ คือการผลิตเกลือละเอียดสำ�หรับขัดผิว ผสาน
องค์ความรูใ้ หม่ คือ การทำ�น้�ำ มันมะพร้าวสกัดเย็น ตลอดจนการเรียนรู้
และทดลองแปรรูป จนได้เกลือขัดผิวสูตรน้�ำ มันมะพร้าว ซึง่ ถือเป็นการ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรูค้ ณุ ค่า สูก่ ารสร้างอาชีพเสริม ทำ�ให้ชมุ ชน
มีรายได้เสริมเพิ่มขึ้น ไม่ต้องรอคอยรายได้จากการผลิตเกลือสินเธาว์
หรือการทำ�เกษตรเพียงอย่างเดียวเช่นทีผ่ า่ นมา ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิด
อาชีพเชิงสร้างสรรค์ทช่ี มุ ชนเกิดการรวมกลุม่ ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
จากการแปรรูปหรือใช้ประโยชน์จากวัตถุดบิ ในท้องถิน่ โดยใช้ภมู ปิ ญั ญา
ท้องถิน่ ความรูเ้ ดิม ผนวกองค์ความรูใ้ หม่สกู่ ารสร้างอาชีพใหม่แก่ชมุ ชน
ซึ่งอาชีพเสริมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ถือเป็นแนวทางการสร้างอาชีพใหม่ใน
ชุมชน ทำ�ให้ชุมชนตื่นตัวในการเรียนรู้เพิ่มเติม การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรท้องถิน่ เพิม่ ขึน้ อย่างรูค้ ณุ ค่า สูก่ ารสร้างประโยชน์เชิงพาณิชย์
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ซึง่ ส่งผลโดยรวมให้ทอ้ งถิน่ มีแนวโน้มเศรษฐกิจทีด่ ขี นึ้ จากการรวมกลุม่
สร้างอาชีพเสริมในครั้งนี้
2. การทำ�งานวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาทดลองและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่จากการแปรรูปเกลือสินเธาว์ จนได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
เกลือขัดผิวน้ำ�มันมะพร้าว ซึ่งผลที่ได้มิใช่เพียงผลผลิตจากการแปรรูป
เกลือสินเธาว์เท่านั้น สิ่งที่สำ�คัญ คือ กระบวนการ การวางแผน  การ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการดำ�เนินงานวิจัย การสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างชุมชนและนักวิชาการที่สามารถผสานความคิด ความรู้ ความ
เข้าใจ ก่อเกิดความไว้วางใจในการสร้างความร่วมมือ สู่ความสำ�เร็จใน
การดำ�เนินงาน รวมทั้งชุมชนได้เกิดการเรียนรู้ เกิดความรักหวงแหน
ร่วมใช้ประโยชน์ อนุรักษ์ ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างมีคุณค่า จะเห็นได้
จากการที่ชุมชนเกิดความใส่ใจเรียนรู้ถึงประโยชน์จากเกลือสินเธาว์ท่ี
นอกเหนือจากการนำ�ไปบริโภค และนำ�ไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว
ชุมชนยังได้เรียนรู้การใช้ประโยชน์ในด้านการถนอมผิวพรรณ ซึ่งทำ�ให้
ชุมชนตระหนักถึงประโยชน์ของเกลือสินเธาว์เพิ่มขึ้น และเกิดการร่วม
อนุรกั ษ์เกลือสินเธาว์ ด้วยการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั เกลือสินเธาว์ในภาพ
ลักษณ์ใหม่ คือ การนำ�มาแปรรูปเป็นเกลือขัดผิวสูตรน้ำ�มันมะพร้าว
ด้วยการนำ�เกลือมาใช้ในปริมาณน้อย หากแต่มีราคาขายสูงสมเหตุสม
ผลกับคุณภาพ ซึ่งสามารถเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนวิธีคิดการ
สร้างรายได้จากเกลือสินเธาว์ของผู้ประกอบการเกลือได้อีกทางหนึ่ง
นอกจากนี้ ยังได้รบั การสนับสนุนผลักดันจากองค์การบริหารส่วนตำ�บล  
บ้านดุง อำ�เภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ในเรือ่ งงบประมาณสำ�หรับกลุม่
อาชีพ ตลอดจนมีภาคีเครือข่ายเข้ามาหนุนเสริม ขับเคลือ่ นการดำ�เนิน
งานในลำ�ดับต่อไป

แหล่งเงินทุน : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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การพัฒนารูปแบบการสร้างความสุขของผู้สูงอายุ
ด้วยสยามหัวเราะบำ�บัดผ่านการวิจัย
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน:
กรณีศึกษา ชุมชนบ้านท่าช้าง อำ�เภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
จิตรา ดุษฎีเมธา1 สุเมษย์ หนกหลัง2 ณัชวดี จันทร์ฟอง3 สุธี สุนทรชัย4
สาขาวิชา จิตวิทยา

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างความสุขของผู้สูงอายุด้วยการ
หัวเราะบำ�บัด และศึกษาผลการใช้รูปแบบดังกล่าว โดยมีพื้นที่การวิจัยอยู่ที่ชุมชน
บ้านท่าช้าง อำ�เภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เก็บข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม
การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วม มีผู้เกี่ยวข้อง คือ คณะวิจัย 3 คน
ผู้ร่วมวิจัยจากชุมชน 6 คน และผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน การพัฒนารูป
แบบการสร้างความสุขของผู้สูงอายุด้วยการหัวเราะบำ�บัดประกอบด้วยวงจรการปฏิบตั ิ
3 วงจร ใช้วธิ กี ารแบบ PAOR ผลการวิจยั พบว่า 1) รูปแบบการสร้างความสุขของผูส้ งู
อายุดว้ ยการหัวเราะบำ�บัด ประกอบด้วย ขัน้ ตอนการบริหารสมอง การฝึกการหายใจ
การฝึกหัวเราะบำ�บัด และการสะท้อนคิด 2) ผลจากการใช้รูปแบบการสร้างความ
สุขของผู้สูงอายุด้วยการหัวเราะบำ�บัด พบว่า ผู้สูงอายุรับรู้การเปลี่ยนแปลงตนเอง
ในทิศทางบวก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านพลังชีวิต ด้านการสร้าง
สัมพันธภาพกับผู้อื่น และด้านความคิดเชิงบวก
คำ�สำ�คัญ : การพัฒนา ความสุข ผู้สูงอายุ หัวเราะบำ�บัด
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The Development of happiness model in older
adults via Siam laughter therapy through
Community-based participatory action research:

A case study of Baan Tachang Community, Wattananakorn
District, Srakaew Province
3
Jitra Dudsdeemaytha1 Sumate Noklang2 Natchawadee
Chanfong
Sutee Soonthronchai4

Field : Psychology

Abstract

This research was community-based participatory action
research. The objectives of this study were to develop happiness
model in older adults via laughter therapy and study the output of
its model. The area base was Baan Tachang Community, Wattananakorn
district, Srakaew Province. Collecting data by using focus group,
in-depth interview and participant observation. The stakeholders consisted
of 3 researchers, 6 local people as co-researcher and 40 older adults
who participate in this model. The happiness developmental model in
older adults via laughter therapy composed of 3 spirals action research
process, PAOR. The result found that 1) The happiness developmental
model in older adults via laughter therapy had varieties of activities,
beginning with brain exercise, respiratory exercise, laughter therapy
and reflection. 2) The result of utilizing this model found that the older
adults felt positive change in 5 aspects, physical health, emotion, vitality,
relationships with the others and positive thinking.
Key words: Development, Happiness, Older adults, Laughter therapy
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บทนำ�

องค์ ก ารสหประชาชาติ ไ ด้ ป ระเมิ น สถานการณ์ ไ ว้ ว่ าใน
ศตวรรษที่ 21 นี้ จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ เนื่องจากประชากร
ผูส้ งู อายุทวั่ ไปทีม่ อี ายุตงั้ แต่ 60 ปีขนึ้ ไป จะมีเพิม่ ขึน้ มากกว่าร้อยละ 10
ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 มีประชากรรวมประมาณ 65 ล้านคน
โดยมี ก ลุ่ ม ประชากรผู้ สู ง อายุ อ ยู่ ที่ 9.9 ล้ า นคน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
15.23 ของประชากรทั้งประเทศ และในปีพ.ศ. 2568 คาดการณ์ว่า
ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ เพราะมีผู้สูงอายุ
มากกว่าร้อยละ 20 (กุศล สุนทรธาดา, 2557) หรือคิดเป็นจำ�นวนผู้สูง
อายุประมาณ 14 ล้านคน (สำ�นักงานสถิติแห่งชาติ, 2553) กล่าวคือ
จะมีผู้สูงอายุ 1 คน ต่อประชากร 5 คน ทั้งนี้เนื่องจากความก้าวหน้า
ทางการแพทย์และบริการทางด้านสาธารณสุขมีความก้าวหน้าและ
กระจายไปอย่างทัว่ ถึงมากขึน้ อายุขยั เฉลีย่ ของคนอยูไ่ ด้ยนื ยาวเพิม่ ขึน้
โครงสร้างประชากรวัยเด็กและวัยทำ�งานมีสัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื่อง
ในขณะที่โครงสร้างประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น โดยในอีก 20 ปีข้างหน้า
ดัชนีการสูงอายุจะมีค่าสูงถึง 186 นั่นคือ ประชากรสูงอายุจะสูงกว่า
ประชากรวัยเด็กถึง 1.86 เท่า (สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์, 2555)
“สังคมผู้สูงอายุ” จึงเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ท้าทายที่ทุกภาค
ส่วนควรเข้ามามีบทบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือ ในมิติทางการแพทย์
แนวทางชีวะ-การแพทย์ (Biological/Biomedical Approach) อธิบายถึง
ผูส้ งู อายุในแง่ความเสือ่ มถอยของอวัยวะส่วนต่างๆ อย่างไรก็ตาม หาก
ผู้สูงอายุรู้วิธีการบำ�รุงรักษาร่างกาย และใช้ร่างกายให้เป็น จะสามารถ
ป้องกันการเสื่อมถอยก่อนเวลาอันควรได้ (Harwood, 2007) เพราะ
พัฒนาการของบุคคลในช่วงวัยนี้ จะมีลกั ษณะเป็นไปในทิศทางเสือ่ มถอย
ทัง้ ด้านร่างกาย และจิตใจ หากไม่สามารถพึง่ พาตนเองได้ ก็ตอ้ งกลาย
เป็นผู้พึ่งพิงคนอื่น จากผู้ที่เคยมีความมั่นใจ กลายเป็นผู้ที่รู้สึกไม่มั่นคง
ทางจิตใจ เป็นภาระแก่ลกู หลาน ซึง่ ในหลักพัฒนาการทางจิตวิทยาสังคม
กล่าวว่า ผู้สูงอายุที่สามารถปรับตัวได้ดีจะเกิดความมั่นคงทางจิตใจ
(Integrity) ยอมรับสภาพทีเ่ ปลีย่ นแปลงได้ พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์
ความรู้ให้แก่คนรุ่นหลัง แต่หากไม่สามารถปรับตัวได้ จะเกิดความสิ้น
หวัง (Despair) ท้อแท้ รูส้ กึ ไร้คณุ ค่าในตนเอง ไม่พงึ พอใจในชีวติ ไม่มี
ความสุข จนนำ�ไปสู่การเกิดปัญหาความเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและ
จิตใจได้อย่างรวดเร็ว (Kail & Cavanaugh, 2004)
ผลการศึกษาปัญหาการเจ็บป่วยของผูส้ งู อายุไทย ในปี พ.ศ.2552
โดยสำ�นักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ พบว่า ร้อยละ 85
ของผู้สูงอายุ สามารถดูแลตนเองได้ ส่วนอีกร้อยละ 15 ต้องพึ่งพิงคน
อื่นให้ช่วยดูแล ในขณะที่แนวโน้มของอัตราการอยู่คนเดียวหรืออยู่ตาม
ลำ�พังของผูส้ งู อายุ เพิม่ มากขึน้ 2 เท่า จากร้อยละ 3.6 ในปี พ.ศ. 2537
เป็นร้อยละ 7.6 ในปีพ.ศ. 2550 โดยโรคเรื้อรัง 5 อันดับแรกที่พบใน
ผู้สูงอายุ ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ อัมพฤกษ์
อัมพาต และหลอดเลือดในสมองตีบ (เบญจมาศ นาควิจิตร,2551)
นอกจากนี้ ภาวะซึมเศร้ายังเป็นปัญหาทีพ่ บบ่อยในผูส้ งู อายุ โดยเฉพาะ
ผู้ที่มีโรคทางกายร่วมด้วย แต่มักจะถูกมองข้ามและเข้าใจผิดว่าเป็น
ผลมาจากความชรา จากงานวิจัยของต่างประเทศ พบอัตราความชุก
ของภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในชุมชน เฉลี่ยร้อยละ 10 ผู้สูงอายุที่
มีอาการเจ็บป่วยทางกายร่วมกับภาวะซึมเศร้า คิดเป็นร้อยละ 10-43
และในสถานสงเคราะห์คนชรา พบภาวะซึมเศร้าถึงร้อยละ 35-45
(Zvi & Stanley, 2014) ซึง่ ภาวะซึมเศร้าจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพกาย
สุขภาพจิต การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และทำ�ให้คุณภาพชีวิต ลดลง
อย่างไรก็ตาม หากผูส้ งู อายุสามารถดูแลและสร้างกำ�ลังใจให้กบั ตนเองได้
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จะทำ�ให้ยืดอายุหรือชะลอความเสื่อมทางร่างกายและจิตใจได้ เพราะ
เมือ่ บุคคลเกิดความสุข จะส่งผลทำ�ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในหลายด้าน
อาทิ ร่างกายแข็งแรง อารมณ์ดี แจ่มใส มีชวี ติ ชีวา อยากเข้ากลุม่ ร่วม
ปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ นื่ เพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดและประสบการณ์ เป็นต้น
ในปี พ.ศ. 2555 คณะผู้วิจัยได้ลงพื้นที่บริการวิชาการแก่
ชุมชน ตามนโยบายมหาวิทยาลัยรับใช้สงั คม หนึง่ มหาวิทยาลัย หนึง่
จังหวัด ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อสำ�รวจความต้องการ
ของชุมชน ณ ตำ�บลหนองหมากฝ้าย อำ�เภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
พบว่า หนึง่ ในความต้องการของชุมชน คือ การพัฒนาผูส้ งู อายุในชุมชน
ชุมชนที่อาสาเป็นชุมชนนำ�ร่องเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ คือ ชุมชนบ้าน
ท่าช้าง จากการสนทนากลุม่ กับผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำ�บลบ้านท่าช้าง ซึง่ เป็นนักวิชาการสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำ�หมู่บ้าน และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการก่อน
ปฏิบตั กิ ารวิจยั (Pre-Plan) พบว่า ปัญหาของผูส้ งู อายุในชุมชนจะผสม
ผสานกันระหว่างโรคทางกายและทางใจ และมีผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยง
ต่อภาวะซึมเศร้าสูงถึงร้อยละ 50 มีการพยายามฆ่าตัวตายในผูส้ งู อายุรอ้ ยละ
2.43 (สุธี สุนทรชัย, เอกพจน์ จงดี และระวิวรรณ ปัญญา, 2556)
สาเหตุของการตัดสินใจฆ่าตัวตายทั้งที่สำ�เร็จและไม่สำ�เร็จเกิดมาจาก
ปัญหาด้านสุขภาพ เจ็บป่วยเรือ้ รังและมีภาวะซึมเศร้าร่วมด้วย รวมถึง
ปัญหาด้านครอบครัว นอกจากนี้ ปัจจัยทีท่ �ำ ให้ผสู้ งู อายุเกิดความเครียด
อันนำ�ไปสู่ภาวะเสี่ยงต่ออาการซึมเศร้านั้น เนื่องมาจากปัญหาทาง
เศรษฐกิจ ค่าครองชีพสูง รายได้ของชาวนาลดลง ในช่วงปี พ.ศ. 2555
ข้าวที่เคยขายได้ถังละ 134 บาท ลดลงเหลือ 80 บาท ทำ�ให้รายได้ไม่
เพียงพอ ลูกหลานต้องออกไปทำ�งานนอกพื้นที่ ผู้สูงอายุต้องทำ�หน้าที่
ช่วยเลีย้ งหลานทีย่ งั เล็ก เงินเบีย้ ยังชีพทีไ่ ด้ในแต่ละเดือนไม่เพียงพอกับ
ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ลูกหลานส่งเงินกลับมาให้บา้ งเป็นบางเดือน ผูส้ งู อายุ
ที่สภาพร่างกายยังพอแข็งแรงจึงออกไปรับจ้าง ขุดถอนมัน ตัดไม้ยูคา
ลิปตัส แบกไม้ยูคาลิปตัสขึ้นรถ เพื่อหาเลี้ยงชีพเพิ่มเติม โดยได้ค่าจ้าง
เพียงวันละ 100 บาท อย่างไรก็ตาม งานลักษณะดังกล่าวจะมีเป็นบาง
ช่วงเท่านั้น ไม่ได้มีทุกวัน ภาวะความเครียดจึงเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทำ�ให้
ไม่อยากมารวมกลุ่ม ปิดตัวอยู่บ้านตามลำ�พัง
ในปี พ.ศ. 2547 มีการริเริ่มตั้งชมรมผู้สูงอายุขึ้น แต่ยัง
ไม่ประสบผลสำ�เร็จ โดยชมรมผูส้ งู อายุได้ยตุ ลิ งในปี พ.ศ. 2549 ต่อมา
ในปีพ.ศ. 2554 เริ่มมีการตั้งชมรมผู้สูงอายุขึ้นใหม่อีกครั้ง เพื่อร่วม
ทำ�กิจกรรมด้วยกันเดือนละครั้ง ครั้งละ 1-2 ชั่วโมง โดยพยายามจัด
กิจกรรมที่หลากหลายขึ้น อย่างไรก็ตาม พบว่า ผู้สูงอายุยังเข้าร่วม
กิจกรรมไม่มากนัก เมื่อทางนักวิชาการสาธารณสุขทราบว่าหน่วย
งานของคณะผู้ วิ จั ย มี ค วามรู้ แ ละความเชี่ ย วชาญด้ า นการหั ว เราะ
บำ�บัด เพราะได้ติตตามการให้ความรู้ผ่านทางสื่อโทรทัศน์สาธารณะ
และสื่อสิ่งพิมพ์ จึงทราบว่าเป็นหน่วยงานแรกที่ริเริ่มการสร้างเทคนิค
การหัวเราะบำ�บัดแบบไทยที่พัฒนาขึ้นโดย ดร.วัลลภ ปิยะมโนธรรม
นั ก จิ ต วิ ท ยาซึ่ ง เป็ น ที่ ป รึ ก ษาโครงการศู น ย์ พั ฒ นาความสุ ข มนุ ษ ย์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้แนวคิดที่ว่า
การหัวเราะบำ�บัด คือ การออกกำ�ลังกายภายใน (Internal exercise)
เป็นการขยับเขยือ้ นสรีระกายแต่ละส่วนอย่างเป็นจังหวะด้วยความสนุก
พร้อมกับเปล่งเสียงความสุข อย่างเป็นจังหวะ เพื่อให้เซลล์ร่างกาย
เกิดความมีชีวิตชีวา ซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลทางบวกต่อร่างกาย อารมณ์
การสร้างสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดเชิง
บวก และเพิม่ พลังชีวติ เป็นการสร้างความสุขทีบ่ คุ คลสามารถทำ�ได้เอง

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2558

ไม่ต้องรอคอยสิ่งกระตุ้นเร้าหรือปัจจัยภายนอกมาช่วยทำ�ให้ดีขึ้น
การหัวเราะบำ�บัดแบบไทย ประกอบไปด้วยขั้นตอนหลัก 7
ขั้นตอน คือ
1. การอุน่ เครือ่ งร่างกาย โดยเป็นการขยับร่างกายแต่ละส่วน
จากส่วนล่างของร่างกาย คือ เท้าค่อยๆ ขึน้ มาสูศ่ รี ษะ โดยเป็นการขยับ
ร่างกายอย่างสมดุลทัง้ ด้านซ้ายและด้านขวา เพือ่ บริหารสมองทัง้ สองด้าน
ให้เลือดลมไหลเวียนทั่วร่างกาย และผ่อนคลายกล้ามเนื้อส่วนที่อาจยัง
ตึงเครียดอยู่
2. การฝึกหายใจ เพื่อเตรียมการหายใจให้ถูกวิธีก่อนการฝึก
หัวเราะ
3. การฝึกหัวเราะบำ�บัด เพื่อขยับร่างกายแต่ละส่วนพร้อม
เปล่งเสียงหัวเราะอย่างเป็นจังหวะ
4. การฟังเสียงร่างกาย เป็นการหลับตาให้จติ อยูก่ บั ร่างกาย
ตนเอง เพื่ อ สำ � รวจจุ ด แข็ ง (Strength) และจุดอ่อนของร่างกาย
(Weakness) อยู่กับความรู้สึกสักครู่ และถ่ายเทพลังจากจุดแข็งไป
จุ ด อ่ อ น และการสะกดจิ ต คิ ด บวก เพื่ อ จินตนาการภาพอนาคตที่
ตนเองปรารถนาให้เกิดขึน้ หนึง่ สิง่ เช่น เป็นคนอารมณ์ดี อารมณ์มนั่ คง
มีความมั่นใจ มีร่างกายที่ดีขึ้น เป็นต้น
5. การเปล่งเสียงหัวเราะอิสระ เพื่อเป็นการย้ำ�เตือนตนเอง
ว่าบุคคลสามารถสร้างความสุขด้วยตนเองได้ และทำ�ให้รา่ งกายหลัง่ สาร
เอนโดรฟินส์ สารแห่งความสุข เพื่อให้เปิดรับกับความคิดด้านบวก
ที่ได้สร้างขึ้น และทำ�ให้เกิดพลังชีวิตส่งให้เกิดพฤติกรรมการกระทำ�ต่อ
6. การหัวเราะเป็นกลุ่ม เพื่อสร้างความสัมพันธ์และภาพ
ประทับด้านบวกกับบุคคลที่แวดล้อมด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ และ
7. การร่วมเปล่งเสียงโอมร่วมกัน เพือ่ ส่งพลังและความรูส้ กึ
ดีแก่กันและกัน (วัลลภ ปิยะมโนธรรม, 2550)
ในปัจจุบนั การฝึกหัวเราะบำ�บัดแบบไทยนี้ ได้เปลีย่ นชือ่ เป็น
สยามหัวเราะ การสอนสยามหัวเราะนี้ ได้น�ำ ไปใช้ฝึกกับกลุ่มเป้าหมาย
หลายช่วงอายุ ตัง้ แต่ เด็กเล็ก วัยรุน่ ผูใ้ หญ่ ความยากง่ายและจำ�นวน
ท่า จำ�นวนครั้งของการฝึก ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ในการนำ�ไปใช้ โดยในการบริการวิชาการชุมชนครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้นำ�
แนวคิดดังกล่าวมาจัดทำ�การพัฒนาสร้างความสุขให้แก่ผสู้ งู อายุ เพือ่ ให้
ผูส้ งู อายุในชุมชนมีคณุ ภาพชีวติ ให้ดขี นึ้ ตามหลักวิชาการ เพราะกิจกรรม
หัวเราะที่เคยทำ�กันมาในชุมชน เป็นเพียงการรับสมัครผู้สูงอายุที่สนใจ
แข่งขันประกวดหัวเราะ และขึน้ มาหัวเราะแข่งกัน เพือ่ ความสนุกสนาน
โดยทำ�กิจกรรมดังกล่าวปีละครัง้ เท่านัน้ ไม่ได้น�ำ หลักการออกกำ�ลังกาย
ภายในแบบสยามหัวเราะมาใช้อย่างเป็นลำ�ดับขั้นตอน
ด้วยเหตุนี้ คณะผู้วิจัยจึงกำ�หนดชุมชนหมู่บ้านท่าช้าง เพื่อ
เป็นพื้นที่ในการศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการสร้างความสุขด้วย
การหัวเราะบำ�บัดสำ�หรับผูส้ งู อายุ เนือ่ งจากเป็นความต้องการทีม่ าจาก
ชุมชนอย่างแท้จริง ประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวเป็นชุมชนชายขอบ ที่ตั้ง
ของชุมชนอยู่ห่างไกลจากชุมชนเมือง ทำ�ให้โอกาสในการได้รับความรู้
จากหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนมีน้อย ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำ�บลบ้านท่าช้าง นักวิชาการสาธารณสุข และแกน
นำ�อาสาสมัครสาธารณสุข มีความประสงค์ที่จะร่วมเรียนรู้ เพื่อจะได้
นำ�ความรู้ไปใช้ต่อกับชุมชนได้ ในการส่งเสริมความสุขให้เกิดขึ้นกับ
ผู้สูงอายุ ในขณะเดียวกัน คณะผู้วิจัยจะได้เรียนรู้การพัฒนารูปแบบ
ความสุขในกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนที่อยู่ในชนบทด้วย เพราะการบริการ
วิชาการด้วยการหัวเราะบำ�บัดในกลุ่มผู้สูงอายุที่ผ่านมานั้น ส่วนใหญ่
จะจัดกิจกรรมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ชุมชนเมืองหรือชานเมืองเป็นหลัก
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ซึ่งย่อมมีความแตกต่างกันในแง่บริบททางชุมชน สภาพความเป็น
อยู่ และพื้นฐานของความรู้และโอกาสทางการศึกษา โดยในการศึกษา
วิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้นำ�หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
(Participatory Action Research) ซึ่งจะไม่ก�ำ หนดกรอบหรือรูปแบบ
การทำ�กิจกรรมที่เป็นลักษณะสำ�เร็จรูป แต่จะผ่อนสั้นผ่อนยาว เพื่อให้
เกิดผลที่ตอบโจทย์ตามความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง และเพื่อ
ให้เข้ากับบริบทหรือข้อจำ�กัดทีช่ มุ ชนมีให้ได้มากทีส่ ดุ จากกระบวนทัศน์
ของคนในชุมชนทีเ่ ข้ามามีสว่ นร่วมกับคณะผูว้ จิ ยั (สมโภชน์ อเนกสุข,
2548) รวมถึงเพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนารูปแบบดังกล่าวใน
กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม และนำ�ผลสะท้อนคิดที่กลุ่ม
ตัวอย่างร่วมกันแสดงทัศนะมาปรับปรุงแผนและร่วมสร้างความสมบูรณ์
ของการพัฒนารูปแบบการสร้างความสุขด้วยการหัวเราะบำ�บัดทีเ่ หมาะ
สมกับบริบทชุมชนอีกครั้ง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างความสุขด้วยการหัวเราะ
บำ�บัดสำ�หรับผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านท่าช้าง
2. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการสร้างความสุขด้วยการ
หัวเราะบำ�บัดในผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านท่าช้าง
ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ คณะผูว้ จิ ยั ใช้รปู แบบการวิจยั เชิงปฏิบตั ิ
การแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) ศึกษา
วิจยั ในชุมชนหมูบ่ า้ นท่าช้าง ตำ�บลหนองหมากฝ้าย อำ�เภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว กลุม่ เป้าหมายทีเ่ ข้าร่วมกระบวนการวิจยั มีความเต็มใจ
อาสาสมัครในการทำ�วิจัย ใช้วิธีการกำ�หนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยมีผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. คณะผูว้ จิ ยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำ�นวน 3 คน
2. ผู้ร่วมวิจัยจากชุมชน ประกอบด้วย
		 2.1 นักวิชาการสาธารณสุข 2 คน
		 2.2 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน 2 คน
		 2.3 ตัวแทนผู้สูงอายุ 2 คน
3. ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม จำ�นวน 40 คน จากชมรม
ผู้สูงอายุ
แนวคิดและทฤษฎีีที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาครั้งนี้ได้นำ�แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาเป็น
แนวทางในการทำ�วิจัยดังนี้
1. แนวคิดเรื่องความสุขของรูฟ (Ryff, 1989) ที่กล่าวถึง
จิตสุขภาวะ (Psychological Well-Being) โดยแบ่งความสุขออกเป็น
6 ปัจจัย คือ การยอมรับตนเอง (Self-acceptance) การมีสมั พันธภาพ
ด้านบวกกับผู้อ่นื (Positive relation with others) การพึ่งตนเองได้
(Autonomy) ความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ (Environmental mastery) การมีเป้าหมายในชีวิต (Purpose in life) การ
พัฒนาตนเองให้เกิดการเติบโต (Personal growth)
2. แนวคิ ด การหั ว เราะบำ � บั ด ด้ ว ยเทคนิ ค สยามหั ว เราะ
ของวัลลภ ปิยะมโนธรรม (2550) ที่กล่าวว่า การหัวเราะคือการ
ออกกำ�ลังกายภายในด้วยการขยับขับเคลือ่ นเส้นประสาทสรีระกายแต่ละส่วน
อย่างเป็นจังหวะด้วยความรูส้ กึ ดี พร้อมกับการเปล่งเสียงเพือ่ ให้เกิดความสุข
โดยมีลำ�ดับขั้นตอนการฝึกหลายขั้นตอนซึ่งในการศึกษาวิ จั ย ครั้ ง นี้
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ได้นำ�เพียงบางขั้นตอนมาใช้กับผู้สูงอายุ ได้แก่ การอุน่ เครือ่ งร่างกาย
เพือ่ ให้เลือดลมภายในร่างกายไหลเวียน และยังเป็นการกระตุน้ ให้สมอง
สองซีกได้ทำ�งาน เพราะเป็นการขยับเขยื้อนร่างกายทั้งด้านซ้ายและ
ด้านขวาอย่างสมดุล การฝึกลมหายใจ เพื่อฝึกระบบหายใจและการ
หายใจที่ถูกวิธี ให้อากาศสามารถเข้าสู่ร่างกายได้อย่างเต็ม แน่น ลึก
ระบบการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์จะได้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และการฝึกหัวเราะท่าพื้นฐาน 4 ท่า คือ ท้อง
หัวเราะ อกหัวเราะ คอหัวเราะ และใบหน้าหัวเราะ เพือ่ ขยับขับเคลือ่ น
สรีระกายแต่ละส่วนอย่างช้าๆ ด้วยความรู้สึกสุข ไปพร้อมกับการเปล่ง
เสียงรู้สึกดี อย่างเป็นจังหวะ การฟังเสียงร่างกาย เพื่อรับรู้และอยู่กับ
ความรู้สึกสดๆ ในปัจจุบันขณะ รับรู้ถึงจุดแข็ง ได้แก่ ส่วนที่รู้สึกอุ่น
ร้อน โล่ง โปร่ง สบาย และจุดอ่อนของร่างกาย ได้แก่ ส่วนที่รู้สึกหนัก
ตึง เย็น ปวด เป็นต้น
3. แนวคิดเรื่องการบริหารสมอง เพื่อกระตุ้นการทำ�งาน
ของสมองซีกซ้ายและซีกขวา ด้วยการขยับร่างกายด้านซ้ายและขวา
เพื่อให้สมองทำ�งานได้อย่างสมดุล ลดผลกระทบของความเครียดต่อ
ร่างกาย ทำ�ให้สภาพจิตใจสดชื่นพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความจำ�ดี
และมีอารมณ์ขัน เพราะเป็นการบริหารร่างกายในส่วนที่สมองควบคุม
โดยเฉพาะกล้ามเนือ้ คอร์ปสั คอลโลซัม (Corpus Callosum) ซึง่ เชือ่ ม
สมอง 2 ซีกทั้งซ้ายและขวาเข้าด้วยกัน ให้ทำ�งานอย่างแข็งแรงและ
ทำ�งานคล่องแคล่ว (สุขพัชรา ซิ้มเจริญ, 2549)
4. แนวคิดการฝึกหายใจ เพื่อให้ออกซิเจนผ่านเข้าไปเข้า
สมองและร่างกายได้อย่างเต็มที่ โดยการฝึกหายใจอย่างมีคุณภาพนั้น
ระยะเวลาของการหายใจออกจะยาวนานกว่าการหายใจเข้า ซึ่งหาก
ฝึกควบคุมลมหายใจได้ จะช่วยลดภาวะความเครียด ความวิตกกังวล
ลงได้ โดยวิธีฝึกการหายใจมีหลายวิธีการ งานวิจัยนี้ จะใช้หลัก 7/11
คือ หายใจเข้า 7 จังหวะ หายใจออก 11 จังหวะ
5. แนวคิดการสะท้อนคิด เพือ่ ให้เกิดการทบทวนตนเอง และ
สามารถแสดงออกถึงทัศนะและความรูส้ กึ ทีเ่ ป็นประสบการณ์ของตนเอง
ออกมา การแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ที่ตนเองได้รับผ่านทางการ
สื่อสารด้วยคำ�พูดให้ผู้อื่นได้เรียนรู้ร่วมกันนัน้ จะทำ�ให้เกิดพัฒนาการ
ตกผลึกทางความคิด ซึ่งส่งผลนำ�ไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงตัวเองต่อไปได้
6. แนวคิดการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม (Participatory
action research) ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยที่เป็นความร่วมมือระหว่าง
ผู้วิจัยซึ่งเป็นคนนอก และคนในชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ มีความรู้
ในบริบทชุมชน เข้ามามีส่วนในการทำ�งานร่วมกัน ตั้งแต่การวางแผน
สังเกต ประเมินผลร่วมกัน มิใช่การนำ�ความรู้จากคณะผู้วิจัยว่าเป็น
ผู้รู้ ไปใช้สอนชุมชนในลักษณะทางเดียว เพราะการทำ�งานกับชุมชน
จำ�เป็นต้องทำ�ความรูจ้ กั ชุมชนก่อน ซึง่ ผูท้ จี่ ะให้ขอ้ มูลได้ดี คือ ผูท้ มี่ สี ว่ น
ได้ส่วนเสีย นั่นคือ คนในชุมชน และยังเป็นผู้ที่สามารถให้การสะท้อน
กลับได้ดดี ว้ ย การมีสว่ นร่วมในการทำ�งานนีจ้ งึ เป็นการเปิดพืน้ ทีแ่ ละยัง
แสดงถึงความเคารพในความคิด ด้วยการเปิดรับฟังเสียงสะท้อนจาก
ชุมชน ซึ่งจะช่วยเปิดมุมมองการทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(Crane & O’Regan, 2010) และในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้วงจรการ
ปฏิบตั ิ (Action Research Spiral) ตามแนวคิดของ เคมมิส และ แมค
ทัดกาด (Kemmis & Mc Taggart, 1990) ทีป่ ระกอบด้วย การวางแผน
(Plan) การปฏิบัติ (Act) การสังเกต (Observe) และการสะท้อนผล
(Reflect) ที่เรียกว่า PAOR ตลอดจนการปรับปรุงแผน (Replanning)
เพื่อนําไปปฏิบัติในวงจรต่อไป
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วิธีการดำ�เนินการวิจัย
1. การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
คณะผูว้ จิ ยั ได้มกี ารเตรียมการก่อนปฏิบตั กิ ารวิจยั (Pre-Plan)
ประกอบด้วย 1) การศึกษาข้อมูลบริบทชุมชน ข้อมูลด้านผูส้ งู อายุ จาก
เอกสารดำ�เนินการของท้องถิ่น 2) การสนทนากลุ่ม (Focus Group)
ระหว่างคณะผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจากชุมชน เพื่อหาความต้องการและ
ความเป็นไปได้ในการสร้างความมีสว่ นร่วมเพือ่ พัฒนารูปแบบการสร้าง
ความสุขของผูส้ งู อายุ 3) การเตรียมผูส้ งู อายุทจี่ ะเข้าร่วมการพัฒนารูป
แบบการสร้างความสุขของผูส้ งู อายุดว้ ยการหัวเราะบำ�บัด พร้อมชีแ้ จง
วัตถุประสงค์ในการทำ�วิจัย

ภาพประกอบที่ 1 การสนทนากลุม่ ระหว่างคณะผูว้ จิ ยั และผูร้ ว่ มวิจยั จากชุมชน
2. การพัฒนารูปแบบการสร้างความสุขของผูส้ งู อายุดว้ ยการ
หัวเราะบำ�บัด
การพัฒนารูปแบบการสร้างความสุขของผู้สูงอายุด้วยการ
หัวเราะบำ�บัด ดำ�เนินการระหว่างกุมภาพันธ์ 2555 – ธันวาคม 2556
กำ�หนดขัน้ ตอนในการดำ�เนินการวิจยั เป็น 4 ขัน้ ตอน ตามหลัก PAOR
ดังนี้
1. การวางแผน (Plan) ประกอบด้วย การประชุมกลุม่ แบบ
มีสว่ นร่วมระหว่างคณะผูว้ จิ ยั และผูร้ ว่ มวิจยั จากชุมชน จะมีการกำ�หนด
จำ�นวนครัง้ จำ�นวนชัว่ โมง และช่วงเวลาทีเ่ หมาะสมกับการจัดกิจกรรม
รวมถึงการร่วมพัฒนารูปแบบการสร้างความสุขของผู้สูงอายุด้วยการ
หัวเราะบำ�บัด ซึ่งประกอบด้วย การบริหารสมอง การฝึกการหายใจ
การฝึกหัวเราะบำ�บัดทีป่ ระยุกต์จากสยามหัวเราะ (วัลลภ ปิยะมโนธรรม, 2550)
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และการสะท้อนคิด ด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึก
2. การปฏิบัติการ (Act) เป็นการปฏิบัติตามการวางแผน
(Plan) ที่ได้จากการประชุมกลุ่มแบบมีส่วนร่วมในแต่ละวงจร
3. การสังเกต (Observe) เป็นการสังเกตผลจากการนำ�
การพัฒนารูปแบบการสร้างความสุขของผูส้ งู อายุดว้ ยการหัวเราะบำ�บัด
มาใช้กับกลุ่มผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุจำ�นวน 40 คน โดยมีการเก็บ
บันทึกข้อมูลด้วยการบันทึกเทปเสียง การบันทึกภาพ การจดบันทึก
การสัมภาษณ์เชิงลึก การสะท้อนคิดด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การฝึก
4. การสะท้อนผล (Reflect) เป็นการร่วมประเมินผลการ
ปฏิบัติการระหว่างคณะผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจากชุมชนในขั้นการสังเกต
มาร่วมสะท้อนผล วิเคราะห์ วิจารณ์ ประมวลผลบรรยากาศ รูปแบบ
การดำ�เนินการ ตั้งแต่ก่อน ระหว่าง และหลังการพัฒนา
ภายหลั ง จากการสะท้ อ นผล จะมี ก ารปรั บ ปรุ ง แผน
(Replanning) เพือ่ นำ�มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตั กิ ารในวงจรต่อไป
นัน่ คือ ผลจากการสะท้อนผลจากวงจรครัง้ ที่ 1 จะนำ�มาร่วมกันปรับปรุง
แผนการฝึก เพือ่ ใช้เป็นการปฏิบตั กิ ารของวงจรที่ 2 ผลจากการสะท้อน
ผลจากวงจรครั้งที่ 2 จะนำ�มาร่วมกันปรับปรุงแผนการฝึก เพื่อใช้
เป็นการปฏิบตั กิ ารของวงจรที่ 3 โดยงานวิจยั ครัง้ นี้ จะมีวงจรรวมทัง้ สิน้
3 วงจร เพือ่ เป็นการตรวจสอบการปรับปรุงแผน 2 ครัง้ ประกอบกับงบ
ประมาณและระยะเวลาที่ใช้ในการบริการวิชาการที่มีจำ�กัด จึงสามารถ
กระทำ�ได้เพียง 3 วงจร ซึง่ ในทุกๆ ขัน้ ตอน ชุมชนจะเข้ามามีสว่ นร่วม
เพือ่ นำ�เอาศักยภาพของคนในชุมชนมาร่วมจัดการและพัฒนาตนเองได้
และเรียนรู้กระบวนการร่วมกันสร้างกิจกรรม
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มีสว่ นร่วม (Participant Observation) โดยใช้การบันทึกเทปเสียง การ
บันทึกภาพ การจดบันทึก การสะท้อนผล ส่วนข้อมูลทุติยภูมิได้จาก
การศึกษาเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ ว
กับการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้อง
กับความสุข การฝึกออกกำ�ลังกายสมอง การฝึกหายใจ การหัวเราะ
บำ�บัด และการสะท้อนคิด
การวิเคราะห์ข้อมูล
มีการประมวลผลและการวิเคราะห์ขอ้ มูลในแต่ละขัน้ ตอนดังนี้
1. ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการเตรี ย มการก่ อ นปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย
(Pre-Plan) โดยสรุ ป ผลแต่ ล ะประเด็ น จากการสนทนากลุ่ ม เพื่ อ
หาความต้องการและรูปแบบการจัดกิจกรรม
2. ข้อมูลที่ได้จากวงจรการปฏิบัติ 3 วงจร โดยนำ�ผลจาก
การสะท้อนคิด การแลกเปลีย่ นประสบการณ์การฝึกขณะก่อนและหลัง
การจัดกิจกรรมในแต่ละครัง้ การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบมีสว่ นร่วม
การบันทึกเทปเสียง การบันทึกภาพ การจดบันทึก การสะท้อนผล มา
แยกตามประเด็นตามสาระของกลุ่มข้อมูล รวมถึงวิเคราะห์สังเคราะห์
เนือ้ หาเพือ่ นำ�มาใช้อภิปรายและบรรยายสรุปให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่ได้กำ�หนดไว้

ผลการศึกษาวิจัย
1. ข้อมูลพื้นฐาน : บริบทชุมชน
ชุมชนบ้านท่าช้างเป็นชุมชนหมู่บ้านที่ 4 ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำ�บล ตำ�บลหนองหมากฝ้าย อำ�เภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว เหตุที่เรียกว่า ท่าช้าง เนื่องจากสมัยก่อน พื้นที่ดังกล่าวมี
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ควานช้างจากถิน่ อืน่ นำ�ช้างมาลากซุงจำ�นวนหลายเชือก และช้างลงดืม่
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีการเก็บ น้ำ�ที่ลำ�ห้วย จนเป็นทางขึ้นลงของช้างจึงเรียกตรงนั้นว่าท่าช้าง จึงนำ�
รวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติย มาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน
ภูมิ (Secondary Data) ในช่วงการเตรียมการก่อนปฏิบัติการวิจัย
ชุมชนตั้งห่างจากอำ�เภอวัฒนานคร 28 กิโลเมตร มีขนาด
(Pre-Plan) ข้อมูลปฐมภูมิได้จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group) พื้นที่ทั้งหมด 4,820 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัย 845 ไร่ พื้นที่ท�ำ การเกษตร
โดยใช้การบันทึกเทปเสียง การบันทึกภาพ การจดบันทึก ส่วนข้อมูล 3,975 ไร่ ประกอบด้วย จำ�นวนหลังคาเรือนทั้งสิ้น 297 หลังคาเรือน
ทุ ติ ย ภู มิ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาเอกสารเกี่ ย วกั บ บริ บ ทข้ อ มู ล ทั่ วไปของ รวม 310 ครอบครัว จำ�นวนประชากรทั้งหมด 1,330 คน เป็นชาย
ชุมชน และข้อมูลด้านสุขภาพของผูส้ งู อายุจากบันทึกข้อมูลทางสถิตขิ อง 652 คน หญิง 678 คน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลบ้านท่าช้าง ในช่วงวงจรการปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 89.14 รับจ้างทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 6.04 อื่นๆ คิด
3 วงจร ทำ�การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิได้จากการสะท้อนคิด การ เป็นร้อยละ 4.82 โดยวัยหนุม่ สาวอายุ 20-30 ปี จะทำ�งานโรงงานนอก
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกขณะก่อนและหลังการจัดกิจกรรรมใน พื้นที่ วัยกลางคนขึ้นไปจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป
แต่ละครัง้ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) การสังเกตแบบ ในพื้นที่ ผู้สูงอายุจะทำ�หน้าที่ดูแลลูกหลาน รายได้เฉลี่ยประชากรคิด
เป็น 35,861 บาท / คน / ปี
การปรับปรุงแผนครั้งที่ 1
การปรับปรุงแผนครั้งที่ 2
ผูส้ งู อายุในชุมชนทีม่ อี ายุ 60 ปี
ขึ้นไป มีจำ�นวนทั้งสิ้น 124 คน เป็น
ชาย 58 คน และหญิง 66 คน โดย
ผูส้ งู อายุในช่วงอายุ 60-69 ปี เป็นชาย
จำ�นวน 38 คน หญิงจำ�นวน 31 คน
รวม 69 คน ช่วงอายุ 70-79 ปี เป็นชาย
จำ�นวน 17 คน หญิงจำ�นวน 26 คน
รวม 43 คน และช่วงอายุ 80 ปีขึ้นไป
เป็นชายจำ�นวน 3 คน หญิงจำ�นวน
9 คน รวม 12 คน หากพิจารณาจาก
ความสามารถในการประกอบกิ จ วั ต ร
วงจรที่ 2
วงจรที่ 1
วงจรที่ 3
ประจำ � วั น จะมี ก ารจำ � แนกกลุ่ ม ผู้ สู ง
ภาพประกอบที่ 2 วงจรการปฏิบัติ 3 วงจร
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จึงตัดสินใจกินยาฆ่าแมลงหรือใช้วิธีการผูกคอตาย
ในปี พ.ศ. 2547 ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำ�บลบ้านท่าช้าง ได้รเิ ริม่ ตัง้ ชมรมผูส้ งู อายุขนึ้ มุง่ หวังให้ผสู้ งู อายุได้รวม
ตัวทำ�กิจกรรมเดือนละครั้ง ครั้งละ 1-2 ชั่วโมง เพื่อจะได้มีคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ขี น้ึ แต่ไม่ประสบผลสำ�เร็จ มีการรวมกลุม่ ได้เพียงประมาณ 2 ปี
โดยได้ยุติชมรมผู้สูงอายุลงในปี พ.ศ. 2549 อันเนื่องมาจากลักษณะ
กิจกรรมน้อย ไม่ต่อเนื่อง และจำ�เจ ไม่ตรงกับความต้องการของ
ผูส้ ูงอายุ ผูส้ ูงอายุจึงเลือกให้เวลากับการอยู่บ้านเลีย้ งลูกหลานมากกว่า
โอกาสที่ผู้สูงอายุจะรวมตัวกันจะมีเพียงการเข้าร่วมในงานสำ�คัญทาง
ศาสนาหรือของตำ�บล หรือการร่วมจัดงานศพของผู้สูงอายุที่เสียชีวิต
ต่อมา ในปี พ.ศ. 2554 เริม่ มีการตัง้ ชมรมผูส้ งู อายุขนึ้ ใหม่อกี ครัง้ เพือ่
ให้ผสู้ งู อายุเข้ามาร่วมทำ�กิจกรรมในชมรมและสร้างความเข้มแข็งให้เกิด
ขึ้น ด้วยการทำ�กิจกรรมร่วมกันเดือนละครั้ง ครั้งละ 1-2 ชั่วโมง เช่น
เดียวกับในคราวที่เริ่มจัดตั้งชมรม มีกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ การศึกษานอกโรงเรียน อำ�เภอวัฒนานคร เข้ามาให้
ความรู้ และองค์การบริหารส่วนอำ�เภอทำ�หน้าที่สนับสนุนงบประมาณ
กิจกรรม กิจกรรมมีความหลากหลายขึ้น อาทิ การรำ�เซิ้ง รำ�ไม้พลอง
เพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง และการสอนอาชีพเสริม เช่น การ
สานตะกร้า การทำ�น้ำ�ยาล้างจาน การทำ�ไม้กวาด การทำ�กล้วยฉาบ
เพือ่ เป็นการเพิม่ รายได้ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การจัดกิจกรรม
ที่ร่วมกันทำ�ในวันสำ�คัญทางศาสนาต่างๆ เช่น เข้าวัดนั่งสมาธิ ฟัง
ธรรม การทำ�ดอกไม้จันทน์ การจัดแข่งขันประกวดหัวเราะในเทศกาล
สงกรานต์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แม้จะมีกิจกรรมที่หลากหลายขึ้น
แต่การเข้ามามีส่วนร่วมของผู้สูงอายุยังมีไม่มากนักและยังเป็นลักษณะ
เชิงรับอยู่ กิจกรรมที่ทำ�ยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน จากการสนทนากลุ่ม
(Focus Group) นักวิชาการสาธารณสุข และตัวแทนผูส้ งู อายุให้ความ
เห็นว่า ควรมีการฟื้นฟูความเข้มแข็งแก่ชมรมผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุตระหนักถึงความสามารถในการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพ
จิตของตนเอง มีบทบาทเป็นผู้กำ�กับชีวิตตนเองให้มีความสุขในช่วง
บัน้ ปลายของชีวติ ซึง่ ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลบ้านท่าช้าง
เคยนำ�จัดกิจกรรมประกวดหัวเราะ ในวันผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุมี
ความสุข ผ่อนคลายความเครียด แต่ไม่มีองค์ความรู้มาต่อยอดให้ผู้สูง
อายุ เพียงรับรูผ้ า่ นทางสือ่ จึงต้องการให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ซึง่ เป็นผูร้ เิ ริม่ โครงการหัวเราะบำ�บัด
เข้ามาร่วมพัฒนากิจกรรมให้เหมาะ
แก่ผู้สูงอายุในชุมชน มุ่งหวังให้ผู้
สูงอายุในชุมชนใช้ชีวิตอย่างมีความ
สุขมากขึ้น
3. การพั ฒ นารู ป แบบการ
สร้างความสุขของผู้สูงอายุด้วยการ
หัวเราะบำ�บัด วงจรที่ 1
ในครั้งแรกของการวิจัยแบบมี
ส่วนร่วม โดยใช้ชมุ ชนเป็นฐาน เพื่อ
พั ฒ นารู ป แบบการสร้ า งความสุ ข
ของผู้สูงอายุด้วยการหัวเราะบำ�บัด
ภาพประกอบ 3 แผนที่อ�ำ เภอวัฒนานคร และแผนที่ชุมชนบ้านท่าช้าง
คณะวิจัยและผู้ร่วมวิจัยจากชุมชน
เข้าเกณฑ์มีอาการซึมเศร้า สถิติการพยายามฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุรอ้ ย ได้ร่วมกำ�หนดระยะเวลาการให้ความรู้ทั้งสิ้น 3 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง
ละ 2.43 ฆ่าตัวตายสำ�เร็จร้อยละ 0.81 ฆ่าตัวตายไม่ส�ำ เร็จร้อยละ 1.62 ในเดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม และเดือนมิถนุ ายน 2556 เริม่ ตัง้ แต่
สาเหตุการฆ่าตัวตายส่วนใหญ่มาจากปัญหาโรคทางกายและโรคทางใจ เวลา 9.00-12.00 น. สาเหตุที่เลือกจัดกิจกรรมเป็นช่วงเช้า เพื่อให้ผู้
และปัญหาครอบครัวที่ต้องหย่าร้างหรือแฟนหนีออกไปจากครอบครัว สูงอายุได้รบั ประทานอาหารร่วมกันในช่วงกลางวัน และเพือ่ คณะวิจยั จะ
อายุออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ติดสังคม ติดบ้านและติดเตียง กลุ่มติดสังคม
หมายถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ ช่วยเหลือผู้อื่น สังคม และ
ชุมชนได้ มีจำ�นวน 101 คน กลุ่มติดบ้านหมายถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่
ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง มีจำ�นวน 22 คน และกลุ่มติดเตียงหมายถึง
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ มีจ�ำ นวน 1 คน
ความสัมพันธ์ของคนในชุมชน จะเป็นลักษณะพึง่ พาอาศัยกัน
การรวมกลุม่ ของคนในชุมชน จะมาร่วมกันทำ�กิจกรรมในวันขึน้ ปีใหม่
วันเด็ก ประเพณีสงกรานต์ รดน้�ำ ขอพรผูส้ งู อายุ ทำ�บุญกลางบ้านไหว้ปตู่ า
แห่เทียนเข้าพรรษา วันทำ�บุญเข้าพรรษา วันแม่แห่งชาติ ตักบาตรเทโว
วันออกพรรษา วันลอยกระทง วันพ่อแห่งชาติตามลำ�ดับ ผู้สูงอายุจะมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับวันทางศาสนาเป็นหลัก และการรวม
กลุ่มร่วมจัดงานศพในกรณีมีผู้สูงอายุเสียชีวิต คำ�สรรพนามที่ใช้เรียกผู้
สูงอายุ จะใช้ค�ำ ว่าพ่อใหญ่ แม่ใหญ่ ภาษาทีใ่ ช้พดู ในกลุม่ ผูส้ งู อายุดว้ ยกัน
จะเป็นภาษาอีสาน และสามารถฟังภาษากลางได้ ผูส้ งู อายุสว่ นใหญ่ไม่รู้
หนังสือ ระดับการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 4
		
2. สภาพปัญหา ความต้องการและความเป็นไปได้
		 จากการสนทนากลุ่มและการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับชุมชน ในการเตรียมการก่อนปฏิบัติการวิจัย (Pre-Plan) พบว่า
ปัญหาผู้สูงอายุจะเกี่ยวกับด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต ปัญหาทาง
ด้านสุขภาพกายทีพ่ บมาก 3 อันดับแรก คือ โรคเบาหวาน โรคความดัน
โรคไต ปั ญ หาด้ า นสุ ข ภาพจิ ต ที่ พ บมาก คื อ ภาวะซึ ม เศร้ า และ
ความเครียด ทัง้ นี้ ผูส้ งู อายุทม่ี โี รคทางกายและโรคทางใจผสมผสานกัน
มีจำ�นวนร้อยละ 27.64 ผู้สูงอายุที่มีอาการทางจิต-ประสาท มีจำ�นวน
ร้อยละ 9.75 โดยผู้สูงอายุที่เข้าพบแพทย์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำ�บล โรงพยาบาลชุมชนประจำ�อำ�เภอ หรือโรงพยาบาลประจำ�
จังหวัด เพื่อขอรับยาแก้ปวด ยานอนหลับ ยาแก้ไข้ รวมถึงยาป้องกัน
ภาวะซึมเศร้า มีเฉลีย่ ถึงร้อยละ 35.58 บางรายจะเข้ามารับยาบ่อย 1-2
ครัง้ /สัปดาห์ จากระเบียนข้อมูลสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำ�บลบ้านท่าช้าง ปี พ.ศ. 2555 พบผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อภาวะ
ซึมเศร้าจำ�นวน 62 คน จากจำ�นวน 124 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 50
ของประชากรผูส้ งู อายุในชุมชน และผลจากแบบประเมินอาการซึมเศร้า
9 Q ของกรมสุขภาพจิต เพื่อตรวจละเอียดกับกลุ่มผู้สูงอายุจำ�นวน
62 คนดังกล่าว มีผู้สูงอายุจำ�นวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 9.68

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2558

ได้สมั ภาษณ์เชิงลึกต่อได้ในช่วงบ่าย ก่อนทีผ่ สู้ งู อายุจะกลับไปทำ�กิจส่วน
ตัวในช่วงบ่าย การเว้นระยะห่างของการให้ความรู้จะห่างกัน 1 เดือน
และ 2 เดือน เพื่อให้ผู้ร่วมวิจัยจากชุมชน คือ นักวิชาการสาธารณสุข
นำ�ความรู้ที่ได้รับไปฝึกทบทวนให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม
ในแต่ละสัปดาห์ ทุกวันศุกร์ในช่วงเช้า เพื่อเป็นการทบทวน ฝึกซ้ำ�
และเป็นการฝึกฝนกันเองภายในชุมชนให้สร้างความเข้มแข็งและการ
มีส่วนร่วมของคนในชุมชนได้ด้วยตนเอง โดยสถานที่จัดกิจกรรม คือ
ห้องเอนกประสงค์ชั้น 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลบ้านท่าช้าง
ตำ�บลหนองหมากฝ้าย จังหวัดสระแก้ว
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และซีกขวา ด้วยการใช้เพลงประกอบกับการเคลือ่ นไหวร่างกายทัง้ สอง
ข้างอย่างสมดุล
2) การฝึกหายใจ เพื่ออุ่นเครื่องร่างกาย ให้ร่างกายพร้อม
กับการออกกำ�ลังกายภายในด้วยการหัวเราะ และยังเป็นการเพิ่มระดับ
ออกซิเจนเข้าสู่ร่างกาย และนำ�ของเสียจากร่างกายออกผ่านทางลม
หายใจด้วย
3) การหัวเราะบำ�บัด เพือ่ ออกกำ�ลังกายภายในพร้อมกับการ
ขยับขับเคลือ่ นอวัยวะร่างกายในแต่ละส่วนอย่างเป็นระบบ พร้อมกับการ
เปล่งเสียงด้วยความรูส้ กึ ทีส่ ขุ เป็นการกระตุน้ ความสุขให้เกิดขึน้ ได้ดว้ ยตนเอง
ตารางที่ 1 แสดงเพศและอายุของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม
อายุ 60-65 ปี
เพศ
เพศชาย
1

66-70 ปี

71-75 ปี

76 ปีขึ้นไป

รวม

1

3

-

5

เพศหญิง

8

9

7

11

35

รวม

9

10

10

11

40

4) การสะท้อนคิด เพื่อให้ผู้สูงอายุได้สื่อสารแลกเปลี่ยน
ทัศนะและประสบการณ์ตนเองที่ได้รับจากการฝึก ทำ�ให้เกิดการเรียน
รู้ที่จะสังเกตตนเองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมถึงเป็นการสร้าง
สัมพันธภาพ และฝึกการปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม
กำ�หนดการที่ได้ร่วมวางแผนเพื่อใช้ปฏิบัติการในวงจรที่ 1
(วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2556) มีดังนี้

ภาพประกอบที่ 4 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุท�ำ ไม้กวาด และทำ�ดอกไม้
จันทน์ (ก่อนการศึกษาวิจัย)
กลุม่ ผูส้ งู อายุทเ่ี ข้าร่วมกิจกรรมรูปแบบการสร้างความสุขมีทง้ั สิน้ 40
คน เป็นเพศชาย 5 คน เพศหญิง 35 คน ตั้งแต่อายุ 60-80 ปี ซึ่งมี
จำ�นวนผูส้ งู อายุทจี่ บการศึกษาระดับประถม 18 คน ไม่ได้เรียนหนังสือ
22 คน โดยส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุที่สนใจเข้าร่วม
โครงการโดยสมัครใจ ผ่านทางการประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพตำ�บลบ้านท่าช้าง
รูปแบบการสร้างความสุขของผูส้ งู อายุดว้ ยการหัวเราะบำ�บัดนัน้
จะมี 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่
1) การบริหารสมอง เพือ่ เตรียมพร้อมร่างกาย ให้เกิดการ
ตื่นตัวและพร้อมที่จะเรียนรู้ ด้วยการบริหารสมอง 2 ซีก คือ ซีกซ้าย

9.00-9.30 น. แนะนำ�ตัว สร้างความสัมพันธ์ ฝึกบริหารสมอง
		
ด้วยการตบมือเข้ากับจังหวะเพลง เรื่อยๆ มา
		
เรี ย งๆ ตบมื อ 5 จั ง หวะ (ฝ่ามื อ เพื่ อ นด้ า น
		
ขวา 1 ไหล่ซ้ายขวาตนเอง 2 หลังมือเพื่อน
		
ด้านซ้าย 1 ฝ่ามือเพื่อนด้านซ้าย 2)
9.30-10.30 น. ให้ความรู้เรื่องการหัวเราะบำ�บัด และประโยชน์
		
ของการหัวเราะ ตรวจลมหายใจ และฝึกการ
		
หายใจทีถ่ กู ต้อง (หายใจเข้าท้องพอง หายใจออก		
		
ท้องยุบ)
10.30-10.45 น. พัก
10.45-11.00 น. สาธิตท่าอุ่นเครื่องร่างกายก่อนหัวเราะ 6 ท่า
		
(ขา สะโพก อก ไหล่ คอ ใบหน้า)
11.00-11.15 น. ฝึกอุน่ เครือ่ งร่างกาย
11.15-11.45 น. สาธิตท่าการฝึกหัวเราะด้วยเสียง โอ-อา-อู-เอ
		
และฝึกเสียงหัวเราะ 4 ครัง้ /ท่า
11.45-12.00 น. ผูส้ งู อายุรว่ มสะท้อนคิดในกลุม่ ย่อย และกลุม่ ใหญ่
12.00-14.30 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และการสัมภาษณ์
		
เชิงลึก
ในช่วงสะท้อนคิด ผู้สูงอายุบางส่วนยังไม่สามารถพูดอธิบาย
ประสบการณ์ได้มากนัก ต้องใช้คำ�ถามช่วยกระตุน้ ในแต่ละเรือ่ ง ผลการ
สะท้อนคิดจากผูส้ งู อายุ พบว่า ผูส้ งู อายุมคี วามโล่ง สบายตัว มีความสุข
สดชื่นขึ้น ร่างกายขยับได้ดีขึ้น หายใจสะดวก และหายใจได้ลึกขึ้น
สมองโปร่งขึ้น การจำ�ท่าทางยังจำ�ไม่ค่อยได้ รู้สึกเมื่อยเวลายืนนานๆ
ต้องพักเป็นช่วงๆ

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2558
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จากการสะท้อนผลในครั้งที่ 1 พบว่า การให้ความรู้เชิง
บรรยายเนื้อหา จะต้องปรับเป็นการให้ความรู้แบบกระชับและสั้น
เน้นการฝึกประสบการณ์และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อให้ผู้
สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการฝึก มิใช่เป็นเพียงผู้เข้ารับการอบรมที่นั่ง
ฟังและปฏิบัติตามเท่านั้น การใช้สื่อด้านโสตมาช่วยในการให้ความรู้
นั้น ต้องใช้เป็นภาพ ไม่ใช่ภาษาเขียน เพราะผู้สูงอายุมีข้อจำ�กัดด้าน
สายตาและการรู้หนังสือ ขั้นตอนของกิจกรรมซับซ้อนเกินไปสำ�หรับ
ผู้สูงอายุในชุ ม ชน ผู้ สู ง อายุ ไ ม่ สามารถจดจำ�ท่าอุ่นเครื่องหลายท่า
ติดต่อกันได้ การทำ�ท่าส่วนใหญ่จะทำ�ผิดมากกว่าทำ�ถูก มีความเชื่อง
ช้าขณะเคลื่อนไหว สมองสั่ ง การช้ากว่าผู้สูงอายุในเมืองที่มีอายุใน
ระดับเดียวกันอย่างชัดเจน ใบหน้าของผู้สูงอายุค่อนข้างนิ่ง เรียบเฉย
บางคนดูเครียดและเศร้า ในช่วงการพัฒนาความสุข ผู้ร่วมวิจัยจาก
ชุมชนต้องเปลี่ยนจากผู้สังเกตการณ์มาช่วยจัดท่าทาง ประกบกับผู้สูง
อายุบางรายอย่างใกล้ชดิ การใช้เนือ้ เพลงประกอบท่าทางเพือ่ บริหารสมอง
มีความซับซ้อนเกินไป ผู้สูงอายุทำ�ตามไม่ได้ การฝึกหายใจ พบว่า
ผู้สูงอายุหายใจผิด ร้อยละ 50 กล่าวคือ หายใจเข้าท้องยุบและรับ
รู้ลมหายใจอยู่เพียงช่วงอกเท่านั้น ยังไม่สามารถหายใจได้อย่างลึก
การฝึกหัวเราะทีต่ ามแผนเตรียมไว้วา่ จะใช้การยืนในการฝึก ปรากฏการณ์ทพ่ ี บ
คือ ผู้สูงอายุบางรายยืนได้ไม่ถึง 2 นาที ต้องลงนั่ง เพราะขาไม่มี
กำ�ลัง ทำ�ให้ต้องปรับกิจกรรมอย่างทันที ไม่เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้
การฝึกกิจกรรมแต่ละกิจกรรมใช้เวลาเกินกว่ากำ�หนด คณะผู้วิจัยต้อง
ใช้กิจกรรมสันทนาการคั่นกิจกรรม เพื่อเป็นการผ่อนคลายความล้า
ของผู้สูงอายุ มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ตัดเนื้อหาการบรรยายออก
บางประเด็น และปรับภาษาให้สนุก เข้าใจง่าย กระชับ พร้อมทำ�ท่า
ประกอบการพูด ยกตัวอย่างอธิบายประกอบ ในการฝึกอุ่นเครื่องก่อน
การหัวเราะ เมื่อสาธิตจบหนึ่งท่า ต้องให้ทำ�ทันที เพื่อป้องกันปัญหา
การลืมท่าของผูส้ งู อายุ และต้องทวนท่าซ้�ำ หลายครัง้ การฝึกท่าหัวเราะ
ปรับจากยืนเป็นนัง่ แทน ฝึกเพียงการออกเสียงอย่างเดียว เน้นการเปล่งเสียง
ให้สนุก มีความสุข จากการสังเกตพฤติกรรมของผูส้ งู อายุขณะพัก พบว่า
ผู้สูงอายุจะนอนๆ นั่งๆ ตามลำ�พัง มีบางคนนำ�หมากมาตำ�และรับ
ประทาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุด้วยกันมีไม่มากนัก จะคุยกัน
เฉพาะกลุ่มที่คุ้นเคย อย่างไรก็ตาม หลังจากการพักแล้วกลับมาฝึก
หัวเราะใหม่ หน้าตาของผู้สูงอายุเริ่มยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้น มีการหยอกล้อ
กันมากขึ้น และสนทนากันอย่างเป็นกันเองในช่วงรับประทานอาหาร
กลางวัน แต่ยังคงจับกันเป็นกลุ่มย่อยๆ ที่ตนเองคุ้นเคยอยู่

การฝึกหายใจ จะฝึกหายใจเข้าออกตามจังหวะนับ ด้วยการหายใจเข้า
7 จังหวะ หายใจออก 11 จังหวะ รวม 5 ครั้ง เพื่อรับออกซิเจนมา
หล่อเลีย้ งสมองและร่างกายอย่างเต็มที่ และเพือ่ เตรียมร่างกายให้พร้อม
กับการออกกำ�ลังกายภายในด้วยเสียงหัวเราะ โดยการฝึกหัวเราะจะมี
การฝึกท่าอุ่นเครื่องร่างกายก่อนการหัวเราะตามหลักสยามหัวเราะ และ
จะใช้การสาธิตทีละท่า เมื่อสาธิตจบ จะให้ลุกขึ้นยืนแล้วทำ�ตาม ท่าละ
2 ครัง้ แล้วจึงลงนัง่ อย่างไรก็ตาม หากใครไม่สามารถยืนได้ จะให้นงั่ ฝึก

4. การพัฒนารูปแบบการสร้างความสุขของผูส้ งู อายุดว้ ยการ
หัวเราะบำ�บัด วงจรที่ 2
ผลที่ได้จากการสะท้อนผลในวงจรที่ 1 คณะผู้วิจัยและผู้ร่วม
วิจยั จากชุมชนได้ร่วมกันปรับปรุงแผน เพื่อนำ�มาใช้วางแผนพัฒนารูป
แบบการสร้างความสุขของผู้สูงอายุด้วยการหัวเราะบำ�บัดในวงจรที่ 2
โดยมีการปรับเปลีย่ นรูปแบบการพัฒนา ดังนี้ นักวิชาการสาธารณสุข
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ�หมู่บ้าน ที่เดิมเป็นผู้สังเกตการณ์อยู่
ภายนอกจะทำ�หน้าที่เข้าไปช่วยดูแลท่าทางการฝึกของผู้สูงอายุเป็น
กลุ่มๆ การบริหารสมองจะเริ่มด้วยการฝึกท่าทางก่อนเพียงอย่าง
เดียวในช่วงแรก และฝึกซ้�ำ จนกว่าจะเริม่ ทำ�ได้ จากนัน้ จึงนำ�บทเพลงใหม่ทส่ ี น้ ั
จดจำ�ง่ายเข้าประกอบกับท่าทาง เพื่อฝึกสมาธิ กระตุ้นการทำ�งานของ
สมองซี ก ขวา และฝึ ก ความสัมพันธ์ระหว่างจังหวะของเพลง การ
ตบมือ และการแตะส่ ว นต่ า งๆ ของร่างกายตามเสียงของบทเพลง
ได้แก่ ตา หู จมูก ปาก ตา เพื่อกระตุ้นให้สมองเกิดความตื่นตัว ใน

การสะท้อนผลจะแบ่งกลุม่ ย่อยเพือ่ เปิดโอกาสให้พดู คุยกันได้มากขึน้ และ
ในขณะพัก จะเปิดเพลงรำ�เซิง้ เพือ่ ช่วยสร้างบรรยากาศ ลดการบรรยาย
เนื้อหา เปลี่ยนเป็นการพูดคุยและเน้นการฝึกปฏิบัติ
กำ�หนดการที่ได้ร่วมวางแผนเพื่อใช้ปฏิบัติการในวงจรที่ 2
(วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2556) มีดังนี้

ภาพประกอบที่ 5 กลุม่ ผูส้ งู อายุฝกึ หัวเราะบำ�บัด และรับประทานอาหาร
กลางวันร่วมกัน

9.00- 9.30 น.
		
