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ของสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบันคลังสมองของชาติ และกองบรรณาธิการ

บทบรร า ิการ
สำาหรับบทความในวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ฉบับนี้ ยังคงเป็นตัวอย่างสาธิต ความแปลกใหม่ใน
ความเหมือนเดิม ในหลายแง่หลายมุม
เริ่มตั้งแต่บทความชิ้นแรก คือ งานเรื่อง กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนจัดการตนเองบนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมลำาน้ำาชีของชุมชนบ้านเสม็ด ตำาบลหนองเต็ง อำาเภอกระสัง จังหวัด
บุรีรัมย์ โดยอุทิศ ทาหอม พิชิต วันดี และสำาราญ ธุระตา ที่สาธิตให้เห็นการสร้างนวัตกรรมการรักษาป่าชุมชน
ด้วยการใช้ข้อมูล ในงานวิจัยชิ้นนี้ ผู้อ่านจะได้สัมผัสกับความหมายของคำาว่า การบริหารจัดการข้อมูล อย่างใกล้
ชิด เริม่ ตัง้ แต่การเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์จากการเก็บของป่าเป็นรายบุคคล หลังจากนัน้ ก็แปลงข้อมูลของ
สิง่ ของจากป่าให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ประมวลให้เห็นเป็นตัวเลขภาพรวม โดยทีก่ ระบวนการทัง้ หมดนีด้ าำ เนิน
การผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชนตลอดทั้งกระบวนการ ผลจากการทำาศัลยกรรมข้อมูลดังกล่าวนี้ ส่งผลให้พลังของ
ข้อมูลเปล่งอานุภาพออกมาแบบกัมมันตรังสี จนกระทั่งทำาให้ชุมชนเกิดจิตสำานึกของการรักษาป่าชุมชน ขยายมา
จนถึงการลงมือสร้างแผนงาน กลไก และกิจกรรมต่าง ในการสร้างหลักประกันการธำารงรักษาป่าอย่างยั่งยืน และ
ที่เหลือเชื่อก็คือ พลังแห่งตัวเลขรวมของการใช้ประโยชน์จากป่าในรอบป สามารถดลบันดาลให้ชาวบ้านที่เคยบุกรุก
เอาป่าชุมชนไปเป็นที่ดินของตนเองยอมคืนพื้นที่ป่าให้ส่วนรวมโดยสมัครใจ งานวิจัยชิ้นนี้เป็นบทเรียนที่ทรงคุณค่า
สำาหรับนักการสื่อสารอย่างยิ่ง
บทความชิน้ ทีส่ องเรือ่ ง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน สำาหรับครู
สังกัดโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน กองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี โดย มินตรา สาระรักษ์
จิราภรณ์ หลาบคำา สมเจตน์ ทองดำา จีราพร ทิพย์พลิ า และจินตนา ศิรบิ รู ณ์พพิ ฒั นา งานชิน้ นีด้ เู หมือนจะเป็นงาน
บริการวิชาการอย่างแบบธรรมดาทีส่ ดุ เพราะเป็นเพียงการนำาความรูเ้ รือ่ งการสร้างเสริมสุขภาพไปอบรมครูในโรงเรียน
แต่แง่มมุ ทีม่ คี ณุ ปู การอย่างยิง่ ก็คอื า่ ยผูร้ บั บริการ อันได้แก่ ครูสงั กัดโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน ซึง่ เป็นกลุม่ ทีม่ ี
ความต้องการความรูด้ งั กล่าวอย่างยิง่ ยวด เปรียบเสมือนหยดน้าำ ทีจ่ ะทรงคุณค่ามากทีส่ ดุ สำาหรับผูท้ อ่ี ยูใ่ นทะเลทราย และ
วิธกี ารใช้กระบวนการมีสว่ นร่วมของงานวิจยั ชิน้ นีก้ น็ า่ สนใจตรงทีม่ ที ง้ั กระบวนการทีร่ วมศูนย์ (ขัน้ ตอนการอบรมร่วม
กัน) และทัง้ กระบวนการแบบกระจายตัว คือ ขัน้ ตอนทีเ่ ปิดโอกาสให้ครูในแต่ละท้องทีเ่ ลือกประเด็นทีจ่ ะจัดทำาแผนการ
สอนให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของตนเอง รวมทัง้ การส่งกองกำาลังบำารุงปญญาไปติดตามประเมินผลและให้คาำ
แนะนำาเพิม่ เติมก็นบั ว่าเป็นกระบวนการทำางานทีล่ ม่ หัวจมท้ายไปด้วยกัน อันเป็นหัวใจของการมีสว่ นร่วมอย่างแท้จริง
บทความชิ้นที่สามเรื่อง กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อเสริมรายได้และลดต้นทุนการผลิตผักในท้องถิ่นของ
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักตำาบลแวงน่าง อำาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยเพ็ญแข ธรรมเสนานุภาพ ดาวเรือง
มาจันทร์ และนิจพร มาจันทร์ เป็นงานวิจยั ทีม่ งุ่ จะส่งเสริมประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพเสริมของกลุม่ เป้าหมาย
คือการปลูกผัก ทีมนักวิจยั ได้ทดลองใช้เครือ่ งมือทีเ่ รียกว่า Guided cooperative learning process ซึง่ เป็นรูปแบบ
การเรียนรูป้ ระเภทหนึง่ ทีไ่ ม่ตอ้ งให้คนอืน่ มาคอยบอกคอยสอน หากแต่เป็นการเรียนจากชีวติ จริงของตัวเอง เรียนด้วย
ตัวเอง เรียนจากตัวเอง และค้นพบด้วยตัวเอง ในบรรยากาศร่วมกันเป็นกลุม่ โดยมีครูเป็นเพียงมัคคุเทศก์นาำ ทาง อัน
เป็นเส้นทางการสร้างปญญาด้วยสองขาของตนเอง ซึ่งคล้ายคลึงกับวิธีการเรียนรู้ในศาสนาต่าง ที่ผู้เรียนต้องลงมือ
เรียนเอง ไม่มีใครมาป้อนความรู้ให้กินได้
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ส่วนงานวิจัยชิ้นที่สี่นั้นมีลีลาที่แตกต่างจากบทความส่วนใหญ่ของวารสาร เพราะโดยปกติ บทความวิจัยที่
นำามาตีพิมพ์มักจะเน้นที่ผลที่เกิดขึ้นจากการใช้กระบวนการวิจัยแบบ Participatory Action Research (PAR) โดย
อาจจะพูดถึงตัวกระบวนการวิจยั เพียงเล็กน้อย กล่าวคือ วิธกี ารวิจยั นัน้ เป็นคล้าย ผูช้ ว่ ยพระเอก แต่บทความเรือ่ ง
การมีส่วนร่วมของชาวนาลุ่มน้ำาปากพนังในการธำารงอัตลักษณ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง โดย รุ่งรวี จิตภักดี และศันสนีย์
วงศ์สวัสดิ นั้น กลับยกระดับผู้ช่วยพระเอกให้ขึ้นมาเป็นพระเอกเสียเอง เพราะงานเขียนชิ้นนี้ คณะผู้วิจัยต้องการจะ
แสดงความแตกต่างระหว่างการใช้เครือ่ งมือและวิธกี ารเก็บข้อมูลการวิจยั ตามแบบฉบับ ซึง่ แม้จะช่วยทำาให้ได้ ข้อมูล
แต่กไ็ ด้เพียง ข้อมูล เท่านัน้ แต่เมือ่ คณะวิจยั ได้เรียนรูเ้ ครือ่ งมือการวิจยั ทีอ่ อกแบบมาเพือ่ สร้างการมีสว่ นร่วมอย่าง
เข้มข้น เช่น การทำาป ทิ นิ ชีวติ ชาวนา และได้นาำ มาทดลองใช้ นักวิจยั ก็ได้พบว่า เครือ่ งมือแบบหลังนีช้ ว่ ยให้ได้ อะไร
ที่มากไปกว่าข้อมูล ส่วนที่จะได้ อะไรที่มากกว่าข้อมูล นั้น ขอเชิญติดตามอ่านรายละเอียดได้ในบทความชิ้นนี้
แม้วา่ บทความส่วนใหญ่ในวารสารฉบับนีจ้ ะเป็นเรือ่ งทีว่ า่ ด้วยการทำางานของสถาบันการศึกษา กับ คนอืน่ คือ
ชุมชน แต่ก็จะมีบางครั้งที่มีบทความที่เกี่ยวกับ การปรับปรุงตัวเอง คือ ตัวสถาบันการศึกษาเอง ทั้งนี้ เพราะการ
ขับเคลือ่ นภารกิจการบริการสังคม/ชุมชนนัน้ ต้องขับเคลือ่ นด้วยระบบย่อย หลายระบบไปพร้อม กัน ทัง้ ชุมชน นัก
วิจยั นโยบาย ผูท้ รงคุณวุฒิ การจัดสรรงบประมาณ ล ในส่วนของการพัฒนาตัวสถาบันการศึกษาเองนัน้ บทความ
เรือ่ ง การพัฒนาระบบและกลไกบริหารงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยเอกชนทีเ่ อือ้ ต่อการวิจยั เชิงพืน้ ที:่ มหาวิทยาลัยฟาร์
อีสเทอร์นกับงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท (ตำาบลสารภี) โดยนินุช บุณย ทธานนท์ และสัช ุเศรษฐ์
เรืองเดชสุวรรณ ได้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในตัวสถาบันที่ได้พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย
ที่ทั้งเปิดโอกาส และมีมาตรการสนับสนุนเพื่อให้ความพยายามทำางานรับใช้ชุมชนของนักวิจัยเดินไปได้ยาวไกลและ
ยั่งยืน งานชิ้นนี้เป็นกรณีของมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีขนาดเล็ก (แต่แรง) ที่สามารถพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย
ได้ในทุกระดับอย่างครอบคลุม และทั่วทุกส่วน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ขนาดและประเภทของมหาวิทยาลัยนั้นไม่ใช่ข้อ
จำากัดของการบริการสังคม/ชุมชน หากทว่าหลักการที่สำาคัญที่คณะผู้วิจัยได้ยึดถือก็คือ หลักการที่ปรัชญาโบราณ
ทั้งทางตะวันออกและตะวันตกได้ค้นพบมาแล้ว คือ การรู้จักตัวเองให้ดี และทำาตามที่ตัวเองสามารถ
สำาหรับบทความสุดท้ายนั้นเป็นบทความพิเศษที่บรรณาธิการได้เขียนเองในประเด็นเรื่อง บททดลองเสนอ :
การเขียนบทความวิจัยเพื่อสังคม ในงานชิ้นนี้ ผู้เขียนได้ประมวลประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเขียน
บทความงานวิชาการเพื่อสังคมที่ให้ได้มาตรฐานทางวิชาการ ประสบการณ์อันเป็นแหล่งที่มาของข้อมูลในบทความ
ชิ้นนี้นั้น มาจากทั้งการอ่านหลักการของงานวิชาการเพื่อสังคม การรับฟงวิทยากรที่มีส่วนในการขับเคลื่อนงานดัง
กล่าวในสังคมไทย การได้พบเห็นบทความวิชาการเพื่อสังคมที่ส่งมาขอรับการตีพิมพ์ในวารสาร การได้อ่านข้อคิด
เห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) ล ประสบการณ์ดังกล่าวทำาให้เนื้อหาของบทความนี้ มิใช่
เป็นเพียง หลักการว่าด้วยการเขียนบทความวิชาการเพื่อสังคม เท่านั้น หากแต่เป็นแง่มุมของความเป็นจริงที่
เกิดขึ้นในหลาย ปริบทของกระบวนการพัฒนาบทความประเภทนี้ ซึ่งผู้เขียนหวังว่า การสรุปบทเรียนเป็นระยะ
ในรูปแบบของงานเขียนเช่นนี้จะช่วยเป็นหินถมเส้นทางของถนนสายการบริการวิชาการเพื่อสังคมได้สักก้อนหนึ่ง
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กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน
จัดการตนเองบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมปาชุมชนริมลำานำ้าชีของ
ชุมชนบ้านเสม็ด ตำาบลหนองเต็ง
อำาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
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บทคั ่อ

สาขาวิชา การพัฒนาสังคม

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ป็นการวิจยั เพือ่ ท้องถิน่ (Community - Based Research:
CBR) มีวัตถุประสงค์ที่ส�าคัญคือ เพื่อพัฒนาแนวทางการเสริมสร้างศักยภาพใน
การจัดการตนเองบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�้า
ชีของชุมชนบ้านเสม็ด ต�าบลหนองเต็ง อ�าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยคณะ
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก การสนทนากลุม่ การสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมและไม่มสี ว่ นร่วม การเดินส�ารวจ การศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่างๆ วิเคราะห์
ข้อมูลจากโปรแกรมสารสนเทศด้านภูมศิ าสตร์ GIS การจัดเวทีวเิ คราะห์/สังเคราะห์ปญั หา
ผลการวิจยั พบว่า ป่าชุมชนริมล�าน�า้ ชีมปี ญั หาถูกบุกรุก การใช้ประโยชน์
และทีผ่ า่ นมายังไม่มกี ฎกติกา ข้อห้ามในการอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�้าชี จนเกิดแผนปฏิบัติการ 4 แผน ได้แก่ (1) แผนการ
พัฒนากลไกการจัดการตนเอง บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนบ้านเสม็ด ประกอบด้วย การตั้งกฎ กติกา ข้อห้าม แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตั้งกองทุน และจัดท�าแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่า
ชุมชนริมล�าน�า้ ชี จ�านวน 551.74 ไร่ (2) แผนการปลูกฝังจิตส�านึกการอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านเสม็ด ประกอบด้วย การจัด
กิจกรรมการปลูกป่า บวชป่า ในวันอาสา หบูชาของทุกปี การแต่งเพลงทีม่ เี นือ้ หา
เกีย่ วกับประวัตหิ มูบ่ า้ น การอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เพือ่
กระตุ้นและปลูกฝังจิตส�านึกให้กับประชาชนบ้านเสม็ด (3) แผนประชาสัมพันธ์เผย
แพร่ข้อมูลการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้าน
เสม็ด ประกอบด้วย การจัดท�าหนังสือแจ้งกติกาการใช้ประโยชน์ทั้งในและนอก
ชุมชน เพื่อให้ทราบกฎ กติกา ข้อห้ามของชุมชน และจัดท�าป้ายประชาสัมพันธ์
กติกาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (4) แผนการสร้างแหล่ง
เรียนรูท้ อ้ งถิน่ จัดท�าฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน ได้แก่ ฐานการเรียนรูธ้ รรมะกับการดูแล
รักษาป่า ฐานการเรียนรู้ต้นไม้นานาพันธุ์กับการพัฒนาที่ยั่งยืน ฐานการเรียนรู้มัน
ป่ากับการพัฒนาที่ยั่งยืน ฐานการเรียนรู้เห็ดป่ากับการพัฒนาที่ยั่งยืน และฐานการ
เรียนรู้บรรยากาศป่ากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃàÊÃÔÁÊÃŒÒ§ÈÑ¡ÂÀÒ¾ªØÁª¹ ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃµ¹àÍ§ ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔ§è áÇ´ÅŒÍÁ
1
2
3

สาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั บุรีรัมย์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั บุรีรัมย์
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั บุรีรัมย์

อุทิศ ทาหอม

เ้ ขี นหลัก
ค ะมนุ ศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิท าลั ราชภั บุรีรัม ์
อีเมล์ : arm.utit.tahom@gmail.com

4

า า ิ ัยเ ่ า ั นาเ ิ นที่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2559

Process to develop the potential o
sel -management on the community-based
natural resources an environment orest
along the Chi river o Ban Samed community,
Nong Teng sub-district, Krasang district,
Buriram province
1

ield : Social Development

tis Tahom

orresponding uthor
Facult of anagement Science
uriram aja hat ni ersit
Email: arm.utit.tahom@gmail.com

2

3

stract
The purposes of this research were: to develop the potential and guidelines
for the community-based natural resources and environment management of forest
communities along the river, of Ban Samed Community, Nong Teng sub-district,
Krasang district, Buriram province, by using Community-Based Research (CBR). The
researchers collected the data with depth-interview, group discussion, participatory
and non-participatory observation, walkthrough survey, and documentary study,
Geographic Information System analysis, problem analysis and synthesis forum.
The results revealed that the community forest along the Chi River bank
has faced the problems of deforestation, the misuse of natural resources and environment
utilization because there was no rules or regulation in the past. To conserve and
rehabilitate the community forest, there are 4 action plans to solve such problems:
(1) a plan to develop mechanism for the community-based natural resources and
environment management of Ban Samed Community includes of setting the rules
and regulations, appointing the committee, founding the fund, and marking the natural
resources and environmental conservation area of the community forest along
the Chi River bank for 551.74 Rais, (2) a plan to cultivate good moral traits in forest
rehabilitation and conservation includes of having annually reforestation activities and
trees ordination and composing the song about the village history. Also other activities
regarding the natural resources and environmental rehabilitation and conservation
were undertaken, aiming to facilitate and cultivate the accountability of people in
Samed village., (3) a plan to publicize the information of the natural resources and
environmental rehabilitation and conservation of Ban Samed Community, it includes
of making the regulation book, notice-board and poster to inform the villagers about
the rules, regulations, and prohibition of the natural resources utilization both inside
and outside the community (4) a plan to make the 5 local learning stations for resources
reservation Dhamma and forest preservation, diversity of trees and sustainable
development, wild potato and sustainable development, wild mushroom and sustainable
development, and wild environment and sustainable development.
Keywords : Process to develop the potential, Self-management, Natural
resources and environment managements
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บทน�า

ชุมชนบ้านเสม็ดเป็นที่ราบลุ่มติดกับล�าน�้าชี ในฤดูฝน
หากเป็นปีทมี่ ฝี นตกปริมาณมากท�าให้นา�้ ท่วมได้งา่ ย ลักษณะรูป
ทรงหมูบ่ า้ นยาวจากทิศตะวันตกไปด้านทิศตะวันออก มีพนื้ ทีป่ า่
ชุมชนริมล�าน�้าชีประมาณ 350 ไร่ จากเดิม 2,000 ไร่ มีจ�านวน
ประชากรทั้งหมด 196 ครัวเรือน เป็นเพศชาย 289 คน เพศ
หญิง 265 คน รวมมีประชากรทั้งสิ้น 554 คน อาชีพหลักคือ
การท�าเกษตรกรรม และรับจ้างทั่วไป (ข้อมูลแผนแม่บทชุมชน
บ้านเสม็ด ปีพ.ศ. 2557) ในอดีตชุมชนยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ใน
การครอบครองที่ดินท�ากิน จึงท�าให้มีพื้นที่ป่าชุมชนเป็นจ�านวน
มาก ประชาชนเข้าไปใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติภายใน
ป่าชุมชนริมล�าน�้าชีในด้านต่างๆ เช่น หาของป่า หาฟืน เก็บ
เห็ด หาสมุนไพร และล่าสัตว์ป่า เป็นต้น พื้นที่ป่าชุมชนริมล�าน�้า
ชีมีการเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตชุมชนอย่างใกล้ชิด เช่น การสร้าง
ระบบนิเวศทีเ่ กิดการหมุนเวียนทัง้ สิง่ มีชวี ติ และไม่มชี วี ติ เกิดการ
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน อากาศ แหล่งน�้า พืชพันธุ์ธัญญาหาร
ต่างๆ ท�าให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล เนื่องจากสภาพพื้นที่ป่าไม้
มีความอุดมสมบูรณ์ ปัจจุบันชุมชนต้องเผชิญปัญหาการบุกรุก
พืน้ ทีส่ าธารณะเพือ่ ท�าการเกษตร ได้แก่ การท�านา ปลูกยางพารา
ปลูกมัน ปลูกยูคาลิปตัส เป็นต้น จากการสนทนาพูดคุยร่วมกับ
ผู้น�าชุมชนและประชาชนพบว่า สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�า้ ชี แบ่งออก
4 ด้าน ดังนี้
1. ปัญหาด้านการบุกรุกจับจองพืน้ ทีป่ า่ ชุมชนริมล�าน�า้ ชี
พบว่า ปัจจุบัน หลังจากประชาชนบุกรุกจับจองพื้นที่เพื่อท�าการ
เกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�้าชี
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เช่น พืชผัก ผลไม้ป่า สมุนไพร ดอก
กระเจียว สัตว์ป่า เป็นต้น เริ่มลดน้อยลง
2. การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ป่าชุมชนริมล�าน�า้ ชีพบว่า ประชาชนทัง้ ในและนอกพืน้ ทีห่ มูบ่ า้ น
ได้เข้าไปใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตลอดทั้งปี ปัจจุบันป่าชุมชนริมล�าน�้าชีได้รับผลกระทบจาก
พฤติ กรรมการใช้ ป ระโยชน์ ข องประชาชนที่ ไ ม่ ค� า นึ ง ถึ ง การ
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น เผาป่า
ทิ้งขยะ ล่าสัตว์ป่า เป็นต้น
3. ปัญหาการไม่มีกฎ กติกา และคณะกรรมการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมป่าชุมชน จากการพูดคุยกับ
ผูน้ า� และประชาชนบ้านเสม็ดพบว่า ทีผ่ า่ นมาชุมชนบ้านเสม็ดยัง
ไม่เคยมีกฎกติกาชุมชน บทลงโทษผูท้ ฝี่ า่ ฝืน และไม่มวี ธิ กี ารดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�้าชีที่
ชัดเจน เนือ่ งจากชุมชนยังไม่เห็นความส�าคัญในการอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�้าชี

4. ปั ญ หาการไม่ มี อ าณาเขตพื้ น ที่ ก ารอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�า้ ชีทชี่ ดั เจน หลัง
จากชุมชนบุกรุกพืน้ ทีป่ า่ ชุมชนริมล�าน�า้ ชีทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเกิดความทรุดโทรมอย่างเห็นได้ชัด ในขณะเดียวกัน
ไม่สามารถก�าหนดได้ชดั เจนว่า อาณาเขตพืน้ ทีป่ า่ ชุมชนริมล�าน�า้
ชีทอี่ ดุ มสมบูรณ์ ไม่ถกู บุกรุกครอบครองมีจา� นวนกี่ไร่ จึงเป็นเหตุ
ให้ผู้น�าชุมชนและประชาชนบ้านเสม็ดต้องการทราบข้อมูลของ
พื้นที่ป่าชุมชนริมล�าน�้าชีที่ชัดเจน
จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น การจัดการป่าชุมชน
ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการดูแล
รักษา และอาศัยต้นทุนทางสังคมเป็นปัจจัยน�าเข้าในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนริมล�าน�้าชี ผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนโดยร่วมกันคิด วางแผน
ตัดสินใจ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
สอดคล้องกับวิถวี ฒ
ั นธรรมประเพณี ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ พร้อมทัง้
ค้นหาความรูท้ จี่ ะน�ามาพัฒนาศักยภาพ ให้เกิดเป็นชุมชนจัดการ
ตนเอง จึงท�าให้คณะผู้วิจัยสนใจจะศึกษากระบวนการเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชนจัดการตนเองบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านเสม็ด ต�าบลหนองเต็ง อ�าเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดพึ่งพาตนเอง
และค้นหาศักยภาพของชุมชน พร้อมทัง้ ต่อยอดศักยภาพทีช่ มุ ชน
มีอยู่ให้เกิดแนวทางการจัดการตนเองอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้น
การมีส่วนร่วมในวิธีการจัดการปัญหาชุมชนที่มีอยู่อย่างถูกวิธี
และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งของคนในชุมชน สร้างจิตส�านึก
สร้างจิตสาธารณะ พัฒนาคนในชุมชนให้รู้จักตนเอง สร้างการ
เรียนรู้ให้ชุมชนคิดเป็น ท�าเป็น รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การ
อยู่ร่วมกันในสังคม การแก้ไขปัญหาในการด�าเนินชีวิต โดยใช้
พื้นที่ชุมชนและส่งเสริมให้ประชาชนร่วมมือกันจัดการตนเอง
เป็นการสร้างคุณค่าศักดิศ์ รีของความเป็นมนุษย์ทอี่ ยูบ่ นรากเหง้า
และวัฒนธรรมชุมชนต่อไป

สถานการณ์ที่เป็นอยู่เดิม

1. ข้อมูลบริบทชุมชนบ้านเสม็ด พื้นที่ติดต่อ พื้นที่การเกษตร
ชุมชนบ้านเสม็ด ก่อตัง้ เมือ่ ปีพ.ศ. 2412 ปัจจุบนั เป็น
ระยะเวลา 146 ปี คนแรกที่ได้อพยพมาอยูอ่ าศัย คือ ตาเปร็น ซึง่
ได้พาครอบครัวอพยพมาจากจังหวัดสุรินทร์ เข้ามาตั้งถิ่นฐานที่
อยูอ่ าศัยในพืน้ ที่ เนือ่ งจากทีจ่ งั หวัดสุรนิ ทร์ได้เกิดอหิวาตกโรค จึง
ท�าให้ตาเปร็นและครอบครัวหนีโรคระบาดในขณะนัน้ ต่อมาได้มี
ครอบครัวของนายโปะ นางบุ หวังอยู่ อพยพมาจากบ้านโคกจ๊ะ อ�าเภอ
เมือง จังหวัดสุรนิ ทร์ และนายเจียบ แย้มนาม อพยพมาจากบ้าน
ตะเคียน จังหวัดสุรินทร์ มาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนเพื่อท�ามาหา
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เลีย้ งชีพ เนือ่ งจากในอดีต พืน้ ทีช่ มุ ชนมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะ
แก่การตัง้ ถิน่ ฐานท�ามาหากิน และเป็นแหล่งอาหารทีด่ เี ยีย่ มของ
ผู้คนสมัยนั้น ในอดีตประชาชนส่วนใหญ่เข้ามาจับจองพื้นที่ด้วย
การถางป่า เพราะพืน้ ทีต่ งั้ บ้านเสม็ดในอดีตเป็นป่าหนาทึบมีสตั ว์
จ�านวนมาก เช่น เสือ ช้าง กวาง กระต่าย เป็นต้น ส่วนลักษณะ
การสร้างบ้านก็จะเป็นบ้านไม้แบบมุงหญ้าคา วิถชี วี ติ ของชุมชน
บ้านเสม็ดจะเป็นการกินอยู่แบบเรียบง่าย พึ่งพาอาศัยธรรมชาติ
เช่น ขุดมัน หาเห็ด เก็บผลไม้ตามป่า ล่าสัตว์ เป็นต้น น�้าที่ใช้
ในการอุปโภคบริโภคก็จะหาได้ตามหนองน�้าภายในหมู่บ้านหรือ
ล�าน�้าชี
ลักษณะรูปทรงหมู่บ้านจะยาวไปทางทิศตะวันตก
ตะวันออก ป่าริมฝั งชีมีพื้นที่หมู่บ้านประมาณ 600 ไร่ พื้นที่
ท�านา 1,700 ไร่ รวมประมาณ 2,300 ไร่ ชุมชนบ้านเสม็ดห่าง
จากอ�าเภอกระสัง ระยะทาง 17 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัด
บุรีรัมย์ 48 กิโลเมตร มีอาณาเขต ทิศเหนือจรดกับบ้านมะระ
หมู่ที่ 12 ต�าบลหนองเต็ง อ�าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ทิศ
ใต้จรดกับบ้านจาน หมู่ที่ 6 ต�าบลหนองเต็ง อ�าเภอกระสัง
จังหวัดบุรีรัมย์ ทิศตะวันออกจรดกับล�าน�้าชี เป็นเขตติดต่อ
ต�าบลคอโคจังหวัดสุรินทร์ ทิศตะวันตกจรดกับบ้านหนองเต็ง
น้อย หมู่ที่ 8 ต�าบลหนองเต็ง อ�าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
บ้านเสม็ดแบ่งออกเป็น 3 คุ้ม คือ 1. คุ้มโคกวัด อยู่ทางทิศ
ใต้ของหมู่บ้าน 2. คุ้มหนองเสม็ด อยู่ทางทิศตะวันตกของ
บ้านหนองน�้าเสม็ด ตั้งอยู่ตรงกลางของหมู่บ้านเสม็ด และ
3. คุม้ เสม็ด มีประชากรจ�านวนทัง้ สิน้ 196 ครัวเรือน แยกเป็นเพศ
ชาย 289 คน เพศหญิง 265 คน อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม และ
รับจ้างทัว่ ไป ส�าหรับพืน้ ทีก่ ารท�าเกษตรกรรม มีจา� นวน 1,700 ไร่
ส่วนใหญ่จะอยู่รอบๆ หมู่บ้าน จะท�าการปลูกข้าว ท�าสวน ปลูก
ยางพารา และปลูกมัน ในสมัยอดีตพื้นที่การท�าเกษตรกรรม
เคยเป็นป่าหนาทึบ ภายหลังคนในชุมชนเข้าไปจับจองแผ้วถาง
เพื่อท�าเป็นพื้นที่การเกษตร ซึ่งพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่ของ
ชุมชนบ้านเสม็ด เป็นพื้นที่ สปก. (ส�านักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม) ไม่มีการออกโฉนดที่ดิน เนื่องจากเป็นพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติ
2. ปัญหาการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมปาชุมชน
ริมล�าน�้าชี พบว่าในปีพ.ศ. 2523 - 2525 ประชาชนบุกรุกแผ้ว
ถางป่าเพื่อปลูกปอ ประมาณ 3-5 ไร่ต่อครัวเรือน (ข้อมูลการ
สัมภาษณ์ผนู้ า� ชุมชน) ส่งผลกระทบต่อสภาพทรัพยากรป่าชุมชน
ริมล�าน�้าชีที่เคยอุดมสมบูรณ์เกิดความทรุดโทรม ต้นไม้ถูกตัด
ปรับให้เป็นพืน้ ที่โล่งเตียน เพือ่ ปลูกปอซึง่ เป็นพืชเศรษฐกิจ พ.ศ.
2528 เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�้าชีครั้งส�าคัญที่สุด โดยหน่วย
งานทางราชการแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ประชาสัมพันธ์ว่าชาวบ้าน

เสม็ ด สามารถเข้ า ไปบุ ก เบิ ก แผ้ ว ถางป่ า ชุ ม ชนให้ เ ป็ น พื้ น ที่
ท�าการเกษตรได้ ชาวบ้านจึงเข้าไปจับจองพื้นที่เป็นของตนเอง
จ�านวนมาก กลุ่มคนที่มีเงินทุนจะใช้วิธีจ้างคนในการแผ้วถาง
ป่าให้เป็นพื้นที่ครอบครองของตนเอง ผลกระทบที่ตามมา คือ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมล� าน�้าชีถูก
ท�าลาย และมีจา� นวนลดน้อยลง ในปัจจุบนั พืน้ ทีป่ า่ ยังคงถูกบุกรุก
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้สภาพแวดล้อมและทรัพยากรทางธรรมชาติใน
ป่าชุมชนเสื่อมโทรม ป่าไม้ไม่สามารถฟื้นตัวได้ ประชาชนส่วน
ใหญ่ใช้ประโยชน์ในลักษณะเชิงท�าลาย
จากข้อมูลดังกล่าว คณะผู้วิจัยได้ตรวจสอบข้อมูลจาก
กรมป่าไม้พบว่า ในขณะนั้นรัฐบาลได้ปรับนโยบายเกี่ยวกับป่า
โดยคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เมือ่
วันที่ 3 มีนาคม 2528 มติดังกล่าวมีสาระส�าคัญ คือ การก�าหนด
ให้มีพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมดร้อยละ 40 ของประเทศ โดยแยกออก
เป็นป่าเศรษฐกิจร้อยละ 25 และป่าอนุรักษ์ร้อยละ 15 นอกจาก
นี้ นโยบายดังกล่าวยังส่งเสริมให้ประชาชนปลูกพืชเศรษฐกิจ
หรือต้นไม้โตเร็ว เช่น ยางพารา ยูคาลิปตัส เพือ่ เป็นการป้องกัน
ล้อมรอบไม่ให้ประชาชนบุกรุกเข้าไปจับจองในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
(อภิชัย พันธเสน, 2545) และมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ได้ถูก
ยกเลิกในวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 ไม่ให้ประชาชนเข้าไป
บุกรุกจับจองพื้นที่ในป่าชุมชนริมล�าน�้าชีได้อีก หากประชาชน
จะยื่นขอเอกสารสิทธิการครอบครอง (สค.1) หนังสือรับรองการ
ท�าประโยชน์ (น.ส.3) และโฉนดที่ดิน ต้องมีหลักฐานเอกสาร
ยืนยันก่อนจะประกาศใช้พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ซึ่งข้อมูลข่าวสารทางส่วนราชการใน
สมัยนั้น ประชาชนในพื้นที่ชนบทบางส่วนยังไม่เข้าใจและไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร จึงเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน
บางชุมชนบุกรุกพืน้ ทีป่ า่ สาธารณะเพือ่ ท�าการเกษตร โดยไม่สนใจ
หรือค�านึงว่า เป็นการท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เช่นเดียวกับชุมชนบ้านเสม็ดทีป่ ระชาชนบุกรุกพืน้ ทีส่ าธารณะป่า
ชุมชน โดยมีสาเหตุหลัก คือ เพือ่ ขยายพืน้ ทีท่ า� การเกษตร โดยใช้
รูปแบบการปลูกพืชเกษตรเชิงเดี่ยว เช่น ปลูกปอ ต้นยูคาลิปตัส
ยางพารา เป็นต้น
3. ปัญหาการขาดจิตส�านึกในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมปาชุมชนริมล�าน�า้ ชี จากข้อมูลพบว่า ป่าชุมชนริม
ล�าน�า้ ชีเป็นแหล่งอาหารทีอ่ ดุ มสมบูรณ์ ประชาชนในชุมชนได้ใช้
ประโยชน์จากป่า และแม่นา�้ ในด้านต่างๆ จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล
พบว่า การใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนริมล�าน�า้ ชี มีประชาชนทัง้ ใน
และนอกชุมชนเข้ามาใช้ประโยชน์เป็นจ�านวนมาก ได้แก่ เก็บฟืน
เดือนมกราคม-เมษายน ล่าสัตว์เดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน เก็บ
เห็ดเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน เก็บผักเดือนตุลาคม-ธันวาคม
และหาปลาจากล�าน�้าชีตลอดทั้งปี
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ตารางที่ 1 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�้าชี
1. ทรัพยากรต้นไม้
2. ทรัพยากรสัตว์ป่า
3. ทรัพยากรเห็ดป่า
4. เก็บผัก/สมุนไพร
5. ลำานำ้าชี หนองแสง หนองบัว
หนองตลิ่งหัก

จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า หลังจากชุมชนบ้านเสม็ด
บุกรุกแผ้วถางจับจองพืน้ ทีบ่ ริเวณป่าชุมชนริมล�าน�า้ ชีเป็นจ�านวน
มาก ชาวบ้านบางคนน�าพืน้ ทีท่ ตี่ นเองจับจองขายให้กบั นายทุน ใน
ปีพ.ศ. 2529 นายทุนน�ารถแทรกเตอร์เข้ามาบุกเบิกแผ้วถางให้เป็น
พืน้ ที่โล่งเตียน ปัน้ แนวคันดิน ท�ารัว้ ล้อมรอบทีด่ นิ และปลูกต้นยู
คาลิปตัส ยางพารา เป็นต้น จากสถานการณ์ดงั กล่าวส่งผลกระทบ
ต่อการด�าเนินชีวติ ของประชาชนในชุมชนเริม่ เปลีย่ นแปลงไปจาก
เดิม เช่น การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติจากป่าริมล�าน�า้ ชีไม่
สามารถท�าได้ เนือ่ งจากบางพืน้ ทีม่ ผี แู้ สดงสิทธิค์ รอบครอง จึงไม่
สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ในพืน้ ที่ได้อย่างอิสระดังเช่นในอดีต
ปีพ.ศ. 2538 - 2557 คนในชุมชนทั้งหมู่บ้านเริ่มน�า
เครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าบุกเบิกพื้นที่ป่าชุมชนริมล�้าชีเพื่อใช้
เป็นพื้นที่ทางการเกษตรมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อสภาพพื้นที่
ป่าลดลง ระบบนิเวศถูกท�าลาย และทรัพยากรธรรมชาติในป่า
ได้รับผลกระทบ เช่น สัตว์ป่า เห็ด ดอกกระเจียว
พืชสมุนไพรต่างๆ มีจ�านวนลดลงอย่างรวดเร็ว ใน
ขณะที่พืชเศรษฐกิจ เช่น ต้นยูคาลิปตัส และต้น
ยางพารา มีจา� นวนเพิม่ ขึน้ จากการตรวจสอบข้อมูล
กับเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์ประสานงานป่าไม้บรุ รี มั ย์เกีย่ วกับ
อาณาเขต ภาพถ่ายทางอากาศ และลักษณะของ
พื้ น ที่ บ ริ เ วณป่ า ชุ ม ชนริ ม
ล�าน�า้ ชีพบว่า เดิมเป็นพืน้ ที่
แ ผ น ที่
ป่าสงวนแห่งชาติดูแลโดย ÀÒ¾¶‹ Ò Â·Ò§ÍÒ¡ÒÈ
กรมป่าไม้ มีพื้นที่ทั้งหมด พื้ น ที่ ป ่ า ชุ ม ชนบ้ า น
5.777 ตารางกิโลเมตร (เส้น เสม็ด
สีฟ้า ตามภาพที่ 1) คิดเป็น
จ�านวน 3,610.63 ไร่ พื้นที่ ที่มา : ศูนย์ประสานงานป่าไม้บุรีรัมย์

ชุมชนบ้านเสม็ดบางส่วนซึ่งเป็นเขตพื้นที่ของส�านักงานปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) เดิมเป็นเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่ง
ชาติ และในปัจจุบันเกิดปัญหาทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมภายในชุมชนถูกท�าลาย และมีจา� นวนลดน้อยลง สาเหตุ
เกิดจากพฤติกรรมการใช้ประโยชน์ ชาวบ้านบางคนขุด ตัด
พืชผัก ผลไม้ มันป่า น�าไปปลูกไว้ที่บ้านตนเอง บางคนหา
ของป่าไปขายสร้างรายได้ โดยไม่ค�านึงถึงการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มป่ า ชุ ม ชนริ ม ล� า น�้ า ชี ไ ว้
ส�าหรับอนาคต เป็นเหตุให้ทรัพยากรภายในป่าชุมชน เช่น ดอก
กระเจียว หน่อไม้ ผักติ้ว เห็ด มัน กลอย และสัตว์ป่า เป็นต้น
ลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากที่ประชาชนเคยหาได้จ�านวนมาก แต่
ปัจจุบันจ�านวนที่หาได้ลดน้อยลง ทรัพยากรธรรมชาติบางชนิด
เกิดการสูญพันธุ์ เช่น ดอกกระเจียว กลอย สัตว์ปา่ บางชนิด ได้แก่
กระต่าย ไก่ป่า เสือปลา เป็นต้น
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4. ปัญหาการไม่มกี ลไกการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�า้ ชีในระดับชุมชน พบว่า ทีผ่ า่ น
มาชุมชนบ้านเสม็ดยังไม่เคยมีกฎ กติกาชุมชน บทลงโทษผูท้ ฝี่ า่ ฝืน
และไม่มวี ธิ กี ารดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมป่า
ชุมชนริมล�าน�า้ ชีทชี่ ดั เจน ในปีพ.ศ. 2556 ผูน้ า� ชุมชน และคณะ
กรรมการหมูบ่ า้ นบ้านเสม็ด ได้รว่ มกันเสนอแผน 3 ปี ต่อเทศบาล
ต�าบลหนองเต็ง แต่โครงการดังกล่าวไม่ได้รบั การพิจารณาบรรจุเป็น
วาระของชุมชน เนือ่ งจากชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย และคิดว่า
ยังไม่มคี วามส�าคัญต่อการพัฒนาของชุมชน ผูน้ า� ชุมชนจึงท�าได้
เพียงประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนในชุมชนไม่ให้บกุ รุก
ตัดไม้ทา� ลายป่า แต่ไม่ได้รบั ความร่วมมือ ชาวบ้านบางคนลักลอบ
ตัดต้นไม้ขนาดใหญ่และขนาดกลาง น�าไปแปรรูปเป็นเฟอร์นเิ จอร์
เพื่อจ�าหน่ายเป็นรายได้ให้กับตนเอง ตัดต้นไม้ขนาดเล็ก น�าไป
เป็นเชื้อเพลิง หรือท�าเป็นร้านบวบ ร้านแตง เป็นต้น หลังจาก
การด�าเนินการวิจยั เทศบาลต�าบลหนองเต็งได้ขอให้ชมุ ชนบ้าน
เสม็ดเป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการป่าชุมชน พร้อมทัง้ ใช้เป็น
พืน้ ทีข่ ยายของชุมชนบ้านจาน เพือ่ ขอธงพระราชทาน “พิทกั ษ์ปา่
เพือ่ รักษาชีวติ ” ผืนที่ 2 ซึง่ ได้รบั พระราชทานในวันที่ 24 สิงหาคม
พ.ศ. 2558 เป็นทีเ่ รียบร้อย ซึง่ เป็นการสร้างความภาคภูมิใจของ
เทศบาลและชุมชนบ้านจาน พร้อมทั้งเกิดการผลักดันให้พื้นที่
ชุมชนบ้านเสม็ดเป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการตนเองบนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของชุมชน
5. ปั ญ หาการไม่ มี อ าณาเขตพื้ น ที่ ก ารอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�า้ ชีทชี่ ดั เจน
หลังจากการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ป่าชุมชนริมล�าน�า้ ชี ในปีพ.ศ. 2528 ได้มนี ายทุนเข้ามาซือ้ พืน้ ที่

บริเวณป่าชุมชนริมล�าน�า้ ชีตอ่ จากชาวบ้านเป็นจ�านวนมาก ชาว
บ้านบางคนเมือ่ ขายพืน้ ทีข่ องตนเองให้กบั นายทุน ก็บกุ รุกพืน้ ที่
ป่าชุมชนเพิม่ เติม ปรับพืน้ ที่ให้โล่งเตียน เพือ่ ปลูกยางพารา ต้นยู
คาลิปตัส เป็นต้น ปัจจุบนั ยังไม่ทราบแน่ชดั ว่า ป่าชุมชนริมล�าน�า้
ชีเหลือพืน้ ทีจ่ า� นวนกี่ไร่ เนือ่ งจากได้มผี บู้ กุ รุกแผ้วถางและจับจอง
เพิม่ ขึน้ เรือ่ ยๆ และยังไม่มขี อ้ มูลแน่ชดั ว่า จะวัดพิกดั พืน้ ทีป่ า่ ชุมชน
จากส่วนใดถึงส่วนใด ทีผ่ า่ นมาชุมชนไม่เคยติดต่อสอบถามข้อมูล
จากศูนย์ประสานงานป่าไม้บุรีรัมย์ว่า พื้นที่ป่าชุมชนริมล�าน�้าชี
ส่วนใดห้ามบุกรุกบ้าง และในขณะเดียวกันศูนย์ประสานงานป่าไม้
บุรรี มั ย์กไ็ ม่เคยมาให้ความรูท้ า� ความเข้าใจกับคนในชุมชนว่า หาก
มีการบุกรุกพื้นที่ป่าชุมชน ตัดไม้ที่หวงห้าม ผิดกฎหมาย ทั้งที่
บทบาทหน้าทีศ่ นู ย์ประสานงานป่าไม้จงั หวัดต้องด�าเนินการด้าน
การป้องกันบุกรุกท�าลายทรัพยากรป่าไม้ การควบคุมไฟป่า การ
แก้ไขปัญหาการบุกรุกทีด่ นิ ป่าไม้ และลดความขัดแย้งทางการใช้
ประโยชน์ทดี่ นิ ป่าไม้ พร้อมทัง้ ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือ
ในการจัดการป่าชุมชน การฟืน้ ฟูพนื้ ทีป่ า่ เสือ่ มโทรม และการปลูก
ไม้เพือ่ เศรษฐกิจ ในระหว่างด�าเนินการวิจยั คณะผูว้ จิ ยั ได้ทา� หนังสือ
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศจากศูนย์ประสาน
งานป่าไม้บรุ รี มั ย์ พร้อมทัง้ สนทนาพูดคุยเกีย่ วกับข้อมูลพืน้ ทีป่ า่
ชุมชนริมล�าน�า้ ชีกบั เจ้าหน้าทีท่ รี่ บั ผิดชอบ แต่เจ้าหน้าทีไ่ ม่มขี อ้ มูล
ทีช่ ดั เจนว่า มีพนื้ ทีเ่ หลือจ�านวนกีไ่ ร่ เนือ่ งจากศูนย์ประสานงานป่า
ไม้บรุ รี มั ย์ยงั ไม่มแี ผนและแนวทางในการจัดการทรัพยากรป่าริม
ล�าน�า้ ชีบา้ นเสม็ด หลังจากได้ขอ้ มูลภาพถ่ายทางอากาศเพือ่ เป็น
ข้อมูลในการน�าเสนอต่อชุมชนบางส่วนถึงเขตพืน้ ทีเ่ ดิมและปัญหา
การบุกรุกทีผ่ า่ นมา คณะผูว้ จิ ยั จึงได้จดั เวทีวเิ คราะห์ขอ้ มูลโดยการ
วาดแผนทีร่ อบนอกทีม่ รี ายละเอียดข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติรมิ
ล�าน�า้ ชีอย่างชัดเจน หลังจากวาดแผนที่
รอบนอกเรียบร้อยแล้ว คณะผูว้ จิ ยั นัก
วิจยั ชุมชน ประชาชนบ้านเสม็ด ได้รว่ ม
กันวิเคราะห์แลกเปลีย่ นความคิดเห็น จน
ได้ขอ้ สรุปร่วมกันว่า จะมีการสร้างเขต
พื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�้าชี เพื่อ
ป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มขึ้น โดย
ก�าหนดจุดเริม่ ต้นจากสะพานริมล�าน�า้ ชี
ไปจนถึงพืน้ ทีต่ ดิ กับชุมชนบ้านมะระ
แ ผ น ผั ง
·ÃÑ ¾ ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔ á ÅÐÊÔè §
แวดล้อมของชุมชนบ้านเสม็ด
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กระบวนการ

กระบวนการที่ใช้ในการเปลีย่ นแปลงและการยอมรับของ
ชุมชนเป้าหมาย คือ กระบวนการงานวิจยั เพือ่ ท้องถิน่ (Community Based Research: CBR) ซึ่งประกอบด้วย การตั้งโจทย์วิจัย
ที่มาจากชุมชน เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
วางแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับชุมชน เพื่อค้นหา
แนวทางปฏิบัติกระบวนการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนจัดการ
ตนเองบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริม
ล�าน�้าชี มีวิธีการศึกษา ดังนี้

ขอบเขตการศึกษา

1. กลุ ่ ม เป้ า หมายในการท� า การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี ผู ้ เ ข้ า
ร่วมเป็นอาสาสมัครนักวิจัยชุมชนและเข้าร่วมด�าเนินการวิจัย
ประกอบด้วย
1. กลุ่มเป้าหมายหลัก
1. กลุ่มผู้น�าชุมชนบ้านเสม็ด จ�านวน 10 คน
2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จ�านวน 20 คน
3. ประชาชนทั่วไป
จ�านวน 70 คน
รวม 100 คน
2. กลุ่มเป้าหมายรอง
1. นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ จ�านวน100 คน
2. นักเรียนโรงเรียนบ้านเสม็ด จ�านวน 50 คน
รวม 150 คน
รวมทั้งหมด จ�านวน 250 คน
2. ขอบเขตพืน้ ที่ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ การศึกษาในพืน้ ที่
ชุมชนบ้านเสม็ด หมู่ที่ 7 ต�าบลหนองเต็ง อ�าเภอกระสัง จังหวัด
บุรีรัมย์
3. ขอบเขตเนื้อหาการวิจัยในครั้งนี้ คือ ศึกษาบริบท
ชุ ม ชน การตั้ ง ถิ่ น ฐานและพั ฒ นาการการเปลี่ ย นแปลงของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�้าชีของ
ชุมชนบ้านเสม็ด ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน วิเคราะห์คุณค่าและ
วิถีชีวิต ของชุ ม ชนในการจัดการทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�้าชีของชุมชนบ้านเสม็ดตั้งแต่ในอดีต
จนถึงปัจจุบัน เพื่อค้นหาแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการเสริม
สร้างศักยภาพการจัดการตนเองที่มีความเหมาะสมบนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�้าชีของ
ชุมชนบ้านเสม็ด
4. ขอบเขตระยะเวลาการด�าเนินการวิจัย ตั้งแต่ 1
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558
กระบวนการวิจัย ในครั้งนี้ คณะทีมวิจัยใช้เครื่องมือใน
การศึกษาเชิงคุณภาพ โดยท�าการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิง
ลึกรายบุคคล การสัมภาษณ์รายบุคคล การสนทนากลุ่ม การจัด
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เวทีประชาคม การเดินส�ารวจชุมชน และการสังเกตแบบไม่มสี ว่ น
ร่วม มีรายละเอียดดังนี้
1. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary source) การ
รวบรวมข้อมูลแหล่งทุติยภูมิจากเอกสาร (Documents) เพื่อ
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาการวิจัยและแนวคิด
รวมทั้งทฤษฎีตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นองค์ความ
รู้ที่น�ามาก�าหนดกรอบแนวคิดและกรอบในการวิเคราะห์เกี่ยว
กับบริบทชุมชน ค้นหาศักยภาพและศึกษาวิถีชีวิตของชุมชน
ปั ญ หาสาเหตุ ก ารจั ด การตนเองของชุ ม ชน ตลอดจนการ
วิเคราะห์และการค้นหาคุณค่าการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของชุมชนจากเอกสารสิ่งพิมพ์ สถิติของศูนย์
ประสานงานป่าไม้บุรีรัมย์ รวมทั้งแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง
2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary source) ประกอบ
ด้วย ข้อมูลด้านบริบทของชุมชน การประกอบอาชีพ ชุดความ
รู้ประสบการณ์ ในการจัดการตนเองในด้านประเพณีวัฒนธรรม
ภู มิ ป ั ญ ญาท้ อ งถิ่ น การมี ส ่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�้าชี ตลอด
จนค้นหาศักยภาพและศึกษาวิถีชีวิตของชุมชน ปัญหาสาเหตุ
การจัดการตนเองของชุมชน รวมทั้งผลการด�าเนินงานของการ
ท�ากิจกรรมร่วมกัน การแลกเปลีย่ นเรียนรู้ และการจัดการตนเอง
บนวิถีชีวิตของชุมชน ตลอดจนการท�ากิจกรรมสาธารณะของ
ประชาชนบ้านเสม็ด โดยมีวิธีเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้
2.1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview techni ue) โดยใช้การสัมภาษณ์ (Interview guide) เก็บรวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับบริบทชุมชน ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของ
ชุมชน การประกอบอาชีพ วัฒนธรรมความเชื่อ ภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น เป็นต้น ค้นหาคุณค่าการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมของชุมชนป่าชุมชนริมล�าน�า้ ชี และการใช้ประโยชน์จาก
ป่าชุมชนริมล�าน�า้ ชี เก็บรวบรวมข้อมูลจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key
informants) ได้แก่ ผูร้ แู้ ละผูน้ �าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผูน้ า� ทาง
ศาสนา ผู้อาวุโสในชุมชน และประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากป่า
เป็นต้น
2.2 การสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured
interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-structured interview schedule) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ
จัดการตนเองบนวิถีชีวิตของชุมชนที่ผ่านมาในอดีต การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�า้ ชี เช่น การ
ปลูกป่า การดูแลป่า การดูแลสิ่งแวดล้อมในพื้นที่สาธารณะ การ
ดูแลรักษาระบบนิเวศในป่าชุมชน เป็นต้น โดยมีคณะผู้วิจัยและ
ทีมนักวิจัยชุมชนช่วยในการสัมภาษณ์และบันทึกข้อมูลการวิจัย
2.3 การจัดเวทีสนทนากลุ่ม (Focused group) โดย
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ใช้แบบสัมภาษณ์ (Interview schedule) ในการระดมความคิด
เห็นของกลุ่ม (Group think) โดยใช้เทคนิค Appreciation-Influence-Control (AIC) การระดมความคิดเห็น (Brainstorming) แผนที่ความรู้ (Mind mapping) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับบริบทชุมชน ได้แก่ ประวัติความเป็นมาของชุมชน
การประกอบอาชีพ วัฒนธรรมความเชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นต้น ค้นหาศักยภาพและข้อจ�ากัดของชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�้าชี การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริม
ล�าน�้าชี รวมทั้งค้นหากระบวนการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนจัด
การตนเองบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมริมล�าน�้า
ชีที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชน
2.4 การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (Target Group
Analysis: TGA) โดยใช้การจัดเวทีวิเคราะห์กลุ่มประชาชนผู้ที่มี
ส่วนได้เสีย (Stakeholder) ในทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ริมล�าน�า้ ชี ได้แก่ คณะผูว้ จิ ยั สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้น�าชุมชน ผู้อาวุโส ปราชญ์ชาวบ้าน คณะครู
โรงเรียนบ้านเสม็ด เจ้าหน้าทีเ่ ทศบาลต�าบลหนองเต็ง เจ้าหน้าที่
ป่าไม้จงั หวัดบุรรี มั ย์ ผูท้ บี่ กุ รุกครอบครองพืน้ ทีป่ า่ เพือ่ ท�าเกษตร
ประชาชนผูใ้ ช้ประโยชน์จากป่า เช่น เก็บของป่า ล่าสัตว์ ขุดมัน ตัด
ต้นไม้ เผาถ่าน เป็นต้น เพือ่ ค้นหาแนวทางจัดการตนเองบนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของชุมชน ได้แก่ การปลูกป่า
บวชป่า การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมริมล�าน�า้ ชี
และเครือข่ายการอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ของชุมชน การสร้างเป็นแหล่งเรียนรูท้ อ้ งถิน่ เป็นต้น
2.5 การสังเกตแบบมีสว่ นร่วม (Participant observation) โดยใช้แบบตรวจรายการ (Checklist) เพือ่ ศึกษาพฤติกรรม
และทัศนคติ รวมทัง้ ปฏิสมั พันธ์ระหว่างประชาชนในหมูบ่ า้ นจาก
การท�ากิจกรรมร่วมกัน และการให้ความร่วมมือในการด�าเนิน
กิจกรรม เช่น การจัดเวทีประชาคมหมูบ่ า้ น กิจกรรมการอนุรกั ษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�้าชี
พฤติกรรมการใช้ประโยชน์จากป่า โดยคณะผู้วิจัย และนักวิจัย
ชุมชนเข้าร่วมสังเกตการณ์ ในหลายๆ ช่วงเวลาของการเก็บหา
ของป่า เพือ่ เป็นการตรวจสอบข้อมูลการใช้ประโยชน์ปา่ ชุมชนริม
ล�าน�้าชีทั้ง 12 เดือน คณะผู้วิจัยแบ่งกระบวนการวิจัยออกเป็น 4
ระยะ ได้แก่ 1. ระยะเตรียมการ 2. ระยะวางแผน 3. ระยะทดลอง
ปฏิบตั กิ าร 4. สรุปและประเมินผล มีรายละเอียดในแต่ละขัน้ ตอน
ดังต่อไปนี้
ระยะที่ 1 ระยะเตรียมการ
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการตนเองของชุมชน การค้นหาศักยภาพ และศึกษา
วิ ถี ชี วิ ต ของชุ ม ชน วิ เ คราะห์ แ ละค้ น หาคุ ณ ค่ า การจั ด การ
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชน
2. พัฒนาโจทย์วจิ ยั ร่วมกับชุมชนบ้านเสม็ด ซึง่ ประกอบ
ด้วย ผูน้ า� ชุมชน ผูอ้ าวุโส เยาวชน และผูส้ นใจเพือ่ จัดท�าโครงการ
เสนอต่อแหล่งทุนวิจยั และสรรหาอาสาสมัครนักวิจยั ชุมชน โดย
เปิดโอกาสให้เข้ามาเป็นอาสาสมัคร จ�านวน 25 คน พร้อมทัง้ แบ่ง
บทบาทหน้าทีข่ องนักวิจยั ชุมชน ได้แก่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่าย
จดบันทึก ฝ่ายการเงินและบัญชี ฝ่ายประสานงาน และฝ่ายจัด
สถานที่ เป็นต้น
3. จัดประชุมชี้แจงท�าความเข้าใจโครงการแก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในหมู่บ้านเสม็ด และค้นหาอาสาสมัครเพื่อร่วมเป็น
ทีมวิจัยเพิ่มเติม ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้น�าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน เยาวชน และประชาชนผู้
สนใจ เป็นต้น
4. การส�ารวจพื้นที่ป่าชุมชน ศึกษาข้อมูลด้านกายภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�้าชี ปัญหา
การบุกรุกท�าลายป่าชุมชนริมล�าน�้าชี พร้อมทั้งส�ารวจดูความ
หลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมริมล�าน�้าชี
ศึกษาข้อมูลด้านกายภาพของต้นไม้ สัตว์ปา่ เห็ด หน่อไม้ ผักป่า
มัน การดักสัตว์ ดักปลา และศึกษาระบบนิเวศภายในป่าชุมชน
ริมล�าน�้าชี พร้อมทั้งศึกษาคุณค่าวิถีชีวิต การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�้าชี และน�า
ข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ เรียบเรียง วิเคราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูล และ
ตรวจสอบความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ระยะที่ 2 ระยะวางแผน
1. คณะผู ้ วิ จั ย และนั ก วิ จั ย ชุ ม ชนร่ ว มกั นวางแผน
เชิ ง ปฏิ บั ติ การอย่ า งมี ส ่ ว นร่ ว มในการจั ด การตนเองบนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�้าชีของ
ชุมชนบ้านเสม็ด พร้อมทั้งค้นหาแนวทางการฟื้นฟู อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�้าชีของ
ชุมชนบ้านเสม็ด
2. ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 06.00 น. ทีมวิจัย
หลักและทีมวิจัยชุมชน จ�านวน 45 คน เดินทางไปศึกษาดูงาน
กลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชุมชนดอนโจร บ้านหนองยาง ต�าบล
ล�าไทรโยง อ�าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบ
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติภายในป่าชุมชนที่เข้มแข็ง
เหตุผลที่คณะผู้วิจัยและนักวิจัยหลักและทีมวิจัยชุมชนได้เลือก
พื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากมีประเด็นปัญหาใกล้เคียงกับชุมชนบ้าน
เสม็ด ซึ่งในการศึกษาดูงานครั้งนี้ คณะผู้วิจัยและนักวิจัยชุมชน
ได้รับฟังการบรรยายขั้นตอน วิธีการ ตลอดจนแนวทางการจัด
การทรัพยากรป่าชุมชน จากการศึกษาดูงานพบว่า กลุ่มอนุรักษ์
ป่าดอนโจรได้เริ่มต้นจากการประชุมชาวบ้านในชุมชนรอบป่า
5 หมู่บ้าน คือ บ้านลุงไผ่ หมู่ 3 บ้านหนองนา หมู่ 4 บ้านหนอง
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ยาง หมู่ 5 บ้านหนองไทร หมู่ 13 ต�าบลล�าไทรโยง และบ้านโคก
ใหญ่ หมู่ 8 ต�าบลก้านเหลือง และมีมติจัดตั้ง “กลุ่มอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูป่าชุมชนดอนโจร” ขึ้นในปีพ.ศ. 2540 โดยครูประเทืองเป็น
ประธานกลุม่ ทัง้ 5 หมูบ่ า้ นร่วมกันด�าเนินกิจกรรมการอนุรกั ษ์ปา่
ดอนโจร ซึง่ ปัจจุบนั มีพนื้ ทีก่ ว่า 2,800 ไร่ เพือ่ ฟืน้ ฟูความสมบูรณ์
ให้สตั ว์ปา่ มีทอี่ ยูอ่ าศัย และเป็นแหล่งอาหาร แหล่งสมุนไพร เป็น
ห้องเรียนธรรมชาติของชุมชน และยังเป็นการส่งเสริมการท�างาน
ร่วมกันระหว่างองค์กรประชาชนกับเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ และมีคณะ
กรรมการกลุม่ อนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูปา่ ชุมชนดอนโจร แบ่งหน้าทีอ่ อก
เป็น 5 ฝ่าย คือ 1. ฝ่ายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 2. ฝ่ายจัดการ
ทรัพยากร 3. ฝ่ายบริหาร 4. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 5. ฝ่ายส่งเสริม
และฟื้นฟูทรัพยากร โดยคณะกรรมการทั้งหมดมีบทบาทหน้าที่
ในการดูแลรักษาป่า พร้อมทั้งมีอ�านาจหน้าที่ในการจับ ปรับ
ผู้ที่ท�าการฝ่าฝืนกติกาชุมชน
หลังจากได้ฟงั บรรยาย ทีมวิจยั ชุมชนบ้านเสม็ดก็ได้
ท�าการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวทางการขับเคลื่อนการท�างาน
พร้อมทั้งน�าไปประยุกต์ใช้กับชุมชนบ้านเสม็ด หลังจากนั้นคณะ
ทีมวิจัยก็ได้ร่วมเดินส�ารวจพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติภายในป่า
ชุมชนบ้านดอนโจรพบว่า ภายในป่าชุมชนบ้านดอนโจรได้มกี ารจัด
กิจกรรมฐานการเรียนรูท้ รัพยากรธรรมชาติ โดยมีคณะครูนกั เรียน
นักศึกษา ได้เข้ามาท�าการศึกษาและเรียนรูอ้ ยูต่ ลอดเวลา
จากการศึกษาดูงานในครั้งนี้ คณะทีมวิจัยชุมชน
บ้านเสม็ดได้เห็นแนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมของชุมชนตนเองเพิ่มมากขึ้น ในวันที่ 8 เมษายน 2558
เวลา 09.00 น. ณ วัดบ้านเสม็ด คณะผู้วิจัยได้จัดเวทีประชาคม
สรุปบทเรียนการศึกษาดูงานจากกลุม่ อนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูปา่ ชุมชน
ดอนโจร บ้านหนองยาง ต�าบลล�าไทรโยง อ�าเภอนางรอง จังหวัด
บุรรี มั ย์ เพือ่ น�ามาประยุกต์ใช้กบั ชุมชนบ้านเสม็ด โดยมีผเู้ ข้าร่วม
ประชุม จ�านวน 45 คน จากการไปศึกษาดูงานนอกพื้นที่ท�าให้
คณะผูว้ จิ ยั และนักวิจยั ชุมชนเกิดมุมมองแนวคิดเพิม่ เติมเกีย่ วกับ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�า้ ชี พร้อม
ทั้งได้น�าประเด็นจากการศึกษาดูงานมาบูรณาการให้เข้ากับแผน
ปฏิบัติการ 4 แผนงาน ได้แก่
1. แผนการพัฒนากลไกการจัดการตนเองบนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านเสม็ด
2. แผนการปลู ก ฝั ง จิ ต ส� า นึ ก การอนุ รั ก ษ์ ฟ ื ้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านเสม็ด
3. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านเสม็ด
4. แผนการสร้างแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
ระยะที่ 3 ระยะทดลองป ิบัติการ
1. ทดลองปฏิบตั กิ าร เพือ่ สร้างโอกาสให้คนในชุมชนเข้า
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มามีสว่ นร่วมโดยผนวกกับองค์ความรูเ้ ดิม คือ วัฒนธรรมความเชือ่
ท้องถิน่ เช่น อย่าตะโกน ส่งเสียงดัง ห้ามน�าต้นไม้ทมี่ โี พรงมาสร้าง
บ้านเรือน เป็นต้น ซึง่ วัฒนธรรมความเชือ่ ท้องถิน่ เป็นการสะท้อน
ว่า คนในชุมชนได้รจู้ กั เคารพต่อป่าไม้ เคารพต่อสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ อี่ ยูใ่ น
ป่า เมือ่ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 ณ วัดบ้านเสม็ด
ได้จดั เวทีสรุปบทเรียนจากการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพือ่ ค้นหา
การประยุกต์ใช้วฒ
ั นธรรมความเชือ่ ในการอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูปา่ ชุมชนริม
ล�าน�า้ ชี ซึง่ ได้ขอ้ สรุปว่า ความเชือ่ เดิมทีม่ อี ยูใ่ นชุมชนเริม่ สูญหาย
ไป เนือ่ งจากปัจจุบนั คนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่คอ่ ยให้ความส�าคัญ
ต่อความเชือ่ ในอดีต ความเห็นแก่ตวั มีมากขึน้ จึงท�าให้เกิดปัญหา
ทั้งการบุกรุกป่า ลักลอบตัดไม้ และการใช้ประโยชน์ ไม่อนุรักษ์
ฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติปา่ ชุมชนริมล�าน�า้ ชี จึงท�าให้คณะผูว้ จิ ยั
และนักวิจยั ชุมชนได้ประยุกต์ความรูใ้ หม่เกีย่ วกับศรัทธาความเชือ่
ในพระพุทธศาสนามาใช้ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชุมชนริมล�าน�้า
ชี เนื่องจากชุมชนบ้านเสม็ดเป็นชุมชนที่มีความสามัคคีและ
ชอบท�าบุญ ได้แก่ การปลูกป่า บวชป่า เป็นต้น เพราะการบวช
ป่าเปรียบเหมือนการบวชสามเณรหรือบวชพระ เป็นประเพณีที่
พุทธศาสนิกชนมีความเชื่อว่า จะได้รับผลบุญกุศลมากทั้งผู้บวช
เองและบิดามารดาญาติของผูบ้ วช การบวชต้นไม้ ถือว่าเป็นการ
สืบต่อป่าให้มคี วามอุดมสมบูรณ์และยัง่ ยืน เพราะต้นไม้ทบี่ วชแล้ว
จะต้องได้รบั การคุม้ ครอง ห้ามตัดท�าลาย เสมือนพระสง ร์ ปู หนึง่
เมือ่ ไม่ถกู ท�าลาย ต้นไม้ยอ่ มเจริญเติบโตอุดมสมบูรณ์ตอ่ ไป
2. ตรวจสอบข้อมูลสู่ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใน
ชุมชน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ป่าชุมชนริมล�าน�้าชี เพื่อสร้างความเข้าใจในการแก้ไขปัญหา
และสร้ า งแนวทางการจั ด การตนเองด้ า นอาชี พ บนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ระยะที่ 4 สรุปและประเมินผล
1. จัดเวทีสรุปผลการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�า้ ชีรว่ มกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ได้แก่ เทศบาลต�าบลกระสัง ศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวัด
บุรีรัมย์ โรงเรียนบ้านเสม็ดสามัคคีราษฎร์วิทยาคาร สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ ชุมชนบ้านเสม็ด เป็นต้น
2. จัดเวทีสรุปและประเมินผลการด�าเนินงานวิจัย คณะ
ผู้วิจัย และนักวิจัยชุมชนบ้านเสม็ด สรุปบทเรียนผลการด�าเนิน
โครงการวิจัย เพื่อน�าบทเรียนไปสู่การเขียนรายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ และขยายผลไปสู่ชุมชนใกล้เคียง

ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้

ความรู้และความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการด�าเนินการวิจัย
คือ แนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนาแบบมีสว่ นร่วม กระบวนการสร้าง
ชุมชนจัดการตนเอง องค์ความรูส้ ทิ ธิชมุ ชนกับการบริหารจัดการ
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ทรัพยากรชุมชน มีรายละเอียดดังนี้
1. กระบวนการสร้างชุมชนจัดการตนเอง เป็นองค์ความรู้
เกีย่ วกับการกระตุน้ ส่งเสริม สนับสนุนให้ชมุ ชนพัฒนาศักยภาพ
ตนเองบนทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม ผ่านการเก็บรวบรวม
ข้อมูลของชุมชน เพือ่ ให้ชมุ ชนได้ทราบถึงศักยภาพความรูค้ วาม
สามารถของตนเอง สอดคล้องกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน
(องค์การมหาชน, 2554 : 7-10) ที่ได้กล่าวถึงการจัดการตนเอง
ว่า เป็นการเน้นการแก้ไขปัญหาเชิงบูรณาการ ได้แก่ ภาครัฐ ภาค
วิชาการ และภาคประชาชน สร้างความร่วมมือให้เกิดดุลภาพทาง
ความคิด มีมิติในการจัดการตนเองบนกระบวนการเรียนรู้ของ
ชุมชน เช่น การฝึกอบรม การไปศึกษาดูงาน การดูสารคดี การ
เรียนรู้จากชุมชนต้นแบบ แล้วน�าสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้มาน�าสรุปบท
เรียน เพื่อน�ามาประยุกต์ใช้กับชุมชนของตนเอง
2. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาแบบมีส่วนร่วม เป็น
องค์ความรู้ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ
วางแผน ด�าเนินการปฏิบัติตามแผน ติดตามประเมินผลใน
โครงการหรื อ กิ จ กรรมที่ ห น่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนได้
เข้ามาพัฒนาชุมชน เพราะการมีส่วนร่วมเป็นแนวคิดที่ส�าคัญ
ในการพั ฒ นาให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น หรื อ ท� า ให้ ชุ ม ชนจั ด การ
ตนเองได้
3. แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิชุมชนกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรชุมชน คณะผู้วิจัยได้ศึกษาองค์ความรู้ของนักวิชาการ
ด้านสังคมวิทยามานุษยวิทยาหลายท่าน ได้แก่ อานันท์ กาญจนพันธ์
ยศ สันตสมบัติ และเสน่ห์ จามริก เป็นต้น และได้สรุปองค์ความรูเ้ กีย่ ว
กับสิทธิชุมชนกับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชนมาประยุกต์
ใช้ในการท�าวิจัยครั้งนี้ว่า สิทธิชุมชน หมายถึง ข้อตกลง กฎ
เกณฑ์ทางสังคมที่พัฒนาให้กลุ่มคนร่วมกันจัดการทรัพยากร
การจัดการทางเศรษฐกิจ สังคมและอืน่ ๆ โดยกลุม่ คน สิทธิชมุ ชน
ให้ความส�าคัญกับผูท้ พี่ งึ่ พาอาศัยทรัพยากรเพือ่ ความอยูร่ อดของ
ชุมชนเป็นอันดับแรก ชุมชนที่ตั้งอยู่บนฐานทรัพยากรชุมชน
ในการด�ารงอยู่ การให้ชุมชนชาวบ้านมีสทิ ธิในการเลือกอนาคต
ของตัวเอง เป็นตัวของตัวเอง เป็นอิสระโดยตัวเองในสถานการณ์
ปัจจุบัน ชาวบ้านจ�าเป็นจะต้องเรียนรู้ชุมชนที่เขาอาศัยอยู่ใน
ทุกๆ ด้าน

สถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนไปจากเดิม

สถานการณ์ทเี่ ปลีย่ นแปลงไปจากเดิม สังเกตได้จากการ
จัดกิจกรรมในช่วงเก็บรวบรวมข้อมูล ช่วงการวางแผน และช่วง
ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา คือ
1. กิจกรรมสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปจากเดิมในช่วงเก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ กิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหา
การบุกรุก การใช้ประโยชน์ การลักลอบตัดไม้ และความเสือ่ มโทรม
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ของป่าชุมชนริมล�าน�้าชี ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
เวลา 09.00 น. ณ วัดบ้านเสม็ด มีผู้เข้าร่วมประชุม จ�านวน
40 คน ได้แก่ คณะผู้วิจัย นักวิจัยชุมชน พระสง ์ ผู้น�าชุมชน
ผู้อาวุโส ประชาชนผู้ใช้ประโยชน์ป่าชุมชนริมล�าน�้าชี และเจ้า
หน้าทีศ่ นู ย์ประสานงานป่าไม้จงั หวัดบุรรี มั ย์ เป็นต้น และกิจกรรม
การเดินส�ารวจพื้นที่ป่าชุมชน เพื่อศึกษาข้อมูลด้านกายภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�า้ ชี ในวันที่
1 มีนาคม พ.ศ. 2558 เวลา 9.00 น - 16.00 น. ท�าให้คณะผูว้ จิ ยั
และนักวิจัยชุมชนได้เห็นข้อมูลทางกายภาพ และสภาพปัญหา
การเสือ่ มโทรม การบุกรุก ตัดไม้ทา� ลายป่า ปัญหาการใช้ประโยชน์
พร้อมทัง้ ได้ทราบข้อมูลการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�้าชีทั้ง 12 เดือน คิดเป็นเงินราย
ได้ จ�านวน 588,625 บาท/ต่อปี จาก 68 ครัวเรือนที่ใช้ประโยชน์
เป็นประจ�า จึงเป็นจุดเปลีย่ นทีส่ า� คัญท�าให้คนทัง้ ชุมชนเกิดความ
ตระหนักในการที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�า้ ชีไม่ให้ถกู ท�าลายอีกต่อไป
2. กิจกรรมสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปจากเดิมในช่วง
วางแผน ได้แก่ กิจกรรมศึกษาดูงานกลุ่มอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า
ชุมชนดอนโจร บ้านหนองยาง ต�าบลล�าไทรโยง อ�าเภอนางรอง
จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558 และกิจกรรมสรุป
ผลการศึกษาดูงานและวางแผนเชิงปฏิบตั กิ ารอย่างมีสว่ นร่วมใน
การจัดการตนเองบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมป่า
ชุมชนริมล�าน�้าชีของชุมชนบ้านเสม็ด จนได้เกิดแผนปฏิบัติการ
แก้ไขปัญหาร่วมกันของชุมชน
3. กิจกรรมสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปจากเดิมในช่วง
ทดลองป ิบัติการ ได้แก่ กิจกรรมการปฏิบัติการแก้ไขปัญหา
4 แผนงาน ในระหว่างเดือนพฤษภาคม - พฤศจิกายน พ.ศ.
2558 โดยได้น�ากิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการ 4 แผนงาน
น� า ไปสู ่ การปฏิ บั ติ ได้ แ ก่ การจั ด ท� า เขตพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ฟ ื ้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�า้ ชี ก�าหนด
กฎ กติกา ข้อห้ามการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�้าชี แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�้าชี แต่ง
เพลงเพื่อสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�้าชี จัดกิจกรรมปลูกป่า บวชป่า
และจัดท�าฐานการเรียนรู้ภายในป่าชุมชนริมล�าน�้าชี
จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้น ท�าให้คณะผูว้ จิ ยั และนัก
วิจัยชุมชนได้ค้นพบศักยภาพของชุมชนในการปฏิบัติการแก้ไข
ปัญหา 4 ด้าน ได้แก่ 1. ศักยภาพการจัดการความขัดแย้ง 2.
ศักยภาพด้านวัฒนธรรมความเชื่อ 3. ศักยภาพในการหาอาหาร
จากธรรมชาติ 4. ศักยภาพของผู้น�าชุมชน โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

า า ิ ัยเ ่ า ั นาเ ิ นที่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2559

1) ศักยภาพการจัดการความขัดแย้ง
การจัดการความขัดแย้งเรือ่ งทรัพยากรธรรมชาติและสิง่
แวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�้าชี คณะผู้วิจัย นักวิจัยชุมชน และเจ้า
หน้าที่ป่าไม้จังหวัดบุรีรัมย์ จ�านวน 20 คน ได้ร่วมกันเดินส�ารวจ
โดยน�าโปรแกรมทางภูมสิ ารสนเทศ (GIS) มาวิเคราะห์ขอ้ มูลทาง
กายภาพ เพื่อให้ทราบอาณาเขตพื้นที่ป่าที่ชัดเจน พร้อมทั้งเขต
พืน้ ทีป่ า่ ชุมชนทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์ จ�านวน 461.59 ไร่ หลังจาก
เดินส�ารวจ คณะผู้วิจัย นักวิจัยชุมชน ได้น�าข้อมูลสภาพปัญหา
การบุกรุก การใช้ประโยชน์ การลักลอบตัดไม้ และเสือ่ มโทรมของ
ป่าชุมชนริมล�าน�้าชีเข้าสู่เวทีชุมชน ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2558 เวลา 09.00 น. ณ วัดบ้านเสม็ด มีผเู้ ข้าร่วมประชุม จ�านวน
40 คน ได้แก่ คณะผู้วิจัย นักวิจัยชุมชน พระสง ์ ผู้น�าชุมชน
ผู้อาวุโส ประชาชนผู้ใช้ประโยชน์ป่าชุมชนริมล�าน�้าชี และเจ้า
หน้าที่ศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น เพื่อค้นหา
แนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันพร้อมทั้งขอความร่วมมือในการ
สร้างเขตพื้นที่อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ป่าชุมชนริมล�าน�า้ ชี ซึง่ ข้อมูลทีก่ อ่ ให้เกิดการกระตุน้ จิตส�านึกของ
ชุมชนก็คือ ข้อมูลอาณาเขตพื้นที่ป่าลดลง นอกจากสภาพพื้นที่
ป่าลดลง แล้วการเก็บหาอาหารป่าก็ลดลงตามไปด้วย เพราะ
ป่าเป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชนที่เข้าไปใช้ประโยชน์ทั้ง
12 เดือน เดิมเคยมีพื้นที่ป่าจ�านวน 3,610 ไร่ ปัจจุบันเหลืออยู่
จ�านวน 461.58 ไร่ ขณะเดียวกันในระหว่างเดินส�ารวจ นักวิจัย
ชุมชนได้เห็นสภาพของการลักลอบตัดไม้ การใช้ประโยชน์จากป่า
และปัญหาการบุกรุกพืน้ ทีป่ า่ ชุมชนริมล�าน�า้ ชี ผลจากการจัดเวที
ชุมชน ท�าให้คนที่จับจองพื้นที่ จ�านวน 38 คน ที่มีการประกาศ
เป็นเขตพื้นที่ สปก. จ�านวน 18 คน ที่ยังไม่มีการประกาศเป็น
สปก. 10 คน เห็นถึงความส�าคัญในการด�าเนินการดังกล่าว และ
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามา
เป็นคณะกรรมการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของป่า
ชุมชนริมล�าน�า้ ชีรว่ มกัน
ในเวทีประชาคมได้มี นางประหยัด พลไชย นักวิจัย
ชุมชน ได้กล่าวขึ้นว่า “อำจำรย์รู้ไหมว่ำ หำกมีกำรจัดท�ำเขต
พื้นที่อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมปำชุมชนริม
ล�ำน�้ำชี ใครเปนคนเสียประโยชน์ คนที่เสียประโยชน์คอื ดิ ันเอง
เนือ่ งจำกพืน้ ทีข่ องดิ นั อยู่ในบริเวณพืน้ ที่ จ�ำนวน . ไร่ แต่
ดิ นั ยินดีทจี่ ะคืนพืน้ ที่ให้ แม้วำ่ ดิ นั จะเสียประโยชน์ เพรำะอยำก
ให้ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมปำชุมชนริมล�ำน�้ำชี กลับ
มำอุดมสมบูรณ์อีกครั้งเหมือนในอดีต และทุกคนจะได้ประโยชน์
ด้ำนต่ำง เพิ่มขึ้น เช่น แหล่งอำหำร อำกำศ พื้นที่อำณำเขต
ปำเพิ่มขึ้น” จากการกล่าวของนักวิจัยชุมชนท่านนั้น นางบุญ
ยัง หวังอยู่ ผู้น�าชุมชนได้แสดงความประสงค์ขอคืนพื้นที่ซึ่งเคย
จับจองไว้ในปีพ.ศ. 2528 จ�านวน 20 ไร่ พร้อมทัง้ นายทิคมั พร ธุพนั ธ์
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ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ขอคืนพื้นที่ให้อีกจ�านวน 5 ไร่ ท�าให้ผู้ที่ครอบ
ครองจับจองพื้นที่เกิดความตระหนัก จึงได้ร่วมกันคืนพื้นที่ป่า
เพิ่ม ได้แก่ นางประหยัด พลไชย จ�านวน 2 ไร่ นายเหาะ นิพร
รัมย์ จ�านวน 10 ไร่ นายเดือ หวังอยู่ 10 ไร่ นายยาน หวังอยู่ 7
ไร่ นางประโยค ดีด้วยใจ 7 ไร่ นายเตือ เจริญชัย 10.16 ไร่ นาง
พุ่น รอดทอง จ�านวน 10 ไร่ นายแพร กระแสบัว จ�านวน 10 ไร่
รวมได้พื้นที่เขตอนุรักษ์เพิ่มขึ้น จ�านวน 91.16 ไร่ ถือได้ว่าการ
ใช้ข้อมูลสถานการณ์ปัญหา ผลกระทบที่ชุมชนก�าลังเผชิญ น�า
มาเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พร้อมทั้งแสวงหาความร่วมมือ
นับว่าเป็นการจัดการความขัดแย้งในระดับชุมชนได้เป็นอย่าง
ดี อีกทั้งยังเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า การเจรจาต่อรองบนฐาน
ข้อมูลจากงานวิจัย และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาเป็นทีมวิจัย
ชุมชน เป็นการสร้างการรับรู้และความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน ในฐานะทีมวิจัย
ค�าว่า “การจัดการความขัดแย้ง” ไม่ใช่แค่การใช้กฎหมายบังคับ
แต่การจัดการความขัดแย้งที่ดีในระดับชุมชนต้องใช้ความเป็น
กัลยาณมิตร การเป็นเครือญาติ เนื่องจากชุมชนบ้านเสม็ดได้
ก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2412 - ปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 146 ปี ซึ่ง
เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของประชาชนทีอ่ าศัยอยู่
ในชุมชนบ้านเสม็ดทีม่ คี วามผูกพันเชิงเครือญาติ เอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่
ซึ่งกันและกัน การชี้ชวนให้เห็นถึงผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นสิ่ง
ทีท่ า� ให้การจัดการความขัดแย้งน�าไปสูค่ วามส�าเร็จ ดังเช่นทีบ่ า้ น
เสม็ด ต�าบลหนองเต็ง อ�าเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
2) ศักยภาพด้านวัฒนธรรมความเชื่อ
ผลจาการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ในยุคการก่อตั้งชุมชน
พ.ศ. 2412 ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�า้ ชี
มีปา่ ไม้ สัตว์ปา่ แหล่งอาหาร ทีอ่ ดุ มสมบูรณ์เป็นอย่างมาก คนใน
ชุมชนได้ใช้ความเชือ่ ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่
แวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�้าชี ภาษาวิชาการเรียกว่า มาตรการ
ทางสังคม จากการบอกเล่าของพ่อสะอื้น นิพรรัมย์ ผู้อาวุโส
ประจ�าหมู่บ้านได้กล่าวว่า ในอดีตเวลาจะเข้าป่า อย่าตะโกน
อย่าส่งเสียงดัง หรือเรียกชื่อเพื่อน เพราะเสียงตอบกลับมาอาจ
จะไม่ใช่เพื่อนเรา เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า คนที่จะเข้าป่า หา
ของป่า ควรจะให้เกียรติและเคารพต่อสถานที่ และที่ส�าคัญไม่
เป็นการรบกวนสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ อี่ ยูภ่ ายในป่า ห้ามน�าต้นไม้ทมี่ โี พรง
มาสร้างบ้านเรือน โดยมีความเชื่อว่า “โพรงกลางนางอยู่ โพรง
ปลายพรายอยู”่ หมายความว่า มีผพี รายหรือนางไม้สงิ อยู่ ถ้าน�า
มาใช้ประโยชน์ จะท�าให้ไม่มีความสุข สะท้อนให้เห็นว่า ต้นไม้ที่
มีโพรงไม่สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ ได้อย่างเต็มที่ ควรจะเก็บ
ไว้ให้สัตว์ ได้อยู่อาศัยต่อไป จากความเชื่อดังกล่าวเป็นการชี้ให้
เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับป่า คนกับการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�้าชี
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และศึกษาการบุกรุก
·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒµÔ
และสิ่ ง แวดล้ อ มป่ า
ชุมชนริมลำานำ้าชี

