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บทบรรณาธิการ

	 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์ของวารสารในระยะท่ีสอง	โดยเป็นการต่อยอดมาจาก
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในระยะแรก
	 วารสารวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีได้ก่อต้ังข้ึนเม่ือปี	พ.ศ.	2552	โดยตีพิมพ์เป็นราย	2	เดือนต่อฉบับ	ในรูปแบบ 
ท้ังส่ิงพิมพ์และส่ือออนไลน์	และได้จัดทำามาอย่างต่อเน่ืองตลอดช่วงเวลา	6	ปี	(พ.ศ.	2552-2557)	ในช่วงแรกน้ี	เป้าหมายสำาคัญ
ของวารสารฯ	คือ	การเปิดพ้ืนท่ีใหม่ในวงการวิชาการสำาหรับงานวิจัยเชิงพ้ืนท่ีท่ีเน้นการประยุกต์ใช้วิชาการในบริบทของชุมชน
และสงัคม	เพือ่แสดงใหเ้หน็วา่โจทยว์จิยัและกระบวนการในการสรา้งงานวจิยัเชน่นีจ้ะเปน็อยา่งไร	รวมทัง้ผลดอีนัเกดิขึน้จาก
การทำางานเช่นนี้เป็นอย่างไร	การจัดทำาวารสารฯ	ดำาเนินไปอยา่งมีคุณภาพ	มีบทความตีพมิพ์ถงึ	247	บทความ	ในประเด็น
ต่างๆ	9	ประเด็น	เช่น	วิสาหกิจชุมชน	การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	การจัดการท่องเที่ยว	การศึกษาเพื่อท้องถิ่น	
เป็นต้น	และมีผู้เขียนบทความจำานวนกว่า	200	คน	ถือได้ว่าเป็นยุคของการเปิดพื้นที่ใหม่ในวงการวิชาการสำาหรับงานวิจัย
เชิงพื้นที่ที่เน้นการประยุกต์ใช้วิชาการในบริบทของชุมชนและสังคม	ทั้งนี้	มีข้อสังเกตว่าวารสารฯ	ในช่วงแรกนี้จะให้ความ
สำาคัญกับ	“พ้ืนท่ี”	เป็นลำาดับแรก	และ	“วิชาการ”	เป็นลำาดับรอง	ซ่ึงก็ประสบความสำาเร็จเป็นอย่างดี
	 สำาหรับปี	พ.ศ.	2558	นี้	สถาบันคลังสมองของชาติได้รับการสนับสนุนทุนจากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย	(สกว.)	มาดำาเนินการต่อในระยะที่	2	เพื่อต่อยอดผลงานในระยะแรก	โดยที่ยังคงรักษาเป้าหมายและเจตนารมณ์
ของวารสารฯ	เอาไว้เช่นเดิม	หากได้มุ่งเน้นสาระสำาคัญด้าน	“วิชาการ”	และ	“ระบบอุดมศึกษา”	ให้มากข้ึน	เพื่อให้ 
วารสารฯ	มีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ให้เป็นงานวิชาการที่ได้รับการยอมรับใน
วงการอุดมศึกษา	ทั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเฉพาะ	จากสถาบันการศึกษา	และจากหน่วยงานส่วนกลางที่ดูแลระบบ
อดุมศกึษา	ทัง้นี	้เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายสำาคัญคือการสรา้งสรรคง์านวชิาการเพือ่สงัคมอยา่งจรงิจงั	เพือ่การพฒันานกัวชิาการ
รุน่ใหม	่เพือ่การสรปุผลงานวชิาการและการเผยแพรข่ยายผลใหเ้กดิความกา้วหนา้ทางวชิาการของผูท้ำางาน	รวมทัง้เปน็สว่น
หนึ่งในการชี้วัดคุณภาพของมหาวิทยาลัย
	 เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีกล่าวมา	คณะผู้จัดทำาวารสารฯ	ในช่วงท่ีสองได้ปรับเปล่ียนการดำาเนินงานไป	2-3	ประการ	กลา่ว
คือ	ได้จัดทำาเป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส	์(On-line	journal)	เพียงรูปแบบเดียว	มีกำาหนดออกปีละ	4	ฉบับ	ในเดือนมีนาคม	
มิถุนายน	กันยายน	และธันวาคม	โดยเช่ือมต่อเข้าสู่ฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย	(Thai-Journal	Citation	Index	
Centre	:	TCI)	เพือ่สรา้งมาตรฐานของคณุภาพผลงานวชิาการเพือ่สงัคม	ในขณะเดยีวกนักท็ำาใหเ้กดิความสะดวกตอ่ผูเ้ขยีน	
ผู้อ่าน	และผู้ที่สนใจโดยทั่วไปที่จะสามารถดาวน์โหลดข้อมูลจากวารสารฯ	ในลักษณะ	Print	on	Demand	ได้	และยังคงเผย
แพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์ของวารสารฯ	อีกช่องทางหนึ่งเช่นเดิม
	 ประการที่สอง	วารสารฯ	ได้เพิ่มกระบวนการพิจารณาคุณภาพของบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสาขาวิชา	
(Peer	review)	แทนการปรทิศันบ์ทความจากผูเ้ชีย่วชาญ	เพือ่ให้เปน็ไปตามมาตรฐานของวารสารวชิาการท่ัวไป	รวมทัง้ได้
วางกรอบกว้างๆ	เก่ียวกับรูปแบบการนำาเสนอบทความโดยอิงอยู่กับเกณฑ์พิจารณาตามประกาศของ	ก.พ.อ.	ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำารงตำาแหน่งทางวิชาการ	ฉบับที	่9	พ.ศ.	2556	กล่าวคือ	เนื้อหาบทความวิชาการ
เพื่อสังคมจะต้องประกอบด้วยประเด็นสำาคัญ	ที่เน้นการประยุกต์วิชาการเพื่อการสร้างการเปลี่ยนแปลง	(Change)	ในสังคม
หรือชุมชนเป้าหมาย	เป็นบทความที่มีฐานจากการทำางานจริงในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง	โดยมีการออกแบบ	ทดลองปฏิบัติการ	
วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลง	(Change)	ที่เกิดขึ้นทั้งก่อนและหลัง	และสะท้อนมุมมองทางวิชาการในสาขาที่เกี่ยวข้อง	ทั้งนี้
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกขั้นตอน	
	 ในสว่นทีเ่กีย่วกบัเนือ้หาของบทความในวารสารวจิยัเพือ่การพฒันาเชิงพืน้ทีป่ทีี	่7	ฉบบัที	่1	นี	้ประกอบดว้ยบทความ
วิจัย	6	บทความ	และบทความรับเชิญ	1	บทความ	บทความทั้งหมดเป็นตัวอย่างของ	“งานวิชาการเพื่อสังคม”	ที่สามารถ
ทำาได้ในทุกสาขาวิชา
	 บทความทีห่นึง่	เปน็เรือ่ง	“กระบวนการเรยีนรูร้ว่มกนัเพือ่พฒันากลุม่ผูใ้ชน้้ำาให้สามารถบรหิารจดัการน้ำาชลประทาน



     

ระบบท่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ตำาบลบุ่งมะแลง	อำาเภอสว่างวีระวงศ์	จังหวัดอุบลราชธานี”	โดย	วรงศ์	นัยวินิจ	วันเพ็ญ	 
สุวรรณา	สถิต	เสนา	ดวงมณี	นารีนุช	งานวิจัยช้ินน้ีมีความน่าสนใจในการทดลองใช้เคร่ืองมือการวิจัยและการพัฒนาหลายๆ	ช้ิน	
เช่น	PARDI	การสร้างแผนที่แบบมีส่วนร่วม	และการเล่นเกมสวมบทบาทสมมติ	ที่สามารถนำามาใช้ในการบริหารและแกไ้ข
ความขัดแย้งในเรื่องการจัดการทรัพยากรน้ำาอย่างได้ผล
	 บทความที่สอง	เรื่อง	“เส้นทางเกลือสินเธาว์สู่การแปรรูปเพื่อสร้างอาชีพเชิงสร้างสรรค์ในเขตตำาบลบ้านดุง	จังหวัด
อุดรธานี”	โดย	วราพร	กรีเทพ	แสดงให้เห็นการประสานภูมิรู้ดั้งเดิมของชุมชนในเรื่องการใช้ประโยชน์จากเกลือสินเธาว์มา
ประสานกับความรู้วิทยาศาสตร์สมัยใหม่เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น
	 ส่วนบทความที่สามนั้น	ตอบรับกับสภาพปัจจุบันของสังคมไทยที่กำาลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ	ซึ่งนอกจาก
จะเพิ่มจำานวนประชากรสูงวัยในเชิงปริมาณแล้ว	ปัญหาของผู้สูงอายุในด้านต่างๆ	กเ็พิ่มทวีคูณตามไปด้วย	จิตรา	ดุษฎเีมธา	
สุเมษย์	หนกหลัง	ณัชวด	ีจันทร์ฟอง	สุธี	สุนทรชัย	ได้ทดลองนำาเอาชุดความรู้ที่อาจดูว่าเป็นเรื่องง่ายๆ	เช่น	การหัวเราะ
บำาบัด	มาช่วยในการบรรเทาปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุกลุ่มหนึ่งในงานวิจัยเรื่อง	“การพัฒนารูปแบบการ
สร้างความสุขของผู้สูงอายุด้วยสยามหัวเราะบำาบัดผ่านการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน:	กรณีศึกษา	
ชุมชนบ้านท่าช้าง	อำาเภอวัฒนานคร	จังหวัดสระแก้ว”
	 บทความชิ้นที่สี่เป็นตัวอย่างของการทำางานอย่างเคียงบ่าเคียงไหล่ระหว่างนักวิชาการกับชาวบ้านในชุมชน	ที่เริ่ม
จากการแก้ปัญหาทางเทคนิคของก๊าซชีวภาพ	จนกระท่ังยกระดับไปถึงการดำาเนินงานกิจการเพ่ือสังคม	(Social	enterprise)	
บทความของเจษฎา	มิง่ฉายเรือ่ง	“ชดุกำาจัดก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟดใ์นกา๊ซชวีภาพ:	กจิการเพือ่สงัคมสำาหรบัเกษตรกรรายยอ่ย”	 
จะอธิบายให้เห็นการประสานกันอย่างลงตัวระหว่างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับนวัตกรรมทางสังคม
	 สำาหรับประเด็นเรื่องเกษตรกรรมยั่งยืนน้ันเป็นเรื่องที่ได้มีการนำาเสนอในฐานะทางเลือกของสังคมไทยมายาวนาน 
พอสมควรแล้ว	และเม่ือนักวิชาการเกษตร	เช่น	พิทักษ์พงศ์	ป้อมปราณี	ลงมาจับประเด็นนี้โดยใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านเกษตรบวกผสมกับแนวทางใหม่ในการทำางานกับชุมชน	ในบทความเรื่อง	“การขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนอย่าง
มีส่วนร่วมของชุมชนบ้านคอกช้าง	ตำาบลแหลมบัว	อำาเภอนครชัยศรี	จังหวัดนครปฐม”	ผู้อ่านจึงจะได้เห็นทั้งภาพรวมและ
ทั้งรายละเอียดของเรื่องเกษตรยั่งยืน
	 เช่นเดียวกับเรื่องการท่องเที่ยวที่ปัจจุบัน	หลักไมล์ทางวิชาการได้ก้าวมาถึงข้ันการตั้งคำาถามว่า	จะจัดการการท่อง
เที่ยวอย่างยั่งยืนและเป็นธรรมแก่ชุมชนที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวได้อย่างไร	สวิชญา	ศุภอุดมฤกษ์	ตรีรัตน์	วราภรณ์	ดวงแสง		
อนุวัต	เชื้อเย็น	ธีรภพ	แสงศรี	เฉลิมศิลป์	นันทวงศ์	ได้นำาเสนอเครื่องมือด้านการท่องเที่ยว	คือ	“การทำาแผนที่สีเขียว”	 
ที่เป็นคำาตอบหนึ่งในบทความเรื่อง	“แผนที่สีเขียว:	เครื่องมือเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและ
ระบบสื่อความหมายภายใต้แนวคิด	7	Greens	บนฐานทรัพยากรท้องถิ่น”
	 และบทความสุดท้ายท่ีเป็นบทความรับเชิญน้ัน	เป็นการสรุปบทเรียนการทำางานพัฒนาท่ียาวนานถึง	5	ปีของนันทิยา	หุตานุวัตร	
ประวัต	ิไชยกาล	ผ่องฉวี	จันทน์เทศ	ชลิตา	ศรีแก้ว	ที่ทำาโครงการเพื่อการรื้อฟื้นให้ชาวนาหันกลับมาปลูกข้าวพันธุ์พื้นบ้าน
ในบทความเรื่อง	“กระบวนการพัฒนาชาวนา:	ข้าวพื้นบ้านคืนถิ่นด้วยมือชาวนา”
	 คณะผู้จัดทำาวารสารฯ	หวังว่า	ในช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงเรื่องการนำาเสนอผลงานวิชาการเพื่อสังคมซึ่งเป็น
เรือ่งใหม่นี้	ทุกอย่างอาจจะไม่มีความชัดเจนไปเสียทัง้หมด	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปแบบการนำาเสนอที่มีเพียงกรอบกว้างๆ	ของ	
ก.พ.อ.	และเรือ่งอืน่ๆ	แต่ผูร้บัผดิชอบวารสารฯ	กห็วงัวา่	บนเสน้ทางนี	้เมือ่เรารว่มเดนิทางไปดว้ยกนั	เราก็จะไดเ้หน็ตวัอยา่ง
มากขึ้น	และภาพของวิชาการเพื่อรับใช้สังคมก็คงจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นในอนาคต

	 	 	 	 	 	 	 	 	 					กาญจนา	แก้วเทพ	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 								บรรณาธิการ
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กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนากลุ่มผู้ใช้น้ำาให้สามารถบริหารจัดการน้ำาชลประทานระบบท่อได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ตำาบลบุ่งมะแลง อำาเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
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กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนากลุ่มผู้ ใช้น้ำา
ให้สามารถบริหารจัดการน้ำาชลประทานระบบท่อ 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตำาบลบุ่งมะแลง อำาเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

บทคัดย่อ
	 กลุ่มเกษตรกรชลประทานระบบท่อตำาบลบุ่งมะแลง	อำาเภอสว่างวีระวงศ์		
จังหวัดอุบลราชธานี	เป็นกลุ่มเกษตรกรท่ีเกิดขึ้นตามนโยบายขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อปี 2552 หลังจากท่ีได้มีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร ทาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีก็ได้ให้การสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร	โดยสร้าง
ชลประทานระบบท่อ	ส่งผลให้เกษตรกรทำาการเกษตรได้ผลผลิตดีข้ึน	และสามารถทำานาได้ปีละ	
2	คร้ัง	นอกจากทำานาแล้วเกษตรกรยังสามารถปลูกพืชหมุนเวียนท่ีต้องการน้ำาน้อยกว่าข้าว 
คือ	พืชผักสวนครัว	ข้าวโพด	แตงโม	พริก	มะเขือ	ฟักทอง	และถั่วฝักยาว	ในช่วงฤดูแล้ง
บริเวณพื้นที่ที่มีน้ำาน้อยและไม่สามารถปลูกข้าวได้	แต่อย่างไรก็ตามเกษตรกรก็ยัง
ได้รับประโยชน์จากการก่อตั้งกลุ่มยังไม่มากเท่าที่ควร	เนื่องจากการบริหารจัดการ
กลุ่มประสบปัญหาการขาดแผนงานและการจัดการที่ชัดเจน	ดังนั้นงานวิจัยนี้จึง 
มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาระบบการบริหารจัดการกลุ่มและจัดการน้ำาในปัจจุบัน	รวม
ทั้งปัญหา	สาเหตุและผลกระทบที่เกิดขึ้น	นำาข้อมูลที่ได้ไปใช้สร้างเคร่ืองมือในการ
สื่อสารและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มในการบริหารจัดการน้ำาร่วมกัน และ
ร่วมก ันกำาหนดแนวทางการพัฒนาระบบการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรชลประทานระบบท่อ
ให้มีประสิทธิภาพ	จากการดำาเนินการสรุปและวิเคราะห์ข้อมูลทำาให้ได้แนวทาง
ในการทำางานดังนี้	ในส่วนการวิเคราะห์แนวโน้มการใช้น้ำาโดยใช้การเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถามและกิจกรรม	Participatory	mapping	หลังจากนั้นใช้กิจกรรมการเล่น
เกมสวมบทบาทสมมติ	(Role-Playing	Game)	เพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการทำางานของกลุ่มเกษตรกร
	 จากการใช้เคร่ืองมือท่ีกระตุ้นให้เห็นผลของปฏิสัมพันธ์ของการตัดสินใจ
ในการใช้น้ำาของแต่ละกลุ่ม	ทำาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงการกระทำาของกลุ่ม
ตนเองท่ีมีผลกระทบต่อกลุ่มอ่ืน	และเกิดการแลกเปล่ียนพูดคุยเพ่ือจะลดผลกระทบดัง
กล่าว ทำาให้เกิดความคิดอยากแบ่งปันมากข้ึน	ผลของการเล่นเกม	ยังช่วยให้ตัวแทน
กลุ่มเกษตรกร	เห็นข้อจำากัดของตัวเองด้านการจัดการกลุ่ม	และประโยชน์ของการปลูก
พืชท่ีใช้น้ำาน้อยทดแทนการปลูกข้าว	จึงเกิดการอบรมเพ่ิมเติมองค์ความรู้ท้ังสองด้าน	 
และนำาตัวแทนกลุ่มเย่ียมชมดูงานเกษตรกรในพ้ืนท่ีอ่ืน	ซ่ึงกิจกรรมเสริมเหล่าน้ีเป็น
ความต้องการท่ีเกิดจากการร่วมกันคิดของกลุ่มผู้ใช้น้ำาเอง	โดยในท่ีสุดกลุ่มผู้ใช้น้ำา
ได้มีร่างกฎกติกาการใช้น้ำาและทำาบันทึกความเข้าใจร่วมกัน	(MOU)	รวมท้ังนำา
กุศโลบายด้านการเงิน	การลงทุน	สวัสดิการ	และงานบุญท่ีได้รับจากการอบรมมาใช้ 
ในการจัดการกลุ่ม	และทำาการจัดตั้งคณะกรรมการกลุ่มผู้ใช้น้ำาเพื่อการเกษตรตำาบล 
บุง่มะแลง	อำาเภอสว่างวีระวงศ์	จังหวัดอุบลราชธานี	จำานวน	25	คน	แทนท่ีกรรมการเดิม	 
โดยมีจุดมุ่งหมายคือ	เพ่ือสร้างความย่ังยืนด้านอาหารและการจัดการน้ำาของกลุ่ม	และ
เพ่ือสร้างความสามัคคีในกลุ่มของผู้ใช้น้ำาโดยผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจะคืนให้กลุ่มผู้ใช้น้ำา 

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

Keywords:	Co-learning	Process,	Institutionalization,	Irrigation	piping	
system,	Role-Playing	Game
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บทนำา 
	 “น้ำาคือชีวิต”	เป็นส่ิงที่ทุกคนรู้แต่มักจะไม่ตระหนักถึงคุณค่า
ของน้ำามากนัก	เน่ืองจากตามตำาแหน่งท่ีต้ังและสภาพภูมิประเทศของไทย	
ทำาให้เรามีน้ำาให้กินให้ใช้อย่างมากมาย	กลุ่มอาชีพที่มองเห็นคุณค่า
ของน้ำามากที่สุดน่าจะเป็นผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตรที่ถือว่าน้ำา
เป็นปัจจัยที่สำาคัญต่อการผลิตสินค้าเกษตร	ซ่ึงถือว่าเป็นอาหารใน 
ระดับพ้ืนฐานทีม่คีวามสำาคญัตอ่ความม่ันคงดา้นอาหารรวมทัง้น้ำายงัเปน็
องคป์ระกอบสำาคัญของสิง่มชีวีติ	น้ำาจงึเปน็สิง่จำาเปน็ตอ่การอยูร่อดของ
สรรพชีวิตต่างๆ	(Boelens,	Davila	et	al.,	1998)
	 ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอืของประเทศไทยหรอืภาคอสีานเปน็
ภูมิภาคที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทยกลุ่มชาติพันธุ์ลาวที่มีวิถีชีวิต
ผูกพันกับการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกข้าวจนกลายเป็นวัฒนธรรม
ท่ีมีการจัดงานประเพณีเก่ียวกับข้าวตลอดท้ังปี	เช่น	ประเพณีบุญข้าวกุ้ม	
ประเพณีบุญคูนลาน	การทำานาพ้ืนท่ีลุ่มในเขตน้ำาฝนจงึเปน็ระบบเกษตรท่ี
สำาคญัและมขีนาดใหญนั่บลา้นไร	่(Jongdee,	Pantuwan	et	al.,	2006;	
National	Economic	and	Social	Development	Board,	2003;	
Office	of	Agricultural	Economics,	2007)	แต่ด้วยข้อจำากดัทางนเิวศ
เกษตรที่ไม่เหมาะสมกับการทำานาทำาให้ได้ผลผลิตข้าวต่ำากว่าทุกภาค	
โดยเฉลี่ยอยู่ที่	345	กิโลกรัมต่อไร่	(สำานักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร,	
2557)	เน่ืองดว้ยผลผลติการเกษตรกรรมจะขึน้อยูก่บัปรมิาณน้ำาฝนท่ีไม่
แนน่อน	การจดัการน้ำาทีดี่จึงมีความสำาคัญต่อชมุชนเกษตรในภาคอสีาน
อย่างยิ่ง 
	 ระบบชลศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วย
สามลุ่มน้ำาสำาคัญ	คือ	ลุ่มน้ำาโขง	ลุ่มน้ำาชี	และลุ่มน้ำามูล	โดยปริมาณ
น้ำาของทุกลุ่มน้ำาไหลไปทางทิศตะวันออกสู่แม่น้ำาโขง	ลุ่มน้ำามูลเป็น
ลุ่มท่ีใหญ่ที่สุดของภูมิภาคด้วยพื้นที่	43	ล้านไร่	ตามด้วยลุ่มน้ำาโขงท่ี
มีขนาด	35	ล้านไร่	และ	30	ล้านไร่	สำาหรับลุ่มน้ำาชี	(Wirojanagud	and	
Sriwaoramat,	2000)	แม้ว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่การผลิต
ข้าวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ	แต่มีเพียงร้อยละ	6	ของนาข้าวที่อยู่ใน
เขตชลประทาน	เนื่องจากภูมิประเทศและลักษณะดินในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือไม่เหมาะสมต่อโครงการชลประทานขนาดใหญ	่ปัจจุบันการ
พัฒนาแหล่งน้ำาในลุ่มน้ำาชี-มูล	จึงเน้นในรูปแบบการพัฒนาแหล่งน้ำา
ขนาดเล็ก	(จัดเก็บได้สูงสุด	1,260	ลบ.ม.)	ในระดับครัวเรือน	ภายใต้
ความรับผิดชอบของสำานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	(ส.ป.ก.)	

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ซึ่งได้รบัการตอบรบัอย่างดีจากเกษตรกร
ในช่วง	15	ปีที่ผ่านมา	(Khon	Kaen	University,	1994;	Progress	
Technology	Consultant	Co.	Ltd.,	2005)
	 ชลประทานระบบทอ่	ถอืเปน็รปูแบบการพฒันาแหล่งน้ำาขนาด
เลก็ท่ีไดร้บัการสนบัสนนุจากภาครฐั	เพือ่ใช้เพิม่ศกัยภาพในการทำาการ
เกษตรเนือ่งจากเปน็ระบบท่ีมกีารสญูเสยีน้ำาในปรมิาณนอ้ยระหวา่งการ
ลำาเลียงน้ำาไปสู่แปลงเกษตรกรรม	แต่ก็เป็นระบบท่ีต้องการการดูแลรักษาสูง	 
รวมท้ังค่าใช้จ่ายด้านพลังงานท่ีใช้	ทำาให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น	และ
ปัญหาท่ีสำาคัญ	คือ	พื้นท่ีท่ีได้รับประโยชน์จริงจะค่อนข้างจำากัดเฉพาะ
บริเวณที่ท่อชลประทานไปถึง	ด้วยข้อจำากัดเหล่านี้ทำาให้การใช้งาน
ชลประทานระบบท่อจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดี	เพื่อการเข้าถึงน้ำา
อย่างยุติธรรมและมีการบำารุงรักษาอย่างสม่ำาเสมอโดยต้องให้ผู้ใช้งาน
เป็นผู้บริหารจัดการเอง	เนื่องจากภาครัฐไม่มีงบประมาณสนับสนุน
	 บทความนี้จะกล่าวถึงความเป็นมา	และปัญหาที่พบในพื้นที่
ชลประทานระบบท่อ	ตำาบลบุ่งมะแลง	อำาเภอสว่างวีระวงศ์		จังหวัด
อุบลราชธาน	ีจากนั้นจะนำาเสนอกระบวนการมีส่วนร่วมในการกำาหนด
แนวทางการวิจัย	การใช้แผนท่ีและเกมเพ่ือใช้ในการแลกเปล่ียนทัศนคติ	
ประสบการณ์	ความรู้	และนำาเสนอผลท่ีได้จากกระบวนการวิจัยแบบมีส่วน
ร่วมในการกำาหนดการบริหารจัดการชลประทานระบบท่อ

พื้นที่ศึกษาและปัญหาที่พบ 
 พื้นที่ที่ทำาการศึกษาตั้งอยู่ในตำาบลบุ่งมะแลง	อำาเภอสว่าง 
วรีะวงศ	์ จงัหวดัอุบลราชธาน	ี(ภาพท่ี	1)	ซ่ึงมโีครงขา่ยชลประทาน
ระบบท่อสำาหรับกลุ่มเกษตรกรท่ีสร้างข้ึนตามนโยบายขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	เม่ือปี	พ.ศ.	2552	คือ	นโยบาย	แก้แล้ง	 
แก้เจ็บ	แก้จน	(ภาพที่	2)	กลุ่มเกษตรกรดังกล่าวมีการตั้งขึ้นโดยยึด
พื้นที่ทางการเกษตรเป็นหลัก	คือ	ครอบครัวไหนที่มีพื้นที่ทางการ
เกษตรใกลเ้คยีงกนักจ็ะอยู่กลุม่เดยีวกนัเพือ่ท่ีจะไดส้ะดวกในการบริหาร
จดัการชลประทานระบบทอ่รว่มกนั กลุม่ชลประทานระบบทอ่ตำาบลบุ่ง
มะแลงดังกล่าว จึงประกอบด้วยกลุ่มเกษตรกรย่อยอยู่		5	กลุ่มดังนี้ 
กลุ่มโนนกอย กลุ่มบึงบรรจงโนนโพธ์ิ	กลุ่มบุ่งมะแลงน้อย	กลุ่มดอนดู่	 
และกลุ่มทุ่งบักตูม	กลุ่มเกษตรกรชลประทานระบบท่อกลุ่มน้ีปลูกข้าว 
เป็นหลัก		โดยกลุ่มเกษตรกรดอนดู่และทุ่งบักตูมจะมีพื้นที่การเกษตร
ติดกับแม่น้ำามูล	หนองจอก	และอ่างเก็บน้ำาบ้านดอนดู่	ส่วนกลุ่ม

เกษตรกรบึงบรรจงโนนโพธิ	์บุง่มะแลง
น้อย	และโนนกอย	จะอาศัยใช้คลอง
น้ำาตามธรรมชาติในการทำาการเกษตร	
ซึ่งปัจจุบันมีนายทุนมาซื้อที่ดินและ
ทำาการตัดต้นไม้ถมดินขวางทางน้ำา
ทำาให้เส้นทางน้ำาเปลี่ยนไป	การทำา
เกษตรจึงไม่ได้ผลเท่าท่ีควร	ทางภาค
รัฐจึงเขา้ช่วยเหลอืโดยการขดุแหล่งน้ำา
บึงบรรจง	ส่งผลให้เกษตรกรสามารถ
ทำาการเกษตรต่อไปได้ 
 

ภาพท่ี	1	พ้ืนท่ีศึกษาตำาบลบุ่งมะแลง	 
อำาเภอสว่างวีระวงศ์	จังหวัดอุบลราชธานี	
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ภาพท่ี	2	การเข้าสำารวจสภาพพ้ืนท่ีและระบบชลประทานระบบท่อ	ตำาบลบุ่งมะแลง	อำาเภอสว่างวีระวงศ์		จังหวัดอุบลราชธานี	วันท่ี	31	มกราคม	2553

	 การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรในปี	พ.ศ.	2552	นั้น	มีจุดประสงค์
เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีสนับสนุนการสร้าง
ชลประทานระบบท่อสำาหรับการเกษตรในพื้นที	่ช่วงแรกของการจัดตั้ง
กลุ่มพบว่า	แต่ละกลุ่มจะมีสมาชิกไม่มาก	มีเกษตรกรเข้าร่วมกลุ่มใน
ระยะแรกเพยีง	80	ครวัเรอืน	แตต่อ่มาเมือ่เหน็วา่ผลผลติขา้วและสนิค้า
เกษตรของกลุ่มเกษตรกรดังกล่าวดีข้ึน	จากการท่ีเกษตรกรสามารถทำานา 
ได้ปีละ	2	ครั้ง	มีการปลูกพืชหมุนเวียนที่ต้องการน้ำาน้อยกว่าข้าว	คือ	
พืชผักสวนครัว	ข้าวโพด	แตงโม	พริก	มะเขือ	ฟักทอง	ถั่วฝักยาว	
ในช่วงฤดูแล้งและบริเวณพื้นที่ที่มีน้ำาน้อยไม่สามารถปลูกข้าว	ทำาให้
เกษตรกรในกลุ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นส่งผลให้เกษตรกรรายอื่นๆ	ตัดสินใจ
เขา้รว่มกลุม่	จนปจัจบุนัแตล่ะกลุ่มมีการขยายตวัมากขึน้	มีสมาชกิและ
จำานวนพื้นที่ทางการเกษตรเพิ่มมากขึ้นดังน้ี	กลุ่มเกษตรกรทุ่งบักตูม	 
มีสมาชิกทั้งหมด	27	ครัวเรือน	มีพื้นที่ทางการเกษตรทั้งหมด	90	ไร่	
กลุ่มดอนดู่	มีสมาชิกทั้งหมด	18	ครัวเรือน	มีพื้นที่ทางการเกษตร
ท้ังหมด	25	ไร่	กลุ่มบึงบรรจงโนนโพธ์ิ	มีสมาชิกท้ังหมด	47	ครัวเรือน	 
มีพ้ืนท่ีทางการเกษตร	250	ไร่	กลุ่มบุ่งมะแลงน้อย	มีสมาชิก	38	ครัวเรือน	 
มีพ้ืนที่ทำาการเกษตรทั้งหมด	100	ไร่	และกลุ่มโนนกอย	มีสมาชิก
ทั้งหมด	30	ครัวเรือน	มีพื้นที่ทางการเกษตรทั้งหมด	50	ไร่	 
ดังนั้น 5 กลุ่มดังกล่าว หรือที่เรียกว่า กลุ่มชลประทานระบบท่อ 
ตำาบลบุ่งมะแลงน้อย	มีจำานวนสมาชิกทั้งหมด	160	ครัวเรือน	มีพื้นที่
การเกษตรทั้งหมด 515 ไร่  
	 การใชน้้ำาของกลุม่ชลประทานระบบทอ่	ตำาบลบุง่มะแลง	มกีาร
จดัการใชป้ระโยชน์จากแหลง่น้ำาตน้ทนุหลักอยู่	2	แหลง่	คอื	หนองจอก
และบึงบรรจง	กลุม่เกษตรกรทีใ่ชน้้ำาจากหนองจอก	คอื	กลุ่มดอนดู	่และ
กลุม่ทุง่บกัตมู	สว่นกลุม่บงึบรรจงโนนโพธิ	์กลุม่บุ่งมะแลงน้อย	และกลุม่
โนนกอย	จะใชน้้ำาจากบงึบรรจง	โครงสรา้งการบรหิารจดัการน้ำาแบง่เปน็	
2	ระดับ	คือ	ระดับคณะกรรมการกลางเพื่อจัดการดูแลประสานงาน
ระหว่างกลุม่	และคณะกรรมการจดัการน้ำาในระดบักลุม่ยอ่ย	รปูแบบการ
จดัสรรน้ำาน้ันจะเหมอืนกนัทัง้	5	กลุม่	คอื	ใชร้ปูแบบการหมนุเวยีนการ
ใช้เคร่ืองสูบน้ำาโดยสมาชิกให้ประธานและรองประธานดูแลการจัดสรรน้ำาดว้ย
การเปดิปดิเครือ่งสบูน้ำาเปน็หลกัซึง่จะเปน็ไปตามมตทิีไ่ดม้กีารตกลงกนั
ไวข้องแตล่ะกลุม่	ในการซอ่มบำารุงชลประทานระบบทอ่และงบประมาณ

ในการบริหารจัดการกลุ่ม	สมาชิกมีการรวบรวมเงินในแต่ละปี	เพ่ือนำามา
เปน็เงนิกองกลาง	โดยแตล่ะกลุม่จะมบีญัชีควบคมุการใช้จา่ยงบประมาณ
ของตนเอง ส่วนการบริหารจัดการกลุ่มร่วมระหว่าง 5 กลุ่มนั้น จะมี
การประชุมหารือกันระหว่างผู้นำากลุ่มเป็นบางครั้งเท่านั้น	
 แม้ว่าการก่อตั้งและการจัดการกลุ่มท่ีได้กล่าวมาข้างต้น 
จะทำาให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการท่ีมีชลประทานระบบท่อเพื่อ 
ใช้น้ำาสำาหรบัทำาการเกษตรไดม้ากข้ึน	และมรีายไดเ้พิม่ข้ึน	แตเ่กษตรกร
ก็ยังประสบปัญหาการบริหารจัดการกลุ่ม	เนื่องจากเหตุผลในการเข้า
ร่วมกลุ่มเพื่อมุ่งหวังจะใช้น้ำาจากชลประทานระบบท่อเท่าน้ัน	ปัญหา
ที่พบนั้น	เกิดจากการไม่ทำาตามมติของกลุ่ม	ทำาให้เกิดการจัดสรรน้ำา
อย่างไม่เป็นธรรม	โดยประธานกลุ่มใช้อำานาจเต็มในการจัดสรรน้ำาโดย
ไม่มีการประชุมหารือระหว่างสมาชิกของกลุ่ม	ทำาให้เกิดการดึงน้ำาเข้า
พ้ืนท่ีการเกษตรของตัวเอง	โดยไม่เป็นไปตามลำาดับท่ีตกลงไว้	และหลาย
คร้ังเกิดจากสมาชิกของกลุ่มไม่เคารพกฎกติกาท่ีวางไว้	ทำาการสูบน้ำาเกินเวลา	 
เน่ืองจากปริมาณน้ำาท่ีได้ยังไม่พอต่อการทำาการเกษตรโดยเฉพาะการ 
ปลูกข้าว	
	 ปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้เกิดการโต้เถียงกันระหว่างสมาชิก
และทำาให้เคร่ืองสูบน้ำาทำางานมากเกินไป	จนเกิดการชำารุดเสียหาย	นอกจากน้ี	 
เมื่อกลุ่มมีการจัดประชุมเพื่อหารือ	และหาทางแก้ปัญหากลับพบว่า	
ส่วนมากสมาชิกจะมาประชุมแค่หนึ่งในสี่ของสมาชิกกลุ่มเท่าน้ัน	ส่ง
ผลให้สมาชิกส่วนใหญ่ไม่รับรู้ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ	ของกลุ่ม	
และไม่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ	ของกลุ่ม	โดยเฉพาะการ
ระดมทุนเพื่อเก็บไว้ซ่อมบำารุงอุปกรณ์ต่างๆ	ของชลประทานระบบท่อ	
นอกจากปัญหาการบริหารจัดการในกลุ่มย่อยแล้ว	การบริหารจัดการ
ร่วมกันระหว่าง	5	กลุ่มก็ไม่มีประสิทธิภาพ	การท่ีกลุ่มย่อยรวมทั้ง
คณะกรรมการร่วมไม่มีโครงสร้างของระบบบริหารจัดการน้ำาแบบมีส่วนร่วม	 
ทำาให้กลุ่มผู้ใช้น้ำาชลประทานระบบท่อแห่งนี้	ขาดการวางแผนงาน
และไม่มีระบบการจัดการน้ำาท่ีเป็นท่ียอมรับของสมาชิก	จะเห็นได้ว่า	 
หากไม่มีการบริหารจัดการกลุ่มผู้ใช้น้ำาที่มีประสิทธิภาพ	การใช้น้ำา
ชลประทานระบบท่อแห่งนี้มีแนวโน้มสูงมากที่จะก่อให้เกิดปัญหาใน
หลายๆ	ดา้น	และจะมคีวามรนุแรงมากข้ึนในอนาคต	ซ่ึงอาจสง่ผลใหเ้กดิ
ปัญหาทางสงัคมจากการท่ีกลุม่ลม่สลายและอาจจะทำาให้การลงทนุสรา้ง
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ชลประทานระบบทอ่สญูเปลา่	เนือ่งจากขาดการซอ่มบำารงุวสัดอุุปกรณ์
ในระบบจัดสรรน้ำา	ด้วยเหตุน้ี	ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรชลประทานระบบท่อ	
ตำาบลบุ่งมะแลง	จำานวน	14	คน	จึงเข้าทำางานเป็นคณะวิจัยท้องถิ่น
ร่วมกับนักวิชาการจากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	
และนักวิชาการจากคณะเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 
รวมท้ังตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อร่วม
กันหาทางแก้ไขปัญหาท่ีนำาไปสู่การจัดการการใช้น้ำาชลประทานระบบท่อ 
ท่ีดีข้ึน	ทั้งในส่วนของการบริหารจัดการกลุ่มย่อยและการจัดการร่วม 
ทั้ง 5 กลุ่ม ทั้งนี้กลุ่มตัวแทนเกษตรกรมองว่าหากมีการจัดการที่ดีขึ้น 
นอกจากจะไม่ทำาให้ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นแล้ว	ชุมชนบุ่งมะแลงก็จะ 
มีการพัฒนาขึ้นในอีกหลายด้านไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาในส่วน 
ของการปลูกพืชต่างๆ	การทำาการเกษตรแบบผสมผสาน	การทำา 
การเกษตรแบบปลอดสารพิษ	รวมไปถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์	 
เพราะเกษตรกรมีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านระบบ
การจัดการที่เข้มแข็ง	อันจะนำาไปสู่การมีรายได้เพิ่มขึ้นของกลุ่ม
เกษตรกร	ทำาให้เกิดการจัดการที่ยั่งยืน	ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มเกษตรกร
เข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ในที่สุด			
	 งานวิจัย น้ีจึงเกิดขึ้นจากความร่วมมือของสี่ฝ่าย	คือ	 
เกษตรกรผู้ใช้น้ำาชลประทานระบบท่อ	ในฐานะนักวิจัยและผู้ใช้น้ำา
โดยตรง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	(อบจ.	อุบลฯ)	 
ในฐานะผูว้างนโยบายและสนบัสนนุดา้นงบประมาณ	คณะเกษตรศาสตร	์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ซึ่งเป็นตัวแทนฝ่ายวิชาการมีหน้าท่ีอำานวย
ความสะดวกในกระบวนการมีส่วนร่วม	และตัวแทน	สกว.	โดยศูนย์
ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น	จังหวัดอุบลราชธานีในบทบาทของ 
ผู้ประสานงานและถ่ายทอดความรู้	รวมทั้งทักษะที่จำาเป็นให้แก่คณะ

วจิยัท้ังหมด	โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่พฒันากลุม่ผูใ้ช้น้ำา	ตำาบลบุง่มะแลง	
อำาเภอสว่างวีระวงศ์	จังหวัดอุบลราชธานี	ให้สามารถบริหารจัดการ 
น้ำาชลประทานระบบท่อได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

วิธีการวิจัย 
	 การดำาเนนิการศกึษาของโครงการวจิยัเพือ่พฒันากลุ่มผูใ้ชน้้ำา	
ตำาบลบุ่งมะแลง	อำาเภอสว่างวีระวงศ์	จังหวัดอุบลราชธาน	ีให้สามารถ
บริหารจัดการน้ำาชลประทานระบบท่อได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นการ
ทำางานวิจัยแบบปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง	กรอบ
การวจิยัแบบนี	้จะเนน้การท่ีผูม้สีว่นไดเ้สยีไดม้โีอกาสอย่างเทา่เทียมกัน
ในการร่วมงานวิจัย	และในการเสนอความคิดเห็น	(ภาพท่ี	3)	ซึ่งกรอบ
การวิจัยนี้จะเป็นตามแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน		(People’s	
participation)	ที่ได้เข้ามามีบทบาทสำาคัญในการพัฒนาชนบทตั้งแต่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	5		ที่มุ่งเน้นคนเป็น
สำาคัญมากกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจ	เป็นการเปลี่ยนแนวทางการ
พัฒนาจากระดับบนลงล่าง	(Top-down)	มาเป็นจากระดับล่างขึ้นบน	
(Bottom-up)	โดยที่การพัฒนาใดๆ	สมาชิกของชุมชนต้องเข้ามามีส่วน
เกี่ยวข้องใน	4	มิติ	ได้แก่	การมีส่วนร่วมการตัดสินใจว่าควรทำาอะไร	
และทำาอย่างไร	การมสีว่นรว่มเสยีสละในการพฒันา	รวมท้ังลงมอืปฏบิตัิ
ตามที่ได้ตัดสินใจ	การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
จากการดำาเนนิงาน	การมสีว่นรว่มในการประเมนิผลโครงการ	โดยสรา้ง
โอกาสให้สมาชิกทุกคนของชุมชน	การได้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยเหลือ	
และเข้ามามีอิทธิพลต่อกระบวนการดำาเนินกิจกรรมในการพัฒนา	รวม
ถึงได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนานั้นอย่างเสมอภาค		(Cohen	and	
Uphoff,	1980)

ภาพที่	3	กรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อพัฒนากลุ่มผู้ใช้น้ำาตำาบลบุ่งมะแลง	อำาเภอสว่างวีระวงศ์	จังหวัดอุบลราชธานี
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	 กระบวนการวิจัยนี้จึงมีการเลือกใช้เครื่องมือวิจัยที่หลาก
หลาย	(ภาพที่	4)	เพื่อแก้ปัญหาที่พบระหว่างดำาเนินงานวิจัยและ
เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับ 
ระบบที่ศึกษา	(Shared	representation)	โดยเริ่มจากการเก็บ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิแล้วนำาข้อมูลที่ได้
มาร่วมกันค้นหาประเด็นปัญหา	กำาหนดโจทย์วิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการน้ำาชลประทานระบบท่อด้วยวิธีการ	PARDI1	เพื่อให้ได้แนวทาง
การวิจัยที่เป็นมติเอกฉันท์ในกลุ่มคณะวิจัยรวมทั้งเกษตรกรบาง
ส่วนที่เข้าร่วมกิจกรรม	คณะวิจัยได้นำาผลที่ได้จากกิจกรรม	PARDI	 
ไปปรับในรายละเอียดโครงการวิจัย	และทำาการเก็บข้อมูลที่ขาดหาย

1 PARDI	เป็นวิธีการระดมสมองอย่างเป็นระบบ	นำามาใช้เพ่ือระบุปัญหาที่ชัดเจน	(Problem)	กำาหนดตัวผู้มีส่วนได้เสีย	(Actors)	แหล่งทรัพยากร
ที่ต้องใช้	(Resources)	การเปล่ียนแปลงระบบนิเวศที่ เกิดขึ้นกับแหล่งทรัพยากรที่ต้องใช้	(Dynamics)	และปฏิสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ 
มีต่อการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ	และมีต่อกันและกัน	(Interactions)	(Etienne	et	al.,	2008)

เพิ่มเติม	การนำาภาพถ่ายทางอากาศมาใช้	(Participatory	mapping)	
เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับข้อจำากัดของเกษตรกร
ผู้ใช้น้ำาทั้งทางกายภาพและทางเศรษฐกิจสังคมที่ไม่เหมือนกัน	และ
ให้เห็นถึงระบบเชิงกายภาพของพื้นที่	จากนั้นได้ใช้เกมสวมบทบาท
สมมติ	(Role-Playing	Game)	เพื่อสร้างความตระหนักถึงผลกระทบ
ต่อระบบที่มาจากการกระทำาของปัจเจก	และกระตุ้นให้เกิดความร่วม
มือของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำา	ซึ่งนำาไปสู่ความต้องการบริหารจัดการ
กลุ่ม	รวมทั้งการหาช่องทางเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มที่เกิดจาก
ตัวผู้ใช้เองโดยตรง	โดยในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันนี้	คณะวิจัย 
ทำาหน้าที่หลักในฐานะผู้อำานวยความสะดวก	(Facilitator)	

ภาพท่ี	4	กระบวนการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำาอย่างมีส่วนร่วม	ตำาบลบุ่งมะแลง	อำาเภอสว่างวีระวงศ์	จังหวัดอุบลราชธานี
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1. ก�รวิเคร�ะห์ปัญห�และกำ�หนดแนวท�งวิจัยร่วมกัน
	 ในระยะแรกของงานวิจัย	คณะวิจัยใช้วิธีการประชุมกลุ่ม
เพื่อทำาความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการวิจัยพร้อมทั้งวางแผนการทำางาน	
แบ่งบทบาทหน้าที่การทำางาน	และให้แต่ละกลุ่มผู้ใช้น้ำาสรุปปัญหา

และอุปสรรคในการบริหารจัดการของกลุ่ม	 
ในการประชุมกลุ่มนี้พบว่า	มีปัญหาพอสมควร
เนื่องจากผู้เข้าร่วมพยายามให้ข้อมูลในกลุ่ม
ของตัวเองโดยไม่ได้รับรู้ปัญหาที่เป็นภาพรวม
ของการใช้น้ำาจากชลประทานระบบท่อ	ดังนั้น
จึงได้จัดประชาคมชี้แจงโครงการวิจัยให้กลุ่ม
เกษตรกรอีกครั้งในวันที่	12	ตุลาคม	2555	 
ในกิจกรรมน้ีได้นำาวิธีการค้นหาปัญหาที่เรียก
ว่า	PARDI	(Problem-Actors-Resources-Dynamics 
-Interactions)	มาใช้	(ภาพที่	5)
	 วิธีการ	PARDI	ท่ีนำามาใช้ในกรณีน้ี
เป็นการระดมสมองอย่างมีระบบ	เพื่อค้นหา
ปัญหา	(Problems)	ที่เก่ียวข้องกับทรัพยากร
สาธารณะในที่นี	้คือ	น้ำา	(Resource)	ว่ามีใคร
ที่มีส่วนได้เสียกับการใช้ทรัพยากรสาธารณะ	
(Actors)	และทรัพยากรสาธารณะนั้น	มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร	(Dynamics)	เพราะอะไร
ทีท่ำาใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง	ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงต่อผู้มีส่วนได้เสียและส่ิงแวดล้อม
เป็นอย่างไร	(Interactions)	การร่วมกันระดม
ความคิดแบบนี้	จะทำาให้ผู้เข้าร่วมสามารถ
กำาหนดประเดน็ปญัหา	ขอ้จำากดัและโอกาสของ
การนำาทรัพยากรสาธารณะมาใช้ประโยชน์	และ

สามารถระบุบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียได้ชัดเจน	นำาไปสู่แนวทางการ
ดำาเนนิการวจิยัท่ีมทิีศทางเดยีวกัน	และช่วยให้มองเห็นถึงขอ้มลูทีจ่ำาเปน็
จะต้องเก็บรวบรวมและทำาการวิเคราะห์เพิ่มเติม
 

2. ก�รศึกษ�ข้อมูลและเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติม
 โ ด ย ก า ร แน ะ นำ า ข อ ง นั ก วิ ช า ก า ร
ของ	ตัวแทน	สกว.	โดยศูนย์ประสาน
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี	
เกี่ยวกับเทคนิคการเก็บข้อมูล	คณะวิจัย
ได้ร่วมกันพัฒนาสร้างเครื่องมือการเก็บ
ข้อมูลในรูปแบบแบบสอบถาม	และมีการ
ปรับปรุงแบบสอบถามรวมทั้งวิธีการใช้
แบบสอบถาม	หลังจากเมื่อพบปัญหาใน
การนำาไปใช้ขณะลงพื้นที่ เก็บข้อมูลตาม
แผนที่ได้วางเอาไว้ เช่น เปลี่ยนจากการ
แจกแบบสอบถามให้แล้วไปเก็บกลับคืน
เป็นการเข้าไปสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถามเป็นแนวทางการพูดคุย	 
จากนั้นได้ทำาการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
และรวบรวมผลที่ได้ทำาการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในเบื้องต้น	วิเคราะห์สถานการณ์	สาเหตุ	
และผลกระทบที่เกิดขึ้น กำาหนดการแก้ไข 
วางกรอบงบประมาณ และแนวทางการ
ทดลองปฏิบัติการของกิจกรรมในระยะต่อไป	
(ภาพที่	6)

ภาพที	่5	กจิกรรมการรว่มกนัวเิคราะหป์ญัหาและกำาหนดแนวทางการวจิยัผา่นการใชว้ธิกีาร	PARDI	
วันที่	12	ตุลาคม	2555	ที่วัดดอนพอก	ตำาบลบุ่งมะแลง	อำาเภอสว่างวีระวงศ์	จังหวัดอุบลราชธานี

ภาพที่	6	การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นแนวทางการพูดคุยและสัมภาษณ์เก็บข้อมูล
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3. ก�รร่วมกันวิเคร�ะห์ข้อมูลและกำ�หนดแนวท�งแก้ปัญห� 
	 จากข้อมูลที่วิเคราะห์ได้	ประกอบกับปัญหาและอุปสรรคใน
การเก็บข้อมูลที่พบว่าไม่ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในกลุ่มและใน
ชุมชนมากนัก	รวมทั้งข้อจำากัดเรื่องระดับความเข้าใจประเด็นคำาถาม
ในแบบสอบถาม	แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนรูปแบบเป็นการลงไปพูดคุย
โดยตรงก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ทั้งหมด	แต่กลับก่อให้เกิด
อปุสรรคใหมเ่รือ่งเวลา	เนือ่งจากการสัมภาษณ์เป็นวธิกีารทีใ่ช้เวลามาก
แต่ได้จำานวนข้อมูลน้อย	และไม่มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่าง
กลุ่มผู้ใช้น้ำาที่แต่ละกลุ่มมีวิธีการจัดการน้ำาโดยมีพื้นฐานจากความรู้และ
ประสบการณ์ที่ค่อนข้างเฉพาะ	ทำาให้การเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์
มีประโยชน์ในระดับข้อมูลพื้นฐานที่ค่อนข้างเป็นปัจเจก	ขาดมุมมอง
ของผู้ใช้น้ำากลุ่มอ่ืนๆ	ทำาให้กลุ่มผู้ใช้น้ำาขาดความเข้าใจภาพรวมของ
ระบบการเกษตรท่ีต้องพึ่งพาชลประทานระบบท่อที่ประกอบไปด้วยผู้
มีส่วนได้เสียหลากหลายกลุ่ม	ความเข้าใจถึงภาพรวมของระบบเป็นปัจจัย 
พ้ืนฐานสำาคัญที่จะช่วยให้เห็นถึงศักยภาพและข้อจำากัดของแหล่ง
ทรัพยากร	และการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรของกลุ่มผู้ใช้น้ำาแต่ละกลุ่ม	
ด้วยเหตุนี้ทางคณะวิจัยจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการเก็บและวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้แผนที่และเกมเป็นเครื่องมือสื่อกลางในการให้ข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม	
	 3.1.	การสร้างภาพรวมเชิงกายภาพของระบบด้วยการระบุ
ตำาแหน่งบนภาพถ่ายทางอากาศ	(Participatory	mapping)	และ
การร่วมกันสร้างปฏิทินการทำาเกษตรกรรม	(Agricultural	practices	 
calendar)	ของแต่ละกลุ่ม
	 การวิเคราะห์ข้อจำากัดและโอกาสของการใช้น้ำาที่แตกต่างกัน
ไปในแต่ละกลุ่มโดยใช้กิจกรรม	Participatory	mapping	และ	Focus	
group	จากสมมติฐานว่าการแลกเปลี่ยนทัศนคติการจัดการน้ำาระหว่าง

กลุ่มผ่านสื่อกลาง	คือ	แผนที่จะช่วยให้แต่ละกลุ่มเห็นประเด็นปัญหาที่
เกิดจากปัจจัยทางกายภาพ	ซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปตามตำาแหน่งที่ตั้ง
ทางภูมิศาสตร์ของแต่ละกลุ่ม	(Gonzalez,	2002)		กิจกรรมนี้ดำาเนิน
การเมื่อ	16	เดือนพฤษภาคม	2556	มีผู้เข้าร่วม		20	คน	แบ่งเป็น
ตัวแทนของกลุ่มผู้ใช้น้ำากลุ่มย่อย	5	กลุ่มๆ	ละ	4	คน	ท่ีศาลาวัดดอนพอก	
(ภาพที	่7)	โดยใชแ้ผนทีเ่ปน็สือ่กลางเพือ่รวบรวมขอ้มลูเพิม่เตมิในเรือ่ง
ของพื้นที่ทำาการเกษตร	แหล่งน้ำา	และระยะทางจากแหล่งน้ำาถึงพื้นท่ี
ทำาการเกษตรของทัง้	5	กลุ่ม	และใหผู้เ้ข้ารว่มกจิกรรมสรา้งปฏทินิการ
ทำาเกษตรกรรมที่ระบุข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการทำานา	และทำาการ
เกษตรอื่นๆ	ในระยะเวลา	1	ปี	ผลของกิจกรรมนี้จะเป็นข้อมูลที่สำาคัญ
สำาหรับนำาไปใช้วิเคราะห์	และสร้างรูปแบบเวทีที่เน้นการแสดงออกถึง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้ำาที่ใช้เพื่อการเกษตรกับปัจจัยทางสังคม
และเศรษฐกิจที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่มผู้ใช้น้ำา	และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อหาแนวทางการจัดการน้ำาร่วมกัน
	 3.2.	การใช้เกมสวมบทบาทสมมติ	(Role-Playing	Game)
	 เกมสวมบทบาทสมมติถือเป็นแบบจำาลองชนิดหนึ่งที่ใช้เป็น
เครื่องมือเชิงโต้ตอบ	เพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านการ
ทดลองและบทสนทนาทีม่กีารเขา้รว่มแลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหวา่ง
การเล่นเกม	ซึ่งอาจจะมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจใน
สถานการณ์จริง	(Daniels	and	Walker,	1996)	ผู้เข้าร่วมเล่นเกมจะ
เล่นตามบทบาทที่ได้รับ	ปฏิบัติตามกติกาที่กำาหนดไว้	และตรวจสอบ
การกระทำาของตนเองตามบทบาททีไ่ดร้บั	การใช้เครือ่งมอืชนดินีใ้นงาน
วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการสังเคราะห์มุมมองหรือทัศนคติของผู้มี
ส่วนได้เสีย	คือ	“ผู้ร่วมเล่นเกม”	เมื่อพวกเขามีปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง
เล่นเกมภายใต้เงื่อนไขของเกม	สิ่งนี้ทำาให้ทั้งผู้ออกแบบเกมและผู้เล่น
สามารถเรียนรู้จากกันและกันได	้(Hare,	Heeb	et	al.,	2002)
	 อย่างไรก็ตาม	เกมที่ใช้นั้นจะมีระดับความซับซ้อนน้อย

กว่าสิ่งท่ีเกิดข้ึนจริง	การตัดปัจจัยและ
ตัวแปรบางอย่างก็เพื่อประโยชน์ต่อการ
เกบ็ข้อมูลและจำากัดการพูดคุยให้อยู่เฉพาะ
ประเดน็ท่ีกำาลังศึกษา	รวมท้ังสามารถควบคุม
การเล่นได้ง่าย	(Barreteau,	2003)	ใน
เกมผู้ เล่นจะแสดงสิ่งท่ีทำาในความเป็น
จริง	การตัดสินใจจะอยู่ภายใต้บริบท	
บทบาท	และกลยุทธ์ที่เกิดจากความรู้และ
ประสบการณข์องผูเ้ลน่ทีใ่ช้ในการรบัมอืกบั
สถานการณท์ีส่รา้งข้ึนในเกม	(Scenarios)	 
การแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น
ทั้งในระหว่างการเล่นเกมและระหว่าง
กิจกรรมสอบถาม	และสรุปหลังการเล่น
เกม	(Debriefing	and	conclusion)	เป็น
สิ่งที่ทำาให้เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่	ทำาให้
เข้าใจข้อจำากัดของผู้ อ่ืน	เรียนรู้ผลของ
การกระทำาของตนเองท่ีมีต่อระบบโดยรวม 
และเห็นภาพรวมของระบบที่ตนเองเป็น
หนึ่งองค์ประกอบในระบบนั้น	ซึ่งสิ่งเหล่า
นี้อาจจะนำาไปสู่การปรับเปลี่ยนการจัดการ
ทรัพยากรของระบบด้วยตัวผู้มีส่วนได้ 
เสียเอง	เกมสวมบทบาทสมมติในกรณีนี้ใช้
การบูรณาการความรู้ผ่านการแลกเปลี่ยน

ภาพท่ี	7	การร่วมกันวิเคราะห์ข้อจำากัดและโอกาสของการใช้น้ำาเชิงกายภาพของระบบด้วยการ
ระบุตำาแหน่งบนภาพถ่ายทางอากาศ	(Participatory	mapping)	และการร่วมกันกำาหนดปฏิทินการ 
ทำาเกษตรกรรม	(Agricultural	practices	calendar)	เมื่อวันที่	16	เดือนพฤษภาคม	2556
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ความคิดเห็นในรูปแบบการสวมบทบาทในเกม	โดยเกษตรกรที่เข้าร่วม
จะต้องสวมบทบาทเป็นตัวเอง	มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก
ถงึผลเสยีของการขาดความรว่มมือในการจัดการแหล่งน้ำาสาธารณะทีม่ี
อย่างจำากัด	และกระตุ้นให้เกิดการส่ือสารแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วม
กนัหาแนวทางการจดัการน้ำาทีเ่ปน็ทีย่อมรบัของทกุฝา่ยผา่นการเลน่เกม	
(ภาพท่ี	8)	ในงานวจิยันีก้ารเลน่เกมสวมบทบาทสมมตจิะใหต้วัแทนกลุม่
ผู้ใช้น้ำาเพื่อการเกษตร	ตำาบลบุ่งมะแลง	กลุ่มละ	2	คน	ได้เล่นเกมร่วม
กันทั้ง	5	กลุ่ม	ซึ่งตัวแทนที่เข้าร่วมกิจกรรมนั้นได้รับการคัดเลือกจาก
คณะวิจัยท้องถิ่นประสานร่วมมือกับกลุ่มย่อย	เกมสวมบทบาทสมมติ
ถูกวางไว้ให้เล่น	4	รอบ	ใช้ปฏิทินการเพาะปลูก	(Crop	year)	เป็น 
กรอบเวลาการเลน่เกมในแตล่ะป	ีแต่ละรอบจะมสีถานการณส์มมตทิีแ่ตก
ต่างกัน	ในการดำาเนินการเล่นเกมจะมีตัวแทนจากคณะเกษตรศาสตร์	
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นผู้อำานวยความสะดวก	(Facilitator)	
	 การกำาหนดสถานการณ์สมมติในเกมจะมีดัง น้ี	 ปีท่ี	1	
สถานการณ์ในฝัน	(Dream	scenario)	“ธรรมชาติเก้ือกูล	เศรษฐกิจเก้ือ
หนุน”	ในสถานการณ์น้ีจะไม่มีข้อจำากัดใดๆ	ในเร่ืองปริมาณน้ำาฝนตก
ตามฤดูกาล	และการใช้น้ำาจากชลประทานระบบท่อก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย	 
(รัฐอุดหนุน)	รวมท้ังราคาข้าวก็ดีมาก	(25	บาท	ต่อ	กิโลกรัม)	 
ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงน้ำาได้ตามใจชอบ	ปีท่ี	2	สถานการณ์จริง	(Current	 
scenario)	“เศรษฐกิจและธรรมชาติเหนือการควบคุม”	ในสถานการณ์น้ี 

จะมีข้อจำากัดคือ	มีรูปแบบปริมาณน้ำาฝนรายสัปดาห์เข้ามาเก่ียวข้อง
จำากัดจำานวนหน่วยของน้ำาในแต่ละแหล่งน้ำา	รัฐควบคุมการจ่ายน้ำาและ
มีการเก็บค่าใช้น้ำาลิตรละ	50	สตางค์	ราคาข้าวกิโลกรัมละ	15	บาท	
(375	บาทต่อกระสอบ)	เง่ือนไขของเกม	คือ	จำากัดการพูดคุยแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นระหว่างกลุ่ม	แต่ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงน้ำาได้ตามใจชอบ	 
ปีท่ี	3	สถานการณ์ท่ีควรจะเป็น	(Ideal	scenario)	“การจัดการท่ี 
ดีสู่การเปล่ียนแปลงท่ีน่าภิรมย์”	ในสถานการณ์สมมติน้ี	การเร่ิมต้นและ
เง่ือนไขเหมือนกับท่ีกำาหนดไว้ในการเล่นปีท่ี	2	แต่ให้ช่วยกันกระตุ้นให้
ทุกกลุ่มหาทางออกร่วมกัน	ไม่มีการจำากัดการพูดคุยแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นระหว่างกลุ่ม	และปีท่ี	4	สถานการณ์เลวร้าย	(Worst	scenario)	 
“การร่วมมือกันจะช่วยให้ผ่านไปได้”	กำาหนดเง่ือนไขสร้างให้เกิด
สถานการณ์ท่ีเลวร้าย	คือ	ปริมาณน้ำาในแหล่งน้ำามีน้อย	ฝนแล้ง	ราคา
ข้าวตก	(กิโลกรัมละ	5	บาทเท่ากับ	125	บาท	ต่อกระสอบ)	ค่าน้ำา
ต่อหน่วยแพงมาก	รัฐควบคุมการจ่ายน้ำาและมีการเก็บค่าใช้น้ำาลิตรละ	 
2	บาท	เพ่ือกระตุ้นให้ทุกกลุ่มหาทางออกร่วมกันจากการกำาหนดเง่ือนไข
ท่ีทรัพยากรต่างๆ	มีอย่างจำากัดมาก	หลังจากการเล่นเกมครบ	4	ปี	 
ผู้เข้าร่วมท้ังหมดจะแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับเกมท่ีเล่นและเปรียบ
เทียบส่ิงท่ีเกิดข้ึนในเกมกับความเป็นจริง	จากน้ันสรุปบทเรียนท่ีได้จากการเล่น
เกมรวมท้ังหาแนวทางป้องกันส่ิงท่ีไม่ต้องการให้เกิดข้ึน	(ในเกม)	ถ้าเกิดข้ึน 
ในชีวิตจริง

ภาพที่	8	คณะวิจัยสังเกตการตัดสินใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำาแต่ละกลุ่มผ่านการเล่นเกมสวมบทบาทสมมติและ 
สร้างเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำา	เมื่อวันที่	7	กรกฎาคม	2556
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ผลการวิจัย 
ก�รวิเคร�ะห์ปัญห�และกำ�หนดแนวท�งวิจัยร่วมกัน
	 จากการทำากิจกรรม	PARDI	พบว่า	ประเด็นปัญหาของ
กลุ่มเกษตรกรชลประทานระบบท่ออาจแยกออกได้	i)	ด้านกายภาพ:	 
ขอ้จำากัดประสทิธภิาพของชลประทานระบบท่อท่ีไมส่ามารถครอบคลมุ
พื้นที่การเกษตรได้อย่างเพียงพอ	รวมทั้งปริมาณน้ำาที่เก็บได้มีไม่เพียง
พอเนื่องจากแหล่งน้ำามีขนาดเล็กและมีเพียงสองแหล่งน้ำาหลักที่ใช้ใน
การสนับสนุนพื้นที่เกษตรท้ังหมด	ii)	ด้านการจัดการ:	การบริหาร
จัดการกลุ่มประสบปัญหา	สมาชิกไม่เคารพกฎกติกาท่ีวางเอาไว้	 
การประสานงานระหว่างกลุ่มเป็นไปด้วยความลำาบาก	ส่งผลให้การ
จัดการร่วมระหว่าง 5 กลุ่มยังไม่ชัดเจน และสมาชิกของกลุ่มมุ่งผล
ประโยชน์ตนเองเป็นหลัก	ไม่ให้ความร่วมมือ	ทำาให้ไม่สามารถพัฒนา
กลุ่มเพื่อจัดการน้ำาให้เกิดประโยชน์ได้เท่าที่ควร	การที่สมาชิกไม่มี
เวทีสำาหรับพูดคุยอย่างสร้างสรรค์เป็นอุปสรรคสำาคัญของการริเริ่ม 
การแลกเปลี่ ยนปัญหาและหาทางออกร่วมกัน	สิ่ งนี้ จึ ง เป็น 
ส่ิงที่ต้องดำาเนินการอย่างเร่งด่วนก่อนท่ีปัญหาการใช้น้ำาจะเปลี่ยนไป
เป็นการแย่งน้ำา	โดยเฉพาะในปัจจุบันที่ราคาข้าวเป็นแรงจูงใจสำาคัญ
ในการเร่งการผลิต	ซึ่งส่งผลให้เกิดความต้องการน้ำาเพื่อทำาการปลูก
ข้าวเพิ่มมากขึ้น
	 การนำาวิธีการ	PARDI	มาประยุกต์ใช้ในกรณีศึกษาน้ีพบว่า	
สามารถระบุประเด็นปัญหา	(Problem)	และแหล่งทรัพยากรที่ต้อง
เกี่ยวข้องกับปัญหา	(Resources)	โดยที่หลายปัญหาได้รับคะแนน
สนับสนุนให้เป็นปัญหาที่มีความสำาคัญมากในมุมมองของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม	PARDI	เช่น	การเพิ่มพื้นท่ีชลประทานระบบท่อและการ
ขุดลอกแหล่งเก็บน้ำา	ซึ่งเป็นการปรับปรุงเชิงกายภาพที่ต้องใช้งบ
ประมาณสนับสนุนและเป็นไปได้ยาก	จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์กำาหนด 
ปัญหาท่ีทางกลุ่มสามารถดำาเนินการแก้ไขได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องรอการ
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกมากนัก	(โดยเฉพาะการสนับสนุน
ด้านงบประมาณ)	ซึ่งเห็นร่วมกันว่าแนวทางแก้ปัญหาการใช้น้ำาที่ทาง
กลุ่มเกษตรกรชลประทานระบบท่อสามารถดำาเนินการได้ทันที	และ

สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ำาโดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจาก
รัฐหรือหน่วยงานอื่นๆ	คือ	การปรับปรุงด้านการบริหารจัดการน้ำาโดย
กลุ่มผู้ใช้น้ำาเอง	อย่างไรก็ตาม	ทางผู้เข้าร่วมกิจกรรม	PARDI	ยังไม่
สามารถให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงระบบนิเวศที่เกิดขึ้น
กับแหล่งทรัพยากรที่ต้องใช้	(Dynamics)	รวมทั้งปฏิสัมพันธ์ของผู้มี
ส่วนได้เสียที่มีต่อกันและกัน และที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ 
(Interactions)	เนื่องจากเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างยาก	ทำาให้ไม่สามารถจะ
ใช้เวลาที่เหลืออยู่ในการดำาเนินการ

ก�รร่วมกันวิเคร�ะห์ข้อมูลและกำ�หนดแนวท�งแก้ปัญห�ด้วยก�รใช้
ภ�พถ่�ยท�งอ�ก�ศและเกมสวมบทบ�ทสมมติ
	 สมาชกิทกุกลุม่ไดม้โีอกาสดเูสน้ทางน้ำาและปกัหมดุสญัลกัษณ์
บอกตำาแหน่งของแหล่งน้ำาและแปลงเกษตรของแต่ละกลุ่ม บน
ภาพถ่ายทางอากาศ	(ภาพที่	9)	ทำาให้แต่ละกลุ่มทราบถึงความ
สัมพันธ์เชิงพื้นที่ระหว่างแหล่งน้ำา	พื้นที่การเกษตรของตัวเอง	และ
ของกลุ่มอื่น	จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกายภาพ	พบว่า
กลุ่มเกษตรกรบ้านดอนดู่	ทุ่งบักตูม	ใช้แหล่งน้ำาร่วมกัน	2	แห่ง	คือ	 
ทีห่นองจอก	(สระชลประทาน)	มอีปุกรณ	์คือ	เครือ่งสบูน้ำาทีไ่ดร้บัจาก	
อบจ.	อุบลราชธาน	ีและเครื่องสูบน้ำาไฟฟ้าของชลประทาน	โดยสูบน้ำา
มาจากแมน่้ำามลู	กลุ่มเกษตรกรบา้นโนนกอยใชแ้หลง่น้ำาจากของเอกชน	
(สระสามพันไร่)	ที่อยู่ใกล้กับบึงบรรจงแต่ไม่มีท่อเชื่อมต่อกับแหล่งน้ำา
สาธารณะ	กลุ่มเกษตรกรบึงบรรจงโนนโพธิ์ใช้แหล่งน้ำาคือบึงบรรจง	 
มีเครื่องสูบน้ำา	1	เครื่องที่ได้รับจาก	อบจ.	อุบลราชธาน	ีกลุ่มนี้มีพ้ืนท่ี
การทำาเกษตรและจำานวนสมาชิกในกลุ่มมากกว่ากลุ่มอ่ืน	การบริหาร
จัดการน้ำาค่อนข้างมีปัญหามาก	กลุ่มเกษตรกรบุ่งมะแลงน้อยมีเคร่ือง
สูบน้ำาจาก	อบจ.	อุบลราชธานี	1	เครื่อง	สูบน้ำาจากบึงบรรจง	กลุ่ม
นี้สมาชิกมีไม่มากเหมือนกลุ่มเกษตรกรบึงบรรจงโนนโพธิ์	แต่ยังพบ
ปัญหาการบริหารจัดการโดยเฉพาะขาดผู้นำากลุ่มท่ีทำางานอย่างจริงจัง	 
จากภาพท่ี	9	เห็นได้ว่าพื้นที่เกษตรขนาดใหญ่ที่สุด	600	ไร่นั้นพึ่งพาน้ำา
จากบึงบรรจง	(ตารางที	่1)

ภาพที่	9	ข้อมูลพื้นที่การเกษตร	แหล่งน้ำาที่ใช้ทำาการเกษตร	ระยะทางจากแหล่งน้ำาถึงพื้นที่ทำาการเกษตรของแต่ละกลุ่ม	
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	 ภูมิลักษณ์	(Landform)	ของบ้านบุ่งมะแลงน้อย	บ้านบึงบรรจง
โนนโพธ์ิ	และบา้นโนนกอยเป็นพืน้ทีลุ่่ม	และมีแหล่งน้ำาขนาดใหญ่ทีเ่ดยีว	 
คือ	บึงบรรจง	เกษตรกรสามารถจะทำานาได้ทั้งนาปีและนาปรัง	 
แต่จำานวนสมาชิกกลุ่มที่เพิ่มขึ้น	และสภาพแหล่งน้ำาที่เริ่มต้ืนเขินทำาให้
ปริมาณน้ำาเริ่มจะไม่พอเพียง	ขณะที่บ้านทุ่งบักตูม	และบ้านดอนดู่ที่
ได้รับน้ำาจากการใช้สถานีสูบน้ำาจากแม่น้ำามูลและจากสระชลประทาน	 
แต่พ้ืนที่ระหว่างกลุ่มเกษตรกรที่ติดแม่น้ำามูลกับกลุ่มผู้ใช้น้ำาส่วนอื่นจะ
มีเนินสูงกั้นอยู่	ทำาให้การสูบน้ำาจากแม่น้ำามูลมาใช้เพื่อการเกษตรของ
กลุ่มอื่นจะต้องใช้ต้นทุนสูง	ในส่วนของพื้นที่กลุ่มโนนกอยมีลักษณะ
เฉพาะไม่เหมือนกลุ่มอื่น	โดยทางกลุ่มน้ีต้องอาศัยน้ำาจากแหล่งน้ำา 
ของเอกชน	(สระน้ำาสามพันไร่)	ซ่ึงไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับทางบริษัทจะ
อนุญาตให้ใช้หรือไม่	ทางกลุ่มจึงได้ปลูกพืชอย่างอื่นที่ต้องการน้ำาน้อย
แทนการปลูกข้าวนาปรัง	เช่น	แตงโม	และส่วนมากประมาณ	70%	
ของจำานวนเกษตรกรทั้งหมดจะทำาสวน	อีก	30%	จะปลูกข้าว	ซึ่งการ

ปรบัตวัของชุมชนบา้นโนนกอย	ได้มกีารนำาไปใช้เปน็กลยทุธก์ารเปลีย่น
รูปแบบการเพาะปลูกจากข้าวเป็นพืชที่ใช้น้ำาน้อยในการผลิตของกลุ่ม
ย่อยอื่น
	 นอกจากการระบุพิกัดของพื้นที่เกษตรและแหล่งน้ำาบน
ภาพถ่ายทางอากาศแล้ว	เกษตรกรผู้ใช้น้ำาชลประทานระบบท่อได้
ช่วยกันสร้างปฏิทินการเกษตรของทั้ง	5	กลุ่มย่อย	(ภาพที่	10)	และ
วิเคราะห์ช่วงเวลาที่ต้องการน้ำามากและเป็นช่วงเวลาวิกฤติที่ปริมาณ
น้ำาจะไม่เพียงพอ	พบว่า	เป็นช่วงการตกกล้าข้าวนาปี	(มิถุนายน-
กรกฎาคม)	และชว่งการผลติข้าวนาปรงั	(มกราคม-กมุภาพนัธ)์	ในขณะ
ท่ีเกษตรกรบางส่วนของกลุ่มโนนกอยท่ีมีปัญหาเรื่องน้ำามากที่สุดใช้วิธี
เปลีย่นไปผลติแตงโมเพือ่ขายผลและเมลด็แทนการปลกูขา้วนาปรงั	และ
พบวา่มกีารผลติผกัสวนครวัในกลุม่เกษตรกรทีไ่มอ่ยูต่ดิแมน่้ำามลู	ชว่งที่
มกีารใช้น้ำานอ้ยจะเปน็เดอืนเมษายนถงึพฤษภาคม	(ปลายฤดรูอ้น)	และ
ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม	(ฤดูหนาว)	ซึ่งเป็นช่วงแล้ง

กลุ่มผู้ใช้น้ำ� พื้นที่ก�รเกษตร (ไร่)a แหล่งน้ำ�หลัก

บ้านดอนดู่ 250
หนองจอก	(สระชลประทาน)	เครื่องสูบน้ำา	(ใช้น้ำามันเป็นเชื้อเพลิง)	1	เครื่องที่ได้รับจาก	อบจ.	
อุบลราชธานี	และเครื่องสูบน้ำาไฟฟ้าของชลประทานโดยสูบน้ำามาจากแม่น้ำามูล

ทุ่งบักตูม 200
หนองจอก	(สระชลประทาน)	เครื่องสูบน้ำา	(ใช้น้ำามันเป็นเชื้อเพลิง)	1	เครื่องที่ได้รับจาก	อบจ.	
อุบลราชธานี	และเครื่องสูบน้ำาไฟฟ้าของชลประทานโดยสูบน้ำามาจากแม่น้ำามูล

บ้านโนนกอย 100
แหลง่น้ำาจากของเอกชน	(สระน้ำาสามพนัไร)่	ทีอ่ยูใ่กลก้บับงึบรรจง	แต่ไมม่ทีอ่เชือ่มตอ่กับแหลง่
น้ำาสาธารณะ

บึงบรรจงโนนโพธิ์ 400 บึงบรรจง	มีเครื่องสูบน้ำา	(ใช้น้ำามันเป็นเชื้อเพลิง)	1	เครื่องที่ได้รับจาก	อบจ.	อุบลราชธานี

บุ่งมะแลงน้อย 200 บึงบรรจง	มีเครื่องสูบน้ำา	(ใช้น้ำามันเป็นเชื้อเพลิง)	1	เครื่องที่ได้รับจาก	อบจ.	อุบลราชธานี

ตารางที่	1	จำานวนพื้นที่ทำาการเกษตรและแหล่งน้ำาหลักแยกตามกลุ่มผู้ใช้น้ำา

หมายเหตุ : (a) พื้นที่การเกษตรที่ได้รับประโยชน์จากชลประทานระบบท่อจะน้อยกว่าพื้นที่การเกษตรทั้งหมด

ภาพที่	10	ภาพรวมของการทำาเกษตรกรรม	ของทุกกลุ่มบนกระดานปฏิทินกสิกรรม	(Agricultural	practices	calendar)
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	 ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเบ้ืองต้นถูกนำาไปประมวลผลและนำา
ผลที่ได้ไปใช้ในการออกแบบและสร้างเกมสวมบทบาทสมมติ	เพื่อนำา
ไปใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนทัศนคติ	สร้างภาพรวมของระบบ
ที่ทุกคนเห็นตรงกัน	และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน	จากการ
สอบถามความคิดเห็นของแต่ละคนที่ได้ร่วมเล่นเกม	หลังจากการเล่น
เกมแบ่งได้เป็น	2	ประเด็นหลักคือ
 
 ด้�นก�รใช้น้ำ�ให้มีประสิทธิภ�พม�กขึ้น	พบว่า	มีการเรียนรู้
ร่วมกันเกี่ยวกับพืชที่ปลูกทดแทนข้าว	แสดงให้เห็นถึงการแลกเปลี่ยน
พูดคุยระหวา่งกลุม่เกษตรกรบ้านโนนกอยกับกลุ่มอืน่ๆ	ระหวา่งการเลน่
เกมทีผู่เ้ลน่เกมจะตอ้งรบัมอืกบัสถานการณส์มมตทิีป่รมิาณน้ำาถูกจำากดั	
ซึง่เกษตรกรบา้นโนนกอยเป็นเกษตรกรทีมี่ประสบการณ์เรือ่งน้ำาไมเ่พยีง
พอในการผลติขา้วจนต้องปรบัตวัไปปลกูพชืชนดิอืน่แทน	นอกจากนีย้งั
พบวา่เกดิความตระหนกัรูถ้งึปริมาณน้ำาทีไ่ม่แนน่อนและมีคอ่นขา้งจำากดั
ตอ่จำานวนเกษตรกรทีม่มีาก	ทำาใหเ้กิดแนวคิดการใชน้้ำาทีมี่จำากดัอยา่งไร
ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด	เมื่อมีอยู่อย่างจำากัด

กล่องที่	1	ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกมสวมบทบาทสมมติ
ด้านการใช้น้ำาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

น�ยเทียม สิทธิษ�: ”ในการเล่นเกมได้ความรู้การใช้แบบน้ำาให้พอ
เพียง เพราะแหล่งน้ำามีน้อยจะแนะนำาให้กลุ่มปลูกพืชอย่างอื่นแทน  
เช่น แตงโม ถั่วฟักยาว พริก ที่ใช้น้ำาน้อยลง”
น�ยสุริยงค์: ”ก่อนอื่นขอขอบคุณที่อาจารย์มาให้ความรู้เพิ่มเติมทั้ง
ประธานและสมาชิกในกลุ่มจะได้นำาความรู้ที่ได้นั้นไปใช้ในกลุ่มเช่น 
การปลูกพืชใช้น้ำาน้อยเพ่ือประหยัดน้ำาท่ีมีจำากัด ขอบคุณครับ”
น�งพินิจ สิทธิษ�: ”การเล่นเกมฝนฟ้าอากาศทำาให้รู้ว่าฝนดีหรือ
ไม่ดี ให้รู้ว่าการทำานาแต่ก่อนทำานาแบบก้มหน้าก้มตาทำาอย่าง
เดียว แต่ก่อนทำานาทำาตามมีตามเกิดจริงๆ แล้วต้องมีการวางแผน
ทำานา”

 ด้�นก�รบริห�รจัดก�รกลุ่ม	ทัศนคติเก่ียวกับการใช้น้ำาที่เป็น
ทรพัยากรสาธารณะ	พบวา่	มีการใหค้วามคดิเหน็ในประเดน็นีม้าก	การ
แลกเปลีย่นความคิดเหน็ระหวา่งการเลน่เกมในสถานการณส์มมตติา่งๆ	
และการร่วมกันแสดงความคิดเห็นหลังจากการเล่นเกม	ทำาให้ผู้ที่เข้า
ร่วมกิจกรรมเห็นข้อจำากัดของตนเองเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุ่ม	
และเห็นถึงการกระทำาของตนเองส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไร	ซึ่งนำา
ไปสู่การเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างกัน

กล่องที่	2	ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกมสวมบทบาทสมมติ
ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม

น�งอุทัยก�ร: “มันจะได้รู้ว่าน้ำาจะเพียงพอต่อการทำานาถ้าเราได้
ทำาการแบ่งปันให้กัน”
น�งไกรศร: ”การเล่นเกมทำาให้รู้ว่ามีผลได้ ผลเสีย  มีประโยชน์ได้
รู้ว่าแหล่งน้ำาน้อยมากเท่าไร เห็นปัญหาหลายๆ ด้านในอนาคตที่จะ
ตามมา ไม่ว่าจะเป็นการแย่งน้ำาระหว่างกัน  การไม่เคารพกติกา
ระเบียบของกลุ่มที่มีอยู่ ซึ่งอาจส่งผลให้น้ำาไม่พอใช้เกิดปัญหาตาม
มาในอนาคต แต่ในปัจจุบันยังมีแหล่งน้ำาเพียงพอจากการแบ่งปัน
แบบพี่น้องเพื่อทำาการเกษตรพออยู่พอกิน”
น�ยเชียร: ”เราได้รู้ว่าการทำางานร่วมกันนั้นเป็นการลำาบาก ถ้าเรา
ไม่เอาใจใส่กัน และการทำานามีเครื่องสูบน้ำามีท่อเราก็พอใจ ในการ
ทำานาปรังก็ทำารายได้พออยู่พอกิน ที่เหลือก็คือทำาให้กลุ่มแข็งแรง”
น�งนิจ พรมช�ติ: ”ในการเล่นเกมครั้งนี้ให้ความรู้ดีมีประโยชน์ใน
การวางแผนจะพาลูกกลุ่มไปในทิศทางต่างๆ โดยใช้ความซื่อสัตย์
ต่อกันเป็นหลัก”
น�งนครวัน: “การเล่นเกมนี้ทำาให้รู้ว่าการรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อน
ในการทำานาของบุ่งมะแลงน้อยนั้น เราได้ทำากันแบบพี่แบบน้อง
อาศัยซึ่งกันและกัน ได้ความรู้เพิ่มเติมจากการถามกันในกลุ่มและ
ถามอาจารย์”
น�งศรีไพร: “การเล่นเกมในครั้งนี้และได้มาฟังผู้บรรยายทำาให้ได้
ความรู้เพิ่มเติม และสามารถนำาไปใช้ในกลุ่มทำาให้เกิดประโยชน์ต่อ
ลูกกลุ่มมาก การเล่นเกมใกล้เคียงตามความเป็นจริง”

	 บทสรุปของการเล่นเกมสวมบทบาทสมมติตามสถานการณ์
สมมติต่างๆ	โดยคณะวิจัยท้องถิ่น:	“การทำากิจกรรมในวันนี้ค่อนข้างจะ
มีทิศทางที่ดีข้ึน	สังเกตการร่วมกิจกรรมของแต่ละคนตอนทดลองเล่น
กจิกรรมจะมปีญัหาเรือ่งแผนผงัและสหีมดุยงัสบัสน	และเขยีนหนงัสอืไม่
ค่อยเก่ง	แต่พอเข้าปีที	่1	ทุกคนจะทำาหน้าที่เป็นชาวนาเต็มที่	มีความ
สุขกับการทำานา	ขายข้าว	พอเข้าปีที	่2	เริ่มมีข้อจำากัดเรื่องธรรมชาติ	
ข้อกำาหนดของภาครัฐ	แต่สมาชิกบางท่านก็ทำากิจกรรมเหมือนเดิมไม่
เปลี่ยนพฤติกรรม	และหลังจากเสร็จสิ้นฤดูกาล	บางกลุ่ม	บางคนก็ได้
รบัผลกระทบ	เช่น	ขา้วไดน้อ้ย	ผลผลติตกต่ำา	จงึมกีารสอบถามกลับวา่	
เป็นเพราะสาเหตุอะไร	แล้วจะทำากันอย่างไร	ปีที่	3	เป็นสถานการณ์ที่
มีปัญหาเพิ่มขึ้น	สิ่งที่ชาวนาได้รับทราบ	คือ	ปัญหามีมาก	บางกลุ่มไม่
ระมัดระวังผลผลิตเสียหาย บางกลุ่มระมัดระวังมีการปรึกษาหารือกัน
มากข้ึน	ปีท่ี	4	สถานการณ์เลวร้ายมาก	ทำาให้สมาชิกบางท่านคุยกันว่า	
ถ้าเป็นชีวิตจริงเราเป็นอย่างนี้คงแย่”
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	 จากความคิดเห็นของผู้ที่เล่น	แสดงให้เห็นถึงความสำาเร็จใน
การใชเ้กมสวมบทบาทสมมตเิป็นเคร่ืองมือส่ือกลางเพือ่กระตุน้ใหท้กุคน
เรยีนรูซ้ึง่กนัและกนั	ทำาใหม้องเหน็ถงึผลกระทบของการกระทำาของกลุม่
ยอ่ยทีม่ตีอ่ระบบโดยรวม	สง่ผลใหเ้กดิความพยายามรว่มกนัหาทางออก
ที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์	และรูปธรรมชัดเจนที่
พบทันทีหลังการเล่นเกม	คือ	ความต้องการของกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำา
ชลประทานระบบทอ่ทีจ่ะเพิม่เตมิองคค์วามรูส้องดา้น	คอื	วธิกีารบรหิาร
จดัการกลุม่	และการปลกูพชืใชน้้ำานอ้ยทดแทนการปลกูขา้วซึง่เห็นตรง
กันว่าน่าจะเป็นความรู้ท่ีสำาคัญท่ีจะนำาไปใช้แก้ปัญหาการบริหารจัดการน้ำา	
ทางตวัแทนคณะเกษตรศาสตร์	มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน	ีและตวัแทน	
สกว.โดยศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น	จังหวัดอุบลราชธานี	จึงรับ
หน้าที่เป็นผู้ประสานงานจัดการอบรมให้ในเวลาต่อมา

 ก�รนำ�ผลก�รวิจัย คว�มรู้ที ่ได้ระหว่�งก�รทำ�ง�นวิจัย 
แนวท�งแก้ปัญห�เสนอต่อชุมชนและก�รนำ�ไปปฏิิบัติจริง
	 หลังกิจกรรมการเล่นเกมสวมบทบาทสมมติ	ผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้ถ่ายทอดรายละเอียด	และผลของการเล่นเกมให้สมาชิก
ในแต่ละกลุ่มรับทราบ	รวมทั้งมีการประชุมกลุ่มย่อยหลายครั้ง	ซึ่งนำา
ไปสู่การดำาเนินการในการสร้างความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมใน
การทำางานกลุ่มเกษตรกร	แนวทางนี้มีการดำาเนินการ	2	ระดับ	คือ	 
ระดับที่	1	การประชุมเพื่อกำาหนดกฎกติกาการบริหารจัดการใน
กลุ่มและยกร่างกฎกติกาในการใช้น้ำา	ระดับที่	2	การให้ตัวแทนของ
กลุ่มแต่ละกลุ่มประชุมเพื่อกำาหนดยุทธศาสตร์การใช้น้ำา	นอกจากนี้	 
คณะทำางานไดพ้ดูคยุกนั	และไดม้มีตริว่มกนัลงลายมอืชือ่ในบนัทึกความ
เข้าใจ	(MOU)	เพื่อเป็นสัญญาร่วมกันในการหาทางแก้ไขปัญหาโดยได้
ต้ังกติการว่มกนัทัง้		5	กลุม่	โดยกลุม่ผูใ้ชน้้ำาไดต้กลงทดสอบใช้รปูแบบ

