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ทัศนะและข้อคิดเห็นของบทความในวารสารฉบับนี้เป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบ
ของสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบันคลังสมองของชาติ และกองบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ
การมารับผิดชอบเป็นบรรณาธิการวารสารวิจยั เพือ่ การพัฒนาเชิงพืน้ ทีน่ ี้ เป็นประสบการณ์ทที่ งั้ เหมือน
เดิมและแปลกใหม่สำ�หรับดิฉัน ที่ว่าเหมือนเดิมก็เนื่องจากดิฉันเคยทำ�หน้าที่เป็นบรรณาธิการวารสารวิชาการ
มาอย่างยาวนานนับสิบปี ซึง่ วารสารวิจยั ฯ เล่มนีก้ เ็ ป็นสิง่ พิมพ์ทางวิชาการเหมือนกัน แต่ทว่าก็มหี ลายสิง่ หลายอย่าง
ที่อาจถือได้ว่า เป็น “นวัตกรรมย้อนรอย” ของการทำ�หน้าที่เป็นบรรณาธิการสิ่งพิมพ์วิชาการ
ตามประวัติศาสตร์พัฒนาการของการสื่อสารนั้น ก่อนหน้ายุคสมัยที่จะมีการถือกำ�เนิดของสื่อมวลชน
สมัยใหม่ เช่น หนังสือพิมพ์ในราวศตวรรษที่ 17-18 การสือ่ สารของผูค้ นในสังคมจะเป็นรูปแบบของการสือ่ สาร
แบบเห็นหน้าเห็นตากันเป็นส่วนใหญ่ (Face-to-face communication) (ทุกวันนี้ เรายังเห็นร่องรอยของความ
ต้องการรูปแบบการสือ่ สารนี้ เมือ่ ทุกเทศกาล แรงงานต่างจังหวัดทีม่ าทำ�งานในเมืองจะต้องเดินทางกลับบ้านทั้งๆ
ที่ใช้พูดคุยทางมือถือก็ได้) ส่วนรูปแบบการสื่อสารผ่านตัวสื่อกลาง (Mediated communication) นั้น จะมี
ไม่มากนักและเป็นเฉพาะในโอกาสพิเศษ เช่น การเขียนจดหมาย การรับพระราชโองการ ฯลฯ แต่ทว่าเมื่อ
เกิดยุคสื่อสารมวลชนที่เดินหน้าเรียงแถวมาตั้งแต่หนังสือพิมพ์ นิตยสาร/วารสาร หนังสือเล่ม วิทยุ โทรทัศน์
ไล่มาจนถึงมือถือ โซเชียลมีเดีย สัดส่วนของรูปแบบการสือ่ สารของผูค้ นก็พลิกกลับจากเดิม กล่าวคือ รูปแบบ
การสื่อสารผ่านตัวสื่อกลางกลายเป็นรูปแบบหลัก การสื่อสารแบบเห็นหน้าเห็นตากลายเป็นรูปแบบรอง
(เช่น เพลงโอมจงเงยของแสตมป์) เราจึงรู้จักนักเขียนนวนิยายผ่านตัวหนังสือ เห็นหน้าพิธีกรผ่านรายการ
โทรทัศน์ โดยไม่เคยพบตัวจริง อย่างไรก็ตาม ความปรารถนาดั้งเดิมที่จะสื่อสารแบบพบหน้าก็ยังแสดงออก
มาเป็นครัง้ คราว ดังทีด่ าราศิลปินนักร้องต้องไปเดินสายเล่นคอนเสิรต์ นักร้องเกาหลีกต็ อ้ งเดินทางมาพบสาวก
แฟนคลับที่เมืองไทยแบบตัวเป็นๆ
หากเดินตามเส้นทางพัฒนาการดังกล่าวมานี้ การจัดทำ�วารสารวิชาการส่วนใหญ่กค็ งจัดอยูใ่ นยุคสมัยของ
สือ่ สารมวลชน คือ นักวิจยั ทัง้ ทีเ่ ป็นผูอ้ า่ นและอาจจะเป็นผูเ้ ขียนบทความ กองบก.ผูป้ ระเมิน ก็ลว้ นแล้วแต่รจู้ กั
กันผ่านหน้าสิ่งพิมพ์คือวารสาร อย่างไรก็ตาม ในประวัติศาสตร์ของการทำ�สื่อมวลชน ก็เริ่มมีการ “ควบรวม”
เอาการสื่อสารทั้งสองแบบคือเห็นหน้าและผ่านตัวสื่อกลางเข้ามาไว้ด้วยกันในบางโอกาส ดังเช่นที่เราได้เห็น
นักเขียนไปนั่งแจกลายเซ็น ถ่ายรูปร่วม หรือพบปะพูดคุยกับคนอ่านในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ เป็นต้น
และอาจจะโดยมิได้ตั้งใจ การทำ�วารสารวิจัยฯ เล่มนี้ก็เกิดปรากฏการณ์ควบรวมอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้
อาจจะเนื่องมาจากการที่วารสารฯ เล่มนี้ดำ�เนินการโดยสถาบันคลังสมองของชาติที่มีกิจกรรม 2 อย่าง
ในเวลาเดียวกัน คือ ทัง้ รับผิดชอบการจัดทำ�วารสารฯ และจัดฝึกอบรมนักวิชาการเพือ่ สังคม (Socially engaged
scholarship-SeS) ผ่านหลักสูตรต่างๆ ดังนัน้ ทางสถาบันฯ จึงได้สร้างสะพานทอดเชือ่ มระหว่าง 2 กิจกรรมนี้
นักเขียนในวารสารฯ เล่มนี้ จำ�นวนไม่นอ้ ยมาจากการฝึกอบรม และในระหว่างฝึกอบรม บทความจากวารสารเล่มนี้
ก็จะถูกนำ�ไปเป็นแบบฝึกหัดบ้าง เป็นตัวอย่างกรณีศกึ ษาบ้าง นักวิจยั ทีม่ ผี ลงานตีพมิ พ์ได้รบั เชิญไปเป็นวิทยากร
ของการอบรมซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้พบกับตัวเป็นๆ ของเจ้าของบทความ (และหลายครั้ง ก็มีบรรยากาศ

บทความที่ 1

บทความที่ 2

							
แบบนักร้องเกาหลีพบแฟนคลับเหมือนกัน)
ผลจากการควบรวมรูปแบบการสื่อสารสองแบบเข้าด้วยกัน ทำ�ให้เกิดผลที่มากกว่าการอ่านการเขียน
บทความวิชาการเพื่อสังคม เช่น ในโอกาสที่ผู้อ่านได้มาพบกับตัวผู้เขียนที่มีความสนใจทางวิชาการร่วมกัน
ก็ได้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ซักถามข้อข้องใจ ได้มีการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ที่เดินล่วงหน้ามาก่อน
ในเส้นทางสายนีใ้ ห้แก่ผทู้ เี่ ดินตามมา ได้แรงบันดาลใจ ได้พบต้นแบบ (ภาษาวัยรุน่ คือได้เจอไอดอล) ได้สร้าง
ประชาคมวิชาการ เกิดความอบอุ่นใจที่มีเพื่อนร่วมทางบนเส้นทางวิบากนี้ ฯลฯ บรรยากาศแบบนี้มิได้จำ�เป็น
แต่เฉพาะสำ�หรับแวดวงศิลปินนักร้องและแฟนคลับเท่านัน้ แม้แต่ในแวดวงวิชาการทีท่ �ำ งานด้วยสมองด้านเหตุ
ด้านผลก็คงต้องการเพราะนักวิชาการเราก็มีสมองสองข้างเช่นกัน
ตัดเข้ามาที่เนื้อหาของวารสารฉบับนี้ เริ่มจากงานวิจัยเรื่อง “การใช้ประโยชน์จากน้ำ�ทิ้งโรงงานผลิต
เส้นขนมจีนของชุมชนโพรงมะเดื่อ อำ�เภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในการเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirulina sp.”
โดย จารุชา ยี่แสง สุกัญญา แย้มสรวล และวันเพ็ญ แก้วพุก งานศึกษาชิ้นนี้แสดงให้เห็นการประสานกัน
ระหว่าง “กระบวนการทางวิทยาศาสตร์” กับ “กระบวนการทางสังคม” โดยคณะนักวิจัยได้ออกแบบวิจัยทั้ง
จากในห้องทดลองปฏิบัติการและทั้งในสนามจริงไปพร้อมๆ กัน และเชื่อมโยงความรู้จากทั้ง 2 แหล่งกำ�เนิด
ความรู้เข้าด้วยกัน การศึกษาจากห้อง lab นั้น ทำ�ให้ได้ความรู้ที่แม่นยำ�เพราะมีการควบคุมตัวแปรได้มาก
อย่างไรก็ตาม ในโลกทีเ่ ป็นจริงนัน้ เราก็ไม่อาจจะควบคุมปริมาณแสงแดดหรือความร้อนได้เสมอไป การศึกษา
จากสนามจริงจึงให้ผลในทางปฏิบัติได้จริง (Practical) สูงกว่า ทำ�ให้งานวิจัยของเรา “ทั้งถูกต้อง ทั้งกินได้”
และคุณูปการของงานศึกษาชิ้นนี้ยังให้ความกระจ่างว่า น้ำ�เสียนั้นไม่ใช่ปัญหา หากเรามีปัญญาเปลี่ยนน้ำ�เสีย
ให้กลายเป็นวัตถุดิบได้
บทความชิ้นที่สองเป็นเรื่อง “กระบวนการสร้างเสริมการบริหารจัดการธนาคารข้าวและการลดต้นทุน
ในการผลิตข้าว กรณีศึกษา: บ้านหินปูน ตำ�บลเขวาใหญ่ อำ�เภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม” โดย
นวลละออง อรรถรังสรรค์ ถึงแม้ว่าเรื่องธนาคารข้าวจะเป็นเรื่องที่แวดวงนักพัฒนาทำ�มาเป็นเวลากว่า
4 ทศวรรษแล้ว แต่ทว่าเมือ่ นักวิชาการสายการบริหารและการบัญชีลงไปทำ�งานด้วย “เลนส์ทางวิชาการแบบ
ใหม่” ก็ทำ�ให้สามารถเผยเหลี่ยมมุมที่เคยเป็น unseen มาก่อนออกมา นอกเหนือจากข้อเด่นเรื่องการพา
เทีย่ วชมแง่มมุ ใหม่ๆ ของการพัฒนาธนาคารข้าว (ซึง่ รอบด้านและจะส่งผลต่อความยัง่ ยืนของธนาคารข้าวเอง)
ข้อเด่นอีกประการจากงานวิจัยชิ้นนี้ก็คือการสาธิตหลักการเรื่อง Action based-on research กล่าวคือ
การออกแบบกิจกรรมทัง้ หลายนัน้ สร้างขึน้ มาบนผลการวิจยั ทีภ่ าษาชาวบ้านเรียกว่า “วัดตัวก่อน ค่อยตัดเสือ้ ”
ซึ่งให้ผลคือ “การเกาถูกที่คัน”
งานเขียนชิน้ ทีส่ ามเรือ่ ง “กระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ สร้างความมัน่ คงในการประกอบอาชีพเพาะเลีย้ งสัตว์น�ำ้
ของเกษตรกรบ้านยางน้อย อำ�เภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม” โดย วิภาวี ไทเมืองพล วัฒนะ ลีลาภัทร

บทความที่ 4

บทความที่ 3

บทความที่ 5

							
ภัททิรา เกษมศิริ เมธาวี รอตมงคลดี และร่วมฤดี พานจันทร์ งานวิจยั ชิน้ นีน้ า่ สนใจตรงทีก่ รณีทศี่ กึ ษานัน้ นัก
วิจยั ได้เข้าไปชุมชนในช่วงจังหวะขาลง โดยทีช่ มุ ชนทีศ่ กึ ษานัน้ เคยขึน้ สูจ่ ดุ สูงสุดแห่งความสำ�เร็จมาแล้ว ข้อคิด
จากงานวิจยั ครัง้ นีใ้ ห้ค�ำ ตอบว่า การนำ�วิชาการไปช่วยแก้ปญั หาสังคมนัน้ เราคงไม่สามารถวาดหวังได้วา่ ชุมชน
ที่เราทำ�งานด้วยจะเกิดภาวะปราศจากปัญหาหรือมีความเสถียร กล่าวคือ เราคงไม่สามารถกำ�จัดปัญหาของ
ชุมชนให้หมดไปอย่างสิน้ ซากหรืออย่างถาวร หากทว่า พลังทางปัญญาของนักวิชาการทีจ่ ะไปประสานกับพลัง
ภูมปิ ญั ญาของชุมชนนัน้ น่าจะช่วยเสริมความเข้มแข็งให้ชมุ ชนมีความสามารถหรือเพิม่ สมรรถนะทีจ่ ะรับมือกับ
ปัญหาได้ อันเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ทางด้านสุขภาพที่เสนอว่า เราไม่สามารถจะสร้างสิ่งแวดล้อมให้ปราศจาก
เชื้อโรค/ปัญหาได้ แต่เราสามารถสร้างเสริมร่างกายที่แข็งแรงให้รับมือกับเชื้อโรคได้ ที่เรียกว่า “สร้างความ
แข็งแกร่งจากภายใน” (Strengthen from within)
บทความเรือ่ ง “รูปแบบการพัฒนาด้านความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อมของโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี อำ�เภอวารินชำ�ราบ จังหวัดอุบลราชธานี” โดย จิราภรณ์ หลาบคำ� ลักษณีย์ บุญขาว นิตยา
ชาคำ�รุณ สมเจตน์ ทองดำ� จีราพร ทิพย์พิลา และจินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา แม้ว่าเมื่อดูโดยผาดๆ จะรู้สึกว่า
งานศึกษาชิน้ นีอ้ าจจะดูไม่มอี ะไร แต่หากเพ่งแบบพิศแล้ว จะพบว่า คณะผูว้ จิ ยั มีกระบวนท่าในการทำ�งานเรือ่ ง
ความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างพลิกแบบ 360 องศาเลย ในงานวิจัยชิ้นนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะ สนามเด็ก
เล่น หรือโรงอาหาร คณะวิจัยจะไม่ได้นำ�วัสดุอุปกรณ์อะไรไปให้โรงเรียนที่ศึกษาเลย หากแต่สิ่งที่นักวิชาการ
นำ�เข้าไป คือ “ความรู้ในเรื่องกระบวนการสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนด้วยต้นทุนของทางโรงเรียนเอง”
และในขณะที่เลือกพื้นที่ศึกษา 3 โรงเรียน ผลงานวิจัยก็ได้แสดงให้เห็นว่า แต่ละโรงเรียนต่างมีความต้องการ
มีความพร้อมและศักยภาพในการจัดการปัญหาทีแ่ ตกต่างกัน และท่ามกลางความแตกต่างนี  
้ สิง่ ทีเ่ ป็นจุดร่วม
ก็คอื “กระบวนการจัดการปัญหาแบบเดียวกัน” รวมทัง้ คณะวิจยั ได้น�ำ ความรูเ้ รือ่ งการบริหารจัดการกับความเสีย่ ง
(Risk management) เป็นฐานคิดที่แข็งแรงในการออกแบบลำ�ดับขั้นตอนของกิจกรรม เริ่มตั้งแต่การให้เห็น
ความสำ�คัญของปัญหา การให้เห็นผลกระทบ ไปจนกระทั่งการติดตั้งกลไกสร้างความยั่งยืน
งานวิจัยชิ้นที่ 5 เรื่อง “การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมทักษะและความเข้าใจของอาสาสมัคร
ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดลำ�ปาง” โดย ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก ให้แนวทางที่ดี
มากสำ�หรับสาขาวิชาการด้านสื่อใหม่ (New media) เช่น สื่อมัลติมีเดีย ซึ่งเรามักจะพบว่า “แม้จะเปลี่ยนสื่อ
เป็นสื่อใหม่แล้ว” แต่ “วิธีคิดเรื่องการสร้าง/การผลิต/การใช้สื่อ” นั้น มักจะยังเป็นแบบเดิมๆ อยู่ กล่าวคือ จุด
เริ่มต้นของการคิดผลิตสื่อมักจะมาจากความสนใจ ความต้องการ และความพร้อมของนักวิชาการเป็นที่ตั้ง
และตลอดทั้งกระบวนการผลิต ก็มักจะเป็นไปแบบ “เพื่อ โดย นักวิชาการ” ดังนั้น เมื่อสร้างสื่อออกมาเสร็จ
แล้ว สือ่ นัน้ ก็กลายเป็นสือ่ “ของนักวิชาการ” มิใช่ของชาวบ้าน/ชุมชนผูใ้ ช้สอื่ สือ่ ทีม่ คี ณุ ประโยชน์มากมาย เช่น
สื่อมัลติมีเดียจึงมักจะเกิดอาการแท้งกลางทาง คือ มีแล้วแต่ชุมชน/ชาวบ้านไม่ใช้ งานศึกษาชิ้นนี้จึงได้สาธิต

บทความที่ 6

บทความที่ 7

						
“ความใหม่อย่างรอบด้าน” ทั้งตัวสื่อและวิธีคิดในการสร้างและใช้สื่อโดยนำ�เอากระบวน PAR เข้าไปบวกผสม
ในทุกขั้นตอน
บทความชิ้นที่ 6 เป็นเรื่องด้านการเกษตรซึ่งมีข้อน่าสังเกตว่า ด้านวิชาการนั้น เรามักมีการแบ่งงาน
กันทำ�เพื่อสั่งสมความชำ�นาญเฉพาะด้าน เช่น การเกษตรก็แบ่งเป็นสาขาพืช สัตว์ ประมง แม้แต่ในสาขาพืช
ก็แตกแยกย่อยเป็นพืชไร่ พืชสวน การแบ่งแยกเช่นนี้ก็คงจำ�เป็นสำ�หรับสร้างชุดความรู้ให้ลงลึกในรายละเอียด
แต่ทว่าเมื่อถึงขั้นตอนนำ�ความรู้ไปใช้ในภาคปฏิบัติ นักวิชาการก็คงต้องเน้นกระบวนการ “แยกแล้ว มารวม
กันอีกครั้งในสนามจริง” ดังตัวอย่างงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนชุมชนบ้านหลักเมตร
ตำ�บลทุ่งขวาง อำ�เภอกำ�แพงแสน จังหวัดนครปฐม” โดย ง่ายงาม ประจวบวัน  ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์
ณัฐชนา พวงทอง วันเพ็ญ แสงทองพินิจ พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี และปิยนาถ อิ่มดี ซึ่งเพียงแค่ดูภูมิหลังของ
สาขาวิชาของทีมวิจยั ก็จะพบว่า เป็นงานกฐินสามัคคีทางวิชาการทีม่ กี ารแตะมือกันระหว่างนักวิชาการหลายๆ
สาขาอย่างแน่นอน และเมือ่ ดูชอื่ งานวิจยั ก็จะยิง่ ตอกย้ำ�ว่า แนวทางการวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิเคราะห์ “ทัง้ ระบบ
ของเกษตรยั่งยืน” งานศึกษาชิ้นนี้สร้างนวัตกรรมขึ้นมาหลายอย่าง ตั้งแต่แนวคิดเรื่อง Farmer Participation
Research การให้ขอ้ ค้นพบใหม่ๆ เกีย่ วกับการยอมรับนวัตกรรม และข้อเสนอแนะของงานวิจยั ชิน้ นีเ้ ป็นส่วนที่
ยอดเยี่ยมมาก
บทความชิน้ สุดท้ายเป็นบทความรับเชิญซึง่ ในด้านหนึง่ ทางกองบรรณาธิการอยากให้พนื้ ทีส่ ว่ นนีเ้ ป็นพืน้ ที่
ประกาศเกียรติคณุ ของนักวิชาการทีม่ เี จตนารมณ์อนั แน่วแน่ในการทำ�งานประเด็นใดประเด็นหนึง่ มีการเกาะติด
อยูก่ บั ประเด็นดังกล่าว และมีเป้าหมายการทำ�งานทีช่ ดั เจน ซึง่ ตามเกณฑ์ทงั้ หมดนี้ บทความเรือ่ ง “กระบวนการ
สร้าง “จินตภาพ” “อัตลักษณ์” ชุมชนเมืองมหาสารคาม” โดย เมธี พิริยการนนท์ ย่อมเข้าตากรรมการอย่าง
แน่นอน อ.เมธีได้ใช้ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมซึ่งทำ�งานกับสิ่งที่จับต้องได้ ไปรังสรรค์สิ่งอันจับต้องไม่ได้แต่
มีความหมายอย่างมาก อันปรากฏอยูใ่ นงานวิจยั ชิน้ ต่างๆ ทีด่ �ำ เนินงานมาอย่างต่อเนือ่ งมาตัง้ แต่ปพี .ศ. 2555 คือ
อัตลักษณ์ ผู้เขียนได้ใช้ความรู้เชิงวิชาการไปขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ในทุกขั้นตอน และมีวิธีการทำ�งานแบบ
สองล้อ คือทัง้ ทำ�งานวิจยั และทำ�กิจกรรมการพัฒนาควบคูก่ นั ไป การขับเคลือ่ นทีน่ า่ สนใจในครัง้ นี้ ก็คอื นอกจาก
จะขับเคลื่อนกิจกรรมแล้ว ยังขับเคลื่อนจิตใจ จิตสำ�นึกและจิตวิญญาณเรื่องอัตลักษณ์ของคน/เมืองสารคามไป
พร้อมๆ กัน จากผลงานวิจยั หลายๆ ชิน้ ทีส่ งั่ สมบารมีมาตัง้ แต่ปพี .ศ. 2555 ได้เรืองแสงเปล่งรัศมีออกมาในงาน
“นำ�ฮอย 150 ปี เมืองมหาสารคาม” เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 ที่มิได้อลังการงานสร้างเพราะการกะเกณฑ์
ผูค้ นแต่อย่างใด หากแต่ยงิ่ ใหญ่เพราะผลแห่งการขับเคลือ่ นจิตใจทีง่ านวิจยั ได้ดำ�เนินการมาอย่างต่อเนือ่ งนัน่ เอง
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การใช้ประโยชน์จากน�ำ้ ทิ้งโรงงานผลิต
เส้นขนมจีนของชุมชนโพรงมะเดื่อ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในการเพาะเลี้ยง
สาหร่าย Spirulina sp.
จารุชา ยี่แสง1 สุกัญญา แย้มสรวล2 และ วันเพ็ญ แก้วพุก3
บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ เ ป็ น งานวิ จั ย ทดลองแบบมี ส ่ ว นร่ ว มกั บ ชุ ม ชน โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ศึกษาการน�ำน�ำ้ ทิง้ จากกระบวนการผลิตเส้นขนมจีนชุมชนโพรงมะเดือ่
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ไปใช้ประโยชน์ในการเพาะเลีย้ งสาหร่าย Spirulina sp.
และถ่ า ยทอดความรู ้ ที่ ไ ด้ จากงานวิ จั ย ให้ กั บ ศู น ย์ เ รี ย นรู ้ ภู มิ ป ั ญ ญาด้ า นการ
ท�ำขนมจีนนวัตกรรมใหม่เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากน�้ำทิ้งกระบวนการผลิต
เส้นขนมจีน วิธีด�ำเนินการวิจัย ได้แก่ 1) ศึกษาบริบทกลุ่มภูมิปัญญาด้านการ
ท�ำขนมจีนนวัตกรรมใหม่ ชุมชนโพรงมะเดื่อ 2) วิเคราะห์คุณภาพน�้ำทิ้งและศึกษา
คุณภาพน�้ำทิ้งที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสาหร่ายในห้องปฏิบัติการ 3) การเพาะ
เลี้ยงสาหร่ายในสภาพกลางแจ้งด้วยน�้ำทิ้งจากบ่อพักน�้ำทิ้งของโรงงานผลิตเส้น
ขนมจีนชุมชนโพรงมะเดื่อ และ 4) ถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากงานวิจัยผ่านโครงการ
อบรมเชิงปฏิบตั กิ ารให้กบั เยาวชนและศูนย์การเรียนรูก้ ารท�ำขนมจีนนวัตกรรมใหม่
ระยะเวลาท�ำการวิจยั ในช่วงเดือนตุลาคม 2556 - สิงหาคม 2557 ผลการวิจยั พบว่า
1) โรงงานผลิตเส้นขนมจีนของคุณบุญเรือนที่ศึกษามีขนาดใหญ่ที่สุดในชุมชน
โพรงมะเดื่อ และใหญ่ที่สุดในกลุ่มภูมิปัญญาด้านการท�ำขนมจีนนวัตกรรมใหม่
มีคนงานประมาณ 20 คน โดยการจ้างงานคนในชุมชน ผลิตขนมจีนทั้งแบบแป้ง
หมักและแป้งสดส่งตลาดคลองเตย มีอตั ราการผลิตประมาณ 3-4 ตันต่อวัน มีนำ�้ ทิง้
โดยเฉลีย่ วันละ 80-100 ลิตร 2) ผลการวิเคราะห์คณุ ภาพของน�ำ้ ทิง้ ในบ่อพัก พบว่า
น�้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตเส้นขนมจีนยังมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีค่า
ซีโอดี อยู่ในช่วง 17,000-17,600 มิลลิกรัมต่อลิตร การใช้ประโยชน์จากน�้ำทิ้ง
โรงงานผลิตเส้นขนมจีนมาเพาะเลีย้ งสาหร่าย Spirulina sp. โดยใช้อตั ราการเจือจาง
น�ำ้ ทิง้ ต่อน�ำ้ กลัน่ ทีอ่ ตั ราส่วน 1:20 (ปริมาตรต่อปริมาตร) จะให้การเจริญเติบโตของ
สาหร่ายดีทสี่ ดุ เท่ากับ 1.8x107 เซลล์ตอ่ มิลลิลติ ร และ 3) การเพาะเลีย้ งสาหร่ายใน
สภาพกลางแจ้งด้วยน�ำ้ ทิง้ จากบ่อพักน�ำ้ ทิง้ ของโรงงานผลิตเส้นขนมจีนชุมชนโพรง
มะเดื่อ สามารถลดค่าซีโอดีในน�้ำทิ้งจากเริ่มต้น ลดลงเหลือ 81.33 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร คิดเป็นร้อยละ 87.60 และจากบทสรุปของการทดลอง สามารถน�ำน�้ำทิ้งจาก
โรงงานผลิตเส้นขนมจีนไปใช้ในการเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirulina sp. ในสภาวะ
จริงของบ่อพักน�้ำทิ้งได้ อันจะเป็นแนวทางการใช้ประโยชน์จากของเสียในชุมชน
เพื่อพัฒนาศักยภาพและเศรษฐกิจให้กับชุมชนต่อไป
ค�ำส�ำคัญ : โรงงานผลิตเส้นขนมจีน คุณภาพน�ำ้ ทิง้ สาหร่ายสไปรูไลนา ชุมชนโพรงมะเดือ่
123

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สาขาวิชา ชีววิทยา

จารุชา ยี่แสง

ผู้เขียนหลัก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อีเมล์ : pond_rno@hotmail.com

7

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2558

The utilization of wastewater from
fermented rice noodle factories in
Prong Madua Community, Amphoe
Mueang, Nakhon Pathom for Spirulina sp.

Jarucha Yeesang1 Sukanya Yamsuan2 and Wanphen Kaewpuk3
Field : Biology

Jarucha Yeesang

Corresponding Author
Faculty of Science and Technology
Nakhon Pathom Rajabhat University
Email: pond_rno@hotmail.com

Abstract
This experimental research aimed to investigate an appropriate
utilization of rice noodle processing wastewater for Spirulina sp. cultivation
and encourage the utilization of wastewater from rice noodle factories in Prong
Madua Community. The research methods were 1) study the contexts of
community and in the wisdom group of rice noodle innovative production in
Prong Madua Community, Amphoe Mueang, Nakhon Pathom; 2) analyze
wastewater quality and study wastewater quality suitable for Spirulina sp.
cultivation in a laboratory; and 3) cultivate Spirulina sp. outdoor in wastewater
from rice noodle factories in Prong Madua Community. The research period
was from October 2013 to August 2014. According to the research result,
it was found that 1) Khun Boonruen’s rice noodle factory was the biggest
factory in Prong Madua Community and in the wisdom group of rice noodle
innovative production. In this factory, there were about 20 employees in
the factory; they were labors from the community. This factory produced
fermented and non-fermented rice noodle for wholesaling at Klong Toei
market. The production rate was approximately 3-4 tons per day with 8001,000 liters of wastewater in average. 2) As for the analysis of wastewater
quality, processing wastewater quality was at the standard level with COD
between 17,000 - 17,600 mg/L. When cultivating Spirulina sp. in wastewater
medium diluted with distillated water at the dilution rate of 1:20 (volume
by volume), Spirulina sp. could grow best at 1.8x107 cell/ml. 3) Regarding
the outdoor cultivation of Spirulina sp., the level of COD was decreased at
87% from 638 to 81.33 mg/L. The results can be concluded that rice noodle
processing wastewater has potential for cultivating Spirulina sp. and it would
be the guideline for utilizing community waste for developing the potentiality
and economy of the community.
Keywords : Fermented rice noodle factory, Wastewater quality, Spirulina
     platenis, Prong Madua Community
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บทน�ำ

จากการลงพื้นที่ศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมและเทศบาลต�ำบลโพรงมะเดือ่ โดยใช้เครือ่ งมือ
ประเมินชุมชนชาติพนั ธุว์ รรณาแบบเร่งด่วน (Rapid Ethnographic
Community Assessment Process: RECAP) ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ที่ส�ำคัญในการพัฒนาทักษะการวิจัยชุมชนที่อาศัยทุนทางสังคม
ของชุมชนเป็นที่ตั้ง ผลการลงพื้นที่พบว่า ชุมชนโพรงมะเดื่อมี
แหล่งเรียนรู้ซึ่งเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมอยู่อย่างหลากหลาย ซึ่ง
เทศบาลต�ำบลโพรงมะเดื่อมีระบบการจัดการตนเองของต�ำบล
ประกอบด้วย 6 ระบบ 38 แหล่งเรียนรู้ (เทศบาลต�ำบลโพรง
มะเดือ่ , 2556) หนึง่ ในนัน้ คือระบบองค์ความรูแ้ ละภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
และโดยเฉพาะภูมปิ ญั ญาด้านการท�ำขนมจีนนวัตกรรมใหม่ โดย
พืน้ ทีข่ องเทศบาลโพรงมะเดือ่ ดัง้ เดิมนัน้ เป็นพืน้ ทีท่ เี่ ป็นแหล่งการ
ท�ำขนมจีนทั้งบริโภคและส่งออกนอกพื้นที่บริเวณข้างเคียง จึง
มีการประยุกต์การท�ำขนมจีนแบบโบราณโดยมีการซื้อเครื่องมือ
เครื่องจักรเข้ามาร่วมด้วย ท�ำให้สามารถเพิ่มก�ำลังการผลิตได้
ตามความต้องการของลูกค้า ภายหลังเริ่มมีการท�ำขนมจีนแป้ง
หมักมาจ�ำหน่ายเพิ่มขึ้นด้วย ส่งผลให้สามารถขยายตลาดและ
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้สูงขึ้น แต่อย่างไรก็ดีจากอัตราการผลิต
เส้นขนมจีนที่เพิ่มขึ้น ท�ำให้มีน�้ำทิ้งที่เหลือจากกระบวนการผลิต
เส้นขนมจีนเป็นปริมาณมากในแต่ละวัน ซึ่งหากปล่อยสู่คลอง
โพรงมะเดือ่ โดยตรงจะก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน�ำ 
้ จึงเกิดโจทย์
ปัญหาว่า ท�ำอย่างไรจึงจะสามารถน�ำน�้ำทิ้งที่เหลือจากการผลิต
เส้นขนมจีนในชุมชนโพรงมะเดือ่ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้โดยไม่
ก่อให้เกิดปัญหาทั้งมลพิษทางน�้ำและมลพิษทางกลิ่นที่เกิดจาก
การเน่าเหม็นของน�ำ้ ทิง้ โรงงานขนมจีนซึง่ เป็นโรงงานทีก่ อ่ ให้เกิด
กลิ่นรบกวน ปัญหาขยะและการสุขาภิบาล และคุณภาพน�้ำทิ้ง
มีค่าความสกปรกสูง ผลกระทบจากการผลิตขนมจีนในปริมาณ
มาก ท�ำให้น�้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตขนมจีนมีกลิ่นรุนแรง
มีความเน่าเสีย เพือ่ ให้โรงงานอยูร่ ว่ มกับชุมชนได้ จึงจ�ำเป็นต้อง
มีระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียก่อนปล่อยลงสูแ่ หล่งน�ำ 
้ ด้วยเหตุนจี้ งึ เห็นว่า
ปัญหามลพิษทางน�ำ้ เป็นปัญหาทีค่ วรป้องกันและแก้ไข แนวทาง
หนึ่งที่ก�ำลังได้รับความสนใจ และผู้ประกอบการสามารถดูแล
เองได้ คือวิธีการแก้ปัญหามลพิษทางชีวภาพ โดยการน�ำน�้ำเสีย
จากโรงงานที่มีสารอินทรีย์ ไปเป็นแหล่งอาหารของแบคทีเรีย
สาหร่ายขนาดเล็กหรือสิ่งมีชีวิตอื่นที่ย่อยสลายสารต่างๆ ในน�้ำ
ทิ้งได้ เป็นการบ�ำบัดโดยอาศัยหลักการความสัมพันธ์แบบภาวะ
อยู่ร่วมกัน เนื่องจากออกซิเจนในน�้ำจะถูกแบคทีเรียน�ำมาใช้ใน
การย่อยสลายสารอินทรีย์ที่ละลายอยู่ในน�้ำ เพื่อให้ได้พลังงาน
มาใช้ในการด�ำรงชีวิตและให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา
ซึ่งสาหร่ายจะน�ำเอาไปใช้ในการเจริญเติบโต การน�ำสาหร่ายมา
ใช้ในการบ�ำบัดน�ำ้ เสียเป็นวิธกี ารทีโ่ รงงานส่วนใหญ่เลือกใช้กนั มาก
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และมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับ
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยร่วมกับโรงงานผลิตเส้นขนมจีนชุมชน
โพรงมะเดือ่ โดยมีคณุ บุญเรือน สารพันโชติวทิ ยา ซึง่ เป็นเจ้าของ
และผู้น�ำภูมิปัญญาด้านการท�ำขนมจีนนวัตกรรมใหม่ จึงสนใจ
ศึกษาความเป็นไปได้ในการน�ำน�ำ้ ทิง้ จากทางโรงงานมาใช้ประโยชน์
ในการเพาะเลี้ยงสาหร่าย โดยการทดลองเบื้องต้นในห้องปฏิบัติ
การและน�ำผลที่ได้มาทดลองใช้จริงในสภาวะกลางแจ้งของบ่อพัก
น�้ำทิ้งโรงงานผลิตเส้นขนมจีน รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ที่ได้
จากงานวิจยั ผ่านโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารให้กบั เยาวชนและ
ศูนย์การเรียนรู้การท�ำขนมจีนนวัตกรรมใหม่เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อชุมชนโพรงมะเดือ่ ต่อไป

วัตถุประสงค์ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

ในการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยอาศัยแนวคิดทุนทางสังคม
ของชุมชนโพรงมะเดื่อ (เทศบาลต�ำบลโพรงมะเดื่อ, 2556) และ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนมาเป็นประเด็นในการศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์หลักของการวิจัยในการน�ำน�้ำทิ้งจากกระบวนการ
ผลิตเส้นขนมจีนซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ศูนย์ ใหญ่ของชุมชนไปใช้
ประโยชน์แทนการปล่อยทิ้งสู่คลองสาธารณะเพื่อป้องกันการ
ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน�้ำ ซึ่งการอาศัยการมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชนจะเป็นเครื่องมือหลักในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ได้อาศัยแนวคิดการมุง่ เน้นให้ชมุ ชนเกิดความรู้
ความเข้าใจในเรื่องคุณภาพน�้ำทิ้งจากโรงงานขนมจีน และการ
น�ำน�้ำทิ้งที่เหลือจากกระบวนการผลิตเส้นขนมจีนของชุมชนมา
ใช้ในการเพาะเลี้ยงสาหร่าย ซึ่งการส่งเสริมแนวทางให้ชุมชน
เกิดความรู้ความเข้าใจจะสามารถตอบโจทย์ ตลอดจนสามารถ
เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากปัญหาได้
สาหร่าย Spirulina sp. (สาหร่ายสไปรูไลนาหรือสาหร่าย
เกลียวทอง) เป็นจุลินทรีย์ ในกลุ่มสาหร่ายสีเขียวแกมน�้ำเงิน
สาหร่ายที่พบได้ในสภาพแวดล้อมทั่วไป สามารถเลี้ยงได้ใน
อาหารที่เตรียมด้วยน�้ำสะอาด (น�้ำจืด) ตลอดไปจนถึงน�้ำเสีย
ทีม่ าจากแหล่งน�ำ้ ทิง้ ต่างๆ ได้อกี ด้วย (สรวิศ เผ่าทองศุข, 2543)
ปัจจุบันมีการน�ำสาหร่ายสไปรูไลนามาใช้ประโยชน์อย่างหลาก
หลาย ทั้งใช้เป็นอาหาร เครื่องส�ำอาง หรือแม้กระทั่งบ�ำบัดน�้ำ
เสียซึ่งลักษณะการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขึ้นอยู่กับการน�ำผลผลิตที่
ได้มาใช้ประโยชน์ เช่น การเลีย้ งเพือ่ เป็นอาหารเสริมของมนุษย์
ซึ่ ง ผลผลิ ต ที่ ไ ด้ จ ะต้ อ งสะอาด ไม่ มี สิ่ ง เจื อ ปน แต่ วิ ธี นี้ จ ะใช้
ต้นทุนในการเพาะเลี้ยงสูง เนื่องจากสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบ
ในอาหารมีราคาแพง และการน�ำเซลล์ที่ได้ไปใช้สกัดสารที่มี
ประโยชน์ เช่น รงควัตถุพวกแคโรทีนอยด์ โดยเฉพาะเบต้าแคโรทีน และรงควัตถุพวกไฟโคไซยานิน หรือกรดไขมัน GLA
เป็นวิธีที่จ�ำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูง ดังนั้นจึงท�ำให้ต้นทุน
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ในการผลิตสูงตามไปด้วย แต่ในการน�ำสาหร่ายสไปรูไลนามาใช้
เพือ่ เป็นอาหารสัตว์นนั้ ไม่จำ� เป็นต้องค�ำนึงถึงความสะอาดมากนัก
จึงสามารถใช้มลู สัตว์ น�ำ้ หมักผักต่างๆ หรือของเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรมบางประเภทมาใช้ในการเพาะเลี้ยงได้ ซึ่งผลผลิตที่
ได้มคี ณุ ค่าทางโภชนาการทีค่ รบถ้วน และยังสามารถลดต้นทุนการ
ผลิตให้ตำ�่ ลงด้วย
ดังนั้นในปัจจุบันจึงได้มีการศึกษาและท�ำการเพาะเลี้ยง
โดยใช้น�้ำทิ้งจากกระบวนการอุตสาหกรรมทางการเกษตรและ
การเกษตรมาใช้ในการเพาะเลี้ยง เนื่องจากน�้ำทิ้งเหล่านี้มีสาร
อินทรีย์อยู่เป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งมีสารอาหารที่อุดมสมบูรณ์เกือบ
ครบถ้วนเท่าที่สาหร่ายต้องการ นอกจากนี้ สาหร่ายสไปรูไลนา
นอกจากจะพบในแหล่งน�้ำตามธรรมชาติแล้ว ยังสามารถพบ
ได้ในน�้ำที่ค่อนข้างเสียหรือแม้แต่ในระบบบ�ำบัดน�้ำเสียอีกด้วย
เนื่ อ งจากในระบบบ่ อ บ� ำ บั ด น�้ ำ เสี ย โดยทั่ ว ไปเกื อ บทุ กระบบ
มักจะพบว่ามีสาหร่ายขึ้นอยู่ปะปนอยู่เสมอๆ เช่น บ่อบ�ำบัดน�้ำ
เสียของนิคมอุตสาหกรรมล�ำพูน บ่อบ�ำบัดน�้ำเสียของเทศบาล
เมืองสกลนคร และนครราชสีมา พบสาหร่ายสไปรูไลนาเจริญ
เติบโตได้  (ยุวดี พีรพรพิศาล, 2540) ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัย
เกี่ยวข้องที่ส�ำคัญประกอบด้วย งานวิจัยของกัสมา อุ้ยจิรากุล
(2541) เรื่องการเพาะเลี้ยงสาหร่ายเกลียวทองเพื่อการบ�ำบัด
น�้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตน�้ำอัดลม งานวิจัยของ
จงกล พรมยะ และศิรเิ พ็ญ ตรัยไชยาพร (2553) เกีย่ วกับการผลิต
รงควัตถุ กรดไขมัน คุณค่าทางโภชนาการ และต้นทุนการผลิต
ในการเพาะเลี้ยง Spirulinaplatensis (Nordstedt) Geiteler:
โดยใช้น�้ำทิ้งจากโรงอาหาร งานวิจัยของ Vetayasuporn (2004)
ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้น�้ำทิง้ จากโรงงานผลิตเส้นขนมจีน
ระดับครัวเรือนมาใช้ในการเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirulinaplatensis และงานวิจัยของ Chang และคณะ (2013) ที่ศึกษาสภาวะที่
เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirulinaplatensis ในน�้ำ
ทิ้งจากห้องสุขาสังเคราะห์ที่มีการเติมธาตุอาหารเปรียบเทียบ
การเลี้ยงสาหร่าย S. Platensis ในน�้ำทิ้งจากห้องสุขาจริง ซึ่ง
จากรายงานการวิจัยที่ผ่านมาดังกล่าว มีประเด็นที่น่าสนใจคือ
น�้ำทิ้งจากแหล่งต่างๆ สามารถน�ำมาเพาะเลี้ยงสาหร่ายได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของสาหร่าย คุณลักษณะเฉพาะของน�้ำทิ้ง
แต่ละแหล่ง และกระบวนการที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง
ในงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาในเรื่องความเข้มข้นของ
น�้ำเสียที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirulina sp.
ซึ่ ง สามารถเจริ ญ เติ บ โตและบ� ำ บั ด น�้ ำ เสี ย ได้ โดยใช้ น�้ ำ ทิ้ ง
จากโรงงานผลิตเส้นขนมจีนของชุมชนโพรงมะเดื่อเป็นอาหาร
เพาะเลี้ยง ทั้งในสภาวะห้องปฏิบัติการและสภาวะกลางแจ้งของ
โรงงานผลิตเส้นขนมจีนชุมชนโพรงมะเดือ่   อ�ำเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม
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วิธีด�ำเนินการวิจัย

1) ศึกษาบริบทกลุ่มท�ำขนมจีน ชุมชนโพรงมะเดื่อ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยการลงพืน้ ทีแ่ ละเก็บข้อมูลจาก
การพูดคุยและสัมภาษณ์จากผู้น�ำและสมาชิกภายในศูนย์เรียนรู้
ภูมิปัญญาด้านการท�ำขนมจีนนวัตกรรมใหม่
2) ทดลองการเพาะเลี้ยงสาหร่ายในน�้ำทิ้งจากโรงงาน
ผลิตเส้นขนมจีน โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ
ดังนี้
     1. เก็บข้อมูลสภาวะแวดล้อมรอบบ่อพักน�ำ้ ทิง้ โรงงาน
ผลิตเส้นขนมจีนชุมชนโพรงมะเดือ่ ได้แก่ ความชืน้ สัมพัทธ์ และ
ความเข้มแสง เก็บตัวอย่างน�้ำทิ้งจากบ่อพักน�้ำวิเคราะห์ค่าทาง
กายภาพ ได้แก่ อุณหภูมแิ ละปริมาณของแข็งทีล่ ะลายได้ทงั้ หมด
(TS) และน�ำมาวิเคราะห์คุณภาพน�้ำทางเคมีในห้องปฏิบัติการ
โดยวิเคราะห์คา่ ต่อไปนี้ คือ ออกซิเจนละลายน�ำ 
้ (DO) ซีโอดี (COD)
บีโอดี (BOD) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ฟอสเฟต (Phosphate)
แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) และไนเตรต-ไนโตรเจน (NO3-N)
      2. ขัน้ ตอนการเตรียมหัวเชือ้ สาหร่าย เริม่ ต้นเตรียม
โดยน�ำหัวเชื้อสาหร่าย Spirulina sp. บริสุทธิ์ ท�ำการเพาะเลี้ยง
เพื่อเพิ่มปริมาณในขวดรูปชมพู่ขนาด 250 มิลลิลิตร โดยเติม
อาหารเหลวสูตรซารุค (Zarrouk Medium) (Gami, 2011)
ปริมาตร 100 มิลลิลิตร เลี้ยงในขวดรูปชมพู่ 2 สัปดาห์ โดยใช้
สูตรอาหารและสภาวะการเลี้ยงแบบเดิม เก็บไว้เป็นหัวเชื้อเริ่ม
ต้นต่อไปท�ำการเพาะเลีย้ งต่อในโหลขนาด 10 ลิตร โดยใช้อาหาร
สูตรเดิม เติมอากาศและให้แสงตลอดเวลา วัดค่าการดูดกลืนแสง
(OD) โดยเครือ่ งสเปคโตรโฟโตมิเตอร์ ทีค่ วามยาวคลืน่ 560 นาโน
เมตร ตรวจวัดอัตราการเจริญเติบโต และนับจ�ำนวนเซลล์สาหร่าย
โดยใช้สไลด์ฮมี าไซโตมิเตอร์ ทุก 3 วัน จนเพาะเลีย้ งได้ครบ 15 วัน
น�ำข้อมูลที่ได้ไปสร้างกราฟการเจริญของสาหร่าย
    3. ศึกษาอัตราเจือจางน�้ำทิ้งที่เหมาะสมต่อการ
เพาะเลี้ยงสาหร่ายในห้องปฏิบัติการ โดยศึกษาการเจริญเติบโต
ของสาหร่ายในน�้ำทิ้งจากบ่อพักน�้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต
เส้นขนมจีนชุมชนโพรงมะเดื่อ ด้วยการเจือจางน�้ำทิ้งต่อน�้ำ
กลั่นที่อัตราส่วน 1:0  1:2  1:10  1:20 และ 1:50 (ปริมาตรต่อ
ปริมาตร) ในขวดรูปชมพู่ขนาด 250 มิลลิลิตร ปริมาตรอาหาร
100 มิลลิลิตร น�ำหัวเชื้อเริ่มต้นสาหร่ายบริสุทธิ์ที่ได้จากข้อ 2.
ถ่ายเชือ้ ลงในอาหารเลีย้ งเชือ้ ทีเ่ ตรียมไว้ แต่ละขวดใส่สาหร่ายตัง้
ต้นเท่าๆ กัน โดยวัดจากค่าการดูดกลืนแสงทีค่ วามยาวคลืน่ 560
นาโนเมตร เริ่มต้นขวดละ 0.2 เติมอากาศและให้แสงตลอดเวลา
ตรวจวัดอัตราการเจริญเติบโตและนับจ�ำนวนเซลล์สาหร่าย โดย
ใช้สไลด์ฮีมาไซโตมิเตอร์ ทุก 3 วัน เป็นเวลา 15 วัน วิเคราะห์น�้ำ
หนักเซลล์แห้งของสาหร่ายที่ได้ ค�ำนวณอัตราการเจริญเติบโต
จ�ำเพาะ (Specific growth rate: u) จากสมการ
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u = [(Ln x2 -Ln x1)]

			 t2-t1
เมื่อ x คือ  จ�ำนวนเซลล์
t คือ  หน่วยเวลา
3) ศึกษาการเพาะเลี้ยงสาหร่ายในสภาพกลางแจ้ง
ด้วยน�้ำทิ้งจากบ่อพักน�้ำทิ้งของโรงงานผลิตเส้นขนมจีนชุมชน
โพรงมะเดื่อ โดยใช้อัตราส่วนเจือจางน�้ำทิ้งต่อน�้ำกลั่นที่เหมาะ
สมที่สุดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ แต่เลี้ยงในสภาวะ
กลางแจ้งของโรงงาน ท�ำการวิเคราะห์คุณภาพน�้ำทิ้งหลังการ
เพาะเลี้ยงสาหร่ายด้วยชุดทดสอบภาคสนามและตรวจวัดอัตรา
การเจริ ญ เติ บ โตและนั บ จ� ำ นวนเซลล์ ส าหร่ า ย โดยใช้ ส ไลด์
ฮีมาไซโตมิเตอร์ ทุก 3 วัน เป็นเวลา 15 วัน เก็บเกีย่ วและวิเคราะห์
น�ำ้ หนักแห้งของเซลล์สาหร่ายที่ได้จากการเพาะเลีย้ ง ด้วยวิธกี าร
อบแห้งที่อุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส และวิเคราะห์คุณภาพ
น�้ำทิ้งหลังการเพาะเลี้ยงสาหร่าย โดยวิเคราะห์ค่าบีโอดี ซีโอดี
และค่าออกซิเจนละลายน�้ำด้วยชุดทดสอบภาคสนาม ในการ
ทดลองนี้จะใช้สภาวการณ์จริงกลางแจ้งของโรงงานผลิตเส้น
ขนมจีนชุมชนโพรงมะเดื่อ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการน�ำ
ผลการวิจัยมาใช้เพาะเลี้ยงสาหร่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์แท้จริง
ต่อชุมชน
4) จั ด โครงการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารด้ า นคุ ณ ภาพ
วิเคราะห์คุณภาพน�้ำทิ้งและการเพาะเลี้ยงสาหร่ายและผลที่ได้
จากการวิจัยให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 4-6 โรงเรียนโพรง
มะเดือ่ วิทยาคม จ�ำนวน 60 คน แจกแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมและถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงสาหร่าย
ในน�ำ้ ทิง้ ให้กบั ศูนย์เรียนรูภ้ มู ปิ ญั ญาด้านการท�ำขนมจีนนวัตกรรม
ใหม่

ผลการวิจัย

1. ผลการศึกษาบริบทชุมชนโพรงมะเดื่อ พื้นที่แหล่งเรียนรู้
ภูมิปัญญาด้านการท�ำขนมจีนนวัตกรรมใหม่
จากการศึกษาบริบทชุมชนโพรงมะเดือ่ ผ่านทางเทศบาล
ต�ำบลโพรงมะเดื่อ พบว่าต�ำบลโพรงมะเดื่อมีพื้นที่ทั้งหมด 14.8
ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 2 ต�ำบล 8 หมู่บ้าน มีประชากร
ทั้งหมด 10,321 คน  มีจ�ำนวนครัวเรือนทั้งหมด 2,919 ครัว
เรือน ประชากรส่วนใหญ่เป็นประชากรดั้งเดิมในท้องถิ่น ตั้งบ้าน
เรือนรวมกันเป็นกลุ่มๆ ประมาณร้อยละ 50 และประชากรอีก
ส่วนหนึ่งเป็นประชากรที่อพยพมาเพื่อประกอบอาชีพในโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยหมู่ที่ 2 มีการรวมกลุ่มของประชากรในการท�ำ
ขนมจีนมากที่สุดจากทั้งหมด 8 หมู่บ้าน
และจากการลงพืน้ ทีข่ องผูว้ จิ ยั เพือ่ เก็บข้อมูลจากการพูดคุย
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และสัมภาษณ์ผู้น�ำและสมาชิกภายในศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญา
ด้านการท�ำขนมจีนนวัตกรรมใหม่ในพื้นที่หมู่ที่ 2 พบว่าดั้งเดิม
พื้นที่นี้เป็นแหล่งการท�ำขนมจีนทั้งบริโภคภายในชุมชนและส่ง
ออกนอกพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีภูมิปัญญาด้านการท�ำขนมจีนที่
มีการสืบทอดจากบรรพบุรุษ ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนใน
ชุมชน โดยจะมีกลุ่มการท�ำขนมจีนที่ส�ำคัญอยู่ 2 กลุ่ม ได้แก่
การท�ำขนมจีนแบบดั้งเดิมที่มีกรรมวิธีการผลิตเป็นแบบโบราณ
ไม่มีการใช้เครื่องจักรเข้าช่วย ซึ่งปัจจุบันเหลืออยู่เพียงเจ้าเดียว
คือ ขนมจีนลุงจิตร และอีกกลุม่ คือกลุม่ การท�ำขนมจีนแบบใหม่
โดยมีโรงขนมจีนคุณบุญเรือน สารพันโชติวิทยา เป็นโรงผลิต
ขนมจีนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในชุมชนโพรงมะเดื่อ แต่ไม่ได้ท�ำ
เป็นเจ้าแรก ซึ่งเดิมสืบทอดมาจากแม่ยายของคุณบุญเรือน
และด�ำเนินการมากว่า 20 ปี โดยปัจจุบันคุณบุญเรือนเป็น
ผูด้ แู ลและด�ำเนินกิจการ โรงขนมจีนคุณบุญเรือน ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 82
หมู่ 2 ต�ำบลหนองดินแดง อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในอดีต
เป็นเพียงธุรกิจในครอบครัว ต่อมาประมาณปี 2550 เป็นช่วงที่
คุณบุญเรือนเริ่มมีการขยายกิจการ และมีอัตราการผลิตสูงที่สุด
จากการขยายกิจการท�ำให้คนในชุมชนเริ่มมีการท�ำขนมจีน
กันมากขึ้น และยังมีการจ้างงานคนทั้งในและนอกชุมชนมา
ช่วยเพิ่มอัตราการผลิตท�ำให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
และจากเดิมเคยจ้างงานเป็นแบบรายเดือน มีอาหารและที่พัก
ให้คนงาน แต่ปัจจุบันมีการจ้างงานเป็นแบบรายวัน ซึ่งเมื่อ
คุ ณ บุ ญ เรื อ นประสบความส�ำเร็จจากการมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
จะมีการแบ่งปันก�ำไรร้อยละ 20 ของรายได้จากการผลิตทั้งหมด
คืนสูช่ มุ ชน โดยการสร้างลานแอโรบิค เครือ่ งออกก�ำลังกาย และ
เครื่องเล่นเด็กให้กับชุมชนได้ใช้ประโยชน์
โรงขนมจีนคุณบุญเรือนมีลักษณะโรงเรือนท�ำขนมจีน
แยกจากตัวบ้าน เป็นแบบเปิดโล่ง หลังคาสังกะสี มีบอ่ พักน�้ำทิง้
เครื่องจักรในโรงงาน มีเครื่องบด เครื่องนวด เครื่องโรยเส้น
และมีเตาฟืนส�ำหรับต้มน�้ำให้เกิดไอน�้ำส่งไปตามท่อเพื่อนึ่งแป้ง
ให้สกุ ก่อนเข้าเครือ่ งนวด อัตราการผลิตประมาณ 3-4 ตันต่อวัน
ผลิตขนมจีนทั้งแบบแป้งหมักและแป้งสดส่งตลาดคลองเตย
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตจะใช้ข้าวเจ้าที่เป็นข้าวแข็งพันธุ์เหลือง
ประทิว เกลือสมุทร และตะกร้าใส่ขนมจีนทั้งแบบพลาสติกและ
แบบไม้ไผ่
ขั้นตอนการท�ำขนมจีนแป้งหมัก จะเริ่มจากการน�ำ
ข้าวสาร 3 กระสอบ มาแช่น�้ำเป็นเวลา 2 วัน หลังจากนั้นน�ำเข้า
เครื่องบดจะได้เป็นน�้ำแป้งและถูกส่งตามท่อไปยังบ่อหมักแป้ง
โดยก่อนลงบ่อหมักจะเติมเกลือสมุทร 80 กิโลกรัม ท�ำการหมัก
2 วัน มีฝ้าเกิดขึ้นที่ผิวหน้า ส่วนที่เป็นน�้ำใสจะไปลงบ่อพักน�้ำ 
ส่วนแป้งน�ำใส่ถุงผ้าหนาทับกันให้น�้ำแห้ง น�ำไปนึ่งแป้งให้สุก
โดยใช้ไอน�้ำ จากนั้นน�ำเข้าเครื่องนวดให้แป้งเนียน ในระหว่าง

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

การผสมแป้งและนวดแป้งจะมีการเติมน�้ำร้อนเพื่อให้แป้งสุก
มากขึ้น น�ำเข้าเครื่องโรยเส้น เมื่อเส้นสุกจะลอยขึ้น ล้างด้วยน�้ำ
เย็น แล้วน�ำมาจับเป็นเส้นใส่ตะกร้า ส่วนการท�ำขนมจีนแป้งสด
ท�ำเหมือนกับแป้งหมักแต่ใช้แป้งขนมจีนส�ำเร็จแทน ซึง่ จากการ
เก็บข้อมูลกระบวนการผลิตขนมจีนทั้งหมดจะพบว่า มีปริมาณ
น�้ำทิ้งที่ออกจากแต่ละกระบวนการโดยเฉลี่ยวันละ 80-100 ลิตร
ซึ่งน�้ำทิ้งทั้งหมดนี้จะถูกส่งไปยังบ่อพักเพื่อรอปล่อยทิ้งเท่านั้น
และยังไม่มีการน�ำไปใช้ประโยชน์แต่อย่างใด กระบวนการผลิต
และสภาพภายในโรงขนมจีนคุณบุญเรือน สารพันโชติวิทยา
ดังแสดงในภาพที่ 1
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2. ผลการวิจัยและทดลองการเพาะเลี้ยงสาหร่ายในน�้ำทิ้งจาก
โรงงานขนมจีน โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ
2.1 ผลการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพน�ำ้ ทิง้ จากโรงงานขนมจีนใน
ห้องปฏิบตั กิ าร
จากการลงพืน้ ทีศ่ กึ ษาคุณลักษณะน�ำ้ ทิง้ จากโรงขนมจีน
พบว่า น�้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตทั้งหมดจะถูกส่งมายังบ่อ
พักที่สร้างมาจากท่อซีเมนต์เรียงต่อกัน มีจุดพักน�้ำทิ้ง 2 จุด
โดยจุดแรกจะเป็นบ่อซีเมนต์เดี่ยว และไหลต่อไปยังบ่อพักรวม
จุดที่ 2 ซึ่งเป็นท่อซีเมนต์เรียงติดกัน 6 บ่อ ก่อนจะปล่อยทิ้ง
ดังแสดงในภาพที่ 2 ซึ่งระยะเวลาในการเก็บกักน�้ำทิ้งจะขึ้นอยู่
กับอัตราการผลิต โดยในช่วงที่มีความต้องการเส้นขนมจีนของ
ผู้บริโภคมาก การปล่อยน�้ำทิ้งจะเกิดเร็วขึ้น โดยเฉลี่ยประมาณ
15-20 วัน

		

(ก)

(ข)

ภาพที่ 2  บ่อพักน�้ำทิ้งที่ออกจากโรงงานผลิตเส้นขนมจีน
(ก) บ่อพักน�ำ้ ทิง้ จุดแรก มีลกั ษณะเป็นท่อซีเมนต์เดีย่ ว
(ข) บ่อพักน�้ำทิ้งจุดที่ 2  เป็นบ่อพักน�้ำทิ้งรวมทั้งหมด

ภาพที่ 1 ภายในโรงขนมจีนคุณบุญเรือน สารพันโชติวิทยา

ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของน�้ำทิ้งในบ่อพัก พบว่า
มีสขี าวขุน่ อุณหภูมิ 26.6 องศาเซลเซียส ความชืน้ สัมพัทธ์รอ้ ยละ
51 ความเข้มแสง 1,650 ลักซ์ และมีค่าการวิเคราะห์ทางเคมี
ดังแสดงในตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์พบว่า คุณภาพของ
น�้ำทิ้งจากโรงงานผลิตเส้นขนมจีนมีค่าซีโอดีที่ค่อนข้างสูง แต่
โดยภาพรวมค่าบีโอดีที่ถือเป็นตัวชี้วัดคุณภาพที่ส�ำคัญยังอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คณุ ภาพทางเคมีของน�ำ้ ทิง้ จากโรงงาน ตารางที่ 2 มวลเซลล์สงู สุดและอัตราการเจริญเติบโตจ�ำเพาะของ
  ผลิตเส้นขนมจีนในห้องปฏิบัติการ
  สาหร่าย Spirulina sp. ในน�้ำทิ้งจากโรงงานผลิตเส้น
  ขนมจีนที่อัตราการเจือจางน�้ำทิ้งต่อน�้ำกลั่น 5 ระดับ
  
   สภาวะการเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ
ค่
า
ที
ไ
่
ด้
ค่
า
มาตรฐาน*
ค่าพารามิเตอร์
(มิลลิกรัม/ลิตร) (มิลลิกรัม/ลิตร)
อัตราส่วนเจือจาง
(ปริมาตรต่อปริมาตร) 1:0 1:2 1:10 1:20 1:50
ค่าความเป็นกรด-ด่าง
6.28 - 6.75
5.50 - 9.00
พารามิเตอร์
ออกซิเจนละลายน�้ำ

8.7 - 9.0

-

แอมโมเนีย-ไนโตรเจน

1.0 - 1.2

ไม่เกิน 200

ไนเตรต-ไนโตรเจน

0.00 - 0.05

ไม่เกิน 100

ฟอสเฟต

0.020 - 0.025

ไม่เกิน 1

บีโอดี

0.30 - 1.26

ไม่เกิน 60

ซีโอดี

17,000 - 17,600

ไม่เกิน 400

850 - 930

ไม่เกิน 3,000

ปริมาณของแข็งที่ละลายได้

* ที่ มา: (กลุ ่ ม งานอนามัยสิ่งแวดล้อ มและอาชีว อนามัย ส� ำนักงาน
           สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์, 2556)

จ�ำนวนเซลล์
0.88x107 1.1 x107 1.4 x107 1.65 x1071.25 x1077
(เซลล์ต่อมิลลิลิตร)
￼มวลเซลล์สูงสุด
0.64 0.68 0.82 1.17 1.01
(กรัมต่อลิตร)
อัตราการเจริญเติบโต 0.16 0.43 0.53 0.68 0.62
จ�ำเพาะ
(เซลล์ต่อ
มิลลิลิตรต่อวัน)

3. ผลการศึกษาเพาะเลี้ยงสาหร่ายในสภาพกลางแจ้งด้วยน�้ำทิ้ง
จากบ่อพักน�้ำทิ้งของโรงงานขนมจีน
ผลการเพาะเลีย้ งสาหร่าย ในสภาพกลางแจ้งด้วยน้า้ ทิง้
จากบ่อพักน�้ำทิ้งของโรงงานผลิตเส้นขนมจีนชุมชนโพรงมะเด่ื่อ
โดยใช้อัตราส่วนเจือจางน�้ำทิ้งต่อน�้ำกลั่นเท่ากับ 1:20 (ปริมาตร
ต่อปริมาตร) เลี้ยงในสภาวะกลางแจ้งของโรงงานผลิตขนมจีน
พบว่า ในช่วงแรกของการเพาะเลี้ยง (วันที่ 1-6) สาหร่ายจะ
ค่อยๆ มีการปรับตัวและจะมีอตั ราการเจริญเติบโตสูงขึน้ ต่อเนือ่ ง
จนถึงวันที่ 12 ของการเพาะเลี้ยง และมีปริมาณเซลล์เท่ากับ
1.28x107เซลล์ต่อมิลลิลิตร

2.2 ผลการศึกษาอัตราเจือจางที่เหมาะสมต่อการเพาะ
เลี้ยงสาหร่ายในห้องปฏิบัติการ
ผลการศึกษาอัตราเจือจางน�ำ้ ทิง้ ทีเ่ หมาะสมต่อการเพาะ
เลี้ยงสาหร่ายในห้องปฏิบัติการ จากการตรวจวัดอัตราการเจริญ
เติบโตและนับจ�ำนวนเซลล์สาหร่ายพบว่า ในช่วงวันที่ 1-6 ของ 		
การเพาะเลี้ยง สาหร่ายมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
(ก)
ในทุกชุดการทดลอง และหลังจากวันที่ 9 ของการเพาะเลี้ยง
(ข)
สาหร่ า ยจะมี การเจริ ญ เติ บ โตลดลง โดยพบว่ า ที่ อั ต ราการ
เจือจางน�้ำทิ้งต่อน�้ำกลั่นที่อัตราส่วน 1:20 ให้ปริมาณเซลล์
สาหร่าย Spirulina sp. สูงที่สุดเท่ากับ 1.65x107 เซลล์ต่อ
มิลลิลิตร คิดเป็นอัตราการเจริญเติบโตจ� ำเพาะสูงสุดต่อวัน
เท่ า กั บ 0.68 เซลล์ ต ่ อ มิ ล ลิ ลิ ต รต่ อวั น และมี ค ่ า มวลเซลล์
สู ง สุ ด เท่ า กั บ 1.17 กรั ม ต่ อ ลิ ต ร รองลงมาคื อ ที่ อั ต ราส่ ว น
เจือจางน�ำ้ ทิง้ ต่อน�ำ้ กลัน่ เท่ากับ 1:50  1:10  1:2 และ 1:0 ตามล�ำดับ ภาพที่ 3 การเพาะเลีย้ งสาหร่ายในสภาพกลางแจ้งด้วยน�ำ้ ทิง้ จากบ่อ
พักน�้ำทิ้งโรงงานผลิตเส้นขนมจีน
ดังตารางที  ่ 2 นอกจากนี้ ยังพบว่าทีอ่ ตั ราการเจือจางน�ำ้ ทิง้ ต่อน�ำ้
(ก)  ขณะเติมหัวเชื้อสาหร่าย Spirulina sp. เริ่มต้น
กลั่นที่อัตราส่วน 1:20 เซลล์สาหร่าย Spirulina sp. จะมีรูปร่าง
(ข)    ถงั เพาะเลีย้ งสาหร่าย Spirulina sp. ในสภาพกลางแจ้ง
เซลล์ยาว เห็นได้เด่นชัด และมีสีเขียวเข้มกว่าอัตราส่วนเจือจาง
      ด้วยน�้ำทิง้ จากบ่อพักน�้ำทิ้ง
อื่นๆ
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ผลการวิเคราะห์คุณภาพน�้ำทิ้งภายหลังการเพาะเลี้ยง 		
(ก)
สาหร่าย Spirulina sp. พบว่า น�ำ้ ทิง้ มีคณ
ุ ภาพดีขนึ้ จากก่อนการ
(ข)
ทดลอง โดยมีคา่ ซีโอดีกอ่ นและหลังสิน้ สุดการทดลองเท่ากับ 638
และ 81.33 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล�ำดับ ลดลงคิดเป็นร้อยละ 87.60
ในขณะทีผ่ ลการวิเคราะห์คา่ บีโอดีพบว่า มีแนวโน้มลดลงแปรผัน
ตามค่าซีโอดี โดยมีคา่ บีโอดีกอ่ นและหลังสิน้ สุดการทดลองเท่ากับ
357 และ 45.30 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล�ำดับ นอกจากนี้ จากผล
การทดลองที่ได้พบว่า ค่าออกซิเจนละลายน�ำ 
้ (ค่าดีโอ) ในตัวอย่าง
น�ำ้ ทิง้ จากโรงงานขนมจีนทีผ่ า่ นการเพาะเลีย้ งสาหร่ายจะมีคา่ เพิม่ ขึน้ ภาพที่ 4  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคุณภาพและการ
ในช่วงวันที่ 1-9 ของการเพาะเลีย้ งและหลังจากนัน้ จะคงทีต่ ลอด
  วิเคราะห์คุณภาพน�้ำทิ้งและการเพาะเลี้ยงสาหร่าย
(ก)  ปฏิบตั กิ ารดูลกั ษณะรูปร่างเซลล์สาหร่าย Spirulina sp.
การทดลอง โดยมีค่าดีโอสูงสุดเท่ากับ 82.3 มิลลิกรัมต่อลิตร
(ข)  การวิเคราะห์คณุ ภาพน�ำ้ โดยใช้ชดุ ทดสอบภาคสนาม
ผลการเปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์คุณภาพน�้ำทิ้งก่อนและหลัง
การเพาะเลีย้ งสาหร่ายดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 คุณภาพทางเคมีของน�้ำทิ้งจากโรงงานผลิตเส้น อภิปราย
จากการลงพืน้ ทีศ่ กึ ษาบริบทชุมชนโพรงมะเดือ่ พบว่า แต่
    ขนมจีนก่อนและหลังการเพาะเลี้ยงสาหร่าย
เดิมการผลิตเส้นขนมจีนจะเป็นการผลิตเพือ่ บริโภคภายในครัวเรือน
ก่อน (มิลลิกรัม/ หลัง (มิลลิกรัม/ และเพือ่ ส่งขายภายในชุมชนหรือพืน้ ทีใ่ กล้เคียงในจังหวัดนครปฐม
ค่าพารามิเตอร์
ลิตร)
ลิตร)
แต่เมือ่ มีการรวมกลุม่ ภูมปิ ญั ญาการท�ำขนมจีนเกิดขึน้ โดยอาศัย
6.28 - 6.75
ค่าความเป็นกรด-ด่าง
7.20
การลงพื้นที่และชี้แนะแนวทางร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย
8.7 - 9.0
ออกซิเจนละลายน�ำ้
82.3
ราชภัฏนครปฐมและเทศบาลต�ำบลโพรงมะเดือ่ รวมทัง้ ได้มกี าร
จัดระบบแหล่งเรียนรูใ้ ห้เป็นหมวดหมู่ ท�ำให้สามารถจ�ำแนกกลุม่
1.0 - 1.2
แอมโมเนีย-ไนโตรเจน
การท�ำขนมจีนได้เป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มภูมิปัญญาด้านการท�ำ
0.00 - 0.05
ไนเตรต-ไนโตรเจน
ขนมจีนแบบโบราณ ซึง่ มีเหลืออยูเ่ พียงเจ้าเดียวคือขนมจีนลุงจิตร
0.020 - 0.025
ฟอสเฟต
ทีป่ จั จุบนั จะท�ำขนมจีนทุกวันศุกร์ ประมาณ 15-20 กิโลกรัม และ
0.30 - 1.26
45.30
บีโอดี
ขายให้กบั แม่คา้ ขายอาหารเจ้าประจ�ำทีม่ ารับเท่านัน้ และอีกกลุม่
17,000
17,600
638
ซีโอดี
คือ กลุม่ ภูมปิ ญั ญาการท�ำขนมจีนนวัตกรรมใหม่ (เทศบาลต�ำบล
โพรงมะเดือ่ , 2556) ซึง่ พบว่าก�ำลังการผลิตเส้นขนมจีนของกลุม่
850 - 930
ปริมาณของแข็งที่ละลายได้
105
ภูมปิ ญั ญาการท�ำขนมจีนนวัตกรรมใหม่มคี วามเข้มแข็งเป็นอย่าง
4. ผลการจัดอบรมด้านคุณภาพและการวิเคราะห์คุณภาพน�้ำ มาก โดยมีแกนน�ำหลักคือ คุณบุญเรือน สารพันโชติวทิ ยา ซึง่ เป็น
ทิ้งและการเพาะเลี้ยงสาหร่าย
ผูท้ มี่ คี วามคิดริเริม่ ขยายการผลิตเพือ่ ส่งออกจ�ำหน่ายยังกรุงเทพฯ
การประเมินผลสัมฤทธิก์ ารจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร และปริมณฑล ท�ำให้มีการคิดค้น ดัดแปลง และสั่งท�ำเครื่องมือ
จากการตอบแบบสอบถามพบว่า นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เครื่องจักรที่จะน�ำมาช่วยเพิ่มอัตราการผลิตให้เพียงพอต่อความ
ในเรื่องการใช้ประโยชน์จากน�้ำทิ้งในการเพาะเลี้ยงสาหร่าย ต้องการของลูกค้า ตลอดจนมีการสร้างงานจากคนในชุมชนเพิม่ ขึน้
Spirulina sp. มากขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนได้รับการอบรมและ ท�ำให้คนในชุมชนมีรายได้เพิม่ มากขึน้ ตามไปด้วย นอกจากนีย้ งั
นักเรียนมีความมั่นใจว่าสามารถน�ำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ได้ มีการคืนก�ำไรสูช่ มุ ชน โดยการแบ่งปันก�ำไรร้อยละ 20 ของรายได้
คิดเป็นร้อยละ 92
จากการผลิตทัง้ หมดไปสร้างสาธารณะประโยชน์ให้กบั คนในชุมชน
นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ยังได้ถา่ ยทอดความรูท้ ี่ได้จากงานวิจยั จัดเป็นตัวอย่างที่ดีส�ำหรับการเป็นชุมชนเข้มแข็งที่จะก้าวเข้า
และผลผลิตที่ได้จากงานวิจัย ได้แก่ คู่มือการเพาะเลี้ยงสาหร่าย สูช่ มุ ชนสุขภาวะต่อไป
เบื้องต้น และเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ให้กับคุณบุญเรือน
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น งานวิจยั ครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั จึงได้มงุ่
สารพันโชติวิทยา ซึ่งเป็นทั้งเจ้าของกิจการและวิทยากรประจ�ำ เน้นศึกษาในกลุม่ การท�ำขนมจีนนวัตกรรมใหม่เท่านัน้ อีกทัง้ จาก
ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาด้านการท�ำขนมจีนนวัตกรรมใหม่ เพื่อ การลงพืน้ ทีส่ ำ� รวจพบว่า โรงงานขนมจีนคุณบุญเรือนมีกำ� ลังการ
เป็นการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง
ผลิตสูงสุดในกลุ่มการท�ำขนมจีนนวัตกรรมใหม่ ท�ำให้มีปริมาณ
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น�้ำเสียในแต่ละวันสูงสุดด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ภายในโรงงาน
ผลิตเส้นขนมจีนของคุณบุญเรือนยังได้จดั ตัง้ เป็นศูนย์เรียนรูก้ าร
ท�ำขนมจีนนวัตกรรมใหม่เพือ่ ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละภูมปิ ญั ญา
ด้านการท�ำขนมจีนให้กับผู้ที่สนใจ และโดยเฉพาะนักเรียน
โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ โดยผสมผสานวิทยาศาสตร์เข้ากับบทเรียนท้องถิ่น
ท�ำให้ได้รับความรู้จากศูนย์เรียนรู้การท�ำขนมจีนนวัตกรรมใหม่
อยูเ่ สมอ ผูว้ จิ ยั จึงเลือกโรงงานผลิตเส้นขนมจีนของคุณบุญเรือน
สารพันโชติวิทยา เป็นตัวอย่างศึกษาในงานวิจัยนี้
ปัจจุบนั จากการใช้เครือ่ งจักรเข้ามาช่วย ท�ำให้อตั ราการ
ผลิตเส้นขนมจีนในโรงงานของคุณบุญเรือนมีก�ำลังการผลิตสูงถึง
3-4 ตันต่อวัน ท�ำให้มีนำ�้ ทิ้งถูกปล่อยมาจากขั้นตอนการผลิตใน
แต่ละวันเป็นปริมาณมากเช่นกัน น�ำ้ ทิง้ ดังกล่าวจะถูกน�ำมาเก็บใน
บ่อพักน�ำ้ ทิง้ ของทางโรงงาน ซึง่ มีลกั ษณะเป็นท่อซีเมนต์เรียงต่อกัน
จ�ำนวน 2 จุด โดยจุดแรกจะเป็นจุดพักน�ำ้ ทีอ่ อกจากกระบวนการ
ผลิตโดยตรง ซึง่ จุดนีน้ ำ�้ ทิง้ จะมีอณุ หภูมสิ งู กว่าจุดทีส่ องเนือ่ งจาก
เป็นน�ำ้ ที่ใช้ในกระบวนการต้มแป้ง และเมื่อน�้ำทิ้งมีอุณหภูมิเย็น
ลงก็จะถูกถ่ายไปสู่จดุ พักน�้ำทิง้ จุดทีส่ อง ซึง่ จะเป็นบ่อพักรวมน�้ำ
ทิง้ ทัง้ หมด และมีจำ� นวนท่อซีเมนต์มากกว่าจุดแรก น�ำ้ ทิง้ ทัง้ หมด
จะถูกเก็บรวบรวมและปล่อยทิง้ สูค่ ลองโพรงมะเดือ่ และในบริเวณ
บ่อพักในจุดที่ 2 นีจ้ ะมีแมลงตัวเล็กๆ จ�ำพวกแมลงหวีบ่ นิ วนเหนือ
ท่อซีเมนต์และส่งกลิน่ เหม็นรบกวน ซึง่ ทางโรงงานได้มกี ารจัดการ
กับปัญหานี้โดยการน�ำฝาท่อซีเมนต์มาปิด
อย่างไรก็ตาม จากการเก็บตัวอย่างน�้ำทิ้งจากท่อพัก
น�้ำทิ้งทั้งสองจุดมาวิเคราะห์ค่าทางห้องปฏิบัติการและน�ำค่า
พารามิเตอร์ตา่ งๆ ทีว่ เิ คราะห์ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน
น�้ำทิ้งจากโรงงาน ถึงแม้จะพบว่าน�้ำทิ้งจากโรงงานผลิตเส้น
ขนมจีนยังมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีค่าบีโอดีไม่
เกิน 60 มิลลิกรัมต่อลิตร (กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีว
อนามัย ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์, 2556) แต่การ
ปล่อยน�้ำทิ้งเป็นจ�ำนวนมากลงสู่แหล่งน�้ำสาธารณะหรือคลอง
โพรงมะเดื่อโดยตรง ก็อาจส่งผลต่อคุณภาพน�้ำได้ อย่างไรก็ดี
กลุ่มผู้วิจัยพบว่าคุณบุญเรือน สารพันโชติวิทยา ซึ่งเป็นเจ้าของ
กิจการมีความใส่ใจและสนใจการน�ำน�ำ้ ทิง้ จากบ่อพักของโรงงาน
มาใช้เพาะเลีย้ งสาหร่ายแทนการปล่อยทิง้ ซึง่ นอกจากจะเป็นการ
สูญเสียทรัพยากรโดยเปล่าประโยชน์แล้ว ยังอาจก่อให้เกิดปัญหา
มลพิษตามมาได้อีกด้วย โดยทางกลุ่มผู้วิจัยได้ท�ำการขยายหัว
เชื้อเริ่มต้นสาหร่ายสไปรูไลนามอบให้กับคุณบุญเรือน และศูนย์
เรียนรู้การท�ำขนมจีนนวัตกรรมใหม่สำ� หรับใช้เพาะเลี้ยงต่อไป
การน�ำน�ำ้ ทิง้ จากโรงงานผลิตเส้นขนมจีนมาใช้เพาะเลีย้ ง
สาหร่ายเป็นทางเลือกหนึง่ ในการแก้ปญั หา ซึง่ ลักษณะเด่นทีพ่ บ
ในน�ำ้ ทิง้ จากการวิเคราะห์คา่ ทางห้องปฏิบตั กิ าร คือน�ำ้ ทิง้ จากบ่อพัก
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ทั้งสองจุดจะมีค่า pH อยู่ในช่วงที่เป็นกลาง (6.26– 6.75) ซึ่ง
เป็นช่วงทีเ่ หมาะสมต่อการเจริญเติบโตของสาหร่าย (กนกอร จารุ
จารีต และคณะ, 2542) และจากการศึกษาความเข้มข้นของน�้ำ
ทิ้งที่เหมาะสมต่อการเพาะเลีย้ งสาหร่ายในห้องปฏิบตั กิ าร พบว่า ที่
ระดับความเจือจาง 1:20 ให้ผลการเจริญเติบโตของสาหร่ายสไปรูไลนาดี
ที่สุด เนื่องจากที่ระดับความเจือจางดังกล่าวท�ำให้มีค่าซีโอดีใน
อาหารเริ่มต้นเท่ากับ 638 มิลลิกรัมต่อลิตร  เป็นช่วงเหมาะสม
ที่สุดที่สาหร่ายสามารถน�ำธาตุอาหารที่มีในน�้ำทิ้งไปใช้ได้ ซึ่งที่
ระดับการเจือจางต�่ำจะท�ำให้เกิดการยับยั้งการเจริญเติบโตจาก
สับสเตรตที่เข้มข้นมากเกินไป (Substrate inhibition) เช่นเดียว
กับรายงานการวิจยั ของ Jiang และคณะ (2015) ได้ทำ� การศึกษา
การเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirulina subsalsa ในน�้ำทิ้งจากโรงงาน
ผลิตโมโนโซเดียมกลูตาเมททีม่ คี า่ ซีโอดีเริม่ ต้นเท่ากับ 950 มิลลิกรัม
ต่อลิตร พบว่า สาหร่าย Spirulina subsalsa สามารถเจริญเติบโต
ได้ทคี่ วามเข้มข้นของน�ำ้ ทิง้ 50% มีคา่ ซีโอดีเท่ากับ 480 มิลลิกรัม
ต่อลิตร และให้มวลเซลล์สูงสุดเท่ากับ 2.86 มิลลิกรัมต่อลิตร
อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการใช้สารอาหารหรือความทน
ต่อค่าซีโอดีเริ่มต้นของสาหร่ายแต่ละชนิดจะมีค่าไม่เท่ากันขึ้น
อยูก่ บั สายพันธุข์ องสาหร่ายชนิดนัน้ ๆ (สรวิศ เผ่าทองศุข, 2543)
เมื่อน�ำผลการทดลองที่ได้จากห้องปฏิบัติการไปเพาะ
เลี้ยงจริง ในสภาพกลางแจ้งของโรงงานผลิตเส้นขนมจีนโพรง
มะเดื่อ โดยใช้น�้ำทิ้งจากบ่อพักจุดที่ 2 ของโรงงานมาเจือจาง
ด้วยน�ำ้ กลัน่ ทีร่ ะดับความเจือจาง 1:20 พบว่าสาหร่ายสไปรูไลนา
มีการเจริญเติบโตที่ลดลงจากสภาวะในห้องปฏิบัติการ ทั้งนี้
อาจสืบเนื่องมาจากอุณหภูมิและความเข้มแสงเป็นหลัก โดยใน
สภาวะของห้องปฏิบัติการจะมีการควบคุมอุณหภูมิและความ
เข้มแสงให้ที่ค่าคงที่เท่ากับ 25 องศาเซลเซียส และ 3,000 ลักซ์
ตามล�ำดับ ในขณะทีส่ ภาวะกลางแจ้งจะมีอณ
ุ หภูมโิ ดยเฉลีย่ อยูท่ ี่
26-27 องศาเซลเซียส และมีความเข้มแสงต่างกันตามช่วงเวลา
ของวัน จึงเป็นผลท�ำให้สาหร่ายทีเ่ พาะเลีย้ งต้องมีการปรับตัวอยู่
ตลอดเวลา ส่งผลให้มกี ารเจริญเติบโตทีล่ ดลงดังกล่าว โดย Chiu
et al. (2008) ได้รายงานว่า การขยายขนาดการทดลองการเพาะ
เลี้ยงสาหร่ายจากห้องปฏิบัติการมาสู่การเพาะเลี้ยงในสภาวะ
กลางแจ้ง อาจมีผลกระทบต่ออัตราการเจริญเติบโตของสาหร่าย
ทัง้ ทีเ่ กิดจากผลของอุณหภูมิ และโดยเฉพาะการได้รบั แสงตลอด
ช่วงเวลาของวันที่ไม่สามารถควบคุมได้
การวิจัยครั้งนี้มีโจทย์การวิจัยที่มาจากปัญหาที่เกิดขึ้น
จริงในชุมชน และผลการวิจัยที่ได้ช่วยให้ชุมชน ได้แก่ โรงงาน
ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ส�ำคัญของชุมชน รวมถึงกลุ่มนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะเป็นก�ำลัง
ส�ำคัญของชุมชนมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพ
มาตรฐานของน�้ำทิ้งและได้เรียนรู้หลักการเบื้องต้นในการเพาะ
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เลี้ยงสาหร่าย ซึ่งการเพาะเลี้ยงสาหร่ายในน�้ำทิ้ง นับเป็นการ
ได้ประโยชน์ร่วมที่นอกจากจะได้เซลล์สาหร่ายแล้ว ยังเป็นการ
บ�ำบัดน�้ำทิ้งไปในตัวด้วย เพราะสาหร่ายจะน�ำธาตุอาหารที่ปน
เปื้อนอยู่ในน�้ำทิ้งมาใช้ในการเจริญเติบโต ดังจะเห็นได้จากค่า
ซีโอดีที่ลดลงมากกว่าร้อยละ 87 เมื่อเทียบกับตอนเริ่มต้นของ
การเพาะเลี้ยง และในขณะเดียวกันค่าการละลายของออกซิเจน
ในน�้ำทิ้งยังแสดงผลเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาการทดลอง แสดง
ให้เห็นว่า สาหร่าย Spirulina sp. มีประสิทธิภาพในการบ�ำบัด
น�ำ้ ทิง้ ได้ ซึง่ สอดคล้องกับรายงานของ สรวิศ เผ่าทองศุข (2543)
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ที่ระบุว่าสาหร่าย Spirulina sp. สามารถเจริญเติบโตได้ดีในน�้ำ
เสีย และสามารถลดปริมาณสารต่างๆ ในน�้ำเสีย เช่น ไนโตรเจน
และฟอสฟอรัส เป็นต้น ซึง่ เป็นการช่วยบ�ำบัดคุณภาพน�ำ้ ให้ดขี นึ้
งานวิจยั นีจ้ งึ เป็นการลงศึกษาการใช้ประโยชน์จากน�ำ้ ทิง้
โรงงานผลิตเส้นขนมจีน ในเขตพืน้ ทีต่ ำ� บลโพรงมะเดือ่ เป็นครัง้ แรก
นอกจากนี้ เซลล์สาหร่าย Spirulina sp. ที่ได้จากการเพาะเลีย้ งใน
น�ำ้ ทิง้ ครัง้ นีย้ งั สามารถน�ำไปใช้เป็นอาหารปลาในบ่อเลีย้ งปลาของ
โรงงานขนมจีนได้อกี ด้วย อันจะเป็นแนวทางการใช้ประโยชน์จากของ
เสียในชุมชนเพือ่ พัฒนาศักยภาพและเศรษฐกิจให้กบั ชุมชนต่อไป

แหล่งเงินทุน

งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2557
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กระบวนการสร้างเสริมการบริหารจัดการ
ธนาคารข้าว และการลดต้นทุนในการผลิตข้าว
กรณีศึกษา: บ้านหินปูน ต�ำบลเขวาใหญ่
อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
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นวลละออง อรรถรังสรรค์
บทคัดย่อ
การวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม โดยมีวตั ถุประสงค์ คือ
1) เพื่อศึกษาสภาพบริบทชุมชน/สถานการณ์ ปัญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนบ้านหินปูน 2) เพื่อศึกษาความเป็นมา และระบบการบริหารจัดการธนาคาร
ข้าวของชุมชนบ้านหินปูน และ 3) เพื่อศึกษากระบวนการลดต้นทุนในการผลิต
ข้าวที่เหมาะสมของชุมชนบ้านหินปูน โดยแบ่งวิธีการด�ำเนินการวิจัยออกเป็น
3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ช่วงเตรียมการการพัฒนาศักยภาพทีมวิจัยชุมชนและศึกษา
ข้อมูล ระยะที่ 2 ช่วงปฏิบัติการ และระยะที่ 3 สรุปและประเมินโครงการฯ โดยใช้
เครือ่ งมือเป็นแบบสัมภาษณ์และการสนทนากลุม่ ทีป่ ระกอบด้วย ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ว่ ย
ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�ำบล ชาวบ้าน นักวิชาการ นักศึกษาและ
ชุมชนบ้านหินปูน โดยมีบ้านหินปูน ต�ำบลเขวาใหญ่ อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม เป็นพื้นที่วิจัย
ผลการวิจัย พบว่า ชุมชนมีกระบวนการค้นคิดด้วยตนเอง เมื่อมีทีม
นักวิจัยหรือวิทยากรที่มาให้องค์ความรู้หรือให้ค�ำแนะน�ำ ทีมวิจัยชาวบ้านสามารถ
น�ำไปพัฒนาต่อยอดได้ด้วยตนเอง ในแง่ของการมีส่วนร่วม มีการเปลี่ยนแปลง
จากเดิมชาวบ้านไม่คอ่ ยกล้าน�ำเสนอความคิดเห็น แต่ปจั จุบนั นี้ ชาวบ้านประมาณ
ร้อยละ 70 เปอร์เซ็นต์เข้ามามีส่วนร่วมและสามารถเสนอความคิดมากขึ้น ท�ำให้
เห็นพัฒนาการด้านความคิดของสมาชิกกลุ่ม
ในส่วนของการด�ำเนินการธนาคารข้าว คณะกรรมการธนาคารฯ และ
ชาวบ้านได้ร่วมมือกันในการแก้ไข เช่น ปัญหาคุณภาพข้าวที่สมาชิกยืมไปแล้ว
น�ำกลับมาคืน แต่คุณภาพของข้าวที่คืนไม่เหมาะที่จะใช้ท�ำพันธุ์ ทางกลุ่มได้แก้ไข
โดยการขายข้าวเก็บเป็นเงินเพือ่ น�ำไปซือ้ เมล็ดพันธุข์ า้ วทีม่ คี ณุ ภาพมาให้สมาชิกยืม
และท�ำการทดลองเพาะปลูกข้าวพันธุ์เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วย
ท�ำให้ข้าวที่ใช้คืนธนาคารฯ กลับมาเป็นข้าวที่มีคุณภาพ
กลุม่ มีการท�ำกิจกรรมต่างๆ ในโครงการช่วยลดต้นทุนการปลูกข้าว เช่น
การเรียนรู้การท�ำบัญชี การเรียนรู้เรื่องต้นทุน การท�ำปุ๋ยชีวภาพ และการเรียนรู้
การเพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ถูกวิธี ช่วยให้ชาวบ้านมีรายจ่ายลดลง มีรายได้เพิ่มขึ้น
ส่งผลให้สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสามารถอยู่ได้อย่าง
ยั่งยืนในอนาคต
ค�ำส�ำคัญ : กระบวนการสร้างเสริมการบริหารจัดการธนาคารข้าว การลดต้นทุน
ในการผลิตข้าว ชุมชนบ้านหินปูน