แต่ ในปัจจุบันความเชื่อและวิถีชีวิตของคนกับป่าเริ่มลดน้อย
ลง เนื่องจากสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลง ที่ส�าคัญเยาวชน
คนรุ่นใหม่ไม่ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับความเชื่อในอดีตมากนัก
สาเหตุที่ท�าให้ความเชื่อท้องถิ่นได้หายไปจากชุมชน คือ ความ
เห็นแก่ตัวของคนในชุมชน จึงท�าให้มีการบุกรุก ตัดไม้ท�าลาย
ป่า ใช้ประโยชน์จากป่าที่ไม่อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้
ยัง่ ยืน พร้อมทัง้ วิวฒ
ั นาการของสังคมได้เปลีย่ นแปลงไป อิทธิพล
ทางความเชื่อกลายเป็นสิ่งงมงายของเยาวชนคนรุ่นใหม่ จาก
สถานการณ์ปญั หาดังกล่าวท�าให้คณะผูว้ จิ ยั นักวิจยั ชุมชน ได้จดั
เวทีคน้ หาแนวทางการฟืน้ ฟูวฒ
ั นธรรมความเชือ่ ของชุมชนขึน้ ใน
วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ วัดบ้านเสม็ด โดยในเวทีประชาคม
ได้เสนอให้จัดกิจกรรมการปลูกป่า บวชป่า เพื่อเป็นการให้คนใน
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�้าชี ที่ส�าคัญเป็นการสร้างความ
สามัคคีของคนในชุมชนอีกด้วย ชุมชนมีมติร่วมกันก�าหนดให้
วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เป็นวันปลูกป่า บวชป่า ซึ่งตรง
กันกับวันอาสา หบูชา ชุมชนจึงได้มีความเห็นร่วมกันว่า ทุก
วันอาสา หบูชาของทุกปี ชุมชนจะจัดกิจกรรมปลูกป่า บวชป่า
เป็นประจ�าทุกปี โดยใช้ความเชื่อศรัทธาตามแนวค�าสั่งสอนทาง
พระพุทธศาสนาในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�้าชี
3) ศักยภาพในการหาอาหารจากธรรมชาติ
ในอดีต ป่าคือแหล่งที่มาของอาหารส�าคัญของคนใน
ชุมชน ป่าคือตลาดสดทีค่ นในชุมชนสามารถเข้าไปหาอาหาร โดยที่

ไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จา่ ย เดิมทีคนในชุมชนมีจา� นวนน้อย อาหารในป่า
มีเพียงพอต่อการด�ารงชีพ การเก็บหาของป่าส่วนใหญ่เป็นไปเพือ่
การยังชีพเท่านัน้ จึงเป็นการอยูอ่ าศัยแบบพึง่ พาจากธรรมชาติ ภาย
หลังมีประชากรในชุมชนเพิม่ มากขึน้ จากยุคก่อตัง้ พ.ศ. 2412 มี
ประชากร 10 ครัวเรือน ในปีพ.ศ. 2550 มีประชากร 106 ครัวเรือน
ปัจจุบนั มีประชากร จ�านวน 196 ครัวเรือน เมือ่ มีประชากรในชุมชน
เพิม่ ความต้องการด้านอาหารก็เพิม่ ขึน้ ตามไปด้วย จึงเป็นเหตุให้มี
การใช้ประโยชน์จากป่ามากขึน้ ตามไปด้วย ในขณะเดียวกัน ปัญหาที่
ส�าคัญอีกประการหนึง่ ทีช่ มุ ชนก�าลังได้รบั ผลกระทบก็คอื ปัญหาการ
บุกรุกป่าชุมชนริมล�าน�า้ ชีเพือ่ ท�าเป็นพืน้ ทีก่ ารเกษตร จึงส่งผลกระทบ
ให้ความอุดมสมบูรณ์ลดน้อยลงไป กอปรกับการหาอาหารเพือ่ น�าไป
จ�าหน่ายเป็นรายได้ภายในครัวเรือนเริม่ มีมากขึน้ ทัง้ ส่วนทีเ่ ป็นสัตว์
ได้แก่ กระต่าย ไก่ปา่ นก หนู ปลา กบ เขียด เป็นต้น และส่วนทีเ่ ป็น
พืชผัก เห็ดป่า และอืน่ ๆ ได้แก่ ผักติว้ ผักอินนู ดอกกระเจียว มัน หน่อ
ไม้ เห็ดไค เห็ดโคน เห็ดระโงก เห็ดน�า้ หมาก เห็ดดิน ไข่มดแดง แมลง
จินนู จักจัน่ น�า้ ผึง้ เป็นต้น ซึง่ ภายในป่าชุมชนริมล�าน�า้ ชี ประชาชน
เข้าไปใช้ประโยชน์ตลอดทัง้ ปี ซึง่ เป็นแหล่งอาหารทีอ่ ดุ มสมบูรณ์เป็น
อย่างมาก แต่ปจั จุบนั อาหารลดน้อยลง เนือ่ งจากสภาพป่าถูกท�าลาย
ทัง้ จากคนในและคนนอกชุมชน จากสถานการณ์ปญั หาดังกล่าว คณะ
ผูว้ จิ ยั และนักวิจยั ชุมชน จึงได้รว่ มกันเก็บรวบรวมข้อมูลรายได้และ
เศรษฐกิจทีเ่ กิดจากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมป่าชุมชนริม
ล�าน�า้ ชี จ�านวน 68 ครัวเรือน จาก 196 ครัวเรือน ทีใ่ ช้ประโยชน์เป็น
ประจ�าพบว่า รายได้ทงั้ จากการบริโภคและน�าไปจ�าหน่าย คิดเป็น
มูลค่าจ�านวน 584,775 บาท/ต่อปี ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 สรุปการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติจากป่าชุมชนริมล�าน�้าชีของชุมชนบ้านเสม็ด

1

การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติด้านชนิดไม้ในป่าชุมชนริมลำานำ้าชี ได้แก่ ไม้แปรรูป
เฟอร์นิเจอร์ เชื้อเพลิง สิ่งปลูกสร้าง เผาถ่าน ทำารางบวบ ทำารางแตง
·íÒÃÒ§¶ÑèÇ

149,950

2

การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติดา้ นผักป่า หน่อไม้ สมุนไพร แมลงป่าในป่าชุมชนริมลำานำา้
ชี ได้แก่ ดอกกระเจียว ต้นไผ่ หน่อไม้ สมุนไพร แมลงป่าไข่มดแดง นำ้าผึ้ง

47,585

3

การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติดา้ นมันป่าในป่าชุมชนริมลำานำา้ ชี ได้แก่ มันเทียน มันมือ
àÊ×Í ÁÑ¹¹¡ ÁÑ¹á«§

29,460

4

การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติดา้ นเห็ดป่าในป่าชุมชนริมลำานำา้ ชี ได้แก่ เห็ดโคน เห็ดตับเต่า
เห็ดผึง้ เห็ดระโงกขาว เห็ดระโงกเหลือง เห็ดไค เห็ดนำา้ หมาก เห็ดข่า เห็ดก่อ เห็ดปลวกไก่นอ้ ย

86,915

5

การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติด้านสัตว์ป่าในป่าชุมชนริมลำานำ้าชี ได้แก่ งูสิง งูเห่า
กระต่าย กระแต ไก่ป่า กระรอก กิ้งก่า พังพอน หนู

13,380

6

การใช้ประโยชน์ในการหาปลาในหนองบัว หนองแสง หนองตลิง่ หัก (บะจรัง) และลำานำา้ ชี ได้แก่
ปลาช่อน ปลาหมอ ปลาดุก ปลาบู่ ปลาตะเพียน ปลาหลด ปลาหลาด ปลาสลิด ปลากด ปลา
ซิว ปลาชะโด ปลาค้าว ปลาสร้อย ปลาเทโพ ปลากล้วย ปลากราย ปลาบึก ปลาข้าว ปลาไหล
ปลาแรด ปลาจีน ปลากระดี่ ปลาลิ้นหมา ปลานิล ปลาขาว ปลาเข็ม ปลาอื่น

257,485

584,775

จากข้ อ มู ล รายได้ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง
แวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�้าชีดังกล่าว ท�าให้ทีมวิจัยชุมชนและ
ประชาชนบ้านเสม็ดเกิดความตกใจ เนื่องจากที่ผ่านมาไม่เคย
ทราบมาก่อนว่า รายได้ที่เกิดจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�า้ ชีมจี า� นวนมหาศาล ซึง่ ทีมวิจยั ชุมชน
ท่านหนึง่ ชือ่ ว่า นายภานุ กระแสบัว ได้เสนอต่อทีป่ ระชุมว่า “หำก
เรำปล่อยให้มีปัญหำกำรบุกรุกท�ำลำย ลักลอบตัดไม้ ท�ำลำยปำ
ใช้ประโยชน์แบบท�ำลำยดังเช่นปัจจุบัน ผมเชื่อว่ำ อำหำรปำ
สัตว์ปำ มัน เหด พื้นที่ปำ คงไม่มีเหลือ อนำคตไม่เหลืออะไรให้
กินแน่นอน เรำควรจะมีก กติกำ กำรใช้ประโยชน์ว่ำอะไรท�ำได้
อะไรท�ำไม่ได้” ทุกคนในที่ประชุมเห็นด้วย และควรมีแนวทาง
การร่างกฎ กติกา การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�้าชีไม่ให้ถูกท�าลายอีกต่อไป
4) ศักยภาพของผู้น�าชุมชน
การท�างานวิจัยในครั้งนี้ สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ คือ ผู้น�า
ชุมชน ซึ่งเป็นบุคคลส�าคัญในการขับเคลื่อนการท�างานในระดับ
พื้นที่วิจัย เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ชุมชนบ้านเสม็ดมี
ผู้น�าชุมชนที่เข้มแข็ง มีศักยภาพทั้งด้านการสร้างแรงจูงใจ การ

ตัดสินใจ การวางแผน ซึ่งในการจัดเวทีเก็บข้อมูลจากการวิจัย
ทุกครั้ง นางบุญยัง หวังอยู่ ผู้ใหญ่บ้านเสม็ด นายทิคัมพร ธุพันธ์
และนางจิราภรณ์ เจริญชัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการ
หมู่บ้านทุกคนจะเข้าร่วมให้ความร่วมมือ และกระตุ้นให้ทีมวิจัย
ประชาชนในหมู่บ้านเข้าร่วมทุกครั้ง ที่ส�าคัญผู้น�าชุมชนยังช่วย
ประชาสัมพันธ์ทา� ความเข้าใจในการเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
สังเคราะห์ วางแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของชุมชนป่าชุมชนริมล�าน�้าชีได้เป็นอย่าง
ดี พร้อมทั้งเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยในพื้นที่ ช่วยเหลือในการ
สนทนาพูดคุย เจรจาต่อรอง ขอความร่วมมือกับประชาชนที่
จับจองพื้นที่ภายในป่าชุมชนริมล�าน�้าชี เพื่อรักษาผลประโยชน์
ของชุมชนบ้านเสม็ด นอกจากนี้ สิ่งที่เป็นจุดเด่นของศักยภาพ
ผูน้ า� บ้านเสม็ด คือ การเป็นคนรุน่ ใหม่ อายุเพียง 35 ปี มีวสิ ยั ทัศน์
การเสียสละเพื่อส่วนรวม เห็นได้จากการที่นางบุญยัง หวังอยู่
ยกพื้นที่ภายในป่าชุมชนริมล�าน�้าชี จ�านวน 20 ไร่ นายทิคัมพร
ธุพันธ์ คืนพื้นที่ให้อีกจ�านวน 5 ไร่ ให้เป็นเขตพื้นที่อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�้าชีของ
ชุมชน จนกระทั่งประชาชนในชุมชนที่จับจองพื้นที่ในป่าชุมชน
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กิจกรรมการวิเคราะห์ข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมลำานำ้าชี

ริมล�าน�้าชี มองเห็นการเสียสละของผู้น�าชุมชน จึงขอคืนพื้นที่ 1. แผนพัฒนากลไกการจัดการตนเองบน านทรัพยากรธรรมชาติ
ของตนเองให้เป็นสมบัติส่วนร่วมเช่นเดียวกัน
และสิง่ แวดล้อมของชุมชนบ้านเสม็ด ได้แก่
1.1. ตั้งกติกาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
ผลกระทบและความยั่งยืนของการเปลี่ยนแปลง และสิ่งแวดล้อมริมล�าน�้าชี โดยคณะผู้วิจัยได้เชิญประชาชน
จากการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล สถานการณ์ ป ั ญ หาความ ผู ้ ที่ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย (Stakeholder) ผู ้ ใ ช้ ป ระโยชน์ จาก
เสือ่ มโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมริมล�าน�า้ ชีของ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�า้ ชี และประชาชน
ชุมชนบ้านเสม็ดพบว่า ทีผ่ า่ นมาชุมชนไม่สามารถจัดการปัญหา ที่บุกรุกจับจองพื้นที่และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
ด้านการบุกรุก การขาดจิตส�านึกในการใช้ประโยชน์ ไม่มกี ลไกใน แวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�้าชี ได้แก่ คณะผู้วิจัย สถาบันวิจัยและ
การจัดการทีช่ ดั เจน และไม่มอี าณาเขตพืน้ ที่ในการอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟู พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ ผูน้ า� ชุมชน ผูอ้ าวุโส ปราชญ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�า้ ชีทชี่ ดั เจน ชาวบ้าน คณะครูโรงเรียนบ้านเสม็ด เจ้าหน้าที่เทศบาลต�าบล
ชาวบ้านยังขาดการตระหนักคุณค่า ไม่เห็นความส�าคัญในการ หนองเต็ง เจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ที่บุกรุกครอบครอง
อนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมริมล�าน�า้ ชี คณะผูว้ จิ ยั และ พื้นที่ป่าเพื่อท�าเกษตร ประชาชนผู้ใช้ประโยชน์จากป่า เช่น เก็บ
นักวิจัยชุมชนจึงร่วมกันค้นหาแนวทางปฏิบัติการแก้ไขปัญหา ของป่า ล่าสัตว์ ขุดมัน ตัดต้นไม้ เผาถ่าน เป็นต้น เข้าร่วมเวที
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมริมล�าน�า้ ชี โดยวิเคราะห์ ประชาคม จ�านวน 50 คน เพื่อระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิด
วางแผน ศึกษาดูงาน แลกเปลีย่ นความคิดเห็นร่วมกับคนในชุมชน เห็น พร้อมทั้งค้นหาแนวทางอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ซึง่ กลยุทธ์ทสี่ า� คัญในการกระตุน้ จิตส�านึกของชุมชนก็คอื การใช้ และสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�้าชี จนได้ข้อสรุปร่วมกันว่า
ข้อมูลความเสือ่ มโทรมของป่า การบุกรุกตัดไม้ การใช้ประโยชน์ที่ ชุมชนควรมีการตัง้ กฎ กติกาการใช้ประโยชน์ทชี่ ดั เจนและน�าเข้า
ไม่ยงั่ ยืน พร้อมทัง้ การใช้ขอ้ มูลรายได้ทเี่ กิดจากทรัพยากรธรรมชาติ สูเ่ วทีประชาคม ในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 18.00 น.
และสิง่ แวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�า้ ชี จ�านวน 588,625 บาท/ต่อปี จน ณ ศาลาประชาคมบ้านเสม็ด มีกฎ กติกา การใช้ประโยชน์ ดังนี้
เกิดแผนปฏิบตั กิ ารแก้ไขปัญหา 4 แผน ได้แก่
1. ห้ามน�าถุงพลาสติกเป็นภาชนะในการเก็บเห็ด หรือภาชนะที่
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เป็นการท�าลายเชือ้ เห็ดภายในป่าชุมชนริมล�าน�า้ ชี 2. ห้ามทิง้ ขยะ
ในพืน้ ทีป่ า่ ชุมชนริมล�าน�า้ ชี 3. ห้ามขุดมันแบบถอนรากถอนโคน
และเก็บหาผักในป่าที่เป็นไปในลักษณะการท�าลาย ห้ามตัดกิ่ง
หรือโคนล�าต้นโดยเด็ดขาด 4. ห้ามตัดต้นไม้ เผาต้นไม้ทกุ ชนิด 5.
ห้ามขุดหรือตัดต้นไม้ทกุ ชนิดในพืน้ ทีป่ า่ ชุมชนริมล�าน�า้ ชี 6. ห้าม
ล่าสัตว์ เช่น ไก่ป่า กระต่าย กระรอก ชะมด นกเขา เสือปลา นก
ขุนแผน และสัตว์อนื่ ๆ ทีเ่ ป็นสัตว์ปา่ หายาก 7. ห้ามท�าการใดๆ ที่
เป็นการบุกรุกและยึดครองพืน้ ทีป่ า่ ชุมชนริมล�าน�า้ ชีโดยเด็ดขาด
8. ห้ามรถบรรทุก (ตั้งแต่ 4 ล้อขึ้นไป) เข้าไปบริเวณป่าชุมชน 9.
ห้ามกระท�าการใดๆ เช่น เผาป่า เผาหน่อไม้ในป่า การทิง้ ก้นบุหรี่
เป็นต้น ที่ก่อให้เกิดไฟป่าหรือเผาหัวไร่ปลายนา
ผู้ใดท�าการฝ่าฝืนข้อ 1 ให้คณะกรรรมการมีอ�านาจ
ว่ากล่าวตักเตือน ทัณฑ์บนได้
ผู้ใดท�าการฝ่าฝืนข้อ 2 - 9 ยินยอมให้คณะกรรรมการ
ปรับเงินตามความเหมาะสม โดยให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะ
กรรมการ
บทลงโทษส�าหรับผู้ที่ า น
1. ตักเตือนโดยคณะกรรมการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของชุมชน
2. ผู้ที่ฝ่าฝืน ขุด ตัด เผาต้นไม้ ถูกปรับในราคาเริ่มต้น
ต้นละ 500 บาท ส่วนต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 30
เซนติเมตรขึน้ ไป จะถูกปรับในราคาต้นละ 5,000 บาทขึน้ ไป ทัง้ นี้
ขึ้นอยู่กับขนาดของวัตถุสิ่งของนั้น
3. ผู้ที่ฝ่าฝืน บุกรุก ล่าสัตว์ป่าที่หวงห้ามตามข้อ 9 (6)
ให้ปรับในราคาเริ่มต้นที่ตัวละ 5,000 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ขนาดของวัตถุสิ่งของนั้น
4. ด�าเนินคดีตามกฎหมายบุกรุกเขตพืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่ง
ชาติและตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ผลการจัดเวทีประชาคมพบว่า คนในชุมชนยอมรับกฎ
กติกา การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่า
ชุมชนริมล�าน�้าชี เนื่องจากทุกคนเห็นว่า เป็นกฎ กติกา การใช้
ประโยชน์ที่เน้นการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าชุมชนริมล�าน�้าชี
ไม่ให้ถูกท�าลาย
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมปาชุมชนริมล�าน�า้ ชี ผลจากการจัดเวทีประชาคมในวัน
ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 18.00 น. ณ ศาลาประชาคม
บ้านเสม็ด ประชาชนบ้านเสม็ดมีความเห็นและมีมติร่วมกัน
ว่า ชุมชนควรมีคณะกรรมการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�า้ ชีที่ชัดเจน จึงเกิดคณะกรรมการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�้าชี 25 คน
โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นประธาน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นรองประธาน
คณะกรรมการที่มาจาก 4 ภาคส่วน ได้แก่ ชุมชน พระสง ์ โรง
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เรียน มหาวิทยาลัย (บวรม.) มีหน้าที่ให้คา� แนะน�า ตักเตือน ปรับ
จับ และส่งด�าเนินคดีตามกฎหมายส�าหรับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎ กติกา
ของชุมชน โดยให้ประธานกรรมการเลือกผู้ที่มีความประสงค์
และสมัครใจเข้ามาเป็นกรรมการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�้าชีตามความเหมาะสมและความ
จ�าเป็นโดยไม่มีค่าตอบแทนให้ คณะกรรมการชุดดังกล่าวไม่มี
วาระการด�ารงต�าแหน่ง แต่มขี อ้ ก�าหนดให้พน้ จากคณะกรรมการ
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�า้ ชี ดังต่อ
ไปนี้
1. ตาย
2. ลาออก
3. ย้ายส�าเนาทะเบียนบ้านไปอยู่ที่อื่น
4. คณะกรรมการมีมติไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวน
กรรมการที่มีอยู่ให้พ้นจากต�าแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติ
ในทางทีจ่ ะน�ามาซึง่ ความเสือ่ มเสียประโยชน์และชือ่ เสียงต่อส่วน
รวม และคณะกรรมการ มีเลขานุการหนึ่งคน เหรัญญิกหนึ่งคน
ซึง่ ประธานกรรมการเลือกจากบุคคลทีม่ คี วามเหมาะสมและมีจติ
อาสาในการช่วยเหลืองานส่วนรวมของชุมชน เลขานุการมีหน้า
ที่รับผิดชอบงานธุรการและการจัดการประชุม รวมทั้งงานอื่นใด
ตามที่ประธานได้มอบหมาย พร้อมทั้งแต่งตั้งเหรัญญิกจากคณะ
กรรมการ 1 คน โดยมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเก็บเงินจาก
กองทุน เงินบริจาค และเงินจากค่าปรับผู้ที่ฝ่าฝืนกติกาชุมชน
โดยท�าบัญชีรายรับ รายจ่าย ให้สามารถตรวจสอบได้ มีการชีแ้ จง
เกีย่ วกับเงินงบประมาณ และค่าใช้จา่ ยในด้านต่างๆ ต่อทีป่ ระชุม
ทุกครั้ง
1.3 จัดท�าเขตพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมปาชุมชนริมล�าน�้าชี คณะผู้วิจัยได้จัดเวทีคืนข้อมูล
สู่ชุมชน ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 18.00 น. ชุมชนได้
แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นร่วมกันว่า ชุมชนมีทั้งกฎ กติกา
การใช้ประโยชน์ มีคณะกรรมการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�้าชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากชุมชน
ยังไม่มีอาณาเขตพื้นที่อนุรักษ์ที่ชัดเจน จะท�าให้เกิดความสับสน
และยากที่จะว่ากล่าวตักเตือน จับ ปรับ และส่งด�าเนินคดีทาง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากคนที่เข้ามาใช้ประโยชน์ ไม่ทราบ
แน่ชัดว่า พื้นที่ส่วนใดเป็นเขตอนุรักษ์ หลังจากได้แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น คณะผู้วิจัย นักวิจัยชุมชน และประชาชนบ้าน
เสม็ด ได้ข้อสรุปร่วมกันว่า ควรมีการสร้างแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์
ป่าชุมชนริมล�าน�้าชี โดยท�าเป็นถนนล้อมรอบ เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนในการก�าหนดเขตอนุรักษ์ เป็นเส้นทางสัญจรดูแลความ
เรียบร้อยของคณะกรรมการอีกทางหนึ่งด้วย โดยชุมชนได้น�า
เงินจากกองทุนฉุกเฉินซึ่งเป็นรายได้จากการขายต้นยูคาลิปตัส
ในพื้นที่สาธารณะ จ�านวน 80,000 บาท เป็นงบประมาณในการ
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อาณาเขตพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมป่าชุมชน
ริมลำานำ้าชี จำานวน 461.5 ไร่

สร้างเขตพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่า
ชุมชนริมล�าน�้าชี จ�านวน 461.58 ไร่ เพื่อให้ประชาชนทราบแนว
เขตอนุรกั ษ์พนื้ ทีป่ า่ ชุมชนทีช่ ดั เจน พร้อมทัง้ เป็นการป้องกันการ
บุกรุก ตัด ท�าลายต้นไม้ทงั้ ขนาดเล็กและขนาดใหญ่อกี ทางหนึง่ ด้วย
1.4 กองทุนดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนบ้านเสม็ด หลังจากได้ร่วมกันค้นหาแนวทางปฏิบัติ
การอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมป่าชุมชนริม
ล�าน�า้ ชี นอกจากได้เกิดมีกฎ กติกา ข้อบังคับ คณะกรรมการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�า้ ชี และจัด
ท�าเขตพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว คณะผูว้ จิ ยั นักวิจยั ชุมชน
และประชาชนบ้านเสม็ด ได้จดั เวทีสนทนาพูดคุยอีกครัง้ ในวันที่ 15
พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น. เพือ่ สรุปผลการด�าเนินแผนปฏิบตั ิ
การพัฒนากลไกการจัดการตนเองบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมของชุมชนบ้านเสม็ด ในทีส่ ดุ จึงได้เสนอให้มกี าร
จัดตั้งกองทุนดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมป่าชุมริมล�าน�า้ ชี
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�้าชีในอนาคต โดยให้เงินกองทุนมา
จาก 4 ส่วน ได้แก่ 1. ให้ชมุ ชนหักเงินที่ได้จากการทอดกฐิน ทอด
ผ้าป่าสามัคคี เข้ากองทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของ
ชุมชน 5 ของเงินรายได้ทงั้ หมด 2. เงินที่ได้รบั จากบริจาค และ
การมาศึกษาดูงานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

ป่าชุมชนริมล�าน�า้ ชีให้เก็บเข้ากองทุนทัง้ หมด 3. รายได้จากการ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน 4. ราย
ได้จากการปรับผู้ที่ฝ่าฝืนกติกาชุมชน ปัจจุบันมีเงินงบประมาณ
กองทุนดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�า้
ชีของชุมชนบ้านเสม็ด จ�านวน 12,490 บาท โดยคณะผูว้ จิ ยั และนัก
วิจยั ชุมชนได้จดั ท�าผ้าป่าเพือ่ ระดมเงินทุนในวันที่ 30 กรกฎาคม
พ.ศ. 2558 ขึน้ เพือ่ เป็นค่าใช้จา่ ยในการอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูปา่ ชุมชนริม
ล�าน�า้ ชีตอ่ ไป
2. แผนการปลูก งั จิตส�านึกการอนุรกั ษ์ น ทู รัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านเสม็ด ได้แก่
2.1 กิจกรรมปลูกปาและบวชปา ในพื้นที่ปาชุมชนริม
ล�าน�า้ ชี ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น. ทีมวิจยั ได้
ร่วมกันจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�้าชีของชุมชนบ้านเสม็ด โดยการบวช
ป่า ปลูกป่า ในพืน้ ทีป่ า่ ชุมชน จ�านวน 551.74 ไร่ ในกิจกรรมดัง
กล่าวมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ได้แก่ นายอ�าเภอกระสัง
เทศบาลหนองเต็ง ศูนย์ประสานงานป่าไม้บรุ รี มั ย์ รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจยั และบริการวิชาการ ผูอ้ า� นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์ คณะครูนกั เรียนโรงเรียนบ้านเสม็ดฯ
ตัวแทนผูน้ �าชุมชนทัง้ 18 หมูบ่ า้ น พระสง ์ และประชาชนบ้าน
เสม็ด เพือ่ สร้างการรับรูใ้ ห้ประชาชนในชุมชนบ้านเสม็ดและชุมชน

า า ิ ัยเ ่ า ั นาเ ิ นที่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2559

20

กิจกรรมการอนุรกั ษ์
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมป่าชุมชนริมลำานำา้ ชี

ใกล้เคียง หน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องได้รบั รูร้ ว่ มกันถึงการผลักดัน
ให้ชมุ ชนจัดการตนเองบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
และทีส่ า� คัญเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพชุมชนทีเ่ ข้มแข็ง โดย
ความร่วมมือความสามัคคีของคนในชุมชน พร้อมทัง้ ชุมชนบ้าน
เสม็ดยังได้ประกาศให้ทุกวันอาสา หบูชาของทุกปี ชุมชนบ้าน
เสม็ดจะจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมของชุมชน ซึง่ เป็นการน�าคติความเชือ่ ประเพณีวฒ
ั นธรรม
ทางพระพุทธศาสนา คือ ประเพณีการบวช เข้ามาบูรณาการกับการ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพือ่ สร้างจิตส�านึกในการรักษาผืนป่าที่
มีความส�าคัญต่อวิถชี วี ติ ของชุมชนบ้านเสม็ด เนือ่ งจากชุมชนบ้าน
เสม็ดเป็นชุมชนชาวพุทธ ศรัทธามัน่ คงในพระพุทธศาสนาตัง้ แต่
อดีตจนถึงปัจจุบนั กิจกรรมดังกล่าวจึงมีความเหมาะสมอย่างยิง่ ใน
การทีจ่ ะเป็นกุศโลบายให้ประชาชนเกิดความหวงแหนผืนป่าทีเ่ ป็น
แหล่งอาหาร แหล่งสาธารณประโยชน์ และเป็นแหล่งสร้างเศรษฐกิจ
ของชุมชนอย่างมหาศาลในแต่ละปี
2.2 เพลงชุมชนกับการกระตุน้ ปลูก งั จิตส�านึกการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมปาชุมชนริมล�าน�า้ ชี หลังจาก
คณะผูว้ จิ ยั นักวิจยั ชุมชน ได้วเิ คราะห์ สังเคราะห์ขอ้ มูล เพือ่ ค้นหา
แนวทางการปลูกฝังจิตส�านึกในการอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�า้ ชี จนได้ขอ้ สรุปร่วมกันว่า นอกจาก
จัดกิจกรรมการปลูกป่า บวชป่าแล้ว คณะผูว้ จิ ยั ควรมีการแต่งเพลง
เพือ่ เป็นการสร้างจิตส�านึกอีกแนวทางหนึง่ โดยน�าข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับ
ประวัตคิ วามเป็นมา วิถชี วี ติ ความอุดมสมบูรณ์ และการใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรป่าชุมชนริมล�าน�า้ ชี จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทาง
ดนตรี พบว่า ดนตรีนอกจากการสร้างความเพลิดเพลินสนุกสนาน ยัง
ส่งผลต่อคุณค่าทางจิตใจให้กบั สังคม ดนตรีเป็นสือ่ สุนทรียศาสตร์ทมี่ ี
ความละเอียด ประณีต มีความส�าคัญอย่างยิง่ ต่อมนุษย์ ทัง้ กายและ
จิตใจ เมือ่ เราได้ยนิ เสียงดนตรีจะท�าให้จติ สงบ อารมณ์ดี และท�าให้
เกิดความบันเทิงใจ จึงเป็นเหตุให้คณะผูว้ จิ ยั น�าประโยชน์ของดนตรี
มาทดลองการประยุกต์ใช้แนวคิดทางดนตรีมาสร้างสิง่ เร้าและปลูก
ฝังจิตส�านึกให้กบั ชาวบ้าน ผูส้ งู อายุ เด็กและเยาวชน ให้เกิดความ
ภาคภูมใิ จ เกิดการคล้อยตามในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�า้ ชี คณะผูว้ จิ ยั จึงได้แต่งเพลง จ�านวน
2 เพลง ได้แก่ เพลงบ้านเสม็ดของเรา เพลงบ้านเสม็ดร่วมใจ ทัง้
สองเพลงได้มเี นือ้ หาเกีย่ วกับประวัตคิ วามเป็นมา วิถชี วี ติ ความ
อุดมสมบูรณ์ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชุมชนริมล�าน�า้
ชี ประเพณีวฒั นธรรม ความสามัคคีของคนในชุมชน เป็นต้น คณะ
ผูว้ จิ ยั และนักวิจยั ชุมชนตกลงร่วมกันว่า ให้ผใู้ หญ่บา้ นเผยแพร่เพลง
ผ่านช่องทางเสียงตามสาย และก่อนจะมีการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูล
ข่าวสารให้ชาวบ้านได้รบั ทราบ ผูใ้ หญ่บา้ นจะเปิดเพลงบ้านเสม็ด
ของเรา และเพลงบ้านเสม็ดร่วมใจทุกครัง้ เพือ่ เป็นการสร้างความ
ตระหนักและความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ป่าชุมชนริมล�าน�า้ ชี ผลจากการใช้แนวคิดทฤษฎีดนตรีบา� บัดพบว่า
ชาวบ้านบางคนทีจ่ บั จองพืน้ ทีป่ า่ ชุมชนริมล�าน�า้ ชี ได้คนื พืน้ ทีข่ อง
ตนเองบางส่วนให้กลายเป็นพืน้ ทีอ่ นุรกั ษ์ฟน้ื ฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�า้ ชี
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แผนที่อาณาเขต
อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมป่าชุมชนริม
ลำานำา้ ชี จำานวน 551. 4 ไร่

จากการสนทนาพูดคุยกับผูน้ า� ชุมชน ชาวบ้าน ผูส้ งู อายุ
เด็กและเยาวชน เกีย่ วกับการเปิดใช้เพลงในการปลูกฝังจิตส�านึก
พบว่า ชาวบ้านเกิดความภาคภูมิใจในความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�้าชี และ
ต้องการอนุรกั ษ์หวงแหนไม่ให้ถกู ท�าลาย นางจิราภรณ์ เจริญชัย
กล่าวว่า “หลังจำกได้เปดเพลงทั้ง เพลง สิ่งที่ปรำก ได้ชัด
เดกและเยำวชนในหมู่บ้ำนร้องเพลงได้ ทุกครั้งที่มีกำรเปดเพลง
เดกจะ ังเพลงอย่ำงตั้งใจตั้งแต่ต้นจนจบ ในขณะเดียวกัน ชำว
บ้ำน ผู้สูงอำยุ กให้ควำมสนใจ โดยมีกำรนั่งจับกลุ่มสนทนำพูด
คุยเล่ำเหตุกำรณ์เกี่ยวกับทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ปำชุมชนริมล�ำน�้ำชีในอดีตมีควำมอุดมสมบูรณ์เปนอย่ำงมำก
แต่ภำยหลังได้มีกำรบุกรุกจึงท�ำให้ทรัพยำกรธรรมชำติที่เคย
มีอยู่ถูกท�ำลำยตำมไปด้วย” สอดคล้องกับนายทิคัมพร ธุพันธ์
ผู้ที่คืนพื้นที่ของตนเองให้เป็นเขตพื้นที่อนุรักษ์ฯ ได้ให้ข้อมูลว่า
“หลังจำกชุมชนได้ ังเพลงรู้สึกตื่นเต้น เนื้อหำเพลงบ้ำนเสมด
ของเรำ เพลงบ้ำนเสมดร่วมใจ เปนเพลงที่กระตุ้นจิตส�ำนึก
ให้ชำวบ้ำนอนุรักษ์ทรัพยำกรปำชุมชนริมล�ำน�้ำชี เพลงยังได้
เล่ำถึงเรื่องรำวประวัติหมู่บ้ำน วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต
ควำมอุดมสมบูรณ์ของปำชุมชนริมล�ำน�้ำชี ผลจำกกำร ัง
เพลง ท�ำให้ชำวบ้ำนเกิดควำมตระหนัก โดยเ พำะเวลำทีม
วิจัยชุมชนไปเจรจำต่อรองขอคืนพื้นที่จำกคนที่บุกรุกจับจอง
ภำยในปำชุมชนริมล�ำน�้ำชี คนเหล่ำนั้นกจะยอมคืนให้โดยง่ำย
และทุกคนให้ควำมร่วมมือเปนอย่ำงดี เนื่องจำกได้ ังเพลงแล้ว

อยำกจะอนุรกั ษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่ แวดล้อมปำชุมชนริม
ล�ำน�้ำชีให้กลับมำอุดมสมบูรณ์เหมือนในอดีตที่ผ่ำนมำ”
3. แผนประชาสั ม พั น ธ์ เ ผยแพร่ ข ้ อ มู ล การอนุ รั ก ษ์ น ู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนบ้านเสม็ด ได้แก่
3.1 จัดท�าหนังสือแจ้งกฎ กติกา ข้อห้ามการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปาชุมชนริมล�าน�้าชี
ให้หมูบ่ า้ นทีเ่ ข้ามาใช้ประโยชน์ จ�านวน 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้าน
มะระ หมู่ 12 ชุมชนบ้านหนองเต็งน้อย ชุมชนหนองขาม หมู่ 14
ชุมชนบ้านหนองขอน ชุมชนบ้านกะโลง เพือ่ ให้ผนู้ า� ประชาสัมพันธ์
ให้ชาวบ้านได้รบั ทราบถึงกฎ กติกา ข้อห้ามของชุมชนบ้านเสม็ด
3.2 จัดท�าป้ายประชาสัมพันธ์กฎ กติกา ข้อห้าม การ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมปาชุมชนริม
ล�าน�า้ ชี ผ่านช่องทางเสียงตามสาย ท�าหนังสือแจ้งเวียนกฎ กติกา
ข้อห้าม การใช้ประโยชน์ไปยังชุมชนใกล้เคียง แผ่นพับ เป็นต้น
พร้อมทัง้ จัดท�าป้ายขนาดใหญ่ตดิ ไว้ตรงทางเข้าป่าชุมชนริมล�าน�า้ ชี
เพราะหากผูใ้ ดฝ่าฝืนจะถูกคณะกรรมการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมของชุมชน จ�านวน 25 คน ลงโทษตัง้ แต่ ตักเตือน
จับ ปรับ และส่งด�าเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้
คณะผูว้ จิ ยั และนักวิจยั ชุมชนก็ได้เขียนข้อความใส่แผ่นไม้ตดิ ไว้ใน
บริเวณป่าชุมชนริมล�าน�า้ ชี เพือ่ ให้ชาวบ้านทีเ่ ข้ามาเก็บของป่าได้
รับทราบกฎ กติกา ข้อห้ามของชุมชน
4. แผนการสร้างแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
การจัดท�าฐานการเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
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แวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�้าชีนั้น คณะผู้วิจัย นักวิจัยชุมชน คณะ
ครูนักเรียนโรงเรียนบ้านเสม็ดสามัคคีราษฎร์วิทยาคาร และ
นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี มั ย์
จ�านวน 60 คน ได้รว่ มกันเดินส�ารวจพืน้ ทีป่ า่ ชุมชนริมล�าน�า้ ชี เพือ่
ศึกษาจุดเด่นทีม่ คี วามเหมาะสมในการจัดท�าฐานการเรียนรู้ และ
ได้จดั ท�าฐานการเรียนรูป้ า่ ชุมชนริมล�าน�า้ ชีขนึ้ ในวันที่ 31 ตุลาคม
พ.ศ. 2558 แบ่งออกเป็น 5 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่
านการเรียนรู้ที่ 1 ฐานการเรียนรู้ธรรมะกับการดูแล
รักษาป่า ตั้งอยู่ที่วัดบ้านเสม็ด เป็นฐานที่สอดแทรกหลักธรรม
ค�าสอนทางพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
านการเรียนรู้ที่ 2 ฐานการเรียนรู้ต้นไม้นานาพันธุ์กับ
การพัฒนาที่ยั่งยืน ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ โซน A เป็นฐานที่มีต้นไม้
นานาชนิดเหมาะแก่การเรียนรู้ของคนในและนอกชุมชน
านการเรียนรูท้ ี่ 3 ฐานการเรียนรูม้ นั ป่ากับการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน ตัง้ อยูบ่ ริเวณ โซน B เป็นพืน้ ทีท่ มี่ กี ารขุดมันป่านานาชนิด
ได้แก่ มันเทียน มันมือเสือ มันนก มันแซง เป็นต้น เป็นฐานให้
ความรู้เกี่ยวกับการขุดมันอย่างไรจึงไม่เป็นการท�าลายหัวมันป่า
านการเรียนรู้ที่ 4 ฐานการเรียนรู้เห็ดป่ากับการพัฒนา
ทีย่ งั่ ยืน ตัง้ อยูบ่ ริเวณ โซน B เป็นพืน้ ทีท่ มี่ เี ห็ดป่าออกเป็นจ�านวน
มาก และยังเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการเก็บเห็ดอย่างไรจึงไม่
ท�าลายเชื้อเห็ด และควรใช้ภาชนะแบบใดในการเก็บเห็ด
านการเรียนรู้ที่ 5 ฐานการเรียนรู้บรรยากาศป่ากับการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ตั้งอยู่บริเวณ โซน B เป็นแหล่งที่มีบรรยากาศ
ที่งดงาม ข้างบนมีสมุนไพร และต้นไม้นานาพันธุ์ ข้างล่างมอง
เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่หาปลาในล�าน�้าชี เป็นจุดพักผ่อน
และมองดูวิถีล�าน�้าชีที่ไหลผ่านบริเวณป่าชุมชน
หลังจากได้ร่วมกันจัดท�าฐานการเรียนรู้เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ก็ได้ท�าการทดสอบฐานการเรียนรู้ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 15
พฤศจิกายน 2558 โดยเชิญคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านเสม็ด
สามัคคีราษฎร์วิทยาคาร นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และประชาชนบ้านเสม็ด เข้าร่วม
กิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว เพื่อทดสอบฐานการเรียนรู้
ที่ได้ร่วมกันสร้างขึ้น ผลจากการทดสอบฐานการเรียนรู้ท�าให้
โรงเรียนบ้านเสม็ดสามัคคีราษฎร์วทิ ยาคาร ได้เข้ามาใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ เดือนละ 1 ครั้ง ในทุกช่วงชั้นเรียน โดยจะมีนักวิจัยชุมชน
อยูป่ ระจ�าแต่ละฐานการเรียนรู้ เพือ่ บรรยายให้ความรูก้ บั นักเรียน
ได้ทราบถึงคุณค่าและความส�าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�้าชี
รูปแบบการขับเคลือ่ นเชิงนโยบายแบบล่างขึน้ บน (Bottom-up policy)
ในวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ ป่าชุมชนริมล�าน�้า
ชี จ�านวน 551.74 ไร่ ชุมชนได้จัดกิจกรรมการปลูกป่า บวชป่า
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ได้เชิญหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเข้าร่วมกิจกรรม ท�าให้ศนู ย์ประสาน
งานป่าไม้จังหวัดได้มองเห็นความส�าคัญของชุมชนบ้านเสม็ด
ในการลุกขึ้นมาจัดการปัญหาด้านทรัพยากรป่าไม้ชุมชนด้วย
ตนเอง พร้อมทั้งมีระบบกลไกในการท�างานระดับชุมชน ได้แก่
มีคณะกรรมการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีกฎ
กติกา ข้อห้าม ในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�้าชี มีการจัดท�าอาณาเขตในการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริม
ล�าน�้าชี และมีกองทุนดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ป่าชุมชนริมล�าน�้าชีที่ชัดเจน จนเป็นเหตุผลให้ศูนย์ประสาน
งานป่าไม้จังหวัดบุรีรัมย์ ได้บรรจุเข้าไปในแผนพัฒนาป่าไม้
จังหวัดบุรีรัมย์ ในปีพ.ศ. 2559 โดยจัดสรรงบประมาณให้กับ
ชุมชนบ้านเสม็ด จ�านวน 80,000 บาท เพื่อใช้ในการอนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�้า
ชีเป็นประจ�าทุกปี โดยศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวัดได้แสดง
บทบาทหน้าที่สนับสนุนติดตามให้ความรู้กับคณะกรรมการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�้าชี พร้อม
ทัง้ จัดฝึกอบรมให้ความรูใ้ นการป้องกันการเกิดไฟป่า การอนุรกั ษ์
ฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติปา่ ชุมชนไม่ให้ถกู ท�าลาย และการผลัก
ดันให้เป็นพื้นที่ต้นแบบของศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวัดต่อไป

อภิปรายผล

กระบวนการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนจัดการตนเอง
บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�้า
ชีของชุมชนบ้านเสม็ด ต�าบลหนองเต็ง อ�าเภอกระสัง จังหวัด
บุรีรัมย์ เป็นรูปแบบที่เน้นการมีส่วนร่วมจาก 4 ภาคส่วน ได้แก่
บ้าน วัด โรงเรียน มหาวิทยาลัย (บวรม.) ร่วมกันค้นหาแนวทาง
การอนุรกั ษ์ฟน้ื ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมป่าชุมชนริม
ล�าน�้าชี ผ่านการกระตุ้น ส่งเสริม สนับสนุน ให้คนในชุมชนเกิด
การจัดการตนเอง ค้นหาศักยภาพทัง้ ในด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม ทรัพยากรบุคคล ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ รวมถึงเรือ่ ง
วัฒนธรรมประเพณีความเชื่อมาประยุกต์ใช้ในการจัดการตนเอง
โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชน เพราะการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
ยั่งยืนจ�าเป็นที่จะต้องสร้างจิตส�านึก ต้องให้คนในชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในแก้ไขปัญหาของตนเอง ผ่านการค้นหาศักยภาพและ
ข้อจ�ากัดของชุมชน รวมทั้งประสานความร่วมมือในการด�าเนิน
งานกับคนภายนอกชุมชน เข้ามาพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มทั้งด้านจิตส�านึก ความรู้ ทักษะ ไป
จนถึงการจัดการการรวมกลุม่ ท�าให้เกิดพลังต่อรองในการท�างาน
ผลจากการด�าเนินโครงการวิจัยดังกล่าว ได้เกิดแผน
ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา 4 แผนงานที่ได้กล่าวมาข้างต้น ซึ่งภาย
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ใต้แผนปฏิบัติการทั้ง 4 แผนงาน ก็จะมีการท�ากิจกรรมต่างๆ ใน
การด�าเนินการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ป่าชุมชนริมล�าน�้าชีของชุมชนบ้านเสม็ด ข้อค้นพบนี้สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ ศศิธร อยูเ่ ย็น (2553) พบว่า ป่าเริม่ ถูกบุกรุก การ
สร้างที่อยู่อาศัยรุกล�้าเข้ามาในเขตป่าชุมชน จึงได้ตั้งชมรมรักษ์
ป่าของกลุม่ เยาวชนทัง้ 3 หมูบ่ า้ น กิจกรรมหลักๆ คือ สร้างสรรค์
กิจกรรมที่เอื้อประโยชน์ต่อการรักษาความสมบูรณ์ของป่า เช่น
ปลูกต้นไม้ในช่วงวันหยุด ดูแล ส�ารวจการเจริญเติบโตหลังการ
ปลูก เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ของเยาวชนหลังเลิกเรียน ซึ่งจาก
กิจกรรมดังกล่าว คนในชุมชนคาดหวังว่า จะเป็นจุดเริ่มต้นใน
การเรียนรู้ต่อการจัดการป่าที่ยั่งยืนในอนาคต
นอกจากนี้ ข้อค้นพบจากการวิจยั ดังกล่าวยังพบว่า การ
ใช้ข้อมูลสถิติของการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�า้ ชี มากระตุน้ ความตระหนักของชุมชน
ให้ลกุ ขึน้ มาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ผ่านการ
ตัง้ ค�าถามร่วมกับชุมชนว่า “หากมีการท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�า้ ชี จ�านวนรายได้กจ็ ะลดลง หาก
ชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ป่าชุมชนริมล�าน�้าชี จ�านวนรายได้ที่เกิดจากหาของป่าก็จะเพิ่ม
ขึน้ ” จากการตัง้ ประเด็นชวนคิดชวนคุยดังกล่าว เป็นเหตุให้คนใน
ชุมชนเกิดความตระหนักร่วมกันในการค้นหาแนวทางแก้ไข
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�า้ ชี ซึง่
สอดคล้องกับแนวคิดเกีย่ วกับการพัฒนาแบบมีสว่ นร่วม คือ การ
เปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ การวางแผน
การปฏิบตั ติ ามแผน การติดตามประเมินผลในกิจกรรม/โครงการ
ของชุมชน เป็นการสร้าง/ปลูกฝังจิตส�านึกในความเป็นเจ้าของ
กิจกรรม/โครงการ พร้อมทัง้ ประสานความร่วมมือจากเบญจภาคี
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ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน นัก
วิชาการ และประชาชน รวมพลังกันแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ เพราะ
การมีสว่ นร่วมเป็นแนวคิดทีส่ า� คัญในการพัฒนาให้เกิดความยัง่ ยืน
ขณะเดียวกัน งานวิจัยยังได้ค้นพบรูปแบบใหม่ในการ
สร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�้าชี คณะผู้วิจัยได้น�าข้อมูลจากงาน
วิจัยมาแต่งเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตระหว่างคนกับป่า
คนกับธรรมชาติ คนกับการใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชน เนื้อหาของ
เพลงเป็นการสะท้อนเรื่องราวเหตุการณ์ในอดีตของชุมชนบ้าน
เสม็ด ผลจากการใช้เพลงสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�้าชี ส่งผล
ให้ชาวบ้านที่เข้าไปบุกรุกจับจองพื้นที่ภายในป่าชุมชนริมล�าน�้า
ชี ได้คืนพื้นที่ของตนเองให้กลายเป็นเขตพื้นที่อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชุมชนริมล�าน�้าชี

กิตติกรรมประกาศ

คณะผู้วิจัย นักวิจัยชุมชนขอขอบคุณ ผศ.ดร.บัญชร
แก้วส่อง ผู้อ�านวยการฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น ผศ.ดร.อมร สุวรรณ
นิมิต ดร.เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ คุณบุญเสริฐ เสียงสนั่น คุณ
วิเชียร สอนจันทร์ คุณมัสยา ค�าแหง และคุณปุณณิกา หงส์
อุดร และเจ้าหน้าที่ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ฝ่าย
วิ จั ย เพื่ อ ท้ อ งถิ่ น ทุ ก คน และ อาจารย์ พิ ส มั ย ประชานั น ท์
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.เชาวลิต สิมสวย รอง
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทุกคนที่ให้ความช่วย
เหลือ อนุเคราะห์ติดตามหนุนเสริมทั้งด้านเทคนิคและวิธีการ
ด�าเนินการวิจัยจนท�าให้โครงการวิจัยส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน
สำาหรับครูสงั กัดโรงเรียนตำารวจตระเวนชายแดน
กองกำากับการตำารวจตระเวนชายแดนที่ 22
อุบลราชธานี
บทคั ่อ

สาขาวิชา การสร้างเสริมสุขภาพ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้าน
การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ส�าหรับครูสงั กัดโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
ที่ 22 อุบลราชธานี จ�านวน 12 แห่ง ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย ได้แก่ ครูและผู้บริหาร
สังกัดโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี ด�าเนินการวิจัยโดยใช้
กระบวนการและกิจกรรมทีท่ �าให้เกิดการมีสว่ นร่วม การเรียนรูแ้ ละแลกเปลีย่ นการ
จัดการเรียนการสอนระหว่างครูแต่ละโรงเรียน และทีมวิจัย รวมทั้งสิ้น 53 คน
ผลการศึกษาโดยภาพรวมพบว่า เด็กนักเรียนมีปญั หาทางด้านโภชนาการ
ได้แก่ น�า้ หนักเกิน ผอม เตีย้ แคระ ปัญหาด้านทันตสาธารณสุข ได้แก่ ฟันผุ ปัญหา
ด้านสุขวิทยาส่วนบุคคล รวมถึงปัญหาด้านการจัดการขยะในโรงเรียน โดยพบว่า
แต่ละโรงเรียนยังไม่มีการจัดท�าแผนการจัดการเรียนการสอนทางด้านการสร้าง
เสริมสุขภาพนักเรียน และการจัดการขยะในโรงเรียนที่สะท้อนให้เห็นถึงการน�าไป
ใช้ประโยชน์กับนักเรียน โรงเรียน และชุมชน
จากการวิจยั โดยการมีสว่ นร่วมของโรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการพบว่า บาง
โรงเรียนได้จดั ท�าแผนการสอนหรือบางโรงเรียนที่ไม่ได้จดั ท�าเป็นแผนการสอน แต่
จะท�าเป็นโครงการประกอบการเรียนการสอน โดยการสอดแทรกเนื้อหาด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน และการจัดการขยะในโรงเรียนในหลายรูปแบบ ที่
สามารถด�าเนินการได้จริงภายหลังจากที่ได้มีการท�าวิจัย และโรงเรียนคาดว่าจะ
สามารถน�าไปด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่องกับเด็กนักเรียน รวมถึงการขยายผลไป
ยังครอบครัวของเด็กนักเรียน ซึ่งการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหรือการจัด
ท�าโครงการประกอบการเรียนการสอนด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการจัดการ
ขยะในโรงเรียน สามารถสรุปได้เป็น 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) การแก้ไขปัญหาภาวะ
เด็กน�้าหนักเกิน ผอม เตี้ย แคระ 2) การดูแลสุขภาพฟัน 3) หลักสุขบัญญัติแห่ง
ชาติ และ 4) การจัดการปัญหาขยะในโรงเรียน
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The
development o health promoting 25
learning plan o school-aged children
or teacher in Border Patrol Schools, nd
Border Patrol Police peration Division 22,
Ubon Ratchatani province.

ield : ealth Promotion

stract
The objective of this research was to develop of health promoting
learning plan among school-aged children for teacher in Border Patrol Schools,
nd
Border Patrol Police Operation Division 22, Ubon Ratchatani province.
Participants included teacher and administrator of 12 schools. The research
was based on processes and activities that involved the enhancement
of participation, learning and exchange between the research team and
participants, a total of 53 people.
Results of this study found that students had health problems, such
as nutritional problem, caries, poor hygiene, and waste management in school
was not in principle. All schools didn t have health promoting learning plan that
can be applicable for the benefit of students, school and community.
The processes of participatory research enabled all schools to prepare
health promoting learning plans or health projects for student, as well as waste
management pro ects that can actually be implemented through the insertion
of health promotion issues in these pro ects. The schools expected that
these pro ects can be carried out continuously with students and their family.
The issues of health promoting learning plans were 1) Nutritional solving for
these overweight, slim, dwarf and shrub children. 2) Dental Care 3) National
Health Commandments 4) Waste management problem in school.
Keywords : Health Promotion for School-aged children, Participatory action
research, The development of learning plan, Border Patrol
Schools
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ค�าน�า

ปัจจุบันความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
สามารถช่ ว ยในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนให้ ดี
ขึ้น รวมทั้งช่วยลดการเจ็บป่วยด้วยโรคทางกายลง เช่น โรค
ติดเชื้อต่างๆ และโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน เป็นต้น
แต่ ในขณะเดียวกันโรคที่เรื้อรังซึ่งเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ไม่ดีของประชาชนกลับเป็นปัญหาส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อ
การพัฒนาประเทศ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
โรคอ้วน โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคขาดสาร
อาหารหรือการมีโภชนาการที่ไม่ได้ตามเกณฑ์ รวมถึงการมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ ไม่เหมาะสมในเด็กวัยเรียนก็อาจก่อให้
เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพอื่นๆ ตามมา ซึ่งยังคงเป็นปัญหา
ส�าคัญที่สามารถพบได้ในเด็กวัยเรียนในท้องถิ่นทุรกันดาร เช่น
โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะส่งผลให้
เด็กวัยเรียนมีสุขภาพอ่อนแอ เจ็บป่วยได้ง่าย และขาดเรียน
บ่อย ขาดความกระตือรือร้นและไม่มีสมาธิในการเรียน ท�าให้
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต�่า เมื่อเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะเป็น
ผู้ใหญ่ที่ด้อยคุณภาพเป็นผลให้การพัฒนาประเทศเป็นไปได้ช้า
(มินตรา สาระรักษ์ และคณะ, 2557) จากแผนพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 มีจุดเน้น คือ การพัฒนา
คุณภาพเด็กและเยาวชนตามช่วงวัย (คณะกรรมการส่งเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ, 2554) เด็กวัยเรียนนับ
เป็นทรัพยากรบุคคลที่ส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต
การพั ฒ นาสุ ข ภาพจึ ง ควรเริ่ ม ต้ น ตั้ ง แต่ โ รงเรี ย น เด็ ก ในวั ย
เรียนจะเป็นผู้ที่มีส่วนส�าคัญในการน�ากลวิธีต่างๆ เข้าไปแก้ไข
ปัญหาสุขภาพที่สามารถแก้ไขได้ตามภูมิปัญญาและศักยภาพ
ที่มีอยู่ก็จะเป็นสิ่งส�าคัญที่จะน�าไปสู่การพัฒนาสุขภาพที่ดีของ
บุคคลและครอบครัว รวมทั้งเป็นการพัฒนาความสามารถใน
การเรียนรู้ของเด็กนักเรียนให้ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นการปลูกฝังการ
พัฒนาด้านสุขภาพที่ยั่งยืนต่อไป (สมเสาวนุช จมูศรี, ม.ป.ป.)
ดั ง นั้ น ภาวะสุ ข ภาพที่ ดี ความเป็ น อยู ่ ที่ ดี จ ะเป็ น ตั ว บ่ ง ชี้ ใ ห้
เห็นถึงศักยภาพความเป็นอยู่และเป็นตัวก�าหนดอนาคตของ
ประเทศชาติ ถ้าเด็กนักเรียนมีสุขภาพอนามัยไม่สมบูรณ์แข็ง
แรง มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน หรือขาดสุขนิสัยที่ดีย่อมเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ การพัฒนาสุขภาพอนามัยของ
นักเรียนจึงเป็นเรื่องส�าคัญและถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จ�าเป็นใน
การพัฒนาศักยภาพของคนให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ การพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยในกระบวนการ
จัดการศึกษาและการสร้างสุขภาพที่กระทรวงสาธารณสุขร่วม
กับกระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นปัญหาทางด้านสุขภาพของ
เด็กนักเรียน โดยจุดเริ่มต้นมุ่งไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพของ
สถาบันการศึกษาให้เป็นแกนน�าหรือศูนย์กลางของการสร้าง
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สุขภาพพร้อมๆ กับการพัฒนาด้านการศึกษา ภายใต้ความ
ร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นับตั้งแต่ครอบครัว ชุมชนและ
องค์กรในท้องถิ่น ที่เป็นสถาบันพื้นฐานทางสังคม เป็นองค์กร
พลังขับเคลื่อนพัฒนาประสานประโยชน์ที่เอื้อต่อการพัฒนา
เด็กเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุข
ภาพของชุมชน ในขณะที่ประเทศออสเตรเลียได้เสนอวิธีที่จะ
ด�าเนินการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนต้องค� านึงถึงลักษณะที่
ส�าคัญ ได้แก่ ประการที่ 1 ความเกี่ยวข้องกันระหว่างหลักสูตร
การศึกษา การสอนและการเรียน ประการที่สอง เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมในโรงเรียน และ
ประการสุดท้ายเกี่ยวข้องกับองค์กรต่างๆ และบริการสุขภาพ
ในชุมชน (Dawson LM, el, 1997)
ครูเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่มีความส�าคัญยิ่งใน
การถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน เพื่อให้เด็ก
เกิดการเรียนรู้ในการน�าเอาความรู้ไปปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เป็นไปในทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะ
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของตนเอง ซึ่งการเป็นครู
นั้นไม่เพียงแต่จะต้องมีความรู้ทางวิชาการเพื่อจะสอนนักเรียน
เท่านั้น แต่ครูยังจะต้องเป็นผู้ช่วยนักเรียนให้พัฒนาทั้งทางด้าน
สติปัญญา บุคลิกภาพ อารมณ์ และสังคมด้วย นอกจากนี้ ครู
จะต้องเป็นต้นฉบับที่ดีแก่นักเรียนด้วย (เขียน วันทนียตระกูล,
2558) ครู โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนมีภาระหน้าที่ คือ
การสอนให้ความรู้แก่เด็กนักเรียน จ�าเป็นต้องมีการพัฒนา
ตนเองในด้านการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
เสริมสุขภาพเด็กนักเรียน และได้รับทราบองค์ความรู้ต่างๆ ที่
ทั น สมั ย และเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
นักเรียน

สภาพก่อนการวิจัย

เนื่องจากครูสังกัดโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
ส่วนใหญ่ไม่ได้ส�าเร็จการศึกษาทางด้านครู โดยตรง และครูที่
ได้รับมอบหมายให้สอนทางด้านสุขภาพอนามัยเด็กนักเรียน
ก็ไม่ได้ส�าเร็จการศึกษาในสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และเป็นบุคลากรครู ใหม่ เพียงแต่ได้เข้าร่วมอบรมเนื้อหาที่
จะสอนเพียงเล็กน้อย โดยยังไม่สามารถเข้าใจในบริบทของ
การสอนทางด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่จะท�าให้เด็กนักเรียน
ได้ตระหนักเห็นความส�าคัญของการสร้างเสริมสุขภาพ และ
สามารถน�าไปปฏิบัติได้เองอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับนักเรียน
ส่ ว นใหญ่ ม าจากครอบครั ว ที่ ค ่ อ นข้ า งยากจน เป็ น เหตุ ใ ห้
ขาดความตระหนักในเรื่องการดูแลสุขภาพของตนเอง และ
นักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาด้านพฤติกรรมสุขภาพค่อนข้างมาก
เช่น ด้านทุพโภชนาการ ได้แก่ นักเรียนตัวเตี้ยและผอม ด้าน

า า ิ ัยเ ่ า ั นาเ ิ นที่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2559

สุขภาพช่องปาก การแปรงฟันไม่ถูกวิธี ฟันผุ เหงือกอักเสบ
และยังขาดการดูแลสุขภาพตนเองในด้านอื่นๆ เช่น การไม่
ล้างมือด้วยสบู่ก่อนการรับประทานอาหาร เป็นต้น รวมถึง
ผลจากการติดตามประเมินโครงการบริการวิชาการที่โรงเรียน
ต�ารวจตระเวนชายแดนของทีมวิจัยพบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่
ยังไม่มีการจัดการขยะในโรงเรียนที่เหมาะสม เช่น ยังไม่มี
การคัดแยกขยะ เป็นต้น (มินตรา สาระรักษ์ และคณะ, 2557)
นอกจากนี้ยังพบว่า ปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญ
ของโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี ที่ได้
จากการศึกษาของ สมเจตน์ ทองด�า และคณะ (2558) ศึกษา
เกี่ยวกับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โรงเรียนต�ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี จ�านวน 9 โรงเรียน พบ
ว่า ข้อที่การประเมินทุกโรงเรียนไม่ผ่านการประเมินด้านการ
จัดการขยะ คือ ถังขยะมีสภาพช�ารุด ไม่สะอาด ไม่มีฝาปิด
มิดชิด ไม่มีการแยกขยะตามประเภทของถังขยะ ไม่มีป้ายระบุ
ชัดเจน ไม่มีการแยกขยะอันตรายและเก็บเป็นสัดส่วน ไม่มีบ่อ
ฝังกลบขยะหรือเตาเผาขยะที่เหมาะสม รองลงมา คือ วิธีการ
ก�าจัดขยะโดยวิธีการเผา ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนรอบ
ข้างร้อยละ 80
จากข้ อ มู ล รายงานการส� า รวจภาวะโภชนาการเด็ ก
นักเรียน โดยครูสังกัดโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนที่ 22
อุบลราชธานี เมื่อปีการศึกษา 2558 พบว่า โรงเรียนต�ารวจ
ตระเวนชายแดน ศ.ดร.เนวิน สคริมชอว์ มีนักเรียนเตี้ย 2 คน
และผอม 4 คน โรงเรียน ตชด.บ้านปากลา พบนักเรียนเตี้ย 6
คน ผอม 1 คน ศูนย์การเรียนรู้ ตชด.บ้านปากลา พบนักเรียน
อ้วน 3 คน และ ศกร.ตชด.ชุมชนป่าหญ้าคา พบนักเรียนผอม
3 คน อ้วน 1 คน (กก.ตชด.22, 2558) ซึ่งอรพิน ภาคภูมิ
และกันยารัตน์ สมบัติธีระ (2554) ได้ท�าการส�ารวจสภาวะสุข
ภาพเด็กวัยเรียนในเขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 10 และ
12 ใน 8 จังหวัด ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาจ�านวน 32
โรงเรียน พบว่า นักเรียนมีภาวะเตี้ยและค่อนข้างเตี้ยร้อยละ
11.3 เป็นเหาและมีไข่เหาสดร้อยละ 10.4 การดูแลสุขภาพ
ช่ อ งปากพบว่ า นั ก เรี ย นประถมศึ ก ษาแปรงฟั น หลั ง อาหาร
กลางวั น ที่ โ รงเรี ย นทุ กวั น ร้ อ ยละ 27.1 แปรงฟั น ก่ อ นนอน
ทุกวันร้อยละ 40.1 ดื่มน�้าอัดลม 1-2 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 46
ดื่ม 3-4 วัน/สัปดาห์ และ 5-7 วัน/สัปดาห์ ร้อยละ 17.1 และ
14.4 ตามล�าดับ และกินขนมกรุบกรอบหรือลูกอม 5-7 วัน/
สั ป ดาห์ ร้ อ ยละ 37.3 จากการศึ ก ษาข้ า งต้ น พบว่ า เด็ กวั ย
เรียนยังมีปัญหาสุขภาพ ได้แก่ ภาวะโภชนาการ โรคฟันผุ
และเหา และมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม เช่น บริโภค
อาหารที่ก่อให้เกิดโทษต่อร่างกาย การดูแลสุขภาพช่องปาก
ค่อนข้างน้อย
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จากการศึ ก ษาของ บั ง อร กล�่ า สุ ว รรณ์ และคณะ
(2555) พบว่า นักเรียนมีปัญหาท้วม เริ่มอ้วนและอ้วนร้อย
ละ 14.4 เตี้ยและค่อนข้างเตี้ยร้อยละ 8.4 และพบว่า นักเรียน
ประถมศึกษาพบโรคเหาร้อยละ 16.5 ปราศจากฟันแท้ผุร้อย
ละ 58.6 ส่ ว นนั ก เรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาเป็ น โรคเหาร้ อ ยละ 2.3
ปราศจากฟั น แท้ ผุ ร ้ อ ยละ 42.4 พฤติ กรรมสุ ข ภาพ เด็ กวั ย
เรี ย นมี พ ฤติ กรรมการบริ โ ภคที่ ไ ม่ เ หมาะสมโดยพบว่ า เกิ น
ครึ่งรับประทานขนมถุงกรุบกรอบ ขนมหวาน ลูกอม ทอฟฟี
และดื่มเครื่องดื่มที่มีรสหวาน เช่น น�้าอัดลม น�้าหวาน 4 วัน/
สัปดาห์ขึ้นไป เติมน�้าตาลในอาหารปรุงสุกมากถึงร้อยละ 90.2
และจากการศึกษาของ สมจิต แดนสีแก้ว และคณะ (2555) ที่
ได้ศึกษาการพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพส�าหรับนักเรียนใน
ถิ่นทุรกันดาร ไทย-ลาว พบว่า เด็กนักเรียนมีน�้าหนักต�่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน และมีภาวะขาดสารอาหาร ร้อยละ 5.39 มี
สุขวิทยาไม่ดี ซึ่งเด็กส่วนใหญ่มีปัญหาสุขวิทยา ร้อยละ 10.2
และเด็กนักเรียนหญิงมีเหาและมีผื่น ร้อยละ 7.9 มีฟันผุ มี
คราบหินปูนเกาะ ร้อยละ 49.9
จากการที่ ที ม วิ จั ย ได้ จั ด ท� า โครงการบริ การวิ ช าการ
ด้ า นการส่ ง เสริ ม ภาวะโภชนาการและสุ ข อนามั ย ของเด็ ก
วั ย เรี ย นในพื้ น ที่ โ รงเรี ย นต� า รวจตระเวนชายแดนที่ 22
อุ บ ลราชธานี เมื่ อ ปี ง บประมาณ 2556-2557และได้ มี การ
ติดตามประเมินผลการด�าเนินการต่อเนื่องในพื้นที่ และจาก
การประชุมร่วมกับผู้บริหารและครูที่รับผิดชอบจัดการเรียน
การสอนในพื้ น ที่ ท� า ให้ ท ราบว่ า ครู ที่ รั บ ผิ ด ชอบทางด้ า น
อนามัยโรงเรียนและโภชนาการได้มีการสอนเนื้อหาทางด้าน
การดูแลสุขภาพในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาตามคู่มือ
ครู ที่ ไ ด้ รั บ มาจากทางโรงเรี ย นและน� า เนื้ อ หามาสอนตาม
แผนการสอนที่จัดท�าในภาพรวมของระดับชั้น สอนเสร็จแล้ว
ก็ไม่ได้ติดตามประเมินผลสุขภาพเด็กนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
และเนื้อหาที่สอนยังไม่ได้สะท้อนถึงปัญหาด้านสุขภาพและ
เน้ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพเด็ ก นั ก เรี ย นโดยตรงที่ จ ะท� า ให้
มีการปฏิบัติตนอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในระหว่างการติดตาม
ผลการด�าเนินโครงการบริการวิชาการด้านการส่งเสริมภาวะ
โภชนาการและสุขอนามัยของเด็กวัยเรียนในพื้นที่ โรงเรียน
ต�ารวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี ปี 2557 วันที่ 3-5
กันยายน 2557 ทางทีมวิจัยจึงได้สอบถามครูผู้สอนว่า หาก
จะให้การด�าเนินการด้านการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน
มีความต่อเนื่องและยั่งยืนนั้น ครู ในโรงเรียนคิดว่าสามารถ
เป็นไปได้หรือไม่ และหากเป็นไปได้ ครูจะต้องการความช่วย
เหลือจากทีมวิจัยอย่างไร ซึ่งทางครู ในโรงเรียนได้ให้ข้อมูล
กับทางผู้วิจัยว่า ต้องการให้คุณครูผู้สอนได้มีความรู้เพิ่มเติม
เกี่ยวข้องกับการท�าแผนการสอนทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ
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เด็กนักเรียน เพื่อที่จะท�าให้เกิดความเข้าใจ และสามารถน� า
ไปปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งทั้ ง ที่ โ รงเรี ย นและที่ บ ้ า น จากข้ อ
เสนอแนะและความต้ อ งการที่ ไ ด้ รั บ จากทางครู ใ นโรงเรี ย น
คณะผู ้ วิ จั ย ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส� า คั ญ ของการจั ด การเรี ย น
การสอนด้านการสร้างเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน เพื่อเป็นการ
ฟื ้ น ฟู ความรู ้ และให้ ความรู ้ ด ้ า นการสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพใน
โรงเรียนแก่ คุ ณ ครู ในพื้น ที่ โรงเรียนต� ารวจตระเวนชายแดน
ให้ มี การกระตุ ้ น นั ก เรี ย นได้ ป ฏิ บั ติ ต นด้ า นการดู แ ลสุ ข ภาพ
ของตนเองอย่ า งต่ อ เนื่อ งและเป็น การส่ง เสริมคุณภาพชีวิต
แก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดาร และป้องกันปัญหาสุขภาพรุนแรง
ที่ อาจเกิ ด ขึ้ น ได้ จึ ง มี แ นวคิ ด การท� า วิ จั ย ในการพั ฒ นาการ
จั ด การเรี ย นการสอนของครู สั ง กั ด โรงเรี ย นต� า รวจตระเวน
ชายแดนที่ 22 อุบลราชธานีต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

คณะผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการสร้าง
เสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน จึงได้ท�าวิจัยโดยให้ครูสังกัดโรงเรียน
ต�ารวจตระเวนชายแดนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน
โดยมีวัตถุประสงค์ ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ส�าหรับครูสังกัดโรงเรียน
ต�ารวจตระเวนชายแดน กองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดน
ที่ 22 อุบลราชธานี

ค�านิยามศัพท์

การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน หมายถึง การ
ปฏิบัติตัวของเด็กวัยเรียนอย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ เพื่อ
ท�าให้สุขภาพแข็งแรงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และ
ปัญญา

แนวคิดที่น�ามาใช้

การท�าวิจัยครั้งนี้มีแนวคิดที่น�ามาใช้ ดังนี้
(1) แนวคิดการให้ความรู้ทางด้านการสร้างเสริมสุข
ภาพ ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะท�าให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพดี
(2) แนวคิดหลักการจัดท�าแผนการสอนทางด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพ และน�าไปประยุกต์ ใช้ในการให้ความรู้ทาง
สุขภาพ เป็นกระบวนการที่ผู้ให้ความรู้สามารถน�าไปใช้ในการ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของเด็กนักเรียน ช่วยให้การด�าเนิน
การให้ ความรู ้ ท างสุ ข ภาพมี ความน่ า สนใจ สร้ า งแรงจู ง ใจ
ท�าให้เข้าใจธรรมชาติ พฤติกรรมของบุคคลที่มีความแตกต่าง
กัน ส่งเสริมให้ผู้รับความรู้ได้เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม ได้แสดง
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล และส่งเสริมความพร้อมในการ
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เรียนรู้ สามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาปรับปรุงในการให้
ความรู้ทางสุขภาพเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของเด็ก
นักเรียนที่ดีต่อไป

วิธีด�าเนินการวิจัย

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การพั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการ
สอนด้านการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ส�าหรับครูสังกัด
โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี โดยการ
มีส่วนร่วมของครูสังกัดโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน กอง
ก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี
ด� า เนิ น การวิ จั ย โดยใช้ วิ ธี วิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารแบบ
มีส่วนร่วม (Participatory Action Research) ด�าเนินการ
วิ จั ย โดยใช้ กระบวนการและกิ จ กรรมที่ ท� า ให้ เ กิ ด การมี ส ่ ว น
ร่วม การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน ตั้งแต่การ
พัฒ นาโจทย์วิจัย การสร้างเครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตรวจสอบ
ร่วมกัน เพื่อหารูปแบบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ส�าหรับโรงเรียนสังกัด
กองก� า กั บ การต� า รวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุ บ ลราชธานี
ด�าเนินการวิจัยระหว่างเดือนมกราคม 2558 ถึงเดือนกันยายน
2558

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร : ได้แก่ ครูสังกัดโรงเรียนต�ารวจตระเวน
ชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี จ�านวน 12 แห่ง คือ โรงเรียน 9
แห่ง และศูนย์การเรียนรู้ 3 แห่ง ซึ่งเป็นโรงเรียนในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และยโสธร จ�านวนทั้งสิ้น 84 คน
กลุ่มตัวอย่าง : ได้แก่ ครูสังกัดโรงเรียนต�ารวจตระเวน
ชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี จ�านวน 12 แห่ง คือ โรงเรียน 9
แห่ง และศูนย์การเรียนรู้ 3 แห่ง ซึ่งเป็นโรงเรียนในเขตจังหวัด
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และยโสธร โดยการเลือกแบบเจาะจง
จากครูที่รับผิดชอบสอนทางด้านอนามัย โภชนาการ หรือพละ
ศึกษา แห่งละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 48 คน ดังนี้
1) โรงเรียน ตชด.บ้านปากลา จ�านวน 4 คน
2) โรงเรียน ตชด.บ้านค�าสะอาด จ�านวน 4 คน
3) โรงเรียน ตชด.บ้านท่าแสนคูณ จ�านวน 4 คน
4) โรงเรียน ตชด.บ้านตาเอ็ม จ�านวน 4 คน
5) โรงเรียน ตชด.บ้านห้วย ้อง จ�านวน 4 คน
6) โรงเรียน ตชด.บ้านศรีสวัสดิ์ จ�านวน 4 คน
7) โรงเรียน ตชด. ศ.ดร.เนวิน สคริมชอว์ จ�านวน 4 คน
8) โรงเรียน ตชด. บ้านหนองใหญ่ จ�านวน 4 คน
9) โรงเรียน ตชด. บ้านแก่งศรีโคตร จ�านวน 4 คน
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10) ศูนย์การเรียน ตชด. ชุมชนป่าหญ้าคา จ�านวน 4 คน
11) ศูนย์การเรียน ตชด. ภูดานกอย จ�านวน 4 คน
12) ศูนย์การเรียน ตชด. หนองบัวพัฒนา จ�านวน 4 คน
พื้ น ที่ ที่ ศึ ก ษา : คื อ โรงเรี ย นสั ง กั ด โรงเรี ย นต� า รวจ
ตระเวนชายแดนที่ 22 อุ บ ลราชธานี จ� า นวน 12 แห่ ง (9
โรงเรียน และ 3 ศูนย์การเรียนรู้)

การเก็บรวบรวมข้อมูล

1) ข้อมูลทุติยภูมิ การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร เช่น
หนังสือวิชาการ บทความ รายงานการวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนและด้านสิ่งแวดล้อม เช่น
การจัดการขยะในโรงเรียน เป็นต้น
2) ข้อมูลป มภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม
(Field study) และการฝึกปฏิบัติด้านการท�าแผนจัดการเรียน
การสอน ประกอบด้วย
(1) การสนทนากลุ่ม ย่อ ย (Focus group) ร่วมกับ
ผู้ประสานงานด้านการศึกษาจากกองก�ากับการต�ารวจตระเวน
ชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี นักวิชาการที่เกี่ยวข้องจากศูนย์
อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี ผู้อ�านวยการโรงเรียน คณะครู และ
ทีมวิจัย เพื่อเก็บข้อมูลปัญหาทางด้านสุขภาพและการจัดการ
ขยะในโรงเรียน และวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันในเดือนธันวาคม
2557
(2) การสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก ผู ้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ส� า คั ญ ได้ แ ก่
ผู้อ�านวยการโรงเรียน ครูที่รับผิดชอบด้านอนามัยและสุขภาพ
ของโรงเรียน รวมถึงด้านการจัดการขยะในโรงเรียนเพื่อเก็บ
ข้อมูลด้านปัญหาสุขภาพของนักเรียนในเดือนธันวาคม 2557
(ท�ากิจกรรมในวันเดียวกับข้อ 1)
(3) การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม โดย
สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา การจัดการเรียน
การสอนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (ในวันที่ 22-23 สิงหาคม
2558)
(4) การจัดประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อหารูปแบบ
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้านการสร้างเสริมสุข
ภาพเด็กวัยเรียน นอกเหนือจากที่ทางโรงเรียนทั้ง 12 แห่ง
ได้มีการด�าเนินการจัดการเรียนการสอนทางด้านสุขภาพตาม
แบบเดิมที่เคยสอน คือ สอนตามคู่มือครูที่ ได้รับมอบหมาย
ให้มาสอน โดยที่ผู้สอนยังมีองค์ความรู้ทางด้านสุขภาพและ
การสร้างเสริมสุขภาพที่ถูกต้องน้อยมาก และครูผู้สอนในบาง
โรงเรียนเป็นครู ใหม่ที่ต้องมารับผิดชอบสอนทางด้านการดูแล
สุขภาพเด็กนักเรียน เช่น ครูผู้สอนยังไม่ทราบความหมายของ
การสร้างเสริมสุขภาพและความหมายของสุขภาพที่ถูกต้อง
รวมทั้งยังท�าแผนการสอนที่ถูกต้องไม่เป็น เป็นต้น และทาง
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โรงเรียนไม่ได้เน้นให้เด็กนักเรียนได้มีการปฏิบัติตนด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพที่ต่อเนื่อง เช่น การออกก�าลังกาย การล้าง
มือที่ถูกต้อง ต้องมีสบู่ฟอกมือด้วยทุกครั้งและต้องล้างมือตาม
ขั้นตอน การแปรงฟันที่ถูกต้องทั้งที่บ้านและโรงเรียน ส่วนการ
ก�าจัดเหาส่วนใหญ่จะท�าเฉพาะช่วงที่เด็กเปิดเทอม เนื่องจาก
ช่วงปิดเทอมเด็กไม่ได้มาโรงเรียนและผู้ปกครองก็ไม่ได้ใส่ใจ
ในการดูแลสุขภาพเด็กอย่างต่อเนื่อง

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

แบบสัมภาษณ์ ค�าถามในการสนทนากลุ่มย่อย แบบ
ประเมินความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน

การวิเคราะห์ข้อมูล

หลังจากการเก็บข้อมูลโดยแบ่งตามประเภทของข้อมูล
การน�า ข้อมูลมาจัดหมวดหมู่ และเรียบเรียงตามประเด็นที่
ก�าหนดไว้ ดังนี้
ข้อมูลด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ด้าน
การสร้างเสริมสุขภาพเด็กนักเรียนของแต่ละโรงเรียน โดยใช้
การท�ากิจกรรมกลุ่ม และอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ร่วมกัน วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์
เนื้อหา และสรุปสาระส�าคัญ จ�าแนกและเรียบเรียงเนื้อหาเป็น
หมวดหมู่และสรุปรวมเป็นรายการให้เหมาะสม