การบริหารเงินของกลุ่มทุ่งบักตูม	และการปลูกพืชที่ใช้น้ำาน้อยทดแทน
การปลูกข้าวที่กลุ่มโนนกอยใช้เพื่อลดการใช้น้ำา		
	 เมื่อมีข้อตกลงร่วมแล้ว	จึงทำาการจัดตั้งคณะกรรมการร่วม
ของ	5	กลุ่มย่อย	ซึ่งทำาหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการน้ำาหลัก	และนำาร่าง
กฎกติกาการใช้น้ำาชลประทานระบบท่อ	นำาเสนอในที่ประชุมใหญ่ท่ีมี
สมาชิกผู้ใช้น้ำาทั้งหมดเข้าร่วม	มีการกำาหนดให้มีการออกหุ้นร่วมกัน 
โดยสมาชิกจะต้องลงหุ้นคนละ	200	บาทต่อปี	(เริ่มเดือนมกราคม	
2557)	ซึ่งเป็นแนวคิดที่จะให้เกิดการรวมกลุ่มผ่านการออมเงิน
แล้วได้รับเงินปันผลและสวัสดิการสังคม	ส่วนแรงจูงใจให้เกิดการ
รวมกลุ่มผ่านปัจจัยด้านวัฒนธรรม	ทางคณะกรรมการร่วมได้
จัดงานบุญกองข้าวหลังการเก็บเกี่ยวข้าวนาปรัง	เพื่อสักการะ
สิ่งศักด์ิสิทธ์ิคือ	พระแม่คงคา	พระแม่ธรณี	และพระแม่โพสพ	
(ภาพที่	11)	กุศโลบายเหล่านี้เป็นผลสรุปที่เกิดจากการเข้าร่วม
อบรมการจัดการกลุ่ม	มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกเข้า
ร่วมกิจกรรมกลุ่มนอกเหนือไปจากเรื่องการใช้น้ำาที่เป็นทรัพยากร
สาธารณะ	ในกรณีการใช้น้ำาจะใช้กติกาที่กำาหนดจากคณะกรรมการ

ร่วมเป็นหลักโดยกลุ่มย่อยปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการร่วม	 
มกีารจดัตัง้คณะกรรมการดแูลเรือ่งระบบเงนิรว่มกนัทัง้	5	กลุม่	กำาหนด
บทลงโทษสมาชิกที่ทำาผิดกติกาและมีการติดประกาศกติกาของกลุ่มไว้
ทกุกลุม่	หลกัการของการรวมกลุ่ม	คือ	ต้องพัฒนาวิธีการส่ือสารระหว่าง
กันให้มากข้ึน	หัดเรียนรู้ที่จะมีเหตุผล	รับฟังความคิดเห็นของคนอื่น
 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
	 ทัง้	PARDI	และ	Participatory	mapping	เปน็วธิกีารทีใ่ชเ้พือ่
สร้างแบบจำาลองแนวความคิด	(Conceptual	model)	ที่เป็นภาพของ
ระบบที่สร้างร่วมกัน	(Shared	representation)	ในกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย

ภาพที่	11	งานบุญกองข้าว	ที่วัดดอนพอก	ตำาบลบุ่งมะแลง		อำาเภอสว่างวีระวงศ์		จังหวัดอุบลราชธานี	วันที่	25	พฤษภาคม	2557

16วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่   ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2558



ในการใชท้รพัยากร	แตย่งัมีขอ้จำากัดในการกระตุน้ใหเ้กิดการพูดคยุแลก
เปลีย่นความคดิเหน็ผา่นการรว่มกันพจิารณาผลของปฏิสัมพนัธร์ะหวา่ง
กลุ่มผู้ใช้น้ำาท่ีมีต่อการเปล่ียนแปลงระบบน้ำาของชลประทานระบบท่อ	 
ซึ่งเป็นสิ่งสำาคัญในกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน	การนำาแบบจำาลองแนว
ความคิดมาสร้างเป็นเกมสวมบทบาทสมมติ	เพื่อให้กลุ่มผู้ใช้น้ำาได้
ตัดสินใจที่จะใช้น้ำาในสถานการณ์ต่างๆ	ที่กำาหนดขึ้นในเกม	และช่วย
ให้เห็นถึงการตัดสินใจของกลุ่มหน่ึงจะกระทบต่อภาพรวมของระบบ
อย่างไร	นำาไปสู่การพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกัน	เพื่อหลีกเลี่ยงผล 
กระทบทีส่รา้งความเสยีหายตอ่สว่นรวม	นอกจากนีก้ระบวนการเรยีนรู้
รว่มกนัทีพ่บในงานวจิยันีย้งัแสดงใหเ้หน็ว่า	เครือ่งมือส่ือกลางทีส่ามารถ 
ทำาให้เกิดการแลกเปลี่ยนพูดคุยความเห็นที่แตกต่างกันในบรรยากาศ
ที่เป็นมิตร	เช่น	เกมสวมบทบาทสมมติ	น่าจะนำาไปใช้ในการแก้
ปัญหาความขัดแย้งเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรสาธารณะได้	อย่างไรก็ตาม	
การออกแบบเกมสวมบทบาทสมมติซึ่งถือว่าเป็นการออกแบบแบบ
จำาลองชนิดหนึ่ง	จำาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ออกแบบเกมจะต้องเข้าใจระบบ
ที่ศึกษาโดยมีผู้มีส่วนได้เสียร่วมเข้าร่วมในกระบวนการวิเคราะห์
และออกแบบอย่างแท้จริง	เพื่อให้เห็นว่าปฏิสัมพันธ์	(Interactions)	 
และผลของปฏิสัมพันธ์ที่ มี ในระบบที่ศึกษาเป็นอย่างไร	และ 
ให้ผู้มีส่วนได้เสียท่ีเข้าร่วมช่วยในการออกแบบเข้าใจข้ันตอน	(Algorithm)	
ที่มีในเกม
	 การที่เกมสวมบทบาทสมมติถูกนำามาใช้กับกระบวนการวิจัย
ในนัยนี้จะช่วยให้ผู้ที่ใช้เข้าใจและมองเห็นสภาพการณ์อย่างแท้จริง	 
วธิกีารสรา้งเกมสวมบทบาทสมมตภิายใตแ้นวคดินี	้เกดิจากการอนมุาน
ความจริง	เป็นการสร้างแบบจำาลองเชิงอัตวิสัยที่ช่วยให้ผู้ใช้มีมโนภาพ
ท่ีชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับสภาพความเป็นไปในช่วงเวลานั้น	การเข้าใจ 
ที่มาที่ไปของสถานการณ์อย่างลึกซึ้งจะช่วยให้ผู้ใช้แบบจำาลองสามารถ
ตัดสินใจเลือกทางปฏิบัติได้ดีขึ้น	ดังนั้นภาพแสดงแบบจำาลองจึงไม่ใช่ 
จุดมุ่งหมายหลัก แต่เป็นกระบวนการสร้าง ปรับแต่ง และนำาไป
ใช้ประโยชน์ร่วมกันของผู้ท่ีมีส่วนได้เสีย	และนักวิชาการ	(ซ่ึงก็นับว่าเป็น
หน่ึงในผู้ท่ีมีส่วนได้เสียในระบบ)	ท่ีมีความสำาคัญมากกว่า	(อิงอร	เทรบุยล์,	
2551)	การผสมผสานใช้วิธีการ	(การสัมภาษณ์เก็บข้อมูลเชิงลึก	 
วิธีการ	PARDI	และวิธีการ	Participatory	mapping)	และเครื่อง
มือที่หลากหลาย	(ภาพถ่ายทางอากาศและเกมสวมบทบาทสมมติ)	 
เพ่ือช่วยเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน	นับเป็นส่ิงสำาคัญใน
งานวิจัย	ที่จะนำาไปสู่ข้อตกลงร่วมกันในการบริหารจัดการน้ำาให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด	(Collective	actions)	รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิด 
การพูดคุยระหว่างกลุ่มเพื่อลดปัญหาการประสานงานระหว่างกลุ่ม 
ในอนาคต
	 แม้พบว่าเกษตรกรผู้เข้าร่วมกระบวนการวิจัยนี้มีการพัฒนา
ทักษะในการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น	และมีการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมโดยกล้าเสนอความคิดเห็นในกลุ่มมากขึ้น	แต่เกษตรกร
และนักวิจัยท้องถิ่นเหล่าน้ียังมีข้อจำากัดอย่างมากในการที่จะนำา 
เครื่องมือวิจัยไปใช้	และในการทำาหน้าที่เป็นผู้อำานวยความสะดวก
เนื่องจากข้อจำากัดด้านทักษะการวิเคราะห์	และสร้างเครื่องมือ	 
รวมทัง้การควบคุมวิธดีำาเนนิการ	โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถ้าเปน็กรณปีญัหา
ของชุมชน	ตัวคณะวิจัยที่เป็นเกษตรกรจะมีข้อจำากัดเกี่ยวกับความเป็น 
กลางในประเด็นที่เป็นปัญหาเพราะตัวเกษตรกรเองเป็นหนึ่งในผู้มีส่วน
ได้เสียที่สำาคัญ	ดังนั้นการถ่ายทอดวิธีการและความรู้ของกระบวนการ
วิจัยนี้ไปสู่เกษตรตำาบลหรือนักส่งเสริมการเกษตรที่ทำางานใกล้ชิด
กับเกษตรกรผู้ใช้ทรัพยากรและมีความพร้อมด้านทักษะการเรียนรู้ 

มากกว่า	ให้มีความพร้อมที่จะเป็นทั้งผู้ที่สามารถพัฒนาสร้างเครื่องมือ	 
และผู้อำานวยความสะดวก	แล้วนำาไปใช้แก้ปัญหาร่วมกันกับเกษตรกร
น่าจะเป็นแนวทางที่สามารถลดข้อจำากัดดังกล่าวได้
	 อย่างไรก็ตาม	การสร้างทัศนคติเกี่ยวกับกระบวนการมีส่วน
ร่วมและการที่ทุกกลุ่มเรียนรู้ข้อจำากัดและผลกระทบที่เกิดในระบบจาก
กระบวนการตดัสนิใจของตนเองและของกลุม่อืน่นัน้	เปน็กระบวนการท่ี
ใช้เวลาและจะต้องทำาอย่างต่อเนื่อง	การสร้างแรงจูงใจด้วยรูปแบบการ
พัฒนาต่างๆ	เช่น	การปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำา	เพิ่มพื้นที่ชลประทาน
ระบบท่อ	และการพัฒนาชุมชนด้านอ่ืนๆ	ถือเป็นเรื่องจำาเป็นแต่ควร
จะเกิดจากความต้องการของชุมชนผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมกับองค์กรอ่ืนๆ	ที่เกี่ยวข้อง	การระมัดระวังที่จะให้เกิดการพัฒนา
ใดๆ	ที่ซ้ำารอยความผิดพลาดเดิมๆ	ที่ชุมชนไม่มีส่วนร่วม	เป็นสิ่งที่ทั้ง
ทางชุมชนและฝ่ายรัฐจะต้องคำานึงถึงในมุมมองการวิจัย	การขาดรูป
แบบกิจกรรมการติดตามผลและประเมินผลหลังงานวิจัยที่มีมาตรฐาน
ทำาให้ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่า	มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ	ท่ีเป็น
ผลจากการทีม่งีานวจิยันีจ้รงิๆ	โดยเฉพาะเม่ือเวลาผา่นไปคอ่นขา้งนาน	
(Thongnoi,	2009)	ดงันัน้การตดิตามผลและประเมนิผลอยา่งเปน็ระบบ
ควรพจิารณาใหเ้ปน็กจิกรรมหลกัในกระบวนการวจิยัแบบน้ี	โดยอาจจะ
ใช้คณะวิจัยอีกคณะหนึ่งเป็นผู้ทำาการติดตามผลและประเมินผลเพื่อลด
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับฉันทาคติของผลงานวิจัย
	 บทเรียนที่ สำ าคัญจากงานวิจัยนี้ อีกประเด็นหนึ่ ง	คือ	 
ความสำาเร็จของการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำาชลประทานระบบท่อ	
ตำาบลบุ่งมะแลง	อำาเภอสว่างวีระวงศ์	จังหวัดอุบลราชธานี	เกิดจาก
ประเด็นปัญหาการจัดการน้ำาท่ีทุกกลุ่มยอมรับว่าเป็นวิกฤติของชุมชน
ที่จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน และโอกาสการแก้ไขดังกล่าว
มาพร้อมกับการร่วมมือของคณะวิจัยสี่ฝ่าย	ประกอบไปด้วย	นักวิจัย 
ท้องถิ่นที่มี ใจพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง	แต่มีข้อจำากัด 
ด้านองค์ความรู้และงบประมาณ	ซ่ึงถูกเติมเต็มด้วยนักวิชาการจาก
คณะเกษตรศาสตร	์มหาวทิยาลยัอุบลราชธาน	ีและสำานกังานสนบัสนนุ
กองทุนวิจัย	ในด้านนโยบายการพัฒนาซึ่งเป็นแรงจูงใจที่สำาคัญ
มากของการจัดการกลุ่มก็ได้การสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดอุบลราชธานีที่สามารถจะผลักดันให้การพัฒนาใดๆ	ที่เป็น 
มติของกลุม่เกิดเป็นรปูธรรมชัดเจน	รปูแบบกระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตัิ
การที่เกิดจากประเด็นปัญหาที่ชัดเจน	และมีความร่วมมือระหว่าง 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนการ	คือ	เกษตรกรผู้ใช้
ทรัพยากร	นักวิชาการท่ีเป็นผู้อำานวยความสะดวก	และฝ่ายวางแผน
นโยบายการพฒันา	เช่น	องค์การบรหิารสว่นจงัหวดั	นา่จะเปน็แนวทาง
การทำางานวจิยัทีส่ง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง	และเกดิการวางนโยบาย
การพัฒนาพื้นท่ีท่ีเริ่มจากชุมชนข้ึนไปสู่ระดับจังหวัด	(Bottom-up	 
approach)	ซึ่งการพัฒนาแบบนี้มีแนวโน้มที่เหมาะสมและยั่งยืน 
ต่อชุมชนมากกว่านโยบายการพัฒนาที่ชุมชนไม่ได้มีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริง

กิติกรรมประกาศ 
	 ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	คณะ
เกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	และสำานักงานสนับสนุน
กองทุนวิจัย	ที่สนับสนุนทุนการวิจัย	และคณะวิจัยขอขอบคุณ
เกษตรกรผู้ใช้น้ำาชลประทานระบบท่อ	ตำาบลบุ่งมะแลง	อำาเภอสว่าง
วีระวงศ์	จังหวัดอุบลราชธานี	ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตลอด
กระบวนการวิจัย
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บทคัดย่อ
	 เส้นทางเกลือสินเธาว์สู่การแปรรูปเพ่ือสร้างอาชีพเชิงสร้างสรรค์ในเขตตำาบลบ้างดุง
จังหวัดอุดรธานี	มีวัตถุประสงค์	คือ	ศึกษาเส้นทางเกลือในด้านการผลิตและจัดจำาหน่าย	
ศึกษาและพฒันาผลติภณัฑจ์ากการแปรรูปเกลือสินเธาว์	การวจิยันีเ้ปน็การวจิยัเชิงคณุภาพ	
ใช้วิธีการวิจัยแบบมีส่วนร่วมจากชุมชน	โดยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก	และการสำารวจ
เอกสาร	วิเคราะห์ข้อมูลความสอดคล้องและความถูกต้องโดยเทคนิคสามเส้า	วิเคราะห์
เนื้อหา	สร้างข้อมูลสรุปแบบอุปนัย	การศึกษาพบว่า	พื้นที่ตำาบลบ้านดุงมีการผลิตเกลือ
สินเธาว์	2	รูปแบบคือ	ผลิตแบบต้ม	และผลิตแบบตาก	ซึ่งแบบต้มจะสามารถผลิตได้
ตลอดทั้งปี	แต่แบบตากจะผลิตได้ในช่วงที่ไม่มีฝน	โดยมีการจัดจำาหน่ายในแบบค้าปลีกและ 
ค้าส่ง	โดยการค้าปลีกจะนำามาจำาหน่ายอยู่ริมทางถนนในเขตพื้นที่	ราคาขาย	20	บาท	ต่อ	 
1	ถุง	บรรจุ	1	กิโลกรัม	ส่วนการค้าส่งจะจำาหน่ายในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม	ราคาขาย
คือ	400-2,300	บาท	ต่อปริมาณ	1	ตัน	ทั้งนี้ราคาขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและปริมาณการผลิต
รวมในพื้นที่	สำาหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปเกลือสินเธาว์ในครั้งนี้	ได้คำานึง
ถึงการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นหลัก	จึงได้เกิดการศึกษาและทดลองจนได้ผลิตภัณฑ์	 
“เกลือขดัผวิสตูรน้ำามนัมะพรา้ว”	นอกจากนี	้ยงัเกดิการรวมกลุม่จดทะเบยีนวสิาหกิจชุมชน	
นำาสู่การสร้างอาชีพชุมชน	โดยชุมชนเป็นผู้ดำาเนินการได้ด้วยตนเอง	ภายใต้การหนุนเสริม
ของภาคีที่เกี่ยวข้องในแต่ละภาคส่วนอย่างต่อเนื่องตลอดไป

คำ�สำ�คัญ: 		เกลือสินเธาว์	การผลิตและจำาหน่าย	การแปรรูป	อาชีพเชิงสร้างสรรค์
 

19วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่   ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2558



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

Key words:	Rock	salt,	Production	-	distribution,	Triangulation,	Creative	career
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บทนำา 
	 อำาเภอบา้นดงุ	จังหวดัอดุรธาน	ีเปน็อำาเภอทีมี่ความสำาคญัยิง่
ในด้านเศรษฐกิจจากการผลิตเกลือสินเธาว	์เนื่องจากอำาเภอบ้านดุงตั้ง
อยูบ่นแหลง่หนิเกลอืขนาดใหญ	่สามารถสบูเอาน้ำาเกลือใตด้นิ	ความลกึ	
70-80	เมตร	ขึน้มาผลติเกลอืสนิเธาวไ์ด	้	(กรมทรัพยากรธรณ,ี	2548)	
ในเขตพื้นที่ตำาบลบ้านดุง	อำาเภอบ้านดุงมีการจัดตั้งเป็นกลุ่มผู้ประกอบ
การเกลือสินเธาว์	2	กลุ่มคือ	กลุ่มเกลือตาก	และกลุ่มเกลือต้ม	รวมมี
สมาชกิ	116	ราย	โดยรายไดห้ลักมาจากการผลิตเกลือสินเธาวจ์ำาหนา่ย	
ซึ่งรายได้จากการผลิตเกลือสินเธาว์นั้นมีความไม่แน่นอน	เนื่องจาก
ราคาขายเกลือสินเธาว์น้ันมีช่วงราคาสูงและมีช่วงราคาตกต่ำา	ข้ึนอยู่กับ	
1)	ประเภทของการผลติเกลอืสนิเธาว	์คอื	เกลอืสนิเธาวท์ีผ่ลติจากการ
ตาก	และจากการต้ม	2)	ปริมาณผลผลิตเกลือสินเธาว์	คือ	ปริมาณ
การผลิตรวมที่มากเกินความต้องการของตลาด	และ	3)	ช่วงฤดูกาล
ในการผลิตเกลือสินเธาว์	คือ	เกลือต้มจะผลิตได้ทั้งปี	แต่เกลือตากจะ
ผลิตไดเ้ฉพาะนอกฤดฝูน	ซึง่เป็นปัญหาทีท่ำาใหช้มุชนมีรายไดท้ีไ่มม่ัน่คง	 
ต้องยอมรับราคาเกลือที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ต่างๆ		
	 จากปัญหาดังกล่าว	ชุมชนจึงเกิดความสนใจและต้องการ
สรา้งรายไดเ้สรมิใหแ้กค่รอบครวัและชมุชน		โดยมแีนวคดิในการศกึษา
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปจากเกลือสินเธาว์	ให้เกิดผลงานเป็น 
รูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น	และสามารถสร้างอาชีพเชิงสร้างสรรค์ได้ 
ในอนาคต	ในการนี	้มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานใีนฐานะมหาวทิยาลยั
ท้องถิ่นที่มีหน้าที่ในการเสริมสร้างการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น	 
ได้เล็งเห็นความสำาคัญดังกล่าว	จึงมีแนวคิดเข้ามามีส่วนร่วมใน
การศึกษาบริบทข้อมูลเกลือสินเธาว์ในเขตตำาบลบ้านดุง	ทั้งในส่วน
กระบวนการผลิต	การจัดจำาหน่าย	และต่อยอดสู่การศึกษาและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์	โดยการแปรรูปจากเกลือสินเธาว์	ร่วมกับชุมชน
ในท้องถ่ินเพ่ือเกิดการสร้างอาชีพเสริม	จากการใช้ทรัพยากรในท้องถ่ิน 
อย่างรู้คุณค่า	และใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์	สู่ความเข้มแข็ง	และ
ยั่งยืนตลอดไป
	 ในปัจจุบันได้พบการศึกษาเพื่อพัฒนาแปรรูปเกลือสินเธาว์
ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ในรูปแบบต่างๆ	อาทิ	ลัดดา	วรรณขาว	
และคณะ	(2550)	ได้ศึกษาการเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากทรัพยากรเกลือ
เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ	ความงามและสร้างชุมชนสปา	ในพื้นที่
ผลิตเกลือสินเธาว์	อำาเภอบ้านดุง	จังหวัดอุดรธานี	พบว่า	ดินโคลน
เกลือสินเธาว์จากนาตากเหมาะใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์
ด้านสุขภาพและความงาม	จากการศึกษาผลการวิจัยดังกล่าว	 
ทางคณะผู้วิจัยได้นำาผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทางสำาหรับการศึกษา
เส้นทางเกลือสินเธาว์สู่การแปรรูปเพื่อสร้างอาชีพเชิงสร้างสรรค์ 
ในเขตตำาบลบ้านดุง	จังหวัดอุดรธานี	ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาบริบทพื้นที่แหล่งผลิตเกลือสินเธาว์	ศึกษากระบวนการ
ผลิต	การจัดจำาหน่ายเกลือสินเธาว์	ศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
จากการแปรรูปเกลือสินเธาว์	เพื่อนำาไปสู่การสร้างอาชีพให้กับชุมชน
ต่อไป

แนวคิดทฤษฎีที่ ใช้ ในการวิจัย 
	 แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย
	 (ก)	แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	ครรชิต	
พุทธโกษา	(2554)	ที่กล่าวถึงเทคนิคการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดย
ประชาชนมีส่วนร่วม	ว่าเป็นยุทธวิธีที่จะช่วยให้ประชาชนสามารถรวม
ตัวกันข้ึนมาในรูปขององค์กรประชาชนและสามารถทำางานได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ	มีความเข้มแข็งทั้งโครงสร้างและการดำาเนินงานใน
ชุมชนของตน		
	 (ข)	แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน	อรทัย	ก๊กผล	
(2552)		ได้แบ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น	5	ระดับ	คือ	
	 1.	ระดับเสริมอำานาจให้ประชาชน	โดยให้ประชาชนเป็นผู้
ตัดสินใจด้วยตนเอง	
	 2.	ระดับสร้างความร่วมมือโดยให้ประชาชนมีบทบาท
ระดับสูงในการทำางานร่วมกัน	ในลักษณะคณะกรรมการมีส่วนร่วม 
ในกระบวนการตัดสินใจ	
	 3.	ระดับเข้ามามีบทบาท	โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
รว่มทำางานตัง้แตเ่ริม่ตน้	ตลอดกระบวนการ	ใหแ้ลกเปลีย่นความคดิเหน็	
ตัดสินใจร่วมกัน	
	 4.	ระดับรับฟังความคิดเห็น	โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการให้ข้อมูลข้อเท็จจริง	ความรู้สึก	และความคิดเห็นประกอบการ
ตัดสินใจ	
	 5.	ระดับให้ข้อมูลข่าวสาร	โดยประชาชนจะมีบทบาทระดับน้อย	
เพียงมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเท่านั้น
	 (ค)	แนวคิดอาชีพเชิงสร้างสรรค์	เป็นการรวมกลุ่มชุมชน
ในพื้นที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน	ร่วมกันศึกษา	พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
จากการใช้ประโยชน์	หรือแปรรูปวัตถุดิบในท้องถิ่น	อาศัยภูมิปัญญา
ท้องถิ่นความรู้เดิม	ผนวกองค์ความรู้ใหม่	สู่การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
ที่สอดคล้องและตรงตามความต้องการของชุมชน	โดยใช้แนวคิดการ
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน	เข้ามามีบทบาทสำาคัญในการ
ดำาเนินงานและพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่การสร้างอาชีพแก่ชุมชน

วิธีดำาเนินการวิจัย 
	 งานวจิยันีเ้ปน็งานวจิยัและพฒันาทีใ่ชก้ารวจิยัเชงิปฏบิตักิาร
แบบมสีว่นรว่ม	(Participatory	Action	Research:	PAR)	มกีารดำาเนนิ
การวิจัยที่สำาคัญ	ดังต่อไปนี้
	 1)	การกำาหนดพื้นที่การวิจัย	ศึกษาครอบคลุมพื้นที่ตำาบล
บ้านดุง	จังหวัดอุดรธานี	จำานวน	18	หมู่บ้าน	โดยมีจุดเน้นที่แหล่ง
ผลิตเกลือสินเธาว์	ในหมู่บ้านท่ีมีการผลิตเกลือสินเธาว์	ประเภทเกลือต้ม	
จำานวน	4	แห่ง	และประเภทเกลือตาก	จำานวน	4	แห่ง	สำาหรับการ
เก็บบริบทข้อมูลเกลือสินเธาว์	และเลือกพื้นท่ีหลักจำานวน	1	หมู่บ้าน	
จากความสมคัรใจ	สำาหรบัเปน็สถานทีด่ำาเนนิการทดลองและปฏบิตักิาร
แปรรูปเกลือสินเธาว์
	 2)	กลุ่มประชากรที่ร่วมศึกษาวิจัย	ประกอบด้วย	ผู้นำา
ชุมชน	ชุมชนทั่วไป	จาก	18	หมู่บ้านในตำาบลบ้านดุง	อำาเภอบ้านดุง	
จังหวัดอุดรธานี	จำานวน	40	คน	ผู้ประกอบการเกลือสินเธาว์	ได้แก่	
ผู้ประกอบการเกลือต้มและผู้ประกอบการเกลือตากในพื้นที่	จำานวน	
10	คน	และบุคลากรภาคีที่เกี่ยวข้อง	ประกอบด้วย	องค์กรปกครอง
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง	เช่น	นายกองค์การบริหารส่วนตำาบล	
เจ้าหน้าที่สำานักงานพัฒนาชุมชนอำาเภอบ้านดุง	บุคลากรศูนย์ 
การศึกษานอกโรงเรียนอำาเภอบ้านดุง	ตลอดจนภาคีพัฒนาใทุกระดับ
ที่เข้าร่วมกิจกรรมในวาระต่าง	ๆ	กัน	ตามขั้นตอนการดำาเนินการ
วิจัย	จำานวน	10	คน	และชุมชนกลุ่มเป้าหมายตามความสมัครใจ	
จากชุมชนและผู้ประกอบการเกลือสินเธาว์	ในการร่วมคิด	วางแผน	 
เก็บข้อมูล	ดำาเนินงานปฏิบัติการทดลอง	แปรรูปเกลือสินเธาว์	
จำานวน	15	คน
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	 3.)	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	ประกอบด้วย	
	 	 1.	แบบสัมภาษณ์สำาหรับชุมชน	และกลุ่มผู้ประกอบ
การเกลือสินเธาว์	เรื่องบริบทในพื้นที่แหล่งผลิตเกลือสินเธาว์	
กระบวนการผลิตเกลือสินเธาว์	การจัดจำาหน่ายเกลือสินเธาว	์
	 	 2.	แบบสัมภาษณ์สำาหรับกลุ่มชุมชน	และกลุ่มผู้
ประกอบการเกลือสินเธาว์ที่สมัครใจเข้าร่วมกระบวนการวิจัย	 
เกี่ยวกับความคิดเห็น	ความสนใจ	ความต้องการต่อการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปเกลือสินเธาว	์	
	 	 3.	แบบบันทึกข้อมูลจากการดำาเนินการทดลองพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปเกลือสินเธาว์
	 	 4.	การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล	เป็นการดำาเนิน
การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์	สังเคราะห์ข้อมูลไปพร้อมๆ	กัน	
โดยใช้วิธีพิจารณาความสอดคล้องและความถูกต้องของข้อมูลโดย
ใช้การตรวจสอบจากผู้ให้ข้อมูลหลัก	และใช้การวิเคราะห์เนื้อหา	 
การสร้างข้อมูลสรุปแบบอุปนัย

	 การวิจัยดำาเนินงานเป็น	3	ระยะ	มีรายละเอียดการดำาเนิน
การดังนี้
 ระยะที่ 1	เริ่มจากการลงพื้นที่สำารวจชุมชนร่วมกับผู้นำา
และชาวบ้านในเขตตำาบลบ้านดุง	ในการศึกษาบริบทพื้นที่	และลงพื้น
ที่สำารวจแหล่งผลิตเกลือสินเธาว์	ร่วมกับผู้ประกอบการเกลือสินเธาว์	
กลุ่มเกลือตากและเกลือต้ม	เพื่อศึกษากระบวนการผลิต	และการจัด
จำาหน่ายเกลือสินเธาว์	ดังนี้
	 (1)	ค้นหาพื้นที่จุดเน้น	คือ	แหล่งผลิตเกลือสินเธาว์	 
โดยเข้าร่วมพูดคุยเสวนาร่วมกับชุมชน	จำานวน	40	คน	และ 
ผู้ประกอบการเกลือสินเธาว์	จำานวน	10	คน	เพื่อสร้างสัมพันธ์กับ
ชุมชนในพื้นที่	ชี้แจงการศึกษาวิจัยในครั้งนี้
	 (2)	ศึกษาบริบทพื้นที่ชุมชน	โดยเก็บข้อมูลและศึกษา
เอกสารก่อนลงพื้นที่	และดำาเนินการจัดเวทีเพื่อหารือแบบมีส่วน
ร่วมกับชุมชน	จำานวน	40	คน	ในการกำาหนดพื้นที่สำาหรับการศึกษา	 
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย	และลงพื้นที่ศึกษาสถานที่จริง
ตามจุดเน้นแหล่งผลิตเกลือสินเธาว์ที่ได้กำาหนดไว้ร่วมกับผู้ประกอบ
การเกลือสินเธาว์	ในกลุ่มผู้ประกอบการเกลือต้มและผู้ประกอบการ
เกลือตาก	จำานวน	10	คน
	 (3)	ศึกษากระบวนการผลิตเกลือสินเธาว์	จากรูปแบบ
การต้ม	และรูปแบบการตาก	โดยลงพื้นที่แหล่งผลิตเกลือสินเธาว์	
รวมจำานวน	8	แห่ง	เพื่อศึกษาขั้นตอนการผลิตเกลือร่วมกับกลุ่ม 
ผู้ประกอบการเกลือสินเธาว์ในกลุ่มเกลือต้มและเกลือตาก	รวมจำานวน	
10	คน
	 (4)	ศึกษากระบวนการจัดจำาหน่ายเกลือสินเธาว์จาก
รูปแบบการต้ม	และรูปแบบการตาก	โดยลงพื้นที่แหล่งผลิตเกลือ
สินเธาว์เพื่อศึกษาขั้นตอนการจัดจำาหน่ายเกลือสินเธาว์	ร่วมกับ
กลุ่มผู้ประกอบการเกลือสินเธาว์	จากกลุ่มผู้ประกอบการเกลือต้ม	 
และผู้ประกอบการเกลือตาก
 ระยะที่ 2	เป็นการศึกษาความสนใจ	ความต้องการในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากการแปรรูปเกลือสินเธาว์	ที่ยึดหลักการ
ใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเป็นหลัก	ร่วมกับชุมชนกลุ่มเป้าหมายภาค
สมัครใจ	จากชุมชนและผู้ประกอบการเกลือสินเธาว์	จำานวน	15	คน	 

โดยร่วมศึกษาความรู้เดิมในการแปรรูปเกลือสินเธาว์	จากอดีตถึง
ปัจจุบันของชุมชน	และร่วมกันวิเคราะห์	และสรุปประเด็นความ
ต้องการ	การแปรรูปเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	ดังนี้

	 (1)	คัดเลือกชุมชนกลุ่มเป้าหมายภาคสมัครใจเข้าร่วม
กระบวนการวิจัย	จากชุมชนและผู้ประกอบการเกลือสินเธาว์	 
ในการร่วมคิด	ร่วมวางแผน	เก็บข้อมูล	ศึกษาและทดลองการแปรรูป
เกลือสินเธาว์	เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่	ซึ่งได้กลุ่มชุมชนกลุ่มเป้าหมาย	 
ภาคสมัครใจเข้าร่วมกระบวนการวิจัย	จำานวน	15	คน	ในการรวม
กลุ่ม	ร่วมศึกษาและการทดลองในครั้งนี้
	 (2)	จัดเวทีศึกษาความรู้ภูมิปัญญาเดิมในการใช้ประโยชน์
จากเกลือสินเธาว์ในด้านต่าง	ๆ	รวมถึงการแปรรูปเกลือสินเธาว์ที่
เคยดำาเนินการมาแล้วในอดีตถึงปัจจุบัน	ร่วมกับชุมชนกลุ่มเป้าหมาย	
ภาคสมัครใจเข้าร่วมกระบวนการวิจัย
	 (3)	จัดเวทีศึกษาความต้องการในการแปรรูปเกลือสินเธาว์
เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่	ที่ใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเป็นหลัก	ร่วมกับชุมชน
กลุ่มเป้าหมายภาคสมัครใจเข้าร่วมกระบวนการวิจัย
	 (4)	สรุปประเด็นความต้องการในการแปรรูปเกลือสินเธาว์
แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนกลุ่มเป้าหมายภาคสมัครใจเข้าร่วมกระบวน 
การวิจัย
 ระยะที่ 3	เมื่อทราบความสนใจความต้องการในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่จากการแปรรูปเกลือสินเธาว์	จะร่วมกับชุมชนกลุ่ม 
เป้าหมายภาคสมัครใจเข้าร่วมกระบวนการวิจัย	จำานวน	15	คน	 
เข้าร่วมศึกษา	และทดลองเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาผลิตใหม่จาก
การแปรรูปเกลือสินเธาว์	ดังนี้
	 (1)	ดำาเนินการศึกษาวิธีการแปรรูปเกลือสินเธาว์จากการ
ศึกษาเอกสารและความรู้ที่ได้รับจากหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง
	 (2)	จัดการเตรียมวัตถุดิบ	การเตรียมสถานที่ดำาเนิน
กิจกรรม	และดำาเนินการทดลองเชิงปฏิบัติการ	โดยชุมชนกลุ่ม 
เป้าหมายภาคสมัครใจเข้าร่วมกระบวนการวิจัย
	 (3)	ดำาเนินการทดลองการแปรรูปเกลือสินเธาว์ร่วมกับ
ชุมชนกลุ่มเป้าหมายภาคสมัครใจเข้าร่วมกระบวนการวิจัย	จำานวน	
15	คน	ภายใต้การสนับสนุนและร่วมมือในการให้ความรู้และร่วม
ทดลองโดยผู้เชี่ยวชาญ	ภาคีที่เกี่ยวข้อง	จากสำานักงานพัฒนาชุมชน
อำาเภอบ้านดุง	และอื่นๆ
	 (4)	เก็บข้อมูลการดำาเนินการทดลองแปรรูปเกลือสินเธาว	์
ร่วมกับชุมชนกลุ่มเป้าหมาย	ภาคสมัครใจเข้าร่วมกระบวนการวิจัย	 
ในทุกระยะการทดลอง	จำานวน	15	คน
	 (5)	ดำาเนินการประชุมหารือถึงรูปแบบฉลากผลิตภัณฑ์ร่วม
กับชุมชนกลุ่มเป้าหมายภาคสมัครใจที่เข้าร่วมกระบวนการวิจัย
	 (6)	จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และใช้ประโยชน์
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเกลือสินเธาว์	โดยชุมชนเป็นแหล่งเรียนรู้	ร่วม
กับครูและนักเรียน	โรงเรียนบ้านดุงวิทยา	บุคลากรศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรียนอำาเภอบ้านดุง
	 (7)	จัดประชุมวิพากษ์	สรุปประเด็นการพัฒนาผลิตภัณฑ ์
จากการแปรรูปเกลือสินเธาว์	และแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์	
ตลอดจนแนวทางในการจัดตั้งกลุ่มเพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพ	
แก่ชุมชน
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หมู่บ้าน
จำานวนผู้ประกอบการ
เกลือ	(ตาก)	(ราย)

จำานวนผู้ประกอบการ
เกลือ	(ต้ม)	(ราย)

หมู่ที่	1	บ้านโนนกกบาก	(ดุงใหญ่) 43 13

หมู่ที่	2	บ้านนาโฮง 16 7

หมู่ที่	9	บ้านดุงเหนือ 9 23

หมู่ที่	17	บ้านโนนธงชัย 5 0

รวม 73 43

ประเภทผู้ประกอบการ น้อยกว่า	501	ตัน:ปี 501	–	1,000	ตัน:ปี มากกว่า	1,000	ตัน:ปี

ผู้ประกอบการเกลือตาก	(ราย) 26 33 14

ผู้ประกอบการเกลือต้ม	(ราย) 5 30 8

ผลการวิจัย 
	 การดำาเนนิงานวจิยัในครัง้นี	้พบประเดน็สำาคญัจากการศกึษา
ดังนี้
 1. ศึกษ�บริบทพื้นที่แหล่งผลิตเกลือสินเธ�ว์ พบว่า	ในเขต
ตำาบลบ้านดุง	อยู่ภายใต้การดูแลจากองค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านดุง	
อำาเภอบ้านดุง	ประกอบด้วย	18	หมู่บ้าน	คือหมู่ที่	1	บ้านโนนกกบาก	
(ดุงใหญ่)	หมู่ที่	2	บ้านนาโฮง	หมู่ที่	3	บ้านถ่อนคำาหวด	หมู่ที่	4	บ้าน
โนนสวรรค	์หมู่ที่	5	บ้านห้วยปลาโด	หมู่ที่	6	บ้านหนองสองห้อง

ตารางที่	1	แสดงจำานวนผู้ประกอบการเกลือสินเธาว์ในพื้นที่ตำาบลบ้านดุง	อำาเภอบ้านดุง

ที่มา:	สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี,	2556.

ตารางที่	2	สถานการณ์กำาลังการผลิตเกลือสินเธาว	์ในพื้นที่ตำาบลบ้านดุง	ปีพ.ศ.	2556

หมู่ที่	7	บ้านหนองไฮ		หมู่ที่	8	บ้านปอพาน	หมู่ที่	9	บ้านดุงเหนือ	
หมู่ที่	10	บ้านศรีสามารถ	หมู่ที่	11	บ้านสันติสุข	หมู่ที่	12	บ้านวัง
พระองค์	หมู่ที	่13	บ้านโนนสำาราญ	หมู่ที่	14	บ้านสระแก้ว	หมู่ที่	15	
บ้านปอพานใต	้หมู่ที่	16	บ้านหนองสองห้องใต้	หมู่ที่	17	บ้าน	โนน
ธงชัย	หมู่ที่	18	บ้านห้วยปลาโดเหนือ	ในเขตตำาบลบ้านดุงมีผู้ประกอบ
การเกลอืสนิเธาว	์ในหลายพืน้ทีส่ามารถนำาเสนอ	จำานวนผูป้ระกอบการ	
และกำาลังการผลิตได้	ดังตารางที่	1	-	2
 2 . ศึ กษากระบวนการผลิ ต และก�รจั ดจำ �หน่ �ย
เกลือสินเธ�ว์ จากการศึกษาพบว่า	ในเขตพื้นที่ตำาบลบ้านดุง	 

ที่มา:	สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี,	2556.	

อำาเภอบ้านดุง	จังหวัดอุดรธานี	มีการผลิตเกลือสินเธาว์	2	วิธี	คือ		 
1)	การสูบน้ำาเกลือขึ้นมาต้ม	และ	2)	การสูบน้ำาเกลือขึ้นมาตาก
บนลานดิน		ลานคอนกรีต	และลานผ้าใบพลาสติก	โดยการผลิต
เกลือสินเธาว์ทั้ งในแบบต้มเกลือและแบบตากเกลือนั้น	จะใช้
กระบวนการสูบน้ำาเกลือในชั้นใต้ผิวดินความลึก	35	–	50	เมตร	
โดยประมาณ	ทั้งนี้ความลึกนั้นขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการขุด	การขุด
เจาะพื้นดินเพื่อหาตำาแหน่งน้ำาเกลือใต้ผิวดินนั้น	จะใช้วิธีการ

สุ่มในบริ เวณเขตพื้นที่ที่ เคยขุดเจาะพื้นดินแล้ว	พบตำาแหน่ง
น้ำาเกลือใต้ผิวดินมาก่อนในเบื้องต้น	โดยการผลิตเกลือสินเธาว์
จากวิธีต้ม	จะใช้พลังงานเช้ือเพลิง	(แกลบ)	ใช้เวลาต้มน้ำาเกลือ	15	
ช่ัวโมงโดยประมาณ	สำาหรับการผลิตเกลือสินเธาว์จากการตาก	 
จะใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์	โดยใช้เวลาตากน้ำาเกลือ	15	วัน	 
โดยประมาณ	ท้ังน้ีการผลิตแบบการต้มจะสามารถผลิตได้ตลอดท้ังปี	 
ในขณะท่ีการผลิตจากการตากจะผลิตได้ช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว
เป็นหลัก	ซ่ึงได้นำาเสนอเนื้อหาในประเด็นสำาคัญแยกตามวิธีการผลิต	 
ดังแสดงในตารางที่	3
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ตารางที	่3	ประเด็นสำาคัญจากวิธีการผลิตเกลือสินเธาว์วิธีต่างๆ	ในพื้นที่	ต.บ้านดุง	อ.บ้านดุง	จ.อุดรธานี

วิธีต้มน้ำาเกลือ	(เกลือต้ม)
(ต้มในกระบะเหล็ก)
(ขนาดพื้นที่	4	m	*	7	m)	
(โดยประมาณ)

15		
ชั่วโมง

ดอกเกลือ

ดอกเกลือ

ดอกเกลือ

ดอกเกลือ

เกล็ดเกลือสีขาว
น้ำาหนักเบา

18	–	20
ลอยอ ยู่บนผิ วน้ำ า เกลื อ
ระหว่างการต้ม

1	ตัน	:
1	กระบะ	:
1	รอบการผลิต

1	ตัน	:
1	กระบะ	:
1	รอบการผลิต

เกลือป่น เกลือละเอียด
สีขาว

22	-	25

22	-	25

22	-	25

22	-	25

18	-	20

23	-	26

23	-	26

เกดิจากการตม้น้ำาเกลอื	เมือ่ถงึ
จดุอ่ิมตวัของความเคม็ท่ีระดบั	
22	–	25	ดีกรี

ผ ลึก เก ลือ
(เกลือแผ่น)

แผ่นผลึกเกลือ	
สีขาว

23	-	26
เกิดจากการทับถมของเมด็เกลอื	
จะตกผลึกอยู่พื้นกระบะต้ม

วิธีตากน้ำาเกลือในลานดิน
หรือนาดิน	(ขนาดพื้นที่
12	m	*	24	m)
(โดยประมาณ)

15	วัน

15	วัน

15	วัน

เกลด็เกลอืสขีาว
ขุน่ๆ	ปนน้ำาตาล	
น้ำาหนักเบา

18	–	20

18	–	20

ลอยอยูบ่นผวิน้ำาเกลอืระหวา่ง
การตาก

ลอยอยูบ่นผวิน้ำาเกลอืระหวา่ง
การตาก

ลอยอยูบ่นผวิน้ำาเกลอืระหวา่ง
การตาก

2-3	ตัน	:	พื้นที่
(ขนาด	12	m	*	24	m):
1	รอบการผลิต

เม็ดเกลือ

เม็ดเกลือ

เม็ดเกลือ

เม็ดเกลือสีขาว
ขุ่นๆ	ปนน้ำาตาล

เกิดจากตากน้ำาเกลือ	เมื่อถึง
จุดอิ่มตัวของความเค็มที่ระดับ	
22	–	25	ดีกรี

ผลึกเกลือ			
(เกลือแผ่น)

แผ่นผลึกเกลือ	
สีขาวขุ่นๆ	ปน
น้ำาตาล

23	-	26
เกิดจากการทับถมของเม็ดเกลือ	
จะตกผลึกอยู่พื้นลานดิน

วิธีตากน้ำาเกลือในลาน
คอนกรีต	(เกลือตากลาน
ปูน	นาปูน)	(ขนาดพื้นที่	
12	m	*	24	m)
(โดยประมาณ)

เกล็ดเกลือสีขาว
น้ำาหนักเบา

เก ล็ด เก ลือ สี
ขาวน้ำาหนักเบา

2-4	ตัน:	พื้นที่
(ขนาด	12	m	*	24	m)	:
1	รอบการผลิต

เม็ดเกลือสีขาว

เม็ดเกลือสีขาว

เกิดจากตากน้ำาเกลือ	เมื่อถึง
จดุอ่ิมตวัของความเคม็ท่ีระดบั	
22	–	25	ดีกรี

ผ ลึก เก ลือ	
(เกลือแผ่น)

ผลึกเกลือ	
(เกลือแผ่น)

แผ่นผลึกเกลือ
สีขาว

แผ่นผลึกเกลือ
สีขาว

เกิดจากการทับถมของเม็ด
เกลือ	จะตกผลึกอยู่พื้นลาน
คอนกรีต

วิธีตากน้ำาเกลือในลานผ้าใบ
พลาสติก	(เกลือตากลาน
ผ้าใบ)	(ขนาดพื้นที	่	
7	m	*	14	m)
(โดยประมาณ)

1-2	ตัน	:	พื้นที่
(ขนาด	7	m	*	14	m)
:	1	รอบการผลิต

เกิดจากตากน้ำาเกลือ	เมื่อ
ถึงจุดอ่ิมตัวของความเค็มท่ี
ระดับ	22	–	25	ดีกรี

เกิดจากการทับถมของเม็ด
เกลือ	จะตกผลึกอยู่พื้นลาน
ผ้าใบพลาสติก

ปริมาณผลผลิต

วิธีก�รผลิตเกลือสินเธ�ว์
ระยะ
เวลา
ผลิต 

ผลผลิต
ที่ได้

ลักษณะ
ของเกลือ

ดีกรี
คว�มเค็ม ลักษณะก�รเกิด ปริม�ณผลผลิต
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	 ซึ่งได้นำาเสนอภาพรวมการผลิตเกลือสินเธาว์จากวิธีการต้ม	และการตาก	ดังแสดงในรูปที	่1

รูปที่	1	การผลิตเกลือสินเธาว์ในเขตตำาบลบ้านดุง	อำาเภอบ้านดุง	จังหวัดอุดรธานี

กระบะต้มเกลือ

เกลือตากลานผ้าใบพลาสติก

ยุ้งฉางเกลือต้ม

เกลือตากลานดิน

เกลือตากลานคอนกรีต

การเก็บเกลือตาก

	 สำาหรับการจัดจำาหน่ายเกลือสินเธาว์	พบว่า	ผู้ประกอบการ
เกลอืสนิเธาว	์ไดจ้ดัจำาหน่ายเกลือในแบบค้าปลีกและค้าส่ง		โดยแบบคา้
ปลีกได้จัดจำาหน่ายในรูปแบบร้านค้าริมถนน	ในเขตพื้นที่ตำาบลบ้านดุง							
ผู้ซื้อคือ	ผู้ประกอบการร้านอาหารในเขตจังหวัดอุดรฯ	บุคคลท่ัวไป	
และนักท่องเที่ยวทั่วไป	ราคาขายปลีก	ทั้งเกลือต้มและเกลือตาก	 
มีราคาขายคือ	10	-	20	บาท	ต่อ	1	กิโลกรัม	สำาหรับแบบค้าส่ง	 
จะใช้วิธีการจำาหน่ายในรูปแบบบรรจุเกลือสินเธาว์ใส่กระสอบ 
แล้วจำาหน่ายในปริมาณ	1	ตันขึ้นไป	มีการจัดส่งด้วยรถบรรทุก	 

ผู้ซ้ือในกลุ่มค้าส่ง	คือ	ร้านค้าท่ัวไป	ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรม	
จากทั่ วทุ กภาคในประ เทศไทย	โดย เกลื อสิ น เธาว์ จ ากการ 
ต้มจะนำาไปบริโภค	ส่วนเกลือสินเธาว์จากการตาก	จะนำาไปใช้ 
ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม	อาทิ	การฟอกสี	ฟอกหนัง	เป็นต้น	 
ทั้งนี้	การขนส่งในแบบค้าส่งมีทั้งแบบผู้ซื้อขนส่งเอง	และผู้ประกอบ
การเกลือสินเธาว์ขนส่งให้	โดยราคาขายเกลือตากแบบค้าส่ง	คือ	 
400-1,200	บาทต่อตัน	สำาหรับเกลือต้มจะมีราคาตลอดทั้งปี	คือ	 
2,200	-	2,300	บาทต่อตัน

เดือน
เกลือตาก
ลานดิน

เกลือตาก
ลานคอนกรีต

เกลือตาก
ลานผ้าใบ

เกลือต้ม หมายเหตุ

มกราคม 400	-	600 500	–	700 1,000	–	1,200 2,200	–	2,300

กุมภาพันธ์ 400	-	600 500	–	700 1,000	–	1,200 2,200	–	2,300

มีนาคม 400	-	600 500	–	700 1,000	–	1,200 2,200	–	2,300

เมษายน 400	-	600 500	–	700 1,000	–	1,200 2,200	–	2,300

พฤษภาคม 800	-	1,000 1,000	–	1,200 1,000	–	1,200 2,200	–	2,300 ฤดูฝน

มิถุนายน 800	-	1,000 1,000	–	1,200 1,000	–	1,200 2,200	–	2,300 ฤดูฝน

กรกฎาคม 800	-	1,000 1,000	–	1,200 1,000	–	1,200 2,200	–	2,300 ฤดูฝน

สิงหาคม 800	-	1,000 1,000	–	1,200 1,000	–	1,200 2,200	–	2,300 ฤดูฝน

กันยายน 800	-	1,000 1,000	–	1,200 1,000	–	1,200 2,200	–	2,300 ฤดูฝน

ตุลาคม 800	-	1,000 1,000	–	1,200 1,000	–	1,200 2,200	–	2,300

พฤศจิกายน 800	-	1,000 1,000	–	1,200 1,000	–	1,200 2,200	–	2,300

ธันวาคม 800	-	1,000 1,000	–	1,200 1,000	–	1,200 2,200	–	2,300

ตารางที่	4	ราคาจากการจำาหน่ายเกลือประเภทต่างๆ	ในเขตพื้นที่	ต.บ้านดุง	อ.บ้านดุง	จ.อุดรธานี		ปีพ.ศ.	2556
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ร�ยได้เฉลี่ยต่อปี (บ�ท) : ร�ยได้ น้อยกว�่ 501 ตัน : ปี 501 – 1,000 ตัน : ปี
มากกว่า  

1,000 ตัน : ปี

ผู้ประกอบการเกลือตาก 240,000 560,000 800,000

ผู้ประกอบการเกลือต้ม 675,000 1,575,000 2,250,000

ตารางที่	5	รายได้เฉลี่ย	แยกตามกำาลังการผลิตเกลือตากในพื้นที่ตำาบลบ้านดุง	ปีพ.ศ.	2556

รูปที่	2	การจำาหน่ายเกลือสินเธาว์แบบค้าปลีกและค้าส่ง	ในเขต	ต.บ้านดุง	อ.บ้านดุง	จ.อุดรธานี

 3. ศึกษ�และพัฒน�ผลิตภัณฑ์จ�กก�รแปรรูปเกลือสินเธ�ว ์
จากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี	ดำาเนินงานร่วมกับชุมชนกลุ่มเป้าหมาย
ภาคสมัครใจเข้าร่วมกระบวนการวิจัย	โดยยึดหลักการใช้วัตถุดิบที่มีใน
ท้องถิ่นเป็นหลัก	การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ผสานกับความรู้ใหม่	จาก
การศึกษาเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ที่สนใจ	และการบ่มเพาะความรู้จากการ
สนับสนุนของผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานพัฒนาชุมชน	และหน่วยศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์	คือ	การใช้ประโยชน์จากมะพร้าว	โดยการ
ทำาน้ำามะพร้าวสกัดเย็น	ตลอดจนได้เกิดการวางแผน	ทดลอง	ทดสอบการใช้	 
จงึไดม้าซึง่ผลติภณัฑท์ีส่อดคล้องตอ่ความตอ้งการคอื	“เกลอืขดัผวิสตูร
น้ำามันมะพร้าว	โดยการผสมผสานภูมิปัญญาท้องถ่ินในเร่ืองการผลิต
เกลือละเอียดพิเศษ	ซึ่งมีสรรพคุณในเรื่องการสครับผิว	(ขัดผิว)	มา
ผสมผสานควบคู่กับองค์ความรู้ใหม่	คือ	การทำาน้ำามะพร้าวสกัดเย็น
ท่ีมีคุณสมบัติสร้างความชุ่มชื้น	ความนุ่มนวลให้กับผิว	ชุมชนที่ร่วม
กระบวนการศึกษาครั้งนี	้ได้รวมกลุ่มจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนภายใต้
ชือ่	“กลุม่สปาเกลอืขดัผวิเพือ่สุขภาพ”	และจดทะเบียนผลิตภัณฑชุ์มชน	
ในกลุ่มเครื่องสำาอางควบคุม	ชื่อ	“เกลือขัดผิวน้ำามันมะพร้าว”	เพื่อก่อ
เกดิการสรา้งอาชพีชมุชนอย่างจริงจัง	โดยชุมชนเปน็ผูด้ำาเนินการไดด้ว้ย
ตนเอง	ภายใต้การหนุนเสริมของภาคีที่เกี่ยวข้องคือ	สำานักงานเกษตร
อำาเภอบ้านดุง	หน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี	องค์การบริหาร
สว่นตำาบล	และหนว่ยงานพฒันาชมุชนอำาเภอบา้นดงุ	โดยนำาเสนอภาพ
รวมการทดลอง	และการพัฒนาผลิตภัณฑ	์ดังนี้

ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น ก�รทำ�เกลือละเอียดสำ�หรับขัดผิว
1.	นำาเกลือที่ได้จากการตากหรือการต้ม	กลับมาละลายกับน้ำาให้ได้น้ำา
เกลอือกีครัง้	(ความเคม็ของเกลอืจะลดลง	จากการละลายน้ำาอีกครัง้	ใน
อัตราส่วน	เกลือ	1	กิโลกรัม	ต่อ	น้ำา	2	ลิตร)
2.	ใช้สารส้มแกว่งในน้ำาเกลือที่ได้จากการละลายน้ำาเกลือ	5-10	ครั้ง	
(สารส้มจะช่วยให้สิ่งสกปรกที่เจือปนอยู่ในน้ำาเกลือตกตะกอน	ซึ่งถือ
เป็นวิธีการทำาน้ำาเกลือให้สะอาด)	ทั้งนี้เนื่องจากเกลือสินเธาว์ที่ได้จาก

การตากหรือการต้มยังมีความสกปรกปนเปื้อนอยู่
3.	พักน้ำาเกลือให้ตกตะกอนสิ่งสกปรก	3	–	5	วัน	ระยะเวลาจะช่วย	
ทำาให้เกิดการตกตะกอนและได้น้ำาเกลือที่ใสสะอาดจริงๆ
4.	นำาน้ำาเกลือมากรองด้วยผ้าขาวบาง	โดยกรองเฉพาะส่วนที่น้ำา 
เกลือใสๆ
5.	นำาน้ำาเกลือที่กรองมาต้มจนแห้ง
6.	ขณะที่เกลือกำาลังแห้ง	ให้ผสมแป้งข้าวเจ้า	1	ช้อนชา	และคนให้ทั่ว	
เพื่อไม่ให้เกลือติดกันเป็นก้อน
7.	จะได้เกลือละเอียดที่ขาวสะอาด	พักเกลือให้เย็น	แล้วเก็บเกลือ	 
ใส่ภาชนะมีฝาปิดมิดชิดด้วยพลาสติกหรือหม้อเคลือบหรือแก้ว

รูปที่	3	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	การทำาเกลือละเอียดสำาหรับขัดผิว
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คว�มรู้ใหม่ ก�รทำ�น้ำ�มันมะพร้�วสกัดเย็น
ส่วนประกอบ	คือ	น้ำาหัวกะท	ิน้ำาหางกะทิ
1.	เตรียมน้ำาหัวกะท	ิ1	ก.ก.	น้ำาหางกะทิ		100	กรัม
2.	เทน้ำาหัวกะทิใส่ขวดพลาสติก	(ขวดน้ำาอัดลมขนาด	1.25	ลิตร)
3.	เทน้ำาหางกะทิตามลงไป	เขย่าน้ำาหัวกะทิ	และหางกะทิให้เข้ากัน
4.	ตั้งพักไว้	12	-	24	ชม.
5.	น้ำากะทิจะแตกตัวออกเป็น	3	ส่วน	คือ	ส่วนไขมัน	ส่วนน้ำามัน	และ
ส่วนน้ำา	โดยส่วนน้ำามันมะพร้าวสกัดเย็นจะอยู่ตรงกลางระหว่างส่วน 
ไขมันกับส่วนน้ำา
6.	นำามีดมาตัดขวดพลาสติกและใช้ช้อนตักส่วนไขมันชั้นบนออก	 
(ตักทิ้ง)
7.	ใช้ช้อนคันใหม่ตักส่วนน้ำามันมะพร้าวออก	โดยกรองน้ำามันมะพร้าว
ผ่านผ้าขาวบาง	ใส่ภาชนะแก้ว	พลาสติก	หรือเซรามิค
8.	นำาน้ำามันมะพร้าวที่ได	้เข้าตู้เย็นช่องแช่แข็ง	นาน	30	นาที	เพื่อให้
น้ำามันจับตัวเป็นผลึกแข็งตัว	และไล่กลิ่นหืนจากน้ำามัน			
9.	นำาน้ำามันจากช่องแช่แข็งมาต้มละลายด้วยไฟอ่อนๆ	เพื่อไล่ฟอง
อากาศออกจากน้ำามันมะพร้าว	จะได้น้ำามันมะพร้าวที่ใส	พร้อมใช้งาน

รูปที่	4	องค์ความรู้ใหม่การทำาน้ำามันมะพร้าวสกัดเย็น

ก�รทดลองทำ�เกลือขัดผิว 
	หลงัจากไดน้้ำามนัมะพรา้วสกดัเยน็	ได้ทำาการทดลองทำาเกลอืขดัผวิ	โดย
นำาน้ำามะพรา้วมาผสมกบัเกลอืละเอยีด	ในอัตราส่วนที	่1:10	คอื	น้ำามนั

มะพร้าว	100	กรัม	ต่อ	เกลือละเอียด	1	กิโลกรัม	ซึ่งเกลือขัดผิวมี
ลักษณะทางกายภาพคือ	มีสีน้ำาขาวสะอาด	และมีกลิ่นหอมอ่อนๆ	ของ
น้ำามันมะพร้าว	และได้นำาเกลือที่ผสมน้ำามันมะพร้าวมาขัดผิวบริเวณ	
ฝ่ามือ	หลังมือ	แขน	และข้อศอก	เป็นระยะเวลา	1	–	2	นาที	แล้ว
ล้างออกด้วยน้ำาสะอาด	พบว่า	หลังการขัด	และล้างน้ำาสะอาดแล้ว
นั้น	ผิวบริเวณท่ีขัด	มีความนุ่ม	ชุ่มช้ืน	ไม่แห้งตึง	และมีความกระจ่างใส	 
เกลี้ยงเกลา	แลดูผิวสุขภาพดีกว่าแขนข้างที่ไม่ได้ขัดผิวด้วยเกลือ
ละเอียดผสมน้ำามันมะพร้าว

 

รูปที่	5	การทดลองแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเกลือสินเธาว์ในเขตตำาบล
บ้านดุง	อำาเภอบ้านดุง	จังหวัดอุดรธานี

	 จากการผลติไดท้ำาการทดลองใชผ้ลติภณัฑ	์สามารถนำาเสนอ
ผลการทดลองแยกตามการวเิคราะหต์วัผลติภณัฑก์บัผลการทดสอบการ
ใชผ้ลติภณัฑจ์ากการเกบ็รกัษาไวต้ามชว่งเวลาตา่งๆ	โดยมผู้ีร่วมทดสอบ
ภาคสมคัรใจ	จำานวน	15	คน	ซึง่เก็บผลลพัธ์ทันทีหลงัการใชผ้ลติภณัฑ์
มีการวัดผล	คือ	สังเกตผิวพรรณแขน	และการสัมผัสผิวพรรณที่แขน
ด้วยมือของผู้ทดสอบ	สามารถแสดงได้ดังตารางที่	6
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ระยะเวล�ก�รเก็บ
รักษ�ผลิตภัณฑ์

ทดสอบตัวผลิตภัณฑ์
ทดสอบ

ก�รใช้ผลิตภัณฑ์

ร�ยก�รผลิตภัณฑ์
สีที่พบใน
ผลิตภัณฑ์

กลิ่นที่สัมผัสได้
ลักษณะท�งก�ยภ�พของ

ผลิตภัณฑ์
ผลลัพธ์

หลังก�รใช้

ระยะเวลา	1	วันแรก
ของการผลิต

เกลือละเอียดปกติ ขาวสะอาด ไม่มีกลิ่น ละเอียด ผิวตึงกระชับ

เ ก ลื อ สู ต ร น้ำ า มั น
มะพร้าว

ขาวใส
กลิ่นหอมอ่อนๆ	จาก
น้ำามันมะพร้าว

ล ะ เ อี ย ด	มั น ว าว เป็ น เ นื้ อ
เดียวกันกับน้ำามันมะพร้าว

ผิวนุ่ม
ชุ่มชื้น

ระยะเวลา
2		สัปดาห์
หลังการผลิต

เกลือละเอียดปกติ ขาวสะอาด ไม่มีกลิ่น ละเอียด ผิวตึงกระชับ

เ ก ลื อ สู ต ร น้ำ า มั น
มะพร้าว

ขาวใส
กลิ่นหอมอ่อนๆ
จากน้ำามันมะพร้าว

ละเอียด	มันวาว	มีการแยกชั้น
โดยน้ำามันมะพร้าวจะลอยอยู่
ส่วนบนของตัวเกลือ

ผิวนุ่ม								
ชุ่มชื้น

ระยะเวลา
2		เดือน
หลังการผลิต

เกลือละเอียดปกติ ขาวสะอาด ไม่มีกลิ่น ละเอียด ผิวตึงกระชับ

เ ก ลื อ สู ต ร น้ำ า มั น
มะพร้าว

ขาวใส
กลิน่หอมมากขึน้จาก
น้ำามันมะพร้าว

ละเอียด	มันวาว	มีการแยกชั้น
โดยน้ำามันมะพร้าวจะลอยอยู่
ส่วนบนของตัวเกลือ

ผิวนุ่ม								
ชุ่มชื้น

ระยะเวลา
6		เดือน
หลังการผลิต

เกลือละเอียดปกติ ขาวสะอาด ไม่มีกลิ่น ละเอียด ผิวตึงกระชับ

เ ก ลื อ สู ต ร น้ำ า มั น
มะพร้าว

ขาวใส กลิ่นหอมคงที่
ละเอียด	มันวาว	มีการแยกชั้น
โดยน้ำามันมะพร้าวจะลอยอยู่
ส่วนบนของตัวเกลือ

ผิวนุ่ม				
ชุ่มชื้น

ตารางที่	6	ผลการทดลองใช้ผลิตภัณฑ	์“เกลือขัดผิวสูตรน้ำามันมะพร้าว”

	 จากการดำาเนินการประชุมหารือถึงรูปแบบฉลากผลิตภัณฑ์	ร่วมกับชุมชนกลุ่มเป้าหมายภาคสมัครใจเข้าร่วมกระบวนการวิจัย	 
ทำาให้ได้รูปแบบฉลากผลิตภัณฑ์ดังนี้

ตารางที่	7	ข้อมูลฉลากผลิตภัณฑ์

ชื่อผลิตภัณฑ์

ลักษณะและขนาดบรรจุภัณฑ์ ซองพลาสติก	แบบตั้งได	้ขนาด	7”		x	8”

ฉลากบรรจุภัณฑ์	แบบโปร่งแสง ฉลากบรรจุภัณฑ์	แบบทึบแสง
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ก�รวิเคร�ะห์ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
	 จากการดำาเนินงานพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปเกลือ
สินเธาว์	สู่การรวมกลุ่มจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน	ทางกลุ่มได้จัดเวที
แสดงความคดิเหน็	สามารถแสดงการวเิคราะหข์อ้มลูผลติภณัฑต์อ่การ
สร้างอาชีพตามวิถีชีวิตของกลุ่มดังนี้
1) ผลลัพธ์ด�้นผลิตภัณฑ์
ด้�นผลิตภัณฑ์ :	เป็นผลิตภัณฑ์เกลือขัดผิวสูตรน้ำามันมะพร้าว	
คุณสมบัติทำาความสะอาดผิว	เพิ่มความชุ่มชื้น	กระจ่างใส	และเพิ่ม
ความนุ่มนวลให้กับผิวพรรณ
ด้�นร�ค� : มีการกำาหนดราคา	3	รูปแบบคือ
	 1.	เกลือละเอียดขัดผิว	ราคา	100	บาท	:	1	กิโลกรัม
	 2.	เกลือขัดผิวสูตรน้ำามันมะพร้าว	ราคา	300	บาท	:	1	กิโลกรัม
	 3.	เกลือขัดผิวสูตรน้ำามันมะพร้าว	ราคา	99	บาท	:	1	ซอง	 
	 (บรรจุ	250	กรัม)
ด้�นจัดจำ�หน�่ย : 
	 1.	จำาหนา่ยทีร่า้นคา้ชมุชน	ในแหลง่ทอ่งเทีย่วหลักของอำาเภอ
บ้านดุง	“แหล่งท่องเที่ยวคำาชะโนด”
	 2.	จำาหน่ายที่ร้านสินค้าชุมชนบ้านดุง	ในงานสินค้า	OTOP	
ที่ภาครัฐจัดขึ้น
	 3.	จำาหน่ายส่งที่ร้านนวดแผนไทย	ทั่วไปในพื้นที่อำาเภอ
บ้านดุง	และ	อำาเภอใกล้เคียง
ด้�นส่งเสริมก�รตล�ด :	จัดประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ
องค์การบริหารส่วนตำาบล
 

2) ผลลัพธ์ต่อกลุ่มสม�ชิกวิส�หกิจชุมชน
ด้�นสม�ชิก	:	ชุมชนท่ีเข้าร่วมจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน	มีจำานวน	7	คน	
จากหมู่บ้านโนนธงชัย	ซึ่งเป็นผู้ประกอบการเกลือตาก	1	คน	และ	
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม	จำานวน	6	คน
ด้�นเงินทุน :	เกิดการระดมทุนกองกลางจากสมาชิก	รายละ	1,000	
บาท	และได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำาบลผ่านแผน
พัฒนาหมู่บ้าน	จำานวน	10,000	บาท
ด้�นกำ�ลังก�รผลิต	:	สมาชิกใช้เวลาว่าง	ไม่กระทบกับงานหลัก	ในช่วงวัน
เสาร์-วันอาทิตย์	เต็มวัน	ในการร่วมกันผลิตท่ีบ้านสมาชิกผู้นำากลุ่ม	โดย
วางแผนกำาลังการผลิตในเบ้ืองต้นตามความสามารถในการผลิตต่อรอบเดือน	ดังน้ี
	 1.	ผลิตเกลือละเอียดสำาหรับขัดผิว	ขนาดบรรจุ	1	กิโลกรัม	
ผลิตเฉลี่ยต่อเดือน	คือ	20	กิโลกรัม
	 2.	ผลิตเกลือขัดผิวสูตรน้ำามันมะพร้าว	ขนาดบรรจุ	 
1	กิโลกรัม		ผลิตเฉลี่ยต่อเดือน	คือ	50	กิโลกรัม
	 3.	ผลิตเกลือขัดผิวสูตรน้ำามันมะพร้าว	ขนาดบรรจุซอง:	250	กรัม	
ผลิตเฉล่ียต่อเดือน	คือ	50	ซอง
ด้�นต้นทุนก�รผลิต : 
 ต้นทุนด้�นก�รเงิน อุปกรณ์สำาหรับผลิต	มูลค่าโดยรวม	ประมาณ	
3,000	บาท
		 เชื้อเพลิง	(ถ่านไม้)	สำาหรับผลิต	กระสอบบรรจุ	10	
กิโลกรัม	:	100	บาท	(ผลิตเกลือละเอียดขัดผิว	จำานวน	10	ก.ก.	 
ใช้เชื้อเพลิง	ประมาณ	3	กิโลกรัม)		
 ต้นทุนด้�นเวล�	ผลิตเกลือละเอียด	จำานวน	10	ก.ก.	ใช้เวลาประมาณ	
4	ชม.	จากการใช้เตาถ่าน	1	เตา
ด้�นเงินปันผล :	การปันผลรายได้คืนสมาชิกใช้วิธีการปันผลตามรอบเดือน
โดยนำาเงนิรายไดท้ัง้หมดหกัคา่ใชจ้า่ยตอ่รอบการผลติ	หกัเงนิสมทบทุน
กองกลาง	10%	แล้วจึงปันผลตามจำานวนสมาชิก	จำานวนคนละเท่าๆ	กัน
ก�รนำ�ไปใช้ประโยชน์
	 1.	เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนโดยสร้างการเรียนรู้ร่วม
กันระหว่างชุมชนท่ีสนใจในเร่ืองการแปรรูปเกลือสินเธาว์สู่เกลือขัดผิวสูตร
น้ำามันมะพร้าว	เพ่ือนำาไปผลิตใช้หรือไปสร้างอาชีพเสริมกับชุมชนในเขต
พ้ืนท่ีตำาบลบ้านดุง	ไม่น้อยกว่า	4	หมู่บ้าน	รวมไม่น้อยกว่า	20	ครัวเรือน
	 2.	โรงเรียนบ้านดุงวิทยา	อำาเภอบ้านดุง	จังหวัดอุดรธานี	
นำาองค์ความรู้เรื่องการแปรรูปเกลือสินเธาว์	“เกลือขัดผิวสูตรน้ำามัน
มะพร้าว”	ไปจัดกิจกรรมเสริม	เป็นส่วนหน่ึงของการจัดการเรียนการสอน	
ในชั่วโมงเสริมทักษะการอาชีพ	จำานวน	2	ชั่วโมงต่อสัปดาห์
	 3.	ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน	อำาเภอบ้านดุง	นำาองค์ความรู้
เรื่องการแปรรูปเกลือสินเธาว์	“เกลือขัดผิวสูตรน้ำามันมะพร้าว”	ไปจัด
กิจกรรมเสริม	ในหลักสูตรการเรียนส่งเสริมวิชาชีพ	จำานวน	2	ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์
	 4.	องค์การบริหารส่วนตำาบลบ้านดุง	อำาเภอบ้านดุง	จังหวัด
อุดรธานี	นำาข้อมูลไปวางแผนจัดทำานโยบายเพื่อพัฒนาตำาบล	ใน
กรอบปีงบประมาณ	2557	–	2558	ภายใต้โครงการอาชีพชุมชน	 
โดยสนับสนุนงบประมาณ	10,000	บาท	ต่อโครงการ
	 5.	ชุมชนหมู่บ้านโนนธงชัย	ตำาบลบ้านดุง	อำาเภอบ้านดุง
จังหวัดอุดรธานี	เกิดการรวมกลุ่มในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพใหม่	ในนาม
วิสาหกิจชุมชน	“กลุ่มสปาเกลือขัดผิวเพื่อสุขภาพบ้านโนนธงชัย”	และ
จดทะเบยีนผลติภณัฑชุ์มชน	ในกลุม่เครือ่งสำาอางควบคมุ	ชือ่	“เกลอืขดั
ผวิน้ำามนัมะพรา้ว”	และนำาสูก่ารจดัทำาแผนพฒันาหมูบ่า้นตอ่ไป	โดยการ
รวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกลุ่มจำานวน	7	คน

	 จากการทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์เกลือขัดผิวสูตรน้ำามัน
มะพร้าวในครั้งนี้	ได้ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อจดทะเบียนวิสาหกิจ	 
โดยมีสมาชิกที่เข้าร่วมการรวมกลุ่มในครั้งนี้	7	คน	เป็นชุมชนจาก
หมู่บ้านโนนธงชัย	ดังนี้

รูปที่	6	สมาชิกกลุ่มที่เข้าร่วมจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน

น�งด�หวัน วงษ์ตะล�

น�ยส�ธร เสน�อินทร์

บรรจุภัณฑ์ อุปกรณ์

น�งเสถียร ศรีไชยมูล น�งลำ�ไย โสภ�พน�งอรัญญ� พรมรักษ�

น�งสุรีพร เสน�อินทร์ น�งรัศมี บุรีเพีย

29วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่   ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2558



อภิปรายผล 
	 การดำาเนินงานวจิยัในครัง้นี	้ไดศ้กึษาถงึเสน้ทางเกลอืสนิเธาว	์
ในด้านการผลิตเกลือ	การจัดจำาหน่าย	และศึกษาพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
การแปรรปูเกลอืสนิเธาว	์จากการศกึษาสามารถอภิปรายผลการดำาเนนิ
งานได้ดังนี้
	 1.	ผลการวิจัยครั้งนี้	ถือเป็นต้นแบบในการสร้างอาชีพเสริม
แก่ชุมชน	จากเดิมที่ชุมชนมีอาชีพหลัก	คือ	ผลิตเกลือสินเธาว์	และ
อาชีพทำาการเกษตร	มีรายได้มากน้อยตามกำาลังและทุนเดิมที่มีของ
ครอบครัว	ชุมชนได้เกิดความสนใจและต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม	ก่อเกดิ
การรวมกลุ่ม	ร่วมกันปฏิบัติ		ร่วมกันดำาเนินงาน	และจากการเล็งเห็น
ความสำาคัญ	การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น	คือ	เกลือ
สินเธาว์ที่เป็นวัตถุหลักที่มีการผลิตอยู่ตลอดทั้งปี	รวมถึงต้นมะพร้าวที่
มีปลูกทั่วไปในเขตชุมชน	สู่การต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการนำาองค์
ความรูภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่	คอืการผลิตเกลือละเอยีดสำาหรบัขดัผวิ	ผสาน
องคค์วามรูใ้หม	่คอื	การทำาน้ำามันมะพรา้วสกัดเยน็	ตลอดจนการเรยีนรู้
และทดลองแปรรปู	จนได้เกลอืขดัผวิสตูรน้ำามนัมะพรา้ว	ซึง่ถอืเปน็การ
ใชท้รพัยากรธรรมชาตอิยา่งรูคุ้ณค่า	สูก่ารสรา้งอาชพีเสริม	ทำาให้ชมุชน
มีรายได้เสริมเพิ่มขึ้น	ไม่ต้องรอคอยรายได้จากการผลิตเกลือสินเธาว์	
หรอืการทำาเกษตรเพยีงอยา่งเดยีวเชน่ทีผ่า่นมา	ซึง่สอดคลอ้งกับแนวคดิ
อาชีพเชิงสร้างสรรค์ท่ีชุมชนเกิดการรวมกลุ่ม	ร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่	
จากการแปรรปูหรอืใชป้ระโยชนจ์ากวตัถุดบิในทอ้งถ่ิน	โดยใชภ้มูปิญัญา
ทอ้งถิน่ความรูเ้ดมิ	ผนวกองค์ความรูใ้หม่สู่การสรา้งอาชพีใหมแ่กช่มุชน	
ซึ่งอาชีพเสริมที่เกิดขึ้นในครั้งนี	้ถือเป็นแนวทางการสร้างอาชีพใหม่ใน
ชุมชน	ทำาให้ชุมชนตื่นตัวในการเรียนรู้เพิ่มเติม	การใช้ประโยชน์จาก
ทรพัยากรทอ้งถิน่เพิม่ขึน้อยา่งรูค้ณุคา่	สู่การสรา้งประโยชนเ์ชงิพาณชิย์	

ซึง่สง่ผลโดยรวมใหท้อ้งถิน่มแีนวโนม้เศรษฐกจิทีด่ข้ึีน	จากการรวมกลุม่
สร้างอาชีพเสริมในครั้งนี้
	 2.	การทำางานวิจัยครั้งนี้	เป็นการศึกษาทดลองและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่จากการแปรรูปเกลือสินเธาว์	จนได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
เกลือขัดผิวน้ำามันมะพร้าว	ซึ่งผลที่ได้มิใช่เพียงผลผลิตจากการแปรรูป
เกลือสินเธาว์เท่านั้น	สิ่งที่สำาคัญ	คือ	กระบวนการ	การวางแผน		การ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการดำาเนินงานวิจัย	การสร้างสัมพันธภาพท่ีดี
ระหว่างชุมชนและนักวิชาการที่สามารถผสานความคิด	ความรู้	ความ
เข้าใจ	ก่อเกิดความไว้วางใจในการสร้างความร่วมมือ	สู่ความสำาเร็จใน
การดำาเนินงาน	รวมทั้งชุมชนได้เกิดการเรียนรู้	เกิดความรักหวงแหน	
ร่วมใช้ประโยชน์	อนุรักษ์	ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างมีคุณค่า	จะเห็นได้
จากการท่ีชุมชนเกิดความใส่ใจเรียนรู้ถึงประโยชน์จากเกลือสินเธาว์ท่ี
นอกเหนือจากการนำาไปบริโภค	และนำาไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว	 
ชุมชนยังได้เรียนรู้การใช้ประโยชน์ในด้านการถนอมผิวพรรณ	ซึ่งทำาให้
ชุมชนตระหนักถึงประโยชน์ของเกลือสินเธาว์เพิ่มขึ้น	และเกิดการร่วม
อนรุกัษเ์กลอืสนิเธาว	์ดว้ยการสรา้งมลูคา่เพิม่ใหก้บัเกลอืสนิเธาวใ์นภาพ
ลักษณ์ใหม่	คือ	การนำามาแปรรูปเป็นเกลือขัดผิวสูตรน้ำามันมะพร้าว	
ด้วยการนำาเกลือมาใช้ในปริมาณน้อย	หากแต่มีราคาขายสูงสมเหตุสม
ผลกับคุณภาพ	ซึ่งสามารถเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนวิธีคิดการ
สร้างรายได้จากเกลือสินเธาว์ของผู้ประกอบการเกลือได้อีกทางหนึ่ง	
นอกจากนี	้ยังไดร้บัการสนบัสนนุผลกัดนัจากองคก์ารบรหิารส่วนตำาบล		
บ้านดงุ	อำาเภอบ้านดงุ	จงัหวดัอุดรธาน	ีในเรือ่งงบประมาณสำาหรบักลุม่
อาชีพ	ตลอดจนมภีาคเีครอืข่ายเข้ามาหนนุเสรมิ	ขับเคลือ่นการดำาเนนิ
งานในลำาดับต่อไป
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การฝึกหัวเราะบำาบัด และการสะท้อนคิด 2) ผลจากการใช้รูปแบบการสร้างความ
สุขของผู้สูงอายุด้วยการหัวเราะบำาบัด พบว่า ผู้สูงอายุรับรู้การเปลี่ยนแปลงตนเอง 
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Abstract
 This research was community-based participatory action  
research. The objectives of this study were to develop happiness 
model in older adults via laughter therapy and study the output of 
its model. The area base was Baan Tachang Community, Wattananakorn 
district, Srakaew Province. Collecting data by using focus group,  
in-depth interview and participant observation. The stakeholders consisted 
of 3 researchers, 6 local people as co-researcher and 40 older adults 
who participate in this model. The happiness developmental model in 
older adults via laughter therapy composed of 3 spirals action research 
process, PAOR. The result found that 1) The happiness developmental 
model in older adults via laughter therapy had varieties of activities, 
beginning with brain exercise, respiratory exercise, laughter therapy 
and reflection. 2) The result of utilizing this model found that the older 
adults felt positive change in 5 aspects, physical health, emotion, vitality, 
relationships with the others and positive thinking. 