สาขาวิชา การจัดการ

นวลละออง อรรถรังสรรค์

หัวหน้าคณะวิจัย
คณะการบัญชีและการจัดการ
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Abstract
This research was a Participatory Action Research that aimed
1) to study the context of community, problematic situation and the effect on
Banhinpoon community, 2) to study the background and managing system
of rice bank of Banhinpoon community and 3) to study the appropriate cost
cutback process of rice production of Banhinpoon community. The research
methodology was divided into 3 phase. The first phase was a preparation;
reinforce the effectiveness of research team and data collection. The second
phase was action-taking. The third phase was the conclusion and evaluation
of the project. Research tools were interview and colloquy with village headman,
assistant village headman, member of sub-district administration organization,
academician, student and villagers. The area of the study was Banhinpoon,
Khaowyai Sub-district, Kantarawichai District, Maha Sarakham Province.
The research result showed that community villagers can initiate and
promote their thinking process after getting the suggestion from the research
team and lecturer. The participation of villagers have changed quantitatively
and qualitatively that almost 70% of the villagers participated in the project and
dared to share idea in group discussion. The committee of the rice bank and
villagers  have  cooperated in solving the rice bank problems. For example,
when the member returned the low quality rice that is not suitable for using
as seed, the rice bank committee sold them and used the money for buying
qualified seed for loan. Trail planting farm is done for getting high quality
seeds that will be brought back to the rice bank for loan. Other activities
done under the project such as, learning how to do bookkeeping, managing
capital, making biofertilizer and properly growing rice could reduce cost
and add more income. Consequently, villagers gain better living condition,
become self-dependent and live with sustainability.
Keywords : Supporting management process of Rice Bank, Reducing rice
production cost, Banhinpoon community

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

บทน�ำ

“ธนาคารข้าว เป็นแนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั เพือ่ ทีจ่ ะแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกร ซึง่ ธนาคารข้าว
เป็นการให้สวัสดิการสังคม โดยเป็นการกระจายรายได้ที่ทุกฝ่าย
ได้รบั ประโยชน์ เกษตรกรมีแหล่งข้าวกลางของหมูบ่ า้ นทีส่ ามารถ
กูย้ มื ไปบริโภคหรือท�ำพันธุ์ โดยเสียดอกเบีย้ ในอัตราต�ำ่ กว่าอัตรา
ทีต่ อ้ งเสียให้แก่พอ่ ค้าคนกลาง ซึง่ จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
จากการอดอยาก ขาดแคลน อีกทั้งยังช่วยยกระดับฐานะความ
เป็นอยู่และระดับรายได้ของเกษตรกร นับว่าเป็นการแก้ปัญหา
ทางหนึ่งให้แก่เกษตรกร” (โครงการธนาคารข้าว, 2558)
สภาพภูมิศาสตร์ของชุมชนบ้านหินปูน ต�ำบลเขวา
ใหญ่ อ�ำเภอกันทรวิชยั จังหวัดมหาสารคาม ตัง้ อยูท่ างทิศใต้ของ
อ�ำเภอกันทรวิชยั มีพนื้ ทีท่ งั้ หมด 366 ไร่ เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยประมาณ
30 ไร่ มี อาณาเขตติ ด ต่ อ กั บ หมู ่ บ ้ า นต่ า งๆ ดั ง นี้ ทิ ศ เหนื อ
ติดกับบ้านบุ่งเบา ทิศตะวันออกติดกับบ้านขี้เหล็ก ทิศใต้และ
ทิศตะวันตกติดกับแม่น�้ำชี บ้านหินปูนมักจะประสบปัญหาภัย
พิบัติน�้ำท่วม ซึ่งในอดีต จะพบว่า ชุมชนได้รับผลกระทบจาก
ภัยน�้ำท่วม จากการเก็บข้อมูลตั้งแต่ปีพ.ศ. 2523  2545  2551
และ 2554 ซึ่ ง เป็ น ปี ที่ มี น�้ ำ ท่ ว มหนั ก ที่ สุ ด จนพื้ น ที่ ทั้ ง หมด
ถูกน�้ำท่วมส่งผลให้ข้าวที่เพาะปลูกใกล้เก็บเกี่ยวล้มตายทั้งหมด
จากน�ำ้ ท่วม ท�ำให้ชาวบ้านต้องสูญเสียรายได้จากการลงทุนเพาะ
ปลูกข้าวกว่า 207 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 3,105,000 บาท ส่งผล
ให้ชาวบ้านไม่มีข้าวส�ำหรับการบริโภคในครัวเรือน นอกจากนี้
ยังเป็นปัญหาเรือ้ รัง เพราะเมือ่ น�ำ้ ลดระดับไปแล้ว เมือ่ ถึงฤดูการ
เพาะปลูกข้าวนาปรัง ชาวบ้านต้องซือ้ เมล็ดพันธ์ขุ า้ วเพือ่ การเพาะ
ปลูกกว่า 9,700 กิโลกรัม ใช้เงินลงทุนกว่า 242,500 บาท (ส�ำราญ
ศรีทรัพย์ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556) และถึงแม้ว่า
ชาวบ้านจะสามารถปลูกข้าวนาปรังได้ แต่เงินที่ได้จากการขาย
ข้าวนาปรังต้องเก็บไปเพื่อการลงทุนซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวส�ำหรับ
นาปีต่อไป ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตข้าวสูง บางครอบครัวต้อง
มีการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อมาใช้จ่าย และต้องเสียดอกเบี้ย ถือว่า
เป็นต้นทุนที่สูงขึ้นในการท�ำอาชีพเกษตรกร และเมื่อปีพ.ศ.
2554 ที่ผ่านมา ชุมชนบ้านหินปูนได้ประสบภัยน�้ำท่วมรุนแรง
ท�ำให้ขาดแคลนข้าวส�ำหรับบริโภค และขาดเมล็ดพันธุ์ข้าว
ส�ำหรับเพาะปลูกนาปรังในฤดูผลิต 54/55 (มกราคม – เมษายน
2555)
ในช่วงต้นปีพ.ศ. 2555 ชาวบ้านหมูบ่ า้ นหินปูนได้ประชุม
เพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหา โดยได้มีข้อเสนอในที่ประชุมว่าให้น�ำ
ปลาร้าทีท่ ำ� มาจากการจับปลาน�ำ้ ท่วมไปแลกข้าว และในวันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2555 ชาวบ้านได้รวมกลุม่ กันน�ำปลาร้าไปแลกข้าวที่
ชุมชนวังแสง โดยรวบรวมปลาร้าจ�ำนวนประมาณ 900 กิโลกรัม
แลกเปลี่ยนข้าวเพื่อการบริโภคได้ประมาณ 2.2 ตัน นอกจากนี้
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ชุมชนต้องการที่จะมีศูนย์กลางของหมู่บ้านในการยืม-คืนข้าว
แก่สมาชิกที่เดือดร้อน ประกอบกับในช่วงเดือนมีนาคม 2555
ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีนโยบายหนึ่งหลักสูตรหนึ่ง
ชุมชน เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนรอบพื้นที่มหาวิทยาลัย
ทีมวิชาการจากคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จึงได้มีโอกาสเข้ามาให้บริการในพื้นที่บ้านหินปูน
และผลจากการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันได้ข้อสรุปว่า ชุมชน
บ้านหินปูนและทีมวิชาการจากคณะบัญชีและการจัดการจะร่วม
กันด�ำเนินโครงการธนาคารข้าวชุมชนขึ้น มีการวางระบบการ
ด�ำเนินการธนาคารข้าว จัดหาข้าวส�ำหรับการบริโภคในครัว
เรือน และส�ำหรับเป็นเมล็ดพันธุ์ โดยได้ด�ำเนินงานจัดตั้งคณะ
กรรมการธนาคารข้าวด้วยวิธีการท�ำประชาคมในหมู่บ้านเพื่อ
สรรหาประธานโครงการฯ ในเดือนเมษายน 2555
ข้ า วที่ ช าวบ้ า นได้ จากการน� ำ ปลาร้ า ไปแลกข้ า ว มี
จ�ำนวนประมาณ 2.2 ตัน รวมกับข้าวที่ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนบ้านหินปูน
ได้น�ำเมล็ดพันธุ์ข้าวมามอบให้ชาวบ้าน เพื่อช่วยเหลือสมาชิก
ในชุมชนที่ประสบปัญหาน�้ำท่วม จ�ำนวน 2 ตัน รวมข้าวทั้งหมด
จ�ำนวนประมาณ 4.2 ตัน ชาวบ้านได้รว่ มใจกันน�ำข้าวดังกล่าวมา
เป็นทุนตั้งต้นธนาคารข้าวของชุมชน ในการด�ำเนินการธนาคาร
ข้าวชุมชน  ทางโครงการฯ ได้น�ำหลักการจัดการทางการเงิน
มาประยุกต์ใช้กับธนาคารข้าว โดยแบ่งออกเป็นการยืม-คืนข้าว
ส�ำหรับการบริโภค เมล็ดพันธุ์ข้าวส�ำหรับการเพาะปลูก และ  
การฝากข้าวกับธนาคาร โดยมีอตั ราดอกเบีย้ คือ ข้าวส�ำหรับการ
บริโภค ยืม 1 ส่วน คืน 2 ส่วน ข้าวส�ำหรับการเพาะปลูก ยืม 1
ส่วน คืน 3 ส่วน และข้าวฝาก 1 ส่วน ได้ดอกเบี้ย 1 ส่วน อย่างไร
ก็ตาม ในการด�ำเนินการให้ยืมข้าวแก่สมาชิกธนาคารฯ ประสบ
ปัญหาหนึ่ง คือ คุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่คืนกลับมา มีคุณภาพไม่
เท่าเทียมกัน ดังนัน้ ในเบือ้ งต้น คณะกรรมการธนาคารฯ จึงใช้วธิ ี
การขายเมล็ดพันธุข์ า้ ว และเก็บเป็นเงินสดแทน หากมีสมาชิกมา
ยืมเมล็ดพันธุ์ ทางคณะกรรมการธนาคารฯ จะน�ำเงินไปซือ้ เมล็ด
พันธุ์ที่คุณภาพดีให้แก่สมาชิกเพื่อน�ำไปเพาะปลูกและน�ำข้าวที่
เพาะปลูกได้มาคืนธนาคารฯ
ในปีพ.ศ. 2556 ได้มีโ ครงการวิจัยที่เป็นความร่วม
มือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.ท้องถิ่น) ได้ให้ทุนกับโครงการบริการ
วิชาการเพื่อยกระดับงานบริการวิชาการขึ้นสู่งานวิจัยชุมชน
ทีมวิจัยวิชาการจึงร่วมกับทางโหนด สกว.มหาสารคามลงพื้น
ที่บ้านหินปูน ท�ำการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อน�ำไปสู่การวิจัยช่วย
เหลือชุมชน ผลการส�ำรวจเบื้องต้นพบว่า ปัญหาของชุมชน
ประกอบด้วยหลายปัญหา เช่น ปัญหาน�ำ้ ท่วม ปัญหาการบริหาร
ธนาคารข้าว แต่ปัญหาที่เป็นโจทย์ ใหญ่ที่ชาวบ้านยังต้องเผชิญ
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อยู่ทุกปี คือ เรื่องของต้นทุนในการเพาะปลูกข้าว ดังข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์นายส�ำราญ ศรีทรัพย์ ประธานธนาคารข้าวบ้าน
หินปูน ที่ได้อธิบายถึงต้นทุนในการปลูกข้าวต่อไร่ว่ามีค่าใช้จ่าย
ได้แก่ ค่าปรับพื้นที่ 350 บาทต่อไร่ ค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวเจ้ามะลิ
1 ถุงต่อไร่ 750 บาท ค่าปุ๋ยเคมี 1 กระสอบต่อไร่ 800 บาท ค่ายา
ฆ่าหอย 1 ไร่ ใส่ 2 ถุง ถุงละ 200 บาท รวม 400 บาท ค่ายาฆ่า
หญ้า 100 บาทต่อไร่ ค่าน�้ำที่ใช้ในการสูบน�้ำ (ในช่วงที่น�้ำน้อย)
80 บาทต่อไร่ ค่ารถเกี่ยวข้าว 750 บาทต่อไร่ ค่ารถบรรทุกข้าว
500 บาทต่อครั้ง รวมค่าใช้จ่ายประมาณ 3,730 บาท โดยที่
ชาวบ้านคิดค่าแรงเฉลี่ยต่อไร่ เป็นจ�ำนวนเงิน 600 บาท รวม
ต้นทุนต่อไร่อยูท่ ี่ 4,330 บาทต่อไร่ ทัง้ นีย้ งั ไม่รวมค่าน�ำ้ มันเดินทาง
ไปนา ซึ่งพบว่าเมื่อรวมต้นทุนต่างๆ แล้ว ต้นทุนของชาวบ้าน
ค่ อ นข้ า งสู ง เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ผลการวิ จั ย ของ ชาญธวั ช
แง้เจริญกุล (2555) นักวิชาการส่งเสริมเกษตรช�ำนาญการ
ศูนย์วจิ ยั ข้าวสุรนิ ทร์ ทีศ่ กึ ษาการวิเคราะห์ตน้ ทุนและผลตอบแทน
จากการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของเกษตรกร
ผู้จัดท�ำแปลงขยายพันธุ์ข้าว ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์ ในปี
การผลิต 2551/52-2554/55 ผลการวิจัยพบว่า ต้นทุนการผลิต
ต่อไร่อยู่ที่ 4,077 บาทต่อไร่ ซึ่งมีต้นทุนต�่ำกว่าของเกษตรกร
บ้านหินปูน ดังนั้น เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น จึงมีความ
จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาวิธีในการลดต้นทุนให้แก่เกษตรกร
เพื่อให้เกษตรกรบ้านหินปูนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
จากการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันของทีมวิชาการ ชาว
บ้านหินปูน และเจ้าหน้าที่โหนด สกว. มหาสารคาม จึงออกมา
เป็นแนวทางในการแก้ปญั หาหลายด้านๆ ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ปัญหาของ
ธนาคารข้าวของชุมชน และปัญหาสมาชิกในชุมชน ซึ่งแนวทาง
ที่จะแก้ปัญหามีข้อสันนิษฐานว่า หากชุมชนมีวิธีการปลูกข้าวที่
มีประสิทธิภาพ นอกจากจะมีข้าวที่มีคุณภาพคืนให้ธนาคารข้าว
แล้ว ชุมชนยังจะสามารถลดต้นทุนการเพาะปลูกได้ ซึ่งจะช่วย
ให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
จากการส�ำรวจและวิเคราะห์สภาพการณ์ของปัญหา
ในเบื้องต้น ดังนั้น โครงการวิจัยนี้จึงได้ตั้งเป้าหมายที่จะศึกษา
กระบวนการสร้างเสริมการบริหารจัดการธนาคารข้าวและการลด
ต้นทุนในการผลิตข้าว กรณีศึกษา: บ้านหินปูน ต�ำบลเขวาใหญ่
อ�ำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม นอกจากนี้ ยังมุ่งสร้าง
ให้เกิดกิจกรรมอื่นที่มีคุณค่าต่อชุมชน อันได้แก่ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชน สร้างการมีส่วนร่วม การก่อให้
เกิดภาวะผู้น�ำของหัวหน้าชุมชน และความร่วมมือจากสมาชิก
ของชุมชน ตลอดจนผลประโยชน์ที่ได้จากการด�ำเนินโครงการฯ
จะน�ำไปสูก่ ารประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนต่างๆ เกิดเป็น
เครือข่ายชุมชนทีจ่ ะร่วมมือกันพัฒนาท้องถิน่ ทีส่ ร้างความมัน่ คง
ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1) เพื่อศึกษาสภาพบริบทชุมชน สถานการณ์ ปัญหา
และผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านหินปูน
2) เพือ่ ศึกษาความรูแ้ ละรูปแบบการผลิตข้าว (ข้าวนาปี
และข้าวนาปรัง) ที่เหมาะสมกับชุมชนบ้านหินปูน  
3) เพือ่ ศึกษารูปแบบกระบวนการสร้างเสริมการบริหาร
จัดการธนาคารข้าวที่เหมาะสมกับชุมชนบ้านหินปูน
4) เพื่อศึกษาปัจจัย เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพ
ของชุมชนบ้านหินปูน กระบวนการสร้างเสริมการบริหารจัดการ
ธนาคารข้าวเพื่อการลดต้นทุนในการผลิตข้าวที่เหมาะสมของ
ชุมชนบ้านหินปูน

แนวคิดและทฤษฎีที่ ใช้ ในการวิจัย

การบริหารจัดการ ในการด�ำเนินงานหรือการปฏิบตั งิ าน
ใดๆ ของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับคน สิง่ ของ และหน่วยงาน โดย
ครอบคลุมเรื่องต่างๆ เช่น (1) การบริหารนโยบาย (Policy) (2)
การบริหารอ�ำนาจหน้าที่ (Authority) (3) การบริหารคุณธรรม
(Morality) (4) การบริ ห ารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สั ง คม (Society)
(5) การวางแผน (Planning) (6) การจัดองค์การ (Organizing)
(7) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Staffing) (8) การอํานวยการ
(Directing) (9) การประสานงาน (Coordinating) (10) การ
รายงาน (Reporting) และ (11) งบประมาณ (Budgeting) ซึ่ง
เป็นการน�ำ “กระบวนการบริหาร” หรือ “ปัจจัยที่มีส่วนส�ำคัญต่อ
การบริหาร” ทีเ่ รียกว่า แพ็มส์-โพสคอร์บ (PAMS-POSDCoRB)
(วิรชั วิรชั นิภาวรรณ, ม.ป.ป.) แต่ละตัวมาเป็นแนวทางในการใช้
การบริหารจัดการธนาคารข้าวทีเ่ หมาะสมของชุมชนบ้านหินปูน
เช่น การวางโครงสร้างต�ำแหน่งงานในองค์กรเพือ่ ก�ำหนดในเรือ่ ง
ของสายการบังคับบัญชา การกระจายอ�ำนาจหน้าที่ในการบริหาร
จัดการ อีกทั้งการประสานความร่วมมือกันของทุกแผนกงาน
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการด�ำเนินงาน ซึ่งในการน�ำหลัก
บริหารจัดการมาใช้จะสอดแทรกอยู่กับการเรียนรู้ร่วมกัน และ
การมีสว่ นร่วมของทุกคนในชุมชน รวมทัง้ สามารถประยุกต์ความรู้
ที่ได้ น�ำไปถ่ายทอดแก่นิสิตของคณะการบัญชีและการจัดการ
นอกจากนี้ ในการสร้างเสริมการด�ำเนินงานธนาคารข้าว
ของชุมชนบ้านหินปูน ได้น�ำหลักการบริหารจัดการมาใช้ในการ
จัดเวทีประชาคมที่ศาลากลางบ้าน สมาชิกที่มาร่วมประชุมได้
ร่วมกันออกแบบโครงสร้างการบริหารธนาคาร  มีการเลือกคณะ
กรรมการบริหาร ซึง่ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก และกรรมการ มีการวางแผนการ
ด�ำเนินงาน โดยก�ำหนดระเบียบข้อบังคับของธนาคารฯ ก�ำหนด
สิทธิการเป็นสมาชิกของธนาคารฯ การวางระบบการยืม-คืนข้าว
ของธนาคารฯ มีการจัดท�ำบัญชีกลางของธนาคารฯ และสมุด
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บัญชีของสมาชิกโดยก�ำหนดครัวเรือนละ 1 เล่ม การก�ำหนด
ดอกเบี้ยในการยืม-คืนข้าว
การด�ำเนินการธนาคารข้าวชุมชนได้ด�ำเนินการให้
สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
กล่าวคือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง และ
ความไม่ประมาท โดยค�ำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล
การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบ
และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระ
ท�ำ (เศรษฐกิจพอเพียง, ม.ป.ป.) โดยการจัดตั้งธนาคารข้าวของ
ชุมชนด�ำเนินการบนพื้นฐานการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนใน
ชุมชน ซึ่งเป็นลักษณะวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย และยิ่งเมื่อ
ประสบปัญหาอุทกภัย จะพบว่าทุกคนพร้อมจะช่วยเหลือกันและ
กัน เช่น เมือ่ ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์ได้ให้เมล็ดพันธุ์
ข้าวแก่ผู้ประสบภัยในชุมชน รวมถึงการที่ชาวบ้านน�ำปลาร้าไป
แลกข้าวที่น�ำมาใช้บริโภค ซึ่งข้าวที่ได้มา สมาชิกของชุมชน
ร่วมใจกันยกให้ธนาคารฯ เป็นทุนตัง้ ต้น มีการกูย้ มื ข้าวดังกล่าวได้
โดยสมาชิกภายในชุมชนเพื่อใช้ในการบริโภคและการเพาะปลูก
ลดการกู้ยืมเงินที่มีดอกเบี้ยสูง และเมื่อสมาชิกเก็บเกี่ยวข้าวได้
ก็นำ� ข้าวมาคืนธนาคารฯ ท�ำให้ธนาคารข้าวชุมชนมีขา้ วหมุนเวียน
ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ
สมาชิกในชุมชนได้
ดังนั้น ในการน้อมน�ำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางในการด�ำเนินงาน โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ทุกคนมีความ
พอประมาณ มีเหตุผล มีการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอด
จนเกิดองค์ความรู้ เกิดความรอบคอบ และคุณธรรม ในการ
ด�ำเนินการของธนาคารข้าวชุมชนบ้านหินปูน และในการด�ำเนิน
กิจกรรมยังมุง่ เน้นทีก่ ารมีสว่ นร่วมเรียนรูข้ องทุกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้อง
อันประกอบด้วย สมาชิกชุมชนบ้านหินปูน นิสิตสาขาวิชาการ
จัดการ และอาจารย์ โดยได้รับองค์ความรู้ต่างๆ จากวิทยากรที่
จะน�ำมาขับเคลื่อนชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

วิธีการวิจัย

การวิ จั ย นี้ เ ป็ น งานวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพแบบมี ส ่ ว นร่ ว ม
(Participatory Action Research: PAR) ประกอบด้วย ทีมวิจัย
วิชาการจากคณะการบัญชีและการจัดการ รวม 5 คน ทีมวิจัย
ชุมชนประกอบด้วย ผูใ้ หญ่บา้ น ผูช้ ว่ ยผูใ้ หญ่บา้ น สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต�ำบลเขวาใหญ่ เจ้าหน้าทีอ่ าสาสมัครสาธารณสุขประ
จ�ำหมูบ่ า้ น และชาวบ้านบ้านหินปูน รวม 18 คน และนิสติ ทีล่ งพืน้
ที่ช่วยในการเก็บข้อมูล เรียนรู้ ร่วมกิจกรรมต่างๆ เครื่องมือการ
วิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม และน�ำเสนองานวิจัย
แบบวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive analysis) ซึง่ มีขนั้ ตอน
ในการด�ำเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้
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ระยะที่ 1 ช่วงเตรียมการ การพัฒนาศักยภาพทีมวิจัย
ชุมชนและศึกษาข้อมูล
ระยะที่ 2 ช่วงปฏิบัติการ
ระยะที่ 3 สรุปและประเมินโครงการ
มีรายละเอียดการด�ำเนินการดังต่อไปนี้
ระยะที่ 1 ช่วงเตรียมการ การพัฒนาศักยภาพทีมวิจัยและศึกษา
ข้อมูล
1. ประชุมเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจต่อ
วัตถุประสงค์โครงการฯ ก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของนักวิจัย และ
รายละเอียดในการด�ำเนินงาน
2. ประชุ ม ที ม วิ จั ย เพื่ อ ชี้ แ จงโครงการฯ กั บ ชุ ม ชน
วางแผนการศึกษา และด�ำเนินการ
3. เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพช่วงต้นน�ำ้ ร่วมกับโหนด
4. จัดอบรมเทคนิค เครือ่ งมือการวิจยั ให้แก่ทมี วิจยั ในพืน้ ที่
5. เก็บข้อมูล ทีมวิจัยวิชาการได้ให้นิสิตลงพื้นที่เก็บ
ข้อมูล โดยมีทมี วิจยั ชุมชนช่วยนิสติ ด�ำเนินการรวบรวมเก็บข้อมูล
ต่างๆ ภายในชุมชน ดังนี้
     สภาพพื้นที่ สภาพการณ์ ปัญหา และผลกระทบที่
เกิดขึ้นในชุมชนบ้านหินปูน
      ความรูแ้ ละรูปแบบการผลิตข้าว (ข้าวนาปี และข้าว
นาปรัง) ที่เหมาะสมกับชุมชนบ้านหินปูน
    รูปแบบกระบวนการสร้างเสริมการบริหารจัดการ
ธนาคารข้าวที่เหมาะสมกับชุมชนบ้านหินปูน
     ปัจจัย เงือ่ นไขทีเ่ กีย่ วข้องกับศักยภาพของชุมชนบ้าน
หินปูน
6. จั ด เวที วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล 1 ครั้ ง โดยมี ผู ้ เ ข้ า ร่ ว ม
ประกอบด้วย ทีมวิจัยวิชาการ ทีมเจ้าหน้าที่สกว. มหาสารคาม
ทีมวิจัยชุมชน และชาวบ้านบ้านหินปูน
7. น�ำเสนอข้อมูลสู่ชุมชน
8. สรุปบทเรียนกลางน�้ำ (ครึ่งทาง)
        จัดสรุปบทเรียนในพื้นที่ (ร่วมกับทีมวิจัย)
        จัดสรุปบทเรียนร่วมกับโหนด
9. จัดท�ำรายงานความก้าวหน้าและรายงานการเงิน
งวดที่ 1 น�ำส่งให้กับ สกว. และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระยะที่ 2 ช่วงปฏิบัติการ
1. ทีมวิจัยวิชาการร่วมกับทีมวิจัยชุมชนจัดการประชุม
เพื่อวางแผนการปฏิบัติการตามโครงการวิจัย
2. ทีมวิจยั วิชาการร่วมกับทีมวิจยั ชุมชนร่วมปฏิบตั กิ าร
เพือ่ กระบวนการสร้างเสริมการบริหารจัดการธนาคารข้าวชุมชน
บ้านหินปูน จ�ำนวน 5 ครั้ง
3. ทีมวิจัยวิชาการร่วมกับทีมวิจัยชุมชนจัดการประชุม
การติดตามและประเมินผลการปฏิบตั กิ าร จ�ำนวน5 ครัง้ (เดือนละ1 ครัง้ )
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4. ทีมวิจัยวิชาการร่วมกับทีมวิจัยชุมชนเข้าร่วมเวที
พัฒนาศักยภาพร่วมกับโหนดฯ และเครือข่ายงานวิจัยท้องถิ่น
5. ทีมวิจัยวิชาการ นิสิต ร่วมกับทีมวิจัยชุมชน จัดการ
เรียนรู้ตามกระบวนการบูรณาการวิจัยสู่การเรียนการสอน
ระยะที่ 3 สรุปผลและน�ำเสนอผลงานวิจัย
1. สรุปบทเรียนปลายน�้ำและถอดบทเรียน
      สรุปบทเรียนในพื้นที่ 1 ครั้ง ร่วมกับทีมวิจัยและ
ประเมินผลร่วมกับชุมชน
        ถอดบทเรียนร่วมกับโหนดฯ
2. เวทีน�ำเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณะใน 2 ระดับ
        น�ำเสนอผลงานวิจัยในระดับชุมชน 1 ครั้ง
     น� ำ เสนอผลงานวิ จั ย ร่ ว มกั บ โหนดฯ/ร่ ว มกั บ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1 ครั้ง
3. สังเคราะห์ความรู้การบูรณาการสู่การเรียนการสอน
ร่วมกับโหนดฯ
4. เขียนรายงานการใช้ประโยชน์จากงานวิจยั 1 ชิน้ และ
บทความเพื่อน�ำเสนอผลงานวิจัย 1 บทความ
5. จัดท�ำรายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานการเงิน
น�ำส่ง สกว. และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลการศึกษา

1. บริบทชุมชน
2. การบริหารธนาคารข้าวชุมชน
3. การลดต้นทุนในการผลิตข้าวของชุมชน
4. ปฏิบตั กิ ารเพือ่ แสวงหาแนวทางทีเ่ หมาะสมในการลด
ต้นทุนการผลิตของชุมชน
5. บทสรุปการศึกษา
1) บริบทชุมชน
ประวัติและความเป็นมาของหมู่บ้านพบว่า บรรพบุรุษ
ของตระกูล คือ ตระกูลผิวพรรณและตระกูลคงไชย ได้อพยพ
มาจากอ�ำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร และอ�ำเภอพนมไพร
จังหวัดร้อยเอ็ด มาตั้งถิ่นฐานบริเวณริมฝั่งแม่น�้ำชี ซึ่งมีความ
อุดมสมบูรณ์ โดยตั้งชื่อชุมชน “บ้านขี้เหล็ก” ต่อมาในปี พ.ศ.
2540 ได้มีการแยกหมู่บ้านออกมาเป็น “บ้านหินปูน” ที่มาของ
ชื่อหมู่บ้านสืบเนื่องมาจากสภาพบริเวณที่ตั้งชุมชนติดกับฝั่ง
แม่ น�้ำชีมีหินปูน ซึ่งคนเฒ่าคนแก่มักจะน�ำเอาหินปูนบริเวณนี้
มาเผาเป็นปูนเพื่อน�ำไปกินกับหมาก และน�ำไปทาสีวัด โบสถ์
ศาลาการเปรียญ จึงท�ำให้บริเวณแห่งนีเ้ ป็นช่อง เรียกว่า “ขุมปูน”
ต่อมาชาวบ้านเรียกติดปากเป็น “หินปูน” มาถึงปัจจุบัน ในอดีต
ผู้น�ำในการแยกหมู่บ้าน คือ นางละออง ค�ำเหลา นายประเสริฐ
ผิวพรรณ นางเขียน เบ้านาค นางค�ำชิด ศรีทรัพย์ และกลุ่มสตรี
หมู่บ้าน โดยมีผู้ใหญ่บ้านคนแรก คือ นางละออง ค�ำเหลา และ
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ได้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ใหญ่บ้านมาจนถึงปัจจุบัน มีราษฎรอาศัย
ในหมู่บ้าน จ�ำนวน 29 ครัวเรือน มีประชากร จ�ำนวน 123 คน
แยกเป็นชาย จ�ำนวน 60 คน เป็นหญิง จ�ำนวน 63 คน ชาวบ้าน
หินปูนประกอบอาชีพหลัก คือ ท�ำนา อาชีพรอง คือ เลี้ยงปลา
ในกระชัง เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป โดยทุกครัวเรือนเป็นสมาชิก
ธนาคารข้าวบ้านหินปูน  
สภาพทางภูมศิ าสตร์ของหมูบ่ า้ นหินปูน หมูท่ ี่ 17 ต�ำบล
เขวาใหญ่ ตัง้ อยูท่ างทิศใต้ของอ�ำเภอกันทรวิชยั ห่างจากตัวอ�ำเภอ
ระยะทาง 30 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดมหาสารคาม 18 กิโลเมตร
มีพนื้ ทีท่ งั้ หมด 366 ไร่ เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยประมาณ 30 ไร่ มีอาณาเขต
ติดต่อกับหมูบ่ า้ นต่างๆ ดังนี้ ทิศเหนือติดกับบ้านบุง่ เบา ทิศตะวัน
ออกติดกับบ้านขี้เหล็ก ทิศใต้และทิศตะวันตกติดกับแม่น�้ำชี
สภาพภูมิอากาศในพื้นที่นี้ได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวัน
ออกเฉียงเหนือ  และลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้ ใน 1 ปี  มี 3 ฤดู
คือ ฤดูร้อน อยู่ในช่วงเดือนมีนาคม–เดือนพฤษภาคม ฤดูฝน
อยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม-เดือนกันยายน และฤดูหนาว อยู่ใน
ช่วงเดือนตุลาคม–เดือนกุมภาพันธ์
บริเวณทีต่ งั้ บ้านเรือนของหมูบ่ า้ นหินปูน มีลกั ษณะการตัง้
บ้านเรือนอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มติดล�ำน�้ำชีทางด้านทิศตะวันตก
จึงมีความเสี่ยงต่อการถูกน�้ำท่วม การตั้งบ้านเรือนมีความหนา
แน่นตามฝั่งล�ำน�้ำชี โดยมีถนนผ่านหมู่บ้าน 1 เส้นทาง มีถนน
รอบหมู่บ้าน 1 เส้นทาง ความแน่นของบ้านเรือนจะอยู่ทางทิศ
เหนือของหมู่บ้าน ลักษณะของสิ่งปลูกสร้างบ้านจะมีลักษณะ
บ้านเรือนไม้ยกพื้นสูง และครอบครัวที่ปลูกใหม่จะนิยมสร้าง
บ้านด้วยคอนกรีตแบบสองชัน้ เช่นเดียวกับแบบบ้านในเขตเมือง
ซึ่งบ่งบอกถึงฐานะครอบครัวในอีกทางหนึ่ง
ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ไม่มีวัดประจ�ำ
หมูบ่ า้ น ชาวบ้านจะไปท�ำบุญทีว่ ดั ท่าสว่างอารมณ์ บ้านหนองโน
และวัดบ้านขี้เหล็ก ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน อีกทั้ง
ชาวบ้านได้ร่วมกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรมมาตั้งแต่ครั้ง
โบราณกาล คือ ประเพณีฮตี สิบสองคองสิบสี่ และให้ความส�ำคัญ
กับการเคารพเชื่อฟังผู้อาวุโสในหมู่บ้าน
ทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน มีผู้ที่มีความรู้
เกี่ยวกับการนวดแผนไทย คือ นางพิกุล ปุ้มสีดา และนางเสนอ
เบ้านาค มีผทู้ สี่ บื ทอดรักษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่ คือ นายเขียน
เบ้านาค เป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเป็นมรรคทายกวัด
และพิธีกรรมการขึ้นบ้านใหม่ และนายสมบัติ คงไชย มีความรู้
เกี่ยวกับเรื่องหมอล�ำและพิธีกรรมการขึ้นบ้านใหม่ ในส่วนของ
งานฝีมอื จะมีนางวัน โพธิอ์ นิ ทร์ ทีม่ คี วามรูเ้ กีย่ วกับเรือ่ งการทอผ้า
นายสุภาพ นามขวา มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องช่างไม้ ผู้มีความรู้
ในการถนอมอาหาร คือ นางสมจิตร ศรีหอม และนางถ�่ำ คงไชย
มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการท�ำปลาร้า
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2) การบริหารธนาคารข้าวชุมชน
การบริหารธนาคารข้าว
ธนาคารข้าวของชุมชนบ้านหินปูน เปิดด�ำเนินการ
อย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2555 โดยเกิดจาก
ความต้องการของชุมชนที่ต้องการศูนย์รวมในการจัดเก็บข้าว
ในชุมชน ได้มกี ารสนทนาแลกเปลีย่ นกันระหว่างทีมวิจยั วิชาการ
และทีมวิจัยชุมชนที่เห็นพ้องต้องกัน จึงได้สรุปร่วมกันในการจัด
ตั้งธนาคารข้าวชุมชน1  ผ่านการจัดเวทีประชาคมและได้ข้อสรุป
การด�ำเนินการ มีขั้นตอนดังนี้
2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารข้าวชุมชน
ในเวทีประชาคม เดือนเมษายน 2555 ได้มีการระดม
ความคิดเห็นของทุกคนที่เข้าร่วมประชุม สมาชิกชุมชนได้น�ำ
เสนอผู้ที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการธนาคารข้าว โดยพิจารณา
จากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความช�ำนาญการ และ
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ความสนใจที่จะด�ำเนินการเพื่อส่วนกลาง (จิตอาสา) โดยได้ราย
ชื่อประธานกรรมการ และกรรมการของธนาคารข้าวชุมชนบ้าน
หินปูน จ�ำนวน 15 คน
2.2 การร่างระเบียบธนาคารข้าวชุมชน
เมื่ อ ได้ ค ณะกรรมการธนาคารข้ า วบ้ า นหิ น ปู น แล้ ว
คณะกรรมการธนาคารข้าวและทีมนักวิจัยวิชาการได้ร่วมกัน
ร่ า งระเบี ย บธนาคารข้ า วชุ ม ชนขึ้ น เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กฎระเบี ย บ
ในการปฏิบัติงานของธนาคารข้าวชุมชน โดยระเบียบธนาคาร
ข้าวชุมชนที่ร่างขึ้นมานั้น จะต้องน�ำไปเสนอในการประชุมของ
หมูบ่ า้ น เพือ่ ระดมความคิดเห็นว่าเหมาะสมแล้วหรือไม่ หรือควร
ปรับปรุงแก้ไขในประเด็นใด เพือ่ ให้เกิดความสมบูรณ์ของระเบียบ
ธนาคารข้ า วชุ ม ชน ซึ่ ง จะได้ น� ำ ไปใช้ ป ฏิ บั ติ ใ นธนาคารข้ า ว
ชุมชน หลังจากที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจนกระทั่งได้
ข้อสรุปถึงระเบียบธนาคารข้าวชุมชนทีส่ มาชิกทุกคนของหมูบ่ า้ น

		

ภาพที่ 1 วันเปิด “เล้าเข่าบ้านหินปูน” หรือธนาคารข้าวของชุมชนบ้านหินปูน

1

ชาวบ้านตกลงร่วมกันว่า จะใช้ค�ำว่า “เล้าเข่า” ซึ่งมีความหมายแทนค�ำว่าธนาคารข้าว
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หินปูนเห็นสอดคล้องต้องกัน จึงได้ระเบียบธนาคารบ้านหินปูน
ดังนี้
ระเบี ย บธนาคารข้ า วบ้ า นหิ น ปู น ร่ า งโดยสมาชิ ก
บ้ า นหิ น ปู น ต� ำ บลเขวาใหญ่ อ� ำ เภอกั น ทรวิ ชั ย จั ง หวั ด
มหาสารคาม เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กฎระเบี ย บในการปฏิ บั ติ ง านของ
ธนาคารข้าวชุมชน โดยมีคณะกรรมการธนาคารข้าว บ้านหินปูน
จ�ำนวน 15 คน
ธนาคารข้าวบ้านหินปูนด�ำเนินการรับฝาก ยืม คืนข้าว
ให้กับสมาชิกในชุมชน โดยตกลงอัตราการฝาก ยืม คืน และผล
ประโยชน์ของธนาคารข้าว ดังต่อไปนี้
การยืมพันธุ์ข้าว
ระยะเวลาในการยืม
1. การยืมพันธุข์ า้ วนาปรัง ให้ยมื ในช่วงสัปดาห์แรกของ
เดือนมกราคมของทุกปี
2. การยืมพันธุ์ข้าวนาปี ให้ยืมในช่วงสัปดาห์แรกของ
เดือนมีนาคมของทุกปี
การคืนพันธุ์ข้าว
การคืนพันธุ์ข้าว แบ่งเป็น
1. การยื ม คื น พั น ธุ ์ ข ้ า วนาปรั ง ให้ คื น ในช่ ว งเดื อ น
    มิถุนายนของทุกปี
2. การยืมคืนพันธุ์ข้าวนาปี ให้คืนในช่วงเดือนธันวาคม
    ของทุกปีเท่านั้น
ส�ำหรับสัดส่วนการยืมคืน คือ 1:2 (ยืม 1 กิโลกรัมให้คืน
เพิ่มอีก 2 กิโลกรัม เป็น 3 กิโลกรัม) หากสมาชิกไม่สามารถคืน
ข้าวได้ตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนด ให้ทำ� การชีแ้ จงต่อคณะกรรมการ
ธนาคารข้าว
การคื น ข้ า วนาปรั ง ให้ คื น อย่ า งช้ า สุ ด ภายในวั น ที่
30 กันยายน และการคืนข้าวนาปี ให้คืนอย่างช้าสุดภายใน
วั น ที่ 31 มกราคม และสมาชิ ก ที่ ผิ ด ระยะเวลาการคื น ข้ า ว
ให้ ด� ำ เนิ น การคื น ข้ า วในอั ต รา 1:3 (ยื ม 1 กิ โ ลกรั ม ให้ คื น
เพิ่ ม อี ก 3 กิ โ ลกรั ม เป็ น 4 กิ โ ลกรั ม ) ภายในระยะเวลา
6 เดื อ น หลั ง จากระยะเวลาที่ ก� ำ หนดให้ คื น และให้ ป รั บ
เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 2 เท่ า ทุ ก ๆ 6 เดื อ นที่ ผิ ด สั ญ ญาระยะเวลาการ
คืนข้าว
หมายเหตุ ในการยื ม คื น พั น ธุ ์ ข ้ า วนี้ หากสมาชิ ก
ยืมคืนพันธุ์ข้าวนาปี ต้องคืนเป็นข้าวนาปีเท่านั้น และหาก
สมาชิกยืมคืนพันธุ์ข้าวนาปรัง สามารถคืนเป็นข้าวนาปี หรือ
คืนเป็นเงินสดโดยเทียบอัตราราคาพันธุ์ข้าว ณ วันที่คืนพันธุ์
ข้าวนั้น
อัตราการฝากข้าว คืนข้าวส�ำหรับการบริโภค
สมาชิกธนาคารข้าวบ้านหินปูน ตกลงร่วมฝากข้าว
ส�ำหรับการบริโภคไว้กบั ธนาคารฯ โดยธนาคารฯ จะให้อตั ราดอกเบีย้

23

ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2558

เพิ่มในรูปแบบของข้าวในอัตรา 10:1 (ฝากข้าว 10 กิโลกรัม
ให้ดอกเบีย้ 1 กิโลกรัม) ต่อปี โดยจะท�ำการฝาก และคืนข้าวทุกๆ
วันที่ 5 ของเดือน อัตราการยืมคืนข้าวส�ำหรับการบริโภค 10:2  
(ยืมข้าว 10 กิโลกรัม ให้คืน 2 กิโลกรัม)
ให้คณะกรรมการด�ำเนินการตรวจสอบคุณภาพข้าวที่
ยืม-คืน โดยผู้ที่รับผิดชอบตรวจสอบคุณภาพ คือ นายส�ำราญ
ศรีทรัพย์
ในเบื้องต้นทางธนาคารฯ จะใช้การเช่าฉางข้าวของ
ผูใ้ หญ่ละออง ค�ำเหลา ส�ำหรับเก็บข้าวของธนาคารฯ อัตราค่าเช่า
500 บาทต่อปี จนกว่าธนาคารฯ จะมีฉางข้าวเป็นของธนาคารฯ
ในอนาคต (ผู้ใหญ่บ้านขอละเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าฉางจน
กว่าธนาคารฯ จะมีก�ำไร โดยให้คณะกรรมการฯ ประชุมและลง
มติเพื่อก�ำหนดค่าเช่าให้ผู้ใหญ่บ้าน และหรือจนกว่าธนาคารฯ
จะมีฉางข้าวเป็นของธนาคารฯ)
นอกเหนือจากนี้ ในข้อตกลงและระเบียบต่างๆ ของ
ธนาคารฯ ให้ ขึ้ น อยู ่ กั บ ดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการฯ ผ่ า น
การประชุมและมีการลงมติโดยสมาชิกของชุมชน
ให้คณะกรรมการฯ ด�ำเนินงานตามหลักการข้างต้น โดย
คณะกรรมการฯ สามารถฝาก ยืม คืน ได้เหมือนกับสมาชิกของ
ธนาคารฯ
2.3 การจัดหาข้าวเพื่อเริ่มต้นธนาคารฯ
สืบเนื่องจากในปีพ.ศ. 2554 หมู่บ้านหินปูนได้ประสบ
ภัยน�้ำท่วมท�ำให้สูญเสียข้าวทั้งหมด ท�ำให้การที่จะระดมข้าว
เพื่อฝากข้าวในธนาคารฯ เป็นไปไม่ได้ แต่เนื่องจากพื้นที่ของ
ชุมชนที่อยู่ติดกับแม่น�้ำชี ท�ำให้สมาชิกส่วนใหญ่จะมีอาชีพ
เสริม คือ การท�ำปลาร้า และเมื่อสอบถามถึงปัญหาน�้ำท่วม
ที่ เ คยเกิ ด ขึ้ น แล้ ว ไม่ มี ข ้ า ว ชาวบ้ า นท� ำ อย่ า งไร วิ ธี การแก้
ปัญหาที่ใช้ปฏิบัติอยู่เป็นประจ�ำ คือ การน�ำปลาร้าไปแลกข้าว
กั บ ชุ ม ชนใกล้ เ คี ย ง ประกอบกั บ ในช่ ว งเวลานั้ น ชุ ม ชนได้
รับความช่วยเหลือจากอาจารย์ศักดิ์เจริญ ภวภูตานนท์ ที่ได้
ติ ด ต่ อ ประสานความร่ ว มมื อ ช่ ว ยเหลื อ ชุ ม ชน โดยอาจารย์
ศั ก ดิ์ เ จริ ญ ได้ จั ด โครงการปลาร้ า แลกข้ า วขึ้ น โดยเป็ น การ
แลกเปลี่ ย นปลาร้ า กั บ ข้ า วที่ ใ ช้ ใ นการบริ โ ภคกั บ ชุ ม ชนบ้ า น
วังแสง ได้เป็นข้าวมาจ�ำนวนทั้งสิ้น 2.2 ตัน นอกจากนี้ ในช่วง
เวลาเดี ย วกั น ทางธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์
ได้ ม อบเมล็ ด พั น ธุ ์ ข ้ า วเพื่ อ ผู ้ ป ระสบอุ ท กภั ย จ� ำ นวน 2 ตั น
รวมข้าวทั้งหมด เท่ากับ 4.2 ตัน ซึ่งข้าวทั้ง 2 ส่วนนี้ สมาชิก
บ้านหินปูนได้ลงมติร่วมกัน ยกข้าวจ�ำนวนดังกล่าวให้ เ ป็ น
ข้ า วกองกลางเพื่ อ ลงทุ น ร่ ว มกั น จั ด ตั้ ง ธนาคารข้ า ว โดยได้
น�ำข้าวทั้งหมดเข้าสู่ระบบการฝากข้าวในธนาคารฯ โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ยตอบแทน และดอกเบี้ยส่งคืนตามระเบียบธนาคารข้าว
ชุมชน
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ภาพที่ 2 กิจกรรมการจัดอบรมความรูท้ างการบัญชีให้คณะกรรมการฯ
และสมาชิกธนาคารข้าว

2.4 กิจกรรมเสริมศักยภาพทีมวิจัยชุมชน
น�ำมาส่งคืนมีคุณภาพแตกต่างกัน ในการแก้ปัญหาระยะแรก
ในการด�ำเนินงานโครงการวิจัยได้มีการอบรมความรู้ คณะกรรมการธนาคารฯ ได้ใช้วิธีการขายเมล็ดข้าวและเก็บ
ทางการบัญชีให้แก่คณะกรรมการธนาคารข้าวและสมาชิกของ เป็นเงินไว้ เมื่อมีสมาชิกมายืมเมล็ดพันธุ์ ทางคณะกรรมการฯ
ธนาคารฯ เพือ่ ให้ทมี วิจยั ชุมชนได้นำ� ความรูป้ ระยุกต์ใช้กบั ระบบ จะด�ำเนินการซื้อเมล็ดพันธุ์มาให้สมาชิกยืม เมื่อมีการประชุม
การฝาก-ยืม ของธนาคารข้าว โดยทีมวิจัยวิชาการได้วางแผน เพื่ อ หาวิ ธี การแก้ ป ั ญ หา ที่ ป ระชุ ม ได้ เ สนอวิ ธี การให้ มี การ
การจัดอบรม การจัดเตรียมระบบการฝาก-ยืม ที่สอดคล้องกับ ปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าวขึ้นมาใช้เอง ซึ่งจะท�ำให้ในแต่ละครัวเรือน
ระเบียบข้อบังคับของธนาคารฯ การเตรียม
จัดท�ำสมุดบัญชีแยกรายสมาชิก สมุดบัญชี 		
สมาชิกธนาคารข้าว และสมุดรายวัน
3) กระบวนการลดต้นทุนในการผลิตข้าว
ของชุมชน
กระบวนการลดต้ น ทุ น ในการ
ผลิ ต ข้ า ว กระบวนการนี้ ป ระกอบด้ ว ย 3
กระบวนการย่อย คือ
3.1 กระบวนการขั้ น ตอนที่ 1 การแก้ ไ ข
ปัญหาเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพโดยการ
ปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าวขึ้นเอง
สืบเนื่องจากการด�ำเนินงานของ
ธนาคารข้ า วประสบปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ข้ า ว
เมล็ดพันธุ์ที่สมาชิกธนาคารฯแต่ละรายได้ ภาพที่ 3 กิจกรรมการจัดอบรมให้ความรูเ้ รือ่ ง การผลิตเมล็ดพันธุข์ า้ วทีศ่ นู ย์วจิ ยั ข้าวขอนแก่น

มีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สามารถใช้ในการเพาะปลูก และยังเป็นการ
ลดต้นทุนให้เกษตรกร ช่วยให้ข้าวที่กลับสู่ธนาคารฯ มีคุณภาพ
ที่ดีขึ้น ทางทีมวิจัยวิชาการจึงได้ด�ำเนินการจัดอบรมให้ความรู้
ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น เพื่อเพิ่ม
ความรู้พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ ข้ า ว การรั บ รองพั น ธุ ์ ข ้ า ว การผลิ ต
เมล็ดพันธุ์ข้าว ประเภทเมล็ดพันธุ์ การตรวจสอบมาตรฐาน
เมล็ ด พั น ธุ ์ ข ้ า ว และการตรวจสอบคุ ณ ภาพข้ า ว หลั ง จาก
การอบรมได้ มี ก ารประชุ ม หาอาสาสมั ค รในการทดลอง
ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งมีอาสาสมัคร 4 คน คือ นางละออง
นางสังวาล นายค�ำพอง และนายส�ำราญ
3.2 กระบวนการขั้ น ที่ 2 การเรี ย นรู ้ เ พื่ อ ปรั บ เปลี่ ย น
ลด ละ เลิกการใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว
สาหรับการค้นหาวิธี ในการลดต้นทุนอีกวิธีการหนึ่ง
คือ การท�ำปุ๋ยชีวภาพ เพื่อลดต้นทุนในการเพาะปลูกลง จึง
ได้ มี ก ารเรี ย นรู ้ ก ารท� ำ จุ ลิ น ทรี ย ์ จ ากจาวปลวก เพื่ อ น� ำ ไป
ผลิ ต ปุ ๋ ย ชี ว ภาพ และการท� ำ สารก� ำ จั ด ศั ต รู พื ช จากสมุ น ไพร
โดยได้ รั บ การถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู ้ จ ากอาจารย์ จั กรภฤต
บรรเจิดกิจ แห่งศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ เพื่อขับเคลื่อน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพิจิตร ได้มาเป็นวิทยากร
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ให้ความรู้แก่สมาชิกชุมชนบ้านหินปูน นอกจากจะน�ำมาใช้
ใส่ในแปลงนาได้แล้ว ยังสามารถน�ำไปใช้ในการเพาะเห็ดและ
ผักปลอดสาร ช่วยให้สมาชิกบ้านหินปูนสามารถลดต้นทุน
ในการเพาะปลู ก นอกจากนี้ ชุ ม ชนยั ง ได้ ถ ่ า ยทอดความรู ้
เกี่ยวกับการท�ำปุ๋ยชีวภาพแก่บุคคลที่สนใจเมื่อเข้ามาศึกษา
ดูงานที่ชุมชนบ้านหินปูน และชุมชนได้ผลิตปุ๋ยชีวภาพขาย
เพื่ อ เป็ น รายได้ เ สริ ม ให้ แ ก่ ส มาชิ ก ในชุ ม ชน อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น
การส่งเสริมการลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
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3.3 กระบวนการที่ 3 เรียนรู้ต้นทุนการผลิตที่แท้จริง
เพื่อให้สมาชิกชุมชนทราบถึงต้นทุนในการผลิตว่า ใน
การด�ำเนินการเพาะปลูกแต่ละครั้งมีก�ำไรหรือขาดทุน จึงมี
การจัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้การวิเคราะห์ต้นทุน จากการให้
ความรู้ พบว่า ชาวบ้านทุกคนมีส่วนร่วมในการฝึกการวิเคราะห์
ต้นทุน โดยให้ขอ้ มูลค่าใช้จา่ ยต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ เช่น ค่าท�ำเทือกนา
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ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าปุย๋ ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ เป็นต้น แล้วน�ำข้อมูลมาสรุป
เป็นตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการท�ำนา เพื่อให้เห็นต้นทุน
ระหว่างการท�ำนาที่ใช้สารเคมี และการท�ำนาแบบไม่ใช้/ใช้นอ้ ยลง
เนื่องด้วยในชุมชนบ้านหินปูน มีทั้งชาวบ้านที่ยังใช้สารเคมีและ
ชาวบ้านที่ไม่ใช้สารเคมี ซึ่งจากการร่วมกันวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้น สามารถสรุปต้นทุนในการท�ำนา ได้ดังนี้

ตารางที่ 1 การคิดวิเคราะห์ต้นทุนการท�ำนา
การท�ำนาใช้สารเคมี (ต่อไร่)

การท�ำนาแบบลดต้นทุน (ต่อไร่)

1. ค่าท�ำเทือกนา

600 บาท

1. ค่าท�ำเทือกนา

600 บาท

2. ค่าเมล็ดพันธุ์

750 บาท

2. ค่าเมล็ดพันธุ์

750 บาท

3. ค่าปุ๋ยเคมี

600 บาท/ไร่

4. ค่าสารเคมีป้องกันศัตรูพืช

150 บาท

5. ค่ายาคุมวัชพืช

50 บาท

3. ค่าปุ๋ยคอก และปุ๋ยอินทรีย์

350 บาท/ไร่

4. ค่าถังพลาสติก (หมักฮอร์โมน,
หมักจุลินทรีย์จาวปลวก)
5. ค่าเกี่ยวข้าว

900 บาท/ไร่

100 บาท

6. ค่าจ้างพ่นสารเคมี

60 บาท/ไร่

6. ค่าน�้ำมันสูบน�ำ้

150 บาท/ไร่

7. ค่ายาฆ่าหอย (ถุงละ 160 บาท)

160 บาท/ไร่

7. ค่าเหล้า/M150

100 บาท

8. ค่าเกี่ยวข้าว

900 บาท/ไร่

8. ค่าอาหาร

200 บาท

9. ค่าน�ำ้ มันสูบน�ำ้

150 บาท/ไร่

9. ค่าน�้ำมันรถ

100 บาท/ไร่

10. ค่าเหล้า/M150

100 บาท

10. เบ็ดเตล็ด

100 บาท/ไร่

11. ค่าอาหาร

200 บาท

12. ค่าน�ำ้ มันรถ

100 บาท/ไร่

13. เบ็ดเตล็ด

100 บาท/ไร่

รวมค่าใช้จ่าย

3,920 บาท

รวมค่าใช้จา่ ย

3,350 บาท

ค่าเช่านา

1,000 บาท

ค่าเช่านา

1,000 บาท

รวมค่าใช้จ่าย

4,920 บาท

รวมค่าใช้จา่ ย

4,350 บาท

ถัวเฉลี่ย ผลผลิตข้าวที่ได้ต่อไร่
ราคาขาย กิโลกรัมละ

800 กิโลกรัม
5 บาท

เป็นเงิน

4,000 บาท

สรุป ก�ำไรที่ได้ต่อไร่

หมายเหตุ

80 บาท

- ปุ๋ย 16-20-0 กระสอบละ 700-750 บาท และปุ๋ยยูเรีย กระสอบละ 800 บาท ใช้ 10 กิโลกรัม/ไร่
- ค่าสูบน�้ำ ครั้งละ 2 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 75 บาท

650 บาท

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

จากตารางที่ 1 การคิดวิเคราะห์ตน้ ทุนท�ำนา โดยเปรียบ
เทียบระหว่างการท�ำนาที่ใช้สารเคมีและไม่ใช้สารเคมี พบว่า จาก
ผลผลิตการท�ำนา 1 ไร่ ถัวเฉลี่ยจะได้ข้าวประมาณ 800 กิโลกรัม
ในการคิดต้นทุน จะคิดจากรายจ่ายทัง้ หมดทีเ่ กิดขึน้ ของทัง้ สองวิธี
แล้วน�ำมาหักรายได้จากการขายข้าวพบว่า การท�ำนาใช้สารเคมี
มีตน้ ทุนต่อไร่อยูท่ ี่ 4,920 บาท สูงกว่าการท�ำนาที่ใช้ปยุ๋ คอกและ
ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีต้นทุนต่อไร่อยู่ที่ 4,350 บาท ต่างกัน 570 บาท
ต่อไร่ สาเหตุที่ต้นทุนสูงเนื่องจากการท�ำนาใช้สารเคมี มีค่าใช้
จ่าย เช่น ค่าปุ๋ยเคมี ค่าสารเคมีป้องกันศัตรูพืช ค่ายาคุมวัชพืช
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ค่าจ้างพ่นสารเคมี และค่ายาฆ่าหอย ดังนั้น หากชาวบ้านใช้ปุ๋ย
คอกและปุย๋ อินทรีย์ จะท�ำให้ชาวบ้านสามารถลดค่าใช้จา่ ยในการ
ท�ำนาของตนเองลงได้
4) ปฏิบัติการเพื่อแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการลดต้นทุน
การผลิตของชุมชน ประกอบด้วย
4.1 การทดลองเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าว จากที่ได้ประชุมและ
ได้อาสาสมัครจ�ำนวน 4 คน ในการทดลองเพาะเมล็ดพันธุ์ข้าว
ประกอบด้วย นางละออง นางสังวาล นายส�ำราญ และนายค�ำพอง

		

ภาพที่ 5 กิจกรรมการอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ก่อนการทดลองเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าว

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

โดยทีมนักวิจัยวิชาการได้ประสานไปยังศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น
เพื่อติดต่อขอซื้อเมล็ดพันธุ์หลัก ขาวดอกมะลิ 105 จ�ำนวน
325 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 31 บาท และเมล็ดพันธุ์หลัก กข 6
จ�ำนวน 200 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 26 บาท โดยข้าวทั้งหมด
จะใช้ ใ นการให้ ยื ม พั น ธุ ์ และเมื่ อ เก็ บ เกี่ ย วเสร็ จ จะต้ อ ง
คื น เมล็ ด พั น ธุ ์ ใ ห้ ก ลั บ สู ่ ธ นาคารข้ า วชุ ม ชน เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ทุ น
ให้ ส มาชิ ก คนอื่ น ได้ กู ้ ยื ม ต่ อ ไป โดยมี พื้ น ที่ ใ นการทดลอง
ประกอบด้วย
(1) พื้นที่นาของนายส�ำราญ 4 ไร่ ทดลองปลูก กข 6
ได้ยืมข้าวไปจ�ำนวน 100 กิโลกรัม
(2) พื้นที่นาของนายค�ำพอง 4 ไร่ ทดลองปลูกข้าว
ขาวดอกมะลิ 105 ได้ยืมข้าวไปจ�ำนวน 100 กิโลกรัม
(3) พื้นที่นาของนางสังวาลเกือบ 4 ไร่ ทดลองปลูกข้าว
ขาวดอกมะลิ 105 ได้ยืมข้าวไปจ�ำนวน 100 กิโลกรัม และ
(4) พื้นที่นาของนางละออง มีพื้นที่ทดลองปลูก 10 ไร่
แบ่งเป็น 4 ไร่ ทดลองปลูกข้าว กข 6 ได้ยืมข้าวไปจ�ำนวน 100
กิโลกรัม และพื้นที่นา 6 ไร่ ทดลองปลูกข้าว ขาวดอกมะลิ 105
ได้ยืมข้าวไปจ�ำนวน 125 กิโลกรัม
ในช่วงก่อนการด�ำเนินการทดลอง ทีมวิจัยวิชาการ
ได้ ป ระสานความร่ ว มมื อ ไปยั ง ศู น ย์ วิ จั ย ข้ า วขอนแก่ น เพื่ อ
ขอวิทยากรมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชาวบ้าน โดยอาจารย์
กิตติพงษ์ เพ็งรัตน์ (นักวิจัยข้าวจากศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น)
ได้ ใ ห้ ค� ำ แนะน� ำ และทบทวนขั้ น ตอนในการเพาะปลู ก เพื่ อ
ให้ ที ม ชาวบ้ า นที่ เ ป็ น เจ้ า ของแปลงทดลองเข้ า ใจตรงกั น ใน
เรื่ อ งการเตรี ย มดิ น ขนาดของแปลง การเตรี ย มเม็ ด พั น ธุ ์
การหว่าน/การด�ำ การดูแลรักษา การตัดข้าวปน การใส่ปุ๋ย
และการเก็บเกี่ยว โดยเริ่มอธิบายตั้งแต่ปัญหาจากการปลูกข้าว
ดังนี้
(1) ปัญหาที่เกิดจากคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าว
(2) เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ ได้มามีข้าวปนเยอะ ซึ่งถ้าได้
เมล็ดพันธุ์จากแหล่งที่ดี ปัญหาข้าวปนจะไม่มี
(3) การเปลีย่ นจากการท�ำนาปรังเป็นการท�ำนาปี ปัญหา
ที่พบคือ มีการตกค้างของข้าวนาปรัง ซึ่งกลายเป็นข้าวปน
ในนาปี
    ส�ำหรับวิธีการแก้ไขปัญหาข้าวเก่าตกค้างมีดังนี้
   1. ก่อนจะถึงช่วงเวลาท�ำนาปี ต้องปล่อยให้เมล็ด
ข้าวที่ตกค้างเกิดและเจริญเติบโต จากนั้นท�ำการไถกลบ 2 รอบ
จะท�ำให้เมล็ดข้าวค้างนาหมดไป
   2. จากนั้นให้ปล่อยน�้ำเข้านาแล้วตีนาอีกครั้งก่อน
ท�ำการเพาะปลูกข้าว
(4) ควรมีการทิ้งช่วงเวลาในการเพาะปลูก ไม่ควร
ปลูกติดต่อกันทันที ควรมีการทิ้งช่วงการปลูกสักระยะ เพื่อ
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เป็นการตากดิน ซึ่งจะช่วยฆ่าเชื้อโรคบางส่วน ป้องกันพืชเป็น
โรคได้
   วิธีการเพาะพันธ์ข้าว
    1. เตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี
      2. วิธกี ารเตรียมดิน การไถกลบ 3 รอบ การเตรียมแปลง
   ดินเป็นร่อง ความกว้าง 2 เมตร เว้นทางเดิน 50
    เซนติเมตร เพื่อให้สามารถเดินดูเพื่อตัดข้าวปนได้
     3. ใช้วธิ กี ารท�ำนาด�ำ (โดยมีเทคนิค คือ หากดินแห้ง ให้
    ใส่น�้ำทิ้งไว้ 1-2 วัน ดินจะฟู แล้วค่อยถอนกล้า)
     4. การตรวจแปลงนา เพือ่ เอาข้าวปนทีเ่ ป็นข้าวพันธุอ์ นื่
   ออก หรือหากต้นไหนเกิดโรคแมลงจะได้ตัดทิ้งก่อน
   มีการแพร่กระจาย และเป็นการดูแลให้ข้าวออกดอก
    พร้อมกันทัง้ แปลง ถ้ามีตน้ ใดออกรวงก่อน ให้ตดั รวง
   นั้นทิ้ง โดยการตรวจแปลงจะแบ่งเป็น 4 ระยะ ได้แก่
    ระยะแตกกอ ระยะออกดอก ระยะโน้มรวง และระยะ
   สุกแก่
    5. การใส่ปยุ๋ เกษตรกรแบ่งการใส่ปยุ๋ ออกเป็น 3 วิธี คือ
    5.1 การใส่ปุ๋ยตรงตามช่วงเวลา
ระยะแตกกอ ถ้าเป็นนาดินทราย ให้ใส่ปย๋ ุ สูตร16-16-8
    และหากเป็นดินเหนียว ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 16-20-0
ระยะออกดอก ให้ใส่ยูเรีย สูตร 46-0-0
     5.2 การใส่ปุ๋ยตรงตามอัตราปุ๋ย
          การเตรียมดิน เกษตรกรควรมีการใส่ปยุ๋ ขี้ไก่หรือ
         ปุ๋ยคอก ปริมาณ 500-1,000 กิโลกรัมต่อไร่
ปุ๋ยรองพื้น เป็นการใส่ปุ๋ยเพื่อให้ต้นข้าวเจริญ
       เติบโต ล�ำต้นแตกกอ จะใส่ประมาณ 25-30
          กิโลกรัมต่อไร่ โดยน�ำจ�ำนวนปุย๋ ดังกล่าวมาแบ่ง
        เป็น 3-4 ส่วน แล้วแบ่งใส่ประมาณ 3-4 ครั้ง
         ห่างกันประมาณ 20-30 วัน โดยสังเกตจาก
         สีของใบต้นข้าวทีเ่ ริม่ สีเหลือง ถ้าใบข้าวมีสเี ขียว
         ไม่จำ� เป็นต้องใส่
ปุ๋ยแต่งหน้า เป็นการใส่ปุ๋ยตามระยะก�ำเนิดช่อง
         ดอก (ฟอร์มดอก/เหล็กใน) โดยใส่จ�ำนวน 5-10
         กิโลกรัมต่อไร่ เพียงครั้งเดียว
      5.3 การใส่ปุ๋ยตรงตามวิธี
            เป็นการใส่ปยุ๋ ทางดิน เพราะพืชกินอาหารทางราก
ในการเก็บเกี่ยว วิทยากรได้แนะน�ำให้ใช้การเกี่ยวมือ
เพือ่ ป้องกันการปนของข้าว และเป็นการคัดข้าวปนขณะเก็บเกีย่ ว
จะได้คดั ข้าวปนทีเ่ กิดแทรกออก และได้กำ� หนดปฏิทนิ การปฏิบตั งิ าน
ดังนี้
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ตารางที่ 2 ปฏิทินการปฏิบัติงาน
หว่าน

ใส่ปุ๋ย
1-2 ครั้ง

ใส่ปุ๋ย
(ระยะก่อน
ออกดอก)

เก็บเกี่ยว

1 มิ.ย. 1 ก.ค.

-

15 ก.ค.
15 ส.ค.

30 ก.ย.

30 พ.ย.

5 มิ.ย. 5 ก.ค.

-

20 ก.ค.
20 ส.ค.

30 ก.ย.

30 พ.ย.

5 มิ.ย.

15 มิ.ย.
25 ก.ค.

30 ก.ย.

30 พ.ย.

-

25 ก.ค.
25 ส.ค.

30 ก.ย.

30 พ.ย.

แปลงที่/ชื่อ

ไถเตรียมดิน

ปักด�ำ
ตกกล้า ปักด�ำ

1. นางละออง

15 พ.ค.

2. นายส�ำราญ

1 พ.ค.

3. นายค�ำพอง

15 พ.ค.

4. นางสังวาล

15 พ.ค.

-

-

10 มิ.ย. 10 ก.ค.

นอกจากนี้ ในการแลกเปลีย่ นความรู้ ได้เกิดองค์ความรู้
ใหม่ที่ช่วยแก้ไขความรู้เดิมที่ผิดพลาดของชาวบ้าน เช่น
1. ชาวบ้านเชื่อว่า เมื่อข้าวออกรวงแล้วใส่ปุ๋ยเพิ่มจะ
ท�ำให้ต้นข้าวอวบแข็งแรง เป็นความเชื่อที่ผิด
2. ชาวบ้านเชื่อว่า ใส่ธาตุไนโตรเจนมากๆ ตอนเป็นต้น
กล้า เป็นความเชื่อที่ผิด เพราะจะท�ำให้ต้นกล้าอ่อนแอ
3. ชาวบ้านเชื่อว่า การท�ำเทือกนาแล้ว ใส่น�้ำทิ้งไว้จะ
ท�ำให้วัชพืชเน่า เป็นความเชื่อที่ผิด ต้องปล่อยน�้ำออก แล้วล่อ
ให้วัชพืชและข้าวค้างนางอกแล้วไถกลบถึงจะดี
4. ชาวบ้านเชื่อว่า ใส่ปุ๋ยยูเรียตอนเป็นต้นกล้า เพื่อให้
ต้นกล้างาม เป็นความเชื่อที่ผิด เพราะเมื่อต้นกล้าแตกใบมาก
สิ่งที่ตามมา จะพบว่า มักจะเกิดโรคใบไหม้ และเวลาที่ถอนกล้า
จะท�ำให้รากกล้าขาด ท�ำให้ต้นกล้าอ่อนแอ
5. ชาวบ้านมักจะตัดใบทิง้ เพือ่ ไม่ให้ขา้ วล้ม ซึง่ อาจารย์
กิตติพงษ์ เพ็งรัตน์ ไม่แนะน�ำให้ทำ 
� เนื่องด้วยข้อเสียของการตัด
ใบ ใบจะติดเชื้อ แต่หากจ�ำเป็นจริงๆ ก็สามารถตัดได้ แต่ทางที่ดี
ควรใช้วิธีควบคุมโดยการใส่ปุ๋ยให้น้อยลง
6. ชาวบ้านเชื่อว่า ไข่สีชมพูของหอยเชอรี่ทิ้งน�้ำไม่ได้
เพราะมันจะขยาย เป็นความเชื่อที่ผิด ถ้าเป็นไข่สีชมพูทิ้งลงน�้ำ 
หอยจะตาย แต่ถา้ เป็นสีขาวควรน�ำไปทุบทิง้ หรือใช้การเผา หรือ
การตากแดด หอยจะตาย แต่อาจารย์กิตติพงษ์แนะน�ำให้เอาไป
ท�ำน�้ำหมักชีวภาพ จะช่วยลดต้นทุนอีกทางหนึ่ง
7. ชาวบ้านเชื่อว่า การน�ำปุ๋ยคอกไปวางเป็นจุดๆ พอมี
น�้ำฝนตกปุ๋ยจะกระจายไปเอง แต่ในความเป็นจริง จะท�ำให้ข้าว
งามเป็นจุดๆ ควรที่จะหว่านให้กระจายในพื้นที่

ตรวจ
แปลง 1

ตรวจ
แปลง 2

ตรวจ
แปลง 3

ค�ำแนะน�ำ การใส่ปุ๋ยคอก ควรใส่ช่วงเตรียมดิน ป้องกัน
การเกิดปัญหาหนอนกอด้วย
การเตรียมเมล็ดข้าวในการหว่าน มีวิธีการท�ำ โดยการ
เอากระสอบป่านใส่ข้าว ½ กระสอบ แช่น�้ำ 1 คืน (ท�ำให้กระสอบ
แบนๆ) จากนั้นน�ำขึ้นมาจากน�้ำ เพื่อน�ำมาหุ้มไว้โดยวางบนแคร่
ใช้กระสอบเปียกน�้ำคลุม 2 วัน (วางแบนๆ) ระวังอย่าให้กระสอบ
แห้ง ให้เอาน�้ำราดให้เปียกตลอดเวลา จากนั้นสามารถน�ำข้าว
ไปหว่านได้
4.2 การติดตามผลการทดลองการเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าว จาก
ที่ได้มีการก�ำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน เพื่อก�ำหนดช่วงเวลา
ด�ำเนินงานเพาะปลูก และตรวจแปลง เพื่อดูต้นข้าวในแต่ละ
ระยะว่ามีสภาพความสมบูรณ์แข็งแรง หรือมีปัญหาเรื่องโรค
หรือไม่ ซึ่งผลของการตรวจแปลงพบว่า จากที่ ได้พูดคุยกัน
ระหว่างเจ้าของแปลงทดลอง โดยวิทยากรได้แนะน�ำให้ใช้การปักด�ำ 
แต่ ใ นการปฏิบัติพบว่า มีปัญ หาเรื่องแรงงาน ดังนั้น จึงใช้
วิธีหว่าน โดยหว่านแบบห่างๆ แต่ก็ยังพบปัญหาว่า บางที่หว่าน
หนาท�ำให้มีข้าวขึ้นแน่น ซึ่งจะท�ำให้ต้นข้าวแย่งอาหารกันอาจ
โตไม่เต็มที่ ซึง่ วิทยากรแนะน�ำให้ถอนต้นข้าวทีแ่ น่นมากไปใส่ใน
พื้นที่ที่ว่างๆ แทน และได้แนะน�ำให้ชาวบ้านใช้เวลาหมั่นตรวจ
และตัดข้าวปน ให้สังเกตสภาพใบ ถ้าใบออกเหลือง ให้ใส่ปุ๋ย
บริเวณนั้น โดยสภาพส่วนรวม ประมาณร้อยละ 80 ถือว่าใช้ได้
ในการตรวจ
การตรวจแปลงนาครัง้ ทีส่ อง สภาพต้นข้าวออกรวง โดย
รวมถือว่าใช้ได้ วิทยากรแนะน�ำให้ตดั ข้าวปน ปัญหาทีพ่ บในแปลง
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ข้าวของนางสังวาลและแปลงข้าวของนางละออง มีโรคใบไหม้
ซึ่ ง เจ้ า ของแปลงได้ โ ทรศั พ ท์ ป รึ กษาวิ ท ยากรเพื่ อ แก้ ป ั ญ หา
ดังกล่าว โดยวิทยากรได้แนะน�ำให้ใช้ยาไตรโซคาโซน ท�ำการ
ฉี ด ยา 2 ครั้ ง ซึ่ ง หลั ง จากการใช้ พบว่ า ต้ น ข้ า วใน
นาหยุ ด การระบาดของโรคใบไหม้ แต่ มี ข ้ า วบางส่ ว นเสี ย
หายในแปลงดั ง กล่ า ว นอกจากนี้ อี ก ปั ญ หาที่ น ่ า เป็ น ห่ ว ง
คื อ ปั ญ หาน�้ ำ ท่ ว มขั ง ในแปลงของนางสั ง วาล ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่
แอ่งกระทะ หากมี ป ริมาณน�้ำฝนมากกว่า ปกติ จะส่งผลต่อ
ต้นข้าว เนื่องจากพื้นที่ ไม่สามารถระบายน�้ำออกจากนาได้
ผลจากการตรวจแปลงนาครั้งที่ 2 แปลงนาของนายส�ำราญ
และนายค�ำพอง โดยรวมถือว่าใช้ได้ แต่แปลงของนางสังวาล
ต้ น ข้ า วบางส่ ว นจมน�้ ำ  ท� ำ ให้ แ ตกกอน้ อ ย ส่ ว นแปลงของ
นางละออง พบว่า ต้นข้าวบางส่วนเสียหาย เนื่องด้วยสภาพ
แปลงนาเป็นที่ลาดเอียงด้านบนสูงด้านล่างต�่ำส่งผลให้ข้าว
ด้านบนขาดน�้ำ 
4.3 การเก็บเกี่ยวข้าว ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้น
เดือนธันวาคม ได้มีการเก็บเกี่ยวข้าว โดยอาจารย์กิตติพงษ์ ได้
แนะน�ำให้ใช้การเกีย่ วมือ เมือ่ เกีย่ วข้าวเสร็จให้มดั เป็นฟ่อน (4-5
ก�ำมือ ต่อ 1 ฟ่อน) ตากแดดประมาณ 3 วัน แล้วน�ำมานวด แล้ว
ตากแดดที่ลาน 1-2 วัน จากนั้นท�ำการเป่าเอาเมล็ดลีบออก
ท�ำการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพของข้าว และจัดบรรจุ
ใส่ถุงเก็บ
ในการเก็บเกี่ยวผลผลิต ได้ผลผลิตในแต่ละแปลงนา
ดังนี้
ตารางที่ 3 ผลผลิตข้าวที่ได้จากแปลงนาทดลอง
รายชื่อ
ผู้ทดลอง

พื้นที่
เพาะปลูก (ไร่)