ขั้ น ตอนการด� า เนิ น การวิ จั ย

การด� า เนิ น การวิ จั ย มี

ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นตอนการเตรียมการวิจัย ประกอบด้วยกิจกรรม ได้แก่
1. การพัฒนาโจทย์วิจัย โดยร่วมประชุมกับผู้ประสาน
งานด้านการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกองก�า กับการต�ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี ผู้อ�านวยการโรงเรียน
และคณะครูทั้ง 12 แห่ง เพื่อค้นหาปัญหาด้านสุขภาพและการ
จัดการขยะในโรงเรียน
2. การชี้แจงท�าความเข้าใจโครงการและการค้นหา
ทีมวิจัยร่วม โดยใช้วิธีการเชิญผู้ประสานงานด้านการศึกษา
ของโรงเรียนสังกัดกองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่ 22
อุบลราชธานี ผู้อ�านวยการโรงเรียนและคณะครูทั้ง 12 แห่ง เข้า
ร่วมเป็นทีมวิจัยโดยการสมัครใจ ได้ครูที่รับผิดชอบทางด้าน
สุขศึกษา อนามัยและโภชนาการรวมแห่งละ 4 คน รวมทั้งมี
การแบ่งหน้าที่ให้ร่วมรับผิดชอบในการจัดท�าแผนการจัดการ
เรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพของแต่ละ
ชั้นปี ซึ่งในการด�าเนินการนี้ท�าให้ได้ผู้ร่วมวิจัยจ�านวนทั้งสิ้น
53 คน
2. ขั้นป ิบัติการ ประกอบด้วยการด�าเนินกิจกรรม ดังนี้

า า ิ ัยเ ่ า ั นาเ ิ นที่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2559

2.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการสร้าง
เสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ แนวทางการ
แก้ไขปัญหาในเด็กที่มีภาวะทุพโภชนาการ และการจัดการขยะ
ในโรงเรียน (วันที่ 22 สิงหาคม 2558)

ÀÒ¾áÊ´§¡ÒÃ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ°Ò¹àÃÕÂ¹ÃÙŒ
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2.2 จั ด กิ จ กรรมฐานเรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกั บ การสุ ข าภิ บ าล
อาหารในโรงเรี ย นและความปลอดภั ย ของอาหารโรงเรี ย น
ปลอดภัยและธนาคารขยะ (วันที่ 22 สิงหาคม 2558)

า า ิ ัยเ ่ า ั นาเ ิ นที่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2559

2.3 การจัดอบรมให้ความรู้และฐานเรียนรู้เกี่ยวกับการ
สร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน รวมถึงแนวทางการจัดท�าแผนการจัดการเรียนการ
สอนด้านการสร้างเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โดย
จัดขึ้นในวันที่ 23 สิงหาคม 2558 เนื่องจากแต่ละโรงเรียนมีการ
สอนวิชาสุขศึกษาตามแผนการสอนและคู่มือที่ได้รับจากทาง
โรงเรียน โดยไม่ได้จัดท�าแผนการสอนที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง
เสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่น� ามาใช้สอนเด็กในรายวิชา
ต่างๆ ทางด้านสุขอนามัย ดังนั้นเพื่อให้แต่ละโรงเรียนมีความ
รู้ในการจัดท�าแผนการสอน/โครงการสร้างเสริมสุขภาพและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมได้
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2.4 ครูผู้รับผิดชอบในการจัดท�าแผนการจัดการเรียน
การสอน ด�าเนินการจัดท�าแผนการสอน/โครงการสร้างเสริมสุข
ภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม หลังจากที่เข้ารับการอบรมเกี่ยว
กับแนวทางการจัดท�าแผนการจัดการเรียนการสอนด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนแล้ว ครูผู้รับผิด
ชอบจะต้องมีการจัดท�าแผนการสอน/โครงการอย่างน้อย 1
แผนการสอน/โครงการ โดยแผนการสอนหรือโครงการที่จัด
ท�านั้น ให้พิจารณาจากสภาพปัญหาสุขภาพของเด็กนักเรียน
ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นและต้องการที่จะด�าเนินการในการ
แก้ไขปัญหาเป็นหลัก ทั้งนี้ ให้พิจารณาถึงบริบทและความ
พร้อมของแต่ละโรงเรียน (วันที่ 24 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป)

ÀÒ¾áÊ´§¡ÒÃÃÇÁ¾ÅÑ§¡ÅØÁ‹ ÃÐ´ÁÊÁÍ§ à¾×Íè ¾Ñ²¹Òá¼¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃàÃÕÂ¹¡ÒÃÊÍ¹ã¹¡ÒÃÊÃŒÒ§àÊÃÔÁÊØ¢ÀÒ¾à´ç¡¹Ñ¡àÃÕÂ¹

า า ิ ัยเ ่ า ั นาเ ิ นที่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2559

2.5 คณะวิจยั ติดตามประเมินผล การด�าเนินงานการจัด
ท�าแผนการสอน/โครงการของโรงเรียนในพื้นที่จริง (วันที่ 7, 8,
9, 10, 11 และ 14 กันยายน 2558) เพื่อติดตามการด�าเนินงาน
ของโรงเรียน หากโรงเรียนพบปัญหา ทีมวิจัยก็จะให้ค�าแนะน�า
ต่อไป

ÀÒ¾áÊ´§¡ÒÃµÔ ´ µÒÁ»ÃÐàÁÔ ¹ ¼Å¡ÒÃ
ดำาเนินงาน การจัดทำาแผนการสอน/โครงการของ
âÃ§àÃÕÂ¹ã¹¾×é¹·Õè¨ÃÔ§
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า า ิ ัยเ ่ า ั นาเ ิ นที่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2559

3. ขั้นสรุปผลและประเมินผลการวิจัย
น�าข้อมูลมาจัดหมวดหมูแ่ ละเรียบเรียงตามประเด็นที่ได้
ก�าหนดไว้ในวัตถุประสงค์การวิจยั ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
โดยการตรวจสอบและการรับฟังเสียงสะท้อนจากคณะครู เปิดโอกาส
ให้วจิ ารณ์และแก้ไข หลังจากนัน้ ทีมวิจยั ได้ทา� การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
การบรรยายเชิงพรรณนา การสังเคราะห์ และวิเคราะห์เชิงเนือ้ หา

สรุปผลการวิจัย

หลังจากได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจัด
ท�าแผนการสอน ด้านการสร้างเสริมสุขภาพระหว่างครูทั้ง 12
โรงเรียนและทีมวิจยั โดยใช้แนวคิด คือ การให้ความรูท้ างด้านการ
สร้างเสริมสุขภาพถือเป็นอีกช่องทางหนึง่ ทีจ่ ะท�าให้เด็กนักเรียนมี
สุขภาพดี การเรียนรูแ้ นวคิด หลักการจัดท�าแผนการสอนทางด้าน
การสร้างเสริมสุขภาพและน�าไปประยุกต์ใช้ในการให้ความรู้ทาง
สุขภาพ จึงเป็นกระบวนการทีช่ ว่ ยให้ครูทมี่ คี วามรูค้ วามสามารถ
น�าไปใช้ในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของเด็กนักเรียน ช่วย
ให้การด�าเนินการให้ความรูท้ างสุขภาพมีความน่าสนใจ สร้างแรง
จูงใจ ท�าให้เข้าใจธรรมชาติ พฤติกรรมของบุคคลที่มีความแตก
ต่างกัน ส่งเสริมให้ผรู้ บั ความรูไ้ ด้เรียนรูอ้ ย่างมีสว่ นร่วม ได้แสดง
ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล และส่งเสริมความพร้อมในการเรียนรู้
สามารถน�าความรูท้ ี่ได้รบั ไปพัฒนาปรับปรุงในการให้ความรูท้ าง
สุขภาพเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพของเด็กนักเรียนที่ดี
ต่อไป และเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพือ่
การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนแล้ว ตัวแทนแต่ละโรงเรียนทัง้ 12

แห่ง ทีไ่ ด้เข้าร่วมท�ากิจกรรมในครัง้ นี้ ได้มกี ารแบ่งกลุม่ ระดมสมอง
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพือ่ การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัย
เรียนและจัดท�าแผนการสอน/โครงการเพือ่ การสร้างเสริมสุขภาพ
เด็กวัยเรียน ดังนี้
โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณ โรงเรียน
ต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านค�าสะอาด โรงเรียนต�ารวจตระเวน
ชายแดน ศาสตราจารย์ ดร. เนวิน สคริมชอว์ โรงเรียนต�ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน
บ้านห้วย ้อง โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่
โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ โรงเรียนต�ารวจ
ตระเวนชายแดนบ้านตาเอ็ม โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้าน
ปากลา ศูนย์การเรียน ตชด. บ้านภูดานกอย ศูนย์การเรียน ตชด.
ชุมชนป่าหญ้าคา ศูนย์การเรียน ตชด. บ้านหนองบัวพัฒนา ซึง่ ทัง้
9 โรงเรียน และ 3 ศูนย์การเรียนรูไ้ ด้จดั ท�าแผนการสอน/โครงการ
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
เด็กวัยเรียน ตามที่ได้น�าเสนอในช่วงที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันที่
23 สิงหาคม 2558 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยแต่ละโรงเรียนได้คดั เลือกประเด็น
ปัญหาที่แต่ละโรงเรียนก�าลังประสบอยู่ และเป็นปัญหาที่ทาง
โรงเรียนต้องการแก้ไขมากทีส่ ดุ โดยให้พจิ ารณาถึงบริบทและความ
พร้อมของแต่ละโรงเรียนในการแก้ไขปัญหา จากนัน้ ให้โรงเรียนได้
ฝึกปฏิบัติการจัดท�าแผนการสอน/โครงการ โดยทีมผู้วิจัยจะเป็น
พีเ่ ลีย้ งให้ในขณะทีฝ่ กึ ปฏิบตั อิ ย่างใกล้ชดิ และน�าเสนอผลการฝึก
ปฏิบตั จิ ดั ท�าแผนการสอน/โครงการต่อทีมวิจยั ต่อไป ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงเรือ่ งการฝึกปฏิบตั กิ ารจัดท�าแผนการสอนด้านการสร้างเสริมสุขภาพของแต่ละโรงเรียนในรายวิชาต่างๆ (n 12)

1. âÃ§àÃÕÂ¹ µª´.ºŒÒ¹»Ò¡ÅÒ
2. โรงเรียน ตชด.บ้านคำาสะอาด
3. โรงเรียน ตชด.บ้านท่าแสนคูณ
4. âÃ§àÃÕÂ¹ µª´.ºŒÒ¹µÒàÍçÁ
5. âÃ§àÃÕÂ¹ µª´.ºŒÒ¹ËŒÇÂ¦ŒÍ§
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¿˜¹¢Í§àÃÒ
¿. ¿˜¹ÊÐÍÒ´¨Ñ§
การคัดแยกขยะ
ÀÒÇÐ¹íéÒË¹Ñ¡à¡Ô¹
ÊØ¢ÀÒ¾¢Í§àÃÒáÅÐ¡ÒÃàÅ×Í¡ÃÑº»ÃÐ·Ò¹
ÍÒËÒÃ (».1)
6. âÃ§àÃÕÂ¹ µª´.ºŒÒ¹ÈÃÕÊÇÑÊ´Ôì
โครงการการแก้ ไ ขปญหานั ก เรี ย น
¼ÍÁ àµÕéÂ ÍŒÇ¹
. โรงเรียน ตชด. ศ.ดร.เนวิน สคริมชอว์ ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¢ÂÐÍÂ‹Ò§¶Ù¡ÇÔ¸Õ
8. âÃ§àÃÕÂ¹ µª´. ºŒÒ¹Ë¹Í§ãËÞ‹ ÊØ¢ÀÒ¾ª‹Í§»Ò¡¢Í§àÃÒ
โครงการธนาคารขยะ
9. โรงเรียน ตชด. บ้านแก่งศรีโคตร
10. ศูนย์การเรียน ตชด. ชุมชนป่าหญ้าคา ËÅÑ¡ÊØ¢ºÑÞÞÑµÔáË‹§ªÒµÔ 10 »ÃÐ¡ÒÃ
11. ศูนย์การเรียน ตชด. ภูดานกอย Å´âÅ¡ÃŒÍ¹ µÍ¹ Ë¹Ù¹ŒÍÂáÂ¡¢ÂÐ
12. ศูนย์การเรียน ตชด. หนองบัวพัฒนา ËÅÑ¡ÊØ¢ºÑÞÞÑµÔáË‹§ªÒµÔ 10 »ÃÐ¡ÒÃ

ÊØ¢ÈÖ¡ÉÒ¾ÅÐÈÖ¡ÉÒ
ÊØ¢ÈÖ¡ÉÒ
ÊØ¢ÈÖ¡ÉÒ
ÊØ¢ÈÖ¡ÉÒ¾ÅÐÈÖ¡ÉÒ
ÊØ¢ÈÖ¡ÉÒ¾ÅÐÈÖ¡ÉÒ

¾.Â. 2558 - ¡.¾. 2559
ภาคการศึกษา
2/2558
ภาคการศึกษา 1/255
14 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2558
1-4 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2558

-

ก.ย. 255 - มี.ค. 255

ÊØ¢ÈÖ¡ÉÒ
ÊØ¢ÈÖ¡ÉÒ¾ÅÐÈÖ¡ÉÒ
ÊØ¢ÈÖ¡ÉÒ
ÊØ¢ÈÖ¡ÉÒ
ÊØ¢ÈÖ¡ÉÒ¾ÅÐÈÖ¡ÉÒ
ÊØ¢ÈÖ¡ÉÒ

ภาคการศึกษา 1/255
1-2 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2558
ภาคการศึกษา 1/255
ภาคการศึกษา 1/255
15 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2558
ภาคการศึกษา 2/255
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หลังจากนัน้ ทางโรงเรียนได้มกี ารจัดท�าแผนการสอนที่
ได้จากการฝึกปฏิบตั นิ า� ไปด�าเนินการจัดท�าแผนการสอนทีส่ มบูรณ์
อีกครัง้ ทีโ่ รงเรียนของตนเอง ส่วนปัญหาสุขภาพด้านอืน่ ๆ เช่น เหา
ทางโรงเรียนจะได้น�าไปด�าเนินการต่อไปในภายหลังตามปัญหา
ทีพ่ บและในเวลาทีเ่ หมาะสม ซึง่ สามารถสรุปเรือ่ งทีจ่ ะจัดท�าเป็น
แผนการสอนทีเ่ น้นการสร้างเสริมสุขภาพเด็กนักเรียนตามปัญหา
หลัก 1 ปัญหาทีแ่ ต่ละโรงเรียนจะได้นา� ไปด�าเนินการต่อที่โรงเรียน
สิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่หลังการท�าวิจัย มีดังนี้
ในวันที่ 7, 8, 9, 10, 11 และ 14 กันยายน 2558 ทีมวิจยั
พร้อมด้วยผู้ประสานงานโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน กอง
ก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี ได้ตดิ ตาม
ตรวจเยี่ยมและประเมินผลการด�าเนินงานเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนเพือ่ การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ทัง้ 9 โรงเรียน
และ 3 ศูนย์การเรียนรู้ โดยพบว่า โรงเรียนทัง้ 12 แห่ง ได้จดั ท�า
แผนการสอน/โครงการเพือ่ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพือ่ การ
สร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ตามที่ได้นา� เสนอในช่วงทีเ่ ข้าร่วม
กิจกรรมในวันที่ 23 สิงหาคม 2558 ณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และในช่วงทีค่ ณะวิจยั
ได้ออกติดตามประเมินผลโครงการในพืน้ ทีพ่ บว่า แต่ละโรงเรียนได้
ด�าเนินการจัดท�าแผนการสอน/โครงการเพือ่ พัฒนาการจัดการเรียน
การสอนด้านการสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ดังนี้
1) โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณ
ยังไม่ได้จดั ท�าแผนการสอนในภาคการศึกษา 1-2558 แต่ได้จดั ท�า
โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ซึง่ ในช่วงภาคการศึกษาที่ 1-2558
ทางโรงเรียนวางแผนในการจัดเตรียมอุปกรณ์ เช่น ถังขยะ พืน้ ที่
คัดแยกขยะให้เรียบร้อย และด�าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ
ให้นักเรียนได้รับทราบ ในส่วนการด�าเนินการอย่างเต็มรูปแบบ
ทางโรงเรียนได้วางแผนการเริ่มต้นโครงการไว้ในภาคการศึกษา
ที่ 2-2558 และจะด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจะน�าความ
รู้เรื่องการคัดแยกขยะบูรณาการลงในแผนการสอนในรายวิชา
สุขศึกษาให้นักเรียนทุกชั้นเรียน ซึ่งทีมวิจัยได้เสนอแนะเรื่องวิธี
การด�าเนินการของธนาคารขยะและการประเมินผลโครงการ โดย
ดูทั้งจากจ�านวนผู้เข้าร่วม ปริมาณขยะ และความส�าเร็จจากการ
ที่นักเรียนสามารถแยกขยะได้อย่างถูกต้อง
2) โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านค�าสะอาด ได้จดั
ท�าแผนการสอนเรือ่ ง ฟ. ฟันสะอาดจัง โดยเริม่ กิจกรรมการสอน
ในเดือนกันยายน 2558 ในเด็กนักเรียนชัน้ อนุบาล โดยมีการสอน
เรื่องการแปรงฟันและได้มีการเชิญผู้ปกครองของเด็กนักเรียน
มาเข้าชั้นเรียนด้วย เพื่อรับทราบความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การแปรงฟันที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้ปกครองได้ติดตามการแปรงฟัน
ของเด็กที่บ้านด้วย และทางโรงเรียนวางแผนน�าไปบูรณาการ
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ในแผนการเรียนรายวิชาสุขศึกษาของชั้นประถมศึกษาในภาค
การศึกษาที่ 2-2558 และด�าเนินการต่อเนื่องในทุกปีการศึกษา
จากการที่ทีมวิจัยได้ไปติดตามผลการด�าเนินงานที่โรงเรียนพบ
ว่า โรงเรียนมีความพร้อมในการด�าเนินการจัดการเรียนการสอน
เป็นอย่างมาก โดยครูที่รับผิดชอบได้น�าความรู้จากการอบรมไป
ปฏิบตั ไิ ด้อย่างครบถ้วน ทัง้ นี้ ทางโรงเรียนได้นา� เสนอการด�าเนิน
การทั้งในรูปแบบของรูปเล่มรายงาน และการปฏิบัติหน้างาน
ในส่วนของทีมวิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการประเมินผลการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
3) โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน ศาสตราจารย์ ดร.
เนวิน สคริมชอว์ ได้จดั ท�าแผนการสอนเรือ่ งการจัดการขยะอย่าง
ถูกวิธี ซึง่ จะบูรณาการในรายวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชัน้ ประถม
ศึกษาปีที่ 4 เป็นหลัก โดยในช่วงภาคการศึกษาที่ 1-2558 ทาง
โรงเรียนได้ด�าเนินการจัดท�าถังขยะแยกประเภท เป็น 3 ประเภท
คือ ขยะเปียก ขยะทัว่ ไป ขยะรีไซเคิล และวางแผนในการให้ความรู้
แก่นักเรียนในภาคการศึกษาที่ 2-2558 ซึ่งทางทีมวิจัยได้ให้ค�า
แนะน�าในเรื่องประเด็นการให้ความรู้แก่นักเรียน และการต่อ
ยอดในแผนการสอนในการจัดท�าโครงการธนาคารขยะภายใน
โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนทุกส่วนได้มีส่วนร่วมในโครงการ
4) โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วย อ้ ง ได้จดั
ท�าแผนการสอนในวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา มีการจัดการเรียน
การสอนตัง้ แต่ชนั้ ป.1-ป.6 โดยมีเนือ้ หาทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละชัน้
ดังนี้ ป.1 เรื่องสุขภาพของเราและการเลือกรับประทานอาหาร
ป.2 เรื่องธรรมชาติของมนุษย์และหลักการดูแลสุขภาพร่างกาย
ป.3 เรื่องการออกก�าลังกายและอบอุ่นร่างกาย ป.4 เรื่องการ
เจริญเติบโตและการพัฒนาด้านร่างกาย ป.5 การปฏิบัติตามสุข
บัญญัติแห่งชาติ และ ป.6 การเคลื่อนไหวร่างกายและการออก
ก�าลังกาย ซึ่งทุกแผนการสอนที่กล่าวมา ทางโรงเรียนได้มีการ
ด�าเนินการสอนเรียบร้อยแล้วในช่วงวันที่ 1-4 กันยายน 2558
5) โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร ได้
จัดท�าโครงการธนาคารขยะ ซึง่ มีครูพยาบาลและนักเรียนแกนน�าที่
ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เป็นผูร้ บั ผิดชอบโครงการ โดยในภาคการศึกษา
ที่ 1-2558 ทางโรงเรียนได้ดา� เนินการประชาสัมพันธ์โครงการให้
นักเรียนในโรงเรียนได้รบั ทราบ รวมถึงการรณรงค์ให้ความรูเ้ รือ่ ง
การคัดแยกขยะ และการน�าไปใช้ประโยชน์แก่นกั เรียนทุกชัน้ เรียน
โดยทางโรงเรียนวางแผนเริม่ ด�าเนินการจัดการเรียนการสอนอย่าง
เต็มรูปแบบในภาคการศึกษาที่ 2-2558 รวมถึงการประชาสัมพันธ์
ให้ชมุ ชนได้เข้ามามีสว่ นร่วมในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน
นอกเหนือจากนัน้ ทางโรงเรียนยังมีการให้ความรูใ้ นเรือ่ งสุขอนามัย
ให้นกั เรียนในชัว่ โมงการเรียนรายวิชาสุขศึกษาเป็นประจ�า ซึง่ ทาง
ทีมวิจยั ได้เสนอแนะในการด�าเนินโครงการธนาคารขยะ และการ
ประเมินผลโครงการเพิม่ เติม
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6) โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ ยังไม่ได้
มีการจัดท�าแผนการสอนเพือ่ การสร้างเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน
โดยตรง แต่ได้จดั ท�าโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพเด็กที่มปี ญั หา
ทางด้านโภชนาการ เรือ่ งการแก้ไขปัญหานักเรียนผอม เตีย้ อ้วน
ซึง่ เป็นการด�าเนินโครงการตลอดปีการศึกษา (ก.ย. 2558 - มี.ค.
2559) โดยเน้นการมีสว่ นร่วมของนักเรียน ผูป้ กครอง อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ชุมชน ซึ่งทีมวิจัยได้ชื่นชมถึงการด�าเนินโครงการดังกล่าวแบบ
ครบวงจร และได้แนะน�าให้จดั ท�าแผนการเรียนการสอนเพิม่ เติม
เพือ่ เป็นการให้ความรูใ้ นด้านโภชนาการและการออกก�าลังกายแก่
เด็กนักเรียนทุกชัน้ ซึง่ สามารถสอดแทรกเนือ้ หาเข้าไว้ในบทเรียน
รายวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มสาระด้านสุขศึกษาและพลานามัย
เพือ่ ให้สามารถด�าเนินการสอนอย่างต่อเนือ่ งทุกปีการศึกษา และ
สามารถประเมินผลโดยตรงกับนักเรียน
7) โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ ได้จดั ท�า
แผนการสอนเรือ่ งสุขภาพช่องปากของเรา ในรายวิชาสุขศึกษาและ
พละศึกษา ใช้สอนนักเรียนชัน้ ป.1 ป.3 และ ป.4-ป.6 ทางโรงเรียน
ได้มกี ารจัดท�าแผนการสอนไว้อย่างชัดเจน และได้มกี ารด�าเนินการ
สอนใบงานที่ 1 แล้วในวันที่ 1-2 กันยายน 2558 ซึง่ ในการด�าเนินการ
สอน ครูประจ�าชัน้ ได้มกี ารแต่งตัง้ แกนน�าตรวจสุขภาพฟัน ซึง่ เป็น
นักเรียนชัน้ ป.6 ท�าหน้าทีใ่ นการสอนน้อง รวมทัง้ ตรวจความสะอาด
ฟันให้นอ้ งด้วย เพือ่ ให้มกี ารจัดการเรียนการสอนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
มากขึน้ ทางผูต้ รวจประเมินได้เสนอแนะเกีย่ วกับท�าแบบประเมินผล
ของผูเ้ รียนก่อนและหลังเรียนเพิม่ ขึน้ ด้วย รวมทัง้ ได้มกี ารเสนอแนะ
เกีย่ วกับการให้ความรูส้ ขุ ภาพช่องปากแก่ผปู้ กครอง เพือ่ ให้สามารถ
ดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนทีบ่ า้ นด้วย
8) โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านตาเอ็ม ได้จัด
ท�าแผนการสอนเรื่องภาวะน�้าหนักเกิน ในรายวิชาสุขศึกษาและ
พลศึกษา ใช้สอนนักเรียนชัน้ ป.1 - ป.6 ซึง่ ด�าเนินการสอนในวัน
ที่ 14 กันยายน 2558 เนื่องจากโรงเรียนมีนักเรียนที่มีภาวะน�้า
หนักเกิน 12 คน จึงมีการจัดท�าแผนการสอนเรื่องภาวะน�้าหนัก
เกินให้นักเรียนทุกระดับชั้น โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับอันตราย
ที่เกิดจากภาวะน�้าหนักเกิน แนวทางการป้องกันและแก้ไข รวม
ทัง้ ได้มกี ารจัดให้มกี ารออกก�าลังกายสัปดาห์ละ 3 วัน ซึง่ ทางทีม
วิจยั ได้ให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับการประสานงานกับผูป้ กครองทีม่ ี
ภาวะน�า้ หนักเกิน เพือ่ ขอความร่วมมือในการดูแลเกีย่ วกับการรับ
ประทานอาหารและการออกก�าลังกายของนักเรียนที่บ้านด้วย
9) โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านปากลา ได้จดั ท�า
แผนการสอนเรื่องฟันของเรา ในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ใช้สอนนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 เป็นแผนการสอนที่ยังไม่เคยจัดท�า
เป็นเนือ้ หาที่ใช้สา� หรับการสอนนักเรียนโดยตรง ซึง่ คุณครูทรี่ บั ผิด
ชอบได้วางแผนทีจ่ ะใช้สอนนักเรียนในภาคการศึกษาที่ 2 และได้
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มีการขยายผลให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพเด็ก
นักเรียนอย่างต่อเนื่องที่บ้านด้วย
1 ) ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านหนองบัว ได้วางแผนใน
การจัดท�าแผนการสอนเรือ่ งสุขบัญญัตแิ ห่งชาติ 10 ประการ โดย
บูรณาการลงในรายวิชาสุขศึกษาของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่
3 ซึ่งเริ่มด�าเนินการในภาคการศึกษาที่ 2-2558 ทั้งนี้ ทีมวิจัยได้
ให้ข้อเสนอแนะในการจัดท�าแผนการสอนให้มีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น รวมถึงการประเมินผลของกิจกรรมที่จัดขึ้น
11) ศูนย์การเรียน ตชด. ชุมชนปาหญ้าคา ได้วางแผน
ในการจัดท�าแผนการสอนในเรือ่ งสุขบัญญัตแิ ห่งชาติ 10 ประการ
โดยบูรณาการในรายวิชาสุขศึกษาของนักเรียนในแต่ละชั้น ทั้งนี้
ทางครูผรู้ บั ผิดชอบยังไม่ได้จดั ท�าเป็นเอกสารทีช่ ดั เจน ทีมวิจยั จึง
ได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดท�าแผนการสอน รวมถึงการด�าเนิน
การเพือ่ ให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการทีต่ อ้ งการให้
นักเรียนมีสุขอนามัยที่ดี
12) ศูนย์การเรียน ตชด. ภูดานกอย ได้จดั ท�าแผนการ
สอนเรือ่ งลดโลกร้อน ตอนหนูนอ้ ยแยกขยะ ในรายวิชาสุขศึกษา
และพลศึกษา ใช้สอนนักเรียนชัน้ อนุบาล - ป.3 ใช้สอนในวันที่ 15
กันยายน 2558 ซึง่ ในแผนการสอนจะให้เด็กรูเ้ กีย่ วกับการคัดแยกขยะ
และสามารถน�าขยะไปทิง้ ให้ถกู กับประเภทของถังได้ ซึง่ ทีมวิจยั ได้ให้
ข้อเสนอแนะว่า ในการให้ความรูแ้ ละการจัดกิจกรรมนัน้ ควรมีการ
แยกชัน้ แต่ละชัน้ ไม่ควรสอนรวมกัน เนือ่ งจากการรับรูข้ องแต่ละวัย
ไม่เท่ากัน และได้มกี ารเสนอกิจกรรมทีจ่ ะใช้ในการสอนเกีย่ วกับการ
คัดแยกขยะว่า ควรเน้นการใช้รปู ภาพในการสอนให้มากขึน้

การน�าผลงานไปใช้ประโยชน์

การวิจัยเรื่องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ส�าหรับครูสังกัดโรงเรียน
ต�ารวจตระเวนชายแดน กองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่
22 อุบลราชธานี ได้มีการน�าไปใช้ประโยชน์ในชุมชน โดยแต่ละ
โรงเรียนได้ด�าเนินการและได้ผล ดังนี้
1. โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านห้วย ้อง (เป็น
ข้อมูลที่ทางโรงเรียนได้น�า เสนอช่วงที่ติดตามในพื้นที่ และ
โรงเรียนได้จดั กิจกรรมการออกก�าลังกายส�าหรับนักเรียน สัปดาห์
ละ 3 วัน โดยมีแกนน�านักเรียนมาน�าเสนอผลงานด้วยตนเอง)
- สามารถน�าความรูม้ าปรับใช้ในโรงเรียนได้มาก ท�าให้นกั เรียน
มีสขุ นิสยั มีสขุ ภาพดี และสามารถน�าไปใช้ในชีวติ ประจ�าวันได้
2. โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณ
(โรงเรียนมีการแยกขยะ และมีธนาคารขยะเกิดขึ้นจริง)
- น�าความรูท้ ี่ได้มาถ่ายทอดให้นกั เรียน โดยผ่านการจัด
โครงการธนาคารขยะ ท�าให้นกั เรียนมีความรูเ้ กีย่ วกับการคัดแยกขยะ
ประเภทขยะ และการจัดการขยะทีถ่ กู ต้อง ท�าให้มรี ายได้เพิม่ ขึน้
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3. โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร
- ได้นา� ความรูไ้ ปใช้ในการบูรณาการสอดแทรกการสร้าง
เสริมสุขภาพเด็กนักเรียนในการเรียนการสอนแต่ละวิชา และจัด
ท�าโครงการเกีย่ วกับสุขภาพอนามัยและสิง่ แวดล้อมของโรงเรียน/
ชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียน เช่น การจัดโครงการคัด
แยกขยะ โดยให้นกั เรียนแกนน�าเป็นผูด้ า� เนินการ จัดประชุมคณะ
กรรมการสถานศึกษา แจ้งผูใ้ หญ่บา้ นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ในชุมชนได้รับทราบและให้ความร่วมมือ
4. โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านค�าสะอาด
- พัฒนาด้านสุขภาพให้เด็กในระดับพืน้ ฐานจนถึงระดับ
ปฐมศึกษาและการน�าไปใช้ในชีวติ ประจ�าวันต่อไป เพราะสุขภาพ
ในตัวเด็กเป็นสิ่งส�าคัญบนพื้นฐานจิตใจที่ดีบนสุขภาพที่แข็งแรง
- น�าไปพัฒนาบูรณาการเข้ากับนักเรียนในโรงเรียน เช่น
การสร้างเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน นักเรียนสามารถน�าไปปฏิบตั ิ
ในบ้านและชุมชนได้
5. โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน ศาสตราจารย์ ดร.
เนวิน สคริมชอว์
- ให้ความรูท้ ถี่ กู ต้อง เป็นระบบ สามารถน�าไปช่วยขยาย
ผลให้นักเรียนและคนในชุมชนได้มีความรู้ เสริมจิตส�านึกและ
เจตคติที่ดีต่อการพัฒนาสุขภาพตนเองยิ่งขึ้น
- ด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชน มีระเบียบและ
ถูกสุขลักษณะมากขึ้น ช่วยในการมีส่วนร่วมและการอนุรักษ์
ธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม สามารถปลูกฝังจิตส�านึกทีด่ ีในการอนุรกั ษ์
สร้างเสริมอนามัยที่ดีเพื่อสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน
6. โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่
- น�าความรูท้ ี่ได้อบรมมาประยุกต์ใช้ในรายวิชาสุขศึกษา
ท�าโครงการแก้ไขปัญหานักเรียนทีม่ ปี ญั หาภาวะโภชนาการ ท�าให้
นักเรียนมีสุขนิสัยที่ถูกสุขลักษณะ มีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น
7. โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ
- สามารถสอนเด็กนักเรียนเรือ่ งการรับประทานอาหาร
ที่ถูกสุขลักษณะ การแยกขยะที่ถูกวิธี รวมถึงแนะน�าเด็กที่มี
ปัญหาสุขภาพอ้วน เตี้ย และผอมได้
- ได้น�าความรู้ที่ได้มาใช้ประโยชน์ ในการประชุมครู/ผู้
ปกครอง กรรมการสถานศึกษา วางแผนจัดท�าโครงการสร้าง
เสริมสุขภาพในโรงเรียน
8. โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านปากลา
- ได้ให้ค�าแนะน�าแก่นักเรียนในชั้นเรียนของตนเอง
และสอนเสริมในรายวิชาสุขศึกษา และเน้นย�้าในหน้าแถวของ
นักเรียนตอนเช้า ก่อนเข้าห้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติรักษา
สุขภาพร่างกายของตนเอง และน�าความรู้ที่ได้ไปแนะน�าลูกๆ ที่
บ้านของตนเอง และผู้ปกครองของนักเรียนบางส่วนที่บ้านใกล้
กันในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย
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- ได้ให้ความรูแ้ ละค�าแนะน�าการปฏิบตั ติ นตามสุขบัญญัติ
แห่งชาติ 10 ประการ แก่เด็กนักเรียน และเด็กสามารถน�าไปใช้ใน
ชีวติ ประจ�าวันได้ถกู ต้อง และถูกสุขลักษณะทัง้ ทีบ่ า้ นและโรงเรียน
9. โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านตาเอ็ม
- น�าไปด�าเนินการโดยเน้นการเข้ากลุ่มสาระสุขศึกษา
และพลศึกษาเพื่อสุขภาพนักเรียน
- จัดตั้งกลุ่มจักรยานเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพใน
โรงเรียน ตั้งกลุ่มกี าฟุตบอล และวอลเลย์บอล
- ตรวจความสะอาดของร่างกายหลังเข้าแถวและเคารพธงชาติทกุ วัน
- จัดเวรท�าความสะอาดเขตทีร่ บั ผิดชอบทุกวันและหลังเลิกเรียน
1 . ศูนย์การเรียน ตชด. บ้านหนองบัวพัฒนา
- น�าแบบแผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อการสร้าง
เสริมสุขภาพเพือ่ จัดการสอนในโรงเรียนและชุมชน ได้รบั ความรูแ้ ละ
ประโยชน์อย่างสูงสุดในการท�าโครงการเกีย่ วกับการจัดการขยะเพือ่
เป็นประโยชน์ตอ่ สิง่ แวดล้อมและชุมชน และแนวทางปฏิบตั ทิ ชี่ ดั เจน
- สามารถน�าความรูท้ ี่ได้มาใช้ประโยชน์ในโรงเรียนเพือ่
การสร้างเสริมสุขภาพ หลักการจัดการเรียนการสอนทีส่ ามารถสอด
แทรกกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพให้นกั เรียนเกิดความตระหนัก
ถึงความส�าคัญของการสร้างเสริมสุขภาพให้เกิดภาวะทีส่ มบูรณ์ทงั้
ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปญั ญา ท�าให้นกั เรียนได้
รับการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม เชือ่ มโยงให้นกั เรียนมีการด�าเนิน
ชีวติ อย่างมีความสุขทุกด้าน ในชุมชนสามารถให้เด็กเป็นส่วนหนึง่
ของยุวฑูตในการสร้างเสริมสุขภาพขยายผลสูค่ รอบครัว
11. ศูนย์การเรียน ตชด. ชุมชนปาหญ้าคา
- ได้ให้ค�าแนะน�าแก่นักเรียนในการดูแลความสะอาด
ของร่างกาย และความสะอาดบริเวณโรงเรียน
- ได้นา� มาพัฒนาด้านสุขศึกษาต่างๆ ในโรงเรียน เช่น การ
แบ่งกลุม่ ในการรับผิดชอบกันเองภายในกลุม่ ทัง้ เรือ่ งการแต่งกาย การ
ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร การตัดเล็บมือ การแปรงฟันหลังรับ
ประทานอาหารอย่างถูกวิธี การทิง้ ของให้ถกู ทีเ่ พือ่ ป้องกันการกระจาย
ของเชือ้ โรค เป็นต้น ท�าให้เด็กมีการใส่ใจในสุขภาพอนามัยเพิม่ ขึน้
12. ศูนย์การเรียน ตชด. ภูดานกอย
- น�าสิ่งที่ ได้จากการไปร่วมกิจกรรมและน�ามาใช้ใน
โรงเรียนและชุมชน ได้สอื่ เรือ่ งการคัดแยกขยะภายในโรงเรียนและ
การก�าจัดขยะทีถ่ กู วิธี เพือ่ ส่งเสริมอนามัยสิง่ แวดล้อมภายในโรงเรียน
ด้านความคุม้ ค่าของงบประมาณกับผลงานหรือผูร้ ว่ มโครงการวิจยั ฯ
จากการท�าวิจยั แบบมีสว่ นร่วมฯ ในครัง้ นี้ มีความคุม้ ค่าทัง้
ทางด้านงบประมาณกับผลงานและผูร้ ว่ มโครงการวิจยั หลายกลุม่ ดังนี้
1) เป็นการเปิดโอกาสให้คณุ ครูดา้ นอนามัย โภชนาการ และ
ผูบ้ ริหารของโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนในถิน่ ทุรกันดาร 9 แห่ง
และ 3 ศูนย์การเรียนรู้ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเพือ่ การ
จัดการเรียนการสอนด้านการสร้างเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน และการ
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ส่งเสริมอนามัยสิง่ แวดล้อมในโรงเรียนเป็นครัง้ แรก รวมทัง้ สามารถ
น�าความรูท้ ไี่ ด้รบั กลับไปท�าแผนการสอนเพือ่ แก้ไขปัญหาสุขภาพเด็ก
นักเรียนในโรงเรียน ซึง่ สามารถท�าได้ทกุ คนและท�าอย่างต่อเนือ่ งใน
ระยะยาวได้ และได้มกี ารขยายผลการด�าเนินสูผ่ ปู้ กครองและชุมชน
2) กลุ่มคุณครูที่รับผิดชอบด้านอนามัยและการดูแล
สุขภาพเด็กนักเรียนในพื้นที่ ได้มีโอกาสมารับการอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ในส่วนของแนวทางการจัดการเรียนการสอน
เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพเด็กนักเรียนและการจัดการขยะที่ถูก
ต้องในโรงเรียน ได้มีโอกาสร่วมกันระดมสมองและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนกับโรงเรียนต่างๆ ที่
สามารถน�ากลับไปด�าเนินการได้จริงในพื้นที่
3) ได้เครือข่ายจากหน่วยงานภายนอก คือ กลุม่ งานอนามัยวัย
เรียนและวัยรุน่ ศูนย์อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี รวมทัง้ ผูป้ ระสานงานจาก
โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน กองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดน
ที่ 22 อุบลราชธานี ทีไ่ ด้เข้ามาร่วมระดมสมองและปรึกษาหารือแนวทาง
การด�าเนินงานในส่วนทีเ่ กีย่ วกับสุขภาพเด็กและได้รว่ มกันออกเยีย่ ม
พืน้ ทีแ่ ละติดตามประเมินผลการจัดท�าโครงการในพืน้ ที่
ด้านความรู้ที่ได้จากการท�าวิจัยในครั้งนี้
1) จากการประชุมกลุม่ สร้างพลังสะท้อนปัญหาด้านสุขภาพ
และการจัดการขยะในโรงเรียน ซึง่ จัดท�าแผนการจัดการเรียนการ
สอนเพือ่ การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนของแต่ละโรงเรียน และ
ได้มกี ารติดตามประเมินผลการด�าเนินโครงการในพืน้ ทีพ่ บว่า ครู
และผูบ้ ริหารของโรงเรียนได้เรียนรูก้ ารประยุกต์ใช้ความรูท้ ไี่ ด้รบั มา
ด�าเนินโครงการจัดการเรียนการสอนเพือ่ แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ จน
ประสบผลส�าเร็จในระดับหนึง่ จากการด�าเนินโครงงานแบบมีสว่ นร่วม
ของแกนน�านักเรียน นักเรียนในโรงเรียน ผูบ้ ริหาร ตลอดจนแกนน�า
ผูป้ กครองในชุมชน เช่น แผนการจัดการเรียนการสอนในเรือ่ งของ
สุขบัญญัตแิ ห่งชาติ 10 ประการ โดยเฉพาะเรือ่ งการแปรงฟันและ
การล้างมืออย่างถูกวิธี รวมถึงการคัดแยกขยะในโรงเรียน ซึง่ สามารถ
ขยายผลไปยังครอบครัวของนักเรียน โดยให้ผปู้ กครองได้มสี ว่ นร่วม
ในการดูแลและสร้างเสริมสุขภาพของนักเรียนอย่างต่อเนือ่ งทีบ่ า้ น
2) ส่วนความรูท้ ไี่ ด้รบั ของคณะผูร้ บั ผิดชอบด�าเนินโครงการ
วิจยั ในครัง้ นี้ ได้แก่ กระบวนการท�างานร่วมกันของเครือข่าย ได้แก่
คณะท�างานจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ศูนย์
อนามัยที่ 7 อุบลราชธานี และผูป้ ระสานงานจากกองก�ากับการต�ารวจ
ตระเวนชายแดนที่ 22 อุบลราชธานี ทีไ่ ด้มกี ารประชุมร่วมกันอย่าง
ต่อเนือ่ ง เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์ของแต่ละหน่วยงานใน
การด�าเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ได้มกี ารเรียนรูก้ าร
ท�างานซึง่ กันและกัน และร่วมกันแก้ปญั หาเฉพาะหน้าทีเ่ กิดขึน้ จน
ท�าให้สามารถด�าเนินกิจกรรมจนประสบความส�าเร็จ และมีการน�า
ไปประยุกต์ใช้ในการด�าเนินกิจกรรมครัง้ ต่อไปโดยการร่วมเป็นคณะ
กรรมการหรือทีป่ รึกษาตามความเหมาะสม
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จากการศึกษาวิจัยการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
เพือ่ การสร้างเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ส�าหรับครูโรงเรียนต�ารวจ
ตระเวนชายแดนฯ ที่ได้มกี ารพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้าน
การสร้างเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน โดยการจัดการสอนเนือ้ หาใน
รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาเป็นส่วนใหญ่ สามารถสรุปได้เป็น
4 ประเด็นหลัก คือ 1) หลักสุขบัญญัตแิ ห่งชาติ 10 ประการ 2) การ
ดูแลสุขภาพฟัน 3) การแก้ไขปัญหาโภชนาการในเด็กนักเรียน
เช่น น�า้ หนักเกิน ผอม และเตีย้ 4) การจัดการขยะในโรงเรียน ซึง่
สามารถอภิปรายผลการศึกษาในแต่ละประเด็นได้ ดังนี้
1) ประเด็นหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ ทาง
โรงเรียนได้นา� เอาเรือ่ งหลักสุขบัญญัตแิ ห่งชาติ 10 ประการ มาใช้ใน
การสอนวิชาสุขศึกษา โดยทีก่ อ่ นหน้านีท้ างโรงเรียนได้สอนตามคูม่ อื
และแผนการสอนทีโ่ รงเรียนจัดให้โดยไม่ได้เน้นการปฏิบตั แิ ละไม่มี
การติดตามผลการสอนอย่างต่อเนือ่ ง เป็นเพียงการสอนแค่ในชัน้
เรียนเท่านัน้ แต่การสอนในปัจจุบนั ได้มกี ารพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนทีเ่ น้นการสร้างเสริมสุขภาพของเด็กนักเรียนมากขึน้ โดย
ได้ให้ความรูแ้ ละค�าแนะน�าการปฏิบตั ติ นตามสุขบัญญัตแิ ห่งชาติ 10
ประการ ให้แก่เด็กนักเรียน และให้นกั เรียนได้ฝกึ ปฏิบตั อิ ย่างถูกต้อง
เช่น ทางโรงเรียนได้ชว่ ยกันท�าสบูจ่ ากโรงเรียนสูบ่ า้ นเพือ่ ให้นกั เรียน
ใช้สา� หรับการล้างมือ และให้นกั เรียนได้ฝกึ การล้างมือทีถ่ กู ต้อง ซึง่
ก่อนหน้านีไ้ ม่มสี บูส่ า� หรับให้เด็กได้ใช้ลา้ งมือ ตลอดจนการแปรงฟัน
ทีถ่ กู วิธี และเด็กนักเรียนสามารถน�าไปใช้ในชีวติ ประจ�าวันได้ถกู ต้อง
และถูกสุขลักษณะทัง้ ทีบ่ า้ นและโรงเรียน การเจ็บป่วยและการเกิด
ปัญหาสุขภาพจะน้อยลงหากทุกคนมีพฤติกรรมสุขภาพทีถ่ กู ต้อง
ตามสุขบัญญัตแิ ห่งชาติ 10 ประการ ซึง่ กองสุขศึกษาได้กา� หนดว่า
ต้องเริม่ ต้นปลูกฝังทีเ่ ด็กและเยาวชนให้มกี ารปฏิบตั ติ วั ในการดูแล
สุขภาพอย่างถูกต้องและปฏิบตั เิ ป็นประจ�า เพือ่ ให้เป็นสุขนิสยั เมือ่
เติบโตเป็นผูใ้ หญ่ การละเลยในการปฏิบตั สิ ขุ บัญญัตขิ อ้ ใดข้อหนึง่
หมายถึงเรามีความเสีย่ งต่อการเจ็บป่วยหรืออันตรายต่อสุขภาพ ซึง่
อาจจะเล็กน้อยหรือรุนแรง หรือเริม่ ต้นด้วยการเจ็บป่วยเล็กน้อย แต่
อาจน�าหรือเป็นบ่อเกิดของโรคแทรกซ้อนทีม่ อี นั ตรายร้ายแรงตาม
มาในภายหลัง ดังนัน้ เพือ่ ลดความเสีย่ งต่ออันตรายและโรคภัยไข้
เจ็บ เพือ่ สุขภาพทีด่ ี เด็ก เยาวชน และประชาชน จึงควรปฏิบตั ติ าม
สุขบัญญัตทิ งั้ 10 ประการอย่างต่อเนือ่ ง จนเป็นสุขนิสยั การปลูกฝัง
และสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัตแิ ห่งชาติในวัยเด็ก
และเยาวชน นับว่ามีความส�าคัญยิง่ เพราะเด็กจะเติบโตเป็นผูใ้ หญ่
ทีม่ สี ขุ ภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีพฒั นาการทีส่ มวัย ซึง่ จะส่งผลต่อการ
เรียนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ดังนัน้ การส่งเสริมให้เด็กมีความรูค้ วามเข้าใจ
มีเจตคติทดี่ ี และมีการปฏิบตั ติ ามสุขบัญญัตแิ ห่งชาติ สถานศึกษา
เป็นสถานทีส่ า� คัญทีส่ ามารถจัดประสบการณ์ในการสร้างเสริมทักษะ
ทีจ่ า� เป็น และจัดปัจจัยแวดล้อมทีเ่ อือ้ อ�านวยต่อการปฏิบตั หิ รือการ
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มีพฤติกรรมสุขภาพทีถ่ กู ต้องได้อย่างสม�า่ เสมอจนเป็นสุขนิสยั ซึง่
จะท�าให้เด็กและเยาวชนเติบโตอย่างมีสขุ ภาพทีด่ ี ทัง้ นี้ ครู อาจารย์
ควรหมัน่ ปลูกฝังและสนับสนุนให้นกั เรียน รวมทัง้ ประสานงานกับผู้
ปกครองและชุมชนในการปฏิบตั ทิ เี่ ป็นแบบอย่างทีด่ แี ละจัดสภาพ
แวดล้อมให้เอือ้ อ�านวยต่อการปฏิบตั ิในชีวติ ประจ�าวัน เพือ่ ให้เกิด
ความยัง่ ยืนและเป็นสุขนิสยั ทีด่ ใี นทีส่ ดุ (กองสุขศึกษา กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ, 2552) และปัญหาสุขวิทยาส่วนบุคคลของนักเรียนที่
ไม่ดสี ามารถแก้ไขโดยใช้วธิ กี ารสอนสุขศึกษารายบุคคลและรายกลุม่
โดยการจัดกิจกรรมทีห่ ลากหลายจะสามารถท�าให้เด็กนักเรียนได้รบั
ความสนุกสนานจากการท�ากิจกรรม และท�าให้นกั เรียนมีสขุ วิทยาที่
สะอาดขึน้ (สมจิต แดนสีแก้ว และคณะ, 2555)
2) ประเด็นการดูแลสุขภาพฟัน ทางโรงเรียนได้นา� เอา
เรือ่ งการดูแลสุขภาพฟัน โดยได้จดั ท�าแผนการสอนเรือ่ งฟันของเรา
ในรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ใช้สอนนักเรียนชัน้ ป 1. - ป 6.
เป็นแผนการสอนทีย่ งั ไม่เคยจัดท�าเป็นเนือ้ หาทีใ่ ช้สา� หรับการสอน
นักเรียนโดยตรง ซึง่ คุณครูทรี่ บั ผิดชอบได้วางแผนทีจ่ ะใช้สอนนัก
เรียนในภาคการศึกษาที่ 2 และได้มกี ารขยายผลให้ผปู้ กครองได้มี
ส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพเด็กนักเรียนอย่างต่อเนือ่ งทีบ่ า้ นด้วย โดย
ทางโรงเรียนได้เชิญผูป้ กครองของเด็กมาเข้าชัน้ เรียนในวันทีม่ กี าร
สอนเรือ่ งฟันของเราท�าให้ผปู้ กครองได้รบั ความรูแ้ ละวิธกี ารปฏิบตั ิ
ในการแปรงฟันทีถ่ กู ต้อง และจะได้ดแู ลให้เด็กนักเรียนแปรงฟันถูก
วิธที บี่ า้ นอย่างต่อเนือ่ งด้วย ซึง่ เป็นสิง่ ทีด่ ที โี่ รงเรียนได้ตระหนักเห็น
ความส�าคัญของปัญหาโรคในช่องปากซึง่ เป็นปัญหาทีพ่ บมากใน
ประชากรทุกวัย ธรรมชาติการเกิดโรคในช่องปากจะมีพฒ
ั นาการไป
ตามช่วงวัย เริม่ จากปัญหาการเกิดโรคฟันผุในกลุม่ เด็ก เยาวชน จน
ไปสูป่ ญั หาการสูญเสียฟันในวัยท�างานและผูส้ งู อายุ ปัญหาโรคฟันผุ
จึงเป็นปัญหาส�าคัญทีเ่ ป็นจุดเริม่ ต้นของความบกพร่องในการท�างาน
ของอวัยวะในช่องปาก กลุม่ วัยเรียนและเยาวชนเป็นช่วงวัยทีเ่ ด็กส่วน
ใหญ่เริม่ เข้าสูร่ ะบบการศึกษานับตัง้ แต่เด็กอายุเพียง 3 ปี ทีม่ กั จะเข้า
สูศ่ นู ย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก และเข้าเรียนต่อในชัน้ อนุบาลของโรงเรียนจน
ไปสูร่ ะดับมัธยมศึกษาตามการศึกษาภาคบังคับของประเทศไทย เด็ก
เหล่านีเ้ ป็นช่วงวัยทีม่ กี ารพัฒนาพฤติกรรมทีเ่ ป็นนิสยั ของเด็กโตเป็น
ผูใ้ หญ่ ปัญหาโรคฟันผุเป็นปัญหาทีพ่ บมากในกลุม่ วัยนี้ ซึง่ ส่งผลต่อ
การเจริญเติบโตและเรียนรูข้ องเด็ก การแปรงฟันทีถ่ กู วิธนี อกจากจะ
ช่วยให้ปากและฟันสะอาดแล้ว ในระยะยาวจะท�าให้เด็กไม่ปว่ ยง่าย มี
ร่างกายแข็งแรงอีกด้วย
3) ประเด็นการแก้ไขปัญหาโภชนาการในเด็กนักเรียน เช่น
น�า้ หนักเกิน ผอม และเตีย้ ทางโรงเรียนได้นา� เอาการแก้ไขปัญหา
โภชนาการในเด็ก เช่น น�า้ หนักเกิน ผอม และเตีย้ มาจัดท�าเป็นโครงการ
แก้ไขปัญหาโภชนาการของนักเรียนทัง้ โรงเรียน และเพือ่ ให้เกิดการ
แก้ไขปัญหาอย่างยัง่ ยืน ทางโรงเรียนสามารถจัดท�าเมนูอาหารประจ�า
ถิน่ ทีม่ ปี ระโยชน์ และเด็กนักเรียนสามารถท�ารับประทานกันเองได้
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หรือมีระบบการเลีย้ งสัตว์และปลูกพืชไว้รบั ประทานเองในโรงเรียน และ
จากการศึกษาของ สมจิต แดนสีแก้ว และคณะ (2555) ทีไ่ ด้ศกึ ษาถึง
การพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพส�าหรับนักเรียนในถิน่ ทุรกันดาร
ไทย-ลาว พบว่า เด็กนักเรียนมีนา�้ หนักต�า่ กว่าเกณฑ์มาตรฐานและ
มีภาวะโภชนาการขาดสารอาหารจ�านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 5.39
ซึง่ ปัญหาโภชนาการเป็นปัญหาส�าคัญทีค่ วรพิจารณาอย่างยิง่ เพราะ
เกีย่ วข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนทุกวัย เนือ่ งจากอาหาร
เป็นปัจจัยทีม่ คี วามส�าคัญต่อชีวติ ในการเจริญเติบโตและพัฒนาการทาง
ด้านร่างกาย สติ ปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม ตลอดจนส่งเสริมสุข
ภาพอนามัยของมนุษย์ให้แข็งแรงและสมบูรณ์ ร่างกายจ�าเป็นต้องได้รบั
อาหารประจ�าวัน ตลอดจนการบริโภคอาหารอย่างถูกหลักโภชนาการ
จะท�าให้รา่ งกายเจริญเติบโตอย่างเหมาะสมเป็นไปตามศักยภาพทีค่ วร
จะเป็นและน�าไปสูก่ ารมีคณุ ภาพชีวติ ทีด่ ี สุขภาพเป็นสิง่ ทีค่ วบคูก่ บั การ
ศึกษา การศึกษาท�าให้เกิดการพัฒนาโดยทีค่ ณุ ภาพของนักเรียนขึน้ อยู่
กับภาวะโภชนาการ หากเด็กได้รบั สารอาหารมากหรือน้อยเกินไปก็จะ
ก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกาย
4) ประเด็นการจัดการขยะในโรงเรียน ทางโรงเรียนได้นา�
เอาการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะในโรงเรียน การคัดแยกขยะ การ
จัดตัง้ โครงการธนาคารขยะ มาจัดการเรียนการสอนร่วมด้วย และ
ได้นา� สิง่ ทีไ่ ด้จากการมาเข้าร่วมกิจกรรมและน�ามาใช้ในโรงเรียนและ
ชุมชน ได้สอื่ เรือ่ งการคัดแยกขยะภายในโรงเรียนและการก�าจัดขยะ
ทีถ่ กู วิธี รวมถึงมีการจัดเวรท�าความสะอาดเขตทีร่ บั ผิดชอบทุกวัน
และหลังเลิกเรียน เพือ่ ส่งเสริมอนามัยสิง่ แวดล้อมภายในโรงเรียน
ส�าหรับประเทศไทยมีการเพิม่ ขึน้ ของประชากรมนุษย์ และการพัฒนา
ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ท�าให้ปญั หาเรือ่ งขยะมูลฝอยทวีความ
รุนแรงขึน้ ทุกวัน ในอดีตขยะมูลฝอยทีเ่ กิดขึน้ จากกิจกรรมของมนุษย์
ส่วนใหญ่จะเป็นวัสดุอนิ ทรียท์ สี่ ามารถย่อยสลายได้เอง แต่ปจั จุบนั ขยะ
มูลฝอยเกิดจากสารสังเคราะห์ทมี่ ลี กั ษณะเป็นวัสดุมคี วามทนทานสูง
ย่อยสลายยาก และบางประเภทยังมีสารประกอบทีเ่ ป็นพิษต่อสิง่ มี
ชีวติ และสามารถก่อเกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมอย่างรุนแรง จาก
การทีป่ ระชากรในประเทศไทยเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ท�าให้ปริมาณ
ขยะมูลฝอยเพิม่ ขึน้ มาก จากข้อมูลกรมควบคุมมลพิษในปี 2551 มี
ปริมาณขยะมูลฝอยทัง้ สิน้ 41,532 ตันต่อวัน และจะมีแนวโน้มสูง
ขึน้ ทุกปี (กรมควบคุมมลพิษ, 2551) จากการด�าเนินโครงการวิจยั
กลุม่ ต้นกล้านาใหญ่ ทีมวิจยั ได้มกี ารส�ารวจข้อมูลเรือ่ งชนิด ปริมาณ
และการจัดเก็บขยะเบือ้ งต้นของโรงเรียนและชุมชน จัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์รณรงค์เรือ่ งการจัดการปัญหาขยะ ส่งเสริมให้เพือ่ น
นักเรียนในโรงเรียนร่วมคิดและร่วมจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพือ่ การ
จัดการปัญหาขยะ จัดกิจกรรมน�าขยะมาปรับใช้ใหม่โดยการประดิษฐ์
เป็นชิน้ งานต่างๆ รวมถึงการจัดเวทีในการน�าเสนอข้อมูลหาแนวทาง
การจัดการปัญหาขยะร่วมกันและร่วมปฏิบตั กิ ารเข้าสูช่ มุ ชนเพือ่
รณรงค์ให้ชมุ ชนร่วมแก้ไขปัญหา จากการด�าเนินกิจกรรมส่งผลให้

า า ิ ัยเ ่ า ั นาเ ิ นที่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2559

เกิดกลุม่ เยาวชนในโรงเรียนทีม่ คี วามสนใจร่วมแก้ปญั หาเรือ่ งขยะใน
โรงเรียน โดยมีการด�าเนินกิจกรรมเพิม่ เติมตามความสนใจและได้รบั
การสนับสนุนจากโรงเรียนเป็นอย่างดี ส่งผลให้เกิดการขยายสูช่ มุ นุม
ต่างๆ เช่น กลุม่ ธนาคารขยะรีไซเคิล ด�าเนินกิจกรรมรณรงค์ให้เพือ่ น
ในโรงเรียนมีการคัดแยกขยะเพือ่ ทีจ่ ะน�ามาฝากขายทีธ่ นาคารและ
การให้ความรูเ้ รือ่ งของการคัดแยกขยะให้เพือ่ นในโรงเรียน ขณะนี้
มีกลุม่ เยาวชนจัดกิจกรรมเพือ่ ร่วมกันจัดการปัญหาขยะในโรงเรียน
หลายกลุม่ ขึน้ ในส่วนของโรงเรียนได้เห็นกลุม่ เยาวชนแกนน�าพัฒนา
ตนเองเพิม่ ขึน้ ในหลายด้าน ทัง้ การสือ่ สาร การคิด การวางแผน การ
ปฏิบตั กิ าร ท�าให้คณะครูในโรงเรียนให้การยอมรับและทางผูอ้ า� นวย
การโรงเรียนให้ความสนใจ ท�าให้เกิดการบูรณาการเรือ่ งการจัดการ
ขยะสู่การเรียนการสอนวิชาต่างๆ เช่น วิทยาศาสตร์ พระพุทธ
ศาสนา สังคม และกิจกรรมส่งเสริมผูเ้ รียนผ่านกิจกรรมชุมนุม ขณะ
นีท้ างโรงเรียนได้รว่ มกันพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการ
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สอน ให้มคี วามสอดคล้องกับกลุม่ เยาวชนมากขึน้ โดยอาศัยฐาน
งานการจัดการขยะและสิง่ แวดล้อมในโรงเรียน และมีการวางแผน
การเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังได้มี
การสนับสนุนกลุม่ นักเรียนทีม่ คี วามสนใจให้คดิ ออกแบบการท�ากิจ
กรรมการเรียนรูต้ า่ งๆ เพิม่ เติมได้ โดยใช้ฐานความสนใจและความ
ถนัดของแต่ละกลุม่ ในส่วนของเยาวชนแกนน�าได้มกี ารเปิดโอกาส
ให้สามารถออกมาร่วมเรียนรูก้ บั เพือ่ นๆ เครือข่ายเยาวชน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี ได้อย่างต่อเนือ่ ง การด�าเนินกิจกรรมการจัดการขยะ
ในโรงเรียน จากกลุม่ เยาวชนกลุม่ เล็กๆ ขยายสูก่ ลุม่ เพือ่ นทีม่ คี วาม
สนใจเกิดเป็นชุมนุมต่างๆ กระทั่งพัฒนาเข้าสู่การเรียนการสอน
ของโรงเรียนในบางรายวิชาและต่อไปจะมีการขยับต่อเข้าสูช่ มุ ชน
(ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั , 2550)

แหล่งเงินทุน : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อเสริมราย ด้
และลดต้นทุนการผลิตผัก นท้องถิ่น
ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักตำาบลแวงน่าง
อำาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
บทคั ่อ
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มี
รายได้จากการประกอบอาชีพต�่าและยังไม่เพียงพอต่อการด�ารงชีพ เมื่อเทียบกับกลุ่ม
อาชีพในเครือข่ายอุ้มชูสารคาม คณะผู้วิจัยจึงมีจุดประสงค์ ในการท�าวิจัยเพื่อพัฒนา
แนวทางเสริมรายได้และลดต้นทุนการผลิตผักในท้องถิน่ ของกลุม่ เกษตรกรผูป้ ลูกผัก โดย
ใช้การวางแผนการเรียนรูร้ ว่ มกันแบบชีแ้ นะแนวทาง (Planning as a Guided Cooperative
Learning Process) และใช้วิธีการสัมภาษณ์ สอบถาม และประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
ผักต�าบลแวงน่างทั้งหมด 131 คน จาก 17 หมู่บ้าน
ผลการวิจยั พบว่า เกษตรกรมีตน้ ทุนในการผลิตด้านทรัพยากร เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมของชุมชนเอง ตลอดจนมีเทคนิคและวิธีการส่งเสริมการขายเพื่อให้ขาย
ผลผลิตได้ดอี ยูแ่ ล้ว แต่ 1) ขาดเมล็ดพันธุ์ในการเพาะปลูก ท�าให้กลุม่ เกษตรกรต้องซือ้ เมล็ด
พันธุเ์ พาะปลูกสูงถึง 207,687 บาทต่อปี 2) ค่าสารเคมีทางการเกษตร วัสดุ อุปกรณ์ และค่า
จ้างในการเพาะปลูกสูงขึน้ ในขณะทีม่ ผี ลตอบแทนสุทธิจากการขายผักเฉลีย่ 11,725.5 บาท
ต่อคนต่อปี จากข้อมูลดังกล่าว เกษตรกรได้เรียนรูส้ ถานการณ์ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ จึงได้รว่ มกัน
คิดแนวทางในการแก้ไขปัญหา ซึง่ แบ่งออกได้ 3 ด้าน คือ แก้ไขปัญหาด้านเมล็ดพันธุ์ ด้าน
สารเคมีทางการเกษตร และการตลาดกับการสร้างความเชือ่ มัน่ แก่ผบู้ ริโภค
และหลังจากปฏิบัติการพบว่า การลดต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์มีวิธีการ คือ รวม
กลุ่มเพื่อซื้อเมล็ดพันธุ์โดยตรง/ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง จัดตั้งกลุ่มเพาะแนวผัก (ตั้งเป็น
กองทุนเพาะต้นกล้าผัก) มีเกษตรกรทีเ่ พาะต้นกล้า/ขยายพันธุเ์ พือ่ ใช้ซอื้ ขาย/แลกเปลีย่ น
ในกลุม่ เสริมเทคนิคการคัดเลือกและการเพาะเมล็ดพันธุ์ ส่วนต้นทุนค่าสารเคมีทางการ
เกษตร มีวธิ กี ารแก้ไขโดยการเสริมเทคนิคการท�าปุยคอก ปุยชีวภาพ การใช้ไตรโคเดอม่า
การใช้ฮอร์โมน การหมักน�้าหมักชีวภาพ การใช้สารก�าจัดศัตรูพืชจากสมุนไพร เพื่อลด
การซื้อสารเคมี และด้านการส่งเสริมการตลาด มีวิธีการจัดชุดผักส�าหรับปรุงอาหารที่
วางขายในตลาดชุมชนแวงน่างมากกว่า 14 ชุด เพื่อเพิ่มการซื้อของผู้บริโภคให้มากขึ้น
และการจัดมหกรรมอาหารท้องถิ่น โดยเฉพาะการจัดโซนนิ่งในตลาดสดชุมชนบนถนน
ทุง่ สว่าง การสร้างสัญลักษณ์กลุม่ เกษตรกรผูป้ ลูกผักต�าบลแวงน่าง เช่น ป้ายผักพืน้ บ้าน
ปลอดภัย ผ้ากันเปือ้ นโครงการ เมือ่ เปรียบเทียบก่อนการปฏิบตั กิ ารจะเห็นว่า การใช้เงิน
ลงทุนในการซือ้ เมล็ดพันธุ์ วัสดุอปุ กรณ์ และสารเคมีลดลงร้อยละ 16.6 จึงสามารถสรุปได้
ว่า การใช้การวางแผนเป็นการเรียนรูร้ ว่ มกันแบบชีแ้ นะแนวทาง สามารถส่งเสริมความรู้
ความเข้มแข็งแก่กลุม่ เกษตรกรผูป้ ลูกผัก และเป็นการเพิม่ รายได้และลดค่าใช้จา่ ยท�าให้
เหลือเงินเก็บมากขึ้นได้
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stract
Care for Maha Sarakham Civil Network was established in 2537 B.E. for community
welfare promotion for agriculturist in Vaeng Nang sub-district, Muang district, Maha Sarakham
province. This civil network has active activities, including money saving, community welfare,
swine producer, local market, vegetable growers, handicraft, cattle buffalo producer and local
economic learning center. In 2556 B.E., the annual meeting report indicated that vegetable
growers were not strong enough compared to the others group member because of low income
and not enough to sustain life. Therefore, researchers conducted a research to find guidelines for
raising the extra income and cost reducing in Vegetable Agriculture of Growers in Vaeng Nang
sub-district, Muang district, Maha Sarakham province. To solve these problems, 131 vegetable
growers from 17 villages were selected as research target group. Interview, uestionnaire and
group meeting techni ues were used as research tools for collecting the baseline data of costs
and factors relating to vegetable production. Also, SWOT analysis techni ue was conducted
for reflection on problems and solutions finding. Conse uently, the vegetable growers could
find their own guideline for raising extra income and reducing cost in production.
The results on cost and factor analyses indicated that the growers had their
own natural, economic, social and cultural capitals and also techni ues and marketing for
the vegetable productions. However high cost of production was the main problem. The
growers spent their money on vegetable seeds for 207,687 baht per year, and agricultural
chemicals, e uipment and hired-wage for 851,362 baht per year. In total, the growers spend
1,059,049 baht per year, while they earned profit only 11,725.5 baht per person per year.
According to this information, the vegetable growers learned about the problems situation.
Conse uently, three solutions were proposed to solve the problems together. They were
seed problem, agricultural chemicals, and marketing.
The measures of seed s cost reduction were to establish a group purchasing
network to bypass the middle man ,the set up of a group of vegetable seedling nursery called
“Foundation of seedling” and a group of seed exchange, to learn more on the techni ue on
seed selection and cultivation. Regarding the reduction of chemicals cost, the measures
were to inspire on the utilization of biochemical, which were produced from agricultural
waste, including manure, biofertilizer, trichoderma, fermented bioextract, bioextract from
herb, instead of using conventional chemicals. For the marketing, the growers created at
least 14 menu of ready to cook vegetables to increase sales, while local food festival was
held during Songkran Festival. Group symbol was created, such as apron or t-shirt with local
symbol printed. In addition to that, local vegetables zone also was settled in the Vaeng Nang
municipal market to increase sale. The cost of seed and chemicals used by the growers
after action taking was decreased by 16.6 . In conclusion, the guided cooperative learning
process is found effective in promoting knowledge and boosting the local capacities for
running their agricultural activities, raising income and cost reduction in vegetable production.
Keywords : Cooperative learning, Sustainable livelihood, Vegetable growers,
Maha Sarakham province
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บทน�า

การเรียนรูร้ ว่ มกัน (Collaborative learning) เป็นวิธกี าร
สร้างความรู้โดยวิธีการที่ท�าให้กลุ่มคนมาเรียนรู้ร่วมกัน มีการ
พึ่งพาอาศัยกัน มีความรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกัน ทั้งโดยการ
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน แบ่งปัน
ทรัพยากรการเรียน สมาชิกในกลุ่มมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน มีความ
ส�าเร็จของทุกคนและของกลุ่มเป็นเป้าหมายส�าคัญในการเรียน
ซึ่งเป็นการสร้างองค์ความรู้โดยผู้เรียนเองด้วยการลงมือกระท�า
หรือการปฏิบัติที่ผ่านกระบวนการคิด น�ามาใช้เป็นแนวทางต่อ
การแก้ไขปัญหาและสกัดเป็นความคิดรู้แจ้ง เป็นการส่งเสริมให้
เกิดการคิดวิเคราะห์โดยเน้นผูเ้ รียนเป็นผูร้ ว่ มท�า เป็นผูส้ ร้างความ
รู้ด้วยตนเองจากประสบการณ์ที่หลากหลายของผู้เรียนแต่ละ
คน จากแหล่งข้อมูลต่างๆ (เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม, 2554) ส่วน
กระบวนการพัฒนากลยุทธ์นั้นมีหลายเป้าหมาย และสามารถ
ใช้เป็นกระบวนการเรียนรู้แบบชี้แนะแนวทาง (Planning as a
guided learning process) ได้ (Idenburg, 1993) เมื่อรวมสอง
แนวคิดดังกล่าว การใช้การวางแผนเป็นการเรียนรู้ร่วมกันแบบ
ชี้แนะแนวทาง (Planning as a Guided Cooperative Learning
Process) จึงเป็นการรวมแนวคิดการเรียนรู้ร่วมกันและการ
พัฒนากลยุทธ์เพือ่ เป็นกระบวนการเรียนรูแ้ บบชีแ้ นะแนวทาง อีก
แนวทางหนึ่งที่ใช้ในการส่งเสริมหรือการแก้ไขปัญหาได้
ในการเพาะปลูกการเกษตรนั้น เกษตรกรมีต้นทุนการ
เพาะปลูกแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ต้นทุนคงที่กับต้นทุนผันแปร
โดยต้นทุนที่ใช้ในการผลิต อาจแบ่งออกตามกระบวนการผลิตได้
เป็นต้นทุนที่ใช้ในการเตรียมการเพาะปลูก ต้นทุนที่ใช้ในการดูแล
รักษาผลผลิต และต้นทุนที่ใช้ในการเก็บเกีย่ วผลผลิต ทัง้ นี้ ต้นทุน
ที่ใช้ในการเพาะปลูกจะส่งผลต่อผลตอบแทนสุทธิที่เกิดขึ้น ภาย
หลังจากการขายผลผลิต หากเกษตรกรสามารถควบคุมต้นทุน
การผลิตให้ตา�่ ลง จะท�าให้ผลตอบแทนสุทธิที่ได้มคี า่ เท่าเดิมเป็น
อย่างน้อย หรืออาจมีค่าสูงขึ้น
เครือข่ายอุ้มชูสารคาม ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม เกิดจากการรวมกลุ่มของประชาชนต�าบล
แวงน่าง อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เพือ่ ต่อรองและจัดการ
ผลผลิตร่วมกัน ได้จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2537 ในชื่อ กลุ่มเกษตรกร
ท�านาแวงน่าง พร้อมกันนี้ได้ก่อตั้งตลาดชุมชนแวงน่างขึ้น มี
จุดประสงค์หลัก คือ เพือ่ รองรับผลผลิตของชาวบ้านในต�าบลแวงน่าง
พื้นที่ 3 ไร่ 2 งาน (เป็นที่ดินของจ่ามงคล มาจันทร์) ริมถนน
ทางหลวงหมายเลข 2040 เส้นทางมหาสารคาม-วาปีปทุม ห่าง
จากเทศบาลเมืองมหาสารคาม 5 กิโลเมตร ก่อให้เกิดการสร้าง
งาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ส่งผลให้เกษตรกรสามารถ
พึ่งพาตนเองได้และมีความมั่นคงในการด�าเนินชีวิต ปัจจุบัน
พัฒนาเป็นเครือข่ายอุ้มชูสารคาม โดยเครือข่ายอุ้มชูสารคาม
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มีกลุ่มกิจกรรมที่ด�าเนินการอยู่ ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่ม
สวัสดิการชุมชน กลุม่ ผูเ้ ลีย้ งสุกรแบบครบวงจร กลุม่ ตลาดชุมชน
กลุม่ ปลูกพืชผักในท้องถิน่ กลุม่ หัตถกรรมพืน้ บ้านแบบครบวงจร
กลุม่ เลีย้ งโค-กระบือ และศูนย์การเรียนรูเ้ ศรษฐกิจชุมชน เพือ่ ให้
เป็นแหล่งความรู้ตอบสนองความต้องการและการสร้างอาชีพ
ต่างๆ ทีส่ อดคล้องกับวิถชี วี ติ จริงของคนในชุมชน ในปีพ.ศ. 2556
ที่ผ่านมา จากการประชุมประจ�าปีของสมาชิกกลุ่มอุ้มชูสารคาม
พบว่า ยังคงมีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักที่ยังมีรายได้ต�่าเมื่อเทียบ
กับกลุ่มอาชีพอื่นๆ (พ่อสมพงษ์ มาจันทร์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่
21 กุมภาพันธ์ 2557 โดย นิจพร มาจันทร์)
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 มีการประชุมกลุ่มย่อย
เกษตรกร จ�านวน 10 คน มีเป้าหมาย คือ ทบทวนปัญหาของกลุม่
เกษตรกรฯ เพือ่ น�าไปสูก่ ารแก้ไขปัญหาร่วมกัน และเมือ่ วันที่ 26
มกราคม 2557 ได้จดั ให้มกี ารประชุมกลุม่ ขนาดกลางจากสมาชิก
กลุม่ ผูป้ ลูกผักในท้องถิน่ จ�านวน 32 คน เพือ่ รับทราบปัญหาและ
อุปสรรคในการท�าการเกษตรกรรมในกลุ่มฯ พบปัญหา ดังนี้ 1)
ปัจจัยการผลิตราคาแพง โดยเฉพาะราคาเมล็ดพันธุ์ และยาปราบ
ศัตรูพืช 2) ผักที่วางขายในตลาดชุมชนแวงน่างมีจ�านวนชนิดไม่
หลากหลายตามความต้องการของผู้บริโภค 3) ในกระบวนการ
ผลิตผักยังมีการใช้สารเคมีและปุ ยเคมีอย่างเข้มข้น ส่งผลให้
เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของตัวเกษตรกรเอง 4) มีการน�าผักที่
ปลูกนอกพืน้ ทีเ่ ข้ามาร่วมขายในตลาดชุมชน ท�าให้ผบู้ ริโภคไม่มี
ความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยของผักในท้องถิ่น 5) รายได้
ของเกษตรกรผู้ปลูกผักในท้องถิ่นลดลง (พ่อสมพงษ์ มาจันทร์,
สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 โดย นิจพร มาจันทร์)
และ 6) สถานการณ์ของผักพื้นบ้านมีแนวโน้มสูญหาย ผักพื้น
บ้านบางชนิดหายไปจากชุมชน ในขณะที่ผักจากตลาดภายนอก
เข้ามามีบทบาทในการผลิตระดับแปลงและระดับตลาดมากขึ้น
เมื่อประเมินปัญหาหรือข้อจ�ากัดดังกล่าวข้างต้นพบว่า
สถานการณ์ที่ชุมชนก�าลังเผชิญหน้าอยู่ ได้แก่ 1) ปัญหาปัจจัย
การผลิตมีราคาสูงมีความจ�าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขก่อน 2)
การลดลงทั้งในเชิงคุณค่าและมูลค่าของผักในท้องถิ่น ซึ่งภายใต้
กระบวนการแก้ไขปัญหาและวิเคราะห์สถานการณ์รว่ มกับชุมชน
พบว่า หากสามารถแก้ปัญหาปัจจัยการผลิตสูงได้ โดยเฉพาะ
ราคาปุย สารปราบศัตรูพืช และเมล็ดพันธุ์ จะท�าให้เกษตรกร
ประหยัดค่าใช้จ่ายอันจะส่งผลต่อการเพิ่มรายได้การเพาะปลูก
ด้วย นอกจากนี้ ปัญหาดังกล่าวยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ทรัพย์สนิ การวางแผน และยุทธวิธกี ารจัดการทีเ่ หมาะสม ตัง้ แต่
การปรับเปลีย่ นวิถกี ารผลิตและเร่งสร้างทุนทางธรรมชาติดว้ ยการ
รือ้ ฟืน้ ฟืน้ ฟูผกั พืน้ บ้านให้เป็นกลยุทธ์เสริมในการจัดการ เพือ่ ลด
ความเสี่ยงทางการตลาดและปัจจัยการผลิตจากระบบตลาด
ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว คณะผู้วิจัย
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จังหวัดมหาสารคาม (ภาพที่ 1) โดยประชาชนในต�าบลแวงน่าง
ได้มกี ารรวมกลุม่ จัดตัง้ เป็นเครือข่ายอุม้ ชูสารคาม กลุม่ เกษตรกร
ผูป้ ลูกผักในต�าบลแวงน่างทีเ่ ป็นสมาชิกเครือข่ายอุม้ ชูสารคาม มี
จ�านวน 131 คน มีทตี่ งั้ ของพืน้ ทีเ่ พาะปลูกกระจายไปทัว่ ทัง้ ต�าบล
แวงน่าง จ�านวน 17 หมูบ่ า้ น (ภาพที่ 2) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิงสูงอายุ จะท�าการปลูกผักทีบ่ า้ น เช่น บวบ ดอกแค พริก และ
ข่า เป็นต้น (ภาพที่ 3) พร้อมรับผิดชอบงานบ้านและเลีย้ งลูกหรือ
หลานไปพร้อมกัน จึงจัดว่าการปลูกผักเป็นกิจกรรมเสริมสร้างราย
ได้ให้แก่ครัวเรือน โดยรายได้หลักของครัวเรือนมาจากการท�านา
เมื่อด�าเนินการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว
เกษตรกรได้น�าผลผลิต (ผัก) ไปขายยังตลาดชุมชนแวงน่างที่
ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มอุ้มชูสารคาม เพื่อให้เกษตรกรได้ขายผลผลิต
ทางการเกษตรของครอบครัวโดยตรงและไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง
เกษตรกรโดยส่ ว นใหญ่ ไ ปขายผลผลิ ต ด้ ว ยตนเอง ในบาง
ครอบครัวอาจให้สมาชิกคนอื่นไปขายแทนได้ เห็นได้ว่าผลผลิต
ผักในท้องถิ่นที่วางขายในตลาดชุมชนแวงน่างเป็นผักที่ปลูกเอง
ในท้องถิ่น เช่น ผักบุ้ง มะเขือเทศ และพริก เป็นต้น และส่วน
หนึง่ เป็นผักพืน้ บ้านทีเ่ ก็บหาจากชุมชน เช่น ผักโขม ผักเม็ก และ
เพกา เป็นต้น (ภาพที่ 4) จึงเป็นทีน่ ยิ มแก่ประชาชนในชุมชนและ
พื้นที่ใกล้เคียง
เกษตรกรในบางครัวเรือนมีรายได้จากการปลูกผักเป็นราย
ได้สว่ นหนึง่ ของครัวเรือน แต่ยงั มีบางครัวเรือนทีอ่ าศัยรายได้จาก
การปลูกผักเป็นรายได้หลักของครัวเรือน จากการสอบถามเกีย่ ว
พื้นที่ศึกษา
กับรายได้ที่ได้จากการปลูกผัก คิดเป็นเงินเฉลีย่ 11,725.5 บาทต่อ
พื้นที่ที่ท�าการศึกษาตั้งอยู่ที่ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมือง คนต่อปี จะเห็นได้วา่ มีรายได้เพียงเล็กน้อยจากอาชีพ