Key words: Development, Happiness, Older adults, Laughter therapy
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บทนำา 
 องค์การสหประชาชาติได้ประเมินสถานการณ์ไว้ว่าใน
ศตวรรษที่ 21 นี้  จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ เนื่องจากประชากร 
ผูส้งูอายทุัว่ไปทีม่อีายตุัง้แต่ 60 ปีขึน้ไป จะมีเพิม่ขึน้มากกว่ารอ้ยละ 10  
ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557 มีประชากรรวมประมาณ 65 ล้านคน  
โดยมีกลุ่มประชากรผู้สูงอายุอยู่ที่ 9.9 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 
15.23 ของประชากรท้ังประเทศ และในปีพ.ศ. 2568 คาดการณ์ว่า  
ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ เพราะมีผู้สูงอายุ
มากกว่าร้อยละ 20 (กุศล สุนทรธาดา, 2557) หรือคิดเป็นจำานวนผู้สูง
อายุประมาณ 14 ล้านคน (สำานักงานสถิติแห่งชาติ, 2553) กล่าวคือ 
จะมีผู้สูงอายุ 1 คน ต่อประชากร 5 คน ทั้งนี้เนื่องจากความก้าวหน้า
ทางการแพทย์และบริการทางด้านสาธารณสุขมีความก้าวหน้าและ
กระจายไปอยา่งทัว่ถงึมากขึน้ อายขุยัเฉลีย่ของคนอยูไ่ดย้นืยาวเพิม่ขึน้ 
โครงสร้างประชากรวัยเด็กและวัยทำางานมีสัดส่วนลดลงอย่างต่อเนื่อง 
ในขณะที่โครงสร้างประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น โดยในอีก 20 ปีข้างหน้า 
ดัชนีการสูงอายุจะมีค่าสูงถึง 186 นั่นคือ ประชากรสูงอายุจะสูงกว่า
ประชากรวัยเด็กถึง 1.86 เท่า (สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์, 2555)
 “สังคมผู้สูงอายุ” จึงเป็นอีกหน่ึงประเด็นที่ท้าทายที่ทุกภาค
ส่วนควรเข้ามามีบทบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือ ในมิติทางการแพทย์ 
แนวทางชวีะ-การแพทย ์(Biological/Biomedical Approach) อธิบายถึง
ผูส้งูอายใุนแงค่วามเสือ่มถอยของอวยัวะสว่นตา่งๆ อย่างไรก็ตาม หาก
ผู้สูงอายุรู้วิธีการบำารุงรักษาร่างกาย และใช้ร่างกายให้เป็น จะสามารถ
ป้องกันการเสื่อมถอยก่อนเวลาอันควรได้ (Harwood, 2007) เพราะ
พัฒนาการของบคุคลในชว่งวยันี ้จะมลีกัษณะเปน็ไปในทศิทางเสือ่มถอย 
ทัง้ดา้นรา่งกาย และจติใจ หากไมส่ามารถพึง่พาตนเองได ้ กต็อ้งกลาย
เป็นผู้พึ่งพิงคนอื่น จากผู้ที่เคยมีความมั่นใจ กลายเป็นผู้ที่รู้สึกไม่มั่นคง
ทางจิตใจ เปน็ภาระแกล่กูหลาน ซึง่ในหลกัพฒันาการทางจติวทิยาสงัคม 
กล่าวว่า ผู้สูงอายุที่สามารถปรับตัวได้ดีจะเกิดความมั่นคงทางจิตใจ 
(Integrity) ยอมรบัสภาพทีเ่ปล่ียนแปลงได้ พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์
ความรู้ให้แก่คนรุ่นหลัง  แต่หากไม่สามารถปรับตัวได้ จะเกิดความสิ้น
หวงั (Despair) ทอ้แท ้รูส้กึไรค้ณุคา่ในตนเอง ไมพ่งึพอใจในชวีติ  ไมม่ี
ความสุข จนนำาไปสู่การเกิดปัญหาความเจ็บป่วยทั้งทางร่างกายและ
จิตใจได้อย่างรวดเร็ว (Kail & Cavanaugh, 2004)
 ผลการศึกษาปัญหาการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุไทย ในปี พ.ศ.2552 
โดยสำานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ พบว่า ร้อยละ 85 
ของผู้สูงอายุ สามารถดูแลตนเองได้ ส่วนอีกร้อยละ 15 ต้องพึ่งพิงคน
อื่นให้ช่วยดูแล ในขณะที่แนวโน้มของอัตราการอยู่คนเดียวหรืออยู่ตาม
ลำาพงัของผูส้งูอาย ุเพิม่มากขึน้ 2 เทา่ จากร้อยละ 3.6 ในป ีพ.ศ. 2537 
เป็นร้อยละ 7.6 ในปีพ.ศ. 2550 โดยโรคเรื้อรัง 5 อันดับแรกที่พบใน 
ผู้สูงอายุ ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ  อัมพฤกษ์
อัมพาต และหลอดเลือดในสมองตีบ (เบญจมาศ นาควิจิตร,2551) 
นอกจากน้ี ภาวะซมึเศรา้ยงัเปน็ปญัหาทีพ่บบอ่ยในผูสู้งอายุ โดยเฉพาะ
ผู้ที่มีโรคทางกายร่วมด้วย แต่มักจะถูกมองข้ามและเข้าใจผิดว่าเป็น
ผลมาจากความชรา จากงานวิจัยของต่างประเทศ พบอัตราความชุก
ของภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในชุมชน เฉลี่ยร้อยละ 10 ผู้สูงอายุท่ี
มีอาการเจ็บป่วยทางกายร่วมกับภาวะซึมเศร้า คิดเป็นร้อยละ 10-43 
และในสถานสงเคราะห์คนชรา พบภาวะซึมเศร้าถึงร้อยละ 35-45  
(Zvi & Stanley, 2014) ซ่ึงภาวะซึมเศร้าจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต การปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น และทำาให้คุณภาพชีวิตลดลง 
อย่างไรก็ตาม หากผู้สูงอายุสามารถดูแลและสร้างกำาลังใจให้กับตนเองได้  

จะทำาให้ยืดอายุหรือชะลอความเสื่อมทางร่างกายและจิตใจได้ เพราะ
เมือ่บคุคลเกดิความสขุ จะสง่ผลทำาให้เกดิการเปลีย่นแปลงในหลายดา้น 
อาทิ รา่งกายแข็งแรง อารมณด์ ีแจม่ใส มชีีวติชีวา อยากเขา้กลุม่ร่วม
ปฏสิมัพนัธ์กับผูอ่ื้นเพือ่แลกเปลีย่นความคดิและประสบการณ ์ เปน็ตน้
 ในปี พ.ศ. 2555 คณะผู้วิจัยได้ลงพื้นท่ีบริการวิชาการแก่
ชมุชน  ตามนโยบายมหาวทิยาลยัรบัใชส้งัคม หนึง่มหาวทิยาลัย  หน่ึง
จังหวัด ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อสำารวจความต้องการ
ของชมุชน ณ ตำาบลหนองหมากฝา้ย อำาเภอวฒันานคร จงัหวดัสระแกว้ 
พบวา่ หนึง่ในความตอ้งการของชุมชน คอื การพฒันาผูส้งูอายใุนชมุชน  
ชุมชนท่ีอาสาเป็นชุมชนนำาร่องเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ  คือ ชุมชนบ้าน
ทา่ชา้ง จากการสนทนากลุม่กบัผูอ้ำานวยการโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพ
ตำาบลบา้นทา่ชา้ง ซึง่เปน็นกัวชิาการสาธารณสขุ อาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจำาหมู่บ้าน และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการก่อน
ปฏบิตักิารวจิยั (Pre-Plan) พบวา่ ปญัหาของผูส้งูอายุในชมุชนจะผสม
ผสานกันระหว่างโรคทางกายและทางใจ และมีผู้สูงอายุที่มีความเส่ียง
ต่อภาวะซึมเศร้าสูงถึงร้อยละ 50 มีการพยายามฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุร้อยละ  
2.43 (สุธี สุนทรชัย, เอกพจน์ จงดี และระวิวรรณ ปัญญา, 2556) 
สาเหตุของการตัดสินใจฆ่าตัวตายทั้งที่สำาเร็จและไม่สำาเร็จเกิดมาจาก
ปญัหาดา้นสขุภาพ เจบ็ปว่ยเรือ้รงัและมภีาวะซมึเศรา้รว่มดว้ย รวมถงึ
ปญัหาดา้นครอบครวั นอกจากนี ้ปจัจยัทีท่ำาใหผู้ส้งูอายเุกดิความเครยีด
อันนำาไปสู่ภาวะเสี่ยงต่ออาการซึมเศร้านั้น เนื่องมาจากปัญหาทาง
เศรษฐกจิ คา่ครองชีพสงู รายไดข้องชาวนาลดลง ในช่วงป ีพ.ศ. 2555  
ข้าวที่เคยขายได้ถังละ 134 บาท ลดลงเหลือ 80 บาท ทำาให้รายได้ไม่
เพียงพอ ลูกหลานต้องออกไปทำางานนอกพื้นที่ ผู้สูงอายุต้องทำาหน้าที่
ช่วยเลีย้งหลานท่ียังเลก็ เงนิเบีย้ยังชีพท่ีไดใ้นแตล่ะเดอืนไม่เพยีงพอกบั
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ ลกูหลานสง่เงนิกลบัมาใหบ้า้งเปน็บางเดอืน ผูส้งูอายุ
ที่สภาพร่างกายยังพอแข็งแรงจึงออกไปรับจ้าง ขุดถอนมัน ตัดไม้ยูคา
ลิปตัส แบกไม้ยูคาลิปตัสขึ้นรถ เพื่อหาเลี้ยงชีพเพิ่มเติม โดยได้ค่าจ้าง
เพียงวันละ 100 บาท อย่างไรก็ตาม งานลักษณะดังกล่าวจะมีเป็นบาง
ช่วงเท่านั้น ไม่ได้มีทุกวัน ภาวะความเครียดจึงเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ทำาให้
ไม่อยากมารวมกลุ่ม ปิดตัวอยู่บ้านตามลำาพัง 
 ในปี พ.ศ. 2547 มีการริเริ่มตั้งชมรมผู้สูงอายุขึ้น แต่ยัง
ไม่ประสบผลสำาเร็จ โดยชมรมผู้สูงอายุได้ยุติลงในปี พ.ศ. 2549 ต่อมา  
ในปีพ.ศ. 2554 เริ่มมีการตั้งชมรมผู้สูงอายุข้ึนใหม่อีกครั้ง เพื่อร่วม
ทำากิจกรรมด้วยกันเดือนละครั้ง ครั้งละ 1-2 ช่ัวโมง โดยพยายามจัด
กิจกรรมท่ีหลากหลายข้ึน อย่างไรก็ตาม พบว่า ผู้สูงอายุยังเข้าร่วม
กิจกรรมไม่มากนัก เมื่อทางนักวิชาการสาธารณสุขทราบว่าหน่วย
งานของคณะผู้วิจัยมีความรู้และความเช่ียวชาญด้านการหัวเราะ
บำาบัด เพราะได้ติตตามการให้ความรู้ผ่านทางสื่อโทรทัศน์สาธารณะ
และสื่อสิ่งพิมพ์ จึงทราบว่าเป็นหน่วยงานแรกที่ริเริ่มการสร้างเทคนิค
การหัวเราะบำาบัดแบบไทยท่ีพัฒนาข้ึนโดย ดร.วัลลภ ปิยะมโนธรรม  
นักจิตวิทยาซ่ึงเป็นท่ีปรึกษาโครงการศูนย์พัฒนาความสุขมนุษย์  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภายใต้แนวคิดที่ว่า 
การหัวเราะบำาบัด คือ การออกกำาลังกายภายใน (Internal exercise)  
เปน็การขยับเขย้ือนสรรีะกายแตล่ะสว่นอย่างเปน็จงัหวะดว้ยความสนกุ 
พร้อมกับเปล่งเสียงความสุข อย่างเป็นจังหวะ เพื่อให้เซลล์ร่างกาย
เกิดความมีชีวิตชีวา ซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลทางบวกต่อร่างกาย อารมณ์  
การสร้างสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดเชิง
บวก และเพิม่พลงัชีวติ เปน็การสรา้งความสขุทีบ่คุคลสามารถทำาไดเ้อง  
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ไม่ต้องรอคอยสิ่งกระตุ้นเร้าหรือปัจจัยภายนอกมาช่วยทำาให้ดีขึ้น
 ก�รหัวเร�ะบำ�บัดแบบไทย ประกอบไปด้วยขั้นตอนหลัก 7 
ขั้นตอน คือ 
 1. ก�รอุน่เครือ่งร�่งก�ย โดยเปน็การขยบัรา่งกายแต่ละสว่น
จากสว่นลา่งของรา่งกาย คอื เทา้คอ่ยๆ ขึน้มาสูศ่รีษะ โดยเปน็การขยบั
ร่างกายอย่างสมดุลท้ังด้านซ้ายและด้านขวา เพ่ือบริหารสมองท้ังสองด้าน 
ให้เลือดลมไหลเวียนทั่วร่างกาย และผ่อนคลายกล้ามเนื้อส่วนที่อาจยัง
ตึงเครียดอยู่  
 2. ก�รฝึกห�ยใจ เพื่อเตรียมการหายใจให้ถูกวิธีก่อนการฝึก
หัวเราะ
 3. ก�รฝึกหัวเร�ะบำ�บัด เพื่อขยับร่างกายแต่ละส่วนพร้อม
เปล่งเสียงหัวเราะอย่างเป็นจังหวะ
 4. ก�รฟงัเสยีงร่�งก�ย เป็นการหลับตาใหจิ้ตอยู่กบัรา่งกาย
ตนเอง เพื่อสำารวจจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อนของร่างกาย 
(Weakness)  อยู่กับความรู้สึกสักครู่  และถ่ายเทพลังจากจุดแข็งไป
จุดอ่อน และการสะกดจิตคิดบวก เพื่อจินตนาการภาพอนาคตที่
ตนเองปรารถนาใหเ้กดิขึน้หนึง่สิง่ เชน่ เปน็คนอารมณด์ ีอารมณม์ัน่คง  
มีความมั่นใจ มีร่างกายที่ดีขึ้น เป็นต้น 
 5. ก�รเปล่งเสียงหัวเร�ะอิสระ เพื่อเป็นการย้ำาเตือนตนเอง
วา่บคุคลสามารถสรา้งความสุขด้วยตนเองได้ และทำาใหร้า่งกายหลัง่สาร
เอนโดรฟินส์  สารแห่งความสุข  เพื่อให้เปิดรับกบัความคดิดา้นบวก
ที่ได้สร้างขึ้น และทำาให้เกิดพลังชีวิตส่งให้เกิดพฤติกรรมการกระทำาต่อ  
 6. ก�รหัวเร�ะเป็นกลุ่ม เพื่อสร้างความสัมพันธ์และภาพ
ประทับด้านบวกกับบุคคลที่แวดล้อมด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ และ
  7. ก�รรว่มเปลง่เสยีงโอมรว่มกนั  เพือ่สง่พลงัและความรูส้กึ
ดีแก่กันและกัน  (วัลลภ  ปิยะมโนธรรม, 2550)  
 ในปจัจบุนั การฝกึหวัเราะบำาบัดแบบไทยน้ี ได้เปล่ียนชือ่เปน็ 
สยามหัวเราะ การสอนสยามหัวเราะนี้ ได้นำาไปใช้ฝึกกับกลุ่มเป้าหมาย
หลายชว่งอาย ุตัง้แต ่เดก็เล็ก วยัรุ่น ผูใ้หญ ่ ความยากง่ายและจำานวน
ท่า จำานวนครั้งของการฝึก ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ในการนำาไปใช้ โดยในการบริการวิชาการชุมชนครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้นำา
แนวคดิดงักลา่วมาจดัทำาการพฒันาสร้างความสุขใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุ เพือ่ให้
ผูส้งูอายใุนชมุชนมคุีณภาพชวีติใหด้ขีึน้ตามหลักวชิาการ เพราะกจิกรรม
หัวเราะที่เคยทำากันมาในชุมชน เป็นเพียงการรับสมัครผู้สูงอายุที่สนใจ
แขง่ขนัประกวดหวัเราะ และขึน้มาหวัเราะแขง่กนั เพือ่ความสนกุสนาน 
โดยทำากจิกรรมดงักลา่วปลีะครัง้เทา่นัน้ ไม่ไดน้ำาหลกัการออกกำาลงักาย
ภายในแบบสยามหัวเราะมาใช้อย่างเป็นลำาดับขั้นตอน  
 ด้วยเหตุนี้  คณะผู้วิจัยจึงกำาหนดชุมชนหมู่บ้านท่าช้าง เพื่อ
เป็นพื้นที่ในการศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการสร้างความสุขด้วย
การหวัเราะบำาบดัสำาหรบัผูสู้งอาย ุเนือ่งจากเปน็ความตอ้งการทีม่าจาก
ชุมชนอย่างแท้จริง ประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวเป็นชุมชนชายขอบ ที่ตั้ง
ของชุมชนอยู่ห่างไกลจากชุมชนเมือง ทำาให้โอกาสในการได้รับความรู้
จากหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนมีน้อย ผู้อำานวยการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านท่าช้าง นักวิชาการสาธารณสุข และแกน
นำาอาสาสมัครสาธารณสุข มีความประสงค์ที่จะร่วมเรียนรู้ เพื่อจะได้
นำาความรู้ไปใช้ต่อกับชุมชนได้ ในการส่งเสริมความสุขให้เกิดข้ึนกับ
ผู้สูงอายุ ในขณะเดียวกัน คณะผู้วิจัยจะได้เรียนรู้การพัฒนารูปแบบ
ความสุขในกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนที่อยู่ในชนบทด้วย เพราะการบริการ
วิชาการด้วยการหัวเราะบำาบัดในกลุ่มผู้สูงอายุที่ผ่านมาน้ัน ส่วนใหญ่
จะจัดกิจกรรมกับกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ชุมชนเมืองหรือชานเมืองเป็นหลัก  

ซึ่งย่อมมีความแตกต่างกันในแง่บริบททางชุมชน สภาพความเป็น
อยู่ และพื้นฐานของความรู้และโอกาสทางการศึกษา โดยในการศึกษา
วิจัยครั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้นำาหลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  
(Participatory Action Research) ซึ่งจะไม่กำาหนดกรอบหรือรูปแบบ
การทำากิจกรรมที่เป็นลักษณะสำาเร็จรูป แต่จะผ่อนสั้นผ่อนยาว เพื่อให้
เกิดผลท่ีตอบโจทย์ตามความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง และเพื่อ
ใหเ้ขา้กบับรบิทหรอืขอ้จำากดัทีช่มุชนมใีหไ้ดม้ากทีส่ดุ จากกระบวนทศัน์
ของคนในชุมชนท่ีเข้ามามสีว่นรว่มกบัคณะผูว้จิยั (สมโภชน ์ อเนกสขุ, 
2548) รวมถึงเพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนารูปแบบดังกล่าวใน
กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม และนำาผลสะท้อนคิดท่ีกลุ่ม
ตวัอย่างรว่มกันแสดงทัศนะมาปรบัปรงุแผนและรว่มสรา้งความสมบรูณ์
ของการพฒันารปูแบบการสรา้งความสขุดว้ยการหวัเราะบำาบดัทีเ่หมาะ
สมกับบริบทชุมชนอีกครั้ง  

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างความสุขด้วยการหัวเราะ
บำาบัดสำาหรับผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านท่าช้าง 
 2. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการสร้างความสุขด้วยการ
หัวเราะบำาบัดในผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านท่าช้าง

ขอบเขตการวิจัย 
 การศกึษาวจิยัครัง้นี ้คณะผูว้จิยัใชร้ปูแบบการวิจัยเชงิปฏบิตัิ
การแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research : PAR) ศึกษา
วจิยัในชมุชนหมูบ่า้นทา่ชา้ง ตำาบลหนองหมากฝา้ย  อำาเภอวฒันานคร  
จงัหวดัสระแกว้ กลุม่เปา้หมายทีเ่ขา้รว่มกระบวนการวจิยั มีความเตม็ใจ
อาสาสมัครในการทำาวิจัย ใช้วิธีการกำาหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  
(Purposive Sampling) โดยมีผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้  
 1. คณะผูว้จิยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จำานวน 3 คน  
 2. ผู้ร่วมวิจัยจากชุมชน  ประกอบด้วย  
  2.1  นักวิชาการสาธารณสุข  2 คน 
  2.2  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน  2  คน  
  2.3  ตัวแทนผู้สูงอายุ 2 คน  
 3. ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม จำานวน 40 คน จากชมรม 
    ผู้สูงอายุ
  
แนวคิดและทฤษฎีีที่เกี่ยวข้อง 
 การศึกษาครั้งนี้ได้นำาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาเป็น
แนวทางในการทำาวิจัยดังนี้
 1. แนวคิดเรื่องความสุขของรูฟ (Ryff, 1989) ที่กล่าวถึง
จิตสุขภาวะ (Psychological Well-Being) โดยแบ่งความสุขออกเป็น  
6 ปัจจยั คอื การยอมรบัตนเอง (Self-acceptance) การมสีมัพนัธภาพ
ด้านบวกกับผู้อ่ืน (Positive relation with others) การพ่ึงตนเองได้  
(Autonomy) ความสามารถในการควบคุมสถานการณ์ (Environ-
mental mastery) การมีเป้าหมายในชีวิต (Purpose in life) การ
พัฒนาตนเองให้เกิดการเติบโต (Personal growth)   
 2. แนวคิดการหัวเราะบำาบัดด้วยเทคนิคสยามหัวเราะ
ของวัลลภ ปิยะมโนธรรม (2550) ที่กล่าวว่า การหัวเราะคือการ
ออกกำาลังกายภายในด้วยการขยับขับเคล่ือนเส้นประสาทสรีระกายแต่ละส่วน
อย่างเป็นจังหวะด้วยความรู้สึกดี พร้อมกับการเปล่งเสียงเพ่ือให้เกิดความสุข 
โดยมีลำาดับข้ันตอนการฝึกหลายข้ันตอนซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  
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ได้นำาเพียงบางขั้นตอนมาใช้กับผู้สูงอายุ ได้แก่ การอุน่เคร่ืองรา่งกาย 
เพือ่ใหเ้ลือดลมภายในรา่งกายไหลเวยีน และยังเปน็การกระตุน้ใหส้มอง
สองซีกได้ทำางาน เพราะเป็นการขยับเขยื้อนร่างกายทั้งด้านซ้ายและ
ด้านขวาอย่างสมดุล การฝึกลมหายใจ เพื่อฝึกระบบหายใจและการ
หายใจที่ถูกวิธี ให้อากาศสามารถเข้าสู่ร่างกายได้อย่างเต็ม แน่น ลึก 
ระบบการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์จะได้มี 
ประสิทธิภาพมากขึ้น และการฝึกหัวเราะท่าพื้นฐาน 4 ท่า คือ ท้อง
หวัเราะ อกหวัเราะ คอหวัเราะ และใบหนา้หวัเราะ เพือ่ขยบัขบัเคลือ่น
สรีระกายแต่ละส่วนอย่างช้าๆ ด้วยความรู้สึกสุข ไปพร้อมกับการเปล่ง
เสียงรู้สึกดี อย่างเป็นจังหวะ การฟังเสียงร่างกาย เพื่อรับรู้และอยู่กับ
ความรู้สึกสดๆ ในปัจจุบันขณะ รับรู้ถึงจุดแข็ง ได้แก่ ส่วนท่ีรู้สึกอุ่น
ร้อน โล่ง โปร่ง สบาย และจุดอ่อนของร่างกาย ได้แก่ ส่วนที่รู้สึกหนัก 
ตึง เย็น ปวด เป็นต้น
 3. แนวคิดเรื่องการบริหารสมอง เพื่อกระตุ้นการทำางาน
ของสมองซีกซ้ายและซีกขวา ด้วยการขยับร่างกายด้านซ้ายและขวา 
เพื่อให้สมองทำางานได้อย่างสมดุล ลดผลกระทบของความเครียดต่อ
ร่างกาย ทำาให้สภาพจิตใจสดชื่นพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความจำาดี
และมีอารมณ์ขัน เพราะเป็นการบริหารร่างกายในส่วนที่สมองควบคุม 
โดยเฉพาะกลา้มเน้ือ คอรป์สั คอลโลซมั (Corpus Callosum) ซึง่เชือ่ม
สมอง 2 ซีกทั้งซ้ายและขวาเข้าด้วยกัน ให้ทำางานอย่างแข็งแรงและ
ทำางานคล่องแคล่ว (สุขพัชรา ซิ้มเจริญ, 2549) 
 4. แนวคิดการฝึกหายใจ เพื่อให้ออกซิเจนผ่านเข้าไปเข้า
สมองและร่างกายได้อย่างเต็มที่ โดยการฝึกหายใจอย่างมีคุณภาพนั้น 
ระยะเวลาของการหายใจออกจะยาวนานกว่าการหายใจเข้า ซึ่งหาก
ฝึกควบคุมลมหายใจได้ จะช่วยลดภาวะความเครียด ความวิตกกังวล
ลงได้ โดยวิธีฝึกการหายใจมีหลายวิธีการ งานวิจัยน้ี จะใช้หลัก 7/11 
คือ หายใจเข้า 7 จังหวะ หายใจออก 11 จังหวะ
 5. แนวคิดการสะทอ้นคดิ เพือ่ใหเ้กดิการทบทวนตนเอง และ
สามารถแสดงออกถงึทศันะและความรูส้กึทีเ่ปน็ประสบการณข์องตนเอง
ออกมา การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ตนเองได้รับผ่านทางการ
สื่อสารด้วยคำาพูดให้ผู้อื่นได้เรียนรู้ร่วมกันน้ัน จะทำาให้เกิดพัฒนาการ
ตกผลึกทางความคิด ซึ่งส่งผลนำาไปสูก่ารเปลีย่นแปลงตวัเองตอ่ไปได้
 6. แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
action research) ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยที่เป็นความร่วมมือระหว่าง 
ผู้วิจัยซึ่งเป็นคนนอก และคนในชุมชนซ่ึงเป็นเจ้าของพื้นที่ มีความรู้
ในบริบทชุมชน เข้ามามีส่วนในการทำางานร่วมกัน ต้ังแต่การวางแผน 
สังเกต ประเมินผลร่วมกัน  มิใช่การนำาความรู้จากคณะผู้วิจัยว่าเป็น
ผู้รู้  ไปใช้สอนชุมชนในลักษณะทางเดียว เพราะการทำางานกับชุมชน
จำาเปน็ตอ้งทำาความรูจ้กัชมุชนกอ่น ซึง่ผูท้ีจ่ะใหข้อ้มลูไดด้ ีคอื ผูท้ีม่สีว่น
ได้ส่วนเสีย นั่นคือ คนในชุมชน และยังเป็นผู้ที่สามารถให้การสะท้อน
กลับได้ดดีว้ย การมสีว่นรว่มในการทำางานนีจ้งึเปน็การเปดิพืน้ท่ีและยัง
แสดงถึงความเคารพในความคิด ด้วยการเปิดรับฟังเสียงสะท้อนจาก
ชุมชน ซึ่งจะช่วยเปิดมุมมองการทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
(Crane & O’Regan, 2010) และในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้วงจรการ
ปฏบิตั ิ(Action Research Spiral) ตามแนวคดิของ เคมมสิ และ แมค
ทดักาด (Kemmis & Mc Taggart, 1990) ทีป่ระกอบดว้ย การวางแผน 
(Plan) การปฏิบัติ (Act) การสังเกต (Observe) และการสะท้อนผล 
(Reflect) ที่เรียกว่า PAOR ตลอดจนการปรับปรุงแผน (Replanning) 
เพื่อนำาไปปฏิบัติในวงจรต่อไป
 

วิธีการดำาเนินการวิจัย 
 1. ก�รศึกษ�ข้อมูลพื้นฐ�น
 คณะผู้วิจัยได้มีการเตรียมการก่อนปฏิบัติการวิจัย (Pre-Plan)  
ประกอบด้วย 1) การศกึษาข้อมลูบรบิทชุมชน ข้อมลูด้านผูส้งูอาย ุจาก
เอกสารดำาเนินการของท้องถิ่น 2) การสนทนากลุ่ม (Focus  Group) 
ระหว่างคณะผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจากชุมชน เพื่อหาความต้องการและ
ความเปน็ไปไดใ้นการสรา้งความมสีว่นรว่มเพือ่พฒันารปูแบบการสรา้ง
ความสขุของผูส้งูอาย ุ3) การเตรยีมผูส้งูอายทุีจ่ะเขา้รว่มการพฒันารูป
แบบการสรา้งความสขุของผูส้งูอายุดว้ยการหัวเราะบำาบดั พร้อมชีแ้จง
วัตถุประสงค์ในการทำาวิจัย

ภาพประกอบท่ี 1 การสนทนากลุ่ม ระหว่างคณะผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจากชุมชน

 2. ก�รพฒัน�รปูแบบก�รสร�้งคว�มสขุของผูส้งูอ�ยดุว้ยก�ร
หัวเร�ะบำ�บัด 
 การพัฒนารูปแบบการสร้างความสุขของผู้สูงอายุด้วยการ
หัวเราะบำาบดั ดำาเนนิการระหวา่งกุมภาพนัธ์ 2555 – ธันวาคม 2556  
กำาหนดขัน้ตอนในการดำาเนนิการวจิยัเปน็ 4 ขัน้ตอน ตามหลัก PAOR  
ดังนี้  
 1. การวางแผน (Plan) ประกอบดว้ย การประชมุกลุ่มแบบ
มสีว่นรว่มระหวา่งคณะผูว้จิยัและผูร้ว่มวจิยัจากชมุชน จะมกีารกำาหนด
จำานวนครัง้ จำานวนชัว่โมง และชว่งเวลาทีเ่หมาะสมกบัการจัดกจิกรรม 
รวมถึงการร่วมพัฒนารูปแบบการสร้างความสุขของผู้สูงอายุด้วยการ
หัวเราะบำาบัด ซึ่งประกอบด้วย  การบริหารสมอง การฝึกการหายใจ 
การฝึกหัวเราะบำาบัดท่ีประยุกต์จากสยามหัวเราะ (วัลลภ ปิยะมโนธรรม, 2550) 
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และการสะท้อนคิด ด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึก 
 2. การปฏิบัติการ (Act) เป็นการปฏิบัติตามการวางแผน 
(Plan) ที่ได้จากการประชุมกลุ่มแบบมีส่วนร่วมในแต่ละวงจร 
 3. การสังเกต (Observe) เป็นการสังเกตผลจากการนำา
การพฒันารปูแบบการสรา้งความสขุของผูส้งูอายดุว้ยการหวัเราะบำาบัด
มาใช้กับกลุ่มผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุจำานวน 40 คน โดยมีการเก็บ
บันทึกข้อมูลด้วยการบันทึกเทปเสียง การบันทึกภาพ การจดบันทึก 
การสัมภาษณ์เชิงลึก การสะท้อนคิดด้วยการแลกเปล่ียนประสบการณ์
การฝึก  
 4. การสะท้อนผล (Reflect) เป็นการร่วมประเมินผลการ
ปฏิบัติการระหว่างคณะผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยจากชุมชนในขั้นการสังเกต  
มาร่วมสะท้อนผล วิเคราะห์ วิจารณ์ ประมวลผลบรรยากาศ รูปแบบ
การดำาเนินการ ตั้งแต่ก่อน ระหว่าง และหลังการพัฒนา 
 ภายหลังจากการสะท้อนผล จะมีการปรับปรุงแผน  
(Replanning) เพ่ือนำามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการในวงจรต่อไป  
นัน่คอื ผลจากการสะทอ้นผลจากวงจรครัง้ที ่1 จะนำามาร่วมกันปรบัปรงุ
แผนการฝกึ เพือ่ใชเ้ปน็การปฏิบัติการของวงจรที ่2 ผลจากการสะทอ้น
ผลจากวงจรครั้งที่ 2 จะนำามาร่วมกันปรับปรุงแผนการฝึก เพื่อใช้
เป็นการปฏิบัติการของวงจรท่ี 3 โดยงานวิจัยคร้ังน้ี จะมีวงจรรวมท้ังส้ิน  
3 วงจร เพือ่เปน็การตรวจสอบการปรบัปรงุแผน 2 ครัง้ ประกอบกับงบ
ประมาณและระยะเวลาที่ใช้ในการบริการวิชาการที่มีจำากัด จึงสามารถ
กระทำาไดเ้พยีง 3 วงจร ซึง่ในทกุๆ ขัน้ตอน ชมุชนจะเขา้มามีสว่นรว่ม  
เพ่ือนำาเอาศกัยภาพของคนในชมุชนมารว่มจดัการและพฒันาตนเองได้
และเรียนรู้กระบวนการร่วมกันสร้างกิจกรรม
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้  มีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติย
ภูมิ (Secondary Data) ในช่วงการเตรียมการก่อนปฏิบัติการวิจัย  
(Pre-Plan) ข้อมูลปฐมภูมิได้จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group)  
โดยใช้การบันทึกเทปเสียง การบันทึกภาพ การจดบันทึก ส่วนข้อมูล
ทุติยภูมิได้จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับบริบทข้อมูลทั่วไปของ 
ชมุชน และขอ้มลูด้านสขุภาพของผูสู้งอายุจากบนัทกึขอ้มูลทางสถติขิอง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านท่าช้าง ในช่วงวงจรการปฏิบัติ  
3 วงจร ทำาการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิได้จากการสะท้อนคิด การ
แลกเปล่ียนประสบการณ์การฝึกขณะก่อนและหลังการจัดกิจกรรรมใน 
แตล่ะครัง้ การสมัภาษณเ์ชงิลกึ (In-Depth Interview)  การสงัเกตแบบ

มสีว่นรว่ม (Participant Observation)  โดยใช้การบนัทกึเทปเสยีง การ
บันทึกภาพ การจดบันทึก การสะท้อนผล ส่วนข้อมูลทุติยภูมิได้จาก 
การศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจัิยทีเ่กีย่ว
กับการวจิยัเชิงปฏบัิติการแบบมสีว่นรว่ม แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง
กับความสุข การฝึกออกกำาลังกายสมอง การฝึกหายใจ การหัวเราะ
บำาบัด และการสะท้อนคิด

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล
 มกีารประมวลผลและการวเิคราะหข์อ้มลูในแตล่ะขัน้ตอนดงัน้ี
 1. ข้อมูลที่ได้จากการเตรียมการก่อนปฏิบัติการวิจัย   
(Pre-Plan) โดยสรุปผลแต่ละประเด็นจากการสนทนากลุ่ม เพื่อ 
หาความต้องการและรูปแบบการจัดกิจกรรม 
 2. ข้อมูลที่ได้จากวงจรการปฏิบัติ 3 วงจร โดยนำาผลจาก
การสะท้อนคดิ  การแลกเปลีย่นประสบการณก์ารฝกึขณะกอ่นและหลงั
การจัดกิจกรรมในแต่ละคร้ัง การสัมภาษณ์เชิงลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
การบันทึกเทปเสียง การบันทึกภาพ การจดบันทึก การสะท้อนผล มา
แยกตามประเด็นตามสาระของกลุ่มข้อมูล รวมถึงวิเคราะห์สังเคราะห์
เนือ้หาเพือ่นำามาใช้อภปิรายและบรรยายสรปุให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์
ที่ได้กำาหนดไว้

ผลการศึกษาวิจัย 
 1. ข้อมูลพื้นฐ�น : บริบทชุมชน
 ชุมชนบ้านท่าช้างเป็นชุมชนหมู่บ้านท่ี 4 ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำาบล ตำาบลหนองหมากฝ้าย อำาเภอวัฒนานคร จังหวัด
สระแก้ว เหตุท่ีเรียกว่า ท่าช้าง เนื่องจากสมัยก่อน พื้นที่ดังกล่าวมี
ควานช้างจากถ่ินอ่ืนนำาช้างมาลากซงุจำานวนหลายเชือก และชา้งลงดืม่
น้ำาที่ลำาห้วย จนเป็นทางขึ้นลงของช้างจึงเรียกตรงนั้นว่าท่าช้าง จึงนำา
มาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน 
  ชุมชนตั้งห่างจากอำาเภอวัฒนานคร 28 กิโลเมตร มีขนาด
พื้นที่ทั้งหมด  4,820 ไร่  พื้นที่อยู่อาศัย  845 ไร่ พื้นที่ทำาการเกษตร 
3,975 ไร่ ประกอบด้วย จำานวนหลังคาเรือนทั้งสิ้น 297 หลังคาเรือน 
รวม 310 ครอบครัว จำานวนประชากรทั้งหมด 1,330 คน เป็นชาย 
652 คน หญงิ 678 คน ประชากรสว่นใหญป่ระกอบอาชพีเกษตรกรรม  
คิดเป็นร้อยละ 89.14 รับจ้างทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 6.04 อื่นๆ คิด 
เปน็รอ้ยละ 4.82 โดยวยัหนุม่สาวอายุ 20-30 ป ีจะทำางานโรงงานนอก
พื้นที่ วัยกลางคนขึ้นไปจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไป
ในพื้นท่ี ผู้สูงอายุจะทำาหน้าท่ีดูแลลูกหลาน รายได้เฉลี่ยประชากรคิด

เป็น  35,861 บาท / คน / ปี  
 ผูส้งูอายุในชุมชนทีม่อีาย ุ60 ปี
ขึ้นไป มีจำานวนทั้งสิ้น  124  คน  เป็น
ชาย 58 คน และหญิง 66 คน โดย 
ผูส้งูอายใุนช่วงอาย ุ 60-69  ป ีเปน็ชาย 
จำานวน 38 คน หญิงจำานวน 31 คน 
รวม 69 คน ชว่งอาย ุ70-79 ป ีเปน็ชาย 
จำานวน 17 คน หญิงจำานวน 26 คน    
รวม 43 คน และช่วงอายุ 80 ปีขึ้นไป 
เป็นชายจำานวน 3  คน หญิงจำานวน  
9 คน รวม 12 คน หากพิจารณาจาก
ความสามารถในการประกอบกิจวัตร
ประจำาวัน จะมีการจำาแนกกลุ่มผู้สูง 

 วงจรที่ 1 วงจรที่ 2 วงจรที่ 3

การปรับปรุงแผนครั้งที่ 1 การปรับปรุงแผนครั้งที่ 2

 ภาพประกอบที่ 2 วงจรการปฏิบัติ  3 วงจร

36วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่   ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2558



อายุออกเป็น 3 กลุ่ม คือ ติดสังคม ติดบ้านและติดเตียง กลุ่มติดสังคม 
หมายถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้ ช่วยเหลือผู้อื่น สังคม และ
ชุมชนได้ มีจำานวน 101 คน กลุ่มติดบ้านหมายถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่  
ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง มีจำานวน 22 คน และกลุ่มติดเตียงหมายถึง 
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ มีจำานวน 1 คน
 ความสมัพนัธข์องคนในชมุชน  จะเป็นลักษณะพึง่พาอาศยักนั  
การรวมกลุม่ของคนในชมุชน  จะมารว่มกนัทำากจิกรรมในวนัข้ึนปใีหม ่
วันเด็ก ประเพณีสงกรานต์ รดน้ำาขอพรผู้สูงอายุ ทำาบุญกลางบ้านไหว้ปู่ตา 
แห่เทียนเข้าพรรษา วันทำาบุญเข้าพรรษา วันแม่แห่งชาติ ตักบาตรเทโว 
วันออกพรรษา วันลอยกระทง วันพ่อแห่งชาติตามลำาดับ ผู้สูงอายุจะมี
สว่นรว่มในกจิกรรมท่ีเกีย่วขอ้งกบัวนัทางศาสนาเปน็หลกั และการรวม
กลุ่มร่วมจัดงานศพในกรณีมีผู้สูงอายุเสียชีวิต คำาสรรพนามที่ใช้เรียกผู้
สูงอายุ จะใช้คำาว่าพ่อใหญ่ แม่ใหญ่ ภาษาท่ีใช้พูดในกลุ่มผู้สูงอายุด้วยกัน 
จะเป็นภาษาอสีาน และสามารถฟงัภาษากลางได ้ผูสู้งอายุส่วนใหญ่ไมรู่้
หนังสือ ระดับการศึกษาประถมศึกษาปีที่ 4  
  2. สภ�พปัญห� คว�มต้องก�รและคว�มเป็นไปได้ 
  จากการสนทนากลุ่มและการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับชุมชน ในการเตรียมการก่อนปฏิบัติการวิจัย (Pre-Plan) พบว่า 
ปัญหาผู้สูงอายุจะเกี่ยวกับด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต ปัญหาทาง
ด้านสุขภาพกายท่ีพบมาก 3 อันดับแรก คือ โรคเบาหวาน โรคความดัน  
โรคไต ปัญหาด้านสุขภาพจิตที่พบมาก คือ ภาวะซึมเศร้า และ
ความเครียด ท้ังน้ี ผู้สูงอายุท่ีมีโรคทางกายและโรคทางใจผสมผสานกัน  
มีจำานวนร้อยละ 27.64 ผู้สูงอายุที่มีอาการทางจิต-ประสาท มีจำานวน
ร้อยละ 9.75 โดยผู้สูงอายุที่เข้าพบแพทย์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพตำาบล โรงพยาบาลชมุชนประจำาอำาเภอ หรอืโรงพยาบาลประจำา
จังหวัด เพื่อขอรับยาแก้ปวด ยานอนหลับ ยาแก้ไข้ รวมถึงยาป้องกัน
ภาวะซมึเศรา้ มเีฉลีย่ถงึรอ้ยละ 35.58 บางรายจะเขา้มารบัยาบ่อย 1-2 
ครัง้/สปัดาห ์จากระเบยีนขอ้มลูสขุภาพของโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพ
ตำาบลบ้านท่าช้าง ปี พ.ศ. 2555  พบผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อภาวะ
ซึมเศร้าจำานวน 62 คน จากจำานวน 124 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 50 
ของประชากรผูส้งูอายใุนชุมชน และผลจากแบบประเมินอาการซมึเศรา้  
9 Q ของกรมสุขภาพจิต เพื่อตรวจละเอียดกับกลุ่มผู้สูงอายุจำานวน 
62 คนดังกล่าว มีผู้สูงอายุจำานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 9.68   

เข้าเกณฑ์มีอาการซึมเศร้า สถิติการพยายามฆ่าตัวตายในผู้สูงอายุร้อย
ละ 2.43  ฆ่าตัวตายสำาเร็จร้อยละ 0.81 ฆ่าตัวตายไม่สำาเร็จร้อยละ 1.62 
สาเหตุการฆ่าตัวตายส่วนใหญ่มาจากปัญหาโรคทางกายและโรคทางใจ 
และปัญหาครอบครัวที่ต้องหย่าร้างหรือแฟนหนีออกไปจากครอบครัว 

จึงตัดสินใจกินยาฆ่าแมลงหรือใช้วิธีการผูกคอตาย
 ในปี พ.ศ. 2547 ผู้อำานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำาบลบา้นทา่ชา้ง ไดร้เิริม่ตัง้ชมรมผูส้งูอายขุึน้ มุง่หวงัใหผู้ส้งูอายไุดร้วม
ตัวทำากิจกรรมเดือนละครั้ง  ครั้งละ 1-2 ชั่วโมง เพื่อจะได้มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน แต่ไม่ประสบผลสำาเร็จ มีการรวมกลุ่มได้เพียงประมาณ 2 ปี 
โดยได้ยุติชมรมผู้สูงอายุลงในปี พ.ศ. 2549 อันเนื่องมาจากลักษณะ
กิจกรรมน้อย ไม่ต่อเนื่อง และจำาเจ ไม่ตรงกับความต้องการของ 
ผูสู้งอายุ ผูสู้งอายุจึงเลอืกใหเ้วลากบัการอยู่บ้านเลีย้งลกูหลานมากกวา่ 
โอกาสที่ผู้สูงอายุจะรวมตัวกันจะมีเพียงการเข้าร่วมในงานสำาคัญทาง
ศาสนาหรือของตำาบล หรือการร่วมจัดงานศพของผู้สูงอายุที่เสียชีวิต  
ตอ่มา ในป ีพ.ศ. 2554 เริม่มกีารตัง้ชมรมผูส้งูอายขุึน้ใหม่อกีคร้ัง เพือ่
ใหผู้ส้งูอายเุข้ามารว่มทำากจิกรรมในชมรมและสรา้งความเขม้แขง็ใหเ้กดิ
ขึ้น ด้วยการทำากิจกรรมร่วมกันเดือนละครั้ง ครั้งละ 1-2 ชั่วโมง เช่น
เดียวกับในคราวที่เริ่มจัดตั้งชมรม มีกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ การศึกษานอกโรงเรียน อำาเภอวัฒนานคร เข้ามาให้
ความรู้ และองค์การบริหารส่วนอำาเภอทำาหน้าท่ีสนับสนุนงบประมาณ
กิจกรรม กิจกรรมมีความหลากหลายขึ้น อาทิ การรำาเซิ้ง รำาไม้พลอง 
เพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง และการสอนอาชีพเสริม เช่น การ
สานตะกร้า การทำาน้ำายาล้างจาน การทำาไม้กวาด การทำากล้วยฉาบ 
เพือ่เปน็การเพิม่รายได ้และใช้เวลาวา่งให้เปน็ประโยชน ์การจดักจิกรรม
ที่ร่วมกันทำาในวันสำาคัญทางศาสนาต่างๆ เช่น เข้าวัดนั่งสมาธิ ฟัง
ธรรม การทำาดอกไม้จันทน์ การจัดแข่งขันประกวดหัวเราะในเทศกาล
สงกรานต์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แม้จะมีกิจกรรมที่หลากหลายขึ้น 
แต่การเข้ามามีส่วนร่วมของผู้สูงอายุยังมีไม่มากนักและยังเป็นลักษณะ
เชิงรับอยู่ กิจกรรมที่ทำายังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน จากการสนทนากลุ่ม  
(Focus Group)  นกัวชิาการสาธารณสขุ และตวัแทนผูส้งูอายใุห้ความ
เห็นว่า ควรมีการฟื้นฟูความเข้มแข็งแก่ชมรมผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้
ผู้สูงอายุตระหนักถึงความสามารถในการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพ
จิตของตนเอง มีบทบาทเป็นผู้กำากับชีวิตตนเองให้มีความสุขในช่วง
บัน้ปลายของชวีติ ซึง่ทางโรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำาบลบา้นท่าชา้ง 
เคยนำาจัดกิจกรรมประกวดหัวเราะ ในวันผู้สูงอายุ พบว่า ผู้สูงอายุมี
ความสุข ผ่อนคลายความเครียด แต่ไม่มีองค์ความรู้มาต่อยอดให้ผู้สูง
อาย ุเพยีงรบัรูผ้า่นทางสือ่ จงึตอ้งการใหม้หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

ซ่ึงเป็นผูร้เิริม่โครงการหวัเราะบำาบดั  
เข้ามาร่วมพัฒนากิจกรรมให้เหมาะ
แก่ผู้สูงอายุในชุมชน มุ่งหวังให้ผู้
สูงอายุในชุมชนใช้ชีวิตอย่างมีความ
สุขมากขึ้น  
 3. ก�รพัฒน�รูปแบบก�ร
สร้�งคว�มสุขของผู้สูงอ�ยุด้วยก�ร
หัวเร�ะบำ�บัด วงจรที่ 1   
 ในคร้ังแรกของการวิจัยแบบมี
ส่วนร่วม โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อ
พัฒนารูปแบบการสร้างความสุข
ของผู้สูงอายุด้วยการหัวเราะบำาบัด  
คณะวิจัยและผู้ร่วมวิจัยจากชุมชน 

ได้ร่วมกำาหนดระยะเวลาการให้ความรู้ทั้งสิ้น 3 ครั้ง ครั้งละ 3 ชั่วโมง 
ในเดอืนเมษายน  เดอืนพฤษภาคม และเดอืนมถุินายน 2556 เร่ิมตัง้แต่
เวลา 9.00-12.00 น. สาเหตุที่เลือกจัดกิจกรรมเป็นช่วงเช้า  เพื่อให้ผู้
สงูอายุไดร้บัประทานอาหารรว่มกันในช่วงกลางวนั และเพือ่คณะวจิยัจะ

ภาพประกอบ 3 แผนที่อำาเภอวัฒนานคร และแผนที่ชุมชนบ้านท่าช้าง
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ไดส้มัภาษณเ์ชงิลกึตอ่ไดใ้นชว่งบา่ย กอ่นทีผู่ส้งูอายจุะกลบัไปทำากจิสว่น
ตัวในช่วงบ่าย การเว้นระยะห่างของการให้ความรู้จะห่างกัน 1 เดือน 
และ 2 เดือน เพื่อให้ผู้ร่วมวิจัยจากชุมชน คือ นักวิชาการสาธารณสุข
นำาความรู้ที่ได้รับไปฝึกทบทวนให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม
ในแต่ละสัปดาห์ ทุกวันศุกร์ในช่วงเช้า เพื่อเป็นการทบทวน ฝึกซ้ำา 
และเป็นการฝึกฝนกันเองภายในชุมชนให้สร้างความเข้มแข็งและการ
มีส่วนร่วมของคนในชุมชนได้ด้วยตนเอง โดยสถานที่จัดกิจกรรม คือ 
ห้องเอนกประสงค์ชั้น 2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านท่าช้าง 
ตำาบลหนองหมากฝ้าย จังหวัดสระแก้ว   

 กลุ่มผู้สูงอายุท่ีเข้าร่วมกิจกรรมรูปแบบการสร้างความสุขมีท้ังส้ิน 40 
คน เป็นเพศชาย 5 คน เพศหญิง 35 คน ตั้งแต่อายุ 60-80 ปี ซึ่งมี
จำานวนผูส้งูอายทุีจ่บการศกึษาระดบัประถม 18 คน ไมไ่ดเ้รยีนหนงัสอื 
22 คน โดยส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุที่สนใจเข้าร่วม
โครงการโดยสมัครใจ  ผ่านทางการประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพตำาบลบ้านท่าช้าง 
 รูปแบบการสร้างความสุขของผู้สูงอายุด้วยการหัวเราะบำาบัดน้ัน 
จะมี 4 ขั้นตอนหลัก ได้แก่  
 1)  การบรหิารสมอง  เพือ่เตรยีมพร้อมรา่งกาย ใหเ้กดิการ
ตื่นตัวและพร้อมที่จะเรียนรู้ ด้วยการบริหารสมอง 2 ซีก คือ ซีกซ้าย

และซกีขวา ดว้ยการใช้เพลงประกอบกับการเคลือ่นไหวรา่งกายทัง้สอง
ข้างอย่างสมดุล  
 2) การฝึกหายใจ เพื่ออุ่นเครื่องร่างกาย ให้ร่างกายพร้อม
กับการออกกำาลังกายภายในด้วยการหัวเราะ และยังเป็นการเพิ่มระดับ
ออกซิเจนเข้าสู่ร่างกาย และนำาของเสียจากร่างกายออกผ่านทางลม
หายใจด้วย  
 3) การหวัเราะบำาบดั เพือ่ออกกำาลงักายภายในพร้อมกบัการ
ขยับขับเคลือ่นอวยัวะรา่งกายในแตล่ะสว่นอย่างเปน็ระบบ พร้อมกบัการ
เปล่งเสียงด้วยความรู้สึกท่ีสุข เป็นการกระตุ้นความสุขให้เกิดข้ึนได้ด้วยตนเอง 
 

 4) การสะท้อนคิด เพื่อให้ผู้สูงอายุได้สื่อสารแลกเปลี่ยน
ทัศนะและประสบการณ์ตนเองที่ได้รับจากการฝึก ทำาให้เกิดการเรียน
รู้ที่จะสังเกตตนเองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมถึงเป็นการสร้าง
สัมพันธภาพ และฝึกการปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่ม
 กำาหนดการที่ได้ร่วมวางแผนเพื่อใช้ปฏิบัติการในวงจรที่  1  
(วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2556) มีดังนี้

  9.00-9.30 น.   แนะนำาตัว สร้างความสัมพันธ์ ฝึกบริหารสมอง 
   ด้วยการตบมือเข้ากับจังหวะเพลง เร่ือยๆ มา 
   เรียงๆ ตบมือ 5 จังหวะ (ฝ่ามือเพื่อนด้าน 
   ขวา 1 ไหล่ซ้ายขวาตนเอง 2 หลังมือเพื่อน 
   ด้านซ้าย 1 ฝ่ามือเพื่อนด้านซ้าย 2)  
 9.30-10.30 น. ให้ความรู้เรื่องการหัวเราะบำาบัด และประโยชน์ 
  ของการหัวเราะ ตรวจลมหายใจ และฝึกการ 
  หายใจท่ีถูกต้อง (หายใจเข้าท้องพอง หายใจออก  
  ท้องยุบ)  
 10.30-10.45 น. พัก
 10.45-11.00 น. สาธิตท่าอุ่นเคร่ืองร่างกายก่อนหัวเราะ 6 ท่า 
  (ขา สะโพก อก ไหล่ คอ ใบหน้า)    
 11.00-11.15 น. ฝึกอุ่นเคร่ืองร่างกาย  
 11.15-11.45 น. สาธิตท่าการฝึกหัวเราะด้วยเสียง โอ-อา-อู-เอ 
  และฝึกเสียงหัวเราะ 4 คร้ัง/ท่า   
 11.45-12.00 น. ผู้สูงอายุร่วมสะท้อนคิดในกลุ่มย่อย และกลุ่มใหญ่  
 12.00-14.30 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และการสัมภาษณ์ 
  เชิงลึก  

 ในช่วงสะท้อนคิด ผู้สูงอายุบางส่วนยังไม่สามารถพูดอธิบาย
ประสบการณไ์ดม้ากนกั ตอ้งใชค้ำาถามชว่ยกระตุน้ในแตล่ะเร่ือง ผลการ
สะทอ้นคดิจากผูส้งูอาย ุพบวา่ ผูส้งูอายมุคีวามโลง่ สบายตวั มคีวามสขุ  
สดช่ืนข้ึน ร่างกายขยับได้ดีข้ึน หายใจสะดวก และหายใจได้ลึกขึ้น 
สมองโปร่งขึ้น การจำาท่าทางยังจำาไม่ค่อยได้ รู้สึกเมื่อยเวลายืนนานๆ  
ต้องพักเป็นช่วงๆ 

ภาพประกอบที่ 4 กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุทำาไม้กวาด และทำาดอกไม้
จันทน์ (ก่อนการศึกษาวิจัย)

      อ�ยุ
เพศ  60-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76 ปีขึ้นไป รวม

เพศชาย 1 1 3 - 5

เพศหญิง 8 9 7 11 35

รวม 9 10 10 11 40

ตารางที่ 1  แสดงเพศและอายุของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม
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 จากการสะท้อนผลในคร้ังที่ 1 พบว่า การให้ความรู้เชิง
บรรยายเนื้อหา จะต้องปรับเป็นการให้ความรู้แบบกระชับและสั้น  
เน้นการฝึกประสบการณ์และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อให้ผู้
สูงอายุได้มีส่วนร่วมในการฝึก มิใช่เป็นเพียงผู้เข้ารับการอบรมที่นั่ง
ฟังและปฏิบัติตามเท่านั้น การใช้สื่อด้านโสตมาช่วยในการให้ความรู้
นั้น ต้องใช้เป็นภาพ ไม่ใช่ภาษาเขียน เพราะผู้สูงอายุมีข้อจำากัดด้าน
สายตาและการรู้หนังสือ ขั้นตอนของกิจกรรมซับซ้อนเกินไปสำาหรับ
ผู้สูงอายุในชุมชน ผู้สูงอายุไม่สามารถจดจำาท่าอุ่นเครื่องหลายท่า
ติดต่อกันได้ การทำาท่าส่วนใหญ่จะทำาผิดมากกว่าทำาถูก มีความเชื่อง
ช้าขณะเคลื่อนไหว สมองสั่งการช้ากว่าผู้สูงอายุในเมืองที่มีอายุใน
ระดับเดียวกันอย่างชัดเจน ใบหน้าของผู้สูงอายุค่อนข้างนิ่ง เรียบเฉย  
บางคนดูเครียดและเศร้า ในช่วงการพัฒนาความสุข ผู้ร่วมวิจัยจาก
ชุมชนต้องเปลี่ยนจากผู้สังเกตการณ์มาช่วยจัดท่าทาง ประกบกับผู้สูง
อายุบางรายอย่างใกล้ชิด การใช้เน้ือเพลงประกอบท่าทางเพ่ือบริหารสมอง 
มีความซับซ้อนเกินไป ผู้สูงอายุทำาตามไม่ได้ การฝึกหายใจ พบว่า  
ผู้สูงอายุหายใจผิด ร้อยละ 50 กล่าวคือ หายใจเข้าท้องยุบและรับ
รู้ลมหายใจอยู่เพียงช่วงอกเท่าน้ัน ยังไม่สามารถหายใจได้อย่างลึก  
การฝึกหัวเราะท่ีตามแผนเตรียมไว้ว่าจะใช้การยืนในการฝึก ปรากฏการณ์ท่ีพบ  
คือ ผู้สูงอายุบางรายยืนได้ไม่ถึง 2 นาที ต้องลงนั่ง เพราะขาไม่มี
กำาลัง ทำาให้ต้องปรับกิจกรรมอย่างทันที ไม่เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ 
การฝึกกิจกรรมแต่ละกิจกรรมใช้เวลาเกินกว่ากำาหนด คณะผู้วิจัยต้อง
ใช้กิจกรรมสันทนาการคั่นกิจกรรม เพื่อเป็นการผ่อนคลายความล้า
ของผู้สูงอายุ มีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ตัดเนื้อหาการบรรยายออก
บางประเด็น และปรับภาษาให้สนุก เข้าใจง่าย กระชับ พร้อมทำาท่า
ประกอบการพูด ยกตัวอย่างอธิบายประกอบ ในการฝึกอุ่นเครื่องก่อน
การหัวเราะ เมื่อสาธิตจบหนึ่งท่า ต้องให้ทำาทันที เพื่อป้องกันปัญหา
การลืมทา่ของผูส้งูอาย ุและตอ้งทวนทา่ซ้ำาหลายครัง้ การฝกึทา่หวัเราะ 
ปรบัจากยืนเป็นน่ังแทน ฝึกเพียงการออกเสียงอย่างเดียว เน้นการเปล่งเสียง
ให้สนุก มีความสขุ จากการสังเกตพฤตกิรรมของผูสู้งอายุขณะพกั พบวา่  
ผู้สูงอายุจะนอนๆ นั่งๆ ตามลำาพัง มีบางคนนำาหมากมาตำาและรับ
ประทาน ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุด้วยกันมีไม่มากนัก จะคุยกัน
เฉพาะกลุ่มที่คุ้นเคย อย่างไรก็ตาม หลังจากการพักแล้วกลับมาฝึก
หัวเราะใหม่ หน้าตาของผู้สูงอายุเริ่มยิ้มแย้มแจ่มใสขึ้น มีการหยอกล้อ
กันมากขึ้น และสนทนากันอย่างเป็นกันเองในช่วงรับประทานอาหาร
กลางวัน แต่ยังคงจับกันเป็นกลุ่มย่อยๆ ที่ตนเองคุ้นเคยอยู่

 4. ก�รพฒัน�รูปแบบก�รสร้�งคว�มสขุของผูส้งูอ�ยดุว้ยก�ร
หัวเร�ะบำ�บัด วงจรที่ 2
 ผลที่ได้จากการสะท้อนผลในวงจรที่ 1 คณะผู้วิจัยและผู้ร่วม
วิจัยจากชมุชนได้ร่วมกันปรับปรุงแผน เพื่อนำามาใชว้างแผนพฒันารปู
แบบการสร้างความสุขของผู้สูงอายุด้วยการหัวเราะบำาบัดในวงจรท่ี 2 
โดยมกีารปรบัเปลีย่นรปูแบบการพฒันา ดงันี ้ นกัวชิาการสาธารณสุข  
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน ที่เดิมเป็นผู้สังเกตการณ์อยู่
ภายนอกจะทำาหน้าที่เข้าไปช่วยดูแลท่าทางการฝึกของผู้สูงอายุเป็น
กลุ่มๆ การบริหารสมองจะเร่ิมด้วยการฝึกท่าทางก่อนเพียงอย่าง 
เดียวในช่วงแรก และฝึกซ้ำาจนกว่าจะเร่ิมทำาได้ จากน้ัน จึงนำาบทเพลงใหม่ท่ีส้ัน  
จดจำาง่ายเข้าประกอบกับท่าทาง เพื่อฝึกสมาธิ กระตุ้นการทำางานของ
สมองซีกขวา และฝึกความสัมพันธ์ระหว่างจังหวะของเพลง การ
ตบมือ และการแตะส่วนต่างๆ ของร่างกายตามเสียงของบทเพลง 
ได้แก่ ตา หู จมูก ปาก ตา เพื่อกระตุ้นให้สมองเกิดความตื่นตัว ใน

การฝึกหายใจ จะฝึกหายใจเข้าออกตามจังหวะนับ ด้วยการหายใจเข้า 
7 จังหวะ หายใจออก 11 จังหวะ  รวม 5 ครั้ง เพื่อรับออกซิเจนมา
หลอ่เลีย้งสมองและรา่งกายอยา่งเตม็ที ่และเพือ่เตรยีมรา่งกายใหพ้รอ้ม
กับการออกกำาลังกายภายในด้วยเสียงหัวเราะ โดยการฝึกหัวเราะจะมี
การฝึกท่าอุ่นเครื่องร่างกายก่อนการหัวเราะตามหลักสยามหัวเราะ และ
จะใช้การสาธิตทีละท่า เมื่อสาธิตจบ จะให้ลุกข้ึนยืนแล้วทำาตาม ท่าละ  
2 ครัง้ แลว้จงึลงนัง่ อยา่งไรกต็าม หากใครไมส่ามารถยนืได ้จะใหน่ั้งฝกึ   

การสะทอ้นผลจะแบง่กลุม่ยอ่ยเพือ่เปดิโอกาสใหพ้ดูคยุกนัไดม้ากขึน้ และ
ในขณะพกั จะเปดิเพลงรำาเซิง้ เพือ่ชว่ยสรา้งบรรยากาศ ลดการบรรยาย
เนื้อหา เปลี่ยนเป็นการพูดคุยและเน้นการฝึกปฏิบัติ
 กำาหนดการที่ได้ร่วมวางแผนเพื่อใช้ปฏิบัติการในวงจรที่  2  
(วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2556)  มีดังนี้

 9.00- 9.30 น. ฝึกบริหารสมอง  ด้วยการตบมือ 2 จังหวะ   
  (ตบมือตนเอง 2 ตบตัก 2) และฝึกแตะตา   
  หู จมูก ปาก ตา แล้วจึงนำาเพลงยกมือขึ้น 
  แล้วตบเป็นเพลงประกอบท่าทาง 
 9.30-9.50  น. รว่มสะท้อนคดิ แลกเปลีย่นประสบการณข์อง 
  ครั้งที่ 1 ในกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ 
 9.50-10.30 น. ทบทวนการหายใจท่ีถูกต้อง และฝึกการ 
  หายใจ แบบ 7/11 รวม 5 ครั้ง  

ภาพประกอบท่ี 5 กลุม่ผูส้งูอายุฝกึหัวเราะบำาบัด และรบัประทานอาหาร
กลางวันร่วมกัน
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 10.30-10.45 น. พัก (เปิดเพลงรำาเซิ้ง)
 10.45-11.15 น. สาธิตท่าอุ่นเครื่องก่อนการหัวเราะพร้อม  
  ปฏิบัติทีละท่า โดยอธิบายประโยชน์หลัง
  การฝึกในแต่ละท่า
 11.15-11.45 น. ส า ธิ ต ก า ร เ ป ล่ ง เ สี ย ง ส ย า มหั ว เ ร า ะ  
  (ท้องหัวเราะ–ออกเสียงโอ, อกหัวเราะ– 
  ออกเสียงอา, คอหวัเราะ – ออกเสยีงอู และ 
  ใบหน้าหัวเราะ – ออกเสียงเอ) โดยให้ทำา 
  ตามทลีะทา่ๆ ละ 2 ครัง้ โดยอธบิายประโยชน ์
  หลังการฝึกในแต่ละท่า
 11.45-12.00 น. ผู้สูงอายุแลกเปล่ียนประสบการณ์ฝึกหัวเราะ   
  และร่วมสะท้อนคิดในกลุ่มย่อย  
 12.00-14.30 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน และการ 
  สัมภาษณ์เชิงลึก

 ผลการสะท้อนคิดจากผู้สูงอายุในคร้ังท่ี 2 พบว่า ผู้สูงอายุรับรู้
การเปล่ียนแปลงของร่างกายว่ามีความแข็งแรงข้ึน มีชีวิตชีวามากกว่าเดิม 
การเข้าร่วมครั้งที่ 2 สามารถทำาได้ดี ขั้นตอนการฝึกไม่ยากเกินไป 
ชอบทุกกิจกรรม โดยเฉพาะการฝึกหายใจและการฝึกหัวเราะ เพราะ
รา่งกายผอ่นคลาย บรเิวณทีป่วดหรอืตงึดขีึน้ มกีารใหข้อ้มลูวา่ ในช่วง
สงกรานต์ มีกิจกรรมแข่งขันหัวเราะในวันผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม
ประกวดสามารถหัวเราะได้ยาวนาน เพราะใช้หลักการหายใจที่ถูกต้อง
ทีไ่ด้รับจากการเรยีน นอกจากนี้ ในด้านการใช้ชีวิตประจำาวัน ผู้สูงอายุ
รู้สึกมีอาการเหนื่อยน้อยลง สามารถทำางานได้นานขึ้น คล่องตัวขึ้น  
โดยภายหลงัการฝึกหวัเราะในแตล่ะสปัดาหใ์นชมรมผูส้งูอาย ุจะกลบัไป
บ้านอย่างมีความสุข สมองโปร่งข้ึน อยากพูดคุยสนทนากับคนอ่ืนมากข้ึน 
ในคนท่ีมีภาวะซึมเศร้ารู้สึกได้ว่า ตนเองเร่ิมย้ิมได้บ้าง ความเครียดลดลง 
การถอนหายใจลดลง เริ่มทำากิจกรรมต่างๆ มากขึ้น ไม่ใช่เอาแต่นอน 
เพราะไม่รู้จะทำาอะไร เพื่ออะไร
 จากการสะท้อนผลในคร้ังท่ี 2 พบว่า การดำาเนินการการ
พัฒนารูปแบบการสร้างความสุขด้วยการหัวเราะบำาบัดคร้ังท่ี 2 เป็น
ไปตามแผนท่ีวางไว้ ผู้สูงอายุมีพัฒนาการท่ีดีข้ึน หน้าตามีความสุข 
ต้ังใจฝึกและมีส่วนร่วมดี มีความไวในการฝึกเพ่ิมมากข้ึนกว่าคร้ังแรก  
การฝึกบริหารสมองด้วยการตบมือประกอบเพลงทำาได้ดี มีสมาธิใน
การเรียนรู้ ต้ังใจฝึกมากข้ึน การหายใจทำาได้ถูกต้องข้ึน แต่การหายใจ
แบบ 7/11 ยังทำาตามไม่ค่อยได้นัก ในช่วงฝึกท่าอุ่นเคร่ืองและท่าหัวเราะ  
ผู้สูงอายุทำาตามได้ แต่ยังจัดท่าทางไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะท่าทางท่ีต้องใช้
กำาลังของกล้ามเน้ือมัดเล็ก การขยับน้ิว การใช้กำาลังเพ่ือขยับท้องข้ึนลง
ขณะหัวเราะ และขณะฝึกหัวเราะ ใบหน้าของหลายคนยังน่ิงอยู่ ต้องใช้
เสียงและอารมณ์ขันกระตุ้นอยู่เป็นระยะ ความทนทานในการฝึกกระทำา
ได้นานข้ึน มีผู้สูงอายุขออาสามาแสดงการหัวเราะท่ีตนเองแข่งชนะใน
วันผู้สูงอายุของหมู่บ้าน ซ่ึงสร้างบรรยากาศให้มีความสุข สนุกสนาน
มากข้ึนในกลุ่มผู้สูงอายุ นักวิชาการสาธารณสุขให้ข้อมูลว่า ในช่วงเดือน
คร่ึงท่ีเว้นระยะไป ผู้สูงอายุกระตือรือร้นในการเข้าชมรมผู้สูงอายุ และมี
ความสุขกับการเข้าแข่งขันประกวดหัวเราะในวันผู้สูงอายุ ซ่ึงสามารถ
หัวเราะได้ยาวนานกว่าปีท่ีแล้ว มีลีลาการหัวเราะมากข้ึน นอกจากน้ี  
ผู้สูงอายุหลายคนจะรอคอยท่ีจะเข้าร่วมในคร้ังท่ี 2 โดยจะโทรศัพท์มาสอบ
ถามกับทางอนามัย ขอสำารองท่ีน่ัง และในวันท่ีจัดอบรม ได้มาน่ังรอฝึกก่อน
เวลาเร่ิมสองช่ัวโมง 
 

ภาพประกอบที่ 6 การสาธิต ตัวอย่างท่าสยามหัวเราะ อกหัวเราะ  
คอหัวเราะ 

อกหัวเราะ เสียง อา

คอหัวเราะ เสียง อู

 5. ก�รพัฒน�รูปแบบก�รสร้�งคว�มสุขของผู้สูงอ�ยุด้วย
ก�รหัวเร�ะบำ�บัด วงจรที่ 3
 ผลท่ีได้จากการสะท้อนผลในวงจรที่ 2 คณะผู้วิจัยและ 
ผู้ร่วมวิจัยจากชุมชนได้ร่วมกันปรับปรุงแผน เพื่อนำามาใช้วางแผน
พัฒนารูปแบบการสร้างความสุขของผู้สูงอายุด้วยการหัวเราะบำาบัด  
ในวงจรท่ี 3 โดยยังคงให้ผูร้ว่มวจิยัจากชุมชนสงัเกตการณอ์ยูภ่ายนอก
และจะเข้าไปช่วยดแูลท่าทางการฝกึเปน็กลุม่ๆ มกีารเพิม่ความซบัซอ้น
หรือเพิ่มจำานวนครั้งในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ การบริหารสมองจะนำาท่า
ที่ใช้ในครั้งที่ 1 มาทำาใหม่ในครั้งที่ 3 โดยใช้เพลงของครั้งที่ 2 เพราะ
จดจำาไดง้า่ยกวา่ เพือ่กระตุน้ให้สมอง 2 ซีกทำางาน โดยเริม่ตน้จากการ 
ฝึกตบมือ 5 จังหวะให้ได้ก่อน แล้วจึงนำาเพลงเข้าประกอบท่าทาง  
ในการฝึกหายใจ ยังฝึกหายใจเข้าออกตามจังหวะนับ ด้วยการหายใจเข้า 
7 จังหวะ หายใจออก 11 จังหวะ โดยเพิ่มจำานวนครั้งของการหายใจ
เข้าออกเป็น 10 ครั้ง ส่วนการอุ่นเครื่องร่างกายก่อนการหัวเราะ 
รวมถึงการฝึกหัวเราะจะสาธิตทีละท่า และให้ผู้สูงอายุยืนทำาทีละท่า 
เพิ่มจำานวนครั้งของท่าหัวเราะเป็น 4 ครั้ง/ท่า

40วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่   ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2558



 กำาหนดการที่ได้ร่วมวางแผนเพื่อใช้ปฏิบัติการในวงจรที่ 3 
(วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2556) มีดังนี้
 9.00- 9.30 น. ฝึกบริหารสมอง ด้วยการตบมือ 5 จังหวะ 
  (ฝ่ามือเพื่อนด้านขวา 1 ไหล่ซ้ายขวาตนเอง 
  2 หลังมือเพื่อนด้านซ้าย 1 ฝ่ามือเพื่อนด้าน 
  ซ้าย 2 แล้วจึงใส่เพลงยกมือขึ้นแล้วตบเป็น 
  เพลงประกอบ  
 9.30-9.50  น.  รว่มสะทอ้นคดิ แลกเปลีย่นประสบการณข์อง 
  ครั้งที่ 2 ในกลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ 
 9.50-10.30 น. ทบทวนการหายใจที่ถูกต้อง และฝึกการ 
  หายใจ แบบ 7/11 รวม 10 ครั้ง  
 10.30-10.45 น. พัก
 10.45-11.15 น. สาธิตท่าอุ่นเครื่องพร้อมปฏิบัติทีละท่า และ 
  บอกประโยชน์หลังการฝึกแต่ละท่า
 11.15-11.45 น. สาธิตการเปล่งเสียงสยามหัวเราะ (ท้อง 
  หัวเราะ – ออกเสียงโอ, อกหัวเราะ – 
  ออกเสียงอา, คอหัวเราะ – ออกเสียงอู,  
  ใบหน้าหัวเราะ – ออกเสียงเอ) โดยให้ทำา 
  ตามทีละท่าๆ ละ 4  ครั้ง
 11.45-12.00 น. ผูส้งูอายแุลกเปลีย่นประสบการณฝ์กึหัวเราะ   
  และร่วมสะท้อนคิดในกลุ่มย่อย  
 12.00-14.30 น. ร่วมรับประทานอาหาร และการสัมภาษณ ์ 
  เชิงลึก

 ผลการสะท้อนคิดจากผู้สูงอายุในครั้งที่ 3 ผู้สูงอายุรับรู้
รา่งกายตนเองแขง็แรงขึน้ มชีวีติชวีา และกระฉบักระเฉงขึน้ หายใจได้
ลึกขึ้นกว่าเดิม รู้สึกสมองโปร่ง อาการปวดขา ปวดเข่าเวลาเดินลดลง 
และเดนิไดใ้นระยะทางทีไ่กลกวา่เดมิ สามารถปลอ่ยวางกบัเรือ่งเครยีด
ได้มากขึ้น เริ่มมีความคิดด้านบวก ได้รับการทักจากคนในชุมชนว่า  
ดูสดชื่นแจ่มใสขึ้น บางรายเริ่มออกมาทักทายเพื่อนบ้าน นั่งพูดคุย
กันช่วงเย็น อาการปวดตึงตามร่างกายลดลง อาการปวดศีรษะลดลง 
อยากเข้าร่วมทำากิจกรรมต่างๆ มากขึ้น สนใจสังคมมากขึ้น มีการนำา
วิธีการฝึกหายใจ และการฝึกหัวเราะไปสอนหลานที่บ้าน ทำาให้เกิด 
ความสัมพันธ์ที่ดีและมีกิจกรรมที่เล่นร่วมกัน  
 จากการสะท้อนผลในครั้งที่ 3 พบว่า ผู้สูงอายุมีพัฒนาการ
ที่ดีกว่าสองครั้งแรก ผู้สูงอายุเพศหญิงจะมีส่วนร่วมและแสดงออกได้
เรว็กวา่เพศชาย การฝกึบรหิารสมองดว้ยการตบมอืประกอบเพลงทีท่ำา
ในครั้งแรกไม่ได้ เริ่มมีบางคนที่ทำาได้ แต่พอเข้าจังหวะเพลง ยังทำาได ้
ไม่ดีนัก การหายใจแบบ 7/11 เริ่มทำาได้ดีขึ้น สังเกตจากการ
หายใจเข้าและการหายใจออกที่สามารถตามจังหวะการนับได้
ในช่วงคร้ังท่ี 3 ข้ึนไป ยังไม่มีใครท่ีตามจังหวะการหายใจได้ 10 คร้ัง  
แต่ทุกคนพยายามที่จะฝึกตามอย่างตั้งใจ ในช่วงฝึกท่าอุ่นเครื่อง
และท่าหัวเราะ ผู้สู งอายุส่วนใหญ่สามารถยืนทำ าตามจังหวะ
ได้ครบ 4 ครั้ง  มีเพียง 7 คน ที่จะนั่งลงก่อน แม้ท่าทาง
ประกอบการฝึกหัวเราะยังทำาได้ไม่ถูกท่า อย่างไรก็ตาม ถือได้ว่า
มีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าครั้งที่ 2 การเคลื่อนไหวตัวขณะฝึกกระทำา
ได้อย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น นักวิชาการสาธารณสุขให้ข้อมูลว่า  
ในช่วงเดือนครึ่งที่ เว้นระยะไป ผู้สูงอายุยังคงกระตือรือร้นใน
ก า รฝึ ก  แล ะมี ผู้ สู ง อ า ยุ  2  คนที่ พ อ จำ า ท่ า ไ ด้  จึ ง เ ริ่ ม ใ ห้
เป็นผู้นำาการฝึก ซึ่ งฝึกเพียงการหัวเราะ 4 ท่าหลักเท่านั้น 

ส่วนบรรยากาศในชมรมผู้สู งอายุดีขึ้น ผู้สู งอายุมีการพบปะ
สนทนากั น ม า กขึ้ น  สั มพั น ธภ าพภายใ นกลุ่ ม ชม รมดี ขึ้ น   
และพบว่าผู้สูงอายุรายหนึ่งที่มีอาการเบาหวานร่วมกับภาวะซึมเศร้า 
มีระดับน้ำาตาลลดลง และมีอารมณ์แจ่มใสขึ้น แผลเบาหวานหายเร็ว
ขึ้นกว่าเดิม 
 หลังจากวงจรที่ 3 เสร็จสิ้น  คณะผู้วิจัยมีการนำาเสนอผล
งานบริการวิชาการที่ได้จากการพัฒนารูปแบบการสร้างสุขของผู้สูง
อายุไปแสดงในเวทีประชาคม ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งจัด
โดยศูนย์บริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ณ โพธิวิชชาลัย จังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นการนำาเสนอผลงานของ
ทุกโครงการที่ได้จัดงานบริการวิชาการในจังหวัดสระแก้วแก่ทาง
ชุมชน โดยมีตัวแทนจากกลุ่มผู้สูงอายุจำานวน 15 คน เตรียม
แสดงการฝึกหัวเราะในวันดังกล่าว โดยการเรียงร้อยและต่อ 
ยอดสิ่งที่ ได้จากการเรียนรู้ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมภายใน
ชุมชนเอง เริ่มต้นด้วยการฝึกหายใจประกอบเพลงลมหายใจ
เข้ า ลมหายใจออก ต่อด้วยการบริหารสมองด้วยเพลงหนู
เป็นเด็กดี ไม่มีปัญหา และการหัวเราะ 4 ท่า ด้วยความตื่น
เต้นและความภาคภูมิใจ เพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตของผู้สูงอายุ 
แต่ละคนที่ขึ้นแสดงในเวทีใหญ่ที่มีผู้ชมเป็นคนต่างจังหวัด ต่างพื้นที่ 
ที่เป็นนักวิชาการหรือบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมงานนำาเสนอผล
งานนี้ ดังคำากล่าวของแกนนำาผู้สูงอายุว่า   
 “ฉันไม่เคยคิดว่า จะมีใครที่จะเห็นคุณค่าในตัวฉัน บ้านของ
พวกฉันอยู่ห่างไกลพื้นที่ที่มีความเจริญ ไม่คิดว่า ทั้งชีวิต จะมีวันนี้  
วันที่ได้ขึ้นมาอยู่บนเวทีเป็นครั้งแรกในชีวิต ท่ามกลางคนเก่ง หรือ
คนชั้นสูง ไม่คิดว่า จะมีอาจารย์ มีด๊อกเตอร์จากมหาลัยมาสอน มา
เห็นค่าพวกคนแก่ๆ อย่างแม่ใหญ่ พ่อใหญ่ แค่คิดยังไม่กล้าจะคิด  
หรือไม่มีภาพอะไรอย่างนี้อยู่ในสมองเลยว่าจะได้แสดงหน้าเวที  
แต่วันนี้ มันเป็นวันที่มีความสุขมาก มันคุ้มแล้ว ตายตาหลับ  
มันมีความสุข มีพลัง ทำาให้รู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่า มีความหมายที่จะ
มีชีวิตอยู่ต่อ”
 จากการสอบถามผู้ ร่ วมวิ จั ยจากชุมชนซึ่ ง เป็ นนั ก
วิชาการสาธารณสุข ได้ข้อมูลว่า ภายหลังจากเสร็จสิ้นวงจรที่ 3  
ผู้สูงอายุประมาณ 15 คน ได้ร่วมสร้างรูปแบบการฝึกหัวเราะร่วมกับ 
นักวิชาการสาธารณสุข เพื่อจะเป็นต้นแบบในการสาธิตและร่วม
ทำาโครงการส่งเสริมสุขภาพที่ทางอนามัยได้จัดขึ้น ทำาให้รู้สึกมี
ความภาคภูมิใจในตนเองมากขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นผลลัพธ์ (Outcome)  
ที่ ได้มาจากการพัฒนารูปแบบการสร้างสุขของผู้สูงอายุ และ
ชมรมผู้สูงอายุมีความเข้มแข็งมากขึ้น มีการพบปะกันเพื่อทำา
กิจกรรมร่วมกันทุกวันศุกร์เช้า ทั้งนี้ ในปีพ.ศ. 2557 กลุ่มแกนนำา 
ผู้สูงอายุบางคนได้รับการเชิญให้ขึ้นปกหนังสือขององค์การบริหาร
ส่วนตำาบล หรือขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมในชุมชน และ 
มีโอกาสได้ร่วมแสดงการหัวเราะกับนักวิชาการสาธารณสุขในหลาย
พื้นที่จวบจนถึงปัจจุบัน ซึ่งการเปิดพื้นที่เช่นนี้ ทำาให้กลุ่มผู้สูงอายุ
กลุ่มนี้กลายเป็นต้นแบบและยังเป็นตัวแบบ (Modeling) ที่ดีให้แก่ 
ผู้สูงอายุด้วยกัน โดยกลุ่มผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ เริ่มชักชวน 
ผู้สูงอายุคนอื่นๆ ในชุมชนเข้าร่วมรูปแบบการสร้างสุขด้วยสยาม
หัวเราะ ผู้สูงอายุคนอ่ืนๆ ในชุมชนเร่ิมเข้ามาร่วมทำากิจกรรมกลุ่มเพ่ิมข้ึน 
ยิ่งไปกว่านั้น อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนยังมีความสนใจที่อยาก
จะเรียนรู้ เพื่อนำาไปเผยแพร่ให้แก่กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ต่อไปอีก เช่น  
กลุ่มนักเรียนในโรงเรียน
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 6 . ก�รรับรู้ก�รเปลี่ยนแปลงคว�มสุขภ�ยในตนเองของ
กลุ่มผู้สูงอ�ยุที่เข้�ร่วมกิจกรรม
 ผูส้งูอายชุมุชนบา้นทา่ชา้ง มีการรับรู้การเปลีย่นแปลงความ
สุขภายในตนเองที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆ จากมากไปน้อย ได้ดังนี้ 
 1) ด้านร่างกาย ที่มีความคล่องตัวขึ้นมากกว่าเดิม อาการ
ปวดตึงตามร่างกายลดลง การหายใจโปร่งโล่งขึ้น รู้สึกมีความแข็งแรง
เพิม่ขึน้ในตนเอง สงัเกตไดจ้ากการเดนิทีส่ามารถเดนิไดไ้กลขึน้ การเดนิ
มั่นคงขึ้น ผู้สูงอายุ 70 เศษ คนหนึ่งกล่าวว่า 
 “เพ่ิงไปทำาบุญ 9 วัดมา กับทางอบต. คร้ังน้ี เดินได้ไกลมาก  
ไมป่วดขาเลย ไมเ่คยเปน็แบบนีม้าก่อน แตก่่อน เดนินดิเดยีว กเ็หนือ่ย 
เม่ือย ปวดเข่า ปวดขา แต่คร้ังน้ีไป เดินสบายมากเลย ข้ึนลงรถ สบายมาก 
ยายบุญมาเหมือนกัน แต่ก่อนนี้ เดินไม่ไหว ครั้งนี้ไป เดินปร๋อเลย 
ร่างกายแข็งแรงขึ้นเยอะ”    
 2)  ด้านอารมณ์ รู้สึกมีอารมณ์ดี อารมณ์แจ่มใสขึ้น ระยะ
เวลาในการคลีค่ลายอารมณด์า้นลบใหด้ขีึน้ทำาไดเ้รว็ขึน้กวา่เดมิ ใบหนา้
ยิ้มแย้มมากขึ้น ดังคำาพูดของผู้สูงอายุว่า
 “เดี๋ยวนี้มันยิ้มง่ายขึ้น มันอยากหัวเราะ มันเห็นอะไร บางที 
มันอยากหัวเราะมากขึ้น ถ้าเป็นแต่ก่อน มันจะคิดมาก น่ังคิดไปเรื่อย  
มันไม่อยากจะยิ้ม ไม่อยากจะคุยกับใคร มันเบื่อ มันเครียด แล้วย่ิงมี
โรคโน่นนี่ด้วย ยิ่งหดหู่ มันบ่ม่วน ตอนนี้มันรู้สึกดี รู้สึกดีมาก”   
 3) ด้านพลังชีวิต เกิดความรู้สึกมีชีวิตชีวาในตนเองมากขึ้น  
รู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และชีวิตมีคุณค่า มีเป้าหมายในการมีชีวิตอยู่ต่อ
อย่างมีคุณภาพ ผู้สูงอายุรายหนึ่งสะท้อนคิดว่า 
 “รู้สึกอายุลดลงเหลือแค่ 60 มันมีความหวัง มีกำาลังเพ่ิมข้ึน 
ทำาให้อยากเดิน อยากทำาอะไร รู้สึกว่าตนเองทำาอะไรได้มากกว่าเดิม  
มีความสุขกว่าเดิม แต่ก่อนมันเฉาๆ มันไม่อยากทำาอะไร รอว่าเมื่อไร
จะตาย ไมอ่ยากเปน็ภาระลูกหลาน แตห่ลังจากฝกึแล้ว อยากมาฝกึทกุ
วัน มันมีความสุข ชีวิตมีความสุขขึ้นกว่าเดิม ตอนเช้า รู้สึกอยากตื่น
นอนมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ที่ไม่รู้ว่าตื่นมาทำาไม”    
 4) ดา้นการสรา้งสมัพนัธภาพกบัผูอ้ืน่ เริม่มคีวามรูส้กึอยาก
เข้ากลุ่ม อยากจะทักทายผู้คนมากขึ้น มีการเปล่ียนแปลงตัวเองใน
การเข้ามาร่วมกิจกรรมผู้สูงอายุและกิจกรรมของชุมชนมากข้ึนอย่าง
กระตือรือร้น ผู้วิจัยสังเกตการเปล่ียนแปลงนี้ได้จากการรวมกลุ่มพูด
คยุกนัชว่งพกัทีม่กีารตำาหมาก และหยอกลอ้กนัเพิม่มากขึน้ในแตล่ะครัง้ 
และทางผู้ร่วมวิจัยจากชุมชนกล่าวว่า 

 “พ่อใหญ่ แม่ใหญ่ อยากมาหัวเราะมาก มีการโทรศัพท์เข้า
มาสอบถามเรื่องวัน เวลาจัดในแต่ละครั้ง  เพราะอยากมามาก ถ้าเจอ
หน้ากัน ก็จะบอกว่า อย่าลืมบอกนะ ยังมีที่เหลืออยู่นะ จะมาอีก และ
วันน ี้ (วันทำากิจกรรม ครั้งท่ี 2) มาถึงกันตั้งแต่ยังไม่เปิดอนามัยเลย  
มานั่งรอกันแล้ว ตั้งแต่ 7 โมงเช้า..... ตอนนี้ พอเราบอกมีกิจกรรม
อะไร  กม็ากนั บอกใหท้ำาอะไรกท็ำา ดขีึน้จากเดมิ ในเรือ่งของพฤตกิรรม
สขุภาพดว้ย  บางคนเริม่ปรบัเปลีย่นการกนิ การใชชี้วติของตนเองใหม”่   
 5) ด้านความคิดเชิงบวก พบว่า อาการคิดมาก คิดวิตก
กังวลลดลง โดยผู้สูงอายุรายหนึ่งให้คำาตอบว่า “ไม่รู้จะคิดมากไปทำาไม  
ปวดหัว เครียด เอาเวลามาฝึกหัวเราะดีกว่า สนุกกว่าอีก” ส่วนอีก
รายหนึ่งกล่าวว่า “มันก็ไม่คิดของมันเองนะ แต่ก่อนก็มีคิดมาก มีบ่น  
ตอนนี้ มันเหมือนไม่อยากคิดอะไรที่ไม่ดี มันก็ไม่คิด หรือถ้ามี ก็น้อย
ลงนะ”    
 จากการสังเกตของนักวิชาการสาธารณสุข พบว่า ในแต่ละ
สัปดาห์ที่นัดฝึกทบทวนกันเองภายในชุมชน ในช่วงระยะที่เว้นระหว่าง
วงจรของวงจรที่ 2 และวงจรที่ 3 ผู้สูงอายุจะมีความกระตือรือล้น 
และมีความสุขที่จะเข้ามาร่วมกันฝึกหัวเราะในทุกวันศุกร์ตอนเช้า  
ก่อนทำากิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีจัดภายในชุมชนกันต่อไป โดยหากวันศุกร์
ใดที่นัดทำากิจกรรมอื่น และไม่ได้เริ่มด้วยการฝึกหัวเราะ ผู้สูงอายุจะ
เป็นคนถามและขอให้นักวิชาการสาธารณสุขเป็นผู้นำาการฝึกให้ก่อน  
และเม่ือเร่ิมฝึกพอได้ พบว่าผู้สูงอายุ 2 คน เร่ิมเป็นผู้นำาการฝึกในกลุ่มเอง 
สะท้อนให้เห็นถงึการเกดิสขุภาวะแห่งจติท่ีตอ้งการพฒันาตนเองใหเ้กดิ
การเตบิโต มกีารสรา้งพลงัอำานาจในตนเองของกลุม่ ในการพึง่พาตวัเอง
ทำาให้เกดิความยัง่ยนื เกดิสมัพนัธภาพดา้นบวกกบัผูอ้ืน่ เกดิการกลบัมา
ควบคุมสถานการณ์ ไม่จำานนให้ชีวิตอยู่ภายใต้ความทุกข์ใจดังแต่ก่อน

ภาพประกอบที่ 8 ผู้สูงอายุทำาท่าใบหน้าหัวเราะ (ภาพ 1 และภาพ 3) 
และทำาท่าอกหัวเราะ (ภาพ 2)

ภาพประกอบที่ 7 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 4 ดี โดยนำากลุ่ม 
ผู้สูงอายุขึ้นเป็นแบบเพื่อการประชาสัมพันธ์ (สุธี  สุนทรชัย,  2557)

อภิปรายผล 
1. ก�รพัฒน�รูปแบบก�รสร้�งคว�มสุขของผู้สูงอ�ยุด้วยก�รหัวเร�ะ
บำ�บัด 
 การพัฒนารูปแบบการสร้างความสุขของผู้สูงอายุด้วยการ
หัวเราะบำาบัด ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม กำาหนดการให้ความรู้จาก
คณะวิจัย 3 ครั้ง และมีการนำาข้อมูลมาปรับเพื่อวางแผนในแต่ละ
วงจรท้ังสิ้น 3 วงจร โดยมีการแบ่งรูปแบบการสร้างความสุขเป็น  
4 กิจกรรมหลัก เพื่อให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ประกอบด้วย การ
บรหิารสมอง การฝกึหายใจ การหวัเราะบำาบดั และการสะทอ้นคดิเพือ่
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ช่วงระยะเวลาที่เว้นระยะห่าง 1 เดือน และ  
2 เดือน เพื่อให้ชุมชนนำาความรู้ที่ได้รับจากคณะผู้วิจัยไปฝึกกันเอง
ภายในชุมชน ในแต่ละสัปดาห์ ทำาให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและเข้ามา
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มส่ีวนรว่มกนัมากขึน้ เปน็การรว่มสรา้งและตอ่ประสานการเรียนรูร้ว่ม
กนัระหว่างคณะนักวิจยั ผูร่้วมวจัิยจากชมุชน และผูสู้งอายทุีเ่ขา้รว่มการ
พัฒนารูปแบบความสุขดังกล่าว 
 การนำาการหัวเราะบำาบัดด้วยเทคนิคสยามหัวเราะเข้ามาใช้
โดยตรงสำาหรับผู้สูงอายุในชุมชนน้ีน้ันไม่เหมาะสม เพราะผู้สูงอายุใน
ชุมชนบ้านท่าช้างจะต่างจากผู้สูงอายุในเมือง เนื่องจากไม่มีโอกาสใน
การเรียนรู้ การทำากิจกรรมใหม่ๆ ร่วมกันมีน้อย ในกระบวนการร่วม
สร้างเพ่ือพัฒนา จึงนำาเอาการบริหารสมอง การฝึกหายใจ การสะท้อน
คิด เข้ามาร่วมในหัวเราะบำาบัดด้วย โดยการบริหารสมอง จะนำามาใช้
เป็นกิจกรรมเริ่มต้น เพื่อสร้างความตื่นตัวและกระตุ้นให้สมองพร้อม
ทำางาน การฝึกหายใจมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสมาธิ เพิ่มออกซิเจน
ให้แก่สมองและร่างกาย จะได้เกิดความพร้อมในการเรียนรู้ รวมถึง
สามารถนำาไปใช้ควบคุมอารมณ์ แก้ไขอาการวิตกกังวล ให้เกิดสติอยู่
กับกายตนเอง การหัวเราะบำาบัดจะเลือกเพียงท่าพื้นฐาน 4 ท่ามาใช้ 
โดยมีการปรับท่าฝึกอุ่นเครื่องของการสยามหัวเราะให้เหมาะกับผู้สูง
อายุ ด้วยการเน้นการฝึกอุ่นเครื่องท่ีขา เอว คอ ไหล่ ซึ่งเป็นส่วนของ
ร่างกายที่ผู้สูงอายุต้องการผ่อนคลาย โดยเริ่มฝึกจากท่านั่งก่อน เมื่อ
ประเมินว่า สามารถเริ่มยืนฝึกได้ จึงให้ลองยืนฝึกดู ส่วนการสะท้อน
คิดจะนำามาใช้เป็นระยะในช่วงระหว่างและหลังการฝึก เพื่อให้เกิดการ
สื่อสารและการแลกเปลี่ยนกัน อย่างไรก็ตาม ในช่วงแรก การสะท้อน
คดิยงัไมเ่กดิขึน้อยา่งสมบรูณ ์จะเปน็การกระตุน้ถามตอบสัน้ๆ ใช่ ไมใ่ช่ 
เกดิ ไมเ่กดิ เมือ่เขา้สูว่งจรที ่2 และ วงจรที ่3 มกีารสะทอ้นคดิไดด้ขีึน้ 
สามารถอธบิายถงึประสบการณแ์ละความรูส้กึของตนเองใหแ้กก่ลุม่ฟงัได ้ 
จงึเริม่ใหเ้วลากบัการพดู และใชค้ำาถามปลายเปิดชว่ยในการกระตุน้ใหเ้กดิ 
คำาตอบ  
 ในกระบวนการพัฒนารูปแบบการสร้างความสุขของผู้สูงอายุน้ัน 
คณะผูวิ้จยัพบขอ้คน้พบใหมท่ีค่วรคำานงึถงึในกระบวนการของการพฒันา
รูปแบบการสร้างสุขของผู้สูงอายุ ดังนี้
 1) ศิลปะในการสร้างสัมพันธภาพ การพัฒนากิจกรรม
สำาหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกลความเจริญควรคำานึงสภาพ
ของกลุ่มและบริบทของชุมชน ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ กลุ่มผู้สูงอายุมี
ทัง้ผูสู้งอายตุอนต้น ตอนกลาง และตอนปลาย มีสภาพร่างกายท่ีแข็งแรง 
ไม่เท่ากัน จบชั้นประถมศึกษาหรือไม่ได้เรียนหนังสือและใช้การสื่อสาร
ด้วยภาษาถิ่น ซึ่งแตกต่างจากคณะผู้วิจัยที่ใช้ภาษากลาง มาจากหน่วย
งานการศึกษา ไม่สามารถพูดภาษาถ่ินได้ การลดช่องว่างจำาเป็นต้อง
กระทำาใหเ้รว็ทีส่ดุ เพือ่เปน็การสรา้งความสัมพนัธแ์ละลดระยะหา่งหรอื
ความรู้สึกของคนในชุมชนและคนภายนอก การเริ่มต้นของการเข้าหา
กลุ่ม จึงต้องให้คนในพื้นที่ที่ผู้สูงอายุให้ความนับถือ คือ นายกองค์การ
บรหิารสว่นตำาบล ผูอ้ำานวยการโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพประจำาตำาบล 
เป็นผู้เปิดพื้นที่เชื่อมต่อ ในขณะเดียวกัน ผู้วิจัยจำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
เรียนรู้คำาสรรพนามการเรียกผู้สูงอายุในท้องถิ่น คือ พ่อใหญ่ แม่ใหญ่ 
หรือการใช้ภาษาถิ่นทักทาย เพื่อสร้างความใกล้ชิด ทำาให้การเปิดตัว
และการยอมรับเป็นไปได้ง่ายขึ้น
 2) ความยืดหยุ่นในการทำากิจกรรม ผู้นำากิจกรรมจะต้อง
ไม่ยึดติดรูปแบบการทำากิจกรรมท่ีเป็นระบบหรือตามข้ันตอนท่ีเตรียมมา 
แต่ต้องเป็นผู้นำาที่สามารถปรับเปลี่ยนกิจกรรมได้ตามสถานการณ์   
โดยถือกลุ่มเป้าหมายเป็นศูนย์กลาง โดยต้องมีความสามารถใน
การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าในระหว่างการทำากิจกรรมกับกลุ ่ม  
มีความไวในการสังเกตกลุ่มว่า มีความพร้อมหรือเรียนรู้ได้ตามที่ผู้นำา