		
		
9.30-9.50 น.
		
9.50-10.30 น.
		

ฝึกบริหารสมอง ด้วยการตบมือ 2 จังหวะ 		
(ตบมือตนเอง 2 ตบตัก 2) และฝึกแตะตา
หู จมูก ปาก ตา แล้วจึงนำ�เพลงยกมือขึ้น
แล้วตบเป็นเพลงประกอบท่าทาง
ร่วมสะท้อนคิด แลกเปลีย่ นประสบการณ์ของ
ครั้งที่ 1 ในกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่
ทบทวนการหายใจที่ ถู ก ต้ อ ง และฝึ ก การ
หายใจ แบบ 7/11 รวม 5 ครั้ง
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10.30-10.45 น. พัก (เปิดเพลงรำ�เซิ้ง)
10.45-11.15 น. สาธิตท่าอุ่นเครื่องก่อนการหัวเราะพร้อม		
		
ปฏิบัติทีละท่า โดยอธิบายประโยชน์หลัง
		
การฝึกในแต่ละท่า
11.15-11.45 น. ส า ธิ ต ก า ร เ ป ล่ ง เ สี ย ง ส ย า ม หั ว เ ร า ะ
		
(ท้องหัวเราะ–ออกเสียงโอ, อกหัวเราะ–
		
ออกเสียงอา, คอหัวเราะ – ออกเสียงอู และ
		
ใบหน้าหัวเราะ – ออกเสียงเอ) โดยให้ทำ�
		
ตามทีละท่าๆ ละ 2 ครัง้ โดยอธิบายประโยชน์
		
หลังการฝึกในแต่ละท่า
11.45-12.00 น. ผู้สูงอายุแลกเปลี่ยนประสบการณ์ฝึกหัวเราะ
		
และร่วมสะท้อนคิดในกลุ่มย่อย
12.00-14.30 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และการ
		
สัมภาษณ์เชิงลึก

อกหัวเราะ เสียง อา
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ผลการสะท้อนคิดจากผูส้ งู อายุในครัง้ ที่ 2 พบว่า ผูส้ งู อายุรบั รู้
การเปลีย่ นแปลงของร่างกายว่ามีความแข็งแรงขึน้ มีชวี ติ ชีวามากกว่าเดิม
การเข้าร่วมครั้งที่ 2 สามารถทำ�ได้ดี ขั้นตอนการฝึกไม่ยากเกินไป
ชอบทุกกิจกรรม โดยเฉพาะการฝึกหายใจและการฝึกหัวเราะ เพราะ
ร่างกายผ่อนคลาย บริเวณทีป่ วดหรือตึงดีขนึ้ มีการให้ขอ้ มูลว่า ในช่วง
สงกรานต์ มีกิจกรรมแข่งขันหัวเราะในวันผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
ประกวดสามารถหัวเราะได้ยาวนาน เพราะใช้หลักการหายใจที่ถูกต้อง
ทีไ่ ด้รับจากการเรียน นอกจากนี้ ในด้านการใช้ชีวิตประจำ�วัน ผู้สูงอายุ
รู้สึกมีอาการเหนื่อยน้อยลง สามารถทำ�งานได้นานขึ้น คล่องตัวขึ้น
โดยภายหลังการฝึกหัวเราะในแต่ละสัปดาห์ในชมรมผูส้ งู อายุ จะกลับไป
บ้านอย่างมีความสุข สมองโปร่งขึน้ อยากพูดคุยสนทนากับคนอืน่ มากขึน้
ในคนทีม่ ภี าวะซึมเศร้ารูส้ กึ ได้วา่ ตนเองเริม่ ยิม้ ได้บา้ ง ความเครียดลดลง
การถอนหายใจลดลง เริ่มทำ�กิจกรรมต่างๆ มากขึ้น ไม่ใช่เอาแต่นอน
เพราะไม่รู้จะทำ�อะไร เพื่ออะไร
จากการสะท้อนผลในครั้งที่ 2 พบว่า การดำ�เนินการการ
คอหัวเราะ เสียง อู
พัฒนารูปแบบการสร้างความสุขด้วยการหัวเราะบำ�บัดครั้งที่ 2 เป็น
ไปตามแผนที่วางไว้ ผู้สูงอายุมีพัฒนาการที่ดีข้นึ หน้าตามีความสุข ภาพประกอบที่ 6 การสาธิต ตัวอย่างท่าสยามหัวเราะ อกหัวเราะ
ตั้งใจฝึกและมีส่วนร่วมดี มีความไวในการฝึกเพิ่มมากขึ้นกว่าครั้งแรก คอหัวเราะ
การฝึกบริหารสมองด้วยการตบมือประกอบเพลงทำ�ได้ดี มีสมาธิใน
5. การพัฒนารูปแบบการสร้างความสุขของผู้สูงอายุด้วย
การเรียนรู้ ตั้งใจฝึกมากขึ้น การหายใจทำ�ได้ถูกต้องขึ้น แต่การหายใจ การหัวเราะบำ�บัด วงจรที่ 3
แบบ 7/11 ยังทำ�ตามไม่คอ่ ยได้นกั ในช่วงฝึกท่าอุน่ เครือ่ งและท่าหัวเราะ
ผลที่ได้จากการสะท้อนผลในวงจรที่ 2 คณะผู้วิจัยและ
ผูส้ งู อายุท�ำ ตามได้ แต่ยงั จัดท่าทางไม่ถกู ต้อง โดยเฉพาะท่าทางทีต่ อ้ งใช้ ผู้ร่วมวิจัยจากชุมชนได้ร่วมกันปรับปรุงแผน เพื่อนำ�มาใช้วางแผน
กำ�ลังของกล้ามเนื้อมัดเล็ก การขยับนิ้ว การใช้กำ�ลังเพื่อขยับท้องขึ้นลง พัฒนารูปแบบการสร้างความสุขของผู้สูงอายุด้วยการหัวเราะบำ�บัด
ขณะหัวเราะ และขณะฝึกหัวเราะ ใบหน้าของหลายคนยังนิง่ อยู่ ต้องใช้ ในวงจรที่ 3 โดยยังคงให้ผรู้ ว่ มวิจยั จากชุมชนสังเกตการณ์อยูภ่ ายนอก
เสียงและอารมณ์ขันกระตุ้นอยู่เป็นระยะ ความทนทานในการฝึกกระทำ� และจะเข้าไปช่วยดูแลท่าทางการฝึกเป็นกลุม่ ๆ มีการเพิม่ ความซับซ้อน
ได้นานขึ้น มีผ้สู ูงอายุขออาสามาแสดงการหัวเราะที่ตนเองแข่งชนะใน หรือเพิ่มจำ�นวนครั้งในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ การบริหารสมองจะนำ�ท่า
วันผู้สูงอายุของหมู่บ้าน ซึ่งสร้างบรรยากาศให้มีความสุข สนุกสนาน ที่ใช้ในครั้งที่ 1 มาทำ�ใหม่ในครัง้ ที่ 3 โดยใช้เพลงของครั้งที่ 2 เพราะ
มากขึน้ ในกลุม่ ผูส้ งู อายุ นักวิชาการสาธารณสุขให้ขอ้ มูลว่า ในช่วงเดือน จดจำ�ได้งา่ ยกว่า เพือ่ กระตุน้ ให้สมอง 2 ซีกทำ�งาน โดยเริม่ ต้นจากการ
ครึ่งที่เว้นระยะไป ผู้สูงอายุกระตือรือร้นในการเข้าชมรมผู้สูงอายุ และมี ฝึกตบมือ 5 จังหวะให้ได้ก่อน แล้วจึงนำ�เพลงเข้าประกอบท่าทาง
ความสุขกับการเข้าแข่งขันประกวดหัวเราะในวันผู้สูงอายุ ซึ่งสามารถ ในการฝึกหายใจ ยังฝึกหายใจเข้าออกตามจังหวะนับ ด้วยการหายใจเข้า
หัวเราะได้ยาวนานกว่าปีท่แี ล้ว มีลีลาการหัวเราะมากขึ้น นอกจากนี้ 7 จังหวะ หายใจออก 11 จังหวะ โดยเพิ่มจำ�นวนครั้งของการหายใจ
ผูส้ งู อายุหลายคนจะรอคอยทีจ่ ะเข้าร่วมในครัง้ ที่ 2 โดยจะโทรศัพท์มาสอบ เข้าออกเป็น 10 ครั้ง ส่วนการอุ่นเครื่องร่างกายก่อนการหัวเราะ
ถามกับทางอนามัย ขอสำ�รองทีน่ ง่ั และในวันทีจ่ ดั อบรม ได้มานัง่ รอฝึกก่อน รวมถึงการฝึกหัวเราะจะสาธิตทีละท่า และให้ผู้สูงอายุยืนทำ�ทีละท่า
เวลาเริม่ สองชัว่ โมง
เพิ่มจำ�นวนครั้งของท่าหัวเราะเป็น 4 ครั้ง/ท่า
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กำ�หนดการที่ได้ร่วมวางแผนเพื่อใช้ปฏิบัติการในวงจรที่ 3
(วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2556) มีดังนี้
9.00- 9.30 น. ฝึกบริหารสมอง ด้วยการตบมือ 5 จังหวะ
		
(ฝ่ามือเพื่อนด้านขวา 1 ไหล่ซ้ายขวาตนเอง
		
2 หลังมือเพื่อนด้านซ้าย 1 ฝ่ามือเพื่อนด้าน
		
ซ้าย 2 แล้วจึงใส่เพลงยกมือขึ้นแล้วตบเป็น
		
เพลงประกอบ
9.30-9.50 น. ร่วมสะท้อนคิด แลกเปลีย่ นประสบการณ์ของ
		
ครั้งที่ 2 ในกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่
9.50-10.30 น. ทบทวนการหายใจที่ ถู ก ต้ อ ง และฝึ ก การ
		
หายใจ แบบ 7/11 รวม 10 ครั้ง
10.30-10.45 น. พัก
10.45-11.15 น. สาธิตท่าอุ่นเครื่องพร้อมปฏิบัติทีละท่า และ
		
บอกประโยชน์หลังการฝึกแต่ละท่า
11.15-11.45 น. สาธิ ต การเปล่ ง เสี ย งสยามหั ว เราะ (ท้ อ ง
		
หัวเราะ – ออกเสียงโอ, อกหัวเราะ –
		
ออกเสียงอา, คอหัวเราะ – ออกเสียงอู,
		
ใบหน้าหัวเราะ – ออกเสียงเอ) โดยให้ทำ�
		
ตามทีละท่าๆ ละ 4 ครั้ง
11.45-12.00 น. ผูส้ งู อายุแลกเปลีย่ นประสบการณ์ฝกึ หัวเราะ
		
และร่วมสะท้อนคิดในกลุ่มย่อย
12.00-14.30 น. ร่วมรับประทานอาหาร และการสัมภาษณ์		
		
เชิงลึก
ผลการสะท้อนคิดจากผู้สูงอายุในครั้งที่ 3 ผู้สูงอายุรับรู้
ร่างกายตนเองแข็งแรงขึน้ มีชวี ติ ชีวา และกระฉับกระเฉงขึน้ หายใจได้
ลึกขึ้นกว่าเดิม รู้สึกสมองโปร่ง อาการปวดขา ปวดเข่าเวลาเดินลดลง
และเดินได้ในระยะทางทีไ่ กลกว่าเดิม สามารถปล่อยวางกับเรือ่ งเครียด
ได้มากขึ้น เริ่มมีความคิดด้านบวก ได้รับการทักจากคนในชุมชนว่า
ดูสดชื่นแจ่มใสขึ้น บางรายเริ่มออกมาทักทายเพื่อนบ้าน นั่งพูดคุย
กันช่วงเย็น อาการปวดตึงตามร่างกายลดลง อาการปวดศีรษะลดลง
อยากเข้าร่วมทำ�กิจกรรมต่างๆ มากขึ้น สนใจสังคมมากขึ้น มีการนำ�
วิธีการฝึกหายใจ และการฝึกหัวเราะไปสอนหลานที่บ้าน ทำ�ให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ดีและมีกิจกรรมที่เล่นร่วมกัน
จากการสะท้อนผลในครั้งที่ 3 พบว่า ผู้สูงอายุมีพัฒนาการ
ที่ดีกว่าสองครั้งแรก ผู้สูงอายุเพศหญิงจะมีส่วนร่วมและแสดงออกได้
เร็วกว่าเพศชาย การฝึกบริหารสมองด้วยการตบมือประกอบเพลงทีท่ ำ�
ในครั้งแรกไม่ได้ เริ่มมีบางคนที่ทำ�ได้ แต่พอเข้าจังหวะเพลง ยังทำ�ได้
ไม่ ดี นั ก การหายใจแบบ 7/11 เริ่ ม ทำ �ได้ ดี ขึ้ น สั ง เกตจากการ
หายใจเข้ า และการหายใจออกที่ ส ามารถตามจั ง หวะการนั บ ได้
ในช่วงครั้งที่ 3 ขึ้นไป ยังไม่มีใครที่ตามจังหวะการหายใจได้ 10 ครั้ง
แต่ทุกคนพยายามที่จะฝึกตามอย่างตั้งใจ ในช่วงฝึกท่าอุ่นเครื่อง
และท่ า หั ว เราะ ผู้ สู ง อายุ ส่ ว นใหญ่ ส ามารถยื น ทำ � ตามจั ง หวะ
ได้ ค รบ 4 ครั้ ง มี เ พี ย ง 7 คน ที่ จ ะนั่ ง ลงก่ อ น แม้ ท่ า ทาง
ประกอบการฝึกหัวเราะยังทำ�ได้ไม่ถูกท่า อย่างไรก็ตาม ถือได้ว่า
มีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าครั้งที่ 2 การเคลื่อนไหวตัวขณะฝึกกระทำ�
ได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น นักวิชาการสาธารณสุขให้ข้อมูลว่า
ในช่ ว งเดื อ นครึ่ ง ที่ เ ว้ น ระยะไป ผู้ สู ง อายุ ยั ง คงกระตื อ รื อ ร้ นใน
การฝึ ก และมี ผู้ สู ง อายุ 2 คนที่ พ อจำ � ท่ า ได้ จึ ง เริ่ ม ให้
เป็ น ผู้ นำ � การฝึ ก ซึ่ ง ฝึ ก เพี ย งการหั ว เราะ 4 ท่ า หลั ก เท่ า นั้ น
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ส่ ว นบรรยากาศในชมรมผู้ สู ง อายุ ดี ขึ้ น ผู้ สู ง อายุ มี ก ารพบปะ
สนทนากั น มากขึ้ น สั ม พั น ธภาพภายในกลุ่ ม ชมรมดี ขึ้ น
และพบว่าผู้สูงอายุรายหนึ่งที่มีอาการเบาหวานร่วมกับภาวะซึมเศร้า
มีระดับน้ำ�ตาลลดลง และมีอารมณ์แจ่มใสขึ้น แผลเบาหวานหายเร็ว
ขึ้นกว่าเดิม
หลังจากวงจรที่ 3 เสร็จสิ้น คณะผู้วิจัยมีการนำ�เสนอผล
งานบริการวิชาการที่ได้จากการพัฒนารูปแบบการสร้างสุขของผู้สูง
อายุไปแสดงในเวทีประชาคม ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งจัด
โดยศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ณ โพธิวิชชาลัย จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นการนำ�เสนอผลงานของ
ทุ กโครงการที่ ไ ด้ จั ดงานบริ ก ารวิ ช าการในจั ง หวั ดสระแก้ ว แก่ ท าง
ชุ ม ชน โดยมี ตั ว แทนจากกลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ จำ � นวน 15 คน เตรี ย ม
แสดงการฝึ ก หั ว เราะในวั น ดั ง กล่ า ว โดยการเรี ย งร้ อ ยและต่ อ
ยอดสิ่ ง ที่ ไ ด้ จ ากการเรี ย นรู้ ด้ ว ยกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มภายใน
ชุ ม ชนเอง เริ่ ม ต้ น ด้ ว ยการฝึ ก หายใจประกอบเพลงลมหายใจ
เข้ า ลมหายใจออก ต่ อ ด้ ว ยการบริ ห ารสมองด้ ว ยเพลงหนู
เป็ น เด็ ก ดี ไม่ มี ปั ญ หา และการหั ว เราะ 4 ท่ า ด้ ว ยความตื่ น
เต้ น และความภาคภู มิ ใ จ เพราะเป็ น ครั้ ง แรกในชี วิ ต ของผู้ สู ง อายุ
แต่ละคนที่ขึ้นแสดงในเวทีใหญ่ที่มีผู้ชมเป็นคนต่างจังหวัด ต่างพื้นที่
ที่เป็นนักวิชาการหรือบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมงานนำ�เสนอผล
งานนี้ ดังคำ�กล่าวของแกนนำ�ผู้สูงอายุว่า
“ฉันไม่เคยคิดว่า จะมีใครที่จะเห็นคุณค่าในตัวฉัน บ้านของ
พวกฉันอยู่ห่างไกลพื้นที่ที่มีความเจริญ ไม่คิดว่า ทั้งชีวิต จะมีวันนี้
วันที่ได้ขึ้นมาอยู่บนเวทีเป็นครั้งแรกในชีวิต ท่ามกลางคนเก่ง หรือ
คนชั้นสูง ไม่คิดว่า จะมีอาจารย์ มีด๊อกเตอร์จากมหาลัยมาสอน มา
เห็นค่าพวกคนแก่ๆ อย่างแม่ใหญ่ พ่อใหญ่ แค่คิดยังไม่กล้าจะคิด
หรื อไม่ มี ภ าพอะไรอย่ า งนี้ อ ยู่ ใ นสมองเลยว่ า จะได้ แ สดงหน้ า เวที
แต่ วั น นี้ มั น เป็ น วั น ที่ มี ค วามสุ ข มาก มั น คุ้ ม แล้ ว ตายตาหลั บ
มันมีความสุข มีพลัง ทำ�ให้รู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่า มีความหมายที่จะ
มีชีวิตอยู่ต่อ”
จากการสอบถามผู้ ร่ ว มวิ จั ย จากชุ ม ชนซึ่ ง เป็ น นั ก
วิชาการสาธารณสุข ได้ข้อมูลว่า ภายหลังจากเสร็จสิ้นวงจรที่ 3
ผู้สูงอายุประมาณ 15 คน ได้ร่วมสร้างรูปแบบการฝึกหัวเราะร่วมกับ
นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข เพื่ อ จะเป็ น ต้ น แบบในการสาธิ ต และร่ ว ม
ทำ �โครงการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพที่ ท างอนามั ยได้ จั ด ขึ้ น ทำ �ให้ รู้ สึ ก มี
ความภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นผลลัพธ์ (Outcome)
ที่ ไ ด้ ม าจากการพั ฒ นารู ป แบบการสร้ า งสุ ข ของผู้ สู ง อายุ และ
ชมรมผู้ สู ง อายุ มี ค วามเข้ ม แข็ ง มากขึ้ น มี ก ารพบปะกั น เพื่ อ ทำ �
กิจกรรมร่วมกันทุกวันศุกร์เช้า ทั้งนี้ ในปีพ.ศ. 2557 กลุ่มแกนนำ�
ผู้สูงอายุบางคนได้รับการเชิญให้ขึ้นปกหนังสือขององค์การบริหาร
ส่ ว นตำ � บล หรื อ ขึ้ น ป้ า ยประชาสั ม พั น ธ์ กิ จ กรรมในชุ ม ชน และ
มีโอกาสได้ร่วมแสดงการหัวเราะกับนักวิชาการสาธารณสุขในหลาย
พื้นที่จวบจนถึงปัจจุบัน ซึ่งการเปิดพื้นที่เช่นนี้ ทำ�ให้กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มนี้กลายเป็นต้นแบบและยังเป็นตัวแบบ (Modeling) ที่ดีให้แก่
ผู้สูงอายุด้วยกัน โดยกลุ่มผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ เริ่มชักชวน
ผู้สูงอายุคนอื่นๆ ในชุมชนเข้าร่วมรูปแบบการสร้างสุขด้วยสยาม
หัวเราะ ผูส้ งู อายุคนอืน่ ๆ ในชุมชนเริม่ เข้ามาร่วมทำ�กิจกรรมกลุม่ เพิม่ ขึน้
ยิ่งไปกว่านั้น อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนยังมีความสนใจที่อยาก
จะเรียนรู้ เพื่อนำ�ไปเผยแพร่ให้แก่กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ต่อไปอีก เช่น
กลุ่มนักเรียนในโรงเรียน
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ภาพประกอบที่ 7 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 4 ดี โดยนำ�กลุ่ม
ผู้สูงอายุขึ้นเป็นแบบเพื่อการประชาสัมพันธ์ (สุธี สุนทรชัย, 2557)
6. การรับรู้การเปลี่ยนแปลงความสุขภายในตนเองของ
กลุ่มผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม
ผูส้ งู อายุชมุ ชนบ้านท่าช้าง มีการรับรูก้ ารเปลีย่ นแปลงความ
สุขภายในตนเองที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆ จากมากไปน้อย ได้ดังนี้
1) ด้านร่างกาย ที่มีความคล่องตัวขึ้นมากกว่าเดิม อาการ
ปวดตึงตามร่างกายลดลง การหายใจโปร่งโล่งขึ้น รู้สึกมีความแข็งแรง
เพิม่ ขึน้ ในตนเอง สังเกตได้จากการเดินทีส่ ามารถเดินได้ไกลขึน้ การเดิน
มั่นคงขึ้น ผู้สูงอายุ 70 เศษ คนหนึ่งกล่าวว่า
“เพิง่ ไปทำ�บุญ 9 วัดมา กับทางอบต. ครัง้ นี้ เดินได้ไกลมาก
ไม่ปวดขาเลย ไม่เคยเป็นแบบนีม้ าก่อน แต่กอ่ น เดินนิดเดียว ก็เหนือ่ ย
เมือ่ ย ปวดเข่า ปวดขา แต่ครัง้ นีไ้ ป เดินสบายมากเลย ขึน้ ลงรถ สบายมาก
ยายบุญมาเหมือนกัน แต่ก่อนนี้ เดินไม่ไหว ครั้งนี้ไป เดินปร๋อเลย
ร่างกายแข็งแรงขึ้นเยอะ”
2) ด้านอารมณ์ รู้สึกมีอารมณ์ดี อารมณ์แจ่มใสขึ้น ระยะ
เวลาในการคลีค่ ลายอารมณ์ดา้ นลบให้ดขี นึ้ ทำ�ได้เร็วขึน้ กว่าเดิม ใบหน้า
ยิ้มแย้มมากขึ้น ดังคำ�พูดของผู้สูงอายุว่า
“เดี๋ยวนี้มันยิ้มง่ายขึ้น มันอยากหัวเราะ มันเห็นอะไร บางที
มันอยากหัวเราะมากขึ้น ถ้าเป็นแต่ก่อน มันจะคิดมาก นั่งคิดไปเรื่อย
มันไม่อยากจะยิ้ม ไม่อยากจะคุยกับใคร มันเบื่อ มันเครียด แล้วยิ่งมี
โรคโน่นนี่ด้วย ยิ่งหดหู่ มันบ่ม่วน ตอนนี้มันรู้สึกดี รู้สึกดีมาก”
3) ด้านพลังชีวิต เกิดความรู้สึกมีชีวิตชีวาในตนเองมากขึ้น
รู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และชีวิตมีคุณค่า มีเป้าหมายในการมีชีวิตอยู่ต่อ
อย่างมีคุณภาพ ผู้สูงอายุรายหนึ่งสะท้อนคิดว่า
“รู้สึกอายุลดลงเหลือแค่ 60 มันมีความหวัง มีกำ�ลังเพิ่มขึ้น
ทำ�ให้อยากเดิน อยากทำ�อะไร รู้สึกว่าตนเองทำ�อะไรได้มากกว่าเดิม
มีความสุขกว่าเดิม แต่ก่อนมันเฉาๆ มันไม่อยากทำ�อะไร รอว่าเมื่อไร
จะตาย ไม่อยากเป็นภาระลูกหลาน แต่หลังจากฝึกแล้ว อยากมาฝึกทุก
วัน มันมีความสุข ชีวิตมีความสุขขึ้นกว่าเดิม ตอนเช้า รู้สึกอยากตื่น
นอนมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ที่ไม่รู้ว่าตื่นมาทำ�ไม”
4) ด้านการสร้างสัมพันธภาพกับผูอ้ นื่ เริม่ มีความรูส้ กึ อยาก
เข้ากลุ่ม อยากจะทักทายผู้คนมากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงตัวเองใน
การเข้ามาร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุและกิจกรรมของชุมชนมากขึ้นอย่าง
กระตือรือร้น ผู้วิจัยสังเกตการเปลี่ยนแปลงนี้ได้จากการรวมกลุ่มพูด
คุยกันช่วงพักทีม่ กี ารตำ�หมาก และหยอกล้อกันเพิม่ มากขึน้ ในแต่ละครัง้
และทางผู้ร่วมวิจัยจากชุมชนกล่าวว่า
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“พ่อใหญ่ แม่ใหญ่ อยากมาหัวเราะมาก มีการโทรศัพท์เข้า
มาสอบถามเรื่องวัน เวลาจัดในแต่ละครั้ง เพราะอยากมามาก ถ้าเจอ
หน้ากัน ก็จะบอกว่า อย่าลืมบอกนะ ยังมีที่เหลืออยู่นะ จะมาอีก และ
วันนี้ (วันทำ�กิจกรรม ครั้งที่ 2) มาถึงกันตั้งแต่ยังไม่เปิดอนามัยเลย
มานั่งรอกันแล้ว ตั้งแต่ 7 โมงเช้า..... ตอนนี้ พอเราบอกมีกิจกรรม
อะไร ก็มากัน บอกให้ท�ำ อะไรก็ท�ำ ดีขนึ้ จากเดิม ในเรือ่ งของพฤติกรรม
สุขภาพด้วย บางคนเริม่ ปรับเปลีย่ นการกิน การใช้ชวี ติ ของตนเองใหม่”
5) ด้านความคิดเชิงบวก พบว่า อาการคิดมาก คิดวิตก
กังวลลดลง โดยผู้สูงอายุรายหนึ่งให้ค�ำ ตอบว่า “ไม่รู้จะคิดมากไปทำ�ไม
ปวดหัว เครียด เอาเวลามาฝึกหัวเราะดีกว่า สนุกกว่าอีก” ส่วนอีก
รายหนึ่งกล่าวว่า “มันก็ไม่คิดของมันเองนะ แต่ก่อนก็มีคิดมาก มีบ่น
ตอนนี้ มันเหมือนไม่อยากคิดอะไรที่ไม่ดี มันก็ไม่คิด หรือถ้ามี ก็น้อย
ลงนะ”
จากการสังเกตของนักวิชาการสาธารณสุข พบว่า ในแต่ละ
สัปดาห์ที่นัดฝึกทบทวนกันเองภายในชุมชน ในช่วงระยะที่เว้นระหว่าง
วงจรของวงจรที่ 2 และวงจรที่ 3 ผู้สูงอายุจะมีความกระตือรือล้น
และมีความสุขที่จะเข้ามาร่วมกันฝึกหัวเราะในทุกวันศุกร์ตอนเช้า
ก่อนทำ�กิจกรรมอื่นๆ ที่จัดภายในชุมชนกันต่อไป โดยหากวันศุกร์
ใดที่นัดทำ�กิจกรรมอื่น และไม่ได้เริ่มด้วยการฝึกหัวเราะ ผู้สูงอายุจะ
เป็นคนถามและขอให้นักวิชาการสาธารณสุขเป็นผู้นำ�การฝึกให้ก่อน
และเมือ่ เริม่ ฝึกพอได้ พบว่าผูส้ งู อายุ 2 คน เริม่ เป็นผูน้ �ำ การฝึกในกลุม่ เอง
สะท้อนให้เห็นถึงการเกิดสุขภาวะแห่งจิตทีต่ อ้ งการพัฒนาตนเองให้เกิด
การเติบโต มีการสร้างพลังอำ�นาจในตนเองของกลุม่ ในการพึง่ พาตัวเอง
ทำ�ให้เกิดความยัง่ ยืน เกิดสัมพันธภาพด้านบวกกับผูอ้ นื่ เกิดการกลับมา
ควบคุมสถานการณ์ ไม่จำ�นนให้ชีวิตอยู่ภายใต้ความทุกข์ใจดังแต่ก่อน
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3

ภาพประกอบที่ 8 ผู้สูงอายุท�ำ ท่าใบหน้าหัวเราะ (ภาพ 1 และภาพ 3)
และทำ�ท่าอกหัวเราะ (ภาพ 2)
อภิปรายผล
1. การพัฒนารูปแบบการสร้างความสุขของผู้สูงอายุด้วยการหัวเราะ
บำ�บัด
การพัฒนารูปแบบการสร้างความสุขของผู้สูงอายุด้วยการ
หัวเราะบำ�บัด ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม กำ�หนดการให้ความรู้จาก
คณะวิจัย 3 ครั้ง และมีการนำ�ข้อมูลมาปรับเพื่อวางแผนในแต่ละ
วงจรทั้งสิ้น 3 วงจร โดยมีการแบ่งรูปแบบการสร้างความสุขเป็น
4 กิจกรรมหลัก เพื่อให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ประกอบด้วย การ
บริหารสมอง การฝึกหายใจ การหัวเราะบำ�บัด และการสะท้อนคิดเพือ่
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ช่วงระยะเวลาที่เว้นระยะห่าง 1 เดือน และ
2 เดือน เพื่อให้ชุมชนนำ�ความรู้ที่ได้รับจากคณะผู้วิจัยไปฝึกกันเอง
ภายในชุมชน ในแต่ละสัปดาห์ ทำ�ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและเข้ามา
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มีสว่ นร่วมกันมากขึน้ เป็นการร่วมสร้างและต่อประสานการเรียนรูร้ ว่ ม
กันระหว่างคณะนักวิจยั ผูร้ ว่ มวิจยั จากชุมชน และผูส้ งู อายุทเี่ ข้าร่วมการ
พัฒนารูปแบบความสุขดังกล่าว
การนำ�การหัวเราะบำ�บัดด้วยเทคนิคสยามหัวเราะเข้ามาใช้
โดยตรงสำ�หรับผู้สูงอายุในชุมชนนี้นั้นไม่เหมาะสม เพราะผู้สูงอายุใน
ชุมชนบ้านท่าช้างจะต่างจากผู้สูงอายุในเมือง เนื่องจากไม่มีโอกาสใน
การเรียนรู้ การทำ�กิจกรรมใหม่ๆ ร่วมกันมีน้อย ในกระบวนการร่วม
สร้างเพือ่ พัฒนา จึงนำ�เอาการบริหารสมอง การฝึกหายใจ การสะท้อน
คิด เข้ามาร่วมในหัวเราะบำ�บัดด้วย โดยการบริหารสมอง จะนำ�มาใช้
เป็นกิจกรรมเริ่มต้น เพื่อสร้างความตื่นตัวและกระตุ้นให้สมองพร้อม
ทำ�งาน การฝึกหายใจมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสมาธิ เพิ่มออกซิเจน
ให้แก่สมองและร่างกาย จะได้เกิดความพร้อมในการเรียนรู้ รวมถึง
สามารถนำ�ไปใช้ควบคุมอารมณ์ แก้ไขอาการวิตกกังวล ให้เกิดสติอยู่
กับกายตนเอง การหัวเราะบำ�บัดจะเลือกเพียงท่าพื้นฐาน 4 ท่ามาใช้
โดยมีการปรับท่าฝึกอุ่นเครื่องของการสยามหัวเราะให้เหมาะกับผู้สูง
อายุ ด้วยการเน้นการฝึกอุ่นเครื่องที่ขา เอว คอ ไหล่ ซึ่งเป็นส่วนของ
ร่างกายที่ผู้สูงอายุต้องการผ่อนคลาย โดยเริ่มฝึกจากท่านั่งก่อน เมื่อ
ประเมินว่า สามารถเริ่มยืนฝึกได้ จึงให้ลองยืนฝึกดู ส่วนการสะท้อน
คิดจะนำ�มาใช้เป็นระยะในช่วงระหว่างและหลังการฝึก เพื่อให้เกิดการ
สื่อสารและการแลกเปลี่ยนกัน อย่างไรก็ตาม ในช่วงแรก การสะท้อน
คิดยังไม่เกิดขึน้ อย่างสมบูรณ์ จะเป็นการกระตุน้ ถามตอบสัน้ ๆ ใช่ ไม่ใช่
เกิด ไม่เกิด เมือ่ เข้าสูว่ งจรที่ 2 และ วงจรที่ 3 มีการสะท้อนคิดได้ดขี นึ้
สามารถอธิบายถึงประสบการณ์และความรูส้ กึ ของตนเองให้แก่กลุม่ ฟังได้
จึงเริม่ ให้เวลากับการพูด และใช้ค�ำ ถามปลายเปิดช่วยในการกระตุน้ ให้เกิด
คำ�ตอบ
ในกระบวนการพัฒนารูปแบบการสร้างความสุขของผูส้ งู อายุนน้ั
คณะผูว้ จิ ยั พบข้อค้นพบใหม่ทคี่ วรคำ�นึงถึงในกระบวนการของการพัฒนา
รูปแบบการสร้างสุขของผู้สูงอายุ ดังนี้
1) ศิลปะในการสร้างสัมพันธภาพ การพัฒนากิจกรรม
สำ�หรับผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลความเจริญควรคำ�นึงสภาพ
ของกลุ่มและบริบทของชุมชน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ กลุ่มผู้สูงอายุมี
ทัง้ ผูส้ งู อายุตอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย มีสภาพร่างกายทีแ่ ข็งแรง
ไม่เท่ากัน จบชั้นประถมศึกษาหรือไม่ได้เรียนหนังสือและใช้การสื่อสาร
ด้วยภาษาถิ่น ซึ่งแตกต่างจากคณะผู้วิจัยที่ใช้ภาษากลาง มาจากหน่วย
งานการศึกษา ไม่สามารถพูดภาษาถิ่นได้ การลดช่องว่างจำ�เป็นต้อง
กระทำ�ให้เร็วทีส่ ดุ เพือ่ เป็นการสร้างความสัมพันธ์และลดระยะห่างหรือ
ความรู้สึกของคนในชุมชนและคนภายนอก การเริ่มต้นของการเข้าหา
กลุ่ม จึงต้องให้คนในพื้นที่ที่ผู้สูงอายุให้ความนับถือ คือ นายกองค์การ
บริหารส่วนตำ�บล ผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำ�ตำ�บล
เป็นผู้เปิดพื้นที่เชื่อมต่อ ในขณะเดียวกัน ผู้วิจัยจำ�เป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
เรียนรู้คำ�สรรพนามการเรียกผู้สูงอายุในท้องถิ่น คือ พ่อใหญ่ แม่ใหญ่
หรือการใช้ภาษาถิ่นทักทาย เพื่อสร้างความใกล้ชิด ทำ�ให้การเปิดตัว
และการยอมรับเป็นไปได้ง่ายขึ้น
2) ความยืดหยุ่นในการทำ�กิจกรรม ผู้นำ�กิจกรรมจะต้อง
ไม่ยดึ ติดรูปแบบการทำ�กิจกรรมทีเ่ ป็นระบบหรือตามขัน้ ตอนทีเ่ ตรียมมา
แต่ต้องเป็นผู้นำ�ที่สามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมได้ตามสถานการณ์
โดยถือ กลุ่ ม เป้ า หมายเป็ น ศู น ย์ ก ลาง โดยต้ อ งมี ค วามสามารถใน
การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าในระหว่างการทำ�กิจกรรมกั บ กลุ ่ ม
มีความไวในการสังเกตกลุ่มว่า มีความพร้อมหรือเรียนรู้ได้ตามที่ผู้น�ำ

ต้องการให้เกิดขึน้ หรือไม่ หากกิจกรรมทีเ่ ตรียมมานัน้ มีความยากเกินไป
จำ�เป็นต้องปรับกิจกรรมให้ง่ายขึ้น ในทางตรงข้าม หากกิจกรรมมี
ความง่ายจนเกินไป ควรกระชับ และเพิ่มความยากของกิจกรรมเพื่อ
ความท้าทาย และกระตุ้นความสนใจ
3) การใช้ภาษากายและภาษาท่าทางในการกระตุ้นกลุ่ม
เนื่องจากผู้สูงอายุในกลุ่มมีบางคนที่อ่านหนังสือไม่ออก เพื่อให้เกิด
การรับฟังและการปฏิบัติตาม การใช้การบรรยายจึงไม่เหมาะสมกับ
ผู้สูงอายุในชุมชนบ้านท่าช้าง การออกแบบการเรียนรู้ต้องเป็นการ
เรียนรูผ้ า่ นการฝึกปฏิบตั ิ เพือ่ ดึงความสนใจ รวมถึงมีการใช้อารมณ์ขนั
การหยอกล้อ เพื่อลดความตึงเครียดของการปฏิบัติตามที่ช้าหรือ
ยังจดจำ�หรือทำ�ไม่ได้
4) การอธิบายพร้อมสาธิตท่าให้ดูทีละท่า การสาธิตท่าให้
ผูส้ งู อายุดนู น้ั ต้องกระทำ�อย่างช้าๆ พร้อมใช้การอธิบายประกอบไปด้วย
แล้วจึงให้ผู้สูงอายุเริ่มทำ�ตาม ในขณะที่ผู้สูงอายุฝึกทำ� ผู้นำ�จะพูด
ท่าไปด้วย ให้เกิดการจดจำ� การเพิ่มความรู้จะกระทำ�เป็นช่วงๆ จาก
ง่ายไปยาก
5) การทวนซ้ำ�ด้วยภาษาที่ง่าย สั้น กระชับ การทบทวน
การสาธิต การฝึกซ้�ำ ในวงจรที่ 2 และวงจรที่ 3 ช่วยทำ�ให้การเรียนรูข้ อง
ผู้สูงอายุดีขึ้น ไม่จำ�เป็นที่จะต้องหากิจกรรมใหม่ๆ มาใส่ แต่ควรเป็น
การฝึกซ้�ำ และเพิม่ ต่อยอดจากกิจกรรมเดิมจะเหมาะสมมากกว่า เพราะ
การทำ�งานของสมองในช่วงวัยนีจ้ ะไม่วอ่ งไวเท่ากับในวัยอืน่ ๆ จึงจำ�เป็น
ต้องใช้การทวนซ้ำ�เพื่อย้ำ�เตือน
6) สร้ า งตั ว แบบในกลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ หากผู้ สู ง อายุ ค นไหน
พอจะเริม่ ทำ�ท่าได้ ผูน้ �ำ จะใช้การเรียกชือ่ และให้ความสนใจกับผูส้ งู อายุคน
ดังกล่าว เพื่อให้เพื่อนในกลุ่มดูเป็นตัวแบบ ซึ่งเป็นการให้คุณค่าและ
กระตุน้ การเรียนรูภ้ ายในกลุม่ ด้วยกันเอง โดยพยายามและต้องมีการให้
กำ�ลังใจและคำ�ชมเป็นระยะ
7) การเพิ่มพลังอำ�นาจในการสร้างความมีส่วนร่วมด้วย
การให้ชุมชนเรียนรู้ในการสอนกันเอง การสอนกันเองภายในชุมชน
ทำ�ให้เกิดความแข็งแกร่งในชุมชนเพิ่มมากขึ้น และเป็นการร่วมเรียนรู้
ร่วมจดจำ� เพื่อจะได้กลับไปทำ�ได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้นำ�ที่เข้มแข็ง
จะมีส่วนสำ�คัญยิ่งที่ทำ�ให้เกิดการขับเคลื่อนของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ต่อไปได้
8) การติดตามผลอย่างใส่ใจและพร้อมให้คำ�ปรึกษากับ
ทางผู้นำ � ชุมชน แม้ว่าระยะการเว้นห่างจะเป็นสิ่งที่คณะผู้วิจัยตั้งใจ
ให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนกันเองในชุมชนเพื่อเพิ่มพลังอำ�นาจ
อย่างไรก็ตาม คณะผูว้ จิ ยั ต้องพร้อมให้ความช่วยเหลือหรือให้ค�ำ ปรึกษา
ในกรณีที่ทางชุมชนต้องการคำ�แนะนำ� โดยเฉพาะหลังจากเสร็จสิ้น
ในวงจรที่ 3 เพราะการถอนตัวอย่างรวดเร็วออกจากพืน้ ทีอ่ าจไม่เกิด
ประโยชน์ซ้ำ�ยังสร้างโทษหรือความทรงจำ�ทางลบให้แก่ชุมชนว่าเป็น
การทิง้ จาก โดยไม่ดแู ลเอาใจใส่ เป็นเพียงการกระทำ�เพือ่ ให้ได้ประโยชน์
ด้านวิชาการเท่านั้น
2. ผลการใช้ รู ป แบบการสร้ า งความสุ ข ด้ ว ยการหั ว เราะบำ � บั ดใน
ผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านท่าช้าง
การพัฒนารูปแบบการสร้างความสุขด้วยการหัวเราะบำ�บัด
ในผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านท่าช้าง ในแต่ละกิจกรรมสามารถอภิปรายผล
ได้ดังนี้
2.1 การบริหารสมอง เป็นกระบวนการเคลื่อนไหวร่างกาย
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อย่ า งง่ า ยเพื่ อ ช่ ว ยกระตุ้ น สมอง 2 ซี ก ส่ ง ผลทำ � ให้ ก ารเรี ย นรู้
ดีขึ้น ผ่อนคลายความเครียด จิตใจสงบ (สุขพัชรา ซิ้มเจริญ, 2549)
การกระตุ้นร่างกายให้เคลื่อนไหวทั้งสองข้างอย่างสมดุลถือเป็นการ
ฝึกบริหารสมอง เนื่องจากสมองซีกซ้ายควบคุมการทำ�งานด้านขวา
ของร่างกายและสมองซีกขวาควบคุมการทำ�งานด้านซ้ายของร่างกาย
การใช้เพลงและการประสานจังหวะท่าทางให้สัมพันธ์กับเพลงจึงเป็น
การฝึกกระตุ้นการทำ�งานของสมองสองซีกได้ จากงานวิจัยของเฮียน
และคณะ (Heyn, Abreu & Ottenbacher, 2004) พบว่าผู้สูงอายุที่
เป็นโรคสมองเสื่อม (Dementia) ที่ได้รับการฝึกบริหารสมอง จะทำ�ให้
ร่างกายแข็งแรงขึ้น มีความคล่องตัว เกิดความมั่นใจ ช่วยฟื้นฟูการ
ทำ�งานของการคิด มีพฤติกรรมในทางบวกเพิม่ ขึน้ นอกจากนี้ กิจกรรม
ทีใ่ ช้ในการบริหารสมองยังช่วยให้ผสู้ งู อายุเกิดความเพลิดเพลิน เสมือน
ได้กลับไปสู่ในวัยเด็กอีกครั้ง ถือเป็นการคืนกลับวัยที่มีความสดใส
มีชีวิตชีวา
2.2 การฝึกหายใจ จะช่วยเพิ่มระดับออกซิเจนในสมองและ
ร่างกาย ทำ�ให้สมองปลอดโปร่ง ทำ�ให้เกิดชีวิตชีวา ซึ่งงานวิจัยของ
โฮเซลและคณะ (Hölzel & et al., 2011) และที่เกี่ยวข้องกับการทำ�
สมาธิและการฝึกหายใจระบุว่า การฝึกดังกล่าวจะทำ�ให้จติ ใจสงบ และ
ส่งผลต่อการเพิม่ ความสัมพันธ์ทดี่ ใี นชีวติ คู่ และการสร้างสัมพันธภาพกับ
ผู้อื่น สอดคล้องกับเครสเวลล์และคณะ (Creswell & et al., 2012)
ที่พบว่าการฝึกหายใจอย่างสงบและมีสมาธิจะช่วยลดภาวะโดดเดี่ยว
ลดความเครียดในผูส้ งู อายุได้ และยังพบว่า สัมพันธภาพด้านชีวติ สมรส
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางบวกด้วย
2.3 การฝึกหัวเราะบำ�บัด ถือเป็นแขนงหนึง่ ของศาสตร์แพทย์
ทางเลือก (Complimentary / Alternative Medicine) จิตวิทยาแห่ง
การหัวเราะ (Psychology of Laughter) ระบุว่า อารมณ์ขันและเสียง
หัวเราะจะทำ�ให้รา่ งกายหลัง่ สารเอนโดรฟินส์ ซึง่ เป็นฮอร์โมนแห่งความ
สุข ช่วยลดความเจ็บปวด เพิม่ ภูมคิ มุ้ กันร่างกาย ลดความเครียด แก้ไข
อาการซึมเศร้า ช่วยทำ�ให้เข้าสังคมได้ดีขึ้น เกิดความคิดสร้างสรรค์
ด้ า นบวก และทำ �ให้ บุ ค คลเกิ ด พลั ง ชี วิ ต มี ชี วิ ต ชี ว ามากขึ้นในการ
ดำ�รงชีวิต และถือเป็นการออกกำ�ลังกายภายใน (Internal Exercise)
(วั ล ลภ ปิ ย ะมโนธรรม, 2550) จากงานวิจัยของ โคและหยุน
(Ko & Youn, 2011) ทีน่ �ำ การหัวเราะบำ�บัดไปใช้กบั ผูส้ งู อายุทม่ี ภี าวะ
ซึมเศร้า นอนไม่หลับ ในชุ ม ชน พบว่ า กลุ่ ม ทดลองมี อ ารมณ์ ใ น
ทางบวกเพิ่ ม ขึ้ น และนอนหลั บ ได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพมากขึ้ น
ทำ � ให้ คุ ณ ภาพชี วิ ต ดี ขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของริ ช แมน
(Richman, 1997) ที่ ใ ช้ อ ารมณ์ ขั น รั ก ษาคนไข้ สู ง อายุ ที่ มี ภ าวะ
ซึ ม เศร้ า และมี ค วามคิ ด ฆ่ า ตั ว ตาย พบว่ า อารมณ์ ขั น และเสี ย ง
หั ว เราะจะช่ ว ยเพิ่ ม สั ม พั น ธภาพและการมี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ ที่ ดี ร ะหว่ า ง
ผู้รักษาและคนไข้ และช่วยลดภาวะความเสี่ยงในการคิดฆ่าตัวตาย
รวมถึงลดภาวะความเครียดได้ ซึ่งผลจากการพัฒนารูปแบบการ
สร้างความสุขใน 3 วงจรนี้ พบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ
ใน 5 ด้านทีเ่ ป็นไปในทิศทางบวก คือ ร่างกายแข็งแรงขึน้ อารมณ์ดขี นึ้
มีสัมพันธภาพกับคนรอบข้างมากขึ้น สามารถปล่อยวางความคิด
ด้านลบ เพิ่มความคิดทางบวกให้ตนเอง และมีพลังชีวิต มีชีวิตชีวา
เพิ่มมากขึ้น
2.4 การสะท้อนคิด ในก่อนและหลังการเรียนรู้ ช่วยให้
ผู้สูงอายุสามารถนำ�ประสบการณ์ของตนเองมาแลกเปลี่ยนกันในกลุ่ม
ทำ�ให้เกิดความเติบโตทางความคิดทั้งตัวบุคคลและกลุ่ม เกิดความ
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รู้สึกมีตัวตน และเรียนรู้การสังเกตตนเอง ไวต่อการรับรู้ได้มากขึ้น ซึ่ง
เป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนเองได้เช่น
กั น ซึ่ ง จากการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นบวกในแต่ละครั้ง
ทำ�ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุในทางอ้อมว่า อายุเป็น
เพียงตัวเลข หากใจไม่ได้จำ�นนหรือจำ�ยอม และพร้อมเปิดตัว เปิดใจ
ฝึกประสบการณ์ใหม่ ย่อมเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นได้ด้วย
ตนเอง และเรียนรู้ว่า ความสุขอยู่ที่การสร้าง ไม่ใช่การแสวงหา
หรือรอคอย ปล่อยไปตามยถากรรมเพียงเท่านั้น
ทั้ง นี้ จากการบั น ทึ ก และการสั ง เกตของนั ก วิ ช าการ
สาธารณสุข พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมมีอัตราเจ็บป่วยลด
ลงมากกว่าผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม และจากการให้ข้อมูลจากคนใน
ชุมชนที่ใกล้ชิดผู้สูงอายุหลายรายกล่าวว่า ผู้สูงอายุมีการปรับตัวดีขึ้น
เข้ากลุ่มพูดคุยทักทายกับคนรอบข้าง ไม่เก็บตัวเหมือนแต่ก่อนที่อยู่
เพียงแต่ ใ นบ้ าน ไม่ สุ ง สิ ง กั บใคร ซึ่ ง สอดคล้ องกั บ ทฤษฎีกิจกรรม
(Activity Theory) ที่ว่าผู้สูงอายุจะมีความสุขทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ หากได้มีกิจกรรมและเคลื่อนไหว ส่งผลให้สามารถดําเนินชีวิต
อยู่ได้อย่างมีความสุขและตระหนักว่าตนเองเป็นประโยชน์ต่อสังคม
(กาญจนา แก้วเทพ, 2554)
จากผลที่เกิดขึ้นจากการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม จะเห็ น การ
เปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุในทิศทางบวก สะท้อนให้เห็นว่า ความสูง
อายุ (Aging) เป็ น เพี ย งกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องใน
ช่วงวัยสุดท้ายของอายุมนุษย์ โดยมีความเสื่อมถอยทั้งทางร่างกาย
จิตใจและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามอายุ อย่างไรก็ตาม ความชราภาพ
ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อาทิ ความเหี่ยวย่น ความเสื่อมโทรมของ
เซลล์ร่างกาย พละกำ�ลังที่ถดถอย ถือเป็นเพียงความชราภาพแบบ
ปฐมภูมิ (Primary Aging) เท่านั้น แต่ความชราภาพแบบทุติยภูมิ
(Secondary Aging) นัน้ เป็นความชราภาพทีค่ นเราสามารถหลีกเลีย่ งได้
นั่นคือ ความชราภาพอันเกิดจากการปล่อยปละร่างกาย ไม่ใส่ใจหรือ
ทำ�ให้ตนเองไร้ค่า อันเป็นเงื่อนไขที่ทำ�ให้คนเราถดถอยลง (สุรกุล
เจนอบรม, 2534) ซึง่ หากผูส้ งู อายุสามารถรับรูถ้ งึ ศักยภาพและดึงความ
สามารถหรือศักยภาพที่ซ่อนอยู่มาใช้ ย่อมทำ�ให้เกิดการพึ่งพาตนเอง
(Self-reliance) ดูแลตนเอง (Self-care) ได้ และอาจนำ�ไปสู่การทำ�
ประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นหรือสังคมด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดี มีความพึง
พอใจในชีวติ ทีเ่ ป็น ย่อมนำ�ไปสูก่ ารเป็นผูส้ งู อายุทมี่ คี ณุ ภาพหรือเป็นผูส้ งู
อายุทมี่ พี ฤฒิพลัง (Active Aging) ได้ ดังเช่นผูส้ งู อายุในชุมชนหมูบ่ า้ น
ท่าช้าง ที่เป็นกรณีศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้
ผลกระทบและคุณค่าที่ ได้รับจากงานวิจัย
จากการดำ�เนินการวิจัยข้างต้น ทำ�ให้สะท้อนคุณค่าของการ
วิจยั ทีส่ ง่ ผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงไปในทิศทางทางทีด่ ใี นทุกๆ ฝ่ายของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กล่าวคือ
1. กลุ่มผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม เกิดการเปลี่ยนแปลง
ตนเองในทิศทางบวก มีคุณค่า มีศักดิ์ศรีในตนเองเพิ่มขึ้น คุณภาพ
ชี วิ ต ด้ า นอารมณ์ ที่ ดี ขึ้ น และพร้ อ มจะดำ �รงชี วิ ต อย่ า งมี ค วามหวั ง
ต่อไป สะท้อนให้เห็นว่าการก้าวสู่วัยสูงอายุมิใช่ช่วงวัยแห่งการร่วงโรย
ที่เป็นฝ่ายรับหรือรอคอยเพียงความตายที่มาเยือน หากผู้สูงอายุเพียง
เรียนรู้จักการดูแลตนเอง และหาความหมายและคุณค่าในการสร้าง
ตัวตนแห่งการธำ�รงอยู่ จะทำ�ให้เกิดความหวังและพลังแห่งชีวิตมากขึ้น
นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดพื้นที่ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุท่เี ดิมเคยคิดว่าตนเอง
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ไร้คณุ ค่าให้เห็นคุณค่าในตนเอง ผ่านทางกิจกรรมที่ผู้สูงอายุเป็นผู้ฝึก
ปฏิบตั แิ ละมีประสบการณ์ดว้ ยตนเอง โดยไม่ตอ้ งรอคอยให้ใครมาให้คณุ ค่า
แต่เป็นการสร้างค่าจากตัวตนของผู้สูงอายุ จนในที่สุด จากกิจกรรม
ที่ได้กระทำ�อย่างต่อเนื่อง ทางองค์การบริหารส่วนตำ�บลได้จัดกิจกรรม
เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ 4 ดี โดยการนำ�ภาพผู้สูงอายุขึ้นประกอบ
การประชาสัมพันธ์ ทำ�ให้เกิดศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจในการกระทำ�
ของตนเอง
2. ผู้ร่วมวิจัยจากชุมชน มีทักษะและความรู้เพิ่มขึ้น และ
สามารถนำ�ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ต่อในโครงการส่งเสริมสุขภาพ
อื่นๆ ซึ่งเกิดจากแนวคิดการพัฒนาร่วมกันด้วยพลังของคนในชุมชน
จากศักยภาพกระบวนทัศน์ที่มีอยู่ในชุมชนเอง รวมถึงได้แนวคิดใน
การทำ�งานแบบมีส่วนร่วมเพื่อนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ในชุมชน เช่น การประชุมกลุ่มกับแกนนำ�อาสาสมัครสาธารณสุข
ชุมชน มีการเปิดโอกาสแลกเปลี่ยน และรับฟังความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน ทำ�ให้เกิดการสื่อสารแบบสองทาง มิใช่การบอกให้ฟังและสั่ง
ให้ทำ�ตาม ทำ�ให้เกิดความร่วมมือในการทำ�งาน ถือเป็นการเพิ่ม
คุณค่าแก่คนทำ�งานว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ชุมชน
ให้ดีขึ้น
3. นักวิชาการสาธารณสุขได้นำ�แนวคิดรูปแบบการสร้าง
ความสุขด้วยการหัวเราะบำ�บัดนี้ไปใช้ในการต่อยอดกับกิจกรรมและ
การพัฒนางานชุมชนอืน่ ๆ อาทิ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรม 3 อ
และมีการเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับไปยังหมู่บ้านและอำ�เภอข้างเคียง
คือ ตำ�บลหนองน้�ำ ใส และที่ชุมชนในอำ�เภอวังน้ำ�เย็น ถือเป็นการแลก
เปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดความรู้จากชุมชนสู่ชุมชน ซึ่งเป็นทิศทางที่
ก่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน ในที่สุด จะสร้างให้ชุมชนเกิดความ
เข้มแข็งจากคนภายในชุมชนกันเอง
4. คณะผู้ วิ จั ย ได้ เ กิ ด ความตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า ของการ
พัฒนาแบบมีส่วนร่วม โดยคณะวิจัยเป็นเพียงผู้อำ�นวยความสะดวก
มิใช่ผู้รู้ที่จะมาให้ความรู้เท่านั้น และได้เรียนรู้แนวคิดการพัฒนาการ
มีส่วนร่ วมที่กระจ่างชัดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับบริบทที่ ห่างไกล
ความเจริ ญ มี ค วามหลากหลายและความแตกต่ า งในด้ า นต่ า งๆ
อาทิ ด้ า นภาษา ด้ า นพื้น ฐานความรู้ ทำ�ให้ผู้วิจัยต้องการเรี ย นรู้
ที่จะปรับเปลี่ยนและปรับตัวเองให้เข้าตามสภาพบริบทชุมชน เพื่อ
ให้การวิจัยราบรื่น การเพิ่มพลังอำ�นาจด้วยการให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ทำ�ให้เกิดย้�ำ เตือนถึงการธำ�รงอยูข่ องคุณค่า ศักดิศ์ รี ในแต่ละเอกัตบุคคล
และดึงศักยภาพของคนในชุมชนมาพัฒนาตนเองได้ด้วยตนเองอย่าง
ยั่งยืน
5. ประเทศชาติลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล จาก
ระเบียนข้อมูลสุขภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลบ้านท่าช้าง
ปีพ.ศ. 2555 ที่สำ�รวจภาวะซึมเศร้าด้วยแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า
2 Q ของกรมสุขภาพจิต ในเดือนตุลาคม ปีพ.ศ. 2556 เมื่อเทียบกับ
ปีพ.ศ. 2555 พบว่า จำ�นวนผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าลดลงจาก
ร้อยละ 50 เหลือเพียงร้อยละ 23.08 และการให้บริการและจ่ายยาให้แก่
ผู้สูงอายุในปี พ.ศ. 2556 ลดลงกว่าปีพ.ศ. 2555 โดยในปี พ.ศ. 2555
ผู้สูงอายุที่เข้ามารับยา มีจำ�นวนทั้งสิ้น 254 คน เข้ารับบริการรวม
1,313 ครั้ง ในขณะที่ปีพ.ศ. 2556 พบว่า ผู้สูงอายุที่เข้ามารับยา
มีจำ�นวนทั้งสิ้น 97 คน เข้ารับบริการรวม 716 ครัง้ ค่าใช้จา่ ยลดลง
จาก 91,348.95 บาท เป็น 50,584.95 บาท (สุธี สุนทรชัย, เอกพจน์
จงดี และระวิวรรณ ปัญญา, 2556; 2557) ซึง่ ถือว่าเป็นการลดค่าใช้จา่ ย
พยาบาลถึงร้อยละ 44.62
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ภาพประกอบที่ 9 การขยายผลต่อภายในชุม ชนกับ กลุ่ม นักเรีย น
โดยมีผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำ�บลบ้านท่าช้าง
เป็นผู้นำ�การฝึก ผู้สูงอายุเป็นผู้สาธิตการฝึก
ข้อเสนอแนะ
1. เชิงนโยบาย ต่อการพัฒนารูปแบบการสร้างความสุขของผูส้ งู อายุ
การพัฒนารูปแบบส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสุขด้วยตนเอง
ได้ในผูส้ งู อายุเป็นแผนงานทีร่ ฐั บาลควรให้ความสำ�คัญและส่งเสริมมากขึน้
เพราะหากเน้นการส่งเสริม จะทำ�ให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้น
ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล และทรัพยากรมนุษย์
กลุ่ ม นี้ ยั ง เป็ น ทรั พ ยากรสำ � คั ญ ที่ จ ะถ่ า ยทอดความรู้ ด้ า นภู มิ ปั ญ ญา
ให้แก่ลูกหลานได้ และเป็นการสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและ
รู้สึกชีวิตมีคุณค่า
2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับการนำ�ผลการวิจัยไปปฏิบัติ
		 2.1 การนำ�ผลการวิจยั นีไ้ ปใช้ ควรศึกษาบริบทชุมชนของ
ผู้สูงอายุนั้นๆ ก่อน เพื่อจะได้ปรับระยะเวลา จำ�นวนครั้ง เนื้อหา และ
วิธีการให้ความรู้ ให้เหมาะสมกับทางชุมชนนั้นๆ
		 2.2 ควรหาแกนนำ�หลักทีม่ คี วามเข้มแข็งในการประสาน
หรือช่วยสร้างความเข้มแข็งหรือต่อยอดความรูท้ ไ่ี ด้ตอ่ ไป เพือ่ การพัฒนาทีย่ ง่ ั ยืน
		 2.3 หากจะนำ�ไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ควรศึกษาถึง
ความต้องการและปัญหาของกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ เพื่อจะได้ร่วมสร้าง
รูปแบบการพัฒนาได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการศึกษา
3. ข้อเสนอแนะสำ�หรับงานวิจัยครั้งต่อไป
		 3.1 ควรติดตามผลของความสุขในกลุ่มผู้สูงอายุและ
การนำ�ความรู้ที่ได้ไปขยายผลต่ออย่างไร รวมถึงควรมีการให้ความรู้
เพิ่มเติมเพื่อจะได้สร้างแกนนำ�ความสุขในผู้สูงอายุชุมชนบ้านท่าช้าง
เพือ่ จะได้เป็นตัวอย่างให้แก่กลุม่ คนในสังคมได้ และเป็นการส่งเสริมด้าน
คุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุในชุมชน
		 3.2 ควรมีการจัดโครงการฝึกอบรมแกนนำ�ผู้สูงอายุ
เพื่อพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชนกันเอง (Train the Trainer)
		 3.3 ควรจัดทำ�สื่อแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กับคนในชุมชน หรือจัดทำ�สื่อวิดีทัศน์สำ�หรับการสอนหัวเราะ เพื่อจะ
ได้สามารถนำ�ไปฝึกด้วยตนเองได้ โดยใช้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในสื่อ
วิดีทัศน์ด้วย เพื่อให้เกิดคุณค่าและความภาคภูมิใจ
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ชุดกำ�จัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ในก๊าซชีวภาพ:
กิจการเพื่อสังคมสำ�หรับเกษตรกรรายย่อย
เจษฎา มิ่งฉาย
บทคัดย่อ

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์

การพัฒนาชุดกำ�จัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพสำ�หรับดำ�เนิน
กิจการเพื่อสังคมโดยใช้เหล็กออกไซด์ที่เป็นของเสียเหลือทิ้งในชุมชนเป็นวัสดุกำ�จัด
ผลการทดสอบพบว่า มีประสิทธิภาพการกำ�จัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ
จากมูลโค ในก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารครัวเรือน และในก๊าซชีวภาพจากน้ำ�เสีย
ของแป้ง ได้ร้อยละ 99.72 97.87 และ 94.33 ตามลำ�ดับ นอกจากนั้นผู้ใช้มีการ
ยอมรับชุดกำ�จัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในคุณสมบัตขิ องนวัตกรรม ด้านประโยชน์ทไ่ี ด้รบั
การเข้ากันได้ดีกับสิ่งที่มีอยู่เดิม ความไม่ยุ่งยากซับซ้อน การทดลองได้ และการ
สังเกตเห็นผลได้

นอกจากนั้น ผลการวิจัยพบว่า การดำ�เนินกิจการเพื่อสังคมของกลุ่ม
คนรักษ์พลังงานบ้านห้วยบง ในการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมโดยใช้นวัตกรรม
การแก้ไขปัญหาเรื่องก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ให้มีประสิทธิภาพ ต้องใช้ความร่วมมือ
จากกลไกการตลาด การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านการผลิต และการควบคุม
คุณภาพ โดยคำ�นึงถึงผลตอบแทนทางสังคม ทั้งในมิติของสุขภาวะ มิติของการสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่ดี และมิติของการสร้างคนและสร้างการเรียนรู้ในชุมชน  
คำ�สำ�คัญ: ไฮโดรเจนซัลไฟด์ กิจการเพื่อสังคม ก๊าซชีวภาพ
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Hydrogen sulfide removal set in Biogas: Social
enterprise for small scale farmer
Chedsada Mingchai
Field : Agriculture

Abstract

The development of hydrogen sulfide removal set in
biogas for social enterprise by using improvement iron oxides
from waste in communities. The result found that hydrogen
sulfide removal set can remove hydrogen sulfide in biogas
from cow dung, household waste and fermented flour drain;
99.72, 97.87 and 94.33 percentage, respectively. Moreover, the
acceptance of users that hydrogen sulfide removal set is come
from the practical advantage of innovation, compatibility, less
complexity, trialability and observability.

