
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
Area Based Development Research Journal

วารสารราย 3 เดือน กำาหนดออกปีละ 4 ฉบับ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2558

การสร้างความย่ังยืนด้านอาหารโปรตีนจากปลา
แก่ชาวเขาบนพื้นที่สูง ณ บ้านปิตุคี อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่



วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
Area Based Development Research Journal

E-ISSN 2408-1752 ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2558

สารบัญ

  วัตถุประสงค์ 
 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่เป็นวารสารทางวิชาการซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวทางการเมือง มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาพื้นที่ในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด ตำาบล หมู่บ้าน หรือชุมชน เผยแพร่แก่นักวิชาการ และ
บุคคลทั่วไป มุ่งส่งเสริมให้นักวิชาการในหน่วยงานราชการ หรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้เสนอผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ     

เจ้าของ สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้ โฆษณา ชมพูนุท สวนกระต่าย
คณะที่ปรึกษา
 ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำานวยการสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อำานวยการสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปิยะวัติ บุญ-หลง ผู้อำานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
บรรณาธิการ    
 รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา แก้วเทพ สถาบันคลังสมองของชาติ
กองบรรณาธิการ
 ศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ประเทพา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 ศาสตราจารย์ ดร. ยศ สันตสมบัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ศาสตราจารย์ วิโชค มุกดามณี มหาวิทยาลัยศิลปากร
 ศาสตราจารย์ ดร. สัญชัย จตุรสิทธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. อารี วิบูลย์พงศ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รองศาสตราจารย์ ดร. ก้าน จันทร์พรหมมา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 รองศาสตราจารย์ ดร. สุจินต์ สิมารักษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รองศาสตราจารย์ ดร. สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รองศาสตราจารย์ ดร. เสมอ ถาน้อย มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รองศาสตราจารย์ ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทีมงานจัดทำาวารสาร
 นางสาว ชมพูนุท สวนกระต่าย ผู้จัดการและบรรณาธิการผู้จัดพิมพ์
 นางสาว ณราพร ธีรกัลยาณพันธุ์ ผู้ช่วยบรรณาธิการ
 นางสาว พัชยา มาสมบูรณ์ ผู้ช่วยบรรณาธิการ
 นางสาว สุภาภรณ์ ภัทรพรชัยวัฒน์ เลขานุการ
ออกแบบ นางสาว จารุวรรณ จันทมาลา
สำานักงาน สถาบันคลังสมองของชาติ ชั้น 22B อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์ 02 640 0461 ต่อ 109 โทรสาร 02 640 0465  email : khunkor@hotmail.com

ทัศนะและข้อคิดเห็นของบทความในวารสารฉบับนี้เป็นของผู้เขียนแต่ละท่าน ไม่ถือเป็นทัศนะและความรับผิดชอบ
ของสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สถาบันคลังสมองของชาติ และกองบรรณาธิการ



 
	 ในช่วง	6-7	เดือนท่ีผ่านมาซึ่งเป็นช่วงเวลาท่ีสถาบันคลังสมองของชาติได้เข้ามารับเป็นผู้จัดทำาวารสารวิจัยเพื่อ
การพัฒนาเชิงพื้นท่ีของสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)	นั้น	ในอีกด้านหนึ่ง	ทางสถาบันฯ	ก็มีกิจกรรมอ่ืนๆ	 
ที่ประสานไปกับการจัดทำาวารสารเล่มนี้	กิจกรรมที่สำาคัญ	คือ	การร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศที่ให้ความสำาคัญ
กับภารกิจการนำาวชิาการไปรับใชส้งัคมในดา้นตา่งๆ	และทุกระดบั	ตวัอยา่งรปูธรรมท่ีสดุ	คอื	การจดัการฝกึอบรมเชงิปฏิบตัิ
การเพื่อสร้างความเข้าใจเก่ียวกับงานบริการวิชาการเพื่อสังคมตามกระบวนทัศน์ใหม่	(Socially	engaged	scholar-SeS)	
ซึ่งในช่วงคร่ึงปีท่ีผ่านมา	ทางสถาบันฯ	ได้จัดอบรมไปแล้วถึงประมาณเกือบ	10	คร้ัง	ตัวเลขดังกล่าวเป็นสัญญาณท่ีดีของ
ภารกิจการนำาเอาวิชาการไปรับใช้สังคม	เพราะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวของกลุ่มนักวิชาการกลุ่มหนึ่งท่ีพร้อม
จะนำาเอา	“วิชาการไปรับใช้สังคม”	และยังมุ่งหวังที่จะ	“รับใช้สังคมอย่างมีและเป็นวิชาการ”	เพื่อเป็นหลักประกันความยั่งยืน
ของดอกผลแห่งการรับใช้นั้น	
	 จากการมีส่วนร่วมในการประสานกิจกรรมท้ังสอง	คือ	การฝึกอบรมและการจัดทำาวารสารฯ	ดิฉันพบว่า	ท้ังสอง
กิจกรรมนี้ต่างหนุนช่วยซึ่งกันและกันในหลายๆ	ด้าน	เร่ิมตั้งแต่รูปแบบง่ายๆ	คือ	ทางสถาบันฯ	ได้นำาเอาบทความท่ีเคย 
ตีพิมพ์ในวารสารฯ	เล่มนี้ไปใช้เป็นตัวอย่างประกอบการฝึกปฏิบัติของการอบรม	ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้สัมผัสกับ	 
“ตัวเป็นๆ”	ของผลงานบริการวิชาการในแนวทางใหม่	ได้เห็นต้นแบบของงานวิชาการประเภทนี้ที่ชัดเจนขึ้น	ได้เทียบเคียง
กับงานท่ีตนเองกำาลงัทำาอยูเ่พือ่ตรวจสอบว่า	“มาถูกทางหรือไม”่	ไดต้อ่ยอดงานวิจยัของตนจากผลงานท่ีก่อร่างมาแลว้ในอดตี	
ได้ประสานเครือข่ายทางปัญญากับเพื่อนนักวิชาการที่สนใจในประเด็นเดียวกัน	ฯลฯ
	 ในทางกลบักัน	ในโอกาสท่ีทางสถาบนัฯ	ไดร่้วมจดัการฝกึอบรมเร่ืองการบริการวิชาการเพือ่สงัคมตามกระบวนทัศน์
ใหม่	โดยในช่วงแรกนี้	จะเน้นหนัก	“หน่ึงในสามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา”	คือ	“งานวิจัยเพื่อสังคม”	ซึ่งทางสถาบันฯ	 
ได้จัดแพ็กเกจเอาไว้เป็น	4	ชุด	ครอบคลุมตั้งแต่ต้นทาง	กลางทาง	และปลายทางของกระบวนการวิจัย		คือ	การตั้งโจทย์
การเขียนโครงร่างวิจัย	การเก็บข้อมูล	การวิเคราะห์-สังเคราะห์	และการเขียนบทความวิจัย	ผลพวงท่ีสำาคัญประการหนึ่ง
ของการได้พบปะกับบรรดานักวิชาการท่ีมี	“คอเดียวกัน”	คือ	สนใจและกำาลังทำางานวิจัยเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมอยู่	 
ก็คอื	การมชีอ่งทางท่ีจะไดวั้ตถุดบิของการจดัทำาวารสารฯ	อันไดแ้ก่	บทความท่ีเขา้กับแนวหรือกรอบของวารสารฯ	ซึง่นบัว่า	 
เป็นวธิีการทีช่ว่ย	“ผา่ทางตัน”	ของการทำาวารสารฯ	ทีอ่ยูใ่นช่วงรอยต่อระหวา่งการกา้วจากของเดิมไปสูข่องใหม่	(พรอ้มทัง้
ช่วยคลายความหนักใจของกองบรรณาธิการของวารสารวิชาการแทบจะทุกคนท่ีจะมีคำาถามประจำาวันว่า	วันน้ี	จะมีบทความดีๆ	
ที่ไหนส่งมาให้ตีพิมพ์ในวารสารของเราไหมหนอ)
	 ดว้ยเหตนุี	้บทความหลายชิน้ท่ีทางวารสารฯ	ไดน้ำาเสนอในฉบบันีจ้งึมชีอ่งทางท่ีมาจากการฝึกอบรมดงักลา่ว	อยา่งไร
ก็ตาม	ทางวารสารฯ	ก็ยังยินดีเปิดช่องทางปกติ	คือ	เปิดรับบทความจากผู้เขียนทุกท่านที่เข้ามาในเส้นทางนี้และยังคงถือว่า
เป็นเส้นทางหลักของการนำาเข้าบทความมาสู่วารสารฯ
	 ในส่วนท่ีเก่ียวกับเนื้อหาของงานเขียนในวารสารฯ	ฉบับนี้	เมื่อพิจารณาอย่างเร็วๆ	จะพบว่า	มีเนื้อหาครอบคลุม
ปัจจัยสี่ในการดำารงชีวิตของมนุษย์	อันได้แก่	อาหาร	น้ำา	ยารักษาโรค	นอกจากนั้น	บางบทความก็ยังเจาะเข้าไปที่กลุ่มคน
เฉพาะๆ	เช่น	กลุ่มผู้สูงอายุ	กลุ่มเด็ก	เป็นต้น
	 บทความแรกเร่ือง	“การสร้างความยั่งยืนด้านอาหารโปรตีนจากปลาแก่ชาวเขาบนพื้นท่ีสูง	ณ	บ้านปิตุคี	อำาเภอ
อมก๋อย	จังหวัดเชียงใหม่”	โดย	อภินันท์	สุวรรณรักษ์	ดูจากชื่อเรื่อง	ก็พอจะคาดเดาได้ว่า	น่าจะเป็นเรื่องการนำาเทคโนโลยี
การเลีย้งปลาเขา้ไปถ่ายทอดให้ชาวบา้นท่ีอาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีสงูรู้จกัเลีย้งปลา	แตท่ว่าในหลายตอนของเนือ้หาบทความจะแสดง
ให้เห็น	“จุดท้าทายทางวิชาการประมง”	อยู่หลายประเด็น	เริ่มตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ปลาที่เหมาะสมกับลักษณะพื้นที่	การ
ฝกึอบรมเร่ืองการเลีย้งปลาให้ครบวงจรเพือ่เปน็หลกัประกันเร่ืองความยัง่ยนื	(ท้ังการเพาะลกูปลา	การสร้างอาหารปลาจาก
วัสดุท้องถิ่น	ฯลฯ)	การระมัดระวังเรื่องการทำาลายระบบนิเวศเดิม	ฯลฯ	อย่างไรก็ตาม	ปัญหาที่ดูจะยากกว่า	“การเลี้ยงปลา”	
ก็คอื	“การพฒันาคนเล้ียงปลา”	ท่ีเคยเปน็เพยีง	“คนหาปลากินจากธรรมชาต”ิ	ให้กลายมาเปน็	“คนเลีย้งปลาในบอ่”	งานชิน้นี้
สะท้อนให้เห็นวา่	หากปราศจากภูมหิลังทางวชิาการของนกัวจิยัท่ีคลกุคลตีโีมงอยูกั่บประเดน็นีม้าอยา่งยาวนาน	รวมท้ังยงัม	ี
Passion	อย่างสูงต่อการดำาเนินงานวิจัยช้ินน้ี	ก็คงยากท่ีจะฝ่าข้ามกำาแพงขวางก้ันหลายด่านดังกล่าวหรือไม่ถอดใจเลิกกลางทาง

บทบรรณาธิการ



     	 จากเร่ืองอาหารประเภทปลา	ก็มาถึงเร่ืองน้ำา	บทความเร่ือง	“รูปแบบการจัดการน้ำาบาดาลให้ถูกหลักสุขาภิบาล 
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านเก่าน้อย	ตำาบลธาตุ	อำาเภอวารินชำาราบ	จังหวัดอุบลราชธานี”	ของ	จิราภรณ์	หลาบคำา	นิตยา	จิตบรรเทิง	 
สมเจตน์	ทองดำา	อำาพร	ผาคำาศรี	และสายันต์	จันทรดี	ก็มีข้อค้นพบแบบเดียวกับบทความแรก	กล่าวคือ	แม้ว่าน้ำา
บาดาลจะเป็นน้ำาใต้ดินซ่ึงมองไม่เห็น	ท่ีต้องแสวงหารูปแบบพิเศษในการจัดการให้ถูกหลักสุขาภิบาล	แต่ทว่าส่ิงท่ีแฝงลึกลงย่ิงกว่าน้ำาใต้ดิน	 
ก็คือ	ความคิดความเข้าใจของผู้คนที่กินใช้น้ำาใต้ดินนั้น	บทเรียนการจัดการในกรณีนี้จึงมีค่าควรแก่การศึกษาอย่างยิ่ง
	 อีก	2	บทความตอ่มาให้ความสนใจกับกลุม่คน	บทความเร่ือง	“รูปแบบการปรับพฤตกิรรมการใชย้ารกัษาตามแผนการ
รักษาของผู้สูงอายุความดันโลหิตสูงในชุมชน”	โดย	กมลภู		ถนอมสัตย์	และวิไล	ตาปะสี	ซึ่งผู้เขียนสนใจพฤติกรรมการใช้
ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง	อันเป็นโรคยอดฮิตติดอันดับของไทย	โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ	งานชิ้นนี้ได้ขยายขอบเขต
ของศาสตร์ด้านสุขภาพให้ยาวไกลออกไป	จากเพียงเร่ือง	“การจ่ายยาของหมอ”	ออกไปถึงเร่ือง	“วิธีการใช้ยาของคนไข้”	 
จากเร่ือง	“คณุภาพของยา”	ซึง่เปน็เร่ืองทางการแพทยอ์อกไปถึงเร่ือง	“การระดมทุนดา้นตา่งๆ	ของชมุชน”	เขา้มาเปน็กลไก
ที่มิใช่ด้านการแพทย์	การขยายขอบเขตดังกล่าวนี้ก็เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสุดท้าย	คือ	การรักษาที่แท้จริงและได้ผลสำาหรับ
คนไข้กลุ่มเฉพาะเช่นผู้สูงอายุในชนบท
	 ในขณะท่ีบทความเร่ืองการใช้ยานั้นสนใจกลุ่มผู้สูงอายุ	งานเขียนเร่ือง	“การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการ
จัดการขยะ	:	บ้านมั่นคงชุมชนบางบัว	เขตบางเขน	กรุงเทพมหานคร”	โดย	พัสรินณ์	พันธุ์แน่น	ซึ่งดูโดยผิวเผินอาจจะคิด
ว่าเป็นเรื่องการจัดการขยะ	หากทว่าวัตถุประสงค์ที่ซ่อนอยู่ข้างหลังของนักวิจัย	ดูเหมือนจะเป็นการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ให้มีสำานึกรับผิดชอบต่อชุมชน	พร้อมท้ังเป็นกุศโลบายทางอ้อมในการป้องกันปัญหาทางสังคมท่ีเด็กและเยาวชนจะติดเช้ือได้ง่าย	
ด้วยการใช้ประเด็นการจัดการขยะมาเป็นแบบฝึกหัดชีวิต	งานเขียนชิ้นนี้มีความน่ารักของเด็กๆ	แสดงให้เห็นอยู่ประปราย
ตามท่ีต่างๆ	ของบทความ	และน่าจะเป็นอีกเส้นทางหน่ึงท่ีเหมาะสมในการอบรมบ่มเพาะเด็กๆ	กลุ่มท่ีมีปริบทแวดล้อมเช่นน้ี
	 บทความชิ้นที่	5	เรื่อง	“การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพสำาหรับ
การเรียนการสอนด้านเทคนิคศึกษา	:	กรณีศึกษา	แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำาลัง	วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี	จังหวัดเพชรบุรี”	 
โดย	กันตภณ	มะหาหมัด	และพูลศักด์ิ	โกษียาภรณ์	งานช้ินน้ีถือได้ว่า	เป็นงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ด้านเทคนิคศึกษา	โดยคณะวิจัยได้นำาเอาวิธีการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเข้าไปใช้	โดยเฉพาะการประสานระหว่าง	“กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”	
(Stakeholder)	หลายภาคส่วนท่ีล้วนเก่ียวข้องกับการเรียนการสอน	ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบุคคลภายในสถาบันการศึกษา	เช่น	 
ผู้บริหาร	คณาจารย์	นักศึกษา	และกลุ่มนอกสถาบันการศึกษา	เช่น	เจ้าของโรงงาน	ผู้ประกอบการ	กลุ่มช่างไฟฟ้า	และวิศวกร	ฯลฯ	
ท้ังน้ี	เพ่ือเช่ือมช่องว่างระหว่างต้นทางคือสถาบันท่ีผลิตบัณฑิต	กับปลายทางคือกลุ่มผู้ท่ีทำางานร่วมกับบัณฑิตท่ีจบออกไป	 
งานช้ินน้ีจึงแสดงให้เห็นภารกิจใหม่ของครูช่างท่ีจะต้องเช่ือมโลกทางวิชาการกับโลกแห่งความเป็นจริงให้ต่อติดกันให้มากข้ึน	
	 อีกสองบทความสดุท้ายนัน้เปน็บทความรับเชญิท่ีทรงคณุคา่อยา่งยิง่	บทความเร่ือง	“การบรูณะวหิารพระเจา้พนัองค์ 
วัดปงสนุก	จังหวัดลำาปางแบบมีส่วนร่วม	:	บทเรียนและประสบการณ์ของคนตัวเล็กกับการอนุรักษ์”	โดย	วรลัญจก์	บุณยสุรัตน์	เปน็การ
เลา่เร่ืองราวท่ียาวนานถึง	10	ป	ีในการหาแนวทางในการบรูณะอาคารหลงัเลก็ๆ	หลงัหนึง่ในจงัหวัดลำาปาง	คอื	วหิารพระเจา้
พันองค์	วัดปงสนุก	ประเด็นที่น่าจะโดนใจผู้อ่านมากที่สุดก็คือ	ข้อสรุปของผู้เขียนที่ว่า	การบูรณะตัวอาคารวิหารนั้นว่ายาก
แล้ว	หากทว่าสิ่งท่ียากยิ่งกว่า	ก็คือ	การปฏิสังขรณ์จิตวิญญาณแห่งการหวงแหนมรดกทางสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมท่ี
เป็นรากเหง้าของตนเอง	น่ีอาจจะเป็นคำาตอบว่า	แค่บูรณะอาคารหลังเล็กๆ	หลังหน่ึง	ทำาไมต้องใช้เวลาถึง	10	ปี
	 บทความรับเชิญสุดท้าย	ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งของวารสารฯ	ที่ได้รับบทความเรื่อง	Engagement	-	a	Strategic	
Imperative	for	Universities	จาก	Professor	Pierre	Viljoen	and	Dr.	Megan	Le	Clus	ท้ังสองท่านถือเป็น	“ตัวจริงเสียงจริง”	
ในเรื่องมหาวิทยาลัยรับใช้สังคม	ดังนั้น	ทัศนะที่ว่าด้วยเรื่องมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมที่ดำาเนินการผ่านภารกิจหลักทั้ง	3	คือ	
การสอน	การวิจัย	และการบริการสังคมท่ีอยู่ในเน้ือหาของบทความน้ี	จึงสามารถช่วยปูพ้ืนฐานความเข้าใจให้ผู้อ่านได้อย่างดี	 
ทางกองบรรณาธิการขอขอบคุณ	ดร.นงเยาว์	เปรมกมลเนตร	ที่ได้ช่วยประสานงานจนได้รับบทความนี้มา

	 	 	 	 	 	 	 	 	 					กาญจนา	แก้วเทพ	
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สาขาวิชา บริการสังคม บทคัดย่อ

 การแก้ปัญหาการบริโภคโปรตีนไม่เพียงพอของชาวเขาด้วยการสร้างความ
ยัง่ยนืด้านอาหารโปรตนีจากการเลีย้งปลา ได้ใช้หลกัการบรูณาการท่ีหลากหลาย ท้ังทาง
ด้านวทิยาศาสตร์และทางด้านสงัคมศาสตร์ เพือ่ให้เกิดภาพความยัง่ยนืในการใช้ชวิีตของ
พี่น้องชาวเขา เพื่อการแก้ปัญหาจากฐานความเป็นจริง ด้วยหลักการใช้วิชาการท่ีผ่าน
การกลั่นกรองจนตกผลึกออกมาเป็นลักษณะการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากอาจารย์ไปยัง
นกัศกึษา และร่วมมอืกันท�างานแบบบริการวชิาการไปยงักลุ่มเป้าหมายท่ีตอบโจทย์ชมุชน
ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีนักวิชาการ นักวิจัย ถ่ายทอดผ่านนักศึกษาจนเข้าใจถ่องแท้
เพื่อส่งต่อไปยังผู้รับสารท่ียังอยู่ในยุคการเลี้ยงปลาแบบก่อนประวัติศาสตร์ เพื่อให้เข้าสู่
ยุคการเลี้ยงปลาแบบก่ึงพัฒนา ซึ่งเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของกระบวนการสร้างบัณฑิต
ในมหาวิทยาลัยที่พร้อมไปด้วยวิชาการ อาสาพัฒนา และดูแลสิ่งแวดล้อม สุขภาวะที่ดี 
รู้จกัศลิปวฒันธรรม มคีณุธรรมและจริยธรรม ตลอดจนมลีกัษณะความเป็นผูน้�า มคีวาม
สามารถในการบริหารจดัการ การด�าเนนิการในช่วงแรกเป็นช่วงการปรับเปลีย่นทัศนคติ
ใช้เวลาประมาณ 1 ปี ต่อมาจงึเป็นการเลีย้งปลาให้โตเพือ่ให้ใช้เป็นอาหารได้ และสามารถ
เพาะขยายพันธุ์ได้เองในที่สุด 
 สิ่งท่ีเกิดจากกระบวนการนี้ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ ก) ผลผลิต 
(Output) ในมิติขององค์ความรู้ท่ีใช้ได้จริง ได้แก่ 1) ความยั่งยืนของชาวบ้านกับการ
เลี้ยงปลา 2) ความยั่งยืนของการผลิตลูกปลา และความรู้ว่าด้วยกระบวนการ/ขั้นตอน
การสร้างความยัง่ยนืด้านอาหารโปรตนี ข) ผลลัพธ์ (Outcome) ในมติผู้ิรู้และการจดัการ
ชุมชน ได้แก่ 1) ความยั่งยืนของผลตอบแทนท่ีได้รับและปริมาณโปรตีนท่ีเพิ่มขึ้นจาก
การเลีย้งปลา 2) ความยัง่ยนืของแนวทางการเลีย้งปลา และตลาดนดัชมุชนเพือ่กระจาย
สินค้าทางการเกษตรชุมชน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างชุมชน อีกทั้งยังช่วย
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนให้มากยิ่งขึ้น 3) ปราชญ์ชุมชนด้านการเพาะเลี้ยงปลา
ได้ฝึกอบรมจากประสบการณ์จริง และสามารถถ่ายทอดไปยังพี่น้องชาวปกาเกอญอด้วย
ความยินดี และ 4) นักศึกษามีความรู้จากการเรียนรู้ในภาคปฏิบัติและถ่ายทอดได้ และ 
ค) ผลกระทบท่ีเกิดขึน้ (Impact) ได้แก่ 1) ความยัง่ยนืเพือ่อาชพีเสริม ชาวบ้านสามารถ
ใช้เวลาว่างท่ีเหลือจากการออกไปหาแหล่งโปรตีน เพื่อการสร้างอาชีพใหม่อย่างถูกต้อง  
2) ความยัง่ยนืด้านการป้องกันยาเสพตดิ เนือ่งจากความยากจนเป็นสาเหตหุลกัส่วนหนึง่
ของปัญหายาเสพติด 3) ความยั่งยืนด้านสถาบันครอบครัวและวัฒนธรรมพื้นถิ่น เมื่อมี
อาหาร มีอาชีพ มีรายได้ เมื่อปัจจัย 4 สามารถหาได้แล้ว การอพยพลงมาสู่พื้นราบ
ของชาวเขาก็จะลดลง 4) ความยัง่ยนืด้านการศกึษา การส่งเสริมการเรียนรู้จากวิถีชวีติ 
ของตัวเองด้วยการปฏิบัติจริงเพื่อใช้ประโยชน์และปกป้องทรัพยากรในท้องถ่ิน รวมท้ัง
กองทุนเพือ่ส่งเสริมการศกึษา เพือ่กลบัไปเป็นก�าลงัของการพฒันาชมุชน 5) ความยัง่ยนื
ของทรัพยากรธรรมชาติทางน�้า ในอนาคตเมื่อชาวบ้านมีความช�านาญในการเพาะขยาย
พนัธุป์ลา ก็สามารถท่ีจะเพาะขยายพนัธุป์ลาท้องถ่ินท้ังเพือ่การบริโภคและเพือ่การอนุรักษ์ 
และ 6) สร้างนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

ค�ำส�ำคัญ: ความมั่นคงด้านอาหาร  ทรัพยากรประมง ชาวเขา  วิชาการรับใช้สังคม

การสร้างความยั่งยืนด้านอาหารโปรตีนจากปลา 
แก่ชาวเขาบนพื้นที่สูง 

ณ บ้านปิตุคี อ�าเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่

อภินันท์  สุวรรณรักษ์
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Field : Social Service Abstract

 Less protein consumption of hill tribe peoples were solved by sustainable 
fish culture. This report was the integration of science and social sciences technique 
for sustainability of the lives of them. The main problem was solved by combining 
new technique of fish culture and aquatic local wisdom.  The academic researchers 
and students have transmitted the knowledge technology to targeted communities 
in order to upgrade their pre-historic aquacultural practice to semi-modernization 
aquaculture activities. This activity is one of the teaching and learning process in  
social responsibility university, where its main tasks are the provision of the academic 
services, volunteer work and environmental protection, creating healthy society, as 
well as preserving culture and tradition, cultivating good morality, leadership ability 
and management skill of students. The first phase of implementation is to bring about  
a change in attitude that has taken about 1 year, then  the fish culture, to be used 
as food and semi-artificial breeding, was started in the later year. 
 This process gave results in  three aspects: A) Output, practical knowledge 
i.e. 1) the sustainability of the fish culture among the villagers, 2) the sustainability of 
fish fingerlings, and knowledge on the fish culture process/procedure. B) Outcome, 
knowledge and community management i.e. 1) the sustainability of success of fish 
culture that are consequently increased of protein sources from fish culture, 2) the  
sustainability of the fish culture process and community market to diversify its  
community agricultural product, as well as the exchange of knowledge between 
communities and also good interrelationships between the community, 3) community 
local experts of fish culture were trained, and later willingly transferred their wisdom 
to other people, and 4) students with knowledge of the practical experience and of 
the technology transfer. And C) Impact as follows: 1) More opportunities and available 
time to practice other occupations, due to the existing protein sources in the village, 
2) the sustainability of drugs prevention because of the reduction of  poverty which 
is the main cause of drug problems, 3) sustainability of familial relation and local 
culture, due to the availability of 4 requisites i.e. food, career and earnings, which 
led to the  reduction of  labor migration, 4) sustainability of education resulting from 
the increase of self-learning, experiential learning, the provision of community fund 
for young villagers who are expected to be future of  the community strength, 5) the 
sustainability of aquatic resources, when people with expertise in breeding fish can 
be bred local fish as a food and conservation purpose, and 6) the success of the 
creation of  desirable graduates.

Keywords : Food security,  Fishery resources,  Hill tribe peoples,  Academic service

The sustainability of protein sources from fish 
for highland hill tribe peoples at Baan Pitukee 
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สภาพการณ์ก่อนด�าเนินโครงการ: มูลเหตุจูงใจ
	 รายงานน้ีเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยหลายชิ้นที่น�ามา

สังเคราะห์รวมกัน	เช่น	งานวิจัยเรื่อง	“การศึกษาความหลากหลาย

ของชนดิปลาในพืน้ทีอ่�าเภออมก๋อย	จ.เชยีงใหม่”	(2549-2550)	โดย

ปลาทีพ่บ	เช่น	ปลาค้างคาว	(Oreoglanis	sp.)	ปลาค้างคาวหนวดเขีย้ว	

(Exostoma	sp.)	ปลาซวิควาย	(Rasbora	paviana)	ปลาซิวใบไผ่ปาย	

(Devario	sp.)	ปลาน�า้หมกึ	(Barilius	pulchellus)	ปลานางอ้าว	(Raia-

mas	guttatus)	ปลาซวิใบไผ่เลก็แถบขาว	(Danio	albolineatus)	ปลา

แก้มช�า้	(Puntius	orphoides)	ปลาขิง่	(Onychostoma	sp.)	ปลามอน	

(Scaphiodonichthys	burma-	nicus)	ปลาเลยีหนิ	(Garra	cambodg-

iensis)	ปลาค้อ	(Schistura	spp.)	ปลาอดี	(Acanthocobitis	botia)	ปลา

สร้อยลกูบวั	(Crossocheilus	quadrilineatus)	ปลาแค้ตดิหนิ	(Gypto-

thorax	spp.)	ปลาดกุด้าน	(Clarias	batrachus)	ปลาไหล	(Monopterus	

albus)	ปลากระทงิ	(Mastacembelus	armatus)	ปลาหมอ	(Anabas	

testudineus)	ปลาก้าง	(Channa	gachua)	ปลาช่อน	(Channa	striata)	

ปลากนิยงุ	(Gambusia	affinis)	และปลานลิ	(Oreochromis	niloticus)	

เป็นต้น	โครงการการอนรุกัษ์และเพาะขยายพนัธุป์ลาประจ�าถ่ิน	เพือ่

เพ่ิมพูนจ�านวนอาหารโปรตีนของประชากรในท้องถิ่น	เขตอ�าเภอ

อมก๋อย	จงัหวัดเชยีงใหม่	(2552)	ซ่ึงได้รบัทนุสนบัสนนุการวจิยัจาก

ส�านกังานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต	ิ(สวทช.)	ภาค

เหนือ	เป็นการเริ่มต้นให้ชาวบ้านได้ฝึกหัดเลี้ยงปลา	จากพื้นฐานท่ี

ไม่มจีนกระทัง่สามารถเลีย้งปลาด้วยอาหารท่ีมาจากท้องถิน่	เช่น	ร�า

ข้าวจากการต�าข้าวเพือ่หงุในตอนเช้า	ฟางข้าวในไร่	ใบไม้	อาหารที่

เหลือจากบ้านเรือน	จนเริ่มเลี้ยงปลาเพื่อกินเป็นอาหารได้	เป็นการ

สร้างความมัน่ใจว่าสามารถเลีย้งปลาได้ด้วยตวัเอง	โครงการวจิยัเรือ่ง	

“ความมั่นคงด้านอาหารโปรตีนแก่ชาวเขาและการอนุรักษ์ปลาไทย

พืน้เมอืง	ในเขตอ�าเภออมก๋อย	จงัหวดัเชยีงใหม่”	(2554-2555)	เป็น

โครงการต่อยอดจากโครงการในปี	2552	เม่ือชาวบ้านมคีวามเชือ่ม่ัน

ในการเลีย้งปลาว่า	สามารถเลีย้งปลาได้แล้ว	จึงสามารถพัฒนาต่อใน

เรือ่งการเพาะขยายพนัธ์ุด้วยวธีิกึง่ธรรมชาต	ิจนกระทัง่ผ่านไปหนึง่ปีก็

เริม่เพาะขยายพนัธุ์ได้ด้วยตนเอง	และเริม่อนุบาลลกูปลาได้ส�าเร็จในปี

ถดัมา	ด้วยการเอาชนะข้อจ�ากดัทางธรรมชาตไิด้	และโครงการวจิยัเรือ่ง	

“ความมัน่คงด้านอาหารโปรตนีแก่ชาวเขา	และการอนุรกัษ์ปลาไทยพืน้

เมอืง	ในเขตอ�าเภออมก๋อย	จงัหวัดเชยีงใหม่	ระยะที	่2”	(2556-2557)	

เป็นระยะการด�าเนินกจิกรรมต่อเนือ่งจากในระยะแรกปี	2554-2555	จน

กระท่ังสามารถเลีย้งปลาได้ด้วยต้นทุนต�า่อย่างม่ันใจ	ขายปลาเนือ้ใน

หมูบ้่าน	โรงเรยีน	และสูชุ่มชนต่างๆ	รอบด้าน	มเีกษตรกรบางรายทีม่ี

ความสามารถในการผลติลกูปลา	สามารถผลติลกูปลาเพือ่การจ�าหน่าย

ภายในหมูบ้่านและหมูบ้่านใกล้เคยีง	

	 มูลเหตุจูงใจของงานวิจัยเหล่านี้	เกิดจากการที่ผู้วิจัยได้

ท�างานวิจัยเกี่ยวกับการส�ารวจแหล่งน�้าและความหลากหลายทาง

ชีวภาพของปลาในเขตภาคเหนือและพ้ืนที่ใกล้เคียงเป็นเวลาเกือบ	

20	ปี	ได้มีโอกาสเห็นสภาพทรัพยากรธรรมชาติและชีวิตความเป็น

อยู่ของชาวบ้าน	โดยเฉพาะอย่างย่ิงบริเวณต้นน�้าท่ียังมีสภาพป่าไม้

ค่อนข้างด	ีเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของพีน้่องชาวเขาหลากหลายเผ่า	บ่อยครัง้

ที่ผู้วิจัยหลงทาง	หรือไม่สามารถหาซื้ออาหารได้ในสภาพเส้นทางที่ 

ธรุกนัดาร	ก็ได้อาศยับรรดาพีน้่องชาวดอยทีม่อบความเอือ้อารีเสมอ

มา	จึงได้เห็นสภาพความจริงว่า	แทบทุกบ้านท่ีได้มีโอกาสเข้าไป

ขอข้าวเพื่อประทังชีวิตนั้น	แทบไม่มีอาหารโปรตีนเก็บไว้ที่บ้านเลย	

อาหารโปรตีนที่ประทับใจและพบได้บ่อยครั้ง	คือ	ต้มหนังควายจน

เป็นกาวใช้กินกับข้าวสวยร้อนๆ	ซึ่งก็อร่อยดี	จากประสบการณ์ที่

เกิดขึ้นบ่อยครั้งเข้า	ท�าให้คิดอยู่ทุกครั้งว่า	ท�าอย่างไรที่จะสามารถ

ช่วยแก้ปัญหาน้ีได้ด้วยการใช้ความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่ในเรื่อง

การเลี้ยงปลาที่ต้นทุนต�่า	รวมทั้งการที่จะต้องเอาชนะอุปสรรคหลาก

หลายด้าน	เช่น	สภาพพื้นที่ซึ่งมีที่ราบน้อย	การขาดความรู้ทางด้าน

การเลี้ยงปลา	การสร้างความเข้าใจและเปลี่ยนแปลงความคิดเดิม	

การส่ือสารทีเ่ป็นคนละภาษา	อาหารทีจ่ะเล้ียงปลา	การขนส่งลกูปลา

เนือ่งจากระยะทางทีห่่างไกลมาก	และถนนหนทางทรุกันดาร	เพยีงแค่

เรือ่งการโน้มน้าวให้พีน้่องชาวเขาเข้าใจ	เชือ่มัน่	ปรบัทศันคติเพือ่ให้

มมีมุมองและแนวคดิไปในทางทีด่ว่ีา	เรือ่งการเลีย้งปลาเป็นสิง่ท่ีชาว

บ้านสามารถท�าได้	ผูว้จิยัต้องใช้เวลานานเกือบ	1	ปี	อย่างไรกต็าม	การ

ท�างานวจิยันีย้งัได้รบัความร่วมมอืจากคณะท�างานของมหาวทิยาลยั

เทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรีุ	และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ล้านนา	วิทยาเขตภาคพายัพ	เพื่อพัฒนาพื้นที่อ�าเภออมก๋อย	ซึ่งนับ

เป็นจุดเริ่มต้นของการท�างานในพื้นที่มาจนถึงวันนี้ใช้ระยะเวลา	7	ปี

แล้ว	และยงัด�าเนนิการต่อไปเพือ่ให้เกดิความยัง่ยืนต่อคนส่วนใหญ่ท่ี

อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงอย่างแท้จริง	

	 ข้อจ�ากดัในการบริโภคอาหารโปรตนีของชาวเขาบนพืน้ทีส่งูมี

หลายประการด้วยกนั	เช่น	การขาดความรูใ้นการท�าการเกษตร	ความ

ห่างไกลจากการคมนาคม	และการมีพื้นที่ราบน้อย	การผลิตอาหาร

ประเภทโปรตนีจงึค่อนข้างยากมากขึน้	เพราะสัตว์ก็ต้องกนิอาหารเช่น

เดยีวกบัคน	โดยทีผ่ลผลติจากการท�าไร่ข้าว	ซึง่เป็นงานหลกัจ�าเป็นต้อง

เกบ็ไว้ส�าหรบัให้คนกนิตลอดทัง้ปี	การขาดแคลนโปรตนีในเด็กซึง่เป็น

วยัท่ีก�าลงัเจรญิเตบิโตนบัเป็นการสุ่มเสีย่งต่อภาวะทพุโภชนาการ	และ

พัฒนาการของสมอง	ดังนั้นการสร้างความมั่นคงด้านอาหารโปรตีน

จากปลาทีม่าจากการเลีย้งด้วยต้นทุนต�า่	จงึน่าจะเป็นทางเลอืกหนึง่ที่

สามารถช่วยเพิม่อาหารโปรตนีให้กบัชาวปกาเกอญอทีบ้่านปิตคุ	ีอ�าเภอ

อมก๋อย	จงัหวดัเชยีงใหม่	ดงันัน้โจทย์วิจยัในขณะนัน้	กค็อื	ท�าอย่างไรจงึ

จะสร้างอาหารโปรตนีจากข้อจ�ากดัของสภาพแวดล้อมทีม่อียู่ในพืน้ท่ี

	 ข้อค้นพบจากโครงการวิจัย	(ปี	2550)	พบว่า	เรื่องการเลี้ยง

ปลายงันบัเป็นเร่ืองใหม่และยงัเป็นเร่ืองทีค่่อนข้างยากส�าหรบัชาวเขา	

เนือ่งจากยังขาดประสบการณ์ในการเลีย้ง	ซึง่ส่วนใหญ่แล้ว	ชาวบ้าน

จะใช้วิธีการจับปลาตามล�าห้วยกันมากกว่า	และปัญหาอีกอย่างหนึ่ง

กค็อื	ปัญหาเรือ่งสถานทีเ่ลีย้งเนือ่งด้วยเป็นสภาพพืน้ทีท่ี่มคีวามลาด

ชันสูง	พื้นที่ราบมีอยู่น้อยนิด	และส่วนใหญ่ต้องใช้เพื่อการท�านาเพื่อ

ปลูกข้าวกิน	ดังนั้น	จึงมีชาวบ้านหลายคนที่ไม่ต้องการเสียพื้นที่ไป

ในการเลี้ยงปลา	นอกจากนั้น	ก็ยังมีปัญหาท่ีต้องค�านึงถึง	คือ	เร่ือง

อาหารส�าหรับปลา	เพราะพื้นท่ีของหมู่บ้านอยู่ห่างไกลจากสถานท่ี
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ขายอาหารปลา	และที่ส�าคัญ	หากต้องเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดส�าเร็จรูป

กจ็ะมต้ีนทนุสงู	และกลายเป็นปัญหาต่อเนือ่งทีต้่องเสยีเงนิไปซือ้	ทัง้

ที่เงินก็มีอยู่อย่างจ�ากัด	ดังนั้นการเลือกชนิดปลาที่มาเลี้ยงจึงต้องมี

ความเข้าใจพ้ืนฐานเกีย่วกับเรือ่งของอาหารท่ีปลากินประกอบไปด้วย		

และต้องเน้นทีป่ลากนิพชื	เพราะถ้าเป็นปลากนิเนือ้จะต้องซือ้อาหาร

เมด็ซึง่ต้องใช้ทนุในการซือ้หามา	ในกรณทีีส่่งเสรมิให้เลีย้งแล้วมกีาร

แจกอาหารฟรีให้เลี้ยงในช่วงแรก	เมื่ออาหารปลาหมด	ชาวบ้านก็

จะไม่มีเงินพอที่จะไปซื้ออาหารปลาอีกในระยะยาว		ดังนั้นการเลือก

เลี้ยงปลากินพืชจึงเป็นทางออกที่ดีที่สุด	แต่ก็ต้องไม่ให้เกิดผลกระ

ทบกับพชืทีเ่ป็นอาหารของคนหรอืสตัว์ชนิดอ่ืนๆ	อีกทัง้ยงัมข้ีอจ�ากัด

เรื่องความสูงของพื้นที่	เนื่องจากปลาหลายชนิดไม่สามารถเจริญ

เตบิโตได้ดีในสภาพพืน้ทีส่งู	และมีอณุหภมิูต�า่เกอืบตลอดทัง้ปี	เหล่านี้

ถือเป็นเรือ่งท่ีท้าทายอย่างย่ิงทัง้ต่อคณะนกัวจิยัในโครงการและชุมชนเอง

	 จากประสบการณ์ของผู้วิจัย	พบว่า	นอกเหนือจากปัญหา

เรื่อง	“ปลา”แล้ว	ปัญหาใหญ่อีกประการหนึ่งก็คือ	“ปัญหาเรื่อง

คนเลี้ยงปลาที่เป็นชาวปกาเกอญอ”	ที่เก่ียวเนื่องกับภูมิหลังและ

วัฒนธรรมของชาวบ้าน	เน่ืองจากพ้ืนฐานของชาวเขาส่วนใหญ่

เคยชนิกบัการเข้าป่าเพ่ือหาของกิน	ไม่คุน้ชนิกบัการเลีย้งปลา	จงึต้อง

อาศยัความร่วมมือของชมุชน	โดยการคดัเลอืกอาสาสมัครทีห่วัไว	ใจสู้	

เพ่ือเป็นกลุ่มแรกในการน�าร่อง	และต้องแสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์