ต้องการให้เกิดข้ึนหรือไม่ หากกิจกรรมท่ีเตรียมมาน้ัน มีความยากเกินไป 
จำาเป็นต้องปรับกิจกรรมให้ง่ายข้ึน ในทางตรงข้าม หากกิจกรรมมี
ความง่ายจนเกินไป ควรกระชับ และเพิ่มความยากของกิจกรรมเพื่อ 
ความท้าทาย และกระตุ้นความสนใจ  
 3) การใช้ภาษากายและภาษาท่าทางในการกระตุ้นกลุ่ม    
เนื่องจากผู้สูงอายุในกลุ่มมีบางคนที่อ่านหนังสือไม่ออก เพื่อให้เกิด 
การรับฟังและการปฏิบัติตาม การใช้การบรรยายจึงไม่เหมาะสมกับ 
ผู้สูงอายุในชุมชนบ้านท่าช้าง การออกแบบการเรียนรู้ต้องเป็นการ
เรยีนรูผ้า่นการฝกึปฏบิตั ิเพือ่ดงึความสนใจ รวมถงึมกีารใช้อารมณ์ขนั  
การหยอกล้อ เพื่อลดความตึงเครียดของการปฏิบัติตามที่ช้าหรือ 
ยังจดจำาหรือทำาไม่ได้  
 4) การอธิบายพร้อมสาธิตท่าให้ดูทีละท่า การสาธิตท่าให้ 
ผู้สูงอายุดูน้ัน ต้องกระทำาอย่างช้าๆ พร้อมใช้การอธิบายประกอบไปด้วย  
แล้วจึงให้ผู้สูงอายุเริ่มทำาตาม ในขณะที่ผู้สูงอายุฝึกทำา ผู้นำาจะพูด 
ท่าไปด้วย ให้เกิดการจดจำา การเพิ่มความรู้จะกระทำาเป็นช่วงๆ จาก
ง่ายไปยาก
 5) การทวนซ้ำาด้วยภาษาที่ง่าย ส้ัน กระชับ การทบทวน  
การสาธิต การฝึกซ้ำา ในวงจรท่ี 2 และวงจรท่ี 3 ช่วยทำาให้การเรียนรู้ของ
ผู้สูงอายุดีข้ึน ไม่จำาเป็นที่จะต้องหากิจกรรมใหม่ๆ มาใส่ แต่ควรเป็น 
การฝกึซ้ำาและเพิม่ตอ่ยอดจากกจิกรรมเดมิจะเหมาะสมมากกวา่ เพราะ
การทำางานของสมองในช่วงวยันีจ้ะไมว่อ่งไวเท่ากับในวยัอ่ืนๆ จงึจำาเปน็
ต้องใช้การทวนซ้ำาเพื่อย้ำาเตือน    
 6) สร้างตัวแบบในกลุ่มผู้สูงอายุ หากผู้สูงอายุคนไหน  
พอจะเริม่ทำาท่าได้ ผูน้ำาจะใช้การเรยีกช่ือและให้ความสนใจกับผูส้งูอายคุน 
ดังกล่าว เพื่อให้เพื่อนในกลุ่มดูเป็นตัวแบบ ซึ่งเป็นการให้คุณค่าและ
กระตุน้การเรยีนรูภ้ายในกลุม่ดว้ยกนัเอง โดยพยายามและตอ้งมกีารให้
กำาลังใจและคำาชมเป็นระยะ
 7) การเพิ่มพลังอำานาจในการสร้างความมีส่วนร่วมด้วย
การให้ชุมชนเรียนรู้ในการสอนกันเอง การสอนกันเองภายในชุมชน 
ทำาให้เกิดความแข็งแกร่งในชุมชนเพิ่มมากขึ้น และเป็นการร่วมเรียนรู้  
ร่วมจดจำา เพื่อจะได้กลับไปทำาได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ผู้นำาท่ีเข้มแข็ง
จะมีส่วนสำาคัญย่ิงท่ีทำาให้เกิดการขับเคลื่อนของการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ต่อไปได้  
 8) การติดตามผลอย่างใส่ใจและพร้อมให้คำาปรึกษากับ
ทางผู้นำาชุมชน แม้ว่าระยะการเว้นห่างจะเป็นสิ่งที่คณะผู้วิจัยตั้งใจ
ให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนกันเองในชุมชนเพื่อเพิ่มพลังอำานาจ  
อยา่งไรกต็าม คณะผูว้จิยัตอ้งพรอ้มใหค้วามช่วยเหลอืหรอืใหค้ำาปรกึษา
ในกรณีที่ทางชุมชนต้องการคำาแนะนำา โดยเฉพาะหลังจากเสร็จสิ้น 
ในวงจรที่ 3 เพราะการถอนตัวอยา่งรวดเรว็ออกจากพืน้ทีอ่าจไมเ่กดิ
ประโยชน์ซ้ำายังสร้างโทษหรือความทรงจำาทางลบให้แก่ชุมชนว่าเป็น 
การท้ิงจาก โดยไมดู่แลเอาใจใส ่เป็นเพยีงการกระทำาเพือ่ใหไ้ดป้ระโยชน์
ด้านวิชาการเท่านั้น  

2. ผลก�รใช้รูปแบบก�รสร้�งคว�มสุขด้วยก�รหัวเร�ะบำ�บัดใน 
ผู้สูงอ�ยุ ชุมชนบ้�นท่�ช้�ง
 การพัฒนารูปแบบการสร้างความสุขด้วยการหัวเราะบำาบัด
ในผู้สูงอายุ ชุมชนบ้านท่าช้าง ในแต่ละกิจกรรมสามารถอภิปรายผล
ได้ดังนี้
 2.1 การบริหารสมอง เป็นกระบวนการเคลื่อนไหวร่างกาย

43วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่   ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2558



อย่างง่ายเพื่อช่วยกระตุ้นสมอง 2 ซีก ส่งผลทำาให้การเรียนรู้ 
ดีขึ้น ผ่อนคลายความเครียด จิตใจสงบ (สุขพัชรา ซิ้มเจริญ, 2549)  
การกระตุ้นร่างกายให้เคลื่อนไหวทั้งสองข้างอย่างสมดุลถือเป็นการ
ฝึกบริหารสมอง เนื่องจากสมองซีกซ้ายควบคุมการทำางานด้านขวา
ของร่างกายและสมองซีกขวาควบคุมการทำางานด้านซ้ายของร่างกาย  
การใช้เพลงและการประสานจังหวะท่าทางให้สัมพันธ์กับเพลงจึงเป็น 
การฝึกกระตุ้นการทำางานของสมองสองซีกได้ จากงานวิจัยของเฮียน
และคณะ (Heyn, Abreu & Ottenbacher, 2004) พบว่าผู้สูงอายุท่ี
เป็นโรคสมองเสื่อม (Dementia) ที่ได้รับการฝึกบริหารสมอง จะทำาให้
ร่างกายแข็งแรงขึ้น มีความคล่องตัว เกิดความมั่นใจ ช่วยฟื้นฟูการ
ทำางานของการคดิ มพีฤติกรรมในทางบวกเพิม่ขึน้ นอกจากนี ้กจิกรรม
ทีใ่ชใ้นการบรหิารสมองยงัชว่ยใหผู้สู้งอายุเกิดความเพลดิเพลนิ เสมอืน
ได้กลับไปสู่ในวัยเด็กอีกครั้ง ถือเป็นการคืนกลับวัยที่มีความสดใส  
มีชีวิตชีวา  
 2.2 การฝึกหายใจ จะช่วยเพิ่มระดับออกซิเจนในสมองและ
ร่างกาย ทำาให้สมองปลอดโปร่ง ทำาให้เกิดชีวิตชีวา ซึ่งงานวิจัยของ 
โฮเซลและคณะ (Hölzel & et al., 2011) และที่เกี่ยวข้องกับการทำา
สมาธแิละการฝกึหายใจระบุว่า การฝึกดังกล่าวจะทำาใหจิ้ตใจสงบ และ
ส่งผลตอ่การเพิม่ความสมัพันธท์ีด่ใีนชวีติคู ่และการสรา้งสัมพนัธภาพกบั 
ผู้อื ่น สอดคล้องกับเครสเวลล์และคณะ (Creswell & et al., 2012)  
ที่พบว่าการฝึกหายใจอย่างสงบและมีสมาธิจะช่วยลดภาวะโดดเดี่ยว 
ลดความเครยีดในผูส้งูอายไุด ้และยงัพบวา่ สัมพนัธภาพดา้นชวีติสมรส
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางบวกด้วย  
 2.3 การฝกึหวัเราะบำาบัด ถือเป็นแขนงหนึง่ของศาสตรแ์พทย์
ทางเลือก (Complimentary / Alternative Medicine) จิตวทิยาแหง่
การหัวเราะ (Psychology of Laughter) ระบุว่า อารมณ์ขันและเสียง
หวัเราะจะทำาใหร้า่งกายหลัง่สารเอนโดรฟนิส ์ซึง่เปน็ฮอรโ์มนแหง่ความ
สุข ชว่ยลดความเจบ็ปวด เพิม่ภมิูคุม้กนัรา่งกาย ลดความเครยีด แกไ้ข
อาการซึมเศร้า ช่วยทำาให้เข้าสังคมได้ดีขึ้น เกิดความคิดสร้างสรรค์
ด้านบวก และทำาให้บุคคลเกิดพลังชีวิต มีชีวิตชีวามากข้ึนในการ 
ดำารงชีวิต และถือเป็นการออกกำาลังกายภายใน (Internal Exercise) 
(วัลลภ ปิยะมโนธรรม, 2550) จากงานวิจัยของ โคและหยุน  
(Ko & Youn, 2011) ท่ีนำาการหัวเราะบำาบัดไปใช้กับผู้สูงอายุท่ีมีภาวะ 
ซึมเศร้า นอนไม่หลับ ในชุมชน พบว่า กลุ่มทดลองมีอารมณ์ใน
ทางบวก เพิ่ มขึ้ น และนอนห ลับได้ อ ย่ า ง มีคุณภาพมาก ข้ึน  
ทำ าใ ห้คุณภาพชีวิ ตดีขึ้ น สอดคล้องกับงานวิ จั ยของริชแมน 
(Richman, 1997) ที่ใช้อารมณ์ขันรักษาคนไข้สูงอายุที่มีภาวะ
ซึมเศร้าและมีความคิดฆ่าตัวตาย พบว่า อารมณ์ขันและเสียง
หัวเราะจะช่วยเพิ่มสัมพันธภาพและการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 
ผู้รักษาและคนไข้ และช่วยลดภาวะความเส่ียงในการคิดฆ่าตัวตาย
รวมถึงลดภาวะความเครียดได้ ซ่ึงผลจากการพัฒนารูปแบบการ
สร้างความสุขใน 3 วงจรนี้ พบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ 
ใน 5 ด้านทีเ่ปน็ไปในทศิทางบวก คอื รา่งกายแขง็แรงขึน้ อารมณด์ข้ึีน  
มีสัมพันธภาพกับคนรอบข้างมากขึ้น สามารถปล่อยวางความคิด 
ด้านลบ เพิ่มความคิดทางบวกให้ตนเอง และมีพลังชีวิต มีชีวิตชีวา
เพิ่มมากขึ้น
 2.4 การสะท้อนคิด ในก่อนและหลังการเรียนรู้ ช่วยให้ 
ผู้สูงอายุสามารถนำาประสบการณ์ของตนเองมาแลกเปล่ียนกันในกลุ่ม 
ทำาให้เกิดความเติบโตทางความคิดทั้งตัวบุคคลและกลุ่ม เกิดความ

รู้สึกมีตัวตน และเรียนรู้การสังเกตตนเอง ไวต่อการรับรู้ได้มากขึ้น ซึ่ง
เป็นประโยชน์ต่อการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตนเองได้เช่น
กัน ซึ่งจากการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นบวกในแต่ละครั้ง 
ทำาให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุในทางอ้อมว่า อายุเป็น
เพียงตัวเลข หากใจไม่ได้จำานนหรือจำายอม และพร้อมเปิดตัว เปิดใจ   
ฝึกประสบการณ์ใหม่  ย่อมเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นได้ด้วย
ตนเอง และเรียนรู้ว่า  ความสุขอยู่ที่การสร้าง  ไม่ใช่การแสวงหา
หรือรอคอย ปล่อยไปตามยถากรรมเพียงเท่านั้น 
 ทั้งนี้ จากการบันทึกและการสังเกตของนักวิชาการ
สาธารณสุข พบว่า กลุ่มผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมมีอัตราเจ็บป่วยลด
ลงมากกว่าผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม และจากการให้ข้อมูลจากคนใน
ชุมชนที่ใกล้ชิดผู้สูงอายุหลายรายกล่าวว่า ผู้สูงอายุมีการปรับตัวดีขึ้น  
เข้ากลุ่มพูดคุยทักทายกับคนรอบข้าง ไม่เก็บตัวเหมือนแต่ก่อนที่อยู่
เพียงแต่ในบ้าน ไม่สุงสิงกับใคร ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีกิจกรรม 
(Activity Theory) ที่ว่าผู้สูงอายุจะมีความสุขทั้งทางร่างกายและ
จิตใจ หากได้มีกิจกรรมและเคลื่อนไหว ส่งผลให้สามารถดำาเนินชีวิต
อยู่ได้อย่างมีความสุขและตระหนักว่าตนเองเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
(กาญจนา แก้วเทพ, 2554)
 จากผลที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมกิจกรรม จะเห็นการ
เปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุในทิศทางบวก สะท้อนให้เห็นว่า ความสูง
อายุ (Aging) เป็นเพียงกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ืองใน
ช่วงวัยสุดท้ายของอายุมนุษย์ โดยมีความเสื่อมถอยทั้งทางร่างกาย 
จิตใจและพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนตามอายุ อย่างไรก็ตาม ความชราภาพ
ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อาทิ ความเหี่ยวย่น ความเสื่อมโทรมของ
เซลล์ร่างกาย พละกำาลังที่ถดถอย ถือเป็นเพียงความชราภาพแบบ
ปฐมภูมิ (Primary Aging) เท่านั้น แต่ความชราภาพแบบทุติยภูมิ 
(Secondary Aging) น้ันเป็นความชราภาพท่ีคนเราสามารถหลีกเล่ียงได้  
นั่นคือ ความชราภาพอันเกิดจากการปล่อยปละร่างกาย ไม่ใส่ใจหรือ
ทำาให้ตนเองไร้ค่า อันเป็นเงื่อนไขท่ีทำาให้คนเราถดถอยลง (สุรกุล  
เจนอบรม, 2534) ซึง่หากผูส้งูอายสุามารถรบัรูถ้งึศกัยภาพและดงึความ
สามารถหรือศักยภาพที่ซ่อนอยู่มาใช้ ย่อมทำาให้เกิดการพึ่งพาตนเอง 
(Self-reliance) ดูแลตนเอง (Self-care) ได้ และอาจนำาไปสู่การทำา
ประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นหรือสังคมด้วยการเป็นแบบอย่างที่ดี มีความพึง
พอใจในชีวติท่ีเปน็ ย่อมนำาไปสู่การเปน็ผูส้งูอายุท่ีมคีณุภาพหรือเปน็ผูส้งู
อายทุีม่พีฤฒพิลงั (Active Aging) ได ้ดงัเชน่ผูส้งูอายใุนชุมชนหมูบ่า้น
ท่าช้าง ที่เป็นกรณีศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้

ผลกระทบและคุณค่าที่ ได้รับจากงานวิจัย   
 จากการดำาเนินการวิจัยข้างต้น ทำาให้สะท้อนคุณค่าของการ
วจิยัทีส่ง่ผลใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงไปในทศิทางทางทีด่ใีนทกุๆ ฝา่ยของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง กล่าวคือ  
 1. กลุ่มผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม เกิดการเปล่ียนแปลง
ตนเองในทิศทางบวก มีคุณค่า มีศักดิ์ศรีในตนเองเพิ่มขึ้น คุณภาพ
ชีวิตด้านอารมณ์ที่ดีขึ้น และพร้อมจะดำารงชีวิตอย่างมีความหวัง 
ต่อไป สะท้อนให้เห็นว่าการก้าวสู่วัยสูงอายุมิใช่ช่วงวัยแห่งการร่วงโรย
ที่เป็นฝ่ายรับหรือรอคอยเพียงความตายที่มาเยือน หากผู้สูงอายุเพียง
เรียนรู้จักการดูแลตนเอง และหาความหมายและคุณค่าในการสร้าง 
ตัวตนแห่งการธำารงอยู่ จะทำาให้เกิดความหวังและพลังแห่งชีวิตมากข้ึน 
นอกจากน้ี ยังเป็นการเปิดพ้ืนท่ีให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุท่ีเดิมเคยคิดว่าตนเอง 
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ไร้คุณค่าให้เห็นคุณค่าในตนเอง ผ่านทางกิจกรรมที่ผู้สูงอายุเป็นผู้ฝึก 
ปฏบิตัแิละมปีระสบการณด์ว้ยตนเอง โดยไมต่อ้งรอคอยใหใ้ครมาให้คณุคา่  
แต่เป็นการสร้างค่าจากตัวตนของผู้สูงอายุ จนในที่สุด จากกิจกรรม 
ที่ได้กระทำาอย่างต่อเนื่อง ทางองค์การบริหารส่วนตำาบลได้จัดกิจกรรม
เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการ 4 ดี โดยการนำาภาพผู้สูงอายุขึ้นประกอบ
การประชาสัมพันธ์ ทำาให้เกิดศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจในการกระทำา
ของตนเอง
 2. ผู้ร่วมวิจัยจากชุมชน มีทักษะและความรู้เพิ่มขึ้น และ
สามารถนำาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ต่อในโครงการส่งเสริมสุขภาพ 
อื่นๆ ซึ่งเกิดจากแนวคิดการพัฒนาร่วมกันด้วยพลังของคนในชุมชน
จากศักยภาพกระบวนทัศน์ที่มีอยู่ในชุมชนเอง รวมถึงได้แนวคิดใน
การทำางานแบบมีส่วนร่วมเพื่อนำาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ในชุมชน เช่น การประชุมกลุ่มกับแกนนำาอาสาสมัครสาธารณสุข 
ชุมชน มีการเปิดโอกาสแลกเปลี่ยน และรับฟังความคิดเห็นซึ่งกัน
และกัน ทำาให้เกิดการสื่อสารแบบสองทาง มิใช่การบอกให้ฟังและสั่ง 
ให้ทำาตาม ทำาให้เกิดความร่วมมือในการทำางาน ถือเป็นการเพิ่ม
คุณค่าแก่คนทำางานว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ชุมชน
ให้ดีขึ้น  
 3. นักวิชาการสาธารณสุขได้นำาแนวคิดรูปแบบการสร้าง
ความสุขด้วยการหัวเราะบำาบัดนี้ไปใช้ในการต่อยอดกับกิจกรรมและ
การพัฒนางานชุมชนอ่ืนๆ อาทิ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรม 3 อ  
และมีการเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับไปยังหมู่บ้านและอำาเภอข้างเคียง 
คือ ตำาบลหนองน้ำาใส และที่ชุมชนในอำาเภอวังน้ำาเย็น ถือเป็นการแลก
เปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดความรู้จากชุมชนสู่ชุมชน ซ่ึงเป็นทิศทางที่
ก่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน ในที่สุด จะสร้างให้ชุมชนเกิดความ
เข้มแข็งจากคนภายในชุมชนกันเอง
 4. คณะผู้ วิจัยได้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าของการ
พัฒนาแบบมีส่วนร่วม โดยคณะวิจัยเป็นเพียงผู้อำานวยความสะดวก  
มิใช่ผู้รู้ที่จะมาให้ความรู้เท่านั้น และได้เรียนรู้แนวคิดการพัฒนาการ 
มีส่วนร่วมที่กระจ่างชัดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกับบริบทท่ีห่างไกล 
ความเจริญ มีความหลากหลายและความแตกต่างในด้านต่างๆ 
อาทิ ด้านภาษา ด้านพ้ืนฐานความรู้ ทำาให้ผู้วิจัยต้องการเรียนรู้ 
ท่ีจะปรับเปล่ียนและปรับตัวเองให้เข้าตามสภาพบริบทชุมชน เพื่อ 
ให้การวิจัยราบรื่น การเพิ่มพลังอำานาจด้วยการให้ชุมชนมีส่วนร่วม  
ทำาใหเ้กดิย้ำาเตอืนถงึการธำารงอยูข่องคณุคา่ ศกัดิศ์ร ีในแตล่ะเอกัตบคุคล 
และดึงศักยภาพของคนในชุมชนมาพัฒนาตนเองได้ด้วยตนเองอย่าง
ยั่งยืน
 5. ประเทศชาติลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล จาก
ระเบียนขอ้มลูสขุภาพของโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตำาบลบา้นทา่ช้าง 
ปีพ.ศ. 2555 ที่สำารวจภาวะซึมเศร้าด้วยแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า  
2 Q ของกรมสุขภาพจิต ในเดือนตุลาคม ปีพ.ศ. 2556 เมื่อเทียบกับ
ปีพ.ศ. 2555 พบว่า จำานวนผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าลดลงจาก
รอ้ยละ 50 เหลอืเพยีงรอ้ยละ 23.08 และการใหบ้รกิารและจ่ายยาใหแ้ก่
ผู้สูงอายุในปี พ.ศ. 2556 ลดลงกว่าปีพ.ศ. 2555 โดยในปี พ.ศ. 2555  
ผู้สูงอายุท่ีเข้ามารับยา มีจำานวนทั้งส้ิน 254 คน เข้ารับบริการรวม 
1,313 ครั้ง ในขณะท่ีปีพ.ศ. 2556 พบว่า ผู้สูงอายุที่เข้ามารับยา  
มีจำานวนทั้งสิ้น 97 คน เข้ารับบริการรวม 716 คร้ัง ค่าใช้จ่ายลดลง
จาก 91,348.95  บาท เป็น 50,584.95 บาท (สุธี สุนทรชัย, เอกพจน์ 
จงดี และระวิวรรณ ปัญญา, 2556; 2557) ซ่ึงถือว่าเป็นการลดค่าใช้จ่าย
พยาบาลถึงร้อยละ 44.62  

ข้อเสนอแนะ 
 1. เชิงนโยบาย ต่อการพัฒนารูปแบบการสร้างความสุขของผู้สูงอายุ
 การพฒันารปูแบบสง่เสรมิกจิกรรมสรา้งความสขุดว้ยตนเอง
ได้ในผู้สูงอายุเป็นแผนงานท่ีรัฐบาลควรให้ความสำาคัญและส่งเสริมมากข้ึน 
เพราะหากเน้นการส่งเสริม จะทำาให้คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุดีขึ้น  
ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล และทรัพยากรมนุษย์
กลุ่มนี้ยังเป็นทรัพยากรสำาคัญที่จะถ่ายทอดความรู้ด้านภูมิปัญญา 
ให้แก่ลูกหลานได้ และเป็นการสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองและ
รู้สึกชีวิตมีคุณค่า
 2. ข้อเสนอแนะสำาหรับการนำาผลการวิจัยไปปฏิบัติ
  2.1 การนำาผลการวจิยันีไ้ปใช้ ควรศกึษาบรบิทชมุชนของ
ผู้สูงอายุนั้นๆ ก่อน เพื่อจะได้ปรับระยะเวลา จำานวนครั้ง เนื้อหา และ
วิธีการให้ความรู้ ให้เหมาะสมกับทางชุมชนนั้นๆ  
  2.2 ควรหาแกนนำาหลักท่ีมีความเข้มแข็งในการประสาน 
หรือช่วยสร้างความเข้มแข็งหรือต่อยอดความรู้ท่ีได้ต่อไป เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
  2.3 หากจะนำาไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ควรศึกษาถึง
ความต้องการและปัญหาของกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ เพื่อจะได้ร่วมสร้าง
รูปแบบการพัฒนาได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการศึกษา  
 3. ข้อเสนอแนะสำาหรับงานวิจัยครั้งต่อไป
  3.1 ควรติดตามผลของความสุขในกลุ่มผู้สูงอายุและ
การนำาความรู้ท่ีได้ไปขยายผลต่ออย่างไร รวมถึงควรมีการให้ความรู้
เพิ่มเติมเพื่อจะได้สร้างแกนนำาความสุขในผู้สูงอายุชุมชนบ้านท่าช้าง  
เพือ่จะไดเ้ป็นตัวอย่างให้แก่กลุม่คนในสงัคมได้ และเป็นการสง่เสรมิดา้น
คุณภาพชีวิตและสุขภาพจิตที่ดีให้กับผู้สูงอายุในชุมชน 
  3.2 ควรมีการจัดโครงการฝึกอบรมแกนนำาผู้สูงอายุ 
เพื่อพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชนกันเอง (Train the Trainer) 
  3.3 ควรจัดทำาสื่อแผ่นพับเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
กับคนในชุมชน หรือจัดทำาสื่อวิดีทัศน์สำาหรับการสอนหัวเราะ เพื่อจะ
ได้สามารถนำาไปฝึกด้วยตนเองได้ โดยใช้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในสื่อ
วิดีทัศน์ด้วย เพื่อให้เกิดคุณค่าและความภาคภูมิใจ

ภาพประกอบท่ี 9 การขยายผลต่อภายในชุมชนกับกลุ่มนักเรียน   
โดยมีผู้อำานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำาบลบ้านท่าช้าง  
เป็นผู้นำาการฝึก ผู้สูงอายุเป็นผู้สาธิตการฝึก
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เจษฎา มิ่งฉาย

สาขาวิชา เกษตรศาสตร์

ชุดกำาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ในก๊าซชีวภาพ: 
กิจการเพื่อสังคมสำาหรับเกษตรกรรายย่อย

บทคัดย่อ
 การพัฒนาชุดกำาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพสำาหรับดำาเนิน
กิจการเพื่อสังคมโดยใช้เหล็กออกไซด์ที่เป็นของเสียเหลือทิ้งในชุมชนเป็นวัสดุกำาจัด
ผลการทดสอบพบว่ามีประสิทธิภาพการกำาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ
จากมูลโคในก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารครัวเรือนและในก๊าซชีวภาพจากน้ำาเสีย
ของแป้งได้ร้อยละ99.7297.87และ94.33ตามลำาดับนอกจากนั้นผู้ใช้มีการ
ยอมรับชุดกำาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในคุณสมบัติของนวัตกรรมด้านประโยชน์ท่ีได้รับ 
การเข้ากันได้ดีกับสิ่งที่มีอยู่เดิมความไม่ยุ่งยากซับซ้อนการทดลองได้และการ
สังเกตเห็นผลได้
 นอกจากนั้นผลการวิจัยพบว่าการดำาเนินกิจการเพื่อสังคมของกลุ่ม
คนรักษ์พลังงานบ้านห้วยบงในการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมโดยใช้นวัตกรรม
การแก้ไขปัญหาเรื่องก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ให้มีประสิทธิภาพต้องใช้ความร่วมมือ
จากกลไกการตลาดการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการผลิตและการควบคุม
คุณภาพโดยคำานึงถึงผลตอบแทนทางสังคมทั้งในมิติของสุขภาวะมิติของการสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่ดีและมิติของการสร้างคนและสร้างการเรียนรู้ในชุมชน

คำ�สำ�คัญ:ไฮโดรเจนซัลไฟด์กิจการเพื่อสังคมก๊าซชีวภาพ
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Abstract
 Thedevelopmentofhydrogensulfideremovalsetin 
biogasforsocialenterprisebyusingimprovementironoxides
fromwasteincommunities.Theresultfoundthathydrogen 
sulfideremovalsetcanremovehydrogensulfideinbiogas
fromcowdung,householdwasteandfermentedflourdrain;
99.72,97.87and94.33percentage,respectively.Moreover,the 
acceptanceofusersthathydrogensulfideremovalsetiscome
fromthepracticaladvantageofinnovation,compatibility,less
complexity,trialabilityandobservability.
 Inaddition,theresultfoundthattheHuayBongenergy
conservativegroupasanefficientsocialentrepreneurinusing
thehydrogensulfideremovalinnovationneedstousemarket
mechanisms,researchandinnovationdevelopmentandquality
controlinproduction.Meanwhile,theymustconsidersocialreturn
oninvestmentinhealth,environment,andhumandevelopmentaspect
andbuildupcommunitylearning.
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บทนำา 
 เป็นระยะเวลาเกือบ5ปีที่ชุมชนบ้านห้วยบงอำาเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาตามข้อเสนอ
ของเวทีเสวนา“การค้นหาส่ิงดีๆในชุมชนบ้านห้วยบง”เมื่อเดือน
พฤศจิกายน2552โดยการค้นหาศักยภาพของชุมชนที่มีอยู่และวาง
เป้าหมายการพัฒนาสู่อนาคตที่ดีทั้งนี้จุดเร่ิมต้นที่สำาคัญนำามาสู่การ
วิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างต่อเนื่องคือปัญหาของมูลโคในชุมชน
จำานวนกว่า6,416กิโลกรัมต่อวันหรือประมาณ2,309,760กิโลกรัม
ต่อปี(เจษฎามิง่ฉายและคณะ,2554)ทีเ่ป็นไดท้ัง้อปุสรรคและโอกาส
ของการพัฒนาในเวลาเดียวกัน
 ช่วงเวลาดังกล่าวแกนนำาในชุมชนบ้านห้วยบงในฐานะ 
“นักวิจัยชุมชน”ได้ร่วมกันคิดพัฒนาโจทย์และออกแบบทำางานเพื่อ
แก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างเทศบาลตำาบลป่าเซ่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์และภาคีอ่ืนๆผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นโครงการตำาบลสุข
ภาวะจังหวัดอุตรดิตถ์ที่มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับ
คนในชุมชนโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้ชื่อ
“วิทยาลัยวัววิทยา”ที่ใช้วัวเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 
ทัง้เรือ่งพันธ์ุโคอาหารสตัว์การจัดการฟารม์การจัดการของเสยีฯลฯ
โครงการวิจัยรูปแบบที่เหมาะสมในการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลโคแบบ
ครบวงจรเพื่อค้นหาเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพที่เหมาะสมสำาหรับชุมชน
โครงการวิจัยผลของการใช้ปุ๋ยมูลโคที่ผ่านการย่อยสลายจากระบบก๊าซ
ชวีภาพรว่มกบัปุย๋เคมทีีม่ตีอ่ผลผลิตขา้วและผลตอบแทนทางเศรษฐกจิ
เป็นการค้นหาคำาตอบในการใช้ทรัพยากรในชุมชนเพื่อการลดต้นทุนใน
การปลูกข้าวโครงการวิจัยการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพสำาหรับ
เกษตรกรรายย่อยบ้านห้วยบงและโครงการวิจัยการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบกำาจดักา๊ซไฮโดรเจนซลัไฟดใ์นกา๊ซชวีภาพสำาหรบัชมุชนทีม่จีดุมุง่
หมายเพือ่การเพิม่คณุภาพของกา๊ซชวีภาพทีผ่ลติไดจ้ำานวนมากสำาหรบั
การพัฒนาสู่การใช้งานด้านอื่นๆเช่นใช้กับเครื่องยนต์ต้นกำาลังทาง 
การเกษตรและการผลิตกระแสไฟฟ้านอกเหนือจากการใช้พลังงาน
ความร้อนเฉพาะในการหุงต้มอย่างปัจจุบัน
 โดยในปีพ.ศ.2556แกนนำาชุมชนบ้านห้วยบงได้รวมตัวเป็น
“กลุ่มคนรักษ์พลังงานบ้านห้วยบง”มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนานวัตกรรม
ชุดกำาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพร่วมกับภาควิชาการ
สำาหรบัแกป้ญัหาผลกระทบสุขภาพของผูใ้ชก๊้าซชวีภาพรวมทัง้ตอ่ยอด
การใชง้านกา๊ซชวีภาพในมติอิืน่ๆและลดการพึง่พาเทคโนโลยีการกำาจดั
กา๊ซไฮโดรเจนซลัไฟด์จากตา่งประเทศทีเ่กษตรกรรายยอ่ยเขา้ถงึไดย้าก
 ถัดมาในปีพ.ศ.2557กลุ่มคนรักษ์พลังงานบ้านห้วยบงได้มี
ประเด็นโจทย์สำาคัญคือต้องการขยายผลนวัตกรรมท่ีพัฒนาข้ึนไปยังพ้ืนท่ี
อื่นด้วยกระบวนการที่เป็นธรรมจึงยกระดับการทำางานสู่กิจการเพื่อ
สังคม1(SocialEnterprise:SE)ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมพร้อม
จดทะเบยีนเปน็“วสิาหกจิชมุชนคนรกัษพ์ลงังานบา้นหว้ยบง”เพือ่วาง
รากฐานการเรยีนรูใ้นการเปน็ผูป้ระกอบการทางสงัคมทีต่อ้งสรา้งคณุค่า
ทางสังคม(Socialvalue)โดยใช้นวัตกรรมการแก้ไขปัญหาเรื่องก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพเป็นเครื่องมือสร้างกระบวนการเรียนรู้
ให้กับกลุ่มและชุมชนต่างๆในประเทศไทย

จุดมุ่งหมาย 
 บทความนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำาเสนอกระบวนการพัฒนาชุด
กำาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพสำาหรับดำาเนินกิจการเพื่อ
สงัคมดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้มของกลุม่คนรกัษพ์ลงังานบา้นหว้ยบง
จงัหวดัอตุรดติถ์โดยนำาเสนอเปน็2สว่นคอืสว่นแรกนวตักรรมทาง
วทิยาศาสตรส์ำาหรบัชุมชนในการพฒันาชุดกำาจดัก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์
ในกา๊ซชวีภาพและสว่นทีส่องนวตักรรมทางสงัคมสำาหรบัชมุชนในการ
ดำาเนินกิจการเพื่อสังคมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

วิธีดำาเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้ งนี้มีลักษณะเป็นการวิจัยและการพัฒนา 
(ResearchandDevelopment)ร่วมกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม(ParticipatoryActionResearch)ด้วยกระบวนการและ
สร้างการเรียนรู้ระหว่างทีมวิจัยประกอบด้วยนักวิชาการนักวิจัย
ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดำาเนินการวิจัยระหว่างเดือน
มกราคมพ.ศ.2556ถึงตุลาคม2557
	 	ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�งในจังหวัดอุตรดิตถ์ได้แก่
เกษตรกรผูใ้ชก้า๊ซชวีภาพจากมลูสตัวใ์นชมุชนบา้นหว้ยบงตำาบลปา่เซา่
อำาเภอเมืองผู้ใช้ก๊าซชีวภาพจากน้ำาเสียในชุมชนยางกะไดใต้ตำาบลศรี
พนมมาศอำาเภอลับแลและผู้ใช้ก๊าซชีวภาพจากเศษอาหารในชุมชน
เทศบาลเขลางคน์ครอำาเภอเมอืงจงัหวดัลำาปางบุคลากรจากเทศบาล
ตำาบลป่าเซ่าเทศบาลตำาบลศรีพนมมาศและเทศบาลเขลางค์นคร
  พื้นที่ศึกษาชุมชนบ้านห้วยบงตำาบลป่าเซ่าอำาเภอเมือง
ชุมชนยางกะไดใต้ตำาบลศรีพนมมาศอำาเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์
และชุมชนเทศบาลเขลางค์นครอำาเภอเมืองจังหวัดลำาปาง
  ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล
 1)ข้อมูลทุติยภูมิ ศึกษาจากเอกสารวิชาการเช่นรายงาน
การวิจัยบทความวิจัยบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับชนิดวัสดุ
และประเภทของการกำาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพและ
ผลกระทบของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพที่มีต่อสุขภาพและ
เครือ่งยนต์รวมท้ังแนวคดิการดำาเนนิการกจิการเพือ่สงัคมทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ
 2) ขอ้มลูปฐมภมูิเกบ็รวบรวมขอ้มลูการทดลองในภาคสนาม
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการกำาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ
และสัมภาษณ์ผลกระทบของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพที่มี
ตอ่สขุภาพของผูใ้ช้รวมท้ังคณุลกัษณะของนวตักรรมทีม่อีทิธพิลตอ่การ
ยอมรบัและศกึษากระบวนการดำาเนนิงานกิจการเพือ่สงัคมของกลุม่คน
รักษ์พลังงานบ้านห้วยบง
  ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูลวิเคราะห์ปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วย
BiogasAnalyzerPortableรุ่นGFM130และนำามาเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการกำาจัดการวิเคราะห์เนื้อหา(Contentanalysis) 
ในความเห็นท่ีมตีอ่คณุลกัษณะของนวตักรรมท่ีมอิีทธิพลตอ่การยอมรับ
นวัตกรรมวิเคราะห์เปรียบเทียบพัฒนาการของกลุ่มคนรักษ์พลังงาน
บ้านห้วยบงที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพลังงานทางเลือก
 

1  ได้รับการสนับสนุนการดำาเนินงานจากสำานักงานส่งเสริมกิจการเพ่ือสังคม
แห่งชาติ (สกส.) และศูนย์บูรณาการงานวิจัยและวิชาการเพื่อรับใช้สังคม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ดำาเนินการในระหว่างปี พ.ศ. 2557-2558)
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ผลการวิจัย 
ส่วนที่	1	นวัตกรรมท�งวิทย�ศ�สตร์สำ�หรับชุมชน	“ชุดกำ�จัดก๊�ซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊�ซชีวภ�พ”
1.1	บริบทและสถ�นก�รณ์ที่เกี่ยวข้อง
 ก๊าซชีวภาพ(Biogas)เกิดขึ้นจากกระบวนการย่อยสลาย
สารอินทรีย์ในสภาวะไม่ใช้อากาศด้วยแบคทีเรียสามารถนำามาใช้เป็น
พลังงานเชื้อเพลิงที่สามารถผลิตใช้ได้ในประเทศ2เพื่อลดข้อจำากัดของ
การใช้พลังงานเช้ือเพลิงจากซากพืชซากสัตว์ท่ีมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง
 กา๊ซชวีภาพใชเ้ศษวสัดเุหลอืทิง้จากการเกษตรมาเปน็วตัถดุบิ 
ในกระบวนการผลิตสามารถผลิตได้ทั้งในระดับอุตสาหกรรมและระดับ
ครัวเรือนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมเช่นฟาร์มโคนมฟาร์มสุกร
ระบบบำาบัดน้ำาเสียในโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรม
อาหารโดยใช้เทคโนโลยีที่มีลักษณะเฉพาะตามชนิดของวัตถุดิบและ
ประเภทของอุตสาหกรรมสามารถควบคุมประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยของระบบการผลติก๊าซชวีภาพได้ขณะทีก่ารผลิตก๊าซชวีภาพ
ของเกษตรกรในระดับครัวเรือนใช้วัตถุดิบจากมูลสัตว์เศษอาหาร
หรือเศษวัสดุการเกษตรต่างๆมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการผลิต
ที่เหมาะสมกับเกษตรกรไม่ว่าเป็นระบบบ่อโดมคงที่ระบบถังหมัก
ระบบบ่อหมักแบบถุงฯลฯการควบคุมประสิทธิภาพทำาได้จำากัดและ 
ความปลอดภัยของระบบการผลิตก๊าซชีวภาพขึ้นอยู่กับผู้ใช้เทคโนโลยี
 อย่างไรก็ตามคุณสมบัติของก๊าซชีวภาพ3ต้นทุนการผลิตและ
ประสิทธิภาพของระบบน้ันจะแตกต่างกันตามเง่ือนไขและบริบทของแต่ละพ้ืนท่ี
 นอกจากการใช้ประโยชน์จากก๊าซมีเทนตามคุณสมบัติของ
ก๊าซชีวภาพแล้วยังมีก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือก๊าซไข่เน่า4เป็นองค์
ประกอบหนึง่ในกา๊ซชวีภาพทีต่อ้งมีการกำาจัดก่อนการนำาไปใช้ประโยชน์
ท้ังนี้หากไม่มีการกำาจัดจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของผู้ใช้ก๊าซ
ชวีภาพอาจมอีาการพษิเฉยีบพลนัคือคลืน่ไส้หายใจขดัตอ่เนือ่งจาก
การขาดออกซิเจนหมดสติและอาจเสียชีวิตได้ถ้ามีความเข้มข้นสูง
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2555;สำานักคุณภาพน้ำามันเชื้อเพลิง,2554)
 ทั้งน้ีมาตรฐานความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ใน
ระดับความปลอดภัยต่อสุขภาพกำาหนดโดยOccupationalSafety
andHealthAdministration:OSHAระบุว่าช่วงระยะการสัมผัส 
8ชัว่โมงกา๊ซชวีภาพนัน้จะตอ้งมีความเขม้ขน้ของก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์
ไม่เกิน10ส่วนในล้านส่วน(ppm)หากระยะการสัมผัส1ช่ัวโมง
ต้องมีความเข้มข้นของก๊าซไม่เกิน300ppmและการสัมผัสกับก๊าซ
ไฮโดรเจนซลัไฟดท์ีม่คีา่ความเขม้ขน้สงูกวา่600ppmเพยีงในช่วงเวลา
30นาทีก็อาจทำาให้เสียชีวิตได้ดังนั้นผู้ใช้ก๊าซชีวภาพจึงควรคำานึง
ถึงความปลอดภัยจากการใช้ประโยชน์ดังกล่าวด้วย(TheAmerican

NationalStandardsInstitutestandard,1972)
 จากการสัมภาษณ์ผู้่เก่ียวข้องเรื่องการใช้ก๊าซชีวภาพที่มีก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือก๊าซไข่เน่าในพื้นท่ีชุมชนห้วยบงอำาเภอเมือง
และชุมชนยางกะไดใต้อำาเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์พบว่าผู้ใช้
ก๊าซชีวภาพจะมีอาการมึนงงปวดศีรษะวิงเวียนเหม็นและแสบจมูก
(ประวัติคำาจีนและกัญญาวีร์วันสุข,สัมภาษณ์พฤศจิกายน2556)
นอกจากนั้นยังส่งผลให้มีทัศนคติทางลบต่อก๊าซชีวภาพว่าเป็นสิ่ง
อันตรายต่อสุขภาพของผู้ใช้ขาดการยอมรับในตัวเทคโนโลยีถึงกับมี
การตั้งชื่อว่า“ก๊าซวงแตก”โดยเฉพาะในกลุ่มที่เริ่มมีผู้ใช้รายใหม่ทั้งๆ
ทีว่สิาหกจิชมุชนผลติขา้วแคบมตีน้ทนุสงูจากการใชพ้ลงังานกย็งัมกีาร
ปฏเิสธการใชก้า๊ซชวีภาพอยูน่ัน่เอง(กญัญาวรี์วนัสขุ,สมัภาษณ์2556)
 นอกจากปัญหาของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่มีต่อสุขภาพของ
ประชาชนหรือเกษตรกรรายย่อยข้างต้นแล้วยังพบปัญหาการสร้าง
ความเสียหายในเครื่องกำาเนิดกระแสไฟฟ้าของระบบอุตสาหกรรมที่ใช้
ก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานรวมทั้งในเครื่องยนต์ต้นกำาลังของเกษตรกร
เช่นเครื่องสูบน้ำาเครื่องพ่นยาฯลฯเช่นกันซึ่งมาตรฐานของ 
ก๊าซชีวภาพท่ีสามารถนำาไปใ ช้ ในเครื่ องกำ า เนิดกระแสไฟฟ้า 
(Electricpowergenerator)จะต้องมีก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์อยู่ไม่เกิน
100-200ppmเท่านั้นซึ่งก๊าซชีวภาพส่วนใหญ่ท่ีผลิตได้จะมีปริมาณ
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์เกินกว่าค่ามาตรฐานดังกล่าว
 ประเด็นสำาคัญของบริบทและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องคือ
ปัจจุบันมีเทคโนโลยีการกำาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่มีประสิทธิภาพ
หลายชนิดและหลายระบบแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นเทคโนโลยีที่มีต้นทุน
ค่อนข้างสูงมีการนำาเข้าวัสดุอุปกรณ์จากต่างประเทศส่งผลให้
อุตสาหกรรมขนาดกลางฟารม์ปศสุตัว์วสิาหกิจชุมชนกลุม่เกษตรกร
เกษตรกรรายยอ่ยฯลฯท่ีตอ้งการใชพ้ลงังานทางเลอืกจากกา๊ซชวีภาพ
ไม่สามารถลงทุนหรือเข้าถึงเทคโนโลยีความปลอดภัยดังกล่าวได้
 แม้ว่าบางระบบของก๊าซชีวภาพสำาหรับเกษตรกรรายย่อยใน
ชุมชนได้มีการติดตั้งชุดกำาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์มาแล้วโดยใช้
ฝอยเหล็กจากโรงกลึงเป็นวัสดุในการกำาจัดขณะที่ผลการวิจัยพบว่า 
ฝอยเหล็กมีประสิทธิภาพในการกำาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้เพียง 
ร้อยละ50-69เท่านั้น(สุชนตั้งทวีพิพัฒน์และคณะ,2555:203)
ท่ีสำาคัญคือฝอยเหล็กเมื่อใช้ไประยะเวลาหนึ่งก็จะสลายตัวและหมด
ประสิทธิภาพโดยที่เกษตรกรหรือผู้ใช้ไม่สามารถทราบได้
 ดงันัน้การศกึษาเทคนคิทีส่ามารถกำาจดักา๊ซไฮโดรเจนซลัไฟด์
จากกา๊ซชวีภาพไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพโดยมตีน้ทนุการดำาเนนิการทีไ่ม่
สูงมากจึงเป็นสิ่งจำาเป็นอย่างยิ่ง(ปัททมาอรุณราชและคณะ,2552)
 จากการศึกษาและการคืนข้อมูลการปรับปรุงคุณภาพก๊าซ
ชีวภาพให้กับชุมชนโดยนำาเสนอข้อมูลการใช้ประโยชน์ในอนาคต 
ทั้งในมิติของการปรับราคาก๊าซหุงต้มLPGเพื่อสะท้อนราคาที่แท้จริง
ของการตลาดและมิติของการนำาก๊าซชีวภาพไปใช้ต่อเนื่องทางการ
เกษตรเช่นการใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในการสูบน้ำาการเกษตร 
ใช้บดย่อยพืชอาหารสัตว์ฯลฯโดยช้ีให้เห็นความสำาคัญในการกำาจัด
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์เพื่อลดผลกระทบที่มีต่อเครื่องยนต์และสุขภาวะ
ของชุมชนโดยคณะผู้วิจัยได้นำาเสนอวัสดุท่ีมีความเป็นไปได้จำานวน 
3ชนิดคือฝอยเหล็กถ่านกัมมันต์และเหล็กออกไซด์(ภาพ1-3)
โดยสะท้อนข้อดีข้อจำากัดของแต่ละวัสดุดังนี้
 1)ฝอยเหล็กมีข้อดีคือราคาถูกเป็นวัสดุท่ีหาง่ายในท้องถ่ิน
โดยในจงัหวดัอุตรดติถ์สามารถหาไดจ้ากโรงกลงึจำานวน2แห่งราคา
ประมาณกิโลกรมัละ30บาทสว่นข้อจำากดัคอืประสทิธภิาพการกำาจดั

2  ก๊าซชีวภาพ 1 ลูกบาศก์เมตร จะมีค่าความร้อนประมาณ 5,000-5,500 กิโลแคลอรี่ 
เทียบเท่ากับนำ้ามันดีเซล 0.60 ลิตร หรือนำ้ามันเบนซิน 0.67 ลิตร หรือนำ้ามันเตา 0.81 
ลิตร หรือพลังงานไฟฟ้า 1 กิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือก๊าซหุงต้ม (LPG) 0.46 กิโลกรัม หรือ
ไม้ฟืน 1.5 กิโลกรัม (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555)

3 คุณสมบัติของก๊าซชีวภาพโดยทั่วไปประกอบด้วยก๊าซมีเทน (CH
4
) ประมาณ 65-70 

เปอร์เซ็นต์ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO
2
) ร้อยละ 30-35 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือเป็นก๊าซชนิด

อื่นๆ เช่น ก๊าซไนโตรเจน (N
2
) ก๊าซออกซิเจน (O

2
) ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H

2
S) หรือ

ก๊าซไข่เน่า (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555)

4 ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (Hydrogen sulfide, H
2
S) จัดอยู่ในกลุ่มสารประกอบซัลเฟอร์

ระเหยง่าย (Moosavi, R.G.,and others, 2005) เกิดจากการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มี
ซลัเฟอร์เป็นองค์ประกอบ นอกจากนัน้ถ้าปล่อยก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ออกสูบ่รรยากาศ
จะก่อให้เกิดฝนทีม่ฤีทธิเ์ป็นกรด ส่งผลกระทบต่อมนษุย์ สตัว์ พืช และสิง่แวดล้อมโดยตรง
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ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์เพียงร้อยละ50-69เท่านั้นและที่สำาคัญฝอย
เหล็กเม่ือใช้ไประยะเวลาหนึ่งก็จะหมดประสิทธิภาพระยะเวลาการใช้
งานขึ้นอยู่กับปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ
 2)ถ่�นกัมมันต์	(Activated	carbon)มีข้อดีคือเป็น
วัสดุวิทยาศาสตร์ท่ีพัฒนาให้มีรูพรุนจำานวนมากสามารถดักจับก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนข้อจำากัดท่ีสำาคัญคือราคา
ของถ่านกัมมันต์ค่อนข้างสูงราคาประมาณ35-50บาทต่อกิโลกรัม
(ข้ึนอยู่กับคุณภาพ)และเม่ือใช้ในการกำาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ 
ในก๊าซชีวภาพจนหมดประสิทธิภาพแล้วการฟ้ืนฟูตัวเองเพ่ือกลับมาใช้ใหม่
อีกคร้ังมีต้นทุนท่ีสูงต้องใช้เทคโนโลยีเฉพาะชุมชนไม่สามารถทำาเองได้
 3)เหล็กออกไซด	์(Iron	oxide)มีข้อดีคือเป็นวัตถุดิบที่เป็น
ของเหลือทิ้งจากระบบประปาในบางชุมชนมีปริมาณมากมีต้นทุน
ที่ถูกมีความเป็นไปได้ทางทฤษฎีว่ามีประสิทธิภาพที่ดีโดยหลักการ
สามารถฟื้นฟูตัวเองได้จากกระบวนการทางเคมีส่วนข้อจำากัดคือต้อง
มีการออกแบบท่อหรือระบบเฉพาะและอาจมีข้อจำากัดด้านปริมาณ
ของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จากเอกสารวิชาการสำานักเทคโนโลยีความ
ปลอดภยักรมโรงงานอุตสาหกรรม(2553)ระบวุา่ในชว่งการจบักา๊ซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์จะมีการคายความร้อน5ทำาให้ต้องมีการออกแบบ
ความปลอดภัยเกี่ยวกับความร้อนที่เกิดขึ้นด้วย
 จากการคืนข้อมูลการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพให้กับ 
ชุมชนข้างต้นชุมชนได้ตัดสินใจเลือกวัสดุเหล็กออกไซด์มาทดสอบ 
โดยนักวิจัยชุมชนได้ร่วมกับภาควิชาการในการออกแบบและทดลองการ
ใช้ชุดกำาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพเพ่ือสร้างความม่ันใจใน
ประสิทธิภาพและความปลอดภัย

5 คายความร้อน 0.65 กิโลจูลต่อกรัมของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ และการฟื้นฟูตัวเองจะ
มีการคายพลังงานความร้อน 5.8 กิโลจูลต่อกรัมของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด ์ (1 กิโลจูล 
ทำาให้อากาศ 1 ลูกบาศก์เมตร เพิ่มอุณหภูมิขึ้นประมาณ 1.1 องศาเซลเซียส)

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

7 ประมาณการอายุการใช้งานเม็ดวัสดุประมาณ 3- 5 ปี กรณีปริมาณ H
2
S

3
ไม่เกิน 1,000 ppm

 Fe
2
O

3
+3H

2
S

เม็ดวัสดุที่มีประสิทธิภาพ+ก๊าซไข่เน่า

2Fe
2
S

3
+3O

2
    

เม็ดวัสดุที่หมดประสิทธิภาพ+ก๊าซออกซิเจน

Fe
2
S

3
+3H

2
O-----------------------------(1)

เม็ดวัสดุที่หมดประสิทธิภาพ+น้ำา

2Fe
2
O

3
+6S-----------------------------(2)

เม็ดวัสดุที่มีประสิทธิภาพ+กำามะถัน

ภาพ1-3วัสดุที่ใช้ในการกำาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์(ฝอยเหล็ก 
ถ่านกัมมันต์และเหล็กออกไซด์)

ภาพ4-6คอลัมน์การบรรจุเม็ดวัสดุภายหลังใช้งานเม็ดวัสดุที่หมด
ประสิทธิภาพแล้ว(Fe

2
S

3
)และเม็ดวัสดุที่คืนสภาพเดิม(Fe

2
O

3
) 

ภายหลังได้รับอากาศ(เจษฎามิ่งฉายและคณะ,2556)

1.2	หลักก�รของชุดกำ�จัดก๊�ซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊�ซชีวภ�พ	
 การกำาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ โดยใช้วัตถุดิบเหล็ก
ออกไซด์มีลักษณะเป็นผงสีส้มเป็นของเสียเหลือทิ้งจำานวนมาก
จากระบบประปาหมู่บ้านภายในเขตตำาบลป่าเซ่าอำาเภอเมืองจังหวัด
อุตรดิตถ์และจากการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ6พบว่า
มีปริมาณเหล็กออกไซด์มากกว่าร้อยละ83สามารถนำามาพัฒนา
เป็นวัสดุกำาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้และผลการวิจัยของเจษฎา 
มิ่งฉายและคณะ(2556)ได้พัฒนากระบวนการผลิตตามแนวทาง
ของเทคโนโลยีสะอาด(Cleantechnology)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
กำาจดัในขัน้ตอนการปรบัสภาพและการขึน้รปูเมด็วสัดุทำาใหม้คีณุสมบตัิ
ในการกำาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้มากกว่าวัสดุชนิดอื่น
 นอกจากนัน้วสัดกุำาจดักา๊ซไฮโดรเจนซลัไฟดม์อีายกุารใชง้าน
ท่ีนาน7เนือ่งจากความสามารถในการคนืสภาพ(Regenerate)ของเมด็
วัสดุท่ีใช้งานจนหมดประสิทธิภาพแล้วในสภาพเหล็กซัลไฟด์(Fe

2
S

3
)

ที่มีลักษณะสีดำาเข้มให้สามารถกลับมาเป็นเหล็กออกไซด์(Fe
2
O

3
)มี

ลักษณะสีแดงส้มและมีประสิทธิภาพตามเดิมเพียงนำาเม็ดวัสดุมาผึ่ง 
ในที่โล่งเพื่อให้สัมผัสกับอากาศประมาณ2-3ชั่วโมงเม็ดวัสดุดังกล่าว
ท่ีหมดประสทิธิภาพแลว้กส็ามารถนำากลบัมาใช้ไดใ้หมโ่ดยไมต่อ้งจดัหา
เม็ดวัสดุใหม่มาเปลี่ยนรายละเอียดของหลักการทำางานดังสมการ(1)
(2)และภาพ4-6

 นอกจากนัน้ทมีวจิยัไดศ้กึษาโครงสรา้งของวสัดเุหลก็ออกไซด์
ดังกล่าวโดยส่งไปถ่ายภาพอิเล็กตรอนแบบส่องกราด(Scanning 
ElectronMicroscope:SEM)ที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่เพื่อศึกษาโครงสร้างภายในของ
เหล็กออกไซด์สำาหรับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการกำาจัดก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์(ภาพ7-9)

1

2

3

4 5 6
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 สำาหรับหลักการทำางานของชุดกำาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่
ใช้เหล็กออกไซด์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการกำาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
หรือก๊าซไข่เน่าที่อยู่ในก๊าซชีวภาพ(ภาพ10)โดยมีส่วนประกอบ
คือท่อหรือคอลัมน์(หมายเลข1)วาล์วควบคุมปิดเปิด(หมายเลข2) 
สารกำาจัด(หมายเลข3)ทางเข้าของก๊าซจากบ่อหมัก(หมายเลข4)
ทางออกของก๊าซเพื่อใช้งาน(หมายเลข5)และจุดระบายความชื้น
(หมายเลข6)

 

 ทั้งน้ีการทำางานของชุดกำาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซ
ชีวภาพคือเมื่อประกอบชุดกำาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ฯกับระบบ
การผลติกา๊ซชวีภาพแล้วและปล่อยก๊าซชวีภาพทีผ่ลติไดจ้ากบอ่หมกั 
ซึ่งจะมีก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ปนมาด้วยให้ไหลผ่านท่อส่งก๊าซ
และเข้ามาผ่านชุดกำาจัดนี้ในลักษณะของการไหลลง(Downflow)
สารกำาจัดที่อยู่ในท่อก็จะมีการทำาปฏิกิริยาทางเคมีเพื่อลดปริมาณ
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยทันที 8โดยการเก็บข้อมูลปริมาณก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ก่อนเข้าสู่ชุดกำาจัดนั้นจะปิดวาล์วหมายเลข2และ
เปิดวาล์วหมายเลข7เพื่อทำาการเก็บข้อมูลสำาหรับการเก็บข้อมูล
ปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์หลังจากผ่านสู่ชุดกำาจัดแล้วน้ันจะเปิด
วาล์วหมายเลข6เพื่อทำาการเก็บข้อมูล

1.3	ประสิทธิภ�พของชุดกำ�จัดก๊�ซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊�ซชีวภ�พ
 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของชุดกำาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
ในก๊าซชีวภาพดำาเนนิการ2ช่วงโดยในช่วงแรกเป็นการทดสอบเบือ้ง
ต้นเพื่อปรับปรุงอุปกรณ์และกระบวนการกำาจัดจากนั้นนำาไปทดสอบ
กับกลุ่มเป้าหมายบ้านห้วยบงชุมชนยางกะไดใต้และชุมชนเทศบาล
เขลางค์นครรวม26รายที่ใช้ก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์น้ำาแป้งและ
เศษอาหารโดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์BiogasAnalyzerPortable 
รุ่นGFM130PortableMultiChannelHandheldGasAnalyzer
ForBiogasApplicationสามารถวเิคราะห์Range0-100%Vol.CH

4

(Methane)และ0-10,000ppmH
2
S(HydrogenSulfides)และนำา

ข้อมลูท่ีไดม้าวเิคราะห์หาประสทิธิภาพการกำาจดักา๊ซไฮโดรเจนซลัไฟด์
 จากการทดสอบชดุกำาจดักา๊ซไฮโดรเจนซลัไฟดใ์นกา๊ซชวีภาพ
ครั้งแรกโดยสร้างคอลัมน์บรรจุเม็ดวัสดุปริมาณ1กิโลกรัมทดสอบ
กับระบบก๊าซชีวภาพขนาด8ลูกบาศก์เมตรที่มีวัตถุดิบการผลิตก๊าซ
ชีวภาพจากมูลสัตว์9จากปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ก่อนเข้าชุด 
กำาจัดฯวัดได้210ppmและเมื่อผ่านระบบลดลงเหลือน้อยกว่า 
10ppmจากนั้นได้นำาไปทดสอบกับระบบก๊าซชีวภาพจากวัตถุดิบน้ำา
หมักแป้งข้าวแคบ10จากปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ก่อนเข้าระบบ
วัดได้3,570ppmหลังผ่านจากระบบบำาบัดลดลงเหลือ20ppmผล
การศึกษาเบื้องต้นมีค่าเฉลี่ยการกำาจัดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
ระหวา่ง95.23-99.43เปอรเ์ซ็นต์ซึง่มปีระสทิธิภาพมากกวา่การกำาจดั
ด้วยสนิมจากฝอยเหล็กที่มีประสิทธิภาพ50-69เปอร์เซ็นต์
 อย่างไรก็ตามมีข้อเสนอจากการทดสอบเบื้องต้นเพื่อการ
ปรับระบบวาล์วควบคุมจุดเช็คคุณภาพก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และการ
กำาหนดรปูแบบการวางคอลมัน์และทางทมีวจิยัไดด้ำาเนนิการปรับระบบ
ตามข้อเสนอแนะก่อนนำาไปทดสอบในช่วงต่อไป
 จากนั้นนำาคอลัมน์ชุดกำาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์บรรจุเม็ด
วัสดุปริมาณ1กิโลกรัมไปทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเกษตรกร
รายย่อยผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลโคบ้านห้วยบงพบว่ามีประสิทธิภาพ
การกำาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ร้อยละ99.72และนำาไปทดสอบ
กับกลุ่มผู้ผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำาเสียของแป้งข้าวแคบชุมชนยางกะไดใต้ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าชุดกำาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์มี
ประสิทธิภาพการกำาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ร้อยละ94.33และ
จากการทดสอบประสิทธิภาพกับระบบการผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษ
อาหารในครัวเรือนชุมชนเทศบาลเขลางค์นครพบว่าชุดกำาจัดก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์มีประสิทธิภาพการกำาจัดร้อยละ97.87(ตาราง1)

  

ภาพ7-9ภาพถ่ายอิเล็กตรอนแบบส่องกราด(SEM)ของวัสดุกำาจัด
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์

ภาพ10ชุดกำาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ

 8 สำาหรับการติดตั้งชุดกำาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์คร้ังแรก จะใช้ระยะ
เวลาการทำาปฏิกิริยาเร่ิมแรกของสารกำาจัดประมาณ 2-3 นาที (ลือ เกิดสาย,  
2557)

9  บ่อก๊าซชีวภาพของนายไพรินทร์  เกิดสาย บ้านห้วยบง ตำาบลป่าเซ่า 
อำาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (เก็บข้อมูล 3 ส.ค. 56)

10 บ่อก๊าซชีวภาพของนางกัญญาวีร์ วันสุข บ้านยางกะไดใต้ อำาเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ์ (เก็บข้อมูล 6 ส.ค. 56)
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 นอกจากน้ันทีมวิจัยได้ทดสอบกับระบบการผลิตก๊าซ
ชีวภาพจากน้ำาเสียของระบบอุตสาหกรรมเกษตรขนาดใหญ่ที่มีการใช ้
กา๊ซชวีภาพวนัละ300ลกูบาศกเ์มตรและมีปรมิาณก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์
สูงกว่า10,000ppmเพื่อศึกษาแนวโน้มและความเป็นไปได้ 
ในการพัฒนาชุดกำาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์สู่กลุ่มอุตสาหกรรม 
ในอนาคตโดยสร้างคอลัมน์บรรจุเม็ดวัสดุปริมาณ16กิโลกรัม 
เก็บข้อมูลต่อเนื่อง10ครั้งๆละ15นาทีรวม2ชั่วโมง30นาที
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าชุดกำาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์มี
ประสิทธิภาพการกำาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จากระบบการผลิตก๊าซ
ชีวภาพจากน้ำาเสียของระบบอุตสาหกรรมเกษตรได้ร้อยละ96.93
และพบว่ามีความเป็นไปได้ในการพัฒนาสู่ระบบอุตสาหกรรมเกษตร
ต่อไปในอนาคตได้

1.4	ส่ิงบ่งชีก้�รใชป้ระโยชนต์�มคณุลกัษณะของนวตักรรมชดุกำ�จดัก๊�ซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊�ซชีวภ�พ	
 เนื่องจากนวัตกรรมเป็นสิ่งใหม่ที่กำาเนิดมาจากงานวิจัย 
(Research)และการพัฒนา(Development)รวมทั้งมาจาก
ประสบการณ์ของผู้ใช้นวัตกรรมดังน้ันนวัตกรรมแต่ละอย่างจึงมี
ลักษณะเฉพาะตวัซึง่สามารถนำามาใชแ้ก้ไขปัญหาหรือเพิม่ประสทิธภิาพ
ในการปฏิบั ติงานได้ตามสถานการณ์และความต้องการของ 
ผู้ใช้นวัตกรรมนั้นๆดังนั้นลักษณะของนวัตกรรมนั่นเองจึงเป็น 
ปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการโน้มน้าวใจ(Persuasion)ให้เกิดการ
ยอมรับโดยนำาไปใช้เป็นข้อมูลในการประเมินนวัตกรรมของผู้รับสาร 
และตัดสินใจได้ว่าจะดำาเนินการอย่างไรต่อไปโดย“ชุดกำาจัดก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ”มีส่ิงบ่งชี้การใช้ประโยชน์ทั้ง 
โอกาสและข้อจำากัดตามแนวคิดของRogers,E.M.(2003) 
โดยการศึกษาจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ใช้นวัตกรรมในลักษณะ 
ของการสนทนากลุ่มและการสอบถามเพิ่มเติมผลการวิเคราะห์ข้อมูล
กล่าวคือ

 1)	ผลประโยชน์ท่ีได้รับจ�กนวัตกรรม	(Relation	advantage)คือ
ระดับของการรับรู้หรือความเชื่อว่านวัตกรรมนั้นมีคุณสมบตัทิีด่กีวา่
ความคิดหรือสิ่งที่มีอยู่เดิมซึ่งถูกแทนที่ด้วยสิ่งใหม่ถ้าหากนวัตกรรม
นั้นมีข้อดีและให้ประโยชน์ต่อผู้ใช้นวัตกรรมนั้นมากเท่าใดก็มีโอกาส
ที่จะมีผู้ที่ยอมรับมากขึ้นสำาหรับ“ชุดกำาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ใน
ก๊าซชีวภาพ”กลุ่มผู้ใช้ระบุว่าหากนำามาทดแทนกับชุดกำาจัดเดิมคือ 
“ฝอยเหล็ก”น่าจะมีผลที่ดีกว่าเดิมเพราะผู้ ใช้สามารถสังเกต
ประสิทธิภาพการใช้งานจากระดับสีของสารกำาจัดท่ีเปลี่ยนแปลงไป
ขณะที่ฝอยเหล็กที่ใช้เดิมนั้นจะสามารถสังเกตเห็นการเปล่ียนแปลง 

เป้าหมาย
จำานวน
(ราย)

ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ(ppm)
ประสิทธิภาพ
(ร้อยละ)

ก่อนการกำาจัด หลังการกำาจัด

ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D.

1.ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลโคเนื้อ 12 12.04/1 31.10 0.75 0.87 99.72

2.ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำาเสีย
แป้งข้าวแคบ

9 548.88/2 795.50 31.11 71.14 94.33

3.ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษ
อาหารครัวเรือน

5 1,132.00/3 880.29 24.00 11.40 97.87

4.ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำาเสีย
อุตสาหกรรมเกษตร*

1 10,320.00/4 1,004.42 316.66 379.72 96.93

ตาราง1ผลการทดสอบประสิทธิภาพชุดกำาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ

/1ปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพต่ำาสุด0ppmและสูงสุด250ppm
/2ปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพต่ำาสุด0ppmและสูงสุด2,370ppm
/3ปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพต่ำาสุด190ppmและสูงสุด2,130ppm
/4ปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพต่ำาสุด8,960ppmและสูงสุด11,000ppm
*เป็นการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น

ภาพ11-13การทดสอบประสิทธิภาพของชุดกำาจัดก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ

11

13
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ได้ยากจึงทำาให้ไม่ทราบถึงประสิทธิภาพการกำาจัดขณะเดียวกัน 
การคืนข้อมูลการวิจัยให้กับเกษตรกรถึงวัสดุที่สามารถนำามาใช้แทนได้ 
ไมว่่าเป็นฝอยเหลก็ถา่นกมัมนัต์และเหลก็ออกไซด์และขอ้มลูอันตราย
ต่อสุขภาพตามข้อมูลของOSHAทำาให้กลุ่มเป้าหมายตระหนักถึง
ปัญหาดงักลา่วเพิม่ขึน้ดว้ยและสามารถเลอืกการทดลองนวตักรรมจาก
ประโยชน์ที่ได้รับสูงสุด
 		2)	ก�รเข้�กันได้ดีกับส่ิงที่มีอยู่เดิม	(Compatibility) การ
เข้ากันได้คือระดับของนวัตกรรมซึ่งมีความสอดคล้องกับคุณค่า
ประสบการณ์และความต้องการที่มีอยู่แล้วในตัวผู้รับนวัตกรรมนั้นๆ
ซึ่ง“ชุดกำาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ”เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้
พ่วงกบัระบบการผลติกา๊ซชวีภาพตวัอปุกรณม์ขีนาดเลก็ขนาด10x50
เซนติเมตรน้ำาหนกั1,200กรมัซึง่ผูใ้ชต้อ้งมีการดแูลเพิม่เตมิจากการ
ใชก้า๊ซชวีภาพตามปกติในบางประเดน็เช่นการดแูลจากการเปดิวาลว์
เพือ่ระบายความชืน้ท่ีเกดิจากระบบจึงทำาใหก้ารปฏบิตัมิไิดแ้ตกตา่งกบั
สิง่ทีม่อียูเ่ดิมนอกจากนัน้การฟืน้ฟสูภาพของสารกำาจัดนัน้เกษตรกร
ส่วนใหญ่ระบุว่าไม่ได้เป็นภาระเพราะอาจจะต้องทำาปีละเพียงครั้ง 
แตม่ขีอ้สงัเกตถงึแรงดนักา๊ซชวีภาพทีล่ดลงจากการตอ่พว่งชดุกำาจดักา๊ซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์หรือไม่และเพียงใดซึ่งทางคณะผู้วิจัยฯรับมาศึกษา
ถึงเง่ือนไขดังกล่าวและพัฒนาจุดเหมาะสมของขนาดและปริมาตรชุด
กำาจดัโดยในกรณทีีป่รมิาณกา๊ซไฮโดรเจนซลัไฟดใ์นกา๊ซชวีภาพในระบบ
ของเกษตรกรมีน้อยกว่า500ppmอาจสามารถลดปริมาณสารกำาจัด
ลงเพื่อให้ส่งผลถึงแรงดันก๊าซชีวภาพที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งการเพิ่มแรงดัน
โดยการใช้ปั้มแรงดันขนาดเล็กและใช้พลังงานจากแบตเตอรี่
   3)	คว�มซบัซอ้น	(Complexity)ความซบัซอ้นของนวตักรรม
คือระดับของความเชื่อว่านวัตกรรมนั้นมีความยากต่อการเข้าใจและ
การนำาไปใช้นวัตกรรมบางอย่างสามารถทำาความเข้าใจและนำามาใช้ 
ได้ง่ายในขณะที่บางอย่างมีความซับซ้อนและเข้าใจยากสำาหรับ 
“ชุดกำาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ”เป็นนวัตกรรมท่ีง่าย
ต่อการติดต้ังใช้งานซ่อมบำารุงและฟื้นฟูตัวเองเกษตรกรสามารถ
อ่านคู่มือการใช้หรือได้รับคำาแนะนำาจากคณะทำางานฯจะสามารถ
เข้าใจในกระบวนการทำางานได้แต่อย่างไรก็ตามในการฟื้นฟูตัวเอง
ของสารกำาจัดเพ่ือให้กลับมามีประสิทธิภาพดังเดิมน้ัน(อาจต้องทำาปีละ
1ครั้ง)อาจพบข้อจำากัดบางเรื่องคือหลักทฤษฎีการฟื้นฟูตัวเอง
จะมีการคายพลังงานความร้อนซึ่งทำาให้เกษตรกรผู้ใช้เกิดความกลัว
ต่อปฏิกิริยาและความร้อนดังกล่าวดังนั้นการอธิบายความรู้พื้นฐาน
ของการคืนสภาพจึงเป็นสิ่งจำาเป็นโดยมีกรณีศึกษาที่บ้านยางกะไดใต้

ขณะที่ทดลองใช้นวัตกรรมนี้แล้วมีการปล่อยให้อากาศเข้าสู่ชุดกำาจัด
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยไม่ได้ต้ังใจทำาให้เกิดความร้อนข้ึนในชุดกำาจัดฯ 
และทำาใหท่้อพลาสตกิPVCอ่อนตวัและเกดิควนัทำาใหผู้ใ้ชเ้กดิความ
กลัวและอาจส่งผลต่อการยอมรับนวัตกรรมได้คณะผู้วิจัยฯจึงรับ
ประเด็นการป้องกันและการทำาระบบความปลอดภัยในการฟื้นฟูสาร
ให้ผู้ใช้ได้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันเพื่อลดเงื่อนไขของการไม่ยอมรับ
นวัตกรรม
 4)	ก�รทดลองได้	(Trialability)การทดลองไดข้องนวตักรรม
คือระดับของนวัตกรรมที่สามารถมองเห็นผลจากการทดลองปฏิบัติ
เพือ่ใหเ้หน็ผลไดจ้รงิอย่างนอ้ยภายใตส้ภาพทีจ่ำากดัโดยทีช่ดุกำาจดักา๊ซ
ไฮโดรเจนซลัไฟดใ์นกา๊ซชวีภาพในครัง้นี้มกีารทดลองกระจายในชมุชน
หว้ยบงชุมชนยางกะไดใต้ชุมชนเทศบาลเขลางคน์ครและเปน็ทีศ่กึษา
เรียนรู้ของคนทั้งในชุมชนและภายนอกชุมชนจากผลการทดลองใช้ 
ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมดยืนยันที่จะใช้ชุดกำาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ต่อเนื่อง
เพราะมปีระโยชนต์อ่สขุภาพโดยตรงสำาหรบัจดุทดลองภายนอกชมุชน
มีจำานวน1รายที่ขอเลิกการทดลองใช้ชุดกำาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
เพราะมีการหยุดการผลิตก๊าซชีวภาพลงเนื่องจากมีภารกิจด้านอื่น
   5)	ก�รสังเกตได้	(Observability)	การสังเกตได้คือระดับ
ของนวัตกรรมที่สามารถมองเห็นกระบวนการในการปฏิบัติได้อย่าง
เป็นรูปธรรมสามารถสัมผัสและแตะต้องได้จริงๆสำาหรับ“ชุดกำาจัด
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์”มีการสังเกตเห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งใน
ลักษณะทางกายภาพที่กลิ่นของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ระหว่างการใช้
งานก๊าซชีวภาพหมดไปปัญหาของการไม่ยอมรับก๊าซชีวภาพก็ลดลง
การสงัเกตไดจ้ากการดปูฏกิริยิาทีท่อ่หรอืคอลมัน์(ระบบทอ่ใส)วา่สาร
กำาจดักา๊ซไฮโดรเจนซลัไฟดเ์ปลีย่นสจีากน้ำาตาลแดงเปน็สดีำาเพือ่ยนืยนั
การกำาจดักา๊ซไฮโดรเจนซลัไฟด์นอกจากนัน้การสงัเกตไดจ้ากการฟืน้ฟู
สภาพกลบัมาเปน็สารกำาจดัตามเดมิดว้ยกระบวนการทางเคมีและการ
สรา้งความมัน่ใจในนวตักรรมชดุกำาจดักา๊ซไฮโดรเจนซลัไฟด์โดยการวดั
และวิเคราะห์ปริมาณก๊าซมีเทนและก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ด้วยเครื่อง
มือทางวิทยาศาสตร์เพื่อการยอมรับในประสิทธิภาพของนวัตกรรม
นัน่เองทำาใหเ้กษตรกรผูใ้ชช้ดุกำาจดักา๊ซไฮโดรเจนซลัไฟดมี์ความมัน่ใจ
ในนวัตกรรมเพิ่มขึ้น
 
ส่วนที่	2	นวัตกรรมท�งสังคมสำ�หรับชุมชน	“กิจก�รเพื่อสังคมด้�น
พลังง�นและสิ่งแวดล้อม”
 ในส่วนน้ีเป็นการนำาเสนอเก่ียวกับการดำาเนินงานกิจการเพ่ือ
สังคมของกลุ่มคนรักษ์พลังงานบ้านห้วยบงเพ่ือให้เห็นทิศทางการพัฒนาสู่
กิจการเพ่ือสังคมด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อมท้ังน้ีเม่ือเดือนมีนาคม2557
ทางกลุ่มคนรักษ์พลังงานบ้านห้วยบงมีความต้องการขยายผลนวัตกรรมท่ี
พัฒนาข้ึนไปยังพ้ืนท่ีอ่ืนด้วยกระบวนการท่ีเป็นธรรมรวมท้ังวางรากฐาน
การเรียนรู้ในการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมท่ีต้องสร้างคุณค่าทางสังคม
โดยได้นำาเสนอนวัตกรรมชุดกำาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพเข้า
ประกวดในโครงการรางวัลเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจการเพ่ือสังคมไทย
(ThaiSEawards2014)ประเภท“DoitAwards”จัดโดยสำานักงาน
สร้างเสริมกิจการเพ่ือสังคมแห่งชาติ(สกส.)
 ผลงานของกลุม่คนรกัษพ์ลงังานบา้นหว้ยบงไดร้บัการคดัเลอืก
ให้เป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวจึงได้มีการดำาเนินการยกระดับ
สู่การปฏิบัติจริงใช้ทุนที่ได้รับในการพัฒนาต้นแบบความคิดในบริบท
ปัญหาที่ต้องการแก้ไขรวมถึงการสร้างโอกาสของการสนับสนุนเพิ่ม
เติมจากภาคีเชิงยุทธศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องดังรายละเอียดคือ
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2.1	แนวคิดก�รทำ�ง�นกิจก�รเพื่อสังคม
 กิจการเพื่อสังคมที่ดีจำาเป็นที่จะต้องพัฒนาขึ้นจากบุคคล
ที่อยากแก้ไขปัญหาสังคมซึ่งสำานักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคม
แห่งชาติ(2557)ได้กล่าวถึงแนวความคิดหรือนวัตกรรมทางสังคม
ที่ดีที่สามารถตอบสนองการแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยหากสามารถยกระดับความคิดดังกล่าวสู่การเกิดขึ้นเป็นกิจการที่
สามารถพึง่พาตนเองไดท้างการเงนิและดำาเนนิการสรา้งผลกระทบทาง
สงัคมทีต่ัง้ไวไ้ดอ้ยา่งตอ่เนือ่งกจ็ะสามารถนำาสู่การเกิดกิจการเพือ่สงัคม
ที่มีประสิทธิภาพสูงในอนาคตได้
 หนึ่งในปัจจัยสำาคัญของการทำาให้วงจรของการพัฒนากิจการ
เพือ่สงัคมขา้งต้นเกดิขึน้ได้คือการเขา้ถึงแหล่งเงนิทนุสนบัสนนุทีม่าก
เพียงพอในเวลาที่ถูกต้องโดยเงินทุนดังกล่าวจะช่วยทำาให้คนดีที่อยาก
แก้ปัญหาสังคมเกิดแรงกระตุ้นที่จะพัฒนาแนวคิดและทางออกเพื่อแก้
ปญัหาดงักลา่วและจะชว่ยใหแ้นวความคดิทีมี่นวตักรรมนัน้สามารถนำา
ไปสู่การทดลองสร้างต้นแบบที่ทดสอบในบริบทจริง(Prototype)หรือ
มากไปกว่าน้ันคือการช่วยให้ต้นแบบนั้นๆสามารถยกระดับสู่การ
ดำาเนินการแบบกิจการที่สามารถสร้างผลกระทบทางสังคมได้อย่างสูง
ต่อไปในอนาคต
 ซึง่แนวคดิดงักลา่วนัน้เปน็แนวคดิอยูภ่ายใตส้ำานกัคดิธรุกจิเพือ่
สังคมทีใ่หน้้ำาหนกัไปทีก่ารสร้างรายไดเ้พือ่ทำาใหภ้ารกจิทางสงัคมประสบ
ความสำาเร็จแนวทางนี้ได้รับแรงกระตุ้นจากการเติบโตของรายได้ของ
องค์กรไมห่วงัผลกำาไรทีต่อ้งการเลกิการขอโครงการหรอืเงนิสนบัสนนุ
จากรัฐคล้ายกันน้ีการเคลื่อนไหวอีกทางหนึ่งคือการจัดตั้งศูนย์ 
ผูป้ระกอบการทางสงัคมแหง่ชาติ(NationalCenterforSocialEntre-
preneur)(วีรบูรณ์วิสารทสกุล,ม.ป.ป.)ทำาหน้าที่เป็นผู้ประสานการ
ดำาเนินงานหลักกบัเครือข่ายกจิการเพื่อสังคมในด้านดังกล่าวนอกจาก
นัน้ผูป้ระกอบการทางสงัคมยงัเปน็บคุคลทีป่ฏริปูหรอืปฏวิตัสินิคา้แบบ
เดิมๆให้นำาไปสู่การสร้างคุณค่าทางสังคมที่เป็นประโยชน์สำาหรับสังคม
วงกว้าง(Dees&BattleAnderson,2006)
 จากแนวคิดการทำางานขา้งตน้กลุม่คนรกัษพ์ลงังานบา้นหว้ย
บงได้พัฒนากิจการเพื่อสังคมและดำาเนินการตามแผนงานของ“Doit
Awards”ในการสร้างผลกระทบทางสังคมภายใต้การเป็นผู้ประกอบ
การทางสังคมโดยมีภาคีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการเพื่อสังคม 
ดังนี้
  1)	พันธมิตรหลัก	(Key	Partner)	จำาแนกได้เป็น3กลุ่มคือ
กลุม่แรกดา้นกลไกการตลาดและการหนุนเสริมกิจการเพือ่สังคมไดแ้ก่
มูลนิธินโยบายสุขภาวะและเทศบาลตำาบลป่าเซ่าอำาเภอเมืองจังหวัด
อุตรดิตถ์ที่เป็นพี่เลี้ยงการดำาเนินงานของกลุ่มพลังงานทางเลือกเพื่อ
สุขภาวะดำาเนินงานพัฒนานวัตกรรมและการส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทางเลือกภายใต้“เครือข่ายมานะEnergyมานีPower”
 กลุ่มที่สองด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมได้แก่คณะ
เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มูลนิธิสถาบันพัฒนา
พลังงานทดแทนแห่งเอเชียแปซิฟิกและกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีบทบาทเป็นแหล่งทุนและภาคีวิชาการที่สนับสนุนการ
พัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมและกลุ่มที่สามด้านการผลิตการติดตั้ง
การควบคุมคุณภาพผลติภัณฑ์ไดแ้ก่กลุ่มคนรักษพ์ลงังานบา้นหว้ยบง
และเครือข่ายพลังงานทางเลือก
 2)	ก�รข�ยและก�รตล�ด	(Sale	&	Marketing)ปัจจุบัน
นวัตกรรมชุดกำาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพได้มีแผนการ

จำาหน่ายและทดลองนำาไปใช้งานกับระบบผลิตก๊าซชีวภาพทั้งจังหวัด
อุตรดิตถ์ลำาปางกำาแพงเพชรเพชรบูรณ์อุบลราชธานีนครราชสีมา
กาญจนบุรีเพชรบุรีพังงาและพัทลุงผ่านเครือข่ายพลังงานทางเลือก
 สำาหรับระยะแรกเป็นการกำาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่
กลุ่มเป้าหมายใช้วัตถุดิบในการผลิตก๊าซชีวภาพที่แตกต่างกันคือ 
(1)วิสาหกิจชุมชนท่ีใช้ของเสียประเภทแป้งจากกระบวนการผลิตและ
นำาไปใช้เป็นพลังงานความร้อน(2)เกษตรกรรายย่อยท่ีใช้หญ้าเนเปียร์
เป็นวัตถุดิบและนำาไปผลิตเป็นไฟฟ้าในชุมชน(3)เกษตรกรรายย่อย
ที่ใช้น้ำาเสียจากการผลิตยางพาราและนำาไปใช้เป็นพลังงานความร้อน 
และ(4)ประชาชนทีใ่ช้เศษอาหารและของเสยีในครวัเรอืนและนำาไปใช้
เป็นพลังงานความร้อน
 ส่วนในระยะที่สองแผนการตลาดจะมีการจำาแนกกลุ่มเป้า
หมายออกเป็น4กลุ่มคือ กลุ่มแรกเกษตรกรรายย่อยที่มีระบบการ
ผลิตก๊าซชีวภาพด้วยวัตถุดิบต่างๆไม่ว่าจะเป็นมูลสัตว์ผลผลิตเหลือ
ท้ิงทางการเกษตรฯลฯที่มีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้นตามการ
ส่งเสริมของภาครัฐเช่นกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯกระทรวงพลังงาน 
กรมปศุสัตว์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ
  กลุม่ทีส่องเปน็กลุม่เปา้หมายทีเ่ปน็ธรุกจิขนาดกลางมรีะบบ
การผลิตก๊าซชีวภาพที่มีกำาลังการผลิตประมาณ50-200ลูกบาศก์
เมตรตอ่วนัมลีกัษณะตอ่เนือ่งจากการผลติหลกัเชน่ฟาร์มสุกรฟาร์ม
โคนมโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรขนาดกลางที่สามารถพัฒนาระบบ
พลังงานทดแทนด้วยผลผลิตเหลือทิ้งจากธุรกิจมาพัฒนาเป็นพลังงาน
ทางเลือกใช้ในธุรกิจเช่นพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าฯลฯ

ภาพ17-19ชุดกำาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพภายใต้ 
เครือข่าย“มานะEnergyมานีPower”
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  กลุ่มที่สามเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ได้มีระบบการผลิตก๊าซ
ชีวภาพใน2ลักษณะแรกแต่เป็นธุรกิจที่ต้องการพัฒนา“ความรับผิด
ชอบที่มีต่อสังคม”(CSR:CooperateSocialResponsibility)โดย
สนับสนุนให้ชุมชนได้มีพลังงานทางเลือกไว้ใช้โดยลงทุนร่วมกับชุมชน
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์งบประมาณในการสร้างสังคมสีเขียวที่มีสุข
ภาวะที่ดีมีศักยภาพสนับสนุนชุดผลิตก๊าซชีวภาพและชุดกำาจัดก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์เป็นอุปกรณ์เสริมการทำาCSRให้ชุมชนได้
  กลุ่มที่สี่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นบริษัทและธุรกิจในการรับ
ติดต้ังระบบการผลิตก๊าซชีวภาพซึ่งสามารถซื้ออุปกรณ์ชุดกำาจัดก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพเพื่อนำาไปเป็นอุปกรณ์ส่วนควบกับ
ระบบก๊าซชีวภาพให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 3)	กิจกรรมหลัก	(Delivery)ในปัจจุบันการผลิตชุดกำาจัด
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพเพื่อการเข้าสู่กิจการเพื่อสังคมได้
ดำาเนนิการควบคูก่บัการวจิยัและพฒันาตัง้แตเ่ดอืนมนีาคม2556จนถงึ
ปัจจุบันซ่ึงมีกิจกรรมหลักท่ีเก่ียวข้องกับกลุ่มคนรักษ์พลังงานบ้านห้วยบง
ดังนี้
 กิจกรรมการผลิตสารกำาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์: ในกิจกรรมน้ี 
ใช้บุคลากรและอุปกรณ์ที่อยู่ภายในบ้านห้วยบงต้ังแต่การรวบรวม
วัตถุดิบขนส่งรวบรวมและขึ้นรปูเม็ดทีโ่รงปุ๋ยอินทรยี์วิสาหกจิชุมชน
ภายในบ้านห้วยบงจากนั้นนำาไปคัดแยกขนาดตรวจสอบคุณภาพ 
เ บ้ืองต้นและเก็บรวบรวมพร้อมจัดส่งชุดผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 
โดยระบบการเงนิเปน็ขอ้ตกลงรว่มของสมาชกิกลุม่ซึง่เปน็ระยะแรกของ
การดำาเนินงาน
 กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาชุดกำาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์: 
ในกิจกรรมน้ีใช้บุคลากรอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการของคณะ
เกษตรศาสตร์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการกำาจัดรวบรวมข้อมูลผล
การวิจัยผลการทดลองแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิคประสานแหล่งทุนใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องรวมทั้งการยกร่างการจดทะเบียน
ทรพัยสิ์นทางปญัญาประเภทอนสิุทธบัิตรรว่มกับกลุ่มคนรกัษพ์ลงังาน
บ้านห้วยบงในลักษณะของผลประโยชน์สาธารณะ
 กิจกรรมการสนับสนุนการจัดการความรู้และการสื่อสาร
สาธารณะ:กิจกรรมนี้ใช้บุคลากรอุปกรณ์และทรัพยากรร่วมระหว่าง
เทศบาลตำาบลป่าเซ่าและเครือข่าย“มานะEnergyมานีPower” 
ทั้งในกรณีของการสร้างการรับรู้ต่อผลิตภัณฑ์การนำาเสนอผ่านรูป
แบบนิทรรศการการประชาสัมพันธ์การสร้างฐานการเรียนรู้อย่าง 
ต่อเนือ่งโดยในระดบัพืน้ทีม่กีองส่งเสรมิการเกษตรเทศบาลตำาบลปา่เซา่ 
เป็นผู้ประสานงานในระดับประเทศมีมูลนิธินโยบายสุขภาวะเป็น 
ผู้ประสานงานฯลฯ
 