In addition, the result found that the Huay Bong energy
conservative group as an efficient social entrepreneur in using
the hydrogen sulfide removal innovation needs to use market
mechanisms, research and innovation development and quality
control in production. Meanwhile, they must consider social return
on investment in health, environment, and human development aspect
and build up community learning.
Keywords: Hydrogen sulfide, Social enterprise, Biogas
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บทนำ�

เป็นระยะเวลาเกือบ 5 ปี ที่ชุมชนบ้านห้วยบง อำ�เภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้มีกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาตามข้อเสนอ
ของเวทีเสวนา “การค้นหาสิ่งดีๆ ในชุมชนบ้านห้วยบง” เมื่อเดือน
พฤศจิกายน 2552 โดยการค้นหาศักยภาพของชุมชนที่มีอยู่ และวาง
เป้าหมายการพัฒนาสู่อนาคตที่ดี ทั้งนี้จุดเริ่มต้นที่สำ�คัญ นำ�มาสู่การ
วิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง คือ ปัญหาของมูลโคในชุมชน
จำ�นวนกว่า 6,416 กิโลกรัมต่อวัน หรือประมาณ 2,309,760 กิโลกรัม
ต่อปี (เจษฎา มิง่ ฉาย และคณะ, 2554) ทีเ่ ป็นได้ทงั้ อุปสรรคและโอกาส
ของการพัฒนาในเวลาเดียวกัน
ช่ ว งเวลาดั ง กล่ า ว แกนนำ �ในชุ ม ชนบ้ า นห้ ว ยบงในฐานะ
“นักวิจัยชุมชน” ได้ร่วมกันคิด พัฒนาโจทย์ และออกแบบทำ�งานเพื่อ
แก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างเทศบาลตำ�บลป่าเซ่า มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ และภาคีอื่นๆ ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการตำ�บลสุข
ภาวะจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับ
คนในชุมชน โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ชื่อ
“วิทยาลัยวัววิทยา” ที่ใช้วัวเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ เรือ่ งพันธุโ์ ค อาหารสัตว์ การจัดการฟาร์ม การจัดการของเสีย ฯลฯ
โครงการวิจัยรูปแบบที่เหมาะสมในการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลโคแบบ
ครบวงจร เพื่อค้นหาเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพที่เหมาะสมสำ�หรับชุมชน
โครงการวิจัยผลของการใช้ปุ๋ยมูลโคที่ผ่านการย่อยสลายจากระบบก๊าซ
ชีวภาพร่วมกับปุย๋ เคมีทมี่ ตี อ่ ผลผลิตข้าวและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ
เป็นการค้นหาคำ�ตอบในการใช้ทรัพยากรในชุมชนเพื่อการลดต้นทุนใน
การปลูกข้าว โครงการวิจัยการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพสำ�หรับ
เกษตรกรรายย่อยบ้านห้วยบง และโครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบกำ�จัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพสำ�หรับชุมชน ทีม่ จี ดุ มุง่
หมายเพือ่ การเพิม่ คุณภาพของก๊าซชีวภาพทีผ่ ลิตได้จ�ำ นวนมาก สำ�หรับ
การพัฒนาสู่การใช้งานด้านอื่นๆ เช่น ใช้กับเครื่องยนต์ต้นกำ�ลังทาง
การเกษตร และการผลิตกระแสไฟฟ้า นอกเหนือจากการใช้พลังงาน
ความร้อนเฉพาะในการหุงต้มอย่างปัจจุบัน

โดยในปีพ.ศ. 2556 แกนนำ�ชุมชนบ้านห้วยบงได้รวมตัวเป็น
“กลุ่มคนรักษ์พลังงานบ้านห้วยบง” มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนานวัตกรรม
ชุดกำ�จัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพร่วมกับภาควิชาการ
สำ�หรับแก้ปญั หาผลกระทบสุขภาพของผูใ้ ช้กา๊ ซชีวภาพ รวมทัง้ ต่อยอด
การใช้งานก๊าซชีวภาพในมิตอิ นื่ ๆ และลดการพึง่ พาเทคโนโลยีการกำ�จัด
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จากต่างประเทศทีเ่ กษตรกรรายย่อยเข้าถึงได้ยาก  
ถัดมาในปีพ.ศ. 2557 กลุ่มคนรักษ์พลังงานบ้านห้วยบงได้มี
ประเด็นโจทย์ส�ำ คัญ คือ ต้องการขยายผลนวัตกรรมทีพ่ ฒั นาขึน้ ไปยังพืน้ ที่
อื่นด้วยกระบวนการที่เป็นธรรม จึงยกระดับการทำ�งานสู่กิจการเพื่อ
สังคม1 (Social Enterprise: SE) ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม พร้อม
จดทะเบียนเป็น “วิสาหกิจชุมชนคนรักษ์พลังงานบ้านห้วยบง” เพือ่ วาง
รากฐานการเรียนรูใ้ นการเป็นผูป้ ระกอบการทางสังคมทีต่ อ้ งสร้างคุณค่า
ทางสังคม (Social value) โดยใช้นวัตกรรมการแก้ไขปัญหาเรื่องก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพเป็นเครื่องมือสร้างกระบวนการเรียนรู้
ให้กับกลุ่มและชุมชนต่างๆ ในประเทศไทย
ได้รับการสนับสนุนการดำ�เนินงานจากสำ�นักงานส่งเสริมกิจการเพื่อสังคม
แห่ ง ชาติ (สกส.) และศู น ย์ บู ร ณาการงานวิ จั ย และวิ ช าการเพื่ อ รั บ ใช้ สั ง คม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ดำ�เนินการในระหว่างปี พ.ศ. 2557-2558)
1
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บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำ�เสนอกระบวนการพัฒนาชุด
กำ�จัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพสำ�หรับดำ�เนินกิจการเพื่อ
สังคมด้านพลังงานและสิง่ แวดล้อมของกลุม่ คนรักษ์พลังงานบ้านห้วยบง
จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนำ�เสนอเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรก นวัตกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ส�ำ หรับชุมชนในการพัฒนาชุดกำ�จัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
ในก๊าซชีวภาพ และส่วนทีส่ อง นวัตกรรมทางสังคมสำ�หรับชุมชนในการ
ดำ�เนินกิจการเพื่อสังคมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
วิธีดำ�เนินการวิจัย

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี ลั ก ษณะเป็ น การวิ จั ย และการพั ฒ นา
(Research and Development) ร่วมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ด้วยกระบวนการและ
สร้างการเรียนรู้ระหว่างทีมวิจัย ประกอบด้วย นักวิชาการ นักวิจัย
ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำ�เนินการวิจัยระหว่างเดือน
มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงตุลาคม 2557
ป ระชากรและกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ในจั ง หวั ด อุ ต รดิ ต ถ์ ได้ แ ก่
เกษตรกรผูใ้ ช้กา๊ ซชีวภาพจากมูลสัตว์ในชุมชนบ้านห้วยบง ตำ�บลป่าเซ่า
อำ�เภอเมือง ผู้ใช้ก๊าซชีวภาพจากน้�ำ เสียในชุมชนยางกะไดใต้ ตำ�บลศรี
พนมมาศ อำ�เภอลับแล และผู้ใช้ก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารในชุมชน
เทศบาลเขลางค์นคร อำ�เภอเมือง จังหวัดลำ�ปาง บุคลากรจากเทศบาล
ตำ�บลป่าเซ่า เทศบาลตำ�บลศรีพนมมาศ และเทศบาลเขลางค์นคร
	
พื้นที่ศึกษา ชุมชนบ้านห้วยบง ตำ�บลป่าเซ่า อำ�เภอเมือง
ชุมชนยางกะไดใต้ ตำ�บลศรีพนมมาศ อำ�เภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
และชุมชนเทศบาลเขลางค์นคร อำ�เภอเมือง จังหวัดลำ�ปาง
	
การเก็บรวบรวมข้อมูล

1) ข้อมูลทุติยภูมิ ศึกษาจากเอกสารวิชาการ เช่น รายงาน
การวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับชนิดวัสดุ
และประเภทของการกำ�จัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ และ
ผลกระทบของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพที่มีต่อสุขภาพและ
เครือ่ งยนต์ รวมทัง้ แนวคิดการดำ�เนินการกิจการเพือ่ สังคมทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ

2) ข้อมูลปฐมภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลการทดลองในภาคสนาม
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการกำ�จัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ
และสัมภาษณ์ผลกระทบของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพที่มี
ต่อสุขภาพของผูใ้ ช้ รวมทัง้ คุณลักษณะของนวัตกรรมทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการ
ยอมรับ และศึกษากระบวนการดำ�เนินงานกิจการเพือ่ สังคมของกลุม่ คน
รักษ์พลังงานบ้านห้วยบง
	
การวิเคราะห์ขอ้ มูล  วิเคราะห์ปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ดว้ ย
Biogas Analyzer Portable รุ่น GFM130 และนำ�มาเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการกำ�จัด การวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
ในความเห็นทีม่ ตี อ่ คุณลักษณะของนวัตกรรมทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการยอมรับ
นวัตกรรม วิเคราะห์เปรียบเทียบพัฒนาการของกลุ่มคนรักษ์พลังงาน
บ้านห้วยบงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพลังงานทางเลือก

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2558

ผลการวิจัย
ส่วนที่ 1 นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์สำ�หรับชุมชน “ชุดกำ�จัดก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ”
1.1 บริบทและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
ก๊าซชีวภาพ (Biogas) เกิดขึ้นจากกระบวนการย่อยสลาย
สารอินทรีย์ในสภาวะไม่ใช้อากาศด้วยแบคทีเรีย สามารถนำ�มาใช้เป็น
พลังงานเชื้อเพลิงที่สามารถผลิตใช้ได้ในประเทศ2 เพื่อลดข้อจำ�กัดของ
การใช้พลังงานเชือ้ เพลิงจากซากพืชซากสัตว์ทม่ี แี นวโน้มลดลงอย่างต่อเนือ่ ง  
ก๊าซชีวภาพใช้เศษวัสดุเหลือทิง้ จากการเกษตรมาเป็นวัตถุดบิ
ในกระบวนการผลิต สามารถผลิตได้ทั้งในระดับอุตสาหกรรมและระดับ
ครัวเรือน การผลิตในระดับอุตสาหกรรม เช่น ฟาร์มโคนม ฟาร์มสุกร
ระบบบำ�บัดน้ำ�เสียในโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหาร โดยใช้เทคโนโลยีที่มีลักษณะเฉพาะตามชนิดของวัตถุดิบและ
ประเภทของอุตสาหกรรม สามารถควบคุมประสิทธิภาพ และความ
ปลอดภัยของระบบการผลิตก๊าซชีวภาพได้ ขณะทีก่ ารผลิตก๊าซชีวภาพ
ของเกษตรกรในระดับครัวเรือน ใช้วัตถุดิบจากมูลสัตว์ เศษอาหาร
หรือเศษวัสดุการเกษตรต่างๆ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิต
ที่เหมาะสมกับเกษตรกร ไม่ว่าเป็นระบบบ่อโดมคงที่ ระบบถังหมัก
ระบบบ่อหมักแบบถุง ฯลฯ การควบคุมประสิทธิภาพทำ�ได้จำ�กัด และ
ความปลอดภัยของระบบการผลิตก๊าซชีวภาพขึ้นอยู่กับผู้ใช้เทคโนโลยี
อย่างไรก็ตาม คุณสมบัตขิ องก๊าซชีวภาพ3 ต้นทุนการผลิต และ
ประสิทธิภาพของระบบนัน้ จะแตกต่างกันตามเงือ่ นไขและบริบทของแต่ละพืน้ ที่
นอกจากการใช้ประโยชน์จากก๊าซมีเทนตามคุณสมบัติของ
ก๊าซชีวภาพแล้ว ยังมีก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือก๊าซไข่เน่า4 เป็นองค์
ประกอบหนึง่ ในก๊าซชีวภาพทีต่ อ้ งมีการกำ�จัดก่อนการนำ�ไปใช้ประโยชน์
ทั้งนี้หากไม่มีการกำ�จัดจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของผู้ใช้ก๊าซ
ชีวภาพ อาจมีอาการพิษเฉียบพลัน คือ คลืน่ ไส้ หายใจขัดต่อเนือ่ งจาก
การขาดออกซิเจน หมดสติ และอาจเสียชีวิตได้ ถ้ามีความเข้มข้นสูง
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555; สำ�นักคุณภาพน้ำ�มันเชื้อเพลิง, 2554)

ทั้งนี้มาตรฐานความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ใน
ระดับความปลอดภัยต่อสุขภาพกำ�หนดโดย Occupational Safety
and Health Administration: OSHA ระบุว่า ช่วงระยะการสัมผัส
8 ชัว่ โมง ก๊าซชีวภาพนัน้ จะต้องมีความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
ไม่เกิน 10 ส่วนในล้านส่วน (ppm) หากระยะการสัมผัส 1 ชั่วโมง
ต้องมีความเข้มข้นของก๊าซไม่เกิน 300 ppm และการสัมผัสกับก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ทมี่ คี า่ ความเข้มข้นสูงกว่า 600 ppm เพียงในช่วงเวลา
30 นาที ก็อาจทำ�ให้เสียชีวิตได้ ดังนั้นผู้ใช้ก๊าซชีวภาพจึงควรคำ�นึง
ถึงความปลอดภัยจากการใช้ประโยชน์ดังกล่าวด้วย (The American
ก๊าซชีวภาพ 1 ลูกบาศก์เมตร จะมีค่าความร้อนประมาณ 5,000-5,500 กิโลแคลอรี่
เทียบเท่ากับน�้ำมันดีเซล 0.60 ลิตร หรือน�้ำมันเบนซิน 0.67 ลิตร หรือน�้ำมันเตา 0.81
ลิตร หรือพลังงานไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือก๊าซหุงต้ม (LPG) 0.46 กิโลกรัม หรือ
ไม้ฟืน 1.5 กิโลกรัม (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555)
2

คุณสมบัติของก๊าซชีวภาพโดยทั่วไปประกอบด้วยก๊าซมีเทน (CH4) ประมาณ 65-70
เปอร์เซ็นต์ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ร้อยละ 30-35 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือเป็นก๊าซชนิด
อื่นๆ เช่น ก๊าซไนโตรเจน (N2) ก๊าซออกซิเจน (O2) ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) หรือ
ก๊าซไข่เน่า (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555)

3

ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (Hydrogen sulfide, H2S) จัดอยู่ในกลุ่มสารประกอบซัลเฟอร์
ระเหยง่าย (Moosavi, R.G.,and others, 2005) เกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มี
ซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบ นอกจากนัน้ ถ้าปล่อยก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ออกสูบ่ รรยากาศ
จะก่อให้เกิดฝนทีม่ ฤี ทธิเ์ ป็นกรด ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ สัตว์ พืช และสิง่ แวดล้อมโดยตรง

4
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National Standards Institute standard, 1972)

จากการสัมภาษณ์ผู้่เกี่ยวข้องเรื่องการใช้ก๊าซชีวภาพที่มีก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือก๊าซไข่เน่า ในพื้นที่ชุมชนห้วยบง อำ�เภอเมือง
และชุมชนยางกะไดใต้ อำ�เภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า ผู้ใช้
ก๊าซชีวภาพจะมีอาการมึนงง ปวดศีรษะ วิงเวียน เหม็นและแสบจมูก
(ประวัติ คำ�จีน และกัญญาวีร์ วันสุข, สัมภาษณ์ พฤศจิกายน 2556)
นอกจากนั้น ยังส่งผลให้มีทัศนคติทางลบต่อก๊าซชีวภาพว่า เป็นสิ่ง
อันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้ ขาดการยอมรับในตัวเทคโนโลยี ถึงกับมี
การตั้งชื่อว่า “ก๊าซวงแตก” โดยเฉพาะในกลุ่มที่เริ่มมีผู้ใช้รายใหม่ ทั้งๆ
ทีว่ สิ าหกิจชุมชนผลิตข้าวแคบมีตน้ ทุนสูงจากการใช้พลังงาน ก็ยงั มีการ
ปฏิเสธการใช้กา๊ ซชีวภาพอยูน่ นั่ เอง (กัญญาวีร์ วันสุข, สัมภาษณ์ 2556)
นอกจากปัญหาของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่มีต่อสุขภาพของ
ประชาชนหรือเกษตรกรรายย่อยข้างต้นแล้ว ยังพบปัญหาการสร้าง
ความเสียหายในเครื่องกำ�เนิดกระแสไฟฟ้าของระบบอุตสาหกรรมที่ใช้
ก๊าซชีวภาพเป็นพลังงาน รวมทั้งในเครื่องยนต์ต้นกำ�ลังของเกษตรกร
เช่น เครื่องสูบน้ำ� เครื่องพ่นยา ฯลฯ เช่นกัน ซึ่งมาตรฐานของ
ก๊ า ซชี ว ภาพที่ ส ามารถนำ � ไปใช้ ใ นเครื่ อ งกำ � เนิ ด กระแสไฟฟ้ า
(Electric power generator) จะต้องมีก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์อยู่ไม่เกิน
100-200 ppm เท่านั้น ซึ่งก๊าซชีวภาพส่วนใหญ่ที่ผลิตได้จะมีปริมาณ
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์เกินกว่าค่ามาตรฐานดังกล่าว

ประเด็ น สำ � คั ญ ของบริ บ ทและสถานการณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งคื อ
ปัจจุบันมีเทคโนโลยีการกำ�จัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่มีประสิทธิภาพ
หลายชนิดและหลายระบบ แต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นเทคโนโลยีที่มีต้นทุน
ค่ อ นข้ า งสู ง มี ก ารนำ � เข้ า วั ส ดุ อุ ป กรณ์ จ ากต่ า งประเทศ ส่ ง ผลให้
อุตสาหกรรมขนาดกลาง ฟาร์มปศุสตั ว์ วิสาหกิจชุมชน กลุม่ เกษตรกร
เกษตรกรรายย่อย ฯลฯ ทีต่ อ้ งการใช้พลังงานทางเลือกจากก๊าซชีวภาพ
ไม่สามารถลงทุนหรือเข้าถึงเทคโนโลยีความปลอดภัยดังกล่าวได้

แม้ว่าบางระบบของก๊าซชีวภาพสำ�หรับเกษตรกรรายย่อยใน
ชุมชน ได้มีการติดตั้งชุดกำ�จัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์มาแล้ว โดยใช้
ฝอยเหล็กจากโรงกลึงเป็นวัสดุในการกำ�จัด ขณะที่ผลการวิจัยพบว่า
ฝอยเหล็กมีประสิทธิภาพในการกำ�จัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้เพียง
ร้อยละ 50-69 เท่านั้น (สุชน ตั้งทวีพิพัฒน์ และคณะ, 2555: 203)  
ที่สำ�คัญ คือ ฝอยเหล็กเมื่อใช้ไประยะเวลาหนึ่งก็จะสลายตัวและหมด
ประสิทธิภาพ โดยที่เกษตรกรหรือผู้ใช้ไม่สามารถทราบได้ 
ดงั นัน้ การศึกษาเทคนิคทีส่ ามารถกำ�จัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
จากก๊าซชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีตน้ ทุนการดำ�เนินการทีไ่ ม่
สูงมากจึงเป็นสิ่งจำ�เป็นอย่างยิ่ง (ปัททมา อรุณราช และคณะ, 2552)
จากการศึกษาและการคืนข้อมูลการปรับปรุงคุณภาพก๊าซ
ชีวภาพให้กับชุมชน โดยนำ�เสนอข้อมูลการใช้ประโยชน์ในอนาคต
ทั้งในมิติของการปรับราคาก๊าซหุงต้ม LPG เพื่อสะท้อนราคาที่แท้จริง
ของการตลาด และมิติของการนำ�ก๊าซชีวภาพไปใช้ต่อเนื่องทางการ
เกษตร เช่น การใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ใช้ในการสูบน้ำ�การเกษตร
ใช้บดย่อยพืชอาหารสัตว์ ฯลฯ โดยชี้ให้เห็นความสำ�คัญในการกำ�จัด
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อเครื่องยนต์และสุขภาวะ
ของชุมชน โดยคณะผู้วิจัยได้นำ�เสนอวัสดุที่มีความเป็นไปได้จำ�นวน
3 ชนิด คือ ฝอยเหล็ก ถ่านกัมมันต์ และเหล็กออกไซด์ (ภาพ 1-3)
โดยสะท้อนข้อดี ข้อจำ�กัดของแต่ละวัสดุ ดังนี้

1) ฝอยเหล็ก มีขอ้ ดี คือ ราคาถูก เป็นวัสดุทห่ี าง่ายในท้องถิน่
โดยในจังหวัดอุตรดิตถ์สามารถหาได้จากโรงกลึง จำ�นวน 2 แห่ง ราคา
ประมาณ กิโลกรัมละ 30 บาท ส่วนข้อจำ�กัดคือ ประสิทธิภาพการกำ�จัด

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2558
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ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ เพียงร้อยละ 50-69 เท่านั้น และที่สำ�คัญฝอย 1.2 หลักการของชุดกำ�จัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ
เหล็กเมื่อใช้ไประยะเวลาหนึ่งก็จะหมดประสิทธิภาพ ระยะเวลาการใช้
ก ารกำ � จั ด ก๊ า ซไฮโดรเจนซั ล ไฟด์ โ ดยใช้ วั ต ถุ ดิ บ เหล็ ก
งานขึ้นอยู่กับปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ
ออกไซด์ มีลักษณะเป็นผงสีส้ม เป็นของเสียเหลือทิ้งจำ�นวนมาก
2) ถ่านกัมมันต์ (Activated carbon) มีข้อดี คือ เป็น จากระบบประปาหมู่บ้านภายในเขตตำ�บลป่าเซ่า อำ�เภอเมือง จังหวัด
วัสดุวิทยาศาสตร์ท่ีพัฒนาให้มีรูพรุนจำ�นวนมาก สามารถดักจับก๊าซ อุตรดิตถ์ และจากการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ6 พบว่า
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนข้อจำ�กัดทีส่ �ำ คัญคือ ราคา มีปริมาณเหล็กออกไซด์มากกว่าร้อยละ 83 สามารถนำ�มาพัฒนา
ของถ่านกัมมันต์ค่อนข้างสูง ราคาประมาณ 35-50 บาทต่อกิโลกรัม เป็นวัสดุกำ�จัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้ และผลการวิจัยของเจษฎา
(ขึ้นอยู่กับคุณภาพ) และเมื่อใช้ในการกำ�จัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ มิ่งฉาย และคณะ (2556) ได้พัฒนากระบวนการผลิตตามแนวทาง
ในก๊าซชีวภาพจนหมดประสิทธิภาพแล้ว การฟืน้ ฟูตวั เองเพือ่ กลับมาใช้ใหม่ ของเทคโนโลยีสะอาด (Clean technology) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
อีกครัง้ มีตน้ ทุนทีส่ งู ต้องใช้เทคโนโลยีเฉพาะ ชุมชนไม่สามารถทำ�เองได้ กำ�จัดในขัน้ ตอนการปรับสภาพและการขึน้ รูปเม็ดวัสดุ ทำ�ให้มคี ณุ สมบัติ

3) เหล็กออกไซด์ (Iron oxide) มีข้อดีคือ เป็นวัตถุดิบที่เป็น ในการกำ�จัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้มากกว่าวัสดุชนิดอื่น
ของเหลือทิ้งจากระบบประปาในบางชุมชน มีปริมาณมาก มีต้นทุน
นอกจากนัน้ วัสดุก�ำ จัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์มอี ายุการใช้งาน
ที่ถูก มีความเป็นไปได้ทางทฤษฎีว่ามีประสิทธิภาพที่ดี โดยหลักการ ทีน่ าน7 เนือ่ งจากความสามารถในการคืนสภาพ (Regenerate) ของเม็ด
สามารถฟื้นฟูตัวเองได้จากกระบวนการทางเคมี ส่วนข้อจำ�กัดคือ ต้อง วัสดุที่ใช้งานจนหมดประสิทธิภาพแล้ว ในสภาพเหล็กซัลไฟด์ (Fe2S3)
มีการออกแบบท่อหรือระบบเฉพาะ และอาจมีข้อจำ�กัดด้านปริมาณ ที่มีลักษณะสีดำ�เข้ม ให้สามารถกลับมาเป็นเหล็กออกไซด์ (Fe2O3) มี
ของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ จากเอกสารวิชาการ สำ�นักเทคโนโลยีความ ลักษณะสีแดงส้มและมีประสิทธิภาพตามเดิม เพียงนำ�เม็ดวัสดุมาผึ่ง
ปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม (2553) ระบุวา่ ในช่วงการจับก๊าซ ในที่โล่งเพื่อให้สัมผัสกับอากาศประมาณ 2-3 ชั่วโมง เม็ดวัสดุดังกล่าว
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ จะมีการคายความร้อน5 ทำ�ให้ต้องมีการออกแบบ ทีห่ มดประสิทธิภาพแล้ว ก็สามารถนำ�กลับมาใช้ได้ใหม่โดยไม่ตอ้ งจัดหา
ความปลอดภัยเกี่ยวกับความร้อนที่เกิดขึ้นด้วย
เม็ดวัสดุใหม่มาเปลี่ยน รายละเอียดของหลักการทำ�งานดังสมการ (1)

จากการคืนข้อมูลการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพให้กับ (2) และภาพ 4-6
ชุมชนข้างต้น ชุมชนได้ตัดสินใจเลือกวัสดุเหล็กออกไซด์มาทดสอบ
Fe2S3 + 3H2O -----------------------------(1)
Fe2O3+ 3 H2S
โดยนักวิจยั ชุมชนได้รว่ มกับภาควิชาการในการออกแบบและทดลองการ
เม็ดวัสดุที่หมดประสิทธิภาพ + น้ำ�
ใช้ชุดกำ�จัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพเพื่อสร้างความมั่นใจใน เม็ดวัสดุที่มีประสิทธิภาพ + ก๊าซไข่เน่า
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย
2Fe2O3 + 6S -----------------------------(2)
2Fe2S3+ 3O2
1

เม็ดวัสดุที่หมดประสิทธิภาพ + ก๊าซออกซิเจน

4

2

3

เม็ดวัสดุที่มีประสิทธิภาพ + กำ�มะถัน

5

6

ภาพ 4-6 คอลัมน์การบรรจุเม็ดวัสดุภายหลังใช้งาน เม็ดวัสดุที่หมด
ประสิทธิภาพแล้ว (Fe2S3) และเม็ดวัสดุที่คืนสภาพเดิม (Fe2O3)
ภายหลังได้รับอากาศ (เจษฎา มิ่งฉาย และคณะ, 2556)
นอกจากนัน้ ทีมวิจยั ได้ศกึ ษาโครงสร้างของวัสดุเหล็กออกไซด์
ดังกล่าว โดยส่งไปถ่ายภาพอิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning
Electron Microscope: SEM) ที่ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษาโครงสร้างภายในของ
เหล็กออกไซด์สำ�หรับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการกำ�จัดก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ภาพ 7-9)
คายความร้อน 0.65 กิโลจูลต่อกรัมของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ และการฟื้นฟูตัวเองจะ
มีการคายพลังงานความร้อน 5.8 กิโลจูลต่อกรัมของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด ์ (1 กิโลจูล
ทำ�ให้อากาศ 1 ลูกบาศก์เมตร เพิ่มอุณหภูมิขึ้นประมาณ 1.1 องศาเซลเซียส)
5

ภาพ 1-3 วัสดุที่ใช้ในการกำ�จัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (ฝอยเหล็ก
ถ่านกัมมันต์ และเหล็กออกไซด์)

6
ผลการวิเคราะห์ด้วยวิธี XRF Standardless ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ
(องค์การมหาชน) เลขที่ 5905/6187
7

ประมาณการอายุการใช้งานเม็ดวัสดุประมาณ 3- 5 ปี กรณีปริมาณ H2S3ไม่เกิน 1,000 ppm
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7

8

9

ภาพ 7-9 ภาพถ่ายอิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) ของวัสดุกำ�จัด
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
สำ�หรับหลักการทำ�งานของชุดกำ�จัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่
ใช้เหล็กออกไซด์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการกำ�จัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
หรือก๊าซไข่เน่าที่อยู่ในก๊าซชีวภาพ (ภาพ 10) โดยมีส่วนประกอบ
คือ ท่อหรือคอลัมน์ (หมายเลข 1) วาล์วควบคุมปิดเปิด (หมายเลข 2)
สารกำ�จัด (หมายเลข 3) ทางเข้าของก๊าซจากบ่อหมัก (หมายเลข 4)
ทางออกของก๊าซเพื่อใช้งาน (หมายเลข 5) และจุดระบายความชื้น
(หมายเลข 6)

ภาพ 10 ชุดกำ�จัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ
ทั้งนี้การทำ�งานของชุดกำ�จัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซ
ชีวภาพ คือ เมื่อประกอบชุดกำ�จัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ฯ กับระบบ
การผลิตก๊าซชีวภาพแล้ว และปล่อยก๊าซชีวภาพทีผ่ ลิตได้จากบ่อหมัก
ซึ่ ง จะมี ก๊ า ซไฮโดรเจนซั ลไฟด์ ป นมาด้ ว ย ให้ ไ หลผ่ า นท่ อ ส่ ง ก๊ า ซ
และเข้ามาผ่านชุดกำ�จัดนี้ในลักษณะของการไหลลง (Down flow)
สารกำ�จัดที่อยู่ในท่อก็จะมีการทำ �ปฏิกิริยาทางเคมีเพื่อลดปริมาณ
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยทั น ที 8 โดยการเก็ บข้อมูลปริมาณก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ก่อนเข้าสู่ชุดกำ�จัดนั้น จะปิดวาล์วหมายเลข 2 และ
เปิดวาล์วหมายเลข 7 เพื่อทำ�การเก็บข้อมูล สำ�หรับการเก็บข้อมูล
ปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หลังจากผ่านสู่ชุดกำ�จัดแล้วนั้น จะเปิด
วาล์วหมายเลข 6 เพื่อทำ�การเก็บข้อมูล
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1.3 ประสิทธิภาพของชุดกำ�จัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ
ผลการทดสอบประสิทธิภาพของชุดกำ�จัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
ในก๊าซชีวภาพ ดำ�เนินการ 2 ช่วง โดยในช่วงแรกเป็นการทดสอบเบือ้ ง
ต้นเพื่อปรับปรุงอุปกรณ์และกระบวนการกำ�จัด จากนั้นนำ�ไปทดสอบ
กับกลุ่มเป้าหมายบ้านห้วยบง ชุมชนยางกะไดใต้ และชุมชนเทศบาล
เขลางค์นคร รวม 26 ราย ที่ใช้ก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ น้ำ�แป้ง และ
เศษอาหาร โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ Biogas Analyzer Portable
รุ่น GFM130 Portable Multi Channel Handheld Gas Analyzer
For Biogas Application สามารถวิเคราะห์ Range 0-100% Vol. CH4
(Methane) และ 0-10,000 ppm H2S (Hydrogen Sulfides) และนำ�
ข้อมูลทีไ่ ด้มาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพการกำ�จัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
จากการทดสอบชุดกำ�จัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ
ครั้งแรก โดยสร้างคอลัมน์บรรจุเม็ดวัสดุปริมาณ 1 กิโลกรัม ทดสอบ
กับระบบก๊าซชีวภาพขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร ที่มีวัตถุดิบการผลิตก๊าซ
ชีวภาพจากมูลสัตว์9 จากปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ก่อนเข้าชุด
กำ�จัดฯ วัดได้ 210 ppm และเมื่อผ่านระบบลดลงเหลือน้อยกว่า
10 ppm จากนั้นได้นำ�ไปทดสอบกับระบบก๊าซชีวภาพจากวัตถุดิบน้ำ�
หมักแป้งข้าวแคบ10 จากปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ก่อนเข้าระบบ
วัดได้ 3,570 ppm หลังผ่านจากระบบบำ�บัด ลดลงเหลือ 20 ppm ผล
การศึกษาเบื้องต้นมีค่าเฉลี่ยการกำ�จัดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
ระหว่าง 95.23-99.43 เปอร์เซ็นต์ ซึง่ มีประสิทธิภาพมากกว่าการกำ�จัด
ด้วยสนิมจากฝอยเหล็กที่มีประสิทธิภาพ 50-69 เปอร์เซ็นต์
อย่างไรก็ตาม มีข้อเสนอจากการทดสอบเบื้องต้น เพื่อการ
ปรับระบบวาล์วควบคุมจุดเช็คคุณภาพก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ และการ
กำ�หนดรูปแบบการวางคอลัมน์ และทางทีมวิจยั ได้ด�ำ เนินการปรับระบบ
ตามข้อเสนอแนะก่อนนำ�ไปทดสอบในช่วงต่อไป

จากนั้นนำ�คอลัมน์ชุดกำ�จัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์บรรจุเม็ด
วัสดุปริมาณ 1 กิโลกรัม ไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเกษตรกร
รายย่อยผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลโคบ้านห้วยบง พบว่า มีประสิทธิภาพ
การกำ�จัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ร้อยละ 99.72 และนำ�ไปทดสอบ
กับกลุม่ ผูผ้ ลิตก๊าซชีวภาพจากน้�ำ เสียของแป้งข้าวแคบชุมชนยางกะไดใต้
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล พบว่ า ชุ ด กำ � จั ด ก๊ า ซไฮโดรเจนซั ลไฟด์ มี
ประสิทธิภาพการกำ�จัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ร้อยละ 94.33 และ
จากการทดสอบประสิทธิภาพกับระบบการผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษ
อาหารในครัวเรือนชุมชนเทศบาลเขลางค์นคร พบว่า ชุดกำ�จัดก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์มีประสิทธิภาพการกำ�จัดร้อยละ 97.87 (ตาราง 1)
	

สำ�หรับการติดตั้งชุดกำ�จัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ครั้งแรก จะใช้ระยะ
เวลาการทำ�ปฏิกริ ยิ าเริม่ แรกของสารกำ�จัดประมาณ 2-3 นาที (ลือ เกิดสาย,
2557)
8

บ่อก๊าซชีวภาพของนายไพรินทร์ เกิดสาย บ้านห้วยบง ตำ�บลป่าเซ่า
อำ�เภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (เก็บข้อมูล 3 ส.ค. 56)
9

บ่อก๊าซชีวภาพของนางกัญญาวีร์ วันสุข บ้านยางกะไดใต้ อำ�เภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ์ (เก็บข้อมูล 6 ส.ค. 56)
10
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ตาราง 1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพชุดกำ�จัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ (ppm)
จำ
�
นวน
เป้าหมาย
ก่อนการกำ�จัด
หลังการกำ�จัด
(ราย)
ค่าเฉลี่ย
S.D.
ค่าเฉลี่ย
S.D.

ประสิทธิภาพ
(ร้อยละ)

12

12.04/1

31.10

0.75

0.87

99.72

2. ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำ�เสีย          9
แป้งข้าวแคบ

548.88/2

795.50

31.11

71.14

94.33

3. ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษ      
อาหารครัวเรือน

5

1,132.00/3

880.29

24.00

11.40

97.87

4. ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำ�เสีย
อุตสาหกรรมเกษตร*

1

10,320.00/4

1,004.42

316.66

379.72

96.93

1. ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลโคเนื้อ

/1 ปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพต่ำ�สุด
/2 ปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพต่ำ�สุด
/3 ปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพต่ำ�สุด
/4 ปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพต่ำ�สุด
*  เป็นการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
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0 ppm และสูงสุด 250 ppm
0 ppm และสูงสุด 2,370 ppm
190 ppm และสูงสุด 2,130 ppm
8,960 ppm และสูงสุด 11,000 ppm

นอกจากนั้ น ที ม วิ จั ย ได้ ท ดสอบกั บ ระบบการผลิ ต ก๊ า ซ
ชีวภาพจากน้ำ�เสียของระบบอุตสาหกรรมเกษตรขนาดใหญ่ที่มีการใช้
ก๊าซชีวภาพวันละ 300 ลูกบาศก์เมตรและมีปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
สู ง กว่ า 10,000 ppm เพื่ อ ศึ ก ษาแนวโน้ ม และความเป็ น ไปได้
ในการพั ฒ นาชุ ด กำ � จั ด ก๊ า ซไฮโดรเจนซั ลไฟด์ สู่ ก ลุ่ ม อุ ต สาหกรรม
ในอนาคต โดยสร้ างคอลั ม น์ บ รรจุ เ ม็ ด วั ส ดุ ป ริ ม าณ 16 กิ โ ลกรั ม
เก็บข้อมูลต่อเนื่อง 10 ครั้งๆ ละ 15 นาที รวม 2 ชั่วโมง 30 นาที
ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล พบว่ า ชุ ด กำ � จั ด ก๊ า ซไฮโดรเจนซั ลไฟด์ มี
ประสิทธิภาพการกำ�จัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จากระบบการผลิตก๊าซ
ชีวภาพจากน้ำ�เสียของระบบอุตสาหกรรมเกษตรได้ ร้อยละ 96.93
และพบว่า มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาสู่ระบบอุตสาหกรรมเกษตร
ต่อไปในอนาคตได้
1.4 สิง่ บ่งชีก้ ารใช้ประโยชน์ตามคุณลักษณะของนวัตกรรมชุดกำ�จัดก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ
เนื่ อ งจากนวั ต กรรมเป็ น สิ่ งใหม่ ที่ กำ � เนิ ด มาจากงานวิ จั ย
(Research) และการพั ฒ นา (Development) รวมทั้ ง มาจาก
ประสบการณ์ของผู้ใช้นวัตกรรม ดังนั้นนวัตกรรมแต่ละอย่างจึงมี
ลักษณะเฉพาะตัวซึง่ สามารถนำ�มาใช้แก้ไขปัญหาหรือเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการปฏิ บั ติ ง านได้ ต ามสถานการณ์ และความต้ อ งการของ
ผู้ ใ ช้ น วั ต กรรมนั้ น ๆ ดั ง นั้ น ลั ก ษณะของนวั ต กรรมนั่ น เองจึ ง เป็ น
ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ มี ผ ลต่ อ การโน้ ม น้ า วใจ (Persuasion) ให้ เ กิ ด การ
ยอมรับ โดยนำ�ไปใช้เป็นข้อมูลในการประเมินนวัตกรรมของผู้รับสาร
และตัดสินใจได้ว่าจะดำ�เนินการอย่างไรต่อไป โดย “ชุดกำ�จัดก๊าซ
ไฮโดรเจนซั ล ไฟด์ ใ นก๊ า ซชี ว ภาพ” มี สิ่ ง บ่ ง ชี้ ก ารใช้ ป ระโยชน์ ทั้ ง
โอกาสและข้ อ จำ � กั ด ตามแนวคิ ด ของ Rogers, E. M. (2003)
โดยการศึ ก ษาจากกลุ่ ม เป้า หมายที่เป็น ผู้ใ ช้น วัต กรรม ในลั ก ษณะ
ของการสนทนากลุ่มและการสอบถามเพิ่มเติม ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
กล่าวคือ

11 12

13
ภาพ 11-13 การทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด กำ � จั ด ก๊ า ซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ
1) ผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั จากนวัตกรรม (Relation advantage) คือ
ระดับของการรับรู้หรือความเชื่อว่า นวัตกรรมนั้นมีคุณสมบัตทิ ดี่ กี ว่า
ความคิดหรือสิ่งที่มีอยู่เดิม ซึ่งถูกแทนที่ด้วยสิ่งใหม่ ถ้าหากนวัตกรรม
นั้นมีข้อดี และให้ประโยชน์ต่อผู้ใช้นวัตกรรมนั้นมากเท่าใด ก็มีโอกาส
ที่จะมีผู้ที่ยอมรับมากขึ้น สำ�หรับ “ชุดกำ�จัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ใน
ก๊าซชีวภาพ” กลุ่มผู้ใช้ระบุว่า หากนำ�มาทดแทนกับชุดกำ�จัดเดิมคือ
“ฝอยเหล็ ก ” น่ า จะมี ผ ลที่ ดี ก ว่ า เดิ ม เพราะผู้ ใ ช้ ส ามารถสั ง เกต
ประสิทธิภาพการใช้งานจากระดับสีของสารกำ�จัดที่เปลี่ยนแปลงไป
ขณะที่ฝอยเหล็กที่ใช้เดิมนั้นจะสามารถสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลง
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ได้ยาก จึงทำ�ให้ไม่ทราบถึงประสิทธิภาพการกำ�จัด ขณะเดียวกัน
การคืนข้อมูลการวิจัยให้กับเกษตรกรถึงวัสดุที่สามารถนำ�มาใช้แทนได้
ไม่วา่ เป็นฝอยเหล็ก ถ่านกัมมันต์ และเหล็กออกไซด์ และข้อมูลอันตราย
ต่อสุขภาพตามข้อมูลของ OSHA ทำ�ให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึง
ปัญหาดังกล่าวเพิม่ ขึน้ ด้วยและสามารถเลือกการทดลองนวัตกรรมจาก
ประโยชน์ที่ได้รับสูงสุด
2) การเข้ากันได้ดีกับสิ่งที่มีอยู่เดิม (Compatibility) การ
เข้ากันได้ คือ ระดับของนวัตกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับคุณค่า
ประสบการณ์ และความต้องการที่มีอยู่แล้วในตัวผู้รับนวัตกรรมนั้นๆ
ซึ่ง “ชุดกำ�จัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ” เป็นอุปกรณ์ที่ใช้
พ่วงกับระบบการผลิตก๊าซชีวภาพ ตัวอุปกรณ์มขี นาดเล็ก ขนาด 10x50
เซนติเมตร น้�ำ หนัก 1,200 กรัม ซึง่ ผูใ้ ช้ตอ้ งมีการดูแลเพิม่ เติมจากการ
ใช้กา๊ ซชีวภาพตามปกติในบางประเด็น เช่น การดูแลจากการเปิดวาล์ว
เพือ่ ระบายความชืน้ ทีเ่ กิดจากระบบ จึงทำ�ให้การปฏิบตั มิ ไิ ด้แตกต่างกับ
สิง่ ทีม่ อี ยูเ่ ดิม นอกจากนัน้ การฟืน้ ฟูสภาพของสารกำ�จัดนัน้ เกษตรกร
ส่วนใหญ่ระบุว่า ไม่ได้เป็นภาระ เพราะอาจจะต้องทำ�ปีละเพียงครั้ง
แต่มขี อ้ สังเกตถึงแรงดันก๊าซชีวภาพทีล่ ดลงจากการต่อพ่วงชุดกำ�จัดก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือไม่และเพียงใด  ซึ่งทางคณะผู้วิจัยฯ รับมาศึกษา
ถึงเงื่อนไขดังกล่าว และพัฒนาจุดเหมาะสมของขนาดและปริมาตรชุด
กำ�จัด โดยในกรณีทปี่ ริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพในระบบ
ของเกษตรกรมีน้อยกว่า 500 ppm อาจสามารถลดปริมาณสารกำ�จัด
ลงเพื่อให้ส่งผลถึงแรงดันก๊าซชีวภาพที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งการเพิ่มแรงดัน
โดยการใช้ปั้มแรงดันขนาดเล็กและใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
	
3) ความซับซ้อน (Complexity) ความซับซ้อนของนวัตกรรม
คือ ระดับของความเชื่อว่านวัตกรรมนั้นมีความยากต่อการเข้าใจและ
การนำ�ไปใช้ นวัตกรรมบางอย่างสามารถทำ�ความเข้าใจและนำ�มาใช้
ได้ง่าย ในขณะที่บางอย่างมีความซับซ้อนและเข้าใจยาก สำ�หรับ
“ชุดกำ�จัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ” เป็นนวัตกรรมที่ง่าย
ต่อการติดตั้ง ใช้งาน ซ่อมบำ�รุง และฟื้นฟูตัวเอง เกษตรกรสามารถ
อ่านคู่มือการใช้หรือได้รับคำ�แนะนำ�จากคณะทำ�งานฯ จะสามารถ
เข้าใจในกระบวนการทำ�งานได้ แต่อย่างไรก็ตาม ในการฟื้นฟูตัวเอง
ของสารกำ�จัดเพื่อให้กลับมามีประสิทธิภาพดังเดิมนั้น (อาจต้องทำ�ปีละ
1 ครั้ง) อาจพบข้อจำ�กัดบางเรื่อง คือ หลักทฤษฎีการฟื้นฟูตัวเอง
จะมีการคายพลังงานความร้อน ซึ่งทำ�ให้เกษตรกรผู้ใช้เกิดความกลัว
ต่อปฏิกิริยาและความร้อนดังกล่าว ดังนั้นการอธิบายความรู้พื้นฐาน
ของการคืนสภาพจึงเป็นสิ่งจำ�เป็น โดยมีกรณีศึกษาที่บ้านยางกะไดใต้
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ขณะที่ทดลองใช้นวัตกรรมนี้ แล้วมีการปล่อยให้อากาศเข้าสู่ชุดกำ�จัด
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยไม่ได้ตง้ั ใจ ทำ�ให้เกิดความร้อนขึน้ ในชุดกำ�จัดฯ
และทำ�ให้ทอ่ พลาสติก PVC อ่อนตัว และเกิดควัน ทำ�ให้ผใู้ ช้เกิดความ
กลัวและอาจส่งผลต่อการยอมรับนวัตกรรมได้ คณะผู้วิจัยฯ จึงรับ
ประเด็นการป้องกันและการทำ�ระบบความปลอดภัยในการฟื้นฟูสาร
ให้ผู้ใช้ได้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันเพื่อลดเงื่อนไขของการไม่ยอมรับ
นวัตกรรม
4) การทดลองได้ (Trialability) การทดลองได้ของนวัตกรรม
คือ ระดับของนวัตกรรมที่สามารถมองเห็นผลจากการทดลองปฏิบัติ
เพือ่ ให้เห็นผลได้จริง อย่างน้อยภายใต้สภาพทีจ่ �ำ กัด โดยทีช่ ดุ กำ�จัดก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพในครัง้ นี้ มีการทดลองกระจายในชุมชน
ห้วยบง ชุมชนยางกะไดใต้ ชุมชนเทศบาลเขลางค์นคร และเป็นทีศ่ กึ ษา
เรียนรู้ของคนทั้งในชุมชนและภายนอกชุมชน จากผลการทดลองใช้
ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดยืนยันที่จะใช้ชุดกำ�จัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ต่อเนื่อง
เพราะมีประโยชน์ตอ่ สุขภาพโดยตรง สำ�หรับจุดทดลองภายนอกชุมชน
มีจำ�นวน 1 รายที่ขอเลิกการทดลองใช้ชุดกำ�จัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
เพราะมีการหยุดการผลิตก๊าซชีวภาพลงเนื่องจากมีภารกิจด้านอื่น
	
5) การสังเกตได้ (Observability) การสังเกตได้ คือ ระดับ
ของนวัตกรรมที่สามารถมองเห็นกระบวนการในการปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรม สามารถสัมผัสและแตะต้องได้จริงๆ สำ�หรับ “ชุดกำ�จัด
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์” มีการสังเกตเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งใน
ลักษณะทางกายภาพที่กลิ่นของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ระหว่างการใช้
งานก๊าซชีวภาพหมดไป ปัญหาของการไม่ยอมรับก๊าซชีวภาพก็ลดลง
การสังเกตได้จากการดูปฏิกริ ยิ าทีท่ อ่ หรือคอลัมน์ (ระบบท่อใส) ว่าสาร
กำ�จัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์เปลีย่ นสีจากน้�ำ ตาลแดงเป็นสีด�ำ เพือ่ ยืนยัน
การกำ�จัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ นอกจากนัน้ การสังเกตได้จากการฟืน้ ฟู
สภาพกลับมาเป็นสารกำ�จัดตามเดิมด้วยกระบวนการทางเคมี และการ
สร้างความมัน่ ใจในนวัตกรรมชุดกำ�จัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ โดยการวัด
และวิเคราะห์ปริมาณก๊าซมีเทนและก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ด้วยเครื่อง
มือทางวิทยาศาสตร์เพื่อการยอมรับในประสิทธิภาพของนวัตกรรม
นัน่ เอง ทำ�ให้เกษตรกรผูใ้ ช้ชดุ กำ�จัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์มคี วามมัน่ ใจ
ในนวัตกรรมเพิ่มขึ้น

ส่วนที่ 2 นวัตกรรมทางสังคมสำ�หรับชุมชน “กิจการเพื่อสังคมด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม”
ในส่วนนี้เป็นการนำ�เสนอเกี่ยวกับการดำ�เนินงานกิจการเพื่อ
สังคมของกลุม่ คนรักษ์พลังงานบ้านห้วยบง เพือ่ ให้เห็นทิศทางการพัฒนาสู่
16 กิจการเพือ่ สังคมด้านพลังงานและสิง่ แวดล้อม ทัง้ นีเ้ มือ่ เดือนมีนาคม 2557
14
ทางกลุม่ คนรักษ์พลังงานบ้านห้วยบงมีความต้องการขยายผลนวัตกรรมที่
พัฒนาขึน้ ไปยังพืน้ ทีอ่ น่ื ด้วยกระบวนการทีเ่ ป็นธรรม รวมทัง้ วางรากฐาน
การเรียนรูใ้ นการเป็นผูป้ ระกอบการทางสังคมทีต่ อ้ งสร้างคุณค่าทางสังคม
โดยได้น�ำ เสนอนวัตกรรมชุดกำ�จัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพเข้า
ประกวดในโครงการรางวัลเพือ่ สนับสนุนและส่งเสริมกิจการเพือ่ สังคมไทย
15
(Thai SE awards 2014) ประเภท “Do it Awards” จัดโดยสำ�นักงาน
สร้างเสริมกิจการเพือ่ สังคมแห่งชาติ (สกส.)
ผลงานของกลุม่ คนรักษ์พลังงานบ้านห้วยบงได้รบั การคัดเลือก
ให้เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าว จึงได้มีการดำ�เนินการยกระดับ
สู่การปฏิบัติจริง ใช้ทุนที่ได้รับในการพัฒนาต้นแบบความคิดในบริบท
ภาพ 14-16 กิจกรรมการเรียนรู้ของชุมชนเกี่ยวกับชุดกำ�จัดก๊าซ ปัญหาที่ต้องการแก้ไข รวมถึงการสร้างโอกาสของการสนับสนุนเพิ่ม
เติมจากภาคีเชิงยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดคือ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ
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2.1 แนวคิดการทำ�งานกิจการเพื่อสังคม
กิจการเพื่อสังคมที่ดีจำ�เป็นที่จะต้องพัฒนาขึ้นจากบุคคล
ที่อยากแก้ไขปัญหาสังคม ซึ่งสำ�นักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม
แห่งชาติ (2557) ได้กล่าวถึงแนวความคิดหรือนวัตกรรมทางสังคม
ที่ดีที่สามารถตอบสนองการแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยหากสามารถยกระดับความคิดดังกล่าวสู่การเกิดขึ้นเป็นกิจการที่
สามารถพึง่ พาตนเองได้ทางการเงิน และดำ�เนินการสร้างผลกระทบทาง
สังคมทีต่ งั้ ไว้ได้อย่างต่อเนือ่ ง ก็จะสามารถนำ�สูก่ ารเกิดกิจการเพือ่ สังคม
ที่มีประสิทธิภาพสูงในอนาคตได้  

หนึ่งในปัจจัยสำ�คัญของการทำ�ให้วงจรของการพัฒนากิจการ
เพือ่ สังคมข้างต้นเกิดขึน้ ได้ คือ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุนทีม่ าก
เพียงพอในเวลาที่ถูกต้อง โดยเงินทุนดังกล่าวจะช่วยทำ�ให้คนดีที่อยาก
แก้ปัญหาสังคมเกิดแรงกระตุ้นที่จะพัฒนาแนวคิดและทางออกเพื่อแก้
ปัญหาดังกล่าว และจะช่วยให้แนวความคิดทีม่ นี วัตกรรมนัน้ สามารถนำ�
ไปสู่การทดลองสร้างต้นแบบที่ทดสอบในบริบทจริง (Prototype) หรือ
มากไปกว่านั้น คือ การช่วยให้ต้นแบบนั้นๆ สามารถยกระดับสู่การ
ดำ�เนินการแบบกิจการที่สามารถสร้างผลกระทบทางสังคมได้อย่างสูง
ต่อไปในอนาคต

ซึง่ แนวคิดดังกล่าวนัน้ เป็นแนวคิดอยูภ่ ายใต้ส�ำ นักคิดธุรกิจเพือ่
สังคมทีใ่ ห้น�้ำ หนักไปทีก่ ารสร้างรายได้เพือ่ ทำ�ให้ภารกิจทางสังคมประสบ
ความสำ�เร็จ แนวทางนี้ได้รับแรงกระตุ้นจากการเติบโตของรายได้ของ
องค์กรไม่หวังผลกำ�ไร ทีต่ อ้ งการเลิกการขอโครงการหรือเงินสนับสนุน
จากรัฐ คล้ า ยกั นนี้ การเคลื่อนไหวอีกทางหนึ่งคือ การจัดตั้ ง ศู นย์
ผูป้ ระกอบการทางสังคมแห่งชาติ (National Center for Social Entrepreneur) (วีรบูรณ์ วิสารทสกุล, ม.ป.ป.) ทำ�หน้าที่เป็นผู้ประสานการ
ดำ�เนินงานหลักกับเครือข่ายกิจการเพื่อสังคมในด้านดังกล่าว นอกจาก
นัน้ ผูป้ ระกอบการทางสังคมยังเป็นบุคคลทีป่ ฏิรปู หรือปฏิวตั สิ นิ ค้าแบบ
เดิมๆ ให้น�ำ ไปสู่การสร้างคุณค่าทางสังคมที่เป็นประโยชน์สำ�หรับสังคม
วงกว้าง (Dees & Battle Anderson, 2006)

จากแนวคิดการทำ�งานข้างต้น กลุม่ คนรักษ์พลังงานบ้านห้วย
บงได้พัฒนากิจการเพื่อสังคมและดำ�เนินการตามแผนงานของ “Do it
Awards” ในการสร้างผลกระทบทางสังคมภายใต้การเป็นผู้ประกอบ
การทางสังคม โดยมีภาคีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการเพื่อสังคม
ดังนี้
	
1) พันธมิตรหลัก (Key Partner) จำ�แนกได้เป็น 3 กลุ่มคือ
กลุม่ แรก ด้านกลไกการตลาดและการหนุนเสริมกิจการเพือ่ สังคม ได้แก่
มูลนิธินโยบายสุขภาวะและเทศบาลตำ�บลป่าเซ่า อำ�เภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์ ที่เป็นพี่เลี้ยงการดำ�เนินงานของกลุ่มพลังงานทางเลือกเพื่อ
สุขภาวะ ดำ�เนินงานพัฒนานวัตกรรมและการส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทางเลือกภายใต้ “เครือข่ายมานะ Energy มานี Power”  
กลุ่มที่สอง ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ได้แก่ คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มูลนิธิสถาบันพัฒนา
พลังงานทดแทนแห่งเอเชียแปซิฟิก และกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีบทบาทเป็นแหล่งทุนและภาคีวิชาการที่สนับสนุนการ
พัฒนาและต่อยอดนวัตกรรม และกลุ่มที่สาม ด้านการผลิต การติดตั้ง
การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุม่ คนรักษ์พลังงานบ้านห้วยบง
และเครือข่ายพลังงานทางเลือก
2) การขายและการตลาด (Sale & Marketing) ปัจจุบัน
นวัตกรรมชุดกำ�จัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ ได้มีแผนการ
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ภาพ 17-19 ชุดกำ�จัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพภายใต้
เครือข่าย “มานะ Energy มานี Power”
จำ�หน่ายและทดลองนำ�ไปใช้งานกับระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ทั้งจังหวัด
อุตรดิตถ์ ลำ�ปาง กำ�แพงเพชร เพชรบูรณ์ อุบลราชธานี นครราชสีมา
กาญจนบุรี เพชรบุรี พังงา และพัทลุง ผ่านเครือข่ายพลังงานทางเลือก  
สำ � หรั บ ระยะแรกเป็ น การกำ � จั ด ก๊ า ซไฮโดรเจนซั ลไฟด์ ที่
กลุ่มเป้าหมายใช้วัตถุดิบในการผลิตก๊าซชีวภาพที่แตกต่างกัน คือ
(1) วิสาหกิจชุมชนที่ใช้ของเสียประเภทแป้งจากกระบวนการผลิตและ
นำ�ไปใช้เป็นพลังงานความร้อน (2) เกษตรกรรายย่อยทีใ่ ช้หญ้าเนเปียร์
เป็นวัตถุดิบและนำ�ไปผลิตเป็นไฟฟ้าในชุมชน (3) เกษตรกรรายย่อย
ที่ใช้น้ำ�เสียจากการผลิตยางพาราและนำ�ไปใช้เป็นพลังงานความร้อน
และ (4) ประชาชนทีใ่ ช้เศษอาหารและของเสียในครัวเรือนและนำ�ไปใช้
เป็นพลังงานความร้อน  
ส่วนในระยะที่สอง แผนการตลาดจะมีการจำ�แนกกลุ่มเป้า
หมายออกเป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก เกษตรกรรายย่อยที่มีระบบการ
ผลิตก๊าซชีวภาพด้วยวัตถุดิบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมูลสัตว์ ผลผลิตเหลือ
ทิ้งทางการเกษตร ฯลฯ ที่มีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้น ตามการ
ส่งเสริมของภาครัฐ เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กระทรวงพลังงาน
กรมปศุสัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ
	
กลุม่ ทีส่ อง เป็นกลุม่ เป้าหมายทีเ่ ป็นธุรกิจขนาดกลาง มีระบบ
การผลิตก๊าซชีวภาพที่มีกำ�ลังการผลิตประมาณ 50-200 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน มีลกั ษณะต่อเนือ่ งจากการผลิตหลัก เช่น ฟาร์มสุกร ฟาร์ม
โคนม โรงงานอุตสาหกรรมเกษตรขนาดกลาง ที่สามารถพัฒนาระบบ
พลังงานทดแทนด้วยผลผลิตเหลือทิ้งจากธุรกิจ มาพัฒนาเป็นพลังงาน
ทางเลือกใช้ในธุรกิจ เช่น พลังงานความร้อน พลังงานไฟฟ้า ฯลฯ

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2558

	กลุ่มที่สาม เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้มีระบบการผลิตก๊าซ
ชีวภาพใน 2 ลักษณะแรก แต่เป็นธุรกิจที่ต้องการพัฒนา “ความรับผิด
ชอบที่มีต่อสังคม” (CSR: Cooperate Social Responsibility) โดย
สนับสนุนให้ชุมชนได้มีพลังงานทางเลือกไว้ใช้ โดยลงทุนร่วมกับชุมชน
สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณในการสร้างสังคมสีเขียวที่มีสุข
ภาวะที่ดี มีศักยภาพสนับสนุนชุดผลิตก๊าซชีวภาพและชุดกำ�จัดก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์เป็นอุปกรณ์เสริมการทำ� CSR ให้ชุมชนได้
	
กลุ่มที่ส  
ี่ เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบริษัทและธุรกิจในการรับ
ติดตั้งระบบการผลิตก๊าซชีวภาพ ซึ่งสามารถซื้ออุปกรณ์ชุดกำ�จัดก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ เพื่อนำ�ไปเป็นอุปกรณ์ส่วนควบกับ
ระบบก๊าซชีวภาพให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
3) กิจกรรมหลัก (Delivery) ในปัจจุบันการผลิตชุดกำ�จัด
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพเพื่อการเข้าสู่กิจการเพื่อสังคม ได้
ดำ�เนินการควบคูก่ บั การวิจยั และพัฒนาตัง้ แต่เดือนมีนาคม 2556 จนถึง
ปัจจุบนั ซึง่ มีกจิ กรรมหลักทีเ่ กีย่ วข้องกับกลุม่ คนรักษ์พลังงานบ้านห้วยบง
ดังนี้
กิจกรรมการผลิตสารกำ�จัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์: ในกิจกรรมนี้
ใช้บุคลากรและอุปกรณ์ที่อยู่ภายในบ้านห้วยบง ตั้งแต่การรวบรวม
วัตถุดิบ ขนส่ง รวบรวม และขึ้นรูปเม็ดทีโ่ รงปุ๋ยอินทรีย์วิสาหกิจชุมชน
ภายในบ้านห้วยบง จากนั้นนำ�ไปคัดแยกขนาด ตรวจสอบคุณภาพ
เบื้ อ งต้ น และเก็ บ รวบรวม พร้ อ มจั ด ส่ ง ชุ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดั ง กล่ า ว
โดยระบบการเงินเป็นข้อตกลงร่วมของสมาชิกกลุม่ ซึง่ เป็นระยะแรกของ
การดำ�เนินงาน
กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาชุดกำ�จัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์:
ในกิ จ กรรมนี้ ใ ช้ บุ ค ลากร อุ ป กรณ์ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ของคณะ
เกษตรศาสตร์ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการกำ�จัด รวบรวมข้อมูลผล
การวิจัย ผลการทดลอง แก้ไขปัญหาเชิงเทคนิค ประสานแหล่งทุนใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการยกร่างการจดทะเบียน
ทรัพย์สนิ ทางปัญญา ประเภทอนุสทิ ธิบตั ร ร่วมกับกลุม่ คนรักษ์พลังงาน
บ้านห้วยบง ในลักษณะของผลประโยชน์สาธารณะ
กิจกรรมการสนับสนุนการจัดการความรู้และการสื่อสาร
สาธารณะ: กิจกรรมนี้ใช้บุคลากร อุปกรณ์และทรัพยากรร่วมระหว่าง
เทศบาลตำ�บลป่าเซ่า และเครือข่าย “มานะ Energy มานี Power”
ทั้งในกรณีของการสร้างการรับรู้ต่อผลิตภัณฑ์ การนำ�เสนอผ่านรูป
แบบนิทรรศการ การประชาสัมพันธ์ การสร้างฐานการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนือ่ ง โดยในระดับพืน้ ทีม่ กี องส่งเสริมการเกษตร เทศบาลตำ�บลป่าเซ่า
เป็นผู้ประสานงาน ในระดับประเทศมีมูลนิธินโยบายสุขภาวะเป็น
ผู้ประสานงาน ฯลฯ
2.2 คุณค่าทางสังคมและผลกระทบทางสังคม

การดำ�เนินงานของกลุม่ คนรักษ์พลังงานบ้านห้วยบง เน้นการ
สร้างคุณค่าทางสังคมตามแนวคิดของสำ�นักคิดธุรกิจเพือ่ สังคม ส่งเสริม
ให้เกิดการทำ�งานบริการทางสังคมในรูปแบบทีเ่ ป็นการประกอบการเพือ่
สร้างกำ�ไร โดยมีจุดแข็งร่วมกันในการทำ�ธุรกิจเพื่อสังคม การริเริ่มอีก
อย่างทีส่ �ำ คัญ ซึง่ เกิดขึน้ มาด้วยเป้าหมายเพือ่ พัฒนาความเป็นมืออาชีพ
ในการจัดการธุรกิจชุมชนผ่านการแลกเปลีย่ นการปฏิบตั ทิ ดี่ ที สี่ ดุ นัน่ เอง
(วีรบูรณ์ วิสารทสกุล, ม.ป.ป.) ดังนั้นการกำ�หนดเป้าหมายทางสังคม
จึงมีดังนี้

1) ผลประโยชน์แ ละสิ่งที่กลุ่ม เป้ าหมายได้รับ (Mission
offering) ปัจจุบนั การผลิตชุดกำ�จัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ
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ในระยะแรก เป็นการผลิตเพื่อใช้แก้ปัญหาให้กับกลุ่มคนบ้านห้วยบง
และพื้นที่เทศบาลศรีพนมมาศ อำ�เภอลับแล แต่เมื่อพบว่าผลงาน
วิจัยมีคุณค่าต่อพื้นที่อื่น ต่อกลุ่มคนเป้าหมายอื่นๆ ที่มีความต้องการ
นวัตกรรมนี้ด้วย ทางกลุ่มนักวิจัยและกลุ่มคนรักษ์พลังงานบ้านห้วยบง
จึงได้รับคำ�แนะนำ�จากมูลนิธินโยบายสุขภาวะให้รู้จักกับ “กิจการเพื่อ
สังคม” ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556 จนถึงปัจจุบัน

ผลประโยชน์ ที่ เ กิ ด ขึ้ นในการช่ ว ยเหลื อ เกษตรกร ธุ ร กิ จ
อุ ต สาหกรรมเกษตรทั้ ง รายย่ อ ยและบริ ษั ท ฯลฯ สิ่ ง เหล่ า นี้ คื อ
“แรงบันดาลใจ” ที่จะพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น ให้ผู้ใช้ (User) ร่วมวางเป้า
หมายในการพัฒนาร่วมกันเป็นนักวิจยั ด้วยกัน ฯลฯ ส่วนผลประโยชน์ที่
เกิดขึน้ กับชุมชนบ้านห้วยบงและเทศบาลตำ�บลป่าเซ่า คือ การทีช่ มุ ชน
ได้รับการยอมรับว่าผลงานของชุมชนมีการนำ�ไปใช้อย่างแพร่หลาย
มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา มีการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง  

การสร้าง “กิจการเพื่อสังคม” ให้กับเกษตรกรกลุ่มหนึ่งที่
ไม่เคยได้ยินคำ�ๆ นี้มาก่อน แต่ได้ทำ�กิจกรรมเช่นนั้นมาตลอดภายใต้
“จิตสาธารณะ” ที่มีอยู่ เพียงแต่ขาดระบบการบริหารจัดการที่ดี ขณะ
ที่เทศบาลตำ�บลป่าเซ่าในฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้
ประโยชน์จากการสร้างการอยู่ดีมีสุขของประชาชน การสร้างวิสาหกิจ
ที่ดี เพิ่มรายได้ และสร้างการเรียนรู้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แหล่งอื่นๆ  
2) ผลตอบแทนทางสังคม (Social Return on Investment:
SROI) ที่ เ กิ ด จากการลงทุ น กั บ กลุ่ ม คนรั ก ษ์ พ ลั ง งานบ้ า นห้ ว ยบง
ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ด กำ � จั ด ก๊ า ซไฮโดรเจนซั ลไฟด์ ใ นก๊ า ซชี ว ภาพ การ
คิ ด คำ � นวณผลตอบแทนที่ ม ากกว่ า ตั ว เงิ น ทั้ งในมิ ติ ข องสุ ข ภาวะ
(กาย จิต สังคม ปัญญา) มิตขิ องการสร้างสิง่ แวดล้อมทีด่ ใี นลักษณะของ
Zero waste (วัตถุดบิ ทีเ่ ป็นของเหลือทิง้ ) มิตขิ องการสร้างคนและสร้าง
การเรียนรู้ในชุมชน (Learning Center) ฯลฯ ทั้งหมดนี้จะเป็นเครื่อง
มือสะท้อนการเรียนรูใ้ ห้กลุม่ คนได้ตระหนักและเข้าใจในกิจการเพือ่ สังคม
ด้านพลังงานและสิง่ แวดล้อมมากขึน้ รวมทัง้ การมีผลสัมฤทธิท์ อี่ าจกล่าว
ได้ว่ามีการตอบโจทย์ด้านสุขภาวะที่ดีกล่าวคือ
	
สุขภาวะทางกาย หมายถึง การมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง
มีเศรษฐกิจพอเพียง มีสิ่งแวดล้อมดี ไม่มีอุบัติภัย ซึ่งผลงานวิจัยที่
เกีย่ วข้องกับชุดกำ�จัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพนีเ้ ป็นผลทาง
ตรง เพราะปัญหาเรือ่ งก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ เป็นก๊าซที่
มีผลกระทบต่อผู้คนมากที่สุด นอกจากนี้ ยังพบว่าถ้าคนเราได้รับก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ในปริมาณเล็กน้อยแต่ระยะยาว จะทำ�ให้เกิดผลกระทบ
ต่อร่างกายถึงในระดับเสียชีวติ ได้ การป้องกันจึงเป็นสิง่ จำ�เป็นมากทีส่ ุด
ในการลดการเสียชีวติ จากก๊าซชนิดนี้ โดยการให้ความรูแ้ ก่ผทู้ ตี่ อ้ งปฏิบตั ิ
งานในทีอ่ บั อากาศ ดังนัน้ ผลงานวิจยั นีส้ ามารถเป็นจุดเริม่ ต้นทีช่ ว่ ยให้
เกษตรกรหรือผู้ที่ใช้เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกประเภทก๊าซชีวภาพ
มีความปลอดภัยด้านสุขภาวะทางกายและส่งผลต่อการลดค่าใช้จา่ ยจาก
การรักษาสุขภาพจากการระคายเคืองทางเดินหายใจในการสูดดมก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ในระหว่างการใช้งานก๊าซชีวภาพ
 สุ ข ภาวะทางจิ ต หมายถึ ง จิ ตใจที่ เ ป็ น สุ ข ผ่ อ นคลาย
ไม่เครียด คล่องแคล่ว เป็นต้น โดยทีมผูว้ จิ ยั ฯ มีความรูส้ กึ ว่าการทำ�งาน
ที่มีลักษณะวิจัยเชิงพื้นที่ เป็นการทำ�งานที่มีความท้าทายมากกว่าการ
ทำ�งานโดยทั่วไป มีลักษณะของการทำ�งานประสานงาน ดังนั้น เมื่อ
ผลงานที่วิจัยออกมาสามารถนำ�มาใช้ได้จริง และเกิดประสิทธิผล ผู้ใช้
ผลงานยอมรับในนวัตกรรม ส่งผลให้ทีมงานวิจัยเกิดความสุข ส่งผลให้
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สุขภาวะทางจิตที่ดี และที่สังเกตเห็นได้ชัดเจน คือ การที่ “พี่ลือ” และ
“ลุงวัติ” ช่างชุมชนของบ้านห้วยบง ได้ออกมาติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพ
และชุดกำ�จัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์เพือ่ แก้ปญั หาให้กบั กลุม่ บ้านยางกะไดใต้
ตำ�บลศรีพนมมาศ ในลักษณะของ “อาสา” แต่คนทัง้ สองคนมีความรูส้ กึ
ว่าได้รบั การยอมรับจากบุคคลภายนอก ทำ�ให้มพี ลังในการทำ�งานต่อไป
เหมือนกับได้ไปทำ�งานให้กับญาติพี่น้อง ไม่ว่าดึกดื่นขนาดไหนก็เต็มใจ
ตลอดเวลา ทำ�ให้เป็นที่ยอมรับของคนในสังคม ทั้งหมดนี้จะเป็นเครื่อง
มือสะท้อนการเรียนรูใ้ ห้กลุม่ คนได้ตระหนักและเข้าใจในกิจการเพือ่ สังคม
ด้านพลังงานและสิง่ แวดล้อมมากขึน้ จึงเป็นผลตอบแทนทางสังคมทีส่ ง่
ผลให้คนทำ�งานมีความสุขได้เช่นกัน
	