ชนิด
ของพันธุ์ข้าว

นายส�ำราญ

4

ขาวดอกมะลิ 105

นายค�ำพอง

4

ขาวดอกมะลิ 105

นางสังวาล

4

ขาวดอกมะลิ 105

นางละออง

4

ข้าว กข 6

นางละออง

6

ขาวดอกมะลิ 105
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จากตารางที่ 3 พบว่ า นายส� ำ ราญ ใช้ พื้ น ที่ 4 ไร่
ได้ผลผลิต จ�ำนวน 2,800 กิโลกรัม นายค�ำพองใช้พื้นที่ 4 ไร่
ได้ผลผลิต จ�ำนวน 1,800 กิโลกรัม นางสังวาลใช้พื้นที่ 4 ไร่
ได้ผลผลิต จ�ำนวน 575 กิโลกรัม และนางละอองใช้พื้นที่ 4 ไร่
(ข้าว กข 6) ได้ผลผลิต จ�ำนวน 675 กิโลกรัม และใช้พื้นที่ 6 ไร่
(ขาวดอกมะลิ 105) ได้ผลผลิต จ�ำนวน 875 กิโลกรัม
4.4 การตรวจสอบคุ ณ ภาพข้ า ว หลั ง จากด� ำ เนิ น การเก็ บ
เกี่ยวข้าวในแปลงทดลองเรียบร้อย ได้มีการเก็บตัวอย่างข้าว
เพื่อน�ำไปตรวจสอบคุณภาพของข้าวที่ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น
ผลจากการวิ เ คราะห์ พ บว่ า ข้ า วเหนี ย ว กข 6 ของนาย
ส�ำราญ ผ่านเกณฑ์ด้านเมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์ สิ่งเจือปน ข้าวแดง
(เมล็ ด /500 กรั ม ) ข้ า วเจ้า/ข้าวเหนียวปน (เมล็ด/500 กรัม)
และความชื้ น ส่ ว นของข้ า วเจ้ า ขาวดอกมะลิ 105 ของ
นางละออง ผ่ า นเกณฑ์ ด ้ า นเมล็ ด พั น ธุ ์ บ ริ สุ ท ธิ์ สิ่ ง เจื อ ปน
ข้าวเจ้า/ข้าวเหนียวปน (เมล็ด/500 กรัม) และความชื้น แต่
ไม่ผ่านข้าวแดง (เมล็ด/500 กรัม) ขณะที่ข้าวเหนียว กข 6  
ไม่ผ่านเกณฑ์
และเมื่อวิเคราะห์ปัญหาอาจเกิดจากพื้นที่เพาะปลูก
ที่ก่อนหน้านี้ปลูกข้าวคนละชนิดกับที่ทดลอง ท�ำให้มีการตกค้าง
ของพันธุ์ข้าวก่อนหน้านี้ และอาจเกิดจากปัญหาของชาวบ้าน
ที่ ไ ม่ ตั ด ข้ า วปนทิ้ ง หมดเพราะเสี ย ดายข้ า ว ดั ง นั้ น อาจารย์
กิตติพงษ์ได้ให้แนวทางในการด�ำเนินการต่อไป คือ
(1) พื้นที่ปลูกควรปลูกข้าวพันธุ์เดียวกันอย่างต่อเนื่อง
2-3 ฤดูกาล เช่น หากปลูกข้าวเจ้า ควรปลูกข้าวเจ้า ทั้งการท�ำ
นาปรังและนาปี
(2) ควรใช้การปักด�ำ เพื่อให้
จ�ำนวน
ข้าวสามารถแตกกอเต็มที่ และต้นข้าว
ผลผลิต (กก.)
ไม่แย่งอาหารกัน ท�ำให้มีความสมบูรณ์
(3) ควรมี ก ารตั ด ข้ า วปน
2,800
มากกว่านี้ และ
(4) ในส่วนของพื้นที่ลาดเอียง
ควรมีการท�ำคันกัน้ เพือ่ ช่วยในการเก็บน�ำ้
1,800
เมื่อด�ำเนินการเก็บเกี่ยวเสร็จ
ทีมวิจัยวิช าการได้สัมภาษณ์เพื่อเก็บ
575
ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนที่เจ้าของแปลง
ทดลองด�ำเนินการ พบว่า ต้นทุนการ
ท�ำนาต่อไร่ของผู้ใหญ่ละออง ส�ำหรับ
675
ข้าว กข 6 อยู่ที่ 4,614 บาท และข้าว
ขาวดอกมะลิ 105 อยูท่ ี่ 4,739 บาท (ตาม
875
ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ต้นทุนของผู้ใหญ่ละออง แบ่งตาม ดูเขียวงาม ชาวบ้านเชื่อว่าจะท�ำให้ได้ข้าวจ�ำนวนมาก ซึ่งชาว
ประเภทของพันธุ์ข้าว
บ้านได้ใส่ปุ๋ยในลักษณะนี้มาเป็นเวลานาน และจะพบปัญหาโรค
ที่เกิดกับใบข้าวเสมอ เมื่อมีโรค ชาวบ้านก็ฉีดยารักษาโรค ซึ่ง
ท�ำให้สารเคมีตกค้างในข้าว ส่งผลต่อสุขภาพของชาวบ้าน
การท�ำนา (ต่อไร่)
และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ แต่เมื่อได้รับการถ่ายทอด
ความรู ้ ก ารท� ำ นาจากนั ก วิ ช าการ ชาวบ้ า นจึ ง ได้ รู ้ ว ่ า การ
พันธุ์ข้าว กข 6 ขาวดอกมะลิ 105
ใส่ปุ๋ยยูเรียที่ผ่านมาเป็นวิธีการใส่ปุ๋ยที่ผิด เพราะยิ่งใส่มาก
ใบต้นข้าวก็จะมาก และเกิดโรคตามมา ซึง่ หลังจากทีล่ องปฏิบตั ิ
613 บาท
613 บาท
1. ค่าท�ำเทือกนา
ตามค�ำแนะน�ำ พบว่า อาการโรคที่เกิดกับใบ เช่น โรคใบไหม้
775 บาท
650 บาท
2. ค่าเมล็ดพันธุ์
มีน้อยลงมาก
นอกจากนี้ ต้นทุนความรู้ของชุมชนในสมัยก่อน พอ
400 บาท/ไร่
400 บาท/ไร่
3. ค่าปุ๋ยเคมี
มีนำ�้ จะท�ำนาด�ำ แต่เมือ่ มีระบบชลประทาน ชาวบ้านใช้การหว่าน
4. ค่าปุ๋ยชีวภาพ
63 บาท
63 บาท
แทน สรุ ป คื อ มี การท� ำ นาหว่ า น 2 ครั้ ง คื อ หว่ า นนาแห้ ง
และหว่านนาตม โดยไม่มีการปักด�ำเลย เนื่องด้วยชาวบ้าน
250 บาท
5. ค่าสารเคมีปอ้ งกันศัตรูพชื
250 บาท
มองว่า ปัญหาของการท�ำนาด�ำ คือ ท�ำได้ชา้ ถ้าฝนไม่ตกก็ไม่ได้ดำ 
�
38 บาท
38 บาท
6. ค่ายาคุมวัชพืช
แต่ทกุ วันนี้ เมื่อใช้การหว่านข้าวไว้เพื่อรอฝน เมื่อฝนมาข้าวก็
งอก แต่การหว่านก็สร้างปัญหาเฉพาะตัวขึ้นมา กล่าวคือ หาก
150 บาท/ไร่
150 บาท/ไร่
7. ค่ายาฆ่าหอย
(ถุงละ 200 บาท)
ชาวบ้านหว่านข้าวถี่เกินไป ข้าวจะแตกกอเบียดกัน แย่งอาหาร
เมื่อได้อาหารไม่เต็มที่ ข้าวก็ไม่สมบูรณ์เต็มที่ นอกจากนี้ เมื่อ
1,500 บาท/ไร่
1,500 บาท/ไร่
8. ค่าเกี่ยวข้าว
มีระบบชลประทาน สิ่งหนึ่งที่หายไป คือ ความรู้เรื่องพันธุ์ข้าว
75
บาท/ไร่
9. ค่าน�ำ้ มันสูบน�ำ้
75 บาท/ไร่
ก่อนทีจ่ ะมีชลประทาน ชาวบ้านจะมีการคัดเลือกข้าวไว้เพาะปลูก
ชาวบ้านได้ใช้ภูมิปัญญาโดยใช้วิธีการคัดเลือกพันธุ์ข้าวปลูก
500 บาท
500 บาท
10. ค่าเหล้า/M150 ค่าอาหาร
จากรวงที่มัดไว้ แต่หลังจากที่มีชลประทานเข้ามา ชาวบ้าน
11. ค่าน�ำ้ มันรถ
125 บาท/ไร่
125 บาท/ไร่
หันไปนิยมใช้รถเกี่ยวและไม่มีการคัดเลือกพันธุ์ข้าวปลูก ยิ่ง
ปัจจุบันนี้มีเครื่องจักรโดยเฉพาะรถเกี่ยว การปนของข้าวก็
250 บาท/ไร่
12. ค่านวดข้าว
250 บาท/ไร่
เกิดขึ้น ถึงแม้ว่าชาวบ้านจะมีวิธีที่จะคัดเอาข้าวส�ำหรับการเพาะ
4,739 บาท
4,614 บาท
รวมค่าใช้จ่าย
ปลูกจากการใช้รถเกี่ยวข้าว โดยข้าวที่ได้จากการเกี่ยวในช่วง
แรกๆ ชาวบ้านจะเทข้าวเกี่ยวรอบแรกออกก่อนสักประมาณ
875 กิโลกรัม
675 กิโลกรัม
ผลผลิตข้าวที่ได้
(พื้นที่ 6 ไร่)
(พื้นที่ 4 ไร่)
100-200 กิโลกรัม เพื่อจะได้คัดข้าวที่มาจากนาของคนอื่นออก
ก่อน แล้วจึงแยกเอาข้าวที่คิดว่าเป็นของนาตนเองล้วนๆ ไป
146 กิโลกรัม
169 กิโลกรัม
ถัวเฉลี่ย ผลผลิตข้าวที่ได้
ต่อไร่
ตากและเก็บไว้เพาะปลูกในฤดูกาลต่อไป แต่หลังจากทีช่ าวบ้าน
ได้เรียนรู้จากวิทยากรที่มาแนะน�ำว่า ข้าวที่ ได้จากการเกี่ยว
โดยรถเกี่ยวจะมีข้าวปน เพราะรถเกี่ยวจะเกี่ยวทั้งข้าวเหนียว
5. บทสรุปการศึกษา
5.1 รูปแบบการผลิตข้าวของชุมชนบ้านหินปูน ในอดีตความรู้ และข้าวเจ้า ซึ่งเมล็ดข้าวจะไปติดตามซอกต่างๆ ในรถ การที่
ในการท� ำ นาของชาวบ้ า นเป็ น ความรู ้ ที่ ไ ด้ รั บ การถ่ า ยทอด จะได้ขา้ วซึง่ จะใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ในฤดูกาลต่อไป จึงต้องมีวิธีการ
ตั้งแต่บรรพบุรุษ การท�ำนาจะใช้การหว่าน ซึ่งเมล็ดข้าวที่น�ำ ในการเพาะปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยวตามหลักการ
มาใช้หว่านเป็นข้าวในยุง้ ฉาง ไม่ได้คำ� นึงถึงข้าวปน และปริมาณ เพาะปลูกเมล็ดพันธุ์   
ในการทดลองเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าว ได้มีการปรับ
ที่จะได้ ปีไหนน�้ำน้อยจะใช้วิธีหว่านนาแห้ง และรอฝนตกตาม
ธรรมชาติในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน พอฝนตก เปลีย่ นวิธกี ารเพาะปลูก จากเดิมพอเทือกนาเสร็จจะหว่านข้าวเลย
ลงมาข้าวจะงอกขึ้นมา ซึ่งพอข้าวโตจะมีหญ้าขึ้นมา ชาวบ้าน ซึ่งชาวบ้านได้เปลี่ยนแปลงโดยมีการเตรียมดิน ท�ำแปลงเพาะ
จะฉีดยาฆ่าหญ้าที่เป็นสารเคมี และเมื่อฝนตกมีน�้ำ ข้าวจะ ปลูกเป็นระบบร่อง ขนาดความกว้างของแปลง 2 เมตร ความยาว
แตกกอ ชาวบ้านจะใส่ปุ๋ยยูเรีย เพราะใส่แล้วต้นข้าวจะแตกใบ 40 เมตร การท�ำแปลงเพาะปลูก จะท�ำให้มชี อ่ งว่างระหว่างแปลง
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เพื่อจะได้สะดวกในการดูแล ซึ่งเป็นความรู้ใหม่ที่ชาวบ้านได้รับ
เป็ น การบริ ห ารจั ด การข้ า วที่ ช ่ ว ยท� ำ ให้ ดู แ ลง่ า ยและสะดวก
สามารถเดินตรวจแปลงดูต้นข้าวที่เป็นข้าวปนและตัดทิ้งได้
สะดวก ง่ายต่อการใส่ปุ๋ยและการฉีดยา
นอกจากนี้ ประโยชน์ของการท�ำระบบร่อง คือ ชาวบ้าน
ไม่ต้องมาหว่านข้าวซ�้ำอีก เพราะไม่มีข้าวที่จะตายหรือเน่าน�้ำ 
เนื่องจากร่องน�้ำมีขนาดเล็กสามารถเอาน�้ำออกได้ ข้าวสามารถ
ขึ้นได้เลย ไม่มีการเสียข้าวปลูก และการจัดการแปลงนาแบบนี้
สามารถก�ำจัดปัญหาการรบกวนของหอย โดยการท�ำร่องน�้ำถี่
จะท�ำให้น�้ำแห้งเร็ว จึงไม่มีหอยมากินข้าว เพราะหอยจะชอบ
น�ำ 
้ หอยจะไปอยูท่ รี่ อ่ งน�ำ 
้ ท�ำให้สามารถเดินเก็บหอยได้ ต้นข้าวก็
ตั้งหลักเร็ว และเรื่องการสูบน�้ำก็ไม่ต้องย้ายเครื่องสูบน�้ำบ่อย
ตั้งเครื่องทีเดียวสูบง่ายกว่าเดิม ซึ่งเมื่อชาวบ้านเห็นวิธีการแบบ
ใหม่ได้ผล ก็เริม่ มีชาวบ้านคนอืน่ ๆ สนใจและอยากท�ำตาม เพราะ
เห็นตัวอย่างจริงทีเ่ กิดขึน้ ว่าสามารถลดการใช้ปยุ๋ ลดค่ายาฆ่าหญ้า
และค่าแรง
ในส่วนของจ�ำนวนข้าวที่ใช้ในการหว่านข้าว ในอดีต
ชาวบ้านกลัวข้าวไม่ขึ้น กลัวข้าวเสีย จึงหว่านถี่ ซึ่งความกังวล
เรื่องนี้ยังมีอยู่ ท�ำให้การทดลองวิจัยครั้งนี้ เน้นเรื่องการหว่าน
ของเจ้าของแปลงนาทดลอง เช่น นางสังวาล จะพบว่าหว่านถี่
เกินไป วัดได้จากการใช้เมล็ดพันธุ์ ซึ่งควรหว่านประมาณ  5-10
กิโลกรัม/ไร่ แต่เจ้าของแปลงใช้ถงึ 25 กิโลกรัมต่อไร่ ท�ำให้ตน้ ทุน
เพิ่มขึ้นโดยไม่จำ� เป็น ขณะที่นายค�ำพองและนายส�ำราญตอบว่า
ใช้เพียง 10-15 กิโลกรัม/ไร่ ลดลงประมาณ 10 กิโลกรัม/ไร่ และ
นางละอองใช้ 20 กิโลกรัม/ไร่
5.2 กระบวนการสร้างเสริมการบริหารจัดการธนาคารข้าวชุมชน
บ้านหินปูน ทีมวิจยั วิชาการได้ลงพืน้ ที่ให้บริการวิชาการแก่ชมุ ชน
และได้ร่วมมือกับชุมชนตั้งธนาคารข้าวชุมชน มีการด�ำเนินการ
จัดหาข้าวมาเป็นทุนเริม่ ต้นของธนาคารฯ ซึง่ ได้จากการทีส่ มาชิก
น�ำปลาร้าไปแลกข้าว และธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์ได้
ให้เมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งชุมชนได้น�ำข้าวจากทั้ง 2 แหล่งมาเป็นทุน
ของธนาคารฯ
มีการประชุมเลือกคณะกรรมการของธนาคารฯ ร่าง
ระเบียบข้อบังคับของธนาคารฯ รวมถึงมีการวางระบบบัญชี
การสมัครเป็นสมาชิกของธนาคารฯ การจัดท�ำสมุดยืม-คืนข้าว
ครอบครัวละ 1 เล่ม เป็นต้น ในการด�ำเนินการช่วงแรก ทางกลุม่ ฯ
ยังไม่ได้คดิ ถึงคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ จนกระทัง่ ด�ำเนินการมาถึง
รอบการคืนเมล็ดพันธุ์ของสมาชิก จึงพบปัญหา คือ เมล็ดพันธุ์
ข้าวที่ได้ไม่เหมาะสมที่จะน�ำมาเป็นข้าวส�ำหรับท�ำพันธุ์ เพราะมี
ข้าวปน (ข้าวชนิดอืน่ ทีป่ ะปนมาจากรถเกีย่ วข้าว จากการตกค้าง
ในนา) ดังนัน้ ทางกลุม่ ฯ จึงได้แก้ปญั หาข้างต้นโดยการขาย เพือ่
น�ำเงินมาจัดเก็บไว้ เมื่อมีสมาชิกมาขอยืมพันธุ์ข้าวไปปลูก ทาง
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กลุม่ ธนาคารฯ จะด�ำเนินการซือ้ เมล็ดพันธุม์ าให้สมาชิกยืม ล�ำดับ
ต่อมาชาวบ้านได้มีแนวคิดใหม่ในการแก้ไขปัญหาโดยวิเคราะห์
สรุปได้ว่า หากสมาชิกชุมชนสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ จะ
ช่วยแก้ปญั หาให้ธนาคารฯ ช่วยลดต้นทุนการเพาะปลูกข้าว และ
มีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกในฤดูกาลถัดไป
การด�ำเนินการหลังจากได้ผลผลิตข้าว เมื่อการเก็บ
เกี่ยวเรียบร้อย ได้มีการประชุมของสมาชิกในหมู่บ้านถึงราคาที่
ธนาคารฯ จะรับซื้อจากเจ้าของแปลงทดลอง ดังนี้ ธนาคารฯ จะ
รับซื้อข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในราคากิโลกรัมละ 20 บาท ข้าว
กข 6 ในราคากิโลกรัมละ 18 บาท ธนาคารฯ จะรับขายข้าวขาว
ดอกมะลิ 105  ในราคากิโลกรัมละ 23 บาท ข้าว กข 6 ในราคา
กิโลกรัมละ 21 บาท โดยหากวิเคราะห์ราคาข้าวที่ธนาคารฯ ขาย
เมือ่ เทียบกับราคาขายในตลาด เช่น เมล็ดพันธุข์ า้ ว ขาวดอกมะลิ
105 จะอยู่ที่ 28-31 บาท เทียบราคาที่ธนาคารข้าวของชุมชน
อยูท่ ี่ 23 บาท ซึง่ จะมีราคาต่างกัน (ข้าวของธนาคารฯ จะถูกกว่า)
ประมาณ 5-8 บาท
5.3 ประโยชน์ที่เกิดขึ้นในการทดลองเพาะเมล็ดพันธุ์ข้าว มี 3
ส่วนด้วยกัน ดังนี้
(1) ส่วนของเจ้าของแปลง เช่น แปลงของนายค�ำพอง
จะขายข้าวได้ราคาทีส่ งู ขึน้ เนือ่ งด้วยต้นทุนต่อไร่ อยูท่ ี่ 3,200 บาท
ผลิตข้าวได้ 450 กิโลกรัม เมื่อค�ำนวณจะได้ราคาต้นทุนอยู่ที่
7.11 บาทต่อกิโลกรัม ซึง่ หากน�ำข้าวส่วนนีม้ าเพาะปลูก จะท�ำให้
ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว ส่งผลท�ำให้ต้นทุนในการ
เพาะปลูกข้าวต�่ำลง
(2) ส่ ว นของธนาคารฯ เนื่ อ งด้ ว ยธนาคารฯ มี
กระบวนการในการจัดการข้าวของธนาคารฯ คือ ข้าวส�ำหรับ
การบริโภค และข้าวที่เป็นเมล็ดพันธุ์ โดยในส่วนของเมล็ดพันธุ์
ซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของข้าวที่ได้รับกลับคืนมา จากการ
ที่สมาชิกมีวิธีการดูแลผลผลิตต่างกัน เช่น การใช้รถเกี่ยวที่อาจ
จะมีการปนของข้าวอื่น ท�ำให้ข้าวที่ธนาคารฯ ได้กลับคืนมาเกิด
ปัญหา ธนาคารฯ ได้ใช้วิธีแก้ปัญหา คือ การน�ำไปขาย แล้วเก็บ
เป็นเงินแทน หากในฤดูกาลต่อไปมีชาวบ้านมายืม ธนาคารฯ
จะน�ำเงินส่วนนี้ไปซื้อเมล็ดพันธุ์มาให้ชาวบ้านยืม จากประเด็น
คุณภาพข้าวต่างกัน จึงเป็นที่มาของความคิดต่อยอดที่ชาวบ้าน
ต้องการผลิตเมล็ดพันธุ์ ส่วนหนึ่งเพื่อให้คุณภาพข้าวในชุมชน
เหมือนกัน เวลามายืม-คืน จะได้ข้าวคุณภาพเดียวกัน ซึ่งคงจะ
ต้องใช้เวลาในการด�ำเนินงานอีกหลายปี
นอกจากนี้ จากการศึ ก ษาการด� ำ เนิ น งานของคณะ
กรรมการธนาคารข้าว พบว่า คณะกรรมการฯ มีวธิ กี ารแก้ปญั หา
เพือ่ ให้ธนาคารฯ สามารถด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
ในช่วงการเพาะปลูกข้าวนาปรัง คณะกรรมการฯ ได้ประชุมกัน
และได้มีมติน�ำเงินสดที่มีไปซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวมาขายในชุมชน
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และชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้ธนาคารฯ มีผลก�ำไร ประเด็นนี้เป็น
วัตถุประสงค์ของธนาคารฯ เพราะปริมาณข้าวบริโภคยังคงมีให้
สมาชิกยืมอย่างเพียงพอ ส่วนข้าวส�ำหรับการเพาะปลูก ต้องใช้
วิธีน�ำเงินไปซื้อเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพมาให้สมาชิกยืม และใน
ส่วนประเด็นการซือ้ ข้าวจากเจ้าของแปลงทดลอง ก็เป็นข้อตกลง
ในชุมชนทีใ่ ห้ธนาคารฯ รับซือ้ โดยธนาคารฯ จะได้กำ� ไรกิโลกรัมละ
3 บาท เพื่อน�ำเงินนี้มาใช้เป็นทุนส�ำหรับธนาคารฯ ต่อไป
(3) ส่วนของสมาชิกชุมชน ประโยชน์ ในส่วนนี้ คือ
สมาชิกที่ต้องการยืมข้าว สามารถใช้บริการของธนาคารข้าว
ชุมชนได้ เพราะเมล็ดพันธุ์ที่น�ำมาให้สมาชิกยืม ผ่านการตรวจ
สอบคุณภาพซึ่งสามารถน�ำมาใช้ในการเพาะปลูกได้ หรือหาก
สมาชิกไม่ยมื ก็อาจใช้วธิ ซี อื้ จากธนาคารฯ ได้ สมาชิกจะสามารถ
ซื้อในราคาที่ต�่ำกว่าท้องตลาด ซึ่งจะท�ำให้ต้นทุนการเพาะปลูก
ลดลง
5.4 ศักยภาพของชุมชนบ้านหินปูน เพื่อสร้างเสริมการบริหาร
จั ด การธนาคารข้ า ว เพื่ อ การลดต้ น ทุ น ในการผลิ ต ข้ า วของ
ชุมชนบ้านหินปูน จากการประเมินสภาพแวดล้อม คือ ชุมชน
บ้านหินปูนเป็นชุมชนขนาดเล็ก ชาวบ้านอยู่รวมกัน รู้จักกันทั้ง
หมู่บ้าน เมื่อมีประเด็นปัญหาเกิดขึ้นหรือเมื่อจะมีการด�ำเนิน
กิจกรรมอะไร จะมีการเรียกประชุมหมู่บ้าน เพื่อปรึกษาหารือ
พูดคุยกันก่อนที่จะท�ำงาน และจากการสังเกตการณ์ ชาวบ้าน
มีความสามัคคีกัน มีจิตอาสา และมีผู้น�ำชุมชนที่เข้มแข็งใน
การน�ำพาสมาชิกท�ำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการเสริมรายได้ให้เกิด
ขึ้นในครัวเรือน เช่น การตั้งธนาคารข้าว การท�ำปุ๋ยชีวภาพ ร้าน
ค้าชุมชน กลุ่มเลี้ยงไก่โคราช เป็นต้น ซึ่งก่อให้เกิดผลประโยชน์
ที่ได้รับร่วมกัน การด�ำเนินงานมีความโปร่งใสในกระบวนการ
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ท�ำงาน และการท�ำบัญชีในชุมชน มีการชี้แจงและตรวจสอบได้
จึงสามารถท�ำกิจกรรมต่างๆ ได้ราบรื่น
นอกจากนี้ สิ่งที่พบจากการด�ำเนินงานวิจัย คือ ชุมชน
มีกระบวนการค้นคิดด้วยตัวเอง ทีมนักวิจัยหรือวิทยากรที่มาให้
องค์ความรู้จะท�ำเพียงชี้น�ำบางอย่าง ทีมวิจัยชาวบ้านสามารถ
น�ำไปท�ำต่อได้ และเกิดการเปลี่ยนแปลงกับชาวบ้านที่เข้ามา
ร่วมงานวิจัย เช่น เรื่องการน�ำเสนอความคิดเห็น จากเดิมที่
ชาวบ้ า นไม่ ค ่ อ ยกล้ า น� ำ เสนอความคิ ด เห็ น ของตนต่ อ กลุ ่ ม
แต่ปัจจุบันนี้ชาวบ้านกล้าเสนอความคิดมากขึ้น ท�ำให้เห็น
พัฒนาการด้านความคิดของสมาชิก นอกจากนั้น ยังมีการ
เปลี่ยนแปลงเรื่องปริมาณการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน จาก
เดิมที่มีคนในชุมชนเข้ามาร่วมกิจกรรมเพียงไม่กี่คน แต่ปัจจุบัน
มีชาวบ้านประมาณร้อยละ 70 ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของธนาคารข้าว
ข้อเสนอแนะการวิจัยในอนาคต
1. การท�ำวิจยั ในชุมชน ผูว้ จิ ยั ควรให้ความส�ำคัญประเด็น
การเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนร่วมด้วย เนื่องด้วยการ
แก้ปัญหาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั้น จะท�ำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
และพึ่งพาตนเองได้
2. ควรท�ำการศึกษาถึงตัวตนของชุมชน หากพบจุดแข็ง
ของชุมชน ควรดึงจุดแข็งมาสร้างการพัฒนาให้โดดเด่นขึ้น
3. การสร้างโมเดลต้นแบบชุมชนขึ้นมาชุดหนึ่ง แล้วจะ
น�ำไปใช้กับชุมชนอื่นเลยนั้น อาจไม่เหมาะสม สิ่งส�ำคัญควรจะ
เป็นการศึกษาชุมชน แล้วประยุกต์ตามความเหมาะสมกับชุมชน
นั้นๆ จึงจะท�ำให้เกิดผลส�ำเร็จ
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วิภาวี ไทเมืองพล1, 2 วัฒนะ
ลีลาภัทร1 ภัททิรา เกษมศิ
ร1ิ
1
1
เมธาวี รอตมงคลดี และร่วมฤดี พานจันทร์
บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพเพาะ
เลีย้ งสัตว์นำ�้ ของเกษตรกรบ้านยางน้อย อ�ำเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม มีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ศึกษาสถานการณ์และปัญหาทีเ่ กีย่ วข้องกับการประกอบอาชีพเพาะเลีย้ งสัตว์นำ 
�้ ความรู้ เทคนิค
และภูมปิ ญั ญาทีม่ อี ยูเ่ พือ่ น�ำมาเป็นฐานในการสร้างกระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ ให้เกิดความมัน่ คงใน
การประกอบอาชีพ ผลการวิจยั พบว่า บ้านยางน้อย อ�ำเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม มี
ฟาร์มเพาะและอนุบาลพันธุป์ ลามากทีส่ ดุ ของจังหวัดมหาสารคาม สามารถผลิตพันธุป์ ลาออก
จ�ำหน่ายทัว่ ประเทศในแต่ละปีจำ� นวนหลายร้อยล้านตัว โดยมีเกษตรกรประกอบอาชีพนีต้ งั้ แต่
ปีพ.ศ. 2528 แล้วขยายตัวอย่างรวดเร็วเพราะเป็นอาชีพที่สร้างรายได้อย่างดีจนเกิดการรวม
กลุม่ ผูเ้ พาะพันธุป์ ลาจ�ำนวน 50 คน จัดตัง้ เป็นสหกรณ์ประมงและเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ โกสุมพิสยั ใน
ปีพ.ศ. 2536 ในระยะแรกสหกรณ์ฯ มีผลประกอบการทีด่ จี นได้รบั เลือกเป็นสหกรณ์ดเี ด่นในปีพ.ศ.
2542 หลังจากนัน้ สหกรณ์ฯ เริม่ เผชิญกับปัญหาหลายประการ เช่น ศักยภาพในการแข่งขันลด
ลงเนือ่ งจากพันธุป์ ลาทีผ่ ลิตได้มไี ม่กชี่ นิด และเป็นชนิดทีม่ จี ำ� หน่ายเป็นจ�ำนวนมากทัว่ ไป ผลผลิต
จึงล้นตลาด ขายไม่ได้ราคา ระบบการผลิตทีข่ าดประสิทธิภาพ ไม่สามารถเพาะพันธุป์ ลาชนิด
ใหม่ๆ ทีต่ ลาดมีความต้องการและขายได้ราคาเนือ่ งจากขาดการเรียนรูเ้ ทคโนโลยีสมัยใหม่ ขาด
การจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพท�ำให้ตน้ ทุนการผลิตสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง เกษตรกรบางรายขาดทุน
จนต้องเลิกล้มกิจการไป ขาดแคลนพ่อแม่พนั ธุท์ มี่ คี ณ
ุ ภาพดี และภัยคุกคามธรรมชาติจากภูมิ
อากาศเปลีย่ นแปลงท�ำให้เกิดฝนแล้งหรือน�ำ้ ท่วม ปัจจัยการผลิตมีราคาสูงขึน้ แต่การจ�ำหน่าย
พันธุป์ ลาทีผ่ ลิตได้กลับถดถอยลง ท�ำให้ธรุ กิจการเพาะพันธุป์ ลาซบเซา ต้องปรับลดปริมาณการ
ผลิตส่งผลกระทบต่อการจ้างงานและสังคมเศรษฐกิจโดยรวมของชุมชนอย่างมาก ฟาร์มส่วน
ใหญ่ถงึ แม้วา่ มีความรูแ้ ละภูมปิ ญั ญาในการเพาะพันธุป์ ลาทีถ่ า่ ยทอดจากรุน่ สูร่ นุ่ มีทรัพยากรใน
การผลิตครบสมบูรณ์ แต่ยงั มีความเสีย่ งต่อการเลิกกิจการไปในไม่ชา้ ถ้าไม่สามารถปรับตัวรับมือกับ
สถานการณ์ทเี่ กิดขึน้ อยู่ในขณะนี้ ดังนัน้ ในการสร้างความมัน่ คงในการประกอบอาชีพเพาะพันธุ์
ปลาของชุมชนจึงต้องสร้างภูมคิ มุ้ กันให้กบั ชุมชนเพือ่ ลดความเสีย่ งโดยใช้กระบวนการเรียนรูท้ าง
ปัญญาและกระบวนการทางปฏิบตั ทิ เี่ น้นให้สมาชิกชุมชนรูจ้ กั หลักการคิดวิเคราะห์ดว้ ยเหตุและ
ผล ใช้ความรูใ้ นการแก้ปญั หา รูว้ ธิ กี ารคิดค�ำนวณ การคาดคะเน การท�ำงานอย่างเป็นระบบ เพือ่
ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม โดยเน้นการมี
ส่วนร่วมให้สมาชิกชุมชนเข้ามาร่วมกันเก็บข้อมูลน�ำมาวิเคราะห์แล้วน�ำผลเสนอผ่านการประชุม
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย รับฟังความคิดเห็นและปรึกษาหารือร่วมกันตัดสินใจเพือ่ ก�ำหนดแนวทางแก้ไข
ปัญหาอย่างถูกวิธี ท�ำให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกันทุกฝ่ายในการประสานภูมปิ ญั ญาทาง
ด้านการเพาะพันธุป์ ลาทีม่ อี ยูเ่ ดิมในชุมชนกับเทคโนโลยีใหม่ทเี่ หมาะสมจากภายนอกเข้าด้วย
กันไปใช้แก้ปญั หาการตลาด ปรับปรุงวิธกี ารเพาะและอนุบาลพันธุป์ ลา สร้างพ่อแม่พนั ธุป์ ลาที่
มีคณุ ภาพและพัฒนาความสามารถในการปรับตัวรับมือจากภัยคุกคามตามธรรมชาติได้ดยี งิ่ ขึน้

ค�ำส�ำคัญ : เพาะพันธุ์ปลา บ้านยางน้อย ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
1
2

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศูนย์วิจัยและอนุกรมวิธานประยุกต์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชา ชีววิทยา

วิภาวี ไทเมืองพล

ผู้เขียนหลัก
คณะเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อีเมล์ : wipavee.thai@gmail.com

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

35

ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2558

The learning process for the
occupational security in fish farming
of Ban Yang Noi , Yang Noi
Sub-district, Kosoompisai
District, Maha Sarakham Province
1
Wipavee Thaimuangphol1, 2 Wattana
Leelapat1, Pattira Kasaemsiri
,
1
1
Methawee Rodmongkoldee and Ruemrudee Panchan

Field : Biology

Wipavee Thaimuangphol

Corresponding Author
Faculty of Technology
Maha Sarakham University
Email: wipavee.thai@gmail.com

Abstract
A participatory action research (PAR: Participatory Action Research) on the learning
process for the occupational security in fish farming of Ban Yang Noi, Yang Noi Sub-district,
Kosoompisai District,  Maha Sarakham Province was conducted. The objectives of this research are
to study the situation and issues related to occupational fish farming, availability of social capital
(knowledge, techniques and wisdom), the factors and conditions of risk associated in fish farming
occupations. The results were used to create a learning process to achieve security and stability
in the profession of fish farming in the community. The results revealed that Ban Yang Noi has
a largest number of fish hatchery farms in Maha Sarakham province. Most villagers have been
working as fish farmers for many decades. Fish hatcheries in this area produce millions of fry
sold across the country each year.  Farmers who began his career in the early stages have made a
very good income from selling fish to the state, stimulating aquaculture business to expand rapidly.
Kosoompisai Fisheries and Aquaculture Cooperatives were established by the integration
of fish hatchery operators in 1993, the first term cooperative was successful and has been
awarded a cooperative of great distinction in 1999. After that, the operation of cooperative
has started facing the fierce market competition with many other farmers around the region.
Since most fish hatcheries in this community produce a few fish species similar to those in the
nearby region, this causes a problem of excessive fish supply rendering selling price drop sharply.
The production system was inefficient due to lack of good practice, new fish species and
appropriate technical know-how, as well as the problem of risen production costs. As a result,
many farmers lost and discontinued their businesses. The remaining farmers have severely
faced the problems of lack of quality fish breeders and the presence of natural threats such as
climate change that leads to variable and uncertain amount of rainfall each year. The increased
input prices with the decreased sales of fish fry have caused the fish hatchery business sluggish.
Most fish farmers have reduced their production volumes and cut down the numbers of employees
to allow only the occasional daily job or inevitably they have to terminate the employment of their
staff. All these constraints had great adverse impact on social, economic, community. Most farms
are at risk of going out of business soon if they cannot adapt to cope with the current situations.
Younger farmers have been passed down all the knowledge and wisdom from old generation
such as optimal conditions of soil and techniques for hatchery. The information of social capital,
farmers have their own lands and also the water resource within the community. In order to
create the occupational security and stability in fish hatchery business, building the immunity
to the community have been conducted to reduce the risk by using a learning process to teach
community members the know how to analyze the cause and effect and using this knowledge to
solve their problems. Initiative development in economic, social and environment must be done
by members of the community who truly understand the problems, and they must work together
to collect, analyze, and solve the problems properly. Building learning process through integrating
local wisdom in fish propagation already existed in the community with appropriate external
technology were used to solve marketing problems. Improved methods of cultivation and fish
nursery, improved breeders quality and ability to adapt to natural threats will assist fish hatchery
operators in coping with unpredictive situations.
Keywords : Fish hatchery, Ban Yang Noi, Occupational security
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บทน�ำ

จังหวัดมหาสารคามตั้งอยู่ ในบริเวณตอนกลางของ
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ในลุ ่ ม น�้ ำ ชี ต อนกลาง โดยมี พื้ น ที่
บางส่วนอยู่ในเขตรับน�ำ้ ของโครงการชลประทานน�ำ้ พอง–หนอง
หวายที่ส่งน�้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์เพื่อการเกษตร จึงมีน�้ำอุดม
สมบูรณ์ เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
ได้ อ ย่ า งดี ซึ่ ง ฟาร์ ม ส่ ว นใหญ่ ตั้ ง อยู ่ ใ นเขตอ� ำ เภอโกสุ ม พิ สั ย
และอ�ำเภอนาเชือก โดยเฉพาะในอ�ำเภอโกสุมพิสัย เขตพื้นที่
บ้านยางน้อย ต�ำบลยางน้อย มีฟาร์มเพาะและอนุบาลพันธุ์ปลา
ในบ่อดินมากที่สุดของจังหวัด จากประชากรทั้งหมดประมาณ
400 ครัวเรือน พบเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
ประมาณ 300 หลังคาเรือน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 80 ของสมาชิก
ทั้ ง หมด และประกอบอาชี พ นี้ ม านานหลายสิ บ ปี (ตั้ ง แต่
ปีพ.ศ. 2528) สามารถผลิตพันธุ์ปลาออกจ�ำหน่ายทั่วประเทศ
ในแต่ละปีเป็นจ�ำนวนมาก โดยแต่ละฟาร์มสามารถผลิตพันธุ์
ปลาเฉลี่ยได้ 2,550,000 ตัวต่อปี (ณฐมน ปฐมวณิชกุล และ
นงลักษณ์ สุพรรณไชยมาตย์, 2554)
ในระยะแรก เกษตรกรทีเ่ ริม่ ประกอบอาชีพสามารถสร้าง
รายได้อย่างดีจากการจ�ำหน่ายพันธุ์ปลาให้กับโครงการของรัฐ
จนท�ำให้ธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำขยายตัวอย่างรวดเร็ว เกิด
การรวมกลุ่มผู้เพาะพันธุ์ปลาจ�ำนวน 50 คน จัดตั้งเป็นสหกรณ์
ประมงและเพาะเลี้ ย งสั ตว์ น�้ ำ โกสุ ม พิ สั ย ในปี พ .ศ. 2536 ใน
ระยะแรกสหกรณ์ฯ สามารถประกอบกิจการได้อย่างดีจนได้
รับการคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ดเี ด่นในปีพ.ศ. 2542 หลังจากนัน้
การด�ำเนินงานของสหกรณ์ฯ เริ่มเผชิญกับปัญหาการแข่งขัน
อย่างรุนแรงในด้านการตลาด ทั้งการแข่งขันระหว่างสมาชิก
สหกรณ์ฯ ด้วยกันเองและการแข่งขันกับเกษตรกรนอกกลุ่ม
ในจั ง หวั ด และนอกจั ง หวั ด ปั ญ หาที่ พ บอี ก ประการหนึ่ ง คื อ
เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ฯ เพาะปลาได้ไม่กี่ชนิดเช่นเดียวกัน
กั บ เกษตรกรรายอื่ น ๆ ทั่ ว ไป ท� ำ ให้ มี ผ ลผลิ ต ล้ น ตลาดขาย
ไม่ได้ราคา ประกอบกับระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพต�่ำ ขาด
การจั ด การตามหลั กวิ ช าการที่ ถู ก ต้ อ ง จึ ง ท� ำ ให้ ต ้ น ทุ น การ
ผลิตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกษตรกรหลายรายขาดทุน
จนต้ อ งเลิ ก ล้ ม กิ จ การไป ส่ ว นเกษตรกรที่ เ หลื อ อยู ่ ยั ง ต้ อ ง
เผชิญกับปัญหาและอุปสรรคใหม่ที่มีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มขึ้น
เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ท�ำให้ปริมาณฝนที่ตก
มีความแปรปรวน บางปีฝนตกมากท�ำให้น�้ำท่วม บางปีฝนตก
น้อย เช่น ในปีพ.ศ. 2555 มีปริมาณฝนตกน้อยกว่าทุกปี ท�ำให้
แหล่ ง น�้ ำ ธรรมชาติ ต ่ า งๆ มี ป ริ ม าณน�้ ำ ต้ น ทุ น ที่ จ ะใช้ ใ นการ
อุปโภค-บริโภค การอุตสาหกรรม และการเกษตรลดน้อยลง
เกิดปัญหาขาดแคลนน�้ำส�ำหรับการเพาะพันธุ์ปลาในฤดูแล้ง
มีฟาร์มบางส่วนเท่านั้นที่มีบ่อน�้ำเก็บน�้ำส�ำรองไว้ใช้ตอนฤดู
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แล้ง ดังนั้นในช่วงนี้จึงมีการลดการผลิตพันธุ์ปลาลงอย่างมาก
ประกอบกับมีการขยายตัวของฟาร์มเพาะพันธุส์ ตั ว์นำ�้ เพิม่ จ�ำนวน
มากขึ้นในเขตพื้นที่อื่นๆ ของประเทศในช่วงสิบปีที่ผ ่านมา
ท�ำให้มีผลผลิตลูกพันธุ์ปลาออกสู่ตลาดเป็นจ�ำนวนมาก จึงเกิด
การแข่งขันในด้านราคา ในขณะที่ปัจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง  เมื่อไม่มียอดสั่งซื้อจากผู้เลี้ยงปลาเข้ามา ท�ำให้
ธุรกิจการเพาะพันธุ์ปลาซบเซาจ�ำเป็นต้องลดการผลิตลง ไม่มี
การจ้างงาน หรือลดการจ้างเหลือเพียงการจ้างเป็นรายวัน
เป็นครั้งคราวเท่านั้น ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจ
ของชุมชนอย่างมาก ฟาร์มส่วนใหญ่ร้อยละ 50 จึงอยู่ในสภาพที่
มีความเสี่ยงสูงต่อการเลิกล้มกิจการไปในไม่ช้า
ในปีพ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดท�ำ
โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน เรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจืดแก่สหกรณ์ประมงผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
อ�ำเภอโกสุมพิสยั จ�ำกัด ซึง่ ด�ำเนินการโดยสาขาวิชาประมง ภาค
วิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี เพือ่ ให้บริการวิชาการ
ทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำแก่สหกรณ์ฯ ผลการด�ำเนินงาน
พบว่าเกษตรกรได้รับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะน�ำไป
พัฒนาอาชีพของตน สามารถเสริมสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันให้แก่สมาชิกโดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิตพันธุ์สัตว์น�้ำให้มีคุณภาพสูงขึ้น ลดต้นทุนการผลิต สร้าง
ความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์น�้ำที่ผลิตเพื่อขยายตลาด
และลดปัญหาเรื่องการแข่งขันด้านราคาในชนิดพันธุ์สัตว์น�้ำที่
ผลิตได้มากเกินความต้องการ เกษตรกรเริ่มตื่นตัวและเข้ามามี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ และมีความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพ
มากขึ้น นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังเป็นโครงการบูรณาการ
การเรียนรู้เข้าสู่การเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีการ
เพาะและอนุบาลสัตว์น�้ำจืด เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น�้ำจืด และ
แพลงก์ตอนวิทยา โดยนิสติ สาขาวิชาประมง ภาควิชาเทคโนโลยี
การเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการในครั้งนี้ด้วย ส่งผลให้นิสิตได้มี
ความรู้และประสบการณ์เพิ่มขึ้นผ่านการเรียนรู้นอกห้องเรียน
ร่วมกับชุมชน
จากการปฏิบัติงานในปีแรก (พ.ศ. 2555) ได้พบว่า
ปัญหาหลักในการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำในเขตพื้นที่
บ้านยางน้อย คือ การขาดองค์ความรูแ้ ละเทคนิคสมัยใหม่ ชุมชน
มีองค์ความรู้การเพาะพันธุ์ปลาอยู่ค่อนข้างจ�ำกัดและเป็นสูตร
ส�ำเร็จ กล่าวคือ เป็นองค์ความรูท้ ี่ได้รบั การถ่ายทอดมีการเรียนรู้
จากรุน่ สูร่ นุ่ จากพ่อ-แม่สลู่ กู และจากภูมปิ ญั ญาทีถ่ า่ ยทอดกันมา
จากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่สั่งสมกันมาแบบครูพักลักจ�ำ  
และอีกส่วนหนึ่งได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากรของภาครัฐใน
ระยะเวลาสัน้ ๆ ท�ำให้ชมุ ชนไม่สามารถพัฒนาความรูแ้ ละเทคนิค
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ต่างๆ ให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยตนเอง ดังนั้น
เมื่อประสบปัญหาจึงไม่สามารถใช้ความรู้ที่มีอยู่ไปปรับใช้เพื่อ
พัฒนาอาชีพให้เจริญก้าวหน้า นอกจากนี้ปัญหาใหญ่ที่สมาชิก
ชุมชนต้องเผชิญ คือการตลาดลูกพันธุ์สัตว์นำ�้ ที่มีการแข่งขันกัน
อย่างรุนแรง ในขณะที่ศักยภาพของชุมชนโดยรวมยังไม่พร้อม
ส�ำหรับการแข่งขันในตลาดนี้ ท�ำให้การประกอบอาชีพยังมีความ
เสี่ยงต่อการอยู่รอดในสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้เกษตรกร
ส่วนใหญ่ขาดความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพ และเกิดปัญหา
ต่างๆ ตามมา อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินงานตามโครงการฯ
ยังจ�ำกัดการให้บริการอยู่เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ฯ ซึ่งมีสัดส่วน
เกษตรกรในสหกรณ์ฯ คิดเป็นประมาณร้อยละ 20 ของเกษตรกร
ที่เพาะเลี้ยงสัตว์นำ�้ ทั้งหมด ท�ำให้มีเกษตรกรอีกเป็นจ�ำนวนมาก
ในชุมชนนีท้ ยี่ งั ไม่มโี อกาสได้เข้าร่วมแต่มคี วามสนใจทีจ่ ะพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ของตน
ดังนัน้ เพือ่ ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรทีย่ งั มีอาชีพเพาะ
พันธุ์ปลาให้สามารถประกอบการต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
การศึกษาเพื่อค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นในการเพาะพันธุ์ปลาและ
ความต้องการความช่วยเหลือของเกษตรกรทั้งหมดนอกเหนือ
จากปัญหาที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น จึงมีความจ�ำเป็นอย่างมากที่
จะต้องท�ำการวิจยั เพือ่ ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเข้าไปส่งเสริมและ
ช่วยเหลือเกษตรกรได้ตรงกับความต้องการทุกด้าน เพือ่ ช่วยให้ผู้
เพาะพันธุป์ ลาสามารถพัฒนาระบบการเพาะพันธุป์ ลาของตนให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น ลดต้นทุนการผลิตลง
มีความพร้อมที่จะแข่งขันในตลาดทั่วประเทศและเสริมสร้าง
ศักยภาพในการส่งออกตลาดต่างประเทศ เป็นการสร้างความ
มั่ น คงในการประกอบอาชี พ ของชุ ม ชน โดยใช้ แ นวคิ ด ที่ จ ะ
พัฒนาให้ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เน้นให้สมาชิก
ชุมชนรู้จักหลักการคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุและผล และใช้ความรู้
ในการแก้ปัญหาพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา
โดยบุคคลในชุมชนเองซึ่งเป็นผู้ที่เข้าใจถึงปัญหาอย่างแท้จริง
มาร่วมมือร่วมใจกันค้นหาปัญหา และแก้ไขอย่างถูกวิธี สร้าง
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ประสานความรู้ทางด้านการเพาะ
เลี้ยงสัตว์นำ�้ ที่มีอยู่เดิมในชุมชน กับความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ
ที่เหมาะสมจากภายนอกเข้าด้วยกันในการแก้ปัญหา ด้วยหลัก
การยึดพื้นที่และความต้องการของชุมชนเป็นหลัก พร้อมกับ
การสร้างเครือข่ายเชือ่ มโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐผูใ้ ห้บริการ
เช่น กรมประมงกับผู้รับบริการ ได้แก่ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง
สัตว์น�้ำให้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น โดยมีมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
อื่นของภาครัฐที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ประสาน ส่งเสริม และผลักดัน
กระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดการพัฒนาในระยะยาวที่น�ำไปสู่
ความมั่นคงและยั่งยืน เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรของตน
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ที่มีอยู่ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบเพื่อให้
ชุมชนคิดเป็น ท�ำเป็น สามารถวิเคราะห์ปัญหา และตัดสินใจ
ร่วมกันได้
ในการด�ำเนินการดังกล่าว นอกเหนือจากการประสาน
ความรู้จากภายในและภายนอกชุมชนเข้าไปใช้ในการแก้ปัญหา
ยังต้องมีการบูรณาการในเรื่องการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ
สังคม ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในการสร้างค่านิยมอันดีงาม เน้น
การสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน โดยการผลิตพันธุ์
สัตว์น�้ำที่มีคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต ภายใต้ระบบการผลิต
ที่มีการบริหารจัดการที่ดี (Good aquaculture practice) การ
สร้างสมดุลของการใช้ประโยชน์และอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
โดยเฉพาะทรัพยากรน�ำ 
้ และการลดผลกระทบของการเพาะเลีย้ ง
สัตว์นำ�้ ต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) ฝึกให้มีการ
ลงมือปฏิบัติร่วมกันทุกขั้นตอน

วัตถุประสงค์

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกร
ผู้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำในพื้นที่ชุมชนบ้านยางน้อย
หมู่ที่ 1  2  และ 14  ต�ำบลยางน้อย อ�ำเภอโกสุมพิสัย จังหวัด
มหาสารคาม โดยมีวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ดังต่อไปนี้
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์นำ 
�้
2. เพื่ อ ศึ ก ษาทุ น ทางสั ง คม (ความรู ้ เทคนิ ค และ
ภูมิปัญญา) ที่มีอยู่ในชุมชน
3. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความมั่นคง
ในการประกอบอาชีพ

แนวคิดทฤษฎี ในการวิจัย

1) แนวคิดเรื่องกระบวนการเรียนรู้
กระบวนการเรียนรู้ที่จะน�ำมาใช้ใ นโครงการฯ นี้จะ
อยู่ ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างทีมวิจัย
และเกษตรกรในชุมชนโดยเน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ
เกษตรกร เพื่อให้มีโอกาสได้รับประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับชีวิต
จริง ได้รับการฝึกฝนทักษะในการประกอบอาชีพ การแสวงหา
ความรู้ ความคิดพิจารณาไตร่ตรอง การจัดการความรู้ การสร้าง
ความรู้ใหม่ ได้ลงมือปฏิบัติทำ� กิจกรรมกลุ่มเพื่อฝึกฝนและเรียน
รูใ้ ห้เกิดทักษะทางการบริหารและจัดการ เครือ่ งมืออืน่ ทีจ่ ะน�ำมา
ใช้ในกระบวนการเรียนรู้ คือ การสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อ
ใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม พบปะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความคิดเห็น ถ่ายทอดความรู้
ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ หรือแจ้งข้อมูลทีต่ อ้ งการ
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สื่อไปถึงผู้คนในชุมชน เป็นศูนย์จัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์หรือเป็น
จุดรวมผลผลิต ตลอดจนเป็นพื้นที่การรวมกลุ่มการท�ำกิจกรรม
ต่างๆ ของเกษตรกรด้วย นอกจากนี้ ยังมีเครื่องมือที่จะน�ำมา
ใช้ในกระบวนการเรียนรู้ได้อีก เช่น การศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้
จากประสบการณ์ ข องผู ้ อื่ น โดยไปดู ส ถานที่ แ ละการปฏิ บั ติ
งานจริง การจัดเวทีเสวนาเพื่อน�ำเอาสิ่งดีๆ ที่แต่ละคนมีอยู่มา
ถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้รับรู้ การเป็นพี่เลี้ยงโดยให้ผู้ที่มีความรู้
ความสามารถในกลุ่มคอยให้ค�ำปรึกษาชี้แนะแก่สมาชิกอื่นใน
กลุ่ม รวมทั้งการใช้บทเรียนจากความผิดพลาดหรือผิดเป็นครู
โดยให้ผู้ที่ผ่านบทเรียนนั้นมาเล่าให้คนอื่นๆ ฟังด้วยความเต็มใจ
และตรงไปตรงมา เพื่อให้รู้ถึงสาเหตุความผิดพลาดเพื่อป้องกัน
ไม่ให้คนอื่นๆ กระท�ำผิดพลาดซ�้ำอีก เป็นต้น ซึ่งการเลือกใช้
เครื่องมือในกระบวนการเรียนรู้เหล่านี้จะเลือกใช้ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ บุคคล และสถานที่เพื่อ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในโครงการนี้ (ครรชิต
พุทธโกษา, 2554)
2) แนวคิดเรื่องความมั่นคงทางอาชีพ
ภาคการผลิ ตทางการเกษตรนับ เป็น ฐานการผลิตที่
ส�ำคัญของประเทศ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะเริ่มลดบทบาทและ
ความเข้มแข็งลงเนื่องจากปัญหารุมเร้าหลายประการ เช่น การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการถือครองทรัพยากรที่ดิน
ที่ส่งผลต่อวิถีการผลิตของเกษตรกร การขาดแคลนแรงงาน
จากการที่ประเทศเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุและคนรุ่นใหม่ไม่
นิ ย มสื บ ทอดอาชี พ การเกษตรจากบรรพบุ รุ ษ ประกอบกั บ
ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรเสื่อมโทรม
ลงอย่างมาก สภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง
ภั ย ธรรมชาติ เ กิ ด ขึ้ น บ่ อ ยครั้ ง ในแต่ ล ะปี เกษตรรายย่ อ ยยั ง
อ่อนแอ เนื่ อ งจากไม่ส ามารถรวมกลุ่มกัน เพื่อ สร้า งอ� ำนาจ
ต่อรองให้แก่ตนเองได้ ดังนั้นในการสร้างความมั่นคงให้แก่
การประกอบอาชีพของเกษตรกรจ�ำเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้ เ พิ่ ม ขึ้ น และรั ก ษาภู มิ คุ ้ ม กั น ที่ มี อ ยู ่ แ ล้ ว ให้ ค งอยู ่ เพื่ อ
ป้ อ งกั น และลดผลกระทบจากปั จ จั ย เสี่ ย งที่ มี อ ยู ่ ใ นปั จ จุ บั น
และแนวโน้ ม ในอนาคต โดยมี ภู มิ คุ ้ ม กั น ที่ ส� ำ คั ญ คื อ การ
รั ก ษาความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ มี อ ยู ่
ให้ ค งไว้ และพั ฒ นาให้ เ ป็ น ฐานการผลิ ต ให้ เ หมาะสม การ
สร้ า งกระบวนการผลิ ต ที่ เ ข้ ม แข็ ง ให้ เ กษตรกรมี อาชี พ และ
รายได้มั่นคง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยลดต้นทุนการ
ผลิต ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด การแบ่งปันผลประโยชน์
อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เพื่อให้สังคมมีความเท่าเทียม
และมั่นคง และการสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
(ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติ, 2555)
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3) แนวคิดเรื่องทุนทางสังคม
ทุนทางสังคมเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในสังคมไทยและเป็น
มรดกตกทอดกันมาหลายชั่วอายุคน และเป็นพลังสิ่งส�ำคัญใน
การขับเคลื่อนการปฏิรูปในสังคมไทย และสร้างเครือข่ายความ
มัน่ คงทางสังคมให้แก่ชมุ ชนในการฟันฝ่าวิกฤตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศทีเ่ กิดขึน้ มาแล้วหลายครัง้ ทุนทางสังคมในพืน้ ที่โครงการ
บ้านยางน้อยแห่งนี้ ประกอบด้วย
1. ด้านจิตวิญญาณระบบคุณค่า ความรัก และความ
ภูมิใจที่มีต่อท้องถิ่นและแผ่นดินเกิดที่มีอยู่ในจิตส�ำนึกของผู้คน
ในชุมชนก่อให้เกิดความร่วมมือในการท�ำงาน เกิดความไว้วางใจ
และมีการเอื้ออาทรต่อกันและกัน สามารถรวมตัวกันสร้างความ
มั่นคงให้แก่ชุมชนได้
2. ด้านภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับความเชื่อ ความคิดความ
อ่าน ตลอดจนการประดิษฐ์คิดค้นของผู้คนในชุมชนที่ประกอบ
อาชีพเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ ก็มอี ยูอ่ ย่างเพียบพร้อม มีการสะสมองค์
ความรู้พร้อมที่จะน�ำไปต่อยอดภูมิปัญญาในการประกอบอาชีพ
และสามารถน�ำออกมาใช้เป็นทุนในการพัฒนาสร้างความมั่นคง
ให้แก่ชุมชนได้ทันที
3. ด้ า นทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ สมาชิ ก ของชุ ม ชนส่ ว น
ใหญ่ได้ผ่านการพัฒนาในด้านการประกอบอาชีพมาแล้วและ
มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพมานับสิบปี มีเกษตรกรอยู่
หลายรายที่ประสบความส�ำเร็จเป็นตัวอย่างที่ดีส�ำหรับชุมชน
สามารถใช้ เ ป็ น ต้ น แบบของการพั ฒ นาให้ แ ผ่ ข ยายออกใน
วงกว้างได้
4. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรดิน
หรือน�ำ้ ของบ้านยางน้อยมีความเหมาะสมและเอือ้ อ�ำนวยต่อการ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะแหล่งน�้ำที่
มีคลองชลประทานไหลผ่านหมู่บ้านนับเป็นจุดแข็งที่ส�ำคัญของ
การพัฒนา ตลอดจนทีต่ งั้ ทางภูมศิ าสตร์ในใจกลางของภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือทีม่ เี ส้นทางคมนาคมชัน้ ดีผา่ นหมูบ่ า้ นจัดเป็นข้อ
ได้เปรียบทีส่ ำ� คัญในด้านการตลาดทีล่ กู ค้าสามารถเข้าถึงได้หรือ
การกระจายสินค้าไปส่งให้ลูกค้าสะดวกและรวดเร็วและประหยัด
ค่าใช้จ่าย (วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์, 2548)
ทุนทางสังคมดังกล่าวข้างต้นเมื่อน�ำไปรวมกันกับทุน
ทางเศรษฐกิจ จะท�ำให้สังคมในชุมชนมีความเข้มแข็ง รู้รัก
สามัคคี มีคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่หาความรู้ ต่อยอดภูมิปัญญา
และองค์ความรู้ในการผลิตและบริหาร สร้างแหล่งเรียนรู้ รักษา
และฟื้นฟูวัฒนธรรม น�ำไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน
4) แนวคิดเรื่องความส�ำคัญของการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำต่อการ
พัฒนาวิถีชีวิตชนบทอย่างยั่งยืน
การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำมีบทบาทส�ำคัญต่อวิถีชีวิตและ
ความเป็นอยู่ของชุมชนในชนบททั้งในแง่การสร้างความมั่นคง
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ทางอาหาร การสร้างอาชีพ รายได้และการจ้างงาน ตลอดถึงการ
เสริมสร้างสุขอนามัยด้านโภชนาการให้ แก่ชมุ ชน เช่น Edwards
(2000) กล่าวว่า การเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ ช่วยให้ชาวชนบททีย่ ากจน
มีอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงรับประทานโดยเฉพาะใน
กลุ่มเสี่ยงต่อภาวะทุพโภชนาการ นอกจากนั้น Lazard et al.
(2010) พบว่า การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำของเกษตรกรขนาดเล็กใน
ประเทศก�ำลังพัฒนา เช่น ประเทศแคเมอรูน ฟิลิปปินส์ และ
อินโดนีเซีย สามารถประกอบการได้อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของ
เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อการสร้างอาชีพ
และรายได้ของเกษตรกรและมีการพึ่งพากันระหว่างเกษตรกร
ในการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั สินค้าเพือ่ ให้มกี ำ� ไร และมีการปฏิบตั ิ
ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วย Bhujel (2009) ได้รายงานเพิ่มเติมอีกว่า
ปัจจัยที่ส่งผลให้การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำเพื่อพัฒนา
ชีวติ ความเป็นอยูอ่ ย่างยัง่ ยืนของชาวชนบทในประเทศเนปาลจน
ประสบผลส�ำเร็จก็คอื การถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีอย่าง
มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีบทบาทส�ำคัญอย่างมากในการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน โดยใช้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถและปฏิบัติ
งานอย่างทุ่มเทเต็มก�ำลัง การปฏิบัติงานนี้มีองค์ประกอบตั้งแต่
การวิจัยภายในสถานีวิจัย ในฟาร์มโดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วม
การจัดหลักสูตรฝึกอบรม การฝึกอบรม การฝึกงาน และการ
ดึงภาคเอกชนเข้ามาเป็นพันธมิตรร่วมพัฒนาด้วยกัน เป็นต้น
ในกรณีเดียวกันนี้ ตามรายงานของ Ahmed and Lorica (2002)
กล่าวว่า จากกรณีศึกษาการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำเพื่อ
สร้างความมั่นคงทางอาหารในชนบทเอเชียนั้น สามารถเชื่อม
โยงกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจของชุมชนในแง่ของการสร้างงาน
สร้างรายได้และกระตุน้ การบริโภค ลดปัญหาความยากจนในชนบท
ลงได้ แต่ทั้งนี้รัฐต้องก�ำหนดนโยบายการให้ความช่วยเหลือ
เพือ่ ให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกัน
โดยเฉพาะในเรื่ อ งกรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น ท� ำ กิ น การสร้ า งอ� ำ นาจ
ต่อรองในการจัดหาปัจจัยการผลิตและการจ�ำหน่ายผลผลิต
ของเกษตรกร การกระจายผลผลิตให้ผู้คนทุกระดับชั้นสามารถ
ซือ้ หาไปบริโภคได้ การส่งเสริมบทบาทสตรีให้มีส่วนร่วมในภาค
การผลิตมากขึ้น รวมทั้งการบ�ำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ ใน
สภาพดีด้วย

เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือการวิจัยใช้เทคนิค Participatory Action
Research (PAR) เป็นเทคนิคที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน
โดยเริ่มต้นจากการเข้าศึกษาภูมิหลังของชุมชน สถานการณ์
ปัญหา และสาเหตุที่เกี่ยวข้องของชุมชนเพื่อร่วมกันวิเคราะห์
วางแผน สร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อด�ำเนินการแก้ไขปัญหา
ของชุมชนให้เบาบางลง มีการบูรณาการความรู้ พัฒนา และสร้าง
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เครือข่ายการแลกเปลีย่ นเรียนรูเ้ พือ่ หาทางออกในการแก้ปญั หา
ร่วมกัน ซึ่งมีวิธีการและขั้นตอนที่เป็นประโยชน์ต่อการท�ำงาน
ร่วมกันของชุมชนและนักวิจัยผู้ศึกษาชุมชน PAR เป็นเทคนิค
ที่เหมาะสมในปัจจุบันที่ต้องการการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายโดย
การใช้เครื่องมือต่างๆ ในการศึกษาชุมชน เช่น การสัมภาษณ์
(Structure interview) การสังเกต (Observation) การสนทนา
กลุ่มย่อย (Focus group) การระดมสมอง (Brain storming) และ
จัดท�ำแผนทีเ่ ดินดิน เพือ่ เก็บรวบรวมข้อมูลความรูแ้ ละภูมปิ ญั ญา
เดิมที่มีอยู่ของเกษตรกรในการประกอบอาชีพ สถานการณ์
และปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชุมชน สาเหตุของความเสี่ยงในการ
ประกอบอาชีพ สิ่งที่เกษตรกรเรียนรู้จากทีมวิจัย กระบวนการ
สร้างเครือข่ายเกิดขึน้ อย่างไร รวมทัง้ นิสติ ทีร่ ว่ มงานได้อะไรจาก
การเข้าร่วมโครงการวิจยั ครัง้ นี้ แล้วน�ำข้อมูลทัง้ หมดมาประมวล
ผลร่วมกันเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนซึ่งจะน�ำไปสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป

ขั้นตอนการด�ำเนินงานวิจัย

งานวิจัยชิ้นนี้ใช้ทฤษฎีและแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติ
การแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR)
โดยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมมีหลักการที่ส�ำคัญ คือ การ
มีส่วนร่วมของชาวบ้าน โดยที่กระบวนการมีส่วนร่วมจะเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการวิจัยที่ต้องท�ำควบคู่กันไป โดยมีเป้า
หมายอยูท่ กี่ ารส่งเสริมให้นำ� บุคลากรและทรัพยากรทีม่ อี ยูภ่ ายใน
ชุมชนมาใช้ประโยชน์เพือ่ การพัฒนาให้ได้มากทีส่ ดุ ในรูปของการ
รวมตัวเป็นองค์กรหรือเครือข่าย โดยมีนักวิจัยภายนอกชุมชน
ท�ำหน้าที่เป็นนักจัดองค์กร เป็นนักจัดกระบวนการเรียนรู้และ
ร่วมพัฒนาความรู้และทักษะของการท�ำวิจัยให้แก่ชุมชน ช่วย
ประสานงาน ให้ความรู้ทางวิชาการและเทคนิคต่างๆ ซึ่งต้อง
ระวังในการครอบง�ำความคิดและการตัดสินใจของชุมชน มีการ
ส่งเสริมให้ชาวบ้านเป็นผู้มีบทบาทในทุกขั้นตอนของการวิจัย
กระบวนการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม
เป็นเครื่องมือและเป็นยุทธวิธีในการวิจัยที่ชุมชนมีส่วนร่วมนี้จะ
ช่วยให้เกษตรกรสามารถรวมตัวกันขึ้นมาในรูปของเครือข่าย
และสามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็งทั้ง
โครงสร้างและการด�ำเนินงาน โดยอาศัยเงื่อนไขของการเพิ่ม
ขีดความสามารถของเกษตรกรด้วยระบบข้อมูล ท�ำให้เกษตรกร
เห็นความส�ำคัญของข้อมูล เพราะข้อมูลจะช่วยให้เกษตรกร
สามารถวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน และท�ำการพัฒนาต่อไป
ได้ด้วยตนเอง เกษตรกรจะเกิดความสามารถในการวิเคราะห์
ระบบข้อมูลได้ ทัง้ นีต้ อ้ งอาศัยการฝึกฝนเกษตรกรให้ทำ� วิจยั เป็น
โดยการสร้างทีมงานวิจัยท้องถิ่น นักวิจัยท้องถิ่น หรือนักวิจัย
ชาวบ้านขึ้นมา
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กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ความเสี่ยง (ปัญหาการประกอบอาชีพ )

- ขาดองค์ความรู้และเทคนิค ที่จ�ำเป็นในการประกอบ
  อาชีพ
- ขาดความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพ
- การแข่งขันในด้านการตลาดอย่างรุนแรง
- ราคาปัจจัยการผลิตเพิ่มสูงขึ้น
- การแข่งขันกันเองระหว่างกลุ่มเกษตรกร
- ปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่องและเกิดหนี้สิน
- ขาดความร่วมมือสร้างเครือข่ายระหว่างกลุม่ ผูป้ ระกอบ
  อาชีพเดียวกัน
￼￼￼￼￼￼￼￼

ทุนทางสังคม

- ความรู้ / องค์ความรู้ (ภูมิปัญญา )
- เงินทุน / ออม ในครอบครัวหรือ
กลุ่ม กองทุนต่างๆ ในชุมชน
- แรงงานในครัวเรือน
- พื้นที่ / ที่ดิน / บ่อ
- ตลาด
- เครือข่ายภายใน (สหกรณ์ฯ)
  ภายนอก (นักวิชาการ มมส.)￼

การสร้ า งความมั่ น คงในการ
ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์
น�้ำของเกษตรกรบ้านยางน้อย

ความรู้ภายใน

-ความรู ้ เ ก่ี่ ย วกั บ การ
เพาะพันธุ์สัตว์นำ�้
-ความรู ้ ใ นการดู แ ล /
ป้องกัน
-เทคนิคและเทคโนโลยี
พื้นบ้าน

ความรู้

การบูรณาการความรู้

ความรู้ภายนอก

-ความรู ้ เ ก่ี่ ย วกั บ การ
เพาะพันธุ์สัตว์น้า
-ความรู้และเทคนิคการ
ดูแล /ป้องกัน
-เทคนิคและเทคโนโลยี
สมัยใหม่

กระบวนการวิจัยแบบ PAR

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยโดยยึดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกระบวนการวิจัยแบบ PAR

การด�ำเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ช่วงต้นน�้ำ 
กลางน�้ำ และปลายน�้ำ มีรายละเอียดการด�ำเนินการดังต่อไปนี้
ระยะที่ 1 ช่วงต้นน�ำ้ การพัฒนาโครงการฯ และพัฒนาศักยภาพ
ทีมวิจัยและศึกษาข้อมูล
1. ระยะการเตรียมความพร้อม ขัน้ ตอนการแสวงหาทีมวิจยั
ในขัน้ ตอนนีม้ วี ธิ กี ารหาทีมวิจยั ชาวบ้านทีจ่ ะมาร่วมโครงการฯ
ซึ่งในครั้งนี้ไม่ได้เน้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะ แต่เน้น
ที่ความสมัครใจของเกษตรกรที่อยากจะเข้ามาร่วมเรียนรู้เป็น
หลักในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งในครั้งนี้ได้นักวิจัยชาว
บ้านทีส่ มัครใจมาร่วมจากบ้านยางน้อยหมูท่ ี่ 1  2  และ 14 ต�ำบลยางน้อย
อ�ำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม รวมจ�ำนวน 15 คน และ
อีกส่วนจะเป็นทีมวิจยั อาจารย์ บุคลากร และนิสติ สาขาวิชาประมง
ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จ�ำนวน 10 คน ซึ่งมาจากความสมัครใจเช่นกัน   

2. ประชุมเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจต่อ
วัตถุประสงค์โครงการฯ ก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของทีมวิจัยและ
รายละเอียดในการด�ำเนินงาน
ทางทีมวิจัยได้พูดคุยหารือวางแผนการด�ำเนินงานและ
ทบทวนค�ำถามวิจัยอีกครั้ง เพื่อให้ทีมวิจัยทั้งหมดเข้าใจในเป้า
หมายของงานวิจัยมากยิ่งขึ้น และได้มีการแบ่งหน้าที่ความรับ
ผิดชอบตามความถนัดของแต่ละคน ซึ่งหน้าที่หลักๆ ได้แก่
1.  อาจารย์ ดร.วิภาวี ไทเมืองพล เป็นหัวหน้าโครงการฯ
2. อาจารย์ เ มธาวี รอตมงคลดี เป็ น เหรั ญ ญิ ก และ
ผู้ประสานงานโครงการฯ
3. คุณสมพร ดรพลก้อม (พ่อสมพร) เป็นหัวหน้าทีมวิจยั
ชาวบ้านและเหรัญญิก
4. คุณวีระยุทธ ไชยโยราช (พีย่ ทุ ธ) เป็นทีมวิจยั ชาวบ้าน
ผู้ประสานงานด้านพื้นที่
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5. นางสาวสุวรารัตน์ ค�ำงาม (นิสิต) มีหน้าที่ในการ
รวบรวมข้อมูลและช่วยบันทึกข้อมูล
6. นายเอกลั ก ษณ์ ยศสกุ ล (นิ สิ ต ) มี ห น้ า ที่ ใ นการ
รวบรวมข้อมูลและช่วยบันทึกข้อมูล
นอกจากนัน้ ทีมวิจยั ชาวบ้านคนอืน่ ๆ เป็นกลุม่ ทีจ่ ะมีหน้า
ที่ในการท�ำงาน ซึง่ ไม่ได้แยกหน้าทีก่ นั ชัดเจน การไปไหนก็จะไป
ด้วยกัน เพราะทุกคนจะช่วยกันทัง้ หมด เมือ่ แบ่งหน้าที่ในทีมวิจยั
เรียบร้อยแล้ว ทางทีมวิจยั หลักและทีมวิจยั ชาวบ้านได้มกี ารพูดคุย
เตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจต่อวัตถุประสงค์โครงการฯ
อีกครัง้ ซึง่ จากการทบทวนโครงการฯ และแบ่งบทบาทหน้าทีท่ ำ� ให้
ภาพการท�ำงานชัดเจนขึน้ แต่อาจมีปญั หาอยูบ่ า้ งคือ ทีมวิจยั ชาว
บ้านยังขาดความมัน่ ใจทีจ่ ะเป็นหัวหน้ามักจะขอท�ำงานเป็นกลุม่ ดัง
นัน้ ทางทีมวิจยั อาจารย์จงึ ช่วยอธิบายและผลักดันสร้างความมัน่ ใจ
ให้แก่ทมี วิจยั ชาวบ้านให้เกิดความกล้าในด้านการเป็นผูน้ ำ�
3. การจัดเวทีชี้แจงโครงการฯ และท�ำความเข้าใจกับ
ชุมชนและวางแผนการด�ำเนินการ
กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ถือเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการฯ
ซึง่ ท�ำให้ชาวบ้านได้รบั รูถ้ งึ ความเป็นมาและรายละเอียดโครงการฯ
ถือเป็นการเชิญชวนให้ชาวบ้านมาร่วมกิจกรรมที่จะจัดขึ้นต่อไป
4. การอบรมเชิงปฏิบัติการของทีมวิจัยถึงเทคนิคและ
แนวทางวิธีรวบรวมข้อมูล
การอบรมมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พู ด คุ ย ท� ำ ความเข้ า ใจ
เกี่ ย วกั บ วิ ธี การเก็ บ ข้ อ มู ล และเครื่ อ งมื อวิ จั ย ที่ ใ ช้ เ ก็ บ ข้ อ มู ล
ให้แก่ทีมวิจัยชาวบ้านและทีมวิจัยอาจารย์ นอกจากนั้น ยังท�ำ
การนัดหมายวันทีจ่ ะลงพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูลชุมชน ซึง่ จากกิจกรรมนี้
ทีมวิจยั ได้เรียนรูเ้ ทคนิคการท�ำงานร่วมกับชุมชน
5. การจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น เพื่อรวบรวมข้อมูล
การสร้างกระบวนการในการศึกษาข้อมูลในพื้นที่ซึ่ง
เป็นสถานที่จริงร่วมกันของชุมชน ทีมวิจัยและผู้รู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบอาชีพเพาะเลีย้ งสัตว์นำ 
�้ ท�ำโดยการส�ำรวจสภาพ
พื้นที่ และร่ ว มกั น จั ด ท�ำแผนที่ชุมชน ซึ่ง ในกระบวนการดัง
กล่าวใช้ทั้งวิธีการส�ำรวจดูพื้นที่จริง การสังเกต การสัมภาษณ์
ผู้รู้ในพื้นที่ หลังจากที่มีการส�ำรวจพื้นที่และจัดท�ำแผนที่แล้ว
ทีมวิจยั ได้มกี ารจัดเวทีระดมข้อมูลบริบทชุมชนในด้านเศรษฐกิจ
สังคม ทรัพยากร วัฒนธรรม ประเพณี ภูมปิ ญั ญา และสถานการณ์
อดีตและปัจจุบนั ด้านการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ 
�้ ร่วมกับผูน้ ำ 
� ผูร้ ู้ และชาว
บ้านกลุม่ ผูป้ ระกอบอาชีพเพาะเลีย้ งสัตว์นำ 
�้ ซึง่ ผูเ้ ข้าร่วมเก็บข้อมูล
เป็นกลุม่ นิสติ ทีมวิจยั ชาวบ้าน และทีมวิจยั อาจารย์
นอกจากนั้น ยังด�ำเนินการเก็บข้อมูลโดยวิธีแบ่งกลุ่ม
ระดมความคิด (Focus group) โดยสอบถามข้อมูลจากชาวบ้าน
ผูอ้ าวุโสในชุมชน และมีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามหรือแบบ
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สัมภาษณ์ควบคู่ไปด้วย แต่กิจกรรมในครั้งนี้พบปัญหาอยู่บ้าง
คือ ชาวบ้านมาร่วมโครงการฯ ช้ากว่าเวลาที่นัดไว้มาก อาจเป็น
เพราะเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมในช่วงเวลาเช้าตรงกับช่วงเวลา
ทีเ่ กษตรกรต้องไปให้อาหารสัตว์นำ�้ จึงท�ำให้มาเข้าร่วมกิจกรรมล่าช้า
ดังนัน้ จึงมีแนวทางการแก้ไขปัญหาคือ ในการจัดกิจกรรมครัง้ ต่อไป
ควรเลือกเวลาช่วงบ่ายเพือ่ ให้ชาวบ้านสามารถมาเข้าร่วมโครงการฯ ได้
ระยะที่ 2 ช่วงกลางน�้ำ มีกระบวนการที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. ร่วมกันตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพผ่านการจัดเวทีชุมชน โดยการสะท้อนข้อมูล
ให้กับชุมชนเพื่อเติมเต็มและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
   ทีมวิจัยอาจารย์และทีมวิจัยชาวบ้านร่วมกันประชุม
เพื่อเตรียมความพร้อมและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นก่อนลงไป
วิเคราะห์ข้อมูลในพื้นที่ หลังจากนั้นจัดกิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูล
ในพื้นที่ชุมชนอีกครั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก�ำหนดแนวทาง
ในการปฏิบัติการร่วมกัน โดยช่วงเริ่มต้นกิจกรรม ทีมวิจัยได้น�ำ
เสนอข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ ในระหว่างการน�ำเสนอข้อมูลสู่
ชุมชนนั้น ชาวบ้านได้ร่วมกันวิเคราะห์และสรุปข้อมูลต่างๆ
ร่วมกันไปด้วย จากกิจกรรมนี้ท�ำให้ชาวบ้านได้ทราบถึงข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำของตนเอง
ท�ำให้ทราบถึงจุดเด่น จุดด้อยของตนและร่วมกันหาทางแก้ไข
จุดด้อยและปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล
จากผลการศึ ก ษาเบื้ อ งต้ น และต่ อ จากนั้ น ชาวบ้ า นได้
ช่วยกันระดมความคิดความเห็นว่า อยากให้เกิดกิจกรรมอะไรเพือ่
แก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ อันน�ำมาสูก่ ารวางแผนให้เกิดกิจกรรมต่อไป
นอกจากนัน้ เมือ่ วิเคราะห์ขอ้ มูลเสร็จเรียบร้อยแล้วได้มกี ารพูดคุย
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นถึงแผนปฏิบตั กิ ารในขั้นตอนต่อไป รวม
ไปถึงการหาอาสาสมัครชาวบ้านและครัวเรือนต้นแบบเพื่อที่
จะใช้เป็นพื้นที่ในขั้นตอนการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อไป
2. บันทึกข้อมูลภูมปิ ญั ญาเดิมของเกษตรกรตัง้ แต่อดีตจนถึง
ปัจจุบนั รวมถึงเทคนิคและวิธกี ารทีถ่ า่ ยทอดจากรุน่ สูร่ นุ่ เก็บรวบรวม
ข้อมูลสถานการณ์และปัญหาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ 
�้
  การเก็ บ ข้ อ มู ล ในขั้ น ตอนนี้ เป็ น การเก็ บ ข้ อ มู ล
เพิ่มเติมจากช่วงต้นน�้ำที่เก็บข้อมูลจากการจัดเวทีประชาคม
ท้องถิ่น ในขั้นตอนนี้ทีมวิจัยจะใช้วิธีการสังเกตจากการลงพื้นที่
เพื่อที่จะได้ข้อมูลในอีกมิติซึ่งจะเป็นข้อมูลเชิงลึกในแง่ของขั้น
ตอนการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำและได้ทราบถึงความรู้และภูมิปัญญา
เดิมที่เกษตรกรใช้ในการประกอบอาชีพ
3. ปฏิบตั กิ ารสร้างกระบวนการเรียนรูแ้ ละกระบวนการทีใ่ ช้ใน
การเปลีย่ นแปลง การยอมรับของชุมชนเพือ่ สร้างความมัน่ คงในการ
ประกอบอาชีพเพาะเลีย้ งสัตว์นำ �้ ตามระดับการเรียนรูข้ องเกษตรกร
  ขั้นตอนนี้ใช้เครื่องมือและวิธีต่างๆ เช่น ชุมชนนัก
ปฏิบตั ิ (Community of practice) จากการรวมตัวกันของอาจารย์

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

วิทยากร เกษตรกร นิสิต ที่เข้าใจในประเด็นปัญหาและสนใจ
เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งการสนับสนุนจากภาคส่วนของรัฐ
และเอกชนที่ได้เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการแก้ปัญหา การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและกลเม็ดเคล็ดลับของการเพาะพันธุ์ปลา
กระบวนการเพือ่ นช่วยเพือ่ นโดยให้เกษตรกรทีส่ ามารถเพาะพันธุ์
ปลาได้ผลดีมาช่วยเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม และให้คำ� แนะน�ำ
ในการฝึกปฏิบัติงานจริงแก่เกษตรกรผู้สนใจ การใช้วิธีเรียนรู้
จากการปฏิ บั ติ จ ริ ง นอกเหนื อ จากการเรี ย นรู ้ ท างทฤษฎี ใ น
ห้องเรียนแล้ว เกษตรกรต้องเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในฟาร์ม
เช่น การแยกเพศพ่อแม่พันธุ์ การค�ำนวณปริมาณฮอร์ โมนที่
ใช้ฉดี พ่อแม่พนั ธุป์ ลาได้อย่างถูกต้อง ฯลฯ เป็นต้น ซึง่ ในขัน้ ตอนนีจ้ ะ
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เกิดครัวเรือนต้นแบบและวิทยากรชุมชนขึน้ เพือ่ ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้
ท้องถิน่ ให้กบั คนในชุมชนเอง โดยการสอนจากคนในชุมชนเอง
นอกจากนี้ ยังมีการจัดเสวนาเพือ่ เป็นเวทีให้กลุม่ ผูส้ นใจ
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย เกษตรกรต้ น แบบ ที ม วิ จั ย และเกษตรกร
ร่วมกัน เป็นการเสวนาเพือ่ ถอดบทเรียนจากการปฏิบตั งิ าน โดย
เฉพาะข้อผิดพลาด สาเหตุ และแนวทางแก้ไข รวมทั้งการ
ใช้เครื่องมืออื่นๆ ที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน เช่น การ
ศึ ก ษาดู ง านในหน่ ว ยงานภาครั ฐ และเอกชน ร่ ว มกั บ การ
เป็นพี่เลี้ยงสอนงานให้ในระยะแรกด�ำเนินการ และมีการติดตาม
ผลการเพาะพันธุ์ปลาของเกษตรกร เพื่อบ่มเพาะเทคโนโลยีที่ได้
รับจากการเรียนรู้ เพิ่มความเชื่อมั่นในตัวเกษตรกรมากยิ่งขึ้น

		

ภาพที่ 2 ปฏิ บั ติ ก าร
สร้างกระบวนการเรียน
รู ้ ผ ่ า นการปฏิ บั ติ จ ริ ง
ของเกษตรกร

		

ภาพที่ 3 การมีส่วน
ร่วมของเกษตรกรใน
ทุ ก ขั้ น ตอนผ่ า นการ
ปฏิบัติจริง
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ระยะที่ 3 ช่วงปลายน�ำ้ การสรุปวิเคราะห์ขอ้ มูลและสะท้อนข้อมูล
สู่ชุมชน ดังนี้
1. จั ด เวที ถ อดบทเรี ย นที่ เ กิ ด ขึ้ น จากงานวิ จั ย โดย
สะท้อนเสียงของเกษตรกรว่า จากการเข้าร่วมโครงการฯ มีสงิ่ ใด
เปลี่ยนแปลงไปบ้าง
      ขนั้ ตอนนีถ้ อื เป็นการพูดคุยแลกเปลีย่ นประสบการณ์วา่
การเข้ า ร่ ว มโครงการฯ ครั้ ง นี้ มี อ ะไรที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปบ้ า ง
เกษตรกรได้อะไรบ้าง
2. จัดเวทีสรุปวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ สะท้อนข้อมูลที่ได้จาก
งานวิจัยทั้งหมดคืนสู่ชุมชนและสรุปโครงการฯ
     ทางทีมวิจยั อาจารย์ ทีมวิจยั ชาวบ้าน เกษตรกรผูร้ ว่ ม
โครงการฯ และนิสิต ได้เข้าร่วมเวทีการสรุป ทีมวิจัยได้น�ำข้อมูล
ผลการด�ำเนินโครงการฯ มาบรรยายให้แก่เกษตรกรฟัง พร้อม
ทัง้ ได้กล่าวขอบคุณเกษตรกรทุกคนที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ ของ
โครงการฯ อีกทัง้ ยังมีการบอกเล่าความรูส้ กึ ที่ได้เข้ามามีสว่ นร่วม
ของโครงการฯ โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ผลการวิจยั

1) บริบทชุมชน
ชุมชนบ้านยางน้อย ตัง้ อยูใ่ นเขตการปกครองของต�ำบลยาง
น้อย อ�ำเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม อยูห่ า่ งจากอ�ำเภอเมือง
มหาสารคาม เป็นระยะทาง 35 กิโลเมตร บ้านยางน้อยมีอาณาเขต
ทิศเหนือติดกับต�ำบลเขือ่ น อ�ำเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม
ทิศตะวันตกติดกับองค์การบริหารส่วนต�ำบลแกลง ทิศใต้ตดิ กับต�ำบล
ยางท่าแจ้ง อ�ำเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม ทิศตะวันออกติด
กับต�ำบลแห่ใต้ อ�ำเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม ประกอบด้วย
หมู่ 1  2 และ 14  มีประชากร 1,400 คน จ�ำนวน 400 หลังคาเรือน ซึง่
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ ประมาณ 300 หลังคาเรือน
คิดเป็นร้อยละ 80 ของสมาชิกทัง้ หมด ลักษณะภูมปิ ระเทศโดยทัว่ ไป
เป็นทีร่ าบลุม่ มีคลองชลประทานส่งน�ำ้ ทัว่ ถึงทุกหมูบ่ า้ น พืน้ ทีส่ ว่ น
ใหญ่เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยและพืน้ ทีเ่ กษตรกรรม ซึง่ ใช้ทำ� นาและเพาะเลีย้ งปลา
เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำมี
สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 89.7 และเป็นหัวหน้าครอบครัว
คิดเป็นร้อยละ 65.5 ส่วนใหญ่มภี มู ลิ ำ� เนาอยูท่ อี่ ำ� เภอโกสุมพิสยั และ
มีระยะเวลาทีอ่ าศัยอยู่ในพืน้ ทีน่ านถึง 36 - 40 ปี ส่วนใหญ่ในแต่ละ
ครอบครัวมีจำ� นวนสมาชิกเฉลีย่ 5 คน เกษตรกรส่วนใหญ่อา่ นออก
เขียนได้ คิดเป็นร้อยละ 93.1 และจบการศึกษาระดับประถม ร้อย
ละ 41.4 เป็นชุมชนไทยพุทธอิสานทีม่ คี วามสุขสงบร่มเย็นและยัง
คงยึดหลักประเพณีฮตี 12 คอง 14 ทีส่ บื ต่อกันมาช้านาน นอกจาก
มีงานบุญตามประเพณีทั่วไปแล้ว ยังมีงานเทศกาลกินปลาที่จัด
ขึน้ เป็นประจ�ำทุกปี เป็นส่วนหนึง่ ของงานประจ�ำอ�ำเภอโกสุมพิสยั
จังหวัดมหาสารคาม โดยภายในงานจะมีการจัดประกวดพันธุป์ ลา
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ต่างๆ ประกวดขนาดปลา และมีการแข่งขันกินปลา โดยชาวบ้าน
บ้านยางน้อยจะเข้าไปมีสว่ นร่วมจัดงานและร่วมการแข่งขันในทุกปี
เกษตรกรบ้านยางน้อย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเพาะเลีย้ ง
พันธุป์ ลาจ�ำหน่ายเป็นอาชีพหลัก คิดเป็นร้อยละ 51.7 และประกอบ
อาชีพค้าขายและท�ำนาเป็นอาชีพรอง โดยเกษตรกรมีรายได้เฉลีย่ ต่อ
เดือนรวมทุกอาชีพทีท่ ำ� อยูป่ ระมาณ  5,001 – 10,000 บาท ในขณะ
ทีม่ รี ายจ่ายเฉลีย่ ต่อเดือนรวมทุกค่าใช้จา่ ยประมาณ 5,001 – 10,000
บาท ค่าใช้จา่ ยหลักต่อเดือนเกิดจากค่าขนส่งเฉลีย่ ประมาณ 3,410
บาท และค่าวัสดุอปุ กรณ์เฉลีย่ ประมาณ 1,572 บาท จากการทีร่ ายได้
และรายจ่ายใกล้เคียงกันส่งผลให้เกษตรกรส่วนใหญ่รอ้ ยละ  96.6 มีหนี้
สินเกิดขึน้ โดยแหล่งเงินกูส้ นิ เชือ่ เพือ่ การด�ำเนินการประกอบอาชีพ
ทีส่ ำ� คัญ คือ ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คิดเป็น
ร้อยละ 79.3 และสหกรณ์ประมงผูเ้ พาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ อ�ำเภอโกสุมพิสยั
จ�ำกัด คิดเป็นร้อยละ 41.4 โดยสาเหตุของการเกิดหนี้ คือ กูเ้ พือ่
ขุดบ่อ กูซ้ อื้ แม่พนั ธุแ์ ละจ่ายค่ายานพาหนะ ในหมูบ่ า้ นยางน้อยมีการ
รวมกลุม่ กันหลายกลุม่ เช่น กลุม่ กองทุนเงินล้าน กลุม่ ออมทรัพย์ถอื
สัจจะ กลุม่ สหกรณ์ประมงผูเ้ พาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ อ�ำเภอโกสุมพิสยั จ�ำกัด
และกลุม่ ฌาปนกิจหมูบ่ า้ น เป็นต้น การรวมกลุม่ ของสมาชิกชุมชนถือ
เป็นจุดแข็งของชุมชนนี้ โดยการรวมกลุม่ สมาชิกกลุม่ สามารถกูเ้ งิน
ในอัตราดอกเบีย้ ต�ำ่ และฝากเงินเพือ่ การออมได้อกี ด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เกษตรกรส่วนใหญ่
ถือกรรมสิทธิเ์ ป็นเจ้าของทีด่ นิ เอง โดยใช้ประโยชน์ทดี่ นิ ในการปลูกข้าว
ปลูกผัก เลีย้ งปลา ในอดีตทีด่ นิ ในพืน้ ทีน่ จี้ ะใช้ทำ� นาเป็นหลัก จาก
นัน้ จึงเปลีย่ นพืน้ ทีน่ าเป็นบ่อปลาแทน  ดินในพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่เป็น
ดินเหนียวอุ้มน�้ำได้ดี เหมาะสมส�ำหรับการขุดบ่อเพาะพันธุ์ปลา
เกษตรกรจะสูบน�้ำออกจากบ่อให้แห้งแล้วตากบ่อไว้ปีละ 2 ครั้ง
ในบางพืน้ ทีพ่ บสภาพดินเปรีย้ ว ซึง่ เกษตรกรจะแก้ปญั หาโดยใส่มลู ไก่
ลงไปเพือ่ ปรับสภาพดิน น�ำ้ ทีใ่ ช้ในการเพาะพันธุป์ ลาส่วนใหญ่มาจาก
คลองชลประทาน เนือ่ งจากน�ำ้ มีปริมาณมากและคุณภาพดีเหมาะแก่
การเพาะพันธุป์ ลาโดยสูบจากคลองแล้วน�ำมาใช้ได้เลย ในส่วนพ่อแม่
พันธุท์ เี่ ลีย้ งมาจากลูกพันธุส์ ตั ว์นำ�้ ทีผ่ ลิตได้เองต่อเนือ่ งกันมายาวนาน
หลายปี  พ่อแม่พนั ธุป์ ลาเหล่านี้ไม่ได้รบั การปรับปรุงพันธุม์ าก่อน
จึงมีคณุ ภาพต�ำ่ ส่งผลให้ผลิตลูกปลาได้ปริมาณน้อยและไม่มคี ณุ ภาพ
2) การประกอบอาชีพและพัฒนาการของชุมชนในการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้
จากการวิจยั ครัง้ นี้ ผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลพบว่า การ
ประกอบอาชีพในรอบปี ส่วนใหญ่เกษตรกรในพืน้ ทีม่ รี ายได้สงู สุดจาก
การเพาะเลีย้ งปลา โดยมีรายได้เฉลีย่ 235,000 บาทต่อปี คิดเป็น
ร้อยละ 75.9 ของการประกอบอาชีพทัง้ หมดในรอบปีภายในพืน้ ที่
ศึกษา การเพาะเลีย้ งปลาส่วนใหญ่จะเริม่ ด�ำเนินการตลอดทัง้ ปี ตัง้ แต่
เดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคม นอกจากอาชีพเพาะเลีย้ งปลาเป็น
อาชีพหลักแล้ว เกษตรกรในพืน้ ทีย่ งั ประกอบอาชีพรอง คือ ท�ำนา ท�ำไร่
ท�ำสวน ค้าขาย รับจ้าง เลีย้ งสัตว์ ก่อสร้าง ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ของเกษตรกรในรอบปี ตารางที่ 2 ชนิดพันธุป์ ลาทีผ่ ลิตในช่วงเดือนต่างๆ และจ�ำนวนการ
   พื้นที่บ้านยางน้อย
  ผลิตของเกษตรกรบ้านยางน้อย
อาชีพ

ช่วงเดือนที่ ร้อยละของการ รายได้เฉลี่ย
ประกอบอาชีพ ประกอบอาชีพ (ต่อปี)

ชนิดพันธุ์ปลา ช่วงเดือนที่ ร้อยละ จ�ำนวนการ จ�ำหน่าย
เพาะพันธุ์ ของการ ผลิตเฉลี่ย เฉลีย่ ตัวละ
มากสุด เพาะเลี้ยง (ตัว/ปี) (บาท/ปี)

เพาะปลา

ม.ค. – ธ.ค.

75.9

235,000

ท�ำนา

พ.ค. – พ.ย.

48.3

97,000

ปลานิล

มี.ค. – ต.ค.

86.2

756,000

0.30

ท�ำไร่ ท�ำสวน

พ.ค. – ก.ย.

6.9

120,000

ปลาตะเพียน

พ.ค. - ก.ย.

72.4

1,000,000

0.20

ค้าขาย

เม.ย. – พ.ค.

6.9

200,000

เลี้ยงสัตว์

ม.ค. – ธ.ค.

6.9

45,000

ปลาไน

มี.ค. – ส.ค.

62.1

500,000

0.20

รับจ้าง

ม.ค. – ธ.ค.

3.4

42,000

ปลายี่สก

พ.ค. – ก.ย.

58.6

700,000

0.10

ก่อสร้าง

ม.ค. – พ.ค.

3.4

20,000

ปลานวลจันทร์ พ.ค. - ก.ย.

41.4

900,000

0.10

ปลาดุก

10.3

300,000

0.70

การประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำในบริเวณหมู่บ้าน
ยางน้อย เริ่มจากการที่มีเกษตรกรบางรายประกอบการเพาะ
พันธุ์ปลาได้ผลส�ำเร็จท�ำให้มีรายได้ดีกว่าการท�ำนา จึงมีการ
ท�ำตามกันโดยเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำควบคู่ไปพร้อมกับการท�ำนา
และเลี้ยงเพื่อบริโภคในครัวเรือนพร้อมกันไป ในระยะแรกมัก
เป็นการประกอบอาชีพสืบทอดต่อจากรุ่นพ่อแม่หรือเครือญาติ
จึงมีฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำจ�ำนวนไม่มาก แต่ ในระยะหลัง
อาชี พ เพาะเลี้ ย งสั ต ว์ น�้ ำ เริ่ ม สร้ า งรายได้ ดี ก ว่ า การท� ำ นา
เกษตรกรจึงเปลี่ยนมาเพาะพันธุ์สัตว์น�้ำแทน ระยะเวลาในการ
ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำของเกษตรกรหมู่บ้านยางน้อย
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 23.5 เกษตรกรมีประสบการณ์ประมาณ 10-20
ปี โดยมีสมาชิกในครอบครัวที่ช่วยท�ำงานในฟาร์มส่วนใหญ่
จะมี 3 คน มีการจ้างแรงงานเพิ่มเพื่อด�ำเนินกิจการงานฟาร์ม
เฉลี่ย 1 คนต่อครัวเรือน เกษตรกรมีพื้นที่ในการด�ำเนินกิจการ
ฟาร์ ม เพาะเลี้ ย งสั ตว์ น�้ ำ เฉลี่ ย ประมาณ 12 ไร่ ต ่ อ ครั ว เรื อ น
โดยแหล่ ง ความรู ้ ด ้ า นการเพาะเลี้ ย งสั ตว์ น�้ ำ ของเกษตรกร
ส่วนใหญ่มาจากการถ่ายทอดของสมาชิกสหกรณ์ประมงฯ หรือ
เพือ่ นบ้าน ร้อยละ 62.1 รองลงมาเป็นการถ่ายทอดจากสมาชิก
ในครอบครัว ร้อยละ 27.6 และจากเจ้าหน้าทีก่ รมประมง ร้อยละ 10.3
การเพาะพันธุป์ ลาเพือ่ จ�ำหน่ายในรอบปีพบว่า เกษตรกร
สามารถผลิตปลาได้ตลอดปี โดยส่วนใหญ่จะเพาะเลี้ยงปลานิล
ร้ อ ยละ 86.2 ของสมาชิ ก ผู ้ เ พาะเลี้ ย งสั ตว์ น�้ ำ  โดยสามารถ
ผลิ ต ได้ เ ฉลี่ ย 756,000 ตั ว /ปี ราคาเฉลี่ ย ตั ว ละ 0.30 บาท
การผลิตลูกปลานิลในพื้นที่จะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคนจนกระทั่ง
ถึงเดือนตุลาคมจะเพาะพันธุ์ปลายี่สก ซึ่งในช่วงเดือนอื่นๆ จะ
ผลิตปลายี่สก ปลาตะเพียน ปลาไน ปลานวลจันทร์ และปลาดุก
ดังตารางที่ 2

เม.ย. – มิ.ย.