ของการท�ากิจกรรมด้วย	ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของอาสาสมัครก็เป็นเรื่องที่ต้องท�าความเข้าใจพื้นฐาน

เรื่องการเลี้ยงปลาให้แก่อาสาสมัคร	เพื่อให้เข้าใจว่า	ไม่จ�าเป็นต้อง

ใช้เวลาทัง้วันในการเลีย้งปลา	เพยีงสามารถจดัสรรเวลาให้ได้เพยีงวนั

ละเลก็น้อยกท็�าได้แล้ว		รวมทัง้ลกูหลานทีอ่ยู่ในครอบครวักส็ามารถ

เป็นก�าลงัส�าคญัในการเล้ียงปลาได้	ถอืเป็นการท�าเรือ่งทีคิ่ดว่ายากให้

เป็นเรือ่งง่ายๆ	และยังเป็นการท�าให้เหน็ด้วยว่า	ผลจากการเลีย้งปลา

กเ็หมอืนกบัการทีมี่ตู้กบัข้าวมชีวีติอยูก่บัครอบครวัหรืออยูกั่บชมุชน	

โดยไม่จ�าเป็นต้องจับปลามากินทีเดียวทั้งหมด	แต่จับมากินเฉพาะที่

ต้องการในแต่ละม้ือ	หากนักวิจัยสามารถท�าความเข้าใจถึงปัญหาที่

กล่าวมาข้างต้นนี้	ก็ไม่ใช่เรื่องยากส�าหรับการสร้างความมั่นคงด้าน

อาหารโปรตีนแก่ชาวเขาบนพืน้ทีส่งู	โดยอาศยัแนวคดิการพฒันาร่วม

กบัชมุชน	และมวิีชาการเป็นฟันเฟืองทีเ่ชือ่มระหว่างชมุชนและความ

ย่ังยืนในการใช้ทรัพยากร	นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางในการอนุรักษ์

ทรพัยากรธรรมชาติด้วยการไม่ไปรบกวนธรรมชาตวิทิยาทางน�า้อกีด้วย

การเลือกพื้นที่ศึกษา
	 นักวิจัยได้เลือกบ้านปิตุคี	อ�าเภออมก๋อย	จังหวัดเชียงใหม่	

เป ็นพื้นที่สร ้างองค์ความรู ้ เ น่ืองจากมีความร่วมมือจากทาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	และท่ีส�าคัญคือ	ใน

ชุมชนมีผู ้น�าทางจิตวิญญาณที่หัวไวใจสู ้	อยากทดลองของใหม่	

ส�าหรับโครงการระยะแรกนั้นเริ่มต้นใน	3	หมู่บ้าน	ได้แก่	บ้านยอง

แหละ	และบ้านปิตุคี	ในต�าบลยางเปียง	และบ้านพลั่งแท	ต�าบลนา

เกียน	แต่ในที่นี้จะรายงานถึงบ้านปิตุคีเพียงแห่งเดียว

พื้นที่ศึกษา
	 พื้นที่ที่เป็นตัวแทนศึกษาสภาพการเล้ียงปลาท่ีอ�าเภอ

อมก๋อย	จงัหวัดเชยีงใหม่	คณะผูว้จิยัได้คดัเลอืกแบบเจาะจง	คอื	หมูท่ี	่11	

บ้านปิตุคี	ต�าบลยางเปียง	(ภาพที่	1)	เป็นตัวแทนในการเลี้ยงปลา	 

มีจ�านวนประชากร	250	คน	จากจ�านวน	34	ครัวเรือน	เป็นหมู่บ้านที่

มีชัยภูมิเหมาะสมกับการเลี้ยงปลา	เนื่องมาจาก	

	 1)	บ้านปิตุคีเป็นหมู่บ้านที่มีล�าธารขนาดเล็กไหลผ่าน

หมู่บ้าน	มีน�้าต้นทนุเพยีงพอตลอดทัง้ปี	ท�าให้สามารถน�าน�า้เข้าบ่อ

เลีย้งปลาได้โดยง่าย	

	 2)	ตั้งอยู่ในหุบเขา	มีพื้นที่ราบบางส่วนสามารถขุดเป็นบ่อ

เล้ียงปลาได้	ในช่วงแรกให้ขดุบ่อใกล้หมู่บ้าน	เพือ่สามารถด�าเนนิการ

บริหารจัดการได้อย่างใกล้ชดิ	และสามารถขยายพืน้ทีอ่อกไปสูบ่รเิวณอืน่

ได้ในอนาคต	

	 3)	การคมนาคมตดิต่อกบัหมูบ้่านอืน่สามารถไปมาได้	เช่น	

บ้านแม่แฮน้อย	บ้านแม่แฮหลวง	บ้านห้วยปู	บ้านห้วยโค้ง	บ้านห้วย

ตอง	บ้านแม่ลาย	เป็นต้น		

	 4)	มบ่ีอชมุชนทีส่ามารถส่งเสริมให้มกีารเลีย้งปลาเพือ่เป็น

ตัวอย่างและเป็นแบบฝึกหัดส�าหรับผู้ที่สนใจได้ลองท�า	

	 5)	มโีรงเรยีนท่ีสามารถรองรบัผลผลติเพือ่เป็นอาหารกลาง

วันแก่นักเรียน	ผนวกกับการมีเพื่อนร่วมงานที่ดี

ภำพท่ี 1 แผนท่ีบ้านปิตุคี ต�าบลยางเปียง อ�าเภออมก๋อย จังหวัด 
  เชียงใหม่
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	 กระบวนการท�างานเริม่ต้นครัง้แรก	โดยจดัต้ังเป็นกลุ่มเล้ียง

ปลาจ�านวน	21	คน	ซึ่งเป็นการทดลองปล่อยปลาลงไปเล้ียงในบ่อ

ชุมชนที่มีลักษณะเป็นแอ่งตาน�้าที่ปรับเป็นคันบ่อ	หลังจากที่เลี้ยง 

ไปจนกระทั่งปลาโตพอที่จับได้	คนในชุมชนได้รับส่วนแบ่งกันไปทุก

คน	คณะนักวิจัยค้นพบว่า	ในขั้นตอนการเลี้ยงนั้นไม่ค่อยมีใครสนใจ

มาเลีย้งกนั	หากแต่รอเกบ็เกีย่วผลประโยชน์เพยีงอย่างเดยีว	แต่ส่ิงที่

ได้กค็อืการได้ค้นพบคนทีส่นใจจรงิในการเลีย้งปลา	และคนกลุ่มแรก

จ�านวน	5	คน	ได้แก่	นายโตเล	อภิบาลกุญชร	นายเซดา	สุขเงินนอน	

นายพาบอ	มัลลิกาหอมหวน	นายกฤษณพงศ์	ภพพนาไพร	และนาย

สวิุทย์	ผลคงคา	คนกลุม่นีเ้ริม่เข้าใจในกระบวนการเลีย้งปลา	และเร่ิม

มกีารขดุบ่อเลีย้งปลาเป็นของตวัเองขึน้มา	จากนัน้จึงได้มกีารขดุเพิม่

ขึน้อีกเป็น	21	บ่อ	การขดุบ่อปลาทัง้หมดใช้แรงคน	โดยมขีนาดบ่อละ

ประมาณ	3x5	เมตร	หรือตามลักษณะของพื้นที่	การเรียนรู้ของชาว

บ้านนั้นต้องใช้ระยะเวลา	แต่เมื่อเข้าใจแล้วกลับกลายเป็นเร่ืองที่ไม่

ยาก	เมื่อได้คนต้นแบบจึงถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่ง

ภำพท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎีในการศึกษา และกรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อการสร้างความมั่นคงด้านอาหารโปรตีนแก่ชุมชนบ้านปิตุคี 
  อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

วิธีการวิจัย
	 งานวจิยันีใ้ช้วธิวีทิยาการวจิยัโดยใช้กระบวนการวจิยัเชงิปฏบิตัิ

การแบบมีส่วนร่วม	(Participatory	Action	Research:	PAR)	ซึง่ผสมผสาน	

(Mixed	methods)	ระหว่างการวจิยัเชงิปริมาณ	และการวจิยัเชงิคณุภาพ	

โดยใช้วทิยาการด้านการส�ารวจภาคสนามทางวิศวกรรม	(Field	survey-

ing)	ผสานกบัเทคนคิอืน่ๆ	ได้แก่	เทคนคิด้านการขดุบ่อเล้ียงปลา	เทคนคิ

การให้อาหารและจัดการบ่อปลา	เทคนิคการเลี้ยงปลาให้เป็นความรู ้

ในชุมชน	เทคนิคการเพาะขยายพันธุ์ปลา	และเทคนิคการอนุบาล

ลูกปลา	เพื่อศึกษาวิธีการเลี้ยงปลา	การให้อาหารปลา	การเพาะ

ขยายพันธุ์ปลา	การอนุบาลลูกปลา	ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับ

ทรัพยากรธรรมชาตทิางน�า้	และวฒันธรรมการจดัการทรพัยากรทาง

น�้าเพื่อหารูปแบบการจัดการอาหารโปรตีนจากปลาอย่างเหมาะสม	

กระบวนการทัง้หมดนี	้ทางโครงการได้ด�าเนนิการร่วมกบัทางชมุชน

ตลอดในทกุขัน้ตอน	ซึง่แนวคดิ	ทฤษฎีในการศกึษาและกรอบแนวคิด

การวจิยัแสดงไว้ดงัภาพท่ี	2
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ความรู้ที่น�ามาใช้
  แนวคิดทฤษฎีและกรอบแนวคิดการวิจัย	ประกอบด้วย	

แนวคิด	ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องหลายส่วนผนวกเข้าด้วยกัน	คือ

 (ก) แนวคิดเก่ียวกับสังคมชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอญอ 

(กะเหร่ียง)	คนพื้นเมืองภาคเหนือและไทยใหญ่เรียกชาวเขาเผ่า

กะเหรี่ยงว่า	“ยาง”	ส่วนชาวตะวันตกเรียก	“Karen”	ชนกลุ่มนี้จัดอยู่

ในตระกูลภาษาย่อย	ทิเบต-พม่า	นกัประวตัศิาสตร์บางท่านสนันิษฐานว่า	

ชนชาติกะเหรี่ยงมีถิ่นเดิมอยู่ในดินแดนตะวันออกของทิเบต	แล้ว

อพยพเข้ามาต้ังอาณาจักรในประเทศจีนเมื่อ	733	ปีก่อนพุทธกาล	

ชาวจนีเรยีกว่า	“ชนชาตโิจว”	ภายหลงัถกูกษตัรย์ิจนีรกุราน	เม่ือ	พ.ศ.	

207	จึงพากันแตกพ่ายหนีลงมาอยู่บริเวณลุ่มน�้าแยงซี	ต่อมาเกิด

ปะทะกับชนชาตไิท	จงึถอยร่นลงมาอยู่ตามลุม่น�า้โขงและแม่น�า้สาละ

วนิในเขตพม่า	ชาวกะเหรีย่งเคลือ่นย้ายลงมาอยู่ตอนใต้ก่อนชนชาติไทแต่

ในช่วงเวลาภายหลงัพวกตระกลูมอญ-เขมร	(ขจดัภยั	บรุษุพฒัน์,	2538)	

	 ในประเทศไทย	มชีาตพินัธุก์ะเหรีย่งกลุม่ใหญ่ๆ	อยู	่4	กลุม่	คอื	

กะเหรี่ยงโปว์หรือกะเหรี่ยงโผล่ง	และกะเหรี่ยงสะกอร์หรือกะเหร่ียง

ปกาเกอญอ	ซึง่ท้ังสองต่างเป็นกะเหรีย่งเหมอืนกนั	มขีนบธรรมเนยีม

ประเพณแีละวิถคีวามเชือ่แบบเดยีวกนั	คอื	นบัถอืศาสนาพทุธกบันบัถอืผี	 

มบีางส่วนทีน่บัถอืศาสนาครสิต์ควบคูไ่ปกับการนับถือผ	ี(ขวัญชวีนั	บวั

แดง,	2549)	ส่วนพวกกะเหรี่ยงบเวหรือกะเหร่ียงแดง	กับกะเหรี่ยง

ตองตูหรือปะโอหรอืกะเหร่ียงด�านัน้พบได้ไม่มากนกั	ถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัและ

บ้านเรอืนของกะเหรีย่ง	อาศยัรวมกนัเป็นหมูบ้่าน	ประกอบด้วยครวัเรอืน

และยุ้งฉาง	บ้านของกะเหรี่ยงสร้างด้วยไม้ไผ่และแฝก	เรียกว่า	 

โขน	ยกพ้ืนด้วยเสาไม้สงู	5-6	ฟตุ	บรเิวณบ้านไม่มรีัว้	สตัว์เลีย้งต่างๆ	

จะปล่อยให้หากินในหมู่บ้าน	(อ้างแล้วในขจัดภัย	บุรุษพัฒน์,	2538)	

กะเหรี่ยงสะกอร์และโปว์จะมีแบบแผนบ้านเรือนคล้ายกัน	ส่วนพวก

ตองตูจะตั้งบ้านเรือนอยู่บนเนินเขาสูงกว่าระดับน�้า	ทะเล	3,000-

3,500	ฟตุ	แบบบ้านคล้ายชาวไทยใหญ่	(บุญช่วย	ศรสีวัสดิ,์	2506)	ใน

อ�าเภออมก๋อยส่วนใหญ่เป็นกะเหรี่ยงปกาเกอญอ	เช่นเดียวกันกับท่ี

บ้านปิตคีุท่ีตัง้หมู่บ้านมาไม่น้อยกว่า	50	ปี	และยงัไม่มสีาธารณปูโภค

ขั้นพื้นฐาน	คือ	น�้าประปาและไฟฟ้า	

 (ข) แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน�้า	ชาว

กะเหรี่ยงมีการนับถือผีโดยพวกเขาเชื่อว่า	แทบทุกหนทุกแห่งจะมีผี

สิงสถิตอยู่	เช่น	ในป่า	ในไร่	หรือในหมู่บ้าน	ผีที่กะเหรี่ยงนับถือ	คือ	 

ผเีรอืนและผบ้ีาน	ผเีรอืนเป็นผปีระจ�าบ้านเรอืน	คอื	วญิญาณของปูย่่า

ตายายทีว่นเวยีนอยู่ภายในบ้านเรอืน	คอยปกป้องคุ้มครองบตุรหลาน

ให้อยู่อย่างสงบสุข	ส่วนผีบ้านเป็นผีหรือเทพารักษ์รักษาหมู่บ้าน	

บางทเีรียกว่าผเีจ้าเมอืงหรอืผีเจ้าที	่ซ่ึงมีความส�าคญัมาก	โดยเฉพาะ

ในพธีิเกีย่วกบัการเกษตรและพธิกีรรมเก่ียวกับความอยู่ดมีีสขุของคน

ทัง้หมูบ้่าน	การเลีย้งผเีจ้าทีน่ัน้กระท�าปีละสองครัง้	(อ้างแล้วในขจดัภยั	

บุรุษพัฒน์,	2538	และบุญช่วย	ศรีสวัสดิ์,	2506)	ชาวกะเหรี่ยงถือว่า

การเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดจากการกระท�าของผีร้ายต่างๆ	ซ่ึงสิงสถิตตาม

ป่าเขา	แม่น�า้	ล�าธาร	เม่ือมผีูเ้จ็บป่วยจะต้องจดัพธิเีลีย้งผ	ีโดยหมอผี

ในหมู่บ้านเป็นผู้ด�าเนินการ	การเลี้ยงผีก็เพื่อเป็นการขอขมาผีจะได้

หายโกรธแค้นผู้ที่ไปลบหลู่โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์	ผู้ที่ประกอบพิธีเซ่น

สงัเวยผ	ีได้แก่	หมอผ	ี(อ้างแล้วในขจดัภยั	บรุษุ	พฒัน์,	2538)	จึงเป็น

เรื่องที่ดีมากส�าหรับแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	เมื่อ

มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจึงสามารถป้องกันการท�าลายธรรมชาติได้

โดยไม่ไปจับปลาในล�าห้วย	(อภินันท์	สุวรรณรักษ์,	2550	และ	2553)

 (ค) แนวคดิเกีย่วกบังานส�ารวจภมูปิระเทศ	เพือ่หาต�าแหน่ง

ทีส่ามารถสร้างบ่อเลีย้งปลา	โดยพจิารณาจากความลาดชนัของพืน้ท่ี	

ลักษณะของดินที่เหมาะสมกับการสร้างบ่อปลา	ระยะห่างจากแหล่ง

น�้าดิบ	ระยะห่างจากชุมชน	และจากการรบกวนของสัตว์เลี้ยง			

 (ง) แนวคดิเกีย่วกบัการส�ารวจทรัพยากรทางน�า้	การส�ารวจ

ความหลากชนิดของพันธุ์ปลา	ความสมบูรณ์ของแหล่งน�้า	(อภินันท์	

สุวรรณรักษ์,	2547)	และเฟ้นหาชนิดปลาที่มีความเหมาะสมในการ

พฒันาเพือ่การเพาะเล้ียง	ทัง้เป็นปลาเพือ่เป็นอาหารและเป็นปลาสวยงาม	

 (จ) แนวคิดเกี่ยวกับการเลี้ยงปลาบนพื้นที่สูงด้วยการเลี้ยง

ปลาแบบผสมผสาน	บนพ้ืนที่สูงมีลักษณะอากาศที่แตกต่างจากพื้น

ราบ	และจากการทีห่วัหน้าโครงการวจิยัได้ผ่านหลักสูตรการเลีย้งปลา

แบบผสมผสาน	(Integrated	fish	farming	certificate)	จากประเทศจีน	

จงึมอีงค์ความรู้เร่ืองการเล้ียงปลาแบบผสมผสานท่ีหลากหลายวธีิการ	 

นอกเหนอืจากนี	้ยงัเคยมีประสบการณ์ในการท�าฟาร์มเพาะขยายพนัธุ์

ปลา	มีโอกาสได้เห็นสภาพของพื้นที่จากการเก็บตัวอย่างทรัพยากร

ทางน�า้มาเป็นระยะเวลาเกอืบ	20	ปี	จงึมแีนวคดิเกีย่วกบัการคัดเลอืก

ชนิดปลาเพื่อเล้ียงในบ่อเล้ียงแบบผสมผสาน	ด้วยการใช้พฤติกรรม

การกนิอาหารและแหล่งทีอ่ยูอ่าศยัของปลาแต่ละชนดิ	เช่น	กลุม่ท่ีมี

พฤติกรรมชอบกนิอาหารบรเิวณพืน้ท้องน�า้	และกินกลุม่ซากพชื-ซาก

สตัว์	แพลงก์ตอนสตัว์และแพลงก์ตอนพชื	เช่น	ปลาไน	(Manon,	M.R.	

and	M.D.	Hossain,	2011)	ปลายีส่กเทศ	ปลานวลจันทร์เทศ	และปลา

กาด�า	ส่วนกลุม่ทีช่อบหากนิใกล้ผิวน�า้โดยกนิพวกแพลงก์ตอนพชืสตัว์	

สาหร่าย	และพชือืน่ๆ	ได้แก่	ปลาตะเพยีนขาว	(Mohsin,	A.K.M.	and	

M.A.	Ambak,	1983)	ปลาตะเพยีนทอง	ซึง่ชอบกนิใบพชืท่ีสดกว่า	จาก

การทดลองเลี้ยงเป็นระยะเวลา	1	ปี	บนพื้นที่อ�าเภออมก๋อยในระดับ

ความสูงทีแ่ตกต่างกนั	และจากประสบการณ์ในการคดัเลือกชนดิปลาท่ี

จะน�ามาเลีย้ง	ผูว้จิยัจงึคดัเลอืกชนดิทีเ่หมาะสมเหลอืเพยีงปลาไน	ปลา

ตะเพียนขาว	ปลานวลจันทร์เทศ	และปลาย่ีสกเทศ	โดยได้ทดลองเลีย้ง

แบบชนิดเดยีว	เล้ียงแบบสองชนิดในบ่อเดยีว	และเล้ียงแบบรวมทัง้สาม

ชนดิ	รวมท้ังการปล่อยปลาชนดิเดยีวกันหลายขนาดลงในบ่อเดียวกัน	

(ตารางที	่1)	ทัง้น้ีเพือ่ความมัน่คงด้านอาหารโปรตนี	และได้สร้างความ

เข้าใจเร่ืองประเภทของอาหารทีจ่ะน�ามาเล้ียงปลา	โดยใช้อาหารท้อง

ถิ่นที่มีอยู่ในธรรมชาติและสิ่งเหลือใช้จากครัวเรือนและการเกษตร	

(อภนินัท์	สวุรรณรกัษ์,	2555)	อย่างเช่นในเมอืง	Arunachal	Pradesh	

ของประเทศอนิเดยีทีเ่ชือ่ว่า	กลุม่ของปลาก้างและปลาตะเพยีนขนาด

เลก็สามารถอาศยัและโตในนาข้าวได้เป็นอย่างด	ีนอกจากนี	้ยงัมกีาร

ขดุบ่อขนาดเล็กในนาข้าวเพือ่ให้ปลาได้เข้ามาอยูไ่ด้มากขึน้	(Nimachow	

et	al.,	2010)	แม้การท�าฟาร์มปลาเทราต์บนพืน้ท่ีสูงของดอยอนิทนนท์	 

กส็ามารถเพิม่อาหาร	รายได้	และอาชพีให้กบัคนในท้องถ่ินได้



วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่   ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 255810

 (ช) แนวคิดเรื่องอาหารท้องถิ่นส�าหรับปลา	มีหลากหลาย

รูปแบบ	ได้แก่	1)	การให้อาหารปลากินพืช	ใช้ใบพืชท้องถิ่นได้	เช่น	

ใบผักกาด	กระถิน	ร�า	ปลายข้าว	เศษผัก	หญ้าขน	ใบถั่วฝักยาว	ใบ

ถ่ัวเหลือง	หรืออื่นๆ	ที่ปลูกและกินได้	โดยการใส่ลงในบ่อโดยตรง	

แต่อย่าให้มากเกินไปจนน�้าเน่า	2)	ฟางหมัก	เป็นการเพิ่มอาหาร

ธรรมชาติให้กับปลา	การใช้ฟางหมักร่วมกับมูลสัตว์	จะเป็นวิธีเพิ่ม

อาหารธรรมชาติ	เช่น	แพลงก์ตอนพืช	ไรแดง	ให้กับปลา	ช่วยลด

ต้นทุนด้านอาหาร	อัตราการใช้ประมาณ	1	ใน	20	ของพื้นที่ผิวน�้า	ใช้

เลีย้งปลากินพืช	โดยน�าฟาง	(ใช้ฟางแห้งเท่านัน้)	และใช้ไม้ปักกัน้คอก

ล้อมฟางกันฟางลอยในบ่อ	มุมไหนก็ได้ตามความเหมาะสม	โดยน�า

ฟางวางซ้อนเป็นชัน้	สลบักบัขีว้วัแห้ง	หรอืขี้ไก่แห้งและปนูขาว	เมือ่

เวลาผ่านไปฟางยุบลงเกือบหมด	ให้หาฟางมาหมกัได้เรือ่ยๆ	จนกว่า

จะจับปลาขึ้นมาจากบ่อ	3)	การเลี้ยงไส้เดือน	ใช้ฟางสับขนาดยาว	

2-3	นิ้ว	ผสมกับขี้วัวแห้งประมาณ	2	อาทิตย์	ในอัตราส่วน	1:1	หรือ

มทีรายเป็นองค์ประกอบ	1:1:1	แล้วขดุหลมุเลก็น้อยเพือ่ให้เป็นทีเ่กบ็

ความชืน้จากน�า้	ควรตัง้ต�าแหน่งของกองปุย๋อยู่ในทีร่่มร�าไรหรืออาจ

โดนแดดได้ในตอนเช้า	ไม่ควรโดนแดดจัดเพราะจะท�าให้โตช้าและ

ตายไปในที่สุด	ไม่ควรรดน�้าจนน�้าท่วมเพราะจะตายเช่นกัน	ไม่ควร

ขดุคุย้บ่อย	เพราะจะท�าให้ไส้เดอืนตกใจและหยดุกินอาหาร	หลังจาก

เลีย้งมาได้	60	วัน	ก็เริม่ใช้ประโยชน์ได้	อย่างไรกต็าม	วธิกีารนีพ้ีน้่อง

ชาวปกาเกอญอมองว่าไม่สะอาดนัก	4)	การเก็บปลวกมาให้ปลากิน

นั้นกระท�ากันมานาน	ด้วยการเก็บรังปลวกมาจากป่า	น�ามาเปิดแล้ว

เคาะให้ปลากนิ	แต่ปลวกมีน้อยลงในปัจจบุนั	สามารถใช้วธิเีล้ียงปลวก

ได้เช่นกัน	แล้วเก็บท่อนไม้แต่ละท่อนมาเลาะให้ปลากินได้โดยตรง	

หรอืเคาะใส่ภาชนะแล้วจงึน�ามาให้ปลากนิ	สามารถเกบ็เกีย่วผลผลติ

ได้ประมาณ	1	สัปดาห์	5)	อาหารปั้น	ใช้ร�าข้าว	+	ข้าวสุก	(เหลือจาก

การกิน)	+	กล้วยน�้าว้า	(ที่กินไม่ได้แล้ว)	ผสมกันแล้วปั้นให้เป็นก้อน

เหนียวขนาดประมาณโตเท่าก�าปั้นเล็กน้อย	แล้ววางบนแคร่ใต้น�้าให้

ปลากิน	ซึง่ล้วนแต่เป็นการใช้ภมิูปัญญาท้องถิน่และใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรท้องถิ่นที่มีอยู่

 (ซ) แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการวางแผนการผลิตปลา

เพ่ือบริโภคในครัวเรือน/ในชุมชน ส�าหรับบ้านปิตุคี	จะต้องมีการ

วางแผนการผลิตลูกปลา	การผลิตปลาเนื้อ	การจัดการบ่อ	เพื่อให้

สามารถมีบริโภคได้ตลอดทั้งปี	รวมถึงโรงเรียนที่มีความต้องการ

ชนิดของปลำ

ปลาไน 100 0 0 50 50 0 33

0 100 0 50 0 50 33

0 0 100 0 50 50 33

ปลายี่สกเทศ

ปลาตะเพียนขาว

บ่อที่ 1 บ่อที่ 2 บ่อที่ 3 บ่อที่ 4 บ่อที่ 5 บ่อที่ 6 บ่อที่ 7

ตำรำงที่ 1 อัตรำกำรปล่อยปลำแต่ละชนิดในกำรเลี้ยงทดลองเพื่อเปรียบเทียบอัตรำกำรเจริญเติบโต

ร้อยละของชนิดปลำที่ปล่อย

อาหารโปรตีน	และสามารถขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้ากับหมู่บ้าน 

ใกล้เคียง	

 (ฌ) แนวคิดเรื่องการเรียนรู้ด้วยงานการปฏิบัติจริง	จาก

การให้ความรู้ทางทฤษฎีการวางแผนการเลี้ยง	วิธีการเลี้ยง	และการ

จดัการบ่อปลา	การลงมือปฏบิตัโิดยให้ชาวบ้านเป็นผู้ร่วมวจิยัร่วมเป็น

เจ้าของงานวิจัย	และได้ผลประโยชน์ด้วยตัวเองอย่างจริงจัง	มีการ

ทบทวนความเข้าใจในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์	ส�าหรับ

การท�างานบางส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ได้มีการน�ามาปรับเพ่ือให้เหมาะ

สมกับสถานะการณ์จริง	ณ	ขณะนั้น	จากนั้นได้ท�าการวางแผนการ

ด�าเนินงานใหม่เพื่อให้น�าไปสู่การปฏิบัติที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	เมื่อด�าเนิน

การในแต่ละระยะของการเลีย้งปลาจากปลาเลก็จนเป็นปลาท่ีมขีนาด

ใหญ่ขึ้น	ก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป	ซึ่งต้องด�าเนินการ

ทบทวนวธิกีารกนัในแต่ละระยะของการเจรญิเตบิโตของปลา	เพือ่ให้

สามารถถ่ายทอดต่อไปยงับคุคลอืน่ท้ังภายในหมูบ้่านและต่างหมูบ้่าน

ได้ต่อไป	กระบวนการต่างๆ	เริ่มจากการท่ีชาวบ้านไม่เคยมีความรู้

เรือ่งการเลีย้งปลามาก่อนเลย	(อาจถอืว่าอยู่ในยคุก่อนประวติัศาสตร์

ทางด้านการเลี้ยงปลา)	จนชาวบ้านสามารถเลี้ยงปลาแบบกึ่งพัฒนา

ในยุคสมัยแบบพอเพียง

วิธีการวิจัย
 ทีมท่ีร่วมวิจัย ประกอบด้วย อาจารย์ นักวิชาการทาง
ด้านประมงจากคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน�้า 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นหัวหน้าโครงการฯ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยี
การประมง ปริญญาตรี จ�านวน 4 คน ปริญญาโทจ�านวน 15 คน และ
ปริญญาเอกจ�านวน 1 คน รวมท้ังนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีการ
ประมงและทรัพยากรทางน�้า และหลักสูตรการพัฒนาภูมิสังคมอย่าง
ยั่งยืนตามแนวพระราชด�าริ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ�านวน 5 คน 

เป็นผู้ช่วยวิจัยและเรียนรู้ไปในตัว นอกจากนี้ ยังมีทีมวิจัยชาวบ้านใน
พื้นที่บ้านปิตุคี จ�านวน 21 คน ท�าหน้าที่เป็นเจ้าของบ่อเลี้ยงปลาเอง 
ประกอบด้วย ผู้น�าทางจิตวิญญาณและปราชญ์ชาวบ้าน 1 คน ผู้ใหญ่
บ้าน 1 คน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 1 คน สมาชิกเทศบาลต�าบล 1 คน ชาว
บ้าน 16 คน ครูโรงเรียนบ้านปิตคุ ี1 คน ร่วมด้วยเยาวชน 10 คน และ
นักเรียน 60 คน รวมทีมวิจัยชาวบ้าน เยาวชน และนักเรียน จ�านวน 
91 คน
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เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย	ได้แก่	

	 1.	การสงัเกตพฤตกิรรมของบคุคลในชมุชนแบบมส่ีวนร่วม	

(Participant	observation)	

	 2.	การสัมภาษณ์เชิงลึก	การสนทนากลุ ่ม	การจัดเวที

ประชาคมท้องถิ่น	เพื่อสอบถามความต้องการ	ความจ�าเป็น	และ

ทรัพยากรในท้องถิ่น	โดยการระเบิดจากภายใน	สร้างความเข้าใจ	

จิตส�านึก	และความคุ้นเคยในการเลี้ยงปลา	รวมทั้งการให้ความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับปลาที่จะเลี้ยง

	 3.	การส�ารวจข้อมลูทรพัยากรธรรมชาตวิทิยาทางน�า้ภายใน

ชมุชน	เป็นการส�ารวจเบือ้งต้นร่วมกบัชาวบ้านเกีย่วกบัทรพัยากรทาง

น�้าในพื้นที่	และที่มีการน�ามาใช้ประโยชน์	

	 4.	การให้ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่เยาวชนในท้องถิ่นเรื่อง

ทรัพยากรทางน�้า	

	 5.	การเลอืกชนิดปลาทีจ่ะเลีย้ง	ได้แก่	ปลาตะเพียนขาว	ปลาไน	

และปลายีส่ก	เป็นต้น	ซึง่เป็นปลาที่ไม่ก้าวร้าวและรกุรานต่อปลาท้อง

ถิน่	เมื่อหลุดลงไปสู่แหล่งน�้าธรรมชาติ	เป็นปลาได้รับความนิยมใน

การเลี้ยงและมีขายโดยทั่วไป

	 6.	การเลอืกพืน้ทีท่ี่เหมาะสมแก่การเลีย้งปลา	และการสร้าง

บ่อเลี้ยงปลา	การขุดบ่อปลา	การปรับปรุงบ่อปลาเก่า	

	 7.	การหาอาหารและสร้างอาหารเพ่ือเลีย้งปลา	การรูจ้กัสร้าง

อาหารปลาด้วยต้นทนุต�า่	การเลอืกปลาท่ีเป็นปลากินพืช	สามารถโตได้

ในพืน้ท่ีสงูทีม่อีณุหภมูติ�า่เกอืบตลอดทัง้ปี	สามารถกนิพชืผักท่ีหลาก

หลาย	ไม่ไปรบกวนกบัพชือาหารสตัว์อืน่ๆ	มคีวามแขง็แรงทนต่อโรค

	 8.	การเลี้ยงและฝึกฝนการเลี้ยงปลา	การให้อาหาร	การ

ป้องกันรักษาโรค	ในแต่ละระยะ	ตั้งแต่วัยอ่อน	วัยรุ่น	ถึงตัวเต็มวัย	

เพื่อสร้างความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของแต่ละระยะ	

	 			8.1	ท�าการปล่อยปลาที่ความหนาแน่น	15	ตัวต่อ 

ตารางเมตร	โดยท�าการปล่อยปลาในอัตราส่วนที่เท่ากัน	การทดลอง

เลีย้งแบบรายคู่จะเป็นการทดลองเพือ่ศกึษาผลกระทบของปลาในการ

เลี้ยงร่วมกันเป็นรายชนิด

	 			8.2	ให้อาหารปลาจ�านวน	2	มื้อต่อวัน	โดยให้อาหารที่

เหลือจากครัวเรือน	ใบไม้ที่คนกินได้	ฟางข้าว	ปลวก	และปลูกพืช

ลอยน�า้เพือ่ใช้เป็นอาหารให้แก่ปลาในบ่อ	ให้อาหารปลาจนอิม่	ท�าการ

บันทึกน�้าหนักอาหารทุกวัน	การให้อาหารในพื้นที่จริงจะท�าการปรับ

การให้อาหารตามสดัส่วน	ส�าหรบัในช่วงเดอืนแรกจะท�าการให้อาหาร

ส�าเรจ็รปูร่วมด้วย	เพ่ือให้ลกูปลาสามารถปรบัตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อม 

นั้นๆ	ได้	

	 			8.3	ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้าต่างๆ	เช่น	ปริมาณ

ออกซเิจนทีล่ะลายน�า้	แอมโมเนยี	ไนเตรท	อณุหภมูอิากาศ	อณุหภมูนิ�า้	 

ค่าความขุ่นใส	ค่าการน�ากระแสไฟฟ้า	ค่าความเป็นด่าง	จะท�าการ

วิเคราะห์คุณภาพน�้า	เดือนละ	1	ครั้ง

	 			8.4	สุ ่มวัดความยาวและน�้าหนักของปลาเดือนละ	 

1	ครัง้	ชนิดละ	30	ตัวต่อบ่อ	ทุกเดือน

	 8.5	พารามิเตอร์ในการเตบิโต	และปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัการ

เลี้ยงปลา	(อภินันท์	สุวรรณรักษ์	และจิราพร	โรจน์ทินกร,	2547)

	 9.	การเพาะขยายพันธุ์ปลา	

	 				9.1	น�าปลาทีเ่ลีย้งในปีแรกมาท�าการเพาะขยายพนัธุ	์โดย

การกระตุน้ด้วยฮอร์โมนผสม	คดัเลอืกพ่อแม่พนัธุป์ลาจากปลาทีเ่ลีย้ง

ไว้ในบ่อ	โดยเลือกแม่พันธุ์ที่มีท้องอูมพร้อมที่จะไข่	ติ่งเพศบวมแดง	

ปลาเพศผู้ทีแ่ขง็แรง	ใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ส�าหรับการผสมเทยีม	เพือ่

กระตุ้นการสุกของไข่และการตกไข่ในปลาเพศเมีย	การสร้างความ

พร้อมของสเปิร์ม	เมื่อปลาพร้อมจึงปล่อยให้ผสมพันธุ์เลียนแบบ

ธรรมชาต	ิหรือท�าการรีดไข่และน�า้เชือ้เพือ่ท�าการผสมเทยีมแบบแห้ง

	 				9.2	นับปริมาณไข่ที่ได้	อัตราฟัก	อัตราการปฏิสนธิ	และ

อัตรารอดจากการอนุบาล

	 			9.3	ท�าการอนุบาลลูกปลาด้วยไข่แดงต้มสุก	เป็นระยะ

เวลาอย่างน้อย	7	วัน	หลังจากนั้นท�าการเก็บข้อมูล	อัตรารอด	น�้า

หนัก	ความยาวสุดท้าย	และอัตราความพิการ	

	 			9.4	ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้าต่างๆ	เช่น	ปริมาณ

ออกซเิจนทีล่ะลายน�า้	แอมโมเนยี	ไนเตรท	อณุหภมูอิากาศ	อณุหภมูนิ�า้	

ค่าความขุ่นใส	ค่าการน�ากระแสไฟฟ้า	ค่าความเป็นด่าง	โดยท�าการ

วิเคราะห์คุณภาพน�้า	วันละ	1	ครั้ง	เวลา	10.00	น.	ของทุกวัน

	 10.	การอนุบาลลูกปลา		

	 			10.1	น�าลูกปลาที่ฟักออกเป็นตัว	ว่ายน�้าได้อย่างดี

ประมาณ	14	วันหลังฟักออกเป็นตัว	ปากเปิดแล้ว	ลงไปปล่อยในบ่อ

อนบุาลทีเ่ตรยีมไว้ด้วยการล้างบ่อเพือ่ก�าจดัเอาศตัรขูองปลาออกไป

ให้หมด	เติมน�้าเข้าไปในบ่ออนุบาล	ขนาดของบ่ออนุบาลประมาณ	

3x5	เมตร	หรือใช้บ่อเลี้ยงเก่า

	 				10.2	ให้อาหารด้วยไข่แดงบีแ้ล้วละลายน�า้	ราดลงไปในน�า้	

คอยดูให้ปลากนิจนอิม่	ถ้ายังไม่อิม่ให้เตมิเข้าไปอีก	สังเกตได้จากปลา

ยงัว่ายเวยีนวนอยู่ใกล้กบัไข่แดงทีล่ะลายน�า้	เมือ่ปลาได้อายปุระมาณ	

7	วนัเริม่ให้ปลาป่น	(ต้องซือ้ทีค่ณุภาพด	ีจ�านวนไม่ต้องมาก)	ผสมร�าข้าว	

(ส่วนที่เหลือจากการต�าข้าว)	

