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ทัศนะและข้อคิดเห็นของบทความในวารสารฉบับนี้เป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบ
ของสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบันคลังสมองของชาติ และกองบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ
ในช่วง 6-7 เดือนที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สถาบันคลังสมองของชาติได้เข้ามารับเป็นผู้จัดทำ�วารสารวิจัยเพื่อ
การพัฒนาเชิงพื้นที่ของสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) นั้น ในอีกด้านหนึ่ง ทางสถาบันฯ ก็มีกิจกรรมอื่นๆ
ที่ประสานไปกับการจัดทำ�วารสารเล่มนี้ กิจกรรมที่สำ�คัญ คือ การร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศที่ให้ความสำ�คัญ
กับภารกิจการนำ�วิชาการไปรับใช้สงั คมในด้านต่างๆ และทุกระดับ ตัวอย่างรูปธรรมทีส่ ดุ คือ การจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิ
การเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับงานบริการวิชาการเพื่อสังคมตามกระบวนทัศน์ใหม่ (Socially engaged scholar-SeS)
ซึ่งในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมา ทางสถาบันฯ ได้จัดอบรมไปแล้วถึงประมาณเกือบ 10 ครั้ง ตัวเลขดังกล่าวเป็นสัญญาณที่ดีของ
ภารกิจการนำ�เอาวิชาการไปรับใช้สังคม เพราะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวของกลุ่มนักวิชาการกลุ่มหนึ่งที่พร้อม
จะนำ�เอา “วิชาการไปรับใช้สังคม” และยังมุ่งหวังที่จะ “รับใช้สังคมอย่างมีและเป็นวิชาการ” เพื่อเป็นหลักประกันความยั่งยืน
ของดอกผลแห่งการรับใช้นั้น
จากการมีส่วนร่วมในการประสานกิจกรรมทั้งสอง คือ การฝึกอบรมและการจัดทำ�วารสารฯ ดิฉันพบว่า ทั้งสอง
กิจกรรมนี้ต่างหนุนช่วยซึ่งกันและกันในหลายๆ ด้าน เริ่มตั้งแต่รูปแบบง่ายๆ คือ ทางสถาบันฯ ได้นำ�เอาบทความที่เคย
ตีพิมพ์ในวารสารฯ เล่มนี้ไปใช้เป็นตัวอย่างประกอบการฝึกปฏิบัติของการอบรม ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้สัมผัสกับ
“ตัวเป็นๆ” ของผลงานบริการวิชาการในแนวทางใหม่ ได้เห็นต้นแบบของงานวิชาการประเภทนี้ที่ชัดเจนขึ้น ได้เทียบเคียง
กับงานทีต่ นเองกำ�ลังทำ�อยูเ่ พือ่ ตรวจสอบว่า “มาถูกทางหรือไม่” ได้ตอ่ ยอดงานวิจยั ของตนจากผลงานทีก่ อ่ ร่างมาแล้วในอดีต
ได้ประสานเครือข่ายทางปัญญากับเพื่อนนักวิชาการที่สนใจในประเด็นเดียวกัน ฯลฯ
ในทางกลับกัน ในโอกาสทีท่ างสถาบันฯ ได้รว่ มจัดการฝึกอบรมเรือ่ งการบริการวิชาการเพือ่ สังคมตามกระบวนทัศน์
ใหม่ โดยในช่วงแรกนี้ จะเน้นหนัก “หนึ่งในสามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา” คือ “งานวิจัยเพื่อสังคม” ซึ่งทางสถาบันฯ
ได้จัดแพ็กเกจเอาไว้เป็น 4 ชุด ครอบคลุมตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทางของกระบวนการวิจัย  คือ การตั้งโจทย์
การเขียนโครงร่างวิจัย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์-สังเคราะห์ และการเขียนบทความวิจัย ผลพวงที่สำ�คัญประการหนึ่ง
ของการได้พบปะกับบรรดานักวิชาการที่มี “คอเดียวกัน” คือ สนใจและกำ�ลังทำ�งานวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมอยู่
ก็คอื การมีชอ่ งทางทีจ่ ะได้วตั ถุดบิ ของการจัดทำ�วารสารฯ อันได้แก่ บทความทีเ่ ข้ากับแนวหรือกรอบของวารสารฯ ซึง่ นับว่า
เป็นวิธีการทีช่ ว่ ย “ผ่าทางตัน” ของการทำ�วารสารฯ ทีอ่ ยูใ่ นช่วงรอยต่อระหว่างการก้าวจากของเดิมไปสูข่ องใหม่ (พร้อมทัง้
ช่วยคลายความหนักใจของกองบรรณาธิการของวารสารวิชาการแทบจะทุกคนทีจ่ ะมีค�ำ ถามประจำ�วันว่า วันนี้ จะมีบทความดีๆ
ที่ไหนส่งมาให้ตีพิมพ์ในวารสารของเราไหมหนอ)
ด้วยเหตุนี้ บทความหลายชิน้ ทีท่ างวารสารฯ ได้น�ำ เสนอในฉบับนีจ้ งึ มีชอ่ งทางทีม่ าจากการฝึกอบรมดังกล่าว อย่างไร
ก็ตาม ทางวารสารฯ ก็ยังยินดีเปิดช่องทางปกติ คือ เปิดรับบทความจากผู้เขียนทุกท่านที่เข้ามาในเส้นทางนี้และยังคงถือว่า
เป็นเส้นทางหลักของการนำ�เข้าบทความมาสู่วารสารฯ
ในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาของงานเขียนในวารสารฯ ฉบับนี้ เมื่อพิจารณาอย่างเร็วๆ จะพบว่า มีเนื้อหาครอบคลุม
ปัจจัยสี่ในการดำ�รงชีวิตของมนุษย์ อันได้แก่ อาหาร น้ำ� ยารักษาโรค นอกจากนั้น บางบทความก็ยังเจาะเข้าไปที่กลุ่มคน
เฉพาะๆ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเด็ก เป็นต้น
บทความแรกเรื่อง “การสร้างความยั่งยืนด้านอาหารโปรตีนจากปลาแก่ชาวเขาบนพื้นที่สูง ณ บ้านปิตุคี อำ�เภอ
อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่” โดย อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ดูจากชื่อเรื่อง ก็พอจะคาดเดาได้ว่า น่าจะเป็นเรื่องการนำ�เทคโนโลยี
การเลีย้ งปลาเข้าไปถ่ายทอดให้ชาวบ้านทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีส่ งู รูจ้ กั เลีย้ งปลา แต่ทว่าในหลายตอนของเนือ้ หาบทความจะแสดง
ให้เห็น “จุดท้าทายทางวิชาการประมง” อยู่หลายประเด็น เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ปลาที่เหมาะสมกับลักษณะพื้นที่ การ
ฝึกอบรมเรือ่ งการเลีย้ งปลาให้ครบวงจรเพือ่ เป็นหลักประกันเรือ่ งความยัง่ ยืน (ทัง้ การเพาะลูกปลา การสร้างอาหารปลาจาก
วัสดุท้องถิ่น ฯลฯ) การระมัดระวังเรื่องการทำ�ลายระบบนิเวศเดิม ฯลฯ อย่างไรก็ตาม ปัญหาที่ดูจะยากกว่า “การเลี้ยงปลา”
ก็คอื “การพัฒนาคนเลีย้ งปลา” ทีเ่ คยเป็นเพียง “คนหาปลากินจากธรรมชาติ” ให้กลายมาเป็น “คนเลีย้ งปลาในบ่อ” งานชิน้ นี้
สะท้อนให้เห็นว่า หากปราศจากภูมหิ ลังทางวิชาการของนักวิจยั ทีค่ ลุกคลีตโี มงอยูก่ บั ประเด็นนีม้ าอย่างยาวนาน รวมทัง้ ยังมี
Passion อย่างสูงต่อการดำ�เนินงานวิจยั ชิน้ นี้ ก็คงยากทีจ่ ะฝ่าข้ามกำ�แพงขวางกัน้ หลายด่านดังกล่าวหรือไม่ถอดใจเลิกกลางทาง

					
จากเรื่องอาหารประเภทปลา ก็มาถึงเรื่องน้ำ� บทความเรื่อง “รูปแบบการจัดการน้ำ�บาดาลให้ถูกหลักสุขาภิบาล

โดยการมีสว่ นร่วมของชุมชนบ้านเก่าน้อย ตำ�บลธาตุ อำ�เภอวารินชำ�ราบ จังหวัดอุบลราชธานี” ของ จิราภรณ์ หลาบคำ� นิตยา จิตบรรเทิง
สมเจตน์ ทองดำ� อำ�พร ผาคำ�ศรี และสายันต์ จันทรดี ก็มีข้อค้นพบแบบเดียวกับบทความแรก กล่าวคือ แม้ว่าน้ำ�
บาดาลจะเป็นน้�ำ ใต้ดนิ ซึง่ มองไม่เห็น ทีต่ อ้ งแสวงหารูปแบบพิเศษในการจัดการให้ถกู หลักสุขาภิบาล แต่ทว่าสิง่ ทีแ่ ฝงลึกลงยิง่ กว่าน้�ำ ใต้ดนิ
ก็คือ ความคิดความเข้าใจของผู้คนที่กินใช้น้ำ�ใต้ดินนั้น บทเรียนการจัดการในกรณีนี้จึงมีค่าควรแก่การศึกษาอย่างยิ่ง
อีก 2 บทความต่อมาให้ความสนใจกับกลุม่ คน บทความเรือ่ ง “รูปแบบการปรับพฤติกรรมการใช้ยารักษาตามแผนการ
รักษาของผู้สูงอายุความดันโลหิตสูงในชุมชน” โดย กมลภู  ถนอมสัตย์ และวิไล ตาปะสี ซึ่งผู้เขียนสนใจพฤติกรรมการใช้
ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง อันเป็นโรคยอดฮิตติดอันดับของไทย โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ งานชิ้นนี้ได้ขยายขอบเขต
ของศาสตร์ด้านสุขภาพให้ยาวไกลออกไป จากเพียงเรื่อง “การจ่ายยาของหมอ” ออกไปถึงเรื่อง “วิธีการใช้ยาของคนไข้”
จากเรือ่ ง “คุณภาพของยา” ซึง่ เป็นเรือ่ งทางการแพทย์ออกไปถึงเรือ่ ง “การระดมทุนด้านต่างๆ ของชุมชน” เข้ามาเป็นกลไก
ที่มิใช่ด้านการแพทย์ การขยายขอบเขตดังกล่าวนี้ก็เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสุดท้าย คือ การรักษาที่แท้จริงและได้ผลสำ�หรับ
คนไข้กลุ่มเฉพาะเช่นผู้สูงอายุในชนบท
ในขณะที่บทความเรื่องการใช้ยานั้นสนใจกลุ่มผู้สูงอายุ งานเขียนเรื่อง “การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการ
จัดการขยะ : บ้านมั่นคงชุมชนบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร” โดย พัสรินณ์ พันธุ์แน่น ซึ่งดูโดยผิวเผินอาจจะคิด
ว่าเป็นเรื่องการจัดการขยะ หากทว่าวัตถุประสงค์ที่ซ่อนอยู่ข้างหลังของนักวิจัย ดูเหมือนจะเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ให้มสี �ำ นึกรับผิดชอบต่อชุมชน พร้อมทัง้ เป็นกุศโลบายทางอ้อมในการป้องกันปัญหาทางสังคมทีเ่ ด็กและเยาวชนจะติดเชือ้ ได้งา่ ย
ด้วยการใช้ประเด็นการจัดการขยะมาเป็นแบบฝึกหัดชีวิต งานเขียนชิ้นนี้มีความน่ารักของเด็กๆ แสดงให้เห็นอยู่ประปราย
ตามทีต่ า่ งๆ ของบทความ และน่าจะเป็นอีกเส้นทางหนึง่ ทีเ่ หมาะสมในการอบรมบ่มเพาะเด็กๆ กลุม่ ทีม่ ปี ริบทแวดล้อมเช่นนี้
บทความชิ้นที่ 5 เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพสำ�หรับ
การเรียนการสอนด้านเทคนิคศึกษา : กรณีศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำ�ลัง วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี”
โดย กันตภณ มะหาหมัด และพูลศักดิ์ โกษียาภรณ์ งานชิน้ นีถ้ อื ได้วา่ เป็นงานวิจยั เพือ่ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ด้านเทคนิคศึกษา โดยคณะวิจยั ได้น�ำ เอาวิธกี ารวิจยั แบบมีสว่ นร่วมเข้าไปใช้ โดยเฉพาะการประสานระหว่าง “กลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย”
(Stakeholder) หลายภาคส่วนที่ล้วนเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบุคคลภายในสถาบันการศึกษา เช่น
ผูบ้ ริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และกลุม่ นอกสถาบันการศึกษา เช่น เจ้าของโรงงาน ผูป้ ระกอบการ กลุม่ ช่างไฟฟ้า และวิศวกร ฯลฯ
ทั้งนี้ เพื่อเชื่อมช่องว่างระหว่างต้นทางคือสถาบันที่ผลิตบัณฑิต กับปลายทางคือกลุ่มผู้ท่ที ำ�งานร่วมกับบัณฑิตที่จบออกไป
งานชิน้ นีจ้ งึ แสดงให้เห็นภารกิจใหม่ของครูชา่ งทีจ่ ะต้องเชือ่ มโลกทางวิชาการกับโลกแห่งความเป็นจริงให้ตอ่ ติดกันให้มากขึน้
อีกสองบทความสุดท้ายนัน้ เป็นบทความรับเชิญทีท่ รงคุณค่าอย่างยิง่ บทความเรือ่ ง “การบูรณะวิหารพระเจ้าพันองค์
วัดปงสนุก จังหวัดลำ�ปางแบบมีสว่ นร่วม : บทเรียนและประสบการณ์ของคนตัวเล็กกับการอนุรกั ษ์” โดย วรลัญจก์ บุณยสุรตั น์ เป็นการ
เล่าเรือ่ งราวทีย่ าวนานถึง 10 ปี ในการหาแนวทางในการบูรณะอาคารหลังเล็กๆ หลังหนึง่ ในจังหวัดลำ�ปาง คือ วิหารพระเจ้า
พันองค์ วัดปงสนุก ประเด็นที่น่าจะโดนใจผู้อ่านมากที่สุดก็คือ ข้อสรุปของผู้เขียนที่ว่า การบูรณะตัวอาคารวิหารนั้นว่ายาก
แล้ว หากทว่าสิ่งที่ยากยิ่งกว่า ก็คือ การปฏิสังขรณ์จิตวิญญาณแห่งการหวงแหนมรดกทางสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมที่
เป็นรากเหง้าของตนเอง นีอ่ าจจะเป็นคำ�ตอบว่า แค่บรู ณะอาคารหลังเล็กๆ หลังหนึง่ ทำ�ไมต้องใช้เวลาถึง 10 ปี
บทความรับเชิญสุดท้าย ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งของวารสารฯ ที่ได้รับบทความเรื่อง Engagement - a Strategic
Imperative for Universities จาก Professor Pierre Viljoen and Dr. Megan Le Clus ทัง้ สองท่านถือเป็น “ตัวจริงเสียงจริง”
ในเรื่องมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม ดังนั้น ทัศนะที่ว่าด้วยเรื่องมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมที่ดำ�เนินการผ่านภารกิจหลักทั้ง 3 คือ
การสอน การวิจยั และการบริการสังคมทีอ่ ยูใ่ นเนือ้ หาของบทความนี้ จึงสามารถช่วยปูพน้ื ฐานความเข้าใจให้ผอู้ า่ นได้อย่างดี
ทางกองบรรณาธิการขอขอบคุณ ดร.นงเยาว์ เปรมกมลเนตร ที่ได้ช่วยประสานงานจนได้รับบทความนี้มา
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การสร้างความยั่งยืนด้านอาหารโปรตีนจากปลา
แก่ชาวเขาบนพื้นที่สูง
ณ บ้านปิตุคี อ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
อภินันท์ สุวรรณรักษ์
บทคัดย่อ
การแก้ปัญหาการบริโภคโปรตีนไม่เพียงพอของชาวเขาด้วยการสร้างความ
ยัง่ ยืนด้านอาหารโปรตีนจากการเลีย้ งปลา ได้ใช้หลักการบูรณาการทีห่ ลากหลาย ทัง้ ทาง
ด้านวิทยาศาสตร์และทางด้านสังคมศาสตร์ เพือ่ ให้เกิดภาพความยัง่ ยืนในการใช้ชวี ติ ของ
พี่น้องชาวเขา เพื่อการแก้ปัญหาจากฐานความเป็นจริง ด้วยหลักการใช้วิชาการที่ผ่าน
การกลั่นกรองจนตกผลึกออกมาเป็นลักษณะการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากอาจารย์ไปยัง
นักศึกษา และร่วมมือกันท�ำงานแบบบริการวิชาการไปยังกลุม่ เป้าหมายทีต่ อบโจทย์ชมุ ชน
ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีนักวิชาการ นักวิจัย ถ่ายทอดผ่านนักศึกษาจนเข้าใจถ่องแท้
เพื่อส่งต่อไปยังผู้รับสารที่ยังอยู่ในยุคการเลี้ยงปลาแบบก่อนประวัติศาสตร์ เพื่อให้เข้าสู่
ยุคการเลี้ยงปลาแบบกึ่งพัฒนา ซึ่งเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของกระบวนการสร้างบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัยที่พร้อมไปด้วยวิชาการ อาสาพัฒนา และดูแลสิ่งแวดล้อม สุขภาวะที่ดี
รูจ้ กั ศิลปวัฒนธรรม มีคณุ ธรรมและจริยธรรม ตลอดจนมีลกั ษณะความเป็นผูน้ ำ� มีความ
สามารถในการบริหารจัดการ การด�ำเนินการในช่วงแรกเป็นช่วงการปรับเปลีย่ นทัศนคติ
ใช้เวลาประมาณ 1 ปี ต่อมาจึงเป็นการเลีย้ งปลาให้โตเพือ่ ให้ใช้เป็นอาหารได้ และสามารถ
เพาะขยายพันธุ์ได้เองในที่สุด
สิ่งที่เกิดจากกระบวนการนี้ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ ก) ผลผลิต
(Output) ในมิติขององค์ความรู้ที่ใช้ได้จริง ได้แก่ 1) ความยั่งยืนของชาวบ้านกับการ
เลี้ยงปลา 2) ความยั่งยืนของการผลิตลูกปลา และความรู้ว่าด้วยกระบวนการ/ขั้นตอน
การสร้างความยัง่ ยืนด้านอาหารโปรตีน ข) ผลลัพธ์ (Outcome) ในมิตผิ รู้ แู้ ละการจัดการ
ชุมชน ได้แก่ 1) ความยั่งยืนของผลตอบแทนที่ได้รับและปริมาณโปรตีนที่เพิ่มขึ้นจาก
การเลีย้ งปลา 2) ความยัง่ ยืนของแนวทางการเลีย้ งปลา และตลาดนัดชุมชนเพือ่ กระจาย
สินค้าทางการเกษตรชุมชน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างชุมชน อีกทั้งยังช่วย
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนให้มากยิ่งขึ้น 3) ปราชญ์ชุมชนด้านการเพาะเลี้ยงปลา
ได้ฝึกอบรมจากประสบการณ์จริง และสามารถถ่ายทอดไปยังพี่น้องชาวปกาเกอญอด้วย
ความยินดี และ 4) นักศึกษามีความรู้จากการเรียนรู้ในภาคปฏิบัติและถ่ายทอดได้ และ
ค) ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ (Impact) ได้แก่ 1) ความยัง่ ยืนเพือ่ อาชีพเสริม ชาวบ้านสามารถ
ใช้เวลาว่างที่เหลือจากการออกไปหาแหล่งโปรตีน เพื่อการสร้างอาชีพใหม่อย่างถูกต้อง
2) ความยัง่ ยืนด้านการป้องกันยาเสพติด เนือ่ งจากความยากจนเป็นสาเหตุหลักส่วนหนึง่
ของปัญหายาเสพติด 3) ความยั่งยืนด้านสถาบันครอบครัวและวัฒนธรรมพื้นถิ่น เมื่อมี
อาหาร มีอาชีพ มีรายได้ เมื่อปัจจัย 4 สามารถหาได้แล้ว การอพยพลงมาสู่พื้นราบ
ของชาวเขาก็จะลดลง 4) ความยัง่ ยืนด้านการศึกษา การส่งเสริมการเรียนรูจ้ ากวิถชี วี ติ
ของตัวเองด้วยการปฏิบัติจริงเพื่อใช้ประโยชน์และปกป้องทรัพยากรในท้องถิ่น รวมทั้ง
กองทุนเพือ่ ส่งเสริมการศึกษา เพือ่ กลับไปเป็นก�ำลังของการพัฒนาชุมชน 5) ความยัง่ ยืน
ของทรัพยากรธรรมชาติทางน�้ำ ในอนาคตเมื่อชาวบ้านมีความช�ำนาญในการเพาะขยาย
พันธุป์ ลา ก็สามารถทีจ่ ะเพาะขยายพันธุป์ ลาท้องถิน่ ทัง้ เพือ่ การบริโภคและเพือ่ การอนุรกั ษ์
และ 6) สร้างนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
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Abstract
Less protein consumption of hill tribe peoples were solved by sustainable
fish culture. This report was the integration of science and social sciences technique
for sustainability of the lives of them. The main problem was solved by combining
new technique of fish culture and aquatic local wisdom. The academic researchers
and students have transmitted the knowledge technology to targeted communities
in order to upgrade their pre-historic aquacultural practice to semi-modernization
aquaculture activities. This activity is one of the teaching and learning process in
social responsibility university, where its main tasks are the provision of the academic
services, volunteer work and environmental protection, creating healthy society, as
well as preserving culture and tradition, cultivating good morality, leadership ability
and management skill of students. The first phase of implementation is to bring about
a change in attitude that has taken about 1 year, then the fish culture, to be used
as food and semi-artificial breeding, was started in the later year.
This process gave results in three aspects: A) Output, practical knowledge
i.e. 1) the sustainability of the fish culture among the villagers, 2) the sustainability of
fish fingerlings, and knowledge on the fish culture process/procedure. B) Outcome,
knowledge and community management i.e. 1) the sustainability of success of fish
culture that are consequently increased of protein sources from fish culture, 2) the
sustainability of the fish culture process and community market to diversify its
community agricultural product, as well as the exchange of knowledge between
communities and also good interrelationships between the community, 3) community
local experts of fish culture were trained, and later willingly transferred their wisdom
to other people, and 4) students with knowledge of the practical experience and of
the technology transfer. And C) Impact as follows: 1) More opportunities and available
time to practice other occupations, due to the existing protein sources in the village,
2) the sustainability of drugs prevention because of the reduction of poverty which
is the main cause of drug problems, 3) sustainability of familial relation and local
culture, due to the availability of 4 requisites i.e. food, career and earnings, which
led to the reduction of labor migration, 4) sustainability of education resulting from
the increase of self-learning, experiential learning, the provision of community fund
for young villagers who are expected to be future of the community strength, 5) the
sustainability of aquatic resources, when people with expertise in breeding fish can
be bred local fish as a food and conservation purpose, and 6) the success of the
creation of desirable graduates.
Keywords : Food security, Fishery resources, Hill tribe peoples, Academic service
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สภาพการณ์ก่อนด�ำเนินโครงการ: มูลเหตุจูงใจ

รายงานนี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของงานวิ จั ย หลายชิ้ น ที่ น� ำ มา
สังเคราะห์รวมกัน เช่น งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาความหลากหลาย
ของชนิดปลาในพืน้ ทีอ่ ำ� เภออมก๋อย จ.เชียงใหม่” (2549-2550) โดย
ปลาทีพ่ บ เช่น ปลาค้างคาว (Oreoglanis sp.) ปลาค้างคาวหนวดเขีย้ ว
(Exostoma sp.) ปลาซิวควาย (Rasbora paviana) ปลาซิวใบไผ่ปาย
(Devario sp.) ปลาน�ำ้ หมึก (Barilius pulchellus) ปลานางอ้าว (Raiamas guttatus) ปลาซิวใบไผ่เล็กแถบขาว (Danio albolineatus) ปลา
แก้มช�ำ 
้ (Puntius orphoides) ปลาขิง่ (Onychostoma sp.) ปลามอน
(Scaphiodonichthys burma- nicus) ปลาเลียหิน (Garra cambodgiensis) ปลาค้อ (Schistura spp.) ปลาอีด (Acanthocobitis botia) ปลา
สร้อยลูกบัว (Crossocheilus quadrilineatus) ปลาแค้ตดิ หิน (Gyptothorax spp.) ปลาดุกด้าน (Clarias batrachus) ปลาไหล (Monopterus
albus) ปลากระทิง (Mastacembelus armatus) ปลาหมอ (Anabas
testudineus) ปลาก้าง (Channa gachua) ปลาช่อน (Channa striata)
ปลากินยุง (Gambusia affinis) และปลานิล (Oreochromis niloticus)
เป็นต้น โครงการการอนุรกั ษ์และเพาะขยายพันธุป์ ลาประจ�ำถิน่ เพือ่
เพิ่มพูนจ�ำนวนอาหารโปรตีนของประชากรในท้องถิ่น เขตอ�ำเภอ
อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (2552) ซึง่ ได้รบั ทุนสนับสนุนการวิจยั จาก
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภาค
เหนือ เป็นการเริ่มต้นให้ชาวบ้านได้ฝึกหัดเลี้ยงปลา จากพื้นฐานที่
ไม่มจี นกระทัง่ สามารถเลีย้ งปลาด้วยอาหารทีม่ าจากท้องถิน่ เช่น ร�ำ
ข้าวจากการต�ำข้าวเพือ่ หุงในตอนเช้า ฟางข้าวในไร่ ใบไม้ อาหารที่
เหลือจากบ้านเรือน จนเริ่มเลี้ยงปลาเพื่อกินเป็นอาหารได้ เป็นการ
สร้างความมัน่ ใจว่าสามารถเลีย้ งปลาได้ดว้ ยตัวเอง โครงการวิจยั เรือ่ ง
“ความมั่นคงด้านอาหารโปรตีนแก่ชาวเขาและการอนุรักษ์ปลาไทย
พืน้ เมือง ในเขตอ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่” (2554-2555) เป็น
โครงการต่อยอดจากโครงการในปี 2552 เมือ่ ชาวบ้านมีความเชือ่ มัน่
ในการเลีย้ งปลาว่า สามารถเลีย้ งปลาได้แล้ว จึงสามารถพัฒนาต่อใน
เรือ่ งการเพาะขยายพันธุด์ ว้ ยวิธกี งึ่ ธรรมชาติ จนกระทัง่ ผ่านไปหนึง่ ปีก็
เริม่ เพาะขยายพันธุ์ได้ดว้ ยตนเอง และเริม่ อนุบาลลูกปลาได้สำ� เร็จในปี
ถัดมา ด้วยการเอาชนะข้อจ�ำกัดทางธรรมชาติได้ และโครงการวิจยั เรือ่ ง
“ความมัน่ คงด้านอาหารโปรตีนแก่ชาวเขา และการอนุรกั ษ์ปลาไทยพืน้
เมือง ในเขตอ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่ 2” (2556-2557)
เป็นระยะการด�ำเนินกิจกรรมต่อเนือ่ งจากในระยะแรกปี 2554-2555 จน
กระทัง่ สามารถเลีย้ งปลาได้ดว้ ยต้นทุนต�ำ่ อย่างมัน่ ใจ ขายปลาเนือ้ ใน
หมูบ่ า้ น โรงเรียน และสูช่ มุ ชนต่างๆ รอบด้าน มีเกษตรกรบางรายทีม่ ี
ความสามารถในการผลิตลูกปลา สามารถผลิตลูกปลาเพือ่ การจ�ำหน่าย
ภายในหมูบ่ า้ นและหมูบ่ า้ นใกล้เคียง
มูลเหตุจูงใจของงานวิจัยเหล่านี้ เกิดจากการที่ผู้วิจัยได้
ท�ำงานวิจัยเกี่ยวกับการส�ำรวจแหล่งน�้ำและความหลากหลายทาง
ชีวภาพของปลาในเขตภาคเหนือและพื้นที่ใกล้เคียงเป็นเวลาเกือบ
20 ปี ได้มีโอกาสเห็นสภาพทรัพยากรธรรมชาติและชีวิตความเป็น
อยู่ของชาวบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณต้นน�้ำที่ยังมีสภาพป่าไม้

ค่อนข้างดี เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยของพีน่ อ้ งชาวเขาหลากหลายเผ่า บ่อยครัง้
ที่ผู้วิจัยหลงทาง หรือไม่สามารถหาซื้ออาหารได้ในสภาพเส้นทางที่
ธุรกันดาร ก็ได้อาศัยบรรดาพีน่ อ้ งชาวดอยทีม่ อบความเอือ้ อารีเสมอ
มา จึงได้เห็นสภาพความจริงว่า แทบทุกบ้านที่ได้มีโอกาสเข้าไป
ขอข้าวเพื่อประทังชีวิตนั้น แทบไม่มีอาหารโปรตีนเก็บไว้ท่ีบ้านเลย
อาหารโปรตีนที่ประทับใจและพบได้บ่อยครั้ง คือ ต้มหนังควายจน
เป็นกาวใช้กินกับข้าวสวยร้อนๆ ซึ่งก็อร่อยดี จากประสบการณ์ที่
เกิดขึ้นบ่อยครั้งเข้า ท�ำให้คิดอยู่ทุกครั้งว่า ท�ำอย่างไรที่จะสามารถ
ช่วยแก้ปัญหานี้ได้ด้วยการใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ในเรื่อง
การเลี้ยงปลาที่ต้นทุนต�่ำ รวมทั้งการที่จะต้องเอาชนะอุปสรรคหลาก
หลายด้าน เช่น สภาพพื้นที่ซึ่งมีที่ราบน้อย การขาดความรู้ทางด้าน
การเลี้ยงปลา การสร้างความเข้าใจและเปลี่ยนแปลงความคิดเดิม
การสือ่ สารทีเ่ ป็นคนละภาษา อาหารทีจ่ ะเลีย้ งปลา การขนส่งลูกปลา
เนือ่ งจากระยะทางทีห่ า่ งไกลมาก และถนนหนทางทุรกันดาร เพียงแค่
เรือ่ งการโน้มน้าวให้พนี่ อ้ งชาวเขาเข้าใจ เชือ่ มัน่ ปรับทัศนคติเพือ่ ให้
มีมมุ มองและแนวคิดไปในทางทีด่ วี า่ เรือ่ งการเลีย้ งปลาเป็นสิง่ ทีช่ าว
บ้านสามารถท�ำได้ ผูว้ จิ ยั ต้องใช้เวลานานเกือบ 1 ปี อย่างไรก็ตาม การ
ท�ำงานวิจยั นีย้ งั ได้รบั ความร่วมมือจากคณะท�ำงานของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ เพื่อพัฒนาพื้นที่อ�ำเภออมก๋อย ซึ่งนับ
เป็นจุดเริ่มต้นของการท�ำงานในพื้นที่มาจนถึงวันนี้ใช้ระยะเวลา 7 ปี
แล้ว และยังด�ำเนินการต่อไปเพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืนต่อคนส่วนใหญ่ที่
อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงอย่างแท้จริง
ข้อจ�ำกัดในการบริโภคอาหารโปรตีนของชาวเขาบนพืน้ ทีส่ งู มี
หลายประการด้วยกัน เช่น การขาดความรูใ้ นการท�ำการเกษตร ความ
ห่างไกลจากการคมนาคม และการมีพื้นที่ราบน้อย การผลิตอาหาร
ประเภทโปรตีนจึงค่อนข้างยากมากขึน้ เพราะสัตว์กต็ อ้ งกินอาหารเช่น
เดียวกับคน โดยทีผ่ ลผลิตจากการท�ำไร่ขา้ ว ซึง่ เป็นงานหลักจ�ำเป็นต้อง
เก็บไว้สำ� หรับให้คนกินตลอดทัง้ ปี การขาดแคลนโปรตีนในเด็กซึง่ เป็น
วัยทีก่ ำ� ลังเจริญเติบโตนับเป็นการสุม่ เสีย่ งต่อภาวะทุพโภชนาการ และ
พัฒนาการของสมอง ดังนั้นการสร้างความมั่นคงด้านอาหารโปรตีน
จากปลาทีม่ าจากการเลีย้ งด้วยต้นทุนต�ำ 
่ จึงน่าจะเป็นทางเลือกหนึง่ ที่
สามารถช่วยเพิม่ อาหารโปรตีนให้กบั ชาวปกาเกอญอทีบ่ า้ นปิตคุ ี อ�ำเภอ
อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ดังนัน้ โจทย์วจิ ยั ในขณะนัน้ ก็คอื ท�ำอย่างไรจึง
จะสร้างอาหารโปรตีนจากข้อจ�ำกัดของสภาพแวดล้อมทีม่ อี ยู่ในพืน้ ที่
ข้อค้นพบจากโครงการวิจัย (ปี 2550) พบว่า เรื่องการเลี้ยง
ปลายังนับเป็นเรือ่ งใหม่และยังเป็นเรือ่ งทีค่ อ่ นข้างยากส�ำหรับชาวเขา
เนือ่ งจากยังขาดประสบการณ์ในการเลีย้ ง ซึง่ ส่วนใหญ่แล้ว ชาวบ้าน
จะใช้วิธีการจับปลาตามล�ำห้วยกันมากกว่า และปัญหาอีกอย่างหนึ่ง
ก็คอื ปัญหาเรือ่ งสถานทีเ่ ลีย้ งเนือ่ งด้วยเป็นสภาพพืน้ ทีท่ มี่ คี วามลาด
ชันสูง พื้นที่ราบมีอยู่น้อยนิด และส่วนใหญ่ต้องใช้เพื่อการท�ำนาเพื่อ
ปลูกข้าวกิน ดังนั้น จึงมีชาวบ้านหลายคนที่ไม่ต้องการเสียพื้นที่ไป
ในการเลี้ยงปลา นอกจากนั้น ก็ยังมีปัญหาที่ต้องค�ำนึงถึง คือ เรื่อง
อาหารส�ำหรับปลา เพราะพื้นที่ของหมู่บ้านอยู่ห่างไกลจากสถานที่
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ขายอาหารปลา และที่ส�ำคัญ หากต้องเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดส�ำเร็จรูป
ก็จะมีตน้ ทุนสูง และกลายเป็นปัญหาต่อเนือ่ งทีต่ อ้ งเสียเงินไปซือ้ ทัง้
ที่เงินก็มีอยู่อย่างจ�ำกัด ดังนั้นการเลือกชนิดปลาที่มาเลี้ยงจึงต้องมี
ความเข้าใจพืน้ ฐานเกีย่ วกับเรือ่ งของอาหารทีป่ ลากินประกอบไปด้วย  
และต้องเน้นทีป่ ลากินพืช เพราะถ้าเป็นปลากินเนือ้ จะต้องซือ้ อาหาร
เม็ดซึง่ ต้องใช้ทนุ ในการซือ้ หามา ในกรณีทสี่ ง่ เสริมให้เลีย้ งแล้วมีการ
แจกอาหารฟรีให้เลี้ยงในช่วงแรก เมื่ออาหารปลาหมด ชาวบ้านก็
จะไม่มีเงินพอที่จะไปซื้ออาหารปลาอีกในระยะยาว  ดังนั้นการเลือก
เลี้ยงปลากินพืชจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด แต่ก็ต้องไม่ให้เกิดผลกระ
ทบกับพืชทีเ่ ป็นอาหารของคนหรือสัตว์ชนิดอืน่ ๆ อีกทัง้ ยังมีขอ้ จ�ำกัด
เรื่องความสูงของพื้นที่ เนื่องจากปลาหลายชนิดไม่สามารถเจริญ
เติบโตได้ดีในสภาพพืน้ ทีส่ งู และมีอณุ หภูมติ ำ�่ เกือบตลอดทัง้ ปี เหล่านี้
ถือเป็นเรือ่ งทีท่ า้ ทายอย่างยิง่ ทัง้ ต่อคณะนักวิจยั ในโครงการและชุมชนเอง
จากประสบการณ์ของผู้วิจัย พบว่า นอกเหนือจากปัญหา
เรื่อง “ปลา”แล้ว ปัญหาใหญ่อีกประการหนึ่งก็คือ “ปัญหาเรื่อง
คนเลี้ยงปลาที่เป็นชาวปกาเกอญอ” ที่เกี่ยวเนื่องกับภูมิหลังและ
วัฒนธรรมของชาวบ้าน เนื่องจากพื้นฐานของชาวเขาส่วนใหญ่
เคยชินกับการเข้าป่าเพือ่ หาของกิน ไม่คนุ้ ชินกับการเลีย้ งปลา จึงต้อง
อาศัยความร่วมมือของชุมชน โดยการคัดเลือกอาสาสมัครทีห่ วั ไว ใจสู้
เพื่อเป็นกลุ่มแรกในการน�ำร่อง และต้องแสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์
ของการท�ำกิจกรรมด้วย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของอาสาสมัครก็เป็นเรื่องที่ต้องท�ำความเข้าใจพื้นฐาน
เรื่องการเลี้ยงปลาให้แก่อาสาสมัคร เพื่อให้เข้าใจว่า ไม่จ�ำเป็นต้อง
ใช้เวลาทัง้ วันในการเลีย้ งปลา เพียงสามารถจัดสรรเวลาให้ได้เพียงวัน
ละเล็กน้อยก็ทำ� ได้แล้ว  รวมทัง้ ลูกหลานทีอ่ ยู่ในครอบครัวก็สามารถ
เป็นก�ำลังส�ำคัญในการเลีย้ งปลาได้ ถือเป็นการท�ำเรือ่ งทีค่ ดิ ว่ายากให้
เป็นเรือ่ งง่ายๆ และยังเป็นการท�ำให้เห็นด้วยว่า ผลจากการเลีย้ งปลา
ก็เหมือนกับการทีม่ ตี กู้ บั ข้าวมีชวี ติ อยูก่ บั ครอบครัวหรืออยูก่ บั ชุมชน
โดยไม่จ�ำเป็นต้องจับปลามากินทีเดียวทั้งหมด แต่จับมากินเฉพาะที่
ต้องการในแต่ละมื้อ หากนักวิจัยสามารถท�ำความเข้าใจถึงปัญหาที่
กล่าวมาข้างต้นนี้ ก็ไม่ใช่เรื่องยากส�ำหรับการสร้างความมั่นคงด้าน
อาหารโปรตีนแก่ชาวเขาบนพืน้ ทีส่ งู โดยอาศัยแนวคิดการพัฒนาร่วม
กับชุมชน และมีวชิ าการเป็นฟันเฟืองทีเ่ ชือ่ มระหว่างชุมชนและความ
ยั่งยืนในการใช้ทรัพยากร นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติดว้ ยการไม่ไปรบกวนธรรมชาติวทิ ยาทางน�ำ้ อีกด้วย

การเลือกพื้นที่ศึกษา

พื้นที่ศึกษา

พื้ น ที่ ท่ี เ ป็ น ตั ว แทนศึ ก ษาสภาพการเลี้ ย งปลาที่ อ� ำ เภอ
อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ คณะผูว้ จิ ยั ได้คดั เลือกแบบเจาะจง คือ หมูท่ ี่ 11
บ้านปิตุคี ต�ำบลยางเปียง (ภาพที่ 1) เป็นตัวแทนในการเลี้ยงปลา
มีจ�ำนวนประชากร 250 คน จากจ�ำนวน 34 ครัวเรือน เป็นหมู่บ้านที่
มีชัยภูมิเหมาะสมกับการเลี้ยงปลา เนื่องมาจาก
1) บ้านปิตุคีเป็นหมู่บ้านที่มีล�ำธารขนาดเล็กไหลผ่าน
หมู่บ้าน มีน�้ำต้นทุนเพียงพอตลอดทัง้ ปี ท�ำให้สามารถน�ำน�ำ้ เข้าบ่อ
เลีย้ งปลาได้โดยง่าย
2) ตั้งอยู่ในหุบเขา มีพื้นที่ราบบางส่วนสามารถขุดเป็นบ่อ
เลีย้ งปลาได้ ในช่วงแรกให้ขดุ บ่อใกล้หมูบ่ า้ น เพือ่ สามารถด�ำเนินการ
บริหารจัดการได้อย่างใกล้ชดิ และสามารถขยายพืน้ ทีอ่ อกไปสูบ่ ริเวณอืน่
ได้ในอนาคต
3) การคมนาคมติดต่อกับหมูบ่ า้ นอืน่ สามารถไปมาได้ เช่น
บ้านแม่แฮน้อย บ้านแม่แฮหลวง บ้านห้วยปู บ้านห้วยโค้ง บ้านห้วย
ตอง บ้านแม่ลาย เป็นต้น  
4) มีบอ่ ชุมชนทีส่ ามารถส่งเสริมให้มกี ารเลีย้ งปลาเพือ่ เป็น
ตัวอย่างและเป็นแบบฝึกหัดส�ำหรับผู้ที่สนใจได้ลองท�ำ 
5) มีโรงเรียนทีส่ ามารถรองรับผลผลิตเพือ่ เป็นอาหารกลาง
วันแก่นักเรียน ผนวกกับการมีเพื่อนร่วมงานที่ดี

นักวิจัยได้เลือกบ้านปิตุคี อ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
เป็ น พื้ น ที่ ส ร้ า งองค์ ค วามรู ้ เ นื่ อ งจากมี ค วามร่ ว มมื อ จากทาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และที่ส�ำคัญคือ ใน
ชุมชนมีผู้น�ำทางจิตวิญญาณที่หัวไวใจสู้ อยากทดลองของใหม่
ส�ำหรับโครงการระยะแรกนั้นเริ่มต้นใน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านยอง
แหละ และบ้านปิตุคี ในต�ำบลยางเปียง และบ้านพลั่งแท ต�ำบลนา ภาพที่ 1 แผนที่บ้านปิตุคี ต�ำบลยางเปียง อ�ำเภออมก๋อย จังหวัด
เกียน แต่ในที่นี้จะรายงานถึงบ้านปิตุคีเพียงแห่งเดียว
เชียงใหม่
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กระบวนการท�ำงานเริม่ ต้นครัง้ แรก โดยจัดตัง้ เป็นกลุม่ เลีย้ ง
ปลาจ�ำนวน 21 คน ซึ่งเป็นการทดลองปล่อยปลาลงไปเลี้ยงในบ่อ
ชุมชนที่มีลักษณะเป็นแอ่งตาน�้ำที่ปรับเป็นคันบ่อ หลังจากที่เลี้ยง
ไปจนกระทั่งปลาโตพอที่จับได้ คนในชุมชนได้รับส่วนแบ่งกันไปทุก
คน คณะนักวิจัยค้นพบว่า ในขั้นตอนการเลี้ยงนั้นไม่ค่อยมีใครสนใจ
มาเลีย้ งกัน หากแต่รอเก็บเกีย่ วผลประโยชน์เพียงอย่างเดียว แต่สงิ่ ที่
ได้กค็ อื การได้คน้ พบคนทีส่ นใจจริงในการเลีย้ งปลา และคนกลุม่ แรก
จ�ำนวน 5 คน ได้แก่ นายโตเล อภิบาลกุญชร นายเซดา สุขเงินนอน
นายพาบอ มัลลิกาหอมหวน นายกฤษณพงศ์ ภพพนาไพร และนาย
สุวทิ ย์ ผลคงคา คนกลุม่ นีเ้ ริม่ เข้าใจในกระบวนการเลีย้ งปลา และเริม่
มีการขุดบ่อเลีย้ งปลาเป็นของตัวเองขึน้ มา จากนัน้ จึงได้มกี ารขุดเพิม่
ขึน้ อีกเป็น 21 บ่อ การขุดบ่อปลาทัง้ หมดใช้แรงคน โดยมีขนาดบ่อละ
ประมาณ 3x5 เมตร หรือตามลักษณะของพื้นที่ การเรียนรู้ของชาว
บ้านนั้นต้องใช้ระยะเวลา แต่เมื่อเข้าใจแล้วกลับกลายเป็นเรื่องที่ไม่
ยาก เมื่อได้คนต้นแบบจึงถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่ง

วิธีการวิจัย

งานวิจยั นีใ้ ช้วธิ วี ทิ ยาการวิจยั โดยใช้กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั ิ
การแบบมีสว่ นร่วม (Participatory Action Research: PAR) ซึง่ ผสมผสาน
(Mixed methods) ระหว่างการวิจยั เชิงปริมาณ และการวิจยั เชิงคุณภาพ
โดยใช้วทิ ยาการด้านการส�ำรวจภาคสนามทางวิศวกรรม (Field surveying) ผสานกับเทคนิคอืน่ ๆ ได้แก่ เทคนิคด้านการขุดบ่อเลีย้ งปลา เทคนิค
การให้อาหารและจัดการบ่อปลา เทคนิคการเลี้ยงปลาให้เป็นความรู้
ในชุมชน เทคนิคการเพาะขยายพันธุ์ปลา และเทคนิคการอนุบาล
ลูกปลา เพื่อศึกษาวิธีการเลี้ยงปลา การให้อาหารปลา การเพาะ
ขยายพันธุ์ปลา การอนุบาลลูกปลา ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับ
ทรัพยากรธรรมชาติทางน�ำ 
้ และวัฒนธรรมการจัดการทรัพยากรทาง
น�้ำเพื่อหารูปแบบการจัดการอาหารโปรตีนจากปลาอย่างเหมาะสม
กระบวนการทัง้ หมดนี้ ทางโครงการได้ดำ� เนินการร่วมกับทางชุมชน
ตลอดในทุกขัน้ ตอน ซึง่ แนวคิด ทฤษฎีในการศึกษาและกรอบแนวคิด
การวิจยั แสดงไว้ดงั ภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แนวคิด ทฤษฎีในการศึกษา และกรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อการสร้างความมั่นคงด้านอาหารโปรตีนแก่ชุมชนบ้านปิตุคี
อ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
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ความรู้ที่น�ำมาใช้

แนวคิดทฤษฎีและกรอบแนวคิดการวิจัย ประกอบด้วย
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องหลายส่วนผนวกเข้าด้วยกัน คือ
(ก) แนวคิดเกี่ยวกับสังคมชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอญอ
(กะเหรี่ยง) คนพื้นเมืองภาคเหนือและไทยใหญ่เรียกชาวเขาเผ่า
กะเหรี่ยงว่า “ยาง” ส่วนชาวตะวันตกเรียก “Karen” ชนกลุ่มนี้จัดอยู่
ในตระกูลภาษาย่อย ทิเบต-พม่า นักประวัตศิ าสตร์บางท่านสันนิษฐานว่า
ชนชาติกะเหรี่ยงมีถิ่นเดิมอยู่ในดินแดนตะวันออกของทิเบต แล้ว
อพยพเข้ามาตั้งอาณาจักรในประเทศจีนเมื่อ 733 ปีก่อนพุทธกาล
ชาวจีนเรียกว่า “ชนชาติโจว” ภายหลังถูกกษัตริยจ์ นี รุกราน เมือ่ พ.ศ.
207 จึงพากันแตกพ่ายหนีลงมาอยู่บริเวณลุ่มน�้ำแยงซี ต่อมาเกิด
ปะทะกับชนชาติไท จึงถอยร่นลงมาอยูต่ ามลุม่ น�ำ้ โขงและแม่นำ�้ สาละ
วินในเขตพม่า ชาวกะเหรีย่ งเคลือ่ นย้ายลงมาอยูต่ อนใต้กอ่ นชนชาติไทแต่
ในช่วงเวลาภายหลังพวกตระกูลมอญ-เขมร (ขจัดภัย บุรษุ พัฒน์, 2538)
ในประเทศไทย มีชาติพนั ธุก์ ะเหรีย่ งกลุม่ ใหญ่ๆ อยู่ 4 กลุม่ คือ
กะเหรี่ยงโปว์หรือกะเหรี่ยงโผล่ง และกะเหรี่ยงสะกอร์หรือกะเหรี่ยง
ปกาเกอญอ ซึง่ ทัง้ สองต่างเป็นกะเหรีย่ งเหมือนกัน มีขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวิถคี วามเชือ่ แบบเดียวกัน คือ นับถือศาสนาพุทธกับนับถือผี
มีบางส่วนทีน่ บั ถือศาสนาคริสต์ควบคูไ่ ปกับการนับถือผี (ขวัญชีวนั บัว
แดง, 2549) ส่วนพวกกะเหรี่ยงบเวหรือกะเหรี่ยงแดง กับกะเหรี่ยง
ตองตูหรือปะโอหรือกะเหรีย่ งด�ำนัน้ พบได้ไม่มากนัก ถิน่ ทีอ่ ยูอ่ าศัยและ
บ้านเรือนของกะเหรีย่ ง อาศัยรวมกันเป็นหมูบ่ า้ น ประกอบด้วยครัวเรือน
และยุ้งฉาง บ้านของกะเหรี่ยงสร้างด้วยไม้ไผ่และแฝก เรียกว่า
โขน ยกพืน้ ด้วยเสาไม้สงู 5-6 ฟุต บริเวณบ้านไม่มรี วั้ สัตว์เลีย้ งต่างๆ
จะปล่อยให้หากินในหมู่บ้าน (อ้างแล้วในขจัดภัย บุรุษพัฒน์, 2538)
กะเหรี่ยงสะกอร์และโปว์จะมีแบบแผนบ้านเรือนคล้ายกัน ส่วนพวก
ตองตูจะตั้งบ้านเรือนอยู่บนเนินเขาสูงกว่าระดับน�้ำ ทะเล 3,0003,500 ฟุต แบบบ้านคล้ายชาวไทยใหญ่ (บุญช่วย ศรีสวัสดิ,์ 2506) ใน
อ�ำเภออมก๋อยส่วนใหญ่เป็นกะเหรี่ยงปกาเกอญอ เช่นเดียวกันกับที่
บ้านปิตคุ ที ตี่ งั้ หมูบ่ า้ นมาไม่นอ้ ยกว่า 50 ปี และยังไม่มสี าธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐาน คือ น�้ำประปาและไฟฟ้า
(ข) แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน�้ำ ชาว
กะเหรี่ยงมีการนับถือผีโดยพวกเขาเชื่อว่า แทบทุกหนทุกแห่งจะมีผี
สิงสถิตอยู่ เช่น ในป่า ในไร่ หรือในหมู่บ้าน ผีที่กะเหรี่ยงนับถือ คือ
ผีเรือนและผีบา้ น ผีเรือนเป็นผีประจ�ำบ้านเรือน คือ วิญญาณของปูย่ า่
ตายายทีว่ นเวียนอยูภ่ ายในบ้านเรือน คอยปกป้องคุม้ ครองบุตรหลาน
ให้อยู่อย่างสงบสุข ส่วนผีบ้านเป็นผีหรือเทพารักษ์รักษาหมู่บ้าน
บางทีเรียกว่าผีเจ้าเมืองหรือผีเจ้าที่ ซึง่ มีความส�ำคัญมาก โดยเฉพาะ
ในพิธเี กีย่ วกับการเกษตรและพิธกี รรมเกีย่ วกับความอยูด่ มี สี ขุ ของคน
ทัง้ หมูบ่ า้ น การเลีย้ งผีเจ้าทีน่ นั้ กระท�ำปีละสองครัง้ (อ้างแล้วในขจัดภัย
บุรุษพัฒน์, 2538 และบุญช่วย ศรีสวัสดิ์, 2506) ชาวกะเหรี่ยงถือว่า
การเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดจากการกระท�ำของผีร้ายต่างๆ ซึ่งสิงสถิตตาม
ป่าเขา แม่นำ 
�้ ล�ำธาร เมือ่ มีผเู้ จ็บป่วยจะต้องจัดพิธเี ลีย้ งผี โดยหมอผี
ในหมู่บ้านเป็นผู้ด�ำเนินการ การเลี้ยงผีก็เพื่อเป็นการขอขมาผีจะได้

หายโกรธแค้นผู้ที่ไปลบหลู่โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ผู้ที่ประกอบพิธีเซ่น
สังเวยผี ได้แก่ หมอผี (อ้างแล้วในขจัดภัย บุรษุ พัฒน์, 2538) จึงเป็น
เรื่องที่ดีมากส�ำหรับแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อ
มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจึงสามารถป้องกันการท�ำลายธรรมชาติได้
โดยไม่ไปจับปลาในล�ำห้วย (อภินันท์ สุวรรณรักษ์, 2550 และ 2553)
(ค) แนวคิดเกีย่ วกับงานส�ำรวจภูมปิ ระเทศ เพือ่ หาต�ำแหน่ง
ทีส่ ามารถสร้างบ่อเลีย้ งปลา โดยพิจารณาจากความลาดชันของพืน้ ที่
ลักษณะของดินที่เหมาะสมกับการสร้างบ่อปลา ระยะห่างจากแหล่ง
น�้ำดิบ ระยะห่างจากชุมชน และจากการรบกวนของสัตว์เลี้ยง   
(ง) แนวคิดเกีย่ วกับการส�ำรวจทรัพยากรทางน�ำ้ การส�ำรวจ
ความหลากชนิดของพันธุ์ปลา ความสมบูรณ์ของแหล่งน�้ำ (อภินันท์
สุวรรณรักษ์, 2547) และเฟ้นหาชนิดปลาที่มีความเหมาะสมในการ
พัฒนาเพือ่ การเพาะเลีย้ ง ทัง้ เป็นปลาเพือ่ เป็นอาหารและเป็นปลาสวยงาม
(จ) แนวคิดเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาบนพื้นที่สูงด้วยการเลี้ยง
ปลาแบบผสมผสาน บนพื้นที่สูงมีลักษณะอากาศที่แตกต่างจากพื้น
ราบ และจากการทีห่ วั หน้าโครงการวิจยั ได้ผา่ นหลักสูตรการเลีย้ งปลา
แบบผสมผสาน (Integrated fish farming certificate) จากประเทศจีน
จึงมีองค์ความรูเ้ รือ่ งการเลีย้ งปลาแบบผสมผสานทีห่ ลากหลายวิธกี าร
นอกเหนือจากนี้ ยังเคยมีประสบการณ์ในการท�ำฟาร์มเพาะขยายพันธุ์
ปลา มีโอกาสได้เห็นสภาพของพื้นที่จากการเก็บตัวอย่างทรัพยากร
ทางน�ำ้ มาเป็นระยะเวลาเกือบ 20 ปี จึงมีแนวคิดเกีย่ วกับการคัดเลือก
ชนิดปลาเพื่อเลี้ยงในบ่อเลี้ยงแบบผสมผสาน ด้วยการใช้พฤติกรรม
การกินอาหารและแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยของปลาแต่ละชนิด เช่น กลุม่ ทีม่ ี
พฤติกรรมชอบกินอาหารบริเวณพืน้ ท้องน�ำ 
้ และกินกลุม่ ซากพืช-ซาก
สัตว์ แพลงก์ตอนสัตว์และแพลงก์ตอนพืช เช่น ปลาไน (Manon, M.R.
and M.D. Hossain, 2011) ปลายีส่ กเทศ ปลานวลจันทร์เทศ และปลา
กาด�ำ ส่วนกลุม่ ทีช่ อบหากินใกล้ผวิ น�ำ้ โดยกินพวกแพลงก์ตอนพืชสัตว์
สาหร่าย และพืชอืน่ ๆ ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว (Mohsin, A.K.M. and
M.A. Ambak, 1983) ปลาตะเพียนทอง ซึง่ ชอบกินใบพืชทีส่ ดกว่า จาก
การทดลองเลี้ยงเป็นระยะเวลา 1 ปี บนพื้นที่อ�ำเภออมก๋อยในระดับ
ความสูงทีแ่ ตกต่างกัน และจากประสบการณ์ในการคัดเลือกชนิดปลาที่
จะน�ำมาเลีย้ ง ผูว้ จิ ยั จึงคัดเลือกชนิดทีเ่ หมาะสมเหลือเพียงปลาไน ปลา
ตะเพียนขาว ปลานวลจันทร์เทศ และปลายีส่ กเทศ โดยได้ทดลองเลีย้ ง
แบบชนิดเดียว เลีย้ งแบบสองชนิดในบ่อเดียว และเลีย้ งแบบรวมทัง้ สาม
ชนิด รวมทัง้ การปล่อยปลาชนิดเดียวกันหลายขนาดลงในบ่อเดียวกัน
(ตารางที่ 1) ทัง้ นีเ้ พือ่ ความมัน่ คงด้านอาหารโปรตีน และได้สร้างความ
เข้าใจเรือ่ งประเภทของอาหารทีจ่ ะน�ำมาเลีย้ งปลา โดยใช้อาหารท้อง
ถิ่นที่มีอยู่ในธรรมชาติและสิ่งเหลือใช้จากครัวเรือนและการเกษตร
(อภินนั ท์ สุวรรณรักษ์, 2555) อย่างเช่นในเมือง Arunachal Pradesh
ของประเทศอินเดียทีเ่ ชือ่ ว่า กลุม่ ของปลาก้างและปลาตะเพียนขนาด
เล็กสามารถอาศัยและโตในนาข้าวได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ยังมีการ
ขุดบ่อขนาดเล็กในนาข้าวเพือ่ ให้ปลาได้เข้ามาอยูไ่ ด้มากขึน้ (Nimachow
et al., 2010) แม้การท�ำฟาร์มปลาเทราต์บนพืน้ ทีส่ งู ของดอยอินทนนท์
ก็สามารถเพิม่ อาหาร รายได้ และอาชีพให้กบั คนในท้องถิน่ ได้
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(ช) แนวคิดเรื่องอาหารท้องถิ่นส�ำหรับปลา มีหลากหลาย
รูปแบบ ได้แก่ 1) การให้อาหารปลากินพืช ใช้ใบพืชท้องถิ่นได้ เช่น
ใบผักกาด กระถิน ร�ำ ปลายข้าว เศษผัก หญ้าขน ใบถั่วฝักยาว ใบ
ถั่วเหลือง หรืออื่นๆ ที่ปลูกและกินได้ โดยการใส่ลงในบ่อโดยตรง
แต่อย่าให้มากเกินไปจนน�้ำเน่า 2) ฟางหมัก เป็นการเพิ่มอาหาร
ธรรมชาติให้กับปลา การใช้ฟางหมักร่วมกับมูลสัตว์ จะเป็นวิธีเพิ่ม
อาหารธรรมชาติ เช่น แพลงก์ตอนพืช ไรแดง ให้กับปลา ช่วยลด
ต้นทุนด้านอาหาร อัตราการใช้ประมาณ 1 ใน 20 ของพื้นที่ผิวน�้ำ ใช้
เลีย้ งปลากินพืช โดยน�ำฟาง (ใช้ฟางแห้งเท่านัน้ ) และใช้ไม้ปกั กัน้ คอก
ล้อมฟางกันฟางลอยในบ่อ มุมไหนก็ได้ตามความเหมาะสม โดยน�ำ
ฟางวางซ้อนเป็นชัน้ สลับกับขีว้ วั แห้ง หรือขี้ไก่แห้งและปูนขาว เมือ่
เวลาผ่านไปฟางยุบลงเกือบหมด ให้หาฟางมาหมักได้เรือ่ ยๆ จนกว่า
จะจับปลาขึ้นมาจากบ่อ 3) การเลี้ยงไส้เดือน ใช้ฟางสับขนาดยาว
2-3 นิ้ว ผสมกับขี้วัวแห้งประมาณ 2 อาทิตย์ ในอัตราส่วน 1:1 หรือ
มีทรายเป็นองค์ประกอบ 1:1:1 แล้วขุดหลุมเล็กน้อยเพือ่ ให้เป็นทีเ่ ก็บ
ความชืน้ จากน�ำ 
้ ควรตัง้ ต�ำแหน่งของกองปุย๋ อยู่ในทีร่ ม่ ร�ำไรหรืออาจ
โดนแดดได้ในตอนเช้า ไม่ควรโดนแดดจัดเพราะจะท�ำให้โตช้าและ
ตายไปในที่สุด ไม่ควรรดน�้ำจนน�้ำท่วมเพราะจะตายเช่นกัน ไม่ควร
ขุดคุย้ บ่อย เพราะจะท�ำให้ไส้เดือนตกใจและหยุดกินอาหาร หลังจาก
เลีย้ งมาได้ 60 วัน ก็เริม่ ใช้ประโยชน์ได้ อย่างไรก็ตาม วิธกี ารนีพ้ นี่ อ้ ง
ชาวปกาเกอญอมองว่าไม่สะอาดนัก 4) การเก็บปลวกมาให้ปลากิน
นั้นกระท�ำกันมานาน ด้วยการเก็บรังปลวกมาจากป่า น�ำมาเปิดแล้ว
เคาะให้ปลากิน แต่ปลวกมีนอ้ ยลงในปัจจุบนั สามารถใช้วธิ เี ลีย้ งปลวก
ได้เช่นกัน แล้วเก็บท่อนไม้แต่ละท่อนมาเลาะให้ปลากินได้โดยตรง
หรือเคาะใส่ภาชนะแล้วจึงน�ำมาให้ปลากิน สามารถเก็บเกีย่ วผลผลิต
ได้ประมาณ 1 สัปดาห์ 5) อาหารปั้น ใช้ร�ำข้าว + ข้าวสุก (เหลือจาก
การกิน) + กล้วยน�้ำว้า (ที่กินไม่ได้แล้ว) ผสมกันแล้วปั้นให้เป็นก้อน
เหนียวขนาดประมาณโตเท่าก�ำปั้นเล็กน้อย แล้ววางบนแคร่ใต้น�้ำให้
ปลากิน ซึง่ ล้วนแต่เป็นการใช้ภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่ และใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรท้องถิ่นที่มีอยู่
(ซ) แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการวางแผนการผลิตปลา
เพื่อบริโภคในครัวเรือน/ในชุมชน ส�ำหรับบ้านปิตุคี จะต้องมีการ
วางแผนการผลิตลูกปลา การผลิตปลาเนื้อ การจัดการบ่อ เพื่อให้
สามารถมีบริโภคได้ตลอดทั้งปี รวมถึงโรงเรียนที่มีความต้องการ

อาหารโปรตีน และสามารถขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้ากับหมู่บ้าน
ใกล้เคียง
(ฌ) แนวคิดเรื่องการเรียนรู้ด้วยงานการปฏิบัติจริง จาก
การให้ความรู้ทางทฤษฎีการวางแผนการเลี้ยง วิธีการเลี้ยง และการ
จัดการบ่อปลา การลงมือปฏิบตั โิ ดยให้ชาวบ้านเป็นผูร้ ว่ มวิจยั ร่วมเป็น
เจ้าของงานวิจัย และได้ผลประโยชน์ด้วยตัวเองอย่างจริงจัง มีการ
ทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ส�ำหรับ
การท�ำงานบางส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ ได้มีการน�ำมาปรับเพื่อให้เหมาะ
สมกับสถานะการณ์จริง ณ ขณะนั้น จากนั้นได้ท�ำการวางแผนการ
ด�ำเนินงานใหม่เพื่อให้น�ำไปสู่การปฏิบัติที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เมื่อด�ำเนิน
การในแต่ละระยะของการเลีย้ งปลาจากปลาเล็กจนเป็นปลาทีม่ ขี นาด
ใหญ่ขึ้น ก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งต้องด�ำเนินการ
ทบทวนวิธกี ารกันในแต่ละระยะของการเจริญเติบโตของปลา เพือ่ ให้
สามารถถ่ายทอดต่อไปยังบุคคลอืน่ ทัง้ ภายในหมูบ่ า้ นและต่างหมูบ่ า้ น
ได้ต่อไป กระบวนการต่างๆ เริ่มจากการที่ชาวบ้านไม่เคยมีความรู้
เรือ่ งการเลีย้ งปลามาก่อนเลย (อาจถือว่าอยู่ในยุคก่อนประวัตศิ าสตร์
ทางด้านการเลี้ยงปลา) จนชาวบ้านสามารถเลี้ยงปลาแบบกึ่งพัฒนา
ในยุคสมัยแบบพอเพียง

วิธีการวิจัย

ที ม ที่ ร ่ ว มวิ จั ย ประกอบด้ ว ย อาจารย์ นั ก วิ ช าการทาง
ด้ า นประมงจากคณะเทคโนโลยี ก ารประมงและทรั พ ยากรทางน�้ ำ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหัวหน้าโครงการฯ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยี
การประมง ปริญญาตรี จ�ำนวน 4 คน ปริญญาโทจ�ำนวน 15 คน และ
ปริญญาเอกจ�ำนวน 1 คน รวมทั้งนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีการ
ประมงและทรัพยากรทางน�้ำ และหลักสูตรการพัฒนาภูมิสังคมอย่าง
ยั่งยืนตามแนวพระราชด�ำริ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ�ำนวน 5 คน
เป็นผู้ช่วยวิจัยและเรียนรู้ไปในตัว นอกจากนี้ ยังมีทีมวิจัยชาวบ้านใน
พื้นที่บ้านปิตุคี จ�ำนวน 21 คน ท�ำหน้าที่เป็นเจ้าของบ่อเลี้ยงปลาเอง
ประกอบด้วย ผู้น�ำทางจิตวิญญาณและปราชญ์ชาวบ้าน 1 คน ผู้ใหญ่
บ้าน 1 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 1 คน สมาชิกเทศบาลต�ำบล 1 คน ชาว
บ้าน 16 คน ครูโรงเรียนบ้านปิตคุ ี 1 คน ร่วมด้วยเยาวชน 10 คน และ
นักเรียน 60 คน รวมทีมวิจัยชาวบ้าน เยาวชน และนักเรียน จ�ำนวน
91 คน

ตารางที่ 1 อัตราการปล่อยปลาแต่ละชนิดในการเลี้ยงทดลองเพื่อเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโต

ชนิดของปลา
ปลาไน
ปลายี่สกเทศ
ปลาตะเพียนขาว

ร้อยละของชนิดปลาที่ปล่อย
บ่อที่ 1 บ่อที่ 2 บ่อที่ 3 บ่อที่ 4 บ่อที่ 5 บ่อที่ 6 บ่อที่ 7
100
0
0

0
100
0

0
0
100

50
50
0

50
0
50

0
50
50

33
33
33
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เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

ใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย ได้แก่
1. การสังเกตพฤติกรรมของบุคคลในชุมชนแบบมีสว่ นร่วม
(Participant observation)
2. การสั ม ภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม การจั ด เวที
ประชาคมท้องถิ่น เพื่อสอบถามความต้องการ ความจ�ำเป็น และ
ทรัพยากรในท้องถิ่น โดยการระเบิดจากภายใน สร้างความเข้าใจ
จิตส�ำนึก และความคุ้นเคยในการเลี้ยงปลา รวมทั้งการให้ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับปลาที่จะเลี้ยง
3. การส�ำรวจข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติวทิ ยาทางน�ำ้ ภายใน
ชุมชน เป็นการส�ำรวจเบือ้ งต้นร่วมกับชาวบ้านเกีย่ วกับทรัพยากรทาง
น�้ำในพื้นที่ และที่มีการน�ำมาใช้ประโยชน์
4. การให้ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่เยาวชนในท้องถิ่นเรื่อง
ทรัพยากรทางน�้ำ 
5. การเลือกชนิดปลาทีจ่ ะเลีย้ ง ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ปลาไน
และปลายีส่ ก เป็นต้น ซึง่ เป็นปลาที่ไม่กา้ วร้าวและรุกรานต่อปลาท้อง
ถิน่ เมื่อหลุดลงไปสู่แหล่งน�้ำธรรมชาติ เป็นปลาได้รับความนิยมใน
การเลี้ยงและมีขายโดยทั่วไป
6. การเลือกพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสมแก่การเลีย้ งปลา และการสร้าง
บ่อเลี้ยงปลา การขุดบ่อปลา การปรับปรุงบ่อปลาเก่า
7. การหาอาหารและสร้างอาหารเพือ่ เลีย้ งปลา การรูจ้ กั สร้าง
อาหารปลาด้วยต้นทุนต�ำ 
่ การเลือกปลาทีเ่ ป็นปลากินพืช สามารถโตได้
ในพืน้ ทีส่ งู ทีม่ อี ณ
ุ หภูมติ ำ�่ เกือบตลอดทัง้ ปี สามารถกินพืชผักทีห่ ลาก
หลาย ไม่ไปรบกวนกับพืชอาหารสัตว์อนื่ ๆ มีความแข็งแรงทนต่อโรค
8. การเลี้ยงและฝึกฝนการเลี้ยงปลา การให้อาหาร การ
ป้องกันรักษาโรค ในแต่ละระยะ ตั้งแต่วัยอ่อน วัยรุ่น ถึงตัวเต็มวัย
เพื่อสร้างความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของแต่ละระยะ
   8.1 ท� ำ การปล่ อ ยปลาที่ ความหนาแน่ น 15 ตั ว ต่ อ
ตารางเมตร โดยท�ำการปล่อยปลาในอัตราส่วนที่เท่ากัน การทดลอง
เลีย้ งแบบรายคูจ่ ะเป็นการทดลองเพือ่ ศึกษาผลกระทบของปลาในการ
เลี้ยงร่วมกันเป็นรายชนิด
   8.2 ให้อาหารปลาจ�ำนวน 2 มื้อต่อวัน โดยให้อาหารที่
เหลือจากครัวเรือน ใบไม้ที่คนกินได้ ฟางข้าว ปลวก และปลูกพืช
ลอยน�ำ้ เพือ่ ใช้เป็นอาหารให้แก่ปลาในบ่อ ให้อาหารปลาจนอิม่ ท�ำการ
บันทึกน�้ำหนักอาหารทุกวัน การให้อาหารในพื้นที่จริงจะท�ำการปรับ
การให้อาหารตามสัดส่วน ส�ำหรับในช่วงเดือนแรกจะท�ำการให้อาหาร
ส�ำเร็จรูปร่วมด้วย เพือ่ ให้ลกู ปลาสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม
นั้นๆ ได้
   8.3 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้ำต่างๆ เช่น ปริมาณ
ออกซิเจนทีล่ ะลายน�ำ 
้ แอมโมเนีย ไนเตรท อุณหภูมอิ ากาศ อุณหภูมนิ ำ 
�้
ค่าความขุ่นใส ค่าการน�ำกระแสไฟฟ้า ค่าความเป็นด่าง จะท�ำการ
วิเคราะห์คุณภาพน�้ำ เดือนละ 1 ครั้ง
   8.4 สุ ่ ม วั ด ความยาวและน�้ ำ หนั ก ของปลาเดื อ นละ
1 ครัง้ ชนิดละ 30 ตัวต่อบ่อ ทุกเดือน

8.5 พารามิเตอร์ในการเติบโต และปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
เลี้ยงปลา (อภินันท์ สุวรรณรักษ์ และจิราพร โรจน์ทินกร, 2547)
9. การเพาะขยายพันธุ์ปลา
    9.1 น�ำปลาทีเ่ ลีย้ งในปีแรกมาท�ำการเพาะขยายพันธุ์ โดย
การกระตุน้ ด้วยฮอร์โมนผสม คัดเลือกพ่อแม่พนั ธุป์ ลาจากปลาทีเ่ ลีย้ ง
ไว้ในบ่อ โดยเลือกแม่พันธุ์ที่มีท้องอูมพร้อมที่จะไข่ ติ่งเพศบวมแดง
ปลาเพศผูท้ แี่ ข็งแรง ใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์สำ� หรับการผสมเทียม เพือ่
กระตุ้นการสุกของไข่และการตกไข่ในปลาเพศเมีย การสร้างความ
พร้อมของสเปิร์ม เมื่อปลาพร้อมจึงปล่อยให้ผสมพันธุ์เลียนแบบ
ธรรมชาติ หรือท�ำการรีดไข่และน�ำ้ เชือ้ เพือ่ ท�ำการผสมเทียมแบบแห้ง
    9.2 นับปริมาณไข่ที่ได้ อัตราฟัก อัตราการปฏิสนธิ และ
อัตรารอดจากการอนุบาล
   9.3 ท�ำการอนุบาลลูกปลาด้วยไข่แดงต้มสุก เป็นระยะ
เวลาอย่างน้อย 7 วัน หลังจากนั้นท�ำการเก็บข้อมูล อัตรารอด น�้ำ
หนัก ความยาวสุดท้าย และอัตราความพิการ
   9.4 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้ำต่างๆ เช่น ปริมาณ
ออกซิเจนทีล่ ะลายน�ำ 
้ แอมโมเนีย ไนเตรท อุณหภูมอิ ากาศ อุณหภูมนิ ำ 
�้
ค่าความขุ่นใส ค่าการน�ำกระแสไฟฟ้า ค่าความเป็นด่าง โดยท�ำการ
วิเคราะห์คุณภาพน�้ำ วันละ 1 ครั้ง เวลา 10.00 น. ของทุกวัน
10. การอนุบาลลูกปลา  
   10.1 น�ำลูกปลาที่ฟักออกเป็นตัว ว่ายน�้ำได้อย่างดี
ประมาณ 14 วันหลังฟักออกเป็นตัว ปากเปิดแล้ว ลงไปปล่อยในบ่อ
อนุบาลทีเ่ ตรียมไว้ดว้ ยการล้างบ่อเพือ่ ก�ำจัดเอาศัตรูของปลาออกไป
ให้หมด เติมน�้ำเข้าไปในบ่ออนุบาล ขนาดของบ่ออนุบาลประมาณ
3x5 เมตร หรือใช้บ่อเลี้ยงเก่า
    10.2 ให้อาหารด้วยไข่แดงบีแ้ ล้วละลายน�ำ 
้ ราดลงไปในน�ำ 
้
คอยดูให้ปลากินจนอิม่ ถ้ายังไม่อมิ่ ให้เติมเข้าไปอีก สังเกตได้จากปลา
ยังว่ายเวียนวนอยู่ใกล้กบั ไข่แดงทีล่ ะลายน�ำ 
้ เมือ่ ปลาได้อายุประมาณ
7 วันเริม่ ให้ปลาป่น (ต้องซือ้ ทีค่ ณุ ภาพดี จ�ำนวนไม่ตอ้ งมาก) ผสมร�ำข้าว
(ส่วนที่เหลือจากการต�ำข้าว)
    10.3 ให้อาหารปลาที่เริ่มโตประมาณ 1 เดือน (น�้ำหนัก
0.3 กรัม ยาวประมาณ 2-3 ซม.) ด้วยอาหารเม็ดขนาดเล็ก และเริ่ม
ใช้ใบไม้ใส่ลงไปในบ่อ ปลาจะเริ่มกินใบไม้ที่ใส่ลงไปในบ่อ และเกิด
การหมักเป็นซากใบไม้ มีตัวอ่อนแมลงน�้ำและแบคทีเรียจ�ำนวนมาก
เพื่อเป็นอาหารของลูกปลาไน ปลายี่สกเทศ และปลานวลจันทร์เทศ
ในช่วงนี้สามารถเริ่มจับขายเป็นลูกปลาได้
    10.4 การจับลูกปลาขึ้นมาขาย ด้วยการใช้ยอ แห หรือ
อวนตาถีล่ งไปลากในบ่อ สามารถใส่ถงุ ขายด้วยการท�ำให้ถงุ พองออก
ด้วยอากาศธรรมชาติ เรียกว่าการ “ตบลม” แล้วมัดด้วยหนังยาง การ
ขนส่งใช้รถมอเตอร์ไซค์ ซึง่ ระยะทางไม่ไกลไปยังหมูบ่ า้ นใกล้เคียงใช้
เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง
11. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลา เพื่อเป็น
อาหารโปรตีนอย่างยั่งยืน ฝึกฝนการจัดการผลผลิตปลาจากบ่อเลี้ยง
เพื่อให้ได้วิทยากรอาสาจากปราชญ์ของชุมชน

11

12
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การวิเคราะห์ข้อมูล

1. ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ด้วย
โปรแกรม SPSS version 14.0 และโปรแกรม excel เพื่อบรรยาย
สภาพเกีย่ วกับปัจจัยต่างๆ ทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ แสดงผลเป็นค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต�่ำสุด และค่า t-test
2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการประชุม
การสัมภาษณ์เจาะลึก การสนทนากลุม่ การสังเกตแบบมีสว่ นร่วม การ
ลงมือท�ำด้วยกัน ใช้การวิเคราะห์แบบสร้างข้อสรุป เช่น ขั้นตอนการ
สร้างความยั่งยืนด้านอาหารโปรตีน หรือการวิเคราะห์เชิงพรรณนา
(Descriptive analysis) เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัย เช่น การ
แบ่งแยกหมวดหมู่ การเปรียบเทียบ ความเหมือน ความต่าง ตลอดจน
วิเคราะห์เงื่อนไข ปัจจัยที่เอื้อต่อความส�ำเร็จ/ล้มเหลวแต่ละช่วงเวลา

ผลการศึกษา

สิง่ ทีเ่ กิดจากการวิจยั นี้ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่
1) ผลผลิต (Output) จากการท�ำโครงการ ในมิติขององค์ความรู้ที่
ใช้ได้จริง ได้แก่
1. ความยัง่ ยืนด้านอาหารโปรตีนของชาวบ้านกับการเลีย้ งปลา
การสร้างความยัง่ ยืนด้านอาหารโปรตีนด้วยการเพาะเลีย้ งปลา ประกอบ
ด้วยกิจกรรมหลัก คือ
1.1 การท�ำความเข้าใจและเตรียมความพร้อม