ค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ เฉลีย่ ต่อเดือนส่วน
ใหญ่มตี งั้ แต่  5,001 – 10,000 บาท (ร้อยละ 44.8) รองลงมาคือ น้อย
กว่า 5,000 บาท (ร้อยละ 41.4) 10,001 – 15,000 บาท (ร้อยละ 3.4)
15,001 –20,000 บาท(ร้อยละ 3.4) และมากกว่า 20,000 บาท (ร้อยละ6.9)
ระบบการตลาดและการจ�ำหน่ายลูกปลาจากเกษตรกรบ้าน
ยางน้อย ส่วนใหญ่มาจากการทีผ่ ซ้ ู อื้ มาติดต่อซือ้ ลูกพันธุป์ ลาเองทีฟ่ าร์ม
ของเกษตรกร ร้อยละ 48.3 รองลงมาเป็นการส่งจ�ำหน่ายในเขตจังหวัด
มหาสารคาม และภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 58.6 รวมถึง
ส่งจ�ำหน่ายในเขตภูมภิ าคอืน่ ๆ และในต่างประเทศ ซึง่ กลุม่ บุคคลทีม่ า
รับซือ้ ลูกปลามักเป็นกลุม่ บุคคลทัว่ ไป ร้อยละ 72.4 รองลงมา คือ กลุม่
ฟาร์มจ�ำหน่ายพันธุป์ ลาทีน่ ำ� ปลาไปอนุบาลต่อก่อนจ�ำหน่าย
ด้ า นปั ญ หาที่ เ กษตรกรบ้ า นยางน้ อ ยประสบในการ
ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ ส่วนใหญ่จะมาจากราคาสัตว์
น�้ำตกต�่ำ ต้นทุนในการด�ำเนินการสูงขึ้น ร้อยละ 69 รองลงมา
คือ ปัญหาการแข่งขันกันทางการตลาด ร้อยละ 31 นอกจากนัน้
ยังพบปัญหาด้านการผลิตลูกปลาไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของตลาด ขาดทุนทรัพย์ ในการด�ำเนินงานและขยายกิจการ
ถูกรบกวนโดยผูไ้ ม่หวังดี ขาดความรูเ้ รือ่ งเทคโนโลยีการเพาะเลีย้ งสัตว์
น�ำ้ ทีท่ นั สมัยและชนิดพันธุใ์ หม่ โรคระบาด ต้นทุนอาหาร ภัยแล้ง น�ำ 
้
และคุณภาพน�ำ้ ไม่ดี เป็นต้น
3) พัฒนาการของชุมชนในการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้
1. ยุคแรกเริม่ ยุคปลาหัดว่าย (ตัง้ แต่ปพี .ศ. 2526-2529)
   อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำของเกษตรกรบ้านยางน้อย
ถือก�ำเนิดจากกลุม่ เกษตรกรทีม่ อี าชีพเลีย้ งปลาในเขตต�ำบลยางน้อย
อ�ำเภอโกสุมพิสยั จังหวัดมหาสารคาม ซึง่ เมือ่ ก่อนเกษตรกรในพืน้ ที่
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นีป้ ระกอบอาชีพในการท�ำนาและค้าขายกับต่างจังหวัดเป็นหลัก ต่อมา
เมือ่ พ.ศ. 2526 ได้มโี ครงการชลประทานหนองหวาย อ�ำเภอน�ำ้ พอง
จังหวัดขอนแก่น เกิดขึน้ และโครงการชลประทานนีไ้ ด้ไหลผ่านเขต
อ�ำเภอโกสุมพิสยั หลายต�ำบล ชาวนาสามารถท�ำนาได้ปลี ะ 2 ครัง้ และ
ในระหว่างการท�ำนา เกษตรกรได้ซอื้ พันธุป์ ลามาปล่อยในนาควบคูไ่ ป
ด้วย ต่อมาเมือ่ มีฝนตกลงมาท�ำให้ปลาผสมพันธุก์ นั และวางไข่ทำ� ให้
ได้ลกู ปลาออกมาเป็นจ�ำนวนมาก เกษตรกรจึงจับขายให้แก่เพือ่ นบ้าน
ท�ำให้มรี ายได้เพิม่ ขึน้ อีกทัง้ ในการจัดหาพันธุป์ ลามาเลีย้ งและต้องเดิน
ทางไกลเพือ่ น�ำพันธุป์ ลามาเลีย้ ง ท�ำให้เกษตรกรเริม่ สนใจทีจ่ ะเริม่ เพาะ
พันธุป์ ลาเพือ่ จ�ำหน่าย
   ปพี .ศ. 2527 นายสุวนิ นะวะชีระ เป็นเกษตรกรทีร่ เิ ริม่ เพาะ
พันธุป์ ลาเป็นรายแรกของอ�ำเภอโกสุมพิสยั
  ปีพ.ศ. 2528 นายวัน หล่มศรี เป็นเกษตรกรที่ริเริ่ม
เพาะพันธุป์ ลาเป็นรายแรกของต�ำบลยางน้อย โดยเริม่ เพาะพันธุ์
จากวิธีธรรมชาติ โดยปล่อยให้ปลาผสมพันธุ์กันเอง ชนิดปลา
ทีเ่ ลีย้ ง ได้แก่ ปลาตะเพียน ปลาไน ปลายีส่ ก
   ปีพ.ศ. 2529 เกษตรกรบ้านยางน้อย 3 ราย เริม่ หันมา
ประกอบอาชีพเพาะพันธุป์ ลาแทนการท�ำนาเนือ่ งจากในปีนนั้ ข้าวไม่
ได้ราคา
2. ยุคปลาเข้มแข็ง (ตัง้ แต่ปพี .ศ. 2532-2542)
  ในยุ ค นี้ เ ริ่ ม มี พั ฒ นาการในการใช้ เ ทคโนโลยี การ
เพาะพันธุ์ โดยใช้ต่อมใต้สมองจากปลามาบดเพื่อเอาฮอร์โมน
เร่งการผสมพันธุ์และเริ่มเรียนรู้เทคนิคการฉีดฮอร์โมนจากต่อม
ใต้สมอง โดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมประมงที่ส่ง
เจ้าหน้าทีล่ งมาในพืน้ ทีถ่ า่ ยทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร ท�ำให้การ
เพาะพันธุป์ ลาในระยะนีไ้ ด้ผลผลิตเพิม่ มากขึน้ และสร้างรายได้จำ� นวน
มากให้แก่เกษตรกร ท�ำให้มฟี าร์มปลาเพิม่ จ�ำนวนมากขึน้
    ปพี .ศ. 2532 สถานีประมงน�ำ้ จืดจังหวัดมหาสารคาม และ
ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอโกสุมพิสยั เข้ามาให้ความรูแ้ ละให้การสนับสนุน
ด้านงบประมาณ หลังจากนัน้ เกษตรกรหลายรายได้เปลีย่ นอาชีพจาก
การท�ำนาหันมาเพาะพันธุป์ ลา
   ปพี .ศ.2535 มีเกษตรกรหันมาประกอบอาชีพเพาะพันธุป์ ลา
กันมากขึน้ โดยมีเกษตรกรหลายรายทีเ่ ปลีย่ นแปลงพืน้ ทีน่ ามาขุดบ่อ
ปลาแทน และในปีนเี้ กษตรกรเริม่ เพาะพันธุป์ ลาหลากหลายชนิดมาก
ขึน้ โดยเริม่ เพาะพันธุป์ ลาดุก ปลาสวาย ปลานิล และปลานวลจันทร์
   ปพี .ศ.2536 มีเกษตรกรผูเ้ พาะเลีย้ งพันธุป์ ลาเป็นจ�ำนวนมาก
เพราะสามารถเพาะเลีย้ งได้เองและจ�ำหน่ายให้เกษตรกรทีส่ นใจ โดยมี
รายได้ดกี ว่าการท�ำนาหลายเท่าตัว ในขณะนัน้ บ้านยางน้อยมีประชากร
ทัง้ หมดประมาณ 250 หลังคาเรือน โดยมีเกษตรกรผูเ้ พาะพันธุป์ ลา
ประมาณ 60 รายแต่ตอ่ มาได้ประสบปัญหาเรือ่ งการตลาด และต้องการ
ปัจจัยในการผลิตเป็นจ�ำนวนมาก จึงมีตวั แทนเกษตรกร ประกอบด้วย
นายสุวนิ นะวะชีระ นายบวร หล่มศรี และนายโกศล คาดพันโน
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และคณะรวม 50 คน ได้รวมกลุม่ กันขึน้ ขอจัดตัง้ เป็นสหกรณ์ “ประเภท
ประมง” โดยการสนับสนุนของส�ำนักงานสหกรณ์อำ� เภอโกสุมพิสยั
สหกรณ์ จังหวัดมหาสารคาม และส�ำนักงานประมงจังหวัดมหาสารคาม
เพือ่ ให้เกิดความร่วมมือกันด้านการด�ำเนินงานธุรกิจประมง
  สหกรณ์ประมงผูเ้ พาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ โกสุมพิสยั จ�ำกัด จัด
ตัง้ เมือ่ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2536 มีสมาชิกเริม่ แรก 52 ราย มี
ส�ำนักงานตัง้ อยูท่ ี่ 175 หมูท่ ี่ 1 ต�ำบลยางน้อย อ�ำเภอโกสุมพิสยั จังหวัด
มหาสารคาม โดยระยะทางอยูห่ า่ งจากอ�ำเภอโกสุมพิสยั 7 กิโลเมตร ห่าง
จากจังหวัดมหาสารคาม 35 กิโลเมตร โดยตัง้ อยูบ่ นเส้นทางระหว่าง
อ�ำเภอโกสุมพิสยั -อ�ำเภอเชียงยืน ในปีพ.ศ. 2538 สหกรณ์ฯ ได้รบั การ
สนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิ Hann Seidel ก่อสร้างอาคารส�ำนักงาน
ของสหกรณ์ฯ
  ปีพ.ศ. 2542 สหกรณ์ประมงผูเ้ พาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ โกสุมพิสยั
จ�ำกัด ได้รบั คัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ “ดีเด่น” ระดับประเทศ สหกรณ์ฯ
ด�ำเนินกิจการเจริญก้าวหน้าเป็นล�ำดับ
3. ยุคปลาตาย (ตัง้ แต่ปพี .ศ. 2543-2554)
   ยุคนีม้ กี ารใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์แทนการใช้ฮอร์โมนจาก
ต่อมใต้สมองปลา เนือ่ งจากสะดวกกว่าซึง่ ความรูใ้ นการใช้ฮอร์โมน
สังเคราะห์นนั้ ส่วนใหญ่เกษตรกรได้รบั มาจากเจ้าหน้าทีก่ รมประมง
โดยเกษตรกรเรียนรูว้ ธิ กี ารใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว เนือ่ ง
มาจากคุน้ เคยกับการฉีดฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองอยูแ่ ล้ว แต่เกษตรกร
ยังขาดความรูค้ วามเข้าใจในหลักการพืน้ ฐานของการใช้ฮอร์โมน
สังเคราะห์ จึงจ�ำเป็นต้องซือ้ ฮอร์โมนสังเคราะห์ทผี่ สมแบ่งขายมาจาก
ร้านค้าทีข่ ายในราคาแพง นอกจากนัน้ ยังท�ำให้เกิดปัญหาการฉีด
ฮอร์โมนเกินปริมาณ ให้ฮอร์โมนไม่ตรงกับชนิดปลาท�ำให้การเพาะพันธุ์
ได้ผลไม่แน่นอน และมีตน้ ทุนสูง
   ปีพ.ศ. 2543 มีนายทุนมาตั้งฟาร์มเพาะพันธุ์ปลา
จ�ำนวนมากแข่งขันกับสหกรณ์ฯ และเข้ามามีบทบาทในการ
จัดซือ้ จัดจ้างของรัฐบาล ท�ำให้สหกรณ์ฯ ไม่สามารถอยูใ่ นระบบการ
แข่งขันได้ ส่งผลให้ปจั จุบนั การท�ำงานของสหกรณ์ฯ ยังไม่ประสบผล
ส�ำเร็จมากนัก และยังต้องการความรูแ้ ละเทคโนโลยีสมัยใหม่ในด้าน
ต่างๆ จากภาครัฐอย่างต่อเนือ่ ง
   ปีพ.ศ. 2545 เกิดภัยธรรมชาติน�้ำท่วมครั้งใหญ่
น�้ำท่วมบ่อปลาครอบคลุมพื้นที่บ้านยางน้อยท�ำให้พ่อแม่พันธุ์
ปลาหายหมด เกษตรกรหลายรายประสบปัญหาขาดทุนและ
ได้เลิกอาชีพเพาะพันธุป์ ลา
   ปีพ.ศ. 2546-2554 เกิดภาวะปลาล้นตลาดเนือ่ งจาก
เกษตรกรบ้านยางน้อยเพาะพันธุ์ปลาเพียงไม่กี่ชนิดจึงไม่เป็น
ที่ต้องการของตลาด ท�ำให้เริ่มมีเกษตรกรหลายรายลดจ�ำนวน
บ่อปลาลง เพาะพันธุป์ ลาน้อยลง หันมาท�ำนาแทนเนือ่ งจากข้าวราคาดี
4. ยุคปลาคืนชีพ (ตัง้ แต่ปพี .ศ. 2555-2558)
   ปีพ.ศ. 2555 ทางสาขาวิชาประมง คณะเทคโนโลยี
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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เข้ามาด�ำเนินโครงการหนึง่ หลักสูตรหนึง่
ชุมชน โดยทางมหาวิทยาลัยได้ให้ความรูเ้ กษตรกรในพืน้ ทีเ่ กีย่ วกับ
เทคนิคการค�ำนวณฮอร์โมนอย่างง่าย เพือ่ ให้เกษตรกรสามารถค�ำนวณ
ได้ดว้ ยตนเอง ไม่ตอ้ งไปซือ้ แบบแบ่งขายจากร้านซึง่ มีราคาแพงกว่า
หลายเท่าตัว นอกจากนัน้ ยังให้ความรูเ้ กีย่ วกับวิธกี ารผสมเทียมปลา
การตรวจวัดคุณภาพน�ำ้ เบือ้ งต้น และการผลิตอาหารมีชวี ติ เพือ่ ลด
ต้นทุน จากโครงการนีพ้ บว่า เกษตรกรเกิดการตืน่ ตัวมาเข้าอบรมอย่าง
มากและมีบางรายได้นำ� เทคนิคไปประยุกต์ใช้ในฟาร์มของตน
   ปีพ.ศ. 2556 มีโครงการวิจยั เพือ่ ท้องถิน่ โดยมีทมี วิจยั
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามและทีมวิจยั ชาวบ้านร่วมเป็น
ผูด้ ำ� เนินโครงการฯ ในระหว่างการด�ำเนินโครงการวิจยั นัน้ ได้สร้าง
กระบวนการเรียนรูเ้ พือ่ น�ำ ไปสูค่ วามมัน่ คงในการประกอบอาชีพเพาะ
เลีย้ งสัตว์นำ�้ ทีเ่ หมาะสมกับชุมชน เช่น ทางโครงการวิจยั ได้ถา่ ยทอด
เทคโนโลยีการเพาะพันธุป์ ลานิลแปลงเพศแก่เกษตรกร รวมถึงการ
สร้างวิทยากรชุมชนและพัฒนาครัวเรือนต้นแบบทีส่ ามารถเพาะพันธุ์
ปลานิลแปลงเพศได้ดว้ ยตนเอง เพือ่ ให้มบี ทบาทในการเป็นแหล่ง
เรียนรูใ้ นชุมชนและเป็นผูใ้ ห้ความรูแ้ ก่เพือ่ นเกษตรกรด้วยกันเอง
ปี พ .ศ. 2557-2558 เกษตรกรมีการรวมกลุ่มสร้าง
เครือข่ายก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมแรงกันพัฒนาอาชีพเพาะ
เลี้ยงสัตว์น�้ำให้พัฒนามากยิ่งขึ้น  เกิดวิทยากรชุมชนและครัว
เรือนต้นแบบขึ้นจ�ำนวน 2 ครัวเรือน ที่สามารถถ่ายทอดความรู้
ให้แก่คนในชุมชนเอง และเป็นศูนย์ความรู้ชุมชนเพื่อที่จะขยาย
ผลไปยังครัวเรือนอื่นต่อไป ซึ่งจากการเกิดวิทยากรชุมชนและ
ครัวเรือนต้นแบบนี้ ถือได้ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ส�ำหรับ
เกษตรกรในชุมชนเอง พัฒนาความรูโ้ ดยคนในชุมชนเอง ซึง่ จะน�ำ
มาสูก่ ารพัฒนาอาชีพเพาะพันธุส์ ตั ว์น�้ำในชุมชนอย่างยัง่ ยืนต่อไป
4) สถานการณ์ปัญหา ความเสี่ยง และผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำของชุมชน
จากการเก็บข้อมูลพบว่า ปัญหาทีเ่ กษตรกรบ้านยางน้อย
ประสบในการประกอบอาชีพเพาะเลีย้ งสัตว์นำ �้ มีดงั นี้
1. ปัญหาจากภัยธรรมชาติ
  ลักษณะภูมิอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะ
มีปริมาณฝนตกปกติในเกณฑ์เฉลีย่ ประมาณปีละ 1,100 มิลลิเมตร
หากปีใดมีปริมาณฝนมากกว่าเกณฑ์กจ็ ะเกิดน�ำ้ ท่วม เช่น ปีพ.ศ. 2545
ทีม่ ฝี นตกมากในพืน้ ทีน่ ี้ ท�ำให้นำ�้ ท่วมบ่อปลาของเกษตรกร พ่อแม่
พันธุ์ปลาที่เลี้ยงไว้ในบ่อของเกษตรกรที่ไม่ได้เตรียมป้องกันภัย
จากน�้ำท่วมได้สูญหายไปกับสายน�้ำที่ไหลบ่าเข้ามาและท่วมอยู่
หลายวัน ส่งผลให้เกษตรกรหลายรายขาดทุนและเลิกกิจการไป ในทาง
ตรงกันข้ามปีใดทีม่ ฝี นตกน้อย ก็จะเกิดภาวะภัยแล้งตามมา ท�ำให้ขาดแคลน
น�ำ้ ทีจ่ ำ� เป็นต้องใช้ในฟาร์มเพาะพันธุ์ ไม่สามารถผลิตลูกพันธุอ์ อก
จ�ำหน่ายได้ ท�ำให้ขาดรายได้ในช่วงระยะเวลาทีร่ อน�ำ้ มา
2. ปัญหาการตลาดลูกพันธุส์ ตั ว์นำ�้ ทีม่ กี ารแข่งขันกันสูง
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  ปัญหาการตลาดลูกพันธุ์สัตว์น�้ำที่มีการแข่งขันกัน
สู ง โดยเฉพาะพั น ธุ ์ สั ตว์ น�้ ำ บางชนิ ด ที่ เ พาะพั น ธุ ์ ไ ด้ ง ่ า ยและ
มีเป็นจ�ำนวนมาก เมื่อทุกฟาร์มเพาะพันธุ์กัน แต่ความต้องการ
ในท้องถิ่นมีอยู่จ�ำกัด จึงต้องหาช่องทางขยายตลาดไกลออกไป
ถึ ง แม้ ข ายได้ แ ต่ ก็ มี ก� ำ ไรน้ อ ยเนื่ อ งจากมี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยในการ
ขนส่งเพิ่มขึ้น และยังต้องลดราคาสัตว์น�้ำให้ต�่ำกว่าราคาตลาด
ท้องถิน่ ทีข่ ยายออกไป เพือ่ สร้างแรงจูงใจให้กบั ผูซ้ อื้ อีกทัง้ แนว
โน้มต้นทุนการผลิตสูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง จากราคาปัจจัยการผลิต
ทุ ก ชนิ ด ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น ตลอดเวลา ท� ำ ให้ ข าดทุ น ทรั พ ย์ ใ นการ
ด�ำเนินงานและขยายกิจการ ในกรณีที่มีโครงการจัดซื้อพันธุ์
ปลาเป็นจ�ำนวนมากจากราชการ ก็ต้องเข้าประมูลเพื่อขายพันธุ์
ปลาแข่งกับฟาร์มขนาดใหญ่ที่มีก�ำลังทรัพย์มากกว่า จึงไม่อาจ
เอาชนะได้นอกจากจะลดราคาลงถึงขั้นที่ยอมขาดทุนเพียงเพื่อ
ให้ขายพันธุ์ปลาที่มีอยู่ออกไปได้เท่านั้น ในบางกรณีที่ลูกค้า
มาซือ้ พันธุป์ ลาเป็นจ�ำนวนมากโดยขอซือ้ เป็นเงินเชือ่ ก็จำ� เป็นต้อง
ขาย แม้จะรูว้ า่ มีความเสีย่ งทีจ่ ะเกิดหนีเ้ สียขึน้ ก็ยอม นอกจากมีการ
แข่งขันในการขายพันธุ์สัตว์น�้ำระหว่างผู้ผลิตในพื้นที่ด้วยกันเอง
อย่างรุนแรงแล้ว ยังต้องแข่งขันกับผูผ้ ลิตในพืน้ ทีข่ า้ งเคียงซึง่ ส่วน
มากเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ มีก�ำลังผลิตสูงและผลิตลูกพันธุ์หลาก
ชนิดกว่า ท�ำให้เสียเปรียบในการแข่งขันกับฟาร์มเหล่านี้
3. ปัญหาเกีย่ วกับเทคนิคและวิธกี ารเพาะพันธุป์ ลา
          จากการสัมภาษณ์เกษตรกรในเชิงองค์ความรูแ้ ละทักษะ
ของเกษตรกรพบว่า เกษตรกรมีความรูแ้ ละทักษะในการเพาะพันธุ์
ปลาได้บางชนิดเท่านัน้ เช่น ปลาตะเพียน ปลาไน ปลายีส่ ก แต่
เกษตรกรยังขาดความสามารถในการเพาะพันธุป์ ลาชนิดใหม่ๆ ที่
ตลาดมีความต้องการ เช่น ปลานิลแปลงเพศ เนือ่ งจากการเพาะ
พันธุ์ต้องใช้เทคโนโลยีที่ยุ่งยากมากขึ้น ต้องมีเงินทุนและพื้นที่
เพียงพอส�ำหรับปรับปรุงระบบเพาะพันธุ์ ต้องมีความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์จงึ จะเพาะพันธุ์ได้ ปัจจัยเหล่านีเ้ กษตรกรส่วนใหญ่ยงั ไม่
พร้อม ส่วนชนิดปลาทีส่ ามารถเพาะพันธุ์ได้ ทีม่ อี ยูเ่ พียง 3–4 ชนิด
เช่น ปลาตะเพียน ปลาไน ปลายีส่ ก ท�ำให้ขาดความหลากชนิดทีจ่ ะ
จูงใจให้ลกู ค้ามาเลือกชือ้ ได้ ส่วนลูกปลาชนิดทีผ่ ลิตได้สว่ นหนึง่ ยังมี
คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน มีขนาดเล็ก ขนาดไม่สม�ำ่ เสมอ และมักเกิด
ความเสียหายระหว่างการขนส่งอีก เนือ่ งจากขาดการจัดการทีด่ ี
4. ปัญหาการคัดเลือกพ่อแม่พนั ธุป์ ลา
   ฟาร์มส่วนใหญ่มพี อ่ แม่พนั ธุจ์ ำ� นวนจ�ำกัด เนือ่ งจาก
เกษตรกรไม่รแู้ หล่งในการจัดหาพันธุท์ ดี่ แี ละขาดแคลนทุนทรัพย์
ในการจัดซือ้ ท�ำให้มพี อ่ แม่พนั ธุ์ไม่เพียงพอส�ำหรับการคัดเลือก
พ่อแม่พนั ธุท์ มี่ ลี กั ษณะดีไปเพาะพันธุเ์ พือ่ ด�ำรงรักษาคุณภาพของ
พันธุด์ ไี ว้ ท�ำให้ลกั ษณะพันธุท์ ดี่ คี อ่ ยๆ เสือ่ มถอยไป ลูกพันธุท์ ขี่ าย
ไปจึงไม่สามารถสร้างความพึงพอใจเท่าทีค่ วรให้กบั ผูซ้ อื้ ส่วนใหญ่
พ่อแม่พนั ธุท์ มี่ ีใช้สว่ นมากคุณภาพยังไม่ได้มาตรฐานโดยเป็นสาย
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พันธุ์เลือดชิดจึงให้ลูกที่อ่อนแอ ไม่ต้านทานโรค เจริญเติบโตช้า
และมีขนาดเล็ก เนือ่ งจากขาดความรูด้ า้ นการเลีย้ งและการจัดการ
พ่อแม่พนั ธุท์ ดี่ ีให้ถกู ต้องตามหลักพันธุศาสตร์
จากปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นส่งผลให้เกษตรกรหลาย
รายไม่ประสบความส�ำเร็จในธุรกิจท�ำฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ 
มี ผ ลประกอบการขาดทุ น จนต้ อ งเอาที่ ดิ น ไปจ� ำ นองเพื่ อ น� ำ
เงินมาเป็นทุนหมุนเวียนใช้จา่ ย แต่กย็ งั ประสบปัญหาในการประกอบ
การขาดทุนอย่างต่อเนือ่ ง ไม่สามารถส่งเงินคืนได้ จนถูกเจ้าหนี้
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ยึดทีด่ นิ ไป จึงถูกเปรียบเปรยกรณีเช่นทีก่ ล่าวนีว้ า่ “ปลากินโฉนด”
5) ภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำของชุมชน
ภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำของ
ชุมชนยางน้อยมีอยู่หลายประการด้วยกัน เช่น ความรู้เกี่ยว
กับดิน วิธีการเพาะ วิธีการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ วิธีการอนุบาล
และชนิ ด พั น ธุ ์ ป ลา ซึ่ ง ความรู ้ ส ่ ว นใหญ่ เ หล่ า นี้ จ ะได้ รั บ การ
ถ่ายทอดจากคนในครอบครัวจากรุน่ สูร่ นุ่ และได้รบั การถ่ายทอด
จากเพื่อนบ้านใกล้เคียง ดังแสดงตารางที่ 3

ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลเทคนิค วิธกี าร และภูมปิ ญั ญาทีเ่ กีย่ วข้องกับการเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ ของชุมชน รวมไปถึงความต้องการ
  ในการพัฒนาเทคนิค วิธีการที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
หัวข้อ

ภูมิปัญญาในอดีต

ความรูเ้ กีย่ วกับดิน

- ดูสภาพดิน
- ใส่ขไี้ ก่ปรับสภาพดิน
- ซือ้ ลูกปลามาเลีย้ ง

วิธกี ารเพาะ

- ใช้การผ่าเอาต่อมใต้สมอง
จากปลามาบดเพื่อเอา
ฮอร์โมนเร่งการผสมพันธุ์
- ปล่อยให้ปลาผสมพันธุ์
โดยวิธธี รรมชาติ

ความรู้ในปัจจุบัน

การพัฒนาเทคนิคต่อไป

- ดินเสือ่ มสภาพ
- ใส่ขไี้ ก่ลงบ่อให้เกิดอาหารธรรมชาติ
- มีโคลนจะใส่ปนู ขาว
- มีการใส่รำ� อ่อน
- มีการลอกเลน (ใช้สายยางกวาดลง จะท�ำ 2-3 ปี
ต่อครัง้
- ตากบ่อปีละ 1 ครัง้

- ควรสังเกตสีและกลิ่นของดินจากพื้นบ่อไม่ให้ดินมี
สีดำ� เข้มและมีกลิน่ ก�ำมะถันมากเกินไป ถ้ามีแสดงว่า
คุณภาพของดินทีพ่ ื้นบ่อเสื่อมสภาพและมีการสะสม
สารอินทรียม์ ากเกินไปและจะเกิดการย่อยสลายสาร
อินทรียแ์ บบไม่ใช้ออกซิเจนซึง่ ก่อให้เกิดผลเสียต่อสัตว์นำ�้
- ควรมีการลอกเลนหลังการเลีย้ งทุกครัง้ เพือ่ เป็นการ
ปรับสภาพดิน
- ควรตากบ่อให้แห้งก่อนการเลี้ยงทุกครั้งเพื่อให้สาร
อินทรียท์ มี่ าจากการเลีย้ งย่อยสลายอย่างสมบูรณ์
- ปรับสภาพดินโดยการโรยปูนขาวทุกครัง้
- ใช้การผ่าเอาต่อมใต้สมองจากปลามาบดเพือ่ เอา - เกษตรกรสามารถค�ำนวณปริมาณฮอร์โมนสังเคราะห์
ฮอร์โมนเร่งการผสมพันธุ์
เพือ่ เร่งการผสมพันธุไ์ ด้ดว้ ยตนเองเพือ่ ให้ได้ปริมาณ
- ปล่อยให้ปลาผสมพันธุโ์ ดยวิธธี รรมชาติ
ฮอร์โมนทีแ่ น่นอนและช่วยประหยัดค่าใช้จา่ ย
- เพาะพันธุป์ ลาดุกโดยวิธกี ารรีดผสมเทียม
- ปล่อยให้ปลาผสมพันธุโ์ ดยวิธธี รรมชาติ

- ควรมีการขุนเลีย้ งพ่อแม่พนั ธุด์ ว้ ยอาหารโปรตีนสูงอย่าง
การเลีย้ งพ่อแม่พนั ธุ์ - ปล่อยเลีย้ งตามธรรมชาติ - เลีย้ งในบ่อโดยให้อาหารเสริมขีไ้ ก่
ไม่มกี ารเสริมอาหาร
- มีเทคนิคการเปลีย่ นถ่ายน�ำ้ ให้พอ่ แม่พนั ธุป์ ลาวางไข่ น้อย 1 เดือน ก่อนน�ำมาเพาะพันธุ์
- เอาขีห้ มูมาเลีย้ ง
- พ่อแม่พนั ธุ์ 1 ตัวใช้ได้ 3 รอบ เว้น 2 เดือน - เปลีย่ นถ่ายน�ำ้ ในบ่อเลีย้ งพ่อแม่พนั ธุส์ ปั ดาห์ละ 1 ครัง้
ใช้เพาะได้อกี (ขึน้ อยูก่ บั ชนิดปลา)
การอนุบาล

- ปล่อยเลีย้ งตามธรรมชาติ - เลีย้ งในบ่อซีเมนต์ให้ไข่แดง 3 วัน แล้วน�ำลงในบ่อดิน - ควรก�ำจัดศัตรูของลูกปลาก่อนปล่อยลูกปลา
- เสริมขีไ้ ก่ลงไปในบ่อก่อน - ใช้ปลาป่นผสมร�ำอนุบาลลูกปลาในบ่อดิน
- เตรียมอาหารธรรมชาติภายในบ่ออนุบาล
ปล่อยลูกปลา
- ให้อาหารโปรตีนสูง
- ถ้ามีลกู ปลาเยอะก็ใส่ขไี้ ก่ให้เกิดอาหารในบ่อ
- น�ำ้ เสียเปลีย่ นถ่ายน�ำ้
- ใช้ฟอร์มาลินฆ่าเชือ้
- ถ้าเลีย้ งปลาหนาแน่นค่อยย้ายไปเลีย้ งในบ่อใหม่
ให้บางลง
- ใช้เกลือเม็ดผสมปูนขาวแทนฟอร์มาลิน

ชนิดพันธุป์ ลา

ปลาไน ปลาตะเพี ย น - เพิม่ เติมการเพาะพันธุป์ ลานิล ปลาดุก ปลากด - เพิม่ เติมการเพาะพันธุป์ ลาทีต่ รงตามความต้องการของ
ปลายีส่ ก
ปลานวลจันทร์
ตลาด เช่น ปลานิลแปลงเพศ ปลาหมอแปลงเพศ ปลา
สวาย ปลาจาระเม็ดน�ำ้ จืด ปลากะโห้
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6) ผลการปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบ 4 ประการ ดังนี้
1. ภัยแล้ง เป็นปัญหาหลักอย่างหนึ่งแต่อาจแก้ไขได้
ยากเนื่องจากเป็นภัยธรรมชาติ แต่ทางทีมวิจัยอาจารย์ก็ ได้
แนะน�ำวิธีการใช้แหล่งน�้ำอย่างอื่นทดแทนเพื่อเป็นทางเลือก
เช่น น�้ำบาดาล และแนะน�ำชนิดปลาที่เหมาะสมที่จะเลี้ยงเมื่อ
ต้องใช้น�้ำบาดาลให้แก่เกษตรกร
2. ปัญหาการตลาด/วิธีการขาย จากปัญหาทางการ
ตลาดของลูกพันธุ์สัตว์น�้ำที่มีการแข่งขันกันสูง มีการขายตัด
ราคากันเอง เกษตรกรจึงมีความคิดที่จะร่วมกันที่จะท�ำตลาด
กลางซื้อขายลูกพันธุ์สัตว์น�้ำบ้านยางน้อยเพื่อให้เกษตรกรมา
ร่วมกันก�ำหนดราคากลาง และช่วยให้มีอ�ำนาจต่อรองมากยิ่ง
ขึ้น ดังนั้นทีมวิจัยอาจารย์และทีมวิจัยชาวบ้านจึงร่วมกันเป็น
ทีมที่ปรึกษาที่จะท�ำตลาดปลา เริ่มต้นจากทีมวิจัยอาจารย์ช่วย
ผลักดันให้เกษตรกรร่วมกันเขียนโครงการจัดตั้งตลาดกลาง
ซื้อขายลูกพันธุ์สัตว์น�้ำ เพื่อน�ำไปใช้ของบประมาณก่อสร้าง
ตลาด โดยให้ ป ระธานสหกรณ์ ป ระมงผู ้ เ พาะเลี้ ย งสั ตว์ น�้ ำ
โกสุมพิสัย จ�ำกัด เป็นหัวหน้าทีม เมื่อทางสหกรณ์ฯ ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนแล้ว ทีมวิจัยจึงเป็นที่ปรึกษาการออกแบบ
ก่อสร้างตลาดปลารวมทั้งพื้นที่ ในการก่อสร้าง เมื่อก่อสร้าง
เสร็จ ทางทีมวิจัยได้ผลักดันให้เกษตรกรในพื้นที่ด� ำเนินการ
จั ด เวที เ พื่ อ หารื อ ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น ในแผนการจั ด ตั้ ง และ
บริหารงานตลาดโดยละเอียด พร้อมทั้งให้เกษตรกรมาร่วม
แรงร่วมใจกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ ตลาด รวมถึง
พาเกษตรกรไปดูงาน ณ วิบูลย์ฟาร์ม จังหวัดกาฬสินธุ์ และ
ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาประมงกาฬสิ น ธุ ์ ซึ่ ง เป็ น ฟาร์ ม ที่ มี การ
ด�ำเนินงานแบบครบวงจร ทั้งด้านการผลิตพันธุ์ปลารวมถึงการ
ขายและการตลาด
3. ปัญหาเทคนิควิธีการเลี้ยง แนวทางแก้ไขปัญหา
เทคนิ ค วิ ธี ก ารเลี้ ย ง ทางที ม วิ จั ย ได้ จั ด ให้ มี ก ารอบรมเชิ ง
ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ เพาะพั น ธุ ์ ป ลาชนิ ด ใหม่ โดยการอบรมจะ
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การอบรมภาคบรรยายและการฝึก
ปฏิบัติการ
ส�ำหรับการฝึกอบรมภาคบรรยายจะถ่ายทอดความรู้
เกี่ยวกับหลักการเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศเบื้องต้น สรีรวิทยา
ทั่วไปเกี่ยวกับปลานิล (รูปร่าง สายพันธุ์ อุปนิสัย เป็นต้น)
บทบาทส�ำคัญของปลานิลที่มีต่อการพัฒนา การเพาะเลี้ยง
ปลาน�้ำจืดในประเทศไทย การสืบพันธุ์และการผสมพันธุ์วางไข่
ปลานิล และพัฒนาการของไข่ปลานิล การเพาะขยายพันธุป์ ลานิล
แปลงเพศโดยการใช้ฮอร์ โมนผสมอาหาร ขั้นตอนการเตรียม
อาหารผสมฮอร์ โ มนแปลงเพศปลานิ ล การอนุ บ าลปลานิ ล
แปลงเพศ ขั้นตอนการเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ ขั้นตอนการ
เตรียมบ่อที่เหมาะสมส�ำหรับใช้อนุบาลลูกปลา โดยเกษตรกร
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ได้เข้าร่วมอบรมและให้ความสนใจอย่างมาก ในส่วนของการ
ปฏิบัติการ ทางทีมวิจัยได้ผลักดันให้เกษตรกรลงมือท�ำด้วย
ตนเองในทุกขั้นตอนจนสามารถเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ
ได้ด้วยตนเอง
ผลจากการด� ำ เนิ น งานทั้ ง หมดพบว่ า โครงการฯ
สามารถผลักดันให้เกิดครัวเรือนต้นแบบ 2 ครัวเรือนขึ้นใน
ชุมชนที่สามารถด�ำเนินการเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศได้ด้วย
ตนเอง และมีเกษตรกรคนอื่นให้ความสนใจและเข้ามาขอดูงาน
จากฟาร์มต้นแบบอีกหลายราย จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศโดยระบบต้นทุนต�่ำครั้งนี้ เกษตรกร
ต้ น แบบสามารถจั บ ลู ก ปลาขายได้ ใ นราคาตั ว ละ 1-3 บาท
คิดเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 5,000 บาทต่อเดือน ซึ่งมา
จากพ่อแม่พันธุ์ปลาเพียง 2 คู่ ซึ่งแต่เดิมสมาชิกเพาะพันธุ์
เฉพาะปลาที่มีราคาถูก เช่น ปลานิล ปลาไน ปลาตะเพียน
ซึ่ ง ในปลากลุ ่ ม นี้ ส มาชิ ก ขายได้ เ พี ย งตั ว ละ 30-80 สตางค์
แต่ ในการเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศจากโครงการฯ ครั้งนี้
เกษตรกรสามารถขายได้ราคาถึงตัวละ 1-3 บาท ซึ่งคิดเป็น
มูลค่าเพิ่มหลายเท่าตัว ดังนั้นจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นในส่วนนี้
ท�ำให้เกษตรกรรายอื่นเริ่มตื่นตัวและมีแนวโน้มที่จะเพาะพันธุ์
ปลานิลแปลงเพศตามรูปแบบที่ได้จัดท�ำไว้เพิ่มขึ้น เนื่องจาก
เกษตรกรสามารถติ ด ตั้ ง ระบบเพาะพั น ธุ ์ ป ลานิ ล แปลงเพศ
ต้นทุนต�่ำตามขั้นตอนด้วยตนเอง เมื่อด�ำเนินการเพาะพันธุ์
แล้วคาดว่าจะได้ลูกปลานิลแปลงเพศออกมาเป็นผลผลิตโดย
ประมาณเดือนละ 5,000 ตัว คิดเป็นรายได้ประมาณ 4,0005,000 บาท
4. พ่อแม่พันธุ์ปลา ทีมวิจัยได้ติดต่อกับหน่วยงาน
ราชการเพื่ อ จั ด หาพั น ธุ ์ ป ลาที่ มี คุ ณ ภาพให้ แ ก่ เ กษตรกร
โดยได้ติดต่อที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น�้ำบุรีรัมย์
และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้ำจืดอุตรดิตถ์ เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ลูกพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกร ซึ่งทั้งสองหน่วยงาน
นี้เป็นหน่วยงานที่เก็บรวบรวมและคัดพันธุ์ปลาไว้มากมาย
แต่โดยปกติแล้ว เกษตรกรจะยังไม่รู้จักและยังเข้าไม่ถึงหน่วย
งาน ดั ง นั้ น ทางโครงการฯ จึ ง รั บ หน้ า ที่ เ ป็ น ตั ว กลางติ ด ต่ อ
ประสานงานให้ แ ก่ เ กษตรกร นอกจากนั้ น ทางที ม วิ จั ย ยั ง
ได้พาเกษตรกรไปอบรมเรื่องการเตรียมความพร้อมผู้เพาะ
พั น ธุ ์ สั ตว์ น�้ ำ สู ่ ป ระชาคมอาเซี ย น พร้ อ มทั้ ง พาเกษตรกรดู
งานเกี่ ย วกั บ การดู แ ลรั ก ษาและการคั ด พั น ธุ ์ อ ย่ า งถู ก หลั ก
วิ ช าการ ณ ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาพั น ธุ กรรมสั ตว์ น�้ ำ บุ รี รั ม ย์
จั ง หวั ด บุรีรัมย์ ซึ่งท�ำให้เกษตรกรที่ร่วมเดินทางในครั้งนี้ได้รับ
ความรูแ้ ละประสบการณ์ อีกทั้งยังได้รับพันธุ์ปลานิลจิตรลดา 3
ซึ่งเป็นพันธุ์ที่หายากมาไว้เป็นพ่อแม่พันธุ์ ในฟาร์มของตน
อีกด้วย
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ในการด�ำเนินโครงการฯ ครั้งนี้ได้ใช้แนวคิดการปฏิบัติ
การแบบมีส่วนร่วม (PAR) โดยได้ยึดเสียงของชุมชนเป็นหลัก
ในการด�ำเนินโครงการฯ ทั้งหมด เพื่อให้ได้โจทย์ที่เกษตรกร
ต้องการอย่างแท้จริง อีกทั้งตลอดการด�ำเนินโครงการฯ ยังมุ่ง
เน้นให้คนในชุมชนลงมือมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน โดยมีทีม
วิจัยอาจารย์ ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้หนุนเสริม จากการลงพื้น
ที่พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น การสอบถามข้อมูลจากชาว
บ้าน และจากผู้อาวุโสในชุมชน การแบ่งกลุ่มระดมความคิด
(Focus group) และข้อมูลจากแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์
พบว่า เกษตรกรประกอบอาชีพนี้มาแล้ว 10-20 ปี จึงมีความรู้
และภูมิปัญญาสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นท�ำให้มีความเชี่ยวชาญในการ
เพาะพันธุ์สัตว์น�้ำเป็นอย่างดี แต่ยังขาดความรู้ทางวิชาการและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการสร้างผลผลิตออกจ�ำหน่ายเป็นรายได้
นอกจากนัน้ จุดแข็งในการประกอบอาชีพเพาะเลีย้ งสัตว์นำ�้
ของเกษตรกรชุมชนบ้านยางน้อย คือ มีการรวมกลุม่ กันในชุมชน
หลายกลุม่ ซึง่ จากการรวมกลุม่ นีถ้ อื เป็นแหล่งเงินทุนดอกเบีย้ ต�ำ่
ในการประกอบอาชีพ ท�ำให้เกษตรกรไม่ตอ้ งกูเ้ งินจากนอกระบบ
และมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียน อีกทัง้ เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเจ้าของ
ที่ดินเองและมีพื้นที่ในการด�ำเนินกิจการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์
น�้ำเฉลี่ยประมาณ 12 ไร่ ในการด�ำเนินกิจการฟาร์มเพาะเลี้ยง
สัตว์น�้ำ ส่วนใหญ่มีสมาชิกในครอบครัวช่วยท�ำงานในฟาร์มท�ำให้
ลดค่าใช้จา่ ยในการจ้างแรงงานได้ นอกจากนัน้ ในการประกอบอาชีพ
เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำนี้สามารถท�ำได้ตลอดทั้งปีท�ำให้เกษตรกรมี
รายได้ตลอดทั้งปี
อย่างไรก็ตาม การประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
ของเกษตรกรบ้านยางน้อย ยังประสบกับปัญหามากมายซึ่ง
ส่งผลให้เกษตรกรหลายรายต้องล้มเลิกอาชีพนี้ไป ในบางราย
เกิ ด การขาดทุ น ท� ำ ให้ ต ้ อ งเสี ย ที่ ดิ น ไป โดยปั ญ หาหลั ก หรื อ
ความเสี่ยงในการประกอบอาชีพนี้ คือ ปัญหาการแข่งขันของ
ตลาด ซึ่งมาจากการที่เกษตรกรในพื้นที่สามารถเพาะพันธุ์ ได้
เฉพาะปลาพื้นบ้าน เช่น ปลานิล ปลาไน ปลาตะเพียน ปลา
ยี่สก ปลาดุก ซึ่งสามารถเพาะพันธุ์ ได้ทั่วไป ในบางครั้งเกิด
การล้นตลาดและขายได้ในราคาถูกไม่คุ้มทุนในการด�ำเนินการ
จากสภาพปัญหาการจ�ำหน่ายพันธุ์สัตว์น�้ำที่เกษตรกรผลิตได้
มีราคาตกต�่ำเป็นประจ�ำทุกช่วงฤดูกาลที่ผลผลิตออกสู่ตลาด
มาก เนื่องจากช่องทางการจ�ำหน่ายสัตว์น�้ำมีจ�ำกัด ส่วนใหญ่
ฟาร์มต่างๆ จะต้องไปติดต่อหาลูกค้ามาซื้อแล้วน�ำสินค้าไป
ส่งให้ ท�ำให้มีต้นทุนด�ำเนินการสูง โดยเฉพาะฟาร์มจ�ำนวน
มากที่ ไ ม่ ไ ด้ มี ที่ ตั้ ง อยู ่ ใ นชุ ม ชนบนทางคมนาคมสายหลั ก ที่
ผู้คนส่วนใหญ่ใช้สัญจรผ่านไปมาประจ�ำ จะขาดโอกาสในการ
จ�ำหน่ายผลผลิตของตนให้กับผู้ซื้อโดยตรงในช่องทางนี้ ท�ำให้
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เกษตรกรต้องรีบขายผลผลิตภายในเวลาที่จ�ำกัด  ส่งผลให้
เกษตรกรไม่มีอ�ำนาจต่อรองในเรื่องราคาได้ ท�ำให้ผลตอบแทน
ที่ได้รับไม่เป็นธรรม ดังนั้นในการแก้ปัญหาดังกล่าว ทางทีม
วิจัยและเกษตรกรได้ระดมความคิดในการหาทางแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้น จึงเป็นที่มาของแนวคิดการท�ำตลาดปลาในชุมชนนี้
เพื่ อ ให้ เ กษตรกรเกิ ด ความร่ ว มมื อ กั นมากยิ่ ง ขึ้ น อี ก ทั้ ง ยั ง
เพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกร จะส่งผลให้เกษตรกร
มีอ�ำนาจต่อรองในเรื่องราคา และขายสินค้าได้ผลตอบแทนที่
เป็นธรรมยิ่งขึ้น
นอกจากปั ญ หาการแข่ ง ขั น ทางการตลาดแล้ ว ยั ง
มี ป ั ญ หาเกี่ ย วกั บ เทคนิ ค และวิ ธี ก ารเพาะพั น ธุ ์ ป ลา ท� ำ ให้
เกษตรกรต้องการเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลาชนิดใหม่ๆ ที่
ตรงต่อความต้องการของท้องตลาด ซึ่งในครั้งนี้เกษตรกรได้
ลงความเห็นกันว่า ต้องการเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลานิล
แปลงเพศ เนื่องจากตลาดมีความต้องการสูง ทางทีมวิจัยจึง
ได้เข้าไปเติมเต็มในส่วนวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ เหล่านี้
โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพาะพันธุ์ปลานิลแปลง
เพศด้วยระบบต้นทุนต�่ำ ณ ฟาร์มเกษตรกรต้นแบบ ในระหว่าง
การอบรมจะใช้ทรัพยากรทุกอย่างของเกษตรกรต้นแบบเอง
เพื่ อ กระตุ ้ น ให้ เ กษตรกรหวงแหนในทรั พ ยากรของตนและ
ให้ เ กษตรกรลงมื อ ปฏิ บั ติ เ องในทุ ก ขั้ น ตอน จากกิ จ กรรม
ดั ง กล่ า วสามารถผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด ครั ว เรื อ นต้ น แบบและ
วิทยากรในชุมชนขึ้นจ�ำนวน 2 ครัวเรือน ซึ่งเกษตรกรแกนน�ำ
สามารถด�ำเนินการเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศได้ด้วยตนเอง
และมีเกษตรกรคนอื่นให้ความสนใจและเข้ามาขอดูงานจาก
ฟาร์มต้นแบบอีกหลายราย จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
เพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศโดยระบบต้นทุนต�่ำครั้งนี้ เกษตรกร
สามารถจั บ ลู ก ปลาขายได้ ใ นราคาตั ว ละ 0.8 - 1 บาท คิ ด
เป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 5,000 บาทต่อเดือน จากการ
ที่มีครัวเรือนต้นแบบเกิดขึ้นในชุมชนนั้นเสมือนมีองค์ความรู้
และมีวิทยากรอยู่ในชุมชนเอง ท�ำให้สามารถถ่ายทอดความรู้
ให้แก่เกษตรกรด้วยกันเองได้ ดังนั้นพื้นที่เหล่านี้จึงถือเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืนในชุมชนต่อไป
นอกจากนั้น เมื่อทีมวิจัยได้ลงพื้นที่ส�ำรวจฟาร์มของ
เกษตรกร จึงพบเห็นปัญหาส�ำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ ปัญหาเกี่ยว
กับพ่อแม่พันธุ์ โดยพบว่า เกษตรกรมีพ่อแม่พันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพ
มีปริมาณพ่อแม่พันธุ์ ไม่เพียงพอ และขาดความรู้ด้านการเลี้ยง
และการจัดการพ่อแม่พันธุ์ที่ถูกต้อง ท�ำให้ได้ลูกปลาจ�ำนวน
น้อยและด้อยคุณภาพ โครงการฯ จึงได้จัดให้มีกระบวนการ
เรียนรู้หลักการจัดการพ่อแม่พันธุ์ตามหลักพันธุศาสตร์โดยน�ำ
เกษตรกรเข้าอบรมในหน่วยงานของราชการ ควบคู่กับการ
จัดหาพ่อแม่พันธุ์ปลาที่เป็นพันธุ์ปรับปรุงให้แก่เกษตรกรมาใช้

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

เป็นพ่อแม่พันธุ์ ใหม่โดยเร็วที่สุด เพื่อปรับปรุงคุณภาพลูกพันธุ์
สัตว์น�้ำให้ได้มาตรฐานโดยการติดต่อขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน
ในการด�ำเนินโครงการฯ ครั้งนี้ได้ยึดหลักการฟังเสียง
ของชุมชนเป็นหลักในการด�ำเนินโครงการฯ ทั้งหมด อีกทั้ง
ตลอดการด�ำเนินโครงการฯ ยังมุ่งเน้นให้คนในชุมชนลงมือมี
ส่วนร่วมในทุกขั้นตอน โดยมีทีมวิจัยอาจารย์ ในมหาวิทยาลัย
เป็นผู้หนุนเสริม จากการด�ำเนินโครงการฯ พบว่าเกษตรกรมี
ศักยภาพและมีภูมิปัญญาเดิมอยู่แล้ว แต่ยังขาดความรู้ทาง
วิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการสร้างผลผลิตออกจ�ำหน่าย
เป็นรายได้ ทางทีมวิจัยจึงได้เข้าไปเติมเต็มในส่วนวิชาการและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ เหล่านี้ เพื่อให้เกษตรกรสามารถน�ำความรู้
และเทคโนโลยีที่ได้รับไปพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นต่อไป
การเปลี่ยนแปลงระดับครัวเรือน
หลังจากเกษตรกรได้เข้าร่วมโครงการวิจัยแล้ว ก่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับครัวเรือน คือ ทีมวิจัยสามารถ
ผลักดันให้เกิดครัวเรือนต้นแบบขึ้นที่สามารถด�ำเนินการเพาะ
พันธุ์ปลานิลแปลงเพศได้ด้วยตนเอง และมีเกษตรกรคนอื่นให้
ความสนใจและเข้ามาขอดูงานจากฟาร์มต้นแบบอีกหลายราย
และจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ
โดยระบบต้นทุนต�่ำครั้งนี้ ถือเป็นการเพิ่มความหลากหลายของ
ชนิดพันธุ์สัตว์น�้ำจ�ำหน่าย เป็นการเพิ่มช่องโอกาสของรายได้ให้
แก่เกษตรกร
นอกจากนั้น เกษตรกรรายอื่นเริ่มตื่นตัวและมีแนวโน้ม
ที่จะเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศตามรูปแบบที่ได้จัดท�ำไว้เพิ่ม
ขึ้น เนื่องจากเกษตรกรสามารถติดตั้งระบบเพาะพันธุ์ปลานิล
แปลงเพศต้นทุนต�่ำตามขั้นตอนด้วยตนเอง จึงถือเป็นการช่วย
เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้แก่เกษตรกร
การเปลี่ยนแปลงระดับชุมชน
นอกจากนั้น ยังเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชนขึ้น
คือ จากการที่มีครัวเรือนต้นแบบเกิดขึ้นในชุมชนนั้นเสมือนมี
องค์ความรู้และมีวิทยากรอยู่ในชุมชนเอง สามารถถ่ายทอด
ความรู้ให้แก่เกษตรกรด้วยกันเองได้ ดังนั้นพื้นที่เหล่านี้จึงถือ
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืนในชุมชนต่อไป และเกษตรกรยังมีการ
รวมกลุ่ม พูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมากยิ่งขึ้น ก่อ
ให้เกิดความร่วมมือร่วมแรงกัน เกิดเป็นเครือข่ายในการพัฒนา
อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมที่ท�ำกันมาช้านาน
ให้พัฒนามากยิ่งขึ้น เช่น การรวมกลุ่มกันไปศึกษาดูงานการ
เพาะพันธุ์ปลาชนิดใหม่ มีการแลกเปลี่ยนบอกเล่าเทคนิคการ
เพาะพันธุ์ปลารูปแบบใหม่แก่เกษตรกรคนอื่นโดยไม่หวงความรู้
เหมือนในอดีต มีเวทีการลงพื้นที่ของทีมวิจัยเป็นตัวช่วยผลัก
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ดันให้เกิดความร่วมมือเหล่านี้ขึ้น ซึ่งจากเดิมในพื้นที่บ้านยาง
น้อยนี้ เกษตรกรจะมีการแก่งแย่งแข่งขันกันทางเศรษฐกิจกัน
อย่างมากจนขาดความร่วมมือกันในการพัฒนาความรู้ซึ่งจะน�ำ
มาสู่ความเสี่ยงในการประกอบอาชีพอย่างที่เป็นอยู่
ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน
การน�ำไปใช้กับการเรียนการสอน ทางทีมวิจัยอาจารย์
ได้ มี การจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช้ พื้ น ที่ ใ นชุ ม ชนเป็ น การ
เรี ย นในภาคบทปฏิ บั ติ การ เพื่ อ ให้ นิ สิ ต ได้ ล งมื อ ปฏิ บั ติ ง าน
จับต้องวัสดุสิ่งของในสภาพแวดล้อมจริงที่มีข้อจ�ำกัดหลาย
ประการแตกต่างจากห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนการสอน
เช่น ความพร้อมของสถานที่ และอุปกรณ์เครื่องมือที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับการปฏิบัติงาน จึงต้องใช้ไหวพริบและปฏิภาณเข้าแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นด้วยตนเองเพื่อให้การปฏิบัติงาน
ส�ำเร็จลุล่วงไปได้ นอกเหนือจากการปฏิบัติงานปกติที่ได้เรียนรู้
จากชั้นเรียน สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นนี้นับว่ามีประโยชน์ ใน
การใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้เหมาะ
สมยิ่งขึ้นเพื่อให้นิสิตที่ส�ำเร็จการศึกษาไปแล้วสามารถปฏิบัติ
งานได้ในทุกสถานการณ์ที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
มากที่สุด ดังนั้นจึงถือได้ว่าชุมชนเป็นห้องปฏิบัติการประมง
ชั้นเยี่ยมที่เพียบพร้อมด้วยสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการเรียนรู้
โดยมหาวิ ท ยาลั ย ไม่ ต ้ อ งลงทุ น สร้ า งขึ้ น เอง และยั ง เป็ น สื่ อ
กลางที่ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน
กลุ่มเป้าหมายที่ด�ำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยง
สั ตว์ น�้ ำ ในการบู ร ณาการหลั ก สู ต รให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ทั้ ง
ด้ า นการเรี ย นการสอน การวิ จั ย และการบริ ก ารวิ ช าการ
ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม
โดยรวมต่อไปในอนาคต
เนื่องจากทางทีมวิจัยส่วนหนึ่งเป็นทีมอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัย ในระหว่างการด�ำเนินโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นนี้
ให้เกิดประโยชน์แก่ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเอง จึงได้มีการ
คิดค้นงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น โดยมีการ
ใช้แหล่งเก็บข้อมูลวิจัยเป็นพื้นที่ในชุมชนเอง มีเกษตรกรเป็น
ผู้ช่วยวิจัยและมีนิสิตเป็นคนคอยช่วยเหลือในการเก็บข้อมูล
ท�ำให้เกิดความร่วมมือระหว่างอาจารย์ นิสิต และเกษตรกรใน
ชุมชน ซึ่งจากงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกิด
ขึ้นนี้ ถือว่าเป็นการช่วยพัฒนาทักษะด้านงานวิจัยของอาจารย์
มากยิ่งขึ้นและยังส่งผลต่อความก้าวหน้าในสายงานอาจารย์
อีกด้วย ดังนั้นงานวิจัยที่เกิดขึ้นจึงถือเป็นผลพลอยได้จากการ
ด�ำเนินโครงการฯ ครั้งนี้
นอกเหนือจากคุณค่าของการเรียนรู้ร่วมกันจากการ
ปฏิบัติงานจริงในโครงการฯ นี้ เกษตรกรในพื้นที่  นิสิต และ
อาจารย์จากมหาวิทยาลัย ได้ปฏิบัติงานเคียงบ่าเคียงไหล่ร่วม
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กั น อย่ า งใกล้ ชิ ด ตลอดเวลา ได้ ป รากฏเป็ น ภาพลั ก ษณ์ ข อง
ชุมชนสังคมที่อบอุ่นมีความสามัคคีพร้อมเพรียงให้เห็นอย่าง
ชัดเจนจนเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายว่ามหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้
ความช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งของชุมชนได้อย่างดีสมกับที่ตั้ง
ปณิธานว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนอย่างแท้จริง
แนวโน้มความยั่งยืน
การปฏิบัติงานในโครงการฯ ท�ำให้ชุมชนเกิดการตื่น
ตัวที่จะพัฒนาการประกอบอาชีพของตนให้สามารถแข่งขัน
กับคู่แข่งได้ โดยการเพิ่มความหลากหลายของสินค้าที่ผู้ซื้อ
สามารถเลือกซื้อสินค้าหลายชนิดเบ็ดเสร็จได้ในที่เดียว (One
stop shopping) เป็นสิ่งดึงดูดลูกค้า และมุ่งหวังให้เกษตรกร
ร่วมมือกันในด้านการขาย ลดการแก่งแย่งแข่งขันตัดราคา
ในระหว่างเกษตรกรด้วยกันเอง และยังถือเป็นการสร้างเครือ
ข่ายและก่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างเกษตรกรด้วยกันเอง
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ซึ่งจะก่อให้เกิดความยั่งยืนในชุมชนต่อไปในอนาคต จึงเกิด
แนวความคิดในการจัดตั้งตลาดซื้อขายพันธุ์สัตว์น�้ำของชุมชน
ยางน้อย โดยในเบื้องต้นทางทีมวิจัยได้ผลักดันให้เกษตรกร
เขียนโครงการเพื่อของบประมาณจากทางสหกรณ์จังหวัดเพื่อ
ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างพื้นที่ตลาด และในล�ำดับต่อมา
ทีมวิจัยจะน�ำเกษตรกรที่สนใจไปดูงาน ณ ตลาดซื้อขายพันธุ์
สัตว์น�้ำของวิสาหกิจชุมชนประมงขอนแก่นในตัวเมืองขอนแก่น
ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายพันธุ์สัตว์น�้ำที่ด�ำเนินการได้ผลดีติดต่อกัน
เป็นเวลายาวนาน มีการซื้อขายพันธุ์สัตว์น�้ำมากมายหลาย
ชนิดตลอดทั้งวันทุกวันตลอดปี เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการ
จัดการตลาดน�ำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับตลาดของชุมชนที่
จะจัดตั้งขึ้นต่อไป ซึ่งการก่อตั้งตลาดปลาครั้งนี้ หากท�ำให้เกิด
ขึ้นได้ในอนาคตก็จะมีการริเริ่มใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดอีกทางหนึ่งด้วย
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จิราภรณ์ หลาบค�ำ* ลักษณีย์ บุญขาว นิตยา ชาค�ำรุณ
สมเจตน์ ทองด�ำ จีราพร ทิพย์พิลา และจินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา

บทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการด้าน
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 2) ศึกษาความพร้อมในการจัดการ
ความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อมของโรงเรียน 3) เพือ่ หารูปแบบการพัฒนาการจัดการ
ด้านความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อมของโรงเรียน ด�ำเนินการวิจยั โดยใช้กระบวนการ
และกิจกรรมทีท่ ำ� ให้เกิดการมีสว่ นร่วม การเรียนรูแ้ ละแลกเปลีย่ นระหว่างกัน ตัง้ แต่
การพัฒนาโจทย์วิจัย การสร้างเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การน�ำข้อมูล
มาวิเคราะห์/สังเคราะห์ และตรวจสอบร่วมกัน
ผลการศึกษา สภาพปัญหาการจัดการด้านความปลอดภัย ได้แก่ การ
จัดการสนามเด็กเล่น พบว่าบริเวณสนามเด็กเล่นมีหญ้าขึ้นสูง พื้นสนามเป็นดิน
แข็งไม่เรียบ สภาพของเครื่องเล่นมีการช�ำรุด เป็นสนิม ติดตั้งไม่มั่นคง เป็นต้น
ส่วนสภาพปัญหาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 1) การจัดการขยะ พบว่า
ถังขยะที่ใช้ในโรงเรียนยังมีไม่เพียงพอ ช�ำรุด ไม่มีฝาปิด และไม่มีการคัดแยกขยะ
และ 2) การสุขาภิบาลอาหาร พบว่าสภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงอาหาร
ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย 8 ข้อ และพบการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียในมือผูส้ มั ผัสอาหารทุกคนและพบในอาหารทุกตัวอย่าง ส่วนความพร้อม
ในการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน พบว่า ทั้ง 3 โรงเรียน
มีความพร้อมที่แตกต่างกัน ได้แก่ ด้านการจัดการขยะ ด้านอาหารปลอดภัย
และด้านสนามเด็กเล่น
จากกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม พบว่ารูปแบบการ
พัฒนาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี คือ 1) การรับรูส้ ภาพปัญหาความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อมในโรงเรียน
2) การกระตุ้นให้เกิดความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากปัญหาด้านความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 3) การรับรู้ศักยภาพและความพร้อมในการ
จัดการปัญหาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 4) การสร้างระบบ
และกลไกในการจัดการปัญหาด้านความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อมในโรงเรียนอย่าง
ยั่งยืน
ค�ำส�ำคัญ : ความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม สุขาภิบาลอาหาร สนามเด็กเล่น การจัดการขยะ
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Abstract
The objectives of this research were 1) to study the problems of safety
and environmental management of the sampling  school 2) to study availability
of safety and environmental management of the sampling  school 3) to search
for the suitable pattern of safety and environmental management of the sampling  
school. The research was based on processes and activities that involved the
community participation, and the exchange learning between the research
team. The research methodology consisted of the full participatory in every step;
the generation of research question, the creation of research tools, the collection
of data, the analysis and synthesis of data.
The results of safety management problems for the playground
management were as follows; full of high grass in the playground, uneven floor,
solid ground, damaged, rusty, and unsafe play instruments. For environmental
management problems including 1) waste management-insufficient trash
in school, trash damaged, unlidded and unclassified container  and 2) food
sanitation-physical environment of the cafeteria did not meet the standards of
the Department of Health for 8 items; contaminated with coliform bacteria on
the hands of all handlers and all food samples. Regarding school readiness on
this issues, all three schools has different readiness of safety and environmental
management in three area; solid waste management, food safety and the
playground arrangement.
From the processes of participatory action research, the searching  
for the appropriate pattern of safety and environment development for Ubon
Ratchathani University’s school network can be done through 1) the increasing of
the perception of safety and environmental problems in school 2) the encouraging  
about the awareness of the health impact of safety and environment in school
3) the reflecting on the schools’ potential and readiness in improving the safety
and environmental management in school  and 4) the creation of mechanisms
for sustaining the effective management of safety  environment in school.
Keywords : Safety and Environment, Food Sanitation, Playground, Solid
     Waste Management
* Corresponding Author, College of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University.
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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันการศึกษาที่
มุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในท้องถิ่น การ
ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การสร้างมูลค่าเพิ่มในกิจการต่างๆ ของชุมชนซึ่งเป็นภารกิจ
หนึ่งของมหาวิทยาลัยที่ได้ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ตาม
แผนกลยุทธ์การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยที่ก�ำหนดให้
บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ
ที่ดีของประชาชนในเขตอีสานใต้และภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง โดย
เสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ และสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนทุกภาคส่วน ซึ่งมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีมีโรงเรียนในเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุลราชธานี
จ�ำนวนทั้งสิ้น 24 โรงเรียน (ส�ำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2557) การพัฒนาการเสริมสร้าง
ศักยภาพทางการศึกษาให้เกิดความมั่นคงในโรงเรียนเครือข่าย
เป็นอีกบทบาทหน้าทีห่ นึง่ ทีม่ หาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหี น้าทีร่ บั
ผิดชอบ ดังนั้นการบริหารจัดการพื้นฐานในด้านความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนจึงเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่จะสามารถ
พัฒนาการเสริมสร้างทางการศึกษาและการเรียนรู้ของโรงเรียน
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้
โรงเรียนถือเป็นบ้านหลังที่สองของเด็กนักเรียนที่มัก
ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน
ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว เด็กในวัยนี้ยังอยู่ในวัยซุกซน ชอบเล่น ชอบ
สนุกสนาน และหากสภาพแวดล้อมในโรงเรียนไม่ปลอดภัยแล้ว
จะท�ำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดได้ ซึ่ง
การป้องกันอุบตั เิ หตุทมี่ กั เกิดในโรงเรียนนัน้ เป็นหน้าทีข่ องทุกคน
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ที่ต้องให้ความ
ส�ำคัญในการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย
หมั่นตรวจสอบสภาพวัสดุอุปกรณ์ และสิ่งของเครื่องใช้ภายใน
โรงเรียน หากมีการช�ำรุดต้องรีบซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีอย่าง
เร่งด่วนเพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดอุบตั เิ หตุกบั เด็กนักเรียน เช่น เครือ่ ง
เล่นเด็กล้มทับเด็กเสียชีวิต เด็กถูกตู้ทำ� น�้ำเย็นไฟฟ้าดูด เป็นต้น
รวมถึงเด็กนักเรียนจะต้องรู้จักการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจาก
อันตรายต่างๆ เพื่อร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ให้กับ
สถานทีท่ เี่ ป็นทีอ่ บรมสัง่ สอนให้เด็กเป็นคนดีและเติบโตเป็นก�ำลัง
ทรัพยากรส�ำคัญของประเทศต่อไปในอนาคต (กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย, 2552)
จากการศึ ก ษาของประวั ต ร์ จั น เทพ และกาญจนา
นาถะพินธุ (2555) ท�ำการศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและ
ความปลอดภัยของสนามเด็กเล่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนประถมศึกษา อ�ำเภอ
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ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ผลการศึกษาพบว่า การจัดสภาพ
แวดล้อมในสนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
ประถมศึกษามีการจัดวางอุปกรณ์เครือ่ งเล่นสนามใกล้กนั มีพนื้ ที่
การตกรอบเครื่องเล่นสนามไม่ปลอดภัยร้อยละ 95.5 สนามเด็ก
เล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีเครื่องเล่นสนามที่ไม่เหมาะสม
กับพัฒนาการของร่างกายของเด็กร้อยละ 22.2 ได้แก่ ราวโค้ง
ราวโหน หรือห่วงโหน เนื่องจากร่างกายช่วงบนของเด็กยังไม่
แข็งแรงอาจตกลงมาได้ สนามเด็กเล่นมีพื้นผิวรองรับการตกไม่
ปลอดภัย ร้อยละ 95.5 ได้แก่ พื้นหินลูกรัง คอนกรีต ทรายที่มี
ความหนาไม่ถงึ เกณฑ์ทกี่ ำ� หนด สนามเด็กเล่นมีการติดตัง้ เครือ่ ง
เล่นสนามที่ไม่ปลอดภัย ร้อยละ 13.6 ได้แก่ เครื่องเล่นประเภท
ชิงช้า ราวโหน และโดมปีนป่าย ความสูงไม่ปลอดภัย ร้อยละ 9.1
พบทีเ่ ครือ่ งเล่นสนามประเภทกระดานลืน่ และโดมปีนป่ายมีชอ่ ง
ว่างที่อาจท�ำให้เท้าติด ร้อยละ 4.5 มีช่องว่างที่อาจท�ำให้ศีรษะ
ติดค้าง ร้อยละ 22.7 มีบันไดระยะก้าวของขั้นบันไดมากกว่า
เกณฑ์ที่ก�ำหนด ร้อยละ 18.2 พฤติกรรมการเล่นของเด็กที่ไม่
ปลอดภัย ได้แก่ การแย่งกันปีนขึ้นไปบนเครื่องเล่นสนาม การ
แกว่งไกวเครือ่ งเล่นอย่างแรง การเล่นเครือ่ งเล่นสนามที่ไม่ถกู วิธี
เป็นต้น
จากรายงานการเฝ้ า ระวั ง โรคจากอาการท้ อ งร่ ว ง
เฉียบพลันและอาหารเป็นพิษ จากส� ำนักระบาดวิทยา กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ปีพ.ศ. 2546–2550 พบว่ามี
เด็กและเยาวชนเจ็บป่วยรวมทัง้ สิน้ 2,676,305 ราย ตาย 115 ราย
จ�ำแนกเป็นเด็กทารกป่วย 478,111 ราย ตาย 41 ราย เด็กก่อนวัย
เรียนป่วย 1,144,300 ราย ตาย 40 ราย เด็กอนุบาลป่วย 403,968
ราย ตาย 14 ราย นักเรียนชัน้ ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอน
ต้นป่วย 649,926 ราย ตาย 20 ราย และจากรายงานการเฝ้าระวัง
ทางระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ปีพ.ศ.
2558 พบว่า การระบาดของเหตุการณ์อาหารเป็นพิษที่โรงเรียน
แห่งหนึ่ง ต�ำบลบ้านบัว อ�ำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ
ผู้ป่วยเป็นนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
จ�ำนวน 42 ราย จากทั้งหมด 71 คน (อัตราป่วยร้อยละ 59.15)
อัตราส่วนชายต่อหญิงเท่ากับ 1 : 1.2 อายุระหว่าง 5 - 12 ปี อายุ
เฉลี่ย 10.2 ปี เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์
จ�ำนวน 22 ราย จากการสอบสวนโรคพบว่า โรงเรียนได้จดั อาหาร
กลางวันให้นกั เรียนรับประทานร่วมกัน ได้แก่ ข้าวมันไก่ ไอศกรีม
น�้ำส้มเกล็ดหิมะ โดยจ้างเหมาแม่ครัวประกอบอาหารกลางวัน
ที่บ้านและอาจเป็นผลมาจากการปรุงประกอบอาหารและการ
สุขาภิบาลอาหารที่ไม่ดี รวมไปถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่ไม่ถูก
หลักอนามัยสิง่ แวดล้อมของโรงเรียน ซึง่ อัจฉรา ด�ำกระบี่ (2551)
ได้ศึกษาการสุขาภิบาลอาหาร การจัดการสิ่งปฏิกูลในโรงเรียน
ระดับประถมศึกษา 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ผลการศึกษา

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

พบว่า โรงครัวในโรงเรียนไม่ผา่ นมาตรฐาน ร้อยละ 82.9 ในหัวข้อ
บ่อดักไขมัน ถังขยะไม่มีฝาปิด ช้อนและส้อมไม่วางเอาด้ามขึ้น
หรือวางไม่เป็นระเบียบ ร้อยละ 65.8 36.8 และ 31.6 ตามล�ำดับ
ข้อมูลจากการศึกษาของลักษณีย์  บุญขาว และคณะ
(2556) เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงเรียน
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ�ำนวน 11 โรงเรียน พบว่า
โรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมคี วามเสีย่ งภายใน
โรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในบริเวณห้องเรียน อาคารเรียนเก่า
ช�ำรุด ระบบไฟฟ้าและการเดินสายไฟทีเ่ ก่า มีความเสีย่ งทีจ่ ะเกิด
ไฟฟ้าลัดวงจรได้และบริเวณสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นที่ช�ำรุด
เป็นสนิม มีการติดตั้งที่ไม่มั่นคง พื้นที่ของสนามเด็กเล่นในบาง
โรงเรียนมีวัชพืชขึ้น หรือบางครั้งไม่สามารถเข้าไปใช้สนามเด็ก
เล่นได้เนื่องจากในช่วงฤดูฝน พื้นจะเฉอะแฉะและดินไม่คงตัว
เป็นต้น การจัดการขยะพบว่า ถังขยะมีสภาพช�ำรุด ไม่มฝี าปิด ไม่
แยกถังขยะตามประเภทของขยะและไม่มีป้ายระบุบอกประเภท
ที่ชัดเจน ไม่มีถังขยะส�ำหรับแยกขยะรีไซเคิล ขยะอันตรายและ
ไม่มีที่เก็บอย่างเป็นสัดส่วน ไม่มีการจัดตั้งและด�ำเนินโครงการ
ธนาคารขยะในโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 90.0 และไม่มีการลดใช้
วัสดุย่อยสลายยาก เช่น พลาสติก โฟม และไม่มีถงั ขยะส�ำหรับ
ใส่ขยะย่อยสลายได้ เช่น พวกเศษอาหาร ร้อยละ 72.7 ส�ำหรับการ
ส�ำรวจสภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงอาหาร โรงเรียนเครือ
ข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ�ำนวน 11 โรงเรียน ตามแบบ
ส�ำรวจโรงอาหารของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จ�ำนวน
30 ข้อ พบว่า ข้อที่ไม่ผ่านมาตรฐานมากที่สุด คือ เขียงต้องมี
สภาพดีไม่แตกร้าวหรือเป็นช่อง มีเขียงใช้เฉพาะอาหารสุกและ
อาหารดิบแยกจากกันมีฝาชีครอบ (ยกเว้นครัวที่มีการป้องกัน
แมลงวันแล้ว) รองลงมา คือ ถังขยะที่ไม่รวั่ ซึมและมีฝาปิด ช้อน
ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่งสะอาด หรือ
วางเป็นระเบียบในภาชนะที่สะอาดและมีการปกปิด ตั้งสูงจาก
พื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร และผู้สัมผัสอาหารจะต้องสวมผ้า
กันเปื้อนสีขาวหรือมีเครื่องแบบ ผู้ปรุงจะต้องสวมหมวกหรือ
ตาข่ายคลุมผมด้วย ร้อยละ 100.0  90.9  81.8 และ 72.7 ตาม
ล�ำดับ ส�ำหรับการประเมินด้านชีวภาพโดยตรวจหาเชือ้ โคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย จ�ำนวน 84 ตัวอย่าง จ�ำแนกประเภทตัวอย่างที่ตรวจ
ออกเป็น 3 ชนิด คือ อาหาร ภาชนะสัมผัสอาหาร และมือผูส้ มั ผัส
อาหาร ตรวจประเมินโดยใช้ชุดทดสอบ SI-2 พบการปนเปื้อน
เชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในภาชนะสัมผัสอาหาร อาหาร และมือ
ผู้สัมผัสอาหาร คิดเป็นร้อยละ 38.1  35.7 และ 31.2 ตามล�ำดับ
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การท�ำวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action
Research) ในการจัดการด้านความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อมของ
โรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยมีวัตถุประสงค์
ของการวิจัย คือ
1. ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการด้านความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. ศึกษาความพร้อมในการจัดการด้านความปลอดภัย
และสิง่ แวดล้อมของโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. แสวงหารูปแบบการพัฒนาการจัดการด้านความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

ค�ำนิยามศัพท์

ผูส้ มั ผัสอาหาร หมายถึง ผูท้ ที่ ำ� หน้าที่ในการเตรียมปรุง
ปรุงประกอบอาหาร และผู้ตักอาหารให้กับนักเรียนในโรงเรียน
การจัดการด้านความปลอดภัย หมายถึง การด�ำเนินการ
ป้องกันอันตรายและควบคุมความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ในสนามเด็กเล่น
ของโรงเรียน
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม หมายถึง การด�ำเนินการ
ในการป้องกันและควบคุมความเสี่ยงของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียน ได้แก่ การจัดการขยะ
และการสุขาภิบาลอาหาร

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การศึ ก ษาวิ จั ย ในครั้ ง นี้ เ ป็ น การศึ ก ษารู ป แบบการ
พั ฒ นาการจั ด การด้ า นความปลอดภั ย และสิ่ ง แวดล้ อ มของ
โรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ�ำเภอวารินช�ำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  
(Participatory Action Research) โดยผสมผสานระหว่างวิจัย
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ด�ำเนินการวิจัยโดยใช้กระบวนการ
และกิจกรรมทีท่ ำ� ให้เกิดการมีสว่ นร่วม การเรียนรูแ้ ละแลกเปลีย่ น
ความรูร้ ะหว่างกัน ตัง้ แต่การพัฒนาโจทย์วจิ ยั การสร้างเครือ่ งมือ
วิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล การน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์
และตรวจสอบร่วมกัน เพื่อค้นหารูปแบบการพัฒนาการจัดการ
ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมส�ำหรับโรงเรียน
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด�ำเนินการวิจยั ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2556 ถึงเดือนกันยายน 2557

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
วัตถุประสงค์การวิจัย
โรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจ�ำนวน 3
คณะผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการจัดการ โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินจากโครงการบริการ
ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน จึงมีแนวคิด วิชาการโรงเรียนปลอดภัย อนามัยสิง่ แวดล้อมดีของมหาวิทยาลัย
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อุบลราชธานี เมือ่ ปีพ.ศ. 2556 ประกอบด้วย ครู ภารโรง ผูส้ มั ผัส
อาหาร และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ�ำนวนทั้งสิ้น
166 คน ดังนี้
1) โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
เป็นทีมวิจยั จ�ำนวน 57 คน ประกอบด้วย ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน ครู
จ�ำนวน  9 คน และนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4-6  จ�ำนวน  48 คน
2) โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง มีกลุม่ เป้าหมายทีเ่ ข้าร่วม
เป็นทีมวิจัย จ�ำนวน 43 คน ประกอบด้วย ผู้อำ� นวยการโรงเรียน
ครู ภารโรง ผูส้ มั ผัสอาหาร จ�ำนวน 11 คน และนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 4-6  จ�ำนวน 32 คน
3) โรงเรียนบ้านกุดระงุม มีกลุม่ เป้าหมายทีเ่ ข้าร่วมเป็น
ทีมวิจัย จ�ำนวน 66 คน ประกอบด้วย ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน ครู
จ�ำนวน 9 คน และนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4-6  จ�ำนวน 57 คน

ด้ า นความปลอดภั ย และสิ่ ง แวดล้ อ มของโรงเรี ย นเครื อ ข่ า ย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(3) การประเมินด้านการจัดการขยะ เพื่อเก็บข้อมูล
สภาพการจัดการขยะของโรงเรียน
(4) การประเมินสภาพแวดล้อมทางกายภาพโรงอาหาร
ในโรงเรียน
(5) การตรวจการปนเปือ้ นของเชือ้ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ในอาหาร ภาชนะสัมผัสอาหาร และมือผู้สัมผัสอาหารของ
โรงเรียน
(6) การประเมินความเสีย่ งของสนามเด็กเล่นในโรงเรียน
(7) การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม โดย
สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
(8) การจัดประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อแสวงหารูป
แบบในการพัฒนาการจัดการด้านความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม
พื้นที่ที่ศึกษา คือ โรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ของโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจนเป็นโรงเรียน
จ�ำนวน 3 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินจาก ต้นแบบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
โครงการบริการวิชาการโรงเรียนปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อมดี
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อปีพ.ศ. 2556 ได้แก่
เครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1) โรงเรี ย นวั ด บ้ า นค้ อ หวาง ต� ำ บลคู เ มื อ ง อ� ำ เภอ
แบบสัมภาษณ์ ค�ำถามในการสนทนากลุ่มย่อย แบบ
    วารินช�ำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ประเมิ น การจั ด การขยะ แบบประเมิ น สภาพแวดล้ อ มทาง
2) โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง ต�ำบลค�ำขวาง/อ�ำเภอ กายภาพโรงอาหารในโรงเรียน แบบประเมินความเสี่ยงของ
    วารินช�ำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
สนามเด็กเล่นในโรงเรียน เครือ่ งมือตรวจการปนเปือ้ นโคลิฟอร์ม
3)  โรงเรียนบ้านกุดระงุม ต�ำบลบุง่ ไหม/อ�ำเภอวารินช�ำราบ แบคทีเรียเบื้องต้น (SI-2) สมุดบันทึก กระดาษฟลิปชาร์ท กล้อง
    จังหวัดอุบลราชธานี
ถ่ายภาพ เครื่องบันทึกเสียง เป็นต้น

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ข้ อมู ลทุ ติยภู มิ การศึกษาค้น คว้าจากเอกสาร เช่น
หนังสือวิชาการ บทความ รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
การจัดการด้านความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อมของโรงเรียน การ
จัดการขยะในรูปแบบธนาคารขยะ การตรวจสอบการปนเปื้อน
ของอาหาร ภาชนะสัมผัสอาหาร และมือผู้สัมผัสอาหาร ความ
ปลอดภัยของสนามเด็กเล่น เป็นต้น
ข้อมูลปฐมภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม (Field
study) ประกอบด้วย
(1) การสนทนากลุ่มย่อย (Focus group) ผู้อ�ำนวยการ
คณะครู และตัวแทนนักเรียน เพือ่ เก็บข้อมูลปัญหาทางด้านความ
ปลอดภัยและสิง่ แวดล้อมในโรงเรียน และวิเคราะห์ปญั หาร่วมกัน
(2)การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ส� ำ คั ญ ได้ แ ก่
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบด้านอนามัยและสุขภาพ
ของโรงเรียน เพื่อเก็บข้อมูลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ได้แก่ ด้านการจัดการขยะ ด้านการสุขาภิบาลอาหาร และความ
ปลอดภัยของสนามเด็กเล่น รวมทั้งความพร้อมในการจัดการ

การวิเคราะห์ข้อมูล

หลังจากการเก็บข้อมูลโดยแบ่งตามประเภทของข้อมูล
การน� ำข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ และเรียบเรียงตามประเด็นที่
ก�ำหนดไว้ ดังนี้
1) ข้อมูลสภาพการจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่ง
แวดล้อมของโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้าน
การสุขาภิบาลอาหารที่ได้จากการเก็บแบบประเมิน และตรวจการ
ปนเปือ้ นโคลิฟอร์มแบคทีเรียเบือ้ งต้น (SI-2) วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และร้อยละ เป็นต้น
2) ข้อมูลสภาพการจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่ง
แวดล้อมของโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้าน
การจัดการขยะ ข้อมูลสภาพการจัดการด้านความปลอดภัยและ
สิง่ แวดล้อมของโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดา้ น
สนามเด็กเล่น และข้อมูลความพร้อมในการจัดการด้านความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยใช้กระบวนการการสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์
และประมวลผลข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา และสรุป
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สาระส�ำคัญจ�ำแนก เรียบเรียงเนื้อหาเป็นหมวดหมู่และสรุปรวม การคัดแยก การเก็บรวบรวมและก�ำจัดขยะ ประกอบกับโรงเรียน
เป็นรายการให้เหมาะสม
เคยท�ำโครงการธนาคารขยะมาก่อน แต่ขาดองค์ความรูแ้ ละระบบ
การจัดการทีด่ ที ำ� ให้การด�ำเนินโครงการฯ ไม่สำ� เร็จตามเป้าหมาย
ขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัย การด�ำเนินการวิจัยมีขั้น และไม่ได้มีการด�ำเนินการต่ออีก ดังนั้นทางโรงเรียนวัดบ้านค้อ
ตอนดังนี้
หวางจึงสนใจในการด�ำเนินการด้านการจัดการขยะ
1) ขั้นตอนการเตรียมการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบ
   - โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่งเลือกด�ำเนินการด้าน
ด้วยกิจกรรม ได้แก่
สุขาภิบาลอาหาร เนื่องจากผลจากข้อมูลการประเมินสภาพ
1. การพัฒนาโจทย์วจิ ยั โดยร่วมประชุมกับผูอ้ ำ� นวยการ แวดล้อมโรงอาหารของโรงเรียน จากโครงการโรงเรียนปลอดภัย
โรงเรียน คณะครู และตัวแทนนักเรียนของทั้ง 3 โรงเรียน เพื่อ อนามัยสิ่งแวดล้อมดี ปีพ.ศ. 2556 พบว่าโรงอาหารไม่ผ่านการ
ค้นหาปัญหาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
ประเมินตามเกณฑ์ของกรมอนามัย จ�ำนวน 10  ข้อ จาก 30
2. การชีแ้ จงท�ำความเข้าใจโครงการฯ และการค้นหาทีม ข้อ ดังนั้นทางโรงเรียนจึงสนใจในการด�ำเนินการด้านสุขาภิบาล
วิจัยร่วม โดยใช้วิธีการชักชวนผู้อ�ำนวยการโรงเรียนและคณะครู อาหารเพื่อแก้ไขปรับปรุงโรงอาหารให้ได้ตามเกณฑ์ของกรม
ของทัง้ 3 โรงเรียนในการการพัฒนาโจทย์วจิ ยั   และเวทีการชีแ้ จง อนามัย กระทรวงสาธารณสุข ประกอบกับโรงเรียนมีโครงการ
โครงการได้มกี ารเชิญชวนนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4-6 และ เกษตรปลอดสารพิษอยู่แล้ว รวมทั้งโรงเรียนมีโครงสร้างโรง
ครูทกุ ท่านเข้าร่วมเป็นทีมวิจยั โดยการสมัครใจ รวมทัง้ มีการแบ่ง อาหารทีม่ นั่ คง แข็งแรง และมีผปู้ รุงประกอบอาหารของโรงเรียน
หน้าที่ให้ร่วมรับผิดชอบ ซึ่งในกระบวนการนี้ท�ำให้ได้ผู้ร่วมวิจัย ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
จ�ำนวนทั้งสิ้น 166 คน
    - โรงเรียนบ้านกุดระงุมเลือกด�ำเนินการด้านสนาม
3. การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการ เด็กเล่นปลอดภัย เนื่องจากผลจากการส�ำรวจเบื้องต้นของ
ด้านความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม เนือ่ งจากการด�ำเนินการด้าน โรงเรียน โดยคณะครูที่ด�ำเนินการด้านอนามัยโรงเรียน พบว่า
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ไม่เคยมีการบรรจุไว้ในแผนการ สนามเด็กเล่นของโรงเรียนเป็นสนามเด็กเล่นเก่า มีการช�ำรุด ผุ
ด�ำเนินงานประจ�ำปีของโรงเรียนเลย อีกทั้งการด�ำเนินการด้าน พัง ซึง่ มีความเสีย่ งสูงทีจ่ ะท�ำให้เกิดการบาดเจ็บของเด็กทีม่ าเล่น
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมต้องมีการใช้งบประมาณในการ เครือ่ งเล่นต่างๆ ดังนัน้ เพือ่ ป้องกันการเกิดอุบตั เิ หตุและอันตราย
ด�ำเนินการ ดังนั้นแต่ละโรงเรียนจึงจ�ำเป็นต้องเขียนโครงการฯ จากเครือ่ งเล่นต่างๆ โรงเรียนจึงสนใจในการด�ำเนินโครงการด้าน
และแต่งตั้งคณะท�ำงานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมใน สนามเด็กเล่นปลอดภัย
โรงเรียน ซึ่งได้แก่ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียน
การด�ำเนินการดังกล่าวจะมีทีมวิจัยหลักซึ่งเป็นคณะ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ดังนั้นเพื่อให้แต่ละโรงเรียนด�ำเนินการ อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) ที่มี
เขียนโครงการฯ ได้ถกู หลักการเขียนโครงการด้านความปลอดภัย ความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม การ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม จึ ง ได้ มี การจั ด อบรมการเขี ย นโครงการฯ จัดการขยะและน�้ำเสีย การสุขาภิบาลอาหาร อาชีวอนามัยและ
ประกอบด้วย ชื่อโครงการ ที่มาและความส�ำคัญ วัตถุประสงค์ ความปลอดภัย เพื่อเป็นพี่เลี้ยงและคอยให้ค�ำแนะน�ำตลอดระยะ
วิธดี ำ� เนินการ รวมทัง้ แหล่งสืบค้นข้อมูลด้านความปลอดภัยและ เวลาในการด�ำเนินการ ดังนี้
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เป็นต้น
4. การน�ำเสนอโครงการด้านความปลอดภัย ชื่อโรงเรียน การด�ำเนินการด้านความ
ทีมพี่เลี้ยงสาขาวิชา
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
สาธารณสุขศาสตร์
และสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาของโรงเรียนและต้องการ
แก้ไขปัญหานั้นมากที่สุด โดยพิจารณาบนความพร้อม
วัดบ้านค้อหวาง
อาจารย์สมเจตน์ ทองด�ำ
จัดการขยะ
ในการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาในด้านนั้นๆ จากการ
อาจารย์ จิ น ตนา ศิ ริ บู ร ณ์
พิพัฒนา
ด�ำเนินการวิจัย พบว่า แต่ละโรงเรียนมีความพร้อมใน
การด�ำเนินการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่
บ้านแฮหนามแท่ง
อาจารย์จริ าภรณ์ หลาบค�ำ
สุขาภิบาลอาหาร
แตกต่างกัน ได้แก่
อาจารย์นิตยา ชาค�ำรุณ
   - โรงเรียนวัดบ้านค้อหวางเลือกด�ำเนินการ
ด้านการจัดการขยะ ทางโรงเรียนพิจารณาถึงปัญหาทาง
อาจารย์ลกั ษณีย์ บุญขาว
สนามเด็กเล่นปลอดภัย
ด้านสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัยของโรงเรียนพบว่า บ้านกุดระงุม
อาจารย์จรี าพร ทิพย์พลิ า
โรงเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะได้แก่ การทิ้ง
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5. อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครื่องมือวิจัยและการ
เก็บข้อมูล ตามโครงการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ที่โรงเรียนเขียนขึ้น ได้แก่ แบบประเมินการจัดการขยะ แบบ
ประเมินสภาพแวดล้อมทางกายภาพโรงอาหารในโรงเรียน และ
แบบประเมินความเสีย่ งของสนามเด็กเล่นในโรงเรียน เพือ่ ให้ทมี
วิจัยเข้าใจและเกิดความเชื่อมั่นในการเก็บข้อมูล รวมทั้งให้รู้สึก
ถึงความเป็นเจ้าของร่วมในงานวิจัยที่เกิดขึ้นดังนี้
ชื่อโรงเรียน

การด�ำเนิน
การด้านความ
ปลอดภัย
และสิง่ แวดล้อม

เครื่องมือ

วัดบ้านค้อหวาง จัดการขยะ

- แบบประเมินด้านการ
จัดการขยะ

บ้านแฮหนามแท่ง สุขาภิบาลอาหาร

- แบบประเมิ น สภาพ
แวดล้อมทางกายภาพโรง
อาหารในโรงเรียน
- SI-2 ตรวจหาเชื้อโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรีย

บ้านกุดระงุม

- แบบประเมิ น ความ
เสี่ยงของสนามเด็กเล่นใน
โรงเรียน

สนามเด็กเล่น
ปลอดภัย

การจัดการทีด่ ที ำ� ให้การด�ำเนินโครงการฯ ไม่สำ� เร็จตามเป้าหมาย
เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินโครงการฯ มีเพียงคณะครู
ในโรงเรียน ถังขยะไม่ครบตามประเภทของขยะ ไม่มีที่ส�ำหรับ
เก็บรวบรวมขยะที่รับซื้อ ไม่มีกระบวนการด�ำเนินการที่ชัดเจน
และไม่มีองค์ความรู้ที่ชัดเจน เป็นต้น ดังนั้นเพื่อให้โรงเรียน
สามารถด�ำเนินการกิจกรรมธนาคารขยะได้อย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน จึงได้มีการด�ำเนินการดังต่อไปนี้
1. คณะครูและนักเรียนในโรงเรียน
ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาด้านความปลอดภัย
วัตถุประสงค์
และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน และศึกษา
ปัญหาร่วมกัน พบว่าปัญหาด้านการจัดการ
- เพื่ อ เก็ บ ข้ อ มู ล สภาพการ ขยะเป็นปัญหาที่ โรงเรียนต้องการด�ำเนิน
จัดการขยะของโรงเรียน
การมากที่สุด
2. เขียนโครงการการจัดการขยะ
- เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพโรงอาหารใน แบบครบวงจร (ธนาคารขยะ) และบรรจุใน
โรงเรียน
- เพื่อตรวจปนเปื้อนของเชื้อ แผนการด�ำเนินงานประจ�ำปีของโรงเรียน
โคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร
3. แต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนิน
ภาชนะสัมผัสอาหาร และมือผู้ โครงการฯ ได้แก่ คณะครูทุกคนในโรงเรียน
สัมผัสอาหารของโรงเรียน
จ�ำนวน 9 คน และนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่
- เพื่อประเมินความเสี่ยงของ 4-6 จ�ำนวน 48 คน โดยผู้ด�ำเนินการหลัก
สนามเด็กเล่นในโรงเรียน
คือ ครูอนามัยโรงเรียน 2 ท่าน และนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ส่วนชัน้ ประถมศึกษา