		 				10.3	ให้อาหารปลาที่เริ่มโตประมาณ	1	เดือน	(น�้าหนัก	

0.3	กรัม	ยาวประมาณ	2-3	ซม.)	ด้วยอาหารเม็ดขนาดเล็ก	และเริ่ม

ใช้ใบไม้ใส่ลงไปในบ่อ	ปลาจะเร่ิมกินใบไม้ที่ใส่ลงไปในบ่อ	และเกิด

การหมักเป็นซากใบไม้	มีตัวอ่อนแมลงน�้าและแบคทีเรียจ�านวนมาก

เพื่อเป็นอาหารของลูกปลาไน	ปลายี่สกเทศ	และปลานวลจันทร์เทศ	

ในช่วงนี้สามารถเริ่มจับขายเป็นลูกปลาได้

	 				10.4	การจับลูกปลาขึ้นมาขาย	ด้วยการใช้ยอ	แห	หรือ

อวนตาถีล่งไปลากในบ่อ	สามารถใส่ถงุขายด้วยการท�าให้ถงุพองออก

ด้วยอากาศธรรมชาต	ิเรยีกว่าการ	“ตบลม”	แล้วมดัด้วยหนงัยาง	การ

ขนส่งใช้รถมอเตอร์ไซค์	ซึง่ระยะทางไม่ไกลไปยังหมูบ้่านใกล้เคียงใช้

เวลาประมาณ	1-2	ชั่วโมง	

	 11.	การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลา	เพื่อเป็น

อาหารโปรตีนอย่างยั่งยืน	ฝึกฝนการจัดการผลผลิตปลาจากบ่อเลี้ยง	

เพื่อให้ได้วิทยากรอาสาจากปราชญ์ของชุมชน
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติเชิงพรรณนา วิเคราะห์ด้วย
โปรแกรม SPSS version 14.0 และโปรแกรม excel เพื่อบรรยาย
สภาพเก่ียวกับปัจจยัต่างๆ ท่ีใช้ในการวเิคราะห์ แสดงผลเป็นค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต�่าสุด และค่า t-test
 2. ข้อมลูเชงิคณุภาพ เป็นการวเิคราะห์ข้อมลูจากการประชมุ 
การสมัภาษณ์เจาะลกึ การสนทนากลุม่ การสงัเกตแบบมส่ีวนร่วม การ
ลงมือท�าด้วยกัน ใช้การวิเคราะห์แบบสร้างข้อสรุป เช่น ขั้นตอนการ
สร้างความยั่งยืนด้านอาหารโปรตีน หรือการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
(Descriptive analysis) เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัย เช่น การ
แบ่งแยกหมวดหมู ่การเปรียบเทียบ ความเหมอืน ความต่าง ตลอดจน
วิเคราะห์เงื่อนไข ปัจจัยที่เอื้อต่อความส�าเร็จ/ล้มเหลวแต่ละช่วงเวลา

ผลการศึกษา
 สิง่ท่ีเกิดจากการวจิยันี ้สามารถแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ ได้แก่ 
1) ผลผลิต (Output) จำกกำรท�ำโครงกำร ในมิติขององค์ควำมรู้ท่ี
ใช้ได้จริง ได้แก่ 
 1. ควำมยัง่ยนืด้ำนอำหำรโปรตนีของชำวบ้ำนกับกำรเลีย้งปลำ 
การสร้างความยัง่ยนืด้านอาหารโปรตนีด้วยการเพาะเล้ียงปลา ประกอบ
ด้วยกิจกรรมหลัก คือ  
 1.1 กำรท�ำควำมเข้ำใจและเตรียมควำมพร้อม 

 ก. ร่วมกันสร้างและ/หรือปรับปรุงบ่อเลี้ยงปลาของชุมชน มี
การร่วมมอืเพือ่ขดุบ่อเลีย้งปลาของชมุชนโดยใช้แรงงานจากคนในชมุชน 
ในครอบครัว รวมถึงผู้ส่งเสริมด้วย 
 ข.  ส่งเสริมและสร้างอาสาสมัครผู้สนใจจากชาวไทยพื้นที่สูง 
เข้ามาร่วมงานในโครงการสร้างความมัน่คงด้านอาหารโปรตนี (ภาพท่ี 3 
ตามลกูศร) เร่ิมต้นจากนกัวจิยัเดนิทางเข้าพืน้ท่ีซึง่เป็นเส้นทางคมนาคม
ท่ีไม่สะดวกมากนกั เพือ่ท�าความเข้าใจกับชาวบ้าน ด้วยการประชมุชาว
บ้าน ซึ่งเป็นส่วนท่ีต้องใช้เวลามากท่ีสุด เพราะชาวบ้านมีลักษณะเป็น 
กลุม่เบิง่ตาลงัเล คอื ต้องรอให้ผู้อ่ืนท�าให้ส�าเร็จก่อน จงึจะตดัสนิใจอีกที 
ยังมีอุปสรรคเรื่องของภาษาที่สื่อสารกันไม่ค่อยเข้าใจ และชาวบ้านเอง
ยังไม่ไว้วางใจคณะวิจัยมากนัก ซึ่งอาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากวิธีการส่ง
เสริมจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีไม่ต่อเนื่อง และไม่เข้าใจปัญหาของชุมชน 
ช่วงระยะเวลาของการเตรียมพร้อมด้านความเข้าใจ และสร้างความ
สัมพันธ์กับชุมชนนี้กินเวลาประมาณ 1 ปี ชาวบ้านจึงเริ่มไว้วางใจและ
หลงัจากนัน้จงึชกัชวนให้ชาวบ้านท่ีอาสาเป็นผูน้�าท�าการปล่อยปลาในบ่อ
ชมุชนเพือ่ให้เห็นผลผลติก่อน โดยเฉพาะผูน้�าทางจติวญิญาณได้ท�าการ

ขดุบ่อเลีย้งปลาขนาดเลก็ของตนเองท่ีมขีนาดประมาณ 3x5 เมตร เมือ่
ท�าบ่อปลาเสร็จแล้วจงึท�าการปล่อยปลา และให้อาหารเบือ้งต้น ถ้ามรี�า
ข้าวท่ีต�าเองก็สามารถน�ามาให้ได้โดยตรง อาจให้ใบไม้หรือผักท่ีคนกินได้ 
ปลาก็จะกินได้เช่นกัน ในการศึกษาเร่ืองการเจริญเติบโต จะต้องมีการ
ศึกษาความยาวและน�้าหนักที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละเดือน

ภำพที่ 3 ขั้นตอนการส่งเสริมชาวบ้านเพื่อการเลี้ยงปลา และกลไกในการเก็บข้อมูล
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ภำพที่ 4  ก. เครื่องควบคุมอุณหภูมิ ข. เตรียมบ่ออนุบาล ค. ลงจับพ่อแม่พันธุ์ปลา ง. เยาวชนผู้เป็นก�าลังส�าคัญ จ. ฉีดพ่อแม่พันธุ์ 
  ให้รัดกันเองในบ่อ ฉ. ไข่บางส่วนท่ีมาจากการรีดไข่ผสมภายนอก และจากการรัดกันเอง ช. ลูกปลาท่ีออกจากไข่ ซ.  
  ลูกปลาที่น�าไปอนุบาลในบ่อดิน 

 1.2 ควำมยั่งยืนของกำรผลิตลูกปลำ และควำมรู้ว่ำด้วย
กระบวนกำร/ขั้นตอนกำรสร้ำงควำมยั่งยืนด้ำนอำหำรโปรตีน คือ กำร
เพำะขยำยพันธุ์ปลำ
 ระหว่างเลี้ยงปลาได้มีการเตรียมเกษตรกรให้มีความพร้อม
ด้วยการฝึกอบรมเป็นประจ�าในการผสมพนัธุป์ลาแบบใช้ฮอร์โมนเหนีย่ว
น�า โดยใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ผสมกับโมธีเลี่ยมเอ็ม จ�านวน 2 คร้ัง 
ในคร้ังท่ี 1 ฉดี 20 ไมโครกรัม ต่อแม่ปลา 1 กิโลกรัม ส่วนของพ่อปลาฉดี

กระตุ้นที่ 10 ไมโครกรัมต่อน�้าหนักพ่อปลา 1 กิโลกรัม เว้นระยะห่าง 
10 ชั่วโมง แล้วฉีดกระตุ้นเข็มท่ีสองท่ี 10 ไมโครกรัมต่อน�้าหนักปลา 
1 กิโลกรัมในท้ังสองเพศ จากน้ันจึงรอเวลาให้ปลาพร้อมและผสม
พันธุ์กันเองตามธรรมชาติ ในการนี้ใช้สัดส่วนเพศผู้ต่อเพศเมีย 2: 1  

โดยเพศเมยีขนาดประมาณ 300 กรัมขึน้ไป และเพศผูข้นาด 150 กรัม 
ขึ้นไป เริ่มประสบความส�าเร็จในการอบรมครั้งที่สาม และเพิ่มขึ้นเป็น
ล�าดับ จนสามารถเพาะขยายพันธุ์และอนุบาลได้ด้วยตัวเกษตรกรเอง
อย่างสมบูรณ์ สาเหตุท่ีต้องมีการอบรมหลายคร้ังเนื่องจากการเพาะ
พันธุ์ปลามีปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ เช่น อุณหภูมิที่ต�่ากว่า 10 
องศา ในช่วงท่ีปลาวางไข่ เมือ่ใช้วธิกีารเพิม่อุณหภูมใิห้เหมาะสมกับพืน้
ราบ แต่ไข่ก็ยังฟักไม่ได้หรือไม่ดี ท่ีส�าคัญคือทักษะของการเพาะขยาย
พนัธุข์องชาวบ้านท่ีต้องใช้ระยะเวลาในการพฒันากันนาน อย่างไรก็ตาม 
ได้มีอาสาสมัครท่านหนึ่ง คือ อาสาสมัครโตเล อภิบาลกุญชร และอีก
หลายคนรวมถึงเยาวชนสามารถเพาะขยายพันธุ์ปลาโดยวิธีเลียนแบบ
ธรรมชาติได้ (ดูภาพที่ 4 และภาพที่ 5 ประกอบ)

ก

ค ง

ฉจ
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	 ส�าหรบัรปูแบบการใช้ประโยชน์จากการเลีย้งปลานัน้	อาสาสมคัร

เลีย้งปลาสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้หลายวธีิการ	เช่น	การผลติลูกพนัธุ์

เพือ่ส่งขายไปยังหมู่บ้านใกล้เคียง	และชาวบ้านในหมูบ้่านใกล้เคยีงเดนิ

ทางมาเพือ่ดูวิธีการเลีย้ง	และมหีน่วยงานทัง้ภาครฐั	และมลูนธิต่ิางๆ	เช่น	

อาสาสมคัรทหารพราน	มลูนิธริกัไทย	ได้เข้ามาตดิต่อขอซ้ือลกูพนัธุเ์พือ่ใช้

ในการส่งเสรมิการเลีย้งปลา	และได้เชญิอาสาสมคัรผูป้ระสบความส�าเรจ็ไป

เป็นวิทยากรส่งเสรมิการเลีย้งปลาให้แก่ชาวบ้านในหมูบ้่านห้วยโค้ง	(มลูนธิิ

รกัไทย)	หน่วยจดัการต้นน�า้ขนุแม่หาด	บ้านปิตุค	ีอกีหลายครัง้	รวมทัง้หมูบ้่าน 

อืน่ๆ	ใกล้เคยีง	หลงัจากการอบรม	ชาวบ้านในหมูบ้่านใกล้เคยีงได้ตดิต่อขอ

ซือ้ลกูพนัธุเ์พือ่น�าไปเลีย้งในบ่อส่วนตวั	ทัง้นีล้กูพันธุท์ีเ่หลอื	อาสาสมคัรได้

น�าไปกระจายเลีย้งในบ่อของตนเอง	เมือ่ปลาโตขึน้จนเป็นปลาเนือ้ได้แล้วนัน้	

อาสาสมัครจะเริม่ขายปลาให้กบัชมุชนและโรงเรยีนเพือ่เป็นแหล่งอาหาร

โปรตนีในชมุชนต่อไป	(ภาพที	่6)

2) ผลลัพธ์ (Outcome) ในมิติผู้รู้และการจัดการชุมชน ได้แก ่

 2.1 ความย่ังยนืของผลตอบแทนทีไ่ด้รบัและปรมิาณโปรตนี

ที่เพิ่มขึ้นจากการเลี้ยงปลา 

  การเจริญเติบโตของปลาแต่ละชนิด	ปลาไนจะให้ผลการ

เปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อในปริมาณสูงที่สุด	รองลงมา	ได้แก่	ปลา

นวลจันทร์เทศ	และปลาตะเพยีน	เมือ่เทยีบเป็นต้นทนุในการผลิตแล้ว	

ต้นทุนค่าอาหารในการผลิตปลาไนจะสูงกว่าปลาอ่ืนๆ	รองลงมา	

ได้แก่	ปลานวลจันทร์เทศ	และปลาตะเพียน	เมื่อเทียบอัตราการกิน

อาหารของปลาเปรยีบเทยีบกบัน�า้หนกัตวัของปลา	พบว่า	ปลาไนจะ

มเีปอร์เซน็ต์การกนิอาหารสงูกว่าปลานวลจนัทร์เทศและปลาตะเพยีน	

โดยค่าการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน/ตัวปลา	(ADG)	ของปลาไนจะสูง

กว่าปลาตะเพียน	และปลานวลจันทร์เทศ	

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของปลา	ปัจจัยต่างๆ	 

ท่ีส่งผลต่อ การเลี้ยงปลา	พบว่าพฤติกรรมและทัศนคติของชุมชนจะ 

ส่งผลทั้งต่อการเลี้ยงอย่างมีนัยส�าคัญ	(P<0.01)	ต่ออัตราการเจริญ

เตบิโตของปลา	(GR)	น�า้หนักทีเ่พิม่ขึน้	(WG)	และน�า้หนักทีเ่พิม่ขึน้

เฉลีย่ต่อวันต่อบ่อ	และการเจรญิเตบิโตจ�าเพาะ	(SGR)	ส่งผลต่อน�า้หนกั

ภำพที่ 5 กิจกรรมการอบรมเพาะพันธุ์ปลาให้แก่อาสาสมัครต้นแบบในหมู่บ้านปิตุคี

เฉลี่ยสุดท้ายของปลา	อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ	และน�้าหนัก

เฉลีย่ต่อตวัปลาท่ีเพิม่ขึน้อย่างมนียัส�าคญั	(P<0.05)	จากการวิเคราะห์

ความสมัพนัธ์ด้วยวธิกีาร	Pearson’s	correlation	พบว่าตัวแปรเร่ือง

พฤติกรรมของอาสาสมัคร	ระยะห่างระหว่างบ่อกับบ้านอาสาสมัคร	

ท�าเลทีต่ัง้ของบ่อ	จะส่งผลต่อพฤตกิรรมการเลีย้งปลาเป็นอย่างมาก	

โดยท�าเลทีต่ัง้ของบ่อยงัส่งผลต่อการเลีย้งปลาในหลายๆ	ด้าน	เช่น	การ

ดแูลที่ไม่ทัว่ถงึ	ปัญหาการลกัขโมย	ปัญหาความเกยีจคร้านเมือ่ไม่มี

กจิกรรมหลักในบริเวณบ่อ	ซึง่หากสามารถท�าให้การดแูลบ่อปลากลาย

เป็นกิจวตัรประจ�าวนัของอาสาสมคัรกจ็ะช่วยลดปัญหาดงักล่าวลงได้

  ปฏสิมัพนัธ์ระหว่างชนดิปลาทีเ่ลีย้ง	จากการทดลองเลีย้ง

ปลา	3	รูปแบบ	คือ	การเลีย้งชนดิเดีย่ว	การเลีย้งแบบรายคู	่และการ

เลีย้งแบบรวม	3	ชนดิ	พบว่า	ชนดิปลาท่ีเลีย้งร่วมกนัมีผลต่อปลาชนดิ

อืน่ๆ	ทีเ่ล้ียงร่วมกนัภายในบ่อ	จากการเปรียบเทยีบการเจรญิเตบิโตของ

ปลาแต่ละชนิดในบ่อเลีย้ง	พบว่า	การเจรญิเตบิโตของปลาจะเป็นไป

แบบขัน้บนัได	ขึน้อยูกั่บความสามารถในการแย่งอาหารและพฤติกรรม

การกินอาหารของปลาภายในบ่อเล้ียงนั้นๆ	โดยจากการศึกษา

พฤตกิรรมของปลาในบ่อเล้ียง	พบว่า	ปลาไนมคีวามสามารถในการปรบั

ตัวและแย่งอาหารได้ดีที่สุดเมื่อเล้ียงร่วมกับปลาตะเพียนและปลา

นวลจนัทร์เทศ	เมือ่ปลาไนเจริญเตบิโตจนได้ขนาดทีส่ามารถน�ามาท�า

ปลาเนือ้ได้	ปลาไนขนาดใหญ่ทีส่ามารถแย่งอาหารมากกว่าจะถกูน�าไป

บรโิภค	ท�าให้ความสามารถในการแย่งอาหารของปลาไนภายในบ่อลด

ลง	ดงัน้ัน	ปลาตะเพยีนและปลานวลจนัทร์จะได้ประโยชน์	และสามารถ

เจรญิเตบิโตได้ดขีึน้	เมือ่ปลาไนทีม่ขีนาดใหญ่ถกูจับไปบริโภค	ปลาไน

ขนาดกลางทีเ่หลอืภายในบ่อจะเจรญิเตบิโตเพิม่ขึน้ในช่วง	1-2	เดอืน

ถดัไป	ซึง่ในช่วงระยะเวลาดงักล่าวนี	้ปลาชนดิอืน่ๆ	ทีเ่ล้ียงร่วมกนัภายใน

บ่อจะสามารถเจรญิเตบิโตอย่างรวดเรว็ในเวลาดงักล่าวด้วย	ดงันัน้จึง

ควรมีการปล่อยปลาทีห่ลากหลายชนดิหรือหลากหลายขนาด

 - การเจริญเติบโตและต้นทุนในการผลิตปลาเนือ้เพื่อเป็น

อาหารโปรตีนในครัวเรือน	จากการทดลองเล้ียงปลาเพื่อใช้เป็นปลา

เนื้อในหมู่บ้านน�าร่อง	พบว่า	อาสาสมัครจะเริ่มบริโภคปลาหลังจาก

ก ข
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ภำพที่ 6 วงจรการท�างานที่ประสบความส�าร็จของเกษตรกรอาสาที่บ้านปิตุคี ต�าบลอมก๋อย อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ค่ำพำรำมิเตอร์

อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ

ปลำไน ปลำนวลจันทร์

1.36+0.24
b

3.09+1.45
a

0.69+0.14
b

3.71+0.51
ab

4.21+0.66
a

2.68+0.40
b

0.96+0.17
a

0.47+0.16
a

1.92+0.39
b

135+17.32
a

137.5+15.0
a

170+24.49
a

21.57+4.18
a

10.66+3.80
a

43.11+9.78
b

อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยต่อวัน (กรัม/วัน)

อัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยจ�าเพาะ (เปอร์เซ็นต์)

จ�านวนวันเลี้ยงจนเริ่มจับ

ค่าใช้จ่ายในการผลิต (บาท/กิโลกรัมปลา)

ชนิดปลำ

ปลำตะเพียน

หมำยเหตุ : ตัวอักษรที่แตกต่างกันหมายถึงมีความแตกต่างกันทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95 เปอร์เซ็นต์  
    ในการประเมินจะใช้การเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นต่อหน่วยพื้นที่การผลิต

ตำรำงที่ 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของพารามิเตอร์ในปลาที่ทดลองเลี้ยงแยกตามรายชนิด 

ที่ได้ใช้เวลาเลี้ยงปลาไปได้ประมาณ	120-150	วัน	โดยจะเริ่มบริโภค

ปลาทีมี่น�า้หนักแตกต่างกนัไปตามชนดิของปลา	ตัง้แต่	170		300	และ	

120	กรมั	(ปลาตะเพียน	ปลาไน	และปลานวลจันทร์	ตามล�าดบั)	ขนาด

ความยาวประมาณหนึ่งฝ่ามือขึ้นไป	จากการเลี้ยงพบว่า	ปลาไนและ

ปลาตะเพียนจะเป็นปลาที่ได้ขนาดส�าหรับการบริโภคก่อน	ส่วนปลา

นวลจนัทร์จะมีลกัษณะล�าตัวเรยีวยาวท�าให้ดมูขีนาดเลก็	อาสาสมคัร

จงึใช้ระยะเวลาในการเลีย้งทีย่าวนานกว่าปลาสองประเภทแรก	และจะ

เริม่จับเพือ่ใช้ในการบรโิภคเมือ่ปลามคีวามยาวตัง้แต่	25	เซนตเิมตร

ข้ึนไป	จากการทดลอง	พบว่า	ปลาไนและปลาตะเพียนมีระยะเวลา

และต้นทุนในการเลี้ยงต�่าท่ีสุด	(ตารางที่	2	)	เนื่องจากปลาไน	และ

ปลาตะเพียนสามารถกินอาหารได้หลายแบบ	ท้ังพืช	สัตว์	และเศษ

ซาก	จึงท�าให้สามารถรับสารอาหารได้หลายทาง	อีกทั้งปลาทั้งสอง

ชนดิน้ีมกีารปรบัตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมได้ง่าย	จงึมกีารตอบสนอง

ต่ออาหารท่ีให้ไปได้อย่างรวดเร็ว	สามารถแย่งอาหารจากปลาชนิด

อื่นๆ	ที่เลี้ยงอยู่ภายในบ่อได้ดี	และเมื่อท�าการวิเคราะห์ผลผลิต	และ

ความสามารถในการผลิตจากวธิกีารเล้ียงในแบบต่างๆ	พบว่า	รปูแบบ

การเลีย้งแต่ละรปูแบบมปีรมิาณผลผลติและต้นทนุการผลติท่ีไม่แตก

ต่างกันทางสถิติ	ทั้งนี้ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทนจะขึ้นอยู่กับ

ขนาดและรูปทรงของตัวปลาที่ทดลองเลี้ยง	โดยบ่อที่เล้ียงในชุมชน

จะมีขนาดบ่อและรูปแบบการจัดการที่ใกล้เคียงกัน	โดยในแต่ละวัน

การด�าเนินงานที่เกี่ยวพันกับบ่อปลาจะใช้เวลาประมาณ	20-30	นาที	

หากปลามีความสามารถในการเจริญเติบโต	และการปรับตัวที่ดีกว่า

ก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการแย่งกินอาหาร	โดยผลผลิตสุดท้าย

ที่เกิดขึ้นภายในบ่อจึงให้ผลที่ไม่แตกต่างกัน
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   ความย่ังยนืของแนวทางการเลีย้งปลา และตลาดนดัชมุชน

เพือ่กระจายสนิค้าทางการเกษตรชมุชน	รวมท้ังการแลกเปลีย่นความรู้

ระหว่างชมุชน	อกีทัง้ยังช่วยสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างชมุชนให้แน่นแฟ้น

 2.2 แนวทางการเลีย้งและอนบุาลลกูปลา	การเปล่ียนแปลง

ในชุมชนที่เกิดจากการท�าโครงการนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

โครงการ	คือ	เกิดวิธีการจัดการการเลี้ยงปลาเพ่ือเป็นแหล่งอาหาร

โปรตีนอย่างย่ังยนื	สามารถจดัแบ่งได้	ดงันี้

   เกดิระบบการจดัการผลผลติปลาในพืน้ที	่ผลผลติปลาทีไ่ด้

จากพืน้ที	่สามารถแบ่งได้เป็น	2	ส่วน	ได้แก่	ผลผลติทีเ่ป็นเนือ้ปลา	และ

ผลผลติท่ีเป็นลกูพันธ์ุ	ซึง่ทัง้สองส่วนจะมีความสมัพนัธ์กนั	และต้องมกีาร

จัดการร่วมกนัอย่างเป็นระบบ	(ภาพที	่7)	ในส่วนการจดัการผลผลติทีเ่ป็น

เนือ้ปลาสามารถใช้ในการก�าหนดรอบการผลติ	และการวางแผนเพือ่

ทดแทนปลาเนือ้ทีอ่ยูใ่นฝงูภายในบ่อปลาได้	เช่น	การจดัล�าดบัการปล่อย

ลกูปลาเพือ่ขุนเป็นปลาเน้ือ	จากการศึกษาพฤตกิรรมและการปรบัตวัของ

อาสาสมัครในพืน้ที	่พบว่า	สามารถสร้างรปูแบบการจดัการได้ตามวธิกีารดังนี้

 ก. การเลีย้งปลาเชงิเดีย่ว ท�าให้ได้ผลผลติในระยะสัน้ ปริมาณ

สม�า่เสมอ	แต่มข้ีอเสยี	คือ	เกบ็เกีย่วผลผลติได้ในระยะเวลาสัน้	เนือ่งจาก

ขนาดการเจรญิเตบิโตของปลาจะลดลงเรือ่ยๆ	ท�าให้ต้นทนุในการเล้ียง

สงูขึน้ตามขนาดการเจรญิเตบิโตท่ีลดลง	อกีท้ังปลาทีเ่จรญิเตบิโตช้ายัง

มคีวามเสีย่งทีจ่ะเป็นปลาแกรน็	ไม่สามารถเจรญิเตบิโตเป็นปลาเนือ้ต่อ

ไปได้	ดงันัน้	จงึต้องมกีารจัดการระยะเวลาในการเกบ็เกีย่วให้ยาวนาน

ขึน้	และคงขนาดการเจริญเตบิโตของปลาให้เหมาะสมกบัพฤตกิรรม

การให้อาหารและการดแูลปลาของอาสาสมคัร	มวีธีิการดงัต่อไปนี้

 - การปล่อยปลาทีละน้อยหลายๆ ครั้ง	การปล่อยปลาใน

จ�านวนน้อยกว่าศักยภาพสูงสุดของบ่อ	ช่วยให้ปลาเจริญเติบโตได้ดี

ขึน้	เนือ่งจากได้รบัปริมาณออกซเิจนและอาหารอย่างเพียงพอ	ท�าให้

อตัราการเจรญิเตบิโตดีขึน้	และย่นระยะเวลาในการผลติปลาเนือ้ลงได้	

เมือ่ปลาชดุแรกเริม่มีขนาดเข้าสูข่นาดกลางแล้ว	จงึเริม่ปล่อยปลาทีม่ี

ขนาดเลก็กว่าลงไปภายในบ่อ	เพือ่เพิม่ปรมิาณปลาเนือ้ชดุที	่2	ชดุที	่

3	และ	4	ลงไปได้ท�าให้การผลติเกิดขึน้อย่างต่อเนือ่ง	ในการปล่อยปลา

ใช้การค�านวณจากปรมิาณการใช้ประโยชน์ของผูเ้ลีย้งในช่วงเวลาดงั

กล่าว	จากการทดลองนี้ใช้ความหนาแน่นในการเลีย้งเท่ากบั	25	ตัวต่อ

ลูกบาศก์เมตร	ขนาดบ่อมาตรฐาน	30	ลูกบาศก์เมตร	(ขนาด	6x5	เมตร)	

สามารถเลีย้งปลาท้ังหมดได้	750	ตวั	หากใช้การปล่อย	20	เปอร์เซน็ต์	

จะช่วยเพิม่ความสามารถในการเจริญเตบิโตได้ถงึ	50	เปอร์เซน็ต์	และ

ลดการจดัการบ่อ	เช่น	ปรมิาณการถ่ายน�า้	ความเสีย่งในการเกดิโรค		

 - ปล่อยปลาพร้อมกนัแบบคละขนาด	ในลักษณะนี้ใช้วธิกีาร

ปล่อยปลาลงในระยะเวลาเดียวกัน	แต่มีขนาดและอายุที่แตกต่างกนั

ซึง่ปลาแต่ละช่วงอายจุะมคีวามสามารถแย่งอาหารแตกต่างกนั	และ

มีอัตราการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันอีกด้วย	เมื่อปลากลุ่มที่มีขนาด

ใหญ่ที่สุดโตขึ้น	ปลากลุ่มที่สองก็สามารถเจริญเติบโตเพื่อทดแทน

กลุม่ได้ในระยะที่ใกล้เคยีงกนัแบบต่อเนือ่ง	ซึง่ปลากลุม่ทีม่ขีนาดและ

อายุน้อยกว่ายังสามารถท่ีจะให้ขนาดการเจริญเติบโตได้เท่ากับปลา 

กลุ่มแรกอกีด้วย		อย่างไรกต็าม	วธิกีารนีจ้ะมข้ีอเสียคอื	เสีย่งต่อการแคระ

แกรน็ของปลารุน่ท่ี	3	ทีม่ขีนาดเลก็ทีส่ดุ	เนือ่งจากความสามารถในการ

แย่งอาหารจะน้อยกว่าปลาขนาดใหญ่มาก	ท�าให้โอกาสทีจ่ะได้รับอาหาร

เตม็ทีใ่นช่วงทีย่งัเลก็มน้ีอย	(ภาพที	่7)	อกีทัง้ความหนาแน่นภายในบ่อท่ี

ถงึแม้จะมผีลผลติน้อยกว่า	แต่จ�านวนปลาทีป่ล่อยและขนาดการเตบิโต

ทีเ่พิม่ข้ึนของปลาก็ยังคงเส่ียงต่อภาระทีเ่กนิศักย์การผลิตของบ่อซ่ึงจะ

ส่งผลให้เกดิปัญหาตามมาในอนาคต	เช่น	ปริมาณออกซเิจนในน�า้ไม่

เพยีงพอ	ภาวะของเสยีสะสมภายในบ่อมากเกนิจดุวกิฤต	ิและเส่ียงต่อ

การเกิดโรคระบาด	เป็นต้น	

 ข. การเลี้ยงปลาแบบรายคู่	ในการเล้ียงปลาแบบรายคู	่ 

ส่ิงจ�าเป็นทีต้่องค�านึงถงึ	คอื	ปฏสิมัพนัธ์ของชนิดปลาทีเ่ล้ียงร่วมกนัภายในบ่อ	

ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของปลาอีกชนิดที่เลี้ยงคู่กัน	 

โดยการเล้ียงปลาแบบรายคูน่ีจ้ะช่วยให้ผู้เล้ียงมทีางเลือกในการกนิปลามาก

ขึน้	ไม่รู้สึกเบื่อจากการกินปลาชนิดเดิม	การเลี้ยงรูปแบบนี้สามารถ

ใช้การจัดการลดความต่างที่เกิดขึ้นได้ดังนี้

 - การปล่อยชนดิปลาทีโ่ตช้ากว่าไปก่อน	วธิกีารนีจ้ะท�าการ

ปล่อยปลาทีม่อัีตราการแย่งอาหาร	และอัตราการเจริญเตบิโตช้ากว่าลง

เล้ียงก่อน	เพือ่ให้มโีอกาสในการปรับตวั	เจริญเตบิโต	และมปีระสทิธิภาพ

ในการแย่งอาหารมากขึน้ใกล้เคียงกับปลาทีม่ปีระสิทธภิาพในการเจรญิ

ภำพที่ 7 รูปแบบการปล่อยปลาชนิดเดียวแต่มีหลายขนาดปลา หรือรูปแบบการปล่อยปลาหลายชนิด สามารถแก้ปัญหาความ 
 ไม่ต่อเนื่องของผลผลิตได้ เมื่อปลาโตถึงขนาดที่เฉลี่ยก็สามารถจับกินหรือขายได้
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ภำพที่ 8 ทิศทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนของการผลิตปลาเพื่อเป็นอาหารโปรตีนแก่ชาวเขาที่หมู่บ้านปิตุคี

เตบิโตท่ีมากกว่า	ท�าให้การเจรญิเตบิโตมคีวามต่อเนือ่งไม่ขาดช่วง	ผูเ้ลีย้ง

จะได้รบัโปรตีนจากปลาอย่างสม�า่เสมอตลอดช่วงระยะเวลาในการเลีย้ง

 - การใช้ปลาท่ีมขีนาดเริม่ต้นแตกต่างกนั	มลัีกษณะเช่นเดยีว

กับวธิกีารเลีย้งปลาเชงิเดีย่วแบบคละขนาด	วธีิการดงักล่าวนีจ้ะท�าการ

ปล่อยปลา	ณ	เวลาเริม่ต้นเดยีวกนั	แต่จะใช้ขนาดปลาเริม่ต้นทีแ่ตกต่าง

กัน	โดยใช้ปลาทีมี่การเจรญิเตบิโตช้าขนาดใหญ่กว่าปลาทีม่กีารเจริญ

เตบิโตดกีว่า	ซึง่จะช่วยลดระยะเวลาในการเลีย้งปลาที่โตช้ากว่าได้ด้วย

 ค. การปล่อยปลาต่างชนิดกัน	ปลาแต่ละชนิดจะมีความ

สามารถในการแข่งขันในการหาอาหาร	และอัตราการเจริญเติบโต

ที่แตกต่างกัน	ดังนั้นจึงต้องมีการปล่อยปลาหลายๆ	ชนิด	เพื่อให้

สามารถจับปลาที่มีขนาดเหมาะสมส�าหรับการจับกินเป็นอาหารได้

อย่างต่อเนื่อง	และไม่แย่งอาหารกันเองในบ่อ	รูปแบบของการเจริญ

เติบโตและการใช้ประโยชน์ของปลาแต่ละชนิด	เช่น	ปลาไนซึ่งเป็น

ปลาท่ีสามารถเจริญเติบโตเร็วกว่าชนิดอ่ืนๆ	ในบ่อเลี้ยงครั้งนี้	ส่วน

ปลาตะเพียนขาวสามารถโตได้เร็วเป็นอันดับที่	2	ซึ่งสามารถใช้มา

เป็นอาหารได้ในรุ่นถัดมา	ล�าดับต่อไปกค็อืปลานวลจนัทร์เทศทีส่ามารถ

น�ามาเป็นอาหารในช่วงต่อมาตามล�าดบั

 2.3  การสร้างวทิยากรจากอาสาสมคัรในการเลีย้งรุ่นต่อไป 

จากการด�าเนินงานพบว่า	อาสาสมคัรท่ีมคีวามอดทนและสามารถเพาะ

เลีย้งปลาได้เป็นผลส�าเรจ็	จะได้รับการตอบรบัและความสนใจจากชมุชน	

รวมท้ังหน่วยงานทีอ่ยูใ่กล้เคยีง	มีการเชญิอาสาสมัครไปเป็นวิทยากรอยู่

อย่างสม�า่เสมอ	ทัง้การเป็นวิทยากรในการอบรมการเลีย้งและการเพาะ

พนัธุป์ลาให้แก่ชาวบ้านในหมูบ้่านใกล้เคยีง	และโรงเรยีนในชมุชน	กลุ่ม

อาสาสมคัรดงักล่าวสามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการ

เลีย้งปลาได้เป็นอย่างดโีดยสามารถอธบิายและช่วยเหลอืผู้เข้าอบรมที่

มคีวามสนใจในการเลีย้งปลาได้เป็นอย่างด	ีช่วยลดอปุสรรคด้านภาษา

ทีเ่กิดจากผูวิ้จัยและผูส้นใจในการเลีย้งปลาได้

	 อาสาสมัครรุ่นแรกที่ประสบความส�าเร็จในการเลี้ยงปลาได้

ถ่ายทอดความรูใ้ห้แก่ญาติพีน้่อง	และชาวบ้านทัว่ไปในหมูบ้่าน	โดย

เปิดโอกาสให้ญาตแิละผูท้ีส่นใจเข้ามามส่ีวนร่วมในการเลีย้งปลาของตน	

และยงัได้ให้ความรูเ้รือ่งการสร้างบ่อ	การผนัน�า้สูบ่่อ	การเตรียมบ่อ	และ

การเลอืกใช้อาหารทีส่ามารถหาได้ในชมุชน	ส�าหรับอาสาสมัครรุ่นใหม่

ทีม่คีวามสนใจได้ท�าการเตรยีมบ่อและสร้างบ่อตามวธิกีารทีอ่าสาสมคัร

รุ่นเก่าให้ค�าแนะน�า	พร้อมทัง้ได้มีการถ่ายทอดความรู้ต่อไปยงัชมุชน

บ้านเกดิด้วย	โดยอาสาสมคัรรุ่นใหม่นีไ้ด้มกีารลงทนุในการซ้ือลกูพนัธุ์	

และเตรียมบ่อจากอปุกรณ์ทีล่งทนุเอง	โดยลูกพนัธุท์ีใ่ช้จะเป็นลกูพนัธุท์ี่

ได้จากอาสาสมคัรรุน่เก่าทีป่ระสบความส�าเร็จ	ส�าหรับความส�าเร็จของ

อาสาสมคัรรุน่ใหม่นีค้าดว่าจะสามารถเหน็ผลได้ในระยะเวลาอนัใกล้นี	้

นอกจากน้ัน	ยงัพบว่าเมือ่ท�าการเลีย้งปลาไประยะหนึง่	ปลาท่ีได้ขนาด

จะถกูน�าไปรบัประทานหรอืขายเพือ่บริโภคในชมุชน		ส่วนปลาท่ีเหลอื	

อาสาสมคัรสามารถจะประเมนิระยะเวลาของการใช้ประโยชน์และการ

ผลิตลูกพันธุ์เพื่อน�ามาทดแทนปลารุ่นที่เจริญเติบโตเต็มท่ีแล้ว	โดย

สามารถจะประเมนิระยะเวลาท่ีปลาจะหมดลงและการใช้ประโยชน์ของ

ปลาจากภาพการเจรญิเตบิโตของปลาได้อย่างถกูต้อง	(ภาพท่ี	8)

 2.4 ได้ศูนย์การเพาะขยายพันธุ์ปลาเพื่อการจ�าหน่ายตาม

กลไกของตลาด	ทัง้ในหมูบ้่านปิตคุแีละหมู่บ้านใกล้เคยีง	ได้แก่	บ้าน

ห้วยโค้ง	บ้านแม่แฮหลวง	บ้านแม่แฮน้อย	บ้านห้วยปหูลวง	บ้านห้วย

ปนู้อย	บ้านห้วยตองน้อย	บ้านห้วยตองหลวง	และบ้านขนุหาด	เป็นต้น

 2.5 ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติทางน�้า	ในอนาคต

เมือ่ชาวบ้านมคีวามช�านาญในการเพาะขยายพันธุป์ลากส็ามารถเพาะ

ขยายพนัธุป์ลาท้องถิน่	และมคีวามเข้าใจในระบบนเิวศ	ทุกอย่างกจ็ะ

สมบูรณ์แบบ	การเกิดความเข้าใจเร่ืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อมทางน�า้และการสร้างกลุม่ผูอ้นรุกัษ์ซึง่เป็นพืน้ฐานของความ

มั่นคงด้านอาหารโปรตีนจากปลาโดยฐานทรัพยากรทางน�้า	

   ความเข้าใจเร่ืองความหลากหลายของปลาในท้องถิน่	การ

ส�ารวจความหลากหลายทางชีวภาพเป็นสิง่ส�าคญัยิง่ต่อการศกึษาทางด้าน

ชวีวิทยา	และพฤตกิรรมของปลา	ตลอดจนการประมงทีไ่ด้น�ามาประยกุต์

ใช้ในด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	และสิง่แวดล้อมของประเทศเป็นอย่างมาก	

เพราะเป็นแนวทางที่จะสามารถน�ามาจัดการวางแผนการใช้

ทรัพยากรธรรมชาตไิด้อย่างต่อเน่ืองและไม่มีทีส่ิน้สดุ	จากการศึกษาเบือ้ง

ต้นในแหล่งน�า้ใกล้กบัศนูย์น�าร่อง	พบว่า	ชนดิปลาทีพ่บจะมคีวามหลาก

หลายอยูใ่นระดบัต�า่	อกีทัง้ยงัมจี�านวนตวัต่อชนดิทีพ่บน้อยเม่ือเทียบกบั

การส�ารวจแหล่งน�า้อืน่ๆ	จากการส�ารวจพบว่ามปีลาทัง้สิน้	4	วงศ์	ได้แก่	

วงศ์ปลาตะเพยีน	(Cyprinidae)	ได้แก่	ปลาซวิใบไผ่	(Devario	regina)	ปลา

มอน	(Scaphiodonichthys	burmanicus)	ปลาพลวง	(Neolissochilus	

stracheyi)	และปลาซวิควาย	(Rasbora	paviana)	วงศ์ปลาแค้ตดิหนิ	



วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่   ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 255818

(Sisoridae)	ได้แก่	ปลาแค้ตดิหนิสามแถบ	(Glyptothorax	trilineatus)	ปลา

ค้างคาว	(Oreoglanis	sp.)	และปลาค้างคาวหนวดเขีย้ว	(Exostoma	sp.)	