ก. ร่วมกันสร้างและ/หรือปรับปรุงบ่อเลี้ยงปลาของชุมชน มี
การร่วมมือเพือ่ ขุดบ่อเลีย้ งปลาของชุมชนโดยใช้แรงงานจากคนในชุมชน
ในครอบครัว รวมถึงผู้ส่งเสริมด้วย
ข. ส่งเสริมและสร้างอาสาสมัครผู้สนใจจากชาวไทยพื้นที่สูง
เข้ามาร่วมงานในโครงการสร้างความมัน่ คงด้านอาหารโปรตีน (ภาพที่ 3
ตามลูกศร) เริม่ ต้นจากนักวิจยั เดินทางเข้าพืน้ ทีซ่ งึ่ เป็นเส้นทางคมนาคม
ทีไ่ ม่สะดวกมากนัก เพือ่ ท�ำความเข้าใจกับชาวบ้าน ด้วยการประชุมชาว
บ้าน ซึ่งเป็นส่วนที่ต้องใช้เวลามากที่สุด เพราะชาวบ้านมีลักษณะเป็น
กลุม่ เบิง่ ตาลังเล คือ ต้องรอให้ผอู้ นื่ ท�ำให้สำ� เร็จก่อน จึงจะตัดสินใจอีกที
ยังมีอุปสรรคเรื่องของภาษาที่สื่อสารกันไม่ค่อยเข้าใจ และชาวบ้านเอง
ยังไม่ไว้วางใจคณะวิจัยมากนัก ซึ่งอาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากวิธีการส่ง
เสริมจากเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ต่อเนื่อง และไม่เข้าใจปัญหาของชุมชน
ช่วงระยะเวลาของการเตรียมพร้อมด้านความเข้าใจ และสร้างความ
สัมพันธ์กับชุมชนนี้กินเวลาประมาณ 1 ปี ชาวบ้านจึงเริ่มไว้วางใจและ
หลังจากนัน้ จึงชักชวนให้ชาวบ้านทีอ่ าสาเป็นผูน้ ำ� ท�ำการปล่อยปลาในบ่อ
ชุมชนเพือ่ ให้เห็นผลผลิตก่อน โดยเฉพาะผูน้ ำ� ทางจิตวิญญาณได้ทำ� การ
ขุดบ่อเลีย้ งปลาขนาดเล็กของตนเองทีม่ ขี นาดประมาณ 3x5 เมตร เมือ่
ท�ำบ่อปลาเสร็จแล้วจึงท�ำการปล่อยปลา และให้อาหารเบือ้ งต้น ถ้ามีรำ�
ข้าวทีต่ ำ� เองก็สามารถน�ำมาให้ได้โดยตรง อาจให้ใบไม้หรือผักทีค่ นกินได้
ปลาก็จะกินได้เช่นกัน ในการศึกษาเรื่องการเจริญเติบโต จะต้องมีการ
ศึกษาความยาวและน�้ำหนักที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละเดือน

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการส่งเสริมชาวบ้านเพื่อการเลี้ยงปลา และกลไกในการเก็บข้อมูล
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ภาพที่ 4 ก. เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ข. เตรียมบ่ออนุบาล ค. ลงจับพ่อแม่พันธุ์ปลา ง. เยาวชนผู้เป็นก�ำลังส�ำคัญ จ. ฉีดพ่อแม่พันธุ์
ให้รัดกันเองในบ่อ ฉ. ไข่บางส่วนที่มาจากการรีดไข่ผสมภายนอก และจากการรัดกันเอง ช. ลูกปลาที่ออกจากไข่ ซ.
ลูกปลาที่น�ำไปอนุบาลในบ่อดิน
1.2 ความยั่งยืนของการผลิตลูกปลา และความรู้ว่าด้วย
กระบวนการ/ขั้นตอนการสร้างความยั่งยืนด้านอาหารโปรตีน คือ การ
เพาะขยายพันธุ์ปลา
ระหว่างเลี้ยงปลาได้มีการเตรียมเกษตรกรให้มีความพร้อม
ด้วยการฝึกอบรมเป็นประจ�ำในการผสมพันธุป์ ลาแบบใช้ฮอร์โมนเหนีย่ ว
น�ำ โดยใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ผสมกับโมธีเลี่ยมเอ็ม จ�ำนวน 2 ครั้ง
ในครัง้ ที่ 1 ฉีด 20 ไมโครกรัม ต่อแม่ปลา 1 กิโลกรัม ส่วนของพ่อปลาฉีด
กระตุ้นที่ 10 ไมโครกรัมต่อน�้ำหนักพ่อปลา 1 กิโลกรัม เว้นระยะห่าง
10 ชั่วโมง แล้วฉีดกระตุ้นเข็มที่สองที่ 10 ไมโครกรัมต่อน�้ำหนักปลา
1 กิโลกรัมในทั้งสองเพศ จากนั้นจึงรอเวลาให้ปลาพร้อมและผสม
พันธุ์กันเองตามธรรมชาติ ในการนี้ใช้สัดส่วนเพศผู้ต่อเพศเมีย 2: 1

โดยเพศเมียขนาดประมาณ 300 กรัมขึน้ ไป และเพศผูข้ นาด 150 กรัม
ขึ้นไป เริ่มประสบความส�ำเร็จในการอบรมครั้งที่สาม และเพิ่มขึ้นเป็น
ล�ำดับ จนสามารถเพาะขยายพันธุ์และอนุบาลได้ด้วยตัวเกษตรกรเอง
อย่างสมบูรณ์ สาเหตุที่ต้องมีการอบรมหลายครั้งเนื่องจากการเพาะ
พันธุ์ปลามีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ เช่น อุณหภูมิที่ต�่ำกว่า 10
องศา ในช่วงทีป่ ลาวางไข่ เมือ่ ใช้วธิ กี ารเพิม่ อุณหภูมใิ ห้เหมาะสมกับพืน้
ราบ แต่ไข่ก็ยังฟักไม่ได้หรือไม่ดี ที่ส�ำคัญคือทักษะของการเพาะขยาย
พันธุข์ องชาวบ้านทีต่ อ้ งใช้ระยะเวลาในการพัฒนากันนาน อย่างไรก็ตาม
ได้มีอาสาสมัครท่านหนึ่ง คือ อาสาสมัครโตเล อภิบาลกุญชร และอีก
หลายคนรวมถึงเยาวชนสามารถเพาะขยายพันธุ์ปลาโดยวิธีเลียนแบบ
ธรรมชาติได้ (ดูภาพที่ 4 และภาพที่ 5 ประกอบ)

13

14
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ภาพที่ 5 กิจกรรมการอบรมเพาะพันธุ์ปลาให้แก่อาสาสมัครต้นแบบในหมู่บ้านปิตุคี
ส�ำหรับรูปแบบการใช้ประโยชน์จากการเลีย้ งปลานัน้ อาสาสมัคร
เลีย้ งปลาสามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ได้หลายวิธกี าร เช่น การผลิตลูกพันธุ์
เพือ่ ส่งขายไปยังหมูบ่ า้ นใกล้เคียง และชาวบ้านในหมูบ่ า้ นใกล้เคียงเดิน
ทางมาเพือ่ ดูวธิ กี ารเลีย้ ง และมีหน่วยงานทัง้ ภาครัฐ และมูลนิธติ า่ งๆ เช่น
อาสาสมัครทหารพราน มูลนิธริ กั ไทย ได้เข้ามาติดต่อขอซือ้ ลูกพันธุเ์ พือ่ ใช้
ในการส่งเสริมการเลีย้ งปลา และได้เชิญอาสาสมัครผูป้ ระสบความส�ำเร็จไป
เป็นวิทยากรส่งเสริมการเลีย้ งปลาให้แก่ชาวบ้านในหมูบ่ า้ นห้วยโค้ง (มูลนิธิ
รักไทย) หน่วยจัดการต้นน�ำ้ ขุนแม่หาด บ้านปิตคุ ี อีกหลายครัง้ รวมทัง้ หมูบ่ า้ น
อืน่ ๆ ใกล้เคียง หลังจากการอบรม ชาวบ้านในหมูบ่ า้ นใกล้เคียงได้ตดิ ต่อขอ
ซือ้ ลูกพันธุเ์ พือ่ น�ำไปเลีย้ งในบ่อส่วนตัว ทัง้ นีล้ กู พันธุท์ เี่ หลือ อาสาสมัครได้
น�ำไปกระจายเลีย้ งในบ่อของตนเอง เมือ่ ปลาโตขึน้ จนเป็นปลาเนือ้ ได้แล้วนัน้
อาสาสมัครจะเริม่ ขายปลาให้กบั ชุมชนและโรงเรียนเพือ่ เป็นแหล่งอาหาร
โปรตีนในชุมชนต่อไป (ภาพที่ 6)
2) ผลลัพธ์ (Outcome) ในมิติผู้รู้และการจัดการชุมชน ได้แก่
2.1 ความยัง่ ยืนของผลตอบแทนทีไ่ ด้รบั และปริมาณโปรตีน
ที่เพิ่มขึ้นจากการเลี้ยงปลา
การเจริญเติบโตของปลาแต่ละชนิด ปลาไนจะให้ผลการ
เปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อในปริมาณสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ ปลา
นวลจันทร์เทศ และปลาตะเพียน เมือ่ เทียบเป็นต้นทุนในการผลิตแล้ว
ต้นทุนค่าอาหารในการผลิตปลาไนจะสูงกว่าปลาอื่นๆ รองลงมา
ได้แก่ ปลานวลจันทร์เทศ และปลาตะเพียน เมื่อเทียบอัตราการกิน
อาหารของปลาเปรียบเทียบกับน�ำ้ หนักตัวของปลา พบว่า ปลาไนจะ
มีเปอร์เซ็นต์การกินอาหารสูงกว่าปลานวลจันทร์เทศและปลาตะเพียน
โดยค่าการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน/ตัวปลา (ADG) ของปลาไนจะสูง
กว่าปลาตะเพียน และปลานวลจันทร์เทศ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของปลา ปัจจัยต่างๆ
ทีส่ ง่ ผลต่อ การเลี้ยงปลา พบว่าพฤติกรรมและทัศนคติของชุมชนจะ
ส่งผลทั้งต่อการเลี้ยงอย่างมีนัยส�ำคัญ (P<0.01) ต่ออัตราการเจริญ
เติบโตของปลา (GR) น�ำ้ หนักทีเ่ พิม่ ขึน้ (WG) และน�ำ้ หนักทีเ่ พิม่ ขึน้
เฉลีย่ ต่อวันต่อบ่อ และการเจริญเติบโตจ�ำเพาะ (SGR) ส่งผลต่อน�ำ้ หนัก

เฉลี่ยสุดท้ายของปลา อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ และน�้ำหนัก
เฉลีย่ ต่อตัวปลาทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญ (P<0.05) จากการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ดว้ ยวิธกี าร Pearson’s correlation พบว่าตัวแปรเรือ่ ง
พฤติกรรมของอาสาสมัคร ระยะห่างระหว่างบ่อกับบ้านอาสาสมัคร
ท�ำเลทีต่ งั้ ของบ่อ จะส่งผลต่อพฤติกรรมการเลีย้ งปลาเป็นอย่างมาก
โดยท�ำเลทีต่ งั้ ของบ่อยังส่งผลต่อการเลีย้ งปลาในหลายๆ ด้าน เช่น การ
ดูแลที่ไม่ทวั่ ถึง ปัญหาการลักขโมย ปัญหาความเกียจคร้านเมือ่ ไม่มี
กิจกรรมหลักในบริเวณบ่อ ซึง่ หากสามารถท�ำให้การดูแลบ่อปลากลาย
เป็นกิจวัตรประจ�ำวันของอาสาสมัครก็จะช่วยลดปัญหาดังกล่าวลงได้
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างชนิดปลาทีเ่ ลีย้ ง จากการทดลองเลีย้ ง
ปลา 3 รูปแบบ คือ การเลีย้ งชนิดเดีย่ ว การเลีย้ งแบบรายคู่ และการ
เลีย้ งแบบรวม 3 ชนิด พบว่า ชนิดปลาทีเ่ ลีย้ งร่วมกันมีผลต่อปลาชนิด
อืน่ ๆ ทีเ่ ลีย้ งร่วมกันภายในบ่อ จากการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของ
ปลาแต่ละชนิดในบ่อเลีย้ ง พบว่า การเจริญเติบโตของปลาจะเป็นไป
แบบขัน้ บันได ขึน้ อยูก่ บั ความสามารถในการแย่งอาหารและพฤติกรรม
การกิ น อาหารของปลาภายในบ่ อ เลี้ ยงนั้ น ๆ โดยจากการศึ ก ษา
พฤติกรรมของปลาในบ่อเลีย้ ง พบว่า ปลาไนมีความสามารถในการปรับ
ตัวและแย่งอาหารได้ดีที่สุดเมื่อเลี้ยงร่วมกับปลาตะเพียนและปลา
นวลจันทร์เทศ เมือ่ ปลาไนเจริญเติบโตจนได้ขนาดทีส่ ามารถน�ำมาท�ำ
ปลาเนือ้ ได้ ปลาไนขนาดใหญ่ทสี่ ามารถแย่งอาหารมากกว่าจะถูกน�ำไป
บริโภค ท�ำให้ความสามารถในการแย่งอาหารของปลาไนภายในบ่อลด
ลง ดังนัน้ ปลาตะเพียนและปลานวลจันทร์จะได้ประโยชน์ และสามารถ
เจริญเติบโตได้ดขี นึ้ เมือ่ ปลาไนทีม่ ขี นาดใหญ่ถกู จับไปบริโภค ปลาไน
ขนาดกลางทีเ่ หลือภายในบ่อจะเจริญเติบโตเพิม่ ขึน้ ในช่วง 1-2 เดือน
ถัดไป ซึง่ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้ ปลาชนิดอืน่ ๆ ทีเ่ ลีย้ งร่วมกันภายใน
บ่อจะสามารถเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในเวลาดังกล่าวด้วย ดังนัน้ จึง
ควรมีการปล่อยปลาทีห่ ลากหลายชนิดหรือหลากหลายขนาด
- การเจริญเติบโตและต้นทุนในการผลิตปลาเนือ้ เพื่อเป็น
อาหารโปรตีนในครัวเรือน จากการทดลองเลี้ยงปลาเพื่อใช้เป็นปลา
เนื้อในหมู่บ้านน�ำร่อง พบว่า อาสาสมัครจะเริ่มบริโภคปลาหลังจาก
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ภาพที่ 6 วงจรการท�ำงานที่ประสบความส�ำร็จของเกษตรกรอาสาที่บ้านปิตุคี ต�ำบลอมก๋อย อ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ที่ได้ใช้เวลาเลี้ยงปลาไปได้ประมาณ 120-150 วัน โดยจะเริ่มบริโภค
ปลาทีม่ นี ำ�้ หนักแตกต่างกันไปตามชนิดของปลา ตัง้ แต่ 170  300 และ
120 กรัม (ปลาตะเพียน ปลาไน และปลานวลจันทร์ ตามล�ำดับ) ขนาด
ความยาวประมาณหนึ่งฝ่ามือขึ้นไป จากการเลี้ยงพบว่า ปลาไนและ
ปลาตะเพียนจะเป็นปลาที่ได้ขนาดส�ำหรับการบริโภคก่อน ส่วนปลา
นวลจันทร์จะมีลกั ษณะล�ำตัวเรียวยาวท�ำให้ดมู ขี นาดเล็ก อาสาสมัคร
จึงใช้ระยะเวลาในการเลีย้ งทีย่ าวนานกว่าปลาสองประเภทแรก และจะ
เริม่ จับเพือ่ ใช้ในการบริโภคเมือ่ ปลามีความยาวตัง้ แต่ 25 เซนติเมตร
ขึ้นไป จากการทดลอง พบว่า ปลาไนและปลาตะเพียนมีระยะเวลา
และต้นทุนในการเลี้ยงต�่ำที่สุด (ตารางที่ 2 ) เนื่องจากปลาไน และ
ปลาตะเพียนสามารถกินอาหารได้หลายแบบ ทั้งพืช สัตว์ และเศษ
ซาก จึงท�ำให้สามารถรับสารอาหารได้หลายทาง อีกทั้งปลาทั้งสอง

ชนิดนีม้ กี ารปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้งา่ ย จึงมีการตอบสนอง
ต่ออาหารที่ให้ไปได้อย่างรวดเร็ว สามารถแย่งอาหารจากปลาชนิด
อื่นๆ ที่เลี้ยงอยู่ภายในบ่อได้ดี และเมื่อท�ำการวิเคราะห์ผลผลิต และ
ความสามารถในการผลิตจากวิธกี ารเลีย้ งในแบบต่างๆ พบว่า รูปแบบ
การเลีย้ งแต่ละรูปแบบมีปริมาณผลผลิตและต้นทุนการผลิตที่ไม่แตก
ต่างกันทางสถิติ ทั้งนี้ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนจะขึ้นอยู่กับ
ขนาดและรูปทรงของตัวปลาที่ทดลองเลี้ยง โดยบ่อที่เลี้ยงในชุมชน
จะมีขนาดบ่อและรูปแบบการจัดการที่ใกล้เคียงกัน โดยในแต่ละวัน
การด�ำเนินงานที่เกี่ยวพันกับบ่อปลาจะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที
หากปลามีความสามารถในการเจริญเติบโต และการปรับตัวที่ดีกว่า
ก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการแย่งกินอาหาร โดยผลผลิตสุดท้าย
ที่เกิดขึ้นภายในบ่อจึงให้ผลที่ไม่แตกต่างกัน

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของพารามิเตอร์ในปลาที่ทดลองเลี้ยงแยกตามรายชนิด

ค่าพารามิเตอร์
อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน (กรัม/วัน)
อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยจ�ำเพาะ (เปอร์เซ็นต์)
จ�ำนวนวันเลี้ยงจนเริ่มจับ
ค่าใช้จ่ายในการผลิต (บาท/กิโลกรัมปลา)

ชนิดปลา
ปลาตะเพียน

ปลาไน

ปลานวลจันทร์

0.96+0.17a
1.36+0.24b
3.71+0.51ab
135+17.32a
21.57+4.18a

0.47+0.16a
3.09+1.45a
4.21+0.66a
137.5+15.0a
10.66+3.80a

1.92+0.39b
0.69+0.14b
2.68+0.40b
170+24.49a
43.11+9.78b

หมายเหตุ : ตัวอักษรที่แตกต่างกันหมายถึงมีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 เปอร์เซ็นต์
ในการประเมินจะใช้การเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นต่อหน่วยพื้นที่การผลิต
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ความยัง่ ยืนของแนวทางการเลีย้ งปลา และตลาดนัดชุมชน
เพือ่ กระจายสินค้าทางการเกษตรชุมชน รวมทัง้ การแลกเปลีย่ นความรู้
ระหว่างชุมชน อีกทัง้ ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนให้แน่นแฟ้น
2.2 แนวทางการเลีย้ งและอนุบาลลูกปลา การเปลีย่ นแปลง
ในชุมชนที่เกิดจากการท�ำโครงการนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ คือ เกิดวิธีการจัดการการเลี้ยงปลาเพื่อเป็นแหล่งอาหาร
โปรตีนอย่างยัง่ ยืน สามารถจัดแบ่งได้ ดังนี้
เกิดระบบการจัดการผลผลิตปลาในพืน้ ที่ ผลผลิตปลาทีไ่ ด้
จากพืน้ ที่ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่ ผลผลิตทีเ่ ป็นเนือ้ ปลา และ
ผลผลิตทีเ่ ป็นลูกพันธุ์ ซึง่ ทัง้ สองส่วนจะมีความสัมพันธ์กนั และต้องมีการ
จัดการร่วมกันอย่างเป็นระบบ (ภาพที่ 7) ในส่วนการจัดการผลผลิตทีเ่ ป็น
เนือ้ ปลาสามารถใช้ในการก�ำหนดรอบการผลิต และการวางแผนเพือ่
ทดแทนปลาเนือ้ ทีอ่ ยูใ่ นฝูงภายในบ่อปลาได้ เช่น การจัดล�ำดับการปล่อย
ลูกปลาเพือ่ ขุนเป็นปลาเนือ้ จากการศึกษาพฤติกรรมและการปรับตัวของ
อาสาสมัครในพืน้ ที่ พบว่า สามารถสร้างรูปแบบการจัดการได้ตามวิธกี ารดังนี้
ก. การเลีย้ งปลาเชิงเดีย่ ว ท�ำให้ได้ผลผลิตในระยะสัน้ ปริมาณ
สม�ำ่ เสมอ แต่มขี อ้ เสีย คือ เก็บเกีย่ วผลผลิตได้ในระยะเวลาสัน้ เนือ่ งจาก
ขนาดการเจริญเติบโตของปลาจะลดลงเรือ่ ยๆ ท�ำให้ตน้ ทุนในการเลีย้ ง
สูงขึน้ ตามขนาดการเจริญเติบโตทีล่ ดลง อีกทัง้ ปลาทีเ่ จริญเติบโตช้ายัง
มีความเสีย่ งทีจ่ ะเป็นปลาแกร็น ไม่สามารถเจริญเติบโตเป็นปลาเนือ้ ต่อ
ไปได้ ดังนัน้ จึงต้องมีการจัดการระยะเวลาในการเก็บเกีย่ วให้ยาวนาน
ขึน้ และคงขนาดการเจริญเติบโตของปลาให้เหมาะสมกับพฤติกรรม
การให้อาหารและการดูแลปลาของอาสาสมัคร มีวธิ กี ารดังต่อไปนี้
- การปล่อยปลาทีละน้อยหลายๆ ครั้ง การปล่อยปลาใน
จ�ำนวนน้อยกว่าศักยภาพสูงสุดของบ่อ ช่วยให้ปลาเจริญเติบโตได้ดี
ขึน้ เนือ่ งจากได้รบั ปริมาณออกซิเจนและอาหารอย่างเพียงพอ ท�ำให้
อัตราการเจริญเติบโตดีขนึ้ และย่นระยะเวลาในการผลิตปลาเนือ้ ลงได้
เมือ่ ปลาชุดแรกเริม่ มีขนาดเข้าสูข่ นาดกลางแล้ว จึงเริม่ ปล่อยปลาทีม่ ี
ขนาดเล็กกว่าลงไปภายในบ่อ เพือ่ เพิม่ ปริมาณปลาเนือ้ ชุดที่ 2 ชุดที่
3 และ 4 ลงไปได้ทำ� ให้การผลิตเกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ในการปล่อยปลา
ใช้การค�ำนวณจากปริมาณการใช้ประโยชน์ของผูเ้ ลีย้ งในช่วงเวลาดัง

กล่าว จากการทดลองนี้ใช้ความหนาแน่นในการเลีย้ งเท่ากับ 25 ตัวต่อ
ลูกบาศก์เมตร ขนาดบ่อมาตรฐาน 30 ลูกบาศก์เมตร (ขนาด 6x5 เมตร)
สามารถเลีย้ งปลาทัง้ หมดได้ 750 ตัว หากใช้การปล่อย 20 เปอร์เซ็นต์
จะช่วยเพิม่ ความสามารถในการเจริญเติบโตได้ถงึ 50 เปอร์เซ็นต์ และ
ลดการจัดการบ่อ เช่น ปริมาณการถ่ายน�ำ 
้ ความเสีย่ งในการเกิดโรค  
- ปล่อยปลาพร้อมกันแบบคละขนาด ในลักษณะนี้ใช้วธิ กี าร
ปล่อยปลาลงในระยะเวลาเดียวกัน แต่มีขนาดและอายุที่แตกต่างกัน
ซึง่ ปลาแต่ละช่วงอายุจะมีความสามารถแย่งอาหารแตกต่างกัน และ
มีอัตราการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันอีกด้วย เมื่อปลากลุ่มที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดโตขึ้น ปลากลุ่มที่สองก็สามารถเจริญเติบโตเพื่อทดแทน
กลุม่ ได้ในระยะที่ใกล้เคียงกันแบบต่อเนือ่ ง ซึง่ ปลากลุม่ ทีม่ ขี นาดและ
อายุน้อยกว่ายังสามารถที่จะให้ขนาดการเจริญเติบโตได้เท่ากับปลา
กลุม่ แรกอีกด้วย  อย่างไรก็ตาม วิธกี ารนีจ้ ะมีขอ้ เสียคือ เสีย่ งต่อการแคระ
แกร็นของปลารุน่ ที่ 3 ทีม่ ขี นาดเล็กทีส่ ดุ เนือ่ งจากความสามารถในการ
แย่งอาหารจะน้อยกว่าปลาขนาดใหญ่มาก ท�ำให้โอกาสทีจ่ ะได้รบั อาหาร
เต็มทีใ่ นช่วงทีย่ งั เล็กมีนอ้ ย (ภาพที่ 7) อีกทัง้ ความหนาแน่นภายในบ่อที่
ถึงแม้จะมีผลผลิตน้อยกว่า แต่จำ� นวนปลาทีป่ ล่อยและขนาดการเติบโต
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ของปลาก็ยงั คงเสีย่ งต่อภาระทีเ่ กินศักย์การผลิตของบ่อซึง่ จะ
ส่งผลให้เกิดปัญหาตามมาในอนาคต เช่น ปริมาณออกซิเจนในน�ำ้ ไม่
เพียงพอ ภาวะของเสียสะสมภายในบ่อมากเกินจุดวิกฤติ และเสีย่ งต่อ
การเกิดโรคระบาด เป็นต้น
ข. การเลี้ยงปลาแบบรายคู่ ในการเลี้ยงปลาแบบรายคู่
สิง่ จ�ำเป็นทีต่ อ้ งค�ำนึงถึง คือ ปฏิสมั พันธ์ของชนิดปลาทีเ่ ลีย้ งร่วมกันภายในบ่อ
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของปลาอีกชนิดที่เลี้ยงคู่กัน
โดยการเลีย้ งปลาแบบรายคูน่ จี้ ะช่วยให้ผเ้ ู ลีย้ งมีทางเลือกในการกินปลามาก
ขึน้ ไม่รู้สึกเบื่อจากการกินปลาชนิดเดิม การเลี้ยงรูปแบบนี้สามารถ
ใช้การจัดการลดความต่างที่เกิดขึ้นได้ดังนี้
- การปล่อยชนิดปลาทีโ่ ตช้ากว่าไปก่อน วิธกี ารนีจ้ ะท�ำการ
ปล่อยปลาทีม่ อี ตั ราการแย่งอาหาร และอัตราการเจริญเติบโตช้ากว่าลง
เลีย้ งก่อน เพือ่ ให้มโี อกาสในการปรับตัว เจริญเติบโต และมีประสิทธิภาพ
ในการแย่งอาหารมากขึน้ ใกล้เคียงกับปลาทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการเจริญ

ภาพที่ 7 รูปแบบการปล่อยปลาชนิดเดียวแต่มีหลายขนาดปลา หรือรูปแบบการปล่อยปลาหลายชนิด สามารถแก้ปัญหาความ
ไม่ต่อเนื่องของผลผลิตได้ เมื่อปลาโตถึงขนาดที่เฉลี่ยก็สามารถจับกินหรือขายได้
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เติบโตทีม่ ากกว่า ท�ำให้การเจริญเติบโตมีความต่อเนือ่ งไม่ขาดช่วง ผูเ้ ลีย้ ง
จะได้รบั โปรตีนจากปลาอย่างสม�ำ่ เสมอตลอดช่วงระยะเวลาในการเลีย้ ง
- การใช้ปลาทีม่ ขี นาดเริม่ ต้นแตกต่างกัน มีลกั ษณะเช่นเดียว
กับวิธกี ารเลีย้ งปลาเชิงเดีย่ วแบบคละขนาด วิธกี ารดังกล่าวนีจ้ ะท�ำการ
ปล่อยปลา ณ เวลาเริม่ ต้นเดียวกัน แต่จะใช้ขนาดปลาเริม่ ต้นทีแ่ ตกต่าง
กัน โดยใช้ปลาทีม่ กี ารเจริญเติบโตช้าขนาดใหญ่กว่าปลาทีม่ กี ารเจริญ
เติบโตดีกว่า ซึง่ จะช่วยลดระยะเวลาในการเลีย้ งปลาที่โตช้ากว่าได้ดว้ ย
ค. การปล่อยปลาต่างชนิดกัน ปลาแต่ละชนิดจะมีความ
สามารถในการแข่งขันในการหาอาหาร และอัตราการเจริญเติบโต
ที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงต้องมีการปล่อยปลาหลายๆ ชนิด เพื่อให้
สามารถจับปลาที่มีขนาดเหมาะสมส�ำหรับการจับกินเป็นอาหารได้
อย่างต่อเนื่อง และไม่แย่งอาหารกันเองในบ่อ รูปแบบของการเจริญ
เติบโตและการใช้ประโยชน์ของปลาแต่ละชนิด เช่น ปลาไนซึ่งเป็น
ปลาที่สามารถเจริญเติบโตเร็วกว่าชนิดอื่นๆ ในบ่อเลี้ยงครั้งนี้ ส่วน
ปลาตะเพียนขาวสามารถโตได้เร็วเป็นอันดับที่ 2 ซึ่งสามารถใช้มา
เป็นอาหารได้ในรุ่นถัดมา ล�ำดับต่อไปก็คอื ปลานวลจันทร์เทศทีส่ ามารถ
น�ำมาเป็นอาหารในช่วงต่อมาตามล�ำดับ
2.3 การสร้างวิทยากรจากอาสาสมัครในการเลีย้ งรุน่ ต่อไป
จากการด�ำเนินงานพบว่า อาสาสมัครทีม่ คี วามอดทนและสามารถเพาะ
เลีย้ งปลาได้เป็นผลส�ำเร็จ จะได้รบั การตอบรับและความสนใจจากชุมชน
รวมทัง้ หน่วยงานทีอ่ ยูใ่ กล้เคียง มีการเชิญอาสาสมัครไปเป็นวิทยากรอยู่
อย่างสม�ำ่ เสมอ ทัง้ การเป็นวิทยากรในการอบรมการเลีย้ งและการเพาะ
พันธุป์ ลาให้แก่ชาวบ้านในหมูบ่ า้ นใกล้เคียง และโรงเรียนในชุมชน กลุม่
อาสาสมัครดังกล่าวสามารถถ่ายทอดความรูแ้ ละประสบการณ์ในการ
เลีย้ งปลาได้เป็นอย่างดีโดยสามารถอธิบายและช่วยเหลือผูเ้ ข้าอบรมที่
มีความสนใจในการเลีย้ งปลาได้เป็นอย่างดี ช่วยลดอุปสรรคด้านภาษา
ทีเ่ กิดจากผูว้ จิ ยั และผูส้ นใจในการเลีย้ งปลาได้
อาสาสมัครรุ่นแรกที่ประสบความส�ำเร็จในการเลี้ยงปลาได้
ถ่ายทอดความรูใ้ ห้แก่ญาติพนี่ อ้ ง และชาวบ้านทัว่ ไปในหมูบ่ า้ น โดย
เปิดโอกาสให้ญาติและผูท้ สี่ นใจเข้ามามีสว่ นร่วมในการเลีย้ งปลาของตน
และยังได้ให้ความรูเ้ รือ่ งการสร้างบ่อ การผันน�ำ้ สูบ่ อ่ การเตรียมบ่อ และ
การเลือกใช้อาหารทีส่ ามารถหาได้ในชุมชน ส�ำหรับอาสาสมัครรุน่ ใหม่
ทีม่ คี วามสนใจได้ทำ� การเตรียมบ่อและสร้างบ่อตามวิธกี ารทีอ่ าสาสมัคร

รุน่ เก่าให้คำ� แนะน�ำ พร้อมทัง้ ได้มกี ารถ่ายทอดความรูต้ อ่ ไปยังชุมชน
บ้านเกิดด้วย โดยอาสาสมัครรุน่ ใหม่นไี้ ด้มกี ารลงทุนในการซือ้ ลูกพันธุ์
และเตรียมบ่อจากอุปกรณ์ทลี่ งทุนเอง โดยลูกพันธุท์ ใี่ ช้จะเป็นลูกพันธุท์ ี่
ได้จากอาสาสมัครรุน่ เก่าทีป่ ระสบความส�ำเร็จ ส�ำหรับความส�ำเร็จของ
อาสาสมัครรุน่ ใหม่นค้ี าดว่าจะสามารถเห็นผลได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้
นอกจากนัน้ ยังพบว่าเมือ่ ท�ำการเลีย้ งปลาไประยะหนึง่ ปลาทีไ่ ด้ขนาด
จะถูกน�ำไปรับประทานหรือขายเพือ่ บริโภคในชุมชน  ส่วนปลาทีเ่ หลือ
อาสาสมัครสามารถจะประเมินระยะเวลาของการใช้ประโยชน์และการ
ผลิตลูกพันธุ์เพื่อน�ำมาทดแทนปลารุ่นที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้ว โดย
สามารถจะประเมินระยะเวลาทีป่ ลาจะหมดลงและการใช้ประโยชน์ของ
ปลาจากภาพการเจริญเติบโตของปลาได้อย่างถูกต้อง (ภาพที่ 8)
2.4 ได้ศูนย์การเพาะขยายพันธุ์ปลาเพื่อการจ�ำหน่ายตาม
กลไกของตลาด ทัง้ ในหมูบ่ า้ นปิตคุ แี ละหมูบ่ า้ นใกล้เคียง ได้แก่ บ้าน
ห้วยโค้ง บ้านแม่แฮหลวง บ้านแม่แฮน้อย บ้านห้วยปูหลวง บ้านห้วย
ปูนอ้ ย บ้านห้วยตองน้อย บ้านห้วยตองหลวง และบ้านขุนหาด เป็นต้น
2.5 ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติทางน�้ำ ในอนาคต
เมือ่ ชาวบ้านมีความช�ำนาญในการเพาะขยายพันธุป์ ลาก็สามารถเพาะ
ขยายพันธุป์ ลาท้องถิน่ และมีความเข้าใจในระบบนิเวศ ทุกอย่างก็จะ
สมบูรณ์แบบ การเกิดความเข้าใจเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมทางน�ำ้ และการสร้างกลุม่ ผูอ้ นุรกั ษ์ซงึ่ เป็นพืน้ ฐานของความ
มั่นคงด้านอาหารโปรตีนจากปลาโดยฐานทรัพยากรทางน�้ำ 
ความเข้าใจเรือ่ งความหลากหลายของปลาในท้องถิน่ การ
ส�ำรวจความหลากหลายทางชีวภาพเป็นสิง่ ส�ำคัญยิง่ ต่อการศึกษาทางด้าน
ชีววิทยา และพฤติกรรมของปลา ตลอดจนการประมงทีไ่ ด้นำ� มาประยุกต์
ใช้ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อมของประเทศเป็นอย่างมาก
เพราะเป็ น แนวทางที่ จ ะสามารถน� ำ มาจั ด การวางแผนการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างต่อเนือ่ งและไม่มที สี่ นิ้ สุด จากการศึกษาเบือ้ ง
ต้นในแหล่งน�ำ้ ใกล้กบั ศูนย์นำ� ร่อง พบว่า ชนิดปลาทีพ่ บจะมีความหลาก
หลายอยูใ่ นระดับต�ำ 
่ อีกทัง้ ยังมีจำ� นวนตัวต่อชนิดทีพ่ บน้อยเมือ่ เทียบกับ
การส�ำรวจแหล่งน�ำ้ อืน่ ๆ จากการส�ำรวจพบว่ามีปลาทัง้ สิน้ 4 วงศ์ ได้แก่
วงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) ได้แก่ ปลาซิวใบไผ่ (Devario regina) ปลา
มอน (Scaphiodonichthys burmanicus) ปลาพลวง (Neolissochilus
stracheyi) และปลาซิวควาย (Rasbora paviana) วงศ์ปลาแค้ตดิ หิน

ภาพที่ 8 ทิศทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนของการผลิตปลาเพื่อเป็นอาหารโปรตีนแก่ชาวเขาที่หมู่บ้านปิตุคี
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(Sisoridae) ได้แก่ ปลาแค้ตดิ หินสามแถบ (Glyptothorax trilineatus) ปลา
ค้างคาว (Oreoglanis sp.) และปลาค้างคาวหนวดเขีย้ ว (Exostoma sp.)
ส่วนวงศ์ปลาค้อ (Balitoridae) พบเพียงชนิดเดียว ได้แก่ ปลาค้อแม่นา่ น
(Schistura menanensis) และวงศ์ปลาช่อน (Channidae) ได้แก่ ปลาก้าง
(Channa gachua) ซึง่ ปลาทีจ่ บั ได้เหล่านีเ้ ป็นปลาทีม่ กี ารใช้ประโยชน์อยู่
ในท้องถิน่ โดยการจับจากธรรมชาติเพือ่ เป็นอาหาร
จากข้อมูลของชาวบ้านพบว่า ในอดีตมีปริมาณปลามากกว่า
ปัจจุบัน ทั้งในแง่ของชนิดและจ�ำนวนปลา การลดลงของชนิดและ
ปริมาณปลานั้นเกิดมาจากหลายสาเหตุ เช่น การพังทลายของหน้า
ดินที่เกิดจากการถางป่าเพื่อท�ำการเกษตร ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผล
ให้สภาพแวดล้อมเปลีย่ นแปลง และการจับปลาด้วยวิธกี ารทีผ่ ดิ เช่น
การเปลี่ยนทางน�้ำ (อภินันท์ สุวรรณรักษ์, 2553) ท�ำให้ปลาบางชนิด
สูญพันธุ์ ไปจากล�ำน�้ำ  เช่น ปลาพลวงซึ่งเป็นปลาที่มีรสชาติดี ปรุง
อาหารได้หลากหลาย และมีขนาดใหญ่ที่สุดจากชนิดปลาทั้งหมดที่
ได้จากการส�ำรวจในพืน้ ที่ ปัจจุบนั พบว่า จับได้นอ้ ยลงมาก เป็นปลาที่
มีแนวโน้มว่า สามารถจะพัฒนาเพื่อเป็นปลาเลี้ยงได้ในอนาคต
การสร้างเยาวชนนักอนุรกั ษ์อย่างถูกต้อง  การฝึกอบรม
เยาวชนเพือ่ ให้มคี วามรูเ้ รือ่ งฐานทรัพยากรในท้องถิน่ นับเป็นเรือ่ งเริม่
ต้นส�ำหรับความเข้าใจเรือ่ งการอนุรกั ษ์ทบี่ า้ นปิตคุ ี กระบวนการอบรม
นีเ้ ริม่ ต้นจากการทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ฝกึ อบรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญา
โท และปริญญาเอก ของคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทาง
น�ำ 
้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพือ่ ให้เป็นพีเ่ ลีย้ ง/ผูถ้ า่ ยทอดความรูท้ างด้าน
วิชาการแก่เยาวชนผูเ้ ข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร ในขัน้ ต่อมา ทีม
วิจยั ร่วมกันท�ำการเก็บตัวอย่างปลา เก็บตัวอย่างสัตว์ไม่มกี ระดูกสันหลัง
พวกปู กุง้ และแมลงน�ำ 
้ เก็บตัวอย่างพืชทีข่ นึ้ อยูบ่ ริเวณริมฝัง่ พร้อม
บอกชือ่ ท้องถิน่ โดยพีเ่ ลีย้ งจะเป็นคนน�ำการศึกษาโดยใช้แผ่นภาพที่
เตรียมมาเป็นเครือ่ งมือในการจัดจ�ำแนกสิง่ มีชวี ติ แต่ละชนิด และบอก
ถึงลักษณะทีแ่ ตกต่างกัน ผลการวิจยั พบว่า เยาวชนผูเ้ ข้าร่วมฝึกอบรม
มีความประทับใจเป็นอย่างมาก และสามารถน�ำเสนอผลงานของแต่ละ
กลุ่มโดยให้วาดเป็นแผนภาพพร้อมกับออกมาอธิบายให้เพื่อนฟังใน
หัวข้อที่เกี่ยวกับนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์  และปิดท้ายด้วยการ
บรรยายสรุปของผูว้ จิ ยั เรือ่ งการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติในแนวทาง
ทีถ่ กู ต้องแก่เยาวชนผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ตัวอย่างชนิดของสิง่ มีชวี ติ ทีพ่ บ
ในพืน้ ทีล่ มุ่ น�ำ้ ปิตคุ แี ละการบ่งชีส้ ภาพแวดล้อม เช่น จิงโจ้นำ 
�้ ตัวอ่อน
หนอนปลอกน�ำ 
้ ตัวอ่อนแมลงปอ ตัวอ่อนแมลงชีปะขาว ด้วงดิง่ หนอน
ด้วง มวนน�ำ 
้ กุง้ น�ำ้ ตก ปูนำ�้ ตก ปลาค้างคาวหนวดเขีย้ ว ปลาอีด ปลา
ซิวใบไผ่ ปลาน�ำ้ หมึก ปลาไหล เขียดงู ปลากัง้ และลูกอ๊อด รวมถึงแต่ละ
ชนิดทีม่ คี วามส�ำคัญต่อแหล่งน�ำ้ และสภาพแวดล้อมโดยรวม ในอนาคต
จะต้องมีแผนงาน/โครงการเพือ่ จัดตัง้ กลุม่ เยาวชนทีเ่ ข้ารับการอบรมนี้
เพือ่ พัฒนาให้เป็นกลุม่ อนุรกั ษ์ตอ่ ไป

สามารถท�ำให้สังคมของพี่น้องชาวปกาเกอญอได้มีความรู้ สามารถ
ด�ำเนินการได้เองอย่างสมบูรณ์แบบ และมีลทู่ างว่ากิจกรรมการเลีย้ ง
ปลานีจ้ ะสามารถสร้างความยัง่ ยืนเรือ่ งความไม่เพียงพอของปริมาณ
โปรตีนได้ในหลายๆ ด้านที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (ภาพที่ 9)
1. ผลผลิต (Output)
1.1 ความยัง่ ยืนในชีวติ ของชาวบ้านกับการเลีย้ งปลา แม้วา่
ในระยะเริม่ ต้น กลุม่ เลีย้ งปลาจะมีแกนน�ำทีห่ วั ไวใจสูเ้ ป็นกลุม่ แรกเพียง
3-4 คน และจะมีกลุม่ เบิง่ ตาลังเลทีจ่ ะสนใจการเลีย้ งปลาก็ตอ่ เมือ่ มอง
เห็นความส�ำเร็จของอาสาสมัครผูอ้ นื่ แล้วเท่านัน้   ดังนัน้ ความส�ำเร็จ
ของการเลีย้ งปลาจึงขึน้ อยูก่ บั ความตัง้ ใจจริงและรับผิดชอบของแต่ละ
บุคคล ส�ำหรับผู้ที่ประสบความส�ำเร็จนั้น เมื่อสามารถสร้างรายได้
จากการเลีย้ งปลาได้ ก็มเี วลาเหลือสามารถไปท�ำกิจกรรมอย่างอืน่ ได้
เนือ่ งจากไม่จำ� เป็นต้องเข้าป่าหรือลงล�ำธารไปหาอาหารโปรตีนทีต่ อ้ ง
เสียเวลาไปครึง่ ค่อนวัน ชาวบ้านกลุม่ นีจ้ ะมีสภาพชีวติ ทีม่ หี ลักประกัน
ทีย่ ง่ั ยืนมากขึน้ อันเป็นผลสืบเนือ่ งส่วนหนึง่ มาจากการเลีย้ งปลา
1.2 ความยั่งยืนของการผลิตลูกปลา หลังจากอาสาสมัคร
สามารถเพาะพันธุ์ปลาได้ด้วยตนเองแล้ว อาสาสมัครจะเริ่มมีความ
กระตือรือร้นในการปรับปรุงวิธกี ารเลีย้ ง รวมถึงปรับปรุงวางแผนการ
ด�ำเนินการเลีย้ งได้อย่างดี เช่น หลังจากอาสาสมัครสามารถเพาะพันธุป์ ลา
ได้ และได้ลกู ปลาในปริมาณมาก ท�ำให้เกิดปัญหาเรือ่ งการมีพนื้ ทีเ่ ลีย้ งไม่
เพียงพอต่อปริมาณปลาทีส่ ามารถผลิตได้ กลุม่ อาสาสมัครจึงวางแผน
เรือ่ งการจัดการบ่อ โดยการขุดบ่อเพิม่ ขึน้ เพือ่ การอนุบาลลูกปลาโดย
เฉพาะ อีกทัง้ ยังมีการวางแผนจัดการใช้บอ่ เพาะทีส่ ร้างขึน้ โดยหมุนเวียน
กันไปตามจ�ำนวนอาสาสมัครทีม่ พี อ่ -แม่พนั ธุป์ ลา และอาสาสมัครบางส่วน
ยังได้นำ� ปลาพ่อ-แม่พนั ธุม์ าใช้รว่ มกันในการเพาะขยายพันธุอ์ กี ด้วย
2. ผลลัพธ์ (Outcome)
2.1 ความยัง่ ยืนของผลตอบแทนทีไ่ ด้รบั และปริมาณโปรตีน
ทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการเลีย้ งปลา ผลผลิตปลาทีไ่ ด้จากการทดลองเลีย้ งจะน�ำ
ไปใช้ในสองกรณีดว้ ยกัน ได้แก่ การบริโภคภายในครัวเรือนของอาสา
สมัคร และการแลกเปลีย่ นซือ้ ขายภายในชุมชน ในส่วนการบริโภคใน
ครัวเรือน อาสาสมัครมีพฤติกรรมการบริโภคปลาเฉลีย่ สัปดาห์ละ 4-5
ตัวต่อครัวเรือน คิดเป็นน�ำ้ หนักปลาประมาณ 0.8-1 กิโลกรัม ในบางครัง้
ยังได้แจกจ่ายปลาไปยังครอบครัวอืน่ ทีเ่ ป็นญาติกนั อีกด้วย ในส่วนการ
ซือ้ ขายแลกเปลีย่ น พบว่า มีการน�ำปลาทีซ่ อื้ ได้ไปใช้ในสองกรณีดว้ ยกัน
ได้แก่ การซือ้ เพือ่ บริโภค และการซือ้ เพือ่ น�ำไปเลีย้ งต่อ เป็นการซือ้ ขาย
ภายในชุมชนเดียวกันในราคาเฉลีย่ กิโลกรัมละ 75 บาท ซึง่ อาสาสมัคร
บางส่วนได้มองเห็นช่องทางและมีแนวคิดทีจ่ ะน�ำเอาการเลีย้ งปลามา
เป็นอาชีพหลักในการเลีย้ งชีพในหมูบ่ า้ นอีกด้วย
2.2 ความยัง่ ยืนของแนวทางการเลีย้ งปลา ภายหลังจากที่
อาสาสมัครคนแรก คือ อาสาสมัครโตเลสามารถเพาะพันธุป์ ลาส�ำเร็จได้
ด้วยตนเองภายในชุมชน อาสาสมัครคนอืน่ ๆ ก็เริม่ มองเห็นความส�ำเร็จ
จากผลส�ำเร็จสู่ความมั่นคงและความยั่งยืนด้านอาหาร และเริม่ เก็บพ่อแม่พนั ธุ์ไว้เป็นของตัวเอง มีการเรียนรูโ้ ดยผ่านการฝึก
โปรตีนและชุมชน
อบรมการเพาะขยายพันธุป์ ลา 3 ครัง้ หลังจากนัน้ ก็มปี ระชาชนจาก
ผลการด�ำเนินการของโครงการฯ เป็นที่น่าประทับใจมากที่ ต่างหมูบ่ า้ นเข้ามาสอบถามหาความรูแ้ ละเข้าร่วมฝึกอบรมด้วย ส่วน
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อาสาสมัครทีเ่ ลิกล้มความตัง้ ใจไปแล้วนัน้ ก็ได้หนั กลับมาสนใจการเพาะ
พันธุป์ ลาอีกครัง้ หนึง่ ได้มกี ารวางแผนจัดการบ่อเพาะพันธุป์ ลา และ
ตัง้ ความหวังในการเพาะพันธุป์ ลาอืน่ ๆ ทีม่ อี ยูใ่ นพืน้ ที่ เช่น ปลาพลวง
ปัจจุบนั นี้ หลังจากการเพาะพันธุส์ ำ� เร็จในครัง้ แรก พบว่า อาสาสมัคร
พบปัญหาเรื่องการขาดพื้นที่บ่อส�ำหรับการอนุบาลและเลี้ยงปลาโต
เพือ่ ใช้เป็นปลาเนือ้ จึงเริม่ แก้ปญั หาโดยการเตรียมการจัดสร้างบ่อ และ
เตรียมบ่อให้พร้อมก่อนการเพาะพันธุป์ ลา มีการขุดบ่อปลาเพิม่ มาก
ขึ้นเพื่อเตรียมไว้ส�ำหรับลูกพันธุ์ที่โตขึ้นในอนาคต และเปิดตลาดนัด
ชุมชนเพือ่ กระจายสินค้าทางการเกษตรชุมชนในวันเสาร์ทบี่ า้ นห้วยโค้ง
อยูห่ า่ งจากบ้านปิตคุ ไี ม่เกิน 1 ชัว่ โมงด้วยการเดินเท้า ซึง่ ถือว่าใกล้มาก
และบ้านห้วยโค้งมีเส้นทางเชือ่ มโยงกับอีกหลายหมูบ่ า้ นจึงมีความเหมาะ
สมในการเป็นศูนย์กลางตลาดมากกว่าทีบ่ า้ นปิตคุ ี ท�ำให้เกิดการแลก
เปลีย่ นความรูร้ ะหว่างชุมชน ทัง้ เป็นการช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ชุมชนให้มากยิง่ ขึน้
2.3 การเกิดขึ้นของปราชญ์ชุมชนด้านการเพาะเลี้ยงปลา
โดยผ่านการฝึกอบรมจากประสบการณ์การปฏิบัติจริง และสามารถ
ถ่ายทอดไปยังพี่น้องชาวปกาเกอญอทุกคนด้วยความยินดีและปิติ
3) ผลกระทบ (Impact) ที่เกิดขึ้นหลังจากมีการด�ำเนินกิจกรรม
3.1 ความยัง่ ยืนเพือ่ การประกอบอาชีพอืน่ ชาวบ้านทีเ่ ลีย้ งปลา
ได้สำ� เร็จสามารถใช้เวลาว่างทีเ่ หลือเพือ่ การสร้างอาชีพใหม่อย่างถูกต้อง
ซึง่ เป็นหน้าทีข่ องชาวบ้านต่อไปในการพัฒนาตัวเอง เช่น การพัฒนาอาชีพ
อย่างอืน่ ควบคูไ่ ปกับการเลีย้ งปลา เช่น การปลูกบุกเพือ่ รักษาป่าบุก การปลูก
สมุนไพร การแปรรูปสมุนไพร การปลูกกาแฟและการแปรรูปอืน่ ๆ อีกมาก
และได้เงินจากการขายผลผลิตเหล่านีม้ าเพิม่ รายได้ของครอบครัว
3.2 ความยัง่ ยืนด้านการป้องกันยาเสพติด ความยากจนเป็น
สาเหตุหลักส่วนหนึง่ ของปัญหายาเสพติด เมือ่ ไม่มเี งินเพราะไม่มที างออก
เรือ่ งอาชีพ ก็ตอ้ งมีการดิน้ รนหาทางออกอืน่ ๆ และเมือ่ ไม่มที างออก
เนือ่ งจากไม่มกี ารศึกษา ไม่มโี อกาสหรือโอกาสไม่เคยเปิดให้ ประกอบกับ
ระยะทางทีห่ า่ งไกล การคมนาคมล�ำบากมาก ไม่มเี งินส่งลูกเรียนหนังสือ
การปลูกพืชทีใ่ ห้สารเสพติดให้โทษจึงเป็นทางออกเพียงทางเดียวทีเ่ หลือ
ส�ำหรับการแก้ปญั หาความยากจน แต่เมือ่ เราสามารถแก้ปญั หาปากท้อง
ได้ ปัญหายาเสพติดก็เป็นเรือ่ งทีส่ ามารถแก้ไขได้ในทางอ้อม
3.3 ความยัง่ ยืนด้านสถาบันครอบครัวและวัฒนธรรมพืน้ ถิน่
เมือ่ มีอาชีพ มีรายได้ มีอาหาร เมือ่ ปัจจัย 4 สามารถหาได้แล้ว การอพยพ
ลงมาสูพ่ นื้ ราบของชาวเขาก็จะลดลงหรือแทบจะไม่ม  ี เพราะความจริง
แล้ว ชาวเขาไม่ได้ตอ้ งการลงมาอาศัยหรือรับจ้างอยูท่ พี่ นื้ ราบเนือ่ งจาก
สภาพแวดล้อมทุกอย่างผิดแผกไปจากวิถแี ห่งชีวติ ของพีน่ อ้ งชาวปกา
เกอญอหรือชนเผ่าอืน่ ด้วยเช่นกัน เมือ่ สมาชิกในครอบครัวสามารถมี
ชีวติ อยูร่ ว่ มกันได้ สถาบันครอบครัวก็มคี วามเข้มแข็ง ปัญหาอืน่ ๆ ทีอ่ าจ
จะเกิดขึน้ ตามมาอีกมากก็ไม่สามารถเข้ามาพังทลายก�ำแพงแห่งความ
รักและผูกพันในครอบครัวได้ เมือ่ บ้านเข้มแข็ง ชุมชนก็เข้มแข็ง ประเทศ
ชาติกเ็ ข้มแข็งตามมา เมือ่ มีการเคลือ่ นย้ายแรงงานน้อยลงก็จะส่งผลให้
วัฒนธรรมทีม่ กี ารสืบทอดกันมาเป็นร้อยเป็นพันปียงั คงได้รบั การถ่ายทอด

จากรุน่ สูร่ นุ่ ได้
3.4 ความยัง่ ยืนด้านการศึกษา การส่งเสริมการเรียนรูจ้ ากวิถี
ชีวติ ของตัวเองเป็นการตอบโจทย์การเรียนการสอนด้วยการปฏิบตั จิ ริง
เพือ่ ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิน่ และปกป้องดูแลทรัพยากรไป
ในเวลาเดียวกัน ในระยะเริม่ แรก ทางโครงการฯ ได้สนับสนุนด้านการ
ศึกษาด้วยการจัดตัง้ กองทุนขนาดเล็กเพือ่ ให้ลกู หลานชาวเขาได้ลงมา
เรียนหนังสือ ซึง่ ในช่วงเวลานัน้ ยังคงมีความจ�ำเป็นอยู่ อย่างเช่นกองทุน
“อภินันท์อภินันทนาการ” เพื่อให้ทุนกับนักเรียนที่จบชั้นประถมหรือ
มัธยมต้นจากโรงเรียนในหมูบ่ า้ นลงมาเรียนหนังสือในระดับทีส่ งู ขึน้ เพือ่
กลับไปเป็นก�ำลังของการพัฒนาชุมชนในอนาคต แต่หลังจากทีน่ กั เรียน
ทุนรุน่ แรกๆ ได้จบการศึกษาและสามารถกลับไปช่วยการพัฒนาท้องถิน่
แล้วนัน้ (เช่น การเป็นอาสาสมัครกลุม่ เลีย้ งปลา) รูปแบบการช่วยเหลือ
แบบให้กองทุนการศึกษาก็มคี วามจ�ำเป็นน้อยลง
3.5 ความยัง่ ยืนของทรัพยากรธรรมชาติทางน�ำ้ ในอนาคต
เมือ่ ชาวบ้านมีความรูแ้ ละความช�ำนาญในการเพาะขยายพันธุป์ ลา ก็
สามารถทีจ่ ะเพาะขยายพันธุป์ ลาท้องถิน่ เพือ่ การค้า ทัง้ เพือ่ การเลีย้ ง
เป็นปลาเนือ้ และเพือ่ เป็นปลาสวยงาม หรือการเพาะขยายพันธุป์ ล่อย
ลงสูแ่ หล่งน�ำ้ เพือ่ รักษาความสมบูรณ์ของแหล่งน�ำ้ อย่างถูกต้อง โดยไม่
ปล่อยปลาชนิดพันธุต์ า่ งถิน่ ลงไปท�ำร้ายทรัพยากรธรรมชาติของไทย
หรือการปล่อยปลาชนิดใดชนิดหนึง่ ตามทีส่ ามารถหาได้จากโรงเพาะ
ฟักเท่านัน้ และเมือ่ ความรูเ้ รือ่ งการเพาะขยายพันธุ์ได้รบั การถ่ายทอด
ออกไปมากขึน้ องค์ความรูเ้ รือ่ งนีก้ จ็ ะถูกน�ำไปใช้อย่างจริงจังมากขึน้
เกิดมืออาชีพทางด้านการเพาะขยายพันธุม์ จี ำ� นวนเพิม่ พูนมากขึน้ ใน
ชุมชน หรือมีการเพาะขยายพันธุป์ ลาชนิดทีห่ ายากหรือใกล้สญู พันธุเ์ พือ่
ใช้ในการอนุรกั ษ์ตอ่ ไป และเมือ่ ถึงจุดหมายปลายทางของการอนุรกั ษ์ ก็
จะมีกลุม่ คนทีเ่ ข้าใจในธรรมชาติของปลาแต่ละสายพันธุม์ าช่วยกันท�ำงาน
อนุรกั ษ์ธรรมชาติโดยไม่เบียดเบียนปลาชนิดพันธุด์ งั้ เดิมทีม่ อี ยูแ่ ล้ว
3.6 การสร้างนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ เพือ่ ตอบโจทย์
การสร้างบัณฑิตทีเ่ ป็นคนเก่ง คนดี และใช้ชวี ติ ได้อย่างมีความสุข ด้วยกลไก
ต่อไปนี้
   ความสามารถของนักศึกษาทีถ่ า่ ยทอดองค์ความรูท้ าง
วิชาชีพ ด้วยวิชาชีพทางด้านการประมงและทรัพยากรทางน�ำ 
้
   มีจติ อาสา ร่วมพัฒนา บ�ำเพ็ญประโยชน์ และดูแลสิง่
แวดล้อม ด้วยการออกไปสูช่ มุ ชนทัง้ การช่วยในกิจกรรมอืน่ ๆ ของสังคม
และการจัดท�ำโครงการช่วยให้ความรูท้ างชีววิทยา ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในน�้ำ และนิเวศวิทยาเพื่อให้เข้าใจพื้นฐานของ
ทรัพยากรธรรมชาติแก่เยาวชนในชุมชน
   ด้านกีฬานันทนาการ ท�ำให้มสี ขุ ภาพกายและสุขภาพจิตทีด่ ี
  เข้าใจวัฒนธรรมของชาวเขาและสามารถปรับใช้กับ
วัฒนธรรมของตัวเอง และร่วมแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมกับชาวเขา
   เป็นคนทีม่ คี ณุ ธรรมจริยธรรม เป็นคนดีทมี่ คี วามสุขในชีวติ
  สามารถบริหารจัดการและเสริมสร้างความเป็นผู้น�ำ 
ได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเอง เพื่อสามารถท�ำงานได้และเป็นผู้น�ำการ
เปลีย่ นแปลงในสังคมได้
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บทสรุป

ภาพที่ 9 ข้อสรุปหลักการพื้นฐานในการสร้างความยั่งยืนด้านอาหารโปรตีนจากปลาแก่ชุมชนบ้านปิตุคี
หลักการพืน้ ฐานในการสร้างความยัง่ ยืนด้านอาหารโปรตีน
จากปลาแก่ชมุ ชนบ้านปิตคุ ี คือการใช้หลักการสร้างอาหารโปรตีนขึน้ มา
เอง ด้วยการเลีย้ งปลาทีเ่ ริม่ ต้นมาจากการไม่มอี งค์ความรูเ้ กีย่ วกับการ
เลีย้ งปลา จนกระทัง่ สามารถพัฒนาตัวเองเป็นผูผ้ ลิตลูกปลาและปลาเนือ้
เพือ่ ขายและแลกเปลีย่ นกันในหมูบ่ า้ นและหมูบ่ า้ นใกล้เคียง การเลีย้ งปลา
นัน้ เป็นการเลือกชนิดทีเ่ ป็นปลากินพืช สามารถปรับตัวให้อยูใ่ นสภาพ
พืน้ ทีส่ งู ได้ อาหารทีน่ ำ� มาให้ปลา ได้แก่ ฟางข้าว ปลวก ใบไม้ เศษข้าว
จากครัวเรือน เศษผัก ซึง่ เป็นการสร้างอาหารจากท้องถิน่ และไม่ตอ้ ง
มีตน้ ทุนค่าอาหาร การจับกินเพียงจับขึน้ มาเพียงวันละตัวหรือสองตัว
ในบ่อขนาด 3x5 เมตร สามารถเลีย้ งปลาได้ 300-400 ตัว โดยการปล่อย
ให้โตตามธรรมชาติ ปลาตัวที่โตก่อนจะถูกน�ำมาเป็นอาหารก่อน ตัว
เล็กกว่าทีอ่ ยู่ในบ่อก็มคี วามสามารถในการแย่งอาหารมากขึน้ ก็จะโต
ตามมา เป็นอย่างนีต้ ลอดไป จึงมีปลากินทุกวัน เมือ่ มีแหล่งโปรตีนที่
ใกล้บา้ นจึงใช้เวลาในการแสวงหาโปรตีนลดลงเหลือเพียง 10-20 นาที
ในการหาอาหาร 1 มือ้ แทนการออกไปหาอาหารโปรตีนจากเดิมใช้เวลา
ครึง่ ค่อนวันกลับได้มาเพียงไม่มากและไม่มคี วามแน่นอนในเรือ่ งปริมาณ
อาหารโปรตีนทีไ่ ด้มาเพือ่ ครอบครัว จึงมีเวลาเหลือในการคิดอ่านท�ำกิจกรรม
อย่างอืน่ ๆ ทีส่ ามารถจะต่อยอดมาเป็นอาชีพได้ในอนาคต สามารถสร้าง

อาชีพและมีรายได้เพียงพอทีจ่ ะส่งลูกไปเรียนหนังสือเพือ่ กลับมาพัฒนา
บ้านเกิดได้อกี ในอนาคต ถือเป็นการสร้างอาวุธ (ปัญญา) ในขณะเดียวกัน
การทีไ่ ม่ลงไปจับปลาในล�ำธารด้วยการจัดเรียงก้อนหินเพือ่ กันน�ำ้ ให้แห้ง
ด้วยการเปลีย่ นทางน�ำ ้ หรือจับในฤดูทมี่ ไี ข่ ท�ำให้สงิ่ แวดล้อมไม่ถกู รบกวน
เช่นเดียวกับสัตว์นำ�้ ก็ถกู รบกวนน้อยลง จึงเป็นแนวทางการอนุรกั ษ์โดยไม่
ต้องอนุรกั ษ์ อีกทัง้ ยังสามารถสร้างเยาวชนขึน้ มาเพือ่ รับรูเ้ รือ่ งทรัพยากร
อย่างมีคณุ ค่าและช่วยเป็นก�ำลังหลักของการอนุรกั ษ์ดว้ ยตัวของท้องถิน่ เอง
เมือ่ ทุกอย่างเป็นไปอย่างมีระบบแบบแผนก็จะเกิดความยัง่ ยืนและมัน่ คงกับ
ชีวติ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ “ความส�ำเร็จของการพัฒนาคืองาน
เสร็จแล้ว แต่งานของเราต้องยังไม่เสร็จ” (ดัดแปลงจาก อภินนั ท์ สุวรรณ
รักษ์, 2557)

แหล่งเงินทุน

Nagao Natural Environmental Foundation, Japan
(2550) ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) ภาคเหนือ (2552)
ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) (2554-2555) และ(2556-2557)
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คณะผู้วิจัย

1. นายสุวิทย์ ผลคงคา ผู้ใหญ่บ้านปิตุคี
2. นายแจะแฮ สุขเงินนอน ผู้ชว่ ยผู้ใหญ่บ้านปิตุคี
3. นายเซดา สุขเงินนอน สมาชิก อบต. ยางเปียง / อาสาสมัคร
บ้านปิตุคี
4. นายไตรภพ ภพพนาไพร สมาชิก อบต. ยางเปียง /อาสาสมัครบ้านปิตคุ ี
5. นายโตเล อภิบาลกุญชร ปราชญ์ชาวบ้านปิตคุ ี
6. นายเอจี พาเอะ
อาสาสมัคร บ้านปิตคุ ี
7. นายกฤษณะ ชนกฤต อาสาสมัคร บ้านปิตคุ ี
8. นายจอดิดิ สุขเงินนอน อาสาสมัคร บ้านปิตคุ ี
9. นายชะกู สุขเงินนอน อาสาสมัคร บ้านปิตคุ ี
10. นายพามอ ชนกฤต อาสาสมัคร บ้านปิตคุ ี
11. นายหน่อเปียว สุขพิบลู ย์ อาสาสมัคร บ้านปิตคุ ี
12. นางโป๊ะซอ สุขเงินนอน อาสาสมัคร บ้านปิตคุ ี
13. นายต้าคือ พาเอะ
อาสาสมัคร บ้านปิตคุ ี
14. ว่าทีร่ อ้ ยตรีอนุรตั น์ ไชยปิน   ผูป้ ระสานงานด้านสังคม
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
15. นายธนกฤต ชายฝัน้
ผูป้ ระสานงานด้านวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เอกสารอ้างอิง

16. นายชาญณรงค์ พิทน ผูป้ ระสานงานด้านวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
17. นายวัชร เพ็ญพิบาล ผูป้ ระสานงานด้านวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
18. นายบวรศักดิ์ เพชรานนท์ ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ความร่วมมือโครงการหลวง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
19. ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
20. คฑายุทธ วรรณพรหม ผูป้ ระสานงานด้านวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
21. นางสาวผกามาศ ผลดี นักศึกษาปริญญาโท/ผูป้ ระสานงานและ
เก็บรวบรวมข้อมูล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
22. นายกิตติกรณ์ ตาลาว นักศึกษาปริญญาตรี/ผูป้ ระสานงานและ
เก็บรวบรวมข้อมูล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
23. นายรตพล วัฒนศิรเิ สรีกลุ นักศึกษาปริญญาโท/หัวหน้าผูป้ ระสาน
งานและเก็บรวบรวมข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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รูปแบบการจัดการน�ำ้ บาดาลให้ถกู หลักสุขาภิบาล
โดยการมีสว่ นร่วมของชุมชนบ้านเก่าน้อย
ต�ำบลธาตุ อ�ำเภอวารินช�ำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
3
จิราภรณ์ หลาบค�ำ1 นิตยา4 จิตบรรเทิง2 สมเจตน์
ทองด�
ำ
อ�ำพร ผาค�ำศรี และสายันต์ จันทรดี5

บทคัดย่อ

สาขาวิชา การจัดการคุณภาพน�้ำ

การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาการจัดการน�ำ้ บาดาลของชุมชน
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 2) ศึกษาการจัดการสภาพแวดล้อมในชุมชนที่ส่งผลต่อคุณภาพ
น�้ำบาดาล 3) ศึกษาคุณภาพน�ำ้ บาดาลที่ชุมชนใช้ในการอุปโภคบริโภค และ 4) หารูป
แบบการจัดการน�้ำบาดาลให้ถูกหลักสุขาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน การด�ำเนิน
การวิจยั ใช้กระบวนการและกิจกรรมทีท่ ำ� ให้เกิดการมีสว่ นร่วมของชุมชน การเรียนรูแ้ ละ
แลกเปลี่ยนระหว่างกันในทีมวิจัย ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่พัฒนาโจทย์วิจัย
สร้างเครื่องมือวิจัย เก็บรวมรวมข้อมูลด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม การจัดเวที และส�ำรวจ
ภาคสนาม จากนั้นน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์และตรวจสอบร่วมกัน น�ำข้อมูลมา
วางแผนกิจกรรมและปฏิบัติกิจกรรมตามแผน จัดเวทีน�ำเสนอข้อมูลและแสวงหาความ
ร่วมมือในชุมชน เพื่อหารูปแบบการจัดการน�้ำบาดาลให้ถูกหลักสุขาภิบาล
ผลการศึกษาพบว่า การจัดการน�้ำบาดาลของชุมชนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมี
การเปลีย่ นแปลงไปทัง้ ด้านแหล่งน�ำ้ และรูปแบบการน�ำน�ำ้ ขึน้ มาใช้ ส่วนการจัดการสภาพ
แวดล้อมในชุมชนทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพน�ำ้ บาดาล พบว่า ด้านการจัดการขยะ ชุมชนไม่มกี าร
คัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะประเภทอื่น และทิ้งลงถังเดียวกัน ร้อยละ 32.65 ส่วน
การจัดการสภาพแวดล้อมบริเวณรอบบ่อบาดาลในครัวเรือนพบว่า ในระยะ 30 เมตร
จากบ่อบาดาลมีบ่อเกรอะ แหล่งน�้ำเสีย และแหล่งก�ำจัดขยะใกล้กับบ่อบาดาล ร้อยละ
65.31, 55.10 และ 26.53 ตามล�ำดับ ด้านคุณภาพน�้ำบาดาล พบค่าที่เกินมาตรฐานคือ
ค่าของแข็งละลายในน�้ำมีค่าระหว่าง 692-1,140 mg/L และค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรียมีค่า
ระหว่าง 3->2,400 MPN/100 ml
จากกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม พบว่า รูปแบบและ
แนวทางการจัดการน�้ำบาดาลให้ถูกหลักสุขาภิบาลที่เหมาะสมกับชุมชนบ้านเก่าน้อย
มีดงั นี้ 1) การถ่ายทอดข้อมูลเพือ่ กระตุน้ การรับรูส้ ถานการณ์คณุ ภาพน�ำ้ บาดาลในชุมชน
2) การกระตุ้นให้เกิดความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบทางสุขภาพ 3) การส่งเสริมการ
จัดการด้านสิง่ แวดล้อมทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพน�ำ้ บาดาล 4) การส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภค
อุปโภคน�้ำในครัวเรือนอย่างถูกสุขาภิบาล และ 5) การสร้างกลไกการเฝ้าระวังคุณภาพ
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Abstract
The objectives of this research were to 1) study underground water
management of communities from the past to the present, 2) study the effect of
environmental management in the community on the quality of underground water,
3) study the underground water quality of the community for the consumer, and
4) involve community participation in the discovery of patterns of underground water
management for sanitation. The research was based on processes and activities
that involved the enhancement of community participation, learning, and exchange
between the research team, community members, and relevant stakeholders.
The study consisted of the development of a participatory research question,
creation of research tools, collection of data by a focus group, community forums,
field surveys, analysis and synthesis of data, planning activities and action, holding
community forums to discover patterns of underground water management for
sanitation.
The results showed that underground water management from the past
to the present had been changed about sources and uses of water. Environmental
management in the community affected the quality of underground water as 32.65%
of solid waste management did not separate hazardous waste from other waste.
Results showed that 65.31% of households had septic tanks, 55.10% had waste
water, and 26.53% had waste disposal sites within a 30 meter distance. Also,
findings indicated the underground water quality of the community exceeded safe
water quality standards, including total dissolved solid in ranges 692-1,140 mg/L,
and coliform bacteria in ranges 3 to >2,400 MPN / 100 ml.
The findings of patterns of underground water management for sanitation by community participation included (1) distribution of information to motivate
perceptions about the situation regarding underground water quality in the community,
(2) encouragement about an awareness of the health impact of the consumption
of contaminated underground water, (3) promotion of environmental management
that affects underground water quality, (4) improvement of the community’s use
of underground water for sanitation, and (5) creation of mechanisms to monitor
underground water quality in the community.
Keywords : Patterns of underground water management, Community participation
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ค�ำน�ำ

น�้ำบาดาลหรือน�้ำใต้ดิน นับเป็นแหล่งน�้ำที่ส�ำคัญอีกแหล่ง
หนึ่งที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคของพื้นที่ชุมชนที่ขาดแคลนแหล่งน�้ำ
ผิวดิน น�้ำบาดาลนับเป็นแหล่งน�้ำที่มีคุณภาพดี เนื่องจากมีชั้นดิน
ที่ท�ำหน้าที่เป็นตัวกรองความสกปรก จึงท�ำให้น�้ำบาดาลมีความใส
สะอาด แต่เมื่อความเจริญและความเป็นเมืองได้เข้ามาแทนที่ความ
เป็นชนบท จึงท�ำให้คณ
ุ ภาพของน�ำ้ บาดาลเปลีย่ นแปลงไป และท�ำให้
แหล่งน�ำ้ บาดาลทีเ่ คยเป็นแหล่งน�ำ้ ทีส่ ะอาดของชุมชน กลายเป็นแหล่ง
รองรับน�้ำเสียจากกิจวัตรประจ�ำวันของผู้คนที่เพิ่มจ�ำนวนขึ้นจาก
ที่พักอาศัย โรงงาน และธุรกิจต่างๆ ที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กับการขยาย
ตัวของพื้นที่เมือง ชุมชนหลายแห่งไม่ได้มีการน�ำน�้ำบาดาลขึ้นมา
ใช้ประโยชน์เหมือนแต่ก่อน เนื่องจากประการแรก คือ วิถีชีวิตของ
ชุมชนทีเ่ ปลีย่ นไปสูส่ งั คมเมือง สามารถเข้าถึงระบบประปาทัง้ ประปา
ชุมชนและการประปาภูมิภาคมากขึ้น ประการที่สอง คือ น�้ำบาดาล
ที่ชุมชนเคยน�ำมาใช้ประโยชน์ ได้กลายเป็นน�้ำที่ปนเปื้อนน�้ำเน่าเสีย
จากชุมชน จนไม่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ และกลายเป็นแหล่ง
มลพิษหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชนที่เริ่มพัฒนา
ไปสู่สังคมเมืองต้องเผชิญกับปัญหาน�้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ
ของผู้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณเมือง รวมไปถึงชุมชนที่อยู่บริเวณโดย
รอบ เนื่องจากน�้ำเสียจ�ำนวนมากได้ระบายลงสู่แหล่งน�้ำธรรมชาติ
อาทิ แม่น�้ำ ล�ำคลอง ล�ำห้วย หรือพื้นดินท�ำให้แหล่งน�้ำธรรมชาติ
และแหล่งน�ำ้ ใต้ดนิ เกิดความสกปรก จนไม่สามารถน�ำมาใช้ประโยชน์
ได้ โดยค่าเฉลี่ยการใช้น�้ำในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนประเภทบ้าน
เดีย่ ว และทาวน์เฮ้าส์มอี ตั ราการใช้นำ�้ ส่วนบุคคล เท่ากับ 200.82 ลิตร/คน/วัน
และ 177.45 ลิตร/คน/วัน ตามล�ำดับ (กฤษฎา สิมมะลี, 2551)
ซึ่งปริมาณน�้ำเสียที่ปล่อยทิ้งจากบ้านเรือนอาคาร จะมีค่าประมาณ
ร้อยละ 80 ของปริมาณน�้ำที่ใช้ของแต่ละคน และปริมาณน�้ำเสียที่
ปล่อยจากชุมชนเมืองที่ไม่มีระบบบ�ำบัดน�้ำเสียจากชุมชนหรือเป็น
ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการบ�ำบัด ท�ำให้
มีปริมาณน�้ำเสียจากชุมชนเมืองปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อม แหล่งน�้ำ
ธรรมชาติและผิวดิน มากกว่าวันละ 12 ลูกบาศก์เมตร (กรมควบคุม
มลพิษ, 2550) ท�ำให้เกิดมลภาวะแก่แหล่งน�ำ้ ผิวดินและแหล่งน�ำ้ ใต้ดนิ
การประเมินความสะอาดปลอดภัยของน�้ำบริโภคในครัว
เรือนของกรมอนามัย ปี 2550 โดยด�ำเนินการในพื้นที่เขตเมือง
และชนบทของจังหวัดกรุงเทพมหานคร สระบุรี ชลบุรี ราชบุรี
นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี  นครสวรรค์  พิษณุโลก  
เชียงใหม่  สุราษฎร์ธานี รวม 11 จังหวัด พบว่า น�้ำบริโภคในพื้นที่
เขตชนบท 4 ประเภท ได้แก่ น�้ำประปา น�้ำบ่อบาดาล น�้ำบ่อตื้น และ
น�้ำฝน มีคุณภาพน�้ำปลายท่อของบ้านผู้ใช้น�้ำทั้งหมดไม่อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน ทัง้ นี้ คุณภาพน�ำ้ ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานพบปัญหาด้าน
แบคทีเรีย ความเป็นกรด-ด่าง ความขุ่น สี  เหล็ก แมงกานีส และ
ไนเตรท  คุณภาพน�้ำบาดาลทั้งหมดไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยมี
ปัญหาการปนเปือ้ นด้านแบคทีเรีย ความขุน่ ความเป็นกรด-ด่าง เหล็ก
แมงกานีส คลอไรด์ และปริมาณสารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการ

ระเหย คุณภาพน�้ำบ่อตื้นทั้งหมดไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยมี
ปัญหาการปนเปื้อนด้านแบคทีเรีย ความขุ่น ความเป็นกรด-ด่าง
แมงกานีส ไนเตรท  และคุณภาพน�ำ้ ฝนเกือบทัง้ หมดร้อยละ 86.7 ไม่
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยพบการปนเปื้อนในด้านแบคทีเรีย ความ
เป็นกรด-ด่าง และไนเตรท ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของวรางคณา 
สังสิทธิสวัสดิ์ และ สมศักดิ์ พิทกั ษานุรตั น์ (2554) ศึกษาการปนเปือ้ น
โคลิฟอร์มแบคทีเรียในน�ำ้ ดืม่ ของครัวเรือนชนบท พบว่า ตัวอย่างน�ำ้ ดืม่
ของครัวเรือนในชนบทเกือบทั้งหมดปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ร้อยละ 91.49 ซึ่งสาเหตุหลักที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนน�้ำใต้ดินเกิด
จากการปล่อยน�้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม น�้ำเสียและสิ่งปฏิกูล
จากครัวเรือน แหล่งก�ำจัดของเสีย และจากการใช้สารเคมีทางการ
เกษตร เป็นต้น (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2554) โดยของเสียและ
น�ำ้ เสียเหล่านี้จะซึมลงไปใต้ดินและไหลซึมลงสู่ช้ันน�้ำบาดาล ก่อให้
เกิดปัญหาการปนเปื้อนของน�้ำบาดาลขึ้น หากมีการน�ำน�้ำบาดาล
ที่มีสารปนเปื้อนดังกล่าวมาใช้ จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพและหาก
ได้รับในปริมาณที่มากเกินไปก็อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ โดย
เป็นสาเหตุท�ำให้เกิดการเจ็บป่วยเป็นโรคระบบทางเดินอาหารตาม
ลักษณะของเชื้อโรคและชนิดของสารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในน�้ำและ
อาหาร เช่น การปนเปือ้ นของสารเคมีหรือโลหะหนัก รวมทัง้ สารพิษ
ของแบคทีเรีย ไวรัส หรือพยาธิที่เจริญเติบโตในอาหารและน�้ำก่อน
การบริโภค (กรมอนามัย, 2557) ซึ่งสาเหตุดังกล่าวล้วนมีผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง
บ้ า นเก่ า น้ อ ยเป็ น ชุ ม ชนที่ ตั้ ง อยู ่ ใ กล้ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ท�ำให้พื้นที่บริเวณบ้านเก่าน้อยมีการเปลี่ยนแปลงการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่มมากขึ้น จนกลายสภาพเป็นชุมชนกึ่งเมือง
และมีกิจการหอพัก ห้องเช่า ตลาดสด อาคารพาณิชยกรรม ร้าน
อาหาร อู่ซ่อมรถ อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเป็นจ�ำนวนมาก อย่างไร
ก็ตามถึงแม้ว่าบ้านเก่าน้อยจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านโครงสร้าง
ของประชากร หรือการเปลี่ยนแปลงทางด้านพื้นที่อย่างเห็นได้ชัด
แต่สิ่งที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไป คือ วิถีชีวิตของชุมชนบ้านเก่าน้อย
ที่ยังคงเป็นวิถีชีวิตแบบดั้ง เดิม อาทิ การน�ำน�้ำบาดาล และน�้ำใต้ดิน
มาใช้ประโยชน์ในครัวเรือน เนือ่ งจากเป็นเพียงชุมชนเดียวของพืน้ ที่
เทศบาลต�ำบลธาตุ ที่ไม่มีระบบประปาใช้ในชุมชน ดังนั้น ชาวบ้าน
เก่าน้อยจึงได้พยายามแก้ไขปัญหาน�้ำอุปโภคบริโภคของตน โดย
ไม่ได้รอเพียงการช่วยเหลือจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว ชาวบ้านจึง
ได้ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการแก้ไขปัญหาน�้ำอุปโภคบริโภคในครัว
เรือน โดยการขุดบ่อน�้ำตื้นในพื้นที่สาธารณะของชุมชนขึ้น เพื่อให้
ชาวบ้านมาตักน�้ำไปใช้ประโยชน์ ในปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมีน�้ำประปา
จากการประปาส่วนภูมิภาคเข้าถึงชุมชนแล้ว แต่ก็ไม่มีครัวเรือนใด
ที่จะน�ำน�้ำประปาดังกล่าวมาใช้ เนื่องจากทุกครัวเรือนมีการขุดเจาะ
บ่อบาดาลบริเวณพืน้ ทีบ่ า้ นของตนมาใช้ โดยการสูบน�ำ้ ขึน้ มากักเก็บ
ไว้ในภาชนะ เช่น โอ่ง แท็งก์น�้ำ เป็นต้น แล้วน�ำไปอุปโภคโดยไม่มี
การปรับปรุงคุณภาพน�้ำก่อนแต่อย่างใด ซึ่งสภาพแวดล้อมบริเวณ
รอบบ่อบาดาลของแต่ละครัวเรือนนั้นยังไม่มีการจัดการด้านสภาพ
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แวดล้อมที่เหมาะสม เช่น อยู่ใกล้หอพัก ห้องส้วม คอกสัตว์ กองขยะ
และแหล่งน�ำ้ ทิง้ ในครัวเรือน รวมทัง้ ชุมชนตัง้ อยู่ใกล้กบั มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พื้นที่โดยรอบมีสถานประกอบการเพิ่มขึ้นจ�ำนวนมาก
จากปัญหาดังกล่าวจึงอาจจะส่งผลต่อคุณภาพน�้ำบาดาลของชุมชน
ได้ นอกจากนี้ ยังพบว่าชาวบ้านไม่ได้มกี ารปรับปรุงคุณภาพน�ำ้ ก่อน
น�ำมาอุปโภคบริโภคเลย ประกอบกับชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เคยมีความ
รู้เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการอุปโภคบริโภคน�้ำที่ไม่สะอาด และ
ถึงแม้ว่าจะมีชาวบ้านบางกลุ่มที่มีความรู้ดังกล่าวบ้างแล้ว แต่ชาว
บ้านก็ยงั คงมีการใช้นำ�้ จากแหล่งดังกล่าวในการอุปโภคบริโภคภายในครัวเรือน
โดยไม่มีการปรับปรุงคุณภาพน�้ำก่อนเช่นกัน เนื่องจากชาวบ้านยัง
ขาดความรู้ ความตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อ
สุขภาพจากการบริโภคน�้ำในชุมชน
ดังนัน้ คณะผูว้ จิ ยั ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการจัดการ
น�้ำบาดาลให้ถูกหลักสุขาภิบาลโดยชุมชนมีส่วนร่วม จึงมีแนวคิดใน
การท�ำวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการน�้ำบาดาลให้
ถูกหลักสุขาภิบาลโดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ 1) ศึกษาการ
จัดการน�้ำบาดาลของชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 2) ศึกษาการ
จัดการสภาพแวดล้อมในชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน�้ำบาดาล
3) ศึกษาคุณภาพน�้ำบาดาลที่ชุมชนใช้ในการอุปโภคบริโภค และ
(4) หารูปแบบการจัดการน�้ำบาดาลให้ถูกหลักสุขาภิบาลโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน

วัตถุประสงค์

คณะผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการจัดการน�้ำ
บาดาลให้ถกู หลักสุขาภิบาลโดยชุมชนมีสว่ นร่วม จึงมีแนวคิดการท�ำ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการจัดการน�้ำบาดาลให้ถูกหลัก
สุขาภิบาล โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ
1. ศึกษาสภาพทั่วไปของชุมชนและการจัดการน�้ำบาดาล
ของชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
2. ศึกษาการจัดการสภาพแวดล้อมในชุมชนทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อคุณภาพน�้ำบาดาล
3. ศึกษาคุณภาพน�ำ้ บาดาลทีช่ มุ ชนใช้ในการอุปโภคบริโภค
4. หารูปแบบการจัดการน�ำ้ บาดาลให้ถกู หลักสุขาภิบาลโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชน

วิธีด�ำเนินการวิจัย

วิเคราะห์ สังเคราะห์ และตรวจสอบร่วมกัน เพือ่ หารูปแบบการจัดการ
น�ำ้ บาดาลให้ถกู หลักสุขาภิบาลทีเ่ หมาะสมส�ำหรับชุมชน ด�ำเนินการ
วิจัยระหว่างกันยายน 2556 ถึงเดือนพฤศจิกายน 2557

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

คือ ประชาชนในชุมชนบ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 3 ต�ำบลธาตุ
อ�ำเภอวารินช�ำราบ จังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่มเป้าหมายที่เข้า
ร่วมเป็นทีมวิจัยจ�ำนวน 25 คน ซึ่งประกอบด้วย ผู้น�ำชุมชน แกนน�ำ
ชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น (อสม.) เยาวชนและเด็ก
ในชุมชนบ้านเก่าน้อย พื้นที่ที่ศึกษา คือ ชุมชนบ้านเก่าน้อย หมู่ที่ 3
ต�ำบลธาตุ อ�ำเภอวารินช�ำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

การเก็บรวบรวมข้อมูล

1. ข้อมูลทุติยภูมิ การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร เช่น
หนังสือวิชาการ บทความ รายงานการวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับรูปแบบการ
จัดการน�้ำบาดาล การตรวจสอบคุณภาพน�้ำบาดาล แนวทางการลด
การปนเปื้อนน�้ำบาดาล แหล่งปนเปื้อนของน�้ำบาดาล และข้อมูลที่
เกี่ยวกับพื้นที่วิจัย เช่น ประวัติความเป็นมา สภาพเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม สิง่ แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และปัญหาของชุมชน เป็นต้น
2. ข้อมูลปฐมภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม (Field
study) ประกอบด้วย
     2.1 การสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ ห้ขอ้ มูลส�ำคัญ ได้แก่ ปราชญ์
ชาวบ้าน ผูอ้ าวุโสในชุมชน เพือ่ เก็บข้อมูลทัว่ ไป และบริบทของชุมชน
ได้แก่ ประวัตหิ มูบ่ า้ น วัฒนธรรม ประเพณี ตัง้ แต่เริม่ ก่อตัง้ ชุมชน
     2.2 การสนทนากลุม่ ย่อย (Focus group) เพือ่ เก็บข้อมูล
การจัดการคุณภาพน�้ำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
    2.3 การเก็บน�้ำบาดาลมาตรวจสอบคุณภาพน�้ำ
   2.4 การเก็บแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน�้ำบาดาล
   2.5 การสังเกตแบบมีสว่ นร่วมและไม่มสี ว่ นร่วม โดยสังเกต
จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชุมชนและการจัดเวทีประชุม
   2.6 การจัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อหารูปแบบในการ
จัดการน�้ำบาดาลในชุมชน

เครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

ค�ำถามในการสนทนากลุม่ ย่อย แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม
การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ เป็นการศึกษารูปแบบการจัดการน�ำ้ ครัวเรือน แผนที่ชุมชน  เครื่องมือการตรวจวัดคุณภาพน�้ำทางห้อง
บาดาลให้ถูกหลักสุขาภิบาล โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเก่า ปฏิบัติการ สมุดบันทึก กระดาษฟลิปช้าร์ต กล้องถ่ายภาพเครื่อง
น้อย ต�ำบลธาตุ อ�ำเภอเมืองวารินช�ำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดย บันทึกเสียง เป็นต้น
ใช้การวิจัยแบบผสม (Mixed method) คือการวิจัยเชิงคุณภาพและ
เชิงปริมาณ ด�ำเนินการวิจัยโดยใช้กระบวนการและกิจกรรมที่ท�ำให้ การวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากการเก็บข้อมูลโดยแบ่งตามประเภทของข้อมูล
เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนระหว่าง
กันในทีมวิจัย ชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตั้งแต่การพัฒนาโจทย์ การน�ำข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ และเรียบเรียงตามประเด็นทีก่ ำ� หนดไว้
วิจยั การสร้างเครือ่ งมือวิจยั การเก็บรวมรวมข้อมูล การน�ำข้อมูลมา ดังนี้
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วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2558

1. ข้อมูลการจัดการน�้ำบาดาลของชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน โดยใช้กระบวนการสนทนากลุ่มย่อย วิเคราะห์และประมวล
ผลข้อมูล โดยใช้วธิ กี ารวิเคราะห์เนือ้ หา และสรุปสาระส�ำคัญ จ�ำแนก
เรียบเรียงเนือ้ หาเป็นหมวดหมู่ และสรุปรวมเป็นรายการให้เหมาะสม
2. ข้อมูลการจัดการสภาพแวดล้อมในชุมชนทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อคุณภาพน�้ำบาดาล ได้แก่ การจัดการขยะ การจัดการน�้ำเสีย และ
สภาพแวดล้อมบริเวณรอบบ่อบาดาล ที่ได้จากการเก็บแบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และร้อยละ
เป็นต้น
3. ข้อมูลคุณภาพน�ำ้ บาดาลทีช่ มุ ชนใช้ในการอุปโภคบริโภค
ที่ได้จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้ำ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และน�ำข้อมูลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐานน�้ำบาดาลเพื่อการบริโภค ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก�ำหนดหลักเกณฑ์และ
มาตรการในทางวิชาการส�ำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุข และการ
ป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551

ขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัย

การด�ำเนินการวิจัยมีขั้นตอนดังนี้
1. ขั้ น ตอนการเตรี ย มการวิ จั ย และเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
ประกอบด้วยกิจกรรม ได้แก่
   1.1 การพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมประชุมกับชาวบ้านเก่า
น้อย และพบปัญหาเรือ่ งคุณภาพน�ำ้ อุปโภคบริโภคในครัวเรือนทีเ่ ป็น
ปัญหาของชุมชน ทีมวิจยั จึงน�ำปัญหาดังกล่าวมาพัฒนาเป็นข้อเสนอ
โครงการ
     1.2 การชีแ้ จงท�ำความเข้าใจโครงการและการค้นหาทีม
วิจยั ชุมชน โดยใช้วธิ กี ารชักชวนชาวบ้านทีเ่ ข้าร่วมประชุมในช่วงการ
พัฒนาโจทย์วจิ ยั และเวทีการชีแ้ จงโครงการให้มาเข้าร่วมเป็นทีมวิจยั
โดยการสมัครใจ รวมทัง้ มีการแบ่งหน้าที่ให้รว่ มรับผิดชอบให้ตรงกับ
ความถนัดของแต่ละคน
     1.3 อบรมเชิงปฏิบตั กิ าร การสร้างเครือ่ งมือวิจยั และการเก็บ
ข้อมูล เพื่อให้ทีมวิจัยเข้าใจ และเกิดความเชื่อมั่นในการเก็บข้อมูล
รวมทั้งให้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของร่วมในงานวิจัยที่เกิดขึ้น
   1.4 การคืนข้อมูลสูช่ มุ ชน เพือ่ น�ำเสนอข้อมูลจากการเก็บ
ข้อมูลโดยทีมวิจยั น�ำไปสูก่ ารตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และ
เพื่อกระตุ้นการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลของชุมชน รวมถึงเพื่อสร้างการ
มีส่วนร่วมในการท�ำแผนชุมชนส�ำหรับการจัดการน�้ำอุปโภคบริโภค
อย่างมีส่วนร่วม
   1.5 ร่วมกันจัดท�ำแผนกิจกรรมในการจัดการน�้ำบาดาล
ของชุมชน เพื่อให้สมาชิกในชุมชนได้ร่วมกันจัดท�ำแผนกิจกรรมที่
สอดคล้องกับบริบทและต้นทุนทางสังคมของชุมชน
2. ขั้นปฏิบัติการ มีกิจกรรมดังนี้
    2.1 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบทาง
สุขภาพจากการน�ำน�ำ้ บาดาลที่ไม่สะอาดมาบริโภค จากผูอ้ ำ� นวยการ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลบัววัด ซึง่ เป็นผูท้ ชี่ าวบ้านเก่าน้อย
ให้ความเคารพนับถือ เพือ่ กระตุน้ ให้ชาวบ้านเกิดความตระหนักเกีย่ ว
กับผลกระทบทางสุขภาพ
    2.2 การตรวจสอบคุณภาพน�ำ้ โดยในวันที  ่ 4 เดือนตุลาคม
พ.ศ. 2557 ได้มีการน�ำทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม และนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และทีมวิจัยชุมชนเข้าเก็บตัวอย่างน�้ำ เพื่อตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน�้ำโดยตัวอย่างน�้ำที่น�ำมาตรวจวิเคราะห์ทาง
กายภาพ ท�ำการเลือกสุ่มตัวอย่างน�้ำมาตามระดับความลึกตั้งแต่ 6
เมตร ถึง 32 เมตรจ�ำนวน บ่อละ 1 ตัวอย่าง จ�ำนวน 24 บ่อหรือ 24
ตัวอย่าง ส่วนคุณภาพน�้ำทางชีวภาพท�ำการเลือกสุ่มตัวอย่างน�้ำมา
ตามระยะห่างจากบ่อเกรอะแหล่งก�ำจัดขยะ และแหล่งก�ำจัดน�้ำเสีย
ที่มีระยะห่างน้อยกว่า 20 เมตร จ�ำนวน 48 บ่อ หรือ 48 ตัวอย่าง
โดยน�้ำที่น�ำมาตรวจจะเป็นน�้ำอุปโภคและบริโภคที่เก็บมาจากบ่อ
บาดาลโดยตรง ยังไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพใดๆ จากนั้นน�ำ
มาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ที่ห้องปฏิบัติการอนามัยสิ่ง
แวดล้อมวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ซึ่งดัชนีชี้วัดคุณภาพน�้ำที่ตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าพี
เอช (pH) ค่าความขุ่น (Turbidity) ค่าความกระด้าง (Hardness) โคลิ
ฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform  bacteria) ของแข็งที่ละลายในน�้ำ (Total
dissolved solids) คลอไรด์ (Chloride) และค่าการน�ำไฟฟ้า (Conductivity)
   2.3 จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการน�้ำ
บาดาล โดยการพาทีมวิจยั และชาวบ้านไปศึกษาระบบการจัดการน�ำ้
บาดาลของโรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง อ�ำเภอวารินช�ำราบ จังหวัด
อุบลราชธานี เพื่อให้ชาวบ้านได้เรียนรู้กระบวนการการจัดการและ
ใช้เป็นแนวทางในการจัดการน�้ำบาดาลในชุมชนและครัวเรือนของ
ตนเอง
    2.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครื่องมือในการ
ปรับปรุงคุณภาพน�ำ้ อุปโภคบริโภคในครัวเรือน โดยใช้วสั ดุทหี่ าได้งา่ ย
และประหยัด ซึง่ ได้รบั ความร่วมมือจากการประปาส่วนภูมภิ าค ภาค
10 อุบลราชธานี มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ชาวบ้าน
มีความรูแ้ ละสามารถท�ำเครือ่ งมือในการปรับปรุงคุณภาพน�ำ้ อุปโภค
บริโภคได้เองในครัวเรือน
    2.5 จัดกิจกรรมนักสืบน�้ำแซบ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติ
การการตรวจคุณภาพน�้ำเบื้องต้นให้กับนักเรียน เยาวชน และชาว
บ้านในชุมชน เพื่อให้สามารถเฝ้าระวังคุณภาพน�้ำในชุมชนได้
     2.6 จัดกิจกรรมอบรมการจัดการขยะแบบมีสว่ นร่วม โดย
ได้รบั ความร่วมมือจากอาจารย์และทีมนักศึกษาชัน้ ปีที่ 3 สาธารณสุข
ศาสตร์อนามัยสิง่ แวดล้อม ทีเ่ ป็นแกนน�ำในการจัดตัง้ ธนาคารขยะของ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เป็นวิทยากร เพือ่ ให้ชาวบ้านมีความรูเ้ กีย่ วกับอันตรายทีเ่ กิดจากการ
จัดการขยะไม่ถูกต้อง การคัดแยกขยะ เป็นต้น
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3. ขั้นสรุปผลและประเมินผลการวิจัย
น�ำข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ และเรียบเรียงตามประเด็นที่ได้
ก�ำหนดไว้ในวัตถุประสงค์การวิจยั ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
โดยการตรวจสอบ และการฟังเสียงสะท้อนจากทีมวิจยั ชุมชนและชาว
บ้าน เปิดโอกาสให้วจิ ารณ์และแก้ไข หลังจากนัน้ ทีมวิจยั หลักท�ำการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการบรรยายเชิงพรรณนา

ผลและสรุปผลการวิจัย

1. บริบทของชุมชนและการจัดการน�้ำบาดาลของชุมชนตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน
1.1 บริบทชุมชน บ้านเก่าน้อยก่อตั้งเมื่อประมาณปี พ.ศ.
2327 เกิดจากครอบครัวของนายน้อย ซึ่งเป็นชาวบ้านน�้ำอ้อมได้
อพยพมาจากหมู่บ้านน�้ำอ้อม เนื่องจากบ้านน�้ำอ้อมช่วงหน้าฝน
จะมีน�้ำท่วมรอบหมู่บ้านและท่วมถนนทางเข้าออกหมู่บ้าน คนใน
หมู่บ้านสัญจรไปมาไม่สะดวก จึงต่างพากันไปอยู่ที่อื่น ชาวบ้านน�้ำ
อ้อมครอบครัวของนายน้อยจึงมาตั้งรากฐานอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่ง ซึ่ง
เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยสัตว์น้อยใหญ่นานาชนิด นายน้อย
จึงได้ชวนเพื่อนมาอยู่ด้วย คือ ครอบครัวนายเก่า มาอยู่ด้วยกันสอง
สามปี ช่วยกันท�ำนาท�ำสวนจนเป็นที่รู้จักของคนต่างบ้านต่างเมือง
ว่า ที่ดินแห่งนี้ปลูกพืชอะไรก็งามได้ผลผลิตสูง และได้พากันอพยพ
เข้ามาจับจองที่กันหลายครอบครัว จนเป็นหมู่บ้านเล็กๆ แต่ยังไม่
ได้ตั้งชื่อหมู่บ้าน ต่อมาในปี พ.ศ. 2428 จึงได้ตั้งชื่อว่า บ้านเก่าน้อย
ตามชื่อนายเก่าและนายน้อยผู้ซึ่งอพยพมาอยู่เป็นกลุ่มแรก ปัจจุบัน
บ้านเก่าน้อยมีสมาชิกในครัวเรือนทั้งสิ้น จ�ำนวน 73 ครัวเรือน และ
ประชากร จ�ำนวน 270 คน เป็นชาย 132 คน หญิง 138 คน ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพ ท�ำนา และท�ำสวน
1.2 การจั ด การน�้ ำ บาดาลของชุ ม ชนตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง
ปัจจุบนั การจัดการน�ำ้ บาดาลในชุมชนได้มกี ารเปลีย่ นแปลงไป แบ่ง
ออกตามช่วงเวลาได้ 3 ยุค ดังนี้
1) ยุคอดีตตั้งแต่ก่อตั้งชุมชนบ้านเก่าน้อยเมื่อประมาณ
230 ปีกอ่ น (พ.ศ. 2327) แหล่งน�ำ้ ดืม่ และน�ำ้ ใช้ภายในครัวเรือนของ
ชุมชนบ้านเก่าน้อยเป็นบ่อน�้ำตื้น ซึ่งอยู่ในที่ของชาวบ้านหรืออยู่ที่
ท้ายหมูบ่ า้ น การน�ำน�ำ้ ขึน้ มาใช้นนั้ ชาวบ้านใช้คนั ชักซึง่ เป็นอุปกรณ์
ทีท่ ำ� ขึน้ จากภูมปิ ญั ญาของชาวบ้าน โดยใช้วสั ดุในท้องถิน่ ทีห่ าได้งา่ ย
ได้แก่ ไม้ไผ่ หรือไม้ทมี่ คี วามแข็งแรง แล้วใช้เชือกผูกกับคุถงั น�ำ้ แล้ว
หย่อนลงไปในบ่อน�้ำ จากนั้นก็ท�ำการดึงเชือกและชักน�้ำขึ้นมา แล้ว
เทน�้ำใส่คันหาบ ซึ่งคันหาบนั้นท�ำมาจากการเอาเชือกมัดกับคุถังน�้ำ
ไว้ทปี่ ลายไม้คานทัง้ สองข้าง เพือ่ ให้นำ�้ หนักสมดุลกัน และหาบน�ำ้ ดัง
กล่าวกลับบ้าน เมื่อถึงบ้านก็เทน�้ำใส่โอ่งหรือภาชนะที่เตรียมไว้ และ
น�ำน�้ำไปใช้ทั้งอุปโภคบริโภคโดยไม่ได้มีการปรับปรุงคุณภาพน�้ำแต่
อย่างใด เนื่องจากในอดีตชาวบ้านเชื่อว่า น�้ำบาดาลเป็นน�้ำที่มีความ
สะอาดและรสชาติอร่อย นอกจากนั้น ยังพบว่าการไปตักน�้ำหรือไป
หาบน�้ำของชาวบ้านในอดีต แม้จะเป็นงานที่หนักและเหนื่อยแต่ก็
เป็นช่วงเวลาที่มีความสนุกสนานและมีความสุขของเด็กๆ รวมทั้ง

หนุ่มสาวที่ไปตักน�้ำ โดยก่อนไปหาบน�้ำจะมีการจับกลุ่มกันไปและ
ช่วยเหลือกัน หากชายหนุ่มจะจีบสาวบ้านไหนก็จะไปช่วยสาวบ้าน
นั้นหาบน�้ำเพื่อสร้างความสัมพันธ์ เป็นต้น การหาบน�้ำในสมัยก่อน
จึงเป็นวิถีชาวบ้านที่สร้างความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกันในชุมชน และ
การที่ชาวบ้านไปหาบน�้ำมาใช้เองจะท�ำให้มีการใช้น�้ำอย่างประหยัด
และเห็นคุณค่าของน�ำ้ มากกว่าปัจจุบนั เพราะความยากล�ำบากในการ
หาบน�้ำ
บ่อน�้ำส่างหรือบ่อน�้ำตื้นที่เป็นบ่อดิน เมื่อใช้เป็นเวลานาน
ก็จะท�ำให้เกิดการทับถมของดินจนท�ำให้บ่อน�้ำตื้นเขิน ชาวบ้านจึง
ต้องท�ำการขุดลอกบ่อทุกปี ต่อมาชาวบ้านมีการพัฒนาการดูแลรักษา
บ่อน�้ำ โดยน�ำเอาไม้เป็นแผ่นๆ ไปอุดดินหรือปิดดินรอบๆ บ่อที่ขุด
ตามความลึกของบ่อเพื่อท�ำเป็นก�ำแพงไม่ให้ดินตกหล่นลงไปในบ่อ
จึงท�ำให้บ่อน�้ำไม่ต้ืนเขินได้ง่าย  ต่อมามีหน่วยงานทางราชการเข้า
มาช่วยเหลือปรับปรุงและพัฒนาบ่อน�้ำให้ดีขึ้นเรียกว่า “บ่อหลวง”
จ�ำนวน 2 บ่อ โดยการน�ำท่อปูนมาโอบล้อมรอบบ่อที่ขุดแทนบ่อดิน
และบ่อไม้ ท�ำให้มีความแข็งแรงมากขึ้น ส่วนการน�ำน�้ำขึ้นมาใช้นั้น
ชาวบ้านยังคงใช้คนั ชักในการน�ำน�ำ้ ขึน้ มา และใช้คนั หาบหาบน�ำ้ กลับ
บ้านเหมือนสมัยก่อน แต่มบี างครัวเรือนมีการน�ำรถซุก (รถเข็น) แล้ว
น�ำโอ่งน�ำ้ หรือถังน�ำ้ มาใส่บนรถ และใช้คนั ชักน�ำ้ ขึน้ มาใส่ภาชนะดังกล่าว
แล้วเข็นกลับบ้านแทนการหาบซึง่ สามารถทุน่ แรงได้เป็นอย่างดี ส่วน
การใช้นั้นก็ยังไม่มีการปรับปรุงคุณภาพน�้ำเช่นเดิม
2) ปัจจุบัน (พ. ศ. 2556) ชาวบ้านมีการปิดบ่อน�้ำของ
หมู่บ้านในสมัยก่อนแล้ว เนื่องจากชุมชนมีการขยายตัวมากขึ้น
เมื่อจ�ำนวนประชากรมากขึ้นจึงท�ำให้แต่ละครัวเรือนท�ำการเจาะ
บ่อบาดาลบริเวณใกล้พื้นที่ของตน แล้วใช้เครื่องสูบน�้ำสูบน�้ำขึ้นมา
กักเก็บไว้ในภาชนะเพื่อใช้ในการบริโภคอุปโภค เช่น โอ่ง แท็งก์น�้ำ
เป็นต้น แล้วน�ำไปใช้โดยไม่มีการปรับปรุงคุณภาพน�้ำก่อนแต่อย่าง
ใด มีเพียงบางครัวเรือนเท่านั้นที่จะมีการปรับปรุงคุณภาพน�้ำก่อน
เช่น การกรองโดยผ่านเครื่องกรองน�้ำ และการต้ม  เป็นต้น

ภาพที่ 1 ลักษณะบ่อน�้ำบาดาลปัจจุบัน
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2. สภาพแวดล้อมและการจัดการสภาพแวดล้อมในชุมชนที่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพน�ำ้ บาดาล ที่ได้จากการส�ำรวจร่วมกันของทีมวิจยั
พบข้อมูลดังนี้
2.1 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน พบว่า การใช้ถุง
ผ้าหรือตะกร้าแทนถุงพลาสติกเมื่อไปซื้อของหรือไปตลาดของชาว
บ้านบ้านเก่าน้อย ยังมีการปฏิบัติค่อนข้างน้อยเพียงร้อยละ 12.24
จึงท�ำให้ขยะที่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่เป็นประเภทถุงพลาสติก และยังมี
การทิ้งขยะมูลฝอยทุกประเภทลงในถังขยะใบเดียวกันโดยไม่แยก
ตามประเภทของขยะ และไม่มกี ารคัดแยกขยะอันตรายประเภทต่างๆ
เช่น เศษแก้ว หลอดไฟ หรือถ่านไฟฉายที่ใช้แล้วออกจากขยะมูลฝอย
ประเภทอืน่ ร้อยละ 32.65 และยังใช้ถงั ขยะที่ไม่มฝี าปิดมิดชิดในการ
เก็บรวบรวมขยะมูลฝอย และก�ำจัดขยะมูลฝอยประเภทเศษไม้ ใบไม้
กิ่งไม้ตามธรรมชาติโดยวิธีการเผาอยู่ร้อยละ 48.98
2.2 สภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบบ่อบาดาลในครัวเรือน
สภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบบ่อบาดาลของบ้าน จ�ำนวน 75 บ่อ ซึง่
มีบอ่ น�ำ้ 72 บ่อ ทีพ่ บว่า มีบอ่ บาดาลตัง้ อยู่ใกล้กบั บ่อเกรอะ แหล่งน�ำ้
เสีย และแหล่งก�ำจัดขยะ อยู่ในรัศมี 30 เมตร ร้อยละ 65.31  55.10
และ 26.53 ตามล�ำดับ ดังนั้น จึงมีบ่อบาดาลเพียง 3 บ่อเท่านั้นที่ตั้ง

ห่างจากแหล่งปนเปื้อนมากกว่า 30 เมตร เนื่องจากชุมชนบ้านเก่า
น้อยเป็นชุมชนขนาดเล็กมีพื้นที่น้อย จึงท�ำให้บ้านเรือนแต่ละหลัง
อยู่ติดกัน ซึ่งการขุดเจาะน�้ำบาดาลนั้นชาวบ้านจะท�ำการขุดเจาะใน
พื้นที่บ้านตนเอง จึงท�ำให้จุดที่ตั้งบ่อบาดาลของแต่ละบ้านไม่เป็นไป
ตามหลักสุขาภิบาล คือ จุดทีต่ งั้ ของบ่อบาดาลต้องอยูห่ า่ งจากแหล่ง
ปนเปื้อนอย่างน้อย 30 เมตร
3. คุณภาพน�้ำบาดาลที่ชุมชนใช้ในการอุปโภคบริโภค
3.1 คุณภาพน�ำ้ ทางด้านชีวภาพ พบการปนเปือ้ นโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย เกินเกณฑ์มาตรฐาน 31 หลังคาเรือน จาก 41 หลังคา
เรือน โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 3 ถึง >2,400 MPN/100 มิลลิลิตร โดย
เกณฑ์มาตรฐานน�้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคและบริโภค ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเรือ่ งก�ำหนดหลักเกณฑ์
และมาตรการในทางวิชาการ ส�ำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและ
การป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ได้ก�ำหนดไว้ต้อง
ไม่เกิน 2.20 MPN/100 มิลลิลติ ร ทัง้ นี้ พบว่าบ้านทีม่ กี ารปนเปือ้ นใน
ปริมาณสูงจะมีลักษณะของระยะห่างระหว่างบ่อบาดาลกับบ่อเกรอะ
ในระยะที่น้อย คือ ห่างประมาณ 10 เมตร ทั้งที่ข้อก�ำหนด คือ ต้อง
ไม่น้อยกว่า 30 เมตร

ตารางที่ 1 ผลการตรวจคุณภาพน�้ำทางด้านชีวภาพ

เคราะห์
ล�ำดับที่ ผลการตรวจวิ
MPN/100 ml

เคราะห์
ผลการประเมิน ล�ำดับที่ ผลการตรวจวิ
MPN/100 ml

1
2
3

4
4
1,100

ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

17
18

4

43
>2,400
15
4
3
93
9

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ผลการประเมิน

19

>2,400
43
460

ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

20

150

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

21
22
23
24

9
>2,400
210
9

25
26
27
28
29

4
21
4
39
7

30
31

>2,400
1,100

ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

9
4
150

ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

460
21
460

ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน
ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน
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3.2 คุณภาพน�้ำทางด้านกายภาพและเคมี พบปริมาณ
ของแข็งที่ละลายในน�้ำ (TDS) มีค่าเกินมาตรฐานก�ำหนด แต่อยู่ใน
เกณฑ์อนุโลมจ�ำนวน 3 จุด จาก 24 จุด มีค่าอยู่ในช่วง 692-1,140  
mg/L ซึ่งตามมาตรฐานคุณภาพน�้ำบาดาลที่ใช้ในการอุปโภคและ
บริโภค ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เรื่องก�ำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส�ำหรับการ
ป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
พ.ศ. 2551 ก�ำหนดให้มคี า่ ไม่เกิน 600 มิลลิกรัมต่อลิตร เกณฑ์อนุโลม
สูงสุด 1,200 mg/L ดังนัน้ ค่าปริมาณของแข็งละลายน�ำ้ จึงผ่านเกณฑ์
มาตรฐานก�ำหนด ซึ่งการปนเปื้อนดังกล่าวเกิดจากการละลายของ
สารอนินทรีย์ เช่น ดิน หิน ทราย เป็นต้น
4. รูปแบบการจัดการน�้ำบาดาลให้ถูกหลักสุขาภิบาลโดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชนบ้านเก่าน้อย จากผลการศึกษาการจัดการน�้ำบาดาล
ของชุมชนตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั รวมถึงการจัดการสภาพแวดล้อม
ในชุมชนทีส่ ง่ ผลต่อคุณภาพน�ำ้ บาดาล คุณภาพน�ำ้ บาดาลทีช่ มุ ชนใช้
ในการอุปโภคบริโภค ท�ำให้ทีมวิจัยชุมชนและชาวบ้านอื่นๆ รวมถึง
องค์กร/หน่วยงานทั้งภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ทราบ
ถึงสถานการณ์และความรุนแรงของปัญหาคุณภาพน�้ำในชุมชนบ้าน
เก่าน้อย จึงได้ตระหนักถึงความส�ำคัญและจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องหาแนวทาง
ในการจัดการน�้ำบาดาลที่ชุมชนใช้ในการบริโภคอุปโภคให้ถูกหลัก
สุขาภิบาล โดยเข้ามามีสว่ นร่วมและน�ำเสนอรูปแบบแนวทางส�ำหรับ
การจัดการน�ำ้ บาดาลให้ถกู หลักสุขาภิบาลทีด่ ำ� เนินการโดยการมีสว่ น
ร่วมของชุมชนบ้านเก่าน้อย ดังนี้ 1) การถ่ายทอดข้อมูลกระตุ้นการ
รับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์คุณภาพน�้ำบาดาลในชุมชน 2) การกระตุ้น
ให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบทางสุขภาพจากการน�ำน�้ำบาดาล
ที่ไม่สะอาดมาบริโภค 3) การส่งเสริมการจัดการด้านสิง่ แวดล้อมทีส่ ง่
ผลกระทบต่อคุณภาพน�ำ้ บาดาล 4) การส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภค
อุปโภคน�ำ้ ในครัวเรือนอย่างถูกสุขาภิบาล และ 5) การสร้างกลไกการเฝ้า
ระวังคุณภาพน�ำ้ บาดาลในชุมชน โดยมีการด�ำเนินการมีรายละเอียด ดังนี้
4.1 การถ่ า ยทอดข้ อ มู ล เพื่ อ กระตุ ้ น การรั บ รู ้ เ กี่ ย วกั บ
สถานการณ์คุณภาพน�้ำบาดาลในชุมชน การถ่ายทอดและการน�ำ
เสนอข้อมูลเป็นกระบวนการที่มีเป้าหมาย เพื่อการเสริมพลังและ

กระตุ้นการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์คุณภาพน�้ำบาดาลในชุมชนของ
ตน เครือ่ งมือส�ำคัญในการกระตุน้ การรับรู้ คือ ข้อมูลที่ได้จากกระบวน
การด�ำเนินงานวิจัยแบบการมีส่วนร่วมของชุมชน (Participatory
research) ดังนัน้ จึงเป็นรูปแบบแรกทีม่ กี ารด�ำเนินการหลังจากทีท่ มี
วิจัยได้รว่ มวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพน�้ำบาดาลในครัวเรือนของชุมชน
ซึ่งการเสริมพลังและกระตุ้นการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์คุณภาพ
น�้ำบาดาลในชุมชน หัวใจส�ำคัญอยู่ที่ตัวข้อมูลและกระบวนการของ
การถ่ายทอดข้อมูลว่า จะสามารถท�ำให้ครัวเรือนและชุมชนได้คิด
ทบทวนถึงสภาพปัญหาน�ำ้ บาดาลในครัวเรือนของตน จนน�ำไปสูก่ าร
แก้ไขปัญหาร่วมกัน ข้อมูลที่น�ำมาถ่ายทอดและน�ำเสนอเพื่อกระตุ้น
การรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์คุณภาพน�้ำบาดาลในชุมชน ได้แก่
1) เรื่องเล่า เรื่องราวของประวัติการก่อตั้งของชุมชน และ
รูปแบบการใช้นำ�้ บาดาลของชุมชนตัง้ แต่เริม่ ก่อตัง้ หมูบ่ า้ นจนกระทัง่
ถึงปัจจุบัน และความสัมพันธ์เรื่องการใช้น�้ำของชุมชนในอดีตที่มี
ความเอื้ออาทรต่อกัน  
2) คุณภาพน�ำ้ ทีต่ รวจวัดด้วยวิธกี ารทางวิทยาศาสตร์ พบค่า
คุณภาพน�ำ้ ทีเ่ กินมาตรฐานก�ำหนด แต่อยูใ่ นเกณฑ์อนุโลมตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ค่าของแข็ง
ละลายในน�้ำ (TDS) โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 692-1,140 ml/mg และการ
ปนเปือ้ นโคลิฟอร์มแบคทีเรียเกินเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีคา่ อยูร่ ะหว่าง
3 ถึง >2,400 MPN/100 ml ซึ่งหมายถึง น�้ำมีการปนเปื้อน และหาก
จะน�ำมาบริโภคอุปโภคต้องผ่านการปรับปรุงคุณภาพน�ำ้ และฆ่าเชือ้ โรคก่อน
3) การท�ำแผนผังการปนเปือ้ นน�ำ้ บาดาลในชุมชน หลังจาก
ทีมวิจัยมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของน�้ำบาดาลในครัวเรือนของ
ชุมชนแล้ว จึงมีการน�ำเอาข้อมูลมาบันทึกลงในระบบสารสนเทศทาง
ภูมศิ าสตร์  (GIS) เพือ่ แสดงแผนผังต�ำแหน่งจุดการปนเปือ้ นและจุดเสีย่ ง
ที่จะเกิดการปนเปื้อน โดยพบการปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียเกิน
เกณฑ์มาตรฐาน  31 หลังคาเรือน จาก48 หลังคาเรือน ซึง่ หมายถึง น�ำ้ มีการ
ปนเปือ้ นเชือ้ โรคและไม่สามารถใช้บริโภคโดยไม่ผา่ นการปรับปรุงคุณภาพ
น�้ำได้ โดยจุดที่พบการปนเปื้อนนั้นกระจายโดยรอบทั้งหมู่บ้าน ทั้งนี้
เนือ่ งจากเส้นทางน�ำ้ ใต้ดนิ ในหมูบ่ า้ นนัน้ เป็นเส้นทางทีไ่ หลเชือ่ มต่อกัน
เมื่อมีการปนเปื้อนในจุดใดแล้วจะมีการกระจายไปสู่จุดอื่นได้

ภาพที่ 2 แผนผังการปนเปื้อนน�้ำบาดาลในชุมชน

29

30
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ส�ำหรับกระบวนการและขั้นตอนในการถ่ายทอดและน�ำ
เสนอข้อมูล เกิดจากการวิเคราะห์ร่วมกันของทีมวิจัยเป็นรูปแบบที่
ท�ำให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดข้อมูลที่อยู่ในรูปของประสบการณ์
ข้อมูลวิชาการและข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่ได้จากการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน�้ำให้กับกลุ่มเป้าหมายได้ นอกจากนี้วิธีการนั้นจะต้อง
สอดคล้องกับกลุม่ เป้าหมายทีเ่ กีย่ วข้องด้วย ดังนัน้ ทีมวิจยั จึงเลือกใช้
กิจกรรมการจัดเวทีการน�ำเสนอและคืนข้อมูลในชุมชนที่จะเป็นช่อง
ทางในการถ่ายทอดข้อมูล และการกระจายข้อมูลให้คนในชุมชนรับ
ทราบถึงสถานการณ์คุณภาพน�้ำบาดาลในชุมชนของตนเองโดยทีม
วิจัยได้จัดเวทีน�ำเสนอข้อมูล ณ ศาลาประชาคมบ้านเก่าน้อย โดยมี
ขั้นตอนจัดเวที ดังนี้
   ทีมวิจัยก�ำหนดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม ได้แก่ ชาวบ้าน
เก่าน้อย ผู้บริหาร สมาชิกและเจ้าหน้าที่ในเทศบาลต�ำบลธาตุ โรง
พยาบาลส่งเสริมสุขภาพบัววัด และผูน้ ำ� หมูบ่ า้ นในเทศบาลต�ำบลธาตุ
   ทีมวิจยั นักวิชาการ และทีมวิจยั ชุมชนน�ำเสนอข้อมูลผ่าน
แผนผั ง ระบุตำ� แหน่งการปนเปือ้ นน�ำ้ บาดาลในชุมชน โดยยึดแผนที่
ชุมชนเป็นหลัก และเอกสารสรุปข้อค้นพบประกอบการจัดเวที
   เปิดเวทีให้มีการแสดงความคิดเห็นต่อข้อมูล สภาพ
ปัญหาของแต่ละครัวเรือนในชุมชน แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
แก้ไขปัญหา และการร่วมเสนอทางออกร่วมกัน
   ทีมวิจัยสรุปแนวทางและวิธีการแก้ไขคุณภาพน�้ำบาดาล
ในชุมชนร่วมกัน

ภาพที่ 4 การถ่ายทอดข้อมูลผ่านแผนผังการปนเปื้อนน�้ำบาดาล

จากกระบวนการวิจัยดังกล่าวท�ำให้คนในชุมชนเริ่มมีการ
รับรู้ และตื่นตัวกับสถานการณ์คุณภาพน�้ำบาดาลในครัวเรือนและ
ชุมชนมากขึ้น กล่าวคือ หลายครัวเรือนจากเดิมที่เคยไปเอาน�้ำจาก
บ้านที่ตรวจพบการปนเปื้อนมาใช้บริโภคในครัวเรือนโดยไม่ได้มีการ
ปรับปรุงคุณภาพน�้ำด้วยการฆ่าเชื้อโรคก่อน เนื่องจากตนคิดว่าเป็น
บ้านที่น�้ำบาดาลมีรสชาติดี แต่ปัจจุบันนี้ (หลังจากผ่านเวทีน�ำเสนอ)
ไม่ได้มีการไปเอาน�้ำจากบ้านดังกล่าวมาใช้บริโภคอีกแล้ว
4.2 กระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบทางสุขภาพ
จากการน�ำน�้ำบาดาลที่ไม่สะอาดมาบริโภค แม้ว่าจะมีการน�ำเสนอ
ข้อมูลสถานการณ์คณ
ุ ภาพน�ำ้ บาดาลในครัวเรือนของชุมชนให้คนใน
ชุมชนมีโอกาสได้รับรู้สถานการณ์คุณภาพน�้ำบาดาลในครัวเรือน
และชุมชนแล้ว หากทว่ากระบวนการดังกล่าวเพียงอย่างเดียวคงไม่
สามารถทีจ่ ะเป็นแรงเสริมหรือแรงกระตุน้ ได้มากพอทีจ่ ะท�ำให้คนใน
ชุมชนเกิดความตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณภาพน�้ำบาดาล
ของตนเอง จนถึงขั้นลงมือแก้ไขปัญหาได้ เนื่องจากข้อมูลดังกล่าว
เป็นข้อมูลทางวิชาการที่คนในชุมชนไม่มีความรู้ และไม่เคยได้รับ
รู้ข้อมูลลักษณะนี้มาก่อน ประกอบกับส�ำหรับบ้านเก่าน้อยแล้ว น�้ำ
บาดาลเป็นแหล่งน�ำ้ หลักแหล่งเดียวทีค่ นในชุมชนใช้มาตัง้ แต่เริม่ ก่อ
ตั้งชุมชนจนถึงปัจจุบัน ซึ่งคนในชุมชนเชื่อว่า เป็นแหล่งน�้ำที่สะอาด
รสชาติด  ี และคนในชุมชนยังไม่ได้มคี วามตระหนักถึงปัญหาสุขภาพ
ที่จะตามมาจากการบริโภคน�้ำที่ไม่สะอาดเลย จึงต้องมีการกระตุ้น
ให้เกิดความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบทางสุขภาพจากการน�ำน�้ำ
บาดาลที่ไม่สะอาดมาบริโภคของคนในชุมชน เพือ่ ท�ำให้คนในชุมชน
ได้คดิ ทบทวนถึงกระบวนการการน�ำน�ำ้ มาบริโภคในครัวเรือน รวมถึง
การเจ็บป่วยที่เกิดจากการบริโภคน�้ำที่เกิดการปนเปื้อน ทีมวิจัยได้
วิเคราะห์ และมีขอ้ สรุปว่า ต้องมีการเพิม่ เติมเสริมรูปแบบข้อมูล และ
กิจกรรมทีน่ ำ� มาถ่ายทอดและน�ำเสนอ เพือ่ กระตุน้ ให้คนในชุมชนเกิด
ภาพที่ 3 การเก็บน�้ำตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ความตระหนักเกีย่ วกับผลกระทบทางสุขภาพจากการน�ำน�ำ้ บาดาลที่
ไม่สะอาดหรือเกิดการปนเปื้อนมาบริโภค อันประกอบด้วยเครื่องมือ
ส�ำคัญดังนี้
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1) การให้ความรู้เกี่ยวกับกลไกการเกิดการปนเปื้อนใน
น�้ำบาดาล และแหล่งที่ท�ำให้เกิดการปนเปื้อนในน�้ำบาดาล โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้คนในชุมชนรู้ถึงแหล่งที่ท�ำให้เกิดการปนเปื้อน
และกลไกของการเกิดการปนเปือ้ นน�ำ้ บาดาลในชุมชน ด้วยการอบรม
เกี่ยวกับ 1) แหล่งการปนเปื้อนน�้ำบาดาลของชุมชน อาทิ ห้องน�้ำ
ห้องส้วม แหล่งก�ำจัดขยะ คอกสัตว์ การปล่อยน�้ำเสียจากครัวเรือน
และสถานประกอบการต่างๆ เป็นต้น 2) กลไกการปนเปือ้ นน�ำ้ บาดาล
ตั้งแต่การปล่อยของเสีย น�้ำไหลซึมผ่านชั้นดิน ชั้นหิน และลงสู่น�้ำ
บาดาล
2) การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบทางสุขภาพ
จากการน�ำน�ำ้ บาดาลที่ไม่สะอาดมาบริโภค หลังจากทีม่ กี ารให้ความรู้
เกีย่ วกับกลไกการเกิดการปนเปือ้ นในน�ำ้ บาดาล และแหล่งทีท่ ำ� ให้เกิด
การปนเปื้อนในน�้ำบาดาลแล้วนั้น ผู้ที่ร่วมในการอบรมวันดังกล่าวมี
ความสนใจ และถามทีมวิจยั นักวิชาการว่า ถ้าน�ำน�ำ้ นัน้ มาบริโภคและ
ประกอบอาหารอยูเ่ ป็นประจ�ำจะเกิดปัญหาต่อสุขภาพหรือไม่ ดังนัน้
ทีมวิจยั จึงได้มกี ารจัดอบรมถึงผลกระทบทางสุขภาพจากน�ำ้ บาดาลที่
ไม่สะอาดมาบริโภค เพื่อเป็นแรงเสริมให้ชุมชนได้เห็นความส�ำคัญ
และผลกระทบต่อสุขภาพทีเ่ กิดขึน้ โดยจัดในวันที  ่ 27 กรกฎาคม 2557
ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้อ�ำนวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลบัววัด คุณสายันต์ จันทรดี (หมอ
แดง) มาเป็นวิทยากรในเรื่องนี้ โดยมีรายละเอียดการอบรม ได้แก่
1) ความหมายของโรคทีเ่ กิดจากอาหารและน�ำ้ เป็นสือ่ (Foodborndiseases)
2) เชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคอาหารและน�้ำเป็นสื่อ 3) ผลกระทบต่อ
สุขภาพจากโรคที่เกิดจากอาหารและน�้ำเป็นสื่อ และ 4) แนวทางใน
การป้องกันและรักษาโรคที่เกิดจากอาหารและน�้ำเป็นสื่อ ได้แก่ การ
ฆ่าเชื้อโรคในน�้ำด้วยการต้ม เป็นต้น

จากการจัดกิจกรรมการอบรมดังกล่าวเป็นทีส่ นใจของคนใน
ชุมชนเป็นอย่างมาก เนือ่ งจากหมอแดงเป็นบุคคลทีช่ าวบ้านเก่าน้อย
ให้ความเคารพนับถือ และถือว่าเป็นหมอประจ�ำหมูบ่ า้ น ดังนัน้ การที่
ได้รับข้อมูลจากหมอแดงจึงเป็นแหล่งข้อมูลที่ชาวบ้านเชื่อถือมาก
ยิ่งขึ้น
3) การศึกษาดูงานระบบการจัดการน�้ำบาดาลในโรงเรียน
ต้นแบบ ณ โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง ต�ำบลค�ำขวาง อ�ำเภอ
วารินช�ำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท�ำให้ชุมชน
ได้เห็นถึงแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพน�้ำบาดาลก่อนน�ำมา
บริโภค รวมทั้งได้เห็นกระบวนการและขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพ
น�้ำ ตั้งแต่การจัดหาแหล่งน�้ำ วัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนขั้นตอนวิธีการที่
ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน�ำ้ โดยใช้เครือ่ งกรองน�ำ้ ซึง่ เครือ่ งกรองน�ำ้
นัน้ สามารถน�ำไปใช้ในครัวเรือนได้ เนือ่ งจากสามารถท�ำได้งา่ ย ราคา
ไม่แพง
จากกระบวนการวิจัยดังกล่าว ถือเป็นกระบวนการส�ำคัญ
ที่ท�ำให้คนในชุมชนมีความตื่นตัว และตระหนักถึงผลกระทบทาง
สุขภาพจากน�้ำบาดาลที่ไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพมาบริโภคมาก
ยิ่งขึ้น จนสามารถเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการบริโภคน�้ำ
บาดาลของคนส่วนใหญ่ในชุมชนได้ เห็นได้จากก่อนเข้าร่วมงานวิจยั
ทุกครัวเรือนในชุมชนมีการใช้นำ�้ บาดาลในการบริโภคโดยไม่ผา่ นการ
ปรับปรุงคุณภาพน�้ำเลย มีเพียงการพักทิ้งไว้ให้ตกตะกอนเท่านั้น
แต่หลังจากที่ได้เข้าร่วมกระบวนการวิจัยแล้ว หลายครัวเรือนมีการ
ปรับปรุงคุณภาพน�้ำโดยการต้มฆ่าเชื้อโรค และสนใจเครื่องมือที่จะ
สามารถช่วยลดการปนเปื้อนของน�้ำบาดาลในครัวเรือนตนได้ เช่น
เครื่องกรองน�้ำในครัวเรือนที่สามารถท�ำได้เอง และมีประสิทธิภาพ
ดีเทียบเท่ากับเครื่องกรองน�้ำที่วางขายตามท้องตลาด นอกจากนี้

ภาพที่ 5 การอบรมโรคที่เกิดจากอาหารและน�้ำเป็นสื่อ
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ยังมีบางกลุ่มที่เปลี่ยนแหล่งน�้ำบริโภคในครัวเรือน เช่น น�้ำถัง น�้ำ
จากตู้น�้ำหยอดเหรียญ รวมทั้งมีความต้องการใช้น�้ำจากการประปา
ส่วนภูมิภาคมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการ
ก็ตาม
4.3 การส่งเสริมการจัดการด้านสิง่ แวดล้อมทีส่ ง่ ผลกระทบ
ต่อคุณภาพน�้ำบาดาล เป็นกระบวนการที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้
ชุมชนร่วมกันลดการปนเปื้อนน�้ำบาดาล โดยการลดแหล่งที่ก่อให้
เกิดการปนเปือ้ นต่อน�ำ้ บาดาลได้  ซึง่ เครือ่ งมือส�ำคัญในการส่งเสริมนี้
คือ ข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพน�้ำบาดาล
ที่ ได้มีการสืบค้นมา และจากกระบวนการการให้ความรู้เกี่ยวกับ
กลไกการเกิ ดการปนเปื้อ นในน�้ำบาดาล และแหล่งที่ท� ำให้ เกิ ด
การปนเปื้อนต่อน�้ำบาดาลในชุมชน ซึ่งการลดปัญหาการปนเปื้อน
และปัญหาคุณภาพของน�้ำบาดาล นอกจากกระบวนการปรับปรุง
คุณภาพน�้ำก่อนน�ำมาบริโภคแล้ว ยังมีอีกหลายกระบวนการหรือ
หลายวิธีที่สามารถลดการปนเปื้อนของน�้ำบาดาลได้ โดยอาศัย
ความร่วมมือของทุกครัวเรือนและทุกคนในชุมชนในการด�ำเนิน
การดังกล่าว เนื่องจากเส้นทางน�้ำใต้ดินในหมู่บ้านนั้นเป็นเส้นทาง
ที่ไหลเชื่อมต่อกัน เมื่อมีการปนเปื้อนในจุดใดแล้วจะมีการกระจาย
ไปสู่จุดอื่นได้
ส�ำหรับกระบวนการและขั้นตอนส่งเสริมการจัดการด้านสิ่ง
แวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน�้ำบาดาล เกิดจากการวิเคราะห์
ร่วมกันของทีมวิจัยและคนในชุมชน โดยมีการก�ำหนดเกณฑ์การ
เลือกวิธีการว่า จะต้องเป็นรูปแบบที่ท�ำให้เกิดกระบวนการเน้นการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชน และข้อมูลจากกระบวนการวิจัยที่ได้มีการ
เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามในครัวเรือน ดังนั้น ทีมวิจัยจึงเลือกใช้

กิจกรรมส�ำหรับการจัดการด้านสิง่ แวดล้อมทีส่ ง่ ผลกระทบต่อคุณภาพ
น�้ำบาดาล 2 กิจกรรม โดยมีรายละเอียดของแต่ละวิธีการดังนี้
1) จัดกิจกรรมอบรมการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม เป็น
กิจกรรมทีส่ ง่ เสริมให้แต่ละครัวเรือนลดแหล่งทีก่ อ่ ให้เกิดการปนเปือ้ น
ในครัวเรือนของตนได้ และจากการเก็บข้อมูลด้านการจัดการขยะใน
ครัวเรือนพบว่า ชุมชนยังไม่มีการคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะ
มูลฝอยประเภทอื่น และทิ้งขยะมูลฝอยทุกประเภทลงในถังขยะใบ
เดียวกัน การจัดอบรมในวันที่ 26 กรกฎาคม 2557 ณ ศาลาประชาคม
บ้านเก่าน้อย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากอาจารย์และทีมนักศึกษาชั้น
ปีที่ 3 สาธารณสุขศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมที่เป็นแกนน�ำในการ
จัดตั้งธนาคารขยะของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาเป็นวิทยากร และจัดอบรมเกี่ยวกับ 1)
ความหมายและประเภทขยะ 2) การคัดแยกขยะ 3) การน�ำขยะมาใช้
ประโยชน์ 4) การเพิ่มมูลค่าการซื้อขายขยะ และ 5) การก�ำจัดขยะ
อย่างถูกหลักสุขาภิบาล
2) การจัดท�ำจุดทิ้งขยะอันตรายของชุมชน เนื่องจากผล
จากกระบวนการและข้อมูลของการวิจยั เชิงส�ำรวจ พบว่า ปัญหาเรือ่ ง
การจัดการขยะหลักของชุมชน คือ ไม่มกี ารคัดแยกขยะอันตราย เช่น
เศษแก้ว ถ่านไฟฉาย ออกจากขยะทั่วไป และทิ้งปนกัน ดังนั้นจาก
ข้อมูลดังกล่าว จึงได้มีการระดมความคิดเห็นและหาสาเหตุดังกล่าว
ซึง่ พบว่า เกิดจากการไม่มจี ดุ ทิง้ ขยะอันตราย ชุมชนจึงได้มกี ารจัดท�ำ
ทีท่ งิ้ ขยะอันตรายขึน้ โดยตัง้ อยูท่ ศี่ าลาประชาคมของหมูบ่ า้ น และได้
มีการประสานให้เจ้าหน้าที่จากทางเทศบาลต�ำบลธาตุ มาเก็บขนไป
ก�ำจัดทุกๆ สัปดาห์

ภาพที่ 6 อบรมการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม
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กระบวนการวิจยั ดังกล่าว ถือเป็นกระบวนการทีท่ ำ� ให้คนใน
ชุมชนมีความรู้เกี่ยวการคัดแยกขยะ โดยเฉพาะขยะที่สามารถน�ำไป
ขายได้ รวมทัง้ วิธกี ารทีท่ ำ� ให้ขยะขายได้ราคาสูงมากขึน้ เช่น การคัด
แยกขวดแก้วตามสีของขวดแก้ว การแยกประเภทของกระดาษ การ
ลอกฉลากพลาสติกขวดน�้ำ เป็นต้น
4.4 การส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอุปโภคน�ำ้ ในครัวเรือน
อย่างถูกสุขาภิบาล เป็นกระบวนการที่ส�ำคัญอีกกระบวนการหนึ่งใน
การป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภาพที่เกิดจากการน�ำน�้ำบาดาล
มาใช้ในการอุปโภคและบริโภคในครัวเรือน เนื่องจากพฤติกรรมการ
บริโภคน�ำ้ ของแต่ละครัวเรือนเป็นกระบวนการสุดท้ายทีจ่ ะลดการปน
เปื้อนของน�้ำอุปโภคบริโภคได้ ซึ่งการส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภค
อุปโภคน�้ำในครัวเรือน สามารถท�ำให้คนในชุมชนเห็นถึงแนวทางที่
สามารถน�ำน�้ำบาดาลมาใช้โดยส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนน้อย
ที่สุด ได้น�ำเสนอผ่านกิจกรรมดังนี้
1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเครื่องมือในการ
ปรับปรุงคุณภาพน�ำ้ ในครัวเรือน กิจกรรมนีจ้ ดั ขึน้ ในวันที่ 2 สิงหาคม
2557 เพื่อให้ชาวบ้านมีความรู้ และสามารถท�ำเครื่องมือในการ
ปรับปรุงคุณภาพน�้ำอุปโภคบริโภคใช้ได้เองในครัวเรือน โดยใช้วัสดุ
ที่หาได้ง่ายและประหยัด จากการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวได้รับ
ความร่วมมือจากวิทยากรของการประปาส่วนภูมภิ าคมาเป็นวิทยากร
ในการอบรมครั้งนี้  โดยเนื้อหาการอบรมนั้น ประกอบด้วย 1) วัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการท�ำเครือ่ งกรองน�ำ้ 2) สารที่ใช้ในการเป็นสารกรอง
และคุณสมบัติของสารแต่ละตัว และ 3) ขั้นตอนการประกอบเครื่อง
กรองน�้ำ

หลังการต้มเป็นขวดพลาสติก เป็นต้น ดังนั้นทีมวิจัยจึงได้ให้ข้อมูล
เกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพน�้ำก่อนน�ำมาบริโภคโดยการต้ม เพื่อ
ให้คนในชุมชนรู้ถึงประโยชน์ของการต้มน�้ำ และสามารถท�ำได้อย่าง
ถูกวิธี ประกอบด้วย 1) อุปกรณ์ที่ใช้ในการต้มน�ำ้ 2) ขัน้ ตอนการต้มน�ำ้
3) ระยะเวลาในการต้มน�ำ้ ทีส่ ามารถฆ่าเชือ้ โรคได้ 4) ภาชนะบรรจุนำ�้
และ 5) ระยะเวลาในการท�ำความสะอาด เป็นต้น
4.5 การสร้างกลไกการเฝ้าระวังคุณภาพน�ำ้ บาดาลในชุมชน
เป็นการฝึกอบรมให้นักเรียนในชุมชนได้เห็นความส�ำคัญของการ
ตรวจคุณภาพน�ำ้ การเฝ้าระวังคุณภาพน�ำ้ ทางแบคทีเรีย และได้มกี าร
ฝึกทักษะการปฏิบตั สิ ำ� หรับการตรวจคุณภาพน�ำ้ ซึง่ การอบรมในครัง้
นี้ได้ให้ความส�ำคัญกับทักษะการฝึกปฏิบัติการตรวจคุณภาพน�้ำของ
นักเรียน โดยให้นักเรียนที่ร่วมฝึกอบรมมีการจัดตั้งทีมขึ้นมาชื่อว่า 
“นักสืบน�ำ้ แซบ” ซึง่ หน้าทีข่ องทีมนักสืบน�ำ้ แซบ คือ หากคุณภาพน�ำ้
ในครัวเรือนเกิดการเปลีย่ นแปลงไป เช่น มีสขี นุ่ ผิดปกติ มีกลิน่ เหม็น
และหากคนในชุมชนเกิดอาการผิดปกติจากการใช้น�้ำก็ให้ไปแจ้งกับ
ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อจะได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับคนในชุมชนรู้เพื่อที่
จะได้แก้ไขปัญหาต่อไป

ภาพที่ 7 อบรมการท�ำเครื่องกรองน�้ำในครัวเรือน
2) การปรับปรุงคุณภาพน�้ำก่อนน�ำมาบริโภคด้วยการต้ม
การปรับปรุงคุณภาพน�้ำดื่มด้วยวิธีการต้มฆ่าเชื้อโรคเป็นวิธีที่ดีที่สุด
และประหยัด แต่การต้มน�้ำนั้นต้องท�ำให้ถูกวิธีจึงจะสามารถฆ่าเชื้อ
โรคได้ และผลจากกระบวนการวิจัยยังพบว่า คนในชุมชนส่วนใหญ่
ไม่มีการต้มน�้ำก่อนน�ำมาบริโภค มีเพียงบางครัวเรือนเท่านั้นที่ต้ม
แต่ยังไม่ถูกวิธี เช่น เวลาที่ใช้ในการต้มน้อยเกินไป ภาชนะบรรจุน�้ำ

ภาพที่ 8 การฝึกทักษะการปฏิบัติส�ำหรับการตรวจหาเชื้อโรคในน�้ำ
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จากการด�ำเนินงานที่ ได้กล่าวมา พบว่า งานวิจัยได้ก่อ
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชนไปจากเดิมทั้งด้านแนวคิดและ
พฤติกรรมในการบริโภคน�ำ้ โดยตัง้ แต่กอ่ นเริม่ งานวิจยั ชุมชนไม่เคย
รับรูเ้ กีย่ วกับปัญหาน�ำ้ บาดาลของชุมชนเลย เนือ่ งจากน�ำ้ บาดาลเป็น
แหล่งน�ำ้ หลักของชุมชนทีน่ ำ� มาใช้ในครัวเรือนตัง้ แต่สมัยปูย่ า่ ตายาย  
อีกทั้งเป็นแหล่งน�้ำหลักแหล่งเดียวของชุมชน เนื่องจากไม่มีระบบ
ประปาหมูบ่ า้ น และถึงแม้วา่ จะมีระบบน�ำ้ ประปาจากการประปาส่วน
ภูมภิ าค 10 อุบลราชธานีให้เข้าถึง แต่ก็ไม่มคี รัวเรือนใดทีจ่ ะน�ำน�ำ้ ดัง
กล่าวมาใช้เนือ่ งจากต้องเสียค่าใช้จา่ ยในการต่อน�ำ้ เข้ามา จึงยังคงใช้
น�้ำบาดาลในครัวเรือนของตนเช่นเดิม แต่หลังจากการเริ่มกระบวน
ด�ำเนินการวิจัย ซึ่งเปิดโอกาสชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ
ทุกขั้นตอนทั้งในเชิงเนื้อหาและกระบวนการ ท�ำให้ชุมชนเห็นถึง
ปัญหาคุณภาพน�้ำของชุมชนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไป โดยที่ทีม
วิจยั ชุมชนอาจจะไม่รตู้ วั ว่าการเปลีย่ นแปลงเหล่านัน้ เกิดขึน้ จากการ
ด�ำเนินการร่วมกันเก็บน�้ำเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการ
จัดเวทีคืนข้อมูลการวิจัย ด้านการตรวจคุณภาพน�้ำบาดาลในชุมชน
ซึ่งพบการปนเปื้อนของเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และค่าของแข็งที่
ละลายในน�ำ้ เกินมาตรฐานก�ำหนด จึงท�ำให้ชมุ ชนเริม่ เปลีย่ นแนวคิด
เดิมที่เคยคิดว่า น�้ำบาดาลในชุมชนของตนเป็นน�้ำที่สะอาดสามารถ
น�ำมาบริโภคได้  จึงพยายามท�ำความเข้าใจและหาทางเลือกในการ
แก้ปัญหาในทุกประเด็นร่วมกันทั้งด้านปัจจัยและแหล่งที่ท�ำให้เกิด
การปนเปือ้ นน�ำ้ บาดาล แนวทางในการแก้ไขปัญหาเบือ้ งต้นทีช่ มุ ชน
สามารถท�ำได้ จนน�ำไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม เช่น การ
ปรับปรุงคุณภาพน�ำ้ เบือ้ งต้น โดยการท�ำเครือ่ งกรองน�ำ้ ใช้ในครัวเรือน
ที่ได้รับการอบรมจากการประปาส่วนภูมิภาคและการต้มน�้ำก่อนน�ำ
มาบริโภค รวมทั้งการเปลี่ยนแหล่งน�้ำที่ใช้บริโภคจากน�้ำบาดาลมา
เป็นน�ำ้ บรรจุถงั น�ำ้ บรรจุขวดจากโรงงานที่ได้มาตรฐานการผลิตหรือ
แม้แต่มีบางครัวเรือนเริ่มมาลงชื่อแจ้งความประสงค์ขอน�้ำจากการ
ประปาส่วนภูมิภาคใช้ เป็นต้น

การน�ำผลงานไปใช้ประโยชน์

การวิ จั ย เรื่ อ งรู ป แบบการจั ด การน�้ ำ บาดาลให้ ถู ก หลั ก
สุขาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเก่าน้อย ได้มีการน�ำผล
การวิจัยครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
1. ทีมวิจัยชุมชนใช้ข้อมูลจากงานวิจัยเป็นเครื่องมือเผย
แพร่ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาคุณภาพน�้ำของชุมชนบ้านเก่าน้อย ซึ่ง
เป็นชุมชนทีต่ งั้ อยู่ใกล้กบั มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้กบั เพือ่ นบ้าน
และชุมชนอื่นๆ ที่มีลักษณะคล้ายๆ กัน เพื่อให้เกิดการตื่นรู้ และได้
ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วมาร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
2. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ได้ ใ ช้ โ ครงการวิ จั ย เพื่ อ การศึ ก ษา โดยใช้ เ ป็ น พื้ น ที่ เ รี ย นรู ้ น อก
ห้องเรียนส�ำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิง่ แวดล้อม
เช่น การน�ำนักศึกษาทีเ่ รียนในรายวิชาปฏิบตั กิ ารตรวจวิเคราะห์ดา้ น
สิ่งแวดล้อมเข้าไปเรียนรู้วิธีการ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติเก็บน�้ำบาดาล

เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ศึกษากระบวนการเก็บข้อมูล
กระบวนการวิจัย และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การแก้ไขปัญหา
ชุมชนด้วยงานวิจัย เป็นต้น

การอภิปรายผล

รูปแบบและแนวทางส�ำหรับการจัดการน�ำ้ บาดาลให้ถกู หลัก
สุขาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเก่าน้อย ประกอบด้วย
ปฏิบตั กิ ารการถ่ายทอดข้อมูลเพือ่ กระตุน้ การรับรูเ้ กีย่ วกับสถานการณ์
คุณภาพน�ำ้ บาดาลในชุมชน ผ่านการจัดเวทีนำ� เสนอข้อมูล  การเสนอ
ข้อมูลต่อชุมชนและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เป็นต้น ปฏิบตั กิ ารการกระตุน้ ให้
เกิดความตระหนักถึงผลกระทบทางสุขภาพจากน�ำ้ บาดาลที่ไม่สะอาด
มาบริโภค เพื่อให้ชุมชนเกิดความตระหนักถึงปัญหาที่เกิดจากการ
บริโภคน�ำ้ ในชุมชน ผ่านการอบรมให้ความรูท้ างวิชาการ ปฏิบตั กิ ารส่ง
เสริมการจัดการด้านสิง่ แวดล้อมทีส่ ง่ ผลกระทบต่อคุณภาพน�ำ้ บาดาล
ผ่านทางการร่วมกันจัดการสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมทั้งในครัว
เรือนและชุมชน ได้แก่ การจัดการขยะ เป็นต้น รวมทัง้ ปฏิบตั กิ ารส่ง
เสริมพฤติกรรมการบริโภคอุปโภคน�ำ้ ในครัวเรือนอย่างถูกสุขาภิบาล
เพือ่ คนในชุมชนสามารถน�ำน�ำ้ บาดาลมาใช้ได้อย่างปลอดภัย โดยการ
ท�ำเครือ่ งกรองน�ำ้ และการปรับปรุงคุณภาพน�ำ้ บริโภคด้วยการต้ม และ
การสร้างกลไกการเฝ้าระวังคุณภาพน�ำ้ บาดาลในชุมชน ผ่านการอบรม
เกีย่ วกับการตรวจวัดคุณภาพน�ำ้ ทางแบคทีเรียให้กบั กลุม่ เยาวชน
จากรูปแบบจัดการน�้ำบาดาลให้ถูกหลักสุขาภิบาลโดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเก่าน้อย  สะท้อนให้เห็นว่า  ต้นทุน
ทางสังคม (Social capital) ของชุมชนพื้นที่ศึกษาเป็นเครื่องมือที่
ส�ำคัญส�ำหรับการน�ำไปสู่การกระตุ้นและสร้างจิตส�ำนึกของสมาชิก
ในชุมชน โดยต้นทุนทางสังคม เช่น การเป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีการไป
หาสู่กันเป็นประจ�ำ การเป็นเครือญาติกัน จึงเป็นช่องทางการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอดข้อมูล ขณะเดียวกันการใช้ต้นทุน
ทางสังคมได้สร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายภายในชุมชน ทั้งเครือข่าย
ที่เป็นทางการ (Formal network) และเครือข่ายแบบไม่เป็นทางการ
(Informal network) ที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์
และร่วมระดมความคิดเห็นถึงรูปแบบและแนวทางทีเ่ หมาะสมส�ำหรับ
การแก้ปัญหา ซึ่งเป็นการท�ำให้เกิดชุมชนที่ผู้อยู่ในชุมชนได้ร่วม
กันสร้างค่านิยมใหม่ของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (Norm of
reciprocity) ที่จะต้องอาศัยความร่วมไม้ร่วมมือจากสมาชิกและทุก
ภาคส่วนในชุมชน รวมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมและความ
ผูกพันของสมาชิกในชุมชน และผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง เช่น โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 อุบลราชธานี
นักวิชาการ และองค์การปกครองส่วนท้องถิน่ ในกระบวนการของรูป
แบบทีแ่ ตกต่างกัน ดังนัน้ ในการจัดการน�ำ้ บาดาลให้ถกู หลักสุขาภิบาล
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนนั้น จะต้องอาศัยทั้งองค์ความรู้จาก
หน่วยงานภายนอกและภูมิปัญญาของชุมชน และต้นทุนทางสังคม
ด้วยจึงจะเป็นแรงผลักดันให้ชมุ ชนตระหนักและร่วมกันแก้ไขปัญหา
ได้เหมาะสม
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รูปแบบการปรับพฤติกรรมการใช้ยารักษา
ตามแผนการรักษาของผูส้ งู อายุความดันโลหิตสูงในชุมชน1
กมลภู ถนอมสัตย์2 และวิไล ตาปะสี3
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจัยและพัฒนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้
ยา ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง และผลของการใช้รปู แบบส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ยาตามแผนการ
รักษาของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง การด�ำเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษา
พฤติกรรมการใช้ยาในผู้สูงอายุความดันโลหิตสูงและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กลุ่มตัวอย่างเป็น
ผู้สูงอายุที่ได้รับการรักษาด้วยยาโรคความดันโลหิตสูง 228 คน รวบรวมข้อมูลโดยแบบ
สอบถามซึ่งผ่านการหาคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3 ท่าน และหาความเที่ยงด้วย
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ( = .81-.85) 2) ประเมินศักยภาพและทุนใน
พืน้ ทีโ่ ดยเครือ่ งมือวิจยั ชุมชนเชิงชาติพนั ธุว์ รรณาแบบเร่งด่วน 3) น�ำเสนอรูปแบบส่งเสริม
พฤติกรรมการใช้ยาตามแผนการรักษาของผู้สูงอายุความดันโลหิตสูง รวบรวมข้อมูล
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2556 วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิตพิ รรณนาตามระดับ
การวัดของข้อมูลและวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และ 4) ทดลองรูปแบบการปรับพฤติกรรม
การใช้ยารักษาตามแผนการรักษาของผู้สูงอายุความดันโลหิตสูงในชุมชน กลุ่มตัวอย่าง
เป็นผู้สูงอายุที่ได้รับการรักษาด้วยยาโรคความดันโลหิตสูงจ�ำนวน 65 คน โดยด�ำเนิน
การทดลอง ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2556 วิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ยาตามแผนการรักษา ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้วยการทดสอบค่าทีชนิดสองกลุม่ ทีไ่ ม่เป็นอิสระต่อกัน (Paired t-test) และวิเคราะห์เชิงเนือ้ หา
ผลการศึกษาพบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีการรับรูป้ ญั หาอุปสรรคในการรับประทานยา
การสนับสนุนของครอบครัว และการสนับสนุนของเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขอยูใ่ นระดับปาน
กลาง (X = 2.88, 2.93, 3.24, SD. = 0.68, 0.43, 0.46 ตามล�ำดับ) ส�ำหรับพฤติกรรม
การใช้ยาตามแผนการรักษาพบว่า ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (X = 3.15, SD. = 0.70)
กลุม่ ตัวอย่างมีพฤติกรรมการเก็บรักษายา การใช้ยาถูกขนาด และการสังเกตผลข้างเคียง
ของยาไม่เหมาะสม (X = 2.31, 2.50, 2.53 SD. = 0.89, 0.84, 0.90 ตามล�ำดับ) เมื่อ
วางแผนพัฒนารูปแบบการปรับพฤติกรรมการใช้ยาร่วมกับผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องมีแนวทาง
ดังนี้ 1) เตือนเวลารับประทานยา โดยใช้โทรศัพท์ตงั้ ปลุกเวลาทีผ่ สู้ งู อายุตอ้ งรับประทานยา
ทุกเวลา 2) ใช้นวัตกรรมพวงกุญแจกล่องยา สร้อยคอกล่องยา และคูม่ อื การใช้ยาในผูป้ ว่ ยสูง
อายุโรคความดันโลหิตสูง 3) จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยา
ผลการทดลองรูปแบบการปรับพฤติกรรมการใช้ยารักษาตามแผนการรักษา
ของผู้สูงอายุความดันโลหิตสูงในชุมชนพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการใช้ยาตาม
แผนการรักษาในภาพรวมของผูส้ งู อายุ หลังเข้าร่วมโครงการสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t = 1.78, p-value<.01) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า พฤติกรรมการใช้ยาตามแผนการรักษาด้านทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ หลังเข้าร่วมโครงการสูงกว่า
ก่อนเข้าร่วมโครงการอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 ได้แก่ การรับยาถูกคน การได้รบั ยา
ถูกขนาด การเก็บรักษายาถูกต้อง (t = 0.92, 1.35, 3.54 ตามล�ำดับ, p-value<.01)
ค�ำส�ำคัญ: ผู้สูงอายุ โรคความดันโลหิตสูง การใช้ยาตามแผนการรักษา
1
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Abstract
This research and development aimed to investigate factors related to drug
compliance behaviors and the effects of the drug compliance behaviors modification
model among elderly with hypertension. The study consisted of 4 steps; step 1 was
a study of factors related to the drug compliance behaviors of elderly with hypertension
in community. A purposive sampling method was used to recruit 228 elderly
patients. Content validity and language usage of this research were performed by
three experts. Cronbach’s alpha coefficient was used to estimate the internal
consistency reliability of the instrument and there found that the Cronbach’s alpha
of each item was high ( =.81-.85). Step 2 was an assessment of the potentiality
and social capital of the community. The Rapid Ethnography Community Assessment Program (RECAP) was used to collect the data. Step 3 was a Model presenting
which aimed to promote drug compliance behaviors of elderly with hypertension.
The data were collected from February to March, 2013. Descriptive statistic and
content analysis were employed to analyze the data set. Step 4 was an examination of
the effect Model on drug compliance behaviors according to the treatment practical
guideline for elderly with hypertension. The participants were 65 older people who
received drugs as treatment for hypertension. The study has taken place during June
– September, 2013. Data were analyzed by Paired t-test and content analysis.
The study found that the level of elderly-perceived barriers to use of
medications, perceived family support, and perceived public health staffs support
in the drug compliance were moderate (X= 2.88, 2.93, 3.24, SD. = 0.68, 0.43, 0.46,
respectively). Sample subjects had a moderate level of drug compliance behaviors
(X = 3.15, SD. = 0.70) and each of 3 dimensions which included drug keeping correctly,
appropriate dosage, and observation of side effects of drug were inappropriate
level (X = 2.31, 2.50, 2.53, SD. = 0.89, 0.84, 0.90, respectively). After that, a model
for promoting the drug compliance behaviors was developed based on Clinical
Practice Guideline (CPG) of hypertension. The model included 1) disseminate the
warning alarm clock , 2) use of innovative aids such as a key chain pill box or necklace
pill box to prevent the forgetting to take a drug and drug guideline in elderly with
hypertension, and 3) arrange a drug use behavior modification program.
The result of drug compliance behaviors model of elders with hypertension in community shown as the mean level of drug compliance behaviors of elderly
with hypertension in the overall after participating was higher than before participating at a statistically significant level. 01 (t = 1.78, p-value <.01). The average score
in each component which after participating is higher than before participating at a
statistically significant level. 01, that consisted of right patient, appropriate dosage,
and drug keeping correctly (t = 0.92, 1.35, 3.54, respectively, p-value <.01).
Keywords : Elders, Hypertension, Drug compliance behaviors
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ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