สุ ข ภาวะทางสั ง คม หมายถึ ง การอยู่ ร่ ว มกั น ด้ ว ยดี
ในครอบครัว ในชุมชน ในที่ทำ�งาน ในสังคม ในโลก ซึ่งรวมถึงการ
มีบริการทางสังคมที่ดีและมีสันติภาพ เป็นต้น ซึ่งในโครงการวิจัยการ
ปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพในครั้งนี้ทำ�ให้เกิดการรวมตัวกันของกลุ่ม
คนที่ชื่อว่า “กลุ่มคนรักษ์พลังงานบ้านห้วยบง” มาทำ�งานด้านพลังงาน
ร่วมกัน และมีโอกาสการทำ�งานร่วมกับสำ�นักงานส่งเสริมกิจการเพื่อ
สังคมแห่งชาติ (สกส.) โดยทางกลุม่ ก็ด�ำ เนินงานในจุดมุง่ หมายมิได้แตก
ต่างกันเท่าไรนัก เพียงแต่ขาดความชัดเจนในมิตกิ ารเงินหรือธุรกิจ และ
เริ่มพัฒนาขึ้นมาอย่างช้าๆ จนถึงปัจจุบัน  
	
สุขภาวะทางปัญญา หมายถึง ความสุขที่ดีจากการเข้าใจ
ธรรมชาติ เข้าใจความจริงแห่งชีวิตและสรรพสิ่งจนเกิดความรอบรู้ ใน
กรณีนี้ “กลุ่มคนรักษ์พลังงานบ้านห้วยบง” ได้พัฒนาจากเกษตรกรผู้ที่
ไม่รู้จักก๊าซชีวภาพ มาเป็นผู้ใช้ก๊าซชีวภาพจากมูลโค มาเป็นนักวิจัย
ชุมชนเรื่องก๊าซชีวภาพ และพัฒนาเป็นผู้ประกอบการทางสังคมเกี่ยว
กับการกำ�จัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ การเรียนรู้อย่างต่อ
เนือ่ งกว่า 5 ปีนี้ อาจกล่าวได้วา่ เป็นการยกระดับการเรียนรูไ้ ม่เพียงแต่
กลุ่มคนรักษ์พลังงานบ้านห้วยบงเท่านั้น ยังหมายรวมถึงนักวิชาการใน
มหาวิทยาลัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาคีทเี่ กีย่ วข้อง ทีไ่ ม่ได้
มีใครเก่งกว่าใคร หรือใครเชี่ยวชาญกว่าใคร แต่เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน
เพื่อสร้างปัญญาจากโจทย์ปัญหาและวิชาการที่มี จึงทำ�ให้เกิดสุขภาวะ
ทางปัญญาได้อย่างแท้จริง
3) การดำ�รงอยูไ่ ด้ของกิจการเพือ่ สังคม (Survival of Social
Enterprise) เป็นสิ่งที่สำ�คัญต่อการเรียนรู้ให้กับคนในสังคม โดยเฉพาะ
ชุมชนชนบทและนักวิชาการในมหาวิทยาลัย องค์กรต่างๆ ที่มีคำ�ถาม
ถึงความท้าทายต่อการมีกจิ การเพือ่ สังคมว่า จะดำ�รงอยูไ่ ด้ในลักษณะใด
ด้วยธุรกิจเช่นไร เป็นไปได้จริงกับเกษตรกรหรือไม่ ดังนั้นกรณีศึกษา
“กลุ่มคนรักษ์พลังงานบ้านห้วยบง” นี้ ในระยะยาวจะได้สะท้อนผลการ
ทำ�งานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับการก้าวสู่พันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม (Engagement University) เพื่อสร้างกิจการ
เพื่อสังคมที่มีลักษณะเฉพาะ สอดรับกับหลักการของพันธกิจสัมพันธ์
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือแบบหุน้ ส่วน (Partnership)
การเกิดประโยชน์ร่วมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (Mutual benefit) มีการ
ใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน (Scholarship) และที่สำ�คัญ คือ
เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินผลได้ (Social impact) ที่สอดคล้อง
กั บ พั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ต่อไป
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ชุ ด กำ � จั ด ก๊ า ซไฮโดรเจนซั ล ไฟด์ ใ นก๊ า ซชี ว ภาพ เป็ น
นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
จากแนวคิ ด ของเทคโนโลยี ส ะอาด เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้
พลั ง งานทางเลื อ กประเภทก๊ า ซชี ว ภาพ ทั้ งในมิ ติ สุ ข ภาวะของ
ผู้ ใ ช้ และประสิ ท ธิ ภ าพเครื่ อ งยนต์ ที่ ใ ช้ ก๊ า ซชี ว ภาพเป็ น พลั ง งาน
โดยพัฒนาขึ้นเพื่อการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมมากกว่า
การพึ่งพิงเทคโนโลยีที่นำ�เข้า และดำ�เนินงานในลักษณะกิจการเพื่อ
สั ง คมภายใต้ แนวคิ ด ของสำ �นั กธุ ร กิ จ เพื่ อ สั ง คม มี การพั ฒ นาและ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตสารกำ�จัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จากเหล็ก
ออกไซด์ที่เป็นของเหลือทิ้งในชุมชน เพื่อให้การใช้วัตถุดิบ พลังงาน
และทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดผล
กระทบและความเสี่ยงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด โดย
การลดมลพิษที่แหล่งกำ�เนิด ด้วยการใช้ซ้ำ�และการนำ�กลับมาใช้ใหม่
ซึ่งเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนการผลิตควบคู่กันไป
(สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2555)
นอกจากนั้น การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value-added) จากของ
เหลือทิ้งที่อยู่ในชุมชน โดยใช้ความเข้าใจในกระบวนการทางเคมีและ
หลักการทางวิทยาศาสตร์เกษตรมาประยุกต์ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง โดย
เป็นนวัตกรรมที่สอดคล้องและเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาใน 3 มิติ
คือ มิติด้านความใหม่ (Newness) การกำ�จัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
โดยการใช้เหล็กออกไซด์ที่เป็นของเหลือทิ้ง มีปริมาณสารประกอบ
(Compound) เกินกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ถือว่าเป็นผลการวิจัยทาง
เทคโนโลยีที่ยังไม่พบว่ามีงานวิจัยในลักษณะนี้ในประเทศไทย มิติ
ด้านประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ (Economic benefits) เป็นการลดต้นทุน
จากการใช้เทคโนโลยีลักษณะอื่น โดยมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำ� เกษตรกร
รายย่อยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่าย ลดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายการ
รักษาสุขภาพและค่าใช้จ่ายในการซ่อมเครื่องยนต์การเกษตร และมิติ
การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ (Knowledge and creativity
idea) เป็นการใช้ความรู้ในกระบวนการทางเคมีและวิทยาศาสตร์
เกษตร เศรษฐศาสตร์ รวมทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product
design) เพื่อการใช้ประโยชน์ทั้งในลักษณะเชิงสาธารณะและเชิงธุรกิจ
ในประเด็นสุดท้าย คือ การยกระดับการทำ�งานของเกษตรกร
บ้านห้วยบง สู่การเป็นกลุ่มคนรักษ์พลังงานบ้านห้วยบง และก้าวเข้าสู่
กิจการเพื่อสังคม ผ่านทางเครือข่ายและพันธมิตรการทำ�งานทั้งภาค
ประชาชน ภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาควิชาการ ทีท่ �ำ งาน
ร่วมกันตามบทบาทและเกิดประโยชน์ในภาคส่วนต่างๆ โดยใช้ความ
รู้ทางวิชาการมาพั ฒ นาร่ ว มกั บ งานวิ จั ย เชิ ง พื้ น ที่ สร้ างนวัตกรรม
ใหม่ทเี่ ป็นเทคโนโลยีทเี่ หมาะสมกับชุมชน และเกิดการเปลีย่ นแปลงจาก
การใช้ประโยชน์ทั้งมิติของการลดความเสี่ยงจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
ในก๊าซชีวภาพในมิติของสุขภาวะต่างๆ และสร้างการเรียนรู้ระหว่าง
ชุมชนและเครือข่าย ที่สำ�คัญคือการสร้างผู้ประกอบการทางสังคมใน
กิจการเพื่อสังคมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่คำ�นึงถึงมิติการเป็น
ผู้ประกอบการ มิติการพัฒนาเทคโนโลยี มิติการพัฒนาเชิงพื้นที่ และ
มิ ติ ก ารสื่ อ สารเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และนำ�ไปสู่พันธกิจ
สัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับสังคม ซึ่งทั้งหมดนี้มีจุด
เริ่มต้นเดียวกัน  
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การขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านคอกช้าง ตำ�บลแหลมบัว
อำ�เภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี
บทคัดย่อ

การขับเคลือ่ นระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืนอย่างมีสว่ นร่วม ของชุมชนบ้านคอกช้าง
ตำ�บลแหลมบัว อำ�เภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบ
การขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน โดยนำ�ใช้ทุนและ
ศักยภาพของทุนทางสังคมที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ ผ่านรูปแบบเมนูกระบวนการต่างๆ โดย
นักวิชาการเพื่อหนุนเสริมการทำ�งานในพื้นที่  แนวคิดในการศึกษาเรื่องนี้อยู่บนหลักการ
ระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืน เกีย่ วข้องกับวิถคี วามเป็นอยูข่ องคน ใน 3 ระดับ คือ 1) ระดับแปลง
ที่คำ�นึงถึงระบบนิเวศเกษตรในระดับไร่นา 2) ระดับครัวเรือน ที่คำ�นึงถึงการจัดการ
ทรัพยากรอย่างเหมาะสมก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำ�ไปสู่ความมั่นคงของอาหาร
ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน รายได้และกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ครัวเรือน
มี ส่ ว นร่ ว มในการเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ งในระดั บ ชุ ม ชน และ 3) ระดั บ ชุ ม ชน
ที่คำ�นึงถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน การศึกษาใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติ
การแบบมี ส่ ว นร่ ว ม การต่ อ ยอดเสริ ม หนุ น ทางวิ ช าการ จั ด กระบวนการเพื่ อให้
เกิ ด การนำ �ใช้ ทุ น และศั ก ยภาพทุ น ทางสั ง คมเดิ ม ในพื้ น ที่ เพื่ อให้ เ กิ ด กระบวนการ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใ นชุ ม ชน นำ � สู่ ก ระบวนการปรั บ เปลี่ ย นสู่ ก ารปฏิ บั ติ และการ
เปลีย่ นแปลงของระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืน มีรปู แบบขัน้ ตอนการดำ�เนินงาน ประกอบด้วย
5 ขัน้ ตอนหลัก คือ 1) การศึกษาบริบทชุมชน ค้นหาทุนและศักยภาพทุนทางสังคมในหมูบ่ า้ น  
2) การวิเคราะห์ข้อมูล คืนข้อมูลและร่วมกันถอดบทเรียนทุนและศักยภาพทุนทางสังคม  
3) เวทีชมุ ชนเพือ่ ร่วมกันกำ�หนดแนวทาง กรอบงาน กระบวนการและวิธกี ารสูก่ ารปฏิบตั ิ
การจริงในพืน้ ที่ 4) การปฏิบตั กิ ารกระบวนการเพือ่ การขับเคลือ่ นระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืน
และ 5) การประเมิ น ผลการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ นในชุ ม ชน โดยมี กิ จ กรรมต่ า งๆ
ประกอบด้วย 1) การคัดเลือกเกษตรกรคนเก่งเพื่อเป็นเกษตรกรต้นแบบนำ �สู่การ
ขยายผลสู่ เ กษตรกรคนอื่ นในชุ ม ชน 2) การจั ด เวที เ พื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ สร้ า ง
กระบวนการเรียนรู้ทุนและศักยภาพทุนทางสังคมภายในชุมชน 3) การถอดบทเรียน
ชุดความรู้ในพื้นที่ที่เกิดจากการปฏิบัติจริงจนเกิดผลสัมฤทธิ์ 4) การพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรต้นแบบให้เป็นวิทยากรชุมชน ในการเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้
และ 5) การออกแบบแนวทางการจัดการเรียนรู้ในพื้นที่และการถ่ายทอดองค์ความรู้
ทางวิชาการเพื่อก่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านคอกช้าง หมู่ 6 ผล
จากการวิเคราะห์ทุนและศักยภาพของทุนเดิม จึงพัฒนาเมนูกระบวนการเพื่อการ
ขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ประกอบด้วย 2 เมนูหลัก คือ 1) กระบวนการเพื่อ
การพัฒนากระบวนการผลิต ได้แก่ การจัดระบบการผลิต การปรับปรุงบำ�รุงดินและการ
คัดเลือกและพัฒนาพันธุ์พืชในชุมชน 2) กระบวนการเพื่อสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยลด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ได้แก่ การสร้างอาหารในระดับครัวเรือน และการสร้างอาหารใน
ระดับกลุ่มหรือชุมชน 
ผลการดำ � เนิ น งาน 1 ปี ผ่ า นไป พบว่ า มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเกิ ด ขึ้ นใน
ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม โดยประเมินได้จากกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
วิ ถี ก ารผลิ ต วิ ถี ก ารบริ โ ภค และวิ ถี ชี วิ ตในชุ ม ชน ที่ มี รู ป ธรรมการปฏิ บั ติ ก ารจริ ง
ในพื้นที่ ก่อให้เกิดผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อาทิ การ
ลดปัจ จัย เสี่ย งด้านสุข ภาพ ลดการใช้และพึ่งพาปัจ จัย การผลิต จากภายนอกชุม ชน
ชุมชนมีกระบวนการสื่อสารภายในมากขึ้น เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ทดลองทำ �  เกิ ด ความเชื่ อ มโยงงาน เงิ น และคน ในพื้ น ที่ ม ากขึ้ น ส่ ง ผลต่ อ ความ
เข้มแข็งของชุมชน
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The empowerment of sustainable agriculture
system by communities participation at the
Kok-Chang Village, Laem – Bua sub – district,
Nakhon Chaisri district, Nakhon Pathom Province
Pitakpong Pompranee
Abstract

The study of empowerment model of sustainable
agriculture system by communities participation at the Kok-Chang
village, Laem – Bua sub – district, Nakhon Chaisri district,
Nakhon Pathom province. The principle of sustainable agricultural
systems is related to the way of living of people in three level,
1) The field level which covered the agro-ecosystem at the farm. 2)
The household level with regard to the management of resources for
food security, income and the activities for strengthening the community
both at household and community level and 3) The community
level, taking into account the economic and social conditions in the
community. By using a participatory action research process, providing
academic service, and capitalizing the local leadership and existing
social capital in the area to generate the process of sharing
and learning in the community, which consequently lead to the
transformation of the agricultural sustainable system and healthy food.
The operation consists of five main steps. 1) Study community
context  and potential social capital in the village. 2) Data analysis,
data sharing and synthesizing the lessons learned 3) The community
meeting to set guidelines, framework processes and procedures.
4) Operating processes to achieve for sustainable agriculture and
5) Evaluating  the changes that occur in the community. Five activities
for empowerment of sustainable agriculture system are, 1) Selection
of the best farmers to be the role model for other farmers in the
community.  2) Setting up the platform for knowledge sharing, learning
process and the extension of social capital within the community.
3) Synthesizing the lessons learned from the successful practice
4) Building the capacity of the farmer role model to become the
local resource person 5) Designing the learning and knowledge
transfer approach in the area. The synthesis of social capital and
local potential led to the 2 main menu of actions 1) The development
of production system, soils development and plant selection in the
community 2) The process for accessing to and distributing food
in the household.
After one year of actions, a substantial change in the
community is evident. The indicators of changing are found in the
production behavior, consumption pattern and way of life in the
community. These changes contributed to the economic, social and
environmental impacts factors such as the reduction of health risk
behaviors, and the use of production material from outside the
community was decreased. The communication process within the
community has become more frequent, as well as the knowledge
sharing and the experiment of new alternatives. The various linkages of
work, money and people in the area were created which consequently
brought about the greater strength of the community.
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บทนำ�

แนวคิดการพัฒนาชุมชนต้องเริ่มต้นที่ชุมชน หรือ “ระเบิด
จากข้างใน” นำ�เอาทุนและศักยภาพของทุนทางสังคม ทุนทางทรัพยากร
ชีวภาพมาใช้ผนวกกับบริบทและวิถีของคนในพื้นที่เป็นตัวตั้ง นักวิจัย
นักวิชาการ หรือหน่วยงานภาคีภายนอกมีบทบาทเป็นผูจ้ ดั กระบวนการ
เพือ่ การเสริมหนุนการทำ�งานของคนในพืน้ ที่ โดยกระบวนการการเสริม
หนุนและต่อยอดทางวิชาการ กระบวนการชวนคุยชวนคิดและชวนทำ�
ผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำ�สู่การถอดบทเรียนชุมชน การ
สร้างกระบวนการเรียนรู้หรือติดอาวุธทางปัญญาให้เกิดขึ้นกับคนใน
ชุมชน  นำ�สู่การจัดการตนเองเพื่อการพัฒนาของชุมชน และท้ายสุด
คือ การเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างการเรียนรู้ที่ขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆ
ต่อไป
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม อยู่ในฐานะการเป็น
แหล่งผลิตอาหารทีส่ �ำ คัญของโลก หากแต่ปจั จุบนั สถานการณ์ของระบบ
การผลิตทางการเกษตรและอาหารของประเทศได้พฒั นามาถึงระยะเวลา
ที่ทวีความซับซ้อนมากขึ้น มีความเป็นพลวัตในระบบที่มีความยืดหยุ่น
และปรับตัวได้ มีปัจจัยที่หลากหลายร่วมส่งผลกระทบต่อการผลิต การ
กระจายและการบริโภคอาหาร ในอนาคต ความต้องการอาหารของ
ประเทศและของพลเมืองโลกที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ฐานการผลิตที่สำ�คัญ
คือ ทรัพยากรที่ดิน แหล่งน้ำ� และความหลากหลายทางชีวภาพอยู่
ในสภาวะที่ขาดแคลนและเสื่อมโทรม ระบบเกษตรกรรมและอาหาร
จำ�เป็นต้องมีความมั่นคงและยั่งยืน มีภูมิคุ้มกันที่ปรับตัวต่อความ
ผันแปรและการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศและระบบการค้าเสรีได้
ด้วยเหตุผลหลักดังกล่าว โจทย์ที่ต้องตระหนักคิดคือ ทำ�อย่างไรจึงจะ
เสริมสร้างศักยภาพให้เกษตรกรรายย่อยจำ�นวนหนึ่งหรือชุมชนหนึ่ง
ได้ มี โ อกาสพั ฒ นานวั ต กรรมการเกษตรและพั ฒ นาทางเลื อ กการ
ขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อความยั่งยืนในระดับที่สูงกว่าเดิม  
อั น จะเป็ น นวั ต กรรมเพื่ อ การพั ฒ นาชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น รู ป แบบหนึ่ ง
(บุศรา ลิ้มนิรันดร์กุล และ พฤกษ์ ยิบมันตะศิริ, 2555)  
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน คือ ระบบการบริหารทรัพยากร
เพื่อทำ�การผลิตทางการเกษตรที่ตอบสนองต่อความจำ�เป็นและความ
ต้องการของมนุษย์ และในขณะเดียวกันก็ธ�ำ รงรักษาและฟื้นฟูคุณภาพ
ของสิ่งแวดล้อม ตลอดจนช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้มี
นักวิชาการได้ขยายความว่า ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนต้องประกอบ
ด้วยเงื่อนไข 5 ประการ (วิฑูรย์ ปัญญากุล, ผู้แปล, 2556) ดังนี้
1) สอดคล้องกับระบบนิเวศ คือ มีการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้
คงสภาพที่สมบูรณ์ รวมทั้งระบบนิเวศการเกษตรอย่างเป็นองค์รวม
ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิต เช่น ดิน และ น้ำ� หรือสิ่งที่มีชีวิต เช่น
มนุ ษ ย์ พื ช หรื อ สั ต ว์ ตลอดจนสิ่ ง ที่ มี ชี วิ ต ขนาดเล็ กในดิ น ควร
ได้รับการดูแลให้มีความสมดุลและมีสุขภาพที่ดี โดยการปรับปรุง
บำ � รุ ง ดิ น การดู แ ลสุ ข ภาพของพื ช สั ต ว์ และมนุ ษ ย์ รวมทั้ ง นำ �
ทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ 2) มีความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ
คื อ เกษตรกรสามารถทำ � การผลิ ต พอเพี ย งที่ จ ะเลี้ ย งดู ค รอบครั ว
และมี ร ายได้ ต ามอั ต ภาพ รวมทั้ ง มี ผ ลตอบแทนที่ เ หมาะสมต่ อ
แรงงาน หรือต้นทุนการผลิตอื่นๆ กรอบในการพิจารณาความอยู่
รอดทางเศรษฐกิจนี้ไม่ควรดูเฉพาะแต่ผลผลิตโดยตรงจากไร่นาเท่านั้น
แต่ ร วมถึ ง ประโยชน์ อื่ น เช่ น การลดค่ าใช้ จ่ า ยในชี วิ ต ประจำ � วั น
การอนุรักษ์ทรัพยากร และการลดความเสี่ยง  3) มีความยุติธรรม
ในสังคม คือ มีการกระจายทรัพยากรและอำ�นาจให้กับประชาชน
เพื่ อ เป็ น หลั ก ประกั น ว่ า ประชาชนทุ ก คนจะได้ รั บ การตอบสนอง
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ในด้ า นปั จ จั ย ยั ง ชี พ และสาธารณู ป โภคพื้ น ฐาน เพื่ อ การผลิ ต เท่ า
เทียมกัน มีโอกาสในการใช้ที่ดิน เข้าถึงแหล่งทุน และได้รับความ
ช่ ว ยเหลื อ ทางวิ ช าการ ประชาชนทุ ก คนมี โ อกาสที่ จ ะเข้ า ร่ ว มใน
กระบวนการตัดสินใจเพื่อกำ�หนดนโยบายและวิธีการดำ�เนินงานของ
การเกษตรยั่งยืนของตนเองและชุมชน 4) มีมนุษยธรรม คือ สิ่งมีชีวิต
ทั้งมวล อันได้แก่ พืช สัตว์ และมนุษย์ มีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่อย่าง
เหมาะสม มนุ ษ ย์ ทุ ก คนควรได้ รั บ การยอมรั บ อย่ า งเท่ า เที ย มกั น
รวมทั้ ง ความสั ม พั น ธ์ ต่ า งๆ ควรตั้ ง อยู่ บ นค่ า นิ ย มที่ ถู ก ต้ อ ง
โดยเฉพาะความรั ก ความสามั ค คี หลั ก การทางวั ฒ นธรรมและ
จิ ต วิ ญ ญาณของสั ง คมจะต้ อ งได้ รั บ การรั ก ษาและพั ฒ นาให้ ก้า ว
รุ ด หน้ า ไป 5) มี ค วามยื ด หยุ่ น คื อ ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น สามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไข
ด้ า นประชากรหรื อ นโยบายการตลาด ซึ่ ง หมายความว่ า จะต้ อ ง
มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
วัฒนธรรมควบคู่กันไป ทั้งนี้ ในทัศนะของผู้วิจัยเรื่องนี้ โดยสรุป
อาจกล่ า วได้ ว่ า “ระบบเกษตรกรรมยั่ ง ยื น เป็ น วิ ถี ก ารผลิ ต ทาง
การเกษตรที่ มี ความยั่ ง ยื นด้ านเศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ ม
เป็ น ระบบการเกษตรที่ เ ลื อ กใช้ ท รั พ ยากรธรรมชาติ และ
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น (เช่น ดิน น้ำ� พืชพันธุ์พื้นบ้าน
แรงงานคน ความรู้และภูมิปัญญา) เพื่อทำ�การผลิตทางการเกษตรที่มี
ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ สอดคล้องกับระบบนิเวศและวัฒนธรรม
ในท้องถิ่น”
ทำ�ไมจึงต้องเป็น “ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน” แนวคิดนี้อยู่บนหลักการว่า ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
เกี่ยวข้องกับวิถีความเป็นอยู่ของคน ใน 3 ระดับ คือ 1) ระดับแปลง
ที่คำ�นึงถึงระบบนิเวศเกษตร เช่น การหมุนเวียนของธาตุอาหารในดิน  
ความสัมพันธ์ระหว่างพืชปลูกกับศัตรูพืช สภาพลมฟ้าอากาศ และ
การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ 2) ระดับ
ครัวเรือน ที่คำ�นึงถึงการจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสมที่จะก่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุด บทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่น ความหลากหลาย
ของระบบการผลิตที่นำ�ไปสู่ความมั่นคงทางอาหารทั้งในระดับครัว
เรือนและระดับชุมชน รายได้และกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ครัวเรือน
มีสว่ นร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชน และ 3) ระดับ
ชุมชน ที่ค�ำ นึงถึงเศรษฐกิจชุมชน สิทธิมนุษยชน และการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติทเี่ ป็นธรรม พร้อมทัง้ สร้างแรงจูงใจเพือ่ ให้เกิดการ
ร่วมทุนระหว่างชุมชนกับภาคเอกชน (สำ�นักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน,
2557)
สิง่ ทีแ่ ตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างการพัฒนาเกษตรแผนใหม่
(ซึ่งเน้นในเรื่องการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอก เช่น ปุ๋ยเคมี พันธุ์
พืชที่ปรับปรุง สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช และเครื่องจักรกลขนาดใหญ่)
กับการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ก็คือ การทำ�ความเข้าใจกับเงื่อนไข
สภาพแวดล้อมในท้องถิ่น เพราะหากเกษตรกรมิได้ตระหนักถึงสภาพ
นิเวศการเกษตรในไร่นาของตนเองแล้ว การจะวิเคราะห์ปัญหาและหา
ทางเลือกก็คงเป็นเรื่องที่กระทำ�ได้ยาก ดังนั้นการกระตุ้นจิตสำ�นึกของ
เกษตรกรและชุมชน ตลอดจนทำ�ความเข้าใจถึงเงือ่ นไขของระบบนิเวศ
การเกษตร (รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่าง ดิน พืช ธาตุอาหาร น้ำ� 
สภาพลมฟ้าอากาศ ตลอดจนถึงครอบครัวเกษตรกรและนักวิชาการ)
จึงเป็นสิ่งจำ�เป็น การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับทางเลือกในทางเทคนิค
ต่างๆ ตลอดจนการประสานความร่วมมือของเกษตรกรและนักวิชาการ
เพือ่ ร่วมกันศึกษาโอกาสและข้อจำ�กัดของทางเลือกต่างๆ เป็นสิง่ สำ�คัญยิง่
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ในการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ดังนั้นสิ่งที่จะต้องทำ�เพื่อเสริม
สร้างศักยภาพของเกษตรกรในการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรยั่งยืน
คือ ความรู้ความเข้าใจหลักการทางนิเวศการเกษตร การเรียนรู้
เกี่ ย วกั บ ทางเลื อ กเทคนิ ค ต่ า ง ๆ การพั ฒ นาเทคโนโลยี อ ย่ า งมี
ส่วนร่วม คือ การสร้างกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกร
ในชุมชนท้องถิ่นกับนักวิชาการจากภายนอก เพื่อผสมผสานความรู้
จากทั้งสองส่วนในการแก้ปัญหา ในกระบวนการนี้ นักวิชาการต้อง
ช่วยให้เกษตรกรวิเคราะห์ระบบนิเวศการเกษตรในชุมชน กำ�หนดปัญหา
และความสำ�คัญเร่งด่วน ทำ�การทดลองเพื่อทดสอบเทคนิคทางเลือก
ต่างๆ ประเมินผล และสื่อสารผลการพัฒนาเทคโนโลยีให้เกษตรกร
อื่นได้รับรู้
หลักการทางนิเวศการเกษตร (วิฑูรย์ ปัญญากุล, ผู้แปล,
2556) 5 ประการ คือ  

1) การปรับปรุงดิน ให้มคี วามอุดมสมบูรณ์ เพือ่ ให้พชื สามารถ
เจริญเติบโตและมีความแข็งแรง โดยเน้นการจัดการอินทรีย์วัตถุในดิน
และการส่งเสริมสิ่งมีชีวิตในดิน
2) การรักษาธาตุอาหาร และการสร้างสมดุลของวงจรธาตุ
อาหารในดิน โดยการตรึงไนโตรเจน การดึงธาตุอาหารจากดินชั้นล่าง
และการหมุนเวียนการใช้ปุ๋ย

3) การลดการสูญเสียอันเนือ่ งมาจากรังสีแสงอาทิตย์ อากาศ
และน้� 
ำ โดยการจัดการภูมิอากาศย่อย การจัดการน้ำ� และการควบคุม
การชะล้างพังทลายของดิน

4) การลดการสูญเสียอันเนือ่ งมาจากศัตรูพชื โดยการป้องกัน
และกำ�จัดศัตรูพืชที่ปลอดภัย
5) ส่งเสริมการเกื้อกูลกันระหว่างสิ่งมีชีวิตในไร่นา โดยการ
เพิ่มความหลากหลายทางพันธุกรรม หรือเพิ่มความหลากหลายของ
กิจกรรมการเกษตรในไร่นา ซึ่งเป็นวิธีการเกษตรที่ผสมผสานและเพิ่ม
ความหลากหลายของลำ�ดับชั้นทางนิเวศ
จากการที่ นั ก วิ จั ย ลงพื้ น ที่ ทำ � งานในชุ ม ชนบ้ า นคอกช้ า ง
หมู่ 6 ตำ�บลแหลมบัว อำ�เภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นหมูบ่ า้ น
เกษตรกรรม ประชากรในหมู่บ้า นมีอาชีพทางการเกษตรที่ ห ลาก
หลาย เป็นแหล่งผลิตทางการเกษตรที่สำ�คัญแหล่งหนึ่งของจังหวัด
นครปฐม ที่ส่งผลผลิตออกไปจำ�หน่ายยังตลาดกลางในจังหวัดและ
ในกรุงเทพมหานคร และผลผลิตเหล่านี้ถูกกระจายต่อไปทั่วประเทศ
จนสามารถกล่าวได้วา่ เป็นแหล่งผลิตอาหารของประเทศ โดยเฉพาะพืช
ผักล้มลุก พืชหัว พืชเครือ่ งเทศและสมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ และเห็ด
เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการเลี้ยงปลา เลี้ยงสัตว์ และเป็นแหล่งผลิต
ปลาสวยงามแหล่งใหญ่ที่ส่งออกตลาดต่างประเทศอีกด้วย ประชาชน
มีวิถีความเป็นอยู่ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยวิถีพอเพียง ยังคงมีวิถี
ของการเอื้อเฟื้อแบ่งปันและพึ่งพาซึ่งกันและกัน รักษาขนบธรรมเนียม
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เกษตรกรมีความต้องการปรับปรุงเทคนิค
วิธีการเพื่อเพิ่มผลผลิตหรือทำ�ให้สามารถมีผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง
โดยไม่สร้างผลกระทบต่อฐานทรัพยากรการเกษตรที่มีอยู่ เกษตรกรใน
ชุมชนตระหนักถึงปัญหาผลกระทบจากความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง   
แกนนำ�ในชุมชนมีความเข้าใจถึงความสำ�คัญในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
เพื่อความยั่งยืนของวิถีชีวิตการเกษตรของคนในหมู่บ้าน และแกนนำ�
ในชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนากระบวนการต่างๆ อย่างมีส่วนร่วม
อย่างไรก็ตาม พบว่า ข้อจำ�กัดของชุมชนบ้านคอกช้าง คือ
1) ยังขาดกระบวนการการนำ�ใช้ทุนทางสังคมและศักยภาพที่มีอยู่
ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างเต็มที่ 2) วิถีการผลิตของเกษตรกร
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เป็นแบบต่างคนต่างทำ� 3) มีวิถีการผลิตที่ยังคงพึ่งพาปัจจัยภายนอก  
4) ขาดกระบวนการการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร เพื่อให้
เกษตรกรสามารถพัฒนาและจัดการเทคโนโลยีการผลิตได้เอง อัน
เป็นปัจจัยพื้นฐานสำ�หรับการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และ
5) ขาดรู ป แบบการจั ด การอย่ า งเป็ น รู ป ธรรมเพื่ อ นำ � ไปสู่ ร ะบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนในชุมชน
กรอบแนวคิดในการศึกษาและพัฒนาการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านคอกช้าง ตำ�บลแหลมบัว อำ�เภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
การที่ จ ะช่ ว ยเกษตรกรรายย่ อ ยในชุ ม ชนบ้ า นคอกช้ า งให้
พัฒนากระบวนการผลิตในระดับไร่นาอย่างยั่งยืน นักพัฒนาหรือนัก
วิชาการจำ�เป็นทีจ่ ะต้องเรียนรูแ้ นวทางและเทคนิควิธกี ารทีเ่ หมาะสมใน
การทำ�งาน เพื่อว่าจะสามารถสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยสามารถ
ปรับระบบการผลิตในไร่นาให้เข้ากับสภาพเงื่อนไขแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร
เพื่อให้เกษตรกรสามารถพัฒนาและจัดการเทคโนโลยีการผลิตได้เอง
เป็นปัจจัยพืน้ ฐานสำ�หรับการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืน  เทคโนโลยี
ในทีน่ ี้ หมายถึง การผสมผสานความรู้ ทุนทางสังคมที่มีอยู่ ทรัพยากร
ในการผลิต ปัจจัยการผลิต อย่างเป็นระบบเพื่อทำ�การผลิตทางการ
เกษตร นวัตกรรมกระบวนการทางการผลิตอันเป็นภูมิปัญญาในชุมชน
หรือองค์ความรู้จากนักวิชาการภายนอก เช่น วิธีการทำ�สารอินทรีย์
ชีวภาพ การปรับปรุงบำ�รุงดิน ระบบการปลูก อาจช่วยเปิดมิติใหม่ๆ
ให้กับครอบครัวเกษตรกร การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับทางเลือกทาง
เทคนิคต่างๆ ตลอดจนการประสานความร่วมมือของเกษตรกรและ
นักวิชาการเพือ่ ร่วมกันศึกษาโอกาสและข้อจำ�กัดของทางเลือกดังกล่าวนี้
เป็นสิ่งสำ�คัญยิ่งในการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ดังนั้นสิ่งที่จะ
ต้องดำ�เนินการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรในการขับเคลื่อน
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน คือ กระบวนการให้เข้าถึงความรู้ความเข้าใจ
ในหลักการทางนิเวศการเกษตร การเรียนรู้เกี่ยวกับทางเลือกเทคนิค
ต่างๆ การพัฒนาอย่างมีสว่ นร่วม คือ การสร้างกระบวนการปฏิสมั พันธ์
ระหว่างเกษตรกรในชุมชนท้องถิ่นกับนักวิชาการจากภายนอก เพื่อ
ผสมผสานความรู้จากทั้งสองส่วนในการแก้ปัญหา ในกระบวนการนี้
นักวิชาการต้องช่วยให้เกษตรกรวิเคราะห์ระบบนิเวศการเกษตรใน
ชุมชน กำ�หนดปัญหา และความสำ�คัญเร่งด่วน ทำ�การทดลองเพื่อ
ทดสอบเทคนิคทางเลือกต่างๆ ประเมินผล และสื่อสารผลการพัฒนา
เทคโนโลยีให้เกษตรกรอื่นได้รับรู้ เพื่อขยายผลสู่เกษตรกรในชุมชน  
และสามารถที่จะเป็นชุมชนต้นแบบ “หมู่บ้านจัดการตนเองเพื่อการ
ขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน” เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับ
ชุ ม ชนอื่น ๆ โดยแนวคิ ด ของนั ก วิ จัย ในการลงไปขั บ เคลื่อ นงาน
ในหมู่ บ้ า นนี้ คื อ การจั ด กระบวนการเพื่ อ เสริ ม หนุ น ทางวิ ช าการ
ด้ ว ยการต่ อ ยอดทางวิ ช าการงานจากทุ นทางสั ง คมเดิ ม ของชุ ม ชน
การถอดบทเรียนเพื่อสร้างองค์ความรู้ของชุมชนจากแหล่งปฏิบัติการ
ในพืน้ ทีจ่ ริง การสร้างกระบวนการเรียนรูภ้ ายในพืน้ ทีเ่ พือ่ สร้างภูมคิ มุ้ กัน
และติดอาวุธทางปัญญา และท้ายสุดคือนำ�สู่หลักสูตรการเรียนรู้ของ
พื้นที่เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ขยายผลให้กับชุมชนอื่นต่อไป
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อน
ระบบเกษตรกรรมยั่ ง ยื นอย่ างมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน โดยนำ�ใช้ ทุ น
และศักยภาพของทุนทางสังคมที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ ผ่านรูปแบบเมนู
กระบวนการต่างๆ เพื่อหนุนเสริมการทำ�งานในพื้นที่

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2558

บริบท / ทุนและศักยภาพทุนทางสังคมที่มีในหมู่บ้าน
- ผู้นำ� / แกนนำ�ในชุมชน
- เกษตรกรคนเก่ง
- กลุ่มทางสังคม
- กองทุนสนับสนุนการเกษตรกรรมในหมู่บ้าน
- ปราชญ์เกษตร-ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- บริบทการเกษตร / บริบทชุมชน / วิถีการผลิต
- แหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่หลากหลาย
- เงื่อนไขทรัพยากรและสภาพแวดล้อมในชุมชน
- ปัญหา และความต้องการ
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สถานการณ์เดิมในพืน้ ที่

เงื่อนไข 5 ประการ ของระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

การขับเคลือ่ นระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืน

กระบวนการที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลง การมีส่วนร่วมและ
การยอมรับของชุมชนเป้าหมาย

กระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรูภ้ ายในพืน้ ที่

องค์ความรู้หรือความเชี่ยวชาญ
(หลักนิเวศการเกษตร กระบวนการจัดการในแปลงทดลอง)

ออกแบบเมนูกระบวนการ

การปฏิบตั กิ ารทดลองตามเมนูกระบวนการ

สถานการณ์ใหม่ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไปจากเดิม

การประเมินผลลัพธ์ / การสรุปถอดบทเรียนโมเดล
การขับเคลือ่ นเกษตรกรรมยัง่ ยืน

แนวทางการดำ�รงความยัง่ ยืน

กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี / ขยายผล

กรอบแนวคิดการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม
การขับเคลือ่ นระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืนอย่างมีสว่ นร่วมของชุมชนบ้านคอกช้าง
วิธีดำ�เนินการวิจัย

การศึ ก ษานี้ ใ ช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม
(Participatory Action Research : PAR) ดำ�เนินงานวิจัยด้วยการ
จัดกระบวนการและกิจกรรมที่ทำ�ให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้วย
วิธีการชวนคุย ชวนคิดและชวนทำ�  ค้นหาทุนและศักยภาพของชุมชน  
มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อร่วมกันถอดบทเรียน และต่อยอดงาน
จากทุนเดิมของชุมชน (สีลาภรณ์ บัวสาย, 2554)

ประชากรและกลุ่มผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้
ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  แกนนำ�ในหมู่บ้าน จำ�นวน 7 คน แกนนำ�เกษตรกร
จำ�นวน  20 คน และภาคีร่วมพัฒนาในพื้นที่ตำ�บลแหลมบัว อำ�เภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึง่ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล  
โรงเรียนวัดโคกเขมา (ระดับประถมศึกษา)  และโรงเรียนแหลมบัววิทยา
(มัธยมศึกษา)
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กระบวนการที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงและการยอมรับของ
ชุมชนเป้าหมาย มีขั้นตอนการดำ�เนินการดังนี้
1. ขั้นการศึกษาบริบทชุมชน ทุนและศักยภาพของทุนทาง
สังคมในมิติระบบเกษตรกรรม เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
สถานการณ์ระบบเกษตรกรรมของพื้นที่ในการทำ�การเกษตร ปัญหา
และผลกระทบ
1.1 การเปิดพื้นที่เพื่อจัดกระบวนการสร้างการมี
ส่วนร่วม (ชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ และคณะ, 2543) การสร้างการยอมรับของ
คนในชุมชน ซึ่งประกอบด้วย ผู้นำ� แกนนำ�หมู่บ้าน แกนนำ�เกษตรกร
โดยนักวิจยั ใช้วธิ กี ารเดินลงเยีย่ มบ้าน เยีย่ มแปลง เยีย่ มไร่นา หมุนเวียน
ไปตามผู้น�ำ และเกษตรกรในแต่ละราย จำ�นวน 20 ครัวเรือน (คิดเป็น
ร้อยละ 10 จากจำ�นวนครัวเรือนเกษตร 200 ครัวเรือน) เพื่อพบปะ
พูดคุย จัดสนทนากลุ่มย่อย ในประเด็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคน
ในชุ ม ชน ประเด็ น กระบวนการผลิ ต ทางการเกษตรในชุ ม ชน
กระบวนการดังกล่าวนี้ใช้ระยะเวลาดำ�เนินการประมาณ 1 เดือน    
1.2 การประชุมชี้แจงให้กับผู้นำ� แกนนำ�หมู่บ้าน
แกนนำ�เกษตรกร เพื่อชี้แจงกรอบแนวคิดการทำ�งานจากผลการเยี่ยม
บ้าน เยีย่ มพืน้ ที่ ชีแ้ จงแนวทางและกระบวนการดำ�เนินงานทีจ่ ะดำ�เนิน
การร่วมกัน

1.3 การเก็บรวบรวม ข้อมูลทุนทางสังคมและ
ศักยภาพของทุนทางสังคม ในหมู่บ้านบ้านคอกช้าง โดยใช้เครื่องมือ
การวิจยั เชิงชาติพนั ธ์วุ รรณาแบบเร่งด่วน (RECAP) (ขนิษฐา นันทบุตร
และคณะ, 2556) 

1.4 สถานการณ์ระบบเกษตรกรรมในพื้นที่เรื่อง
การทำ�การเกษตร ข้อมูลทีไ่ ด้น�ำ มาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์
ระบบชนบทนิเวศเกษตร (Agro – ecosystem Analysis : AA)
(ครรชิต พุทธโกษา, 2554) โดยมีกรอบที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่
ทฤษฎีและแนวคิดเชิงระบบ โดยวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่
มีลักษณะตามคุณสมบัติของระบบ (System Properties) 6 ประการ
หรือไม่ คุณสมบัติดังกล่าว ได้แก่
1) ผลิตภาพหรือระดับการผลิต (Productivity)
2) เสถียรภาพหรือความสม่ำ�เสมอ (Stability)
3) ถาวรภาพหรือความยั่งยืน (Sustainability)
4) ความสามัคคี (Solidarity)
5) ความเสมอภาค (Equitability)
6) การพึ่งตนเอง (Autonomy)
โดยใช้ เ กณฑ์ ก ารวิ เ คราะห์ ดั ง นี้ สู ง กว่ า ระดั บ
มาตรฐาน มีค่าคะแนน = 3 อยู่ในระดับมาตรฐาน  มีค่าคะแนน = 2
ต่ำ�กว่าระดับมาตรฐาน  มีค่าคะแนน = 1
1.5 การจัดกระบวนการเพือ่ คืนข้อมูลทุนทางสังคม
และศักยภาพของทุนทางสังคมสถานการณ์ของพื้นที่ในการทำ�การ
เกษตร ร่วมกันถอดบทเรียน (กาญจนา แก้วเทพ และอดุลย์ ดวงดีทวี
รัตน์, 2557) สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในพื้นที่
1.6 จั ด เวที ชุ ม ชนเพื่ อ ร่ ว มกั น กำ � หนดแนวทาง
ออกแบบเมนูกระบวนการและวิธกี ารสูก่ ารทดลองปฏิบตั กิ ารจริงในพืน้ ที่
ในประเด็นกรอบงาน “ปฏิบัติการกระบวนการเพื่อการขับเคลื่อนระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน บ้านคอกช้าง” โดยผู้เข้าร่วม ในข้อ 1.5 และ 1.6
ประกอบด้วย ผูบ้ ริหาร ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ว่ ยผูใ้ หญ่บา้ น แกนนำ�ในหมูบ่ า้ น
จำ�นวน 7 คน แกนนำ�เกษตรกรจำ�นวน 20 คน และภาคีร่วมพัฒนา
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ในพื้นที่ตำ�บลแหลมบัว อำ�เภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ซึ่งได้แก่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล โรงเรียนวัดโคกเขมา (ระดับประถมศึกษา)
และโรงเรียนแหลมบัววิทยา (มัธยมศึกษา)  
2. ขั้นปฏิบัติการเมนูกระบวนการเพื่อการขับเคลื่อนระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนภายหลังจากร่วมกันถอดบทเรียนทุนทางสังคมและ
ศักยภาพของทุนทางสังคม สถานการณ์ของพื้นที่ในการทำ�การเกษตร
จึงกำ�หนดประเด็นการดำ�เนินงานเพือ่ ออกแบบการจัดกระบวนการเสริม
หนุนทางวิชาการ หรือต่อยอดงานดังนี้
2.1 เมนูกระบวนการเพือ่ การพัฒนากระบวนการผลิต
     2.1.1 การจัดการระบบการผลิต
     2.1.2 การปรับปรุงบำ�รุงดิน
     2.1.3 การคัดเลือกพันธุ์พืชในชุมชน
2.2 เมนูกระบวนการเพื่อสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยลดค่า
ใช้จ่ายในครัวเรือน  
     2.2.1 การสร้างอาหารในระดับครัวเรือน
     2.2.2 การสร้างอาหารในระดับกลุ่มหรือชุมชน
    2.2.3 การจัดการเพื่อการเข้าถึงแหล่งอาหารและการ
กระจายอาหารในชุมชน

ความรู้และความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการทำ�ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
1. นักวิจัยได้ใช้กระบวนการวิจัยชุมชน ผ่านเวทีชุมชน
เพื่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการบูรณาการองค์ความ
รู้ ท างวิ ช าการด้ านการเกษตร นำ �สู่ ก ารวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ข อง
พื้ น ที่ ใ นการทำ � การเกษตร ร่ ว มกั น ถอดบทเรี ย นองค์ ค วามรู้
และภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม ในพื้ น ที่ ที่ จ ะสามารถนำ � มาสู่
การต่ อ ยอดขยายผลในพื้ น ที่ ร่ ว มกั น วิ เ คราะห์ ทุ น และศั ก ยภาพ
ทุ น ทางสั ง คมในพื้ น ที่ จนสามารถนำ � สู่ ก ารออกแบบกระบวนการ
และกิ จ กรรมต่ า งๆ ได้ แ ก่ 1) การคั ด เลื อ กเกษตรกรคนเก่ ง
เพื่อเป็นเกษตรกรต้นแบบนำ�สู่การขยายผลสู่เกษตรกรรายอื่นในชุมชน  
2) การจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างกระบวนการเรียนรู้ทุน
และศักยภาพทุนทางสังคมภายในชุมชน 3) การถอดบทเรียนชุด
ความรู้ ใ นพื้ น ที่ ที่ เ กิ ด จากการปฏิ บั ติ จ ริ ง จนเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์
4) การพั ฒ นาศั ก ยภาพเกษตรกรต้ น แบบให้ เ ป็ น วิ ท ยากรชุ ม ชน
ในการเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ และ 5) การออกแบบ
แนวทางการจัดการเรียนรู้ในพื้นที่และการถ่ายทอดองค์ความรู้ทาง
วิชาการ
2. นักวิจัยได้ใช้องค์ความรู้ทางการเกษตร เพื่อร่วมกัน
ออกแบบกระบวนการเพื่อการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และ
ต่อยอดงานวิจยั จากองค์ความรูใ้ นพืน้ ทีเ่ พือ่ สร้างองค์ความรูใ้ ห้กบั ชุมชน
ได้แก่ การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิต การจัดการปัจจัยการผลิต
และการจัดการศัตรูพืชและการปรับปรุงบำ�รุงดิน
3. นักวิจัยได้ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อ
ร่วมกันออกแบบกระบวนการเพื่อสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยลดค่าใช้
จ่ายในครัวเรือน  
ผลการศึกษา
บริบทชุมชน ทุน และศักยภาพของทุนทางสังคมในมิติระบบ
เกษตรกรรม เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ของพื้นที่
ในการทำ�การเกษตร ปัญหา และผลกระทบ
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1. บริ บ ทชุ ม ชนก่ อ นการดำ � เนิ น งาน บ้ า นคอกช้ า ง หมู่ 6
ตำ � บลแหลมบั ว อำ � เภอนครชั ย ศรี จั ง หวั ด นครปฐม มี จำ � นวน
ครั ว เรื อ นทั้ ง สิ้ น 312 ครั ว เรื อ น ประชากร 1,187 คน
แยกเป็ น ชาย 571 คน หญิ ง 616 คน ในจำ � นวนนี้ เ ป็ น
ครั ว เรื อ นที่ ป ระกอบอาชี พ การเกษตร 200 ครั ว เรื อ น จั ด เป็ น
หมู่บ้านเกษตรกรรม ประชากรในหมู่บ้านมีอาชีพทางการเกษตร
ที่ ห ลากหลาย อาทิ ทำ � นา ทำ � สวนผั ก พื ช เครื่ อ งเทศ และ
สมุนไพร เลี้ยงปลาสวยงาม ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และเพาะเห็ด
เป็นต้น ประชาชนมีวิถีความเป็นอยู่ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วย
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วิถีพอเพียง ประชาชนยังคงมีวิถีของการเอื้อเฟื้อแบ่งปันและพึ่งพาซึ่ง
กันและกัน รักษาขนบธรรมเนียมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน มีการนำ�ใช้
ทุนทางสังคมและศักยภาพของทุนทางสังคมในหมู่บ้านเพื่อการจัดการ
ตนเองในบางเรื่อง ได้แก่ นำ�ผลกำ�ไรจากกองทุนหมู่บ้านมาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ในการผลิตปุ๋ยชีวภาพ สารอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อสนับสนุน
การดำ�เนินงานของกลุ่มปุ๋ยชีวภาพ แกนนำ�กลุ่มมีความพยายามที่
จะขยายผลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสนับสนุนกิจกรรมการปลูก
พื ช ปลอดสาร และปราชญ์ เ กษตรในชุ ม ชนมี ก ารถ่ ายทอดความรู้
แต่ยังอยู่ในวงแคบ เป็นต้น

ตารางที่ 1 ทุนทางสังคม ประเภทผู้น� 
ำ แกนนำ�คนสำ�คัญในหมู่บ้าน
ชื่อ – นามสกุล

1. นายมงคล  เข็มทอง

ตำ�แหน่งทางสังคมในหมู่บ้าน
-ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6
-ประธานกองทุนหมู่บ้าน (เงินล้าน)
-ประธานกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านคอกช้าง
-ที่ปรึกษากองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่บ้านคอกช้าง
-ประธานกลุ่มสวัสดิการชุมชน วันละบาท  
-ประธานศูนย์การเรียนรูห้ มูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเ่ ย็น เป็นสุข”

บทบาทหน้าที่ / กิจกรรมที่ดำ�เนินการ
เป็นแกนนำ �ในการบริหารจัดการงานของ
หมูบ่ า้ น บริหารจัดการกองทุนต่างๆ ในฐานะ
ประธาน เป็นผูน้ �ำ ในการเปลีย่ นแปลง ทีม่ จี ติ
อาสาเพื่องานส่วนรวม

2.  นายประทีป  ชื่นชมน้อย -สมาชิกสภา อบต.แหลมบัว

เป็นผู้ประสานงานกิจกรรมในชุมชน

-กรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคอกช้าง
นหมู่บ้าน
3. นายนพพร  ญาติบรรทุง   -กรรมการกองทุ
-กรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
-กรรมการหมู่บ้าน

เป็นแกนนำ�ในการร่วมบริหารจัดการงานของ
หมู่บ้าน ร่วมบริหารจัดการกองทุนต่างๆ

4. นางไทย  ใจเยือกเย็น

5. นายสำ�เภา  จำ�ปาแพง

6. นายวรภพ  นาคจินวงษ์

-ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
-ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้านหมู่ 6
เป็นแกนนำ�ในการร่วมบริหารจัดการงาน
-ประธานกองทุนบทบาทสตรีหมู่ 6
ของกลุ่มสตรี ร่วมบริหารจัดการกองทุน
-ประธานกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ
ต่างๆ
-กรรมการชมรมผู้สูงอายุ ตำ�บลแหลมบัว
-รองประธานศูนย์การเรียนรูห้ มูบ่ า้ นเศรษฐกิจพอเพียง “อยูเ่ ย็น เป็นสุข”
-ประธานกลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ  
-ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
-เหรัญญิกศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข”
-สมาชิก อสม.
-ประธานกลุ่มพิณแคน
-กรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
-กรรมการหมู่บ้าน
-กรรมการกองทุนเงินล้าน

7. นายชาญณรงค์  สมาวงษ์ -ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตก้อนเห็ดและเพาะเห็ด

เป็นแกนนำ�ในการร่วมบริหารจัดการงาน
ของกลุ่มเพื่อร่วมกันผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อนำ�
ใช้ในสมาชิก ร่วมบริหารจัดการกองทุนต่างๆ
เป็นแกนนำ�ในการร่วมบริหารจัดการงานของ
กลุม่ ร่วมบริหารจัดการกองทุนต่าง ๆ
เป็นแกนนำ�ในการร่วมบริหารจัดการงานของ
กลุ่มผลิตเห็ด ส่งเสริมให้ความรู้ สนับสนุน
การผลิตเห็ดให้สมาชิก ถ่ายทอดความรู้การ
ทำ�ก้อนเชื้อเห็ดและการเพาะเห็ดให้กับชาว
บ้านและนักเรียนในโรงเรียน
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นายมงคล เข็มทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6  เป็นผู้นำ�ที่มีความรู้ที่
เกิดจากการปฏิบตั จิ ริง ทีก่ อ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในชุมชนได้ สามารถ
ประสานความร่วมมือผูน้ �ำ ท้องถิน่ ผูน้ �ำ ท้องที่ ผูใ้ หญ่บา้ น คนในหมูบ่ า้ น
ให้มีความรัก ความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจในการพัฒนางานต่างๆ
ในหมู่บ้านได้ ศาลาเอนกประสงค์ (พ่อปู่ด่าน) เป็นศูนย์รวมเพื่อ
ใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชน เป็นสถานที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ประจำ�หมู่บ้าน และเป็นสถานที่สำ�หรับออกกำ�ลังกายเพื่อ
สุขภาพ ในวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12 - 13 เมษายนของทุกปี
ประชาชนในหมู่ 6 จะมาร่วมกันจัดงานผ้าป่าสงกรานต์ ตำ�ขนมจีน
กวนข้าวเหนียวแป เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมให้
คงอยู่สืบไป ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์นอกจากจะเป็นการ
อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม ยังก่อให้เกิดความ
รักความสามัคคีของคนในชุมชน ดังเห็นได้จาก ผูน้ �ำ ท้องถิน่ ผูน้ �ำ ท้องที่
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำ�กลุ่มและแหล่งปฏิบัติการต่างๆ ตลอดจนหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ คนใน
หมูบ่ า้ นต่างร่วมแรงร่วมใจกันลงขันในการจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ตา่ งๆ
ในการจัดทำ�ขนมจีน ข้าวเหนียวแป และอาหารอื่นๆ ที่ชุมชนร่วมกัน
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กลไกหลักในการบริหารจัดการ มีจิตอาสา เป็นกรรมการหมู่บ้าน
และมี บทบาทในการขับเคลื่อนกิจกรรมงานของชุมชน แสดงไว้ใน
ตารางที่ 1
3. ทุนทางสังคมประเภทกลุ่มทางสังคม กลุ่มทางสังคมในหมู่ 6 บ้าน
คอกช้าง ที่มีรูปธรรมการดำ�เนินงานที่ชัดเจน และมีแนวคิดที่มาของ
การจัดตัง้ และดำ�เนินงานของกลุม่ ทีม่ าจากคนภายในชุมชนเอง มีจ�ำ นวน
4 กลุม่ ซึง่ กลุม่ เหล่านี้ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าเป็นกลุม่ ทีม่ บี ทบาทและมีศกั ยภาพ
ในการที่จะเป็นอีกกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
ของหมู่บ้านต่อไป กลุ่มทางสังคมแสดงไว้ในตารางที่ 2
สถานการณ์ด้านการเกษตรกรรมในพื้นที่และปัญหาของชุมชน
ผู้ วิ จั ยได้ ใ ช้ ก ระบวนการประเมิ น สถานการณ์ ด้ า นระบบ
เกษตรกรรมของชุมชนหมู่ 6 บ้านคอกช้าง บนแนวคิด “ระบบการ
จัดการภายในไร่นา” ภายใต้เงื่อนไขทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับวิถีความเป็นอยู่ของคน ใน
3 ระดับ คือ  
1) ระดับแปลง ที่คำ�นึงถึงระบบนิเวศเกษตร เช่น การ

ตารางที่  2 กลุ่มทางสังคมในหมู่บ้านที่เป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

กลุ่มทางสังคม

ชื่อประธานกลุ่ม

�เภา จำ�ปาแพง
2. กลุ่มทำ�ปุ๋ยชีวภาพ นายสำ
มีจำ�นวนสมาชิก 12 คน

กิจกรรม
เป็นการรวมกลุ่มเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนปลูกพืชผักปลอดสารพิษไว้รับ
ประทานภายในครอบครัว และจำ�หน่ายภายในชุมชน เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงโรค
ภัยต่างๆ ที่เกิดจากสารเคมีตกค้างในพืชผัก
เป็นการรวมกลุ่มในด้านเกษตรกรรมเพื่อผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพในการปรับปรุง
บำ�รุงดิน ผลิตน้ำ�หมักจุลินทรีย์ชีวภาพ แก้ปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืชสำ�หรับ
ให้สมาชิกใช้ภายในกลุ่ม  

3. กลุ่มการผลิตก้อน นายชาญณรงค์ สมาวงษ์
เชื้อเห็ดและเพาะเห็ด มีจำ�นวนสมาชิก 8 ราย
ในถุงพลาสติก  

เป็นการรวมกลุ่มเพื่อการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก เช่น เห็ดนางรม เห็ดเป๋าฮื้อ
เห็ดบด เห็ดนางฟ้า เห็ดขอนขาว และเห็ดหูหนู แล้วจำ�หน่ายทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน  เป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน  อีกทั้งยังเป็นแหล่ง
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการเพาะเห็ดแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป

4.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อ นายสำ�เภา จำ�ปาแพง
การผลิตบ้านคอกช้าง มีจำ�นวนสมาชิก 160 คน

เป็นการรวมกลุ่มให้มีการออมเงินของคนในหมู่บ้าน โดยออมคนละ 100 บาท
ต่อ/เดือน

1. กลุ่มส่งเสริมปลูก นายสำ�เภา จำ�ปาแพง
พืชผักปลอดสารพิษ มีจำ�นวนสมาชิก 12  คน

จัดทำ�เพือ่ ถวายพระสงฆ์ รวมถึงการจัดซือ้ ของทีร่ ะลึกให้กบั ผูส้ งู อายุใน
การรดน้�ำ ดำ�หัวขอพร การจัดงานสงกรานต์ทห่ี มู่ 6 บ้านคอกช้างในแต่ละปี
จะมีเงินคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดงานแล้ว จึงเกิดเป็นเงิน
กองทุนสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์บา้ นคอกช้างขึน้ ประชาชน
สามารถกูเ้ งินจากกองทุนนีเ้ พือ่ การลงทุนในอาชีพ และนำ�ใช้คนื กองทุน
ในอัตรา 1,000 บาท ต่อ 100 บาท และนำ�ใช้คนื ในวันสงกรานต์ปตี อ่ ไป
จึงทำ�ให้เกิดทุนหมุนเวียนในการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
สงกรานต์บา้ นคอกช้างตลอดมา กิจกรรมดังกล่าวนีไ้ ด้ด�ำ เนินการมาอย่าง
เป็นรูปธรรมตัง้ แต่ปพี .ศ. 2549 โดยนายมงคล เข็มทอง ผู้ใหญ่บ้าน ทำ�
หน้าทีเ่ ป็นแกนนำ�หลักในการบริหารจัดการงานกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน
ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน
2. ทุนทางสังคม ประเภทผู้นำ� แกนนำ�คนสำ�คัญในหมู่บ้าน จาก
การศึ ก ษาพบว่ า ผู้ นำ � แกนนำ � หลั ก คนสำ � คั ญ ในหมู่ บ้ า นที่ เ ป็ น

หมุนเวียนของธาตุอาหารในดิน  ความสัมพันธ์ระหว่างพืชปลูกกับศัตรู
พืช สภาพลมฟ้าอากาศ และการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพื้นที่
2) ระดับครัวเรือน ที่คำ�นึงถึงการจัดการทรัพยากรอย่าง
เหมาะสมที่ จ ะก่ อให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด บทบาทของภู มิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่น ความหลากหลายของระบบการผลิตที่นำ�ไปสู่ความมั่นคง
ของอาหารทั้งในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน รายได้ และกิจกรรม
ที่เปิดโอกาสให้ครัวเรือนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งใน
ระดับชุมชน  
3) ระดับชุมชน ที่คำ�นึงถึงเศรษฐกิจชุมชน สิทธิมนุษยชน
และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นธรรม
ผลการศึ ก ษาพบว่ า เกษตรกรใน หมู่ 6 บ้ า นคอกช้ า ง
ได้ทำ�การเกษตรอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี เกษตรกรมีกิจกรรมการผลิต  
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วิธีปฏิบัติที่หลากหลาย อาทิ เกษตรกรร้อยละ 30 มีการใช้เคมีภัณฑ์
ทางการเกษตรเพียงอย่างเดียว มีการใช้เคมีภัณฑ์ทางการเกษตร
ร่วมกับสารอินทรีย์ชีวภาพร้อยละ 40  มีการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ
เพียงอย่างเดียวร้อยละ 30 มีกระบวนการปรับปรุงบำ�รุงดินอย่างเหมาะสม
ร้อยละ 50 มีการปลูกพืชที่ใช้พึ่งพาเป็นอาหารเพื่อการบริโภคในระดับ
ครั ว เรื อ นร้ อ ยละ 80 มี ก ระบวนการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ใ นชุ ม ชน
เพื่อสนับสนุนการผลิตร้อยละ 30  ดังแสดงในตารางที่ 3 นอกจาก
นี้ภายในชุมชนยังพบว่า มีเกษตรกรกลุ่มหนึ่งประมาณ 10 – 15
คน มีวิถี “การลงแขกเก็บผัก” ซึ่งเมื่อผักของเกษตรกรรายใดได้
ระยะเวลาเก็บเกี่ยวส่งตลาด เกษตรกรจะมาเอาแรงกันมาร่วมตัดผัก
ส่งตลาด ซึ่งผู้วิจัยมองสถานการณ์นี้เห็นว่า เป็นวิธีการลดต้นทุน
ค่ าใช้ จ่ า ยด้ า นแรงงาน และเป็ น กระบวนการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
แบบวิ ถี ช าวบ้ า นที่ ไ ด้ เ ห็ น ผลผลิ ต ของผั ก ซึ่ ง กั น และกั น เกิ ด การ
พู ด คุ ย แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ว่ า มี วิ ธี ป ฏิ บั ติ อ ย่ า งไร ซึ่ ง เป็ น ประเด็ น
ที่น่าจะได้มีการจัดกระบวนการเพื่อต่อยอดขยายผลในวงกว้างต่อไป
ตารางที่ 3 สถานการณ์ด้านการเกษตรกรรมในพื้นที่
สถานการณ์ระบบเกษตรกรรมในพื้นที่

ระดับการปฏิบัติของ
เกษตรกร (ร้อยละ)

มีการใช้เคมีภณั ฑ์ทางการเกษตรเพียงอย่างเดียว

30

มีการใช้เคมีภัณฑ์ทางการเกษตรร่วมกับสาร
อินทรีย์ชีวภาพ

40

มีการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพเพียงอย่างเดียว  

30

มีกระบวนการปรับปรุงบำ�รุงดินอย่างเหมาะสม

50

มีกระบวนการการนำ�ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
กระบวนการผลิต