ส่วนวงศ์ปลาค้อ	(Balitoridae)	พบเพยีงชนดิเดยีว	ได้แก่	ปลาค้อแม่น่าน	

(Schistura	menanensis)	และวงศ์ปลาช่อน	(Channidae)	ได้แก่	ปลาก้าง	

(Channa	gachua)	ซึง่ปลาทีจ่บัได้เหล่านีเ้ป็นปลาทีม่กีารใช้ประโยชน์อยู่

ในท้องถิน่	โดยการจบัจากธรรมชาตเิพ่ือเป็นอาหาร	

	 จากข้อมลูของชาวบ้านพบว่า	ในอดตีมีปรมิาณปลามากกว่า

ปัจจุบัน	ท้ังในแง่ของชนิดและจ�านวนปลา	การลดลงของชนิดและ

ปริมาณปลานั้นเกิดมาจากหลายสาเหตุ	เช่น	การพังทลายของหน้า

ดินท่ีเกิดจากการถางป่าเพื่อท�าการเกษตร	ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผล

ให้สภาพแวดล้อมเปลีย่นแปลง	และการจบัปลาด้วยวธิกีารทีผ่ดิ	เช่น	

การเปลี่ยนทางน�้า	(อภินันท์	สุวรรณรักษ์,	2553)	ท�าให้ปลาบางชนิด

สูญพันธุ์ไปจากล�าน�้า		เช่น	ปลาพลวงซึ่งเป็นปลาที่มีรสชาติดี	ปรุง

อาหารได้หลากหลาย	และมีขนาดใหญ่ที่สุดจากชนิดปลาท้ังหมดที่

ได้จากการส�ารวจในพืน้ที	่ปัจจบุนัพบว่า	จบัได้น้อยลงมาก	เป็นปลาที่

มแีนวโน้มว่า	สามารถจะพัฒนาเพื่อเป็นปลาเลี้ยงได้ในอนาคต

  การสร้างเยาวชนนกัอนรุกัษ์อย่างถกูต้อง		การฝึกอบรม

เยาวชนเพือ่ให้มคีวามรูเ้รือ่งฐานทรพัยากรในท้องถิน่	นบัเป็นเรือ่งเริม่

ต้นส�าหรบัความเข้าใจเร่ืองการอนรุกัษ์ทีบ้่านปิตคุ	ีกระบวนการอบรม

นีเ้ริม่ต้นจากการทีผู้่วิจยัได้ฝึกอบรมนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร	ีปรญิญา

โท	และปรญิญาเอก	ของคณะเทคโนโลยกีารประมงและทรัพยากรทาง

น�า้	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	เพือ่ให้เป็นพีเ่ลีย้ง/ผูถ่้ายทอดความรู้ทางด้าน

วชิาการแก่เยาวชนผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเชงิปฏบัิตกิาร	ในขัน้ต่อมา	ทมี

วจัิยร่วมกนัท�าการเกบ็ตวัอย่างปลา	เกบ็ตวัอย่างสตัว์ไม่มีกระดูกสันหลัง	

พวกปู	กุง้	และแมลงน�า้	เกบ็ตวัอย่างพชืทีข่ึน้อยู่บรเิวณรมิฝ่ัง	พร้อม

บอกชือ่ท้องถิน่	โดยพีเ่ลีย้งจะเป็นคนน�าการศกึษาโดยใช้แผ่นภาพที่

เตรยีมมาเป็นเครือ่งมือในการจดัจ�าแนกสิง่มชีวีติแต่ละชนิด	และบอก

ถึงลกัษณะทีแ่ตกต่างกนั	ผลการวจัิยพบว่า	เยาวชนผูเ้ข้าร่วมฝึกอบรม

มคีวามประทบัใจเป็นอย่างมาก	และสามารถน�าเสนอผลงานของแต่ละ

กลุ่มโดยให้วาดเป็นแผนภาพพร้อมกับออกมาอธิบายให้เพื่อนฟังใน

หัวข้อท่ีเก่ียวกับนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์		และปิดท้ายด้วยการ

บรรยายสรปุของผูว้จิยัเรือ่งการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตใินแนวทาง

ทีถ่กูต้องแก่เยาวชนผูเ้ข้าร่วมโครงการ	ตวัอย่างชนดิของสิง่มชีวีติทีพ่บ

ในพืน้ทีลุ่ม่น�า้ปิตุคีและการบ่งชีส้ภาพแวดล้อม	เช่น	จงิโจ้น�า้	ตวัอ่อน

หนอนปลอกน�า้	ตวัอ่อนแมลงปอ	ตวัอ่อนแมลงชปีะขาว	ด้วงด่ิง	หนอน

ด้วง	มวนน�า้	กุง้น�า้ตก	ปนู�า้ตก	ปลาค้างคาวหนวดเขีย้ว	ปลาอดี	ปลา

ซวิใบไผ่	ปลาน�า้หมกึ	ปลาไหล	เขยีดงู	ปลากัง้	และลกูอ๊อด	รวมถงึแต่ละ

ชนดิทีม่คีวามส�าคญัต่อแหล่งน�า้และสภาพแวดล้อมโดยรวม	ในอนาคต

จะต้องมแีผนงาน/โครงการเพือ่จดัต้ังกลุ่มเยาวชนทีเ่ข้ารบัการอบรมนี้

เพือ่พัฒนาให้เป็นกลุม่อนรุกัษ์ต่อไป

จากผลส�าเร็จสู่ความมั่นคงและความยั่งยืนด้านอาหาร
โปรตีนและชุมชน
 ผลการด�าเนินการของโครงการฯ	เป็นที่น่าประทับใจมากที่

สามารถท�าให้สังคมของพ่ีน้องชาวปกาเกอญอได้มีความรู้	สามารถ

ด�าเนนิการได้เองอย่างสมบรูณ์แบบ	และมลีูท่างว่ากจิกรรมการเลีย้ง

ปลานีจ้ะสามารถสร้างความยัง่ยืนเรือ่งความไม่เพยีงพอของปริมาณ

โปรตีนได้ในหลายๆ	ด้านที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้	(ภาพที่	9)	

 1. ผลผลิต (Output) 

 1.1 ความยัง่ยนืในชีวติของชาวบ้านกบัการเล้ียงปลา	แม้ว่า

ในระยะเร่ิมต้น	กลุ่มเล้ียงปลาจะมแีกนน�าทีห่วัไวใจสู้เป็นกลุม่แรกเพยีง	

3-4	คน	และจะมกีลุม่เบิง่ตาลงัเลทีจ่ะสนใจการเลีย้งปลากต่็อเม่ือมอง

เหน็ความส�าเร็จของอาสาสมัครผู้อ่ืนแล้วเท่านัน้		ดงันัน้	ความส�าเร็จ

ของการเล้ียงปลาจงึขึน้อยูก่บัความตัง้ใจจริงและรับผิดชอบของแต่ละ

บุคคล	ส�าหรับผู้ที่ประสบความส�าเร็จน้ัน	เมื่อสามารถสร้างรายได้

จากการเล้ียงปลาได้	กมี็เวลาเหลือสามารถไปท�ากจิกรรมอย่างอืน่ได้	

เนือ่งจากไม่จ�าเป็นต้องเข้าป่าหรือลงล�าธารไปหาอาหารโปรตนีทีต้่อง

เสยีเวลาไปครึง่ค่อนวัน	ชาวบ้านกลุม่นีจ้ะมสีภาพชวีติทีม่หีลกัประกัน

ทีย่ัง่ยนืมากขึน้	อนัเป็นผลสบืเนือ่งส่วนหนึง่มาจากการเล้ียงปลา

 1.2 ความยั่งยืนของการผลิตลูกปลา	หลังจากอาสาสมัคร

สามารถเพาะพันธุ์ปลาได้ด้วยตนเองแล้ว	อาสาสมัครจะเริ่มมีความ

กระตอืรือร้นในการปรับปรุงวธิกีารเล้ียง	รวมถงึปรับปรุงวางแผนการ

ด�าเนินการเล้ียงได้อย่างดี	เช่น	หลังจากอาสาสมัครสามารถเพาะพนัธุป์ลา

ได้	และได้ลกูปลาในปรมิาณมาก	ท�าให้เกดิปัญหาเรือ่งการมพีืน้ท่ีเลีย้งไม่

เพยีงพอต่อปริมาณปลาทีส่ามารถผลิตได้	กลุ่มอาสาสมัครจงึวางแผน

เรือ่งการจดัการบ่อ	โดยการขดุบ่อเพิม่ขึน้เพือ่การอนบุาลลกูปลาโดย

เฉพาะ	อกีท้ังยงัมกีารวางแผนจดัการใช้บ่อเพาะทีส่ร้างขึน้โดยหมนุเวยีน

กนัไปตามจ�านวนอาสาสมคัรทีม่พ่ีอ-แม่พนัธุป์ลา	และอาสาสมคัรบางส่วน

ยงัได้น�าปลาพ่อ-แม่พนัธุม์าใช้ร่วมกนัในการเพาะขยายพนัธุอ์กีด้วย	

 2. ผลลัพธ์ (Outcome)

 2.1 ความยัง่ยนืของผลตอบแทนท่ีได้รับและปรมิาณโปรตนี

ทีเ่พิม่ขึน้จากการเล้ียงปลา	ผลผลิตปลาทีไ่ด้จากการทดลองเลีย้งจะน�า

ไปใช้ในสองกรณด้ีวยกนั	ได้แก่	การบริโภคภายในครัวเรือนของอาสา

สมคัร	และการแลกเปลีย่นซือ้ขายภายในชมุชน	ในส่วนการบริโภคใน

ครวัเรอืน	อาสาสมคัรมพีฤติกรรมการบริโภคปลาเฉลีย่สปัดาห์ละ	4-5	

ตวัต่อครวัเรอืน	คดิเป็นน�า้หนกัปลาประมาณ	0.8-1	กโิลกรัม	ในบางคร้ัง

ยงัได้แจกจ่ายปลาไปยงัครอบครัวอืน่ทีเ่ป็นญาตกินัอกีด้วย	ในส่วนการ

ซือ้ขายแลกเปลีย่น	พบว่า	มกีารน�าปลาทีซ่ือ้ได้ไปใช้ในสองกรณด้ีวยกนั	

ได้แก่	การซือ้เพือ่บริโภค	และการซือ้เพือ่น�าไปเล้ียงต่อ	เป็นการซือ้ขาย

ภายในชุมชนเดยีวกนัในราคาเฉลีย่กโิลกรมัละ	75	บาท	ซ่ึงอาสาสมคัร

บางส่วนได้มองเหน็ช่องทางและมแีนวคดิทีจ่ะน�าเอาการเลีย้งปลามา

เป็นอาชีพหลกัในการเลีย้งชีพในหมูบ้่านอกีด้วย

 2.2 ความยัง่ยนืของแนวทางการเล้ียงปลา	ภายหลงัจากที่

อาสาสมัครคนแรก	คอื	อาสาสมัครโตเลสามารถเพาะพนัธุป์ลาส�าเรจ็ได้

ด้วยตนเองภายในชมุชน	อาสาสมคัรคนอืน่ๆ	ก็เริม่มองเหน็ความส�าเรจ็

และเร่ิมเกบ็พ่อแม่พนัธุ์ไว้เป็นของตวัเอง	มกีารเรียนรู้โดยผ่านการฝึก

อบรมการเพาะขยายพนัธ์ุปลา	3	คร้ัง	หลังจากนัน้กมี็ประชาชนจาก

ต่างหมู่บ้านเข้ามาสอบถามหาความรู้และเข้าร่วมฝึกอบรมด้วย	ส่วน
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อาสาสมัครทีเ่ลกิล้มความตัง้ใจไปแล้วนัน้กไ็ด้หนักลบัมาสนใจการเพาะ

พนัธุป์ลาอกีครัง้หนึง่	ได้มีการวางแผนจัดการบ่อเพาะพนัธุป์ลา	และ

ตัง้ความหวงัในการเพาะพนัธุป์ลาอ่ืนๆ	ท่ีมีอยูใ่นพ้ืนที	่เช่น	ปลาพลวง	

ปัจจบัุนนี	้หลงัจากการเพาะพนัธุส์�าเรจ็ในครัง้แรก	พบว่า	อาสาสมคัร

พบปัญหาเรื่องการขาดพื้นที่บ่อส�าหรับการอนุบาลและเลี้ยงปลาโต

เพือ่ใช้เป็นปลาเนือ้	จงึเริม่แก้ปัญหาโดยการเตรยีมการจดัสร้างบ่อ	และ

เตรยีมบ่อให้พร้อมก่อนการเพาะพนัธุป์ลา	มกีารขดุบ่อปลาเพิม่มาก

ขึ้นเพื่อเตรียมไว้ส�าหรับลูกพันธุ์ที่โตขึ้นในอนาคต	และเปิดตลาดนัด

ชมุชนเพือ่กระจายสนิค้าทางการเกษตรชมุชนในวนัเสาร์ทีบ้่านห้วยโค้ง	 

อยู่ห่างจากบ้านปิตุคไีม่เกิน	1	ชัว่โมงด้วยการเดนิเท้า	ซึง่ถอืว่าใกล้มาก	

และบ้านห้วยโค้งมีเส้นทางเชือ่มโยงกบัอกีหลายหมูบ้่านจงึมคีวามเหมาะ

สมในการเป็นศนูย์กลางตลาดมากกว่าทีบ้่านปิตคุ	ีท�าให้เกดิการแลก

เปลีย่นความรูร้ะหว่างชมุชน	ทัง้เป็นการช่วยสร้างความสมัพนัธ์ระหว่าง

ชมุชนให้มากยิง่ขึน้

 2.3 การเกิดข้ึนของปราชญ์ชุมชนด้านการเพาะเล้ียงปลา 

โดยผ่านการฝึกอบรมจากประสบการณ์การปฏิบัติจริง	และสามารถ

ถ่ายทอดไปยังพี่น้องชาวปกาเกอญอทุกคนด้วยความยินดีและปิติ

3) ผลกระทบ (Impact) ที่เกิดขึ้นหลังจากมีการด�าเนินกิจกรรม

 3.1 ความยัง่ยนืเพ่ือการประกอบอาชพีอืน่	ชาวบ้านทีเ่ลีย้งปลา

ได้ส�าเรจ็สามารถใช้เวลาว่างทีเ่หลอืเพือ่การสร้างอาชพีใหม่อย่างถูกต้อง	

ซึง่เป็นหน้าทีข่องชาวบ้านต่อไปในการพฒันาตวัเอง	เช่น	การพฒันาอาชพี

อย่างอืน่ควบคูไ่ปกบัการเลีย้งปลา	เช่น	การปลกูบุกเพ่ือรกัษาป่าบุก	การปลกู

สมนุไพร	การแปรรปูสมนุไพร	การปลกูกาแฟและการแปรรปูอ่ืนๆ	อกีมาก	

และได้เงนิจากการขายผลผลติเหล่านีม้าเพิม่รายได้ของครอบครวั

 3.2 ความยัง่ยนืด้านการป้องกันยาเสพตดิ	ความยากจนเป็น

สาเหตหุลกัส่วนหน่ึงของปัญหายาเสพตดิ	เมือ่ไม่มเีงินเพราะไม่มทีางออก

เรือ่งอาชพี	กต้็องมกีารด้ินรนหาทางออกอ่ืนๆ	และเม่ือไม่มีทางออก	

เนือ่งจากไม่มีการศกึษา	ไม่มโีอกาสหรอืโอกาสไม่เคยเปิดให้	ประกอบกบั

ระยะทางทีห่่างไกล	การคมนาคมล�าบากมาก	ไม่มีเงนิส่งลกูเรยีนหนงัสือ	

การปลกูพชืทีใ่ห้สารเสพตดิให้โทษจงึเป็นทางออกเพยีงทางเดยีวทีเ่หลอื

ส�าหรบัการแก้ปัญหาความยากจน	แต่เมือ่เราสามารถแก้ปัญหาปากท้อง

ได้	ปัญหายาเสพติดกเ็ป็นเรือ่งทีส่ามารถแก้ไขได้ในทางอ้อม

 3.3 ความยัง่ยนืด้านสถาบนัครอบครวัและวัฒนธรรมพืน้ถิน่ 

เมือ่มอีาชีพ	มีรายได้	มีอาหาร	เมือ่ปัจจัย	4	สามารถหาได้แล้ว	การอพยพ

ลงมาสู่พืน้ราบของชาวเขากจ็ะลดลงหรอืแทบจะไม่ม	ี	เพราะความจรงิ

แล้ว	ชาวเขาไม่ได้ต้องการลงมาอาศยัหรอืรบัจ้างอยูท่ีพ่ืน้ราบเนือ่งจาก

สภาพแวดล้อมทกุอย่างผดิแผกไปจากวถิแีห่งชวีติของพีน้่องชาวปกา

เกอญอหรือชนเผ่าอืน่ด้วยเช่นกนั	เมือ่สมาชกิในครอบครวัสามารถมี

ชวีติอยู่ร่วมกนัได้	สถาบนัครอบครวักม็คีวามเข้มแขง็	ปัญหาอืน่ๆ	ทีอ่าจ

จะเกดิขึน้ตามมาอกีมากก็ไม่สามารถเข้ามาพังทลายก�าแพงแห่งความ

รกัและผกูพันในครอบครวัได้	เมือ่บ้านเข้มแขง็	ชมุชนกเ็ข้มแขง็	ประเทศ

ชาตก็ิเข้มแขง็ตามมา	เมือ่มีการเคลือ่นย้ายแรงงานน้อยลงกจ็ะส่งผลให้

วฒันธรรมทีม่กีารสบืทอดกนัมาเป็นร้อยเป็นพนัปียงัคงได้รบัการถ่ายทอด

จากรุน่สูรุ่น่ได้

 3.4 ความยัง่ยนืด้านการศึกษา	การส่งเสริมการเรยีนรูจ้ากวิถี

ชวีติของตัวเองเป็นการตอบโจทย์การเรียนการสอนด้วยการปฏบิตัจิรงิ	

เพือ่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในท้องถิน่	และปกป้องดแูลทรพัยากรไป

ในเวลาเดยีวกัน	ในระยะเริม่แรก	ทางโครงการฯ	ได้สนบัสนนุด้านการ

ศกึษาด้วยการจดัตัง้กองทนุขนาดเลก็เพือ่ให้ลกูหลานชาวเขาได้ลงมา

เรียนหนงัสือ	ซึง่ในช่วงเวลานัน้ยงัคงมคีวามจ�าเป็นอยู	่อย่างเช่นกองทนุ	

“อภินันท์อภินันทนาการ”	เพื่อให้ทุนกับนักเรียนท่ีจบชั้นประถมหรอื

มธัยมต้นจากโรงเรียนในหมูบ้่านลงมาเรยีนหนงัสอืในระดบัทีส่งูขึน้	เพือ่

กลบัไปเป็นก�าลงัของการพฒันาชมุชนในอนาคต	แต่หลงัจากท่ีนกัเรียน

ทนุรุน่แรกๆ	ได้จบการศกึษาและสามารถกลบัไปช่วยการพัฒนาท้องถิน่

แล้วนัน้	(เช่น	การเป็นอาสาสมคัรกลุม่เลีย้งปลา)	รปูแบบการช่วยเหลอื

แบบให้กองทนุการศกึษาก็มคีวามจ�าเป็นน้อยลง	

 3.5 ความยัง่ยนืของทรัพยากรธรรมชาติทางน�า้	ในอนาคต	

เมือ่ชาวบ้านมคีวามรูแ้ละความช�านาญในการเพาะขยายพนัธุป์ลา	ก็

สามารถทีจ่ะเพาะขยายพนัธุป์ลาท้องถิน่เพือ่การค้า	ทัง้เพือ่การเลีย้ง

เป็นปลาเน้ือ	และเพือ่เป็นปลาสวยงาม	หรือการเพาะขยายพนัธุป์ล่อย

ลงสูแ่หล่งน�า้เพือ่รกัษาความสมบรูณ์ของแหล่งน�า้อย่างถกูต้อง	โดยไม่

ปล่อยปลาชนดิพนัธุต่์างถิน่ลงไปท�าร้ายทรพัยากรธรรมชาติของไทย	

หรอืการปล่อยปลาชนดิใดชนดิหนึง่ตามทีส่ามารถหาได้จากโรงเพาะ

ฟักเท่านัน้	และเมือ่ความรูเ้รือ่งการเพาะขยายพนัธุ์ได้รับการถ่ายทอด

ออกไปมากขึน้	องค์ความรู้เรือ่งน้ีกจ็ะถกูน�าไปใช้อย่างจรงิจงัมากขึน้	 

เกดิมืออาชพีทางด้านการเพาะขยายพนัธุมี์จ�านวนเพิม่พนูมากขึน้ใน

ชมุชน	หรือมกีารเพาะขยายพันธุป์ลาชนดิทีห่ายากหรือใกล้สญูพนัธุเ์พือ่

ใช้ในการอนรุกัษ์ต่อไป	และเม่ือถงึจดุหมายปลายทางของการอนรัุกษ์	ก็

จะมกีลุ่มคนทีเ่ข้าใจในธรรมชาตขิองปลาแต่ละสายพนัธุม์าช่วยกนัท�างาน

อนรุกัษ์ธรรมชาตโิดยไม่เบยีดเบยีนปลาชนดิพนัธ์ุดัง้เดมิทีม่อียูแ่ล้ว

 3.6 การสร้างนกัศกึษาให้เป็นบัณฑติทีพ่งึประสงค์	เพือ่ตอบโจทย์

การสร้างบณัฑติทีเ่ป็นคนเก่ง	คนด	ีและใช้ชวีติได้อย่างมคีวามสขุ	ด้วยกลไก

ต่อไปนี้

   			ความสามารถของนกัศึกษาทีถ่่ายทอดองค์ความรู้ทาง

วชิาชพี	ด้วยวชิาชพีทางด้านการประมงและทรพัยากรทางน�า้	

   			มจีติอาสา	ร่วมพฒันา	บ�าเพญ็ประโยชน์	และดแูลสิง่

แวดล้อม	ด้วยการออกไปสูช่มุชนทัง้การช่วยในกจิกรรมอืน่ๆ	ของสงัคม	

และการจดัท�าโครงการช่วยให้ความรูท้างชวีวทิยา	ความหลากหลายทาง

ชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในน�้า	และนิเวศวิทยาเพื่อให้เข้าใจพื้นฐานของ	

ทรพัยากรธรรมชาตแิก่เยาวชนในชมุชน

 			ด้านกฬีานนัทนาการ	ท�าให้มสีขุภาพกายและสขุภาพจิตท่ีดี	

 		เข้าใจวัฒนธรรมของชาวเขาและสามารถปรับใช้กับ

วฒันธรรมของตวัเอง	และร่วมแลกเปลีย่นวฒันธรรมกับชาวเขา

 			เป็นคนท่ีมีคณุธรรมจริยธรรม	เป็นคนดทีีม่คีวามสขุในชวีติ

 		สามารถบริหารจัดการและเสริมสร้างความเป็นผู้น�า	 

ได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเอง	เพื่อสามารถท�างานได้และเป็นผู้น�าการ	

เปลีย่นแปลงในสงัคมได้
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	 หลกัการพืน้ฐานในการสร้างความย่ังยนืด้านอาหารโปรตนี

จากปลาแก่ชมุชนบ้านปิตคุ	ีคอืการใช้หลกัการสร้างอาหารโปรตนีขึน้มา

เอง	ด้วยการเลีย้งปลาทีเ่ริม่ต้นมาจากการไม่มีองค์ความรู้เกีย่วกบัการ

เลีย้งปลา	จนกระทัง่สามารถพฒันาตวัเองเป็นผูผ้ลติลกูปลาและปลาเนือ้

เพือ่ขายและแลกเปลีย่นกนัในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคยีง	การเล้ียงปลา

นัน้เป็นการเลอืกชนดิทีเ่ป็นปลากินพชื	สามารถปรบัตวัให้อยู่ในสภาพ

พืน้ท่ีสงูได้	อาหารทีน่�ามาให้ปลา	ได้แก่	ฟางข้าว	ปลวก	ใบไม้	เศษข้าว

จากครวัเรอืน	เศษผกั	ซึง่เป็นการสร้างอาหารจากท้องถิน่	และไม่ต้อง

มต้ีนทุนค่าอาหาร	การจบักนิเพยีงจบัขึน้มาเพยีงวนัละตวัหรือสองตัว	 

ในบ่อขนาด	3x5	เมตร	สามารถเลีย้งปลาได้	300-400	ตวั	โดยการปล่อย

ให้โตตามธรรมชาต	ิปลาตวัที่โตก่อนจะถกูน�ามาเป็นอาหารก่อน	ตวั

เลก็กว่าทีอ่ยู่ในบ่อกม็คีวามสามารถในการแย่งอาหารมากขึน้กจ็ะโต

ตามมา	เป็นอย่างนีต้ลอดไป	จงึมปีลากนิทกุวนั	เมือ่มแีหล่งโปรตนีที่

ใกล้บ้านจงึใช้เวลาในการแสวงหาโปรตนีลดลงเหลอืเพียง	10-20	นาที	 

ในการหาอาหาร	1	ม้ือ	แทนการออกไปหาอาหารโปรตนีจากเดิมใช้เวลา

ครึง่ค่อนวันกลบัได้มาเพยีงไม่มากและไม่มคีวามแน่นอนในเรือ่งปรมิาณ

อาหารโปรตีนทีไ่ด้มาเพือ่ครอบครวั	จงึมเีวลาเหลอืในการคดิอ่านท�ากจิกรรม

อย่างอืน่ๆ	ทีส่ามารถจะต่อยอดมาเป็นอาชพีได้ในอนาคต	สามารถสร้าง

ภำพที่ 9 ข้อสรุปหลักการพื้นฐานในการสร้างความยั่งยืนด้านอาหารโปรตีนจากปลาแก่ชุมชนบ้านปิตุคี

อาชพีและมีรายได้เพยีงพอทีจ่ะส่งลูกไปเรียนหนงัสือเพือ่กลบัมาพฒันา

บ้านเกดิได้อกีในอนาคต	ถอืเป็นการสร้างอาวธุ	(ปัญญา)	ในขณะเดียวกนั	

การทีไ่ม่ลงไปจบัปลาในล�าธารด้วยการจดัเรียงก้อนหนิเพือ่กนัน�า้ให้แห้ง

ด้วยการเปล่ียนทางน�า้	หรือจบัในฤดทูีม่ไีข่	ท�าให้ส่ิงแวดล้อมไม่ถกูรบกวน	

เช่นเดยีวกบัสัตว์น�า้กถ็กูรบกวนน้อยลง	จงึเป็นแนวทางการอนุรกัษ์โดยไม่

ต้องอนรุกัษ์	อกีทัง้ยงัสามารถสร้างเยาวชนขึน้มาเพ่ือรบัรู้เร่ืองทรัพยากร

อย่างมคีณุค่าและช่วยเป็นก�าลงัหลกัของการอนรัุกษ์ด้วยตวัของท้องถิน่เอง	 

เมือ่ทกุอย่างเป็นไปอย่างมรีะบบแบบแผนกจ็ะเกดิความยัง่ยืนและมัน่คงกบั

ชวีติ	ชมุชน	สังคม	และประเทศชาต	ิ“ความส�าเร็จของการพฒันาคอืงาน

เสรจ็แล้ว	แต่งานของเราต้องยงัไม่เสรจ็”	(ดดัแปลงจาก	อภนินัท์	สวุรรณ

รกัษ์,	2557)

แหล่งเงินทุน 
	 Nagao	Natural	Environmental	Foundation,	Japan	

(2550)		 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	

(สวทช.)	ภาคเหนอื	(2552)	

	 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	

(สวทช.)	(2554-2555)	และ(2556-2557)

บทสรุป
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สาขาวิชา การจัดการคุณภาพน�้าบทคัดย่อ

 การศกึษาคร้ังนีม้วีตัถุประสงค์เพือ่ 1) ศกึษาการจดัการน�า้บาดาลของชมุชน
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 2) ศึกษาการจัดการสภาพแวดล้อมในชุมชนท่ีส่งผลต่อคุณภาพ
น�้าบาดาล 3) ศึกษาคุณภาพน�า้บาดาลท่ีชุมชนใช้ในการอุปโภคบริโภค และ 4) หารูป
แบบการจัดการน�้าบาดาลให้ถูกหลักสุขาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน การด�าเนิน
การวจิยัใช้กระบวนการและกิจกรรมท่ีท�าให้เกิดการมส่ีวนร่วมของชมุชน การเรียนรูแ้ละ
แลกเปลี่ยนระหว่างกันในทีมวิจัย ชุมชน และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ตั้งแต่พัฒนาโจทย์วิจัย 
สร้างเครื่องมือวิจัย เก็บรวมรวมข้อมูลด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม การจัดเวที และส�ารวจ
ภาคสนาม จากนั้นน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์และตรวจสอบร่วมกัน น�าข้อมูลมา
วางแผนกิจกรรมและปฏิบัติกิจกรรมตามแผน จัดเวทีน�าเสนอข้อมูลและแสวงหาความ
ร่วมมือในชุมชน เพื่อหารูปแบบการจัดการน�้าบาดาลให้ถูกหลักสุขาภิบาล
 ผลการศึกษาพบว่า การจัดการน�้าบาดาลของชุมชนตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมี
การเปลีย่นแปลงไปท้ังด้านแหล่งน�า้และรูปแบบการน�าน�า้ขึน้มาใช้ ส่วนการจดัการสภาพ
แวดล้อมในชมุชนท่ีส่งผลต่อคณุภาพน�า้บาดาล พบว่า ด้านการจดัการขยะ ชมุชนไม่มกีาร
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65.31, 55.10 และ 26.53 ตามล�าดับ ด้านคุณภาพน�้าบาดาล พบค่าที่เกินมาตรฐานคือ
ค่าของแข็งละลายในน�้ามีค่าระหว่าง 692-1,140 mg/L และค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรียมีค่า
ระหว่าง 3->2,400 MPN/100 ml
 จากกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วม พบว่า รูปแบบและ
แนวทางการจัดการน�้าบาดาลให้ถูกหลักสุขาภิบาลท่ีเหมาะสมกับชุมชนบ้านเก่าน้อย  
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จดัการด้านสิง่แวดล้อมท่ีส่งผลต่อคณุภาพน�า้บาดาล 4) การส่งเสริมพฤตกิรรมการบริโภค
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น�้าบาดาลในชุมชน
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Abstract

 The objectives of this research were to 1) study underground water 
management of communities from the past to the present, 2) study the effect of 
environmental management in the community on the quality of underground water, 
3) study the underground water quality of the community for the consumer, and  
4) involve community participation in the discovery of patterns of underground water 
management for sanitation. The research was based on processes and activities 
that involved the enhancement of community participation, learning, and exchange 
between the research team, community members, and relevant stakeholders.  
The study consisted of the development of a participatory research question, 
creation of research tools, collection of data by a focus group, community forums, 
field surveys, analysis and synthesis of data, planning activities and action, holding 
community forums to discover patterns of underground water management for 
sanitation. 
 The results showed that underground water management from the past 
to the present had been changed about sources and uses of water. Environmental 
management in the community affected the quality of underground water as 32.65% 
of solid waste management did not separate hazardous waste from other waste. 
Results showed that 65.31% of households had septic tanks, 55.10% had waste 
water, and 26.53% had waste disposal sites within a 30 meter distance. Also, 
findings indicated the underground water quality of the community exceeded safe 
water quality standards, including total dissolved solid in ranges 692-1,140 mg/L, 
and coliform bacteria in ranges 3 to >2,400 MPN / 100 ml. 
 The findings of patterns of underground water management for sanita-
tion by community participation included (1) distribution of information to motivate  
perceptions about the situation regarding underground water quality in the community, 
(2) encouragement about an awareness of the health impact of the consumption 
of contaminated underground water, (3) promotion of environmental management 
that affects underground water quality, (4) improvement of the community’s use 
of underground water for sanitation, and (5) creation of mechanisms to monitor 
underground water quality in the community.

Keywords : Patterns of underground water management, Community participation
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ค�าน�า
	 น�้ำบำดำลหรือน�้ำใต้ดิน	นับเป็นแหล่งน�้ำที่ส�ำคัญอีกแหล่ง

หนึ่งที่ใช้ในกำรอุปโภคบริโภคของพื้นที่ชุมชนที่ขำดแคลนแหล่งน�้ำ

ผิวดิน	น�้ำบำดำลนับเป็นแหล่งน�้ำที่มีคุณภำพดี	เนื่องจำกมีชั้นดิน

ที่ท�ำหน้ำที่เป็นตัวกรองควำมสกปรก	จึงท�ำให้น�้ำบำดำลมีควำมใส

สะอำด	แต่เมื่อควำมเจริญและควำมเป็นเมืองได้เข้ำมำแทนท่ีควำม

เป็นชนบท	จงึท�ำให้คณุภำพของน�ำ้บำดำลเปลีย่นแปลงไป	และท�ำให้

แหล่งน�ำ้บำดำลทีเ่คยเป็นแหล่งน�ำ้ท่ีสะอำดของชุมชน	กลำยเป็นแหล่ง

รองรับน�้ำเสียจำกกิจวัตรประจ�ำวันของผู้คนท่ีเพิ่มจ�ำนวนขึ้นจำก

ที่พักอำศัย	โรงงำน	และธุรกิจต่ำงๆ	ท่ีเกิดขึ้นพร้อมๆ	กับกำรขยำย

ตัวของพ้ืนท่ีเมือง	ชุมชนหลำยแห่งไม่ได้มีกำรน�ำน�้ำบำดำลขึ้นมำ

ใช้ประโยชน์เหมือนแต่ก่อน	เนื่องจำกประกำรแรก	คือ	วิถีชีวิตของ

ชมุชนทีเ่ปลีย่นไปสูส่งัคมเมือง	สำมำรถเข้ำถึงระบบประปำทัง้ประปำ

ชุมชนและกำรประปำภูมิภำคมำกขึ้น	ประกำรที่สอง	คือ	น�้ำบำดำล

ที่ชุมชนเคยน�ำมำใช้ประโยชน์ได้กลำยเป็นน�้ำที่ปนเปื้อนน�้ำเน่ำเสีย

จำกชุมชน	จนไม่สำมำรถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้	และกลำยเป็นแหล่ง

มลพิษหน่ึงท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภำพของคนในชุมชนที่เร่ิมพัฒนำ

ไปสู่สังคมเมืองต้องเผชิญกับปัญหำน�้ำเสียที่เกิดจำกกิจกรรมต่ำงๆ	

ของผู้คนที่อำศัยอยู่ในบริเวณเมือง	รวมไปถึงชุมชนที่อยู่บริเวณโดย

รอบ	เนื่องจำกน�้ำเสียจ�ำนวนมำกได้ระบำยลงสู่แหล่งน�้ำธรรมชำต	ิ

อำทิ	แม่น�้ำ	ล�ำคลอง	ล�ำห้วย	หรือพื้นดินท�ำให้แหล่งน�้ำธรรมชำติ

และแหล่งน�ำ้ใต้ดนิเกดิควำมสกปรก	จนไม่สำมำรถน�ำมำใช้ประโยชน์

ได้	โดยค่ำเฉลี่ยกำรใช้น�้ำในกิจกรรมต่ำงๆ	ของชุมชนประเภทบ้ำน

เดีย่ว	และทำวน์เฮ้ำส์มอีตัรำกำรใช้น�ำ้ส่วนบุคคล	เท่ำกบั	200.82	ลติร/คน/วนั	 

และ	177.45	ลิตร/คน/วัน	ตำมล�ำดับ	(กฤษฎำ	สิมมะลี,	2551)	 

ซึ่งปริมำณน�้ำเสียที่ปล่อยทิ้งจำกบ้ำนเรือนอำคำร	จะมีค่ำประมำณ

ร้อยละ	80	ของปริมำณน�้ำท่ีใช้ของแต่ละคน	และปริมำณน�้ำเสียที่

ปล่อยจำกชุมชนเมืองที่ไม่มีระบบบ�ำบัดน�้ำเสียจำกชุมชนหรือเป็น

ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียที่ไม่มีประสิทธิภำพเพียงพอในกำรบ�ำบัด	ท�ำให้

มีปริมำณน�้ำเสียจำกชุมชนเมืองปล่อยลงสู่สิ่งแวดล้อม	แหล่งน�้ำ

ธรรมชำติและผิวดิน	มำกกว่ำวันละ	12	ลูกบำศก์เมตร	(กรมควบคุม

มลพษิ,	2550)	ท�ำให้เกดิมลภำวะแก่แหล่งน�ำ้ผวิดนิและแหล่งน�ำ้ใต้ดนิ

	 กำรประเมินควำมสะอำดปลอดภัยของน�้ำบริโภคในครัว

เรือนของกรมอนำมัย	ปี	2550	โดยด�ำเนินกำรในพื้นที่เขตเมือง

และชนบทของจังหวัดกรุงเทพมหำนคร	สระบุรี	ชลบุรี	รำชบุร	ี

นครรำชสีมำ	ขอนแก่น	อุบลรำชธำนี		นครสวรรค์		พิษณุโลก		

เชียงใหม่		สุรำษฎร์ธำนี	รวม	11	จังหวัด	พบว่ำ	น�้ำบริโภคในพื้นที่

เขตชนบท	4	ประเภท	ได้แก่	น�้ำประปำ	น�้ำบ่อบำดำล	น�้ำบ่อตื้น	และ

น�้ำฝน	มีคุณภำพน�้ำปลำยท่อของบ้ำนผู้ใช้น�้ำทั้งหมดไม่อยู่ในเกณฑ์

มำตรฐำน	ทัง้นี	้คณุภำพน�ำ้ที่ไม่อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนพบปัญหำด้ำน

แบคทีเรีย	ควำมเป็นกรด-ด่ำง	ควำมขุ่น	สี		เหล็ก	แมงกำนีส	และ

ไนเตรท		คุณภำพน�้ำบำดำลทั้งหมดไม่อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน	โดยมี

ปัญหำกำรปนเป้ือนด้ำนแบคทเีรยี	ควำมขุน่	ควำมเป็นกรด-ด่ำง	เหลก็	

แมงกำนีส	คลอไรด์	และปริมำณสำรละลำยทั้งหมดที่เหลือจำกกำร

ระเหย	คุณภำพน�้ำบ่อต้ืนทั้งหมดไม่อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน	โดยมี

ปัญหำกำรปนเปื้อนด้ำนแบคทีเรีย	ควำมขุ่น	ควำมเป็นกรด-ด่ำง	

แมงกำนสี	ไนเตรท		และคณุภำพน�ำ้ฝนเกอืบทัง้หมดร้อยละ	86.7	ไม่

อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน	โดยพบกำรปนเปื้อนในด้ำนแบคทีเรีย	ควำม

เป็นกรด-ด่ำง	และไนเตรท	ซึง่สอดคล้องกบักำรศกึษำของวรำงคณำ	

สงัสทิธสิวสัดิ	์และ	สมศกัดิ	์พทิกัษำนรุตัน์	(2554)	ศกึษำกำรปนเป้ือน	

โคลฟิอร์มแบคทเีรยีในน�ำ้ดืม่ของครัวเรอืนชนบท	พบว่ำ	ตวัอย่ำงน�ำ้ดืม่

ของครัวเรือนในชนบทเกือบทั้งหมดปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

ร้อยละ	91.49	ซึ่งสำเหตุหลักที่ก่อให้เกิดกำรปนเปื้อนน�้ำใต้ดินเกิด

จำกกำรปล่อยน�้ำเสียจำกโรงงำนอุตสำหกรรม	น�้ำเสียและสิ่งปฏิกูล

จำกครัวเรือน	แหล่งก�ำจัดของเสีย	และจำกกำรใช้สำรเคมีทำงกำร

เกษตร	เป็นต้น	(กรมโรงงำนอุตสำหกรรม,	2554)	โดยของเสียและ 

น�ำ้เสยีเหล่ำนี้จะซึมลงไปใต้ดินและไหลซึมลงสู่ชั้นน�้ำบำดำล	ก่อให้

เกิดปัญหำกำรปนเปื้อนของน�้ำบำดำลขึ้น	หำกมีกำรน�ำน�้ำบำดำล

ที่มีสำรปนเปื้อนดังกล่ำวมำใช้	จะเป็นอันตรำยต่อสุขภำพและหำก

ได้รับในปริมำณที่มำกเกินไปก็อำจเป็นอันตรำยถึงแก่ชีวิตได้	โดย

เป็นสำเหตุท�ำให้เกิดกำรเจ็บป่วยเป็นโรคระบบทำงเดินอำหำรตำม

ลักษณะของเชื้อโรคและชนิดของสำรพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในน�้ำและ

อำหำร	เช่น	กำรปนเป้ือนของสำรเคมหีรือโลหะหนกั	รวมทัง้สำรพษิ

ของแบคทีเรีย	ไวรัส	หรือพยำธิที่เจริญเติบโตในอำหำรและน�้ำก่อน

กำรบริโภค	(กรมอนำมัย,	2557)	ซึ่งสำเหตุดังกล่ำวล้วนมีผลกระทบ

ต่อสุขภำพอนำมัยแบบเฉียบพลันและแบบเรื้อรัง

	 บ้ำนเก่ำน้อยเป็นชุมชนที่ตั้งอยู ่ ใกล้กับมหำวิทยำลัย

อุบลรำชธำนี	ท�ำให้พื้นที่บริเวณบ้ำนเก่ำน้อยมีกำรเปลี่ยนแปลงกำร

ใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่มมำกขึ้น	จนกลำยสภำพเป็นชุมชนกึ่งเมือง	

และมีกิจกำรหอพัก	ห้องเช่ำ	ตลำดสด	อำคำรพำณิชยกรรม	ร้ำน

อำหำร	อู่ซ่อมรถ	อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเป็นจ�ำนวนมำก	อย่ำงไร

ก็ตำมถึงแม้ว่ำบ้ำนเก่ำน้อยจะมีกำรเปล่ียนแปลงทั้งด้ำนโครงสร้ำง

ของประชำกร	หรือกำรเปล่ียนแปลงทำงด้ำนพื้นที่อย่ำงเห็นได้ชัด	

แต่สิ่งที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงไป	คือ	วิถีชีวิตของชุมชนบ้ำนเก่ำน้อย