จึงได้วางแผนในการแก้ไขปัญหา โดยใช้การวิจัยเพื่อท้องถิ่น
มาเป็นตัวขับเคลื่อนเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน หา
แนวทางเสริมรายได้และลดต้นทุนการผลิตผักในท้องถิ่น กล่าว
คือ มีกระบวนการให้เกษตรกรได้ทบทวนการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การปลูกผัก สถานการณ์ของกลุ่มผู้ปลูกผัก สกัดองค์ความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกผัก สะท้อนข้อมูล สรุปข้อมูล น�ามาสู่
การเปิดโอกาสให้กลุ่มเกษตรกรได้ระดมความคิดเห็น ตลอดจน
วางแนวทางในการแก้ไขปัญหา น�ามาสู่การสร้างกระบวนการ
ในการลดละเลิกกระบวนการผลิตที่เน้นการใช้ปุยเคมีและยา ่า
แมลง อาศัยกระบวนการจัดการทรัพยากรที่เกษตรกรมีอยู่อย่าง
จ�ากัด ฟื้นฟูระบบการปลูกผักในท้องถิ่นเพื่อสร้างกระบวนการ
ผลิตที่สอดคล้องกับภูมิปัญญาและระบบนิเวศชุมชน มีรูปแบบ
การพึ่งตนเอง และแลกเปลี่ยนระหว่างเกษตรกร โดยประสาน
ความร่ ว มมื อ กั บ กลุ ่ ม ในชุ ม ชนต่ า งๆ เช่ น กลุ ่ ม ปุ ยชี ว ภาพ
กลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ กลุ่มน�้าหมักชีวภาพ กลุ่มผู้เลี้ยงหมู
ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู ้ ร ่ ว มกั น ของนั ก วิ ช าการ นั ก วิ จั ย ชุ ม ชน
เกษตรกรผู้ปลูกผักในท้องถิ่น นิสิต เกษตรต�าบล เครือข่าย
อุ ้ ม ชู ส ารคาม เทศบาลต� า บลแวงน่ า ง องค์ การบริ ห ารส่ ว น
ต�าบลแวงน่าง ซึ่งน�าไปสู่การเพิ่มศักยภาพและความสามารถ
ในการผลิตผักของกลุ่มเกษตรกร เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายสุดท้าย
คือ การเพิม่ รายได้ของการผลิตผักในท้องถิน่ อันเป็นองค์ประกอบ
ส�าคัญของการด�ารงชีพของครัวเรือนเกษตรกรผูป้ ลูกผักแวงน่าง
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วิธีการวิจัย

ในการด�าเนินการวิจยั เพือ่ ศึกษากลยุทธ์การเสริมรายได้
และลดต้นทุนการผลิตผักในท้องถิ่นของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผัก
ต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามนั้น ได้ด�าเนิน
การภายใต้กรอบแนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ประกอบไป
ด้วย 5 ขั้นตอน คือ การเรียนรู้สถานการณ์ร่วมกัน การประชุม
วางแผนสร้างข้อตกลงร่วมกัน การร่วมมือกันระดมสมอง การ
แสดง/น�าเสนอผลงาน การสรุปและอภิปรายผลการเรียนรู้ร่วม
กัน (เขมณัฏฐ์ มิ่งสุวรรณ, 2554) (ภาพที่ 5) ขั้นตอนการด�าเนิน
การวิจัยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
การเรียนรู้สถานการณ์ร่วมกัน : ด�าเนินการโดยการ
สัมภาษณ์และสอบถามโดยคณะผู้วิจัย เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยว
กั บ กิ จ กรรมการเพาะปลู ก ผั ก ต้ น ทุ น ที่ ใ ช้ ใ นการเพาะปลู ก
ประกอบด้ ว ย ต้ น ทุ น ค่ า เมล็ ด พั น ธุ ์ ต้ น ทุ น ค่ า สารเคมี ที่ ใ ช้

บ�ารุงรักษาผลผลิต ต้นทุนค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าบ�ารุงรักษา
เครื่องมือทางการเกษตร ต้นทุนที่เกี่ยวกับค่าจ้างและค่าเสื่อม
โดยการสอบถามในประเด็ น ดั ง กล่ า ว นอกจากผู ้ วิ จั ย จะได้
ข้อมูลที่ต้องการเพื่อน�าไปสะท้อนให้เกษตรกรทราบ โดยการ
ประชุมกลุ่มเกษตรกร ท�าให้เกษตรกรเองก็ได้มีโอกาสทบทวน
ถึ ง วิ ธี การเพาะปลู ก และค่ า ใช้ จ ่ า ยต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ น การ
สะท้อนให้เกษตรกรเองเห็นสถานการณ์ของปัญหาได้ชัดเจน
ขึ้น
การประชุมสร้างความรู้ถึงที่มาของสาเหตุของปัญหา
: ด�าเนินการประชุมกับกลุ่มเกษตรกรเพื่อค้นหาองค์ความรู้
และภูมิปัญญาเกี่ยวกับการด�าเนินกิจกรรมการเพาะปลูกของ
เกษตรกร ประกอบด้วย บริบทของชุมชนผู้ปลูกผัก องค์ความรู้
ด้านการผลิต การจัดการการผลิตและการจ�าหน่าย (ภาพที่ 5) ที่
มีรายละเอียดดังนี้
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1. บริบทชุมชน ประกอบด้วย 1) ทรัพยากรท้องถิ่นที่
สนับสนุนการเพาะปลูก เช่น ดิน น�้า และป่าไม้ 2) บริบททาง
สังคม เช่น ต�าแหน่งที่ตั้ง และกลุ่มเครือข่ายที่เชื่อมโยงและ
สนับสนุนกิจกรรมการเพาะปลูก 3) วัฒนธรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
เพาะปลูก ทัง้ ทีเ่ ป็นส่วนของประเพณีและความเชือ่ และ 4) บริบท
ด้านเศรษฐกิจของกลุ่มเกษตรกร ประกอบด้วย รายได้ รายจ่าย
และหนี้สินของกลุ่มเกษตรกร
2. องค์ความรู้ด้านการผลิต ประกอบด้วย 1) ความ
หลากหลายของชนิดพืชผักท้องถิ่นที่มีในชุมชน 2) ค่าใช้จ่ายที่
ใช้ในการผลิตผัก คือ ค่าเมล็ดพันธุ์ ค่าสารเคมีทางการเกษตร
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 3) เทคนิคการผลิต ตั้งแต่การเตรียมการปลูก
การเพาะปลูกและบ�ารุงรักษา ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต 4)
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและแนวทางการแก้ไขปัญหาของ
เกษตรกร
3. การจัดการการผลิตและการจ�าหน่าย ประกอบด้วย
1) การจัดการการผลิต ตั้งแต่การวางแผน ไปจนถึงเทคนิคและ
วิธีการจัดการที่จะส่งผลต่อคุณภาพและปริมาณของผลผลิต 2)
การจ�าหน่ายที่สัมพันธ์กับผลตอบแทนสุทธิของเกษตรกรที่ได้
รับ สถานที่จ�าหน่าย การแปรรูปและการส่งเสริมการขาย 3) การ
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จัดการความเสีย่ งและปัจจัยเงือ่ นไขต่างๆ ทีส่ ง่ ผลต่อการผลิตและ
การจ�าหน่าย
จากการประชุมกลุม่ ในประเด็นทีก่ ล่าวแล้วพร้อมข้อมูล
ที่ได้จากการสัมภาษณ์และสอบถาม ได้สะท้อนคืนให้แก่กลุ่ม
เกษตรกรเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์
สาเหตุที่มาของปัญหา
การร่วมมือกันระดมสมอง : เป็นการร่วมกันระดมสมอง
ในการหาทางแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ กับกลุม่ เกษตรกร ด�าเนินการ
โดยการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (SWOT analysis)
การแสดง/น�าเสนอผลงาน : ในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่การ
เรียนรูส้ ถานการณ์ จนกระทัง่ การระดมสมองนัน้ มีคณะผูว้ จิ ยั เป็น
ผูร้ ว่ มกิจกรรมการสะท้อนข้อมูล กระตุน้ การระดมสมอง และการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ สร้างบรรยากาศการเรียนรูแ้ ละการมีสว่ นร่วม
การสรุปและอภิปรายผลการเรียนรู้ร่วมกัน : เมื่อกลุ่ม
เกษตรกรได้รว่ มกันวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์รว่ มกันแล้ว ได้นา� ข้อสรุป
จากการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์มาร่วมกันก�าหนดแนวทางการเสริม
รายได้ และลดต้นทุนการผลิตผักในท้องถิ่นของกลุ่มเกษตรกร
โดยการประชุมกลุ่มร่วมกันเพื่อชุมชนและกลุ่มเกษตรกรจะน�า
ไปใช้ประโยชน์ได้

การเรียนรู้สถานการณ์ปัญหาการผลิตผักร่วมกัน
การประชุมสร้างความรู้ถึงที่มาของสาเหตุ
ปัญหาร่วมกัน
การร่วมมือกันระดมสมอง

การน�าเสนอข้อมูล
แก่กลุ่มเกษตรกร

การแสดง/น�าเสนอผลงาน
การสรุปและอภิปรายผลการเรียนรูร้ ว่ มกัน เกีย่ วกับ
แนวทางการเสริมรายได้และลดต้นทุนการผลิตผัก
กรอบแนวคิดการวิจัยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเสริมรายได้และลดต้นทุนการผลิตผักในท้องถิ่นของ
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผัก ตำาบลแวงน่าง อำาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
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การเสริมรายได้และลดต้นทุนการผลิต จำานวน 131 คน เมือ่ วันที่
12 ตุลาคม 255

ผลการวิจัย

สถานการณ์การผลิตและการเรียนรู้เกี่ยวกับสาเหตุของปัญหาที่
เกี่ยวกับการเพาะปลูกผัก
จากผลการเก็บข้อมูลด้วยวิธกี ารสอบถามจากเกษตรกร
ผู้ปลูกผัก โดยใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง การสัมภาษณ์
และการประชุมกลุ่มจากผู้ปลูกผักในต�าบลแวงน่างทุกคน จาก
17 หมู่บ้าน จ�านวนทั้งสิ้น 131 คน เพื่อให้ทราบถึงองค์ความรู้
เกีย่ วกับการปลูกผัก และให้เกษตรกรได้รจู้ กั ตนเอง จากการสรุป
ผลการวิเคราะห์มีรายละเอียด ดังนี้
1. บริบทชุมชนผู้ปลูกผัก : เกษตรกรผู้ปลูกผักต�าบล
แวงน่างที่ให้ข้อมูลแก่ผู้วิจัย เมื่อเดือนกันยายน 2557 พบว่า
กระจายอยู่ ในทุกหมู่บ้านของพื้นที่ต�าบลแวงน่าง (ภาพที่ 2)
รวมแล้วมีจ�านวน 131 คน แบ่งเป็นเพศชายจ�านวน 29 คน และ
เพศหญิงจ�านวน 102 คน โดยส่วนใหญ่สมาชิกในครอบครัวจะมีอาชีพ
อื่นๆ และให้ผู้หญิงหรือผู้สูงอายุเป็นผู้ท�ากิจกรรมการเพาะปลูก
เกษตรกรมีพื้นที่เพาะปลูกแตกต่างกันออกไป ตั้งแต่น้อยกว่า

1 งานไปจนถึง 11 ไร่ แต่เมื่อรวมแล้วมีพื้นที่ส�าหรับเพาะปลูก
ผักไม่น้อยกว่า 92.80 ไร่
บริบทที่สัมพันธ์กับการผลิตของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
ผัก ด้านวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อที่เกี่ยวกับการปลูก
และการบริโภคผักนั้น การเลือกปลูกผักแต่ละชนิด แต่ละช่วง
ประเพณีวัฒนธรรมที่ชาวบ้านหรือคนไทยได้ปฏิบัติสืบทอด
กัน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการประกอบอาหารของ
แต่ละเทศกาล เช่น การปลูกเผือกที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการใช้
ประกอบพิธีกรรมความเชื่อ เช่น ประเพณีการเลี้ยงตาแฮก
นอกจากนั้น ยังมีการน�าเอาลักษณะของพืชพรรณที่ปรากฏใน
ชุมชนมาแสดงถึงภูมิอากาศของชุมชนท้องถิ่น เช่น ชาวบ้าน
มีความเชื่อว่า หากมะขามมียอดหรือดอกมากในปีใด ท�านาย
ว่ามีฝนตกดีในปีนั้น หรือหากมะม่วงมีดอกมาก ท�านายว่าฝน
จะตกมากในปีนั้น หากก้านช่อดอกยาว ท�านายว่าปีนั้นลมจะ
แรง อย่างไรก็ตาม ผักที่กลุ่มเกษตรกรปลูกนั้นเป็นผักที่ปลูก
ตามความต้องการของตลาดและสภาพอากาศที่เอื้ออ�านวย
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มีน้อยมากที่มีความสัมพันธ์กับด้านวัฒนธรรม ประเพณี และ
ความเชื่อ
ผลการศึกษาบริบททางด้านเศรษฐกิจของเกษตรกร
แสดงให้เห็นว่า เกษตรกรโดยส่วนใหญ่ด�าเนินการปลูกผักเป็น
อาชีพเสริมของครัวเรือน ด�าเนินการโดยสมาชิกในครอบครัว
ที่ ไม่ได้ประกอบอาชีพอื่น (ร้อยละ 63) จึงพบว่า ผู้ประกอบ
อาชี พ นี้ ส ่ ว นใหญ่ เ ป็ น แม่ บ ้ า นหรื อ หญิ ง สู ง อายุ แต่ จากการ
สัมภาษณ์ก็ได้แสดงให้เห็นว่า รายได้ที่เกิดจากการเพาะปลูก
ผั ก ในท้ อ งถิ่ น นั้ น สามารถแบ่ ง เบาภาระของครอบครั ว ได้
อย่างมาก เช่น เป็นค่าสาธารณูปโภค (ค่าน�้า ค่าไฟฟ้า) และ
ช่วยลดรายจ่ายค่าอาหารของครอบครัว นอกจากนี้ ยังพบว่า
ครอบครัวมีเงินออม แต่ส่วนใหญ่เป็นเงินออมจากกลุ่มหรือ
สถาบันการเงินที่สามารถให้สินเชื่อ ส่งผลให้เห็นว่าเกษตรกร
มีหนี้สินสูงมาก และจากการสัมภาษณ์เกษตรกรทราบว่าภาระ
หนี้ สิ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น ส่ ว นหนึ่ ง มาจากค่ า ใช้ จ ่ า ยเกี่ ย วกั บ การ
ศึกษาของบุตรหลาน
2. องค์ความรู้การผลิตผักและการจ�าหน่าย : จาก
การประชุมกลุ่มเพื่อสะท้อนสถานการณ์ความหลากหลายของ
ชนิดพันธุ์พืชอาหารในท้องถิ่น โดยใช้ช่วงระยะเวลาก่อนการ
ก่อตั้งตลาดชุมชนแวงน่างเป็นปีฐาน คือ ปีพ.ศ. 2537 พบว่า
ก่อนปีพ.ศ. 2537 ในชุมชนมีจ�านวนชนิดของพันธุ์พืชอาหาร
มากถึง 136 ชนิ ด จนกระทั่ง ปัจจุบัน พบว่า มีชนิดพันธุ์พืช
อาหารที่เพิ่มขึ้น ซึ่งชนิดพันธุ์ที่เพิ่มขึ้นโดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น
จากความต้องการของผูบ้ ริโภคจากตลาด เช่น บล็อกโคลี่ ฮ่องเต้
ฟั ก แม้ ว ผั ก สลั ด เป็ น ต้ น ส่ ว นผั ก ที่ ล ดจ� า นวนลงมาก คื อ
ผั ก ลื ม ผั ว โดยมี ส าเหตุ ม าจากการท� า การเกษตรโดยใช้
เครื่ อ งจั กรกลหนั ก ส่ ง ผลให้ ส ภาพพื้ น ดิ น ไม่ เ หมาะต่ อ การ
เติบโต และผักที่หายไปจากชุมชน คือ แตงซาน (น�าผลอ่อนมา
รับประทานกับน�้าพริกเป็นผัก ผลสุกรับประทานเป็นผลไม้) โดย
อาจมีสาเหตุมาจากรสชาติที่ไม่เป็นที่นิยมของคนทั่วไป
ผลการศึ ก ษาปั จ จั ย การผลิ ต ด้ า นเมล็ ด พั น ธุ ์ แ ละต้ น
พันธุ์พบว่า เมล็ดพันธุ์ผักที่มีการเพาะปลูกโดยกลุ่มเกษตรกร
ต� า บลแวงน่ า ง มี ทั้ ง สิ้ น 63 ชนิ ด ได้ ม าจากการซื้ อ มู ล ค่ า
รวมทั้ ง สิ้ น 270,687 บาท โดยยี่ ห ้ อ เมล็ ด พั น ธุ ์ ที่ เ กษตรกร
นิยมซื้อมาเพาะปลูก คือ ศรแดง เจียไต ทั้งนี้ อาจเนื่องมา
จากเกษตรกรผู ้ ป ลู ก ผั ก ด� า เนิ น การเพาะปลู ก และขายด้ ว ย
ตนเอง ท� า ให้ ไม่ สามารถเก็บ รักษาเมล็ดพัน ธุ์เพื่อ ใช้ใ นการ
เพาะปลูกในรอบต่อไปได้เอง เพราะการเก็บรักษาและการคัด
เลือกเมล็ดพันธุ์ ใช้ระยะเวลามาก เกษตรกรไม่สามารถรอจน
กระทั่งเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ ได้ เพราะต้องเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิต
เพื่อขายในทันที โดยในกลุ่มเกษตรกรมีเกษตรกร 1-2 ราย ที่
เน้นการเพาะต้นกล้าผักเพื่อขายให้เกษตรกรในกลุ่ม แต่ ใน
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กลุ่มเกษตรกรเองยังไม่ทราบข้อมูลนี้อย่างแพร่หลาย และ
จ�านวนต้นกล้าที่เพาะมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของกลุ่ม
เกษตรกรส่ ว นหนึ่ ง ตระหนั ก ดี ว ่ า เมล็ ด พั น ธุ ์ ที่ ซื้ อ นั้ นมี ร าคา
ค่อนข้างแพง เช่น ข้าวโพดหวานมีราคาถึงกิโลกรัมละ 800
บาท แต่ยังเห็นว่ามีความจ�าเป็นเพราะเชื่อว่ามีอัตราการงอก
สูงและให้ผลผลิตดี
ส่วนการเลือกชนิดพืชทีใ่ ช้ในการเพาะปลูกของเกษตรกร
แต่ละคนนั้น มีความแตกต่างกันออกไป โดยสามารถสรุปปัจจัย
ที่ ส ่ ง ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจเลื อ กชนิ ด พื ช ที่ ใ ช้ ใ นการเพาะปลู ก
คือ
1) ความรู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเพาะปลู ก เกษตรกร
จะปลูกพืชที่เคยปลูกเป็นหลัก อาจเนื่องมาจากมีความรู้และ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูกพืชนั้นๆ แล้วเป็น
อย่างดี จึงมีความมัน่ ใจว่าหากลงทุนปลูกแล้วจะได้ผลผลิตดีและ
สามารถขายได้
2) ปลู ก พื ช ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ฤดู ก าลและเทศกาล
เนื่องจากจะขายได้ราคาดี เช่น ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ผักจ�า
พวกคึ่นช่าย กะหล�่าปลี ผักกาดขาว กะหล�่าดอก นิยมน�าไปใช้
ประกอบอาหารมาก เป็นต้น นอกจากการซื้อเมล็ดพันธุ์แล้ว
เกษตรกรใช้เงินลงทุนไปกับการบ�ารุงรักษาพืชค่อนข้างมาก
โดยจะเห็นได้ว่ามีการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่แตกต่างกัน
ออกไป สามารถแบ่งกลุ่มของสารเคมีทางการเกษตรที่ใช้ออก
เป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ปุยและน�้าหมัก ซึ่งประกอบด้วย ปุยชีวภาพ
ปุยเคมีและน�้าหมักชีวภาพ 2) ฮอร์โมน เช่น ฮอร์โมนยี่ห้อไบ
โอซ่า ฮอร์โมนเขียว เป็นต้น และ 3) สารเคมีก�าจัดวัชพืชและ
ศัตรูพืช เช่น โฟริดาน แลนเนต เป็นต้น จากการสัมภาษณ์ยัง
ไม่สามารถสรุปได้ว่า เกษตรตัดสินใจเลือกสารเคมีแต่ละกลุ่ม
อย่างไร แต่พบว่าเกษตรกรมีความรู้เกี่ยวกับการปลูกผักแบบ
ปลอดสารเคมีว่ามีความปลอดภัยต่อตนเองและผู้บริโภค และ
สามารถขายผลผลิตได้ในราคาสูงขึ้น จึงจะเห็นว่ามีการน�าสาร
ชีวภาพเข้ามาใช้ในการเพาะปลูก อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถ
บ่งชี้ได้ว่า มีเกษตรกรจ�านวนเท่าใดที่มีการปลูกผักโดยลดการ
ใช้สารเคมี
จากข้อมูลในตารางที่ 1 จะพบว่า ฤดูแล้งจะมีชนิด
พันธุ์ผักที่เกษตรกรลงทุนซื้อมากที่สุด จ�านวน 44 ชนิด รองลง
มา คือ ฤดูหนาว และฤดูฝน โดยผักบางชนิดนิยมซื้อมาเพาะ
ปลูกในบางฤดูกาลเท่านั้น เช่น ดอกขจร และผักหวาน เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาเงินลงทุนซื้อเมล็ดพันธุ์และต้นพันธุ์
ผักพบว่า ในฤดูหนาว เกษตรกรลงทุนซื้อเมล็ดพันธุ์ผักมาก
ที่สุด คือ 80,842 บาท อาจเนื่องมาจากเมล็ดพันธุ์และต้นพันธุ์
ที่เกษตรกรลงทุนปลูกในฤดูหนาวนั้น เป็นชนิดพันธุ์ที่มีราคาสูง
โดยเฉพาะผักจ�าพวกกะหล�่าปลี กะหล�่าดอก เป็นต้น
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ตารางที่ 1 ราคาเมล็ดพันธุ์และต้นพันธุ์ผักในท้องถิ่นที่เกษตรกรผู้ปลูก จ�านวน 131 คน จ่ายในปีพ.ศ. 2557-2558
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และเมื่อพิจารณาองค์ความรู้ด้านการบ�ารุงรักษาผัก
โดยการวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตที่สัมพันธ์กับการบ�ารุงรักษา
พบว่ า เกษตรกรมี เ ทคนิ ค การบ� า รุ ง รั ก ษาพื ช ที่ แ ตกต่ า งกั น
ออกไป คือ มีการใช้สารเคมีทางการเกษตรทั้งที่เป็นสารเคมีที่
เกี่ยวข้องกับการก�าจัดสัตว์ศัตรูพืช เช่น โฟลิดอน ยาฉีดเพลี้ย
เป็นต้น และการบ�ารุงพืช เช่น ปุยสูตรต่างๆ และฮอร์โมนยี่ห้อ
ต่างๆ นอกจากนั้น ยังพบว่ามีการใช้ภูมิปัญญาในการบ�ารุงต้น
พืช เช่น การฉีดพ่นด้วยนมสด เพื่อให้ล�าต้นพืชมีความอวบ
และกรอบมากขึ้ น โดยในการบ� า รุ ง รั ก ษาพื ช ที่ ป ลู ก นั้ น เริ่ ม
ตั้งแต่การเตรียมดินและเมล็ดพันธุ์ จะเห็นได้ว่ามีการใช้สาร
เคมีทางการเกษตรตั้งแต่ขั้นการเตรียมดิน เช่น การรองก้น
หลุมด้วยสารเคมี ่าแมลงและเชื้อรา บ�ารุงดินด้วย Nutriplant
เป็นต้น ต่อมาคือการปลูก มีการคลุกเมล็ดด้วยสารเคมีเพื่อให้
ต้นกล้ามีความแข็งแรง เช่น ใช้ไตรโคเดอม่า เมื่อพืชเติบโต
ขึ้นแล้วยังพบว่า มีการใช้สารเคมีในการก�าจัดสัตว์ศัตรูพืชและ
โรคพืชอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการระบาด เช่น ในฤดูฝน
จะมีการใช้ยา ่าเชื้อรามากกว่าฤดูอื่นๆ นอกจากการควบคุม
แมลงและโรคพืชแล้ว การบ�ารุงรักษาโดยการเติมธาตุอาหาร
พืช ก็พบว่ามีความแตกต่างกัน เช่น เกษตรกรบางรายมีการ
ใช้ปุ ยชีวภาพที่ได้จากการหมักด้วยตนเองหรือซื้อจากร้านค้า
ดังนั้น ปุยที่เกษตรกรใช้จึงพบว่า มีความแตกต่างกันมากกว่า
13 รายการ ส่วนฮอร์ โมนที่ใช้ในการบ�ารุงต้นพืชนั้น ก็พบว่ามี
ความแตกต่างหลากหลายชนิด เช่น Abza ของบริษัทแอมเวย์
ที่พบว่ามีการใช้งานในเกษตรกรบางราย หรือการใช้นมข้นเจือ
จางด้วยน�้าฉีดพ่นพืช เช่น คะน้า กะหล�่าปลี เป็นต้น นอกจาก
นี้ ยังมีการใช้ฮอร์โมนในการเร่งดอก คือ ฮอร์โมนยี่ห้อไบโอซ่า
เมื่อจ�าแนกค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษาผักในท้องถิ่นที่
ปลูก โดยแบ่งออกเป็นด้านใหญ่ๆ 4 ด้าน คือ 1) ยา/ฮอร์โมน/ปุย
เคมี/ปุยชีวภาพ 2) สาธารณูปโภค 3) วัสดุอปุ กรณ์ในการปลูกผัก
และ 4) ค่าซ่อมแซมวัสดุอปุ กรณ์/ค่าเสือ่ ม พบว่า เกษตรกรใช้เงิน
ลงทุนในการบ�ารุงรักษาพืช ทั้งสิ้น 851,362 บาท โดยพบว่าใน
ช่วงฤดูฝนจะมีการลงทุนในด้านต่างๆ นีน้ อ้ ยทีส่ ดุ ทัง้ นี้ เนือ่ งจาก
ฤดูฝนในปีพ.ศ. 2557 มีฝนตกกระจายเกือบตลอดฤดูกาล ท�าให้
ต้นกล้าทีเ่ กษตรกรเพาะพันธุ์ไว้ได้รบั ความเสียหายจากความชืน้
และปริมาณน�้าที่มากกว่าฤดูกาลอื่นๆ จึงท�าให้เกษตรกรบางคน
ตัดสินใจไม่ปลูกพืชเพื่อขายในช่วงฤดูกาลนี้ (ที่มาข้อมูล: การ
ประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผัก เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2557)
เมือ่ มีการสอบถามรายได้จากการขายผักของเกษตรกร
เครือข่ายอุ้มชูสารคามพบว่า เกษตรกรจ�านวน 131 คน มีราย
ได้รวมจากการขายผักที่ปลูกเองและเก็บหาได้ในธรรมชาติ และ
สัตว์ต่างๆ ที่เก็บหาได้จากธรรมชาติถึง 2,665,440 บาท/ปี โดย
แยกเป็นผักที่ปลูกเอง เท่ากับ 2,459,735 บาทต่อปี ผักที่เก็บหา
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ได้จากธรรมชาติเท่ากับ 106,315 บาทต่อปี และสัตว์แมลง หอย
เห็ดทีเ่ ก็บหาได้ตามธรรมชาติ เท่ากับ 99,390 บาท ต่อปี อย่างไร
ก็ตามพบว่า ผักที่เกษตรกรเก็บหาได้จากธรรมชาตินั้นมีจ�านวน
ชนิดมากกว่าทีแ่ สดงในตาราง คือ กระเฉด มะระขีน้ ก ย่านาง ผัก
บุ้งนา อีตู่ โหระพา ผักปัง ดอกขิก ผักลิ้นปี กระเฉดน�้า และบวบ
ซึ่งพืชเหล่านี้ส่วนหนึ่งไม่สามารถระบุราคาที่ขายได้ในแต่ละปี
และส่วนหนึ่งเป็นการเก็บหาเพื่อการบริโภคเท่านั้น ซึ่งส่วนนี้จะ
ไปช่วยเกษตรกรลดค่าใช้จ่ายการประกอบอาหารในแต่ละวัน ซึ่ง
ส่วนนี้ยังไม่ได้ประเมินเป็นมูลค่า
เมื่ อ น� า รายได้ ทั้ ง หมดมาหั ก ลบด้ ว ยรายจ่ า ยพบว่ า
เกษตรกรมีกา� ไรเท่ากับ 1,601,391 บาทต่อปี เฉลีย่ เป็น 11,725.5
บาทต่อคนต่อปี ทัง้ นี้ จะเห็นว่ารายจ่ายในส่วนการบ�ารุงรักษาพืช
พรรณและวัสดุอปุ กรณ์นนั้ มีคอ่ นข้างสูง ในขณะทีร่ ายได้สว่ นหนึง่
คิดเป็นเงินจ�านวน 205,705 บาท เป็นเงินที่ได้มาจากการเก็บหา
ตามธรรมชาติและไม่มีค่าใช้จ่ายในการบ�ารุงรักษา ดังนั้น หาก
เกษตรกรสามารถเพิม่ รายได้ในส่วนนีจ้ ะท�าให้เกษตรกรมีรายได้ที่
เพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง
จากการสะท้อนข้อมูลและองค์ความรูแ้ ก่ชมุ ชนนัน้ เห็น
ได้ว่าเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในปัญหาทั้งที่เกิดจากการ
ซื้อเมล็ดพันธุ์ ค่าสารเคมีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ดังจะเห็นได้ว่ามี
เกษตรกรบางรายเริ่มมีการหมักน�้าหมักชีวภาพจากเศษผักที่
เหลือทิ้งตามแปลงไว้ใช้ทดแทนสารเคมีทางการเกษตรที่มีขาย
ตามท้องตลาด และยิ่งไปกว่านั้นเกษตรกรยังมีแนวคิดว่า หากมี
การเปลีย่ นวิธกี ารผลิตจากการปลูกผักแบบใช้สารเคมีมาเป็นการ
เพาะปลูกแบบปลอดสารเคมีจะสร้างความเชือ่ มัน่ ให้แก่ผบู้ ริโภค
และส่งผลให้ขายผลผลิตได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม เกษตรกรเกือบ
ทั้งหมดยังเห็นว่าการซื้อเมล็ดพันธุ์จากบริษัทขายเมล็ดพันธุ์นั้น
เป็นสิ่งจ�าเป็น เพราะการคัดเลือกและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์เป็น
เรือ่ งยุง่ ยากและใช้เวลา ในขณะทีก่ จิ กรรมการเพาะปลูกไปจนถึง
การขายในตลาดชุมชน ท�าให้เกษตรกรไม่มีเวลาพอที่จะด�าเนิน
การด้วยตนเอง จึงสามารถสรุปได้ว่า จากกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกันของเกษตรกรสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจที่จะน�าไป
สู่ปัญหาได้ แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องซึ่งจะต้องมีการหนุนเสริมต่อไป
การร่วมมือกันระดมสมอง
จากการประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ ท�าให้
เกษตรกรได้เกิดการทบทวนตนเองให้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส ภัยคุกคาม ที่จะน�าไปสู่การคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหา
ดังแสดงในภาพที่ 7 ซึ่งเป็นการย�้าชัดว่า เกษตรกรมีความเข้าใจ
ในสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มตนอย่างชัดเจน ซึ่ง
อาจจะเป็นความเข้าใจที่มีอยู่แล้วในกลุ่มเกษตรกรและส่วนหนึ่ง
อาจจะเกิดจากผลของการวิจัย
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จุดแข็ง
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จุดอ่อน

เกษตรกรมีองค์ความรู้
เกษตรกรมีการปรับตัวในการ
เพาะปลูกและการขายได้ดี
เกษตรกรมีการจัดตั้งกลุ่มเครือ
ข่ายที่เข้มแข็ง

โอกาส

เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ
มักเจ็บป่วย
เก็บเมล็ดพันธุ์เองไม่ได้
ขาดความรู ้ เ รื่ อ งการจั ด การ
ผลผลิตและการตลาด

วิกฤติ

มีตลาดชุมชนรองรับผลผลิต
ผูบ้ ริโภคมีความต้องการผักจาก
กลุม่ เกษตรกรต�าบลแวงน่างมาก
มี ก ารสนั บ สนุ น จากภาค
การเมืองการปกครอง

เกษตรกรประสบปัญหาโรคพืช
และภัยธรรมชาติ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายของ
ภาคการเมืองและการปกครอง
มีการแข่งขันในตลาดจากแม่คา้
นอกกลุ่ม

ผลการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ของเกษตรกรผู้ปลูกผักแวงน่าง

แผนป บิ ตั กิ ารเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตและกลยุทธ์การเสริมรายได้
แผนปฏิบัติการเพื่อลดต้นทุนการผลิต และกลยุทธ์
การเสริมรายได้ของกลุ่มเกษตรกรที่ได้จากการประชุมสรุปและ
อภิปรายผลของการระดมสมอง สามารถสรุปได้ว่า เกษตรกรมี
กลยุทธ์ในการลดต้นทุนการผลิตอยู่ 3 ด้าน คือ การลดต้นทุนด้าน
เมล็ดพันธุ์ ด้านสารเคมีทางการเกษตร และการส่งเสริมการขาย
โดยมีวิธีการที่เกษตรกรต้องการด�าเนินการเร่งด่วน ดังนี้
1. กลยุทธ์การลดต้นทุนด้านเมล็ดพันธุ์ เกษตรกรได้
เห็นว่ากลยุทธ์ด้านนี้จะน�าไปสู่การลดต้นทุนที่ต้องจ่ายเพิ่มใน
กระบวนการเพาะปลูก และเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงด้าน
พันธุกรรมของพันธุ์พืชท้องถิ่น จึงก�าหนดวิธีการปฏิบัติ ดังนี้
1.1 จัดตัง้ กลุม่ /ตัวแทนเพือ่ ซือ้ เมล็ดพันธุผ์ กั จากบริษทั
โดยตรง ได้แก่ ศรแดง เจียไต เพือ่ ลดบทบาทพ่อค้าคนกลาง เช่น
ร้านค้าในชุมชน จะท�าให้ซื้อเมล็ดพันธุ์ในราคาที่ถูกลง
1.2 ตั้งกลุ่มเพาะกล้าผัก เพื่อแบ่งปันต้นกล้าผักให้
แก่สมาชิกในราคาถูก เนื่องจากการเพาะกล้าของพืชผักบาง
ชนิดต้องอาศัยทักษะและเวลา จึงท�าให้เกษตรกรบางคนต้อง

ซื้อจากร้านค้า การแลกเปลี่ยนกันระหว่างกลุ่มก็ท�าให้เกษตรกร
ประหยัดได้มากขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของ
สมาชิกในกลุ่ม และรักษาแหล่งพันธุกรรมของพันธุ์พืชในชุมชน
อีกทางหนึ่ง
1.3 เกษตรกรช่วยกันเสาะหา รวบรวมเมล็ดพันธุ์ผัก
ในท้องถิ่นต�าบลแวงน่างมาขยายพันธุ์และอนุรักษ์ไว้
2. กลยุทธ์การลดต้นทุนด้านสารเคมีทางการเกษตร
จากการสะท้อนข้อมูลท�าให้เกษตรกรมีความประหลาดใจเกี่ยว
กับเงินที่ใช้ในการซื้อสารเคมีทางการเกษตร ท�าให้เกษตรกร
เห็นว่ามีการซื้อสารเคมีทางการเกษตรที่ ใช้ในการก�าจัดศัตรู
พืชมากเกินไป อีกทั้งเกษตรกรเห็นว่า การใช้สารเคมีก�าจัด
ศัตรูพืชท�าให้ผู้บริโภคตัดสินใจไม่ซื้อสินค้าตน จึงเห็นว่าควรมี
วิธีการลดการใช้เพื่อความปลอดภัยและดีต่อสุขภาพผู้บริโภค
คือ การใช้สารสกัดธรรมชาติหรือสกัดจากของเหลือทิ้งทางการ
เกษตร คือ การใช้ปุยคอก ปุยชีวภาพ การใช้ไตรโคเดอม่า การ
ใช้ฮอร์ โมน การหมักน�้าหมักชีวภาพ การใช้สารก�าจัดศัตรูพืช
จากสมุนไพร ซึ่งเกษตรกรหลายคนมีการใช้สารสกัดชีวภาพที่
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ท�าขึ้นใช้เอง จากการประชุมน�าเสนอผลงานวิจัยและให้มีการ
แลกเปลี่ยนกันในกลุ่ม ท�าให้เกษตรกรหลายคนได้รับทราบวิธี
การผลิตสารสกัดชีวภาพด้วย
3. กลยุทธ์ด้านการตลาด เนื่องจากเกษตรกรเป็นทั้งผู้
ปลูกและผูข้ าย จึงได้เล็งเห็นว่านอกจากการลดต้นทุนแล้ว คงยัง
ไม่เพียงพอที่จะท�าให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นได้ จึงมีการปรับตัวเพื่อ
ท�าให้ขายผลผลิตได้เพิ่มมากขึ้น โดยมีวิธีการดังนี้
3.1 การจัดชุดผักสุขภาพของตลาดชุมชนแวงน่าง
ซึ่งก่อนการปฏิบัติการวิจัย เกษตรกรมีการปรับตัวเพื่อส่งเสริม
การขายด้วยการจัดชุดเมนูผักเพื่อประกอบอาหาร 14 ชุด ยก
ตัวอย่าง เช่น ชุดผักส�าหรับท�าส้มต�า ชุดผักส�าหรับรับประทาน
กับปลานึ่งหรือลาบ เป็นต้น โดยมีพื้นฐานเริ่มต้นมาจากการที่
เกษตรกรมีผลผลิตเหลือจากการขายในแต่ละวันและเกรงจะเน่า
เสีย จึงน�าผักทีเ่ หลือมาจัดเป็นชุดพร้อมปรุงท�าให้ขายผักได้มาก
ขึน้ จึงมีการรวมกับกลุม่ สินค้าอืน่ ๆ ในตลาด เช่น กลุม่ แม่คา้ ปลา
เป็นต้น ดังแสดงตัวอย่างในภาพที่ 8
3.2 การสร้างสัญลักษณ์กลุม่ เกษตรกรผูป้ ลูกผักต�าบล
แวงน่าง เช่น ป้ายผักพื้นบ้านปลอดภัย ผ้ากันเปื้อนโครงการ
3.3 การจัดโซนสินค้าผักในท้องถิน่ และอาหารแปรรูป
ในตลาดสดชุมชนแวงน่างบนถนนทุ่งสว่าง
ผลการป ิบัติการ
เมื่อเกษตรกรได้ก�าหนดกลยุทธ์ร่วมกันในการเสริมราย
ได้ และลดต้นทุนการปลูกผักในท้องถิ่นร่วมกันแล้ว เกษตรกร
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แต่ละครัวเรือนก็น�าไปปฏิบัติตามแผนงานที่ก�าหนด โดยในการ
วิจัยได้ให้ระยะเวลาในการเพาะปลูก ประมาณ 6 เดือน หรือ 2
ฤดูเพาะปลูก ภายหลังจากการปฏิบัติการได้มีการส�ารวจรายได้
จากการขายผักและต้นทุนทีเ่ กษตรกรใช้ในการเพาะปลูก ดังราย
ละเอียดต่อไปนี้
ภายหลังจากปฏิบัติการ เกษตรกรมีรายได้จากการ
ขายผักเป็นเงิน 5,548.7 บาทต่อครัวเรือนต่อฤดูกาลเพาะปลูก
คิดเป็นเงินที่ลดลงจากก่อนการปฏิบัติการที่เกษตรกรมีรายได้
6,782.29 บาทต่อครัวเรือน ต่อฤดูกาลเพาะปลูก อย่างไรก็ตาม
ในช่วงเวลาที่ท�าการส�ารวจนั้น มีเกษตรกรส่วนใหญ่ยังไม่ทันได้
เก็บเกี่ยวผลผลิตในฤดูแล้ง จึงอาจเป็นเหตุผลหลักที่เกษตรกรมี
รายได้น้อยกว่าก่อนปฏิบัติการ
ต้นทุนค่าเมล็ดพันธุห์ ลังปฏิบตั กิ าร เป็นเงินเฉลีย่ 510.9
บาทต่อครัวเรือนต่อฤดูกาลเพาะปลูก คิดเป็นเงินที่ลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับการซื้อเมล็ดพันธุ์ก่อนการปฏิบัติการ (528.47
บาท ต่อครัวเรือนต่อฤดูกาลเพาะปลูก) คิดเป็นร้อยละ 3.3 (ดัง
แสดงรายละเอียดในตารางที่ 1)
ต้นทุนค่าวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมีในการเพาะปลูก คิด
เป็นเงิน 2,094.55 บาทต่อครัวเรือนต่อฤดูกาลเพาะปลูก คิดเป็น
ร้อยละ 13.3 (ทั้งนี้หากหักค่าขุดบ่อ 57,000 บาท) และถ้าไม่หัก
ค่าขุดบ่อจะพบว่าเกษตรกรใช้เงินค่าวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี
เป็นเงิน 4,201.02 บาทต่อครัวเรือนต่อฤดูกาลเพาะปลูก แต่เมือ่
แยกค�านวณเฉพาะค่าสารเคมีทางการเกษตรพบว่า เกษตรกรซือ้

ตัวอย่างชุดผักทีเ่ กษตรกรผูป้ ลูกจัดทำาเพือ่ ให้ขายสินค้าได้มากขึน้
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สารเคมีทางการเกษตรลดลง ร้อยละ 47 โดยก่อนปฏิบตั กิ ารมีการ
ซื้อสารเคมีฯ เป็นเงิน 465.39 บาทต่อครัวเรือนต่อฤดูกาลเพาะ
ปลูก และหลังปฏิบตั กิ ารมีการซือ้ สารเคมีเป็นเงิน 246.5 บาทต่อ
ครัวเรือนต่อฤดูกาลเพาะปลูก
จากการค� า นวณต้ น ทุ น ด้ า นต่ า งๆ แสดงให้ เ ห็ นว่ า
โครงการฯ สามารถส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนและเสริมราย
ได้การผลิตผักในท้องถิ่นในต�าบลแวงน่าง อ�าเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม มีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง ที่กล่าวว่าระดับหนึ่ง
นั้นจะเห็นว่า เกษตรกรมีความรู้ในการเพาะปลูก มีเทคนิคและ
การปรับตัวค่อนข้างดี เมื่อมีการส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน
ด้วยการพัฒนากลยุทธ์ที่มุ่งเป้าลดต้นทุนการเพาะปลูกและ
การเสริ ม รายได้ นั้ น ท� า ให้ เ กษตรกรมองเห็ น สถานการณ์
ปัญหา รับทราบถึงทรัพยากรที่มี มีโอกาสได้แบ่งปันความรู้และ
เทคนิคซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ร่วมกัน จึงส่งผลให้สามารถลด
ต้นทุนการเพาะปลูกโดยเฉพาะการใช้สารเคมีทางการเกษตร
ลงไปได้มาก

อภิปรายผล

จากการศึกษาสถานการณ์ผักพื้นบ้านและองค์ความรู้
เกีย่ วกับการปลูกผักพบว่า สาเหตุทผี่ กั พืน้ บ้านลดจ�านวนชนิดลง
อย่างมากนัน้ เกิดจากหลายสาเหตุ เช่น เกิดจากการเปลีย่ นแปลง
ของสภาพแวดล้อมที่เป็นผลจากการท�าการเกษตร การใช้สาร
เคมีทางการเกษตร แต่อีกสาเหตุหนึ่งที่ผลงานวิจัยนี้ไม่ได้กล่าว
ถึง คือ การทีค่ นรุน่ หลังไม่ทราบว่าจะปรุงอาหารจากพืชผักแต่ละ
ชนิดอย่างไรนัน้ ซึง่ ท้ายทีส่ ดุ แล้วจะน�าไปสูก่ ารลดลงของพืชพันธุ์
ชนิดนัน้ (ยิง่ ยง ไพสุขศานติวฒ
ั นา, 2556) และอาจจะเป็นสาเหตุ
หนึง่ ของการลดลงของความหลากหลายของชนิดพันธุ์ ดังจะเห็น
ได้จากในงานวิจัยว่ามีผักจ�านวนหลายชนิดที่ลดจ�านวนลงและ
หายไป เช่น ผักลืมผัว และแตงซาน เป็นต้น ในขณะเดียวกันก็
มีผักชนิดอื่นๆ ที่พบในถิ่นอื่นเพิ่มขึ้น เช่น ฟักแม้ว ผักสลัด และ
กะหล�่าปลี ซึ่งเป็นผลจากการเลือกของผู้บริโภค นอกจากนั้น
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่เองก็มีผลต่อการ
ลดลงของชนิดพันธุ์พืชผักท้องถิ่น เพราะท�าให้ท้องถิ่นสามารถ
เพาะปลูกผักต่างถิ่นได้ดีขึ้น จึงสรุปได้ว่าการเลือกบริโภคของ
ประชาชนมีผลต่อการคงอยูข่ องพืชผักเป็นอย่างยิง่ การให้ความ
ส�าคัญกับการพัฒนาเมนูอาหารที่ใช้ผลผลิตผักพื้นบ้านจึงเป็น
เรื่องที่ส�าคัญ และควรเน้นการส่งเสริมการบริโภคอาหารที่มีการ
ปรุงด้วยผักพื้นบ้านและผักในท้องถิ่นหลากหลายชนิด การส่ง
เสริมการบริโภคผักตามฤดูกาลอาจจะเป็นแนวทางที่สามารถ
ส่งเสริมให้ชนิดพันธุ์ของผักพื้นบ้านคงอยู่ต่อไปได้อีกทางหนึ่ง
(ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, 2556)
จากการประชุมกลุ่มเกษตรกรจะเห็นว่า เกษตรกรมีวิธี
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การเพาะปลูกและบ�ารุงรักษาแตกต่างกันออกไป และมีความ
พร้อมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และที่น่าแปลก
ใจมาก คือ เกษตรกรไม่คอ่ ยได้มโี อกาสในการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
เรือ่ งเทคนิควิธกี ารเพือ่ การปรับปรุงประสิทธิภาพการเพาะปลูกใน
กลุม่ นอกเหนือไปจากการเพาะปลูกแล้ว เกษตรกรยังมีประเพณี
และความเชื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูก ผนวกกับการ
หนุนเสริมของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เกษตรต�าบล
เทศบาล สถาบันการศึกษาในพืน้ ที่ใกล้เคียง เป็นต้น ซึง่ แสดงให้
เห็นว่าเกษตรกรแต่ละคนก็มคี วามรูเ้ กีย่ วกับการเพาะปลูกพืชผัก
อยูแ่ ล้ว ดังนัน้ การวิจยั ทีเ่ น้นการพัฒนาโดยการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันของชุมชนจึงเป็นวิธีที่ดีที่จะน�ามาใช้ในการแก้ไข
ปัญหาของชุมชน ดังจะเห็นตัวอย่างงานวิจัยหลายชิ้นที่เน้นส่ง
เสริมให้เกิดการการเรียนรู้ร่วมกันในการแก้ไขปัญหาของชุมชน
(วรงศ์ นัยวินิจ และคณะ, 2558 วิภาวี ไทเมืองพล และคณะ,
2558) และสามารถส่งเสริมให้เกิดการแก้ไขปัญหานัน้ ๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ในการวิจัยนี้ได้ใช้การพัฒนากลยุทธ์โดยวิธีการ
วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์เป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรและคณะผู้
วิจยั มีความเข้าใจในสถานการณ์และปัญหา มองเห็นสภาพความ
เป็นจริงและสถานการณ์ปจั จุบนั ร่วมกัน ท�าให้มกี ารสร้างแนวทาง
การแก้ไขปัญหาที่สามารถแก้ไขร่วมกันได้ (Idenburg, 1993)
อย่างไรก็ตาม งานวิจัยที่มรี ะยะเวลาไม่มากนักอาจจะยังไม่พอที่
จะเปลีย่ นทัศนคติบางประการได้ เช่น เกษตรกรยังเห็นว่าการซือ้
เมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ในการเพาะปลูกนั้นมีความจ�าเป็นอย่างมาก
เนือ่ งจากเมล็ดพันธุท์ ซี่ อื้ นัน้ ผ่านการคัดเลือกมาแล้วอย่างดีทา� ให้
ได้ผลผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพดี เช่น มีอตั ราการงอกสูง มีความหวานสูง
มีความกรอบมาก เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ตรงกับความต้องการ
ของผู้บริโภคท�าให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ในราคาสูง
ขึ้น จึงท�าให้เกษตรกรเห็นว่ามีความจ�าเป็นที่ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์
เพื่อการเพาะปลูก ในอนาคตการส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตรที่ถูกต้อง และการส่งเสริมให้ปฏิบัติอย่าง
จริงจังอาจจะช่วยแก้ไขปัญหานี้ต่อไปได้ นอกจากนี้ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์พื้นเมืองและส่งเสริมให้แก่
เกษตรกร ควรมีการวิจัยและพัฒนาประเด็นนี้อย่างจริงจังและ
เข้าถึงเกษตรกร
เนื่องจากเกษตรกรผู้ปลูกเป็นผู้ขายสินค้าเอง จึงท�าให้
เกษตรกรต้องหาวิธี ในการส่งเสริมการขาย ดังจะเห็นได้ว่า
เกษตรกรมีวิธีการดึงดูดความสนใจลูกค้าตั้งแต่การจัดแผงวาง
สินค้าไปจนถึงการจัดชุดสินค้า เช่น การจัดแผงสินค้าในตลาด
เกษตรกรบางรายมีการกระจายต�าแหน่งแผงขายผักมากกว่า
1 จุด เพื่อเพิ่มโอกาสในการขาย นอกจากนั้นแล้ว การวางสินค้า
บนแผงนั้นเน้นการวางตามล�าดับสินค้าที่ได้รับความนิยมมาก
ไปหาน้อย และความสวยน่ารับประทาน เกษตรกรมีการจัดชุด
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ผักเพื่อให้ผู้บริโภคเลือกซื้อ เช่น ชุดลวก ชุดลาบ ชุดผัดผักรวม
เป็นต้น ทั้งนี้ เนื่องจากการปรุงอาหาร 1 รายการ จ�าเป็นต้องใช้
ผักหลายชนิดจึงท�าให้ผู้บริโภคจ�าเป็นต้องซื้อผักหลายรายการ
ดังนั้น เกษตรกรจึงน�าผักที่ปลูกหรือผักที่ได้จากกลุ่มมาจัดเป็น
ชุดท�าให้สามารถขายผักได้มากขึน้ ท�าให้จา� นวนชุดผักมีมากกว่า
14 ชุด ในการจัดชุดอาหารนีท้ า� ให้เกษตรกรในกลุม่ มีการซือ้ ขาย
ผลผลิตทีต่ นเองผลิตไม่ได้ และมีการซือ้ สินค้าจากกลุม่ อืน่ ๆ เช่น
กลุ่มเลี้ยงปลา เป็นต้น การส่งเสริมการขายจึงเป็นอีกกลยุทธ์
หนึ่งที่จะท�าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น หากมีการส่งเสริม
การขายอย่างจริงจัง การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาจจะเป็นชุดความรู้
อีกอย่างหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมเกษตรกรได้เพื่อให้มีรายได้เพิ่ม
ขึน้ อาจเริ่มตั้งแต่การคิดค้นเมนูชุดผักพร้อมปรุงเพิ่มเติม เช่น
เมนูผักลวกแม่มาร (ผักส�าหรับหญิงมีครรภ์) หรือเมนูอาหาร
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บ�ารุงน�้านมแม่ลูกอ่อน (เมนูอาหารสุขภาพเหล่านี้เป็นข้อเสนอ
แนะจากคณาจารย์และนิสิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เมื่อไปเยี่ยมชมกิจกรรมการด�าเนินงานของกลุ่มผู้
ปลูกผักต�าบลแวงน่าง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557) หรืออาจ
จะมีการพัฒนาสูตรอาหารที่ใช้ผลผลิตจากชุมชน ดังเช่นตัวอย่าง
งานวิจัยของ นิตยา สุวรรณสม (2557)

กิตติกรรมประกาศ

โครงการนี้ ได้รับทุนสนับสนุนจากส�านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เลขที่
สัญญา REG57E0032 ขอขอบคุณเกษตรกรผูป้ ลูกผักต�าบลแวง
น่างที่ให้ความอนุเคราะห์และร่วมมือในการด�าเนินการโครงการ
วิจัยนี้
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การมีส่วนร่วมของชาวนา
ลุ่มนำ้าปากพนัง
นการธำารงอัตลักษณ์ขา้ วพันธุพ
์ นื้ เมือง
1

2

บทคั ่อ
ลุม่ น�า้ ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพืน้ ทีท่ มี่ คี วามอุดมสมบูรณ์ เป็น
แหล่งอูข่ า้ วทีร่ งุ่ เรืองมามากกว่า100 ปี แต่ปจั จุบนั เกษตรกรทีป่ ลูกข้าวพันธุพ์ นื้ เมืองขาด
แรงจูงใจในการผลิตข้าวพันธุพ์ นื้ เมืองให้มปี ระสิทธิภาพ แม้จะรูว้ ธิ กี ารในการปฏิบตั ิ แต่
เนือ่ งจากราคาข้าวทีผ่ ลิตอย่างประณีตของข้าวพันธุพ์ นื้ เมืองมีราคาไม่แตกต่างจากข้าวที่
ผลิตแบบปกติทวั่ ไป ท�าให้ชาวนาในลุม่ น�า้ ปากพนังได้ลม้ เลิกการปลูกข้าวพันธุพ์ นื้ เมือง
งานวิจยั ครัง้ นีจ้ งึ เป็นส่วนหนึง่ ในการฟืน้ ฟูวถิ ชี วี ติ ชาวนา น�าเสนออัตลักษณ์ท่โี ดดเด่นของ
ข้าวพันธุ์พื้นเมืองเพื่อสร้างความภูมิใจ และถ่ายทอดแก่บุคคลรุ่นหลังทั้งในพื้นที่ชุมชน
ปากพนังและทัว่ ไป รวมทัง้ มีสว่ นเพิม่ มูลค่าให้กบั ข้าวพันธุพ์ นื้ เมืองปากพนัง
บทความนีม้ วี ตั ถุประสงค์ น�าเสนอการจัดท�าปฏิทนิ ชีวติ ชาวนา ประมวลเรือ่ งราว
วัฒนธรรมของชุมชนวิถขี า้ วพืน้ เมือง และชาวนาลุม่ น�า้ ปากพนัง ลักษณะความโดดเด่นของ
ข้าวพันธุพ์ นื้ เมือง เพือ่ การเผยแพร่แก่สาธารณะ สร้างเป็นรูปแบบของการสือ่ ความหมาย
เชิงวัฒนธรรมของชุมชน โดยท�าการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative research) ในรูปแบบ
Participatory Action Research ตัวแทนชุมชนทีป่ ระกอบอาชีพท�านาข้าวพืน้ เมืองและมี
ความรูเ้ รือ่ งข้าวเป็นอย่างดี ใน 4 ต�าบล คือ ต�าบลปากแพรก ต�าบลท่าพยา ต�าบลขนาบ
นาก และต�าบลบ้านเพิง ใช้การคัดเลือกโดยวิธี Snowball จากนัน้ ใช้เครือ่ งมือการวิจยั คือ
การสัมภาษณ์กลุม่ และรายบุคคล และการท�าปฏิทนิ ชีวติ ชาวนาโดยชุมชนเพือ่ ชุมชน
ผลการศึกษาพบว่า พันธุข์ า้ วพืน้ เมืองของลุม่ น�า้ ปากพนังทีย่ งั คงตกทอดมายัง
ปัจจุบนั โดยชุมชนร่วมกันลงมติคดั เลือกข้าวพันธุพ์ นื้ เมืองที่โดดเด่นของต�าบลผ่านเวที
ประชาคมโดยต�าบลปากแพรก คือ ข้าวพันธุล์ กู ลาย ต�าบลท่าพยา คือ ข้าวพันธุย์ าโค ต�าบล
ขนาบนาก คือ ข้าวพันธุก์ าบด�า ต�าบลบ้านเพิง คือ ข้าวพันธุย์ มุ หนุน ข้าวพืน้ เมืองในแต่ละ
พืน้ ทีม่ ที งั้ ความเหมือนและแตกต่างกันตามปัจจัยพืน้ ทีภ่ มู ศิ าสตร์และกิจกรรมชีวติ ประจ�าวัน
ในการด�ารงชีพ สิง่ ทีแ่ สดงถึงอัตลักษณ์วถิ ขี า้ วปากพนังทัง้ 4 สายพันธุ์ คือ การปลูกข้าวตาม
แสง โดยข้าวพันธุพ์ นื้ เมืองจะปลูกได้ปลี ะ 1 ครัง้ เท่านัน้ ใช้ฤดูกาลในรอบปีในการหล่อเลีย้ ง
ให้เจริญเติบโตตามฤดูกาล และไม่จา� เป็นต้องใช้สารเคมีกเ็ จริญงอกงามและให้ผลผลิตดี เพราะ
เป็นพันธุท์ ที่ นทานต่อศัตรูพชื จากผลพลอยได้ในการมีสว่ นร่วมของชุมชนทีร่ ว่ มมือกันน�า
เสนออัตลักษณ์วถิ ขี า้ วพันธุพ์ นื้ เมืองของตน ส่งผลต่อการเปลีย่ นแปลงทัศนะทีต่ อ้ งการธ�ารง
รักษาไว้ซงึ่ ประเพณีทเี่ ชือ่ มโยงกับวิถขี า้ วคือ การท�าขวัญข้าว การสมโภชพระแม่โพสพ ที่
จะด�าเนินประเพณีนตี้ อ่ ไปให้ตกทอดจนสูร่ นุ่ ลูกหลาน เพือ่ ให้วถิ ขี า้ วพันธุพ์ นื้ เมืองได้ธา� รง
อยูภ่ ายใต้พธิ กี รรม ความเชือ่ และความหวงแหนของชุมชน
ข้าวพันธุพ์ นื้ เมือง ชาวนา ลุม่ นำา้ ปากพนัง อัตลักษณ์
1
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stract
Pakpanang Basin areas is the land of plenty and bread basket
where has been civilized for more than hundred years. However, nowadays
rice farmers who plant native rice lacking of motivation to produce effectively even though they know how to do it well. The reason is that the price
of native rice which is produced elegantly is not different from immigrated
rice which is planted generally. Therefore, this study will be the important
activities in reviving the way of life of local rice farmers and presenting the distinctive identity of native rice. Conse uently, native rice farmers will be proud in their
native rice and can transmit this cultivation to the next generations in Pakpanang
and the public.
This paper demonstrates the farmer s calendar, the culture of native rice
farmers, and the dominant feature of native rice. Later, the researchers will create the
presentation in the form of cultural interpretation from the data collection. Participatory
Action Research is used in this study. The interviewing and local participation workshop
were used to find the identity of native rice and to make the rice farmer s calendar.
Four sub-districts are selected including Pakprek, Thapaya, Kanapnak, and Banperng
to be the sample areas of Pakpanong Basin and the key persons who have in-depth
knowledge in native rice in 4 sub-districts are selected by snowball method.
It found that the native rice of Pakpanang Basin has been inherited from
past until now. In this study, local community made referendum to select the type of
native rice as their own dominant native rice of the area. It shown that Luklai native rice
belonging to Pakprek sub-district, ako native rice belonging to Thapaya sub-district,
Kabdam native rice belonging to Kanapnak sub-district, and umnoon native rice
belonging to Banperng sub-district. The native rice in each area has both difference
and similarity depending on the factors of geography, and the activities in consumption.
The common identity of the four native rice is planting under natural season. They can
be planted only one life in a year. They will be grown up by natural resources without
chemical fertilizer. They stand to pests. Using participatory action research method
resulted that local rice farmers decided to conserve the native rice and its culture in
particularly, the ceremony of worship the goddess of rice. Moreover, they committed
to pass their native rice culture to the new generations with the reason of sustaining
and maintaining their cultural heritage.
Keywords : Native rice, Rice farmer, Pakpanang Basin, Identity
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บทน�า

ข้าว มีความส�าคัญต่อชีวติ ความเป็นอยูข่ องมนุษย์ เป็น
พืชอาหารประจ�าชาติไทยที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน
มี ความส� า คั ญ และมี คุ ณ ประโยชน์ ต ่ อ ชี วิ ต และความเป็ น อยู ่
ของมนุษ ย์นับแต่อดีตถึงปัจจุบัน พื้นที่ปลูกอาหารเกือบทั่ว
ประเทศไทยในปัจจุบันก�าลังลดลงอย่างมีนัยส�าคัญ เกษตรกร
เปลี่ยนไปปลูกพืชเศรษฐกิจ โดยเฉพาะพืชพลังงาน (มูลนิธิชีว
วิถี, 2553 ) นอกจากนี้ ปาลิดา พุทธประเสริฐ (2556) ได้สรุป
ประเด็นของการขาดแคลนแหล่งอาหารในอนาคต โดยเฉพาะ

พืน้ ทีป่ ลูกข้าว ในปีพ.ศ. 2555 พืน้ ทีภ่ าคใต้มกี ารขยายพืน้ ทีป่ ลูก
พืชพลังงาน คือ ปาล์มน�้ามัน และพืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา
คิดเป็นร้อยละ 72.5 ท�าให้พื้นที่นาในภาคใต้ลดลง และท�าให้เกิด
เหตุการณ์ปลูกข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภคในพืน้ ทีข่ องจังหวัด
ภาคใต้ อย่างไรก็ตาม พืน้ ทีภ่ าคใต้ทงั้ หมดเหลือเพียง 2 จังหวัด
เท่านัน้ ทีย่ งั ปลูกข้าวได้เพียงพอต่อการบริโภคของคนในพืน้ ที่ คือ
นครศรีธรรมราช และพัทลุง เนือ่ งจากสัดส่วนพืน้ ทีป่ ลูกข้าวเดิม
ในพืน้ ที่ 2 จังหวัดมีมากกว่าจังหวัดอืน่ ๆ ในภาคใต้ ถึงแม้วา่ จะได้
รับผลกระทบจากพืชพลังงานและพืชเศรษฐกิจเช่นกัน

ผลผลิ ต และ
ปริ ม าณการ
บริ โ ภคข้ า ว
ของจั ง หวั ด
ต่าง ใน
ปพ.ศ. 2554

ปาลิดา พุทธประเสริฐ (2556)

ส ถิ ติ พื้ น ที่
ปลู ก ข้ า วภาพ
รวมในภาคใต้
แ ล ะ จั ง ห วั ด
นครศรีธรรมราช

เวทีพฒั นาโจทย์วจิ ยั ข้าวพันธุ์
พื้นเมือง (1 พ ษภาคม 255 )
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ลุ ่ ม น�้ า ปากพนั ง ตั้ ง อยู ่ ใ นอ� า เภอปากพนั ง จั ง หวั ด
นครศรี ธ รรมราช มี ลั ก ษณะภู มิ ป ระเทศตั้ ง อยู ่ ต อนบน
ของลุ ่ ม น�้ า เป็ น ที่ ล าดชั นมาก ตอนกลางเป็ น ที่ ลุ ่ ม ต�่ า ท้ อ ง
กระทะ มี ส ภาพเป็ น ป่ า พรุ กว้ า งใหญ่ ตอนล่ า งเป็ น ที่ ร าบ
ลุ ่ ม ต�่ า สู ่ ช ายฝั ง มี แ ม่ น�้ า ปากพนั ง เป็ น แม่ น�้ า สายหลั ก ด้ ว ย
สภาพภู มิ ศ าสตร์ ที่ เ หมาะสมดั ง กล่ า วท� า ให้ ใ นอดี ต “ลุ ่ ม น�้ า
ปากพนัง” เป็นแหล่งปลูกข้าวที่ส�าคัญของภาคใต้ ทั้งยังเป็น
ศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นข้าว
ปลา อาหาร การค้าขาย ปากพนังเคยเป็นเมืองท่าที่มีความ
ส�าคัญ เสมือนเป็นหัวใจของเมืองนครศรีธรรมราช มีพื้นที่อัน
อุดมสมบูรณ์ ไปด้วยทรัพยากร และผลผลิตมีข้าว มีปลา น�้าท่า
เพียบพร้อม ท�านาได้ผลดี เป็นอู่ข้าวอู่น�้าที่ส�าคัญ ผู้คนที่ผ่าน
ไปมาจะพบเห็นโรงสีข้าวจ�านวนมาก ตั้งอยู่เรียงรายขนานล�าน�้า
ปากพนัง กล่าวกันว่าในอดีตแม้แต่ชาวชวา มลายู ก็ต้องแล่น
เรือมาซื้อข้าวถึงปากพนัง เศรษฐกิจที่ปากพนังเคยรุ่งเรือง จน
เป็นที่รู้จักกันของผู้คนอย่างกว้างขวาง ในนาม “เมืองแห่งอู่ข้าว
อู่น�้า” (โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน�้าปากพนังอันเนื่องมาจากพระ
ราชด�าริ, 2552)
จากวิกฤติปัญหาการลดลงของการปลูกข้าวในปัจจุบัน
ที่ได้กล่าวในข้างต้น และยังคงมีพื้นที่ที่ปลูกข้าวหลงเหลือมาก
พอส�าหรับการเลี้ยงชีพชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ หนึ่งในจังหวัด
ภาคใต้ คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช และด้วยความโดดเด่น
ของลุ่มน�้าปากพนังที่เคยรุ่งเรืองในการปลูกข้าว การศึกษาใน
ครั้งนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยศึกษาอัตลักษณ์วิถีข้าวและ
ชาวนาลุ่มน�้าปากพนัง ได้รับงบประมาณการวิจัยจากส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นการศึกษาให้เห็นถึงอัต
ลักษณ์วิถีข้าวพื้นเมืองของชาวนาลุ่มน�้าปากพนัง โดยการรวบ
รวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาข้าวพื้นเมืองในพื้นที่ลุ่มน�้าปากพนัง
และน�าองค์ความรู้ที่ ได้มาจัดเป็นรูปแบบการสื่อสาร การสื่อ
ความหมาย ให้เห็นวิถีชาวนาข้าวพันธุ์พื้นเมืองและกิจกรรม
ทางการเกษตร เพื่อสามารถสร้างจิตส�านึกถึงคุณค่าและสร้าง
ความตระหนัก รวมถึงการตื่นตัวของเกษตรกรในพื้นที่อันจะน�า
ไปสู่การอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองซึ่งเป็นพืชอาหารส�าคัญของ
ชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ การน�าเสนอหรือการ
สื่อสารองค์ความรู้ดังกล่าว สามารถสร้างประโยชน์ทางอ้อม
ในแง่ของการส่งเสริมให้เกิดรายได้รองจากการมีผู้มาศึกษาดู
งาน เยี่ยมชม รวมทั้งสามารถดึงเยาวชนมาร่วมในกิจกรรม
วิถีชาวนา เช่น เป็นนักสื่อความหมายท้องถิ่น และเป็นหนทาง
ดึงดูดคนพื้นเมืองให้กลับมาบ้านเกิด และเผยแพร่ชื่อเสียงข้าว
พื้นถิ่นปากพนังสู่บุคคลภายนอกโดยใช้สื่อน�าเสนอวิถีชุมชน
ที่น่า สนใจ และเป็ น อัตลักษณ์ที่ โดดเด่น สู่ส าธารณะอย่างมี
คุณค่า
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ความรู้ที่น�ามาใช้

1. การสือ่ สารแบบมีสว่ นร่วม การร่วมมือกันธ�ารงรักษา
อัตลักษณ์วิถีข้าวพื้นเมืองของชาวนาลุ่มน�้าปากพนังได้ใช้รูป
แบบการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม (กาญจนา รอดแก้ว, 2555) โดย
เกี่ยวข้องกับหลักการส�าคัญ 7 ประการ คือ ความหลากหลาย
ของผู้เข้าร่วม การเข้าถึงสื่อ ความเชื่อมั่นในศักยภาพของ
ประชาชน ความโดดเด่นของสาร การปรึกษาหารือร่วมกัน การ
สนับสนุน และกระบวนการเชิงประชาธิปไตย
2. แนวคิดอัตลักษณ์ส่วนบุคคล ในการสืบค้นอัตลักษณ์
วิถีข้าวพันธุ์พื้นเมืองโดยอ้างอิงจาก J. R. Baldwin, et al. (2014)
ได้นา� เสนอทฤษฎีการสือ่ สารทีเ่ กีย่ วข้องกับอัตลักษณ์ (The Communication Theory of Identity-CTI) ไว้ โดยอธิบายว่า อัตลักษณ์
เป็นจุดเชื่อมกันระหว่างปัจเจกบุคคล (Individual) และ สังคม
(Societal) ส่วนการสื่อสาร คือ ส่วนเชื่อมโยง โดยอัตลักษณ์ก็
คือ รหัสที่อธิบายความเป็นสมาชิกของชุมชน ของตัวเรา รหัส
เหล่านี้ประกอบด้วยสัญลักษณ์ เช่น เสื้อผ้า ค�าพูด การด�าเนิน
ชีวิต เป็นต้น นอกจากนี้ อัตลักษณ์ยังประกอบไปด้วยมิติด้าน
อารมณ์ การเรียนรู้หรือปัญญา การกระท�าหรือพฤติกรรม และ
มิตทิ างจิตวิญญาณผสมผสานกัน และเป็นแหล่งของแรงบันดาล
ใจและความคาดหวังของชีวติ โดยทัว่ ไปบุคคลจะมีอตั ลักษณ์หลัก
(Core identity) ทีอ่ ยูค่ งที่ แต่อตั ลักษณ์กเ็ ปลีย่ นแปลงได้ไม่ใช่สงิ่
ตายตัว
3. แนวคิดอัตลักษณ์ร่วม เป็นอัตลักษณ์ ในระดับกลุ่ม
สังคมหนึ่งๆ ซึ่งจะมี “อัตลักษณ์ร่วม” (Collective identity) ซึ่ง
A. Melucci (1995) อธิบายว่า หมายถึงกระบวนการสร้างส�านึก
ร่วมของกลุ่มต่างๆ ในสังคม อันจะท�าให้สมาชิกได้ตระหนักถึง
ลักษณะร่วมของกลุม่ และเข้าใจว่า “พวกเรา” มีลกั ษณะแตกต่าง
ไปจาก “พวกเขา” อย่างไร ส�านึกร่วมดังกล่าวสามารถสร้างและ
ปรับเปลี่ยนได้ โดยอาศัยสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ถูกสร้างขึ้นในระบบ
วัฒนธรรมของกลุม่ เช่น เพลงพืน้ บ้าน ต�านานเรือ่ งวีรกรรมของ
บรรพบุรุษ ดังนั้น สังคมและวัฒนธรรมจึงมีบทบาทในการสร้าง
การด�ารงรักษาและปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์โดยตรง จะเห็นได้ว่า
การได้มาซึ่งอัตลักษณ์วิถีข้าวพันธุ์พื้นเมืองของชุมชนปากพนัง
เพื่อก่อให้เกิดการฟื้นฟูร่วมกัน จ�าเป็นต้องอาศัยการปรึกษา
หารือร่วมกัน การสนับสนุน กระบวนการเชิงประชาธิปไตย และ
กระบวนการสร้างส�านึกร่วมกัน อันจะท�าให้สมาชิกได้ตระหนักถึง
วิถีดั้งเดิมของตน
งานวิจัยข้าวพันธุ์พื้นเมืองลุ่มน�้าปากพนัง
จากรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการการศึกษาและ
การเคลือ่ นไหวท�านาแบบชีวภาพของกลุม่ ชาวนาต�าบลปากพนัง
ตะวันตก อ�าเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช (ประภาส สุข
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ยืนและคณะ, 2554) ได้อธิบายเกีย่ วกับข้าวพันธุพ์ นื้ เมืองในพืน้ ที่
ปากพนังตะวันตกไว้ว่า แต่เดิมอาชีพหลักของคนส่วนใหญ่ใน
พื้นที่ต�าบลปากพนังตะวันตก คือ การท�านาและท�าอาชีพอย่าง
อื่นประกอบบ้าง เช่น การท�าประมง การท�าน�้าตาลจากการเผา
ถ่านไม้โกงกาง ชาวบ้านจะท�านาบนที่ดินของตนเอง บุกเบิกมา
จากที่ดินซึ่งเดิมเคยเป็นป่า ส่วนครัวเรือนที่อพยพมาภายหลังที่
ไม่มที ดี่ นิ ให้บกุ เบิกอีกแล้วก็จะท�านาบนทีด่ นิ เช่า ระบบการท�านา
ในอดีตเป็นการท�านาปีที่เรียกว่า “นาหยาม” โดยชาวนาจะปลูก
ข้าวพันธุพ์ นื้ เมืองหลายชนิด เช่น ข้าวศรีรกั ษ์ ข้าวทองเนีย่ ว ข้าว
ขม ข้าวยาโค ข้าวนางแน็บ ข้าวช่อจ�าปา ข้าวขาว ข้าวลูกลาย
ข้าวนางพญา ข้าวรากแห้ง ข้าวช่อจังหวัด ข้าวอ้ายเหลือง ข้าว
อ้ายเขียว ข้าวช่อรางสาด ข้าวนางขาวช่อ การปลูกข้าวพันธุ์พื้น
เมืองเหล่านีส้ ามารถต้านทานโรคระบาดและแมลงได้ดี ชาวบ้าน
จึงไม่จา� เป็นต้องใช้ปยเคมี
ุ และยา า่ แมลง นอกจากนีช้ าวบ้านยัง
สามารถเก็บพันธุข์ า้ วเอาไว้ปลูกในปีตอ่ ไปได้ ต้นทุนการท�านาใน
อดีตจึงต�่า อีกทั้งยังน�าข้าวพันธุ์พื้นเมืองไปป่นท�าแป้งเพื่อปรุง
เป็นขนมนานาชนิด เช่น ขนมจีน ขนมกวน ขนมลา ขนมลอด
ช่อง ซึ่งสามารถสร้างรายได้เสริมให้แก่ชาวบ้านอีกทางหนึ่ง แต่
ทั้งนี้ข้าวพันธุ์พื้นเมืองเหล่านี้ให้ผลผลิตไม่สูงมาก ประกอบกับ
ข้อจ�ากัดในเรือ่ งความเหมาะสมของทีด่ นิ ในการท�านามีขอ้ จ�ากัด
ไม่สามารถขยายตัวสะสมทุนในระดับที่ร�่ารวยได้ เงื่อนไขดัง
กล่าวท�าให้ชาวบ้านต้องพึง่ พิงทรัพยากรอืน่ ๆ เช่น การท�าน�า้ ตาล
จากการท�าใบจาก การเผาถ่านป่าโกงกาง การท�าประมงชาย
ฝังและประมงน�้าจืด รวมถึงการปลูกผักผลไม้อื่นๆ ซึ่งช่วยให้
ชาวบ้านอยู่กินอย่างไม่ล�าบากและมีรายได้เพียงพอต่อการ
ยังชีพ
จากการท�างานของศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ได้ตามหาพันธุ์
ข้าวพื้นเมืองเพื่อติดตามเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมือง
มาใช้ในการท�านาและต้องการพัฒนาพันธุข์ า้ วให้ได้พนั ธุข์ า้ วพืน้
เมืองที่สูญหายไปแล้ว อันเป็นผลมาจากการน�าพันธุ์ข้าวที่อื่น
มาปลูกขยายพันธุ์ ในชุมชน และส�าคัญที่สุดของกิจกรรมนี้ คือ
ต้องการอนุรกั ษ์พนั ธุข์ า้ วพืน้ เมืองทีห่ ายากไว้เพือ่ สืบทอดสูร่ นุ่ ลูก
รุ่นหลานต่อไป ความรู้จากการออกตามหาพันธุ์ข้าวพื้นเมืองได้
มาจากค�าบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในบริเวณบ้านบางลึก อ�าเภอ
ปากพนัง และพื้นที่ใกล้เคียง มีข้อมูลกล่าวว่า สมัยก่อนพื้นที่
ปากพนังท�านาหยาม (นาปี) และใช้พันธุ์ข้าวพื้นเมืองเป็นส่วน
ใหญ่เพราะเป็นข้าวที่ต้านทานต่อโรคและแมลงได้ดี ทนแล้งทน
ฝนได้ดี ทนความเค็ม ด้วยเหตุนี้เองชาวนาสมัยนั้นจึงไม่จ�าเป็น
ต้องใส่ปยเคมี
ุ หรือยา า่ แมลง การดูแลรักษาใช้เพียงวิธกี ารหวด
หญ้าก�าจัดวัชพืชอยู่ตลอดเวลาและคอยปลูกซ่อมแซมต้นข้าวที่
เสียหาย เมือ่ ข้าวออกรวง ชาวนาจะสร้างหุน่ ไล่กาไว้ในนา นกจึง
ไม่มาท�าลายข้าว แม้วา่ ข้าวพันธุพ์ นื้ เมืองจะมีขอ้ ดีตามที่ได้กล่าว
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มาข้างต้น อย่างไรก็ตาม ก็มีหลักฐานว่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองของ
บ้านบางลึก หมู่ 12 ต�าบลคลองน้อย อ�าเภอปากพนัง ได้ค่อยๆ
สูญหายไปตัง้ แต่ประมาณกลางปีพ.ศ. 2540 อันเนือ่ งมาจากกรม
ส่งเสริมการเกษตรเข้ามาส่งเสริมให้ชาวนาปลูกข้าวที่ให้ผลผลิต
สูง เช่น ข้าว กข7 ข้าวเฉี่ยง ข้าวเข็มทอง ข้าวชัยนาท ข้าวหอม
ปทุม ข้าวปทุมธานี1 ข้าวเล็บนก เป็นต้น ชาวนาบ้านบางลึก
จึงหันมาปลูกข้าวพันธุ์ส่งเสริมดังกล่าว ท�าให้ข้าวพันธุ์พื้นเมือง
ต่างๆไม่ได้น�ามาเพาะพันธุ์ ในที่สุดก็เลือนหายไปจากบ้านบาง
ลึก สรุปความรู้จากค�าบอกเล่าดังกล่าวได้ว่า ข้าวพันธุ์พื้นเมือง
ที่เคยมีในอดีตของบ้านบางลึกได้หายไปจากพื้นที่ และผลจาก
การท�านาด้วยข้าวพันธุ์ส่งเสริมชี้ให้ชาวนาเห็นว่า ต้องลงทุนสูง
มีค่าใช้จ่ายตลอดการผลิตตั้งแต่การซื้อเมล็ดพันธุ์ ค่าน�้ามันรถ
ไถนา ค่าปุย ค่ายา ่าแมลง ค่าจ้างรถเกี่ยวข้าว แม้ได้ผลผลิต
สูงแต่เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วมีก�าไรน้อย ในบางปี หากราคาข้าว
ตกต�่าก็ต้องขาดทุน (มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน, 2552)
จากงานวิจัยดังกล่าวข้างต้นสามารถเชื่อมโยงกับงาน
วิจัยในครั้งนี้ คือ 1) ท�าให้นักวิจัยรู้ว่าทั้งชุมชนปากพนัง และ
กลุ่มนักวิจัยต่างมีความเคลื่อนไหวในการเก็บข้อมูลของพันธุ์
ข้าวพื้นเมืองอยู่ตลอดเวลาและยังปรากฏชื่อข้าวพันธุ์พื้นเมือง
2 สายพันธุ์ คือ ข้าวลูกลาย และข้าวยาโค ในงานวิจัยก่อนหน้า
นี้ ทั้งนี้ ยังมีข้าวพันธุ์พื้นเมืองอีก 2 สายพันธุ์ ในงานวิจัยครั้งนี้
คือ ข้าวกาบด�า และข้าวยุมหนุน ที่ยังไม่ได้ท�าการเก็บรักษาไว้
2) ท�าให้นักวิจัยตระหนักว่า จะท�าอย่างไรที่จะธ�ารงอัตลักษณ์
ข้าวพันธุ์พื้นเมืองในพื้นที่ชุมชนลุ่มน�้าปากพนังให้ด�ารงอยู่เป็น
เอกลักษณ์อย่างยัง่ ยืนนาน เพราะมีหลักฐานปรากฏการสูญหาย
ของข้าวพันธุ์พื้นเมืองอันเกิดจากการคุกคามของข้าวพันธุ์ผสม
ที่ปลูกง่ายได้ผลเร็ว และควรมีการกระตุ้นให้ชุมชนรักษาพันธุ์
ข้าวพื้นเมืองตนให้ทันกาล 3) งานวิจัยข้างต้นได้กล่าวถึงวิถีชีวิต
ชาวนาในกิจกรรมท�านา อันจะเป็นประโยชน์ในการน�ามาเป็นแนว
ทางสืบค้นวงจรชีวติ ชาวนาทีเ่ ต็มรูปแบบตลอดทัง้ ปีเพือ่ เผยแพร่
สืบทอดแก่ชนรุ่นหลังต่อไป

กรอบแนวคิดการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยต้องการศึกษาเรื่องราววิถีข้าว
และชาวนาลุม่ น�า้ ปากพนังทีป่ ลูกข้าวพืน้ เมือง อันได้แก่ พิธกี รรม
ความเชื่อ กระบวนการ วิธีการปลูก ฤดูกาล คุณค่าของพันธุ์ข้าว
พื้นเมืองในวิถีความเชื่อของชุมชน กิจกรรมเสริมในช่วงท�านา
เพื่อสร้างเป็นรูปแบบการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของชุมชน ด้วยวิธีการรวบรวมข้อมูลจากชุมชนที่
ประกอบอาชีพท�านาในลุม่ น�า้ ปากพนัง การวิจยั ครัง้ นี้ มีการรวบ
รวมข้อมูลอย่างเป็นล�าดับขั้นตอนตามฤดูกาลท�านาดังแสดงใน
แผนภูมิที่ 1 ต่อไปนี้
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กรอบแนวคิดการวิจัย