40

มีการวางแผนการจัดการระบบปฏิทินการปลูก
พืชอย่างเป็นระบบ

60

มีการนำ�ใช้ปัจจัยในชุมชนเพื่อสนับสนุนการผลิต
ในระดับครัวเรือน

40

มีการพึ่งพาทุนทางสังคมในหมู่บ้านเพื่อ
สนับสนุนปัจจัยการผลิต

40

มีการปลูกพืชที่ใช้พึ่งพาเป็นอาหารเพื่อการ
บริโภคในระดับครัวเรือน

80

มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนเพื่อ
สนับสนุนการผลิต

30

จากการศึกษาระบบนิเวศเกษตร และการจัดการกระบวนการ
ผลิ ต ทางการเกษตรของเกษตรกรในหมู่ บ้ า นคอกช้ า ง ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้
นำ�มาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ระบบชนบทนิเวศเกษตร
(Agro – ecosystem Analysis : AA) (ครรชิต พุทธโกษา, 2554)
โดยมีกรอบที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ทฤษฎีและแนวคิดเชิงระบบ
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โดยวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ มีลักษณะตามคุณสมบัติ
ของระบบ (System Properties) 6 ประการหรือไม่ ใช้ปัจจัยหลัก
(Key factor) ของสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ มาเป็นตัวแปร
สำ�หรับการวิเคราะห์ และสร้างข้อสรุปแบบอุปมัยพบว่า
1) ผลิ ต ภาพหรื อ ระดั บ การผลิ ต ของชุ ม ชนเป็ น ไปตาม
มาตรฐาน โดยมีระดับผลผลิตของพืชปลูกอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ
ผลผลิตที่ควรได้รับ
2) เสถียรภาพหรือความสม่ำ�เสมอ พบว่าปัจจัยเรื่องน้ำ�เพื่อ
การเพาะปลูกมีความสม่�ำ เสมอตลอดทัง้ ปี เนือ่ งจากอยูใ่ นเขตส่งน้�ำ ของ
กรมชลประทาน
3) ถาวรภาพหรือความยั่งยืนเมื่อพิจารณาจากกระบวนการ
การจัดการดิน และการจัดการศัตรูพืช พบว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ำ�กว่า
มาตรฐาน เนื่องจากไม่มีกระบวนการปรับปรุงบำ�รุงดินอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ มีความเสี่ยงต่อความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่ดิน
เพื่อการผลิตพืชในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นสภาพทางกายภาพ เคมีและ
ชีวภาพของดิน นอกจากนี้ ด้านทัศนะของเกษตรกรในชุมชนต่อปัญหา
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน เกษตรกรทราบว่าดินของตนเองมีปัญหา
โดยสั ง เกตจากผลผลิ ต พื ช ดู จ ากจำ � นวนปุ๋ ย เคมี ที่ ใ ส่ เ พิ่ ม มากขึ้ น
แต่ ผ ลผลิ ต เท่ า เดิ ม หรื อ ลดลง ดู จ ากสภาพภายนอกทางกายภาพ
เช่ น สภาพดิ น จั บ ตั ว กั น แน่ น แข็ ง ดิ น ดาน และการระบายน้ำ �ไม่
ดี เป็นต้น ลักษณะปัญหาเหล่านี้นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น
แต่เกษตรกรส่วนมากก็ยังไม่มีความพยายามหาทางแก้ปัญหาที่ชัดเจน
ทั้งนี้อาจเนื่องจากการขาดความรู้ความเข้าใจ หรือมีความรู้ความ
เข้าใจแต่ขาดการปฏิบัติอย่างจริงจัง ตลอดจนข้อจำ�กัดหลายประการ
ทำ �ให้ ไ ม่ มี แ ผนการแก้ ปั ญ หาทั้ ง ระยะสั้ น และระยะยาว ตราบใด
ที่ ตั ว เกษตรกรยั ง มองเห็ น พื ช ที่ ต นเองปลู ก นั้ น ยั งให้ ผ ลผลิ ตได้ อ ยู่
และคิดว่าการเพิ่มหรือเลือกใช้ปุ๋ยเคมี อาหารเสริม และฮอร์โมน
หลากหลายที่ มี ข ายในตลาดจะสามารถแก้ ไ ขปั ญ หาเรื่ อ งการขาด
ธาตุ อ าหารของพื ช ได้ จึ ง ไม่ ค่ อ ยให้ ค วามสำ � คั ญในการปรั บ ปรุ ง
บำ � รุ ง ดิ น ในเชิ ง ระบบเพื่ อ ยกระดั บ ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องดิ น
ให้สูงขึ้น
4) ความสามั ค คี ใ นชุ ม ชน พบว่ า กิ จ กรรมการเกษตร
ในชุมชนส่งผลต่อการสร้างความสามัคคีในหมู่เพื่อนบ้านใกล้เรือน
เคียงและเครือญาติ เนื่องจากมีการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาและ
ความรู้ที่ได้จากการผลิตซึ่งกันและกัน มีการพึ่งพาปัจจัยการผลิตซึ่ง
กันและกัน การเอาแรงซึ่งกันและกัน ก่อเกิดความเอื้ออาทร ความ
สามัคคีเกิดขึ้น
5) ความเสมอภาค พบว่า กิจกรรมการเกษตรในชุมชน
มี ค วามเสมอภาคในด้ า นการผลิ ต การตลาด และผลประโยชน์ ที่
ต่างคนต่างได้รับตามกำ�ลังการผลิตของตนเอง กิจกรรมการเกษตร
ของแต่ละครัวเรือนไม่ก่อให้เกิดผลกระทบซึ่งกันและกัน เนื่องจาก
มี ค วามคล้ า ยคลึ ง กั น ของพื ช ที่ ป ลู ก ไม่ มี ก ารแก่ ง แย่ งในเรื่ อ งการ
ใช้ปัจจัยการผลิต จึงก่อให้เกิดประโยชน์ทางอ้อมในด้านการตลาด
ที่มีปริมาณผลผลิตมากเพียงพอที่พ่อค้าภายนอกจะเข้ามารับซื้อถึง
แปลงโดยตรง
6) การพึ่งตนเอง  พบว่า ชุมชนมีการพึ่งตนเองด้านปัจจัย
การผลิตโดยทั่วไป ได้แก่ เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ยเคมี และ เคมีภัณฑ์กำ�จัด
ศัตรูพชื เป็นต้น อยูใ่ นระดับต่�ำ กว่ามาตรฐานกล่าวคือ มีการพึง่ พาปัจจัย
การผลิตจากภายนอก มีการใช้ปัจจัยการผลิตทดแทน ได้แก่ การเก็บ
เมล็ดพันธุ์ใช้เอง การทำ�ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยชีวภาพ และสารกำ�จัดศัตรูพืช
ทีส่ ามารถผลิตได้เองน้อยมาก จึงเป็นต้นทุนการผลิตทีส่ งู มากอีกส่วนหนึง่
ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ตามทฤษฎีและแนวคิดเชิงระบบ
1.5 เกษตรกรเปิดใจพร้อมรับความรู้ กระบวนการหรือวิธกี าร
   สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่
จากภายนอกที่จะยกระดับการผลิตและวิถีความเป็นอยู่ของตนเอง
ให้ดีขึ้น
ผล
คุณสมบัติของระบบ
1.6 เกษตรกรส่วนใหญ่มีความตระหนักในพิษภัยจากการใช้
ตัวแปรที่ใช้
การวิเคราะห์ สารเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร
(System Properties)
2. จุดอ่อน
ผลิตภาพหรือระดับการ ระดับผลผลิตของพืชปลูก
2
2.1 ขาดกระบวนการนำ�ใช้ทุนทางสังคมและศักยภาพที่มีอยู่
ผลิต (Productivity)
ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างเต็มที่
เสถียรภาพหรือ
ปั
จ
จั
ย
เรื
อ
่
งน้
�
ำ
เพื
อ
่
การ
2.2 เกษตรกรมากกว่าร้อยละ 50 มีวิถีปฏิบัติแบบต่างคน
2
ความสม่ำ�เสมอ
เพาะปลู
ก
ต่างทำ�
(Stability)
2.3 ขาดกระบวนการและการบริ ห ารจั ด การเพื่ อ สร้ า ง
ถาวรภาพหรือความ การจัดการดิน  
1
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ยั่งยืน (Sustainability) และการจัดการศัตรูพืช
2.4 ขาดกระบวนการการใช้จุดเด่นที่มีอยู่ในการต่อยอดงาน
กิ
จ
กรรมการเกษตรใน
ขยายผลให้
กว้างขวาง หรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ความสามัคคี
ชุ
ม
ชนส่
ง
ผลต่
อ
ความ
3
2.5 ทรัพยากรดินทีใ่ ช้ในการเพาะปลูกร้อยละ 50 อยูใ่ นภาวะ
(Solidarity)
สามัคคีอย่างไร
เสื่อมโทรม
กิจกรรมการเกษตรใน
2.6 กลุ่มทางสังคมที่มีอยู่ ยังไม่สามารถนำ�สู่การจัดการเพื่อ
ชุ
ม
ชนมี
ค
วามเสมอภาคใน
สนับสนุนงานในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่
ความเสมอภาค
2
ด้
า
นการผลิ
ต
การตลาด
2.7 ไม่มีรูปแบบการจัดการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อนำ�ไปสู่
(Equitability)
และประโยชน์ของกลุ่ม
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในชุมชน
ชุมชนอย่างไร
3. โอกาส
การพึ่งตนเอง

3.1 ตลาดความต้องการอาหารปลอดภัยเพือ่ การบริโภคมีมากขึน้
ปัจจัยการผลิตทั่วไป
1
(Autonomy)
3.2 การเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย

3.3 เป็นชุมชนต้นแบบที่มีระบบเกษตรกรรมที่มีความมั่นคง
เกณฑ์การวิเคราะห์ สูงกว่าระดับมาตรฐาน มีค่าคะแนน = 3 อยู่ในระดับมาตรฐาน  
และยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีภูมิคุ้มกันที่
มีค่าคะแนน = 2 ต่ำ�กว่าระดับมาตรฐาน มีค่าคะแนน = 1
ปรับตัวต่อความผันแปร และการเปลีย่ นแปลงของสภาพภูมอิ ากาศและ
ภาพรวมของปัญหาโดยสรุป อาจมีความสุ่มเสี่ยงต่อความยั่งยืนในการ ระบบการค้าเสรีในอนาคตได้
เป็นแหล่งผลิตทางการเกษตร แหล่งอาชีพการเกษตรกรรมในอนาคต 4. จุดที่ควรได้รับการพัฒนา
4.1 จัดกระบวนการเพือ่ ให้เกิดการพัฒนากระบวนการผลิตทัง้
ของหมู่บ้าน
ในระดับแปลง ระดับครัวเรือน และระดับชุมชน จากทุนและศักยภาพ
บทวิเคราะห์บริบทชุมชน ทุนทางสังคม สภาพการณ์ และสถานการณ์ ทุนทางสังคม จุดเด่นที่มีอยู่ในชุมชน สู่การต่อยอดขยายผลในพื้นที่  
ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการบูรณาการเติมองค์ความรู้
ระบบเกษตรกรรมในพื้นที่ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ทางวิชาการด้านการเกษตร
1. จุดแข็ง
4.2 จัดกระบวนการเพือ่ ให้น�ำ ใช้ประโยชน์จากทุนเดิมทีช่ มุ ชน

1.1 พื้นที่ชุมชนบ้านคอกช้าง หมู่ 6 ตำ�บลแหลมบัว เป็น
ส่
ว
นใหญ่
ม
ีการปลูกพืชอาหารในครัวเรือน เพื่อให้ชุมชนเข้าถึงและการ
แหล่งผลิตทางการเกษตรที่สำ�คัญแหล่งหนึ่งของจังหวัดนครปฐม ที่ส่ง
ผลผลิตออกไปจำ�หน่ายยังตลาดกลางในจังหวัดและในกรุงเทพมหานคร   กระจายอาหารในครั ว เรื อ นสู่ ว งกว้ า งมากขึ้ น กระบวนการเพื่ อ
และผลผลิตเหล่านี้ถูกกระจายต่อไปทั่วประเทศ จนสามารถกล่าวได้ว่า พัฒนาการผลิตและนำ�ใช้อาหารจัดการโรค
4.3 เสริมสร้างความเข้มแข็งและขยายกิจกรรมทุนทาง
เป็นแหล่งผลิตอาหารของประเทศ โดยเฉพาะพืชผักล้มลุก พืชหัว
พื ช เครื่ อ งเทศและสมุ นไพร ไม้ ด อกไม้ ป ระดั บ และเห็ ด เป็ น ต้ น สังคม และจำ�นวนสมาชิกของกลุ่มทางสังคมที่มีอยู่ เช่น กลุ่มปลูก
นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งผลิตปลาสวยงามแหล่งใหญ่ที่ส่งออกตลาด ผักปลอดสาร กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ วิถีการลงแขก ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นต้น
ต่างประเทศ อีกด้วย
4.4 จัดกระบวนการเพื่อให้มีรูปธรรมการจัดการเพื่อการขับ
1.2 เกษตรกรมีความรู้ความชำ�นาญ มีประสบการณ์ในการ
ผลิตมาอย่างยาวนาน มีเกษตรกรคนเก่งหลายราย มีภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่ เคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในชุมชน  
ที่สามารถนำ�มาต่อยอดส่งเสริมกระบวนการผลิตได้
1.3 มีทนุ ทางสังคมทีม่ ศี กั ยภาพ ได้แก่ ทุนบุคคลทีม่ คี วามเข้ม ผลการจัดกระบวนการเพื่อการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
นักวิจยั ได้น�ำ ใช้ผลการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
แข็ง มีผนู้ �ำ ชุมชนทีม่ งุ่ มัน่ ทำ�งานเพือ่ ส่วนรวม และกลุม่ ทางสังคมทีเ่ ข้ม
จุ
ด
ที
่
ค
วรได้
รับการพัฒนา มาออกแบบกระบวนการเพื่อการขับเคลื่อน
แข็ง มีการบริหารจัดการกลุ่มที่เป็นรูปธรรม และยังมีปัจจัยสนับสนุน
เช่น มีระบบชลประทานเข้าถึงพื้นที่ท�ำ ให้ไม่มีปัญหาเรื่องแหล่งน้ำ�   ระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืนตามประเด็นงาน โดยใช้กระบวนการวิจยั แบบมี
1.4 มีความสามัคคีของคนในชุมชน คนในชุมชนให้ความ ส่วนร่วม การต่อยอดการนำ�ใช้ทนุ และศักยภาพทุนทางสังคมเดิมในพืน้ ที่
ร่วมมือในกิจกรรมของส่วนรวมดี มีความเกื้อกูล มีวิถีของการแบ่งปัน เพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน กระบวนการปรับ
และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ยังคงมีวิถีของการ “ลงแขก” ซึ่งถือเป็น เปลี่ยนสู่การปฏิบัติ และนำ�สู่การเปลี่ยนแปลงของระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืน ผ่านการออกแบบกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน ได้แก่
จุดเด่นของชุมชน
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1) การคัดเลือกเกษตรกรคนเก่งเพือ่ เป็นเกษตรกรต้นแบบนำ�
สู่การขยายผลสู่เกษตรกรคนอื่นในชุมชน  
2) การจัดเวทีเพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ สร้างกระบวนการเรียน
รู้ทุนและศักยภาพทุนทางสังคมภายในชุมชน
3) การถอดบทเรียนชุดความรู้ในพื้นที่ที่เกิดจากการปฏิบัติ
จริงจนเกิดผลสัมฤทธิ์
4) การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบให้เป็นวิทยากร
ชุมชน ในการเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้   
5) การออกแบบแนวทางการจัดการเรียนรู้ในพื้นที่และการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ ก่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึน้ ในชุมชนบ้านคอกช้าง หมู่ 6 ในด้านผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ
ดังนี้
สถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
1. กระบวนการเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิต
1.1 การจัดการระบบการผลิตในด้านการจัดการศัตรูพืชและ
การปรับปรุงบำ�รุงดิน
ผลจากการจัดกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ โดยวิธกี ารสนทนา
กลุม่ ย่อย ถอดบทเรียนภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีม่ ใี นชุมชน ถอดบทเรียนกรณี
ศึกษาผลจากวิถีปฏิบัติของเกษตรกรคนเก่งที่ได้ผลดี ตัวอย่างได้แก่
“วิธีการบ่มดิน” ของนายสำ�เภา จำ�ปาแพง  “การทำ�ฮอร์โมนไข่” ของ
นางจำ�ลอง เกตุกิ่งแก้ว “การทำ�จุลินทรีย์สูตรปรามโรค” ของนางติ๋ม
นาคจินวงษ์ เป็นต้น นำ�สู่การออกแบบแนวทางการจัดการเรียนรู้
เพื่อขยายผลในพื้นที่ โดยใช้วิธีการสาธิตควบคู่กับการฝึกปฏิบัติ และ
ทดลองนำ�สูก่ ารปฏิบตั จิ ริงในไร่นาของเกษตรกร ควบคูก่ บั การออกแบบ
กระบวนการวิจยั ต่อยอดในแปลงทดลองของเกษตรกร เพือ่ ให้เกษตรกร
เกิดกระบวนการเรียนรูแ้ ละเห็นผลโดยตรง ซึง่ มีการศึกษาวิจยั 3 เรือ่ ง คือ
1) การศึกษาผลของ “วิธีการบ่มดิน” ที่มีต่อสภาพทาง
กายภาพและความอุดมสมบูรณ์ของดิน
2) การศึกษาผลของ “การใช้ฮอร์โมนไข่” ที่มีต่อการเจริญ
เติบโตของพืชผัก
3) การศึกษาผลของ “การใช้จุลินทรีย์สูตรปรามโรค” ที่มีต่อ
การควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช 
ภายหลังจากเสร็จสิ้นผลการวิจัยต่อยอดในแปลงทดลอง
ของเกษตรกรใน 3 เรื่ อ ง ดั ง กล่ า ว ได้ มี ก ารสรุ ป บทเรี ย นจาก
การทดลองสถานการณ์ ใ หม่ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปจากเดิ ม ทำ � ให้
เกษตรกรจำ�นวน 25 ราย มีการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตของตนเอง
ที่เด่นชัด คือ
การลดการใช้ปัจจัยการผลิต มีการลด ละ การใช้สาร
เคมีภณั ฑ์การเกษตรลง หันไปทดลองใช้สารอินทรียช์ วี ภาพ ได้แก่ การ
ใช้ฮอร์โมนไข่  และน้�ำ หมักชีวภาพจุลนิ ทรียส์ ตู รปรามโรค  เพือ่ กระตุน้
การเจริญเติบโตของพืชผักเพื่อควบคุมศัตรูพืช
มีกระบวนการพักดิน การสลับชนิดพืชที่ปลูกในรอบปีที่มี
ระบบรากต่างกัน เพื่อให้เกิดการแผ่กระจายของรากในระดับความลึก
ของชั้นดินต่างๆ กัน
	
1.2 กระบวนการจัดการปัจจัยการผลิต
1) มีกิจกรรม “การลงแขกตัดผัก” ที่มีจ�ำ นวนสมาชิกเพิ่มขึ้น
จากเดิมอยูใ่ นกลุม่ สมาชิกประมาณ 10 - 15 คน เพิม่ เป็น 30 - 40 คน
อันเป็นการลดปัจจัยด้านต้นทุนค่าแรงงาน

2) มีการวางแผนและการตัดสินใจวางระบบการปลูกพืช โดย
คำ�นึงถึงภาวะด้านการตลาด  ความสามารถในการปฏิบัติด้านแรงงาน
การหมุนเวียนชนิดพืชทีจ่ ะปลูกในแต่ละฤดูกาลเพือ่ หลีกเลีย่ งปัญหาโรค
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และแมลง และการหมุนเวียนการใช้ธาตุอาหารในดินของพืชแต่ละชนิด

3) เกิดเกษตรกรต้นแบบที่มีกิจกรรมการทำ�การเกษตรแบบ
ประณีต ในพื้นที่ขนาดเล็ก ที่สามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคงได้อย่าง
ต่อเนื่อง
	
1.3 การคัดเลือกและพัฒนาพันธุ์พืชในชุมชน
1) มีกระบวนการปลูกและรักษาพันธุ์พืชเพื่อการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชพื้นบ้าน
2) มีกระบวนการปลูกและขยายพันธุ์พืชเพื่อเก็บเป็นพันธุ์
ปลูกใช้เอง ลดการซื้อหาจากท้องตลาด
2. กระบวนการเพือ่ สร้างแหล่งอาหารปลอดภัย ลดค่าใช้จา่ ยในครัวเรือน
2.1 การสร้างอาหารในระดับครัวเรือน
เกษตรกรมีการจัดการพื้นที่ปลูกพืชสำ�หรับเพื่อการจำ�หน่าย
และเพื่อการบริโภคในครัวเรือน  มีการปลูกพืชที่หลากหลายขึ้น จน
สามารถพึ่งพาใช้เป็นอาหารในครัวเรือนได้ ทำ�ให้มีอาหารที่ปลอดภัย
ลดรายจ่ายค่าอาหารในชีวิตประจำ�วันได้
2.2 การสร้างอาหารในระดับกลุ่มหรือชุมชน
 
ด้วยวิถขี องชาวบ้านในชุมชนทีเ่ ป็นจุดเด่น คือ มีการเอือ้ เฟือ้
เผื่อแผ่แบ่งปันพืชผักที่ปลูกในครัวเรือนให้กับเพื่อนบ้าน มีการแลก
เปลีย่ นพืชผักในครัวเรือนทีป่ ลูกต่างชนิดกัน จนเกิดเป็น “วิถแี บ่งปัน” ที่
เห็นเป็นรูปธรรม นักวิจยั ได้เติมกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ ห้เห็นจุดเด่น
และทำ�ให้มีความหลากหลายของพืชที่ปลูกมากขึ้น ผลจากการจัด
กระบวนการดังกล่าว ทำ�ให้ชุมชนมีการตื่นตัวและมีการปลูกพืชไว้
บริโภคในครัวเรือน และเกิดวิถีการแบ่งปันที่เป็นวงกว้างขึ้นจากเดิม
โดยก่อนหน้าที่จะมีกระบวนการดังกล่าวนี้ วิถีดังกล่าวอยู่ระดับในซอย  
แต่ปจั จุบนั วิถดี งั กล่าวเกิดขึน้ ข้ามซอย ความหลากหลายของพืชทีป่ ลูก
มีมากขึ้น จากการประเมินจำ�นวนครัวเรือน ทั้งหมด 50 ครัวเรือน
พบว่า มีการปลูกพืชเครื่องเทศ เช่น ข่า ตะไคร้ กระชาย ใบมะกรูด
โหระพา กะเพรา กระชาย พริก เป็นต้น ประมาณร้อยละ 40 พืชต้าน
โรคเช่น บวบ ฟักทอง กระเจีย๊ บเขียว มะรุม เป็นต้น ประมาณร้อยละ 15
พืชสมุนไพร เช่น ว่านรางจืด ฟักข้าว  ฟ้าทะลายโจร เป็นต้น ประมาณ
ร้อยละ 18 และพืชผักกินใบ เช่น กวางตุ้ง ผักกาดขาว คะน้า ตำ�ลึง
ผักชีฝรั่ง ชะพลู เป็นต้น ประมาณร้อยละ 17 การเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นทำ�ให้คนในชุมชนมีอาหารที่ปลอดภัย และอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อ
การบริโภคได้อย่างทั่วถึง นอกจากนี้ ผลผลิตดังกล่าวยังนำ�สู่ช่องทาง
ตลาดนัดในชุมชน ทำ�ให้มีการซื้อหาผลผลิตในราคาถูกเพื่อการบริโภค
ในชุมชนอีกด้วย นอกจากนี้ มีการนำ�ใช้พืชสมุนไพรที่ได้จากการปลูก
ในครัวเรือนในการดูแลตนเองเวลาเจ็บป่วยทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ
และเพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพ จากผลการจัดกระบวนการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูภ้ ายในพืน้ ที่ ก่อให้เกิดความรูค้ วามเข้าใจในสรรพคุณ
ของพืชบางชนิด เกิดรูปธรรมการปฏิบัติของคนในชุมชนที่สะท้อนให้
เห็นว่า ชุมชนมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเอง จนเกิดมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตนเอง อาทิ มีการปลูกพืช
เครื่องเทศและสมุนไพร พืชอาหารต้านโรคไว้บริโภคเองในครัวเรือน
จนเห็นรูปธรรม “ตู้ยาประจำ�บ้าน” เช่น  บวบ ฟักทอง กระเจี๊ยบ
เขียว มะรุม ตะไคร้ ข่า กระชาย ฟักข้าว ใบผักหวาน ว่านรางจืด
ตำ�ลึง ผักชีฝรั่ง ชะพลู เป็นต้น  มีตัวอย่างของความตระหนักและ
ความรู้ความเข้าใจและนำ�สู่การปฏิบัติ เช่น การปลูกบวบไว้บริโภค
ซึ่งมีสรรพคุณที่ช่วยในการย่อยอาหาร และระบบขับถ่าย ช่วยระบบ
หมุนเวียนโลหิต การปลูกกระเจี๊ยบเขียวเพื่อใช้ฝักบริโภค มีประโยชน์
ในการควบคุมระดับน้�ำ ตาลในเลือด ขับเหงือ่ ลดอาการเส้นเลือดตีบตัน
เป็นต้น  (ตารางที่ 5)
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จากการดำ�เนินงานการจัดกระบวนการเพื่อการขับเคลื่อน
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนโดยการคัดเลือกเกษตรกรคนเก่ง และจัด
กระบวนการเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีความรู้ ทักษะ และ
ความสามารถในการถ่ า ยทอด เพื่ อ ขยายผลสู่ เ กษตรกรรายอื่ น ๆ
ในชุมชน สามารถคัดเลือกเกษตรกรคนเก่งเป็นแกนนำ�ในการขับเคลือ่ น
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในชุมชนบ้านคอกช้างได้ จำ�นวน 10 คน
เกิดเป็นกลุ่มเกษตรกรแกนนำ� ดังตาราง ที่ 6
การอภิปรายผลการศึกษา
การขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนบ้านคอกช้าง อำ�เภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้นำ�ใช้เงื่อนไข 5 ประการ ของระบบ
เกษตรกรรมยัง่ ยืน คือ 1) สอดคล้องกับระบบนิเวศ  2) มีความเป็นไป
ได้ทางเศรษฐกิจ  3) มีความยุตธิ รรมในสังคม  4) มีมนุษยธรรม  และ
5) มีความยืดหยุน่   ผนวกกับหลักการทางนิเวศการเกษตร คือ 1. การ
ปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้พืชสามารถเจริญเติบโตและ
มีความแข็งแรง โดยเน้นการจัดการอินทรียว์ ตั ถุในดิน และการส่งเสริม
สิง่ มีชวี ติ ในดิน  2. การรักษาธาตุอาหาร และการสร้างสมดุลของวงจร
ธาตุอาหารในดิน การดึงธาตุอาหารจากดินชั้นล่าง และการหมุนเวียน
การใช้ปยุ๋ 3. การลดการสูญเสียอันเนือ่ งมาจากรังสีแสงอาทิตย์ อากาศ
และน้� 
ำ โดยการจัดการภูมิอากาศย่อย การจัดการน้ำ� และการควบคุม
การชะล้างพังทลายของดิน 4. การลดการสูญเสียอันเนือ่ งมาจากศัตรูพชื
โดยการป้องกันและกำ�จัดศัตรูพชื ทีป่ ลอดภัย และ 5. ส่งเสริมการเกือ้ กูล
กันระหว่างสิง่ มีชวี ติ ในไร่นา ผ่าน 2 เมนูกระบวนการ นำ�สูก่ ระบวนการ
ทดลองปฏิบตั ขิ องเกษตรกร คือ กระบวนการเพือ่ พัฒนากระบวนการผลิต
และกระบวนการเพื่ อ สร้ า งแหล่ ง อาหารปลอดภั ย ลดค่ าใช้ จ่ า ยใน
ครัวเรือน สามารถที่จะผสมผสานหลักการดังกล่าวสู่การปฏิบัติจริง
ในไร่นาของเกษตรกรได้อย่างลงตัว
อย่างไรก็ตาม การผสมผสานหลักการดังกล่าวสู่การปฏิบัติ
การจริง มีข้อค้นพบเรื่องปัจจัยจำ�เป็นจากการศึกษาในครั้งนี้ คือ
1) จำ�เป็นต้องมีการสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
กลุ่มเกษตรกร โดยในเวทีดังกล่าวควรยกตัวอย่างกรณีรูปธรรมที่มีการ
ปฏิบัติจริงในพื้นที่หรือเป็นเรื่องใกล้ตัว จะทำ�ให้เกษตรกรมีความเข้าใจ
ที่ชัดเจนขึ้น กรณีดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยจึงหยิบประเด็นเรื่องการจัดการดิน
ปลูกพืชของเกษตรกร
2) จำ�เป็นต้องมีการคัดเลือกเกษตรกรประเภทหัวไวใจสู้
เกษตรกรคนเก่ง  เป็นลำ�ดับแรก เพื่อให้เป็นเกษตรกรต้นแบบที่พร้อม
สู่การปฏิบัตจริง กรณีดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยเลือกเกษตรกรจำ�นวน 10 ราย
สำ�หรับการทำ�หน้าที่เป็นเกษตรกรนำ�ร่อง
3) จำ�เป็นต้องมีการเลือกประเด็นงานในพื้นที่ที่จะทำ�การ
วิจัยต่อยอดเพื่อสร้างองค์ความรู้ของชุมชน ทดสอบให้เกษตรกรเห็น
ผลจริง กรณีดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยได้เลือกวิธีการปฏิบัติของเกษตรกร คือ
“วิธกี ารบ่มดิน” “การใช้ฮอร์โมนไข่” และ “การใช้จลุ นิ ทรียส์ ตู รปรามโรค”
ซึ่งเป็นเทคนิคทางเลือกหนึ่งในกระบวนการผลิต โดยมีเหตุผลที่เลือก
เนื่องจากวิธีการดังกล่าว มีเกษตรกรเพียง 4 ราย เท่านั้นที่นำ�มาใช้
จึงเป็นคำ�ถามว่าทำ�ไมเกษตรกรในพื้นที่จึงไม่นิยมนำ�มาใช้  
จากประเด็นการวิจัยต่อยอด คือ 1) การศึกษาผลของ “วิธี
การบ่มดิน” ที่มีต่อสภาพทางกายภาพและความอุดมสมบูรณ์ของดิน
2) การศึกษาผลของ “การใช้ฮอร์โมนไข่” ที่มีต่อการเจริญเติบโตของ
พืชผัก และ 3) การศึกษาผลของ “การใช้จุลินทรีย์สูตรปรามโรค”
ที่ มี ต่ อ การควบคุ มโรคและแมลงศั ต รู พื ช ผลการศึ ก ษา พบว่ า
ทั้ง 3 กรณี เป็นวิธีการปฏิบัติที่ส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการผลิต
กล่าวคือ วิธีการบ่มดินทำ�ให้ดินมีสภาพทางกายภาพ ได้แก่ เนื้อดิน

70

โครงสร้างของดิน สภาพความหนาแน่น และความพรุนของดินดี
ขึน้ เป็นลำ�ดับ โดยใช้การประเมินดินตามวิธกี ารจัดการดิน (พิทกั ษ์พงศ์
ป้อมปราณี, 2553) การใช้ฮอร์โมนไข่ ทำ�ให้ผักคะน้า ผักกวางตุ้ง และ
ผักกินใบชนิดอืน่ ๆ เจริญเติบโตดี มีใบทีส่ มบูรณ์ ก้านใบและลำ�ต้นอวบ
ได้ น้ำ � หนั ก มาก แตกต่ า งกั บ การไม่ ใ ช้ อ ย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ และการ
ใช้จุลินทรีย์สูตรปรามโรค สามารถลดปริมาณแมลงศัตรูพืชลงได้
เกษตรกรเห็นผลจริง ผลลัพธ์ดังกล่าวทำ�ให้เกษตรกรหลายรายได้เริ่ม
ทดลองนำ�ไปใช้กันอย่างแพร่หลาย
ข้อค้นพบอีกประการหนึ่ง ในการจัดกระบวนการขับเคลื่อน
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในพื้นที่ให้สามารถสัมฤทธิผลได้ดี คือ การ
ออกแบบกิจกรรมในเมนูกระบวนการเพื่อสร้างแหล่งอาหารปลอดภัย
ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ต้องให้เห็นผลลัพธ์ถึงการที่จะสามารถลดค่า
ใช้จ่ายในชีวิตประจำ�วันได้จริง ชุมชนสามารถมองภาพได้ว่าเป็นการ
อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรพื ช พรรณในท้ อ งถิ่ น และการลดปั จ จั ย เสี่ ย งต่ อ
สุขภาพ ได้รับข้อมูลสนับสนุนทางวิชาการ กิจกรรมอยู่บนค่านิยมที่
ถูกต้อง โดยเฉพาะความรักความสามัคคี หลักการทางวัฒนธรรมและ
จิตวิญญาณของสังคมที่ได้รับการรักษาและพัฒนาให้ก้าวรุดหน้าไป  
มีความยืดหยุ่น ชุมชนท้องถิ่นสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป มีการนำ�ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ซึ่งกรณีดังกล่าว
ผู้ วิ จั ยได้ ห ยิ บ ประเด็ น วิ ถี ท างสั ง คมที่ ค้ น พบในชุ ม ชนบ้ า นคอกช้ า ง
ที่ ส ะท้ อ นภาพของ “วั ฒนธรรมการลงแขกเอาแรง” มาออกแบบ
กิจกรรมในเมนูกระบวนการจัดการปัจจัยการผลิต ซึ่งส่งผลลัพธ์ต่อ
การขยายวงกว้างของวิถดี งั กล่าว ในเวลาต่อมา เนือ่ งจากสามารถชีใ้ ห้
เกษตรกรเห็นว่า สามารถลดค่าใช้จา่ ยด้านค่าจ้างแรงงานตัดผักส่งพ่อค้า
เกิดการกระจายแรงงานตลอดทั้งฤดูกาล และสร้างความมั่นใจได้ว่า
จะมีแรงงานเพียงพอในการเก็บเกีย่ วผลผลิต ลดความเสีย่ งด้านแรงงาน  
อีกกรณีหนึง่ คือการนำ�เอา “วิถกี ารแบ่งปัน” มาออกแบบกิจกรรมในเมนู
กระบวนการเพื่อสร้างแหล่งอาหารปลอดภัย ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
ซึง่ เป็นวิธกี ารกระจายพืชอาหารในครัวเรือนทีม่ ผี ลผลิตออกมามากเกิน
ไปในบางช่วงเวลาออกสู่ชุมชน

รูปแบบการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนอย่างมีส่วน
ร่ ว มของชุ ม ชนบ้ านคอกช้ าง เป็ นการยกระดั บ การปฏิ บั ติ ใ นพื้ น ที่
โดยอาศัยทุนเดิมที่มีอยู่แล้วในชุมชน นักวิจัยมีหน้าที่และบทบาท
เป็นผู้จัดกระบวนการผ่านกระบวนการชวนคุย ชวนคิดและชวนทำ� 
โดยเสริมหนุนองค์ความรู้ทางวิชาการเกษตร ผนวกกับชี้ให้เห็นผลจริง
จากการที่เกษตรกรได้ทดลองทำ�ในพื้นที่ของตนเอง ในทำ�นองใช้ดีแล้ว
บอกต่อ ผลที่เกิดขึ้นจึงก่อเกิดการเชื่อมโยงการนำ�ใช้ทุนและศักยภาพ
ทุนทางสังคมที่มีอยู่เดิมในพื้นที่ให้สามารถสร้างประโยชน์อย่างกว้าง
ขวางขึ้นในชุมชน
สรุปผลการศึกษา
การขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนอย่างมีส่วนร่วมของ
ชุมชนบ้านคอกช้าง ตำ�บลแหลมบัว อำ�เภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ใช้กระบวนการวิจยั ปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม โดยมีแนวคิดการต่อยอด
เสริมหนุนด้วยกระบวนการให้เกิดการนำ�ใช้ทุนและศักยภาพทุนทาง
สังคมที่มีอยู่ในชุมชน เงื่อนไขทรัพยากรและสภาพแวดล้อมในชุมชน
ผนวกกับเงื่อนไข 5 ประการ ของระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ผสานกับ
องค์ความรู้ทางวิชาการจากนักวิชาการภายนอก ผ่านกระบวนการ
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปชุดความรู้ที่มีอยู่ในพื้นที่ ในลักษณะชวนคุย
ชวนคิ ด และชวนทำ �  จนนำ � สู่ ก ารออกแบบกิ จ กรรมกระบวน
การเติมเต็มด้วยการต่อยอดงานวิจัยหนุนเสริม พบว่า เกิดองค์ความรู้

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2558
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ตารางที่ 5 สรุปผลการจัดกระบวนการ แสดงการเปลี่ยนแปลง
เมนูกระบวนการ

สถานการณ์เดิม

วิธีการที่ทำ�ให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง

สถานการณ์ใหม่

1. กระบวนการเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต
1.1 การจัดการระบบการ
ไม่ มี รู ป ธรรมการ
ทำ�การทดลองเพื่อทดสอบ
เกษตรกรจำ�นวน 25 ราย มีการปรับเปลีย่ น
ผลิต
จัดการระบบการผลิตที่นำ� เทคนิคทางเลือกต่างๆ ในไร่นาของ วิถีการผลิตของตนเองที่เด่นชัด คือ
ไปสูร่ ะบบเกษตรกรรมยัง่ ยืน เกษตรกร โดยมีการศึกษา
    1) มีการนำ�ใช้ “วิธีการบ่มดิน”
    1) ผลของ“วิธีการบ่มดิน” ที่    2) การลดการใช้ปจั จัยการผลิต มีการลด ละ
มีตอ่ สภาพทางกายภาพและความ การใช้สารเคมีภณั ฑ์การเกษตรลง หันไปทดลอง
อุดมสมบูรณ์ของดิน
ใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ ได้แก่ การใช้ฮอร์โมนไข่  
     2) ผลของ“การใช้ฮอร์โมนไข่” และน้ำ � หมั ก ชี ว ภาพจุ ลิ น ทรี ย์ สู ต รปรามโรค
ที่มีต่อการเจริญเติบโตของพืชผัก   เพื่ อ กระตุ้ น การเจริ ญ เติ บโตของพื ช ผั ก และ
   3) ผลของ“การใช้จุลินทรีย์ ควบคุมศัตรูพืช
สูตรปรามโรค” ทีม่ ตี อ่ การควบคุม    3) มีกระบวนการพักดิน การสลับชนิดพืช
โรคและแมลงศัตรูพืช
ที่ปลูกในรอบปีที่มีระบบรากต่างกัน เพื่อให้เกิด
จัดกระบวนการแลกเปลี่ยน การแผ่กระจายของรากในระดับความลึกของ
เรี ย นรู้ เ รื่ อ งการหมุ น เวี ย นธาตุ ชั้นดินต่างๆ กัน เป็นการหมุนเวียนการใช้ธาตุ
อาหารในดิน
อาหารในดิน
1.2 การจัดการปัจจัยการ
กลุ่ม “ลงแขกเก็บผัก”
จั ด กิ จ กรรมการวางแผน
เกิดการขยายผลของกลุ่ม “ลงแขกเก็บผัก”
ผลิต
มีจ�ำ นวนสมาชิก 10 - 15 คน กระบวนการผลิตเพือ่ ให้เกษตรกร เพิ่มเป็น 30 - 40 คน ทำ�ให้เกษตรกรลดค่าใช้
คนเก่งขยายผลเพิ่มสมาชิกของ จ่ายในการจ้างแรงงาน
กลุ่ ม ทำ � กิ จ กรรมเพื่ อ ลดต้ น ทุ น
ปัจจัยการผลิต
1.3 การคัดเลือกพันธุ์พืช
มีการซื้อเมล็ดพันธุ์พืช
จั ด กิ จ กรรมให้ เ กิ ด ความ
เกษตรกรสามารถเก็บรักษาพันธุ์พืชไว้
จากภายนอกทั้งหมด
ตระหนักในการรักษาพันธุกรรมพืช ใช้เองได้สว่ นหนึง่ ลดค่าใช้จา่ ยในการซือ้ หาเมล็ด
พืน้ บ้าน
พันธุ์
จัดกระบวนการแลกเปลีย่ น
ชุมชนเป็นแหล่งปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
เรียนรูก้ ารคัดเลือกพันธุพ์ ชื ปลูก
พื้นบ้าน
2. กระบวนการเพือ่ สร้างแหล่งอาหารปลอดภัย ลดค่าใช้จา่ ยในครัวเรือน
2.1 การสร้ า งอาหารใน
มีการปลูกพืชผักไว้
มีครัวเรือนเกษตรกรทีม่ กี ารปลูกพืชผักไว้บริโภค
จัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมและ
ระดับครัวเรือน
บริ โ ภคในครั ว เรื อ น แต่ มี
ในครั ว เรื อ นเพิ่ม ขึ้น มากกว่ า 100 ครั ว เรื อ น
รณรงค์ให้ชุมชนมีการปลูกผักไว้ มีแหล่งอาหารทีป่ ลอดภัยและหลากหลายมากขึน้
ประมาณ 30 ครัวเรือน
เพือ่ บริโภคเองในครัวเรือน
2.2 การสร้ า งอาหารใน
ขาดการจัดการการ
จั ด กิ จ กรรมเวที ส นทนา
ชุมชนมีการเอือ้ เฟือ้ แบ่งปัน แลกเปลีย่ นพืช
กระจายอาหารในชุมชน เพือ่ ให้เกิดการเชือ่ มโยงข้อมูลของ ผักที่ปลูกให้กับเพื่อนบ้านจนเกิดรูปธรรมของ
ระดับกลุ่มหรือชุมชน
ชุมชน
“วิถแี บ่งปัน” รวมทัง้ ชุมชน
การรณรงค์ ใ ห้ ช าวบ้ า น
ชุมชนมีการปลูกและหันมาให้ความสำ�คัญ
บริโภคผักปลอดสารพิษตลอดจน ในการใช้พืชสมุนไพรและพืชผักพื้นบ้านในการ
การรณรงค์ ใ ห้ ช าวบ้ า นใช้ พื ช ดูแลรักษาสุขภาพตนเองมากขึ้น
สมุนไพรมารักษาโรคเพื่อลดการ
ใช้ยาปฏิชีวนะ
ส่งเสริมการปลูกพืชเครื่อง
เทศและสมุนไพร พืชอาหารต้านโรค
ให้ความรู้ความเข้าใจในสรรพคุณ
พืชพืน้ บ้าน
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ตารางที่ 6 รายชื่อกลุ่มเกษตรกรแกนนำ� เกษตรกรคนเก่ง ผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงในชุมชนบ้านคอกช้าง
ลำ�ดับที่

ชื่อ -นามสกุล

1.

นายสำ�เภา จำ�ปาแพง

2.

นายกาหลง ขำ�ญาติ

3.

นางติ๋ม นาคจินวงษ์

4.

นายฐิติพันธ์ แก่นจันทร์

5.

นายวรภพ นาคจินวงษ์

6.

นางจำ�ลอง เกตุกิ่งแก้ว

7.

นายสน สอนสาขา

8.

นายมานิต สวัสดิ์ถึก

9.

นายไชยยา ท้วมเกร็ด

10.

นายทองดี นับถือ

คุณลักษณะเฉพาะและกิจกรรม
เป็นเกษตรกรที่มีการวางแผนการจัดการระบบการปลูกพืช และมีความรู้ความชำ�นาญในด้านการ
ปรับปรุงบำ�รุงดิน และเทคนิคการบ่มดิน การทำ�จุลินทรีย์สูตรปรามโรค
เป็นเกษตรกรทำ�นาที่เน้นใช้สารอินทรีย์ชีวภาพเป็นหลัก
เป็นเกษตรกรที่มีการวางแผนการปลูกพืชและมีการน้อมนำ�แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงมาปรับใช้ในพื้นที่ตนเอง
เป็นเกษตรกรมีความเชี่ยวชาญในการทำ�สารสกัดจากดอกดาวเรืองสำ�หรับไล่แมลง
เป็นเกษตรกรต้นแบบในการปลูกผักปลอดสารพิษ
เป็นเกษตรกรที่มีความรู้ความชำ�นาญในการทำ�สารอินทรีย์ชีวภาพ “ฮอร์โมนไข่” และยอมรับการ
ใช้สารอินทรีย์ชีวภาพในกระบวนการผลิต
เป็นเกษตรกรที่มีความรู้ความชำ�นาญ ด้านการทำ�เกษตรแบบผสมผสาน
เป็นเกษตรกรต้นแบบในการจัดระบบการปลูกพืชในพื้นที่ขนาดเล็ก ด้วยแนวคิดเกษตรประณีต
ใช้พื้นที่ปลูกอย่างคุ้มค่า
เป็นเกษตรกรต้นแบบในการทำ�การเกษตรแบบผสมผสาน จัดการกับพื้นที่ทำ�การเกษตรขนาด
กลางได้อย่างเหมาะสม
เป็นเกษตรกรที่มีการปลูกพืชผักปลอดสารพิษหลากหลายชนิดแบบพอเพียง  เน้นการปรับปรุง
บำ�รุงดินและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ

เชิงกระบวนการในการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในชุมชน
กล่ า วคื อ นั ก วิ ช าการควรมีบทบาทเป็นผู้ร่วมคิดร่วมวางแผนและ
ร่วมปฏิบตั กิ ารต่อยอดขยายผล โดยใช้แนวปฏิบัติเดิม เรื่องใกล้ตัวของ
เกษตรกร เป็นกิจกรรมแรกในการเดินเรื่อง ใช้องค์ความรู้ทางวิชาการ
ด้านการเกษตรเป็นตัวหนุนเสริม เกิดการยอมรับด้วยการลงมือปฏิบัติ
การในไร่นาของตนเองของเกษตรกรแกนนำ� เมื่อเห็นผลลัพธ์แล้ว
จึงควรนำ�สู่การขยายผลในพื้นที่ จนสามารถส่งผลกระทบต่อจนเกิด
การเปลี่ยนแปลงในชุมชนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและ
การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน
และภาคี ใ นพื้ น ที่ ในเชิ ง วิ ช าการเกิ ด ผลลั พ ธ์ ใ นด้ า นการสร้ า งองค์
ความรูเ้ ชิงนวัตกรรม คือ รูปแบบการดำ�เนินงานในพืน้ ทีเ่ พือ่ การขับเคลือ่ น
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนอันจะสามารถนำ�สู่การขยายผลในชุมชนอื่นๆ
ต่อไป ข้อค้นพบของขั้นตอนการดำ�เนินงานควรทำ�อย่างเป็นระบบ คือ
1) การศึกษาบริบทชุมชน ค้นหาทุนและศักยภาพทุนทางสังคมในหมูบ่ า้ น  
2) การวิเคราะห์ ข้อมูล คืนข้อมูลและร่วมกันถอดบทเรียนทุนและ
ศัก ยภาพทุ น ทางสั ง คมที่มีอยู่ใ นชุมชน 3) เวทีชุมชนเพื่อ ร่ ว มกั น
กำ�หนดแนวทาง กรอบงาน กระบวนการและวิธีการสู่การปฏิบัติ
การจริงในพื้นที่ 4) การปฏิบัติการกระบวนการเพื่อการขับเคลื่อน
ระบบเกษตรกรรม โดยมีองค์ความรู้ทางวิชาการเป็นตัวหนุนเสริม
และ 5) การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชน ดังแสดง
ในภาพที่ 1
การออกแบบกิ จ กรรมต่ า งๆ สำ � หรั บ การปฏิ บั ติ ก าร
กระบวนการเพื่ อ การขั บ เคลื่ อ นระบบเกษตรกรรมยั่ ง ยื น ควร
อยู่ บ นพื้ น ฐานที่ ป ระกอบด้ ว ย 1) การคั ด เลื อ กเกษตรกรคนเก่ ง
เพื่ อ เป็ น เกษตรกรต้ น แบบนำ � สู่ ก ารขยายผลสู่ เ กษตรกรคนอื่ น
ในชุมชน 2) การจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างกระบวนการ

เรี ย นรู้ ทุ น และศั ก ยภาพทุ น ทางสั ง คมภายในชุ ม ชน 3) การ
ถอดบทเรี ย นชุ ด ความรู้ ใ นพื้ น ที่ ที่ เ กิ ด จากการปฏิ บั ติ จ ริ ง จนเกิ ด
ผลสั ม ฤทธิ์ 4) การพั ฒ นาศั ก ยภาพเกษตรกรต้ น แบบให้ เ ป็ น
วิ ท ยากรชุ ม ชน ในการเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ แ ละถ่ า ยทอดความรู้   
และ 5) การออกแบบแนวทางการจัดการเรียนรู้ในพื้นที่และการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว ผลการศึกษา
พบว่า เป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดการสร้างการเรียนรู้ภายในชุมชน
โดยควรมีการตั้งโจทย์ร่วมกับชุมชน ทำ�อย่างไรจึงจะทำ�ให้ชุมชน
มีแนวคิดและเกิดกระบวนการในการนำ�ใช้ทุนและศักยภาพที่มีอยู่
ไม่ ว่ า จะเป็ น เกษตรกรคนเก่ ง ที่ เ ป็ น ทุ น บุ ค คลที่ สำ � คั ญ การฟื้ น ฟู
วิ ถี ป ฏิ บั ติ เ ด่ น องค์ ค วามรู้ แ ละภู มิ ปั ญ ญาเดิ ม ความสั ม พั น ธ์
แบบเครื อ ญาติ ซึ่ ง เป็ น ทุ น ทางสั ง คมที่ สำ � คั ญ นำ � มาใช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ เ พื่ อ ยกระดั บ กระบวนการผลิ ต ขยายผลในวงกว้ า ง
เพิ่ ม ขึ้ น การจั ด กระบวนการในการจั ด การโดยนำ �ใช้ ทุ น เหล่ า นี้
เพื่อนำ�สู่การขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ควรมีรูปแบบอย่างไร
ชุมชนจะเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างไร และจะเกิดความยั่งยืนได้อย่างไร
การออกแบบเมนู ก ระบวนการเพื่ อ การขั บ เคลื่ อ นระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน ประกอบด้วย 2 เมนูหลัก คือ 1) กระบวนการ
เพื่ อ การพั ฒ นากระบวนการผลิ ต ได้ แ ก่ การจั ด ระบบการผลิ ต
การปรั บ ปรุ ง บำ � รุ ง ดิ น การคั ด เลื อ กและพั ฒ นาพั น ธุ์ พื ชในชุ ม ชน 
2) กระบวนการเพื่ อ สร้ า งแหล่ ง อาหารปลอดภั ย ลดค่ า ใช้ จ่ า ย
ในครัวเรือน ได้แก่ การสร้างอาหารในระดับครัวเรือน การสร้าง
อาหารในระดับกลุ่มหรือชุมชน ควรดำ�เนินการให้มีการนำ�ใช้เงื่อนไข
5 ประการ ของระบบเกษตรกรรมยั่ ง ยื น และความรู้ ค วามเข้ าใจ
ในหลั ก การทางนิ เ วศการเกษตร จะช่ ว ยให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื นใน
การดำ�เนินงานได้
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สถานการณ์เดิมในพื้นที่

ประเมินทุนและศักยภาพทุนทางสังคมทีม่ ใี นชุมชน / เงือ่ นไขทรัพยากรและสภาพแวดล้อมในชุมชน
ขยายผล

ผสานองค์ความรู้ / และ เวทีวิเคราะห์ / สังเคราะห์
ความเชี่ยวชาญจาก
ข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้
นักวิชาการ
ถอดบทเรียนในชุมชน

โมเดลการขับเคลื่อน
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
บ้านคอกช้าง

1. การพัฒนากระบวน
การผลิต
2 . ก า ร พั ฒ น า
กระบวนการเพื่อสร้าง
แหล่งอาหารปลอดภัย
ลดค่าใช้จา่ ยในครัวเรือน

การออกแบบเมนู
กระบวนการเพื่อขับ
เคลื่อนระบบเกษตร
กรรมยั่งยืนในชุมชน

การถอดและสรุป
บทเรียน

งานวิจัยต่อยอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้
ชุมชน

การปฏิบัติตาม
เมนูกระบวนการ

การเปลี่ยนแปลงวิถี
การผลิต / ผลลัพธ์ท่ี
เกิดขึน้ /
ผลกระทบที่ตามมา

ภาพที่ 1 รูปแบบการขับเคลือ่ นระบบเกษตรกรรมยัง่ ยืนอย่างมีสว่ นร่วมของ
ชุมชนบ้านคอกช้าง ตำ�บลแหลมบัว อำ�เภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
แนวทางการติดตามและธำ�รงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป
1. กลุม่ ทางสังคมทีม่ อี ยูเ่ ดิม และกลุม่ เกษตรกรแกนนำ�ทีเ่ กิด
ขึ้นมาใหม่ ต้องมีกระบวนการหนุนเสริมให้สมาชิกกลุ่มมีรูปธรรมการ
บริหารจัดการด้วยตนเอง ได้แก่ จัดการด้านการงาน การเงิน และ
บุคลากร กำ�หนดกฎกติกาหรือข้อตกลงของกลุ่มเพื่อให้เกิดผลผลิต
ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง

2. การเพิม่ จำ�นวนเกษตรกรแกนนำ�เพือ่ ขยายผล โดยใช้กลไก
ของกลุ่มเกษตรกรแกนนำ� โดยรูปแบบและกระบวนการเดิม

3. การสร้ า งเครื อ ข่ า ยเชื่ อ มโยงการทำ � งานในพื้นที่ให้
ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน เพื่อต่อยอดขยายผลกับเกษตรกรรายอื่นๆ โดย
ใช้กลุ่มเกษตรกรแกนนำ� และแสวงหาความร่วมมือจากภาคีภายนอก
พืน้ ที่ เพือ่ ร่วมหนุนเสริมการทำ�งานของหมูบ่ า้ น เช่น สำ�นักงานเกษตร
จังหวัด พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ เครือข่ายเกษตรอินทรีย  ์
มูลนิธิสายใยแผ่นดิน  มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น

4. การพัฒนาต่อยอด “วิถีแบ่งปัน” ให้ขยายผลเป็นตลาดนัด
สีเขียวหรือตลาดแลกเปลี่ยน ในบริเวณศาลากลางหมู่บ้าน สัปดาห์ละ
1 วัน เพือ่ ให้เป็นจุดนัดพบในการแบ่งปันหรือแลกเปลีย่ นอาหารในหมูบ่ า้ น

5. มีการจัดกระบวนการเพื่อพัฒนาศักยภาพของแกนนำ�
เกษตรกรต้นแบบอย่างต่อเนือ่ ง อาทิ การเสริมองค์ความรูท้ างวิชาการ
เกษตร  องค์ความรู้จากงานวิจัย  การศึกษาดูงาน การพัฒนาทักษะ
อื่นๆ ให้สามารถนำ�สู่การขยายผลอย่างยั่งยืน

6. มี ก ระบวนการให้ เ กิ ด เวที ก ารแลกเปลี ่ ย นเรียนรู้เป็น
ประจำ� เพือ่ สร้างกระบวนการเรียนรู้ เติมความรูท้ างวิชาการให้เกิดขึน้
ในชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง ความรูค้ วามเข้าใจในงานทีท่ �ำ จะเป็นปัจจัยสำ�คัญ
ที่ทำ�ให้การขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในชุมชนคงอยู่ตลอดไป
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แผนที่สีเขียว : เครื่องมือเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและระบบสื่อความหมายภายใต้
แนวคิด 7 Greens บนฐานทรัพยากรท้องถิ่น
สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์ ตรีรตั น์41 วราภรณ์ ดวงแสง2 5อนุวตั เชือ้ เย็น3
ธีรภพ แสงศรี เฉลิมศิลป์ นันทวงศ์
บทคัดย่อ

การวิจัยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเส้นทางและโปรแกรมการท่องเที่ยว
ผ่านกระบวนการสร้างความตระหนักให้ชุมชนเห็นคุณค่าและความสำ�คัญของทรัพยากร
ท้องถิ่น มุ่งหวังการฟื้นฟูและสร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยอาศัยหลักความหลากหลายของชนเผ่าและความ
พร้อมของชุมชน ได้ตัวแทน 39 ราย มาจาก 3 ตำ�บลในอำ�เภอกัลยาณิวัฒนา ซึ่งเป็น
ชนเผ่าปกาเกอะญอ ชนเผ่าลีซอและชนเผ่าม้ง ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มี ส่ ว นร่ ว ม โดยวิ ธี พู ด คุ ย กั บ กลุ่ ม แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบประเมิ น และ
การสั ง เกตพฤติ ก รรมการมี ส่ ว นร่ ว ม ใช้ ส ถิ ติ พื้ น ฐานวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณ
ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษาพบว่า แผนที่สีเขียว (Green Map) เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้าง
การมีส่วนร่วมทำ�ให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้และทักษะในการพัฒนาเส้นทางท่อง
เที่ยวและระบบสื่อความหมายภายใต้แนวคิด 7 Greens บนฐานทรัพยากรท้องถิ่น ดัง
ต่อไปนี้ 1) การร่วมค้นหาทรัพยากรท้องถิ่นโดยสร้างแผนที่สีเขียว ทำ�ให้ทราบถึงสภาพ
ของพื้นที่ เส้นทาง และเนื้อหาที่ส�ำ คัญ คือ ความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน (Sustainable Living)
ธรรมชาติ (Nature) และ วัฒนธรรมและสังคม (Culture & Society) และยังเป็น
เครื่องมือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างคนหลากหลายวัย 2) การเชื่อมโยงเส้น
ทางรวมถึงการสำ�รวจและสัมภาษณ์ข้อมูลตามแผนที่สีเขียวช่วยให้การค้นหาจุดดึงดูด
ทางการท่องเที่ยวง่ายมากขึ้น 3) การพัฒนาระบบสื่อความหมายตามฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น ทำ�ให้เกิดนักสื่อความหมาย จำ�นวน 13 ราย ที่สามารถนำ�เสนอเรื่องราว
ธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ และร่วมจัดทำ�ป้ายบอกทางจากวัสดุท้องถิ่นที่
กลมกลืนกับพื้นที่ 4) การเผยแพร่แผนที่สีเขียวเพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยวบน
เว็บไซต์ www.greenmap.org,http://dmdc.rmutl.ac.th และ http://thailandgreenmap.
wordpress.com ทำ�ให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกขึ้น ทั้งหมดนี้ทำ�ให้
ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ใหญ่และเยาวชน สามารถสร้างความ
ตระหนักในคุณค่าและความสำ�คัญของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นได้มากขึ้น
ข้อมูลเส้นทางและโปรแกรมการท่องเที่ยวนั้น ถูกนำ�ไปใช้ประโยชน์อย่างเห็น
ได้ชัด 2 ประการ คือ 1) ชุมชนเกิดอาชีพใหม่และมีรายได้เสริมจากการนำ�เที่ยวในเส้น
ทางและโปรแกรมการท่องเที่ยวที่ออกแบบร่วมกัน 2) มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย
ขอใช้ข้อมูลเพื่อนำ�ไปจัดทำ�โปสเตอร์และแผ่นพับ ซึ่งร่วมสนับสนุนการปรับปรุงอาคาร
เพื่อจัดทำ�ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวประจำ�อำ�เภอกัลยาณิวัฒนา

คำ � สำ � คั ญ : เส้ น ทางท่ อ งเที่ ย ว แนวคิ ด 7 Greens ระบบสื่ อ ความหมาย
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Green Map : A Tool to strengthen the learning
process for development of travel route and
interpretative system under the 7 Greens concept
based on local resources
1
2
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Trirat
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Abstract

Galyanivadhana district as a new tourism destination in
Chiangmai province. The researchers aim to strengthen the local
community using tourism as a development tool to prevent the
private sector take advantage to and also prevent the negative
impact on natural resources and local culture. Participatory Action
Research was used in this study. Purposive sampling method used
to select three villages from three sub-district in Galyanivadhana
district by deciding upon a variety of tribes, including the readiness
of the community. The sample consisted of Karen, Lisu and Hmong
tribes. Focus Group discussion, questionnaire, assessment form and
participant observation were used as research tools. Basic statistical
analysis was used for quantitative data while the qualitative data
used content analysis.
The results showed that the community representatives
of Ban Dong-sam-muen. Ban Wat-chan and Ban Sao-dang were
39 representatives. Green map as a tool that building community
involvement, learning process and skills development on travel route
and interpretative system under the 7 Greens Concept base on the
local resources. The following knowledge and skills as: 1) Knowledge
on creating green map which was helped find local resources and
communities’ way of life that is not affect the environment, and also
as a powerful communication tool between people of various ages,
2) Creating travel route and program tour linked between three
communities based on 7 greens concept and the local resources,
which is derived from the green map, 3) Interpretative system
are both forms as 13 local interpreters could present their own
nature and culture, included route signs to accommodate tourists,
4) Maps were published to promote community-based tourism
on the web site (www.greenmap.org, http://dmdc.rmutl.ac.th and
http://thailandgreenmap.wordpress.com) enabling travelers to
access information easily. Process of mutual learning between adults
and youth created awareness of the value and importance of natural
resources, environment and local culture even more.
Travel route and program tour was utilized in two factors:
1) Community have new career that could generate extra income
from travel route and program tour designed together, 2) Habitat
for Humanity Thailand used the information for preparing posters
and leaflets supporting the renovation the Visitor Information Centre
in Galyanivadhana district.

Keywords: Travel Route, 7 Greens Concept, Interpretation System,
Community-Based Tourism, Green Map
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บทนำ�
	การท่องเทีย่ วมีบทบาทสำ�คัญในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการ
สนับสนุนให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้แก่ประเทศได้อย่างมากมาย และ
ปัจจุบนั นักท่องเทีย่ วมีพฤติกรรมการท่องเทีย่ วระยะไกลในสัดส่วนเพิม่ ขึน้
คือ ประมาณร้อยละ 24 และนักท่องเทีย่ วสนใจแหล่งท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
วัฒนธรรมและชุมชนเพิม่ มากขึน้ (เทิดชาย ช่วยบำ�รุง, 2552; หน้า 3)
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมคือการเดินศึกษาธรรมชาติซึ่งเป็น
กิจกรรมทีจ่ ะนำ�นักท่องเทีย่ วเข้าไปสัมผัสธรรมชาติได้อย่างใกล้ชดิ และ
รวมถึงกิจกรรมนันทนาการทีจ่ ะช่วยเพิม่ ความสนุกสนานเพลิดเพลินให้
กับนักท่องเที่ยวได้
จากการยกฐานะพืน้ ที่ 3 ตำ�บล ของอำ�เภอแม่แจ่ม คือ ตำ�บล
บ้านจันทร์ ตำ�บลแจ่มหลวง และตำ�บลแม่แดด จังหวัดเชียงใหม่ให้เป็น
อำ�เภอกัลยาณิวัฒนาเป็นกรณีพิเศษ อำ�เภอกัลยาณิวัฒนาซึ่งเป็นที่อยู่
ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายและยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่อย่าง
สมบูรณ์ จึงเป็นสถานทีท่ นี่ า่ สนใจของบรรดานักท่องเทีย่ วทีต่ ้องการหา
แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ทำ�ให้ภาคธุรกิจเอกชนเริ่มเข้ามาดำ�เนินการ
จัดการท่องเที่ยวเพื่อตักตวงผลประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน
มีการใช้พนื้ ทีท่ �ำ กินของชุมชนเพือ่ ประโยชน์ทางการท่องเทีย่ วซึง่ อาจส่ง
ผลให้เกิดปัญหาที่ดินทำ�กินถูกเปลี่ยนมือ จนอาจทำ�ให้ชุมชนขาดแหล่ง
ทำ�มาหาเลี้ยงชีพได้ในอนาคต ดังนั้นเพื่อให้ชุมชนยังคงร่วมกันรักษา
และสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ได้อย่างยั่งยืน จึงเป็นที่น่าสนใจว่า จะใช้
กระบวนการวิจัยอย่างมีส่วนร่วมเข้าไปพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเข้ม
แข็งให้กับชุมชนโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือได้อย่างไร
สถานการณ์ที่เป็นอยู่เดิม
จากการศึกษาความต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนในอำ�เภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ (ดวงพร อ่อนหวาน
และคณะ, 2552) พบว่า ตำ�บลบ้านจันทร์และตำ�บลแจ่มหลวงเป็น
พื้นที่ที่มีศักยภาพสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ มีความ
อุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ประชากรส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าปกาเกอะญอ
(กะเหรีย่ ง) และชนเผ่าลีซอ ทีย่ งั คงมีวถิ ชี วี ติ และวัฒนธรรมดัง้ เดิม รวม
ถึงตำ�บลแม่แดด ที่มีชนเผ่าม้งอาศัยอยู่ และเป็นพื้นที่เปรียบเสมือน
ประตูสู่อำ�เภอกัลยาณิวัฒนาในเส้นทางสะเมิง-บ้านวัดจันทร์ ซึ่งเป็นที่
รู้จักเป็นอย่างดีของนักท่องเที่ยว ผลกระทบทางลบจากการท่องเที่ยว
ที่ขาดการวางแผนจัดการที่ไม่เหมาะสม และขาดการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน อาจกลายเป็นภัยคุกคามต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อมของอำ�เภอกัลยาณิวัฒนาอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยง
รวมถึงทุนทางธรรมชาติที่หลากหลายทั้งที่เป็นภูเขา ป่าไม้ (ป่าสน)
อ่างเก็บน้ำ� และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นทุนมนุษย์ที่น่าสนใจ กระแส
ความนิยมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จึงถือได้ว่าเป็น
โอกาสในการที่จะทำ�ความเข้าใจในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนให้แก่
คนในพื้นที่ เนื่องจากมีข้อจำ�กัดที่ประชาชนยังขาดความรู้และทักษะ
ในการบริหารจัดการท่องเทีย่ ว รวมถึงการพัฒนาการตลาดทีเ่ ข้าถึงกลุม่
ลูกค้าเป้าหมายที่มีความเฉพาะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเส้นทางท่อง
เที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ 3 ตำ�บล ได้แก่
ตำ�บลบ้านจันทร์ ตำ�บลแจ่มหลวง และตำ�บลแม่แดด อำ�เภอกัลยาณิ
วัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการเพิ่มทักษะให้กับชุมชนให้สามารถ
จัดการทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีอยู่ผ่านภูมิปัญญาและฐานทรัพยากร
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ของตนจนเกิดเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้เสริม
เข้าชุมชนท้องถิ่น และเพื่อก่อให้เกิดความตระหนักในความสำ�คัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นและยังส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้และทำ�ให้เกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน
กระบวนการที่ ใช้ ในการเปลี่ยนแปลงและการยอมรับของ
ชุมชนเป้าหมาย
การทำ�งานร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและกลุ่มตัวแทนชุมชนใน
พื้นที่เป้าหมาย เริ่มต้นจากการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เพื่อให้ชุมชนทราบถึงแนวคิด เป้าหมาย และประโยชน์จากการท่อง
เที่ยวโดยชุมชน ด้วยวิธีการสร้างเวทีชุมชน เพื่อถ่ายทอดความรู้ความ
เข้าใจ และหาแนวร่วมสำ�หรับชุมชนที่สนใจจะทำ�ท่องเที่ยวในหลาย
ตำ�บลของพืน้ ทีอ่ �ำ เภอกัลยาณิวฒั นาโดยการนัดหมายสมาชิกชุมชนผ่าน
ผูใ้ หญ่บา้ น ทำ�ให้ได้ชุมชนที่สนใจ คือ บ้านวัดจันทร์ ตำ�บลบ้านจันทร์
บ้านเสาแดง ตำ�บลแจ่มหลวง และบ้านดงสามหมื่น ตำ�บลแม่แดด
ได้ร่วมกันหารือกันและกำ�หนดการศึกษาเพื่อค้นหาแนวทางคำ�ตอบ
ร่วมกันว่าจะสามารถนำ�ปัจจัยที่เป็นทุนของชุมชนในพื้นที่มาใช้ในการ
ขับเคลื่อนให้เกิดความเข้าใจถึงหลักการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ที่มุ่งเน้นการฟื้นฟูและสร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นได้อย่างไร
ผู้วิจัยเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาเส้นทาง และโปรแกรมการ
ท่ อ งเที่ ย วที่ จ ะช่ ว ยเพิ่ ม ความรู้ แ ละทั ก ษะให้ ชุ ม ชนสามารถจั ด การ
ทรั พ ยากรที่ ต นมี อ ยู่ ผ่ า นภู มิ ปั ญ ญาของตนและฐานทรั พ ยากร
ของตน จัดขึ้นเป็นเส้นทางท่องเที่ยวแล้วนำ�เสนอต่อบุคคลภายนอก
รวมทั้งทักษะความสามารถในการนำ�เที่ยวที่ก่อให้เกิดรายได้เสริม
เข้าชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยังส่งผล
ให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
การศึกษาทรัพยากรท่องเที่ยวใช้เทคนิคการทำ�แผนที่สีเขียว
(Green Map) เป็นแผนที่ซึ่งแต่ละท้องถิ่นจัดทำ�ขึ้นเพื่อสะท้อนภาพ
เมื อ งของตนในมุ ม มองด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม และศิ ล ปวั ฒ นธรรม คื อ
มีการใช้สญั ลักษณ์รปู ภาพ (Icon) แทนแหล่งทรัพยากรธรรมชาติสถาน
ที่สำ�คัญต่างๆ ของเมือง ประกอบไปด้วยเนื้อหาหลัก 3 ประเด็น คือ
1) ด้านทรัพยากรธรรมชาติ (Nature) 2) วัฒนธรรมและสังคม
(Culture & Society) และ 3) ความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน (Sustainable
Living) ซึง่ องค์ประกอบเหล่านีช้ ว่ ยในการรวบรวมและค้นหาทรัพยากร
ท้องถิ่นที่สามารถนำ�มาใช้เป็นจุดสนใจทางการท่องเที่ยวได้
อีกหนึ่งแนวคิดคือ 7 Greens ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วยเนื้อหา 7 ประเด็น
ได้แก่ 1) Green Heart เที่ยวด้วยใจคิด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
2) Green Activity เลือกกิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3) Green Community เที่ยวอย่างรู้ค่า รักษาเอกลักษณ์ชุมชน
4) Green Logistics เทีย่ วใกล้-ไกล เลือกใช้ (พาหนะ) พลังงานสะอาด
5) Green Service จัดการธุรกิจ ตระหนักคิด เป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
6) Green Attraction จัดการแหล่งท่องเที่ยว โดยคำ�นึงถึงความยั่งยืน
7) Green Plus จิตอาสา พาโลกสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (การท่อง
เที่ยวแห่งประเทศไทย : 2555, ระบบออนไลน์) เป็นกรอบแนวคิดที่
นำ�มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยวของท้องถิ่นที่
ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยังช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนผ่านกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการทำ�งาน
ร่วมกัน
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การศึกษามีวตั ถุประสงค์เพือ่ สำ�รวจทรัพยากรท้องถิน่ และนำ�
มาพัฒนาเป็นเส้นทางและโปรแกรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับบริบท
ของท้องถิ่น ผ่านกระบวนการสร้างความตระหนักให้ชุมชนเห็นคุณค่า
และความสำ�คัญของทรัพยากรท้องถิน่ มุง่ หวังการฟืน้ ฟูและสร้างความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น
การศึกษาครั้งนี้ใช้การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) อาศัยหลักความหลากหลายของชนเผ่าและ
ความพร้อมของชุมชน ผูว้ จิ ยั ได้คดั เลือกตัวแทนจากการจัดเวทีประชุม
หมู่บ้าน จากนั้นได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการทำ�งานร่วมกับชุมชน เพื่อ
ให้ชมุ ชนทราบถึงเป้าหมายทีต่ อ้ งการจะพัฒนาร่วมกัน สมาชิกชุมชนส่ง
อาสาสมัครที่เป็นตัวแทนของชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมได้ตัวแทนทั้งหมด
39 ราย เป็นตัวแทนจาก 3 ตำ�บลในอำ�เภอกัลยาณิวัฒนา ได้แก่ บ้าน
วัดจันทร์ ตำ�บลบ้านจันทร์ เป็นชนเผ่าปกาเกอะญอ บ้านเสาแดง ตำ�บล
แจ่มหลวง เป็นชนเผ่าลีซอ และบ้านดงสามหมื่น ตำ�บลแม่แดด เป็น
ชนเผ่าม้ง ซึ่งมีเยาวชนรวมอยู่ด้วย และการศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research:
PAR) โดยวิธีพูดคุยกับกลุ่ม (Focus Group Discussion: FGD)
เพือ่ การพัฒนาเส้นทางและระบบสือ่ ความหมาย ใช้แบบทดสอบ (Test)
เพือ่ วัดความรูก้ อ่ นและหลัง แบบสอบถาม (Questionnaire) เพือ่ สำ�รวจ
ลักษณะส่วนบุคคล ทัศนคติและระดับการมีส่วนร่วม ใช้แบบประเมิน
(Assessment) เพื่อทดสอบทักษะการนำ�เที่ยวและการสื่อความหมาย
ในกิจกรรมประเมินเส้นทางท่องเที่ยว และการสังเกตพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วม ส่วนการตีความด้านกระบวนการเรียนรู้ของชุม ชนใน
ทุกขั้นตอน ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการทำ�
แผนทีส่ เี ขียว (Green Map) ควบคูไ่ ปกับแนวคิด 7 Greens ทีเ่ น้นการ
ออกแบบการท่องเที่ยวที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ชุมชน
มีส่วนร่วมตั้งแต่
	