2.2	คุณค่�ท�งสังคมและผลกระทบท�งสังคม
 การดำาเนนิงานของกลุม่คนรกัษพ์ลงังานบา้นหว้ยบงเนน้การ
สรา้งคุณคา่ทางสงัคมตามแนวคดิของสำานกัคดิธรุกิจเพือ่สังคมสง่เสรมิ
ใหเ้กดิการทำางานบรกิารทางสังคมในรปูแบบทีเ่ป็นการประกอบการเพือ่
สร้างกำาไรโดยมีจุดแข็งร่วมกันในการทำาธุรกิจเพื่อสังคมการริเริ่มอีก
อยา่งทีส่ำาคญัซึง่เกดิขึน้มาดว้ยเปา้หมายเพือ่พฒันาความเปน็มอือาชีพ
ในการจดัการธุรกจิชมุชนผา่นการแลกเปลีย่นการปฏบิตัทิีด่ทีีส่ดุนัน่เอง
(วีรบูรณ์วิสารทสกุล,ม.ป.ป.)ดังนั้นการกำาหนดเป้าหมายทางสังคม
จึงมีดังนี้
 1)	ผลประโยชน์และสิ่งที่กลุ่มเป้�หม�ยได้รับ	(Mission	 
offering)ปจัจบุนัการผลติชดุกำาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชวีภาพ

ในระยะแรกเป็นการผลิตเพื่อใช้แก้ปัญหาให้กับกลุ่มคนบ้านห้วยบง
และพื้นที่เทศบาลศรีพนมมาศอำาเภอลับแลแต่เมื่อพบว่าผลงาน
วิจัยมีคุณค่าต่อพื้นที่อื่นต่อกลุ่มคนเป้าหมายอื่นๆที่มีความต้องการ
นวัตกรรมน้ีด้วยทางกลุ่มนักวิจัยและกลุ่มคนรักษ์พลังงานบ้านห้วยบง 
จึงได้รับคำาแนะนำาจากมูลนิธินโยบายสุขภาวะให้รู้จักกับ“กิจการเพื่อ
สังคม”ตั้งแต่ปีพ.ศ.2556จนถึงปัจจุบัน
 ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในการช่วยเหลือเกษตรกรธุรกิจ
อุตสาหกรรมเกษตรท้ังรายย่อยและบริษัทฯลฯสิ่งเหล่าน้ีคือ 
“แรงบันดาลใจ”ที่จะพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นให้ผู้ใช้(User)ร่วมวางเป้า
หมายในการพฒันารว่มกนัเปน็นกัวจิยัดว้ยกนัฯลฯสว่นผลประโยชน์ท่ี
เกดิขึน้กบัชมุชนบา้นหว้ยบงและเทศบาลตำาบลปา่เซา่คอืการทีช่มุชน
ได้รับการยอมรับว่าผลงานของชุมชนมีการนำาไปใช้อย่างแพร่หลาย 
มีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหามีการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง
 การสร้าง“กิจการเพื่อสังคม”ให้กับเกษตรกรกลุ่มหน่ึงท่ี
ไม่เคยได้ยินคำาๆนี้มาก่อนแต่ได้ทำากิจกรรมเช่นนั้นมาตลอดภายใต้
“จิตสาธารณะ”ที่มีอยู่เพียงแต่ขาดระบบการบริหารจัดการที่ดีขณะ
ที่เทศบาลตำาบลป่าเซ่าในฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้
ประโยชน์จากการสร้างการอยู่ดีมีสุขของประชาชนการสร้างวิสาหกิจ
ที่ดีเพิ่มรายได้และสร้างการเรียนรู้ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แหล่งอื่นๆ
 2)	ผลตอบแทนท�งสังคม	(Social	Return	on	Investment:	
SROI)ท่ีเกิดจากการลงทุนกับกลุ่มคนรักษ์พลังงานบ้านห้วยบง 
ในผลิตภัณฑ์ชุดกำาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพการ
คิดคำานวณผลตอบแทนท่ีมากกว่าตัวเงินท้ังในมิติของสุขภาวะ 
(กายจติสงัคมปญัญา)มติขิองการสรา้งสิง่แวดลอ้มทีด่ใีนลกัษณะของ 
Zerowaste(วตัถุดบิท่ีเป็นของเหลอืท้ิง)มติขิองการสรา้งคนและสรา้ง
การเรียนรู้ในชุมชน(LearningCenter)ฯลฯทั้งหมดนี้จะเป็นเครื่อง
มอืสะทอ้นการเรยีนรูใ้หก้ลุม่คนไดต้ระหนกัและเขา้ใจในกจิการเพือ่สังคม
ดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้มมากขึน้รวมทัง้การมผีลสมัฤทธิท่ี์อาจกล่าว
ได้ว่ามีการตอบโจทย์ด้านสุขภาวะที่ดีกล่าวคือ
  สุขภาวะทางกายหมายถึงการมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง
มีเศรษฐกิจพอเพียงมีสิ่งแวดล้อมดีไม่มีอุบัติภัยซึ่งผลงานวิจัยที่
เกีย่วขอ้งกบัชดุกำาจดักา๊ซไฮโดรเจนซลัไฟดใ์นกา๊ซชวีภาพน้ีเปน็ผลทาง
ตรงเพราะปญัหาเรือ่งกา๊ซไฮโดรเจนซลัไฟดใ์นก๊าซชีวภาพเปน็กา๊ซที่
มีผลกระทบต่อผู้คนมากที่สุดนอกจากนี้ยังพบว่าถ้าคนเราได้รับก๊าซ
ไฮโดรเจนซลัไฟดใ์นปรมิาณเลก็นอ้ยแตร่ะยะยาวจะทำาใหเ้กดิผลกระทบ
ต่อรา่งกายถงึในระดับเสยีชีวติได้การปอ้งกนัจงึเป็นสิง่จำาเปน็มากทีสุ่ด
ในการลดการเสยีชวีติจากกา๊ซชนดินี้โดยการใหค้วามรูแ้กผู้่ทีต่อ้งปฏบิตัิ
งานในท่ีอับอากาศดังนัน้ผลงานวจิยันีส้ามารถเปน็จดุเริม่ตน้ทีช่ว่ยให้
เกษตรกรหรือผู้ท่ีใช้เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกประเภทก๊าซชีวภาพ 
มคีวามปลอดภยัดา้นสขุภาวะทางกายและสง่ผลตอ่การลดคา่ใชจ้า่ยจาก
การรักษาสุขภาพจากการระคายเคืองทางเดินหายใจในการสูดดมก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ในระหว่างการใช้งานก๊าซชีวภาพ
  สุขภาวะทางจิตหมายถึงจิตใจท่ีเป็นสุขผ่อนคลาย 
ไมเ่ครยีดคลอ่งแคลว่เปน็ตน้โดยทมีผูว้จิยัฯมคีวามรูส้กึวา่การทำางาน
ท่ีมีลักษณะวิจัยเชิงพื้นท่ีเป็นการทำางานท่ีมีความท้าทายมากกว่าการ
ทำางานโดยทั่วไปมีลักษณะของการทำางานประสานงานดังนั้นเมื่อ
ผลงานที่วิจัยออกมาสามารถนำามาใช้ได้จริงและเกิดประสิทธิผลผู้ใช้
ผลงานยอมรับในนวัตกรรมส่งผลให้ทีมงานวิจัยเกิดความสุขส่งผลให้
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สุขภาวะทางจิตที่ดีและที่สังเกตเห็นได้ชัดเจนคือการที่“พี่ลือ”และ 
“ลุงวัติ”ช่างชุมชนของบ้านห้วยบงได้ออกมาติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพ
และชุดกำาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์เพ่ือแก้ปัญหาให้กับกลุ่มบ้านยางกะไดใต้
ตำาบลศรพีนมมาศในลกัษณะของ“อาสา”แตค่นทัง้สองคนมีความรูส้กึ
วา่ไดร้บัการยอมรบัจากบคุคลภายนอกทำาใหมี้พลังในการทำางานตอ่ไป
เหมือนกับได้ไปทำางานให้กับญาติพี่น้องไม่ว่าดึกดื่นขนาดไหนก็เต็มใจ
ตลอดเวลาทำาให้เป็นที่ยอมรับของคนในสังคมทั้งหมดนี้จะเป็นเครื่อง
มอืสะทอ้นการเรยีนรูใ้หก้ลุม่คนไดต้ระหนกัและเขา้ใจในกิจการเพือ่สงัคม
ดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้มมากขึน้จงึเปน็ผลตอบแทนทางสงัคมทีส่ง่
ผลให้คนทำางานมีความสุขได้เช่นกัน
  สุขภาวะทางสั งคมหมายถึงการอยู่ ร่ วมกันด้วยดี 
ในครอบครัวในชุมชนในที่ทำางานในสังคมในโลกซึ่งรวมถึงการ
มีบริการทางสังคมที่ดีและมีสันติภาพเป็นต้นซ่ึงในโครงการวิจัยการ
ปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพในครั้งนี้ทำาให้เกิดการรวมตัวกันของกลุ่ม
คนที่ชื่อว่า“กลุ่มคนรักษ์พลังงานบ้านห้วยบง”มาทำางานด้านพลังงาน
ร่วมกันและมีโอกาสการทำางานร่วมกับสำานักงานส่งเสริมกิจการเพื่อ
สงัคมแหง่ชาติ(สกส.)โดยทางกลุม่กด็ำาเนนิงานในจดุมุง่หมายมไิด้แตก
ตา่งกนัเทา่ไรนกัเพยีงแตข่าดความชดัเจนในมติกิารเงนิหรอืธุรกิจและ
เริ่มพัฒนาขึ้นมาอย่างช้าๆจนถึงปัจจุบัน
  สุขภาวะทางปัญญาหมายถึงความสุขที่ดีจากการเข้าใจ
ธรรมชาติเข้าใจความจริงแห่งชีวิตและสรรพสิ่งจนเกิดความรอบรู้ใน
กรณีนี้“กลุ่มคนรักษ์พลังงานบ้านห้วยบง”ได้พัฒนาจากเกษตรกรผู้ที่
ไม่รู้จักก๊าซชีวภาพมาเป็นผู้ใช้ก๊าซชีวภาพจากมูลโคมาเป็นนักวิจัย
ชุมชนเรื่องก๊าซชีวภาพและพัฒนาเป็นผู้ประกอบการทางสังคมเกี่ยว
กับการกำาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพการเรียนรู้อย่างต่อ
เนือ่งกวา่5ปนีี้อาจกลา่วไดว้า่เปน็การยกระดบัการเรยีนรูไ้ม่เพยีงแต่
กลุ่มคนรักษ์พลังงานบ้านหว้ยบงเทา่นั้นยังหมายรวมถึงนักวิชาการใน
มหาวทิยาลยัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและภาคทีีเ่ก่ียวขอ้งทีไ่มไ่ด้
มีใครเก่งกว่าใครหรือใครเชี่ยวชาญกว่าใครแต่เป็นการเรียนรู้ร่วมกัน
เพ่ือสร้างปัญญาจากโจทย์ปัญหาและวิชาการที่มีจึงทำาให้เกิดสุขภาวะ
ทางปัญญาได้อย่างแท้จริง

	 3)	ก�รดำ�รงอยู่ได้ของกิจก�รเพ่ือสังคม	(Survival	of	Social	 
Enterprise)เป็นสิ่งที่สำาคัญต่อการเรียนรู้ให้กับคนในสังคมโดยเฉพาะ
ชุมชนชนบทและนักวิชาการในมหาวิทยาลัยองค์กรต่างๆที่มีคำาถาม
ถงึความทา้ทายตอ่การมกีจิการเพือ่สงัคมวา่จะดำารงอยูไ่ดใ้นลักษณะใด
ด้วยธุรกิจเช่นไรเป็นไปได้จริงกับเกษตรกรหรือไม่ดังนั้นกรณีศึกษา
“กลุ่มคนรักษ์พลังงานบ้านห้วยบง”นี้ในระยะยาวจะได้สะท้อนผลการ
ทำางานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับการก้าวสู่พันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม(EngagementUniversity)เพื่อสร้างกิจการ
เพ่ือสังคมที่มีลักษณะเฉพาะสอดรับกับหลักการของพันธกิจสัมพันธ์ 
ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือแบบหุ้นส่วน(Partnership)
การเกิดประโยชน์ร่วมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย(Mutualbenefit)มีการ
ใช้ความรู้และเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน(Scholarship)และที่สำาคัญคือ
เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินผลได้(Socialimpact)ที่สอดคล้อง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพ.ศ.2547ต่อไป

บทสรุป 
 ชุดกำาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ ในก๊าซชีวภาพเป็น
นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
จากแนวคิดของเทคโนโลยีสะอาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงานทางเลือกประเภทก๊าซชีวภาพทั้งในมิติสุขภาวะของ 
ผู้ใช้และประสิทธิภาพเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซชีวภาพเป็นพลังงาน 
โดยพัฒนาขึ้นเพื่อการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมมากกว่า
การพึ่งพิงเทคโนโลยีที่นำาเข้าและดำาเนินงานในลักษณะกิจการเพื่อ
สังคมภายใต้แนวคิดของสำานักธุรกิจเพื่อสังคมมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตสารกำาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์จากเหล็ก
ออกไซด์ที่เป็นของเหลือทิ้งในชุมชนเพื่อให้การใช้วัตถุดิบพลังงาน
และทรัพยากรธรรมชาติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดผล 
กระทบและความเสี่ยงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดโดย
การลดมลพิษที่แหล่งกำาเนิดด้วยการใช้ซ้ำาและการนำากลับมาใช้ใหม่
ซึ่งเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนการผลิตควบคู่กันไป
(สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย,2555)
 นอกจากนั้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม(Value-added)จากของ
เหลือทิ้งที่อยู่ในชุมชนโดยใช้ความเข้าใจในกระบวนการทางเคมีและ
หลักการทางวิทยาศาสตร์เกษตรมาประยุกต์ใช้ได้อย่างต่อเนื่องโดย
เป็นนวัตกรรมที่สอดคล้องและเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาใน3มิติ
คือมิติด้านความใหม่(Newness)การกำาจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
โดยการใช้เหล็กออกไซด์ที่เป็นของเหลือทิ้งมีปริมาณสารประกอบ
(Compound)เกินกว่า80เปอร์เซ็นต์ถือว่าเป็นผลการวิจัยทาง
เทคโนโลยีที่ยังไม่พบว่ามีงานวิจัยในลักษณะนี้ในประเทศไทยมิติ
ด้านประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ(Economicbenefits)เป็นการลดต้นทุน
จากการใช้เทคโนโลยีลักษณะอื่นโดยมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำาเกษตรกร
รายย่อยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายลดปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายการ
รักษาสุขภาพและค่าใช้จ่ายในการซ่อมเครื่องยนต์การเกษตรและมิติ
การใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์(Knowledgeandcreativity
idea)เป็นการใช้ความรู้ในกระบวนการทางเคมีและวิทยาศาสตร์
เกษตรเศรษฐศาสตร์รวมทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์(Product
design)เพื่อการใช้ประโยชน์ทั้งในลักษณะเชิงสาธารณะและเชิงธุรกิจ
 ในประเดน็สดุทา้ยคอืการยกระดบัการทำางานของเกษตรกร
บ้านห้วยบงสู่การเป็นกลุ่มคนรักษ์พลังงานบ้านห้วยบงและก้าวเข้าสู่
กิจการเพื่อสังคมผ่านทางเครือข่ายและพันธมิตรการทำางานทั้งภาค
ประชาชนภาคองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และภาควชิาการท่ีทำางาน
ร่วมกันตามบทบาทและเกิดประโยชน์ในภาคส่วนต่างๆโดยใช้ความ
รู้ทางวิชาการมาพัฒนาร่วมกับงานวิจัยเชิงพื้นที่สร้างนวัตกรรม
ใหมท่ีเ่ปน็เทคโนโลยทีีเ่หมาะสมกบัชุมชนและเกดิการเปลีย่นแปลงจาก
การใช้ประโยชน์ทั้งมิติของการลดความเสี่ยงจากก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์
ในก๊าซชีวภาพในมิติของสุขภาวะต่างๆและสร้างการเรียนรู้ระหว่าง
ชุมชนและเครือข่ายท่ีสำาคัญคือการสร้างผู้ประกอบการทางสังคมใน
กิจการเพื่อสังคมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่คำานึงถึงมิติการเป็น 
ผู้ประกอบการมิติการพัฒนาเทคโนโลยีมิติการพัฒนาเชิงพื้นที่และ
มิติการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและนำาไปสู่พันธกิจ
สัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับสังคมซึ่งทั้งหมดนี้มีจุด
เริ่มต้นเดียวกัน

57วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่   ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2558
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การขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านคอกช้าง ตำาบลแหลมบัว

อำาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

บทคัดย่อ
	 การขับเคล่ือนระบบเกษตรกรรมย่ังยืนอย่างมีส่วนร่วม	ของชุมชนบ้านคอกช้าง	
ตำาบลแหลมบัว	อำาเภอนครชัยศรี	จังหวัดนครปฐม	มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบ 
การขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน	โดยนำาใช้ทุนและ
ศักยภาพของทุนทางสังคมที่มีอยู่เดิมในพื้นที่	ผ่านรูปแบบเมนูกระบวนการต่างๆ	โดย 
นักวิชาการเพื่อหนุนเสริมการทำางานในพื้นที่		แนวคิดในการศึกษาเรื่องนี้อยู่บนหลักการ
ระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื	เก่ียวขอ้งกับวถีิความเปน็อยูข่องคน	ใน	3	ระดบั	คอื	1)	ระดบัแปลง	 
ที่คำานึงถึงระบบนิเวศเกษตรในระดับไร่นา	2)	ระดับครัวเรือน	ที่คำานึงถึงการจัดการ
ทรัพยากรอย่างเหมาะสมก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	นำาไปสู่ความม่ันคงของอาหาร
ทั้งในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน	รายได้และกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ครัวเรือน
มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในระดับชุมชน	และ	3)	ระดับชุมชน	 
ที่คำานึงถึงสภาพเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน	การศึกษาใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติ
การแบบมีส่วนร่วม	การต่อยอดเสริมหนุนทางวิชาการ	จัดกระบวนการเพื่อให้
เกิดการนำาใช้ทุนและศักยภาพทุนทางสังคมเดิมในพื้นที่	เพื่อให้เกิดกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน	นำาสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนสู่การปฏิบัติ	และการ
เปลีย่นแปลงของระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื	มรีปูแบบขัน้ตอนการดำาเนนิงาน	ประกอบดว้ย	 
5	ขัน้ตอนหลกั	คือ	1)	การศึกษาบรบิทชมุชน	ค้นหาทนุและศกัยภาพทนุทางสงัคมในหมูบ่า้น		
2)	การวิเคราะห์ข้อมูล	คืนข้อมูลและร่วมกันถอดบทเรียนทุนและศักยภาพทุนทางสังคม		 
3)	เวทชุีมชนเพือ่รว่มกันกำาหนดแนวทาง	กรอบงาน	กระบวนการและวธิกีารสูก่ารปฏบิติั
การจรงิในพืน้ที	่4)	การปฏิบตักิารกระบวนการเพือ่การขบัเคลือ่นระบบเกษตรกรรมย่ังยืน	 
และ	5)	การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชน	โดยมีกิจกรรมต่างๆ	
ประกอบด้วย	1)	การคัดเลือกเกษตรกรคนเก่งเพื่อเป็นเกษตรกรต้นแบบนำาสู่การ
ขยายผลสู่เกษตรกรคนอ่ืนในชุมชน	2)	การจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้	สร้าง
กระบวนการเรียนรู้ทุนและศักยภาพทุนทางสังคมภายในชุมชน	3)	การถอดบทเรียน
ชุดความรู้ในพื้นที่ที่เกิดจากการปฏิบัติจริงจนเกิดผลสัมฤทธิ์	4)	การพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรต้นแบบให้เป็นวิทยากรชุมชน	ในการเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้	
และ	5)	การออกแบบแนวทางการจัดการเรียนรู้ในพื้นท่ีและการถ่ายทอดองค์ความรู้
ทางวิชาการเพ่ือก่อให้เกิดผลการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในชุมชนบ้านคอกช้าง	หมู่	6	ผล
จากการวิเคราะห์ทุนและศักยภาพของทุนเดิม	จึงพัฒนาเมนูกระบวนการเพื่อการ 
ขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน	ประกอบด้วย	2	เมนูหลัก	คือ	1)	กระบวนการเพื่อ
การพัฒนากระบวนการผลิต	ได้แก	่การจัดระบบการผลิต	การปรับปรุงบำารุงดินและการ
คัดเลือกและพัฒนาพันธุ์พืชในชุมชน		2)	กระบวนการเพื่อสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยลด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน	ได้แก่	การสร้างอาหารในระดับครัวเรือน	และการสร้างอาหารใน
ระดับกลุ่มหรือชุมชน		
	 ผลการดำาเนินงาน	1	ปีผ่านไป	พบว่า	มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นใน
ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม	โดยประเมินได้จากกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
วิถีการผลิต	วิถีการบริโภค	และวิถีชีวิตในชุมชน	ท่ีมีรูปธรรมการปฏิบัติการจริง
ในพื้นท่ี	ก่อให้เกิดผลกระทบในด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	อาทิ	การ
ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ	ลดการใช้และพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอกชุมชน	
ชุมชนมีกระบวนการสื่อสารภายในมากขึ้น	เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ทดลองทำา	เกิดความเชื่อมโยงงาน	เงินและคน	ในพื้นที่มากขึ้น	ส่งผลต่อความ 
เข้มแข็งของชุมชน
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Abstract
 The s tudy o f empowerment mode l o f sus ta inab le  
agriculture system by communities participation at the Kok-Chang  
village, Laem – Bua sub – district, Nakhon Chaisri district,  
Nakhon Pathom province. The principle of sustainable agricultural 
systems is related to the way of living of people in three level,  
1)	The	field	level	which	covered	the	agro-ecosystem	at	the	farm.	2)	
The household level with regard to the management of resources for 
food security, income and the activities for  strengthening the community 
both	at	household	and	community	level	and	3)	The	community	
level, taking into account the economic and social conditions in the  
community. By using a participatory action research process, providing  
academic service, and capitalizing the local leadership and existing 
social capital  in the area to generate the process of sharing 
and learning in the community, which consequently lead to the  
transformation of the agricultural sustainable system and healthy food.  
The	operation	consists	of	five	main	steps.	1)	Study	community	
context		and	potential	social	capital	in	the	village.	2)	Data	analysis,	
data	sharing	and	synthesizing	the	lessons	learned	3)	The	community	
meeting to set guidelines, framework processes and procedures. 
4)	Operating	processes	to	achieve	for	sustainable	agriculture	and	 
5)	Evaluating		the	changes	that	occur	in	the	community.	Five	activities	
for	empowerment	of	sustainable	agriculture	system	are,	1)	Selection	
of the best farmers to be the role model for other farmers in the  
community.		2)	Setting	up	the	platform	for	knowledge	sharing,	learning	
process and the extension of social capital within the community. 
3)	Synthesizing	the	lessons	learned	from	the	successful	practice	 
4)	Building	the	capacity	of	the	farmer	role	model	to	become	the	
local	resource	person	5)	Designing	the	learning	and	knowledge	
transfer approach in the area. The synthesis of social capital and 
local	potential	led	to	the	2	main	menu	of	actions	1)	The	development	
of production system, soils development and plant selection in the 
community	2)	The	process	for	accessing	to	and	distributing	food	
in the household.
 After one year of actions, a substantial change in the 
community is evident. The indicators of changing are found in the 
production behavior, consumption pattern and way of life in the 
community. These changes contributed to the economic, social and 
environmental impacts factors such as the reduction of health risk 
behaviors, and the use of production material from outside the 
community was decreased. The communication process within the 
community has become more frequent, as well as the knowledge 
sharing and the experiment of new alternatives. The various linkages of 
work, money and people in the area were created which consequently 
brought about the greater strength of the community.

Keywords:	Sustainable	agriculture
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บทนำา 
	 แนวคิดการพัฒนาชุมชนต้องเริ่มต้นที่ชุมชน	หรือ	“ระเบิด
จากขา้งใน”	นำาเอาทนุและศกัยภาพของทนุทางสงัคม	ทนุทางทรพัยากร
ชีวภาพมาใช้ผนวกกับบริบทและวิถีของคนในพื้นที่เป็นตัวตั้ง	นักวิจัย	
นกัวชิาการ	หรอืหนว่ยงานภาคีภายนอกมีบทบาทเป็นผูจั้ดกระบวนการ
เพือ่การเสรมิหนนุการทำางานของคนในพืน้ที	่โดยกระบวนการการเสรมิ
หนุนและต่อยอดทางวิชาการ	กระบวนการชวนคุยชวนคิดและชวนทำา
ผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำาสู่การถอดบทเรียนชุมชน	การ
สร้างกระบวนการเรียนรู้หรือติดอาวุธทางปัญญาให้เกิดขึ้นกับคนใน
ชุมชน		นำาสู่การจัดการตนเองเพื่อการพัฒนาของชุมชน	และท้ายสุด
คือ	การเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างการเรียนรู้ที่ขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆ	 
ต่อไป
	 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม	อยู่ในฐานะการเป็น
แหลง่ผลติอาหารทีส่ำาคญัของโลก	หากแต่ปัจจุบันสถานการณ์ของระบบ
การผลิตทางการเกษตรและอาหารของประเทศไดพ้ฒันามาถงึระยะเวลา
ที่ทวีความซับซ้อนมากขึ้น	มีความเป็นพลวัตในระบบที่มีความยืดหยุ่น
และปรับตัวได้	มีปัจจัยที่หลากหลายร่วมส่งผลกระทบต่อการผลิต	การ 
กระจายและการบริโภคอาหาร	ในอนาคต	ความต้องการอาหารของ
ประเทศและของพลเมืองโลกที่เพิ่มขึ้น	ในขณะที่ฐานการผลิตท่ีสำาคัญ	
คือ	ทรัพยากรที่ดิน	แหล่งน้ำา	และความหลากหลายทางชีวภาพอยู่
ในสภาวะที่ขาดแคลนและเสื่อมโทรม	ระบบเกษตรกรรมและอาหาร
จำาเป็นต้องมีความมั่นคงและยั่งยืน	มีภูมิคุ้มกันที่ปรับตัวต่อความ
ผนัแปรและการเปลีย่นแปลงของสภาพภูมิอากาศและระบบการคา้เสรไีด้	 
ด้วยเหตุผลหลักดังกล่าว	โจทย์ที่ต้องตระหนักคิดคือ	ทำาอย่างไรจึงจะ
เสริมสร้างศักยภาพให้เกษตรกรรายย่อยจำานวนหนึ่งหรือชุมชนหนึ่ง	 
ได้มีโอกาสพัฒนานวัตกรรมการเกษตรและพัฒนาทางเลือกการ
ขับเคล่ือนระบบเกษตรกรรมย่ังยืน	เพ่ือความย่ังยืนในระดับท่ีสูงกว่าเดิม		
อันจะเป็นนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง	 
(บุศรา	ลิ้มนิรันดร์กุล	และ	พฤกษ์	ยิบมันตะศิริ,	2555)		
	 ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน	คือ	ระบบการบริหารทรัพยากร
เพ่ือทำาการผลิตทางการเกษตรที่ตอบสนองต่อความจำาเป็นและความ
ต้องการของมนุษย	์และในขณะเดียวกันก็ธำารงรักษาและฟื้นฟูคุณภาพ
ของสิ่งแวดล้อม	ตลอดจนช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	ท้ังนี้มี
นักวิชาการได้ขยายความว่า	ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนต้องประกอบ
ด้วยเงื่อนไข	5	ประการ	(วิฑูรย์	ปัญญากุล,	ผู้แปล,	2556)	ดังนี้	 
1)	สอดคล้องกับระบบนิเวศ	คือ	มีการรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้
คงสภาพที่สมบูรณ์	รวมทั้งระบบนิเวศการเกษตรอย่างเป็นองค์รวม	 
ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิต	เช่น	ดิน	และ	น้ำา	หรือส่ิงที่มีชีวิต	เช่น	 
มนุษย์	พืช	หรือสัตว์	ตลอดจนสิ่งที่มีชีวิตขนาดเล็กในดินควร 
ได้รับการดูแลให้มีความสมดุลและมีสุขภาพที่ดี	โดยการปรับปรุง 
บำารุงดิน	การดูแลสุขภาพของพืช	สัตว์	และมนุษย์	รวมท้ังนำา
ทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์	2)	มีความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ	
คือ	เกษตรกรสามารถทำาการผลิตพอเพียงที่จะเล้ียงดูครอบครัว	
และมีรายได้ตามอัตภาพ	รวมทั้งมีผลตอบแทนที่ เหมาะสมต่อ
แรงงาน	หรือต้นทุนการผลิตอื่นๆ	กรอบในการพิจารณาความอยู่
รอดทางเศรษฐกิจนี้ไม่ควรดูเฉพาะแต่ผลผลิตโดยตรงจากไร่นาเท่านั้น	 
แต่รวมถึงประโยชน์อื่น	เช่น	การลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำาวัน	 
การอนุรักษ์ทรัพยากร	และการลดความเสี่ยง		3)	มีความยุติธรรม
ในสังคม	คือ	มีการกระจายทรัพยากรและอำานาจให้กับประชาชน	
เพื่อเป็นหลักประกันว่า	ประชาชนทุกคนจะได้รับการตอบสนอง 

ในด้านปัจจัยยังชีพและสาธารณูปโภคพื้นฐาน	เพื่อการผลิตเท่า
เทียมกัน	มีโอกาสในการใช้ที่ดิน	เข้าถึงแหล่งทุน	และได้รับความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ	ประชาชนทุกคนมีโอกาสท่ีจะเข้าร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจเพื่อกำาหนดนโยบายและวิธีการดำาเนินงานของ
การเกษตรยั่งยืนของตนเองและชุมชน	4)	มีมนุษยธรรม	คือ	สิ่งมีชีวิต 
ทั้งมวล	อันได้แก่	พืช	สัตว์	และมนุษย์	มีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่อย่าง 
เหมาะสม	มนุษย์ทุกคนควรได้รับการยอมรับอย่างเท่าเทียมกัน	 
รวม ท้ังความสัมพัน ธ์ต่ า งๆ	ควรตั้ งอ ยู่บนค่ านิ ยมที่ ถู กต้ อง	 
โดยเฉพาะความรักความสามัคคี	หลักการทางวัฒนธรรมและ 
จิตวิญญาณของสังคมจะต้องได้รับการรักษาและพัฒนาให้ก้าว 
รุดหน้าไป	5)	 มีความยืดห ยุ่น	 คือ	 ชุมชนท้อง ถ่ินส ามารถ 
ปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป	ไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไข
ด้านประชากรหรือนโยบายการตลาด	ซึ่งหมายความว่าจะต้อง 
มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
วัฒนธรรมควบคู่กันไป	ทั้งนี้	ในทัศนะของผู้วิจัยเรื่องนี้	โดยสรุป 
อาจกล่าวได้ว่า	“ระบบเกษตรกรรมย่ังยืน	เป็นวิถีการผลิตทาง 
การเกษตรท่ีมีความย่ังยืนด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	 
เป็ น ร ะบบการ เกษตรที่ เ ลื อกใ ช้ทรัพยากรธรรมชาติ 	และ
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในท้องถิ่น	(เช่น	ดิน	น้ำา	พืชพันธุ์พื้นบ้าน	 
แรงงานคน	ความรู้และภูมิปัญญา)	เพื่อทำาการผลิตทางการเกษตรที่มี
ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ	สอดคล้องกับระบบนิเวศและวัฒนธรรม
ในท้องถิ่น”
	 ทำาไมจึงต้องเป็น	“ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน	โดยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน”	แนวคิดนี้อยู่บนหลักการว่า	ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
เกี่ยวข้องกับวิถีความเป็นอยู่ของคน	ใน	3	ระดับ	คือ	1)	ระดับแปลง	
ที่คำานึงถึงระบบนิเวศเกษตร	เช่น	การหมุนเวียนของธาตุอาหารในดิน		
ความสัมพันธ์ระหว่างพืชปลูกกับศัตรูพืช	สภาพลมฟ้าอากาศ	และ
การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่	2)	ระดับ
ครัวเรือน	ที่คำานึงถึงการจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสมที่จะก่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุด	บทบาทของภูมิปัญญาท้องถิ่น	ความหลากหลาย
ของระบบการผลิตที่นำาไปสู่ความมั่นคงทางอาหารทั้งในระดับครัว
เรือนและระดับชุมชน	รายได้และกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ครัวเรือน 
มสีว่นรว่มในการเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ในระดบัชมุชน	และ	3)	ระดบั
ชุมชน	ที่คำานึงถึงเศรษฐกิจชุมชน	สิทธิมนุษยชน	และการใช้ประโยชน์
ทรพัยากรธรรมชาตท่ีิเปน็ธรรม	พร้อมท้ังสรา้งแรงจงูใจเพ่ือใหเ้กดิการ
ร่วมทุนระหว่างชุมชนกับภาคเอกชน	(สำานักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน,	
2557)
	 ส่ิงท่ีแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างการพัฒนาเกษตรแผนใหม่	
(ซึ่งเน้นในเรื่องการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอก	เช่น	ปุ๋ยเคมี	พันธุ์
พืชที่ปรับปรุง	สารเคมีกำาจัดศัตรูพืช	และเครื่องจักรกลขนาดใหญ่)	
กับการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน	ก็คือ	การทำาความเข้าใจกับเงื่อนไข
สภาพแวดล้อมในท้องถิ่น	เพราะหากเกษตรกรมิได้ตระหนักถึงสภาพ
นิเวศการเกษตรในไร่นาของตนเองแล้ว	การจะวิเคราะห์ปัญหาและหา
ทางเลือกก็คงเป็นเรื่องท่ีกระทำาได้ยาก	ดังนั้นการกระตุ้นจิตสำานึกของ
เกษตรกรและชมุชน	ตลอดจนทำาความเขา้ใจถงึเงือ่นไขของระบบนิเวศ
การเกษตร	(รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่าง	ดิน	พืช	ธาตุอาหาร	น้ำา	
สภาพลมฟ้าอากาศ	ตลอดจนถึงครอบครัวเกษตรกรและนักวิชาการ)	
จึงเป็นสิ่งจำาเป็น	การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับทางเลือกในทางเทคนิค
ต่างๆ	ตลอดจนการประสานความร่วมมือของเกษตรกรและนักวิชาการ
เพ่ือร่วมกันศึกษาโอกาสและข้อจำากัดของทางเลือกต่างๆ	เป็นส่ิงสำาคัญย่ิง
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ในการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน	ดังนั้นสิ่งที่จะต้องทำาเพื่อเสริม
สร้างศักยภาพของเกษตรกรในการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรยั่งยืน	
คือ	ความรู้ความเข้าใจหลักการทางนิเวศการเกษตร	การเรียนรู้ 
เกี่ยวกับทางเลือกเทคนิคต่าง	ๆ	การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมี 
ส่วนร่วม	คือ	การสร้างกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเกษตรกร 
ในชุมชนท้องถิ่นกับนักวิชาการจากภายนอก	เพื่อผสมผสานความรู้ 
จากท้ังสองส่วนในการแก้ปัญหา	ในกระบวนการน้ี	นักวิชาการต้อง
ช่วยให้เกษตรกรวิเคราะห์ระบบนิเวศการเกษตรในชุมชน	กำาหนดปัญหา	 
และความสำาคัญเร่งด่วน	ทำาการทดลองเพื่อทดสอบเทคนิคทางเลือก
ต่างๆ	ประเมินผล	และส่ือสารผลการพัฒนาเทคโนโลยีให้เกษตรกร 
อื่นได้รับรู้
 หลักการทางนิเวศการเกษตร	(วิฑูรย์	ปัญญากุล,	ผู้แปล,	
2556)	5	ประการ	คือ		
		 1)	การปรบัปรงุดนิ	ใหมี้ความอดุมสมบูรณ์	เพือ่ใหพ้ชืสามารถ
เจริญเติบโตและมีความแข็งแรง	โดยเน้นการจัดการอินทรีย์วัตถุในดิน	
และการส่งเสริมสิ่งมีชีวิตในดิน
	 	2)	การรักษาธาตุอาหาร	และการสร้างสมดุลของวงจรธาตุ
อาหารในดิน	โดยการตรึงไนโตรเจน	การดึงธาตุอาหารจากดินชั้นล่าง	
และการหมุนเวียนการใช้ปุ๋ย
		 3)	การลดการสญูเสยีอนัเนือ่งมาจากรงัสแีสงอาทติย์	อากาศ
และน้ำา	โดยการจัดการภูมิอากาศย่อย	การจัดการน้ำา	และการควบคุม
การชะล้างพังทลายของดิน
		 4)	การลดการสญูเสียอนัเนือ่งมาจากศตัรูพชื	โดยการปอ้งกนั
และกำาจัดศัตรูพืชที่ปลอดภัย
	 	5)	ส่งเสริมการเก้ือกูลกันระหว่างสิ่งมีชีวิตในไร่นา	โดยการ
เพ่ิมความหลากหลายทางพันธุกรรม	หรือเพิ่มความหลากหลายของ
กิจกรรมการเกษตรในไร่นา	ซ่ึงเป็นวิธีการเกษตรที่ผสมผสานและเพิ่ม
ความหลากหลายของลำาดับชั้นทางนิเวศ
	 จากการที่นักวิจัยลงพื้นที่ทำางานในชุมชนบ้านคอกช้าง	 
หมู	่6	ตำาบลแหลมบวั	อำาเภอนครชยัศร	ีจงัหวดันครปฐม	เปน็หมูบ่า้น
เกษตรกรรม	ประชากรในหมู่บ้านมีอาชีพทางการเกษตรท่ีหลาก
หลาย	เป็นแหล่งผลิตทางการเกษตรที่สำาคัญแหล่งหนึ่งของจังหวัด
นครปฐม	ท่ีส่งผลผลิตออกไปจำาหน่ายยังตลาดกลางในจังหวัดและ
ในกรุงเทพมหานคร	และผลผลิตเหล่านี้ถูกกระจายต่อไปทั่วประเทศ	 
จนสามารถกลา่วไดว้า่	เปน็แหลง่ผลติอาหารของประเทศ	โดยเฉพาะพชื
ผกัล้มลุก	พชืหวั	พชืเครือ่งเทศและสมนุไพร	ไมด้อกไมป้ระดบั	และเหด็	
เป็นต้น	นอกจากน้ี	ยังมีการเลี้ยงปลา	เลี้ยงสัตว์	และเป็นแหล่งผลิต
ปลาสวยงามแหล่งใหญ่ที่ส่งออกตลาดต่างประเทศอีกด้วย	ประชาชน
มีวิถีความเป็นอยู่ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยวิถีพอเพียง	ยังคงมีวิถี
ของการเอื้อเฟื้อแบ่งปันและพึ่งพาซึ่งกันและกัน	รักษาขนบธรรมเนียม
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน	เกษตรกรมีความต้องการปรับปรุงเทคนิค
วิธีการเพื่อเพิ่มผลผลิตหรือทำาให้สามารถมีผลผลิตได้อย่างต่อเนื่อง	 
โดยไม่สร้างผลกระทบต่อฐานทรัพยากรการเกษตรที่มีอยู่	เกษตรกรใน
ชมุชนตระหนักถงึปญัหาผลกระทบจากความอดุมสมบรูณข์องดนิลดลง			
แกนนำาในชุมชนมีความเข้าใจถึงความสำาคัญในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม	
เพื่อความยั่งยืนของวิถีชีวิตการเกษตรของคนในหมู่บ้าน	และแกนนำา
ในชุมชนมีศักยภาพในการพัฒนากระบวนการต่างๆ	อย่างมีส่วนร่วม
	 อย่างไรก็ตาม	พบว่า	ข้อจำากัดของชุมชนบ้านคอกช้าง	คือ	
1)	ยังขาดกระบวนการการนำาใช้ทุนทางสังคมและศักยภาพที่มีอยู่
ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างเต็มที่	2)	วิถีการผลิตของเกษตรกร

เป็นแบบต่างคนต่างทำา	3)	มีวิถีการผลิตที่ยังคงพึ่งพาปัจจัยภายนอก		 
4)	ขาดกระบวนการการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร	เพื่อให้
เกษตรกรสามารถพัฒนาและจัดการเทคโนโลยีการผลิตได้เอง	อัน
เป็นปัจจัยพื้นฐานสำาหรับการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน	และ	 
5)	ขาดรูปแบบการจัดการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อนำาไปสู่ระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนในชุมชน
 
กรอบแนวคิดในการศึกษาและพัฒนาการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านคอกช้าง ตำาบลแหลมบัว อำาเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
	 การที่จะช่วยเกษตรกรรายย่อยในชุมชนบ้านคอกช้างให้
พัฒนากระบวนการผลิตในระดับไร่นาอย่างยั่งยืน	นักพัฒนาหรือนัก
วชิาการจำาเปน็ทีจ่ะตอ้งเรยีนรูแ้นวทางและเทคนคิวธิกีารทีเ่หมาะสมใน
การทำางาน	เพื่อว่าจะสามารถสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยสามารถ
ปรับระบบการผลิตในไร่นาให้เข้ากับสภาพเงื่อนไขแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	การสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร	 
เพื่อให้เกษตรกรสามารถพัฒนาและจัดการเทคโนโลยีการผลิตได้เอง	
เปน็ปจัจยัพืน้ฐานสำาหรบัการพฒันาระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื		เทคโนโลยี
ในทีน่ี้	หมายถึง	การผสมผสานความรู้	ทุนทางสังคมที่มีอยู่	ทรัพยากร
ในการผลิต	ปัจจัยการผลิต	อย่างเป็นระบบเพื่อทำาการผลิตทางการ
เกษตร	นวัตกรรมกระบวนการทางการผลิตอันเป็นภูมิปัญญาในชุมชน
หรือองค์ความรู้จากนักวิชาการภายนอก	เช่น	วิธีการทำาสารอินทรีย์
ชีวภาพ	การปรับปรุงบำารุงดิน	ระบบการปลูก	อาจช่วยเปิดมิติใหม่ๆ	
ให้กับครอบครัวเกษตรกร	การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับทางเลือกทาง
เทคนิคต่างๆ	ตลอดจนการประสานความร่วมมือของเกษตรกรและ
นักวิชาการเพ่ือร่วมกันศึกษาโอกาสและข้อจำากัดของทางเลือกดังกล่าวน้ี	
เป็นสิ่งสำาคัญยิ่งในการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน	ดังนั้นสิ่งที่จะ
ต้องดำาเนินการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเกษตรกรในการขับเคลื่อน
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน	คือ	กระบวนการให้เข้าถึงความรู้ความเข้าใจ
ในหลักการทางนิเวศการเกษตร	การเรียนรู้เกี่ยวกับทางเลือกเทคนิค
ตา่งๆ	การพฒันาอยา่งมสีว่นรว่ม	คอื	การสรา้งกระบวนการปฏสิมัพนัธ์
ระหว่างเกษตรกรในชุมชนท้องถิ่นกับนักวิชาการจากภายนอก	เพื่อ
ผสมผสานความรู้จากท้ังสองส่วนในการแก้ปัญหา	ในกระบวนการน้ี	 
นักวิชาการต้องช่วยให้เกษตรกรวิเคราะห์ระบบนิเวศการเกษตรใน
ชุมชน	กำาหนดปัญหา	และความสำาคัญเร่งด่วน	ทำาการทดลองเพื่อ
ทดสอบเทคนิคทางเลือกต่างๆ	ประเมินผล	และสื่อสารผลการพัฒนา
เทคโนโลยีให้เกษตรกรอื่นได้รับรู้	เพื่อขยายผลสู่เกษตรกรในชุมชน		
และสามารถที่จะเป็นชุมชนต้นแบบ	“หมู่บ้านจัดการตนเองเพื่อการ 
ขับเคล่ือนระบบเกษตรกรรมย่ังยืน”	เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับ
ชุมชนอ่ืนๆ	โดยแนวคิดของนักวิจัยในการลงไปขับเคล่ือนงาน 
ในหมู่บ้านนี้	คือ	การจัดกระบวนการเพื่อเสริมหนุนทางวิชาการ	 
ด้วยการต่อยอดทางวิชาการงานจากทุนทางสังคมเดิมของชุมชน	 
การถอดบทเรียนเพื่อสร้างองค์ความรู้ของชุมชนจากแหล่งปฏิบัติการ 
ในพืน้ท่ีจรงิ	การสรา้งกระบวนการเรยีนรูภ้ายในพืน้ท่ีเพือ่สรา้งภมูคิุม้กนั
และติดอาวุธทางปัญญา	และท้ายสุดคือนำาสู่หลักสูตรการเรียนรู้ของ
พื้นที่เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ขยายผลให้กับชุมชนอื่นต่อไป
	 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์	เพื่อพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อน
ระบบเกษตรกรรมย่ังยืนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน	โดยนำาใช้ทุน
และศักยภาพของทุนทางสังคมที่มีอยู่เดิมในพื้นที่	ผ่านรูปแบบเมนู
กระบวนการต่างๆ	เพื่อหนุนเสริมการทำางานในพื้นที่
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วิธีดำาเนินการวิจัย  
		 การศึกษานี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	
(Participatory	Action	Research	:	PAR)	ดำาเนินงานวิจัยด้วยการ
จัดกระบวนการและกิจกรรมที่ทำาให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน	ด้วย
วิธีการชวนคุย	ชวนคิดและชวนทำา		ค้นหาทุนและศักยภาพของชุมชน		
มีกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อร่วมกันถอดบทเรียน	และต่อยอดงาน
จากทุนเดิมของชุมชน	(สีลาภรณ	์บัวสาย,	2554)

	 	ประชากรและกลุ่มผู้เข้าร่วมประกอบด้วย	ผู้ใหญ่บ้าน	ผู้
ช่วยผู้ใหญ่บ้าน		แกนนำาในหมู่บ้าน	จำานวน	7	คน	แกนนำาเกษตรกร
จำานวน		20	คน	และภาคีร่วมพัฒนาในพื้นท่ีตำาบลแหลมบัว	อำาเภอ
นครชยัศร	ีจงัหวดันครปฐม	ซ่ึงไดแ้ก	่โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตำาบล		
โรงเรยีนวดัโคกเขมา	(ระดบัประถมศกึษา)		และโรงเรยีนแหลมบวัวทิยา	
(มัธยมศึกษา)	

บริบท / ทุนและศักยภาพทุนทางสังคมที่มีในหมู่บ้าน
-	ผู้นำา	/	แกนนำาในชุมชน
-	เกษตรกรคนเก่ง
-	กลุ่มทางสังคม
-	กองทุนสนับสนุนการเกษตรกรรมในหมู่บ้าน
-	ปราชญ์เกษตร-ภูมิปัญญาท้องถิ่น
-	บริบทการเกษตร	/	บริบทชุมชน	/	วิถีการผลิต
-	แหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่หลากหลาย
-	เงื่อนไขทรัพยากรและสภาพแวดล้อมในชุมชน	
-	ปัญหา	และความต้องการ

เงื่อนไข 5 ประการ ของระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

กระบวนการที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลง การมีส่วนร่วมและ
การยอมรับของชุมชนเป้าหมาย

องค์ความรู้หรือความเชี่ยวชาญ
(หลักนิเวศการเกษตร กระบวนการจัดการในแปลงทดลอง)

สถานการณ์ใหม่ท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิม

แนวทางการดำารงความย่ังยืน

กรอบแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
การขับเคล่ือนระบบเกษตรกรรมย่ังยืนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านคอกช้าง

สถานการณ์เดิมในพ้ืนท่ี

การขับเคล่ือนระบบเกษตรกรรมย่ังยืน

กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในพ้ืนท่ี

ออกแบบเมนูกระบวนการ

การปฏิบัติการทดลองตามเมนูกระบวนการ

การประเมินผลลัพธ์ / การสรุปถอดบทเรียนโมเดล
การขับเคล่ือนเกษตรกรรมย่ังยืน

กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี / ขยายผล
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  กระบวนการที่ใช้ในการเปล่ียนแปลงและการยอมรับของ
ชุมชนเป้าหมาย	มีขั้นตอนการดำาเนินการดังนี้
	 	1.	ขั้นการศึกษาบริบทชุมชน	ทุนและศักยภาพของทุนทาง
สังคมในมิติระบบเกษตรกรรม	เศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	
สถานการณ์ระบบเกษตรกรรมของพื้นที่ในการทำาการเกษตร	ปัญหา
และผลกระทบ
	 	 1.1	การเปิดพื้นที่เพื่อจัดกระบวนการสร้างการมี
สว่นรว่ม	(ชยัวฒัน	์ถริะพนัธ	์และคณะ,	2543)	การสรา้งการยอมรบัของ
คนในชุมชน	ซึ่งประกอบด้วย	ผู้นำา	แกนนำาหมู่บ้าน	แกนนำาเกษตรกร	 
โดยนกัวิจยัใชวิ้ธีการเดินลงเยีย่มบา้น	เย่ียมแปลง	เยีย่มไร่นา	หมนุเวยีน
ไปตามผู้นำาและเกษตรกรในแต่ละราย	จำานวน	20	ครัวเรือน	(คิดเป็น
ร้อยละ	10	จากจำานวนครัวเรือนเกษตร	200	ครัวเรือน)	เพื่อพบปะ
พูดคุย	จัดสนทนากลุ่มย่อย	ในประเด็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคน 
ในชุมชน	ประเด็นกระบวนการผลิตทางการเกษตรในชุมชน	
กระบวนการดังกล่าวนี้ใช้ระยะเวลาดำาเนินการประมาณ	1	เดือน				
	 	 1.2	การประชุมชี้แจงให้กับผู้นำา	แกนนำาหมู่บ้าน	
แกนนำาเกษตรกร	เพื่อชี้แจงกรอบแนวคิดการทำางานจากผลการเย่ียม
บา้น	เยีย่มพืน้ที	่ชีแ้จงแนวทางและกระบวนการดำาเนนิงานทีจ่ะดำาเนนิ
การร่วมกัน
			 	 1.3	การเก็บรวบรวม	ข้อมูลทุนทางสังคมและ
ศักยภาพของทุนทางสังคม	ในหมู่บ้านบ้านคอกช้าง	โดยใช้เครื่องมือ
การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณาแบบเร่งด่วน	(RECAP)	(ขนิษฐา	นันทบุตร	
และคณะ,	2556)		
		 	 1.4	สถานการณ์ระบบเกษตรกรรมในพื้นที่เรื่อง
การทำาการเกษตร	ข้อมลูทีไ่ดน้ำามาวเิคราะหโ์ดยใชเ้ทคนคิการวเิคราะห์
ระบบชนบทนิเวศเกษตร	(Agro	–	ecosystem	Analysis	:	AA)	
(ครรชิต	พุทธโกษา,	2554)	โดยมีกรอบที่ใช้ในการวิเคราะห์	ได้แก่	
ทฤษฎีและแนวคิดเชิงระบบ	โดยวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่	
มีลักษณะตามคุณสมบัติของระบบ	(System	Properties)	6	ประการ
หรือไม่	คุณสมบัติดังกล่าว	ได้แก่
	 	 1)	ผลิตภาพหรือระดับการผลิต	(Productivity)
	 	 2)	เสถียรภาพหรือความสม่ำาเสมอ	(Stability)
	 	 3)	ถาวรภาพหรือความยั่งยืน	(Sustainability)
	 	 4)	ความสามัคค	ี(Solidarity)
	 	 5)	ความเสมอภาค	(Equitability)
	 	 6)	การพึ่งตนเอง	(Autonomy)
	 	 โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์ดังนี้	สูงกว่าระดับ
มาตรฐาน	มีค่าคะแนน	=	3	อยู่ในระดับมาตรฐาน		มีค่าคะแนน	=	2	
ต่ำากว่าระดับมาตรฐาน		มีค่าคะแนน	=	1
	 	 1.5	การจดักระบวนการเพือ่คนืขอ้มลูทนุทางสงัคม
และศักยภาพของทุนทางสังคมสถานการณ์ของพื้นที่ในการทำาการ
เกษตร	ร่วมกันถอดบทเรียน	(กาญจนา	แก้วเทพ	และอดุลย์	ดวงดีทวี
รัตน์,	2557)	สร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในพื้นที่
	 	 1.6	จัดเวทีชุมชนเพื่อร่วมกันกำาหนดแนวทาง	
ออกแบบเมนูกระบวนการและวธิกีารสูก่ารทดลองปฏบิตักิารจริงในพืน้ท่ี	
ในประเด็นกรอบงาน	“ปฏิบัติการกระบวนการเพื่อการขับเคลื่อนระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน	บ้านคอกช้าง”	โดยผู้เข้าร่วม	ในข้อ	1.5	และ	1.6	
ประกอบดว้ย	ผูบ้รหิาร	ผูใ้หญบ้่าน	ผูช้ว่ยผูใ้หญบ้่าน	แกนนำาในหมูบ่า้น	
จำานวน	7	คน	แกนนำาเกษตรกรจำานวน	20	คน	และภาคีร่วมพัฒนา

ในพื้นท่ีตำาบลแหลมบัว	อำาเภอนครชัยศรี	จังหวัดนครปฐม	ซึ่งได้แก่	 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล	โรงเรียนวัดโคกเขมา	(ระดับประถมศึกษา)	
และโรงเรียนแหลมบัววิทยา	(มัธยมศึกษา)		
	 2.	ขั้นปฏิบัติการเมนูกระบวนการเพื่อการขับเคล่ือนระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืนภายหลังจากร่วมกันถอดบทเรียนทุนทางสังคมและ
ศักยภาพของทุนทางสังคม	สถานการณ์ของพื้นที่ในการทำาการเกษตร	
จงึกำาหนดประเดน็การดำาเนนิงานเพือ่ออกแบบการจดักระบวนการเสรมิ
หนุนทางวิชาการ	หรือต่อยอดงานดังนี้
	 	2.1	เมนูกระบวนการเพ่ือการพัฒนากระบวนการผลิต
	 					2.1.1	การจัดการระบบการผลิต
	 					2.1.2	การปรับปรุงบำารุงดิน
	 					2.1.3	การคัดเลือกพันธุ์พืชในชุมชน

	 	2.2	เมนูกระบวนการเพ่ือสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยลดค่า 
ใช้จ่ายในครัวเรือน		
	 					2.2.1	การสร้างอาหารในระดับครัวเรือน
	 					2.2.2	การสร้างอาหารในระดับกลุ่มหรือชุมชน
	 				2.2.3	การจัดการเพื่อการเข้าถึงแหล่งอาหารและการ 
กระจายอาหารในชุมชน
 
ความรู้และความเชี่ยวชาญที่ใช้ในการทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
	 	1.	นักวิจัยได้ใช้กระบวนการวิจัยชุมชน	ผ่านเวทีชุมชน
เพื่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	มีการบูรณาการองค์ความ
รู้ทางวิชาการด้านการเกษตร	นำาสู่การวิเคราะห์สถานการณ์ของ 
พื้นที่ ในการทำาการเกษตร	ร่วมกันถอดบทเรียนองค์ความรู้ 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่ เดิมในพื้นที่ที่ จะสามารถนำามาสู่ 
การต่อยอดขยายผลในพื้นที่	ร่วมกันวิเคราะห์ทุนและศักยภาพ 
ทุนทางสังคมในพื้นที่	จนสามารถนำาสู่การออกแบบกระบวนการ 
และกิจกรรมต่างๆ	ได้แก่	1)	การคัดเลือกเกษตรกรคนเก่ง 
เพื่อเป็นเกษตรกรต้นแบบนำาสู่การขยายผลสู่เกษตรกรรายอื่นในชุมชน		
2)	การจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้	สร้างกระบวนการเรียนรู้ทุน 
และศักยภาพทุนทางสังคมภายในชุมชน	3)	การถอดบทเรียนชุด 
ความรู้ ใ นพื้ นที่ ที่ เ กิ ด จ ากการปฏิ บั ติ จ ริ ง จน เกิ ดผล สัมฤท ธ์ิ	 
4)	การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบให้เป็นวิทยากรชุมชน	 
ในการเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้	และ	5)	การออกแบบ
แนวทางการจัดการเรียนรู้ในพื้นที่และการถ่ายทอดองค์ความรู้ทาง
วิชาการ
	 2.	นักวิจัยได้ใช้องค์ความรู้ทางการเกษตร	เพื่อร่วมกัน
ออกแบบกระบวนการเพื่อการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน	และ
ตอ่ยอดงานวจิยัจากองคค์วามรูใ้นพืน้ทีเ่พือ่สรา้งองคค์วามรูใ้หก้บัชมุชน	
ได้แก่	การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิต	การจัดการปัจจัยการผลิต	
และการจัดการศัตรูพืชและการปรับปรุงบำารุงดิน
	 3.	นักวิจัยได้ใช้การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	เพื่อ
ร่วมกันออกแบบกระบวนการเพื่อสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยลดค่าใช้
จ่ายในครัวเรือน		

ผลการศึกษา 
	 บริบทชุมชน	ทุน	และศักยภาพของทุนทางสังคมในมิติระบบ
เกษตรกรรม	เศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	สถานการณ์ของพื้นที่
ในการทำาการเกษตร	ปัญหา	และผลกระทบ
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1 . บ ริบทชุมชนก่อนการดำ า เ นินงาน บ้านคอกช้าง	ห มู่	6	 
ตำาบลแหลมบัว	อำาเภอนครชัยศรี	จังหวัดนครปฐม	มีจำานวน
ครั ว เ รื อนทั้ ง สิ้ น	312	ครั ว เ รื อน	ประชากร	1 , 187 	คน	 
แยกเป็น	ชาย	571	คน	หญิง	616	คน	ในจำ านวนนี้ เป็น 
ครัวเรือนที่ประกอบอาชีพการเกษตร	200	ครัวเรือน	จัดเป็น
หมู่บ้านเกษตรกรรม	ประชากรในหมู่บ้านมีอาชีพทางการเกษตร 
ที่หลากหลาย	อาทิ	ทำานา	ทำาสวนผัก	พืชเครื่องเทศ	และ
สมุนไพร	เลี้ยงปลาสวยงาม	ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ	และเพาะเห็ด	
เป็นต้น	ประชาชนมีวิถีความเป็นอยู่ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วย 

วิถีพอเพียง	ประชาชนยังคงมีวิถีของการเอื้อเฟื้อแบ่งปันและพึ่งพาซึ่ง
กันและกัน	รักษาขนบธรรมเนียมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน	มีการนำาใช้
ทุนทางสังคมและศักยภาพของทุนทางสังคมในหมู่บ้านเพื่อการจัดการ
ตนเองในบางเรื่อง	ได้แก่	นำาผลกำาไรจากกองทุนหมู่บ้านมาจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ในการผลิตปุ๋ยชีวภาพ	สารอินทรีย์ชีวภาพ	เพื่อสนับสนุน
การดำาเนินงานของกลุ่มปุ๋ยชีวภาพ	แกนนำากลุ่มมีความพยายามที่
จะขยายผลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสนับสนุนกิจกรรมการปลูก
พืชปลอดสาร	และปราชญ์เกษตรในชุมชนมีการถ่ายทอดความรู้	 
แต่ยังอยู่ในวงแคบ	เป็นต้น
 
 

ชื่อ – นามสกุล ตำาแหน่งทางสังคมในหมู่บ้าน บทบาทหน้าที่ / กิจกรรมที่ดำาเนินการ

1.	นายมงคล		เข็มทอง

-ผู้ใหญ่บ้านหมู่	6
-ประธานกองทุนหมู่บ้าน	(เงินล้าน)
-ประธานกลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์บ้านคอกช้าง
-ที่ปรึกษากองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่บ้านคอกช้าง
-ประธานกลุ่มสวัสดิการชุมชน	วันละบาท		
-ประธานศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	“อยู่เย็น	เป็นสุข”

เป็นแกนนำาในการบริหารจัดการงานของ
หมูบ่า้น	บรหิารจดัการกองทนุตา่งๆ	ในฐานะ
ประธาน	เปน็ผูน้ำาในการเปลีย่นแปลง	ทีม่จิีต
อาสาเพื่องานส่วนรวม

2.		นายประทีป		ชื่นชมน้อย -สมาชิกสภา	อบต.แหลมบัว เป็นผู้ประสานงานกิจกรรมในชุมชน

3.	นายนพพร		ญาติบรรทุง		

-กรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคอกช้าง
-กรรมการกองทุนหมู่บ้าน
-กรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
-กรรมการหมู่บ้าน

เปน็แกนนำาในการร่วมบรหิารจดัการงานของ
หมู่บ้าน	ร่วมบริหารจัดการกองทุนต่างๆ

4.	นางไทย		ใจเยือกเย็น

-ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
-ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้านหมู	่6
-ประธานกองทุนบทบาทสตรีหมู่	6
-ประธานกลุ่มผู้ปลูกผักปลอดสารพิษ
-กรรมการชมรมผู้สูงอาย	ุตำาบลแหลมบัว
-รองประธานศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	“อยู่เย็น	เป็นสุข”

เป็นแกนนำาในการร่วมบริหารจัดการงาน
ของกลุ่มสตรี	ร่วมบริหารจัดการกองทุน
ต่างๆ

5.	นายสำาเภา		จำาปาแพง

-ประธานกลุ่มปุ๋ยหมักชีวภาพ		
-ประธานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
-เหรัญญิกศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	“อยู่เย็น	เป็นสุข”
-สมาชิก	อสม.

เป็นแกนนำาในการร่วมบริหารจัดการงาน
ของกลุ่มเพื่อร่วมกันผลิตปุ๋ยชีวภาพเพื่อนำา
ใชใ้นสมาชกิ	รว่มบรหิารจดัการกองทนุตา่งๆ

6.	นายวรภพ		นาคจินวงษ์

-ประธานกลุ่มพิณแคน
-กรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
-กรรมการหมู่บ้าน
-กรรมการกองทุนเงินล้าน

เป็นแกนนำาในการรว่มบรหิารจดัการงานของ
กลุ่ม	ร่วมบริหารจัดการกองทุนต่าง	ๆ

7.	นายชาญณรงค์		สมาวงษ์ -ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตก้อนเห็ดและเพาะเห็ด

เปน็แกนนำาในการร่วมบรหิารจดัการงานของ
กลุ่มผลิตเห็ด	ส่งเสริมให้ความรู้	สนับสนุน
การผลิตเห็ดให้สมาชิก	ถ่ายทอดความรู้การ
ทำาก้อนเชื้อเห็ดและการเพาะเห็ดให้กับชาว
บ้านและนักเรียนในโรงเรียน

ตารางที่	1	ทุนทางสังคม	ประเภทผู้นำา	แกนนำาคนสำาคัญในหมู่บ้าน
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3. ทุนทางสังคมประเภทกลุ่มทางสังคม 	กลุ่มทางสังคมในหมู่	6	บ้าน
คอกช้าง	ที่มีรูปธรรมการดำาเนินงานที่ชัดเจน	และมีแนวคิดที่มาของ
การจดัตัง้และดำาเนนิงานของกลุม่ทีม่าจากคนภายในชมุชนเอง	มจีำานวน	 
4	กลุม่	ซ่ึงกลุม่เหลา่นี	้ผูว้จิยัเหน็วา่เปน็กลุม่ทีม่บีทบาทและมศีกัยภาพ
ในการที่จะเป็นอีกกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
ของหมู่บ้านต่อไป	กลุ่มทางสังคมแสดงไว้ในตารางที่	2

สถานการณ์ด้านการเกษตรกรรมในพื้นที่และปัญหาของชุมชน
	 ผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการประเมินสถานการณ์ด้านระบบ
เกษตรกรรมของชุมชนหมู่	6	บ้านคอกช้าง	บนแนวคิด	“ระบบการ
จัดการภายในไร่นา”	ภายใต้เงื่อนไขทางกายภาพ	ชีวภาพ	เศรษฐกิจ	
สังคม	และสิ่งแวดล้อม	ที่เกี่ยวข้องกับวิถีความเป็นอยู่ของคน	ใน	 
3	ระดับ	คือ		
	 1)	ระดับแปลง	ที่คำานึงถึงระบบนิเวศเกษตร	เช่น	การ

กลุ่มทางสังคม ชื่อประธานกลุ่ม กิจกรรม

1.	กลุ่มส่งเสริมปลูก
พืชผักปลอดสารพิษ

นายสำาเภา	จำาปาแพง
มีจำานวนสมาชิก	12		คน

เป็นการรวมกลุ่มเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนปลูกพืชผักปลอดสารพิษไว้รับ
ประทานภายในครอบครัว	และจำาหน่ายภายในชุมชน	เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงโรค
ภัยต่างๆ	ที่เกิดจากสารเคมีตกค้างในพืชผัก

2.	กลุ่มทำาปุ๋ยชีวภาพ
นายสำาเภา	จำาปาแพง
มีจำานวนสมาชิก	12	คน

เป็นการรวมกลุ่มในด้านเกษตรกรรมเพื่อผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพในการปรับปรุง
บำารุงดิน	ผลิตน้ำาหมักจุลินทรีย์ชีวภาพ	แก้ปัญหาโรคและแมลงศัตรูพืชสำาหรับ
ให้สมาชิกใช้ภายในกลุ่ม		

3.	กลุ่มการผลิตก้อน
เชื้อเห็ดและเพาะเห็ด
ในถุงพลาสติก		

นายชาญณรงค์	สมาวงษ์
มีจำานวนสมาชิก	8	ราย

เป็นการรวมกลุ่มเพื่อการเพาะเห็ดในถุงพลาสติก	เช่น	เห็ดนางรม	เห็ดเป๋าฮื้อ	
เห็ดบด	เห็ดนางฟ้า	เห็ดขอนขาว	และเห็ดหูหนู	แล้วจำาหน่ายทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน		เป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน		อีกทั้งยังเป็นแหล่ง
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการเพาะเห็ดแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป

4.กลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิตบ้านคอกช้าง

นายสำาเภา	จำาปาแพง	
มีจำานวนสมาชิก	160	คน

เป็นการรวมกลุ่มให้มีการออมเงินของคนในหมู่บ้าน	โดยออมคนละ	100	บาท
ต่อ/เดือน

หมนุเวยีนของธาตอุาหารในดนิ		ความสมัพนัธ์ระหวา่งพชืปลกูกบัศตัรู
พชื	สภาพลมฟา้อากาศ	และการใชป้ระโยชนจ์ากความหลากหลายทาง
ชีวภาพในพื้นที่
	 2)	ระดับครัวเรือน	ที่คำานึงถึงการจัดการทรัพยากรอย่าง
เหมาะสมที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด	บทบาทของภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น	ความหลากหลายของระบบการผลิตที่นำาไปสู่ความมั่นคง 
ของอาหารทั้งในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน	รายได้	และกิจกรรม
ที่เปิดโอกาสให้ครัวเรือนมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งใน
ระดับชุมชน		
	 3)	ระดับชุมชน	ท่ีคำานึงถึงเศรษฐกิจชุมชน	สิทธิมนุษยชน	
และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นธรรม
	 ผลการศึกษาพบว่า	เกษตรกรใน	หมู่	6	บ้านคอกช้าง	 
ได้ทำาการเกษตรอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งป	ีเกษตรกรมีกิจกรรมการผลิต		

	 นายมงคล	เข็มทอง	ผู้ใหญ่บ้านหมู่	6		เป็นผู้นำาที่มีความรู้ที่
เกดิจากการปฏบิติัจรงิ	ทีก่อ่ใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในชมุชนได	้สามารถ
ประสานความรว่มมอืผูน้ำาทอ้งถิน่	ผูน้ำาทอ้งที	่ผูใ้หญบ่า้น	คนในหมูบ้่าน
ให้มีความรัก	ความสามัคคี	ร่วมมือร่วมใจในการพัฒนางานต่างๆ	 
ในหมู่บ้านได้	ศาลาเอนกประสงค์	(พ่อปู่ด่าน)	เป็นศูนย์รวมเพื่อ
ใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ	ภายในชุมชน	เป็นสถานท่ีอ่าน
หนังสือพิมพ์ประจำาหมู่บ้าน	และเป็นสถานที่สำาหรับออกกำาลังกายเพื่อ
สุขภาพ	ในวันสงกรานต์	ระหว่างวันที่	12	-	13	เมษายนของทุกปี
ประชาชนในหมู่	6	จะมาร่วมกันจัดงานผ้าป่าสงกรานต์	ตำาขนมจีน	
กวนข้าวเหนียวแป	เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมให้ 
คงอยู่สืบไป	ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์นอกจากจะเป็นการ
อนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม	ยังก่อให้เกิดความ
รักความสามัคคีของคนในชุมชน	ดังเห็นได้จาก	ผู้นำาท้องถ่ิน	ผู้นำาท้องท่ี	
ผู้ใหญ่บ้าน	ผู้นำากลุ่มและแหล่งปฏิบัติการต่างๆ	ตลอดจนหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง	เช่น	โรงเรียน	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ	คนใน
หมูบ่า้นตา่งรว่มแรงรว่มใจกันลงขนัในการจัดเตรยีมวสัด	ุอปุกรณต์า่งๆ	 
ในการจัดทำาขนมจีน	ข้าวเหนียวแป	และอาหารอื่นๆ	ที่ชุมชนร่วมกัน

ตารางที่		2	กลุ่มทางสังคมในหมู่บ้านที่เป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

จดัทำาเพือ่ถวายพระสงฆ	์รวมถงึการจัดซือ้ของทีร่ะลกึใหกั้บผูส้งูอายใุน
การรดน้ำาดำาหัวขอพร	การจัดงานสงกรานต์ท่ีหมู่	6	บ้านคอกช้างในแต่ละปี	 
จะมีเงินคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายในการจัดงานแล้ว	จึงเกิดเป็นเงิน
กองทนุสบืสานวฒันธรรมประเพณสีงกรานตบ์า้นคอกชา้งขึน้	ประชาชน
สามารถกูเ้งนิจากกองทนุนีเ้พือ่การลงทนุในอาชพี	และนำาใช้คนืกองทนุ
ในอตัรา	1,000	บาท	ตอ่	100	บาท	และนำาใชค้นืในวนัสงกรานตป์ตีอ่ไป	
จงึทำาใหเ้กดิทนุหมนุเวียนในการจัดกิจกรรมสบืสานวฒันธรรมประเพณี
สงกรานต์บา้นคอกชา้งตลอดมา	กิจกรรมดังกล่าวน้ีได้ดำาเนินการมาอย่าง
เป็นรูปธรรมต้ังแต่ปีพ.ศ.	2549	โดยนายมงคล	เข็มทอง	ผู้ใหญ่บ้าน	ทำา
หนา้ทีเ่ปน็แกนนำาหลกัในการบรหิารจัดการงานกิจกรรมต่างๆ	ในชมุชน
ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน
2. ทุนทางสังคม ประเภทผู้นำา	แกนนำาคนสำาคัญในหมู่บ้าน	จาก
การศึกษาพบว่า	ผู้นำ าแกนนำาหลักคนสำาคัญในหมู่บ้ านท่ี เ ป็น 

กลไกหลักในการบริหารจัดการ	มีจิตอาสา	เป็นกรรมการหมู่บ้าน	 
และมีบทบาทในการขับเคล่ือนกิจกรรมงานของชุมชน	แสดงไว้ใน 
ตารางท่ี	1
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วิธีปฏิบัติที่หลากหลาย	อาทิ	เกษตรกรร้อยละ	30	มีการใช้เคมีภัณฑ์
ทางการเกษตรเพียงอย่างเดียว	มีการใช้เคมีภัณฑ์ทางการเกษตร 
ร่วมกับสารอินทรีย์ชีวภาพร้อยละ	40		มีการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ 
เพยีงอยา่งเดยีวรอ้ยละ	30	มีกระบวนการปรบัปรงุบำารงุดนิอยา่งเหมาะสม 
ร้อยละ	50	มีการปลูกพืชที่ใช้พึ่งพาเป็นอาหารเพื่อการบริโภคในระดับ 
ครัวเรือนร้อยละ	80	มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน 
เพื่อสนับสนุนการผลิตร้อยละ	30		ดังแสดงในตารางที่	3	นอกจาก
นี้ภายในชุมชนยังพบว่า	มีเกษตรกรกลุ่มหนึ่งประมาณ	10	–	15	
คน	มีวิถี	“การลงแขกเก็บผัก”	ซ่ึงเม่ือผักของเกษตรกรรายใดได้
ระยะเวลาเก็บเกี่ยวส่งตลาด	เกษตรกรจะมาเอาแรงกันมาร่วมตัดผัก 
ส่งตลาด	ซึ่งผู้วิจัยมองสถานการณ์นี้เห็นว่า	เป็นวิธีการลดต้นทุน 
ค่าใช้จ่ายด้านแรงงาน	และเป็นกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
แบบวิถีชาวบ้านที่ได้เห็นผลผลิตของผักซึ่งกันและกัน	เกิดการ 
พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ว่ามีวิธีปฏิบัติอย่างไร	ซ่ึงเป็นประเด็น 
ที่น่าจะได้มีการจัดกระบวนการเพื่อต่อยอดขยายผลในวงกว้างต่อไป

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

	 จากการศึกษาระบบนิเวศเกษตร	และการจัดการกระบวนการ
ผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในหมู่บ้านคอกช้าง	ข้อมูลที่ได้ 
นำามาวิเคราะห์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ระบบชนบทนิเวศเกษตร	 
(Agro	–	ecosystem	Analysis	:	AA)	(ครรชิต	พุทธโกษา,	2554)	
โดยมีกรอบที่ใช้ในการวิเคราะห์	ได้แก่	ทฤษฎีและแนวคิดเชิงระบบ	

สถานการณ์ระบบเกษตรกรรมในพื้นที่
ระดับการปฏิบัติของ
เกษตรกร (ร้อยละ)

มีการใช้เคมีภัณฑ์ทางการเกษตรเพียงอย่างเดียว 30

มีการใช้เคมีภัณฑ์ทางการเกษตรร่วมกับสาร
อินทรีย์ชีวภาพ

40

มีการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพเพียงอย่างเดียว		 30

มีกระบวนการปรับปรุงบำารุงดินอย่างเหมาะสม 50

มีกระบวนการการนำาใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
กระบวนการผลิต

40

มีการวางแผนการจัดการระบบปฏิทินการปลูก
พืชอย่างเป็นระบบ

60

มีการนำาใช้ปัจจัยในชุมชนเพื่อสนับสนุนการผลิต
ในระดับครัวเรือน

40

มีการพึ่งพาทุนทางสังคมในหมู่บ้านเพื่อ
สนับสนุนปัจจัยการผลิต

40

มีการปลูกพืชที่ใช้พึ่งพาเป็นอาหารเพื่อการ
บริโภคในระดับครัวเรือน

80

มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนเพื่อ
สนับสนุนการผลิต

30

ตารางที่	3	สถานการณ์ด้านการเกษตรกรรมในพื้นที่

โดยวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่	มีลักษณะตามคุณสมบัติ 
ของระบบ	(System	Properties)	6	ประการหรือไม่	ใช้ปัจจัยหลัก	 
(Key	factor)	ของสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่	มาเป็นตัวแปร
สำาหรับการวิเคราะห์	และสร้างข้อสรุปแบบอุปมัยพบว่า
	 1)	ผลิตภาพหรือระดับการผลิตของชุมชนเป็นไปตาม
มาตรฐาน	โดยมีระดับผลผลิตของพืชปลูกอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของ
ผลผลิตที่ควรได้รับ
	 2)	เสถียรภาพหรือความสม่ำาเสมอ	พบว่าปัจจัยเรื่องน้ำาเพื่อ
การเพาะปลกูมคีวามสม่ำาเสมอตลอดทัง้ป	ีเนือ่งจากอยูใ่นเขตส่งน้ำาของ
กรมชลประทาน
	 3)	ถาวรภาพหรือความยั่งยืนเมื่อพิจารณาจากกระบวนการ
การจัดการดิน	และการจัดการศัตรูพืช	พบว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ำากว่า
มาตรฐาน	เนื่องจากไม่มีกระบวนการปรับปรุงบำารุงดินอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ	มีความเสี่ยงต่อความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่ดิน
เพื่อการผลิตพืชในอนาคต	ไม่ว่าจะเป็นสภาพทางกายภาพ	เคมีและ
ชีวภาพของดนิ	นอกจากนี	้ดา้นทัศนะของเกษตรกรในชุมชนตอ่ปญัหา
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน	เกษตรกรทราบว่าดินของตนเองมีปัญหา	 
โดยสังเกตจากผลผลิตพืช	ดูจากจำานวนปุ๋ยเคมีที่ใส่เพิ่มมากขึ้น 
แต่ผลผลิตเท่าเดิมหรือลดลง	ดูจากสภาพภายนอกทางกายภาพ	 
เช่น	สภาพดินจับตัวกันแน่นแข็ง	ดินดาน	และการระบายน้ำาไม่
ดี	เป็นต้น	ลักษณะปัญหาเหล่านี้นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น	 
แต่เกษตรกรส่วนมากก็ยังไม่มีความพยายามหาทางแก้ปัญหาที่ชัดเจน	
ท้ังนี้อาจเนื่องจากการขาดความรู้ความเข้าใจ	หรือมีความรู้ความ
เข้าใจแต่ขาดการปฏิบัติอย่างจริงจัง	ตลอดจนข้อจำากัดหลายประการ	 
ทำาให้ไม่มีแผนการแก้ปัญหาท้ังระยะสั้นและระยะยาว	ตราบใด
ท่ีตัวเกษตรกรยังมองเห็นพืชท่ีตนเองปลูกนั้นยังให้ผลผลิตได้อยู่	 
และคิดว่าการเพิ่มหรือเลือกใช้ปุ๋ยเคมี	อาหารเสริม	และฮอร์โมน 
หลากหลายท่ีมีขายในตลาดจะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องการขาด 
ธาตุอาหารของพืชได้	จึงไม่ค่อยให้ความสำาคัญในการปรับปรุง 
บำารุ งดินในเชิ งระบบเพื่ อยกระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
ให้สูงขึ้น
	 4)	ความสามัคคีในชุมชน	พบว่า	กิจกรรมการเกษตร 
ในชุมชนส่งผลต่อการสร้างความสามัคคีในหมู่เพื่อนบ้านใกล้เรือน
เคียงและเครือญาติ	เนื่องจากมีการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาและ 
ความรู้ที่ได้จากการผลิตซึ่งกันและกัน	มีการพึ่งพาปัจจัยการผลิตซึ่ง
กันและกัน	การเอาแรงซึ่งกันและกัน	ก่อเกิดความเอื้ออาทร	ความ
สามัคคีเกิดขึ้น
	 5)	ความเสมอภาค	พบว่า	กิจกรรมการเกษตรในชุมชน
มีความเสมอภาคในด้านการผลิต	การตลาด	และผลประโยชน์ที่ 
ต่างคนต่างได้รับตามกำาลังการผลิตของตนเอง	กิจกรรมการเกษตร 
ของแต่ละครัวเรือนไม่ก่อให้เกิดผลกระทบซึ่งกันและกัน	เนื่องจาก
มีความคล้ายคลึงกันของพืชท่ีปลูก	ไม่มีการแก่งแย่งในเร่ืองการ
ใช้ปัจจัยการผลิต	จึงก่อให้เกิดประโยชน์ทางอ้อมในด้านการตลาด	 
ที่มีปริมาณผลผลิตมากเพียงพอที่พ่อค้าภายนอกจะเข้ามารับซื้อถึง
แปลงโดยตรง
	 6)	การพึ่งตนเอง		พบว่า	ชุมชนมีการพึ่งตนเองด้านปัจจัย
การผลิตโดยท่ัวไป	ได้แก่	เมล็ดพันธ์ุพืช	ปุ๋ยเคมี	และ	เคมีภัณฑ์กำาจัด 
ศัตรูพืช	เปน็ตน้	อยู่ในระดบัต่ำากวา่มาตรฐานกลา่วคอื	มกีารพึง่พาปจัจยั
การผลิตจากภายนอก	มีการใช้ปัจจัยการผลิตทดแทน	ได้แก่	การเก็บ
เมล็ดพันธุ์ใช้เอง	การทำาปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยชีวภาพ	และสารกำาจัดศัตรูพืช
ท่ีสามารถผลิตได้เองน้อยมาก	จึงเป็นต้นทุนการผลิตท่ีสูงมากอีกส่วนหน่ึง	
ดังตารางที่	4
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เกณฑ์การวิเคราะห์	สูงกว่าระดับมาตรฐาน	มีค่าคะแนน	=	3	อยู่ในระดับมาตรฐาน		 
มีค่าคะแนน	=	2	ต่ำากว่าระดับมาตรฐาน	มีค่าคะแนน	=	1

ภาพรวมของปัญหาโดยสรุป	อาจมีความสุ่มเสี่ยงต่อความยั่งยืนในการ
เป็นแหล่งผลิตทางการเกษตร	แหล่งอาชีพการเกษตรกรรมในอนาคต
ของหมู่บ้าน
 
บทวิเคราะห์บริบทชุมชน ทุนทางสังคม สภาพการณ์ และสถานการณ์
ระบบเกษตรกรรมในพื้นที่ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
1. จุดแข็ง
		 1.1	พื้นที่ชุมชนบ้านคอกช้าง	หมู่	6	ตำาบลแหลมบัว	เป็น
แหล่งผลิตทางการเกษตรที่สำาคัญแหล่งหน่ึงของจังหวัดนครปฐม	ที่ส่ง
ผลผลติออกไปจำาหน่ายยงัตลาดกลางในจงัหวดัและในกรงุเทพมหานคร		
และผลผลิตเหล่าน้ีถูกกระจายต่อไปท่ัวประเทศ	จนสามารถกล่าวได้ว่า	
เป็นแหล่งผลิตอาหารของประเทศ	โดยเฉพาะพืชผักล้มลุก	พืชหัว	 
พืชเครื่องเทศและสมุนไพร	ไม้ดอกไม้ประดับ	และเห็ด	เป็นต้น	 
นอกจากน้ี	ยังเป็นแหล่งผลิตปลาสวยงามแหล่งใหญ่ที่ส่งออกตลาด 
ต่างประเทศ	อีกด้วย
	 1.2	เกษตรกรมีความรู้ความชำานาญ	มีประสบการณ์ในการ
ผลติมาอยา่งยาวนาน	มเีกษตรกรคนเก่งหลายราย	มภูีมิปญัญาทอ้งถิน่
ที่สามารถนำามาต่อยอดส่งเสริมกระบวนการผลิตได้
	 1.3	มทีนุทางสงัคมทีม่ศีกัยภาพ	ไดแ้ก	่ทนุบคุคลทีม่คีวามเขม้
แขง็	มีผูน้ำาชมุชนท่ีมุง่มัน่ทำางานเพือ่สว่นรวม	และกลุม่ทางสงัคมทีเ่ขม้
แข็ง	มีการบริหารจัดการกลุ่มที่เป็นรูปธรรม	และยังมีปัจจัยสนับสนุน	
เช่น	มีระบบชลประทานเข้าถึงพื้นที่ทำาให้ไม่มีปัญหาเรื่องแหล่งน้ำา		
	 1.4	มีความสามัคคีของคนในชุมชน	คนในชุมชนให้ความ 
ร่วมมือในกิจกรรมของส่วนรวมด	ีมีความเกื้อกูล	มีวิถีของการแบ่งปัน
และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน	ยังคงมีวิถีของการ	“ลงแขก”	ซึ่งถือเป็น
จุดเด่นของชุมชน

	 1.5	เกษตรกรเปิดใจพร้อมรับความรู้	กระบวนการหรือวิธีการ
จากภายนอกที่จะยกระดับการผลิตและวิถีความเป็นอยู่ของตนเอง 
ให้ดีขึ้น
	 1.6	เกษตรกรส่วนใหญ่มีความตระหนักในพิษภัยจากการใช้
สารเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร
2. จุดอ่อน
	 2.1	ขาดกระบวนการนำาใช้ทุนทางสังคมและศักยภาพที่มีอยู่	
ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างเต็มที่
	 2.2	เกษตรกรมากกว่าร้อยละ	50	มีวิถีปฏิบัติแบบต่างคน 
ต่างทำา
	 2.3	ขาดกระบวนการและการบริหารจัดการเพื่อสร้าง
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
	 2.4	ขาดกระบวนการการใช้จุดเด่นที่มีอยู่ในการต่อยอดงาน	
ขยายผลให้กว้างขวาง	หรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น
	 2.5	ทรพัยากรดนิทีใ่ชใ้นการเพาะปลกูรอ้ยละ	50	อยูใ่นภาวะ
เสื่อมโทรม
	 2.6	กลุ่มทางสังคมที่มีอยู่	ยังไม่สามารถนำาสู่การจัดการเพื่อ
สนับสนุนงานในพื้นที่ได้อย่างเต็มที่
	 2.7	ไม่มีรูปแบบการจัดการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อนำาไปสู่
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในชุมชน
3. โอกาส
		 3.1	ตลาดความต้องการอาหารปลอดภัยเพ่ือการบริโภคมีมากข้ึน
	 	3.2	การเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัย
		 3.3	เป็นชุมชนต้นแบบที่มีระบบเกษตรกรรมที่มีความมั่นคง
และย่ังยืน	ท้ังในด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อม	มีภูมิคุ้มกันที่
ปรบัตวัตอ่ความผนัแปร	และการเปลีย่นแปลงของสภาพภมูอิากาศและ
ระบบการค้าเสรีในอนาคตได้
4. จุดที่ควรได้รับการพัฒนา
	 4.1	จดักระบวนการเพือ่ใหเ้กดิการพฒันากระบวนการผลติทัง้
ในระดับแปลง	ระดับครัวเรือน	และระดับชุมชน	จากทุนและศักยภาพ
ทุนทางสังคม	จุดเด่นท่ีมีอยู่ในชุมชน	สู่การต่อยอดขยายผลในพื้นที่		
ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	มีการบูรณาการเติมองค์ความรู้
ทางวิชาการด้านการเกษตร
	 4.2	จดักระบวนการเพือ่ใหน้ำาใชป้ระโยชนจ์ากทนุเดมิทีช่มุชน
ส่วนใหญ่มีการปลูกพืชอาหารในครัวเรือน	เพื่อให้ชุมชนเข้าถึงและการ 
กระจายอาหารในครัวเรือนสู่วงกว้างมากข้ึน	กระบวนการเพื่อ
พัฒนาการผลิตและนำาใช้อาหารจัดการโรค
	 4.3	เสริมสร้างความเข้มแข็งและขยายกิจกรรมทุนทาง
สังคม	และจำานวนสมาชิกของกลุ่มทางสังคมที่มีอยู่	เช่น	กลุ่มปลูก
ผักปลอดสาร	กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ	วิถีการลงแขก	ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 
เป็นต้น
	 	4.4	จัดกระบวนการเพื่อให้มีรูปธรรมการจัดการเพื่อการขับ
เคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในชุมชน		

ผลการจัดกระบวนการเพื่อการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
	 นกัวจิยัไดน้ำาใช้ผลการวเิคราะห	์จดุแข็ง	จดุอ่อน	โอกาส	และ
จุดท่ีควรได้รับการพัฒนา	มาออกแบบกระบวนการเพื่อการขับเคลื่อน
ระบบเกษตรกรรมย่ังยืนตามประเด็นงาน	โดยใช้กระบวนการวจิยัแบบมี
สว่นรว่ม	การต่อยอดการนำาใช้ทนุและศกัยภาพทนุทางสงัคมเดมิในพืน้ท่ี	
เพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน	กระบวนการปรับ
เปลี่ยนสู่การปฏิบัติ	และนำาสู่การเปลี่ยนแปลงของระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืน	ผ่านการออกแบบกิจกรรมต่างๆ	ร่วมกับชุมชน	ได้แก่

คุณสมบัติของระบบ
(System Properties)

ตัวแปรที่ใช้
ผล

การวิเคราะห์

ผลิตภาพหรือระดับการ
ผลิต	(Productivity)

ระดับผลผลิตของพืชปลูก 2

เสถียรภาพหรือ
ความสม่ำาเสมอ	
(Stability)