เครื่องมือและกระบวนการวิจัย

ในการวิจยั โครงการศึกษาอัตลักษณ์วถิ ขี า้ วพันธุพ์ นื้ เมือง
และชาวนาลุ่มน�้าปากพนัง ได้ท�าการวิจัยทั้งรูปแบบการวิจัยเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ การศึกษาครัง้ นี้ในช่วงแรกของการวิจยั
ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการวิเคราะห์
เอกสาร และศึกษาข้อมูลภาคสนาม โดยนักวิจัยใช้วิธีการสังเกต
แบบมีสว่ นร่วมและไม่มสี ว่ นร่วม การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
และไม่มโี ครงสร้าง และการสนทนากลุม่ กับผูร้ ู้ ผูป้ ฏิบตั ิ และการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับกลุ่มชาวนาลุ่มน�้าปากพนังในพื้นที่
4 ต�าบล คือ ต�าบลบ้านเพิง ต�าบลท่าพยา ต�าบลปากแพรก ต�าบล
ขนาบนาก เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และร่วมกันฟื้นฟู
วิถขี า้ วพันธุพ์ นื้ เมืองและชีวติ ชาวนา โดยนักวิจยั มีบทบาทเป็นผูท้ ี่
มีสว่ นร่วมในกิจกรรมของชุมชนทีเ่ กีย่ วข้องกับวิถขี ้าวของชุมชน
ส�าหรับในกระบวนการวิจัยนั้น นักวิจัยเป็นผู้ช่วยกันแสวงหารูป
แบบร่วมกับชุมชน ดังนั้น เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยระหว่างนัก
วิจยั กับชุมชน นักวิจยั จึงหาโอกาสลงไปคลุกคลีรว่ มงานบุญต่างๆ
ของชุมชน เช่น งานทอดผ้าป่า งานพิธีกรรมเกี่ยวกับข้าว เช่น

ท�าขวัญข้าว รวมทั้งงานรับเชิญในงานแต่ง งานบวชของชุมชน
นักวิจยั ได้คดั เลือกกลุม่ เป้าหมายหลักในพืน้ ที่ 4 ต�าบล
ใช้วิธี Snowball โดยใช้การส�ารวจพูดคุยสอบถาม และสร้าง
ความคุ้ยเคยในช่วงต้นของการวิจัย หลังจากนั้นจึงแสวงหากลุ่ม
ผู้น�าและผู้รู้ในชุมชนแต่ละต�าบล โดยคัดเลือกตัวแทนในแต่ละ
ต�าบล เพื่อเป็นผู้ร่วมลงพื้นที่แนะน�าชุมชนและให้ข้อมูลในเบื้อง
ต้น ส�าหรับต�าบลท่าพยา คือ นางอุไร จันจ�าปา ต�าบลบ้านเพิง
คือ นางอุไรวรรณ แก้วสกุล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 หมู่บ้านที่ได้
รับรางวัลหมู่บ้านดีเด่นระดับอ�าเภอ ในโครงการบ้านสวนเมือง
สุขประจ�าปีพ.ศ. 2558 นายกวี จันทรังษี ผู้รู้เรื่องข้าวพันธุ์พื้น
เมืองปากพนัง และเจ้าของโรงสีชุมชน ในต�าบลขนาบนาก และ
นายสุรินทร์ สุวรรณรัตน์ ชาวบ้านขนาบนากที่กลับมาอาศัย
ในพื้นที่มีวิถีชีวิตแบบพอเพียงท�าอาชีพเก็บน�้าตาลจาก ท�า
น�้าตาลจาก น�้าส้มจาก แต่ในระยะหลังเนื่องจากปัญหาสุขภาพ
กระดูกสันหลังอักเสบจึงหยุดการเก็บน�้าตาลจาก และใช้ชีวิตพอ
เพียง หาปลา รับจ้างขับรถในชุมชน และอาสาดูแลช่วยเหลือ
วัดขนาบนาก โดยนายสุรินทร์มีทักษะในการถ่ายภาพ และการ
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เขียนหนังสือจากการได้รับการศึกษาในคณะสื่อสารมวลชนจาก
วิทยาลัยครูจังหวัดยะลา เป็นตัวแทนร่วมลงพื้นที่ และแนะน�า
ชุมชนในต�าบลขนาบนาก และนายประทีป คงอิน ชาวนาหมู่
ที่ 1 จากต�าบลปากแพรก ชาวนาที่ปลูกข้าวพันธุ์ลูกลายหลาย
แปลง เป็นตัวแทนให้ข้อมูลทั่วไปในพื้นที่ และน�าพาไปพบปะ
กับสมาชิกชุมชนที่เป็นชาวนาที่ปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองคนอื่นๆ
หลังจากนั้นเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เที่ยงตรง และน่าเชื่อถือ
นักวิจัยได้จัดประชุมเชิงปฎิบัติการประชุมกลุ่มย่อยชาวนาที่
ปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองใน 4 ต�าบล เพื่อท�าปฏิทินวิถีชีวิต ชาวนา
ร่วมกันอีกครั้ง

ผลการสืบค้นอัตลักษณ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองและวิถีชาวนาลุ่มน�้า
ปากพนัง
ผลการศึ ก ษาพบว่ า พั น ธุ ์ ข ้ า วพื้ น เมื อ งของลุ ่ ม น�้ า
ปากพนังที่ยังคงตกทอดมายังปัจจุบัน โดยข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่
โดดเด่นของแต่ละต�าบลที่ชุมชนร่วมกันมีมติจากเวทีประชาคม
คือ ต�าบลปากแพรก คือ ข้าวพันธุล์ กู ลาย ต�าบลท่าพยา คือ ข้าว
พันธุย์ าโค ต�าบลขนาบนาก คือ ข้าวพันธุก์ าบด�า และต�าบลบ้าน
เพิง คือ ข้าวพันธุ์ยุมหนุน ซึ่งวิถีและอัตลักษณ์ข้าวพื้นเมืองใน
แต่ละพื้นที่มีทั้งความเหมือนและแตกต่างกัน ดังตารางแสดงผล
ต่อไปนี้

ตารางที่ 1 ลักษณะ และวิถีชาวนาข้าวพันธุ์พื้นเมืองใน 4 สายพันธุ์เด่นที่คัดเลือกโดยชุมชน

ข้าวพันธุก์ าบดำา พื้ น ที่ ร าบลุ ่ ม ทิ ศ ตะวั น
(ตำ า บลขนาบ ออกจดทะเลอ่าวไทย มี
นาก)
นำ้าท่วมขัง ปลูกได้ดีใน
ที่ดินเปรี้ยว ดินเหนียว
นำ้ากร่อย หรือเรียกว่า
ข้าวสองนำ้า พันธุ์ข้าว
กาบดำ า เดิ ม นำ า มาจาก
หัวไทร เป็นข้าวนาดอน
เป็ น ข้ า วที่ ไ ม่ ต ้ อ งการ
นำ้ามาก

ข้าวกาบดำามีอายุสเี่ ดือนครึง่
เริ่มหว่านกล้าตั้งแต่วันแม่
คือ เดือนสิงหาคม เพือ่ รับ
หัวษา เป็นภาษาชาวบ้าน
มาจากช่วงต้นเข้าพรรษา
จากนั้นต้นข้าวรอรับนำ้า น
ข้าวเริ่มแตกกอ หรือชาว
บ้านเรียกว่า แตกเงี่ยงปลา
ดุก ประมาณกลางถึงปลาย
กันยายน เมื่อข้าวแตกกอ
ในลักษณะทรามดำา หมาย
ถึง สามารถนำาเอาต้นกล้า
มาดำานาได้แล้ว เมื่อเวลา
ผ่านไปประมาณสามเดือน
ข้ า วเริ่ ม กลั ด ยอด เริ่ ม ตั้ ง
ท้องตัง้ แต่ดนิ ยังไม่แห้ง และ
ข้าวเริ่มแต่งตัว หมายถึง
เริ่มจากเขียวเป็นสีเหลือง
อร่ามทัว่ พืน้ นา สามารถเก็บ
เกีย่ วได้ตงั้ แต่กลางมกราคม
จนถึงกุมภาพันธ์ ในช่วงนี้
ชาวนาจะทำาพิธีสมโภชพระ
แม่โพสพ เมื่อข้าวออกรวง
เหลืองอร่าม
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เมล็ ด ข้ า วเปลื อ กค่ อ น
ข้ า งเล็ ก ท้ า ยงอนดำ า
ลั ก ษณะเด่ น ของข้ า ว
พันธุ์กาบดำา คือ ลำาต้น
ของต้นกล้าจะเป็นสีดำา
ปนม่ ว ง ลำ า ต้ น สู ง กว่ า
1.5 เมตร ทั้ ง นี้ ข้ า ว
กาบดำ า มี ข ้ อ เสี ย ของ
ลำาต้น คือ หักง่าย เมล็ด
ข้าวในรวงร่วงง่าย และ
กลายพันธุ์ง่ายกว่าพันธุ์
อื่น หากเก็บเกี่ยวช้า
ทำาให้เกิดการกลายพันธุ์
คื อ เม็ ด ข้ า วสารเมื่ อ สี
จากปกติสีขาวขุ่น หาก
เป็นเม็ดที่กลายพันธุ์จะ
เป็นสีนำ้าตาลเข้ม ด้าน
ผลผลิตพบว่าข้าวกาบดำา
ให้เมล็ดต่อรวงค่อนข้าง
มาก ประมาณ 450-500
เม็ ด ต่ อ รวง นอกจาก
นี้ ขนาดของเม็ดจะไม่
เท่ากัน ชาวบ้านเรียกว่า
รวงพวงหางกระรอก
ข้ า วเมื่ อ นำ า มาหุ ง จะมี
ความมัน

ใยอาหารสู ง ป้ อ งกั น
เบา หวาน และอัลไซ
เมอร์ ข้าวพี่ คือ รวง
ข้าวที่เก็บไว้นานเกิน 3
ป นำามาทำาพิธีแก้คุณ
ไสย และมาบูชา เครือ่ ง
ยารักษาโรคของหมอยา
พืน้ บ้าน แป้งทำาขนมลา
ขนมจีน ขนมครก ขนม
แป้งพื้นบ้าน เช่น ขนม
ปาทรัพย์ ขนมขึน้ ขนม
หน้าขี้มัน

หลังจากเว้นว่างจาก
การทำ า นา ชาวบ้ า น
ข น าบ น ากก็ จ ะ ทำ า
จาก ต้นจากส่วนมาก
เป็นป่าดั้งเดิมมีมาแต่
สมัยปู่ย่าตายาย สมัย
ก่ อ นไม่ มี ใ ห้ ทำ าได้ ทั้ ง
ป แต่ตอนนี้สามารถ
ทำาได้ตลอดป โดยการ
ปลูกเพิ่ม การปลูกใช้
เวลาสี่ ถึ ง ห้ า ปจะเริ่ ม
ออกดอก โตเต็มที่จะ
อายุราวเจ็ดปสามารถ
เก็บได้แล้ว จนทำาให้
ชาวนาบางส่ ว นทิ้ ง
นา มาทำาจาก การทำา
จากไม่ต้องใช้แรงงาน
หรื อ กระบวนการยุ ่ ง
ยากเช่นการปลูกข้าว
ส่ ว นวิ ถี อื่ น ของ
ชาวนาขนาบนากคื อ
การหาปลา หาหอย
ขมในนาเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน
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ข้ า วพั น ธุ ์ ยุ ม พื้นที่ราบชาย งทะเล
หนุ น (ตำ า บล อ่ า วไทยลาดลงจาก
ทางทิ ศ ตะวั น ตกไป
บ้านเพิง)
ตะวัน ออกจนจดอ่าว
ไทย ปลูกได้ดีในนำ้าจืด

เริ่มหว่านในเดือนกันยายน
หลั ง จากนั้ น ก็ จ ะรอนำ้ า น
หลั ง จากที่ ห ว่ า นไปแล้ ว
เมื่ อ นมาข้ า วจะงอกและ
จะออกเป็นรวงในช่วงปลาย
ธันวาคม มกราคมข้าวตั้ง
ท้ อ งเริ่ ม เป็ น นำ้ า นม เสร็ จ
สิ้นกระบวนการทั้งหมดใน
เดื อ นมกราคมพร้ อ มเก็ บ
เกี่ ย วปลายเดื อ นมกราคม
อ า จ จ ะ เ ล ย ไ ป จ น ถึ ง
กุมภาพันธ์

ลักษณะเม็ดข้าวเปลือก
ป้อม ลำาต้นกล้าข้าว ใบ
ใหญ่ รวงใหญ่ ลักษณะ
ต้นข้าวแข็งเก็บยาก ต้อง
ใช้เท้ากวาดซัง (กอข้าว
แห้ง) ก่อน แล้วถึงจะ
เก็บต่อในแถวถัดไป เป็น
ข้าวที่มีกลิ่นหอมเหมือน
เม็ ด ขนุ น สมั ยโบราณ
เล่ า ว่ า เมื่ อ ขณะนวด
ข้าวพันธุ์ยุมหนุน เท้า
ที่นวดยังหอมตามกลิ่น
ข้าว เมือ่ นำามาสีและหุงก็
มีกลิน่ หอม เม็ดข้าวแข็ง
แม้หุงสุกแล้ว

ใช้ทำาแป้งหมี่ แป้งขนม
เช่ น แป้ ง ทำ า ขนมลา
แป้ ง ข้ า วเจ้ า ทุ ก ชนิ ด
เป็นข้าวเปลือกสำาหรับ
เลี้ ย งไก่ ช นซึ่ ง มี ร าคา
ค่อนข้างดี ไม่นิยมหุง
รั บ ประทานเนื่ อ งจาก
เม็ดข้าวค่อนข้างแข็ง

การทำ า นาข้ า วพั น ธุ ์
พื้นเมืองของชาวบ้าน
เพิ ง ดำ า เนิ น ไปควบคู ่
กับการปลูกข้าวพันธุ์
ผสม หลั ง จากเก็ บ
เกี่ยว ชาวบ้านเพิงจะ
ทำานำ้าส้มจาก ลอกใบ
จากห่อยาสูบ และปลูก
มะพร้าวร่วมด้วย

ข้าวพันธุ์ยาโค พื้นที่ราบลุ่มเส้นทางลง
(ตำาบลท่าพยา) สู่แม่นำ้าปากพนัง ปลูก
ได้ดีที่นำ้าท่วมขัง นำ้ารส
ส้ม เป็นนำ้ากร่อย พื้น
ทีใ่ กล้ ป่าจากหรือพืน้ ที่
ติดทะเล

เริ่มปลูกข้าวเดือนกันยายน
ปลายเดือนกุมภาพันธ์ เริ่ม
เก็บเกี่ยว ข้าวยาโคมีอายุ
น้อยที่สุด ดังนั้นชาวนาจึง
สามารถปลูกหลังข้าวพันธุ์
อื่น แต่เก็บเกี่ยวพร้อมกัน

ข้ า วยาโค เรี ย กอี ก ใช้ หุ ง กิ นในครั ว เรื อ น
อย่างว่า ข้าวร้อยวัน เพราะเป็นข้าวนิ่ม ทำา
เป็นข้าวอายุสนั้ กว่าพันธุ์ แป้งขนมจีน
อื่ น เม็ ด ข้ า วเปลื อ ก
ยาโคมี ลั ก ษณะเรี ย ว
ลักษณะรวงข้าวจะมีเม็ด
ข้ า วห่ า ง ต้ น กล้ า ข้ า ว
จะอ่อนไหวลู่ตามสภาพ
ลมไม่ล้มง่าย ลำาต้นเตี้ย
ลำาต้นเหนียวหักงอยาก
ลั ก ษณะใบข้ า วจะมี ข น
รอบใบสี เ ขี ย ว ลำ า ต้ น
เขี ย วอ่ อ น ดอกสี ข าว
หากมี ก ารปลู ก ข้ า วยา
โคร่วมกับข้าวพันธุ์อื่น
จะปลูกรอบนอกในผืนนา
เพราะข้ า วจะออกรวง
เร็วกว่าข้าวอื่น และ
สามารถเก็บได้ก่อนโดย
ไม่ทำาให้ข้าวอื่นเสียหาย
เม็ดข้าวสารเมือ่ สีแล้วจะ
หักง่าย เมื่อหุงข้าวยาโค
จะเป็นข้าวนิ่ม

การทำ า นาข้ า วพั น ธุ ์
พื้นเมืองของชาวบ้าน
ท่าพยาดำ าเนิ นควบคู ่
กับการทำานำ้าตาลจาก
แต่ไม่มากเท่ากับตำาบล
ขนาบนาก มีการเลี้ยง
สัตว์ ได้แก่ วัวพันธุ์
พื้นเมือง เป็ด ไก่ การ
ทำ าไร่ ส วนผสม ปลู ก
กล้วย รวมทั้งปลูกผัก
สวนครัว
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ข้ า วพั น ธุ ์ ลู ก เป็นพื้นที่ราบลุ่ม และ
ลาย (ตำ า บล เป็นพื้นที่ผ่านเส้นทาง
ปากแพรก)
นำ้ าไหลรวมจากเทื อ ก
เขาบรรทั ด สู ่ แ ม่ นำ้ า
ปากพนังเป็นแหล่งนำ้า
จืด

เมื่ อ นมาหลั ง เดื อ นหก
(พ ษภาคม) ชาวนาจะ
เริ่มไถนา นมาเร็วไถเร็ว
ถ้า นมาช้าชาวนาก็ได้ไถช้า
ปนี้ (255 ) พบว่า นมา
สองช่ ว ง ช่ ว งแรก นจะ
ตกลงมาเพื่อให้ชาวนาได้ไถ
พักดิน ตากแดดดิน เพื่อ
ทำ าให้ ห ญ้ า เป อยที่ ไ ถกลบ
กลายเป็ น ปุ ย จากนั้ น ทิ้ ง
ไว้หนึ่งเดือน นเริ่มมาอีก
รอบเริม่ ไถอีกรอบ ปกติยา่ ง
เข้าเดือนแปด (สิงหาคม)
เข้ า พรรษา นมาอี ก ครั้ ง
หนึ่ง เรียกว่าหว่านรอเข้า
ษา ข้าวลูกลายจะหว่านช่วง
นั้น แต่ปนี้ (255 ) ดูกาล
เปลี่ยน ชาวบ้านส่วนใหญ่
ได้เริ่มหว่านข้าวประมาณ
เดื อ นกั น ยายน ประมาณ
ปลายเดื อ นตุ ล าคม และ
พ ศจิกายน จะเริม่ ซ่อมข้าว
หมายถึง การจัดระเบียบต้น
กล้าในนาที่เพาะพันธุ์กล้า
ที่เกิดจากการหว่าน หาก
ต้ น กล้ า งอกกระจุ ก บาง
พื้นที่ไม่มีต้นกล้า ชาวนา
จึงจำาเป็นต้องถอนต้นกล้าที่
กระจุกไปปลูกในพื้นที่กล้า
ไม่งอก เพื่อให้ต้นกล้าเจริญ
เติบโตพร้อมเพรียงกัน จาก
นั้นชาวนารอเวลา 15 วัน
จึงจะถอนต้นกล้าในแปลง
เพาะปลู ก ต้ น กล้ าไปดำ าใน
แปลงนาที่เตรียมไว้ ต่อไป
ในช่ ว งเดื อ นพ ศจิ ก ายน
ข้าวลูกลายตั้งท้องประมาณ
ปลายเดือนมกราคม เมื่อ
ถึ ง เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ก็ อ อก
รวงเหลืองอร่ามเตรียมรอ
การเก็บเกี่ยว

เม็ดข้าวเปลือกมีลกั ษณะ
ป้อม สั้น ข้าวหนึ่งรวงมี
เม็ดแน่น เม็ดถี่ ช่อใหญ่
เก็บมามัดเป็นรวงจะเป็น
พุ ่ ม ใหญ่ บ าน ลั ก ษณะ
รวงเหมือนช่อมะพร้าว
นำ้าหนักดี ลักษณะก้าน
รวงทนหักยาก ทนต่อ
ศัตรูพืช และหนอน ดัง
นั้น ชาวนาจึงไม่จำาเป็น
ต้องฉีดยา ่าแมลง เม็ด
ข้าวสารเล็กสั้นเป็นปม
เป็นข้าวที่หุงขึ้นหม้อ

ข้าวลูกลายส่วนใหญ่ทำา
ข้าวไก่ชน สามารถขาย
ได้ราคากิโลละ 15-20
บาท นอกจากนั้ น ก็
นำ า มาทำ า แป้ ง ขนมลา
และขนมจีน ความโดด
เด่นของแป้งข้าวลูกลาย
คือ เป็นแป้งที่ทำาเส้น
ขนมจีนแล้วลักษณะเส้น
แวววาวกว่ า แป้ ง ของ
ข้าวพันธุ์อื่น

เมือ่ ว่างเว้นจากการทำา
นาชาวบ้านปากแพรก
จะนิยมทำาเกษตรผสม
ผสาน ปลูกผัก ทำานา
กุ ้ ง เลี้ ย งโคพั น ธุ ์ พื้ น
เมืองไว้ขายเนื้อแต่ไม่
ได้ นำ า มาไถนา ปลู ก
มะพร้าวเพื่อบริโภคใน
ครัวเรือน และที่เหลือ
นำ า ไปขายในตลาด
ชุมชน
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ผลการศึกษาจากป ิทินชีวิตชาวนา

ในการลงพื้นที่ช่วงเก็บเกี่ยวต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559
มีผลสัมฤทธิ์จากการจัดท�าปฏิทินชีวิตของชาวนา คือ ชุมชนทั้ง
4 ต�าบลมีความเข้าใจและสนุกสนานในการถ่ายทอดข้อมูล และมี
ความรูส้ กึ เป็นเจ้าของข้อมูลมากขึน้ โดยผูว้ จิ ยั ใช้วธิ กี ารออกแบบ
ตารางรอบปี อันประกอบด้วยเดือนจ�านวน 12 เดือน จากนั้นให้
ตัวแทนชาวนาข้าวพันธุ์พื้นเมืองได้ระบุกิจกรรมที่เกี่ยวกับชีวิต
ชาวนา นอกเหนือจากการปลูกข้าวในรอบปี ผู้วิจัยได้ออกแบบ
ปฏิทินในลักษณะวงกลมที่มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 12 เดือน
ก�าหนดวงกลมในและวงกลมนอก ทีร่ วบรวมกิจกรรมของชาวนา
อันประกอบด้วย กิจกรรมหลัก (วงกลมใน) และกิจกรรมรองหรือ
กิจกรรมอื่น (วงกลมนอก) เพื่อให้เห็นวิถีชีวิตของชาวนาแต่ละ
ต�าบลได้ชดั เจนมากยิง่ ขึน้ ผูว้ จิ ยั ได้ถอดปฏิทนิ ชาวนาใน 4 ต�าบล
ที่ชุมชนท�าร่วมกัน เป็นภาพกราฟิกดังแสดงในภาพที่ 3-6 จาก
การน�าเสนอปฏิทนิ ชีวติ ชาวนาทีป่ ลูกข้าวพันธุพ์ นื้ เมืองของชุมชน
ใน 4 ต�าบลของลุ่มน�้าปากพนัง จะเห็นได้ว่า วงจรชีวิตชาวนาจะ
มีความคล้ายคลึงกันเป็นส่วนใหญ่ ในรอบปีชีวิตชาวนาในลุ่มน�้า
ปากพนังมีวงจรชีวิตดังนี้
1. ประมาณเดือนมิถนุ ายน ชาวนาลุม่ น�า้ ปากพนังจะเริม่
กิจกรรมท�านา ด้วยการเตรียมดิน ไถแปร พร้อมกันทั้ง 4 พื้นที่
2. ในช่วงเดือนกรกฎาคมเมื่อฝนตกมา ก็จะเริ่มหว่าน
ภาษาชาวบ้านเรียก “แรกหว่าน” ซึ่งจะหว่านข้าวพันธุ์หนักที่
มีอายุยาวก่อน การหว่านแตกต่างกันตามอายุพันธุ์ข้าว ช่วง
เดือนนี้สามารถหว่านพันธุ์ข้าวกาบด�าของต�าบลขนาบนาก ข้าว
พันธุ์ลูกลายของต�าบลปากแพรก ส่วนต�าบลท่าพยา และต�าบล
บ้านเพิงที่ปลูกข้าวอายุสั้นกว่า จะเริ่มหว่านช่วงเดือนสิงหาคม
เมื่อหว่านข้าวเสร็จ ระหว่างที่รอข้าวงอก ชาวนาจะมีกิจกรรม
นอกจากการท�านาที่แตกต่างกันไปในแต่ละต�าบล คือ ท�าการ
เกษตรอืน่ ๆ ตามสภาพของพืน้ ที่ คือ ต�าบลขนาบนาก และต�าบล
ปากแพรก จะท�าตาล และท�าไร่จาก ในขณะทีท่ ่าพยา และต�าบล
บ้านเพิง จะดูแลปาล์ม และมะพร้าว โดยเฉพาะต�าบลท่าพยาท�า
ประมงควบคู่ไปด้วย
3. ในช่วงเดือนกันยายน ชาวนาต�าบลบ้านเพิง และ
ต�าบลท่าพยา จะเริม่ ดูแลต้นกล้าข้าวพันธุพ์ นื้ เมืองโดยการใส่ปยุ
หมัก ซ่อมกล้า ก�าจัดวัชพืช ศัตรูพืช เช่น หอยเชอรี่ หนูนา ปู
หนู แต่ส�าหรับชาวนาต�าบลขนาบนาก และต�าบลปากแพรก จะ
หว่านข้าวเบาที่มีอายุสั้นในช่วงเดือนนี้ด้วย เรียกว่า การหว่าน
ปลายฤดู ในขณะเดียวกันก็ดูแลบ�ารุงข้าวหนักที่มีอายุยาวกว่าที่
ปลูกในเดือนกรกฎาคม
4. ในช่วงเดือนตุลาคม ชาวนาทั้ง 3 ต�าบล คือ ต�าบล
ขนาบนาก ต�าบลปากแพรก และต�าบลบ้านเพิง จะเริ่มด�านา คือ
การน�ากล้าที่อยู่ในแปลงเพาะไปด�าในแปลงนาที่เตรียมไว้ ใน
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ขณะที่ต�าบลท่าพยาซึ่งปลูกข้าวยาโคอายุสั้น ก็จะเริ่มตรวจสอบ
นา ก�าจัดวัชพืช ก�าจัดข้าวปน และศัตรูพืช
5. ในช่วงเดือนพฤศจิกายน เป็นระยะข้าวตัง้ ท้อง และฝน
ตกลงมามาก ทัง้ 4 ต�าบล ชาวนาจะมีกจิ กรรมเกีย่ วกับการท�านาน้อย
เพียงแต่ลงไปดูแล จ�ากัดหนู และปูนาที่มากินต้นข้าว กิจกรรม
นอกจากการท�านา ชาวนาส่วนใหญ่ทงั้ 4 ต�าบลจะท�าเพียงจับปลา
หาปลาช่วงหน้าฝน และร่วมในกิจกรรมประจ�าปี เช่น ลอยกระทง
6. ในช่วงเดือนธันวาคม เป็นระยะข้าวออกดอกใกล้สุก
แล้ว ชาวนาใน 4 ต�าบลจะเพียงดูแลระดับน�้าระหว่างคันนา เพื่อ
ไม่ให้ทว่ มต้นข้าว เพราะจะท�าให้ขา้ วเปือยได้ กิจกรรมนอกเหนือ
การท�านา ชาวนายังคงท�ากิจกรรมหาปลาลอยอวนเป็นหลัก
7. ในช่ ว งเดื อ นมกราคมถึ ง กุ ม ภาพั น ธ์ เป็ น ระยะ
พลับพลึง คือ ระยะข้าวออกรวงเต็มที่ในช่วงมกราคม ชาวนา
จะเตรียมเก็บเกี่ยวในช่วงกุมภาพันธ์ ชาวนาใน 4 ต�าบล ยังคงมี
วิถีลงแขก คือ ร่วมมือช่วยกันเก็บข้าวพันธุ์พื้นเมืองด้วยมือโดย
ใช้แกะซึ่งเป็นอุปกรณ์เก็บข้าวที่จะต้องเก็บทีละรวง เพราะหาก
เก็บด้วยรถ ลักษณะเม็ดข้าวร่วงง่าย จะได้ผลผลิตไม่เต็มที่และ
น่าเสียดายทีห่ ลุดร่วงไป วิถชี าวนาทีน่ อกเหนือจากการเก็บเกีย่ ว
ในช่วงดังกล่าว ชาวนาจะนิยมปลูกผักสวนครัว เลี้ยงไก่ ในส่วน
ของการเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมืองไว้รับประทานเนื้อ ท�ากันในต�าบล
บ้านเพิงและต�าบลท่าพยา ส่วนการท�าน�้าตาลจากจะนิยมท�าใน
ต�าบลขนาบนาก และมีการท�าแบบกระจายประปรายในต�าบล
ปากแพรกและบ้านเพิง ในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกาลที่ดีที่สุดที่จะ
ผลิตน�้าตาลจากคุณภาพ เพราะมีภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อต้น
จาก และชาวบ้านในบางหมูบ่ า้ นหันมาท�าน�า้ ตาลจากมากกว่าจะ
สนใจปลูกข้าวพันธุพ์ นื้ เมือง เพราะน�า้ ตาลจากได้ราคาดีกว่าข้าว
ในเดือนกุมภาพันธ์เป็นช่วงข้าวออกรวงเหลืองอร่ามทั่วท้องทุ่ง
ชาวนาจะมีพิธีกรรมที่ส�าคัญ คือ ท�าขวัญข้าวในช่วงดังกล่าว
8. ในช่วงเดือนมีนาคม เป็นช่วงปลายฤดูเก็บเกีย่ ว เกือบ
ทั้ง 4 ต�าบลจะเก็บเกี่ยวเสร็จแล้ว มีบางหมู่บ้านในต�าบลขนาบ
นากที่เก็บเกี่ยวในเดือนนี้ แต่จะไม่ให้ช้าไปกว่านี้ เพราะหากทิ้ง
ไว้นานโดยเฉพาะข้าวกาบด�าของต�าบลขนาบจะกลายพันธุ์จาก
เม็ดข้าวสารสีขาวขุ่นจะกลายเป็นน�้าตาลเข้มและเม็ดข้าวสาร
แข็ง วิถีนอกเหนือการท�านาชาวนาจะปลูกพืชบ�ารุงดิน เช่น ถั่ว
เขียว ปอเทือง ในนาที่เก็บเกี่ยวเสร็จแล้ว โดยเฉพาะต�าบลบ้าน
เพิง ต�าบลท่าพยา แต่ตา� บลปากแพรก ขนาบนากจะท�าเพียงพัก
ดินไว้ เพราะพื้นที่เป็นที่ลุ่ม
9. ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ชาวนาที่ปลูก
ถั่วเขียวในต�าบลบ้านเพิงและต�าบลท่าพยา จะเก็บเกี่ยว เตรียม
ไถแปรในฤดูกาลถัดไป แต่ส�าหรับชาวนาต�าบลขนาบนากและ
ต�าบลปากแพรกจะมีกิจกรรมวิดน�้าในหนองนาจับปลาในปลัก
โคลนและเตรียมไถแปรต่อไปเช่นกัน

ภาพป ิทิน
ชาวนา
ตำาบลแบบ
กราฟิกถอด
แบบจาก
ป ิทินของ
ชุมชนที่ทำา
ร่วมกัน
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การมี ส ่ ว นร่ ว ม
ช า ว น า ตำ า บ ล
ขนาบนากในการ
จัดทำาป ทิ นิ ชีวติ
ชาวนา

การมี ส ่ ว นร่ ว ม
ชาวนาตำาบลปาก
แพรกในการจัดทำา
ป ทิ นิ ชีวติ ชาวนา
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การมีส่วนร่วมชาวนาตำาบลท่าพยาในการจัดทำาป ิทินชีวิตชาวนา

การมีส่วนร่วม
ของชาวนาตำาบล
บ้านเพิงในการจัด
ทำาป ทิ นิ ชาวนา
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กระบวนการวิจัยและผลลัพธ์จากการศึกษา

จากการเก็ บ ข้อ มูล ในพื้น ที่ทั้ง 4 ต�า บล คณะผู้วิจัย
ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากตั ว แทนชาวนาทุ ก ต� า บลในด้ า นการ
รวบรวมข้อมูล ประวัติความเป็นมา กระบวนการท�านาข้าว
พื้นเมือง การประสานงานเพื่อเก็บภาพ ลงพื้นที่จริง การมี
ส่วนร่วมในการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมสมโภชพระแม่โพสพ
รวมถึงการร่วมกันจัดเวทีชาวบ้านเพื่อให้มีการแสดงความคิด
เห็นและร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้วิถีอาชีพชาวนา ร่วมกัน
ถ่ายทอดเนื้อหาและเรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพของชาวนา วิถีชีวิต
ความเชื่อ โดยกระบวนการศึกษาใช้วิธีการศึกษาแบบมีส่วน
ร่ ว มเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าถึ ง เรื่ อ งราวของปฏิ ทิ น ชี วิ ต ของชาวนา
ข้าวพันธุ์พื้นเมืองในรอบปี จากการสัมภาษณ์ผู้รู้และชาวนา
ใน 4 ต�าบล จากการสังเกตของนักวิจัยจะเห็นว่า กลุ่มชาวนา
ในลุ่มน�้าปากพนังมีความกระตือรือร้นในการให้ข้อมูล การ
พู ด คุ ย แต่ ล ะครั้ ง ในกระบวนการวิ จั ย แบบมี ส ่ ว นร่ ว มของ
ชุมชนก็ได้เกิดผลลัพธ์ทางการศึกษาที่มีพัฒนาการที่น่าพอใจ
ดังต่อไปนี้
1. จากการใช้วิธีการสัมภาษณ์ จดบันทึก และบันทึก
เสียง โดยสอบถามข้อมูลทั่วไป เช่น ลักษณะพื้นที่เพาะปลูก
ประชากรผู้ประกอบอาชีพชาวนา และข้อมูลเกี่ยวกับข้าวแต่ละ
สายพันธุ์ เช่น ที่มาและความเป็นมาของข้าวพันธุ์พื้นเมือง
ลักษณะ ความพิเศษ คุณประโยชน์ การใช้ประโยชน์ อุปกรณ์ที่
ใช้ และกระบวนการปลูกจากตัวแทนชาวนาในพื้นที่เป็นแกนน�า
และแกนน�าชาวนาในพื้นที่อย่างเช่น นางอุไร จันจ�าปา ประธาน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวพันธุ์พื้นเมืองปากพนัง ได้น�าผู้วิจัยไป
เยี่ยมชมพื้นที่เพาะปลูก โรงสีข้าว จากการสังเกตของนักวิจัย
จะเห็นได้ว่า ชุมชนมีการพูดคุยกันในชุมชนเรื่องของการส่ง
เสริมข้าวพันธุ์พื้นเมือง และแสดงความร่วมมือในการให้ข้อมูล
และน�าพาไปเรียนรู้ข้าวพันธุ์พื้นเมืองในพื้นที่ที่เพาะปลูกของ
ตน ดังที่นักวิจัยได้ลงไปในพื้นที่นาข้าวพันธุ์ลูกลาย และข้าว
กาบด�า ของนายกวี จันทรังษี ทั้งในต�าบลปากแพรก และต�าบล
ขนาบนาก รวมทั้งพื้นที่นาข้าวยุมหนุนของลุงจรูญ ที่ต�าบล
บ้านเพิง
2. จากการที่ ผู ้ วิ จั ย ใช้ กระบวนการสั ม ภาษณ์ แ บบ
กลุ ่ ม จากชาวต� า บลขนาบนาก โดยชาวนาร่ ว มกั น ให้ ข ้ อ มู ล
ปรึกษาหารือเพื่อความถูกต้องของข้อมูล มีการพูดคุยแลก
เปลี่ยน เพื่อให้ชาวนาร่วมกันสรุปวิถีข้าวพื้นเมืองในรอบปี
และกิจกรรมอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลอัตลักษณ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง
ผู้วิจัยพยายามกระตุ้นโดยใช้ค�าถาม ควบคู่กับการจดบันทึก
จนมาถึงประเด็นการสืบทอดวัฒนธรรมวิถีชาวนา ชุมชนจึง
หยิ บ ยกพิ ธี ส มโภชพระแม่ โ พสพที่ วั ด ขนาบนากมากล่ า วถึ ง
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แต่ไม่ทราบปีนี้จะมีการท�ากันอีกหรือไม่ จึงเกิดแนวคิดร่วม
กันของชาวบ้าน ทั้งท่านพระครูปิยวัณณาภรณ์ (เจ้าอาวาส)
ผู้ใหญ่สุชาติ สนทมิโน นายเกรียงไกร ชูสุข และนายสุรินทร์
สุ ว รรณรั ต น์ เห็ นว่ า ควรมี การสื บ สานประเพณี ท� า ขวั ญ ข้ า ว
และสมโภชพระแม่โพสพอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ประจวบ
กั บ ผู ้ วิ จั ย เห็ น โอกาสการสร้ า งเครื อ ข่ า ยชาวนาในพื้ น ที่ ใ ห้
มากขึ้น อันจะเอื้อต่อการเก็บข้อมูลในขั้นตอนต่อไป จึงเห็น
ความส� า คั ญ ที่ จ ะเข้ า ไปมี บ ทบาทในการสนั บ สนุ น กิ จ กรรม
ดั ง กล่ า ว พร้ อ มทั้ ง ได้ มี การน� า นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มจั ด เตรี ย ม
ร่วมกิจกรรมและร่วมเรียนรู้วิธีท�าขวัญข้ าวด้วยบรรยากาศ
อันอบอุ่น ชาวบ้านและชาวนาในพื้นที่ต�าบลขนาบนาก และ
เพื่อนบ้ านใกล้เคียงก็ ให้ความสนใจและเข้ าร่วมกิจกรรมใน
ครั้ ง นี้ กิ จ กรรมดั ง กล่ า วเป็ น กระบวนการที่ ส ่ ง เสริ ม ให้ เ ห็ น
ความร่วมมือและความสามัคคีของชาวนาในพื้นที่ เพื่อการ
ด�ารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และวิถีวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวนา
ได้เป็นอย่างดี ในที่สุดก็มีการพูดคุยร่วมกันระหว่างนักวิจัย
และชุมชนว่า จะท�าพิธีสมโภชพระแม่โพสพในช่วงปีต่อไปใน
เวลาประมาณเดือนกุมภาพันธ์
3. จากการที่ผู้วิจัยใช้วิธีการกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้
เกิดการระดมความคิด แล้วสรุปออกมาเป็นข้อมูลที่เป็นระบบ
โดยจัดท�ากระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดท�าปฏิทินชาวนา
ของแต่ละต�าบล การด�าเนินการดังกล่าวอาศัยความร่วมมืออัน
ดีของตัวแทนจากทั้ง 4 ต�าบลร่วมกันสรุปปฏิทินและกิจกรรม
ของชีวิตชาวนาข้าวพันธุ์พื้นเมืองของทั้ง 4 ต�าบล ในการจัด
ท�าปฏิทินกิจกรรมของชาวนา ผู้วิจัยใช้การออกแบบตารางรอบ
ปีอันประกอบด้วย เดือนจ�านวน 12 เดือน จากนั้นให้ตัวแทน
ชาวนาข้าวพันธุ์พื้นเมืองได้ระบุกิจกรรมที่เกี่ยวกับชีวิตชาวนา
นอกเหนือจากการปลูกข้าวในรอบปีด้วยตัวของชาวนาเอง ช่วย
ท�าให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น เนื่องจาก
ข้อมูลที่ได้มานั้นมาจากการกลั่นกรองและหารือร่วมกันภายใน
กลุ่ม บรรยากาศของการช่วยกันทบทวน ปรึกษา ท�าให้ผู้วิจัย
ได้เห็นภาพและกระบวนการที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งผลจากการศึกษา
ทั้ ง 4 พื้ น ที่ ไ ด้ น� า มาใช้ ใ นการสรุ ป เพื่ อ หาข้ อ เปรี ย บเที ย บ
ความเหมือนและแตกต่างกันของวิถีชีวิตชาวนาทั้ง 4 พื้นที่
ซึ่งจะสามารถช่วยสะท้อนอัตลักษณ์และความแตกต่างของวิถี
ชาวนาพื้นเมือง เพื่อการสรุปผลการศึกษาในขั้นตอนต่อไป
นอกเหนือจากนั้น ผู้วิจัยยังมีผลพลอยได้จากการด�าเนินการใน
การใช้เครื่องมือปฏิทินชาวนา คือได้เห็นกลุ่มผู้ร่วมท�ามีความ
สนุกสนานในการเติมแต่งข้อมูลลงในปฏิทิน และมีเยาวชนมา
มีส่วนร่วมในการวิจัยครั้งนี้ เยาวชนคนดังกล่าวยินดีที่จะร่วม
เก็บข้อมูลกับนักวิจัยในครั้งต่อไป ในการนี้สามารถสะท้อนให้
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เห็นว่าเยาวชนก็มีความตระหนักและภูมิ ใจในวิถีชีวิตชาวนา
ของพื้นที่ตน
สิ่ งส� า คั ญ ที่ สุดในการวิจัยครั้ง นี้ คือ การธ�า รงรักษา
ไว้ซึ่งพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีข้าวที่ชาวนาลุ่มน�้าปากพนัง
มี ความหวงแหน คื อ พิ ธี ส มโภชพระแม่ โ พสพ และพิ ธี การ
ท� า ขวั ญ ข้ า ว นั กวิ จั ย ได้ เ ข้ า ไปมี ส ่ ว นร่ ว มในสองพิ ธี กรรม
นี้ ตั้ ง แต่ ขั้ น ตอนแรก คื อ ร่ ว มนั ด แนะ เตรี ย มการ ท� า พิ ธี
ซึ่ ง พิ ธี กรรมดั ง กล่ า ว ชุ ม ชนส่ ว นใหญ่ ไ ด้ ล ะทิ้ ง ไปบ้ า ง ด้ ว ย
เหตุผลของภารกิจอื่น จนลืมการที่จะบูชาข้าวในช่วงฤดูกาล
เก็ บ เกี่ ย วและหลั ง เก็ บ เกี่ ย ว ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ที ม วิ จั ย และ
ชุมชนได้ ร่ ว มกั น ผลั ก ดัน ให้มีการฟื้น ฟูพิธีกรรมดัง กล่า วให้
เกิดขึ้น
ส� า หรั บ ต� า บลขนาบนาก และต� า บลปากแพรก
นั้น ได้เริ่มท�าการสมโภชพระแม่โพสพเมื่อปีพ.ศ. 2557 ณ
วั ด ขนาบนาก เท่ า ที่ ส อบถามมี ผู ้ ร ่ ว ม คื อ ผู ้ เ ฒ่ า ผู ้ แ ก่ ที่ ท� า
นาในชุ ม ชนเข้ า ร่ ว มพิ ธี ท� า บุ ญ และรอการมารวมกลุ ่ ม อี ก
ครั้ ง แต่ ก็ ยั ง ไม่ มี ก ารแจ้ ง อย่ า งชั ด เจนว่ า จะร่ ว มกั น ท� า อี ก
เมื่อไหร่ และเมื่อทีมวิจัยลงไปพูดคุยกับกลุ่มผู้น�าชุมชน ทาง
ชุ ม ชนก็ คิ ด ที่ จ ะท� า ต่ อ ไป จึ ง ร่ ว มกั น ก� า หนดวั น ที่ จ ะสมโภช
ให้เร็วทีส่ ดุ เพราะมิฉะนัน้ จะล่วงเลยฤดูกาลข้าวออกรวง ส�าหรับปีนี้
(พ.ศ. 2559) ทางที ม วิ จั ย และชุ ม ชนร่ ว มก� า หนดวั น ที่ 20
กุมภาพันธ์ 2559 เป็นวันจัดพิธีสมโภชพระแม่โพสพ โดยมี
เจ้าภาพ คือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช วัดขนาบนาก และชุมชนขนาบนาก ในครั้ง
นี้มีการบันทึกเทปการท�าพิธีดังกล่าว ปรากฏว่าได้รับความ
ร่ ว มมื อ จากชุ ม ชน และชุ ม ชนเป็ น ผู ้ ด� า เนิ น การทั้ ง หมดเอง
ผู ้ วิ จั ย เพี ย งเป็ น ผู ้ ส นั บ สนุ น ท� า บุ ญ อาหารเลี้ ย งเยาวชนใน
บางส่วน กลุ่มชาวบ้านได้น�าปิ นโตมาร่วมท�าบุญ ในการจัด
ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมในพิธีจ�านวนมากกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจาก
มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊ก (Facebook) และการบอก
ต่อของชุมชน รวมทั้งสื่อมวลชนท้องถิ่น สถานีวิทยุโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย (NBT) จังหวัดนครศรีธรรมราชเข้ามาถ่าย
ท�าการท�าพิธีเพื่อเผยแพร่ต่อไป
รูปแบบพิธีกรรมสมโภชพระแม่โพสพ ณ วัดขนาบ
นาก เป็นพิธีกรรมที่จะจัดหลังเก็บเกี่ยวเสร็จ มีการนิมนต์พระ
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7 รูปมาสวดในพิธี ชาวบ้านขนาบนากช่วยกันตระเตรียมพื้นที่
จัดพิธีกรรม ประกอบด้วย ธรรมาสน์ส�าหรับพระสง ์ โต๊ะหมู่
บูชา ้อง และโต๊ะส�าหรับตั้งเครื่องเซ่นสังเวย และชาวบ้าน
จะน�า “เลียงข้าวพี่” คือ รวงข้าวที่มัดรวมเก็บไว้เกิน 3 ปีมา
ตกแต่ ง ด้ ว ยดอกไม้ และเสี ย บเงิ น จ� า นวนเท่ า ไหร่ ก็ ไ ด้ ตาม
ศรัทธาเพื่อน�าเงินไปท�าบุญแก่วัดต่อไป เครื่องเซ่นสังเวยที่
ใช้ในการประกอบพิธี ในครั้งนี้ ประกอบด้วย บายศรี ถั่ว งา
ข้าวโพด ข้าวสาร น�้านมถั่วเหลือง น�้าบริสุทธิ์ และสิ่งที่ขาด
ไม่ได้ในพิธี คือ มะพร้าวอ่อน เพราะแสดงถึงความบริสุทธิ์
ผลไม้ที่น�ามาจัดวางในครั้งนี้ คือ กล้วยน�้าว้า และส้ม มีข้าว
สวย ปลามีหัวมีหาง แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ ดอกไม้
ที่ ส ามารถหาได้ บ ริ เ วณชุ ม ชน มี ก ารเตรี ย มพานหมาก พลู
บุหรี่ แสดงถึงการรับแขก มีการใช้ผ้าขาวปูบนพื้นที่ที่จัดวาง
สิ่งมงคลในพิธี มีการน�าอุปกรณ์ที่ ใช้ท�านา เช่น คันไถ ผาล
ไถ เปี้ยว กระด้ง ครกต�าข้าว รวมทั้งเขาวัว ซึ่งถือว่าเขาวัว
เป็นเครื่องร�าลึกถึงวัวที่เทียมไถ รูปพระแม่โ พสพอุ้มหรือขี่
ปลาสลาด ซึ่งตามต�านานข้าวกล่าวว่า ปลาสลาดเป็นผู้ตาม
ไปอ้อนวอนพระแม่โพสพที่หนีไปเพราะความโลภของมนุษย์
ให้กลับคืนสู่โลก หลังจากนั้นจะมีครูหมอนุ่งห่มชุดขาว เอา
ด้ า ยมงคลมาล้ อ มรอบเครื่ อ งบายศรี แ ละเครื่ อ งบู ช าในพิ ธี
จุดธูปเทียนที่หน้าหิ้งบูชา สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย พิธีสง ์
กล่ า วชุ ม นุ ม เทวดา ตี ้ อ ง 3 ครั้ ง แล้ ว แหล่ บ ทท� า ขวั ญ ข้ า ว
พระสง ์สวดชยันโต เมื่อสวดเสร็จก็ถวายอาหารแก่พระภิกษุ
สง ์ เสร็จสิ้นจากพิธีกรรม ชาวบ้านจะน�าเลียงข้าว รวมทั้ง
เครื่ อ งเซ่ นมงคลกลั บ ไปบ้ า นเพื่ อ เก็ บ ไว้ เ ป็ น สิ ริ ม งคล และ
เลียงข้าวที่ผ่านพิธีกรรมส่วนหนึ่งจะเก็บไว้เป็นขวัญข้าวเพื่อ
เป็ น ก� า ลั ง ใจให้ ช าวนา การสร้ า งขวั ญ ก� า ลั ง ใจให้ กั บ ชาวนา
ผ่ า นความเชื่ อ ว่ า แม่ โ พสพจะคอยดู แ ลผลผลิ ต ของตนเอง
ส่วนหนึ่งจะมีการเก็บไว้หว่านร่วมกับข้าวปลูกในครั้งต่อไป
โดยเชื่อว่าจะท�าให้ข้าวสมบูรณ์ ได้ผลดี พิธีกรรมดังกล่าวจัด
ขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณแม่โพสพที่ ให้ความอุดมสมบูรณ์ ให้
กับพื้นที่ท�านาและยังเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับชุมชน
อี ก ด้ ว ย เสร็ จ จากพิ ธี ชาวบ้ า นและนั กวิ จั ย ร่ ว มรั บ ประทาน
อาหาร พูดคุยกัน เมื่อสิ้นสุดการท�าพิธีดังกล่าว ทีมวิจยั ชุมชน
และเจ้าอาวาส ได้มมี ติรว่ มกันทีจ่ ะจัดพิธกี รรมนี้ในช่วงเดียวกัน
ในปีถัดไป
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คันไถ ผาลไถ กระด้ง ครก สาก ที่
นำามาวางประกอบพิธสี มโภชพระแม่
โพสพ

เครือ่ งบูชาพระแม่
โพสพ และภาพ
พระแม่โพสพอุ้ม
ปลาสลาด
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ชาวบ้านทูนเลียงข้าวพี่ และนำามาจัดเตรียมตกแต่ง เพื่อเข้าพิธีเซ่นไหว้บูชา

ทีมนักวิจัยและชาว
บ้ า นร่ ว มทำ า พิ ธี
สมโภชพระแม่โพสพ
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เสร็จสิน้ พิธสี มโภช
พระแม่โพสพ นัก
วิจยั และชุมชนร่วม
กันรับประทานอาหาร

ส�าหรับต�าบลบ้านเพิงและต�าบลท่าพยา ได้ท�าพิธีขวัญ
ข้าวในทีน่ าของตนเมือ่ วันที่ 5 มีนาคม 2559 โดยทีมวิจยั ได้เข้าไป
มีสว่ นร่วมทุกขัน้ ตอน ในพิธจี ะมีการตัง้ อาหารคาวหวาน น�าเลียง
ข้าวมาจัดเรียงอย่างสวยงาม และร่วมกันสวดบูชาข้าวด้วยบท
สวดชยันโตโดยตัวชาวนาเอง ในวันดังกล่าว นักวิจัยถือโอกาส
ขอความร่วมมือชุมชนท�าปฏิทินชีวิตชาวนา เพราะเป็นโอกาสที่
ชาวนาในบริเวณใกล้เคียงกันมาร่วมท�าพิธี เมื่อเสร็จสิ้นพิธี ทาง
ผูน้ �ากลุม่ เกษตรกรข้าวพันธุ์พื้นเมืองปากพนัง นางอุไร จันจ�าปา
ได้แสดงความประสงค์ที่จะขยายการปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองยุม
หนุน โดยจะท�าการปลูกวันแม่ (14 สิงหาคม) เก็บเกี่ยววันพ่อ
(5 ธันวาคม) หากฤดูกาลอ�านวย

พิธีทำาขวัญข้าวของชาวนาตำาบล
บ้ า นเพิ ง ร่ ว มกั บ ชาวนาตำ าบล
ท่าพยา
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ผลการเปลี่ยนแปลง

ผลการเปลี่ยนแปลงของชุมชนและนักวิจัยจากการ
ใช้กระบวนการศึกษาแบบมีส่วนร่วม จากการลงพื้นที่สร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วม ในการธ�ารงอัตลักษณ์วิถีข้าวชาวลุ่ม
น�้าปากพนังในช่วง 6 เดือนแรกของการท�าวิจัย นักวิจัยชุมชน
ได้สร้างพัฒนาการร่วมกันจากกระบวนการวิจัย โดยการมีส่วน
ร่วมจากการใช้เครื่องมือวิจัยด้วยการสัมภาษณ์ จนถึงเครื่อง
มือกระบวนการมีส่วนร่วมที่ชุมชนร่วมมือท�าเอง ออกแบบเอง
ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งตัวนักวิจัยและชุมชน ดังต่อไปนี้
1. การเปลี่ ย นแปลงต่ อ นั ก วิ จั ย คื อ นั ก วิ จั ย ได้
ตระหนักแล้วว่า การได้มาซึ่งข้อมูลที่เกิดจากการตั้งค�าถาม
ซึ่งเตรียมมาจากฝ่ายนักวิจัยฝ่ายเดียว และสัมภาษณ์บันทึก
เทป ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ก ลั บ มานั้ น จะค่ อ นข้ า งจ� า กั ด เมื่ อ น� า มา
ประมวลข้อมูลบางครั้งยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วน และยากต่อ
การจัดล�าดับข้อมูล ถึงแม้ว่าได้ล�าดับหัวข้อสัมภาษณ์ และ
เนื้อหาการสัมภาษณ์จะออกนอกประเด็นได้ง่ าย แต่เมื่อนัก
วิ จั ย ได้ ความรู ้ จากการใช้ เ ครื่ อ งมื อ ของการวิ จั ย แบบมี ส ่ ว น
ร่วม อันได้แก่ การท�าปฏิทินชาวนา และน�ามาใช้กับชุมชน
เพื่ อ ตรวจทานข้ อ มู ล เดิ ม จากการสั ม ภาษณ์ ปรากฏว่ า เป็ น
วิธีการที่ ง่ า ยกว่ า และได้รับความร่วมมือ จากชุม ชนอย่างดี
และเมื่อชุมชนท�าต่อไป ชุมชนจะเพลิดเพลินกับการให้ข้อมูล
ด้วยการออกแบบ ลงข้อมูลเองในเครื่องมือที่นักวิจัยจัดไว้ให้
ท�าให้นักวิจัยสามารถได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นระบบมาประมวล
ง่ายมากขึ้น และช่วยให้นักวิจัยมีความมั่นใจในข้อมูลที่ได้ว่า
เป็นสิ่งที่มาจากชุมชน และเมื่อท�าการคืนกลับข้อมูลจะเป็นที่
น่าเชื่อถือ และสร้างความเชื่อมั่นแก่เจ้าของข้อมูล
2. การเปลี่ยนแปลงต่อชุมชน คือ ในการวิจัยเพื่อ
ธ�ารงอัตลักษณ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองลุ่มน�้าปากพนังครั้งนี้ เปรียบ
เสมือนกระบวนการพัฒนาของชุมชนพร้อมๆ กับการพัฒนา
ตัวนักวิจัยด้วย ดังเช่นในช่วงแรกที่นักวิจัยลงไปในพื้นที่ นัก
วิ จั ย ลงมาพู ด คุ ย เสาะแสวงหาข้ อ มู ล ชุ ม ชนก็ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ใน
เบื้องต้น โดยไม่ได้มีปฏิกิริยาว่าข้อมูลนั้นเป็นของตน หรือ
จะเป็นประโยชน์กับตนต่อไปหรือไม่ ก็เพียงให้ความร่วมมือ
แก่นักวิจัยในการให้ข้อมูลเท่านั้น หรืออาจมีชาวนาบางคนมี
ความตื่นเต้น ยินดี ภูมิ ใจในข้อมูลที่ตนให้กับนักวิจัยเท่านั้น
แต่ ใ นขั้ น ต่ อ มา เมื่ อ นั กวิ จั ย ได้ น� า เครื่ อ งมื อ กระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนมาใช้กับชุมชนในการลงพื้นที่ใน 4 ต�าบล
อาจจะเนื่องจากการมีความคุ้นเคยสนิทสนมมากขึ้นระหว่าง
นั กวิ จั ย และชุ ม ชน ช่ ว ยให้ การให้ ข ้ อ มู ล ผ่ า นกระบวนการมี
ส่ ว นร่ ว มได้ รั บ ความร่ ว มมื อ อย่ า งดี ซึ่ ง ตรงกั บ องค์ ความรู ้

ของงานวิจัยของ กาญจนา รอดแก้ว (2555) ที่กล่าวถึงองค์
ประกอบ 7 ประการในการสื่อสาร การวิจัยครั้งนี้นักวิจัยได้
ใช้องค์ประกอบของการสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของ
ชุมชน ให้การปรึกษาหารือร่วมกัน ให้การสนับสนุน และน�า
กระบวนการเชิงประชาธิปไตยมาใช้ในการได้มาซึ่งข้อมูล ผล
ที่เห็นได้ชัด คือ ชุมชนมีความภูมิใจในผลงานและข้อมูลที่จัด
ท�าขึ้น การวิจัยครั้งนี้ การท�าปฏิทินชีวิตชาวนา ท�าให้ชุมชน
รู้สึกในความเป็นเจ้าของข้อมูลมากขึ้น จนถึงขั้นการให้ค�ามั่น
สัญญาต่อกันว่าจะอนุรักษ์วิถีข้าวพื้นเมืองและพิธีกรรมบูชา
ข้าวของตนให้ยั่งยืนยาวนานสู่ลูกหลาน ซึ่งสอดคล้องกับการ
ใช้องค์ความรู้ในการสร้างอัตลักษณ์ร่วมตามที่ A. Melucci
(1995) ได้กล่าวถึงกระบวนการอันท�าให้เกิดการส�านึกร่วม
กันในสังคม
นายสุรินทร์ สุวรรณรัตน์ ได้เขียนค�าขอบคุณในนาม
ชาวขนาบนากต่อนักวิจัย และร่วมกันผลักดันวิถีชาวนาร่วม
กันดังแสดงให้เห็นในหน้า Status ของ Facebook ของนาย
สุรินทร์ ดังที่แสดงอยู่ในภาพที่ 21 อีกทั้งยังมีผลสืบเนื่องจาก
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ที่ ไ ด้ ส ร้ า งแรงบั น ดาลใจให้ กั บ บุ ค คลต่ า งๆ ที่
นั กวิ จั ย ได้ ล งไปพบปะพู ด คุ ย ร่ ว มค้ น หาข้ อ มู ล เช่ น นาย
สุรินทร์ สุวรรณรัตน์ ชาวบ้านต�าบลขนาบนาก ที่มีความตั้งใจ
ที่จะเป็นผู้น�าในการสืบสานเผยแพร่วิถีชุมชนต�าบลขนาบนาก
และหวั ง ที่ จ ะเป็ น นั ก เขี ย นชุ ม ชนที่ จ ะถ่ า ยทอดเรื่ อ งราววิ ถี
ชุมชนต�าบลขนาบนากผ่านลายลักษณ์อักษร แนวคิดจากนาย
สมปอง ชาวนาบ้านเพิงที่จะสร้างรูปแบบวิถีชาวนา “นาข้าว
พร้าว จาก” เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และเยาวชน 1 ราย
คือ นางสาวประภัสสร ศรีสวัสดิ์ ซึ่งเป็นลูกชาวนาบ้านเพิง
ที่มาร่วมจัดท�าข้อมูลปฏิทินชีวิตชาวนา มีความประสงค์ที่จะ
ร่วมเก็บข้อมูลวิถีชาวนากับนักวิจัยในครั้งต่อไป ซึ่งเยาวชน
คนนี้จะสามารถเป็นผู้หนึ่งที่จะขยายวงไปยังเยาวชนคนอื่นให้
เกิดความตระหนัก รับรู้ ภาคภูมิใจในวิถีชีวิตชาวนา และข้าว
พันธุ์พื้นเมืองลุ่มน�้าปากพนังต่อไป สิ่งเหล่านี้สอดคล้องกับ
องค์ความรู้จากการวิจัยในการสร้างอัตลักษณ์ส่วนบุคคล ดังที่
J. R. Baldwin, et al, (2014) ได้อธิบายถึงอัตลักษณ์ส่วน
บุคคลนั้นเป็นการสร้างมิติของอารมณ์ จิตวิญญาณ และแรง
บันดาลใจ ภูมิใจในการกระท�าของตนอันเป็นการสร้างรหัสที่
เป็นของชุมชนตัวเอง
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การพัฒนาระบบและกล กบริหารงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยเอกชนที่เอื้อต่อการวิจัย
เชิงพื้นที่ : มหาวิทยาลัย าร์อีสเทอร์นกับ
งานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่กึ่งเมืองกึ่งชนบท
ตำาบลสารภี
1

2

บทคั ่อ
การพัฒนาระบบและกลไกบริหารงานวิจยั มหาวิทยาลัยเอกชนทีเ่ อือ้ ต่อการวิจยั
เชิงพืน้ ที่ (กึง่ เมืองกึง่ ชนบท) มีจดุ เริม่ ต้นมาจากงานบริการวิชาการของคณะบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัย
ฟาร์อสี เทอร์น ในพืน้ ทีต่ า� บลสารภี อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จนเกิดการตระหนักร่วม
กันถึงปัญหาเร่งด่วนอันสืบเนือ่ งจากลักษณะความเป็นชุมชนกึง่ เมืองกึง่ ชนบท ทีส่ ดุ จึงน�าไป
สูก่ ารพัฒนาเป็นงานวิจยั เชิงพืน้ ที่ โดยอาศัยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฟาร์อสี เทอร์น
หน่วยงานภาครัฐ และกลุม่ ประชาคมในพืน้ ทีต่ า� บลสารภี ภายใต้การสนับสนุนของส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) เพือ่ บูรณาการพันธกิจของแต่ละหน่วยงานในการแก้ไขปัญหา
ชุมชนร่วมกัน ผลสรุปของการลงพืน้ ทีอ่ ย่างต่อเนือ่ ง รวมไปถึงการศึกษาบริบทพืน้ ฐานของ
ระบบการจัดการงานวิจยั เชิงพืน้ ทีข่ องมหาวิทยาลัยฟาร์อสี เทอร์นโดยก�าหนดวัตถุประสงค์
ไว้อยู่ 2 ประการคือ 1) เพือ่ ให้เกิดนวัตกรรมเพือ่ ชุมชนทีเ่ หมาะสมกับต�าบลสารภีใน 3 ด้าน
คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม และ 2) เพือ่ ปรับปรุงระบบและกลไกการวิจยั เพือ่
สังคมของมหาวิทยาลัยฟาร์อสี เทอร์น พืน้ ทีใ่ นการวิจยั คือ ชุมชนต�าบลสารภีในทัง้ 10 หมูบ่ า้ น โดยใช้
กระบวนการการมีสว่ นร่วมเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในพืน้ ที่
ผลการด�าเนินงานของโครงการฯ จนถึงปัจจุบนั กับการพัฒนาระบบและกลไก
มหาวิทยาลัย ในช่วงเวลา 1 ปีกบั 6 เดือนตัง้ แต่จดุ เริม่ ต้นในเดือนตุลาคม 2558 พบว่า มีการ
เปลีย่ นแปลงในเชิงระบบบริหารงานวิจยั ระดับสถาบัน คือ เกิดคณะท�างานเพือ่ ก�าหนดกฎ
เกณฑ์และการลดขัน้ ตอนระเบียบทางการเงิน มีการจัดตัง้ คณะกรรมการด้านการวิจยั เพือ่
ภารกิจเฉพาะด้าน มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ในโครงการชุดอย่างต่อเนือ่ ง ในส่วนการ
พัฒนาพืน้ ทีต่ า� บลสารภีได้มกี ารด�าเนินงานวิจยั เป็นเวลา 1 ปีเต็มกับการท�างานผ่านโครงการ
วิจยั ชุดย่อยทัง้ สิน้ 6 โครงการพบว่า เกิดการศึกษาบริบทชุมชนเป็นองค์รวม เกิดกระบวนการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างนักวิจยั และประชาคมในพืน้ ที่ มีการปรับกระบวนการท�างาน
พัฒนาชุมชนทีเ่ ห็นชัดเจน รวมถึงได้คน้ พบแนวทางการแก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชนในทุกชุดโครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับลักษณะความเป็นชุมชนกึง่ เมือง
กึง่ ชนบทโดยตรง เช่น การสืบค้นและรวบรวมประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ เพือ่ ค้นหาทุนชุมชน การ
พัฒนากลุม่ อาชีพทีเ่ ข้มแข็ง การพัฒนากระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชนด้วยเวทีชมุ ชนทีเ่ น้น
การสร้างความร่วมมือมากกว่าการสัง่ การ เป็นต้น ท�าให้เกิดความเชือ่ มโยงการท�างานระหว่าง
กันมากขึน้ และปัจจุบนั โครงการย่อยในทัง้ 6 โครงการ ยังคงอยูร่ ะหว่างการด�าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์โครงการฯ เพือ่ ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในเชิงพืน้ ทีท่ เี่ ป็นรูปธรรมตามเป้าหมาย
ของแต่โครงการฯ ต่อไป
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stract
Development of system and mechanism on research administration of private
university accommodating to Area-based Research (semi-urban and semi-rural area)
is beginning from the Academic service work of Public Administration Faculty of The Far
Eastern University in Sarapee sub-district, Sarapee district, Chiangmai province. This
project came from the realization to the urgent problems of semi-rural and semi-urban
community. Eventually, it led to the development of Area-based research through the
collaboration amomg The Far Eastern University, Governmental Organizations and
Community of Sarapee sub-district, co-sponsored by The Thailand Research Fund (TRF) to
integrate the mission of each department in collective resolving community problems. The
result of the continuous area survey and the study of Area-based research management of
The Far Eastern University has originated two research ob ectives which are 1) to create an
appropriate innovation for Sarapee sub-district community in three dimensions: economic,
social and environmental., and 2) to improve the system and mechanism for sociallyengaged research of The Far Eastern University which covered 10 villages of Sarapee
sub-district community. The participatory process to improve the uality of life of the targeted
population has been undertaken.
Overall operation of the project, regarding the development of the system and
mechanism has been for one year and six months since October 2014. It s found that there
has been many changes in the institute on research management for example; the working
group to define the rules and procedures for financial regulation and the socially-engaged
research committee were set up. Also the program for capacity building for the new researcher
was provided. For the part of Sarapee sub-district development research for a one-year,
six research pro ects have been undertaken. The results were as follows the holistic
study of the community context, the process of exchange knowledge sharing between
researchers and targeted community, the adjustment of community development process, the
solutions proposed by the people participation process, which is suitable for the semi-urban,
semi-rural community such as the search of cultural capital of the community through the
collection of local history, the development of the stable career group and the development
of working process based on cooperation rather than dictation. All of these efforts have built
the connection of working together. At present, the six sub-pro ects are on due course to
achieve the ob ectives of each sub-pro ects.
Keywords : Research management, Area-based collaborative research, Semi-urban
and semi-rural community
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บทน�า

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าพันธกิจด้านการศึกษาในสถาบัน
การอุ ด มศึ ก ษาไม่ ว ่ า จะเป็ น รั ฐ หรื อ เอกชนทั้ ง ไม่ ว ่ า จะเป็ น
ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็ก ต่างมีแรงผลักดันอันมหาศาลมา
จากมาตรฐานการอุดมศึกษาและเงื่อนไขการประกันคุณภาพ
ซึ่งมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ท�าให้ทุกสถาบันจะต้องสร้างผล
งานวิจัยและน�าการศึกษาและการวิจัยสนองตอบต่อการแก้ไข
ปัญหาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม การก่อตัวลักษณะการท�างาน
วิจัยเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ตั้งต้นมาจาก
การด�าเนินภารกิจบริการวิชาการในชุมชนของคณะบริหารรัฐ
กิจที่ท�างานบริการวิชาการและงานวิจัยชุมชนในเขตเทศบาล
ต�าบลสารภี สืบเนื่องต่อมานับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556 เป็นต้นมา
ผลด�าเนินการการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน ก่อให้เกิดการ
ท�างานร่วมกันระหว่างสองหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมและเกิด
กิจกรรมเชิงวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารและพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น การศึ ก ษา ตลอดจนการพั ฒ นาร่ ว มกั น ในหลาย
ด้ า นและหลากหลายรู ป แบบผ่ า นทางบุ ค คล 3 กลุ ่ ม ได้ แ ก่
อาจารย์ นักศึกษา และชุมชน ซึ่งจากการด�าเนินการร่วมกัน
ระหว่างคณะบริหารรัฐกิจและเทศบาลต�าบลสารภีทั้งหมดที่
ผ่านมา ท� าให้ เ กิ ด การมีส ่วนร่วมในการจัดท� า แผนงานและ
กิจกรรมต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง
ทว่ า จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการเปลี่ ย นแปลงครั้ ง ใหญ่ ข อง
มหาวิทยาลัยเกิดขึ้นจากการที่มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นได้
รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในเก้าสถาบันที่ ได้รับการอนุมัติ
ทุนโครงการวิจัยจากทุนมุ่งเป้าวิจัยปีพ.ศ. 2557 ภายใต้ชื่อ
โครงการ “การเสริ ม สร้ า งคุ ณ ภาพชี วิ ต ด้ ว ยนวั ต กรรมเพื่ อ
ชุ ม ชนสู ่ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ของพื้ น ที่ กึ่ ง เมื อ งกึ่ ง ชนบท:
กรณีศึกษาต�าบลสารภี อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่” ภาย
ใต้แผนงานการวิจัยมุ่งเป้าเพื่อตอบสนองความต้องการในการ
พัฒนาประเทศ: กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน เพื่อ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดไปสู่การสร้างทิศทางการพัฒนา
ที่ยั่งยืนในรอบปีพ.ศ. 2557 ของส�านักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) การได้รับโอกาสในครั้งนี้ นับเป็นจุดเปลี่ยน
ที่ส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ซึ่งเป็น
มหาวิ ท ยาลั ย เอกชนในการเปลี่ ย นแปลงและพั ฒ นาระบบ
การบริ ห ารจั ด การภายใน ด้ ว ยว่ า เป้ า ประสงค์ ที่ ส� า คั ญ ของ
ทุนพัฒนาในครั้งนี้ ไม่ได้มุ่งหวังแค่การพัฒนาพื้นที่/ท้องถิ่น
หรือชุมชนเท่านั้น แต่เป็นความต้องการเปลี่ยนแปลงภายใน
(สถาบั น การศึ ก ษา) เพื่ อ น� า ไปสู ่ การเปลี่ ย นแปลงภายนอก
(ชุมชนท้องถิ่น) โดยมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงในสองมิติ
นั่นคือ
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1) การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น
2) การเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาระบบและกลไกการ
วิจัยของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ให้เกิดพัฒนาระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยทั้งต้นน�้า กลางน�้า และปลายน�้า ไปพร้อมๆ กับพื้นที่
และชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒ นารูปแบบการ
พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภาพของการใช้ ง บประมาณด้ า นการวิ จั ย ใน
ลักษณะความร่วมมือ
ด้วยเหตุดังกล่าว จึงน�า มาซึ่งการพัฒ นาระบบและ
กลไกงานวิจัย (เชิงพื้นที่) ที่มีลักษณะเฉพาะตัวเกิดขึ้น โดย
เฉพาะอย่ า งยิ่ ง ส� า หรั บ มหาวิ ท ยาลั ย เอกชนขนาดกลางที่ มี
บริ บ ทและรู ป แบบการบริ ห ารจั ด การที่ เ น้ น ภารกิ จ ด้ า นการ
จัดการเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต ซึ่งแตกต่างไปจาก
มหาวิทยาลัยภาครัฐหรือมหาวิทยาลัยในก�ากับโดยทั่วไปที่มุ่ง
เน้นภารกิจงานวิจัยเป็นส�าคัญ เพื่อให้ได้มาซึ่งสภาวะที่เอื้อต่อ
การสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและสามารถแก้ไขปัญหาใน
พื้นที่ได้จริงของมหาวิทยาลัยเอกชน
สถานการณ์เดิมของชุมชนก่อนมีโครงการวิจัย
ต� า บลสารภี เป็ น พื้ น ที่ กึ่ ง เมื อ งกึ่ ง ชนบท เดิ ม แบ่ ง
การปกครองออกเป็นสองเขตตามผู้ปกครองสมัยโบราณ คือ
ฝั งสารภี ที่ ป กครองโดยขุ น สารภี ภิ ร มย์ (ทางทิ ศ ตะวั น ออก)
และฝั งปากกองที่ ป กครองโดยขุ น กองกิ จ ประมวล (ทางทิ ศ
ตะวันตก) มีถนนเชียงใหม่-ล�าพูนซึ่งเป็นถนนต้นยางนาเก่า
แก่กั้นกลางระหว่างสองฝัง ต่อมาได้มีการรวมกันเป็นเขตการ
ปกครองระดับต�าบลเรียกว่า “ต�าบลสารภี” มีหมู่บ้านทั้งหมด 10
หมู่บ้าน ต�าบลสารภีเป็นหนึ่งต�าบลในเขตปริมณฑลของนคร
เมืองเชียงใหม่ที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการพัฒนา
ทุกๆ ด้าน ปัจจุบันมีสภาพเป็นต�าบลขนาดกลางที่มีท้ังสถาน
ประกอบการและเป็นเขตที่อยู่อาศัยของประชาชน ในแง่ของ
สถานประกอบการ ต�าบลสารภีมีสถานประกอบการประเภท
อุตสาหกรรมขนาดเล็กของจังหวัดที่ได้รับอานิสงส์มาจากนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือล�าพูน นอกจากนั้น ต�าบลสารภียังมีจุด
เด่นที่เป็นเอกลักษณ์ที่ส�าคัญของพื้นที่ คือ การมีถนนสายต้น
ยางซึ่งมีอายุมากกว่าร้อยปีเรียงรายตลอดสองข้างทาง โดยมี
ความยาวเริ่มตั้งแต่เขตอ�าเภอเมืองเชียงใหม่ไปจรดเขตอ�าเภอ
เมืองล�าพูนยาวกว่า 26 กิโลเมตร และจุดศูนย์กลางของถนน
สายต้ น ยางตั้ ง อยู ่ บ ริ เ วณวั ด ช่ า งเคิ่ ง ในต� า บลสารภี ปั จ จุ บั น
ต�าบลสารภีถือได้ว่ามีการพัฒนาจนมีความเปลี่ยนแปลงสภาพ
ความเจริญเป็นเขตชุมชนเมืองที่เชื่อมต่อกับนครเชียงใหม่
มีประชากรหนาแน่น และเป็นที่รองรับความเจริญของนคร
เชียงใหม่เพื่อขยายไปยังเมืองล�าพูน
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เนื่องจากต�าบลสารภีเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ และ
เป็นชุมชนเก่าแก่ดั้งเดิมที่มีรากเหง้าวัฒนธรรมสั่งสมมาช้า
นาน ขณะเดียวกันก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการขยาย
ตัวของเมือง จนเกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่หลายอย่าง ไม่ว่า
จะเป็นการเปลี่ยนจากถนนวัฒนธรรมไปสู่ถนนการค้าเชื่อมโยง
ระหว่างเชียงใหม่-ล�าพูน การตัดผ่านของเส้นทางคมนาคมทั้ง
ทางหลวงและทางรถไฟ ฯลฯ ปัญหาปริมาณขยะจากการเป็น
สังคมเมือง ปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมและการเผา
ขยะ ความเป็นสังคมเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป ท�าให้ผู้คนในพื้นที่
มีความเป็นอยู่แบบปัจเจกชนสูง ขาดการมีส่วนร่วมและความ
ร่วมมือ มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เกิดกลุ่มอาชีพแต่กลับมี
แนวทางการด�าเนินงานแบบไม่เป็นระบบ เมื่อวิถีชีวิตดั้งเดิมถูก
ท�าลายจากกระแสสังคม องค์ความรู้ในตัวผู้สูงอายุปราชญ์ชาว
บ้านถูกหลงลืม ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาเศรษฐกิจชุมชน และ
ปัญหาสังคมที่รุมเร้า ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายของประชากร
แรงงานที่เข้าไปท�างานในเมือง การจัดการขยะที่ไม่ถูกวิธีท�าให้
เกิดปัญหาด้านสุขภาวะที่ตามมา ชุมชนมีปัญหาหนี้สินภาคครัว
เรือนสูงและมีความเหลื่อมล�้าทางรายได้มาก ขาดการสนับสนุน
และการมีสว่ นร่วมในการพัฒนากลุม่ อาชีพ และขาดกระบวนการ
มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในต�าบล ที่สุดปัญหาการพัฒนาก็
ถูกขับเคลื่อนและด�าเนินการผ่านองค์กรภาครัฐ แม้จะมีความ
พยายามด�าเนินการด้วยกระบวนการการมีส่วนร่วม แต่ผลที่ได้
ก็ยังเป็นลักษณะการป้อนและชี้น�าจากองค์กรปกครองส่วนท้อง
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ถิน่ และผูน้ า� ชุมชนเฉพาะคนทีม่ ศี กั ยภาพ การมีสว่ นร่วมเกิดขึน้
เฉพาะกับบางคนบางกลุม่ ความร่วมมือในการพัฒนาจึงขาดการ
วิเคราะห์สภาพปัญหาแบบองค์รวมและขาดการบูรณาการความ
ร่วมมือในการแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาชุมชนระหว่างคนใน
ชุมชนที่ชัดเจน
สภาพการณ์ของมหาวิทยาลัยเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
ตลอดระยะเวลา 14 ปีนับจากการก่อตั้งมหาวิทยาลัย
ในภารกิจงานด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ มหาวิทยา
ลัยฟาร์อีสเทอร์นได้มีการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและ
การบริการวิชาการไว้เป็นแผนระยะยาว 5 ปี ฉบับปีพ.ศ. 25572561 โดยให้ส�านักวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบและขับเคลื่อนผ่านแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมาสู่หน่วยงานระดับคณะ ซึ่งในด้าน
การวิจัยเพื่อรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นมีจุดเน้นที่
ชัดเจนในการส่งเสริมการเป็นผูป้ ระกอบการ ส�าหรับการวางแผน
ระบบงานวิจัยของสถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ซึ่ง
ทีผ่ า่ นมาได้มกี ารก�าหนดกฎระเบียบหรือกติกาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับพันธกิจด้านการวิจยั โดยใช้วธิ กี ารจัดท�าร่าง เพือ่ ศึกษาเปรียบ
เทียบและพิจารณาจากเกณฑ์มาตรฐานสากลร่วมกับวิเคราะห์ให้
เข้ากับบริบทของมหาวิทยาลัยเป็นส�าคัญ นอกจากนัน้ ยังมาจาก
วิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยทีด่ า� รงต�าแหน่ง
ในขณะนัน้ ซึง่ ระยะเวลาในรอบสิบปีกอ่ นหน้านี้ จะพบว่างานวิจยั
ในสถาบันจะเน้นหนักไปที่งานวิจัยชั้นเรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
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การเรียนการสอน เป็นต้น ส่วนการขับเคลื่อนภารกิจด้านงาน
วิจยั ของสถาบันในปัจจุบนั มีสา� นักวิจยั เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการน�า
นโยบายไปปฏิบัติ แต่การขับเคลื่อนและด�าเนินการงานวิจัยของ
สถาบันจะเป็นภารกิจของแต่ละคณะ ขณะที่งานบริการวิชาการ
จะเป็นงานที่ด�าเนินการผ่านระดับคณะวิชาโดยตรง ซึ่งมีการ
วางแผนยุทธศาสตร์จากสถาบันและถ่ายทอดไปสูร่ ะดับคณะ เพือ่
วางแผนระดับปฏิบัติการให้มีความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงระบบและกลไกงานวิจัย
ของสถาบันที่ด�าเนินการอยู่พบว่า ยังมีปัญหาในหลายประเด็น
ส�าหรับจุดด้อยที่กล่าวถึง ได้แก่ การแก้ไขปัญหาจุดผ่านหรือ
จุดประสานงานของงานวิจัยของสถาบันให้มีการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างหน่วยงานด้านการวิจัยกับคณะ และนักวิจัยในสถาบัน
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่ง ณ ปัจจุบันพบว่า หน่วยงานส�านัก
วิจัยเองมีการท�างานวิจัยในหลายเรื่องและมีการติดต่อกับแหล่ง
ทุนภายนอก แต่ไม่ได้มกี ารเผยแพร่และกระจายข่าวสารให้หน่วย
งานอืน่ ๆ หรือนักวิจยั ในสถาบันรับทราบกระบวนการและผลงาน
ท�าให้สถาบันไม่ได้รบั ผลกระทบทางบวกจากการผลิตผลงานวิจยั
ของส�านักวิจัย เพราะองค์ความรู้ต่างๆ และกระบวนการด�าเนิน
งานที่ท�าไม่ได้ถูกถ่ายทอดสู่ระดับคณะ
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“กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของงำนวิจัยขำดประสิทธิภำพ
ด้วยแบบรำยงำนควำมก้ำวหน้ำไม่มีกำรตรวจสอบ รวมถึงแบบ
รำยงำนไม่ได้ก�ำหนดรำยละเอียดที่แสดงถึงกำรติดตำมผลลัพธ์งำน
วิจัย รวมถึงเปนกำรติดตำมด้วยวำจำ ไม่มีกำรติดตำมที่เข้มงวด จึง
เปนช่องโหว่ที่ท�ำให้ไม่สำมำรถติดตำมงำนวิจัยจำกนักวิจัยได้ตำม
สภำพควำมเปนจริง”
นักวิจัยจากคณะนิเทศศาสตร์ ธันวาคม 255
“ควรมี ผู ้ ท รงคุ ณวุ ฒิ ที่ เ ชี่ ย วชำญตรงตำมสำขำที่ เ สนอ
หัวข้อ เพื่อได้ข้อเสนอแนะ ค�ำแนะน�ำในกำรปรับปรุงที่ถูกต้อง
มีประสิทธิภำพ”
นักวิจยั จากคณะบริหารธุรกิจ ธันวาคม 255

อย่างไรก็ตาม จากการด�าเนินงานในด้านการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยที่ผ่านมา โดยเฉพาะในด้านภารกิจการวิจัยเพื่อ
ชุมชนพบว่า มหาวิทยาลัยยังขาดความชัดเจนในเรื่องระบบ
และกลไกในการขับเคลื่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขาดหน่วย
จัดการงานวิจัย และความไม่ชัดเจนในเรื่องกฎกติกา ข้อบังคับ
ต่างๆ ทั้งในส่วนของการด�าเนินงานวิจัยในเชิงพื้นที่ การสร้าง
และพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจและการ
ก�าหนดโครงสร้างผลตอบแทนนักวิจัย