โรคความดั น โลหิ ต สู ง เป็ น ฆาตกรเงี ย บ และเป็ น โรคที่
พบมากในกลุ่มผู้สูงอายุ (ร้อยละ 33.69) (ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ,
2555) เนื่องจากความเสื่อมของร่างกาย  ถ้าไม่ได้รับการรักษาอาจ
เกิดภาวะแทรกซ้อนมากมาย เช่น โรคหัวใจ โรคไต โรคหลอดเลือด
สมอง เป็นต้น การรักษาโรคความดันโลหิตสูงไม่เพียงแต่การควบคุม
พฤติกรรมเสีย่ ง ได้แก่ การรับประทานอาหาร การออกก�ำลังกาย การ
จัดการความเครียด การงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการงดการสูบ
บุหรี่ ยังต้องได้รบั การรักษาด้วยยา และส่วนมากพบว่า ได้รบั ยาหลาย
ชนิด นอกจากนัน้ ยังพบว่าผูป้ ว่ ยมีพฤติกรรมการใช้ยาที่ไม่เหมาะสม
เช่น ลืมรับประทานยา  รับประทานยาไม่สม�ำ่ เสมอ ไม่ตอ่ เนือ่ ง ไม่ถกู
ขนาด ไม่ถกู เวลา ขาดความรูใ้ นการรับประทานยา รับประทานยาซ�ำ้
ซ้อน ไม่ใช้ยาตามแผนการรักษา หรือใช้ยาโดยไม่จำ� เป็น (เยาวลักษณ์
สิทธิเดช, 2550 วนิดา ดุรงค์ฤทธิชยั และคณะ, 2551 น้องเล็ก บุญจูง
วรางคณา ควรจริต และอาภรณ์  จตุรภัทรวงศ์,  2550) ส่งผลให้การ
รักษาโรคความดันโลหิตสูงไม่มีประสิทธิภาพ และยังเพิ่มความเสี่ยง
ต่อการเกิดผลข้างเคียงทีเ่ กิดจากการใช้ยาไม่ถกู ต้อง รวมถึงการเกิด
ภาวะแทรกซ้อน ท�ำให้มีภาวะทุพพลภาพหรือเสียชีวิตได้ ประกอบ
กับการศึกษาของวิวฒ
ั น์ ถาวรวัฒนยงค์ จตุพร อโณทยานนท์ นิรมล
เรืองสกุล พัลลภ ศรีภิรมย์รักษ์ และรินพัท ชมจันทร์ (2554) พบว่า
ยากลุม่ เสีย่ งทีม่ แี นวโน้มท�ำให้เกิดอาการไม่พงึ ประสงค์ทพี่ บมากทีส่ ดุ
คือ กลุ่มยารักษาโรคความดันโลหิตสูง
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า
พฤติกรรมการใช้ยาของผู้เป็นโรคความดันโลหิตสูง มีผลมาจากทั้ง
ปัจจัยภายใน ได้แก่ ระดับการศึกษา เพศ อายุ สถานภาพสมรส
อาชีพ รายได้ โรคประจ�ำตัว ระดับความสามารถในการปฏิบัติ
กิจวัตรประจ�ำวัน การรับรู้ความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนของโรค
การรับรู้ประโยชน์ของยา และความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาก็มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการใช้ยาในผู้ป่วยเรื้อรังด้วย รวมทั้งประสบการณ์การ
รักษาสุขภาพ (สุมาลี วังธนากร ชุติมา ผาติด�ำรงกุล และปราณี ค�ำ
จันทร์, 2551) ส�ำหรับปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย บุคคลที่มีผลต่อ
การใช้ยา ได้แก่ บุคคลที่ดูแลเกี่ยวกับการรับประทานยา  ค�ำแนะน�ำ
ของบุคลากรด้านสุขภาพ การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ และแหล่ง
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้ยา (ปิยนุช เสาวภาคย์ สุนุตตรา ตะบูน
พงศ์ และ พัชรียา ไชยลังกา, 2549) ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือก
ศึกษาปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมการใช้ยาของผูป้ ว่ ยสูงอายุทเี่ ป็น
โรคความดันโลหิตสูง โดยใช้การพัฒนาศักยภาพและทุนทางสังคม
ของชุมชนและครอบครัว เนื่องจากเจ้าหน้าที่/บุคลากรด้านสุขภาพ
ในพื้นที่ไม่สามารถดูแลได้อย่างครอบคลุม การใช้ศักยภาพและทุน
ทางสังคมในชุมชนซึ่งประกอบด้วย 1) ทุนทางสังคมด้านกายภาพ
เช่น วัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล โรงเรียน หอกระจายข่าว
ประจ�ำหมู่บ้าน สถานีวิทยุหมู่บ้าน เป็นต้น  2) ทุนทางสังคมด้าน
แหล่งประโยชน์/กลุ่มชมรมต่างๆ เช่น ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ เป็นต้น

และ  3) ทุนทางสังคมที่เป็นบุคคล โดยเฉพาะคนส�ำคัญของชุมชน
เช่น ก�ำนัน สมาชิก อบต. ผู้น�ำกลุ่มต่างๆ ปราชญ์ชาวบ้าน พระ
หรือบุคคลที่คนในชุมชนนับถือ เป็นต้น การวิเคราะห์ทุนทางสังคม
ที่ชุมชนมีอยู่เดิมเหล่านี้ จะสามารถต่อยอดกิจกรรมต่างๆ ได้ง่าย
ขึ้น นอกจากนั้น การพัฒนาศักยภาพของครอบครัวก็เป็นสิ่งส�ำคัญ
เนือ่ งจากเป็นบุคคลทีม่ คี วามใกล้ชดิ ผูป้ ว่ ยมากทีส่ ดุ และส่วนใหญ่เป็น
เครือญาติกับผู้ป่วย ท�ำให้มีการเสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว
มากขึน้ ด้วย ส�ำหรับปัจจัยทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ ตัวผูป้ ว่ ยเอง ในการศึกษา
ครั้งนี้ จึงใช้แนวคิดแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ (Rosenstock,
Strecher, & Becker, 1988) มาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาเพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุความดันโลหิตสูงมีการรับรู้ประโยชน์ของการ
รับประทานยาตามแผนการรักษา โทษของการไม่รับประทานยา
ตามแผนการรักษา และการลดอุปสรรคของการรับประทานยาตาม
แผนการรักษา นอกจากนัน้ ยังน�ำปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับพฤติกรรมการ
ใช้ยามาน�ำเสนอรูปแบบการปรับพฤติกรรมการใช้ยา ตามแผนการ
รักษาของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน เพื่อให้เกิดรูปแบบ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพท�ำให้ผสู้ งู อายุได้รบั การรักษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ลดโอกาส
เกิดภาวะแทรกซ้อน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ยารักษาของผู้สูงอายุความ
ดันโลหิตสูง และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อประเมินศักยภาพและทุนทางสังคมในพื้นที่ โดย
เครื่องมือวิจัยชุมชนเชิงชาติพันธุ์วรรณาแบบเร่งด่วน
3. เพื่อศึกษาผลของการใช้รูปแบบส่งเสริมพฤติกรรมการ
ใช้ยาตามแผนการรักษาของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง

นิยามศัพท์เฉพาะ

ผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง ประชาชนที่มีอายุ
ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง โดยได้รับการ
วินิจฉัยโรคจากอายุรแพทย์อย่างน้อย 6 เดือน รับการรักษาด้วยยา
และอาศัยอยู่ในชุมชนต�ำบลวังตะกู อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
พฤติกรรมการใช้ยาตามแผนการรักษาของผู้สูงอายุโรค
ความดันโลหิตสูง หมายถึง การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้ยาของผูส้ งู อายุทเี่ ป็นโรคความดันโลหิตสูง ซึง่ ผูว้ จิ ยั พัฒนาจาก
หลักการบริหารยาของโคเฮน (Cohen, 1999) มีทงั้ หมด 5 ด้าน ได้แก่
1) การได้รบั ยาถูกคน หมายถึง ผูส้ งู อายุทเี่ ป็นโรคความดัน
โลหิตสูงได้รบั ยาตามแผนการรักษาของตนเองเท่านัน้ โดยมีการตรวจ
สอบชือ่ ตนเองจากซองยา รวมถึงการไม่นำ� ยาของคนอืน่ มารับประทาน
2) การได้รบั ยาถูกขนาดและเวลา หมายถึง ผูส้ งู อายุทเี่ ป็นโรคความ
ดันโลหิตสูงได้รบั ยาตามแผนการรักษาตรงตามขนาดและเวลาทีแ่ พทย์สงั่
3) การได้รับยาถูกชนิด หมายถึง ผู้สูงอายุที่เป็นโรคความ
ดันโลหิตสูงได้รบั ยาตามชนิดทีแ่ พทย์สงั่ โดยมีการตรวจสอบลักษณะ
ของยา และมีการซักถามเมื่อลักษณะของยาที่ได้รับเปลี่ยนไป
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4) การสังเกตผลข้างเคียงของยา หมายถึง ผู้สูงอายุที่เป็น
โรคความดันโลหิตสูงได้รับยาตามแผนการรักษา โดยมีการสังเกต
อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นหลังจากการรับประทานยา
5) การเก็บรักษายา หมายถึง ลักษณะการเก็บยาทีไ่ ด้รบั ตาม
แผนการรักษาของผูส้ งู อายุทเี่ ป็นโรคความดันโลหิตสูง ครอบคลุมถึง
บรรจุภณั ฑ์ทใี่ ส่ยา การป้องกันยาจากแสงแดดหรือบริเวณทีม่ อี ณุ หภูมสิ งู
ประเมินโดยใช้แบบสอบถาม จ�ำนวน  24 ข้อ ลักษณะค�ำ
ตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ คือ ไม่เคยปฏิบัติ
ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัติบ่อยครั้ง และปฏิบัติทุกครั้ง
ความเชือ่ ด้านสุขภาพเรือ่ งการใช้ยาตามแผนการรักษาของ
ผูส้ งู อายุโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง ความเชือ่ หรือการรับรูค้ วาม
เข้าใจเกีย่ วกับการใช้ยาตามแผนการรักษาของผูส้ งู อายุโรคความดัน
โลหิตสูง ซึ่งครอบคลุมการรับรู้ 3 ด้าน ได้แก่
1) การรับรู้ประโยชน์ของการรับประทานยาตามแผนการ
รักษา หมายถึง ความรูส้ กึ หรือความเชือ่ ของผูส้ งู อายุทเี่ ป็นโรคความ
ดันโลหิตสูงถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการรับประทานยาตามแผนการ
รักษา ประกอบด้วย ผลต่อระบบต่างๆ ได้แก่ หัวใจและหลอดเลือด
สมอง ไต และช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ
2) การรับรูค้ วามรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง หมายถึง
ความรู้สึกหรือความเชื่อของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงถึง
ผลเสียของโรคความดันโลหิตสูงทีม่ ตี อ่ ตัวผูป้ ว่ ย ประกอบด้วย ท�ำให้
รูส้ กึ ไม่สขุ สบาย ท�ำให้การเจ็บป่วยเรือ้ รัง ท�ำให้มภี าวะแทรกซ้อนต่อ
ระบบต่างๆ ในร่างกายทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง ท�ำให้เกิดความ
พิการและท�ำให้เสียชีวิต
3) การรั บ รู ้ ป ั ญ หาอุ ป สรรคในการรั บ ประทานยาตาม
แผนการรักษา หมายถึง ความรู้สึกหรือความเชื่อของผู้สูงอายุที่เป็น
โรคความดันโลหิตสูง ถึงสิง่ ทีข่ ดั ขวางทีท่ ำ� ให้ไม่สามารถรับประทานยา

ตามแผนการรักษาได้ ประกอบด้วย การมีอาการข้างเคียง ความขีเ้ กียจ
ไม่มีเวลา และไม่พึงพอใจในด้านต่างๆ
ประเมินโดยใช้แบบสอบถาม จ�ำนวน 20 ข้อ ลักษณะค�ำตอบ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ คือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ ไม่เห็นด้วย  
เห็นด้วย และ เห็นด้วยอย่างยิ่ง

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and
development) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ยารักษาของผู้สูงอายุ
ความดันโลหิตสูง ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และพัฒนารูปแบบส่งเสริม
พฤติกรรมการใช้ยาตามแผนการรักษาของผูส้ งู อายุความดันโลหิตสูง
ประชากร
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีอายุ 60 ปี และรักษาด้วยยา
อาศัยอยู่ในจังหวัดนครปฐม จ�ำนวนทั้งหมด 7,852 คน (ส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม, 2555)
กลุ่มตัวอย่าง
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีอายุ 60 ปี และรักษาด้วยยา
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) โดยเลือก
กลุม่ ตัวอย่างทีอ่ าศัยอยู่ในต�ำบลวังตะกู อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
ซึ่งต�ำบลวังตะกูมีพื้นที่ที่สามารถเป็นตัวแทนของจังหวัดนครปฐม
เนื่องจากมีบริบทแบบผสม ทั้งแบบชุมชนชนบท กึ่งเมือง และเมือง
จ�ำนวนทั้งหมด 228 คน

ขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัย

การด�ำเนินการวิจัยในการศึกษาครั้งนี้ใช้กระบวนการวิจัย
โดยชุมชนมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR)
ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนสรุปดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 ขัน้ ตอนการด�ำเนินการวิจยั
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ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาในผู้สูงอายุความดันโลหิตสูง
และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามพฤติกรรม
การใช้ยาตามแผนการรักษาของผูส้ งู อายุความดันโลหิตสูง และปัจจัย
ที่เกี่ยวข้อง แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ เพศ ศาสนา
ระดับการศึกษา อาชีพ ประวัตกิ ารเจ็บป่วย และระยะเวลาทีป่ ว่ ยเป็น
โรคความดันโลหิตสูง
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้ยาตามแผนการ
รักษาของผู้สูงอายุความดันโลหิตสูง ซึ่งผู้วิจัยพัฒนาจากหลักการ
บริหารยาของโคเฮน (Cohen, 1999) มีทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ การได้
รับยาถูกคน การได้รบั ยาถูกขนาด การได้รบั ยาถูกชนิด การสังเกตผล
ข้างเคียงของยา และการเก็บรักษายา จ�ำนวน 24 ข้อ ลักษณะค�ำตอบ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ คือ ไม่เคยปฏิบัติ ปฏิบัติ
บางครั้ง ปฏิบัติบ่อยครั้ง และปฏิบัติทุกครั้ง
การแปลผล
คะแนนเฉลี่ ย 1.00-2.33 หมายถึ ง พฤติ กรรมการรั บ
ประทานยาอยู่ในระดับต้องปรับปรุง
คะแนนเฉลี่ ย 2.34-3.66 หมายถึ ง พฤติ กรรมการรั บ
ประทานยาอยู่ในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ ย 3.67-5.00 หมายถึ ง พฤติ กรรมการรั บ
ประทานยาอยู่ในระดับดี
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
ใช้ยาตามแผนการรักษาของผู้สูงอายุความดันโลหิตสูง ซึ่งผู้วิจัย
พัฒนาขึน้ ตามทฤษฎีแบบแผนความเชือ่ ด้านสุขภาพ (Rosenstock,
Strecher,& Becker, 1988) มีทงั้ หมด 5 ด้าน ได้แก่ การรับรูป้ ระโยชน์
ของการรับประทานยา การรับรู้ความรุนแรงของโรค การรับรู้ปัญหา
อุปสรรคในการรับประทานยา การสนับสนุนของครอบครัว และการ
สนับสนุนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จ�ำนวน 20 ข้อ ลักษณะค�ำตอบ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ คือ ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่   ไม่
เห็นด้วย  เห็นด้วย และเห็นด้วยอย่างยิ่ง
การแปลผล
คะแนนเฉลี่ย 1.00-2.25 หมายถึง การรับรู้อยู่ในระดับต�่ำ 
คะแนนเฉลีย่     2.26-3.50 หมายถึง การรับรูอ้ ยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนนเฉลีย่   3.51-4.75 หมายถึง การรับรูอ้ ยู่ในระดับมาก
คะแนนเฉลีย่    4.76-5.00 หมายถึง การรับรูอ้ ยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 3
ท่าน ผู้วิจัยแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนน�ำไปหาค่าความเที่ยง โดย
น�ำแบบสอบถามไปทดลองใช้กับผู้สูงอายุที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่ม
ตัวอย่าง จ�ำนวน  30 คน  และค�ำนวณหาค่าความเที่ยง โดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ( = .81-.85) รวบรวมข้อมูล
ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2556

พยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต� ำ บล (รพสต.) แนะน� ำ ตั ว และชี้ แ จง
วัตถุประสงค์ของการวิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทราบว่า การเข้าร่วมใน
การศึกษาครั้งนี้เป็นไปโดยความสมัครใจ จะไม่มีผลต่อกลุ่มตัวอย่าง
ซึ่งข้อมูลทุกอย่างที่ได้จากการศึกษาจะเก็บเป็นความลับ โดยผู้วิจัย
จะไม่เผยแพร่ในลักษณะของรายบุคคล โดยจะเปิดเผยเฉพาะในรูป
แบบที่เป็นรายงานสรุปผลการวิจัยในภาพรวมเท่านั้น ข้อมูลใดที่
สามารถระบุถึงตัวกลุ่มตัวอย่างได้ จะไม่ปรากฏในรายงาน เอกสาร
ข้อมูลทัง้ หมดจะถูกเก็บในตูท้ ลี่ อ็ กกุญแจทีผ่ วู้ จิ ยั สามารถเปิดได้เพียง
ผู้เดียว เมื่อท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว แบบสอบถามและ
เทปบันทึกเสียงจะถูกท�ำลายทันที กลุม่ ตัวอย่างสามารถแจ้งออกจาก
การศึกษาได้ก่อนที่การด�ำเนินการวิจัยจะสิ้นสุดโดยไม่เกิดผลเสีย
ใดๆ เมือ่ กลุม่ ตัวอย่างอนุญาตและลงนามยินยอมให้ทำ� การศึกษา จึง
ท�ำการเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2556

การวิเคราะห์ข้อมูล

ใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ โดยวิเคราะห์ข้อมูลส่วน
บุคคล พฤติกรรมการใช้ยาตามแผนการรักษาของผู้สูงอายุความดัน
โลหิตสูง และปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้อง ด้วยสถิตพิ รรณนา ได้แก่ จ�ำนวน ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามระดับการวัดของข้อมูล

ผลการวิจัย

ขั้นตอนที่ 1 ผลการวิจัยส่วนนี้เป็นสภาพการณ์ก่อนการใช้
รูปแบบส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ยาตามแผนการรักษาของผู้สูงอายุ
โรคความดันโลหิตสูงในชุมชน
1.1 ข้อมูลส่วนบุคคล  พบว่า ผูส้ งู อายุทเี่ ป็นโรคความดันโลหิตสูง
กลุม่ ตัวอย่างมากกว่าครึง่ หนึง่ เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 58.77) อยูใ่ นช่วง
อายุ 60-74  ปี (ร้อยละ 61.40) นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 99.12) จบการ
ศึกษาในระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 70.18) มากกว่าครึง่ หนึง่ มีสถานภาพ
คู่ (ร้อยละ 50.44) และส่วนใหญ่อาศัยอยูร่ ว่ มกับครอบครัว (ร้อยละ 96.05)
สิทธิการรักษาพยาบาล ส่วนมากใช้สทิ ธิบตั รประกันสุขภาพในการรักษา
พยาบาล (ร้อยละ 71.05) ส�ำหรับระยะเวลาทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยว่าเป็นโรค
ความดันโลหิตสูงพบว่า เกือบครึง่ หนึง่ เป็นโรคความดันโลหิตสูงมา 5-9 ปี
รองลงมา คือ 10 ปีขนึ้ ไป (ร้อยละ 46.05 และ 30.70 ตามล�ำดับ)
1.2 พฤติกรรมการใช้ยาตามแผนการรักษา ส�ำหรับพฤติกรรม
การใช้ยาตามแผนการรักษาโรค พบว่า ภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
(X = 2.71, SD.= 0.89) เมือ่ พิจารณารายด้านพบว่า ด้านทีม่ คี ะแนนเฉลีย่
จากน้อยไปมาก  3 ล�ำดับ ได้แก่ ด้านวิธกี ารเก็บรักษายาถูกต้อง ด้านการได้รบั
ยาถูกขนาด และด้านการสังเกตผลข้างเคียงของยา (X= 2.31, 2.50, 2.53,
SD. =0.89, 0.84, 0.90 ตามล�ำดับ) เมือ่ พิจารณารายข้อพบว่า พฤติกรรม
ข้อทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ น้อยต้องปรับปรุง ได้แก่ แกะยาออกจากห่อเพือ่ เตรียม
ไว้กอ่ น ลืมรับประทานยาหลังอาหารเมือ่ ไม่วา่ งจากงาน ลืมรับประทาน
ยาเวลาไปธุระ ดูขนาดยาก่อนรับประทานยาทุกครัง้ ดูวนั หมดอายุทซี่ อง
การเก็บข้อมูลและการพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง
ยาทุกครัง้ ก่อนรับประทานยา และสังเกตอาการข้างเคียงของยาทีไ่ ด้รบั
ผู ้ วิ จั ย เข้ า พบกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง ผู ้ น� ำ ชุ ม ชน เจ้ า หน้ า ที่ โ รง (X=1.32,1.32,1.40,1.45,1.92,2.32,SD.=0.79,0.84,0.72,0.93,0.90,0.90)
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1.3 การรับรู้ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้ยาของผู้สูง
อายุความดันโลหิตสูง เมื่อจ�ำแนกข้อมูลตามการรับรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมการใช้ยาพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X= 3.15,
SD. = 0.70) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยจาก
น้อยไปมาก 3 ล�ำดับ ได้แก่ การรับรูป้ ญั หาอุปสรรคในการรับประทานยา
ซึ่งอาจเป็นความเชื่อหรือการรับรู้ถึงสิ่งขัดขวางที่ท�ำให้ผู้สูงอายุไม่
สามารถใช้ยาตามแผนการรักษาได้ (X= 2.88, SD. = 0.68) การ
สนับสนุนของครอบครัว (X= 2.93, SD. = 0.43) และการสนับสนุน
ของเจ้าหน้าที่ในการรับประทานยา (X= 3.24, SD. = 0.46) เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยจากน้อยไปมาก 3 ล�ำดับ
ได้แก่ สมาชิกในครอบครัวสนใจเรือ่ งการรับประทานยา รูส้ กึ ว่าการที่
ต้องรับประทานยาทุกวันเป็นภาระ และรูส้ กึ ว่าการไปรับยาเป็นภาระ
ของบุตรหลาน (X= 2.36, 2.76, 2.80  SD. = 0.87, 0.87, 0.83 ตามล�ำดับ)
ขั้นตอนที่ 2 ประเมินศักยภาพและทุนทางสังคมในพื้นที่ ผู้วิจัยน�ำ
เครื่องมือวิจัยชุมชนเชิงชาติพันธุ์วรรณาแบบเร่งด่วน (Rapid Ethnography Community Assessment Program : RECAP) (ขนิษฐา
นันทบุตร และคณะ, 2556) ซึ่งเป็นเครื่องมือประเมินศักยภาพและ
ทุนในพื้นที่ ประกอบด้วย 1) ข้อมูลทุนสังคมระดับบุคคล 2) กลุ่ม
ทางสังคม เครือข่ายประชาคม และองค์กรชุมชน 3) หน่วยงานที่
สนับสนุนการท�ำงานของทุนทางสังคม 4) ข้อมูลสถานทีท่ เี่ ป็นแหล่ง
ประโยชน์หรือแหล่งทรัพยากรในชุมชนที่สนับสนุนการท�ำงานของ
ทุนทางสังคม 5) ผูร้ บั ผิดชอบในการจัดการระดับหมูบ่ า้ นหรือชุมชน
6) กิจกรรมของทุนทางสังคมในพื้นที่กับกลุ่มประชากรเป้าหมาย
7) ข้อมูลการวิเคราะห์ชุดกิจกรรมในพื้นที่ 8) ความสอดคล้องกับ
ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ 10 ประเด็น และประเด็นข้อเสนอนโยบาย
สาธารณะ 9) ความเป็นมาของการด�ำเนินงานของทุนทางสังคม

10) การด�ำเนินงานและกิจกรรม 11) การเชื่อมประสานงานและ
กิจกรรม คน แกนน�ำ และแหล่งประโยชน์ 12) กระบวนการเรียนรูเ้ พือ่
จัดการงานและกิจกรรม คน แกนน�ำ สมาชิก ผูร้ บั ประโยชน์ การเชือ่ ม
ประสานงาน และปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบต่อการจัดการทุกด้าน 13) ปัจจัย
ทีส่ ง่ ผลต่อการจัดการ 14) ผลผลิต/ผลลัพธ์ทเี่ กิดจากการด�ำเนินงาน
15) ประชากรที่ได้รบั ผลกระทบ
การวิเคราะห์ข้อมูล
วิ เ คราะห์ เ ชิ ง เนื้ อ หา (Content analysis) ในประเด็ น
ศักยภาพและทุนทางสังคมในพื้นที่ และสรุปเป็นแผนภาพ
ผลการวิจัย
ผลการศึกษาศักยภาพและทุนทางสังคมในพืน้ ที่ พบว่า ต�ำบลวัง
ตะกูมแี นวทางการด�ำเนินงานด้านต่างๆ ตามแนวคิดหมูบ่ า้ นจัดการตนเอง
กล่าวคือ มีการบูรณาการงาน คน และงบประมาณระหว่างภาคส่วนต่างๆ
เพือ่ ไม่ให้เกิดความซ�ำ้ ซ้อน เน้นผลลัพธ์สดุ ท้ายให้ประชาชนได้รบั ประโยชน์
สูงสุด ผูน้ ำ� ชุมชนทัง้ ผูน้ ำ� ท้องถิน่ ผูน้ ำ� ท้องที่ หน่วยงานภาครัฐ แกนน�ำ และ
ปราชญ์ชาวบ้านมีการท�ำงานร่วมกัน ส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้วยการเพิม่
กระบวนการสร้างพลังให้กบั ประชาชน และทุกภาคส่วนเข้ามามีสว่ นร่วม
ทัง้ “ร่วมคิด ร่วมท�ำ และร่วมประเมินผล” ทุกกิจกรรม ด�ำเนินงานโดยการ
ใช้ทนุ ทางสังคม ซึง่ ประกอบด้วย บุคคลส�ำคัญ กลุม่ องค์กรต่างๆ ทัง้ กลุม่ ที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ใช้แผนชุมชนและนวัตกรรมเป็นกลไกในการ
ดูแลสุขภาพ โดยใช้กลยุทธ์การสร้างการเรียนรู้ การสร้างความเป็นเจ้าของ
การสร้างความเป็นพลเมือง เน้นการตอบสนองความต้องการของประชาชน
ทีแ่ ท้จริง โดยมีฐานข้อมูลทีน่ า่ เชือ่ ถือสนับสนุน ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารตอบสนอง
นโยบายสาธารณะ ลดปัจจัยเสีย่ งด้านสุขภาพ และมุง่ เน้นการตอบสนอง
นโยบายขององค์การปกครองส่วนท้องถิน่ ดังสรุปในภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ศักยภาพและทุนทางสังคมในพืน้ ทีต่ ำ� บลวังตะกู อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
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ส�ำหรับการดูแลผูส้ งู อายุทเี่ ป็นโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน
มีการวางแผนร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่สุขภาพในชุมชน แกนน�ำ
ชุมชน และภาคส่วนต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีการจัดรูปแบบการดูแล
ผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนแบบสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข แพทย์ พยาบาล นักกายภาพบ�ำบัด เภสัชกร อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน
(อผส.) ผูน้ ำ� ท้องที่ ผูน้ ำ� ท้องถิน่ และพระสงฆ์
จากการสนทนากลุ่มกับแกนน�ำชุมชนพบว่า ในช่วงเวลา
ที่ผ่านมา ชุมชนยังมีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุความดันโลหิตสูงโดย
รวมแบบทัว่ ๆ ไป ไม่ได้เน้นเรือ่ งการใช้ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง
อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่สุขภาพในพื้นที่มีภาระงานมาก กอปรกับ
ต�ำบลวังตะกูมพี นื้ ทีข่ นาดใหญ่ ประชาชนในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบมีจำ� นวน
มาก ท�ำให้ไม่สามารถดูแลแบบเน้นเฉพาะเรือ่ ง เช่น เรือ่ งการใช้ยาใน
ผูส้ งู อายุทเี่ ป็นโรคความดันโลหิตสูงได้อย่างครอบคลุม
ขั้นตอนที่ 3 น�ำเสนอรูปแบบการปรับพฤติกรรมการใช้ยารักษาตาม
แผนการรักษาของผูส้ งู อายุความดันโลหิตสูงในชุมชน ผูว้ จิ ยั ประสาน
งานกับผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพสต.)
หัวหน้าส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ชีแ้ จงวัตถุประสงค์การวิจยั และ
ขออนุญาตด�ำเนินงานวิจัยในพื้นที่ โดยออกหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้อง
ได้แก่ ตัวแทนเจ้าหน้าที่ รพสต. 2 คน ตัวแทนผูส้ งู อายุ 3 คน ตัวแทน
ผูด้ แู ลผูส้ งู อายุจติ อาสา 3 คน ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนต�ำบล 1
คน ตัวแทนผู้น�ำหมู่บ้าน 2 คน ตัวแทน อสม. 5 คน และอาสาสมัคร
ดูแลผูส้ งู อายุทบี่ า้ น (อผส.) 4 คน เข้าร่วมกิจกรรม รวมทัง้ สิน้ 20 คน
โดยมีขั้นตอนดังนี้
1) น�ำเสนอข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 และ 2 เพื่อให้ทราบ
สถานการณ์ และทวนสอบความถูกต้องของข้อมูล
2) ผูว้ จิ ยั น�ำเสนอรูปแบบที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับรูปแบบการปรับพฤติกรรมการใช้ยารักษาตามแผนการ
รักษาของผู้สูงอายุความดันโลหิตสูงในชุมชน

3) ร่วมกันวางแผนแนวทางการพัฒนารูปแบบการปรับพฤติกรรม
การใช้ยารักษาตามแผนการรักษาของผูส้ งู อายุความดันโลหิตสูงในชุมชน  
4) ก�ำหนดโครงการ กิจกรรม และผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง
5) สรุปแนวทางการพัฒนารูปแบบการปรับพฤติกรรมการ
ใช้ยารักษาตามแผนการรักษาของผูส้ งู อายุความดันโลหิตสูงในชุมชน
เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ยารักษาโรคความดันโลหิตสูงที่ได้จากผล
การศึกษาในด้านที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ การเก็บรักษายาโดยเฉพาะ
การแกะยาออกจากห่อเพื่อเตรียมไว้ก่อน การลืมรับประทานยาหลัง
อาหารเมื่อไม่ว่างจากงาน การลืมรับประทานยาเวลาไปธุระ การดู
ขนาดยาก่อนรับประทานยาทุกครั้ง การดูวันหมดอายุที่ซองยาทุก
ครั้งก่อนรับประทานยา และการสังเกตอาการข้างเคียงของยาที่ได้
รับ จากปัญหาดังกล่าวจึงได้ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไข ดังนี้
การเตือนเวลารับประทานยา โดยใช้โทรศัพท์ตั้งปลุก
เวลาที่ผู้สูงอายุต้องรับประทานยาทุกเวลาเพื่อป้องกันการลืม และ
ช่วยให้รับประทานยาตรงเวลา
การใช้นวัตกรรมพวงกุญแจกล่องยา และสร้อยคอ
กล่องยา เมือ่ ผูป้ ว่ ยต้องเดินทางไปท�ำธุระนอกบ้าน เพือ่ ป้องกันการลืม
  พัฒนาคูม่ อื การใช้ยาในผูป้ ว่ ยสูงอายุความดันโลหิตสูง
โดยมีเนือ้ หาครอบคลุมในประเด็นเรือ่ ง ชือ่ ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง
วิธกี ารใช้ยา สิง่ ทีค่ วรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ ท�ำอย่างไรหาก
ลืมรับประทานยา อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาแต่ละชนิด
การเก็บรักษายา ข้อควรค�ำนึงถึงเมือ่ ต้องมารับยาที่ รพสต. การตรวจ
สอบฉลากยาก่อนกลับบ้าน ข้อควรรูเ้ มือ่ ต้องรับประทานยาตามเวลา
การตรวจสอบลักษณะของยา การตรวจสอบวันหมดอายุของยา
นอกจากนั้น ยังมีรูปภาพตัวอย่างยาที่ใช้ในการรักษาโรคความดัน
โลหิตสูงใน รพสต. ตรวจสอบความถูกต้องตามเนื้อหาของคู่มือโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย  อายุรแพทย์ อาจารย์
พยาบาล และผูป้ ฏิบตั กิ ารพยาบาลขัน้ สูง (Advanced Practice Nursing :
APN) สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนอย่างละ 1 ท่าน หลังจาก
นั้นปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

ภาพที่ 3 กิจกรรมการน�ำเสนอรูปแบบการปรับพฤติกรรมการใช้ยารักษาตามแผนการรักษาของผูส้ งู อายุความดันโลหิตสูงในชุมชน
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ขั้นตอนที่ 4 ทดลองรูปแบบการปรับพฤติกรรมการใช้ยารักษาตาม
แผนการรักษาของผูส้ งู อายุความดันโลหิตสูงในชุมชน ผูว้ จิ ยั ได้นำ� รูป
แบบจากขัน้ ตอนที่ 3 มาทดลองใช้ในผูส้ งู อายุทเี่ ป็นโรคความดันโลหิตสูง
ในต�ำบลวังตะกู ซึง่ มีคมู่ อื แนวทางในการด�ำเนินการรูปแบบโดยละเอียด
ใช้ระยะเวลาทัง้ หมด 12 สัปดาห์ (เดือนมิถนุ ายน – กันยายน 2556) ดังนี้
สัปดาห์ที่ 1 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพแกนน�ำชุมชน
ประกอบด้วย ตัวแทนเจ้าหน้าที่ รพสต. ตัวแทนผูส้ งู อายุจติ อาสา ตัวแทน
ผูด้ แู ลผูส้ งู อายุ ตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนต�ำบล ตัวแทนผูน้ ำ� หมูบ่ า้ น
ตัวแทน อสม. และ อผส. รวมทัง้ สิน้ 20 คน กิจกรรมนีใ้ ช้กระบวนการเรียน
รูแ้ บบมีสว่ นร่วม โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาศักยภาพแกนน�ำชุมชนให้
มีความเข้าใจการเปลีย่ นแปลงต่างๆ รวมถึงภาวะแทรกซ้อนทีอ่ าจจะเกิด
ขึน้ ในผูส้ งู อายุทเี่ ป็นความดันโลหิตสูง มีความรูเ้ รือ่ งการใช้ยาในผูส้ งู อายุ
ความดันโลหิตสูง รวมทัง้ การใช้นวัตกรรมทีใ่ ช้ในการแก้ไขปัญหา ได้แก่
การใช้โทรศัพท์เตือนเวลารับประทานยา นวัตกรรมพวงกุญแจกล่องยา
สร้อยคอกล่องยา และคูม่ อื การใช้ยาในผูป้ ว่ ยสูงอายุความดันโลหิตสูง จน
สามารถน�ำความรูท้ ไ่ี ด้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผูส้ งู อายุความดันโลหิตสูง

ได้ถกู ต้อง รวมเวลาทีใ่ ช้ในการจัดกิจกรรมทัง้ หมด 2 วัน
สัปดาห์ที่ 2 จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยา
ของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ผู้วิจัยเชิญกลุ่มตัวอย่างผู้
สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง ที่เลือกมาจากผู้สูงอายุที่ส�ำรวจ
ข้อมูลพฤติกรรมการใช้ยา 2 หมู่บ้าน จ�ำนวน 65 คน และทีมแกนน�ำ
ชุมชนที่ผ่านกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพในสัปดาห์ที่ 1 กิจกรรมใน
โครงการประกอบด้วย
1. กิจกรรมการให้ความรูเ้ รือ่ งการใช้ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง
โดยเภสัชกรซึง่ เน้นประเด็นทีไ่ ด้ผลมาจากการส�ำรวจพฤติกรรมการใช้ยา
ตามแผนการรักษาในขัน้ ตอนที่ 1 เรือ่ งการเก็บรักษายา การป้องกันการ
ลืมรับประทานยา การดูขนาดยาก่อนรับประทานยา การดูวนั หมดอายุ
ของยา และการสังเกตอาการข้างเคียงของยาทีไ่ ด้รบั
2. น�ำเสนอนวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาการใช้ยา
ได้แก่ การใช้โทรศัพท์เตือนเวลารับประทานยา นวัตกรรมพวงกุญแจ
กล่องยา สร้อยคอกล่องยา และคู่มือการใช้ยาในผู้ป่วยสูงอายุความ
ดันโลหิตสูงแก่ผู้ป่วยสูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม

ภาพที่ 4 คูม่ อื การใช้ยาในผูป้ ว่ ยสูงอายุความดันโลหิตสูง

ภาพที่ 5 นวัตกรรมพวงกุญแจ/สร้อยคอกล่องยา
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3. การแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ รือ่ งการใช้ยาโรคความดันโลหิตสูงของผูส้ งู อายุ จัดกิจกรรมการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างผูส้ งู อายุ แพทย์
พยาบาลวิชาชีพ และแกนน�ำชุมชนที่มาร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพแกนน�ำชุมชนในสัปดาห์ที่ 1 โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นสิ่งที่
เอือ้ อ�ำนวยสนับสนุน และสิง่ ทีเ่ ป็นปัญหาอุปสรรคในการใช้ยา และร่วมกันก�ำหนดแนวทางการติดตามการใช้ยาในผูส้ งู อายุทเี่ ป็นโรคความดัน
โลหิตสูงในชุมชน รวมเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมทั้งหมด 2 วัน

ภาพที่ 6 การแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ รือ่ งการใช้ยาโรคความดันโลหิตสูงของผูส้ งู อายุ
สัปดาห์ที่ 6 – 11 ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ โดยทีมแกน
น�ำชุมชนในเขตรับผิดชอบทีผ่ า่ นกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพมาแล้ว
และผู้วิจัยทุก 2 สัปดาห์ รวมทั้งหมดรายละ 3 ครั้ง
สัปดาห์ที่12 กิจกรรมการติดตามและประเมินผล คณะผูว้ จิ ยั ร่วมกับ
แกนน�ำชุมชนทีม่ าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ แกนน�ำชุมชน ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบตั พิ ฤติกรรมการใช้ยารักษาโรคความดันโลหิตสูงของ

ผูส้ งู อายุตามเขตทีแ่ กนน�ำชุมชนรับผิดชอบ รวมทัง้ สัมภาษณ์ประเด็นสิง่ ทีเ่ ป็น
ปัจจัยท�ำให้พฤติกรรมการใช้ยาดีขนึ้ และปัญหาอุปสรรคทีพ่ บจากการด�ำเนิน
กิจกรรม หลังจากนัน้ สรุปผลการวิจยั และร่วมกันวางแผนการพัฒนาระบบ
การดูแลการใช้ยารักษาโรคความดันโลหิตสูงของผูส้ งู อายุในชุมชนต่อไป
สรุปขั้นตอนการด�ำเนินกิจกรรม โครงการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้ยาของผูส้ งู อายุทเี่ ป็นโรคความดันโลหิตสูง ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 ขัน้ ตอนการด�ำเนินกิจกรรม โครงการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้ยาของผูส้ งู อายุทเี่ ป็นโรคความดันโลหิตสูง
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การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล โดย
เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลีย่ พฤติกรรมการใช้ยาก่อน (โดย
เลือกข้อมูลเฉพาะกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม 65 คนจากทัง้ หมด
228 คน) และหลังเข้าร่วมกิจกรรมของรูปแบบการปรับพฤติกรรมการ
ใช้ยารักษาตามแผนการรักษาของผูส้ งู อายุความดันโลหิตสูงในชุมชน
โดยใช้สถิติ Paired t-test ส�ำหรับปัจจัยทีท่ ำ� ให้พฤติกรรมการใช้ยาตาม
แผนการรักษาดีขนึ้ และปัญหาอุปสรรคทีพ่ บจากการด�ำเนินกิจกรรม
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธกี ารเชิงเนือ้ หา (Content analysis)
ผลการวิจัย
1. ผลการใช้ รู ป แบบส่ ง เสริ ม พฤติ กรรมการใช้ ย าตาม
แผนการรักษาของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน จากการ
ทดลองรูปแบบการปรับพฤติกรรมการใช้ยารักษา ตามแผนการรักษา
ของผู้สูงอายุความดันโลหิตสูงในชุมชน ในสัปดาห์ที่ 12 ทีมผู้วิจัย
มีการประเมินผลโดยเยี่ยมบ้านกลุ่มตัวอย่าง และมีการประเมินผล
โดยใช้แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้ยาตามแผนการรักษาฉบับเดิม
พบว่ า ค่ า เฉลี่ ย คะแนนพฤติ กรรมการใช้ ย าตามแผนการรั ก ษา

ในภาพรวมของผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่าง หลังเข้าร่วมโครงการสูง
กว่าก่อนเข้าร่วมโครงการอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
(t = 1.78, p-value<.01) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า พฤติกรรม
การใช้ยาตามแผนการรักษาด้านที่มีคะแนนเฉลี่ย หลังเข้าร่วม
โครงการสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ได้แก่ การรับยาถูกคน การได้รับยาถูกขนาด การ
เก็บรักษายา (t = 0.92, 1.35, 3.54 ตามล�ำดับ, p-value<.01)
ส่วนด้านที่มีคะแนนเฉลี่ย หลังเข้าร่วมโครงการสูงกว่าก่อนเข้า
ร่วมโครงการ แต่เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่า ไม่มีความแตกต่าง
ได้แก่ การได้รับยาถูกชนิด และการสังเกตผลข้างเคียงของยา
ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่า ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มตัวอย่าง
ได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการจ่ายยา โดยจากการ
สังเกต เภสัชกรมีการทวนสอบทั้งชนิดและขนาดยาก่อนจะจ่ายให้
ผู้ป่วยหลายครั้งเพื่อลดความผิดพลาด  ส่วนการสังเกตผลข้างเคียง
ของยาพบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังการเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้า
ร่วมกิจกรรมเพียงเล็กน้อย จากการซักถามพูดคุยกับกลุม่ ตัวอย่างพบ
ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังคงใช้ชีวิตปกติ ยังขาดการกระตุ้นเตือน
ตนเองให้มกี ารสังเกตอาการข้างเคียงของยา รายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ยา ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมของรูปแบบการปรับพฤติกรรมการใช้
  ยารักษา ตามแผนการรักษาของผู้สูงอายุความดันโลหิตสูงในชุมชน (n = 65)

พฤติกรรมการใช้ยาตามแผนการรักษา
การรับยาถูกคน

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
หลังเข้าร่วมกิจกรรม

การได้รับยาถูกขนาด

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
หลังเข้าร่วมกิจกรรม

การได้รับยาถูกชนิด

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
หลังเข้าร่วมกิจกรรม

การสังเกตผลข้างเคียงของยา

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
หลังเข้าร่วมกิจกรรม

การเก็บรักษายา

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
หลังเข้าร่วมกิจกรรม

ภาพรวม

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม
หลังเข้าร่วมกิจกรรม

X

SD

t

p-value

3.28
3.35

0.32
0.67

0.92

<.01

2.97
3.38

0.33
0.36

1.35

<.01

2.87
3.09

0.86
0.70

1.66

.88

2.72
2.83

0.37
0.34

1.99

.87

3.17
3.56

0.60
0.46

3.54

<.01

3.02
3.28

0.32
0.29

1.78

<.01
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ปัจจัยที่ท�ำให้พฤติกรรมการใช้ยาตามแผนการรักษาดีขึ้น
ปัจจัยสนับสนุนที่ท�ำให้กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้
ยาดีขึ้น ผู้วิจัยขอน�ำเสนอตามประเด็นโดยน�ำข้อความที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
1. การเก็บรักษายา การได้รับยาถูกขนาด และด้านการ
สังเกตผลข้างเคียงของยา จากคะแนนเฉลี่ยรายข้อที่น้อยต้อง
ปรับปรุง ได้แก่ แกะยาออกจากห่อเพือ่ เตรียมไว้กอ่ น ลืมรับประทาน
ยาหลังอาหารเมื่อไม่ว่างจากงาน ดูขนาดยาก่อนรับประทานยาทุก
ครั้ง ดูวันหมดอายุที่ซองยาทุกครั้งก่อนรับประทานยา และสังเกต
อาการข้างเคียงของยาที่ ได้รับ จากการสัมภาษณ์ผู้สูงอายุกลุ่ม
ตัวอย่าง จึงน�ำมาสู่การจัดกิจกรรมการปรับพฤติกรรมการใช้ยาตาม
แผนการรักษา และพัฒนานวัตกรรมคู่มือการใช้ยาในผู้สูงอายุที่เป็น
โรคความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะ จากการสัมภาษณ์มีข้อค้นพบ ดังนี้
“หลังจากเข้าร่วมโครงการ มีคนมาคอยดูแลเรือ่ งการกินยา
โดยเฉพาะคนที่มาบ่อยคือ อสม.”
“หมอให้ค�ำแนะน�ำเรื่องการกินยาดีมาก ยายไม่รู้จะถาม
อะไรหมอ แต่หมอก็คอยถามยายทุกครั้งที่ไปหาว่า ยาตัวนี้กินยังไง”
“มีคนคอยให้ค�ำแนะน�ำเรื่องการกินยา ท�ำให้มั่นใจมากขึ้น
ในการป้องกันโรคแทรกซ้อน”
“หมอเขามีคู่มือมาให้ดู มีตัวอย่างยาที่ใช้จริงท�ำให้มีความ
เข้าใจมากขึ้น”
“ป้าดูคู่มือที่หมอให้มา พอเข้าใจ เวลาที่สงสัยก็ให้หลานๆ
ช่วยดูได้”
“เมือ่ ก่อนไม่เคยสนใจเลยว่า จะต้องเก็บรักษาอย่างไร พอมี
คนมาอธิบายให้ฟงั และมีคมู่ อื ให้ดกู ร็ วู้ า่ ถ้าเก็บยาไม่ดี ยาจะเสียได้”
“ลุงอ่านคู่มือแล้วก็ยังมีบางส่วนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจ ก็เลยให้
ลูกช่วยอ่านก็เข้าใจมากขึ้น”
“คู่มือการใช้ยาดีมาก ท�ำให้เข้าใจว่า กินยาแล้วจะมีผลข้าง
เคียงอะไร บางทีหมอบอกมาก็ลืม อันนี้เอาไว้อ่านที่บ้านได้”
“บางส่วนของคูม่ อื ทีย่ งั อ่านแล้วเข้าใจยาก แต่สว่ นใหญ่ดแี ล้ว”
2. ลืมรับประทานยาหลังอาหารเมื่อไม่ว่างจากงาน ลืมรับ
ประทานยาเวลาไปธุระ จากปัญหาการลืมรับประทานยา จึงน�ำมา
สู่การใช้นวัตกรรมเพื่อป้องกันการลืมรับประทานยา ได้แก่ การใช้
โทรศัพท์เตือนเวลารับประทานยา และนวัตกรรมพวงกุญแจกล่อง
ยา หรือสร้อยคอกล่องยา โดยโครงการวิจัยสนับสนุนให้แก่ผู้ป่วยสูง
อายุทเี่ ข้าร่วมกิจกรรม หลังจากใช้นวัตกรรม ผูว้ จิ ยั สัมภาษณ์ผลการ
ใช้นวัตกรรมมีข้อค้นพบดังนี้
การใช้โทรศัพท์เตือนเวลารับประทานยา
“ใช้โทรศัพท์เตือนเวลากินยาดีมาก ท�ำให้ไม่ลืมกินยาเลย”
“บางวันถ้าลืมชาร์จแบตโทรศัพท์ ก็มีลืมกินยาบ้างเหมือน
กัน แต่มีไม่กี่วันหรอกที่ลืม”
“ก็ดีนะไม่ค่อยลืมกินยา หลานเขามาคอยช่วยดูแล คอยตั้ง
เวลาให้ ยายท�ำไม่เป็นหรอก”
“ยายแก่แล้ว บางทีหลงๆ ลืมๆ ไปวัดบางทีกล็ มื โทรศัพท์ไว้ทบี่ า้ น”

นวัตกรรมพวงกุญแจกล่องยา หรือสร้อยคอกล่องยา
“พวงกุญแจที่เป็นกล่องยาน่ะดี พกไปได้ทุกที่ แต่ที่เป็น
สร้อยคอถ้าปิดฝาไม่สนิท ยามันก็ชื้น”
“ดีมากเลยลูกเขามาช่วยดูแลจัดยาให้ เลยไม่คอ่ ยลืมกินยา”
“ยายมีพวงกุญแจที่ใส่กระเป๋าสะดวกดี เอาไปไหนก็ได้”
“ก็ดีนะแต่ถ้าไปไหนไกลๆ ใช้โทรศัพท์เตือนด้วยก็จะดี
เพราะบางทีไปเที่ยวเพลินๆ ก็จะลืมเหมือนเดิม”
ปัญหาอุปสรรคทีพ่ บจากการด�ำเนินกิจกรรม เนือ่ งจากช่วง
เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเป็นช่วงฤดูฝน ท�ำให้การวางแผนเยี่ยม
บ้านผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นไปตามแผนการออกเยี่ยมบ้าน ใน
ช่วงเวลากลางวันบางครั้งไม่พบผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุออกไป
ท�ำธุระนอกบ้าน จึงต้องปรับแผนการเยีย่ มบ้านเป็นการเยีย่ มในช่วงเย็น
เพือ่ ให้ผสู้ งู อายุและสมาชิกในครอบครัวคนอืน่ ๆ อยูบ่ า้ นกันพร้อมหน้า

อภิปรายผลการวิจัย

จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาในผู้สูงอายุความดัน
โลหิตสูง พบว่า ผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่มีการรับรู้
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้ยาพบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง (X= 3.15, SD = 0.70) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สุมาลี
วังธนากร ชุติมา ผาติด�ำรงกุล และปราณี ค�ำจันทร์ (2546) ที่พบว่า
ผูป้ ว่ ยโรคความดันโลหิตสูงมีระดับพฤติกรรมการรับประทานยาอยู่ใน
ระดับดี การรับรู้ความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง และการรับรู้
ประโยชน์ของการรับประทานยาอยู่ในระดับมาก การรับรู้อุปสรรค
ของการรับประทานยาอยู่ในระดับปานกลาง การรับรู้ทั้ง 3 ด้านร่วม
กันสามารถท�ำนายพฤติกรรมการรับประทานยาในผู้ป่วยโรคความ
ดันโลหิตสูงได้ร้อยละ 16 (R2 = 0.16, F = 5.518, p<0.01) โดยการ
รับรู้อุปสรรคเป็นตัวแปรเดียวที่สามารถท�ำนายพฤติกรรมการรับ
ประทานยาในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(B = -0.347, t = -3.425, p<0.01) คะแนนเฉลี่ยระดับพฤติกรรม
การรับประทานยาอยู่ในระดับดี (X= 4.05, SD = 0.72) มีคะแนน
เฉลี่ยการรับรู้ความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง (X= 4.52, SD
= 0.84,)  และการรับรู้ประโยชน์ ในการรับประทานยาอยู่ในระดับ
มาก (X= 4.19, SD = 0.90) ส่วนการรับรู้อุปสรรคการรับประทานยา
อยู่ในระดับปานกลาง (X= 2.28, SD = 0.82) และสอดคล้องกับการ
ศึกษาของ สมลักษณ์ เทพลิรยิ านนท์ วีณา จีระแพทย์ สุจติ รา เหลือง
อมรเลิศ และรุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ (2554) ที่พบว่า ความซับ
ซ้อนของแผนก�ำหนดการใช้ยาที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ความหลากหลาย
ของรูปแบบการใช้ยาวันละหลายครั้ง และค�ำแนะน�ำการใช้ยาเพิ่ม
เติม มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความไม่สม�่ำเสมอในการรับ
ประทานยาของผู้สูงอายุความดันโลหิตสูง (r = .12, .21 และ -.26,
p<0.01) นอกจากนั้น งานวิจัยฉบับนี้ยังค้นพบอีกว่าพฤติกรรม
การใช้ยาตามแผนการรักษาโรคของผู้สูงอายุพบว่าภาพรวมอยู่ใน
ระดับดี (X= 2.84, SD = 0.89) เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่า ด้าน
ทีม่ คี ะแนนเฉลีย่ จากน้อยไปมาก 3 ล�ำดับ ด้านวิธกี ารเก็บรักษายาถูก

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2558

ต้อง ด้านการได้รบั ยาถูกขนาด และด้านการสังเกตผลข้างเคียงของยา
(X= 2.31, 2.50, 2.53 SD = 0.89, 0.84, 0.90 ตามล�ำดับ) เมือ่ พิจารณา
รายข้อพบว่า พฤติกรรมข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยอยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุง ได้แก่ แกะยาออกจากห่อเพือ่ เตรียมไว้กอ่ น ไม่ลมื รับประทาน
ยาหลังอาหารเมื่อไม่ว่างจากงาน ไม่ลืมรับประทานยาเวลาไปธุระ
ดูขนาดยาก่อนรับประทานยาทุกครั้ง ดูวันหมดอายุที่ซองยาทุกครั้ง
ก่อนรับประทานยา และสังเกตอาการข้างเคียงของยาที่ได้รับ (X=
1.32, 1.32, 1.40, 1.45, 1.92, 2.32, SD = 0.79, 0.84, 0.72, 0.93,
0.90, 0.90) ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของปิยนุช เสาวภาคย์ สุนตุ ตรา
ตะบูนพงศ์ และพัชรียา ไชยลังกา (2549) ที่พบว่า พฤติกรรมไม่
รับประทานยาตามแผนการรักษาที่พบบ่อย 6 อันดับแรก ซึ่งพบ
มากกว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่รับประทานยาตามแผนการ
รักษา ได้แก่ ลืมรับประทานยาหรือรับประทานยาไม่ครบทุกเม็ดตาม
ที่แพทย์สั่ง รับประทานยาไม่ตรงเวลา หยุดรับประทานยาเนื่องจาก
ยาหมดและไม่สามารถไปรับยาได้ หยุดรับประทานยาเมื่อพบว่า
ระดับความดันโลหิตปกติ หยุดรับประทานยาเมื่ออาการดีขึ้น และ
ปรับขนาดยาด้วยตนเองตามล�ำพัง และสอดคล้องกับการศึกษาของ
สุภาพร แนวบุตร (2549) ที่พบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความ
สม�่ำเสมอในการกินยาโรคความดันโลหิตสูง คือ ความรู้เกี่ยวกับยา
และการใช้ยา อาการข้างเคียงของยา และการสนับสนุนทางสังคม
นอกจากนั้น ยังสอดคล้องกับการศึกษาของศศิธร อุตตะมะ (2549)
ที่พบว่า ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรมการใช้ยาโดยรวม
อยู่ในระดับเหมาะสมมาก (X= 54.32, SD = 3.46) และเมื่อพิจารณา
พฤติกรรมการใช้ยาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการรับประทานยาถูก
ต้องตามหลักการ (X= 16.48, SD = 1.52) การปฏิบตั เิ พือ่ ป้องกันการ
เกิดอันตรายจากการใช้ยา (X= 7.47, SD = 1.52) และการจัดการกับ
อาการข้างเคียงอยู่ในระดับเหมาะสมมาก
รูปแบบการปรับพฤติกรรมการใช้ยารักษาตามแผนการ
รักษาของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนที่ใช้ในการ
ศึกษาครั้งนี้ เป็นการท�ำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุความดันโลหิตสูงในชุมชน ซึ่งเป็นการ
ท� ำ งานตามแนวคิ ด การสร้ า งนวั ต กรรมการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยเรื้ อ รั ง ใน
ชุมชน (World Health Organization, 2002) โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชน บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ในชุมชนส่งผลให้แก้ปัญหา
ได้ตรงประเด็น จากการที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ท�ำให้มีการ
ท�ำหน้าที่ได้ชัดเจนมากขึ้น เช่น มีการจัดทีมเยี่ยมบ้านระหว่างสห
สาขาวิชาชีพ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข แพทย์ พยาบาล
นักกายภาพบ�ำบัด เภสัชกร อสม. อผส. ผู้น�ำท้องที่ ผู้น�ำท้องถิ่น
และพระสงฆ์ เมื่อพบปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุที่ไปเยี่ยมจะมีการ
ประสานงาน และส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เมื่อพบผู้สูง
อายุทมี่ ปี ญั หาเรือ่ งเศรษฐกิจจะมีการใช้ทนุ ทางสังคมทีม่ อี ยู่ในชุมชน
ก่อน ถ้าทุนทางสังคมในชุมชนมีไม่เพียงพอ อบต.ก็จะประสานงานไป
ยังหน่วยงานสังคมสงเคราะห์ หรือถ้าไปเยีย่ มบ้านและพบผูส้ งู อายุที่
พิการและไม่มอี ปุ กรณ์ อบต.ก็จะประสานงานไปยังหน่วยงานพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น
จากการพั ฒ นานวั ต กรรมมี จุ ด เน้ น ท� ำ ให้ ผู ้ สู ง อายุ ก ลุ ่ ม
ตัวอย่างมีการรับรูป้ ญั หาอุปสรรคในการรับประทานยาลดลง เพิ่มการ
สนับสนุนของครอบครัว และการสนับสนุนของเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
ในการรับประทานยา ส�ำหรับประเด็นเรื่องการรับประทานยาตาม
แผนการรักษา เน้นประเด็นเรื่องเก็บรักษายา การป้องกันการลืม
รับประทานยา การดูขนาดยาก่อนรับประทานยา การดูวันหมด
อายุของยา และการสังเกตอาการข้างเคียงของยาที่ได้รับ รูปแบบ
ที่สร้างขึ้นในการศึกษาครั้งนี้มีจุดเน้นจากการศึกษาที่ผ่านมา เช่น
การศึกษาของเพ็ญศิริ สิริกุล ชัยลิขิต สร้อยเพชรเกษม และเสริม
ทัศศรี (2553) ที่พัฒนารูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมความสามารถ
ในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง และการ
ศึกษาของเบญจมาศ ถาดแสง ดวงฤดี สาศุขะ และทศพร ค�ำผล
ศิริ (2553) ที่ศึกษาผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อ
พฤติกรรมการจัดการตนเอง และค่าความดันโลหิตของผู้สูงอายุที่
มีโรคความดันโลหิตสูง ผลการประเมินการใช้นวัตกรรมพบว่า ยัง
มีปัญหาในการใช้นวัตกรรมอยู่บ้าง เช่น อ่านคู่มือแล้วไม่เข้าใจ
แต่เมื่อพูดคุยกับลูกหลานหรือแกนน�ำที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
แล้วก็มีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น หรือมีปัญหาเรื่องการใช้โทรศัพท์
เตือนเวลารับประทานยา แกนน�ำชุมชนจะช่วยบอกลูกหลานให้ช่วย
ดูแล ท�ำให้ลดปัญหาการลืมรับประทานยาของกลุ่มตัวอย่างได้
กิจกรรมการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุโดยแกนน�ำชุมชนที่ผ่าน
การพัฒนาศักยภาพแล้ว มีบทบาทเป็นการส่งเสริมให้บคุ คลในชุมชน
มีความสัมพันธ์กันมากขึ้น และส่งเสริมศักยภาพให้ชุมชนสามารถ
จัดการตนเองได้อย่างเบ็ดเสร็จ แกนน�ำชุมชนมีการแสดงบทบาทได้
อย่างเต็มที่และเป็นไปตามข้อตกลง โดยมีการเยี่ยมผู้สูงอายุที่อยู่ใน
ละแวกรับผิดชอบของตนเองอย่างน้อยทุก 2 สัปดาห์ ทุกรายมีการ
บันทึกข้อมูลทีต่ รวจเยีย่ ม และส่งต่อข้อมูลเมือ่ พบว่ามีความผิดปกติ
และเกินความสามารถที่จะให้การดูแลได้ เนื่องจากส่วนหนึ่งแกนน�ำ
ชุมชนและผูป้ ว่ ยมีความสัมพันธ์สนิทสนมกันฉันเครือญาติ อาศัยอยู่
ในละแวกบ้านที่ใกล้เคียงกัน ไปมาหากันได้สะดวก และพบปะกัน
บ่อยๆ ท�ำให้มีการดูแลซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจ

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจยั ในครัง้ นี้ สามารถน�ำไปใช้เป็นแนวทาง เพือ่
ให้เป็นประโยชน์ในเชิงนโยบาย และเชิงปฏิบัติ ดังนี้
ข้อเสนอเชิงนโยบาย
1. วางแผนนโยบาย ควรมีการก�ำหนดแนวทางในการส่ง
เสริมพฤติกรรมการรับประทานยาตามแผนการรักษาผู้สูงอายุที่
เป็นโรคความดันโลหิตสูง โดยเน้นประเด็นเรือ่ งการเก็บรักษายา การ
ป้องกันการลืมรับประทานยา การดูขนาดยาก่อนรับประทานยา การ
ดูวันหมดอายุของยา และการสังเกตอาการข้างเคียงของยาที่ได้รับ
2. วางแผน ก�ำหนดแนวทางในการจัดการกับการรับรู้
อุปสรรคของการรับประทานยาตามแผนการรักษาผูส้ งู อายุทเี่ ป็นโรค
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ความดันโลหิตสูง โดยเน้นการมีสว่ นร่วมของบุคคลในครอบครัวและชุมชน
ข้อเสนอเชิงปฏิบัติ
1. เผยแพร่ความรู้เรื่องพฤติกรรมการรับประทานยาตาม
แผนการรักษาผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง
2. จั ด ให้ มี กิ จ กรรมการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ กรรมการรั บ
ประทานยาตามแผนการรักษาในผูส้ งู อายุทเี่ ป็นโรคความดันโลหิตสูง
โดยเน้นประเด็นเรือ่ งการเก็บรักษายา การป้องกันการลืมรับประทาน
ยา การดูขนาดยาก่อนรับประทานยา การดูวันหมดอายุของยา
การสังเกตอาการข้างเคียงของยาที่ได้รับ
3. ใช้นวัตกรรมการป้องกันการลืมรับประทานยา ได้แก่ จัด
ให้มกี ารกระตุน้ เตือนเวลารับประทานยาโดยใช้โทรศัพท์ตงั้ ปลุกเวลา
ที่ผู้สูงอายุต้องรับประทานยาทุกเวลา และช่วยให้รับประทานยาตรง
เวลา การใช้พวงกุญแจกล่องยา
4. ใช้ คู ่ มื อ การใช้ ย าในผู ้ ป ่ ว ยสู ง อายุ ความดั น โลหิ ต สู ง
เนือ่ งจากยาที่ใช้ในการรักษาโรคความดันโลหิตสูงมีรายละเอียดมาก
ที่ผู้ป่วยจ�ำเป็นต้องรู้ เพื่อให้ผู้สูงอายุความดันโลหิตสูงและผู้ดูแล
สามารถอ่านทบทวนได้ตลอดเวลา
5. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรกระตุ้น และแนะน�ำให้ญาติมี
ส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง
6. จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคคลในครอบครัว
ให้มีความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง
อย่างมีประสิทธิภาพ

เอกสารอ้างอิง

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษาประเด็นการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมในเชิงคุณภาพ
เพื่อศึกษาปรากฏการณ์และสาเหตุในเชิงลึก
2. พัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ยาตาม
แผนการรักษาของผู้สูงอายุความดันโลหิตสูงในชุมชน โดยสร้างการ
มีสว่ นร่วมของชุมชน มีการปรับปรุงนวัตกรรมเพือ่ ป้องกันการลืมรับ
ประทานยาให้เหมาะสมกับสภาพของผู้สูงอายุแต่ละราย และพัฒนา
คู่มือการใช้ยาในผู้ป่วยสูงอายุความดันโลหิตสูงให้มีความเข้าใจง่าย
มากขึ้น มีการทดสอบความเข้าใจในเนื้อหาโดยกลุ่มผู้สูงอายุและผู้
ดูแลผู้สูงอายุ หลังจากนั้นมีการปรับปรุงเนื้อหาก่อนที่จะใช้จริงเพื่อ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. เผยแพร่รูปแบบส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ยาตามแผน
การรักษาของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงให้กับชุมชนอื่นๆ ได้
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การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการจัดการขยะ :
บ้านมั่นคงชุมชนบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
พัสรินณ์ พันธุ์แน่น
บทคัดย่อ

สาขาวิชา การจัดการสิ่งแวดล้อม

การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการจัดการขยะ เป็นส่วนหนึ่งของการ
วิจัยเรือ่ ง “แนวทางการจัดการขยะของเยาวชนโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชน บ้านมัน่ คง
ชุมชนบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร” โดยใช้วธิ กี ารวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ น
ร่วม (Participatory Action Research : PAR) เป็นการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เรียกว่า
การวิจยั เพือ่ ท้องถิน่ (Community-Based Research : CBR) และโครงการนีเ้ ปิดโอกาส
ให้เด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมเป็นนักวิจัยชุมชน เพื่อให้เด็กๆ ได้ท�ำหน้าที่ของพลเมือง
และแสดงบทบาทในการรับผิดชอบต่อชุมชนของตนเอง เป็นการศึกษาข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง
กับขยะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในประเด็นต่างๆ ได้แก่ 1) สถานการณ์ขยะในชุมชน
2) บทเรียนการจัดการขยะของชุมชน 3) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ
และ 4) แนวทางการจัดการขยะของเด็กและเยาวชน
ผลการศึกษาพบว่า ขยะได้มีการพัฒนามาพร้อมกับชุมชนที่ตั้งมานาน
กว่า 80 ปี มีการเปลี่ยนแปลงสภาพของชุมชนจากพื้นที่ชนบทนาข้าวเป็นชุมชนเมือง
จากขยะที่เป็นวัสดุธรรมชาติ สามารถย่อยสลายได้เอง เป็นขยะที่มีความซับซ้อน
ย่อยสลายยากหรือไม่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ ปริมาณขยะมีมากและหลากหลาย
แต่ยังขาดการจัดการที่ดีพอ เมื่อทีมวิจัยลงไปท�ำโครงการ ชาวบ้านทราบว่า เด็กก�ำลัง
ด�ำเนินโครงการเกีย่ วกับขยะ ซึง่ ส่วนใหญ่เห็นด้วย เนือ่ งจากกิจกรรมดังกล่าว ท�ำให้เด็กๆ
ลดการเล่นเกม แบ่งเวลาเพื่อส่วนรวม เป็นการสร้างจิตส�ำนึกในการดูแลชุมชนแก่เด็ก
และชุมชนจะได้สะอาดขึ้น นอกจากนี้ ชาวบ้านยินดีที่จะให้ลูกหลานเข้าร่วมโครงการ มี
เพียงร้อยละ 0.7 ที่ไม่เห็นด้วย โดยให้เหตุผลว่า พื้นที่จ�ำกัดหากเข้าร่วมโครงการต้องมี
ทีพ่ กั ขยะ และจากการเข้าร่วมโครงการวิจยั ท�ำให้เด็กและเยาวชนเกิดการเปลีย่ นแปลงใน
ระดับความคิด พฤติกรรม และการมีส่วนร่วม เป็นการเพิ่มศักยภาพด้านความสามารถ
ในการจัดการปัญหาของชุมชนได้เอง จากบทสรุปของการศึกษาวิจัยได้แบ่งแนวทาง
การจัดการขยะออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรก การสร้างการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน
บ้านมั่นคงชุมชนบางบัว ระยะที่สอง คือ การสร้างการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายสายคลอง
บางบัว เพื่อให้เกิดพลังการจัดการขยะทั้งต้นคลอง กลางคลอง และท้ายคลอง การจัด
ตัง้ ธนาคารขยะโดยการมีสว่ นร่วมของชุมชนสายคลองบางบัว จึงเป็นแนวทางการจัดการ
ขยะที่ยั่งยืนและเหมาะสมกับบริบทชุมชนริมคลอง
ค�ำส�ำคัญ: การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน การจัดการขยะ บ้านมั่นคงชุมชน
บางบัว
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Abstract
The Children and Youth Participation in Waste Management Project was
part of the research entitled “Waste Management of Youth, the Community Involvement:
Ban Munkong, Bang Bua Community, Bangkhen District, Bangkok.” The methodology
used in the research was Participatory Action Research: PAR. In addition, it was a
Community-Based Research: CBR. The project opened the opportunities for children
and youth to practice being the community researchers, encourage them to do civic
duty and be responsible for their community. The project focused on the analysis of
data on waste management from the beginning to the present on various issues, these are:
1) the situation of community waste, 2) the lessons to be learned from the community
waste management, 3) the community participatory in waste management, and 4) the
waste management approach for children and youth.
The results were that the waste management has been developed paralleled
to the community which was established eighty years ago. The community lands have
been changed from the paddy fields to become the urban areas. From the organic
wastes which were biodegradable, the community wastes have become more complex,
difficult to be destroyed or non-biodegradable. The amount of wastes has been
increased tremendously and lack appropriate waste management. When the research
team entered the community to launch the project, the community people knew that
the children were going to participate in the waste management project. The majority
of the community people agreed with the project, because in participating with the
project, children and youth spent their time to do civic duty. They would have less time for
computer games and helped clean the community. Only 0.7 percent of the respondents
disagree with the project. Their reasons were that the areas in the community were
limited. They didn’t have enough space for waste storage. After the children and youth
participated in the program, it was obvious that their thinking process and behavior
had been changed. They also possessed participatory skills, and able to increase
their ability to solve the community problem. The conclusion of the research revealed
that the sequence of community waste management was divided into two stages.
The first stage was the establishment of community involvement in Ban Munkong, Bang
Bua Community. The second stage was the establishment of the involvement with
the Bang Bua Canal Community Network to empower them in waste management
from the upstream, the middle stream to the downstream. In addition, the community
set the waste bank with the participatory of Bang Bua Canal Community Network
in order to establish a sustainable waste management which would be appropriate
for the context of the canal community.
Keywords : Children and youth’s participation, Waste management, Ban Munkong
Bang Bua Community
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หลักการและเหตุผล

ชุมชนริมคลองหลายแห่งในกรุงเทพมหานคร ประสบกับ
ปัญหาการรุกล�้ำของบ้านเรือนเข้าไปในล�ำคลอง และก่อให้เกิดผล
กระทบต่อน�้ำในคลอง เนื่องจากมีการทิ้งน�้ำเสียและขยะลงในคลอง
ประกอบกับหลายชุมชนเกิดจากการเคลื่อนย้ายของคนจากหลาย
แห่งเข้ามาอยู่รวมกัน ก่อให้เกิดเป็นลักษณะของชุมชนแออัด และ
ประสบกับปัญหาการจัดการขยะและน�ำ้ เสียทีเ่ กิดจากกิจกรรมประจ�ำ
วันของคนในชุมชนทั้งสายคลอง มีขยะไหลต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นน�้ำ
ถึงท้ายน�ำ 
้ ท�ำให้การจัดการขยะในคลองยากกว่าบนบก และชุมชนที่
ยังเป็นชุมชนแออัด การจัดการขยะของชุมชนยังไม่เป็นระบบทีด่ พี อ
ข้อจ�ำกัดในการเก็บขนของภาครัฐ การทิ้งขยะไม่เป็นที่ ท�ำให้มีขยะ
ตกค้างบนบกและในคลอง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน   
ส�ำหรับบ้านมั่นคงชุมชนบางบัว เป็นชุมชนที่ ได้รับการ
พัฒนาขึ้นมาอยู่บนบกโดยการน�ำของร้อยโทประภาส แสงประดับ  
มีการจัดสรรทีร่ าชพัสดุและกูย้ มื เงินจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(พอช.) สร้างบ้านใหม่ เพื่อให้ความเป็นอยู่ของชาวบ้านดีขึ้นและ
ง่ายต่อการจัดการทั้งประชาชนและสิ่งแวดล้อม ด้วยการสนับสนุน
จากภาครัฐ ท�ำให้สภาพของชุมชนดีขึ้น เมื่อมหาวิทยาลัยเกริกได้
เข้าไปท�ำชุดโครงการวิจัย เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งระบบ ในหัวข้อ
“บางเขนในหลากหลายมิติ” ซึ่งเป็นความต้องการของชุมชนในสาย
คลองบางบัว จ�ำนวน 6 โครงการ โดยโครงการวิจัย “แนวทางการ
จัดการขยะของเยาวชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านมั่นคง
ชุมชนบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร” เป็น 1 ใน 6 โครงการ
ทีเ่ ป็นความต้องการแก้ไขปัญหาของชุมชน  ก่อให้เกิดการเรียนรูข้ อง
คนในชุมชนที่จะจัดการปัญหาด้วยตนเอง
การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาและแก้ ไ ขปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ มและ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน สามารถท�ำได้หลายวิธี และการวิจัย
เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม (Participatory Action Research หรือ
PAR) ก็เป็นอีกวิธหี นึง่ ทีม่ กี ารน�ำเข้ามาใช้ในการวิจยั ชุมชน ซึง่ ผูว้ จิ ยั
เชือ่ ว่าเป็นวิธกี ารวิจยั ทีส่ ามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมโดย
คนในชุมชน และภายในเวลาอันรวดเร็ว สามารถเป็นฐานรองรับการ
พัฒนาที่ยั่งยืนได้ โดยใช้หลักการเรียนรู้และการเสริมสร้างจิตส�ำนึก
ของเด็กและเยาวชน น�ำไปสู่การปฏิบัติหรือพฤติกรรมในชีวิตประจ�ำ
วัน ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงานของภาครัฐทีร่ บั ผิดชอบใน
การจัดการขยะในพื้นที่
บ้านมั่นคงชุมชนบางบัว ซึ่งเป็น 1 ใน 10 ชุมชนที่ตั้งอยู่
ริมคลองบางบัว มีพื้นที่ 9 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา ประกอบด้วย 264
ครัวเรือนใน 229 หลังคาเรือน อาศัยอยู่ถาวร 199 หลังคาเรือน และ
เป็นบ้านเช่า 30 หลังคาเรือน มีประชากร 860 คน เป็นผู้ ใหญ่ 722
คน เป็นเด็กและเยาวชน (แรกเกิด-25ปี) อีก 138 คน (จากการส�ำรวจ
ของทีมนักวิจัยชุมชน, สิงหาคม 2556) โดยบ้านมั่นคงชุมชนบางบัว
เคยมีสภาพเป็นชุมชนแออัดมาก่อน ปัจจุบนั ประสบปัญหาการจัดการขยะ
และผลกระทบจากขยะตกค้างทั้งบนบกและในคลอง โดยเฉพาะ

ในคลองเกิดการเน่าเสียของน�้ำ ชุมชนในสายคลองบางบัวได้สร้าง
เครือข่ายเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่ก็ยังไม่ประสบความ
ส�ำเร็จ จึงน�ำปัญหาขยะเข้าสูก่ ระบวนการวิจยั ของมหาวิทยาลัยเกริก
เพื่อท�ำการหาทางแก้ไขอย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการวิจัยโดยให้
ชุมชนเข้ามามีสว่ นร่วมเป็นนักวิจยั ชุมชน ซึง่ บ้านมัน่ คงชุมชนบางบัว
มีทุนทางสังคมที่สามารถจะพัฒนาให้เข้าสู่กระบวนการวิจัยได้ง่าย
กว่าชาวบ้านทั่วๆ ไป กล่าวคือ มีผู้น�ำชุมชนที่เข้มแข็ง มีการบริหาร
จัดการอย่างเป็นระบบโดยคณะกรรมการชุดต่างๆ การมีส่วนร่วม
และความสามัคคีของคนในชุมชน การมีจติ สาธารณะ และมีการเปิด
โอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ทำ� กิจกรรมร่วมกับผูใ้ หญ่อย่างสม�ำ่ เสมอ
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเลือกชุมชนนี้น�ำร่องด�ำเนินโครงการ และคาดว่าจะมี
การขยายผลสู่เครือข่ายชุมชนสายคลองบางบัวต่อไปได้

วัตถุประสงค์

1) เพื่อศึกษาสถานการณ์ขยะในชุมชนบ้านมั่นคงชุมชน
บางบัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
2) เพือ่ ศึกษาบทเรียนการจัดการขยะของชุมชนบ้านมัน่ คง
ชุมชนบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ในอดีต-ปัจจุบัน
3) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านมั่นคงชุมชน
บางบัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ในการจัดการขยะตัง้ แต่อดีตปัจจุบัน
4) เพือ่ ศึกษาแนวทางการจัดการขยะของเยาวชนบ้านมัน่ คง
ชุมชนบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