ปัจจัยเรื่องน้ำาเพื่อการ
เพาะปลูก

2

ถาวรภาพหรือความ
ยั่งยืน	(Sustainability)

การจัดการดิน		
และการจัดการศัตรูพืช

1

ความสามัคคี	
(Solidarity)

กิจกรรมการเกษตรใน
ชุมชนส่งผลต่อความ
สามัคคีอย่างไร

3

ความเสมอภาค	
(Equitability)

กิจกรรมการเกษตรใน
ชุมชนมีความเสมอภาคใน
ด้านการผลิต	การตลาด	
และประโยชน์ของกลุ่ม
ชุมชนอย่างไร

2

การพึ่งตนเอง	
(Autonomy)

ปัจจัยการผลิตทั่วไป 1

ตารางที่	4	แสดงผลการวิเคราะห์ตามทฤษฎีและแนวคิดเชิงระบบ	 
	 			สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่
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	 1)	การคดัเลอืกเกษตรกรคนเกง่เพือ่เปน็เกษตรกรตน้แบบนำา
สู่การขยายผลสู่เกษตรกรคนอื่นในชุมชน		
	 2)	การจดัเวทเีพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู	้สร้างกระบวนการเรยีน
รู้ทุนและศักยภาพทุนทางสังคมภายในชุมชน
	 3)	การถอดบทเรียนชุดความรู้ในพื้นที่ที่เกิดจากการปฏิบัติ
จริงจนเกิดผลสัมฤทธิ์
	 4)	การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบให้เป็นวิทยากร
ชุมชน	ในการเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดความรู	้		
	 5)	การออกแบบแนวทางการจัดการเรียนรู้ในพื้นท่ีและการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ	ก่อให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิด
ข้ึนในชุมชนบ้านคอกช้าง	หมู่	6	ในด้านผลผลิต	ผลลัพธ์	และผลกระทบ	
ดังนี้	
 
สถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
1. กระบวนการเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิต
 1.1 การจัดการระบบการผลิตในด้านการจัดการศัตรูพืชและ
การปรับปรุงบำารุงดิน
	 ผลจากการจัดกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้	โดยวิธีการสนทนา
กลุ่มย่อย	ถอดบทเรยีนภมูปิญัญาทอ้งถิน่ทีม่ใีนชมุชน	ถอดบทเรยีนกรณี
ศึกษาผลจากวิถีปฏิบัติของเกษตรกรคนเก่งที่ได้ผลดี	ตัวอย่างได้แก่	 
“วิธีการบ่มดิน”	ของนายสำาเภา	จำาปาแพง		“การทำาฮอร์โมนไข่”	ของ	
นางจำาลอง	เกตุกิ่งแก้ว	“การทำาจุลินทรีย์สูตรปรามโรค”	ของนางติ๋ม	
นาคจินวงษ์	เป็นต้น	นำาสู่การออกแบบแนวทางการจัดการเรียนรู้
เพื่อขยายผลในพื้นที่	โดยใช้วิธีการสาธิตควบคู่กับการฝึกปฏิบัติ	และ
ทดลองนำาสูก่ารปฏบิตัจิรงิในไร่นาของเกษตรกร	ควบคู่กับการออกแบบ
กระบวนการวิจัยต่อยอดในแปลงทดลองของเกษตรกร	เพ่ือให้เกษตรกร
เกิดกระบวนการเรียนรู้และเห็นผลโดยตรง	ซ่ึงมีการศึกษาวิจัย	3	เร่ือง	คือ
	 1)	การศึกษาผลของ	“วิธีการบ่มดิน”	ที่มีต่อสภาพทาง
กายภาพและความอุดมสมบูรณ์ของดิน
	 2)	การศึกษาผลของ	“การใช้ฮอร์โมนไข่”	ที่มีต่อการเจริญ
เติบโตของพืชผัก
	 3)	การศึกษาผลของ	“การใช้จุลินทรีย์สูตรปรามโรค”	ที่มีต่อ
การควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช		
	 ภายหลังจากเสร็จสิ้นผลการวิจัยต่อยอดในแปลงทดลอง
ของเกษตรกรใน	3	เรื่อง	ดังกล่าว	ได้มีการสรุปบทเรียนจาก
การทดลองสถานการณ์ ใหม่ที่ เปลี่ ยนแปลงไปจากเดิมทำ าให้
เกษตรกรจำานวน	25	ราย	มีการปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตของตนเอง	 
ที่เด่นชัด	คือ
 	การลดการใช้ปัจจัยการผลิต	มีการลด	ละ	การใช้สาร 
เคมภีณัฑ์การเกษตรลง	หนัไปทดลองใชส้ารอนิทรยีช์วีภาพ	ไดแ้ก	่การ
ใชฮ้อรโ์มนไข	่	และน้ำาหมกัชวีภาพจุลินทรียสู์ตรปรามโรค		เพ่ือกระตุน้
การเจริญเติบโตของพืชผักเพื่อควบคุมศัตรูพืช
 	มีกระบวนการพักดิน	การสลับชนิดพืชที่ปลูกในรอบปีที่มี
ระบบรากต่างกัน	เพื่อให้เกิดการแผ่กระจายของรากในระดับความลึก
ของชั้นดินต่างๆ	กัน
  1.2 กระบวนการจัดการปัจจัยการผลิต
	 1)	มีกิจกรรม	“การลงแขกตัดผัก”	ที่มีจำานวนสมาชิกเพิ่มขึ้น	
จากเดิมอยู่ในกลุ่มสมาชิกประมาณ	10	-	15	คน	เพ่ิมเป็น	30	-	40	คน	
อันเป็นการลดปัจจัยด้านต้นทุนค่าแรงงาน
		 2)	มกีารวางแผนและการตดัสนิใจวางระบบการปลกูพชื	โดย
คำานึงถึงภาวะด้านการตลาด		ความสามารถในการปฏิบัติด้านแรงงาน	
การหมนุเวยีนชนดิพชืทีจ่ะปลกูในแตล่ะฤดกูาลเพือ่หลกีเลีย่งปญัหาโรค

และแมลง	และการหมนุเวยีนการใช้ธาตอุาหารในดนิของพืชแตล่ะชนดิ
		 3)	เกิดเกษตรกรต้นแบบท่ีมีกิจกรรมการทำาการเกษตรแบบ
ประณีต	ในพื้นที่ขนาดเล็ก	ที่สามารถสร้างรายได้อย่างมั่นคงได้อย่าง
ต่อเนื่อง
  1.3 การคัดเลือกและพัฒนาพันธุ์พืชในชุมชน
	 1)	มีกระบวนการปลูกและรักษาพันธ์ุพืชเพื่อการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชพื้นบ้าน
	 2)	มีกระบวนการปลูกและขยายพันธุ์พืชเพื่อเก็บเป็นพันธุ์ 
ปลูกใช้เอง	ลดการซื้อหาจากท้องตลาด

2. กระบวนการเพ่ือสร้างแหล่งอาหารปลอดภัย ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  
 2.1 การสร้างอาหารในระดับครัวเรือน
	 เกษตรกรมีการจัดการพื้นที่ปลูกพืชสำาหรับเพื่อการจำาหน่าย	
และเพ่ือการบริโภคในครัวเรือน		มีการปลูกพืชท่ีหลากหลายข้ึน	จน
สามารถพึ่งพาใช้เป็นอาหารในครัวเรือนได้	ทำาให้มีอาหารที่ปลอดภัย	
ลดรายจ่ายค่าอาหารในชีวิตประจำาวันได้
 2.2 การสร้างอาหารในระดับกลุ่มหรือชุมชน
				 ดว้ยวถิขีองชาวบา้นในชุมชนท่ีเปน็จดุเดน่	คอื	มกีารเอือ้เฟือ้
เผื่อแผ่แบ่งปันพืชผักที่ปลูกในครัวเรือนให้กับเพื่อนบ้าน	มีการแลก
เปลีย่นพชืผกัในครวัเรอืนทีป่ลกูตา่งชนดิกนั	จนเกิดเปน็	“วถิแีบง่ปนั”	ที่
เหน็เป็นรูปธรรม	นักวิจัยได้เติมกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้เห็นจุดเด่น	 
และทำาให้มีความหลากหลายของพืชท่ีปลูกมากข้ึน	ผลจากการจัด
กระบวนการดังกล่าว	ทำาให้ชุมชนมีการตื่นตัวและมีการปลูกพืชไว้
บริโภคในครัวเรือน	และเกิดวิถีการแบ่งปันที่เป็นวงกว้างขึ้นจากเดิม	
โดยก่อนหน้าที่จะมีกระบวนการดังกล่าวนี้	วิถีดังกล่าวอยู่ระดับในซอย		
แตป่จัจบุนัวถีิดงักลา่วเกดิข้ึนข้ามซอย	ความหลากหลายของพชืทีป่ลกู
มีมากข้ึน	จากการประเมินจำานวนครัวเรือน	ท้ังหมด	50	ครัวเรือน	 
พบว่า	มีการปลูกพืชเครื่องเทศ	เช่น	ข่า	ตะไคร้	กระชาย	ใบมะกรูด	
โหระพา	กะเพรา	กระชาย	พริก	เป็นต้น	ประมาณร้อยละ	40	พืชต้าน
โรคเช่น	บวบ	ฟักทอง	กระเจ๊ียบเขียว	มะรุม	เป็นต้น	ประมาณร้อยละ	15	
พชืสมนุไพร	เชน่	วา่นรางจดื	ฟกัขา้ว		ฟา้ทะลายโจร	เปน็ตน้	ประมาณ
ร้อยละ	18	และพืชผักกินใบ	เช่น	กวางตุ้ง	ผักกาดขาว	คะน้า	ตำาลึง	
ผักชีฝรั่ง	ชะพลู	เป็นต้น	ประมาณร้อยละ	17	การเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นทำาให้คนในชุมชนมีอาหารที่ปลอดภัย	และอาหารเพื่อสุขภาพเพื่อ
การบริโภคได้อย่างทั่วถึง	นอกจากนี้	ผลผลิตดังกล่าวยังนำาสู่ช่องทาง
ตลาดนัดในชุมชน	ทำาให้มีการซื้อหาผลผลิตในราคาถูกเพื่อการบริโภค 
ในชุมชนอีกด้วย	นอกจากนี้	มีการนำาใช้พืชสมุนไพรที่ได้จากการปลูก 
ในครัวเรือนในการดูแลตนเองเวลาเจ็บป่วยทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะ	
และเพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพ	จากผลการจัดกระบวนการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูภ้ายในพืน้ที	่กอ่ใหเ้กดิความรูค้วามเข้าใจในสรรพคณุ
ของพืชบางชนิด	เกิดรูปธรรมการปฏิบัติของคนในชุมชนที่สะท้อนให้
เห็นว่า	ชุมชนมีความตระหนักในการดูแลสุขภาพตนเอง	จนเกิดมีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพตนเอง	อาทิ	มีการปลูกพืช
เครื่องเทศและสมุนไพร	พืชอาหารต้านโรคไว้บริโภคเองในครัวเรือน	
จนเห็นรูปธรรม	“ตู้ยาประจำาบ้าน”	เช่น		บวบ	ฟักทอง	กระเจี๊ยบ
เขียว	มะรุม	ตะไคร้	ข่า	กระชาย	ฟักข้าว	ใบผักหวาน	ว่านรางจืด	
ตำาลึง	ผักชีฝรั่ง	ชะพลู	เป็นต้น		มีตัวอย่างของความตระหนักและ
ความรู้ความเข้าใจและนำาสู่การปฏิบัติ	เช่น	การปลูกบวบไว้บริโภค	
ซึ่งมีสรรพคุณที่ช่วยในการย่อยอาหาร	และระบบขับถ่าย	ช่วยระบบ
หมุนเวียนโลหิต	การปลูกกระเจี๊ยบเขียวเพื่อใช้ฝักบริโภค	มีประโยชน์ 
ในการควบคมุระดบัน้ำาตาลในเลอืด	ขับเหงือ่	ลดอาการเสน้เลือดตบีตนั	
เป็นต้น		(ตารางที่	5)
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วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่   ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2558

	 จากการดำาเนินงานการจัดกระบวนการเพื่อการขับเคลื่อน
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนโดยการคัดเลือกเกษตรกรคนเก่ง	และจัด
กระบวนการเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้มีความรู้	ทักษะ	และ
ความสามารถในการถ่ายทอด	เพื่อขยายผลสู่เกษตรกรรายอ่ืนๆ	 
ในชมุชน	สามารถคดัเลอืกเกษตรกรคนเกง่เปน็แกนนำาในการขบัเคลือ่น
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในชุมชนบ้านคอกช้างได้	จำานวน	10	คน	 
เกิดเป็นกลุ่มเกษตรกรแกนนำา	ดังตาราง	ที่	6
 
การอภิปรายผลการศึกษา 
	 การขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนบ้านคอกช้าง	อำาเภอ
นครชัยศรี	จังหวัดนครปฐม	ได้นำาใช้เงื่อนไข	5	ประการ	ของระบบ
เกษตรกรรมยัง่ยนื	คือ	1)	สอดคลอ้งกับระบบนเิวศ		2)	มีความเปน็ไป
ไดท้างเศรษฐกจิ		3)	มคีวามยุตธิรรมในสังคม		4)	มมีนษุยธรรม		และ	
5)	มคีวามยดืหยุน่		ผนวกกบัหลักการทางนเิวศการเกษตร	คอื	1.	การ
ปรับปรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์	เพื่อให้พืชสามารถเจริญเติบโตและ
มคีวามแขง็แรง	โดยเนน้การจัดการอนิทรยีว์ตัถุในดนิ	และการสง่เสรมิ
ส่ิงมชีวิีตในดนิ		2.	การรกัษาธาตอุาหาร	และการสรา้งสมดลุของวงจร
ธาตุอาหารในดิน	การดึงธาตุอาหารจากดินชั้นล่าง	และการหมุนเวียน
การใชปุ๋้ย	3.	การลดการสูญเสยีอนัเนือ่งมาจากรงัสแีสงอาทติย	์อากาศ	
และน้ำา	โดยการจัดการภูมิอากาศย่อย	การจัดการน้ำา	และการควบคุม
การชะล้างพังทลายของดิน	4.	การลดการสูญเสียอันเน่ืองมาจากศัตรูพืช	
โดยการปอ้งกนัและกำาจดัศตัรพูชืทีป่ลอดภยั	และ	5.	ส่งเสรมิการเก้ือกูล
กนัระหวา่งสิง่มชีวีติในไรน่า	ผา่น	2	เมนูกระบวนการ	นำาสูก่ระบวนการ
ทดลองปฏิบัติของเกษตรกร	คือ	กระบวนการเพ่ือพัฒนากระบวนการผลิต	
และกระบวนการเพื่อสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน	สามารถที่จะผสมผสานหลักการดังกล่าวสู่การปฏิบัติจริง 
ในไร่นาของเกษตรกรได้อย่างลงตัว
	 อย่างไรก็ตาม	การผสมผสานหลักการดังกล่าวสู่การปฏิบัติ
การจริง	มีข้อค้นพบเรื่องปัจจัยจำาเป็นจากการศึกษาในครั้งนี	้คือ
	 1)	จำาเป็นต้องมีการสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
กลุ่มเกษตรกร	โดยในเวทีดังกล่าวควรยกตัวอย่างกรณีรูปธรรมที่มีการ
ปฏิบัติจริงในพื้นที่หรือเป็นเรื่องใกล้ตัว	จะทำาให้เกษตรกรมีความเข้าใจ
ที่ชัดเจนขึ้น	กรณีดังกล่าวน้ี	ผู้วิจัยจึงหยิบประเด็นเรื่องการจัดการดิน
ปลูกพืชของเกษตรกร
	 2)	จำาเป็นต้องมีการคัดเลือกเกษตรกรประเภทหัวไวใจสู้	
เกษตรกรคนเก่ง		เป็นลำาดับแรก	เพื่อให้เป็นเกษตรกรต้นแบบที่พร้อม
สู่การปฏิบัตจริง	กรณีดังกล่าวนี้	ผู้วิจัยเลือกเกษตรกรจำานวน	10	ราย	
สำาหรับการทำาหน้าที่เป็นเกษตรกรนำาร่อง
	 3)	จำาเป็นต้องมีการเลือกประเด็นงานในพื้นที่ที่จะทำาการ
วิจัยต่อยอดเพื่อสร้างองค์ความรู้ของชุมชน	ทดสอบให้เกษตรกรเห็น
ผลจริง	กรณีดังกล่าวนี้	ผู้วิจัยได้เลือกวิธีการปฏิบัติของเกษตรกร	คือ	 
“วิธีการบม่ดนิ”	“การใชฮ้อร์โมนไข”่	และ	“การใชจ้ลุนิทรย์ีสตูรปรามโรค”	
ซึ่งเป็นเทคนิคทางเลือกหนึ่งในกระบวนการผลิต	โดยมีเหตุผลท่ีเลือก	
เนื่องจากวิธีการดังกล่าว	มีเกษตรกรเพียง	4	ราย	เท่านั้นที่นำามาใช้	
จึงเป็นคำาถามว่าทำาไมเกษตรกรในพื้นที่จึงไม่นิยมนำามาใช้		
	 จากประเด็นการวิจัยต่อยอด	คือ	1)	การศึกษาผลของ	“วิธี
การบ่มดิน”	ที่มีต่อสภาพทางกายภาพและความอุดมสมบูรณ์ของดิน	
2)	การศึกษาผลของ	“การใช้ฮอร์โมนไข่”	ที่มีต่อการเจริญเติบโตของ
พืชผัก	และ	3)	การศึกษาผลของ	“การใช้จุลินทรีย์สูตรปรามโรค”	 
ที่มี ต่อการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช	ผลการศึกษา	พบว่า	 
ท้ัง	3	กรณี	เป็นวิธีการปฏิบัติที่ส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการผลิต	
กล่าวคือ	วิธีการบ่มดินทำาให้ดินมีสภาพทางกายภาพ	ได้แก่	เนื้อดิน	

โครงสร้างของดิน	สภาพความหนาแน่น	และความพรุนของดินดี 
ข้ึนเปน็ลำาดบั	โดยใช้การประเมนิดนิตามวธีิการจดัการดนิ	(พทิกัษพ์งศ	์ 
ป้อมปราณี,	2553)	การใช้ฮอร์โมนไข่	ทำาให้ผักคะน้า	ผักกวางตุ้ง	และ
ผักกินใบชนิดอ่ืนๆ	เจริญเติบโตดี	มีใบท่ีสมบูรณ์	ก้านใบและลำาต้นอวบ	 
ได้น้ำาหนักมาก	แตกต่างกับการไม่ใช้อย่างมีนัยสำาคัญ	และการ
ใช้จุลินทรีย์สูตรปรามโรค	สามารถลดปริมาณแมลงศัตรูพืชลงได้	
เกษตรกรเห็นผลจริง	ผลลัพธ์ดังกล่าวทำาให้เกษตรกรหลายรายได้เริ่ม
ทดลองนำาไปใช้กันอย่างแพร่หลาย
	 ข้อค้นพบอีกประการหนึ่ง	ในการจัดกระบวนการขับเคลื่อน
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในพื้นที่ให้สามารถสัมฤทธิผลได้ดี	คือ	การ
ออกแบบกิจกรรมในเมนูกระบวนการเพื่อสร้างแหล่งอาหารปลอดภัย	
ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน	ต้องให้เห็นผลลัพธ์ถึงการที่จะสามารถลดค่า
ใช้จ่ายในชีวิตประจำาวันได้จริง	ชุมชนสามารถมองภาพได้ว่าเป็นการ
อนุรักษ์ทรัพยากรพืชพรรณในท้องถิ่น	และการลดปัจจัยเสี่ยงต่อ
สุขภาพ	ได้รับข้อมูลสนับสนุนทางวิชาการ	กิจกรรมอยู่บนค่านิยมที่
ถูกต้อง	โดยเฉพาะความรักความสามัคคี	หลักการทางวัฒนธรรมและ
จิตวิญญาณของสังคมที่ได้รับการรักษาและพัฒนาให้ก้าวรุดหน้าไป		 
มีความยืดหยุ่น	ชุมชนท้องถิ่นสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป	มีการนำาใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม	ซึ่งกรณีดังกล่าว	
ผู้วิจัยได้หยิบประเด็นวิถีทางสังคมที่ค้นพบในชุมชนบ้านคอกช้าง	 
ท่ีสะท้อนภาพของ	“วัฒนธรรมการลงแขกเอาแรง”	มาออกแบบ
กิจกรรมในเมนูกระบวนการจัดการปัจจัยการผลิต	ซึ่งส่งผลลัพธ์ต่อ
การขยายวงกวา้งของวถิดีงักลา่ว	ในเวลาตอ่มา	เนือ่งจากสามารถชีใ้ห้
เกษตรกรเห็นวา่	สามารถลดคา่ใช้จา่ยดา้นคา่จา้งแรงงานตดัผกัสง่พอ่คา้	 
เกิดการกระจายแรงงานตลอดท้ังฤดูกาล	และสร้างความมั่นใจได้ว่า	 
จะมแีรงงานเพยีงพอในการเก็บเก่ียวผลผลติ	ลดความเสีย่งดา้นแรงงาน		
อกีกรณหีนึง่คอืการนำาเอา	“วถิกีารแบง่ปนั”	มาออกแบบกิจกรรมในเมนู
กระบวนการเพื่อสร้างแหล่งอาหารปลอดภัย	ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน	
ซึง่เปน็วธิกีารกระจายพชือาหารในครวัเรอืนทีม่ผีลผลติออกมามากเกนิ
ไปในบางช่วงเวลาออกสู่ชุมชน
		 รูปแบบการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมย่ังยืนอย่างมีส่วน
ร่วมของชุมชนบ้านคอกช้าง	เป็นการยกระดับการปฏิบัติในพื้นที่	 
โดยอาศัยทุนเดิมที่มีอยู่แล้วในชุมชน	นักวิจัยมีหน้าที่และบทบาท
เป็นผู้จัดกระบวนการผ่านกระบวนการชวนคุย	ชวนคิดและชวนทำา	 
โดยเสริมหนุนองค์ความรู้ทางวิชาการเกษตร	ผนวกกับชี้ให้เห็นผลจริง
จากการที่เกษตรกรได้ทดลองทำาในพื้นที่ของตนเอง	ในทำานองใช้ดีแล้ว
บอกต่อ	ผลที่เกิดขึ้นจึงก่อเกิดการเชื่อมโยงการนำาใช้ทุนและศักยภาพ
ทุนทางสังคมท่ีมีอยู่เดิมในพื้นท่ีให้สามารถสร้างประโยชน์อย่างกว้าง
ขวางขึ้นในชุมชน

สรุปผลการศึกษา 
 การขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนอย่างมีส่วนร่วมของ
ชุมชนบา้นคอกช้าง	ตำาบลแหลมบวั	อำาเภอนครชัยศร	ีจงัหวดันครปฐม	
ใช้กระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	โดยมีแนวคิดการต่อยอด	
เสริมหนุนด้วยกระบวนการให้เกิดการนำาใช้ทุนและศักยภาพทุนทาง
สังคมที่มีอยู่ในชุมชน	เงื่อนไขทรัพยากรและสภาพแวดล้อมในชุมชน	
ผนวกกับเงื่อนไข	5	ประการ	ของระบบเกษตรกรรมย่ังยืน	ผสานกับ
องค์ความรู้ทางวิชาการจากนักวิชาการภายนอก	ผ่านกระบวนการ
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปชุดความรู้ท่ีมีอยู่ในพื้นท่ี	ในลักษณะชวนคุย	 
ชวนคิด	และชวนทำา	จนนำาสู่การออกแบบกิจกรรมกระบวน 
การเติมเต็มด้วยการต่อยอดงานวิจัยหนุนเสริม	พบว่า	เกิดองค์ความรู้
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เมนูกระบวนการ สถานการณ์เดิม
วิธีการที่ทำาให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลง
สถานการณ์ใหม่

1. กระบวนการเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต

1.1	การจัดการระบบการ
ผลิต

   	ไม่มี รูปธรรมการ
จัดการระบบการผลิตที่นำา
ไปสู่ระบบเกษตรกรรมยัง่ยืน

   	ทำาการทดลองเพ่ือทดสอบ
เทคนิคทางเลือกต่างๆ	ในไร่นาของ
เกษตรกร	โดยมีการศึกษา
				1)	ผลของ“วิธีการบ่มดิน”	ที่
มีตอ่สภาพทางกายภาพและความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน
					2)	ผลของ“การใช้ฮอรโ์มนไข่”	 
ที่มีต่อการเจริญเติบโตของพืชผัก		
			3)	ผลของ“การใช้จุลินทรีย์
สตูรปรามโรค”	ทีม่ตีอ่การควบคมุ
โรคและแมลงศัตรูพืช
  	จัดกระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่องการหมุนเวียนธาตุ
อาหารในดิน	 

   	เกษตรกรจำานวน	25	ราย	มกีารปรบัเปลีย่น
วิถีการผลิตของตนเองที่เด่นชัด	คือ
				1)	มีการนำาใช้	“วิธีการบ่มดิน”
			2)	การลดการใช้ปัจจัยการผลิต	มีการลด	ละ	 
การใช้สารเคมภีณัฑก์ารเกษตรลง	หนัไปทดลอง
ใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ	ได้แก่	การใช้ฮอร์โมนไข่		
และน้ำาหมักชีวภาพจุลินทรีย์สูตรปรามโรค	 
เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชผัก	และ
ควบคุมศัตรูพืช
			3)	มีกระบวนการพักดิน	การสลับชนิดพืช
ท่ีปลูกในรอบปีท่ีมีระบบรากต่างกัน	เพื่อให้เกิด
การแผ่กระจายของรากในระดับความลึกของ
ช้ันดินต่างๆ	กัน	เป็นการหมุนเวียนการใช้ธาตุ
อาหารในดิน

1.2	การจัดการปัจจัยการ
ผลิต

   	กลุ่ม	“ลงแขกเก็บผัก”	
มีจำานวนสมาชิก	10	-	15	คน

  	จัดกิจกรรมการวางแผน
กระบวนการผลิตเพ่ือให้เกษตรกร
คนเก่งขยายผลเพ่ิมสมาชิกของ
กลุ่มทำากิจกรรมเพ่ือลดต้นทุน
ปัจจัยการผลิต

   	เกิดการขยายผลของกลุ่ม	“ลงแขกเก็บผัก”	
เพิ่มเป็น	30	-	40	คน	ทำาให้เกษตรกรลดค่าใช้
จ่ายในการจ้างแรงงาน

1.3	การคัดเลือกพันธุ์พืช    	มีการซื้อเมล็ดพันธุ์พืช
จากภายนอกทั้งหมด

  	จัดกิจกรรมให้เกิดความ
ตระหนักในการรักษาพันธุกรรมพืช
พ้ืนบ้าน
   	จัดกระบวนการแลกเปล่ียน 
เรียนรู้การคัดเลือกพันธ์ุพืชปลูก

   	เกษตรกรสามารถเก็บรักษาพันธุ์พืชไว้ 
ใช้เองได้สว่นหนึง่	ลดคา่ใช้จา่ยในการซือ้หาเมลด็
พันธุ์
    	ชุมชนเป็นแหล่งปลูกรักษาพันธุกรรมพืช
พื้นบ้าน

2.1	การสร้างอาหารใน
ระดับครัวเรือน

   	มีการปลูกพืชผักไว้
บริโภคในครัวเรือน	แต่มี
ประมาณ	30	ครัวเรือน

   	จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและ

รณรงค์ให้ชุมชนมีการปลูกผักไว้

เพ่ือบริโภคเองในครัวเรือน

   	มีครัวเรือนเกษตรกรท่ีมีการปลูกพืชผักไว้บริโภค
ในครัวเรือนเพ่ิมข้ึนมากกว่า	100	ครัวเรือน	 
มีแหล่งอาหารท่ีปลอดภัยและหลากหลายมากข้ึน

2.2	การสร้างอาหารใน
ระดับกลุ่มหรือชุมชน

   	ขาดการจัดการการ 
กระจายอาหารในชุมชน

   	จัดกิจกรรมเวทีสนทนา	 
เพือ่ให้เกิดการเช่ือมโยงข้อมลูของ
ชุมชน
   	การรณรงค์ให้ชาวบ้าน
บริโภคผักปลอดสารพิษตลอดจน
การรณรงค์ ให้ชาวบ้านใช้พืช
สมุนไพรมารักษาโรคเพื่อลดการ
ใช้ยาปฏิชีวนะ
   	ส่งเสริมการปลูกพืชเคร่ือง 
เทศและสมุนไพร	พืชอาหารต้านโรค	 
ให้ความรู้ความเข้าใจในสรรพคุณ
พืชพ้ืนบ้าน

   	ชุมชนมีการเอ้ือเฟ้ือแบ่งปัน	แลกเปล่ียนพืช
ผักท่ีปลูกให้กับเพ่ือนบ้านจนเกิดรูปธรรมของ	 
“วิถีแบ่งปัน”	รวมท้ังชุมชน
   	ชุมชนมีการปลูกและหันมาให้ความสำาคัญ
ในการใช้พืชสมุนไพรและพืชผักพื้นบ้านในการ
ดูแลรักษาสุขภาพตนเองมากขึ้น

ตารางที่	5	สรุปผลการจัดกระบวนการ	แสดงการเปลี่ยนแปลง

2.  กระบวนการเพือ่สรา้งแหล่งอาหารปลอดภัย ลดค่าใชจ่้ายในครวัเรอืน
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ลำาดับที่ ชื่อ -นามสกุล คุณลักษณะเฉพาะและกิจกรรม

1. นายสำาเภา	จำาปาแพง
เป็นเกษตรกรที่มีการวางแผนการจัดการระบบการปลูกพืช	และมีความรู้ความชำานาญในด้านการ
ปรับปรุงบำารุงดิน	และเทคนิคการบ่มดิน	การทำาจุลินทรีย์สูตรปรามโรค

2. นายกาหลง	ขำาญาติ เป็นเกษตรกรทำานาที่เน้นใช้สารอินทรีย์ชีวภาพเป็นหลัก

3. นางติ๋ม	นาคจินวงษ์
เป็นเกษตรกรที่มีการวางแผนการปลูกพืชและมีการน้อมนำาแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงมาปรับใช้ในพื้นที่ตนเอง

4. นายฐิติพันธ์	แก่นจันทร์ เป็นเกษตรกรมีความเชี่ยวชาญในการทำาสารสกัดจากดอกดาวเรืองสำาหรับไล่แมลง

5. นายวรภพ	นาคจินวงษ์ เป็นเกษตรกรต้นแบบในการปลูกผักปลอดสารพิษ

6. นางจำาลอง	เกตุกิ่งแก้ว
เป็นเกษตรกรที่มีความรู้ความชำานาญในการทำาสารอินทรีย์ชีวภาพ	“ฮอร์โมนไข่”	และยอมรับการ
ใช้สารอินทรีย์ชีวภาพในกระบวนการผลิต

7. นายสน	สอนสาขา เป็นเกษตรกรที่มีความรู้ความชำานาญ	ด้านการทำาเกษตรแบบผสมผสาน

8. นายมานิต	สวัสดิ์ถึก
เป็นเกษตรกรต้นแบบในการจัดระบบการปลูกพืชในพื้นที่ขนาดเล็ก	ด้วยแนวคิดเกษตรประณีต	 
ใช้พื้นที่ปลูกอย่างคุ้มค่า

9. นายไชยยา	ท้วมเกร็ด
เป็นเกษตรกรต้นแบบในการทำาการเกษตรแบบผสมผสาน	จัดการกับพื้นที่ทำาการเกษตรขนาด
กลางได้อย่างเหมาะสม

10. นายทองดี	นับถือ
เป็นเกษตรกรที่มีการปลูกพืชผักปลอดสารพิษหลากหลายชนิดแบบพอเพียง		เน้นการปรับปรุง
บำารุงดินและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ

ตารางที	่6	รายชื่อกลุ่มเกษตรกรแกนนำา	เกษตรกรคนเก่ง	ผู้นำาการเปลี่ยนแปลงในชุมชนบ้านคอกช้าง

เชิงกระบวนการในการขับเคล่ือนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในชุมชน	 
กล่าวคือ	นักวิชาการควรมีบทบาทเป็นผู้ร่วมคิดร่วมวางแผนและ 
ร่วมปฏิบัติการต่อยอดขยายผล	โดยใช้แนวปฏิบัติเดิม	เรื่องใกล้ตัวของ
เกษตรกร	เป็นกิจกรรมแรกในการเดินเรื่อง	ใช้องค์ความรู้ทางวิชาการ
ด้านการเกษตรเป็นตัวหนุนเสริม	เกิดการยอมรับด้วยการลงมือปฏิบัติ
การในไร่นาของตนเองของเกษตรกรแกนนำา	เมื่อเห็นผลลัพธ์แล้ว
จึงควรนำาสู่การขยายผลในพื้นที่	จนสามารถส่งผลกระทบต่อจนเกิด
การเปลี่ยนแปลงในชุมชนทั้งในด้านเศรษฐกิจ	สังคม	ส่ิงแวดล้อมและ
การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ	ทั้งในระดับบุคคล	ครอบครัว	ชุมชน	 
และภาคีในพื้นที่	ในเชิงวิชาการเกิดผลลัพธ์ในด้านการสร้างองค์ 
ความรูเ้ชงินวตักรรม	คือ	รปูแบบการดำาเนนิงานในพืน้ทีเ่พือ่การขับเคลือ่น
ระบบเกษตรกรรมยั่งยืนอันจะสามารถนำาสู่การขยายผลในชุมชนอื่นๆ	 
ต่อไป	ข้อค้นพบของขั้นตอนการดำาเนินงานควรทำาอย่างเป็นระบบ	คือ	 
1)	การศึกษาบรบิทชมุชน	คน้หาทนุและศกัยภาพทนุทางสงัคมในหมูบ่า้น		 
2)	การวิเคราะห์	ข้อมูล	คืนข้อมูลและร่วมกันถอดบทเรียนทุนและ
ศักยภาพทุนทางสังคมที่มีอยู่ในชุมชน	3)	เวทีชุมชนเพื่อร่วมกัน 
กำาหนดแนวทาง	กรอบงาน	กระบวนการและวิธีการสู่การปฏิบัติ
การจริงในพื้นที่	4)	การปฏิบัติการกระบวนการเพื่อการขับเคลื่อน 
ระบบเกษตรกรรม	โดยมีองค์ความรู้ทางวิชาการเป็นตัวหนุนเสริม	 
และ	5)	การประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชุมชน	ดังแสดง
ในภาพที่	1
	 การออกแบบกิจกรรมต่างๆ	สำาหรับการปฏิบัติการ 
กระบวนการเพื่อการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน	ควร
อยู่บนพื้นฐานที่ประกอบด้วย	1)	การคัดเลือกเกษตรกรคนเก่ง
เพื่อเป็นเกษตรกรต้นแบบนำาสู่การขยายผลสู่ เกษตรกรคนอื่น 
ในชุมชน	2)	การจัดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้	สร้างกระบวนการ

เรียนรู้ทุนและศักยภาพทุนทางสังคมภายในชุมชน	3)	การ
ถอดบทเรียนชุดความรู้ในพื้นที่ที่ เกิดจากการปฏิบัติจริงจนเกิด
ผลสัมฤทธิ์	4)	การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบให้ เป็น
วิทยากรชุมชน	ในการเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้		 
และ	5)	การออกแบบแนวทางการจัดการเรียนรู้ในพื้นที่และการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการ	ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว	ผลการศึกษา
พบว่า	เป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดการสร้างการเรียนรู้ภายในชุมชน	 
โดยควรมีการตั้งโจทย์ร่วมกับชุมชน	ทำาอย่างไรจึงจะทำาให้ชุมชน
มีแนวคิดและเกิดกระบวนการในการนำาใช้ทุนและศักยภาพที่มีอยู่	 
ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรคนเก่งที่เป็นทุนบุคคลที่สำาคัญ	การฟื้นฟู 
วิถีปฏิบัติ เด่น	องค์ความรู้และภูมิปัญญาเดิม	ความสัมพันธ์ 
แบบเครือญาติ	ซึ่งเป็นทุนทางสังคมที่สำาคัญ	นำามาใช้ให้ เกิด 
ประโยชน์เพื่อยกระดับกระบวนการผลิต	ขยายผลในวงกว้าง 
เพิ่มขึ้น	การจัดกระบวนการในการจัดการโดยนำาใช้ทุนเหล่านี้	 
เพื่อนำาสู่การขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน	ควรมีรูปแบบอย่างไร	
ชุมชนจะเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างไร	และจะเกิดความยั่งยืนได้อย่างไร
	 การออกแบบเมนูกระบวนการเพื่อการขับเคลื่อนระบบ
เกษตรกรรมย่ังยืน	ประกอบด้วย	2	เมนูหลัก	คือ	1)	กระบวนการ
เพื่อการพัฒนากระบวนการผลิต	ได้แก่	การจัดระบบการผลิต	
การปรับปรุงบำารุงดิน	การคัดเลือกและพัฒนาพันธุ์พืชในชุมชน		 
2)	กระบวนการเพื่อสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยลดค่าใช้จ่าย 
ในครัวเรือน	ได้แก่	การสร้างอาหารในระดับครัวเรือน	การสร้าง
อาหารในระดับกลุ่มหรือชุมชน	ควรดำาเนินการให้มีการนำาใช้เงื่อนไข	 
5	ประการ	ของระบบเกษตรกรรมย่ังยืนและความรู้ความเข้าใจ 
ในหลักการทางนิเวศการเกษตร	จะช่วยให้เกิดความยั่งยืนใน 
การดำาเนินงานได้
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วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่   ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2558

ภาพท่ี	1	รูปแบบการขับเคล่ือนระบบเกษตรกรรมย่ังยืนอย่างมีส่วนร่วมของ
ชุมชนบ้านคอกช้าง	ตำาบลแหลมบัว	อำาเภอนครชัยศรี	จังหวัดนครปฐม

แนวทางการติดตามและธำารงรักษาพัฒนาการที่เกิดขึ้นให้คงอยู่ต่อไป
	 	1.	กลุม่ทางสงัคมทีม่อียูเ่ดมิ	และกลุ่มเกษตรกรแกนนำาท่ีเกดิ
ขึ้นมาใหม่	ต้องมีกระบวนการหนุนเสริมให้สมาชิกกลุ่มมีรูปธรรมการ
บริหารจัดการด้วยตนเอง	ได้แก่	จัดการด้านการงาน	การเงิน	และ
บุคลากร	กำาหนดกฎกติกาหรือข้อตกลงของกลุ่มเพื่อให้เกิดผลผลิต
ผลลัพธ	์และผลกระทบที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง
		 2.	การเพิม่จำานวนเกษตรกรแกนนำาเพือ่ขยายผล	โดยใชก้ลไก
ของกลุ่มเกษตรกรแกนนำา	โดยรูปแบบและกระบวนการเดิม
		 3.	การสร้างเครือข่ายเชื ่อมโยงการทำางานในพื้นที่ให้
ครอบคลุมทั้งหมู่บ้าน	เพื่อต่อยอดขยายผลกับเกษตรกรรายอื่นๆ	โดย
ใช้กลุ่มเกษตรกรแกนนำา	และแสวงหาความร่วมมือจากภาคีภายนอก
พืน้ที	่เพือ่รว่มหนุนเสรมิการทำางานของหมูบ่า้น	เชน่	สำานกังานเกษตร
จงัหวดั	พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย	์เครอืขา่ยเกษตรอนิทรยี	์	
มูลนิธิสายใยแผ่นดิน		มูลนิธิเกษตรอินทรีย	์เป็นต้น
		 4.	การพัฒนาต่อยอด	“วิถีแบ่งปัน”	ให้ขยายผลเป็นตลาดนัด
สีเขียวหรือตลาดแลกเปล่ียน	ในบริเวณศาลากลางหมู่บ้าน	สัปดาห์ละ	
1	วัน	เพ่ือให้เป็นจุดนัดพบในการแบ่งปันหรือแลกเปล่ียนอาหารในหมู่บ้าน
		 5.	มีการจัดกระบวนการเพื ่อพัฒนาศักยภาพของแกนนำา
เกษตรกรต้นแบบอยา่งต่อเนือ่ง	อาท	ิการเสรมิองคค์วามรู้ทางวชิาการ
เกษตร		องค์ความรู้จากงานวิจัย		การศึกษาดูงาน	การพฒันาทกัษะ
อื่นๆ	ให้สามารถนำาสู่การขยายผลอย่างยั่งยืน
		 6.	มีกระบวนการให้เกิดเวทีการแลกเปลี ่ยนเรียนรู้เป็น
ประจำา	เพือ่สรา้งกระบวนการเรยีนรู	้เตมิความรูท้างวชิาการให้เกิดข้ึน
ในชมุชนอยา่งต่อเน่ือง	ความรูค้วามเขา้ใจในงานทีท่ำาจะเปน็ปัจจยัสำาคญั
ที่ทำาให้การขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนในชุมชนคงอยู่ตลอดไป
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ผสานองค์ความรู้	/	และ
ความเชี่ยวชาญจาก 

นักวิชาการ
โมเดลการขับเคลื่อน

ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
บ้านคอกช้าง

1.	การพัฒนากระบวน 
การผลิต
2 . 	 ก า ร พั ฒ น า
กระบวนการเพ่ือสร้าง
แหล่งอาหารปลอดภัย	
ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

งานวิจัยต่อยอด
ภูมิปัญญาท้องถิ่น	 

เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้
ชุมชน

การปฏิบัติตาม
เมนูกระบวนการ

ขยายผล

เวทีวิเคราะห์ / สังเคราะห์
ข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ถอดบทเรียนในชุมชน

การออกแบบเมนู
กระบวนการเพื่อขับ
เคลื่อนระบบเกษตร
กรรมยั่งยืนในชุมชน

การเปลี่ยนแปลงวิถี
การผลิต	/	ผลลัพธ์ท่ี

เกิดข้ึน	/
ผลกระทบที่ตามมา

สถานการณ์เดิมในพื้นที่
ประเมินทุนและศักยภาพทุนทางสังคมท่ีมีในชุมชน / เง่ือนไขทรัพยากรและสภาพแวดล้อมในชุมชน

การถอดและสรุป
บทเรียน
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สาขาวิชาการท่องเที่ยว

สาขาวิชา การท่องเที่ยว 

แผนที่สีเขียว : เครื่องมือเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและระบบสื่อความหมายภายใต้

แนวคิด 7 Greens บนฐานทรัพยากรท้องถิ่น

บทคัดย่อ
 การวิจัยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาเส้นทางและโปรแกรมการท่องเที่ยว
ผ่านกระบวนการสร้างความตระหนักให้ชุมชนเห็นคุณค่าและความสำาคัญของทรัพยากร
ท้องถิ่น มุ่งหวังการฟื้นฟูและสร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่น ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยอาศัยหลักความหลากหลายของชนเผ่าและความ
พร้อมของชุมชน ได้ตัวแทน 39 ราย มาจาก 3 ตำาบลในอำาเภอกัลยาณิวัฒนา ซึ่งเป็น 
ชนเผ่าปกาเกอะญอ ชนเผ่าลีซอและชนเผ่าม้ง ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบ
มีส่วนร่วม โดยวิธีพูดคุยกับกลุ่ม แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบประเมินและ 
การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม ใช้สถิติพื้นฐานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  
ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
 ผลการศึกษาพบว่า แผนที่สีเขียว (Green Map) เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้าง
การมีส่วนร่วมทำาให้ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้และทักษะในการพัฒนาเส้นทางท่อง
เที่ยวและระบบสื่อความหมายภายใต้แนวคิด 7 Greens บนฐานทรัพยากรท้องถิ่น ดัง
ต่อไปนี้ 1) การร่วมค้นหาทรัพยากรท้องถิ่นโดยสร้างแผนที่สีเขียว ทำาให้ทราบถึงสภาพ
ของพื้นที่ เส้นทาง และเนื้อหาที่สำาคัญ คือ ความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน (Sustainable Living) 
ธรรมชาติ (Nature) และ วัฒนธรรมและสังคม (Culture & Society) และยังเป็น
เครื่องมือการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหว่างคนหลากหลายวัย 2) การเชื่อมโยงเส้น
ทางรวมถึงการสำารวจและสัมภาษณ์ข้อมูลตามแผนที่สีเขียวช่วยให้การค้นหาจุดดึงดูด
ทางการท่องเที่ยวง่ายมากขึ้น 3) การพัฒนาระบบสื่อความหมายตามฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น ทำาให้เกิดนักสื่อความหมาย จำานวน 13 ราย ที่สามารถนำาเสนอเรื่องราว
ธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นได้ และร่วมจัดทำาป้ายบอกทางจากวัสดุท้องถิ่นที่
กลมกลืนกับพื้นที่ 4) การเผยแพร่แผนที่สีเขียวเพื่อประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยวบน
เว็บไซต์ www.greenmap.org,http://dmdc.rmutl.ac.th และ http://thailandgreenmap.
wordpress.com ทำาให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกขึ้น ทั้งหมดนี้ทำาให้
ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ใหญ่และเยาวชน สามารถสร้างความ
ตระหนักในคุณค่าและความสำาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 
ท้องถิ่นได้มากขึ้น
 ข้อมูลเส้นทางและโปรแกรมการท่องเที่ยวนั้น ถูกนำาไปใช้ประโยชน์อย่างเห็น
ได้ชัด 2 ประการ คือ 1) ชุมชนเกิดอาชีพใหม่และมีรายได้เสริมจากการนำาเที่ยวในเส้น
ทางและโปรแกรมการท่องเที่ยวที่ออกแบบร่วมกัน 2) มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย 
ขอใช้ข้อมูลเพื่อนำาไปจัดทำาโปสเตอร์และแผ่นพับ ซึ่งร่วมสนับสนุนการปรับปรุงอาคาร
เพื่อจัดทำาศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวประจำาอำาเภอกัลยาณิวัฒนา

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

Keywords: Travel Route, 7 Greens Concept, Interpretation System,  
Community-Based Tourism, Green Map
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บทนำา 
   การทอ่งเทีย่วมบีทบาทสำาคญัในการพฒันาเศรษฐกจิดว้ยการ
สนับสนุนให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้แก่ประเทศได้อย่างมากมาย และ
ปัจจุบันนักท่องเท่ียวมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวระยะไกลในสัดส่วนเพ่ิมข้ึน 
คอื ประมาณรอ้ยละ 24 และนักทอ่งเทีย่วสนใจแหล่งทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ 
วฒันธรรมและชมุชนเพิม่มากขึน้ (เทดิชาย  ชว่ยบำารงุ, 2552; หนา้ 3)  
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมคือการเดินศึกษาธรรมชาติซึ่งเป็น
กจิกรรมทีจ่ะนำานกัท่องเทีย่วเขา้ไปสมัผสัธรรมชาตไิดอ้ยา่งใกลช้ดิ และ
รวมถงึกจิกรรมนันทนาการทีจ่ะชว่ยเพิม่ความสนกุสนานเพลดิเพลนิให้
กับนักท่องเที่ยวได้
 จากการยกฐานะพืน้ที ่3 ตำาบล ของอำาเภอแมแ่จม่ คอื ตำาบล
บา้นจนัทร ์ตำาบลแจม่หลวง และตำาบลแม่แดด จังหวดัเชยีงใหมใ่หเ้ปน็
อำาเภอกัลยาณิวัฒนาเป็นกรณีพิเศษ อำาเภอกัลยาณิวัฒนาซ่ึงเป็นที่อยู่
ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายและยังคงความเป็นธรรมชาติอยู่อย่าง
สมบรูณ ์จึงเปน็สถานทีท่ีน่า่สนใจของบรรดานกัทอ่งเทีย่วทีต่้องการหา
แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ทำาให้ภาคธุรกิจเอกชนเริ่มเข้ามาดำาเนินการ
จัดการท่องเที่ยวเพื่อตักตวงผลประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน 
มกีารใชพ้ืน้ทีท่ำากนิของชมุชนเพือ่ประโยชนท์างการทอ่งเทีย่วซึง่อาจสง่
ผลให้เกิดปัญหาที่ดินทำากินถูกเปลี่ยนมือ จนอาจทำาให้ชุมชนขาดแหล่ง
ทำามาหาเลี้ยงชีพได้ในอนาคต ดังน้ันเพื่อให้ชุมชนยังคงร่วมกันรักษา
และสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ได้อย่างยั่งยืน จึงเป็นที่น่าสนใจว่า จะใช้
กระบวนการวิจัยอย่างมีส่วนร่วมเข้าไปพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเข้ม
แข็งให้กับชุมชนโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือได้อย่างไร

สถานการณ์ที่เป็นอยู่เดิม 
 จากการศึกษาความต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนในอำาเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ (ดวงพร อ่อนหวาน 
และคณะ, 2552) พบว่า ตำาบลบ้านจันทร์และตำาบลแจ่มหลวงเป็น
พื้นที่ที่มีศักยภาพสามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ มีความ
อดุมสมบรูณข์องธรรมชาต ิประชากรสว่นใหญเ่ปน็ชนเผา่ปกาเกอะญอ 
(กะเหรีย่ง) และชนเผา่ลซีอ ทีย่งัคงมวีถิชีวีติและวฒันธรรมดัง้เดิม รวม
ถึงตำาบลแม่แดด ท่ีมีชนเผ่าม้งอาศัยอยู่ และเป็นพื้นที่เปรียบเสมือน
ประตูสู่อำาเภอกัลยาณิวัฒนาในเส้นทางสะเมิง-บ้านวัดจันทร์ ซึ่งเป็นที่
รู้จักเป็นอย่างดีของนักท่องเที่ยว ผลกระทบทางลบจากการท่องเที่ยว
ที่ขาดการวางแผนจัดการที่ไม่เหมาะสม และขาดการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน อาจกลายเป็นภัยคุกคามต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
และสิ่งแวดล้อมของอำาเภอกัลยาณิวัฒนาอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยง 
รวมถึงทุนทางธรรมชาติที่หลากหลายทั้งที่เป็นภูเขา ป่าไม้ (ป่าสน)  
อ่างเก็บน้ำา และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นทุนมนุษย์ที่น่าสนใจ  กระแส
ความนิยมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จึงถือได้ว่าเป็น
โอกาสในการที่จะทำาความเข้าใจในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนให้แก่
คนในพื้นที่  เน่ืองจากมีข้อจำากัดที่ประชาชนยังขาดความรู้และทักษะ
ในการบรหิารจดัการทอ่งเทีย่ว รวมถงึการพฒันาการตลาดทีเ่ข้าถงึกลุม่
ลูกค้าเป้าหมายที่มีความเฉพาะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาเส้นทางท่อง
เที่ยวและกิจกรรมท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วมในพื้นที่ 3 ตำาบล ได้แก่ 
ตำาบลบ้านจันทร์ ตำาบลแจ่มหลวง และตำาบลแม่แดด อำาเภอกัลยาณิ
วัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการเพิ่มทักษะให้กับชุมชนให้สามารถ
จัดการทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีอยู่ผ่านภูมิปัญญาและฐานทรัพยากร

ของตนจนเกิดเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างรายได้เสริม
เข้าชุมชนท้องถิ่น และเพื่อก่อให้เกิดความตระหนักในความสำาคัญของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นและยังส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้และทำาให้เกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน

กระบวนการที่ ใช้ ในการเปลี่ยนแปลงและการยอมรับของ
ชุมชนเป้าหมาย 
 การทำางานร่วมกันระหว่างผู้วิจัยและกลุ่มตัวแทนชุมชนใน
พื้นที่เป้าหมาย เริ่มต้นจากการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
เพื่อให้ชุมชนทราบถึงแนวคิด เป้าหมาย และประโยชน์จากการท่อง
เที่ยวโดยชุมชน ด้วยวิธีการสร้างเวทีชุมชน เพื่อถ่ายทอดความรู้ความ
เข้าใจ และหาแนวร่วมสำาหรับชุมชนท่ีสนใจจะทำาท่องเที่ยวในหลาย
ตำาบลของพ้ืนท่ีอำาเภอกัลยาณิวัฒนาโดยการนัดหมายสมาชิกชุมชนผ่าน
ผู้ใหญ่บ้าน ทำาให้ได้ชุมชนที่สนใจ คือ บ้านวัดจันทร์ ตำาบลบ้านจันทร์  
บ้านเสาแดง ตำาบลแจ่มหลวง และบ้านดงสามหมื่น ตำาบลแม่แดด  
ได้ร่วมกันหารือกันและกำาหนดการศึกษาเพื่อค้นหาแนวทางคำาตอบ
ร่วมกันว่าจะสามารถนำาปัจจัยท่ีเป็นทุนของชุมชนในพื้นที่มาใช้ในการ
ขับเคลื่อนให้เกิดความเข้าใจถึงหลักการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน  
ที่มุ่งเน้นการฟื้นฟูและสร้างความภาคภูมิใจในท้องถิ่นได้อย่างไร
 ผู้วิจัยเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาเส้นทาง และโปรแกรมการ 
ท่องเที่ยวที่จะช่วยเพิ่มความรู้และทักษะให้ชุมชนสามารถจัดการ
ทรัพยากรที่ตนมีอยู่ผ่านภูมิปัญญาของตนและฐานทรัพยากร 
ของตน จัดขึ้นเป็นเส้นทางท่องเที่ยวแล้วนำาเสนอต่อบุคคลภายนอก  
รวมทั้งทักษะความสามารถในการนำาเที่ยวที่ก่อให้เกิดรายได้เสริม 
เข้าชุมชนท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและยังส่งผล 
ให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
 การศึกษาทรัพยากรท่องเท่ียวใช้เทคนิคการทำาแผนท่ีสีเขียว 
(Green Map) เป็นแผนที่ซึ่งแต่ละท้องถิ่นจัดทำาข้ึนเพื่อสะท้อนภาพ
เมืองของตนในมุมมองด้านสิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม คือ  
มกีารใชส้ญัลกัษณร์ปูภาพ (Icon) แทนแหลง่ทรพัยากรธรรมชาตสิถาน
ที่สำาคัญต่างๆ ของเมือง ประกอบไปด้วยเนื้อหาหลัก 3 ประเด็น คือ  
1) ด้�นทรัพย�กรธรรมช�ติ (Nature) 2) วัฒนธรรมและสังคม  
(Culture & Society) และ 3) คว�มเป็นอยู่ที่ยั่งยืน (Sustainable 
Living) ซึง่องคป์ระกอบเหลา่นีช้ว่ยในการรวบรวมและคน้หาทรัพยากร
ท้องถิ่นที่สามารถนำามาใช้เป็นจุดสนใจทางการท่องเที่ยวได้
 อีกหนึ่งแนวคิดคือ 7 Greens ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วยเนื้อหา 7 ประเด็น 
ได้แก่ 1) Green Heart เที่ยวด้วยใจคิด เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
2) Green Activity เลือกกิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3) Green Community เที่ยวอย่างรู้ค่า รักษาเอกลักษณ์ชุมชน  
4)  Green Logistics เทีย่วใกล-้ไกล เลอืกใช้ (พาหนะ) พลงังานสะอาด 
5)  Green Service จดัการธุรกิจ ตระหนกัคดิ เป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม 
6) Green Attraction จัดการแหล่งท่องเที่ยว โดยคำานึงถึงความยั่งยืน 
7) Green Plus จิตอาสา พาโลกสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (การท่อง
เที่ยวแห่งประเทศไทย : 2555, ระบบออนไลน์) เป็นกรอบแนวคิดท่ี
นำามาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยวของท้องถิ่นที่
ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยังช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ให้กับชุมชนผ่านกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการทำางาน
ร่วมกัน
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 การศกึษามวีตัถปุระสงคเ์พือ่สำารวจทรพัยากรทอ้งถิน่ และนำา
มาพัฒนาเป็นเส้นทางและโปรแกรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับบริบท
ของท้องถิ่น ผ่านกระบวนการสร้างความตระหนักให้ชุมชนเห็นคุณค่า
และความสำาคัญของทรพัยากรทอ้งถิน่ มุง่หวงัการฟืน้ฟแูละสรา้งความ
ภาคภูมิใจในท้องถิ่น
 การศึกษาครั้งนี้ใช้การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) อาศัยหลักความหลากหลายของชนเผ่าและ
ความพร้อมของชมุชน ผูว้จิยัไดค้ดัเลอืกตวัแทนจากการจดัเวทีประชุม
หมู่บ้าน จากนั้นได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ในการทำางานร่วมกับชุมชน เพื่อ
ใหช้มุชนทราบถงึเปา้หมายทีต้่องการจะพฒันารว่มกัน สมาชกิชมุชนสง่
อาสาสมัครที่เป็นตัวแทนของชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมได้ตัวแทนทั้งหมด 
39 ราย เป็นตัวแทนจาก 3 ตำาบลในอำาเภอกัลยาณิวัฒนา ได้แก่ บ้าน
วดัจนัทร ์ตำาบลบา้นจนัทร์ เป็นชนเผา่ปกาเกอะญอ บ้านเสาแดง ตำาบล
แจ่มหลวง เป็นชนเผ่าลีซอ และบ้านดงสามหม่ืน ตำาบลแม่แดด เป็น
ชนเผ่าม้ง ซึ่งมีเยาวชนรวมอยู่ด้วย และการศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: 
PAR) โดยวิธีพูดคุยกับกลุ่ม (Focus Group Discussion: FGD)  
เพ่ือการพฒันาเสน้ทางและระบบส่ือความหมาย ใชแ้บบทดสอบ (Test) 
เพือ่วดัความรูก้อ่นและหลงั แบบสอบถาม (Questionnaire) เพือ่สำารวจ
ลักษณะส่วนบุคคล ทัศนคติและระดับการมีส่วนร่วม ใช้แบบประเมิน 
(Assessment) เพื่อทดสอบทักษะการนำาเที่ยวและการส่ือความหมาย
ในกิจกรรมประเมินเส้นทางท่องเที่ยว และการสังเกตพฤติกรรมการ
มีส่วนร่วม ส่วนการตีความด้านกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนใน 
ทุกขั้นตอน ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
 กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการทำา
แผนทีส่เีขยีว (Green Map) ควบคูไ่ปกบัแนวคดิ 7 Greens ท่ีเนน้การ
ออกแบบการท่องเที่ยวที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ชุมชน 
มีส่วนร่วมตั้งแต่
  1) กระบวนก�รคิด ให้ชุมชนได้วาดแผนที่ชุมชนและร่วม
ระดมความคิดเกีย่วกบัทรพัยากรทีม่อียูใ่นชมุชน ตามองคป์ระกอบของ
แผนที่สีเขียว 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ทรัพยากรธรรมชาติ (Nature) 
วัฒนธรรมและสังคม (Culture & Society) และความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน 
(Sustainable Living)
  2) ก�รว�งแผน ชุมชนได้ร่วมเดินทางสำารวจทรัพยากรที่ได้
ระบุไว้ในแผนที่สีเขียว เพ่ือร่วมกันออกแบบ ตัดสินใจ และวางแผน
กำาหนดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับท้องถิ่นและสอดคล้องกับ
แนวคิด 7 Greens
  3) ก�รลงมือปฏิบัต ิ ชุมชนได้ร่วมสำารวจข้อมูลเรื่องราวทั้ง
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อใช้ในการนำาเที่ยวและการ
สื่อความหมาย
  4) ก�รร่วมประเมินผล ชุมชนได้รับการประเมินการนำาเที่ยว
และเส้นทางที่ได้กำาหนดไว้จากผู้เชี่ยวชาญภายนอก (สมาคมไทยท่อง
เท่ียวเชิงนิเวศและผจญภัย : TEATA) และรับฟังข้อเสนอแนะร่วมกัน  
จากนั้นร่วมประชุมหารือเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ 
ผู้เชี่ยวชาญต่อไป
  การมสีว่นรว่มของชมุชนในการพฒันาเส้นทางทอ่งเทีย่วและ
การวางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่นั้นพบว่า
 (ก) ก�รมีส่วนร่วมในก�รจัดทำ�เส้นท�งท่องเที่ยวและระบบ
สื่อคว�มหม�ย เป็นการวัดความเห็นของตัวแทนชุมชนหลังจากการ
ทำางานร่วมกันในการจัดทำาเส้นทางท่องเที่ยวและระบบสื่อความหมาย

ตลอดระยะเวลาโครงการ ซึ่งพบว่า
   1) ก�รมีส่วนร่วมในก�รตัดสินใจ พบว่า อยู่ใน
ระดับ “มาก” (ค่าเฉลี่ย 4.06 จากคะแนนเต็ม 5) ในประเด็นการเสนอ
แนวทางการกำาหนดเสน้ทางท่องเท่ียวและออกแบบระบบสือ่ความหมาย  
การร่วมลงมติสนับสนุนแนวทางในการจัดทำาเส้นทางท่องเท่ียวและ
ระบบสื่อความหมายและการร่วมพิจารณาแนวทางในการกำาหนดเส้น
ทางท่องเที่ยวชุมชนที่เหมาะสม
   2) ก�รมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ พบว่า อยู่ในระดับ 
“ปานกลาง” (ค่าเฉลี่ย 3.39) ประกอบไปด้วย การเข้าร่วมอบรม
เรื่องเกี่ยวกับการศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเพื่อการจัดทำาเส้นทาง 
ท่องเที่ยวและการจัดทำาระบบสื่อความหมายและการร่วมวางแผน 
การจัดทำาเส้นทางท่องเที่ยวและระบบสื่อความหมายที่เหมาะสม
กับพื้นที่ของทุกชุมชน การระดมสมองในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ  
ที่สำาคัญ
   3) ก�รมสีว่นรว่มในผลประโยชน ์พบวา่ อยูใ่นระดบั 
“ปานกลาง” (คา่เฉลีย่ 3.62) ซึง่ทกุคนมกีารใชป้ระโยชนท์รัพยากรทอ่ง
เที่ยวทางธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและเหมาะสม
   4) ก�รมีส่วนร่วมในก�รติดต�มประเมินผล พบว่า 
อยู่ในระดับ “น้อย” (ค่าเฉลี่ย 2.19) ซึ่งทุกชุมชนมีส่วนร่วมในการร่วม
พจิารณาปรบัปรงุแกไ้ขขอ้บกพรอ่งตา่งๆ ในการจดัทำาเสน้ทางทอ่งเทีย่ว
และระบบสื่อความหมาย แต่เนื่องมาจากชุมชนยังไม่มีการให้บริการ
ดา้นการท่องเท่ียวอย่างเปน็ทางการ เปน็เพยีงการทดสอบเสน้ทางจาก
ผูเ้ชีย่วชาญเพือ่รบัฟงัขอ้เสนอแนะเทา่นัน้ จงึยงัไมม่กีารตดิตามผลจาก
การท่องเที่ยว
  (ข) ก�รมสีว่นรว่มในก�รว�งแผนก�รใช้ประโยชนพ์ืน้ทีแ่ละจดั
ทำ�แผนที่สีเขียว เป็นการวัดความเห็นของตัวแทนชุมชนหลังจากการ
ทำางานร่วมกันในการวางแผนการใช้พื้นที่และการจัดทำาแผนที่สีเขียว
ตลอดระยะเวลาโครงการ ในภาพรวมชุมชนมีส่วนร่วมในด้าน
   1) ก�รมสีว่นรว่มในก�รตดัสนิใจ พบวา่ อยูใ่นระดบั 
“ปานกลาง” (ค่าเฉลี่ย 3.17) คือ การร่วมปรึกษาหารือ/พูดคุยปัญหา
เรื่องทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม  
   2) ก�รมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ พบว่า อยู่ใน
ระดับ “ปานกลาง” (ค่าเฉลี่ย 3.15) คือ การร่วมสำารวจสภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม
   3) ก�รมีส่วนร่วมในก�รใช้ประโยชน์ พบว่าอยู่ใน
ระดับ “มาก” (ค่าเฉลี่ย 4.45) โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการดำารงชีวิตอย่างเหมาะสม คือมีการจำาแนก
พื้นที่ป่าชัดเจน เช่น ป่าใช้สอย หรือป่าอนุรักษ์ของชุมชน
   4) ก�รมีส่วนร่วมในก�รประเมินผล พบว่า
อยู่ในระดับ “มาก” (ค่าเฉลี่ย 4.55) คือ มีการร่วมติดตามความ
เปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน การร่วมพูดคุยเรื่อง
ผลที่ได้รับทั้งด้านดีและไม่ดีจากการจัดสรรการใช้สอยพื้นที่ของชุมชน  
การร่วมติดตามและควบคุมการดำาเนินกิจกรรมด้านการใช้สอย
พื้นที่ของชุมชน การร่วมพิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ  
ในการจัดสรรพื้นที่ใช้สอยของชุมชน ซึ่งในด้านดีนั้นชุมชนให้ข้อคิด
เห็นวา่การท่องเท่ียวทำาใหชุ้มชนเข้าใจมากข้ึนวา่ สามารถใชท้รัพยากร 
ท้องถิ่นทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ก่อให้เกิดรายได้จากการ 
ท่องเท่ียวได ้อีกท้ังการท่องเท่ียวก็จะสง่ผลตอ่ความเข้าใจและตระหนกั
ในความสำาคัญของทรัพยากรท้องถิ่นของคนในชุมชนมากขึ้นหาก 
การท่องเที่ยวทำาให้ชุมชนมีรายได้เสริม      
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  สำาหรับปัญหาที่อาจเกิดตามมา คือ เรื่องขยะท่ีจะ
มีเพิ่มมากขึ้นซึ่งเกิดมาจากการท่องเที่ยวนั้น ชุมชนให้ข้อคิดว่าควร
มีการวางแผนจัดการเรื่องศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวและ 
เรื่องขยะภายในชุมชนเสียก่อน และควรมีการวางแผนที่จะเตรียม
การรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดการท่องเที่ยวแล้วในอนาคต  
ส่วนด้านการรว่มตดิตามความเปลีย่นแปลงของศลิปวฒันธรรมในชุมชน  
การร่วมพูดคุยเรื่องผลที่ได้รับทั้งด้านดีและไม่ดีจากการเปลี่ยนแปลง
ของวัฒนธรรมชมุชน ชมุชนไดร้ว่มสะทอ้นในประเดน็เกีย่วกบัการท่อง
เท่ียวว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปล่ียนวัฒนธรรมของชุมชน 
เนือ่งจากอาจทำาใหค้นในชมุชนเกดิการเลยีนแบบทางวฒันธรรมจากคน
ต่างถิ่นที่เข้ามาท่องเที่ยว ซึ่งอาจทำาให้วิถีชีวิตวัฒนธรรมและประเพณี
เปล่ียนแปลงไปได้ การร่วมติดตามและควบคุมการประพฤติปฏิบัติให้
เหมาะสมดา้นศลิปวฒันธรรมของชมุชน และการรว่มพจิารณาปรบัปรงุ
แกไ้ขขอ้บกพรอ่งตา่งๆ ในดา้นศลิปวฒันธรรมของชมุชนนัน้ ชุมชนได้
เสนอให้มีการพัฒนากฎระเบียบที่ช่วยควบคุมเร่ืองพฤติกรรมของนัก
ท่องเที่ยวและคนในชุมชน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำาที่มีผลเสีย
หายต่อวัฒนธรรมท้องถิ่นได้

ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ ใช้  
 การวิจัยในครั้งนี้ใช้แนวคิดด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
(Community-Based Tourism : CBT) คือการท่องเที่ยวที่คำานึงถึง
ความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม กำาหนดทิศทาง 
โดยชุมชน จัดการโดยชุมชนเพื่อชุมชน และชุมชนมีบทบาท
เป็นเจ้าของมีสิทธิ ในการจัดการดูแลเพื่อให้ เ กิดการเรียนรู้แก่ 
ผู้มาเยือน โดยองค์ประกอบหลักของ CBT มีอยู่ 4 ด้าน กล่าวคือ  
1) ทรัพย�กรธรรมช�ติและวัฒนธรรม 2) องค์กรชุมชน 3) ก�รจัดก�ร 
และ 4) ก�รเรียนรู้ (สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน, 2555, ระบบ
ออนไลน์) สว่นด้านกระบวนการมีส่วนรว่มในการสรา้งเส้นทางทอ่งเทีย่ว
และระบบส่ือความหมายภายใต้แนวคิด 7 Greens ช่วยสร้างการรับรู้ใน
ความสำาคัญของทรัพยากรท้องถิ่นที่ชุมชนมิอาจปฏิเสธได้ว่า วิถีชีวิต
ของชุมชนต้องพึ่งพาอาศัยธรรมชาติในการดำารงชีวิต
 ตัวแปรที่สนใจเพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู้ของชุมชน คือ
  1) องค์ประกอบหลักของก�รท่องเท่ียว ได้แก่ (1) ส่ิงดึงดูดใจ 
(Attraction) หมายถึง ทรัพยากรการท่องเที่ยวประเภทธรรมชาติ
และประเภทศิลปวัฒนธรรม (2) สิ่งอำานวยความสะดวก (Amenities)  
ความสะดวกสบายทำาใหน้กัทอ่งเทีย่วเดนิทางปลอดภยัและสะดวกสบาย
มากขึน้ เชน่ ทีพ่กั รา้นอาหาร หอ้งน้ำา (3) การเขา้ถงึ (Accessibility) 
คือ เส้นทาง (The way) พาหนะ (The vehicle) การขนส่งนักท่อง
เท่ียวไปยังจุดหมายปลายทาง (Mill and Morrison, 1995 อ้างใน  
ชสิูทธ์ิ  ชชูาต,ิ 2546 : 4 - 5) โดยใชแ้ผนทีสี่เขยีว (Green Map) เปน็
เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
  2) ก�รเชือ่มโยงขอ้มูลทีไ่ดสู้ก่�รว�งแผนกำ�หนดเส้นท�งทอ่ง
เที่ยวใน 3 ชุมชน เน้นหลักการสร้างเส้นทางและกิจกรรมท่องเที่ยว
ตามแนวคิด 7 Greens โดยชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน
การพัฒนา สกัดเอาความรู้และพัฒนาทักษะของชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรให้เกิดเป็นสินค้าทางการท่องเที่ยว
  3) ก�รพฒัน�ระบบส่ือคว�มหม�ย ทำาใหช้มุชนมีเส้นทางทอ่ง
เที่ยวที่สะท้อนถึงระบบธรรมชาติและวัฒนธรรมของท้องถิ่น สามารถ
ทำาใหเ้กดิกระบวนการทอ่งเทีย่วอยา่งรูค้ณุคา่ทัง้ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
และวัฒนธรรม รวมถึงวิถีชุมชนผ่านกระบวนการสื่อความหมาย

ธรรมชาติและวัฒนธรรมอันจะนำาไปสู่ความตระหนักถึงคุณค่าของ
ทรัพยากรท้องถิ่นทีม่ีอยู่ และยังสอดคล้องกบัแผนพัฒนาประเทศทำาให้
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
กระบวนก�รเรียนรู้ในก�รพัฒน�เส้นท�งท่องเท่ียวและระบบสื่อคว�ม
หม�ยและก�รสร้�งคว�มตระหนักให้ชุมชนท้องถิ่น ส�ม�รถอภิปร�ย
ได้ดังนี้ (ภ�พที่ 1)
 1. ก�รค้นห�ทรัพย�กรท่องเที่ยว ข้ันตอนสำาคัญ คือ  
การสรา้งแผนทีส่เีขยีวจากทรพัยากรในพืน้ทีเ่พือ่ใชเ้ปน็เครือ่งมอืในการ
เกบ็รวบรวมทรพัยากรทอ้งถิน่ ใชก้ารระดมสมองโดยใหช้มุชนวาดภาพ
การใช้ประโยชน์พื้นที่ของชุมชนเพื่อทราบถึงสภาพของพ้ืนท่ีเส้นทาง
และองคป์ระกอบทีส่ำาคญั ไดแ้ก ่1) คว�มเปน็อยูท่ีย่ัง่ยนื (Sustainable 
Living) คือ การใช้ชีวิตเพื่อสิ่งแวดล้อม ธุรกิจ เทคโนโลยีการออกแบบ
การเคลื่อนไหวและอันตราย และความท้าทายชุมชนในการใช้ชีวิตอยู่
กับสิ่งนั้นๆ 2) ธรรมช�ติ (Nature) คือ สถานที่และโอกาสที่จะอยู่ร่วม
กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ พืช สัตว์ ท่ีอยู่อาศัยและภูมิทัศน์ 
ในแนวทางท่ีย่ังยืนรวมถึงท่ีดินและแหล่งน้ำา และ 3) วัฒนธรรมและ
สังคม (Culture & Society) คือ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและ
ประวตัศิาสตร ์และทรพัยากรทีส่ง่เสรมิการมสีว่นรว่มและเพือ่การเสรมิ
สร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 ทั้ง 3 ชุมชนสามารถระดมความคิดและมีเนื้อหาเน้นหนัก
ไปในด้านทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ ซึ่งสามารถนำา
ไปใช้ค้นหาจุดดึงดูดทางการท่องเที่ยวได้ และสอดคล้องกับสิ่งดึงดูดใจ
ดา้นการท่องเท่ียวท่ีม ี3 ประเภท ไดแ้ก ่แหลง่ท่องเท่ียวทางธรรมชาต ิ
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ และการให้ความบันเทิง  
(Mill, 1990: 22) กระบวนการนี้ยังช่วยสร้างความเป็นกันเองและ 
การมีส่วนร่วมได้เป็นอย่างดีในทุกเพศและทุกวัย อีกทั้งยังสร้างความ
ตระหนักในปัญหาด้านลบของชุมชนได้จากหมวดหมู่ความเป็นอยู่ 
ที่ยั่งยืน
 2. ก�รสร้�งเส้นท�งและโปรแกรมท่องเที่ยว มีขั้นตอนที่
สำาคญัไดแ้ก ่(1) สำารวจและสมัภาษณข์อ้มลูตามแผนทีส่เีขยีว เนือ่งจาก
มีแผนท่ีเส้นทางแล้ว ทำาให้การวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลง่ายขึ้น  
ข้ันตอนนี้ทำาให้ทราบถึงจุดดึงดูดท่ีสามารถนำาไปใช้เป็นสินค้าทางการ
ท่องเที่ยวได้ (2) เรียนรู้ด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของ
ประเทศ ทำาให้ชุมชนทราบถึงแนวทางการพัฒนาของประเทศและ
เรียนรู้ที่จะนำามาเป็นแนวทางในการกำาหนดทิศทางการพัฒนาชุมชน
ตนเองท่ีสอดคล้องกัน (3) เรียนรู้พฤติกรรมนักท่องเที่ยวเป้าหมาย 
ทำาให้ทราบถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวเพื่อนำาไปออกแบบการ
ให้บริการท่ีตรงกับความต้องการของนักท่องเท่ียว (4) เรียนรู้ตนเอง
และแนวคิด 7 Greens เพื่อประเมินตนเองตามแนวปฏิบัติของชุมชน 
ทอ่งเทีย่ว คน้หาจดุบกพรอ่งทีค่วรพฒันา (5) ออกแบบกจิกรรมทอ่งเทีย่ว  
โดยมีเงื่อนไข 3 ประการท่ีกำาหนดร่วมกันเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทาง
การพฒันาการทอ่งเทีย่วของประเทศและความตอ้งการของนักทอ่งเทีย่ว
เป้าหมาย คือ เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ทอ่งเทีย่ว นกัทอ่งเทีย่วชอบและแสดงถงึความเปน็เอกลกัษณข์องแตล่ะ
ท้องถิ่น กระบวนการนี้ทำาให้ชุมชนสามารถค้นหาทรัพยากรที่มีจุดเด่น
ตามเอกลักษณ์ของแต่ละชนเผ่า และนำามาออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยว
ท่ีสอดคล้องตามแนวคิด 7 Greens บนฐานทรัพยากรท้องถ่ินท่ีมีอยู่ได้  
จากนั้นนำามาเชื่อมโยงเป็นเส้นทางและโปรแกรมการท่องเที่ยวใน 3 
ชุมชน 3 ชนเผ่า ท่ีมีความน่าสนใจแตกต่างกันไปตามเอกลักษณ์ของ
แต่ละชนเผ่า
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 3. ก�รพัฒน�ระบบส่ือคว�มหม�ย กระบวนการเรียนรู้
ที่สำาคัญคือ (1) ให้ความรู้ เกี่ยวกับระบบสื่อความหมาย ทำาให้
ชุมชนออกแบบระบบสื่อความหมายที่เหมาะสมสอดคล้องกับตนเอง  
โดยการพฒันานักสือ่ความหมายและปา้ยบอกทาง ซึง่เปน็องคป์ระกอบ
สำาคัญของการออกแบบระบบสื่อความหมายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(2) การฝึกอบรมนักสื่อความหมายเชิงปฏบิัติการ ทำาให้ชุมชนมีโอกาส
ฝึกพูด ฝึกการต้อนรับ การดูแลนักท่องเท่ียว นำาชม และเล่าเร่ืองราวได้ 
รวมถงึการอำาลานักทอ่งเทีย่ว กระบวนการนีช้ว่ยเนน้ย้ำาความตระหนกั
เพ่ือพัฒนาตนเองในด้านการสืบเสาะหาความจริงเก่ียวกับข้อมูลท้อง
ถิ่นท่ีลึกซึ้งมากขึ้น เหล่าน้ีทำาให้ชุมชนเห็นความสำาคัญที่จะต้องร่วม
กันค้นหาความรู้จากผู้รู้ ร้ือฟ้ืนและเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเกือบจะสูญหายไว้  

สืบทอดสิ่งเหล่านั้นอย่างเหมาะสม เพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดให้
นักท่องเที่ยวได้รับฟังอย่างภาคภูมิใจ (3) การจัดทำาป้ายบอกทาง  
การระดมความคิดร่วมกัน 3 ชุมชนซึ่งเป็นผลจากการเรียนรู้ข้างต้น  
ทำาให้การออกแบบป้ายบอกทางที่เน้นให้มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ
และไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อม โดยใช้วัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นมาจัดทำาด้วย
ตนเอง
 4. ก�รสร้�งเครือข่�ยภ�ยนอก เน้นย้ำาความตระหนัก และรู้
ถงึคณุคา่ การประเมนิเสน้ทางโดยผูท้ีม่คีวามเช่ียวชาญในธรุกจิการท่อง
เท่ียวท่ีเก่ียวข้อง เช่น สมาคมไทยท่องเท่ียวเชิงนิเวศและผจญภัย (TEATA) 
สามารถใหข้้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กับชุมชนทอ่งเที่ยวได้ อกีทัง้ยัง
เปน็เครอืขา่ยสำาคญัในอนาคตทีจ่ะเปน็ชอ่งทางการประชาสมัพนัธช์มุชน

 ตระหนักในความสำาคัญของ
 ทรัพยากรท้องถิ่น
 ได้เครือข่ายภายนอก

 อาชีพนักสื่อความหมาย  
 ท้องถิ่น
 ป้ายบอกทาง
 สร้างความภาคภูมิใจให้ 
 ท้องถิ่น

 จุดสนใจทางการท่องเที่ยว    
 ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น   
 ในระบบออนไลน์

 สร้างการมีส่วนร่วม
 ได้แผนที่เส้นทางท่องเที่ยว

ภาพที่ 1 กระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและระบบสื่อความหมาย

ขั้นที่ 4 กิจกรรมทดลองนำาเที่ยว ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างเครือข่ายภายนอก

ขัน้ที ่3 ฝกึอบรมปฏบิตักิาร นกัสือ่ความหมายเหน็ความสำาคญัของข้อมลู

ขั้นที่ 2 การมีส่วนร่วมสำารวจเส้นทางข้อมูลและพิกัดดาวเทียว

ขัน้ที ่1 จดัทำาแผนทีส่เีขยีว สร้างการมีส่วนรว่มคน้หาทรพัยากรทอ่งเทีย่ว
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ท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่ง การประเมินทำาให้ชุมชนตระหนักรู้ถึงคุณค่า
ของทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นตนเองมากขึ้น รวมถึงสิ่งที่ชุมชนต้อง
พัฒนาให้ดีข้ึน ซ่ึงสามารถแสดงความสัมพันธ์เช่ือมโยงได้ดังภาพท่ี 1
 5. ก�รพัฒน�เพื่อเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งขั้นต่อไป เพื่อให้
สอดคล้องตามแนวคิดการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนของ สุมาลี  
สันติพลวุฒิ และคณะ (2550) เร่ืองตัวชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชน
และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเข้มแข็งของชุมชน คือ 1) ปัจจัยภายใน
ชุมชน คือ การฝึกอมรมสมาชิกในชุมชน 2) กระบวนการที่มีรากฐาน
จากชุมชน คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน
และเยาวชนในท้องถิ่น และ 3) กระบวนการ
สนับสนุนจากภายนอกชุมชน คือ การสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือภายนอกชุมชน  
 ข้ันตอนการทำางานควรประกอบไปด้วย 
1) การพัฒนาฐานข้อมูลในเส้นทางท่องเที่ยว
ของชุมชนให้สมบูรณ์มากขึ้น เพื่อให้
นักส่ือความหมายท้องถิ่นและผู้ที่สนใจ
ในชุมชนสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้ 
อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นส่ือกลางในการ
ถ่ายทอดความรู้ไปสู่เยาวชนในชุมชนได้
ง่ายมากขึ้น 2) การขยายผลความรู้ไปสู่
เยาวชนในชมุชนเปน็สิง่จำาเปน็ เนือ่งจาก
เป็นกำาลังสำาคัญในการสืบทอดประเพณี 
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่มีเอกลักษณ์ 3) 
การสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอืทัง้ภายใน
และภายนอกเพือ่ชว่ยสนับสนนุและส่งเสริมใหเ้กิดการทอ่งเทีย่วในชมุชน
อย่างต่อเนื่อง

ส ถ า น ก า ร ณ์ ใ ห ม่ ที่ เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง ไ ป จ า ก เ ดิ ม 

 จากผลการศึกษา พบว่า แผนที่สีเขียวเป็นเคร่ืองมือเสริม
สร้างการมีส่วนร่วมทำาให้ตัวแทนชุมชนเกิดความรู้และทักษะในการจัด
ทำาเส้นทางท่องเที่ยวและระบบสื่อความหมาย ซึ่งแนวทางการพัฒนา
เส้นทางทอ่งเทีย่วยงัสอดคลอ้งกบั เกษม เทีย่งธรรม (2553; หนา้ 58) 
ท่ีได้กล่าวถึงขั้นตอนการดำาเนินงานร่วมกับชุมชนว่า มีกระบวนการ
สำาคัญ คือ 1) การชี้แจงโครงการกับชาวบ้านเพื่อสร้างความเข้าใจ  
2) การวางแผนกำาหนดเปา้หมายและทำางานร่วมกนักบัชาวบา้น 3) การ
สำารวจเส้นทางและรวบรวมข้อมูล 4) การจัดระบบเรียบเรียงข้อมูลให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5) การเขียนแผนผังและออกแบบเส้นทาง
รว่มกนัเพือ่ใหรู้ส้กึเปน็เจา้ของรว่ม  รวมถงึขัน้ตอนการประเมินเสน้ทาง
โดยมผีูเ้ชีย่วชาญเขา้มารว่มในการประเมนิความเหมาะสมของเสน้ทาง 
ซึ่งการศึกษาครั้งนี้สามารถอภิปรายผลลัพธ์ของการวิจัยได้ดังต่อไปนี้
 1. แผนที่สีเขียว (Green Map) ของชุมชน ในภาพที่ 2 
แสดงการมีส่วนร่วมเพื่อจัดทำาแผนที่ซึ่งแสดงถึงวิถีความเป็นชุมชน 
สีเขียว หมายถึง ชุมชนที่มีวิถีการดำารงชีวิตที่ไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อม 
ท่ีสามารถนำาไปใช้ในการกำาหนดเส้นทางท่องเท่ียวเช่ือมโยง 3 พ้ืนท่ีได้ 
กระบวนการสร้างแผนที่น้ันสามารถสร้างความเป็นกันเองระหว่าง
ผู้วิจัยและตัวแทนชุมชนได้ และพบว่า เป็นเครื่องมือการสื่อสารท่ีมี
ประสิทธภิาพเพือ่ใชใ้นการส่ือสารระหวา่งคนหลากหลายวยัได ้สามารถ
สรา้งความตระหนกัใหช้มุชนมากขึน้ เมือ่มพีืน้ทีบ่างจดุแสดงผลดา้นลบ  
เช่น พื้นที่ที่ถูกทำาลายหรือปัญหาในเรื่องขยะของชุมชน ที่ทำาให้ชุมชน

เริ่มตระหนักในปัญหาที่ควรร่วมกันพัฒนาต่อไป
 2. เส้นท�งและโปรแกรมท่องเที่ยวบนฐ�นทรัพย�กรท้องถิ่น 
มศีกัยภาพในการให้บรกิารท่องเท่ียวและสอดคลอ้งตามแนวคดิการทอ่ง
เท่ียวแบบเปน็มติรกับสิง่แวดลอ้ม (7 Greens Concept) ของการทอ่ง
เท่ียวแห่งประเทศไทย จุดสนใจในเส้นทางได้มาจากข้อมูลในแผนที่สี
เขียวที่สร้างขึ้นเพื่อค้นหาทรัพยากรท้องถิ่นในภาพรวม กระบวนการมี
ส่วนร่วมทำาให้ตัวแทนชุมชนมีความรู้ และทักษะด้านการวางแผนการ
จัดทำาเส้นทางท่องเที่ยว ผลที่ได้คือ

 2.1 บ้�นดงส�มหม่ืน เป็นชนเผ่าม้ง “แหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
วฒันธรรม” เนือ่งจากวถิคีวามเปน็อยูก่บัปา่นัน้ มคีวามเช่ือมาเก่ียวข้อง
เพ่ือการดำารงชีวิตอยู่กับป่า เช่น ความเช่ือเก่ียวกับ “ป่าดงเซ้ง” ผืนป่า
ศักดิ์สิทธ์ิท่ีชุมชนเคารพบูชา คอยปกปักษ์รักษาชุมชนให้มีป่าและมี
อาหาร เป็นวิถีการอนุรักษ์ป่าผ่านการประกอบพิธีกรรมของชาวม้ง  
 2.1.1 เส้นทางท่องเที่ยว ประกอบไปด้วย เส้นทางเดินศึกษา
ธรรมชาตใินพืน้ท่ีป่าอนรุกัษ์ของชุมชน และมกิีจกรรมนำาชมทีเ่กีย่วขอ้ง
กับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น อาชีพต่างๆ เช่น ตีมีด ทอผ้า  
ปักผ้า การแสดงดนตรีท้องถิ่น และการปลูกสตอเบอรี่ และการได้ลิ้ม
รสอาหารท้องถิ่น
 2.1.2 การเดินทาง ค่อนข้างลำาบากเนื่องจากเป็นถนนลูกรัง 
ที่ต้องใช้รถที่มีสมรรถนะที่ดีในการเดินทาง จึงควรต้องใช้บริการรถรับ
ส่งของชุมชนเป็นหลัก ซึ่งเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่นิยมการเดินชมและ
ศกึษาธรรมชาติ การชมนก รวมถึงการแลกเปลีย่นเรยีนรูว้ฒันธรรมกบั
ท้องถิ่น หากนักท่องเที่ยวสนใจอาจต้องใช้เวลาในการเดินทางเยี่ยมชม
จุดสนใจต่างๆ ไม่น้อยกว่า 2 วัน โดยการนำาชมของนักสื่อความหมาย
ทอ้งถิน่เพือ่เอือ้ประโยชนใ์นดา้นการเยีย่มชมธรรมชาตอิยา่งใกล้ชดิและ
ใช้เวลาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสัมผัสวิถีความเป็นอยู่กับท้องถิ่น
 2.1.3 ที่พัก เนื่องจากไม่มีที่พักแบบเช่ารายวันและแบบโฮม
สเตย์ไว้บริการ นักท่องเท่ียวอาจต้องเดินทางย้อนกลับไปพักที่บ้านวัด
จนัทร ์โดยใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง ดงันัน้จึงไมเ่หมาะ
กับนักท่องเที่ยวที่ต้องการความสะดวกสบาย
 2.2 บ�้นวดัจนัทร ์เปน็ชนเผา่ปกาเกอะญอ อาจเรียกไดว้า่เปน็ 
“แหลง่ทอ่งเทีย่วเชงินเิวศวฒันธรรม” เนือ่งจากวถิชีวีติความเปน็อยูท่ี่มี
ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลป่าต้นน้ำา และยังเกี่ยวกับพิธีกรรม