1) กระบวนการคิด ให้ชุมชนได้วาดแผนที่ชุมชนและร่วม
ระดมความคิดเกีย่ วกับทรัพยากรทีม่ อี ยูใ่ นชุมชน ตามองค์ประกอบของ
แผนที่สีเขียว 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ (Nature)
วัฒนธรรมและสังคม (Culture & Society) และความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน
(Sustainable Living)
	
2) การวางแผน ชุมชนได้ร่วมเดินทางสำ�รวจทรัพยากรที่ได้
ระบุไว้ในแผนที่สีเขียว เพื่อร่วมกันออกแบบ ตัดสินใจ และวางแผน
กำ�หนดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับท้องถิ่นและสอดคล้องกับ
แนวคิด 7 Greens
3) การลงมือปฏิบัติ ชุมชนได้ร่วมสำ�รวจข้อมูลเรื่องราวทั้ง
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อใช้ในการนำ�เที่ยวและการ
สื่อความหมาย
	
4) การร่วมประเมินผล ชุมชนได้รับการประเมินการนำ�เที่ยว
และเส้นทางที่ได้กำ�หนดไว้จากผู้เชี่ยวชาญภายนอก (สมาคมไทยท่อง
เที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย : TEATA) และรับฟังข้อเสนอแนะร่วมกัน
จากนั้นร่วมประชุมหารือเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญต่อไป
การมีสว่ นร่วมของชุมชนในการพัฒนาเส้นทางท่องเทีย่ วและ
การวางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่นั้นพบว่า
(ก) การมีส่วนร่วมในการจัดทำ�เส้นทางท่องเที่ยวและระบบ
สื่อความหมาย เป็นการวัดความเห็นของตัวแทนชุมชนหลังจากการ
ทำ�งานร่วมกันในการจัดทำ�เส้นทางท่องเที่ยวและระบบสื่อความหมาย
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ตลอดระยะเวลาโครงการ ซึ่งพบว่า
		
1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ พบว่า อยู่ใน
ระดับ “มาก” (ค่าเฉลี่ย 4.06 จากคะแนนเต็ม 5) ในประเด็นการเสนอ
แนวทางการกำ�หนดเส้นทางท่องเทีย่ วและออกแบบระบบสือ่ ความหมาย
การร่วมลงมติสนับสนุนแนวทางในการจัดทำ�เส้นทางท่องเที่ยวและ
ระบบสื่อความหมายและการร่วมพิจารณาแนวทางในการกำ�หนดเส้น
ทางท่องเที่ยวชุมชนที่เหมาะสม
		2) การมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ พบว่า อยู่ในระดับ
“ปานกลาง” (ค่าเฉลี่ย 3.39) ประกอบไปด้วย การเข้าร่วมอบรม
เรื่องเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเพื่อการจัดทำ�เส้นทาง
ท่องเที่ยวและการจัดทำ�ระบบสื่อความหมายและการร่วมวางแผน
การจั ด ทำ � เส้ น ทางท่ อ งเที่ ย วและระบบสื่ อ ความหมายที่ เ หมาะสม
กับพื้นที่ของทุกชุมชน การระดมสมองในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ
ที่สำ�คัญ
		
3) การมีสว่ นร่วมในผลประโยชน์ พบว่า อยูใ่ นระดับ
“ปานกลาง” (ค่าเฉลีย่ 3.62) ซึง่ ทุกคนมีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรท่อง
เที่ยวทางธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
		4) การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล พบว่า
อยู่ในระดับ “น้อย” (ค่าเฉลี่ย 2.19) ซึ่งทุกชุมชนมีส่วนร่วมในการร่วม
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในการจัดทำ�เส้นทางท่องเทีย่ ว
และระบบสื่อความหมาย แต่เนื่องมาจากชุมชนยังไม่มีการให้บริการ
ด้านการท่องเทีย่ วอย่างเป็นทางการ เป็นเพียงการทดสอบเส้นทางจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญเพือ่ รับฟังข้อเสนอแนะเท่านัน้ จึงยังไม่มกี ารติดตามผลจาก
การท่องเที่ยว
(ข) การมีสว่ นร่วมในการวางแผนการใช้ประโยชน์พนื้ ทีแ่ ละจัด
ทำ�แผนที่สีเขียว เป็นการวัดความเห็นของตัวแทนชุมชนหลังจากการ
ทำ�งานร่วมกันในการวางแผนการใช้พื้นที่และการจัดทำ�แผนที่สีเขียว
ตลอดระยะเวลาโครงการ ในภาพรวมชุมชนมีส่วนร่วมในด้าน
		1) การมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจ พบว่า อยูใ่ นระดับ
“ปานกลาง” (ค่าเฉลี่ย 3.17) คือ การร่วมปรึกษาหารือ/พูดคุยปัญหา
เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม
		
2 ) การมี ส่ ว นร่ ว มลงมื อ ปฏิ บั ติ พบว่ า อยู่ ใ น
ระดับ “ปานกลาง” (ค่าเฉลี่ย 3.15) คือ การร่วมสำ�รวจสภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม
		
3) การมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ พบว่าอยู่ใน
ระดับ “มาก” (ค่าเฉลี่ย 4.45) โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการดำ�รงชีวิตอย่างเหมาะสม คือมีการจำ�แนก
พื้นที่ป่าชัดเจน เช่น ป่าใช้สอย หรือป่าอนุรักษ์ของชุมชน
		4 ) การมี ส่ ว นร่ ว มในการประเมิ น ผล พบว่ า
อยู่ในระดับ “มาก” (ค่าเฉลี่ย 4.55) คือ มีการร่วมติดตามความ
เปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน การร่วมพูดคุยเรื่อง
ผลที่ได้รับทั้งด้านดีและไม่ดีจากการจัดสรรการใช้สอยพื้นที่ของชุมชน
การร่ ว มติ ด ตามและควบคุ ม การดำ � เนิ น กิ จ กรรมด้ า นการใช้ ส อย
พื้นที่ของชุมชน การร่วมพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ
ในการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยของชุมชน ซึ่งในด้านดีนั้นชุมชนให้ข้อคิด
เห็นว่าการท่องเทีย่ วทำ�ให้ชมุ ชนเข้าใจมากขึน้ ว่า สามารถใช้ทรัพยากร
ท้องถิ่นทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดรายได้จากการ
ท่องเทีย่ วได้ อีกทัง้ การท่องเทีย่ วก็จะส่งผลต่อความเข้าใจและตระหนัก
ในความสำ�คัญของทรัพยากรท้องถิ่นของคนในชุมชนมากขึ้นหาก
การท่องเที่ยวทำ�ให้ชุมชนมีรายได้เสริม 		


วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2558

สำ�หรับปัญหาที่อาจเกิดตามมา คือ เรื่องขยะที่จะ
มีเพิ่มมากขึ้นซึ่งเกิดมาจากการท่องเที่ยวนั้น ชุมชนให้ข้อคิดว่าควร
มีการวางแผนจัดการเรื่องศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวและ
เรื่องขยะภายในชุมชนเสียก่อน และควรมีการวางแผนที่จะเตรียม
การรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดการท่องเที่ยวแล้วในอนาคต
ส่วนด้านการร่วมติดตามความเปลีย่ นแปลงของศิลปวัฒนธรรมในชุมชน
การร่วมพูดคุยเรื่องผลที่ได้รับทั้งด้านดีและไม่ดีจากการเปลี่ยนแปลง
ของวัฒนธรรมชุมชน ชุมชนได้รว่ มสะท้อนในประเด็นเกีย่ วกับการท่อง
เที่ยวว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนวัฒนธรรมของชุมชน
เนือ่ งจากอาจทำ�ให้คนในชุมชนเกิดการเลียนแบบทางวัฒนธรรมจากคน
ต่างถิ่นที่เข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งอาจทำ�ให้วิถีชีวิตวัฒนธรรมและประเพณี
เปลี่ยนแปลงไปได้ การร่วมติดตามและควบคุมการประพฤติปฏิบัติให้
เหมาะสมด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชน และการร่วมพิจารณาปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชนนัน้ ชุมชนได้
เสนอให้มีการพัฒนากฎระเบียบที่ช่วยควบคุมเรื่องพฤติกรรมของนัก
ท่องเที่ยวและคนในชุมชน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำ�ที่มีผลเสีย
หายต่อวัฒนธรรมท้องถิ่นได้
ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ ใช้
การวิ จั ยในครั้ ง นี้ ใ ช้ แ นวคิ ด ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วโดยชุ ม ชน
(Community-Based Tourism : CBT) คือการท่องเที่ยวที่คำ�นึงถึง
ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม กำ�หนดทิศทาง
โดยชุ ม ชน จั ด การโดยชุ ม ชนเพื่ อ ชุ ม ชน และชุ ม ชนมี บ ทบาท
เป็ น เจ้ า ของมี สิ ท ธิ ใ นการจั ด การดู แ ลเพื่ อ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ แ ก่
ผู้มาเยือน โดยองค์ประกอบหลักของ CBT มีอยู่ 4 ด้าน กล่าวคือ
1) ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม 2) องค์กรชุมชน 3) การจัดการ
และ 4) การเรียนรู้ (สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน, 2555, ระบบ
ออนไลน์) ส่วนด้านกระบวนการมีสว่ นร่วมในการสร้างเส้นทางท่องเทีย่ ว
และระบบสือ่ ความหมายภายใต้แนวคิด 7 Greens ช่วยสร้างการรับรู้ใน
ความสำ�คัญของทรัพยากรท้องถิ่นที่ชุมชนมิอาจปฏิเสธได้ว่า วิถีชีวิต
ของชุมชนต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติในการดำ�รงชีวิต
ตัวแปรที่สนใจเพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู้ของชุมชน คือ
	
1) องค์ประกอบหลักของการท่องเทีย่ ว ได้แก่ (1) สิง่ ดึงดูดใจ
(Attraction) หมายถึง ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ
และประเภทศิลปวัฒนธรรม (2) สิ่งอำ�นวยความสะดวก (Amenities)
ความสะดวกสบายทำ�ให้นกั ท่องเทีย่ วเดินทางปลอดภัยและสะดวกสบาย
มากขึน้ เช่น ทีพ่ กั ร้านอาหาร ห้องน้ำ� (3) การเข้าถึง (Accessibility)
คือ เส้นทาง (The way) พาหนะ (The vehicle) การขนส่งนักท่อง
เที่ยวไปยังจุดหมายปลายทาง (Mill and Morrison, 1995 อ้างใน
ชูสทิ ธิ์ ชูชาติ, 2546 : 4 - 5) โดยใช้แผนทีส่ เี ขียว (Green Map) เป็น
เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
2) การเชือ่ มโยงข้อมูลทีไ่ ด้สกู่ ารวางแผนกำ�หนดเส้นทางท่อง
เที่ยวใน 3 ชุมชน เน้นหลักการสร้างเส้นทางและกิจกรรมท่องเที่ยว
ตามแนวคิด 7 Greens โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน
การพัฒนา สกัดเอาความรู้และพัฒนาทักษะของชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรให้เกิดเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยว
	
3) การพัฒนาระบบสือ่ ความหมาย ทำ�ให้ชมุ ชนมีเส้นทางท่อง
เที่ยวที่สะท้อนถึงระบบธรรมชาติและวัฒนธรรมของท้องถิ่น สามารถ
ทำ�ให้เกิดกระบวนการท่องเทีย่ วอย่างรูค้ ณุ ค่าทัง้ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และวัฒ นธรรม รวมถึ ง วิถีชุมชนผ่า นกระบวนการสื่อความหมาย
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ธรรมชาติและวัฒนธรรมอันจะนำ�ไปสู่ความตระหนักถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรท้องถิ่นทีม่ ีอยู่ และยังสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศทำ�ให้
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
กระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและระบบสื่อความ
หมายและการสร้างความตระหนักให้ชุมชนท้องถิ่น สามารถอภิปราย
ได้ดังนี้ (ภาพที่ 1)
1. การค้ น หาทรั พ ยากรท่ อ งเที่ ย ว ขั้ น ตอนสำ � คั ญ คื อ
การสร้างแผนทีส่ เี ขียวจากทรัพยากรในพืน้ ทีเ่ พือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือในการ
เก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิน่ ใช้การระดมสมองโดยให้ชมุ ชนวาดภาพ
การใช้ประโยชน์พื้นที่ของชุมชนเพื่อทราบถึงสภาพของพื้นที่เส้นทาง
และองค์ประกอบทีส่ �ำ คัญ ได้แก่ 1) ความเป็นอยูท่ ยี่ งั่ ยืน (Sustainable
Living) คือ การใช้ชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อม ธุรกิจ เทคโนโลยีการออกแบบ
การเคลื่อนไหวและอันตราย และความท้าทายชุมชนในการใช้ชีวิตอยู่
กับสิ่งนั้นๆ 2) ธรรมชาติ (Nature) คือ สถานที่และโอกาสที่จะอยู่ร่วม
กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ พืช สัตว์ ที่อยู่อาศัยและภูมิทัศน์
ในแนวทางที่ยั่งยืนรวมถึงที่ดินและแหล่งน้ำ� และ 3) วัฒนธรรมและ
สังคม (Culture & Society) คือ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและ
ประวัตศิ าสตร์ และทรัพยากรทีส่ ง่ เสริมการมีสว่ นร่วมและเพือ่ การเสริม
สร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ทั้ง 3 ชุมชนสามารถระดมความคิดและมีเนื้อหาเน้นหนัก
ไปในด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ ซึ่งสามารถนำ�
ไปใช้ค้นหาจุดดึงดูดทางการท่องเที่ยวได้ และสอดคล้องกับสิ่งดึงดูดใจ
ด้านการท่องเทีย่ วทีม่ ี 3 ประเภท ได้แก่ แหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ และการให้ความบันเทิง
(Mill, 1990: 22) กระบวนการนี้ยังช่วยสร้างความเป็นกันเองและ
การมีส่วนร่วมได้เป็นอย่างดีในทุกเพศและทุกวัย อีกทั้งยังสร้างความ
ตระหนักในปัญหาด้านลบของชุมชนได้จากหมวดหมู่ความเป็นอยู่
ที่ยั่งยืน
2. การสร้างเส้นทางและโปรแกรมท่องเที่ยว มีขั้นตอนที่
สำ�คัญได้แก่ (1) สำ�รวจและสัมภาษณ์ขอ้ มูลตามแผนทีส่ เี ขียว เนือ่ งจาก
มีแผนที่เส้นทางแล้ว ทำ�ให้การวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลง่ายขึ้น
ขั้นตอนนี้ทำ�ให้ทราบถึงจุดดึงดูดที่สามารถนำ�ไปใช้เป็นสินค้าทางการ
ท่องเที่ยวได้ (2) เรียนรู้ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของ
ประเทศ ทำ�ให้ชุมชนทราบถึงแนวทางการพัฒนาของประเทศและ
เรียนรู้ที่จะนำ�มาเป็นแนวทางในการกำ�หนดทิศทางการพัฒนาชุมชน
ตนเองที่สอดคล้องกัน (3) เรียนรู้พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเป้าหมาย
ทำ�ให้ทราบถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวเพื่อนำ�ไปออกแบบการ
ให้บริการที่ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว (4) เรียนรู้ตนเอง
และแนวคิด 7 Greens เพื่อประเมินตนเองตามแนวปฏิบัติของชุมชน
ท่องเทีย่ ว ค้นหาจุดบกพร่องทีค่ วรพัฒนา (5) ออกแบบกิจกรรมท่องเทีย่ ว
โดยมีเงื่อนไข 3 ประการที่กำ�หนดร่วมกันเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทาง
การพัฒนาการท่องเทีย่ วของประเทศและความต้องการของนักท่องเทีย่ ว
เป้าหมาย คือ เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ท่องเทีย่ ว นักท่องเทีย่ วชอบและแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละ
ท้องถิ่น กระบวนการนี้ทำ�ให้ชุมชนสามารถค้นหาทรัพยากรที่มีจุดเด่น
ตามเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่า และนำ�มาออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยว
ทีส่ อดคล้องตามแนวคิด 7 Greens บนฐานทรัพยากรท้องถิน่ ทีม่ อี ยูไ่ ด้
จากนั้นนำ�มาเชื่อมโยงเป็นเส้นทางและโปรแกรมการท่องเที่ยวใน 3
ชุมชน 3 ชนเผ่า ที่มีความน่าสนใจแตกต่างกันไปตามเอกลักษณ์ของ
แต่ละชนเผ่า
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ขั้นที่ 4 กิจกรรมทดลองนำ�เที่ยว ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างเครือข่ายภายนอก

ขัน้ ที่ 3 ฝึกอบรมปฏิบตั กิ าร นักสือ่ ความหมายเห็นความสำ�คัญของข้อมูล

79

ตระหนักในความสำ�คัญของ
ทรัพยากรท้องถิ่น
ได้เครือข่ายภายนอก
อาชีพนักสื่อความหมาย
ท้องถิ่น
ป้ายบอกทาง
สร้ า งความภาคภู มิ ใ จให้
ท้องถิ่น

ขั้นที่ 2 การมีส่วนร่วมสำ�รวจเส้นทางข้อมูลและพิกัดดาวเทียว

จุดสนใจทางการท่องเที่ยว
ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
ในระบบออนไลน์

ขัน้ ที่ 1 จัดทำ�แผนทีส่ เี ขียว สร้างการมีสว่ นร่วมค้นหาทรัพยากรท่องเทีย่ ว

สร้างการมีส่วนร่วม
ได้แผนที่เส้นทางท่องเที่ยว

ภาพที่ 1 กระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและระบบสื่อความหมาย
3. การพั ฒ นาระบบสื่อ ความหมาย กระบวนการเรี ย นรู้
ที่ สำ � คั ญ คื อ (1) ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ระบบสื่ อ ความหมาย ทำ �ให้
ชุมชนออกแบบระบบสื่อความหมายที่เหมาะสมสอดคล้องกับตนเอง
โดยการพัฒนานักสือ่ ความหมายและป้ายบอกทาง ซึง่ เป็นองค์ประกอบ
สำ�คัญของการออกแบบระบบสื่อความหมายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(2) การฝึกอบรมนักสื่อความหมายเชิงปฏิบัติการ ทำ�ให้ชุมชนมีโอกาส
ฝึกพูด ฝึกการต้อนรับ การดูแลนักท่องเทีย่ ว นำ�ชม และเล่าเรือ่ งราวได้
รวมถึงการอำ�ลานักท่องเทีย่ ว กระบวนการนีช้ ว่ ยเน้นย้�ำ ความตระหนัก
เพื่อพัฒนาตนเองในด้านการสืบเสาะหาความจริงเกี่ยวกับข้อมูลท้อง
ถิ่นที่ลึกซึ้งมากขึ้น เหล่านี้ทำ�ให้ชุมชนเห็นความสำ�คัญที่จะต้องร่วม
กันค้นหาความรูจ้ ากผูร้ ู้ รือ้ ฟืน้ และเก็บรวบรวมข้อมูลทีเ่ กือบจะสูญหายไว้

สื บ ทอดสิ่ ง เหล่ า นั้ น อย่ า งเหมาะสม เพื่ อ ที่ จ ะสามารถถ่ า ยทอดให้
นักท่องเที่ยวได้รับฟังอย่างภาคภูมิใจ (3) การจัดทำ �ป้ายบอกทาง
การระดมความคิดร่วมกัน 3 ชุมชนซึ่งเป็นผลจากการเรียนรู้ข้างต้น
ทำ�ให้การออกแบบป้ายบอกทางที่เน้นให้มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ
และไม่ทำ�ลายสิ่งแวดล้อม โดยใช้วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นมาจัดทำ�ด้วย
ตนเอง
4. การสร้างเครือข่ายภายนอก เน้นย้�ำ ความตระหนัก และรู้
ถึงคุณค่า การประเมินเส้นทางโดยผูท้ มี่ คี วามเชีย่ วชาญในธุรกิจการท่อง
เทีย่ วทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น สมาคมไทยท่องเทีย่ วเชิงนิเวศและผจญภัย (TEATA)
สามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับชุมชนท่องเที่ยวได้ อีกทัง้ ยัง
เป็นเครือข่ายสำ�คัญในอนาคตทีจ่ ะเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ชมุ ชน
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ท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง การประเมินทำ�ให้ชุมชนตระหนักรู้ถึงคุณค่า
ของทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นตนเองมากขึ้น รวมถึงสิ่งที่ชุมชนต้อง
พัฒนาให้ดขี น้ึ ซึง่ สามารถแสดงความสัมพันธ์เชือ่ มโยงได้ดงั ภาพที่ 1
5. การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งขั้นต่อไป เพื่อให้
สอดคล้องตามแนวคิดการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนของ สุมาลี
สันติพลวุฒิ และคณะ (2550) เรื่องตัวชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชน
และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งของชุมชน คือ 1) ปัจจัยภายใน
ชุมชน คือ การฝึกอมรมสมาชิกในชุมชน 2) กระบวนการที่มีรากฐาน
จากชุมชน คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน
และเยาวชนในท้องถิ่น และ 3) กระบวนการ
สนับสนุนจากภายนอกชุมชน คือ การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือภายนอกชุมชน
ขัน้ ตอนการทำ�งานควรประกอบไปด้วย
1) การพัฒนาฐานข้อมูลในเส้นทางท่องเที่ยว
ของชุ ม ชนให้ ส มบู ร ณ์ ม ากขึ้ น เพื่ อให้
นักสื่อความหมายท้องถิ่นและผู้ที่สนใจ
ในชุมชนสามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้
อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นสื่อกลางในการ
ถ่ายทอดความรู้ไปสู่เยาวชนในชุมชนได้
ง่ายมากขึ้น 2) การขยายผลความรู้ไปสู่
เยาวชนในชุมชนเป็นสิง่ จำ�เป็น เนือ่ งจาก
เป็นกำ�ลังสำ�คัญในการสืบทอดประเพณี
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ 3)
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทัง้ ภายใน
และภายนอกเพือ่ ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการท่องเทีย่ วในชุมชน
อย่างต่อเนื่อง
ส ถ า น ก า ร ณ์ ใ ห ม่ ที่ เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ไ ป จ า ก เ ดิ ม
จากผลการศึกษา พบว่า แผนที่สีเขียวเป็นเครื่องมือเสริม
สร้างการมีส่วนร่วมทำ�ให้ตัวแทนชุมชนเกิดความรู้และทักษะในการจัด
ทำ�เส้นทางท่องเที่ยวและระบบสื่อความหมาย ซึ่งแนวทางการพัฒนา
เส้นทางท่องเทีย่ วยังสอดคล้องกับ เกษม เทีย่ งธรรม (2553; หน้า 58)
ที่ได้กล่าวถึงขั้นตอนการดำ�เนินงานร่วมกับชุมชนว่า มีกระบวนการ
สำ�คัญ คือ 1) การชี้แจงโครงการกับชาวบ้านเพื่อสร้างความเข้าใจ
2) การวางแผนกำ�หนดเป้าหมายและทำ�งานร่วมกันกับชาวบ้าน 3) การ
สำ�รวจเส้นทางและรวบรวมข้อมูล 4) การจัดระบบเรียบเรียงข้อมูลให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5) การเขียนแผนผังและออกแบบเส้นทาง
ร่วมกันเพือ่ ให้รสู้ กึ เป็นเจ้าของร่วม รวมถึงขัน้ ตอนการประเมินเส้นทาง
โดยมีผเู้ ชีย่ วชาญเข้ามาร่วมในการประเมินความเหมาะสมของเส้นทาง
ซึ่งการศึกษาครั้งนี้สามารถอภิปรายผลลัพธ์ของการวิจัยได้ดังต่อไปนี้
1. แผนที่สีเขียว (Green Map) ของชุมชน ในภาพที่ 2
แสดงการมีส่วนร่วมเพื่อจัดทำ�แผนที่ซึ่งแสดงถึงวิถีความเป็นชุมชน
สีเขียว หมายถึง ชุมชนที่มีวิถีการดำ�รงชีวิตที่ไม่ทำ�ลายสิ่งแวดล้อม
ที่สามารถนำ�ไปใช้ในการกำ�หนดเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง 3 พื้นที่ได้
กระบวนการสร้างแผนที่นั้นสามารถสร้างความเป็นกันเองระหว่าง
ผู้วิจัยและตัวแทนชุมชนได้ และพบว่า เป็นเครื่องมือการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพเพือ่ ใช้ในการสือ่ สารระหว่างคนหลากหลายวัยได้ สามารถ
สร้างความตระหนักให้ชมุ ชนมากขึน้ เมือ่ มีพนื้ ทีบ่ างจุดแสดงผลด้านลบ
เช่น พื้นที่ที่ถูกทำ�ลายหรือปัญหาในเรื่องขยะของชุมชน ที่ทำ�ให้ชุมชน
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เริ่มตระหนักในปัญหาที่ควรร่วมกันพัฒนาต่อไป
2. เส้นทางและโปรแกรมท่องเที่ยวบนฐานทรัพยากรท้องถิ่น
มีศกั ยภาพในการให้บริการท่องเทีย่ วและสอดคล้องตามแนวคิดการท่อง
เทีย่ วแบบเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม (7 Greens Concept) ของการท่อง
เที่ยวแห่งประเทศไทย จุดสนใจในเส้นทางได้มาจากข้อมูลในแผนที่สี
เขียวที่สร้างขึ้นเพื่อค้นหาทรัพยากรท้องถิ่นในภาพรวม กระบวนการมี
ส่วนร่วมทำ�ให้ตัวแทนชุมชนมีความรู้ และทักษะด้านการวางแผนการ
จัดทำ�เส้นทางท่องเที่ยว ผลที่ได้คือ

ภาพที่ 2 ชุมชนวาดภาพเพือ่ แสดงการจัดสรรพืน้ ทีก่ ารใช้ประโยชน์ในชุมชน
2.1 บ้านดงสามหมืน่ เป็นชนเผ่าม้ง “แหล่งท่องเทีย่ วเชิงนิเวศ
วัฒนธรรม” เนือ่ งจากวิถคี วามเป็นอยูก่ บั ป่านัน้ มีความเชือ่ มาเกีย่ วข้อง
เพือ่ การดำ�รงชีวติ อยูก่ บั ป่า เช่น ความเชือ่ เกีย่ วกับ “ป่าดงเซ้ง” ผืนป่า
ศักดิ์สิทธิ์ที่ชุมชนเคารพบูชา คอยปกปักษ์รักษาชุมชนให้มีป่าและมี
อาหาร เป็นวิถีการอนุรักษ์ป่าผ่านการประกอบพิธีกรรมของชาวม้ง
2.1.1 เส้นทางท่องเที่ยว ประกอบไปด้วย เส้นทางเดินศึกษา
ธรรมชาติในพืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์ของชุมชน และมีกจิ กรรมนำ�ชมทีเ่ กีย่ วข้อง
กับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อาชีพต่างๆ เช่น ตีมีด ทอผ้า
ปักผ้า การแสดงดนตรีท้องถิ่น และการปลูกสตอเบอรี่ และการได้ลิ้ม
รสอาหารท้องถิ่น
2.1.2 การเดินทาง ค่อนข้างลำ�บากเนื่องจากเป็นถนนลูกรัง
ที่ต้องใช้รถที่มีสมรรถนะที่ดีในการเดินทาง จึงควรต้องใช้บริการรถรับ
ส่งของชุมชนเป็นหลัก ซึ่งเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่นิยมการเดินชมและ
ศึกษาธรรมชาติ การชมนก รวมถึงการแลกเปลีย่ นเรียนรูว้ ฒั นธรรมกับ
ท้องถิ่น หากนักท่องเที่ยวสนใจอาจต้องใช้เวลาในการเดินทางเยี่ยมชม
จุดสนใจต่างๆ ไม่น้อยกว่า 2 วัน โดยการนำ�ชมของนักสื่อความหมาย
ท้องถิน่ เพือ่ เอือ้ ประโยชน์ในด้านการเยีย่ มชมธรรมชาติอย่างใกล้ชดิ และ
ใช้เวลาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสัมผัสวิถีความเป็นอยู่กับท้องถิ่น
2.1.3 ที่พัก เนื่องจากไม่มีที่พักแบบเช่ารายวันและแบบโฮม
สเตย์ไว้บริการ นักท่องเที่ยวอาจต้องเดินทางย้อนกลับไปพักที่บ้านวัด
จันทร์ โดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง ดังนัน้ จึงไม่เหมาะ
กับนักท่องเที่ยวที่ต้องการความสะดวกสบาย
2.2 บ้านวัดจันทร์ เป็นชนเผ่าปกาเกอะญอ อาจเรียกได้วา่ เป็น
“แหล่งท่องเทีย่ วเชิงนิเวศวัฒนธรรม” เนือ่ งจากวิถชี วี ติ ความเป็นอยูท่ มี่ ี
ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลป่าต้นน้�ำ และยังเกี่ยวกับพิธีกรรม
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ความเชื่อในการประกอบอาชีพและการดำ�รงชีวิต เช่น พิธีกรรมที่
เกีย่ วข้องกับการทำ�นา และภูมปิ ญั ญาในการรักษาโรคภัย รวมถึงความ
เชื่อต่างๆ
2.2.1. เส้นทางท่องเทีย่ ว ประกอบไปด้วย กิจกรรมนำ�ชมโบราณ
สถาน เช่น สถูปทีบ่ ง่ บอกถึงประวัตศิ าสตร์และความเป็นมาของหมูบ่ า้ น
สถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิต์ ามความเชือ่ อาชีพต่างๆ เช่น จักสาน การทอผ้า และ
การได้ลม้ิ รสอาหารท้องถิน่ อีกทัง้ ยังมีรา้ นค้าขายผลิตภัณฑ์ในชุมชนด้วย
2.2.2. การเดินทาง ค่อนข้างสะดวก แต่ดว้ ยกฎระเบียบของ
กลุม่ เรือ่ งความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ วในการสัญจรในชุมชนเนือ่ งจาก
จุดท่องเที่ยวบางจุดมีพ้ืนที่สูงชัน ผู้ขับขี่พาหนะควรมีความชำ�นาญ
ดังนัน้ นักท่องเทีย่ วควรต้องใช้บริการรถรับส่งของชุมชนเป็นหลัก และนำ�
ชมโดยนักสือ่ ความหมายท้องถิน่ มีหอ้ งน้�ำ และร้านอาหารไว้บริการ
2.2.3 ที่พัก มีที่พักแบบเช่ารายวัน เช่น โครงการหลวงวัด
จันทร์ ทีพ่ กั โรงพยาบาลวัดจันทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้วดั จันทร์
(ออป.) และโฮมสเตย์ของสมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนวัดจันทร์
ในบริเวณใกล้เคียง ดังนั้น จึงเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่นิยมกิจกรรม
ประเภทชมแหล่งประวัติศาสตร์ ชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติซึ่งเป็นป่าสน
แลกเปลีย่ นเรียนรูว้ ฒั นธรรมกับท้องถิน่ และต้องการความสะดวกสบาย
ของสิ่งอำ�นวยความสะดวกในระดับหนึ่ง
2.3 บ้านเสาแดง หมู่บ้านชนเผ่าลีซอ จัดอยู่ในประเภท
“แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศวัฒนธรรม” เนื่องจากมีวิถีความเชื่อที่
สอดคล้องกับการอนุรกั ษ์ป่าของชุมชน เช่น ความเชื่อเกีย่ วกับศาลเจ้า
ที่คอยปกปักษ์รักษาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีไม่มีโรคภัยอันตราย
รวมถึงมีแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรในพื้นที่สูงอยู่ในพื้นที่ คือ สถานี
พัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำ�ริ
2.3.1 เส้นทางท่องเที่ยว ประกอบไปด้วย การเดินศึกษาที่มี
พืชพรรณไม้เมืองหนาวที่น่าสนใจในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตาม
พระราชดำ�ริ และยังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม นำ�ชมสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ที่ชุมชนนับถือซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้ดูแลปกปักษ์รักษาป่าของชุมชน
และดูแลคนในชุมชนให้มีสุข กิจกรรมนำ�ชมแหล่งประวัติศาสตร์ชุมชน
ที่เป็นหลั ก ฐานชิ้ นเดี ย วที่ยังคงหลงเหลืออยู่ใ นชุม ชนคือ“เสาแดง”
การแสดงดนตรีท้องถิ่นและการได้ลิ้มรสอาหารท้องถิ่น
2.3.2 การเดินทาง ค่อนข้างลำ�บากเนื่องจากเป็นถนนลูกรัง
ที่ต้องใช้รถที่มีสมรรถนะที่ดีในการเดินทาง ควรต้องใช้บริการรถรับส่ง
ของชุมชนเป็นหลัก ซึ่งเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินชมและ
ศึกษาพืชพรรณเกษตร รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมกับ
ท้องถิ่น โดยการนำ�ชมของนักสื่อความหมายท้องถิ่น
2.3.3 ที่พัก เนื่องจากไม่มีที่พักแบบเช่ารายวันและแบบโฮม
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สเตย์ไว้บริการ นักท่องเที่ยวอาจต้องเดินทางย้อนกลับไปพักที่บ้านวัด
จันทร์โดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ดังนั้นจึงไม่เหมาะ
กับนักท่องเที่ยวที่ต้องการความสะดวกสบายมากนัก
3. ระบบสื่อความหมายท้องถิ่น เกิดอาชีพผู้น�ำ เที่ยวท้องถิ่น
จำ�นวน 13 ราย (คัดเลือกโดยความสมัครใจ) จาก 3 ชุมชนทีม่ คี วามรูแ้ ละ
ทักษะในการสือ่ ความหมาย และมีความพร้อมในการนำ�เทีย่ วสามารถนำ�
เสนอเรือ่ งราวธรรมชาติ และวัฒนธรรมท้องถิน่ ของตนเองได้ (ภาพที่ 4)
ซึง่ เกิดจากกระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร และเมือ่ ชุมชนสามารถ
บอกเล่าเรื่องราวของชุมชนได้อย่างราบรื่น ทำ�ให้ชุมชนเห็นถึงความ
สำ�คัญของข้อมูลท้องถิ่นทั้งทางธรรมชาติ วิถีชีวิตและภูมิปัญญา อีก
ทั้งการประเมินเส้นทางท่องเที่ยวโดยสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และผจญภัย (TEATA) ทำ�ให้ชุมชนได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
เพื่อนำ�มาใช้ปรับปรุงกิจกรรมและบริการต่างๆ รวมถึงนักสื่อความ
หมายท้องถิ่นชุมชนยังมีส่วนร่วมในการออกแบบและติดตั้งป้ายบอก
ทางตามวิถที อ้ งถิน่ ทีส่ อดคล้องกับแนวคิด 7 Greens โดยใช้วสั ดุในท้องถิน่
แบบง่าย ประเด็นสำ�คัญ คือ ตัวแทนชุมชนได้เสนอว่า ไม่ควรมีการ
ทำ�ป้ายสื่อความหมายในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เช่น ป้ายชื่อต้นไม้
เป็นต้น เพราะจะเป็นการรบกวนธรรมชาติ จึงเสนอให้ทำ�เฉพาะป้าย
บอกทางสำ�หรับนักท่องเทีย่ วเท่านัน้ ส่วนข้อมูลเกีย่ วกับธรรมชาติควร
ใช้นักสื่อความหมายท้องถิ่นในการนำ�ชม ซึ่งกิจกรรมนี้แสดงให้เห็นว่า
ชุมชนเข้าใจและเกิดความตระหนักในความสำ�คัญของทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตระหนักที่จะรื้อฟื้น
และทำ�นุบำ�รุงรักษาให้ยั่งยืนต่อไป

ภาพที่ 4 อบรมนักสื่อความหมายและประเมินเส้นทางโดยสมาคมไทย
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย (TEATA)
		
4. การประชาสัมพันธ์ชมุ ชนท่องเทีย่ ว โดยการเผย
แพร่แผนที่สีเขียวสู่ระบบอินเทอร์เน็ต (ภาพที่ 5) โดยชุมชนได้มีส่วน
ร่วมเรียนรู้วิธีการจับพิกัดดาวเทียมและเผยแพร่ข้อมูล เพื่อเพิ่มช่อง
ทางให้นักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมท้อง
ถิน่ สามารถติดต่อสือ่ สารผูใ้ ห้บริการการท่องเทีย่ วของชุมชนได้ เข้าถึง
ข้อมูลและสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วผ่านพิกดั ดาวเทียม (GPS) สามารถใช้สมา
ร์ทโฟนนำ�ทางนักท่องเที่ยวได้สะดวกมากขึ้น โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์
Green Map และกำ�หนดพิกัดดาวเทียมโดยใช้ Google Map

ภาพที่ 3 แผนที่ท่องเที่ยวเชื่อมโยง 3 ชุมชน

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2558

ภาพที่ 5 การเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.greenmap.org และกำ�หนด
พิกัด GPS บน Google Map
ผลกระทบและความยั่งยืนของการเปลี่ยนแปลง
การพัฒนาเส้นทางท่องเทีย่ วและระบบสือ่ ความหมาย ภายใต้
แนวคิด 7 Greens บนฐานทรัพยากรท้องถิน่ ซึง่ ใช้กระบวนการมีสว่ น
ร่วมของชุมชนเป็นเครือ่ งมือในการพัฒนางาน ดังนัน้ ในทุกขัน้ ตอนการ
ทำ�งานจะทำ�ให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรูแ้ ละทักษะในการจัดทำ�เส้น
ทางท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ดังต่อไปนี้
1. เกิดองค์ความรู้ในด้านต่างๆ การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการ
วางแผนและจัดทำ�เส้นทางท่องเที่ยวและระบบสื่อความหมายนั้น เกิด
จากกระบวนการมีสว่ นร่วมในการศึกษาข้อมูลต่างๆ ทีจ่ �ำ เป็นสำ�หรับการ
วางแผนการท่องเทีย่ ว ซึง่ สามารถสรุปตามประเด็นหลักได้ดงั ต่อไปนี้
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเทีย่ วช่วยให้ทราบถึง
ทิศทางการพัฒนาการท่องเทีย่ วว่า ควรเป็นไปในรูปแบบใดทีส่ อดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาของประเทศ
1.2 การศึ ก ษาพฤติ ก รรม และความต้ อ งการของนั ก
ท่องเที่ยว โดยใช้แบบสอบถามและให้ตัวแทนชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ฝึกประสบการณ์การเก็บรวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยว ผลการสำ�รวจ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวช่วยให้ชุมชนทราบถึงแนวทางในการออกแบบ
เส้นทางและกิจกรรมท่องเที่ยวที่ตรงกับพฤติกรรมและความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม
1.3 การร่วมสำ�รวจทรัพยากรในชุมชนทีส่ ามารถเป็นจุดดึงดูดได้
ช่วยให้ชุมชนได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจุดดึงดูดทางการท่อง
เที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องการ ซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยพบว่า เป็นประเด็น
ที่ผู้วิจัยควรให้ความสำ�คัญ เพราะชุมชนเกิดความคุ้นชินกับวิถีชีวิต
ประจำ�วัน จึงไม่คิดว่าวิถีชีวิตของตนเองก็สามารถนำ�มาเป็นจุดขาย
ทางการท่องเที่ยวได้
1.4 การพัฒนาระบบสื่อความหมาย ช่วยให้ชุมชนเรียนรู้ที่
จะพัฒนาทั้งตนเอง ในฐานะที่เป็นผู้สื่อความหมายท้องถิ่น และการ
พิจารณาถึงศักยภาพในการให้บริการด้านสิ่งอำ�นวยความสะดวกต่างๆ
2. ได้เส้นทางท่องเที่ยวพร้อมระบบสื่อความหมาย โดยการมีส่วนร่วม
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ของคนในชุมชน ตามแนวคิด 7 Greens บนฐานทรัพยากรท้องถิ่น
จึงสามารถพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ที่มีมาตรฐาน และมีศักยภาพ
ในการให้บริการท่องเที่ยวตามแนวคิดการท่องเที่ยวแบบเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม สิ่งเหล่านี้จะนำ�ไปสู่ความสามารถในการจัดการทรัพยากร
การท่องเทีย่ วของชุมชนได้อย่างเหมาะสมและยัง่ ยืน รวมถึงการสืบทอด
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติอันทรงคุณค่าสู่รุ่นลูก
หลานต่อไป ซึ่งในกระบวนการนี้ทำ�ให้แกนนำ�และผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความรู้และทักษะด้านการวางแผนการจัดทำ�เส้นทางท่องเที่ยวและ
ระบบสื่อความหมาย
3. เกิดอาชีพนำ�เที่ยวในท้องถิ่น จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำ�นวน
13 ราย ซึ่งมีความรู้และทักษะในการสื่อความหมาย/นำ�เสนอเรื่องราว
ธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งสามารถสร้างรายได้
เสริมให้กับชุมชนได้ และจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ ทำ�ให้มีความพร้อมและเกิดทักษะในการนำ�เที่ยว อีกทั้ง
ยังกระตุ้นให้ชุมชนเห็นถึงประโยชน์และความสำ�คัญของข้อมูลเกี่ยวกับ
ป่าและทรัพยากรในชุมชน รวมทั้งภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชุมชนที่
สามารถนำ�มาเป็นทรัพยากรการท่องเทีย่ วทีส่ ามารถก่อให้เกิดความรัก
และหวงแหนในทรัพยากรการท่องเทีย่ วทัง้ ทางธรรมชาติ และการทำ�นุ
บำ�รุงรักษาให้ยั่งยืนต่อไป
4. ได้แผนที่สีเขียว (Green Map) ของชุมชน ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
วิถีความเป็นชุมชนสีเขียว ที่หมายความถึงชุมชนที่มีกิจกรรมที่ไม่
ทำ�ลายสิ่งแวดล้อม และยังเป็นเครื่องมือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
ในการสื่อสารระหว่างคนหลากหลายวัย อีกทั้งยังทำ�ให้ชุมชนเกิดความ
ตระหนักมากขึ้นเมื่อเห็นภาพชุมชนของตนเอง และเห็นกิจกรรมของ
ชุมชนที่เป็นภาพด้านลบ เช่น พื้นที่ที่ถูกทำ�ลาย หรือปัญหาในเรื่อง
ขยะของชุมชน
5. การประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว เกิดจากการเผยแพร่แผนที่สี
เขียวสู่ระบบอินเทอร์เน็ต ทำ�ให้กลุ่มเป้าหมายหรือนักท่องเที่ยวที่สนใจ
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมท้องถิ่น สามารถเข้าถึงข้อมูล
สถานที่ท่องเที่ยวและการติดต่อสื่อสารกับผู้ให้บริการการท่องเที่ยวซึ่ง
เป็นกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนได้สะดวกมากขึ้น
6. เกิดการใช้ประโยชน์มิติการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งเป็นประโยชน์ในเชิง
สาธารณะ โดยการขอใช้ประโยชน์ขอ้ มูลเส้นทางท่องเทีย่ วและกิจกรรม
การท่องเที่ยวจากมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ก่อ
ตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2541 ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยผ่าน
การสร้างบ้านและพัฒนาชุมชน และนำ�ความร่วมมือจากภาคส่วน
ต่างๆ จัดการฝึกอบรมอาชีพให้กับคนในชุมชน สนับสนุนการทำ�ธุรกิจ
ตามบ้าน สร้างศูนย์อนามัย ห้องสมุด ศูนย์ชุมชนและอื่นๆ ซึ่งทาง
มูลนิธฯิ แสดงความจำ�นงขอนำ�ข้อมูลไปใช้ เพือ่ นำ�ไปผลิตเป็นโปสเตอร์
และแผ่นพับที่ใช้จัดแสดงภายในศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวประจำ�
อำ�เภอ มูลนิธิที่อยู่อาศัยได้มีการพัฒนาอาคารที่เคยใช้เป็นที่ทำ�การ
อำ�เภอเดิม ปรับปรุงให้เป็นศูนย์ขอ้ มูลนักท่องเทีย่ วอำ�เภอกัลยาณิวฒั นา
โดยมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ร่วมสนับสนุนงบประมาณ การผลัก
ดันผลงานดังกล่าวเกิดได้จากการลงนามความร่วมมือระหว่างมูลนิธิที่
อยู่อาศัยกับศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน
(ศจพช.) ซึ่งตั้งอยู่ที่คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็น
ศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลชุมชนภาคเหนือตอนบน และมีเป้าหมาย
เพื่อให้บริการข้อมูลชุมชนให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป
รวมถึงสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้ชุมชนผ่านงานวิจยั ซึ่งทัง้

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2558

83

สองหน่วยงานร่วมมือกันและมีเป้าหมายเพือ่ เอือ้ ประโยชน์ซงึ่ กันและกัน สำ�คัญในการพัฒนาชุมชนต่อไป และควรสร้างความเข้าใจในการทำ�งาน
และร่วมพัฒนาชุมชนไปในทิศทางเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำ�ซ้อน ด้านการท่องเที่ยวให้กับสมาชิกชุมชนที่เหลือที่มิใช่แกนนำ�ในครั้งนี้อยู่
ในการทำ�งาน มีการทำ�งานที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับชุมชนอย่างแท้จริง เสมอๆ และเคารพในการตัดสินใจของชุมชนโดยรวมในการจัดทำ �
กิจกรรมท่องเทีย่ วทีข่ ดั ต่อประเพณีและความเชือ่ ของชุมชน เพือ่ ป้องกัน
มิให้เกิดผลกระทบต่อประเพณีความเชื่อและวิถีชีวิตของชุมชนอันจะนำ�
ไปสูค่ วามขัดแย้งและความเสือ่ มถอยของประเพณีวฒั นธรรมได้ในอนาคต
1.2 ด้านกิจกรรม การสร้างกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ทางการ
ท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจตามแนวคิด 7 Greens นั้น สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ ดังนั้นชุมชนควรได้รับองค์
ความรูด้ า้ นการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ อาชีพทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การเกษตร เน้นองค์ความรูท้ เี่ กีย่ วกับการเกษตรทีไ่ ม่ทำ�ลายสิง่ แวดล้อม
ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ควรให้การสนับสนุนและเอื้อประโยชน์
ในด้ านการพั ฒนาความรู้ โดยอาจสนั บ สนุ นหรื อ จั ดเวที เ รี ย นรู้ ใน
ชุมชนเพื่อความสะดวกในการเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน
ให้ทุกคนในชุมชนมีโอกาสที่จะเข้าถึงความรู้ได้เท่าเทียมกัน
1.3 ด้านบุคลากรทางการท่องเทีย่ ว ควรมีการพัฒนาบุคลากร
ภาพที่ 6 ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวอำ�เภอกัลยาณิวัฒนา
ทางการท่องเทีย่ วทีส่ ามารถทำ�ให้กจิ กรรมและการบริการสอดคล้องกับ
ความต้องการในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวตามแนวคิด 7 Greens
การอภิปรายผลที่เกิดขึ้น
เพื่อนำ�ไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
	การศึกษาในครั้งนี้ พบว่าทำ�ให้เกิดผลกระทบไปสู่ด้านต่างๆ 		1.3.1 บุคลากรภายในชุมชน เช่น กลุ่มบริหาร
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และนักสื่อความหมายท้องถิ่นควรมีการ
ต่อชุมชน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1. ด้านเศรษฐกิจ จากการที่ชุมชนได้พัฒนาเส้นทางและ พัฒนาด้านต่างๆ ตามแนวคิด 7 Greens คือ (1) Green Heart
กิจกรรมท่องเที่ยวในท้องถิ่นที่เป็นจุดสนใจของแต่ละชุมชนที่มีความ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ ข้ามาช่วยส่งเสริมการดูแลปกป้อง
แตกต่างกันตามลักษณะวิถีชนเผ่า ก็จะสามารถสร้างรายได้เสริมจาก ทรัพยากรธรรมชาติ และร่วมกันฟืน้ ฟูคณุ ภาพสิง่ แวดล้อม เช่น ปลูกป่า
การท่องเที่ยวให้กับชุมชนได้
หรือดูแลป่าต้นน้ำ� (2) Green Activity จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
2. ด้านสังคมและวัฒนธรรม ตัวแทนชุมชนทีเ่ ข้ามามีสว่ นร่วม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการลดปริมาณขยะ ลดการใช้พลังงาน
รับผิดชอบในการทำ�งานร่วมกันเกิดความสามัคคี เนือ่ งจากมีเป้าหมาย ลดการใช้น�้ำ ลดการใช้สารเคมี จัดกิจกรรมทีไ่ ม่กอ่ ให้เกิดผลกระทบต่อ
ในการพัฒนาท้องถิ่นไปในทิศทางเดียวกัน จำ�เป็นต้องมีการประชุม สิง่ แวดล้อม เช่น เดินศึกษาธรรมชาติหรือขีจ่ กั รยานภายในชุมชน เปิด
หารือกันมากขึ้น เพื่อให้งานในแต่ละขั้นตอนที่วางแผนร่วมกันไว้แล้ว โอกาสให้นกั ท่องเทีย่ วได้เรียนรูแ้ ละสัมผัสแหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ
เสร็จลุล่วงไปด้วยดี ทำ�ให้ชุมชนเกิดการรวมกลุ่มกันมากขึ้น เครื่องมือ และวิถีชุมชนอย่างใกล้ชิด ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยรอยยิ้มและคง
และกิจกรรมต่างๆ ทีน่ ำ�มาใช้สามารถสร้างการมีสว่ นร่วมให้เยาวชนได้ เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์ของท้องถิ่น เช่น แต่งกายชุดชนเผ่า รวมถึง
ถือเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนและผู้ใหญ่ได้พูดคุยกันมากขึ้น ผู้ใหญ่ การดูแลความปลอดภัยให้นกั ท่องเทีย่ ว (3) Green Community สร้าง
ถ่ายทอดความรู้ให้เยาวชนและเยาวชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและ ความเข้าใจตระหนักในความสำ�คัญของทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ขาย
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันได้อย่างราบรื่น
ของทีร่ ะลึกทีท่ �ำ จากธรรมชาติทหี่ ายากหรือใกล้สญู พันธ์ ตระหนักเสมอ
3. ด้านสิง่ แวดล้อม การเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรท้องถิน่ ว่าการท่องเที่ยวเป็นเพียงอาชีพเสริมและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ทีส่ ร้างการมีสว่ นร่วมให้ตวั แทนชุมชนได้แสดงความรูค้ วามสามารถ ทำ�ให้ เป็นแนวทางในการดำ�เนินงานด้านการท่องเที่ยวการพัฒนากฎเกณฑ์
ตัวแทนชุมชนเกิดความเข้าใจในความสำ�คัญและคุณค่าของทรัพยากรท้อง และจรรยาบรรณในการปฏิบัติต่างๆ ด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการ
ถิน่ ทีม่ อี ยู่ ส่งเสริมให้ชมุ ชนตระหนักในคุณค่าและอนุรกั ษ์ไว้ซง่ึ ทรัพยากร ทำ�ข้อตกลงในการกระจายรายได้สู่คนในชุมชน พัฒนาด้านการสื่อสาร
ท้องถิ่นต่อไป อีกทั้งการเก็บรักษาข้อมูลในระบบออนไลน์ยุคปัจจุบัน ภาษาต่างประเทศ การพัฒนามาตรการป้องกันความปลอดภัยในชีวิต
จะทำ�ให้ชุมชนสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลในท้องถิ่นของตนเอง และ และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว (4) Green Plus การวางแผนพัฒนา
สามารถนำ�ไปใช้ในการถ่ายทอดความรูห้ รือเป็นแหล่งเรียนรูใ้ ห้กบั คนรุน่ หลังได้ ศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ผู้วิจัยพบประเด็นสำ�คัญในการติดตามและธำ�รงรักษาการ สิง่ แวดล้อม วิธกี ารลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก การจัดเก็บขยะใน
ชุมชน การรักษามรดกทางวัฒนธรรมในทิศทางทีย่ งั่ ยืน และการบริการ
พัฒนาที่เกิดขึ้น ควรประกอบไปด้วย
ทางการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งทางด้านสังคมและ
1. การขยายผลความสำ�เร็จเดิมให้เข้มข้นมากขึ้น คือ
1.1 ด้านการมีส่วนร่วม ชุมชนควรให้ความสำ�คัญกับการมี เศรษฐกิจของชุมชนโดยรอบและเกิดผลกระทบน้อยที่สุด
ส่วนร่วมของเยาวชน การให้โอกาสเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมจะทำ�ให้ 		1.3.2 บุคลากรภายนอกชุมชน เช่น นักท่องเที่ยว
ชุมชนได้รับรู้ถึงสถานการณ์ชุมชนที่เกิดทั้งในด้านลบและด้านบวก ควรจะมุง่ เน้นการพัฒนาด้านต่างๆ ทีส่ อดคล้องตามแนวคิด 7 Greens
เหล่านี้จะช่วยกระตุ้นให้ชุมชนเกิดความตระหนักถึงปัญหาของชุมชน ดังต่อไปนี้ (1) Green Heart การพัฒนาด้านจิตใจเป็นสำ�คัญ ความ
อีกทัง้ ยังช่วยส่งเสริมให้เยาวชนได้มโี อกาสฝึกคิดและเสนอแนวทางเพือ่ มีใจรักษาและจิตสำ�นึกรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นบ่อเกิดของ
ฝึกทักษะการแก้ไขปัญหา สร้างความมัน่ ใจให้กบั เยาวชนซึง่ จะเป็นกำ�ลัง พฤติกรรมที่ปฏิบัติต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรมและ
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ศีลธรรม ที่จะสะท้อนออกมาในรูปแบบของการให้บริการด้านการท่อง
เทีย่ วแบบมีไมตรีจติ และเคารพชุมชนซึง่ เป็นเจ้าของพืน้ ที่ (2) Green
Activity กิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเคารพแหล่ง
ท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่นโดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชน
ปรับพฤติกรรมในการนำ�เทีย่ วเพือ่ ไม่กอ่ ให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม
รวมถึงกำ�ชับนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ สนับสนุนกิจกรรม
ให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือในการอนุรกั ษ์ รวมถึงการสนับสนุน
ให้มีการใช้สิ่งอำ�นวยความสะดวกและบริการของชุมชนท้องถิ่น เช่น
ทีพ่ กั แรม อาหาร และบริการขนส่ง ความรักและหวงแหนในทรัพยากร
ของชุมชนจะนำ�ไปสู่การร่วมกันหาแนวทางปกป้องรักษาและอนุรักษ์
ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ที่สามารถใช้
เป็นเครื่องมือในการสื่อสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับผู้มาเยือน อันจะ
ส่งผลต่อความภาคภูมิใจและยังสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับท้อง
ถิ่นด้วย (3) Green Plus ความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยอาจร่วม
ปลูกต้นไม้ หรือสละแรงกายในการช่วยเก็บและคัดแยกขยะ ส่งเสริม
กิจกรรมท่องเทีย่ วทีม่ โี ปรแกรมพิเศษ เช่น การบริจาคของจำ�เป็นต่างๆ
สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชน หรือของทีร่ ะลึกทีม่ า
จากภูมปิ ญั ญาชุมชน เคารพต่อวัฒนธรรมและวิถชี วี ติ ของคนในท้องถิน่
2. ด้านองค์ความรู้ต่อยอด การจัดทำ�เส้นทางและระบบสื่อความหมาย
เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน ยังคงมีประเด็นสำ�คัญสืบเนื่องที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้นผู้วิจัยมีความเห็นว่า เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงควร
ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
2.1 การขยายผลความรู้ไปสู่เยาวชนในชุมชน เป็นประเด็น
สำ�คัญทีจ่ ะช่วยสร้างความเข้มแข็งและยัง่ ยืนให้กบั ชุมชน ซึง่ เยาวชนเป็น
กำ�ลังสำ�คัญในการสืบทอดประเพณี วัฒนธรรมและวิถชี วี ติ ทีม่ เี อกลักษณ์
ต่อไปได้
2.2 การค้นหาจุดสนใจอื่นๆ รวมถึงกิจกรรมท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมเพิ่มเติม จะช่วยขยายผลความรู้ การปรับ
พฤติกรรมและเน้นย้ำ�ความตระหนักในคุณค่าให้กับชุมชนได้เกิดความ
ร่วมมือร่วมใจและสร้างพลังในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นอันมีคุณค่ายิ่งให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป
2.3 การพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรตามเส้นทางท่องเทีย่ วของ
ชุมชน ดังนัน้ เพือ่ ประโยชน์ของชุมชนในการนำ�ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ตอ่
ไปได้นน้ั ควรมีการพัฒนาฐานข้อมูลแบบมีสว่ นร่วมทัง้ ในด้านทรัพยากร
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ เพือ่ ให้นกั นำ�เทีย่ วท้องถิน่
และผูท้ ส่ี นใจในชุมชนสามารถนำ�ข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้จากการเก็บรักษา
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ อีกทัง้ ยังเป็นประโยชน์ในแง่ของการอนุรกั ษ์และการ
ถ่ายทอดความรูต้ า่ งๆ ไปสูเ่ ยาวชนในชุมชนก็สามารถทำ�ให้งา่ ยมากขึน้
3. การสนับสนุนจากหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดทำ�เส้นทางและระบบสื่อความหมายเพื่อการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ซึ่ ง การพั ฒ นาในบางด้า นต้องมีหน่วยงานเข้า มาสนั บ สนุ น
ดั ง นั้ น หน่ ว ยงานในพื้ น ที่ ค วรจะให้ ก ารสนั บ สนุ น ชุ ม ชนท่ อ งเที่ ย ว
เพือ่ ให้การท่องเทีย่ วสามารถใช้เป็นเครือ่ งมือในการพัฒนาชุมชนได้อย่าง
สัมฤทธิ์ผล ดังต่อไปนี้
3.1 หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วน
ตำ�บล) ควรให้การสนับสนุนการพัฒนาสิง่ อำ�นวยความสะดวกทีช่ ว่ ยเอือ้
ประโยชน์ให้กับชุมชนท่องเที่ยว เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพของสิ่งอำ�นวย
ความสะดวกที่ชุมชนยังต้องมีการพัฒนาต่อไป เช่น การแก้ไขปัญหา
ถนนมีฝุ่นมาก จุดพักผ่อนหรือมุมพักผ่อนสำ�หรับนักท่องเที่ยว พัฒนา
ห้องน้�ำ สาธารณะบริเวณจุดนัดพบอย่างพอเพียงและเหมาะสม
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3.2 โครงการหลวงวัดจันทร์และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
วัดจันทร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานในพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการ
อย่างต่อเนื่อง มีหน้าที่ส่งเสริมชุมชนในด้านอาชีพและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยังเป็นหน่วยงานที่ให้บริการ
และสนับสนุนด้านการท่องเทีย่ วด้วย จึงควรให้การสนับสนุนในด้านการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อเป็นการเสริมช่องทางให้
กับกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เกิดรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวได้
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บทความรับเชิญ

กระบวนการพัฒนาชาวนา:
ข้าวพื้นบ้านคืนถิ่นด้วยมือชาวนา
นันทิยา หุตานุวตั ร1 ประวัติ ไชยกาล2 ผ่องฉวี จันทร์เทศ3 ชลิตา ศรีแก้ว4
บทคัดย่อ

กระบวนการพัฒนาชาวนาเพื่อรื้อฟื้นการปลูกข้าวพื้นบ้านให้กลับคืน
ถิ่นชุมชนเป็นงานของโครงการข้าวปลาอาหารอีสานมั่นยืนช่วงปี 2550 – 2555
โดยดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาชาวนาในพื้นที่ 7 ชุมชน ใน 5 อำ�เภอ
จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ผลสรุ ป ของกระบวนการพั ฒ นาชาวนานี้ ประกอบด้ ว ย
3 กระบวนการย่อย ได้แก่ 1) กระบวนการค้นหาแกนนำ� ประกอบด้วย การสำ�รวจ
ในพื้นที่ การสังเกตผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา การสังเกตผู้เข้าร่วมการประชุมใน
ชุมชน  และการคัดเลือกแกนนำ�ทีม่ อี ยูเ่ ดิมแล้ว 2) กระบวนการพัฒนาชาวนาแกนนำ� 
โดยการสร้างความมั่นใจ การศึกษาดูงาน การปฏิบัติจริงในแปลงของเกษตรกร
การประจักษ์จริงด้วยข้อมูลที่ชี้วัดการพึ่งตนเองได้มากขึ้น และการพัฒนาเป็น
ผู้ ถ่ า ยทอดสิ่ ง ที่ ค้ น พบให้ ผู้ อื่ น 3) กระบวนการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ย ประกอบด้ ว ย
การประชุมชาวนาของโครงการทั้งหมด การสร้างตลาดข้าวพื้นบ้านโดยเฉพาะ และ
การใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นประโยชน์
เมื่อวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาชาวนานี้ พบว่า 1. การเปลี่ยนแปลง
สภาพสังคมเศรษฐกิจส่งผลต่อวิถีปฏิบัติในการทำ�นาของชาวนาทั่วไป แต่ชาวนา
ที่เข้าร่วมโครงการข้าวปลาอาหารฯ ยังยืนหยัดความเป็นชาวนารายย่อยที่หัน
มามุ่ ง มั่ น ปลู ก ข้ า วพื้ น บ้ า นเป็ น วิ ถี ชี วิ ต อย่ า งมื ออาชี พ สื บ ทอดต่ อ จากบรรพบุ รุ ษ
กระบวนการพัฒนานี้จึงเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงย้อนกลับไปสู่การเป็นชาวนา
ที่พึ่งตนเอง  2. กระบวนการพัฒนาดังกล่าวนี้  มิใช่เพียงให้ชาวนารื้อฟื้นการ
ปลูกข้าวพื้นบ้านเท่านั้น แต่เป็นการพัฒนาที่หยั่งลึกให้ถึงใจของชาวนา เพื่อให้
รักและตระหนักถึงคุณค่าของพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน และตระหนักถึงการเป็นชาวนาที่
จะอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี 3. กระบวนการพัฒนาเองมีจุดเด่น คือ บุคลากรที่มีความ
สามารถเฉพาะตัวและทำ�งานทุ่มเทกลมกลืนกับชาวนา วิธีการค้นพบผู้นำ�ชาวนาที่ดี
การเลือกใช้แปลงทดลองสาธิตให้เห็นผลประจักษ์ และการเก็บข้อมูลประจำ�แปลง
ในขณะเดียวกัน พบจุดอ่อนในด้านการสร้างเครือข่ายทั้งจังหวัดซึ่งกำ�หนดพื้นที่ใหญ่
เกินไป ส่งผลให้งานแต่ละแห่งขาดความเข้มข้น และงานตลาดยังไม่เข้มแข็งมากเพียง
พอที่ชาวนาจะทำ�เองได้ 4. พบปัจจัยซึ่งเรียกว่า สามลดต้นทุน คือ ลดการซื้อปัจจัย
การผลิต ปุ๋ยเคมี/เมล็ดพันธุ์และแรงงาน และสี่เพิ่มประสิทธิภาพและผลประโยชน์ คือ  
เพิ่มผลผลิต เพิ่มกำ�ไร เพิ่มชนิดข้าวกินอร่อย และเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและ
มูลค่าทางเศรษฐกิจ
คำ�สำ�คัญ: กระบวนการ ชาวนา ข้าวพื้นเมือง/ข้าวพื้นบ้าน แกนนำ� เครือข่าย
1       
2, 3, 4  
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Invited Article

Farmers’ development process : Re-establishing
native paddy varieties by farmers
Nuntiya Hutanuwatr1 Prawat Chaikan2 Pongchavee Juntes3 Chalita Srikaew4
Abstract

Process of developing farmers to re-establish native paddy
cultivation by the farmers themselves had been the task of Northeast
Food Security Project during 2007-2012. This developmental process
had been implemented for five consecutive years to promote farmers
of seven communities in five districts of Ubonratchathani province
to be the leaders in re-establishing native paddy cultivation.
This developmental process consisted of three sub-processes. First,
“searching for capable farmer leaders” had been done through surveying in
target areas, observing participants in seminars and community meetings,
and screening the existing farmer leaders. Second, “empowering the selected
leaders to lead the development” had been done through establishing
confidence, conducting study tours and training courses, promoting the
actual cultivation on their land, using actual data to realize their better
self-reliance, and developing changing-agent skills. Third, “developing a
network of the involving farmers” had been done through conducting
meetings of all involving farmers, establishing specific markets for native
rice, and making use of local traditions.
There are four findings derived from analyzing these
developmental processes. First, current socio-economic changes
affect farming practices of general farmers. On the other hand, farmers
joining this development project insist to remain small paddy farmers
who insistently switch back to professional native paddy cultivation as their
way of life like their ancestors. Therefore, this developmental process is a
changing process leading the farmers back to self-reliant farming practice.
Second, this kind of development process has not only brought back
the native paddy cultivation, but has also made the involving farmers
to become conscious of the value of native paddy varieties and the
dignity of being paddy farmers. Third, the strengths of this process were
capable-and-devoting field workers who had worked very well with the
farmers, methods for finding outstanding farmer leaders, making use of
demonstration plots to convince farmers’ confidence, and record keeping
and using of the demonstration plots. On the other hand, the weakness
were the created provincial network covering too big area leading to
diluted development of each individual sites, and market promotion was
not intensive enough for the farmers to handle by themselves alone.
Forth, other outcomes observed from this native paddy cultivation
development are three means of cost reduction and four means of benefit
gaining. It leads to reduction in chemical fertilizer cost, paddy seed cost
and labor cost. Also, it leads to gaining in paddy yield, farming profit,
number of native paddy varieties with high taste or high nutritional value,
and economic value of native paddy.