วิธีการด�ำเนินงานวิจัย

การศึกษาวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Community
Based Research หรือ CBR) ซึ่งเป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนโดย
คนในชุมชนเอง เน้นการจัดการสิง่ แวดล้อมประเภทขยะในบ้านมัน่ คง
ชุมชนบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เน้นการมีส่วนร่วม
ของชุมชนโดยให้ร่วมเป็นนักวิจัย โดยเฉพาะนักวิจัยที่เป็นเด็กและ
เยาวชน เพื่อหารูปแบบการจัดการขยะในชุมชน  
งานวิจยั นีด้ ำ� เนินการโดยทีมวิจยั ทีป่ ระกอบด้วยนักวิชาการ
ทีเ่ รียกว่า “นักวิจยั ” ท�ำหน้าทีเ่ ป็นพีเ่ ลีย้ งของชาวบ้านทีเ่ ข้ามามีสว่ น
ร่วมในการวิจัยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เรียกว่า “นักวิจัยชุมชน” จ�ำนวน
18 คน เป็นผู้ใหญ่ 3 คน ท�ำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้ความช่วยเหลือและ
อ�ำนวยความสะดวกในการท�ำกิจกรรมต่างๆ ของเด็กและเยาวชน
ซึ่งมี 15 คน มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์
ให้แก่นักวิจัยชุมชน เพื่อให้มีพื้นฐานความรู้ในเรื่องของขยะและการ
จัดการ คนกับสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน
ในการพั ฒ นาชุ มชน โดยการจั ด อบรมและศึ กษาดู งาน ส� ำ หรั บ
สถานการณ์ ข ยะในชุ ม ชน ใช้ วิ ธี การส� ำ รวจและสั ง เกตเพื่ อ สรุ ป
สถานการณ์ขยะและสิ่งแวดล้อมของชุมชนในปัจจุบัน ในขณะที่บท
เรียนและการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการจัดการขยะตัง้ แต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั ใช้วธิ กี ารศึกษาจากบันทึกของชุมชนและเอกสารของหน่วย
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ราชการที่เกี่ยวข้อง การสังเกต และการสัมภาษณ์ชาวบ้านในชุมชน
ตลอดจนเครือข่ายสายคลองบางบัว โดยเฉพาะผูท้ สี่ ามารถให้ขอ้ มูล
ในอดีตได้ น�ำข้อมูลทัง้ หมดมาสังเคราะห์วเิ คราะห์โดยทีมวิจยั และน�ำ
เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยชุมชน ซึ่งประกอบด้วย ผู้น�ำชุมชน
ผู้แทนจากกรรมการชุมชน เครือข่าย และชาวบ้าน  จากนั้นทีมวิจัย
ร่วมกันสรุปแนวทางการจัดการขยะที่เหมาะสมกับบริบทชุมชนและ
เชื่อว่าจะเป็นการจัดการที่ยั่งยืน

ผลการวิจัย

1. สถานการณ์ขยะและการจัดการของชุมชน ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
1.1 บริบทชุมชน เนื่องจากบ้านมั่นคงชุมชนบางบัว เดิม
เป็นทุง่ บางเขนทีม่ คี วามเป็นธรรมชาติ ต่อมามีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้
ผู้คนอพยพเข้ามาอยู่มากจนกลายเป็นชุมชนแออัด คือ ชุมชน
บางบัวเดิม และท้ายที่สุดก็มีการรวมตัวกันเพื่อปรับเปลี่ยนชุมชน
จากทีร่ กุ ล�ำ้ เข้าไปในคลองให้ขนึ้ มาอยูบ่ นบกให้หมด และรักษาสภาพ
แวดล้อม รวมถึงให้เกิดความถูกต้องตามกฎหมายในการเช่าพื้นที่
ดังนั้น จึงแบ่งบริบทชุมชนและประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับขยะและการ
จัดการออกเป็น 3 ยุค ดังนี้
ยุคแรก : ยุคทุ่งบางเขน (ก่อนพ.ศ. 2530) เป็นยุคที่สภาพ
บ้านเป็นเพิง มุงจาก มีบ้านไม่กี่หลังคาเรือน การเดินทางล�ำบาก
การเดินทางใช้เรือเป็นพาหนะ ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพท�ำนา และ
รับจ้างทัว่ ไป น�ำ้ ที่ใช้บริโภคจะออกไปขอข้างนอก เป็นบ่อโยก (บ่อน�ำ้
ที่ได้รับงบประมาณจากภาครัฐ เข้ามาขุดเจาะบ่อบาดาล) และน�้ำ
ประปา ส่วนน�้ำใช้จะใช้น�้ำในคลอง ในสมัยนั้นใช้ส้วมแบบ “เว็จ” คือ
ขุดหลุมมีไม้วางพาดปากหลุม 2 แผ่น ส�ำหรับนั่ง ส่วนภาชนะและ
วัสดุที่ใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน คือ หม้อดิน ไม้พาย กะลามะพร้าว ใบตอง
ใบบัว ใบบอน ไม้ไผ่ ฟืน ถุงกระดาษดารา ถุงกระดาษโชคดี ถ้วยชาม
และช้อนสังกะสี ใช้ฟืนและถ่านในการหุงข้าวและท�ำอาหาร ในขณะ
ที่การจัดการขยะจะเป็นการจัดการในครัวเรือน โดยการเผาหรือทิ้ง
ในธรรมชาติ ซึง่ มันจะย่อยสลายเอง อาจมีบา้ งที่ใช้เวลา เช่น สังกะสี
แต่เนื่องจากปริมาณขยะมีไม่มาก จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ทั้งการเผาและการทิ้งในสิ่งแวดล้อม
ยุคที่ 2 : ยุคชุมชนแออัด (พ.ศ. 2530-2545) เป็นยุคทีม่ กี าร
อพยพเข้ามาของผู้คนหลากหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในปีพ.ศ. 2530
ชุมชนคลองเตย ชุมชนพหลโยธิน 55 และชุมชนสุขสันต์ ถูกไล่ที่จึง
ได้อพยพเข้ามาอยู่แถวริมคลองบางบัว ประกอบกับคนในชุมชนเอง
ได้ชักชวนพี่น้องเข้ามาอยู่ด้วยกัน ท�ำให้จ�ำนวนบ้านเรือนมากขึ้น
ท�ำให้ตอ้ งสร้างบ้านติดๆ กัน บ้านเรือนเริม่ มีหลากหลาย จากหลังคา
มุงจากก็หนั มาใช้สงั กะสีแทน ส�ำหรับทางสัญจรในชุมชน ช่วงแรกจะ
เป็นทางเดิน ต่อมาชาวบ้านก็ท�ำทางให้ใช้จักรยานและมอเตอร์ ไซค์
ได้ แต่ก็ยังคงใช้เรืออยู่ ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง ค้าขาย
มีบ้างที่รับราชการโดยเฉพาะทหาร ส�ำหรับน�้ำที่ใช้อุปโภคบริโภค
พบว่า ชาวบ้านดื่มและใช้น�้ำประปา มีบ้างที่ใช้น�้ำในคลอง ส�ำหรับ
ภาชนะและวัสดุที่ใช้ บางคนยังคงใช้ใบตอง ใบบัว แต่หลังๆ เริ่มมี

การใช้ถุงพลาสติก โฟม ถุงหิ้ว  และโลหะประเภทเหล็ก บางครัว
เรือนเริ่มใช้แก๊สในการหุงข้าวและท�ำอาหาร ในปีพ.ศ. 2544 ชุมชน
ได้มีการขอให้ชาวบ้านบางคนตัดบ้านให้คลอง 2 เมตร เพื่อเป็นทาง
เดินเรือ และขยับส้วมไว้บนบก เพื่อไม่ให้สิ่งปฏิกูลไปปนเปื้อนในน�้ำ 
การจัดการขยะเริม่ ล�ำบากขึน้ เนือ่ งจากปริมาณและชนิดขยะเริม่ มาก
ขึน้ ในขณะที่มีข้อจ�ำกัดในการทิ้ง ผลก็คือ ขยะที่ทิ้งลงคลองก็ส่ง
ผลกระทบต่อน�้ำหรือการทิ้งในถังขยะของเพื่อนบ้านซึ่งเป็นการ
เพิ่ ม ภาระให้ ค นอื่ น ท� ำ ให้ ชุ ม ชนมี การทิ้ ง ขยะในที่ ส าธารณะที่
ไม่มีเจ้าของ
ยุคที่ 3 : ยุคบ้านมัน่ คง (พ.ศ. 2546-ปัจจุบนั ) เมือ่ ชุมชนเริม่
แออัด และมีปญั หาขยะและน�ำ้ เสีย ท�ำให้ชาวชุมชนเดือดร้อนเพราะ
สิ่งแวดล้อมเริ่มเสื่อมโทรม ในปีพ.ศ. 2542 ชุมชนแออัด 6 ชุมชน
ในเขตบางเขน ตลอดแนวคลองด้านทิศตะวันออก ตั้งแต่ตลาดยิ่ง
เจริญ สะพานใหม่ ถึงสะพานบางบัว ระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร
(แสวง พงษ์สุข, 2542 : 1) ได้รวมตัวกันจัดตั้งเครือข่ายพัฒนา
สิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันจัดการน�้ำในคลอง
ซึ่งมีสภาพเน่า มีสีด�ำ กลิ่นเหม็น และมีขยะลอย ที่ส�ำคัญชาวบ้าน
กลุ่มนี้ต้องการพิสูจน์ ให้สังคมรู้ว่า ขยะที่อยู่ในคลองไม่ได้เกิดจาก
ชุมชนริมคลองเพียงอย่างเดียว พวกเขาพบว่า ขยะเกิดจากหลาย
แหล่งด้วยกัน ได้แก่ ตลาด โรงงาน หมูบ่ า้ น รวมทัง้ ท่อระบายน�ำ้ จาก
ถนนที่ระบายน�้ำเสียลงคลอง เป็นต้น และปี พ.ศ. 2546 ได้ด�ำเนิน
การโครงการบ้านมั่นคง ท�ำให้สภาพบ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นตึกปูน
1-3 ชั้ น บางหลั ง ก็ ยั ง เป็ น ไม้ อ ยู ่ แม้ บ ้ า นจะสร้ า งติ ด กั น เพราะ
เนื้อที่จ�ำกัด แต่ก็ท�ำให้ชุมชนดูดีขึ้นมาก มีการท�ำทางคอนกรีต
เลียบคลองเป็นเส้นทางหลักในชุมชน แบ่งซอยท�ำทางลาดปูน
ส�ำหรับเดิน มอเตอร์ ไซค์ และจักรยาน ส่วนรถยนต์จอดไว้นอก
ชุ ม ชนในเขตทหาร ซึ่ ง ชาวบ้ า นส่ ว นใหญ่ ยั ง คงมี อาชี พ รั บ จ้ า ง
รับราชการ และมีการค้าขายมากขึ้น น�้ำดื่มมีทั้งน�้ำประปาและ
เริ่มมีน�้ำขวดเข้ามา ส่วนน�้ำใช้ ใช้น�้ำประปา ส้วมก็จะเป็นส้วม
ซึม ชักโครกอยู่ในบ้าน ส�ำหรับภาชนะและวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในชีวิต
ประจ�ำวันเริ่มเปลี่ยนไป มีความซับซ้อนยากแก่การท�ำลายมากขึ้น  
เช่น กระเบื้อง  แก้ว เมลามีน พลาสติก สังกะสี ตะกั่ว เหล็ก ทอง
เหลือง ทองแดง อลูมิเนียม และโลหะอื่นๆ การจัดการขยะเริ่มมี
ระบบมากขึ้น มีถังขยะรองรับตามจุดที่ก�ำหนดขึ้นริมคลอง 4 จุด
เพื่อให้เรือของ กทม.มาเก็บขนไปจัดการ
1.2 การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของชุมชนตั้งแต่อดีต
ถึงปัจจุบัน ในยุคแรกการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะจะ
มีลักษณะต่างคนต่างท�ำจนถึงปีพ.ศ. 2542 จึงมีการจัดตั้งเครือข่าย
สิ่งแวดล้อมคลองบางบัวขึ้น ชุมชนมีการท�ำกิจกรรมร่วมกับภาครัฐ
สถาบันการศึกษา อาทิ ผ้าป่าขยะทอดที่วัดบางบัว การเก็บรวบรวม
ขยะให้เขตมาเก็บขนทางเรือ เสนอของบฯ ท�ำท่าพักขยะ และขอถัง
ขยะมาวางตามจุดพัก มีการเก็บขยะในวันส�ำคัญต่างๆ เมื่อเข้าสู่ยุค
ของบ้านมัน่ คง ชุมชนทัง้ เด็กและผูใ้ หญ่ได้รว่ มกิจกรรมกับหน่วยงาน
ต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการขยะมากขึ้น ตัวอย่างเช่น
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ปี 2547 ร่วมท�ำปุ๋ยน�้ำชีวภาพจากขยะเปียกโดยได้รับการ
สนับสนุนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ปี 2549 การเป็นพี่เลี้ยงเด็กท�ำกิจกรรมโครงการ TO BE
NUMBER ONE นอกชุมชน
ปี 2552 ร่วมกับธนาคารออมสิน และกรมธนารักษ์ ท�ำ
กิจกรรม “ขยะแลกไข่”
ปี 2553 ร่วมกับตัวแทนขององค์การสหประชาชาติ (UN)
เครือข่ายสิ่งแวดล้อมคลองบางบัว และกองพันทหารราบที่ 2 กรม
ทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ เทน�้ำหมักชีวภาพลงคลองบางบัว

เป็นการก�ำจัดขยะประเภทกากตะกอน
ปี 2554 ปลูกจิตส�ำนึกเด็กในการจัดการขยะร่วมกับบริษทั
แอ๊คชั่น เอด ประเทศไทย (จ�ำกัด)
ปี 2554 ร่วมกับมูลนิธิหยดธรรม น�ำ EM บอลโยนลงน�้ำ 
เพื่อย่อยสลายขยะที่เป็นกากตะกอน
ปี 2555-2556  ร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยเกริก ท�ำวิจัย
โครงการแนวทางการจัดการขยะฯ และร่วมท�ำกิจกรรม “รณรงค์
ท�ำความสะอาด” กับสถาบันการศึกษาต่างๆ

ภาพที่ 1 การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในกิจกรรมการทอดผ้าป่าขยะ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2548 ณ วัดเทวสุนทร เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 2 กิจกรรมการรณรงค์รักษาความสะอาดร่วมกับบริษัท แอ๊คชั่น เอด ประเทศไทย (จ�ำกัด) เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม
2555 ณ บ้านมั่นคงชุมชนบางบัว
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2. การศึกษาเพื่อหาแนวทางในการจัดการขยะของเด็กและเยาวชน
จากการประชุมกับนักวิจัยชุมชนในเบื้องต้น ท�ำให้ทราบ
ว่า นักวิจัยบางคนมีความรู้พื้นฐานในเรื่องของขยะบ้าง เช่น ชนิด
ของขยะ และการคัดแยกขยะ ซึ่งส่วนหนึ่งซาเล้งสอนให้คัดแยกขยะ
เพือ่ ง่ายต่อการซือ้ ขาย แต่การมีสว่ นร่วมของเด็กและเยาวชนในการ
พัฒนาชุมชน และการวิจัยชุมชนแบบมีส่วนร่วมนั้น ยังไม่มีรูปแบบ
ที่ชัดเจน ซึ่งน่าจะเกิดมาจากการขาดความเข้าใจ ดังนั้น เพื่อให้มี
ความรู้พื้นฐานก่อนการท�ำวิจัย จึงมีการท�ำความเข้าใจระหว่างนัก
วิจยั กับนักวิจยั ชุมชนในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง ประกอบด้วย 1) คนกับสิง่
แวดล้อม 2) การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาชุมชน
และ 3) การวิจัยชุมชนแบบมีส่วนร่วม กิจกรรมการจัดการศึกษามี 2
ครั้ง เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 และ วันที่ 23 มิถุนายน 2556
เป้าหมายหลักของการจัดการศึกษา คือ การสร้างความ
เข้าใจแก่นักวิจัยชุมชนว่า ขยะสามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ ได้เกือบ
ทัง้ หมด เพียงชุมชนช่วยกันคัดแยกเพือ่ น�ำกลับมาใช้ใหม่ดว้ ยวิธกี าร
ต่างๆ ตามหลัก 8R (เช่น Reuse Recycle) ตัวอย่างเช่น
  ลดการใช้ (Reduce) เช่น การน�ำตะกร้าหรือถุงผ้าไป
     ซื้อของ โดยไม่รับถุงพลาสติก
   ใช้สนิ ค้าชนิดเติม (Refill) เพือ่ ลดการใช้บรรจุภณ
ั ฑ์ที่ไม่
    จ�ำเป็น เช่น แกลลอนบรรจุน�้ำยาล้างสุขภัณฑ์
  น�ำมาใช้ใหม่ได้เลย (Reuse) เช่น กระดาษที่ใช้แล้ว
    หน้าหนึ่ง หรือเสื้อผ้าที่มีขนาดเล็กก็ให้เด็กๆ ใส่ได้
     เป็นต้น  
  ขยะที่สามารถขายได้ จะถูกน�ำไปผ่านกระบวนการ
     (Recycle) แล้วผลิตเป็นของใช้ใหม่ เช่น พลาสติก
      เป็นการลดการใช้ทรัพยากร
จากวิธกี ารทีย่ กตัวอย่างมานี้ หากชาวบ้านร่วมมือกันปฏิบตั ิ
จะท�ำให้ขยะเหลือทิ้งน้อยลง นอกจากท�ำให้ชุมชนมีรายได้จากการ
ขายขยะแล้ว ยังเป็นการลดภาระการเก็บขนและก�ำจัดของ กทม. แก้
ปัญหาขยะตกค้างซึง่ จะท�ำให้สงิ่ แวดล้อมเสือ่ มโทรมจากการเน่าและ

มีกลิ่นเหม็นรบกวนอีกด้วย
3 แนวคิดการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาชุมชน
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน
ทีเ่ รียกว่า นักวิจยั ชุมชน โดยพิจารณาจากแนวคิดการมีสว่ นร่วมของ
เด็กและเยาวชนของบาร์บาร่า แฟรงคลิน และแนวคิดของแกริสัน
แลนส์ดาวน์ โดยเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระดับการมีส่วนร่วม
ของเด็กและเยาวชนบ้านมั่นคงชุมชนบางบัว ตามบันไดการมีส่วน
ร่วมของสมพงษ์ จิตระดับ (2554) ซึ่งได้กล่าวถึงบันไดการมีส่วน
ร่วมของเด็กและเยาวชน โดยสังเคราะห์จากแนวคิดของบาร์บาร่า
แฟรงคลิน (Barbara Flangklin) และแกริสัน แลนส์ดาวน์ (Gerison
Landsdowne) กล่าวโดยสรุป คือ การมีสว่ นร่วมของเด็กและเยาวชน
ในการท�ำงานกับผู้ใหญ่นั้น เริ่มต้นจากการมีผู้ใหญ่เป็นผู้บงการหรือ
จัดการ ไล่ระดับไปจนถึงระดับที่เด็กและเยาวชนสามารถตัดสินใจเอง
โดยเป็นผูร้ เิ ริม่ และมีผใู้ หญ่รว่ มตัดสินใจ ซึ่งเป็นระดับที่สูง
เมือ่ พิจารณาการมีสว่ นร่วมของเด็กและเยาวชนบ้านมัน่ คง
ชุมชนบางบัว จะพบว่า การมีสว่ นร่วมของเด็กและเยาวชนได้รบั การ
พัฒนาขึ้นมาโดยล�ำดับ กล่าวคือ จากอดีต ในกิจกรรมของเครือข่าย
สิง่ แวดล้อมสายคลองบางบัว เด็กๆ จะมีฐานะเป็นเพียงไม้ประดับ เข้า
ร่วมเป็นพิธี ซึง่ เท่ากับระดับการมีสว่ นร่วมในระดับต้นคือแถบสีนำ�้ เงิน  
ในเวลาต่อมา เด็กได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE
เด็กได้รับมอบหมายให้ท�ำหน้าที่บางอย่าง บางเรื่องผู้ใหญ่ต้องหา
รือกับเด็ก และมีส่วนในการตัดสินใจ เช่น การประกวดกลุ่ม TO BE
NUMBER ONE  นักวิจยั ชุมชนทีเ่ ป็นสมาชิกกลุม่ TO BE NUMBER
ONE จ�ำนวน 3 คน ได้แก่ น้องอาย น้องใบเตย และน้องเก็ต โดยน้อง
อายเป็นประธานกลุ่ม และมีพี่เลี้ยง คือ คุณตุ๋ย พลอยขาว และคุณ
สนิท ศุภะคะ ซึง่ พบว่า เด็กและเยาวชนบ้านมัน่ คงฯ ได้รบั รางวัลจาก
การท�ำกิจกรรมเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน ทั้งเรื่องขยะและ
น�้ำเสีย เมื่อเดือนมีนาคม 2554  

ภาพที่ 3 การท�ำกิจกรรมของ กลุ่ม TO BE NUMBER ONE ร่วมกับกรมการทหารสื่อสาร
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ภาพที่ 4 น้องอายประธานกลุ่ม  TO BE NUMBER ONE เข้ารายงานในวันรับโล่รางวัลจากทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เมื่อเดือนมีนาคม 2554
ในการเข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ท�ำให้
เด็กๆ มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในแถบสีเขียว เด็กได้คิดด้วยตน
เอง แต่อาจยังไม่ได้ตัดสินใจด้วยตัวเองเต็มร้อย เพราะมีผู้ใหญ่และ
หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบมาเกี่ยวข้อง จนกระทั่งเด็กได้เข้า
มาเป็นนักวิจัยชุมชนจากกระบวนการวิจัยนี้ ท�ำให้เด็กและเยาวชน
สามารถยกระดับการมีส่วนร่วมให้ขึ้นมาถึงระดับสีแดง โดยในขั้น
เริ่มต้น ผู้ใหญ่จะเป็นผู้คิดริเริ่มปัญหา และร่วมกันหาทางแก้ไข โดย

ได้ชักน�ำเด็กและเยาวชนเข้ามาร่วมกระบวนการในการตัดสินใจที่จะ
แก้ไขปัญหาขยะ และการหาแนวทางการจัดการร่วมกัน เมื่อเด็กได้
เข้าร่วมกระบวนการ ท�ำให้เด็กได้ร่วมวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และ
สถานการณ์ปัจจุบันของปัญหา เด็กจึงเริ่มวางแผน ศึกษาเรียนรู้
ก�ำหนดวิธีการและรูปแบบการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ ซึ่งส่งผลให้
เด็กมีศักยภาพมากพอที่จะริเริ่มก�ำหนดปัญหาและรูปแบบได้เอง

บ้านมั่นคง
เด็กริเริ่ม แต่มีผู้ใหญ่ร่วมตัดสินใจ ได้ตัดสินใจ
เด็กริเริ่มก�ำหนด
ผู้ใหญ่ริเริ่ม แต่เด็กมีส่วนร่วมตัดสินใจ
ขอค�ำปรึกษาเด็ก ได้คิด  แต่ไม่ได้ตัดสินใจ
ถูกมอบหมายให้ท�ำแต่รับทราบก่อน
ท�ำพอเป็นพิธี
ไม้ประดับ ไม่ได้คิด  ไม่ได้ตัดสินใจ
ถูกบงการ

เด็กเป็น
นักวิจัยชุมชน
เด็กเป็นสมาชิก
TO BE
NUMBER ONE
เด็กเข้าร่วม
กิจกรรม
เกี่ยวกับขยะ

ภาพที่ 5 แผนผังเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของเด็กกับบันไดการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ในการ
ท�ำงานร่วมกับผู้ใหญ่ของ สมพงษ์  จิตระดับ
ที่มา : ดัดแปลงจาก สมพงษ์ จิตระดับ (2554 : 24)
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เกณฑ์ของแกริสัน แลนส์ดาวน์ (Gerison Landowne) ได้
ระบุแนวทางการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการตัดสินใจร่วม
กับผู้ใหญ่ไว้ 3 แนวทาง คือ
1) แนวทางการปรึกษาหารือ ได้แก่ ผู้ใหญ่ริเริ่ม น�ำ และ
ควบคุมบทบาทของเด็ก ซึง่ สรุปว่า เด็กไม่ได้รว่ มคิด ไม่ได้รว่ มตัดสินใจ
2) แนวทางการมีส่วนร่วม ได้แก่ ผู้ใหญ่ริเริ่ม เด็กมีส่วน
ร่วมในกระบวนการและติดตามผล สรุปแนวทางนี้ คือ เด็กได้รว่ มคิด
แต่ไม่ได้ร่วมตัดสินใจ
3) แนวทางในการริเริ่ม ได้แก่ เด็กและเยาวชนก�ำหนด
ประเด็นปัญหาและเป็นผู้น�ำ ผู้ใหญ่เป็นผู้สนับสนุน สรุปแนวทางนี้
คือ เด็กได้คิด และได้ตัดสินใจ
ส�ำหรับ บาร์บาร่า แฟรงคลิน (Barbara Franklin) ได้แบ่ง
ระดับการมีสว่ นร่วมของเด็กและเยาวชน ในการท�ำงานร่วมกับผูใ้ หญ่

ออกเป็น 10 ระดับ ซึง่ ผูว้ จิ ยั จะน�ำมาเปรียบเทียบกับแนวคิดของแกริสนั
แลนส์ดาวน์ และสมพงษ์ จิตระดับ ได้ดังนี้
จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาระดับการมีส่วนร่วมของเด็ก
และเยาวชนในการท�ำงานร่วมกับผู้ใหญ่ ตามแนวคิดของ บาร์บาร่า
แฟรงคลิน แกริสัน แลนส์ดาวน์ และสมพงษ์ จิตระดับ จะเห็นได้ว่า
ระดับการมีสว่ นร่วมตามแนวคิดของแต่ละคน ไม่แตกต่างกันมากนัก
และส�ำหรับเด็กและเยาวชนบ้านมั่นคงชุมชนบางบัว มีพัฒนาการ
การมีส่วนร่วมที่ดีขึ้นโดยล�ำดับ และหากมีการสนับสนุนให้เด็ก
มีกิจกรรมท�ำอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงบทบาท
เต็มที่ จะท�ำให้การมีสว่ นร่วมของเด็กและเยาวชนมีการเปลีย่ นแปลง
ที่ยั่งยืนและเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกต่อการพัฒนาชุมชน
และสังคม

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน บ้านมั่นคงชุมชนบางบัว ในการท�ำงานร่วมกับผู้ใหญ่ กับแนวคิด
  ของบาร์บาร่า แฟรงคลิน  สมพงษ์ จิตระดับ  และแกริสัน แลนส์ดาวน์

ระดับ

แนวคิดของ
บาร์บาร่า แฟรงคลิน

ระดับ 0

เด็กและเยาวชนถูกละเลย

ระดับ 1

ผู้ใหญ่ก�ำหนดกฎและตัดสินใจทั้งหมด

ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 6

ผู้ใหญ่ก�ำหนด ให้เหตุผลและอธิบาย
ผู้ใหญ่ก�ำหนด เด็กได้ร่วมรับฟัง และคล้อย
ตาม
ผู ้ ใ หญ่ ก� ำ หนดกิ จ กรรมให้ ท� ำ เด็ ก ๆ เป็ น
ผู้ปฏิบัติตาม
ผู้ใหญ่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ เด็กได้ตัดสิน
ใจในประเด็นเล็กๆ
ผู้ใหญ่ให้เด็กแสดงความคิดเห็น

ระดับ 7

ผู้ใหญ่หารือกับเด็ก และตัดสินใจร่วมกัน

ระดับ 8

ผู้ใหญ่กับเด็กตัดสินใจร่วมกัน

ระดับ 9
ระดับ 10

เด็กและเยาวชนน�ำ ผู้ใหญ่สนับสนุน
เด็กและเยาวชนริเริ่มก�ำหนด และตัดสินใจ

ระดับ 4
ระดับ 5

แนวคิดของ
แนวคิดของ
การมีส่วนร่วมของเด็ก
สมพงษ์ จิตระดับ แกริสัน แลนส์ดาวน์
บ้านมั่นคง
ถูกบงการ

แนวทางการปรึ ก ษา เด็กเข้าร่วมกิจกรรมผ้าป่า
หารือ
ขยะ

ไม้ประดับ
ท�ำพอเป็นพิธี
ถูกมอบหมายให้ท�ำแต่ แนวทางการมีสว่ นร่วม เด็กเข้าร่วมโครงการ TO
รับทราบก่อน
BE NUMBER ONE
ขอค�ำปรึกษาเด็ก
ผู้ใหญ่ริเริ่ม เด็กมีส่วน
ร่วมตัดสินใจ
เด็กริเริ่มก�ำหนดผู้ใหญ่ เ ด็ ก ริ เ ริ่ ม ก� ำ ห น ด
ร่วมตัดสินใจ
ผู ้ ใ หญ่ ร ่ ว มตั ด สิ นใจ
เด็กเป็นนักวิจัยชุมชน
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ภาพรวมของกิจกรรมการวิจัย

ตลอดโครงการวิจัย ทั้งนักวิจัยวิชาการและนักวิจัยชุมชน
ได้ด�ำเนินกิจกรรมหลายประเภท ดังตัวอย่างกิจกรรมที่จะยกมา
แสดง ดังนี้
1) กิจกรรมการให้ความรู้แก่ชุมชน

2) กิจกรรมการส�ำรวจขยะในชุมชน
การส�ำรวจขยะที่ตกค้างในชุมชน

การเดินส�ำรวจสภาพชุมชน

กิจกรรม เก็บขยะท�ำความสะอาดชุมชน

ภาพที่ 6 การมีส่วนร่วมในการเพิ่มพูนความรู้
จากภาพที่ 6 เป็นกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้แก่ชุมชน
เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานในเรื่องของคนกับสิ่งแวดล้อม ขยะและ
การจั ด การ การมี ส ่ ว นร่ ว มของเด็ ก และเยาวชนในการพั ฒ นา
ชุมชนเป็นการอบรม โดยใช้ PowerPoint Presentation ประกอบ
การบรรยาย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของขยะ รวมถึง
การท�ำกิจกรรมส�ำรวจชนิดของขยะทีต่ กค้างในชุมชน บันทึกชนิดขยะ
และน�ำมาจ�ำแนกประเภทขยะเพื่อน�ำไปสู่การจัดการขยะที่ถูกต้อง
มีผเ้ ู ข้าอบรมทัง้ เด็กและผูใ้ หญ่ 24 คน (รวมนักพัฒนาองค์การเอกชน 1 คน)
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 นอกจากนี้ ยังอบรมให้ความรู้ในเรื่อง
วิธีการลดปริมาณขยะด้วย 8R (Reduce  Reuse Recycle Refill
Repair Reject Recovery Return) การจัดการขยะแต่ละประเภท
ถังขยะสาธารณะส�ำหรับทิ้งขยะประเภทต่างๆ การดัดแปลงขยะเพื่อ
เพิม่ มูลค่า ใช้วธิ กี ารเขียนบนแผ่นกระดาษ Flip Chart ประกอบการบรรยาย
และท�ำกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้ซ�้ำกระดาษโดยการพับถุงบรรจุขนม
มีผู้เข้าอบรมทั้งเด็กและผู้ใหญ่จ�ำนวน 34 คน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน
2556 มีการวัดความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมหลังจากกิจกรรม

ภาพที่ 7 การมีส่วนร่วมในการส�ำรวจและเก็บขยะในชุมชน
จากภาพที่ 7 มีการท�ำกิจกรรมส�ำรวจขยะในชุมชน หลัง
จากฟังบรรยายจากผู้วิจัย เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อให้นัก
วิจัยชุมชนได้รับรู้ปัญหาชุมชน สภาพแวดล้อมที่เกิดจากผลกระทบ
ของการทิ้งขยะ และชนิดของขยะที่ตกค้างในชุมชน โดยมีเด็กร่วม
ส�ำรวจ 18 คน นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2555 ยังร่วมส�ำรวจ
สภาพแวดล้อมทั้งชุมชน โดยมีนักวิจัยชุมชน 9 คน ร่วมเดินกับผู้
วิจัย เพื่อให้เห็นสภาพชุมชนโดยรวมและเป็นการประชาสัมพันธ์
โครงการวิจยั ด้วย และสามารถน�ำไปวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูล รวม
ถึงการท�ำกิจกรรมท�ำความสะอาดชุมชน เมือ่ วันที่ 23 เมษายน 2556
เพื่อสร้างจิตอาสา โดยการร่วมกันเก็บขยะที่ถูกทิ้งบนบกและใน
ล� ำ คลอง ซึ่ ง มี ช าวบ้ า นทั้ ง เด็ ก และผู ้ ใ หญ่ ร ่ ว มกิ จ กรรมดั ง กล่ า ว
ประมาณ 25-30 คน
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3) กิจกรรมการดูงาน

ภาพที่ 8 การศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ
ภาพที่  8 การศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ คือ ชุมชนพบสุข อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  ซึ่งประสบความส�ำเร็จในการจัดการ
ขยะโดยชุมชน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555 โดยการฟังบรรยายสรุปจากประธานชุมชน เน้นการจัดการขยะโดยชุมชน การมีส่วนร่วมของเด็ก
และเยาวชนในการจัดการขยะ วิธีการน�ำขยะแต่ละประเภทมาใช้ประโยชน์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องธนาคารขยะกับตัวแทน อสม.จิ๋ว ดู
สภาพแวดล้อมชุมชน และดูวิธีการน�ำขยะสดมาท�ำน�้ำหมักชีวภาพและผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากน�้ำหมักชีวภาพ มีผู้ร่วมศึกษาดูงานทั้งเด็กและ
ผู้ใหญ่ 12 คน ท�ำการประเมินผลหลังศึกษาดูงาน
4) กิจกรรมการพัฒนาโจทย์การวิจัยร่วมกัน

ภาพที่ 9 การมีส่วนร่วมในการคิดโจทย์การวิจัย
จากภาพที่ 9 นักวิจัยชุมชนร่วมกันคิด ตั้งแต่คิดพัฒนาโจทย์วิจัย (เมื่อวันที่ 2 และ 7 เมษายน 2555) เพื่อร่วมคิดวิเคราะห์ปัญหาที่
เกิดขึ้นในชุมชน ในประเด็นของปัญหาขยะ สภาพปัญหาขยะของชุมชน ผลกระทบที่เกิดจากการทิ้งขยะไม่ถูกวิธี การจัดการขยะของชุมชน
ความต้องการของเด็กและเยาวชน ผูใ้ หญ่ในชุมชนทีเ่ ป็นนักวิจยั ชุมชน รวมถึงนักวิจยั ซึง่ เป็นนักวิชาการทีต่ อ้ งการน�ำความรูเ้ ข้าไปช่วยพัฒนา
และแก้ไขปัญหาชุมชน ตลอดจนสิ่งที่นักวิจัยชุมชนอยากให้เป็นหลังจากการท�ำวิจัยเสร็จสิ้น  
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5) กิจกรรมการวางแผน เก็บข้อมูล และร่วมวิเคราะห์/ประเมินผล

ภาพที่ 10 การร่วมวางแผน เก็บข้อมูล และวิเคราะห์/ประมวลผลของทีมวิจัย
จากภาพที่ 10 นักวิจยั ชุมชนร่วมวางแผนในการเก็บข้อมูล เมือ่ วันที่ 16 มิถนุ ายน 2556 โดยแบ่งนักวิจยั ออกเป็นทีม และแบ่งชุมชน
ออกเป็นโซน ให้แต่ละทีมรับผิดชอบแต่ละโซน เพื่อให้เก็บข้อมูลครอบคลุมกระจายทั้งชุมชน  ต้น กลาง และท้ายชุมชน หลังจากนั้น จึงเก็บ
รวบรวมข้อมูล ในช่วงเดือนมิถนุ ายน-กรกฎาคม 2556 โดยการสัมภาษณ์ชาวบ้านด้วยแบบสอบถามทีร่ ว่ มกันสร้างขึน้ และน�ำแบบสอบถาม
ที่รวบรวมได้มาร่วมกันวิเคราะห์วันที่ 3 และ 7 สิงหาคม 2556  
6) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์

ภาพที่ 11 การร่วมเขียนป้ายประชาสัมพันธ์
ภาพที่ 11 นักวิจัยชุมชนร่วมกันสร้างเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 ณ ห้องสมุดชุมชนบ้านมั่นคง
ชุมชนบางบัว เพื่อใช้ในการเดินรณรงค์ฯ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2556 โดยเครื่องมือที่เด็กสร้างขึ้นเป็นสื่อที่เกิดจากความคิด จินตนาการ ผสม
ผสานความรู้ที่นักวิจัยเคยอบรมให้ ได้แก่ หลักการลดขยะโดยใช้ 8R ชนิดของขยะ ถังขยะแต่ละประเภท ภาพชุมชนที่สะอาด ภาพคลองที่มี
ขยะ ตลอดจนค�ำเชิญชวนให้คัดแยกขยะ ให้ทิ้งขยะลงถัง เป็นต้น
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7) กิจกรรมการณรงค์ในชุมชน

ภาพที่ 12 การมีส่วนร่วมในการรณรงค์
ภาพที่ 12 นักวิจัยชุมชนร่วมกับเด็กๆ ในชุมชน และนักศึกษาที่อาสามาร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ในวันแม่แห่งชาติ (12 สิงหาคม
2556) ท�ำดีเพื่อแม่ ให้ชาวบ้านคัดแยกขยะ และทิ้งขยะให้ถูกวิธี โดยใช้สื่อที่นักวิจัยชุมชนคิดและเขียนขึ้นเอง เด็กๆ เดินรณรงค์ตั้งแต่
หัวชุมชนถึงท้ายชุมชนบนทางคอนกรีตเลียบคลอง เพื่อเชิญชวนและรณรงค์ ให้ชาวบ้านได้ร่วมคัดแยกขยะในครัวเรือนและทิ้งขยะใน
ถังรวม
8) กิจกรรมการวิเคราะห์และคืนข้อมูลให้ชุมชน

ภาพที่ 13 การวิเคราะห์และคืนข้อมูลให้ชุมชน
ภาพที่ 13 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยชุมชน เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2556 เพื่อเป็นการทบทวนผลการวิจัย และตรวจสอบความถูก
ต้องของข้อมูลที่ทีมวิจัยสรุปผล ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมีผู้เข้าร่วมวิเคราะห์จ�ำนวน 19 คน ประกอบด้วย ตัวแทนกลุ่มต่างๆ ของบ้าน
มั่นคงชุมชนบางบัว ได้แก่ นักวิจัยชุมชน ชาวบ้าน กรรมการชุมชน ตลอดจนเครือข่ายชุมชนสายคลองบางบัว  ท�ำการวิเคราะห์ผลทั้งหมด
ทุกประเด็นที่ศึกษา แล้วน�ำผลการวิเคราะห์มาปรับปรุง เพิ่มเติม และปรับแก้ข้อมูลที่อาจมีการคลาดเคลื่อน เช่น ล�ำดับเหตุการณ์ต่างๆ ใน
แต่ละช่วงเวลา เพื่อให้รายงานผลการวิจัยมีความถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
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9) กิจกรรมการน�ำเสนองานวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนในเวทีต่างๆ

ลพบุรี

มหาวิทยาลัยเกริก
ลาดกระบัง
2 ครั้ง

ภาพที่ 14 มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน�ำเสนอผลการวิจัย
ภาพที่ 14 นักวิจยั ชุมชนร่วมน�ำเสนอและแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นเวทีนักวิจัยในเครือข่ายโหนดสุวรรณภูมิ ที่มีการวิจัยหลากหลายเรื่อง
ท�ำให้นักวิจัยได้รับประสบการณ์ ทั้งในเรื่องของกระบวนการท�ำวิจัย การเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการท�ำวิจัย รวมถึงประสบการณ์
ในการน�ำเสนอผลการวิจัยต่อเวทีสาธารณะ โดยเฉพาะนักวิจยั ชุมชนทีเ่ ป็นเด็กและเยาวชน โดยมีการน�ำเสนอทัง้ หมด 5 ครัง้ ดังนี้
วันที่ 8-9 กันยายน 2555 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตร ลพบุรี จังหวัดลพบุรี
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ
วันที่ 19 สิงหาคม 2556 ที่มหาวิทยาลัยเกริก กรุงเทพฯ
วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2556 ที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ
จากการสั ง เกตของผู ้ วิ จั ย นั ก วิ จั ย ชุ ม ชนทั้ ง เด็ ก และผู ้ ใ หญ่ มี พั ฒ นาการที่ ดี ขึ้ น ตามล� ำ ดั บ จากเวที แ รกจนถึ ง เวที สุ ด ท้ า ย
และวิธกี ารน�ำเสนอทีเ่ ด็กจะท�ำได้ดี คือ การน�ำเสนอเป็นทีม ผูว้ จิ ยั เชือ่ ว่า หากมีเวทีให้เด็กได้ฝึกน�ำเสนอบ่อยๆ จะท�ำให้นักวิจัยชุมชนสามารถ
พัฒนาการน�ำเสนอให้ดีขึ้นได้
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10) กิจกรรมการกระตุ้นชุมชน

หลังที่ 1

หลังที่ 2

หลังที่ 4

หลังที่ 5

หลังที่ 3

การส�ำรวจและให้คะแนนบ้าน
ตัวอย่าง

การติดป้ายบ้าน
ตัวอย่าง
ภาพที่ 15 นักวิจัยชุมชนร่วมกันคัดเลือกบ้านตัวอย่างการจัดการขยะที่ดี  ให้คะแนน ติดป้ายหน้าบ้าน และมอบกิ่งมะนาว
  เพื่อขอบคุณที่ร่วมโครงการบ้านตัวอย่างฯ
ภาพที่ 15 เพื่อเป็นการกระตุ้นและจูงใจให้ชาวบ้านร่วมกัน
คัดแยกขยะ ทิ้งขยะให้ถูกต้อง มีการจัดภูมิทัศน์ของบ้านให้สวยงาม
ซึ่งจะมีผลในภาพรวมของชุมชนด้วย ดังนั้น นักวิจัยชุมชนจึงคิดหา
วิธีการ คือ หาบ้านตัวอย่างการจัดการขยะในครัวเรือนที่ดี จ�ำนวน 5
หลัง ผู้วิจัยและนักวิจัยชุมชนได้เข้าไปเชิญชวนให้บ้านดังกล่าวเข้า
ร่วมโครงการและขออนุญาตน�ำเด็กๆ นักวิจัยชุมชนเข้าชม และให้
คะแนน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 เพื่อเป็นตัวอย่างแก่บ้านอื่นๆ
ในชุมชนเรื่องการจัดการขยะที่ดี  จากการประชุมทีมนักวิจัยชุมชน
ได้ก�ำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
ความสวยงาม สะอาด ทั้งตัวบ้าน และการรักษาความ
สะอาดในบ้านและนอกบ้าน
การจัดระเบียบรอบบ้าน ดูว่ามีการวางสิ่งของเป็น
ระเบียบ ไม่มีของวางเกะกะ
ไม่มีขยะ (การจัดการขยะ) ดูว่ามีขยะตกค้างในบริเวณ
บ้านหรือไม่ ทั้งรอบนอกและในบ้าน
การจัดภูมทิ ศั น์  คือ มีการจัดสิง่ แวดล้อมรอบบ้าน เช่น

มีไม้ประดับ หรือต้นไม้ตบแต่งรอบบ้านให้บรรยากาศดี อาจมีที่นั่ง
มุมตกแต่งสวยงาม
ไมตรีของเจ้าของบ้าน เด็กๆ ต้องการให้มีข้อนี้ ทั้งนี้
เป็นเพราะในชุมชนส่วนใหญ่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านใกล้
เคียงบ้านตนเองมากกว่าเพื่อนบ้านที่อยู่ไกลออกไป โดยน้องอาย
บอกว่า “..หนูก็อยากเดินไปท้ายชุมชนเหมือนกัน ยังไม่เคยเดินไปดู
เลย อยูก่ แ็ ต่บา้ นและเห็นบ้านใกล้เคียงเท่านัน้ ..” ดังนัน้ ส�ำหรับเด็กๆ
แล้ว การต้อนรับหรือมิตรไมตรีของเพื่อนบ้านที่อยู่ไกลออกไปจาก
บ้านตนเองคงจะมีความส�ำคัญ อีกทัง้ ความเป็นชุมชนเมือง และเป็น
ชุมชนแออัดมาก่อน ต่างคนต่างอยู่ ความคุ้นเคยจึงมีเพียงบ้านใกล้
เรือนเคียงเท่านั้น คะแนนในข้อนี้จึงอาจเป็นข้อที่ไม่เกี่ยวกับการ
จัดการขยะ แต่ทกุ คนลงมติและเห็นพ้องกันว่าน่าจะมีขอ้ นีด้ ว้ ย ท�ำให้
มีคะแนนรวม 50 คะแนน ข้อละ 10 คะแนน มีเด็กๆ ร่วมกิจกรรม 16
คน ทีส่ ามารถให้คะแนนได้ 10 คน อีก 6 คน เป็นทีมงานช่วยวิจารณ์
บ้านแต่ละหลังว่าสะอาดและสวยงามอย่างไร ผลการให้คะแนนทั้ง 5
หลัง คะแนนไม่ต่างกันมากนัก แต่สามารถเรียงอันดับ 1 ถึง 5 ได้
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การถอดบทเรียนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน

หลังจากงานวิจัยเสร็จสิ้น ผู้วิจัยได้สรุปผลจากการมีส่วน
ร่ ว มของนั กวิ จั ย ชุ ม ชนและนั กวิ จั ย เองโดยการถอดบทเรี ย นใน
ประเด็นการมีสว่ นร่วม ปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการมีสว่ นร่วมของเด็กในการ
พัฒนาชุมชน การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ หลังจากการท�ำวิจยั   ส�ำหรับ
ประเด็นการมีส่วนร่วม สรุปเป็น 3 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการ
เรียนรู้ในการท�ำวิจัยเพื่อท้องถิ่นของนักวิจัย กระบวนการสร้าง
จิตส�ำนึก และกระบวนการมีส่วนร่วมโดยนักวิจัยชุมชนว่า สามารถ
มีส่วนร่วมท�ำอะไรบ้าง ด้วยวิธีการอย่างไร ผลที่เกิดขึ้นคืออะไร และ
การตั้งข้อสังเกตของผู้วิจัย สรุปได้ดังนี้
1) กระบวนการเรียนรู้ ในที่นี้จะน�ำเสนอบทเรียนที่ส�ำคัญ
คือ การเรียนรู้ที่จะท�ำงานร่วมกันระหว่างนักวิจัยกับนักวิจัยชุมชน
ที่เป็นเด็กและเยาวชน  โดยมีโหนดสุวรรณภูมิท�ำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง
คอยให้คำ� แนะน�ำ และใช้วธิ กี ารกระตุน้ ให้นกั วิจยั ชุมชนได้แสดงความ
คิดเห็น ท�ำให้ผู้วิจัยได้เรียนรู้ในเรื่องการเข้าถึงและท�ำงานร่วมกับ
นักวิจัยชุมชน และนักวิจัยชุมชนเองก็ได้เรียนรู้ที่จะท�ำงานวิจัยกับ
นักวิจัยที่เป็นนักวิชาการเช่นกัน เพราะนักวิจัยแต่ละคนมีบุคลิกและ

ลักษณะการท�ำงานทีแ่ ตกต่างกันไป ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ นักวิจยั วิชาการ
ต้องสังเกตนักวิจยั ชุมชนแต่ละคนว่า มีบคุ ลิกลักษณะอย่างไร วิถชี วี ติ
แต่ละวันท�ำอะไร หากต้องการความคิดเห็นจากเขาต้องท�ำอย่างไร
เช่น การนัดนักวิจัยชุมชนที่เป็นเด็กและเยาวชนควรหลีกเลี่ยงวัน
จันทร์-ศุกร์ เนื่องจากเด็กต้องไปโรงเรียน หลีกเลี่ยงช่วงสอบเพราะ
เด็กต้องอ่านหนังสือ บางช่วงเด็กไม่อยู่เพราะเป็นช่วงกิจกรรมออก
ค่ายของโรงเรียน หากจะนัดต้องเป็นเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งช่วงเช้าเด็ก
ต้องท�ำธุระส่วนตัว เช่น ท�ำงานบ้าน ซักผ้า ท�ำการบ้านกับเพื่อนๆ
เป็นต้น ดังนั้น ต้องนัดช่วงบ่ายของวันเสาร์-อาทิตย์ หรือหาก
ต้องการท�ำกิจกรรมทั้งวันก็ต้องนัดล่วงหน้าก่อนและควรเป็นวัน
อาทิตย์ เป็นต้น
นอกจากนี้ การเรียนรู้เพื่อเข้าถึงเด็ก ซึ่งแรกๆ ผู้วิจัยใช้วิธี
การพูดคุยในห้องประชุม นัง่ โต๊ะแบบเป็นทางการ ถามเป็นรายคนว่า
ใครคิดเห็นอย่างไร ซึง่ แม้จะได้คำ� ตอบก็ใช้เวลานาน และค�ำตอบก็จะ
เหมือนๆ กัน การนัดหมายในช่วงแรกๆ ผู้วิจัยต้องมานั่งคอยเด็กๆ
บางครั้งต้องใช้เสียงตามสาย เพื่อเรียกเด็กๆ มาประชุม เป็นอย่างนี้
หลายครั้ง จนท�ำให้ผู้วิจัยต้องคิดทบทวนว่าสาเหตุเกิดจากอะไร จึง

ตารางที่ 2 สรุปการมีส่วนร่วมของนักวิจัยในกระบวนการวิจัย วิธีการ และผลที่เกิดขึ้น

ขั้นตอน

ท�ำอะไร

กระบวนการเรียนรู้
ร่วมเป็นนักวิจัยชุมชน

เรียนรู้
-กระบวนการวิจัย
-การท�ำงานร่วมกัน
-ข้อมูลความรู้
-การแก้ไขปัญหา

-ร่วมประชาสัมพันธ์
-ร่วมเชิญชวน
-ร่วมท�ำให้ดู

-บอกคนในชุมชนให้รู้ว่า
ก�ำลังท�ำอะไร
-ชวนคนในชุมชนมาร่วม
กิจกรรม
-ท�ำกิจกรรม : ลด แยก
ขาย ทิ้งให้ถูกที่ และ
รณรงค์ให้คนอื่นท�ำ

กระบวนการสร้าง
จิตส�ำนึก

กระบวนการมีส่วนร่วม

ท�ำอย่างไร

-ร่วมท�ำวิจัย
-ร่วมส�ำรวจ
-ร่วมกิจกรรม
-ร่วมปรับ ร่วมเปลี่ยน
-ร่วมปฏิบัติ

-ชวนคุย
-ชวนกิน
-ชวนคิด
-ชวนท�ำ

ผลที่เกิดขึ้น

ข้อสังเกต

-ชุมชนมีศักยภาพในการ
ท�ำวิจัยเชิงวิชาการ
-ชุมชนมีฐานความรู้ใน
การจัดการ
-ชุมชนรู้จักแก้ปัญหาของ
ตนเอง

นักวิจัยและนักวิจัย
ชุมชนมีการเรียนรู้ทั้งเชิง
วิชาการและการปรับตัว
เข้าหากันในการท�ำงาน

-คนในชุมชนรู้ว่ามี
โครงการ
-มีเด็กและผู้ใหญ่เข้าร่วม
กิจกรรม
-เด็กมีระเบียบวินัย กล้า
คิด กล้าแสดงออก กล้า
ท�ำสิ่งที่ถูกต้อง

-เด็กได้คิด
-เด็กสนุก
-เด็กภูมิใจ
-เด็กท�ำในสิ่งที่อยากบอก
ชุมชน
-ผู้ใหญ่เข้ามาร่วม

-ได้ร่วมในกระบวน
การคิด
-ได้ร่วมในกระบวนการ
ออกแบบ
-ได้รว่ มในกระบวนการท�ำ

-เด็กห่างเกม
-เด็กห่างยาเสพติด
-เด็กใช้เวลาให้เป็น
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม
-เด็กมีพลัง
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ตัดสินใจเข้าไปในชุมชนบ่อยๆ ค้นหาปัญหาแท้จริงว่าคืออะไร ผูว้ จิ ยั
ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการเข้าชุมชนโดยไม่ได้นัดหมายเด็กๆ มาท�ำงาน
เพียงแต่เข้าไปเพื่อท�ำความคุ้นเคย โดยทักทาย นั่งคุย เดินเล่นใน
ชุมชน เมื่อท�ำเช่นนี้หลายๆ ครั้ง ในที่สุด ผู้วิจัยสังเกตเห็นเด็กๆ ที่
เคยมาท�ำกิจกรรมกับโครงการได้เปลี่ยนพฤติกรรมไปเช่นกัน เช่น  
เมื่อผู้วิจัยทักทายสวัสดีก่อน เด็กๆ ก็จะเริ่มทักทายตอบ หลังจาก
นั้นไม่นาน เมื่อผู้วิจัยเข้าไปในชุมชน เด็กๆ ก็จะเริ่มทักทายก่อนว่า
“สวัสดีค่ะ/ครับ อาจารย์น�้ำ” ท�ำให้ผู้ใหญ่หลายๆ คนที่ไม่เคยสนใจ
หันมามอง และก็ได้เห็นรอยยิ้มจากพวกเขา ผู้วิจัยได้ท�ำความรู้จัก
คุ้นเคยไปเรื่อยๆ แม้จะไม่ครบทุกคน แต่ก็มากพอที่จะท�ำให้ผู้วิจัยมี
ก�ำลังใจในการแก้ปัญหา ผู้วิจัยจึงเปลี่ยนวิธีคิด จากที่คิดต�ำหนิเด็ก
ว่าไม่สนใจงาน ไม่รับผิดชอบ หันมาหาเหตุผลว่า ท�ำไมเด็กจึงไม่มา
ร่วมกิจกรรม เช่น เมือ่ น้องอายไม่ได้มาร่วมวิเคราะห์ขอ้ มูลตามเวลา
ที่นัดหมาย จึงได้ถามเด็กๆ ได้ความว่า “พี่อายต้องไปซื้อกับข้าวที่
ตลาด” และ “พี่อายกลับมาแล้ว ก�ำลังท�ำกับข้าวให้แม่กับหลานอยู่”
ผู้วิจัยจึงบอกให้คนที่ว่างท�ำงานไปก่อน เมื่อน้องอายเสร็จภาระ
งานที่บ้านก็จะมาร่วมทีมท�ำงานวิจัยต่อ ซึ่งทีมต้องยอมรับกติกาว่า
ทุกคนหากมีภาระงานในครอบครัวต้องท�ำให้เสร็จก่อนที่จะออกไป
ช่วยงานส่วนรวม ไม่ทิ้งภาระให้ครอบครัว ซึ่งจะเป็นปัญหาหนึ่ง
ของสังคมตามมา  ส�ำหรับนักวิจัยชุมชนเอง ก็ได้มองเห็นความ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เช่น จากเดิมที่ไม่ค่อยพูดก็เริ่มมีค�ำถาม
รู้จักที่จะมารอคอยเมื่อเวลานัดประชุม เริ่มให้ความจริงใจในการ
ท�ำงาน เป็นต้น ส่วนนักวิจัยวิชาการก็ได้เรียนรู้ว่า พฤติกรรมแบบ
หนึ่งที่สร้างความไว้วางใจและมั่นใจในความเป็นเพื่อน คือ การ
สัมผัส เด็กบางคนต้องการการแสดงความเป็นเพื่อนเพียงแตะตัว
หรือสัมผัสมือ แขน และยิม้ เมือ่ ยามเจอกัน ในขณะทีเ่ ด็กเล็กๆ บาง
คนตอบสนองโดยการกอด และพูดในสิง่ ทีต่ อ้ งการพูด เช่น “คิดถึง..”
“เมื่อไรจะมาเก็บขยะกันอีก” “หนูได้พูดว่าอย่าทิ้งขยะลงคลองนะ”
ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่า การได้เข้าร่วมโครงการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เด็กๆ
รู้สึกภาคภูมิใจ
เมื่ อ การเรี ย นรู ้ ที่ จ ะท� ำ งานร่ ว มกั น แล้ ว การเรี ย นรู ้ ใ น
กระบวนการท�ำวิจัย การเรียนรู้ที่จะใช้ข้อมูล และแก้ไขปัญหาต่างๆ
จึงไม่ยากส�ำหรับนักวิจัยวิชาการและนักวิจัยชุมชน
2) กระบวนการสร้างจิตส�ำนึก เป็นเป้าประสงค์หนึ่งที่แฝง
อยู่ในกระบวนการวิจัย คือ กระบวนการสร้างจิตส�ำนึกเกี่ยวกับการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนหรือช่วยเหลือสังคม ดังนั้น ผู้วิจัยจึง
ได้ใช้วิธีการปลูกจิตส�ำนึกในเรื่องของการเสียสละเพื่อส่วนรวม การ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การเห็นคุณค่าของทรัพยากรที่เหลือใช้
หรือทีเ่ ราเรียกว่า “ขยะ” ความสามัคคี  ตลอดจนการท�ำดี การแบ่งเวลา
เรียนในการท�ำกิจกรรมส่วนรวม เช่น ในการนัดท�ำงาน เด็กบางคนที่
ติดเกม ในช่วงแรกจะมาร่วมกิจกรรมช้า เมือ่ ได้พดู คุยตกลงกัน ท�ำให้
ครั้งต่อไป เด็กมารอผู้วิจัยก่อนเวลา และแสดงความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของนักวิจัยชุมชน เช่น กรณีของน้องตองที่แม้จะมีอายุเพียง
7 ขวบ เมื่อมีเพื่อนมาบอกว่า “น้องตองเล่นเกม” น้องตองไม่ปฏิเสธ

แต่บอกว่า “หนูมาแล้วและจะท�ำกิจกรรมจนเสร็จถึงจะไปเล่นต่อ”
หากมีเวลาท�ำกิจกรรม 1 ชั่วโมง ก็เท่ากับเด็กได้มีช่วงเวลาห่างจาก
เกม 1 ชั่วโมง ในการท�ำวิจัย ผู้วิจัยได้คอยสังเกตการมีส่วนร่วมของ
เด็กๆ แต่ละคน รวมทั้งได้ถอดบันทึกที่เด็กๆ นักวิจัยชุมชนได้เขียน
วาด และพูดคุยกัน ซึ่งบ่งบอกได้ว่ากิจกรรมเหล่านี้ได้สร้างจิตส�ำนึก
ให้เด็กๆ ดังนี้
“พวกเราได้มีการระดมกันเก็บขยะโดยเยาวชน ท�ำให้เรา
เกิดความสามัคคี และเป็นการท�ำเพื่อแผ่นดินเกิดของเรา แม้ว่าใน
การเก็บขยะนั้น เราจะท�ำไม่เสร็จภายในวันเดียว แต่ก็ท�ำให้เราได้มี
การปลูกจิตส�ำนึกในการรักษาความสะอาดแล้ว”
นักวิจยั ได้เรียนรูว้ า่ การสร้างจิตส�ำนึกผูอ้ นื่ เราต้องมีความ
เข้าใจในตัวเขาก่อน  ในการน�ำเสนองานเมือ่ วันที่ 19 กันยายน 2556
ที่มหาวิทยาลัยเกริก น้องอาย แกนน�ำนักวิจัยชุมชน กล่าวว่า
“ปลายทางของงานวิจัย ทุกคนอาจจะเห็นว่า งานออกมา
ส�ำเร็จ โครงการนี้สามารถด�ำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง แต่เด็กๆ และ
เยาวชนชุมชนบางบัวไม่ได้คิดอย่างนั้น เราคิดว่าระหว่างทางที่เดิน
มาก่อนที่งานวิจัยจะถึงครึ่ง เราทุกคนได้ฝึกระเบียบวินัย กล้าคิด
กล้าแสดงออก กล้าท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง เราได้เพื่อนใหม่เพิ่มมากขึ้น
ในการท�ำงาน โดยที่เราไม่ต้องบังคับให้เพื่อนมาร่วมท�ำกิจกรรม
สิง่ เหล่านีเ้ ป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้เด็กๆ เยาวชนในชุมชนบางบัวมีความสุขมาก
ที่สุด เพียงเท่านี้เราก็คิดว่า สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองขึ้น
มากจากเดิม ต้องขอบคุณอาจารย์น�้ำและ สกว.นะคะ ที่มาให้โอกาส
ที่ดีกับเยาวชนชุมชนบางบัว....”
3) กระบวนการมีส่วนร่วม ความภาคภูมิใจของเด็กที่ได้
ประกาศว่า “หนูเป็นนักวิจัยชุมชนของอาจารย์น�้ำ” ความคิดเล็กๆ
เหล่านี้เป็นสิ่งที่ดึงเด็กให้ห่างจากเกม แบ่งเวลามาร่วมกิจกรรม
เด็กเล็กบางคน เช่น น้องตอง อายุ 7 ขวบ สามารถปั่นจักรยาน
ประกาศหรือประชาสัมพันธ์ โครงการได้ เมื่อมีการนัดหมายท�ำ
กิจกรรมหรือมีประชุม นอกจากจะท�ำให้เด็กคนอืน่ ๆ ในชุมชนได้เห็น
แล้ว ผู้ใหญ่บางคนที่ไม่เคยสนใจก็ออกมาดูพฤติกรรมเด็กๆ เหล่านี้
เช่น กรณีของน้องปิ่น อายุเพียง 5 ขวบ ในการเดินส�ำรวจหรือเยี่ยม
ชุมชนด้วยกัน ก็จะพูดติดปากจากที่เคยเดินรณรงค์ว่า “อย่าทิ้งขยะ
ลงคลองนะค๊า” “น�้ำจะเน่าค่ะ” “ทิ้งขยะลงถังกันนะคะ”
ส�ำหรับเด็กโต เช่น น้องอาย มีภาระงานบ้านค่อนข้างมาก
แต่กเ็ จียดเวลามาร่วมกิจกรรม ด้วยความทีเ่ ป็นแกนน�ำ อายุมากทีส่ ดุ
ในกลุม่ จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท�ำให้วฒ
ุ ภิ าวะ
สูงกว่าเด็กๆ โดยบุคลิกเป็นคนมาดมั่น น้องๆ จึงเชื่อมั่นว่า ถ้าพี่อาย
ท�ำได้ พวกเขาก็ต้องท�ำได้  ส่วนน้องเก็ตกับน้องใบเตย เป็นเด็กรุ่น
ถัดมา อายุ 11-12 ปี ทีส่ ามารถพัฒนาขึน้ มาเป็นแกนน�ำได้ เนือ่ งจาก
เด็กทั้งสองค่อนข้างมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมมากกว่าเด็กคนอื่นๆ
เนื่องจากพ่อแม่เป็นกรรมการกลุ่มพัฒนาในชุมชน เช่น เครือข่าย
สิ่งแวดล้อมบางบัว  กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสมาชิกบ้าน
มั่นคง กลุ่มฌาปนกิจ เป็นต้น เมื่อมีกิจกรรม จึงได้เข้าร่วมเกือบ
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ทุกครั้ง ส�ำหรับเด็กเล็กคนอี่นๆ ก็มีส่วนร่วมบ้างเป็นบางกิจกรรม
แต่บางกิจกรรม พ่อแม่ผู้ปกครองก็ไม่อนุญาตให้เข้าร่วม น้องเก็ต
และน้องใบเตยนั้นในช่วงแรกๆ ไม่ค่อยพูดเนื่องจากในการประชุม
ส่วนใหญ่ พ่อแม่จะเข้ามาประชุมด้วย แต่ในระยะหลังที่ผู้วิจัยจัด
กิจกรรมให้เด็กๆ ได้คิด ได้ท�ำกิจกรรมร่วมกันเฉพาะกลุ่มเด็กๆ
เด็กจึงสามารถพูดคุย แลกเปลี่ยน เขียน อ่าน ช่วยกันตัดสินใจได้
นอกจากจะท�ำให้เด็กมีความสุขแล้ว กระบวนการต่างๆ ยังท�ำให้เด็ก
มีพัฒนาการทางด้านความคิดและการแสดงออกด้วย ในช่วงหลัง
ผู้วิจัยสามารถฝากงานไว้กับน้องเก็ตและน้องใบเตยได้ โดยเฉพาะ
น้องใบเตยสามารถรับงานไปท�ำ หรือตามงานจากนักวิจัยชุมชนคน
อื่นๆ ได้
เด็กอีกกลุม่ หนึง่ ผูว้ จิ ยั จัดไว้ในกลุม่ กิจกรรม ได้แก่ น้องตาล
น้องฝ้าย น้องเค้ก น้องสิงห์ น้องแตง และเด็กเล็ก เช่น น้องก�ำไล
กับอีกหลายคนก็สามารถเรียนรู้ได้ แม้จะเป็นเพียงช่วยถือของและ
เก็บเอกสารก็ดูมีความสุขที่ได้มีส่วนร่วม เด็กๆ กลุ่มนี้สามารถระดม
พล เรียกเด็กๆ ในชุมชนเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ ทั้งนี้ รวมถึงเด็กเล็ก
อีก 3 คน ทีส่ ามารถท�ำกิจกรรมได้บางส่วน แต่มคี วามสามารถพิเศษ
คือ สามารถประชาสัมพันธ์โครงการได้ โดยการเดินหรือปัน่ จักรยาน
แล้วประกาศว่า จะมีการประชุมนักวิจัยชุมชน เพราะเด็กเล็กเหล่านี้
ยังไม่เดียงสา ไม่มีความเคอะเขินที่จะพูด ความใสซื่อ น่ารัก เมื่อพูด
เตือนออกไป ผู้ใหญ่ก็จะไม่โกรธหรือถือสา บางคนรู้สึกอายด้วยซ�้ำที่
เด็กมาร้องเตือน
หลังจากมีการปรับวิธีการด�ำเนินงานแล้ว ชาวบ้านหลาย
คนในชุมชน โดยเฉพาะผูป้ กครองเด็กๆ ทีเ่ ข้ามาดูเด็กๆ ท�ำกิจกรรม

ได้เข้ามาบอกผู้วิจัยว่า “อาจารย์พาเด็กท�ำอย่างนี้ดี เพราะจะท�ำให้
เด็กคิดดี ท�ำดี ถ้าเด็กดีแล้ว จะท�ำให้เด็กเรียน ไม่ไปเล่นเกม หรือติดยา”
ซึ่งเมื่อมีการท�ำกิจกรรม ผู้ใหญ่เหล่านี้ก็ได้มาร่วมกับเด็กๆ เช่น การ
ท�ำความสะอาดชุมชน และออกมาทักทายให้ก�ำลังใจเมื่อเด็กพากัน
เดินรณรงค์ ท�ำให้เด็กๆ รู้สึกว่ามีผู้ใหญ่ออกมาดูพวกเขาท�ำกิจกรรม
กัน ซึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งที่ได้ยินเด็กพูดกันเสมอว่า อยากให้ผู้ใหญ่
เห็นความส�ำคัญของกิจกรรมที่เด็กท�ำ ส่วนเด็กๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรม
มีทั้งที่เป็นนักวิจัยชุมชน และเด็กที่ไม่ใช่นักวิจัยแต่ยินดีเข้าร่วมท�ำ
กิจกรรม หากทราบวันเวลาที่จะจัดกิจกรรม ผู้วิจัยเชื่อว่า หากมี
กิจกรรมที่ต่อเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะท�ำให้เด็กๆ เหล่านี้
มีก�ำลังใจ และมีกิจกรรมที่ท�ำอย่างสม�่ำเสมอจนไม่มีเวลาว่างที่จะ
หันไปหาเกมหรือยาเสพติด
นอกจากนี้ เด็กๆ ยังต้องการให้ผู้ใหญ่ได้เข้ามามีส่วนร่วม
แม้จะมีส่วนร่วมแค่รับรู้ก็ยังดี ซึ่งน้องแนน ได้บอกว่า “แนนว่าเราได้
มากกว่านัน้ นะ ธนาคารขยะเราอยากได้ ท�ำไมไม่ได้ เราจะท�ำอะไรได้
บ้าง ท�ำอะไรไม่ได้บ้าง เราช่วยกันคิดว่า ถ้าท�ำเป็นเครือข่าย น่าจะ
ท�ำได้ ถ้าเราช่วยกันเพราะขยะมาจากหลายที่ ไม่ใช่ชมุ ชนเราทีเ่ ดียว
ถ้ารณรงค์ทเี่ ดียวคงไม่หมดแน่.. พีอ่ ายว่าผูใ้ หญ่เขาได้อะไรไหม ทีเ่ รา
นั่งคุยกันก็น่าจะได้อยู่นะ...”
จากภาพที่ 16 บันทึกของนักวิจัยชุมชน ในการเตรียมน�ำ
เสนอ บ่งบอกถึงความรู้สึกในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชนของตนเอง และยังชวนเด็กๆ ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมโดย
ไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นลูกหลานใคร
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ภาพที่ 17 บันทึกของนักวิจัยชุมชน กล่าวถึงการมีส่วนร่วมที่ได้ท�ำวิจัย
ภาพที่ 17 บันทึกการร่วมกิจกรรมของนักวิจัยชุมชน ซึ่ง
บอกถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยในขั้นตอนต่างๆ บอกทั้ง
วิธีการ ผลที่เกิดขึ้น ที่ส�ำคัญสิ่งที่บอกไว้ คือ เด็กๆ ได้ความสุขและ
ความสนุกสนานจากการเข้าร่วมวิจัย ความสุขที่ได้คือ ได้เห็นน้องๆ
ช่วยกันเก็บขยะชุมชน เห็นผูใ้ หญ่บางคนหันมาช่วยกันเก็บขยะ เห็น
เด็กในชุมชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และมีความสุขเพราะชุมชน
สะอาด

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของเด็กในการพัฒนา
ชุมชน

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของเด็กในการพัฒนา
ชุมชน ประกอบด้วย ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึง่ ในส่วนของ
ปัจจัยภายในนั้น มองในมุมของปัจจัยหนุนและปัจจัยอุปสรรค ทั้ง
ในตัวเด็ก ผู้ปกครอง และผู้น�ำชุมชน ส�ำหรับเด็กนั้น มีลักษณะของ
ปัจจัยหนุน คือ เด็กมีสำ� นึกรักบ้านเกิดหรือชุมชนของตนเอง ต้องการ
ให้ชุมชนสะอาด ไม่สกปรก อยากให้ทุกคนช่วยกันดูแล นอกจากนี้
เด็กในชุมชนให้ความสนใจในการท�ำกิจกรรม โดยจะมีเด็กออกมา
ถาม บางคนก็มาเดินร่วมด้วย บางคนชวนผูป้ กครองมาด้วย ประกอบ
กับในชุมชนมีเด็กและเยาวชนประมาณ 138 คน ซึ่งเป็นจ�ำนวนมาก
พอที่จะร่วมกันท�ำกิจกรรมเพื่อชุมชนได้  ในทางตรงข้าม ปัจจัย

อุปสรรค คือ เด็กในชุมชนติดเกม บางคนมีภาระที่ต้องช่วยงานบ้าน
ช่วยผูป้ กครองค้าขาย และเด็กในชุมชนบางคนโตเร็ว โดยเฉพาะเด็ก
ผูห้ ญิง สภาพแวดล้อมของชุมชนเมืองและสังคมปัจจุบนั ท�ำให้เด็กผู้
หญิงเป็นสาวเร็ว เมือ่ โตเป็นสาว การเข้าร่วมกิจกรรมจะน้อยลง บาง
คนอายที่จะท�ำกิจกรรมกับเด็กๆ เป็นต้น  
ในด้ า นผู ้ ป กครอง ในมุ ม ของปั จ จั ย สนั บ สนุ น พบว่ า
ผู้ปกครองบางคนสนับสนุนให้ลูกหลานเข้าร่วมกิจกรรม บางคนเข้า
ร่วมกิจกรรมกับลูกหลานด้วย และบางคนเปิดโอกาสให้ลูกหลาน
ได้ออกไปหาประสบการณ์ภายนอก ส่วนอุปสรรคก็มีบ้าง เช่น
ผู้ปกครองบางคนต้องการให้เด็กช่วยงานบ้าน บางคนไม่อนุญาตให้
เด็กมาร่วม และผู้ปกครองบางคนไม่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมของ
ชุมชน
ส�ำหรับผู้น�ำชุมชน พบว่า ในส่วนของปัจจัยหนุนนั้น คือ
มีการจัดหากิจกรรมให้เด็กๆ ท�ำอย่างต่อเนื่อง จัดสรรงบประมาณ
จากภายนอกที่เข้ามาในชุมชนให้เด็กท�ำกิจกรรม ตลอดจนเสียสละ
เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นพี่เลี้ยงเด็ก น�ำเด็กออกไปหาประสบการณ์
ภายนอก อย่างไรก็ตาม ปัญหาทีน่ กั วิจยั ชุมชนโดยเฉพาะเด็กรูส้ กึ ว่า
เป็นอุปสรรคในการท�ำงาน คือ ความคิดเห็นทีแ่ ตกต่างของผูน้ ำ� แต่ละ
กลุ่ม ท�ำให้ไม่มีการร่วมมือกันท�ำงาน  การจัดสรรงบประมาณไม่ได้
เผือ่ ไว้สำ� หรับกิจกรรมของเด็ก  แต่รอให้เด็กท�ำโครงการเรียกร้องขึน้
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ไป ซึง่ บางครัง้ ไม่ทนั เหตุการณ์ หากชุมชนมีการจัดสรรงบประมาณไว้
ให้ล่วงหน้า และเด็กเองมีกิจกรรมที่ท�ำต่อเนื่อง มีการร่วมมือกันทั้ง
เด็กและผู้ใหญ่ จะท�ำให้การท�ำกิจกรรมเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ชุมชนมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่
ในด้านปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย หน่วยงานรัฐระดับ
เขต สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน และหน่วยงานอื่นๆ เช่น
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  สถาบันพัฒนาองค์กร

ชุมชน (พอช.) โดยหน่วยงานต่างๆ มีสว่ นในการหนุนเสริมทัง้ ด้านงบ
ประมาณ ความรู้ และกิจกรรม ในขณะทีป่ จั จัยอุปสรรคนัน้ เป็นเรือ่ ง
ของงบประมาณไม่ครอบคลุมค่าใช้จา่ ยในการเดินทางไปร่วมกิจกรรม
ขาดการดูแลจากบุคลากรภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบ ข้อจ�ำกัดเรื่อง
เวลาและภาระงาน ตลอดจนความไม่ต่อเนื่องของกิจกรรม อย่างไร
ก็ดี หากชุมชนเข้มแข็ง มีศักยภาพ ไม่พึ่งปัจจัยภายนอกมากนัก
เชื่อว่าการด�ำเนินโครงการต่างๆ จะประสบความส�ำเร็จได้เช่นกัน

ตารางที่ 3 สรุปปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาชุมชน

ปัจจัยหนุน
ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก

ปัจจัยอุปสรรค

เด็ก

- เด็กมีจิตส�ำนึกรักบ้าน และชุมชนตัวเอง - เด็กติดเกม
- เด็กมีความสนใจในการท�ำกิจกรรม
- เด็็กมีภาระงานบ้าน
-เด็กในชุมชนมีจ�ำนวนมากหลากหลายรุ่น - สภาพแวดล้อมท�ำให้เด็กโตเกินอายุ

ผู้ปกครอง

- ให้การสนับสนุนลูกหลานเข้าร่วมกิจกรรม
- เข้าร่วมกิจกรรมกับลูกหลาน
- อนุญาตให้ลูกหลานเข้าไปร่วมกิจกรรม
ภายนอก

- ผู้ปกครองให้เด็กช่วยงานในบ้าน
- ผู้ปกครองไม่อนุญาตให้เด็กร่วม
กิจกรรม
- ผู ้ ป กครองบางคนไม่ อ ยากร่ ว ม
กิจกรรม

ผู้น�ำ

- จัดหากิจกรรมให้เด็กๆ ท�ำอย่างต่อเนื่อง
จัดสรรงบประมาณจากภายนอกที่เข้ามาใน
ชุมชนให้ได้
- เป็นพีเ่ ลีย้ ง น�ำเด็กออกไปหาประสบการณ์
ข้างนอก

- ความคิดเห็นที่แตกต่างท�ำให้ผู้น�ำ
แต่ละกลุ่ม ไม่ยอมท�ำงานร่วมกัน
- การจัดสรรงบประมาณไม่ทั่วถึง
กิจกรรมเด็ก

เขต

- ส่งเสริมให้ทำ� โครงการ/กิจกรรม เช่น Zero
Waste. TO BE NO.1
- มีงบประมาณสนับสนุนในเรื่องการจัดการ
ขยะ
- ให้ความรู้และสื่อต่างๆ

- ท�ำกิจกรรมเฉพาะชุมชนที่เข้าร่วม
- ยังไม่มีการสนับสนุนอย่างทั่วถึง
- ขาดการเอาใจใส่ของบุคลากรที่รับ
ผิดชอบ
- ขาดการสนับสนุนงบประมาณใน
การน�ำเด็กไปหาประสบการณ์ขา้ งนอก

สถาบันการศึกษา

- เสริมสร้างความรู้และจิตส�ำนึก
- มีงบประมาณเพื่อวิจัยและพัฒนา
- สนับสนุนบุคลากร/นักวิชาการท�ำวิจัย
- เสริมสร้างผู้น�ำชุมชน เช่น สนับสนุนการ
ศึกษา

- ไม่ตอ่ เนือ่ ง
- งบประมาณมีจ�ำกัด และขึ้นอยู่กับ
การวิจยั
- เวลาน้อย ภาระงานมาก
- เวลาในการท�ำกิจกรรมไม่ตรงกัน

NGO

- จัดกิจกรรมให้ความรู้ สร้างจิตส�ำนึก
- มีงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรม
- บุคลากรสามารถฝังตัวในพื้นที่ได้

- เน้นกิจกรรมสนุกสนาน
- กิจกรรมไม่ตอ่ เนือ่ ง

อื่นๆ เช่น สกว.

- กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละประสบการณ์ - การรับผิดชอบมาก เวลาน้อย
- งบประมาณเพื่อวิจัยและพัฒนา
- งบประมาณจ�ำกัด
- บุคลากรอ�ำนวยการ
- บุคลากรน้อย
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8. สรุปการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากการท�ำวิจัย

ส�ำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นักวิจัยได้ถอดความรู้ ของชุมชน โดยการสังเกตจากพฤติกรรมในช่วงแรกของการท�ำวิจัย
จากการเปลี่ยนแปลงของนักวิจัยชุมชน นักวิชาการ (นักวิจัย)  เด็ก เปรียบเทียบกับพฤติกรรมในระหว่างและหลังจากการท�ำวิจัย ซึ่งก่อ
และเยาวชนในชุมชน ผู้น�ำชุมชน ชาวบ้าน ตลอดจนสิ่งแวดล้อม ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงค่อนข้างชัดเจน สรุปได้ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 สรุปการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากท�ำวิจัย

สิ่งที่เปลี่ยนแปลง
เด็กและเยาวชนในชุมชน
นักวิจัยชุมชน

ความเปลี่ยนแปลง

ผลที่เกิดขึ้น

ความมีอัธยาศัย เป็นมิตร และ
การพูดจาดีขึ้น
มีระเบียบวินัย กล้าคิด กล้า
แสดงออก กล้าท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง
มีความรับผิดชอบมากขึ้น
เข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น ทั้งได้
รับการชวนและเข้ามาเอง

มีความรู้มากขึ้น
สามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้
มีศักยภาพในการท�ำงานมากขึ้น

เข้าใจบทบาทการเป็นพี่เลี้ยง
มากขึ้น
แบ่งเวลาให้เด็กๆ มากขึ้น
มีความรับผิดชอบและประสาน
งานกับเด็กๆ ได้ดีขึ้น
อนุ ญ าตให้ ลู ก หลานเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมมากขึ้น
เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมกั บ เด็ ก ๆ
มากขึ้น

เข้าใจกระบวนการวิจัยมากขึ้น
เรียนรูท้ จี่ ะท�ำงานอย่างมีระบบกับ
นักวิชาการได้ดีขึ้น

นักวิชาการ (นักวิจัย)

ได้เรียนรู้ที่จะท�ำความเข้าใจเด็ก
และชาวบ้านมากขึ้น
ปรับเปลี่ยนความคิด ให้มองโลก
ในแง่บวกมากขึ้น
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากนักวิจัย
ทีเ่ ป็นนักวิชาการ และนักวิจยั ชุมชน
ท�ำให้มองปัญหาได้ลึกซึ้งขึ้น

มี ป ระสบการณ์ ใ นการท� ำ วิ จั ย
ชุมชนมากขึ้น
ได้พัฒนาทักษะ และความรู้ใน
การท�ำวิจัยมากขึ้น

สิ่งแวดล้อมของชุมชน

ขยะในคลองลดลง
ขยะที่ตกค้างบนบกลดลง
สนามเด็กเล่นมีการจัดการขยะทีต่ ดิ
มากับดิน เด็กสามารถเล่นได้

สิ่งแวดล้อมชุมชนดูสะอาดขึ้น
น�ำ้ ในคลองมีขยะน้อยลง น่าดูขนึ้
ชุมชนดูเป็นระเบียบมากขึน้

ไม่เป็นนักวิจัยชุมชน
ชาวบ้าน
นักวิจัยชุมชน

ไม่ใช่นักวิจัย
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การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมชุมชน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542-2556

ยุคชุมชนแออัด

พ.ศ.2542
ภาพที่ 18 สภาพแวดล้อมของชุมชนบางบัว (เดิม)

ยุคบ้านมั่นคง
พ.ศ.2550

พ.ศ.2555

ภาพที่ 19 สภาพแวดล้อมของบ้านมัน่ คงชุมชนบางบัว ในช่วงเวลาทีย่ า้ ยบ้านขึน้ บกเสร็จสิน้ (พ.ศ.  2550) และช่วงเวลาทีท่ ำ� วิจยั (พ.ศ.  2555)
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พ.ศ.2556

ภาพที่ 20 สภาพแวดล้อมของบ้านมั่นคงชุมชนบางบัวเมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น

การวิเคราะห์เพือ่ สร้าง Model แนวทางการจัดการขยะ

การวิเคราะห์ข้อมูลของทีมวิจัย โดยการน�ำข้อมูลที่ได้จาก
การรวบรวมมาวิเคราะห์ ตลอดจนประเมินการสนับสนุนจากหน่วย
งานภาคต่างๆ สรุปได้ว่า
1) ขยะทีช่ มุ ชนสร้างขึน้ 6,535.66 ชิน้ /วัน โดยร้อยละ 79.26
เป็นขยะที่ขายได้ ในขณะที่ขยะที่ชั่งน�้ำหนัก พบว่า ชุมชนสร้างขึ้น
ถึง 1,396.9 กิโลกรัม/วัน ทั้งนี้ ไม่รวมขยะที่ทิ้งลงถังขยะส่วนกลาง  
ส�ำหรับการจัดการ พบว่า มีชาวบ้าน 48 หลังคาเรือน ที่มีการคัด
แยกขยะขาย ซึง่ มีรายได้จากการขายขยะต่อครัง้ รวม 5,134.75 บาท
เฉลีย่ 106.97 บาท/หลังคาเรือน/ครัง้ (ซาเล้งเข้ามารับซือ้ 2 สัปดาห์/
ครั้ง) หรือประมาณ 213.95 บาท/หลังคาเรือน/เดือน เท่ากับปีหนึ่ง
ชุมชนจะมีรายได้จากการขายขยะถึง 588,072 บาท (213.95 บาท x
12 เดือน x 229 หลังคาเรือน)
2) ราคาขยะจากการขายให้ซาเล้งกับราคาขายที่อื่น ได้แก่
ร้านรับซื้อของเก่าหรือราคาที่บางหน่วยงานก�ำหนด (เช่น กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองการภาพ วงศ์วาณิช์)
มีความแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น
  กระดาษขาว ขายให้ซาเล้งกิโลกรัมละ 4 บาท ขายให้ที่
อื่น 5.75-7.00 บาท
  กระดาษลัง ขายให้ซาเล้งกิโลกรัมละ 2-3 บาท ขายให้ที่
อื่น 4.00-4.50 บาท
  ขวดพลาสติกใส ขายให้ซาเล้งกิโลกรัมละ 8 บาท ขาย
ให้ที่อื่น 13-16 บาท

  ขวดพลาสติกขุน่ ขายให้ซาเล้งกิโลกรัมละ 10 บาท ขาย
ให้ที่อื่น 11.70-20 บาท
3) ความเชื่อมโยงและต่อเนื่องของกิจกรรมกลุ่ม TO BE
NUMBER ONE ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2549 มีสมาชิกเริ่ม
แรก 19 คน (ปัจจุบนั มี 95 คน) ได้ทำ� กิจกรรมเก็บขยะริมคลอง ส�ำรวจ
ข้อมูลครัวเรือน ท�ำแนวก�ำแพงผักบุ้งป้องกันขยะ และเริ่มเข้ามามี
ส่วนร่วมท�ำกิจกรรมกับผู้ใหญ่ ได้แก่ กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ที่อยู่
อาศัย สวัสดิการ อาชีพ และกิจกรรมต้านยาเสพติด โดยชุมชนมีเงิน
กองทุนสวัสดิการด้านเยาวชนจ�ำนวนหนึง่ เพือ่ สนับสนุนกิจกรรมของ
เด็กและเยาวชน เช่น ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร และค่าใช้จา่ ยในการ
ท�ำกิจกรรม ซึ่งกลุ่ม TO BE NUMBER ONE มียุทธศาสตร์ส�ำคัญ
3 ด้าน คือ 1) ปลูกจิตส�ำนึกในการรณรงค์ปอ้ งกันยาเสพติดในชุมชน
2) จัดกิจกรรมที่เสริมภูมิคุ้มกันไม่ให้เข้าไปยุ่งกับยาเสพติด และ
3) การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โดยมี ก ารวางแผนที่ จ ะท� ำ สวนครั ว ดาดฟ้ า และธนาคารขยะ
ซึ่งปัจจุบันสวนครัวดาดฟ้าได้ท�ำส�ำเร็จแล้วโดยการมีส่วนร่วมของ
ผู้ใหญ่ในชุมชนด้วย
จากข้อมูลดังกล่าว ประกอบกับการท�ำงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ภาคีและเครือข่าย ที่ส�ำคัญคือ
ผูส้ ร้างขยะคือคนทีอ่ ยูร่ มิ คลองทัง้ สายคลอง ดังนัน้ การจัดการควรจะ
เป็นความร่วมมือของคนในเครือข่ายสายคลองบางบัว ทีมวิจัยจึงได้
วางแนวทางการจัดการขยะชุมชนซึง่ เป็นแนวทางทีย่ งั่ ยืนและเหมาะ
สมกับบริบทชุมชน โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ดังนี้
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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพส�ำหรับการเรียนการสอน
ด้านเทคนิคศึกษา : กรณีศึกษา แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก�ำลัง
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
กันตภณ มะหาหมัด1 และพูลศักดิ์ โกษียาภรณ์1,2

บทคัดย่อ

สาขาวิชา เทคนิคศึกษา

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพ ส�ำหรับการเรียนการสอนด้านเทคนิคศึกษา โดย
ใช้การวิจยั แบบมีสว่ นร่วม (Participatory Action Research) พืน้ ทีว่ จิ ยั คือ วิทยาลัย
เทคนิคเพชรบุรี และโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดเพชรบุรี กลุ่มตัวอย่างที่มี
ส่วนร่วมให้ข้อมูล ได้แก่ ช่างไฟฟ้า วิศวกรไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม ผู้บริหาร ครูผู้
สอนและนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก�ำลัง วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี การด�ำเนินงานมี 4
ระยะ เริ่มจากระยะที่ 1 การวิเคราะห์สมรรถนะอาชีพ ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพ ระยะที่ 3 น�ำรูป
แบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ก�ำลัง จ�ำนวน 15 คน และ ระยะที่ 4 การสรุปและรายงานผล ส�ำหรับวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจากค่าความถี่ ร้อยละ และการทดสอบ
แบบที (t-test)
ผลการวิจัยมีข้อค้นพบดังนี้ 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในระดับมาก 2) ผู้เรียน
ที่เรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นมีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
3) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และ 4) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นในระดับมากที่สุด
ผลการวิจยั เป็นทีป่ ระจักษ์โดยครูผสู้ อนตระหนักถึงความส�ำคัญในการบูรณา
การร่วมกัน เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และผู้บริหารใช้แนวทางนี้
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ต่อไป ดังนั้นรูปแบบ
การจัดการเรียนรูท้ พี่ ฒั นาขึน้ สามารถน�ำไปใช้กบั การจัดการเรียนการสอนด้านเทคนิค
ศึกษาได้เป็นอย่างดี
ค�ำส�ำคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ สมรรถนะ เทคนิคศึกษา
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Development of Integrated Learning Management
Model for enhancing competence
in technical education learning : A case study of
Department of Electrical Power,
Phetchaburi Technical College, Petchaburi Province
Kuntapon Mahamad1 and Poolsak Koseeyaporn1,2
Field : Technical education

Abstract
This research aims to develop the integrated learning management
model for enhancing competency in technical education learning by
using the participatory action research method. From the research area
of Petchaburi Technical College and industries nearby, the participants
who provided the related information were composed of electricians,
electrical engineers from industries, administrators, teachers and
students from the department of electrical power, Phetchaburi Technical College. The research procedures were composed of 4 phases
starting from 1) occupational competence analysis. 2) development of the
integrated learning management model for enhancing professional
competency, 3) application of the developed model to the samples
consisting of 15 students from the department of electrical power and
4) results and conclusions. Data collection methods were based on
participant observation, in-depth interview, questionnaire, and data
analyses from frequency, percentage, and t-test.
The research finding were 1) the developed integrated learning
management model enhancing competence was at high level of appropriateness. 2) the students learnt with the developed model could obtain their
competences as from the criteria, 3) learning achievement was improved,
4) students’ satisfaction in the developed model were in the highest level.
As the result, this developed learning management model could be applied
to the technical education system in order to manage the learning instruction
effectively.
The result indicated that the teachers realized the importance of
integration to manage teaching and learning model effectively, because,
their college administrators applied this model to promote the development
of their teaching and learning management. So, this developed model could
be further applied to technical education.

Kuntapon Mahamad
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King Mongkut’s University of
Technology North Bangkok
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Keywords : Integrated learning management, Competence, Technical
education

1

Electrical Engineering Education, Department of Teacher Training in Electrical Engineering,
Faculty of Technical Education, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
2
Industrial and Electric Control System Research Center, King Mongkut’s University of Technology
North Bangkok

75

76

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2558

บทน�ำ

การเติบโตขึ้นของเศรษฐกิจและความก้าวหน้าในด้าน
เทคโนโลยีส่งผลให้ภาคการผลิตและอุตสาหกรรมมีความต้องการ
แรงงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งแรงงานที่ส�ำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ส�ำหรับข้อมูลในเชิงปริมาณแนวโน้มความ
ต้องการแรงงานระดับ ปวส. ในปี พ.ศ. 2565 จะมีจำ� นวน 3,112,727
คน เพิม่ ขึน้ จากปี พ.ศ. 2555 ทีม่ จี ำ� นวน 1,839,505 คน (สถาบันวิจยั
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2555) หรือประมาณ 1.7 เท่า ในด้าน
คุณภาพ พบว่า ผู้มีทักษะการปฏิบัติงานสูง มีความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยี และสามารถแก้ไขปัญหาในการท�ำงานได้ดี จะเป็นที่
ต้องการของผูป้ ระกอบการในภาคอุตสาหกรรม (ส�ำนักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) ดังนั้น เพื่อให้การผลิต
ก�ำลังคนสอดคล้องกับสถานการณ์ความต้องการแรงงานที่เพิ่มขึ้น  
สถาบันอาชีวศึกษาต่างๆ จึงได้ด�ำเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษา
ด้านอาชีวศึกษาตามนโยบาย “ปรับการเรียน เปลีย่ นการสอน ปฏิรปู
การสอบ ให้ทนั กับยุคสมัยอย่างมีคณ
ุ ภาพ” (ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2555) โดยมีเป้าหมายในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง พัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนโดยใช้การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ การปรับปรุง
หลักสูตรอาชีวศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน ตลอดจนการร่วม
มือกับภาคเอกชนในการจัดการเรียนการสอนและตัง้ เป้าหมายในการ
เพิ่มจ�ำนวนผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาให้มากยิ่งขึ้น
            อย่างไรก็ตาม จากรายงานของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย (2555) พบว่า จ�ำนวนผู้ส�ำเร็จการศึกษาด้านวิชาชีพ
ในปัจจุบันนั้น มีมากกว่าความต้องการของภาคอุตสาหกรรม แต่
ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานกลับไม่เพียงพอต่อความต้องการ สืบเนื่องมา
จากคุณภาพของผูส้ ำ� เร็จการศึกษาไม่สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม และผูส้ ำ� เร็จการศึกษาส่วนหนึง่ ต้องการศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น เช่นเดียวกับที่ ธีรวุฒิ บุณยโสภณ (2556) ได้กล่าวถึง
คุณภาพของผู้ส�ำเร็จการศึกษาด้านอาชีวศึกษาว่า การผลิตก�ำลังคน
ด้านอาชีวศึกษาปัจจุบนั ยังไม่สามารถสนองความต้องการของสถาน
ประกอบการได้ สอดคล้องกับการรายงานของพูลศักดิ์  โกษียาภรณ์
และคณะ (2556) รายงานว่า การจัดการเรียนการสอนของสถาบัน
อาชีวศึกษานั้น ยังไม่สามารถด�ำเนินการเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพดี
อันเนือ่ งมาจากครูผสู้ อนมีภาระงานสูง ขาดแผนการจัดการเรียนการ
สอนที่สอดคล้องกับสมรรถนะการปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม  
รวมทัง้ มีขอ้ จ�ำกัดของสือ่ การสอน และเครือ่ งมือส�ำหรับการฝึกปฏิบตั ิ
เป็นต้น ปัญหาเหล่านีจ้ ะส่งผลกระทบต่อผูส้ ำ� เร็จการศึกษาเมือ่ จบไป
และเข้าสูต่ ลาดแรงงานจะปฏิบตั ไิ ด้ไม่ดพี อ (อ้างแล้วในธีรวุฒิ บุณยโสภณ,
2556) ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับรายงานผลการวิเคราะห์ความ
สามารถของผู้ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมโดยสถาบันวิจัยเพื่อ
การพัฒนาประเทศไทย (2555) พบว่า ความสามารถของช่างไฟฟ้าใน
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ยังต�่ำกว่าความคาดหวังของ

ผู้ประกอบการ โดยความสามารถด้านการปฏิบัติงานในการประกอบ
ติดตัง้ อุปกรณ์ การพัฒนาอุปกรณ์ การสร้าง แก้ไข ซ่อมแซมอุปกรณ์
วิเคราะห์ผลการทดสอบและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ในระดับ 1.3
ถึง 3.3 คะแนน โดยที่ผู้ประกอบการคาดหวังระดับความสามารถอยู่
ในระดับ 3.3 ถึง 4.0 จากคะแนนเต็ม 5.0 คะแนน ซึ่งข้อมูลดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่า ผู้ส�ำเร็จการศึกษานั้นยังขาดสมรรถนะในการปฏิบัติ
งาน เมื่อเข้าสู่การท�ำงานในภาคอุตสาหกรรม
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา
โดยใช้ระบบฐานสมรรถนะ เป็นแนวทางหนึง่ ในการพัฒนาคุณภาพผู้
ส�ำเร็จการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ซึง่ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรมี เี ป้าหมาย
ในการพัฒนาผูเ้ รียนอย่างมีคณ
ุ ภาพ โดยด�ำเนินกิจกรรมทีส่ นับสนุน
ให้เกิดการจัดการเรียนการสอนทีส่ อดคล้องกับนโยบายของส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยผลการประเมินการจัดการศึกษานัน้
มีการพัฒนามาอย่างต่อเนือ่ งและผลการประเมินตัวบ่งชีส้ ว่ นใหญ่อยูใ่ น
“ระดับดีมาก” (วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุร,ี 2555) อย่าง ไรก็ตาม ในส่วนผล
การด�ำเนินงาน ตัวบ่งชีร้ ะดับคุณภาพในการใช้และการพัฒนาหลักสูตร
เพือ่ จัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะรายวิชาทีส่ อดคล้องกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ ยังอยูใ่ นระดับ “ต้องปรับปรุง” (อ้างแล้ว
ในวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุร,ี 2555) สอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยอาชีวศึกษา จังหวัดเพชรบุรี ทีก่ ล่าวถึง
จุดทีค่ วรพัฒนา คือ ควรพัฒนาเนือ้ หาการสอนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมการจัดท�ำแผนการสอนแบบ
บูรณาการและพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะของ
สถานศึกษา (อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี, 2555) ซึ่งทางวิทยาลัยฯ
ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนในประเด็นนี้
เป็นอย่างมาก
ส�ำหรับแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก�ำลัง วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
ได้ด�ำเนินการจัดการเรียนการสอนทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และปริญญาตรี ซึ่งใน
ส่วนของผูส้ ำ� เร็จการศึกษาระดับ ปวส. นัน้ มีแนวโน้มการเข้าสูต่ ลาด
แรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น โดยสัดส่วนระหว่างจ�ำนวน
ผู้เข้าท�ำงานในสาขาอาชีพต่อจ�ำนวนผู้ศึกษาต่อในปีพ.ศ. 2554 มี
สัดส่วน 15 : 17 คน ซึ่งมากกว่า ปีพ.ศ. 2553 ที่มีสัดส่วนอยู่ที่ 9 : 23
คน (อ้างแล้วในวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี, 2555) ดังนั้น แผนกวิชา
ไฟฟ้าก�ำลังจึงให้ความส�ำคัญต่อการผลิตนักศึกษาเพื่อเข้าสู่ตลาด
แรงงานให้ได้อย่างมีคุณภาพตามนโยบายของวิทยาลัยฯ ด้วยการ
ใช้การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ อย่างไรก็ตาม ปัญหาและ
อุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ จากข้อมูลการ
ตอบแบบสอบถามครูผู้สอน พบว่า
1) ด้านครูผู้สอนยังขาดความเข้าใจในการพัฒนาแผนการ
จัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะส�ำหรับพัฒนาผู้เรียนให้มีความ
สามารถสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยครู
ผูส้ อนกว่าร้อยละ 90.5 ยังขาดแผนการจัดการเรียนการสอนแบบฐาน
สมรรถนะที่สมบูรณ์

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2558

2) ด้านผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความรู้พื้นฐานต�่ำ 
และความสนใจในการเรียนน้อย
3) ด้านหลักสูตรรายวิชา พบว่า มีค�ำอธิบายรายวิชาซ�้ำ
ซ้อนกันในรายวิชาต่างๆ และในเนือ้ หารายวิชาไม่สามารถแปลงเป็น
สมรรถนะวิชาชีพได้ทั้งหมด อันเนื่องมาจากบางส่วนของค�ำอธิบาย
รายวิชาเป็นเนือ้ หาความรูเ้ พือ่ ใช้สำ� หรับการเรียนทฤษฎีหรือไม่ได้นำ�
ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในอาชีพ อีกทั้งเมื่อพิจารณาในค�ำอธิบาย
รายวิชายังไม่เขียนอยู่ในรูปงานอาชีพ   เนือ้ หายังเน้นด้านวิศวกรรม
เป็นส่วนใหญ่ (สิทธิพงศ์  อินทรายุทธ และคณะ, 2556) และ
4) ด้านสภาพแวดล้อมและการจัดการ พบว่า เครือ่ งมือและ
วัสดุยังไม่เพียงพอ (กันตภณ มะหาหมัด และคณะ, 2557)
นอกจากนั้น จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอน และการลงพื้นที่
สังเกตการสอนในชั้นเรียน พบว่า ครูผู้สอนเน้นการสอนเนื้อหาตาม
ค�ำอธิบายรายวิชาให้ครบตามที่เขียนในหลักสูตรรายวิชา โดยยัง
ขาดการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเนื้อหาวิชากับมาตรฐานอาชีพ  
เอกสารการสอนที่ครูผู้สอนใช้เป็นหนังสือประกอบการสอนด้าน
อาชีวศึกษาที่จ�ำหน่ายในท้องตลาด ร่วมกับหนังสือที่อนุญาตให้ใช้
ในการเรียนการสอนของกรมอาชีวศึกษาซึ่งเนื้อหาในหนังสือส่วน
ใหญ่นั้น เน้นเนื้อหาภาคทฤษฎี  ขาดรายละเอียดวิธีการสอนในภาค
ปฏิบัติ (อ้างแล้วในพูลศักดิ์  โกษียาภรณ์ และคณะ, 2556) นอกจาก
นัน้ กระบวนการวัดผลที่ใช้ยงั ไม่สามารถตอบสนองการประเมินตาม
สภาพจริง โดยส่วนใหญ่ยงั ใช้การวัดความรูด้ ว้ ยข้อสอบอัตนัย อีกทัง้
สือ่ การสอนทีม่ อี ยูอ่ ย่างจ�ำกัดและบางส่วนช�ำรุดเนือ่ งจากอายุการใช้งาน  
ดังนัน้ ครูจงึ ต้องจัดการเรียนการสอนเป็นกลุม่ ใหญ่ ท�ำให้ผเู้ รียนส่วน
ใหญ่ขาดการมีส่วนร่วมและไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริง  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นีจ้ งึ มุง่ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน
ด้านเทคนิคศึกษาที่มีการเชื่อมโยงระหว่างการปฏิบัติงานในวิชาชีพ
กับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน เป็นการพัฒนาคุณภาพ
ผูเ้ รียนให้มสี มรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
และท�ำให้ผเู้ รียนมีความรู้ ทักษะ เจตคติทดี่ ีในวิชาชีพ
ในขณะเดียวกัน ก็มงุ่ ให้ครูได้เกิดความเข้าใจในการพัฒนา
แผนการจัดการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ทีส่ อดคล้องกับการปฏิบตั งิ านในภาคอุตสาหกรรม โดยใช้กระบวนการ
วิ จั ย แบบมี ส ่ ว นร่ ว ม เพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ จากแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี
(Best practice) ให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการทดลองปฏิบัติเพื่อ
ต่อยอด ขยายผล และประยุกต์ใช้ตอ่ ไปได้อย่างยัง่ ยืน โดยทุกฝ่ายที่
เกีย่ วข้องได้รว่ มกันด�ำเนินงาน ติดตาม และประเมินผล อันจะก่อให้
เกิดความเข้าใจ รับรู้ และเรียนรูร้ ว่ มกัน ซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ ทุกฝ่าย
(ยุพิน  เถื่อนศรี, 2557) จึงได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการเพือ่ เสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพ โดยใช้กรณีศกึ ษาของแผนก
วิชาช่างไฟฟ้าก�ำลัง วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เพือ่ เป็นต้นแบบในการ
จัดการเรียนการสอนด้านเทคนิคศึกษาทีม่ กี ารบูรณาการระหว่างภาค

อุตสาหกรรมและภาคการศึกษา รวมทัง้ ให้มกี ารวางแผนในการจัดการ
เรียนการสอนร่วมกันของครูผสู้ อนทีม่ ปี ระสิทธิภาพต่อไป

นิยามศัพท์

1. สมรรถนะ หมายถึง การใช้ความรู้ ทักษะและความ
สามารถมาประยุกต์ใช้เพือ่ การประกอบอาชีพ (คณะกรรมาธิการการ
ศึกษา วุฒิสภา, 2555)
2. มาตรฐานอาชีพ หมายถึง แนวทางการปฏิบัติงานของ
ผู้ที่ประกอบอาชีพนั้นยอมรับ และยึดถือในการปฏิบัติ (อ้างแล้วใน
กฤษมันต์  วัฒนาณรงค์, 2555)
3. สมรรถนะอาชีพ หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่
สามารถปฏิบตั งิ านตามแนวทางการปฏิบตั งิ านของผูท้ ปี่ ระกอบอาชีพ
นั้นยอมรับ และยึดถือในการปฏิบัติได้อย่างดี
4. สมรรถนะวิชาชีพ หมายถึง ความสามารถของบุคคล
ที่ผ่านการเรียนรู้ในกระบวนการของการจัดการเรียนการสอนด้าน
วิชาชีพ ให้ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้มีความสามารถในการประกอบอาชีพ
ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ เป็นหลักประกันให้มั่นใจได้ว่า
ผู้ที่ผ่านการเรียนการสอนในวิชาชีพนั้นๆ จะมีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ด้านเทคนิคศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะสอดคล้องตรงกับความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยศึกษาการจัดประเภทอาชีพตาม
มาตรฐานสากล (ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2553) มาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2552) กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ด้านอาชีวศึกษา (อ้างแล้วในส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,
2555)  การใช้กระบวนการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
(อ้างแล้วในกฤษมันต์  วัฒนาณรงค์, 2555) กระบวนการวิเคราะห์
มาตรฐานอาชีพ  การจัดท�ำหน่วยสมรรถนะ และการจัดท�ำหน่วย
สมรรถนะย่อย การออกแบบ และสร้างเครือ่ งมือส�ำหรับการประเมิน
สมรรถนะ  (คณิต  เฉลยจรรยา, 2557)  การออกแบบการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ (Learning by doing)  
รวมทัง้ แนวทางการใช้วธิ กี ารประเมินแบบฐานสมรรถนะมาประยุกต์
ใช้ในการจัดการเรียนการสอน (Edward, Monica. et al, 2009)

กรอบแนวคิดการวิจัย

การวิจัยนี้มุ่งศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการเพือ่ เสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพส�ำหรับการเรียนการสอน
ด้านเทคนิคศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ
สอดคล้องตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยประยุกต์ใช้
กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมทั้งจากภาคอุตสาหกรรมในท้องถิ่น
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา และครูผสู้ อนโดยมีกรอบแนวคิด ดังแสดงในภาพที่ 1
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INPUT
•
•
•
•
•
•
•
•

อาชีพ
ความต้องการของภาค
อุตสาหกรรม
สมรรถนะอาชีพ
องค์ความรู้จากภาค
อุตสาหกรรม
ผู้เรียน
ครู/บุคลากรทางการ
ศึกษา
วัสดุ/อุปกรณ์
งบประมาณ

การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

OUTPUT
•

PROCESS
•
•
•
•
•
•
•
•

การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับครูผู้สอน
การวิเคราะห์สมรรถนะวิชาชีพ
การพัฒนารูปแบบและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั จิ ริง มีความรู้
ทักษะและเจตคติทดี่ ใี นวิชาชีพ
การสร้างการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการพัฒนาชุด
การสอน/สื่อการเรียนรู้
ครู/บุคลากรทางการศึกษา
การรวบรวม ข้อมูล วิเคราะห์ผล และสรุปผล
การบริหารจัดการ

•
•

รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการเพื่อเสริม
สร้างสมรรถนะวิชาชีพ
ส�ำหรับการเรียนการสอน
ด้านเทคนิคศึกษา
แผนการจัดการเรียนการ
สอนฐานสมรรถนะ
สื่อและอุปกรณ์ที่สอดคล้อง
กับการจัดการเรียนการสอน

OUTCOME
•
•
•

แนวทาง/นโยบายในการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะของวิทยาลัยฯ เพือ่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
ครูมแี ผนการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ผูเ้ รียนมีสมรรถนะวิชาชีพ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพ ส�ำหรับการเรียน
การสอนด้านเทคนิคศึกษา

วิธีการวิจัย

การวิจยั นีป้ ระยุกต์ใช้กระบวนการวิจยั แบบมีสว่ นร่วม (Participatory Action Research) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการเพือ่ เสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพส�ำหรับการเรียนการ
สอนด้านเทคนิคศึกษา มีการด�ำเนินงานเป็น 4 ระยะ เริ่มจากระยะ
ที่ 1 การวิเคราะห์สมรรถนะอาชีพ  ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพ  ระยะ
ที่ 3 น�ำรูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง และระยะที่
4 การสรุปและรายงานผล
พืน้ ทีท่ ใี่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี สถาน
ประกอบการ และโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดเพชรบุรี
ประชากร/กลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนร่วมในการวิจัย มีดังนี้
1. ประชากรที่มีส่วนร่วมให้ข้อมูล ประกอบด้วย 2 กลุ่ม
ได้แก่ กลุ่มภาคอุตสาหกรรม และกลุ่มภาคการศึกษา ดังนี้
   1.1 กลุม่ ภาคอุตสาหกรรม ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ ช่างไฟฟ้า
และวิศวกรไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี จ�ำนวน  7 คน

จากหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี จ�ำนวน 4 แห่ง ได้แก่
บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท ชะอ�ำพีรพัฒน์
เคมีคอล จ�ำกัด บริษัท เพชรสยามพีอีไพพ์ จ�ำกัด และบริษัท ซีแอล
โปรเฟสชั่นแนล จ�ำกัด
     1.2 กลุม่ ภาคการศึกษา ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ กลุม่ ผูบ้ ริหาร
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี จ�ำนวน  3 คน ครูผู้สอนแผนกวิชาช่างไฟ
ฟ้าก�ำลัง จ�ำนวน  8 คน และนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก�ำลัง ชั้น
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ซึ่ง
เป็นกลุ่มตัวอย่างย่อยในการทดลอง จ�ำนวน 30 คน ในจ�ำนวนนี้
18 คน ได้ร่วมตรวจสอบความเข้าใจของเกณฑ์การประเมินตาม
สภาพจริง และ 3 คนได้ทดลองใช้เครื่องมือในการปฏิบัติ
2. กลุม่ ตัวอย่างในการทดลอง คือ นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ก�ำลัง ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง ชัน้ ปีที่ 1 ทีล่ งทะเบียนเรียน
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ�ำนวน 15 คน จากวิธกี ารเลือก
แบบเจาะจง (Purposive  sampling) ตามการจัดกลุม่ เรียนทีม่ อี ยูแ่ ล้ว
ตามสภาพจริง (Intact group) โดยจัดการเรียนการสอน และประเมิน
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน ในรูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานใน
(Quasi-experimental research) ที่มีการทดสอบก่อนและหลังการ อาชีพ ดังภาพแสดงการประชุมร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และการ
ทดลอง (Before  and  after  reflexive  design) (อรพินทร์  ชูชม, 2552) แลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นของครูผู้สอนกับผู้ ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพที่
อยู่ในภาพที่ 2

ขั้นตอนการด�ำเนินงาน

การด�ำเนินงานการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการทีท่ ำ� ให้ผเู้ รียนมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม โดยประยุกต์ ใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม
มีการด�ำเนินงานเป็น 4 ระยะ ซึ่งมีรายละเอียดการด�ำเนินงาน ดังนี้
ระยะที่ 1 การวิเคราะห์สมรรถนะอาชีพ
การวิเคราะห์สมรรถนะอาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพด้าน
ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม โดยจัดท�ำมาตรฐานอาชีพจากการวิเคราะห์
หน้าทีง่ าน (Functional  analysis) การศึกษาข้อมูลอาชีพจากมาตรฐาน
สากล (ISCO-08) ร่วมกับข้อมูลทีส่ อดคล้องกับสมรรถนะการปฏิบตั ิ
งานตามมาตรฐานฝีมอื แรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม
(อ้างแล้วในส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2552) การสัมภาษณ์เชิง
ลึกผู้เชี่ยวชาญในภาคอุตสาหกรรม การใช้ข้อมูลจากแบบสอบถาม
การสัมภาษณ์ และการสังเกตแบบมีสว่ นร่วมของช่างไฟฟ้าและวิศวกร
ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม
ระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
เพือ่ เสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพโดยมีการด�ำเนินงาน 5 ขัน้ ตอน ดังนี้
ขั้ น ที่ 1 การสร้ า งความเข้ า ใจและการมี ส ่ ว นร่ ว มกั บ
ผูเ้ กีย่ วข้อง เป็นการประสานงาน สร้างความร่วมมือ สร้างความเข้าใจ
ในการด�ำเนินงานให้ผเู้ กีย่ วข้องรับทราบ ในขณะเดียวกัน ผูว้ จิ ยั ได้รบั
ทราบประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทั้งจากหน่วย
งานระดับนโยบาย ได้แก่ ส�ำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
อาชีวศึกษา  ตลอดจนรับทราบความต้องการในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน จากผูบ้ ริหารสถานศึกษา และรับทราบข้อจ�ำกัดในการ
จัดการเรียนการสอนจากครูผู้สอนของแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก�ำลัง
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน
ขั้นที่ 2 การออกแบบการจัดการเรียนการสอน โดยจัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างผู้วิจัย และครูผู้สอนในแผนก
วิชาช่างไฟฟ้าก�ำลัง โดยผู้วิจัยให้ความรู้กับครูผู้สอนเกี่ยวกับการ
วิ เ คราะห์ ความเชื่ อ มโยงของสมรรถนะอาชี พ กั บ รายวิ ช าต่ า งๆ
ในการจัดการเรียนการสอน เพือ่ ออกแบบหน่วยสมรรถนะ และสร้าง
ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และให้ครูได้
ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสอน ตลอดจนร่วมกันหาความ
เชือ่ มโยงระหว่างวิชา เพือ่ ออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้เชือ่ ม
โยงสัมพันธ์กับสมรรถนะอาชีพ
ขั้นที่ 3 การสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน
ภาคอุตสาหกรรมให้ครูผู้สอน โดยติดต่อสถานประกอบการที่ ได้
มาตรฐานในจังหวัดเพชรบุรี จ�ำนวน 4 แห่ง ให้ครูผสู้ อนเข้าศึกษาดูงาน
สังเกตการปฏิบตั งิ าน และสัมภาษณ์ผปู้ ฏิบตั งิ านในอาชีพ  เปิดโอกาส
ให้ครูผู้สอนได้รับฟังข้อเสนอแนะจากภาคอุตสาหกรรม เพื่อน�ำมา

ภาพที่ 2 การประชุมร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและการแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นของครูผู้สอนกับผู้ปฏิบัติงานในอาชีพ
ขั้นที่ 4 การพัฒนาชุดการสอนและเครื่องมือสนับสนุนการ
เรียนการสอน เป็นการร่วมกันออกแบบและพัฒนาเครือ่ งมือ สือ่ การ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ โดยจัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้วิจัย ครูผู้สอน
เพื่อให้ครูได้ร่วมกันจัดท�ำสื่อการเรียนการสอน ออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมรรถนะจากภาคอุตสาหกรรม ใบสั่ง
งาน รวมทั้งเครื่องมือวัดผล ได้แก่ แบบทดสอบ ข้อสอบสัมภาษณ์
และแบบสังเกตการปฏิบัติงาน ตลอดจนเกณฑ์ส�ำหรับการประเมิน
ผลการผ่านสมรรถนะ ซึ่งการได้ร่วมกันพัฒนา และจัดท�ำเครื่องมือ
ต่างๆ นี้ ท�ำให้สามารถวางแผนการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่มีอยู่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาชุด
การสอนและเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอน ดังแสดงอยู่ใน
ภาพที่ 3

ภาพที่ 3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาชุดการสอนและ
เครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอน
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ระยะที่ 4 การสรุปและรายงานผลต่อผู้เกี่ยวข้อง
ขัน้ ที่ 5 การทดลองสอนและการแนะน�ำ เป็นการแนะน�ำการ
การด�ำเนินการสรุปและรายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
ใช้เครื่องมือต่างๆ ที่ได้สร้างขึ้นให้กับครูผู้สอน ให้ครูผู้สอนทดลอง
ใช้เครือ่ งมือทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ กับกลุม่ ตัวอย่างย่อย โดยผูว้ จิ ยั เป็นผูแ้ นะน�ำ  ผลการด�ำเนินงาน โดยการจัดประชุมร่วมกันระหว่างผูว้ จิ ยั ครูผสู้ อน
และร่วมกันปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือให้มีความถูกต้อง และช่วยให้ และผู้บริหารของวิทยาลัยฯ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการติดตาม
ผล รวมทัง้ ผูบ้ ริหารได้รบั ทราบข้อมูลเกีย่ วกับวิธกี ารจัดการเรียนการ
ครูผู้สอนใช้งานเครื่องมือต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระยะที่ 3 การน�ำรูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้ทดลองกับกลุ่ม สอนที่ได้ด�ำเนินการร่วมกันมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน
ตัวอย่างโดยมีการด�ำเนินงาน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อเสริม
สร้างสมรรถนะวิชาชีพ โดยน�ำรูปแบบที่ได้พัฒนาขึ้นไปใช้สอนกับ ผลการวิจัย
ผลการวิจยั การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณา
กลุ่มตัวอย่างตามแผนการด�ำเนินงานที่ได้วางแผนไว้ ในส่วนภาค
ทฤษฎีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการสรุปเนื้อหาด้วยตนเอง การเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพ ส�ำหรับการเรียนการสอนด้าน
ในส่วนของภาคปฏิบตั ิ ให้ผเู้ รียนได้เรียนรูจ้ ากการลงมือท�ำและปฏิบตั ิ เทคนิคศึกษา แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ผลการวิเคราะห์สมรรถนะ
งานตามใบสัง่ งาน ซึง่ เป็นกิจกรรมทีส่ อดคล้องกับการปฏิบตั งิ านจริง อาชีพ  2) ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการเพือ่
เสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพ และ 3) ผลการน�ำรูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ไป
ในอาชีพเพื่อให้เกิดทักษะ จนผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้จริง
ขัน้ ที่ 2 การประเมินผล เป็นการประเมินสมรรถนะของผูเ้ รียน ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง มีรายละเอียดดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์สมรรถนะอาชีพ
เป็นรายบุคคลตามแนวทางการวัด และประเมินผลฐานสมรรถนะ (อ้าง
การด�ำเนินการวิจัยครั้งนี้ ได้ท�ำการวิเคราะห์สมรรถนะ
แล้วในกฤษมันต์  วัฒนาณรงค์, 2555) ซึง่ ประกอบด้วย การวัดความรู้
โดยใช้การทดสอบและการสัมภาษณ์ ในส่วนการวัดทักษะ ใช้การ อาชีพของผูป้ ระกอบวิชาชีพด้านไฟฟ้าจากการจัดท�ำมาตรฐานอาชีพ
สังเกตการปฏิบัติงาน ส�ำหรับการวัดเจตคติใช้การสังเกตพฤติกรรม โดยใช้วธิ วี เิ คราะห์หน้าทีง่ าน (Functional analysis) อันประกอบด้วย
ในการท�ำงาน โดยครูผู้สอนจะประเมินผู้เรียนตามเกณฑ์การปฏิบัติ 5 ส่ ว น คื อ ความมุ ่ ง หมายหลั ก (Key purpose) บทบาทหลั ก
งานทีถ่ กู ก�ำหนดขึน้ จากการวิเคราะห์สมรรถนะวิชาชีพ มีการประเมิน (Key role) หน้าที่หลัก (Key function) หน่วยสมรรถนะ (Unit of
ผู้เรียนเป็นล�ำดับขั้นตอนจากการปฏิบัติงาน และหลังจากผู้เรียน competence) และสมรรถนะย่อย (Element of competence) ซึ่ง
ได้เรียนครบตามแผนการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดแล้ว ท�ำการ สามารถเขียนอยู่ในรูปของผลลัพธ์ (Outcome) ดังแสดงในตารางที่ 1
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอีกครั้งหนึ่ง
ตารางที่ 1 แผนภาพหน้าทีง่ านการวิเคราะห์หน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านด้านไฟฟ้า

ความมุ่งหมายหลัก
(Key purpose)

บทบาทหลัก
(Key role)
A(*) ปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟ้า
และระบบควบคุมได้ตาม
มาตรฐาน

B(*) ซ่อมบ�ำรุงระบบไฟฟ้าได้
พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติ
ตามมาตรฐาน
งานด้านไฟฟ้าในภาค
อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน
C ออกแบบงานระบบไฟฟ้าได้
ตามมาตรฐาน
D วางแผนและบริหารงาน
ไฟฟ้าได้ตามมาตรฐาน

หน้าที่หลัก
(Key function)
A1
A2
A3
A4

ติดตั้งระบบไฟฟ้าได้ถูกต้อง
ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบควบคุมได้ถูกต้อง
ติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติได้ถูกต้อง
ติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศได้ถูกต้อง

B1
B2
C1
C2
C3
D1
D2

ซ่อมบ�ำรุงระบบไฟฟ้าเชิงป้องกันได้ถูกต้อง
ซ่อมบ�ำรุงระบบไฟฟ้าหลังเกิดเหตุเสียได้ถูกต้อง
ออกแบบระบบไฟฟ้าได้ถูกต้อง
ประมาณราคาระบบไฟฟ้าได้ถูกต้อง
โปรแกรมควบคุมระบบไฟฟ้าได้ถูกต้อง
วางแผนการซ่อมบ�ำรุงได้ถูกต้อง
วางแผนการจัดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

D3 วางแผนการปรับปรุงระบบงานไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(*) บทบาทและหน้าทีก่ ารปฏิบตั งิ านของผูส้ ำ� เร็จการศึกษาระดับ ปวส.
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จากการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล การปฏิ บั ติ ง านของผู ้ ป ระกอบ
วิช าชีพด้ า นไฟฟ้ า ในภาคอุตสาหกรรมนั้น พบว่า ลักษณะงาน
ของผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
จะเป็นการปฏิบตั งิ านติดตัง้ ไฟฟ้าและระบบควบคุม (บทบาทหลัก A)
และซ่อมบ�ำรุงระบบไฟฟ้า (บทบาทหลัก B) เป็นงานหลัก ซึง่ สอดคล้อง
กับมาตรฐานฝีมอื แรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม
และการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล (ISC0-08) โดยมี
ระดับทักษะ (Skill  level) ทีร่ ะดับ 2 เทียบเท่ากับระดับการศึกษาตาม
มาตรฐานการจัดประเภทการศึกษา (ISCED-1997) ที่ระดับ 4 โดย
หมวดหมูอ่ าชีพทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ หมวดหมู่ 741 ช่างติดตัง้ และซ่อม
บ�ำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า (อ้างแล้วในส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ, 2553)
จากการวิเคราะห์ลักษณะการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
ช่างไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ส�ำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
ข้างต้นนัน้ สอดคล้องกับการสัมภาษณ์ชา่ งไฟฟ้า และวิศวกรไฟฟ้าใน
ภาคอุตสาหกรรมทัง้ 4 แห่ง ซึง่ ระบุเกีย่ วกับงานหลักทีช่ า่ งไฟฟ้าต้อง
ปฏิบัติเป็นประจ�ำตามแผนการปฏิบัติงาน คือ งานซ่อมบ�ำรุงรักษา
ระบบไฟฟ้า ซึง่ ประกอบด้วย การบ�ำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive

maintenance) ในส่วนของงานซ่อมบ�ำรุงหลังเหตุเสีย (Breakdown
maintenance) จะเป็นงานที่ปฏิบัติตามเหตุการณ์ที่ระบบไฟฟ้า
ขัดข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
ส� ำ หรั บ หน่ ว ยสมรรถนะและหน่ ว ยสมรรถนะย่ อ ยของ
บทบาทหลัก B ดังแสดงในตารางที่ 2
2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพ
2.1 ผลการออกแบบการจัดการเรียนการสอน จากผลการ
ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารได้รว่ มกันวิเคราะห์ความจ�ำเป็นของการพัฒนา
แผนการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะแบบบูรณาการ โดยร่วม
กันวิเคราะห์ความสอดคล้องกับลักษณะงานในภาคอุตสาหกรรม ซึง่ ให้
ความส�ำคัญกับการซ่อมบ�ำรุงระบบไฟฟ้า ดังนัน้ ครูผสู้ อนและผูว้ จิ ยั จึง
ได้รว่ มกันวิเคราะห์ความเชือ่ มโยงของสมรรถนะอาชีพในส่วนบทบาท
หลัก B ซ่อมบ�ำรุงระบบไฟฟ้าได้ตามมาตรฐานกับรายวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ของนักศึกษาระดับ ปวส.ชัน้ ปีที่ 1
แผนกวิชาช่างไฟฟ้าก�ำลัง สามารถสรุปความสัมพันธ์ของสมรรถนะ
ย่อยกับรายวิชา ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 2 หน่วยสมรรถนะและหน่วยสมรรถนะของบทบาทหลัก B ซ่อมบ�ำรุงระบบไฟฟ้าได้ตามมาตรฐาน

บทบาทหลัก
(Key role)

หน้าที่หลัก
(Key function)

หน่วยสมรรถนะ
(Unit of competence)

*B ซ่อมบ�ำรุง
ระบบไฟฟ้าได้
ตามมาตรฐาน

B1 ซ่อมบ�ำรุง
ระบบไฟฟ้าเชิง
ป้องกันได้ถูกต้อง

B 101 เตรียมการ
บ�ำรุงรักษาเชิงป้องกัน
ได้ถูกต้อง
B 102 ตรวจสอบการ
ท�ำงานของอุปกรณ์และ
ระบบไฟฟ้าได้ถกู ต้อง

B 103 บันทึกรายการ
บ�ำรุงรักษาได้ถกู ต้อง
B2 ซ่อมบ�ำรุง
ระบบไฟฟ้าหลัง
เกิดเหตุเสียได้ถูก
ต้อง

B 201 เตรียมการซ่อม
บ�ำรุงได้ถกู ต้อง
B 202 ตรวจสอบและ
แก้ไขจุดเสียหลังเกิด
เหตุเสียได้ถกู ต้อง
B 203 รายงานผลการ
ซ่อมบ�ำรุงได้ถกู ต้อง

หน่วยสมรรถนะย่อย
(Element of competence)
B 10101 ตรวจสอบแผนงานเพื่อด�ำเนินการบ�ำรุงรักษาเชิงป้องกัน
ได้ถูกต้อง
B 10102 เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ส�ำหรับการบ�ำรุงรักษาเชิง
ป้องกันได้ถูกต้อง
B 10201 ตรวจสอบการท�ำงานของอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าตาม
รายการตรวจสอบได้ถูกต้อง
B 10202 ตรวจวัดปริมาณไฟฟ้าตามรายการตรวจสอบการบ�ำรุง
รักษาได้ถูกต้อง
B 10203 บ�ำรุงรักษาระบบไฟฟ้าตามรายการตรวจสอบได้ถูกต้อง
B 10301 บันทึกรายการบ�ำรุงรักษาได้ถูกต้อง
B 10302 สรุปผลการบ�ำรุงรักษาเชิงป้องกันได้ถกู ต้อง
B 20101 ตรวจสอบรายการใบแจ้งซ่อมได้ถูกต้อง
B 20102 เตรียมเครือ่ งมือ อุปกรณ์สำ� หรับการซ่อมบ�ำรุงได้ถกู ต้อง
B 20201 ปฏิบตั กิ ารตรวจสอบอุปกรณ์/ระบบไฟฟ้าได้ถกู ต้อง
B 20202 ปรับปรุงแก้ไขอุปกรณ์/ระบบไฟฟ้าได้ถูกต้อง
B 20203 ทดสอบการท�ำงานของอุปกรณ์/ระบบไฟฟ้าได้ถกู ต้อง
B 20301 บันทึกการซ่อมบ�ำรุงได้ถูกต้อง
B 20302 เขียนสรุปการซ่อมบ�ำรุงได้ถูกต้อง
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ของหน่วยสมรรถนะย่อยกับรายวิชา

หน่วยสมรรถนะและหน่วยสมรรถนะย่อย/
รายวิชาภาคเรียนที่ 1/2557

การติดตั้ง เครื่องวัด
ไฟฟ้า 1 ไฟฟ้า

B 10101 ตรวจสอบแผนงานเพือ่ ด�ำเนินการบ�ำรุงรักษา
เชิงป้องกันได้ถูกต้อง
B 10102 เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ส�ำหรับการบ�ำรุง
รักษาเชิงป้องกันได้ถูกต้อง
B 10201 ตรวจสอบการท�ำงานของอุปกรณ์และ
ระบบไฟฟ้าตามรายการตรวจสอบได้ถูกต้อง
B 10202 ตรวจวัดปริมาณไฟฟ้าตามรายการตรวจ
สอบการบ�ำรุงรักษาได้ถูกต้อง
B 10203 บ�ำรุงรักษาระบบไฟฟ้าตามรายการตรวจ
สอบได้ถูกต้อง
B 10301 บันทึกรายการบ�ำรุงรักษาได้ถกู ต้อง

✓

B 10302 สรุปผลการบ�ำรุงรักษาเชิงป้องกันได้ถูกต้อง
B 20101 ตรวจสอบรายการใบแจ้งซ่อมได้ถกู ต้อง
B 20102 เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ส�ำหรับการซ่อม
บ�ำรุงได้ถูกต้อง
B 20201 ปฏิบตั กิ ารตรวจสอบอุปกรณ์/ระบบไฟฟ้าได้ถกู ต้อง

✓

B 20202 ปรับปรุงแก้ไขอุปกรณ์/ระบบไฟฟ้าได้ถูกต้อง

✓

B 20203 ทดสอบการท�ำงานของอุปกรณ์/ระบบไฟฟ้า
ได้ถูกต้อง

✓

B 20301 บันทึกการซ่อมบ�ำรุงได้ถกู ต้อง
B 20302 เขียนสรุปการซ่อมบ�ำรุงได้ถกู ต้อง

✓

หมายเหตุ

✓

เครื่องมือวัดไฟฟ้าพื้นฐาน
ที่จ�ำเป็น

✓
✓

มัลติมเิ ตอร์, แคลมป์มเิ ตอร์

✓

มัลติมเิ ตอร์, แคลมป์มเิ ตอร์

✓
✓
✓
✓
✓

มัลติมิเตอร์, แคลมป์มิเตอร์,เครื่องวัด
ความต้านทานดิน, เครื่องวัดความเป็น
ฉนวน
มัลติมิเตอร์, แคลมป์มิเตอร์,เครื่องวัด
ความต้านทานดิน, เครื่องวัดความเป็น
ฉนวน
มัลติมิเตอร์, แคลมป์มิเตอร์,เครื่องวัด
ความต้านทานดิน, เครื่องวัดความเป็น
ฉนวน

✓

มีความเชือ่ มโยงกันโดยตรงกับรายวิชา
มีความเชือ่ มโยงกันโดยการใช้ทกั ษะด้านเครือ่ งวัดไฟฟ้าเพือ่ ใช้ในการปฏิบตั งิ านในวิชาชีพ

จากผลการวิเคราะห์ความเชือ่ มโยงระหว่างหน่วยสมรรถนะ
ย่อยกับรายวิชาที่เกี่ยวข้องกันในตารางที่ 3 ซึ่งมีการใช้ทักษะจาก
รายวิชาเครื่องวัดไฟฟ้าไปปฏิบัติในเรื่องการซ่อมบ�ำรุงระบบไฟฟ้า
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1 ดังนั้น เพื่อให้ผู้เรียน
ได้เกิดการเรียนรู้และปฏิบัติได้อย่างเป็นล�ำดับ สามารถน�ำความรู้
จากรายวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าไปใช้ในวิชาการติดตั้งไฟฟ้าได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ครูผสู้ อนและผูว้ จิ ยั จึงได้วางแผนในการจัดล�ำดับการ

สอนให้สมั พันธ์กนั โดยทีผ่ เู้ รียนจะต้องเรียนผ่านการประเมินในหน่วย
สมรรถนะของรายวิชาเครือ่ งมือวัดไฟฟ้า ในหน่วยทีต่ อ้ งน�ำทักษะการ
ใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้ามาปฏิบัติในการซ่อมบ�ำรุงระบบไฟฟ้า แสดง
ภาพความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยสมรรถนะของรายวิชาดังภาพที่ 4
และภาพความเชื่อมโยงการปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนการสอนดัง
ภาพที่ 5
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ภาพที่ 4 ความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยสมรรถนะของวิชา และการจัดล�ำดับหัวข้อการสอน
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(ข)

(ก)

ภาพที่ 5 ความเชื่อมโยงของการใช้ทักษะระหว่างวิชา (ก) การประเมินสมรรถนะในรายวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า  (ข) การน�ำ
เครื่องมือวัดไฟฟ้าไปใช้ในงานซ่อมบ�ำรุงระบบไฟฟ้า
ในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหน่วยสมรรถนะ ผูว้ จิ ยั และครูผสู้ อนได้รว่ มกันออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพือ่ ให้ผเู้ รียน
เกิดความสนใจ กระตุน้ การเรียนรู้ มุง่ เน้นการเรียนรูจ้ ากการลงมือปฏิบตั จิ ริง มีความสามารถตามเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด โดยมีรายละเอียดดังแสดง
ในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 กระบวนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพ

กระบวนการของรูปแบบ

รายละเอียด

ขั้นสร้างความสนใจ

ชี้แจงเกณฑ์การประเมิน กระตุ้นความสนใจ และน�ำเข้าสู่บทเรียนด้วยการ
เชื่อมโยงเนื้อหาที่เรียนกับการประกอบอาชีพ

ขั้นการให้หลักการ

ให้ข้อมูลที่ส�ำคัญกับผู้เรียน
ภาคทฤษฎี ผู้เรียนร่วมกันศึกษา และสรุปความรู้เป็นรายบุคคล
ภาคปฏิบัติ ผู้เรียนปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม โดยผู้เรียนแต่ละคนมีส่วนร่วม
และปฏิบัติด้วยตนเองผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
ในวิชาชีพ
ภาคทฤษฎี การทดสอบความรู้ และประเมินผลเป็นรายบุคคล

ขั้นการเรียนรู้

ขั้นการประเมินผล
ขั้นการสรุปผล

การสอบปฏิบตั ิ โดยการประเมินผลเป็นรายบุคคล จากการสังเกตการปฏิบตั งิ าน
ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปสาระความรู้ ปรับความเข้าใจให้ผู้เรียน และ
แจ้งผลการประเมินแก่ผู้เรียน

จากกระบวนการของรูปแบบสามารถแสดงขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนได้ดังภาพที่ 6
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ภาพที่ 6 ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหน่วยสมรรถนะ

จากภาพที่ 6 เป็นขัน้ ตอนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
หน่วยสมรรถนะ เริม่ จากการแจ้งวิธกี ารประเมินให้ผเู้ รียนทราบ จาก
นั้นกระตุ้นและสร้างความสนใจแก่ผู้เรียน โดยให้เนื้อหา หลักการที่
ส�ำคัญ และให้ผเู้ รียนได้คน้ คว้าและสรุปความรูข้ องตนเอง เมือ่ ผูเ้ รียน
ได้เรียนรู้ในภาคทฤษฎีแล้ว จึงด�ำเนินการทดสอบความรู้ของผู้เรียน
ในกรณีทผี่ เู้ รียนไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน จะได้รบั การสัมภาษณ์เพิม่
เติมในส่วนที่ไม่ผา่ น เมือ่ ผูเ้ รียนผ่านการทดสอบความรูภ้ าคทฤษฎี จึง
ให้ลงมือปฏิบัติตามกิจกรรมที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในอาชีพ
และด�ำเนินการทดสอบภาคปฏิบัติเป็นรายบุคคล กรณีที่ผู้เรียนมี
ข้อบกพร่องหรือปฏิบัติไม่ผ่าน จะต้องปรับปรุงการปฏิบัติในส่วนที่
บกพร่องเพิ่มเติม ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการสรุปผล ส�ำหรับขั้นตอนนี้

ครูผู้สอนจะปรับความเข้าใจให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจถูกต้องพร้อม
กับแจ้งผลการประเมินให้ผู้เรียนทราบ
2.2 การสร้างประสบการณ์ จากการทีค่ รูผสู้ อนได้ศกึ ษาดูงาน
ในสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม ท�ำให้ครูผู้สอนเห็น
ลักษณะการปฏิบัติงานจริงในอาชีพ รวมทั้งมีโอกาสได้สัมภาษณ์
ผูท้ อี่ ยู่ในสาขาอาชีพเกีย่ วกับขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านของผูป้ ฏิบตั งิ าน
ด้านไฟฟ้า ท�ำให้ครูผสู้ อนได้รบั ประสบการณ์ตรง และสามารถเชือ่ ม
โยงระหว่างสมรรถนะในการปฏิบัติงานกับการเรียนการสอนได้อย่าง
เข้าใจ อีกทัง้ เป็นการสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั ครูผสู้ อนเพือ่ พัฒนาแผนการ
จัดการเรียนการสอน ซึง่ ครูมคี วามเห็นว่า สามารถน�
ำไปใช้ในการพัฒนา
_
กิจกรรมการเรียนการสอนได้ในระดับมากทีส่ ดุ   (X=4.50 , S.D. = 0.52)
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2.3 ผลการพัฒนาชุดการสอนและเครื่องมือสนับสนุนการ
เรียนการสอน จากการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างผู้วิจัย
และครูผู้สอน ได้ร่วมกันออกแบบเครื่องมือและกิจกรรมการเรียน
การสอนโดยใช้ข้อมูลจากผลการศึกษาดูงานในภาคอุตสาหกรรม
และการวิเคราะห์สมรรถนะอาชีพได้พัฒนาแผนการจัดการเรียน
การสอนฐานสมรรถนะใช้เป็นคู่มือครู สมุดบันทึกส�ำหรับผู้เรียน
สื่ อ การเรี ย นการสอน แบบประเมิ น ตามสภาพจริ ง (Authentic
assessment) เครือ่ งมือวัดและประเมินสมรรถนะผูเ้ รียน รวมทัง้ การ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือในการติดต่อผู้เรียนและให้
ข้อมูลเพิ่มเติมนอกเวลาเรียน ซึ่งเครื่องมือต่างๆ ครอบคลุมหน่วย
สมรรถนะทีไ่ ด้วเิ คราะห์จากการออกแบบการจัดการเรียนการสอนของ
หน่วยสมรรถนะ ดังนี้
2.3.1 แผนการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะส�ำหรับ
ครูผู้สอน ในรายวิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1 มีดังนี้
  การบ�ำรุงรักษาเชิงป้องกัน ประกอบด้วย 3 หน่วย
สมรรถนะ ได้แก่ 1) B 101 เตรียมการบ�ำรุงรักษาเชิงป้องกันได้ถกู ต้อง
2) B 102 ตรวจสอบการท�ำงานของอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าได้ถกู ต้อง
3) B 103 บันทึกรายการบ�ำรุงรักษาได้ถูกต้อง
  การบ�ำรุงรักษาหลังเหตุเสีย ประกอบด้วย 3 หน่วย
สมรรถนะ 1) B 201 เตรียมการซ่อมบ�ำรุงได้ถูกต้อง 2) B 202
ตรวจสอบ และแก้ไขจุดเสียหลังเกิดเหตุเสียได้ถูกต้อง 3) B 203
รายงานผลการซ่อมบ�ำรุงได้ถูกต้อง
2.3.2  แผนการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะส�ำหรับ
ครูผสู้ อน ในรายวิชาเครือ่ งวัดไฟฟ้า คลอบคลุมหน่วยสมรรถนะของ
การใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้า ได้แก่ 1) การใช้มัลติมิเตอร์  2) การใช้
แคลมป์มเิ ตอร์ 3) การใช้เครือ่ งวัดความต้านทานดิน  4) การใช้เครือ่ งวัด
ความเป็นฉนวน
หลังจากที่ได้ออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ และสื่ อ การเรี ย นการสอนแล้ ว ได้ น� ำ ไปให้ ผู ้
เชีย่ วชาญด้านการจัดการเรียนการสอนเทคนิคศึกษา จ�ำนวน  5 ท่าน
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการ
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพ ส�ำหรับการเรียนการสอนด้าน

เทคนิคศึกษา ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ดังแสดงในตารางที่ 5
จากตารางที่ 5 ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความ
เหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แ_บบบูรณาการเพื่อเสริม
สร้างสมรรถนะวิชาชีพอยู่ในระดับมาก (X=4.46 , S.D. = 0.58)
เมือ่ พิจารณาแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบการจัดการเรียนการสอน
และด้านสื่อและสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนพบว่า
มีเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยด้านคู่มือและแผนการจัดการ
เรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีความ
เหมาะสมในระดับมาก
3. ผลการน�ำรูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
ผลการน�ำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นไปทดลอง
ใช้กบั กลุม่ ตัวอย่าง ซึง่ เป็นนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก�ำลัง ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 จ�ำนวน 15 คน แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่
1) ผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนที่ได้เรียนตามหน่วยสมรรถนะ
2) ผลการประเมินผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผูเ้ รียน และ 3) ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน มีรายละเอียดดังนี้
3.1 ผลการประเมินสมรรถนะผูเ้ รียนทีไ่ ด้เรียนตามหน่วยสมรรถนะ
3.1.1 การวั ด ความรู ้ ข องผู ้ เ รี ย น โดยการทดสอบเมื่ อ
ผู้เรียนเรียนเสร็จในแต่ละหน่วยสมรรถนะด้วยข้อสอบแบบตัวเลือก
ในกรณีทผี่ เู้ รียนไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมิน ครูผสู้ อนจะประเมินผูเ้ รียน
เพิ่มเติมโดยใช้การสัมภาษณ์
3.1.2 การประเมินทักษะการปฏิบตั งิ าน ในแต่ละหน่วยสมรรถนะ
ท�ำการประเมินจากการสังเกตการปฏิบตั งิ าน พร้อมกับตรวจดูรอ่ งรอยหลัก
ฐานการปฏิบตั ทิ สี่ งั เกตได้ตามเกณฑ์การปฏิบตั งิ านของหน่วยสมรรถนะ
ย่อยแต่ละหน่วย โดยครูผสู้ อนใช้วธิ กี ารประเมินตามสภาพจริงเป็นราย
บุคคล  ส�ำหรับการประเมินเจตคตินนั้ เป็นการสังเกตพฤติกรรมในการ
ท�ำงาน ได้แก่ ความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ าน ความสะอาด และความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย เป็นต้น เมือ่ ผูเ้ รียนปฏิบตั งิ านเสร็จสิน้ จึงน�ำผลคะแนน
ของแต่ละหน่วยสมรรถนะย่อยมารวมกัน เพือ่ ประเมินผลการผ่านหน่วย
สมรรถนะ ผลการประเมินสมรรถนะของผูเ้ รียน และจ�ำนวนผูผ้ า่ นการ
ประเมินของรายวิชาเครือ่ งวัดไฟฟ้า ดังแสดงในตารางที่ 6 และวิชาการ
ติดตัง้ ไฟฟ้า 1 แสดงในตารางที่ 7

ตารางที่ 5 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้

ค่าเฉลี่ย

S.D.

ระดับความเหมาะสม

4. ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

4.55
4.50
4.35
4.45

0.63
0.63
0.50
0.55

มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก

เฉลี่ยรวมทั้งหมด

4.46

0.58

มาก

ความคิดเห็น
1. ด้านการออกแบบการจัดการเรียนการสอน
2. ด้านสื่อและสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
3. ด้านคู่มือและแผนการจัดการเรียนการสอน
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ตารางที่ 6 จ�ำนวนผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในแต่ละหน่วยสมรรถนะ วิชาเครื่องวัดไฟฟ้า

จ�ำนวนผู้ผ่านการทดสอบ (คน)
ความรู้
เจตคติ
ทักษะ
ทดสอบ สัมภาษณ์ ประเมินการ ประเมินพฤติกรรม
(เพิ่มเติม) ปฏิบัติงาน
การท�ำงาน

หน่วยสมรรถนะ
1.
2.
3.
4.

การใช้มัลติมิเตอร์
การใช้แคลมป์มิเตอร์
การใช้เครื่องวัดความต้านทานดิน
การใช้เครื่องวัดความเป็นฉนวน
ร้อยละ

11
13
12
12
80

4
2
3

3

20

15
15
15
15
100

15
15
15
15
100

*หมายเหตุ เกณฑ์การผ่านของแต่ละหน่วยสมรรถนะ คิดคะแนนที่ร้อยละ 75
ตารางที่ 7 จ�ำนวนผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในแต่ละหน่วยสมรรถนะ วิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1

หน้าที่หลัก

B1 ซ่อมบ�ำรุงระบบไฟฟ้า
เชิงป้องกันได้ถกู ต้อง
B2 ซ่อมบ�ำรุงระบบไฟฟ้า
หลังเกิดเหตุเสียได้ถกู ต้อง
ร้อยละ

หน่วย
สมรรถนะ

B
B
B
B
B
B

101
102
103
201
202
203

จ�ำนวนผู้ผ่านการทดสอบ (คน)
ความรู้
เจตคติ
ทักษะ
ทดสอบ สัมภาษณ์ ประเมินการ ประเมินพฤติกรรม
(เพิ่มเติม) ปฏิบัติงาน
การท�ำงาน
14
12
13
13
11
13
84.44

1
3
2

2
4
2

15.56

15
15
15
15
15
15
100

15
15
15
15
15
15
100

*หมายเหตุ เกณฑ์การผ่านของแต่ละหน่วยสมรรถนะ คิดคะแนนที่ร้อยละ 75
จากตารางที่ 6 การประเมินผูเ้ รียนในแต่ละหน่วยสมรรถนะ
ของรายวิ ช าเครื่ อ งวั ด ไฟฟ้ า สามารถเห็ น ได้ อ ย่ า งชั ด เจนว่ า
ผู้เรียนที่เรียนตามรูปแบบที่ได้พัฒนาขึ้น สามารถผ่านตามเกณฑ์
ประเมินสมรรถนะได้โดยการวัดความรู้ จ�ำนวนผู้เรียนที่ผ่านด้วย
การทดสอบร้อยละ 80 และผ่านด้วยการสัมภาษณ์เพิม่ เติมร้อยละ 20
ในส่วนภาคปฏิบัติซึ่งประเมินการปฏิบัติงานโดยการประเมินการ
ปฏิบัติตามสภาพจริง ผู้เรียนสามารถปฏิบัติผ่านเกณฑ์ประเมิน
สมรรถนะได้ทุกคน
ในตารางที่ 7 การประเมินผู้เรียนในแต่ละหน่วยสมรรถนะ
ของรายวิชาการติดตัง้ ไฟฟ้า 1 ผูเ้ รียนทีเ่ รียนตามรูปแบบทีไ่ ด้พฒ
ั นาขึน้

สามารถผ่ า นตามเกณฑ์ ป ระเมิ น สมรรถนะได้ ใ นการวั ด ความรู ้
จ�ำนวนผูเ้ รียนทีผ่ า่ นด้วยการทดสอบร้อยละ 84.44 และผ่านด้วยการ
สัมภาษณ์เพิ่มเติมร้อยละ 15.56 ในส่วนภาคปฏิบัติผู้เรียนสามารถ
ปฏิบัติผ่านเกณฑ์ประเมินสมรรถนะได้ทุกคน
3.2 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
การประเมินผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผูเ้ รียนทีเ่ รียนตาม
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น มีผลดังนี้
    3.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในรายวิชา
เครื่องวัดไฟฟ้า แสดงดังตารางที่ 8

87

88
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ตารางที่ 8 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ�ำนวนผู้เรียน คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย
ทั้งหมด
ก่อนเรียน (Pre-test)
หลังเรียน (Post-test)

15
15

12.80
30.87

38
38

S.D.