2) ขั้นปฏิบัติการ ประกอบด้วยการด�ำเนินกิจกรรมดังนี้
2.1 โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง : การจัดการขยะ  (ธนาคารขยะ) 		
    โรงเรียนวัดบ้านค้อหวางนั้นมีความพร้อมในการ
ด�ำเนินการด้านการจัดการขยะโดยผ่านกิจกรรมธนาคารขยะ
เนือ่ งจากโรงเรียนมีปญั หาเกีย่ วกับการจัดการขยะ ได้แก่ การทิง้
การคัดแยก การเก็บรวบรวมและก�ำจัดขยะ ประกอบกับโรงเรียน
เคยท�ำโครงการธนาคารขยะมาก่อน แต่ขาดองค์ความรูแ้ ละระบบ

		

การประชุมชีแ้ จงโครงการ
วั น ที่ 26 พฤศจิ ก ายน
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ปีที่ 4-5 ได้เข้ามาเรียนรูก้ ระบวนการท�ำงาน เมือ่ ชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 6 เรียนจบ ก็จะสามารถด�ำเนินการต่อได้เพื่อให้โครงการฯ
เกิดความยั่งยืนต่อไป
4. การเก็บข้อมูลเกีย่ วกับสภาพปัญหาการจัดการขยะใน
ปัจจุบัน โดยใช้แบบประเมินการจัดการขยะของโรงเรียน เพื่อให้
ทราบปัญหาทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ใช้ในการวางแผนในการแก้ไขปัญหาได้
5. จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานเกี่ยวกับธนาคารขยะ
โดยการพาทีมวิจัย ได้แก่ ครูและตัวแทนนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 และ 6 ไปศึกษาดูงานระบบการจัดการธนาคารขยะ
ต้นแบบของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้ทีมวิจัยได้เรียนรู้กระบวนการ
การจัดการธนาคารขยะและใช้เป็นแนวทางในการจัดการธนาคาร
ขยะในโรงเรียนต่อไป

		

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจั ดตั้งโครงการธนาคาร
ขยะ วันที่   3 มกราคม 2557
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6. กิจกรรมถังขยะน่าทิง้ ซึง่ โรงเรียนมีการน�ำเอาถังขยะ
เก่าของโรงเรียนที่ช�ำรุดแล้วมาทาสีถังขยะใหม่ เป็นรูปการ์ตูน
ที่มีสีสันสวยงามและแยกสีตามประเภทของขยะ คือ 1) สีแดง
ทิ้ ง ขยะอั น ตราย 2) สี เ ขี ย ว ทิ้ ง ขยะที่ ย ่ อ ยสลายได้ และ 3)
สีเหลือง ทิ้งขยะทั่วไป ท�ำให้นักเรียนสนใจและเป็นการกระตุ้น
ให้นักเรียนอยากทิ้งขยะให้ถูกประเภทมากขึ้น
7. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับการจัดตัง้ โครงการ
ธนาคารขยะและการด�ำเนินการของธนาคารขยะ ตัง้ แต่ขนั้ ตอนการ
ท�ำบัญชี การรับสมัครสมาชิกโครงการฯ การซือ้ การขายขยะ การ
แยกขยะตามประเภทต่างๆ เมือ่ วันที่ 3 มกราคม 2557 ณ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โดยให้นกั ศึกษาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาอนามัยสิง่ แวดล้อมปีที่ 3
เป็นวิทยากรร่วมให้คำ� แนะน�ำการด�ำเนินโครงการฯ
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8. การจัดท�ำโรงเรือนเก็บขยะของโครงการธนาคารขยะ
โดยใช้พนื้ ทีล่ านจอดจักรยานของนักเรียนมาปรับปรุงให้เป็นพืน้ ที่
ในการรับซือ้ ขยะและโรงเรือนเก็บขยะของโรงเรียน ท�ำให้นกั เรียน
สามารถคัดแยกขยะและเก็บขยะได้เป็นจ�ำนวนมาก

		

การรับซื้อขยะจากสมาชิก

2.2 โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง : การสุขาภิบาลอาหาร
(อาหารปลอดภัยถูกใจนักเรียน)
โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่งมีความพร้อมในการด�ำเนิน
การด้านการสุขาภิบาลอาหารผ่านกิจกรรมอาหารปลอดภัย
ถูกใจนักเรียน จากข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมของโรง
อาหารของโรงเรี ย น โครงการโรงเรี ย นปลอดภั ย อนามั ย สิ่ ง
แวดล้อมดี ปีพ.ศ. 2556 พบว่าโรงอาหารไม่ผา่ นการประเมินตาม
เกณฑ์ของกรมอนามัย จ�ำนวน 10  ข้อ จาก 30 ข้อ ดังนั้นทาง
โรงเรียนจึงสนใจการด�ำเนินการด้านสุขาภิบาลอาหารเพื่อแก้ไข
ปรับปรุงโรงอาหารให้ได้ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข ประกอบกับโรงเรียนมีโครงการเกษตรปลอดสาร
พิษอยู่แล้ว รวมทั้งโรงเรียนมีโครงสร้างโรงอาหารที่มั่นคง แข็ง
แรง และมีผปู้ รุงประกอบอาหารประจ�ำของโรงเรียน แต่โรงเรียน
ไม่เคยด�ำเนินการด้านการสุขาภิบาลอาหารเลย เช่น ครูผู้รับผิด
ชอบการจัดอาหารกลางวันและผู้ปรุงประกอบอาหารยังไม่เคย
ผ่านการอบรมเกีย่ วกับการสุขาภิบาลอาหารจากหน่วยงานใดมาก่อน
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นอกจากนี้ โรงเรียนยังไม่เคยมีการตรวจประเมินโรงอาหารตาม
เกณฑ์ของกรมอนามัย และไม่เคยตรวจสอบคุณภาพอาหาร
กลางวันที่จัดบริการให้กับนักเรียนเลย จากประเด็นดังกล่าวทาง
โรงเรียนจึงได้มีการปรึกษากับทีมวิจัยหลักซึ่งเป็นทีมพี่เลี้ยง
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการจัดการอาหารให้ถูก
หลักสุขาภิบาลอาหาร เพื่อให้โรงเรียนสามารถ
ด�ำเนินกิจกรรมด้านการสุขาภิบาลอาหารผ่าน
กิจกรรมอาหารปลอดภัยถูกใจนักเรียนได้อย่างต่อ
เนื่องและยั่งยืน จึงได้มีการด�ำเนินการดังต่อไปนี้
   1. คณะครูและนักเรียนในโรงเรียน
ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาด้านความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน และศึกษาปัญหาร่วม
กัน พบว่าปัญหาด้านสุขาภิบาลอาหารเป็นปัญหา
ที่โรงเรียนต้องการแก้ไขปัญหามากที่สุด
    2. เขียนโครงการการสุขาภิบาลอาหาร
(อาหารปลอดภัยถูกใจนักเรียน) และบรรจุในแผน
การด�ำเนินงานประจ�ำปีของโรงเรียน
        3. แต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนิน
โครงการฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนิน
โครงการฯ ได้แก่ ครู 8 คน ภารโรง 1 คน ผูส้ มั ผัส
อาหาร 2 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4-6 จ�ำนวน 32 คน รวมเป็น 43 คน โดยผูด้ ำ� เนิน
การหลัก คือ ครูอนามัยโรงเรียน 2 ท่าน และ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส่วนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 4-5 ได้เข้ามาเรียนรูก้ ระบวนการท�ำงาน
เมื่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนจบก็จะสามารถด�ำเนินการ
ต่อได้เพื่อให้โครงการฯ เกิดความยั่งยืนต่อไป
   4. การเก็ บ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ สภาพการสุ ข าภิ บ าล
อาหารปัจจุบัน ซึ่งผู้เก็บข้อมูล คือ คณะอาจารย์และนักศึกษา
สาธารณสุขศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม โดยใช้แบบประเมิน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพโรงอาหารในโรงเรียน และการ
ตรวจการปนเปื ้ อ นของเชื้ อ โคลิ ฟ อร์ ม แบคที เ รี ย ในอาหาร
ภาชนะสั ม ผั ส อาหาร และมื อ ผู ้ สั ม ผั ส อาหาร ซึ่ ง ผู ้ สั ม ผั ส
อาหาร คือ แม่ครัวและผู้ช่วยแม่ครัวของโรงเรียน ให้ทราบ
ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อใช้ในการวางแผนในการแก้ไขปัญหาได้
   5. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการ
สุขาภิบาลอาหาร ได้แก่ สถานที่ปรุงประกอบอาหาร การเก็บ
รักษาอาหาร ภาชนะสัมผัสอาหาร การจัดการสิ่งแวดล้อม และ
สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร รวมทั้งอบรมเชิงปฏิบัติ
การเกี่ยวกับการตรวจอาหาร ภาชนะสัมผัสอาหาร และมือ
ผู ้ สั ม ผั ส อาหาร โดยใช้ น�้ ำ ยาตรวจเชื้ อ โคลิ ฟ อร์ ม แบคที เ รี ย
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เบื้องต้น (SI-2) และผลกระทบทางสุขภาพจากอาหารที่ปรุง
ประกอบไม่สะอาด ได้แก่ โรคที่เกิดจากอาหารและน�้ำเป็นสื่อ
ในวันที่ 3 มกราคม 2557
   6. การอบรมการท�ำเกษตรอินทรีย์ ได้แก่ การปลูก
ผักตามฤดูกาล และการเลี้ยงไก่ไข่ปลอดสารพิษ เพื่อน�ำวัตถุดิบ
มาปรุงประกอบอาหารกลางวันของนักเรียน ซึ่งได้รับความ
อนุเคราะห์จาก อ.ดร.อุทัย อันพิมพ์ อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชา
เศรษฐกิจพอเพียง คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้
   7. การด� ำ เนิ น การปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้ อ มทาง
กายภาพของโรงอาหาร จากการประเมินสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพของโรงอาหาร เพือ่ ให้สภาพแวดล้อมทางกายภาพของ
โรงอาหารถูกหลักสุขาภิบาล และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานโรง
อาหารโรงเรียนของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โรงเรียน
จึงมีการด�ำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรง
อาหารให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมอนามัยก�ำหนด

		

การอบรมการเลี้ยงไก่และอบรมการใช้แบบประเมินโรงอาหาร

		

การปลูกผักและเลี้ยงสัตว์เป็นอาหารกลางวัน
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2.3 โรงเรียนบ้านกุดระงุม : การจัดการสนามเด็กเล่น
(สนามเด็กเล่นปลอดภัย)
โรงเรี ย นบ้ า นกุ ด ระงุ ม มี ความพร้ อ มในการด� ำ เนิ น
การด้านการจัดการสนามเด็กเล่นผ่านกิจกรรมสนามเด็กเล่น
ปลอดภัย ซึ่งผลจากการส�ำรวจของคณะครูของโรงเรียน พบว่า
สนามเด็กเล่นเป็นปัญหาของโรงเรียนที่ต้องการแก้ไขปัญหา
มากที่สุด เนื่องจากสนามเด็กเล่นของโรงเรียน พื้นสนามเด็ก
เล่นเป็นดินแข็ง ขรุขระ ไม่เสมอกัน เครื่องเล่นเก่า มีการช�ำรุด
ผุ พัง เป็นสนิม มีความเสี่ยงสูงที่จะท�ำให้เกิดการบาดเจ็บของ
นักเรียนที่มาเล่นเครื่องเล่นต่างๆ ทางโรงเรียนจึงไม่อนุญาตให้
นักเรียนเล่นในสนามเด็กเล่นของโรงเรียนเพื่อป้องกันอันตราย
ที่จะเกิดขึ้น จากประเด็นดังกล่าวข้างต้นท� ำให้โรงเรียนบ้าน
กุดระงุมมีความต้องการที่จะด�ำเนินการด้านความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อมในสนามเด็กเล่น และมีความพร้อมในด้าน
วัสดุอุปกรณ์เครื่องเล่นเนื่องจากได้รับบริจาคเครื่องเล่นใหม่
จากศิษย์เก่าของโรงเรียนกว่า 100,000 บาท ดังนั้นเพื่อให้
โรงเรียนสามารถด�ำเนินกิจกรรมด้านการจัดการสนามเด็กเล่น
ผ่านกิจกรรมสนามเด็กเล่นปลอดภัยได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
จึงได้มีการด�ำเนินการดังต่อไปนี้
   1. คณะครูและนักเรียนในโรงเรียนร่วมกันวิเคราะห์
ปั ญ หาด้ า นความปลอดภั ย และสิ่ ง แวดล้ อ มของโรงเรี ย น
และศึกษาปัญหาร่วมกัน พบว่าปัญหาด้านสนามเด็กเล่นเป็น
ปัญหาที่โรงเรียนต้องการแก้ไขปัญหามากที่สุด
   2. เขียนโครงการการจัดการสนามเด็กเล่น (สนาม
เด็กเล่นปลอดภัย) และบรรจุในแผนการด�ำเนินงานประจ�ำปีของ
โรงเรียน
   3. แต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินโครงการฯ มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินโครงการฯ ได้แก่ คณะครูทุกคน
ในโรงเรียน จ�ำนวน 9 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4-6 จ� ำ นวน 57 คน โดยผู ้ ด� ำ เนิ น การหลั ก คื อ ครู อ นามั ย
โรงเรี ย น 2 ท่ า น และนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ส่ ว น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 ได้เข้ามาเรียนรู้กระบวนการท�ำงาน
เมื่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนจบ ก็จะสามารถด�ำเนินการ
ต่อได้เพื่อให้โครงการฯ เกิดความยั่งยืนต่อไป
   4. การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของสนาม
เด็กเล่นในปัจจุบัน ใช้แบบประเมินความเสี่ยง โดยคณะอาจารย์
จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีและคณะครูของโรงเรียน เพื่อให้ทราบปัญหาที่เกิด
ขึ้นเพื่อใช้วางแผนในการแก้ไขปัญหาได้
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     5. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารเกีย่ วกับการประเมิน
ความเสี่ยงในสนามเด็กเล่น รวมทั้งแนวทางในการจัดการความ
เสี่ยงต่างๆ ให้กับคณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
เพื่อให้โรงเรียนสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการสนามเด็ก
เล่นให้ปลอดภัย
   6. โรงเรียนด�ำเนินการปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้มี
ความปลอดภัย และถูกต้องตามหลักวิชาการ ท�ำให้นักเรียน
สามารถเล่นเครื่องเล่นได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข
3) ขั้นสรุปผลและประเมินผลการวิจัย
น�ำข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ และเรียบเรียงตามประเด็น
ที่ได้ก�ำหนดไว้ในวัตถุประสงค์การวิจัย ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล โดยการตรวจสอบและการรับฟังเสียงสะท้อนจาก
ครู แ ละนั ก เรี ย น เปิ ด โอกาสให้ วิ จารณ์ แ ละแก้ ไ ข หลั ง จาก
นั้ น ที ม วิ จั ย หลั ก ท� ำ การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยการบรรยายเชิ ง
พรรณนา

ผลและสรุปผลการวิจัย

1. สภาพปั ญ หาด้ า นความปลอดภั ย และสิ่ ง แวดล้ อ มก่ อ น
ด� ำ เนิ น การวิ จั ย และการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ้ น หลั ง ด� ำ เนิ น
การวิจัย
1.1 โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง : การจัดการขยะแบบครบวงจร
(ธนาคารขยะ)
สภาพปั ญ หาด้ า นความปลอดภั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม
ก่อนด�ำเนินการวิจัย พบว่าประเภทของขยะที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่
ของโรงเรี ย นเป็ น พลาสติ ก เศษห่ อ ขนม ลู ก อม แก้ ว น�้ ำ 
เศษใบไม้ กิ่งไม้ เป็นต้น ส่วนการทิ้งขยะพบว่า จ�ำนวนถังขยะ
ที่ ใ ช้ ใ นโรงเรี ย นยั ง มี ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ ปริ ม าณขยะที่ เ กิ ด ขึ้ น
สภาพของถังขยะช�ำรุด บางถังไม่มีฝาปิดมิดชิด บางถังมีฝา
ปิดแต่ไม่น�ำมาปิด เช่น บริเวณจุดรวบรวมขยะ ไม่มีการแยก
ประเภทของถั ง ขยะ และไม่ มี ป ้ า ยบอกการแยกประเภทที่
ชัดเจน เช่น ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และขยะทั่วไป ส่งผลให้
นักเรียนยังทิ้งขยะไม่ถูกที่ สังเกตได้จากภายในถังขยะใบเดียว
มีการทิ้งขยะทุกประเภทรวมกัน เช่น เศษขนม ลูกอม เปลือก
ผลไม้ ใบไม้ แ ห้ ง หญ้ า แห้ ง เป็ น ต้ น ส่ ว นการก� ำ จั ด ขยะ
ยังมีการก�ำจัดโดยการด�ำเนินการเผาเองภายในโรงเรียนทุก
สัปดาห์ เป็นต้น
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังด�ำเนินการวิจัยพบว่า
โรงเรียนมีการจัดถังขยะให้เพียงพอต่อปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
มีการซ่อมแซมถังขยะทีช่ ำ� รุด ไม่มฝี าปิด ท�ำให้ถงั ขยะน่าทิง้ มาก
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ขึน้ โดยน�ำเอาถังขยะเก่าของโรงเรียนทีช่ ำ� รุดแล้วมาทาสีถงั ขยะ
ใหม่ เป็นรูปการ์ตูนที่มีสีสันสวยงามและแยกสีตามประเภทของ
ขยะ คือ 1) สีแดง ทิง้ ขยะอันตราย 2) สีเขียว ทิง้ ขยะทีย่ อ่ ยสลายได้
และ 3) สีเหลือง ทิ้งขยะทั่วไป รวมทั้งมีการจัดสถานที่เก็บ
รวบรวมขยะทั่วไปไว้หลังโรงเรียนเพื่อให้เทศบาลค้อหวางน�ำไป
ก�ำจัดต่อไป
ส่วนบริเวณที่โรงเรียนน�ำขยะไปเผา มีการปรับสภาพ
พื้นที่ ให้เป็นสวนกล้วยน�้ำว้าในโครงการอาหารกลางวันของ
นักเรียน รวมทัง้ มีการจัดตัง้ ธนาคารขยะของโรงเรียนโดยนักเรียน
เป็นผู้บริหารจัดการหลัก ตั้งแต่กระบวนการรับซื้อ การท�ำบัญชี
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คัดแยก ขายขยะ ตลอดจนการปันผลก�ำไรจากธนาคารฯ ให้กับ
สมาชิกได้ จากกระบวนการวิจยั ดังกล่าวเป็นกระบวนการทีท่ ำ� ให้
นักเรียนมีความรูแ้ ละสามารถด�ำเนินการกิจกรรมธนาคารขยะได้
ตัง้ แต่กระบวนการรับซือ้ การท�ำบัญชี คัดแยก ขายขยะ ตลอดจน
การปันผลก�ำไรจากธนาคารฯ ให้กับสมาชิกได้ ซึ่งในการด�ำเนิน
โครงการธนาคารขยะมีสมาชิกทั้งสิ้น 112 คน เป็นนักเรียนและ
บุคลากรในโรงเรียน 105 คน และเป็นคนในชุมชน จ�ำนวน 5 คน
ในการรับซือ้ ขยะนัน้ โรงเรียนจะมีการเปิดการรับซือ้ ขยะทุกวันพุธ
เวลา 14.00 – 16.00 น. มีการจ�ำหน่ายขยะให้กบั ผูร้ บั ซือ้ ขยะทุก
เดือน และปันผลก�ำไรให้กับสมาชิกทุกเทอม

		

การก�ำจัดขยะโดยการเผา
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การแยกประเภทถังขยะ

		

การรั บ ซื้ อ ขยะ
จากสมาชิ ก ทั้ ง
ในโรงเรี ย นและ
ชุมชน
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1.2 โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง : สุขาภิบาลอาหาร
(อาหารปลอดภัยใส่ใจนักเรียน)
สภาพปัญหาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมก่อน
ด�ำเนินการวิจยั พบว่า สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงอาหาร
ของโรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง ไม่ผา่ นมาตรฐานของกรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข จ�ำนวน 8 ข้อ คือ
ข้อ 7 โต๊ะเตรียม-ปรุงอาหาร และบริเวณเตาไฟ ต้องท�ำ
ด้วยวัสดุทที่ ำ� ความสะอาดง่าย (เช่น สแตนเลส กระเบือ้ ง) มีสภาพ
ดี และพืน้ โต๊ะต้องสูงจากพืน้ อย่างน้อย 60 ซม. ไม่ผา่ น เนือ่ งจาก
โต๊ะเตรียมปรุงอาหารของโรงเรียนใช้โต๊ะไม้ในการเตรียม หากมี
การท�ำความสะอาดโต๊ะไม้ที่ใช้ในการเตรียมปรุงอาหารก็จะท�ำให้
เกิดความชื้นจนส่งผลท�ำให้เกิดเชื้อรากับโต๊ะดังกล่าวได้
ข้อ 19 จาน ชาม ถ้วย แก้วน�้ำ ถาดหลุม ฯลฯ เก็บคว�่ำ
ในภาชนะโปร่งสะอาด หรือตะแกรงวางสูงจากพืน้ อย่างน้อย 60  ซม.
หรือเก็บในภาชนะหรือสถานที่ที่สะอาดมีการปกปิด ไม่ผ่าน
เนื่องจากมีการวางถาดหลุมบริเวณชั้นล่างสุดซึ่งต�ำ่ กว่า 60 ซม.
ข้อ 20 ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะ
โปร่งสะอาด หรือวางเป็นระเบียบในภาชนะที่สะอาดและมีการ
ปกปิด ตั้งสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. ไม่ผ่าน เนื่องจากมีการ
วางช้อนส้อมไม่เป็นระเบียบ
		
ข้อ 21 เขียงต้องมีสภาพดีไม่แตก
ร้าวหรือเป็นช่อง มีเขียงใช้เฉพาะอาหาร
สุกและอาหารดิบแยกจากกันมีฝาชีครอบ
(ยกเว้นครัวทีม่ กี ารป้องกันแมลงวันแล้ว)
ไม่ผา่ น เนือ่ งจากเขียงทีใ่ ช้ในโรงอาหารมี
สภาพแตกร้าว และไม่มกี ารแยกเขียงตาม
ประเภทของอาหารสุกและดิบ
ข้อ 22 ใช้ถงั ขยะที่ไม่รวั่ ซึม และ
มีฝาปิด ไม่ผ่าน เนื่องจากถังขยะที่ใช้มี
สภาพช�ำรุดและไม่มีฝาปิดมิดชิด
ข้อ 24 มีบอ่ ดักเศษอาหารและ
ดักไขมันที่ใช้การได้ดีก่อนระบายน�้ำเสีย
ลงสูแ่ หล่งน�ำ้ สาธารณะโดยตรง เนือ่ งจาก
โรงเรียนมีการปล่อยน�้ำเสียออกโดยตรง ปั ญ หาสภาพ
ของโรงอาหาร
ท�ำให้บริเวณทีม่ กี ารปล่อยน�ำ้ เสียมีนำ�้ ขัง
หากไม่มกี ารจัดการจะส่งผลให้เป็นแหล่ง
เพาะพันธุพ์ าหะน�ำโรคได้
ข้อ 28 ผูกผ้ากันเปื้อนสีขาว
หรือมีเครื่องแบบ ผู้ปรุงจะต้องใส่หมวก
หรือเน็ทคลุมผมด้วย ไม่ผ่าน เนื่องจาก
ผู้ปรุงอาหารไม่ผูกผ้ากันเปื้อน ไม่ ใส่
หมวกหรือเน็ทคลุมผม
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และข้อ 30 ผู้ปรุงอาหารมีสุขนิสัยที่ดี เช่น ตัดเล็บสั้น
ไม่สูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงาน ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารที่ปรุงเสร็จ
แล้วโดยตรง ไม่ผ่าน เนื่องจากผู้ปรุงอาหารใช้มือหยิบจับอาหาร
ที่ปรุงเสร็จแล้วโดยตรง
ปัญหาการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร
ภาชนะสัมผัสอาหาร และมือผู้สัมผัสอาหาร โดยใช้ชุดตรวจหา
เชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียเบื้องต้น (SI-2) พบว่า มีการปนเปื้อน
เชื้อโคลิฟอร์มปนเปื้อนในมือผู้สัมผัสอาหารทุกคน และอาหาร
ทุกตัวอย่าง ได้แก่ หมู คะน้า มะละกอ ขึ้นฉ่าย ต้นหอม
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ หลังด�ำเนินการวิจยั พบว่า จาก
กระบวนการวิจัยดังกล่าวเป็นกระบวนการที่ท�ำให้ครู นักเรียน
และผู้สัมผัสอาหาร ได้รับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ความปลอดภัย
ของอาหารกลางวันที่ โรงเรียนมีการจัดบริการให้กับนักเรียน
รวมทั้งครู นักเรียน และผู้สัมผัสอาหารมีความรู้เกี่ยวกับการ
สุ ข าภิ บ าลอาหาร และสามารถด� ำ เนิ น การกิ จ กรรมอาหาร
ปลอดภัยได้ ตั้งแต่การด�ำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของ
โรงอาหารให้ถกู หลักสุขาภิบาลตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ได้แก่
1) โต๊ะเตรียมปรุงอาหารของโรงเรียนมีปรับเปลีย่ นจาก
โต๊ะไม้ธรรมดาโดยหาวัสดุทไี่ ม่ดดู ซึมน�ำ้ มาปูเพือ่ ไม่ให้เกิดการซึมน�ำ  
้
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2) เปลี่ยนที่วางถาดหลุมให้สูงกว่า 60 ซม.
3) จัดหาภาชนะที่ใส่ชอ้ นส้อมใหม่ซงึ่ เป็นภาชนะทรงสูง
มีฝาปิดมิดชิด และวางเอาด้ามจับขึ้น
4) โรงเรียนมีการซื้อเขียงใหม่และมีการแยกเขียงตาม
ประเภทของอาหารสุกและดิบ
5) เปลีย่ นถังขยะที่ใช้ในห้องครัวเป็นถังทีม่ ฝี าปิดมิดชิด
เพื่อป้องกันแมลงและพาหะน�ำโรค
6) มีบอ่ ดักเศษอาหารและดักไขมันและน�ำไปเป็นอาหาร
เลี้ยงไก่ของโครงการอาหารกลางวัน
7) มีการให้แม่ครัวผูกผ้ากันเปื้อน และสวมหมวกคลุม
ผมทุกคน และแม่ครัวทุกคนต้องตัดเล็บสั้น
ทางโรงเรียนได้จัดให้มีนักเรียนท�ำหน้าที่ตรวจประเมิน
สภาพแวดล้อมของโรงอาหารอีกครั้งโดยคณะกรรมการด�ำเนิน
โครงการฯ ของโรงเรียน ผลการส�ำรวจพบว่า โรงเรียนผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐานโรงอาหารโรงเรียนของกรมอนามัยทุกข้อ
การท�ำให้เกิดความยัง่ ยืน คือ โรงเรียนมีการด�ำเนินการ
เฝ้าระวังทางการสุขาภิบาลอาหารอย่างต่อเนื่อง โดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการนักเรียนในการตรวจสภาพแวดล้อมของโรงอาหาร
ทุกสัปดาห์ ตรวจสภาพการท�ำงานของแม่ครัว และมีการตรวจการ
ปนเปือ้ นโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร ภาชนะสัมผัสอาหารและ
ผู้สัมผัสอาหาร (แม่ครัว) เดือนละ 1 ครั้ง รวมทั้งมีการตรวจ
ความสะอาดภาชนะใส่อาหาร ได้แก่ ช้อน ส้อม ถ้วย จาน ทุกวัน
เป็นต้น
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1.3 โรงเรียนบ้านกุดระงุม : ด้านการจัดการสนามเด็ก
เล่น (สนามเด็กเล่นปลอดภัย)
สภาพปัญหาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของ
สนามเด็กเล่นก่อนด�ำเนินการวิจยั พบว่าบริเวณสนามเด็กเล่นของ
โรงเรียนบ้านกุดระงุม ทัง้ บริเวณภายในและบริเวณภายนอกของ
สนามเด็กเล่นมีหญ้าขึน้ รก  พืน้ สนามเป็นดินแข็งไม่เรียบ สภาพ
ของเครื่องเล่นมีสภาพช�ำรุด เป็นสนิม มีการติดตั้งที่ไม่มั่นคง
ไม่มีข้อมูลวิธีการใช้เครื่องเล่นแต่ละชนิด จากสภาพปัญหาดัง
กล่าวจึงท�ำให้โรงเรียนไม่สามารถให้นักเรียนเข้าไปใช้สนามเด็ก
เล่นได้
จากกระบวนการวิจัยดังกล่าวเป็นกระบวนการที่ท�ำให้
ครู นักเรียน ได้รับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ความเสี่ยงและความ
ปลอดภัยของสนามเด็กเล่นที่โรงเรียนมีการจัดให้กับนักเรียน
รวมทั้งท�ำให้ครูผู้รับผิดชอบและนักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการ
ประเมินความเสี่ยง และการจัดสภาพแวดล้อมของสนามเด็ก
เล่นให้มคี วามปลอดภัยตามหลักวิชาการ ตัง้ แต่การส�ำรวจสภาพ
แวดล้อมและการประเมินความเสี่ยงของสนามเด็กเล่น ตลอด
จนการปรับปรุงสนามเด็กเล่น และการบ�ำรุงรักษาเครื่องเล่นให้
มีความปลอดภัยกับผู้เล่น เป็นต้น
2. รูปแบบการพัฒนาการจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่ง
แวดล้อมของโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
จากผลการศึกษาสภาพปัญหา การจัดการสภาพปัญหา
การจัดการด้านความปลอดภัย คือ ด้านการจัดการสนามเด็กเล่น

		

สนามเด็กเล่นของโรงเรียนบ้านกุดระงุม
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สนามเด็กเล่นทีถ่ กู ต้องตามหลักความปลอดภัย

ส่วนสภาพปัญหาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเครือ
ข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ด้านการจัดการขยะ และ
ด้านการสุขาภิบาลอาหาร รวมทั้งศักยภาพและความพร้อม
ในการด�ำเนินการจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ของโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท�ำให้ทีมวิจัย
และโรงเรียนได้ทราบถึงสถานการณ์และความรุนแรงของปัญหา
ทีเ่ กิดขึน้ โรงเรียนตระหนักถึงความส�ำคัญและจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องหา
แนวทางในการจั ด การด้ า นความปลอดภั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม
ของโรงเรียน โดยเข้ามามีส่วนร่วมและน�ำเสนอแนวทางส�ำหรับ
การจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
เครือข่ายคือ
1) การรับรูส้ ภาพปัญหาความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อม
ในโรงเรียน  การกระตุ้นการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา
ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของตนนั้นเป็น
เครื่องมือที่ส�ำคัญที่จะสามารถท�ำให้ครูและนักเรียนในโรงเรียน
ได้เห็นปัญหาร่วมกัน เครื่องมือส�ำคัญในการกระตุ้นการรับรู้
คือ ข้อมูลที่ได้จากกระบวนการด�ำเนินการวิจัยแบบการมีส่วน
ร่วมของโรงเรียน (Participatory Research) ได้แก่ ข้อมูลที่ได้
จากการส�ำรวจปัญหาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนแต่ละโรงเรียน ซึ่งเป็นข้อมูลที่โรงเรียนเป็นผู้ด�ำเนิน
การเก็บข้อมูลเอง ดังนั้นข้อมูลชุดนี้จึงเป็นข้อมูลที่ โรงเรียน
เชื่อถือได้มากที่สุด
2) การกระตุ้นให้เกิดความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบ
ที่เกิดจากปัญหาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
นอกจากการกระตุน้ การรับรูเ้ กีย่ วกับสถานการณ์ปญั หาด้านความ

ปลอดภัยและสิง่ แวดล้อมในโรงเรียนแล้ว การกระตุน้ ให้เกิดความ
ตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากปัญหาด้านความปลอดภัย
และสิง่ แวดล้อมก็เป็นกระบวนการด�ำเนินการวิจยั ทีเ่ ป็นแรงเสริม
หรือแรงกระตุ้นที่ส�ำคัญเพื่อท�ำให้ครูและนักเรียนได้คิดทบทวน
ถึงกระบวนการจัดการด้านความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อมของตน
รวมถึงการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่เกิดจากปัญหาด้านความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของตนได้
3) การรับรู้ศักยภาพและความพร้อมในการจัดการ
ปัญหาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ในการ
ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
นั้น โรงเรียนจะต้องมีการประเมินศักยภาพและความพร้อม
ของโรงเรียนว่า จะสามารถด�ำเนินโครงการฯ ได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยยึดหลักการบริหารงาน 4 อย่าง
หรือ ที่เรียกว่า 4 M ประกอบด้วย 1) Men หมายถึง คน หรือการ
ได้รับความร่วมมือที่ดีจากครูและนักเรียน 2) Money หมายถึง
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐหรือเงินที่ได้จาก
การบริจาคของผู้ปกครอง ชุมชน ชมรมผู้ปกครอง และศิษย์เก่า
ก็จะเป็นไปตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้ 3) Material หมายถึง
วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่มีในโรงเรียน บางครั้งอาจมีผู้หยิบยื่นวัสดุ
อุปกรณ์ในรูปแบบต่างๆ เพือ่ ทีจ่ ะมาช่วยในการพัฒนาองค์กรหรือ
โรงเรียนก็ได้ 4) Management หมายถึง การด�ำเนินการหรือการ
จัดการบริหาร จะเห็นว่าปัจจัยบริหารเป็นตัวแปรทีส่ ำ� คัญทีช่ ว่ ยให้
โรงเรียนสามารถพัฒนาไปในทิศทางที่ต้องการ โดยที่ผู้ปกครอง
และชุมชนมีบทบาทส�ำคัญเป็นอย่างมากต่อการด�ำเนินงานหรือ
การจัดการบริหาร
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4) การสร้างระบบและกลไกในการจัดการปัญหาด้านความ
ปลอดภัยและสิง่ แวดล้อมในโรงเรียนอย่างยัง่ ยืนนัน้ โรงเรียนได้มี
การสร้างระบบในการจัดการและท�ำให้เกิดความต่อเนือ่ งโดยควร
มีหลักการพิจารณาและด�ำเนินการคือ
- การสร้างบุคคลหรือบุคลากรทีม่ สี ว่ นในการด�ำเนินงาน
ให้มคี วามยัง่ ยืน ได้แก่ การแต่งตัง้ คณะท�ำงานทัง้ ครูและนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยนักเรียนที่ด�ำเนินการหลักนั้นเป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5
ได้เข้ามาเรียนรูก้ ระบวนการท�ำงาน เมือ่ ขึน้ ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
ก็จะสามารถด�ำเนินการต่อได้เพือ่ ให้โครงการฯ เกิดความยัง่ ยืนต่อไป
- การน� ำ PDCA cycle หรื อวงจรการบริ ห ารงาน
คุณภาพมาใช้ในกระบวนการด�ำเนินโครงการฯ ตั้งแต่การจัดท�ำ
โครงการฯ จนถึงสรุปผลการด�ำเนินโครงการฯ ได้แก่
      P = Plan คือ  การวางแผนจากวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ได้กำ� หนดขึ้น
      D = Do คือ  การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผน
งานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง
      C = Check คือ   การตรวจสอบผลการด�ำเนินงาน
ในแต่ละขัน้ ตอนของแผนงานว่ามีปญั หาอะไรเกิดขึน้ จ�ำเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใดบ้าง
       A = Action คือ  การปรับปรุงแก้ไขส่วนทีม่ ปี ญั หา
หรือถ้าไม่มปี ญั หาใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบตั ติ ามแผนงาน
ที่ได้ผลส�ำเร็จ เพื่อน�ำไปใช้ในการท�ำงานครั้งต่อไป เมื่อได้แผน
งาน (P) น�ำไปปฏิบัติ (D) ระหว่างปฏิบัติก็ด�ำเนินการตรวจสอบ
(C) พบปัญหาก็ทำ� การแก้ไขหรือปรับปรุง (A) การปรับปรุงก็เริม่
จากการวางแผนก่อน วนไปเรื่อยๆ จึงเรียก วงจร PDCA

การน�ำผลงานไปใช้ประโยชน์

การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาด้านความปลอดภัย
และสิง่ แวดล้อมของโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อ� ำ เภอวาริ น ช� ำ ราบ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ได้ มี การน� ำ ไปใช้
ประโยชน์ ดังนี้
1. โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือ
ข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ใช้ข้อมูลจากงานวิจัยเป็น
เครื่องมือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนา
ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน ทั้งด้านการ
จัดการขยะ การสุขาภิบาลอาหาร และการจัดการสนามเด็กเล่น
ให้กบั โรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอนื่ ทีม่ ลี กั ษณะ
ปัญหาด้านความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อมคล้ายๆ กัน ได้แก่ โรง
เรียนบ้านธาตุ โรงเรียนหนองสองห้อง และโรงเรียนบ้านค�ำขวาง
เพือ่ ให้เกิดการตืน่ รู้ และได้ตระหนักถึงปัญหาทีเ่ กิดขึน้ แล้วมาร่วม
กันหาแนวทางแก้ไขปัญหา
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2. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ได้ใช้เป็นโครงการวิจัยเพื่อการศึกษา โดยใช้เป็นพื้นที่เรียนรู้
นอกห้องเรียนส�ำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัย
สิ่ ง แวดล้ อ ม เช่ น การน� ำ นั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นในรายวิ ช าการ
สุขาภิบาลอาหาร วิชาการจัดการขยะ ได้เข้าไปเรียนรู้วิธีการ
พร้ อ มทั้ ง ฝึ ก ปฏิ บั ติ การส� ำ รวจด้ า นกายภาพของโรงอาหาร
และฝึกการตรวจสอบการปนเปือ้ นเชือ้ โคลิฟอร์มแบคทีเรีย ศึกษา
กระบวนการเก็บข้อมูล กระบวนการวิจัย และร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การแก้ไขปัญหาในโรงเรียนด้วยงานวิจัย เป็นต้น

การอภิปรายผล

แนวทางส�ำหรับการจัดการด้านความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ประกอบด้วย การปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการรับรู้สภาพปัญหา
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน การกระตุ้นให้เกิด
ความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากปัญหาด้านความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนผ่านกิจกรรมการส�ำรวจ
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เป็นปัญหาของโรง
เรียนและต้องการแก้ไขปัญหานั้นมากที่สุด ซึ่งด�ำเนินการโดย
คณะครู บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียน
การรับรู้ศักยภาพและความพร้อมในการจัดการปัญหา
ด้านความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อมในโรงเรียน ในการด�ำเนินการ
แก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรม
การเขียนโครงการด้านความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อมที่โรงเรียน
ต้องการการด�ำเนินการแก้ไขมากที่สุด ซึ่งก่อนการเขียนโครง
การฯ นั้น โรงเรียนจะมีการประเมินศักยภาพและความพร้อม
ของโรงเรียนว่าจะสามารถด�ำเนินโครงการได้บรรลุตามวัตถุ
ประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยยึดหลักการบริหารงาน 4 อย่าง หรือ
ที่เรียกว่า 4 M (Men, Money, Material และ Management) รวม
ทั้งการบริหารงานที่ดีจะช่วยให้การด�ำเนินงานตามโครงการฯ มี
ประสิทธิภาพ สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ ในแต่ละขั้นตอน
ของการด�ำเนินงาน ในทางตรงข้ามแม้ว่าโครงการฯ นั้นๆ จะ
ออกแบบไว้ดี มีความเป็นไปได้ทางเทคนิค งบประมาณ และ
เงื่อนไขอื่นใดในระดับสูงก็ตาม แต่หากการบริหารจัดการไม่ดี
โครงการฯ นั้นก็ไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้ อีกทั้งการ
เห็นความส�ำคัญและให้การสนับสนุนการด�ำเนินโครงการฯ ของ
ผู้บริหารในการเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมที่มีการด�ำเนินการ
จะช่วยเป็นแรงขับเคลือ่ นและหนุนเสริมกระบวนการท�ำงานของ
ครูและนักเรียนในโรงเรียนให้มกี ำ� ลังใจในการท�ำงานมากขึน้ เกิด
ความสนใจในการท�ำกิจกรรมและการเรียนรู้ต่างๆ เป็นอย่างดี
การสร้ า งระบบและกลไกในการจั ด การปั ญ หาด้ า น
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนอย่างยั่งยืน โรงเรียน
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มี การสร้ า งระบบในการจั ด การและท� ำ ให้ เ กิ ด ความต่ อ เนื่ อ ง
โดยควรมีหลักการพิจารณาและด�ำเนินการ คือ แต่งตั้งคณะ
กรรมการด� ำ เนิ น โครงการฯ ได้ แ ก่ การจั ด ตั้ ง คณะท� ำ งาน
และผู ้ รั บ ผิ ด ชอบ และแบ่ ง หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบอย่ า ง
ชั ด เจน ซึ่ ง ท� ำ ให้ แ ต่ ล ะคนรู ้ บ ทบาทหน้ า ที่ ข องตนเอง และ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ตามเป้ า หมายที่ ก� ำ หนดไว้ ได้ แ ก่ คณะครู
ทุกคนในโรงเรียน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดย
ผู้ด�ำเนินการหลักคือครูอนามัยโรงเรียน 2 ท่าน และนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ส่วนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4-5 ได้เข้ามาเรียนรู้
กระบวนการท�ำงาน เมื่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนจบ ก็จะ
สามารถด�ำเนินการต่อได้เพือ่ ให้โครงการฯ เกิดความยัง่ ยืนต่อไป
และการมี แ หล่ ง ทุ น สนั บ สนุ น โครงการฯ ทั้ ง จากหน่ ว ยงาน
ภายนอก จากชุมชน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
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คณะผู้วิจัย

1. ลักษณีย์ บุญขาว วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. นิตยา ชาค�ำรุณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. สมเจตน์ ทองด�ำ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
4. จีราพร ทิพย์พิลา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
5. จินตนา ศิรบิ รู ณ์พพิ ฒ
ั นา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แหล่งเงินทุน : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมทักษะ
และความเข้าใจของอาสาสมัครในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง
จังหวัดล�ำปาง 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของอาสาสมัครในการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุหลังใช้สื่อ 3) เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการผลิตสื่อมัลติมีเดียที่
ส่งเสริมทักษะและความเข้าใจของอาสาสมัครในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ วิธีการ
ด�ำเนินการวิจยั คณะผูว้ จิ ยั ได้นำ� สือ่ มัลติมเี ดียทีส่ ร้างขึน้ ไปทดลองกับกลุม่ ตัวอย่าง
ทีเ่ ป็นอาสาสมัครดูแลผูส้ งู อายุ (อผส.) จ�ำนวน 60 คน เพือ่ หาลักษณะสือ่ มัลติมเี ดีย
ต้นแบบทีส่ ง่ เสริมทักษะและความเข้าใจของอาสาสมัครในการดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุ
ที่สามารถขยายผลในการแก้ปัญหาในพื้นที่อื่นต่อไปได้ ด�ำเนินการลงพื้นที่ทดลอง
แบบกลุ่มเดียววัดผลหลังทดลอง (One - shot case study) น�ำผลคะแนนจากการ
ทดลองมาหาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วย
แบบทดสอบหลังการใช้สื่อทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ สุดท้ายด�ำเนินการสัมภาษณ์คณะ
วิจัยผู้ผลิตสื่อถึงองค์ประกอบของการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อหาองค์ประกอบของ
การผลิตสือ่ มัลติมเี ดียส่งเสริมทักษะและความเข้าใจของอาสาสมัคร ผลการทดลอง
สรุปได้ดังนี้
1. สื่อมัลติมีเดียส่งเสริมทักษะและความเข้าใจของอาสาสมัครในการ
ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่พัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 84.44/84.22 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ที่ผู้วิจัยก�ำหนดไว้คือ 80/80
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น เป็น
ไปตามเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ที่ก�ำหนดไว้ มีอาสาสมัครร้อยละ 80 ได้คะแนนร้อยละ
70 ขึ้นไป ผลรวมคะแนนเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 74.90 อยู่ในระดับดี
3. องค์ประกอบของการผลิตสื่อมัลติมีเดียที่ได้จากการศึกษา มี 3 ส่วน
คือ การวางแผน การออกแบบ และการพัฒนา ซึ่งจะท�ำให้ได้ผลลัพธ์สื่อมัลติมีเดีย
ที่ส่งเสริมทักษะและความเข้าใจของอาสาสมัครในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุมี
องค์ประกอบหลัก 5 ส่วน คือ ส่วนแนะน�ำโปรแกรม ส่วนการควบคุมของผู้เรียน
ส่วนการน�ำเสนอข้อมูล  ส่วนการให้ความช่วยเหลือ  และส่วนสิ้นสุดโปรแกรม
ค�ำส�ำคัญ : ผู้สูงอายุ อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) สื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริม
ทักษะและความเข้าใจ

สาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษา

ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก
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The development of multimedia to
enhance skill and understanding
of volunteers in health care for
elderly people in Lampang municipality,
Lampang Province

Fisik Sean Buakanok
Field : Education technology

Abstract
The purposes of this research were: 1) to develop the multimedia to
enhance skill and understanding for volunteers in health care for elderly people in
Lampang municipality, Lampang  province  2) to study the learning achievement
of volunteers in health care for elderly people after using the multimedia 3) to study
the components of multimedia production to enhance skill and understanding
for volunteers in health care for elderly people. The multimedia produced by the
research team were used to test the sampling group including 60 volunteers. The
experimental design was One - shot case study. The results from the test were
used to assess the efficiency of the multimedia. Learning Achievement Test,
both theory and practice, was conducted after the using of multimedia among
the sampling group. Finally, the media production team was interviewed to find
out the elements of multimedia production to enhance skill and understanding
for volunteers in health care for elderly people. The results were as follows:
1. The computer multimedia had efficiency criterion of 84.44/84.22
which was higher than the selected efficiency criterion of 80/80.
2. The learning achievement of multimedia meets the criteria defined.
80 percent of volunteers had scored 70 percent or more. The average grade totals
74.90 was good.
3. Components of the multimedia production from the study had 3
steps: Planning, Design and Development. 5 elements of multimedia program to
enhance skill and understanding for volunteers in health care for elderly people
were: Introduction of the program, Learner control, Presentation of information,
Helping, and the End of the program.
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การให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทยท�ำให้ทกุ ภาคส่วนได้รบั การพัฒนาไปสูค่ วามทันสมัย
ตามแนวทางของประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งเป็นโลกของระบบ
ทุนนิยมทีว่ ดั ระดับด้วยอัตราความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม แม้ในประเทศเกษตรกรรมอย่างประเทศไทยก็
มีความพยายามพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์เพื่อน�ำไปสู่
การสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องอ�ำนวยความสะดวก ซึ่งได้
ส่งผลต่อสังคมไทยหลายประการรวมถึงระบบสาธารณสุข นัน่ คือ
อิทธิพลดังกล่าวท�ำให้ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น (ทวีรัชต์ อรุณ
เกียรติพงศา, 2550) ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 หรืออีก 3 ปีข้างหน้า
ประชากรวัยเด็กจะมีจำ� นวนเท่าๆ กับประชากรผูส้ งู อายุ และหลัง
จากนั้นประเทศไทยจะมีจ�ำนวนผู้สูงอายุมากกว่าเด็กไปเรื่อยๆ  
โดยในพ.ศ. 2583 จะมีจ�ำนวนผู้สูงอายุสูงถึง 251 คน ต่อเด็ก
100 คน (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 2557)
อัตราการเพิ่มประชากรสูงอายุอย่างรวดเร็ว ท�ำให้
โครงสร้างประชากรเคลื่อนเข้าสู่ระยะที่เรียกว่า ภาวะประชากร
สูงอายุ (Population ageing state) ซึ่งผู้สูงอายุคือบุคคลที่มีอายุ
60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป อยู่ในวัยสุดท้ายของวงจรชีวิต ดังที่องค์การ
สหประชาชาติได้ก�ำหนดเกณฑ์สังคมผู้สูงอายุไว้ว่า ประเทศใด
ที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปเป็นสัดส่วนเกินร้อยละ 10 หรือ
ถ้ามีอายุตงั้ แต่ 65 ปีขนึ้ ไปเกินร้อยละ 7 ของประชากรทัง้ ประเทศ
ถือได้ว่าประเทศนั้นๆ ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society)
และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์เมื่อสัดส่วนประชากรอายุ
60 ปี เพิม่ เป็นร้อยละ 20 และ 65 ปีขนึ้ ไปเพิม่ เป็นร้อยละ 14 ของ
ประชากรทัง้ ประเทศ ส�ำหรับภาคเหนือพบว่า จังหวัดทีม่ สี ดั ส่วน
ประชากรผู้สูงอายุมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ ล�ำปาง (17.28%)
ล�ำพูน (17.19%) แพร่ (17.1%) อุตรดิตถ์ (16.68%) และสุโขทัย
(15.97%) ตามล�ำดับ ส่วนจังหวัดที่ก�ำลังจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ
โดยสมบูรณ์ในอีกไม่นานคือ จังหวัดล�ำปาง (สถาบันวิจยั ประชากร
และสังคม, 2557) เหตุนี้รัฐบาลจึงต้องรีบเร่งวางนโยบายและ
หามาตรการต่างๆ เพื่อรองรับสังคมสูงอายุ โดยหนึ่งในนโยบาย
เสริมสร้างสุขภาพอนามัยของผูส้ งู อายุ คือสร้างระบบอาสาสมัคร
ที่ ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุเพื่อท�ำหน้าที่
เฝ้าระวังและดูแลผู้สูงอายุในชุมชน อันเป็นที่มาของอาสาสมัคร
ดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) นั่นเอง
อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) คือ คนในหมู่บ้าน
หรือในชุมชนที่มีจิตใจต้องการจะช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่
ในชุมชนของตนเองให้มีความเป็นอยู่ที่ดี โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่
ขาดการดูแล ผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ผู้ที่ถูกทอดทิ้ง ผู้ที่ถูก
ละเลยเพิกเฉย ผู้ที่ได้รับการดูแลไม่ถูกต้อง (ส�ำนักส่งเสริมและ
พิทักษ์ผู้สูงอายุ ส�ำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก
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เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ, 2547) อย่างไร
ก็ตามอุปสรรคในการท�ำงานของอาสาสมัคร ซึง่ มณฑล เผือกโสมณ
(2552) กล่าวว่า การท�ำงานของอาสาสมัครประสบปัญหาในการ
ท�ำงานเนือ่ งจากการขาดความรูค้ วามเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และ
แนวทางการปฏิบัติงานของตน  เหตุนี้รัฐจึงก�ำหนดแนวทางส่ง
เสริมงานของอาสาสมัคร อันประกอบด้วย การส่งเสริมความรู้
และพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร จัดอบรมสัมมนาเพื่อสร้าง
เครือข่ายการท�ำงานของอาสาสมัคร
ถึงแม้จะมีคมู่ อื การดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุจำ� นวนมากมาย
ทีเ่ ป็นสือ่ ความรูเ้ รือ่ งการดูแลผูส้ งู อายุ หากแต่ อผส. จ�ำนวนหนึง่
ไม่สามารถเข้าถึงได้เพราะอ่านหนังสือไม่ออก หากแต่ทมี่ าสมัคร
เป็น อผส. เพราะใจรักการให้บริการ หรือทีอ่ า่ นออกก็ยากต่อการ
ท�ำความเข้าใจ และจากการสัมภาษณ์ อผส. ในเขตเทศบาลเมือง
ล�ำปางพบว่าไม่ได้สนใจอ่านหนังสือการดูแลผูส้ งู อายุทงั้ ทีท่ ราบว่า
มีประโยชน์ ซึ่งรูปแบบการพัฒนาความรู้และทักษะของ อผส. ที่
มีอยูเ่ ป็นประจ�ำ ก็คอื อผส. จะมาทีช่ มรมผูส้ งู อายุทอี่ ยู่ในการดูแล
ของโรงพยาบาลศูนย์ล�ำปาง 2 สัปดาห์ต่อครั้ง เพื่อสรุปกิจกรรม
การดูแลผู้สงู อายุรอบครึง่ เดือน และเข้ารับการแนะน�ำ ฝึกอบรม
รับข้อมูลข่าวสาร รวมถึงนโยบายต่างๆ โดยฐานที่ตั้งการท�ำงาน
ในโรงพยาบาลศูนย์ล�ำปางมีเครื่องคอมพิวเตอร์รองรับการใช้
งานของ อผส. ดังนัน้ หากมีการใช้สอื่ คอมพิวเตอร์เพือ่ การเรียนรู้
ในรูปแบบที่น่าสนใจ มีเนื้อหาความรู้ตรงต่อการดูแลผู้สูงอายุ
โดยบูรณาการความรู้สู่ประเภทของสื่อที่สามารถลดข้อจ�ำกัด
ทางการเรียนรู้ก็น่าจะมีส่วนช่วยลดปัญหาความรู้ความสามารถ
ของ อผส. ให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความต้องการใน
เวลาว่าง ก็จะช่วยให้สังคมผู้สูงอายุในจังหวัดล�ำปางรวมถึงใน
ประเทศไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
และจากการลงพืน้ ทีเ่ มือ่ วันที่ 6  พฤศจิกายน 2557 ของ
ผูว้ จิ ยั เพือ่ เก็บข้อมูลความต้องการสือ่ คอมพิวเตอร์เพือ่ การเรียนรู้
ส�ำหรับอาสาสมัครดูแลผูส้ งู อายุ เฉพาะ อผส. ในเขตเทศบาลเมือง
จังหวัดล�ำปาง จ�ำนวน 76 คน พบว่าร้อยละ 80.26 หรือ 61 คน
ต้องการสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
เพื่อท�ำความเข้าใจและเพลิดเพลิน โดยคาดหวังว่าจะได้สื่อที่ใช้
ง่ายและท�ำความเข้าใจได้เร็ว ส่วนข้อมูลของเจ้าหน้าที่ชมรม
ผู้สูงอายุล�ำปางพบว่า ต้องการสื่อที่ช่วยให้อาสาสมัครมีความ
เข้าใจและเกิดทักษะที่เป็นพื้นฐานการดูแล เพื่อเจ้าหน้าที่จะ
สามารถต่อยอดความรูเ้ รือ่ งเฉพาะทางให้แก่อาสาสมัครได้งา่ ยขึน้
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมทักษะและความ
เข้ า ใจของอาสาสมั ค รในการดู แ ลสุ ข ภาพผู ้ สู ง อายุ ในเขต
เทศบาลเมือง จังหวัดล�ำปาง เป็นการวิจยั เพือ่ ส่งเสริมความรูแ้ ละ
พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครโดยมุ่งหวังให้ส่งผลถึงการดูแล
ผูส้ งู อายุได้ถกู วิธี เนือ่ งจากประโยชน์ของมัลติมเี ดียด้านการเรียน
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การสอนและการฝึกอบรมที่สามารถสร้างความสนใจได้สูง จะ
ช่วยให้ผเู้ รียนไม่เกิดความเบือ่ หน่าย ช่วยสร้างบรรยากาศในการ
เรียนได้ดี ชวนให้ติดตามตลอดบทเรียน นอกจากนี้ยังสนับสนุน
การเรียนรู้แบบรายบุคคล ทําให้ผู้เรียนสามารถจัดการด้านเวลา
เรียนของตนเองได้ตามความต้องการ (หัสนัย ริยาพันธ์, 2554)
ด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสื่อมัลติมีเดียในการเรียนการสอน
ด้านสาธารณสุขทีป่ ระสบผลส�ำเร็จ อาทิ การวิจยั พัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาระบบมัลติมีเดีย เรื่องระบบประสาท
ส�ำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ พบว่า ผลสัมฤทธิ์หลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญที่ระดับ 0.05 (ชาลี ศิริพิทักษ์,
2542) หรือจากการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เรื่องการสวนปัสสาวะแบบครั้งคราว พบว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ
ได้อย่างถูกต้องหลังเรียนด้วยบทเรียน (วิชิต บุญสวัสดิ์, 2554)
และยังมีงานวิจัยอีกมากที่สนับสนุนการใช้สื่อมัลติมีเดียที่สร้าง
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรูใ้ ห้เกิดขึน้ ได้ อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนา
สื่อมัลติมีเดียเพื่อใช้พัฒนาด้านทักษะการปฏิบัติงานยังไม่ค่อย
มีปรากฏเท่าใดนัก หรือแม้จะมีงานวิจัยเกี่ยวกับสื่อที่ใช้พัฒนา
ทักษะการปฏิบัติงานได้จริง แต่ก็จะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ด้านอื่นที่ไม่ใช่งานสาธารณสุขหรือการดูแลสิ่งมีชีวิต อาทิ การ
ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มลั ติมเี ดียทีพ่ ฒ
ั นาตามแนวคอนสตรัคติ
วิสต์ เรื่อง กราฟิกประเภทบิตแมพ ส�ำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
พบว่าผลงานของนักศึกษาที่เรียนด้วยสื่อชนิดนี้มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดี (มัณฑนา ศรีเทพ, 2553) หรืองานศึกษาเรื่องการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องการใช้กาวซีเมนต์ ส�ำหรับ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาโยธา พบว่า ผูเ้ รียน
มีทักษะการปฏิบัติงานอย่างดี (สุชาติ วัฒนชัย, 2553)
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แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการศึ ก ษาวิ จั ย นี้ คณะผู ้ วิ จั ย ได้ ใ ช้ แ นวคิ ด ทฤษฎี
ประกอบด้วย แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่ระบุว่า การ
มีส่วนร่วมของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นของปัจเจกชน บุคคลหรือ
กลุ่มคนที่เห็นพ้องต้องกันและเข้ามารับผิดชอบเพื่อการด�ำเนิน
การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ต้องการ โดยการกระ
ท�ำผ่านกลุ่มหรือองค์กร เพื่อให้บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงที่
พึงประสงค์ (กรรณิกา  ชมดี, 2524) ซึ่งแนวคิดกระบวนการ
พัฒนาแบบมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดขึ้นได้จากการร่วม
ค้ น หาความต้ อ งการพื้ น ฐาน การตั ด สิ น ใจเลื อ กแนวทาง
การแก้ ป ั ญ หา การร่ ว มปฏิ บั ติ การเพื่ อ แก้ ป ั ญ หา การร่ ว ม
รับผลประโยชน์จากกิจกรรมนั้น ติดตามประเมินผล (รัตนา
บุ ญ มั ธ ยะ และคณะ, 2534) ส่ ว นแนวคิ ด การใช้ สื่ อ ยึ ด การ
ตอบสนองวั ต ถุ ป ระสงค์ ซึ่ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการใช้ สื่ อ จะ
บอกให้ รู ้ ว ่ า ต้ อ งการให้ ก ลุ ่ ม เป้ า หมายเรี ย นรู ้ อ ะไร และจะ
ต้องกระท�ำภายใต้สถานการณ์หรือเงื่อนไขอย่างไร (ไพโรจน์
สังข์เดช, 2547) นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดการจัดการความรู้ที่
กล่าวถึงการสร้างขุมความรู้ (Knowledge assets) ว่าอาจจะเป็น
ความรู้เชิงปฏิบัติประเด็นเล็กๆ อาจเป็นความรู้เชิงทักษะ คือ
วิธีการ เคล็ดลับ หรือวิธีปฏิบัติ เป็นความรู้เชิงวิธีคิดที่น�ำไป
สู่การปฏิบัติ หรือเป็นความรู้ในเชิงบรรยากาศที่ช่วยกระตุ้น
หรือส่งเสริมการปฏิบัติก็ได้ (วิจารณ์ พานิช, 2549) ซึ่งผู้วิจัย
ได้ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวคิ ด ดั ง กล่ า วเป็ น กรอบแนวคิ ด การวิ จั ย ที่
ด�ำเนินการอยู่ภายใต้ความร่วมมือและการตัดสินใจของชุมชน
ดังภาพที่ 1
สนทนากลุ่ม

ปัจจัยน�ำเข้า

1. วิเคราะห์สถานการณ์ ชุมชน
2. ความต้องการการใช้สื่อ ลักษณะสภาพการใช้สื่อการเรียนรู้ของ อผส.
3. ศึกษา เอกสาร วารสาร ต�ำรา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านเนื้อและด้านสื่อ

กระบวนการ

สนทนากลุ่ม
1.  วิเคราะห์เนื้อหาการดูแลผู้สูงอายุ และหลักการผลิตสื่อมัลติมีเดีย
สอบถาม
2. ก�ำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ขอบเขตเนื้อหา
3. แนวทางแก้ปัญหา พิจารณา ให้ข้อเสนอแนะกรอบเนื้อหา ปรับปรุงแก้ไข
สัมมนา
4. วางสตรอรีบ่ อร์ด ตามกรอบเนือ้ หาบทเรียน แบ่งหน้าทีก่ ารท�ำงานเป็นทีมผลิต
5. สร้างสื่อมัลติมีเดียการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
สังเกต
6. ด�ำเนินการประเมินคุณภาพสื่อ และหาประสิทธิภาพสื่อตามกระบวนการ
7. ได้สื่อไปทดลองตามวัตถุประสงค์
แบบประเมิน

ผลลัพธ์

1.  สือ่ ต้นแบบมัลติมเี ดียเพือ่ ส่งเสริมทักษะและความเข้าใจการดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุ
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของอาสาสมัครหลังใช้สื่อ
3. องค์ประกอบการผลิตสือ่ มัลติมเี ดียทีส่ ง่ เสริมทักษะและความเข้าใจอาสาสมัคร

องค์ความรู้
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

สอบถาม
สัมภาษณ์

สนทนากลุ่ม
แบบทดสอบ
สัมภาษณ์
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วิธีการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research
and Development)  ผสมผสานการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ การ
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research) เพื่อการ
พัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมทักษะและความเข้าใจของ
อาสาสมัครในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง
จังหวัดล�ำปาง มีรายละเอียดดังนี้
(ก) พื้นที่เป้าหมายในการศึกษา คือ เทศบาลเมือง
จังหวัดล�ำปาง มีสมาชิกอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุจ�ำนวน 76
คน เป็นชาย 29 คน หญิง 47 คน ท�ำการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
ในการทดลองได้ 15 คน ดังนี้
      1) กลุม่ ตัวอย่าง อผส. เพือ่ เป็นตัวแทนอาสาสมัคร
ดู แ ลสุ ข ภาพผู ้ สู ง อายุ ใ นเขตเทศบาลเมื อ ง จั ง หวั ด ล� ำ ปาง
ในการร่วมพัฒนาสื่อและทดลอง โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างด้วย
วิ ธี การคั ด เลื อ กแบบอาสาสมั ค ร (Voluntary selection)
เป็นการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากสมาชิกที่อาสาเข้ามามี
ส่ ว นร่ ว มเป็ น หน่ ว ยตั ว อย่ า งด้ ว ยความเต็ ม ใจ (นงลั ก ษณ์
วิรัชชัย, 2543) ได้ทีมวิจัยร่วมจากชุมชน จ�ำนวน 15 คน
เป็นชาย 3 คนเป็นหญิง 12 คน
    2) นั ก ศึ ก ษาผู ้ ร ่ ว มพั ฒ นาสื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย เพื่ อ
ส่งเสริมทักษะและความเข้าใจของอาสาสมัครในการดูแล
สุ ข ภาพผู ้ สู ง อายุ ใ นเขตเทศบาลเมื อ ง จั ง หวั ด ล� ำ ปาง ได้
ทีมวิจัยร่วมเป็นนักศึกษา จ�ำนวน 18 คน โดยการพิจารณา
คั ด เลื อ กใช้ การมี ความสามารถในการผลิ ต สื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย
เป็นเกณฑ์
(ข) เครื่ อ งมื อ และการสร้ า งเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการ
เก็บข้อมูล ประกอบด้วย เครื่องมือและการสร้าง ดังนี้
      1) การสนทนากลุ่ม เพื่อเก็บข้อมูลบริบทจริง
และให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง อาทิ อผส. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
พยาบาล หมอ ได้ มี ส ่ ว นวางแผนและตั ด สิ น ใจในการ
ด� ำ เนิ น งานทุ ก ขั้ น ตอน โดยก� ำ หนดการสนทนากลุ ่ ม
อย่ า งเป็ น ทางการ 3 ครั้ ง คื อ 1. กระบวนการวิ เ คราะห์
สถานการณ์ ชุ ม ชน อผส. เพื่ อ เป็ น ปั จ จั ย น� ำ เข้ า สู ่ การแก้
ปัญหา 2. กระบวนการผลิตสื่อ เพื่อเป็นข้อมูลการวางแผน
และตั ด สิ น ใจการพั ฒ นาสื่ อ ที่ ต อบสนองความต้ อ งการให้
ได้ ม ากที่ สุ ด 3. กระบวนการน� ำ เสนอผลลั พ ธ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
เพื่ อ ร่ ว มรั บ ทราบผลและร่ ว มประเมิ น ผลการพั ฒ นาสื่ อ
มัลติมี เดี ยเพื่ อการแก้ ป ั ญ หาของ อผส.
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    2) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อ ใช้ใน
การสอบถามเก็บข้อมูลความคิดเห็นเรื่องปัญหาการใช้สื่อ
ความต้องการใช้สื่อ ลักษณะสื่อที่เหมาะสมส� ำหรับ อผส.
และสร้ า งแบบสั ม ภาษณ์ ส� ำ หรั บ สั ม ภาษณ์ ผู ้ เ ชี่ ย วชาญ
ด้ า นเนื้ อ หาและด้ า นการพั ฒ นาสื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย เริ่ ม จาก
ศึกษาแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
จากเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ท� ำ การสร้ า งแบบ
สั ม ภาษณ์ น� ำ แบบสั ม ภาษณ์ เ สนอต่ อ ผู ้ ท รงคุ ณวุ ฒิ เ พื่ อ
ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งและความเหมาะสม ท� ำ การ
ปรับปรุงแก้ไข ด�ำเนินการสัมภาษณ์ น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อ
    ผลการสัมภาษณ์ อผส.กลุ่มตัวอย่างที่เลือกไว้
ตามความสมัครใจ จ�ำนวน 15 คน พบว่า ปัญหาสื่อที่มีคือ
ความไม่น่าสนใจ ไม่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ และไม่ทั่วถึง  
สื่ อ ที่ ต ้ อ งการคื อ สื่ อ ที่ ผ สมผสานเทคนิ ค ที่ ห ลากหลายเพื่ อ
สร้ า งความเข้ า ใจทั้ ง หลั ก การและการปฏิ บั ติ ส่ ว นผลการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ได้ข้อสรุปว่า เนื้อหาหลักที่ควรสร้าง
ไว้เพื่อช่วยให้ อผส.สามารถใช้ศึกษาหาความรู้ควรประกอบ
ด้วย 1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผู้สูงอายุ 2) การดูแลผู้สูง
อายุเบื้องต้น  3) การบรรเทาอาการปวด และนวดเพื่อผ่อน
คลาย ควรใช้คุณสมบัติสื่อให้ตรงกับเนื้อหาที่น�ำเสนอ เช่น
หากมี การสาธิ ต การนวด ควรใช้ สื่ อวี ดิ ทั ศ น์ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ
การน�ำเสนอเป็นภาพเคลื่อนไหวให้เห็นกระบวนการนวดได้
ละเอียดชัดเจน เป็นต้น
3) แบบประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริม
ทักษะและความเข้าใจของอาสาสมัค รในการดูแลสุขภาพ
ผู ้ สู ง อายุ มี ขั้ น ตอนการสร้ า งจากการศึ ก ษาข้ อ มู ล การ
สร้างแบบประเมินผล รูปแบบของการประเมินและข้อมูล
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ก� ำ หนดเป็ น แนวทางสร้ า งแบบประเมิ น
คุณภาพสื่อมัลติมีเดีย ก�ำหนดหัวข้อที่จะประเมิน โดยแบ่ง
เป็น 2 ด้าน 1) เนื้อหา 2) ด้านสื่อมัลติมีเดีย น�ำแบบประเมิน
ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ และท�ำการวิเคราะห์
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ได้ค่า 0.5 ขึ้นไป และน�ำแบบ
ประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดียไปใช้
4) สื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมทักษะและความเข้าใจ
ของอาสาสมัครในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาล
เมือง จังหวัดล�ำปาง ทีมวิจัยได้มีกรอบด�ำเนินงานการสร้าง
ร่วมกับ อผส.ดังภาพที่ 2
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ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ และก�ำหนดเนือ้ หาที่
สอดคล้องเหมาะสมในการเรียนรู้ของ อผส.

ก�ำหนดวัตถุประสงค์โครงสร้าง ขอบเขตของเนื้อหาของสื่อ

จัดเวทีสำ� หรับ อผส. ร่วมก�ำหนดกรอบการพัฒนาสื่อ
สัมมนาอภิปราย ร่วมหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันบทเรียน
ปรับปรุง แก้ไข
ร่วมตรวจสอบ พิจารณา
ข้อเสนอกรอบเนื้อหาบทเรียน

สร้างสตอรี่บอร์ด ตามกรอบเนื้อหาบทเรียน

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจก่อนการผลิต

แบ่งหน้าที่การท�ำงานเป็นทีมผลิต

สร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมทักษะและความเข้าใจของอาสาสมัคร
ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ปรับปรุง แก้ไข
ประเมินสื่อ (ด้วยการสนทนากลุ่ม
ผู้เชี่ยวชาญ และหาประสิทธิภาพสื่อ)

สื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมทักษะและความเข้าใจของอาสาสมัครในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

ภาพที่ 2 กรอบด�ำเนินการสร้างสื่อ ร่วมกับ อผส.
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จากกรอบการท�ำงาน ผลการด�ำเนินการประเมินคุณภาพ
สือ่ ด้วยการจัดเวทีสนทนากลุม่ อผส. พบว่า เป็นทีพ่ อใจของผูเ้ ข้า
ร่วมสนทนา แต่ต้องการให้เพิ่มระดับเสียงประกอบให้ดังขึ้น ทีม
วิจยั ฝ่ายผลิตสือ่ ได้รบั ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไขสือ่ มัลติมเี ดีย
ให้มคี วามสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ ส่วนการน�ำเสนอให้ผเู้ ชีย่ วชาญประเมิน
คุณภาพสื่อทั้งด้านเนื้อหาและด้านสื่อมัลติมีเดีย มีเกณฑ์การ
ประเมินค่า (Rating scale) 5 ระดับ Likerts’ scale ผลการ
วิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ 6 ท่าน แบ่งเป็นด้านเนื้อหา  3 ท่าน
ด้านสื่อมัลติมีเดีย 3 ท่าน ได้ค่าเฉลี่ยของการประเมินคือ 4.38  
(X = 4.38, S.D. = 0.69)
การทดลองใช้เพือ่ หาประสิทธิภาพ 2 กลุม่ คือ รายบุคคล
จ�ำนวน 3 คน และกลุ่มทดลองย่อย จ�ำนวน 9 คน โดยใช้สูตรการ
ค�ำนวณหาประสิทธิภาพของกระบวนการ (E  1) และประสิทธิภาพ
ของผลลัพธ์ (E  2 ) ได้ผลการหาประสิทธิภาพของรายบุคคลโดยใช้
เกณฑ์ 60/60 มีคา่ เท่ากับ 75.55/76.67 และกลุม่ ทดลองย่อยโดย
ใช้เกณฑ์ 70/70 มีคา่ เท่ากับ 71.11/75.93 แสดงว่าสือ่ มัลติมเี ดีย
เพื่อส่งเสริมทักษะและความเข้าใจของอาสาสมัครในการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุสามารถน�ำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริงได้
     5) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนรู้ มีขั้น
ตอนเริ่มจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์เนื้อหาจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมของเนื้อหาสื่อที่จัดสร้างขึ้น ศึกษาวิธีการสร้างแบบ
ทดสอบทางการเรียนแบบเลือกตอบ สร้างแบบทดสอบทางการ
เรี ย นทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ นํ า แบบทดสอบเสนอผู ้
เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสม หาค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) โดยต้องมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป น�ำแบบทดสอบ
ที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ทดลองใช้กับผู้ที่เคยใช้สื่อมาแล้ว
จ�ำนวน 12 คน เพื่อตรวจสอบความยากง่าย (P) และค่าอ�ำนาจ
จ�ำแนก (r) ของแบบทดสอบ โดยวิเคราะห์ข้อสอบทั้งทฤษฎีและ
ปฏิบัติเป็นรายข้อ พบว่า ข้อสอบมีความยากง่ายระหว่าง 0.400.80 ค่าอ�ำนาจจ�ำแนกตั้งแต่ 0.27-0.67 คัดเลือกแบบทดสอบที่
ผ่ า นการหาความยากง่ า ย มาวิ เ คราะห์ ห าค่ า ความเชื่ อ มั่ น
ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (Kuder-Richardson) หากค่าความเชือ่ มัน่
ของแบบทดสอบจากสูตร KR-20 มีค่าเข้าใกล้ 1 แสดงว่า
มี ค วามเชื่ อ มั่ น มาก ซึ่ ง ได้ ค ่ า ความเชื่ อ มั่ น เท่ า กั บ 0.80
นําแบบทดสอบฉบับสมบูรณ์ ไปเก็บข้อมูลจาก อผส.ที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยทั้งหมด 15 คน แล้วดําเนินการวิเคราะห์
ผลต่อไป
    6) แบบสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก กลุ ่ ม นั ก ศึ ก ษา
ที ม ผู ้ ผ ลิ ต สื่ อ ในประเด็ น การท� ำ งานการผลิ ต สื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย
เพื่อส่งเสริมทักษะและความเข้าใจของอาสาสมัครในการดูแล
ผู้สูงอายุ เป็นการสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้าง โดยผู้วิจัยเลือก
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สั ม ภาษณ์ เ ฉพาะจุ ด ที่ ต ้ อ งการทั้ ง รายบุ ค คลและรายกลุ ่ ม
ระบุ ป ระเด็ น หลั ก ที่ ต ้ อ งการสั ม ภาษณ์ เ จาะลึ ก แบบไม่ มี
โครงสร้าง เพื่อใช้สืบค้นความแตกต่างของการออกแบบและ
พั ฒ นา อั น อาจเกิ ด ขึ้ น จากการพั ฒ นาสื่ อ ครั้ ง นี้ ด� ำ เนิ น การ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาผู้ผลิตสื่อ 18 คน พิจารณา
คั ด เลื อ กโดยมี ความสามารถในการผลิ ต สื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย เป็ น
เกณฑ์ น�ำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ เพื่อศึกษา
องค์ประกอบของสื่อมัลติมีเดียที่ส่งเสริมทักษะและความเข้าใจ
ของอาสาสมัครในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
(ค) วิธกี ารเก็บข้อมูล ได้แก่ การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์  
การสนทนากลุม่   แบบประเมิน แบบทดสอบ และแบบฝึกหัด

ขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัย ประกอบด้วย

1. ขั้นการเผชิญปัญหา ศึกษาปัจจัยน�ำเข้า
1) วิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชน สภาพปัญหาของ
อผส.ในเขตเทศบาลเมืองล� ำปางเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ความต้องการการใช้สื่อ ลักษณะสภาพ
การใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้ของ อผส.โดยใช้การสังเกตการณ์ การ
สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม
2) ศึกษา เอกสาร วารสาร ต�ำรา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับเนื้อหาการดูแลผู้สูงอายุและด้านสื่อมัลติมีเดีย
2. ขั้นการแก้ไขปัญหา พัฒนากระบวนการแก้ไข
1) จัดเวทีเพื่อน�ำเสนอประเด็นการใช้สื่อส่งเสริมทักษะ
และความเข้าใจของอาสาสมัครในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดล�ำปาง ด�ำเนินการสนทนากลุ่ม
หาข้อตกลงและวางแผนการพัฒนาสื่อเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม
และมีความเป็นเจ้าของในแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน
2) นักศึกษาผู้ผลิตสื่อน�ำข้อมูลจากการจัดเวทีแ ละ
สนทนามาท�ำการสัมมนา อภิปราย และวิเคราะห์เนือ้ หาการดูแล
ผู้สูงอายุ ก�ำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ขอบเขตเนื้อหา
3) น�ำเสนอกรอบเนื้อหากับ อผส.เพื่อรับข้อเสนอแนะ
หรือความต้องการ เพื่อปรับปรุงแก้ไข
4) วางโครงเรื่ อ งตามกรอบเนื้ อ หาที่ ส มบู ร ณ์ แบ่ ง
หน้าที่การท�ำงานทีมผลิตสร้างสื่อมัลติมีเดียการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ ด�ำเนินการประเมินคุณภาพสื่อ และหาประสิทธิภาพ
สื่อตามกระบวนการ โดยมีหัวหน้าโครงการวิจัยท�ำการสังเกต
และบันทึกกระบวนการท�ำงานอย่างใกล้ชิด ได้สื่อไปทดลอง
ตามวัตถุประสงค์ โดยขั้นตอนกระบวนการทดลองและเก็บ
รวบรวมข้อมูลมีดังนี้
    ใช้แผนการทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลหลังทดลอง
One - shot case design

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

     X
    O
    เมื่อ X    เป็น การใช้มลั ติมเี ดียดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุ
O    เป็น ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนทัง้ ด้านทฤษฎี
     และปฏิบัติ
     คณะวิจัยได้ดําเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง
เป็น อผส.ที่มาด้วยความสมัครใจ 15 คน ดังนี้
    4.1) ติดต่อขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลศูนย์
ล�ำปาง เพื่อขอความร่วมมือในการด�ำเนินการทดลองใช้สื่อกับ
อผส.เพื่อส่งเสริมทักษะและความเข้าใจการดูแลผู้สูงอายุและ
ทดสอบหลังใช้สื่อ
   4.2) ท� ำ การนั ด หมายและเตรี ย มสถานที่ ใ นการ
ด�ำเนินการเรียนรู้ด้วยสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมทักษะและความ
เข้าใจของอาสาสมัครในการดูแลผู้สูงอายุที่บรรจุไว้ในเว็บไซต์
www.aowwa.com
    4.3) ชี้แจงและอธิบายขั้นตอนการเรียนรู้จากสื่อ
มัลติมีเดียให้แก่ อผส.
    4.4) อผส.ด�ำเนินการเรียนรู้ด้วยสื่อมัลติมีเดียใน
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
      4.5) ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการใช้สื่อทั้งทฤษฎี
และการปฏิบัติตามแบบทดสอบที่สร้างขึ้น เก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อวิเคราะห์ผลต่อไป
      4.6) ด�ำเนินการสัมภาษณ์ทีมวิจัยร่วมกับนักศึกษา
ผู้ผลิตสื่อทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีมเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบ
ของการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
3. ขั้นการสรุปผลการแก้ปัญหา และพัฒนาผลลัพธ์
1) จัดเวทีน�ำเสนอและการสนทนากลุ่มเพื่อน�ำเสนอ
ผลการด�ำเนินงานของโครงการให้กลุ่ม อผส. และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองล�ำปางได้รับ
ทราบ ได้แก่ งานส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูงานเวชกรรมสังคม
โรงพยาบาลล�ำปาง ชมรมผู้สูงอายุล�ำปาง ร่วมกันวางแผน
การน�ำสื่อการเรียนรู้ไปใช้และเผยแพร่ โดยจะน�ำไปใช้ในชมรม
ผู้สูงอายุล�ำปางเพื่อประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ของ อผส. และ
จะขยายผลสู่พื้นที่ต่างๆ ทั้งในและนอกเขตเทศบาลผ่านทาง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) ที่เป็นศูนย์กลาง
ของทั้ง อสม. อผส. และผู้สูงอายุ
2) วิเคราะห์ผลการสังเกตการท�ำงานของนักศึกษา
ผู้ผลิตสื่อ ถอดและวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ สังเคราะห์ผลลัพธ์
ที่ เ กิ ด ขึ้ น และรวบรวมเป็ น องค์ ป ระกอบของการผลิ ต สื่ อ
มัลติมีเดียที่ส่งเสริมทักษะและความเข้าใจของอาสาสมัครใน
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อเป็นองค์ความรู้ต่อไป
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ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2558

การวิเคราะห์ข้อมูล

ทีมผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสาํ เร็จรูป
SPSS For Windows (Statistical Package for the Social
Science For Window) เพื่อวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาประสิทธิภาพสื่อด้วยค่า E  /E
1 2

ผลการวิจัย

1. บริบทสถานการณ์การเรียนรูแ้ ละการท�ำงานดูแลผูส้ งู อายุของ อผส.
1.1 ลักษณะงานของ อผส.
      อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.) คือ คนในหมู่บ้าน
หรือในชุมชนที่มีจิตใจต้องการจะช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อาศัย
อยู่ ในชุมชนของตนเองให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยเฉพาะ
ผู้สูงอายุที่ขาดผู้ดูแล ผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ รวมถึงผู้ที่
ได้รับการดูแลที่ ไม่ถูกต้อง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งกายและ
จิต ปัญญา และความทรงจ�ำ เศรษฐกิจ สังคม ที่อยู่อาศัยและ
สิ่งแวดล้อม หน้าที่หลักของ อผส. คือการดูแลผู้สูงอายุทุก
คนในชุมชนแบ่งเป็น 1) ดูแลผู้สูงอายุที่ทุกข์ยากเดือดร้อน
(กลุ่มสีแดง) ตามความจําเป็น 2)  ดูแลพัฒนาชีวิตความเป็น
อยู่ผู้สูงอายุทั่วไปในชุมชน (กลุ่มสีเขียว) นอกจากงานด้าน
การดูแลแล้ว ต้องท�ำการเฝ้าระวังและเตือนภัย รวมถึงการจัด
บริการและสวัสดิการสังคม
      และจากหน้าที่หลักนี้ ท�ำให้ อผส.ต้องหมั่นฝึก
ตนและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อจะได้มีทักษะในการท�ำงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้ที่เข้ามาเป็นอาสาสมัครผู้สูงอายุ
นั้ น ไม่ มี เ กณฑ์ คั ด เลื อ กคุ ณ สมบั ติ ใ ดๆ ทั้ ง สิ้ น มี เ พี ย งจิ ต ใจ
อาสา ท�ำให้ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ อผส.มีความ
กระจัดกระจายกันมาก โดยในเขตเทศบาลเมืองล�ำปางมี อผส.
76 คน เป็นชาย 29 คน เป็นหญิง 47 คน มีช่วงอายุตั้งแต่
17-55 ปี ระดับการศึกษามีตั้งแต่ ป.4 – ม.3 ทุกคนสามารถ
อ่านออกเขียนได้
1.2 สถานการณ์การเรียนรู้ของ อผส.
     การเรียนรูท้ กั ษะเพือ่ ประกอบการท�ำงานของ อผส.
ในเขตเทศบาลเมืองล�ำปาง จะเกิดขึ้นเมื่อ อผส. เดินทางมา
ที่ชมรมผู้สูงอายุ โรงพยาบาลศูนย์ล�ำปาง เพื่อรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและรับทราบข้อมูลข่าวสาร ซึ่งมี 2 ครั้งต่อเดือน
ในบางครั้ ง ที่ เ ดิ น ทางมา อาจมี กิ จ กรรมการอบรมเกิ ด ขึ้ น
เป็นการแนะน�ำ พร้อมทั้งฝึกอบรมเพิ่มเติม แต่ปัญหาที่เกิด
ในการอบรมคื อ การด� ำ เนิ น การอบรมจะท� ำ เป็ น กลุ ่ ม ใหญ่
เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ ท�ำให้ อผส.ไม่สนใจจะเรียนรู้
อี ก ทั้ ง การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก็ ไ ม่ ส ามารถท� ำ ได้ ทั่ ว ถึ ง เพราะต้ อ งใช้
คนจ� ำ นวนมาก อุ ป กรณ์ แ ละเวลาต้ อ งเพี ย งพอ ซึ่ ง เป็ น ไป
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ได้ยาก การเดินทางมาร่วมประชุมของ อผส.จึงเป็นเพียงรับ
ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงนโยบายต่างๆ
   จากการส�ำรวจพื้นที่ศูนย์การท�ำงานฐานที่ตั้งในโรง
พยาบาลศูนย์ล�ำปางก็มีเครื่องคอมพิวเตอร์รองรับการเข้ามา
ท�ำงานของ อผส.เหล่านี้ หากแต่ไม่มีการใช้งานของ อผส.ดัง
นั้นหากมีการใช้สื่อคอมพิวเตอร์การเรียนรู้ในรูปแบบที่น่าสนใจ
มีเนื้อหาความรู้ตรงต่อการดูแลผู้สูงอายุ โดยบูรณาการความรู้สู่
สือ่ ทีส่ ามารถขจัดข้อจ�ำกัดทางการเรียนรู้ ก็นา่ จะท�ำให้ลดปัญหา
การขาดความรูค้ วามสามารถของ อผส. โดย อผส.สามารถเรียนรู้
ได้ดว้ ยตนเองตามต้องการในเวลาทีพ่ ร้อม และน่าจะช่วยให้สงั คม
ผู้สูงอายุในจังหวัดล�ำปางมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาแบบเดิมในการส่งเสริม
ความรู้และทักษะความเข้าใจการดูแลผู้สูงอายุ
     ส�ำหรับการแก้ไขปัญหาในแนวทางที่ผ่านมา ได้แก่
1) การจัดการอบรมให้ อผส. เป็นครั้งคราวในการดูแลผู้สูงอายุ  
2) การแจกเอกสารการดูแลผู้สูงอายุเพื่อให้เรียนรู้ด้วยตนเอง
3) การจัดกิจกรรมนันทนาการและให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล
และวิ ธี ห ลี ก เลี่ ย ง ป้ อ งกั น อั น ตรายให้ กั บ ผู ้ สู ง อายุ   4) ท� ำ
โครงการพัฒนา อผส. เป็นครั้งคราว  
    อย่างไรก็ตามพบว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาแบบ
เดิมนี้ยังไม่สามารถส่งเสริมความรู้และทักษะความเข้าใจการ
ดูแลผู้สูงอายุของ อผส. ได้ จากการให้ข้อมูลของ อผส.เอง
พบว่า ยังมีความวิตกกังวลในการท�ำงาน และกลัวทีจ่ ะดูแลเมือ่ มี
เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึน้ กับผูส้ งู อายุ เช่น การหกล้มหรือการ
ป่วย นอกจากนัน้ บางครัง้ กิจกรรมหรือโครงการทีจ่ ดั เป็นครัง้ คราว
อผส.บางคนก็ไม่สามารถเข้าร่วมได้เพราะติดภารกิจทีต่ รงกันพอดี
1.4 ความร่วมมือของ อผส. และศักยภาพการผลิตสื่อ
มัลติมีเดีย
ความร่วมมือของกลุ่ม อผส. ในการด�ำเนินการ
ผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมทักษะและความเข้าใจของอาสา
สมัครในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง จังหวัด
ล�ำปาง ครัง้ นี้ เน้นการมีสว่ นร่วมในชุมชนโดยให้ผทู้ ตี่ อ้ งการแก้ไข
สภาพที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้น มีความมั่นใจในการขับเคลื่อนโครงการ
ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของกลุ่ม อผส.ผลการวิจัยพบว่า กลุ่ม
อผส. มีความยินดีที่จะช่วยเหลือและร่วมมือในการแก้ไขสภาพ
ทีเ่ ป็นอยูเ่ พือ่ ให้ตนมีทกั ษะและความเข้าใจมากขึน้ โดยมีทงั้ ส่วน
ของ อผส.ทีส่ ามารถร่วมงานวิจยั เป็นทีม ก�ำหนดการท�ำงานและ
วางแผนร่วมกับทีมผู้วิจัยหลัก โดยอผส. กลุ่มนี้มี 15 คน และที่
เหลือสามารถให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และร่วมทดลอง
ใช้สื่อ ส�ำหรับเครื่องมือเก็บข้อมูลจากอผส. ในการท�ำงานและ
วางแผนที่ใช้ประจ�ำคือ การจัดสนทนากลุม่ เพราะท�ำให้เข้าใจใน
ปั ญ หาและเกิ ด ประเด็ น ย่ อ ยๆ ในการวางแผนการท� ำ งาน
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พัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมท�ำให้กลุ่ม
อผส. มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ เกิดความรับ
ผิ ด ชอบในการปรั บ สภาพที่ เ ป็ น อยู ่ ใ ห้ ดี ขึ้ น โดยใช้ แ นวทาง
การใช้ สื่ อ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทั ก ษะและความเข้ า ใจของอาสา
สมัครเอง
ศักยภาพผู้ผลิตสื่อ ในการผลิตสื่อมัลติมีเดีย
ส่งเสริ ม ทั ก ษะและความเข้ า ใจของอาสาสมั ค รในการดู แ ล
สุ ข ภาพผู ้ สู ง อายุ จะใช้ ที ม วิ จั ย ร่ ว มเป็ น นั ก ศึ ก ษาในพื้ น ที่
ของจังหวัดล�ำปาง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง
จ�ำนวน 18 คน โดยปรัชญามหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัย
เพื่ อ ท้ อ งถิ่ น มี พั น ธกิ จ เพื่ อ ท� ำ งานพั ฒ นาล� ำ ปาง ท� ำ ให้ การ
ร่วมมือขององค์กรการศึกษากับการท�ำงานพัฒนาเป็นไปได้
ง่ายตามนโยบาย และมีมาตลอดอย่างสม�่ำเสมอ การท�ำงาน
ครั้งนี้จึงเป็นการชูประเด็นความร่วมมือที่สามารถท�ำได้เมื่อ
ชุมชนในพื้นที่ล�ำปางต้องการ การที่มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งใน
ค�ำตอบที่เข้าถึงพลังการแก้ไขปัญหานั้น เนื่องจากมีทรัพยากร
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายแขนงรวมกันอยู่
ในที่แห่งนี้ ดังเช่นในกรณีของการแก้ปัญหาในเรื่องทักษะและ
ความเข้าใจของอาสาสมัครในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุครั้งนี้
ทีมวิจยั มีนกั ศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ทมี่ คี วามสามารถในการผลิต
สื่อมัลติมีเดียเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาจนประสบความส�ำเร็จ  
ผู ้ วิ จั ย ได้ คั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาผู ้ ผ ลิ ต สื่ อ 18 คน แบ่ ง
การท�ำงานเป็น 3 ทีม ท�ำการผลิตทีมละ 1 เรื่อง มีแนวทาง
การพัฒนาสือ่ ประกอบด้วย การพิจารณาเนือ้ หาจากมุมมองต่างๆ
ของปัญหา ทักษะและความเข้าใจในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
วิเคราะห์และศึกษาแนวทางการพัฒนา และวางแผนการผลิตสือ่ ร่วม
กับทีมวิจยั อผส. ผ่านการสัมภาษณ์ การสนทนากลุม่ การท�ำกิจกรรม
เพือ่ ให้ได้สอื่ ทีต่ รงกับการใช้งานและใช้ได้จริงตามความต้องการ
1.5 ลักษณะของสื่อที่ต้องการ
      จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์อผส. จ�ำนวน
30 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญในพื้นที่เขตเทศบาลเมือง
ที่มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ใช้ สื่ อ คอมพิว เตอร์ ส ่ งเสริ มการท�ำ งาน
การดูแลผู้สูงอายุ พบลักษณะของสื่อที่ต้องการ ดังนี้
  สือ่ ต้องน�ำเสนอเนือ้ หาสอดคล้องกับการท�ำงาน
        จริงของอผส.
  ใช้งานง่าย และสะดวกเหมาะสมกับอผส.
        เนื้อหาถูกต้องตามหลักการดูแลผู้สูงอายุ
          ภาษาถูกต้องเหมาะสม ชัดเจน สื่อความหมาย
         ให้เข้าใจได้ง่าย
         ดึงดูดความสนใจของอผส. ส่งเสริมกระบวนการ
          คิด การลงมือปฏิบัติและแก้ปัญหา  