“กระบวนกำรและเงื่อนไขในกำรตอบแทนนักวิจัยในแต่ละ
“ควรก�ำหนดเกณ ท์ ชี่ ดั เจนทีเ่ อือ้ อ�ำนวยต่อกำรท�ำงำนใน
ครั้งยังไม่มีควำมชัดเจน”
พืน้ ที่ เพือ่ ให้นกั วิจยั สำมำรถจัดกำรกับภำรกิจทีม่ ไี ด้อย่ำงครบถ้วน
นักวิจัยจากคณะบริหารธุรกิจ ธันวาคม 2557

นักวิจัยจากคณะบริหารรัฐกิจ ธันวาคม 2557

“ขั้นตอนสัญญำรับทุนเน้นกำรจัดกำรแบบไม่เปนทำงกำร
มีกำรแจ้งเงื่อนไขและกระบวนกำรไว้ แต่กำรด�ำเนินกำรจริงเปนไป
“ควรเน้นกำรสร้ำงพัฒนำศักยภำพนักวิจัยให้มำกขึ้น
ตำมควำมสะดวกและควำมสำมำรถในกำรจัดกำรของเจ้ำหน้ำที่ไม่ เพือ่ นักวิจยั มีควำมสำมำรถในกำรพัฒนำโจทย์และได้เทคนิคกำร
ได้มีแบบแผนกำรด�ำเนินกำรที่ชัดเจน”
ท�ำงำนวิจัยที่มำกกว่ำแค่กำร กอบรมแบบบรรยำย”
นักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธันวาคม 255

นักวิจัยจากคณะศิลปศาสตร์ ธันวาคม 2557

นอกจากนี้ การที่ส� านักวิจั ยผลิต ผลงานวิ จัย เองนั้ น
ก็ ส ร้ า งผลกระทบทางลบต่ อ การพั ฒ นาการวิ จั ย ของสถาบั น
เนื่องจากส�านักวิจัยควรเป็นหน่วยงานที่ท�างานประสานและ
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนางานวิจัย (ต้องเป็นทั้ง HR และธุรการ
ให้กับนักวิจัยได้) ซึ่งจ�าเป็นต้องท�าการผลักดันและจูงใจให้เกิด
การพัฒนางานวิจัย แทนที่จะมุ่งเน้นแต่งานวิจัยของตนเอง
ขณะที่ ในความเป็นจริง การผลักดันงานวิจัยเป็นแค่การแจ้ง
เพื่อทราบ การติดประกาศ แต่ไม่มีการผลักดันหรือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกันที่จะพัฒนานักวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม ให้เกิด
เป็นวัฒนธรรมการวิจัยขององค์กร ท�าให้ไม่เกิดการสร้างนัก
วิจัยหน้าใหม่ขึ้นในสถาบัน นอกจากนี้ นักวิจัยในสถาบันยังขาด
ความเข้าใจในวิธีการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกและการ
ขาดระบบพี่เลี้ยงหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความช�านาญคอยให้ค�า
ปรึกษา

ดังนั้นในส่วนของโครงสร้างและระบบการสนับสนุนจึง
เกิดโจทย์การวิจยั ว่า “ระบบและกลไกทีเ่ หมาะสมกับการวิจยั เพือ่
สังคมของมหาวิทยาลัยฟาร์อสี เทอร์นเป็นอย่างไร” เพือ่ ใช้เป็นรูป
แบบในการพัฒนางานวิจัยเพื่อสังคมส�าหรับกลุ่มมหาวิทยาลัย
เอกชนขนาดเล็กที่มีการเปิดด�าเนินงานมาในระยะเวลาไม่นาน
ได้ต่อไป

มูลเหตุแห่งการเลือกพื้นที่วิจัย

การเลือกพื้นที่วิจัยเป็นต�าบลสารภี เป็นผลสืบเนื่อง
มาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง มหาวิทยาลัยฟาร์อีส
เทอร์น โดยคณะบริหารรัฐกิจและเทศบาลต�าบลสารภี ภาย
ใต้โครงการ “การส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน” เมื่อวันที่ 5 มีนาคม
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2557 ซึ่งเป็นการอบรมให้ความรู้โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ความ
รู้ทางวิชาการที่เป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่และกลุ่มผู้น�าชุมชน
ในเขตเทศบาลต�าบลสารภี จากการด�าเนินการโครงการฯ น�ามา
ซึ่งการลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเทศบาล
ต�าบลสารภี และมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น โดยคณะบริหารรัฐ
กิจอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557 ซึ่งในบันทึก
ข้อตกลงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) การให้บริการเผยแพร่ความรู้
แก่บุคลากรเทศบาลต�าบลสารภี และสาธารณชนที่เกี่ยวข้อง
ในรูปแบบต่างๆ 2) การสนับสนุนการวิจัยซึ่งกันและกันของทั้ง
สองหน่วยงาน 3) การจัดกิจกรรมเชิงวิชาการที่เป็นประโยชน์
ต่อการบริหารและพัฒนาท้องถิ่น
ทั้ ง นี้ จากผลด� า เนิ น การการพั ฒ นาความร่ ว มมื อ
ระหว่างกัน ก่อให้เกิดการท�างานร่วมกันระหว่างสองหน่วยงาน
คือ เทศบาลต�าบลสารภี และมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น โดย
คณะบริหารรัฐกิจในการบริการงานวิชาการและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกันในเขตพื้นที่เทศบาลต�าบลสารภี ในหลาก
หลายรูปแบบผ่านทางบุคคล 3 กลุ่ม ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา

และชุมชน นับตั้งแต่ต้นปีพ.ศ. 2557 เป็นต้นมา ก็ได้มีกิจกรรม
ด้านวิชาการและการพัฒนาชุมชนที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง
ตลอดปี ทั้งการบริการวิชาการให้เทศบาลฯ การบรรยายพิเศษ
และให้ความรู้ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นของเทศบาลฯ กับ
นั ก ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การเตรี ย มความพร้ อ มในการท� า งานสาย
ท้องถิ่น โดยปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลฯ การฝึก
อบรมให้ความรู้ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและผู้น�าท้องถิ่น ภาย
ใต้หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่
การเป็นประชาคมอาเซียน” และการให้ความรู้กลุ่มผู้น�าชุมชน
ในหัวข้อ “แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น” การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันด้านการวิจัย
และการพัฒนาในโครงการบูรณาการการบริการวิชาการเพื่อ
ต่อยอดสู่งานวิจัยในชุมชนร่วมกับชุมชนต�าบลสารภี การท�า
เวทีประชาคมร่วมกับชาวบ้าน และการใช้พื้นที่ต�าบลสารภีเป็น
ห้องเรียนเสมือนจริงให้กับนักศึกษาได้เรียนรู้และเสริมสร้าง
ประสบการณ์นอกชั้นเรียน เป็นต้น

ความร่ ว มมื อ ทาง
วิชาการระหว่างคณะวิชาและพื้นที่
ชุมชนตำาบลสารภี
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ผลการด�าเนินการร่วมกันระหว่างคณะบริหารรัฐกิจและ
เทศบาลต�าบลสารภี น�ามาซึ่งการพัฒนาความร่วมมืออย่างเป็น
รูปธรรมด้วยการจัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมืออย่างเป็น
ทางการระหว่างมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นและเทศบาลต�าบล
สารภี เอกสารฉบับนี้ ท�าขึน้ ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อสี เทอร์น และ
ได้มีการด�าเนินการระดับนโยบายและชุมชนร่วมกัน ในลักษณะ
การจัดกิจกรรมวางแผนเชิงปฏิบัติการ เพื่อการด�าเนินการจัด
ท�าแผนสุขภาพชุมชนต�าบลสารภี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.
2557 วันที่ 4 มิถนุ ายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมชัน้ 2 เทศบาล
ต�าบลสารภี เพื่อสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนเพื่อการก�าหนดความต้องการและพัฒนาแผนที่สามารถ
ตอบสนองปัญหาของคนในชุมชนได้ตรงจุด ให้เกิดการน�าความ
รู้ทางด้านวิชาการผสานเข้ากับการพัฒนาชุมชนอย่างเป็นรูป
ธรรม เนื่องจากที่ผ่านมาการด�าเนินการจัดท�าแผนของชุมชน

ต�าบลสารภีมักเป็นลักษณะต่างคนต่างท�า และแต่ละหมู่บ้านท�า
ไปตามความเข้าใจของตนเอง แม้จะมีการชี้แจงจากหน่วยงาน
ภาครัฐ แต่ชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือน้อยและขาดการด�าเนิน
การแบบมีส่วนร่วม ท�าให้แผนชุมชนไม่มีความเป็นองค์รวม ซึ่ง
ทางคณะบริหารรัฐกิจได้ใช้กระบวนการวางแผนพัฒนาชุมชน
แบบมีส่วนร่วมเข้าไปใช้กับการจัดท�าแผนสุขภาพชุมชนในครั้ง
นี้ ผลการด�าเนินงานของการจัดท�าแผนสุขภาพชุมชนร่วมกัน
ของคณะบริหารรัฐกิจและเทศบาลต�าบลสารภี ท�าให้เกิดการ
จัดประชุมเวทีประชาคมครบทั้ง 10 หมู่บ้าน ใช้การด�าเนินการ
ผ่านคณะอาจารย์ และนักศึกษา (อาสาสมัครที่สนใจเข้าร่วมฝึก
ประสบการณ์ทา� งานในเวทีชมุ ชน) ท�าให้แผนสุขภาพชุมชนแต่ละ
หมู่บ้านเกิดขึ้นและมีการจัดท�าเป็นข้อเสนอของบประมาณต่อ
เทศบาลฯ ในปีงบประมาณ 2557 ตามแผนงานที่ได้กา� หนดครบ
สมบูรณ์ทั้ง 10 หมู่บ้าน ในรูปแบบและความเข้าใจเดียวกัน

กิจกรรมความร่วมมือระหว่างชุมชนตำาบลสารภี และคณะบริหารรัฐกิจตลอดป 255
2

เทศบาลตำาบลสารภี. 255 .
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จากการด�าเนินการร่วมกันระหว่างคณะบริหารรัฐกิจและ
เทศบาลต�าบลสารภีทั้งหมดที่ผ่านมา ท�าให้คณะบริหารรัฐกิจมี
โอกาสได้ท�างานบริการวิชาการและมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผน
งานและกิจกรรมต่างๆ เพือ่ แก้ไขปัญหาในชุมชนอย่างต่อเนือ่ ง จน
ท�าให้อาจารย์ในคณะบริหารรัฐกิจ (หรือนักวิจยั ) ตระหนักและรับรู้
ร่วมกันถึงปัญหาทีม่ ใี นพืน้ ทีต่ า� บลสารภี และสุดท้ายจึงได้เสนอเป็น
ความเห็นไปสูฝ่ า่ ยบริหารระดับสถาบันว่า ควรให้มกี ารพัฒนาไปสู่
การด�าเนินการเพือ่ น�าแนวคิดในการประสานความร่วมมือระหว่าง
กันในระดับสถาบันและพืน้ ทีต่ า� บลสารภี ให้เกิดการท�างานร่วมกัน
และแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ให้เป็นรูปธรรมมากขึน้ ต่อมาจึงเกิดการ
สกัดประเด็นปัญหาและพัฒนาโจทย์การวิจยั ขึน้ ว่า “จะท�าอย่างไร
จึงจะสามารถพัฒนาชุมชนในลักษณะชุมชนกึง่ เมืองกึง่ ชนบทให้
มีนวัตกรรมเพือ่ ชุมชน และมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ แบบมีองค์รวมและ
เป็นรูปธรรม” เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการหานวัตกรรมเพือ่ ชุมชน
หรือแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ที เี่ หมาะสมกับสภาพพืน้ ที่ และบริบทแวดล้อม
ของชุมชนในพื้นที่ต�าบลสารภี อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ได้มกี ารน�าไปต่อยอดเพือ่ พัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงหลักการโครงการ
ต่อแหล่งทุนภายนอก (สกว.) ในชุดโครงการวิจยั “การเสริมสร้าง
คุณภาพชีวติ ด้วยนวัตกรรมเพือ่ ชุมชนสูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืนใน
พืน้ ทีต่ า� บลสารภี อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่” ซึง่ ภายหลังได้
มีการปรับเปลีย่ นชือ่ โครงการเป็น “การเสริมสร้างคุณภาพชีวติ
ด้วยนวัตกรรมเพือ่ ชุมชนสูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในพืน้ ทีก่ งึ่ เมือง
กึง่ ชนบท: กรณีศกึ ษาต�าบลสารภี อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่”
โดยเป็นชุดโครงการวิจยั น�าร่องในช่วงระยะเวลาหนึง่ ปี เริม่ ตัง้ แต่
เดือนตุลาคม 2557 - ตุลาคม 2558 ขึน้ ในทีส่ ดุ
บริบทของเทศบาลต�าบลสารภี
สังคม

สิง่ แวดล้อม

เศรษฐกิจ

สังคม
ระบุและ
วิเคราะห์ สิง่ แวดล้อม
ปัญหา
เศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์การวิจัย
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1. เพือ่ ให้เกิดนวัตกรรมเพือ่ ชุมชนทีเ่ หมาะสมกับชุมชน
กึง่ เมืองกึง่ ชนบทใน 3 ด้านคือ สิง่ แวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม
2. เพื่อปรับปรุงระบบและกลไกการวิจัยเพื่อสังคมของ
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
การบูรณาการศาสตร์เพือ่ การท�างานในพืน้ ที่ ในชุดโครงการ
นี้ จะเป็นการน�าความรูแ้ ละความเชีย่ วชาญทีน่ กั วิจยั ในสถาบันมี และ
น�ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาในพืน้ ที่ ซึง่ แต่ละสาขาวิชาจะมีความรูท้ นี่ า�
มาใช้ในการพัฒนาพืน้ ทีท่ ห่ี ลากหลาย ประกอบไปด้วย
1) รัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อด�าเนินการเรื่องปัญหาการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
2) นิเทศศาสตร์ เพื่อด�าเนินการเรื่องการสื่อสารชุมชน
และการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน
3) การเป็นผูป้ ระกอบการ เพือ่ ด�าเนินการเรือ่ งผูป้ ระกอบการชุมชน
4) การบัญชี เพื่อด�าเนินการเรื่องบัญชีครัวเรือนและ
ระบบการเงินของกลุ่มอาชีพ
5)การจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรม เพื่อด�าเนินการ
เรื่องการจัดการขยะ
6) เทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ ด�าเนินการเรือ่ งฐานข้อมูลชุมชน
7) ศิลปศาสตร์ เพื่อด�าเนินการเรื่องการเรียนรู้และ
พัฒนาชุมชน
8) ศึกษาศาสตร์ เพือ่ ด�าเนินการเรือ่ งประวัตศิ าสตร์และ
พัฒนาเยาวชนในชุมชน

กรอบแนวคิดการด�าเนินการวิจัยในระยะที่หนึ่ง

หน่วยงานในพื้นที่ต�าบลสารภี
ภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคประชาชน
กลไกและระบบบริหารจัดการชุมชน
การพัฒนากระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชน

านข้อมูลสุขภาวะชุมชน

พัฒนา านข้อมูลสุขภาวะชุมชน

รูปแบบการจัดการสิง่ แวดล้อมในชุมชน

พัฒนาการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน

ระบบบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน

คุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน

การขับเคลื่อนโดยหน่วยงาน
ในพื้นที่ต�าบลสารภี

นวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

สังคม สิง่ แวดล้อม เศรษฐกิจ

ภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคประชาชน

สังคม สิง่ แวดล้อม

เศรษฐกิจ
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วิธีการด�าเนินการวิจัย

คณะผู้วิจัยได้ก�าหนดความส�าคัญของการศึกษาเป็น
3 ส่วน ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมของหน่วยงานในพื้นที่ (ภาครัฐ
ภาคการศึกษา และภาคประชาชน) ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชน และ 2) การศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาใน
ด้านสิง่ แวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ของชุมชนในพืน้ ทีเ่ ทศบาล
ต�าบลสารภี ทั้ง 10 หมู่บ้าน และ 3) การพัฒนาระบบและกลไก
งานวิจัยเพื่อชุมชนของสถาบัน โดยอาศัยรูปแบบการเก็บข้อมูล
ตามกิจกรรม ดังนี้
1. การศึกษาบริบทของชุมชนในพื้นที่เทศบาลต�าบล
สารภี ในด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ก่อนการด�าเนิน
โครงการ
2. การจั ด เวที ชุ ม ชนเพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ โ ดย
กระบวนการมีส่วนร่วม
3. การพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การภายในของ
มหาวิ ท ยาลั ย และระดั บ คณะ ในการสนั บ สนุ น งานวิ จั ย นวั ต
กรรมเพื่อสังคมและชุมชน และประเมินความก้าวหน้าในการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุน
งานวิ จั ย นวั ต กรรมเพื่ อ สั ง คมและชุ ม ชนให้ ก ้ า วหน้ า อย่ า ง
ต่อเนื่อง และดึงดูดนักวิจัยรุ่นใหม่เข้าสู่การท�างานลักษณะนี้
ในการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในของ
มหาวิทยาลัยนัน้ คณะผูว้ จิ ยั ได้กา� หนดรูปแบบการด�าเนินงานเป็น
3 ด้าน ได้แก่
1) การศึกษาบริบทของระบบและกลไกเดิม
2) กิจกรรมเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยในระดับ
สถาบันและระดับคณะ
ศึกษา
ของเก่า

DB
กฎ
สถานที่

SWOT

ปรับแก้

พัฒนา
ศักยภาพ

ในการด�าเนินการกระบวนการวิจยั ในระยะที่ 1 (ตุลาคม
2557 - ตุลาคม 2558) นัน้ ได้มกี ารด�าเนินการภายใต้โจทย์วจิ ยั ใน 2
ประเด็น คือ
จะท�ำอย่ำงไรจึงจะสำมำรถพัฒนำชุมชนในลักษณะ
ชุมชนกึง่ เมืองกึง่ ชนบทให้มนี วัตกรรมเพือ่ ชุมชน และมีคณ
ุ ภำพ
ชีวติ ทีด่ ขี นึ้ แบบมีองค์รวมและเปนรูปธรรม
ระบบและกลไกทีเ่ หมำะสมกับกำรวิจยั เพือ่ สังคมของ
มหำวิทยำลัย ำร์อสี เทอร์นเปนอย่ำงไร
และมีการก�าหนดวัตถุประสงค์ในการด�าเนินการ 2 ข้อ คือ
1) เพือ่ ให้เกิดนวัตกรรมเพือ่ ชุมชนทีเ่ หมาะสมกับชุมชน
กึง่ เมืองกึง่ ชนบทใน 3 ด้าน คือ สิง่ แวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม
2) เพื่อปรับปรุงระบบและกลไกการวิจัยเพื่อสังคมของ
มหาวิทยาลัยฟาร์อสี เทอร์น
ทางโครงการฯ ได้กา� หนดพืน้ ทีใ่ นการวิจยั คือ กลุม่ ชุมชน
ในต�าบลสารภี อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และด�าเนินการศึกษา
กลุม่ ประชากรจ�านวน 3 กลุม่ ได้แก่ (1)องค์กรภาครัฐ ได้แก่ เทศบาล
ต�าบลสารภี สภาเทศบาลต�าบลสารภี ศูนย์สขุ ภาพชุมชนต�าบลสารภี
(2) องค์กรภาคการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยฟาร์อสี เทอร์น และ
โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง และ (3) องค์กรภาคประชาชนผ่านกลไก
ในการบริหารจัดการในพืน้ ที่ อันประกอบไปด้วย กลุม่ แม่บา้ นต�าบล
สารภี กลุม่ ผูส้ งู อายุตา� บลสารภี กลุม่ อาสาสมัครสาธารณสุขหมูบ่ า้ น
เป็นต้น นอกจากนี้ ได้กา� หนดความส�าคัญของการศึกษาเป็น 3 ส่วน
ได้แก่ 1) การมีสว่ นร่วมของหน่วยงานในพืน้ ที่ (ภาครัฐ ภาคการศึกษา
และภาคประชาชน) ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชน และ
2) การศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาในด้านสิง่ แวดล้อม เศรษฐกิจ
และสังคม ของชุมชนในพืน้ ทีเ่ ทศบาลต�าบลสารภี ทัง้ 10 หมูบ่ า้ น และ
3) การพัฒนาระบบและกลไกงานวิจยั เพือ่ ชุมชนของสถาบัน

กระบวนการท�างานของ
มหาวิทยาลัย าร์อีสเทอร์น

ประชาชน ภาครัฐ

B การท�า MOU

สกว./เครือ
ข่าย
ระบบ
คลินิก
วิจัย

ชุมชน

A บริการวิชาการ

ระบบ

สิ่งอ�านวย
ความ
สะดวก

งบ

กระบวนการที่น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลง

Training
พี่เลี้ยง
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C พัฒนาผลชุมชน
KM

D พัฒนาโจทย์วิจัย
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กระบวนการด�าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อให้เกิด
นวัตกรรมเพือ่ ชุมชนทีเ่ หมาะสมกับชุมชนกึง่ เมืองกึง่ ชนบทใน 3
ด้านคือ สิง่ แวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม
การด�าเนินการเป็นไปใน 2 รูปแบบ คือ 1) การศึกษา
บริบทของชุมชนในพืน้ ทีเ่ ทศบาลต�าบลสารภี ในด้านสิง่ แวดล้อม
เศรษฐกิจ และสังคม ก่อนการด�าเนินโครงการ 2) การจัดเวทีแลก
เปลีย่ นเรียนรูโ้ ดยกระบวนการมีสว่ นร่วม โดยเป็นการด�าเนินงาน
ร่วมกับเทศบาลต�าบลสารภี และกลุม่ ผูน้ า� ชุมชนตลอดจนประชาชน
ในแต่ละหมูบ่ า้ นทัง้ 10 หมูบ่ า้ นในเขตต�าบลสารภี เพือ่ ให้ความรูใ้ น
เรือ่ งการวิเคราะห์และจัดท�า SWOT analysis พืน้ ทีข่ องตนเอง รวม
ไปถึงการร่วมกันจัดท�าแผนหมูบ่ า้ น/ชุมชน แผนแม่บทหมูบ่ า้ น/
ชุมชน เป็นกระบวนการเรียนรูแ้ ละการมีสว่ นร่วมของประชาชนใน
หมูบ่ า้ นและชุมชน โดยเริม่ จากการกระตุน้ จิตส�านึกและความรับผิด
ชอบของประชาชนในชุมชนให้มจี ติ สาธารณะ แล้วร่วมกันคิด ร่วม
กันจัดท�า ร่วมกันเรียนรู/้ วิเคราะห์เพือ่ ให้รแู้ ละเข้าใจตนเองโดยใช้
กระบวนการชุมชน
กิจกรรมเวทีประชาคม
หมู่บ้านเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปญหา
และความต้องการของชุมชนสารภี
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จากผลการส�ารวจบริบทด้านสภาพปัญหาและความต้องการ
ของชุมชน ท�าให้เกิดชุดโครงการวิจยั ทัง้ สิน้ 6 โครงการ ดังนี้
โครงการวิจยั ที่ 1 การศึกษาประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ โดยการมีสว่ น
ร่วมของชุมชนต�าบลสารภี อ�าเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่
โครงการวิจยั ที่ 2 การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมของชุมชนต�าบลสารภี อ�าเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม่
โครงการวิจยั ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนด้วยรูป
แบบการบริหารจัดการกลุม่ กรณีศกึ ษา กลุม่ แม่
บ้าน ต�าบลสารภี จังหวัดเชียงใหม่
โครงการวิจยั ที่ 4 การพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การปั ญ หาขยะ
มูลฝอยของชุมชนในเขตเทศบาลต�าบลสารภี
อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
โครงการวิจยั ที่ 5 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ข้อมูลผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม ส�าหรับการ
บริหารจัดการชุมชนกึง่ เมืองในพืน้ ทีต่ า� บลสารภี
อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
โครงการวิจยั ที่ 6 การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและการ
สือ่ สารสาธารณะ เพือ่ พัฒนาจิตส�านึกความเป็น
พลเมืองผ่านพืน้ ทีท่ างสังคม : ลานสารภีรวมใจ
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ในส่วนของกระบวนการที่น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิง
พื้นที่ ได้เริ่มด�าเนินการภายหลังการพัฒนาระบบและกลไกงาน
วิจัยของสถาบันพบว่า ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนแรกของการ
พัฒนาชุดโครงการวิจยั (ตัง้ แต่ชว่ งเดือนมีนาคม 2558 - สิงหาคม
2558) เป็นการด�าเนินการด้วยกระบวนการที่เน้นการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน ทั้งผู้น�าชุมชน ประชาชน
ในพื้นที่ และหน่วยงานราชการที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ ภายใต้
ปัจจัย 3 ประการของคุณภาพชีวิต ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และ
สิง่ แวดล้อม ซึง่ สามารถจ�าแนกกระบวนการเปลีย่ นแปลงได้ตาม
ปัจจัยที่มุ่งพัฒนาพื้นที่ ดังต่อไปนี้
1. ปัจจัยด้านเศรษ กิจ
ด�าเนินการภายใต้โครงการ การพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการกลุม่ เพือ่ ยกระดับธุรกิจชุมชน กรณีศกึ ษา กลุม่ แม่
บ้าน ต�าบลสารภี อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ในกลุม่ แม่บา้ นหมู่
4 บ้านช่างเคิง่ ใน 3 ส่วนคือ 1) การศึกษาสภาพเดิมของการบริหาร
จัดการกลุ่ม โดยใช้รูปแบบการสัมภาษณ์ผู้น�า และสมาชิกกลุ่ม
ภายใต้กรอบการบริหารจัดการกลุม่ 9 องค์ประกอบ (วัตถุประสงค์
กลุม่ คุณสมบัติ การรับสมัครสมาชิก การลาออกหรือการให้ออก
เงินทุน การด�าเนินการ คณะกรรมการและคุณสมบัติ การออก
จากกรรมการ อ�านาจหน้าที่ การแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับ) 2)
การศึกษาสถานการณ์เดิมของธุรกิจชุมชน โดยด�าเนินการร่วม
กันระหว่างประธานกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
ประยุกต์ ใช้ Lean Canvas Model ในกระบวนการวินิจฉัยการ
ด�าเนินงานของกลุม่ ใน 5 ประเด็น (กลุม่ ลูกค้าเป้าหมาย คุณค่า
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ของผลิตภัณฑ์ การบริหารความสัมพันธ์ลกู ค้า ช่องทางการจัด
จ�าหน่าย กระบวนการสื่อสารการตลาด) 3) พัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการกลุม่ และรูปแบบการจัดการห่วงโซ่อปุ ทานทีเ่ หมาะ
สมกับกลุ่ม ด�าเนินการโดยการจัดท�าผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง การ
ทดสอบตลาดและความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย พร้อมทัง้ น�า
ผลที่ได้คนื ข้อมูลแก่ชมุ ชนเพือ่ ปรับปรุงการด�าเนินการ รวมไปถึง
การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร (ด้านการปรับปรุงองค์ประกอบทางการ
ตลาด การก�าหนดต�าแหน่งผลิตภัณฑ์ การก�าหนดลูกค้าเป้าหมาย
การใช้สี การก�าหนดตราสัญลักษณ์ประจ�ากลุ่ม การก�าหนดชื่อ
ผลิตภัณฑ์ และการออกแบบสือ่ เพือ่ การสือ่ สารการตลาด)
2. ปัจจัยด้านสังคม
เป็ น การด� า เนิ น การภายใต้ ชุ ด โครงการจ� า นวน 4
โครงการ ได้แก่ 1) โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและ
การสื่อสารสาธารณะเพื่อการพัฒนาจิตส�านึกความเป็นพลเมือง
ผ่ า นพื้ น ที่ ท างสั ง คม : ลานสารภี ร วมใจ 2) โครงการศึ ก ษา
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ต�าบลสารภี อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียง ใหม่ : ต้นยางนาและถนน
สายเชียงใหม่-ล�าพูน 3) โครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของชุมชนต�าบลสารภี อ�าเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม่ 4) โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพือ่ การจัดการข้อมูลผูส้ งู อายุแบบมีสว่ นร่วม ส�าหรับการบริหาร
จัดการชุมชนกึ่งเมือง ในพื้นที่ต�าบลสารภี อ�าเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่ ทั้งนี้มีรายละเอียดของกระบวนการที่น�าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงและกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนดังนี้

1) โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วน
ร่วมและการสื่อสารสาธารณะเพื่อการ
พัฒนาจิตสำานึกความเป็นพลเมืองผ่าน
พื้นที่ทางสังคม : ลานสารภีรวมใจ

1) ศึกษาข้อมูลในพื้นที่รวมถึงสภาพปญหา
ด้วยเครื่องมือ S OT เพื่อสะท้อนบริบท
ปญหาที่แท้จริง
2) ดำาเนินกิจกรรมเวทีชมุ ชนเพือ่ ศึกษาบริบท
ชุมชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
และการมีส่วนร่วมของชุมชน
3) รวบรวมข้อมูลด้านโครงสร้างทางสังคม
กลุ่มและความร่วมมือต่าง ในพื้นที่
4) สัมภาษณ์ผนู้ าำ ชุมชนด้านบทบาทผูน้ าำ ชุมชน
5) การศึกษาศักยภาพผู้นำาชุมชน

1) ตัวแทนทั้ง 10 หมู่ร่วมสะท้อนบริบท
ปญหาในพื้นที่ (จำานวนทั้งสิ้น 43 คน)
2) ในการดำาเนินกิจกรรมทุกครั้ง เน้น
การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอจาก
ตัวแทนในพื้นที่ทุกหมู่ รวมไปถึงการมี
ส่วนร่วมของผู้นำาชุมชนในการให้ข้อมูล
ด้านต่าง

2) โครงการศึ ก ษาประวัติศ าสตร์ท้อง
ถิ่ น โดยกระบวนการมี ส ่ ว นร่ ว มของ
ชุมชนตำาบลสารภี อำาเภอสารภี จังหวัด
เชี ย งใหม่ : ต้ น ยางนาและถนนสาย
เชียงใหม่ลำาพูน

1) การทบทวนและค้นหาบุคคลสำาคัญผู้ให้
ข้อมูล (การศึกษาตัวตน รากเหง้าแบบดัง้ เดิม
การศึกษาตัวตนหรือประวัติศาสตร์สมัยใหม่)
2) การร่วมกิจกรรมประเพณีของชุมชนในพืน้ ที่
3) กิจกรรม ภาพเก่า เล่าเรื่อง

เป็นการดำาเนินการภายใต้การมีส่วนร่วม
ของผู้นำาชุมชนทั้ง 10 หมู่บ้าน ประชาชน
ในพืน้ ทีท่ กุ หมู่ เครือข่ายชุมชนและสังคมที่
เกี่ยวข้อง และกลุ่มภาคเอกชน
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3) โครงการการจัดการความรูเ้ พือ่ พัฒนา
เศรษฐกิ จ สั งคมและวัฒ นธรรม ของ
ชุมชนตำาบลสารภี อำาเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่

1) การสัมภาษณ์เพื่อสำารวจสภาพปญหา
และความต้องการของชุมชน
2) สังเคราะห์ข้อมูลร่วมกับชุมชน
3) ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ

1) การร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความต้องการของชุมชน
2) การสังเคราะห์ขอ้ มูลร่วมกันและการคืน
ข้อมูลกลับสู่ชุมชน

4) โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการข้อมูลผู้สูงอายุแบบมีส่วน
ร่วม สำาหรับการบริหารจัดการชุมชนกึ่ง
เมือง ในพื้นที่ตำาบลสารภี อำาเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่

ดำาเนินการตามวงจรการพัฒนาระบบ (The
System Development Life Circle :
SDLC) ดังนี้
1) การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น
2) ออกแบบ สร้างระบบและทดสอบระบบ
3) จัดอบรม ให้ความรู้ในการใช้งานระบบ

ใช้กระบวนการดำาเนินการใน 2 ลักษณะ
คือ ลักษณะที่ 1 การสัมภาษณ์ตัวแทน
หน่วยงานของรัฐ เพือ่ สอบถามเกีย่ วกับข้อ
มูลในด้านสุขภาพ ภูมิปญญา ลักษณะที่ 2
การสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ เพื่อนำาผลที่ได้มา
ออกแบบระบบและทดลองใช้งาน

3. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
ด�าเนินการภายใต้โครงการการพัฒนารูปแบบการจัดการ
ปัญหาขยะมูลฝอยของชุมชนในเขตเทศบาลต�าบลสารภี อ�าเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเป้าหมายในการศึกษาสภาพปัญหา
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ขยะ สภาพการจัดการขยะในชุมชน แนวทางในการจัดการปัญหา
ขยะ ทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการน�าเสนอ
สภาพปัญหาในพืน้ ทีแ่ ละร่วมก�าหนดแนวทางในการคัดแยกและ
ก�าจัดขยะอย่างถูกวิธี

สภาพปัญหาและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในพื้นที่

1) โครงการการพั ฒ นาศั ก ยภาพการ
บริ ห ารจั ด การกลุ ่ ม เพื่ อ ยกระดั บ ธุ ร กิ จ
ชุมชน กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้าน ตำาบล
สารภี อำาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

1) การบริหารจัดการกลุ่มขาดประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ
2) ผลิตภัณ ช์ มุ ชนมีการดำาเนินการ แต่ขาด
รูปแบบการดำาเนินการด้านการตลาด และ
การพัฒนาตราสินค้าเพื่อสร้างความแตกต่าง
ของผลิตภัณ ์

1) เกิดร่างก กติกากลุม่ ทีเ่ กิดจากฉันทามติของชุมชน
2) เกิดแนวทางในการดำาเนินการทางการตลาด
ทีส่ อดรับกับผลการดำาเนินการสำารวจความ
ต้องการผลิตภัณ ์
3) มีการกำาหนดตราสินค้า สีประจำากลุม่ ตำาแหน่ง
ทางผลิตภัณ ์ การกำาหนดเรือ่ งราวของผลิตภัณ ์
โดยการดำาเนินการและการลงมติของชุมชน
4) เกิดการพัฒนาช่องทางการจัดจำาหน่ายทัง้ ใน
และนอกชุมชน

2) โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วน
ร่วมและการสื่อสารสาธารณะเพื่อการ
พัฒนาจิตสำานึกความเป็นพลเมืองผ่าน
พื้นที่ทางสังคม : ลานสารภีรวมใจ

1) การทำางานด้านการพัฒนาชุมชนดำาเนิน
การแบบเฉพาะพื้นที่ของตน ไม่มีการพัฒนา
แบบองค์รวม ไม่มีการรวมตัวและประสาน
ความร่วมมือ
2) แผนในการพัฒนาต่าง มาจากผูน้ ำา ขาด
กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่
3) การขั บ เคลื่ อ นเรื่ อ งการพั ฒ นาชุ ม ชน
ดำาเนินการโดยคนกลุ่มเดิม ขาดการรวม
พลังจากประชาชนในพื้นที่
4) ไม่มจี ดุ ศูนย์กลางในเรือ่ งพืน้ ทีส่ าธารณะที่
เป็นศูนย์รวมใจชาวบ้าน

1) เกิดรูปแบบการทำางานด้วยกระบวนการ
มีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ผู้นำา
ชุมชน ประชาชนในพื้นที่ ผ่านกลไกการ
ดำาเนินการขับเคลื่อนของทีมนักวิจัย
2) เกิดรายงานข้อมูลสภาพปญหาพื้นฐาน
ของตำาบลสารภีครบทั้ง 10 หมู่บ้าน
3) ผลการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทผู้นำาและ
ความคาดหวังต่อตัวผู้นำาชุมชน

า า ิ ัยเ ่ า ั นาเ ิ นที่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2559

3) โครงการศึ ก ษาประวัติศ าสตร์ท้อง
ถิ่ น โดยกระบวนการมี ส ่ ว นร่ ว มของ
ชุมชนตำาบลสารภี อำาเภอสารภี จังหวัด
เชี ย งใหม่ : ต้ น ยางนาและถนนสาย
เชียงใหม่ลำาพูน

วิถชี วี ติ ของชาวบ้านในพืน้ ทีก่ งึ่ เมืองกึง่ ชนบท
เปลี่ยนแปลง ข้อมูลประวัติศาสตร์ระหว่าง
ชุ ม ชนกั บ ต้ น ยางนาเลื อ นหาย ขาดการ
สืบทอดและการนำาไปใช้ประโยชน์
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1) เกิดแนวทางในการถ่ายทอดความรู้แก่
ยุววิจัยในพื้นที่และชาวบ้านในชุมชน
2) เกิดแนวทางการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

4) โครงการการจัดการความรูเ้ พือ่ พัฒนา เกิดการศึกษาและสำารวจทุนทางสังคมของ พัฒนาแนวทางการจัดการความรู้จากทุน
เศรษฐกิ จ สั งคมและวัฒ นธรรม ของ พืน้ ทีต่ าำ บลสารภีทเี่ กีย่ วข้องกับด้านเศรษฐกิจ ชุมชนในพื้นที่
ชุมชนตำาบลสารภี อำาเภอสารภี จังหวัด สังคมและวัฒนธรรมชุมชน
เชียงใหม่
5) โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการข้อมูลผู้สูงอายุแบบมีส่วน
ร่วม สำาหรับการบริหารจัดการชุมชนกึ่ง
เมือง ในพื้นที่ตำาบลสารภี อำาเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่

ชุดข้อมูลผู้สูงอายุในด้านต่าง อาทิ ข้อมูล เกิดระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการข้อมูล
พืน้ ฐาน ทะเบียนผูส้ งู อายุ ข้อมูลด้านสุขภาพ ผู้สงู อายุแบบมีส่วนร่วม
ข้อมูลภูมปิ ญญา มีการเก็บรวบรวมโดยหน่วย
งานที่แตกต่างกัน ข้อมูลกระจัดกระจายไม่
เป็นปจจุบนั ส่งผลให้การนำาข้อมูลไปใช้ในการ
วางแผนการพัฒนาเป็นไปได้ยาก

6) โครงการการพั ฒ นารู ป แบบการ
จัดการปญหาขยะมูล อยของชุมชนใน
เขตเทศบาลตำาบลสารภี อำาเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่

1) ขาดข้อมูลด้านปริมาณขยะและการกำาหนด
สถานที่ในการทิ้งขยะจากครัวเรือน
2) ชุมชนขาดความตระหนักถึงการคัดแยก
และการกำาจัดขยะอย่างถูกวิธี

กระบวนการด�าเนินการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 เพือ่ ปรับปรุง
ระบบและกลไกการวิจัยเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยฟาร์อีส
เทอร์น
ในการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใน
ของมหาวิทยาลัยนั้น ผู้วิจัยได้ก�าหนดรูปแบบการด�าเนินงาน
เป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) การศึกษาบริบทของระบบและกลไกเดิม
2) กิจกรรมเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 3)การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการงานวิจยั ในระดับสถาบันและระดับคณะ โดยอาศัยรูปแบบ
การด�าเนินการ ดังนี้
1) การศึกษาบริบทระบบและกลไกในการด�าเนินงาน
ของส�านักวิจัยฯ ได้ใช้กระบวนการสัมภาษณ์ทั้งในส่วนของนัก
วิจัย อาจารย์ ผู้บริหาร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อน�าข้อมูลที่
ได้มาสรุปข้อดี ข้อด้อย และหาแนวทางในการพัฒนาต่อไป รวม
ทัง้ น�าข้อมูลที่ได้มาจัดเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เพือ่ ให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้อง
ในทุกระดับ (ระดับบริหารและระดับปฏิบตั กิ าร) ได้รบั ทราบปัญหา
ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนระหว่างกัน
2) กิจกรรมเพื่อพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ โดยด�าเนินการ
ในรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานที่

1) ฐานข้อมูลด้านปริมาณขยะ ประเภท
ของขยะ รูปแบบการจัดการขยะ
2) ชุมชนเกิดความตระหนักในปญหาของ
ขยะที่มีผลต่อการดำารงชีวิต

เกี่ยวข้อง (กลุ่มเป้าหมาย คือ นักวิจัยรุ่นใหม่) และขอรับการ
สนับสนุนด้านวิทยากรจากเครือข่ายวิจัยในพื้นที่ รวมทั้งการ
ศึกษาดูงานภายใต้สถานการณ์จริง ดังมีกรอบแนวทางในการ
ด�าเนินกิจกรรมคือ 1) การลงพื้นที่ และการพัฒนาโจทย์วิจัย 2)
การพัฒนา Proposal งานวิจยั เพือ่ ขอรับการสนับสนุนการด�าเนิน
การ 3) การด�าเนินการวิจัยโดยกระบวนการมีส่วนร่วม รวมทั้ง
แนวทางการบูรณาการงานวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
เข้ากับการเรียนการสอน และการพัฒนาผูเ้ รียนในการเป็นนักวิจยั
ร่วมและ 4) การเขียนรายงานวิจยั และการเขียนบทความวิจยั เพือ่
เผยแพร่หรือน�าเสนอ
3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยในระดับ
สถาบันและระดับคณะ โดยด�าเนินการในรูปแบบการประชุมร่วม
กับคณะผู้บริหารทั้งในระดับสถาบันและระดับคณะเพื่อน�าเสนอ
ผลการด�าเนินงานและแนวทางในการด�าเนินการในเชิงนโยบาย
ต่อไป
ผลการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดจากการด�าเนินการในระยะทีห่ นึง่ (ช่วง
ปแรก ตุลาคม 2557 - ตุลาคม 2558) ได้มกี ารก�าหนดการด�าเนิน
การแบ่งออกเป็นรอบไตรมาส โดยให้มีการติดตามและประเมิน
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ผลการเปลี่ยนแปลงในทุกสามเดือน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น
4 ระยะ ดังนี้
การด�าเนินงานในระยะที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2557)
เป็นการศึกษาบริบทของระบบและกลไกเดิมของงาน
วิจัยของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น โดยได้ท�าการศึกษาบริบท
ระบบและกลไกในการด�าเนินงานของส�านักวิจัย และน�าข้อมูลที่
ได้มาจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกระดับได้มี
การแสดงความคิดเห็นเพือ่ ก�าหนดแนวทางการพัฒนาระบบและ
กลไกงานวิจยั เพือ่ สังคมของสถาบัน ซึง่ ในการด�าเนินการนัน้ ได้มี
การสรุปแนวทางในการแก้ไขปัญหาของระบบและกลไก ดังนี้
พัฒนานักวิจยั แบบบูรณาการทัง้ ด้านการพัฒนาโจทย์
การลงพื้นที่ การจัดท�ารายงานการวิจัย การอ้างอิง การบูรณา
การเข้าสูก่ ารเรียนการสอน การบูรณาการข้ามศาสตร์ การเขียน
บทความทางวิชาการหรือบทความวิจัย พร้อมทั้งสนับสนุนงบ
ประมาณในการด�าเนินการ
พัฒนาระบบคลินกิ วิจยั ทัง้ ในส่วนของการสรรหาผูท้ รง
คุณวุฒทิ ตี่ รงสาย ระบบพีเ่ ลีย้ ง และการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่าง
ผู้มีประสบการณ์วิจัยและนักวิจัยรุ่นใหม่
ก�าหนดกฎ กติกาที่มีความชัดเจน เอื้ออ�านวยทั้งใน
การด�าเนินการวิจัย และการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปี
อาทิ การก�าหนดเป็นภาระงานสอน การก�าหนดเกณฑ์ ในการ
ประเมินผลงาน การลดขั้นตอนระเบียบทางการเงิน การยกย่อง
เชิดชูนักวิจัย
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จัดตัง้ คณะกรรมการด้านการวิจยั ของมหาวิทยาลัยเพือ่
ความชัดเจนในเรือ่ งการบริหารและการขับเคลือ่ นในเชิงนโยบาย
พัฒนาช่องทางการสือ่ สารทีเ่ ป็นทางการและเข้าถึงนัก
วิจยั ตลอดจนอาจารย์และบุคลากรภายใน
ในช่วงสามเดือนแรก (ตุลาคม-ธันวาคม 2557) พบว่า
ด้านการหาแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในของ
มหาวิทยาลัยและระดับคณะ ในการสนับสนุนงานวิจัยนวัตกรรม
เพือ่ สังคมและชุมชนให้กา้ วหน้าอย่างต่อเนือ่ ง และดึงดูดนักวิจยั
รุ่นใหม่เข้าสู่การท�างานลักษณะนี้ ซึ่งในการด�าเนินงานนั้นได้
ด�าเนินการแล้วเสร็จในส่วนของการศึกษาบริบทระบบและกลไก
ในการด�าเนินงานของส�านักวิจยั โดยใช้กระบวนการสัมภาษณ์ทงั้
ในส่วนของอาจารย์ นักวิจยั ผูบ้ ริหาร และผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้อง และ
น�าข้อมูลที่ได้มาสรุปข้อดี ข้อด้อย และก�าหนดกรอบแนวทาง
ในการพัฒนาระบบและกลไกของงานวิจัยภายในสถาบัน และ
อยู่ระหว่างการน�าข้อมูลที่ ได้มาจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้
ผูท้ เี่ กีย่ วข้องในทุกระดับ ทัง้ นี้ในส่วนของการด�าเนินการในระดับ
บริหารนัน้ ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการอ�านวยการวิจยั ซึง่ ประกอบ
ไปด้วย ผูบ้ ริหารระดับสูง อาทิ รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ คณบดี
จากทุกคณะ และหัวหน้าส�านักวิจยั เป็นเลขานุการ เป็นเสมือนจุด
จัดการงานวิจยั มีหน้าที่ในการก�าหนดกรอบและแนวทางในการ
พัฒนาระบบและกลไกงานวิจยั เพือ่ สังคม และยังมีการแต่งตัง้ คณะ
กรรมการด�าเนินการวิจยั ซึง่ ประกอบไปด้วย หัวหน้าภาควิชา และ
นักวิจยั มีหน้าทีใ่ นการขับเคลือ่ นงานวิจยั เพือ่ สังคม

ภาพการเสนอข้อมูลโครงการต่อผูบ้ ริหารระดับสูงและนักวิจยั รวมถึงการเก็บข้อมูลสภาพการณ์งานวิจยั เดิมของสถาบัน
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การด�าเนินงานในระยะที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2558)
เป็นการด�าเนินงานในส่วนของโครงการพัฒนาศักยภาพ
นักวิจยั รุน่ ใหม่ มหาวิทยาลัยฟาร์อสี เทอร์น โดยด�าเนินการทัง้ สิน้
7 โครงการ ได้แก่
1) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ด้านการ
เขียนและการพัฒนา Proposal/แนวทางการเขียนอ้างอิงและ
บรรณานุกรม
2) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านการ
ลงพื้นที่ การพัฒนาโจทย์วิจัย
3) การบรรยายและให้ ค� า ปรึ ก ษาโดยผู ้ ท รงคุ ณวุ ฒิ
ภายนอก ด้านการพัฒนาการเขียน Full proposal งานวิจยั ชุมชน/
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การเขียน Full proposal เพื่อพัฒนาผลงานวิชาการและพื้นที่/
กระบวนการพัฒนาระบบการวิจัยเชิงพื้นที่บูรณาการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนานักศึกษา
4) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริหารจัดการงาน
วิจัยเพื่อสังคม
5) การจัดตั้งคณะท�างานเพื่อก�าหนดกฎเกณฑ์และการ
ลดขั้นตอนระเบียบทางการเงิน
6) จัดตั้งคณะกรรมการด้านการวิจัย
7) โครงการพัฒนา Website งานวิจยั เพือ่ สังคม และการ
ใช้รูปแบบ Progressive meeting ในการสื่อสาร

กิจกรรมการพัฒนาโจทย์วิจัยและ
การประชุมแนวทางการดำาเนินงาน
วิจัยโครงการ
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การด�าเนินงานในระยะที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2558)
เป็นการด�าเนินงานในส่วนของโครงการต่อเนือ่ งด้านการ
พัฒนาศักยภาพนักวิจยั รุน่ ใหม่ มหาวิทยาลัยฟาร์อสี เทอร์น รวม
ไปถึงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านการเงินตามแนวทาง
การแก้ปญั หาจากการส�ารวจในระยะที่ 1-2 โดยด�าเนินการทัง้ สิน้
4 โครงการ ได้แก่
1) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านการใช้
ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online database) เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
งานวิจัย
2) โครงการจัดการความรู้เรื่องการบริหารโครงการวิจัย
และการสังเคราะห์ความรู้เพื่อการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่
3) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านเทคนิค
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การลงพื้นที่ และการจัดเวทีชุมชน
4) โครงการอบรมชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณในการด�าเนิน
การวิจัย
นอกจากนี้ เพื่อให้อาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ทุกท่าน
ได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็น และร่วมกันประเมินระบบ
และกลไกงานวิจัยในสถาบัน ผู้วิจัยจึงประยุกต์ ใช้เครื่องมือการ
ประเมินระบบบริหารจัดการงานวิจัยสถาบันด้วยกระบวนการมี
ส่วนร่วมในการด�าเนินการ โดยท�าการแบ่งกลุม่ ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
จ�าแนกตามสาขาวิชาเพื่อท�าการประเมินระบบ และกลไกทาง
ด้านการด�าเนินการวิจัยตามแบบฟอร์มที่ก�าหนด หลังจากนั้น
ท�าการวิเคราะห์ จุดอ่อนของระบบและกลไกเพื่อน�าเสนอต่อที่
ประชุม ภายหลังจากการน�าเสนอในระดับสาขาวิชาแล้ว

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
และการดำาเนินการตามแผนงาน
ในระยะที่สาม
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การด�าเนินงานในระยะที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2558)
ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีเต็ม นับจากเดือนตุลาคม 2557
- ตุลาคม 2558 ได้มีการด�าเนินการภายใต้รูปแบบและแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาระบบและกลไกงานวิจัยสถาบัน ควบคู่ไปกับ
การวิจัยเชิงพื้นที่ ซึ่งเป็นผลมาจากการศึกษาในระยะที่ 1
ผลการด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อให้เกิดนวัตกรรม
เพื่อชุมชนที่เหมาะสมกับชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทใน 3 ด้านคือ
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม
ผลการศึกษาบริบทของชุมชนในพื้นที่เทศบาลต�าบลสารภี ใน
ด้านสิ่งแวดล้อม เศรษ กิจ และสังคม
จากการด�าเนินงานในระยะที่ 1 นับตั้งแต่เดือนตุลาคม
2557 เป็นต้นมา จวบจนถึงเดือนตุลาคม 2558 ท�าให้เกิดการ
รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกิดจากโครงการฯ ทั้งในส่วน
ของข้อมูลเชิงพื้นที่ สถานการณ์ และสถานภาพของชุมชนใน

กิจกรรมการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล
เกี่ยวกับบริบทชุมชนตำาบลสารภี
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ปัจจุบัน เป็นการเก็บรวบรวมและประสานความร่วมมือจากทุก
ภาคส่วน เพื่อให้ได้ข้อมูลและองค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์
และสังเคราะห์ และน�ามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนและ
เป็นวัตถุดิบที่ส�าคัญส�าหรับสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างนักวิจัยและประชาชนในพื้นที่ โดยจัดให้มีขึ้นทั้งในระดับ
หมู่บ้านและต�าบล
ขณะเดียวกันการจัดเวทีเครือข่ายการเรียนรูร้ ะหว่างเทศบาล
ชุมชน และนักวิจยั ในโครงการฯ ทีจ่ ดั ร่วมกันมาอย่างต่อเนือ่ งตลอด
หนึง่ ปี ได้ทา� ให้เกิดการประสานความร่วมมือและสานสัมพันธ์อนั ดีใน
การร่วมคิดร่วมท�าร่วมแก้ปญั หา ฉะนัน้ จึงอาจกล่าวได้วา่ “แกนน�าการ
พัฒนาต�าบลสารภี” ได้เกิดขึน้ แล้วอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่
1. เกิดการจัดตั้งและรวมตัวของแกนน�าในพื้นที่ มีการ
ประสานความร่วมมือเป็นกระบวนการทางสังคมและเครือข่ายการ
ท�างานที่ส�าคัญในการพัฒนาพื้นที่ทั้งระบบ เนื่องด้วยที่ผ่านมา
การท�างานพัฒนาชุมชนในพืน้ ทีเ่ ป็นลักษณะต่างคนต่างท�า แต่ละ
หมูบ่ า้ นท�างานเป็นเอกเทศ ซึง่ มีทงั้ หมูบ่ า้ นทีเ่ ข้มแข็งมีศกั ยภาพใน
การจัดการตนเอง และหมูบ่ า้ นทีม่ ปี ญั หาด้านการบริหารจัดการและ
ความร่วมมือในพืน้ ที่ การด�าเนินการผ่านชุดโครงการวิจยั ช่วยท�าให้
เกิดการผนึกก�าลังท�างานเป็นโครงข่ายต�าบล ร่วมกับทีมงานนักวิจยั
เทศบาล และผูน้ า� ชุมชน (กลุม่ แกนน�าทีอ่ ยูใ่ นแต่ละหมูบ่ า้ น) ท�าให้ได้
แนวร่วมในการด�าเนินการพัฒนาคุณภาพชีวติ ประชาชนต�าบลสารภี
ผ่านชุดโครงการวิจยั ทีเ่ ป็นระบบ (ร่วมกับแผนพัฒนาในพืน้ ที)่ อาทิ
การจัดเวทีชมุ ชนเพือ่ วิเคราะห์ชมุ ชนร่วมกัน การพัฒนาแนวทาง
การจัดการขยะในชุมชน การบูรณาการเพือ่ จัดท�าแผนชุมชนในทัง้
10 หมูบ่ า้ น การพัฒนาแผนสาธารณสุขต�าบลสารภี (ปกติแยกแต่ละ
หมู)่ การพัฒนากลุม่ อาชีพ (ทีเ่ ดิมมีปญั หาเรือ่ งการรวมกลุม่ และความ
ล้มเหลวในการบริหารจัดการ) เป็นต้น
2. มีการจัดการความรูแ้ ละจัดเก็บข้อมูลชุมชนตามสถานการณ์
ปัจจุบนั เพือ่ ใช้เป็นกลไกส�าคัญในการพัฒนาพืน้ ทีอ่ ย่างเป็นระบบ และ
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ผูบ้ ริหาร เพือ่ น�าผลทีไ่ ด้มาก�าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยได้
มีการสรุปแนวทางในการแก้ไขปัญหาของระบบและกลไก ดังนี้
1. พัฒนานักวิจยั แบบบูรณาการทัง้ ด้านการพัฒนาโจทย์ การ
ลงพืน้ ที่ การจัดท�ารายงานการวิจยั การอ้างอิง การบูรณาการเข้าสูก่ าร
เรียนการสอน การบูรณาการข้ามศาสตร์ การเขียนบทความทางวิชาการ
หรือบทความวิจยั พร้อมทัง้ สนับสนุนงบประมาณในการด�าเนินการ
2. พัฒนาระบบคลินิกวิจัยทั้งในส่วนของการสรรหา
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรงสาย ระบบพี่เลี้ยง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้มีประสบการณ์วิจัยและนักวิจัยรุ่นใหม่
3. ก�าหนดกฎ กติกาทีม่ คี วามชัดเจน เอือ้ อ�านวยทัง้ ในการ
ด�าเนินการวิจยั และการประเมินผลการปฏิบตั งิ านประจ�าปี อาทิ การ
ก�าหนดเป็นภาระงานสอน การก�าหนดเกณฑ์ในการประเมินผลงาน
การลดขัน้ ตอนระเบียบทางการเงิน การยกย่องเชิดชูนกั วิจยั
4. จัดตั้งคณะกรรมการด้านการวิจัย เพื่อความชัดเจน
ในเรื่องการบริหารและการขับเคลื่อนในเชิงนโยบาย
5. พัฒนาช่องทางการสื่อสารที่เป็นทางการและเข้าถึง
ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อปรับปรุงระบบและ นักวิจัย ตลอดจนอาจารย์และบุคลากรภายใน
ทั้งนี้ ในส่วนของผลการด�าเนินการในส่วนของจุดเด่น
กลไกการวิจัยเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
จุดด้อยของระบบและกลไกเดิมของงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
ผลการศึกษาบริบทของระบบและกลไกเดิม
ในการด�าเนินการใช้กระบวนการสัมภาษณ์นกั วิจยั และคณะ ฟาร์อีสเทอร์นนั้น สามารถสรุปผลเป็นแผนภาพ ดังนี้

เป็นการแก้ไขให้ตรงกับสภาพปัญหา
3. เกิดคณะท�างานจากหลายภาคส่วน ทัง้ ความเชีย่ วชาญตาม
ศาสตร์ของนักวิจยั และประสบการณ์ทา� งานของนักบริหารงานท้องถิน่
รวมถึงการมีสว่ นร่วมของผูน้ า� ชุมชนและประชาชนในพืน้ ที่ ท�าให้เกิด
กลุม่ การพัฒนา
4. มีการบูรณาการภารกิจงานในการพัฒนาชุมชนกึง่ เมืองกึง่
ชนบทให้เป็นประเด็นในการพัฒนาชุมชนทีส่ า� คัญ เช่น ปัญหาแหล่งน�า้
ในพืน้ ที่ หรือปริมาณขยะทีเ่ พิม่ มากขึน้ และไม่มรี ะบบการจัดเก็บทีม่ ี
ประสิทธิภาพ ให้รวมเป็นการแก้ไขปัญหาประเด็นสิง่ แวดล้อม
5. น�าทรัพยากรชุมชนในทุกๆ เรือ่ ง ไม่วา่ จะเป็นกลุม่ อาชีพใน
พืน้ ที่ ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีม่ ปี ราชญ์ชมุ ชนของกลุม่ ผูส้ งู อายุ ต�านานและ
ประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ กลุม่ ผูน้ า� ชุมชนทีม่ จี ติ ส�านึกพลเมือง ฯลฯ มาผนวก
รวมให้เป็นประเด็นการพัฒนาและเสริมพลังชุมชนในด้านเศรษฐกิจและ
สังคม เพือ่ ความสามารถในการจัดการตนเองและการพัฒนาชุมชนให้เกิด
ความยัง่ ยืน ทัง้ นีผ้ ลการด�าเนินการในเชิงพืน้ ทีส่ ามารถสรุปได้ดงั ตาราง

1. การศึกษาบริบทของชุมชนในพืน้ ที่
เทศบาลตำาบลสารภี ในด้านสิง่ แวดล้อม
เศรษฐกิจ และสังคม โดยเชือ่ มโยงและ
สร้างความร่วมมือกับคณาจารย์มหา
วิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นที่มีองค์ความ
รู้ของแต่ละภาควิชาในการสนับสนุน
และส่งเสริมเรือ่ งการจัดทำาฐานข้อมูล
ชุมชน พัฒนากระบวนการและการ
บริหารจัดการ ทั้งนี้ ในการศึกษา
และวิเคราะห์สภาพปญหาในด้านสิ่ง
แวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม จะใช้
เครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลหลาย
รูปแบบ ทั้งแบบบันทึก แบบสำารวจ
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ภาพถ่าย
ล เพือ่ รวบรวมข้อมูลในพืน้ ทีใ่ ห้ได้ขอ้
เท็จจริงมากทีส่ ดุ

1. ข้อมูลสภาพปญหาทีแ่ ท้จริงในพืน้ ทีจ่ ากการวิเคราะห์ S OT ด้วยกระบวนการมีสว่ นร่วมของชุมชน
2. ข้อมูลเชิงประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ ถนนสายเชียงใหม่-ลำาพูน และต้นยาง รายนามบุคคลสำาคัญที่
สามารถให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับประวัตศิ าสตร์ของชุมชนตำาบลสารภีได้
3. ข้อสรุปจากผูน้ าำ ชุมชนเกีย่ วกับการจัดการศูนย์การเรียนรูช้ มุ ชน
4. ข้อมูลเกีย่ วกับประเภทของขยะทีผ่ ลิตจากครัวเรือน และขยะจากธรรมชาติ รวมถึงการคัดแยก
ขยะของแต่ละครัวเรือนในปจจุบนั
5. ข้อมูลพืน้ ฐานชุมชน และทบทวนข้อมูลทีม่ อี ยู่ เช่น ข้อมูลความจำาเป็นพืน้ ฐาน (จปฐ.) ข้อมูลคณะ
กรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ-ข้อมูลพืน้ ฐานระดับหมูบ่ า้ น (กชช. 2ค) ข้อมูลจากเทศบาลหรือจาก
แหล่งข้อมูลอืน่ ทีม่ กี ารจัดเก็บไว้ เพือ่ จัดทำาระบบฐานข้อมูลชุมชน
6. เครือ่ งมือเพือ่ สำารวจการจัดทำาระบบฐานข้อมูลผูส้ งู อายุในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน
. ข้อมูลเกีย่ วกับระบบทางสังคมของตำาบลสารภี รวมไปถึงข้อมูลเชิงคุณภาพเกีย่ วกับโครงสร้างทาง
สังคม กลุม่ และความร่วมมือต่าง ในพืน้ ที่
. มีผลิตภัณ ต์ วั อย่างเพือ่ แจกให้ทดลองใช้ในพืน้ ทีแ่ ละนอกพืน้ ทีจ่ าำ นวน 400 ชุด
9. ผลสำารวจการทดลองใช้ผลิตภัณ น์ าำ้ ยาล้างจานของกลุม่
10. ผลการเรียนรูข้ องกลุม่ แม่บา้ นหมู่ 4 เรือ่ งการคำานวณต้นทุนการดำาเนินการ เพือ่ เป็นฐานความรูใ้ น
การกำาหนดราคาผลิตภัณ ์

2. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย 1. ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับบริบทพื้นที่ บริบทด้านปญหา บริบทชุมชน เพื่อรวบรวมและ
กระบวนการมีส่วนร่วม
สังเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและงานวิจัย
2. ผลข้อมูลบริบทชุมชนที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
3. ผลข้อมูลจากกลุ่มแม่บ้านและบริบทของการจัดการกลุ่มและสภาพเศรษฐกิจชุมชน
4. ร่างก กติกากลุ่มจากคณะกรรมการกลุ่มจำานวน 15 คน
5. สภาพปญหาและบริบทของการดำาเนินธุรกิจของกลุม่ แม่บา้ น แนวทางการพัฒนาการดำาเนิน
ธุรกิจของกลุ่มแม่บ้าน

คณะกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
คณบดีทุกคณะ

สภาพปัญหา

หัวหน้าส�านัก

กลไก

ไม่เป็นระบบ ขึ้นอยู่กับ
ความรับผิดชอบส่วน
บุคคล
ขาดการบูรณาการ
ขาดสมดุลเรื่องการ
สอนและการวิจัย

ขาดการติดตาม
การพัฒนาบุคลากร
การประเมินผล
ระเบียบการเงิน

คณบดี

จุดด้อย
คณะต่างๆ

เกณฑ์การประกันคุณภาพ ความสัมพันธ์ภายใน
ก�าหนด KPI และค่าเป้าหมาย
เน้นตัวบุคคล
มีความอิสระในการ
ด�าเนินการ
คล่องตัว รวดเร็ว

จุดเด่น

- ภาระงานสอนมีมาก
- ปัจจุบนั นับเป็นชัว่ โมงท�างานไม่ใช่ภาระงาน
- ความไม่ชัดเจนในเรื่องของแนวปฏิบัติ
- ภาระงานสอนและงานวิจยั ขาดความสมดุล
- ไม่มคี วามแตกต่างระหว่างผูท้ า� และไม่ทา�
- ขาดการพัฒนาด้านการพัฒนาโจทย์วจิ ยั
- ขาดพีเ่ ลีย้ งหรือผูเ้ ชีย่ วชาญในการต่อยอดความรู้
- ระบบการประเมินที่ไม่ชดั เจนเรือ่ งงานวิจยั
- ขาดแนวปฏิ บั ติ ใ นการท� า งานกั บ แหล่ ง
นภายนอก
ภาควิชา- ทุขาดฐานข้
อมูลในการท�างาน
- ไม่มกี ารบูรณาข้ามศาสตร์ ต่างคนต่างท�า
- ขาดการพัฒนาตนเองด้านการวิจัย

สภาพปัญหา

- การเรียนการสอน
- การวิจัย
- การบริการวิชาการ
- การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม

ภารกิจ

จุดด้อย

งบประมาณ
theme งานวิจยั

การประเมินผลงานไม่ชัดเจน
(ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล)

ฐานข้อมูลในการวิจัยไม่เพียงพอ
(ส�านักวิทยบริการฯ)

ระเบียบการเบิกจ่ายที่ไม่ยืดหยุ่น
(ส�านักการเงิน)

- ขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาโจทย์วจิ ยั
- ขาดแคลนผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะทาง
- กระบวนการติดตามขาดประสิทธิภาพ
- ขาดการพัฒนาองค์ความรู้นักวิจัย
- ไม่มีระบบพี่เลี้ยงในการด�าเนินการ
- ขาดการแลกเปลี่ยนความรู้ที่เกี่ยวข้อง
- ขาดการสือ่ สารและการบูรณาการกับคณะต่าง ๆ

ส�านักวิจัยและพัฒนา

นโยบายและยุทธศาสตร์
ด้านการวิจยั

คล่องตัว
ขับเคลื่อนเร็วผ่านคณะ
นโยบายมีความชัดเจน
ตามเกณฑ์ QA

จุดเด่น

- ธุรการและประสานงาน
- ผลิตผลงานวิจัยตาม KPI
ของระบบประกันคุณภาพ
- ชี้แจงแหล่งทุนภายนอก
- ก�ากับติดตามงานวิจัย
- คลินิกวิจัย

ภารกิจหลัก

ระบบ

- พัฒนาช่องทางการสื่อสารที่เป็น
ทางการและเข้าถึงนักวิจัยตลอดจน
อาจารย์และบุคลากรภายใน

- จัดตั้งคณะกรรมการด้านการวิจัย
เพือ่ ความชัดเจนในเรือ่ งการบริหาร
และการขับเคลื่อนในเชิงนโยบาย

- ก�าหนดกฎ กติกาทีม่ คี วามชัดเจน
เอือ้ อ�านวยทัง้ ในการด�าเนินงานวิจยั
และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจ�าปี อาทิ การก�าหนดเป็นภาระ
งานสอน, การก�าหนดเกณฑ์ในการ
ประเมิ น ผลงาน, การลดขั้ น ตอน
ระเบียบทางการเงิน, การยกย่อง
เชิดชูนักวิจัย

- พั ฒ นาระบบคลิ นิ ก วิ จั ย ทั้ ง ใน
ส่วนของการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ตรงสาย ระบบพี่เลี้ยง และการ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ร ะหว่ า งผู ้ มี
ประสบการณ์วจิ ยั และนักวิจยั รุน่ ใหม่

- พัฒนานักวิจัยแบบบูรณาการทั้ง
ด้ า นการพั ฒ นาโจทย์ การลงพื้ น
ที่ การจัดท�ารายงานการวิจัย การ
อ้างอิง การบูรณาการเข้ากับการ
เรียนการสอน การบูรณาการข้าม
ศาสตร์ การเขียนบทความวิชาการ
หรือบทความวิจยั พร้อมทัง้ สนับสนุน
งบประมาณในการด�าเนินการ

แนวทางการแก้ไขปัญหา
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ผลการด�าเนินการในส่วนของโครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย
รุ่นใหม่ มหาวิทยาลัย าร์อีสเทอร์น
มีการด�าเนินงานโครงการวิจยั ทัง้ สิน้ 11 โครงการ ได้แก่
1) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ด้านการ
เขียนและการพัฒนา Proposal/แนวทางการเขียนอ้างอิงและ
บรรณานุกรม
2) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ด้านการ
ลงพื้นที่ การพัฒนาโจทย์วิจัย
3) การบรรยายและให้ ค� า ปรึ ก ษาโดยผู ้ ท รงคุ ณวุ ฒิ
ภายนอก ด้านการพัฒนาการเขียน Full proposal งานวิจยั ชุมชน/
การเขียน Full proposal เพื่อพัฒนาผลงานวิชาการและพื้นที่/
กระบวนการพัฒนาระบบการวิจัยเชิงพื้นที่บูรณาการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนานักศึกษา
4) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบบริหารจัดการงาน
วิจัยเพื่อสังคม
5) การจัดตั้งคณะท�างานเพื่อก�าหนดกฎเกณฑ์และการ
ลดขั้นตอนระเบียบทางการเงิน
6) จัดตั้งคณะกรรมการด้านการวิจัย
7) โครงการพัฒนา Website งานวิจยั เพือ่ สังคม และการ
ใช้รูปแบบ Progressive meeting ในการสื่อสาร
8) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจยั รุน่ ใหม่ ด้านการใช้ฐาน
ข้อมูลออนไลน์ (Online database) เพือ่ การพัฒนาคุณภาพงานวิจยั
9) โครงการจัดการความรู้เรื่องการบริหารโครงการวิจัย
และการสังเคราะห์ความรู้เพื่อการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่
10) โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจยั รุน่ ใหม่ ด้านเทคนิค
การลงพื้นที่ และการจัดเวทีชุมชน
11) โครงการอบรมชีแ้ จงการเบิกจ่ายงบประมาณในการ
ด�าเนินการวิจัย
ภายหลังจากการด�าเนินการในการพัฒนาระบบและ
กลไกงานวิจัยเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยแล้ว จึงได้มีการน�ามา
ปรับใช้ในการด�าเนินการจริง ท�าการส�ารวจ และประเมินผลการ
ด�าเนินการ โดยเป็นการด�าเนินการเพื่อสรุปผลการส�ารวจความ
คิดเห็นของอาจารย์และนักวิจัยที่มีต่อระบบและกลไกงานวิจัย
เพือ่ สังคมทีไ่ ด้มกี ารปรับปรุงและน�ามาปฏิบตั จิ ริง ของมหาวิทยาลัย
ฟาร์อีสเทอร์น
ในการด�าเนินการนั้น แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 1) การ
สัมภาษณ์คณะผู้บริหารระดับสูง 2) การสัมภาษณ์อาจารย์และ
นักวิจัย ดังปรากฏผลการด�าเนินการ ดังนี้

95

เพื่อสังคมขึ้น ท�าให้เกิดระบบและกลไก รวมทั้งการด�าเนินการ
ที่ชัดเจนทั้งในเรื่องการพัฒนากลไกและศักยภาพของนักวิจัยใน
สถาบัน
1. ส� า หรั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ การสร้ า งและพั ฒ นาชุ ด
โครงการวิจัยนั้นเห็นว่า การสร้างและพัฒนาชุดโครงการวิจัย
มีผลการด�าเนินงานที่มีประสิทธิผลชัดเจน มีความเหมาะสม
โจทย์วิจัยและชุดโครงการย่อยมีความเชื่อมโยงกัน นักวิจัยใน
โครงการย่อยแต่ละโครงการมีความเชีย่ วชาญ มีความสามารถใน
วิชาชีพทีจ่ ะพัฒนา และมีความร่วมมือประสานการท�างานกันเป็น
อย่างดี
2. ส� า หรั บ ความคิ ด เห็ น ต่ อ การจั ด สรรทุ น โครงการ
นวัตกรรมเพื่อสังคมมีความเห็นว่า การสนับสนุนต่อแนวทาง
ที่ ด� า เนิ น การอยู ่ ณ ขณะนี้ มี ร ะบบและกลไกที่ ชั ด เจนเห็ น
กระบวนการท�างานที่เชื่อมโยงกันได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็น
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายนอกกับมหาวิทยาลัยฟาร์
อีสเทอร์น การจัดสรรทุนมีความเหมาะสมกับค่าใช้จ่ายแต่ละ
โครงการ ซึ่งเป็นอิสระต่อการด�าเนินงาน และสะดวกต่อการ
บริหารงานของโครงการย่อย มีระบบและกลไกการจัดสรรทุนที่
ดี และบูรณาการสู่ทุกคณะ
3. ส�าหรับความคิดเห็นต่อการบริหารงบประมาณเพื่อ
การท�าโครงการวิจัย มีความเห็นเป็นสองกลุ่ม โดยกลุ่มแรกเห็น
ว่า การบริหารงบประมาณเพื่อการท�าโครงการวิจัยชุดนี้ มีความ
ชัดเจนและโปร่งใส รวมถึงมีระเบียบการบริหารงบประมาณที่
ชัดเจนและคล่องตัว ส่วนกลุ่มที่สองเห็นว่า ขณะนี้ยังเป็นแค่
การด�าเนินการในระยะเริ่มต้นของโครงการวิจัยในลักษณะนี้
ของสถาบัน ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปความส�าเร็จของการบริหาร
งบประมาณที่ท�ามา ต้องอาศัยระยะเวลาในการประเมินความ
เห็นที่มีต่อการด�าเนินงาน รวมถึงยังมีความกังวลถึงปัญหาและ
อุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
4. ส�าหรับความคิดเห็นในส่วนการจัดโครงการทีป่ รึกษา
นักวิจยั และฐานข้อมูลผูท้ รงคุณวุฒิ ผูบ้ ริหารส่วนใหญ่เห็นว่า การ
ด�าเนินการในส่วนนีเ้ ห็นผลการเปลีย่ นแปลงชัดเจนเป็นประโยชน์
ต่อการท�างานของชุดโครงการย่อย
5. ด้านการสร้างบรรยากาศการวิจัยในสถาบันพบว่า
มหาวิทยาลัยมีบรรยากาศด้านการท�างานที่เอื้ออ�านวยต่อพันธ
กิจการวิจยั ของสถาบัน เนือ่ งจากมีความเป็นกันเอง เป็นระบบพี่
ช่วยเหลือน้อง เพือ่ นช่วยเหลือเพือ่ น การท�างานในพืน้ ที่ มีความ
ร่วมมือกันดีมีบรรยากาศในการท�าวิจัย และชุมชนของทุกคณะ
เป็นไปเพื่อการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่
ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาเรื่องระบบและกลไกการวิจัยของสถาบัน
6. ด้านการติดตามและประเมินผลความส�าเร็จของ
จากผู้บริหารระดับสูง
โครงการวิจยั พบว่า มีระบบการก�ากับติดตามทีเ่ หมาะสม สามารถ
ผูบ้ ริหารส่วนใหญ่เห็นว่า การเกิดโครงการทุนนวัตกรรม น�าไปพัฒนาในงานวิจัยของสถาบันต่อไป และมีข้อเสนอแนะให้
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มีการน�าเสนอการติดตามความก้าวหน้าในการท�าวิจัยแบบการ
จัดการความรูเ้ พือ่ จะได้แลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกันในการท�าวิจยั
7. ด้านความคิดเห็นต่อการอ�านวยความสะดวกต่อการ
ท�าภารกิจด้านการวิจัยของสถาบันในปัจจุบัน พบว่า การอ�านวย
ความสะดวกต่อภารกิจงานวิจัยมีความเหมาะสม มีสิ่งอ�านวย
ความสะดวกต่อการท�าภารกิจ ท�าให้ขับเคลื่อนได้อย่างคล่องตัว
มีการจัดสรรงบประมาณสู่โครงการวิจัยที่บูรณาการการท�างาน
ร่วมกันได้ ซึ่งการท�างานของจุดจัดการจะเป็นโครงการน�าร่อง
ไปสู่ต้นแบบการท�าวิจัยสถาบันต่อไป
8. ด้านความคิดเห็นต่อการต่อยอดไปสู่การตีพิมพ์และ
เผยแพร่ ผูบ้ ริหารเห็นว่า งานวิจยั แต่ละโครงการเมือ่ เสร็จสมบูรณ์
จะต้องมุ่งสู่การตีพิมพ์และเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อให้ได้ความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นประโยชน์ตอ่ สังคมชุมชนอย่างแท้จริง
ฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่จ�าเป็นอย่างยิ่งที่งานวิจัยจะต้องวางเป้าหมาย
ตั้งแต่เริ่มต้นงานวิจัยที่จะได้องค์ความรู้ใหม่ๆ ไปสู่การตีพิมพ์
และเผยแพร่ ซึง่ จะเป็นตัวชีว้ ดั ทีส่ า� คัญของงานวิจยั ทางด้านวิชาการ
ดังนัน้ โครงการจ�าเป็นต้องมีระบบฐานข้อมูลทีจ่ ะตีพมิ พ์เผยแพร่
รองรับให้กบั นักวิจยั ผลักดันให้นกั วิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารภายนอก
ใน TCI กลุม่ 1 แต่ขณะเดียวกันควรระมัดระวังการแบ่งสัดส่วนผล
งานของนักวิจยั เกีย่ วกับการขอต�าแหน่งทางวิชาการในอนาคต จะ
ต้องมีการก�าหนดและแบ่งสัดส่วนผลงานให้ชดั เจนตัง้ แต่แรกเริม่
การเปลี่ยนแปลงระดับนโยบายภายหลังด�าเนินการโครงการมา
ครบ 1 ป
ปัจจุบนั การเปลีย่ นแปลงในระดับนโยบาย ผูบ้ ริหารเห็น
ว่ามีการเปลี่ยนแปลงใน 3 เรื่อง คือ
1) การเห็นความส�าคัญของการวิจัยเพื่อสังคมมากขึ้น
มีระบบและกลไกงานวิจัยเกิดขึ้น
2) การพัฒนานักวิจยั ทัง้ นักวิจยั ทีม่ ศี กั ยภาพและนักวิจยั หน้า
ใหม่ เห็นการเพิม่ ขึน้ ของนักวิจยั หน้าใหม่ทเี่ ข้ามาร่วมทีมงานวิจยั
3) มีระเบียบงบประมาณเพือ่ ให้เกิดการสนับสนุนนักวิจยั
รุ่นใหม่สู่การพัฒนาเชิงพื้นที่ สามารถเบิกเงินทุนวิจัยได้รวดเร็ว
ขึ้น ซึ่งผู้บริหารบางท่านเห็นชัดเจนในเรื่องการเบิกจ่ายอย่าง
เดียว และเห็นการขับเคลื่อนบางเรื่องจากหัวหน้าโครงการ แต่
การเปลีย่ นแปลงระดับนโยบายจากชุดคณะกรรมการอ�านวยการ
ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมเท่าใดนัก
ส่วนที่ 2 ผลการส�ารวจความคิดเห็นของอาจารย์และนักวิจัยที่มี
ต่อระบบและกลไกงานวิจยั เพือ่ สังคม มหาวิทยาลัย าร์อสี เทอร์น
ผลการส�ารวจความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนานักวิจัย
สรุปได้ดังนี้
1. ด้าน “การพัฒนาโจทย์วจิ ยั ” พบว่า ผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่วน

96

ใหญ่ได้รบั ประโยชน์จากการด�าเนินการ ทัง้ ในส่วนของทักษะการ
พัฒนาโจทย์ทเี่ พิม่ ขึน้ เกิดกระบวนการพัฒนาทีเ่ ป็นรูปธรรม ได้
ประสบการณ์และแนวทางในการท�างานร่วมกับชุมชนและผูม้ สี ว่ น
ได้สว่ นเสียในกระบวนการเข้ามามีสว่ นร่วมในการพัฒนาโจทย์วจิ ยั
2. ด้าน “การลงพื้นที่” พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มี
ความเห็นว่า การลงพื้นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในส่วนของ
การวางแผน และการก�าหนดเป้าหมาย มีความเข้าใจในบริบท
ชุมชน มีความสามารถในการเข้าถึงชุมชน มีความช�านาญในการลงพืน้ ที่
3. ส่วนของ “การจัดท�ารายงานวิจยั และการอ้างอิง” พบ
ว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ได้แนวทางในการด�าเนิน
การที่ถูกต้อง แต่ควรมีการด�าเนินการเพิ่มเติมในส่วนของการ
อบรมเชิงปฏิบัติการมากขึ้น เพื่อให้สามารถด�าเนินการปฏิบัติ
ไปพร้อมการอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ส�าหรับการพัฒนานักวิจัยในด้าน “การบูรณาการ
เข้ากับการเรียนการสอน และการบูรณาการข้ามศาสตร์” พบ
ว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ได้แนวทางในการบูรณา
การกับการเรียนการสอนและการบูรณาการข้ามศาสตร์ รวมไป
ถึงเป็นแนวทางที่เหมาะสมกับบริบทของสถาบันซึ่งมีขนาดเล็ก
และมีข้อจ�ากัดในเรื่องจ�านวนบุคลากร
5. ด้าน “การเขียนบทความวิชาการหรือบทความวิจยั ”
พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มีความเห็นว่า การผลักดันในเชิง
นโยบายมีความชัดเจน หากแต่การน�านโยบายไปด�าเนินงานยัง
ขาดความชัดเจน เนือ่ งมาจากผลการด�าเนินการวิจยั ในเชิงพืน้ ที่
ยังไม่เรียบร้อย จึงยังไม่ได้มีการน�าองค์ความรู้ด้านการเขียน
บทความวิชาการและบทความวิจัยไปด�าเนินการ
6. ส�าหรับความคิดเห็นที่มีต่อ “การพัฒนาระบบคลินิก
วิจัยทั้งในส่วนของการแสวงหาผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรงสาย ระบบพี่
เลี้ยง และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ที่มีประสบการณ์ด้าน
การวิจัยและนักวิจัยรุ่นใหม่” พบว่า มีการด�าเนินการที่เป็นการ
เริ่มต้นที่ดี อย่างไรก็ตามควรมีการจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรง
ศาสตร์หรือตรงสาขา เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการให้คา� ปรึกษา
รวมไปถึงการด�าเนินการในเรื่องกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยที่มีประสบการณ์ และนักวิจัยรุ่น
ใหม่ เพื่อให้เกิดการบูรณาการข้ามศาสตร์ โดยกระบวนการดัง
กล่าวควรท�าอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการด�าเนินโครงการ
7. ส�าหรับความคิดเห็นต่อระบบและกลไกงานวิจัย
สถาบันที่ได้มีการปรับปรุงพบว่า นักวิจัยมีความตื่นตัวในการ
แสวงหางบภายนอก มีความคล่องตัวในการด�าเนินงานวิจยั มีการ
ด�าเนินการทีเ่ ป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านการเงิน การด�าเนินการ
วิจยั เพือ่ สังคมของสถาบันมีความชัดเจนและเป็นระบบ เกิดเครือ
ข่ายการท�างานในหลายมิติ ซึ่งสามารถสรุปรูปแบบการพัฒนา
ระบบและกลไกงานวิจัยเชิงพื้นที่ได้ตามแผนภาพดังต่อไปนี้
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ผลการด�าเนินงานระบบการบริหารจัดการในมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนงานวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