Sig

t

2.98 22.21 0.00*
2.06

*มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 8 พบว่าค่า p <  .01 หมายความว่า คะแนน
การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกัน อย่างมีนยั ส�ำคัญ .01
โดยคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่ามากกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน
แสดงว่า ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผูเ้ รียนในรายวิชาเครือ่ งวัดไฟฟ้าของ
ผูเ้ รียนหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรูท้ ี่ได้พฒ
ั นาขึน้ สูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในรายวิชาการ
ติดตั้งไฟฟ้า 1 แสดงดังตารางที่ 9
จากตารางที่ 9 พบว่า ค่า p < .01 หมายความว่า คะแนน
การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ .01
โดยคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่ามากกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน
แสดงว่าผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของผูเ้ รียนในรายการติดตัง้ ไฟฟ้า 1
ของผูเ้ รียนหลังเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรูท้ ี่ได้พฒ
ั นาขึน้ สูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนตามรูปแบบ
การเรียนรู้ที่ได้พัฒนาขึ้น ซึ่งให้ผู้เรียนประเมินความพึงพอใจหลัง
จากการเรียนครบทุกหน่วยสมรรถนะ โดยใช้แบบสอบถามในรายวิชา
เครื่องวัดไฟฟ้า ท�ำการประเมินในด้านการเรี_ยนการสอน ด้านสื่อ
และสารสนเทศการเรียนการสอน ด้านสมุดบันทึกการเรียน ด้าน
กระบวนการทดสอบและประเมิ
นสมรรถนะ และด้านแบบทดสอบ
_
พบว่า ผูเ้ รียนมีความพึงพอใจระดับมากทีส่ ดุ   (X=4.84, S.D. = 0.36)
เช่นเดียวกับในรายวิชาการติดตัง้ ไฟฟ้า 1 ทีม่ คี วามพึงพอใจระดับมาก
ที่สุด (X=4.79, S.D. = 0.42) เช่นกัน
นอกจากนั้น จากการสัมภาษณ์ผู้เรียนเกี่ยวกับความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนรู้ที่ ได้จัดขึ้น ผู้เรียนได้แสดงความเห็น

ถึงความรู้สึกต่อการจัดการเรียนรู้โดยให้ข้อคิดเห็นว่า “การได้ผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ตามที่ผู้วิจัยและครูผู้สอนด�ำเนินการขึ้น ท�ำให้
เกิดความมัน่ ใจในการปฏิบตั งิ าน และมัน่ ใจว่าจะสามารถใช้เครือ่ งมือ
และปฏิบตั งิ านได้แน่นอน” อีกทัง้ ผูเ้ รียนยังได้แสดงความคิดเห็นจาก
แบบสอบถาม โดยระบุว่า “เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีมาก มีการท�ำ
กิจกรรม ได้เรียนรู้จริง ได้ลงมือท�ำจริง”

การน�ำไปใช้ประโยชน์

กิจกรรมทีน่ ำ� ไปใช้ประโยชน์ของการวิจยั เรือ่ งการพัฒนารูป
แบบการจัดการเรียนรูแ้ บบบูรณาการเพือ่ เสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพ
ส�ำหรับการเรียนการสอนด้านเทคนิคศึกษา มีดงั นี้
1. ครู ผู ้ ส อนที่ เ ข้ า ร่ ว มในการวิ จั ย สามารถน� ำ รู ป แบบ
การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของ
รายวิชาเครื่องวัดไฟฟ้าและวิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1 โดยได้มีการ
บูรณาการการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน และครูผู้สอนสามารถ
น�ำแนวทางนี้ไปใช้ในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอนฐาน
สมรรถนะในวิชาอื่นๆ ของแผนกวิชาไฟฟ้าก�ำลังได้ต่อไป จาก
การประเมินความคิดเห็นของครูที่เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 8 คน
เกีย่ วกับการน�ำความรูไ้ ปใช้เพือ่ พัฒนาแผนการจั
ดการเรียนการสอน
_
ฐานสมรรถนะ และการปรับเทคนิควิธกี ารสอน ครูมคี วามคิดเห็นว่า
สามารถน�ำไปใช้ได้ในระดับ มากทีส่ ดุ (X=4.56,S.D. = 0.53) นอกจากนัน้
จากการสัมภาษณ์ครูผสู้ อนที่ได้นำ� รูปแบบในการจัดการเรียนการสอน
ตามรูปแบบที่ได้พัฒนาขึ้นไปใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
มีความเห็นว่า “เมื่อจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น
จะสามารถท�ำให้ผู้เรียนมีสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพได้
เป็นอย่างดี”

ตารางที่ 9 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนวิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ�ำนวนผู้เรียน คะแนนเต็ม ค่าเฉลี่ย
ทั้งหมด
ก่อนเรียน (Pre-test)
หลังเรียน (Post-test)

*มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

15
15

40
40

14.00
30.53

S.D.

t

Sig

3.12 34.68 0.00*
2.90
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2. จากการประชุมสรุปและรายงานผลที่ ได้จัดขึ้น หลัง
จากเสร็จสิ้นการด�ำเนินการวิจัย โดยการประชุมร่วมกันของผู้วิจัย
ครูผู้สอน และคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ครูผู้สอนได้ให้ข้อคิดเห็นถึง
จุดเด่นของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นคือ สามารถท�ำให้
ผู้เรียนปฏิบัติงานได้จริง ผลจากการประชุมท�ำให้ผู้บริหารวิทยาลัยฯ
เล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อผู้เรียน และสามารถปรับวิธีการ
จัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมได้ โดยผู้บริหารของวิทยาลัยฯ 3 ท่าน มีความเห็น
ต่อประโยชน์ที่ได้รบั จากผลการวิจยั และการสนับสนุนการพัฒนาการ
จั_ดการเรียนการสอนตามรูปแบบที่ได้พัฒนาขึ้นในระดับมากที่สุด
(X=4.69, S.D. = 0.43) และได้กล่าวถึงการด�ำเนินงานวิจัยในครั้งนี้
ว่า “โครงการฯ นี้เป็นโครงการที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะได้อย่าง
ชัดเจน สามารถเชื่อมโยงการเรียนการสอนกับการท�ำงานในภาค
อุตสาหกรรมได้อย่างดีเยี่ยม ควรขยายผลการจัดการเรียนการสอน
ด้านอาชีวศึกษาเป็นอย่างมาก” ดังนั้นวิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริมให้น�ำรูป
แบบวิธกี ารของการจัดการเรียนรูท้ ี่ได้พฒ
ั นาขึน้ ไปใช้เป็นแนวทางใน
การจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาไฟฟ้าก�ำลัง และในแผนกวิชา
อื่นๆ ของวิทยาลัยฯ ต่อไป

อภิปรายผล

จากผลการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพส�ำหรับการเรียน
การสอนด้านเทคนิคศึกษา” ซึ่งได้ศึกษาและวิเคราะห์สมรรถนะใน
การปฏิบตั งิ านจากการมีสว่ นร่วมของภาคอุตสาหกรรมในพืน้ ที่ และ
ด�ำเนินการพัฒนารูปแบบและกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกัน
ระหว่างผู้วิจัยและครูผู้สอนในแผนกวิชาไฟฟ้าก�ำลัง สามารถพัฒนา
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผลการ
ด�ำเนินงานวิจยั สามารถพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนของครูผู้สอนและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้ ดังนี้
1. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะที่
สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมให้กบั ครูผสู้ อน สามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการวิเคราะห์และวางแผนการจัดการ
เรียนการสอนร่วมกันของครูผสู้ อน ท�ำให้เห็นความเชือ่ มโยงจากรายวิชา
ต่างๆ จนสามารถวิเคราะห์ถงึ สมรรถนะทีส่ ำ� คัญในการปฏิบตั งิ านด้าน
ไฟฟ้าได้ นอกจากนัน้ การทีค่ รูได้มโี อกาสแลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นกับ
ผู้ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ และศึกษาดูงานในภาคอุตสาหกรรม
ถือเป็นการสร้างความเชือ่ มัน่ ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
และพัฒนาแผนการสอนได้ตรงกับการปฏิบตั งิ านจริงในภาคอุตสาหกรรม
2. การพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียน จากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้น และผ่านการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานได้ ซึ่งเกิดจาก
กระบวนการจัดการเรียนรูท้ เี่ น้นให้ผเู้ รียนได้ลงมือปฏิบตั จิ นเกิดความ
ช�ำนาญ ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลที่
เป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การทีผ่ เู้ รียนมีความรูแ้ ละทักษะในการ

ปฏิบตั งิ านและผ่านการประเมินสมรรถนะภาคปฏิบตั ทิ กุ คน เป็นการ
สร้างความเชือ่ มัน่ ได้วา่ ผูเ้ รียนจะสามารถปฏิบตั งิ านและประกอบอาชีพได้
ข้อดีในด้านการพัฒนาคุณภาพผูเ้ รียนส�ำหรับการจัดการเรียน
ตามรูปแบบการจัดการเรียนรูท้ พี่ ฒ
ั นาขึน้ ซึง่ ได้ประยุกต์การปฏิบตั งิ าน
จากภาคอุตสาหกรรมมาจัดการเรียนการสอน คือ เป็นการสร้างความ
พร้อมให้กับผู้เรียนในระหว่างการเรียน ก่อนที่จะออกไปฝึกงานและ
ประกอบอาชีพ ซึง่ ผูเ้ รียนจะได้รบั การตรวจสอบความรูแ้ ละการประเมิน
อย่างเป็นระบบ ตลอดจนได้รบั การปรับความเข้าใจให้มคี วามถูกต้อง ซึง่
ส่วนนี้ในการจัดการฝึกงานหรือระบบทวิภาคีนนั้ ยังไม่สามารถด�ำเนิน
การได้สมบูรณ์ เนือ่ งจากยังขาดการสนับสนุนอย่างจริงจัง (อ้างแล้วใน
คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒสิ ภา, 2555)
3. การวางแผนจัดการเรียนการสอนและบูรณาการเนื้อหา
เพื่อสร้างความเชื่อมโยงของสมรรถนะระหว่างวิชาที่เกี่ยวข้องกัน
โดยการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของเนื้อหาวิชาร่วมกันของผู้วิจัย
และครูผสู้ อนท�ำให้เห็นความเชือ่ มโยงสมรรถนะจากรายวิชาพืน้ ฐาน
(เครื่องวัดไฟฟ้า) ไปสู่รายวิชาที่เป็นการปฏิบัติงานในอาชีพ (การติด
ตั้งไฟฟ้า 1) ในขณะเดียวกันครูผู้สอนในแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก�ำลัง
สามารถวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกันโดยจัดแผนการ
สอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นล�ำดับ เรียนจากง่ายไปหายาก  
ใช้ความรู้จากรายวิชาพื้นฐาน เพื่อประยุกต์ใช้ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับวิชาชีพในรายวิชาอื่นๆ ต่อไป ท�ำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และ
ปฏิบัติงานได้ดีอีกด้วย
4. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและสร้างความร่วมมือ
ในการใช้งานเครือ่ งมือร่วมกันกับภาคอุตสาหกรรม จากการวางแผน
เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกัน ท�ำให้ทราบถึง
ทรัพยากรที่มีอยู่ และข้อจ�ำกัดต่างๆ จึงสามารถวางแผนจัดหาและ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอน ช่วยแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการ
สอนร่วมกันได้เป็นอย่างดี มีการสร้างสื่อจ�ำลองเครื่องมือวัดทาง
ไฟฟ้า สือ่ จ�ำลองอุปกรณ์ไฟฟ้าส�ำหรับการเรียนการสอน สือ่ น�ำเสนอ
วิดีทัศน์ประกอบเนื้อหา สารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอนที่ใช้
งานง่ายส�ำหรับครูผสู้ อนและผูเ้ รียน นอกจากนัน้ ในการเรียนการสอน
ยังได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนเครื่องมือและวัสดุจากภาค
อุตสาหกรรม และหน่วยงานภายนอกส�ำหรับน�ำมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน เป็นการสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมที่แก้
ปัญหาการขาดสื่อการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
จากผลการประเมิ น ความคิ ด เห็ น และพึ ง พอใจของ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบที่ได้พัฒนาขึ้น พบว่า
ครูผู้สอนที่เข้าร่วมในกระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ตอ่ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ด้วยการ
บูรณาการจัดการเรียนรูร้ ว่ มกัน รวมทัง้ ผูบ้ ริหารให้ความส�ำคัญต่อการ
สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะสอดคล้อง
กับความต้องการในภาคอุตสาหกรรม ในส่วนของผู้เรียนมีความ
พึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ ได้พัฒนาขึ้นอยู่ ในระดับ
มากที่สุด ทั้งรายวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า และการติดตั้งไฟฟ้า 1 รวม
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ทั้งยังชี้ให้เห็นถึงทัศนคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบตั งิ านในวิชาชีพ อันจะท�ำให้ผเู้ รียนมีทศั นคติทดี่ ีในการประกอบ
อาชีพต่อไป กระบวนการที่จัดท�ำขึ้นนี้สอดคล้องกับแนวทางในการ
แก้ปัญหาการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาตามที่คณะกรรมาธิการ
การศึกษา วุฒิสภา (2555) ได้กล่าวถึง มาตรการที่ควรด�ำเนินการ
เพื่อปรับปรุงคุณภาพผู้ส�ำเร็จการศึกษาด้านอาชีวศึกษาโดยต้อง
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
จัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านวิชาชีพ และ
สร้างเจตคติที่ดีในวิชาชีพ ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาก�ำลังคน
ด้านอาชีวศึกษา เพือ่ พัฒนาท้องถิน่ และประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
อย่างไรก็ตาม ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ

บรรณานุกรม

ที่ได้พัฒนาขึ้นนี้ ในภาคการศึกษาต่อไป ควรได้มีการประชุมและ
วางแผนร่วมกันของครูผู้สอน เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของ
รายวิชาต่างๆ ให้ครอบคลุมสมรรถนะอืน่ ๆ ทีส่ อดคล้องกับมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมและมาตรฐาน
อาชีพสากล (ISC0-08) หมวดหมู่ 741 ช่างติดตั้ง และซ่อมบ�ำรุง
อุปกรณ์ไฟฟ้า นอกจากนัน้ ควรให้การสนับสนุนวัสดุอปุ กรณ์ทเี่ พียงพอ
และสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนอันจะท�ำให้การจัดการ
ศึกษาด้านเทคนิคศึกษา และอาชีวศึกษาเกิดประสิทธิภาพ และท�ำให้
ผู้เรียนมีคุณภาพสูงสุด รวมทั้งควรติดตามผลการปฏิบัติงานของ
นักศึกษาเมื่อออกไปฝึกงานในสถานประกอบการ ซึ่งจะเป็นข้อมูล
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคณุ ภาพมากยิง่ ขึน้ ต่อไป

กฤษมันต์  วัฒนาณรงค์. 2555. สมรรถนะวิชาชีพ. ศูนย์ผลิตต�ำราเรียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
กันตภณ  มะหาหมัด อุดมศักดิ์  แก้วมรกต รมณ  ทองศรี และ พูลศักดิ์  โกษียาภรณ์. 2557. การศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคต่อการ
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บทความรับเชิญ

การบูรณะวิหารพระเจ้าพันองค์ วัดปงสนุก จังหวัดล�ำปาง
แบบมีส่วนร่วม : บทเรียนและประสบการณ์ของ
คนตัวเล็กกับการอนุรักษ์
วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์
บทน�ำ

การอนุรักษ์แหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรม โบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนใน
ประเทศไทยเป็นหน้าที่ดูแลของกรมศิลปากร หากแต่ด้วยการที่ประเทศไทยมีแหล่ง
มรดกทางศิลปวัฒนธรรมจ�ำนวนมากเกินกว่าภาระหน้าที่ของหน่วยงานหลักจะ
สามารถดูแลได้ทั่วถึง จึงเกิดแนวคิด “การช่วยรัฐดูแลมรดกทางศิลปวัฒนธรรมโดย
ประชาชน” ทั้งนี้ นอกจาก “งบประมาณ” ที่ต้องจัดหาแล้ว แนวทางที่ส�ำคัญ คือ การ
พัฒนา “ความร่วมมือ” กับองค์กรต่างๆ โดยใช้ “ความรู้ในทุกศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง”
มาผสานกับ “เทคนิควิธ”ี และ “กระบวนการทางชุมชน”  ในการอนุรกั ษ์ ซึง่ จ�ำเป็นจะ
หาจุดลงตัว73
ทีเ่ หมาะสมท่ามกลางความคิดทีแ่ ตกต่างกันของทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง จึง
มักมีขอ้ ถกเถียงระหว่าง “ความงาม” “ประโยชน์ใช้สอย” “การคืนคุณค่าดัง้ เดิม” รวมถึง
“การพัฒนา” ทีย่ ากจะตัดสินใจ และความยากอีกประการ คือ “การปลุกจิตวิญญาณของ
ชุมชนผูเ้ ป็นเจ้าของ” ให้มคี วามรูส้ กึ ร่วม ความรูส้ กึ ผูกพัน มีจติ ส�ำนึกช่วยกันหวงแหน
รักษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ในบริบทของวิถีชุมชนที่ตนสามารถด�ำเนินการได้
ในทีน่ ี้ ขอน�ำกรณีศกึ ษาทีผ่ เู้ ขียนได้มสี ว่ นร่วมในกระบวนการมาราว 10 ปี ตัง้ แต่
ปีพ.ศ. 2546 ในการหาแนวทางในการบูรณะอาคารหลังเล็กๆ หลังหนึง่ ในจังหวัดล�ำปาง
ทีข่ าดแคลนในเรือ่ งทุนทรัพย์ หากแต่มี “ทุนแห่งองค์ความรูภ้ มู ปิ ญั ญา” ของบุคลากร
ที่มีความหลากหลายทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่ที่สามารถผสานพลังผ่าน “กิจกรรม
ชุมชน” ใน 3 ระดับชั้นคือ
1. ผู้สูงอายุ  
2. คนวัยท�ำงาน
3. เด็ก เยาวชน
โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการรื้อฟื้นวัฒนธรรมชุมชน และ
ร่วมกันบูรณะอาคารที่ชื่อว่า “วิหารพระเจ้าพันองค์” วัดปงสนุก จังหวัดล�ำปาง เพื่อหา
แนวทางผสานศาสตร์ของการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม และรักษาคุณค่าแห่งภูมิปัญญา
โดยผสานแนวปรัชญาพระราชด�ำรัส “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่มีความเชื่อว่า จะเป็น
ประโยชน์สำ� หรับชุมชนทีม่ มี รดกทางศิลปวัฒนธรรมหรือสถาปัตยกรรม แต่ไม่ทราบว่า
จะด�ำเนินการอย่างไร ซึง่ ปัจจุบนั หลายชุมชนในประเทศไทยและต่างประเทศสามารถ
น�ำแนวทางเช่นนี้มาปรับใช้ในการท�ำงานร่วมกับชุมชน เพื่อช่วยกันรักษามรดกของ
ประเทศไทยให้เกิดความยั่งยืนและภาคภูมิใจในความเป็นชาติต่อไปอย่างยั่งยืน

1.สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

กระบวนการท�ำงานบูรณะวิหารพระเจ้าพันองค์ เริ่มต้นในปลายปีพ.ศ. 2546
ซึ่งสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องมี 3 บริบทใหญ่ก่อนการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1.1 สถานการณ์การอนุรกั ษ์ – บูรณะปฏิสงั ขรณ์ในประเทศไทยก่อนปีพ.ศ. 2546
1.2 สถานการณ์ของชุมชนปงสนุก

วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์

คณบดี
คณะวิจิตรศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อีเมล์ : woralun@gmail.com
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Invited Article

Community-based conservation of Viharn Phra
Chao Pun Ong, Wat Pongsanuk, Lampang :
Lesson learned by the little people in
conservation group.
Woralun Boonyasurat

Woralun Boonyasurat

Dean
Faculty of Fine Arts
Chiang Mai University
E-mail : woralun@gmail.com

1.3 การรับรูเ้ รือ่ งราวของวัดปงสนุกในพืน้ ทีจ่ งั หวัดล�ำปาง ดังมีรายละเอียด คือ
1.1 สถานการณ์การอนุรักษ์ – บูรณะปฏิสังขรณ์ในประเทศไทยก่อนปีพ.ศ. 2546
โดยปรกติการอนุรกั ษ์อาคารทีม่ คี วามเก่าแก่ในประเทศไทยทีม่ อี ายุเกิน 50 ปี  โดย
เฉพาะอาคารทีข่ นึ้ ทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ มักจะอยูภ่ ายใต้การดูแลของกรม
ศิลปากร ซึง่ เป็นหน่วยงานทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบโดยตรง เพราะมีองค์ความรูผ้ เู้ ชีย่ วชาญใน
การอนุรกั ษ์ รวมถึงงบประมาณในการท�ำงาน หากแต่ดว้ ยข้อจ�ำกัดของหน่วยงานในเรือ่ ง
บุคลากรและงบประมาณทีต่ อ้ งดูแลโบราณสถานทัง้ ประเทศ จึงท�ำให้กรมศิลปากรไม่สามารถ
ท�ำการอนุรกั ษ์หรือบูรณะอาคารทีม่ คี ณุ ค่าและความเก่าแก่ทกุ หลังทีม่ ผี ทู้ ำ� จดหมายร้องขอมา
ซึง่ โดยมากจะเป็นอาคารทางศาสนา ซึง่ วัดและชุมชนส่วนใหญ่มคี วามเชือ่ และด�ำเนินการใน
สังคมไทยใน 2 ลักษณะใหญ่ คือ
1. การรื้อถอน แล้วสร้างอาคารหลังใหม่ทดแทน ด้วยถือว่าอาคารหลังเก่า
มีอายุมาก และไม่แข็งแรงคงทน เพื่อสร้าง “บุญ” และถือเป็นการสืบทอดศาสนา
2. การปล่อยให้ทงิ้ ร้าง ด้วยถือว่าไม่สามารถแตะต้องหรือมีสทิ ธิใ์ นการอนุรกั ษ์อาคาร
เมือ่ อาคารเกิดการผุพงั ก็จะปล่อยทิง้ ไว้ ไม่มกี ารด�ำเนินการใดๆ เพราะถือว่าเป็นอาคาร
ของราชการ ไม่ใช่สมบัติของชุมชน หากด�ำเนินการสิ่งใดไปจะเกิดความผิดและอาจจะ
ถูกปรับหรือถูกลงโทษ
ดังนั้นความรู้สึกของการเป็นเจ้าของอาคารเหล่านั้นจึงห่างไปจากส�ำนึกของ
ชุมชน อีกทั้งกระบวนการของการอนุรักษ์ - บูรณะปฏิสังขรณ์ต้องใช้ความละเอียด
ประณีต ซึง่ ต้องใช้เวลาและงบประมาณจ�ำนวนมาก ในบางแห่งเมือ่ เกิดการอนุรกั ษ์แล้ว
กลับแทบไม่เห็นความแตกต่างจากเดิมมาก หรือถ้าอนุรกั ษ์แล้วแตกต่างไปจากเดิม การ
อนุรกั ษ์อาคารจึงมักเป็นประเด็นถกเถียงในสังคมเรือ่ ยมา ดังนัน้ ชุมชนจึงมีความแตกต่าง
ทางความคิดที่มักจะปรากฏการตัดสินใจ 3 แบบคือ
1. การบูรณะปฏิสังขรณ์ โดยการรักษาสภาพเดิมให้มากที่สุดให้คงที่ ซึ่งรวม
ถึงการซ่อมแซมให้สมบูรณ์และเติมสิ่งใหม่เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากขึ้น อาจใช้รูป
แบบเทคนิควัสดุเพิ่มเติมโดยมีฐานจากอาคารเดิมเป็นส่วนมาก
2. การอนุรกั ษ์ โดยการรักษาอาคารดัง้ เดิมไว้ทงั้ หมด แต่มกั จะมีปญั หาทีต่ าม
มาพร้อมกัน คือเรื่องของกระบวนการท�ำงานอนุรักษ์ที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญ เวลา และ
งบประมาณจ�ำนวนมาก
3. การสร้างใหม่ โดยไม่เข้าใจในคุณค่า จึงรื้อแล้วปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ใน
ปัจจุบัน ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศ จึงท�ำให้โบราณสถานส่วนใหญ่ถูกละเลย
หรือถูกรื้อถอนโดยไม่แจ้งให้กรมศิลปากรทราบเป็นจ�ำนวนมาก เพราะถือว่าเป็นเรื่อง
ยุง่ ยากส�ำหรับชุมชน และเมือ่ รือ้ สร้างใหม่แล้วก็ถอื ว่าชุมชนไม่มหี น้าทีห่ รือภาระทีต่ อ้ ง
ดูแลอาคารเก่าที่ชุมชนมองว่า “ไม่เจริญหูไม่เจริญตา” อีกต่อไป
ในการอนุรักษ์หรือบูรณะ กรมศิลปากรมีระเบียบว่าด้วยการอนุรักษ์โบราณ
สถาน พ.ศ. 2528 ทีก่ ำ� หนดแนวคิดการอนุรกั ษ์โบราณสถาน เริม่ ตัง้ แต่การประเมินคุณค่า
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ของโบราณสถาน หรือประเมินสถานะของโบราณสถาน ฯลฯ ทีผ่ า่ นมา ด�ำเนินการ ส่วนกลุม่ เด็กรุน่ ใหม่ในชุมชน คือ อาจารย์อนุกลู ศิรพิ นั ธุ์
การด�ำเนินงานด้านการอนุรักษ์มีเงื่อนไข ความเห็นและความแตก จึงได้ขอความช่วยเหลือมายังผู้เขียน ซึ่งเป็นครูที่สอนและวิจัยด้าน
ต่างกันในบางประเด็นทัง้ ในด้านบุคลากร วัสดุ การถ่ายทอดองค์ความรู้ สถาปัตยกรรมล้านนา โดยเชื่อว่าจะสามารถหาหนทางช่วยชุมชน
อีกทั้งยังมีแนวคิดที่คลาดเคลื่อนว่า การอนุรักษ์ปกป้อง ได้ อีกทั้งยังมีความผูกพันกับวัดโดยเฉพาะในการทัศนศึกษาวิชา
ดูแลมรดกโบราณสถานเป็นภารกิจของกรมศิลปากรเท่านั้น ซึ่งใน 104301 สถาปัตยกรรมไทยและพิธกี รรมทีผ่ เู้ ขียนต้องน�ำนักศึกษามา
ความเป็นจริง กรมศิลปากรท�ำหน้าทีต่ ามกฎหมายและพ.ร.บ. ทีเ่ ป็น เรียนรู้ และบ�ำเพ็ญประโยชน์ทวี่ ดั แห่งนีเ้ สมอมาเป็นเวลากว่า 20 ปี
หน่วยงานหลัก แต่ยงั เป็นหน้าทีข่ องพลเมืองทีต่ อ้ งร่วมกันดูแลรักษา 1.3 การรับรู้เรื่องราวของวัดปงสนุกในพื้นที่จังหวัดล�ำปาง
โบราณสถานร่วมด้วย เพราะเป็นมรดกของชาติ แต่เมือ่ ชาวบ้านเข้าใจ
ในช่วงเริ่มต้นเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา การรับรู้เรื่องราวของวัด
ว่า ไม่ใช่เรือ่ งของตน จึงท�ำให้เกิดปัญหา จึงควรพูดคุยท�ำความเข้าใจ ปงสนุก จังหวัดล�ำปาง เป็นเรื่องที่จ�ำกัดมาก เพราะผู้คนส่วนใหญ่
กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน นิติบุคคล วัด องค์กรต่างๆ
จะมีวิถีแห่งการท�ำงาน และการรับรู้เรื่องราวต่างๆ จึงมักจะเป็น
1.2 สถานการณ์ของชุมชน
เรื่องของความทันสมัย การสร้างอาคารแบบใหม่หรือเรื่องที่เกี่ยว
ชุมชนปงสนุก เป็นชุมชนขนาดเล็กทีม่ ชี าวบ้านราว 600 คน พันกับปัจจัย 4 มากกว่าการอนุรักษ์หรือบูรณะ ในเวลานั้นมีการ
ในเขตอ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง ชีวิตส่วนใหญ่ คือ ชีวิตของคนใน จัดประชุมหน่วยงานราชการในจังหวัดล�ำปางเรื่อง “อดีตปัจจุบัน
เมืองทีค่ นรุน่ หนุม่ สาวต้องออกไปท�ำงานนอกบ้าน หรือไปท�ำงานใน และอนาคตของล�ำปาง” จัดขึ้น ณ วิทยาลัยอินเตอร์เทคล�ำปาง ซึ่ง
เมืองหลวง ผู้ที่อยู่กับชุมชนจึงเป็นผู้สูงอายุและเด็ก สถานที่ที่เป็น อาจารย์อนุกูล ศิริพันธ์ ได้เชิญผู้เขียนให้ไปพูดเรื่องวัดปงสนุก ซึ่ง
ศูนย์กลางของชุมชน คือ “วัดปงสนุก” ซึ่งมีการแบ่งออกเป็น 2 วัด สร้างความประหลาดใจให้แก่ที่ประชุม เพราะน้อยคนนักจะรู้จัก
2 เจ้าอาวาส ในบริเวณรั้วเดียวกัน คือ วัดปงสนุกเหนือ และวัดปง วัดแห่งนี้ การค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต จึงไม่พบข้อมูลใดๆ
สนุกใต้ โดยมี “ม่อนดอย” ซึ่งเป็นภูเขาขนาดเล็ก มีการปลูกสร้าง เกี่ยวกับวัดปงสนุก จังหวัดล�ำปาง เลย จะพบแต่เพียงวัดปงสนุก
อาคารไว้บนนั้น ได้แก่ อาคารวิหารพระนอน เจดีย์ อาคารจัตุรมุข จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นที่บ�ำเพ็ญกุศลให้แก่ “ครูจูหลิง” ครูผู้เสีย
เสาหงส์ และอาคารขนาดเล็ก ซึ่งเป็นที่เก็บของของวัด อาคารวิหาร สละชีพในพื้นที่ภาคใต้ ดังนั้นการกระท�ำใดๆ เช่น การทอดกฐิน
พระนอนและเจดีย์ได้รบั การบูรณะขึน้ ใหม่เพือ่ เป็นการสืบทอดศาสนา การหางบประมาณในการบูรณะปฏิสังขรณ์ จึงต้องใช้ระยะเวลาเพื่อ
ในปีพ.ศ. 2546 ชาวบ้านปงสนุกมีความคิดทีจ่ ะท�ำการบูรณะ สร้างความมั่นใจถึงการมีตัวตนของวัดแห่งนี้ต่อสาธารณะชน
ปฏิสงั ขรณ์อาคารจัตรุ มุข ทีต่ งั้ บนม่อนดอยของวัดปงสนุก ในขณะนัน้ ชุมชน
หากกล่าวโดยสรุป เรือ่ งสภาพการณ์กอ่ นการเปลีย่ นแปลงที่
ยังมีความคิดเรื่องความแตกต่างระหว่าง 2 ชุมชน ขณะเดียวกัน ก็มี เกิดขึน้ นัน้ ผูเ้ ขียนสามารถสรุปสภาพปัญหาได้ 5 ประเด็นหลัก และ
ความรูอ้ ย่างจ�ำกัดเรือ่ งประวัตศิ าสตร์หรือคุณค่าของอาคาร ส่วนผูร้ ใู้ น ในขณะเดียวกันก็มที างออกส�ำหรับชุมชนซึง่ ก่อให้เกิดความเข้มแข็ง
ชุมชนก็มอี ายุมาก รวมถึงยังขาดงบประมาณและวิธกี ารทีเ่ หมาะสมในการ ในเวลาเดียวกัน ซึ่งสามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้
ตารางที่ 1 สรุปเรื่องสภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

วิกฤต
1. ปัญหาเอกภาพของชุมชน
2. ปัญหาผู้ที่เชื่อมโยงระหว่างผู้สูง
อายุและเยาวชน
3. ประชากรในช่วงวัยท�ำงานนิยม
ออกไปท�ำงานนอกชุมชนจึงมีเพียงผู้
สูงอายุและเด็ก
4. ขาดการรับรู้ถึงประวัติความเป็น
มาของวัด

5. การขาดงบประมาณในการ
สนับสนุนการบูรณะ

โอกาส
1. มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่ค้นคว้าพบการอพยพเข้ามาของ
ชาติพันธุ์ที่แตกต่างในแต่ละช่วงเวลา
2. พื้นฐานของจิตใจที่ดีของชุมชน
1. มีเยาวชนรุน่ ใหม่ทมี่ แี นวโน้มว่าจะสามารถเป็นผูน้ ำ� ทีเ่ ข้มแข็งในอนาคต
2. มีเครือข่ายเยาวชนทีเ่ ข้าใจและสนใจเรือ่ งการถอดองค์ความรูจ้ ากชุมชน
1. ยังมีผู้สูงอายุซึ่งมีความรู้ความสามารถทางประเพณีพิธีกรรมที่
ศรัทธาในศาสนา
2. มีวัยรุ่นที่แม้จะมีจ�ำนวนน้อยแต่มีความรักในถิ่นฐานของตน
พบเรือ่ งราวในประวัตศิ าสตร์ เช่น อดีตเจ้าอาวาสของวัด คือครูบา
อาโนชัยธรรม จินดามุนี เจ้าคณะจังหวัดล�ำปาง และมีความสัมพันธ์
กับเจ้าเมืองที่ท�ำให้การท�ำงานสามารถน�ำมาใช้เป็นส่วนช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับกลุ่มบุคคลที่ห่างหายจากวัด เช่น สาย
สกุลเจ้าหลวงล�ำปาง เป็นต้น
ก่อให้เกิดช่วงเวลาในการเตรียมการให้ชุมชนรู้จักคุณค่าของตนเอง
ชุมชน และอาคาร และท�ำให้คนในชุมชนที่เติบใหญ่นอกชุมชน
สามารถกลับมาช่วยชุมชนโดยน�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชมาเป็นฐานในการท�ำงาน
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2. การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย

การมีสว่ นร่วมและการยอมรับเป็นเรือ่ งทีส่ ำ� คัญมากของทุก
ชุมชนในการท�ำงาน ทัง้ นีเ้ พราะผูเ้ ขียนในขณะทีเ่ ริม่ ต้นโครงการนีถ้ กู มอง
ว่าเป็น “คนนอกชุมชน” และ “เป็นเด็ก” ที่ชุมชนมีประสบการณ์ ไม่
น่าไว้วางใจทีเ่ กีย่ วข้องกับการเข้ามาของคนนอกชุมชนทีต่ อ้ งระวังตัว
ดังนั้นการด�ำเนินการครั้งนี้ จึงต้องให้ชุมชนเกิดการยอมรับด้วยการ
แสดงความตั้งใจจริงในการท�ำงานร่วมกับชุมชน ซึ่งผู้เขียนเลือกใช้
กระบวนการ “สร้างกิจกรรมแบบอาสาสมัครร่วมกับชุมชน” กิจกรรม
เหล่านี้เป็นกิจกรรมที่มีฐานคิดในการให้ชุมชนเห็นคุณค่าของมรดก
ทางศิลปวัฒนธรรมของตน โดยไม่ต้องใช้งบประมาณมากมาย ซึ่ง
สอดคล้องกับ “วิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมในสังคมไทย” และ “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” คือ ความร่วมมือกัน การอาสาสมัคร การรัก
พวกพ้องโดยไม่มีค่าจ้างตอบแทน เช่น การสร้างเหมืองฝายเพื่อกัก
เก็บน�ำ้ หรือทดน�ำ้ เข้านา ซึง่ ปรากฏในสังคมไทยในภาคเหนือมาอย่าง
ช้านานกว่า 700 ปี
ก่อนการอนุรักษ์อาคารจะเริ่มขึ้น ได้มีการสร้างกิจกรรม
ต่างๆ ขึ้น เพื่อให้เกิดการยอมรับของคนในชุมชน ซึ่งกิจกรรมต่างๆ
เหล่านั้น ต่างเสริมศักยภาพของชุมชน คณะสงฆ์ และนักเรียน นัก
ศึกษา เยาวชนที่เอื้อซึ่งกันและกัน เหตุการณ์ที่แสดงถึงการยอมรับ
ของชุมชนอย่างเต็มที่มี 12 กรณี ได้แก่
2.1 การบันทึกสภาพอาคาร การรังวัดอาคาร
2.2 การค้นหาความเชือ่ มโยงทางประวัตศิ าสตร์กบั มิตทิ าง
     สังคมที่ปรากฏผ่านศิลปวัตถุและโบราณวัตถุ
2.3 การหางบประมาณเพื่อช่วยในการอนุรักษ์จากความ
     สามารถของอาสาสมัคร
2.4 การยอมรับและมีส่วนร่วมของท่านเจ้าอาวาส
2.5 การยอมรับและมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้เสีย เช่น คณะ
      สงฆ์จงั หวัดล�ำปาง คณะสงฆ์วดั ปงสนุก ประธานชุมชน
     และชาวบ้านในชุมชน สถานศึกษา
2.6 การยอมรับและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการ
2.7 การยอมรับและการท�ำงานบูรณาการระหว่างสถาบัน
     การศึกษา
2.8 การยอมรับและมีส่วนร่วมของเอกชน
2.9 การยอมรับและมีส่วนร่วมของสื่อต่างๆ
2.10 การยอมรับและมีส่วนร่วมขององค์กรระดับชาติ
2.11 การยอมรับและมีสว่ นร่วมขององค์กรระดับนานาชาติ
2.12 การยอมรับและการประทานพระกรุณาจากพระบรม
       วงศานุวงศ์
ดังมีรายละเอียดพอสังเขปคือ
2.1 การบันทึกสภาพอาคาร การรังวัดอาคาร
การท�ำงานเริ่มจากการบันทึกสภาพอาคารในขณะนั้นซึ่ง
เสื่อมสภาพ มีการรังวัดอาคารโดยเร่งด่วนโดยไม่นิ่งนอนใจเพื่อหา
แนวทางอนุรักษ์เบื้องต้นและหางบประมาณในการอนุรักษ์อาคารซึ่ง
ต้องใช้เวลาและเทคนิควิธีที่ถูกต้องในการท�ำงาน

2.2 การค้นหาความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์กับมิติทางสังคมที่
      ปรากฏผ่านศิลปวัตถุและโบราณวัตถุ
โดยการท�ำความสะอาดศิลปวัตถุและโบราณวัตถุที่พบบน
ศาลาบาตรของวัด รวมถึงธรรมมาสน์โบราณที่ชุมชนคิดว่ามีความ
เก่าแก่ ซึ่งยกไปเก็บไว้ในห้องสมุดของจังหวัดที่วัดปงสนุกใต้ มีการ
ท�ำป้ายสื่อความหมายว่า เรียกว่าอะไร มีความส�ำคัญอย่างไร และ
เมื่อมีพิธีกรรมทางศาสนา ได้น�ำศิลปวัตถุและโบราณวัตถุกลับมาใช้
อีกครั้ง เป็นการรื้อฟื้นคุณค่าของมรดกทางศิลปกรรมของวัด ซึ่ง
เก็บไว้เป็นระยะเวลานานน�ำมาใช้ประโยชน์ใหม่เปรียบเสมือน “การ
คืนจิตวิญญาณของสิ่งของในวัดให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง”
2.3 การเสริมความตระหนักและหางบประมาณจากความสามารถ
     ของกลุ่มอาสาสมัคร
เกิดจากการน�ำองค์ความรู้ทางสถาปัตยกรรมมาผสาน
กับความสามารถของบุคคล ในกรณีนี้ คือ การถ่ายภาพของคุณแอนเจล่า
ศรีสมวงศ์วัฒนา ช่างภาพอาสาสมัคร โดยการจัดนิทรรศการให้
คนในชุมชนได้เห็นมุมมองของคนนอกพื้นที่ที่เห็นคุณค่ามรดกของ
ชุมชนตน หลังจากนั้น จัดให้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิด สร้าง
เวทีพูดคุยเพื่อสร้างความตระหนักแก่ชุมชน ซึ่งเป็นเจ้าของและ
หาทุนอนุรักษ์อาคารจากการจ�ำหน่ายภาพในนิทรรศการ Jewel of
the North  มีการออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือและโปสการ์ดปงสนุก
Jewel of the North จ�ำหน่ายในงานขายของขวัญและของที่ระลึก
Nimmanhemintra Art and Promenard ซึ่งยินยอมให้มีการจัดบูธที่
แตกต่างไปจากบูธของการขายของที่ระลึกมาเป็นบูธเพื่อเสนอเรื่อง
การอนุรกั ษ์อาคาร โดยมีการฝึกนักศึกษาของภาควิชาศิลปะไทย คณะ
วิจติ รศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ให้รบั ผิดชอบช่วยดูแลงาน ในงาน
นัน้ ได้เงินจากการจ�ำหน่ายภาพหนังสือและการบริจาคราว 100,000 บาท
ซึ่ ง ได้ ม อบให้ ท างวั ด เพื่ อ ด� ำ เนิ น การในการอนุ รั ก ษ์ อาคาร และ
นักศึกษาที่ได้ท�ำงานในครั้งนั้น ยังคงท�ำงานด้านการอนุรักษ์งาน
ศิลปกรรมของจังหวัดล�ำปางมาตราบปัจจุบนั (รวมระยะเวลากว่า 9 ปี)
2.4 การยอมรับและมีส่วนร่วมของท่านเจ้าอาวาส
เห็นได้จากการมอบหมายให้ผู้เขียนน�ำพระพุทธรูปไม้
โบราณที่ท่านเจ้าอาวาสไม่เคยเปิดเผยให้ชุมชนทราบจ�ำนวน 250
องค์ มีอายุแตกต่างกันตั้งแต่ 500-100 ปี ซึ่งเก็บรักษาไว้บนเพดาน
ของอาคารวิหารพระเจ้าพันองค์มาท�ำความสะอาด และท�ำทะเบียน
โบราณวัตถุของวัด ผู้เขียนได้แจ้งเรื่องไปยังกรมศิลปากรเพื่อร่วม
ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการท�ำงาน ซึ่งการท�ำงานใน
ครั้งนั้นเปิดโอกาสให้ชุมชนพระสงฆ์ สามเณร นักศึกษา ชุมชน และ
หน่วยศิลปากรมีสว่ นร่วมในทุกกระบวนการ ตัง้ แต่ขนย้ายพระพุทธรูป
ซึง่ ท่านเจ้าอาวาสได้เมตตาอ่านจารึกอักษรธรรมล้านนาโบราณทีฐ่ าน
พระพุทธรูป จึงถือเป็นการยอมรับอย่างเป็นทางการในส่วนของสงฆ์
ชุมชน และหน่วยงานที่รับผิดชอบ หลังจากนั้นมา จึงมีการสร้างกิจ
กรรมอืน่ ๆ ตลอดปี เช่น การให้ชมุ ชนจัดกิจกรรมหาทุนในการบูรณะ
อาคารจากการให้บชู าพระพิมพ์เนือ้ ชิน ทีส่ ร้างขึน้ ใหม่เลียนแบบพระ
พิมพ์เนื้อชินเดิม เพื่อน�ำไปติดคืนยังหน้าวิหารเดิม ในเวลานั้นเหลือ
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เพียง 25 องค์ จากเดิมซึง่ เคยติดไว้บนฝาผนังของวิหารกว่า 1,080 องค์ อัน
เป็นทีม่ าของชือ่ วิหารพระเจ้าพันองค์ แต่หายไปในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2
2.5 การยอมรับและมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น คณะสงฆ์
     จังหวัดล�ำปาง คณะสงฆ์วัดปงสนุก ประธานชุมชน และชาวบ้าน
     ในชุมชน สถานศึกษา
จะเห็นได้จากการมีส่วนร่วมในการประชุมระดมความคิด
เห็นร่วมกันในทุกขัน้ ตอนของการท�ำงานระหว่างผูม้ สี ว่ นร่วมทุกภาค
ส่วน คณะสงฆ์วัดปงสนุก ประธานชุมชน และชาวบ้านในชุมชน ทั้ง
ภาคการศึกษา โดยเริ่มจากความร่วมมือของคณาจารย์จากภาควิชา
ศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ เช่น ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย์ วิถี
พานิชพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เธียรชาย อักษรดิษฐ์ อาจารย์ ดร.
สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ ฯลฯ นักศึกษาฝ่ายอาสาสมัคร คือ คุณ
แอนเจล่า ศรีสมวงศ์วัฒนา และผู้เขียน ประธานชุมชนปงสนุก และ
ชาวบ้านทีเ่ ริม่ จากกลุม่ ผูอ้ าวุโสของวัดแล้วขยายสูก่ ลุม่ วัยต่างๆ ของวัด
2.6 การยอมรับและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการ
เริ่มจากการทอดกฐินขององค์การเภสัชกรรม ซึ่งเชื่อมโยง
กับองค์ความรูเ้ ดิมของวัด มีปป๊ั สาเขียนต�ำรายาจ�ำนวนมาก ทีน่ ายก
เทศมนตรีเทศบาลนครล�ำปาง มาเป็นประธาน ในงานนั้นเจ้านาย
สายสกุลล�ำปางที่ห่างหายจากวัด ได้กลับมาท�ำพิธีที่วัดอีกครั้ง ถือ
เป็นการรื้อฟื้นประเพณีดั้งเดิมของวัดที่เจ้านายสายสกุล ณ ล�ำปาง
ทีส่ บื เชือ้ สายมาจากเจ้าเมืองต้องมาอุปถัมภ์ และทีน่ า่ สนใจ คือ การ
หลัง่ ไหลของผูค้ นชาวล�ำปางทีร่ ขู้ า่ วและมาร่วมงาน รวมทัง้ โรงเรียน
นักเรียน นิสติ นักศึกษา และคณะสงฆ์ของจังหวัดล�ำปางทีต่ า่ งมาร่วม
ท�ำกิจกรรม เช่น การฟ้อนต้อนรับ การเล่นดนตรี การสร้างปะร�ำแบบ
ล้านนาโบราณโดยชุมชนเพือ่ ต้อนรับผูม้ าร่วมงาน ซึง่ กิจกรรมทีม่ กี าร
จัดหลังจากนั้นล้วนแต่เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่าง
หน่วยงานราชการและชุมชนมาโดยตลอด
2.7 การยอมรับและการท�ำงานบูรณาการระหว่างสถาบันการศึกษา
ปรากฏเด่นชัดในการรังวัดอาคารวิหารพระเจ้าพันองค์กอ่ น
การอนุรกั ษ์  โดยมีการด�ำเนินการอย่างจริงจังภายใต้การท�ำงานร่วม
กันของ 3 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ต่างน�ำนักศึกษาของ
ตนมาท�ำงานร่วมกัน โดยมีเป้าหมาย คือ “วิหารพระเจ้าพันองค์”
ซึ่งทั้ง 3 มหาวิทยาลัยต่างมีความสามารถและจุดเด่นที่แตกต่างกัน
จึงสามารถเห็นถึง “การบูรณาการผสานศาสตร์ ได้เป็นอย่างดี” จน
กลายเป็นกิจกรรมต้นแบบและในระหว่างการท�ำงานจะมีนักศึกษา
จากสถาบันการศึกษาในจังหวัดล�ำปางและใกล้เคียงที่ให้ความสนใจ
มาร่วมดูร่วมให้ก�ำลังใจและมาร่วมงานด้วยจ�ำนวนมาก
2.8 การยอมรับและมีส่วนร่วมของเอกชน
กระบวนการในการรังวัดอาคารวิหารพระเจ้าพันองค์ ก่อน
การอนุรกั ษ์จำ� เป็นต้องใช้อปุ กรณ์ตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ร้านวัสดุกอ่ สร้าง
รวมถึงร้านค้าต่างๆ ในจังหวัดล�ำปางได้ให้ความอนุเคราะห์อุปกรณ์
เพื่อช่วยในการท�ำงานของนักศึกษา เช่น การให้ยืมนั่งร้าน การให้
รถ 6 ล้อ น�ำนักศึกษาเดินทางจากล�ำปางมาทัศนศึกษาที่เชียงใหม่

โรงแรมดาราเทวีอนุญาตให้นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมโรงแรม เพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจในการท�ำงานอนุรกั ษ์หรือการจัดพิมพ์สอื่ ทัง้ นี้ เอกชน
องค์กร ห้างร้าน ได้แก่ กลุ่มล้านค�ำล�ำปาง 9 แกรนิต BORA-CARE
บริษัท วิริยะประกันภัย มูลนิธิไร่แม่ฟ้าหลวง และ บริษัท ไทย
เบฟเวอเรจ จ�ำกัด โดย คุณเจริญ และคุณหญิง วรรณา สิรวิ ฒ
ั นภักดี
ทีท่ อดกฐินยังวัดปงสนุกด้านใต้ เพือ่ เป็นทุนในการบูรณะอาคารจนส�ำเร็จ
2.9 การยอมรับและมีส่วนร่วมของสื่อต่างๆ
เช่น บรรณาธิการ Bangkok Post ได้เดินทางมาดูการ
ท�ำงาน และเขียนในบทความ รวมถึงบรรณาธิการของ Sawasdee
Magazine  Compass Magazine เมืองโบราณ ที่ตีพิมพ์บทความ
เกี่ยวกับวัดปงสนุก ปัจจุบันมี website ที่กล่าวถึงเรื่องราวของวัดนี้
จ�ำนวนกว่า 1,040,000 รายการ ทัง้ ภาษาไทย อังกฤษ จนี ญีป่ นุ่ ฝรัง่ เศส
2.10 การยอมรับและมีส่วนร่วมขององค์กรระดับชาติ
เช่น การบรรยายในการประชุมนานาชาติของสมาคม
อิโคโมสไทย และการจัดพิมพ์หนังสือ คนตัวเล็กกับการอนุรกั ษ์ สมาคม
สถาปนิกสยามสนับสนุนการจัดนิทรรศการ และให้พนื้ ทีจ่ ดั แสดงงาน
เรื่องปงสนุก ในอาคารชาแลนเจอร์ ในงาน ASA 50 การบรรยาย
ให้องค์กร “รากแก้ว” ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การบรรยายให้สถาบันคลังสมองของชาติ และมหาวิทยาลัยต่างๆ
ในประเทศ ฯลฯ
2.11 การยอมรับและมีส่วนร่วมในระดับนานาชาติ
ได้แก่ การมาเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายการท�ำงาน
โดยสมาชิกขององค์การ UNESCO ภายใต้โครงการ GCI-UNESCO-SEAMEO-SPAFA Directors’ Retreat Built Heritage
Conservation in Asia and the Pacific: Advancing Education,
4 June 2008 ต่อมา การท�ำงานบูรณะวิหารพระเจ้าพันองค์ครัง้ นีไ้ ด้รบั
รางวัล 2008 UNESCO Asia-Pacific Heritage Award จากองค์การ
UNESCO หลั ง จากนั้ น ได้ ด� ำ เนิ น งาน Museum to Museum
Capacity Building ที่องค์การ UNESCO มอบหมายให้คณะวิจิตร
ศิลป์และชุมชนปงสนุกร่วมมือด�ำเนินงานร่วมกับ Deakin University,
Australia ซึง่ ได้เชือ่ มโยงบูรณาการองค์กรต่างๆ เช่น ศูนย์โบราณคดี
ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยอินเตอร์เทค และวิทยาลัย
สงฆ์ล�ำปางเข้าร่วมงาน
2.12 การยอมรับและการประทานพระกรุณาจากพระบรมวงศานุวงศ์
นอกเหนือสิ่งอื่นใดในการท�ำงานชุมชนปงสนุก มีความ
ซาบซึ้งในพระกรุณาที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระ
วรราชาทินัตดามาตุ ได้เสด็จมาเป็นประธานในการยกฉัตรเจดีย์
ของวัดปงสนุกพร้อมด้วย คุณสราลี กิตติยากร ได้ประทานเข็มที่
ระลึกแก่ผู้มีคุณูปการในการท�ำงานบูรณะวิหารพระเจ้าพันองค์ อัน
เป็นแรงผลักดันให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นในการรักษา
มรดกของชุมชนและชาติ ทั้งนี้ การบรรยายและน�ำเสนอการมีส่วน
ร่วมทีม่ กี ารขยายไปในวงกว้าง ทัง้ ในส่วนของชุมชนพระภิกษุสงฆ์และผูม้ ี
ส่วนร่วมทุกคนทีเ่ ริม่ จากการท�ำงานทีว่ ดั ปงสนุก ทัง้ ในส่วนของคณะสงฆ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วทิ ยาลัยอินเตอร์เทคล�ำปาง ฯลฯ
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ในส่วนของผูเ้ ขียน ได้มกี ารน�ำเสนอในระดับนานาชาติหลาย
ครั้ง เช่น การบรรยายที่ประเทศมาเลเซีย ในการประชุมเครือข่าย
มหาวิทยาลัยในอาเซียน  2nd ASEAN University Network Thematic
Network on University Social Responsibility and Sustainability
(AUN USR&S) Steering Committee Meeting, 13 June 2013 การ
บรรยาย 2 ครั้งให้องค์กรรัฐบาลเอกชน และชุมชนที่ท�ำงานอนุรักษ์
ของประเทศไต้หวันในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2557 ในโอกาสเปิด
อาคารอนุรักษ์ของรัฐบาลชื่อ Futai 1910 และการบรรยายในวันที่
21 เมษายน พ.ศ. 2557 ในนาม “คนตัวเล็กกับการอนุรักษ์” และการ
บรรยายให้แก่ตัวแทนของรัฐบาลพม่าที่องค์การ UNESCO เชิญมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2557

3. กระบวนการที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

เมือ่ ชาวบ้านปงสนุกเริม่ มีความคิดทีจ่ ะท�ำการบูรณะ แต่ขาด
งบประมาณและวิธกี ารทีเ่ หมาะสมกับบริบทของชุมชน จุดส�ำคัญทีท่ ำ� ให้
เกิดการเปลีย่ นแปลง คือ “แนวคิดและกระบวนการท�ำงาน” โดยผูเ้ ขียน
เน้นวิธคี ดิ ที่ให้ความส�ำคัญแก่ “วัดและตัวชุมชน” ผูเ้ ป็นเจ้าของมรดก
ทางวัฒนธรรม รวมถึงการให้ความส�ำคัญทัง้ “มรดกทางศิลปวัฒนธรรม
ทีจ่ บั ต้องได้” คือ ตัวอาคารวิหารพระเจ้าพันองค์ และ “มรดกทางศิลป
วัฒนธรรมทีจ่ บั ต้องไม่ได้” คือ ความรูค้ วามทรงจ�ำ พิธกี รรมจารีต ฯลฯ
ทีอ่ ยูใ่ นบุคคลและชุมชน ทัง้ นี้ เพราะบริบทของสังคมล้านนาแต่ดงั้ เดิม
จะมีความเชือ่ เรือ่ งของจิตวิญญาณ ในสรรพสิง่ การกระท�ำใดๆ ก็ตามจะ
ต้องมีการบอกกล่าวและให้ความเคารพต่อบรรพชน อารักษ์ พระสงฆ์
และพยายามรักษาจิตวิญญาณแห่งสรรพสิง่ ที่ “ทิง้ รอยเดิม” ไว้ให้ลกู หลาน
จึงเป็นสิง่ ทีน่ ำ� มาเน้นย�ำ้ ในกระบวนการท�ำงานตัง้ แต่ตน้
การสร้างอาคารใหม่นั้น เป็นสิ่งที่ง่ายซึ่งแตกต่างกับการ
อนุรักษ์และคืนสภาพ แม้ว่าการท�ำงานครั้งนี้ จะมีจุดเริ่มต้นจาก
ข้อจ�ำกัดเรือ่ งงบประมาณ แต่จดุ สูงสุดทีเ่ หนือกว่าค�ำว่า “งบประมาณ”
คือ การพยายามรักษาคุณค่ามรดกภูมิปัญญาทางสถาปัตยกรรม
และศิ ล ปกรรมของวิ ห ารพระเจ้ า พั น องค์ ใ ห้ ค งอยู ่ เ พื่ อ ลู ก หลาน
จึ ง เป็ น แรงขั บ เคลื่ อ นของการรวมจิ ต ใจที่ ค ณะศรั ท ธาชาวบ้ า น
คณะสงฆ์ และผู้คนทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่ ภาครัฐ ภาคเอกชน
ที่เข้าใจและร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์ครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้น
ของการอนุรักษ์ โดยข้ามพ้นข้อจ�ำกัดทางด้านการเงิน ซึ่งมักเป็น
สิง่ แรกทีม่ กั ถูกน�ำมาหยิบยกและเป็นอุปสรรคในการท�ำงานอนุรกั ษ์เสมอมา
กระบวนการในการคิดค้นครั้งนี้มีที่ตั้งแนวคิดจากฐานของ
สังคมไทยในอดีตที่ใช้ความร่วมมือร่วมใจกัน โดยน�ำความรู้ 3 ส่วน
มาบูรณาการร่วมกัน คือ
3.1 กระบวนการท�ำงานด้านอนุรักษ์สถาปัตยกรรม
3.2 กระบวนการฟืน้ ฟูพลังชุมชน โดยการสร้างความรูค้ วาม
      ตระหนัก เข้าใจในแนวทางการอนุรกั ษ์ ความภาคภูมิใจ
     ในตนเองผสานกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.3 การสร้างเครือข่าย ซึ่งมีกระบวนการดังต่อไปนี้
1

3.1 กระบวนการท�ำงานด้านอนุรักษ์สถาปัตยกรรม เริ่มจากการ
สร้างความเข้าใจร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย กระบวนการด�ำเนินงาน
เริ่มจากการศึกษาประวัติศาสตร์และคุณค่าของอาคาร เปลี่ยนวิธีคิด
การท�ำงานที่ให้วัดและชุมชนร่วมคิดร่วมรื้อฟื้นความทรงจ�ำร่วม ซึ่ง
ด�ำเนินการไปพร้อมกับการเสริมสร้างความตระหนักความเข้าใจใน
แนวทางการอนุรักษ์ให้ตรงกันระหว่างผู้ด�ำเนินการทั้งหมด รวมถึง
องค์กรท้องถิน่ โดยการประชุมร่วมกับชาวบ้านเพือ่ ชี้ให้เห็นประเด็น
ความส�ำคัญของวิหารหลังนี้ และร่วมกันหาแนวทางที่เหมาะสมใน
การด�ำเนินการอนุรักษ์วิหารพระเจ้าพันองค์ โดยเน้นให้ชุมชนเป็น
ผูต้ ดั สินใจในกระบวนการท�ำงานต่างๆ และร่วมลงมือท�ำ ซึง่ แนวทาง
หนึง่ ทีเ่ ลือก คือ การบูรณะเสริมความมัน่ คงคืนสภาพและรักษารูปแบบ
เดิมให้มากทีส่ ดุ 1 โดยเริม่ จากกระบวนการสร้างความรูค้ วามตระหนัก
สร้างความเข้าใจและจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์โดยเน้นความพอเพียง
ท�ำให้ชาวบ้านมีสว่ นร่วมในการอนุรกั ษ์ตงั้ แต่แรกเริม่ จนถึงสิน้ สุดโครงการ
1. การวางแผนและการอนุรักษ์ กระบวนการครั้งนี้ เป็นจุด
เริ่มต้นที่ส�ำคัญ เพราะเริ่มตั้งแต่กระบวนความคิด และเทคนิควิธีใน
การปฏิบัติงานจริง โดยการร่วมคิดกับชุมชน เช่น การวางแผนสร้าง
ช่างในชุมชนเพือ่ มาอนุรกั ษ์อาคารหลังนี้ในอนาคต การหาพืน้ ทีป่ ลูก
ไม้เพื่อใช้ซ่อมอาคารหลังนี้ในอนาคต เป็นต้น
2. การปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ กระบวนการครั้งนี้เป็นจุดที่
ส�ำคัญมาก ทั้งนี้การอนุรักษ์อาคารเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อน และมีราย
ละเอียดในแทบทุกส่วนของอาคาร จึงต้องมีการปรึกษากับผู้ทรง
คุณวุฒิหลายด้าน เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านล้านนา คือ อาจารย์วิถี
พานิชพันธ์ อาจารย์นคร พงษ์น้อย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ์
ได้แก่ อาจารย์วนิดา พึ่งสุนทร
3. การอนุรักษ์คืนสภาพอาคาร กระบวนการครั้งนี้เป็นจุด
ส�ำคัญอีกจุดหนึง่ เพราะทุกเทคนิควิธที ดี่ ำ� เนินการจะได้รบั ความเห็น
ชอบผ่านการประชุม ระหว่างคณะสงฆ์ ชุมชน โดยการร่วมคิดกับ
ชุมชน เช่นการเลือกหาช่างผูม้ คี วามรูค้ วามช�ำนาญ การรือ้ ฟืน้ เทคนิค
วิธโี บราณ เช่น การหมักปูนต�ำล่วงหน้ากว่า 3 เดือน เพือ่ น�ำมาฉาบ
พืน้ แทนพืน้ ซีเมนต์เดิม
การหาวัสดุแบบดัง้ เดิม
เช่น กระจกจืน (กระจก
ตะกั่ ว ที่ พ บในวั ด ล้ า น
นาโบราณ) ที่ปัจจุบัน
ไม่ใช้แล้วน�ำกลับมาใช้
เพื่อคืนเทคนิควิธีแบบ
โบราณให้กบั อาคาร ใน
กรณีที่ไม่มี จะมีวธิ กี าร
หาทดแทนได้อย่างไร
การแก้ ไ ขปั ญ หาทาง
เทคนิค เช่น สีของชาด
เมื่ อ ผสมกั บ รั ก แล้ ว สี
เปลี่ ย นจะมี วิ ธี แ ก้ ไ ข
อย่างไร เป็นต้น

วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์. “มูลเหตุการอนุรักษ์วิหารพระเจ้าพันองค์,” ปงสนุก : คนตัวเล็กกับการอนุรักษ์; กรุงเทพฯ: อิโคโมส, หน้า 49.
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3.2 กระบวนฟื้นฟูพลังชุมชน โดยการสร้างความรู้ความตระหนัก
เข้าใจในแนวทางการอนุรกั ษ์ และความภาคภูมิใจในตนเอง เป็นการ
น�ำองค์ความรู้มาหนุนเสริมให้ชุมชนตระหนักถึงความส�ำคัญของ
ตนเองและการมีบทบาทและอ�ำนาจในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับ
การอนุรักษ์ ทั้งนี้โดยใช้วิธีการที่หลากหลายผ่านกิจกรรมที่ท�ำร่วม
กับชุมชน ได้แก่
1. การเชิดชูภูมิปัญญาและองค์ความรู้ดั้งเดิม ให้อยู่คู่
กับชุมชน โดยใช้การสัมภาษณ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เรื่องราวใน
ชุมชน ประเพณีพิธีกรรมธรรมเนียมปฏิบัติจากผู้อาวุโส พระสงฆ์ใน
วัด และในชุมชน นอกจากนั้น ยังจัดกิจกรรมให้นักเรียนนักศึกษา
จาก 3 มหาวิทยาลัยลงภาคสนามสัมภาษณ์ชาวบ้านโดยการ “สืบค้น
พื้นที่” ท�ำให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้อาวุโสไปสู่เยาวชน
2. การเพิม่ เติมองค์ความรูใ้ หม่จากการวิจยั โดยน�ำความรูเ้ รือ่ ง
สถาปัตยกรรมที่ผู้เขียนได้ท�ำการศึกษาสภาพอาคาร และตีความ
หมายอย่างละเอียด รวมถึงผลจากการเดินทางไปศึกษาอาคารที่มี
รูปแบบคล้ายคลึงกันในประเทศต่างๆ เช่น เมียนมาร์ เนปาล มาให้
ชุมชนได้รับทราบ
3. การสื่อความหมายใหม่ในวงกว้าง เป็นการน�ำความ
รู้ที่ได้รับในชุมชนเผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อแสดงความส�ำคัญของ
ชุ ม ชน อาคารองค์ ป ระกอบ อาคารภู มิ ทั ศ น์ ข องวั ด ให้ แ ก่ พื้ น ที่
ทั้งในจังหวัดล�ำปางและจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงในการประชุม
สัมมนาเพื่อให้ตัวชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้าใจกระบวน
อนุรกั ษ์ และเมือ่ ชุมชนเข้าใจ เขาเหล่านัน้ จะสามารถเป็นผูถ้ า่ ยทอด
ความรู้ได้ด้วยตนเองหรือแม้แต่งานพุทธศิลป์ในวัดก็จัดท�ำป้ายสื่อ
ความหมายอธิบายความรู้
4. การใช้พิธีกรรมเชื่อมโยง เป็นการน�ำทุนทางวัฒนธรรม
เดิมของชุมชนปงสนุกมาเสริมต่อ โดยการฟื้นฟูร้ือฟื้นประเพณี
พิธีกรรมดั้งเดิมที่เคยปฏิบัติในชุมชนมาร้อยเรียงเข้าด้วยกัน เพื่อ
รับใช้สังคมปัจจุบัน เช่น การท�ำพิธีสวดเบิกพร้อมรื้อฟื้นท�ำนองสวด
แบบโบราณของวัดซึ่งหายไปนานแล้ว
5. การให้ชมุ ชนพัฒนาตนเอง โดยให้ชมุ ชนน�ำความรูท้ ตี่ น
มี ไปขยายองค์ความรูแ้ ก่ชมุ ชนอืน่ ๆ ผ่านการพูด เช่น ในนิทรรศการ
สัญจร หรือการเป็นวิทยากรขยายความรู้แก่ชุมชนอื่นๆ เช่น อ�ำเภอ
แม่ทะ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังให้ชุมชนร่วมจัดท�ำพิพิธภัณฑ์ทั้ง
กระบวนการ เช่น การจัดท�ำทะเบียนการจัดวางศิลปวัตถุ การท�ำความ
สะอาด การขนย้ายศิลปวัตถุ แม้แต่การสานเสื่อโดยชาวบ้าน เพื่อ
เป็นพื้นของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ชุมชนสามารถท�ำได้ด้วยตนเอง
และได้รับการกล่าวถึงในสิ่งตีพิมพ์ขององค์การ UNESCO2 รวมถึง
การต้อนรับหน่วยงานชาวต่างชาติจาก UNESCO, SPAFA หรือกงสุล
จากประเทศต่างๆ เป็นต้น
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3.3 การสร้างเครือข่าย ทัง้ ในส่วนของเยาวชน สถานศึกษา เอกชน
ช่าง เพื่อการท�ำงานแบบบูรณาการและร่วมให้ความคิดเห็น ซึ่งหลัง
จากการอนุรักษ์อาคารเสร็จแล้ว เครือข่ายต่างๆ ก็ยังคงท�ำงานใน
ลักษณะนี้ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
สิง่ ทีส่ ำ� คัญอีกประการของการสร้างเครือข่ายท�ำงานทีเ่ ชือ่ ม
โยงตามสถานการณ์และบริบทของแต่ละช่วงเวลา ซึ่งเครือข่ายที่
เชื่อมโยงกันนั้น เริ่มต้นจาก “การยอมรับความหลากหลาย” ทั้งเรื่อง
ถิ่นพ�ำนักอาชีพ ความถนัด ประสบการณ์ สถาบันการศึกษา ความ
สามารถที่ต่างท�ำงานร่วมกันโดยผสาน “จุดเด่นและเติมเต็มความ
หลากหลาย” ให้รอ้ ยเรียงเชือ่ มโยงผูค้ น คณะสงฆ์ และผูม้ จี ติ ศรัทธา
นักศึกษา ครูอาจารย์ที่เชื่อมั่นในพลังของ “ความตั้งใจจริง” ที่ส่งผล
ให้งานทีท่ ำ� แสดงออกถึงความมุง่ มัน่ ด้วยตนเอง ต่อมาเครือข่ายเหล่า
นั้นมีการตั้งชื่อในภายหลังว่า “กลุ่มคนตัวเล็กกับการอนุรักษ์”
ทัง้ นี้ ผูเ้ ขียนจะใช้วธิ กี าร “รับฟัง” ชุมชน ก่อนทีจ่ ะมีการลงมือ
ปฏิบตั กิ ารใดๆ ทัง้ นี้ จึงไม่อาจคาดเดาได้วา่ เหตุการณ์ขา้ งหน้าจะเป็น
อย่างไร สถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ ในชุมชนมีหลายกรณี ทัง้ ทีต่ อ้ งแก้ไขเร่ง
ด่วนและสามารถรอได้ แต่จดุ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ ปณิธานที่ “คิดว่าทุก
คนในชุมชน สล่าช่าง ผูม้ าร่วมงานทุกคนคือพีน่ อ้ งของเรา” เมือ่ เป็น
เช่นนัน้ เราจึงต้องน�ำสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ให้แก่พนี่ อ้ งของเรา เมือ่ ทัง้ สองฝ่ายคิด
ในแนวทางเดียวกันแล้ว การท�ำงานด้วยกันจึงไม่เป็นอุปสรรคใดๆ

4. ความรู้ความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการท�ำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงนั้น

ความรู้ความเชี่ยวชาญที่ใช้มาจากการบูรณาการศาสตร์
หลายแขนงร่วมกัน ซึ่งมีการน�ำความรู้มาใช้ในแต่ละช่วงเวลาที่แตก
ต่างกันตามสถานการณ์ “ความรู”้ ที่ใช้นสี้ ามารถน�ำมาเติมเต็มความรู้
ดั้งเดิมของ “เจ้าของชุมชนเอง” ที่สามารถสร้างผลลัพธ์ ได้อย่าง
งดงาม ดังนี้
4.1 ความรูเ้ รือ่ งคุณค่าของสถาปัตยกรรมและการสร้างความตระหนัก
เป็นสิง่ ทีน่ ำ� มาใช้ในวันแรกทีม่ าพูดคุยกับท่านรองเจ้าอาวาส
และตัวแทนชุมชน ให้ทราบถึงคุณค่าและความส�ำคัญของอาคารทีแ่ ม้
จะดูเก่า หากแต่แฝงไว้ดว้ ยคุณค่าที่ไม่อาจประเมินได้ รวมถึงลักษณะ
สถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ซึ่งต่อมาความรู้นี้ได้น�ำมาใช้อีกครั้งผสาน
กับความรู้ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี สถาปัตยกรรม เพื่อตรวจ
ทานและตรวจสอบองค์ความรู้ตลอดเวลา
4.2 ความรู้ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี
เป็นความรู้ที่น�ำมาเชื่อมโยงความเชื่อเดิมของชุมชน โดย
การศึกษาเอกสารต่างๆ แล้วน�ำมาวิเคราะห์กับบริบทแวดล้อม ดังนี้
“วัดปงสนุก” เป็นวัดโบราณที่ส�ำคัญแห่งหนึ่งคู่กับจังหวัด
ล�ำปาง ตัง้ อยูท่ ตี่ ำ� บลเวียงเหนือ อ�ำเภอเมืองจังหวัดล�ำปาง สันนิษฐานว่า

เอกสารเรื่อง Community-Based Approach to Museum Development in Asia and the Pacific for Culture and Sustainable Development, Wat Pongsanuk Community-Based Museum by UNESCO/SPAFA.

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2558

อาจสร้างขึน้ ในสมัยทีเ่ จ้าอนันตยศราชบุตรของพระนางจามเทวี แห่ง
หริภญุ ไชย (ล�ำพูน) เสด็จมาสร้างเขลางค์นคร (ล�ำปาง) เมือ่ พ.ศ. 1223
หากแต่ผลจากการขุดค้นทางโบราณคดีโดยชุมชน3 ยังไม่พบหลักฐาน
ทางประวัตศิ าสตร์ยนื ยันว่า วัดแห่งนีม้ อี ายุยอ้ นไปถึงสมัยหริภญุ ไชย
นอกจากนั้น จากการศึกษาของผู้เขียนที่มีข้อสงสัยเรื่อง
ของวัดที่มีการแบ่งออกเป็น 2 วัดติดกันคือ “วัดปงสนุกเหนือ” และ
“วัดปงสนุกใต้” เมื่อมีการสืบค้นจึงพบว่า เดิมวัดปงสนุกเป็นวัดที่มี
อาณาบริเวณกว้างขวางและมีภกิ ษุสามเณรบวชเรียนเป็นจ�ำนวนมาก
จนมีการแบ่งเขตการปกครองเป็น 2 ส่วนคือ วัดปงสนุกเหนือ และ
วัดปงสนุกใต้ มีการสร้างภูเขาจ�ำลองระหว่างวัดทั้งสองเรียกว่า
“ม่อนดอย” หรือ“วัดบน” อันเปรียบได้กับการจ�ำลองเขาพระสุเมรุ
ศูนย์กลางแห่งจักรวาลไว้ท่ามกลางวัดทั้งสอง
หลักฐานความทรงจ�ำเกี่ยวกับปงสนุก
ชื่อปงสนุก เป็นชื่อที่น่าสนใจ เพราะชื่อนี้ปรากฏแพร่
หลายในจังหวัดทางภาคเหนือ เช่น เวียงเชียงแสน พะเยา เชียงราย
ต่างมีวัดปงสนุกด้วยกันทั้งสิ้น ทั้งนี้ค�ำว่า “ปง” เป็นการออกเสียง
ของค�ำว่า “พง” ที่หมายถึง “ที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น�้ำที่มีน�้ำท่วมบ้าง
เป็นครั้งคราว” หรืออาจจะหมายถึง “ดงหญ้าหรือกลุ่มต้นไม้ที่ขึ้น
กันเป็นกลุ่มๆ”4 ส�ำหรับค�ำว่า “สนุก” นั้นอาจมีความหมายถึง “ชื่อ
ของพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่ง” แต่อย่างไรก็ดี ค�ำดังกล่าวอาจเป็นค�ำยืมจาก
ค�ำว่า “สฺรณุก” ในภาษาเขมร ค�ำว่า สนุกเป็นค�ำที่พบไม่บ่อยนักใน
ล้านนา5 เนือ่ งจากจะใช้คำ� ว่า “ม่วน” แทน ในการนีค้ ำ� ว่า “สนุก” อาจ
จะมีความหมายอืน่ ๆ ทีจ่ ำ� เป็นต้องสอบค้นทางนิรกุ ติศาสตร์กนั ต่อไป
หลักฐานทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ ทีก่ ล่าวถึง วัดปงสนุก แห่งนีย้ อ้ นไปถึง
ปี พ.ศ. 1929 ในขณะนัน้ วัดแห่งนีใ้ ช้ชอื่ ว่า “วัดเชียงภูม”ิ 6 ทีห่ มืน่ โลกนคร
ผูร้ กั ษาเมืองเขลางค์ ได้ตงั้ รับทัพอยุธยาทีย่ กขึน้ มาตีลา้ นนาทีช่ ยั ภูมิ
แห่งนี้ ต่อมาอีก 400 ปี วัดแห่งนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดปงสนุก”
และมีการแบ่งเป็นด้านเหนือด้านใต้แล้ว ดังหลักฐานคัมภีร์ ใบลาน
ของวัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน กล่าวถึงการฉลอง “วัดปงสนุกใต้”
ในปี พ.ศ. 23527 และในปี พ.ศ. 2402 จากบันทึกของครูบาอาโนชัย
ธรรมจินดามุนี อดีตพระราชาคณะหัวเมือง ได้กล่าวถึงการบูรณะ
ภูเขาจ�ำลองวัดปงสนุกเหนือ หลังจากนัน้ อีก 27 ปี คือปีพ.ศ.  2429 ได้
มีการบูรณะปฏิสงั ขรณ์วดั ปงสนุกครัง้ ใหญ่ โดยท�ำการซ่อมพระเจดีย์
สร้างฉัตรก่อซุ้มประตูโขงวิหารหลังมียอดหรือวิหารพระเจ้าพันองค์
และจัดงานฉลองโดยนิมนต์พระสงฆ์มารับไทยทานกว่า 300 รูป
จากหลักฐานเอกสารเดิมของวัดที่พบ ได้กล่าวถึงชื่อเดิม
ของวัดปงสนุกถึง 4 ชื่อในเวลาที่แตกต่างกัน ได้แก่ วัดศรีจอมไคล
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วัดเชียงภูมิ วัดดอนแก้ว วัดพะยา8 (พะเยา) ส�ำหรับชื่อปงสนุก
เป็นชื่อที่พบหลักฐานอย่างน้อยตั้งแต่พ.ศ. 2352 เมื่อเกือบ 200 ปี
ที่ผ่านมา
ชื่อวัดพะยาว (พะเยา) และวัดปงสนุก เป็นชื่อที่เกี่ยวข้อง
กับประวัตศิ าสตร์การอพยพผูค้ นในเหตุการณ์ชว่ งปี พ.ศ. 2364 ทีพ่ ญากาวิละ
ได้ยกทัพเข้าโจมตีเมืองเชียงแสน ซึ่งเป็นที่ตั้งมั่นของพม่าและได้
กวาดต้อนชาวเชียงแสนซึ่งมีชาวบ้านปงสนุกลงมาตั้งถิ่นฐานใหม่
ที่เมืองล�ำปาง รวมไปถึงมีการอพยพคนเมืองพะยาว (พะเยา) หนี
ศึกพม่าลงมายังเมืองล�ำปาง ชาวปงสนุกเชียงแสนและชาวพะเยา
ได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งแม่น�้ำวัง แถบบริเวณวัดเชียงภูมิ เมื่อมาตั้ง
ถิ่นฐานใหม่ก็ยังคงระลึกถึงบ้านเกิดเมืองนอนเดิม จึงน�ำชื่อวัดและ
ชื่อหมู่บ้านเดิมมาเรียกขานชุมชนแห่งใหม่ โดยชาวพะยาวก็ตั้งชื่อ
วัดพะยาว ชาวเชียงแสน ซึง่ อพยพมาจากบ้านปงสนุกก็ตงั้ ชือ่ วัดและ
หมูบ่ า้ นว่า วัดปงสนุก บ้านปงสนุกตามแบบเดิม
ต่อมาราวพ.ศ. 2386 เจ้าหลวงมหาวงศ์ ได้ไปฟื้นฟูเมือง
พะเยาขึ้นใหม่ ครูบาอินทจักรพระอุปัชฌาย์ของครูบาอาโนชัยธรรม
จินดามุนี ได้นำ� ชาวพะยาว (พะเยา) อพยพกลับคืนสูบ่ า้ นเกิดเมืองนอน
คงเหลือเพียงส่วนหนึ่งที่ไม่ยอมกลับและมารวมอยู่กับชาวบ้านปง
สนุกชื่อวัดและชื่อหมู่บ้านจึงเหลือเพียงชื่อปงสนุกตราบเท่าทุกวันนี้
ผู้อาวุโสในชุมชนเล่าให้ผู้เขียนฟังว่า วัดปงสนุกตั้งอยู่
ติดก�ำแพงเมืองเขลางค์ดา้ นใน เป็นแนวคันดินและมีคลู อ้ มรอบอีกชัน้
คูเมืองด้านหลังวัดมีความลึกมากและเต็มไปด้วยกอบัว นอกจากนี้ ยัง
มีธรรมเนียมในการขุดดินไปถมที่วัดบน ที่ตั้งของวิหารพระเจ้า
พันองค์ดว้ ย เชือ่ ว่าหากไม่ขดุ ดินไปให้วดั บน น�ำ้ จะท่วมบ้าน ซึง่ ตรงกับ
การขุดค้นทางโบราณคดีบนม่อนดอยในเดือนพฤษภาคมปีพ.ศ. 25519
ทีพ่ บชัน้ ของทรายทีน่ ำ� มาจากแม่นำ�้ ถมอยูภ่ ายใต้ฐานอิฐปัจจุบนั ในราว
30 เซนติเมตร แต่เมือ่ ขุดลึกลงไปกว่านัน้ กลับพบว่า เป็นชัน้ ของอิฐที่
เรียงสลับกันลงไปกว่า 5.50 เมตร ซึง่ เป็นการเปิดเผยเทคนิคการจ�ำลอง
ม่อนดอยในวัฒนธรรมล้านนาเป็นแห่งแรกของประเทศ
ทีด่ า้ นหน้าของวัดมีบงึ น�ำ้ ขนาดใหญ่อยูไ่ ม่ไกลจากแม่นำ้� วัง
มากนัก และเป็นทีต่ งั้ ของคุม้ เจ้าราชวงศ์และเจ้าแม่สขุ ณ ล�ำปาง ใน
ปัจจุบนั ทีด่ า้ นหน้าวัดปงสนุกใต้มสี งิ่ ส�ำคัญ คือ ต้นฉ�ำฉาขนาดใหญ่ที่
มีอายุเกือบ 150 ปี ซึง่ เรือ่ งเล่าว่าครูบาธรรมชัยฯ ได้ธดุ งค์ไปปักกลด
ใต้ต้นฉ�ำฉาที่เชียงตุงในปีพ.ศ. 2411 และได้เก็บฝักมาเพาะเป็นต้น
แล้วปลูกไว้ข้างหนองน�้ำใหญ่หน้าวัด แม้ว่าปัจจุบันสระน�้ำดังกล่าว
ได้ถูกถมไปจนหมดสิ้นเหลือเพียงต้นฉ�ำฉาที่เติบโตให้ร่มเงาแก่ชาว
บ้านมาเป็นเวลานาน

เป็นการขุดค้นที่ขออนุญาตจากกรมศิลปากรอย่างเป็นทางการ โดยการขุดบนม่อนดอยลึกลงไป 7 เมตร โดยนักศึกษาปริญญาเอก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร คือ นายเมธี เมธาสิทธิ สุขส�ำเร็จ และนักศึกษาปริญญาโท คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร คือ นายพีระพงศ์ ไชยวงศ์ ในปีพ.ศ. 2551.
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เกรียงไกร เกิดศิริ (บรรณาธิการ 2550), ปงสนุกคนตัวเล็กกับการอนุรักษ์. กรุงเทพ: อิโคโมสไทย, หน้า 51.
5
จากการศึกษาของเกรียงไกร เกิดศิริ (ผูร้ ว่ มก่อตัง้ กลุม่ คนตัวเล็กกับการอนุรกั ษ์) พบมีการใช้คำ� ว่า “สนุกสนัน่ ” ทีม่ คี วามหมายว่า สนุกสนาน ในโคลงมังทรารบเชียงใหม่.
6
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และเดวิด เค. วัยอาจ. 2547. ต�ำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2. เชียงใหม่: ซิลค์เวอร์มบุ๊คส์, 2547 หน้า 68.
7
สรัสวดี อ๋องสกุล (ปริวรรต 2539). 2539 หลักฐานประวัติศาสตร์ล้านนาจากคัมภีร์ใบลานและพับหนังสือ. เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม, หน้า 25.
8
พระครูพุทธิธรรมโสภิต. 2539. ประวัติวัดปงสนุกเหนือและบันทึกครูบาอาโนชัยธรรมจินดามุนี. เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม, 2539 หน้า 11.
9
ภายใต้การควบคุมของ นายเมธี เมธาสิทธิ สุขส�ำเร็จ และนายพีระพงศ์ ไชยวงศ์ นักศึกษาปริญญาเอก และปริญญาโทจาก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลูกหลานของชาวปงสนุกและชาวพะยาว
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วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2558

4.3 ความรู้ทางศิลปกรรม-สถาปัตยกรรม และระบบสัญลักษณ์ผ่าน
     การสื่อความหมาย
ความรู้ทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมเป็นความรู้ที่น�ำ
มาตีพมิ พ์เผยแพร่ให้ชมุ ชนได้รบั ทราบถึงความรุง่ เรืองของวัดปงสนุก
ทัง้ นีก้ ารตีพมิ พ์ได้เกิดขึน้ หลายครัง้ ครัง้ แรกเป็นการตีพมิ พ์เพือ่ หางบ
ประมาณในการบูรณะวัด โดยจ�ำหน่ายพร้อมการบริจาคในงาน Nimmanhemin Art and Design Promenade10 ซึ่งให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี ต่อมาจัดพิมพ์โดย สมาคมอิโคโมสไทย โดยน�ำองค์ความรูเ้ ดิม
มาผสานกับสิง่ ทีเ่ กิดจากการศึกษาของกลุม่ ท�ำงาน ซึง่ ประกอบด้วย เด็ก
รุน่ ใหม่ของ 3 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายของ “กลุม่ คนตัวเล็กกับ
การอนุรักษ์”
งานศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมต่างๆ ทีป่ รากฏภายในวัด
ปงสนุกมีอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก อาทิ เจดียว์ หิ ารพระนอน และวิหารโถง
ทรงจัตุรมุขที่มีอายุกว่า 120 ปี ที่ต่อมาชุมชนเรียกว่า “วิหารพระเจ้า
พันองค์” ซึ่งมีรูปแบบงดงามและเป็นแม่แบบให้อาคารหลังอื่นๆ ใน
ประเทศ เช่น หอค�ำไร่แม่ฟา้ หลวง จังหวัดเชียงราย วิหารสีค่ รูบา วัด
เจดียห์ ลวง จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังเป็นแหล่งรวมศิลปวัตถุอกี
นานัปการทัง้ พระพุทธรูปไม้ ภาพพระบฎ หีบธรรมแบบล�ำปางโบราณ
และธงช้างขนาดใหญ่ในสมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งในที่นี้ขอน�ำความรู้ที่ผู้
เขียนได้จากการศึกษามาอธิบาย ดังนี้
พระวิหารพระเจ้าพันองค์
วิหารพระเจ้าพันองค์เป็นอาคารโถงทรงจัตุรมุข สร้างด้วย
ไม้ในลักษณะหลังคามณฑปโลหะซ้อนเหนือหลังคากระเบื้องดิน
ขอ 3 ชัน้ แสดงลักษณะผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนา พม่า และจีน
ชาวบ้านเชื่อสืบต่อกันว่า วิหารพระเจ้าพันองค์นี้ สร้างโดยชาว
เชียงแสนเลียนแบบหอค�ำเมืองเชียงเกีย๋ ง (เชียงเจิง๋ ) ในสิบสองปันนา
ประเทศจีน และทีน่ า่ สนใจ คือ การน�ำทองเหลืองหุม้ ยอดหลังคาคล้าย
ความนิยมในการสร้างหลังคาโลหะของกลุ่มธิเบต เนปาล ซึ่งผู้เขียน
ได้เดินทางไปศึกษาอาคารในประเทศเนปาล พบว่า รูปทรงภายนอก
มีความคล้ายคลึงกัน หากแต่วธิ กี ารก่อสร้างและโครงสร้างแตกต่างกัน
จากบันทึกของครูบาอาโนชัยธรรมจินดามุนี กล่าวถึงการปฏิสงั ขรณ์
วัดปงสนุกครัง้ ใหญ่ในพ.ศ.2429 โดยมีเจ้าหลวงสุรยิ ะจางวาง เจ้านร
นันท์ชยั เจ้ารัฐบุรศี รีบญุ เลิศ เจ้าแม่คำ� ปิว๋ เจ้าพระยาง�ำเมือง เจ๊กฟอง
และศรัทธาจ�ำนวนมากให้ความช่วยเหลือในครัง้ นัน้ มีการซ่อมวิหาร
หลังมียอดพร้อมพระพิมพ์จ�ำนวน 1,080 องค์ เมื่อน�ำมาติดบนแผง
ผนังวิหารจึงขนานนามใหม่ว่า “วิหารพระเจ้าพันองค์”
ข้อสังเกตเรื่องคติพระเจ้าพันองค์
การตั้งชื่อวิหารพระเจ้าพันองค์ของครูบาอาโนชัยธรรม
10