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

          ส่งเสริมให้คิดทบทวนความเข้าใจในเนื้อหา
        การดูแลผู้สูงอายุ ชัดเจน ปฏิบัติได้
         มีผังมโนทัศน์ของเนื้อหาเพื่อช่วยให้เรียนรู้ได้
         เร็ว เข้าใจชัดเจน น�ำไปใช้ได้จริง
       มีสื่อต่างๆ ประกอบเนื้อหา ช่วยให้เกิดความ
         เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น
         มีบทสรุปเมื่อท�ำการเรียนรู้เนื้อหาจบ
          สามารถทบทวนความรูแ้ ละตรวจสอบผลสัมฤทธิ์
          ของตนเองได้
2. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะและความเข้าใจให้
อาสาสมัครในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
กระบวนการพัฒนาสือ่ ใช้การมีสว่ นร่วมของชุมชนกลุม่
อาสาสมัครผูด้ แู ลผูส้ งู อายุรว่ มกันก�ำหนดปัญหา วิเคราะห์ปญั หา
ชูประเด็นความต้องการสือ่ รวมถึงการวางแผนและทิศทางในการด�ำเนิน
การผลิต โดยในขัน้ ของกระบวนการพัฒนาสือ่ นัน้ ท�ำการสัมภาษณ์
ผูเ้ ชีย่ วชาญจากงานส่งเสริมสุขภาพและฟืน้ ฟูงานเวชกรรมสังคม
โรงพยาบาลล�ำปาง เพือ่ วิเคราะห์เนือ้ หาการดูแลผูส้ งู อายุ พบว่า
ก่อนหน้านีก้ ารด�ำเนินงานเรือ่ งผูส้ งู อายุมกี ารด�ำเนินการมาอย่างต่อ
เนือ่ งทัง้ ในส่วนของชุมชนโรงพยาบาลและอปท. หลังจากพิจารณา
ข้อมูลจุดแข็ง-จุดอ่อนก็พบว่า ชมรมผูส้ งู อายุคอ่ นข้างเข้มแข็งและผูร้ บั
บริการส่วนใหญ่เป็นผูส้ งู อายุ แต่จะมีปญั หาคือผูส้ งู อายุสว่ นมากมีโรค
ประจ�ำตัวและไม่คอ่ ยมีคนดูแล ถือเป็นกลุม่ เสีย่ งทีจ่ ะกลายเป็นผูพ้ กิ าร
จากจุดนี้ท�ำให้เกิดความท้าทายในการดูแลผู้ป่วยของ
อผส.ว่า จะท�ำอย่างไรให้ผสู้ งู อายุมภี าวะพึง่ พิงน้อยทีส่ ดุ นัน่ คือต้อง
ท�ำการดูแลเบือ้ งต้นเพือ่ ป้องกันไม่ให้มสี ภาพร่างกายทีน่ ำ� ไปสูค่ วาม
พิการ และ/หรือเมือ่ มีความพิการและภาวะพึง่ พิงเกิดขึน้ ผูส้ งู อายุจะ
ต้องไม่ถกู ทอดทิง้ จากชุมชน การนวดก็เป็นอีกวิธกี ารดูแลทีท่ ำ� ได้ทงั้
กับผูส้ งู อายุทพี่ กิ ารแล้วและยังไม่พกิ าร จากข้อมูลดังกล่าว ทีมวิจยั
จึงน�ำมาเป็นประเด็นเนือ้ หาสือ่ มัลติมเี ดียอันประกอบด้วย 3 หน่วย
การเรียนรู้ คือ 1) ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับผูส้ งู อายุ 2) การดูแลผูส้ งู
อายุเบือ้ งต้น 3) การบรรเทาอาการปวด และการนวดเพือ่ ผ่อนคลาย
ส่วนการก�ำหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ด�ำเนิน
การผ่านการสนทนากลุ่มกับอผส. 15 คน ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ร่วมทีมวิจัย พบว่า กลุ่มอผส. มีความคาดหวังหลังการเรียนรู้
ด้วยสือ่ คือ 1) เมือ่ ก�ำหนดอาการของผูส้ งู อายุมาให้ สามารถบอก
หรืออธิบายการดูแลผูส้ งู อายุเบือ้ งต้นได้  2) เมือ่ ก�ำหนดอาการของ
ผูส้ งู อายุมาให้ สามารถปฏิบตั กิ ารแก้ปญั หาการดูแลผูส้ งู อายุได้
ส�ำหรับการด�ำเนินการสร้างสื่อ มีการด�ำเนินงานควบคู่
ไปกับการจัดการสัมมนาเพือ่ แก้ไขปัญหาระหว่างการท�ำงาน โดย
มีการสัมมนารวมทั้งหมด 3 ครั้ง คือ
ครัง้ แรก จุดประสงค์ของการสัมมนาเป็นการวางรูปแบบ
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สื่อมัลติมีเดียร่วมกันก่อนที่ทีมผู้ผลิตจะด�ำเนินการ ผู้เข้าร่วม
สัมมนาเป็นกลุม่ นักศึกษาผูผ้ ลิตสือ่ จ�ำนวน 18  คน กลุม่ ตัวอย่าง
ร่วมทีมวิจยั อผส. 15 คน และหัวหน้าโครงการวิจยั 1 คน รวมเป็น
34 คน ผลที่ได้คอื รูปแบบของสือ่ มัลติมเี ดียควรเน้นให้เกิดความ
เข้าใจได้งา่ ย เพราะอาสาสมัครดูแลผูส้ งู อายุมพี นื้ ฐานการเรียนรู้
หลากหลายระดับต่างกัน เน้นให้เห็นภาพ ใช้สอื่ ประสมหลายชนิด
เพือ่ สร้างความเข้าใจให้ดยี งิ่ ขึน้ หลีกเลีย่ งการท�ำความเข้าใจด้วย
การอ่านเท่าทีจ่ ะท�ำได้ กระตุน้ ความสนใจด้วยวีดทิ ศั น์สาธิตการใช้
งาน ภาพเคลือ่ นไหว เสียงบรรยาย เน้นกราฟิก และสามารถโต้ตอบ
กับบทเรียนได้ ส่วนการวัดและประเมินผลควรท�ำแบบเลือกค�ำตอบ
การตอบเองจะมีขอ้ จ�ำกัดในการตรวจสูง อาจมีความผิดพลาดใน
การตรวจค�ำตอบได้
ครั้งที่สอง จุดประสงค์การสัมมนาคือท�ำการพิจารณา
และสรุปโครงสร้างสื่อมัลติมีเดียที่ทีมผลิตได้วางไว้ในรูปแบบส
ตอรีบ่ อร์ดเพือ่ ความเข้าใจร่วมกัน และเสนอแนะก่อนท�ำการผลิต
ผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มนักศึกษาผู้ผลิตสื่อ จ�ำนวน 18 คน กลุ่ม
ตัวอย่างร่วมทีมวิจยั อผส. 15 คน และหัวหน้าโครงการวิจยั 1 คน
รวมเป็น 34  คน โดยสตอรีบ่ อร์ดสามารถสร้างความเข้าใจได้งา่ ย
ส�ำหรับกลุ่มตัวอย่างผู้ร่วมวิจัยอผส. ผลการสัมมนาครั้งนี้ ผู้ร่วม
วิจยั ทัง้ 34 คน มีความเห็นว่าสือ่ ทีจ่ ะผลิตขึน้ มีความเป็นไปได้วา่
หลังจากผลิตเสร็จแล้วจะส่งเสริมทักษะและความเข้าใจของอาสา
สมัครในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุได้อย่างดี
ครั้ ง ที่ ส าม จุ ด ประสงค์ การสั ม มนาเพื่ อ น� ำ เสนอสื่ อ
มัลติมีเดียที่พัฒนาจนแล้วเสร็จให้กลุ่มผู้ร่วมทีมวิจัยทุกฝ่ายได้
รับทราบ น�ำเสนอผลการประเมินสือ่ โดยในการสร้างสือ่ มัลติมเี ดีย
ได้มกี ารประเมินสือ่ จากผูเ้ ชีย่ วชาญ 6 ท่าน แบ่งเป็นด้านเนือ้ หา
3 ท่าน ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านสือ่ มัลติมเี ดีย 3 ท่าน มีความคิดเห็นต่อ
สือ่ มัลติมเี ดียเรือ่ งการดูแลผูส้ งู อายุได้ผลอยู่ในระดับดี มีคา่ เฉลีย่
ของการประเมินคือ 4.38 มีขอ้ เสนอแนะว่า มีคำ� ทีส่ ะกดผิด ความ
ช้าของเสียงที่ไม่พอดีกับภาพที่ปรากฏ จังหวะการเริ่มเล่นของ
แอนิเมชัน่ ในบทเรียนเริม่ ช้าท�ำให้ไม่ตอ่ เนือ่ ง ทีมวิจยั ได้รบั ข้อเสนอแนะ
จากผูเ้ ชีย่ วชาญ มาปรับปรุงแก้ไขสือ่ มัลติมเี ดียให้มคี วามสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้
นอกจากนี้ ยังมีการทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพ
สื่อใน 2 กลุ่มคือ รายบุคคล และกลุ่มทดลองย่อย โดยใช้สูตร
การค�ำนวณหาประสิทธิภาพ แบ่งเป็นการหาค่าประสิทธิภาพ
ของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) ผล
การหาประสิทธิภาพรายบุคคลกับอาสาสมัคร จ�ำนวน 3 คน ผล
ปรากฏว่าประสิทธิภาพสื่อ โดยใช้เกณฑ์ 60/60 มีค่าเท่ากับ
75.55/76.67 ส่วนการหาประสิทธิภาพกลุม่ ย่อยของอาสาสมัคร
จ�ำนวน 9 คน ผลประสิทธิภาพ E  /E  มี
1 2 คา่ เท่ากับ 71.11/75.93
ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ทกี่ �ำหนดไว้คอื 70/70 สรุปว่า สือ่ สามารถน�ำไป
ใช้ทดลองได้ และโครงสร้างโปรแกรมสือ่ มัลติมเี ดีย สรุปได้ดงั ภาพที่ 3
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โครงสร้างโปรแกรมสื่อมัลติมีเดีย

ส่วนแนะน�ำโปรแกรม

ส่วนการควบคุมของ
ผู้เรียน

ส่วนน�ำเสนอข้อมูล

ส่วนการให้ความ
ช่วยเหลือ

ส่วนสิ้นสุดโปรแกรม

หน้าแสดงชื่อเรื่อง
(Title page)

ก�ำหนดการควบคุมให้
เป็นมาตรฐานเดียวทั้ง
เรือ่ ง

ด้านกระบวนการ คือ
ช่วยเหลือ การเข้าถึง
การท�ำงาน

การสิ้ น สุ ด โปรแกรม
ชั่ ว คราว ปุ ่ ม “หยุ ด
ชั่วคราว”

ทิศทาง (Directions)

สร้างความสม�ำ่ เสมอ
ในการตอบสนอง

ส่วนข้อมูล คือช่วย
เหลือด้านเนื้อหา

การสิ้ น สุ ด แบบถาวร
ปุม่ “ออกจากโปรแกรม”

รหัสผู้ใช้ (User
Identifcation)

การเพิม่ หรือแทรกหัวข้อ
ใหม่ ควรท�ำให้ชัดเจน

สร้างความเข้าใจให้
ชัดเจนในการตอบสนอง

มี ค วามสม�่ ำ เสมอใน
หน้าทีข่ องฟังก์ชนั่ เช่น
สี ขนาด
สร้างความสม�ำ่ เสมอ
ระยะขอบ (Margin)

ภาพที่ 3 โครงสร้างโปรแกรมสื่อมัลติมีเดียในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

การประเมินความพึงพอใจต่อสื่อมัลติมีเดียที่ผลิตขึ้น
จากการสอบถามผู้ร่วมสัมมนา พบว่า กลุ่มทดลองมีความ
พึงพอใจ และได้ร่วมกันวางแผนการทดลองใช้สื่อมัลติมีเดีย
เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ในการส่งเสริมทักษะและความเข้าใจอาสา
สมัครในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ซึ่งก�ำหนดในวันศุกร์ที่ 12

มิถุนายน 2558 โดยรูปแบบของสื่อมัลติมีเดียจากการผลิต
โดยทีมนักศึกษา มีโครงสร้างโปรแกรมดังภาพที่ 3 เป็นชุดสื่อ
มัลติมีเดียที่มี 3 หน่วยเรียนรู้ คือ 1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผู้
สูงอายุ 2) การดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น 3) การบรรเทาอาการปวด
และนวดเพื่อผ่อนคลาย มีรายละเอียดดังภาพที่ 4
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุ

การดูแลผู้สูงอายุเบื้อง
ต้น

การบรรเทาอาการ
ปวด และนวดเพื่ อ
ผ่อนคลาย

ภาพที่ 4 แสดงชุดสื่อมัลติมีเดีย 3 หน่วยเรียนรู้
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1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เป็นหน่วยการ
เรียนรู้ที่มีเนื้อหาให้อผส. หรือผู้ที่ต้องดูแลผู้สูงอายุมีความ
รู้และมีเจตคติที่ดีต่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เป็นอีก
แนวทางในการแก้ปัญหาการดูแลผู้สูงอายุ ทีมวิจัยได้เล็งเห็น
ความจําเป็นและประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีความรู้และมี
เจตคติที่ดี จึงได้ทําการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้นี้เพื่อเป็นการ
สร้างความรู้ความเข้าใจและเจตคติต่อผู้สูงอายุ ถือเป็นการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ อผส.ที่เป็นทีมวิจัย
ร่วมสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากสื่อ ไปถ่ายทอดและสื่อสาร
ให้ อผส.คนอื่นๆ ได้เข้าใจและมองเห็นประโยชน์ที่จะได้รับ
จากความเข้าใจที่ถูกต้อง เป็นพื้นฐานในการดูแลเพื่อให้ผู้สูง
อายุมีสุขภาพที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สื่อหน่วยนี้เน้น
อารมณ์ความรู้สึกโดยใช้ภาพและเสียงเกี่ยวกับธรรมะเพื่อ
สร้างเจตคติที่ดี เป็นฐานในการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
และ 3 ต่อไป
2) การดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น เป็นหน่วยการเรียน
รู ้ ที่ มี เ นื้ อ หาให้ เ กิ ด การดู แ ลผู ้ สู ง อายุ อ ย่ า งถู กวิ ธี เป็ น การ
ปฐมพยาบาลผู้สูงอายุเบื้องต้น ตามนโยบายด้านงานผู้สูง
อายุที่ท�ำให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลแบบองค์รวมอย่างต่อเนื่อง
และเน้นการดูแลอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้สูง
อายุ ซึ่งไม่เพียงแค่อผส. ที่เรียนรู้จากสื่อแล้วท�ำได้เท่านั้น
แต่ชุมชนท้องถิ่นก็สามารถท�ำได้เช่นกัน โดยใช้เทคนิคภาพ
กราฟิกเข้ามาสร้างการเรียนรู้
3) การบรรเทาอาการปวด และนวดเพื่อผ่อนคลาย
เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่ค�ำนึงถึงการป้องกันไม่ ให้ผู้สูงอายุ
เกิดความพิการ หรือเมื่อมีความพิการ เขาจะต้องไม่มีความ
เสื่อมโทรมของร่างกายต่อเนื่อง การนวดผู้สูงอายุเป็นการ
ช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ ท�ำให้ร่างกายแข็งแรง
ความรู้สึกสนองตอบต่อสิ่งแวดล้อมดี อารมณ์จิตใจสดชื่น
เบิกบาน อาการปวดที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ คือ การปวดข้อต่อ
การปวดที่มีสาเหตุมาจากกล้ามเนื้อ ปวดเมื่อย เมื่อยล้า มัก
จะบอกต�ำแหน่งปวดไม่ค่อยชัดเจน การปวดเมื่อยที่มีสาเหตุ
จากเส้นเอ็น การปวดเมื่อยที่มีสาเหตุจากเส้นประสาทถูกกด
ทับ การปวดเมื่อยจากเส้นเลือดขอดบริเวณขา
ในเนื้ อ หาของสื่ อ จะมี วิ ธี การนวดส� ำ หรั บ ผู ้ สู ง อายุ
ได้ แ ก่ การกด บี บ ลู บ ไล้ ทุ บ เคาะเบาๆ ประโยชน์ ข อง
การนวด ท� ำ ให้ เ ลื อ ดไหลเวี ย นดี แ ละช่ ว ยกระตุ ้ น ประสาท
ลดความหดเกร็ ง ของกล้ า มเนื้ อ ลดอาการปวดเมื่ อ ยล้ า
ท� ำ ให้ ก ารเคลื่ อ นไหวดี ขึ้ น ผิ ว หนั ง แข็ ง แรงและอ่ อ นนุ ่ ม
มี น�้ ำ มี นวล ลดความเครี ย ดให้ ผ ่ อ นคลายสบายใจ ช่ ว ย
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ไม่ ใ ห้ มี อ าการซึ ม เศร้ า หรื อ อาการเปล่ า เปลี่ ย ว โดยสื่ อ
มั ล ติ มี เ ดี ย ในหน่ ว ยนี้ ไ ด้ ใ ช้ วิ ดี โ อเข้ า มาช่ ว ยในการสาธิ ต
เพื่ อ ให้ อ ผส. ได้ เ ห็ น กระบวนการนวดอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เกิดทักษะที่จะน�ำไปปฏิบัติได้ถูกต้อง
3. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรู ้ ข องอาสาสมั ค รในการดู แ ล
สุขภาพผู้สูงอายุหลังการใช้สื่อเรียนรู้
กระบวนการทดลองจริ ง เกิ ด ขึ้ น ในวั น ศุ ก ร์ ที่ 12
มิถุนายน 2558 ณ ชมรมผู้สูงอายุล�ำปาง โรงพยาบาลล�ำปาง
มีรายละเอียดดังนี้
3.1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพสื่อจากการใช้งาน
จริงกับกลุ่มตัวอย่างอผส. ตามกระบวนการที่ถูกต้องของการ
พัฒนาสื่อในการเรียนรู้ โดยมีกลุ่มตัวอย่างอผส. จ�ำนวน 60
คน เป็นชาย 25 คน เป็นหญิง 35 คน ซึง่ ไม่ใช่กลุม่ อผส. ผูร้ ว่ ม
ทีมวิจัย พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบระหว่างเรียน
(E 1) และค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนการทดสอบหลั ง เรี ย น (E2 )
เท่ากับ 84.44/84.22 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก�ำหนดไว้คือ
80/80 สรุปว่า สื่อมัลติมีเดียส่งเสริมทักษะและความเข้าใจ
ของอาสาสมัครในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่พัฒนาขึ้นนี้มี
ประสิทธิภาพ
3.2 ผลสัมฤทฺธิ์ทางการเรียนของอาสาสมัคร จาก
การทดสอบทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ก�ำหนดเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์
คือ จ�ำนวนผู้เรียนร้อยละ 80 ขึ้นไป มีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 70  
ผลการทดลองพบว่า อาสาสมัครทั้งหมด 60 คน มีจ�ำนวน 48
คน (คิดเป็นร้อยละ 80) มีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 70  โดยทั้ง 48
คน มีคะแนนเฉลี่ย 22.47 (คิดเป็นร้อยละ 74.90) จากคะแนน
เต็ม 30 คะแนน เป็นไปตามเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ที่ก�ำหนดไว้
4. องค์ประกอบการผลิตสื่อมัลติมีเดียที่ส่งเสริมทักษะและ
ความเข้าใจของอาสาสมัคร
จากการสัมภาษณ์แบบเจาะจงซึ่งเป็นการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง เพื่อศึกษาองค์ประกอบของสื่อมัลติมีเดีย
ที่ส่งเสริมทักษะและความเข้าใจของอาสาสมัครในการดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ โดยน�ำผลสัมภาษณ์มาถอดเทปและท�ำการ
วิเคราะห์องค์ประกอบการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้
ทั่วไปได้ผล ดังนี้
4.1 การวางแผน โดยการวางแผนมีกระบวนการ ดังนี้
  การระบุลักษณะของผู้เรียนและการใช้งาน
ต่างๆ เป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบสื่อ เพื่อท�ำความเข้าใจ
ธรรมชาติของผูใ้ ช้ทเี่ ป็นอผส. ซึง่ ค�ำถามทีเ่ กิดขึน้ จากทีมผูผ้ ลิต
สื่อในครั้งนี้คือ ใครคือผู้เรียน ? ผู้เรียนมีลักษณะเป็นอย่างไร ?
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เนื่องจากทีมผลิตมองว่าลักษณะของผู้ใช้มีอิทธิพลในการ
ออกแบบสื่อมัลติมีเดียส�ำหรับพวกเขา ทีมวิจัยสามารถผลิต
สื่อมัลติมีเดียที่ดีได้ แต่อาจจะไม่ดีเมื่อไปถึงมือผู้ใช้หรือไม่
เหมาะสมนัน่ เอง เพราะเหตุผลหลายประการทีเ่ กิดจากลักษณะ
ของผู้ใช้ ท�ำให้สื่อไม่สามารถสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ เช่น  
สื่อที่มีลักษณะขัดแย้งกับนิสัยการใช้งานของผู้ใช้ที่เป็นอผส.
ขีดความสามารถของผู้ใช้ หรือแม้แต่ลักษณะผู้ใช้ เช่น ความ
ชอบหรืออคติ
  สร้างความพร้อมในการท�ำงาน การสร้าง
ความพร้อมเริ่มจากควรทราบล่วงหน้าว่ามีปัจจัยใดบ้างที่
สนับสนุนการท�ำงาน ซึ่งอาจใช้การเก็บข้อมูลจากการสนทนา
กลุ่ม หรือสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ โดยความพร้อมนี้รวมไปถึง
ด้านอุปกรณ์และองค์กรสนับสนุน ส�ำหรับในโครงงานวิจัย
ครั้งนี้ ความพร้ อมด้ า นอุ ป กรณ์ คื อ อุ ป กรณ์ ค อมพิวเตอร์
และการถ่ายท�ำ (Hard ware) โปรแกรมใช้งาน (Software)
เนื้ อ หา (Content) และความรั บ ผิ ด ชอบของผู ้ พั ฒ นาสื่ อ
ส่วนความพร้อมด้านองค์กรสนับสนุน คือ กลุ่มอผส. ชมรม
ผูส้ งู อายุ และหน่วยงานส่งเสริมสุขภาพและฟืน้ ฟูงานเวชกรรม
สังคม โรงพยาบาลล�ำปาง
  การจัดการวางแผน เป็นเสมือนแผนผังใน
การท�ำงานของทีมวิจัยครั้งนี้ ซึ่งสามารถใช้วิธีการระดมสมอง
และร่วมแก้ปัญหาจากทีมงาน มาจัดท�ำเป็นแผนผังในการ
จัดการเพื่อควบคุมการท�ำงานให้สมบูรณ์และเสร็จทันเวลาที่
ก�ำหนด ซึ่งทีมวิจัยสังเคราะห์การจัดการเป็นสองส่วนใหญ่ๆ
คือ 1) การจัดการด้านการท�ำงาน เป็นรายละเอียดการท�ำงาน
ทุกอย่างจนผลิตสื่อได้ส�ำเร็จ 2) การจัดการด้านเวลา เป็นราย
ละเอียดระยะเวลาท�ำงานทุกอย่างจนผลิตสื่อได้ส�ำเร็จ
4.2 การออกแบบ การออกแบบมีกระบวนการ ดังนี้
   พัฒนาความคิดต้นแบบ ขั้นแรกในการ
ออกแบบของที ม วิ จั ย คื อ การค้ น หาความคิ ด ต้ น แบบ
ส�ำหรับการน�ำเสนอเนื้อหา และจะท�ำให้อาสาสมัครเข้าใจ
ได้ อ ย่ า งไร ซึ่ ง เครื่ อ งมื อ ในการค้ น หาความคิ ด ต้ น แบบ
ครั้ ง นี้ คื อ การระดมความคิ ด จากการสั ม มนา โดยในขั้ น
ตอนนี้ จ ะระดมวิ ธี การน� ำ เสนอเนื้ อ หาผ่ า นสื่ อ และท� ำ การ
ตั ด ความคิ ด บางอย่ า งออกไปหรื อ สกั ด มารวมกั น เพื่ อ
ให้ ไ ด้ ความคิ ด ต้ น แบบที่ ดี ที่ สุ ด เหมาะสมกั บ อาสาสมั ค ร
ดูแลผู้สูงอายุที่สุด ประเด็นส�ำหรับการระดมความคิดเพื่อ
พัฒนาความคิดต้นแบบของการผลิตสื่อมัลติมีเดียการดูแล
ผู้สูงอายุ มีดังนี้

ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2558

   - ลักษณะผู้ท�ำการเรียนรู้ ในโครงการนี้เป็นอผส.
ผู้มีความแตกต่างทั้งด้านเพศ อายุ ระดับการเรียนรู้ เป็นผู้
มีจิตอาสาในการท�ำงาน ท�ำงานโดยไม่มีค่าตอบแทน
   - ความสัมพันธ์ของแนวคิดที่สอดคล้องกับเนื้อหา
และจุดประสงค์การเรียนรู้ ในโครงการวิจัยนี้ ได้ใช้แนวคิด
เรื่องความสัมพันธ์ด้านพฤติกรรมนิยมที่สามารถกระตุ้นให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ได้ด้วยการเสริม
แรงโดยใช้คุณสมบัติสื่อมัลติมีเดีย
    - เวลาที่ต้องใช้ในการเรียนรู้ คือเวลาโดยเฉลี่ยใน
การที่อาสาสมัครจะใช้เรียนรู้ด้วยตนเอง และมีสมาธิในการ
ขั บ เคลื่ อ นการเรี ย นรู ้ จ นเข้ า ใจ ซึ่ ง ผลการวิ จั ย พบว่ า อยู ่
ระหว่าง 20-40 นาที
    - ข้อจ�ำกัดของระบบโปรแกรม ข้อจ�ำกัดของ
ระบบโปรแกรมส�ำหรับใช้ในการเรียนรู้ ผลจากการส�ำรวจ
ความต้ อ งการ พบว่ า โปรแกรมต้ อ งมี ค� ำ สั่ ง การท� ำ งาน
ที่ ชั ด เจน เข้ า ใจง่ า ย การด� ำ เนิ น บทเรี ย นโปรแกรมไม่
ซับซ้อน
    - ความสามารถของทีมผลิตสือ่ ความสามารถของ
ทีมวิจัยผู้ผลิตสื่อเป็นกลุ่มนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ด้าน
มัลติมีเดียที่มีความสามารถสูงและมีความช�ำนาญ สามารถ
พัฒนาสื่อได้ตามการออกแบบ
การควบคุมภารกิจและการวิเคราะห์ความคิดรวบ
ยอด การควบคุมภารกิจในการพัฒนาสื่อ หรือการบูรณาการ
“ระบบการสอน” กับ “สื่อมัลติมีเดีย” เข้าด้วยกัน มีความ
คิ ด รวบยอดที่ ส� ำ คั ญ คื อ ต้ อ งการให้ อ าสาสมั ค รเกิ ด ความ
เข้าใจและมีทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ การควบคุมภารกิจใน
โครงการฯ ใช้ ก ารมี ส ่ ว นร่ ว มจากการสั ม มนาที่ ป ระกอบ
ด้วยกลุ่มอาสาสมัครที่เป็นทีมวิจัยร่วมช่วยก�ำกับดูแลการ
ท�ำงานให้เป็นไปตามการวางแผนและเหมาะสมกับกลุ่มอาสา
สมัคร
การก� ำ หนดการท� ำ งานโปรแกรมที่ จ� ำ เป็ น ให้
ผู้เรียนทราบ ในการออกแบบโปรแกรมจ�ำเป็นต้องระบุการ
ท� ำ งานโปรแกรมไว้ เพื่ อ ผู ้ เ รี ย นจะได้ รู ้ ก ่ อ นเริ่ ม ต้ น เรี ย น
กล่าวคือ โปรแกรมต้องระบุชนิดของการเรียนรู้ ต้องระบุ
กระบวนการท� ำ งานและทั ก ษะที่ ต ้ อ งมี มี การแสดงล� ำ ดั บ
การเรียนรู้หรือผังการเรียนรู้ เป็นผังโปรแกรมที่จะใช้สร้าง
การเรียนรู้ให้ผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนหรืออาสาสมัครทราบ
ขอบเขตการเรี ย นรู ้ ใ นโปรแกรมทั้ ง หมด ซึ่ ง อาจมาในรู ป
แผนผัง (Mapping) หรือเมนู (Menu) ท�ำให้ผู้เรียนมองเห็น
เส้นทางการเรียนรู้ทั้งหมด ตัวอย่างดังภาพที่ 5  
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ภาพที่ 5 แสดงผังการเรียนรู้ เมื่อคลิ๊กปุ่ม (Botton) ก็จะแสดงผังการเรียนรู้ขึ้น

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

       การออกจากโปรแกรมของผูเ้ รียน ในการออกแบบ
โปรแกรมต้องค�ำนึงถึงว่าเมือ่ สิน้ สุดการเรียนรูห้ รือเมือ่ อาสาสมัคร
ต้องการยุตกิ ารเรียนรู้ อาสาสมัครควรท�ำได้ตามความต้องการ ซึง่ ทีม
วิจยั ผูผ้ ลิตเห็นพ้องต้องกันว่า ควรมีวธิ เี พือ่ ให้การเรียนรูส้ นิ้ สุดลงอย่าง
สมบูรณ์ คือใช้ “ปุม่ ” (Button) เป็นสัญลักษณ์ทสี่ ามารถคลิก๊ ออกจาก
โปรแกรมได้งา่ ยต่อการท�ำความเข้าใจและใช้งานของอาสาสมัคร
4.3 การพัฒนา ในขั้นตอนการสร้างสื่อมัลติมีเดียของ
ทีมผลิตมีกระบวนการ ดังนี้
         การเตรียมข้อความ คือ ก�ำหนดข้อความทัง้ หมด
ที่จะใช้บรรจุลงไปในสื่อมัลติมีเดีย โดยได้มาจากเนื้อหาการดูแล
ผู้สูงอายุที่ได้ระดมความคิดร่วมกันกับทีมวิจัยร่วมที่เป็นอาสา
สมัคร ซึ่งทีมวิจัยจ�ำเป็นต้องเตรียมและคัดเลือกไว้เพื่อความ
สะดวกในการใช้งาน
           การใช้โปรแกรมสร้างสรรค์สื่อ คือการเปลี่ยน
การออกแบบให้เป็นรูปธรรมโดยอาจจะใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป
หรือการเขียนรหัสการท�ำงาน (Code) ขึ้นเอง หรือใช้ผสมผสาน
กันทั้ง 2 อย่างก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถและความถนัด
ของผู้ผลิต รวมถึงลักษณะพิเศษที่ออกแบบไว้
         การตกแต่งด้วยกราฟิก การท�ำงานผลิตสือ่ เพือ่
อาสาสมัครในการดูแลผูส้ งู อายุทำ� ให้ได้หลักการสร้างกราฟิก ดังนี้
- ต้องมั่นใจว่ากราฟิกที่สร้างมีความเหมาะ
   สมกับลักษณะการรับรู้ของผู้ใช้
- ปริ ม าณของกราฟิ ก ควรเหมาะสมกั บ จุ ด
   ประสงค์และการจัดการโปรแกรม
- กราฟิกต้องเหมาะสมกับการน�ำเสนอ
- จัดการกราฟิกให้มีมาตรฐานสัมพันธ์กับการ
  มองเห็นและความรู้สึก
       การทดสอบสื่อ หลังจากที่ด�ำเนินการผลิตสื่อ
มัลติมีเดียเสร็จสิ้นสมบูรณ์จ�ำเป็นต้องมีการทดสอบสื่อ เพื่อ
ทราบความเหมาะสมในการเรียนรู้ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของ
เทคโนโลยีการศึกษาดังนี้
- Alpha test เป็นการประเมินการท�ำงานของ
  โปรแกรม ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในโครงการผลิต
สือ่ ดูแลผูส้ งู อายุคอื แบบประเมินคุณภาพโดย
ผู้เชี่ยวชาญ โดยในการทดสอบ Alpha test
นี้จะเป็นการตรวจสอบอย่างจริงจัง เพราะ
เป็นโอกาสสุดท้ายที่จะแก้ไขก่อนจะน�ำไป
ใช้ทดสอบกับผู้ใช้และทดลองจริง
- Beta test ป็นการประเมินการท�ำงานของ
โปรแกรม ซึ่งทดสอบโดยผู้ใช้ โดยจะแบ่ง
เป็น 2 ระดับการทดสอบคือ ทดสอบแบบ
รายบุคคล ใช้ผู้ทดสอบ 3 คน และทดสอบ
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   แบบกลุ่มย่อย ใช้ผู้ทดสอบ 9 คน เพื่อตรวจ
  สอบการท�ำงานภาคสนาม โดยใช้การหา
  ประสิทธิภาพสื่อ E1 /E  ซึ
2 ่ ง ก� ำ หนดเกณฑ์
   ประสิทธิภาพสื่อในการทดสอบรายบุคคลไว้
  ที่ 60/60 และทดสอบแบบกลุ ่ ม ย่ อ ยไว้
  ที่ 70/70 เพื่ อ ประเมิ น การท� ำ งานของ
  โปรแกรม พบว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพสื่ อ ที่
   ได้ทดสอบแบบรายบุคคลกับอผส. จ�ำนวน 3
  คน มีค่า 75.55/76.67 ส่วนการทดสอบ
  กับอผส. แบบกลุ่มย่อยจ�ำนวน 9 คน มีค่า
   71.11/ 75.93 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้
  ทั้ ง 2 แบบ แสดงว่ า สื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย เพื่ อ
  ส่งเสริมทักษะและความเข้าใจของอาสา
    สมัครในการดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุสามารถน�ำ
  ไปทดลองใช้ กั บ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งจริ ง ได้
   นอกจากตรวจสอบผลการเรียนรู้ที่เกิดกับผู้
  ใช้สื่อ ผู้วิจัยยังได้สังเกตการณ์การท�ำงาน
   ของผู้ใช้ ซึ่งมีความสะดวกสบายในการเข้า
   เรียนรู้ ไม่สบั สน และสามารถเข้าถึงได้ในทุก
   ส่วนของโปรแกรม
5. การเผยแพร่สอื่ มัลติมเี ดียเพือ่ ส่งเสริมทักษะและความเข้าใจของ
อาสาสมัครในการดูแลสุขภาพและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ กับชุมชน
ก) ช่องทางการเผยแพร่สอื่ มัลติมเี ดียเพือ่ ส่งเสริมทักษะ
และความเข้าใจของอาสาสมัคร ผู้วิจัยได้เผยแพร่ผ่านโฮสท์
www.aowwa.com ซึ่งสามารถแชร์การเชื่อมโยง (link) ไปได้
ในทุกๆ พื้นที่ที่มีการใช้งานการเรียนรู้ของอาสาสมัครดูแลผู้สูง
อายุ หรือแม้แต่ผู้ที่สนใจศึกษาเพื่อให้เกิดทักษะการดูแลเหล่านี้
รวมทั้งได้น�ำเสนอในชั้นเรียนระดับอุดมศึกษาเพื่อประกอบการ
เรียนรูส้ ง่ เสริมทักษะชีวติ รวมไปถึงการผนวกเข้าไปใช้ในหลักสูตร
จิตวิทยา ด้านจิตวิทยาผู้สูงอายุ นอกจากนี้ยังได้ใช้น�ำเสนอใน
กิจกรรมต่างๆ ทีม่ กี ารจัดขึน้ ในระดับพืน้ ที่ เช่น การประชุมของอปท.
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ�ำต�ำบล สถานีอนามัย เป็นต้น
ข) ผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ อผส. หลั ง จากที่ ไ ด้ ผ ลิ ต
และมอบให้ใช้เพื่อการเรียนรู้ ประมาณ 2 เดือนหลังจบการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ได้เก็บข้อมูลเพิม่ เติมเพือ่ ประเมินผลกระทบการใช้สอื่ ส่งเสริม
ทักษะความเข้าใจของอาสาสมัคร โดยได้ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์
เจ้าหน้าทีพ่ ยาบาลอปท. จ�ำนวน 3 ท่าน และผูด้ แู ลงานส่งเสริมสุข
ภาพและฟืน้ ฟูงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลล�ำปาง 3 ท่าน ซึง่
มีหน้าทีด่ แู ลการปฏิบตั งิ านอผส. พบว่าอผส. มีความเข้าใจในการ
ดูแลผูส้ งู อายุมากขึน้ เห็นได้จากทักษะการวางแผนในการท�ำงาน
การร่วมกันแก้ปญั หาสุขภาพผูส้ งู อายุในชุมชน เพราะในการท�ำงาน
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หน้าทีห่ ลักของอผส. คือ ต้องจัดทําข้อมูลสถิตผิ สู้ งู อายุของชุมชน
จัดท�ำแผนชุมชนเกีย่ วกับผูส้ งู อายุ จัดท�ำแผนชุมชนเกีย่ วกับอผส.
ซึง่ เจ้าหน้าทีพ่ ยาบาลอปท. กล่าวว่า มีประสิทธิภาพในการท�ำแผน
งานเพิม่ ขึน้ อผส.ทราบและเข้าใจบทบาทการท�ำงานของตน และ
เห็นได้ถงึ ประสิทธิภาพในการท�ำงานดูแลผูส้ งู อายุจากแผนทีท่ ำ� ขึน้
ซึ่งวิธีการในการท�ำแผนชุมชนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ และแผนชุมชน
เกีย่ วกับอผส. จะต้องมีการค้นหาปัญหาและความต้องการของผู้
สูงอายุ วิเคราะห์สาเหตุและการแก้ไข ซึง่ ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ทเี่ ป็นเจ้า
หน้าทีด่ แู ลการปฏิบตั งิ านอผส. ทัง้ 6 ท่าน กล่าวว่า อผส.สามารถ
สร้างการแก้ไขทีส่ มั พันธ์กบั ปัญหาได้อย่างถูกวิธี และสอดคล้อง
สัมพันธ์กนั ทําให้เกิดการดูแล เฝ้าระวัง จัดบริการผูส้ งู อายุในชุมชน
ผลจากการสุม่ สัมภาษณ์อผส. จ�ำนวน 10 คน พบว่า อผส.
ส่วนใหญ่เกิดความมัน่ ใจในการปฏิบตั ติ อ่ ผูส้ งู อายุ ไม่ขวัญเสียเมือ่ ต้อง
ดูแลผูส้ งู อายุทไี่ ด้รบั บาดเจ็บโดยอุบตั เิ หตุแบบไม่ทนั รูต้ วั สามารถให้
ข้อมูลและบริการต่างๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ผูส้ งู อายุ อาสาสมัครคน
หนึง่ กล่าวว่า หลังจากได้เรียนรูแ้ ละมีความเข้าใจการดูแลผูส้ งู อายุ
จากสือ่ มัลติมเี ดีย ตนได้จดั กิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์แก่ผสู้ งู อายุ คือ
ชวนครอบครัวและเพือ่ นๆ มาฝึกการนวดผ่อนคลายให้ผสู้ งู อายุ และ
มีกจิ กรรมการนวดผูส้ งู อายุในหมูบ่ า้ นขึน้ นอกจากได้การนวดผ่อน
คลายแล้ว ยังได้ชว่ ยให้ผสู้ งู อายุได้ใกล้ชดิ ลูกหลาน สร้างคุณค่าให้กบั
ทัง้ ตนเองและกับชุมชน ท�ำให้ชมุ ชนตระหนักถึงคุณค่าของการอยู่
ร่วมกันกับผูส้ งู อายุ
ส่วนผลการใช้สื่อในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมานั้น จากการ
เก็บข้อมูลสัมภาษณ์พบว่า ในด้านโปรแกรมการท�ำงาน สามารถ
เข้าถึงได้งา่ ย เรียนรูไ้ ด้ดี กระตุน้ การเรียนรูท้ งั้ ภาพเสียง เข้าใจได้
ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นคนเรียนเก่งหรือไม่เก่งก็รู้เรื่องได้ อผส.คน
หนึง่ กล่าวว่า “ตน จบป.4 เรียนมาน้อย เกิดปัญหาในการเรียนรู้
มาตลอด เพราะเมื่อเข้ารับการอบรมการดูแลผู้สูงอายุหรือเรื่อง
อะไรก็ตาม ตนจะเรียนรูไ้ ม่ทนั เพราะอ่านและเขียนไม่คล่อง และ
การอบรมก็มขี อ้ มูลเยอะมากท�ำให้จำ� ไม่ได้ซกั อย่าง แต่การเรียน
รูด้ ว้ ยสือ่ มัลติมเี ดีย ตนสามารถควบคุมการเรียนรูใ้ ห้เหมาะสมกับ
ตนได้ อยากรู้เรื่องอะไรก็เข้าไปศึกษาเรื่องนั้น อยากหยุดก็หยุด
แล้วค่อยมาเรียนต่อ แถมข้อความไม่เยอะ ส่วนใหญ่เป็นเสียงและ
ภาพท�ำให้ไม่มปี ญั หากับตนในการเรียนรู้ แต่อาจจะติดปัญหาตรงที่
หากจะท�ำการเรียนรูใ้ นหมูบ่ า้ น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตฟรีไม่ครอบคลุมพืน้ ทีช่ มุ ชน” ส่วนอผส. อีกคนกล่าว
ว่า “ความมัน่ ใจเกีย่ วกับการดูแลผูส้ งู อายุของตน เกิดจากการที่ได้
ท�ำแบบฝึกหัดสถานการณ์ปญั หาทีส่ อดคล้องกับสถานการณ์จริงใน
ช่วงท้ายของหน่วยการเรียนรู้ เพราะเมือ่ ตนตอบผิด โปรแกรมก็จะ
แสดงผลให้เห็นว่าผิด และมีฐานความช่วยเหลือในโปรแกรม เช่น
แหล่งค้นคว้าทีเ่ ป็นสารสนเทศ เพือ่ ให้ตนเรียนรูค้ น้ หาค�ำตอบทีถ่ กู
เอง เป็นเหมือนการกระตุ้นให้จำ 
� ท�ำให้เมื่อปฏิบัติจริงก็สามารถ
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ปฏิบตั ไิ ด้ถกู ไม่กลัวว่าจะดูแลผูส้ งู อายุให้ได้รบั อันตราย เพราะเคย
ผิดพลาดมาแล้วในบทเรียนมัลติมเี ดีย”

อภิปรายผล

การน�ำเสนอสือ่ มัลติมเี ดียเรือ่ งการดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุ
เป็นการออกแบบและสร้างให้อาสาสมัครเข้าใช้และเรียนรูไ้ ด้ดว้ ย
ตนเอง สามารถควบคุมการเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ได้ตามความ
ต้องการ เพราะเป็นรูปแบบอิสระ (Freedom hyper jumping) ให้
อิสระกับการใช้งาน ท�ำให้ผเู้ รียนมีความอยากรูอ้ ยากเห็น (Green,
1993) ซึ่งการควบคุมการเข้าถึงการเรียนรู้ด้วยตนเองส่งผลต่อ
กระบวนการสร้างความรู้ตามหลักการคอนสตรัคติวิสต์ที่มองว่า
ความรูเ้ ป็นสิง่ ทีส่ ร้างขึน้ มาจากกระบวนการเรียนรู้ และความรูเ้ ป็น
ลักษณะเฉพาะบุคคลทีส่ ร้างขึน้ มา ขึน้ อยูก่ บั กระบวนการภายในที่
จิตใจได้ประสบ ดังนัน้ ผูเ้ รียนจะมีประสบการณ์อย่างมีความหมาย
เพื่อสร้างการเรียนรู้ขึ้นมาแตกต่างกัน การเรียนจะเปลี่ยนจาก
การรับสารสนเทศแบบไม่กระตือรือร้น เป็นการแก้ปัญหาอย่าง
กระฉับกระเฉง (กิดานันท์ มลิทอง, 2548) ด้วยเหตุนี้ การเข้าเรียน
รูแ้ บบไม่เป็นเส้นตรง ต้องการเรียนรูเ้ รือ่ งใดช่วงไหนของบทเรียน
ตามประสบการณ์ ตามความสนใจจึงส่งผลต่อการสร้างองค์ความรู้
โดยเนือ้ หาสือ่ มัลติมเี ดียทีผ่ เู้ รียนสามารถเลือกเข้าถึงได้ ประกอบ
ด้วย 3 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ 1) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผู้สูง
อายุ 2) การดูแลผูส้ งู อายุเบือ้ งต้น 3) การบรรเทาอาการปวด และ
นวดเพื่อผ่อนคลาย โดยการเรียนรู้จากสื่อจะมีทั้งเนื้อหาที่สื่อให้
เข้าใจง่ายด้วยภาพ เสียง และกราฟิก ตามคุณสมบัติมัลติมีเดีย
การสาธิตที่ใช้เป็นภาพเคลื่อนไหวเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ
และเห็นการท�ำงานของร่างกาย ตลอดจนมีแบบฝึกหัด และการ
ทดสอบทัง้ ระหว่างการเรียนรู้ และหลังการเรียนรู้ เพือ่ ประเมินผล
การเรียนรูข้ องอาสาสมัครเอง มีการรายงานผลคะแนนให้ผใู้ ช้สอื่
ทราบ เป็นการให้ขอ้ มูลย้อนกลับทันทีในรูปแบบเสียงปรบมือ ค�ำ
ชมเชย และการให้ก�ำลังใจหากท�ำผิด การน�ำเสนอในรูปแบบดัง
กล่าวเป็นการเอือ้ ต่อการเข้าเรียนรู้ ผูเ้ รียนสามารถศึกษาบทเรียน
ตามความต้องการ ตามความสามารถของตน การเสริมแรงเป็น
ไปตามหลักการของธอร์นไดค์ (Thorndike) สอดคล้องกับบุญชม
ศรีสะอาด (2541) ที่ได้กล่าวว่า ข้อดีของบทเรียนมัลติมเี ดีย คือ
1) มีอิสระในการเรียน 2) ต้องการเรียนเวลาใดก็ได้ 3) ผู้เรียน
สามารถเลือกเรียนได้ตรงกับความรูค้ วามสามารถของตน 4) ผล
ตอบกลับทันทีสร้างการเข้าใจและการเรียนรู้ 5) ดึงดูดความสนใจ
6) ผูเ้ รียนสามารถได้เรียนและฝึกกับข้อมูลหลายๆ แบบ 7) เหมาะ
ส�ำหรับสอนทักษะทีเ่ สีย่ งอันตรายในการเริม่ ฝึกทักษะ
ด้วยเหตุนี้ สื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมทักษะและความ
เข้าใจของอาสาสมัครในการดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุ ในเขตเทศบาล
เมือง จังหวัดล�ำปาง จึงมีความเหมาะสม สามารถใช้เป็นสือ่ หลัก
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ในการจัดกิจกรรมเสริมทักษะและความเข้าใจในการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุได้อย่างดี หรือใช้เป็นสื่อเสริมเพื่อให้อาสาสมัครดูแล 		
สุขภาพผู้สูงอายุได้ทบทวนความรู้หรือหลักปฏิบัติที่รู้มาก่อน
แล้วได้ นอกจากนี้ สื่อมัลติมีเดียที่ผลิตยังสามารถน�ำไปใช้เป็น
สื่อส�ำหรับผู้ที่สนใจหรือผู้ที่มีผู้สูงอายุอยู่ในการดูแลด้วยก็ได้
สามารถน�ำโมเดลการพัฒนาสือ่ ไปใช้ขยายผลต่อไป ดังแสดงการ
แนะน�ำชีแ้ จงของผูว้ จิ ยั และการเรียนรูด้ ว้ ยสือ่ มัลติมเี ดียในภาพที่ 6
ผลการท�ำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิห์ ลังการเรียนรูข้ อง
อาสาสมัครดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ พบว่า อาสาสมัครที่เรียนด้วย
สื่อมัลติมีเดียการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ มีทักษะและความเข้าใจ
ในการดูแลผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้คือร้อยละ 80 ของ
อาสาสมัครทั้งหมด มีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 สอดคล้อง
กับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ แสดงว่า สื่อมัลติมีเดียส่งเสริมทักษะ

		

ภาพที่ 6 แสดงการ
แนะน�ำชีแ้ จงของผูว้ จิ ยั
และการเรียนด้วยสื่อ
มัลติมีเดีย

และความเข้าใจในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเป็นสื่อที่มี 		
ประสิ ท ธิ ภ าพ ท� ำ ให้ อ าสาสมั ค รมี ทั ก ษะและความ
เข้าใจในการดูแลผูส้ งู อายุทดี่ หี ลังการใช้สอื่ สาเหตุทไี่ ด้ผล
เช่นนี้ เพราะสื่อมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น มีการเลือกใช้สื่อ
หลากหลายประเภทที่เหมาะสมกับเนื้อหา เช่น หาก
เป็นการสาธิตจะใช้สอื่ วิดโี อ หากเป็นข้อมูลจะใช้กราฟิกที่
เรียกว่า อินโฟกราฟิก (Infographic) เป็นการจัดระเบียบ
การใช้สื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่จะน�ำเสนอซึ่งเป็น
ข้อดีของสือ่ มัลติมเี ดีย โดย ยืน ภูว่ รวรรณ (2529)  กล่าวว่า
สื่อมัลติมีเดียคือสื่อที่ส่งความเข้าใจระหว่างกันของ
ผูใ้ ช้ เช่น ข้อมูล ตัวอักษร รูปภาพ เสียง ภาพเคลือ่ นไหว
วิดโี อ ทีน่ ำ� มาประยุกต์รวมกัน เช่น ตัวอย่างแสดงการใช้
ภาพที่ 7 แสดงการใช้วิดีโอสาธิตวิธีนวดผ่อนคลาย
วิดโี อสาธิตวิธนี วดผ่อนคลายในภาพที่ 7
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นอกจากนี้ ในการสร้างสือ่ มัลติมเี ดียทีส่ ง่ ผลสัมฤทธิห์ ลัง
การเรียนรู้เป็นเพราะการออกแบบระบบการสอนของโปรแกรม
(Instructional system design) มีสถานการณ์ปญั หาทีค่ รอบคลุม
การเรียนรูท้ งั้ ในระดับยาก ปานกลาง ง่าย และมีการสะท้อนสภาพ
บริบทจริงทีเ่ กิดจากการท�ำงานของอาสาสมัครซึง่ ได้เคยประสบอัน
เป็นข้อมูลทีไ่ ด้จากการท�ำงานแบบมีสว่ นร่วมกับทีมวิจยั ร่วมอผส. 15
คน น�ำมาสร้างสถานการณ์ปญั หาให้อาสาสมัครพยายามแก้ไข ซึง่
เป็นคุณสมบัตทิ ดี่ ขี อ้ หนึง่ ของมัลติมเี ดีย โดย Abbas Auten & Other
(1983) กล่าวว่า ประเภทของคอมพิวเตอร์มลั ติมเี ดียทีส่ ง่ ผลต่อการ
เรียนรูไ้ ด้ดอี กี ประเภท คือ คอมพิวเตอร์มเี ดียเพือ่ ใช้ในการแก้ปญั หา
(Problem solving lesson)  ผูส้ ร้างคอมพิวเตอร์มลั ติมเี ดียจะต้อง
นึกถึงความเป็นไปได้ในการทีจ่ ะตอบสนองอย่างอิสระ กล่าวคือ จะ
มีคำ� ถามซึง่ สอดคล้องกับจุดมุง่ หมายทีก่ ำ� หนดไว้ และเป็นค�ำถามที่
เกิดและใช้ในชีวติ ประจ�ำวันจริงๆ การได้สมั ผัสสถานการณ์ปญั หาที่
สอดคล้องกับสถานการณ์จริงและการมีแหล่งเรียนรูเ้ พิม่ เติม แหล่ง
ค้นคว้าทีเ่ ป็นสารสนเทศเพือ่ แก้ปญั หาทีก่ ำ� ลังเผชิญ ก็เป็นสาเหตุหนึง่
ทีท่ ำ� ให้สอื่ สามารถสร้างผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรูท้ ดี่ ไี ด้ เป็นกลวิธที ี่
ท�ำให้ผเู้ รียนสามารถประสบผลส�ำเร็จในการหาค�ำตอบของปัญหาโดย
ไม่ใช้วธิ กี ารบอกค�ำตอบโดยตรง ซึง่ ส่งผลต่อการเรียนรูแ้ ละการจดจ�ำ 
เราเรียกส่วนนีว้ า่ ส่วนการให้ความช่วยเหลือ เพือ่ ให้ผเู้ รียนสามารถ
ประสบผลส�ำเร็จในการเรียนรูด้ ว้ ยตัวของเขาเอง
การให้ความช่วยเหลือมี 2 ด้านคือ 1) ด้านกระบวนการ
เป็นการช่วยเหลือการเข้าถึงการท�ำงานสือ่ และ 2) ด้านข้อมูล เป็นการ
ช่วยเหลือด้านเนือ้ หา ในกรณีทผี่ เู้ รียนไม่เข้าใจเนือ้ หา ไม่สามารถหา
ค�ำตอบของค�ำถาม ฐานการช่วยเหลือจึงเป็นองค์ประกอบทีส่ ำ� คัญใน
การออกแบบและพัฒนาสิง่ แวดล้อมการเรียนรู้ (สุชาติ วัฒนชัย และ
คณะ, 2553) สอดคล้องกับหลักการเรียนรูโ้ ดยการค้นพบ (Discovery
approach) ของบรูเนอร์ ทีก่ ล่าวว่า การเรียนรูโ้ ดยการค้นพบคือ การ
เรียนรูท้ จี่ ะเกิดขึน้ เมือ่ ผูเ้ รียนได้มปี ฏิสมั พันธ์กบั สิง่ แวดล้อมซึง่ น�ำไป
สูก่ ารค้นพบและการแก้ปญั หา โดยทีผ่ เู้ รียนจะประมวลข้อมูลข่าวสาร
จากการมีปฏิสมั พันธ์กบั สิง่ แวดล้อม และรับรูส้ งิ่ ทีต่ นเองเลือกและใส่ใจ
การเรียนรูแ้ บบนีจ้ ะช่วยให้เกิดการค้นพบเนือ่ งจากผูเ้ รียนมีความอยากรู้
อยากเห็นเป็นแรงผลักดันทีท่ ำ� ให้สำ� รวจสิง่ แวดล้อม และท�ำให้เกิดการ
เรียนรูโ้ ดยการค้นพบ (สุมาลี  ชัยเจริญ, 2547) แต่อย่างไรก็ตาม ส่วน
ผสมส�ำคัญทีท่ ำ� ให้งานส�ำเร็จในทุกขัน้ ตอน คือการร่วมมือจากกลุม่
อผส. ทีใ่ ห้ทงั้ ข้อมูลและการวิเคราะห์ปญั หา การวางแผนร่วมกันโดย
กลุม่ อผส. ทีเ่ ป็นทีมวิจยั ร่วม ท�ำให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึกในกระบวนการพัฒนา
สือ่ มัลติมเี ดียทีต่ อบสนองการแก้ปญั หาได้
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ได้น�ำไปใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางเลือกในการแก้ปัญหาภาวะ
สังคมผู้สูงอายุได้ในทุกพื้นที่
(2) ได้องค์ประกอบการพัฒนาการผลิตสือ่ มัลติมเี ดีย เพือ่
ส่งเสริมทักษะและความเข้าใจของอาสาสมัครในการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สนใจได้น�ำไปใช้ในการผลิตสื่อครั้งต่อไป รวม
ทัง้ ขยายผลในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ทีม่ อี าสาสมัครดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุ
(3) ชมรมผู้สูงอายุล�ำปางได้สื่อการเรียนรู้ให้อาสา
สมัครได้ส่งเสริมทักษะและความเข้าใจต่อไปรุ่นต่อรุ่น
(4) ผลงานสือ่ มัลติมเี ดียนีส้ ามารถใช้เป็นหลักในการเรียนรู้
และใช้ในกิจกรรมเสริมต่างๆ เพื่อสอดแทรกความรู้และทักษะ
ขับเคลือ่ นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุ
(5) รูปแบบสื่อที่ผลิตขึ้นเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับหน่วย
งานระดับท้องถิ่น เช่น อบต. และอปท.

ข้อเสนอแนะในการน�ำผลวิจัยไปใช้

1. รู ป แบบการพั ฒ นาสื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย จากโครงการนี้
สามารถเป็นต้นแบบการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อขยายผลช่วยแก้
ปัญหาสังคมในเนือ้ หาอืน่ และสือ่ ครัง้ นีส้ ามารถใช้เรียนรูแ้ ก่อาสา
สมัครผู้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทั่วไปได้
2. เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ต้องจัดหาเพื่อรองรับการ
สืบค้นจากปุ่มที่สร้างให้มีการเชื่อมโยงสู่เว็บไซต์ต่างๆ อาจเป็น
ปัญหาในพื้นที่ไร้สัญญาณอินเทอร์เน็ต จึงควรมีการผลิตสื่อที่
ท�ำงานแบบ Off-line ไม่ยึดติดกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบ
อินเทอร์เน็ตเพือ่ ให้ผลงานสามารถเข้าถึงทุกบ้านทุกครัวเรือนได้
ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารลดภาระงานของอผส. และเป็นเครือ่ งมือในการ
สร้างความอบอุ่นในครอบครัวได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่น การท�ำ 
Interactive DVD เพื่อใช้กับเครื่องเล่น หรือการเว้นเวลาให้ผู้ชม
ได้ตัดสินใจ เป็นต้น พร้อมกับการสร้างเครื่องมือวัดผลที่บ้านได้
หรือท�ำเป็นชุด KIT เพื่อให้แต่ละครอบครัวสามารถวัดผลตัวเอง
3. ควรมีการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียการดูแลผู้สูงอายุใน
เรื่องที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญอย่างสูง เพื่อรองรับการเป็น
สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย
4. ควรจัดหาโปรแกรมที่ถูกต้องตามลิขสิทธ์ เพื่อใช้
สร้างสือ่ มัลติมเี ดียเพือ่ การเรียนรู้ ซึง่ จะท�ำให้สอื่ ไม่หมดอายุและ
ท�ำงานได้เต็มประสิทธิภาพ
5. ควรสร้างเครือข่ายการท�ำงานที่ใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับ
การท�ำงานในวงกว้างขึ้น
6. หากมีการพัฒนาสือ่ การดูแลผูส้ งู อายุสำ� หรับคนทัว่ ไป
สามารถใช้กระบวนการผลิตสือ่ ในงานวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นแนวทาง เพราะ
การน�ำไปใช้ประโยชน์
หลักเกณฑ์ของผูท้ เี่ ป็นอผส. คือ คนทัว่ ไปทีเ่ ป็นใครก็ได้ แต่มจี ติ อาสา
(1) ได้สื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมทักษะและความเข้าใจ ทีจ่ ะช่วยเหลือผูส้ งู อายุ ด้วยเหตุนแี้ นวทางผลิตสือ่ ส�ำหรับอผส. นัน้
ของอาสาสมัครในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อให้อาสาสมัคร จึงไม่มคี วามแตกต่างไปจากการผลิตสือ่ ให้คนธรรมดาทัว่ ไป
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การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
ชุมชนบ้านหลักเมตร ต�ำบลทุ่งขวาง
อ�ำเภอก�ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม*
ง่ายงาม ประจวบวัน
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ พัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนของชุมชน
บ้านหลักเมตร ต�ำบลทุ่งขวาง อ�ำเภอก�ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีการศึกษา
พัฒนาการในการผลิตทางการเกษตร ศักยภาพ ข้อจ�ำกัดของระบบการผลิต ความ
ตระหนักรู้เรื่องอาหารเกษตรปลอดภัย ปัญหาและโอกาสในการพัฒนาการผลิต
รวมทั้งปัจจัยเงื่อนไขต่อการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ผลิตสู่ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่เกษตรกรมีส่วนร่วม (Farmer Participatory
Research: FPR) ตามแนวคิดงานวิจัยระบบการท�ำฟาร์ม (Farming Systems
Research) ซึ่งมีขั้นตอน คือ การตั้งวัตถุประสงค์ การส�ำรวจพื้นที่เพื่อก�ำหนด
พื้นที่เป้าหมาย การวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสในการพัฒนา การวางแผนและ
การทดสอบเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการขยายผล และการประเมิน
ผลการเรียนรู้เทคโนโลยี
ผลการศึกษาพบว่า การเรียนรู้พัฒนาการในการผลิตทางการเกษตร
ท�ำให้เห็นความเสื่อมถอยของความเข้มแข็งของระบบชุมชนในมิติทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมสัมพันธ์อยู่กับรูปแบบการผลิต เมื่อเกษตรกร
เรียนรู้ระบบนิเวศเกษตรกรรม ศักยภาพ และข้อจ�ำกัด ท�ำให้เกษตรกรมีความ
รู้สึกเป็นเจ้าของการพัฒนาทางการผลิตร่วมกับนักวิชาการ คือ การจัดการความ
เค็มของน�้ำเพื่อการปลูกพืชผัก การปรับปรุงระบบการให้น�้ำแบบสปริงเกลอร์ และ
แนวทางการปฏิบัติที่ดีในการบ�ำรุงรักษาดิน การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
ในชุมชนหลักเมตรเป็นการพัฒนาเชิงระบบ ประกอบด้วย ระบบนิเวศเกษตรกรรม
ระบบการรวมกลุ่ม ระบบมาตรฐาน และระบบตลาด การยอมรับเทคโนโลยีจาก
นั กวิ ช าการจนเกษตรกรสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งซึ่ ง ขึ้ น อยู ่ กั บ
กระบวนการสร้างการเรียนรูร้ ว่ มกันเพือ่ ท�ำให้เกษตรกรสามารถเกิดการเรียนรูด้ ้วย
ตนเอง และการวางบทบาทอย่างเสมอภาคกันระหว่างเกษตรกรกับนักวิชาการ
นอกจากปั จ จั ย ด้ า นกายภาพ (Physical factor) และปัจจัยทางด้านเทคนิค
(Technical factor) แล้ว ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ (Economic factor) และปัจจัยทาง
ด้านสังคม (Social factor) ก็มผี ลต่อการปรับรูปแบบการผลิตสูร่ ะบบเกษตรกรรมยัง่ ยืน
ค�ำส�ำคัญ : ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน ระบบนิเวศเกษตรกรรม การเรียนรู้ด้วยตนเอง
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Abstract
This research has the purpose to develop the sustainable agricultural
system   in  Ban  Lak  Metre   community,TungKhwang,Kamphaengsaen,NakhonPathom
province. We study the development of production in agriculture, production
potentiality, limitation in production system, awareness  in food safety, problems
and opportunity in production development, and also all the factors to increase
the learning process in order to change the production model to the sustainable
agriculture.   
This research is Farmer Participatory Research (FPR) and operates
according to Farming Systems Research. All the research methodology including
objective definition, area survey to set up the target area of interest, problems
analysis and opportunities in development, planning and technology test,
knowledge exchange for proliferation and the evaluation of technology learning.
The results indicate that the development of production in agriculture
will suggest  the decline of community strength in term of both economics, society
and environment which is related to the production model. When the farmers has
an opportunity in learning of agroecosystem, their potentiality and limitation, this
made the farmers become the co-owner of agricultural production development
in conjunction with academic scholar.Those agricultural production development
are composed of water salinity management for vegetable growth,  the improvement
of water sprinkler system, good practice guidelines in maintenance of soil.
The development in sustainable agriculture in Ban Lak Metre community is
systematic development, including agroecosystem, community system, standard
system and marketing system. The acceptance and continuous use of new
technologies of farmers are depending on the collective learning process of the
farmers,which will lead to the  self-learning experiences and the equal roles in
the team between farmers and academic scholar. Apart from the physical factor
and technical factor, it was found that economic factor and social factor also
has an influence to the improvement of production model to the sustainable
agricultural system.
Keywords : Sustainable agricultural system, Agroecosystem, Self-learning
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This article is part of “Agricultural and Food Production System Development for the Strength
of Ban Lak Metre Community in Nakhon Pathom Province”

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

บทน�ำ

92

การพัฒนาการเกษตรของไทย หลังจากมีการประกาศใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ในปีพ.ศ.2504
กระแสการปฏิวตั เิ ขียว (Green revolution) เริม่ ส่งผลกระทบอย่าง
มีนยั ส�ำคัญต่อการเกษตรไทยในช่วงปีพ.ศ.2510 เป็นต้นมา การ
พัฒนาการเกษตรไทยเปลี่ยนจากการเกษตรที่หลากหลายเพื่อ
ยังชีพและผลิตสินค้าอาหารเพื่อตอบสนองตลาดภายในประเทศ
มาเป็นเกษตรเชิงเดีย่ วเพือ่ การค้า และเน้นการผลิตสินค้าวัตถุดบิ
เพือ่ การส่งออก โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสมัยใหม่ตา่ งๆ ที่
หลั่งไหลเข้ามาเผยแพร่ในประเทศ โดยเฉพาะสารเคมีก�ำจัดโรค
แมลง ปุย๋ เคมี และเครือ่ งจักรกลเกษตร (ธันวา จิตต์สงวน, 2543)
ผลการศึกษาวิจัยหลายแห่งยืนยันตรงกันว่า ในระยะ
ที่ผ่านมาภาคเกษตรของไทยมีบทบาทส�ำคัญอย่างมากต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แต่ผลส�ำเร็จของการพัฒนาดังกล่าว
ได้กอ่ ให้เกิดความเสือ่ มโทรมของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ความ
หลากหลายทางชีวภาพ และคุณภาพสิง่ แวดล้อมโดยรวม จนเริม่
ส่งผลเป็นข้อจ�ำกัดต่อการเพิ่มผลผลิตมวลรวมทางการเกษตร
และเริม่ เป็นทีต่ ระหนักแล้วว่าการพัฒนาการเกษตรทีผ่ า่ นมาเป็น
ไปอย่างไม่ยั่งยืน และจะส่งผลกระทบเป็นข้อจ�ำกัดต่อการเพิ่ม
ผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรและยุวเกษตรกรไทยต่อไปหาก
ไม่เร่งรีบแก้ไข (อรุณ อวนสกุล, 2543)
สุวินัย รันดา (2543) กล่าวว่าตลอดระยะเวลาของ
การพัฒนาการเกษตรที่ผ่านมา ภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ใช้ยุทธวิธี
ที่ไม่สอดคล้องกับหลักปรัชญาในการส่งเสริมการเกษตรที่ว่า
“จะต้องพัฒนาเกษตรกรให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้” แต่
กลับใช้วิธีการส่งเสริมการเกษตรแบบส�ำเร็จรูปในรูปแบบของ
“เกษตรสงเคราะห์” ที่ให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตทีจ่ ำ� เป็นแก่
เกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตของตน เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้
ลดน้อยลง เกษตรกรที่เคยเป็นเจ้าของที่ดินกลายเป็นผู้เช่าหรือ
ผู้รับจ้าง ผู้ขายแรงงาน ระบบนิเวศในท้องถิ่นและชุมชนเปลี่ยน
ไปจนยากที่จะกลับคืน
ชุมชนบ้านหลักเมตร หมู่ 1 ต�ำบลทุ่งขวาง อ�ำเภอ
ก�ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ก็เช่นเดียวกันกับชุมชนเกษตรกรรม
อื่นๆ ซึ่งตกอยู่ในกระแสวังวนลูกคลื่นของการพัฒนาการเกษตร
ตามทิศทางเกษตรกระแสหลัก จากการลงพืน้ ที่โดยคณะวิจยั เพือ่
เรียนรูบ้ ริบทของชุมชน และสภาพสถานการณ์ทางการเกษตรของ
ชุมชนบ้านหลักเมตร เมือ่ เดือนกันยายน 2553 พบว่าชุมชนบ้าน
หลักเมตรมีกระบวนการผลิตทางการเกษตรทีอ่ าศัยประสบการณ์
ทีส่ บื ทอดต่อกันมา การลองผิดลองถูกและการเลียนแบบ ปัญหาที่
ส�ำคัญของเกษตรกรคือหนีส้ นิ และลูกหลานไม่สนใจอาชีพเกษตร
ต่างพากันออกไปนอกชุมชนเพือ่ ไปประกอบอาชีพอืน่ ทีม่ รี ายได้
สูงกว่า ด้วยสภาพเหล่านี้ยิ่งนับวันท�ำให้เกษตรกรในชุมชนบ้าน
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หลักเมตรค่อยๆ ลดน้อยลงไป จากการพูดคุยกับเกษตรกรพบว่า
เจ้าหน้าทีส่ ง่ เสริมการเกษตรได้เข้ามามีบทบาทในชุมชนบ้านหลัก
เมตร คือส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรเข้าถึงองค์
ความรูด้ า้ นต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับระบบการผลิต และสนับสนุนปัจจัย
การผลิตอยูเ่ สมอ แต่กย็ งั เป็นการรับเทคโนโลยีมาใช้โดยไม่ได้คำ� นึง
ถึงระบบนิเวศเกษตรและระบบการผลิตทางการเกษตรของชุมชน
หลายกิจกรรมทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมไม่ประสบความส�ำเร็จ หรือประสบ
ความส�ำเร็จเพียงระดับหนึง่ แต่ไม่เกิดความต่อเนือ่ งอย่างยัง่ ยืน อีก
ทัง้ ยังมีความไม่มนั่ คงอันเนือ่ งมาจากความแปรปรวนของสภาพ
ภูมิอากาศ ปัจจัยการผลิต ราคาของผลผลิต ตลอดจนนโยบาย
ภาครัฐ
ดร.เพิม่ ศักดิ์ มกราภิรมย์ สมาชิกสภาทีป่ รึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
ของเกษตรกรค่อนข้างมืดมนเพราะมีขอ้ มูลเชิงประจักษ์ทสี่ ำ� คัญ
5 ประการ คือ เรื่องที่ดินท�ำกิน การเข้าถึงทรัพยากร หนี้สินการ
ตลาดและสุขภาวะที่ท�ำให้เกษตรกรอยู่ไม่รอดส่งผล ให้จ�ำนวน
เกษตรกรของไทยมีแนวโน้มลดลง จึงได้เสนอแนวคิดในเชิง
หลักการเพื่อก้าวข้ามภาวะวิกฤต คือ 1. ต้องมีความเชื่อมั่นใน
คุณค่าของการเกษตรและเกษตรกรว่าเป็นฐานรากส�ำคัญของ
ประเทศ หากไร้การเกษตร ประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศที่
อ่อนแอและพึ่งตนเองไม่ได้แม้แต่ด้านอาหารและยา 2. ปัญหา
การเกษตรทุกปัญหาแก้ไขได้ด้วยวิถีทางที่สร้างสรรค์และเป็น
ระบบ 3. เกษตรกรต้องแก้ปญั หาของเกษตรกรเองไม่มีใครแก้ไข
ปัญหาเกษตรกรได้นอกจากตัวเกษตรกรเอง 4. รัฐต้องสนับสนุน
เกษตรกรให้แก้ปญั หาตนเอง รัฐต้องมีบทบาทเป็นพีเ่ ลีย้ งประคับ
ประคองให้กลุ่มองค์กรเกษตรกรยืนหยัดได้ด้วยตนเอง 5. ภาค
ธุรกิจเอกชนต้องไม่เอารัดเอาเปรียบเกษตรกร ต้องร่วมรับความ
เสี่ยงกับเกษตรกร ดังนั้นโครงการวิจัยนี้จึงมุ่งหาค�ำตอบ“การ
พัฒนาระบบเกษตรกรรมเพื่อความยั่งยืนของชุมชนบ้านหลัก
เมตรว่า ควรท�ำอย่างไร” โดยมีเกษตรกรเข้ามามีสว่ นร่วมในการ
ค้นหาค�ำตอบ และมีนักวิชาการท�ำหน้าที่บทบาทพี่เลี้ยง เพื่อ
ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกรสู่การพัฒนาการเกษตร
ที่ยั่งยืนและน�ำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนบ้านหลักเมตร

วัตถุประสงค์

1) เพือ่ ศึกษาพัฒนาการในการผลิตทางการเกษตรทีผ่ า่ นมา
รวมทั้งศักยภาพข้อจ�ำกัดของระบบการผลิตทางการเกษตรของ
ชุมชนบ้านหลักเมตรในปัจจุบัน
2) เพื่ อ ศึ ก ษาความตระหนั กรู ้ เ รื่ อ งอาหารเกษตร
ปลอดภัยและปัญหา โอกาสในการพัฒนาการผลิต
3) เพื่อพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนของชุมชนบ้าน
หลักเมตร
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4) เพื่ อ ศึ ก ษากระบวนการเรี ย นรู ้ เ พื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นสู ่ เป็นการท�ำการเกษตรแบบองค์รวม มองทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม
เกษตรกรรมยั่งยืน
และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงจ�ำเป็นต้องเข้าใจ
บริบทของชุมชน ระบบนิเวศเกษตร ปัจจัยการผลิตทางการ
กรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เกษตร รวมทั้งเข้าใจถึงรูปแบบและลักษณะของระบบการผลิต
1.ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
ทางการเกษตรในชุมชน นอกจากนี้ยังจ�ำเป็นต้องเข้าใจบริบท
“เกษตรกรรมยั่ ง ยื น ” เป็ นวิ ถี เ กษตรกรรมที่ ฟ ื ้ น ฟู การเปลี่ ย นแปลงระบบเกษตรกรรมของชุ ม ชนจากอดี ต ถึ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและด�ำรงรักษาไว้ซึ่งความสมดุลของระบบ ปัจจุบันว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และมีแนวโน้มจะเป็น
นิเวศ เกษตรกรและชุมชนท้องถิน่ สามารถพัฒนาได้อย่างเป็นอิสระ อย่างไรในอนาคต การพัฒนาการเกษตรที่ผ่านมาใช้เศรษฐกิจ
ตามภูมินิเวศและภูมิสังคมของตนเอง สามารถผลิตอาหารที่มี เป็นตัวตั้ง และให้ความส�ำคัญเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและ
คุณภาพและพอเพียงตามความจ�ำเป็นพืน้ ฐานเพือ่ คุณภาพชีวติ ที่ สิ่งแวดล้อมเป็นล�ำดับท้ายๆ แต่ในงานวิจัยนี้ให้ความส�ำคัญกับ
ดีของเกษตรกรและผูบ้ ริโภค และพึง่ พาตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามมาด้วยสังคม และ
กรอบแนวคิ ด ของการวิ จั ย ระบบเกษตรกรรมยั่ ง ยื น เศรษฐกิจตามล�ำดับ (ภาพที่ 1)

1. ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อดีต

ชุดดิน

น�้ำ และระบบขนส่ง

อนาคต

แมลง

ความเปลี่ยนแปลง
การรวมกลุ่ม

ปัจจัยการผลิต (เช่น พันธุ์ ปุ๋ย ฮอร์โมน แรงงาน ฯลฯ)

การเรียนรู้ / การมีส่วนร่วม

เทคโนโลยี
2. สังคม

แนวโน้ม

กฎ / กติกา

รูปแบบการผลิต

รายได้ / รายจ่าย / หนี้สิน

ความยั่งยืน
3. เศรษฐกิจ

บริบทชุมชน (ภูมินิเวศ และ ภูมิสังคม)

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนชุมชนบ้านหลักเมตร
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2.งานวิจัยเกษตรเชิงระบบ
อารั น ต์ พั ฒโนทัย (2543) ให้ความเห็นว่าปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินกิจกรรมทางการเกษตร มีทั้งปัจจัยทาง
กายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ และสังคม ปัจจัยเหล่านีม้ ปี ฏิสมั พันธ์
ซึง่ กันและกัน ท�ำให้ระบบเกษตรเป็นระบบทีซ่ บั ซ้อน แนวทางการ
วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชิงระบบที่ใช้กันแพร่หลายมากที่สุด
ได้แก่ งานวิจยั ระบบการท�ำฟาร์ม (Farming systems research)
แนวทางนีเ้ ริม่ ขึน้ ในราวปีพ.ศ.2518 หลังยุคปฏิวตั เิ ขียว ถึงแม้วา่
ต่อมาจะมีการพัฒนารูปแบบงานวิจัยเกษตรเชิงระบบและมีชื่อ
เรียกที่แตกต่างไป แต่ทั้งหมดจะมีขั้นตอนหลักๆ เหมือนกัน
คือ การศึกษาสภาพและเงื่อนไขของเกษตรกรและการวินิจฉัย
ปัญหา (Diagnosis phase) การวางแผนงานวิจัย การทดสอบ
เทคโนโลยี และการเผยแพร่เทคโนโลยีเพือ่ ให้เข้าใจเงือ่ นไขซึง่ ใน
ที่สุดแล้วจะเป็นตัวก�ำหนดการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร
และผลส�ำเร็จการด�ำเนินงานทั้งขบวนการ การทดสอบในแปลง
เกษตรกรจะช่วยเพิ่มโอกาสของความส�ำเร็จของเทคโนโลยีใหม่
และถ้าจะให้เทคโนโลยีใหม่เหล่านี้ตอบสนองต่อความต้องการ
ของเกษตรกร สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ การมีส่วนร่วมของเกษตรกร
(Burdegue, J.A., 1993) ผลสัมฤทธิห์ ลักของงานวิจยั เกษตรเชิง
ระบบอยูท่ กี่ ารเปลีย่ นแปลงกระบวนการและแนวทางในการท�ำวิจยั
และวิธกี ารด�ำเนินงาน ผลสัมฤทธิใ์ นด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเป็น
เรือ่ งรอง (Anandajayasekeram, P., 1997)
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ปัจจุบัน ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักที่ส�ำคัญ คือ
1. รูปแบบระบบการเกษตรแบบยั่งยืนที่เหมาะสม
   หมายถึง ระบบการผลิตทางการเกษตรในรูปแบบต่างๆ
ที่เหมาะสมกับภูมินิเวศของแต่ละพื้นที่ จัดเป็นระบบการผลิตที่
เหมาะสม (Appropriate production system) กับสภาพทรัพยากร
และสิง่ แวดล้อมในไร่นาทีแ่ ตกต่างกันออกไป รูปแบบหลักๆ ได้แก่
เกษตรผสมผสาน (Integrated farming) เกษตรอินทรีย์ (Organic
farming) เกษตรธรรมชาติ (Natural farming) เกษตรทฤษฎีใหม่
(New theory agriculture) และวนเกษตร (Agroforesty)
2. กระบวนการพัฒนาการเกษตรแบบยัง่ ยืนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
     เป็นการให้ความส�ำคัญกับกระบวนการพัฒนาและส่ง
เสริม (Development and extension process) ให้ขอ้ มูลและองค์
ความรูด้ า้ นการเกษตรแบบยัง่ ยืนได้มกี ารเผยแพร่กว้างขวางออก
ไป และที่ส�ำคัญที่สุด คือ จะต้องมีกระบวนการที่ท�ำให้เกษตรกร
สามารถเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจนกระทั่งท�ำให้เกษตรกรเกิด
ความมัน่ ใจทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงวิธกี ารผลิตของตนเองไปในแนวทาง
การเกษตรแบบยั่งยืน
   อย่างไรก็ตามแม้ว่าความส�ำเร็จของการเกษตรแบบ
ยั่งยืน จากการพิจารณาองค์ประกอบด้านเทคนิค (Technical
aspect) ระบบฟาร์มและเทคนิคการผลิต แม้จะถือได้ว่าประสบ
ความส�ำเร็จในระดับหนึ่งแล้วก็ตาม แต่เมื่อมาพิจารณาองค์
ประกอบด้านการสร้างกระบวนการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
ซึ่งเป็นองค์ประกอบส�ำคัญด้านสังคม (Social aspect) ยังจัดว่า
3.การพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรแบบมีส่วนร่วม
เป็นจุดอ่อนของการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนในประเทศไทย
สุวนิ ยั รันดา (2543) ได้สรุปพัฒนาการส่งเสริมการเกษตร (ธันวา จิตต์สงวน, 2543)
ของภาครัฐว่า ในอดีตมักใช้วธิ กี ารอบรมเพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยี
แต่ไม่ประสบผลส�ำเร็จเท่าทีค่ วร จึงปรับรูปแบบเป็นฝึกอบรมแล้ว 5.ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ตรวจเยี่ยม (Training and Visit system: T&V) ต่อมาประมาณ
การเรี ย นรู ้ คื อ กระบวนการที่ ท� ำ ให้ ค นเปลี่ ย นแปลง
ปีพ.ศ.2523 พบว่าเทคโนโลยีเกษตรทีถ่ า่ ยทอดให้เกษตรกรในระดับ พฤติกรรม ความคิด คนสามารถเรียนได้จากการได้ยนิ การสัมผัส
แปลงยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรรายย่อย จึง การอ่าน การใช้เทคโนโลยี การเรียนรูข้ องเด็กและผูใ้ หญ่จะต่างกัน
ปรับแนวคิดให้เป็นการท�ำวิจยั ระดับฟาร์ม หลังจากนัน้ 10 ปี (พ.ศ. เด็กจะเรียนรู้ด้วยการเรียนในห้อง การซักถาม ผู้ใหญ่มักเรียนรู้
2533) ได้มีการน�ำแนวคิดด้านการท�ำงานแบบมีส่วนร่วมมาใช้ ด้วยประสบการณ์ที่มีอยู่
โดยเน้นให้เกษตรกรเข้ามามีสว่ นร่วมในการวางแผนการผลิต การ
ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Construcติดตาม และการประเมินผลงานวิจยั ตลอดจนภูมปิ ญั ญาหรือองค์ tionism) เป็นทฤษฎีการเรียนรู้หนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์
ความรูใ้ นแต่ละพืน้ ทีม่ ี “ลักษณะเฉพาะตัว” ดังนัน้ การท�ำงานเช่น ความรู้ด้วยตนเอง พัฒนาขึ้นโดย Professor Seymour Papert
นีจ้ งึ ต้องเน้นการท�ำงานทีเ่ ป็น “กระบวนการ” และเน้น “การมีสว่ น แห่ง M.I.T. (Massachusette Institute of Technology) ทฤษฎี
ร่วม” จากหลายๆ ฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องมาร่วมวิเคราะห์ถงึ วิธปี ฏิบตั ิใน นี้พัฒนามาจากทฤษฎีของความรู้ (Theory of Knowledge)
การแก้ปญั หาของเกษตรกรในชุมชนนัน้   จึงจะถือว่าเป็นจุดเริม่ ต้น โดย ชอง เปียเจต์ (Jean Piaget) มีหลักว่าพัฒนาการเกีย่ วกับความ
ของการพัฒนาเทคโนโลยีรว่ มกัน
คิด ความเข้าใจของบุคคลนัน้ เกิดจากการทีบ่ คุ คลพยายามจะปรับ
ตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลเมือ่ มีปฏิสมั พันธ์กบั สิง่ แวดล้อม การปรับ
ตัวนีบ้ คุ คลจะใช้กระบวนการ 2 อย่าง คือ การดูดซึมหรือการกลม
4.การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
ความส�ำเร็จของการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนใน กลืน (Assimilation) และการปรับความแตกต่าง (Accommodation)
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ประสบการณ์ใหม่ / ความรู้ใหม่ + ประสบการณ์เดิม / ความรู้เดิม = องค์ความรู้ใหม่ของบุคคล
ขั้นตอนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ แบ่งเป็น
4 ขั้ น ตอนหลั ก ๆ คื อ 1. Explore คื อ การส� ำ รวจตรวจค้ น  
2. Experiment คือ การทดลอง 3. Learning by doing คือ
การเรียนรู้จากการกระท�ำ และ  4. Doing by learning คือ การ
ท�ำเพื่อที่จะท�ำให้เกิดการเรียนรู้
ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนี้ให้ความส�ำคัญ
ต่อการเรียนรู้ร่วมกัน (Social value) ท�ำให้ผู้เรียนเห็นว่าคน
เป็นแหล่งความรู้อีกแหล่งหนึ่งที่ส�ำคัญ และใช้เทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือการรู้จักแสวงหาค�ำตอบจากแหล่งความรู้ต่างๆ ด้วย
ตนเองเป็นผลให้เกิดพฤติกรรมที่ฝังแน่นเมื่อผู้เรียน “เรียนรู้ว่า
จะเรียนรู้ได้อย่างไร (Learn how to Learn)”
6. การผลิตผักปลอดภัย
มี ก ารแบ่ ง ประเภทของผั ก ปลอดสารพิ ษ เป็ น กลุ ่ ม
ต่างๆ ได้แก่ ผักอนามัย ผักปลอดภัยจากสารพิษ ผักไร้สาร ผัก
ไฮโดรโปรนิกส์ ผักอินทรีย์ และอื่นๆ ทั้งนี้ผักแต่ละกลุ่มจะ
มีความแตกต่างของกระบวนการผลิต และการให้ความส�ำคัญ
ในแต่ ล ะขั้ น ตอนที่ มี ความแตกต่ า งกั น โดยผั ก อนามั ย และ
ผักปลอดภัยจากสารพิษ เป็นผักที่มีการใช้สารเคมีในการปลูก
แต่ควบคุมปริมาณการใช้และการจัดการให้ปริมาณสารเคมี
อยู ่ ใ นระดั บ ที่ ป ลอดภั ย ต่ อ ผู ้ บ ริ โ ภค แต่ อาจมี ผ ลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมเนื่องจากการใช้สารเคมี ส่วนผักอินทรีย์นั้นเป็นผัก
ที่ ไ ม่ ใ ช้ ปุ ๋ ย เคมี สารเคมี ก� ำ จั ด ศั ต รู พื ช และวั ช พื ช การผลิ ต
ผั ก อิ น ทรี ย ์ น อกจากให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ ความปลอดภั ย ต่ อ
ผู้บริโภคแล้ว ยังค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมจากการปนเปื้อนสารเคมี
ที่ใช้
7. มาตรฐานของเกษตรอินทรีย์
กรมวิชาการเกษตร (2552) ได้ให้ค�ำนิยามของ เกษตร
อินทรีย์ (Organic agriculture) หมายถึงระบบจัดการการผลิต
ด้ า นการเกษตรแบบองค์ ร วมที่ เ กื้ อ หนุ น ต่ อ ระบบนิ เ วศรวม
ถึงความหลากหลายทางชีวภาพวงจรชีวภาพโดยเน้นการใช้
วัสดุธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้วัตถุดิบจากการสังเคราะห์และ
ไม่ ใช้พืชสัตว์หรือจุลินทรีย์ที่ ได้มาจากเทคนิคการดัดแปลง
พั น ธุ กรรม (Genetic Modification; GMOs) มี การจั ด การ
กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ ดยเน้ น การแปรรู ป ด้ ว ยความระมั ด ระวั ง เพื่ อ
รักษาสภาพการเป็นเกษตรอินทรีย์และคุณภาพที่ส�ำคัญของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นทุ ก ขั้ น ตอนตามมาตรฐาน IFOAM ซึ่ ง รั บ รอง
โดยส�ำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.)

8. มาตรฐานหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
การผลิตพืชผักเพื่อให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
เกษตรกรสามารถท�ำได้โดยปฏิบตั ติ ามมาตรฐานทีท่ างส�ำนักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติได้ก�ำหนดไว้ โดย
ใช้มาตรฐานหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practices for Food Crop) หรือ GAP มกษ.9001-2552
หรือ GAP พืชอาหาร (กรมวิชาการเกษตร, 2552) ซึ่งมาตรฐาน
นี้ครอบคลุมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�ำหรับการผลิตพืช
อาหารในทุกขัน้ ตอนของการผลิตในระดับฟาร์มเพือ่ ให้ได้ผลิตผล
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพปลอดภัยและเหมาะสมต่อการบริโภคโดยค�ำนึงถึงสิง่
แวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผูป้ ฏิบตั งิ าน
เกษตรกรสามารถขอการรับรองแปลงปลูกจากหน่วยงานที่ได้รบั
อนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร
9. ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเกษตรกรรมยั่งยืน
ผลการศึกษาของ พรทิพย์ ประทีปวัฒนานนท์ (2537)
พบว่ า การเปลี่ ย นแปลงการผลิ ต ทางการเกษตรสู ่ ก ารท� ำ
เกษตรกรรมแบบผสมผสาน มีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางด้าน
ลักษณะนิสยั ของเกษตรกร ได้แก่ ความเพียรพยายาม ความกล้า
ตัดสินใจ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักดัดแปลงกิจกรรม ตลอด
จนการสนับสนุนของสังคมทั้งภายนอกและภายในครอบครัว
อย่างไรก็ดีการยอมรับในการท�ำเกษตรกรรมทางเลือกนั้น มิได้
มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะส่วนบุคคลที่แสดงให้เห็นได้จาก
ภายนอกเท่านั้น แต่ยังมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
จิตใจของบุคคลอีกด้วย ดวงหทัย วงษ์ราช (2542) ก็ให้การ
สนับสนุนว่า ความรู้เป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการปรับเปลี่ยนวิธีการ
ผลิตเช่นกัน ปัจจัยทีอ่ าจมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจและ
การยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร อาจแบ่งได้เป็น 4 ประการ
คือ 1. ปัจจัยด้านกายภาพ (Physical factor) หรือปัจจัยทาง
นิเวศวิทยา 2. ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ (Economic factor) 3.
ปัจจัยทางด้านสังคม (Social factor) และ 4. ปัจจัยทางด้านเทคนิค
(Technical  factor)

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

งานวิจยั นีม้ งุ่ เน้นให้เกิดการสร้างกระบวนการเรียนรูร้ ว่ ม
กันระหว่างเกษตรกรในชุมชนบ้านหลักเมตรกับนักวิชาการ โดย
ใช้แนวทางเพิ่มการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในงานวิจัย เพื่อให้
เกษตรกรมีบทบาทมากขึ้น หรือที่เรียกว่า “งานวิจัยที่เกษตรกร
มีส่วนร่วม (Farmer Participatory Research; FPR)”
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งานวิจยั นี้ใช้วธิ ดี ำ� เนินการวิจยั ตามแนวคิดงานวิจยั ระบบ ตอนดังนี้
การท�ำฟาร์ม (Farming Systems Research) เป็นวิธกี ารวิจยั และ
1. ก�ำหนดหัวข้อประเด็นปัญหาและโอกาสในการพัฒนา
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่ค�ำนึงถึงการยอมรับและ
2. ก�ำหนดแปลงทดลอง หรือพื้นที่ที่เหมาะสมในการ
การมีส่วนร่วมของเกษตรกรเป็นองค์ประกอบหลัก เพื่อกระตุ้น ทดสอบ
ให้เกิดการพึ่งตนเองของชุมชน ประเด็นหลักของงานวิจัย คือ
3. แบ่งทีมคณะวิจัยและนักวิจัยชุมชนในการทดสอบ
การพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีสว่ นร่วม (Participatory Technology และเก็บข้อมูล
Development: PTD) มีขั้นตอนดังนี้
หลั ง จากนั้ น คณะวิ จั ย ร่ ว มกั บ กลุ ่ ม เกษตรกรท� ำ การ
ทดลองปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม ซึ่งในขณะเดียวกันจะใช้วิธี
1) การตั้งวัตถุประสงค์
การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรจากคณะ
งานวิจยั นีเ้ น้นการพัฒนาโดยยึดพืน้ ทีเ่ ป็นหลัก เกษตรกร วิจยั ผสานกับความรูแ้ ละประสบการณ์ของเกษตรกร เพือ่ ทดลอง
ได้รับการชักชวนเข้ามาเป็นนักวิจัยชุมชนเพื่อบอกเล่าราย ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตในระดับแปลง
ละเอียดการท�ำการเกษตรในแปลงของตนเอง หลังจากนั้นคณะ
วิจัยจึงจัดวงคุยร่วมกับนักวิจัยชุมชนโดยใช้เครื่องมือ Timeline 5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการขยายผล
ทบทวนพัฒนาการการผลิตเกษตรตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เพื่อ
กระบวนการถอดบทเรียนประสบการณ์ ในการทดลอง
ก�ำหนดวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการเกษตร พร้อมทัง้ ภาพฝันที่ ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตทางการเกษตร ได้น�ำมาขยาย
อยากเห็นการพัฒนาการเกษตรทัง้ ในระดับแปลงและระดับชุมชน   ผลการเรียนรู้โดยการจัดเวทีพูดคุยแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งการ
จัดวงพูดคุยเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมจากวิทยากรภายนอก เช่น
2) การส�ำรวจพื้นที่เพื่อก�ำหนดพื้นที่เป้าหมาย
นักวิชาการ ปราชญ์ชาวบ้านหรือการไปศึกษาดูงาน การแลก
คณะวิจัยร่วมกับนักวิจัยชุมชนท�ำการส�ำรวจแปลงของ เปลี่ยนความรู้ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มด้วยกันเองหลังจาก
เกษตรกรเพื่อเก็บรายละเอียดข้อมูลเบื้องต้น โดยใช้หลักการ การลงมือทดลองในแปลง รวมทั้งการประชุมร่วมกับหน่วยงาน
ประเมินสภาวะชนบทแบบเร่งด่วน (Rural Rapid Appraisal; ที่เกี่ยวข้อง
RRA) (Beebe, J., 1985)  คือ การสัมภาษณ์เกษตรกรและผู้รู้
ในพื้นที่อย่างไม่เป็นทางการ มีกรอบค�ำถามในการสัมภาษณ์ 6) การประเมินผลการเรียนรู้เทคโนโลยี
เช่น สภาพพื้นฐานของระบบนิเวศเกษตรทางกายภาพ ทาง
เป็นการประเมินผลการเรียนรู้เทคโนโลยีว่าผลเป็น
ชีวภาพ ทางสังคม เศรษฐกิจ ศักยภาพและข้อจ�ำกัดของเกษตรกร อย่างไร เกษตรกรมีการยอมรับหรือมีความเหมาะสมต่อการใช้
ปัจจัยการผลิต ระบบการผลิตทางการเกษตร ความตระหนักรู้ งานจริงในแปลงเกษตรกรทั่วๆ ไป หรือไม่ มีปัจจัยเงื่อนไขอะไร
เรื่ อ งอาหารเกษตรปลอดภั ย ของชุ ม ชนบ้ า นหลั ก เมตรและ
องค์ความรู้/ภูมิปัญญา การใช้ RRA จะท�ำร่วมกับการวิเคราะห์ พื้นที่เป้าหมาย
ระบบนิเวศเกษตร (Agroecosystem analysis) เป็นวิธีการ
หมู ่ บ ้ า นหลั ก เมตร หมู ่ 1 ต� ำ บลทุ ่ ง ขวาง อ� ำ เภอ
หาความสัมพันธ์ของข้อมูล ซึ่งความสัมพันธ์เหล่านั้นจะเป็น ก�ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม (ภาพที่ 2) อยู่ห่างจากตัวเมือง
ตัวก�ำหนดผลลัพธ์ของระบบ เพื่อให้นักวิจัยเข้าใจปฏิสัมพันธ์ นครปฐมไปตามถนนมาลัยแมน ประมาณ 15 กิโลเมตร และ
และขบวนการต่างๆ ในระบบฟาร์ม
อยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน
ประมาณ 6 กิโลเมตร ทุนของหมู่บ้านหลักเมตร คือ อยู่ในเขต
3) การวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสในการพัฒนา
พืน้ ดินเนือ้ ดี (ชุดดินก�ำแพงแสน) และอยู่ในเขตพืน้ ทีช่ ลประทาน
จะใช้การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารและแหล่ง ทั้งหมด ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญที่เกื้อหนุนให้การประกอบอาชีพ
ข้อมูลต่างๆ และข้อมูลปฐมภูมิจากการส�ำรวจพื้นที่ รวมทั้งการ เกษตรกรรมได้ผลผลิตดี ทุนทางสังคม คือ เจ้าอาวาสวัดสุวรรณ
สอบถามและสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth interview) การ รัตนาราม (พระอธิการวิศิษฎ์ วิสุทโธ) ซึ่งเป็นที่เคารพยึดเหนี่ยว
สนทนากลุม่ ย่อย (Focus group) และการศึกษารายกรณี (Case ทางจิตใจของชุมชน มีความสนใจในการพัฒนาหมู่บ้านให้พึ่ง
study) เพือ่ วิเคราะห์ปญั หาและโอกาสในการพัฒนาด้านการเกษตร ตนเองได้ และมีหน่วยงานราชการอยู่ในต�ำบลนี้ คือ สถานีทดลอง
การใช้น�้ำชลประทานที่ 5 และสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม อีกทั้ง
4) การวางแผนและการทดสอบเทคโนโลยี
อยู่ใกล้แหล่งภูมิปัญญาทางด้านพืชสมุนไพร ณ วัดปลักไม้ลาย
คณะวิจยั ร่วมกับนักวิจยั ชุมชนร่วมกันวางแผน โดยมีขนั้ (หมู่ 8)

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

97

ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2558

		

ภาพที่ 2 ที่ตั้งหมู่บ้านหลักเมตร ต�ำบลทุ่งขวาง อ�ำเภอก�ำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ผลการวิจัย

1) พัฒนาการในการผลิต ศักยภาพ ข้อจ�ำกัด
1.1 พัฒนาการในการผลิตทางการเกษตรที่ผ่านมา
วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2554 คณะวิจัยได้จัดวงคุย
ชวนเกษตรกรมาเป็นนักวิจัยชุมชน (ภาพที่ 3) โดยที่ปรึกษาของ
ทีมวิจัย ประกอบด้วย 1. เจ้าอาวาสวัดสุวรรณรัตนาราม (พระอธิ
การวิศิษฎ์ วิสุทโธ) 2. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 (นายธีระพจน์ แก้วขาว)
และ  3. หัวหน้าสถานีทดลองการใช้นำ�้ ชลประทานที่ 5 (นายศุภกิจ
ต้นวิบูลย์ศักดิ์) และนักวิจัยชุมชน ประกอบด้วย
1. ด.ต.พรชัย สระทองหน 5. คุณฉวี สวนแก้ว
2. คุณละมัย สระทองหน 6. คุณภัทรนิษฐ์  พุมมา

ผลการพูดคุย วัตถุประสงค์ในการพัฒนาการเกษตร คือ
ท�ำการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงกิจกรรมการเกษตรทีม่ อี ยูเ่ ดิมให้
มีผลผลิตทีม่ ปี ริมาณและคุณภาพเพิม่ ขึน้ มีเสถียรภาพและยัง่ ยืน
มากขึ้น
วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2554  คณะวิจัยได้ชวนนักวิจัย
ชุมชนและเกษตรกรทบทวนพัฒนาการในการผลิตทางการเกษตร
ของชุมชนบ้านหลักเมตร (ภาพที่ 4) ได้ข้อมูลดังนี้ คือ

		

3. คุณบุญเรือง สระทองหน 7. คุณอารมณ์ อุยเกตุ
4. คุณสมควร หงส์หิรัญ

		

ภาพที่ 3 ทีมนักวิจัยชุมชน

ภาพที่ 4 วงคุยทบทวนพัฒนาการในการผลิตทางการเกษตร
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1) ช่วงเวลาก่อนการรู้จักเกษตรเคมี (ก่อนพ.ศ. 2510)
       หลังจากชาวบ้านกลุ่มแรกเข้ามาบุกเบิกตั้งถิ่นฐาน
ในหมู่บ้านหลักเมตร วิถีชีวิตของชาวบ้านแต่ละครัวเรือนอยู่
ในลักษณะการพึง่ พาตนเองทางด้านการบริโภค ใช้พนื้ ทีเ่ พียง 1-2 ไร่
ปลู ก ผั ก ผลไม้ บ ริ เ วณหั ว ไร่ ป ลายนาเท่ า ที่ ค รอบครั ว ของตน
ต้องการบริโภค ประกอบกับในช่วงแรกของการก่อตั้งหมู่บ้าน
การคมนาคมขนส่งยังไม่สะดวก ชุมชนบ้านหลักเมตรจึงซื้อขาย
สินค้าเกษตรน้อยมาก อีกทัง้ ยังไม่มหี น่วยงานราชการใดๆ มาส่ง
เสริมการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ด้วยบริบทของชุมชน
เช่นนี้จึงท�ำให้ค่าใช้จ่ายประจ�ำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการ
บริโภคของชาวบ้านหลักเมตรอยู่ในระดับที่ต�่ำมาก ช่วงนี้ไม่ใช้
สารเคมีจงึ ส่งผลให้ชมุ ชนบ้านหลักเมตรมีสงิ่ แวดล้อมทีด่ ี อากาศ
บริสทุ ธิ์ ในคลองส่งน�ำ้ และทีน่ าสามารถจับปลามารับประทานได้
อีกทั้งต้นทุนในการท�ำการเกษตรก็ยังมีค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก
2) จุดเริม่ ต้นในการรูจ้ กั เกษตรเคมี (พ.ศ.2510 – 2515)
   ประมาณปีพ.ศ. 2510 – 2515 มีเจ้าหน้าที่เกษตร
จากทางราชการมาแนะน�ำให้ชาวบ้านหลักเมตรรูจ้ กั ปุย๋ เคมี และ
การเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ท�ำให้ชาวบ้านรู้จักการใช้ปุ๋ยเคมี ตั้ง
แต่พ.ศ. 2520 เป็นต้นมา หลายสิ่งหลายอย่างในชุมชนค่อยๆ
เปลีย่ นแปลงในทิศทางทีแ่ ย่ลงไปกว่าเดิม ไม่วา่ จะเป็นต้นทุนการ
ผลิตพืชอาหาร ค่าใช้จ่ายในการท�ำเกษตรกรรม สุขภาพอนามัย
ตลอดจนการเสื่อมถอยของความสามารถในการพึ่งตนเองด้าน
การบริโภค เกษตรกรหันมาเพิม่ พืน้ ทีป่ ลูกข้าวเพือ่ ขายมากขึน้ และ
ลดการปลูกพืชผักสวนครัวลงไป ในระยะต่อมาเริ่มมีเทคโนโลยี
ทางการเกษตรใหม่ๆ เกิดขึ้น อาทิ เครื่องไถนา เครื่องเกี่ยวข้าว
เมื่อชาวบ้านรับเอานวัตกรรมเหล่านี้มาเป็นส่วนหนึ่งในการท�ำ
เกษตรกรรมแล้ว จึงท�ำให้เกิดความจ�ำเป็นที่จะต้องใช้เงินมาก
ขึ้น อีกทั้งการใช้สารเคมีท�ำให้ในดินและน�ำ้ มีสารพิษตกค้าง
3) จุดเริม่ ต้นในการรูจ้ กั เกษตรกรรมทางเลือก (พ.ศ.2550)
   ประมาณปีพ.ศ. 2539 - 2540 ผญ.สุธรรม จันทร์ออ่ น
ซึง่ อยูห่ มู่ 8 ได้เริม่ เรียนรูก้ ารปลูกผักปลอดสารพิษจากมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ และมีบริษทั เอกชนเข้ามารับซือ้ ผลผลิตในปีพ.ศ. 2542
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ผญ.สุธรรมได้รบั การสนับสนุนให้เป็นจุดน�ำร่องของจังหวัดนครปฐม
ในการเป็นทีศ่ กึ ษาดูงานด้านผักปลอดสารพิษ ต่อมาปีพ.ศ. 2549
ผญ.สุธรรม เปิดศูนย์เรียนรูเ้ ศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลักไม้ลาย มีการ
ส่งเสริมให้เกษตรกรจัดท�ำบัญชีฟาร์มและมีกจิ กรรมฝึกอบรมเรือ่ ง
เศรษฐกิจพอเพียง การท�ำเกษตรปลอดสารเคมี ขณะนัน้ เกษตรกร
ชุมชนบ้านหลักเมตร (คุณฉวี สวนแก้ว คุณละมัย สระทองหน และ
คุณภัทรนิษฐ์ พุมมา) ได้เข้าไปเรียนรูท้ ศี่ นู ย์ดงั กล่าวในปีพ.ศ.2550
ท�ำให้เกษตรกรชุมชนบ้านหลักเมตรมีโอกาสรูจ้ กั กับเกษตรกรรม
ทางเลือก เช่น เกษตรอินทรีย์ แต่ยงั ไม่สามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้มาปรับ
เปลีย่ นรูปแบบการผลิตของตนเองได้ ยังคงใช้สารเคมี
หลังจากการจัดวงคุยเพื่อทบทวนพัฒนาการในการ
ผลิตทางการเกษตร ท�ำให้เกษตรกรเริ่มฉุกคิดว่าจะปล่อยให้
ความเสื่อมถอยเหล่านั้นเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตหรือไม่ และมี
แนวโน้มอย่างชัดเจนเรื่องครัวเรือนเกษตรกรดั้งเดิมจะสูญหาย
หรือลดจ�ำนวนลงเพราะขาดคนรุ่นใหม่เข้ามาทดแทน จากการ
มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงด้านการเกษตรใน
ชุมชน ท�ำให้เกษตรกรมองภาพอนาคตของการเกษตรในชุมชน
ทีอ่ ยากให้เกิดขึน้ คือ การท�ำเกษตรกรรมทีส่ ร้างผลผลิตเพียงพอ
ต่อความต้องการบริโภคในครัวเรือน มีเพียงพอในการจ�ำหน่าย
อีกทั้งทรัพยากรดินและน�้ำยังคงไม่เสื่อมโทรม ผู้ผลิตไม่มีความ
เสี่ยงในการเจ็บป่วย และต้องการผลักดันให้ชุมชนมีแผนการท�ำ
เกษตรที่ลด ละ เลิก การใช้สารเคมี และภาพฝันของชุมชน คือ
เป็นแหล่งท่องเที่ยวในการเรียนรู้ทางนิเวศเกษตรกรรม
1.2 ศักยภาพและข้อจ�ำกัดของระบบเกษตรในปัจจุบัน
คณะวิจยั และนักวิจยั ชุมชนร่วมกับนิสติ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ก�ำแพงแสน ได้สำ� รวจพืน้ ทีแ่ ปลงเกษตร และสัมภาษณ์ทงั้ เกษตรกร
ในฐานะผูผ้ ลิต และชาวบ้านฐานะผูบ้ ริโภค ในช่วงเดือนสิงหาคมตุลาคม 2554 เพือ่ เก็บข้อมูลสภาพพืน้ ฐานของระบบนิเวศเกษตร
ทางกายภาพ ทางชีวภาพ ทางสังคมเศรษฐกิจ ศักยภาพและข้อ
จ�ำกัดของเกษตรกร ปัจจัยการผลิต องค์ความรู/้ ภูมปิ ญั ญา ระบบการ
ผลิตทางการเกษตร (ภาพที่ 5) เพือ่ น�ำข้อมูลไปประกอบการวิเคราะห์
ระบบนิเวศเกษตร และเลือกพืน้ ทีเ่ ป้าหมายในการทดลอง

		

ภาพที่ 5 การส�ำรวจพื้นท่ี่และการสัมภาษณ์
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ผลการท�ำกิจกรรมนี้ ได้ทราบข้อมูลศักยภาพและข้อ
จ�ำกัดของระบบการผลิตทางการเกษตรในปัจจุบัน คือ พื้นที่
หมู่บ้านหลักเมตรส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีการตั้งถิ่นฐานอยู่
ริมถนนและกระจายตัวอยู่ในพืน้ ทีห่ มูบ่ า้ นรวมทัง้ สิน้ 12 ซอย โดย
ในเขตพืน้ ทีล่ ะแวกบ้านทีอ่ ยูอ่ าศัยจะมีการแบ่งแปลงปลูกผักสวน
ครัว พืชสวนและพืชไร่ อาทิ ข้าวโพด ฝรั่ง กล้วยน�้ำว้า กระเพรา
กระชาย ตะไคร้ โหระพา เป็นต้น และนิยมให้น�้ำด้วยระบบสปริง
เกลอร์ ส่วนพื้นที่นอกเขตที่อยู่อาศัยจะมีการท�ำนาและปลูกอ้อย
เกษตรกรส่วนใหญ่มีพื้นที่เป็นของตัวเอง โดยบางรายมีอาชีพ
เสริม อาทิ การเลี้ยงวัวนม ในขณะที่เกษตรกรบางส่วนที่มีพื้นที่
เช่าโดยมีอาชีพหลักคือ รับจ้าง นอกจากนี้ บางรายมีอาชีพหลัก
เป็นลูกจ้างบริษัทหรือโรงงานซึ่งต้องไปประกอบอาชีพภายนอก
หมู่บ้าน แต่ยังคงมีพื้นที่เกษตรภายในหมู่บ้านและยังคงท�ำการ
เกษตรเป็นอาชีพเสริม ซึ่งจะนิยมปลูกพืชที่ต้องการการดูแล
รักษาน้อย อาทิ กระชาย ตระไคร้ กล้วยน�ำ้ ว้า เป็นต้น (ภาพที่ 6)

ประตูน�้ำ 3 แห่งในหมู่บ้านที่เปิดรับน�้ำจากคลองส่งน�้ำเข้าไปยัง
คูส่งน�้ำเพื่อกระจายน�้ำไปยังพื้นที่เกษตรทั่วหมู่บ้าน และมีการ
ระบายน�้ำส่วนเกินจากพื้นที่หมู่บ้านและพื้นที่การเกษตรลงสู่บึง
บัวขาวซึ่งเป็นแหล่งน�้ำธรรมชาติภายในหมู่บ้าน และระบายน�้ำ
ออกสู่คลองท่าสาร-บางปลา ไปลงแม่น�้ำท่าจีนต่อไป
ส�ำหรับรูปแบบการผลิตภายหลังจากมีระบบชลประทาน
มีการปรับเปลีย่ นจากการปลูกอ้อยทีอ่ าศัยน�ำ้ ฝนเพียงอย่างเดียว
มาเป็นการปลูกอ้อยที่ใช้นำ�้ ชลประทาน โดยมีการให้นำ�้ แบบร่อง
คู ช่วงเวลาเพาะปลูกประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนธันวาคมและ
จะเก็บเกีย่ วในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปีเป็นฤดู
เปิดหีบอ้อย เกษตรกรนิยมปลูกพันธุ์ K84-200 ซึง่ จะให้คา่ ความ
หวานและให้ผลผลิตน�ำ้ หนักสูง ราคาผลผลิตของอ้อยเฉลีย่ ตันละ
ประมาณ 945 บาท
อย่างไรก็ตาม จากการที่พื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่เป็น
พื้นที่ลุ่มต�่ำกว่าพื้นที่หมู่บ้านอื่นๆ ท�ำให้เกิดปัญหาน�้ำท่วมขัง
แปลงอ้อยเสียหายโดยเฉพาะใน
		
ช่วงฤดูฝน ดังนั้นภายหลังจากมี
ระบบชลประทานแล้ว เกษตรกร
บางส่ ว นได้ ป รั บ เปลี่ ย นพื้ น ที่ ม า
ปลูกข้าว และเนือ่ งจากเนือ้ ดินส่วน
ใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ท�ำให้
เกิ ด การรั่ ว ซึ ม ของน�้ ำ ในนาข้ า ว
ไปยั ง แปลงเพาะปลู ก ข้ า งเคี ย ง
เมื่อมีการขังน�้ำระหว่างการเพาะ
ปลูก ประกอบกับการปลูกข้าวได้
ผลผลิตในเวลาเพียง 4-5 เดือน
และสามารถปลูกได้ถึงปีละ 2 ครั้ง
เนื่ อ งจากมี น�้ ำ ชลประทานเพี ย ง
พอ ท�ำให้เกษตรกรสามารถมีราย
ได้หมุนเวียนได้ในเวลาอันสั้น ต่าง
จากการปลู ก อ้ อ ยซึ่ ง มี ร อบการ
เก็บเกี่ยวเพียงปีละครั้ง ด้วยเหตุ
นี้จึงท�ำให้พื้นที่ปลูกอ้อยส่วนใหญ่
(รวมทั้งพื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัว
ภาพที่ 6 พืชทีน่ ยิ มปลูกในหมูบ่ า้ นหลักเมตร (ก) ข้าว (ข) อ้อย ส่วน (ค) และ (ง) พืชผักสวนครัว
และพืชไร่บางส่วน) จึงมีการปรับ
เปลี่ยนมาปลูกข้าวจนถึงปัจจุบัน
ทัง้ นีจ้ ากการสอบถามรูปแบบการผลิตในอดีตพบว่านิยม นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มว่าพื้นที่เพาะปลูกพืชชนิดอื่นๆ จะมีการ
ปลูกอ้อยเป็นส่วนใหญ่ ต่อมาเมือ่ มีการก่อสร้างระบบชลประทาน ปรับเปลี่ยนมาปลูกข้าวมากขึ้นเนื่องจากนโยบายการรับจ�ำน�ำ
โดยพื้นที่หมู่บ้านหลักเมตรอยู่ในโครงการส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษา ข้าวในราคาสูง
ก�ำแพงแสน มีเขือ่ นศรีนครินทร์และเขือ่ นวชิราลงกรณ์เป็นแหล่ง
เนื่ อ งจากข้ อ จ� ำ กั ด ด้ า นระบบชลประทานที่ มี ก าร
น�้ำต้นทุน ท�ำให้เกษตรกรมีทางเลือกในการเพาะปลูกมากขึ้น ออกแบบการส่งน�้ำให้กับพื้นที่ปลูกอ้อยเป็นหลักซึ่งจะมีการส่ง
เนื่องจากมีน�้ำชลประทานส่งผ่านคลองส่งน�้ำ 1R-1L-5L โดยมี น�้ำเฉพาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤศจิกายน และจะหยุด

(ข)

(ก)

(ง)

(ค)
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ส่งน�้ำชลประทานเพื่อซ่อมบ�ำรุงรักษาคลองส่งน�้ำในช่วงเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ท�ำให้การท�ำนาภายในหมู่บ้าน
หลักเมตรนั้น นิยมท�ำกันเพียงปีละ 2 ครั้ง โดยครั้งแรกประมาณ
เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน ครั้งที่สองประมาณเดือน
กรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน ซึ่งพันธุ์ข้าวที่นิยมปลูกกันมาก
ที่สุด คือ พันธุ์ปทุมธานีและพันธุ์สุพรรณบุรี ราคาผลผลิตของ
ข้าวในท้องตลาดทัว่ ไปตันละประมาณ 8,000 บาท อย่างไรก็ตาม
ต้นทุนการผลิตข้าวค่อนข้างสูงเนื่องจากเกษตรกรใช้วิธีการจ้าง
แรงงานในการผลิตเกือบทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่การเตรียมแปลง การ
หว่านเมล็ดพันธุ์ การให้ปยุ๋ การฉีดพ่นยาก�ำจัดศัตรูพชื ไปจนถึง
การเก็บเกี่ยว
ส�ำหรับพืชผักที่นิยมปลูกกันมากที่สุด ได้แก่ กระชาย
ตะไคร้ โหระพา หน่อไม้ฝรั่งและพืชผักสวนครัว นิยมให้น�้ำโดย
อาศัยน�้ำฝนร่วมกับการให้น�้ำแบบสปริงเกลอร์ ส�ำหรับในช่วง
ที่คลองชลประทานหยุดการส่งน�้ำ เกษตรกรจะใช้น�้ำจากบ่อน�้ำ
ใต้ดินที่ขุดขึ้นเองเป็นแหล่งน�้ำส�ำรองท�ำให้สามารถเพาะปลูกได้
ต่อเนื่องตลอดทั้งปี นอกจากนี้เกษตรกรจะมีการหมุนเวียนชนิด
พืชที่ปลูกซึ่งขึ้นอยู่กับราคาตลาดว่าช่วงใดพืชชนิดใดมีราคาดีก็
จะได้รับความนิยม อย่างไรก็ตามส�ำหรับกระชายซึ่งมีราคารับ
ซื้อดีมาโดยตลอด และสามารถปลูกทิ้งไว้ได้นานโดยไม่จ�ำเป็น
ต้องเก็บเกี่ยวตามอายุการเก็บเกี่ยว ซึ่งจะเริ่มปลูกในช่วงเดือน
พฤษภาคมและมีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 6 เดือนขึ้นไป
ผลผลิตส่วนใหญ่จะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงแปลง
บางครัวเรือนก็จะน�ำไปขายด้วยตนเองที่ตลาด โดยมีตลาดที่
รับซื้อผลผลิต ได้แก่ ตลาดปฐมมงคล จังหวัดนครปฐม ตลาด
ก�ำแพงแสน สหกรณ์ โคนมก�ำแพงแสน และบ้าน ผญ.สุธรรม
จันทร์ออ่ น หมู่ 8 (รับซือ้ เฉพาะผักปลอดสารพิษ) ส�ำหรับการปลูก
หน่อไม้ฝรั่งนั้นจะต้องท�ำการติดต่อกับบริษัทที่รับซื้อในลักษณะ
เกษตรพันธะสัญญา จากรูปแบบการผลิตพืชในหมูบ่ า้ นหลักเมตร
สามารถสรุปเป็นปฏิทินการเพาะปลูกได้ดังนี้ (ตารางที่ 1)
ตารางท่ี่ 1 ปฏิทินการเพาะปลูกพืชหลักในหมู่บ้านหลักเมตร

ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2558

นอกจากข้อมูลทางศักยภาพทางการผลิตแล้ว จากการ
พูดคุยกับเกษตรกรและการสังเกตของนักวิจัย พบประเด็นที่น่า
จะเป็นปัญหา คือ เรื่องอิทธิพลความเค็มของนํ้าและดินต่อการ
เจริญเติบโตของพืช และการใช้ระบบสปริงเกลอร์ที่ยังไม่เต็ม
ประสิทธิภาพหรือมีการปฏิบัติที่ยังไม่เหมาะสม
2) ความตระหนักรูเ้ ร่อื่ งอาหารเกษตรปลอดภัยและปัญหา โอกาส
ในการพัฒนา
2.1 ความตระหนักรู้เรื่องอาหารปลอดภัย
วันเสาร์ท่ี 10 กันยายน 2554 คณะวิจัยและนักวิจัย
ชุมชนได้ตั้งวงคุยเพ่ื่อศึกษาความตระหนักรู้เรื่องอาหารเกษตร
ปลอดภัยในชุมชนโดยการใช้แผนท่กี่ ารผลิต (ภาพท่ี่ 7) และเรียนรู้
ข้อมูลภูมิปัญญาของผญ.สุธรรม จันทร์อ่อน (ภาพที่ 8)

		

ภาพที่ 7 แผนที่การผลิตชุมชนบ้านหลักเมตร

จากแผนที่สะท้อนให้เห็นว่าเกษตรกรชุมชนบ้านหลัก
เมตรเกินกว่าครึ่งยังคงท�ำการผลิตแบบใช้สารเคมี (แทนด้วยสี
แดง) รองลงมาคือเริม่ มีการเปลีย่ นแปลงการผลิตแบบผสมผสาน
ทั้งใช้สารเคมีเมื่อต้องการก�ำจัดแมลงหรือควรคุมการผลิตเมื่อมี
เดือน

ชนิดพืช
ม.ค.
อ้อย
ข้าว
พืชผัก

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย. ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.
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ปัญหา (แทนด้วยสีเหลือง) และมีเพียงบางส่วนทีเ่ ริม่ จะมีทศิ ทาง
ที่มีการผลิตแบบไร้สารเคมีมากขึ้น (แทนที่ด้วยสีเขียว)
ผลจากการพูดคุยความตระหนักรู้เรื่องอาหารเกษตร
ปลอดภัยในชุมชน พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีแนวคิด คือการ
ท�ำให้ปลอดจากสารเคมีหรือสารพิษที่ใช้ในการผลิตทัง้ ในขัน้ ตอน
การเพาะปลูกและหลังการเก็บเกีย่ ว โดยเฉพาะในกลุม่ ทีเ่ ริม่ มีการ
ผลิตตามแนวทางการผลิตอาหารเกษตรปลอดภัย ปัญหาในการ
เพาะปลูกที่เกษตรกรพบมี 2 ประการใหญ่คือดินตาย หรือความ

ไม่อุดมสมบูรณ์ของดิน เกษตรกรจึงจ�ำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีและ
ปัญหาของโรคและแมลงจึงท�ำให้จ�ำเป็นต้องใช้สารเคมีในการ
ป้องกันและก�ำจัดศัตรูพชื การเปลีย่ นแปลงระบบการผลิตโดยไม่
ใช้สารเคมี จึงต้องหาแนวทางแก้ปัญหาทั้ง 2 ประการนี้
ผญ.สุธรรม จันทร์อ่อน ถ่ายทอดแนวคิดการท�ำเกษตร
ผสมผสานและการท�ำเกษตรอินทรีย์ เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่อง
ระบบนิเวศที่เกื้อกูลกัน ช่วยให้การท�ำเกษตรไม่ต้องอาศัยสาร
เคมี ทั้งปุ๋ยเคมี สารก�ำจัดวัชพืชและก�ำจัดแมลง (ภาพที่ 8)
2.2 ปัญหาและโอกาสในการ
		
พัฒนาการเกษตร
จากการประมวลผล
ข้อมูลการสัมภาษณ์และการ
จัดเวทีประชุมกลุ่มย่อย รวม
ทั้งการออกส�ำรวจข้อมูลภาค
สนาม พบประเด็ น ปั ญ หาที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การเกษตร
ในพื้ น ที่ ห มู ่ บ ้ า นหลั ก เมตร
สามารถสรุปประเด็นปัญหา
และโอกาสในการพัฒนาการ
ภาพที่ 8 ผญ.สุธรรม จันทร์อ่อน ถ่ายทอดแนวคิดการท�ำเกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรีย์
เกษตร (ตารางที่ 2) ได้ดังนี้
ตารางที่ 2 สรุปประเด็นปัญหาการเกษตรในชุมชนบ้านหลักเมตร
ประเด็นปัญหา

ผลการส�ำรวจ/การสังเกต

โอกาสในการพัฒนาการเกษตร

คูส่งน�้ำเข้านาไม่ได้รับการบ�ำรุงรักษามาเป็นระยะ
เวลานาน ท�ำให้มสี ภาพตืน้ เขินและมีวชั พืชกีดขวาง
การไหลของน�ำ้ แปลงนาทีอ่ ยูท่ า้ ยคลองหรือแปลง
ด้านในสุดจะได้รับน�้ำน้อยกว่าแปลงที่อยู่ต้นคลอง
ท�ำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้นำ�้ ตามมา
ความไม่ ส ม�่ ำ เสมอของการ จากการสังเกตด้วยสายตา พบว่าหัวจ่ายน�ำ้ (สปริง
กระจายน�ำ้ ด้วยระบบสปริงเกลอร์ เกลอร์) มีการกระจายน�ำ้ ไม่สม�ำ่ เสมอ และเกษตรกร
ยังขาดวิธีการวางระบบและระยะเวลาในการให้น�้ำ
พืชทีถ่ กู ต้อง
ผลกระทบของความเค็มของน�ำ้ จากค�ำบอกเล่าของเกษตรกร ประเด็นความเค็มที่
ทัง้ มาจากสภาพดินเกลือ และความเค็มของน�ำ้ จึง
ใต้ดนิ ต่อการเพาะปลูกพืช
คาดการณ์วา่ น่าจะเกิดผลต่อการเจริญเติบโตของพืช
อ้อยมีผลผลิตไม่สงู มาก/หน่วยพืน้ ที่
ปริมาณผลผลิตอ้อย/ไร่

ให้มกี ารขุดลอกคลองและก�ำจัดวัชพืช โดยได้รบั การตอบรับจาก
กลุม่ แกนน�ำชุมชนและเกษตรกร และได้รว่ มกันนัดหมายการจัด
กิจกรรมลงแขกขุดลอกคูคลองในหมูบ่ า้ น

จากค�ำบอกเล่าของเกษตรกรพบว่าดินในพื้นที่พบ
ไส้เดือนน้อยลง และการใส่ปุ๋ยมีแนวโน้มต้องเพิ่ม
อัตราการใส่เพิม่ ขึน้
การขาดความรูค้ วามเข้าใจของ ส่วนใหญ่เกษตรกรท�ำตามแปลงข้างเคียง หรือค�ำ
แนะน�ำจากร้านขายสารเคมีทางการเกษตรหรือลอง
เกษตรกร
ผิดลองถูก

ควรมีการเก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์และศึกษาการท�ำปุย๋ หมัก
ปุ๋ยคอก เพื่อใช้แทนปุ๋ยเคมี

การส่งน�ำ้ เข้าแปลงนา

ดินเสือ่ มโทรม

ควรมีการศึกษาค่าการกระจายน�ำ้ ของหัวจ่ายน�ำ้ และหาแนวทาง
การปรับปรุงระบบจ่ายน�ำ้
ควรมีการศึกษาค่าความเค็มของน�ำ้ ในแหล่งน�ำ้ ต่างๆ ของชุมชน
และผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช
ควรมีการเพิม่ ช่วงเวลาการให้นำ�้ แก่ออ้ ยโดยเฉพาะในช่วงเวลาวิกฤติ
(ระยะเจริญเติบโตทางล�ำต้น ประมาณ 31-170 วัน หลังปลูก)

ควรมีการตั้งวงคุยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับปราชญ์ชาวบ้าน
หรือนักวิชาการ
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จากตารางที่ 2 คณะวิจัยและนักวิจัยชุมชนได้เลือก
ประเด็ น ที่ ต ้ อ งการหาแนวทางแก้ ไ ขหรื อ พั ฒ นาให้ ดี ขึ้ นมา
3 ประเด็น คือ
1. การจัดการความเค็มของน�้ำเพื่อการปลูกพืชผัก
2. การปรับปรุงระบบการให้น�้ำแบบสปริงเกลอร์
3. แนวทางการปฏิบัติที่ดีในการบ�ำรุงรักษาดิน

การในแปลงทดลองของเกษตรกร ระยะเวลาท�ำการทดลองคือ
เดือนพฤศจิกายน 2554 - มีนาคม 2555
3.2 การจัดการความเค็มของน�้ำเพื่อการปลูกพืชผัก
ทีมวิจัยส�ำรวจค่าความเค็มน�้ำจากแหล่งน�้ำ 3 ประเภท
ได้ แ ก่ บ่ อ น�้ ำ ใต้ ดิ น บ่ อ พั ก น�้ ำ และคลองส่ ง น�้ ำ ชลประทาน
จากนั้ น ท� ำ การตรวจวั ด ค่ า การน� ำ ไฟฟ้ า ของน�้ ำ (Electrical
conductivity) ด้วยเครื่อง EC Meter และเก็บพิกัดต�ำแหน่ง
3) การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
ที่ท�ำการเก็บตัวอย่างน�้ำด้วยเครื่อง GPS โดยเก็บบันทึกผล
3.1 การวางแผนและการทดสอบ คณะวิจยั ร่วมกับนักวิจยั ชุมชน ทุกๆ 2 สัปดาห์ และวิเคราะห์ค่าความเค็มของแหล่งน�้ำว่ามีผล
ร่วมกันวางแผน โดยมีขั้นตอนดังนี้
กระทบต่อพืชหรือไม่ เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพน�้ำ
1. ก�ำหนดแปลงทดลองที่จะท�ำการทดสอบ
เพื่อการชลประทานตามระบบสหรัฐอเมริกาและประเมินความ
2. แบ่งทีมคณะวิจัย และนักวิจัยชุมชนในการทดสอบ เหมาะสมของพืชกับค่าความเค็มของแหล่งน�้ำที่ใช้ในการเพาะ
และเก็บข้อมูล
ปลูกพบว่า เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยความเค็มของน�้ำจาก
ผลการวางแผนประเด็นที่ต้องการทดสอบ ทีมทดสอบ คลองชลประทานและบ่อพักน�้ำ ส่วนใหญ่มีค่า EC อยู่ในเกณฑ์
และข้อมูลที่ต้องเก็บในแต่ละประเด็นดังแสดงในตารางที่ 3
คุณภาพน�้ำดีถึงปานกลาง ในขณะที่ค่าเฉลี่ยความเค็มของน�้ำ
จากบ่อบาดาลส่วนมากพบว่าอยู่ในเกณฑ์คุณภาพค่อนข้างต�่ำ 
ตารางท่ี่ 3 การวางแผนและการทดสอบ
เหมาะส�ำหรับปลูกพืชที่ทนเค็ม
ประเด็น

ทีมทดสอบ

		

ข้อมูลที่ต้องเก็บ

1.การจัดการความ 1. อาจารย์ชพู นั ธุ์ ชมภูจนั ทร์ 1. การส�ำรวจความเค็มจากแหล่ง
เค็ ม ของน�้ ำ เพื่ อ 2. คุณอารมณ์ อุยเกตุ (แปลง น�้ำในชุมชน
การปลูกพืชผัก
ทดลอง)
2. ผลกระทบความเค็มของน�ำ้ ต่อ
การเจริญเติบโตของพืช
2.การปรั บ ปรุ ง 1. อาจารย์ชพู นั ธุ์ ชมภูจนั ทร์ 1. ความสม�ำ่ เสมอของการกระจาย
ระบบการให้ น�้ ำ 2. คุณฉวี สวนแก้ว (แปลง น�้ ำ ด้ ว ยระบบสปริ ง เกลอร์
(ระบบใหม่)
แบบสปริงเกลอร์ ทดลอง)
2. ความสม�ำ่ เสมอของการกระจาย
น�้ ำ ด้ ว ยระบบสปริ ง เกลอร์
(ระบบใหม่)
3.แนวทางการ 1. อาจารย์งา่ ยงาม ประจวบวัน 1. คุณภาพดินในแปลงของเกษตรกร
ปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นการ 2. คุณบุญเรือง สระทองหน 2. ธาตุอาหารพืช (N P K)ในแหล่ง
(แปลงทดลอง)
น�ำ้ ดิน และปุ๋ย/ฮอร์โมนที่ใช้
บ�ำรุงรักษาดิน
3. คุ ณ ภั ท รนิ ษ ฐ์ พุ ม มา
(แปลงทดลอง)

ประเด็นที่ต้องการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเกษตรให้
ดีขึ้นทั้ง 3 หัวข้อ มี 2 ประเด็นที่ให้นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
ก�ำแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน เข้ามาเป็นผูร้ ว่ มเก็บ
ข้อมูลภาคสนาม คือการจัดการความเค็มของน�ำ้ เพือ่ การปลูกพืช
ผัก และการปรับปรุงระบบการให้น�้ำแบบสปริงเกลอร์ซึ่งด�ำเนิน

ภาพที่ 9 แผนท่ีแสดงตําแหน่งตรวจวัดค่าความเค็มจาก
แหล่งนํ้าต่างๆ

มี การนํ า นํ้ า จากบ่ อ บาดาลซึ่ ง มี ค ่ า EC เฉลี่ ย อยู ่ ใ น
เกณฑ์คุณภาพต�่ำมากไปใช้ในการปลูกกล้วยซึ่งถือว่าไม่เหมาะ
สมเนื่องจากกล้วยเป็นพืชที่มีค่าความทนเค็มต�ำ 
่ ส่วนมากระดับ
ความเค็มของนาํ้ มีความเหมาะสมกับพืช เน่อื่ งจากพืชท่ปี่ ลูกส่วน
ใหญ่ในหมูบ่ า้ นหลักเมตรมีความทนทานต่อความเค็มอยู่ในระดับ
ปานกลาง-สูง
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ทีมวิจยั ได้ทำ� การสุม่ เก็บตัวอย่างดินจากแปลงเพาะปลูก ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ค่าความเค็มของดินภายหลังการให้
ของเกษตรกรเพื่อทดสอบหาค่าความเค็มของดินในห้องปฏิบัติ
   น�้ำที่มีค่าระดับความเค็มแตกต่างกัน
การโดยวัดค่าการน�ำไฟฟ้าของสารละลายดินที่สกัดจากดินอิ่ม
ตัวด้วยน�้ำที่อุณหภูมิ 25  C (Saturation extract, ECe)
ค่า EC
ค่า EC ในดินหลังการทดลอง (dS/m)
ในดินก่อน
และเลือกดินจากแปลงเพาะปลูกจ�ำนวน 3 แปลง ที่มี
W1 (ECw =
W2 (ECw =
W3 (ECw =
ระดับความเค็มแตกต่างกัน มาใช้ท�ำการทดลองเพาะ ท�ำการทดลอง 4.13 dS/m)
1.62 dS/m)
0.22 dS/m)
ปลูกผักชีซึ่งเป็นพืชที่มีความทนเค็มต�่ำ โดยเลือกน�้ำ
0.96
5.01
3.68
จากแหล่งน�ำ้ ในพื้นที่ที่มีค่าความเค็มเฉลี่ยแตกต่างกัน S1 = 8.05 dS/m (ค่า EC ลดลง) (ค่า EC ลดลง) (ค่า EC ลดลง)
3 ระดับ รวมทั้งสิ้น 9 ตัวอย่าง ทดลองการให้น�้ำแก่พืช
0.57
2.73
2.99
โดยการรดน�้ำให้ทั่วภาชนะปลูกวันละ 5 ลิตร (คิดเป็น S2 = 1.50 dS/m
(ค่า EC เพิ่มขึ้น) (ค่า EC เพิ่มขึ้น) (ค่า EC ลดลง)
ความลึกของน�้ำประมาณ 10.01 มิลลิเมตร) เป็นระยะ
เวลา 36 วัน โดยมีการตรวจวัดค่า EC ของน�้ำทั้งก่อน S = 0.43 dS/m
0.47
3.26
3.84
3
(ค่า EC เพิ่มขึ้น) (ค่า EC เพิ่มขึ้น) (ค่า EC เพิ่มขึ้น)
และหลังการให้นำ�้ พืชทีป่ ลูกในภาชนะ (ภาพที่ 10) และ
ตรวจวัดการเจริญเติบโตของพืชโดยการวัดความสูงและ
สังเกตความอุดมสมบูรณ์ของต้นเป็นระยะๆ รวมทัง้ น�ำ
เมือ่ น�ำดินไปตรวจสอบหาค่าความเค็มหลังการเก็บเกีย่ ว
ตัวอย่างดินจากภาชนะที่ปลูกพืชไปตรวจวัดค่าความ
ผลผลิตพืช (ตารางที่ 4) พบว่า กรณีของน�้ำที่มีความเค็มน้อย
เค็มของดินหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต
(W  3 ) สามารถชะล้างความเค็มของดินได้ โดยเฉพาะดิน S  และ
1
		
S  มี
2 ค่า EC ลดลงจาก 8.05 และ 1.50 dS/m เหลือเพียง 0.96
และ 0.57 dS/m ตามล�ำดับ และเมื่อพิจารณาดิน S  ซึ
1 ่งมีความ
เค็มสูง เมื่อให้น�้ำ ทั้ง W  ,1 W   และ
W   ซึ
2
3 ่งมีค่า EC ของน�้ำต�ำ่
กว่า EC ของดิน S   ทั
1 ้งหมด พบว่า EC ของดิน S   มี
1 ค่าลด
ลงจาก 8.05, 1.50 และ 0.43 dS/m เหลือเพียง 5.01, 3.68 และ
0.98 dS/m ตามล�ำดับ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณากรณีของน�้ำ 
W  และ
W   ซึ
2 ่งมีค่า EC ของน�้ำสูงกว่าค่า EC ของดิน S1และ
1
S  เมื
S2
1
2 ่อสิ้นสุดการทดลอง พบว่า ค่า EC ของดินทั้ง S  และ
มีค่าเพิ่มสูงขึ้น แสดงว่าการให้น�้ำที่มีค่า EC สูงกว่าค่า EC ของ
ดิน จะท�ำให้ดินเกิดการสะสมความเค็มขึ้น ส่วนการเจริญเติบโต

		

ภาพที่ 10 การทดลองปลูกพืชในภาชนะและการตรวจ
วัดค่า EC ของน�้ำ
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3.3 การปรับปรุงระบบการให้น�้ำแบบสปริงเกลอร์
ทีมวิจัยส�ำรวจข้อมูลประสิทธิภาพของระบบการให้น�้ำ
แบบสปริงเกลอร์ จากแปลงของเกษตรกร ด้วยวิธที ดสอบทีเ่ รียก
ว่า “Can test” (มนตรี ค�ำ้ ชู, 2543) (ภาพที่ 11) แล้วเลือกแปลง
ที่มีระบบการให้น�้ำแบบสปริงเกลอร์ที่ไม่เหมาะสมมาปรับปรุง
(แปลงคุณฉวี สวนแก้ว) โดยการออกแบบระบบใหม่คือ ติดตั้ง
ท่อจ่ายน�้ำแยกออกมาจากท่อส่งน�้ำเดิม (By pass) เพื่อใช้เป็น
ส่วนควบคุมปริมาณน�้ำและความดันที่จะจ่ายให้ในระบบจ่ายน�้ำ
แบบสปริงเกลอร์ และต่อท่อด้านท้ายแปลงให้เชื่อมกันเป็นวงจร
ตารางที่ 5 Leaching Requirement ส�ำหรับพืชทีม่ คี วามทนทาน และติดตัง้ วาล์วระบายน�ำ้ ท้ายแปลงเพือ่ ระบายตะกอน (ภาพที่ 12)
  ต่อความเค็มของดินที่แตกต่างกัน
เปรียบเทียบกับระบบเดิม (ตารางที่ 4)
ของผักชีในภาชนะปลูกทั้ง 9 พบว่าผักชีที่ปลูกโดยให้น�้ำที่มีค่า
ความเค็มสูง (W1) การเจริญเติบโตของต้นมีความอุดมสมบูรณ์
ต�่ำแตกต่างจากกลุ่มที่ให้นำ 
�้ W  และ
W  อย่
2
3 างเห็นได้ชัด
การค�ำนวณสัดส่วนปริมาณน�้ำเพื่อชะล้างความเค็มใน
ดิน (Leaching requirement, LR) ในทีน่ หี้ มายถึง สัดส่วนปริมาณ
น�ำ้ ทีต่ อ้ งให้แก่พชื ทัง้ หมดเพือ่ ชดเชยการชะล้างเกลือในดินไม่ให้
เกิดการสะสมเกลือในชัน้ เขตรากพืช โดยพืชทีป่ ลูกยังให้ผลผลิต
ได้ไม่น้อยกว่า 90% ของผลผลิตสูงสุด

ค่า
ควา เฉลี่ยข EC
ของ มทนเคองน�้ำ
พืช ็ม

W1

W2

W3

ไม่ทนเค็ม
(0 - 2 dS/m)

0.7036

0.1933

0.0225

ทนเค็มต�่ำ
(2 - 4 dS/m)

0.2602

0.0881

0.0111

ทนเค็มปานกลาง
(4 -8 dS/m)

0.1151

0.0422

0.0055

ทนเค็มสูง
(8 - 16 dS/m)

0.0544

0.0207

0.0028

(ECw = 4.13 dS/m) (ECw = 1.62 dS/m) (ECw = 0.22 dS/m)

		

ภาพที่ 11 การประเมินประสิทธิภาพของระบบการให้นำ�้ แบบ
สปริงเกลอร์โดยวิธี Can test

จากตารางที่ 5 ตั ว อย่ า งการค� ำ นวณใช้ ง านค่ า LR
(Andreas P. Savva and Karen Frenken, 2002) เช่น กรณี
ต้องการปลูกพืชที่ไม่ทนเค็มโดยใช้น�้ำ W  ซึ
2 ่งมีค่า LR เท่ากับ
การทดสอบ “Can test” ค�ำนวณค่า
0.1933 ค�ำนวณเป็นปริมาณน�้ำที่ต้องให้แก่พืช โดยสมมติว่ามี
1. ความสม�ำ่ เสมอการกระจายน�ำ 
้ (DU) โดย DU ควรจะ
ความต้องการน�ำ้ ของพืชทัง้ ฤดูกาล เท่ากับ 100 mm. จะต้องเพิม่
ปริมาณน�ำ้ ที่ให้แก่พชื เท่ากับ 100 / (1 – 0.1933) = 123.96 mm. มากกว่า 75% ระบบจึงจะถือว่ามีความสม�่ำเสมอ
2. การแผ่กระจายของน�้ำ (CU) โดย CU ควรจะมากกว่า
หรือเพิ่มปริมาณน�้ำให้พืช 23.96% จึงจะเพียงพอต่อการชะล้าง
ความเค็มโดยไม่ท�ำให้ผลผลิตลดลงน้อยกว่า 90% ทั้งนี้ หากน�้ำ 84% ระบบจึงจะถือว่ามีความสม�ำ่ เสมอ
ที่ให้แก่พืชมีค่า EC ต�่ำ ค่า LR ก็จะน้อยลงด้วย และถ้าต้องการ
ปลูกพืชที่มีความทนทานต่อความเค็มสูง ค่า LR ก็น้อยลงด้วย
เช่นกัน ท�ำให้ไม่จำ� เป็นต้องเพิ่มปริมาณน�้ำเพื่อชะล้างความเค็ม
ในดินมากนัก
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(ก) ระบบจ่ายน�ำ้ แบบสปริงเกลอร์เดิม

ภาพที่ 12 รูปแบบการวางระบบจ่ายน�้ำแบบสปริงเกลอร์

(ข) ระบบจ่ายน�้ำแบบสปริงเกลอร์ที่ออกแบบใหม่

จากตารางที่ 6 ค่าความสม�่ำเสมอการกระจายน�้ำ (DU)
ค่าการแผ่กระจายของน�ำ 
้ (CU) ของระบบจ่ายน�ำ้ แบบสปริงเกลอ
ร์ที่ออกแบบใหม่สูงขึ้นกว่าระบบเดิม และเวลาการให้น�้ำของ
ระบบใหม่ คือ 14 นาที ซึ่งจากการทดสอบวัดความชื้นของดิน

ถือว่าเป็นระยะเวลาทีเ่ หมาะสมในการให้นำ�้ ทีท่ ำ� ให้ดนิ มีความชืน้
เพียงพอตลอดความลึกในเขตรากพืช รวมทัง้ ยังเป็นเวลาทีเ่ หมาะ
สมกับความเคยชินของเกษตรกร ท�ำให้นำ�้ ไม่ไหลเลยเขตรากพืช
และไม่เกิดการสูญเสียน�ำ้ โดยเปล่าประโยชน์

ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบระบบจ่ายน�ำ้ แบบสปริงเกลอร์ของเดิมกับของใหม่
ระบบการให้น�้ำ
หัวจ่ายน�ำ้

ระบบเดิม

ระบบใหม่

หัวจ่ายน�ำ้ “เกษตรไทย”

หัวจ่ายน�ำ้ “ชลประทาน 1”

3 แรงม้า

1 แรงม้า

ขนาดท่อประธาน (นิว้ )

2.5

2

ขนาดท่อแขนง (นิว้ )

1

1

อัตราการจ่ายน�ำ้ ของหัวจ่ายน�ำ้ (ลิตร/ชัว่ โมง)

853.45

520.00

ความลึกของน�ำ้ ทีจ่ า่ ยจากหัวจ่ายน�ำ้ (ม.ม./ชัว่ โมง)

53.34

32.50

ค่าเฉลีย่ แรงดันในระบบ

0.50 บาร์

0.62 บาร์

เวลาการให้นำ�้ (นาที)

20.0

14.0

ค่าความสม�ำ่ เสมอการกระจายน�ำ้ (DU)

58.81

77.28

ค่าการแผ่กระจายของน�ำ้ (CU)

67.86

84.12

ขนาดปัม๊ (แรงม้า)
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3.4 แนวทางการปฏิบัติที่ดีในการบ�ำรุงรักษาดิน
คณะวิจัยได้ร่วมมือกับสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม โดย
เจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน อ�ำเภอก�ำแพงแสน (คุณนัฐพงษ์ แก้ว
รัตนชัย) เป็นผู้มาส่งเสริมสร้างความเข้าใจและให้มีความรู้เรื่อง
การท�ำปุ๋ยหมักและน�้ำหมักแก่เกษตรกรบ้านหลักเมตร รวม
ทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ภายใต้ “โครงการพัฒนาเกษตรกรใช้
สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร” ปีงบประมาณ 2557

		

ภาพที่ 13 การฝึ ก ท� ำ น�้ ำ หมั ก
และปุ๋ยหมักจากเจ้า
หน้าที่สถานีพัฒนาที่
ดินนครปฐม

ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2558

(ภาพที่ 13 )และร่วมมือกับส�ำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมจังหวัดนครปฐม ภายใต้ “โครงการศึกษาและทดลองการ
จัดการองค์ความรู้ เพื่อการท�ำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
ปีงบประมาณ 2557 (กันยายน 2557-มกราคม 2558) โดย
สนับสนุนงบประมาณเพือ่ ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ตวั อย่างดิน น�ำ 
้
ปุ๋ย ฮอร์โมนที่ใช้ และผลผลิตพืช
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หลังจากที่เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมแล้ว จึงร่วม
ออกแบบการทดลองท�ำการเพาะปลูกผักบุ้ง  โดยมีแนวทางการ
ปฏิบัติที่ดีในการบ�ำรุงดูแลรักษาดิน เจ้าของแปลงทดลอง คือ
คุณบุญเรือง สระทองหน (ไร่ลองท�ำ) และคุณภัทรนิษฐ์ พุมมา
(สวนกล้วยภัทรนิษฐ์) โดยเปรียบเทียบการใช้น�้ำหมักสูตรต่าง

ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2558

กัน (ภาพที่ 14) แต่ใช้ปุ๋ยหมักที่ผลิตเองจากการอบรมของสถานี
พัฒนาที่ดินที่หมักได้ที่แล้ว (3 เดือน) เหมือนกันทั้ง 2 แปลง
ข้อมูลการปลูก การดูแลบ�ำรุงรักษาแปลง และปริมาณผลผลิต
ของแต่ละแปลงแสดงในตารางที่ 7

		

น�้ำหมักปลาและสับปะรด

น�้ำหมักขี้วัว

น�้ำหมักมะกรูด
ภาพที่ 14 น�้ำหมักที่ใช้ในการทดลอง
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ตารางที่ 7 เปรียบเทียบการปลูก ดูแลบ�ำรุงรักษาแปลง และปริมาณผลผลิต
ไร่ลองท�ำ

รายการ
การเตรียมแปลง

หมายเหตุ

สวนกล้วยภัทรนิษฐ์

สับดินให้มขี นาดเล็กลงและท�ำแปลงผักบุง้ สับดินให้มีขนาดเล็กลงและท�ำแปลงผักบุ้ง ลักษณะดินสวนกล้วยภัทรนิษฐ์มี
โดยท�ำร่องตามแนวดิง่ และใช้ปยุ๋ คอกหมัก โดยท�ำร่องตาม แนวขวาง และใช้ปยุ๋ คอก ความเป็นดินร่วนทรายมากกว่า
รองก้นหลุม
หมักรองก้นหลุม
ไร่ลองท�ำ

ขนาดแปลงผั
ก บุ ้ ง
(ม2)

10

8

ปุ๋ยที่ใช้รองก้นหลุม
(กก.)

20

30

ใส่ครัง้ เดียวตอนเตรียมแปลง

เมล็ดพันธุผ์ กั บุง้ (ขีด)

4

2.5

กก.ละ 120 บ.

การรดน�ำ้ ต่อวัน (ครัง้ ) 1 ครัง้ (เวลาเย็น)

2 ครัง้ (เช้าและเย็น)

ระบบการจ่ายน�้ำ

สปริงเกลอร์

สปริงเกลอร์

น�้ำหมักที่ใช้

น�ำ้ หมักขีว้ วั + น�ำ้ หมักปลาและสับปะรด

น�ำ้ หมักขีว้ วั + น�ำ้ หมักมะกรูด

3 วัน/ครัง้

วันที่ 13 – 16

ขึน้ อยูก่ บั แผนการส่งผักของกลุม่ ฯ

จ�ำนวนวันทีส่ ามารถ วันที่ 18 – 20
เก็บผลผลิตได้
ป ริ ม า ณ ผ ล ผ ลิ ต
(กก.)

16

25

รายรั บ ยั ง ไม่ หั ก
ต้นทุน

480 บ.

750 บ.

กก.ละ 30 บ.
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ไร่ลองท�ำ

สวนกล้วยภัทรนิษฐ์

ภาพที่ 15 แสดงการเจริญเติบโตของผักบุ้งในช่วงวันต่างๆ ของไร่ลองท�ำ และสวนกล้วยภัทรนิษฐ์

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของผักบุ้ง ณ ช่วงวันต่างๆ
แปลงผักบุ้ง

ความสูงของต้นผักบุ้ง (เซนติเมตร) ณ วันที่
9
13
16

4

6

20

ไร่ลองท�ำ

--

6

8

20

35

43

สวนกล้วยภัทรนิษฐ์

10

21

36

42

49

-

หมายเหตุ : สวนกล้วยภัทรนิษฐ์ เก็บผักบุ้งขายก่อนครบ 20 วัน

อัตราการเจริญเติบโตของผักบุ้งทั้ง 2 แปลง (ภาพที่ 15 และ ตารางที่ 8) พบว่า ผักบุ้งของสวนกล้วยภัทรนิษฐ์ มีอัตรา
การเจริญเติบโตสูงกว่าผักบุ้งของไร่ลองท�ำ ณ ช่วงวันเดียวกัน
ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ดินเพื่อให้ทราบปริมาณธาตุอาหารในดินก่อนและหลังการทดลองๆ
ผลการวิเคราะห์ดิน
รายการ

หมายเหตุ

ก่อน

หลัง

สวนกล้วยภัทรนิษฐ์
ก่อน
หลัง

7.3

6.4

7.1

6.2

pH

2. ค่าความเค็มดิน (dS/m)

0.7096

-

-

0.1093

EC

3. ปริมาณอินทรียว์ ตั ถุ (%)

1.75

1.28

1.43

1.73

OM

4. ปริมาณฟอสฟอรัส (mg/kg))

29

47

75

78

P

5. ปริมาณโพแทสเซียม (mg/kg)

86

65

55

97

K

1. ความเป็นกรดด่าง

ไร่ลองท�ำ
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คณะวิจยั ได้พาเกษตรกรเรียนรูว้ งจรปริมาณธาตุอาหาร
พืช (NPK) โดยพิจารณาค่าที่ได้จากการส่งตัวอย่างต่างๆ ตรวจใน
ห้องปฏิบตั กิ ารทัง้ จากในดิน ก่อนปลูกและหลังการเก็บเกีย่ วจาก
แหล่งน�้ำ ปุ๋ย น�ำ้ หมัก และธาตุอาหารพืชไปกับผักบุ้งที่เก็บเกี่ยว
ไปแล้วเพื่อให้เข้าใจสภาวะการใช้ธาตุอาหารพืชของผักบุ้ง มีทั้ง
ธาตุอาหารทีเ่ หลือน้อยลง เช่น ปริมาณโพแทสเซียมของไร่ลองท�ำ 
แต่กลับเพิม่ ขึน้ ในแปลงสวนกล้วยภัทรนิษฐ์ ซึง่ มาจากปัจจัยการ
ผลิต (ดิน น�้ำ น�ำ้ หมัก) และวิธีการบ�ำรุงดูแลที่แตกต่างกัน (การ
ใส่ปุ๋ยและการรดน�ำ้ )
ข้อแนะน�ำจากเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินในการดูแล
บ�ำรุงรักษาดิน คือ ค่าความเป็นกรดและด่างจะมีอิทธิพลอย่าง
มาก เพราะความเป็นกรดเป็นด่างของดินเป็นตัวควบคุมการ
ละลายธาตุอาหารพืชในดินให้ออกมาอยู่ในสารละลายหรือน�้ำใน
ดิน ถ้าดินมีคา่ ความเป็นกรดเป็นด่างไม่เหมาะสม ธาตุอาหารพืช
ในดินอาจจะละลายออกมาได้น้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของพืช หรือในทางตรงกันข้ามธาตุอาหารพืชบางชนิดอาจจะ
ละลายออกมามากเกินไปจนเป็นพิษต่อพืชได้ ดังนั้นเกษตรกรที่
ใช้นำ�้ หมักซึง่ มีฤทธิเ์ ป็นกรดมาก จึงต้องมีการเจือจางก่อนใช้งาน
อย่างเหมาะสม
4.กระบวนการเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนสู่เกษตรกรรมยั่งยืน
4.1 การจัดตั้งกลุ่มเรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนบ้านหลักเมตร
หลั ง จากมี การจั ด ตั้ ง ที ม นั กวิ จั ย ชุ ม ชนเมื่ อวั น ที่ 16
มิ ถุ นายน 2554 และมี การทบทวนพั ฒ นาการการผลิ ต ทาง

		

ภาพที่ 16 ภาพแผ่นเทียบมาตรฐานส�ำหรับแปลผลโคลีน
เอสเตอเรส

ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2558

การเกษตรที่ ผ ่ า นมา (9 กรกฎาคม 2554) ซึ่ ง แสดงความ
เสื่อมถอยของการพึ่งตนเองได้ของเกษตรกรแล้ว เกษตรกร
ที่มาเข้าร่วมวงคุยเห็นความส�ำคัญในการพัฒนาการเกษตร
ของตนเองให้ดขี นึ้ จากนัน้ เพือ่ เสริมให้เกิดความตระหนักมากยิง่
ขึ้นในมิติสุขภาพทั้งในฐานะที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภค คณะวิจัย
จึงได้จัดให้มีการตรวจหาสารพิษตกค้างในเลือด (9 กันยายน
2554) ผลการตรวจเลือด (ตารางที่ 10) ท�ำให้ชาวบ้านหลัก
เมตรเกิดความตระหนักในเรื่องการใช้สารเคมีก�ำจัดวัชพืชและ
ศัตรูพชื และท�ำให้เกษตรกรบางส่วนตัดสินใจทีจ่ ะปรับเปลีย่ นรูป
แบบการผลิต
ตารางที่ 10 ผลการตรวจเลือดสมาชิกในชุมชนบ้านหลักเมตร

ผลการตรวจเลือด

จ�ำนวนคน
1

ร้อยละ

ไม่ปลอดภัย

44

63

มีความเสี่ยง

22

31.4

ปลอดภัย

3

4.2

ปกติ

1

1.4

รวม

70

100

เกษตรกรที่มาเข้าร่วมวงคุย (นอกเหนือจากนักวิจัย
ชุมชนแล้ว) ได้รวมกันจัดตัง้ “กลุม่ เรียนรูเ้ กษตรกรรมยัง่ ยืนบ้าน
หลักเมตร” และก�ำหนดรูปแบบการผลิตออกเป็น 2 แบบ คือ กลุม่
1. รูปแบบเกษตรอินทรีย์ และกลุ่ม 2. รูปแบบเกษตรปลอดภัย
มีจ�ำนวนสมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 18 ราย และแสดงเจตจ�ำนงที่
จะพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามลักษณะรูป
แบบเกษตรทีส่ นใจคือมาตรฐานของเกษตรอินทรีย์ (IFOAM และ
Organic Thailand) ส�ำหรับกลุม่ 1 และมาตรฐานหลักการปฏิบตั ิ
ทางการเกษตรที่ดี (GAP)ส�ำหรับกลุ่ม 2 โดยมีดาบต�ำรวจพรชัย
สระทองหน เป็นผู้ประสานงาน สมาชิกประกอบด้วย
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ภาพที่ 17 ต�ำแหน่งแปลงสมาชิกในชุมชน

แปลงหมายเลข 1 : คุณภัทรนิษฐ์ พุมมา

กลุ่ม 1

แปลงหมายเลข 10 : คุณสมควร  หงส์หิรัญ กลุ่ม 1

แปลงหมายเลข 2 : คุณวีระศักดิ  ์ มาตรทอง กลุ่ม 2

แปลงหมายเลข 11 : คุณพัชรา   จูมอญ

กลุ่ม 2

แปลงหมายเลข 3 : คุณสุพัตรา   ศรีพุ่ม

กลุ่ม 1

แปลงหมายเลข12 : คุณบุญเรือง สระทองหน กลุ่ม 2

แปลงหมายเลข 4 : คุณอารมณ์   อุยเกตุ

กลุ่ม 1

แปลงหมายเลข 13 : คุณละมัย  สระทองหน กลุ่ม 1

แปลงหมายเลข 5 :คุณประกอบ  มาตรทอง กลุ่ม 2

แปลงหมายเลข 14 : คุณฉวี   สวนแก้ว

กลุ่ม 2

แปลงหมายเลข 6 : ผญ.สุธรรม  จันทร์อ่อน (*แปลง
ต้นแบบ)
แปลงหมายเลข 7 : คุณสุรศักดิ์   งามข�ำ กลุ่ม 2

แปลงหมายเลข 15 : คุณนิตยา  ศรีสวัสดิ์ กลุ่ม 2

แปลงหมายเลข 8 : คุณวิทยา   ตรีเดชา

กลุ่ม 2

แปลงหมายเลข 17 : นายเสนาะ สวนแก้ว กลุ่ม 2

แปลงหมายเลข 9 : คุณส�ำราญ  สมวงษ์

กลุ่ม 1

แปลงหมายเลข 18 : นางสง่า  สวนแก้ว

แปลงหมายเลข 16 : อบต.วันชัย โตทรัพย์ กลุ่ม 2

กลุ่ม 2
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4.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการขยายผล
หลังจากทีม่ กี ารจัดตัง้ กลุม่ แล้ว คณะวิจยั ได้รว่ มวางแผน
กิจกรรมการเรียนรูก้ บั สมาชิกกลุม่ ฯ และก�ำหนดการศึกษาดูงาน
เพือ่ ปรับทัศนคติตอ่ การท�ำการเกษตรกรรมยัง่ ยืน เพือ่ สร้างความ
เชื่อมั่นให้กับสมาชิกว่าการท�ำเกษตรอินทรีย์สามารถเลี้ยงชีพ
ได้อย่างมั่นคง กลุ่มฯ มีวงแลกเปลี่ยนพูดคุยประมาณ 2 หรือ 4
สัปดาห์/ครั้ง หรือนัดหมายตามความเหมาะสม โดยทั้งนี้มีการ

ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2558

ร่วมกันก�ำหนดหัวข้อทีจ่ ะมาแลกเปลีย่ นเรียนรูด้ ว้ ยกัน โดยคณะ
วิจัยเป็นผู้ประสานงานนักวิชาการอื่นๆ หรือวิทยากรที่มีความ
เชี่ยวชาญในองค์ความรู้ที่กลุ่มฯ ต้องการ ซึ่งเนื้อหาการพูดคุยมี
ทั้งในส่วนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากปราชญ์ชาวบ้านหรือ
ผูม้ ปี ระสบการณ์ การคืนข้อมูลจากการทดลองทัง้ 3 ประเด็นเพือ่
ขยายผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ภาพที่ 18 และ ตารางที่ 11)
พร้อมทั้งการร่วมแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานราชการ (ภาพที่ 19)

		

ภาพท่ี 18 กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มฯ ทั้งวงคุุย การเรียนรู้
ในแปลงและเวทีคืนข้อมูล
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ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2558

		

ภาพที่ 19 การประชุ ม ร่ ว มกั บ หน่ ว ย
งานต่างๆ และการประสาน
ช่องทางการตลาดผักอินทรีย์
ในโครงการสามพรานโมเดลฯ
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ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2558

ตารางท่ี่ 11 สรุปกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลการทดสอบเทคโนโลยี
วัน/เดือน/ปี

ชื่อวิทยากร/ปราชญ์ชาวบ้าน/หน่วยงาน

หัวข้อความรู้/กิจกรรม/หัวข้อหารือ

26 พ.ย. 2554

ศึกษาดูงานบ้านป่าคู้ล่าง จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการผักประสานใจ (CSA)

14 มี.ค. 2555

อาจารย์ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์
(ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน)
อาจารย์ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์
(ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน)
ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์
(หัวหน้าศูนย์ปฏิบตั กิ ารวิศวกรรมพลังงาน และสิง่ แวดล้อม)

คืนข้อมูลการจัดการความเค็มของน�้ำเพื่อการปลูกพืชผัก

21 เม.ย. 2556

อาจารย์ ดร.พัชนี วิชติ พันธุ์ (สาขาวิชาสัตววิทยา)

แมงมุมที่เป็นประโยชน์ต่อพืช

6 พ.ค. 2556
18 พ.ค. 2556

ผูใ้ หญ่สธุ รรม จันทร์ออ่ น
(เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 2553 สาขาบัญชีฟาร์ม)
รศ.ดร.สุรเดช จินตกานนท์ (ภาควิชาปฐพีวทิ ยา)

เกษตรผสมผสาน และเกษตรอินทรีย์
(ไปศึกษาที่แปลงหมายเลข 6)
จุลินทรีย์ในดิน

8 มิ.ย. 2556

นายโกมล อ่อนสด (เจ้าของไร่ทนท�ำ)

การห่มดิน เพื่อแก้ปัญหาดินเกลือ

22 มิ.ย. 2556
6 ก.ค. 2556

คุณนัฐพงษ์ แก้วรัตนชัย (สถานีพฒั นาทีด่ นิ นครปฐม) สนับสนุนให้สมาชิกกลุ่ม 1 (6 แปลง) เข้ารับการรับรอง
เป็นแปลงเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) จากกรม
วิชาการเกษตร
วงคุยแลกเปลีย่ นของสมาชิกกลุม่ ฯ
เยี่ยมแปลงสวนกล้วยภัทรนิษฐ์

27 ก.ค. 2556

อาจารย์ ดร.พัชนี วิชติ พันธุ์ (สาขาวิชาสัตววิทยา)

แมลงที่เป็นประโยชน์ต่อพืช

12 ต.ค. 2556
16 พ.ย. 2556

วงคุยแลกเปลีย่ นของสมาชิกกลุม่ ฯ
ผศ.ดร.อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ (ภาควิชากีฏวิทยา)

เยี่ยมแปลงไร่ชิวๆ
การจัดการแมลง

30 พ.ย. 2556

ผศ.ดร.วรรณวิไล อินธนู (ภาควิชาโรคพืช)

การจัดการโรคพืช

14 ธ.ค. 2556

ศูนย์วจิ ยั ควบคุมศัตรูพชื โดยชีวนิ ทรียแ์ ห่งชาติ
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน)

ปล่ อ ยตั ว ห�้ ำ -ตั ว เบี ย น ในแปลงบ้ า นสวนละมั ย พร
(คุณละมัย สระทองหน)

15 ก.พ. 2557

สถาบันวิจยั และพัฒนา มก. กพส.

น�ำเสนอผลงานกับนักวิชาการเพื่อสร้างความร่วมมือทาง
ด้านองค์ความรู้

7 เม.ย. 2557

คุณนัฐพงษ์ แก้วรัตนชัย (สถานีพฒั นาทีด่ นิ นครปฐม) การท�ำฮอร์โมนพืช

9 มิ.ย. 2557

21 ก.ค. 2557
3 พ.ย. 2557

โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์
(โครงการสามพรานโมเดล เพือ่ การยกระดับมูลค่าเพิม่
โซ่อปุ ทานสินค้าเกษตรอินทรียใ์ นพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครปฐม
และพืน้ ทีจ่ งั หวัดใกล้เคียง)
คุณนัฐพงษ์ แก้วรัตนชัย (สถานีพฒั นาทีด่ นิ นครปฐม)
คุณนัฐพงษ์ แก้วรัตนชัย (สถานีพฒั นาทีด่ นิ นครปฐม)

7 เม.ย. 2558

อาจารย์ ง่ายงาม ประจวบวัน (ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร) คืนข้อมูลแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการบ�ำรุงรักษาดิน

จนถึงปัจจุบนั

กลุม่ ฯ เข้าร่วมวงคุยประจ�ำเดือนของเครือข่ายพีน่ อ้ ง 2 การวางแผนการผลิตเพือ่ ส่งผักอินทรียเ์ ข้าโรงแรมสามพราน
ต�ำบลโครงการสามพรานโมเดลฯ (กติกาของเครือข่ายที่ ริเวอร์ไซด์ และตลาดสุขใจสัญจร และตลาดอื่นๆ
ต้องพูดคุยกันอย่างสม�ำ่ เสมอ)

14 มี.ค. 2555
30 มี.ค. 2556

คืนข้อมูลการปรับปรุงระบบการให้นำ�้ แบบสปริงเกลอร์
การให้น�้ำแก่พืชและเป็นวันจัดตั้งกลุ่มเรียนรู้เกษตรกรรม
ยั่งยืนบ้านหลักเมตร

สนับสนุนการตรวจรับรองเป็นแปลงเกษตรอินทรียม์ าตรฐาน
IFOAM และประสานช่องทางการตลาดส�ำหรับผลผลิต
อินทรีย์
การเก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์
การท�ำปุ๋ยหมัก
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นอกจากการเรียนรู้และพัฒนารูปแบบเกษตรอินทรีย์
แล้ว กลุม่ ฯ ได้พฒ
ั นาระบบการตลาด โดยเชือ่ มต่อกับ “โครงการ
สามพรานโมเดล เพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่มโซ่อุปทานสินค้า
เกษตรอินทรีย์ ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและพื้นที่จังหวัดใกล้
เคียง” ซึง่ กิจกรรมในการพัฒนาระบบการตลาด คือ การวางแผน
การผลิตเพื่อให้ได้ปริมาณพืชผักตามที่โรงแรมสามพรานริเวอร์
ไซด์ต้องการโดยต้องสัมพันธ์กับศักยภาพของกลุ่มฯ ที่สามารถ
ผลิตได้และสัมพันธ์กับฤดูกาลของพืชผักด้วย สมาชิกที่ผ่านการ
รับรองมาตรฐาน IFOAM จะเก็บเกี่ยวผลผลิตตามแผนการผลิต
มาส่งที่จุดรวม คือ บ้านของดาบต�ำรวจพรชัย สระทองหน เพื่อ
น�ำไปส่งที่กลุ่มเครือข่ายพี่น้อง 2 ต�ำบลอีกต่อ โดยส่งสัปดาห์ละ
2 ครั้ง คือ ส่งเย็นวันอังคารและเย็นวันเสาร์ ทั้งนี้กลุ่มฯ ได้มีการ
พัฒนาบัญชีการแจ้งและการส่งผัก บัญชีฟาร์ม รวมทัง้ การติดสติก
เกอร์ชื่อไร่ในถุงบรรจุผลิตภัณฑ์ผัก เช่น ไร่ลองท�ำ สวนกล้วย

ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2558

ภัทรนิษฐ์ บ้านสวนละมัยพร เมื่อพบพืชผักที่มาส่งคุณภาพไม่ดี
สติกเกอร์จะช่วยท�ำให้ทราบแหล่งทีม่ าได้ ทัง้ นี้โรงแรมสามพราน
ริเวอร์ไซด์จะมีการก�ำหนดราคา เพือ่ ประกันราคาให้กบั เกษตรกร
ทั้งปี เป็นการลดความเสี่ยงเนื่องจากราคาขึ้นลงตามกลไกตลาด
เมื่อสมาชิกได้มีพื้นที่และโอกาสในการมาพบปะพูด
คุยกันมากขึ้นอีกทั้งมีบุคคลภายนอกมาร่วมหนุนเสริม ท�ำให้
เกิดแรงกระตุ้นต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต กลุ่มมีความ
เข้มแข็งมากขึ้น ดาบต�ำรวจพรชัย สระทองหน กล่าวว่า “เมื่อมี
โครงการฯ นีเ้ ข้ามา ท�ำให้ตนเองได้ตงั้ ค�ำถามกับชีวติ มากขึน้ หัน
มาจริงจังกับการเรียนรูแ้ ละลงมือปฏิบตั ิ และได้รจู้ กั การประสาน
งานกับหน่วยงานราชการจึงเห็นช่องทางในการพัฒนาอาชีพ
เกษตรกรรม และรูจ้ กั เพือ่ นบ้านในชุมชนมากยิง่ ขึน้ ทีส่ ำ� คัญ คือ
บุตรชายคนเล็กสนใจในกิจกรรมทางการเกษตรมากขึ้น”

		

		

ภาพที่ 20 กิจกรรมในครอบครัว “สระทองหน” ณ บ้านสวนละมัยพร
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อีกทั้งสภาพระบบนิเวศความอุดมสมบูรณ์ของดินใน 		
สวนกลับฟื้นคืนมา เพิ่มความหลากหลายของพันธุ์พืชที่ปลูก
ท�ำให้แปลงบ้านสวนละมัยพรมีเห็ดโคนขึ้นมากกว่าทุกปีที่ผ่าน
มา และท�ำนาเพื่อปลูกข้าวทานเอง รวมทั้งการฟื้นวิถีลงแขกท�ำ
นากลับคืนมาในชุมชน (ภาพที่ 21 )

		

ภาพที่ 21 ความอุดมสมบูรณ์ของระบบ
นิเวศในแปลงบ้านสวนละมัยพร
และการลงแขกท�ำนา (ปี 2557)

ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2558
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4.3 การประเมินผลการเรียนรู้เทคโนโลยี
ภายหลังการวิจัยสิ้นสุด คณะวิจัยได้ติดตามผลการ
ด�ำเนินงานของสมาชิกในกลุ่มเรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนบ้าน
หลักเมตร เพื่อตรวจสอบสถานภาพความคงอยู่ของเทคโนโลยี
ที่ ถ ่ า ยทอดไว้ แ ละรู ป แบบการท� ำ เกษตรของสมาชิ ก พบว่ า
เทคโนโลยีการจัดการความเค็มของน�้ำเพื่อการปลูกพืชผัก และ
การปรับปรุงระบบการให้น�้ำแบบสปริงเกลอร์ ไม่ได้ถูกใช้งานต่อ
ส่วนแนวทางการปฏิบตั ทิ ดี่ ีในการบ�ำรุงรักษาดินและกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตจากเกษตรเคมีสู่เกษตรกรรม
ยั่งยืน (ในรูปแบบเกษตรอินทรีย์) ยังมีการด�ำเนินการต่อเนื่อง
มีการพูดคุยอย่างต่อเนื่องเดือนละครั้งร่วมกับเครือข่ายพี่น้อง 2
ต�ำบลฯ ในโครงการสามพรานโมเดลฯ (ตารางที่ 12)
สถานภาพการคงอยูข่ องสมาชิกกลุม่ เรียนรูเ้ กษตรกรรม
ยั่งยืนบ้านหลักเมตรในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตทางการ
เกษตร (ตารางที่ 13) จากสมาชิกทั้ง 18 ราย  เป็นแปลงต้นแบบ
อยู่แล้ว 1 ราย (แปลงหมายเลข 6) สามารถปรับเปลี่ยนไปเป็น
เกษตรอินทรีย์มาตรฐาน IFOAM จ�ำนวน 6ราย (คิดจาก 17

ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2558

ราย)คิดเป็น 35.29% และมาตรฐาน Organic Thailand จ�ำนวน  
3 ราย คิดเป็น 17.65 % รูปแบบเกษตรปลอดภัย (GAP) 1 ราย
คิดเป็น 5.88 % และใช้สารเคมีลดลง จ�ำนวน 10 ราย คิดเป็น
58.82 %และมีสมาชิกใหม่เพิม่ ขึน้ มาอีก 1 ราย (คุณหงส์ เรียนทับ)
สมาชิกทั้ง 6 ราย ที่ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบเกษตร
อินทรีย์  มีการปลูกพืชจ�ำนวนหลากหลายเพิ่มมากขึ้น  มีราย
ได้เฉลี่ยสูงขึ้นจากเดิมจ�ำนวน 5 ราย อีก 1 รายลดลง แนวโน้ม
การปนเปือ้ นสารพิษทางการเกษตรในกระแสเลือดมีสภาวะดีขนึ้
จากเดิม ความอุดมสมบูรณ์ของดินดีขึ้นกว่าเดิม ประโยชน์ที่ได้
รับจากการท�ำเกษตรอินทรีย์ คือ การมีสงั คมเพือ่ นใหม่ ลูกได้เรียนรู้
วิถีอาชีพเกษตร และเกษตรกรได้เรียนรู้ฝึกทักษะจนเป็นองค์
ความรูข้ องตนเอง เช่น การวางแผนการผลิต การท�ำบัญชีฟาร์ม
การบ�ำรุงดูแลดินให้มีชีวิต
อีกทั้งแปลงบ้านสวนละมัยพรได้รับการประชาสัมพันธ์
ในวงกว้างผ่านโครงการสามพรานโมเดลฯ ท�ำให้เป็นที่รู้จัก จึง
มีคนสนใจมาติดต่อดูงานเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยมีจุดเด่น คือ การ
ท�ำบัญชีฟาร์มที่เป็นระบบ (ภาพที่  22)

		

ภาพที่ 22 คุณละมัย สระทองหน กับสมุดบัญชีฟาร์ม และการพาเที่ยวชมสวนใน
แปลงบ้านสวนละมัยพร

118

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2558

ตารางที่ 12 สถานภาพการของการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมีส่วนร่วม

การถ่ายทอด
เทคโนโลยี

บทบาท
ผู้น�ำ + ผู้ตาม

การวางแผน
การทดลอง

การคืนข้อมูล/
ปฏิบัติการ การวิเคราะห์ การแลกเปลี่ยน การยอมรับและ
ข้อมูล
การใช้เทคโนโลยี
เรียนรู้

1. การจัดการความ นั ก วิ ช า ก า ร น� ำ นักวิชาการวางแผน ทดสอบในแปลง
เค็ ม ของน�้ ำ เพื่ อ การ เกษตรกรตามแบบ เกษตรกรเป็นเจ้าของ
ปลูกพืชผัก
ยึดหลักวิชาการ
แปลงทดลอง

นักวิชาการ จัดเวทีหลังสิ้นสุด ไม่ยอมรับ เลิกใช้ เมือ่
สิ้ น สุ ด การทดลอง
การทดลอง
เนือ่ งจากความยุง่ ยาก
ในการก�ำหนดปริมาณน�ำ้

2. การปรับปรุงระบบ นั ก วิ ช า ก า ร น� ำ นักวิชาการวางแผน ทดสอบในแปลง
การให้น�้ำแบบสปริง เกษตรกรตามแบบ เกษตรกรเป็นเจ้าของ
เกลอร์
ยึดหลักวิชาการ
แปลงทดลอง

นักวิชาการ จัดเวทีหลังสิ้นสุด ใช้ตอ่ ไปอีก 2 ฤดูกาล
แล้วรื้อทิ้ง เพราะต้อง
การทดลอง
ปรับปรุงแปลง

3 . แ น ว ท า ง ก า ร นั ก วิ ช า ก า ร น� ำ
ปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการบ�ำรุง เกษตรกรตามแบบ
รักษาดิน
ยึ ด หลั ก ภู มิ ป ั ญ ญา
แ ต ่ มี วิ ช า ก า ร ม า
ช ่ ว ย อ ธิ บ า ย ท า ง
วิทยาศาสตร์

4. กระบวนการเรียน
รู้เพื่อปรับเปลี่ยนวิถี
การผลิต จากเกษตร
เคมี สู ่ เ กษตรกรรม
ยั่งยืน

นักวิชาการวางแผน ทดสอบในแปลง นั ก วิ ช าการพา จัดวงคุยตามแผน ยังคงท�ำต่อเนื่องแต่มี
ร่วมกับเกษตรกรเป็น
เกษตรกรวิเคราะห์ งานทีก่ ำ� หนดไว้ใน การปรับให้เหมาะสม
แต่ละช่วง
ตามสภาพของแต่ละ
เจ้ า ของแปลงทดลอง
ร่วมกัน
แปลง
และลงมือปฏิบัติด้วย

เกษตรกรน� ำ นั ก ว า ง แ ผ น ร ่ ว ม กั น
วิ ช าการตาม (นั ก ระหว่างนักวิชาการกับ
วิ ช าการท� ำ หน้ า ที่ กลุ่มเกษตรกร
เป็น Facilitator และ
ผู้ประสานงาน)

การจัดการความรู้ เกษตรกรวิเคราะห์ ตั้ ง ว ง คุ ย แ บ บ
ใ น ว ง คุ ย เ พื่ อ ด้วยตนเอง
ต่ อ เนื่ อ งอย่ า ง
สม�ำ่ เสมอทัง้ แบบ
รวบรวม Explicit
เป็นทางการและ
knowledge
ไม่เป็นทางการ