Keywords:  Process, Farmer, Native paddy varieties, Leader, Network
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บทนำ�

ในอดีตการทำ�นาปลูกข้าวเป็นวิถีการดำ�เนินชีวิตของคนใน
ชุมชนชนบท เป็นวิถีการผลิตเพื่อทำ�กิน แบ่งปัน แลกเปลี่ยน และ
เกื้อกูลช่วยเหลือกันในยามที่ขาดแคลนทั้งในหมู่เครือญาติ มิตรสหาย
เป็นวิถีการผลิตตามฤดูกาลบนฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
และมีความหลากหลายของพันธุกรรมท้องถิน่ วิถกี ารผลิตทีท่ �ำ ให้ชมุ ชน
พออยู่พอกินนั้น สั่งสมเป็นภูมิรู้ในการคัดเลือก เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์
และใช้พันธุ์ข้าวให้เหมาะสมกับทำ�เลพื้นที่ปลูกที่มีทั้งพื้นที่สูง ที่ดอน
น้ำ�น้อย ที่ราบ และที่ลุ่มน้�ำ มาก จนถึงพื้นที่บุ่งทามน้ำ�ขัง
มีพธิ กี รรมกล่อมเกลาให้เคารพธรรมชาติทท่ี �ำ กินในทุกขัน้ ตอน
ตั้งแต่ต้นฤดูกาลจนถึงเก็บเกี่ยว คนในชุมชนเมื่อครั้งอดีตจึงมีจิตใจดี
งามไม่เอารัดเอาเปรียบ แม้แต่ในส่วนของการจัดการศึกษา โรงเรียน
ในชนบทจะให้ความสำ�คัญต่อวิถีชุมชน เมื่อถึงช่วงดำ�นาเกี่ยวข้าว
โรงเรียนจะหยุดเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ช่วยพ่อแม่ทำ�นาเกี่ยวข้าวให้
ทันตามฤดูกาล ลูกหลานในชุมชนจึงมีความผูกพันกับไร่นา สังคมการ
ผลิตดั้งเดิมจึงมีความอยู่เย็นเป็นสุข มีฐานทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์  
คงความหลากหลายทางพันธุกรรม โดยเฉพาะความหลากหลายของ
พันธุ์ข้าวพื้นบ้าน
วิถกี ารผลิตของชุมชนไทยได้เริม่ เปลีย่ นแปลงเมือ่ รัฐมีทศิ ทาง
การพัฒนาประเทศให้เป็นผูส้ ง่ ออกข้าวรายใหญ่ของโลก แผนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตงั้ แต่ฉบับที่ 1 ได้เปลีย่ นวิถกี ารผลิตพออยู่
พอกินให้เป็นระบบการผลิตเพือ่ การค้า เปลีย่ นครอบครัวในชุมชนชนบท
ให้เป็นคนปลูกข้าวเพื่อการส่งออก โดยให้ความหวังว่าคนปลูกข้าวจะมี
รายได้มากขึ้น
การปลูกข้าวเพือ่ การค้าทำ�ให้ตอ้ งเพิม่ พืน้ ทีก่ ารผลิต ต้องเพิม่
ผลผลิตด้วยการใส่ปุ๋ยเคมีและป้องกันการระบาดของโรคแมลงศัตรูข้าว
ด้วยสารเคมียาปราบศัตรูพชื ยิง่ ไปกว่านัน้ เพือ่ ให้ตรงกับความต้องการ
ของตลาด ชาวนาต้องเปลี่ยนพันธุ์ข้าวเป็นพันธุ์ส่งเสริมของหน่วยงาน
ราชการทีผ่ า่ นการพัฒนาพันธุเ์ ป็นอย่างดีให้ผลผลิตสูง ซึง่ ทำ�ให้ผลผลิต
ข้าวเปลือกทั้งประเทศเป็นพันธุ์เดียวกันเพื่อให้ง่ายต่อระบบการสีข้าว
ของโรงสีขนาดใหญ่และการส่งออกข้าวไปยังต่างประเทศ สายพันธุข์ า้ ว
ดั้งเดิมจึงเริ่มสูญหายไปจากผืนนาในท้องถิ่นทีละน้อย  
แม้ว่าประเทศไทยจะส่งออกข้าวได้มากติดอันดับของโลก แต่
ครอบครัวชาวนาไม่ได้อยู่ดีกินดีดั่งเช่นที่คาดหวังไว้ ดินที่ใช้ประโยชน์
มานานเสือ่ มสภาพลง ปัจจัยการผลิตทัง้ เมล็ดพันธุ์ ปุย๋ เคมีและสารเคมี
ปราบศัตรูพืช ต้องซื้อด้วยราคาสูงขึ้นทุกๆ ปี ในขณะที่ค่าใช้จ่ายด้าน
อาหารกลับเพิม่ มากขึน้ เพราะอาหารธรรมชาติ กบ เขียด กุง้ หอย ปู
ปลา แทบไม่มีให้เห็น (นันทิยา หุตานุวัตร, 2547)
ในระยะยี่สิบปีที่ผ่านมา มีหลายชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ
ได้ทบทวนและพยายามหาทางออก โดยเริ่มจากกลุ่มเล็กๆ ได้หวน
กลับสู่รากฐานการพึ่งพาตนเองในระบบการผลิตเหมือนเมื่อครั้งอดีต
โดยให้ความสำ�คัญกับพันธุ์ข้าวพื้นบ้านในท้องถิ่นที่มีความแข็งแรงและ
หลากหลาย ปรับเปลีย่ นระบบการผลิตทีเ่ ป็นอาชีพเพือ่ การค้า หวนคืน
สูว่ ถิ กี ารผลิตทีพ่ งึ่ ตน ต่อยอดภูมถิ นิ่ ด้วยการรวบรวมคัดเลือกเมล็ดพันธุ์
ศึกษา บันทึกลักษณะประจำ�พันธุ์ข้าวท้องถิ่นดั้งเดิม
ท่ามกลางการเปลีย่ นแปลงข้างต้นนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ในปี
2549-2550  ได้เกิดโครงการข้าวปลาอาหารอีสานมั่นยืน ภายใต้แผน
งานสนับสนุนความมั่นคงทางอาหาร เป็นแผนงานที่เกิดขึ้นจากการ
ร่วมมือระหว่างมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) มูลนิธิชีววิถี
สถาบันการศึกษา และเครือข่ายองค์กรชุมชนมากกว่า 18,000 ครอบครัว
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โดยการสนับสนุนทุนจากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.) (แผนงานความมั่นคงทางอาหาร, ม.ป.ป.)
โครงการข้าวปลาอาหารอีสานมัน่ ยืน แรกเริม่ ดำ�เนินการโดย
นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนเป็นทีม
นักพัฒนาทำ�งานแบบเต็มเวลาจำ�นวน 3 คน คือ ประวัติ ไชยกาล
ผ่องฉวี จันทร์เทศ และชลิตา ศรีแก้ว ทัง้ สามคนเป็นนักพัฒนาทีม่ คี วาม
รู้และประสบการณ์งานพัฒนาชนบท มีความสนใจเรื่องข้าวพื้นบ้านแต่
ไม่ได้มคี วามรูใ้ นข้าวพืน้ บ้านมากนัก ทีมนักพัฒนากลุม่ นีไ้ ด้ท�ำ งานอย่าง
เข้มข้นในช่วงปี 2550-2555 เป็นแกนหลักขับเคลือ่ นงาน  มีส�ำ นักงาน
ประจำ�อยู่ที่อำ�เภอวารินชำ�ราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
โครงการข้าวปลาอาหารอีสานมั่นยืน ดำ�เนินงานในพื้นที่  
7 ชุมชน ใน 5 อำ�เภอของจังหวัดอุบลราชธานี มีเป้าหมายการพัฒนา
ชาวนาให้เป็นแกนนำ�ต้นแบบที่มีบทบาทการฟื้นฟูอนุรักษ์พันธุกรรม
ข้าวพื้นบ้าน และนำ�ไปสู่การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของ
พันธุกรรมข้าวพื้นบ้านในท้องถิ่น โดยมีกระบวนการทำ�งานตั้งแต่การ
ค้นหาผู้นำ� การพัฒนาผู้นำ� การศึกษาดูงาน การอบรม การทดลอง
ปฏิบัติ การเก็บข้อมูลการผลิต การปฎิบัติงานด้านตลาด  
บทความนีจ้ งึ เป็นบทเรียนและประสบการณ์ของกระบวนการ
พัฒนาชาวนาของโครงการข้าวปลาอาหารอีสานมั่นยืนที่น่าสนใจ นับ
ได้ว่า เป็นกระบวนการที่ไม่มีสูตรสำ�เร็จในการทำ�งานที่ตายตัว มีเพียง
การวางกรอบแนวทางการทำ�งานคร่าวๆ แล้วจึงประเมินสรุปผลปรับ
เปลี่ยนไปตามความสอดคล้องเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เมื่อทำ�การสรุป
จึงได้ประสบการณ์และบทเรียนของกระบวนการทำ�งานพัฒนาชาวนา
ให้เป็นแกนนำ�ที่เป็นต้นแบบของการปลูกข้าวพื้นบ้าน ซึ่งทำ�ให้ข้าวพื้น
บ้านคืนถิ่นชุมชน
ในบทความนี้ นำ � เสนอตอนแรกเป็ น กระบวนการทำ � งาน
พั ฒ นาชาวนาให้ เ ป็ น แกนนำ � ที่ เ ป็ น ต้ น แบบของการปลู ก ข้ า ว
พืน้ บ้าน ซึง่ ประกอบด้วย 3 หัวข้อหลัก คือ กระบวนการค้นหาแกนนำ�   
กระบวนการพัฒนาชาวนาแกนนำ� และกระบวนการพัฒนาเครือข่าย   
ในตอนที่สอง เป็นบทวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาชาวนานี้
กระบวนการค้นหาแกนนำ�
เบื้ อ งหลั ง ความคิ ด ในการค้ น หาแกนนำ � ของโครงการ
ข้าวปลาอาหารอีสานมั่นยืน มี 2 ประการ คือ ประการแรก การ
หวังขยายผลการทำ�งานให้ครอบคลุมในเชิงพื้นที่ จึงกำ�หนดชุมชน
เป้าหมายโดยพิจารณาถึงโอกาสในการขยายผลให้เชื่อมโยงกันเป็น
เครือข่ายกระจายครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดให้มากที่สุด ไม่กระจุกตัว
อยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง จึงใช้เขตพื้นที่เป็นเกณฑ์ค้นหาชาวนาแกนนำ�
ในระยะเริม่ แรก ประการทีส่ อง นักพัฒนาของโครงการฯ มีความเชือ่ ว่า
พันธุข์ า้ วพืน้ บ้านแต่ละพันธุอ์ าจจะมีความเหมาะสมของพืน้ ทีป่ ลูกทีแ่ ตก
ต่างกัน จากเบือ้ งหลังความคิดทัง้ สองประการข้างต้นนัน้ จึงมีเกณฑ์การ
คัดเลือกพื้นที่งานและการค้นหาแกนนำ� ดังนี้
2.1 การคัดเลือกพื้นที่งาน
โครงการฯ ได้ใช้เกณฑ์เชิงพืน้ ที่ 3 ลักษณะเพือ่ คัดเลือกพืน้ ที่
งานคือ 1) พื้นที่เชิงนิเวศ 2) พื้นที่ตามลักษณะที่ตั้งของเขตจังหวัด
3) พื้นที่เครือข่ายการทำ�งานที่มีอยู่เดิม จากเกณฑ์เชิงพืน้ ทีด่ งั กล่าวนี้
ทำ�ให้เลือกพืน้ ทีด่ �ำ เนินงานได้ 4 ลักษณะ ได้แก่
• พืน้ ทีส่ งู มีพื้นที่ต้นน้� ำ พื้นที่สูงเชิงเขาที่มีน�้ำ น้อย คือ บ้าน
ชาด บ้านนาคอ ตำ�บลหนามแท่ง อำ�เภอศรีเมืองใหม่ และศูนย์พัฒนา
พื้นที่ชายแดนบ้านค้อ อำ�เภอน้�ำ ยืน
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•

พื้นที่ดอน/โคกที่ปรับเปลี่ยนเป็นที่นาปลูกข้าว มีนำ้�น้อย
หรือเก็บกักน้�ำ ไว้ไม่ได้นาน คือ บ้านราษฎร์เจริญ ตำ�บลอ่างศิลา อำ�เภอ
พิบูลมังสาหาร
• พื้นที่ลุ่มน้�ำ ขัง เป็นพื้นที่ทำ�นาปลูกข้าวส่วนใหญ่ คือบ้าน
หนองพรานคาน บ้านท่าช้าง ตำ�บลท่าช้าง อำ�เภอสว่างวีระวงศ์ และ
บ้านบุ่ง ตำ�บลโนนกาเล็น อำ�เภอสำ�โรง
• พื้นที่ลุ่มต่ำ� เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ� ที่ดอนในฤดูฝนใช้ปลูกข้าวได้
ในฤดูแล้งน้�ำ ลดลง แหล่งที่ยังพอมีน�้ำ เหมาะสำ�หรับปลูกข้าว คือ พื้นที่
บุ่งทาม  
2.2 การค้นหาชาวนาแกนนำ�
เมื่อกำ�หนดพื้นที่ดำ�เนินงานได้แล้ว กระบวนการต่อไป คือ
การค้นหาชาวนาที่มีความสามารถในการเป็นแกนนำ� เหตุที่ต้องค้นหา
แกนนำ�ที่มีความสามารถก่อนดำ�เนินการใดๆ เพราะในหลักการพัฒนา
ชนบท การค้นหาผู้นำ�ตัวจริงให้พบเป็นเรื่องที่ยากที่สุด เพราะผู้นำ�
ตัวจริงมักจะไม่เปิดเผยตัวเองง่ายนัก และอาจจะปรากฏตัวเมือ่ มีเหตุการณ์
สำ�คัญๆ เกิดขึ้น สำ�หรับโครงการนี้ วิธีการค้นหาแกนนำ� มี 4 วิธี
ซึง่ พยายามกรองให้พบผูน้ �ำ ตัวจริง ในทีน่ ี้ ผูน้ �ำ ทีต่ อ้ งการ คือ ผูน้ �ำ ทีส่ นใจ
เรื่องการปลูกข้าวอย่างจริงจัง ไม่ใช่ชาวนาที่หว่านข้าวแล้วไปรับจ้าง
แต่ต้องการชาวนามืออาชีพที่ทำ�นาอย่างใส่ใจ ถือได้ว่าเป็นชาวนาที่
ทำ�นาเป็นวิถชี วี ติ ดังนัน้ การค้นให้พบผูน้ �ำ ชาวนามืออาชีพจึงไม่ใช่เรือ่ ง
ง่ายนัก โดยมีวิธีการค้นหาชาวนาแกนนำ� 4 วิธี ได้แก่
2.2.1 วิธคี น้ หาด้วยการสำ�รวจในพืน้ ที่ วิธนี คี้ อื การทีน่ กั พัฒนา
ของโครงการฯ เดินทางเข้าไปในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายเพือ่ สำ�รวจเก็บข้อมูลใน
เบื้องต้น โดยเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซต์ เมื่อพบผู้คนก็จอดรถเข้าไป
พูดคุยถึงการดำ�เนินชีวิตและพบปะพูดคุยกับชาวนาในพื้นที่เพื่อค้นหา
แกนนำ�   
พื้นที่แรกที่เริ่มด้วยวิธีนี้คือพื้นที่บุ่งทามริมแม่น้ำ�มูนเขตรอย
ต่อระหว่างตำ�บลบุ่งมะแลงและตำ�บลท่าช้าง อำ�เภอสว่างวีระวงศ์ เป็น
พื้นที่ชุ่มน้ำ�ตอนปลายของลุ่มน้ำ�มูนที่เป็นแหล่งอาหารสำ�คัญ ในพื้นที่
บุ่งทามนี้ ได้พบปะผู้คนหลากหลาย และแกนนำ�ที่ค้นพบในพื้นที่นี้ คือ
นายแดง หาทวี รวมถึงนายอินทร์ นายเคน ที่ทำ�นาจับปลาในบุ่งทาม
แห่งนี้
2.2.2 วิธีค้นหาจากการเข้าร่วมประชุมสัมมนา ในแต่ละปี
นักพัฒนาของโครงการฯ ได้รบั เชิญให้รว่ มเวทีเสวนาหรือเป็นวิทยากรใน
การประชุมสัมมนาของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในจังหวัด เช่น หน่วย
งานพัฒนาชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นต้น
หลังเสร็จสิ้นการเสวนา จะมีผู้รับฟังเข้ามาซักถามและประสานให้เดิน
ทางเข้าไปในพืน้ ที่ เพือ่ ให้จดั ประชุมให้ขอ้ มูลในกลุม่ งานของตนได้ทราบ
ด้วย แกนนำ�ลักษณะนี้จะเป็นผู้นำ�ชุมชน เช่น นายนิยม  เจริญ ผู้ใหญ่
บ้านนาเยีย อำ�เภอนาเยีย นางทองมวย มีสง่า ผู้น�ำ สตรีชุมชนบ้านบุ่ง
อำ�เภอสำ�โรง เป็นต้น
2.2.3 วิธีค้นหาจากการจัดประชุมในชุมชน  โครงการฯ
จัดประชุมชาวนาในชุมชนเป้าหมาย พบว่า ในแต่ละครั้งจะค้นพบ
ชาวนาที่ให้ความสนใจมากกว่าการเพียงเข้ามาร่วมรับฟังการประชุม
ที่ผู้ใหญ่บ้านนัดหมาย ชาวนาที่มีความสนใจนี้จะเป็นชาวนาที่มีพื้น
ฐานด้านเกษตรอินทรีย์มาก่อนบ้าง และมีความสนใจงานด้านการ
อนุรักษ์พันธุกรรมบ้าง แกนนำ�ในลักษณะนี้พบที่บ้านหนองพรานคาน
มีพ่อไพบูลย์ ภาระวงศ์ พ่อสี ทอนไสระ แกนนำ�รุ่นแรกของโครงการฯ
การประเมินชาวนาผู้ที่สามารถจะพัฒนาเป็นแกนนำ�ในเบื้อง
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ต้นนั้น เราจะสังเกตเห็นความสนใจในการรับฟัง จะมีซักถามบ้างไม่
มากแต่จะตรงประเด็น หากมีเอกสารก็สนใจและนำ�กลับบ้าน ส่วนใหญ่
จะอยูร่ ว่ มประชุมจนเสร็จสิน้ และจะหาโอกาสเข้ามาพูดคุยซักถามข้อมูล
ทีต่ นเองยังไม่เข้าใจ และดูเป็นคนอาการเอางาน มีลกั ษณะเป็นผูน้ �ำ โดย
ธรรมชาติ
       2.2.4 วิธีค้นหาจากการคัดเลือกแกนนำ�ที่มีอยู่เดิมแล้วใน
จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี มี ก ลุ่ ม ในชุ ม ชนที่ ทำ � งานด้ า นการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ด้านป่าชุมชน และลุ่มน้ำ�อยู่เดิมแล้ว ซึ่งในกลุ่ม
เหล่านี้ มีแกนนำ�ชุมชนที่มีความพร้อมในการเป็นผู้นำ� โครงการฯ
จึงได้เลือกที่จะร่วมงานกับแกนนำ�ที่มาจากฐานงานด้านการอนุรักษ์
คือ นายอภิรมย์ ธยาธรรม เครือข่ายลุ่มน้�ำ มูน บ้านท่าช้าง นายกลาง  
จันทร์สอน เครือข่ายลุ่มน้ำ�มูนบ้านฮ่องอ้อ ตำ�บลท่าช้าง อำ�เภอสว่าง
วีระวงศ์ นายพงษ์พยัคฆ์ ภูธา เครือข่ายลุ่มน้�ำ ชี บ้านท่าศาลา ตำ�บล
ชีทวน อำ�เภอเขื่องใน นางอรทัย โพธิ์พา เครือข่ายป่าชุมชนบ้าน
นาคำ� ตำ�บลคอนสาย อำ�เภอตระการพืชผล และนายคำ�พวง ทัดเทียม  
เครือข่ายควายวัว อำ�เภอสำ�โรง
จากการค้นหาผู้นำ�ทัง้ 4 วิธีนี้ ทำ�ให้โครงการข้าวปลาอาหาร
อีสานมัน่ ยืน มีแกนนำ�ทีม่ คี ณุ ลักษณะในเรือ่ งการฟืน้ ฟูพนั ธุข์ า้ วพืน้ บ้าน
ซึ่งสามารถประมวลได้ดังนี้
• แกนนำ�ที่เป็นผู้นำ�ชุมชน เป็นแกนนำ�ที่มีความเป็นผู้นำ�
ของชุมชนนัน้ อยูแ่ ล้ว โดยมักมีตำ�แหน่งทีเ่ ป็นทางการ เช่น ผูใ้ หญ่บา้ น
ผู้นำ�สตรีชุมชน
• แกนนำ�ชุมชนที่เป็นผู้นำ�ของกลุ่มหรือเครือข่ายฐานงาน
ด้านการอนุรักษ์  
• แกนนำ�ที่เป็นชาวนามีพื้นฐานด้านเกษตรอินทรีย์ และมี
ความสนใจงานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมอยู่แล้ว     
• แกนนำ�ที่เป็นชาวนา ซึ่งมีทัศนะในการทำ�นาแบบการ
อนุรักษ์พันธุกรรมแต่ยังไม่ได้มีความรู้ในเรื่องนี้
จากกระบวนการค้นหาแกนนำ�ในปีแรกๆ โครงการฯ มีแกน
นำ�ในแต่ละพื้นที่รวม 12 คน เป็นชาย 10 คน และเป็นหญิง 2 คน
ซึ่งแกนนำ�เหล่านี้สามารถขับเคลื่อนงานในพื้นที่ของตน
กระบวนการพัฒนาชาวนาแกนนำ�
เมื่ อ ค้ น พบชาวนากลุ่ ม เป้ า หมายที่ จ ะพั ฒ นาให้ มี บ ทบาท
สำ�คัญในการเปลี่ยนแปลงแล้ว โครงการข้าวปลาอาหารฯ ได้คิดค้น
กระบวนการพัฒนาแกนนำ� ซึง่ สามารถสรุปเป็น 6 ขัน้ ตอน ทัง้ นีใ้ นทาง
ปฏิบตั แิ ล้วมิได้กระทำ�เป็นลำ�ดับ แต่ด�ำ เนินการตามความเหมาะสม และ
บางวิธีการกระทำ�ไปพร้อมๆ กัน ดังนี้
1. การสร้างความมั่นใจให้แก่กลุ่มเป้าหมาย การสร้างความ
มั่นใจให้กับแกนนำ�ชาวนาในพื้นที่ โดยระบุว่า จะเป็นงานที่กระทำ�
ต่อเนือ่ งเพือ่ ให้ชมุ ชนและแกนนำ�มัน่ ใจว่ามีการดำ�เนินจริงจากโครงการฯ
โครงการฯ จึงจัดประชุมในตอนเริ่มต้นการทำ�งาน คือ มีการชี้แจง
ถึงวัตถุประสงค์ การปรึกษาหารือร่วมกับแกนนำ�ชาวนาถึงขั้นตอน
การทำ�งานร่วมกัน กิจกรรมที่จะทำ�ร่วมกัน รวมถึงระยะเวลาและการ
สนับสนุนจากโครงการฯ
การสร้างความมั่นใจให้แก่แกนนำ�ชาวนาที่สำ�คัญที่สุด คือ  
นักพัฒนาของโครงการฯ เดินทางเข้าชุมชนเยี่ยมเยือนชาวนากลุ่มเป้า
หมายเป็นประจำ�มิได้ขาด ทัง้ ยังสร้างความสนิทสนมกับชาวนา และนัก
พัฒนาปฏิบัติตัวเหมือนดังลูกหลานพี่น้องของเขา ทำ�ให้แกนนำ�ชาวนา
มีความมั่นใจในตัวโครงการฯ
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2 การศึกษาดูงานและเข้าร่วมอบรมสัมมนาเพื่อเปิดพื้นที่
ทางความคิด นักพัฒนาของโครงการฯ นำ�แกนนำ�ชาวนาจากพื้นที่
เป้าหมายไปศึกษาดูงานและเข้าร่วมการอบรมในพื้นที่ที่ดำ�เนินการ
ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากข้าวพันธุ์พื้นบ้านหลายแห่ง เช่น
การศึกษาดูงานและการเข้ารับการอบรมที่มูลนิธิข้าวขวัญ จังหวัด
สุพรรณบุรี เป็นต้น
งานสัมมนาที่สำ�คัญซึ่งแกนนำ�ชาวนาของโครงการข้าวปลา
อาหารอีสานมั่นยืนได้เข้าร่วมเป็นประจำ�ทุกครั้งที่มีการจัดงาน คือ
งานพันธุกรรมข้าวพื้นบ้าน  ซึ่งจัดโดยเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก
ภาคอีสาน และหน่วยงานอืน่ ๆ อีกหลายหน่วยงาน ในแต่ละครัง้ ทีจ่ ดั งาน
เช่นในปี 2554 มีชาวนาซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายเรื่องพันธุกรรมข้าว
จากจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสาน ได้แก่ มหาสารคาม ยโสธร กาฬสินธุ์
สุรินทร์ ฯลฯ เข้าร่วมงานประมาณ 200-300 คน   
การเข้าร่วมงานสัมมนาพันธุกรรมข้าวพื้นบ้านของแกนนำ�
ชาวนาของโครงการข้าวปลาอาหารฯ ถือได้วา่ เป็นกิจกรรมหลักเพื่อให้
ชาวนามีโอกาสได้รู้เห็นว่ายังมีชาวนาในที่ต่างๆ หลายร้อยคนที่กำ�ลัง
ทำ�งานด้านการอนุรกั ษ์และใช้ประโยชน์ขา้ วพืน้ บ้านทีม่ คี วามหลากหลาย
กันอย่างจริงจัง ซึง่ จะช่วยให้แกนนำ�ของโครงการข้าวปลาอาหารมีความ
มั่นใจในการหันกลับไปปลูกข้าวพื้นบ้าน
3. การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงด้วยแปลงศึกษาข้าวพื้นบ้าน
การสร้ า งแปลงศึ ก ษาข้ า วพื้ น บ้ า นเป็ น การเปิ ด พื้ น ที่ ก ารเรี ย นรู้
เรื่องข้าวพื้ นบ้ านอิ น ทรี ย์ใ ห้แ ก่ชาวนา โดยแปลงศึกษาแปลงแรก
ทำ � ขึ้ นในปี 2550 ที่ แ ปลงนาพ่ อไพบู ล ย์ ภาระวงศ์ ชาวนาบ้ า น
หนองพรานคาน ตำ�บลท่าช้าง อำ�เภอสว่างวีระวงศ์ เหตุทเ่ี ลือกแปลงนา
พ่อไพบู ล ย์ ภาระวงศ์ เป็ น แปลงศึ ก ษาแปลงแรกเพราะทำ � เลที่
ตั้ ง นาเหมาะสม 2 ประการ คื อ ประการแรก ที่ น าพ่ อ ไพบูลย์
อยู่ใ กล้ ห มู่บ้า น/ชุ ม ชน ทำ � ให้ ส ะดวกในการมาศึ ก ษาแปลงข้ า ว
ประการที่ ส อง เป็ น แปลงที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งกลางของแกนนำ �
และสมาชิ ก อี ก 3 หมู่ บ้ า น ทำ �ให้ แ ปลงนาพ่ อไพบู ล ย์ ภาระวงศ์
เป็นศูนย์กลางของการศึกษาข้าวพื้นบ้านในเขตตำ�บลท่าช้าง  
แปลงนาศึกษาข้าวพื้นบ้านของชาวนาแปลงแรกจึงเริ่มต้น
ด้วยแกนนำ�และสมาชิกจำ�นวน 8 คน คือ ชาวนาชือ่ กลาง จันทร์สอน
จากชุ ม ชนริ ม ฝั่ ง แม่ น้ำ � มู น บ้ า นฮ่ อ งอ้ อ อภิ ร มย์ ธยาธรรม จาก
บ้านท่าช้าง พ่อแดง หาทวี จากทามบุ่งชี พ่อบรรหาร กำ�ลังเขียว
จากบ้านบุง่ มะแลง และอีก 4 ครอบครัวในบ้านหนองพรานคาน นำ�โดย
พ่อสี ทอนไสระ และพ่อไพบูลย์เจ้าของแปลงนา
แปลงปลูกข้าวพืน้ บ้านแปลงแรกเป็นเสมือนแปลงลองผิดลองถูก
ทัง้ ชาวนาและนักพัฒนาเองต่างก็มคี วามสงสัยใคร่รเู้ ช่นเดียวกันว่า การทำ�
แปลงนาครัง้ นีจ้ ะประสบผลสำ�เร็จหรือไม่ เพราะการทำ�นาครัง้ นีม้ คี วาม
แตกต่างจากการทำ�นาทั่วไปถึง 3 ประการ คือ  
ประการแรก ใช้พัน ธุ์ข้า วพื้น บ้า นจำ �นวน 63 สายพั นธุ์
ซึง่ ไม่ใช่พนั ธุท์ ปี่ ลูกโดยทัว่ ไป โดยนักพัฒนารวบรวมมาจากแหล่งต่างๆ
เช่น พันธุข์ า้ วพืน้ บ้านได้มาจากชาวนาในจังหวัดอืน่ ๆ พันธุข์ า้ วพืน้ บ้าน
ที่ชาวนาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานียังใช้ปลูก พันธุ์ข้าวพื้นบ้านจาก
ธนาคารเชื้อพันธุ์พืช สำ�นักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการ
เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นต้น พันธุ์ข้าวพื้นบ้านเหล่านี้
กลับกลายเป็นของใหม่ที่ชาวนาสนใจใคร่รู้เรื่องราวของพันธุ์ข้าว
ประการที่สอง  เป็นการทำ�นาในระบบเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ใช้
ปุ๋ยเคมี  สารเคมีก�ำ จัดศัตรูพืช  ชาวนาใช้ปุ๋ยหมักอินทรีย์และน้�ำ หมัก
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ชีวภาพในการทำ�นาแปลงนี้
ประการที่สาม  วิธีการทำ�นาใช้วิธีปลูกที่เรียกตามชาวนาว่า  
ปลูกแบบข้าวต้นเดียว หรือการปลูกข้าวระบบประณีต (System
of Rice Intensification:SRI) ซึ่งเป็นวิธีการปลูกข้าวแบบนาดำ�โดยใช้
ต้นกล้าเพียงต้นเดียวที่มีอายุประมาณ 15 – 20 วัน
เมื่อวันเริ่มต้นการทำ�นาแปลงศึกษา ความรู้เกี่ยวกับเมล็ด
พันธุข์ า้ วพืน้ บ้านซึง่ แกนนำ�ชาวนาได้ไปเข้ารับการอบรมศึกษาดูงานมาแล้ว
(หัวข้อ 2) ได้นำ�มาใช้อย่างเต็มที่ แกนนำ�ชาวนา 8 คน ร่วมกับนัก
พัฒนาต่างช่วยกันขะมักเขม้นแกะเม็ดข้าวลงเพาะในกระถางและถาด
หลุมสีดำ�ที่ใช้เพาะพันธุผ์ กั ใช้ดนิ และแกลบดำ�เป็นวัสดุเพาะ ด้วยเกรง
ว่าถ้าใช้วัสดุอย่างเดียวอาจจะไม่เกิดทั้งหมด รดน้ำ�ใช้ตาข่ายล้อมรอบ
แล้วรอลุ้นผลในวันต่อๆ มา
ในช่วงรอข้าวงอก แกนนำ�ชาวนาทั้ง 8 คน ได้ร่วมเรียนรู้
ทำ�ปุ๋ยชีวภาพสูตรต่างๆ หารือพูดคุยการเตรียมการอย่างกระตือรือร้น   
และบางคนมาดู ข้ า วที่ เ พาะเกื อ บทุ ก วั น จนต้ อ งตั้ ง สมมติ ฐ านว่ า
แปลงปลูกข้าวหลายสายพันธุ์เป็นที่ดึงดูดให้เกิดความสนใจที่จะเรียนรู้
พบปะพูดคุย เป็นพื้นที่กลางที่จะเป็นเครื่องมือที่ดีในการสร้างการ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดแก่แกนนำ�ชาวนาในอนาคต
ข้ า วพื้ น บ้ า นแต่ ล ะสายพั น ธุ์ ง อกงามเกิ น กว่ า คาดหวั งไว้
การออกแบบเพือ่ สร้างกระบวนการเรียนรูจ้ งึ ได้ตดิ ตามมา ซึง่ นักพัฒนา
ของโครงการฯ พบว่า การเก็บข้อมูลลักษณะประจำ�พันธุ์ข้าวอาจเป็น
เรื่องธรรมดาของนักวิชาการที่ศึกษาเรื่องข้าว แต่กลับเป็นเรื่องแปลก
ใหม่สำ�หรับชาวนา การจัดการน้ำ� หญ้า วัชพืช ระยะถี่ห่างของกอใน
แต่ละสายพันธุ์ การเฝ้าสังเกตและดูภาพทีบ่ นั ทึกไว้หลังกิจกรรม กลาย
เป็นหัวข้อพูดคุยศึกษาทำ�ความเข้าใจต่อยอดความรู้เดิมของชาวนา
สำ�คัญยิ่ง คือ นักพัฒนาของโครงการฯ ได้พบเห็นการเรียนรู้ที่เป็น
ธรรมชาติของชาวนาทีผ่ า่ นการปลูกข้าวมาเกินครึง่ ชีวติ ทำ�ให้นกั พัฒนา
ได้พบแนวทางวิธกี ารในการพัฒนาคนปลูกข้าวให้เป็นแกนนำ�ชาวนาทีม่ ี
ความสำ�คัญอย่างยิ่ง
แม้ขา้ วไม่แตกกอมากนัก และมีหญ้าขึน้ ทัง้ แปลงเพราะขาดน้� 
ำ
ต้องลงแรงถอนหญ้า แต่รวงข้าวในแต่ละพันธุม์ เี มล็ดเต่งสมบูรณ์  หลัง
จากเก็บเกี่ยวด้วยแรงคน ผลผลิตข้าวในแปลงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ส่วนหนึ่ง สมาชิกกลุ่มนำ�ไปทดลอง
ปลูกในนาของตนเอง รวมทัง้ มีคนใน
ชุมชนทีแ่ วะเวียนเข้ามาเยีย่ มชมและ
ขอเป็นพันธุข์ า้ วไปปลูก อีกส่วนหนึง่
โครงการฯ เก็บไว้ พันธุข์ า้ วพืน้ บ้านที่
เหลือนำ�ไปเป็นพันธุข์ า้ วปลูกในแปลง
ศึ ก ษาในหมู่ บ้ า นอื่ น ๆต่ อไป จาก
บทเรียนการทำ�แปลงปลูกข้าวพื้น
บ้านเพื่อการเรียนรู้ของพ่อไพบูลย์
บ้านหนองพรานคาน แปลงศึกษา
ข้ า วพื้ น บ้ า นของแกน
นำ � ชาวนาในชุ ม ชนอื่ น ๆ
ก็เกิดขึ้นตามมา
แปลงศึกษาข้าวพื้นบ้านใน
ทามบุ่งมะแลง   
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4. การประจักษ์จริงด้วยข้อมูลการเปลี่ยนแปลงที่เป็นดัชนีชี้
วัดการพึง่ พาตนเองของชาวนา เมือ่ นักพัฒนาของโครงการฯ ตัง้ คำ�ถาม
กับแกนนำ�ชาวนาแต่ละคนในต่างกรรมต่างวาระถึงการปลูกข้าวพืน้ บ้าน
คำ�ตอบที่มักจะได้รับไปในทำ�นองเดียวกัน 2 ประเด็น คือ ประเด็น
ผลผลิตข้าวพื้นบ้าน คำ�ตอบของแกนนำ�ชาวนามักจะระบุว่า ปีสอง
ปีแรกลดลงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตข้าวทั่วไปที่ปลูกในระบบ
เกษตรเคมี แต่ผลผลิตปีต่อๆ มา เพิ่มสูงขึ้น ข้าวรวงใหญ่ มีน้ำ�หนักดี
และประเด็นสำ�คัญของการทำ�นาด้วยวิธแี บบนี้ ประหยัดและลดต้นทุนได้มาก
ทั้งไม่เหนื่อยและไม่เสียเวลามากด้วย
เมื่ อ ถามต่ อ ว่ า ประหยั ด และลดต้ น ทุ น อย่ า งไร ทำ � นา
ไม่เหนื่อยไม่เสียเวลาคืออะไร คำ�ตอบที่ได้คือ “ประหยัด” เพราะ
ไม่ต้องเสียเงินซื้อปุ๋ยเคมี สารเคมีกำ�จัดศัตรูพืช และพันธุ์ข้าวปลูก
แต่ต้องขยันขึ้นในการหาใบไม้ เศษผักผลไม้ มาทำ�เป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์
ปุ๋ยน้ำ�หมักชีวภาพ มีค่าใช้จ่ายเพียงวัสดุกากน้ำ�ตาลหรือน้ำ�ตาลทราย
แต่ใช้ไม่มาก
“ไม่เหนือ่ ยและไม่เสียเวลามาก” คือ ไม่ตอ้ งตกกล้าจำ�นวนมาก
เมื่อดำ�นาข้าวต้นเดียว ใช้เวลาถอนกล้าไม่นาน แต่เดิมการดำ�นาแต่ละ
วันต้องใช้กล้าเป็นร้อยมัดถึงจะเพียงพอ ในวันทีด่ �ำ นา ช่วงประมาณบ่าย
สามโมง ต้องแบ่งคนไปถอนกล้าแล้วถอนกล้าอีกจนเหนือ่ ยมืดค่�ำ กว่าจะ
พอใช้ แต่ตอนนี้ ใช้จ�ำ นวนต้นกล้าลดลงเหลือเพียงสามสิบมัดก็พอแล้ว
ใช้เวลาถอนต้นกล้าไม่นาน โดยเฉพาะเมือ่ ดำ�นาด้วยวิธขี า้ วต้นเดียวจน
ชำ�นาญ จะดำ�นาได้เร็วกว่าดำ�ทีละหลายต้นต่อกอ
แต่ผลเช่นนี้ต้องมีข้อมูลตัวเลขเป็นที่ประจักษ์ นักพัฒนาของ
โครงการฯ จึงหารือกับแกนนำ�ชาวนาว่าการเก็บข้อมูลเป็นเรื่องสำ�คัญ
ควรจะเก็บข้อมูลและนำ�เสนอกันในทีป่ ระชุมประจำ�ปีของสมาชิกทัง้ หมด
ซึ่งมี 70-80 คน ของโครงการฯ

แปลงศึกษาข้าวพื้นบ้านชุมชนนาคำ� อ.ตระการพืชผล  

ผลสรุ ป ข้ อ มู ล ทุ ก คน มี ค่ าใช้ จ่ า ยต้ น ทุ น การทำ � นาลดลง
มีผลผลิตสูงขึน้ ในทุกปี สิง่ ทีไ่ ด้มากกว่านัน้ คือ มีไส้เดือน กบ เขียด กุง้
หอย ปู ปลา อาหารเข้ามาอยูอ่ าศัยในแปลงนามากขึน้ สารเคมีลดน้อยลง
ดินนุ่มไม่แน่นแข็งเหมือนเดิม รู้วิธีทำ�ปุ๋ย/ยาไล่แมลงใช้เอง
ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ต่างๆ ได้ถูกนำ�เสนอใน
การประชุมใหญ่ในทุกปี ตัวเลขต้นทุนที่ลดลงและผลผลิตที่ค่อยๆ
เพิม่ ขึน้ ในแต่ละปี เป็นข้อมูลยืนยันได้ชดั เจนว่า ปลูกข้าวพืน้ บ้านต้นเดียว
ไม่ใช้สารเคมีดีด้วยเหตุผลใด
5. การพัฒนาเป็นผู้สอนทำ�แปลงเรียนรู้เรื่องข้าวพื้นบ้าน
หลังเก็บเกี่ยวแบ่งปันพันธุ์ข้าวในแปลงศึกษาแปลงแรก นักพัฒนา
ของโครงการฯ พบว่า แกนนำ�และสมาชิกมีความกระตือรือร้นในการ
เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่มาทำ�งานร่วมกันในแปลงศึกษานี้
มีบรรยากาศเป็นกันเอง มีหัวข้อพูดคุยถกเถียงถึงพันธุ์ข้าวที่แต่ละคน
สนใจ ข้อเด่นข้อด้อยในแต่ละสายพันธุ์ ความชอบ/ไม่ชอบสายพันธุไ์ หน
เพราะอะไร ทุกคนก้าวข้ามความสงสัยว่าปลูกข้าวด้วยวิธีต้นเดียวไม่
ใส่ปยุ๋ เคมีจะได้ผลหรือไม่ เพียงแต่ไม่แน่ใจว่าพันธุข์ า้ วนัน้ ๆ จะเหมาะกับ
นาของตนเองหรือไม่ บางคนเช่นพ่อสี ทอนไสระ บ้านหนองพรานคาน
ตัดสินใจว่าจะดำ�นาด้วยวิธีข้าวต้นเดียวทั่วทั้งผืนนา 7 ไร่
จากการประชุมสรุปผลแปลงศึกษาพันธุข์ า้ วพืน้ บ้านแปลงแรก
ที่บ้านหนองพรานคาน ในปีที่ 2 ของโครงการฯ (ประมาณปี 2551)
ทัง้ แกนนำ�ชาวนาและนักพัฒนาต่างเห็นร่วมกันและมีมติให้ขยายการทำ�
แปลงศึกษาไปยังแกนนำ�ชาวนาและสมาชิกในพื้นที่อื่นๆของโครงการ
ข้าวปลาอาหารฯ  โดยแกนนำ�ชาวนาทีม่ ปี ระสบการณ์ในแปลงแรกเป็น
ผู้ไปแนะนำ�และถ่ายทอดประสบการณ์ของตน แกนนำ�ชาวนาทุกคนดู
จริงจังแฝงด้วยความกระตือรือร้น    
ในปีต่อๆ มา แปลงศึกษาข้าวพื้นบ้านก็เกิดขึ้นในหลาย
ชุมชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาชาวนารุ่นแรกๆ ที่สั่งสมประสบการณ์
ในการแนะนำ�ถ่ายทอดความรู้การปลูกข้าวพื้นบ้านด้วยระบบอินทรีย์  
และพอกพูนทักษะความรูใ้ นการปลูกข้าวพืน้ บ้านด้วยวิธอี นิ ทรียช์ วี ภาพ
แกนนำ�หลายคนสนใจจริงจังในการพัฒนาตนเองจนมีความชำ�นาญมาก
ยิ่งขึ้นในกระบวนการผลิตข้าวพื้นบ้านอินทรีย์ ทั้งเริ่มมีบทบาทในการ
กระจายพันธุ์ข้าวพื้นบ้านให้แก่คนในชุมชนของตนและผู้สนใจ กลาย
เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ก ารทำ�นาปลูกข้าวพื้นบ้านในระบบเกษตรอินทรีย์
ด้วยวิธีการปลูกแบบประณีต-ข้าวต้นเดียว

แปลงศึกษาข้าวพื้นบ้านชุมชนนาเยีย อ.นาเยีย

แบบเก็บข้อมูลจึงถูกออกแบบขึ้นและนำ�มาใช้เมื่อสิ้นสุดการ
เก็บเกี่ยว ตารางข้อมูลมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมดและแยกย่อย
ในแต่ละหมวดหมู่รายการ ค่าเช่าที่ดิน (หากมี) ค่าเตรียมการแปลง
ค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าการจัดการน้ำ� ค่าเก็บเกี่ยว ขน ข้อมูล
ในแต่ละชุมชนใช้เวลามาก บางคนกลับไปเอาสมุดบันทึกทีจ่ ดไว้กลับมาดู
ช่วงท้ายร่วมกันศึกษาว่า มีค่าใช้จ่ายคิดเฉลี่ยต่อไร่เท่าไร ใครลงทุน
มากน้อย ในแต่ละไร่เฉลี่ยได้ผลผลิตเท่าใด
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สอนปลูกข้าวต้นเดียวในโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม
อำ�เภอพิบูลมังสาหาร

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2558

6. การลงลึ ก ชี วิ ต ครอบครั ว ของแกนนำ � และสมาชิ ก
นักพัฒนาของโครงการฯ ให้ความสำ�คัญกับชีวติ ครอบครัวชาวนาทีร่ ว่ ม
ดำ�เนินงาน เพราะการรือ้ ฟืน้ การปลูกข้าวพืน้ บ้านในระบบเกษตรอินทรีย์
มีความหมายต่อจิตใจของชาวนา ซึ่งมิใช่เป็นเพียงเทคนิควิธีการ
ปลูกข้าวพันธุ์พื้นบ้านแต่สะท้อนถึงแนวคิดการพึ่งตนเองของชาวนา
นักพัฒนาจึงพูดคุยลงลึกถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาเหมือน
ดั่งเป็นเครือญาติ รับรู้และหารือร่วมกันในการแก้ไขหากมีปัญหาใน
ครอบครัวชาวนา ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาลูกๆ ไปทำ�งานในเมืองใหญ่
และปัญหาหนี้สินครัวเรือน
ไม่ ใ ช่ เ พี ย งความสั ม พั น ธ์ ที่ แ น่ น แฟ้ น ระหว่ า งชาวนาและ
นักพัฒนาเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างชาวนาที่
ไม่เคยไปมาหาสู่กันมาก่อน แต่เมื่อมาร่วมงานกันในโครงการข้าว
ปลาอาหารฯ นี้ ตั้ ง แต่ ปี 2550 จนถึ ง ปี 2555 เป็ น เวลา 6 ปี
ที่ เ ริ่ ม จากแปลงศึ ก ษาบ้ า นหนองพรานคานสู่ แ ปลงบ้ า นบุ่ ง มะแลง
สูน่ าทามบุง่ ชี บ้านสุขสมบูรณ์ บ้านบุง่ บ้านนาคำ� บ้านนาเยีย บ้านราษฎร์เจริญ
ฯลฯ ต่างพืน้ ทีต่ า่ งอำ�เภอ แกนนำ�ชาวนาและสมาชิกได้ท�ำ งานร่วมกันจน
คุน้ เคย มีการไปมาหาสูก่ นั ดุจเป็นเครือญาติ มีของฝากและช่วยเหลือกัน
ยามขาดเกิน ได้พนั ธุข์ า้ ว พันธุผ์ กั ก็ฝากหากัน โดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือ
“ปลูกข้าวพื้นบ้าน กินอาหารท้องถิ่น”
นับได้ว่า โครงการข้าวปลาอาหารฯ ได้สร้างและพัฒนาแกน
นำ�ชาวนาและสมาชิกให้กลายเป็นกลุม่ คนทีค่ ดิ เหมือนกัน ทำ�เหมือนกัน  
อยู่หลายหมู่บ้านในหลายอำ�เภอ ที่ “คุ้นกันจนแก่น” และเมื่อชุมชนใด
มีงานบุญ แกนนำ�ชาวนาในพื้นที่อื่นๆ ก็จะเดินทางมาช่วยเตรียมงาน
ช่วยสมทบทั้งข้าวปลาอาหาร และแรงงานจนเสร็จงานบุญ จึงกลาย
เป็นเครือข่ายของชาวนาผูป้ ลูกข้าวพืน้ บ้านทีเ่ ป็นตามธรรมชาติของคน
อีสาน เครือข่ายความสัมพันธ์ฉนั ท์พนี่ อ้ งของแกนนำ�ชาวนาและสมาชิก
นั้นเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือเป้าหมายของโครงการฯ ที่ตั้งไว้ แต่เป็นสิ่งที่
มีคุณค่าอย่างยิ่ง  
กระบวนการพัฒนาเครือข่าย
นอกจากงานของโครงการฯ ที่สร้างความสัมพันธ์และพัฒนา
ส่วนบุคคลและกลุ่มย่อยๆ ดังในหัวข้อข้างต้นนั้น โครงการข้าวปลา
อาหารฯ ยังได้ตั้งวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาให้เป็นเครือข่ายชาวนาผู้ปลูก
ข้าวพื้นบ้าน โดยโครงการฯ ใช้กิจกรรม 3 ประเภท ได้แก่
1. การประชุม-เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การประชุมเป็นอีก
วิธีการหนึ่งที่ช่วยพัฒนาแกนนำ�ชาวนาและสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ชาวนาในพื้ น ที่ ง านของโครงการฯ ซึ่ งโครงการข้ า วปลาอาหารฯ  
ได้จัดเวทีประชุมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3 ระดับ ได้แก่
1.1 ประชุ ม สรุ ป ผลแปลงศึ ก ษาข้ า วพื้ น บ้ า น
หลังฤดูเก็บเกีย่ วผลผลิตข้าวและก่อนจะถึงการประชุมเครือข่ายประจำ�ปี
นักพัฒนาของโครงการฯ ได้จัดประชุมสรุปผลแปลงศึกษาของแต่ละ
ชุมชน โดยแกนนำ�ชาวนาของแต่ละแห่งเป็นตัวหลักในการประชุม
มีหัวข้อพูดคุย ได้แก่ คุณสมบัติข้าวในแต่ละสายพันธุ์ในแปลงศึกษา
โดยใช้ข้อมูลของ “แบบบันทึกข้อมูลลักษณะประจำ�พันธุ์” ที่ชาวนา
ช่วยกันเก็บข้อมูล มีการให้คะแนนในแต่ละด้าน เช่น การแตกกอ
ความต้านทานโรคแมลง รวงใหญ่เล็ก เมล็ดจับถี่ห่าง ปริมาณผลผลิต
มากน้อย เป็นต้น  
นอกจากนัน้ ในทีป่ ระชุมยังได้พดู คุยถึงปัญหาอุปสรรคในการ
ทำ�แปลงศึกษาที่ผ่านมา ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ แผนการผลิตในปี
ต่อไป การสรุปข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของครัวเรือน เมื่อเสร็จสิ้นการ
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ประชุมเรื่องการผลิตของแปลงศึกษาแล้ว  นักพัฒนาของโครงการฯ
ได้ให้แกนนำ�ชาวนาเตรียมการเข้าร่วมประชุมเครือข่ายประจำ�ปีด้วย

ประชุมสรุปผลแปลงศึกษาข้าวพื้นบ้าน
1.2 ประชุ ม ใหญ่ เ ครื อ ข่ า ย วั น รวมญาติ มิ ต รประจำ � ปี
เมื่อเสร็จสิ้นฤดูเก็บเกี่ยว แกนนำ�ชาวนาและสมาชิกในแต่ละพื้นที่จะ
รวมกันเหมารถเดินทางเข้าสู่สถานที่นัดหมายการประชุมประจำ�ปี
ภาพการทั ก ทายยิ้ ม แย้ ม การมอบสิ่ ง ที่ ต นมี ทั้ ง อาหารที่ ต ากแห้ ง
พันธุ์ข้าวพันธุ์ผัก ผลไม้ท้องถิ่นที่หายาก ดวงตาและรอยยิ้มที่จริงใจ
ยามทีไ่ ด้มาพบเจอกันแม้ไม่ใช่เครือญาติ ทำ�ให้รสู้ กึ อบอุน่ เมือ่ ได้พบเห็น
ในแต่ละปี วงประชุมจะใหญ่ขึ้น คนมาร่วมประชุมมากขึ้น  
สิ่งที่โครงการฯ จัดเตรียม คือ เนื้อหาการประชุมที่ออกแบบ
ไว้ให้เป็นประโยชน์มากทีส่ ดุ ในระยะเวลาสัน้ ๆ เพียงหนึง่ วันครึง่ ทีไ่ ด้มา
อยู่ร่วมกัน โดยเนื้อหาการประชุมในแต่ละปีมีประมาณ 5 ข้อได้แก่   
• นำ�เสนอผลงาน เป็นการแจ้งต่อทีป่ ระชุมถึงผลการทำ�งาน
ของแกนนำ�ในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา โดยผลงานประกอบด้วยมีพื้นที่
ปลูกข้าวพื้นบ้านเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ ขยายครอบครัวสมาชิกได้มากน้อย
เพียงใด สามารถประสานส่วนไหนบ้างในชุมชนให้เข้ามาร่วมงาน
มูลค่าทางเศรษฐกิจดีหรือไม่ ประเด็นที่มักให้ความสำ�คัญอันดับแรกๆ
ซึ่ ง เหมื อ นเป็ นการแข่ ง ขั นกั นในที ว่ ากลุ่ ม ใดบ้ างฟื้ นฟู ข้ า วพื้ น บ้ า น
ได้กี่สายพันธุ์ เช่น พ่อแดง หาทวี สามารถฟื้นฟูข้าวพื้นบ้านได้ถึง
60-70 สายพันธุ์ โดยทำ�เป็นแปลงขนาด 2X3 เมตร ปลูกข้าวเพื่อเก็บ
เมล็ดพันธุ์
• นำ�เสนอข้อมูลการเปลี่ยนแปลงในแต่ละชุมชน เป็นการ
นำ�เสนอข้อมูลต้นทุน
การผลิตและผลผลิต
ข้าวต่อไร่ของแต่ละ
ชุมชนและครอบครัว
ที่ โ ดดเด่ น เพื่ อ ให้
เกิ ด การเรี ย นรู้ แ ลก
เปลี่ยนประสบการณ์
ในเวทีประชุม
• นำ�ข้อมูลที่ควรรู้
เป็นข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาของภาครัฐ นโยบายแผนงาน
ที่เกี่ยวข้อง การทำ�งานขององค์กรหน่วยงานที่มีลักษณะคล้ายกัน
ประสบการณ์ความสำ�เร็จหรือบทเรียนที่ล้มเหลว รายงานด้านสุขภาพ
เป็นต้น เพื่อให้เป็นฐานข้อมูลในการวางทิศทางการทำ�งานของเครือ
ข่ายฯ ในปีต่อไป
• อบรมเรียนรู้เทคนิคเพิ่มเติม ในแต่ละปีโครงการฯ
จัดการเรียนรู้ฝึกอบรมในสาขาวิชาที่สมาชิกเครือข่ายยังขาดข้อมูล

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2558

ความรู้ที่จำ�เป็น โดยเชิญผู้ที่มีความรู้ความชำ�นาญมาเป็นวิทยากร  
ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจให้แกนนำ�และสมาชิกเครือข่าย
ปรับประยุกต์ใช้ประโยชน์ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
• กำ�หนดทิศทางและแผนงานปีต่อไป ช่วงท้ายจะเป็นการ
ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และร่วมกันวางเป้าหมาย ทิศทาง แผน
งานกิจกรรมร่วมกันทั้งในระดับพื้นที่และเครือข่ายในปีต่อไป

นักวิชาการคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ให้ความรู้เรื่องดิน
1.3 ประชุม อบรม เรียนรู้ร่วมกับเครือข่าย นอกเหนือจาก
เวทีการประชุมเรียนรูข้ า้ งต้นแล้ว ในแต่ละปี โครงการข้าวปลาอาหารฯ
ส่ ง ต่ อ แกนนำ � ชาวนาและสมาชิ ก ไปเข้ า อบรมที่ มู ล นิ ธิ ข้ า วขวั ญ
จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำ�หน้าที่ฝึกอบรม
ชาวนาโดยตรง เพื่อเรียนรู้เพิ่มทักษะในกระบวนการผลิตข้าวพื้นบ้าน
ในระบบอินทรีย์ ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ร่วมกับตัวแทนจากภาคอื่นๆ
ในรุ่นเดียวกันจะถูกนำ�มาปรับประยุกต์ใช้ในแปลงนาของตน    
โครงการฯ ยังเอื้ออำ�นวยให้แกนนำ�ชาวนาและสมาชิกเข้า
ประชุมเครือข่ายชาวนาเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสานและการประชุม
เครือข่ายชาวนาเกษตรกรรมยั่งยืน ทำ�ให้แกนนำ�ชาวนามีโอกาสได้
แลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร แนวคิดมุมมอง และประสบการณ์การทำ�งาน
กับแกนนำ�ชาวนาที่มาจากที่ต่างๆ  
นอกจากนี้ แกนนำ�ชาวนาของโครงการข้าวปลาอาหารฯ
ยังได้รับการประสานให้เข้าประชุมอบรมของสถาบันการศึกษา หน่วย
งานภาครัฐ เช่น ศูนย์วิจัยข้าว เพื่อรับการอบรมเรียนรู้เชิงเทคนิคที่
เกี่ยวกับระบบการผลิต เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ท่ดี ีให้กับแกนนำ� 
สิง่ ทีเ่ ป็นผลพลอยได้ คือ การรูจ้ กั ปฏิสมั พันธ์ การรับรูข้ อ้ มูลจากหลาย
ทาง ทำ�ให้ได้รับโอกาสมากกว่าชาวนาโดยทั่วไป  
2. การสร้างตลาดของชาวนา แม้วา่ การส่งเสริมการปลูกข้าว
พื้นบ้านของโครงการข้าวปลาอาหารฯ จะมุ่งรื้อฟื้นและอนุรักษ์พันธุ์
ข้าวพื้นบ้าน แต่ประเด็นสำ�คัญที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้คือผลิตแล้วต้อง
ขาย และยังดูเหมือนว่าตลาดเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้การรื้อฟื้นการ
ปลูกข้าวพันธุพ์ นื้ บ้านนัน้ เป็นไปได้จริง เพราะชาวนาต้องขายผลผลิต
ข้าวพืน้ บ้านให้แก่โรงสีทวั่ ไป และถูกกดราคาเนือ่ งจากไม่ใช่ขา้ วทีต่ ลาด
ต้องการ อีกทัง้ โรงสีตอ้ งนำ�ข้าวพืน้ บ้านไปรวมกับข้าวทัว่ ไป ทำ�ให้ราคา
ข้าวตกต่ำ�ยิ่งขึ้น  การตลาดสำ�หรับข้าวพืน้ บ้านจึงมีความจำ�เป็นในการ
รื้อฟื้นการปลูกข้าวพื้นบ้าน  ซึ่งโครงการข้าวปลาอาหารฯ  ก็ตระหนัก
ถึงเรื่องนี้ โครงการฯ จึงมอบหมายให้นักพัฒนาคนหนึ่งในทีมงานซึ่ง
มีพื้นความรู้ด้านการตลาดอยู่บ้างจากการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็น
ตัวหลัก และได้ดำ�เนินการการตลาดที่น่าสนใจโดยมีประสบการณ์และ
บทเรียน ดังนี้
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    2.1 หลักคิดการทำ�ตลาดข้าวพืน้ บ้าน  หลักคิดเรือ่ งตลาดข้าว
พืน้ บ้านมี 2 ประการ คือ ด้านผูผ้ ลิต สนับสนุนให้ชาวนาผูผ้ ลิตข้าวพืน้
บ้านสามารถทำ�การตลาดได้ด้วยตนเอง และมุ่งจำ�หน่ายข้าวให้ถึงมือผู้
บริโภคโดยตรง  ด้านผูบ้ ริโภค รณรงค์ผบู้ ริโภคในเมืองได้รจู้ กั แหล่งทีม่ า
ของข้าว รูจ้ กั แปลงนาทีป่ ลูกข้าวให้ตนบริโภค และบริโภคอาหารทีผ่ ลิต
จากท้องถิ่นในราคาที่เป็นธรรม  
โครงการฯ สนับสนุนให้ชาวนาลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำ�ที่สุด
เท่าที่จะทำ�ได้ ใช้ปัจจัยการผลิตที่หาได้ในท้องถิ่นตัวเองให้ได้มากที่สุด
ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งให้มากที่สุด ด้วยหลักคิดข้างต้นนี้ จึงกำ�หนด
ตลาดข้าวพื้นบ้านเป็น 4 ระดับ คือ การผลิตและจำ�หน่ายเองในชุมชน
ก่อนเป็นเบือ้ งแรก เลือ่ นขึน้ มาจำ�หน่ายในระดับอำ�เภอ จำ�หน่ายในระดับ
จังหวัด และจำ�หน่ายข้าวพื้นบ้านในกรุงเทพฯ
2.2 การจั ด การผลผลิ ต วิ ธี ก ารจั ด การผลผลิ ต นั้ น  
โครงการข้าวปลาอาหารฯ วางแผนการผลิตกับชาวนาตั้งแต่ก่อนเริ่ม
ฤดูกาลทำ�นา โดยเลือกพืน้ ทีท่ มี่ คี วามพร้อม เช่น  มีผลผลิตข้าวพืน้ บ้าน
ปริมาณมาก คุณภาพข้าวพื้นบ้านที่ผลิตได้ (ความสมบูรณ์ของเมล็ด
สี กลิ่น ฯลฯ) เป็นต้น ในการเข้าร่วมเพื่อทดลองวางแผนการผลิต
และการตลาด พื้นที่งานที่เริ่มการวางแผนการผลิตและการตลาดแบบ
เป็นกลุ่มได้แก่ พื้นที่บ้านบุ่ง ต.โนนกาเล็น อ.สำ�โรง และมีพื้นที่งานที่
เริ่มแบบรายบุคคลอีก 4 คน ได้แก่ พ่อแดง หาทวี พ่อธีระพล โพธิ์พา
พ่อยงค์ สุขเต็มดี และพ่อกลาง จันทร์สอน
ในพื้นที่บ้านบุ่ง ต.โนนกาเล็น อ.สำ�โรง มีผู้เข้าร่วมประชุม
วางแผนปลูกข้าวพื้นบ้านเพื่อขายให้แก่โครงการข้าวปลาอาหารฯ และ
โครงการกิ น เปลี่ ย นโลก (เป็ นโครงการพั น ธมิ ต รที่ อ ยู่ ที่ ก รุงเทพฯ  
ของโครงการข้าวปลาอาหารฯ) ประมาณ 7 ครอบครัว โดยทั้ง 7
ครอบครัวทดลองแบ่งที่นาบางส่วนปลูกข้าวพื้นบ้านสายพันธุ์ที่คิดร่วม
กันว่าสายพันธุ์ข้าวใดบ้างที่จะเริ่มต้นทำ�ตลาดได้ ซึ่งมีข้อตกลงร่วมกัน
ว่าข้าวก่ำ�ดอ โสมาลี และมะลิแดง จะเป็นผลผลิตที่ทำ�ตลาดในปีแรก
โดยให้สมาชิก 7 ครอบครัวนี้เลือกพันธุ์ที่ชอบใน 3 สายพันธุ์นี้ไปปลูก
และต้องระบุขนาดพื้นที่การปลูก เพื่อประเมินงบประมาณในการรับซื้อ
ส่วนที่มีการปลูกมากไปกว่านั้น ชาวนาต้องเก็บผลผลิตไว้ขายเอง
เมื่อได้ผลผลิตข้าว ชาวนาและโครงการข้าวปลาอาหารฯ
ประชุมกันเพื่อประเมินผลผลิตที่ได้และตกลงราคาซื้อขาย โดยการ
ตกลงราคาซื้อขายนั้นจะขึ้นอยู่กับความพอใจทั้งของโครงการฯ ซึ่งเป็น
ผู้รับซื้อและชาวนาผู้ผลิต ซึ่งได้ข้อสรุปว่า ราคาที่พอใจควรเป็นราคา
ข้าวทีร่ บั ซือ้ หน้าโรงสี ณ วันนัน้ บวกเพิม่ อีกกิโลกรัมละ 0.75 บาท  
สำ�หรับการสีข้าวสาร แม่ทองมวย มีสง่า บ้านบุ่ง ต.โนน
กาเล็น อ.สำ�โรง จ.อุบลราชธานี ซื้อโรงสีขนาดเล็กที่สีได้ทั้งข้าวกล้อง
และข้าวขาว โครงการข้าวปลาอาหารฯ จึงจัดการผลผลิตโดยเก็บ
ข้าวเปลือกไว้ที่บ้านของชาวนาผู้เป็นเจ้าของ และทยอยนำ�ข้าวเปลือก
มาสีที่บ้านของแม่ทองมวย แต่เนื่องจากโรงสีของแม่ทองมวยเป็นโรง
สีขนาดเล็ก ทำ�ให้มีปัญหาการสีได้ช้า และในการสีเป็นข้าวกล้องต้อง
ใช้วิธีการสีสองรอบ (ซึ่งในช่วงต่อมาได้แก้ปัญหาโดยการซื้อเครื่องสี
เพิ่ม 1 เครื่อง) จึงใช้วิธีการทยอยสีข้าวเปลือก และส่งข้าวสารตลอดปี
ให้แก่ผู้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานี และส่งให้โครงการกินเปลี่ยนโลก
ที่กรุงเทพฯ โครงการกินเปลี่ยนโลกจะเป็นผู้จัดจำ�หน่ายให้แก่ผู้บริโภค
ในที่ต่างๆ ต่อไป
2.3 การสร้างตลาดข้าวพื้นบ้าน ช่องทางการจำ�หน่ายข้าว
พื้นบ้านนั้น เริ่มจากการขายข้าวให้กับเพื่อนที่ต้องการข้าวพื้นบ้านซึ่งมี
ปริมาณไม่มากนัก โครงการฯ สามารถสร้างตลาดได้จริงจังเมื่อดำ�เนิน
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การผ่านเครือข่ายชุมชนเมือง จ.อุบลราชธานี เพราะในปี 2552 - 2553
ทางชุมชนเมืองมีปัญหาค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น อาหารมีราคาแพงขึ้น
ข้าวแพงขึ้นจนบางครั้งต้องซื้อข้าวสารเพียงสิบบาท ซึ่งร้านขายข้าว
ไม่แบ่งขายให้เพราะราคาข้าวสารสูงขึ้นมาก นอกจากนี้ เครือข่าย
ชุมชนเมืองยังมีแนวคิดการตั้งสหกรณ์ช่วยเหลือเครือข่ายชุมชนเมือง
19 ชุมชน โครงการข้าวปลาอาหารฯ ต้องการทดลองทำ�ตลาดข้าว
จึงทำ�ให้เกิดการเชื่อมระหว่างผู้ผลิตที่เป็นชาวนาและผู้บริโภคในเครือ
ข่ายชุมชนเมือง ซึ่งก่อประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายโดยผู้ปลูกข้าวสามารถ
ตั้งราคาข้าวถูกกว่าท้องตลาดทัว่ ไป และผูบ้ ริโภคชุมชนเมืองได้ซื้อข้าว
ในราคาไม่แพงและเป็นข้าวอินทรีย์
การคิ ด ราคาข้ า วที่ จ ะขายในระยะแรก มาจากวิ ธี คิ ด
3 วิธี กล่าว คือ 1) ชาวนาสามารถลดต้นทุนการผลิตของตนเองได้
ไม่ ต้ อ งมี เ งิ น ก้ อ นสำ � หรั บ ซื้ อ ปุ๋ ย เคมี ใ ช้ ใ นการทำ � นา ผลผลิ ต ที่ ไ ด้
เท่าเดิมและเพิ่มขึ้น ในขณะที่ต้นทุนลดลง 2) การสีเป็นข้าวสาร
ขายได้ราคาสูงกว่าการขายเป็นข้าวเปลือก 3) และวิธีคิดที่สำ�คัญ
ที่มาจากตัวของชาวนาเองคือการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันของคนในท้องถิ่น
เดียวกันและเอื้อเฟื้อแก่คนไม่มีข้าวกิน ทั้งสามวิธีคิดนี้ ทำ�ให้ชาวนา
สามารถตั้งราคาขายได้ตามที่ตัวเองพอใจและได้ช่วยเหลือพี่น้องเครือ
ข่ายชุมชนเมืองด้วย
แต่ขอ้ เสียของวิธกี ารเก็บข้าวเปลือกไว้สขี ายเป็นข้าวสารและ
การขายข้าวสารให้แก่ชุมชนเมืองนั้นคือ ชาวนาไม่มีเงินก้อนสำ�หรับ
ชำ�ระหนี้ ธกส.ได้ เพราะต้องทยอยสีข้าวสารเพื่อขายซึ่งไม่ได้มีการ
สั่งซื้อในปริมาณมาก โครงการข้าวปลาอาหารฯ จึงต้องแก้ไขปัญหานี้
โดยประสานให้เกิดความร่วมมือกัน 3 ฝ่าย คือ ระหว่างชาวนาผู้ผลิต
ข้าวพื้นบ้าน โครงการข้าวปลาอาหารฯ  และโครงการกินเปลี่ยนโลก
กรุงเทพฯ ทำ�ข้อตกลงร่วมกันในการซื้อข้าวพื้นบ้านโดยชาวนาเป็นผู้
ชั่งผลผลิตข้าวของตนเองว่ามีปริมาณเท่าใด และชาวนาผู้ต้องการขาย
ข้าวทัง้ หมดตกลงราคาซือ้ ขาย จากนัน้ โครงการข้าวปลาอาหารฯ และ
โครงการกินเปลี่ยนโลก จ่ายเงินค่าข้าวทั้งหมด  ซึ่งทำ�ให้ชาวนาผู้ขาย
ข้าวมีเงินก้อนสำ�หรับชำ�ระหนี้สิน ธกส.
การทำ�ตลาดข้าวพืน้ บ้านในช่วงแรก โครงการข้าวปลาอาหารฯ
และโครงการกินเปลี่ยนโลกมีบทบาทหลัก โดยเป็นการรับซื้อร่วม
กันระหว่างโครงการข้าวปลาอาหารฯ และโครงการกินเปลี่ยนโลก   
สำ�หรับโครงการข้าวปลาอาหารฯ รับซื้อเพื่อรณรงค์และทดลองทำ�
ตลาดในเครือข่ายและจังหวัดอุบลราชธานี ส่วนโครงการกินเปลี่ยนโลก
ทำ�ตลาดและรณรงค์ในกรุงเทพฯ ซึง่ ได้รบั ผลตอบรับทีด่ ี มีผสู้ นใจสัง่ ข้าว
พืน้ บ้านเป็นประจำ� ในจังหวัดอุบลราชธานีเองสามารถซือ้ ข้าวได้โดยตรง
กับชาวนาและโครงการข้าวปลาอาหารฯ ซึง่ มีผบู้ ริโภคให้ความสนใจซือ้
เป็นประจำ� ในส่วนของโครงการกินเปลี่ยนโลก ซึ่งใช้วิธีการรณรงค์ทั้ง
ในเฟซบุก๊ เว็บไซต์ รวมถึงการออกร้านในงานต่างๆ ทำ�ให้มผี บู้ ริโภคที่
สนใจและสั่งซื้อข้าวอย่างต่อเนื่อง
3. พัฒนาเชิงวัฒนธรรม จุดเด่นของโครงการข้าวปลาอาหารฯ
ประการหนึ่งคือ การปรับวัฒนธรรมท้องถิ่นในการสร้างความผูกพันใน
กลุ่มชาวนาด้วยกัน เช่น งานบุญกุ้มข้าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้าง
“วงลำ�นำ�อีสาน” ซึ่งพบว่ากระบวนการทำ�งานทางวัฒนธรรมลักษณะนี้
เป็นความสามารถเฉพาะตัวของนักพัฒนาโครงการฯ  
การปรับใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นในกระบวนการพัฒนาชาวนา
ให้เป็นแกนนำ�ที่เป็นต้นแบบของการปลูกข้าวพื้นบ้านนั้น มีความคิด
เบือ้ งหลังคือ การรือ้ ฟืน้ การปลูกข้าวพืน้ บ้านไม่ใช่เป็นเพียงเทคนิคทาง
การผลิ ต แต่ โ ครงการข้ า วปลาอาหารฯ มี แ นวคิ ดในการกระตุ้ น
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จิตสำ�นึกความเป็นชาวนา มีความรักในศักดิศ์ รีของการเป็นชาวนาผ่าน
การปลู ก ข้ า วพื้ น บ้ า น ซึ่ ง จะทำ �ให้ ค วามเป็ น ชาวนาของแกนนำ �
มีความยั่งยืน จึงเห็นว่า
การปรับใช้วฒั นธรรมท้อง
ถิน่ จะเป็นวิธกี ารทำ�งานใน
เรือ่ งการกระตุน้ จิตสำ�นึก
ได้ ซึง่ วัฒนธรรมท้องถิน่
ที่ปรับใช้คือ งานบุญกุ้ม
ข้าวและวงดนตรีอีสาน
ผสมผสานกั บ การเปิ ด
พืน้ ทีท่ างสังคมและจุลสาร
พ่อคำ�พวง ทัดเทียม บ้านสว่าง อ.สำ�โรง  ดังนี้
ช่วยบ้านนาเยียเตรียมงานบุญกุ้มข้าว
3.1 เปิ ด พื้ น ที่ ท างสั ง คม : ความภาคภู มิ ข องชาวนา
จากแปลงนาที่ ต้ อ งก้ ม ต่ำ � มี เ ม็ ด เหงื่ อโทรมกายและเหน็ ด เหนื่ อ ย
เ กื อ บ ทั้ ง ปี ม า เ ป็ น ที่ ย อ ม รั บ จ า ก ค น ใ น ชุ ม ช น ด้ ว ย กั น
หนีพน้ วลีทวี่ า่ “เซือ้ ชาติแฮ้งเหม็นสาบกุยกัน” ได้รบั การยอมรับจากคน
หมู่บ้านอื่นๆ ในฐานะ “ผู้รู้” ที่แนะนำ�เรื่องพันธุ์ข้าว เรื่องปุ๋ยอินทรีย์
สูตรทำ�เอง เทคนิควิธีการทำ�นาข้าวอินทรีย์ที่ได้ผลจริง เมื่อเสร็จสิ้น
ฤดูกาลเก็บเกี่ยว ทำ�ให้รอยยิ้มของแกนนำ�ชาวนาเปิดกว้างและมีความ
มั่นใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ เป็นอยู่ และพร้อมที่จะสื่อสารต่อสังคมโดยไม่
ประหม่าเคอะเขิน ภาพการร่วมออกรายการวิทยุ การเป็นผู้บอกเล่า
ประสบการณ์จากการสั่งสมจากแปลงนาของตนบนเวทีต่างๆ สะท้อน
ถึงความมั่นใจในสิ่งที่ตนเองมี และทำ�สำ�เร็จในระดับต่างๆ  
3.2 งานบุญกุม้ ข้าว : บทบาทสำ�คัญของผูส้ บื ทอดฮีตคองอีสาน
ก่อนถึงเดือนอ้ายทุกปี แกนนำ�จะร่วมหารือกันเตรียมจัดงานบุญข้าวใหญ่
เป็ น งานบุ ญ ที่ ต้ อ งร่ ว มกั น จั ด เพื่ อ ฟื้ น ฟู วิ ถี อี ส านหลั ง การเก็ บ เกี่ ย ว
งานบุญกุ้มข้าวมีความหมายสำ�หรับชาวนาผู้ปลูกข้าวโดยเฉพาะคน
ปลูกข้าวพื้นบ้าน เพราะจะได้ทำ�งานบุญที่สืบเนื่องจากข้าวโดยตรง
เป็นงานที่ต้องการสื่อสารเรื่องราวฮีตคองที่ดีงาม พร้อมกับเชิญชวนให้
คนอื่นๆ รู้จักสนใจข้าวพื้นบ้านอาหารท้องถิ่นผ่านนิทรรศการข้าวพื้น
บ้าน การประกวดอาหารพื้นเมือง สินค้าผลิตภัณฑ์ รางวัลเมล็ดพันธุ์
ข้าวปลูกผ่านกิจกรรมการแข่งขันฟาดข้าว โยนฟ่อนข้าวที่ตีแล้วให้เสียบ
ไม้คันหลาว และการสื่อสารจากเพลงพื้นบ้านบนเวทีวัฒนธรรม