ภาพท่ี 2 ชุมชนวาดภาพเพ่ือแสดงการจัดสรรพ้ืนท่ีการใช้ประโยชน์ในชุมชน
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ความเชื่อในการประกอบอาชีพและการดำารงชีวิต เช่น พิธีกรรมที่
เกีย่วขอ้งกบัการทำานา และภูมิปญัญาในการรักษาโรคภัย รวมถงึความ
เชื่อต่างๆ
 2.2.1. เส้นทางท่องเท่ียว ประกอบไปด้วย กิจกรรมนำาชมโบราณ
สถาน เช่น สถูปท่ีบ่งบอกถึงประวัติศาสตร์และความเป็นมาของหมู่บ้าน 
สถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิตามความเช่ือ อาชีพต่างๆ เช่น จักสาน การทอผ้า และ
การได้ล้ิมรสอาหารท้องถ่ิน อีกท้ังยังมีร้านค้าขายผลิตภัณฑ์ในชุมชนด้วย
 2.2.2. การเดินทาง ค่อนข้างสะดวก แต่ด้วยกฎระเบียบของ
กลุ่มเร่ืองความปลอดภัยของนักท่องเท่ียวในการสัญจรในชุมชนเน่ืองจาก
จุดท่องเท่ียวบางจุดมีพ้ืนท่ีสูงชัน ผู้ขับข่ีพาหนะควรมีความชำานาญ  
ดังน้ัน นักท่องเท่ียวควรต้องใช้บริการรถรับส่งของชุมชนเป็นหลัก และนำา
ชมโดยนักส่ือความหมายท้องถ่ิน มีห้องน้ำาและร้านอาหารไว้บริการ
 2.2.3 ท่ีพัก มีที่พักแบบเช่ารายวัน เช่น โครงการหลวงวัด
จนัทร ์ทีพ่กัโรงพยาบาลวดัจันทร ์ องคก์ารอตุสาหกรรมป่าไมว้ดัจนัทร ์
(ออป.) และโฮมสเตย์ของสมาชิกกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนวัดจันทร์
ในบริเวณใกล้เคียง ดังน้ัน จึงเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่นิยมกิจกรรม
ประเภทชมแหล่งประวัติศาสตร์ ชมวิวทิวทัศน์ธรรมชาติซ่ึงเป็นป่าสน 
แลกเปลีย่นเรยีนรูว้ฒันธรรมกับทอ้งถ่ิน และต้องการความสะดวกสบาย
ของสิ่งอำานวยความสะดวกในระดับหนึ่ง
 2.3 บ้�นเส�แดง หมู่บ้านชนเผ่าลีซอ จัดอยู่ในประเภท 
“แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศวัฒนธรรม” เนื่องจากมีวิถีความเชื่อที่
สอดคล้องกบัการอนุรกัษป์่าของชุมชน เช่น ความเชื่อเกีย่วกบัศาลเจ้า 
ที่คอยปกปักษ์รักษาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีไม่มีโรคภัยอันตราย 
รวมถึงมีแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรในพื้นที่สูงอยู่ในพื้นที่ คือ สถานี
พัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำาริ
 2.3.1 เส้นทางท่องเท่ียว ประกอบไปด้วย การเดินศึกษาท่ีมี
พืชพรรณไม้เมืองหนาวที่น่าสนใจในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตาม 
พระราชดำาริ และยังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม นำาชมสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ที่ชุมชนนับถือซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้ดูแลปกปักษ์รักษาป่าของชุมชน
และดูแลคนในชุมชนให้มีสุข กิจกรรมนำาชมแหล่งประวัติศาสตร์ชุมชน
ที่เป็นหลักฐานชิ้นเดียวที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในชุมชนคือ“เสาแดง”  
การแสดงดนตรีท้องถิ่นและการได้ลิ้มรสอาหารท้องถิ่น
 2.3.2 การเดินทาง ค่อนข้างลำาบากเน่ืองจากเป็นถนนลูกรัง
ที่ต้องใช้รถที่มีสมรรถนะที่ดีในการเดินทาง ควรต้องใช้บริการรถรับส่ง
ของชุมชนเป็นหลัก ซึ่งเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินชมและ
ศึกษาพืชพรรณเกษตร รวมถึงการแลกเปล่ียนเรียนรู้วัฒนธรรมกับ 
ท้องถิ่น โดยการนำาชมของนักสื่อความหมายท้องถิ่น
 2.3.3 ที่พัก เนื่องจากไม่มีที่พักแบบเช่ารายวันและแบบโฮม

สเตย์ไว้บริการ นักท่องเที่ยวอาจต้องเดินทางย้อนกลับไปพักที่บ้านวัด
จันทร์โดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ดังนั้นจึงไม่เหมาะ
กับนักท่องเที่ยวที่ต้องการความสะดวกสบายมากนัก
 3. ระบบสื่อคว�มหม�ยท้องถิ่น เกิดอาชีพผู้นำาเที่ยวท้องถิ่น
จำานวน 13 ราย (คัดเลอืกโดยความสมคัรใจ) จาก 3 ชุมชนทีม่คีวามรูแ้ละ
ทกัษะในการสือ่ความหมาย และมคีวามพรอ้มในการนำาเทีย่วสามารถนำา
เสนอเรือ่งราวธรรมชาติ และวฒันธรรมท้องถ่ินของตนเองได ้(ภาพที ่4)  
ซึง่เกดิจากกระบวนการฝกึอบรมเชิงปฏบิตักิาร และเมือ่ชุมชนสามารถ
บอกเล่าเรื่องราวของชุมชนได้อย่างราบรื่น ทำาให้ชุมชนเห็นถึงความ
สำาคัญของข้อมูลท้องถิ่นท้ังทางธรรมชาติ วิถีชีวิตและภูมิปัญญา อีก
ท้ังการประเมินเส้นทางท่องเท่ียวโดยสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
และผจญภัย (TEATA) ทำาให้ชุมชนได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
เพื่อนำามาใช้ปรับปรุงกิจกรรมและบริการต่างๆ รวมถึงนักสื่อความ
หมายท้องถิ่นชุมชนยังมีส่วนร่วมในการออกแบบและติดตั้งป้ายบอก
ทางตามวิถีท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับแนวคิด 7 Greens โดยใช้วัสดุในท้องถ่ิน 
แบบง่าย ประเด็นสำาคัญ คือ ตัวแทนชุมชนได้เสนอว่า ไม่ควรมีการ
ทำาป้ายสื่อความหมายในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เช่น ป้ายชื่อต้นไม้ 
เป็นต้น เพราะจะเป็นการรบกวนธรรมชาติ จึงเสนอให้ทำาเฉพาะป้าย
บอกทางสำาหรบันกัท่องเท่ียวเท่านัน้ สว่นข้อมลูเก่ียวกับธรรมชาตคิวร
ใช้นักสื่อความหมายท้องถิ่นในการนำาชม ซึ่งกิจกรรมนี้แสดงให้เห็นว่า
ชุมชนเข้าใจและเกิดความตระหนักในความสำาคัญของทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่น ตระหนักที่จะรื้อฟื้น
และทำานุบำารุงรักษาให้ยั่งยืนต่อไป
 

 

  4. ก�รประช�สมัพนัธ์ชุมชนท่องเท่ียว โดยการเผย
แพร่แผนที่สีเขียวสู่ระบบอินเทอร์เน็ต (ภาพที่ 5) โดยชุมชนได้มีส่วน
ร่วมเรียนรู้วิธีการจับพิกัดดาวเทียมและเผยแพร่ข้อมูล เพื่อเพิ่มช่อง
ทางให้นักท่องเท่ียวท่ีสนใจการท่องเท่ียวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมท้อง
ถ่ิน สามารถติดต่อสือ่สารผูใ้ห้บรกิารการท่องเท่ียวของชุมชนได ้เขา้ถงึ
ขอ้มลูและสถานทีท่อ่งเทีย่วผา่นพกิดัดาวเทยีม (GPS) สามารถใชส้มา
ร์ทโฟนนำาทางนักท่องเท่ียวได้สะดวกมากข้ึน โดยเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
Green Map และกำาหนดพิกัดดาวเทียมโดยใช้ Google Map

ภาพที่ 3 แผนที่ท่องเที่ยวเชื่อมโยง 3 ชุมชน

ภาพที่ 4 อบรมนักสื่อความหมายและประเมินเส้นทางโดยสมาคมไทย
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและผจญภัย (TEATA)
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ผลกระทบและคว�มยั่งยืนของก�รเปลี่ยนแปลง
 การพฒันาเสน้ทางทอ่งเทีย่วและระบบส่ือความหมาย ภายใต้
แนวคิด 7 Greens บนฐานทรพัยากรทอ้งถิน่ ซึง่ใชก้ระบวนการมสีว่น
รว่มของชมุชนเปน็เครือ่งมอืในการพฒันางาน ดงันัน้ในทกุขัน้ตอนการ
ทำางานจะทำาให้ผูเ้ขา้รว่มกจิกรรมเกิดความรูแ้ละทกัษะในการจดัทำาเสน้
ทางท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ดังต่อไปนี้
1. เกิดองค์คว�มรู้ในด้�นต่�งๆ  การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการ
วางแผนและจัดทำาเส้นทางท่องเท่ียวและระบบส่ือความหมายน้ัน เกิด
จากกระบวนการมีส่วนร่วมในการศึกษาข้อมูลต่างๆ ท่ีจำาเป็นสำาหรับการ
วางแผนการท่องเท่ียว ซ่ึงสามารถสรุปตามประเด็นหลักได้ดังต่อไปน้ี
 1.1 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการทอ่งเทีย่วชว่ยใหท้ราบถงึ
ทศิทางการพฒันาการทอ่งเทีย่ววา่ ควรเป็นไปในรปูแบบใดทีส่อดคลอ้ง
กับทิศทางการพัฒนาของประเทศ
 1.2 การศึกษาพฤติกรรม และความต้องการของนัก 
ท่องเที่ยว โดยใช้แบบสอบถามและให้ตัวแทนชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ฝึกประสบการณ์การเก็บรวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยว ผลการสำารวจ
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวช่วยให้ชุมชนทราบถึงแนวทางในการออกแบบ
เส้นทางและกิจกรรมท่องเที่ยวที่ตรงกับพฤติกรรมและความต้องการ
ของนักท่องเที่ยวอย่างเหมาะสม
 1.3 การร่วมสำารวจทรัพยากรในชุมชนท่ีสามารถเป็นจุดดึงดูดได้ 
ช่วยให้ชุมชนได้รับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับจุดดึงดูดทางการท่อง
เที่ยวที่นักท่องเที่ยวต้องการ ซ่ึงในขั้นตอนน้ีผู้วิจัยพบว่า เป็นประเด็น
ที่ผู้วิจัยควรให้ความสำาคัญ เพราะชุมชนเกิดความคุ้นชินกับวิถีชีวิต 
ประจำาวัน จึงไม่คิดว่าวิถีชีวิตของตนเองก็สามารถนำามาเป็นจุดขาย
ทางการท่องเที่ยวได้
 1.4 การพัฒนาระบบสื่อความหมาย ช่วยให้ชุมชนเรียนรู้ที่
จะพัฒนาทั้งตนเอง ในฐานะที่เป็นผู้สื่อความหมายท้องถิ่น และการ
พิจารณาถึงศักยภาพในการให้บริการด้านสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ
2. ได้เส้นท�งท่องเที่ยวพร้อมระบบสื่อคว�มหม�ย โดยการมีส่วนร่วม

ของคนในชุมชน ตามแนวคิด 7 Greens บนฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
จึงสามารถพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ที่มีมาตรฐาน และมีศักยภาพ
ในการให้บริการท่องเที่ยวตามแนวคิดการท่องเที่ยวแบบเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม สิ่งเหล่านี้จะนำาไปสู่ความสามารถในการจัดการทรัพยากร
การทอ่งเทีย่วของชุมชนไดอ้ยา่งเหมาะสมและยัง่ยนื รวมถงึการสบืทอด
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติอันทรงคุณค่าสู่รุ่นลูก
หลานต่อไป ซึ่งในกระบวนการนี้ทำาให้แกนนำาและผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความรู้และทักษะด้านการวางแผนการจัดทำาเส้นทางท่องเที่ยวและ
ระบบสื่อความหมาย
3. เกิดอ�ชีพนำ�เท่ียวในท้องถิ่น จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำานวน 
13 ราย ซึ่งมีความรู้และทักษะในการสื่อความหมาย/นำาเสนอเรื่องราว
ธรรมชาติและวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเอง  ซึ่งสามารถสร้างรายได้
เสริมให้กับชุมชนได้ และจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ ทำาให้มีความพร้อมและเกิดทักษะในการนำาเที่ยว อีกทั้ง
ยังกระตุ้นให้ชุมชนเห็นถึงประโยชน์และความสำาคัญของข้อมูลเกี่ยวกับ
ป่าและทรัพยากรในชุมชน รวมทั้งภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของชุมชนที่
สามารถนำามาเปน็ทรพัยากรการท่องเท่ียวท่ีสามารถก่อใหเ้กดิความรัก
และหวงแหนในทรพัยากรการท่องเท่ียวท้ังทางธรรมชาต ิและการทำานุ
บำารุงรักษาให้ยั่งยืนต่อไป
4. ได้แผนที่สีเขียว (Green Map) ของชุมชน ซึ่งแสดงให้เห็นถึง 
วิถีความเป็นชุมชนสีเขียว ที่หมายความถึงชุมชนที่มีกิจกรรมที่ไม่
ทำาลายสิ่งแวดล้อม และยังเป็นเครื่องมือการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ
ในการสื่อสารระหว่างคนหลากหลายวัย อีกทั้งยังทำาให้ชุมชนเกิดความ
ตระหนักมากขึ้นเมื่อเห็นภาพชุมชนของตนเอง และเห็นกิจกรรมของ
ชุมชนที่เป็นภาพด้านลบ เช่น พื้นที่ที่ถูกทำาลาย หรือปัญหาในเร่ือง
ขยะของชุมชน
5. ก�รประช�สัมพันธ์ชุมชนท่องเท่ียว เกิดจากการเผยแพร่แผนที่สี
เขียวสู่ระบบอินเทอร์เน็ต ทำาให้กลุ่มเป้าหมายหรือนักท่องเที่ยวที่สนใจ
การท่องเท่ียวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมท้องถิ่น สามารถเข้าถึงข้อมูล
สถานที่ท่องเที่ยวและการติดต่อสื่อสารกับผู้ให้บริการการท่องเท่ียวซึ่ง
เป็นกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนได้สะดวกมากขึ้น
6. เกิดก�รใช้ประโยชน์มิติก�รพัฒน�ท้องถิ่นซึ่งเป็นประโยชน์ในเชิง
ส�ธ�รณะ โดยการขอใช้ประโยชนข้์อมลูเสน้ทางท่องเท่ียวและกจิกรรม
การท่องเที่ยวจากมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ก่อ
ตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2541 ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยผ่าน
การสร้างบ้านและพัฒนาชุมชน และนำาความร่วมมือจากภาคส่วน
ต่างๆ จัดการฝึกอบรมอาชีพให้กับคนในชุมชน สนับสนุนการทำาธุรกิจ
ตามบ้าน สร้างศูนย์อนามัย ห้องสมุด ศูนย์ชุมชนและอื่นๆ ซึ่งทาง 
มลูนธิฯิ แสดงความจำานงขอนำาข้อมลูไปใช ้เพือ่นำาไปผลติเปน็โปสเตอร์
และแผ่นพับที่ใช้จัดแสดงภายในศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเท่ียวประจำา
อำาเภอ มูลนิธิที่อยู่อาศัยได้มีการพัฒนาอาคารที่เคยใช้เป็นที่ทำาการ
อำาเภอเดมิ ปรบัปรงุใหเ้ปน็ศนูยข์อ้มลูนกัทอ่งเทีย่วอำาเภอกลัยาณวิฒันา 
โดยมีธนาคารอาคารสงเคราะห์ร่วมสนับสนุนงบประมาณ การผลัก
ดันผลงานดังกล่าวเกิดได้จากการลงนามความร่วมมือระหว่างมูลนิธิท่ี
อยู่อาศัยกับศูนย์จัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาศักยภาพชุมชน 
(ศจพช.) ซ่ึงตั้งอยู่ท่ีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็น
ศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลชุมชนภาคเหนือตอนบน และมีเป้าหมาย
เพื่อให้บริการข้อมูลชุมชนให้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและผู้สนใจทั่วไป  
รวมถงึสรา้งความเข้มแขง็และความยั่งยืนใหชุ้มชนผา่นงานวจิยั ซึ่งทัง้
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สองหนว่ยงานรว่มมอืกนัและมเีปา้หมายเพือ่เอือ้ประโยชนซ์ึง่กนัและกัน
และร่วมพัฒนาชุมชนไปในทิศทางเดียวกันเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำาซ้อน
ในการทำางาน มีการทำางานที่เอื้อผลประโยชน์ให้กับชุมชนอย่างแท้จริง

การอภิปรายผลที่เกิดขึ้น 
  การศึกษาในคร้ังนี้ พบว่าทำาให้เกิดผลกระทบไปสู่ด้านต่างๆ 
ต่อชุมชน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
 1. ด้�นเศรษฐกิจ จากการที่ชุมชนได้พัฒนาเส้นทางและ
กิจกรรมท่องเที่ยวในท้องถ่ินที่เป็นจุดสนใจของแต่ละชุมชนที่มีความ
แตกต่างกันตามลักษณะวิถีชนเผ่า ก็จะสามารถสร้างรายได้เสริมจาก
การท่องเที่ยวให้กับชุมชนได้
 2. ด้�นสงัคมและวฒันธรรม ตวัแทนชมุชนทีเ่ขา้มามสีว่นรว่ม
รบัผดิชอบในการทำางานรว่มกนัเกดิความสามคัค ีเนือ่งจากมเีปา้หมาย
ในการพัฒนาท้องถิ่นไปในทิศทางเดียวกัน จำาเป็นต้องมีการประชุม
หารือกันมากขึ้น เพื่อให้งานในแต่ละขั้นตอนที่วางแผนร่วมกันไว้แล้ว
เสร็จลุล่วงไปด้วยดี ทำาให้ชุมชนเกิดการรวมกลุ่มกันมากขึ้น เครื่องมือ
และกจิกรรมตา่งๆ ทีน่ำามาใชส้ามารถสรา้งการมสีว่นรว่มใหเ้ยาวชนได ้
ถือเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนและผู้ใหญ่ได้พูดคุยกันมากข้ึน ผู้ใหญ่
ถ่ายทอดความรู้ให้เยาวชนและเยาวชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและ
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันได้อย่างราบรื่น
 3. ด้�นส่ิงแวดล้อม การเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน  
ท่ีสร้างการมีส่วนร่วมให้ตัวแทนชุมชนได้แสดงความรู้ความสามารถ ทำาให้
ตัวแทนชุมชนเกิดความเข้าใจในความสำาคัญและคุณค่าของทรัพยากรท้อง
ถ่ินท่ีมีอยู่ ส่งเสริมให้ชุมชนตระหนักในคุณค่าและอนุรักษ์ไว้ซ่ึงทรัพยากร
ท้องถ่ินต่อไป อีกท้ังการเก็บรักษาข้อมูลในระบบออนไลน์ยุคปัจจุบัน  
จะทำาให้ชุมชนสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลในท้องถ่ินของตนเอง และ
สามารถนำาไปใช้ในการถ่ายทอดความรู้หรือเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนรุ่นหลังได้
 ผู้วิจัยพบประเด็นสำาคัญในการติดตามและธำารงรักษาการ
พัฒนาที่เกิดขึ้น ควรประกอบไปด้วย
1. ก�รขย�ยผลคว�มสำ�เร็จเดิมให้เข้มข้นม�กขึ้น คือ  
 1.1 ด้�นก�รมีส่วนร่วม ชุมชนควรให้ความสำาคัญกับการมี
ส่วนร่วมของเยาวชน การให้โอกาสเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมจะทำาให้
ชุมชนได้รับรู้ถึงสถานการณ์ชุมชนที่เกิดทั้งในด้านลบและด้านบวก  
เหล่านี้จะช่วยกระตุ้นให้ชุมชนเกิดความตระหนักถึงปัญหาของชุมชน 
อกีทัง้ยงัชว่ยสง่เสรมิใหเ้ยาวชนไดมี้โอกาสฝกึคดิและเสนอแนวทางเพือ่
ฝกึทกัษะการแกไ้ขปญัหา สรา้งความม่ันใจใหกั้บเยาวชนซ่ึงจะเปน็กำาลงั

สำาคัญในการพฒันาชุมชนตอ่ไป และควรสรา้งความเข้าใจในการทำางาน
ด้านการท่องเที่ยวให้กับสมาชิกชุมชนที่เหลือที่มิใช่แกนนำาในคร้ังน้ีอยู่ 
เสมอๆ และเคารพในการตัดสินใจของชุมชนโดยรวมในการจัดทำา
กิจกรรมท่องเท่ียวท่ีขัดตอ่ประเพณแีละความเช่ือของชุมชน เพือ่ปอ้งกนั
มิให้เกิดผลกระทบต่อประเพณีความเชื่อและวิถีชีวิตของชุมชนอันจะนำา
ไปสู่ความขัดแย้งและความเส่ือมถอยของประเพณีวัฒนธรรมได้ในอนาคต
 1.2 ด้�นกิจกรรม การสร้างกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ทางการ
ท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจตามแนวคิด 7 Greens นั้น สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับกิจกรรมการท่องเที่ยวได้ ดังนั้นชุมชนควรได้รับองค์
ความรูด้า้นการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงอาชีพทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การเกษตร เนน้องคค์วามรูท่ี้เก่ียวกับการเกษตรท่ีไมท่ำาลายสิง่แวดลอ้ม 
ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ควรให้การสนับสนุนและเอ้ือประโยชน์ 
ในด้านการพัฒนาความรู้ โดยอาจสนับสนุนหรือจัดเวทีเรียนรู้ใน
ชุมชนเพื่อความสะดวกในการเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน  
ให้ทุกคนในชุมชนมีโอกาสที่จะเข้าถึงความรู้ได้เท่าเทียมกัน
 1.3 ด�้นบคุล�กรท�งก�รท่องเท่ียว ควรมกีารพฒันาบคุลากร
ทางการทอ่งเทีย่วทีส่ามารถทำาให้กจิกรรมและการบรกิารสอดคล้องกบั
ความต้องการในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวตามแนวคิด 7 Greens 
เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
  1.3.1 บุคล�กรภ�ยในชุมชน เช่น กลุ่มบริหาร
จัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน และนักสื่อความหมายท้องถิ่นควรมีการ
พัฒนาด้านต่างๆ ตามแนวคิด 7 Greens คือ (1) Green Heart  
ใหค้วามรว่มมอืกบัหนว่ยงานตา่งๆ ทีเ่ขา้มาชว่ยสง่เสรมิการดแูลปกปอ้ง
ทรัพยากรธรรมชาติ และร่วมกันฟ้ืนฟูคุณภาพส่ิงแวดล้อม เช่น ปลูกป่า 
หรือดูแลป่าต้นน้ำา (2) Green Activity จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเน้นการลดปริมาณขยะ ลดการใช้พลังงาน  
ลดการใช้น้ำา ลดการใช้สารเคม ีจดักิจกรรมท่ีไมก่อ่ให้เกิดผลกระทบตอ่
สิง่แวดลอ้ม เช่น เดนิศกึษาธรรมชาตหิรอืข่ีจกัรยานภายในชมุชน เปดิ
โอกาสใหน้กัทอ่งเทีย่วไดเ้รยีนรูแ้ละสมัผสัแหลง่ทอ่งเทีย่วทางธรรมชาติ
และวิถีชุมชนอย่างใกล้ชิด ต้อนรับนักท่องเท่ียวด้วยรอยยิ้มและคง
เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์ของท้องถิ่น เช่น แต่งกายชุดชนเผ่า รวมถึง
การดแูลความปลอดภยัให้นกัท่องเท่ียว (3) Green Community สร้าง
ความเข้าใจตระหนักในความสำาคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ขาย
ของทีร่ะลกึทีท่ำาจากธรรมชาตทิีห่ายากหรอืใกลส้ญูพนัธ ์ตระหนักเสมอ
ว่าการท่องเที่ยวเป็นเพียงอาชีพเสริมและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางในการดำาเนินงานด้านการท่องเที่ยวการพัฒนากฎเกณฑ์
และจรรยาบรรณในการปฏิบัติต่างๆ ด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการ
ทำาข้อตกลงในการกระจายรายได้สู่คนในชุมชน พัฒนาด้านการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ การพัฒนามาตรการป้องกันความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว (4) Green Plus การวางแผนพัฒนา
ศักยภาพชุมชนท้องถิ่นในการรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม วิธีการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก การจัดเก็บขยะใน
ชมุชน การรกัษามรดกทางวฒันธรรมในทศิทางทีย่ัง่ยนื และการบรกิาร
ทางการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งทางด้านสังคมและ
เศรษฐกิจของชุมชนโดยรอบและเกิดผลกระทบน้อยที่สุด
  1.3.2 บุคล�กรภ�ยนอกชุมชน เช่น นักท่องเที่ยว
ควรจะมุง่เนน้การพฒันาดา้นตา่งๆ ทีส่อดคลอ้งตามแนวคดิ 7 Greens 
ดังต่อไปนี้ (1) Green Heart การพัฒนาด้านจิตใจเป็นสำาคัญ ความ
มีใจรักษาและจิตสำานึกรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นบ่อเกิดของ
พฤติกรรมที่ปฏิบัติต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรมและ
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ศีลธรรม ที่จะสะท้อนออกมาในรูปแบบของการให้บริการด้านการท่อง
เทีย่วแบบมไีมตรจีติ และเคารพชมุชนซ่ึงเป็นเจ้าของพืน้ที ่ (2) Green 
Activity กิจกรรมท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเคารพแหล่ง
ท่องเที่ยวและชุมชนท้องถ่ินโดยการปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชน 
ปรบัพฤตกิรรมในการนำาเทีย่วเพือ่ไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบตอ่ส่ิงแวดลอ้ม 
รวมถึงกำาชับนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ สนับสนุนกิจกรรม
ใหค้วามชว่ยเหลอืและความรว่มมอืในการอนรุกัษ ์รวมถงึการสนบัสนนุ
ให้มีการใช้สิ่งอำานวยความสะดวกและบริการของชุมชนท้องถิ่น เช่น 
ทีพั่กแรม อาหาร และบรกิารขนส่ง ความรักและหวงแหนในทรพัยากร
ของชุมชนจะนำาไปสู่การร่วมกันหาแนวทางปกป้องรักษาและอนุรักษ์
ทั้งทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ที่สามารถใช้
เป็นเครื่องมือในการสื่อสารแลกเปล่ียนวัฒนธรรมกับผู้มาเยือน อันจะ
ส่งผลต่อความภาคภูมิใจและยังสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับท้อง
ถิ่นด้วย (3) Green  Plus  ความรับผิดชอบต่อชุมชน โดยอาจร่วม
ปลูกต้นไม้ หรือสละแรงกายในการช่วยเก็บและคัดแยกขยะ ส่งเสริม
กจิกรรมทอ่งเทีย่วทีม่โีปรแกรมพเิศษ เชน่ การบรจิาคของจำาเป็นต่างๆ 
สนับสนุนให้นักท่องเที่ยวซื้อผลิตภณัฑ์ของชุมชน หรือของทีร่ะลึกทีม่า
จากภมูปิญัญาชมุชน เคารพตอ่วฒันธรรมและวถีิชวีติของคนในทอ้งถิน่
2. ด้�นองค์คว�มรู้ต่อยอด การจัดทำาเส้นทางและระบบสื่อความหมาย
เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชน ยังคงมีประเด็นสำาคัญสืบเนื่องที่เกี่ยวข้อง 
ดังนั้นผู้วิจัยมีความเห็นว่า เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงควร
ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
 2.1 ก�รขย�ยผลคว�มรู้ไปสู่เย�วชนในชุมชน เป็นประเด็น
สำาคญัทีจ่ะชว่ยสรา้งความเขม้แขง็และยัง่ยนืใหก้บัชมุชน ซึง่เยาวชนเปน็
กำาลังสำาคญัในการสบืทอดประเพณ ีวฒันธรรมและวถิชีวีติทีม่เีอกลกัษณ์
ต่อไปได้
 2.2 ก�รค้นห�จุดสนใจอื่นๆ รวมถึงกิจกรรมท่องเท่ียวเชิง
สร้างสรรค์แบบมีส่วนร่วมเพิ่มเติม จะช่วยขยายผลความรู้ การปรับ
พฤติกรรมและเน้นย้ำาความตระหนักในคุณค่าให้กับชุมชนได้เกิดความ
ร่วมมือร่วมใจและสร้างพลังในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นอันมีคุณค่ายิ่งให้คงอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป
 2.3 ก�รพัฒน�ฐ�นข้อมูลทรัพย�กรต�มเส้นท�งท่องเท่ียวของ
ชุมชน ดังน้ัน เพ่ือประโยชน์ของชุมชนในการนำาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อ
ไปได้น้ัน ควรมีการพัฒนาฐานข้อมูลแบบมีส่วนร่วมท้ังในด้านทรัพยากร
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้นักนำาเท่ียวท้องถ่ิน
และผู้ท่ีสนใจในชุมชนสามารถนำาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้จากการเก็บรักษา
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ อีกท้ังยังเป็นประโยชน์ในแง่ของการอนุรักษ์และการ
ถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ไปสู่เยาวชนในชุมชนก็สามารถทำาให้ง่ายมากข้ึน
3. ก�รสนับสนุนจ�กหน่วยง�นอย่�งต่อเนื่อง ในประเด็นที่เก่ียวข้อง
กับการจัดทำาเส้นทางและระบบสื่อความหมายเพื่อการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน ซึ่งการพัฒนาในบางด้านต้องมีหน่วยงานเข้ามาสนับสนุน  
ดังนั้น หน่วยงานในพื้นที่ควรจะให้การสนับสนุนชุมชนท่องเที่ยว  
เพือ่ใหก้ารทอ่งเทีย่วสามารถใชเ้ปน็เคร่ืองมือในการพฒันาชมุชนไดอ้ยา่ง
สัมฤทธิ์ผล ดังต่อไปนี้
 3.1 หน่วยง�นปกครองส่วนท้องถ่ิน (องค์การบริหารส่วน
ตำาบล) ควรใหก้ารสนบัสนนุการพฒันาสิง่อำานวยความสะดวกทีช่่วยเอ้ือ
ประโยชน์ให้กับชุมชนท่องเที่ยว เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพของสิ่งอำานวย
ความสะดวกที่ชุมชนยังต้องมีการพัฒนาต่อไป เช่น การแก้ไขปัญหา
ถนนมีฝุ่นมาก จุดพักผ่อนหรือมุมพักผ่อนสำาหรับนักท่องเที่ยว พัฒนา
ห้องน้ำาสาธารณะบริเวณจุดนัดพบอย่างพอเพียงและเหมาะสม

 3.2 โครงก�รหลวงวัดจันทร์และองค์ก�รอุตส�หกรรมป่�ไม้
วัดจันทร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานในพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการ
อย่างต่อเนื่อง มีหน้าที่ส่งเสริมชุมชนในด้านอาชีพและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยังเป็นหน่วยงานที่ให้บริการ
และสนบัสนนุดา้นการทอ่งเทีย่วดว้ย จงึควรใหก้ารสนบัสนนุในดา้นการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน  เพื่อเป็นการเสริมช่องทางให้
กับกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนให้เกิดรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวได้
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บทความรับเชิญ
กระบวนการพัฒนาชาวนา: 

ข้าวพื้นบ้านคืนถิ่นด้วยมือชาวนา

บทคัดย่อ
	 กระบวนการพัฒนาชาวนาเพื่อรื้อฟื้นการปลูกข้าวพื้นบ้านให้กลับคืน
ถิ่นชุมชนเป็นงานของโครงการข้าวปลาอาหารอีสานมั่นยืนช่วงปี	2550	–	2555	 
โดยดำาเนินการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาชาวนาในพื้นที่	7	ชุมชน	ใน	5	อำาเภอ	
จังหวัดอุบลราชธานี	ผลสรุปของกระบวนการพัฒนาชาวนานี้	ประกอบด้วย	 
3	กระบวนการย่อย	ได้แก่	1)	กระบวนการค้นหาแกนนำา	ประกอบด้วย	การสำารวจ
ในพื้นที่	การสังเกตผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา	การสังเกตผู้เข้าร่วมการประชุมใน
ชมุชน		และการคดัเลอืกแกนนำาทีม่อียูเ่ดมิแลว้	2)	กระบวนการพฒันาชาวนาแกนนำา	 
โดยการสร้างความมั่นใจ	การศึกษาดูงาน	การปฏิบัติจริงในแปลงของเกษตรกร	 
การประจักษ์จริงด้วยข้อมูลที่ชี้วัดการพึ่งตนเองได้มากขึ้น	และการพัฒนาเป็น 
ผู้ถ่ายทอดสิ่งที่ค้นพบให้ผู้อื่น	3)	กระบวนการพัฒนาเครือข่าย	ประกอบด้วย	 
การประชุมชาวนาของโครงการทั้งหมด	การสร้างตลาดข้าวพื้นบ้านโดยเฉพาะ	และ
การใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นประโยชน์	
	 เมื่อวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาชาวนานี้	พบว่า	1.	การเปลี่ยนแปลง
สภาพสังคมเศรษฐกิจส่งผลต่อวิถีปฏิบัติในการทำานาของชาวนาทั่วไป	แต่ชาวนา
ที่เข้าร่วมโครงการข้าวปลาอาหารฯ	ยังยืนหยัดความเป็นชาวนารายย่อยที่หัน
มามุ่งมั่นปลูกข้าวพื้นบ้านเป็นวิถีชีวิตอย่างมืออาชีพสืบทอดต่อจากบรรพบุรุษ	
กระบวนการพัฒนานี้จึงเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงย้อนกลับไปสู่การเป็นชาวนา
ที่พึ่งตนเอง		2.	กระบวนการพัฒนาดังกล่าวนี้		มิใช่เพียงให้ชาวนารื้อฟื้นการ
ปลูกข้าวพื้นบ้านเท่านั้น	แต่เป็นการพัฒนาที่หยั่งลึกให้ถึงใจของชาวนา	เพื่อให้
รักและตระหนักถึงคุณค่าของพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน	และตระหนักถึงการเป็นชาวนาที่
จะอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี	3.	กระบวนการพัฒนาเองมีจุดเด่น	คือ	บุคลากรที่มีความ
สามารถเฉพาะตัวและทำางานทุ่มเทกลมกลืนกับชาวนา	วิธีการค้นพบผู้นำาชาวนาที่ดี	
การเลือกใช้แปลงทดลองสาธิตให้เห็นผลประจักษ์	และการเก็บข้อมูลประจำาแปลง	 
ในขณะเดียวกัน	พบจุดอ่อนในด้านการสร้างเครือข่ายทั้งจังหวัดซึ่งกำาหนดพื้นที่ใหญ่
เกนิไป	สง่ผลใหง้านแตล่ะแหง่ขาดความเขม้ขน้	และงานตลาดยงัไมเ่ขม้แขง็มากเพยีง
พอที่ชาวนาจะทำาเองได้	4.	พบปัจจัยซึ่งเรียกว่า	สามลดต้นทุน	คือ	ลดการซื้อปัจจัย
การผลิต	ปุ๋ยเคมี/เมล็ดพันธุ์และแรงงาน	และสี่เพิ่มประสิทธิภาพและผลประโยชน์	คือ		
เพิ่มผลผลิต	เพิ่มกำาไร	เพิ่มชนิดข้าวกินอร่อย	และเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและ
มูลค่าทางเศรษฐกิจ

คำ�สำ�คัญ:	กระบวนการ	ชาวนา	ข้าวพื้นเมือง/ข้าวพื้นบ้าน	แกนนำา	เครือข่าย	
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Abstract
 Process of developing farmers to re-establish native paddy 
cultivation by the  farmers themselves had been the task of  Northeast 
Food	Security	Project	during	2007-2012.	This	developmental	process	
had	been	implemented	for	five	consecutive	years	to	promote	farmers	
of	seven	communities	in	five	districts	of	Ubonratchathani	province	 
to	be	the	leaders	in	re-establ ish ing	nat ive	paddy	cul t ivat ion.	 
This	developmental	process	consisted	of	three	sub-processes.	First,	
“searching for capable farmer leaders” had been done through surveying in 
target	areas,	observing	participants	in	seminars	and	community	meetings,	
and	screening	the	existing	farmer	leaders.	Second,	“empowering	the	selected	
leaders to lead the development” had been done through establishing 
confidence,	conducting	study	tours	and	training	courses,	promoting	the	
actual	cultivation	on	their	land,	using	actual	data	to	realize	their	better	
self-reliance,	and	developing	changing-agent	skills.	Third,	“developing	a	
network	of	the	involving	farmers”	had	been	done	through	conducting	
meetings	of	all	involving	farmers,	establishing	specific	markets	for	native	
rice,	and	making	use	of	local	traditions.
	 There	are	four	f indings	der ived	from	analyz ing	these	 
developmental	processes.	First,	current	socio-economic	changes	 
affect	farming	practices	of	general	farmers.	On	the	other	hand,	farmers	
joining this development project insist to remain small paddy farmers 
who	insistently	switch	back	to	professional	native	paddy	cultivation	as	their	
way	of	life	like	their	ancestors.	Therefore,	this	developmental	process	is	a	 
changing	process	leading	the	farmers	back	to	self-reliant	farming	practice.	 
Second,	this	kind	of	development	process	has	not	only	brought	back	
the	native	paddy	cultivation,	but	has	also	made	the	involving	farmers	
to become conscious of the value of native paddy varieties and the 
dignity	of	being	paddy	farmers.	Third,	the	strengths	of	this	process	were	
capable-and-devoting	field	workers	who	had	worked	very	well	with	the	
farmers,	methods	for	finding	outstanding	farmer	leaders,	making	use	of	
demonstration	plots	to	convince	farmers’	confidence,	and	record	keeping	
and	using	of	the	demonstration	plots.	On	the	other	hand,	the	weakness	
were	the	created	provincial	network	covering	too	big	area	leading	to	
diluted	development	of	each	individual	sites,	and	market	promotion	was	
not	intensive	enough	for	the	farmers	to	handle	by	themselves	alone.	
Forth,	other	outcomes	observed	from	this	native	paddy	cultivation	 
development	are	three	means	of	cost	reduction	and	four	means	of	benefit	
gaining.	It	leads	to	reduction	in	chemical	fertilizer	cost,	paddy	seed	cost	
and	labor	cost.	Also,	it	leads	to	gaining	in	paddy	yield,	farming	profit,	
number	of	native	paddy	varieties	with	high	taste	or	high	nutritional	value,	
and	economic	value	of	native	paddy.
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บทนำา 
	 ในอดีตการทำานาปลูกข้าวเป็นวิถีการดำาเนินชีวิตของคนใน
ชุมชนชนบท	เป็นวิถีการผลิตเพื่อทำากิน	แบ่งปัน	แลกเปลี่ยน	และ
เกื้อกูลช่วยเหลือกันในยามที่ขาดแคลนทั้งในหมู่เครือญาติ	มิตรสหาย	
เป็นวิถีการผลิตตามฤดูกาลบนฐานทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
และมคีวามหลากหลายของพนัธกุรรมทอ้งถ่ิน	วถีิการผลิตทีท่ำาให้ชมุชน
พออยู่พอกินนั้น	สั่งสมเป็นภูมิรู้ในการคัดเลือก	เก็บรักษาเมล็ดพันธ์ุ	
และใช้พันธุ์ข้าวให้เหมาะสมกับทำาเลพื้นที่ปลูกที่มีทั้งพื้นที่สูง	ที่ดอน 
น้ำาน้อย	ที่ราบ	และที่ลุ่มน้ำามาก	จนถึงพื้นที่บุ่งทามน้ำาขัง	
	 มีพิธีกรรมกล่อมเกลาให้เคารพธรรมชาติท่ีทำากินในทุกข้ันตอน
ตั้งแต่ต้นฤดูกาลจนถึงเก็บเก่ียว	คนในชุมชนเม่ือครั้งอดีตจึงมีจิตใจดี
งามไม่เอารัดเอาเปรียบ	แม้แต่ในส่วนของการจัดการศึกษา	โรงเรียน
ในชนบทจะให้ความสำาคัญต่อวิถีชุมชน	เมื่อถึงช่วงดำานาเก่ียวข้าว	
โรงเรียนจะหยุดเรียนเพื่อให้นักเรียนได้ช่วยพ่อแม่ทำานาเก่ียวข้าวให้
ทันตามฤดูกาล	ลูกหลานในชุมชนจึงมีความผูกพันกับไร่นา	สังคมการ
ผลิตดั้งเดิมจึงมีความอยู่เย็นเป็นสุข	มีฐานทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์		 
คงความหลากหลายทางพันธุกรรม	โดยเฉพาะความหลากหลายของ
พันธุ์ข้าวพื้นบ้าน
	 วิถกีารผลติของชมุชนไทยไดเ้ริม่เปลีย่นแปลงเมือ่รฐัมทีศิทาง
การพฒันาประเทศใหเ้ปน็ผู้ส่งออกขา้วรายใหญข่องโลก	แผนการพัฒนา
เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติต้ังแต่ฉบับที	่1	ไดเ้ปล่ียนวิถีการผลติพออยู่
พอกนิใหเ้ปน็ระบบการผลติเพือ่การคา้	เปลีย่นครอบครวัในชมุชนชนบท
ให้เป็นคนปลูกข้าวเพื่อการส่งออก	โดยให้ความหวังว่าคนปลูกข้าวจะมี
รายได้มากขึ้น	
	 การปลกูขา้วเพือ่การคา้ทำาใหต้อ้งเพิม่พืน้ทีก่ารผลิต	ตอ้งเพิม่
ผลผลิตด้วยการใส่ปุ๋ยเคมีและป้องกันการระบาดของโรคแมลงศัตรูข้าว
ดว้ยสารเคมยีาปราบศตัรพูชื	ย่ิงไปกวา่นัน้	เพือ่ใหต้รงกบัความตอ้งการ
ของตลาด	ชาวนาต้องเปล่ียนพันธุ์ข้าวเป็นพันธุ์ส่งเสริมของหน่วยงาน
ราชการทีผ่า่นการพฒันาพันธุเ์ปน็อยา่งดใีหผ้ลผลิตสูง	ซึง่ทำาใหผ้ลผลติ
ข้าวเปลือกทั้งประเทศเป็นพันธุ์เดียวกันเพื่อให้ง่ายต่อระบบการสีข้าว
ของโรงสขีนาดใหญแ่ละการสง่ออกขา้วไปยงัตา่งประเทศ	สายพนัธ์ุข้าว
ดั้งเดิมจึงเริ่มสูญหายไปจากผืนนาในท้องถิ่นทีละน้อย		
	 แม้ว่าประเทศไทยจะส่งออกข้าวได้มากติดอันดับของโลก	แต่
ครอบครัวชาวนาไม่ได้อยู่ดีกินดีดั่งเช่นที่คาดหวังไว้	ดินที่ใช้ประโยชน์
มานานเสือ่มสภาพลง	ปจัจัยการผลติทัง้เมลด็พนัธุ	์ปุย๋เคมีและสารเคมี
ปราบศัตรูพืช	ต้องซื้อด้วยราคาสูงขึ้นทุกๆ	ปี	ในขณะที่ค่าใช้จ่ายด้าน
อาหารกลบัเพิม่มากขึน้	เพราะอาหารธรรมชาต	ิกบ	เขยีด	กุง้	หอย	ป	ู
ปลา	แทบไม่มีให้เห็น	(นันทิยา	หุตานุวัตร,	2547)	
	 ในระยะยี่สิบปีที่ผ่านมา	มีหลายชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ
ได้ทบทวนและพยายามหาทางออก	โดยเร่ิมจากกลุ่มเล็กๆ	ได้หวน
กลับสู่รากฐานการพึ่งพาตนเองในระบบการผลิตเหมือนเม่ือครั้งอดีต	 
โดยให้ความสำาคัญกับพันธุ์ข้าวพื้นบ้านในท้องถิ่นที่มีความแข็งแรงและ 
หลากหลาย	ปรบัเปลีย่นระบบการผลติทีเ่ปน็อาชพีเพือ่การคา้	หวนคนื
สูว่ถิกีารผลติทีพ่ึง่ตน	ตอ่ยอดภูมิถ่ินด้วยการรวบรวมคัดเลือกเมลด็พนัธุ	์
ศึกษา	บันทึกลักษณะประจำาพันธุ์ข้าวท้องถิ่นดั้งเดิม	
	 ทา่มกลางการเปล่ียนแปลงขา้งตน้นี	้จงัหวดัอบุลราชธาน	ีในป	ี
2549-2550		ได้เกิดโครงการข้าวปลาอาหารอีสานมั่นยืน	ภายใต้แผน
งานสนับสนุนความมั่นคงทางอาหาร	เป็นแผนงานที่เกิดขึ้นจากการ 
ร่วมมือระหว่างมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน	(ประเทศไทย)	มูลนิธิชีววิถี	
สถาบนัการศกึษา	และเครอืขา่ยองคก์รชมุชนมากกวา่	18,000	ครอบครวั	 

โดยการสนับสนุนทุนจากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	
(สสส.)	(แผนงานความมั่นคงทางอาหาร,	ม.ป.ป.)	
	 โครงการข้าวปลาอาหารอีสานมัน่ยืน	แรกเริม่ดำาเนนิการโดย
นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน	ีต่อมาได้ปรับเปลี่ยนเป็นทีม
นักพัฒนาทำางานแบบเต็มเวลาจำานวน	3	คน	คือ	ประวัติ	ไชยกาล	 
ผอ่งฉว	ีจนัทรเ์ทศ	และชลติา	ศรแีกว้	ท้ังสามคนเปน็นกัพฒันาทีม่คีวาม
รู้และประสบการณ์งานพัฒนาชนบท	มีความสนใจเรื่องข้าวพื้นบ้านแต่
ไมไ่ดม้คีวามรูใ้นข้าวพืน้บา้นมากนกั	ทมีนกัพฒันากลุม่นีไ้ดท้ำางานอยา่ง
เข้มข้นในช่วงป	ี2550-2555	เปน็แกนหลกัขับเคลือ่นงาน		มสีำานกังาน
ประจำาอยู่ที่อำาเภอวารินชำาราบ	จังหวัดอุบลราชธานี		
	 โครงการข้าวปลาอาหารอีสานมั่นยืน	ดำาเนินงานในพื้นที่		 
7	ชุมชน	ใน	5	อำาเภอของจังหวัดอุบลราชธาน	ีมีเป้าหมายการพัฒนา
ชาวนาให้เป็นแกนนำาต้นแบบที่มีบทบาทการฟื้นฟูอนุรักษ์พันธุกรรม
ข้าวพื้นบ้าน	และนำาไปสู่การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของ
พันธุกรรมข้าวพื้นบ้านในท้องถิ่น	โดยมีกระบวนการทำางานตั้งแต่การ
ค้นหาผู้นำา	การพัฒนาผู้นำา	การศึกษาดูงาน	การอบรม	การทดลอง
ปฏิบัติ	การเก็บข้อมูลการผลิต	การปฎิบัติงานด้านตลาด		
	 บทความนีจ้งึเปน็บทเรยีนและประสบก�รณข์องกระบวนก�ร
พัฒน�ช�วน�ของโครงก�รข้�วปล�อ�ห�รอีส�นมั่นยืนที่น่าสนใจ	นับ
ได้ว่า	เป็นกระบวนการที่ไม่มีสูตรสำาเร็จในการทำางานที่ตายตัว	มีเพียง
การวางกรอบแนวทางการทำางานคร่าวๆ	แล้วจึงประเมินสรุปผลปรับ
เปลี่ยนไปตามความสอดคล้องเหมาะสมในแต่ละพื้นท่ี	เมื่อทำาการสรุป
จึงได้ประสบการณ์และบทเรียนของกระบวนการทำางานพัฒนาชาวนา
ให้เป็นแกนนำาที่เป็นต้นแบบของการปลูกข้าวพื้นบ้าน	ซึ่งทำาให้ข้าวพื้น
บ้านคืนถิ่นชุมชน	
	 ในบทความนี้นำาเสนอตอนแรกเป็นกระบวนการทำางาน
พัฒนาชาวนาให้ เป็นแกนนำาที่ เป็นต้นแบบของการปลูกข้าว 
พืน้บา้น	ซึง่ประกอบดว้ย	3	หวัขอ้หลกั	คอื	กระบวนการค้นหาแกนนำา			
กระบวนการพัฒนาชาวนาแกนนำา	และกระบวนการพัฒนาเครือข่าย			
ในตอนที่สอง	เป็นบทวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาชาวนานี้

กระบวนการค้นหาแกนนำา 
	 เบื้องหลังความคิดในการค้นหาแกนนำาของโครงการ 
ข้าวปลาอาหารอีสานมั่นยืน	มี	2	ประการ	คือ	ประการแรก	การ
หวังขยายผลการทำางานให้ครอบคลุมในเชิงพื้นที่	จึงกำาหนดชุมชน 
เป้าหมายโดยพิจารณาถึงโอกาสในการขยายผลให้เชื่อมโยงกันเป็น 
เครือข่ายกระจายครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดให้มากที่สุด	ไม่กระจุกตัว
อยู่ในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง	จึงใช้เขตพื้นที่เป็นเกณฑ์ค้นหาชาวนาแกนนำา
ในระยะเร่ิมแรก	ประการท่ีสอง	นักพัฒนาของโครงการฯ	มีความเช่ือว่า	
พนัธุข์า้วพืน้บา้นแตล่ะพนัธุอ์าจจะมคีวามเหมาะสมของพืน้ทีป่ลกูทีแ่ตก
ตา่งกัน	จากเบือ้งหลงัความคดิท้ังสองประการข้างตน้นัน้	จึงมเีกณฑก์าร
คัดเลือกพื้นที่งานและการค้นหาแกนนำา	ดังนี้
2.1 ก�รคัดเลือกพื้นที่ง�น 
	 โครงการฯ	ไดใ้ช้เกณฑเ์ชิงพืน้ท่ี	3	ลกัษณะเพือ่คดัเลอืกพืน้ที่
งานคือ	1)	พื้นที่เชิงนิเวศ	2)	พื้นที่ตามลักษณะที่ตั้งของเขตจังหวัด	 
3)	พื้นที่เครือข่ายการทำางานที่มีอยู่เดิม	จากเกณฑ์เชิงพ้ืนท่ีดังกล่าวน้ี	
ทำาให้เลือกพ้ืนท่ีดำาเนินงานได้	4	ลักษณะ	ได้แก่	
 •	พ้ืนท่ีสูง	มีพื้นที่ต้นน้ำา	พื้นที่สูงเชิงเขาที่มีน้ำาน้อย	คือ	บ้าน
ชาด	บ้านนาคอ	ตำาบลหนามแท่ง	อำาเภอศรีเมืองใหม่	และศูนย์พัฒนา
พื้นที่ชายแดนบ้านค้อ	อำาเภอน้ำายืน	
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	 •	พ้ืนท่ีดอน/โคกท่ีปรับเปล่ียนเป็นท่ีนาปลูกข้าว	มีน้ำาน้อย	 
หรอืเกบ็กกัน้ำาไว้ไมไ่ดน้าน	คอื	บา้นราษฎรเ์จรญิ	ตำาบลอา่งศลิา	อำาเภอ
พิบูลมังสาหาร	
 •	พื้นที่ลุ่มน้ำาขัง	เป็นพื้นที่ทำานาปลูกข้าวส่วนใหญ	่คือบ้าน
หนองพรานคาน	บ้านท่าช้าง	ตำาบลท่าช้าง	อำาเภอสว่างวีระวงศ์	และ
บ้านบุ่ง	ตำาบลโนนกาเล็น	อำาเภอสำาโรง	
 •	พื้นที่ลุ่มต่ำา	เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำา	ที่ดอนในฤดูฝนใช้ปลูกข้าวได	้
ในฤดูแล้งน้ำาลดลง	แหล่งที่ยังพอมีน้ำาเหมาะสำาหรับปลูกข้าว	คือ	พื้นที่
บุ่งทาม		
2.2 ก�รค้นห�ช�วน�แกนนำ�
	 เมื่อกำาหนดพื้นที่ดำาเนินงานได้แล้ว	กระบวนการต่อไป	คือ
การค้นหาชาวนาที่มีความสามารถในการเป็นแกนนำา	เหตุที่ต้องค้นหา
แกนนำาที่มีความสามารถก่อนดำาเนินการใดๆ	เพราะในหลักการพัฒนา
ชนบท	การค้นหาผู้นำาตัวจริงให้พบเป็นเรื่องที่ยากที่สุด	เพราะผู้นำา
ตัวจริงมักจะไม่เปิดเผยตัวเองง่ายนัก	และอาจจะปรากฏตัวเม่ือมีเหตุการณ์
สำาคัญๆ	เกิดขึ้น	สำาหรับโครงการนี้	วิธีการค้นหาแกนนำา	มี	4	วิธี	 
ซ่ึงพยายามกรองใหพ้บผูน้ำาตวัจรงิ	ในทีน่ี	้ผูน้ำาทีต่อ้งการ	คอื	ผูน้ำาทีส่นใจ
เรื่องการปลูกข้าวอย่างจริงจัง	ไม่ใช่ชาวนาที่หว่านข้าวแล้วไปรับจ้าง	
แต่ต้องการชาวนามืออาชีพที่ทำานาอย่างใส่ใจ	ถือได้ว่าเป็นชาวนาท่ี 
ทำานาเปน็วถิชีวีติ	ดงันัน้	การคน้ใหพ้บผูน้ำาชาวนามืออาชพีจงึไมใ่ชเ่รือ่ง
ง่ายนัก	โดยมีวิธีการค้นหาชาวนาแกนนำา	4	วิธี	ได้แก	่

	 2.2.1	วธิคีน้ห�ดว้ยก�รสำ�รวจในพืน้ที	่วิธนีีค้อืการทีน่กัพฒันา
ของโครงการฯ	เดนิทางเขา้ไปในพืน้ทีเ่ปา้หมายเพือ่สำารวจเก็บขอ้มลูใน
เบื้องต้น	โดยเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซต	์เมื่อพบผู้คนก็จอดรถเข้าไป
พูดคุยถึงการดำาเนินชีวิตและพบปะพูดคุยกับชาวนาในพื้นที่เพื่อค้นหา
แกนนำา			
	 พื้นที่แรกที่เริ่มด้วยวิธีนี้คือพื้นที่บุ่งทามริมแม่น้ำามูนเขตรอย
ต่อระหว่างตำาบลบุ่งมะแลงและตำาบลท่าช้าง	อำาเภอสว่างวีระวงศ์	เป็น
พ้ืนที่ชุ่มน้ำาตอนปลายของลุ่มน้ำามูนที่เป็นแหล่งอาหารสำาคัญ	ในพื้นท่ี
บุ่งทามนี้	ได้พบปะผู้คนหลากหลาย	และแกนนำาที่ค้นพบในพื้นที่นี้	คือ	
นายแดง	หาทว	ีรวมถึงนายอินทร์	นายเคน	ที่ทำานาจับปลาในบุ่งทาม
แห่งนี้
	 2.2.2	วิธีค้นห�จ�กก�รเข้�ร่วมประชุมสัมมน� ในแต่ละปี	 
นกัพฒันาของโครงการฯ	ไดร้บัเชญิใหร่้วมเวทเีสวนาหรอืเปน็วทิยากรใน
การประชุมสัมมนาของหน่วยงาน	องค์กรต่างๆ	ในจังหวัด	เช่น	หน่วย
งานพัฒนาชุมชน	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด	เป็นต้น	
หลังเสร็จสิ้นการเสวนา	จะมีผู้รับฟังเข้ามาซักถามและประสานให้เดิน
ทางเขา้ไปในพืน้ที	่เพือ่ใหจ้ดัประชมุใหข้อ้มูลในกลุ่มงานของตนไดท้ราบ
ด้วย	แกนนำาลักษณะนี้จะเป็นผู้นำาชุมชน	เช่น	นายนิยม		เจริญ	ผู้ใหญ่
บ้านนาเยีย	อำาเภอนาเยีย	นางทองมวย	มีสง่า	ผู้นำาสตรีชุมชนบ้านบุ่ง	
อำาเภอสำาโรง	เป็นต้น
	 2.2.3	วิธีค้นห�จ�กก�รจัดประชุมในชุมชน		โครงการฯ	 
จัดประชุมชาวนาในชุมชนเป้าหมาย	พบว่า	ในแต่ละคร้ังจะค้นพบ
ชาวนาที่ให้ความสนใจมากกว่าการเพียงเข้ามาร่วมรับฟังการประชุม
ที่ผู้ใหญ่บ้านนัดหมาย	ชาวนาที่มีความสนใจนี้จะเป็นชาวนาที่มีพื้น
ฐานด้านเกษตรอินทรีย์มาก่อนบ้าง	และมีความสนใจงานด้านการ
อนุรักษ์พันธุกรรมบ้าง	แกนนำาในลักษณะนี้พบที่บ้านหนองพรานคาน	 
มีพ่อไพบูลย์	ภาระวงศ	์พ่อสี	ทอนไสระ	แกนนำารุ่นแรกของโครงการฯ
	 การประเมินชาวนาผู้ที่สามารถจะพัฒนาเป็นแกนนำาในเบ้ือง

ต้นนั้น	เราจะสังเกตเห็นความสนใจในการรับฟัง	จะมีซักถามบ้างไม่
มากแต่จะตรงประเด็น	หากมีเอกสารก็สนใจและนำากลับบ้าน	ส่วนใหญ่
จะอยู่รว่มประชุมจนเสรจ็สิน้	และจะหาโอกาสเข้ามาพดูคยุซกัถามขอ้มลู
ทีต่นเองยงัไมเ่ขา้ใจ	และดเูปน็คนอาการเอางาน	มลีกัษณะเปน็ผูน้ำาโดย
ธรรมชาติ
							2.2.4	วิธีค้นห�จ�กก�รคัดเลือกแกนนำ�ท่ีมีอยู่เดิมแล้วใน
จังหวัดอุบลราชธานี	มีกลุ ่มในชุมชนที่ทำางานด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ	ด้านป่าชุมชน	และลุ่มน้ำาอยู่เดิมแล้ว	ซึ่งในกลุ่ม
เหล่านี้	มีแกนนำาชุมชนท่ีมีความพร้อมในการเป็นผู้นำา	โครงการฯ	 
จึงได้เลือกท่ีจะร่วมงานกับแกนนำาท่ีมาจากฐานงานด้านการอนุรักษ์	
คือ	นายอภิรมย์	ธยาธรรม	เครือข่ายลุ่มน้ำามูน	บ้านท่าช้าง	นายกลาง		
จันทร์สอน	เครือข่ายลุ่มน้ำามูนบ้านฮ่องอ้อ	ตำาบลท่าช้าง	อำาเภอสว่าง
วีระวงศ์	นายพงษ์พยัคฆ	์ภูธา	เครือข่ายลุ่มน้ำาชี	บ้านท่าศาลา	ตำาบล
ชีทวน	อำาเภอเข่ืองใน	นางอรทัย	โพธิ์พา	เครือข่ายป่าชุมชนบ้าน 
นาคำา	ตำาบลคอนสาย	อำาเภอตระการพืชผล	และนายคำาพวง	ทัดเทียม		 
เครือข่ายควายวัว	อำาเภอสำาโรง
	 จากการค้นหาผู้นำาทัง้	4	วิธีนี้	ทำาให้โครงการข้าวปลาอาหาร
อสีานมัน่ยนื	มแีกนนำาท่ีมคีณุลกัษณะในเรือ่งการฟืน้ฟพูนัธุข์า้วพืน้บา้น	
ซึ่งสามารถประมวลได้ดังนี้
 •	แกนนำาที่เป็นผู้นำาชุมชน	เป็นแกนนำาที่มีความเป็นผู้นำา
ของชุมชนนัน้อยู่แลว้	โดยมกัมตีำาแหนง่ท่ีเปน็ทางการ	เชน่	ผูใ้หญบ่า้น	 
ผู้นำาสตรีชุมชน	
 •	แกนนำาชุมชนท่ีเป็นผู้นำาของกลุ่มหรือเครือข่ายฐานงาน
ด้านการอนุรักษ์		
 •	แกนนำาที่เป็นชาวนามีพื้นฐานด้านเกษตรอินทรีย	์และมี
ความสนใจงานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมอยู่แล้ว					
 •	แกนนำาที่เป็นชาวนา	ซึ่งมีทัศนะในการทำานาแบบการ
อนุรักษ์พันธุกรรมแต่ยังไม่ได้มีความรู้ในเรื่องนี้
	 จากกระบวนการค้นหาแกนนำาในปีแรกๆ	โครงการฯ	มีแกน
นำาในแต่ละพื้นที่รวม	12	คน	เป็นชาย	10	คน	และเป็นหญิง	2	คน	 
ซึ่งแกนนำาเหล่านี้สามารถขับเคลื่อนงานในพื้นที่ของตน

กระบวนการพัฒนาชาวนาแกนนำา    
	 เมื่อค้นพบชาวนากลุ่มเป้าหมายท่ีจะพัฒนาให้มีบทบาท
สำาคัญในการเปลี่ยนแปลงแล้ว	โครงการข้าวปลาอาหารฯ	ได้คิดค้น
กระบวนการพฒันาแกนนำา	ซึง่สามารถสรปุเป็น	6	ขัน้ตอน	ทัง้นีใ้นทาง
ปฏิบัติแล้วมิได้กระทำาเป็นลำาดับ	แต่ดำาเนินการตามความเหมาะสม	และ
บางวิธีการกระทำาไปพร้อมๆ	กัน	ดังนี้
	 1.	ก�รสร้�งคว�มมั่นใจให้แก่กลุ่มเป้�หม�ย	การสร้างความ
มั่นใจให้กับแกนนำาชาวนาในพื้นที่	โดยระบุว่า	จะเป็นงานที่กระทำา
ต่อเน่ืองเพ่ือให้ชุมชนและแกนนำาม่ันใจว่ามีการดำาเนินจริงจากโครงการฯ	
โครงการฯ	จึงจัดประชุมในตอนเริ่มต้นการทำางาน	คือ	มีการชี้แจง
ถึงวัตถุประสงค์	การปรึกษาหารือร่วมกับแกนนำาชาวนาถึงขั้นตอน
การทำางานร่วมกัน	กิจกรรมที่จะทำาร่วมกัน	รวมถึงระยะเวลาและการ
สนับสนุนจากโครงการฯ	
	 การสร้างความมั่นใจให้แก่แกนนำาชาวนาที่สำาคัญที่สุด	คือ		
นักพัฒนาของโครงการฯ	เดินทางเข้าชุมชนเยี่ยมเยือนชาวนากลุ่มเป้า
หมายเปน็ประจำามไิดข้าด	ท้ังยงัสรา้งความสนทิสนมกบัชาวนา	และนกั
พัฒนาปฏิบัติตัวเหมือนดังลูกหลานพี่น้องของเขา	ทำาให้แกนนำาชาวนา
มีความมั่นใจในตัวโครงการฯ
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	 2	ก�รศึกษ�ดูง�นและเข้�ร่วมอบรมสัมมน�เพื่อเปิดพื้นท่ี
ท�งคว�มคิด	นักพัฒนาของโครงการฯ	นำาแกนนำาชาวนาจากพื้นที่ 
เป้าหมายไปศึกษาดูงานและเข้าร่วมการอบรมในพื้นที่ที่ดำาเนินการ
ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากข้าวพันธุ์พื้นบ้านหลายแห่ง	เช่น	
การศึกษาดูงานและการเข้ารับการอบรมที่มูลนิธิข้าวขวัญ	จังหวัด
สุพรรณบุรี	เป็นต้น
	 งานสัมมนาท่ีสำาคัญซ่ึงแกนนำาชาวนาของโครงการข้าวปลา
อาหารอีสานมั่นยืนได้เข้าร่วมเป็นประจำาทุกครั้งที่มีการจัดงาน	คือ	 
งานพันธุกรรมข้าวพื้นบ้าน		ซึ่งจัดโดยเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก
ภาคอีสาน	และหน่วยงานอ่ืนๆ	อีกหลายหน่วยงาน	ในแต่ละคร้ังท่ีจัดงาน	
เช่นในปี	2554	มีชาวนาซ่ึงเป็นสมาชิกเครือข่ายเรื่องพันธุกรรมข้าว
จากจังหวัดต่างๆ	ในภาคอีสาน	ได้แก	่มหาสารคาม	ยโสธร	กาฬสินธุ์	
สุรินทร์	ฯลฯ	เข้าร่วมงานประมาณ	200-300	คน			 
	 การเข้าร่วมงานสัมมนาพันธุกรรมข้าวพื้นบ้านของแกนนำา
ชาวนาของโครงการข้าวปลาอาหารฯ	ถือได้ว่า	เป็นกิจกรรมหลักเพื่อให้
ชาวนามีโอกาสได้รู้เห็นว่ายังมีชาวนาในท่ีต่างๆ	หลายร้อยคนที่กำาลัง
ทำางานดา้นการอนุรกัษแ์ละใชป้ระโยชนข์า้วพืน้บา้นทีม่คีวามหลากหลาย
กนัอยา่งจรงิจงั	ซึง่จะชว่ยใหแ้กนนำาของโครงการขา้วปลาอาหารมคีวาม
มั่นใจในการหันกลับไปปลูกข้าวพื้นบ้าน
	 3.	ก�รเรียนรู้จ�กก�รปฏิบัติจริงด้วยแปลงศึกษ�ข้�วพ้ืนบ้�น  
การสร้างแปลงศึกษาข้าวพื้นบ้านเป็นการเปิดพื้นที่การเรียนรู้
เรื่องข้าวพื้นบ้านอินทรีย์ให้แก่ชาวนา	โดยแปลงศึกษาแปลงแรก 
ทำาขึ้นในปี	2550	ที่แปลงนาพ่อไพบูลย์	ภาระวงศ์	ชาวนาบ้าน
หนองพรานคาน	ตำาบลท่าช้าง	อำาเภอสว่างวีระวงศ์	เหตุท่ีเลือกแปลงนา 
พ่อไพบูลย์	ภาระวงศ์	เป็นแปลงศึกษาแปลงแรกเพราะทำาเลที่
ตั้งนาเหมาะสม	2	ประการ	คือ	ประการแรก	ที่นาพ่อไพบูลย์
อยู่ใกล้หมู่บ้าน/ชุมชน	ทำาให้สะดวกในการมาศึกษาแปลงข้าว	 
ประการที่ ส อ ง	 เป็ นแปลงที่ อ ยู่ ร ะหว่ า ง กล า งของแกนนำ า
และสมาชิกอีก	3	หมู่บ้าน	ทำาให้แปลงนาพ่อไพบูลย์	ภาระวงศ์	 
เป็นศูนย์กลางของการศึกษาข้าวพื้นบ้านในเขตตำาบลท่าช้าง		
	 แปลงนาศึกษาข้าวพื้นบ้านของชาวนาแปลงแรกจึงเริ่มต้น
ดว้ยแกนนำาและสมาชกิจำานวน	8	คน	คอื	ชาวนาชือ่	กลาง	จนัทรส์อน	 
จากชุมชนริมฝั่งแม่น้ำามูนบ้านฮ่องอ้อ	อภิรมย์	ธยาธรรม	จาก
บ้านท่าช้าง	พ่อแดง	หาทวี	จากทามบุ่งชี	พ่อบรรหาร	กำาลังเขียว	 
จากบา้นบุง่มะแลง	และอีก	4	ครอบครัวในบา้นหนองพรานคาน	นำาโดย
พ่อส	ีทอนไสระ	และพ่อไพบูลย์เจ้าของแปลงนา
	 แปลงปลูกข้าวพ้ืนบ้านแปลงแรกเป็นเสมือนแปลงลองผิดลองถูก	
ท้ังชาวนาและนักพัฒนาเองตา่งกม็คีวามสงสยัใครรู่เ้ชน่เดยีวกนัวา่	การทำา
แปลงนาครัง้น้ีจะประสบผลสำาเรจ็หรอืไม	่เพราะการทำานาครัง้นีม้คีวาม
แตกต่างจากการทำานาทั่วไปถึง	3	ประการ	คือ		
 ประการแรก	ใช้พันธุ์ข้าวพื้นบ้านจำานวน	63	สายพันธ์ุ	 
ซ่ึงไมใ่ช่พนัธุท์ีป่ลกูโดยทัว่ไป	โดยนกัพฒันารวบรวมมาจากแหลง่ตา่งๆ	
เชน่	พันธุข์า้วพืน้บา้นไดม้าจากชาวนาในจังหวดัอืน่ๆ	พนัธุข์า้วพืน้บา้น
ที่ชาวนาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานียังใช้ปลูก	พันธุ์ข้าวพื้นบ้านจาก
ธนาคารเชื้อพันธุ์พืช	สำานักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ	กรมวิชาการ
เกษตร	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เป็นต้น	พันธุ์ข้าวพื้นบ้านเหล่านี้
กลับกลายเป็นของใหม่ที่ชาวนาสนใจใคร่รู้เรื่องราวของพันธุ์ข้าว
 ประการที่สอง		เป็นการทำานาในระบบเกษตรอินทรีย์ที่ไม่ใช้
ปุ๋ยเคมี		สารเคมีกำาจัดศัตรูพืช		ชาวนาใช้ปุ๋ยหมักอินทรีย์และน้ำาหมัก

ชีวภาพในการทำานาแปลงนี้
 ประการท่ีสาม		วิธีการทำานาใช้วิธีปลูกท่ีเรียกตามชาวนาว่า		
ปลูกแบบข้าวต้นเดียว	หรือการปลูกข้าวระบบประณีต	(System	 
of	Rice	Intensification:SRI)	ซึ่งเป็นวิธีการปลูกข้าวแบบนาดำาโดยใช้
ต้นกล้าเพียงต้นเดียวที่มีอายุประมาณ	15	–	20	วัน
	 เมื่อวันเริ่มต้นการทำานาแปลงศึกษา	ความรู้เกี่ยวกับเมล็ด
พันธ์ุข้าวพ้ืนบ้านซ่ึงแกนนำาชาวนาได้ไปเข้ารับการอบรมศึกษาดูงานมาแล้ว	
(หัวข้อ	2)	ได้นำามาใช้อย่างเต็มที่	แกนนำาชาวนา	8	คน	ร่วมกับนัก
พัฒนาต่างช่วยกันขะมักเขม้นแกะเม็ดข้าวลงเพาะในกระถางและถาด
หลุมสีดำาที่ใช้เพาะพันธ์ุผัก	ใช้ดินและแกลบดำาเป็นวัสดุเพาะ	ด้วยเกรง
ว่าถ้าใช้วัสดุอย่างเดียวอาจจะไม่เกิดทั้งหมด	รดน้ำาใช้ตาข่ายล้อมรอบ
แล้วรอลุ้นผลในวันต่อๆ	มา
	 ในช่วงรอข้าวงอก	แกนนำาชาวนาท้ัง	8	คน	ได้ร่วมเรียนรู้
ทำาปุ๋ยชีวภาพสูตรต่างๆ	หารือพูดคุยการเตรียมการอย่างกระตือรือร้น			
และบางคนมาดูข้าวที่เพาะเกือบทุกวัน	จนต้องตั้งสมมติฐานว่า	 
แปลงปลูกข้าวหลายสายพันธ์ุเป็นท่ีดึงดูดให้เกิดความสนใจท่ีจะเรียนรู้	 
พบปะพูดคุย	เป็นพื้นท่ีกลางท่ีจะเป็นเครื่องมือท่ีดีในการสร้างการ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดแก่แกนนำาชาวนาในอนาคต
	 ข้าวพื้นบ้านแต่ละสายพันธุ์งอกงามเกินกว่าคาดหวังไว้	 
การออกแบบเพือ่สรา้งกระบวนการเรยีนรูจ้งึไดติ้ดตามมา	ซึง่นกัพฒันา
ของโครงการฯ	พบว่า	การเก็บข้อมูลลักษณะประจำาพันธุ์ข้าวอาจเป็น
เรื่องธรรมดาของนักวิชาการที่ศึกษาเรื่องข้าว	แต่กลับเป็นเรื่องแปลก
ใหม่สำาหรับชาวนา	การจัดการน้ำา	หญ้า	วัชพืช	ระยะถี่ห่างของกอใน
แตล่ะสายพนัธุ	์การเฝา้สงัเกตและดภูาพทีบ่นัทกึไวห้ลงักจิกรรม	กลาย
เป็นหัวข้อพูดคุยศึกษาทำาความเข้าใจต่อยอดความรู้เดิมของชาวนา	
สำาคัญยิ่ง	คือ	นักพัฒน�ของโครงก�รฯ ได้พบเห็นก�รเรียนรู้ที่เป็น
ธรรมช�ตขิองช�วน�ท่ีผ�่นก�รปลกูข้�วม�เกินครึง่ชีวติ ทำ�ใหน้กัพฒัน�
ได้พบแนวท�งวธีิก�รในก�รพฒัน�คนปลกูข้�วให้เป็นแกนนำ�ช�วน�ทีม่ี
คว�มสำ�คัญอย�่งยิ่ง 
	 แม้ข้าวไม่แตกกอมากนัก	และมีหญ้าข้ึนท้ังแปลงเพราะขาดน้ำา	
ตอ้งลงแรงถอนหญา้	แต่รวงขา้วในแตล่ะพนัธุม์เีมลด็เตง่สมบรูณ์		หลัง
จากเก็บเกี่ยวด้วยแรงคน	ผลผลิตข้าวในแปลงแบ่งออกเป็น	3	ส่วน	

ส่วนหนึ่ง	สมาชิกกลุ่มนำาไปทดลอง
ปลกูในนาของตนเอง	รวมทัง้มคีนใน
ชมุชนทีแ่วะเวยีนเขา้มาเยีย่มชมและ
ขอเปน็พนัธุข์า้วไปปลกู	อกีส่วนหน่ึง
โครงการฯ	เกบ็ไว	้พนัธุข์า้วพืน้บา้นที่
เหลอืนำาไปเปน็พนัธุข์า้วปลกูในแปลง
ศึกษาในหมู่บ้านอ่ืนๆต่อไป	จาก
บทเรียนการทำาแปลงปลูกข้าวพื้น
บ้านเพื่อการเรียนรู้ของพ่อไพบูลย์	
บ้านหนองพรานคาน	แปลงศึกษา

ข้ าวพื้ นบ้ านของแกน
นำาชาวนาในชุมชนอ่ืนๆ	 
ก็เกิดขึ้นตามมา

แปลงศึกษาข้าวพื้นบ้านใน
ทามบุ่งมะแลง			
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วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่   ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2558

	 4.	ก�รประจักษ์จริงด้วยข้อมูลก�รเปล่ียนแปลงที่เป็นดัชนีช้ี
วดัก�รพึง่พ�ตนเองของช�วน�	เมือ่นกัพฒันาของโครงการฯ	ตัง้คำาถาม
กบัแกนนำาชาวนาแตล่ะคนในตา่งกรรมตา่งวาระถงึการปลกูขา้วพืน้บ้าน	 
คำาตอบที่มักจะได้รับไปในทำานองเดียวกัน	2	ประเด็น	คือ	ประเด็น
ผลผลิตข้าวพื้นบ้าน	คำาตอบของแกนนำาชาวนามักจะระบุว่า	ปีสอง
ปีแรกลดลงมากเมื่อเปรียบเทียบกับผลผลิตข้าวทั่วไปที่ปลูกในระบบ
เกษตรเคมี	แต่ผลผลิตปีต่อๆ	มา	เพิ่มสูงขึ้น	ข้าวรวงใหญ่	มีน้ำาหนักดี	 
และประเด็นสำาคัญของการทำานาด้วยวิธีแบบน้ี	ประหยัดและลดต้นทุนได้มาก	
ทั้งไม่เหนื่อยและไม่เสียเวลามากด้วย
	 เมื่อถามต่อว่าประหยัดและลดต้นทุนอย่ างไร	ทำ านา
ไม่เหนื่อยไม่เสียเวลาคืออะไร	คำาตอบที่ได้คือ	“ประหยัด”	เพราะ
ไม่ต้องเสียเงินซื้อปุ๋ยเคมี	สารเคมีกำาจัดศัตรูพืช	และพันธุ์ข้าวปลูก	 
แต่ต้องขยันขึ้นในการหาใบไม้	เศษผักผลไม	้มาทำาเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย	์
ปุ๋ยน้ำาหมักชีวภาพ	มีค่าใช้จ่ายเพียงวัสดุกากน้ำาตาลหรือน้ำาตาลทราย
แต่ใช้ไม่มาก
	 “ไมเ่หนือ่ยและไมเ่สยีเวลามาก”	คอื	ไมต่อ้งตกกลา้จำานวนมาก
เมื่อดำานาข้าวต้นเดียว	ใช้เวลาถอนกล้าไม่นาน	แต่เดิมการดำานาแต่ละ
วันต้องใชก้ลา้เปน็รอ้ยมดัถงึจะเพยีงพอ	ในวนัทีด่ำานา	ชว่งประมาณบา่ย
สามโมง	ต้องแบง่คนไปถอนกลา้แลว้ถอนกลา้อกีจนเหนือ่ยมดืค่ำากวา่จะ
พอใช	้แตต่อนนี	้ใช้จำานวนตน้กลา้ลดลงเหลอืเพยีงสามสบิมดักพ็อแลว้	
ใชเ้วลาถอนตน้กลา้ไมน่าน	โดยเฉพาะเมือ่ดำานาด้วยวธิขีา้วตน้เดยีวจน
ชำานาญ	จะดำานาได้เร็วกว่าดำาทีละหลายต้นต่อกอ
	 แต่ผลเช่นนี้ต้องมีข้อมูลตัวเลขเป็นที่ประจักษ	์นักพัฒนาของ
โครงการฯ	จึงหารือกับแกนนำาชาวนาว่าการเก็บข้อมูลเป็นเรื่องสำาคัญ	
ควรจะเกบ็ขอ้มลูและนำาเสนอกนัในทีป่ระชมุประจำาปขีองสมาชกิทัง้หมด
ซึ่งมี	70-80	คน	ของโครงการฯ

  
	 แบบเก็บข้อมูลจึงถูกออกแบบขึ้นและนำามาใช้เม่ือสิ้นสุดการ
เก็บเกี่ยว	ตารางข้อมูลมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมดและแยกย่อย
ในแต่ละหมวดหมู่รายการ	ค่าเช่าที่ดิน	(หากมี)	ค่าเตรียมการแปลง	 
ค่าปุ๋ย	ค่ายา	ค่าเมล็ดพันธุ์	ค่าการจัดการน้ำา	ค่าเก็บเกี่ยว	ขน	ข้อมูล
ในแต่ละชุมชนใช้เวลามาก	บางคนกลับไปเอาสมุดบันทึกท่ีจดไว้กลับมาดู	
ช่วงท้ายร่วมกันศึกษาว่า	มีค่าใช้จ่ายคิดเฉลี่ยต่อไร่เท่าไร	ใครลงทุน 
มากน้อย	ในแต่ละไร่เฉลี่ยได้ผลผลิตเท่าใด

	 ผลสรุปข้อมูลทุกคน	มีค่าใช้จ่ายต้นทุนการทำานาลดลง	 
มผีลผลติสงูข้ึนในทกุป	ีสิง่ทีไ่ดม้ากกวา่นัน้	คอื	มไีสเ้ดอืน	กบ	เขยีด	กุง้	
หอย	ปู	ปลา	อาหารเข้ามาอยู่อาศัยในแปลงนามากข้ึน	สารเคมีลดน้อยลง	
ดินนุ่มไม่แน่นแข็งเหมือนเดิม	รู้วิธีทำาปุ๋ย/ยาไล่แมลงใช้เอง	
	 ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงจากพื้นที่ต่างๆ	ได้ถูกนำาเสนอใน
การประชุมใหญ่ในทุกปี	ตัวเลขต้นทุนที่ลดลงและผลผลิตที่ค่อยๆ	 
เพิม่ข้ึนในแต่ละปี	เป็นข้อมลูยืนยันได้ชัดเจนวา่	ปลกูข้าวพืน้บา้นตน้เดยีว 
ไม่ใช้สารเคมีดีด้วยเหตุผลใด
	 5.	ก�รพัฒน�เป็นผู้สอนทำ�แปลงเรียนรู้เรื่องข้�วพื้นบ้�น  
หลังเก็บเกี่ยวแบ่งปันพันธุ์ข้าวในแปลงศึกษาแปลงแรก	นักพัฒนา
ของโครงการฯ	พบว่า	แกนนำาและสมาชิกมีความกระตือรือร้นในการ
เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่มาทำางานร่วมกันในแปลงศึกษาน้ี	
มีบรรยากาศเป็นกันเอง	มีหัวข้อพูดคุยถกเถียงถึงพันธุ์ข้าวท่ีแต่ละคน
สนใจ	ขอ้เดน่ขอ้ดอ้ยในแตล่ะสายพนัธุ	์ความชอบ/ไมช่อบสายพนัธุไ์หน
เพราะอะไร	ทุกคนก้าวข้ามความสงสัยว่าปลูกข้าวด้วยวิธีต้นเดยีวไม่
ใสปุ่ย๋เคมจีะไดผ้ลหรอืไม	่เพยีงแตไ่มแ่นใ่จวา่พนัธ์ุข้าวนัน้ๆ	จะเหมาะกบั
นาของตนเองหรอืไม	่บางคนเช่นพอ่ส	ีทอนไสระ	บ้านหนองพรานคาน	
ตัดสินใจว่าจะดำานาด้วยวิธีข้าวต้นเดียวทั่วทั้งผืนนา	7	ไร่
	 จากการประชุมสรปุผลแปลงศกึษาพนัธ์ุข้าวพืน้บา้นแปลงแรก
ที่บ้านหนองพรานคาน	ในปีที่	2	ของโครงการฯ	(ประมาณปี	2551)	
ท้ังแกนนำาชาวนาและนกัพฒันาต่างเห็นรว่มกันและมมีตใิหข้ยายการทำา
แปลงศึกษาไปยังแกนนำาชาวนาและสมาชิกในพื้นที่อื่นๆของโครงการ
ขา้วปลาอาหารฯ		โดยแกนนำาชาวนาทีม่ปีระสบการณใ์นแปลงแรกเปน็
ผู้ไปแนะนำาและถ่ายทอดประสบการณ์ของตน	แกนนำาชาวนาทุกคนดู
จริงจังแฝงด้วยความกระตือรือร้น				
	 ในปีต่อๆ	มา	แปลงศึกษาข้าวพื้นบ้านก็เกิดขึ้นในหลาย
ชุมชน	ควบคู่ไปกับการพัฒนาชาวนารุ่นแรกๆ	ที่สั่งสมประสบการณ์
ในการแนะนำาถ่ายทอดความรู้การปลูกข้าวพื้นบ้านด้วยระบบอินทรีย์		
และพอกพนูทักษะความรูใ้นการปลกูข้าวพืน้บ้านด้วยวธีิอินทรยีช์วีภาพ	
แกนนำาหลายคนสนใจจรงิจงัในการพฒันาตนเองจนมคีวามชำานาญมาก
ยิ่งขึ้นในกระบวนการผลิตข้าวพื้นบ้านอินทรีย์	ทั้งเริ่มมีบทบาทในการ 
กระจายพันธุ์ข้าวพื้นบ้านให้แก่คนในชุมชนของตนและผู้สนใจ	กลาย
เป็นแหล่งเรียนรู้การทำานาปลูกข้าวพื้นบ้านในระบบเกษตรอินทรีย์
ด้วยวิธีการปลูกแบบประณีต-ข้าวต้นเดียว

 

แปลงศึกษาข้าวพื้นบ้านชุมชนนาเยีย	อ.นาเยีย

แปลงศึกษาข้าวพื้นบ้านชุมชนนาคำา	อ.ตระการพืชผล		

สอนปลูกข้าวต้นเดียวในโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม	 
อำาเภอพิบูลมังสาหาร	
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	 6.	ก�รลงลึกชีวิตครอบครัวของแกนนำ�และสม�ชิก  
นักพัฒนาของโครงการฯ	ให้ความสำาคัญกับชีวิตครอบครัวชาวนาท่ีร่วม
ดำาเนินงาน	เพราะการรือ้ฟืน้การปลกูขา้วพืน้บา้นในระบบเกษตรอนิทรยี์ 
มีความหมายต่อจิตใจของชาวนา	ซึ่งมิใช่เป็นเพียงเทคนิควิธีการ
ปลูกข้าวพันธุ์พื้นบ้านแต่สะท้อนถึงแนวคิดการพึ่งตนเองของชาวนา	 
นักพัฒนาจึงพูดคุยลงลึกถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาเหมือน
ดั่งเป็นเครือญาติ	รับรู้และหารือร่วมกันในการแก้ไขหากมีปัญหาใน
ครอบครัวชาวนา	ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาลูกๆ	ไปทำางานในเมืองใหญ่	
และปัญหาหนี้สินครัวเรือน	
	 ไม่ใช่เพียงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างชาวนาและ
นักพัฒนาเท่าน้ัน	แต่ยังหมายรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างชาวนาท่ี	 
ไม่เคยไปมาหาสู่กันมาก่อน	แต่เม่ือมาร่วมงานกันในโครงการข้าว
ปลาอาหารฯ	นี้	ตั้งแต่ปี	2550	จนถึงปี	2555	เป็นเวลา	6	ปี	 
ที่เริ่มจากแปลงศึกษาบ้านหนองพรานคานสู่แปลงบ้านบุ่งมะแลง	 
สูน่าทามบุ่งชี	บ้านสุขสมบูรณ์	บ้านบุ่ง	บ้านนาคำา	บ้านนาเยีย	บ้านราษฎร์เจริญ	
ฯลฯ	ต่างพ้ืนท่ีต่างอำาเภอ	แกนนำาชาวนาและสมาชิกได้ทำางานร่วมกันจน 
คุ้นเคย	มีการไปมาหาสู่กันดุจเป็นเครือญาต	ิมขีองฝากและชว่ยเหลอืกนั
ยามขาดเกนิ	ไดพ้นัธุข์า้ว	พนัธุผ์กักฝ็ากหากนั	โดยมเีปา้หมายเดยีวกัน	คือ	 
“ปลูกข้าวพื้นบ้าน	กินอาหารท้องถิ่น”
	 นับได้ว่า	โครงการข้าวปลาอาหารฯ	ได้สร้างและพัฒนาแกน
นำาชาวนาและสมาชกิใหก้ลายเป็นกลุ่มคนทีค่ดิเหมือนกัน	ทำาเหมอืนกนั		
อยู่หลายหมู่บ้านในหลายอำาเภอ	ที่	“คุ้นกันจนแก่น”	และเมื่อชุมชนใด
มีงานบุญ	แกนนำาชาวนาในพื้นที่อื่นๆ	ก็จะเดินทางมาช่วยเตรียมงาน	
ช่วยสมทบทั้งข้าวปลาอาหาร	และแรงงานจนเสร็จงานบุญ	จึงกลาย
เปน็เครอืขา่ยของชาวนาผูป้ลูกขา้วพืน้บา้นทีเ่ปน็ตามธรรมชาตขิองคน
อสีาน	เครือขา่ยความสมัพนัธฉั์นทพ์ีน้่องของแกนนำาชาวนาและสมาชกิ
นั้นเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือเป้าหมายของโครงการฯ	ที่ตั้งไว	้แต่เป็นสิ่งที่
มีคุณค่าอย่างยิ่ง		

กระบวนการพัฒนาเครือข่าย  
 นอกจากงานของโครงการฯ	ที่สร้างความสัมพันธ์และพัฒนา
ส่วนบุคคลและกลุ่มย่อยๆ	ดังในหัวข้อข้างต้นนั้น	โครงการข้าวปลา 
อาหารฯ	ยังได้ตั้งวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาให้เป็นเครอืข่ายชาวนาผู้ปลูก
ข้าวพื้นบ้าน	โดยโครงการฯ	ใช้กิจกรรม	3	ประเภท	ได้แก่
	 1.	ก�รประชุม-เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ การประชุมเป็นอีก
วิธีการหนึ่งที่ช่วยพัฒนาแกนนำาชาวนาและสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ชาวนาในพื้นที่งานของโครงการฯ	ซึ่งโครงการข้าวปลาอาหารฯ		 
ได้จัดเวทีประชุมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู	้3	ระดับ	ได้แก่
	 	 1.1	ประชุมสรุปผลแปลงศึกษ�ข้�วพื้นบ้�น  
หลังฤดูเก็บเก่ียวผลผลิตข้าวและก่อนจะถึงการประชุมเครือข่ายประจำาปี	
นักพัฒนาของโครงการฯ	ได้จัดประชุมสรุปผลแปลงศึกษาของแต่ละ
ชุมชน	โดยแกนนำาชาวนาของแต่ละแห่งเป็นตัวหลักในการประชุม	 
มีหัวข้อพูดคุย	ได้แก่	คุณสมบัติข้าวในแต่ละสายพันธุ์ในแปลงศึกษา
โดยใช้ข้อมูลของ	“แบบบันทึกข้อมูลลักษณะประจำาพันธุ์”	ที่ชาวนา
ช่วยกันเก็บข้อมูล	มีการให้คะแนนในแต่ละด้าน	เช่น	การแตกกอ	
ความต้านทานโรคแมลง	รวงใหญ่เล็ก	เมล็ดจับถี่ห่าง	ปริมาณผลผลิต 
มากน้อย	เป็นต้น		
	 นอกจากน้ัน	ในทีป่ระชมุยงัไดพ้ดูคยุถึงปญัหาอปุสรรคในการ
ทำาแปลงศึกษาที่ผ่านมา	ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ	แผนการผลิตในปี
ต่อไป	การสรุปข้อมูลการเปล่ียนแปลงของครัวเรือน	เม่ือเสร็จสิ้นการ