ที่ยังคงเป็นวิถีชีวิตแบบดั้ง	เดิม	อำทิ	กำรน�ำน�้ำบำดำล	และน�้ำใต้ดิน

มำใช้ประโยชน์ในครวัเรอืน	เนือ่งจำกเป็นเพยีงชมุชนเดยีวของพืน้ท่ี

เทศบำลต�ำบลธำตุ	ที่ไม่มีระบบประปำใช้ในชุมชน	ดังนั้น	ชำวบ้ำน

เก่ำน้อยจึงได้พยำยำมแก้ไขปัญหำน�้ำอุปโภคบริโภคของตน	โดย

ไม่ได้รอเพียงกำรช่วยเหลือจำกภำครัฐเพียงอย่ำงเดียว	ชำวบ้ำนจึง

ได้ใช้ภูมิปัญญำชำวบ้ำนในกำรแก้ไขปัญหำน�้ำอุปโภคบริโภคในครัว

เรือน	โดยกำรขุดบ่อน�้ำตื้นในพื้นที่สำธำรณะของชุมชนขึ้น	เพื่อให้

ชำวบ้ำนมำตักน�้ำไปใช้ประโยชน์	ในปัจจุบันถึงแม้ว่ำจะมีน�้ำประปำ

จำกกำรประปำส่วนภูมิภำคเข้ำถึงชุมชนแล้ว	แต่ก็ไม่มีครัวเรือนใด

ที่จะน�ำน�้ำประปำดังกล่ำวมำใช้	เนื่องจำกทุกครัวเรือนมีกำรขุดเจำะ

บ่อบำดำลบรเิวณพืน้ทีบ้่ำนของตนมำใช้	โดยกำรสบูน�ำ้ขึน้มำกกัเกบ็

ไว้ในภำชนะ	เช่น	โอ่ง	แท็งก์น�้ำ	เป็นต้น	แล้วน�ำไปอุปโภคโดยไม่มี

กำรปรับปรุงคุณภำพน�้ำก่อนแต่อย่ำงใด	ซึ่งสภำพแวดล้อมบริเวณ

รอบบ่อบำดำลของแต่ละครัวเรือนนั้นยังไม่มีกำรจัดกำรด้ำนสภำพ
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แวดล้อมที่เหมำะสม	เช่น	อยู่ใกล้หอพกั	ห้องส้วม	คอกสตัว์	กองขยะ	

และแหล่งน�ำ้ทิง้ในครวัเรอืน	รวมทัง้ชมุชนตัง้อยู่ใกล้กบัมหำวทิยำลยั

อุบลรำชธำนี	พื้นที่โดยรอบมีสถำนประกอบกำรเพิ่มขึ้นจ�ำนวนมำก	

จำกปัญหำดังกล่ำวจึงอำจจะส่งผลต่อคุณภำพน�้ำบำดำลของชุมชน

ได้	นอกจำกน้ี	ยงัพบว่ำชำวบ้ำนไม่ได้มกีำรปรบัปรงุคณุภำพน�ำ้ก่อน

น�ำมำอปุโภคบรโิภคเลย	ประกอบกบัชำวบ้ำนส่วนใหญ่ไม่เคยมีควำม

รู้เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจำกกำรอุปโภคบริโภคน�้ำที่ไม่สะอำด	และ

ถึงแม้ว่ำจะมีชำวบ้ำนบำงกลุ่มที่มีควำมรู้ดังกล่ำวบ้ำงแล้ว	แต่ชำว

บ้ำนกย็งัคงมกีำรใช้น�ำ้จำกแหล่งดงักล่ำวในกำรอุปโภคบรโิภคภำยในครัวเรือน	 

โดยไม่มีกำรปรับปรุงคุณภำพน�้ำก่อนเช่นกัน	เนื่องจำกชำวบ้ำนยัง

ขำดควำมรู้	ควำมตระหนักถึงปัญหำและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อ

สุขภำพจำกกำรบริโภคน�้ำในชุมชน

	 ดงันัน้	คณะผูว้จิยัได้ตระหนักถึงควำมส�ำคญัของกำรจดักำร

น�้ำบำดำลให้ถูกหลักสุขำภิบำลโดยชุมชนมีส่วนร่วม	จึงมีแนวคิดใน

กำรท�ำวิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรน�้ำบำดำลให้

ถูกหลักสุขำภิบำลโดยมีวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย	คือ	1)	ศึกษำกำร

จัดกำรน�้ำบำดำลของชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	2)	ศึกษำกำร

จัดกำรสภำพแวดล้อมในชุมชนที่ส่งผลกระทบต่อคุณภำพน�้ำบำดำล	

3)	ศึกษำคุณภำพน�้ำบำดำลที่ชุมชนใช้ในกำรอุปโภคบริโภค	และ	 

(4)	หำรูปแบบกำรจัดกำรน�้ำบำดำลให้ถูกหลักสุขำภิบำลโดยกำรมี

ส่วนร่วมของชุมชน

วัตถุประสงค์
 คณะผู้วิจัยได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญของกำรจัดกำรน�้ำ

บำดำลให้ถูกหลกัสขุำภบิำลโดยชมุชนมส่ีวนร่วม	จงึมแีนวคดิกำรท�ำ

วิจัยเชิงปฏิบัติกำรแบบมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรน�้ำบำดำลให้ถูกหลัก

สุขำภิบำล	โดยมีวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย	คือ

	 1.	ศึกษำสภำพทั่วไปของชุมชนและกำรจัดกำรน�้ำบำดำล

ของชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

	 2.	ศกึษำกำรจดักำรสภำพแวดล้อมในชมุชนท่ีส่งผลกระทบ

ต่อคุณภำพน�้ำบำดำล

	 3.	ศกึษำคณุภำพน�ำ้บำดำลท่ีชุมชนใช้ในกำรอุปโภคบรโิภค

	 4.	หำรปูแบบกำรจดักำรน�ำ้บำดำลให้ถกูหลกัสขุำภบิำลโดย

กำรมีส่วนร่วมของชุมชน

วิธีด�าเนินการวิจัย
 กำรศกึษำวจิยัในครัง้นี	้เป็นกำรศึกษำรปูแบบกำรจดักำรน�ำ้

บำดำลให้ถูกหลักสุขำภิบำล	โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนบ้ำนเก่ำ

น้อย	ต�ำบลธำตุ	อ�ำเภอเมืองวำรินช�ำรำบ	จังหวัดอุบลรำชธำนี	โดย

ใช้กำรวิจัยแบบผสม	(Mixed	method)	คือกำรวิจัยเชิงคุณภำพและ

เชิงปริมำณ	ด�ำเนินกำรวิจัยโดยใช้กระบวนกำรและกิจกรรมที่ท�ำให้

เกิดกำรมีส่วนร่วมของชุมชน	กำรเรียนรู้และแลกเปลี่ยนระหว่ำง

กันในทีมวิจัย	ชุมชนและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง	ตั้งแต่กำรพัฒนำโจทย์

วจิยั	กำรสร้ำงเครือ่งมือวจิยั	กำรเกบ็รวมรวมข้อมลู	กำรน�ำข้อมลูมำ

วเิครำะห์	สังเครำะห์	และตรวจสอบร่วมกนั	เพือ่หำรูปแบบกำรจดักำร

น�ำ้บำดำลให้ถกูหลักสขุำภบิำลทีเ่หมำะสมส�ำหรับชมุชน	ด�ำเนินกำร

วิจัยระหว่ำงกันยำยน	2556	ถึงเดือนพฤศจิกำยน	2557

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 คือ	ประชำชนในชุมชนบ้ำนเก่ำน้อย	หมู่ที่	3	ต�ำบลธำตุ	

อ�ำเภอวำรินช�ำรำบ	จังหวัดอุบลรำชธำนี	และกลุ่มเป้ำหมำยท่ีเข้ำ

ร่วมเป็นทีมวิจัยจ�ำนวน	25	คน	ซึ่งประกอบด้วย	ผู้น�ำชุมชน	แกนน�ำ

ชมุชน	อำสำสมัครสำธำรณสขุประจ�ำหมูบ้่ำน	(อสม.)	เยำวชนและเด็ก	

ในชุมชนบ้ำนเก่ำน้อย	พื้นที่ที่ศึกษำ	คือ	ชุมชนบ้ำนเก่ำน้อย	หมู่ที่	3	

ต�ำบลธำตุ	อ�ำเภอวำรินช�ำรำบ	จังหวัดอุบลรำชธำนี

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 1. ข้อมูลทุติยภูมิ กำรศึกษำค้นคว้ำจำกเอกสำร	เช่น	

หนังสือวชิำกำร	บทควำม	รำยงำนกำรวจิยัทีเ่กีย่วข้องกบัรปูแบบกำร

จัดกำรน�้ำบำดำล	กำรตรวจสอบคุณภำพน�้ำบำดำล	แนวทำงกำรลด

กำรปนเปื้อนน�้ำบำดำล	แหล่งปนเปื้อนของน�้ำบำดำล	และข้อมูลท่ี

เกี่ยวกับพื้นที่วิจัย	เช่น	ประวัติควำมเป็นมำ	สภำพเศรษฐกิจ	สังคม	

วฒันธรรม	สิง่แวดล้อม	ทรพัยำกรธรรมชำติ	และปัญหำของชมุชน	เป็นต้น

 2. ข้อมูลปฐมภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลจำกภำคสนำม	(Field	

study)	ประกอบด้วย	

	 					2.1	กำรสมัภำษณ์เชงิลกึผูใ้ห้ข้อมลูส�ำคญั	ได้แก่	ปรำชญ์

ชำวบ้ำน	ผู้อำวโุสในชมุชน	เพือ่เกบ็ข้อมูลทัว่ไป	และบริบทของชมุชน	

ได้แก่	ประวติัหมูบ้่ำน	วฒันธรรม	ประเพณี	ตัง้แต่เริม่ก่อตัง้ชมุชน

		 					2.2	กำรสนทนำกลุ่มย่อย	(Focus	group)	เพือ่เก็บข้อมลู

กำรจัดกำรคุณภำพน�้ำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	

		 				2.3	กำรเก็บน�้ำบำดำลมำตรวจสอบคุณภำพน�้ำ

		 			2.4	กำรเก็บแบบสอบถำมเกี่ยวกับสภำพแวดล้อมที ่

ส่งผลกระทบต่อคุณภำพน�้ำบำดำล

	 			2.5	กำรสงัเกตแบบมส่ีวนร่วมและไม่มีส่วนร่วม	โดยสงัเกต

จำกกำรเข้ำร่วมกจิกรรมต่ำงๆ	ของชมุชนและกำรจดัเวทปีระชมุ

		 			2.6	กำรจัดเวทีระดมควำมคิดเห็นเพื่อหำรูปแบบในกำร

จัดกำรน�้ำบำดำลในชุมชน

เครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
 ค�ำถำมในกำรสนทนำกลุม่ย่อย	แบบสมัภำษณ์	แบบสอบถำม

ครัวเรือน	แผนที่ชุมชน		เครื่องมือกำรตรวจวัดคุณภำพน�้ำทำงห้อง

ปฏิบัติกำร	สมุดบันทึก	กระดำษฟลิปช้ำร์ต	กล้องถ่ำยภำพเคร่ือง 

บนัทกึเสยีง	เป็นต้น

การวิเคราะห์ข้อมูล
 หลังจำกกำรเก็บข้อมูลโดยแบ่งตำมประเภทของข้อมูล	

กำรน�ำข้อมลูมำจดัหมวดหมู	่และเรยีบเรยีงตำมประเดน็ทีก่�ำหนดไว้	

ดังนี้
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วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่   ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2558

	 1.	ข้อมูลกำรจัดกำรน�้ำบำดำลของชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจุบัน	โดยใช้กระบวนกำรสนทนำกลุ่มย่อย	วิเครำะห์และประมวล

ผลข้อมูล	โดยใช้วิธีกำรวิเครำะห์เนือ้หำ	และสรปุสำระส�ำคญั	จ�ำแนก	

เรยีบเรยีงเนือ้หำเป็นหมวดหมู่	และสรุปรวมเป็นรำยกำรให้เหมำะสม

	 2.	ข้อมลูกำรจดักำรสภำพแวดล้อมในชุมชนทีส่่งผลกระทบ

ต่อคุณภำพน�้ำบำดำล	ได้แก่	กำรจัดกำรขยะ	กำรจัดกำรน�้ำเสีย	และ

สภำพแวดล้อมบรเิวณรอบบ่อบำดำล	ที่ได้จำกกำรเกบ็แบบสอบถำม	

วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนำ	ได้แก่	ค่ำเฉลี่ย	และร้อยละ	

เป็นต้น

	 3.	ข้อมลูคุณภำพน�ำ้บำดำลทีช่มุชนใช้ในกำรอปุโภคบริโภค	

ที่ได้จำกกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน�้ำ	วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ

เชิงพรรณนำ	ได้แก่	ค่ำเฉลี่ย	และน�ำข้อมูลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับ

เกณฑ์มำตรฐำนน�้ำบำดำลเพื่อกำรบริโภค	ตำมประกำศกระทรวง

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	เรื่องก�ำหนดหลักเกณฑ์และ

มำตรกำรในทำงวชิำกำรส�ำหรบักำรป้องกนัด้ำนสำธำรณสขุ	และกำร

ป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ	พ.ศ.	2551

ขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย
	 กำรด�ำเนินกำรวิจัยมีขั้นตอนดังนี้

 1. ขั้นตอนการเตรียมการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล 

ประกอบด้วยกิจกรรม	ได้แก่

	 			1.1	กำรพัฒนำโจทย์วิจัยร่วมประชุมกับชำวบ้ำนเก่ำ

น้อย	และพบปัญหำเรือ่งคณุภำพน�ำ้อปุโภคบรโิภคในครวัเรอืนทีเ่ป็น

ปัญหำของชมุชน	ทมีวิจยัจึงน�ำปัญหำดงักล่ำวมำพฒันำเป็นข้อเสนอ

โครงกำร

	 					1.2	กำรช้ีแจงท�ำควำมเข้ำใจโครงกำรและกำรค้นหำทมี

วจัิยชมุชน	โดยใช้วธีิกำรชักชวนชำวบ้ำนทีเ่ข้ำร่วมประชมุในช่วงกำร

พฒันำโจทย์วิจยั	และเวทกีำรชีแ้จงโครงกำรให้มำเข้ำร่วมเป็นทมีวจัิย

โดยกำรสมัครใจ	รวมทัง้มกีำรแบ่งหน้ำที่ให้ร่วมรบัผดิชอบให้ตรงกบั

ควำมถนัดของแต่ละคน

	 					1.3	อบรมเชิงปฏบิตักิำร	กำรสร้ำงเครือ่งมอืวจิยัและกำรเกบ็

ข้อมูล	เพ่ือให้ทีมวิจัยเข้ำใจ	และเกิดควำมเชื่อมั่นในกำรเก็บข้อมูล	

รวมทั้งให้รู้สึกถึงควำมเป็นเจ้ำของร่วมในงำนวิจัยที่เกิดขึ้น

	 			1.4	กำรคนืข้อมูลสูช่มุชน	เพ่ือน�ำเสนอข้อมลูจำกกำรเกบ็

ข้อมลูโดยทมีวิจยั	น�ำไปสูก่ำรตรวจสอบควำมถกูต้องของข้อมลู	และ

เพื่อกระตุ้นกำรรับรู้เกี่ยวกับข้อมูลของชุมชน	รวมถึงเพื่อสร้ำงกำร

มีส่วนร่วมในกำรท�ำแผนชุมชนส�ำหรับกำรจัดกำรน�้ำอุปโภคบริโภค

อย่ำงมีส่วนร่วม

	 			1.5	ร่วมกันจัดท�ำแผนกิจกรรมในกำรจัดกำรน�้ำบำดำล

ของชุมชน	เพื่อให้สมำชิกในชุมชนได้ร่วมกันจัดท�ำแผนกิจกรรมที่

สอดคล้องกับบริบทและต้นทุนทำงสังคมของชุมชน

 2. ขั้นปฏิบัติการ มีกิจกรรมดังนี้

	 				2.1	จัดกิจกรรมอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับผลกระทบทำง

สขุภำพจำกกำรน�ำน�ำ้บำดำลที่ไม่สะอำดมำบริโภค	จำกผูอ้�ำนวยกำร

โรงพยำบำลส่งเสริมสขุภำพต�ำบลบวัวดั	ซึง่เป็นผู้ทีช่ำวบ้ำนเก่ำน้อย

ให้ควำมเคำรพนบัถอื	เพือ่กระตุน้ให้ชำวบ้ำนเกดิควำมตระหนกัเกีย่ว

กับผลกระทบทำงสุขภำพ

	 				2.2	กำรตรวจสอบคณุภำพน�ำ้โดยในวนัที	่	4	เดือนตุลำคม	

พ.ศ.	2557	ได้มีกำรน�ำทีมนักศึกษำชั้นปีที่	4	สำธำรณสุขศำสตร์

อนำมัยส่ิงแวดล้อม	และนักศึกษำคณะเกษตรศำสตร์	มหำวิทยำลัย

อุบลรำชธำนี	และทีมวิจัยชุมชนเข้ำเก็บตัวอย่ำงน�้ำ	เพื่อตรวจ

วิเครำะห์คุณภำพน�้ำโดยตัวอย่ำงน�้ำที่น�ำมำตรวจวิเครำะห์ทำง

กำยภำพ	ท�ำกำรเลือกสุ่มตัวอย่ำงน�้ำมำตำมระดับควำมลึกต้ังแต่	6	

เมตร	ถึง	32	เมตรจ�ำนวน	บ่อละ	1	ตัวอย่ำง	จ�ำนวน	24	บ่อหรือ	24	

ตัวอย่ำง	ส่วนคุณภำพน�้ำทำงชีวภำพท�ำกำรเลือกสุ่มตัวอย่ำงน�้ำมำ

ตำมระยะห่ำงจำกบ่อเกรอะแหล่งก�ำจัดขยะ	และแหล่งก�ำจัดน�้ำเสีย

ที่มีระยะห่ำงน้อยกว่ำ	20	เมตร	จ�ำนวน	48	บ่อ	หรือ	48	ตัวอย่ำง	

โดยน�้ำที่น�ำมำตรวจจะเป็นน�้ำอุปโภคและบริโภคที่เก็บมำจำกบ่อ

บำดำลโดยตรง	ยังไม่ผ่ำนกำรปรับปรุงคุณภำพใดๆ	จำกนั้นน�ำ

มำตรวจวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำร	ที่ห้องปฏิบัติกำรอนำมัยสิ่ง

แวดล้อมวิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข	มหำวิทยำลัย

อุบลรำชธำนี	ซึ่งดัชนีชี้วัดคุณภำพน�้ำที่ตรวจวิเครำะห์	ได้แก่	ค่ำพี

เอช	(pH)	ค่ำควำมขุ่น	(Turbidity)	ค่ำควำมกระด้ำง	(Hardness)	โคลิ

ฟอร์มแบคทีเรีย	(Coliform		bacteria)	ของแข็งที่ละลำยในน�้ำ	(Total	

dissolved	solids)	คลอไรด์	(Chloride)	และค่ำกำรน�ำไฟฟ้ำ	(Con-

ductivity) 

	 			2.3	จัดกิจกรรมกำรศึกษำดูงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรน�้ำ

บำดำล	โดยกำรพำทมีวจิยัและชำวบ้ำนไปศกึษำระบบกำรจดักำรน�ำ้

บำดำลของโรงเรียนบ้ำนแฮหนำมแท่ง	อ�ำเภอวำรินช�ำรำบ	จังหวัด

อุบลรำชธำนี	เพ่ือให้ชำวบ้ำนได้เรียนรู้กระบวนกำรกำรจัดกำรและ

ใช้เป็นแนวทำงในกำรจัดกำรน�้ำบำดำลในชุมชนและครัวเรือนของ

ตนเอง

	 				2.4	กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำเครื่องมือในกำร

ปรับปรงุคณุภำพน�ำ้อปุโภคบริโภคในครัวเรือน	โดยใช้วสัดทุีห่ำได้ง่ำย

และประหยดั	ซึง่ได้รบัควำมร่วมมอืจำกกำรประปำส่วนภมูภิำค	ภำค	

10	อุบลรำชธำนี	มำเป็นวิทยำกรในกำรอบรมครั้งนี้	เพื่อให้ชำวบ้ำน

มคีวำมรู้และสำมำรถท�ำเคร่ืองมอืในกำรปรับปรุงคณุภำพน�ำ้อปุโภค

บริโภคได้เองในครัวเรือน

	 				2.5	จัดกิจกรรมนักสืบน�้ำแซบ	โดยกำรอบรมเชิงปฏิบัติ

กำรกำรตรวจคุณภำพน�้ำเบื้องต้นให้กับนักเรียน	เยำวชน	และชำว

บ้ำนในชุมชน	เพื่อให้สำมำรถเฝ้ำระวังคุณภำพน�้ำในชุมชนได้

	 					2.6	จดักจิกรรมอบรมกำรจดักำรขยะแบบมส่ีวนร่วม	โดย

ได้รับควำมร่วมมือจำกอำจำรย์และทมีนักศกึษำชัน้ปีที	่3	สำธำรณสขุ

ศำสตร์อนำมยัสิง่แวดล้อม	ทีเ่ป็นแกนน�ำในกำรจดัตัง้ธนำคำรขยะของ

วทิยำลยัแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสขุ	มหำวทิยำลยัอบุลรำชธำนี	

เป็นวทิยำกร	เพือ่ให้ชำวบ้ำนมคีวำมรูเ้กีย่วกบัอนัตรำยทีเ่กดิจำกกำร

จัดกำรขยะไม่ถูกต้อง	กำรคัดแยกขยะ	เป็นต้น
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 3. ขั้นสรุปผลและประเมินผลการวิจัย

	 น�ำข้อมูลมำจัดหมวดหมู่	และเรียบเรียงตำมประเด็นที่ได้

ก�ำหนดไว้ในวัตถปุระสงค์กำรวิจัย	ตรวจสอบควำมถกูต้องของข้อมูล

โดยกำรตรวจสอบ	และกำรฟังเสยีงสะท้อนจำกทมีวจิยัชมุชนและชำว

บ้ำน	เปิดโอกำสให้วิจำรณ์และแก้ไข	หลงัจำกนัน้ทมีวจิยัหลกัท�ำกำร

วิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรบรรยำยเชิงพรรณนำ

ผลและสรุปผลการวิจัย
1. บริบทของชุมชนและการจัดการน�้าบาดาลของชุมชนต้ังแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน

 1.1 บริบทชุมชน	บ้ำนเก่ำน้อยก่อตั้งเม่ือประมำณปี	พ.ศ.	

2327	เกิดจำกครอบครัวของนำยน้อย	ซึ่งเป็นชำวบ้ำนน�้ำอ้อมได้

อพยพมำจำกหมู่บ้ำนน�้ำอ้อม	เนื่องจำกบ้ำนน�้ำอ้อมช่วงหน้ำฝน

จะมีน�้ำท่วมรอบหมู่บ้ำนและท่วมถนนทำงเข้ำออกหมู่บ้ำน	คนใน

หมู่บ้ำนสัญจรไปมำไม่สะดวก	จึงต่ำงพำกันไปอยู่ที่อ่ืน	ชำวบ้ำนน�้ำ

อ้อมครอบครัวของนำยน้อยจึงมำตั้งรำกฐำนอยู่ที่ป่ำแห่งหนึ่ง	ซึ่ง 

เป็นป่ำที่อุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยสัตว์น้อยใหญ่นำนำชนิด	นำยน้อย

จึงได้ชวนเพื่อนมำอยู่ด้วย	คือ	ครอบครัวนำยเก่ำ	มำอยู่ด้วยกันสอง

สำมปี	ช่วยกันท�ำนำท�ำสวนจนเป็นท่ีรู้จักของคนต่ำงบ้ำนต่ำงเมือง

ว่ำ	ท่ีดินแห่งนี้ปลูกพืชอะไรก็งำมได้ผลผลิตสูง	และได้พำกันอพยพ

เข้ำมำจับจองที่กันหลำยครอบครัว	จนเป็นหมู่บ้ำนเล็กๆ	แต่ยังไม่

ได้ตั้งชื่อหมู่บ้ำน	ต่อมำในปี	พ.ศ.	2428	จึงได้ตั้งชื่อว่ำ	บ้ำนเก่ำน้อย	

ตำมชื่อนำยเก่ำและนำยน้อยผู้ซึ่งอพยพมำอยู่เป็นกลุ่มแรก	ปัจจุบัน

บ้ำนเก่ำน้อยมีสมำชิกในครัวเรือนทั้งสิ้น	จ�ำนวน	73	ครัวเรือน	และ

ประชำกร	จ�ำนวน	270	คน	เป็นชำย	132	คน	หญงิ	138	คน	ส่วนใหญ่

ประกอบอำชีพ	ท�ำนำ	และท�ำสวน

 1.2 การจัดการน�้าบาดาลของชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึง

ปัจจบัุน กำรจดักำรน�ำ้บำดำลในชมุชนได้มกีำรเปลีย่นแปลงไป	แบ่ง

ออกตำมช่วงเวลำได้	3	ยุค	ดังนี้

	 1)	ยุคอดีตตั้งแต่ก่อตั้งชุมชนบ้ำนเก่ำน้อยเมื่อประมำณ	

230	ปีก่อน	(พ.ศ.	2327)	แหล่งน�ำ้ดืม่	และน�ำ้ใช้ภำยในครวัเรือนของ

ชุมชนบ้ำนเก่ำน้อยเป็นบ่อน�้ำตื้น	ซึ่งอยู่ในที่ของชำวบ้ำนหรืออยู่ที่

ท้ำยหมูบ้่ำน	กำรน�ำน�ำ้ข้ึนมำใช้นัน้	ชำวบ้ำนใช้คนัชกัซึง่เป็นอปุกรณ์

ทีท่�ำขึน้จำกภมูปัิญญำของชำวบ้ำน	โดยใช้วสัดใุนท้องถิน่ทีห่ำได้ง่ำย	

ได้แก่	ไม้ไผ่	หรอืไม้ท่ีมีควำมแขง็แรง	แล้วใช้เชอืกผกูกบัคถุงัน�ำ้แล้ว

หย่อนลงไปในบ่อน�้ำ	จำกน้ันก็ท�ำกำรดึงเชือกและชักน�้ำข้ึนมำ	แล้ว

เทน�้ำใส่คันหำบ	ซึ่งคันหำบนั้นท�ำมำจำกกำรเอำเชือกมัดกับคุถังน�้ำ

ไว้ทีป่ลำยไม้คำนท้ังสองข้ำง	เพือ่ให้น�ำ้หนกัสมดลุกนั	และหำบน�ำ้ดงั

กล่ำวกลับบ้ำน	เมื่อถึงบ้ำนก็เทน�้ำใส่โอ่งหรือภำชนะที่เตรียมไว้	และ

น�ำน�้ำไปใช้ท้ังอุปโภคบริโภคโดยไม่ได้มีกำรปรับปรุงคุณภำพน�้ำแต่

อย่ำงใด	เนื่องจำกในอดีตชำวบ้ำนเชื่อว่ำ	น�้ำบำดำลเป็นน�้ำที่มีควำม

สะอำดและรสชำติอร่อย	นอกจำกน้ัน	ยังพบว่ำกำรไปตักน�้ำหรือไป

หำบน�้ำของชำวบ้ำนในอดีต	แม้จะเป็นงำนที่หนักและเหนื่อยแต่ก็

เป็นช่วงเวลำท่ีมีควำมสนุกสนำนและมีควำมสุขของเด็กๆ	รวมทั้ง

หนุ่มสำวที่ไปตักน�้ำ	โดยก่อนไปหำบน�้ำจะมีกำรจับกลุ่มกันไปและ

ช่วยเหลือกัน	หำกชำยหนุ่มจะจีบสำวบ้ำนไหนก็จะไปช่วยสำวบ้ำน

นั้นหำบน�้ำเพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์	เป็นต้น	กำรหำบน�้ำในสมัยก่อน

จึงเป็นวิถีชำวบ้ำนที่สร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกันในชุมชน	และ

กำรที่ชำวบ้ำนไปหำบน�้ำมำใช้เองจะท�ำให้มีกำรใช้น�้ำอย่ำงประหยัด

และเหน็คณุค่ำของน�ำ้มำกกว่ำปัจจบุนัเพรำะควำมยำกล�ำบำกในกำร

หำบน�้ำ

	 บ่อน�้ำส่ำงหรือบ่อน�้ำตื้นที่เป็นบ่อดิน	เมื่อใช้เป็นเวลำนำน

ก็จะท�ำให้เกิดกำรทับถมของดินจนท�ำให้บ่อน�้ำตื้นเขิน	ชำวบ้ำนจึง

ต้องท�ำกำรขดุลอกบ่อทกุปี	ต่อมำชำวบ้ำนมกีำรพฒันำกำรดแูลรกัษำ

บ่อน�้ำ	โดยน�ำเอำไม้เป็นแผ่นๆ	ไปอุดดินหรือปิดดินรอบๆ	บ่อท่ีขุด

ตำมควำมลึกของบ่อเพื่อท�ำเป็นก�ำแพงไม่ให้ดินตกหล่นลงไปในบ่อ

จึงท�ำให้บ่อน�้ำไม่ตื้นเขินได้ง่ำย		ต่อมำมีหน่วยงำนทำงรำชกำรเข้ำ

มำช่วยเหลือปรับปรุงและพัฒนำบ่อน�้ำให้ดีขึ้นเรียกว่ำ	“บ่อหลวง”	

จ�ำนวน	2	บ่อ	โดยกำรน�ำท่อปูนมำโอบล้อมรอบบ่อที่ขุดแทนบ่อดิน

และบ่อไม้	ท�ำให้มีควำมแข็งแรงมำกขึ้น	ส่วนกำรน�ำน�้ำขึ้นมำใช้นั้น

ชำวบ้ำนยังคงใช้คันชกัในกำรน�ำน�ำ้ขึน้มำ	และใช้คนัหำบหำบน�ำ้กลบั

บ้ำนเหมอืนสมัยก่อน	แต่มบีำงครวัเรอืนมีกำรน�ำรถซกุ	(รถเขน็)	แล้ว

น�ำโอ่งน�ำ้หรือถงัน�ำ้มำใส่บนรถ	และใช้คนัชักน�ำ้ขึน้มำใส่ภำชนะดงักล่ำว	

แล้วเขน็กลับบ้ำนแทนกำรหำบซึง่สำมำรถทุน่แรงได้เป็นอย่ำงด	ีส่วน

กำรใช้นั้นก็ยังไม่มีกำรปรับปรุงคุณภำพน�้ำเช่นเดิม

	 2)	ปัจจุบัน	(พ.	ศ.	2556)	ชำวบ้ำนมีกำรปิดบ่อน�้ำของ

หมู่บ้ำนในสมัยก่อนแล้ว	เนื่องจำกชุมชนมีกำรขยำยตัวมำกขึ้น	

เมื่อจ�ำนวนประชำกรมำกขึ้นจึงท�ำให้แต่ละครัวเรือนท�ำกำรเจำะ

บ่อบำดำลบริเวณใกล้พ้ืนที่ของตน	แล้วใช้เครื่องสูบน�้ำสูบน�้ำขึ้นมำ

กักเก็บไว้ในภำชนะเพื่อใช้ในกำรบริโภคอุปโภค	เช่น	โอ่ง	แท็งก์น�้ำ	

เป็นต้น	แล้วน�ำไปใช้โดยไม่มีกำรปรับปรุงคุณภำพน�้ำก่อนแต่อย่ำง

ใด	มีเพียงบำงครัวเรือนเท่ำนั้นที่จะมีกำรปรับปรุงคุณภำพน�้ำก่อน	

เช่น	กำรกรองโดยผ่ำนเครื่องกรองน�้ำ	และกำรต้ม		เป็นต้น

ภาพที่ 1	ลักษณะบ่อน�้ำบำดำลปัจจุบัน
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2. สภาพแวดล้อมและการจัดการสภาพแวดล้อมในชุมชนที่ส่งผล 

กระทบต่อคณุภาพน�า้บาดาล	ที่ได้จำกกำรส�ำรวจร่วมกันของทมีวิจยั	

พบข้อมูลดังนี้

 2.1 การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน	พบว่ำ	กำรใช้ถุง

ผ้ำหรือตะกร้ำแทนถุงพลำสติกเมื่อไปซื้อของหรือไปตลำดของชำว

บ้ำนบ้ำนเก่ำน้อย	ยังมีกำรปฏิบัติค่อนข้ำงน้อยเพียงร้อยละ	12.24	

จึงท�ำให้ขยะที่เกิดข้ึน	ส่วนใหญ่เป็นประเภทถุงพลำสติก	และยังมี

กำรทิ้งขยะมูลฝอยทุกประเภทลงในถังขยะใบเดียวกันโดยไม่แยก

ตำมประเภทของขยะ	และไม่มกีำรคดัแยกขยะอนัตรำยประเภทต่ำงๆ	

เช่น	เศษแก้ว	หลอดไฟ	หรอืถ่ำนไฟฉำยที่ใช้แล้วออกจำกขยะมลูฝอย

ประเภทอืน่	ร้อยละ	32.65	และยงัใช้ถงัขยะที่ไม่มฝีำปิดมดิชดิในกำร

เกบ็รวบรวมขยะมูลฝอย	และก�ำจดัขยะมลูฝอยประเภทเศษไม้	ใบไม้	

กิ่งไม้ตำมธรรมชำติโดยวิธีกำรเผำอยู่ร้อยละ	48.98

 2.2 สภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบบ่อบาดาลในครัวเรือน 

สภำพแวดล้อมบรเิวณโดยรอบบ่อบำดำลของบ้ำน	จ�ำนวน	75	บ่อ	ซึง่

มบ่ีอน�ำ้	72	บ่อ	ทีพ่บว่ำ	มบ่ีอบำดำลตัง้อยู่ใกล้กบับ่อเกรอะ	แหล่งน�ำ้

เสีย	และแหล่งก�ำจัดขยะ	อยู่ในรัศมี	30	เมตร	ร้อยละ	65.31		55.10	

และ	26.53	ตำมล�ำดับ	ดังนั้น	จึงมีบ่อบำดำลเพียง	3	บ่อเท่ำนั้นที่ตั้ง

ห่ำงจำกแหล่งปนเปื้อนมำกกว่ำ	30	เมตร	เนื่องจำกชุมชนบ้ำนเก่ำ

น้อยเป็นชุมชนขนำดเล็กมีพื้นที่น้อย	จึงท�ำให้บ้ำนเรือนแต่ละหลัง

อยู่ติดกัน	ซึ่งกำรขุดเจำะน�้ำบำดำลนั้นชำวบ้ำนจะท�ำกำรขุดเจำะใน

พื้นที่บ้ำนตนเอง	จึงท�ำให้จุดที่ตั้งบ่อบำดำลของแต่ละบ้ำนไม่เป็นไป

ตำมหลักสุขำภบิำล	คอื	จดุทีต่ัง้ของบ่อบำดำลต้องอยูห่่ำงจำกแหล่ง

ปนเปื้อนอย่ำงน้อย	30	เมตร

3. คุณภาพน�้าบาดาลที่ชุมชนใช้ในการอุปโภคบริโภค

 3.1 คณุภาพน�า้ทางด้านชวีภาพ	พบกำรปนเป้ือนโคลฟิอร์ม

แบคทีเรีย	เกินเกณฑ์มำตรฐำน	31	หลังคำเรือน	จำก	41	หลังคำ

เรือน	โดยมีค่ำอยู่ระหว่ำง	3	ถึง	>2,400	MPN/100	มิลลิลิตร	โดย

เกณฑ์มำตรฐำนน�้ำบำดำลเพื่อกำรอุปโภคและบริโภค	ตำมประกำศ

กระทรวงทรพัยำกรธรรมชำตแิละสิง่แวดล้อมเรือ่งก�ำหนดหลกัเกณฑ์

และมำตรกำรในทำงวชิำกำร	ส�ำหรบักำรป้องกนัด้ำนสำธำรณสขุและ

กำรป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ	พ.ศ.	2551	ได้ก�ำหนดไว้ต้อง

ไม่เกนิ	2.20	MPN/100	มลิลลิติร	ทัง้น้ี	พบว่ำบ้ำนทีม่กีำรปนเป้ือนใน

ปริมำณสูงจะมีลักษณะของระยะห่ำงระหว่ำงบ่อบำดำลกับบ่อเกรอะ

ในระยะที่น้อย	คือ	ห่ำงประมำณ	10	เมตร	ทั้งที่ข้อก�ำหนด	คือ	ต้อง

ไม่น้อยกว่ำ	30	เมตร

ตำรำงที่ 1 ผลการตรวจคุณภาพน�้าทางด้านชีวภาพ

ผลกำรตรวจวิเครำะห์
MPN/100 ml

ผลกำรตรวจวิเครำะห์
MPN/100 mlล�ำดับที่

4 ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

17

22

27

18

23

28

19

24

29

20

25

30

21

26

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

4

1,100

43

>2,400

15

4

3

93

9

9

4

150

460

21

460

>2,400

>2,400

43

210

21

7

460

9

4

>2,400

150

4

39

1,100

9

ผลกำรประเมิน ผลกำรประเมินล�ำดับที่

28



วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่   ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2558

 3.2 คุณภาพน�้าทางด้านกายภาพและเคมี พบปริมำณ

ของแข็งท่ีละลำยในน�้ำ	(TDS)	มีค่ำเกินมำตรฐำนก�ำหนด	แต่อยู่ใน

เกณฑ์อนุโลมจ�ำนวน	3	จุด	จำก	24	จุด	มีค่ำอยู่ในช่วง	692-1,140		

mg/L	ซึ่งตำมมำตรฐำนคุณภำพน�้ำบำดำลที่ใช้ในกำรอุปโภคและ

บริโภค	ตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

เร่ืองก�ำหนดหลักเกณฑ์และมำตรกำรในทำงวิชำกำรส�ำหรับกำร

ป้องกันด้ำนสำธำรณสุขและกำรป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ	

พ.ศ.	2551	ก�ำหนดให้มค่ีำไม่เกนิ	600	มลิลกิรมัต่อลติร	เกณฑ์อนโุลม

สงูสดุ	1,200	mg/L	ดงันัน้	ค่ำปรมิำณของแขง็ละลำยน�ำ้จงึผ่ำนเกณฑ์

มำตรฐำนก�ำหนด	ซึ่งกำรปนเปื้อนดังกล่ำวเกิดจำกกำรละลำยของ 

สำรอนินทรีย์	เช่น	ดิน	หิน	ทรำย	เป็นต้น

4. รูปแบบการจัดการน�้าบาดาลให้ถูกหลักสุขาภิบาลโดยการมีส่วน

ร่วมของชุมชนบ้านเก่าน้อย	จำกผลกำรศึกษำกำรจัดกำรน�้ำบำดำล

ของชมุชนตัง้แต่อดตีจนถึงปัจจุบัน	รวมถึงกำรจัดกำรสภำพแวดล้อม

ในชมุชนทีส่่งผลต่อคุณภำพน�ำ้บำดำล	คณุภำพน�ำ้บำดำลทีช่มุชนใช้

ในกำรอุปโภคบริโภค	ท�ำให้ทีมวิจัยชุมชนและชำวบ้ำนอ่ืนๆ	รวมถึง

องค์กร/หน่วยงำนทั้งภำครัฐ	องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น	ได้ทรำบ