งานบุญกุ้มข้าวบ้านเปือย อ.สำ�โรง
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พิธมี อบพันธุข์ า้ วปลูกรางวัลกิจกรรมในงาน

เมื่ อ สอบถามพบว่ า คอลั ม น์ ที่ ช อบอ่ า นมากที่ สุ ด จะเป็ น
“เว้านัวหัวม่วน” ที่มีเรื่องราวของชาวนาในแต่ละพื้นที่ และหาอ่านว่ามี
เรื่องราวของคนในกลุ่มของตนลงในหนังสือหรือไม่ เมื่ออ่านพบจะรู้สึก
ดีใจที่มีการกล่าวถึง
“เป็นตาสะออนแท้ คนสำ�คัญที่อยากให้รู้จัก” อีกหนึ่งคอลัมน์
ประจำ � ที่ บ อกเล่ า เรื่ อ งราวคนสำ � คั ญ ประจำ � ฉบั บ เช่ น พ่ อ คำ � พวง  
ทัดเทียม นักจัดรายการวิทยุชุมชนที่ไม่ต้องการค่าจ้างรางวัล พ่อแดง
หาทวี นักวิจัยแห่งท้องทุ่ง พ่อหำ� ธีระพล โพธิ์พา ชาวนาที่เมียกล่าว
ว่าข้อยได้ผัวผู้ใหม่ ผู้ใหญ่บ้านนิยม เจริญ ผู้ประสานประโยชน์สู่ชุมชน
นาเยีย ฯลฯ เมื่อคนในครอบครัวได้อ่านเรื่องราวสั้นๆ ในพื้นที่หน้า
กระดาษที่มี ก็อยากจะเก็บหนังสือเล่มเล็กๆ นี้ไว้กับครอบครัว เมื่อคน
อื่นได้อ่านก็มองเห็นคนเล็กๆ ที่พยายามทำ�สิ่งดีๆ ให้กับสังคมโดยไม่รู้
จักเหน็ดเหนื่อย ทำ�ให้เป็นกำ�ลังใจที่จะทำ�อะไรที่เป็นประโยชน์ให้แก่
โลกใบนี้บ้าง

3.3 วงลำ�นำ�อีสาน : สารจากชาวนา ช่วงเวลาแสดง
บนเวที ดึ ง ดู ด ผู้ ค นในงานบุ ญ กุ้ ม ข้ า วให้ หั น ไปสนใจ เสี ย งแคน
เสียงพิณ สะท้ อนความเป็น อีส านในงาน บทเพลงที่ ขั บ ร้ อ งรั บ กั บ
เสี ย งฉิ่ ง เสี ย งกลอง บอกเล่ า เรื่ อ งราวชาวนาได้ เ ป็ น อย่ า งดี ทั้ ง
เครื่ อ งแต่ ง กาย เครื่ อ งดนตรี เนื้ อ หาเพลงแสดงอั ต ลั ก ษณ์ ค วาม
เป็ น ท้ อ งถิ่ น เสมื อ นเป็ น สารสื่ อ ถึ ง สิ่ ง ดี ง ามที่ ค วรรั ก ษาสื บ ต่ อ
นักดนตรี นักร้อง ผสมผสานขึ้นเป็นวง ล้วนมาจากครอบครัวชาวนา
จากที่ต่างๆ แต่กว่าที่จะเป็นวง กว่าที่ชาวนาธรรมดาคนหนึ่งจะคุ้น
เคยกับไมโครโฟน ผ่านการสัน่ ประหม่าตืน่ กลัวมานับครัง้ ไม่ถว้ นกระทัง่
สามารถยืนร้องเพลงต่อหน้าคนจำ�นวนมากบนเวที ขับเสียงร้องสือ่ สาร
ผ่านบทเพลงจากชีวิตจริง...อาทิ
• เรื่องราวความแห้งแล้งกันดารของบ้านราษฎร์เจริญมา
เป็นเพลง “บ่มีน้ำ�ทำ�นา”  
• ความงามของวิถีคนหนุ่มสาวในอดีตเป็นเพลง “เป่าแคน
เกี้ยวสาว”
• ความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินสองฝั่งลำ�น้ำ�โดมเป็นเพลง
“ฮักมั่นนาเยีย”
• ความ
งดงามของท้ อ ง
ทุ่ง ความสุขเรียบ
ง่าย สือ่ ด้วย เพลง
“อ้ายเป็นชาวนา”
• เพลง
ที่ เ พ รี ย ก ห า ค น
หนุม่ สาวไกลถิน่ คือ
เพลง “คอยอ้ า ย
กลับนา”
• และอีกหลายเพลงที่เป็นเสมือนสารจากกลุ่มคนปลูกข้าว
พื้นบ้านที่ต้องการสื่อต่อสังคมบนเวทีงานต่างๆ
3.4 จุลสาร : บอกเล่าเรื่องราวของชาวนา หนังสือเล่ม
เล็กไม่กี่หน้า ส่งมาทางไปรษณีย์ ได้รับการเปิดอ่านและเก็บรักษา
เป็ น อย่ า งดี เมื่ อ ถามว่ าได้ อ่ า นไหม ได้ รั บ คำ � ตอบว่ า อ่ า นทุ ก หน้ า
และทุกคนในครอบครัวก็อ่าน บางคนก็อ่านเฉพาะหน้า นับเป็นเรื่อง
ที่ ผิ ด ปกติ วิ สั ย สำ � หรั บ ครอบครั ว ชาวนาทั่ วไปที่ ไ ม่ คุ้ น ชิ น ที่ จ ะอ่ า น
หนังสือ   

บทวิเคราะห์
การชักชวนเกษตรกรให้หันมาปลูกข้าวพื้นบ้านไม่ใช่เรื่อง
ง่ายนัก เป็นเพราะเกษตรกรได้หันไปปลูกข้าวทางเศรษฐกิจมานาน
เช่น ข้าวหอมมะลิ กข.6 กข.15 เพื่อขายสู่ตลาด อีกทั้งพันธุ์ข้าว
พื้นบ้านหลายสายพันธุ์ค่อยๆ หายไปจากชุมชนท้องถิ่นมาเนิ่นนาน
การที่ชาวนาจะหันมาปลูกข้าวพื้นบ้าน ซึ่งยังไม่รู้ว่าผลผลิตนี้จะขายให้
กับใคร และจะหาพันธุข์ า้ วจากทีใ่ ด ต้องนับว่า เป็นชาวนาทีไ่ ม่ธรรมดา  
ดังนัน้ กระบวนการพัฒนาทีป่ รับเปลีย่ นชาวนากลุม่ นีใ้ ห้หนั มา
ปลู ก ข้ า วพื้ น บ้ า นดั ง ข้ า งต้ น ของบทความ จึ ง น่ า สนใจมากที เ ดี ย ว
เมื่อทำ�การวิเคราะห์พบประเด็นดังต่อไปนี้
1. การเป็นตัวแทนของชาวนารายย่อยอิสระ ผู้มุ่งมั่นการทำ�
นาอย่างมืออาชีพ การทำ�นาแบบเป็นวิถชี วี ติ สืบทอดต่อจากบรรพบุรษุ
การเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมเศรษฐกิจของชุมชนส่งผลต่อวิถีปฏิบัติใน
การทำ�นาของชาวนา ข้อสรุปนี้ได้จากความเห็นของนางทองมวย มี
สง่า ชาวนาบ้านบุง่ ตำ�บลโนนกาเล็น อำ�เภอสำ�โรง จังหวัดอุบลราชธานี  
หนึ่งในเกษตรกรของโครงการข้าวปลาอาหารฯ ที่ให้ความเห็นว่า
“...ชาวนาได้เปลี่ยนวิธีการทำ�นาไปเป็นการทำ�นาหว่าน มักใช้การจ้าง
และใช้รถเกี่ยว มีชาวนาทีย่ ังคงปักดำ�และเก็บเกี่ยวเองจำ�นวนน้อยมาก
ชาวนาส่วนใหญ่ไม่ได้ใส่ใจการทำ�นา ในฤดูการผลิต ชาวนาจะลงนาไม่
กี่ครั้ง ไถ หว่านข้าว ใส่ปุ๋ยเคมี และรอเก็บเกี่ยว ถ้ามีโรคและแมลง
ระบาด หรือมีหญ้ามาก ก็ใช้สารเคมีกำ�จัด แต่ชาวนายังต้องปลูกข้าว
แม้จะทำ�แบบไม่ใส่ใจ แต่กต็ อ้ งทำ� เหตุผลสำ�คัญทีส่ ดุ คือ ทำ�ให้มขี า้ วไว้กนิ
ส่วนจะได้ผลผลิตมากน้อยเพียงใด ชาวนาไม่คาดหวัง เพราะรายได้
หลักของเกษตรกรไม่ใช่ได้มาจากการขายข้าว แต่ได้จากการทำ�งาน
อย่างอืน่ โดยเฉพาะงานรับจ้าง มีชว่ ง 2-3 ปีมานี้ ทีร่ าคาข้าวเปลือกสูงขึน้
การทำ�นาจึงได้รบั ความสนใจมากขึน้ ...” (นันทิยา หุตานุวตั ร และคณะ, 2555)
วิถีปฏิบัติในการทำ�นาของชาวนาที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลให้
ชาวนาส่วนใหญ่ทำ�นาหว่าน ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีก�ำ จัดศัตรูพืช และ
เก็บเกี่ยวด้วยเครื่องนวดข้าว แต่ท่ามกลางการทำ�นาลักษณะดังกล่าว
ข้างต้น รวมทั้งยังมีชาวนาจำ�นวนหนึ่งที่ทำ�นาแบบ “ผู้จัดการนา”
บ้าง “ทำ�นาด้วยโทรศัพท์” บ้าง กลับมีชาวนาในโครงการข้าวปลา
อาหารฯ กลุ่มนี้จำ�นวนหลายสิบครอบครัว หันมาทำ�นาดำ�ด้วยวิธี
การปลูกข้าวระบบประณีต (System of Rice Intensification:SRI)
โดยใช้พันธุ์ข้าวพื้นบ้านในระบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นการทวนกระแส
กับชาวนาส่วนใหญ่
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เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ชาวนาส่ ว นใหญ่ อาจเห็ น ว่ า ชาวนา
กลุ่มนี้มีจำ�นวนน้อยและเป็นกระแสเล็ก แต่ชาวนากลุ่มนี้ถือได้ว่า
มีความอาจหาญที่จะยืนหยัดความเป็นชาวนารายย่อยที่คงความภูมิใจ
ความเป็นชาวนาอิสระบนที่ดินของตัวเอง ชาวนากลุ่มเล็กๆ นี้จึงเป็น
ตัวแทนของชาวนารายย่อยอิสระ ผูม้ งุ่ มัน่ การทำ�นาอย่างมืออาชีพ การ
ทำ�นาแบบเป็นวิถีชีวิต สืบทอดต่อจากบรรพบุรุษ และเป็นรูปธรรมที่
ยืนยันตามข้อเสนอของฉัตรทิพย์ นาถสุภา (2545) ในงานเขียนจาก
ประวัตศิ าสตร์หมูบ่ า้ นสูท่ ฤษฎีสองระบบว่า ระบบทุนเป็นกระบวนการที่
ค่อยๆ ทำ�ลายระบบเศรษฐกิจชาวบ้าน ทำ�ลายความเป็นชาวนาซึ่งเป็น
ผูผ้ ลิตรายเล็กอิสระ แต่ในท่ามกลางกระแสทุน ชาวบ้านพยายามรักษา
ระบบเศรษฐกิจครอบครัวและชุมชนของเขาโดยการรักษาการผลิตข้าว
เพื่อบริโภค...และยังคงดำ�รงวิถีชีวิตและการผลิตอิสระเอาไว้   
ในประเด็นวิเคราะห์นี้ ทำ�ให้มองเห็นว่า กระบวนการพัฒนาที่
ปรับเปลีย่ นชาวนากลุม่ นีใ้ ห้หนั มาปลูกข้าวพืน้ บ้านนัน้ เป็นกระบวนการ
เปลีย่ นแปลงย้อนกลับไปสูก่ ารเป็นชาวนารายย่อยทีม่ คี วามเป็นอิสระบน
ทีด่ นิ ของตัวเอง ซึง่ นับวันจะหดหายท่ามกลางกระแสความสะดวกสบาย
และอำ�นาจของเงินทุน ทีจ่ ะกลืนผืนนาแสนๆ ไร่ให้กลายเป็นการทำ�นา
ระบบอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับประเทศพัฒนาทีม่ นี ายทุนขนาดใหญ่เป็น
เจ้าของและยึดครองการผลิตทางการเกษตร
2. กระบวนงานพัฒนาที่หยั่งลึกให้ถึง “ใจ” ของชาวนาเพื่อ
ให้หันมารักและตระหนักถึงคุณค่าของพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน และตระหนัก
ถึงการเป็นชาวนาที่จะอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี จากการสังเกตและสัมภาษณ์
ชาวนาที่ เ กี่ ย วข้ อ งในกระบวนการพั ฒ นานี้ พบว่ า กระบวนงาน
พัฒนานี้ มิใช่มุ่งหวังให้ชาวนารื้อฟื้นเพียงเรื่องการปลูกข้าวพื้นบ้าน
เท่านั้น แต่เป็นกระบวนการพัฒนาที่หยั่งลึกให้ถึง “ใจ” ของชาวนา
เพือ่ ให้หนั มารักและตระหนักถึงคุณค่าของพันธุข์ า้ วพืน้ บ้าน รักการปลูกข้าว
โดยเฉพาะตระหนั ก ถึ ง การเป็ น ชาวนาที่ จ ะอยู่ อ ย่ า งมี ศั ก ดิ์ ศ รี
ซึ่งกระบวนการพัฒนานี้ใช้วิธีการทำ�งานที่สร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างทีมงานของโครงการฯ กับชาวนา และระหว่างชาวนาด้วยกันเอง  
ซึ่งพบกระบวนการทำ�งานสร้างความสัมพันธ์ 4 ประการ คือ
กระบวนการทางสังคมที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างทีม
งานของโครงการฯ กับชาวนา และระหว่างชาวนาด้วยกันเอง โดยผ่าน
การทำ�งานร่วมกัน สำ�หรับการปฏิบตั ติ วั ของนักพัฒนาเองก็พยายามให้
มีความใกล้เคียงกับชาวนา เช่น ทีมงานร่วมทำ�นาปักดำ� เก็บเกีย่ ว และ
ร่วมวงอาหาร เป็นต้น
กระบวนการเรียนรู้ระหว่างกัน โดยผ่านการอบรมดูงาน  
การทำ�แปลงทดลองศึกษานาข้าว และการสนทนา
กระบวนการทางศิลปวัฒนธรรม โดยผ่านกระบวนการทาง
วัฒนธรรมพิธีกรรม เช่น บุญกุ้มข้าวใหญ่ เป็นต้น ผ่านบทเพลงและ
ดนตรีโดยการสร้างวงลำ�นำ�อีสาน ซึ่งนักดนตรีและนักร้องเป็นชาวนา   
และผ่านทางหนังสือเอกสารด้วยการทำ�จุลสาร
กระบวนการทางเศรษฐกิจ โดยผ่านการทำ�ตลาดข้าวพื้น
เมือง ซึ่งชาวนาในโครงการฯ นี้เป็นผู้กำ�หนดราคาข้าวเปลือก กำ�หนด
กติการะเบียบและกำ�หนดคุณภาพข้าว   
กระบวนการพัฒนาชาวนานี้จึงไม่ใช่เพียงการให้เขาหันมา
ปลูกข้าวพืน้ บ้านเท่านัน้ แต่เบือ้ งลึกคือการชวนให้ชาวนาหันมารักข้าว
พื้นบ้าน ตระหนักถึงคุณค่าของพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน และการเป็นชาวนา
ที่จะอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและรักชุมชน ซึ่งพ่อธีรพล โพธิ์พา ผู้นำ�อีกคน
หนึ่งของโครงการข้าว ปลา อาหารอีสานมั่นยืน กล่าวอย่างภูมิใจว่า
“นอกจากจะขายพันธุ์ข้าวปลูกแล้ว ผมยังขายข้าวให้กับโครงการข้าว

•
•
•
•
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ปลาอาหารอีสานมั่นยืนด้วย การขายข้าวพื้นบ้านนี้ ผมชั่งน้ำ�หนักเอง
กำ�หนดราคาเอง มันต่างจากการขายข้าวของชาวนาทัว่ ไป ซึง่ ทุกอย่าง
พ่อค้าจะกำ�หนดจัดการ... ปลูกเองแท้ๆ น้�ำ เหงื่อน้ำ�แรงเราแท้ๆ เลือด
ตาแทบกระเด็น แต่ต้องยืนนิ่งค้อมหัว ยอมให้พ่อค้ากำ�หนดเอาเอง...
มันไม่ถูกต้องและน่าเจ็บใจที่สุด”......และ “ชาวนาจะไม่ต่ำ�ต้อยอีกต่อไป
หากเปลีย่ นมาทำ�ข้าวอินทรีย์ พันธุพ์ นื้ บ้าน ชีวติ จะมัน่ ยืนชัว่ ลูกชัว่ หลาน
ถึงใครซื้อขายไม่ได้ เราก็เอาไว้กิน ไม่มีวันจะอดอยากปากแห้งหิวโหย
ไส้กวิ่ อีกอย่างคือ-ทำ�นาแบบนีไ้ ม่มวี นั ขาดทุนแน่ๆ ก็มนั ไม่มที นุ ซักบาท
จะขาดทุนแล้ววิ่งหาเงินกู้ได้ยังไง” (มาโนช พรหมสิงห์, 2555)
3. จุดแข็งและจุดอ่อนของกระบวนการพัฒนาชาวนานี้
3.1 จุดแข็งของกระบวนการพัฒนาชาวนานี้ ตัวกระบวน
การพัฒนาชาวนาให้มคี วามรักในพันธุข์ า้ วพืน้ บ้านอินทรียใ์ นบทความนี้
เมื่อวิเคราะห์แล้วพบจุดแข็ง 4 ประการ คือ  
ประการแรก กระบวนการพัฒนาที่ต้องใช้ความสามารถ
เฉพาะตัวและความทุ่มเทของบุคลากรที่เป็นนักพัฒนา ทีมงานของ
โครงการฯ ในขณะนั้น (ณ ปี 2554) มีจำ�นวน 3 คน ซึ่งทั้ง 3 คนนี้
มีความชอบในทางศิลปวัฒนธรรม และหนึง่ ในนัน้ มีความสามารถเฉพาะ
ตัวทางดนตรี ทำ�ให้เขาสามารถใช้ความสามารถนี้มาเชื่อมกับชาวนา
ได้โดยผ่านงานบุญกุุ้มข้าวใหญ่ ผ่านวงดนตรีซึ่งเขาแต่งเนื้อร้องที่เป็น
เนื้อหาเกี่ยวกับชาวนากลุ่มนี้ ทำ�ให้การเชื่อมร้อยทางจิตใจของชาวนา
ที่ต่างถิ่นต่างบ้านมีความรู้สึกเป็นประดุจพี่น้องกัน
การทำ�งานของทีมงานนี้ใช้วิธีการลงคลุกกับชีวิตชาวนา
เช่น การลงดำ�นาเกี่ยวข้าวร่วมกับชาวนา ทำ�ให้เกิดความกลมกลืนกับ
ชาวนา เสมือนหนึ่งเป็นลูกหลานเครือญาติของเขา รวมทั้งการทำ�งาน
อย่างทุ่มเทถึงลูกถึงคน ซึ่งคนทำ�งานกับเกษตรกรในชุมชนลักษณะนี้
มีไม่มากนักแล้ว  
กระบวนการทำ � งานเช่ น นี้ จึ ง ต้ อ งมี ค นทำ � งานที่ เ ป็ น ที ม
มีลักษณะการทำ�งานคลุกคลีอย่างจริงจัง ไม่ได้ทำ�งานเป็นช่วงเวลา
จันทร์-ศุกร์ หรือ 8.30 น. - 16.30 น. แต่เป็นการทำ�งานตามเหตุการณ์
ไม่ว่าจะเป็นเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดราชการ เวลาเช้าเย็น กลางคืน
เมื่อมีความจำ�เป็น ทีมงานก็สามารถเข้าไปทำ�งานได้
ข้อนี้จึงเป็นจุดเด่นของทีมงานนี้ที่มีความสามารถเฉพาะตัว
และทำ�งานทุ่มเทคลุกคลีกลมกลืนไปกับชาวนา ทำ�งานแบบลูกหลาน
เครือญาติ ซึง่ เป็นวิธกี ารทำ�งานพัฒนาชนบททีห่ าได้ยากแล้วในปัจจุบนั
ประการที่สอง การค้นพบผู้นำ�ตัวจริงซึ่งเป็นแกนหลักในการ
ขับเคลือ่ นงานให้ด�ำ เนินการไปได้อย่างรวดเร็ว ในหลักการพัฒนาชนบท  
การค้นหาผูน้ �ำ ตัวจริงให้พบเป็นเรือ่ งทีย่ ากทีส่ ดุ เพราะผูน้ �ำ ตัวจริงมักจะ
ไม่เปิดเผยตัวเองง่ายนัก  และอาจจะปรากฏตัวเมือ่ มีเหตุการณ์ส�ำ คัญๆ
เกิดขึ้น สำ�หรับโครงการนี้ วิธีการค้นหาแกนนำ� มี 4 วิธีซึ่งพยายาม
กรองให้พบผูน้ �ำ ตัวจริง  ในทีน่   
ี้ ผูน้ �ำ ทีต่ อ้ งการคือผูน้ �ำ ทีส่ นใจเรือ่ งการ
ปลูกข้าวอย่างจริงจัง ไม่ใช่ชาวนาทีห่ ว่านข้าวแล้วไปรับจ้าง แต่ตอ้ งการ
ชาวนามืออาชีพที่ทำ�นาอย่างใส่ใจ ถือได้ว่าเป็นชาวนาที่ทำ�นาเป็นวิถี
ชีวิต ดังนั้น การค้นให้พบผู้นำ�ชาวนามืออาชีพจึงไม่ใช่เรื่องง่ายนัก
แต่โครงการนี้ทำ�เรื่องนี้ได้ดี และทำ�ให้ได้ผู้นำ�ที่สามารถเคลื่อนงานได้
ง่ายและเคลื่อนงานได้มาก
การค้นพบผูน้ �ำ ชาวนาตัวจริงของโครงการนี้ อธิบายได้วา่ เกิด
จากวิธีการทำ�งานที่เข้มข้นของนักพัฒนา  เป็นวิธีการทำ�งานที่ทำ�ให้
เกิดการคลุกคลีและสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิด  ซึ่งทำ�ให้รู้ว่าใครเป็น
ใคร  ใครมีลักษณะอย่างไร  ใครทำ�จริง  นอกจากนั้นแล้ว  นักพัฒนา
ยังได้ใช้การสังเกตของตนเอง เช่น การสังเกตผู้เข้าอบรม จะสังเกตว่า
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ผูส้ นใจจริงจะฟังอย่างตัง้ ใจสนใจ จะรอไต่ถามเป็นการส่วนตัว หรือการ
อาสาเสนอตัวเองในการเป็นผู้ทำ�กิจกรรมนั้นๆ เป็นต้น
ประการที่ ส าม การใช้ แ ปลงทดลองให้ เ ห็ น ผลประจักษ์
การปลูกข้าวพันธุ์พื้นบ้านแม้เป็นของดั้งเดิม แต่ก็ได้เลือนหายไปจาก
ชุมชนเป็นเวลานาน เมื่อจะนำ�กลับมาใหม่ ความมั่นใจว่าจะปลูกพันธุ์
ข้าวพื้นบ้านได้ผลนั้นเป็นเรื่องเสี่ยงไม่น้อย นอกจากนั้นแล้ว ยังใช้วิธี
ดำ�นาแบบต้นเดียว (SRI) และเป็นเกษตรอินทรีย์ จึงเป็นความใหม่
ทั้ง 3 ประการ กล่าวคือ ใช้พันธุ์ข้าวพื้นบ้าน ใช้วิธีดำ�นาต้นเดียว และ
ทำ�นาอินทรีย์ ดังนั้น การเลือกใช้แปลงสาธิตของโครงการฯ จึงเป็น
วิธีการที่ใช้ได้ดี ซึ่งชาวนาทุกคนที่เข้าร่วมได้ทำ�กับมือ ได้เห็นกับตา
เมือ่ ได้ผล การขยายผลจึงทำ�ได้งา่ ย การใช้แปลงทดลองสาธิตให้เห็นผล
ประจักษ์จึงเป็นจุดเด่นของโครงการฯ
การใช้แปลงทดลองสาธิตการผลิตทีม่ คี วามใหม่ถงึ 3 ประการ
ให้แก่ชาวนานั้น เป็นวิธีการที่ทำ�ให้ชาวนายอมรับสิ่งใหม่ด้วยตนเอง
โดยให้ เ ขาทดลองเชิ ง ประจั ก ษ์ ว่ า สิ่ งใหม่ ใ ห้ ผ ลดี ห รื อไม่ ดี อ ย่ างไร
มีความเหมาะสมกับเขาหรือไม่ ทั้งนี้ ถ้าสิ่งใหม่ให้ผลดีกว่า วิธีการไม่
ยุ่งยากเกินไป กล่าวคือ เป็นวิธีการที่ชาวนารับได้ เขาก็จะรับไว้และ
ทำ�ต่อไป แต่ถา้ เป็นวิธกี ารทีไ่ ม่เหมาะมากนัก หรือไม่เหมาะทัง้ หมดกับเขา
เขาก็จะทำ�ตามในช่วงที่โครงการมีการสนับสนุนทางใดทางหนึ่ง หลัง
จากนั้น เขาอาจจะหยุดทำ�ถ้าไม่เหมาะกับวิถีชีวิตเขาเสียเลย หรือเขา
อาจจะเลือกบางส่วนของสิง่ ใหม่ไปทำ�และปรับให้เข้ากับวิถชี วี ติ ของเขา
สำ�หรับกรณีน้ีท่ีมีความใหม่ท้ัง 3 ประการ กล่าวคือ พันธุ์
ข้าวพื้นบ้าน วิธีดำ�นาต้นเดียว และทำ�นาอินทรีย์ นั้น จากการสังเกต
(ของผูเ้ ขียนหลัก) แกนนำ�ชาวนา 2 ราย และสมาชิก 2 ราย พบว่า
แกนนำ�ชาวนา 1 ราย ยอมรับความใหม่ทง้ั 3 ประการในการทำ�นาใน
พื้นที่ของตนเองทั้งหมดและทำ�ต่อเนื่องทุกปี (ช่วงเวลาที่สอบถาม คือ
ปี 2555)  แกนนำ�ชาวนาอีก 1 ราย และสมาชิก 1 ราย ยอมรับ
ความใหม่ท้ัง 3 ประการในการทำ�นาในพื้นที่ของตนเองทั้งหมดและ
ทำ�ต่อเนื่องทุกปีเช่นกัน แต่บางฤดูกาล เมื่อมีงานมากในช่วงการ
ทำ�นา เธอจะเปลี่ยนเป็นการทำ�นาหว่านแทนการดำ�นาด้วยวิธีต้นเดียว
แต่ยงั ใช้พนั ธุข์ า้ วพืน้ บ้านและทำ�นาในระบบอินทรีย์ ส่วนชาวนาสมาชิกอีก
1 ราย การยอมรับสิง่ ใหม่ทง้ั 3 ประการ นัน้ พบว่า เมือ่ มีเหตุจ�ำ เป็นทาง
เศรษฐกิจ บางปีจะตัดสินใจกลับไปใช้พนั ธุข์ า้ วทีข่ ายสูต่ ลาดได้งา่ ย และใช้
วิธหี ว่าน แต่ยงั คงใช้ปยุ๋ อินทรียแ์ ละน้�ำ หมักชีวภาพ ซึง่ กรณีชาวนาสมาชิก
รายนีอ้ าจอธิบายได้วา่ เธอเป็นสมาชิกใหม่ไม่นาน และยังมีความจำ�เป็น
ทางเศรษฐกิจอยูม่ าก ทำ�ให้การยอมรับและปรับเปลีย่ นสูก่ ารใช้พนั ธุข์ า้ ว
พืน้ บ้าน วิธดี �ำ นาต้นเดียว  และทำ�นาอินทรีย์ ทัง้ หมดนัน้ ยังมีขอ้ จำ�กัด
ประการทีส่ ่ี การเก็บข้อมูลประจำ�แปลงและนำ�มาแลกเปลีย่ น
พูดคุยกันในทีป่ ระชุม แม้ทำ�กับมือ เห็นกับตา ก็ยังไม่มีข้อมูลตัวเลขมา
ยืนยัน โครงการนี้จึงชักชวนชาวนาที่ร่วมในการทำ�แปลงสาธิตให้เก็บ
ข้อมูลต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยข้อมูลจะแสดงถึงการลดต้นทุนไปได้เท่าไร
ผลผลิตได้เท่าไร มีวิธีการทำ�อย่างไร ใส่ปุ๋ยอินทรีย์และน้ำ�หมักชีวภาพ
เท่าไร เมือ่ ไร ฯลฯ  เมือ่ ชาวนาเก็บข้อมูลของตนเองได้แล้ว เมือ่ สิน้ ฤดู
การผลิต โครงการฯ จะจัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าว
ทำ�ให้ชาวนาด้วยกันเห็นว่า ในพื้นที่แตกต่างกันสามารถปลูกข้าวพันธุ์
พื้นเมืองในระบบเกษตรอินทรีย์ได้   
วิธีการเก็บข้อมูลประจำ�แปลงและนำ�มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน
ในที่ประชุมของชาวนาเองนี้ จึงเป็นจุดเด่นอีกประการหนึ่ง ที่สามารถ
นำ�ผลข้อมูลที่ได้สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชาวนาด้วยกัน ทั้งยังสามารถ
นำ�ผลไปแสดงในทีอ่ น่ ื ๆ ได้อกี ด้วย ทำ�ให้การขยายผลในหมูช่ าวนาไปได้เร็วยิง่ ขึน้
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3.2 จุดอ่อนของของกระบวนการพัฒนาชาวนานี้ จากการ
วิเคราะห์พบจุดอ่อนของตัวกระบวนการพัฒนาชาวนานี้ 2 ประการ คือ  
ประการแรก การมีเป้าหมายที่จะสร้างเครือข่ายทั้งจังหวัด
โครงการฯ กำ�หนดเป้าหมายทีจ่ ะสร้างเครือข่ายทัง้ จังหวัดอุบลราชธานี  
จึงเป็นการกำ�หนดพื้นที่ที่กว้างเกินไป ทำ�ให้ทีมงานโครงการฯ ใช้เวลา
เดินทางมาก ในแต่ละจุดของการทำ�งานจึงอาจขาดความเข้มข้น ซึ่ง
การทำ�งานโดยมีเป้าหมายที่จะทำ�งานทั้งจังหวัดนั้น สามารถแบ่งงาน
ออกเป็นระยะหรือเป็นช่วง (Phase) แต่ละระยะ กำ�หนดพื้นที่แคบลง  
น่าจะทำ�ให้การทำ�งานไม่เหนื่อยจนเกินไป และสามารถทำ�งานต่อเนื่อง
เข้มข้นในพืน้ ทีแ่ รก เมือ่ ได้ผลจึงขยายพืน้ ทีใ่ นระยะทีส่ องและสามต่อไป
ประการทีส่ อง งานด้านตลาดทำ�ช้าเกินไป และทำ�น้อยเกินไป
งานตลาดยังไม่เข้มแข็งมากเพียงพอที่ชาวนาจะเดินด้วยตัวเองได้   
เพราะตลาดข้าวพืน้ บ้านนับเป็นตลาดเฉพาะ ต้องมีกลุม่ ลูกค้าทีช่ อบข้าว
พื้นบ้าน ถ้าเกษตรกรขายสู่โรงสีทั่วไปก็จะถูกกดราคา ขายไม่ได้ราคา
ในที่สุดก็อาจจะกลับไปปลูกข้าวชนิดที่ตลาดต้องการ  
วิธกี ารทำ�ตลาดข้าวพืน้ บ้านทีน่ า่ สนใจ อาจศึกษาตัวอย่างข้าว
สังข์หยด ซึง่ กลายเป็นข้าวพืน้ บ้านโด่งดัง มีผรู้ จู้ กั มาก ทำ�ให้ขายผลผลิต
ได้ไม่ยากนัก และได้ราคาสูง
4. ปัจจัย “สามลดสีเ่ พิม่ ” ทีท่ �ำ ให้ชาวนาหันมาปลูกข้าวพืน้ บ้าน
ด้วยวิธีการดำ�นาต้นเดียวในระบบเกษตรอินทรีย์ ปัจจัยที่ท�ำ ให้ชาวนา
หันมาปลูกข้าวพืน้ บ้านด้วยวิธกี ารดำ�นาต้นเดียวในระบบเกษตรอินทรีย์
พบว่า มี 3 ลดต้นทุน และ 4 เพิ่มประสิทธิภาพและผลประโยชน์ โดย
สามารถศึกษารายละเอียดได้ในบทความ “3 ลด 4 เพิ่ม เส้นทางสู่การ
พึ่งตนเองของชาวนา” (นันทิยา หุตานุวัตร และคณะ, 2556) กล่าวคือ
4.1 ปัจจัย 3 ลดต้นทุนการทำ�นา ต้นทุนในการทำ�นาของชาวนา
ส่วนใหญ่จะเป็นค่าปุย๋ ค่าแรงงาน ค่าน้�ำ มันเชือ้ เพลิง (ค่าไถ/เก็บเกีย่ ว)
และค่าเมล็ดพันธุ์ (นันทิยา หุตานุวัตร, 2550) ซึ่งเมื่อชาวนาหันมาทำ�
นาด้วยพันธุข์ า้ วพืน้ บ้าน ปลูกด้วยวิธแี บบประณีตในระบบเกษตรอินทรีย์
ทั้งยังคงการทำ�นาเป็นวิถีชีวิต ชาวนากลุ่มนี้จึงสามารถดำ�เนินการ
“3 ลดต้นทุนการทำ�นา” ดังนี   
้
ประการแรก ลดค่าปุ๋ยเคมี โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์และน้ำ�หมัก
ชีวภาพที่ทำ�เอง จากการสอบถามแกนนำ�ชาวนาและสมาชิก 4 ราย  
พบว่า เขาพยายามหาวัสดุท้องถิ่น เช่น มูลวัวควาย ใบไม้ ผลไม้หล่น
เศษอาหาร เป็นต้น เพือ่ นำ�มาทำ�ปุย๋ หมักอินทรีย  
์ ส่วนน้�ำ หมักชีวภาพ
นัน้ แกนนำ�ชาวนารูว้ ธิ ที �ำ หัวเชือ้ จุลนิ ทรียโ์ ดยวิธธี รรมชาติทเี่ รียกว่า ดิน
ระเบิด ซึง่ ทำ�ให้ทงั้ 4 ครอบครัวประหยัดค่าปุย๋ เคมี  สามารถลดต้นทุน
ในเรื่องปุ๋ยเป็นอันมาก ดังคำ�กล่าวของสมาชิกคนหนึ่งว่า “ตอนนี้ทำ�นา
ไม่ตอ้ งใช้ปยุ๋ เคมี ค่าปุย๋ ลดลงไปทัง้ หมด มีแต่คา่ ไถประมาณพันกว่าบาท”
ประการที่ ส อง ลดการซื้ อ พั น ธุ์ ข้ า วด้ ว ยการใช้ พั น ธุ์ ข้ า ว
พื้ น บ้ า นของตนเองและลดปริ ม าณการใช้ เ มล็ ด พั น ธุ์ โ ดยปลู ก แบบ
ข้าวต้นเดียว จากการสอบถามแกนนำ�ชาวนาและสมาชิกจำ�นวน 4 ราย  
ได้ระบุวา่ สามารถลดต้นทุนเมล็ดพันธุไ์ ด้ถงึ 3 เท่าของเมล็ดพันธุท์ เ่ ี คยใช้
ซึ่งชาวนาทั่วไปมักจะใช้ต้นกล้าในการปักดำ�ประมาณ 3-4 ต้นต่อหลุม
เมื่อชาวนาทั้ง 4 รายใช้เพียงกล้าต้นเดียว (คัดกล้าที่ต้นแข็งแรง)  
เมล็ดพันธุ์จึงลดลงอย่างน้อย 3 เท่า    
ประการที่สาม ลดการจ้างแรงงานและลดการใช้เวลาของ
ตนเอง ชาวนาเลือกปลูกข้าวด้วยวิธีดำ�ต้นเดียว และจัดการเวลาใน
การปลูกข้าวพื้นเมืองพันธุ์ข้าวเบา พันธุ์ข้าวกลาง และพันธุ์ข้าวหนัก  
ทำ�ให้สามารถใช้แรงงานของตนเองในการดำ�นา เก็บเกี่ยว ไม่ต้องจ้าง
แรงงานเพื่อเร่งให้เก็บเกี่ยวเสร็จทันกับฤดูกาล
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4.2 ปัจจัย 4 เพิม่ ประสิทธิภาพและผลประโยชน์ของการทำ�นา
ด้วยการทำ�นาโดยใช้พนั ธุข์ า้ วพืน้ บ้าน ปลูกด้วยวิธแี บบประณีตในระบบ
เกษตรอินทรีย  
์ ทัง้ ยังคงการทำ�นาเป็นวิถชี วี ติ   ทำ�ให้ชาวนาได้ “4 เพิม่
ประสิทธิภาพและผลประโยชน์การทำ�นา” ดังนี้
ประการแรก เพิม่ ผลผลิตโดยใช้ปยุ๋ อินทรียแ์ ละน้�ำ หมักชีวภาพ
ผลผลิตเพิม่ มาจากการปรับปรุงดินด้วยปุย๋ อินทรียแ์ ละน้�ำ หมักชีวภาพที่
ชาวนาทำ�เอง วิธปี ลูกข้าวต้นเดียว และความใส่ใจในการดูแล (สามารถ
ศึกษารายละเอียดได้ในบทความ “3 ลด 4 เพิม่ เส้นทางสูก่ ารพึง่ ตนเอง
ของชาวนา” โดยนันทิยา หุตานุวัตร และคณะ, 2556)  
ประการที่สอง เพิ่มกำ�ไรให้ชาวนา นโยบายเพิ่มรายได้ให้แก่
ชาวนาโดยขึน้ ราคาข้าวเปลือกนัน้ เช่น นโยบายรับจำ�นำ�ข้าว แม้จะดูวา่
ชาวนามีรายได้มากขึ้น แต่เมื่อหักต้นทุนการทำ�นา อาจจะพบว่า ราย
ได้เหลือไม่ได้มากอย่างทีค่ าดหวัง เพราะเมือ่ ราคาข้าวขึน้ ราคาของปุย๋
เคมี ยาปราบศัตรูพชื ค่าจ้างแรงงาน ค่าน้�ำ มัน และค่าจ้างไถและเก็บเกีย่ ว
ก็สูงตามไปด้วย   
แนวทางการเพิม่ กำ�ไรให้แก่ชาวนานัน้ พบว่า ต้องอยูท่ ก่ี ารเพิม่
ผลผลิตข้าว และการลดต้นทุนการทำ�นาโดยไม่ได้เน้นที่ราคาของข้าว
ในประเด็นนี้ จากการสอบถามชาวนา 4 ราย ได้แสดงให้เห็นว่า
สามารถลดต้นทุนการผลิตด้วยแนวทาง 3 ลดต้นทุน ได้แก่ ลดค่า
ปุ๋ยเคมี ลดปริมาณการใช้เมล็ดพันธุ์และเก็บเมล็ดพันธุ์เอง รวมทั้งลด
การจ้างแรงงานและลดการใช้เวลาของตนเอง ในขณะเดียวกัน ชาวนา
ทัง้ 4 ราย เพิม่ ผลผลิตโดยใช้ปยุ๋ อินทรียแ์ ละน้�ำ หมักชีวภาพ วิธปี ลูกข้าว
ต้นเดียว และความใส่ใจในการดูแล   
ประการที่สาม เพิ่มชนิดข้าวกินอร่อย ชาวนาเลือกใช้พันธุ์
ข้าวพืน้ เมืองทีห่ ลากหลายสายพันธุ์ ทำ�ให้ชาวนามีชนิดข้าวเลือกบริโภค
ตามใจชอบ และตามลักษณะการใช้งาน เช่น การใช้ข้าวเหนียวก่ำ�
สำ�หรับทำ�ขนม เป็นต้น
ประการที่ สี่ เพิ่ ม คุ ณ ค่ า ทางโภชนาการและมู ล ค่าทาง
เศรษฐกิจโดยใช้พนั ธุข์ า้ วสีพนื้ เมืองและไม่ขดั ขาว คุณค่าทางโภชนาการ
ของข้าวมีอยู่ในทั้งสายพันธุ์ปรับปรุงหรือพัฒนาด้วยเทคโนโลยีทันสมัย
และข้าวพื้นเมืองโดยแปรรูปเป็นข้าวสารไม่ขัดขาว ถ้าชาวนาหันมา
ปลูกข้าวพื้นเมือง โดยเฉพาะพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่มีสีดำ� แดง เหลือง
จะทำ�ให้ได้ข้าวที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางโภชนาการสูง  
  
5. การนำ�กระบวนการพัฒนานีไ้ ปใช้ในทีอ่ นื่ ๆ ในหลักการแล้ว
กระบวนการพัฒนานี้เป็นไปตามหลักการพัฒนาชุมชน แต่โครงการ
นี้สามารถดำ�เนินการด้วยวิธีการเช่นนี้ได้ผลดีเนื่องด้วยความสามารถ
เฉพาะตัวและความทุม่ เทใส่ใจทำ�งานของทีมงานโครงการฯ หลักการพัฒนา
ชุมชนนัน้ ไม่แตกต่างกัน แต่การปฏิบตั แิ ตกต่างจากโครงการอืน่ ๆ ซึง่ จะไม่ได้
ทำ�งานคลุกคลีเช่นนี้ ดังนัน้ การนำ�กระบวนการพัฒนานีไ้ ปเป็นตัวอย่าง
ที่จะนำ�ไปใช้ในที่อื่นๆ สามารถนำ�ไปใช้ได้ แต่จะเห็นผลเช่นนี้หรือไม่
ขึ้นอยู่กับตัวแปรผู้ปฏิบัติอยู่มากทีเดียว  
สรุป

โครงการข้าวปลาอาหารอี ส านมั่ น ยื น ภายใต้ แ ผนงาน
สนับสนุ น ความมั่ น คงทางอาหาร เป็ น แผนงานที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการ
ร่วมมือระหว่างมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) มูลนิธิชีววิถี
สถาบันการศึกษา และเครือข่ายองค์กรชุมชน โดยการสนับสนุนทุนจาก
สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  
โครงการข้ า วปลาอาหารอี ส านมั่ น ยื น ดำ � เนิ น งานใน
พื้นที่ 7 ชุมชน ใน 5 อำ�เภอของจังหวัดอุบลราชธานี มีเป้าหมาย

97

การพัฒนาชาวนาให้เป็นแกนนำ�ที่เป็นต้นแบบที่มีบทบาทการฟื้นฟู
อนุ รั กษ์ พั นธุ กรรมข้ าวพื้ นบ้ าน โดยใช้ กระบวนการพั ฒ นาชาวนา
3 กระบวนการ ซึ่งเป็นกระบวนการที่วางกรอบแนวทางการทำ�งาน
คร่าวๆ แล้วจึงประเมินสรุปผลปรับเปลีย่ นไปตามความสอดคล้องเหมาะ
สมในแต่ละพื้นที่ เมื่อสรุปประสบการณ์และบทเรียนของกระบวนการ
ทำ�งานพัฒนาชาวนานี้ พบว่า กระบวนการพัฒนาชาวนาประกอบด้วย  
3 กระบวนการ  ได้แก่
1) กระบวนการค้นหาแกนนำ� ซึง่ ประกอบด้วย วิธคี น้ หาด้วย
การสำ�รวจในพื้นที่ วิธีค้นหาจากการเข้าร่วมประชุมสัมมนา วิธีค้นหา
จากการจัดประชุมในชุมชน และวิธีค้นหาจากการคัดเลือกแกนนำ�ที่มี
อยู่เดิมแล้ว  
2) กระบวนการพัฒนาชาวนาแกนนำ� ประกอบด้วย การ
สร้างความมั่นใจให้แก่กลุ่มเป้าหมาย การศึกษาดูงาน การเรียนรู้จาก
การปฏิบตั จิ ริงด้วยแปลงศึกษาข้าวพืน้ บ้าน การประจักษ์จริงด้วยข้อมูล
การเปลี่ยนแปลงที่เป็นดัชนีชี้วัดการพึ่งพาตนเองของชาวนา  และการ
พัฒนาเป็นผู้สอนทำ�แปลงเรียนรู้เรื่องข้าวพื้นบ้าน  
3) กระบวนการพัฒนาเครือข่าย ประกอบด้วย การประชุม
ชาวนาของโครงการทัง้ หมดต่างกรรมต่างวาระ การสร้างตลาดข้าวพื้น
บ้านโดยเฉพาะ และการพัฒนาเชิงวัฒนธรรม
จากการวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาชาวนา เพื่อรื้อฟื้นการ
ปลูกข้าวพื้นบ้านให้กลับคืนถิ่นชุมชนด้วยมือของชาวนานั้น พบข้อ
วิเคราะห์ ดังนี้
1. การเปลี่ย นแปลงสภาพสังคมเศรษฐกิจของชุม ชนส่ง
ผลต่อวิถีปฏิบัติในการทำ�นาของชาวนา แต่มีชาวนากลุ่มเล็กๆ ของ
โครงการข้าวปลาอาหารฯ ที่เป็นตัวแทนของชาวนารายย่อยอิสระ
ผูม้ งุ่ มัน่ การทำ�นาอย่างมืออาชีพ การทำ�นาแบบเป็นวิถชี วี ติ สืบทอดต่อ
จากบรรพบุรษุ มีความอาจหาญทีจ่ ะยืนหยัดความเป็นชาวนารายย่อยที่
คงความภูมิใจความเป็นชาวนาอิสระบนที่ดินของตัวเอง กระบวนการ
พัฒนาที่ปรับเปลี่ยนชาวนากลุ่มนี้ให้หันมาปลูกข้าวพื้นบ้านนั้น จึงเป็น
กระบวนการเปลีย่ นแปลงย้อนกลับไปสูก่ ารเป็นชาวนารายย่อยทีม่ คี วาม
เป็นอิสระบนทีด่ นิ ของตัวเอง ซึง่ นับวันจะหดหายท่ามกลางกระแสความ
สะดวกสบายและอำ�นาจของเงินทุน ที่จะกลืนผืนนาแสนๆ ไร่ให้กลาย
เป็นการทำ�นาระบบอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับประเทศพัฒนาทีม่ นี ายทุน
ขนาดใหญ่เป็นเจ้าของและยึดครองการผลิตทางการเกษตร
2. กระบวนงานพัฒนานี้ มิใช่มุ่งหวังให้ชาวนารื้อฟื้นเพียง
เรื่องการปลูกข้าวพื้นบ้านเท่านั้น แต่เป็นกระบวนการพัฒนาที่หยั่งลึก
ให้ถงึ “ใจ” ของชาวนา เพือ่ ให้หนั มารักและตระหนักถึงคุณค่าของพันธุ์
ข้าวพืน้ บ้าน โดยเฉพาะตระหนักถึงการเป็นชาวนาทีจ่ ะอยูอ่ ย่างมีศกั ดิศ์ รี  
โดยใช้กระบวนการทางสังคมที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด กระบวนการ
เรียนรูร้ ะหว่างกัน กระบวนการทางศิลปวัฒนธรรมงานบุญประเพณีและ
ดนตรี และกระบวนการทางเศรษฐกิจการทำ�ตลาดข้าวพื้นเมือง  
3. ในตัวกระบวนการพัฒนาเองมีจดุ แข็ง กล่าวคือ ประการแรก
นักพัฒนามีความสามารถเฉพาะตัวและทำ�งานทีท่ มุ่ เทคลุกคลีกลมกลืน
ไปกับชาวนา ทำ�งานแบบลูกหลานเครือญาติ ซึ่งเป็นวิธีการทำ�งาน
พัฒนาชนบทที่หาได้ยากแล้วในปัจจุบัน ประการที่สองการค้นพบผู้นำ�
ชาวนา โครงการนี้ทำ�เรื่องนี้ได้ดี และทำ�ให้ได้ผู้นำ�ที่สามารถเคลื่อน
งานได้ง่ายและมาก ประการที่สาม การเลือกใช้แปลงทดลองสาธิตให้
เห็นผลประจักษ์ และประการที่สี่ การเก็บข้อมูลประจำ�แปลงและนำ�
มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันในที่ประชุม ในขณะเดียวกัน ก็พบจุดอ่อนของ
กระบวนการพัฒนานี้ ในด้านการสร้างเครือข่ายทัง้ จังหวัด เป็นการวาง
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พืน้ ทีใ่ หญ่เกินไป ทำ�ให้นกั พัฒนาใช้เวลาเดินทางมากในแต่ละจุดทำ�งานจึงอาจขาดความเข้มข้น และจุดอ่อนงานตลาดยังไม่เข้มแข็งมากเพียงพอที่
ชาวนาจะเดินด้วยตัวเองได้  
4. ปัจจัยที่ทำ�ให้ชาวนาหันมาปลูกข้าวพื้นบ้านด้วยวิธีการดำ�นาต้นเดียวในระบบเกษตรอินทรีย์ พบว่า มี 3 ลดต้นทุนการทำ�นา
คือ ลดการซื้อปัจจัยการผลิต ปุ๋ยเคมี/เมล็ดพันธุ์และแรงงาน และ 4 เพิ่มประสิทธิภาพและผลประโยชน์ คือ เพิ่มผลผลิต เพิ่มกำ�ไร  เพิ่มชนิด
ข้าวกินอร่อย และเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและมูลค่าทางเศรษฐกิจ
5. การนำ�กระบวนการนี้ไปใช้ในที่อื่นๆ สามารถนำ�ไปใช้ได้ แต่จะเห็นผลเช่นนี้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับตัวแปรผู้ปฏิบัติเป็นสำ�คัญ
เอกสารอ้างอิง
ฉัตรทิพย์ นาถสุภา. 2545. จากประวัติศาสตร์หมู่บ้านสู่ทฤษฎีสองระบบ. สถาบันราชภัฏสุรินทร์. สุรินทร์.
นันทิยา หุตานุวตั ร, ณรงค์ หุตานุวตั ร, มานัส  ลอศิรกิ ลุ , นพมาศ นามแดง, สุกัญญา คลังสินศิริกุล, ประสิทธิ์ กาญจนา, และประวัติ ไชยกาล. 2555.
ทางเลือกชาวนาอีสาน: กรณีศกึ ษาเกษตรกรผูผ้ ลิตข้าวพืน้ เมืองอินทรียแ์ บบประณีต. เสนอภาคโปสเตอร์ ในงานการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ
ครัง้ ที่ 2 “มิติใหม่วิจัยข้าวไทย”  โรงแรม Swiss Hotel Le Concorde กรุงเทพมหานคร  21-23 ธันวาคม 2555.  
นันทิยา หุตานุวัตร, มานัส ลอศิริกุล, นพมาศ นามแดง, สุกัญญา คลังสินศิริกุล และประสิทธิ์ กาญจนา. 2556. 3 ลด 4 เพิ่ม เส้นทางสูก่ ารพึง่
ตนเองของชาวนา. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ “ABC สัญจร อุบลราชธานี สร้างความรู้ เปิดประตูสโู่ อกาสใหม่” มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี.
นันทิยา หุตานุวัตร และคณะ. 2550. ข้าวอินทรีย์ฤาจะแก้จน?. โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. อุบลราชธานี.
แผนงานความมั่งคงทางอาหาร. มูลนิธีชีววิถี. เกี่ยวกับเรา. สืบค้นเมื่อ 25 ตุลาคม 2557 จาก (http://www.food-resources.org)
มาโนช พรหมสิงห์. 2555. ชาวนาผู้ตายแล้วเกิดใหม่. นิตยสารทางอีสาน. ฉบับที่  3 ปีที่ 1 กรกฎาคม 2555.
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หลักเกณฑ์การเสนอบทความงานวิจัย
สำ�หรับวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
		
ประเภทบทความ

วารสารเปิดรับบทความวิชาการเพื่อการบริการสังคมจากทุกสาขาวิชา ในรูปแบบบทความวิจัย บทความปริทัศน์ กรณีศึกษา
บทความเชิงนโยบาย และบทความรับเชิญทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วข้องหรือเป็นผลมาจากการปฏิบตั กิ ารจริงกับชุมชน ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
เกณฑ์การพิจารณาบทความ
วารสารจะรับพิจารณาบทความวิชาการเพื่อสังคม ที่เน้นการประยุกต์วิชาการเพื่อการสร้างการเปลี่ยนแปลง (Change) ในสังคม
หรือชุมชนเป้าหมาย โดยมีเนื้อหาตามประเด็นสำ�คัญดังนี้
• สถานการณ์ที่เป็นอยู่เดิม
• กระบวนการที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงและการยอมรับของชุมชนเป้าหมาย
• ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้
• สถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
• ผลกระทบและความยั่งยืนของการเปลี่ยนแปลง
ทัง้ นี้ บทความซึง่ เสนอเพือ่ ขอตีพมิ พ์ ต้องเป็นบทความทีไ่ ม่เคยเสนอขอตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ในเอกสาร วารสารฉบับอืน่ ๆ มาก่อน
ขั้นตอนการพิจารณาบทความ
ประกอบด้วย 2 ขัน้ ตอน ขัน้ ตอนแรก บรรณาธิการจะพิจารณาเบือ้ งต้น หากเห็นว่าอยูใ่ นขอบข่ายเป้าหมายของวารสาร ในขัน้ ทีส่ อง
ทางกองบรรณาธิการจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่านพิจารณาให้ความเห็นว่าสมควรตีพิมพ์หรือไม่ รวมทั้งอาจให้ค�ำ แนะนำ�
เพื่อปรับปรุงแก้ไข หลังจากที่ผู้เสนอบทความได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว กองบรรณาธิการจะพิจารณาในขั้นสุดท้าย หากเห็นว่าเหมาะสม
ก็จะตีพิมพ์โดยไม่จำ�เป็นต้องส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอีก
รูปแบบของการเขียนบทความ
1.ต้นฉบับจากไฟล์ Microsoft Word 97 ขึ้นไป (ถ้าเป็นไปได้ให้ส่งไฟล์ PDF มาประกอบด้วย) ความยาว 20-25 หน้ากระดาษ
A4 อักษรฟอนต์ Angsana หรือ Cordia ขนาด 16 point อาจมีภาพ ตาราง แผนภูมิประกอบ ในกรณีที่มีรูปและภาพประกอบ
ต้องเป็นไฟล์ JPEG ขนาด 4-10 mb ที่มีความละเอียดของภาพไม่ต่ำ�กว่า 2,272 x 1,704 pixel
2.องค์ประกอบของบทความ
2.1 ชื่อบทความภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
2.2 ระบุชื่อผู้เขียนหลัก ผู้เขียนรอง สาขาวิชาของบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(ขอภาพผู้เขียนหลัก สถาบันที่สังกัด ที่อยู่ อีเมล์ของผู้เขียนหลักแนบมาด้วย)
2.3 บทคัดย่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความยาวอย่างละประมาณ 300 คำ�
2.4 คำ�สำ�คัญ (keyword) ระบุได้ไม่เกิน 5 คำ�สำ�คัญ
2.5 บทนำ�
2.6 เนื้อหา เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาเนื้อหาคือ การระบุสถานการณ์ที่เป็นอยู่เดิม กระบวนการที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลง
และการยอมรับของชุมชนเป้าหมาย ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ สถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผลกระทบและความ
ยั่งยืนของการเปลี่ยนแปลง การอภิปรายผลที่เกิดขึ้น
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รูปแบบการอ้างอิงในเนื้อหาและอ้างอิงท้ายบท
1.การอ้างอิงในเนื้อหา ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี (author-date for in-text citation) โดยระบุชื่อ นามสกุลของผู้แต่ง
ตามด้วยปีที่พิมพ์และเลขหน้าเอกสาร หากจำ�เป็น
2.การอ้างอิงท้ายบท ใช้วิธีการอ้างอิงตามรูปแบบดังนี้
2.1.กรณีอ้างอิงบทความจากวารสารใช้รูปแบบ
ชื่อสกุล. ปี พ.ศ..ชื่อบทความ.ชื่อวารสาร ปีที่ หน้าแรกของบทความ-หน้าสุดท้ายของบทความ
ตัวอย่าง
		 • ชลลดา อารียร์ ชั ชกุล.2550. มาตรการเชิงรุกบีโอไอ ชักจูงการลงทุนต่างประเทศ. วารสารส่งเสริมการลงทุน 18(9): 8-12
2.2.กรณีอ้างอิงจากหนังสือ
ชื่อสกุล.ปี พ.ศ..ชื่อหนังสือ.โรงพิมพ์.จังหวัด .จำ�นวนหน้า
ตัวอย่าง
		 • นภดล เจียมสวัสดิ์. 2547. จากหิ้งขึ้นห้าง เทคนิคนอกตำ�รา. อมรินทร์พริ้นติ้งพับลิชชิ่ง.กรุงเทพฯ. 223 หน้า
การจัดส่งบทความ
ผูเ้ ขียนสามารถส่งบทความและข้อเขียนทางไปรษณียโ์ ดยส่งจดหมายนำ�และบันทึกต้นฉบับเป็นไฟล์ Microsoft Word (เวอร์ชน่ั 97 ขึน้ ไป)
และไฟล์ PDF ลงในแผ่นซีดีจำ�นวน 1 แผ่น หรือส่งทางอีเมล์โดยแนบไฟล์ต้นฉบับพร้อมจดหมายนำ�เพื่อความสะดวกในการปรับแก้
และให้ความเห็นของกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ
กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตกแต่งต้นฉบับในด้านภาษาและตัวสะกดการันต์ เพื่อให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย สำ�หรับ
บทความที่ส่งมาให้พิจารณา กองบรรณาธิการจะไม่ส่งไฟล์ต้นฉบับคืนไปยังผู้เขียน
กองบรรณาธิการจะแจ้งผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิว่าสมควรตีพิมพ์หรือไม่ไปยังผู้เขียนบทความภายในระยะเวลา
ประมาณ 1 เดือนหลังจากได้รับบทความ

วารสารวิจยั เพือ่ การพัฒนาเชิงพืน้ ทีย่ นิ ดีรบั บทความวิจยั จากผูส้ นใจเพือ่ เผยแพร่และแลกเปลีย่ นความรู้
โดยเนือ้ หาของบทความต้องเป็นบทความวิจยั ทีม่ เี ป้าหมายเพือ่ การพัฒนาท้องถิน่ หรือชุมชน
ส่งต้นฉบับได้ตั้งแต่บัดนี้ที่ สถาบันคลังสมองของชาติ ชั้น 22B อาคารมหานครยิปซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 640 0461 ต่อ 109 โทรสาร 02 640 0465 email : khunkor@hotmail.com
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Socially – engaged Scholarship for Academics
จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ

Part I
เนื้อหา

แนวคิดและเครื่องมือการทำ�งานวิชาการเพื่อสังคม
การพัฒนาโจทย์ และการเขียน Concept Paper และ Proposal

วันที่ 11-15 ตุลาคม 2558

• แนวคิดและหลักการทำ�งานวิชาการอย่างมีส่วนร่วมกับสังคม/ชุมชน
• บทบาทของนักวิชาการในการทำ�งานร่วมกับชุมชน
• ตัวอย่างการทำ�งานวิชาการอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน
• เครือ่ งมือและการออกแบบกระบวนการในการทำ�งานกับชุมชน อาทิ เส้นแบ่งเวลา ปฏิทนิ ชุมชน แผนทีช่ มุ ชน โอ่งชีวติ ฯลฯ 			
เพื่อการพัฒนาโจทย์และรวบรวมข้อมูลจากชุมชน
• แนวคิดและหลักการพื้นฐาน รวมทั้งเครื่องมือทางวิชาการในการคัดเลือก/พัฒนาโจทย์ และรวบรวมข้อมูลจากชุมชน
• กรอบแนวคิดและหลักการของการพัฒนา Concept Paper และ Proposal

Part II
เนื้อหา

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิชาการเพื่อสังคม
การเขียนบทความและการเผยแพร่ผลงานวิชาการเพื่อสังคมลักษณะอื่น

วันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2558

• แนวคิดและหลักการการขอผลงานวิชาการเพือ่ สังคม ตามประกาศ กพอ. เรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธกี ารพิจารณาแต่งตัง้ บุคคล			
ให้ด�ำ รงตำ�แหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
• ตัวอย่างการสังเคราะห์ผลงานวิชาการเพื่อสังคมสาขาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์
• หลักการและแนวทางในการบันทึกข้อมูลเพื่อการเขียนผลงานทางวิชาการ
• หลักการและแนวทางการเขียนบทความวิชาการ
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