ประชุมเรื่องการผลิตของแปลงศึกษาแล้ว		นักพัฒนาของโครงการฯ	 
ได้ให้แกนนำาชาวนาเตรียมการเข้าร่วมประชุมเครือข่ายประจำาปีด้วย

 
	 1.2	ประชุมใหญ่เครือข่�ย วันรวมญ�ติมิตรประจำ�ป ี	 
เมื่อเสร็จสิ้นฤดูเก็บเกี่ยว	แกนนำาชาวนาและสมาชิกในแต่ละพื้นที่จะ
รวมกันเหมารถเดินทางเข้าสู่สถานท่ีนัดหมายการประชุมประจำาปี	 
ภาพการทักทายย้ิมแย้ม	การมอบสิ่งท่ีตนมีท้ังอาหารที่ตากแห้ง	 
พันธ์ุข้าวพันธ์ุผัก	ผลไม้ท้องถ่ินท่ีหายาก	ดวงตาและรอยยิ้มที่จริงใจ
ยามทีไ่ดม้าพบเจอกนัแมไ้มใ่ชเ่ครอืญาต	ิทำาให้รูส้กึอบอุน่เมือ่ไดพ้บเหน็	 
ในแต่ละปี	วงประชุมจะใหญ่ขึ้น	คนมาร่วมประชุมมากขึ้น		
	 สิ่งที่โครงการฯ	จัดเตรียม	คือ	เนื้อหาการประชุมที่ออกแบบ
ไวใ้ห้เปน็ประโยชนม์ากท่ีสดุในระยะเวลาสัน้ๆ	เพยีงหนึง่วนัคร่ึงทีไ่ดม้า
อยู่ร่วมกัน	โดยเนื้อหาการประชุมในแต่ละปีมีประมาณ	5	ข้อได้แก่			
	 •	นำาเสนอผลงาน	เปน็การแจง้ตอ่ทีป่ระชมุถงึผลการทำางาน
ของแกนนำาในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมา	โดยผลงานประกอบด้วยมีพื้นที่
ปลูกข้าวพื้นบ้านเพิ่มขึ้นเท่าไหร่	ขยายครอบครัวสมาชิกได้มากน้อย 
เพียงใด	สามารถประสานส่วนไหนบ้างในชุมชนให้เข้ามาร่วมงาน	
มูลค่าทางเศรษฐกิจดีหรือไม่	ประเด็นท่ีมักให้ความสำาคัญอันดับแรกๆ	 
ซ่ึงเหมือนเป็นการแข่งขันกันในทีว่ากลุ่มใดบ้างฟื้นฟูข้าวพื้นบ้าน
ได้กี่สายพันธุ์	เช่น	พ่อแดง	หาทวี	สามารถฟื้นฟูข้าวพื้นบ้านได้ถึง	 
60-70	สายพันธุ	์โดยทำาเป็นแปลงขนาด	2X3	เมตร	ปลูกข้าวเพื่อเก็บ 
เมล็ดพันธุ์
	 •	นำาเสนอข้อมูลการเปล่ียนแปลงในแต่ละชุมชน	เป็นการ

นำาเสนอข้อมูลต้นทุน
การผลิตและผลผลิต
ข้าวต่อไร่ของแต่ละ
ชุมชนและครอบครัว
ที่ โดดเด่น	เพื่อให้
เกิดการเรียนรู้แลก
เปลี่ยนประสบการณ์
ในเวทีประชุม
	•	นำาข้อมูลท่ีควรรู้	

เป็นข้อมูลเก่ียวกับทิศทางการพัฒนาของภาครัฐ	นโยบายแผนงาน
ที่เกี่ยวข้อง	การทำางานขององค์กรหน่วยงานที่มีลักษณะคล้ายกัน	
ประสบการณ์ความสำาเร็จหรือบทเรียนที่ล้มเหลว	รายงานด้านสุขภาพ	
เป็นต้น	เพื่อให้เป็นฐานข้อมูลในการวางทิศทางการทำางานของเครือ
ข่ายฯ	ในปีต่อไป
 •	อบรมเรียนรู้ เทคนิคเพิ่มเติม	ในแต่ละปีโครงการฯ	
จัดการเรียนรู้ฝึกอบรมในสาขาวิชาที่สมาชิกเครือข่ายยังขาดข้อมูล

ประชุมสรุปผลแปลงศึกษาข้าวพื้นบ้าน	
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ความรู้ที ่จำาเป็น	โดยเชิญผู้ที ่มีความรู้ความชำานาญมาเป็นวิทยากร		
ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจให้แกนนำาและสมาชิกเครือข่าย
ปรับประยุกต์ใช้ประโยชน์ให้ได้ผลดียิ่งขึ้น	
	 •	กำาหนดทิศทางและแผนงานปีต่อไป	ช่วงท้ายจะเป็นการ
ร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น	และร่วมกันวางเป้าหมาย	ทิศทาง	แผน
งานกิจกรรมร่วมกันทั้งในระดับพื้นที่และเครือข่ายในปีต่อไป

	 1.3	ประชุม อบรม เรียนรู้ร่วมกับเครือข�่ย นอกเหนือจาก
เวทีการประชุมเรียนรู้ข้างต้นแล้ว	ในแต่ละปี	โครงการข้าวปลาอาหารฯ	 
ส่งต่อแกนนำาชาวนาและสมาชิกไปเข้าอบรมที่มูลนิธิ ข้าวขวัญ	 
จังหวัดสุพรรณบุรี	ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่ทำาหน้าที่ฝึกอบรม
ชาวนาโดยตรง	เพื่อเรียนรู้เพิ่มทักษะในกระบวนการผลิตข้าวพื้นบ้าน
ในระบบอินทรีย์	ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ร่วมกับตัวแทนจากภาคอื่นๆ	
ในรุ่นเดียวกันจะถูกนำามาปรับประยุกต์ใช้ในแปลงนาของตน				
	 โครงการฯ	ยังเอื้ออำานวยให้แกนนำาชาวนาและสมาชิกเข้า
ประชมุเครอืขา่ยชาวนาเกษตรกรรมทางเลือกภาคอสีานและการประชมุ
เครือข่ายชาวนาเกษตรกรรมยั่งยืน	ทำาให้แกนนำาชาวนามีโอกาสได้
แลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสาร	แนวคดิมุมมอง	และประสบการณก์ารทำางาน
กับแกนนำาชาวนาที่มาจากที่ต่างๆ		
	 นอกจากนี้	แกนนำาชาวนาของโครงการข้าวปลาอาหารฯ	 
ยังได้รับการประสานให้เข้าประชุมอบรมของสถาบันการศึกษา	หน่วย
งานภาครัฐ	เช่น	ศูนย์วิจัยข้าว	เพื่อรับการอบรมเรียนรู้เชิงเทคนิคท่ี
เก่ียวกับระบบการผลิต	เป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ท่ีดีให้กับแกนนำา	 
ส่ิงทีเ่ปน็ผลพลอยได	้คอื	การรู้จกัปฏสิมัพนัธ	์การรับรูข้อ้มลูจากหลาย
ทาง	ทำาให้ได้รับโอกาสมากกว่าชาวนาโดยทั่วไป		
	 2.	ก�รสร�้งตล�ดของช�วน� แมว้า่การสง่เสรมิการปลกูขา้ว
พื้นบ้านของโครงการข้าวปลาอาหารฯ	จะมุ่งรื้อฟื้นและอนุรักษ์พันธ์ุ
ข้าวพ้ืนบ้าน	แต่ประเด็นสำาคัญที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้คือผลิตแล้วต้อง
ขาย	และยังดูเหมือนว่าตลาดเป็นปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้การรื้อฟื้นการ
ปลกูขา้วพนัธ์ุพืน้บา้นน้ันเป็นไปได้จริง	เพราะชาวนาต้องขายผลผลติ
ขา้วพืน้บา้นใหแ้กโ่รงสทีัว่ไป	และถูกกดราคาเนือ่งจากไม่ใชข่า้วทีต่ลาด
ตอ้งการ	อกีทัง้โรงสตีอ้งนำาขา้วพืน้บา้นไปรวมกบัขา้วทัว่ไป	ทำาให้ราคา
ข้าวตกต่ำายิ่งขึ้น		การตลาดสำาหรับข้าวพืน้บ้านจึงมีความจำาเปน็ในการ
รื้อฟื้นการปลูกข้าวพื้นบ้าน		ซึ่งโครงการข้าวปลาอาหารฯ		ก็ตระหนัก
ถึงเรื่องนี้	โครงการฯ	จึงมอบหมายให้นักพัฒนาคนหนึ่งในทีมงานซึ่ง
มีพ้ืนความรู้ด้านการตลาดอยู่บ้างจากการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็น
ตัวหลัก	และได้ดำาเนินการการตลาดที่น่าสนใจโดยมีประสบการณ์และ 
บทเรียน	ดังนี้

				 2.1	หลกัคดิก�รทำ�ตล�ดข้�วพืน้บ�้น		หลกัคดิเรือ่งตลาดขา้ว
พืน้บา้นม	ี2	ประการ	คอื	ดา้นผูผ้ลติ	สนบัสนนุใหช้าวนาผูผ้ลิตขา้วพืน้
บ้านสามารถทำาการตลาดได้ด้วยตนเอง	และมุ่งจำาหน่ายข้าวให้ถึงมือผู้
บรโิภคโดยตรง		ดา้นผูบ้รโิภค	รณรงคผ์ูบ้รโิภคในเมอืงไดรู้จ้กัแหลง่ทีม่า
ของขา้ว	รูจ้กัแปลงนาทีป่ลกูขา้วใหต้นบรโิภค	และบรโิภคอาหารท่ีผลิต
จากท้องถิ่นในราคาที่เป็นธรรม		
	 โครงการฯ	สนับสนุนให้ชาวนาลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำาที่สุด
เท่าท่ีจะทำาได้	ใช้ปัจจัยการผลิตท่ีหาได้ในท้องถ่ินตัวเองให้ได้มากที่สุด	
ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งให้มากที่สุด	ด้วยหลักคิดข้างต้นนี้	จึงกำาหนด
ตลาดข้าวพื้นบ้านเป็น	4	ระดับ	คือ	การผลิตและจำาหน่ายเองในชุมชน
ก่อนเปน็เบือ้งแรก	เลือ่นข้ึนมาจำาหนา่ยในระดบัอำาเภอ	จำาหนา่ยในระดบั
จังหวัด	และจำาหน่ายข้าวพื้นบ้านในกรุงเทพฯ	
	 2.2	ก�รจัดก�รผลผลิต	วิธี การจัดการผลผลิตนั้น		
โครงการข้าวปลาอาหารฯ	วางแผนการผลิตกับชาวนาตั้งแต่ก่อนเร่ิม
ฤดกูาลทำานา	โดยเลอืกพืน้ทีท่ีม่คีวามพรอ้ม	เช่น		มผีลผลติขา้วพืน้บา้น
ปริมาณมาก	คุณภาพข้าวพื้นบ้านที่ผลิตได้	(ความสมบูรณ์ของเมล็ด	 
สี	กลิ่น	ฯลฯ)	เป็นต้น	ในการเข้าร่วมเพื่อทดลองวางแผนการผลิต
และการตลาด	พื้นที่งานที่เริ่มการวางแผนการผลิตและการตลาดแบบ
เป็นกลุ่มได้แก่	พื้นที่บ้านบุ่ง	ต.โนนกาเล็น	อ.สำาโรง	และมีพื้นที่งานที่
เริ่มแบบรายบุคคลอีก	4	คน	ได้แก่	พ่อแดง	หาทวี	พ่อธีระพล	โพธิ์พา	 
พ่อยงค์	สุขเต็มดี	และพ่อกลาง	จันทร์สอน
	 ในพื้นท่ีบ้านบุ่ง	ต.โนนกาเล็น	อ.สำาโรง	มีผู้เข้าร่วมประชุม
วางแผนปลูกข้าวพื้นบ้านเพื่อขายให้แก่โครงการข้าวปลาอาหารฯ	และ
โครงการกินเปลี่ยนโลก	(เป็นโครงการพันธมิตรที่อยู่ที่กรุงเทพฯ		 
ของโครงการข้าวปลาอาหารฯ)	ประมาณ	7	ครอบครัว	โดยทั้ง	7	
ครอบครัวทดลองแบ่งท่ีนาบางส่วนปลูกข้าวพื้นบ้านสายพันธุ์ที่คิดร่วม
กันว่าสายพันธ์ุข้าวใดบ้างท่ีจะเริ่มต้นทำาตลาดได้	ซึ่งมีข้อตกลงร่วมกัน
ว่าข้าวก่ำาดอ	โสมาลี	และมะลิแดง	จะเป็นผลผลิตที่ทำาตลาดในปีแรก	
โดยให้สมาชิก	7	ครอบครัวนี้เลือกพันธุ์ที่ชอบใน	3	สายพันธุ์นี้ไปปลูก	
และต้องระบุขนาดพื้นที่การปลูก	เพื่อประเมินงบประมาณในการรับซื้อ	
ส่วนที่มีการปลูกมากไปกว่านั้น	ชาวนาต้องเก็บผลผลิตไว้ขายเอง
	 เมื่อได้ผลผลิตข้าว	ชาวนาและโครงการข้าวปลาอาหารฯ	
ประชุมกันเพื่อประเมินผลผลิตท่ีได้และตกลงราคาซื้อขาย	โดยการ
ตกลงราคาซื้อขายนั้นจะขึ้นอยู่กับความพอใจทั้งของโครงการฯ	ซึ่งเป็น
ผู้รับซื้อและชาวนาผู้ผลิต	ซึ่งได้ข้อสรุปว่า	ราคาที่พอใจควรเป็นราคา
ข้าวท่ีรับซ้ือหน้าโรงสี	ณ	วันน้ัน	บวกเพ่ิมอีกกิโลกรัมละ	0.75	บาท		
	 สำาหรับการสีข้าวสาร	แม่ทองมวย	มีสง่า	บ้านบุ่ง	ต.โนน
กาเล็น	อ.สำาโรง	จ.อุบลราชธาน	ีซื้อโรงสีขนาดเล็กที่สีได้ทั้งข้าวกล้อง
และข้าวขาว	โครงการข้าวปลาอาหารฯ	จึงจัดการผลผลิตโดยเก็บ 
ข้าวเปลือกไว้ที่บ้านของชาวนาผู้เป็นเจ้าของ	และทยอยนำาข้าวเปลือก
มาสีท่ีบ้านของแม่ทองมวย	แต่เนื่องจากโรงสีของแม่ทองมวยเป็นโรง
สีขนาดเล็ก	ทำาให้มีปัญหาการสีได้ช้า	และในการสีเป็นข้าวกล้องต้อง
ใช้วิธีการสีสองรอบ	(ซึ่งในช่วงต่อมาได้แก้ปัญหาโดยการซื้อเคร่ืองสี
เพิ่ม	1	เครื่อง)	จึงใช้วิธีการทยอยสีข้าวเปลือก	และส่งข้าวสารตลอดปี 
ให้แก่ผู้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธาน	ีและส่งให้โครงการกินเปลี่ยนโลก
ท่ีกรุงเทพฯ	โครงการกินเปลี่ยนโลกจะเป็นผู้จัดจำาหน่ายให้แก่ผู้บริโภค 
ในที่ต่างๆ	ต่อไป
	 2.3	ก�รสร้�งตล�ดข้�วพ้ืนบ้�น	ช่องทางการจำาหน่ายข้าว
พ้ืนบ้านน้ัน	เร่ิมจากการขายข้าวให้กับเพ่ือนท่ีต้องการข้าวพ้ืนบ้านซ่ึงมี
ปริมาณไม่มากนัก	โครงการฯ	สามารถสร้างตลาดได้จริงจังเม่ือดำาเนิน

นกัวชิาการคณะเกษตรศาสตร	์มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน	ี 
ให้ความรู้เรื่องดิน
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การผ่านเครือข่ายชุมชนเมือง	จ.อุบลราชธานี	เพราะในปี	2552	-	2553	
ทางชุมชนเมืองมีปัญหาค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้น	อาหารมีราคาแพงขึ้น	 
ข้าวแพงขึ้นจนบางครั้งต้องซื้อข้าวสารเพียงสิบบาท	ซ่ึงร้านขายข้าว
ไม่แบ่งขายให้เพราะราคาข้าวสารสูงขึ้นมาก	นอกจากนี้	เครือข่าย
ชุมชนเมืองยังมีแนวคิดการตั้งสหกรณ์ช่วยเหลือเครือข่ายชุมชนเมือง	 
19	ชุมชน	โครงการข้าวปลาอาหารฯ	ต้องการทดลองทำาตลาดข้าว	 
จึงทำาให้เกิดการเชื่อมระหว่างผู้ผลิตที่เป็นชาวนาและผู้บริโภคในเครือ
ข่ายชุมชนเมือง	ซึ่งก่อประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายโดยผู้ปลูกข้าวสามารถ
ตั้งราคาข้าวถกูกวา่ทอ้งตลาดทัว่ไป	และผูบ้ริโภคชมุชนเมืองได้ซื้อข้าว
ในราคาไม่แพงและเป็นข้าวอินทรีย์
	 การคิดราคาข้าวที่จะขายในระยะแรก	มาจากวิธีคิด	 
3	วิธี	กล่าว	คือ	1)	ชาวนาสามารถลดต้นทุนการผลิตของตนเองได้	 
ไม่ต้องมีเงินก้อนสำาหรับซื้อปุ๋ยเคมีใช้ในการทำานา	ผลผลิตท่ีได้ 
เท่าเดิมและเพิ่มขึ้น	ในขณะที่ต้นทุนลดลง	2)	การสีเป็นข้าวสาร 
ขายได้ราคาสูงกว่าการขายเป็นข้าวเปลือก	3)	และวิธีคิดที่สำาคัญ
ที่มาจากตัวของชาวนาเองคือการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันของคนในท้องถิ่น
เดียวกันและเอื้อเฟื้อแก่คนไม่มีข้าวกิน	ทั้งสามวิธีคิดนี้	ทำาให้ชาวนา
สามารถตั้งราคาขายได้ตามที่ตัวเองพอใจและได้ช่วยเหลือพี่น้องเครือ
ข่ายชุมชนเมืองด้วย
	 แตข่อ้เสยีของวธิกีารเกบ็ขา้วเปลอืกไวส้ขีายเปน็ขา้วสารและ
การขายข้าวสารให้แก่ชุมชนเมืองนั้นคือ	ชาวนาไม่มีเงินก้อนสำาหรับ
ชำาระหนี้	ธกส.ได้	เพราะต้องทยอยสีข้าวสารเพื่อขายซึ่งไม่ได้มีการ
สั่งซื้อในปริมาณมาก	โครงการข้าวปลาอาหารฯ	จึงต้องแก้ไขปัญหานี้	
โดยประสานให้เกิดความร่วมมือกัน	3	ฝ่าย	คือ	ระหว่างชาวนาผู้ผลิต
ข้าวพื้นบ้าน	โครงการข้าวปลาอาหารฯ		และโครงการกินเปลี่ยนโลก	
กรุงเทพฯ	ทำาข้อตกลงร่วมกันในการซ้ือข้าวพื้นบ้านโดยชาวนาเป็นผู้
ชั่งผลผลิตข้าวของตนเองว่ามีปริมาณเท่าใด	และชาวนาผู้ต้องการขาย
ขา้วทัง้หมดตกลงราคาซือ้ขาย	จากน้ัน	โครงการข้าวปลาอาหารฯ	และ
โครงการกินเปลี่ยนโลก	จ่ายเงินค่าข้าวทั้งหมด		ซึ่งทำาให้ชาวนาผู้ขาย
ข้าวมีเงินก้อนสำาหรับชำาระหนี้สิน	ธกส.	
	 การทำาตลาดข้าวพ้ืนบ้านในช่วงแรก	โครงการข้าวปลาอาหารฯ	
และโครงการกินเปลี่ยนโลกมีบทบาทหลัก	โดยเป็นการรับซื้อร่วม
กันระหว่างโครงการข้าวปลาอาหารฯ	และโครงการกินเปลี่ยนโลก			
สำาหรับโครงการข้าวปลาอาหารฯ	รับซื้อเพื่อรณรงค์และทดลองทำา
ตลาดในเครือข่ายและจังหวัดอุบลราชธานี	ส่วนโครงการกินเปลี่ยนโลก
ทำาตลาดและรณรงคใ์นกรงุเทพฯ	ซึง่ไดร้บัผลตอบรบัทีด่	ีมผีูส้นใจสัง่ข้าว
พืน้บา้นเปน็ประจำา	ในจงัหวดัอบุลราชธานเีองสามารถซือ้ขา้วไดโ้ดยตรง
กบัชาวนาและโครงการขา้วปลาอาหารฯ	ซ่ึงมผีูบ้รโิภคใหค้วามสนใจซือ้
เป็นประจำา	ในส่วนของโครงการกินเปลี่ยนโลก	ซึ่งใช้วิธีการรณรงค์ทั้ง
ในเฟซบุก๊	เวบ็ไซต	์รวมถึงการออกรา้นในงานตา่งๆ	ทำาใหม้ผีูบ้รโิภคท่ี
สนใจและสั่งซื้อข้าวอย่างต่อเนื่อง
	 3.	พัฒน�เชิงวัฒนธรรม	จุดเด่นของโครงการข้าวปลาอาหารฯ	
ประการหนึ่งคือ	การปรับวัฒนธรรมท้องถิ่นในการสร้างความผูกพันใน
กลุ่มชาวนาด้วยกัน	เช่น	งานบุญกุ้มข้าว	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้าง	
“วงลำานำาอีสาน”	ซึ่งพบว่ากระบวนการทำางานทางวัฒนธรรมลักษณะนี้
เป็นความสามารถเฉพาะตัวของนักพัฒนาโครงการฯ		
	 การปรับใช้วัฒนธรรมท้องถ่ินในกระบวนการพัฒนาชาวนา
ให้เป็นแกนนำาที่เป็นต้นแบบของการปลูกข้าวพื้นบ้านนั้น	มีความคิด
เบือ้งหลงัคอื	การรือ้ฟืน้การปลกูขา้วพืน้บา้นไมใ่ชเ่ปน็เพยีงเทคนคิทาง 
การผลิต	แต่โครงการข้าวปลาอาหารฯ	มีแนวคิดในการกระตุ้น

จติสำานกึความเปน็ชาวนา	มคีวามรกัในศกัดิศ์รขีองการเป็นชาวนาผา่น 
การปลูกข้าวพื้นบ้าน	ซึ่งจะทำาให้ความเป็นชาวนาของแกนนำา 

มีความย่ังยืน	จึงเห็นว่า	
การปรับใช้วัฒนธรรมท้อง
ถ่ินจะเป็นวิธีการทำางานใน
เร่ืองการกระตุ้นจิตสำานึก
ได้	ซ่ึงวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
ท่ีปรับใช้คือ	งานบุญกุ้ม
ข้าวและวงดนตรีอีสาน	
ผสมผสานกับการเปิด	 
พ้ืนท่ีทางสังคมและจุลสาร		

		ดังน้ี

 3.1 เปิดพ้ืนท่ีท�งสังคม : คว�มภ�คภูมิของช�วน�  
จากแปลงนาที่ต้องก้มต่ำามีเม็ดเหงื่อโทรมกายและเหน็ดเหนื่อย
เ กื อ บ ทั้ ง ปี 	 ม า เ ป็ น ที่ ย อ ม รั บ จ า ก ค น ใ น ชุ ม ช น ด้ ว ย กั น	 
หนพีน้วลทีีว่า่	“เซือ้ชาตแิฮง้เหมน็สาบกยุกนั”	ไดร้บัการยอมรับจากคน
หมู่บ้านอื่นๆ	ในฐานะ	“ผู้รู้”	ที่แนะนำาเรื่องพันธุ์ข้าว	เรื่องปุ๋ยอินทรีย์
สูตรทำาเอง	เทคนิควิธีการทำานาข้าวอินทรีย์ที่ได้ผลจริง	เมื่อเสร็จสิ้น
ฤดูกาลเก็บเกี่ยว	ทำาให้รอยยิ้มของแกนนำาชาวนาเปิดกว้างและมีความ
มั่นใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่	เป็นอยู่	และพร้อมที่จะสื่อสารต่อสังคมโดยไม่
ประหม่าเคอะเขิน	ภาพการร่วมออกรายการวิทยุ	การเป็นผู้บอกเล่า
ประสบการณ์จากการสั่งสมจากแปลงนาของตนบนเวทีต่างๆ	สะท้อน
ถึงความมั่นใจในสิ่งที่ตนเองมี	และทำาสำาเร็จในระดับต่างๆ		
 3.2 ง�นบุญกุ้มข้�ว : บทบ�ทสำ�คัญของผู้สืบทอดฮีตคองอีส�น 
ก่อนถึงเดือนอ้ายทุกปี	แกนนำาจะร่วมหารือกันเตรียมจัดงานบุญข้าวใหญ่	
เป็นงานบุญท่ีต้องร่วมกันจัดเพื่อฟื้นฟูวิถีอีสานหลังการเก็บเกี่ยว	 
งานบุญกุ้มข้าวมีความหมายสำาหรับชาวนาผู้ปลูกข้าวโดยเฉพาะคน
ปลูกข้าวพื้นบ้าน	เพราะจะได้ทำางานบุญที่สืบเนื่องจากข้าวโดยตรง	
เป็นงานที่ต้องการสื่อสารเรื่องราวฮีตคองที่ดีงาม	พร้อมกับเชิญชวนให้
คนอื่นๆ	รู้จักสนใจข้าวพื้นบ้านอาหารท้องถิ่นผ่านนิทรรศการข้าวพื้น
บ้าน	การประกวดอาหารพื้นเมือง	สินค้าผลิตภัณฑ์	รางวัลเมล็ดพันธ์ุ
ข้าวปลูกผ่านกิจกรรมการแข่งขันฟาดข้าว	โยนฟ่อนข้าวที่ตีแล้วให้เสียบ 
ไม้คันหลาว	และการสื่อสารจากเพลงพื้นบ้านบนเวทีวัฒนธรรม

พ่อคำาพวง	ทัดเทียม	บ้านสว่าง	อ.สำาโรง	 
ช่วยบ้านนาเยียเตรียมงานบุญกุ้มข้าว

งานบุญกุ้มข้าวบ้านเปือย	อ.สำาโรง
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 3.3  วงลำ�นำ�อีส�น : ส�รจ�กช�วน� ช่วงเวลาแสดง
บนเวทีดึงดูดผู้คนในงานบุญกุ้มข้าวให้หันไปสนใจ	เสียงแคน
เสียงพิณสะท้อนความเป็นอีสานในงาน	บทเพลงที่ขับร้องรับกับ
เสียงฉิ่งเสียงกลอง	บอกเล่าเรื่องราวชาวนาได้เป็นอย่างดี	ทั้ง
เครื่องแต่งกาย	เครื่องดนตรี	เน้ือหาเพลงแสดงอัตลักษณ์ความ
เป็นท้องถิ่น	เสมือนเป็นสารสื่อถึงสิ่ งดีงามที่ควรรักษาสืบต่อ	 
นักดนตรี	นักร้อง	ผสมผสานขึ้นเป็นวง	ล้วนมาจากครอบครัวชาวนา
จากที่ต่างๆ	แต่กว่าที่จะเป็นวง	กว่าที่ชาวนาธรรมดาคนหนึ่งจะคุ้น
เคยกบัไมโครโฟน	ผา่นการสัน่ประหมา่ตืน่กลวัมานบัครัง้ไมถ่ว้นกระท่ัง
สามารถยนืรอ้งเพลงต่อหนา้คนจำานวนมากบนเวท	ีขบัเสียงรอ้งสือ่สาร
ผ่านบทเพลงจากชีวิตจริง...อาทิ	
	 •	เรื่องราวความแห้งแล้งกันดารของบ้านราษฎร์เจริญมา
เป็นเพลง	“บ่มีน้ำาทำานา”		
	 •	ความงามของวิถีคนหนุ่มสาวในอดีตเป็นเพลง	“เป่าแคน
เกี้ยวสาว”	
	 •	ความอุดมสมบูรณ์ของผืนดินสองฝั่งลำาน้ำาโดมเป็นเพลง	
“ฮักมั่นนาเยีย”	

	 •	ความ
งดงามของท้อง
ทุ่ง	ความสุขเรียบ
ง่าย	สือ่ดว้ย	เพลง	
“อ้ายเป็นชาวนา”	
	 •	 เพลง
ท่ี เ พ รี ย กห า คน
หนุ่มสาวไกลถ่ินคือ
เพลง	“คอยอ้าย 
กลับนา”  

	 •		และอีกหลายเพลงที่เป็นเสมือนสารจากกลุ่มคนปลูกข้าว
พื้นบ้านที่ต้องการสื่อต่อสังคมบนเวทีงานต่างๆ	 	
 3.4  จุลส�ร : บอกเล่�เร่ืองร�วของช�วน� หนังสือเล่ม
เล็กไม่กี่หน้า	ส่งมาทางไปรษณีย์	ได้รับการเปิดอ่านและเก็บรักษา 
เป็นอย่างดี	เมื่อถามว่าได้อ่านไหม	ได้รับคำาตอบว่าอ่านทุกหน้า 
และทุกคนในครอบครัวก็อ่าน	บางคนก็อ่านเฉพาะหน้า	นับเป็นเรื่อง 
ที่ผิดปกติวิสัยสำาหรับครอบครัวชาวนาทั่วไปที่ไม่คุ้นชินท่ีจะอ่าน 
หนังสือ			

	 เมื่อสอบถามพบว่า	คอลัมน์ที่ชอบอ่านมากที่สุดจะเป็น	 
“เว้านัวหัวม่วน”	ที่มีเรื่องราวของชาวนาในแต่ละพื้นที่	และหาอ่านว่ามี
เรื่องราวของคนในกลุ่มของตนลงในหนังสือหรือไม่	เมื่ออ่านพบจะรู้สึก
ดีใจที่มีการกล่าวถึง
		 “เป็นตาสะออนแท้	คนสำาคัญที่อยากให้รู้จัก”	อีกหนึ่งคอลัมน์
ประจำาที่บอกเล่าเรื่องราวคนสำาคัญประจำาฉบับ	เช่น	พ่อคำาพวง		
ทัดเทียม	นักจัดรายการวิทยุชุมชนที่ไม่ต้องการค่าจ้างรางวัล	พ่อแดง	
หาทวี	นักวิจัยแห่งท้องทุ่ง	พ่อหำา	ธีระพล	โพธิ์พา	ชาวนาที่เมียกล่าว
ว่าข้อยได้ผัวผู้ใหม	่ผู้ใหญ่บ้านนิยม	เจริญ	ผู้ประสานประโยชน์สู่ชุมชน
นาเยีย	ฯลฯ	เมื่อคนในครอบครัวได้อ่านเรื่องราวสั้นๆ	ในพื้นที่หน้า
กระดาษที่มี	ก็อยากจะเก็บหนังสือเล่มเล็กๆ	นี้ไว้กับครอบครัว	เมื่อคน
อื่นได้อ่านก็มองเห็นคนเล็กๆ	ที่พยายามทำาสิ่งดีๆ	ให้กับสังคมโดยไม่รู้
จักเหน็ดเหนื่อย	ทำาให้เป็นกำาลังใจท่ีจะทำาอะไรท่ีเป็นประโยชน์ให้แก่ 
โลกใบนี้บ้าง
 
บทวิเคราะห์ 
 การชักชวนเกษตรกรให้หันมาปลูกข้าวพื้นบ้านไม่ใช่เรื่อง
ง่ายนัก	เป็นเพราะเกษตรกรได้หันไปปลูกข้าวทางเศรษฐกิจมานาน	
เช่น	ข้าวหอมมะลิ	กข.6	กข.15	เพื่อขายสู่ตลาด	อีกท้ังพันธุ์ข้าว
พื้นบ้านหลายสายพันธุ์ค่อยๆ	หายไปจากชุมชนท้องถิ่นมาเนิ่นนาน	 
การที่ชาวนาจะหันมาปลูกข้าวพื้นบ้าน	ซึ่งยังไม่รู้ว่าผลผลิตนี้จะขายให้
กบัใคร	และจะหาพนัธุข์า้วจากทีใ่ด	ตอ้งนบัวา่	เป็นชาวนาท่ีไมธ่รรมดา		
	 ดงันัน้	กระบวนการพฒันาทีป่รบัเปลีย่นชาวนากลุ่มน้ีใหห้นัมา 
ปลูกข้าวพื้นบ้านดังข้างต้นของบทความ	จึงน่าสนใจมากทีเดียว	 
เมื่อทำาการวิเคราะห์พบประเด็นดังต่อไปนี้
 1. ก�รเป็นตัวแทนของช�วน�ร�ยย่อยอิสระ ผู้มุ่งมั่นก�รทำ�
น�อย่�งมอือ�ชีพ ก�รทำ�น�แบบเป็นวถีิชีวติ สบืทอดต่อจ�กบรรพบรุษุ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมเศรษฐกิจของชุมชนส่งผลต่อวิถีปฏิบัติใน
การทำานาของชาวนา	ข้อสรุปนี้ได้จากความเห็นของนางทองมวย	มี
สงา่	ชาวนาบา้นบุง่	ตำาบลโนนกาเลน็	อำาเภอสำาโรง	จงัหวดัอบุลราชธาน	ี	
หนึ่งในเกษตรกรของโครงการข้าวปลาอาหารฯ	ที่ให้ความเห็นว่า	 
“...ชาวนาได้เปลี่ยนวิธีการทำานาไปเป็นการทำานาหว่าน มักใช้การจ้าง
และใช้รถเกี่ยว มีชาวนาทีย่ังคงปักดำาและเกบ็เกี่ยวเองจำานวนน้อยมาก 
ชาวนาส่วนใหญ่ไม่ได้ใส่ใจการทำานา ในฤดูการผลิต ชาวนาจะลงนาไม่
กี่ครั้ง ไถ หว่านข้าว ใส่ปุ๋ยเคมี และรอเก็บเกี่ยว ถ้ามีโรคและแมลง
ระบาด หรือมีหญ้ามาก ก็ใช้สารเคมีกำาจัด แต่ชาวนายังต้องปลูกข้าว 
แม้จะทำาแบบไม่ใส่ใจ แต่ก็ต้องทำา เหตุผลสำาคัญท่ีสุด คือ ทำาให้มีข้าวไว้กิน  
ส่วนจะได้ผลผลิตมากน้อยเพียงใด ชาวนาไม่คาดหวัง เพราะรายได้
หลักของเกษตรกรไม่ใช่ได้มาจากการขายข้าว แต่ได้จากการทำางาน
อย่างอ่ืนโดยเฉพาะงานรับจ้าง มีช่วง 2-3 ปีมาน้ี ท่ีราคาข้าวเปลือกสูงข้ึน  
การทำานาจึงได้รับความสนใจมากข้ึน...” (นันทิยา	หุตานุวัตร	และคณะ,	2555)
	 วิถีปฏิบัติในการทำานาของชาวนาที่เปลี่ยนแปลง	ส่งผลให้
ชาวนาส่วนใหญ่ทำานาหว่าน	ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำาจัดศัตรูพืช	และ
เก็บเกี่ยวด้วยเครื่องนวดข้าว	แต่ท่ามกลางการทำานาลักษณะดังกล่าว
ข้างต้น	รวมทั้งยังมีชาวนาจำานวนหนึ่งที่ทำานาแบบ	“ผู้จัดการนา”	 
บ้าง	“ทำานาด้วยโทรศัพท์”	บ้าง	กลับมีชาวนาในโครงการข้าวปลา
อาหารฯ	กลุ่มนี้จำานวนหลายสิบครอบครัว	หันมาทำานาดำาด้วยวิธี
การปลูกข้าวระบบประณีต	(System	of	Rice	Intensification:SRI)	 
โดยใช้พันธุ์ข้าวพื้นบ้านในระบบเกษตรอินทรีย์	ซึ่งเป็นการทวนกระแส
กับชาวนาส่วนใหญ่

พิธีมอบพันธ์ุข้าวปลูกรางวัลกิจกรรมในงาน
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	 เมื่อเปรียบเทียบกับชาวนาส่วนใหญ่	อาจเห็นว่าชาวนา 
กลุ่มนี้มีจำานวนน้อยและเป็นกระแสเล็ก	แต่ชาวนากลุ่มนี้ถือได้ว่า	 
มีความอาจหาญที่จะยืนหยัดความเป็นชาวนารายย่อยที่คงความภูมิใจ
ความเป็นชาวนาอิสระบนที่ดินของตัวเอง	ช�วน�กลุ่มเล็กๆ นี้จึงเป็น
ตวัแทนของช�วน�ร�ยยอ่ยอสิระ ผูมุ่้งม่ันก�รทำ�น�อย�่งมืออ�ชีพ ก�ร
ทำ�น�แบบเป็นวิถีชีวิต สืบทอดต่อจ�กบรรพบุรุษ	และเป็นรูปธรรมที่
ยืนยันตามข้อเสนอของฉัตรทิพย์	นาถสุภา	(2545)	ในงานเขียนจาก
ประวตัศิาสตรห์มูบ่า้นสูท่ฤษฎีสองระบบวา่	ระบบทนุเป็นกระบวนการที่
ค่อยๆ	ทำาลายระบบเศรษฐกจิชาวบ้าน	ทำาลายความเป็นชาวนาซึ่งเป็น
ผูผ้ลิตรายเลก็อสิระ	แตใ่นทา่มกลางกระแสทนุ	ชาวบา้นพยายามรกัษา
ระบบเศรษฐกิจครอบครัวและชุมชนของเขาโดยการรักษาการผลิตข้าว
เพื่อบริโภค...และยังคงดำารงวิถีชีวิตและการผลิตอิสระเอาไว	้		
	 ในประเดน็วเิคราะหน์ี	้ทำาใหม้องเหน็วา่	กระบวนการพัฒนาท่ี
ปรบัเปลีย่นชาวนากลุม่นีใ้หห้นัมาปลูกขา้วพืน้บ้านน้ัน	เป็นกระบวนก�ร
เปลีย่นแปลงยอ้นกลบัไปสูก่�รเปน็ช�วน�ร�ยยอ่ยทีม่คีว�มเปน็อสิระบน
ทีด่นิของตวัเอง	ซึง่นบัวนัจะหดหายทา่มกลางกระแสความสะดวกสบาย
และอำานาจของเงินทนุ	ทีจ่ะกลืนผนืนาแสนๆ	ไรใ่หก้ลายเป็นการทำานา
ระบบอตุสาหกรรมเชน่เดยีวกบัประเทศพฒันาทีมี่นายทนุขนาดใหญเ่ปน็
เจ้าของและยึดครองการผลิตทางการเกษตร	
	 2.	กระบวนง�นพัฒน�ที่หยั่งลึกให้ถึง “ใจ” ของช�วน�เพื่อ
ให้หันม�รักและตระหนักถึงคุณค�่ของพันธุ์ข้�วพื้นบ้�น  และตระหนัก
ถึงก�รเป็นช�วน�ท่ีจะอยู่อย่�งมีศักดิ์ศรี	จากการสังเกตและสัมภาษณ์
ชาวนาที่เกี่ยวข้องในกระบวนการพัฒนานี้	พบว่า	กระบวนงาน 
พัฒนานี้	มิใช่มุ่งหวังให้ชาวนารื้อฟื้นเพียงเร่ืองการปลูกข้าวพื้นบ้าน
เท่านั้น	แต่เป็นกระบวนการพัฒนาที่หยั่งลึกให้ถึง	“ใจ”	ของชาวนา	
เพ่ือให้หันมารักและตระหนักถึงคุณค่าของพันธ์ุข้าวพ้ืนบ้าน	รักการปลูกข้าว	 
โดยเฉพาะตระหนักถึงการเป็นชาวนาที่ จะอ ยู่อย่างมีศักดิ์ศร ี   
ซ่ึงกระบวนการพัฒนานี้ใช้วิธีการทำางานที่สร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหวา่งทมีงานของโครงการฯ	กบัชาวนา	และระหวา่งชาวนาดว้ยกนัเอง		
ซึ่งพบกระบวนการทำางานสร้างความสัมพันธ์	4	ประการ	คือ
 •	กระบวนการทางสังคมที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างทีม
งานของโครงการฯ	กบัชาวนา	และระหวา่งชาวนาดว้ยกนัเอง	โดยผา่น
การทำางานรว่มกนั	สำาหรบัการปฏิบัตติวัของนกัพฒันาเองก็พยายามให้
มคีวามใกลเ้คยีงกบัชาวนา	เชน่	ทมีงานรว่มทำานาปกัดำา	เก็บเก่ียว	และ
ร่วมวงอาหาร	เป็นต้น
 •	กระบวนการเรียนรู้ระหว่างกัน	โดยผ่านการอบรมดูงาน		
การทำาแปลงทดลองศึกษานาข้าว	และการสนทนา	
 •	กระบวนการทางศิลปวัฒนธรรม	โดยผา่นกระบวนการทาง
วัฒนธรรมพิธีกรรม	เช่น	บุญกุ้มข้าวใหญ่	เป็นต้น	ผ่านบทเพลงและ
ดนตรีโดยการสร้างวงลำานำาอีสาน	ซึ่งนักดนตรีและนักร้องเป็นชาวนา			
และผ่านทางหนังสือเอกสารด้วยการทำาจุลสาร
 •	กระบวนการทางเศรษฐกิจ	โดยผ่านการทำาตลาดข้าวพื้น
เมือง	ซึ่งชาวนาในโครงการฯ	นี้เป็นผู้กำาหนดราคาข้าวเปลือก	กำาหนด
กติการะเบียบและกำาหนดคุณภาพข้าว			
	 กระบวนการพัฒนาชาวนานี้จึงไม่ใช่เพียงการให้เขาหันมา
ปลูกขา้วพืน้บา้นเทา่นัน้	แตเ่บือ้งลกึคอืการชวนใหช้าวนาหนัมารกัข้าว
พื้นบ้าน	ตระหนักถึงคุณค่าของพันธุ์ข้าวพื้นบ้าน	และการเป็นชาวนา
ท่ีจะอยู่อย่างมีศักด์ิศรีและรักชุมชน	ซึ่งพ่อธีรพล	โพธิ์พา	ผู้นำาอีกคน
หนึ่งของโครงการข้าว	ปลา	อาหารอีสานมั่นยืน	กล่าวอย่างภูมิใจว่า	
“นอกจากจะขายพันธุ์ข้าวปลูกแล้ว ผมยังขายข้าวให้กับโครงการข้าว

ปลาอาหารอีสานมั่นยืนด้วย การขายข้าวพื้นบ้านนี้ ผมชั่งน้ำาหนักเอง 
กำาหนดราคาเอง มนัตา่งจากการขายขา้วของชาวนาทัว่ไป ซึง่ทุกอยา่ง
พ่อค้าจะกำาหนดจัดการ... ปลูกเองแท้ๆ น้ำาเหงื่อน้ำาแรงเราแท้ๆ เลือด
ตาแทบกระเด็น แต่ต้องยืนนิ่งค้อมหัว ยอมให้พ่อค้ากำาหนดเอาเอง... 
มันไม่ถูกต้องและน่าเจ็บใจที่สุด”......และ “ชาวนาจะไม่ต่ำาต้อยอีกต่อไป
หากเปลีย่นมาทำาขา้วอนิทรยี ์พนัธุพ์ืน้บา้น ชวีติจะมัน่ยนืช่ัวลูกชัว่หลาน 
ถึงใครซื้อขายไม่ได้ เราก็เอาไว้กิน ไม่มีวันจะอดอยากปากแห้งหิวโหย 
ไสก้ิว่ อกีอยา่งคอื-ทำานาแบบนีไ้มม่วีนัขาดทนุแน่ๆ  กม็นัไมม่ทีนุซกับาท 
จะขาดทุนแล้ววิ่งหาเงินกู้ได้ยังไง” (มาโนช	พรหมสิงห์,	2555)
	 3. จุดแข็งและจุดอ่อนของกระบวนก�รพัฒน�ช�วน�นี้  
	 3.1 จุดแข็งของกระบวนก�รพัฒน�ช�วน�นี้	ตัวกระบวน	 
การพฒันาชาวนาใหม้คีวามรกัในพนัธุข์า้วพืน้บา้นอนิทรยีใ์นบทความน้ี	
เมื่อวิเคราะห์แล้วพบจุดแข็ง	4	ประการ	คือ		
 ประก�รแรก กระบวนก�รพัฒน�ที่ต้องใช้คว�มส�ม�รถ
เฉพ�ะตัวและคว�มทุ่มเทของบุคล�กรท่ีเป็นนักพัฒน�	ทีมงานของ 
โครงการฯ	ในขณะนั้น	(ณ	ป	ี2554)	มีจำานวน	3	คน	ซึ่งทั้ง	3	คนนี ้
มคีวามชอบในทางศลิปวฒันธรรม	และหนึง่ในนัน้มคีวามสามารถเฉพาะ
ตัวทางดนตรี	ทำาให้เขาสามารถใช้ความสามารถนี้มาเชื่อมกับชาวนา
ได้โดยผ่านงานบุญกุุ้มข้าวใหญ่	ผ่านวงดนตรีซึ่งเขาแต่งเน้ือร้องท่ีเป็น
เนื้อหาเก่ียวกับชาวนากลุ่มนี้	ทำาให้การเช่ือมร้อยทางจิตใจของชาวนา
ที่ต่างถิ่นต่างบ้านมีความรู้สึกเป็นประดุจพี่น้องกัน
	 การทำางานของทีมงานนี้ใช้วิธีการลงคลุกกับชีวิตชาวนา	
เช่น	การลงดำานาเกี่ยวข้าวร่วมกับชาวนา	ทำาให้เกิดความกลมกลืนกับ
ชาวนา	เสมือนหนึ่งเป็นลูกหลานเครือญาติของเขา	รวมทั้งการทำางาน 
อย่างทุ่มเทถึงลูกถึงคน	ซ่ึงคนทำางานกับเกษตรกรในชุมชนลักษณะนี ้
มีไม่มากนักแล้ว		
	 กระบวนการทำางานเช่นนี้จึงต้องมีคนทำางานที่ เป็นทีม	 
มีลักษณะการทำางานคลุกคลีอย่างจริงจัง	ไม่ได้ทำางานเป็นช่วงเวลา	
จนัทร-์ศกุร	์หรอื	8.30	น.	-	16.30	น.	แตเ่ปน็การทำางานตามเหตกุารณ	์
ไม่ว่าจะเป็นเสาร์	อาทิตย์	วันหยุดราชการ	เวลาเช้าเย็น	กลางคืน	 
เมื่อมีความจำาเป็น	ทีมงานก็สามารถเข้าไปทำางานได้
	 ข้อนี้จึงเป็นจุดเด่นของทีมงานนี้ท่ีมีความสามารถเฉพาะตัว	
และทำางานทุ่มเทคลุกคลีกลมกลืนไปกับชาวนา	ทำางานแบบลูกหลาน
เครอืญาต	ิซึง่เปน็วธิกีารทำางานพฒันาชนบททีห่าไดย้ากแล้วในปจัจุบนั
 ประก�รที่สอง ก�รค้นพบผู้นำ�ตัวจริงซึ่งเป็นแกนหลักในก�ร
ขบัเคลือ่นง�นใหด้ำ�เนนิก�รไปไดอ้ย�่งรวดเร็ว	ในหลกัการพฒันาชนบท		
การคน้หาผูน้ำาตัวจรงิให้พบเป็นเรือ่งท่ียากท่ีสดุ	เพราะผูน้ำาตวัจรงิมกัจะ
ไมเ่ปดิเผยตวัเองงา่ยนกั		และอาจจะปรากฏตวัเมือ่มเีหตกุารณ์สำาคญัๆ	
เกิดขึ้น	สำาหรับโครงการนี้	วิธีการค้นหาแกนนำา	มี	4	วิธีซึ่งพยายาม
กรองใหพ้บผูน้ำาตวัจรงิ		ในท่ีนี	้	ผูน้ำาทีต่อ้งการคอืผูน้ำาทีส่นใจเร่ืองการ
ปลกูข้าวอยา่งจรงิจงั	ไมใ่ช่ชาวนาทีห่วา่นขา้วแลว้ไปรบัจา้ง	แตต่อ้งการ
ชาวนามืออาชีพท่ีทำานาอย่างใส่ใจ	ถือได้ว่าเป็นชาวนาที่ทำานาเป็นวิถี
ชีวิต	ดังนั้น	การค้นให้พบผู้นำาชาวนามืออาชีพจึงไม่ใช่เรื่องง่ายนัก	 
แต่โครงการนี้ทำาเรื่องนี้ได้ดี	และทำาให้ได้ผู้นำาท่ีสามารถเคลื่อนงานได้
ง่ายและเคลื่อนงานได้มาก
	 การคน้พบผูน้ำาชาวนาตวัจรงิของโครงการนี	้อธบิายไดว้า่เกดิ
จากวิธีการทำางานท่ีเข้มข้นของนักพัฒนา		เป็นวิธีการทำางานที่ทำาให้
เกิดการคลุกคลีและสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิด		ซ่ึงทำาให้รู้ว่าใครเป็น
ใคร		ใครมีลักษณะอย่างไร		ใครทำาจริง		นอกจากนั้นแล้ว		นักพัฒนา
ยังได้ใช้การสังเกตของตนเอง	เช่น	การสังเกตผู้เข้าอบรม	จะสังเกตว่า
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ผูส้นใจจรงิจะฟงัอยา่งต้ังใจสนใจ	จะรอไตถ่ามเปน็การสว่นตวั	หรอืการ
อาสาเสนอตัวเองในการเป็นผู้ทำากิจกรรมนั้นๆ	เป็นต้น
 ประก�รที่ส�ม ก�รใช้แปลงทดลองให้เห็นผลประจักษ์   
การปลูกข้าวพันธุ์พื้นบ้านแม้เป็นของดั้งเดิม	แต่ก็ได้เลือนหายไปจาก
ชุมชนเป็นเวลานาน	เมื่อจะนำากลับมาใหม่	ความมั่นใจว่าจะปลูกพันธ์ุ
ข้าวพื้นบ้านได้ผลน้ันเป็นเรื่องเสี่ยงไม่น้อย	นอกจากนั้นแล้ว	ยังใช้วิธี
ดำานาแบบต้นเดียว	(SRI)	และเป็นเกษตรอินทรีย์	จึงเป็นความใหม่ 
ทั้ง	3	ประการ	กล่าวคือ	ใช้พันธุ์ข้าวพื้นบ้าน	ใช้วิธีดำานาต้นเดียว	และ
ทำานาอินทรีย์	ดังน้ัน	การเลือกใช้แปลงสาธิตของโครงการฯ	จึงเป็น
วิธีการที่ใช้ได้ดี	ซึ่งชาวนาทุกคนที่เข้าร่วมได้ทำากับมือ	ได้เห็นกับตา	 
เมือ่ไดผ้ล	การขยายผลจงึทำาไดง่้าย	ก�รใชแ้ปลงทดลองส�ธติใหเ้หน็ผล
ประจักษ์จึงเป็นจุดเด่นของโครงก�รฯ
	 การใช้แปลงทดลองสาธิตการผลิตท่ีมีความใหม่ถึง	3	ประการ	
ให้แก่ชาวนาน้ัน	เป็นวิธีการที่ทำาให้ชาวนายอมรับสิ่งใหม่ด้วยตนเอง	
โดยให้เขาทดลองเชิงประจักษ์ว่า	สิ่งใหม่ให้ผลดีหรือไม่ดีอย่างไร	 
มีความเหมาะสมกับเขาหรือไม่	ทั้งน้ี	ถ้าส่ิงใหม่ให้ผลดีกว่า	วิธีการไม่
ยุ่งยากเกินไป	กล่าวคือ	เป็นวิธีการที่ชาวนารับได้	เขาก็จะรับไว้และ 
ทำาตอ่ไป	แต่ถา้เปน็วิธีการทีไ่ม่เหมาะมากนกั	หรือไม่เหมาะทัง้หมดกบัเขา	 
เขาก็จะทำาตามในช่วงที่โครงการมีการสนับสนุนทางใดทางหนึ่ง	หลัง
จากนั้น	เขาอาจจะหยุดทำาถ้าไม่เหมาะกับวิถีชีวิตเขาเสียเลย	หรือเขา
อาจจะเลอืกบางสว่นของสิง่ใหมไ่ปทำาและปรบัใหเ้ขา้กบัวถิชีวีติของเขา
	 สำาหรับกรณีน้ีท่ีมีความใหม่ท้ัง	3	ประการ	กล่าวคือ	พันธ์ุ
ข้าวพ้ืนบ้าน	วิธีดำานาต้นเดียว	และทำานาอินทรีย์	น้ัน	จากการสังเกต	 
(ของผู้เขียนหลัก)	แกนนำาชาวนา	2	ราย	และสมาชิก	2	ราย	พบว่า	
แกนนำาชาวนา	1	ราย	ยอมรับความใหม่ท้ัง	3	ประการในการทำานาใน
พ้ืนท่ีของตนเองท้ังหมดและทำาต่อเน่ืองทุกปี	(ช่วงเวลาท่ีสอบถาม	คือ	 
ปี	2555)		แกนนำาชาวนาอีก	1	ราย	และสมาชิก	1	ราย	ยอมรับ
ความใหม่ท้ัง	3	ประการในการทำานาในพ้ืนท่ีของตนเองท้ังหมดและ
ทำาต่อเน่ืองทุกปีเช่นกัน	แต่บางฤดูกาล	เม่ือมีงานมากในช่วงการ 
ทำานา	เธอจะเปล่ียนเป็นการทำานาหว่านแทนการดำานาด้วยวิธีต้นเดียว	 
แต่ยังใช้พันธ์ุข้าวพ้ืนบ้านและทำานาในระบบอินทรีย์	ส่วนชาวนาสมาชิกอีก	
1	ราย	การยอมรับส่ิงใหม่ท้ัง	3	ประการ	น้ัน	พบว่า	เม่ือมีเหตุจำาเป็นทาง
เศรษฐกิจ	บางปีจะตัดสินใจกลับไปใช้พันธ์ุข้าวท่ีขายสู่ตลาดได้ง่าย	และใช้
วิธีหว่าน	แต่ยังคงใช้ปุ๋ยอินทรีย์และน้ำาหมักชีวภาพ	ซ่ึงกรณีชาวนาสมาชิก
รายน้ีอาจอธิบายได้ว่า	เธอเป็นสมาชิกใหม่ไม่นาน	และยังมีความจำาเป็น
ทางเศรษฐกิจอยู่มาก	ทำาให้การยอมรับและปรับเปล่ียนสู่การใช้พันธ์ุข้าว
พ้ืนบ้าน	วิธีดำานาต้นเดียว		และทำานาอินทรีย์	ท้ังหมดน้ันยังมีข้อจำากัด	
 ประก�รท่ีส่ี ก�รเก็บข้อมูลประจำ�แปลงและนำ�ม�แลกเปล่ียน
พูดคุยกันในท่ีประชุม แม้ทำากับมือ	เห็นกับตา	ก็ยังไม่มีข้อมูลตัวเลขมา
ยืนยัน	โครงการนี้จึงชักชวนชาวนาที่ร่วมในการทำาแปลงสาธิตให้เก็บ
ขอ้มลูตา่งๆ	ทีเ่กีย่วขอ้ง	โดยขอ้มูลจะแสดงถึงการลดตน้ทนุไปไดเ้ทา่ไร	
ผลผลิตได้เท่าไร	มีวิธีการทำาอย่างไร	ใส่ปุ๋ยอินทรีย์และน้ำาหมักชีวภาพ
เท่าไร	เม่ือไร	ฯลฯ		เม่ือชาวนาเก็บข้อมูลของตนเองได้แล้ว	เม่ือส้ินฤดู
การผลิต	โครงการฯ	จะจัดการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าว	
ทำาให้ชาวนาด้วยกันเห็นว่า	ในพื้นที่แตกต่างกันสามารถปลูกข้าวพันธุ์
พื้นเมืองในระบบเกษตรอินทรีย์ได้			
 วิธีก�รเก็บข้อมูลประจำ�แปลงและนำ�ม�แลกเปลี่ยนพูดคุยกนั
ในที่ประชุมของช�วน�เองนี้ จึงเป็นจุดเด่นอีกประก�รหนึ่ง	ที่สามารถ
นำาผลข้อมูลที่ได้สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชาวนาด้วยกัน	ทั้งยังสามารถ
นำาผลไปแสดงในท่ีอ่ืนๆ	ได้อีกด้วย	ทำาให้การขยายผลในหมู่ชาวนาไปได้เร็วย่ิงข้ึน

	 3.2 จุดอ่อนของของกระบวนก�รพัฒน�ช�วน�นี้ จากการ
วเิคราะหพ์บจดุอ่อนของตวักระบวนการพฒันาชาวนานี้	2	ประการ	คอื		
 ประก�รแรก ก�รมีเป้�หม�ยที่จะสร้�งเครือข่�ยท้ังจังหวัด  
โครงการฯ	กำาหนดเปา้หมายทีจ่ะสรา้งเครอืขา่ยทัง้จงัหวดัอบุลราชธานี		
จึงเป็นการกำาหนดพื้นที่ที่กว้างเกินไป	ทำาให้ทีมงานโครงการฯ	ใช้เวลา
เดินทางมาก	ในแต่ละจุดของการทำางานจึงอาจขาดความเข้มข้น	ซึ่ง
การทำางานโดยมีเป้าหมายที่จะทำางานทั้งจังหวัดนั้น	สามารถแบ่งงาน
ออกเป็นระยะหรือเป็นช่วง	(Phase)	แต่ละระยะ	กำาหนดพื้นที่แคบลง		
น่าจะทำาให้การทำางานไม่เหนื่อยจนเกินไป	และสามารถทำางานต่อเนื่อง
เข้มข้นในพ้ืนท่ีแรก	เม่ือได้ผลจึงขยายพ้ืนท่ีในระยะท่ีสองและสามต่อไป
 ประก�รท่ีสอง ง�นด้�นตล�ดทำ�ช้�เกินไป	และทำาน้อยเกินไป	 
งานตลาดยังไม่เข้มแข็งมากเพียงพอที่ชาวนาจะเดินด้วยตัวเองได้		
เพราะตลาดข้าวพืน้บา้นนบัเปน็ตลาดเฉพาะ	ตอ้งมกีลุม่ลกูคา้ทีช่อบขา้ว
พื้นบ้าน	ถ้าเกษตรกรขายสู่โรงสีท่ัวไปก็จะถูกกดราคา	ขายไม่ได้ราคา	
ในที่สุดก็อาจจะกลับไปปลูกข้าวชนิดที่ตลาดต้องการ		
	 วธีิการทำาตลาดข้าวพืน้บ้านท่ีนา่สนใจ	อาจศึกษาตวัอยา่งขา้ว
สงัข์หยด	ซึง่กลายเปน็ข้าวพืน้บา้นโดง่ดงั	มผีูรู้จ้กัมาก	ทำาใหข้ายผลผลติ
ได้ไม่ยากนัก	และได้ราคาสูง	
 4. ปัจจัย “ส�มลดส่ีเพ่ิม” ท่ีทำ�ให้ช�วน�หันม�ปลูกข้�วพ้ืนบ้�น
ด้วยวิธีก�รดำ�น�ต้นเดียวในระบบเกษตรอินทรีย์	ปัจจัยที่ทำาให้ชาวนา
หนัมาปลกูขา้วพืน้บา้นดว้ยวธิกีารดำานาตน้เดยีวในระบบเกษตรอินทรีย	์
พบว่า	มี	3	ลดต้นทุน	และ	4	เพิ่มประสิทธิภาพและผลประโยชน์	โดย
สามารถศึกษารายละเอียดได้ในบทความ	“3	ลด	4	เพิ่ม	เส้นทางสู่การ
พึ่งตนเองของชาวนา”	(นันทิยา	หุตานุวัตร	และคณะ,	2556)	กล่าวคือ
 4.1 ปจัจยั 3 ลดตน้ทนุก�รทำ�น�	ตน้ทนุในการทำานาของชาวนา
สว่นใหญ่จะเปน็คา่ปุย๋	ค่าแรงงาน	คา่น้ำามนัเช้ือเพลงิ	(คา่ไถ/เกบ็เกีย่ว)	
และค่าเมล็ดพันธุ์	(นันทิยา	หุตานุวัตร,	2550)	ซึ่งเมื่อชาวนาหันมาทำา
นาดว้ยพนัธุข์า้วพืน้บา้น	ปลกูดว้ยวธิแีบบประณตีในระบบเกษตรอนิทรีย	์
ทั้งยังคงการทำานาเป็นวิถีชีวิต	ชาวนากลุ่มนี้จึงสามารถดำาเนินการ	 
“3 ลดต้นทุนก�รทำ�น�”	ดังนี้			
 ประก�รแรก ลดค่�ปุ๋ยเคมี โดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์และน้ำ�หมัก
ชีวภ�พท่ีทำ�เอง จากการสอบถามแกนนำาชาวนาและสมาชิก	4	ราย		
พบว่า	เขาพยายามหาวัสดุท้องถิ่น	เช่น	มูลวัวควาย	ใบไม้	ผลไม้หล่น	
เศษอาหาร	เป็นตน้	เพ่ือนำามาทำาปุย๋หมกัอนิทรยี	์	ส่วนน้ำาหมกัชวีภาพ
นัน้	แกนนำาชาวนารูว้ธีิทำาหัวเช้ือจลุนิทรย์ีโดยวธีิธรรมชาตทิีเ่รียกวา่	ดนิ
ระเบดิ	ซึง่ทำาให้ทัง้	4	ครอบครวัประหยดัคา่ปุย๋เคม	ี	สามารถลดตน้ทุน
ในเรื่องปุ๋ยเป็นอันมาก	ดังคำากล่าวของสมาชิกคนหนึ่งว่า	“ตอนนี้ทำานา
ไมต่อ้งใชปุ้ย๋เคม ีคา่ปุย๋ลดลงไปทัง้หมด มแีตค่า่ไถประมาณพนักวา่บาท”  
 ประก�รที่สอง ลดก�รซื้อพันธุ์ข้�วด้วยก�รใช้พันธุ์ข้�ว
พื้นบ้�นของตนเองและลดปริม�ณก�รใช้เมล็ดพันธ์ุโดยปลูกแบบ 
ข�้วตน้เดยีว จากการสอบถามแกนนำาชาวนาและสมาชกิจำานวน	4	ราย		 
ได้ระบุว่า	สามารถลดต้นทุนเมล็ดพันธ์ุได้ถึง	3	เท่าของเมล็ดพันธ์ุท่ีเคยใช้	 
ซ่ึงชาวนาท่ัวไปมักจะใช้ต้นกล้าในการปักดำาประมาณ	3-4	ต้นต่อหลุม	
เมื่อชาวนาทั้ง	4	รายใช้เพียงกล้าต้นเดียว	(คัดกล้าที่ต้นแข็งแรง)		 
เมล็ดพันธุ์จึงลดลงอย่างน้อย	3	เท่า				
 ประก�รท่ีส�ม ลดก�รจ้�งแรงง�นและลดก�รใช้เวล�ของ
ตนเอง	ชาวนาเลือกปลูกข้าวด้วยวิธีดำาต้นเดียว	และจัดการเวลาใน
การปลูกข้าวพื้นเมืองพันธุ์ข้าวเบา	พันธุ์ข้าวกลาง	และพันธุ์ข้าวหนัก		
ทำาให้สามารถใช้แรงงานของตนเองในการดำานา	เก็บเกี่ยว	ไม่ต้องจ้าง
แรงงานเพื่อเร่งให้เก็บเกี่ยวเสร็จทันกับฤดูกาล	
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 4.2 ปัจจัย 4 เพ่ิมประสิทธิภ�พและผลประโยชน์ของก�รทำ�น� 
ดว้ยการทำานาโดยใชพ้นัธ์ุขา้วพืน้บา้น	ปลูกดว้ยวธิแีบบประณตีในระบบ
เกษตรอนิทรยี	์	ท้ังยงัคงการทำานาเป็นวิถีชวิีต		ทำาใหช้าวนาได	้“4 เพิม่
ประสิทธิภ�พและผลประโยชน์ก�รทำ�น�”	ดังนี้
 ประก�รแรก เพิม่ผลผลติโดยใชปุ้ย๋อนิทรย์ีและน้ำ�หมกัชีวภ�พ 
ผลผลิตเพิม่มาจากการปรบัปรุงดนิดว้ยปุ๋ยอนิทรียแ์ละน้ำาหมักชีวภาพที่
ชาวนาทำาเอง	วธิปีลกูขา้วตน้เดยีว	และความใส่ใจในการดแูล	(สามารถ
ศกึษารายละเอยีดไดใ้นบทความ	“3	ลด	4	เพิม่	เส้นทางสูก่ารพ่ึงตนเอง
ของชาวนา”	โดยนันทิยา	หุตานุวัตร	และคณะ,	2556)		
 ประก�รที่สอง เพิ่มกำ�ไรให้ช�วน� นโยบายเพิ่มรายได้ให้แก่
ชาวนาโดยขึน้ราคาขา้วเปลือกน้ัน	เชน่	นโยบายรับจำานำาขา้ว	แมจ้ะดวูา่
ชาวนามีรายได้มากขึ้น	แต่เมื่อหักต้นทุนการทำานา	อาจจะพบว่า	ราย
ไดเ้หลอืไมไ่ด้มากอยา่งท่ีคาดหวงั	เพราะเมือ่ราคาขา้วขึน้	ราคาของปุ๋ย
เคมี	ยาปราบศัตรูพืช	ค่าจ้างแรงงาน	ค่าน้ำามัน	และค่าจ้างไถและเก็บเก่ียว	 
ก็สูงตามไปด้วย			
 แนวท�งก�รเพ่ิมกำ�ไรให้แก่ช�วน�น้ันพบว่� ต้องอยู่ท่ีก�รเพ่ิม
ผลผลิตข้�ว และก�รลดต้นทุนก�รทำ�น�โดยไม่ได้เน้นท่ีร�ค�ของข้�ว  
ในประเด็นน้ี	จากการสอบถามชาวนา	4	ราย	ได้แสดงให้เห็นว่า	
สามารถลดต้นทุนการผลิตด้วยแนวทาง	3	ลดต้นทุน	ได้แก่	ลดค่า
ปุ๋ยเคมี	ลดปริมาณการใช้เมล็ดพันธุ์และเก็บเมล็ดพันธุ์เอง	รวมทั้งลด
การจ้างแรงงานและลดการใช้เวลาของตนเอง	ในขณะเดียวกัน	ชาวนา 
ทัง้	4	ราย	เพิม่ผลผลติโดยใชปุ้ย๋อนิทรยีแ์ละน้ำาหมกัชวีภาพ	วธีิปลกูข้าว 
ต้นเดียว	และความใส่ใจในการดูแล			
 ประก�รที่ส�ม เพิ่มชนิดข้�วกินอร่อย ชาวนาเลือกใช้พันธ์ุ
ขา้วพืน้เมอืงทีห่ลากหลายสายพนัธุ	์ทำาใหช้าวนามีชนิดขา้วเลือกบรโิภค
ตามใจชอบ	และตามลักษณะการใช้งาน	เช่น	การใช้ข้าวเหนียวก่ำา
สำาหรับทำาขนม	เป็นต้น
 ประก�รที่สี ่ เพิ่มคุณค่�ท�งโภชน�ก�รและมูลค่�ท�ง
เศรษฐกจิโดยใชพ้นัธุข์�้วสีพืน้เมืองและไม่ขดัข�ว	คณุคา่ทางโภชนาการ
ของข้าวมีอยู่ในทั้งสายพันธุ์ปรับปรุงหรือพัฒนาด้วยเทคโนโลยีทันสมัย
และข้าวพื้นเมืองโดยแปรรูปเป็นข้าวสารไม่ขัดขาว	ถ้าชาวนาหันมา
ปลูกข้าวพื้นเมือง	โดยเฉพาะพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่มีสีดำา	แดง	เหลือง	 
จะทำาให้ได้ข้าวที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางโภชนาการสูง		
			 5.	ก�รนำ�กระบวนก�รพฒัน�น้ีไปใชใ้นทีอ่ืน่ๆ	ในหลกัการแลว้	
กระบวนการพัฒนานี้เป็นไปตามหลักการพัฒนาชุมชน	แต่โครงการ
นี้สามารถดำาเนินการด้วยวิธีการเช่นนี้ได้ผลดีเนื่องด้วยความสามารถ
เฉพาะตัวและความทุ่มเทใส่ใจทำางานของทีมงานโครงการฯ	หลกัการพัฒนา
ชุมชนน้ันไม่แตกต่างกัน	แต่การปฏิบัติแตกต่างจากโครงการอ่ืนๆ	ซึง่จะไมไ่ด้
ทำางานคลกุคลเีชน่นี	้ดงันัน้	การนำากระบวนการพฒันาน้ีไปเป็นตวัอยา่ง
ที่จะนำาไปใช้ในที่อื่นๆ	สามารถนำาไปใช้ได้	แต่จะเห็นผลเช่นนี้หรือไม่	 
ขึ้นอยู่กับตัวแปรผู้ปฏิบัติอยู่มากทีเดียว		

สรุป 
	 โครงการข้าวปลาอาหารอีสานมั่นยืน	ภายใต้แผนงาน
สนับสนุนความมั่นคงทางอาหาร	เป็นแผนงานที่เกิดขึ้นจากการ
ร่วมมือระหว่างมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน	(ประเทศไทย)	มูลนิธิชีววิถี	
สถาบนัการศกึษา	และเครอืขา่ยองค์กรชมุชน	โดยการสนบัสนนุทนุจาก
สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)		
	 โครงการข้าวปลาอาหารอีสานม่ันยืน	ดำาเนินงานใน
พื้นที่	7	ชุมชน	ใน	5	อำาเภอของจังหวัดอุบลราชธานี	มีเป้าหมาย

การพัฒนาชาวนาให้เป็นแกนนำาที่เป็นต้นแบบที่มีบทบาทการฟื้นฟู
อนุรักษ์พันธุกรรมข้าวพื้นบ้าน	โดยใช้กระบวนการพัฒนาชาวนา	 
3	กระบวนการ	ซึ่งเป็นกระบวนการที่วางกรอบแนวทางการทำางาน
ครา่วๆ	แลว้จงึประเมนิสรปุผลปรบัเปลีย่นไปตามความสอดคลอ้งเหมาะ
สมในแต่ละพื้นที่	เมื่อสรุปประสบการณ์และบทเรียนของกระบวนการ
ทำางานพัฒนาชาวนานี้	พบว่า	กระบวนการพัฒนาชาวนาประกอบด้วย		
3	กระบวนการ		ได้แก่
	 1) กระบวนก�รคน้ห�แกนนำ� ซึง่ประกอบดว้ย	วธิคีน้หาดว้ย
การสำารวจในพื้นที่	วิธีค้นหาจากการเข้าร่วมประชุมสัมมนา	วิธีค้นหา
จากการจัดประชุมในชุมชน	และวิธีค้นหาจากการคัดเลือกแกนนำาที่มี
อยู่เดิมแล้ว		
	 2) กระบวนก�รพัฒน�ช�วน�แกนนำ�	ประกอบด้วย	การ
สร้างความมั่นใจให้แก่กลุ่มเป้าหมาย	การศึกษาดูงาน	การเรียนรู้จาก
การปฏบิตัจิรงิดว้ยแปลงศกึษาข้าวพืน้บา้น	การประจกัษจ์รงิดว้ยขอ้มลู
การเปลี่ยนแปลงที่เป็นดัชนีชี้วัดการพึ่งพาตนเองของชาวนา		และการ
พัฒนาเป็นผู้สอนทำาแปลงเรียนรู้เรื่องข้าวพื้นบ้าน		
	 3)	กระบวนก�รพัฒน�เครือข่�ย	ประกอบด้วย	การประชุม
ชาวนาของโครงการทัง้หมดต่างกรรมต่างวาระ	การสรา้งตลาดข้าวพื้น
บ้านโดยเฉพาะ	และการพัฒนาเชิงวัฒนธรรม
	 จากการวิเคราะห์กระบวนการพัฒนาชาวนา	เพื่อรื้อฟื้นการ
ปลูกข้าวพื้นบ้านให้กลับคืนถิ่นชุมชนด้วยมือของชาวนาน้ัน	พบข้อ
วิเคราะห์	ดังนี้
	 1.	การเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมเศรษฐกิจของชุมชนส่ง
ผลต่อวิถีปฏิบัติในการทำานาของชาวนา	แต่มีชาวนากลุ่มเล็กๆ	ของ
โครงการข้าวปลาอาหารฯ	ที่เป็นตัวแทนของช�วน�ร�ยย่อยอิสระ  
ผูมุ้ง่มัน่ก�รทำ�น�อย�่งมอือ�ชีพ ก�รทำ�น�แบบเปน็วถิชีีวติ สบืทอดตอ่
จ�กบรรพบรุษุ มคีว�มอ�จห�ญทีจ่ะยนืหยดัคว�มเปน็ช�วน�ร�ยยอ่ยที่
คงคว�มภูมิใจคว�มเป็นช�วน�อิสระบนที่ดินของตัวเอง  กระบวนการ
พัฒนาที่ปรับเปลี่ยนชาวนากลุ่มนี้ให้หันมาปลูกข้าวพื้นบ้านนั้น	จึงเป็น 
กระบวนก�รเปลีย่นแปลงยอ้นกลบัไปสูก่�รเปน็ช�วน�ร�ยยอ่ยทีม่คีว�ม
เป็นอิสระบนท่ีดินของตัวเอง	ซึง่นบัวนัจะหดหายท่ามกลางกระแสความ
สะดวกสบายและอำานาจของเงินทุน	ที่จะกลืนผืนนาแสนๆ	ไร่ให้กลาย
เปน็การทำานาระบบอุตสาหกรรมเช่นเดยีวกบัประเทศพฒันาทีม่นีายทนุ
ขนาดใหญ่เป็นเจ้าของและยึดครองการผลิตทางการเกษตร	
	 2.	กระบวนงานพัฒนานี้	มิใช่มุ่งหวังให้ชาวนาร้ือฟื้นเพียง
เรื่องการปลูกข้าวพื้นบ้านเท่านั้น	แต่เป็นกระบวนการพัฒนาที่หยั่งลึก
ให้ถึง	“ใจ”	ของชาวนา	เพือ่ให้หันมารกัและตระหนกัถึงคณุคา่ของพนัธุ์
ขา้วพืน้บา้น	โดยเฉพาะตระหนกัถงึการเปน็ชาวนาทีจ่ะอยูอ่ยา่งมศีกัดิศ์รี		 
โดยใช้กระบวนการทางสังคมท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด	กระบวนการ 
เรยีนรูร้ะหวา่งกนั	กระบวนการทางศิลปวฒันธรรมงานบญุประเพณแีละ
ดนตรี	และกระบวนการทางเศรษฐกิจการทำาตลาดข้าวพื้นเมือง		
	 3.	ในตัวกระบวนการพัฒนาเองมีจุดแข็ง	กล่าวคือ	ประการแรก	
นกัพฒันามคีวามสามารถเฉพาะตวัและทำางานทีทุ่ม่เทคลกุคลีกลมกลืน
ไปกับชาวนา	ทำางานแบบลูกหลานเครือญาติ	ซึ่งเป็นวิธีการทำางาน
พัฒนาชนบทท่ีหาได้ยากแล้วในปัจจุบัน	ประการท่ีสองการค้นพบผู้นำา
ชาวนา	โครงการนี้ทำาเรื่องนี้ได้ดี	และทำาให้ได้ผู้นำาท่ีสามารถเคล่ือน
งานได้ง่ายและมาก	ประการที่สาม	การเลือกใช้แปลงทดลองสาธิตให้
เห็นผลประจักษ์	และประการที่สี่	การเก็บข้อมูลประจำาแปลงและนำา
มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันในที่ประชุม	ในขณะเดียวกัน	ก็พบจุดอ่อนของ
กระบวนก�รพฒัน�นี	้ในด้านการสรา้งเครอืขา่ยทัง้จงัหวดั	เปน็การวาง
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พืน้ทีใ่หญเ่กนิไป	ทำาใหนั้กพฒันาใชเ้วลาเดนิทางมากในแตล่ะจดุทำางานจงึอาจขาดความเขม้ขน้	และจดุออ่นงานตลาดยงัไมเ่ขม้แขง็มากเพยีงพอที่
ชาวนาจะเดินด้วยตัวเองได้		
	 4.	ปัจจัยที่ทำาให้ชาวนาหันมาปลูกข้าวพื้นบ้านด้วยวิธีการดำานาต้นเดียวในระบบเกษตรอินทรีย์	พบว่า	มี	3	ลดต้นทุนการทำานา	 
คือ	ลดการซื้อปัจจัยการผลิต	ปุ๋ยเคมี/เมล็ดพันธุ์และแรงงาน	และ	4	เพิ่มประสิทธิภาพและผลประโยชน์	คือ	เพิ่มผลผลิต	เพิ่มกำาไร		เพิ่มชนิด
ข้าวกินอร่อย	และเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและมูลค่าทางเศรษฐกิจ
	 5.	การนำากระบวนการนี้ไปใช้ในที่อื่นๆ	สามารถนำาไปใช้ได	้แต่จะเห็นผลเช่นนี้หรือไม่	ขึ้นอยู่กับตัวแปรผู้ปฏิบัติเป็นสำาคัญ

เอกสารอ้างอิง 
ฉัตรทิพย์	นาถสุภา.	2545.	จ�กประวัติศ�สตร์หมู่บ้�นสู่ทฤษฎีสองระบบ.	สถาบันราชภัฏสุรินทร์.	สุรินทร์.	
นันทิยา	หุตานุวัตร,	ณรงค์	หุตานุวัตร,	มานัส		ลอศิริกุล,	นพมาศ	นามแดง,	สุกัญญา	คลังสินศิริกุล,	ประสิทธิ	์กาญจนา,	และประวัติ	ไชยกาล.	2555.	 
 ท�งเลือกช�วน�อีส�น: กรณีศึกษ�เกษตรกรผู้ผลิตข้�วพ้ืนเมืองอินทรีย์แบบประณีต.	เสนอภาคโปสเตอร์	ในงานการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ 
	 คร้ังท่ี	2	“มิติใหม่วิจัยข้าวไทย”		โรงแรม	Swiss	Hotel	Le	Concorde	กรุงเทพมหานคร		21-23	ธันวาคม	2555.		
นันทิยา	หุตานุวัตร,	มานัส	ลอศิริกุล,	นพมาศ	นามแดง,	สุกัญญา	คลังสินศิริกุล	และประสิทธิ์	กาญจนา.	2556.	3 ลด 4 เพิ่ม เส้นท�งสู่ก�รพ่ึง 
 ตนเองของช�วน�.	เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ	“ABC	สัญจร	อุบลราชธานี	สร้างความรู้	เปิดประตูสู่โอกาสใหม่”	มหาวิทยาลัย 
	 อุบลราชธานี.
นันทิยา	หุตานุวัตร	และคณะ.	2550.	ข้�วอินทรีย์ฤาจะแก้จน?.	โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.	อุบลราชธานี.
แผนงานความมั่งคงทางอาหาร.	มูลนิธีชีววิถี.	เกี่ยวกับเรา.	สืบค้นเมื่อ	25	ตุลาคม	2557	จาก	(http://www.food-resources.org)
มาโนช	พรหมสิงห์.	2555.	ชาวนาผู้ตายแล้วเกิดใหม่. นิตยสารทางอีสาน.	ฉบับที่		3	ปีที่	1	กรกฎาคม	2555.

98



หลักเกณฑ์การเสนอบทความงานวิจัย
สำาหรับวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

  

ประเภทบทความ
 วารสารเปิดรับบทความวิชาการเพื่อการบริการสังคมจากทุกสาขาวิชา ในรูปแบบบทความวิจัย บทความปริทัศน์ กรณีศึกษา 
บทความเชิงนโยบาย และบทความรับเชิญท่ีมีเน้ือหาเก่ียวข้องหรือเป็นผลมาจากการปฏิบัติการจริงกับชุมชน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

เกณฑ์การพิจารณาบทความ
 วารสารจะรับพิจารณาบทความวิชาการเพื่อสังคม ที่เน้นการประยุกต์วิชาการเพื่อการสร้างการเปลี่ยนแปลง (Change) ในสังคม
หรือชุมชนเป้าหมาย โดยมีเนื้อหาตามประเด็นสำาคัญดังนี้
	 	 •	สถานการณ์ที่เป็นอยู่เดิม
	 	 • กระบวนการที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงและการยอมรับของชุมชนเป้าหมาย
	 	 • ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้
	 	 • สถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
	 	 • ผลกระทบและความยั่งยืนของการเปลี่ยนแปลง
 ท้ังน้ี บทความซ่ึงเสนอเพ่ือขอตีพิมพ์ ต้องเป็นบทความท่ีไม่เคยเสนอขอตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในเอกสาร วารสารฉบับอ่ืนๆ มาก่อน

ขั้นตอนการพิจารณาบทความ
  ประกอบด้วย 2 ข้ันตอน ข้ันตอนแรก บรรณาธิการจะพิจารณาเบ้ืองต้น หากเห็นว่าอยู่ในขอบข่ายเป้าหมายของวารสาร ในขัน้ท่ีสอง 
ทางกองบรรณาธิการจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 2 ท่านพิจารณาให้ความเห็นว่าสมควรตีพิมพ์หรือไม่ รวมทั้งอาจให้คำาแนะนำา
เพื่อปรับปรุงแก้ไข หลังจากที่ผู้เสนอบทความได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว กองบรรณาธิการจะพิจารณาในขั้นสุดท้าย หากเห็นว่าเหมาะสม
ก็จะตีพิมพ์โดยไม่จำาเป็นต้องส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาอีก

รูปแบบของการเขียนบทความ
1.ต้นฉบับจากไฟล์ Microsoft Word 97 ขึ้นไป (ถ้าเป็นไปได้ให้ส่งไฟล์ PDF มาประกอบด้วย)  ความยาว 20-25 หน้ากระดาษ 
A4 อักษรฟอนต์ Angsana หรือ Cordia ขนาด 16 point  อาจมีภาพ ตาราง แผนภูมิประกอบ ในกรณีที่มีรูปและภาพประกอบ 
ต้องเป็นไฟล์ JPEG ขนาด 4-10 mb ที่มีความละเอียดของภาพไม่ต่ำากว่า 2,272 x 1,704 pixel 
2.องค์ประกอบของบทความ
 2.1 ชื่อบทความภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 2.2 ระบุชื่อผู้เขียนหลัก ผู้เขียนรอง สาขาวิชาของบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 (ขอภาพผู้เขียนหลัก สถาบันที่สังกัด ที่อยู่ อีเมล์ของผู้เขียนหลักแนบมาด้วย)
 2.3 บทคัดย่อภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความยาวอย่างละประมาณ 300 คำา
 2.4 คำาสำาคัญ (keyword) ระบุได้ไม่เกิน 5 คำาสำาคัญ
 2.5 บทนำา
 2.6 เนื้อหา เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาเนื้อหาคือ การระบุสถานการณ์ที่เป็นอยู่เดิม กระบวนการที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลง
และการยอมรับของชุมชนเป้าหมาย ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช้ สถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผลกระทบและความ
ยั่งยืนของการเปลี่ยนแปลง การอภิปรายผลที่เกิดขึ้น
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รูปแบบการอ้างอิงในเนื้อหาและอ้างอิงท้ายบท
1.การอ้างอิงในเนื้อหา ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ปี (author-date for in-text citation) โดยระบุชื่อ นามสกุลของผู้แต่ง 
ตามด้วยปีที่พิมพ์และเลขหน้าเอกสาร หากจำาเป็น
2.การอ้างอิงท้ายบท ใช้วิธีการอ้างอิงตามรูปแบบดังนี้
 2.1.กรณีอ้างอิงบทความจากวารสารใช้รูปแบบ 
 ชื่อสกุล. ปี พ.ศ..ชื่อบทความ.ชื่อวารสาร ปีที่ หน้าแรกของบทความ-หน้าสุดท้ายของบทความ 
 ตัวอย่าง
  • ชลลดา อารีย์รัชชกุล.2550. มาตรการเชิงรุกบีโอไอ ชักจูงการลงทุนต่างประเทศ. วารสารส่งเสริมการลงทุน 18(9): 8-12
 2.2.กรณีอ้างอิงจากหนังสือ 
 ชื่อสกุล.ปี พ.ศ..ชื่อหนังสือ.โรงพิมพ์.จังหวัด .จำานวนหน้า 
 ตัวอย่าง
  • นภดล เจียมสวัสดิ์. 2547. จากหิ้งขึ้นห้าง เทคนิคนอกตำารา. อมรินทร์พริ้นติ้งพับลิชชิ่ง.กรุงเทพฯ. 223 หน้า

การจัดส่งบทความ
 ผู้เขียนสามารถส่งบทความและข้อเขียนทางไปรษณีย์โดยส่งจดหมายนำาและบันทึกต้นฉบับเป็นไฟล์ Microsoft Word (เวอร์ช่ัน 97 ข้ึนไป) 
และไฟล์ PDF ลงในแผ่นซีดีจำานวน 1 แผ่น หรือส่งทางอีเมล์โดยแนบไฟล์ต้นฉบับพร้อมจดหมายนำาเพื่อความสะดวกในการปรับแก้ 
และให้ความเห็นของกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ
 กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตกแต่งต้นฉบับในด้านภาษาและตัวสะกดการันต์ เพื่อให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย สำาหรับ
บทความที่ส่งมาให้พิจารณา กองบรรณาธิการจะไม่ส่งไฟล์ต้นฉบับคืนไปยังผู้เขียน 
 กองบรรณาธิการจะแจ้งผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิว่าสมควรตีพิมพ์หรือไม่ไปยังผู้เขียนบทความภายในระยะเวลา
ประมาณ 1 เดือนหลังจากได้รับบทความ
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เนื้อหา
	 • แนวคิดและหลักการทำางานวิชาการอย่างมีส่วนร่วมกับสังคม/ชุมชน 
	 • บทบาทของนักวิชาการในการทำางานร่วมกับชุมชน
	 • ตัวอย่างการทำางานวิชาการอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน  
	 • เคร่ืองมือและการออกแบบกระบวนการในการทำางานกับชุมชน อาทิ เส้นแบ่งเวลา ปฏิทินชุมชน แผนท่ีชุมชน โอ่งชีวิต ฯลฯ     
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	 • กรอบแนวคิดและหลักการของการพัฒนา Concept Paper และ Proposal

ประชาสัมพันธ์
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Part II

หลักสูตรงานวิชาการเพื่อสังคม
Socially – engaged Scholarship for Academics

แนวคิดและเครื่องมือการทำางานวิชาการเพื่อสังคม
การพัฒนาโจทย์ และการเขียน Concept Paper และ Proposal

จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ
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เนื้อหา
 • แนวคิดและหลักการการขอผลงานวิชาการเพ่ือสังคม ตามประกาศ กพอ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคล   
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	 • หลักการและแนวทางในการบันทึกข้อมูลเพื่อการเขียนผลงานทางวิชาการ
	 • หลักการและแนวทางการเขียนบทความวิชาการ
	 • รูปแบบการแสดงผลงานลักษณะอื่น และการแสดงผลงานวิชาการเพื่อสังคมด้วยหนังสั้น
	 • หลักการในการประเมินผลกระทบของงานวิชาการเพื่อสังคม

การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิชาการเพื่อสังคม
การเขียนบทความและการเผยแพร่ผลงานวิชาการเพื่อสังคมลักษณะอื่น

เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.knit.or.th

• สืบค้นข้อมูลวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์ของ
 Thai Journals Online (ThaiJo) https://www.tci-thaijo.org
• สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2640-0461 หรืออีเมล์ khunkor@hotmail.com
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