จินดามุนีในครั้งนี้ ผู้เขียนสันนิษฐานว่า ครูบาอาโนชัยธรรมจินดา
มุนีต้องการสื่อถึงคติดั้งเดิมของล้านนา ดังปรากฏบนฐานพระพุทธ
รูปที่สร้างในปีพ.ศ. 2023 เพื่อถวายแด่วัดพระพันตนเมืองฝาง11 คติ
นีเ้ กีย่ วข้องกับสายมหายานที่ “Aparimita-Dharani” กล่าวถึงจ�ำนวน
พระพุทธเจ้าที่มีมากมายเท่าเมล็ดทรายริมฝั่งคงคา12 ในล้านนา
ปรากฏหลักฐานคติพระพันองค์มาก่อนหน้านี้แล้ว อีกทั้งคตินิยม
พระเจ้าพันองค์นี้เป็นที่แพร่หลายในธิเบตและจีนในช่วงการค้าไหม
ดังปรากฏรูปปั้นที่ถ�้ำ “Tun-Huang” ซึ่งสร้างเพื่อบูชา “Ts’ien-FoTongs” หรือพระเจ้าพันองค์13 นั่นเอง
องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งผังอาคาร
วิหารพระเจ้าพันองค์เป็นอาคารโถงมีมุขเข้ามาเชื่อมต่อ
ทั้ง 4 ทิศ จึงมีแผนผังเป็นรูปกากบาทตรงจุดศูนย์กลางประดิษฐาน
พระพุทธรูปหันพระพักตร์ 4 องค์หันหน้าออกสู่มุขทั้งสี่ ฐานชุกชี
เป็นฐานปัทม์และประดับด้วยลวดลายรูปสัตว์ต่างๆ เช่น รุ้ง (เหยี่ยว)
วัว สิงห์ นาค ฯลฯ ที่สัมพันธ์กับคติการท�ำนายโชคชะตา ผู้เขียน
สันนิษฐานว่า วิหารแห่งนี้คงใช้ส�ำหรับการสะเดาะเคราะห์ของเมือง
เขลางค์ ทั้งนี้เพราะในวัดยังมีเสาหลักเมืองโบราณก่อนที่จะโยกย้าย
ไปตั้งใหม่ในอีกฝั่งแม่น�้ำตามการขยายเมืองใหม่ภายหลัง รวมถึงมี
เอกสารในพับสาโบราณทีเ่ ขียนโดยครูบาอาโนชัยธรรมจินดามุนกี ล่าว
ถึงการสะเดาะเคราะห์อนั เป็นคตินยิ มทีพ่ บในกลุม่ ของคนเมืองชาวไท
ลื้อไทยองในภาคเหนือ เชียงตุง และลาว
เรือนยอด
เรือนยอดหรือชั้นหลังคาวิหารพระเจ้าพันองค์มีลักษณะ
คล้ายกับยอดปราสาทแบบพม่าที่ในสมัยราชวงศ์คองบอง ที่มีความ
โดดเด่นในเรื่องรูปทรงหลังคา กล่าวคือมีการซ้อนชั้นหลังคาวิหาร
แบบพม่าที่เรียกว่า Kon-PyathatHnit-Hatt โดยแยกหลังคาแต่ละ
ชั้นให้เป็นเอกภาพจากกันด้วยคอสอง แต่ลักษณะที่โดดเด่นของ
อาคารหลังนี้ คือ การเพิ่มมุขโถงทั้งสี่ 4 ทิศเข้าไปคล้ายกับศาลาสรง
น�้ำพระบรมสารีริกธาตุที่วัดต้นเกว๋น จังหวัดเชียงใหม่
บนสันหลังคาเหนือมุขทั้ง 4 สร้างปราสาทไม้จ�ำลองขนาด
เล็กหุ้มด้วยสังกะสีปิดทองฉลุลาย สื่อความหมายถึงทวีปทั้งสี่ที่อยู่
ล้อมรอบเขาพระสุเมรุ คือ อุตตรกุรทุ วีปทางทิศเหนือ ชมพูทวีปทางทิศใต้
บุรพวิเทหทวีปทางทิศตะวันออก และอมรโคยานทวีปทางทิศตะวันตก
บนชั้นคอสองตกแต่งด้วยงานไม้แกะสลัก งานไม้ฉลุ และ
จิตรกรรม ตรงกึง่ กลางของคอสองเจาะเป็นช่องหน้าต่างขนาดเล็กและ
ตกแต่งด้วยแผ่นโลหะฉลุลายรูป ม้า วัว สิงห์ และนรสิงห์เทินหม้อน�ำ้
ปูรณฆฏะ ขนาบด้วยภาพชาดกเขียนสีบนพืน้ ไม้ในกรอบกระจกเรือ่ ง
การบ�ำเพ็ญเพียรของพระพุทธเจ้าในชาติต่างๆ เช่น เตมีย์มหาชนก
เวสสันดร ภาพพระพุทธเจ้า และวสวัตดีมาร รวมไปถึงสิงห์คาบนาง

สนับสนุนการตีพิมพ์โดยคุณมาณพ ศิลปี. ออกแบบสิ่งพิมพ์โดย Kelvin Wong. เขียนค�ำน�ำโดย Prof. Amaritus Ken Taylor ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมและให้สมญา
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ตามความเชือ่ ของพม่า ภาพหนุมาน ท้าววิษณุกรรม และภาพพาน
รัฐธรรมนูญทีส่ ะท้อนถึงการเปลีย่ นแปลงการปกครองในช่วงหลังปีพ.ศ.
2475 โดยภาพเขียนเล่านีม้ เี ทคนิคการเขียนด้วยสีขาวแล้วตัดเส้นสีดำ�
และใช้สเี หลืองและครามในการตกแต่งรายละเอียด ภาพบุคคลเขียนให้
มีกล้ามเนื้อ อันบ่งถึงอิทธิพลการเขียนภาพแบบภาคกลางที่มีความ
นิยมการเขียนภาพเหมือนจริง ตามแบบของพระเทวานิมติ ร ทีต่ ำ� แหน่ง
มุมของชัน้ คอสองเหนือหลังคาชัน้ ทีห่ นึง่ ตกแต่งด้วยรูปกินนรไม้แกะ
สลักทรงเครือ่ งอย่างพม่า และทีม่ มุ ของคอสองของหลังคาชัน้ ทีส่ อง
ตกแต่งด้วยรูปนกยูงแกะสลักไม้สญั ลักษณ์ของกษัตริยแ์ ละพระอาทิตย์
ส�ำหรับตะเฆ่สนั หลังคาชัน้ บน ออกแบบเป็นพญานาคลดรูป
ทีท่ อดตัวลงมาอย่างอ่อนช้อยตามเส้นลาดของสันหลังคา ในชัน้ ต�ำ่ ลง
มาจึงเป็นรูปพญานาค โดยมีใบระกาปูนปัน้ เป็นรูปโกกนาค (ศัพท์ชา่ ง
ล้านนาหมายถึง สันหลังของพญานาค) อยู่เป็นระยะๆ
เหนือหลังคาชั้นที่สี่ เป็นหลังคาขนาดเล็กบุด้วยแผ่นทอง
เหลืองปิดทอง แล้วจึงต่อขึน้ ไปด้วยยอดทรงระฆังทีใ่ ช้เครือ่ งปัน้ ดินเผา
เคลือบสีเขียว แล้วจึงปักด้วยฉัตรเงินปิดทอง เชิงชายของหลังคาชัน้ ที่
สีน่ ตี้ กแต่งด้วยโลหะฉลุลายเครือเถาอย่างเป็นระเบียบและงดงาม
ช่อฟ้าป้านลมหางวัน
ช่อฟ้าของอาคารมีลกั ษณะคล้ายกับช่อฟ้าภาคกลาง แต่มคี วาม
สะโอดสะองกว่า ส�ำหรับป้านลมท�ำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กทอดตัวลงมา
เพือ่ ปิดหัวแป ส่วนปลายออกแบบเป็นหางหงส์เช่นภาคกลาง สันนิษฐานว่า
เดิมคงสร้างด้วยไม้ทงั้ หมดแต่ได้เปลีย่ นเป็นปูนเพือ่ ความแข็งแรงในภายหลัง
หน้าแหนบและโก่งคิ้ว
หน้าแหนบหรือหน้าบันของอาคารทั้ง 4 ด้านตกแต่งด้วยไม้
แกะสลักรูปดอกบัวบานสัญลักษณ์แห่งความบริสทุ ธิแ์ ละปัญญา ประดับ
ด้วยกระจกฉาบบนตะกัว่ แผ่นบางเรียกว่า “แก้วอังวะ” หรือ “กระจกจืน”
ซึง่ นิยมใช้มากในช่วง 100 ปีทผี่ า่ นมา นอกจากนัน้ ยังมีการน�ำลวดลาย
แบบภาคกลางมาผสมผสาน ในส่วนของกนกเปลวและกระจังใบเทศ
รวมถึงดอกประจ�ำยามสีก่ ลีบใต้รปู ดอกบัวบริเวณหน้าบันด้านในประดับ
ด้วยแผงพระพิมพ์ 28 องค์ในซุ้มเรือนแก้ว
ใต้หน้าบันออกแบบเป็นโก่งคิว้ รูปวงโค้งต่อกัน 2 วง เป็นองค์
ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของล้านนา ภายในบรรจุ
ลายแกะสลักนูนต�่ำรูปเทวดาถือช่อดอกไม้ที่คลี่คลายออกเป็นลวดลาย
กนก ที่ด้านปลายของแผ่นโก่งคิ้วแกะสลักเป็นรูปกินรีร่ายร�ำ
นาคทัณฑ์ (นาคะตัน)
นาคทัณฑ์ คือ แผงไม้รปู ทรงสามเหลีย่ มท�ำหน้าทีร่ บั น�ำ้ หนัก
ชายคาภาคกลาง เรียกว่า คันทวย วิหารแห่งนีม้ นี าคทัณฑ์จำ� นวน 28 ตัว
ใน 3 รูปแบบ คือ
รูปพญาลวงเกีย้ ว ค�ำว่า “พญาลวง” หรือ “เล้ง” ในภาษาจีน
มีลกั ษณะคล้ายพญานาคแต่มเี ขาปีกและขา ท�ำท่าม้วนตัว เป็นสัญลักษณ์ของ
สัตว์สวรรค์และความเป็นสิรมิ งคล พบในต�ำแหน่งส�ำคัญ คือ เสามุมอาคาร
รูปพญานาคในต�ำแหน่งเสาประกอบมุขทัง้ 4 ด้าน
รูปนาคผสมกนกในต�ำแหน่งเสารับมุมหลังคาและขนาบข้าง
คันทวยรูปพญาลวงเกีย้ ว

เพดานและดาวเพดาน
ในพื้ นที่ ป ิ ดล้ อ มของเสาหลวงภายในอาคาร มี แท่ น แก้ ว
สี่เหลี่ยมย่อมุมประดิษฐานพระพุทธรูปทั้ง 4 องค์ อันเปรียบได้กับ
ปริมณฑลอันศักดิ์สิทธิ์เหนือขึ้นไป จึงมีการปูไม้กระดานเป็นห้องบน
หลังคาท�ำหน้าที่เป็นฝ้าของอาคารไปในตัว ฝ้าเพดานทาเป็นพื้นสีแดง
และประดับด้วยไม้แกะสลักรูปนกยูงและลูกแก้วกลมสีต่างๆ ใต้คานที่
รับพื้นประดับด้วยรูปดอกบัวบาน ส�ำหรับไม้โครงหลังคาตับล่างไม่ได้
บุฝ้า ปล่อยให้เห็นโครงสร้างหลังคาที่สลับซับซ้อนตามเอกลักษณ์ของ
อาคารล้านนา จึงมีการประดับท้องไม้โครงสร้างตัวส�ำคัญด้วยไม้แกะ
สลักเป็นดาวเพดานรูปดอกบัวบาน จ�ำนวน 28 ดวง แต่มีส่วนที่พิเศษ
คือ บริเวณมุขด้านทิศตะวันออกแกะสลักดาวเพดานเป็นรูปนกยูงตรา
อันเป็นสัญลักษณ์ของดวงอาทิตย์
เสา
เสาของวิหารพระเจ้าพันองค์มจี ำ� นวนทัง้ สิน้ 32 ต้น แบ่งได้
3 รูปแบบตามต�ำแหน่งที่ต่างกัน คือ
  เสาสี่เหลี่ยมจ�ำนวน 24 ต้น ตั้งรับโครงสร้างหลังคามุข
มีการประดับด้วยกระจกจืนและดอกไม้ปูนปั้น
  เสาเหลี่ยมประดับด้วยกาบรูปกลีบบัว จ�ำนวน 4 ต้น ตั้ง
อยูบ่ ริเวณมุมวิหารกาบรูปกลีบบัวมีนยั ยะถึงฐานของจักรวาลรองรับ
โลกและภพภูมติ า่ งๆ ไว้ ในทีน่ วี้ หิ ารพระเจ้าพันองค์จงึ เสมือนกับการ
จ�ำลองจักรวาลที่ยิ่งใหญ่ให้มาอยู่ในดอกบัวอันบริสุทธิ์
  เสาทรงกลมทาสีแดงรับโครงสร้างหลังคาปลายเสาท�ำ
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เป็นรูปดอกบัวสีขาว จ�ำนวน 8 ต้น ในระหว่างอนุรกั ษ์พบว่า เสาทัง้ 8 นี้
เคยตกแต่งด้วยลวดลายลงรักปิดทอง จึงท�ำการลอกลายและปิดทอง
ตามแบบลวดลายเดิมซึ่งลบเลือนเสียมาก โดยเหลือลวดลายเดิมใน
ส่วนที่สมบูรณ์ที่สุดไว้ส่วนหนึ่ง
ปัจจุบนั เสาเหล่านี้ได้เสือ่ มสภาพลงจนกระจกตะกัว่ และลาย
ปูนปั้นได้หลุดร่วงลง กระนั้นก็ยังคงความงดงามที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของวิหารหลังนี้
คอสอง
คือ แผ่นไม้ที่กั้นระหว่างชั้นของหลังคาแต่ละชั้น บริเวณ
คอสองด้านในวิหารมีการแกะสลักรูปสัตว์ประจ�ำทิศและธาตุทงั้ 4 ซึง่
ปรากฏในคัมภีร์โบราณล้านนาชื่ออรุณวดีสูตร คือ
  ครุฑ
สัตว์ประจ�ำทิศตะวันออก ตัวแทนของธาตุลม
  พญานาค สัตว์ประจ�ำทิศตะวันตก ตัวแทนของธาตุนำ�้
  ช้าง      สัตว์ประจ�ำทิศเหนือ ตัวแทนของธาตุดนิ
  พญาราชสีห์ สัตว์ประจ�ำทิศใต้ ตัวแทนของธาตุไฟ
ฝาย้อย
ฝาย้อยเป็นฝาผนังทีห่ อ้ ยลงมาจากคานปิดด้านบนโดยรอบอาคาร
และเปิดพืน้ ด้านล่างโล่งเป็นวิหารโถงท�ำหน้าทีป่ อ้ งกันแดดและฝน เป็นองค์
ประกอบของวิหารล้านนาตั้งแต่ยุคพุทธศตวรรษที่ 21 ถึงปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 24
บนฝาย้อยของวิหารเคยประดับด้วยพระพิมพ์ดบี กุ ทีส่ ร้างโดย
ครูบาอาโนชัยธรรมจินดามุนี เมือ่ ปีพ.ศ. 2429 จ�ำนวน 1,080 องค์ และมีเรือ่ ง
เล่าว่าในช่วงสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ทหารไทยได้มาอาราธนาพระพิมพ์เหล่านี้
ไปคุม้ ครองตนจนเกือบหมดทัง้ หลัง จึงเหลือพระพิมพ์เพียงไม่กอี่ งค์เท่านัน้
ฐานอาคารและแท่นแก้ว
ฐานของวิหารยกสูงจากพื้นระดับของม่อนดอย ประมาณ
90 เซนติเมตร มีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยม เพิ่มมุขออกมาทั้งสี่ทิศ สภาพ
ปัจจุบันเป็นฐานก่ออิฐและฉาบปูนซีเมนต์ ใหม่เมื่อวันที่ 6 มีนาคม
2500 สันนิษฐานว่า พื้นเดิมคงใช้ปูนต�ำแบบโบราณฉาบ การฉาบ
ด้วยปูนซีเมนต์ในภายหลังท�ำให้มปี ญั หาเรือ่ งความชืน้ ใต้อาคาร และ
อาจเป็นปัญหาทีส่ ง่ ผลต่อโครงสร้างเสาของอาคารมาตัง้ แต่กอ่ นการ
บูรณะเมื่อปี พ.ศ. 2500 จนต้องตัดเสาวิหารตอนล่างเปลี่ยนเป็น
ปูนซีเมนต์
ส�ำหรับ “แท่นแก้ว” หมายถึง ฐานชุกชีตงั้ อยูต่ รงกลางวิหาร
ดุจดังเขาพระสุเมรุศนู ย์กลางจักรวาล มีโครงสร้างก่ออิฐฉาบปูนประดับด้วย
กระจกจืน แต่ถกู ทาทับด้วยสีในภายหลัง บริเวณหน้ากระดานฐานด้านล่าง
ตกแต่งด้วยปูนปัน้ รูปสัตว์ตา่ งๆ เช่น นกอินทรี สิงห์ พญานาค และช้าง เป็นต้น
พระพุทธรูป 4 พระองค์ และโพธิ์พฤกษ์
บนแท่นแก้วประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชยั 4 พระองค์
พระปฤษฎางค์ชนกันหันพระพักตร์สู่มุขทั้ง 4 ทิศ มีนัยยะแสดงถึง
พระพุทธเจ้า 4 พระองค์ที่ได้มาตรัสรู้ และประกาศศาสนาในภัทรกัป
ได้แก่ พระพุทธเจ้ากกุสนั โธ โกนาคมนะกัสสปะ และโคตมะ ยังคงรอ
พระศรีอริยเมตไตรย์เสด็จมาตรัสรู้ในอนาคต
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ดูเพิ่มเติมในเกรียงไกร เกิดศิริ (บรรณาธิการ), เรื่องเดิม, หน้า 60.

แผนผังอาคารรูปกากบาทและประดิษฐานพระพุทธรูป 4
องค์เช่นนี้ เป็นทีน่ ยิ มในศิลปะพุกามของพม่าทีด่ า้ นหลังของพระพุทธ
รูปจะเป็นแกนกลางรองรับองค์เจดียเ์ บือ้ งบน หากแต่แกนกลางของ
วิหารแห่งนีส้ ร้างรูปโพธิพ์ ฤกษ์ลอยตัวด้วยสังกะสีทาสีเขียวน�ำ้ ตาล มี
ใบโพธิ์ท�ำด้วยแผ่นโลหะและน�ำเอาลูกสนภูเขามาประดับด้วย ซึ่งไม่
เคยพบในที่ใดมาก่อน สันนิษฐานว่าคงน�ำมาโดยศรัทธาชาวพม่าทีเ่ ข้า
มาท�ำธุรกิจป่าไม้ในล�ำปาง
วิหารพระเจ้าพันองค์ ได้รับการออกแบบอย่างวิจิตรบรรจง
แสดงถึงพุทธิปญั ญาอันล�ำ้ เลิศของผูส้ ร้าง สล่าและเจ้าศรัทธาผูส้ นับสนุน
การก่อสร้างดังสะท้อนให้เห็นถึงการน�ำเอาคติสญั ลักษณ์ทางศาสนามา
ถ่ายทอดเป็นงานสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมได้อย่างวิจติ ร
แม้วา่ วิหารพระเจ้าพันองค์จะเป็นอาคารขนาดเล็ก แต่นยั ยะ
ทัง้ หมดของอาคารได้ยำ�้ ถึงความส�ำคัญในฐานะของปราสาทหรือจักรวาล
อันมีพระพุทธเจ้าทัง้ สีพ่ ระองค์ทตี่ รัสรูแ้ ล้วในภัทรกัปนี้ รอเพียงการมา
ตรัสรูข้ องพระศรีอริยเมตไตรย์ตามพุทธพยากรณ์จากอดีตพระพุทธเจ้า
วิหารหลังนี้ยังถ่ายทอดถึงคติความเชื่อในพุทธศาสนา
แบบมหายานที่แฝงอยู่ควบคู่กับสังคมไทยในเรื่องของจ�ำนวนอัน
มากมายเป็นอเนกอนันต์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงเสด็จมาเผยแพร่
พระธรรม เพื่อให้มนุษย์ก้าวข้ามวัฏสงสาร ขณะเดียวกันก็ใช้งาน
ศิลปกรรมแสดงสัญลักษณ์ของภูมจิ กั รวาล ไม่วา่ จะเป็นเขาพระสุเมรุ
ป่าหิมพานต์ สัตว์หิมพานต์ ทวีปทั้ง 4 ดวงดาราต่างๆ รวมไปถึงการ
บ�ำเพ็ญเพียรของพระพุทธเจ้าที่เขียนเป็นภาพชาดกมาผสมผสาน
เป็นองค์ประกอบอย่างลงตัว ทั้งนี้เพื่อให้ผู้คนมีจิตน้อมน�ำเอาพระ
ธรรมเป็นเครื่องน�ำพาชีวิตไปสู่แดนนิพพานเบื้องหน้า
4.4 ความรู้เรื่องกระบวนการท�ำงานอนุรักษ์ : การสร้างความภาค
    ภูมิใจให้ชุมชน
วิหารพระเจ้าพันองค์เป็นอาคารทีม่ คี ณุ ค่าทางประวัตศิ าสตร์
และมีความงดงามทางสุนทรียศาสตร์ขนั้ สูงทีอ่ อกแบบได้อย่างงดงาม
ลงตัวยิ่งนัก นับแต่การซ่อมวิหารพระเจ้าพันองค์ครั้งใหญ่ในสมัย
ครูบาอาโนชัยธรรมจินดาถึงปัจจุบนั (พ.ศ. 2557) นับได้กว่า 128 ปีใน
ครัง้ นัน้ สันนิษฐานว่ามีการต่อมุขทัง้ 4 ของวิหารเพิม่ ขึน้ 14 ต่อมามีการ
บูรณะอีกครัง้ เมือ่ ปีพ.ศ. 2500 โดยศรัทธาวัด คือ นางหมู ชัยบาลและ
ครอบครัวพบว่า เป็นการบูรณะซ่อมแซมชิน้ ส่วนทีผ่ พุ งั ไปตามกาลเวลา
เช่น ตัดฐานเสาวิหารโดยไม่ได้มกี ารแก้ไขรูปทรงของอาคาร นับแต่
นัน้ มาถึงปีพ.ศ. 2550 ที่ไม่มกี ารบูรณะวิหารแห่งนีอ้ กี เลย ท�ำให้วหิ าร
ช�ำรุดทรุดโทรม แต่กย็ งั ทิง้ รูปรอยแห่งความงดงามอยู่ในรูปทรงทาง
สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมทีป่ ระดับตกแต่งบนตัวอาคาร
จากการศึกษาพบว่า สาเหตุหลักของการเสื่อมสภาพของ
อาคารมี 4 ประการหลัก คือ
1. เสื่อมสภาพตามกาลเวลา ดังจะเห็นได้จากสภาพเสาไม้
โครงสร้างชั้นนอกรอบวิหารทีส่ ึกกร่อนเพราะถูกแดดฝนมาเป็นเวลา
นานกว่า 120 ปี จนต้องมีการตัดโคนเสาแล้วเสริมด้วยคอนกรีตมาแล้ว
เมื่อการบูรณะครั้งปีพ.ศ. 2500
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2. เสือ่ มสภาพเพราะการสาดและการรัว่ ซึมของน�ำ้ ฝนเข้ามา
ในตัวอาคาร สาเหตุหลักเกิดจากการเปิดช่องหน้าต่างช่วงคอสองทัง้
4 ด้าน ท�ำให้ฝนสาดเข้าสูภ่ ายในอาคาร ท�ำให้เครือ่ งไม้โครงสร้างหลัง
คาและเพดานผุ ตลอดจนมีคราบน�ำ้ ฝน กอปรกับการเสือ่ มสภาพของ
ปูนฉาบหลังคาและกระเบื้องที่เอื้อต่อการรั่วซึมของน�้ำฝนเป็นส่วน
สร้างความเสียหายเพิ่มให้แก่ตัวอาคาร
3. ความชืน้ จากใต้อาคาร เป็นสาเหตุทที่ ำ� ให้สว่ นฐานอาคาร
พืน้ วิหารโคนเสารับโครงสร้าง รวมถึงฐานชุกชีเกิดรอยแตกร้าว เพราะ
ความชื้นไม่สามารถระบายผ่านพื้นคอนกรีตเดิมของตัวอาคารที่ถูก
ซ่อมเมื่อปีพ.ศ. 2500 ได้
4. การถูกท�ำลายด้วยปลวกทีก่ ดั กินโครงสร้างอาคาร นอกจากนัน้
เครือ่ งตกแต่งอาคารช�ำรุดสูญหาย เช่น นาคทัณฑ์ได้ถกู ถอดออกในส่วน
ของฉัตรโลหะ ไม้เชิงชาย ดาวเพดาน ภาพเขียนสีในกรอบกระจก งาน
ปูนปัน้ ทีฐ่ านชุกชีทสี่ อื่ ความหมายทางศาสนาอย่างแยบยลนีเ้ ป็นงานที่
มีอายุยาวนานล้วนต้องการการอนุรกั ษ์อย่างเร่งด่วนทัง้ สิน้

นอกจากการอนุรกั ษ์ตวั อาคารแล้ว ยังได้จดั พิมพ์หนังสือและ
จัดนิทรรศการภาพถ่าย15 และการอนุรักษ์อาคารในหลายสถานที่ โดย
ฝึกหัดให้นักศึกษาของภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ได้มีส่วนร่วม
ในการดูแลนิทรรศการ อันก่อให้เกิดกระแสความตืน่ ตัวจากในชุมชนเอง
และขยายออกมาสูช่ มุ ชนภายนอก ขณะเดียวกันก็เป็นการหาทุนในการ
บูรณะ ส่วนทีส่ ำ� คัญอีกส่วนของกระบวนการอนุรกั ษ์ คือ การสร้างเครือข่ายอนุรักษ์ ซึ่งในกรณีนี้ได้สร้างเครือข่ายร่วมกับเอกชน คณาจารย์
และนักศึกษาในสถาบันการศึกษาที่ส�ำคัญและให้การสนับสนุนการ
ท�ำงานตลอดมา คือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ที่ร่วมท�ำงานภาคสนามด้วยกัน จนก่อให้เกิดเป็นนิทรรศการ
สัญจร “คนตัวเล็กกับการอนุรักษ์” ที่สืบเนื่องจากการอบรมเชิงปฏิบัติ
การ เพือ่ การอนุรกั ษ์วหิ ารพระเจ้าพันองค์ เพือ่ สร้างจิตส�ำนึกและเครือข่ายการอนุรกั ษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมของประเทศให้แก่กลุม่ นักเรียน
นักศึกษา ชาวบ้าน พระสงฆ์ และบุคคลผูส้ นใจในหลากหลายสาขาโดย
เริ่มที่วัดปงสนุกจังหวัดล�ำปางแห่งนี้
15

โดยความช่วยเหลือของคุณแอนเจล่า ศรีสมวงศ์วัฒนา อาจารย์สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เธียรชาย อักษรดิษฐ์ และนักศึกษาของภาควิชา
ศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ และผู้จัดงาน Nimmanhemin Art and Design Promenade ถนนนิมมานเหมินทร์ อาจารย์วรนันท์
โสวรรณี อาจารย์สุดสันต์ สุทธิพิศาล อาจารย์เกรียงไกร เกิดศิริ และนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรม และคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คุณสุวารี วงศ์
กองแก้ว หอศิลปะและวัฒนธรรมเทศบาลนครเชียงใหม่.
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5. การคาดการณ์ สิ่ ง ที่ จ ะตามมาหลั ง จากการ
เปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว

ผลจากโครงการท�ำให้เกิดเครือข่ายของการอนุรกั ษ์ทชี่ อื่ ว่า
“คนตัวเล็กกับการอนุรกั ษ์” ทีค่ อ่ ยๆ ด�ำเนินงานช่วยเหลือ ให้คำ� แนะน�ำ
ช่วยเหลือในการอนุรกั ษ์โบราณวัตถุในพืน้ ทีต่ า่ งๆ ของภาคเหนือ ขณะ
เดียวกันก็ได้ขยายองค์ความรูเ้ รือ่ งการอนุรกั ษ์ตวั อาคารวิหารพระเจ้า
พันองค์ไปในหน่วยงานการศึกษาต่างๆ ทัง้ นี้ องค์ความรูม้ ที งั้ เรือ่ งของ
“การท�ำงานร่วมกัน” “องค์ความรูเ้ รือ่ งสถาปัตยกรรมแบบดัง้ เดิม” และ
องค์ความรูใ้ หม่ทบี่ รู ณาการการใช้วสั ดุและเทคนิควิธแี บบดัง้ เดิมของ
ล้านนา ผสมผสานเทคนิควิธีใหม่แก้ไขอาคารในส่วนทีม่ ปี ญั หา เช่น
หลังคาได้ใช้วสั ดุเดิมคือกระเบือ้ งดินขอแต่สอดรับด้วยวัสดุรองรับการ
แตกหักซึง่ ผสมผสานระหว่างเก่าและใหม่ทกี่ ลมกลืนกัน
หรือการขยายผลจากการขุดค้นทางโบราณคดี ที่ได้พบหลัก
ฐานที่ยืนยันถึงการบูรณะของครูบาอาโนชัยธรรมจินดามุนี โดยพบ
ฐานเสาศิลาแลง 14 ต้น ใต้อาคาร และการสร้างม่อนดอยทีส่ ร้างด้วย
อิฐสูงกว่า 7 เมตร ในปีพ.ศ. 2552
หลังจากการอนุรกั ษ์ตวั อาคารเสร็จสิน้ ลง องค์การ UNESCO ได้
มอบรางวัล Award of Merit จากโครงการ 2008 UNESCO Asia-Pacific
Heritage Awards for Culture Heritage Conservation ทีส่ ร้างชือ่ เสียง
และความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก (ซึง่ น�ำมาสูก่ าร
ท่องเทีย่ วชุมชนสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้จงั หวัดล�ำปางอย่างต่อเนือ่ ง)
ในปีถดั มาองค์กร UNESCO มอบหมายให้คณะวิจติ รศิลป์
และชุมชนปงสนุก ด�ำเนินการโครงการ Pilot Project of South East
Asia โดยร่วมมือด�ำเนินงานกับ Deakin University, Australia จัดการ
อบรมพระภิกษุสงฆ์ ในโครงการ Museum to Museum Capacity
Building ทีซ่ งึ่ ได้เชือ่ มโยงบูรณาการองค์กรต่างๆ เช่น ศูนย์โบราณคดี
ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยอินเตอร์เทค และวิทยาลัย
สงฆ์ลำ� ปาง เข้าร่วมงาน ก่อให้เกิดการขยายงานออกไปสูพ่ นื้ ทีอ่ นื่ เช่น
อ�ำเภอแม่ทะ จังหวัดล�ำปาง ซึ่งท�ำให้มีการขยายวงกว้างในการรับรู้
เรือ่ งราวของการท�ำงานพระภิกษุสงฆ์ทงั้ ของวัดปงสนุก และที่ได้รบั
การอบรมเกิดความมัน่ ใจและสามารถเป็นผูน้ ำ� เรือ่ งการอนุรกั ษ์ ซึง่ ไม่
จ�ำเป็นเฉพาะอาคาร แต่หมายรวมถึงงานพุทธศิลป์ตา่ งๆ คณาจารย์
นิสิตนักศึกษา เกิดการท�ำงานขยายตัวออกไปอย่างไม่หยุดยั้ง จน

สามารถพบและอนุรักษ์ศิลปวัตถุจ�ำนวนกว่า 4,500 ชิ้น และขยาย
การท�ำงานกลับมายังจังหวัดเชียงใหม่ และทีอ่ นื่ ซึง่ ผูท้ เี่ คยท�ำงานใน
กระบวนการเช่นนี้เติบโตและไปท�ำงานยังสถานที่ที่ตนสังกัด (ท�ำให้
สามารถประหยัดงบประมาณหลวงใน  3 จังหวัดมาเป็นเวลากว่า 4 ปี )
ในปีพ.ศ. 2553 ได้จัดอบรมพระภิกษุสงฆ์และบุคคลทั่วไป
200 คน เรื่อง “พุทธศิลป์ล้านนาและการอนุรักษ์” สนับสนุนโดย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ในปัจจุบันพระภิกษุสงฆ์ที่ได้เข้าอบรมทั้งในจังหวัดล�ำปาง
และเชียงใหม่กว่า 300 รูป ปัจจุบนั ส่วนใหญ่ได้เลือ่ นสถานภาพเป็นเจ้า
อาวาส และได้สร้างแรงขับเคลือ่ นในการอนุรกั ษ์ภายในจังหวัดล�ำปาง
และใกล้เคียงอย่างต่อเนือ่ ง จนท�ำให้จงั หวัดล�ำปางเป็นจังหวัดทีม่ ชี อื่
เสียงอย่างมากในการสร้างกระบวนการท�ำงานอนุรกั ษ์อย่างมีสว่ นร่วม
ของชุมชน ซึง่ ท�ำให้ประหยัดเงินและงบประมาณ ประกอบกับในการ
อนุรกั ษ์โบราณสถานเพราะเข้าใจในการท�ำงานจากองค์ความรู้ แม้จะ
ประเมินเป็นตัวเงินมิได้ แต่องค์ความรูท้ เี่ กิดในชุมชนและขยายต่อใน
อนาคตอย่างมหาศาลต่อประเทศนัน้ สามารถสร้างรายได้เป็นมูลค่า
มหาศาลเช่นกัน
แนวทางการจัดการอนุรักษ์โดยชุมชนมีส่วนร่วม
จากการศึกษากรณีการอนุรกั ษ์วหิ ารพระเจ้าพันองค์ วัดปง
สนุก อาจเป็นแนวทางหนึ่งในการอนุรักษ์ที่เหมาะสมกับบริบททาง
สังคม และความต้องการของท้องถิ่นที่มีฐานคิดสอดคล้องกับวิธีคิด
เรื่อง “บุญ” ของสังคมไทยที่สามารถกระท�ำได้ทั้ง “กายกรรม” และ
“มโนกรรม” ทีผ่ คู้ นทัง้ ในและนอกชุมชนต่างสามารถสร้างอานิสงส์ผล
บุญจากการอุทศิ แรงกายแรงใจในการท�ำกิจกรรมต่างๆ เพือ่ ถวายเป็น
พุทธบูชานอกเหนือไปจากการบริจาคทรัพย์แต่เพียงอย่างเดียว
เพือ่ สร้างความเข้าใจถึงคุณค่าของโบราณสถานด้วยการอนุรกั ษ์
รักษาและสืบทอด ซึง่ มีคณุ ค่าทีไ่ ม่อาจประเมินค่าได้ มากกว่าการรือ้ และ
สร้างใหม่โดยการจ้างเหมาและคนในท้องถิน่ ปราศจากการมีสว่ นร่วม
การสรุปแนวทางการจัดการอนุรกั ษ์ในประเทศไทย เพือ่ ความ
เหมาะสมและลดช่องว่างระหว่างการอนุรกั ษ์โดยการคงสภาพเดิมเพือ่
คุณค่าทางประวัตศิ าสตร์และวิชาการกับการรือ้ และสร้างใหม่ เพือ่ มูลค่า
ทางเศรษฐกิจ ควรมีแนวทางและขัน้ ตอนการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญ คือ
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ท้องถิน่ มีความต้องการอนุรกั ษ์โบราณสถานในท้องถิน่ ของตน
และเป็นส่วนทีม่ คี วามส�ำคัญยิง่ ทีจ่ ะน�ำไปสูค่ วามร่วมมือและความยัง่ ยืนต่อไป
  การสร้างความรู้และความเข้าใจในความจ�ำเป็นและ
ประโยชน์ของการอนุรักษ์ให้กับท้องถิ่นที่ตั้งโบราณสถาน เพื่อสร้าง
ความตระหนักและรับรูใ้ นคุณค่าของโบราณสถานทีม่ ตี อ่ ท้องถิน่ เป็นสิง่
ส�ำคัญเช่นเดียวกัน นักอนุรกั ษ์จงึ มีหน้าทีใ่ นการเป็นผูป้ ระสานงาน เป็น
พีเ่ ลีย้ ง เป็นทีป่ รึกษาตลอดระยะเวลาการด�ำเนินงานโดยการประสาน
ระหว่างพระสงฆ์ ช่างอนุรกั ษ์ ผูน้ ำ� ชุมชน คนในพืน้ ทีส่ ถานศึกษา พร้อม
สร้างแกนน�ำทีเ่ ข้มแข็งมีความเสียสละและเครือข่ายในการด�ำเนินงาน
ร่วมกันในลักษณะการร่วมเรียนรู้

  สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน โดยการถ่ายทอดความ
รู้ระหว่างเยาวชนกลุ่มนักศึกษากับผู้รู้ในท้องถิ่นเกี่ยวกับความรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์ ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน กับเทคนิคเทคโนโลยี
การรวบรวมข้ อ มู ล และวิ ธี การอนุ รั ก ษ์ การศึ ก ษารู ป แบบศิ ล ปะ
สถาปัตยกรรม งานประติมากรรม จิตรกรรมที่ปรากฏอยู่ในแหล่ง
โบราณสถานพร้อมการศึกษาบริบทของท้องถิ่นที่รายรอบ
  การประชุมระดมสมองเพือ่ เลือกแนวทางทีเ่ หมาะสมใน
การอนุรักษ์ พร้อมกับการพัฒนาคนและโบราณสถานแต่ละแห่งที่มี
ความแตกต่างกันไป ด้วยเทคนิควิธกี ารทีห่ ลากหลายสามารถยืดหยุน่ ได้
เป็นการพบปะพูดคุยเพื่อปรับความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติให้ตรง
กัน ซึ่งควรท�ำอย่างสม�่ำเสมอหลังจากการปฏิบัติงานทั้งแบบเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ
  การส�ำรวจแหล่งโบราณสถานด้วยเทคนิควิธีการด้าน
สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม เช่น การท�ำรังวัด การเขียนแบบ การ
บันทึกโครงสร้างองค์ประกอบของสถาปัตยกรรม และงานศิลปกรรม

อย่างละเอียดโดยช่างอนุรกั ษ์เป็นผูด้ แู ลนักศึกษา และผูท้ สี่ นใจในการ
ปฏิบัติงานดังกล่าว
  การลงมือปฏิบตั กิ ารอนุรกั ษ์ ซึง่ ในโบราณสถานแห่งเดียว
อาจต้องใช้หลายกระบวนการหลายวิธกี าร เช่น การคงสภาพเดิม การ
เสริมฐานรากและโครงสร้างให้แข็งแรง การซ่อมแซมโดยใช้วสั ดุเดิม
การซ่อมแซมโดยใช้วัสดุใหม่ หรือการสร้างจ�ำลองขึ้นใหม่ ทั้งนี้ทุก
ส่วนของโบราณสถานมีความส�ำคัญมีคุณค่าในเชิงวิชาการและ
ประวัตศิ าสตร์ การใช้เทคนิควิธที หี่ ลากหลายและมีความเหมาะสมใน
แต่ละส่วนเพื่อมิให้โบราณสถานเสียคุณค่าส่วนใดส่วนหนึ่งไป
  การแบ่งหน้าที่ในการด�ำเนินงาน โดยกระจายงานเป็น
โครงการย่อยตามความถนัดของแต่ละฝ่าย เช่น นักศึกษาในสาขา
ต่างๆ ให้ท�ำเป็นกรณีศึกษาประกอบรายวิชา โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา
คอยดูแลอย่างใกล้ชดิ พระสงฆ์และคนในชุมชนคอยแลกเปลีย่ นเรียน
รู้ด้านเทคนิควิธีการร่วมกับช่างอนุรักษ์ ในลักษณะผู้ช่วยหรือลูกมือ
เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ตลอดเวลา เป็นต้น
  เมือ่ เสร็จสิน้ การด�ำเนินงาน ควรมีการประเมินคุณค่าและ
ความพึงพอใจของผูท้ รี่ ว่ มด�ำเนินการทุกฝ่าย ตลอดจนการสร้างเครือข่าย
ด้านการอนุรกั ษ์ไว้ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ควรมีการเผยแพร่ผล
งานการอนุรักษ์ออกสู่วงกว้าง การเน้นงานอนุรักษ์พร้อมกับการ
พัฒนาคนให้เป็นอนาคตของนักอนุรักษ์โบราณสถานในท้องถิ่นที่มี
ความรู้ความเข้าใจถึงสภาพปัญหาและบริบทของโบราณสถานใน
ท้องถิ่นได้อย่างชัดเจนและสามารถด�ำเนินการแก้ไขปัญหาได้ด้วย
ตนเองต่อไป
ความส� ำ เร็ จ ในการอนุ รั ก ษ์ โ บราณสถานไทย ไม่ ว ่ า จะ
เป็นการรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์และหลักฐานทางวิชาการ
หรือมูลค่าซึ่งเป็นสิ่งที่ตามมาในชั้นหลัง ดังกรณีการอนุรักษ์วิหาร
พระเจ้าพันองค์ วัดปงสนุก จังหวัดล�ำปาง เป็นแหล่งเรียนรู้ส�ำหรับ
นักท่องเทีย่ วในการท�ำความเข้าใจกับความหมายและคุณค่าของการ
อนุรักษ์โบราณสถานได้อย่างแท้จริง ซึง่ ผลส�ำเร็จในระดับรางวัลจาก
องค์การ UNESCO ถือเป็นการยอมรับในระดับนานาชาติ แต่ความ
ส�ำเร็จเหนือสิ่งอื่นใด คือ การสร้างคนที่ให้มีส�ำนึกของนักอนุรักษ์
ส�ำนึกในคุณค่าของโบราณสถาน ความหวงแหนในโบราณสถานซึ่ง
เป็นมรดกทางวัฒนธรรมทีค่ วรภาคภูมใิ จ และสามารถเลือกแนวทาง
การจัดการการอนุรกั ษ์ทมี่ คี วามเหมาะสมกับบริบทความต้องการของ
ท้องถิ่นและสร้างการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

6. การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

กระบวนการท�ำงานทัง้ หมด ได้สร้างให้เกิดกระแสการตืน่ ตัว
ทางด้านการอนุรกั ษ์ ในระดับท้องถิน่ และก่อให้เกิดโครงการต่อเนือ่ ง
เป็นปฏิกริ ยิ าลูกโซ่ (Chain Reation) อีกหลายโครงการ เช่น การศึกษา
ภาพพระบฏวัดปงสนุก การศึกษาลวดลายหีบธรรม โครงการออกแบบ
และตกแต่งพิพิธภัณฑ์หีบธรรมวัดปงสนุก โครงการอนุรักษ์และ
แปลความหมายมรดกทางวัฒนธรรมลุ่มน�้ำโขง โครงการอนุรักษ์
ภาพพระบฏวัดทุ่งผึ้ง โครงการอนุรักษ์ภาพพระบฏวัดทุ่งม่าน ฯลฯ
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พระภิกษุสงฆ์ในวัดได้กลายเป็นผูร้ ู้ และน�ำประสบการณ์ไป
สอน ในส่วนของพระสงฆ์และชาวบ้านเปลีย่ นบทบาทจากการเป็นเพียง
ผู้ร่วมโครงการ กลายเป็นผู้น�ำโครงการในชุมชนอื่นๆ ที่มาขอความ
อนุเคราะห์จนกลายเป็นผูน้ ำ� ของจังหวัดในเรือ่ งการอนุรกั ษ์ ซึง่ ไม่จำ� เพาะ
แค่อาคาร หากแต่หมายรวมถึงจารีตประเพณี พิธกี รรม ซึง่ สร้างความ
ภาคภูมิใจแก่ชุมชนอย่างไม่หยุดยั้ง จนได้รับรางวัลการอนุรักษ์จาก
สมาคมสถาปนิกสยามฯ รางวัลเรื่องการท่องเที่ยว ฯลฯ
ในปัจจุบันกลุ่มเยาวชนของชุมชนปงสนุก เช่น อาจารย์
อนุกลู ศิรพิ นั ธ์ ฐาปกรณ์ เครือระยา ฐาปนีย  ์ เครือระยา อาจารย์เมธี
เมธาสิทธิ สุขส�ำเร็จ อาจารย์พีระพล ไชยวงศ์ อาจารย์วีระศักดิ์ ของ
เดิม ฯลฯ ได้เติบใหญ่และสร้างผลงานทางด้านวัฒนธรรมทีม่ ชี อื่ เสียง
ให้กับจังหวัดล�ำปางและใกล้เคียงเสมอมา
ส�ำหรับกลุม่ คณาจารย์ของคณะวิจติ รศิลป์ เช่น อาจารย์เธียรชาย
อักษรดิษฐ์ อาจารย์สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ ก็ยังคงด�ำเนินงานทั้ง
การเรียนการสอน การวิจัย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศิลปกรรมล้านนา
ต่อไป คณาจารย์และนักศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ
มัณฑนศิลป์ เช่น อาจารย์เกรียงไกร เกิดศิริ อาจารย์วรนันท์ โสวรรณี
และนักศึกษา ต่างเรียนจบ และได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์และได้
ท�ำงานตามความสามารถของตนเอง ขยายผลงานของตนออกไป
อย่างไม่หยุดยั้ง
นอกจากนัน้ ในส่วนของการขยายองค์ความรูส้ นู่ านาชาติก็
ด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง เช่น การได้รบั เชิญให้มกี ารน�ำเสนอกระบวนการ

ท�ำงานของการอนุรกั ษ์ในระดับนานาชาติหลายครัง้ เช่น การเป็นกรณี
Best Practice ของอาเซียน ซึง่ จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกรม
ศิลปากร และการบรรยายในประเทศมาเลเซีย ในการประชุมเครือข่าย
มหาวิทยาลัยในอาเซียน 2nd ASEAN University Network Thematic
Network on University Social Responsibility and Sustainability
(AUNUSR&S) Steering Committee Meeting, 13 June 2013 การ
บรรยาย Best Practice สองครัง้ ให้องค์กรรัฐบาลเอกชนและชุมชนที่
ท�ำงานอนุรกั ษ์ของประเทศไต้หวัน ในวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2557 ใน
โอกาสเปิดอาคารอนุรกั ษ์ของรัฐบาล ชือ่ Futai 1910 และการบรรยายใน
วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 ในนาม “คนตัวเล็กกับการอนุรกั ษ์” รวมถึง
เป็นกรณีศกึ ษาให้แก่องค์กร UNESCO ของรัฐบาลเมียนมาร์ทไี่ ด้รบั การ
ขึน้ ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 2014 ซึง่ เดินทางมารับฟังและแลก
เปลีย่ นประสบการณ์ ณ จังหวัดเชียงใหม่ เมือ่ วันที่ 26 ตุลาคม 2557 และ
เป็นกรณีศกึ ษาให้แก่ผเู้ ข้ารับฟังซึง่ ได้แก่ รองอธิการบดี รองคณบดีของ
สถาบันการศึกษาชัน้ น�ำใน 4 ภาคของประเทศไทย ในการอบรม “วิชาการ
รับใช้สงั คม” ของมูลนิธริ ากแก้ว และสถาบันคลังสมองของชาติ เมือ่ วันที่
2 พฤศจิกายน 2557 ก็ได้ขยายความรูแ้ ละเครือข่ายออกไปอีกจ�ำนวนมาก
อย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ นี้ การบรรยายและการมีสว่ นร่วมเช่นนีม้ กี ารขยายไป
กว้างทัง้ ในส่วนของชุมชน พระภิกษุสงฆ์ ผูม้ สี ว่ นร่วมทุกคนทีเ่ ริม่ จาก
การท�ำงานปฏิบตั งิ านทีว่ ดั ปงสนุกทัง้ ในส่วนของคณะสงฆ์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยอินเตอร์เทคล�ำปาง ฯลฯ
ทีต่ า่ งมีสว่ นร่วมและขยายงานในแต่ละส่วนขององค์กรตนเสมอมา
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7. แนวทางการติดตามและธ�ำรงรักษาพัฒนาการทีเ่ กิด
ขึ้นให้คงอยู่ต่อไป

การท�ำงานในลักษณะเช่นนี้ เป็นการท�ำงานที่ต้องใช้เวลา
ความรักทุ่มเท จิตวิญญาณ และความเข้าใจ ทุกคนที่มีส่วนร่วมใน
การท�ำงานต่างเติบโตในแนวทางของตนเอง และน�ำความสามารถ
ของตนมาขยายผลด�ำเนินการในบริบททีต่ นเกีย่ วข้อง ทัง้ นีเ้ พราะการท�ำงาน

  โครงการจัดท�ำหุ่นจ�ำลองวิหารพระเจ้าพันองค์และ
แผนผังบริเวณ เพื่อวางแผนการอนุรักษ์
  โครงการจัดท�ำคอมพิวเตอร์สามมิติ เพือ่ การน�ำเสนอรูป
แบบทางสถาปัตยกรรม อาคารวิหารพระเจ้าพันองค์ และม่อนดอย
แก่ชุมชนวัดปงสนุก
  โครงการจัดท�ำภาพยนตร์แอนิเมชัน่ วิหารพระเจ้าพันองค์
และผังบริเวณ
  โครงการท�ำความสะอาดและการอนุรักษ์พระพุทธรูปไม้
ที่เก็บรักษาไว้ในเรือนยอดวิหารพระเจ้าพันองค์
  โครงการศึกษาเพือ่ อนุรกั ษ์พระพุทธรูปไม้ในวิหารพระเจ้าพันองค์
  โครงการออกแบบตกแต่งภายในพิพธิ ภัณฑ์วดั ปงสนุก
  โครงการประกวดการจัดท�ำทะเบียนอาคารควรค่าแก่การ
อนุรักษ์
รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์กับชุมชนอื่นๆ เช่น
โครงการอนุรกั ษ์วหิ ารและจิตรกรรมแบบพืน้ เมืองทีว่ ดั บ้านก่อ อ�ำเภอ
วังเหนือ จังหวัดล�ำปาง ซึง่ การด�ำเนินงานนีเ้ กิดจากการอุทศิ แรงกาย
แรงใจทีส่ ง่ ผลให้เกิดประโยชน์มหาศาลส�ำหรับผูม้ สี ว่ นร่วมด�ำเนินงาน
อนุรักษ์อย่างแท้จริง

“ทุกโครงการด�ำเนินไปด้วยการก้าวไปพร้อมๆ กันของคนตัวเล็กๆ ที่ปราศจากอ�ำนาจและทรัพย์สินเงินทอง
มีแต่แรงกายและแรงใจ ใครพอท�ำอะไรได้ก็ช่วยกันท�ำ ผลตอบแทนที่ทุกคนได้รับไม่ใช่เงินตรา แต่เป็นผลบุญและความ
อิ่มใจ นับว่าเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมวัฒนธรรมไทยอย่างมาก” 16
มิใช่เป็นเพียง “ต้องท�ำให้เสร็จ” หากแต่เป็น “การปลูกฝังจิตวิญญาณ”
ในตัวบุคคลจึงมิอาจจะลบเลือนไปได้ง่าย
ผลของการด�ำเนินงานอนุรักษ์ด้วยความร่วมแรงร่วมใจ
ของทุกภาคส่วน ส่งผลให้วิหารพระเจ้าพันองค์ วัดปงสนุก ต�ำบล
เวียงเหนือ อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง ได้รับรางวัล “Award of
Merit” จากโครงการ 2008 Asia Pacific Heritage Awards for
Cultural Heritage Conservation ขององค์การ UNESCO เป็น
ความส�ำเร็จจากการร่วมกันด�ำเนินการอนุรักษ์ และเรียนรู้ร่วม
กันตลอดระยะเวลา 10 ปีเป็นการด�ำเนินงานอนุรักษ์ ในแนวทาง
บู ร ณาการที่ ต ่ า งจากการรื้ อ แล้ ว สร้ า งใหม่ แม้ จ ะใช้ ร ะยะเวลา
ที่ ย าวนาน แต่ ใ ห้ ความคุ ้ ม ค่ า เนื่ อ งจากวิ ห ารพระเจ้ า พั น องค์ นี้
มี รู ป แบบเป็ น เอกลั ก ษณ์ มี คุ ณ ค่ า สู ง ที่ ไ ม่ ส ามารถทดแทนด้ ว ย
อาคารหลั ง ใหม่ และก่ อ ให้ เ กิ ด ต้ น แบบแนวคิ ด และการปฏิ บั ติ
การบูรณะโดยภาคประชาชนอย่างแท้จริง ตลอดระยะเวลา 10 ปี
สถาบันการศึกษาได้ส่งนักศึกษามาฝึกปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ร่วมช่วยอนุรักษ์ตามก�ำลังความสามารถหลายต่อหลายรุ่น ท�ำให้
วิหารพระเจ้าพันองค์ท�ำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างผลงานตาม
โครงการของนักศึกษาทีก่ อ่ ให้เกิดคุณประโยชน์ในการอนุรกั ษ์โบราณ
สถาน เช่น  
16
วรลัญจก์
17

บุณยสุรัตน์. “ปฏิกิริยาลูกโซ่ Chain reaction.” เล่มเดิม, หน้า 68.
แหล่งเดิม. หน้า 67.

แม้ว่า
คนตั ว เล็ ก กั บ การ
อนุรักษ์จะเป็นเพียง
โครงการเล็ ก ๆ แต่
การร่ ว มมื อ ร่ ว มใจ
ของคนเป็นจ�ำนวน
มากที่ ไ ม่ ส ามารถ
เอ่ยรายนามได้หมด
ก่อให้เกิดความภาค
ภู มิ ใ จ ตระหนั ก ถึ ง
คุ ณ ค ่ า ข อ ง ศิ ล ป
วัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่
ณ วั น นี้ ค นตั ว เล็ ก
ที่ เ ริ่ ม งานในชุ ม ชน
ปงสนุ ก ทั้ ง ที่ เ ป็ น
นักศึกษา พระสงฆ์ ชาวบ้าน นักวิชาการได้ยดึ โยงกันด้วยน�ำ้ ใจไมตรี
ที่ก่อตัวเป็นสะพานมุ่งสู่การอนุรักษ์ ในอนาคต แม้ว่าจะเป็นความ
ส�ำเร็จที่ไม่ใหญ่โตมากนัก แต่ทุกๆ คนต่างเริ่มจากการมีใจอนุรักษ์
โบราณสถาน และด�ำเนินการรักษาทั้งโบราณสถาน ศิลปกรรมภูมิ
ทัศน์อยู่ตลอด
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การธ�ำรงรักษาในสถานที่ก็เป็นสิ่งที่ชุมชนยังคงดูแล หาก
แต่สิ่งที่ส�ำคัญกว่า คือ การผลิดอกออกผลที่ทุกคนต่างเติบโตสร้าง
โครงการและวิธีการของตนเอง การท�ำงานนี้จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นให้
เกิดการขยายงานต่อไปตามวิถีของแต่ละคนที่พัฒนาขึ้นด้วยตนเอง
จากประสบการณ์ที่ร่วมท�ำด้วยกัน ถือเป็นพัฒนาการที่เริ่มจากจุด
เล็กๆ ที่เมื่อน�ำมารวมกันแล้ว จะสามารถสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่ ให้
ประเทศชาติสืบไป
ในท้ายที่สุด สิ่งที่ส่งผลภายหลังจากการด�ำเนินงานที่มาก
กว่าการอนุรกั ษ์วหิ ารพระเจ้าพันองค์ทกี่ ลุม่ นักอนุรกั ษ์ได้สร้างขึน้ คือ
“เรามิได้มุ่งหวังที่จะอนุรักษ์อาคารหลังใดหลังหนึ่งให้แล้ว
เสร็จแต่เพียงอย่างเดียว แต่ความมุ่งหมายสูงสุดของกิจกรรม คือ
การปลูกต้นกล้านักอนุรกั ษ์ ให้พวกเขาได้รบั รูใ้ นคุณค่าและมีจติ ส�ำนึก
หวงแหนรักษามรดกทางสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมทีเ่ ป็นรากเหง้า
ของตน
หากวันนีเ้ ราท�ำการอนุรกั ษ์แต่เฉพาะตัวอาคาร วันหนึง่ ข้าง
หน้าถึงกาลทรุดโทรมต้องหวนกลับมาท�ำกันใหม่ แต่หากเตรียมความ
รู้ความเข้าใจอันเปรียบได้กับดินอันอุดมให้ต้นกล้าเหล่านี้ได้ซึมซับ
และเติบโตขึ้นเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แผ่ร่มเงาไพศาลแล้วในวันข้างหน้า
พวกเขาเหล่านี้จะเป็นที่พึ่งของอาคารที่ทรงคุณค่าที่มีอีกนับไม่ถ้วน
ได้ด้วยตัวเขาเอง”17

ข้อคิดที่ได้จากกรณีตัวอย่างการอนุรักษ์วิหารพระเจ้าพัน
องค์ คือ การมองให้กว้างไกลถึงปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคน
ชุมชน สังคม และมองให้ลึกลงไปถึงจิตส�ำนึกของคนมากกว่าการ
มองเพียงตัววัตถุ การสร้างกระบวนการอนุรกั ษ์วหิ ารพระเจ้าพันองค์นี้
จึงมิใช่เน้นที่กระบวนการพัฒนาโบราณสถานเพียงอย่างเดียว หาก
แต่เน้นที่กระบวนการพัฒนาจิตใจของชุมชนผู้เป็นเจ้าของ รวมถึง
ผู้เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งกระบวนการด�ำเนินงานอนุรักษ์วิหารพระเจ้าพัน
องค์มคี วามแตกต่างจากการจ้างเหมาผูร้ บั เหมาให้ดำ� เนินการอนุรกั ษ์
อาคารแต่เพียงอย่างเดียว
การปฏิบัติการอนุรักษ์ต้องอาศัยเวลา ความประณีตและ
ความใส่ใจ ความอิ่มเอมที่เกิดจากการเสียสละแรงกายแรงใจในการ
ปฏิบัติงานอนุรักษ์ เพื่อสืบทอดคุณค่าของโบราณสถานที่บรรพบุรุษ
เป็นผู้สร้างเป็นมรดกทางวัฒนธรรมตกทอดสู่คนรุ่นหลัง ความรู้สึก
เป็นเจ้าของสิ่งต่างๆ เหล่านี้ สามารถสร้างส�ำนึกในการอนุรักษ์ ให้
คงอยู่กับคนในทุกพื้นที่ การเลือกกลุ่มในการอนุรักษ์เป็นเยาวชน
คือ การเริม่ ต้นในการปลูกฝังส�ำนึกใหม่ในการอนุรกั ษ์ดว้ ยคุณค่าของ
โบราณสถาน การเสียสละเพือ่ ด�ำรงรักษา และสืบทอดประวัตศิ าสตร์
ของมวลมนุษยชาติ เพื่อทดแทนความผิดพลาดและปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการอนุรักษ์ที่ผ่านมา  ซึ่งความคาดหวังว่าเยาวชนในรุ่นหลังจะ
รับหน้าทีเ่ ป็นผูแ้ ก้ไขปัญหาและสร้างแนวทางการอนุรกั ษ์ทเี่ หมาะสม
กับบริบทของสังคมและท้องถิ่นไทยต่อไป

การท�ำงานของคนตัวเล็กกับการอนุรกั ษ์ทยี่ งั ขับเคลือ่ นต่อไปรุน่ สูร่ นุ่
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Engagement - a Strategic Imperative for Universities
Professor Pierre Viljoen and Dr. Megan Le Clus
This paper outlines two key premises. The first is that engagement sits at the
heart of all university activity and enables and enriches it across all three pillars
of teaching, research and service. Engagement is presented as being an integral
and embedded part of all university activity that directly impacts on all other
components and functions – engagement it is not ‘what we do’ it is the ‘how we
do everything’. The second key premise of this paper is that engagement must be
led as a strategic initiative in the university to be successful and sustainable. The
paper will consider how engagement is conceptualised, the various definitions of
engagement and why it is important, offer preconditions for success, suggest ways
of building a culture and practice of engagement, and outline ways to institutionalise
engagement in the university.
The role of universities is changing. The notion that teaching and research, as the
two pillars of the traditional university, is rapidly being replaced by a recognition that
there are three pillars namely teaching, research and service, and all are fundamental components of the modern university. Universities are now also required
to move beyond the ‘ivory tower’ and acknowledge that they “…face high expectations from the societies of which they are part. They will be judged, and learn
to judge themselves, by the variety and vitality of their interactions with society”
(Association of Commonwealth Universities, 2001, p. i).
This is particularly relevant in a time where prolific attention is being given to
the way universities are engaging with and being an active participant in their
broader communities. This had led to the growth in concepts such as university
community engagement, service learning, community service, knowledge
exchange, knowledge transfer, and the Third Mission. More broadly, the higher
education sector is recognised as an intellectual resource that contributes to
national and international progress by pursuing and encouraging the formation
of knowledge driven relationships and partnerships that are mutually beneficial,
reciprocal and sustainable. Furthermore, the evolving and competitive nature of
our higher education institutions recognises the need to be able to effectively and
rapidly respond to critical social, cultural, economic, environmental and political
needs with new knowledge and learning opportunities.
The key premise of this paper is that engagement sits at the heart of ‘all’ university
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activity and enables and enriches it in a myriad of ways across all
three pillars. We cannot, and should not, consider ‘engagement’
to be a mere ‘rebadging’ of the service component of universities
work and neither should it be looked upon as activity and/or
entity separate to the work of students and staff. Engagement
really is an integral and embedded part of teaching, research and
service and if pursued in this way, will directly impact on all other
components of the university. As such, and to be successful,
engagement, as a core activity of universities, must be considered
as a key component of how business is done – including staff
recruitment, induction, development processes, promotion and
performance review policies and practices (including key performance indicators). If articulated in this way, it will spur an
institutional culture where engagement is seen and embraced
as an essential and embedded element of all university activities
across all procedures, processes and structures. This approach
is similar to Goddard (2009), who argues that “Engagement has
to be an institution wide-commitment, not confined to individual
academics or projects. It has to embrace teaching as well as
research, students as well as academics, and the full range of
support services (p.4).

according to Holland (2006) shows that engaged research
is a key aspect of the transformation of faculty. Nyden writes
that by “taking part in this collaborative approach, researchers
are expanding the ‘culture of questioning’ to include both commu
nity-based knowledge and university-based knowledge” (2006,
p.14) however, acknowledges that “this form of research still
faces challenges as it struggles for acceptance and recognition
within the academy” (2006, p. 21). Further engaged research improves research by broadening academic thinking and
creating results with greater impact and relevance and expands
innovative practices by allowing researchers to test ideas in a real
world setting.

An institutional culture that embraces engagement as a core
responsibility of higher education supports Boyer’s notion of the
scholarship of engagement, which “…means connecting the rich
resources of the university to our most pressing social, civic and
ethical problems, to our children, to our schools, to our teachers
and to our cities…” (Boyer, 1996, p.21). In later years, Holland
(2006, p. 1) recognised that Boyer “gave us a new way to view
scholarly work – not simply as a collection of separate research,
teaching and service silos, but as an interactive pursuit of discovery,
teaching, application and integration”. An understanding of engaged research, engaged teaching and engaged service will now
be discussed further.

Engaged teaching encourages staff and students to become
active citizens and respond to local and global issues and
challenges. It contributes to students’ graduate employability and
skills for lifelong learning. Students have access to ‘real world’
learning and are able to combine theory and practice. Engagement prepares educated and engaged citizens. Boyer (1991)
refers to this pillar as the ‘scholarship of teaching’ and includes
transforming and extending knowledge, as well as, transmitting
knowledge. Engaged teaching also supports a curriculum that
improves student development as scholars, research, leaders
and engaged citizens. Further it enriches the learning experiences for students and generates unforeseen circumstances that
stimulate creativity and innovation.

Engaged research recognises communities as knowledge rich
partners in the co-production of knowledge. Engagement
enhances scholarship and research. Howard (2007)
asserts that engaged scholarship, including research, involves
the community, benefits the community and advances the
researcher’s scholarship. Holland (2006) writes about the
“increasing use of engaged research as a means of applying
scholarship to local problems and opportunities…” (p.1) leading
to a major shift in research. A review of the international literature,

Boyer’s (1991) scholarship of discovery, or the pursuit of inquiry and investigation in search of knowledge, along with the
scholarship of integration (making connections and advancing
knowledge through synthesis) and application (how knowledge can be applied to social issues) can be used to define and
describe engaged research, although Boyer would challenge us
to see these as interrelated dimensions of scholarship (including
teaching and service).

Engaged service provides opportunities for universities to open
their doors to the community and offer a range of services and
use of facilities without expectations or restraints. Engagement
increases public awareness of education, scientific and artistic
developments and endeavours and promotes critical enquiry and
public debate within communities. Universities become more
engaged and “students and faculty, often side by side, are filling
in the moat of academic isolation and streaming out the gates to
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become active players in the life of their communities (Hollister,
n.d) and redefining the relationship between universities and
the communities around them. This is important as according
to Boyer (1991), the scholarship of engagement connects all
dimensions of scholarship to the understanding and solving of
social, civic and ethical problems. This may be the reason why,
according to Hollister (n.d) that “brick by brick around the
world, the engaged university is supplanting the ivory tower”.
Further engaged service improves relationships between universities and their communities and helps universities demonstrate
accountability in an era replete with calls for greater scrutiny and
demands for return on investment.

ensure a mutually beneficial exchange of knowledge between the
university and the community” (2008, p. 33). Such partnerships
contribute a significant component to teaching and research that
is defined by its focus on reciprocal, mutually-beneficial
knowledge-driven relationships between higher education institutions
and their community partners.

The increasing focus on how knowledge is exchanged has encouraged many universities to consider their relationship, and
engagement with, local communities. More than ever, universities
are developing strategies for engaging with business, industry,
government and community. Activities are directed toward issues
that shape our future both locally and globally and recognise the
Paradoxically, this is happening in a time when higher education role that universities can play in the exchange of knowledge.
institutions are facing challenges related to relevance, constraints
and cost (Burns, Fitzgerald, Furco, Sonka and Swanson, 2011) An important characteristic of engagement, and how knowledge
and increasing demands to remain competitive in rising global is exchanged, is the opportunity to share information and promote
markets and economic pressures. The question of how universities exemplary practices and initiatives that have resulted from
can adequately respond to these challenges, while at the same engaged research, education and service. This is knowledge that
time embrace engagement that is embedded in core activities, can be shared freely and on a global scale, contributing to the
receives much discussion within the university and in the wider drive to become more competitive knowledge based economies,
higher education and policy community. It may be that the fuelled by readily accessible information (anyplace, anytime,
solution to these challenges is right in front of us, and indeed anywhere) and the growth of convergent technologies.
that engagement and service, will provide the way forward to a
sustainable higher education system for all.
Being part of a knowledge based economy means that we
are also responsible for responding to global challenges.
What also needs to be highlighted is the issue that the domain of Engagement and collaboration with our communities improves
university community engagement is complex and contested and our chances of finding solutions to global challenges including
that in the literature, concepts like ‘community’ and ‘engagement’ environmental, health and wellbeing, population growth, poverty,
are multifariously defined (O’Connor, McEwen, Owen, Lynch and homelessness, disengaged youth, the elderly, economic crises,
Hill, 2011). This therefore, reinforced the need for many ‘lenses’ gender inequity, agriculture, and many more. If we adopt Butin
for interpreting engagement and its many forms.
and Seider’s (2012) notion of the ‘engaged campus’ and the
idea of a rich civic and community life for all, then the notion of
The second key premise of this paper is that engagement must universities engaging with their communities presents a real and
be led as a strategic initiative in the university to be successful timely opportunity to overcome these challenges and provide
and sustainable. The paper will consider how engagement is worthy solutions.
conceptualised, the various definitions of engagement and why
it is important, offer preconditions for success, suggest ways of This leads us to the realisation that university engagement is not
building a culture and practice of engagement, and outline ways new. The notion that higher education institutions and practito institutionalise engagement in the university.
tioners can and should, through engagement with the broader
society, create relationships and partnerships through knowledge
Conceptualising engagement
exchange initiatives that benefit society has been well stated by a
The hallmark of engagement in higher education, according to range of reports, authors and institutions since the late 1950s.
Holland and Ramaley, is “...the development of partnerships that Decades later, the focus on engagement intensified when the
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scholarship of engagement, termed by Ernest Boyer in 1996,
exemplified the role of universities in advancing intellectual and civic
progress by engaging with local communities and demonstrating a
commitment to a social contract between society and higher education.
As institutions of higher education across the globe respond to this
call, a transformation has, and still is, occurring.
Institutions are increasingly focusing their strategic direction on
how they engage with their communities. In turn, there is great
demand from society to be able to see and understand how
institutions are working with these partners and achieving mutually
beneficial outcomes. By facilitating opportunities for engaged
research, universities are developing high-level knowledge and
skills and a culture of innovation. Engaged education, through
teaching and learning, is improving the student experience by
providing authentic ways of combining theory and practice
(work integrated learning and service learning) that enhance
employability. Through service (volunteering and outreach), we
are preparing students for citizenship, and providing them with
opportunities to develop social responsibility and civic identity,
alongside staff.
The peril we may face however, as Butin suggested in his introductory
chapter in The Engaged Campus, is that “the community engagement
movement…has reached an engagement ceiling” (p. 1). Butin
continues to say that it is time to develop a new blueprint for the
next generation of the engaged campus. There is much more to
be done in the effort to develop a new intellectual movement in our
institutions in terms of the way we engage with communities.

successful in engagement and collaboration;
Incentive and reward systems required to motivate
staff and;
Diversity of activities undertaken across the
research, education and service components of
universities that benefit or could benefit from a
strategic national approach.
Leading engagement as a strategic initiative in the university is
one way to begin a broader sector wide, institutional process.

What is engagement and why is it so important?

University Community Engagement (UCE) is a broad term
used to describe the many dimensions of interactions between
academia and wider society.
In the United States of America, the Carnegie Foundation
describe UCE as:
Collaboration between institutions of higher education
and their larger communities (local, regional/state,
national, global) for the mutually beneficial exchange
of knowledge and resources in a context of partnership
and reciprocity.
The purpose of community engagement is the
partnership of college and university knowledge and
resources with those of the public and private sectors
to enrich scholarship, research, and creative activity;
enhance curriculum, teaching and learning; prepare
educated, engaged citizens; strengthen democratic
values and civic responsibility; address critical societal
issues; and contribute to the public good.

Many institutions are challenged by a lack of support for a
collective, sector-wide approach that promotes holistic thinking
and collective action required to address the issue at hand, due
to a lack of consistency around the engagement and collaboration
agendas of our universities. If we, as a united front, believe that The National Coordinating Centre for Public Engagement in the
engagement, collaboration and the resultant partnerships critical United Kingdom describe UCE as the:
to enabling knowledge exchange more broadly for the collective
Many ways in which higher education institutions and
attention in the sector, and is placed on the national agenda, we
their staff and students can connect and share their work
are well on our way to agreeing on a sector-wide approach.
with the public. Done well, it generates mutual benefit,
with all parties learning from each other through sharing
This way, we will better understand the:
knowledge, expertise and skills. In the process, it can
Diversity and individuality of our community
build trust, understanding and collaboration, and
partners, as well as their specific requirements;
increase the sector’s relevance to, and impact on, civil
Skills that staff across the sectors require to be
society.
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In South Africa, The University of the Free State describe UCE as an:
Integral and core part of higher education in South Africa.
Our role as set out in the White Paper is that “we are
called on to demonstrate social responsibility and make
available expertise and infrastructure for community
service programs in the commitment towards common
good”.

Why is UCE important?

The idea that universities can no longer afford to be ‘ivory towers’
was presented at the very beginning of this paper and provided
a platform from which to launch the key premise that engagement
must be led as a strategic initiative in the university to be
successful and sustainable. This is not a new concept. Universities
have long held an obligation to the public good and there are
increasing demands on universities prompting a focus on being
UCE in Australia, according to Engagement Australia:
more collaborative and responsive to the needs of society. UniverEncompasses academic or scholarly activity, and other sities are also dedicated to the enterprise of knowledge – creating
activities that specifically link a university with local, exchanging and applying knowledge to enhance society more
regional, national and/or international communities; with broadly. What is needed is a perfect fit.
it various communities such as business, industry,
cultural or social groupings. UCE provides mutual benefit The critical role of knowledge in society was captured eloquently
to the university and the community and incorporates an by the World Bank in their Entering the 21st Century World
integrated or interdisciplinary approach that is realised Development Report of 1999/2000. For countries in the vanthrough engaged learning and teaching, engaged guard of the world economy, the balance between knowledge and
research and engaged community service.
resources has shifted so far towards the former that knowledge
has become perhaps the most important factor determining the
And with the 2014 launch of Engagement Thailand, UCE in Thai- standard of living – more than land, than tools, than labour.
land is described as:
Today’s most technologically advanced economies are truly
Academic cooperation between universities and society knowledge-based.
in all aspects of the university mission based on four
principles: partnership, mutual benefit, scholarship and In their 2012 paper on the Centrality of Engagement in Highassessment of social impact.
er Education, Fitzgerald et al described engagement as the
umbrella that covers every good practice in teaching, research
Essentially, UCE definitions from around the world share common and service. It advances opportunities for internationalising the
themes including collaboration, reciprocity with mutually beneficial university through shared research, scholarship and service; it
outcomes and public good intent – all rounded with high quality advances opportunities for interdisciplinary research and teaching.
scholarship. Today, we tend to adopt the general term engagement
however, within higher education, engagement is also referred to UCE globally
as knowledge transfer, knowledge exchange, engaged scholarship, A number of reports have mapped the changing role of
integrative applied research and Third mission.
universities and their contribution to economic prosperity, social
development and national innovation (see for example Brewer,
What is evident is an ever evolving field of endeavour for all modern 2013, McKelvey and Holmen, 2009). The competitive business
day organisations including Higher Education providers to embed of higher education and the demands for a more collaboration
engagement into core business activities. This includes a quest to and relevance is proving challenging for some senior managers.
connect with, and be relevant to, internal and external stakeholder Some of these global pressures include national policy, social
requirements. To succeed, such relationships must be mutually change, globalised student flows, funding and other issues
beneficial for all parties and reciprocal in nature. This will assist (including funding streams, knowledge exchange programs and
in the exchange of knowledge in the greater search of collaborative policy support.
approaches to the solution of real-world problems and
opportunities.
These challenges exist in engagement and collaboration activities
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across the globe. Reasons for these challenges include lack of
knowledge of potential partners, collaboration mechanisms and
funding opportunities, differences in language, lack of definition,
research cultures, financial and budgetary constraints, intellectual
property issues and time scales. The key to facing these challenges
and the key premise of this paper is to work together to institutionalise
engagement and become engaged universities.

of management and staff in integrating engagement into the
university’s mission and strategic plans and the work of campuses,
faculties and divisions. A common definition of leadership is the
art of motivating people to act towards achieving a common
goal. Good leaders inspire and guide others to meet and exceed
goals. Leadership in an organisational role involves establishing
a clear vision, sharing that vision with others so that they will
follow willingly, proving the resources to realise that vision and
Institutionalising engagement
managing the conflicting interests of all stakeholders. Leadership
According to Austin and Beck (2011) for higher education to fully and participation are closely connected. Leadership requires a
incorporate community engagement into all aspects of institutional strong participation based just like participation requires structure,
mission, it must openly address issues related to:
direction and strong leadership (Serrano and Reichard, 2011).
Faculty roles and responsibilities
Embedding engagement throughout the university requires the
Student learning environments
support of the strong focused leadership at all organisational
Institutional benchmarks and outcome measures
levels – essential to facilitate the participation of staff, students
Institution specific definitions of engagement
and stakeholders.
Rewards for exemplars of engaged teaching and
learning, research and service
This paper also offers preconditions for success in institutionalising
Community involvement in community engagement engagement. They are:
Effective leadership, together with a shared, clearly
This paper presents five key core values critical for institutionalising
articulated engagement strategy, are essential to
engagement.
successful implementation and ongoing maintenance
of engagement
The first core value, integrity, allows relationships to flourish
Community based work must be valued as a meaningful
because it implies that parties are conscientious, equitable, are
educational experience and a legitimate mode
genuine and act with sincerity, virtue and responsibility.
of scholarly endeavour, as well as, a recognised
component of professional and academic staff
The second, trust, is dependent on integrity and will come about
activity
when there is shared belief that mutual experiences are true and
Engagement and community partnerships require
trustworthy. It implies confidence in the relationship built on
infrastructure to succeed, identifying opportunities,
assurances, certainty, interdependence, expectation, hope and
and facilitating relationships, providing logistical and
reliance.
technical support, and assessing the results
Assessment of the benefits and impacts must consider
The third core value, open communication and transparency,
both the institutional point-of-view and the perspectives
allows the giving and exchanging of information and ideas and
of community
is dependent upon contact, connection, conversation and interInstitutions must be willing to invest in the professional
change.
development and orientation activities for staff and
students to develop the necessary skills to participate
Engagement is built on integrity, trust and effective communicaBuilding culture and a practice of engagement
tion leads to reciprocity, the fourth core value. Reciprocity leads
Engagement should be the foundation of the university’s
to the development of two-way, mutually beneficial relationships
vision and the strategic plan and fully supported by
that serve to benefit and advance the parties involved.
the university council and executives.
Capacity building through the professional development
And lastly, leadership assures the involvement of all levels
of staff, students and community to enhance their
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capacity to forge productive and valuable partnerships
and to action the opportunities that these relationships
provide
Embed engagement workshops, rewards and
recognition programs, academic promotion processes.
Tracking and measuring activities, benchmarking and
key performance indicators, web based resources
If we return to the first key premises of this paper, that
engagement sits at the heart of “all” university activity and enables
and enriches it in a myriad of ways across all three pillars of
teaching, research and service, and that we cannot, and should
not, consider engagement to be a ‘rebadging’ of the service
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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 รวมทั้งอาจให้คำ�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
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Socially – engaged Scholarship for Academics
จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ

Part I

แนวคิดและเครื่องมือการทำ�งานวิชาการเพื่อสังคม
การพัฒนาโจทย์ และการเขียน Concept Paper และ Proposal

เนื้อหา

• 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
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• แนวคิดและหลักการการขอผลงานวิชาการเพือ่ สังคม ตามประกาศ กพอ. เรือ่ ง หลักเกณฑ์และวิธกี ารพิจารณาแต่งตัง้ บุคคล			
ให้ดำ�รงตำ�แหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
• ตัวอย่างการสังเคราะห์ผลงานวิชาการเพื่อสังคมสาขาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์
• หลักการและแนวทางในการบันทึกข้อมูลเพื่อการเขียนผลงานทางวิชาการ
• หลักการและแนวทางการเขียนบทความวิชาการ
• รูปแบบการแสดงผลงานลักษณะอื่น และการแสดงผลงานวิชาการเพื่อสังคมด้วยหนังสั้น
• หลักการในการประเมินผลกระทบของงานวิชาการเพื่อสังคม

กลุ่มเป้าหมาย

คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยที่
สนใจทำ�งานวิชาการเพื่อสังคม
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