โครงสร้าง/กลไกการ โครงสร้างเดิมเป็นการบริหารจัดการ
จัดการ
โดยขับเคลือ่ นผ่านสำานักวิจยั โดย
อยูใ่ นรูปแบบงานประสานงานและ
ธุรการ ภายใต้เกณ ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา ไม่มีการเชื่อม
โยงองค์ความรู้ในแต่ละหน่วยงาน
การดำาเนินการทัง้ ในส่วนของทุนสนับ
สนุนและคลินกิ วิจยั กระจุกตัวอยูก่ บั
บางหน่วยงานเท่านัน้

สำารวจบริบทเดิมและสภาพปญหา
กับคณะผูบ้ ริหารระดับสูง อาจารย์
และนักวิจยั
วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย และ
แนวทางการแก้ไขปญหา นำาเสนอ
แก่ผู้บริหารระดับสูงของสถาบัน
เพือ่ รับทราบและกำาหนดนโยบายใน
การปรับปรุง

มีการจัดตัง้ คณะกรรมการอำานวย
การงานวิ จั ย เพื่ อ สั ง คม โดยมี
หัวหน้าสำานักวิจยั เป็นกรรมการและ
เลขานุการทำาหน้าทีใ่ นการกำาหนด
นโยบายและขับเคลื่อนเป็นรูป
ธรรมมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
ดำ าเนิ นงานวิ จัย เพื่ อ สั ง คม ทำ า
หน้าทีใ่ นการกำากับติดตามและขับ
เคลือ่ นภารกิจด้านการวิจยั ในภาค
ป บิ ตั กิ าร
มีการจัดตัง้ คณะอนุกรรมการด้าน
การเงิน ทำาหน้าทีใ่ นการขับเคลือ่ น
นโยบายและกำาหนดแนวป บิ ตั ใิ น
การจัดการงบประมาณการวิจยั

บุคลากรของมหาวิทยาลัย

การพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก วิ จั ย
แบบบูรณาการครบทุกด้านของ
กระบวนการวิจยั

การพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก วิ จั ย
แบบบูรณาการครบทุกด้านของ
กระบวนการวิจยั

ขาดองค์ความรูด้ า้ นวิจยั ชุมชน มี
ช่องว่างระหว่างนักวิจยั รุน่ เก่าและ
รุน่ ใหม่
ขาดการบูรณาการข้ามศาสตร์
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การบริหารจัดการงบ ขาดแนวป ิบัติในการทำางานกับ
ประมาณ/การเงิน
แหล่งทุนภายนอก

วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย และ
แนวทางการแก้ไขปญหา ด้านการ
บริหารจัดการงบประมาณ นำา
เสนอแก่ผู้บริหารระดับสูงของ
สถาบันเพือ่ รับทราบและกำาหนด
นโยบายในการปรับปรุง

จัดตัง้ คณะอนุกรรมการด้านการ
เงิน ทำาหน้าทีใ่ นการขับเคลือ่ น
นโยบายและกำาหนดแนวป บิ ตั ใิ น
การจัดการงบประมาณการวิจยั
เกิดคู่มือในการจัดการด้านงบ
ประมาณการวิจยั

ก /ระเบี ย บ/หลั ก ไม่ มี ค วามชั ด เจนเรื่ อ งระเบี ย บ
เกณ ์
ทางการเงิน การประเมินผลการ
ป บิ ตั งิ าน การนับภาระงาน

วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย และ
แนวทางการแก้ไขปญหา นำาเสนอ
แก่ผบู้ ริหารระดับสูงของสถาบัน
เพือ่ รับทราบและกำาหนดนโยบายใน
การปรับปรุง

เกิดแนวป บิ ตั ใิ นการจัดการงบ
ประมาณการวิจยั
เกิดคู่มือในการจัดการด้านงบ
ประมาณการวิจยั
การกำาหนดให้งานวิจยั เป็นภาระงาน
การปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณ ์ ก าร
ประเมินผลการป บิ ตั กิ ารประจำาป
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และเมือ่ สรุปภาพรวมการเปลีย่ นแปลงทัง้ ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจยั เพือ่ น�าไปสูก่ ารด�าเนินงานวิจยั เพือ่ สังคมหรือ
การวิจัยเชิงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นพบว่า สามารถจ�าแนกเป็น 2 ระดับ คือ

1. เกิดการทำางานวิจยั ของสถาบันการศึกษาเอกชนเพือ่ มุง่ เป้าด้านการ
พัฒนาประเทศ
2. เกิดวัฒนธรรมการทำางานโดยใช้วจิ ยั เป็นจุดเริม่ ต้นของการพัฒนา
งานวิชาการสถาบัน
3. เกิดระบบและกลไกงานวิจยั ทีส่ นองต่องานวิจยั เชิงพืน้ ที่
4. เกิดกลไกในการพัฒนาศักยภาพนักวิจยั
5. มีคณะทำางานในการขับเคลือ่ นงานวิจยั เชิงพืน้ ทีข่ องสถาบันทีช่ ดั เจน
6. เกิดระเบียบและแนวป บิ ตั ใิ นการทำางานวิจยั กับแหล่งทุนภายนอก

1. เกิดการประสานงานความร่วมมือในลักษณะภาคีเครือข่ายของพืน้ ที่
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และชุมชนในพืน้ ที่
2. เกิดการวิเคราะห์บริบทชุมชนในองค์รวม
3. เกิดนักวิจยั ชุมชนทีม่ าจากการพัฒนาคนในพืน้ ที่
4. เกิดการสังเคราะห์ปญหาเพือ่ แสวงหาแนวทางการแก้ปญหาอย่างเป็น
รูปธรรม

ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากกระบวนการเพื่อน�าไปสู่การเปลี่ยนแปลง

1. ยังไม่สามารถดำาเนินการในเรือ่ งการนับงานวิจยั ให้เป็นภาระงาน
ของอาจารย์
2. การปรับเกณ ก์ ารประเมินผลงานในส่วนของงานวิจยั มีการผลัก
ดันในเชิงนโยบายแต่ยงั ไม่เกิดผลในการป บิ ตั ิ
3. ยังไม่มหี น่วยงานสนับสนุนในการขับเคลือ่ นงานวิจยั ในระดับคณะ
หรือหน่วยงาน และมีความตระหนักในเรือ่ งการดำาเนินการวิจยั เชิง
พืน้ ทีค่ อ่ นข้างน้อย
4. สถาบันการศึกษาเอกชนมีปญหาเรือ่ งระบบพีเ่ ลีย้ งและผูท้ รงคุณวุฒิ
5. ขาดการดำาเนินงานในส่วนของการจัดทำาฐานข้อมูลผูท้ รงคุณวุฒิ
เฉพาะด้าน เนือ่ งจากนักวิจยั หน้าใหม่จาำ เป็นต้องได้การสนับสนุนในเชิง
การพัฒนาและมีระบบ

1. มีอปุ สรรคในการบริหารจัดการเรือ่ งเวลาระหว่างนักวิจยั และชุมชน
2. การเก็บข้อมูลในพืน้ ทีย่ งั คงมีชอ่ งว่างความแตกต่างระหว่างนักวิจยั ที่
มีประสบการณ์และนักวิจยั หน้าใหม่
3. ความชัดเจนของนโยบายภาครัฐอันเนือ่ งมาจากการเปลีย่ นแปลง
โครงสร้างการบริหารงาน
4. นักวิจยั ขาดเทคนิคหรือวิธกี ารทีเ่ หมาะสมในการลงพืน้ ที่
5. ขาดระบบพีเ่ ลีย้ งเพือ่ ช่วยนักวิจยั ในการทำางานเชิงพืน้ ที่
6. กระบวนการทำางานในพืน้ ทีเ่ กิดความล่าช้าไปด้วยความจำาเป็นในการ
พัฒนาระบบและกลไกบริหารงานวิจยั ของชุดโครงการทีตอ้ งดำาเนินการ
ให้แล้วเสร็จก่อน
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บทสรุป

บทสรุปการเรียนรู้ที่ได้จากการด�าเนินการโครงการวิจัยในระยะ
ที่หนึ่ง
การด�าเนินการของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นในช่วง
ระยะสามเดือนแรก กล่าวได้ว่า เป็นระยะเวลาแห่งการลองถูก
ลองผิดอย่างแท้จริงด้วยปัญหาและอุปสรรคจากหลายปัจจัย
ของสถาบันฯ ไม่วา่ จะเป็นการที่โครงการวิจยั ชุดนีซ้ งึ่ นับเป็นการ
บริหารโครงการวิจัยในลักษณะชุดโครงการเป็นครั้งแรกของ
สถาบันฯ ลักษณะทุนมุ่งเป้าของแหล่งทุนที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ต้องการพัฒนาสถาบันการศึกษาขนาดเล็กและกลางให้มีความ
พร้อมต่อการวิจัยเชิงพื้นที่ และโครงการวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิง
พืน้ ที่ในพืน้ ทีท่ ตี่ อ้ งด�าเนินการให้เกิดความยัง่ ยืน ซึง่ ทีผ่ า่ นมาการ
ด�าเนินการในภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยจะเป็นลักษณะการ
ท�าภารกิจตามโครงการประจ�าปี ขาดความต่อเนื่องและผูกพัน
ต่อการท�างานในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง ประการส�าคัญคือ นักวิจัยใน
โครงการขาดประสบการณ์ ในการบริหารชุดโครงการวิจัย รวม
ทั้งสถาบันขาดผู้ทรงคุณวุฒิในการท�างานวิจัยเชิงพื้นที่ ท�าให้
เกิดความเข้าใจผิดทีค่ ลาดเคลือ่ นไปในหลายประเด็น รวมถึงการ
จัดการที่ไม่เป็นไปตามที่กระบวนการท�างานวิจัยเชิงพื้นที่ควรจะ
เป็น แต่อย่างไรก็ตามในช่วงตั้งต้นพบว่า สถาบันได้รับโอกาส
ส�าคัญที่ได้พัฒนาระบบและกลไกร่วมกันจากระบบพี่เลี้ยงของ
สกว.และการประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรูข้ องสถาบันคลังสมองของ
ชาติ ทีม่ ผี ทู้ รงคุณวุฒแิ ละเครือข่ายสถาบันการศึกษาทีร่ ว่ มรับทุน
ท�าให้เกิดการพัฒนาระบบและกลไกงานวิจยั ทีเ่ ริม่ ต้นตัง้ แต่ตน้ น�า้
กลางน�้า และปลายน�้า
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวอย่าง
ยิ่งในการด�าเนินงานด้านการศึกษา นับตั้งแต่การก่อตั้งสถาบัน
การศึกษาคือ “การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเส้นทางการเป็นผู้
ประกอบการ” ปณิ ธ านนี้เองท� าให้เจตจ� านงในการท� างานมี
เป้ า หมายที่ ชั ด เจน ขณะเดี ย วกั นมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น องค์ กร
ขนาดเล็ก มีโครงสร้างการบริหารที่ไม่ซับซ้อนและสายบังคับ
บัญชาที่สั้น บุคลากรภายในสถาบันมีความใกล้ชิดและเน้นการ
ท�างานแบบทีมงาน มีความสัมพันธ์แบบใกล้ชิดเกื้อกูลแทรก
อยู ่ ใ นระบบการท� า งาน อั น เกิ ด จากรู ป แบบการท� า งานและ
ช่องทางในการประสานงานและติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
และหลากหลาย และด้ ว ยมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น องค์ กรเอกชน
บุคลากรมีความยืดหยุ่นในการด�าเนินงานสูง รวมถึงมีรูปแบบ
การด�าเนินงานเน้นที่ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPIs) เป็น
หลัก โดยน�าเอาเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษาเป็นตัวผลักดันกระบวนการท�างานตามระบบ
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ประกันคุณภาพการศึกษา ฉะนั้นจึงเอื้อต่อการปรับเปลี่ยนตาม
สภาพการณ์ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงในบริบทที่สืบ
เนื่องเกี่ยวกับพันธกิจด้านการวิจัยในสถาบันการศึกษาเอกชน
จ�าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยน เนื่องด้วยบริบทเดิม
ของมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นเรื่องการเรียนการสอนและการผลิต
บัณฑิตเป็นหลัก การวิจัยยังไม่เป็นวัฒนธรรมขององค์กรใน
การท�างานของบุคลากรสายการสอน ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการ
ประเมินผลการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะๆ (ปัจจุบันมีการติดตาม
ประเมินผลการด�าเนินงานเป็นระยะๆ ในทุกสามเดือน) จาก
การประเมินและส�ารวจสภาพองค์กรด้านวิจัยและนวัตกรรม
ยังพบว่า มหาวิทยาลัยยังมีข้อจ�ากัดในด้านบริหารจัดการ มี
ปั ญ หาและอุ ป สรรคการด� า เนิ น การอยู ่ ใ นหลายประเด็ น ซึ่ ง
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเองได้พยายามจัดให้มี “กระบวนการสร้าง
ความพร้อม” การบริหารงานวิจัยของสถาบัน ไม่ว่าจะเป็นการ
ช่วยเหลือนักวิจัยผู้เริ่มต้น ได้แก่ การหาพี่เลี้ยง (Mentor) การ
จัดกิจกรรมสร้างสรรค์บรรยากาศด้านการวิจัยขึ้นในหน่วย
งาน การส่งเสริมให้นักวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการ รวมไปถึง
การสร้างบรรยากาศด้านการวิจัยในมหาวิทยาลัยเอกชนขึ้น
ทั้ ง นี้ สิ่ ง ที่ ก ล่ า วมาจ� า เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ต ้ อ งมี การวิ เ คราะห์ แ ละ
ประเมินความสามารถในการปรับเปลี่ยนตนเอง เพื่อพัฒนา
ระบบการจัดการคุณภาพงานวิจัยภายในสถาบันและยกระดับ
ศักยภาพนักวิจัยในมหาวิทยาลัยให้เกิดงานวิจัยที่เป็นประโยชน์
ทางวิชาการ และสอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการ
ของชุมชนท้องถิ่นต่อไป

ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช. 2543. การบริหารงานวิจัย แนวคิดจากประสบการณ์ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3). สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
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บทความพิเศษ

บททดลองเสนอ : การเขียนบทความวิจัย
เพื่อสังคม
¡ÒÞ¨¹Ò á¡ŒÇà·¾
อารัมภบท : กระบวนทัศน์ใหม่ของวิชาการเพื่อสังคม
ถึงแม้สถาบันอุดมศึกษาจะได้ด�าเนินการให้บริการวิชาการแก่กลุ่มคน
ชุมชน และสังคมในรูปแบบต่างๆ มาตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั หากทว่าแนวคิดและ
วิธกี ารในการให้บริการนัน้ ส่วนใหญ่ยงั มีลกั ษณะเป็น “การไปให้ฝา่ ยเดียว เป็นการ
สังเคราะห์/ช่วยเหลือ และมักเกิดผลลัพธ์เพียงชัว่ ครัง้ ชัว่ คราว” รวมทัง้ สถานะของ
งานบริการวิชาการนี้ก็ยังไม่ถูกจัดว่า “เป็นงานวิชาการ” (Scholarship) เมื่อเทียบ
กับงานสอน งานวิจัย งานเขียนต�ารา ฯลฯ
ช่วงทศวรรษ 1980 ในแวดวงวิชาการทางสากลได้เกิดกระแสแนวคิดใหม่
ในเรื่องบริการวิชาการที่มีข้อเสนอใหม่ทั้งด้านแนวคิด แนวทางปฏิบัติ และการจัด
วางสถานะของงานบริการวิชาการ ในด้านแนวคิดและแนวปฏิบตั ิ กระบวนทัศน์ใหม่
นี้เสนอให้ใช้งานบริการวิชาการที่มีลักษณะ “ร่วมมือกันแบบภาคี” (Collaboration
& Partnership) ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและชุมชนต่างๆ รวมทั้งได้มีการปรับ
เปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับสถานะของ “งานบริการวิชาการ” ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของ
“งานวิชาการ” ทีม่ คี ณ
ุ ค่า มีความส�าคัญ และมีศกั ดิศ์ รีเทียบเท่ากับงานวิชาการประ
เภทอืน่ ๆ ดังเช่น ข้อเสนอของ Ernest L. Boyer (1990) ในเอกสารชือ่ Scholarship
Reconsidered ที่ได้จ�าแนกงานวิชาการในปัจจุบันว่ามี 4 ประเภท คือ
1. Scholarship of Discovery ได้แก่ งานวิชาการในรูปแบบของงานวิจยั
ที่มีการค้นพบความรู้ใหม่
2. Scholarship of Integration เป็นงานวิชาการทีเ่ ชือ่ มโยงความรูร้ ะหว่าง
สาขาวิชาการ หรือสร้างสรรค์ประมวลความรู้ใหม่ๆ จากข้อมูลเดิมที่มีอยู่
3. Scholarship of Application มุง่ เน้นการน�าวิชาการไปประยุกต์ใช้เพือ่
การแก้ไขปัญหา งานวิชาการประเภทนี้เทียบเคียงได้กับงานบริการวิชาการเพื่อ
สังคม ซึ่งในปัจจุบันมักรู้จักกันในชื่อ Socially-engaged Scholarship (SeS)
4. Scholarship of Teaching งานวิชาการของนักวิชาการจะมีความหมาย
ก็ต่อเมื่อมีคนอื่น (คือนักเรียน) มาเข้าใจ งานการเรียนการสอนจึงจัดเป็นวิชาการ
อีกประเภทหนึ่ง
กระบวนทัศน์ใหม่ทวี่ า่ ด้วยสถานะ และแนวคิด-แนวปฏิบตั แิ บบใหม่ของ
วิชาการเพื่อสังคมได้แพร่กระจายไปในแวดวงวิชาการทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย
ดังมีประจักษ์พยานบางอย่าง เช่น การจัดตั้งฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น (Communitybased research - CBR) ขึ้นในส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใน
ปีพ.ศ. 2541 งานวิจัยประเภทนี้น่าจะตรงกับประเภท Scholarship of Application

กาญจนา แก้วเทพ

นักวิชาการอาวุโส
สถาบันคลังสมองของชาติ
อีเมล์ : kkaewthep@hotmail.com

100

า า ิ ัยเ ่ า ั นาเ ิ นที่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2559

101

Special Article

Proposal on the Writing o Sociallyengaged Research Article
Kanjana Kaewthep

Kanjana Kaewthep

Senior Fellow
Knowledge Network Institute of
Thailand
Email: kkaewthep@hotmail.com

ตามทัศนะของ Boyer เนื่องจากมีลักษณะเป็นงานวิจัยที่มุ่งเน้นเอาความรู้วิชาการ
ไปแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น จนกระทั่งในปีพ.ศ. 2556 กระบวนทัศน์
ใหม่ของงานวิชาการเพื่อสังคมก็ได้มีต�าแหน่งแห่งที่ที่แน่นอนในวงวิชาการไทย
เมื่อมีประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 9 ปีพ.ศ. 2556 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา
แต่งตั้งบุคคลให้ด�ารงต�าแหน่งฯ ซึ่งเนื้อหาใจความหลักก็คือ นักวิชาการสามารถที่
จะน�าเอางานบริการวิชาการเพื่อสังคมมายื่นขอต�าแหน่งทางวิชาการได้เช่นเดียว
กับงานวิชาการแบบทั่วไป (ซึ่งเป็นประเภท Scholarship of Discovery ในทัศนะ
ของ Boyer)
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแนวคิดเรื่องวิชาการเพื่อสังคม (จากนี้จะเรียก
ย่อๆ ว่า SeS) เป็นแนวคิดใหม่ มีวธิ ปี ฏิบตั แิ บบใหม่ๆ ดังนัน้ เพือ่ จะให้เป็นทีร่ บั รูแ้ ละ
เกิดความเข้าใจร่วมกัน จึงต้องมีการขับเคลือ่ นผ่านกลไกหลายๆ แบบ ในขนบของ
แวดวงวิชาการ อย่างน้อยก็มกี ลไกการขับเคลือ่ นแบบ 3 ล้อ กล่าวคือ กลไกแรก คือ
การจัดเวทีประชุมสัมมนาหรือฝึกอบรมแนวคิดใหม่ๆ กลไกทีส่ อง คือ การจัดเตรียม
ผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ คี วามเข้าใจในกระบวนทัศน์ของ SeS ทีจ่ ะเป็นผูพ้ จิ ารณาผลงานที่
ขอต�าแหน่ง และกลไกทีส่ าม คือ การเปิดพืน้ ทีเ่ ผยแพร่ตวั อย่างผลงานวิชาการเพือ่
สังคม ซึ่งในธรรมเนียมปฏิบัติของแวดวงวิชาการก็คือ การจัดท�าวารสารวิชาการ
เพื่อสังคม ตัวอย่างเช่น วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ของ สกว. ที่ได้เริ่มจัด
ท�าตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552 มาจนถึงปัจจุบัน
ส�าหรับเนื้อหาในข้อเขียนชิ้นนี้จะกล่าวถึงกลไกตัวที่สาม คือการจัดท�า
วารสารวิชาการเพื่อสังคม โดยจะมองจากจุดยืนของนักวิชาการที่ท�างานวิจัยหรือ
งานบริการวิชาการเพื่อสังคมที่คงจะมีโจทย์ในทางปฏิบัติว่า เมื่อต้องการจะเขียน
บทความวิชาการเพือ่ สังคมไปขอต�าแหน่งทางวิชาการ หรือเพือ่ เผยแพร่แลกเปลีย่ น
กับเพือ่ นนักวิชาการด้วยกัน จะต้องมีการเตรียมตัวก่อนอย่างไร จะออกเริม่ ต้นทีจ่ ดุ
ไหน ระหว่างทางมีอะไรบ้างที่อาจท�าให้เดินหลงทาง หรือมีกฎกติกามารยาทอะไร
ที่จะช่วยให้เราเก็บสะสมคะแนนหรือในทางตรงข้ามคือต้องเสียแต้มไป เป็นต้น
(โดยแผนที่การเดินทางทั้งหมดนี้จะอยู่ภายใต้กรอบของประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 9
ปี 2556 นั่นเอง)
ส่วนแหล่งที่มาของข้อมูลในข้อเขียนชิ้นนี้ ผู้เขียนประมวลมาจาก
ประสบการณ์ตรงที่หลากหลายของผู้เขียนที่เข้ามาท�างานในฐานะวิทยากรของ
สถาบันคลังสมองของชาติ (ช่วงปีพ.ศ. 2557-2559) และในฐานะบรรณาธิการ
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ (สกว.) ระหว่างปีพ.ศ. 2558-2559 ตัวอย่าง
ประสบการณ์ดังกล่าวก็เช่น
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การเรียนรูเ้ พือ่ ท�าความรูจ้ กั และเข้าใจกับแนวคิดของ
SeS จากการจัดอบรมของสถาบันคลังสมองของชาติทมี่ วี ทิ ยากรซึง่
ได้รว่ มในขบวนการขับเคลือ่ นเรือ่ งวิชาการเพือ่ สังคมมาให้ความรู้
จากประสบการณ์การเป็นบรรณาธิการวารสารวิจยั ฯ
ที่ได้สัมผัสกับงานเขียนบทความวิชาการเพื่อสังคมโดยตรง
จากการประมวลข้อคิดเห็นทีผ่ ทู้ รงคุณวุฒซิ งึ่ ได้อา่ น
บทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ (Peer review) และได้ให้ข้อเสนอ
แนะต่อนักวิจัยผู้เขียนบทความ
จากการจัดประชุมผูท้ รงคุณวุฒทิ เี่ ป็นผูอ้ า่ นบทความ
ของวารสารฯ ในประเด็นที่เกี่ยวกับเกณฑ์ประเมินบทความ
วิชาการเพื่อสังคม
จากการส�ารวจทัศนะของผู้เข้ารับการอบรมเรื่อง
วิชาการเพื่อสังคมจากสถาบันคลังสมองของชาติ เป็นต้น

จากกรอบทั้ง 7 ข้อนั้น ในทางปฏิบัติก็ยังต้องการราย
ละเอียดว่า แต่ละข้อนั้นจะมีวิธีการเขียนหรือน�าเสนออย่างไร
ซึ่งการที่จะปฏิบัติตามได้อย่างถูกแนวทางนั้น เราน่าจะเข้าใจ
“ที่มาและที่ไป” ของข้อก�าหนดทั้ง 7 ข้อนั้น และเนื่องจากเกณฑ์
ทั้ง 7 ข้อ ของ ก.พ.อ. นี้ มีแนวคิดเรื่องงานวิชาการเพื่อสังคม
(SeS) เป็นฐานรากทางความคิดอยู่เบื้องหลัง ดังนั้น ก่อนที่จะ
เขียนบทความวิชาการเพื่อสังคม เราก็น่าจะท�าความรู้จักว่าคุณ
ลักษณะเด่นๆ ของงานวิชาการเพื่อสังคมเป็นอย่างไร อันเป็นไป
ตามหลักการทีว่ า่ “เมือ่ จะเขียนถึงสิง่ ใด ก็ควรรูจ้ กั สิง่ นัน้ ให้กระจ่าง”
สถาบั น คลั ง สมองของชาติ ไ ด้ ท ดลองร่ า ง “คู ่ มื อ /
แนวทาง” (Guideline) ของงานวิชาการเพื่อสังคม โดยประมวล
เนื้อหามาจากค�าบรรยายของวิทยากร และข้อซักถามของผู้เข้า
ร่วมประชุม/อบรม รายละเอียดของคูม่ อื แนวทางงานวิชาการเพือ่
สังคม มีดังนี้ (3 ก.พ. 2559)

จะเขียนถึงสิ่งใด ควรรู้จักสิ่งนั้นให้กระจ่าง
ดังที่ ได้เกริ่นมาแล้วว่า การเขียนน�าเสนอผลงาน
วิชาการเพือ่ สังคมนัน้ จะมีกรอบตามประกาศของ ก.พ.อ. ฉบับที่
9 ปี 2556 เป็นแนวทาง ซึ่งรายละเอียดของประกาศดังกล่าวมี
ดังนี้

(ร่าง) Guideline งานวิชาการเพื่อสังคม (Socially-engaged
Scholarship-SeS)
1. งานวิชาการเพื่อสังคม (SeS) เป็นประเภทหนึ่ง
ของงานวิชาการ (Scholarship) ที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนว่า การ
สร้างสรรค์และการใช้วิชาความรู้นั้นจะด�าเนินไปเพื่อน�าไปสู่การ

รูปแบบการน�าเสนอผลงานฯ จะต้องจัดท�าเป็นเอกสาร
โดยมีคา� อธิบาย/ชีแ้ จงโดยชัดเจน
ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. สภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
2. การมีส่วนร่วมและการยอมรับของสังคมเป้าหมาย
3. กระบวนการที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
4. ความรู้ความเชี่ยวชาญที่ใช้การท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้น
5. การคาดการณ์สิ่งที่จะตามมาหลังจากการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว
6. การประเมินผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
7. แนวทางการติดตามและธ�ารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป
ประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2556
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แก้ไขปัญหาของสังคม/ชุมชน หรือเพือ่ พัฒนาสังคม/ชุมชน* ให้
ดีขึ้น โดยมีการระบุพื้นที่/กลุ่มเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
2. ในการน�าเอาวิชาการไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมนั้น
สามารถด�าเนินการผ่านภารกิจทุกด้านของสถาบันการศึกษา ทัง้
การบริการวิชาการ การวิจัย การเรียนการสอน การบ�ารุงศิลป
วัฒนธรรม ฯลฯ โดยมีหลักการส�าคัญว่า การน�าไปใช้นั้น จะเป็น
ไปอย่าง “เป็น” และ “มี” หลักวิชาการสนับสนุน
3. แนวคิดงานวิชาการเพื่อสังคม (SeS) เป็นกระบวน
ทัศน์ ใหม่ที่มีข้อแตกต่างจากการให้บริการความรู้แบบเดิมแก่
สังคม/ชุมชน กล่าวคือ ไม่ใช่ลกั ษณะการให้แบบสงเคราะห์ชมุ ชน
หากทว่าเป็นการท�างานร่วมกันระหว่างนักวิชาการกับชุมชน บน
ความสัมพันธ์ทเี่ สมอภาค เคารพในศักดิศ์ รีของแต่ละฝ่าย เชือ่ มัน่
ในศักยภาพของกันและกัน รวมทั้งตระหนักถึงข้อจ�ากัดของทั้ง
สองฝ่าย ดังนั้น กระบวนการที่ใช้ในการท�างานจึงเป็นกระบวน
การแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (Authentic participation)
4. งานวิชาการเพื่อสังคม (SeS) มีต้นทางที่เริ่มจาก
สภาพการณ์ที่เป็นปัญหาจริงของชุมชน และชุมชนมีความ
ต้องการแก้ไข และมีปลายทางที่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงสภาพ
การณ์ดังกล่าวให้เกิดขึ้นจริง
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5. จุ ด เริ่ ม ของกระบวนการท� า งานจะเริ่ ม ต้ น ด้ ว ย
การส�ารวจปริบทชุมชน ซึ่งครอบคลุมทุกมิติของชุมชน (เช่น
เศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ทางสังคม กลุ่มต่างๆ วัฒนธรรม ฯลฯ)
และความเชือ่ มโยงระหว่างปริบทของชุมชนกับประเด็นปัญหาที่
จะท�างาน แนวทางในการส�ารวจชุมชนต้องประกอบด้วยสองด้าน
คือ ด้านที่ชุมชนมีปัญหา/ขาดแคลน และด้านทุนของชุมชนอัน
เป็นทรัพยากรทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ที่ชุมชนมีอยู่
6. การส�ารวจชุมชนที่ส�าคัญจะต้องประกอบไปด้วย
การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder analysis) เพื่อ
วางแผนการท�างานว่า จะบริหารจัดการผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียแต่ละ
กลุ่มอย่างไร รวมทั้งวางแผนในอนาคตว่า จะส่งมอบภารกิจการ
ธ�ารงรักษาการด�าเนินงานให้แก่คนกลุ่มใด
7. ความรู้ความเชี่ยวชาญของนักวิชาการที่จะน�ามา
ใช้นั้น ต้องมีลักษณะที่ถูกต้อง แม่นย�า ได้มาตรฐานทางวิชาการ
สามารถปฏิบตั ไิ ด้จริง และเป็นความรูท้ บี่ รู ณาการใน 2 ระดับ คือ
การบูรณาการแนวนอน ได้แก่ การบูรณาการความรูจ้ ากสาขาวิชา
ต่างๆ และการบูรณาการแนวดิง่ คือ การบูรณาการระหว่างความรู้
เชิงวิชาการกับภูมปิ ญั ญา/ประสบการณ์ของชุมชน (Co-creation
of knowledge) และผลจากการท�างานนัน้ จะสร้างการเรียนรูแ้ ละ

*
คำาว่า สังคม/ชุมชน ใช้ในความหมายที่กว้างขวางที่สุด ตามเอกสารของสถาบันคลังสมองของชาติ (KN T) คือ ครอบคลุมกลุ่มต่าง ในสังคม เช่น ชุมชนชนบท
ชุมชนเมือง ผู้ประกอบการขนาดเล็ก กลาง ธุรกิจขนาดใหญ่ที่รับผิดชอบต่อสังคม องค์กรภาครัฐ องค์กรไม่แสวงหากำาไรต่าง ล

า า ิ ัยเ ่ า ั นาเ ิ นที่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2559

ความรู้ใหม่ให้เกิดขึ้นทั้งจากฝ่ายนักวิชาการและชุมชน
8. การออกแบบกิจกรรมเพื่อด�าเนินการแก้ไขปัญหา
หรือการพัฒนาชุมชนนั้น ต้องประกอบด้วย 2 กระบวนการ คือ
กระบวนการทางวิชาการ (เช่น การทดลอง การเก็บข้อมูล ฯลฯ)
และกระบวนการทางสังคม (เช่น การพัฒนากลุม่ การสร้างความ
ไว้วางใจกัน ฯลฯ) และควรสร้างสมดุลระหว่างสองกระบวนการนี้
9. ในการใช้กระบวนการมีสว่ นร่วมในการท�างาน เช่น
การวิจัยแบบมีส่วนร่วม การบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วม การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีสว่ นร่วม การออกแบบผลิตภัณฑ์แบบ
มีส่วนร่วม ฯลฯ ต้องแสดงหลักฐานให้เห็นอย่างชัดเจนว่า มีใคร
เข้ามามีส่วนร่วม ในบทบาทอะไร ผ่านกิจกรรมอะไร มีเหตุผล/
แรงจูงใจอะไร และเกิดผลอะไร
10. การออกแบบกิจกรรมที่ใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนา
ชุมชน (Activity design) ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการวิจัยหรือ
กิจกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหา จะต้องเกิดจากการร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมด�าเนินการ และร่วมรับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้น
ระหว่างนักวิชาการและชุมชน โดยคุณลักษณะส�าคัญของกิจกรรม
ที่ออกแบบต้องมีลักษณะเหมาะสม (Appropriate) และเดินตาม
จังหวะชีวิตของชุมชน
11. กระบวนการท�างานร่วมระหว่างนักวิชาการกับ
ชุมชนนัน้ ต้องมีลกั ษณะทีม่ งุ่ ให้ชมุ ชนเกิดความรูส้ กึ เป็นเจ้าของ
แบบเป็นเจ้าภาพร่วมกัน (Co-ownership) เป็นเจ้าของข้อมูล
เป็นเจ้าของวิธกี ารแก้ปญั หา ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นหลักประกันว่า ชุมชน
จะธ�ารงรักษาการท�างานนั้นให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคตเมื่อนัก
วิชาการออกมาจากชุมชน
12. จากการตั้งเป้าหมายของงานวิชาการเพื่อสังคม
(SeS) ว่า ผลลัพธ์ที่ต้องการ คือ การสร้างการเปลี่ยนแปลงให้
เกิดขึ้นในชุมชน โดยที่การเปลี่ยนแปลงนั้นต้องสามารถแสดง
ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เปรียบเทียบสภาพการณ์ก่อนและ
หลังการท�างานให้เห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน
13. ขอบเขตของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ต้อง
มีผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในหลากหลายมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม ฯลฯ และหลายระดับ ตัง้ แต่การเปลีย่ นแปลงระดับตัว
บุคคล (มีความรูม้ ากขึน้ เพิม่ จิตสาธารณะ มีความมัน่ ใจในตนเอง
ฯลฯ) ระดับกลุ่ม ระดับองค์กร/หน่วยงาน ระดับสถาบันในชุมชน
14. เป้าหมายสูงสุดของงานวิชาการเพือ่ สังคม (SeS)
คือ การคาดหวังว่า การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ จะมีความยัง่ ยืนต่อ
ไปในอนาคต (Sustainability) โดยที่ต้องมีการระบุหลักประกัน
กลไก ตัวชี้วัด แนวทางที่จะสร้างความยั่งยืน เป็นส่วนหนึ่งของ
การวางแผนการท�างานตั้งแต่เริ่มต้น
15. ตลอดทั้งกระบวนการท�างาน ต้องมีการติดตั้ง
กลไกการติดตาม (Monitor) และการประเมินผล (Evaluation) อยู่
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ในทุกขัน้ ตอนของการท�างาน รวมทัง้ มีการน�าผลจากการติดตาม
และการประเมิ น ผลมาปรั บ เปลี่ ย นแผนงานและการท� า งาน
เนื่องจากลักษณะที่ส�าคัญของงานวิชาการเพื่อสังคม (SeS) คือ
ต้องมีความยืดหยุ่น (Flexibility) ที่ตอบรับกับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพความเป็นจริงได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
คุณค่าและเป้าหมายของการเขียนบทความวิชาการเพื่อสังคม
หากเปรียบเทียบการท�างานวิชาการโดยเฉพาะใน
รูปแบบของการท�าวิจัยให้เป็นเสมือนการเดินทางล่องเรือตาม
สายน�้า ณ จุดเริ่มต้นของการเดินทาง คือ ขั้นต้นน�้านั้น จะเป็น
ขั้นตอนของการพัฒนาโจทย์การวิจัย การทบทวนวรรณกรรม
การวางแผนออกแบบการวิจัย ส่วนขั้นกลางน�้านั้น ก็คือขั้นตอน
ของการสร้างเครือ่ งมือ เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์-สังเคราะห์
และในขั้นปลายน�้า ก็คือ ขั้นตอนของการเขียนรายงานผลการ
วิจัย โดยที่การเขียนบทความที่สรุปมาจากรายงานผลการวิจัย
อีกชั้นหนึ่งนั้น น่าจะอยู่ในช่วงสุดสายปลายน�้านั้น
ในกรณีของงานวิชาการทีเ่ ป็นงานวิจยั แบบทัว่ ไปนัน้ ดู
เหมือนจะเป็นทีค่ นุ้ เคยและเป็นธรรมเนียมปฏิบตั ทิ จี่ ะมีการเขียน
สรุปรายงานวิจัยออกมาเป็นบทความสั้นๆ เพื่อเผยแพร่และต่อ
ยอดองค์ความรู้ให้กว้างขวางและลึกซึ้งต่อไป หากแต่ถ้าเป็น
กรณีของงานวิจยั แบบวิชาการเพือ่ สังคมทีม่ เี ป้าหมายของการน�า
ความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมนั้น ชิตณรงค์ ศิริ
สถิตย์กุล (2557) ได้ตั้งค�าถามเพื่อการทบทวนว่า จ�าเป็นหรือ
ไม่ที่งานวิจัย/วิชาการเพื่อสังคม จะต้องน�ามาพิสูจน์คุณค่าด้วย
การเขียนเป็นบทความเผยแพร่ในแวดวงวิชาการ ทั้งนี้เพราะ
งานวิชาการประเภทนี้น่าจะพิสูจน์คุณค่าและประจักษ์ ได้จาก
ความสามารถที่ ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่และพัฒนา
สังคมชุมชนท้องถิ่นโดยไม่ต้องตีพิมพ์ ได้หรือไม่ แถมเมื่อจะหา
ประเภทวารสารที่รับตีพิมพ์งานวิจัยแบบวิชาการเพื่อสังคม ก็
ดูจะหาได้ยากกว่า (เพราะเป็นกระแสที่มาทีหลัง) โอกาสจะได้
ตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการทั่วไปก็ดูจะมีน้อยกว่า ฯลฯ อย่างไร
ก็ตาม ชิตณรงค์ก็ได้ให้คา� ตอบจากค�าถามของตนเองว่า เขาเห็น
ว่า นักวิชาการเพื่อสังคมควรจะเขียนบทความวิจัยประเภท SeS
ไปเผยแพร่ตามวารสารวิชาการต่างๆ เนื่องจากจะสามารถสร้าง
คุณค่าได้เพิ่มพูนนอกเหนือไปจากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เช่น
ให้ประโยชน์ต่อทีมวิจัยเอง (มีผลงานเป็นที่รู้จัก) ต่อสถาบันต้น
สังกัด ต่อแหล่งเงินทุน และเป็นการขยายความรู้โดยไม่ปิดกั้น
ทางวิชาการ เป็นโอกาสให้มีการปรับใช้กับพื้นที่อื่นๆ ตามความ
เหมาะสม ดังนัน้ ตัวอย่างความส�าเร็จทีเ่ ผยแพร่ซงึ่ เป็นผลมาจาก
การใช้ปัญญาและการปฏิบัติจริง จึงเปรียบเสมือนต้นทางแห่ง
การเรียนรู้ เพื่อค้นหาความลึกซึ้งทางวิชาการ และการปฏิบัติ
ที่เหมาะสมในระบบโลกที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไม่
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หยุดนิ่ง