ถึงสถำนกำรณ์และควำมรุนแรงของปัญหำคุณภำพน�้ำในชุมชนบ้ำน

เก่ำน้อย	จงึได้ตระหนกัถงึควำมส�ำคญัและจ�ำเป็นทีจ่ะต้องหำแนวทำง

ในกำรจัดกำรน�้ำบำดำลที่ชุมชนใช้ในกำรบริโภคอุปโภคให้ถูกหลัก

สขุำภบิำล	โดยเข้ำมำมส่ีวนร่วมและน�ำเสนอรปูแบบแนวทำงส�ำหรับ

กำรจัดกำรน�ำ้บำดำลให้ถกูหลกัสขุำภบิำลทีด่�ำเนินกำรโดยกำรมส่ีวน

ร่วมของชุมชนบ้ำนเก่ำน้อย	ดังนี้	1)	กำรถ่ำยทอดข้อมูลกระตุ้นกำร

รับรู้เก่ียวกับสถำนกำรณ์คุณภำพน�้ำบำดำลในชุมชน	2)	กำรกระตุ้น

ให้เกิดควำมตระหนักถึงผลกระทบทำงสุขภำพจำกกำรน�ำน�้ำบำดำล

ที่ไม่สะอำดมำบรโิภค	3)	กำรส่งเสรมิกำรจดักำรด้ำนสิง่แวดล้อมทีส่่ง

ผลกระทบต่อคณุภำพน�ำ้บำดำล	4)	กำรส่งเสรมิพฤติกรรมกำรบริโภค

อปุโภคน�ำ้ในครวัเรอืนอย่ำงถกูสขุำภบิำล	และ	5)	กำรสร้ำงกลไกกำรเฝ้ำ

ระวงัคุณภำพน�ำ้บำดำลในชมุชน	โดยมกีำรด�ำเนนิกำรมรีำยละเอยีด	ดงันี้

 4.1 การถ่ายทอดข้อมูลเพื่อกระตุ ้นการรับรู ้ เกี่ยวกับ

สถานการณ์คุณภาพน�้าบาดาลในชุมชน กำรถ่ำยทอดและกำรน�ำ

เสนอข้อมูลเป็นกระบวนกำรที่มีเป้ำหมำย	เพื่อกำรเสริมพลังและ

กระตุ้นกำรรับรู้เกี่ยวกับสถำนกำรณ์คุณภำพน�้ำบำดำลในชุมชนของ

ตน	เคร่ืองมอืส�ำคญัในกำรกระตุน้กำรรับรู้	คอื	ข้อมลูที่ได้จำกกระบวน	

กำรด�ำเนินงำนวิจัยแบบกำรมีส่วนร่วมของชุมชน	(Participatory	

research)	ดงัน้ัน	จงึเป็นรูปแบบแรกทีมี่กำรด�ำเนินกำรหลงัจำกทีท่มี

วจิัยได้ร่วมวเิครำะห์ข้อมลูคุณภำพน�้ำบำดำลในครวัเรอืนของชมุชน	

ซึ่งกำรเสริมพลังและกระตุ้นกำรรับรู้เกี่ยวกับสถำนกำรณ์คุณภำพ

น�้ำบำดำลในชุมชน	หัวใจส�ำคัญอยู่ที่ตัวข้อมูลและกระบวนการของ

การถ่ายทอดข้อมูลว่ำ	จะสำมำรถท�ำให้ครัวเรือนและชุมชนได้คิด 

ทบทวนถงึสภำพปัญหำน�ำ้บำดำลในครวัเรอืนของตน	จนน�ำไปสูก่ำร

แก้ไขปัญหำร่วมกัน	ข้อมูลที่น�ำมำถ่ำยทอดและน�ำเสนอเพื่อกระตุ้น

กำรรับรู้เกี่ยวกับสถำนกำรณ์คุณภำพน�้ำบำดำลในชุมชน	ได้แก่

	 1)	เรื่องเล่ำ	เรื่องรำวของประวัติกำรก่อตั้งของชุมชน	และ

รปูแบบกำรใช้น�ำ้บำดำลของชมุชนตัง้แต่เริม่ก่อตัง้หมูบ้่ำนจนกระท่ัง

ถึงปัจจุบัน	และควำมสัมพันธ์เรื่องกำรใช้น�้ำของชุมชนในอดีตท่ีมี

ควำมเอื้ออำทรต่อกัน		

	 2)	คณุภำพน�ำ้ทีต่รวจวดัด้วยวธิกีำรทำงวทิยำศำสตร์	พบค่ำ

คณุภำพน�ำ้ทีเ่กนิมำตรฐำนก�ำหนด	แต่อยูใ่นเกณฑ์อนโุลมตำมประกำศ

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	ได้แก่	ค่ำของแข็ง

ละลำยในน�้ำ	(TDS)	โดยมีค่ำอยู่ระหว่ำง	692-1,140	ml/mg	และกำร

ปนเป้ือนโคลฟิอร์มแบคทเีรียเกนิเกณฑ์มำตรฐำน	โดยมค่ีำอยูร่ะหว่ำง	

3	ถึง	>2,400	MPN/100	ml	ซึ่งหมำยถึง	น�้ำมีกำรปนเปื้อน	และหำก

จะน�ำมำบรโิภคอปุโภคต้องผ่ำนกำรปรบัปรงุคณุภำพน�ำ้และฆ่ำเชือ้โรคก่อน

	 3)	กำรท�ำแผนผังกำรปนเป้ือนน�ำ้บำดำลในชมุชน	หลงัจำก

ทีมวิจัยมีกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพของน�้ำบำดำลในครัวเรือนของ

ชมุชนแล้ว	จงึมกีำรน�ำเอำข้อมลูมำบนัทกึลงในระบบสำรสนเทศทำง

ภมิูศำสตร์		(GIS)	เพือ่แสดงแผนผังต�ำแหน่งจดุกำรปนเป้ือนและจุดเสีย่ง

ที่จะเกิดกำรปนเปื้อน	โดยพบกำรปนเปื้อนโคลิฟอร์มแบคทีเรียเกิน

เกณฑ์มำตรฐำน		31	หลงัคำเรอืน	จำก	48	หลงัคำเรอืน	ซึง่หมำยถงึ	น�ำ้มีกำร

ปนเป้ือนเชือ้โรคและไม่สำมำรถใช้บรโิภคโดยไม่ผ่ำนกำรปรบัปรงุคณุภำพ

น�้ำได้	โดยจุดที่พบกำรปนเปื้อนนั้นกระจำยโดยรอบทั้งหมู่บ้ำน	ทั้งนี้

เนือ่งจำกเส้นทำงน�ำ้ใต้ดนิในหมูบ้่ำนนัน้เป็นเส้นทำงทีไ่หลเชือ่มต่อกัน	

เมื่อมีกำรปนเปื้อนในจุดใดแล้วจะมีกำรกระจำยไปสู่จุดอื่นได้
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	 ส�ำหรับกระบวนกำรและขั้นตอนในกำรถ่ำยทอดและน�ำ

เสนอข้อมูล	เกิดจำกกำรวิเครำะห์ร่วมกันของทีมวิจัยเป็นรูปแบบที่

ท�ำให้เกิดกระบวนกำรถ่ำยทอดข้อมูลที่อยู่ในรูปของประสบกำรณ์	

ข้อมูลวิชำกำรและข้อมูลวิทยำศำสตร์ที่ได้จำกกำรตรวจวิเครำะห์

คุณภำพน�้ำให้กับกลุ่มเป้ำหมำยได้	นอกจำกนี้วิธีกำรนั้นจะต้อง

สอดคล้องกบักลุม่เป้ำหมำยทีเ่กีย่วข้องด้วย	ดงันัน้	ทมีวจิยัจึงเลอืกใช้

กิจกรรมกำรจัดเวทีกำรน�ำเสนอและคืนข้อมูลในชุมชนที่จะเป็นช่อง

ทำงในกำรถ่ำยทอดข้อมูล	และกำรกระจำยข้อมูลให้คนในชุมชนรับ

ทรำบถึงสถำนกำรณ์คุณภำพน�้ำบำดำลในชุมชนของตนเองโดยทีม

วิจัยได้จัดเวทีน�ำเสนอข้อมูล	ณ	ศำลำประชำคมบ้ำนเก่ำน้อย	โดยมี

ขั้นตอนจัดเวที	ดังนี้

 			ทีมวิจัยก�ำหนดกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำร่วม	ได้แก่	ชำวบ้ำน

เก่ำน้อย	ผู้บริหำร	สมำชิกและเจ้ำหน้ำท่ีในเทศบำลต�ำบลธำตุ	โรง

พยำบำลส่งเสรมิสขุภำพบวัวดั	และผูน้�ำหมูบ้่ำนในเทศบำลต�ำบลธำตุ

 			ทมีวจิยันกัวิชำกำร	และทมีวจิยัชมุชนน�ำเสนอข้อมลูผ่ำน

แผนผัง	 ระบตุ�ำแหน่งกำรปนเป้ือนน�ำ้บำดำลในชมุชน	โดยยดึแผนที่

ชุมชนเป็นหลัก	และเอกสำรสรุปข้อค้นพบประกอบกำรจัดเวที

 			เปิดเวทีให้มีกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อข้อมูล	สภำพ

ปัญหำของแต่ละครัวเรือนในชุมชน	แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำร

แก้ไขปัญหำ	และกำรร่วมเสนอทำงออกร่วมกัน

 			ทีมวิจัยสรุปแนวทำงและวิธีกำรแก้ไขคุณภำพน�้ำบำดำล

ในชุมชนร่วมกัน

	 จำกกระบวนกำรวิจัยดังกล่ำวท�ำให้คนในชุมชนเร่ิมมีกำร

รับรู้	และตื่นตัวกับสถำนกำรณ์คุณภำพน�้ำบำดำลในครัวเรือนและ

ชุมชนมำกขึ้น	กล่ำวคือ	หลำยครัวเรือนจำกเดิมที่เคยไปเอำน�้ำจำก

บ้ำนที่ตรวจพบกำรปนเปื้อนมำใช้บริโภคในครัวเรือนโดยไม่ได้มีกำร

ปรับปรุงคุณภำพน�้ำด้วยกำรฆ่ำเชื้อโรคก่อน	เนื่องจำกตนคิดว่ำเป็น

บ้ำนที่น�้ำบำดำลมีรสชำติดี	แต่ปัจจุบันนี้	(หลังจำกผ่ำนเวทีน�ำเสนอ)

ไม่ได้มีกำรไปเอำน�้ำจำกบ้ำนดังกล่ำวมำใช้บริโภคอีกแล้ว

 4.2 กระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบทางสุขภาพ

จากการน�าน�้าบาดาลที่ไม่สะอาดมาบริโภค	แม้ว่ำจะมีกำรน�ำเสนอ

ข้อมูลสถำนกำรณ์คุณภำพน�ำ้บำดำลในครวัเรอืนของชมุชนให้คนใน

ชุมชนมีโอกำสได้รับรู้สถำนกำรณ์คุณภำพน�้ำบำดำลในครัวเรือน

และชุมชนแล้ว	หำกทว่ำกระบวนกำรดังกล่ำวเพียงอย่ำงเดียวคงไม่

สำมำรถทีจ่ะเป็นแรงเสริมหรือแรงกระตุน้ได้มำกพอทีจ่ะท�ำให้คนใน

ชุมชนเกิดควำมตระหนักถึงปัญหำที่เกิดขึ้นกับคุณภำพน�้ำบำดำล

ของตนเอง	จนถึงขั้นลงมือแก้ไขปัญหำได้	เน่ืองจำกข้อมูลดังกล่ำว

เป็นข้อมูลทำงวิชำกำรที่คนในชุมชนไม่มีควำมรู้	และไม่เคยได้รับ

รู้ข้อมูลลักษณะนี้มำก่อน	ประกอบกับส�ำหรับบ้ำนเก่ำน้อยแล้ว	น�้ำ

บำดำลเป็นแหล่งน�ำ้หลกัแหล่งเดยีวทีค่นในชมุชนใช้มำต้ังแต่เร่ิมก่อ

ตั้งชุมชนจนถึงปัจจุบัน	ซึ่งคนในชุมชนเชื่อว่ำ	เป็นแหล่งน�้ำที่สะอำด	

รสชำตดิ	ี	และคนในชมุชนยงัไม่ได้มคีวำมตระหนกัถงึปัญหำสขุภำพ

ที่จะตำมมำจำกกำรบริโภคน�้ำที่ไม่สะอำดเลย	จึงต้องมีกำรกระตุ้น

ให้เกิดควำมตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบทำงสุขภำพจำกกำรน�ำน�้ำ

บำดำลที่ไม่สะอำดมำบรโิภคของคนในชมุชน	เพือ่ท�ำให้คนในชมุชน

ได้คดิทบทวนถงึกระบวนกำรกำรน�ำน�ำ้มำบริโภคในครัวเรอืน	รวมถงึ

กำรเจ็บป่วยที่เกิดจำกกำรบริโภคน�้ำที่เกิดกำรปนเปื้อน	ทีมวิจัยได้

วเิครำะห์	และมข้ีอสรปุว่ำ	ต้องมกีำรเพิม่เตมิเสรมิรปูแบบข้อมลู	และ

กจิกรรมทีน่�ำมำถ่ำยทอดและน�ำเสนอ	เพือ่กระตุน้ให้คนในชมุชนเกดิ

ควำมตระหนกัเกีย่วกบัผลกระทบทำงสขุภำพจำกกำรน�ำน�ำ้บำดำลท่ี

ไม่สะอำดหรือเกิดกำรปนเปื้อนมำบริโภค	อันประกอบด้วยเครื่องมือ

ส�ำคัญดังนี้

ภำพที่ 3 การเก็บน�้าตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 

ภำพที่ 4 การถ่ายทอดข้อมูลผ่านแผนผังการปนเปื้อนน�้าบาดาล

30



วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่   ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2558

ภำพที่ 5 การอบรมโรคที่เกิดจากอาหารและน�้าเป็นสื่อ

	 1)	กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับกลไกกำรเกิดกำรปนเปื้อนใน

น�้ำบำดำล	และแหล่งที่ท�ำให้เกิดกำรปนเปื้อนในน�้ำบำดำล	โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้คนในชุมชนรู้ถึงแหล่งที่ท�าให้เกิดการปนเปื้อน

และกลไกของการเกดิการปนเป้ือนน�า้บาดาลในชมุชน	ด้วยกำรอบรม

เกี่ยวกับ	1)	แหล่งกำรปนเปื้อนน�้ำบำดำลของชุมชน	อำทิ	ห้องน�้ำ

ห้องส้วม	แหล่งก�ำจัดขยะ	คอกสัตว์	กำรปล่อยน�้ำเสียจำกครัวเรือน	

และสถำนประกอบกำรต่ำงๆ	เป็นต้น	2)	กลไกกำรปนเป้ือนน�ำ้บำดำล	

ต้ังแต่กำรปล่อยของเสีย	น�้ำไหลซึมผ่ำนชั้นดิน	ชั้นหิน	และลงสู่น�้ำ

บำดำล

	 2)	กำรจัดอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับผลกระทบทำงสุขภำพ	

จำกกำรน�ำน�ำ้บำดำลที่ไม่สะอำดมำบรโิภค	หลงัจำกทีมี่กำรให้ควำมรู้

เกีย่วกบักลไกกำรเกดิกำรปนเป้ือนในน�ำ้บำดำล	และแหล่งทีท่�ำให้เกดิ

กำรปนเปื้อนในน�้ำบำดำลแล้วนั้น	ผู้ที่ร่วมในกำรอบรมวันดังกล่ำวมี

ควำมสนใจ	และถำมทีมวจัิยนักวชิำกำรว่ำ	ถ้ำน�ำน�ำ้น้ันมำบรโิภคและ

ประกอบอำหำรอยูเ่ป็นประจ�ำจะเกดิปัญหำต่อสขุภำพหรอืไม่	ดงันัน้	

ทมีวจิยัจงึได้มกีำรจดัอบรมถงึผลกระทบทำงสขุภำพจำกน�ำ้บำดำลที่

ไม่สะอำดมำบริโภค	เพื่อเป็นแรงเสริมให้ชุมชนได้เห็นควำมส�ำคัญ

และผลกระทบต่อสขุภำพทีเ่กดิขึน้	โดยจัดในวนัที	่	27	กรกฎำคม	2557	

ณ	ศำลำประชำคมหมู่บ้ำน	ได้รับควำมอนุเครำะห์จำกผู้อ�ำนวยกำร

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบลบัววัด	คุณสำยันต์	จันทรดี	(หมอ

แดง)	มำเป็นวิทยำกรในเรื่องนี้	โดยมีรำยละเอียดกำรอบรม	ได้แก	่ 

1)	ควำมหมำยของโรคทีเ่กิดจำกอำหำรและน�ำ้เป็นสือ่	(Food	born	diseases	) 

2)	เช้ือโรคที่ก่อให้เกิดโรคอำหำรและน�้ำเป็นสื่อ	3)	ผลกระทบต่อ

สุขภำพจำกโรคท่ีเกิดจำกอำหำรและน�้ำเป็นสื่อ	และ	4)	แนวทำงใน

กำรป้องกันและรักษำโรคที่เกิดจำกอำหำรและน�้ำเป็นสื่อ	ได้แก่	กำร

ฆ่ำเชื้อโรคในน�้ำด้วยกำรต้ม	เป็นต้น

	 จำกกำรจดักจิกรรมกำรอบรมดงักล่ำวเป็นทีส่นใจของคนใน

ชมุชนเป็นอย่ำงมำก	เนือ่งจำกหมอแดงเป็นบคุคลทีช่ำวบ้ำนเก่ำน้อย

ให้ควำมเคำรพนบัถอื	และถอืว่ำเป็นหมอประจ�ำหมู่บ้ำน	ดังนัน้กำรท่ี

ได้รับข้อมูลจำกหมอแดงจึงเป็นแหล่งข้อมูลที่ชำวบ้ำนเชื่อถือมำก 

ยิ่งขึ้น

	 3)	กำรศึกษำดูงำนระบบกำรจัดกำรน�้ำบำดำลในโรงเรียน

ต้นแบบ	ณ	โรงเรียนบ้ำนแฮหนำมแท่ง	ต�ำบลค�ำขวำง	อ�ำเภอ

วำรินช�ำรำบ	จังหวัดอุบลรำชธำนี	ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท�ำให้ชุมชน

ได้เห็นถึงแนวทำงในกำรปรับปรุงคุณภำพน�้ำบำดำลก่อนน�ำมำ 

บริโภค	รวมทั้งได้เห็นกระบวนกำรและขั้นตอนกำรปรับปรุงคุณภำพ

น�้ำ	ตั้งแต่กำรจัดหำแหล่งน�้ำ	วัสดุอุปกรณ์	ตลอดจนขั้นตอนวิธีกำรที่

ใช้ในกำรปรบัปรุงคณุภำพน�ำ้	โดยใช้เครือ่งกรองน�ำ้	ซึง่เครือ่งกรองน�ำ้

นัน้สำมำรถน�ำไปใช้ในครัวเรือนได้	เนือ่งจำกสำมำรถท�ำได้ง่ำย	รำคำ 

ไม่แพง	

	 จำกกระบวนกำรวิจัยดังกล่ำว	ถือเป็นกระบวนกำรส�ำคัญ

ที่ท�ำให้คนในชุมชนมีควำมตื่นตัว	และตระหนักถึงผลกระทบทำง

สุขภำพจำกน�้ำบำดำลที่ไม่ผ่ำนกำรปรับปรุงคุณภำพมำบริโภคมำก

ยิ่งขึ้น	จนสำมำรถเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในกำรบริโภคน�้ำ

บำดำลของคนส่วนใหญ่ในชมุชนได้	เหน็ได้จำกก่อนเข้ำร่วมงำนวจัิย	

ทกุครัวเรือนในชมุชนมีกำรใช้น�ำ้บำดำลในกำรบริโภคโดยไม่ผ่ำนกำร

ปรับปรุงคุณภำพน�้ำเลย	มีเพียงกำรพักท้ิงไว้ให้ตกตะกอนเท่ำนั้น	

แต่หลังจำกที่ได้เข้ำร่วมกระบวนกำรวิจัยแล้ว	หลำยครัวเรือนมีกำร

ปรับปรุงคุณภำพน�้ำโดยกำรต้มฆ่ำเชื้อโรค	และสนใจเคร่ืองมือท่ีจะ

สำมำรถช่วยลดกำรปนเปื้อนของน�้ำบำดำลในครัวเรือนตนได้	เช่น	

เครื่องกรองน�้ำในครัวเรือนที่สำมำรถท�ำได้เอง	และมีประสิทธิภำพ

ดีเทียบเท่ำกับเคร่ืองกรองน�้ำท่ีวำงขำยตำมท้องตลำด	นอกจำกนี้	
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ภำพที่ 6 อบรมการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม

32

ยังมีบำงกลุ่มที่เปลี่ยนแหล่งน�้ำบริโภคในครัวเรือน	เช่น	น�้ำถัง	น�้ำ

จำกตู้น�้ำหยอดเหรียญ	รวมท้ังมีควำมต้องกำรใช้น�้ำจำกกำรประปำ 

ส่วนภูมิภำคมำกขึ้น	ถึงแม้ว่ำจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินกำร

ก็ตำม	

 4.3 การส่งเสรมิการจดัการด้านสิง่แวดล้อมทีส่่งผลกระทบ

ต่อคุณภาพน�้าบาดาล เป็นกระบวนกำรที่มีเป้ำหมำยเพ่ือส่งเสริมให้

ชุมชนร่วมกันลดกำรปนเปื้อนน�้ำบำดำล	โดยกำรลดแหล่งท่ีก่อให้

เกดิกำรปนเป้ือนต่อน�ำ้บำดำลได้		ซึง่เครือ่งมอืส�ำคญัในกำรส่งเสริมนี้	 

คือ	ข้อมูลทำงวิชำกำรเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภำพน�้ำบำดำล

ท่ีได้มีกำรสืบค้นมำ	และจำกกระบวนกำรกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับ

กลไกกำรเกิดกำรปนเปื ้อนในน�้ำบำดำล	และแหล่งที่ท�ำให้เกิด 

กำรปนเปื้อนต่อน�้ำบำดำลในชุมชน	ซ่ึงกำรลดปัญหำกำรปนเปื้อน

และปัญหำคุณภำพของน�้ำบำดำล	นอกจำกกระบวนกำรปรับปรุง

คุณภำพน�้ำก่อนน�ำมำบริโภคแล้ว	ยังมีอีกหลำยกระบวนกำรหรือ

หลำยวิธีที่สำมำรถลดกำรปนเปื ้อนของน�้ำบำดำลได้	โดยอำศัย

ควำมร่วมมือของทุกครัวเรือนและทุกคนในชุมชนในกำรด�ำเนิน 

กำรดังกล่ำว	เนื่องจำกเส้นทำงน�้ำใต้ดินในหมู่บ้ำนน้ันเป็นเส้นทำง

ที่ไหลเชื่อมต่อกัน	เมื่อมีกำรปนเปื้อนในจุดใดแล้วจะมีกำรกระจำย 

ไปสู่จุดอื่นได้

	 ส�ำหรับกระบวนกำรและขั้นตอนส่งเสริมกำรจัดกำรด้ำนสิ่ง

แวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อคุณภำพน�้ำบำดำล	เกิดจำกกำรวิเครำะห์

ร่วมกันของทีมวิจัยและคนในชุมชน	โดยมีกำรก�ำหนดเกณฑ์กำร

เลือกวิธีกำรว่ำ	จะต้องเป็นรูปแบบที่ท�ำให้เกิดกระบวนกำรเน้นกำรมี

ส่วนร่วมของคนในชุมชน	และข้อมูลจำกกระบวนกำรวิจัยที่ได้มีกำร

เก็บข้อมูลจำกแบบสอบถำมในครัวเรือน	ดังนั้น	ทีมวิจัยจึงเลือกใช้

กจิกรรมส�ำหรับกำรจดักำรด้ำนส่ิงแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภำพ

น�้ำบำดำล	2	กิจกรรม	โดยมีรำยละเอียดของแต่ละวิธีกำรดังนี้

	 1)	จัดกิจกรรมอบรมกำรจัดกำรขยะแบบมีส่วนร่วม	เป็น

กจิกรรมทีส่่งเสรมิให้แต่ละครวัเรือนลดแหล่งทีก่่อให้เกดิกำรปนเป้ือน

ในครัวเรือนของตนได้	และจำกกำรเก็บข้อมูลด้ำนกำรจัดกำรขยะใน

ครัวเรือนพบว่ำ	ชุมชนยังไม่มีกำรคัดแยกขยะอันตรำยออกจำกขยะ

มูลฝอยประเภทอื่น	และทิ้งขยะมูลฝอยทุกประเภทลงในถังขยะใบ

เดยีวกนั	กำรจดัอบรมในวนัที	่26	กรกฎำคม	2557	ณ	ศำลำประชำคม

บ้ำนเก่ำน้อย	ซึ่งได้รับควำมร่วมมือจำกอำจำรย์และทีมนักศึกษำชั้น

ปีที่	3	สำธำรณสุขศำสตร์อนำมัยสิ่งแวดล้อมที่เป็นแกนน�ำในกำร

จัดตั้งธนำคำรขยะของวิทยำลัยแพทยศำสตร์และกำรสำธำรณสุข	

มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี	มำเป็นวิทยำกร	และจัดอบรมเกี่ยวกับ	1)	

ควำมหมำยและประเภทขยะ	2)	กำรคัดแยกขยะ	3)	กำรน�ำขยะมำใช้

ประโยชน์	4)	กำรเพิ่มมูลค่ำกำรซื้อขำยขยะ	และ	5)	กำรก�ำจัดขยะ

อย่ำงถูกหลักสุขำภิบำล	

	 2)	กำรจัดท�ำจุดทิ้งขยะอันตรำยของชุมชน	เนื่องจำกผล

จำกกระบวนกำรและข้อมลูของกำรวจิยัเชงิส�ำรวจ	พบว่ำ	ปัญหำเรือ่ง

กำรจดักำรขยะหลกัของชมุชน	คอื	ไม่มกีำรคัดแยกขยะอนัตรำย	เช่น	

เศษแก้ว	ถ่ำนไฟฉำย	ออกจำกขยะทั่วไป	และทิ้งปนกัน	ดังนั้นจำก

ข้อมูลดังกล่ำว	จึงได้มีกำรระดมควำมคิดเห็นและหำสำเหตุดังกล่ำว	

ซึง่พบว่ำ	เกดิจำกกำรไม่มจีดุทิง้ขยะอนัตรำย	ชมุชนจงึได้มกีำรจดัท�ำ

ทีท่ิง้ขยะอนัตรำยขึน้	โดยตัง้อยูท่ีศ่ำลำประชำคมของหมูบ้่ำน	และได้

มีกำรประสำนให้เจ้ำหน้ำที่จำกทำงเทศบำลต�ำบลธำตุ	มำเก็บขนไป

ก�ำจัดทุกๆ	สัปดำห์
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	 กระบวนกำรวิจยัดงักล่ำว	ถอืเป็นกระบวนกำรทีท่�ำให้คนใน

ชุมชนมีควำมรู้เกี่ยวกำรคัดแยกขยะ	โดยเฉพำะขยะที่สำมำรถน�ำไป

ขำยได้	รวมท้ังวิธีกำรทีท่�ำให้ขยะขำยได้รำคำสงูมำกขึน้	เช่น	กำรคดั

แยกขวดแก้วตำมสีของขวดแก้ว	กำรแยกประเภทของกระดำษ	กำร

ลอกฉลำกพลำสติกขวดน�้ำ	เป็นต้น

 4.4 การส่งเสรมิพฤตกิรรมการบรโิภคอุปโภคน�า้ในครัวเรือน

อย่างถูกสุขาภิบาล	เป็นกระบวนกำรที่ส�ำคัญอีกกระบวนกำรหนึ่งใน

กำรป้องกันและลดผลกระทบต่อสุขภำพที่เกิดจำกกำรน�ำน�้ำบำดำล

มำใช้ในกำรอุปโภคและบริโภคในครัวเรือน	เน่ืองจำกพฤติกรรมกำร

บรโิภคน�ำ้ของแต่ละครวัเรอืนเป็นกระบวนกำรสดุท้ำยทีจ่ะลดกำรปน

เปื้อนของน�้ำอุปโภคบริโภคได้	ซ่ึงกำรส่งเสริมพฤติกรรมกำรบริโภค

อุปโภคน�้ำในครัวเรือน	สำมำรถท�ำให้คนในชุมชนเห็นถึงแนวทำงที่

สำมำรถน�ำน�้ำบำดำลมำใช้โดยส่งผลกระทบต่อสุขภำพของคนน้อย

ที่สุด	ได้น�ำเสนอผ่ำนกิจกรรมดังนี้

	 1)	กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร	กำรพัฒนำเครื่องมือในกำร

ปรบัปรงุคณุภำพน�ำ้ในครวัเรอืน	กจิกรรมนีจ้ดัขึน้ในวนัที	่2	สิงหำคม	

2557	เพื่อให้ชำวบ้ำนมีควำมรู้	และสำมำรถท�ำเครื่องมือในกำร

ปรับปรุงคุณภำพน�้ำอุปโภคบริโภคใช้ได้เองในครัวเรือน	โดยใช้วัสดุ

ที่หำได้ง่ำยและประหยัด	จำกกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรดังกล่ำวได้รับ

ควำมร่วมมอืจำกวทิยำกรของกำรประปำส่วนภมิูภำคมำเป็นวิทยำกร

ในกำรอบรมคร้ังนี้		โดยเน้ือหำกำรอบรมน้ัน	ประกอบด้วย	1)	วัสดุ

อปุกรณ์ที่ใช้ในกำรท�ำเคร่ืองกรองน�ำ้	2)	สำรที่ใช้ในกำรเป็นสำรกรอง

และคุณสมบัติของสำรแต่ละตัว	และ	3)	ขั้นตอนกำรประกอบเครื่อง

กรองน�้ำ

	 2)	กำรปรับปรุงคุณภำพน�้ำก่อนน�ำมำบริโภคด้วยกำรต้ม	

กำรปรับปรุงคุณภำพน�้ำด่ืมด้วยวิธีกำรต้มฆ่ำเชื้อโรคเป็นวิธีที่ดีที่สุด

และประหยัด	แต่กำรต้มน�้ำนั้นต้องท�ำให้ถูกวิธีจึงจะสำมำรถฆ่ำเชื้อ

โรคได้	และผลจำกกระบวนกำรวิจัยยังพบว่ำ	คนในชุมชนส่วนใหญ่

ไม่มีกำรต้มน�้ำก่อนน�ำมำบริโภค	มีเพียงบำงครัวเรือนเท่ำนั้นที่ต้ม	

แต่ยังไม่ถูกวิธี	เช่น	เวลำที่ใช้ในกำรต้มน้อยเกินไป	ภำชนะบรรจุน�้ำ

ภำพที่ 7 อบรมการท�าเครื่องกรองน�้าในครัวเรือน

ภำพที่ 8 การฝึกทักษะการปฏิบัติส�าหรับการตรวจหาเชื้อโรคในน�้า

หลังกำรต้มเป็นขวดพลำสติก	เป็นต้น	ดังนั้นทีมวิจัยจึงได้ให้ข้อมูล

เกี่ยวกับกำรปรับปรุงคุณภำพน�้ำก่อนน�ำมำบริโภคโดยกำรต้ม	เพื่อ

ให้คนในชุมชนรู้ถึงประโยชน์ของกำรต้มน�้ำ	และสำมำรถท�ำได้อย่ำง

ถกูวธิ	ีประกอบด้วย	1)	อปุกรณ์ที่ใช้ในกำรต้มน�ำ้	2)	ขัน้ตอนกำรต้มน�ำ้	

3)	ระยะเวลำในกำรต้มน�ำ้ทีส่ำมำรถฆ่ำเชือ้โรคได้	4)	ภำชนะบรรจุน�ำ้	

และ	5)	ระยะเวลำในกำรท�ำควำมสะอำด	เป็นต้น

 4.5 การสร้างกลไกการเฝ้าระวังคณุภาพน�า้บาดาลในชมุชน 

เป็นกำรฝึกอบรมให้นักเรียนในชุมชนได้เห็นควำมส�ำคัญของกำร

ตรวจคณุภำพน�ำ้	กำรเฝ้ำระวังคณุภำพน�ำ้ทำงแบคทีเรยี	และได้มกีำร

ฝึกทกัษะกำรปฏบิตัสิ�ำหรบักำรตรวจคณุภำพน�ำ้	ซึง่กำรอบรมในคร้ัง

น้ีได้ให้ควำมส�ำคัญกับทักษะกำรฝึกปฏิบัติกำรตรวจคุณภำพน�้ำของ

นักเรียน	โดยให้นักเรียนที่ร่วมฝึกอบรมมีกำรจัดตั้งทีมขึ้นมำชื่อว่ำ	

“นกัสบืน�ำ้แซบ”	ซึง่หน้ำทีข่องทมีนกัสืบน�ำ้แซบ	คอื	หำกคุณภำพน�ำ้

ในครัวเรือนเกดิกำรเปล่ียนแปลงไป	เช่น	มสีีขุน่ผดิปกต	ิมกีลิน่เหมน็	

และหำกคนในชุมชนเกิดอำกำรผิดปกติจำกกำรใช้น�้ำก็ให้ไปแจ้งกับ

ผู้ใหญ่บ้ำน	เพื่อจะได้มีกำรประชำสัมพันธ์ให้กับคนในชุมชนรู้เพื่อที่

จะได้แก้ไขปัญหำต่อไป

33



วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่   ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2558

	 จำกกำรด�ำเนินงำนที่ได้กล่ำวมำ	พบว่ำ	งำนวิจัยได้ก่อ

ให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงของชุมชนไปจำกเดิมทั้งด้ำนแนวคิดและ

พฤตกิรรมในกำรบรโิภคน�ำ้	โดยตัง้แต่ก่อนเริม่งำนวจิยั	ชมุชนไม่เคย

รบัรูเ้กีย่วกับปัญหำน�ำ้บำดำลของชมุชนเลย	เนือ่งจำกน�ำ้บำดำลเป็น

แหล่งน�ำ้หลกัของชมุชนทีน่�ำมำใช้ในครวัเรอืนตัง้แต่สมยัปูย่่ำตำยำย		

อีกท้ังเป็นแหล่งน�้ำหลักแหล่งเดียวของชุมชน	เนื่องจำกไม่มีระบบ

ประปำหมูบ้่ำน	และถงึแม้ว่ำจะมรีะบบน�ำ้ประปำจำกกำรประปำส่วน

ภมูภิำค	10	อบุลรำชธำนีให้เข้ำถงึ	แต่ก็ไม่มคีรวัเรอืนใดทีจ่ะน�ำน�ำ้ดงั

กล่ำวมำใช้เนือ่งจำกต้องเสยีค่ำใช้จ่ำยในกำรต่อน�ำ้เข้ำมำ	จงึยงัคงใช้

น�้ำบำดำลในครัวเรือนของตนเช่นเดิม	แต่หลังจำกกำรเริ่มกระบวน

ด�ำเนินกำรวิจัย	ซึ่งเปิดโอกำสชุมชนได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในโครงกำร

ทุกข้ันตอนทั้งในเชิงเน้ือหำและกระบวนกำร	ท�ำให้ชุมชนเห็นถึง

ปัญหำคุณภำพน�้ำของชุมชนที่เกิดกำรเปล่ียนแปลงไป	โดยที่ทีม

วจัิยชมุชนอำจจะไม่รูต้วัว่ำกำรเปลีย่นแปลงเหล่ำน้ัน	เกดิขึน้จำกกำร

ด�ำเนินกำรร่วมกันเก็บน�้ำเพื่อส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร	และกำร

จัดเวทีคืนข้อมูลกำรวิจัย	ด้ำนกำรตรวจคุณภำพน�้ำบำดำลในชุมชน	

ซึ่งพบกำรปนเปื้อนของเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย	และค่ำของแข็งที่

ละลำยในน�ำ้เกนิมำตรฐำนก�ำหนด	จงึท�ำให้ชมุชนเริม่เปลีย่นแนวคดิ

เดิมที่เคยคิดว่ำ	น�้ำบำดำลในชุมชนของตนเป็นน�้ำที่สะอำดสำมำรถ

น�ำมำบริโภคได้		จึงพยำยำมท�ำควำมเข้ำใจและหำทำงเลือกในกำร

แก้ปัญหำในทุกประเด็นร่วมกันทั้งด้ำนปัจจัยและแหล่งที่ท�ำให้เกิด

กำรปนเป้ือนน�ำ้บำดำล	แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำเบ้ืองต้นทีช่มุชน

สำมำรถท�ำได้	จนน�ำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนพฤติกรรม	เช่น	กำร

ปรบัปรงุคณุภำพน�ำ้เบือ้งต้น	โดยกำรท�ำเครือ่งกรองน�ำ้ใช้ในครวัเรอืน

ที่ได้รับกำรอบรมจำกกำรประปำส่วนภูมิภำคและกำรต้มน�้ำก่อนน�ำ

มำบริโภค	รวมท้ังกำรเปลี่ยนแหล่งน�้ำที่ใช้บริโภคจำกน�้ำบำดำลมำ

เป็นน�ำ้บรรจถุงั	น�ำ้บรรจขุวดจำกโรงงำนที่ได้มำตรฐำนกำรผลติหรือ

แม้แต่มีบำงครัวเรือนเริ่มมำลงชื่อแจ้งควำมประสงค์ขอน�้ำจำกกำร

ประปำส่วนภูมิภำคใช้	เป็นต้น

การน�าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
	 กำรวิจัยเรื่องรูปแบบกำรจัดกำรน�้ำบำดำลให้ถูกหลัก

สุขำภิบำลโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนบ้ำนเก่ำน้อย	ได้มีกำรน�ำผล

กำรวิจัยครั้งนี้ไปใช้ประโยชน์	ดังนี้

	 1.	ทีมวิจัยชุมชนใช้ข้อมูลจำกงำนวิจัยเป็นเครื่องมือเผย

แพร่ข้อมูลเก่ียวกับปัญหำคุณภำพน�้ำของชุมชนบ้ำนเก่ำน้อย	ซึ่ง

เป็นชมุชนทีต่ัง้อยู่ใกล้กบัมหำวทิยำลยัอบุลรำชธำน	ีให้กบัเพือ่นบ้ำน

และชุมชนอื่นๆ	ที่มีลักษณะคล้ำยๆ	กัน	เพ่ือให้เกิดกำรตื่นรู้	และได้

ตระหนักถึงปัญหำที่เกิดขึ้นแล้วมำร่วมกันหำแนวทำงแก้ไขปัญหำ	

	 2.	สำขำวิชำสำธำรณสขุศำสตร์	มหำวทิยำลยัอุบลรำชธำน	ี

ได้ใช้โครงกำรวิจัยเพื่อกำรศึกษำ	โดยใช้เป็นพื้นท่ีเรียนรู ้นอก

ห้องเรยีนส�ำหรับนักศึกษำสำขำวชิำวทิยำศำสตร์อนำมยัสิง่แวดล้อม	

เช่น	กำรน�ำนักศึกษำทีเ่รียนในรำยวชิำปฏบัิตกิำรตรวจวเิครำะห์ด้ำน

สิ่งแวดล้อมเข้ำไปเรียนรู้วิธีกำร	พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติเก็บน�้ำบำดำล

เพื่อตรวจวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำร	ศึกษำกระบวนกำรเก็บข้อมูล

กระบวนกำรวิจัย	และร่วมแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรแก้ไขปัญหำ

ชุมชนด้วยงำนวิจัย	เป็นต้น

การอภิปรายผล
	 รูปแบบและแนวทำงส�ำหรบักำรจดักำรน�ำ้บำดำลให้ถกูหลกั

สุขำภิบำลโดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนบ้ำนเก่ำน้อย	ประกอบด้วย	

ปฏบิตักิำรกำรถ่ำยทอดข้อมลูเพือ่กระตุน้กำรรบัรูเ้กีย่วกบัสถำนกำรณ์

คณุภำพน�ำ้บำดำลในชมุชน	ผ่ำนกำรจดัเวทนี�ำเสนอข้อมลู		กำรเสนอ

ข้อมลูต่อชุมชนและหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง	เป็นต้น	ปฏบิตักิำรกำรกระตุ้นให้

เกดิควำมตระหนกัถึงผลกระทบทำงสุขภำพจำกน�ำ้บำดำลที่ไม่สะอำด

มำบริโภค	เพื่อให้ชุมชนเกิดควำมตระหนักถึงปัญหำที่เกิดจำกกำร

บริโภคน�ำ้ในชมุชน	ผ่ำนกำรอบรมให้ควำมรู้ทำงวชิำกำร	ปฏบิติักำรส่ง

เสริมกำรจดักำรด้ำนส่ิงแวดล้อมทีส่่งผลกระทบต่อคณุภำพน�ำ้บำดำล	

ผ่ำนทำงกำรร่วมกันจัดกำรสภำพแวดล้อมที่ไม่เหมำะสมทั้งในครัว

เรือนและชมุชน	ได้แก่	กำรจดักำรขยะ	เป็นต้น	รวมทัง้ปฏบิตักิำรส่ง

เสรมิพฤตกิรรมกำรบรโิภคอปุโภคน�ำ้ในครวัเรอืนอย่ำงถกูสขุำภบิำล	

เพือ่คนในชมุชนสำมำรถน�ำน�ำ้บำดำลมำใช้ได้อย่ำงปลอดภยั	โดยกำร

ท�ำเครือ่งกรองน�ำ้และกำรปรบัปรงุคณุภำพน�ำ้บรโิภคด้วยกำรต้ม	และ

กำรสร้ำงกลไกกำรเฝ้ำระวงัคณุภำพน�ำ้บำดำลในชมุชน	ผ่ำนกำรอบรม

เกีย่วกบักำรตรวจวดัคณุภำพน�ำ้ทำงแบคทเีรยีให้กบักลุม่เยำวชน

	 จำกรูปแบบจัดกำรน�้ำบำดำลให้ถูกหลักสุขำภิบำลโดย

กำรมีส่วนร่วมของชุมชนบ้ำนเก่ำน้อย		สะท้อนให้เห็นว่ำ		ต้นทุน

ทำงสังคม	(Social	capital)	ของชุมชนพื้นที่ศึกษำเป็นเครื่องมือที่

ส�ำคัญส�ำหรับกำรน�ำไปสู่กำรกระตุ้นและสร้ำงจิตส�ำนึกของสมำชิก

ในชุมชน	โดยต้นทุนทำงสังคม	เช่น	กำรเป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีกำรไป

หำสู่กันเป็นประจ�ำ	กำรเป็นเครือญำติกัน	จึงเป็นช่องทำงกำรสื่อสำร

ที่มีประสิทธิภำพในกำรถ่ำยทอดข้อมูล	ขณะเดียวกันกำรใช้ต้นทุน

ทำงสังคมได้สร้ำงกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยภำยในชุมชน	ท้ังเครือข่ำย

ที่เป็นทำงกำร	(Formal	network)	และเครือข่ำยแบบไม่เป็นทำงกำร	 

(Informal	network)	ที่ก่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล	ประสบกำรณ์	

และร่วมระดมควำมคดิเหน็ถงึรูปแบบและแนวทำงทีเ่หมำะสมส�ำหรบั

กำรแก้ปัญหำ	ซ่ึงเป็นกำรท�ำให้เกิดชุมชนท่ีผู้อยู่ในชุมชนได้ร่วม

กันสร้ำงค่ำนิยมใหม่ของกำรพึ่งพำอำศัยซึ่งกันและกัน	(Norm	of	

reciprocity)	ที่จะต้องอำศัยควำมร่วมไม้ร่วมมือจำกสมำชิกและทุก

ภำคส่วนในชุมชน	รวมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงกำรมีส่วนร่วมและควำม

ผูกพันของสมำชกิในชมุชน	และผู้ทีม่ส่ีวนเกีย่วข้อง	เช่น	โรงพยำบำล

ส่งเสริมสุขภำพต�ำบล	กำรประปำส่วนภูมิภำคเขต	10	อุบลรำชธำนี	

นกัวชิำกำร	และองค์กำรปกครองส่วนท้องถิน่	ในกระบวนกำรของรูป

แบบทีแ่ตกต่ำงกนั	ดงันัน้ในกำรจัดกำรน�ำ้บำดำลให้ถูกหลักสขุำภบิำล

โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชนนั้น	จะต้องอำศัยทั้งองค์ควำมรู้จำก

หน่วยงำนภำยนอกและภูมิปัญญำของชุมชน	และต้นทุนทำงสังคม

ด้วยจึงจะเป็นแรงผลักดนัให้ชมุชนตระหนกัและร่วมกนัแก้ไขปัญหำ

ได้เหมำะสม
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สาขาวิชา การพยาบาลชุมชนบทคัดย่อ

 การศึกษาวิจัยและพัฒนาคร้ังนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้
ยา ปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง และผลของการใช้รูปแบบส่งเสริมพฤตกิรรมการใช้ยาตามแผนการ
รักษาของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง การด�าเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษา
พฤติกรรมการใช้ยาในผู้สูงอายุความดันโลหิตสูงและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง กลุ่มตัวอย่างเป็น
ผู้สูงอายุที่ได้รับการรักษาด้วยยาโรคความดันโลหิตสูง 228 คน รวบรวมข้อมูลโดยแบบ 
สอบถามซึ่งผ่านการหาคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 3 ท่าน และหาความเท่ียงด้วย
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (    = .81-.85)  2) ประเมินศักยภาพและทุนใน
พืน้ท่ีโดยเคร่ืองมอืวจิยัชมุชนเชงิชาตพินัธุว์รรณาแบบเร่งด่วน 3) น�าเสนอรูปแบบส่งเสริม
พฤติกรรมการใช้ยาตามแผนการรักษาของผู้สูงอายุความดันโลหิตสูง รวบรวมข้อมูล
ระหว่างเดอืนกุมภาพนัธ์ – มนีาคม 2556 วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิตพิรรณนาตามระดบั
การวัดของข้อมูลและวิเคราะห์เชิงเนื้อหา และ 4) ทดลองรูปแบบการปรับพฤติกรรม
การใช้ยารักษาตามแผนการรักษาของผู้สูงอายุความดันโลหิตสูงในชุมชน กลุ่มตัวอย่าง
เป็นผู้สูงอายุท่ีได้รับการรักษาด้วยยาโรคความดันโลหิตสูงจ�านวน 65 คน โดยด�าเนิน
การทดลอง ระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2556 วิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ยาตามแผนการรักษา ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้วยการทดสอบค่าทีชนดิสองกลุม่ท่ีไม่เป็นอิสระต่อกัน (Paired t-test) และวิเคราะห์เชงิเน้ือหา
 ผลการศกึษาพบว่า กลุม่ตวัอย่างมกีารรับรู้ปัญหาอุปสรรคในการรับประทานยา
การสนบัสนนุของครอบครัว และการสนบัสนนุของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสขุอยูใ่นระดบัปาน
กลาง (X = 2.88, 2.93, 3.24, SD. = 0.68, 0.43, 0.46 ตามล�าดบั) ส�าหรับพฤตกิรรม
การใช้ยาตามแผนการรกัษาพบว่า ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (X = 3.15, SD. = 0.70) 
กลุม่ตวัอย่างมพีฤตกิรรมการเก็บรักษายา การใช้ยาถูกขนาด และการสงัเกตผลข้างเคยีง
ของยาไม่เหมาะสม (X = 2.31, 2.50, 2.53 SD. = 0.89, 0.84, 0.90 ตามล�าดับ) เมื่อ
วางแผนพฒันารูปแบบการปรับพฤตกิรรมการใช้ยาร่วมกับผู้ท่ีมส่ีวนเก่ียวข้องมแีนวทาง
ดงันี ้1) เตอืนเวลารับประทานยา โดยใช้โทรศพัท์ตัง้ปลุกเวลาท่ีผูส้งูอายตุ้องรับประทานยา
ทุกเวลา 2) ใช้นวัตกรรมพวงกุญแจกล่องยา สร้อยคอกล่องยา และคูม่อืการใช้ยาในผูป่้วยสงู
อายุโรคความดันโลหิตสูง 3) จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยา
 ผลการทดลองรูปแบบการปรับพฤติกรรมการใช้ยารักษาตามแผนการรักษา
ของผู้สูงอายุความดันโลหิตสูงในชุมชนพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการใช้ยาตาม
แผนการรักษาในภาพรวมของผูส้งูอาย ุหลงัเข้าร่วมโครงการสงูกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (t = 1.78, p-value<.01) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า พฤตกิรรมการใช้ยาตามแผนการรักษาด้านท่ีมคีะแนนเฉลีย่หลงัเข้าร่วมโครงการสงูกว่า  
ก่อนเข้าร่วมโครงการอย่างมนียัส�าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 ได้แก่ การรับยาถูกคน การได้รับยา
ถูกขนาด การเก็บรกัษายาถูกต้อง (t = 0.92, 1.35, 3.54 ตามล�าดบั, p-value<.01)

ค�ำส�ำคัญ: ผู้สูงอายุ โรคความดันโลหิตสูง การใช้ยาตามแผนการรักษา
1   ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2   พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
3   วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

รูปแบบการปรับพฤติกรรมการใช้ยารักษา
ตามแผนการรกัษาของผู้สงูอายคุวามดนัโลหิตสงูในชมุชน1

กมลภู  ถนอมสัตย์2   และวิไล ตำปะสี3  
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Abstract

 This research and development aimed to investigate factors related to drug 
compliance behaviors and the effects of the drug compliance behaviors modification 
model among elderly with hypertension. The study consisted of 4 steps; step 1 was 
a study of factors related to the drug compliance behaviors of elderly with hypertension  
in community. A purposive sampling method was used to recruit 228 elderly  
patients. Content validity and language usage of this research were performed by 
three experts. Cronbach’s  alpha  coefficient  was  used to  estimate  the  internal  
consistency  reliability  of the instrument and there found that the Cronbach’s alpha 
of each item was high ( =.81-.85). Step 2 was an assessment of the potentiality 
and social capital of the community. The Rapid Ethnography Community Assess-
ment Program (RECAP) was used to collect the data. Step 3 was a Model presenting 
which aimed to promote drug compliance behaviors of elderly with hypertension. 
The data were collected from February to March, 2013. Descriptive statistic and 
content analysis were employed to analyze the data set. Step 4 was an examination of 
the  effect Model on drug compliance behaviors according to the treatment practical 
guideline for elderly with hypertension. The participants were 65 older people who 
received drugs as treatment for hypertension. The study has taken place during June 
– September, 2013. Data were analyzed by Paired t-test and content analysis.
 The study found that the level of elderly-perceived barriers to use of 
medications, perceived family support, and perceived public health staffs support 
in the drug compliance were moderate (X= 2.88, 2.93, 3.24, SD. = 0.68, 0.43, 0.46, 
respectively). Sample subjects had a moderate level of drug compliance behaviors  
(X = 3.15, SD. = 0.70) and each of 3 dimensions which included drug keeping correctly, 
appropriate dosage, and observation of side effects of drug were inappropriate 
level (X = 2.31, 2.50, 2.53, SD. = 0.89, 0.84, 0.90, respectively). After that, a model 
for promoting the drug compliance behaviors was developed based on Clinical 
Practice Guideline (CPG) of hypertension. The model included 1) disseminate the 
warning  alarm clock , 2) use of innovative aids such as a key chain pill box or necklace 
pill box to prevent the forgetting to take a drug and drug guideline in elderly with  
hypertension, and 3) arrange a drug use behavior modification program. 
 The result of drug compliance behaviors model of elders with hyperten-
sion in community shown as the mean level of drug compliance behaviors of elderly 
with hypertension in the overall after participating was higher than before participat-
ing at a statistically significant level. 01 (t = 1.78, p-value <.01). The average score 
in each component which after participating is higher than before participating at a 
statistically significant level. 01, that  consisted of right patient, appropriate dosage, 
and drug keeping correctly (t = 0.92, 1.35, 3.54, respectively, p-value <.01).
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ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา 
	 โรคความดันโลหิตสูงเป็นฆาตกรเงียบ	และเป็นโรคท่ี

พบมากในกลุ่มผู้สูงอายุ	(ร้อยละ	33.69)	(ส�านักงานสถิติแห่งชาติ,	

2555)	เนื่องจากความเส่ือมของร่างกาย		ถ้าไม่ได้รับการรักษาอาจ

เกิดภาวะแทรกซ้อนมากมาย	เช่น	โรคหัวใจ	โรคไต	โรคหลอดเลือด

สมอง	เป็นต้น	การรกัษาโรคความดนัโลหติสงูไม่เพยีงแต่การควบคมุ

พฤตกิรรมเสีย่ง	ได้แก่	การรบัประทานอาหาร	การออกก�าลงักาย	การ

จัดการความเครียด	การงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	และการงดการสูบ

บหุรี	่ยงัต้องได้รบัการรกัษาด้วยยา	และส่วนมากพบว่า	ได้รบัยาหลาย

ชนดิ	นอกจากนัน้	ยงัพบว่าผูป่้วยมีพฤตกิรรมการใช้ยาท่ีไม่เหมาะสม	

เช่น	ลมืรบัประทานยา		รบัประทานยาไม่สม�า่เสมอ	ไม่ต่อเนือ่ง	ไม่ถกู

ขนาด	ไม่ถูกเวลา	ขาดความรูใ้นการรบัประทานยา	รบัประทานยาซ�า้

ซ้อน	ไม่ใช้ยาตามแผนการรกัษา	หรอืใช้ยาโดยไม่จ�าเป็น	(เยาวลักษณ์	

สทิธเิดช,	2550	วนิดา	ดุรงค์ฤทธชิยั	และคณะ,	2551	น้องเลก็	บญุจงู	

วรางคณา	ควรจริต	และอาภรณ์		จตุรภัทรวงศ์,		2550)	ส่งผลให้การ

รักษาโรคความดันโลหิตสูงไม่มีประสิทธิภาพ	และยังเพิ่มความเสี่ยง

ต่อการเกดิผลข้างเคยีงทีเ่กดิจากการใช้ยาไม่ถกูต้อง	รวมถงึการเกดิ

ภาวะแทรกซ้อน	ท�าให้มีภาวะทุพพลภาพหรือเสียชีวิตได้	ประกอบ

กบัการศึกษาของวิวัฒน์	ถาวรวัฒนยงค์	จตพุร	อโณทยานนท์	นริมล	

เรืองสกุล	พัลลภ	ศรีภิรมย์รักษ์	และรินพัท	ชมจันทร์	(2554)	พบว่า	

ยากลุม่เสีย่งทีมี่แนวโน้มท�าให้เกดิอาการไม่พงึประสงค์ท่ีพบมากทีสุ่ด	

คือ	กลุ่มยารักษาโรคความดันโลหิตสูง

	 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า	

พฤติกรรมการใช้ยาของผู้เป็นโรคความดันโลหิตสูง	มีผลมาจากทั้ง

ปัจจัยภายใน	ได้แก่	ระดับการศึกษา	เพศ	อายุ	สถานภาพสมรส	

อาชีพ	รายได้	โรคประจ�าตัว	ระดับความสามารถในการปฏิบัติ

กิจวัตรประจ�าวัน	การรับรู้ความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนของโรค	

การรับรู้ประโยชน์ของยา	และความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาก็มีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมการใช้ยาในผู้ป่วยเรื้อรังด้วย	รวมท้ังประสบการณ์การ

รักษาสุขภาพ	(สุมาลี	วังธนากร	ชุติมา	ผาติด�ารงกุล	และปราณี	ค�า

จันทร์,	2551)	ส�าหรับปัจจัยภายนอก	ประกอบด้วย	บุคคลที่มีผลต่อ

การใช้ยา	ได้แก่	บุคคลที่ดูแลเกี่ยวกับการรับประทานยา		ค�าแนะน�า

ของบุคลากรด้านสุขภาพ	การเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ	และแหล่ง

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้ยา	(ปิยนุช	เสาวภาคย์	สุนุตตรา	ตะบูน

พงศ์	และ	พัชรียา	ไชยลังกา,	2549)	ในการศึกษาครั้งนี้	ผู้วิจัยเลือก

ศกึษาปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัพฤตกิรรมการใช้ยาของผูป่้วยสงูอายทุีเ่ป็น

โรคความดันโลหิตสูง	โดยใช้การพัฒนาศักยภาพและทุนทางสังคม

ของชุมชนและครอบครัว	เนื่องจากเจ้าหน้าที่/บุคลากรด้านสุขภาพ

ในพื้นที่ไม่สามารถดูแลได้อย่างครอบคลุม	การใช้ศักยภาพและทุน

ทางสังคมในชุมชนซึ่งประกอบด้วย	1) ทุนทางสังคมด้านกายภาพ 

เช่น	วดั	โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล	โรงเรยีน	หอกระจายข่าว

ประจ�าหมู่บ้าน	สถานีวิทยุหมู่บ้าน	เป็นต้น		2) ทุนทางสังคมด้าน

แหล่งประโยชน์/กลุ่มชมรมต่างๆ	เช่น	ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ�าหมู่บ้าน	(อสม.)	กลุ่มแม่บ้าน	กลุ่มสัจจะออมทรัพย์	เป็นต้น	

และ		3) ทุนทางสังคมท่ีเป็นบุคคล	โดยเฉพาะคนส�าคัญของชุมชน	

เช่น	ก�านัน	สมาชิก	อบต.	ผู้น�ากลุ่มต่างๆ	ปราชญ์ชาวบ้าน	พระ

หรือบุคคลที่คนในชุมชนนับถือ	เป็นต้น	การวิเคราะห์ทุนทางสังคม

ที่ชุมชนมีอยู่เดิมเหล่านี้	จะสามารถต่อยอดกิจกรรมต่างๆ	ได้ง่าย

ขึ้น	นอกจากนั้น	การพัฒนาศักยภาพของครอบครัวก็เป็นสิ่งส�าคัญ	

เนือ่งจากเป็นบคุคลทีมี่ความใกล้ชดิผูป่้วยมากทีสุ่ด	และส่วนใหญ่เป็น

เครือญาติกับผู้ป่วย	ท�าให้มีการเสริมสร้างสัมพันธภาพในครอบครัว

มากขึน้ด้วย	ส�าหรับปัจจยัทีส่�าคัญทีส่ดุ	คอื	ตวัผูป่้วยเอง	ในการศึกษา

ครั้งนี้	จึงใช้แนวคิดแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ	(Rosenstock,	

Strecher,	&	Becker,	1988)	มาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาเพื่อ

ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุความดันโลหิตสูงมีการรับรู้ประโยชน์ของการ

รับประทานยาตามแผนการรักษา	โทษของการไม่รับประทานยา

ตามแผนการรักษา	และการลดอุปสรรคของการรับประทานยาตาม

แผนการรักษา	นอกจากน้ัน	ยงัน�าปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกับพฤตกิรรมการ

ใช้ยามาน�าเสนอรูปแบบการปรับพฤติกรรมการใช้ยา	ตามแผนการ

รักษาของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน	เพื่อให้เกิดรูปแบบ

ทีม่ปีระสทิธภิาพท�าให้ผู้สงูอายไุด้รบัการรกัษาทีมี่คุณภาพ	ลดโอกาส

เกิดภาวะแทรกซ้อน	และมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ยารักษาของผู้สูงอายุความ

ดันโลหิตสูง	และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

	 2.	เพื่อประเมินศักยภาพและทุนทางสังคมในพื้นท่ี	โดย

เครื่องมือวิจัยชุมชนเชิงชาติพันธุ์วรรณาแบบเร่งด่วน

	 3.	เพื่อศึกษาผลของการใช้รูปแบบส่งเสริมพฤติกรรมการ

ใช้ยาตามแผนการรักษาของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง

นิยามศัพท์เฉพาะ
 ผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง	หมายถึง	ประชาชนที่มีอายุ

ตั้งแต่	60	ปีขึ้นไปที่ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง	โดยได้รับการ

วินิจฉัยโรคจากอายุรแพทย์อย่างน้อย	6	เดือน	รับการรักษาด้วยยา	

และอาศัยอยู่ในชุมชนต�าบลวังตะกู	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครปฐม

 พฤติกรรมการใช้ยาตามแผนการรักษาของผู้สูงอายุโรค

ความดันโลหิตสูง	หมายถึง	การปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับ

การใช้ยาของผูส้งูอายทุีเ่ป็นโรคความดนัโลหติสงู	ซึง่ผูว้จิยัพฒันาจาก

หลักการบริหารยาของโคเฮน	(Cohen,	1999)	มีทัง้หมด	5	ด้าน	ได้แก่	

 1) การได้รับยาถกูคน	หมายถงึ	ผูสู้งอายทุีเ่ป็นโรคความดนั

โลหติสูงได้รับยาตามแผนการรักษาของตนเองเท่านัน้	โดยมกีารตรวจ

สอบชือ่ตนเองจากซองยา	รวมถงึการไม่น�ายาของคนอ่ืนมารบัประทาน

 2) การได้รบัยาถกูขนาดและเวลา หมายถงึ	ผูส้งูอายทุีเ่ป็นโรคความ

ดนัโลหิตสงูได้รบัยาตามแผนการรกัษาตรงตามขนาดและเวลาทีแ่พทย์สัง่

 3) การได้รับยาถูกชนิด	หมายถึง	ผู้สูงอายุที่เป็นโรคความ

ดนัโลหติสงูได้รบัยาตามชนดิทีแ่พทย์สัง่	โดยมกีารตรวจสอบลกัษณะ

ของยา	และมีการซักถามเมื่อลักษณะของยาที่ได้รับเปลี่ยนไป
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 4) การสังเกตผลข้างเคียงของยา	หมายถึง	ผู้สูงอายุที่เป็น

โรคความดันโลหิตสูงได้รับยาตามแผนการรักษา	โดยมีการสังเกต

อาการผิดปกติที่เกิดขึ้นหลังจากการรับประทานยา

 5) การเก็บรกัษายา	หมายถงึ	ลักษณะการเกบ็ยาทีไ่ด้รับตาม

แผนการรกัษาของผู้สงูอายทุีเ่ป็นโรคความดนัโลหติสงู	ครอบคลมุถงึ

บรรจุภณัฑ์ทีใ่ส่ยา	การป้องกนัยาจากแสงแดดหรอืบรเิวณทีม่อีณุหภมิูสงู

	 ประเมินโดยใช้แบบสอบถาม	จ�านวน		24	ข้อ	ลักษณะค�า

ตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	4	ระดับ	คือ	ไม่เคยปฏิบัติ	

ปฏิบัติบางครั้ง	ปฏิบัติบ่อยครั้ง	และปฏิบัติทุกครั้ง

 ความเชือ่ด้านสุขภาพเรือ่งการใช้ยาตามแผนการรกัษาของ

ผูส้งูอายโุรคความดนัโลหิตสงู	หมายถงึ	ความเชือ่หรอืการรบัรูค้วาม

เข้าใจเกีย่วกบัการใช้ยาตามแผนการรกัษาของผูส้งูอายโุรคความดนั

โลหิตสูง	ซึ่งครอบคลุมการรับรู้	3	ด้าน	ได้แก่	

 1) การรับรู้ประโยชน์ของการรับประทานยาตามแผนการ

รกัษา	หมายถึง	ความรูส้กึหรอืความเชือ่ของผู้สงูอายทุีเ่ป็นโรคความ

ดันโลหิตสูงถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการรับประทานยาตามแผนการ

รักษา	ประกอบด้วย	ผลต่อระบบต่างๆ	ได้แก่	หัวใจและหลอดเลือด	

สมอง	ไต	และช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ

 2) การรบัรูค้วามรนุแรงของโรคความดนัโลหติสูง	หมายถงึ	

ความรู้สึกหรือความเช่ือของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงถึง

ผลเสยีของโรคความดนัโลหติสงูทีม่ต่ีอตวัผูป่้วย	ประกอบด้วย	ท�าให้

รูส้กึไม่สขุสบาย	ท�าให้การเจบ็ป่วยเรือ้รงั	ท�าให้มภีาวะแทรกซ้อนต่อ

ระบบต่างๆ	ในร่างกายทั้งแบบเฉียบพลันและเรื้อรัง	ท�าให้เกิดความ

พิการและท�าให้เสียชีวิต

 3) การรับรู ้ป ัญหาอุปสรรคในการรับประทานยาตาม

แผนการรักษา	หมายถึง	ความรู้สึกหรือความเชื่อของผู้สูงอายุที่เป็น

โรคความดนัโลหิตสงู	ถงึสิง่ทีข่ดัขวางทีท่�าให้ไม่สามารถรบัประทานยา	

ตามแผนการรักษาได้	ประกอบด้วย	การมอีาการข้างเคยีง	ความขีเ้กยีจ	

ไม่มีเวลา	และไม่พึงพอใจในด้านต่างๆ	

	 ประเมนิโดยใช้แบบสอบถาม	จ�านวน	20	ข้อ	ลกัษณะค�าตอบ

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	4	ระดบั	คอื	ไม่เหน็ด้วยอย่างยิง่	ไม่เหน็ด้วย		

เห็นด้วย	และ	เห็นด้วยอย่างยิ่ง	

วิธีการด�าเนินการวิจัย
	 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา	(Research	and	 

development)	เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ยารักษาของผู้สูงอายุ

ความดันโลหิตสูง	ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	และพัฒนารูปแบบส่งเสริม

พฤตกิรรมการใช้ยาตามแผนการรักษาของผู้สูงอายุความดนัโลหติสงู

    ประชากร

	 ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีอายุ	60	ปี	และรักษาด้วยยา	

อาศัยอยู่ในจังหวัดนครปฐม	จ�านวนทั้งหมด	7,852	คน	(ส�านักงาน

สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม,	2555)

    กลุ่มตัวอย่าง

	 ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่มีอายุ	60	ปี	และรักษาด้วยยา	

เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม	(Cluster	random	sampling)	โดยเลือก

กลุม่ตวัอย่างทีอ่าศยัอยู่ในต�าบลวังตะก	ูอ�าเภอเมือง	จงัหวัดนครปฐม	

ซึ่งต�าบลวังตะกูมีพื้นที่ที่สามารถเป็นตัวแทนของจังหวัดนครปฐม	

เนื่องจากมีบริบทแบบผสม	ทั้งแบบชุมชนชนบท	กึ่งเมือง	และเมือง	

จ�านวนทั้งหมด	228	คน

ขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย
	 การด�าเนินการวิจัยในการศึกษาครั้งนี้ใช้กระบวนการวิจัย

โดยชุมชนมีส่วนร่วม	(Participatory	Action	Research	:	PAR)	

ประกอบด้วย	3	ขั้นตอนสรุปดังภาพที่	1
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ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาในผู้สูงอายุความดันโลหิตสูง

และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามพฤติกรรม

การใช้ยาตามแผนการรกัษาของผูส้งูอายคุวามดนัโลหติสงู	และปัจจยั

ที่เกี่ยวข้อง	แบ่งออกเป็น	3	ส่วน	ประกอบด้วย

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล	ประกอบด้วย	อายุ	เพศ	ศาสนา	

ระดบัการศกึษา	อาชพี	ประวตักิารเจบ็ป่วย	และระยะเวลาทีป่่วยเป็น

โรคความดันโลหิตสูง

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้ยาตามแผนการ

รักษาของผู้สูงอายุความดันโลหิตสูง	ซึ่งผู้วิจัยพัฒนาจากหลักการ

บริหารยาของโคเฮน	(Cohen,	1999)	มีทั้งหมด	5	ด้าน	ได้แก่	การได้

รบัยาถกูคน	การได้รบัยาถกูขนาด	การได้รบัยาถกูชนดิ	การสงัเกตผล

ข้างเคยีงของยา	และการเก็บรักษายา	จ�านวน	24	ข้อ	ลกัษณะค�าตอบ

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	4	ระดับ	คือ	ไม่เคยปฏิบัติ	ปฏิบัติ

บางครั้ง	ปฏิบัติบ่อยครั้ง	และปฏิบัติทุกครั้ง

 การแปลผล

	 คะแนนเฉลี่ย	1.00-2.33	หมายถึง	พฤติกรรมการรับ

ประทานยาอยู่ในระดับต้องปรับปรุง	

	 คะแนนเฉลี่ย	2.34-3.66	หมายถึง	พฤติกรรมการรับ

ประทานยาอยู่ในระดับปานกลาง	

	 คะแนนเฉลี่ย	3.67-5.00	หมายถึง	พฤติกรรมการรับ

ประทานยาอยู่ในระดับดี	

 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ

ใช้ยาตามแผนการรักษาของผู้สูงอายุความดันโลหิตสูง ซึ่งผู้วิจัย

พัฒนาขึน้ตามทฤษฎแีบบแผนความเชือ่ด้านสขุภาพ	(Rosenstock,	

Strecher,&	Becker,	1988)	มีท้ังหมด	5	ด้าน	ได้แก่	การรบัรูป้ระโยชน์

ของการรับประทานยา	การรับรู้ความรุนแรงของโรค	การรับรู้ปัญหา

อุปสรรคในการรับประทานยา	การสนับสนุนของครอบครัว	และการ

สนับสนุนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข	จ�านวน	20	ข้อ	ลักษณะค�าตอบ

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	4	ระดบั	คอื	ไม่เหน็ด้วยอย่างย่ิง		ไม่

เห็นด้วย		เห็นด้วย	และเห็นด้วยอย่างยิ่ง	

 การแปลผล

	 คะแนนเฉลี่ย	1.00-2.25	หมายถึง	การรับรู้อยู่ในระดับต�่า	

	 คะแนนเฉลีย่				2.26-3.50	หมายถงึ	การรบัรูอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง

	 คะแนนเฉลีย่		3.51-4.75	หมายถงึ	การรบัรูอ้ยู่ในระดบัมาก	

	 คะแนนเฉลีย่			4.76-5.00	หมายถงึ	การรบัรูอ้ยู่ในระดบัมากทีส่ดุ	 

	 ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน	3	

ท่าน	ผู้วิจัยแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนน�าไปหาค่าความเที่ยง	โดย

น�าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับผู้สูงอายุที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่ม

ตัวอย่าง	จ�านวน		30	คน		และค�านวณหาค่าความเที่ยง	โดยใช้สูตร

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค	( =	.81-.85)	รวบรวมข้อมูล

ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์	–	มีนาคม	2556

การเก็บข้อมูลและการพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง 
	 ผู ้วิจัยเข้าพบกลุ ่มตัวอย่าง	ผู ้น�าชุมชน	เจ้าหน้าที่โรง

พยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	(รพสต.)	แนะน�าตัวและชี้แจง

วัตถุประสงค์ของการวิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทราบว่า	การเข้าร่วมใน

การศึกษาครั้งนี้เป็นไปโดยความสมัครใจ	จะไม่มีผลต่อกลุ่มตัวอย่าง	

ซึ่งข้อมูลทุกอย่างที่ได้จากการศึกษาจะเก็บเป็นความลับ	โดยผู้วิจัย

จะไม่เผยแพร่ในลักษณะของรายบุคคล	โดยจะเปิดเผยเฉพาะในรูป

แบบที่เป็นรายงานสรุปผลการวิจัยในภาพรวมเท่านั้น	ข้อมูลใดที่

สามารถระบุถึงตัวกลุ่มตัวอย่างได้	จะไม่ปรากฏในรายงาน	เอกสาร

ข้อมูลทัง้หมดจะถกูเกบ็ในตูท้ีล็่อกกญุแจทีผู้่วจัิยสามารถเปิดได้เพยีง

ผู้เดียว	เม่ือท�าการวิเคราะห์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว	แบบสอบถามและ

เทปบนัทกึเสียงจะถกูท�าลายทันท	ีกลุ่มตวัอย่างสามารถแจ้งออกจาก

การศึกษาได้ก่อนที่การด�าเนินการวิจัยจะส้ินสุดโดยไม่เกิดผลเสีย

ใดๆ	เมือ่กลุม่ตวัอย่างอนญุาตและลงนามยนิยอมให้ท�าการศึกษา	จึง

ท�าการเกบ็ข้อมลู	รวบรวมข้อมลูระหว่างเดอืนกมุภาพนัธ์	–	มนีาคม	2556

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ	โดยวิเคราะห์ข้อมูลส่วน

บุคคล	พฤติกรรมการใช้ยาตามแผนการรักษาของผู้สูงอายุความดัน

โลหติสงู	และปัจจยัทีเ่กีย่วข้อง	ด้วยสถติพิรรณนา	ได้แก่	จ�านวน	ร้อยละ	

ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ตามระดับการวัดของข้อมูล

ผลการวิจัย
 ขั้นตอนที่ 1 ผลการวิจัยส่วนนี้เป็นสภาพการณ์ก่อนการใช้

รูปแบบส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ยาตามแผนการรักษาของผู้สูงอายุ

โรคความดันโลหิตสูงในชุมชน  

 1.1 ข้อมูลส่วนบคุคล		พบว่า	ผูส้งูอายทุีเ่ป็นโรคความดันโลหิตสงู	

กลุ่มตวัอย่างมากกว่าคร่ึงหน่ึงเป็นเพศหญิง	(ร้อยละ	58.77)	อยูใ่นช่วง

อาย	ุ60-74		ปี	(ร้อยละ	61.40)	นบัถอืศาสนาพทุธ	(ร้อยละ	99.12)	จบการ

ศกึษาในระดับประถมศกึษา	(ร้อยละ	70.18)	มากกว่าคร่ึงหนึง่มีสถานภาพ

คู	่(ร้อยละ	50.44)	และส่วนใหญ่อาศยัอยูร่่วมกบัครอบครัว	(ร้อยละ	96.05)	

สทิธกิารรกัษาพยาบาล	ส่วนมากใช้สทิธบิตัรประกนัสขุภาพในการรกัษา

พยาบาล	(ร้อยละ	71.05)	ส�าหรบัระยะเวลาทีไ่ด้รบัการวนิจิฉยัว่าเป็นโรค

ความดนัโลหติสงูพบว่า	เกอืบคร่ึงหนึง่เป็นโรคความดนัโลหติสงูมา	5-9	ปี	

รองลงมา	คอื	10	ปีขึน้ไป	(ร้อยละ	46.05	และ	30.70	ตามล�าดบั)	

 1.2 พฤตกิรรมการใช้ยาตามแผนการรกัษา ส�าหรบัพฤตกิรรม

การใช้ยาตามแผนการรักษาโรค	พบว่า	ภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง	 

(X	=	2.71,	SD.=	0.89)	เมือ่พจิารณารายด้านพบว่า	ด้านทีม่คีะแนนเฉลีย่

จากน้อยไปมาก		3	ล�าดบั	ได้แก่	ด้านวธีิการเกบ็รกัษายาถกูต้อง	ด้านการได้รบั

ยาถกูขนาด	และด้านการสังเกตผลข้างเคยีงของยา	(X=	2.31,	2.50,	2.53,	

SD.	=0.89,	0.84,	0.90	ตามล�าดบั)	เม่ือพจิารณารายข้อพบว่า	พฤตกิรรม

ข้อทีม่คีะแนนเฉลีย่น้อยต้องปรับปรงุ	ได้แก่	แกะยาออกจากห่อเพือ่เตรยีม

ไว้ก่อน	ลืมรับประทานยาหลังอาหารเมือ่ไม่ว่างจากงาน	ลมืรบัประทาน

ยาเวลาไปธรุะ	ดขูนาดยาก่อนรบัประทานยาทกุครัง้	ดวูนัหมดอายทุีซ่อง

ยาทกุคร้ังก่อนรับประทานยา	และสังเกตอาการข้างเคยีงของยาทีไ่ด้รบั	 

(X= 1.32, 1.32, 1.40, 1.45, 1.92, 2.32, SD. = 0.79, 0.84, 0.72, 0.93, 0.90, 0.90)
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 1.3 การรับรู้ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้ยาของผู้สูง

อายุความดันโลหิตสูง เม่ือจ�าแนกข้อมูลตามการรับรู้ที่เกี่ยวข้องกับ

พฤติกรรมการใช้ยาพบว่า	ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	(X=	3.15,	

SD.	=	0.70)	เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า	ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยจาก

น้อยไปมาก	3	ล�าดับ	ได้แก่	การรบัรูปั้ญหาอุปสรรคในการรับประทานยา	

ซึ่งอาจเป็นความเชื่อหรือการรับรู้ถึงสิ่งขัดขวางที่ท�าให้ผู้สูงอายุไม่

สามารถใช้ยาตามแผนการรักษาได้	(X=	2.88,	SD.	=	0.68)	การ

สนับสนุนของครอบครัว	(X=	2.93,	SD.	=	0.43)	และการสนับสนุน

ของเจ้าหน้าที่ในการรับประทานยา	(X=	3.24,	SD.	=	0.46)	เมื่อ

พิจารณารายข้อพบว่า	ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยจากน้อยไปมาก	3	ล�าดับ	

ได้แก่	สมาชกิในครอบครวัสนใจเรือ่งการรบัประทานยา	รูส้กึว่าการที่

ต้องรบัประทานยาทกุวันเป็นภาระ	และรูส้กึว่าการไปรบัยาเป็นภาระ

ของบุตรหลาน	(X=	2.36,	2.76,	2.80		SD.	=	0.87,	0.87,	0.83	ตามล�าดบั)

ขั้นตอนท่ี 2 ประเมินศักยภาพและทุนทางสังคมในพื้นท่ี ผู้วิจัยน�า

เครื่องมือวิจัยชุมชนเชิงชาติพันธุ์วรรณาแบบเร่งด่วน	(Rapid	Eth-

nography	Community	Assessment	Program	:	RECAP)	(ขนิษฐา	

นันทบุตร	และคณะ,	2556)	ซึ่งเป็นเครื่องมือประเมินศักยภาพและ

ทุนในพื้นท่ี	ประกอบด้วย	1)	ข้อมูลทุนสังคมระดับบุคคล	2)	กลุ่ม

ทางสังคม	เครือข่ายประชาคม	และองค์กรชุมชน	3)	หน่วยงานที่

สนบัสนุนการท�างานของทนุทางสงัคม	4)	ข้อมูลสถานทีท่ี่เป็นแหล่ง

ประโยชน์หรือแหล่งทรัพยากรในชุมชนท่ีสนับสนุนการท�างานของ

ทนุทางสงัคม	5)	ผูร้บัผดิชอบในการจดัการระดบัหมูบ้่านหรือชมุชน	

6)	กิจกรรมของทุนทางสังคมในพ้ืนท่ีกับกลุ่มประชากรเป้าหมาย	 

7)	ข้อมูลการวิเคราะห์ชุดกิจกรรมในพื้นที่	8)	ความสอดคล้องกับ

ปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ	10	ประเด็น	และประเด็นข้อเสนอนโยบาย

สาธารณะ	9)	ความเป็นมาของการด�าเนินงานของทุนทางสังคม	 

10)	การด�าเนินงานและกิจกรรม	11)	การเชื่อมประสานงานและ 

กจิกรรม	คน	แกนน�า	และแหล่งประโยชน์	12)	กระบวนการเรียนรู้เพือ่

จดัการงานและกจิกรรม	คน	แกนน�า	สมาชกิ	ผูร้บัประโยชน์	การเช่ือม

ประสานงาน	และปัจจยัทีมี่ผลกระทบต่อการจดัการทุกด้าน	13)	ปัจจัย

ทีส่่งผลต่อการจดัการ	14)	ผลผลิต/ผลลพัธ์ท่ีเกดิจากการด�าเนนิงาน	 

15)	ประชากรที่ได้รับผลกระทบ

การวิเคราะห์ข้อมูล

	 วิเคราะห์เชิงเนื้อหา	(Content	analysis)	ในประเด็น

ศักยภาพและทุนทางสังคมในพื้นที่	และสรุปเป็นแผนภาพ

ผลการวิจัย

	 ผลการศึกษาศกัยภาพและทนุทางสงัคมในพืน้ที	่พบว่า	ต�าบลวงั

ตะกมูแีนวทางการด�าเนนิงานด้านต่างๆ	ตามแนวคดิหมู่บ้านจัดการตนเอง	

กล่าวคอื	มีการบรูณาการงาน	คน	และงบประมาณระหว่างภาคส่วนต่างๆ	

เพือ่ไม่ให้เกดิความซ�า้ซ้อน	เน้นผลลพัธ์สดุท้ายให้ประชาชนได้รับประโยชน์

สูงสุด	ผูน้�าชมุชนทัง้ผู้น�าท้องถิน่	ผูน้�าท้องที	่หน่วยงานภาครัฐ	แกนน�า	และ

ปราชญ์ชาวบ้านมกีารท�างานร่วมกนั	ส่งเสริมศกัยภาพชมุชนด้วยการเพิม่

กระบวนการสร้างพลังให้กบัประชาชน	และทกุภาคส่วนเข้ามามส่ีวนร่วม

ทัง้	“ร่วมคดิ	ร่วมท�า	และร่วมประเมนิผล”	ทกุกจิกรรม	ด�าเนนิงานโดยการ

ใช้ทนุทางสงัคม	ซึง่ประกอบด้วย	บคุคลส�าคญั	กลุม่องค์กรต่างๆ	ท้ังกลุม่ท่ี

เป็นทางการและไม่เป็นทางการ	ใช้แผนชมุชนและนวตักรรมเป็นกลไกในการ

ดแูลสุขภาพ	โดยใช้กลยทุธ์การสร้างการเรียนรู้	การสร้างความเป็นเจ้าของ	

การสร้างความเป็นพลเมอืง	เน้นการตอบสนองความต้องการของประชาชน

ทีแ่ท้จรงิ	โดยมฐีานข้อมลูทีน่่าเชือ่ถอืสนบัสนนุ	ซึง่จะน�าไปสูก่ารตอบสนอง

นโยบายสาธารณะ	ลดปัจจยัเส่ียงด้านสุขภาพ	และมุง่เน้นการตอบสนอง

นโยบายขององค์การปกครองส่วนท้องถิน่	ดงัสรปุในภาพที	่2	

ภาพที ่2	ศกัยภาพและทนุทางสงัคมในพืน้ทีต่�าบลวงัตะกู	อ�าเภอเมอืง	จงัหวดันครปฐม
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	 ส�าหรบัการดแูลผูส้งูอายทุีเ่ป็นโรคความดนัโลหติสงูในชุมชน	

มีการวางแผนร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่สุขภาพในชุมชน	แกนน�า

ชมุชน	และภาคส่วนต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	โดยมีการจัดรปูแบบการดแูล

ผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนแบบสหสาขาวิชาชีพ	ประกอบด้วย	เจ้าหน้าที่

สาธารณสขุ	แพทย์	พยาบาล	นกักายภาพบ�าบดั	เภสชักร	อาสาสมคัร

สาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	(อสม.)	อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน	

(อผส.)	ผูน้�าท้องที	่ผูน้�าท้องถิน่	และพระสงฆ์

	 จากการสนทนากลุ่มกับแกนน�าชุมชนพบว่า	ในช่วงเวลา

ท่ีผ่านมา	ชุมชนยังมีการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุความดันโลหิตสูงโดย

รวมแบบทัว่ๆ	ไป	ไม่ได้เน้นเรือ่งการใช้ยารกัษาโรคความดนัโลหติสูง	

อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่สุขภาพในพื้นที่มีภาระงานมาก	กอปรกับ

ต�าบลวังตะกมีูพืน้ทีข่นาดใหญ่	ประชาชนในพืน้ทีร่บัผดิชอบมีจ�านวน

มาก	ท�าให้ไม่สามารถดแูลแบบเน้นเฉพาะเรือ่ง	เช่น	เรือ่งการใช้ยาใน 

ผูส้งูอายทุีเ่ป็นโรคความดันโลหติสูงได้อย่างครอบคลมุ

ขั้นตอนที่ 3 น�าเสนอรูปแบบการปรับพฤติกรรมการใช้ยารักษาตาม

แผนการรกัษาของผูส้งูอายคุวามดนัโลหติสงูในชุมชน	ผูว้จัิยประสาน

งานกับผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	(รพสต.)	