พั ฒ นากลายเป็ น
กระบวนการเรี ย นรู ้
เฉพาะตน เกิ ดเป็ น
Tacit Knowledge
ของแต่ละคน
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ตารางที่ 13 แสดงสถานภาพการคงอยู่ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการผลิตการเกษตร
ล�ำดับ
แปลง

ชือ่ -นามสกุล

สถานภาพ
ตอนเริม่ ต้น ใช้เคมีลดลง

สถานภาพปัจจุบัน
GAP
อินทรีย์
(กลุม่ 2)
(กลุม่ 1)

หมายเลข 1 คุณภัทรนิษฐ์ พุมมา (สวนกล้วย ไม่ใช้สารเคมี
ภัทรนิษฐ์)
หมายเลข 2 คุณวีระศักดิ์ มาตรทอง

ใช้สารเคมี

ใช้สารเคมี

หมายเลข 5 คุณประกอบ มาตรทอง

ใช้สารเคมี

หมายเลข 6 ผญ.สุธรรม จันทร์อ่อน

*แปลงต้นแบบ

✓ (9

ไร่)

มาตรฐาน IFOAM

✓ (3

ไร่)

มาตรฐาน IFOAM และ
Organic Thailand

✓ (10

ไร่)

มาตรฐาน IFOAM และ
Organic Thailand

✓

หมายเลข 3 คุณวัลลภ+ คุณสุพัตรา ศรีพุ่ม ไม่ใช้สารเคมี
(ไร่ชิวๆ)
หมายเลข 4 คุณอารมณ์ อุยเกตุ

หมายเหตุ

✓
✓

หมายเลข 7 คุณสุรศักดิ์ งามข�ำ

ใช้สารเคมี

✓

หมายเลข 8 คุณวิทยา ตรีเดชา

ใช้สารเคมี

✓

หมายเลข 9 คุณส�ำราญ สมวงษ์

ใช้สารเคมี

✓

หมายเลข 10 คุณสมควร หงส์หิรัญ

ใช้สารเคมี

✓

หมายเลข 11 คุณพัชรา จูมอญ

ใช้สารเคมี

✓

หมายเลข 12 คุณบุญเรือง สระทองหน
(ไร่ลองท�ำ)

ใช้สารเคมี

เสียชีวิต

✓

(8 ไร่)

มาตรฐาน IFOAM และ
Organic Thailand

หมายเลข 13 คุณละมัย-ด.ต.พรชัย สระทองหน ใช้สารเคมี
(บ้านสวนละมัยพร)

✓ (19

หมายเลข 14 คุณฉวี สวนแก้ว (ไร่แก้วทวี)

ใช้สารเคมี

✓

(4 ไร่)

มาตรฐาน IFOAM

หมายเลข 15 คุณนิตยา ศรีสวัสดิ์

ใช้สารเคมี

✓

หมายเลข 16 อบต.วันชัย โตทรัพย์

ใช้สารเคมี

✓

หมายเลข 17 นายเสนาะ สวนแก้ว

ใช้สารเคมี

✓

หมายเลข 18 นางสง่า สวนแก้ว (ไร่สง่าดีๆ)

ใช้สารเคมี

✓

(3 ไร่)

มาตรฐาน IFOAM

ไร่)

มาตรฐาน IFOAM และ
Organic Thailand
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1. พั ฒ นาการในการผลิ ต ทางการเกษตรที่ ผ ่ า นมา รวมทั้ ง
ศักยภาพและข้อจ�ำกัดของระบบการผลิตทางการเกษตรของ
ชุมชนบ้านหลักเมตรในปัจจุบัน
เมือ่ เกษตรกรได้เรียนรูพ้ ฒ
ั นาการของการท�ำการเกษตร
ในชุมชนตนเอง ซึ่งแบ่งได้เป็น 3 ช่วง คือ 1. ช่วงก่อนการรู้จัก
เกษตรเคมี (ก่อนพ.ศ. 2510) 2.ช่วงเริ่มต้นเกษตรเคมี (พ.ศ.
2510–2515) และ  3. ช่วงรูจ้ กั เกษตรกรรมทางเลือก (พ.ศ. 2550ปัจจุบัน)การร่วมวิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงด้วยกันท�ำให้
เกษตรกรเห็นความเสือ่ มถอยของความเข้มแข็งของระบบชุมชน
ในมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมสัมพันธ์อยู่
กับรูปแบบการผลิตเกษตร และรูปแบบการผลิตเกษตรก็เป็นผล
อันเนื่องมาจากนโยบายตามแผนพัฒนาการเกษตรของประเทศ
เป็ น ผลกระทบลู ก โซ่ ท� ำ ให้ เ กิ ด ความเสื่ อ มถอยด้ า นต่ า งๆ
สอดคล้องตามที่อรุณ อวนสกุล (2543) และ ธันวา จิตต์สงวน
(2543) กล่าวไว้
ถึงแม้ว่ายุคของการปรับเปลี่ยนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
จะเริ่มเกิดขึ้นในแผนฯ 8 (พ.ศ.2540-2544) รัฐบาลมีนโยบาย
และด�ำเนินมาตรการพัฒนาการเกษตรยั่งยืนในแผนพัฒนาการ
เกษตรของประเทศ ให้กระจายไปในต�ำบลต่างๆ ทั่วประเทศ
(อรุณ อวนสกุล, 2543) รวมทัง้ ต�ำบลทุง่ ขวาง อ�ำเภอก�ำแพงแสน
ที่นโยบายดังกล่าวได้เข้ามาถึงหมู่ 8 บ้านปลักไม้ลาย (พ.ศ.
2540) ท�ำให้เกิดปราชญ์ชาวบ้าน คือ ผญ.สุธรรม จันทร์อ่อน
แต่การขยายผลนโยบายนี้ต้องใช้เวลาถึง 10 ปี (พ.ศ.25402550) เพื่อที่จะถ่ายทอดมายังหมู่ 1 บ้านหลักเมตรซึ่งอยู่ติดกัน
ถึงแม้ว่าเกษตรกร เช่น คุณสง่าและคุณฉวี สวนแก้ว คุณละมัย
สระทองหน คุณภัทรนิษฐ์ พุมมา จะได้ไปเรียนรู้กับ ผญ.สุธรรม
ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปลักไม้ลาย (พ.ศ. 2550) แต่
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตเพื่อความยั่งยืนยังไม่สามารถ
ขับเคลื่อนได้
การขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนเป็นไปอย่างเชื่องช้า
ช่วงปีพ.ศ.2550-2554 ในชุมชนบ้านหลักเมตร เนื่องมาจาก
ขาดการวิเคราะห์เชิงระบบนิเวศเกษตรกรรมของชุมชน และ
ความไม่มั่นใจในมิติทางเศรษฐกิจว่ารูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืน
จะท�ำให้มีความมั่นคงทางด้านรายได้หรือไม่ ดังนั้นเมื่อคณะ
วิจัยได้พาชุมชนเรียนรู้ระบบนิเวศเกษตรกรรมของชุมชนทั้ง
เรื่องดิน น�้ำและอื่นๆ ที่สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของพืช
ศักยภาพและข้อจ�ำกัดของรูปแบบการท�ำการเกษตรในปัจจุบัน
ท�ำให้เกิดประเด็นการพัฒนาการเกษตรร่วมกัน เมื่อความเป็น
เจ้าของเกิดขึ้นกับเกษตรกรในการพัฒนาระบบการเกษตรท�ำให้
เกิดการร่วมศึกษาวิจัยกับคณะวิจัยตามแนวคิดงานวิจัยระบบ
การท�ำฟาร์ม (Farming systems research) ซึ่งเป็นวิธีการวิจัย
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และด�ำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม (Participatory
Technology Development: PTD) ทีค่ ำ� นึงถึงการยอมรับและการ
มีสว่ นร่วมของเกษตรกรเป็นองค์ประกอบหลัก นักวิชาการหรือนัก
ส่งเสริมมีบทบาทลดลงเป็นเพียงองค์ประกอบเสริม เพือ่ กระตุน้ ให้
เกิดการพึ่งตนเองของชุมชน เพื่อจะแก้ปัญหาอย่างแท้จริงทั้ง
ระบบ
ศักยภาพของระบบนิเวศเกษตรของชุมชนบ้านหลัก
เมตร คือ การอยู่ในเขตพื้นดินเนื้อดี และอยู่ในระบบลุ่มน�้ำแม่
กลองใหญ่ที่มีระบบชลประทานเต็มพื้นที่ ท�ำให้สามารถท�ำการ
เกษตรได้ทงั้ ปี เกษตรกรจึงเร่งอัตราการผลิตตลอดปีไม่มหี ยุดพัก
ถึงแม้ว่าเนื้อดินจะมีโครงสร้างที่ด  ี แต่กลับเป็นพื้นที่ดินเกลือจึง
มีสภาพความเค็ม ประกอบกับการมีระบบชลประทานเต็มพื้นที่
จึงท�ำให้เกิดการเคลื่อนที่ของเกลือโดยการพาไปของน�้ำ ดังนั้น
ถ้าเกษตรกรไม่มีความเข้าใจในระบบนิเวศนี้ ผลผลิตก็อาจจะมี
ความเสียหายเกิดขึ้นได้
ข้อจ�ำกัดของการท�ำการเกษตรในชุมชนบ้านหลักเมตร
คือ โดยส่วนใหญ่การถือครองที่ดินเพื่อท�ำการเกษตรจะเป็น
แปลงขนาดเล็ก หรือแปลงเช่า เป็นเหตุให้เกษตรกรหวังผลให้
เกิดผลผลิตอย่างเต็มที่หรือได้มากที่สุดต่อหน่วยพื้นที่เพื่อให้
มีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต
เป็นเกษตรกรรมยั่งยืนที่ให้ความส�ำคัญในมิติความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรดินน�้ำสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และมิติทางสังคม
จึงเป็นแรงจูงใจที่ยังไม่มากพอต่อการหักล้างความส�ำคัญด้าน
มิติเศรษฐกิจของเกษตรเคมี นั่นก็คือภาวะหนี้สินที่เกษตรกร
เผชิญอยู่ตรงหน้าทุกเมื่อเชื่อวัน ดังนั้นจึงเป็นที่มาที่ต้องหาค�ำ
ตอบเรื่องการเพิ่มคุณภาพผลผลิต เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับ
ผลผลิตโดยการท�ำรูปแบบเกษตรอินทรียท์ มี่ กี ารรับรองมาตรฐาน
IFOAM หรือ Organic Thailand เพื่อยกระดับราคาของผลผลิต
ให้สูงกว่าผลผลิตเคมีทั่วไป
2. ความตระหนักรูเ้ รือ่ งอาหารเกษตรปลอดภัย และปัญหา โอกาส
ในการพัฒนาการผลิต
จากผลการศึกษาเรือ่ งความตระหนักรูเ้ รือ่ งอาหารเกษตร
ปลอดภัยของชุมชนบ้านหลักเมตร พบว่าเกษตรกรทั้งในฐานะ
ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีการรับรู้และตระหนักรู้อยู่ระดับหนึ่ง แต่ยัง
ไม่ส�ำคัญพอหากยังแก้ปัญหาเรื่องความมั่นคงของรายได้ไม่ได้
เพราะถึงแม้วา่ จะไม่ใช้สารเคมีอยูแ่ ล้วอย่างคุณภัทรนิษฐ์ พุมมา
และคุณฉวี สวนแก้ว แต่ผลผลิตก็ขายอยู่เกรดเดียวกับผลผลิต
เคมี (ขายในตลาดเดียวกัน)
จากการพูดคุยไม่เป็นทางการกับสมาชิกที่ยังคงใช้สาร
เคมีเพราะว่ายังมีภาระทางด้านหนี้สิน หรือต้องการรายได้มาก
เพราะมีค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของลูกและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ใน
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ชีวิตประจ�ำวัน และสร้างที่อยู่อาศัย  ด้วยเหตุนี้ทำ� ให้หลายรายที่
สมัครเข้ากลุม่ อินทรีย์ (กลุม่ 1) หรือกลุม่ เกษตรปลอดภัย (กลุม่ 2)
ยังต้องหันกลับมาใช้สารเคมีแต่ก็ใช้ในปริมาณที่ลดลง
จากการวิ เ คราะห์ ร ายได้ ข องผู ้ ป รั บ เปลี่ ย นมาเป็ น
เกษตรอินทรีย์ทั้ง 6 ราย พบว่ามี 5 ราย ที่มีรายได้เฉลี่ยสูงขึ้น
อีกประมาณ 4,000-7,000 บาทต่อเดือน โดยสมาชิกทั้ง 5 ราย
มีฐานเดียวกันคือ เป็นแปลงขนาดเล็ก (คุณบุญเรือง สระทอง
หน จ�ำนวน 8 ไร่ และคุณภัทรนิษฐ์ พุมมา จ�ำนวน 9 ไร่ ) หรือ
ท�ำเสริมรายได้เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ส�ำหรับผู้สูงอายุ
(คุณฉวี และคุณสง่า สวนแก้ว คนละ 3-4 ไร่) หรือเกษียณอายุ
ราชการ (คุณวัลลภและคุณสุพัตรา ศรีพุ่ม 3 ไร่) แต่แปลง ด.ต.
พรชัย และคุณละมัย สระทองหน มีขนาดแปลงใหญ่สุด คือ
19 ไร่ ซึ่งแต่เดิมปลูกกระชาย สะเดา และหน่อไม้  ขายผลผลิต
แต่ละครั้งได้เงินเฉลี่ย 25,000 บาทต่อเดือน เมื่อปรับเปลี่ยนมา
เป็นเกษตรอินทรีย์รายได้ลดลงเหลือประมาณ 15,000 -18,000
บาทต่อเดือน แรงงานเกษตรกรไม่พอที่จะดูแลพื้นที่ทั้งหมด
เพราะหัวหน้าครอบครัวท�ำงานราชการต�ำรวจ แต่ถึงแม้ว่า ด.ต.
พรชั ย รายได้ จ ะลดลงแต่ ก็ ยั ง มุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะท� ำ เกษตรอิ น ทรี ย ์
ต่ อ ไป เพราะให้ ความส� ำ คั ญ ด้ า นสุ ข ภาพมากกว่ า เงิ น ทอง
เนื่องจากเคยมีสมาชิกในครอบครัว (บิดา) เสียชีวิตด้วยอาการ
ที่เกิดจากกระแสเลือดปนเปื้อนสารเคมีจากการเกษตร และ
ด.ต.พรชัยอยากเห็นวิถีการท�ำการเกษตรแบบเดิมกลับคืนมา
คือ ไม่ตอ้ งรีบเร่ง  มีเวลาว่างพาลูกเรียนรูเ้ พือ่ สืบทอดการเกษตร
ที่ยั่งยืน
จึงสรุปได้วา่ ความตระหนักรูเ้ รือ่ งอาหารเกษตรปลอดภัย
จะสามารถปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบการผลิ ต ในชุ ม ชนบ้ า นหลั ก
เมตรเป็นเกษตรกรรมยั่งยืนได้หรือไม่ยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่นที่
เข้ามาประกอบของเกษตรกรแต่ละคน เช่น ขนาดที่ดินท�ำกิน
ภาระหนี้สินหรือรายจ่ายในชีวิตประจ�ำวัน ซึ่งสอดคล้องกับที่
ธันวา จิตต์สงวน (2543) กล่าวว่า เกษตรกรไม่ได้ยอมรับการ
พัฒนาใดๆ ทางการเกษตรเพียงเพราะว่า เป็นแนวทางที่เหมาะ
สมทางด้านเทคนิคหรือมีความเป็นไปได้ทางกายภาพเท่านั้น
แต่จะต้องเป็นแนวทางที่เข้ากันได้กับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและ
สังคมของตนเองและชุมชนทีต่ นเองเกีย่ วข้องด้วย และยังขึน้ อยู่
กับแนวคิด ลักษณะนิสยั ของเกษตรกรซึง่ สอดคล้องกับงานศึกษา
ของพรทิพย์ ประทีปวัฒนานนท์ (2537) ดังนั้นการพัฒนาการ
เกษตรจะเกิดความส�ำเร็จอย่างแท้จริงจึงต้องมีกระบวนการ
พั ฒ นาที่ ส อดคล้ อ งกั บ เงื่ อ นไขทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมของ
เกษตรกรด้วย
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เกษตรกรรมยั่งยืนให้เกิดขึ้นในชุมชนบ้านหลักเมตร ซึ่งเน้น
ให้ความส�ำคัญด้านการเพาะปลูกที่สอดคล้องกับระบบนิเวศ
เกษตรกรรมโดยได้ทำ� การพัฒนา 3 ประเด็นหลัก  คือ
1) การจัดการความเค็มของน�้ำเพื่อการปลูกพืชผัก
2) การปรับปรุงระบบการให้น�้ำแบบสปริงเกลอร์
3) แนวทางการปฏิบัติที่ดีในการบ�ำรุงรักษาดิน
จากผลการวิเคราะห์สถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยี
อย่างมีส่วนร่วมเพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
พบว่าการเรียนรู้ของเกษตรกรทั้ง 3 ประเด็น มีการเรียนรู้ซึ่ง
ท�ำให้เกิดการยอมรับในเทคโนโลยีไม่เท่ากัน คือ การจัดการความ
เค็มของน�ำ้ เพื่อการปลูกพืชผัก และการปรับปรุงระบบการให้น�้ำ
แบบสปริงเกลอร์นั้น ทั้ง 2 ประเด็นนี้ บทบาทของนักวิชาการ
จะน�ำเกษตรกรและยึดหลักทางวิชาการ มีเกษตรกรเป็นเจ้าของ
แปลงและอ�ำนวยความสะดวกในการทดลอง เมื่อสิ้นสุดการวิจัย
เกษตรกรไม่ยอมรับเทคโนโลยีจึงไม่น�ำไปปฏิบัติต่อ ซึ่งเป็นผล
มาจากช่องว่างทางวิชาการหรือช่องว่างทางความรู้ และมีแรง
จูงใจไม่มากพอที่จะเห็นผลตอบแทนจากผลผลิตที่สูงขึ้น เพราะ
ไม่มกี ารวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ อีกทัง้ ความยุง่ ยากทางเทคนิคที่
เกษตรกรไม่คุ้นชิน
ส่วนการเรียนรู้เรื่องแนวทางปฏิบัติที่ดี ในการบ�ำรุง
รักษาดินนัน้ นักวิชาการน�ำเกษตรกรตามแบบยึดหลักภูมปิ ญั ญา
เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ และมีการวิเคราะห์ผลแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันและเป็นเรื่องไม่ห่างไกลจากความคุ้นชินเดิมใน
เรื่องภูมิปัญญาที่ใช้ จึงท�ำให้เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยี และมี
การประยุกต์ ให้เหมาะกับสภาพแปลงของตนเอง ซึ่งผลจากทั้ง
3 ประเด็น สอดคล้องกับที่ดวงหทัย วงษ์ราช (2542) อธิบาย
ไว้ว่าปัจจัยที่อาจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจและการ
ยอมรั บ เทคโนโลยี ข องเกษตรกร นอกเหนื อ จากปั จ จั ย ด้ า น
กายภาพ (Physical factor) หรือปัจจัยทางนิเวศวิทยาและปัจจัย
ทางด้านเทคนิค (Technical factor)แล้ว ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ
(Economic factor) และปัจจัยทางด้านสังคม (Social factor)
ก็มีผลด้วย
การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนชุมชนบ้านหลัก
เมตรนี้ เนื่องจากเป็นการพัฒนาเชิงระบบ ดังนั้น นอกจากการ
พัฒนารูปแบบการผลิตของชุมชนบ้านหลักเมตรให้สอดคล้อง
กับระบบกายภาพและระบบนิเวศเกษตรกรรมของชุมชนแล้ว
ยังมีการพัฒนาระบบที่ท�ำให้เกิดความต่อเนื่องและมีคุณภาพ
อย่างยั่งยืน คือ ระบบการรวมกลุ่ม ระบบมาตรฐาน และระบบ
ตลาด

3. การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนของชุมชนบ้านหลักเมตร 4. กระบวนการเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนสู่เกษตรกรรมยั่งยืน
กระบวนการเรี ย นรู ้ เ พื่ อ ปรั บ เปลี่ ย นสู ่ เ กษตรกรรม
คณะวิจัยและนักวิจัยชุมชนมีเป้าหมายพัฒนาระบบ
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ยั่ ง ยื น ให้ ความส� ำ คั ญ กั บ ความเข้ ม แข็ ง ของระบบการรวม
กลุ่มซึ่งมีสถานภาพการด�ำเนินการโดยอาศัยการบริหารกลุ่ม
แบบกึ่ ง โครงสร้ า ง คื อ มี การก� ำหนดบทบาทหน้ า ที่ ชั ด เจน
ในรูปแบบเดิ ม อย่ า งที่เจ้า หน้า ที่ส ่ง เสริมการเกษตรมาสนับ
สนุน คือ การตั้งประธานกลุ่ม กรรมการฝ่ายต่างๆ ตามความ
เชี่ยวชาญทางการเกษตรในแต่ละด้าน เช่น ฝ่ายเทคนิคเกษตร
อินทรีย์ ฝ่ายตลาด ฝ่ายบันทึกฟาร์ม เป็นต้น แต่ใช้วิธีการพูด
คุยที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมชุมชน คือ การพูดคุยอย่างไม่เป็น
ทางการ และมีนกั วิชาการมาเสริมโดยใช้แนวคิดการจัดการความรู้
(Knowledge management) ภายหลังสิ้นสุดการวิจัย มีการปรับ
รูปแบบให้เหมาะสมและเกิดเป็นองค์ความรู้เฉพาะตัวบุคคลซึ่ง
สอดคล้องกับขัน้ ตอนของทฤษฎีการสร้างองค์ความรูด้ ว้ ยตนเอง
(Constructionism) จากการจัดตั้งกลุ่มเรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืน
บ้านหลักเมตรท�ำให้เกิดระบบสังคมที่มีความสัมพันธ์ ใหม่ใน
ชุมชน

ข้อเสนอแนะ

การเกษตรเป็ น เรื่ อ งองค์ ร วมที่ เ ชื่ อ มโยงหลายมิ ต  ิ
ดั ง นั้ น การบู ร ณาการจึ ง เป็ น กระบวนการที่ ส� ำ คั ญ ที่ จ ะท� ำ ให้
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับต่างๆ ประสานเชื่อมโยงกัน สถาบัน
การศึกษาและหน่วยงานราชการจะต้องร่วมมือกันเป็นพี่เลี้ยง
ให้กบั ชุมชน ดังนัน้ ทักษะการเป็น Facilitator จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ในการแสดงบทบาทของพี่เลี้ยง ทั้งนี้ ต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ในการคิด ตัดสินใจและลงมือท�ำด้วยตนเอง ความเข้มแข็ง
จึงจะเกิดขึ้นอย่างถาวร จากงานวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะดังนี้
1) การเรี ย นรู ้ ท างด้ า นระบบนิ เ วศเกษตรกรรม
ในประเด็นของดิน ควรมีการติดตามวัดผลวิเคราะห์ตัวอย่างดิน
อย่างต่อเนื่อง เพราะเกษตรกรใช้น�้ำหมักอย่างสม�่ำเสมอ อาจ
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มีผลต่อค่าความเป็นกรดและด่างเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งจะมี
ผลต่ อ การใช้ ป ระโยชน์ จากธาตุ อาหารพื ช ส่ ว นประเด็ น น�้ ำ
ควรมีการศึกษาสมดุลน�้ ำเพื่อวางแผนการบริหารจัดการน�้ ำ
ระดับชุมชน เป็นการรองรับความเสี่ยงจากภัยแล้งที่เกิดถี่ขึ้น
ในช่วงปีที่ผ่านมาและในอนาคต ประเด็นของโรคและแมลง
ควรมี การศึ ก ษาองค์ ความรู ้ ห รื อ ภู มิ ป ั ญ ญาให้ ล งลึ ก มากขึ้ น
เนื่องจากเกษตรกรขาดความเข้าใจเรื่องนี้อย่างมาก อีกทั้ง
โรคและแมลงมีการพัฒ นาสายพันธุ์อย่างรวดเร็วเกินกว่าที่
เกษตรกรจะเรียนรู้ทัน  
2) ต้ อ งใช้ กระบวนการทางสั ง คมน� ำ กระบวนการ
วิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีก่อนแล้วจึงค่อยส่งลูกระหว่างกัน
ไปมา
3) ต้องใช้ภูมิปัญญาน�ำวิชาการ เพื่อให้ชาวบ้านมี
ความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีความภาคภูมิใจ องค์ความรู้ทาง
วิชาการควรมีจงั หวะในรูปแบบทีเ่ ข้ามาสนับสนุนภายหลังดังนัน้
จึงต้องรู้จังหวะเข้าออกเมื่อไร อย่างไร
4) ทั ก ษะที่ ส� ำ คั ญ ที่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี คื อ การมองเชิ ง
ระบบ (System thinking) การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม และ
การบริ ห ารความหลากหลายทางความคิ ด โดยไม่ เ กิ ด ความ
ขัดแย้ง
5) ควรมีการออกแบบให้มหี น่วยงานมาร่วมเป็นทีมวิจยั
ด้วยในตอนต้นเพื่อผลักดันการด�ำเนินงานต่อเนื่องหรือติดตาม
ผลเพื่อขยายผลเชิงนโยบายของพื้นที่ หรือไม่เช่นนั้นในระหว่าง
การด�ำเนินงานวิจัยต้องมีการประสานหน่วยงานเข้ามาร่วม
เรียนรู้ด้วยอย่างต่อเนื่อง
6) ส�ำหรับงานวิจัยลักษณะนี้เพื่อให้เห็นผลการด�ำเนิน
งานทีเ่ กิดขึน้ ควรมีระยะเวลาด�ำเนินการอย่างน้อย 3 ปี และมีการ
ติดตามผลและประเมินผลต่อจากนั้น
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บทความรับเชิญ

กระบวนการสร้าง “จินตภาพ”
“อัตลักษณ์” ชุมชนเมืองมหาสารคาม
เมธี พิริยการนนท์
บทคัดย่อ

การสร้างอัตลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์ย่านเมืองเก่าของเทศบาลเมือง
มหาสารคาม โดยการมี ส ่ ว นร่ ว มของภาคประชาสั ง คม มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
ศึกษาอัตลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์ย่านเมืองเก่าของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ด้วยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม และสร้างการรับรู้ พร้อมทั้งสร้าง
แนวทางจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์ย่านเมืองเก่า
ของเทศบาลเมืองมหาสารคาม ให้เกิดเป็นพืน้ ทีก่ ารเรียนรูแ้ ละการจดจ�ำทีด่ ขี องคน
ในการสร้างจินตภาพหรืออัตลักษณ์ของชุมชนเมืองมหาสารคามนั้น การที่จะ
ได้มาซึ่งอัตลักษณ์ร่วมของคนในชุมชน ต้องผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม
ของกลุ่มคนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมากมายในเมือง โดยท�ำกิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมาย
ทีห่ ลากหลาย คือ ผูอ้ าวุโส  ผูน้ ำ� ชาวคุม้ บุคคลผูม้ คี วามถนัดเฉพาะด้าน ประชาชน
ทั่วไป นักวิชาการ และหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ มีวิธีการที่หลากหลายและการ
เลือกใช้ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ  เช่น ด้วยการสืบค้นร่วมกับชุมชนโดย
ใช้วิธีการสัมภาษณ์ การสืบค้นแบบสนทนา การท�ำแผนที่วัฒนธรรม จากกลุ่ม
เป้าหมายซึ่งเป็นคนในชุมชนและกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ภาพถ่ายและศิลปะ
ภาพวาดทางวัฒนธรรมและเส้นเวลาประวัติศาสตร์ เป็นต้น และเมื่อวิเคราะห์
ถึงกระบวนการการมีส่วนร่วมที่ส�ำคัญท�ำให้เห็นว่า ในการท�ำงานนั้นต้องอาศัย
เครือข่ายสร้างเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมร่วมกัน อยู่ในระยะเวลาที่พอเหมาะ และ
เกี่ยวพันกับความเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงจะเกิดการสร้างความภาคภูมิใจให้
กั บ ชุ ม ชนตั ว เองจนเกิ ด การขั บ เคลื่ อ นกิ จ กรรมต่ า งๆ และน� ำ ไปสู ่ การพั ฒ นา
เทศบาลเมืองมหาสารคามที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของเมือง จากผลสรุปของงาน
วิจัยด้านอัตลักษณ์เมืองมหาสารคามนั้น ท�ำให้เห็นว่ากระบวนการสร้างจินตภาพ
หรืออัตลักษณ์ ในเมืองมหาสารคามส่งผลท�ำให้คนในชุมชนเกิดความตระหนักถึง
ความส�ำคัญในพื้นที่ และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาชุมชนเมือง
อย่างมีพลัง  

บทน�ำ

เมืองมหาสารคามเป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ก่อตั้งเมือง
จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลาเกือบ 15 ทศวรรษโดยที่คนเมืองมหาสารคาม
ได้บ่มเพาะและสื บ สานวัฒนธรรมให้คงอยู่ไว้ม ากมาย ซึ่งแสดงออกในด้าน
กายภาพ เศรษฐกิจและสังคม เช่น ทางด้านที่อยู่อาศัย การค้าขาย กิจกรรม
ประเพณีต่างๆ  รวมทั้งการใช้พื้นที่สาธารณะซึ่งเป็นพื้นที่อุดมไปด้วยภูมิปัญญา

เมธี พิริยการนนท์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ผังเมือง และนฤมิตศิลป์
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ทางด้านวัฒนธรรมมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงการมีฐานข้อมูลทางด้าน
สั ง คมวั ฒ นธรรมและภู มิ ป ั ญ ญาภายในท้ อ งถิ่ น ในเขตเทศบาลเมื อ งมหาสารคาม
การได้มาซึง่ ความเป็น “ตักสิลานคร” เมืองแห่งการศึกษานัน้ เป็นเอกลักษณ์
โดดเด่ น เพี ย บพร้ อ มด้ ว ยภู มิ ความรู ้ ม ากมาย สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง วิ วั ฒ นาการ
ของบ้านเมือง พัฒ นาการทางสังคมและภูมิปัญญา ส่งผลให้ได้รับคัดเลือก
เป็นเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ สู่การพัฒนา
ชุมชน กล่าวคือ เป็นเมืองที่มีความชัดเจนในการน�ำความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนา
เมืองหรือชุมชน จากรากฐานของต้นทุนทางภูมิศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญาภายในท้องถิ่น ก่อให้เกิดเอกลักษณ์ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ มีบทบาท
และมีการด�ำเนินงานร่วมกันอย่างสอดคล้องและเกื้อกูล เกิดสิ่งแวดล้อมและ
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ อย่างยัง่ ยืน ซึง่ อยูภ่ ายใต้แนวคิด 3 ประการ ได้แก่  1) “ทุนความรู”้
หมายถึง ภูมิปัญญาเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ จากสถาบันการศึกษาต่างๆ  
2) “ทุนทรัพยากรมนุษย์” หมายถึง “คน” จังหวัดมหาสารคามมีผู้ทรงคุณวุฒิ  
ผูเ้ ชีย่ วชาญ คณาจารย์ นิสติ นักศึกษา ปราชญ์ชาวบ้าน พร้อมทีจ่ ะขับเคลือ่ นเรียนรู้
ในการพัฒนาชุมชน 3) “ชุมชน” ประชาชนในชุมชน ผูส้ บื สานวัฒนธรรม ภูมปิ ญั ญา
วิถีชีวิตดั้งเดิมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
จากที่กล่าวมาในเบื้องต้นท�ำให้เกิดแนวคิดของการศึกษาในเรื่องความ
ส�ำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ การใช้พื้นที่ สังคม วัฒนธรรมต่างๆ ฯลฯ ที่มีคุณค่า
นั้นคือค�ำว่า “อัตลักษณ์  (Identity)” ซึ่งมาจากภาษาบาลี ว่า อตฺต +ลักษณ
โดยที่ “อัตตะ” มีความหมายว่า ตัวตน ของตน ส่วน “ลักษณะ” หมายถึง สมบัติ
เฉพาะตัว โดยในความหมายด้านวิชาการของการวางผังเมืองนั้น ค�ำๆ นี้มี
ความหมายคล้ า ยคลึ ง กั บ ค� ำ ว่ า “จิ น ตภาพ (Image)” (ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน,
2539) มี ค วามหมายตามพจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถานว่ า ภาพ
ที่ เ กิ ด จากจิ น ตนาการของเราเอง โดยเราคิ ด เอาเองว่ า น่ า จะเป็ น อย่ า ง
นั้ น อย่ า งนี้ แ ละการสร้ า งจิ น ตภาพ (Dossey B. M., 1997: 188) เป็ น การ
ใช้ ป ระสบการณ์ ที่ เ กี่ ย วกั บ ความจ� ำ  ความฝั น การสร้ า งมโนภาพ และ
การมองเห็ น ร่ ว มกั บ การใช้ สั ม ผั ส อย่ า งเดี ย วหรื อ หลายอย่ า งรวมกั น
เพื่อเป็นสะพานเชื่อมระหว่างร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ ซึ่งจะเห็นได้ว่า
จินตภาพและการสร้างจินตภาพเป็นภาพที่เกิดจากจินตนาการของเราเองจาก
ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับความจ�ำ ความฝัน การสร้างมโนภาพ และการมองเห็น
ร่วมกับการใช้สัมผัสที่เชื่อมความสัมพันธ์ทางกาย จิตใจ และวิญญาณ ในการ
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รวมความหมายเพื่ อ การสร้ า งความเข้ า ใจร่ ว มนั้ น กล่ า วคื อ
“จินตภาพ” + “อัตลักษณ์” หมายถึง ภาพที่เกิดจากจินตนาการ
ของเราเองที่เป็นลักษณะเฉพาะตัว แสดงถึงตัวตนเองที่เกิดจาก
ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับความจ�ำ ความฝัน การสร้างมโนภาพ
และการมองเห็น ร่วมกับการใช้สัมผัสที่เชื่อมความสัมพันธ์ทาง
กาย จิตใจ และวิญญาณ
การศึกษาอัตลักษณ์ร่วมในงานวิจัยครั้งนี้ จึงเป็นการ
ตอบค� ำ ถามว่ า คนกลุ ่ ม ต่ า งๆ ในเมื อ งมหาสารคามรั บ รู้ ว ่ า
“อะไรเป็นเครื่องบ่งชี้เชิงอัตลักษณ์ (Identity marker) ของ
ความเป็นมหาสารคาม และการได้มาซึ่งอัตลักษณ์ร่วมของ
เมืองมหาสารคามนั้นเป็นผลมาจากการศึกษาในระยะเวลา 5
ปี เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2555 และในปีพ.ศ. 2556
ผู้วิจัยได้รับงบประมาณการวิจัยจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิ จั ย (สกว.) ในเรื่ อ ง โครงการวิ จั ย การสร้ า งอั ต ลั ก ษณ์
ด้านประวัติศาสตร์ย่านเมืองเก่าของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
โดยการมี ส ่ ว นร่ ว มของภาคประชาสั ง คมอั นมี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพือ่ ค้นหาอัตลักษณ์ของเมืองมหาสารคามโดยผ่านกระบวนการ
การมีส่วนร่วมของกลุ่มคนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่
1) ตัวแทนชุมชนเมืองและปราชญ์ชุมชนทั้ง 30 ชุมชน
    ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม
2) ภาคประชาสังคม ได้แก่ เครือข่ายนักวิจัย เครือข่าย
    ฮักแพงเบิ่งแญงคนมหาสารคาม กลุ่มนักวิชาการ
3) หน่ ว ยงานราชการ ได้ แ ก่ วั ฒ นธรรมจั ง หวั ด
    หอการค้าจังหวัด สถาบันศิลปวัฒนธรรม
4) สถาบั น การศึ ก ษา ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
    มหาสารคาม และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โดยที่ ก ลุ ่ ม คนเหล่ า นี้ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มในการแสดงความ
คิดเห็น และให้ข้อมูลเชิงลึกในการน�ำข้อมูลไปวิเคราะห์หา
อัตลักษณ์ของเมืองมหาสารคาม เพื่อน�ำข้อมูลดังกล่าวไปใช้
เป็นข้อมูลแสดงถึงความเป็นเมืองมหาสารคามผ่านการพัฒนา
พื้นที่เมือง อาทิ แผนและนโยบายการพัฒนาเมืองมหาสารคาม
ภายใต้แนวคิดของการค้นหาอัตลักษณ์รว่ ม (Collective Identity)
(ธงชัย สมบูรณ์, 2549: 45) กระบวนการสร้างจิตส�ำนึกร่วม
กันของกลุ่มสังคมโดยจะท�ำให้เห็นความแตกต่างในแต่ละกลุ่ม
สังคมที่อาศัยสัญลักษณ์ต่างๆ ของกลุ่มสังคม เพื่อสร้างระบบ
วัฒนธรรม ซึ่งกระบวนการดังกล่าวได้ท�ำให้คนในชุมชนเกิด
ความตระหนักถึงความส�ำคัญของชุมชนในฐานะผู้อยู่อาศัย
ในพื้ น ที่ อั น เป็ น องค์ ป ระกอบที่ มี ความเด่ น ชั ด และแสดงถึ ง
พัฒนาการความเป็นเมืองมหาสารคามมาจนถึงปัจจุบัน ผลการ
วิจัยดังกล่าวน�ำไปสู่การพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคามที่ส่ง
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เสริมอัตลักษณ์ของเมืองทางด้านประวัติศาสตร์ของพื้นที่ที่มี
ความส�ำคัญและสามารถเผยแพร่สู่ชุมชน พัฒนาให้สอดคล้อง
กับการเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง
อีกทั้งยังเป็นการมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ การเผยแพร่
ความรู้ และสร้างการรับรูด้ า้ นประวัตศิ าสตร์ให้แก่คนในพืน้ ทีแ่ ละ
ผู้มาเยือน

1. สภาพการณ์ก่อนการค้นหาอัตลักษณ์เมือง
มหาสารคาม

ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองมหาสารคามนั้น จากการ
ศึกษาของผู้วิจัยในปีพ.ศ. 2555 ผ่านโครงการบริการวิชาการ
“หนึ่ ง หลั ก สู ต รหนึ่ ง ชุ ม ชน” ตามนโยบายของมหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคามภายใต้โครงการ “ส่งเสริมอัตลักษณ์ของเมือง
ด้วยอุปกรณ์ประกอบถนนเทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัด
มหาสารคาม” พบว่าอัตลักษณ์ของเมืองมหาสารคามทีแ่ สดงออก
ผ่านทางกายภาพที่เป็นสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม ได้แก่ ด้าน
สถาปัตยกรรม สิง่ ปลูกสร้างด้านศาสนสถาน ด้านกายภาพ แม่นำ�้
คูคลอง แหล่งน�้ำ และด้านป่าไม้ รวมถึงพืชพันธุ์นั้น ส่วนใหญ่
จะยึดโยงเข้ากับมูลเหตุที่มาทางด้านประวัติศาสตร์ของเมือง
มหาสารคาม อันแสดงถึงความสอดคล้องกับพื้นที่ตั้งอันเป็น
จุดก�ำเนิดชุมชนเมืองมหาสารคามโดยเฉพาะเขตชุมชนเมือง
เก่า ตั้งแต่กุดนางใยเรื่อยมาตามแนวถนนนครสวรรค์จนถึง
ย่านสถานที่ราชการ ซึ่งเป็น พื้นที่ย่านเมืองเก่าเทศบาลเมือง
มหาสารคามครอบคลุมพื้นที่ 10 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนสามัคคี 12
ชุมชนนาควิชยั 123 ชุมชนมหาชัย ชุมชนโพธิศ์ รี 12 และ ชุมชน
อภิสิทธิ์ 12 และยังพบว่า กระบวนการค้นหาและสร้างอัตลักษณ์
จ�ำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาและสร้างกระบวนการมีสว่ น
ร่วมของคนทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง อันจะน�ำมาซึ่งการสร้างส�ำนึก
ร่วมกันทั้งทางด้านประวัติศาสตร์เมืองมหาสารคาม โดยที่
ข้อจ�ำกัดของงานบริการวิชาการในครั้งนั้น คือ 1) ระยะเวลามี
น้อยส่งผลให้กระบวนการศึกษาข้อมูลค่อนข้างจ�ำกัด 2) กลุ่มคน
ที่เข้ามาให้ข้อมูลยังมีอยู่จ�ำกัดไม่ครอบคลุมผู้เกี่ยวข้อง 3) ขาด
กระบวนการศึกษาข้อมูลหรือขาดกระบวนการวิจัย (Research)
อั น จะน� ำ ไปสู ่ การค้ น หาอั ต ลั ก ษณ์ เ มื อ งมหาสารคามตั้ ง แต่
อดีตถึงปัจจุบัน 4) งานบริการวิชาการที่ผ่านมายังขาดการ
สร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมาเป็นการมี
ส่วนร่วมในระดับของผู้เข้ามาให้ข้อมูลเท่านั้น 5) การด�ำเนิน
โครงการยั ง ไม่ น� ำ ไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ ก าร เป็ น แต่ เ พี ย งได้ ข ้ อ
เสนอแนะให้กับหน่วยงานราชการเท่านั้น ขณะเดียวกันก็พบ
ว่า ทางชุมชนเมืองร่วมกับภาคประชาสังคมนั้นก็พร้อมที่จะให้
ความร่วมมือและเข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง  
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ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2558

		

รูปภาพที่ 1 ชุมชนย่านเมืองเก่าเมืองมหาสารคาม

2. เครื่องมือและวิธีการศึกษาอัตลักษณ์เมือง
มหาสารคาม

จากการศึ ก ษาอั ต ลั ก ษณ์ ข องเมื อ งมหาสารคาม
ผลของการศึกษาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555-2556 นั้น ได้ใช้เครื่องมือ
และวิธีการต่างๆ ในการศึกษา คือ
- การสั ม ภาษณ์ เ ดี่ ย วบุ ค คลที่ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ
เช่น ผู้อาวุโส ผู้นำ� ชาวคุ้ม บุคคลผู้มีความถนัดเฉพาะด้าน
- การสื บ ค้ น แบบสนทนากลุ ่ ม (Focus group)
การจัดเวทีสนทนาแบบทางการและไม่เป็นทางการ
- แผนที่วัฒนธรรมที่มาจากกระบวนการมีส่วนร่วม
ที่หยิบยกประเด็นในพื้นที่ โดยมีภาพถ่ายทางอากาศเป็นส่วน
ประกอบ

- ภาพถ่ า ยและศิ ล ปะภาพวาดทางวั ฒ นธรรมที่ ม า
จากกระบวนการมี ส ่ ว นร่ ว มค้ น หาและลงมื อ ท� ำ โดยคนใน
ชุมชน
- เส้นเวลาประวัติศาสตร์ (Timeline) แสดงล�ำดับเวลา
และเหตุการณ์ทางวัฒนธรรมที่ได้มาจากกระบวนการสืบค้นร่วม
กับชุมชน
2.1 เครื่องมือและวิธีการค้นหาอัตลักษณ์ของเมืองมหาสารคาม
ในปีพ.ศ. 2555 ผลการศึกษาได้ข้อสรุปในการค้นหา
อัตลักษณ์ผ่านกิจกรรมการสัมภาษณ์เดี่ยวบุคคลที่มีความน่า
เชื่อถือ เช่น ผู้อาวุโส ผู้น�ำชาวคุ้ม ปราชญ์ชาวบ้าน การสืบค้น
แบบสนทนากลุ่ม (Focus group) การจัดเวทีสนทนาแบบไม่เป็น
ทางการ และแบบสอบถาม ซึง่ ได้ขอ้ สรุปในแต่ละกลุม่ ตามล�ำดับ
ดังนี้
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ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2558

ตารางที่ 1 สรุปผลการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม

หัวข้ออัตลักษณ์

ล�ำดับที่ 3

ล�ำดับที่ 2

ล�ำดับที่ 1

กลุ่มที่ 1 สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (Built environment)
ด้านสถาปัตยกรรม หอนาฬิกา (22.2 %)
และสิ่งปลูกสร้าง

ตึกดิน (12.5%)

บ้านไม้เก่า (11.1%)

ด้านศาสนสถาน

วัดมหาชัย (19.7 %)

วัดโพธิ์ศรี (12.7 %)

วัดอุทยั ทิศและวัดอภิสทิ ธิ์ (11.3%)

ด้านการแต่งกาย

ไม่โดดเด่น (26.3 %) และ
ลายสร้อยดอกหมาก (26.3 %)

ผ้ามัดหมี่ (15.8 %)

อื่นๆ

ด้านอาหาร

ไก่ย่าง ปิ้งไก่ (19.5 %)

ส้มต�ำ (17.1 %)

ข้าวเม่าหวาน (14.6 %)

ด ้ า น ง า น ศิ ล ป จิ ต รกรรม งานศิ ล ปะที่ วั ด มหาชั ย พระพุทธกันทรวิชัย (25.0 %)
หัตถกรรม
(33.3 %)
ด้านอาชีพ

การท�ำผ้าขิด (20.0 %)

ศิลปะลานคูณของครูธีระวัฒน์
(16.7 %)

อื่นๆ

กลุ่มที่ 2 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ (Natural environment)
ด้านกายภาพ แม่นำ�้ กุดนางใย (50.0 %)
คูคลอง แหล่งน�ำ้

อื่นๆ

ด้านป่าไม้ พืชพันธุ์ ต้นยางริมกุดนางใย (75.0 %)

ต้นอีทึก (ต้นพฤกษ์) (25%)

-

กลุ่มที่ 3 มรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม (Intangible environment)
ด้านต�ำนานพืน้ บ้าน ต�ำนานกุดนางใย (57.1 %)

อื่นๆ

ด้านขนบธรรมเนียม บุญเบิกฟ้า (57.1 %)
ประเพณี

งานแห่ มั ง กรในช่ ว งเทศกาลงานงิ้ ว อื่นๆ
(14.3 %)

จากข้อสรุปข้างต้นผู้วิจัยได้น�ำมาเป็นโครงร่างของ
อัตลักษณ์ เ มื อ งมหาสารคาม ซึ่ง น� ำ มาต่อ ยอดการศึกษาใน
โครงการ โดยมีกระบวนการทบทวนและตรวจสอบ รวมทั้ง
ขยายกลุ่มการสัมภาษณ์เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ ในการรับรู้ของ
กลุ่มคนเพิ่มขึ้น ได้แก่ กลุ่มชุมชนอันเป็นที่ตั้งของอัตลักษณ์
ที่ ไ ด้ จากการศึ ก ษา กลุ ่ ม เยาวชนคนรุ ่ น ใหม่ และกลุ ่ ม ผู ้ ค น
ทั่ว ไป ปี พ.ศ. 2556 ได้ข้อสรุป ในการค้น หาอัตลักษณ์ผ่าน

การประชุ ม ประชาชนอย่ า งเป็ น ทางการ และเป็ น การสร้ า ง
ความเข้าใจระดับพื้นที่เป้าหมายในการศึกษา และสร้างความ
ชัดเจนที่ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง การแสดงความ
คิดเห็นสามารถจัดกลุ่มอัตลักษณ์ที่น�ำเสนอได้ 2 ระดับ คือ อัต
ลักษณ์ระดับจังหวัดและอัตลักษณ์ระดับเมืองมหาสารคาม ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับการศึกษาเดิมที่เคยศึกษาไว้ในปีพ.ศ. 2555
(ดังตารางที่ 2 ตารางที่ 3 และรูปภาพที่ 2)
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2.2 เครื่องมือและวิธีการค้นหาอัตลักษณ์จากพื้นที่กลุ่มเป้า
หมาย
พื้ น ที่ ย ่ า นเมื อ งเก่ า มหาสารคามซึ่ ง เป็ น ชุ ม ชนที่ มี
อัตลักษณ์ของเมืองครอบคลุมพื้นที่ 10 ชุมชนในเขตเทศบาล
การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ใช้กระบวนการค้นหาอัตลักษณ์ ใน

ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2558

พื้นที่จากผู้ที่อยู่ภายในชุมชนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดมากยิ่ง
ขึ้น ผ่านกระบวนการจัดท�ำ “แผนที่วัฒนธรรม” โดยมีอาจารย์
วัฒนสาร ปานเพชร หัวหน้านักวิจัยที่เป็นตัวแทนจากชุมชนเข้า
ร่วมด�ำเนินการ ได้ผลการด�ำเนินการด้านอัตลักษณ์จากชุมชนที่
เป็นรายละเอียดระดับพืน้ ทีเ่ พิม่ มากขึน้ (ดังรูปภาพที่ 3  4 และ 5)

ตารางที่ 2 สรุปการรับรู้อัตลักษณ์จากการสอบถามกลุ่มผู้นำ� ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม 30 ชุมชน
จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

พระธาตุนาดูน

58

49.6

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

40

34.2

ปูทูลกระหม่อม

5

4.3

ข้าวเม่าคุ้มโพธิ์ศรี

4

3.4

แม่น�้ำชี

3

2.6

หอนาฬิกา
เมืองตักศิลานคร

2
2

1.7
1.7

สะดืออีสาน

1

0.9

กุดนางใย
ลิงโกสุม

1
1

0.9
0.9

117

100

อัตลักษณ์ระดับจังหวัด

ตารางที่ 3 สรุปการรับรู้อัตลักษณ์จากการสอบถามกลุ่มผู้นำ� ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม 30 ชุมชน
อัตลักษณ์ระดับเมือง
มหาสารคาม
1. หอนาฬิกา
2. พระพุทธกันทรวิชัย
3. กุดนางใย
4. คลองสมถวิล
5. สวนสุขภาพ
6. เมืองการศึกษา
7. แก่งเลิงจาน

จ�ำนวน (คน)

ร้อยละ

76
24
9
4
1
1
1

66
21
8
3
1
1
1
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ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2558

		

รู ป ภาพที่ 2 การประชุ ม หาอั ต ลั ก ษณ์ กั บ กลุ ่ ม ผู ้ น� ำ
ชุมชน เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556

		

รูปภาพที่ 3 แผนที่วัฒนธรรมที่ได้จากชุมชน
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ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2558

		

รู ป ภาพที่ 4 การประชุ ม หาอั ต ลั ก ษณ์ จ าก
กลุ ่ ม ชุ ม ชนซึ่ ง เป็ น ที่ ตั้ ง ของ
อัตลักษณ์เมือ่ วันที่ 31 กรกฎาคม
2556 ณ โรงงิ้ว สมาคมชาว
จังหวัดมหาสารคาม
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ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2558

		

รูปภาพที่ 5 รายละเอียดของข้อสรุปที่ได้จากชุมชน
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เพื่อให้การศึกษาได้รับทราบข้อมูลที่ครบถ้วนทุกกลุ่ม
โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความส�ำคัญและมีเป็น
จ�ำนวนมากในเมืองมหาสารคาม คณะผู้วิจัยจึงได้จัดกิจกรรม
การร่วมท�ำแผนที่วัฒนธรรมร่วมกับเยาวชนเมืองมหาสารคาม
อีกครัง้ เพือ่ สร้างความน่าเชือ่ ถือของข้อมูลทางอัตลักษณ์ที่ได้มา
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กับเยาวชนเมืองมหาสารคาม ประกอบด้วยกลุ่มเยาวชนหลาย
ระดับอายุ ได้แก่ กลุ่มนิสิตนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย (จาก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ และคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษา (จากโรงเรียนสารคามพิทยาคม
และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ฝ่ายมัธยม) เพื่อ
2.3 เครื่องมือและวิธีการศึกษาอัตลักษณ์จากกลุ่มเยาวชน
ศึกษาการรับรู้อัตลักษณ์ ในระดับเยาวชน ซึ่งได้ผลสรุปดังนี้
ณ อุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม (MK Park) เมื่อวัน (ดังรูปภาพที่ 6-10)
ที่ 25 สิงหาคม 2556 กิจกรรมการร่วมท�ำแผนที่วัฒนธรรมร่วม

		

รูปภาพที่ 6 แผนที่วัฒนธรรมที่ได้จากเยาวชน
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ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2558

		

พฤติกรรม

รูปภาพที่ 7 กิจกรรมเล่นเกมละลาย
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ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2558

		

รูปภาพที่ 8 เล่าเรือ่ งและน�ำเข้าสูก่ ารระดมความคิดเห็นการหาอัตลักษณ์ของเยาวชน กิจกรรมการเลา่
เรื่อง ชวนคิด ถึงคุณค่าและความส�ำคัญของการสร้างอัตลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรม
ที่ดีของเมือง เพื่อน�ำเข้าสู่สาระส�ำคัญที่ต้องการในการจัดกิจกรรม

รูปภาพที่ 9 ระดมความคิดในเรื่องอัตลักษณ์
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ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2558

		

ัฒนาเมืองในอนาคต
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รูปภาพที่ 10 วาดรูปอัต ันจินตนาการถึงสิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นกับเมืองใน
กิจกรรมร่วมก
ง โดยใช้วิธีวาดภาพ
อ
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เ
์
ษณ
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่
กี
เ
่
ที
ด
ิ
บค
รอ
มก
อนาคต ตา
รมนีจ้ ดั ขึน้ เพอื่ ต้องการส�ำรวจ ์
และขนึ้ มาน�ำเสนอใหท้ กุ คนฟัว่งากิมีจมกร
งและความรูส้ กึ ต่ออัตลักษณ
ความคิดโดยรวมของเยาวชน มุ มอ
เมืองอย่างไร

		

ชุมสรปุ ข้อมูลของกจิ กรรม
รูปภาพที่ 11 แสดงบรรยากาศการประ
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สิง่ ทีเ่ ป็นข้อสังเกตซึง่ ได้จากการท�ำกิจกรรมระหว่างคนใน
ชุมชนกับเยาวชนคือ เยาวชนจะมีมุมมองใหม่ๆ และให้ความ
ส�ำคัญกับกิจกรรมใหม่ๆ ในชีวิตประจ�ำวัน การรับรู้และเข้าใจใน
อัตลักษณ์จะมองในสิง่ ทีม่ องเห็นและจับต้องได้งา่ ยเป็นหลัก เช่น
อาคารเก่าบางหลัง และโดยส่วนใหญ่ให้ความส�ำคัญกับหอนาฬิกา
สังเกตได้จากภาพวาดที่ปรากฏในทุกกลุ่ม แต่ในมุมของชุมชน
นัน้ จะมองผ่านประสบการณ์ ความทรงจ�ำในอดีต เรือ่ งเล่าต่างๆ
ทีป่ ระทับใจจากการท�ำกิจกรรมต่างๆ นี้ และการค้นหาอัตลักษณ์
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เมืองมหาสารคามได้มีการสรุปข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์เมือง
มหาสารคามว่า จ�ำเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลเชิงลึกเพิม่ เติมเกีย่ ว
กับตัวอย่างที่ได้เพือ่ ให้ทราบถึงเหตุผลทีก่ ลุม่ เป้าหมายทัง้ 4 กลุม่
รับรูจ้ ากแนวคิดเรือ่ งอัตลักษณ์ เพือ่ น�ำข้อมูลที่ได้ไปเผยแพร่และ
น�ำไปสู่การพัฒนาการส่งเสริมการรับรู้เกี่ยวกับด้านพื้นที่ ด้าน
สถาปัตยกรรม และเรื่องราวอื่นๆ ในประวัติศาสตร์ให้พร้อมทั้ง
ได้เห็นคุณค่าในเรือ่ งราวท้องถิน่ ของตนเองเพือ่ สร้างอัตลักษณ์ที่
งดงามของชาวเมืองมหาสารคามต่อไป โดยมีขอ้ สรุป (ดังตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทํากิจกรรมต่างๆ ในปี พ.ศ. 2556 ตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

ที่
1
2

3

รูปธรรม (Tangible)
ชื่อกิจกรรม

สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น
(Man-made)

ประชุมเปิดตัวโครงการ (ตัวแทน 1. หอนาฬิกา
2. พระพุทธกันทรวิชัย
30 ชุมชน 137 คน)
3. คลองสมถวิล
4. สวนสุขภาพ
1. ตึกโค้ง
2. ศาลากลางหลังเก่า
3. รร.สารคามพิทยาคม
4. เรือนไม้ในตลาด
5. บ้านดิน
6. หอนาฬิกา
7. เสริมไทยเก่า
การท� ำ แผนที่ วั ฒ นธรรม (10 8. โรงน�้ำชาฝั่งธน
9. สนามม้า
ชุมชน 30 คน)
10. โรงหนังนครสวรรค์
11. วัดต่างๆ
12. สวนสุขภาพกลางเมือง
13. โรงงิ้ว
14. ศาลปู่ตา
15. พระพุทธกันทรวิชัย
16. ห้องสมุดประชาชน
17. เดิ่นบ้านใหญ่

ธรรมชาติ
(Natural)
1. กุดนางใย
2. แก่งเลิงจาน

1. กุดนางใย

1. ตึกโค้ง
2. ศาลากลางหลังเก่า/MK Park
3. สถานีต�ำรวจ
4. ธ.กรุงเทพ
5. บ้านดิน
6. หอนาฬิกา
7. เสริมไทยพลาซ่า
การท�ำแผนที่วัฒนธรรม (กลุ่ม 8. โรงแรมตักศิลา
1. กุดนางใย
เยาวชน 30 คน)
9. พื้นที่หลังสนามม้า
10. อาชีวะ
11. วัดต่างๆ
12. เดิ่นบ้านใหญ่
13. โรงงิ้ว
14. โรงหนัง 4711
(แสงเจริญรามา)
15. พระพุทธกันทรวิชัย
16. คลองสมถวิล

รูปธรรม (Tangible)
เมืองแห่งการศึกษา
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ข้อมูลจากการท�ำกิจกรรมทั้ง 3 ครั้งนั้น มีข้อมูลจาก
กลุ ่ ม เป้ า หมายที่ มี มุ ม มองเกี่ ย วกั บ อั ต ลั ก ษณ์ เ มื อ งมหาสาร
คามที่ มี ความคิ ด เห็ น สอดคล้ อ งกั น ทั้ ง 3 กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ
ประเด็นความส�ำคัญของหอนาฬิกา คลองสมถวิล และพระพุทธ
กันทรวิชัย (Man-made) และ กุดนางใย (Natural) ทั้งนี้จาก
ข้อมูลที่ได้มา คณะท�ำงานวิจัยจึงท�ำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
จากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานบริการวิชาการในปีพ.ศ. 2555

ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2558

โดยมีข้อมูลปรากฏอยู่และสามารถสรุปข้อมูลอัตลักษณ์เชิง
กายภาพที่เกิดจากภาคประชาสังคมในเมืองมหาสารคามได้
8 พื้นที่ เพื่อไปขยายผลด้านการเผยแพร่และการสร้างเสริม
ความตระหนักของคนในพื้นที่ อันได้แก่ 1) พื้นที่หอนาฬิกา 2)
พื้นที่กุดนางใย 3) พื้นที่ศาลากลางหลังเก่า 4) พื้นที่บ้านดิน 5)
พื้นที่คลองสมถวิล 6) พื้นที่สวนสุขภาพ 7) พื้นที่อาคารตึกโค้ง
8) พื้นที่พระพุทธกันทรวิชัย

		

ารคามจากชุมชน

ืองมหาส
รูปภาพที่ 12 อัตลักษณ์เม
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3. กระบวนการค้นหาและพัฒนาอัตลักษณ์เมือง
มหาสารคามผ่านการวิจัย

3.1 กระบวนการพัฒนาโครงการ
โครงการวิจยั “การสร้างอัตลักษณ์ดา้ นประวัตศิ าสตร์ฯ”
(2556) นี้ ด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ งมาจากงานวิจยั “แนวทางการ
อนุรักษ์และพัฒนาตึกดินในเขตเมืองเก่า จังหวัดมหาสารคาม”
(แหล่งทุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  2550) “โครงการส่งเสริม
เอกลักษณ์และคุณค่าถนนสายวัฒนธรรมงานไหว้เจ้าและเล่นงิ้ว
จังหวัดมหาสารคาม” (แหล่งทุน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2551) และการถอดบทเรียนจากงานวิจยั เดิม “หนึง่ หลักสูตรหนึง่
ชุมชน” ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมอัตลักษณ์ของเมืองด้วยอุปกรณ์
ประกอบถนนเทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม”
เมื่อปีพ.ศ. 2555 และในปีพ.ศ. 2556 เพื่อให้เกิดกระบวนการ
ท�ำงานที่ต่อเนื่อง จึงได้มีการเสนอให้มีการด�ำเนินโครงการวิจัย
เรื่อง “การสร้างอัตลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์ย่านเมืองเก่าของ
เทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยการมีสว่ นร่วมของภาคประชาสังคม
เมืองมหาสารคาม” ได้งบประมาณการวิจยั จากส�ำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจยั (สกว.)

ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2558

  จังหวัด สถาบันศิลปวัฒนธรรม
-  กลุ่มสถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
    มหาสารคาม และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ทัง้ นี้ ในการท�ำงานร่วมกันกับกลุม่ เครือข่ายฮักแพงเบิง่
แญงคนมหาสารคามทีเ่ ป็นกลุม่ เครือข่ายส�ำคัญในการขับเคลือ่ น
เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีวัตถุประสงค์หลักการท�ำงานเพื่อการสร้าง
เสริมความมั่งคงให้กับคนมหาสารคามและเผยแพร่ประวัติและ
ความส�ำคัญของจังหวัดมหาสารคามอยูแ่ ล้ว อันเป็นวัตถุประสงค์
ทีส่ อดคล้องกับโครงการวิจยั ฯ จึงได้รว่ มกันร่างโครงการต่อยอด
จากงานวิจยั เดิมเพือ่ ขยายผลน�ำสูก่ ารปฏิบตั จิ ริงมากขึน้ และใน
การท�ำงานได้มกี ารขยายผลสูก่ ลุม่ เป้าหมายใหม่อกี หนึง่ กลุม่ คือ
กลุ่มเยาวชนลูกหลานชาวจังหวัดมหาสารคามที่มีความสนใจใน
การอนุรกั ษ์และค้นหาประวัตศิ าสตร์เมืองมหาสารคาม และได้ตงั้
ชือ่ กลุม่ ว่า “กลุม่ New generation ฮักแพงเบิง่ แยงเมืองมหาสาร
คาม” ซึง่ เป็นกลุม่ ทีส่ ำ� คัญอีกกลุม่ หนึง่ ทีเ่ ข้ามาช่วยในกระบวนการ
ท�ำงานการค้นหาข้อมูล และเผยแพร่อตั ลักษณ์เมืองมหาสารคาม
ในมิตแิ ละมุมมองของเยาวชน เพือ่ จะได้ขอ้ มูลจากกลุม่ ตัวอย่าง
ทีห่ ลากหลาย และง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลทีเ่ ป็นจริงมากขึน้ เพือ่
ประโยชน์ในการน�ำข้อมูลมาสร้างแนวทางการพัฒนาเมืองทีย่ งั่ ยืนต่อไป
ในกระบวนการสร้ า งที ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพท� ำ ให้
เกิดการรวมตัวกันเป็นกลุ่มดังกล่าวในการท�ำงาน เพื่อการสร้าง
อัตลักษณ์และเผยแพร่ขอ้ มูล ความส�ำคัญ ประวัตศิ าสตร์ตอ่ คนใน
เมืองมหาสารคาม ภายใต้วาทกรรม “น�ำฮอย  150 เมืองมหาสารคาม”

3.2 กระบวนการสร้างทีมและพัฒนาศักยภาพ
กระบวนการสร้างทีมในการท�ำงานวิจยั นี  ้ มีความจ�ำเป็น
ที่จะต้องอาศัยตัวแทนของชุมชนมาเป็นแกนน�ำ
ส�ำคัญในการท�ำงาน เพือ่ ให้คนในชุมชนตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของอัตลักษณ์เมืองมหาสารคาม
ได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ และเพื่ อ ลดช่ อ งว่ า งของการ 		
ด�ำเนินการเก็บข้อมูลกระบวนการท� ำงานวิจัย
การท�ำงานร่วมกับชุมชนในลักษณะของชุมชน
เมืองนัน้ การสร้างทีมหรือเครือข่ายในการศึกษา
ร่วมกันเป็นประเด็นที่ส�ำคัญมาก เนื่องจากการ
ที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาในเรื่องจินตภาพหรือ
อัตลักษณ์ของเมืองนัน้ ต้องท�ำความเข้าใจตรงกัน
ถึงลักษณะการศึกษาเพือ่ สร้างแนวทางทีเ่ ห็นพ้อง
ต้องกันในเครือข่าย ซึ่งจะท�ำให้เกิดพลังในการ
ขับเคลือ่ นทีม่ ปี ระสิทธิผล โดยทีง่ านวิจยั นี้ในช่วง
การศึกษาช่วงแรกนัน้ ได้มกี ารสร้างเครือข่ายการ
ท�ำงานร่วมกับภาคประชาสังคม อันได้แก่
-  ชุมชนต่างๆ ในเขตเทศบาลเมือง
    มหาสารคาม  
-  เครือข่ายนักวิจัย เครือข่าย “ฮักแพง
   เบิ่งแญงคนมหาสารคาม”
-  กลุ่มนักวิชาการหน่วยงานราชการ
รูปภาพที่ 13 แสดงกระบวนการสร้างเครือข่ายผ่านกิจกรรม
“น�ำฮอย 150 ปี เมืองมหาสารคาม”
   ได้แก่ วัฒนธรรมจังหวัด หอการค้า
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3.3 กระบวนการเผยแพร่ขอ้ มูล
		
กระบวนการท�ำงานในครั้งนี้ใช้การท�ำงานผ่านการท�ำ
กิจกรรมต่างๆ โดยสรุปเป็นรูปแบบ (Model) ของการสร้างการ
รับรู้ผ่านช่องทางหรือกลุ่มคนต่างๆ ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่
โครงการฯ ใช้ ดังนี้
1) รูปแบบการสร้างการรับรู้ผ่านกิจกรรมส�ำคัญต่างๆ
ของจังหวัด เช่น งานสงกรานต์ ลอยกระทง งานท้าวกรวด งาน
น�ำฮอย เป็นต้น การด�ำเนินงานที่ผ่านมาด้านการสร้างการรับ
รูค้ ณ
ุ ค่าทางวัฒนธรรมเมือง มีหลายกิจกรรม เช่น กิจกรรม “น�ำ
ฮอย 150 ปี เมืองมหาสารคาม” เป็นกิจกรรมทีส่ ร้างขึน้ โดยมีเป้า
หมายเพื่อสร้างการตระหนักรู้คุณค่าและความส�ำคัญของเมือง
มหาสารคามที่มีอายุครบ 150 ปี ในปีพ.ศ. 2558 โดยที่ผ่านมามี
การด�ำเนินกิจกรรมย่อยต่างๆ ดังต่อไปนี้
กิจกรรมน�ำฮอย 1 ถ่ายภาพย้อนอดีตเมืองมหาสารคาม
ในวันสงกรานต์ 13 เมษายน 2556 บริเวณหอนาฬิกา เป็น
กิจกรรมแรกของกิจกรรมน�ำฮอยฯ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ในการสร้าง
การรับรูใ้ ห้กบั ชาวเมืองมหาสารคามเรือ่ งมรดกคุณค่าของเมืองที่
ผ่านมา โดยจัดให้ผู้คนมาถ่ายรูปคู่กับหอนาฬิกาและภาพเก่าใน
ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรีร่วมถ่ายภาพ
มุมเดียวกันเป็นการสะท้อนภาพอดีตและปัจจุบันที่อยู่คู่กัน และ รูปภาพที่ 14(บน)
และประชาชนทัว่ ไป เยาวชนมีความสนใจ (ล่าง)
มีการแจกรูปภาพให้ผู้เข้าร่วม (ดังรูปภาพที่ 14)

		

ารคาม

รูปภาพที่ 15 การเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบการจัดนิทรรศการที่งานงิ้ว จังหวัดมหาส
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กิจกรรมน�ำฮอย 2 จัดนิทรรศการเผยแพร่วัฒนธรรม
ย่านเมืองเก่าบริเวณงานงิ้ว มหาสารคาม ระหว่างวันที่ 2-9
พฤศจิ ก ายน 2556 เพื่ อ เผยแพร่ ผ ลงานวิ ช าการเกี่ ย วกั บ
วัฒนธรรมเมืองมหาสารคาม และในปีนี้ได้ร่วมกับหลายภาค
ส่วนในการด�ำเนินงาน ได้แก่ กลุ่มฮักแพงเบิ่งแญงคนสารคาม
และภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ดังรูปภาพที่ 15)
2) รูปแบบการสร้างการรับรูผ้ า่ นกลุม่ คนกลุม่ ต่างๆ โดย
การน�ำเสนอผลงานการศึกษาคืนแก่ชุมชน ได้แก่ กลุ่มชาวบ้าน
ประชาชนในพืน้ ทีเ่ ขตเมืองเก่า กลุม่ ประชาชนทัว่ ไป กลุม่ เยาวชน
กลุม่ สถาบันการศึกษา กลุม่ ภาคส่วนราชการต่างๆ ผ่านภาคประชา
สังคมของกลุม่ ฮักแพงเบิง่ แญงคนมหาสารคาม ท�ำให้ได้ขอ้ คิดเห็น
และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเมืองมหาสารคามทีส่ ง่ เสริม
งานด้านอัตลักษณ์เมืองมหาสารคาม สรุปได้ดงั นี้
2.1) มีความต้องการให้จัดสภาพภูมิทัศน์หรือสภาพ
แวดล้อมโดยรอบองค์ประกอบทางอัตลักษณ์ทมี่ คี วามส�ำคัญให้เกิด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ทัง้ ในเวลาปกติและช่วงเทศกาล
ต่างๆ เช่น การจัดสภาพภูมทิ ศั น์โดยรอบหอนาฬิกา หน้าศาลากลาง
หลังเก่า และพระพุทธกันทรวิชยั รวมทัง้ การรักษาสภาพแวดล้อม
ของคลองสมถวิลราษฎร์ให้มคี วามสะอาดและร่มรืน่ เป็นต้น
2.2) ควรส่งเสริมและพัฒนาให้อัตลักษณ์ต่างๆ ของ
เมืองมหาสารคาม มีการรับรู้ที่ชัดเจนมากขึ้น ส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก รวมทั้งปรับสภาพการเข้าไปใช้งาน
ให้ดีขึ้น สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนหรือถ่ายภาพ
สร้างให้เกิดการรับรู้ให้แก่ผู้มาเยือนและคนทั่วไป

ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2558

2.3) ควรส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การมี ส ่ ว นร่ ว มจากภาค
ประชาชนท้องถิ่นทุกระดับ เพื่อสร้างความร่วมมือในการรักษา
มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น การสร้างความร่วมมือใน
การรักษาสภาพแวดล้อมของคลองสมถวิลราษฎร์จากชุมชนโดย
รอบ การสร้างการตระหนักรู้ถึงความส�ำคัญของประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมท้องถิน่ เป็นต้น เพือ่ เป็นรากฐานให้เกิดการพัฒนา
อย่างมีสำ� นึกท้องถิน่ รูจ้ กั ตัวตน อันจะท�ำให้เกิดความยัง่ ยืนต่อไป
3) รูปแบบการสร้างการรับรู้ผ่านช่องทางการสื่อสาร
เช่น ผ่านการจัดนิทรรศการงานต่างๆ ผ่านเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์
ผ่านสือ่ ออนไลน์ สือ่ มีเดียผ่านการรณรงค์ หรือจัดท�ำเสือ้ เป็นต้น
3.4 กระบวนการสรุปผลการวิจยั ทีส่ ง่ ผลต่อการเปลีย่ นแปลงของ
ชุมชน
กระบวนการในการสรุปผลงานนั้นได้มีกิจกรรมการน�ำ
เสนอผลงานคืนสูช่ มุ ชนในกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ ป็นการค้นหา การส่ง
เสริมและเผยแพร่ขอ้ มูลทางด้านอัตลักษณ์ของเมืองมหาสารคาม  
ทีผ่ า่ นกระบวนการการมีสว่ นร่วมกับภาคประชาสังคม ท�ำให้เห็น
ถึงการเปลีย่ นแปลงและการขยายผลตามกลุม่ คนต่างๆ เพือ่ สร้าง
ความตระหนักรู้และความภาคภูมิใจในชุมชน ดังนี้

		

		

รูปภาพที่ 16 ตัวอย่างรูปแบบการสร้างการรับรู้ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ

142

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

ภาคส่ ว นต่ า งๆ
ก ลุ ่ ม ค น ที่ ท� ำ
กิจกรรม
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ปีพ.ศ. 2556

วิธีการ/กิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้น

- การสัมภาษณ์เดี่ยวบุคคล
ที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น
ผูอ้ าวุโส ผูน้ ำ� ชาวคุม้ บุคคล
ผู้มีความถนัดเฉพาะด้าน
- การสืบค้นแบบสนทนากลุม่
(Focus group)
- การจั ด เวที ส นทนาแบบ
ทางการ และไม่เป็นทางการ
- แผนที่วัฒนธรรม
- ภาพถ่ า ยและศิ ล ปะภาพ
วาดทางวัฒนธรรมทีม่ าจาก
กระบวนการมีส่วนร่วม
- เส้ น เวลาประวั ติ ศ าสตร์
(Timeline)

ได้ขอ้ มูลผ่านการสนทนาเรือ่ งราวทาง
ประวัติศาสตร์ รวมถึงข้อมูลทางกาย
ภาพ สังคม และเศรษฐกิจของพื้นที่
เพื่อน�ำมาวิเคราะห์หาอัตลักษณ์เมือง
มหาสารคามและน�ำเสนอเพื่อเสนอ
แนะ และขยายผล ท�ำให้เกิดการรับรู้
ของภาคประชาชนมากขึ้น

- ขยายไปสูก่ ารบริการวิชาการ - การสืบค้นแบบสนทนากลุม่
1 หลักสูตร 1 ชุมชนที่ต่อ (Focus group)
ยอดจากการหาอัตลักษณ์ฯ - การจั ด เวที ส นทนาแบบ
ทางการ และไม่เป็นทางการ
ได้แก่
หลั ก สู ต รสถาปั ต ยกรรม
ผังเมือง
หลักสูตรภูมสิ ถาปัตยกรรม
หลักสูตรนฤมิตศิลป์
และโครงการ 1 หลักสูตร
1 ศิลปวัฒนธรรม คือ
หลักสูตรสถาปัตยกรรม
- ภาควิ ช าประวั ติ ศ าสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส.
- นั ก วิ ช าการสถาบั น ศิ ล ป
วัฒนธรรมอีสาน มมส.

ท�ำให้เกิดการร่วมมือในการท�ำงานสู่
การเผยแพร่ข้อมูลทางด้านอัตลักษณ์
ที่ มี ค วามหลากหลายรู ป แบบและที่
ส� ำ คั ญ คื อ การสร้ า งเครื อ ข่ า ยขั บ
เคลื่ อ นด้ า นวิ ช าการที่ เ ป็ น รู ป ธรรม
มากขึ้น

- การสืบค้นแบบสนทนากลุม่
(Focus group)
- การจั ด เวที ส นทนาแบบ
ทางการ และไม่เป็นทางการ

ท� ำ ให้ เ กิ ด การขั บ เคลื่ อ นการท� ำ
กิจกรรมส่งเสริมงานด้านอัตลักษณ์
อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้งาน 150 ปี
เมืองมหาสารคาม รวมถึงการสร้าง
แผนงานในการพัฒนาเมืองต่อไป

- ประชาชนทั่วไป
- องค์กรภาคประชาชนเครือ
- หัวหน้าชุมชนทั้ง 30 ข่ า ยฮั ก แพงเบิ่ ง แญงคน
ชุมชนในเขตเทศบาล สารคาม
เมืองมหาสารคาม - ประชาชนทั่ วไป (ขยาย
- องค์กรภาคประชาชน เพิม่ ขึ้น)
เครือข่ายฮักแพงเบิ่ง
กลุ ่ ม ประชาชน แญงคนสารคาม
ทั่วไป

นักวิชาการ

- อาจารย์มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (อ.ทม
เกตุวงศา)
- อาจารย์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม
(อ.สรั ญ ญา ภั ก ดี สุ
วรรณ)
- ตัวแทนส�ำนักอธิการ บดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม (คุณจิราพร
ฤทธาพรหม)
- นั ก วิ จั ย ศู น ย์ วิ จั ย
ศิลปะและวัฒนธรรม
(คุณอเนกพงษ์ ค�ำไสว)
- อาจารย์โรงเรียนสาร
คามพิทยาคม (อ.ขวัญชัย
ขันสาลี)
- อาจารย์ โ รงเรี ย น
หลักเมือง (อ.วีระพงษ์
ศรีสารคาม)

- นายกเทศมนตรีเมือง
มหาสารคาม (นาย
แพทย์กติ ติศกั ดิ์ คณา
สวัสดิ)์
- วั ฒ นธรรมจั ง หวั ด
มหาสารคาม (ดร.
ห น ่ ว ย ร า ช ก า ร ไพโรจน์ เพชรสังหาร)
ต่างๆ
- ประธานหอการค้ า
จังหวัดมหาสารคาม
(คุณณรงค์ เหล่าสุ
วรรณ)
- สมาคมชาวจังหวัด
มหาสารคาม (คุณ
แมนชัย เด่นฟ้านภาพล
คุณโฆษิต เหล่าสุวรรณ)

ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2558

หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด
มหาสารคาม ร่วมกันท�ำงาน
ภายใต้งาน 150 ปี เมืองมหา
สารคาม

143

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

ภาคส่ ว นต่ า งๆ
ก ลุ ่ ม ค น ที่ ท� ำ
กิจกรรม
ปราชญ์ชาวบ้าน

ปีพ.ศ. 2555
- พระครูปลัดอุทยั อุทโย
(วัดมหาชัย)
- คุณตาชืน่ ชัย วรามิตร
- คุ ณ ยายทองเลี่ ย ม
เวียงแก้ว
- คุ ณ ตาประสาสน์
รัตนปัญญา

กลุ่มเยาวชน

4. บทสรุปและอภิปรายผล

ปีพ.ศ. 2556

ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2558

วิธีการ/กิจกรรม

ผลที่เกิดขึ้น

กลุ ่ ม “ฮั ก แพงเบิ่ ง แญงคน - การสัมภาษณ์เดี่ยวบุคคล
มหาสารคาม” ที่ มี ป ราชญ์ - การจั ด เวที ส นทนาแบบ
ด้านต่างๆ ที่เพิ่มเติมความ ทางการ และไม่เป็นทางการ
รู้มากขึ้น

ได้ขอ้ มูลผ่านการสนทนาเรือ่ งราวทาง
ประวัติศาสตร์ในเชิงลึก เพื่อน�ำมา
วิเคราะห์หาอัตลักษณ์เมืองมหาสาร
คามและน�ำเสนอเพื่อเสนอแนะ และ
ขยายผล ท�ำให้เกิดการรับรู้ของภาค
ประชาชนมากขึ้ น และมี ก ารเชิ ด ชู
ปราชญ์ และคนส�ำคัญด้านต่างๆ ใน
เมืองมหาสารคาม ในงาน 150 ปี
เมืองมหาสารคาม
- กลุ่มเยาวชน New gen - การสืบค้นแบบสนทนากลุม่ ได้ ข ้ อ มู ล ผ่ า นการสนทนาเรื่ อ งราว
ทางการรับรู้ในคนปัจจุบันเพื่อใช้ใน
eration ฮักแพงเบิ่งแญง (Focus group)
คนสารคาม
- การจั ด เวที ส นทนาแบบ การวิเคราะห์การรับรู้สิ่งที่มีอยู่ กับ
- กลุ่มนิสิตนักศึกษา ระดับ ทางการ และไม่เป็นทางการ อัตลักษณ์ที่มีความส�ำคัญในอดีต เพื่อ
น�ำมาวิเคราะห์สรุปข้อมูลอัตลักษณ์ที่
มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัย - แผนทีว่ ฒั นธรรม
ครอบคลุมทุกกลุ่มคน
มหาสารคาม)
- ก ลุ ่ ม นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ
มัธยมศึกษา (โรงเรียนสาร
คามพิทยาคม โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ฝ่ายมัธยม)

ส�ำคัญของเรือ่ งอัตลักษณ์มากขึน้ และสามารถสร้างแผนงานในการ
พัฒนาเมืองทีส่ อดคล้อง และเป็นทีน่ า่ ภาคภูมิใจให้กบั คนในพืน้ ที่
4.1 ข้อมูลอัตลักษณ์เชิงกายภาพ
- นักวิชาการ ในการศึกษานีช้ ี้ให้เห็นถึงความส�ำคัญของ
บทสรุปในเรือ่ งการสร้างอัตลักษณ์ของเมืองมหาสารคาม
นัน้ สามารถสรุปข้อมูลอัตลักษณ์เชิงกายภาพทีเ่ กิดจากภาคประชา ประวัติศาสตร์เมืองที่เป็นอัตลักษณ์ ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมกับ
สังคมในเมืองมหาสารคามได้ 8 พืน้ ที่ ได้แก่ 1) พืน้ ทีห่ อนาฬิกา 2) พื้นที่อื่นๆ ต่อไป
พืน้ ทีก่ ดุ นางใย  3) พืน้ ทีศ่ าลากลางหลังเก่า  4) พืน้ ทีบ่ า้ นดิน  5)
พืน้ ทีค่ ลองสมถวิล  6) พืน้ ทีส่ วนสุขภาพ  7) พืน้ ทีอ่ าคารตึกโค้ง 4.3 บทสรุปการมีสว่ นร่วมของภาคประชาสังคมต่อการสร้างอัตลักษณ์
และ  8) พืน้ ทีพ่ ระพุทธกันทรวิชยั เพือ่ ไปขยายผลด้านการเผยแพร่ ด้านประวัตศิ าสตร์ยา่ นเมืองเก่าของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  คือ
1) การมีส่วนร่วมแบบสร้างการรับรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้
และการสร้างเสริมความตระหนักของคนในพืน้ ที่
การให้ข้อมูล กระตุ้นการเรียนรู้ จิตส�ำนึก และขยายผลเกิดเครือ
ข่ายภาคประชาสังคม
4.2 บทสรุปเรื่องการมีส่วนร่วม
2) การมีส่วนร่วมแบบร่วมคิด ระดมความคิด เป็นคณะ
ในเรื่องของการมีส่วนร่วมนั้นในงานวิจัยนี้ ได้มีการ
สร้างเครือข่ายที่ค่อนข้างหลากหลาย และสามารถเป็นตัวแทน ท�ำงานภายใต้ชื่อเครือข่ายฮักแพงกลุ่มน�ำฮอย 150 ปี
3) การมีสว่ นร่วมแบบร่วมท�ำ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล
ในการขับเคลื่อนเพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางด้านอัตลักษณ์เมือง
ภายใต้ชื่อเครือข่ายฮักแพงกลุ่มน�ำฮอย 150 ปี
มหาสารคามต่อไป เช่น
4) การมีส่วนร่วมแบบร่วมรับผล โดยร่วมเป็นเจ้าของ
- กลุม่ คนในชุมชน นักวิจยั ชุมชน ทีเ่ ริม่ เห็นความส�ำคัญ
ของอัตลักษณ์เมืองมากขึ้น มีความภาคภูมิ ใจ และสามารถ ด�ำเนินงานต่อ นับถอยหลัง 365 วัน สู่วันเฉลิมฉลอง เมือง
มหาสารคามอายุครบ 150 ปี ในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2558    
ถ่ายทอดสู่คนรุ่นต่อๆ ไปได้
- เครือข่ายกลุ่มฮักแพงเบิ่งแญงคนมหาสารคาม เป็น 4.4 พัฒนาการของการมีส่วนร่วม
จากการศึ ก ษาสามารถสรุ ป พั ฒ นาการของการมี
กลุม่ คนทีม่ บี ทบาทส�ำคัญในการท�ำงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิน่   
- เทศบาลเมืองมหาสารคาม หน่วยงานท้องถิ่นที่มี ส่ ว นร่ ว มของภาคประชาสั ง คมต่ อ การสร้ า งอั ต ลั ก ษณ์ ด ้ า น
บทบาทในการพัฒนาเมืองอย่างแท้จริงนั้น ได้เล็งเห็นถึงความ ประวัตศิ าสตร์ยา่ นเมืองเก่าของเทศบาลเมืองมหาสารคามสูก่ าร
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พัฒนาเมือง โดยสรุปประเด็นหลักเนื้อหางานวิจัยได้ดังนี้
(1) การท�ำงานภาคประชาสังคมในระยะต้นน�้ำ
ประกอบด้วย 6 กลุม่ ได้แก่ คณะท�ำงานวิจยั สกว. คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ชาวคุ้ม เทศบาลเมืองมหาสารคาม กลุ่มฮักแพง
เบิ่งแญงเมืองมหาสารคาม สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ในฐานะผู้ประสานงานด้านพื้นที่
(2) การท�ำงานภาคประชาสังคมในระยะกลางน�้ำ
ประกอบด้วย 6 กลุม่ ได้แก่ คณะท�ำงานวิจยั สกว. คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม คณะท�ำงานชุดเดิม แต่ท�ำให้เกิดการขยายฐาน

ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2558

ของเครื อ ข่ า ยที่ ชั ด เจนขึ้ น โดยที่ ก ลุ ่ ม ฮั ก แพงเบิ่ ง แญงคน
มหาสารคาม และบุคลากรในสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
อีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บางส่วน  ซึ่งมีบทบาทเป็น
ชาวคุม้ ในพืน้ ทีอ่ กี ด้วยและทุกภาคส่วนได้รวมตัวกันอย่างไม่เป็น
ทางการภายใต้อุดมการณ์การท�ำงานเดียวกันว่า เครือข่ายน�ำ
ฮอย 150 ปี เมืองมหาสารคาม และเป็นแกนน�ำคณะท�ำงานหลัก
ได้แก่ กิจกรรมงานงิ้ว งานสงกรานต์ งานปีใหม่ โดยไปร่วม
กับเครือข่ายกิจกรรมของเทศบาลเมืองอย่างเป็นทางการ และ
ตั้งกลุ่มเฟซบุ๊ก เพื่อที่จะสื่อสารกันในเครือข่ายผู้สนใจ และตั้ง
ความคาดหวังที่จะขยายผลไปสู่เด็กและเยาวชน กลุ่มใน Social
media  Facebook  “New generation #ฮักแพงเบิ่งแยงเมือง
มหาสารคาม”

		

รู ป ภา พที่ 17 แส ดง ขบ วน กา่านร
สร้างเครือข่ายผ
กิจกรรมนำ� ฮอย 150 ปี
ในชว่ งต้นพ.ศ. 2555
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รูปภาพที่ 18 แสดงขบวน
การสร้
เครือข่ายผ่านกิจกรรมาง
นำ� ฮอย 150 ปี ในช่วง
ต้นพ.ศ. 2556
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(3) การท�ำงานภาคประชาสังคมในระยะปลายน�้ำ
ทุกภาคส่วนได้รวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการภายใต้
อุดมการณ์การท�ำงานเดียวกันว่า “เครือข่ายน�ำฮอย 150 ปี เมือง
มหาสารคาม” เป็นเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น และได้ขยาย
ผลสู่ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และพิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคาม
(เทศบาล) ที่เข้าร่วมจัดงานงิ้ว ในปีพ.ศ. 2556 และโครงการ
กิจกรรม นับถอยหลัง 365 วัน หรือ 1 ปี สู่งาน 150 ปี เมือง
มหาสารคาม ก็ได้รวมตัวกับสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม
(พ่อค้า) หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม อาดี เคเบิ้ล สื่อมวลชน
ท้องถิ่นและเครือข่ายนักธุรกิจที่สนับสนุนวารสารมหาสารคาม
มีคณะท�ำงานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมแต่มีรูปแบบการท�ำงาน
แบบไม่เป็นทางการ
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จะเห็นได้ว่าการก่อรูปและการขยายตัวของเครือข่าย
ภาคประชาสังคมในระดับชุมชนเมืองนั้น อาศัยการเกิดจากคน
ชั้นกลางจากทุกภาคส่วน เพราะมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
มีสถานภาพทางสังคม โดยมีภาควิชาการเป็นกลไกหลักในการ
เชื่อม สื่อสาร ในการสร้างการมีส่วนร่วม โดยอาศัยพันธกิจที่
เกี่ยวข้องของเครือข่ายได้ซึมซาบเข้าหากัน ด�ำเนินพันธกิจทาง
อุดมการณ์เดียวกัน คือ 150 ปี เมืองมหาสารคาม  
สรุป คือการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมต่อการ
สร้างอัตลักษณ์ดา้ นประวัตศิ าสตร์ยา่ นเมืองเก่าของเทศบาลเมือง
มหาสารคาม ต้องอาศัยเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ มีเป้าหมาย
ที่เป็นรูปธรรมร่วมกันในระยะเวลาที่พอเหมาะและเกี่ยวพันกับ
วัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างแท้จริง จึงจะเกิดการสร้างความภาค
ภูมิใจให้กับชุมชนตัวเองได้
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หลักเกณฑ์การเสนอบทความงานวิจัย
สำ�หรับวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
ประเภทบทความ

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

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

แนวคิดและเครื่องมือการทำ�งานวิชาการเพื่อสังคม
การพัฒนาโจทย์ และการเขียน Concept Paper และ Proposal
23-27 กุมภาพันธ์ 2559

• 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

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิชาการเพื่อสังคม
การเขียนบทความและการเผยแพร่ผลงานวิชาการเพื่อสังคมลักษณะอื่น
วันที่ 21-25 มีนาคม 2559

Part II
เนื้อหา

• 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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