และก่อนที่เราจะก้าวต่อไปในเรื่องการเขียนบทความ
วิจัยเพื่อสังคม หากเราใส่เกียร์ถอยหลังมาตั้งค�าถามตั้งแต่ว่า
“แล้วตัวงานวิจัยเพื่อสังคมเองเล่า มีคุณค่ามากพอที่จะน�าไป
เขียนเผยแพร่หรือไม่” ผูท้ จี่ ะตอบค�าถามนี้ได้ดที สี่ ดุ ท่านหนึง่ คือ
อนุช อาภาภิรม ผูท้ า� หน้าทีเ่ ป็นบรรณาธิการวารสารวิจยั เพือ่ การ
พัฒนาเชิงพืน้ ที่ (สกว.) ทีเ่ ป็นวารสารส�าหรับเผยแพร่งานวิชาการ
เพื่อสังคมโดยเฉพาะ โดยรับผิดชอบวารสารดังกล่าวในช่วงแรก
มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552-2557 (รวม 6 ปี) อนุช (2556) ประมวล
คุณค่าและความคุ้มค่าของงานวิจัยเพื่อสังคมเอาไว้ใน 3 แง่มุม
คือ คุณค่าต่อชุมชน คุณค่าต่อสถาบันการศึกษา และคุณค่าต่อ
องค์ความรู้เรื่องการพัฒนา ดังนี้
(ก) คุณค่าต่อชุมชน
1. การวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ช่วยสะท้อน
ความต้องการ ความกังวล และความหวังของชุมชน และท�าให้
สิ่งเหล่านี้ปรากฏขึ้นในสมการของการพัฒนาชาติ
2. การพัฒนาเชิงพื้นที่ช่วยให้ชุมชนก้าวสู่สังคม
ความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ได้อย่างไม่แพ้เปรียบมากจน
เกินไป เพราะการวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ช่วยให้ชุมชน
เป็นหน่วยที่สามารถสร้างความรู้ใหม่ได้โดยการสนับสนุนจาก
ภายนอก แก้ไขข้อจ�ากัดของภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ต้องใช้เวลา
ยาวนานในการสั่งสม
(ข) คุณค่าต่อสถาบันการศึกษา
3. การพัฒนาเชิงพื้นที่ ช่วยท�าให้มหาวิทยาลัย
ปฏิบัติบทบาทหน้าที่ของตนได้บริบูรณ์ขึ้น นั่นคือการให้บริการ
แก่ชุมชน การเป็นส�านักคิด เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เป็นผู้สร้างการ
เชือ่ มต่อเพือ่ สร้างการไหลของวัตถุ ข่าวสารและพลังงานระหว่าง
หน่วยที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา ซึ่งเคยเป็นข้อจ�ากัดของชุมชน
(ค) คุณค่าต่อการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องการพัฒนา
สังคม/ชุมชน
4. การพัฒนาเชิงพื้นที่ คือ การพัฒนาที่ถือมนุษย์
เป็นศูนย์กลาง (Human-centered development) ซึง่ มีการศึกษา
ไว้เป็นอันมากว่าคืออะไร มีหลักปฏิบัติและทฤษฎีอะไร
5. การพัฒนาเชิง พื้น ที่น�าเอาสิ่ง แวดล้อมหรือ
ระบบนิเวศเข้ามาคิดเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้วย
(ซึ่งหมายความว่า เป็นการพัฒนาที่ตระหนักถึงปัจจัยด้านสิ่ง
แวดล้อมอันเป็นหัวใจส�าคัญของการพัฒนาแบบยั่งยืน)
6. การวิจัยเชิงพื้นที่ให้ความส�าคัญแก่ทุนอื่นนอก
เหนือจากทุนตัวเงิน ได้แก่ ทุนสังคม ทุนวัฒนธรรม และทุน
มนุษย์ เป็นต้น
จากคุณค่าและเป้าหมายทัง้ ของตัวงานวิจยั เพือ่ สังคม
และการเขียนงานวิจัยดังกล่าวเพื่อเผยแพร่ ได้แสดงให้เห็น
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คุณลักษณะเฉพาะตัวของงานวิชาการเพื่อสังคม โดยเฉพาะเมื่อ
เทียบเคียงกับงานวิชาการแบบทัว่ ไปก็คอื งานวิชาการเพือ่ สังคม
นั้นจะมีคุณค่าและเป้าหมายต่อคนหลายกลุ่มที่ได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) เนื่องจากงาน
วิจยั เพือ่ สังคมนัน้ จะมีลกั ษณะเน้นความร่วมมือ (Collaboration)
ระหว่างคน/ภาคส่วนต่างๆ ในการประชุมผูท้ รงคุณวุฒทิ ที่ า� หน้าที่
เป็นผู้อ่านพิจารณาการตีพิมพ์บทความของวารสารวิจัยเพื่อการ
พัฒนาเชิงพืน้ ที่ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 ทีป่ ระชุมได้ประมวล
ความเห็นว่า การเผยแพร่งานวิจยั เพือ่ สังคมนัน้ น่าจะมีเป้าหมาย
ที่หลากหลาย เช่น
1. เพื่อน�าไปเป็นหลักฐานส�าหรับขอต�าแหน่งทาง
วิชาการของนักวิจัย
2. เพื่อเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆ ที่ได้จากการวิจัยแก่
แวดวงวิชาการ
3. เพือ่ แลกเปลีย่ นทัศนะกับนักวิชาการทีม่ คี วามสนใจ
ในประเด็นเดียวกัน
4. เพื่อเผยแพร่ความส�าเร็จของชุมชนที่ศึกษา เพื่อ
สร้างความภาคภูมิใจและความมั่นใจแก่ชุมชน
5. เพื่อเป็นต้นแบบส�าหรับการน�าไปประยุกต์ใช้หรือ
ขยายผลในที่อื่นๆ
6. เพือ่ เป็นบทเรียนหรือแนวทางให้แก่หน่วยงานต่างๆ
ที่ท�างานด้านการสนับสนุนชุมชน
7. เพือ่ สร้างความเข้าใจทีช่ ดั เจนให้มากขึน้ ส�าหรับทีม
นักวิจัยเอง (Self-clarification) เป็นต้น
จากเป้ า หมายที่ ห ลากหลายดั ง กล่ า ว ท� า ให้ ช ่ อ ง
ทางการเผยแพร่ความรู้จากงานวิจัยเพื่อสังคมสามารถท�าได้แก่
คนหลายๆ กลุ่ม และส�าหรับเนื้อหาความรู้ที่จะถูกคัดเลือกและ
ออกแบบ (Message selection & design) ส�าหรับคนแต่ละกลุ่ม
นัน้ ก็คงต้องแตกต่างกันไปด้วย ตามหลัก “One message does
not fit for all” แม้แต่การเขียนบทความวิจัยเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาขอต�าแหน่ง ก็ยังน่าจะแตกต่างจากการเขียนสรุปการ
วิจัยเพื่อน�ามาแลกเปลี่ยนทัศนะในหมู่เพื่อนนักวิชาการด้วยกัน
เป็นต้น
ส�าหรับในที่นี้ จะขีดวงการเขียนบทความวิจัยเพื่อ
สังคมเพื่อใช้เผยแพร่เฉพาะในแวดวงวิชาการ และมีเป้าหมาย
ทีจ่ ะสร้างมาตรฐานส�าหรับการเขียนงานวิชาการซึง่ เป็นทีย่ อมรับ
กันในหมู่นักวิชาการ ส�าหรับในขนบของวงวิชาการนั้น การที่
บทความวิจยั ชิน้ หนึง่ ๆ จะมีคณุ ค่าเป็นทีย่ อมรับกันนัน้ ก็ตอ้ งผ่าน
กระบวนการทีม่ กี ารรับรองมาตรฐาน เช่น มีการตีพมิ พ์ในวารสาร
วิชาการที่มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบ (Peer review) มีการน�าไป
อ้างอิง (Citation) ฯลฯ ดังนั้น ส�าหรับการจัดท�าวารสารวิจัยเพื่อ
การพัฒนาเชิงพื้นที่ในช่วงที่สอง (นับจากปลายปีพ.ศ. 2557-
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2559) ทางคณะผู้จัดท�าได้มีนโยบายที่จะยกระดับมาตรฐานทาง
1. การระบุสถานการณ์ที่เป็นอยู่เดิม
วิชาการของวารสารฯ จึงได้จัดท�าเกณฑ์ประเมินคุณภาพของ
2. กระบวนการที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงและการ
วารสารฯ เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิใช้ประกอบการพิจารณาบทความ ยอมรับของชุมชน
วิจัยเพื่อสังคมที่ส่งมาตีพิมพ์
3. ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่น�ามาใช้
4. การระบุสถานการณ์ใหม่ทเี่ ปลีย่ นแปลงไปจากเดิม
เกณฑ์ประเมินคุณภาพบทความวิจัยเพื่อสังคม
5. ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน (ถ้ามี)
ส�าหรับแนวคิดทีอ่ ยูเ่ บือ้ งหลังการจัดท�าเกณฑ์ประเมิน
6. แนวโน้มของความยัง่ ยืนของการเปลีย่ นแปลง (ถ้ามี)
คุณภาพของบทความวิจยั เพือ่ สังคมนัน้ ก็เป็นไปตามคุณลักษณะ
จากนี้จะได้กล่าวถึงรายละเอียดของเกณฑ์ที่เป็นผล
ของงานวิชาการเพื่อสังคม กล่าวคือ งานวิชาการเพื่อสังคมนั้น มาจากการทดลองใช้ในระหว่างช่วงปีพ.ศ. 2558-2559 รวมทั้ง
มีลักษณะ 2 ด้าน ด้านแรก คือ การน�าเอาความรู้เชิงวิชาการไป การประมวลความคิดเห็นของผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับการใช้เกณฑ์
บริการสังคม (ด้านนี้เน้นหนัก “ผลผลิตความรู้” -knowledge as ประเมินดังกล่าว เช่น กองบรรณาธิการวารสารฯ ผูท้ รงคุณวุฒทิ ี่
product) และด้านที่สอง ในการบริการนั้น ก็เป็นไปอย่าง “มี” อ่านพิจารณาบทความ ผู้เขียนบทความมาลงวารสารฯ เป็นต้น
และ “เป็นวิชาการ” (ด้านนีเ้ น้นหนัก “กระบวนการให้บริการความรู”้
ส�าหรับเนือ้ หาทีจ่ ะน�าเสนอต่อไปนี้ มิใช่ขอ้ สรุปสุดท้าย
-knowledge as process) ดังนั้น เกณฑ์ที่ทางคณะผู้จัดท�า ของเรือ่ งนี้ ในทางตรงข้าม เป็นเพียง “จุดเริม่ ต้น/ทุนตัง้ ต้น” เพือ่
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในช่วงที่ 2 ยกร่างขึ้นมา การพิจารณา ไตร่ตรอง ศึกษา และอภิปรายกันต่อไปมากกว่า
ทดลองใช้นั้น จึงประกอบด้วย 2 ด้าน ด้านแรก คือ คุณภาพของ
งานเขียนตามเกณฑ์วิชาการ และด้านที่สอง คือ คุณภาพของ เกณฑ์ประเมินคุณภาพของงานเขียนตามเกณฑ์วิชาการ
งานเขียนตามเกณฑ์บริการเพื่อสังคม
ทางวารสารฯ ได้ทดลองใช้เกณฑ์วิชาการส�าหรับ
กระบวนการจัดท�าเกณฑ์ ในด้านแรกนั้น ผู้เขียนใน พิจารณาคุณภาพของบทความวิจัยเพื่อสังคมประกอบด้วย 6
ฐานะบรรณาธิการได้จัดประชุมพูดคุยเพื่อขอค�าแนะน�าจาก เกณฑ์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
บรรณาธิการวารสารวิชาการในหลายๆ สาขา ประกอบกับการ
A. Originality เกณฑ์เรื่องความแปลกใหม่ – ริเริ่ม
พิจารณาแบบประเมินคุณภาพบทความของวารสารวิชาการเหล่า สร้างสรรค์นี้ ดูจะเป็นเกณฑ์ที่มีปัญหาอย่างมากส� าหรับงาน
นั้น และสังเคราะห์เอาเกณฑ์ที่มักใช้ร่วมกันในวารสารวิชาการ วิ ช าการเพื่ อ สั ง คม อั น เนื่ อ งมาจากธรรมชาติ ที่ ไ ม่ ล งตั ว กั น
โดยทัว่ ไปมาทดลองใช้กบั วารสารฯ ฉบับนี้ ส่วนเกณฑ์ดา้ นบริการ ระหว่าง “ความเป็นวิชาการ” กับ “ลักษณะของงานวิชาการเพื่อ
เพือ่ สังคมนัน้ ก็ได้ใช้กรอบของประกาศ ก.พ.อ. ฉบับที่ 9 ปี 2556 สังคม” ในด้านหนึง่ ความเป็นวิชาการนัน้ คือ การเดินทางเข้าไป
เป็นหลัก และหลังจากที่ผู้เขียนได้ยกร่างเกณฑ์ทั้ง 2 ด้านแล้ว ในเขตแดนแห่งความไม่รู้ เพื่อจะเรียนรู้สิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ ที่ไม่
ทางกองบรรณาธิการของวารสารก็ได้ประชุมร่วมกันเพือ่ พิจารณา เคยรูจ้ กั มาก่อน ไม่เคยคาดคิดมาก่อน โดยเฉพาะงานวิชาการใน
ปรับปรุงแก้ไขเกณฑ์ทงั้ หมด และได้นา� มาทดลองส�าหรับให้ผทู้ รง รูปแบบของงานวิจัยนั้นเรียกร้อง “ข้อค้นพบใหม่” (New finding)
คุณวุฒิใช้พจิ ารณาการประเมินคุณภาพบทความตลอดช่วงปีพ.ศ. เป็นผลลัพธ์สดุ ท้าย แต่ในอีกด้านหนึง่ จุดตัง้ ต้นของงานวิชาการ
เพือ่ สังคมนัน้ จะถูกก�าหนดให้ตอ้ งเริม่ ต้นจากปัญหาทีย่ งั แก้ไขไม่
2558-2559
รายละเอียดของแบบประเมินวารสารวิจัยเพื่อการ ได้ของชุมชน ซึ่งปัญหาของชุมชนนั้น ก็มักจะเป็นปัญหาแบบ
เดิมๆ เช่น ยากจน หนี้สิน ดินคุณภาพไม่ดี ผลิตสินค้าแล้วหา
พัฒนาเชิงพื้นที่ที่น�ามาทดลองใช้มีดังนี้
ตลาดไม่ได้ แห้งแล้ง น�้าท่วม ขยะ ฯลฯ เช่นนี้แล้ว งานวิชาการ
(ก) คุณภาพของงานเขียนตามเกณฑ์วิชาการ
A. Originality - ความแปลกใหม่ ริเริม่ สร้างสรรค์ เพื่อสังคมจะไปหาความแปลกใหม่มาจากที่ไหนกันเล่า
ส�าหรับประเด็นนี้ หากเราตั้งโจทย์เรื่องธรรมชาติที่
B. Consistency - ความสม�่าเสมอ
C. Quality of Writing - คุณภาพของการเขียน ไม่ลงตัวระหว่างความเป็นวิชาการกับคุณลักษณะของวิชาการ
D. Quality of Argument - คุณภาพของการใช้ เพื่อสังคมด้วยภาษาของ E. Boyer ที่ได้กล่าวมาแล้ว เราก็อาจ
จะถามว่า ในขณะที่ SeS นั้นสังกัดอยู่ในหมวด Scholarship of
เหตุผลเชิงวิชาการ
Application ซึง่ โดยความหมายแล้ว น่าจะเป็นการน�าเอา “ความรู้
E. Contribution - คุณประโยชน์
ทีม่ อี ยูแ่ ล้ว” ไปประยุกต์ใช้แก้ปญั หา แต่ทว่า ผลลัพธ์สดุ ท้ายจาก
F. Implication - การน�าไปประยุกต์ใช้
(ข) คุณภาพของงานเขียนตามเกณฑ์การบริการเพื่อ การประยุกต์ใช้นนั้ นอกจากจะได้ “ผลผลิต” (Output) คือ “ปัญหา
ถูกแก้ไขได้แล้ว” ก็จะไม่มีโอกาสที่จะเกิด “ผลลัพธ์” (Outcome)
สังคม
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อย่างอืน่ ๆ ตามมาเลยหรือ โดยเฉพาะผลลัพธ์ของ “การเกิดความรู้
ใหม่ๆ” ทีอ่ าจจะต่อยอดไปจากฐานความรูเ้ ดิม และหากค�าตอบมี
ว่า หน้าต่างแห่งโอกาสนัน้ ไม่ได้ปดิ ตาย เกณฑ์เรือ่ ง Originality ก็
ควรทีจ่ ะผนวกรวมอยูเ่ ป็นเกณฑ์หนึง่ ในการประเมินคุณภาพทาง
วิชาการของงานวิชาการเพื่อสังคม
ประเด็นเรือ่ ง Originality นี้ ดูจะเป็นปัญหาระดับคอขาด
บาดตายส�าหรับสาขาวิชาประเภท “สายแข็ง” เช่น สายวิทยาศาสตร์
ซึง่ เกณฑ์ Originality ดูจะเป็นเกณฑ์ทชี่ ว่ ยให้ทา� แต้มได้สงู สุด ชิต
ณรงค์ ศิรสิ ถิตย์กลุ (2557) บรรณาธิการของ Walailak Journal of
Science and Technology ได้นา� เสนอจุดยืนเรือ่ ง Originality เอา
ไว้วา่ ไม่วา่ จะเป็นงานวิชาการแบบทัว่ ไป หรือแบบเพือ่ สังคม ก็ลว้ น
แล้วต้องการ “ความใหม่” เหมือนกัน แต่กอ็ าจจะเป็น “ความใหม่ที่
ไม่เหมือนกัน” ส�าหรับความใหม่ของงาน SeS นัน้ ชิตณรงค์เสนอ
ว่า ในแง่ประเด็นแล้ว อาจจะไม่มคี วามแปลกใหม่ เพราะเป็นโจทย์
เดิมๆ ของชุมชน แต่หากจะเขียนบทความวิจยั ประเภท SeS แล้ว
อาจใช้ “ตัวเทคนิคและเครือ่ งมือ” (Tool) ในการวิจยั น�ามาก่อน แล้ว
ใช้ “เนือ้ หา - Contents” ทีอ่ งิ ปริบทพืน้ ทีเ่ ข้าเสริมความใหม่ให้กบั
งาน เพราะงานวิจยั เชิงพืน้ ทีน่ นั้ อาจไม่ได้เน้นทีก่ ารพัฒนาเทคนิค
และเครือ่ งมือวิจยั ใหม่ แต่เป็นการน�าเสนอเรือ่ งของการน�าไปใช้
ในปริบท/ตัวแปรทีเ่ ปลีย่ นไปตามพืน้ ที่ (ทีอ่ าจเรียกว่า Contextual
innovation) เป็นต้น
จากการประมวลเนื้อหาของบทความที่ส่งมาตีพิมพ์
ในวารสารวิจยั เพือ่ การพัฒนาเชิงพืน้ ที่ในช่วงปีพ.ศ. 2557-2559
พบว่า มี Originality ในสไตล์วิชาการเพื่อสังคม ดังนี้
1. ใหม่ด้วยทฤษฎีและการตั้งโจทย์ใหม่ ถึงแม้โจทย์
ของชุมชนจะเป็นปัญหาแบบเดิม แต่ทว่า เมือ่ เปลีย่ น “เลนส์ทาง
วิชาการ” (Academic lens) เช่น เปลี่ยนทฤษฎีที่น�ามาใช้ส่องดู
โจทย์ ก็จะส่งผลให้เกิดการมองเห็นเหลี่ยมมุมใหม่ของปัญหาที่
ไม่เคยเห็นมาก่อน ตัวอย่างเช่น ปัญหาเรื่องการจัดตั้งธนาคาร
ข้าวนั้น ได้มีการด�าเนินงานในแวดวงนักพัฒนามาเป็นเวลานาน
แล้ว แต่เมือ่ นักวิชาการสาขาการบริหารจัดการและการบัญชี เช่น
นวลละออง อรรถรังสรรค์ (2558) ได้นา� หลักวิชาสมัยใหม่เกีย่ วกับ
กระบวนการบริหารและการจัดท�าบัญชี (PAMS - POSDCORB)
ไปส่องดูโจทย์ของธนาคารข้าวในพืน้ ทีศ่ กึ ษา ประเด็นปัญหาทีท่ า�
วิจัยก็เกิดแง่มุมใหม่ๆ ในหลายด้าน เป็นต้น
2. ใหม่ด้วยวิธีวิทยา วิธีการวิจัย หรือวิธีออกแบบ
กิจกรรม ตัวอย่างที่น่าประทับใจ คือ งานวิจัยเพื่อสังคมของ
วรงศ์ นัยวินจิ (2558) ทีน่ า� เอาทัง้ วิธกี ารระบุตา� แหน่งบนภาพถ่าย
ทางอากาศแบบมีส่วนร่วม (Participatory mapping) โดยให้ชาว
บ้านเป็นคนระบุพื้นที่นาของตนบนแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ
และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ได้น�าเอาการใช้เกมสวมบทบาทสมมติ
(Role-playing Game - RPG) ซึง่ เด็กๆ รูจ้ กั กันดีมาใช้แก้ปญั หา
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ความขัดแย้งในเรื่องการใช้น�้าจากชลประทานระบบท่อของกลุ่ม
ชาวบ้าน ซึ่งนับว่าเป็นความแปลกใหม่อย่างยิ่งที่น�าเอาเกมยิง
RPG ที่เคยใช้เพื่อสร้างความสนุกสนาน มาใช้ในการสร้างส�านึก
ร่วมเรื่องการบริหารจัดการน�้าได้
3. ใหม่ด้วยการสร้างสรรค์ความรู้จากการผสมผสาน
สาขาวิชาต่างๆ เข้าด้วย ในทัศนะของ E. Boyer ที่ได้กล่าวมา
แล้ว Scholarship of Integration นับเป็นประเภทหนึง่ ของ “ความ
เป็นวิชาการ” ส�าหรับในประเทศไทย อาจรูจ้ กั แนวคิดนี้ในชือ่ “สห
วิทยาการ” หรือ “การบูรณาการระหว่างสาขาวิชาต่างๆ” จาก
ประสบการณ์การวิจยั เพือ่ สังคม ได้พบว่า เมือ่ นักวิชาการถือเอา
ปัญหาของชุมชนเป็นตัวตัง้ (Problem-based research) ก็มกั จะ
พบว่า ปัญหาของชุมชนมีหลายแง่มุม มีหลายขั้นตอน จึงเรียก
ร้องความรู้จากหลายสาขาวิชาการ ดังประจักษ์พยานที่ว่า นัก
วิชาการที่ลงไปท�างานวิจัยเพื่อสังคมนั้น มักจะท�างานร่วมกัน
เป็นทีมที่ประกอบด้วยเพื่อนนักวิชาการจากหลายๆ สาขาวิชา
ตัวอย่างเช่น จากโจทย์วิจัยเรื่องการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ก็อาจจะเริม่ ต้นจากนักวิชาการสาขาการท่องเทีย่ ว แต่เมือ่
ส�ารวจทรัพยากรการท่องเทีย่ วก็พบว่า ต้องปรับปรุงภูมทิ ศั น์และ
อาคารบ้านเรือนโบราณ จึงจ�าเป็นต้องเชิญชวนเพือ่ นอาจารย์ใน
สาขาสถาปัตยกรรมมาช่วย และเมือ่ จะพัฒนาเมนูอาหารท้องถิน่
ส�าหรับนักท่องเที่ยว ก็ต้องใช้ความรู้จากสาขาคหกรรมศาสตร์
รวมทั้งต้องชวนอาจารย์ด้านนิเทศศาสตร์มาช่วยเรื่องการท�าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
4. ใหม่ดว้ ยกรอบความรูท้ นี่ า� มาใช้แก้ปญั หา ตัวอย่าง
เช่น งานวิจัยของ จารุชา ยี่แสง และคณะ (2558) ที่ใช้กรอบ
ความรู้ประสานกันระหว่าง “กระบวนการทางวิทยาศาสตร์” กับ
“กระบวนการทางสังคม” ในงานวิจัยที่ใช้ความรู้ด้านชีววิทยาใน
การเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirulina sp. มาใช้แก้ปัญหาสังคมเรื่อง
น�้าทิ้งเน่าเสียจากชุมชนที่มีอาชีพผลิตเส้นขนมจีน ความใหม่ใน
ลักษณะนี้ ค่อนข้างเป็นเส้นทางหลักของงานวิจัยเพื่อสังคมของ
วงวิชาการไทย
5. ใหม่ในแง่กลุ่ม ตัวอย่าง ในขณะที่งานวิจัยเชิง
ประยุกต์ (Applied research) อาจจะน�าเอาความรู้ที่ค้นพบจาก
งานวิจัยที่ท�ากับกลุ่มตัวอย่างแรก มาทดลองประยุกต์กับกลุ่ม
ตัวอย่างใหม่เพื่อตอบโจทย์ว่า ความรู้เดิมนั้นจะใช้ได้ผลเหมือน
เดิมหรือไม่ หากแต่งานวิจัยเพื่อสังคมนั้นได้ก้าวไปอีกขั้นหนึ่ง
เนื่องจากมีกระบวนการท�างานแบบร่วมมือ/มีส่วนร่วมกับกลุ่ม
ตัวอย่างด้วย ดังนั้น ในขณะที่น�าความรู้มาประยุกต์ใช้กับ “กลุ่ม
ตัวอย่างใหม่” นั้น ตัวความรู้เดิมเองก็ได้ถูกดัดแปลงปรับปรุงให้
กลายเป็นนวัตกรรม/เป็นความรู้ใหม่ไปพร้อมๆ กัน ในบทความ
ที่เกี่ยวกับบัญชีครัวเรือน ซึ่งความรู้ตั้งต้นนั้นเป็นการจัดท�าใน
ระดับครัวเรือน โดยมีเป้าหมายเรื่องการรับรู้สถานะรายได้-ราย
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จ่ายของครัวเรือน จากความรู้ตั้งต้นดังกล่าว นักวิชาการสาขา
การบัญชีได้น�าความรู้ดังกล่าวมาพัฒนาใช้กับกลุ่มเป้าหมาย
หลายๆ กลุ่ม เช่น กลุ่มจัดการปัญหาขยะของชุมชน กลุ่มอาชีพ
ช่างชุมชน ฯลฯ และเมื่อเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายใหม่ นักวิจัยก็ได้
ค้นพบว่า “ได้ชุดความรู้ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบของตัวบัญชี
ทีต่ อ้ งออกแบบใหม่ให้ตอบเป้าหมายใหม่ และยังต้องตอบรับกับ
การใช้งานของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มใหม่อีกด้วย”
B. Consistency - ความสม�า่ เสมอ เนือ่ งจากงานเขียน
ทางวิชาการเป็นงานที่มีเป้าหมายของการสร้างความเข้าใจร่วม
กันระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่านให้เกิดขึ้น และการที่ความเข้าใจ
ร่วมดังกล่าวนั้นจะเกิดขึ้นได้ ปัจจัยส�าคัญประการหนึ่งก็คือ ต้อง
มีความสม�่าเสมอในองค์ประกอบของงานเขียนนั้น เช่น ค�าที่ใช้
(Term) ในการกล่าวถึงทุกๆ ครั้ง เพราะหากมีการเปลี่ยนค�าที่
ใช้ ก็หมายความว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น เช่น ชื่อของคณะ
กรรมการชุดต่างๆ เป็นต้น
นอกเหนือจากความสม�า่ เสมอในระดับค�าที่ใช้ ซึง่ มอง
เห็นได้โดยง่ายแล้ว ในระดับทีล่ กึ ซึง้ มากขึน้ คือ ความสม�า่ เสมอใน
ระดับความหมาย เช่น เมื่อนักวิจัยใช้ค�าว่า “รูปแบบ” ในที่ต่างๆ
ของบทความนั้น นักวิจัยใช้ในความหมายเดียวกันหรือเปล่า
(ด้วยเหตุนี้ ในส่วนประกอบของงานวิจัยจึงต้องมีหัวข้อ “นิยาม
ศัพท์ปฏิบัติการ” เพื่อตกลงความหมายของค�าที่ใช้เอาไว้อย่าง
แน่นอน)
และอีกแง่มุมหนึ่งของความสม�่าเสมอ ก็คือ การมี
จุดยืนทางทฤษฎี (Theoretical standpoint) ที่แน่นอนตั้งแต่
ต้นจนจบ ไม่แปรพักตร์ทางทฤษฎีระหว่างกลางทาง เนื่องจาก
ทฤษฎีทางวิชาการแต่ละทฤษฎี ล้วนมีข้อตกลงเบื้องต้น (Basic
assumption) แนวคิดพื้นฐาน (Basic concept) ที่แตกต่างกัน
หากเปลี่ยนจุดยืนทางทฤษฎี ก็เท่ากับยกเครื่องงานวิจัยชิ้นเดิม
ไปเป็นแบบใหม่ทั้งหมด
ส�าหรับเรื่องความสม�่าเสมอนี้ ในงานวิจัยเพื่อสังคม
อาจจะมีปัญหามากกว่างานวิจัยแบบทั่วไป ทั้งนี้เพราะงานวิจัย
เพื่อสังคมเน้นการร่วมมือกับคนหลายกลุ่ม มีการท�ากิจกรรม
แบบพิเศษเพื่อการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมจากกิจกรรมการวิจัย
ฯลฯ ยิง่ มีความหลากหลายมากขึน้ โอกาสทีจ่ ะเกิดความสับสนก็
ยิง่ จะเกิดได้งา่ ย เช่น การมีทมี วิจยั หลายๆ แบบ เช่น ทีมวิจยั นัก
วิชาการ ทีมวิจัยชาวบ้าน/ชุมชน ดังนั้นการยึดกุมหลักการเรื่อง
ความสม�่าเสมอจึงยิ่งมีความจ�าเป็นมากยิ่งขึ้น
C. Quality of Writing - คุณภาพของการเขียน เกณฑ์
นีเ้ กีย่ วข้องกับการใช้ภาษาโดยเฉพาะภาษาเขียนทีเ่ ป็น “สือ่ กลาง”
(Mediation) ในการถ่ายทอดเนื้อหาสารจากผู้เขียนไปยังผู้อ่าน
คุณภาพของการเขียนนั้นอาจพิจารณาได้จากตัวชี้วัดเหล่านี้
• คุณภาพเชิงภาษาศาสตร์ เช่น การใช้ประโยคที่ไม่
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ซับซ้อน ไม่เขียนใจความวกไปวนมา
การใช้ภาษาทีม่ คี วามกระจ่างชัดเจน เช่น มีประธาน
ของประโยคท�าให้รู้ว่าใครเป็นผู้กระท�า ในกรณีของงานวิจัย
เพื่อสังคมนั้น มีกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องหลายกลุ่ม ทั้งนักวิชาการ
แกนน�าชุมชน อสม. อบต. ฯลฯ จึงต้องระบุว่าใครเป็นคนท�า
กิจกรรมนั้น
ง่ายต่อการอ่านท�าความเข้าใจ เช่น ในหนึ่งย่อหน้า
อาจจะมีหนึ่งใจความเท่านั้น หรือใช้เครื่องมือทางภาษามาช่วย
เช่น การอธิบายกระบวนการ (Procedure) อาจจะใช้ Flow chart
มาช่วย เป็นต้น
มีลา� ดับขัน้ ตอน ไม่วกไปวนมา ตัวอย่างเช่น การใช้
แนวคิด SWOT analysis ก็ควรน�าเสนอข้อมูลเรียงตามล�าดับของ
S-W-O-T เป็นต้น
ในการประชุมของผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีข้อเสนอว่า วิธี
การน�าเสนอข้อมูลของงานวิจัยเพื่อสังคมนั้น อาจจะใช้ลีลาแบบ
“การเล่าเรือ่ ง” (Story telling) กล่าวคือ น�าเสนอด้วยองค์ประกอบ
ต่างๆ ของการเล่าเรื่อง คือ มีตัวละคร มีฉาก (เวลา/สถานที่) มี
การกระท�า (Action) ที่ต่อเนื่องกันเป็นล�าดับขั้นตอน มีผลที่เกิด
จากการกระท�า มีปมขัดแย้งและการคลีค่ ลาย ฯลฯ อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากงานวิจัยเพื่อสังคมเป็นงานวิชาการ ดังนั้น นอกจากจะ
ใช้เทคนิคการเล่าเรื่องเป็นวิธีการน�าเสนอข้อมูลแล้ว ควรต้อง
ผสมผสานด้วยการวิเคราะห์ (Analysis) ประกอบตามไปด้วย การ
ใช้การเล่าเรือ่ งนีอ้ าจจะใช้กบั งานวิจยั ด้านศิลปะทีท่ า� ออกมาเป็น
ชิ้นงาน/ผลงาน โดยมีการเล่ากระบวนการเบื้องหลังการผลิตผล
งานดังกล่าวนั้น
D. Quality of Argument - คุณภาพของการใช้เหตุผล
เชิงวิชาการเป็นเกณฑ์ส�าคัญอีกเกณฑ์หนึ่งส�าหรับการพิจารณา
คุณภาพของการเขียนบทความวิจยั เนือ่ งจากค�านิยามของค�าว่า
“การวิจัย” นั้น ในความหมายหนึ่ง หมายถึง วิธีการประเภทหนึ่ง
ในการแสวงหาความรู้/ค�าตอบให้แก่โจทย์อันเป็นปริศนา หาก
ทว่าวิธีการดังกล่าวนั้น ต้องเป็นวิธีการเฉพาะที่เรียกว่า “วิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์” (Scientific method) ซึ่งเป็นวิธีการที่เกิดจาก
การผสมผสานระหว่างการใช้เหตุผล (Rationalism) เข้ากับการ
เก็บรวบรวมข้อมูล/ข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ (Empiricism) ดังนัน้
การวัดคุณภาพของงานวิจยั ส่วนหนึง่ จึงอยูท่ อี่ งค์ประกอบของวิธี
การทัง้ สอง คือ คุณภาพของการใช้เหตุผล และคุณภาพของการ
เก็บรวบรวมข้อเท็จจริง
นอกจากนัน้ ค�าว่า “งานวิจยั ” ซึง่ ในภาษาอังกฤษใช้คา�
ทีร่ ะบุความหมายเอาไว้อย่างชัดเจนว่า Research ซึง่ หมายความ
ว่า การค้นหาค�าตอบครั้งนี้ของเรา เป็นการแสวงหาครั้งใหม่อีก
ครั้งหนึ่ง โดยต่อยอดมาจาก “ความรู้เดิมที่มีผู้แสวงหามาแล้ว”
ไม่ว่าจะตกผลึกอยู่ในรูปแบบของทฤษฎี หรืออยู่ในงานวิจัยที่
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เกี่ยวข้องก็ตาม
ดังนั้น คุณภาพเชิงวิชาการของงานวิจัยแต่ละชิ้น
จึงอยู่ที่ว่า ในทุกขั้นตอนของกระบวนการวิจัยนับตั้งแต่ขั้นการ
ระบุปัญหา/ตั้งโจทย์ การก�าหนดตัวแปรที่สงสัย การจัดท�ากรอบ
แนวคิด การสร้างเครื่องมือ ฯลฯ มีการน�าเอาความรู้จากทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ทั้งในเชิงปริมาณ (คือ
อ่านทฤษฎีหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้องมากพอหรือไม่) และในเชิง
คุณภาพ (เช่น ทฤษฎีและงานวิจัยนั้นเกี่ยวข้องจริงหรือเปล่า
ในแง่ไหน) หรือไม่อย่างไร และจะต้องเขียนแสดงให้เห็นอย่าง
ชัดเจน
นอกจากนั้น ความรู้ที่ได้จากการวิจัยยังมีลักษณะที่
แตกต่างจากความรูท้ ี่ได้มาด้วยวิธกี ารอืน่ ๆ กล่าวคือ ไม่เพียงแต่
จะบอกว่า “ได้ความรู้อะไรมาเท่านัน้ ” แต่ยงั ต้องแสดง “วิธวี ทิ ยา
ว่าได้ความรูม้ าได้ดว้ ยวิธกี ารอะไร” ทัง้ นีเ้ พราะ วิธกี ารแสวงหาก็
เป็นเหตุผลรับประกันความน่าเชื่อถือของตัวความรู้จากงานวิจัย
ด้วย ด้วยเหตุนี้ แม้จะเป็นงานวิจัยเพื่อสังคม แต่ทว่าความน่า
เชื่อถือของระเบียบวิธีวิจัยก็ยังไม่ใช่ข้อยกเว้น ดังนั้น การเขียน
ระบุแต่จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง แต่ไม่บอกจ�านวนประชากรทั้งหมด
จึงยังไม่มีความหมายอะไร รวมทั้งเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่าง แม้แต่เรื่อง “หน่วยของการศึกษา” (Unit of study)
ผู้ทรงคุณวุฒิบางท่านตั้งข้อสังเกตว่า งานวิจัยเพื่อสังคมนั้นมัก
จะมีการปรับเปลีย่ นหน่วยของการศึกษาไปในระหว่างการด�าเนิน
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งาน เช่น อาจจะเริม่ ต้นท�างานกับคนกลุม่ เล็กๆ ต่อมาก็เริม่ ขยาย
ผลจากกลุม่ เดิมออกไป และท้ายทีส่ ดุ อาจจะขึน้ ไปถึงหน่วยงาน
ระดับนโยบาย ดังนัน้ ทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลีย่ นหน่วยของการศึกษา
นักวิจัยควรจะต้องระบุให้ชัดเจน
คุณภาพของการใช้เหตุผลเชิงวิชาการอีกประเด็นหนึง่
คือ การให้ค�าอธิบาย เนื่องจากงานวิชาการนั้นมีคุณลักษณะที่
แตกต่างประการหนึ่งจากงานปฏิบัติการ คือ สามารถ “อธิบาย
ได้” ว่า เพราะเหตุใดจึงท�าเช่นนัน้ ไม่ทา� เช่นนี้ หรือไม่วา่ ผลลัพธ์
จะส�าเร็จหรือล้มเหลวก็ตาม แต่งานวิชาการก็ต้องให้ค�าอธิบาย
ได้ว่า น่าจะเป็นเพราะปัจจัยใดอย่างมีหลักวิชาการสนับสนุนพอ
สมควร
E. Contribution - คุณประโยชน์ เพื่อเป็นหลักประกัน
ว่า ความรู้ที่ได้มาจากการลงแรงลงทรัพยากรไปนั้นได้ก่อให้เกิด
ประโยชน์มากน้อยเพียงใด ในแง่มุมไหน และต่อใครบ้าง โดย
ส่วนใหญ่ในแบบประเมินคุณภาพงานวิชาการ จึงมักจะมีเกณฑ์
เรื่อง “คุณประโยชน์” พ่วงติดอยู่ด้วยเสมอ ในที่นี้จะแบ่งประเภท
ของคุณประโยชน์โดยดูกลุ่มผู้รับผลประโยชน์เป็นเกณฑ์ ดังนี้
1. ประโยชน์ต่อชุมชน ส�าหรับงานวิจัยเพื่อสังคมมัก
จะผ่านเกณฑ์นี้ได้ไม่ยากนัก เพราะจุดเริ่มต้นของ SeS มักเริ่ม
มาจากความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาของชุมชนอยู่แล้ว ผล
ประโยชน์ต่อชุมชนจึงขึ้นอยู่กับมิติเชิงปริมาณของประโยชน์นั้น
เช่น แก้ปัญหาได้มากน้อยเพียงใด และมิติเชิงคุณภาพของคุณ
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ประโยชน์ เช่น แก้ไขได้เพียงปัญหาเฉพาะหน้าระยะสั้น แต่ไม่
ได้ผลที่ยั่งยืน เป็นต้น
2. ประโยชน์ต่อระดับนโยบาย เป็นคุณประโยชน์ ใน
ระดับแนวดิ่งที่สูงขึ้นกว่าระดับชุมชน ซึ่งครอบคลุมเพียงหน่วย
ย่อยหน่วยเดียว เพราะประโยชน์ต่อระดับนโยบายนั้น จะแผ่
รังสีครอบคลุมที่กว้างขวางขึ้น การที่จะมีประโยชน์ในระดับนี้ได้
นั้น จะมีความเป็นไปได้สูงหากมีการเชิญชวนผู้รับผิดชอบระดับ
นโยบายให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัย
3. ประโยชน์ต่อ Sectors ต่างๆ เกณฑ์ข้อนี้น่าจะเป็น
ข้อได้เปรียบของงานวิจัยเพื่อสังคม เนื่องจากงานวิจัยประเภทนี้
เกิดมาจากความร่วมมือของเจ้าภาพหลายๆ ฝ่ายที่เรียกว่า “ผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง/มีส่วนได้ส่วนเสีย” (Stakeholder) มิใช่มีแต่
กลุม่ ชาวบ้านเท่านัน้ หากแต่ยงั มีครูในโรงเรียน เจ้าอาวาส อสม.
อบต. ช่างพืน้ บ้าน เทศบาล ปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรอ�าเภอ ฯลฯ
ดังนัน้ กลุม่ ต่างๆ ทีก่ ล่าวมานีจ้ งึ สามารถน�าเอาผลงานวิจยั ไปใช้
ประโยชน์ ได้
4. ประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการเอง ส�าหรับการน�า
ความรูท้ ี่ได้จากงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์ในแวดวงวิชาการนัน้ งาน
วิจัยเพื่อสังคมได้ขยับขยายแนวคิดนี้ให้กว้างขวางออกไป จาก
เดิมเรามักระบุกันว่าความรู้ใหม่ที่เกิดจากผลงานวิจัยนั้นจะไป
ช่วยต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสาขาวิชาเฉพาะที่นักวิจัยสังกัด
เท่านั้น แต่หากเรายึดหลัก 3 ประการที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
ประการแรก คือ การน�าความรูเ้ ดิมไปประยุกต์ใช้ ก็ถอื เป็น “งาน
วิชาการประเภทหนึ่ง” คือ Scholarship of Application ประการ
ทีส่ อง การท�าวิจยั เพือ่ สังคมมักเป็นการท�างานร่วมกันระหว่างนัก
วิชาการในหลายๆ สาขา ท�าให้ความรูใ้ หม่ที่ได้ผลิตออกมาน่าจะ
มีความเป็นวิชาการแบบ Scholarship of Integration และประการ
สุดท้าย คือ ในการน�าความรู้เดิมไปประยุกต์ ใช้ก็สามารถสร้าง
“ข้อค้นพบใหม่ๆ” ให้เกิดขึน้ ได้ ถือเป็น Scholarship of Discovery
จากหลัก 3 ประการนี้ การพิจารณาประโยชน์ตอ่ แวดวงวิชาการก็
อาจจะขยายขอบเขตออกไป
หากทว่า ในการยึดหลักทัง้ 3 ประการนี้ ในการเขียน
บทความวิจยั เพือ่ สังคม นักวิจยั ก็ตอ้ งเขียนแสดงหลักฐานตัง้ แต่ขนั้
ตอนแรกของการตัง้ โจทย์วา่ ในประเด็นทีศ่ กึ ษานัน้ นอกจากจะเป็น
“ปัญหาของชุมชน” แล้ว ในเชิงวิชาการก็ยงั มี “ช่องว่างของความรู”้
(Knowledge gap) อะไรบ้าง และในข้อค้นพบก็ตอ้ งแสดงหลักฐาน
ว่า นักวิจยั ได้เติมเต็มช่องว่างนัน้ ไปบ้างหรือไม่อย่างไร
ส�าหรับการน�าเอาผลการวิจัยและกระบวนการวิจัย
เพือ่ สังคมไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ หากขยับขยายแนวคิดเรือ่ ง
Scholarship of Integration ของ Boyer ออกมาดูในรายละเอียด
ในแวดวงวิชาการเพือ่ สังคมได้นา� เสนอแนวคิดใหม่เรือ่ ง “ร่วมด้วย
ช่วยกันสร้างความรู”้ (Co-creation of knowledge) ทีอ่ าจพิจารณา
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การร่วมคิดร่วมสร้างความรูท้ งั้ ด้านแกนนอนและแกนตัง้ ในด้าน
แกนนอนก็คอื การท�างานร่วมกันระหว่างนักวิชาการหลายๆ สาขา
ในแบบสหวิทยาการ ส่วนในแกนตัง้ ก็คอื การประสานระหว่างความ
รูแ้ บบใหม่ทเี่ ป็นสากลเข้ากับภูมปิ ญั ญาดัง้ เดิมของชุมชน ซึง่ ในช่วง
เวลาทีผ่ เู้ ขียนรับผิดชอบเป็นบรรณาธิการวารสารฯ ฉบับนี้ ได้พบ
ประจักษ์พยานว่า การร่วมด้วยช่วยกันสร้างความรูใ้ นแกนตัง้ นัน้
มีความเป็นไปได้จริง เช่น นักชีววิทยาจากมหาวิทยาลัย สามารถ
น�าเอาความรูด้ า้ นแพลงก์ตอนวิทยาไปประสานกับภูมปิ ญั ญาของ
ปราชญ์ชาวบ้านทีเ่ กิด เติบโต และอาศัยอยูร่ มิ สายน�า้ มาตลอดชีวติ
เพือ่ หาตัวชีว้ ดั คุณภาพของน�า้ ร่วมกัน อย่างไรก็ตาม กระบวนการ
ร่วมด้วยช่วยกันสร้างความรูใ้ นแกนตัง้ นีก้ ต็ อ้ งมี “กระบวนการวิจยั
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม” (PAR) อย่างแท้จริง เป็นตัวเร่ง
ปฏิกริ ยิ า (Catalyst)
F. Implication - การน�าไปประยุกต์ใช้ เป็นเกณฑ์ทเี่ ป็น
เสมือนกุญแจดอกที่สองที่จะรับประกันว่า คุณประโยชน์ของผล
และกระบวนการวิจยั ทีก่ ล่าวมาแล้ว จะสามารถส�าแดงอานุภาพ
ได้จริงเมือ่ ถึงขัน้ ตอนของการน�าไปปฏิบตั ิ การวัดเรือ่ งการน�าไป
ประยุกต์ใช้นั้นจะใช้ค�าถามเชิงประเมินค่า เช่น จะใช้ได้จริงหรือ
เปล่า ง่ายต่อการน�าไปใช้ไหม คุ้มค่าต่อการน�าไปใช้หรือไม่ จะ
ใช้ได้ผลอย่างยัง่ ยืนหรือเปล่า ฯลฯ เกณฑ์นจี้ ะมีความส�าคัญมาก
ขึน้ ส�าหรับงานวิจยั ประเภทการถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology
transfer) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product development) ฯลฯ
ซึ่งมักจะมีปัญหาในขั้นตอนของการน�าไปใช้ เช่น ซับซ้อนมาก
เกินไป ยุง่ ยากเวลาใช้ ผูใ้ ช้ไม่คนุ้ เคยกับวิธกี ารแบบใหม่ เป็นการ
ใช้ชวั่ ครัง้ คราวไม่ยงั่ ยืน ฯลฯ และวัคซีนป้องกันอาการเหล่านีก้ ค็ อื
กระบวนการวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม (PAR) นัน่ เอง ด้วย
เหตุนี้ ในเกณฑ์ของงานวิชาการเพือ่ สังคมของ ก.พ.อ. จึงได้ระบุ
เกณฑ์เรือ่ งการมีสว่ นร่วมและการรักษาความยัง่ ยืนของผลลัพธ์ที่
เกิดขึน้ เอาไว้ เพือ่ ขีดเส้นใต้ให้ความส�าคัญต่อปัจจัยดังกล่าว
เกณฑ์ประเมินคุณภาพงานเขียนตามเกณฑ์บริการเพื่อสังคม
หากเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาการทีไ่ ด้กล่าว
มาแล้ว ผูเ้ ขียนเข้าใจว่า โดยส่วนใหญ่นกั วิชาการเราน่าจะมีความ
เข้าใจเกณฑ์มาตรฐานวิชาการที่ได้กล่าวมาแล้วไม่มากก็นอ้ ย แต่
ส�าหรับเกณฑ์บริการเพื่อสังคมนั้นอาจจะเป็นเรื่องแปลกใหม่ที่
ต้องการค�าอธิบายในรายละเอียดมากขึน้ เนือ่ งจากเกณฑ์บริการ
เพือ่ สังคมนีเ้ ป็นภาคปฏิบตั กิ ารของงานบริการวิชาการเพือ่ สังคม
ที่ได้ปรับเปลี่ยนเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
กองบรรณาธิการวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
ช่วงที่ 2 (พ.ศ. 2558-2559) ได้จัดท�าเกณฑ์ประเมินคุณภาพงาน
เขียนตามเกณฑ์บริการเพือ่ สังคมของวารสารโดยอิงและดัดแปลง
มาจากกรอบของ ก.พ.อ. ดังที่ได้กล่าวมา จากนีจ้ ะน�าเสนอข้อคิด
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เห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้มีประสบการณ์การอ่านบทความที่ส่ง
มาขอรับการตีพิมพ์จากวารสารตามเกณฑ์บริการเพื่อสังคมใน
แต่ละข้อ ดังนี้
1. การระบุ ส ถานการณ์ ที่ เ ป็ น อยู ่ เ ดิ ม เนื่ อ งจาก
เป้าหมายสูงสุดของงานวิชาการเพื่อสังคม คือ การสร้างการ
เปลี่ ย นแปลง (Change) ให้ เ กิ ด ขึ้ น ในทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ ข้ า มา
เกีย่ วข้อง ดังนัน้ จึงต้องออกแบบการวิจยั (Research design) ให้
เป็นแบบ Before - Treatment - After แล้ววัดเปรียบเทียบ “สภาพ
ก่อน-หลัง” ด้วยเหตุนี้ จึงจ�าเป็นต้องระบุสภาพการณ์ที่เป็นอยู่
เดิมอย่างชัดเจนเพื่อน�ามาเทียบเคียงกับสภาพการณ์หลังจากที่
เกิดกระบวนการวิจัยแล้ว
(1.1) ที่มาและความส�าคัญของปัญหา
ในแบบแผนของการเขียนบทความวิจัยทั่วไปนั้น
เนื้อหาในส่วนแรกนี้ คือ “ที่มาและความส�าคัญของปัญหา” ซึ่ง
กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิได้ตั้งข้อสังเกตว่า ในขณะที่งานวิจัยแบบ
วิชาการนัน้ มักจะระบุความส�าคัญของปัญหา (Signification) อยู่
ที่ “ตัวประเด็น” (Issue/Topic) เช่น ปัญหาขยะ ปัญหาพลังงาน
ฯลฯ ส่วน “พื้นที่ที่ศึกษา” (Area) นั้น จะเป็นเพียงตัวอย่างของ
รูปธรรมที่จะมาเสริมประเด็น หากทว่าในกรณีของงานวิจัยเพื่อ
สังคมนั้น ความส�าคัญของ “ประเด็น” และ “พื้นที่ศึกษา” นั้น จะ
มีน�้าหนักความส�าคัญที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้เพราะงานวิจัยเพื่อ
สังคมนัน้ มีลกั ษณะดังที่ได้กล่าวมาแล้ว คือ เป็นงานรูปธรรมเชิง
พืน้ ที่ (Area-based) ดังนัน้ ในการเขียนทีม่ าและความส�าคัญของ
ปัญหาทีเ่ ป็นสภาพการณ์กอ่ นนัน้ จะต้องมีรายละเอียดของพืน้ ทีท่ ี่
จะศึกษาพอสมควร และต้องแสดงให้เห็นความเชือ่ มโยงระหว่าง
“ประเด็น” ใน “พืน้ ทีท่ จี่ ะศึกษา” กล่าวคือ จะพูดถึงประเด็นแบบทัว่ ๆ
ไปไม่ได้ แต่จะต้องเป็น “ประเด็นปัญหาภายในปริบทของพืน้ ทีท่ ี่
ศึกษา”
นอกจากนั้น เมื่อมีการส�ารวจปริบทชุมชนที่มีปัญหา
หลายด้าน ก็มีความจ�าเป็นที่จะต้องจัดล�าดับความส�าคัญของ
ปัญหา (Prioritization) (โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน มิ ใช่จัดโดยนักวิจัยฝ่ายเดียว) และมีการระบุเกณฑ์ที่
ใช้เลือก ตัวอย่างที่ดี คือ งานวิจัยเรื่องการบริหารจัดการน�้า
ในชลประทานระบบท่อ จังหวัดอุบลราชธานี ของ วรงศ์ นัย
วินิจ (2558) ที่ได้กล่าวมาแล้ว นักวิจัยได้พบว่า เมื่อมีการจัด
เวทีระดมสมองเพื่อระบุปัญหาของการจัดการน�้ านั้น วิธีการ
แก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดคือการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานของ
ชลประทานระบบท่อ แต่ทว่า วิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าวก็เกินขีด
ความสามารถของชุมชน ชุมชนจึงเลือกปัญหาเรื่องการบริหาร
จัดการกลุ่มที่อยู่ในวิสัยที่ชุมชนพอจะจัดการได้มาเป็นโจทย์การ
วิจัยเสียก่อน
การระบุความส�าคัญของงานวิจัยนั้น อาจน�าเสนอให้
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สอดคล้องกับเกณฑ์ Contribution ตามมาตรฐานวิชาการที่ได้
กล่าวมาแล้ว กล่าวคือ แสดงให้เห็นความส�าคัญของงานวิจัยใน
หลายๆ ระดับ เช่น ในระดับแรก คือ สามารถแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนได้ ในระดับต่อมาเป็นความส�าคัญเชิงวิชาการ คือ การ
สร้างความรูใ้ หม่ที่ให้คา� อธิบายว่า เพราะเหตุใดจึงสามารถแก้ไข
ปัญหาได้ มีการเพิ่มพูนหรือดัดแปลงความรู้เก่าให้กลายมาเป็น
ความรู้ใหม่อะไรบ้าง เป็นต้น
(1.2) การส�ารวจทุนชุมชน (Community capital)
เนือ่ งจากงานวิจยั เพือ่ ชุมชนเป็นงานทีเ่ น้นการมีเจ้าภาพร่วมจาก
ทุกฝ่าย (Collaborative research) มิใช่เป็นงานทีน่ กั วิชาการเป็น
เจ้าภาพ แล้วท�าอาหาร (ความรู)้ เลีย้ งชาวบ้านทีม่ ฐี านะเป็นแขก
มาร่วมงาน และเมื่อทุกฝ่ายเป็น “เจ้าภาพ” ทั้งนักวิชาการและ
ชาวบ้านต่างก็ต้องพกพา “ทุน” ของตนเองมาร่วมงาน ส�าหรับ
นักวิชาการนัน้ มองเห็นได้งา่ ยว่าจะมีทนุ ประเภทต่างๆ เริม่ ตัง้ แต่
ความรู้ งบประมาณ อาคาร/สถานที่ เวลา ยานพาหนะ ฯลฯ เข้า
มาในงานวิจัย แต่ส�าหรับฝ่ายชาวบ้าน/ชุมชนอาจจะมองเห็นได้
ยากกว่า ดังนั้น ในงานวิจัยเพื่อสังคมจึงมีเครื่องมือพิเศษส�ารวจ
ขุดค้นแสวงหาทุนของชาวบ้านที่เรียกว่า “การส�ารวจทุนชุมชน”
ความแตกต่างประการแรกระหว่างงานวิจัยทั่วไป
กับงานวิจัยเพื่อสังคม จึงน่าจะปรากฏให้เห็นตั้งแต่การเขียน
“ที่มาและความส�าคัญของปัญหาการวิจัย” เพราะในขณะที่งาน
วิจัยทั่วไปจะบรรยายแต่ “สภาพปัญหาของชุมชน” นั้น การวิจัย
เพื่อสังคมจะมีมุมมองชุมชนแบบทวิลักษณ์ (Duality) กล่าวคือ
มองทั้งส่วนที่ชุมชนหมด/ขาด/เป็นปัญหา และมองด้านที่ชุมชน
“มีอยู่/เหลืออยู่” ที่เรียกว่า “ทุนชุมชน” ที่การวิจัยเพื่อชุมชน
จะต้องส�ารวจอย่างคร่าวๆ ในเบื้องต้น (แม้ว่าจะยังไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ก็ตาม)
ส�าหรับทัศนะใหม่ในการมองชุมชนทั้งสองด้านนี้
ก็ได้พัฒนาแนวคิดเรื่อง “ทุนชุมชน” ให้กว้างขวางออกไป โดย
หมายรวมตั้งแต่ทุนเศรษฐกิจ ทุนวัฒนธรรม ทุนสัญลักษณ์ ทุน
สังคม รวมทั้งประสบการณ์ความพยายามในการแก้ปัญหาของ
ชุมชน การผนวกเอาทุนชุมชนเข้ามาเป็นทรัพยากรส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการวิจัยและกิจกรรมการแก้ไขปัญหานั้น จะส่งผล
สืบเนือ่ งตามมาอีกหลายประการ เช่น การสร้างความรูส้ กึ ว่างาน
วิจัยนี้เป็นของชุมชนด้วย (Sense of belonging) ความสามารถ
ในการพึ่งตนเองของชุมชนเมื่อทีมของนักวิชาการถอนตัวออก
ไปเพราะตระหนักว่า “ชุมชนเราก็มีทุน/หน้าตักอยู่พอสมควร”
2. การมีสว่ นร่วมและการยอมรับของสังคม/ชุมชนเป้า
หมาย ความหมายของเกณฑ์ในข้อ 2 นี้ ก็คือการระบุว่าวิธีการ
วิจัยและกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงนั้น น่า
จะต้องเป็น “การวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม” (Participatory
Action Research - PAR)
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เป็นที่รับรู้กันว่า ในงานวิชาการประเภทการวิจัยนั้น
ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้นั้นจะเป็นเครื่องรับประกันความน่าเชื่อถือ
ของผลการวิจัยที่จะออกมา ดังนั้นจึงต้องมีการให้รายละเอียด
ของวิธีวิทยาการวิจัยที่ใช้ แต่ส�าหรับการวิจัยเพื่อสังคมนั้น วิธี
วิทยาการวิจัยแบบ PAR จะมีความส�าคัญมากกว่าการเป็นเพียง
หลักประกันความน่าเชื่อถือเท่านั้น
เริ่มตั้งแต่ความส�าคัญในเชิงปรัชญา ธรรมชาติ และ
คุณลักษณะของการวิจัยเพื่อสังคมที่ได้กล่าวมาแล้วว่า งานวิจัย
ประเภทนี้เป็น Collaborative research ดังนั้นกระบวนการมี
ส่วนร่วมจึงถือเป็นองค์ประกอบหลักของงานวิจัยแบบนี้อยู่แล้ว
หากกล่าวในแง่ของการวิจยั อาจกล่าวได้วา่ “กระบวนการมีสว่ น
ร่วม” นั้นถือเป็น “ตัวแปรต้น” ที่จะส่งผลถึง “ตัวแปรตามอื่นๆ”
หมายความว่า ปริมาณและคุณภาพของกระบวนการมีส่วนร่วม
จะเป็นตัวก�าหนดผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระ
ทบ (Impact) และความยั่งยืนของการเปลี่ยนแปลงที่ได้เกิดขึ้น
ตามมา รวมทั้งสามารถสร้าง “สายสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัยกับ
ชุมชน” ที่โยงไปถึงเรื่องการยอมรับของชุมชน
อั น ที่ จ ริ ง การวิ จั ย โดยทั่ ว ไปก็ ส ามารถจะใช้
“กระบวนการมีส่วนร่วม” เป็นวิธีการวิจัยของตน หากทว่าใน
การวิจัยเพื่อสังคมนั้น การมีส่วนร่วมจะมีสถานะพิเศษ กล่าว
คือ ในการวิจัยโดยทั่วไป อาจใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเป็น
“เครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ ข้ อ มู ล ” แต่ ใ นงานวิ จั ย เพื่ อ สั ง คมนั้ น
กระบวนการมีส่วนร่วมจะมีสถานะที่เป็น “มากกว่าเครื่องมือ
การเก็บข้ อ มู ล” แต่ จ ะเป็น “ยาด�า /ส่วนผสมในทุกขั้นตอน”
ของการวิจัย เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการตัดสินใจว่าจะท�าวิจัยหรือ
ไม่ ขั้น ตั้ งโจทย์ ขั้ น สร้า งเครื่อ งมือ ขั้น เก็บ ข้อ มูล ขั้นตอน
การคิดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา ขั้นวิเคราะห์-สังเคราะห์ ขั้น
ติดตามประเมินผล ขั้นตอนการรับผลได้-ผลเสียจากการวิจัย
เป็นต้น และที่ส�าคัญ PAR ใน SeS นั้น จะเป็นสะพานทอด
เชื่อมระหว่างนักวิชาการกับชุมชนทั้งด้านความรู้ความเข้าใจ
และการยอมรับซึ่งกันและกัน
และเมื่อกระบวนการ PAR มีสถานะที่ส�าคัญต่อ
การวิจัย เพื่ อ สั งคม ก็ จ�าเป็น ต้อ งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
กระบวนการ PAR ให้มากพอแก่การท�าความเข้าใจของผู้อ่าน
ไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดระดับแนวคิด/ทฤษฎีเรื่องการมีส่วน
ร่วมที่น�ามาใช้ การมีส่วนร่วมในการออกแบบงานวิจัยหรือการ
ท�ากิจกรรมเสริมอื่นๆ และควรมีลักษณะแสดงหลักฐานที่ชัดเจน
(Evidence-based approach) เช่น จ�านวนคนทีเ่ ข้าร่วม บทบาท
ทีเ่ ข้าร่วม ฯลฯ การให้รายละเอียดในเรือ่ งกระบวนการ PAR นีจ้ ะ
มีคณุ ค่าในขัน้ ตอนของการน�าการวิจยั ไปใช้ประโยชน์ ซึง่ นอกจาก
จะใช้ผลประโยชน์จากผลการวิจัยแล้ว ยังใช้ประโยชน์จากการ
เรียนรู้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมได้อีกด้วย
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3. กระบวนการที่ ท� า ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงที่ ดี
ขึ้น เนื่องจากการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในชุมชน
ครั้งนี้กระท�าผ่านรูปแบบการวิจัย กระบวนการที่ท�าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงจึงน่าจะเกิดมาจาก 2 กระบวนการ คือ
3.1 กระบวนการวิจัย อันประกอบด้วย ขั้นตอน
ต่างๆ ของการวิจยั เช่น ขัน้ การส�ารวจสถานการณ์ทเี่ ป็นอยู่ การ
ตัง้ โจทย์การวิจยั การทบทวนทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง การ
ระบุตัวแปร การสร้างกรอบแนวคิด การออกแบบการวิจัย การ
สร้างเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูล ฯลฯ โดยที่กระบวนวิจัยทั้งหมดนี้
ต้องด�าเนินไปตามหลักการในเกณฑ์ขอ้ 2 คือ การมีสว่ นร่วมของ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.2 กระบวนการเสริมอื่นๆ ในค�าว่า PAR จะมี
ส่วนประกอบค�าว่า Action รวมอยู่ด้วย ซึ่งมีนัยว่า การวิจัยเพื่อ
สังคมนั้นจะไม่เพียงศึกษาวิจัยเพื่อ “ท�าความเข้าใจกับปัญหา
อย่างจะแจ้ง” เท่านัน้ หากแต่จะต้อง “ลงมือด�าเนินการเพือ่ แก้ไข
ปัญหานั้นด้วย” ดังนั้น นอกจากจะมีกระบวนการวิจัยแล้ว ก็ยัง
อาจจะต้องมีการด�าเนินกิจกรรมอื่นๆ เพื่อการแก้ไขปัญหา เช่น
การร่างกฎระเบียบเพื่อการใช้ป่าชุมชนร่วมกัน เป็นต้น
และนอกจากกิจกรรมเพือ่ มุง่ การแก้ไขปัญหาแล้ว
เนื่องจากการวิจัยเพื่อสังคมจะมีการเปิดโอกาสให้คนกลุ่มต่างๆ
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาร่วมงาน ไม่ว่าจะในฐานะทีมวิจัยชุมชน
ร่วมเก็บข้อมูล ร่วมด�าเนินกิจกรรม ฯลฯ แต่ทว่ากลุ่มคนเหล่านี้
อาจจะยังมีเงื่อนไขที่ไม่พร้อมส�าหรับการท�างาน เช่น ไม่เข้าใจ
ว่าการวิจยั คืออะไร นึกภาพของพลังงานทดแทนไม่ออก ฯลฯ ดัง
นัน้ จึงต้องมีกจิ กรรมอีกประเภทหนึง่ คือ กิจกรรมเสริมศักยภาพ
ของผู้ร่วมงาน
แต่ไม่วา่ จะเป็นกิจกรรมการวิจยั กิจกรรมการแก้ไข
ปัญหา หรือกิจกรรมเสริมศักยภาพของทีมงาน กิจกรรมทุก
ประเภทก็ตอ้ งเป็นกิจกรรมทีม่ ี “ทีม่ า ที่ไป” กล่าวคือ เป็นกิจกรรม
ทีอ่ อกแบบมาจากข้อมูล/ข้อเท็จจริงจากการวิเคราะห์-สังเคราะห์
ทีเ่ รียกว่า “Action based-on research” ดังนัน้ จึงควรเขียนชีแ้ จง
ที่มาที่ไปของกิจกรรมแต่ละอย่างด้วย
4. ความรู ้ ค วามเชี่ ย วชาญที่ ใ ช้ ท� า ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ ย นแปลงขึ้ น ในการเขี ย นบทความงานวิ จั ย เพื่ อ สั ง คม
ในประเด็ นว่ า ด้ ว ยความรู ้ ความเชี่ ย วชาญที่ ท� า ให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงนี้ อาจจะมีทั้งจุดร่วมและจุดต่างเมื่อเปรียบเทียบ
กับการเขียนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในงานวิจัย
แบบทั่วไปใน 2 แง่มุม คือ แหล่งที่มาของความรู้ และสาขาวิชา
ส�าหรับแง่มุมแรก คือ แหล่งที่มาของความรู้นั้น
หากเป็นงานวิจัยเชิงวิชาการ แหล่งที่มาของความรู้ก็จะอยู่ใน
โลกของวิชาการ คือ ต�ารา หนังสือ วารสารวิชาการ รายงาน
ผลการวิจัย ห้องสมุด ฯลฯ แต่ส�าหรับงานวิจัยเพื่อสังคมนั้น
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มีเป้าหมายเพื่อการร่วมด้วยช่วยกันสร้างความรู้ โดยเฉพาะ
การประสานความรู้เชิงวิชาการเข้ากับความรู้ที่เป็นภูมิปัญญา
และประสบการณ์ของชุมชน ดังนั้น แหล่งที่มาของความรู้
ความเชี่ยวชาญอีกแหล่งหนึ่งก็คือ จากโลกประสบการณ์จริง
ของชุมชนที่นักวิจัยอาจจะใช้เวทีประชาคม เวทีเสวนา การ
สัมภาษณ์ผู้รู้ การสังเกตวิธีท�างานของช่างชุมชน ฯลฯ เป็นอีก
แหล่งความรู้ได้
ในแง่มุมที่สอง คือ สาขาวิชา โดยทั่วไปแล้ว นัก
วิชาการสาขาต่างๆ ก็จะน�าความรูจ้ ากสาขาวิชาทีต่ นสังกัดมาใช้
เป็นโคมไฟส่องทางงานวิจยั ของตน เราอาจเรียกกระบวนการน�า
ความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขามาใช้งานนี้ว่า “กระบวนการ
ทางวิชาการ” (เช่น ถ้าเป็นสาขาเคมี ก็คือการอธิบายผลการ
ทดลองในห้องปฏิบัติการ) แต่เนื่องจากงานวิจัยเพื่อสังคมเน้น
การใช้วิธีวิทยา “การมีส่วนร่วม” ดังนั้น จึงต้องมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญอีกส่วนหนึ่งที่ว่าด้วยเรื่อง “การมีส่วนร่วม” ไม่ว่าจะ
เป็นระดับแนวคิดหรือแนวทางปฏิบัติก็ตาม เพื่อระดมความร่วม
มือของคนกลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กระบวนการน�าความรู้ความ
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เชี่ยวชาญเรื่องการมีส่วนร่วมมาใช้ในการท�าวิจัยนี้อาจเรียก
ว่า “กระบวนการทางสังคม” ที่จะต้องด�าเนินการควบคู่ไปกับ
กระบวนการทางวิชาการ เช่น เรื่องการจัดตั้งทีมงานวิจัย การ
แบ่งบทบาทหน้าที่ การประสานงานภายในกลุ่ม การวางแผน
กิจกรรม การติดตามประเมินผลร่วมกัน ฯลฯ
5. การคาดการณ์ สิ่ ง ที่ จ ะตามมาหลั ง จากการ
เปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว ส�าหรับเกณฑ์ข้อนี้น่าจะหมายความ
ถึง “การเปลีย่ นแปลง” (Change) ในมิตติ า่ งๆ ทีเ่ ป็นสภาพการณ์
หลังจากการด�าเนินการวิจัยที่แตกต่างไปจากสถานการณ์เดิมที่
เป็นอยู่ก่อนจะมีการวิจัย
ผู้เขียนได้ประมวลมิติของการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นจากบทความวิจัยของนักวิชาการไทยที่ท�างานวิจัยเพื่อสังคม
ที่ส่งมาตีพิมพ์ ในวารสารฯ ที่ผู้เขียนรับผิดชอบอยู่ ซึ่งแสดงให้
เห็นว่า งานวิจยั เพือ่ สังคมนัน้ สามารถจะคาดการณ์ได้วา่ จะสร้าง
การเปลี่ยนแปลงอะไรให้เกิดขึ้นได้บ้าง และขอน�าตัวอย่างของ
การเปลีย่ นแปลงจากผลการวิจยั มาเสนอในทีน่ เี้ พือ่ เป็นแนวทาง
ประกอบการเขียนบทความวิจัยเพื่อสังคม ดังนี้
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5.1 การเปลี่ยนแปลงตัวคน เป็นปรากฏการณ์
ทั่วไปว่า ทุกกลุ่ม ทุกชุมชน ทุกองค์กร ทุกหน่วยงานจะเข้ม
แข็งได้นั้น ก็เพราะมี “คนดี มีความสามารถ” ดังนั้นในการวัด
การเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานที่สุด ก็คือวัดการเปลี่ยนแปลงของ
ตัวบุคคลที่เข้าร่วมงานวิจัย ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้าน เจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตัวนักวิจัยเอง
ส่วนมิติการวัดการเปลี่ยนแปลงของบุคคลนั้น
ก็ขึ้นอยู่กับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการ หาก
กล่าวโดยทั่วๆ ไป หลังจากผ่านประสบการณ์การท�าวิจัยมาแล้ว
คนที่เข้ามาอยู่ในโครงการวิจัยก็น่าจะเป็นคนที่เก่งขึ้น (มีความ
สามารถมากขึ้น) ดีขึ้น (มีจิตสาธารณะ) มีความรู้ความเข้าใจ
ทัศนคติ และการกระท�าทีด่ ขี นึ้ มีการเปลีย่ นแปลงบุคลิกภาพ เช่น
มีความมั่นใจในตนเอง มีความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในตนเอง
เห็นคุณค่าตนเอง เป็นต้น
5.2 การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับสิ่งของ-วัตถุ เป็น
การเปลีย่ นแปลงทีม่ องเห็นได้งา่ ยโดยเฉพาะในงานวิจยั ประเภท
สร้างนวัตกรรม เพิ่มรายได้ แปรรูปผลิตภัณฑ์ ผลิตสิ่งของ
เป็นต้น
5.3 การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับปัญหา หากเป็น
โครงการวิจัยที่ตั้งโจทย์ด้วยปัญหาของชุมชน เช่น การใช้สาร
เคมี การก�าจัดขยะ ฯลฯ การเปลี่ยนแปลงที่อาจจะวัดได้ก็คือ
มิติต่างๆ ของตัวปัญหา เช่น ปัญหาแก้ไขได้ ปัญหาบรรเทาลง
ปัญหาคลี่คลายไป เป็นต้น
5.4 การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกลุ่มคน เป็นการวัด
ระดับทีส่ งู กว่า “ตัวบุคคล” เพราะเมือ่ คนมารวมกันเป็นกลุม่ จะมี
คุณสมบัตบิ างประการเพิม่ ขึน้ มา เช่น การจัดโครงสร้างของกลุม่
การบริหารจัดการกลุ่ม ความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม พลังของกลุ่ม
ฯลฯ ซึ่งเป็นมิติที่นักวิจัยจะสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงได้ หาก
หน่วยของการศึกษา (Unit of analysis) เป็นระดับกลุม่ เช่น กลุม่
วิสาหกิจชุมชน กลุม่ ของอสม. เครือข่ายพลังงานทางเลือก ฯลฯ
5.5 การเปลี่ยนแปลงกลไกการจัดการ ส�าหรับ
งานวิจัยที่ศึกษาประเด็นเรื่องการบริหารจัดการกลุ่มหรือหน่วย
งาน การบริหารจัดการสมบัติ/ทรัพยากรร่วมของชุมชน ฯลฯ
ประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่อาจวัดได้ก็คือ การมีกฎระเบียบ การ
เปลีย่ นแปลงรูปแบบการบริหารจัดการ การสร้างกลไกใหม่ๆ เพือ่
ควบคุมการด�าเนินงาน เป็นต้น
5.6 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง บทบาทหน้าที่
สถานภาพ และความหมาย (Meaning) เป็นมิตกิ ารเปลีย่ นแปลง
ในระดับที่ลึกซึ้งขึ้น เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของคณะ
กรรมการ การพัฒนาบทบาทหน้าทีข่ องหน่วยงานรัฐท้องถิน่ หรือ
การเปลีย่ นแปลงความหมาย/ความส�าคัญของกลุม่ คนหรือสิง่ ของ
(เช่น การแปลงขยะให้กลายเป็นทุน) การเปลีย่ นสถานะของกลุม่ /
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หมู่บ้านที่เคยรอแต่ความช่วยเหลือจากภายนอก (Passive) มา
เป็นชุมชนที่จัดการแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง (Active) เป็นต้น
6. การประเมินผลลัพธ์การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ โดย
ธรรมชาติแล้ว สรรพสิง่ ทุกอย่างย่อมเปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอดเวลา
อยู่แล้ว ไม่ว่าเราจะไปท�าอะไรหรือไม่ก็ตาม หรือแม้แต่เมื่อเรา
ลงมือกระท�าการบางอย่าง และได้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมา
แต่ทว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นก็อาจจะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่เรา
คาดหวังเอาไว้ เนื่องจากการวิจัยเพื่อสังคมเป็น “การสร้างการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมีความตั้งใจและมีการวางแผน” (Planned
change) ดังนัน้ หลังจากเกิดการเปลีย่ นแปลงขึน้ มา จึงต้องมีการ
ประเมินผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ จากการประมวลบทเรียนทีน่ กั วิจยั เพือ่
สังคมของไทยได้สร้างเกณฑ์วดั ประเมินผลลัพธ์การเปลีย่ นแปลง
ที่เกิดขึ้น มีตัวอย่างที่จะน�าเสนอในที่นี้ ดังนี้
6.1 การประเมินการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณ
เป็นการวัดปริมาณของสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น จาก “ไม่มี” ไป
สู่ “มี” (มีรายได้เพิ่มขึ้น) จาก “มีน้อย” ไปสู่ “มีมากขึ้น” (หรือใน
ทางกลับกัน) เช่น หลังจากมีงานวิจัยเรื่องการฟื้นฟูผักพื้นบ้าน
ก็มีปริมาณและประเภทของผักพื้นบ้านเพิ่มมากขึ้น
6.2 การประเมินการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพ
เป็นอีกมิติหนึ่งของการประเมินผลลัพธ์ เช่น การท�าหน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเสถียรภาพ
อย่างครอบคลุมคนทุกกลุ่ม อย่างยั่งยืน อย่างมีประสิทธิภาพ
(เร็ว/สะดวก/ประหยัด...)
6.3 การประเมิ น ทิ ศ ทางของการเปลี่ ย นแปลง
(Direction) ซึ่งหมายถึงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงว่าจะเป็น
ไปในทางบวก (เช่น ความสะอาดของแม่น�้า) เป็นไปในทางลบ
หรือมีทิศทางเป็นกลางๆ
6.4 การประเมินประสิทธิผล (Effectiveness)
เป็นการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นโดยเทียบเคียงกับเป้าหมายที่
ตั้งเอาไว้ว่า “เข้าเป้าหรือตอบโจทย์” หรือไม่
6.5 การประเมินผู้ได้รับผล (Effect to whom) เป็น
อีกมิติหนึ่งที่ใช้ “กลุ่มคนที่ได้รับผล” เป็นเกณฑ์เพื่อตอบค�าถาม
ว่า ผลประโยชน์ (หรือในทางตรงกันข้าม เป็นผลเสีย) ที่เกิดขึ้น
นั้น มีคนกลุ่มใดบ้างที่ได้รับผล เช่น ตัวนักวิจัย ชุมชน กลุ่มชาว
บ้านบางกลุ่ม เฉพาะแกนน�า หน่วยงานรัฐท้องถิ่น สถาบันการ
ศึกษา แวดวงวิชาการ เป็นต้น
6.6 การประเมิน Cost-effectiveness เป็นการ
ประเมินผลในเชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อวัดความคุ้มค่าโดยเปรียบ
เทียบระหว่างต้นทุนที่ลงไปกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
6.7 การประเมินตามล�าดับชั้นของผลลัพธ์ที่เกิด
ขึ้น ในปัจจุบันได้เกิดแนวคิดใหม่ในการวัดล�าดับชั้นของผลลัพธ์
ทีเ่ กิดขึน้ ตามช่วงระยะเวลา (ระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว) บวก
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ผสมกับความตัง้ ใจของผูด้ า� เนินการ (Intention) ท�าให้แบ่งล�าดับ
ชั้นของผลลัพธ์ออกได้เป็น 3-4 ล�าดับชั้น
(i) ผลผลิต (Output) เป็นผลที่เกิดขึ้นจากความ
ตั้งใจก�าหนดไว้ของนักวิจัย และเป็นผลที่เกิดในระยะสั้น เช่น
ทางโครงการวิจัยต้องการ/ตั้งเป้าให้เกิดการสร้างเครือข่าย หลัง
จากจบงานวิจัย ก็ได้เครือข่ายเกิดขึ้น
(ii) ผลลัพธ์ (Outcome) เป็นผลทีเ่ กิดขึน้ จากความ
ตั้งใจก�าหนดไว้ของนักวิจัยเช่นกัน แต่เป็นผลที่เกิดสืบเนื่องจาก
การเกิดผลผลิตในช่วงระยะเวลาต่อมา เช่น หลังจากเกิดเครือ
ข่าย ทางโครงการวิจัยคาดหวังให้เครือข่ายเริ่มมีการด�าเนินงาน
บริหารจัดการป่าชุมชนอย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ
(iii) ผลกระทบ (Impact) เป็นผลสืบเนื่องจากผล
ผลิตและผลลัพธ์ และเป็นผลทีท่ างโครงการวิจยั ไม่ได้คาดหวังเอา
ไว้กอ่ น ดังนัน้ จึงอาจจะเป็นได้ทงั้ ผลกระทบในด้านบวกหรือด้าน
ลบ เช่น หลังจากมีการจัดตัง้ ธนาคารขยะในโรงเรียน และด�าเนิน
การได้อย่างดี แต่กก็ ลับส่งผลกระทบให้เด็กๆ มีการสร้างขยะมาก
ขึ้นเพื่อความเจริญเติบโตของธนาคารขยะ เป็นต้น
(iv) ความยั่งยืน (Sustainability) หมายถึง อายุที่
ยืนยาวของการเปลี่ยนแปลงนั้น (ดูรายละเอียดในตอนต่อไป)
7. แนวทางการติดตามและธ�ารงรักษาพัฒนาการทีเ่ กิด
ขึ้นให้คงอยู่ต่อไป อันหมายถึงความยั่งยืนของผลที่เกิดขึ้น จาก
ที่ประชุมของกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเคยใช้เกณฑ์เรื่องความยั่งยืน
ในการประเมินพิจารณาบทความของวารสารวิจยั เพือ่ การพัฒนา
เชิงพื้นที่ ประเด็นเรื่อง “ความยั่งยืน” นี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มี
การอภิปรายกันอย่างพอสมควร ในด้านหนึง่ เกณฑ์เรือ่ ง “ความ
ยั่งยืน” นั้น ถูกหยิบยกขึ้นมาขีดเส้นใต้ให้ความส�าคัญในงานวิจัย
แบบ SeS ก็เพื่อหวังที่จะปรับแก้จุดอับตันของการใช้ประโยชน์
จากงานวิจัยที่เคยมีมาก่อนที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง
ได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราว แต่ในอีกด้านหนึ่ง ที่ประชุมก็มีความ
เห็นว่า สภาพแวดล้อมนั้นเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น
ผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลงในวันนี้ จึงอาจจะไม่เหมาะสมหรือ
ใช้การไม่ได้ส�าหรับวันพรุ่งนี้ แล้วเราจะคาดหวังให้ผลลัพธ์เดิม
คงอยู่ได้อย่างไร หรือเราจะใช้อะไรเป็นตัวชี้วัดความยั่งยืน เพื่อ
สร้างแนวทางการติดตามและการธ�ารงรักษาผลลัพธ์ของการ
เปลี่ยนแปลงนั้น
ในที่นี้ ผู้เขียนจะขอประมวลบทเรียนเรื่องตัวชี้วัด
“ความยั่งยืน” ที่ปรากฏในบทความวิจัยเพื่อสังคม เพื่อเป็นเชื้อ
ฟืนให้ผู้อ่านได้พิจารณาและพัฒนาเกณฑ์นี้ต่อไปในอนาคต ตัว
ชี้วัดความยั่งยืนของงานวิจัยเพื่อสังคมมีดังนี้
7.1 ตัวบุคคล ในการประเมินวัดความเปลีย่ นแปลง
ของวิชาการเพื่อสังคม เกณฑ์เรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวบุคคล
ก็ได้รับการขีดเส้นใต้ให้ความส�าคัญมาแล้ว และในมิติของความ
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ยัง่ ยืน ตัวบุคคลก็ยงั เป็นตัวชีว้ ดั ทีม่ คี วามส�าคัญอันดับแรกเช่นกัน
ทั้งนี้เพราะ “คนเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่าง” ในแง่ที่ว่า บรรดา
กิจกรรม สภาพแวดล้อม สิ่งของที่ผลิต ฯลฯ อาจจะต้องสูญหาย
หรือปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลาและเงื่อนไขที่เปลี่ยนแปลงไป
แต่หากยังมีตัวบุคคลที่ “ทั้งเก่งและทั้งดี” ด�ารงอยู่ ก็สามารถจะ
สร้างสรรค์สงิ่ อืน่ ๆ ขึน้ มาใหม่ได้ สุธรี ะ ประเสริฐสรรพ์ (2555) ให้
ข้อสรุปเกีย่ วกับตัวชีว้ ดั “ตัวบุคคล” ว่า ความยัง่ ยืนนัน้ มิได้มาจาก
“ความเก่งของคนที่มีความรู้เพิ่มมากขึ้น หรือสามารถแก้ปัญหา
ที่มีอยู่ได้เท่านั้น หากทว่าจะต้องเป็นคนที่รู้วธิ กี ารแสวงหาความรู้
มาแก้ปัญหาใหม่ๆ ได้ต่างหาก”
7.2 มีกลุ่ม ในขณะที่ความสามารถของตัวบุคคล
นัน้ อาจจะเป็นหลักประกันความยัง่ ยืนในระดับ “นิว้ แต่ละนิว้ ” แต่
การ “มีกลุ่ม” จะเป็นหลักประกันในระดับของ “ก�าปั้น” เพราะ
การรวมเป็นกลุม่ จะท�าให้มคี ณ
ุ สมบัตบิ างอย่างเพิม่ พูนกว่าระดับ
บุคคล เลิศชัย ศิริชัย (2555) สรุปบทเรียนในประเด็นเรื่องความ
ยั่งยืนจากกรณีศึกษา 2 กรณีที่มีความยั่งยืนแตกต่างกันว่า หาก
คุณลักษณะของกลุ่มเป็น “กลุ่มผลประโยชน์” มากกว่า “กลุ่ม
พัฒนา” (ซึง่ ความแตกต่างอยูท่ คี่ วามสนใจในการแสวงหาความรู้
สร้างความรู้ และใช้ความรู้) ความยั่งยืนก็จะไม่เกิดขึ้น
7.3 มีคณะกรรมการ คณะกรรมการอาจถือได้ว่า
เป็น “กลุ่มประเภทหนึ่ง” หากแต่เป็นกลุ่มที่มีความมั่นคงแข็ง
แรงกว่า เพราะมีโครงสร้างภายในรองรับ มีการจัดแบ่งบทบาท
หน้าที่ มีโครงสร้าง ระเบียบ กฎเกณฑ์ ตัวบุคคล และมีการมอบ
หมายภารกิจที่จะบรรลุ ซึ่งเป็นหลักประกันความยั่งยืนในระดับ
ที่สูงขึ้น
7.4 การมีแผนงาน โดยส่วนใหญ่ แผนงานจะเป็น
ผลผลิตมาจากการท�างานของคณะกรรมการหรือคณะท�างาน
แผนงานเป็นสะพานทอดเชือ่ มระหว่าง “แนวคิด” กับ “การลงมือ
ปฏิบัติงาน” ซึ่งเป็นหลักประกันว่า จะมีการด�าเนินการบางอย่าง
เกิดขึ้นในอนาคต
7.5 การจัดตัง้ กองทุน ตัวชีว้ ดั นีเ้ ป็นทีน่ ยิ มของชาว
บ้านทีม่ กั จะจัดตัง้ กองทุนขึน้ มาเป็นกลไกรับประกันว่า กลุม่ หรือ
องค์กรจะต้องมีการท�างานต่อไปในอนาคต ทัง้ นี้ เพราะกองทุนมี
ลักษณะของรูปธรรมทีจ่ บั ต้องได้ (มีเงิน) มีลกั ษณะเป็นทรัพยากร
ที่น�าไปด�าเนินการได้
7.6 การมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งการท�าซ�้า
กิจกรรมเดิมอย่างสม�่าเสมอ และการสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ
ตัวชี้วัดนี้เทียบเคียงได้กับความยั่งยืนของต้นไม้ที่เราจะทราบว่า
ยังคงยืนต้นอย่างถาวร เมือ่ เห็นการผลิดอกออกใบออกผลนัน่ เอง
เลิศชาย ศิริชัย (2555) ตั้งข้อสังเกตจากกรณีศึกษาที่เป็นจริงว่า
ประเภทของกิจกรรมที่เป็นตัวบ่งชี้ความยั่งยืนได้ดี คือ กิจกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ในระดับต่างๆ เริ่มตั้งแต่เรียนรู้กันเอง
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เรียนรู้จากเครือข่าย เรียนรู้จากวิทยากร เรียนรู้จากการไปดูงาน
ฯลฯ ทั้งนี้ เพราะทรัพยากรการสร้างและการใช้ความรู้จะช่วย
ให้มีความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไปได้
7.7 การขยายผล ซึ่ ง อาจจะเปรี ย บเที ย บ
กับการเติบโตของต้นไม้ได้ว่า มีการแตกกิ่งก้านสาขา หรือ
มีการแตกกอหน่อใหม่ ซึ่งในความหมายแรก คือ การขยับ
ขยายกิจการของกลุ่มออกไป เช่น งานวิจัยเรื่องชุดก�าจัดก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ในก๊าซชีวภาพ โดย เจษฎา มิ่งฉาย (2558)
ที่ชุมชนที่ศึกษาเริ่มต้นตั้งแต่การพัฒนาการเลี้ยงวัว ต่อด้วยการ
ผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลโคเพื่อการใช้เอง ตามด้วยการแก้ไข
ปัญหาก๊าซไข่เน่าที่มีในก๊าซชีวภาพ โดยคิดชุดก�าจัดก๊าซไข่เน่า
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพื่อการใช้เอง จนกระทั่งปัจจุบัน นัก
วิชาการได้ร่วมมือกับชุมชนตั้งเป็นวิสาหกิจเพื่อผลิตชุดก� าจัด
ก๊าซไข่เน่าส�าหรับขาย
ในอีกความหมายหนึ่ง การขยายผลอาจจะ
หมายถึ ง การแตกหน่ อ ใหม่ คื อ การก่ อ ตั้ ง กลุ ่ ม ใหม่ โ ดยมี
กลุ่มเดิมเป็นพี่เลี้ยงถ่ายทอดประสบการณ์ ให้ การขยายผล
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ในลั ก ษณะนี้ มี ป ระโยชน์ ทั้ ง ต่ อ สมาชิ ก ในกลุ ่ ม ใหม่ ที่ จ ะได้ มี
ประสบการณ์ โ ดยตรงในการบริ ห ารจั ด การกลุ ่ ม และด� า เนิ น
ภารกิจด้วยตัวเอง ส่วนกลุ่มพี่เลี้ยงนั้นก็เป็นการเพิ่มขยายขีด
ความสามารถของตนเองให้สูงกว่าเดิม เพิ่มขยายบทบาทให้
มากขึ้น (เล่นบทบาทเป็น Change agent)
7.8 มิติอื่นๆ นอกเหนือจากตัวชี้วัดที่ค่อนข้างเป็น
รูปธรรมที่กล่าวมาทั้ง 7 เกณฑ์นี้แล้ว ยังมีข้อเสนอตัวชี้วัดที่มี
ลักษณะนามธรรมที่น่าสนใจจากงานศึกษาของ เลิศชาย ศิริชัย
(2555) ที่ ได้กล่าวมาแล้ว จากการเปรียบเทียบกรณีศึกษา
2 กรณีที่มีความยั่งยืนของกลุ่มแตกต่างกัน เลิศชายระบุว่า
มีตัวชี้วัดบางตัวที่แสดงความแตกต่างนั้น เช่น รูปแบบการ
ท�างานที่เน้นการมีส่วนร่วมในทุกระดับ ซึ่งกลุ่มที่มีความยั่งยืน
จะปรากฏชัดเจนกว่า ขีดความสามารถของกลุ่มในการสร้าง
เครือข่ายและประสานงานกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลาก
หลาย (เช่ น ไม่ เ พี ย งแต่ ส ร้ า งเครื อ ข่ า ยกั บ เพื่ อ นได้ เ ท่ า นั้ น
แต่ ส ามารถท� า งานกั บ ภาครั ฐ และภาคธุ ร กิ จ เอกชนได้ ด ้ ว ย)
รวมทั้งตัวชี้วัดเรื่องการเป็นกลุ่มที่เปิดตัวต่อภายนอกอย่างรู้
เท่าทัน เป็นต้น
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หลุมร่องที่ต้องระวัง

จากประสบการณ์ของผู้เขียนในฐานะบรรณาธิการ
วารสารที่มีนโยบายที่ชัดเจนในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย
เพือ่ สังคมนัน้ ผูเ้ ขียนพบว่า ปัญหาทีม่ กั พบในการเขียนบทความ
วิจยั เพือ่ สังคมเมือ่ ต้องผ่านการพิจารณาจากทัง้ เกณฑ์มาตรฐาน
วิชาการและเกณฑ์บริการเพื่อสังคมนั้น บางปัญหาก็เป็นปัญหา
ร่วมส�าหรับการเขียนบทความวิจัยทุกประเภท แต่บางปัญหาก็
เป็นปัญหาเฉพาะตัวส�าหรับการเขียนงานวิจัยรับใช้สังคม
และผูท้ จี่ ะสะท้อนปัญหาการเขียนบทความวิจยั เพือ่ สังคม
ได้ดที สี่ ดุ ก็คอื บรรดาผูท้ รงคุณวุฒทิ ที่ า� หน้าทีอ่ า่ นพิจารณาเพือ่ ตัดสิน
การตีพมิ พ์ (Peer review) นัน่ เอง ในทีน่ ี้ จึงจะขอประมวลข้อวิจารณ์
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒทิ มี่ ตี อ่ บทความวิจยั เพือ่
สังคมทีส่ ง่ มาขอรับการตีพมิ พ์ในช่วงปีพ.ศ. 2558-2559 เพือ่ เป็น
ข้อมูลส�าหรับผูท้ จี่ ะก้าวเข้ามาเดินบนเส้นทางของการเขียนบทความ
วิจยั SeS ว่ามีหลุมร่องทีต่ อ้ งระวังตรงไหนบ้าง โดยแบ่งหัวข้อตาม
เกณฑ์ 2 เกณฑ์ของวารสารเพือ่ ให้งา่ ยต่อการท�าความเข้าใจดังนี้
(ก) คุณภาพของงานเขียนตามเกณฑ์วิชาการ
A. Originality ไม่ปรากฏความคิดเห็นหรือข้อเสนอ
แนะจากผูท้ รงคุณวุฒิ ผูเ้ ขียนเข้าใจว่า เนือ่ งจากความเข้าใจเกีย่ ว
กับเรือ่ ง Originality ส�าหรับงานวิจยั เพือ่ สังคมนัน้ ยังไม่ตกผลึกดี
พอที่จะถูกน�ามาใช้ประเมินได้
B. Consistency มีแง่มุมของความไม่ส ม�่าเสมอ
ปรากฏในหลายแบบ เช่น
1) ชื่อเรื่องไม่ตรงกับเนื้อหาหรือประเด็นของ
เรื่อง หรือบทคัดย่อภาษาไทยไม่ตรงกับภาษาอังกฤษ
2) ขาดความชัดเจนของ “ค�าศัพท์หลักๆ/ค�า
ศัพท์ส�าคัญ” (Key terms) ที่ผู้เขียนน�ามาใช้ (เช่น ค�าว่า อาชีพ
สร้างสรรค์) เนื่องจากผู้เขียนไม่ได้นิยามศัพท์ปฏิบัติการเอาไว้
(Operational definition)
3) ขาดความสม�า่ เสมอเกีย่ วกับกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสีย/กลุม่ ผูท้ เี่ กีย่ วข้อง (Stakeholder) เช่น ในตอนเริม่ ต้น มีการ
ระบุกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหลายกลุม่ แต่ในเนือ้ หาต่อๆ มาจนถึง
ตอนสุดท้ายจะเหลือการท�างานหรือการเกิดการเปลีย่ นแปลงกับกลุม่
ชาวบ้านเพียงกลุม่ เดียว โดยหลักการทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้นว่า งาน
วิจยั เพือ่ สังคมนัน้ มุง่ หวังให้เกิดการเปลีย่ นแปลงกับคนทุกๆ กลุม่
ทีเ่ ข้ามาเกีย่ วข้อง โดยเฉพาะบรรดากลุม่ สนับสนุน (Support group)
จึงต้องวัดการเปลีย่ นแปลงให้เสมอต้นเสมอปลายกับคนทุกกลุม่
C. Quality of Writing เป็นประเด็นทีม่ ปี ญั หาค่อนข้าง
มากจากทัศนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
1) การเขียนงานขาดความชัดเจน ขาดการให้ราย
ละเอียดทีเ่ ป็นรูปธรรม (เช่น วันทีป่ ระชุม จ�านวนคน) โดยเฉพาะเวลา
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มีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ ไม่ได้ระบุวา่ เป็นความรูเ้ รือ่ งอะไร
ท�าไมจึงเป็นความรูเ้ รือ่ งนัน้ ๆ มักใช้ “ค�าประเมินค่า” (เช่น มาก น้อย
น่าสนใจ ฯลฯ) โดยไม่มขี อ้ มูลเชิงประจักษ์มาประกอบ
2) รูปแบบการน�าเสนอข้อมูล ใช้รูปแบบการเขียน
เป็นการรายงานการท�างานหรือท�ากิจกรรมโดยขาดการวิเคราะห์
การน�าเสนอข้อมูลกระจัดกระจาย ไม่มีการจัดระบบข้อมูล หรือ
ไม่นา� เสนอให้เป็นระบบ (เช่น ตอบตามโจทย์การวิจยั หรืออธิบาย
ความสัมพันธ์ตามกรอบแนวคิด)
3) ปัญหาเชิงภาษาศาสตร์ เช่น เขียนประโยคโดยไม่
ระบุ “ประธานของประโยค” ซึง่ ในงานวิจยั เพือ่ สังคมจะเป็นปัญหา
มาก เนื่องจากมี “ผู้เล่น” (Player) หลายตัว ทั้งนักวิชาการ แกน
น�า กลุม่ แม่บา้ น อสม. ฯลฯ หากขาดการระบุประธาน จะมองไม่
เห็นการมีส่วนร่วมของผู้เล่นแต่ละตัว
- ขาดการระบุชว่ งเวลาทีเ่ กิดเหตุการณ์ ซึง่ ผิดหลัก
การของการเล่าเรือ่ ง ท�าให้ผอู้ า่ นเรียงล�าดับขัน้ ของกิจกรรมไม่ได้
- ใช้ภาษาพูดมากเกินไป
4) รูปแบบการน�าเสนอ ไม่ใช้ตวั ช่วย/เครือ่ งมือทางภาษา
(Linguistic device) เช่น Flowchart ตาราง ฯลฯ เครือ่ งมือเหล่านีจ้ ะ
ช่วยผูอ้ า่ นให้เกิดความเข้าใจได้งา่ ย เช่น Flowchart ใช้ได้ดกี บั การ
อธิบาย “กระบวนการ” (Procedure) ผูเ้ ขียนบางคนใช้แต่รปู แบบการ
พรรณนาอย่างเดียว ซึง่ ยากต่อการท�าความเข้าใจในบางหัวข้อ
5) ปัญหาเฉพาะส�าหรับนักวิชาการสายวิทยาศาสตร์
เนื่ อ งจากงานวิ จั ย เพื่ อ สั ง คมมี คุ ณ ลั ก ษณะเด่ น คื อ มี การใช้
กระบวนการคู่ขนาน คือ กระบวนการทางวิชาการควบคู่กับ
กระบวนการทางสังคม แต่นกั วิชาการสาขาวิทยาศาสตร์มกั จะถูก
ฝึกฝนมาให้เขียนรายงานแต่กระบวนการทางวิชาการ แต่ไม่รวู้ า่
จะเขียนรายงานกระบวนการทางสังคมอย่างไร ท�าให้ขาดความ
สมดุลระหว่าง 2 กระบวนการนี้
6) ปัญหาการอ้างอิง มีปัญหาตั้งแต่วิธีการเขียน
อ้างอิงไม่ถูกต้อง (ซึ่งตามปกติในวารสารวิชาการมักจะให้ข้อมูล
วิธีการเขียนอ้างอิงอยู่แล้ว) หรือการอ้างอิงไม่ครบถ้วน เช่น มี
การอ้างถึงในเนื้อหาบทความ แต่ไม่ปรากฏในรายชื่อเอกสาร
อ้างอิงท้ายบทความ ท�าให้ผู้อ่านไปค้นคว้าเพิ่มเติมไม่ได้
7) ปัญหาเรือ่ งความสอดคล้องต้องกัน (Relevancy)
มีการน�าเสนอเนือ้ หาที่ไม่เกีย่ วข้องมากเกินไป ในขณะทีม่ เี นือ้ หา
ที่เกี่ยวข้องน้อยไป หรือในบางกรณีขาดหายไปเลย
D. Quality of Argument เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพทางวิชาการของงานประเภท “วิจัย” ที่ข้อวิจารณ์ก็จะ
เป็นไปตามองค์ประกอบต่างๆ ของการวิจัย คือ
1) การตั้งโจทย์/ปัญหาการวิจัยไม่ชัดเจน ไม่ช่วย
ให้ผอู้ า่ นเข้าใจว่า นักวิจยั สงสัยอะไร เพราะเหตุใดจึงมีความสงสัย
เช่นนัน้ การตัง้ โจทย์ขาดเป้าหมายทีช่ ดั เจน (Focus) หรือการไม่
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ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจที่มาและความส�าคัญของปัญหาที่จะศึกษา
(ดูหัวข้อ Originality & Signification ที่ได้กล่าวมาแล้ว)
2) การทบทวนเอกสาร/งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องมีนอ้ ย
ไปหรือไม่ทนั สมัย ท�าให้งานศึกษาขาดคุณสมบัตขิ องการเป็น “งาน
วิจยั ” (Research) ซึง่ เป็นงานทีต่ อ่ ยอดมาจากงานวิจยั ชิน้ อืน่ ๆ ใน
อดีต และท�าให้ดเู หมือนว่าการท�างานในขัน้ ตอนต่อๆ มา เป็นเพียง
การใช้สามัญส�านึก ใช้ประสบการณ์ แต่ขาดหลักวิชาการรองรับ
3) การคัดเลือกกลุม่ ตัวอย่าง (Sampling) ไม่คอ่ ย
ระบุจ�านวน ไม่ค่อยระบุเกณฑ์ที่ใช้ แม้ว่างานวิจัยเพื่อสังคมจะ
ค่อนข้างใช้วิธีวิทยาของการวิจัยเชิงคุณภาพ แต่ทว่า การวิจัย
เชิงคุณภาพเองก็มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมี
ผลต่อการคาดเดาขนาดของการเปลี่ยนแปลงและกลุ่มคนที่เกิด
การเปลี่ยนแปลงในล�าดับต่อมา
4) ส�าหรับงานวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์ ต้องมีความ
เข้มงวดเรือ่ ง “แหล่งทีเ่ ก็บข้อมูล” “วิธกี ารเก็บข้อมูล” เพราะปัจจัย
เหล่านีล้ ว้ นมีผลต่อคุณสมบัตขิ องข้อมูลที่ได้มา แม้วา่ จะเป็นงาน
วิจยั เพือ่ สังคม ความเข้มงวดเชิงวิชาการดังกล่าวก็ยงั ต้องค�านึงถึง
5) การใช้เครือ่ งมือการเก็บข้อมูล โดยเฉพาะเครือ่ งมือ
เชิงปริมาณ เช่น แบบส�ารวจ แบบสอบถาม ฯลฯ ยังคงต้องรักษามาตรฐาน
ทางวิชาการเอาไว้ เช่น ต้องวัด Validity Reliability ต้อง Pretest เป็นต้น
6) มักขาดการแสดงวิธกี ารวิเคราะห์/สังเคราะห์
ทั้งแบบเชิงวิชาการทั่วไป (เช่น การวิเคราะห์สาเหตุ-ผลลัพธ์)
หรือการวิเคราะห์-สังเคราะห์แบบการวิจัยเพื่อสังคม เช่น การ
วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลง (Change analysis)
7) การวัด “ความเปลีย่ นแปลง” (Change analysis)
ซึ่งเป็นท่าบังคับพื้นฐานของการวิจัยเพื่อสังคม ยังไม่หนักแน่น/
น่าเชื่อถือพอ อันอาจเนื่องมาจากหลายสาเหตุ เช่น ไม่มีข้อมูล
สถานการณ์ก่อนการวิจัย มีแต่ข้อมูลหลังการวิจัย จึงท�าให้สรุป
ไม่ได้แน่นอนว่า การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ มาจากตัวแปรของการ
วิจยั หรือการไม่ได้ควบคุม “เกณฑ์” (Categories) ส�าหรับเปรียบ
เทียบสภาพก่อนและหลังการวิจัย
8) มีความลักลั่น/ขัดแย้งในการใช้ตรรกะ เช่น
เมื่อเวลาเขียนที่มาของสถานการณ์ ระบุว่ากลุ่มตัวอย่างไม่มี
ปัญหาด้านทัศนคติ แต่ในขั้นตอนของการออกแบบกิจกรรม มี
การสร้างกิจกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติด้วย เป็นต้น
9) การวัดเรือ่ ง “การมีสว่ นร่วม” ซึง่ เป็นหัวใจอีกห้อง
ของการวิจยั เพือ่ สังคม โดยส่วนใหญ่จะขาดตัวชีว้ ดั ขาดรายละเอียด
รูปธรรม ขาดการระบุวา่ ใครมีสว่ นร่วมเรือ่ งอะไร ในขัน้ ตอนไหน และ
มีหลายกรณีทกี่ ลุม่ เป้าหมายมีสถานะเป็นเพียง “กลุม่ ตัวอย่าง” ซึง่ ยัง
ไม่เป็นไปตามหลักการของ PAR ในการวิจยั เพือ่ สังคม
10) ในหัวข้อการอภิปรายผล ซึง่ จะเป็นอีกขัน้ ตอน
หนึ่งที่แสดงให้เห็นความเข้าใจที่ชัดเจนของผู้วิจัย และเป็นผลที่
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สะสมมาตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการตั้งโจทย์ เพราะหากเริ่มต้น
“กลัดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรก” ก็จะส่งผลมาถึงขั้นสุดท้ายนี้
ปัญหาของการอภิปรายผลเริ่มตั้งแต่เนื้อหาใน
หัวข้อนีเ้ ป็นเพียง “การท�าสรุปการวิจยั ” การให้ขอ้ เสนอแนะกลาย
เป็นเนื้อหาของข้อค้นพบจากงานวิจัย หรือประเด็นที่หยิบยกมา
อภิปรายไม่ตรงกับข้อค้นพบ เป็นต้น
ส�าหรับเกณฑ์ข้อ E. Contribution และ F. Implication นั้น ไม่มีข้อวิจารณ์เพิ่มเติมจากผู้ทรงคุณวุฒิ อันอาจจะ
เนื่องจากงานวิจัยเพื่อสังคมนั้นมีคุณลักษณะ 2 ข้อนี้ผนวกรวม
อยู่ในเนื้อหาแล้วเป็นส่วนใหญ่
(ข) คุณภาพของงานเขียนตามเกณฑ์การบริการเพื่อสังคม
1. การระบุสภาพการณ์เดิมก่อนการวิจัย
1.1 การระบุปญั หาและการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
ไม่ชัดเจน ซึ่งจะส่งผลต่อเนื้อหาส่วนที่จะตามมาอย่างแน่นอน
หรือในกรณีที่ชุมชนมีปัญหาหลายด้าน ควรแสดงกระบวนการ
จัดล�าดับความส�าคัญของปัญหาอย่างมีส่วนร่วม
1.2 วิธีการให้ข้อมูลหรือการเล่าสภาพการณ์ของ
ปัญหา ใช้วิธีการพูดเป็นแนวคิด (Concept) แต่ขาดหลักฐานรูป
ธรรมรองรับ (ไม่ใช้ Evidence-based approach) ท�าให้ไม่แน่ใจ
ว่า ในพื้นที่หรือในกรณีที่ศึกษา มีปัญหาที่กล่าวมาจากแนวคิด
ทั่วๆ ไปจริงหรือเปล่า หรือมีลักษณะเฉพาะของปัญหาอย่างไร
1.3 ดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า วิธีการส�ารวจชุมชน
ของการวิจัยเพื่อสังคมนั้นจะแตกต่างจากงานวิจัยโดยทั่วไป คือ
ต้องพิจารณาชุมชนในลักษณะทวิลักษณ์ คือ ส�ารวจทั้งด้าน
“ปัญหาของชุมชน” และทั้งส�ารวจ “ทุนด้านต่างๆ ของชุมชน”
แต่งานวิจยั เพือ่ สังคมบางชิน้ ส�ารวจแต่ดา้ นปัญหาเพียงด้านเดียว
ท�าให้ภาพของชุมชนก่อนท�าวิจยั ขาดหายไปครึง่ หนึง่ ไม่สมบูรณ์
2. กระบวนการที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงและการยอมรับของ
ชุมชนเป้าหมาย
2.1 ปั ญ หาการไม่ ค รบเครื่ อ งเรื่ อ งกระบวนการ
เนื่องจากกระบวนการที่น�ามาใช้ในงานวิจัยนั้น ไม่ว่าจะเป็น
กระบวนการวิจัย หรือกระบวนการแก้ไขปัญหาของชุมชน จะ
ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ของชุมชน หากทว่าในบทความ
บางชิ้น มีการระบุโจทย์ของการวิจัยหลายข้อ แต่เมื่อตรวจสอบ
กระบวนการที่ใช้แล้ว พบว่า ยังไม่ตอบโจทย์ทุกข้อ
2.2 ปัญหาการใช้แนวคิดเรือ่ งกระบวนการ PAR มักมี
ปัญหาว่า เนือ้ หาของบทความยังไม่สามารถแสดงได้วา่ มีการน�า
แนวคิด PAR มาใช้อย่างไร แม้จะมีการอ้างอิงว่า งานวิจัยดัง
กล่าวใช้ PAR แต่ก็ไม่ปรากฏหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า แนวคิด
PAR ถูกน�ามาใช้ในขั้นตอนต่างๆ ของการวิจัยอย่างไร
2.3 บทความวิจัยในสายวิทยาศาสตร์ มักจะแสดง
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กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนน้อยเกินไป และไม่ครอบคลุม
2.4 ในการใช้แนวคิด PAR ตามแบบของงานวิจัย
เพื่ อ สั ง คมซึ่ ง จะประกอบด้ ว ยกลุ ่ ม ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย /
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายกลุ่ม (Stakeholders) แต่ในบทความยัง
ไม่ได้แสดงรายละเอียดว่า Stakeholders แต่ละกลุ่มเข้ามามี
ส่วนร่วมในขั้นตอนใด กิจกรรมใด และส่งผลอะไรให้เกิดขึ้นบ้าง
2.5 การออกแบบกิจกรรม (Activity design) โดยเฉพาะ
กิจกรรมประเภทการฝึกอบรมให้ความรูซ้ งึ่ มักเป็นกิจกรรมหลักของ
งานวิจยั SeS แต่การน�าเสนอเรือ่ งกิจกรรม มักไม่คอ่ ยแสดง “ทีม่ า”
ว่าเหตุใดจึงเลือกกิจกรรมดังกล่าว หรือเหตุใดจึงเลือกชุดความรูใ้ น
เรือ่ งนัน้ ๆ และไม่มี “ทีไ่ ป” ว่า การมีความรูน้ นั้ ท�าให้เกิดผลอะไรขึน้
3. ความรู้ความเชี่ยวชาญที่น�ามาใช้
3.1 ปริมาณความรู้ที่น�ามาใช้ ไม่ว่าจะมาจากแหล่ง
วิชาการ (ผ่านการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง) หรือแหล่งชุด
ความรูข้ องชุมชน (เช่น ผ่านการจัดเวทีเสวนากับชุมชน) ยังมีอยู่
น้อย หรือไม่ครอบคลุมโจทย์การวิจัย
3.2 ประเภทของความรูท้ นี่ า� มาใช้ยงั ไม่ครบถ้วน โดย
เฉพาะความรูท้ เี่ ป็นแนวคิดหลัก เช่น เรือ่ งการถ่ายทอดเทคโนโลยี
แบบมีสว่ นร่วม การจัดการสิง่ แวดล้อมในโรงเรียน เป็นต้น
3.3 จากการให้ข้อเสนอแนะด้านวิชาการของผู้ทรง
คุณวุฒิสะท้อนว่า นักวิจัยยังมีฐานความรู้ในประเด็นที่จะศึกษา
ไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุม ส่งผลให้แม้งานวิจัยอาจจะดีในแง่
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กระบวนการท�างานกับชุมชน แต่ความเชีย่ วชาญในประเด็นทาง
วิชาการมีนอ้ ยเกินไป ซึง่ อาจมีผลถึงความส�าเร็จในการแก้ปญั หา
ของชุมชน และขาดโอกาสที่จะสร้างความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาการ
3.4 ในบางสาขาวิชา ความรู้ที่น�ามาใช้ยังไม่มีความ
ชัดเจนในเชิงวิชาการ ซึ่งสะท้อนออกมาในการคัดเลือกแนวคิด
ทฤษฎีที่น�ามาใช้ รวมทั้งปริมาณและคุณภาพของงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง
3.5 ส�าหรับเฉพาะสายวิทยาศาสตร์ มักจะมีความ
รู้ความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (เช่น การ
พัฒนาการผลิต) แต่มกั จะมีจดุ อ่อนของความรูเ้ รือ่ งกระบวนการ
ทางสังคม (เช่น การบริหารจัดการกลุ่ม การตลาด)
3.6 ความรู้ในเรื่องการถ่ายทอดนวัตกรรม ยังไม่ค่อย
มีการแสดงการใช้ความรูใ้ นเรือ่ งดังกล่าวอย่างชัดเจน (เช่น กลุม่
ทีร่ บั นวัตกรรมจัดอยู่ในประเภทไหน) ไม่คอ่ ยระบุเป้าหมายว่าท�า
เพื่ออะไร หวังผลแค่ไหน และท�าอย่างไร
4. การระบุสภาพการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
4.1 การน�าเสนอผลของการเปลีย่ นแปลงซึง่ เป็นหัวใจ
ส�าคัญของ SeS มีวธิ กี ารเขียนแบบกว้างๆ แบบรวมๆ เกินไป ขาด
การให้นา�้ หนัก (Weight) หรือสัดส่วน เช่น จากกลุม่ ตัวอย่าง 20 คน
มีคนทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปกีค่ น และกีค่ นทีไ่ ม่เปลีย่ น การเขียนแบบรวมๆ
ท�าให้การประเมินประสิทธิผลและประสิทธิภาพไม่สมจริง
4.2 ขาดการตรวจสอบว่า การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ นัน้
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เป็นไปตามเป้าหมาย/วัตถุประสงค์หรือเปล่า หรือการก�าหนดกลุม่ เป้า
หมายทีต่ อ้ งการให้เกิดการเปลีย่ นแปลงเป็นการตอบโจทย์หรือเปล่า
5. ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชน (ถ้ามี)
5.1 การพูดถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น ยังขาดหลักฐาน/
ข้อมูลรูปธรรมมายืนยัน มีลักษณะการพูดไปตามหลักการ
6. แนวโน้มของความยั่งยืนของการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี)
6.1 กิจกรรมบางประเภท เช่น การอบรมการใช้นวัตกรรม
ต้องมีการติดตัง้ กลไกการธ�ารงรักษาความยัง่ ยืน เช่น การสร้างคูม่ อื
แนะน�าการใช้งานและการซ่อมบ�ารุง เพือ่ ให้ชมุ ชนสามารถท�าซ�า้ ได้อกี
6.2 ควรมีการตรวจสอบว่า นวัตกรรมที่สร้างขึ้นใหม่
สอดคล้องกับปริบทและวิถีชีวิตของชุมชนหรือไม่
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กั เก การเสนอบทความงานวิจัย
สา รับวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
ร เ ทบทความ

วารสารเปิดรับบทความวิชาการเพื่อการบริการสังคมจากทุกสาขาวิชา ในรูปแบบบทความวิจัย บทความปริทัศน์ กรณีศึกษา
บทความเชิงนโยบาย และบทความรับเชิญทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วข้องหรือเป็นผลมาจากการป บิ ตั กิ ารจริงกับชุมชน ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังก ษ
เกณ ก์ ารพิจารณาบทความ
วารสารจะรับพิจารณาบทความวิชาการเพื่อสังคม ที่เน้นการประยุกต์วิชาการเพื่อการสร้างการเปลี่ยนแปลง (Change) ในสังคม
หรือชุมชนเป้าหมาย โดยมีเนื้อหาตามประเด็นสำาคัญดังนี้
• สถานการณ์ที่เป็นอยู่เดิม
• กระบวนการที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงและการยอมรับของชุมชนเป้าหมาย
• ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้
• สถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
• ผลกระทบและความยั่งยืนของการเปลี่ยนแปลง
ทัง้ นี้ บทความซึง่ เสนอเพือ่ ขอตีพมิ พ์ ต้องเป็นบทความทีไ่ ม่เคยเสนอขอตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ในเอกสาร วารสารฉบับอืน่ มาก่อน
ขันตอนการพิจารณาบทความ
ประกอบด้วย 2 ขัน้ ตอน ขัน้ ตอนแรก บรรณาธิการจะพิจารณาเบือ้ งต้น หากเห็นว่าอยูใ่ นขอบข่ายเป้าหมายของวารสาร ในขัน้ ทีส่ อง
ทางกองบรรณาธิการจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่านพิจารณาให้ความเห็นว่าสมควรตีพิมพ์หรือไม่ รวมทั้งอาจให้คำาแนะนำา
เพื่อปรับปรุงแก้ไข หลังจากที่ผู้เสนอบทความได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว กองบรรณาธิการจะพิจารณาในขั้นสุดท้าย หากเห็นว่าเหมาะสม
ก็จะตีพิมพ์โดยไม่จำาเป็นต้องส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอีก
รูปแบบของการเขียนบทความ
1.ต้นฉบับจากไฟล์ Microsoft ord 9 ขึ้นไป (ถ้าเป็นไปได้ให้ส่งไฟล์ PDF มาประกอบด้วย) ความยาว 20-25 หน้ากระดาษ
A4 อักษรฟอนต์ Angsana หรือ Cordia ขนาด 16 point อาจมีภาพ ตาราง แผนภูมิประกอบ ในกรณีที่มีรูปและภาพประกอบ
ต้องเป็นไฟล์ PEG ขนาด 4-10 mb ที่มีความละเอียดของภาพไม่ต่ำากว่า 2,2 2 x 1, 04 pixel
2.องค์ประกอบของบทความ
2.1 ชื่อบทความภาษาไทย ภาษาอังก ษ
2.2 ระบุชื่อผู้เขียนหลัก ผู้เขียนรอง สาขาวิชาของบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังก ษ
(ขอภาพผู้เขียนหลัก สถาบันที่สังกัด ที่อยู่ อีเมล์ของผู้เขียนหลักแนบมาด้วย)
2.3 บทคัดย่อภาษาไทย ภาษาอังก ษ ความยาวอย่างละประมาณ 300 คำา
2.4 คำาสำาคัญ (keyword) ระบุได้ไม่เกิน 5 คำาสำาคัญ
2.5 บทนำา
2.6 เนื้อหา เป็นไปตามเกณ ์การพิจารณาเนื้อหาคือ การระบุสถานการณ์ที่เป็นอยู่เดิม กระบวนการที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลง
และการยอมรับของชุมชนเป้าหมาย ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ สถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผลกระทบและความ
ยั่งยืนของการเปลี่ยนแปลง การอภิปรายผลที่เกิดขึ้น
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รูปแบบการอ้างอิง นเนื้อหาและอ้างอิงท้ายบท
1.การอ้างอิงในเนื้อหา ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ป (author-date for in-text citation) โดยระบุชื่อ นามสกุลของผู้แต่ง
ตามด้วยปที่พิมพ์และเลขหน้าเอกสาร หากจำาเป็น
2.การอ้างอิงท้ายบท ใช้วิธีการอ้างอิงตามรูปแบบดังนี้
2.1.กรณีอ้างอิงบทความจากวารสารใช้รูปแบบ
ชื่อสกุล. ป พ.ศ..ชื่อบทความ.ชื่อวารสาร ปที่ หน้าแรกของบทความ-หน้าสุดท้ายของบทความ
ตัวอย่าง
ชลลดา อารียร์ ชั ชกุล.2550. มาตรการเชิงรุกบีโอไอ ชักจูงการลงทุนต่างประเทศ. วารสารส่งเสริมการลงทุน 1 (9): -12
2.2.กรณีอ้างอิงจากหนังสือ
ชื่อสกุล.ป พ.ศ..ชื่อหนังสือ.โรงพิมพ์.จังหวัด .จำานวนหน้า
ตัวอย่าง
นภดล เจียมสวัสดิ. 254 . จากหิ้งขึ้นห้าง เทคนิคนอกตำารา. อมรินทร์พริ้นติ้งพับลิชชิ่ง.กรุงเทพ . 223 หน้า
การจัดส่งบทความ
ผูเ้ ขียนสามารถส่งบทความและข้อเขียนทางไปรษณียโ์ ดยส่งจดหมายนำาและบันทึกต้นฉบับเป็นไฟล์ Microsoft ord (เวอร์ชน่ั 9 ขึน้ ไป)
และไฟล์ PDF ลงในแผ่นซีดีจำานวน 1 แผ่น หรือส่งทางอีเมล์โดยแนบไฟล์ต้นฉบับพร้อมจดหมายนำาเพื่อความสะดวกในการปรับแก้
และให้ความเห็นของกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ
กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิในการตกแต่งต้นฉบับในด้านภาษาและตัวสะกดการันต์ เพื่อให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย สำาหรับ
บทความที่ส่งมาให้พิจารณา กองบรรณาธิการจะไม่ส่งไฟล์ต้นฉบับคืนไปยังผู้เขียน
กองบรรณาธิการจะแจ้งผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิว่าสมควรตีพิมพ์หรือไม่ไปยังผู้เขียนบทความภายในระยะเวลา
ประมาณ 1 เดือนหลังจากได้รับบทความ

วารสารวิจยั เพือ่ การพัฒนาเชิงพืน้ ทีย่ นิ รี บั บทความวิจยั จาก สน จเพือ่ เ ย พร
กเ ย่ี นความร
ยเน้อ า องบทความ องเ นบทความวิจยั ทีม่ เี า มายเพือ่ การพัฒนนาทอง
าทอง นิ รอชมชน
ส่งต้น บับ ด้ตังแต่บัดนี้ที่ สถาบันคลังสมองของชาติ ชั้น 22B อาคารมหานครยิปซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 02 640 0461 ต่อ 109 โทรสาร 02 640 0465 email : khunkor@hotmail.com

123

า า ิ ัยเ ่ า ั นาเ ิ นที่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2559

ร ชาสัมพัน
ักส รงานวิชาการเพื่อสังคม

Socially – engaged Scholarship for Academics
จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ

Part I

แนวคิดและเครื่องมือการทำางานวิชาการเพื่อสังคม
การพัฒนาโจทย์ และการเขียน Concept Paper และ Proposal

เนื้อหา

• แนวคิดและหลักการทำางานวิชาการอย่างมีส่วนร่วมกับสังคม/ชุมชน
• บทบาทของนักวิชาการในการทำางานร่วมกับชุมชน
• ตัวอย่างการทำางานวิชาการอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน
• เครือ่ งมือและการออกแบบกระบวนการในการทำางานกับชุมชน อาทิ เส้นแบ่งเวลา ป ทิ นิ ชุมชน แผนทีช่ มุ ชน โอ่งชีวติ ล
เพื่อการพัฒนาโจทย์และรวบรวมข้อมูลจากชุมชน
• แนวคิดและหลักการพื้นฐาน รวมทั้งเครื่องมือทางวิชาการในการคัดเลือก/พัฒนาโจทย์ และรวบรวมข้อมูลจากชุมชน
• กรอบแนวคิดและหลักการของการพัฒนา Concept Paper และ Proposal

Part II

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิชาการเพื่อสังคม
การเขียนบทความและการเผยแพร่ผลงานวิชาการเพื่อสังคมลักษณะอื่น

เนื้อหา

• แนวคิดและหลักการการขอผลงานวิชาการเพือ่ สังคม ตามประกาศ กพอ. เรือ่ ง หลักเกณ แ์ ละวิธกี ารพิจารณาแต่งตัง้ บุคคล
ให้ดำารงตำาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
• ตัวอย่างการสังเคราะห์ผลงานวิชาการเพื่อสังคมสาขาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์
• หลักการและแนวทางในการบันทึกข้อมูลเพื่อการเขียนผลงานทางวิชาการ
• หลักการและแนวทางการเขียนบทความวิชาการ
• รูปแบบการแสดงผลงานลักษณะอื่น และการแสดงผลงานวิชาการเพื่อสังคมด้วยหนังสั้น
• หลักการในการประเมินผลกระทบของงานวิชาการเพื่อสังคม

กลุ่มเปาหมาย

คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยที่
สนใจทำางานวิชาการเพื่อสังคม

เข้า ปดูข้อมูลเพิมเติมที่ www.knit.or.th
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• สืบค้นข้อมูลวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์ของ
Thai Journals Online (ThaiJo) https://www.tci-thaijo.org
• สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2640-0461 หรืออีเมล์ khunkor@hotmail.com
• สมัครฟรี : download บทความวิจยั จากวารสารวิจยั เพือ่ การพัฒนาเชิงพืน้ ทีท่ ง้ั ในวารสารฉบับย้อน
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