หวัหน้าส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่ชีแ้จงวตัถปุระสงค์การวจิยั	และ

ขออนุญาตด�าเนินงานวิจัยในพื้นที่	โดยออกหนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้อง	

ได้แก่	ตวัแทนเจ้าหน้าท่ี	รพสต.	2	คน	ตวัแทนผูส้งูอายุ	3	คน	ตวัแทน

ผูด้แูลผูส้งูอายจุติอาสา	3	คน	ตวัแทนจากองค์การบรหิารส่วนต�าบล	1	

คน	ตัวแทนผู้น�าหมู่บ้าน	2	คน	ตัวแทน	อสม.	5	คน	และอาสาสมัคร

ดแูลผู้สงูอายทุีบ้่าน	(อผส.)	4	คน	เข้าร่วมกจิกรรม	รวมทัง้ส้ิน	20	คน	

โดยมีขั้นตอนดังนี้

	 1)	น�าเสนอข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่	1	และ	2	เพื่อให้ทราบ

สถานการณ์	และทวนสอบความถูกต้องของข้อมูล

	 2)	ผู้วิจยัน�าเสนอรปูแบบที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่

เกี่ยวข้องกับรูปแบบการปรับพฤติกรรมการใช้ยารักษาตามแผนการ

รักษาของผู้สูงอายุความดันโลหิตสูงในชุมชน	

	 3)	ร่วมกนัวางแผนแนวทางการพฒันารปูแบบการปรับพฤติกรรม

การใช้ยารักษาตามแผนการรกัษาของผูส้งูอายุความดนัโลหติสูงในชมุชน		

	 4)	ก�าหนดโครงการ	กิจกรรม	และผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง

	 5)	สรุปแนวทางการพัฒนารูปแบบการปรับพฤติกรรมการ

ใช้ยารกัษาตามแผนการรกัษาของผู้สูงอายคุวามดนัโลหติสงูในชมุชน	

เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ยารักษาโรคความดันโลหิตสูงที่ได้จากผล

การศึกษาในด้านที่ไม่เหมาะสม	ได้แก่	การเก็บรักษายาโดยเฉพาะ

การแกะยาออกจากห่อเพื่อเตรียมไว้ก่อน	การลืมรับประทานยาหลัง

อาหารเมื่อไม่ว่างจากงาน	การลืมรับประทานยาเวลาไปธุระ	การดู

ขนาดยาก่อนรับประทานยาทุกคร้ัง	การดูวันหมดอายุที่ซองยาทุก

ครั้งก่อนรับประทานยา	และการสังเกตอาการข้างเคียงของยาที่ได้

รับ	จากปัญหาดังกล่าวจึงได้ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ไข	ดังนี้	

     	การเตือนเวลารับประทานยา	โดยใช้โทรศัพท์ตั้งปลุก

เวลาที่ผู้สูงอายุต้องรับประทานยาทุกเวลาเพื่อป้องกันการลืม	และ

ช่วยให้รับประทานยาตรงเวลา

    	การใช้นวัตกรรมพวงกุญแจกล่องยา	และสร้อยคอ 

กล่องยา	เมือ่ผูป่้วยต้องเดนิทางไปท�าธรุะนอกบ้าน	เพือ่ป้องกนัการลมื

     		พฒันาคูม่อืการใช้ยาในผูป่้วยสงูอายุความดันโลหิตสงู	

โดยมีเนือ้หาครอบคลุมในประเดน็เร่ือง	ชือ่ยารักษาโรคความดนัโลหติสงู	

วธิกีารใช้ยา	ส่ิงทีค่วรแจ้งให้แพทย์หรือเภสัชกรทราบ	ท�าอย่างไรหาก

ลืมรับประทานยา	อาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาแต่ละชนดิ	

การเกบ็รกัษายา	ข้อควรค�านงึถงึเมือ่ต้องมารบัยาที	่รพสต.	การตรวจ

สอบฉลากยาก่อนกลบับ้าน	ข้อควรรูเ้มือ่ต้องรบัประทานยาตามเวลา	

การตรวจสอบลักษณะของยา	การตรวจสอบวันหมดอายุของยา	

นอกจากนั้น	ยังมีรูปภาพตัวอย่างยาที่ใช้ในการรักษาโรคความดัน

โลหิตสูงใน	รพสต.	ตรวจสอบความถูกต้องตามเนื้อหาของคู่มือโดย

ผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน	3	ท่าน	ประกอบด้วย		อายุรแพทย์	อาจารย์

พยาบาล	และผูป้ฏบิติัการพยาบาลขัน้สงู	(Advanced	Practice	Nursing	:	

APN)	สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนอย่างละ	1	ท่าน	หลังจาก

นั้นปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

ภาพที่ 3 	กจิกรรมการน�าเสนอรูปแบบการปรบัพฤตกิรรมการใช้ยารกัษาตามแผนการรกัษาของผูส้งูอายุความดนัโลหติสงูในชมุชน
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ภาพที ่5 นวตักรรมพวงกุญแจ/สร้อยคอกล่องยา

ภาพที ่4 คูม่อืการใช้ยาในผูป่้วยสูงอายคุวามดนัโลหติสงู

ขั้นตอนที่ 4 ทดลองรูปแบบการปรับพฤติกรรมการใช้ยารักษาตาม

แผนการรกัษาของผู้สงูอายคุวามดนัโลหติสงูในชมุชน	ผูว้จิยัได้น�ารูป

แบบจากขัน้ตอนที	่3	มาทดลองใช้ในผูส้งูอายทุีเ่ป็นโรคความดนัโลหติสงู

ในต�าบลวังตะก	ูซึง่มคีูม่อืแนวทางในการด�าเนินการรปูแบบโดยละเอยีด	

ใช้ระยะเวลาทัง้หมด	12	สปัดาห์	(เดอืนมถินุายน	–	กนัยายน	2556)	ดงันี้

 สัปดาห์ท่ี 1 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพแกนน�าชุมชน 

ประกอบด้วย	ตวัแทนเจ้าหน้าที	่รพสต.	ตวัแทนผูส้งูอายจิุตอาสา	ตวัแทน

ผูดู้แลผู้สงูอาย	ุตวัแทนจากองค์การบริหารส่วนต�าบล	ตวัแทนผูน้�าหมูบ้่าน	

ตวัแทน	อสม.	และ	อผส.	รวมทัง้สิน้	20	คน	กจิกรรมนีใ้ช้กระบวนการเรียน

รูแ้บบมส่ีวนร่วม	โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่พฒันาศกัยภาพแกนน�าชมุชนให้

มคีวามเข้าใจการเปลีย่นแปลงต่างๆ	รวมถงึภาวะแทรกซ้อนทีอ่าจจะเกดิ

ขึน้ในผูส้งูอายท่ีุเป็นความดันโลหิตสงู	มคีวามรูเ้รือ่งการใช้ยาในผู้สูงอายุ

ความดันโลหติสงู	รวมทัง้การใช้นวตักรรมทีใ่ช้ในการแก้ไขปัญหา	ได้แก่	

การใช้โทรศพัท์เตือนเวลารบัประทานยา	นวตักรรมพวงกญุแจกล่องยา	

สร้อยคอกล่องยา	และคู่มือการใช้ยาในผูป่้วยสงูอายุความดันโลหติสูง	จน

สามารถน�าความรูท้ีไ่ด้ไปประยุกต์ใช้ในการดแูลผูส้งูอายุความดนัโลหิตสูง

ได้ถกูต้อง	รวมเวลาทีใ่ช้ในการจดักจิกรรมทัง้หมด	2	วนั

 สัปดาห์ที่ 2 จัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ยา

ของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง	ผู้วิจัยเชิญกลุ่มตัวอย่างผู้

สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง	ที่เลือกมาจากผู้สูงอายุที่ส�ารวจ

ข้อมูลพฤติกรรมการใช้ยา	2	หมู่บ้าน	จ�านวน	65	คน	และทีมแกนน�า

ชุมชนที่ผ่านกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพในสัปดาห์ที่	1	กิจกรรมใน

โครงการประกอบด้วย	

 1. กจิกรรมการให้ความรูเ้รือ่งการใช้ยารกัษาโรคความดนัโลหติสูง 

โดยเภสชักรซึง่เน้นประเดน็ทีไ่ด้ผลมาจากการส�ารวจพฤตกิรรมการใช้ยา

ตามแผนการรกัษาในขัน้ตอนที	่1	เรือ่งการเกบ็รกัษายา	การป้องกนัการ

ลืมรับประทานยา	การดขูนาดยาก่อนรับประทานยา	การดวูนัหมดอายุ

ของยา	และการสงัเกตอาการข้างเคยีงของยาทีไ่ด้รบั	

 2. น�าเสนอนวัตกรรมที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาการใช้ยา 

ได้แก่	การใช้โทรศพัท์เตอืนเวลารบัประทานยา	นวตักรรมพวงกญุแจ

กล่องยา	สร้อยคอกล่องยา	และคู่มือการใช้ยาในผู้ป่วยสูงอายุความ

ดันโลหิตสูงแก่ผู้ป่วยสูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม
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 3. การแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้ร่ืองการใช้ยาโรคความดนัโลหิตสูงของผูส้งูอาย	ุจดักจิกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างผูส้งูอาย	ุแพทย์	

พยาบาลวิชาชีพ	และแกนน�าชุมชนที่มาร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพแกนน�าชุมชนในสัปดาห์ที่	1	โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นสิ่งที่

เอือ้อ�านวยสนับสนุน	และสิง่ทีเ่ป็นปัญหาอปุสรรคในการใช้ยา	และร่วมกนัก�าหนดแนวทางการตดิตามการใช้ยาในผูส้งูอายทุีเ่ป็นโรคความดัน

โลหิตสูงในชุมชน	รวมเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมทั้งหมด	2	วัน

 สัปดาห์ที่ 6 – 11	ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ	โดยทีมแกน

น�าชมุชนในเขตรบัผดิชอบทีผ่่านกจิกรรมการพฒันาศกัยภาพมาแล้ว

และผู้วิจัยทุก	2	สัปดาห์	รวมทั้งหมดรายละ	3	ครั้ง

 สปัดาห์ที ่12 กจิกรรมการตดิตามและประเมนิผล	คณะผูว้จิยัร่วมกบั

แกนน�าชมุชนทีม่าร่วมกจิกรรมการพฒันาศกัยภาพ	แกนน�าชมุชน	ตดิตาม

และประเมนิผลการปฏบิตัพิฤตกิรรมการใช้ยารกัษาโรคความดนัโลหติสูงของ

ภาพที ่6 การแลกเปลีย่นเรียนรูเ้รือ่งการใช้ยาโรคความดนัโลหติสูงของผูสู้งอายุ

ผูส้งูอายตุามเขตทีแ่กนน�าชมุชนรบัผดิชอบ	รวมทัง้สมัภาษณ์ประเด็นสิง่ท่ีเป็น

ปัจจยัท�าให้พฤตกิรรมการใช้ยาดขีึน้	และปัญหาอุปสรรคทีพ่บจากการด�าเนนิ

กจิกรรม	หลงัจากนัน้	สรปุผลการวิจยัและร่วมกนัวางแผนการพฒันาระบบ

การดูแลการใช้ยารกัษาโรคความดันโลหติสงูของผูสู้งอายใุนชุมชนต่อไป

	 สรุปข้ันตอนการด�าเนินกิจกรรม	โครงการปรับเปลี่ยน

พฤตกิรรมการใช้ยาของผูส้งูอายทุีเ่ป็นโรคความดันโลหิตสงู	ดงัภาพที	่7
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ตารางที่ 1	เปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมการใช้ยา	ก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมของรูปแบบการปรับพฤติกรรมการใช้ 

	 		ยารักษา	ตามแผนการรักษาของผู้สูงอายุความดันโลหิตสูงในชุมชน	(n	=	65)

พฤติกรรมกำรใช้ยำตำมแผนกำรรักษำ

กำรรับยำถูกคน

X

3.28

2.97

2.87

2.72 0.37

3.17 0.60

3.02 0.32

0.86

0.33

0.32
3.35

3.38

3.09

2.83 0.34

3.56 0.46

3.28 0.29

0.70

0.36

1.66

1.99

3.54

1.78 <.01

<.01

.87

1.35

0.67
0.92 <.01

<.01

.88

SD t p-value

กำรได้รับยำถูกขนำด

กำรได้รับยำถูกชนิด

กำรสังเกตผลข้ำงเคียงของยำ

กำรเก็บรักษำยำ 

ภำพรวม

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

หลังเข้าร่วมกิจกรรม

หลังเข้าร่วมกิจกรรม

หลังเข้าร่วมกิจกรรม

หลังเข้าร่วมกิจกรรม

หลังเข้าร่วมกิจกรรม

หลังเข้าร่วมกิจกรรม

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล	โดย

เปรยีบเทยีบความแตกต่างคะแนนเฉลีย่พฤตกิรรมการใช้ยาก่อน	(โดย

เลอืกข้อมูลเฉพาะกลุม่ตัวอย่างท่ีเข้าร่วมกจิกรรม	65	คนจากทัง้หมด	

228	คน)	และหลงัเข้าร่วมกจิกรรมของรปูแบบการปรบัพฤตกิรรมการ

ใช้ยารกัษาตามแผนการรกัษาของผู้สงูอายคุวามดนัโลหติสงูในชมุชน	

โดยใช้สถติ	ิPaired	t-test	ส�าหรบัปัจจัยทีท่�าให้พฤตกิรรมการใช้ยาตาม

แผนการรกัษาดขีึน้	และปัญหาอุปสรรคทีพ่บจากการด�าเนินกจิกรรม	

วเิคราะห์ข้อมูลด้วยวิธกีารเชงิเนือ้หา	(Content	analysis)

ผลการวิจัย

 1. ผลการใช้รูปแบบส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ยาตาม

แผนการรักษาของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน จากการ

ทดลองรปูแบบการปรบัพฤตกิรรมการใช้ยารกัษา	ตามแผนการรกัษา

ของผู้สูงอายุความดันโลหิตสูงในชุมชน	ในสัปดาห์ที่	12	ทีมผู้วิจัย

มีการประเมินผลโดยเยี่ยมบ้านกลุ่มตัวอย่าง	และมีการประเมินผล

โดยใช้แบบสอบถามพฤตกิรรมการใช้ยาตามแผนการรกัษาฉบบัเดมิ	 

พบว่า	ค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมการใช้ยาตามแผนการรักษา

ในภาพรวมของผู้สูงอายุกลุ ่มตัวอย่าง	หลังเข้าร่วมโครงการสูง

กว่าก่อนเข้าร่วมโครงการอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

(t	=	1.78,	p-value<.01)	เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า	พฤติกรรม

การใช้ยาตามแผนการรักษาด้านท่ีมีคะแนนเฉลี่ย	หลังเข้าร่วม

โครงการสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

ที่ระดับ	.01	ได้แก่	การรับยาถูกคน	การได้รับยาถูกขนาด	การ

เก็บรักษายา	(t	=	0.92,	1.35,	3.54	ตามล�าดับ,	p-value<.01)	

ส่วนด้านที่มีคะแนนเฉลี่ย	หลังเข้าร่วมโครงการสูงกว่าก่อนเข้า

ร่วมโครงการ	แต่เมื่อทดสอบทางสถิติพบว่า	ไม่มีความแตกต่าง	

ได้แก่	การได้รับยาถูกชนิด	และการสังเกตผลข้างเคียงของยา	 

ทั้งนี้สามารถอธิบายได้ว่า	ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มตัวอย่าง

ได้รับการดูแลจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการจ่ายยา	โดยจากการ

สังเกต	เภสัชกรมีการทวนสอบทั้งชนิดและขนาดยาก่อนจะจ่ายให ้

ผู้ป่วยหลายครั้งเพื่อลดความผิดพลาด		ส่วนการสังเกตผลข้างเคียง

ของยาพบว่า	คะแนนเฉล่ียหลังการเข้าร่วมกิจกรรมสูงกว่าก่อนเข้า

ร่วมกจิกรรมเพยีงเล็กน้อย	จากการซกัถามพูดคยุกบักลุ่มตัวอย่างพบ

ว่า	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังคงใช้ชีวิตปกติ	ยังขาดการกระตุ้นเตือน

ตนเองให้มกีารสังเกตอาการข้างเคยีงของยา	รายละเอยีดดงัตารางที	่1	
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        นวัตกรรมพวงกุญแจกล่องยา หรือสร้อยคอกล่องยา

	 “พวงกุญแจที่เป็นกล่องยาน่ะดี	พกไปได้ทุกที่	แต่ที่เป็น

สร้อยคอถ้าปิดฝาไม่สนิท	ยามันก็ชื้น”

	 “ดมีากเลยลกูเขามาช่วยดแูลจดัยาให้	เลยไม่ค่อยลมืกนิยา”

	 “ยายมีพวงกุญแจที่ใส่กระเป๋าสะดวกดี	เอาไปไหนก็ได้”

	 “ก็ดีนะแต่ถ้าไปไหนไกลๆ	ใช้โทรศัพท์เตือนด้วยก็จะดี	

เพราะบางทีไปเที่ยวเพลินๆ	ก็จะลืมเหมือนเดิม”

 ปัญหาอปุสรรคทีพ่บจากการด�าเนนิกจิกรรม	เนือ่งจากช่วง

เวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมเป็นช่วงฤดูฝน	ท�าให้การวางแผนเยี่ยม

บ้านผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นไปตามแผนการออกเยี่ยมบ้าน	ใน

ช่วงเวลากลางวันบางครั้งไม่พบผู้สูงอายุ	เนื่องจากผู้สูงอายุออกไป

ท�าธรุะนอกบ้าน	จงึต้องปรบัแผนการเยีย่มบ้านเป็นการเยีย่มในช่วงเย็น	

เพือ่ให้ผูสู้งอายแุละสมาชกิในครอบครัวคนอืน่ๆ	อยูบ้่านกนัพร้อมหน้า

อภิปรายผลการวิจัย
	 จากการศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาในผู้สูงอายุความดัน

โลหิตสูง	พบว่า	ผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่มีการรับรู้

ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้ยาพบว่า	ภาพรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง	(X=	3.15,	SD	=	0.70)	ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ	สุมาลี	

วังธนากร	ชุติมา	ผาติด�ารงกุล	และปราณี	ค�าจันทร์	(2546)	ที่พบว่า	 

ผู้ป่วยโรคความดนัโลหติสูงมีระดบัพฤตกิรรมการรับประทานยาอยู่ใน

ระดับดี	การรับรู้ความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง	และการรับรู้

ประโยชน์ของการรับประทานยาอยู่ในระดับมาก	การรับรู้อุปสรรค

ของการรับประทานยาอยู่ในระดับปานกลาง	การรับรู้ทั้ง	3	ด้านร่วม

กันสามารถท�านายพฤติกรรมการรับประทานยาในผู้ป่วยโรคความ

ดันโลหิตสูงได้ร้อยละ	16	(R2	=	0.16,	F	=	5.518,	p<0.01)	โดยการ

รับรู้อุปสรรคเป็นตัวแปรเดียวที่สามารถท�านายพฤติกรรมการรับ

ประทานยาในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงได้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	

(B	=	-0.347,	t	=	-3.425,	p<0.01)	คะแนนเฉลี่ยระดับพฤติกรรม

การรับประทานยาอยู่ในระดับดี	(X=	4.05,	SD	=	0.72)	มีคะแนน

เฉลี่ยการรับรู้ความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูง	(X=	4.52,	SD	

=	0.84,)		และการรับรู้ประโยชน์ในการรับประทานยาอยู่ในระดับ

มาก	(X=	4.19,	SD	=	0.90)	ส่วนการรับรู้อุปสรรคการรับประทานยา

อยู่ในระดับปานกลาง	(X=	2.28,	SD	=	0.82)	และสอดคล้องกับการ

ศกึษาของ	สมลกัษณ์	เทพลริยิานนท์	วณีา	จรีะแพทย์	สจิุตรา	เหลือง

อมรเลิศ	และรุ่งนิรันดร์	ประดิษฐสุวรรณ	(2554)	ท่ีพบว่า	ความซับ

ซ้อนของแผนก�าหนดการใช้ยาที่เพิ่มขึ้น	ได้แก่	ความหลากหลาย

ของรูปแบบการใช้ยาวันละหลายคร้ัง	และค�าแนะน�าการใช้ยาเพิ่ม

เติม	มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความไม่สม�่าเสมอในการรับ

ประทานยาของผู้สูงอายุความดันโลหิตสูง	(r	=	.12,	.21	และ	-.26,	

p<0.01)	นอกจากนั้น	งานวิจัยฉบับนี้ยังค้นพบอีกว่าพฤติกรรม

การใช้ยาตามแผนการรักษาโรคของผู้สูงอายุพบว่าภาพรวมอยู่ใน 

ระดับดี	(X=	2.84,	SD	=	0.89)	เมื่อพิจารณาตามรายด้านพบว่า	ด้าน

ทีม่คีะแนนเฉลีย่จากน้อยไปมาก	3	ล�าดับ	ด้านวธิกีารเกบ็รักษายาถกู

 ปัจจัยที่ท�าให้พฤติกรรมการใช้ยาตามแผนการรักษาดีขึ้น 

ปัจจัยสนับสนุนที่ท�าให้กระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้

ยาดีข้ึน	ผู้วิจัยขอน�าเสนอตามประเด็นโดยน�าข้อความท่ีได้จากการ

สัมภาษณ์ผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่าง	ดังนี้

 1. การเก็บรักษายา การได้รับยาถูกขนาด และด้านการ

สังเกตผลข้างเคียงของยา	จากคะแนนเฉลี่ยรายข้อที่น้อยต้อง

ปรบัปรงุ	ได้แก่	แกะยาออกจากห่อเพือ่เตรยีมไว้ก่อน	ลมืรบัประทาน

ยาหลังอาหารเม่ือไม่ว่างจากงาน	ดูขนาดยาก่อนรับประทานยาทุก

ครั้ง	ดูวันหมดอายุท่ีซองยาทุกครั้งก่อนรับประทานยา	และสังเกต

อาการข้างเคียงของยาที่ได้รับ	จากการสัมภาษณ์ผู ้สูงอายุกลุ ่ม

ตัวอย่าง	จึงน�ามาสู่การจัดกิจกรรมการปรับพฤติกรรมการใช้ยาตาม

แผนการรักษา	และพัฒนานวัตกรรมคู่มือการใช้ยาในผู้สูงอายุที่เป็น

โรคความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะ	จากการสัมภาษณ์มีข้อค้นพบ	ดังนี้

	 “หลงัจากเข้าร่วมโครงการ	มคีนมาคอยดแูลเรือ่งการกนิยา	

โดยเฉพาะคนที่มาบ่อยคือ	อสม.”

	 “หมอให้ค�าแนะน�าเรื่องการกินยาดีมาก	ยายไม่รู้จะถาม

อะไรหมอ	แต่หมอก็คอยถามยายทุกครั้งที่ไปหาว่า	ยาตัวนี้กินยังไง”

	 “มีคนคอยให้ค�าแนะน�าเรื่องการกินยา	ท�าให้มั่นใจมากขึ้น

ในการป้องกันโรคแทรกซ้อน”

	 “หมอเขามีคู่มือมาให้ดู	มีตัวอย่างยาที่ใช้จริงท�าให้มีความ

เข้าใจมากขึ้น”

	 “ป้าดูคู่มือที่หมอให้มา	พอเข้าใจ	เวลาที่สงสัยก็ให้หลานๆ	

ช่วยดูได้”

	 “เมือ่ก่อนไม่เคยสนใจเลยว่า	จะต้องเกบ็รกัษาอย่างไร	พอมี

คนมาอธบิายให้ฟัง	และมคีูม่อืให้ดกูร็ูว่้า	ถ้าเกบ็ยาไม่ด	ียาจะเสียได้”

	 “ลุงอ่านคู่มือแล้วก็ยังมีบางส่วนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจ	ก็เลยให้

ลูกช่วยอ่านก็เข้าใจมากขึ้น”

	 “คู่มือการใช้ยาดีมาก	ท�าให้เข้าใจว่า	กินยาแล้วจะมีผลข้าง

เคียงอะไร	บางทีหมอบอกมาก็ลืม	อันนี้เอาไว้อ่านที่บ้านได้”

	 “บางส่วนของคู่มอืทีย่งัอ่านแล้วเข้าใจยาก	แต่ส่วนใหญ่ดแีล้ว”

 2. ลืมรับประทานยาหลังอาหารเมื่อไม่ว่างจากงาน ลืมรับ

ประทานยาเวลาไปธุระ	จากปัญหาการลืมรับประทานยา	จึงน�ามา

สู่การใช้นวัตกรรมเพ่ือป้องกันการลืมรับประทานยา	ได้แก่	การใช้

โทรศัพท์เตือนเวลารับประทานยา	และนวัตกรรมพวงกุญแจกล่อง

ยา	หรือสร้อยคอกล่องยา	โดยโครงการวิจัยสนับสนุนให้แก่ผู้ป่วยสูง

อายุทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม	หลงัจากใช้นวัตกรรม	ผูว้จิยัสมัภาษณ์ผลการ

ใช้นวัตกรรมมีข้อค้นพบดังนี้

        การใช้โทรศัพท์เตือนเวลารับประทานยา

	 “ใช้โทรศัพท์เตือนเวลากินยาดีมาก	ท�าให้ไม่ลืมกินยาเลย”

	 “บางวันถ้าลืมชาร์จแบตโทรศัพท์	ก็มีลืมกินยาบ้างเหมือน

กัน	แต่มีไม่กี่วันหรอกที่ลืม”

	 “ก็ดีนะไม่ค่อยลืมกินยา	หลานเขามาคอยช่วยดูแล	คอยตั้ง

เวลาให้	ยายท�าไม่เป็นหรอก”

	 “ยายแก่แล้ว	บางทหีลงๆ	ลมืๆ	ไปวดับางทก็ีลมืโทรศพัท์ไว้ทีบ้่าน”
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ต้อง	ด้านการได้รบัยาถกูขนาด	และด้านการสงัเกตผลข้างเคียงของยา	 

(X=	2.31,	2.50,	2.53	SD	=	0.89,	0.84,	0.90	ตามล�าดบั)	เม่ือพิจารณา

รายข้อพบว่า	พฤติกรรมข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยอยู่ในระดับต้อง

ปรบัปรงุ	ได้แก่	แกะยาออกจากห่อเพือ่เตรยีมไว้ก่อน	ไม่ลมืรบัประทาน

ยาหลังอาหารเม่ือไม่ว่างจากงาน	ไม่ลืมรับประทานยาเวลาไปธุระ	 

ดูขนาดยาก่อนรับประทานยาทุกคร้ัง	ดูวันหมดอายุที่ซองยาทุกคร้ัง

ก่อนรับประทานยา	และสังเกตอาการข้างเคียงของยาที่ได้รับ	(X=	

1.32, 1.32, 1.40, 1.45, 1.92, 2.32, SD = 0.79, 0.84, 0.72, 0.93, 

0.90,	0.90)	ซึง่สอดคล้องกบัการศกึษาของปิยนุช	เสาวภาคย์	สุนตุตรา	

ตะบูนพงศ์	และพัชรียา	ไชยลังกา	(2549)	ที่พบว่า	พฤติกรรมไม่

รับประทานยาตามแผนการรักษาที่พบบ่อย	6	อันดับแรก	ซึ่งพบ

มากกว่าคร่ึงหน่ึงของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่รับประทานยาตามแผนการ

รกัษา	ได้แก่	ลมืรบัประทานยาหรอืรบัประทานยาไม่ครบทกุเมด็ตาม

ที่แพทย์สั่ง	รับประทานยาไม่ตรงเวลา	หยุดรับประทานยาเน่ืองจาก

ยาหมดและไม่สามารถไปรับยาได้	หยุดรับประทานยาเม่ือพบว่า

ระดับความดันโลหิตปกติ	หยุดรับประทานยาเมื่ออาการดีขึ้น	และ

ปรับขนาดยาด้วยตนเองตามล�าพัง	และสอดคล้องกับการศึกษาของ	

สุภาพร	แนวบุตร	(2549)	ท่ีพบว่าปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความ

สม�่าเสมอในการกินยาโรคความดันโลหิตสูง	คือ	ความรู้เกี่ยวกับยา	

และการใช้ยา	อาการข้างเคียงของยา	และการสนับสนุนทางสังคม	

นอกจากนั้น	ยังสอดคล้องกับการศึกษาของศศิธร	อุตตะมะ	(2549)	

ที่พบว่า	ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีพฤติกรรมการใช้ยาโดยรวม

อยู่ในระดับเหมาะสมมาก	(X=	54.32,	SD	=	3.46)	และเมื่อพิจารณา

พฤติกรรมการใช้ยาเป็นรายด้านพบว่า	ด้านการรับประทานยาถูก

ต้องตามหลกัการ	(X=	16.48,	SD	=	1.52)	การปฏบัิตเิพ่ือป้องกนัการ

เกิดอันตรายจากการใช้ยา	(X=	7.47,	SD	=	1.52)	และการจัดการกับ

อาการข้างเคียงอยู่ในระดับเหมาะสมมาก

	 รูปแบบการปรับพฤติกรรมการใช้ยารักษาตามแผนการ

รักษาของผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนที่ใช้ในการ

ศึกษาครั้งน้ี	เป็นการท�างานแบบบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุความดันโลหิตสูงในชุมชน	ซึ่งเป็นการ

ท�างานตามแนวคิดการสร้างนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยเร้ือรังใน

ชุมชน	(World	Health	Organization,	2002)	โดยการมีส่วนร่วม

ของชุมชน	บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ในชุมชนส่งผลให้แก้ปัญหา

ได้ตรงประเด็น	จากการที่ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม	ท�าให้มีการ

ท�าหน้าที่ได้ชัดเจนมากขึ้น	เช่น	มีการจัดทีมเย่ียมบ้านระหว่างสห

สาขาวิชาชีพ	ประกอบด้วย	เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	แพทย์	พยาบาล	

นักกายภาพบ�าบัด	เภสัชกร	อสม.	อผส.	ผู้น�าท้องที่	ผู้น�าท้องถิ่น	

และพระสงฆ์	เมื่อพบปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุที่ไปเยี่ยมจะมีการ

ประสานงาน	และส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เช่น	เมื่อพบผู้สูง

อายทุีม่ปัีญหาเรือ่งเศรษฐกจิจะมกีารใช้ทุนทางสงัคมทีมี่อยู่ในชมุชน

ก่อน	ถ้าทนุทางสงัคมในชมุชนมไีม่เพยีงพอ	อบต.กจ็ะประสานงานไป

ยงัหน่วยงานสงัคมสงเคราะห์	หรือถ้าไปเย่ียมบ้านและพบผูส้งูอายทุี่

พกิารและไม่มีอปุกรณ์	อบต.กจ็ะประสานงานไปยังหน่วยงานพฒันา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์	เป็นต้น

	 จากการพัฒนานวัตกรรมมีจุดเน้นท�าให้ผู ้สูงอายุกลุ่ม

ตวัอย่างมกีารรับรูปั้ญหาอุปสรรคในการรบัประทานยาลดลง	เพิ่มการ

สนบัสนนุของครอบครัว	และการสนบัสนุนของเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุ

ในการรับประทานยา	ส�าหรับประเด็นเรื่องการรับประทานยาตาม

แผนการรักษา	เน้นประเด็นเร่ืองเก็บรักษายา	การป้องกันการลืม

รับประทานยา	การดูขนาดยาก่อนรับประทานยา	การดูวันหมด

อายุของยา	และการสังเกตอาการข้างเคียงของยาที่ได้รับ	รูปแบบ

ที่สร้างขึ้นในการศึกษาคร้ังน้ีมีจุดเน้นจากการศึกษาที่ผ่านมา	เช่น	

การศึกษาของเพ็ญศิริ	สิริกุล	ชัยลิขิต	สร้อยเพชรเกษม	และเสริม	

ทัศศรี	(2553)	ที่พัฒนารูปแบบกิจกรรมการส่งเสริมความสามารถ

ในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง	และการ

ศึกษาของเบญจมาศ	ถาดแสง	ดวงฤดี	สาศุขะ	และทศพร	ค�าผล

ศิริ	(2553)	ที่ศึกษาผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองต่อ

พฤติกรรมการจัดการตนเอง	และค่าความดันโลหิตของผู้สูงอายุท่ี

มีโรคความดันโลหิตสูง	ผลการประเมินการใช้นวัตกรรมพบว่า	ยัง

มีปัญหาในการใช้นวัตกรรมอยู่บ้าง	เช่น	อ่านคู่มือแล้วไม่เข้าใจ	 

แต่เมื่อพูดคุยกับลูกหลานหรือแกนน�าที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ

แล้วก็มีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น	หรือมีปัญหาเร่ืองการใช้โทรศัพท์

เตือนเวลารับประทานยา	แกนน�าชุมชนจะช่วยบอกลูกหลานให้ช่วย

ดูแล	ท�าให้ลดปัญหาการลืมรับประทานยาของกลุ่มตัวอย่างได้	

	 กิจกรรมการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุโดยแกนน�าชุมชนที่ผ่าน 

การพฒันาศกัยภาพแล้ว	มบีทบาทเป็นการส่งเสรมิให้บคุคลในชมุชน

มีความสัมพันธ์กันมากขึ้น	และส่งเสริมศักยภาพให้ชุมชนสามารถ

จดัการตนเองไดอ้ย่างเบ็ดเสร็จ	แกนน�าชมุชนมีการแสดงบทบาทได้

อย่างเต็มที่และเป็นไปตามข้อตกลง	โดยมีการเยี่ยมผู้สูงอายุที่อยู่ใน

ละแวกรับผิดชอบของตนเองอย่างน้อยทุก	2	สัปดาห์	ทุกรายมีการ

บนัทกึข้อมลูทีต่รวจเยีย่ม	และส่งต่อข้อมลูเมือ่พบว่ามีความผดิปกติ	

และเกินความสามารถที่จะให้การดูแลได้	เนื่องจากส่วนหนึ่งแกนน�า

ชมุชนและผู้ป่วยมคีวามสัมพนัธ์สนทิสนมกนัฉันเครือญาติ	อาศัยอยู่

ในละแวกบ้านที่ใกล้เคียงกัน	ไปมาหากันได้สะดวก	และพบปะกัน

บ่อยๆ	ท�าให้มีการดูแลซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจ

ข้อเสนอแนะ
	 จากผลการวจิยัในครัง้นี	้สามารถน�าไปใช้เป็นแนวทาง	เพือ่

ให้เป็นประโยชน์ในเชิงนโยบาย	และเชิงปฏิบัติ	ดังนี้	

 ข้อเสนอเชิงนโยบาย

 1.	วางแผนนโยบาย	ควรมีการก�าหนดแนวทางในการส่ง

เสริมพฤติกรรมการรับประทานยาตามแผนการรักษาผู้สูงอายุที ่

เป็นโรคความดนัโลหิตสงู	โดยเน้นประเดน็เรือ่งการเก็บรักษายา	การ

ป้องกนัการลืมรับประทานยา	การดขูนาดยาก่อนรับประทานยา	การ

ดูวันหมดอายุของยา	และการสังเกตอาการข้างเคียงของยาที่ได้รับ

	 2.	วางแผน	ก�าหนดแนวทางในการจัดการกับการรับรู้

อปุสรรคของการรบัประทานยาตามแผนการรกัษาผู้สงูอายท่ีุเป็นโรค
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ความดนัโลหติสงู	โดยเน้นการมส่ีวนร่วมของบุคคลในครอบครัวและชมุชน	

 ข้อเสนอเชิงปฏิบัต ิ

	 1.	เผยแพร่ความรู้เรื่องพฤติกรรมการรับประทานยาตาม

แผนการรักษาผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง

	 2.	จัดให้มีกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับ

ประทานยาตามแผนการรกัษาในผูส้งูอายท่ีุเป็นโรคความดนัโลหติสงู	

โดยเน้นประเดน็เรือ่งการเก็บรกัษายา	การป้องกนัการลมืรบัประทาน

ยา	การดูขนาดยาก่อนรับประทานยา	การดูวันหมดอายุของยา	 

การสังเกตอาการข้างเคียงของยาที่ได้รับ

	 3.	ใช้นวัตกรรมการป้องกันการลมืรบัประทานยา	ได้แก่	จดั

ให้มกีารกระตุ้นเตือนเวลารบัประทานยาโดยใช้โทรศพัท์ตัง้ปลุกเวลา

ที่ผู้สูงอายุต้องรับประทานยาทุกเวลา	และช่วยให้รับประทานยาตรง

เวลา	การใช้พวงกุญแจกล่องยา

	 4.	ใช้คู ่มือการใช้ยาในผู ้ป่วยสูงอายุความดันโลหิตสูง

เนือ่งจากยาที่ใช้ในการรกัษาโรคความดนัโลหติสงูมีรายละเอยีดมาก

ที่ผู้ป่วยจ�าเป็นต้องรู้	เพื่อให้ผู้สูงอายุความดันโลหิตสูงและผู้ดูแล

สามารถอ่านทบทวนได้ตลอดเวลา

	 5.	เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องควรกระตุ้น	และแนะน�าให้ญาติมี

ส่วนร่วมในการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง

	 6.	จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคคลในครอบครัว	

ให้มีความสามารถในการดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง

อย่างมีประสิทธิภาพ

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

	 1.	ศึกษาประเด็นการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมในเชิงคุณภาพ	

เพื่อศึกษาปรากฏการณ์และสาเหตุในเชิงลึก

	 2.	พัฒนารูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ยาตาม

แผนการรักษาของผู้สูงอายุความดันโลหิตสูงในชุมชน	โดยสร้างการ

มส่ีวนร่วมของชมุชน	มกีารปรบัปรงุนวตักรรมเพือ่ป้องกนัการลมืรับ

ประทานยาให้เหมาะสมกับสภาพของผู้สูงอายุแต่ละราย	และพัฒนา

คู่มือการใช้ยาในผู้ป่วยสูงอายุความดันโลหิตสูงให้มีความเข้าใจง่าย

มากขึ้น	มีการทดสอบความเข้าใจในเนื้อหาโดยกลุ่มผู้สูงอายุและผู้

ดูแลผู้สูงอายุ	หลังจากนั้นมีการปรับปรุงเนื้อหาก่อนที่จะใช้จริงเพื่อ

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

	 3.	เผยแพร่รูปแบบส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ยาตามแผน 

การรักษาของผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงให้กับชุมชนอื่นๆ	ได้

กิตติกรรมประกาศ
	 รายงานการวิจัยฉบับนี้ส�าเร็จลงได้	โดยการสนับสนุนงบ

ประมาณจากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	(วช.)	ตลอดจน

คณะกรรมการกองทนุวจิยั	มหาวทิยาลัยราชภฏันครปฐม	ที่ให้ความ

อนเุคราะห์พจิารณางานวจิยัเรือ่งนีผ่้านการคดัเลอืก	ขอขอบพระคุณ	

ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน	ผู้อ�านวยการ	รพสต.วังตะกู		ประธานชมรม 

ผู้สูงอายุ	อาสาสมัครสาธารณสุข	ตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ	ที่ให้

ความร่วมมือในการด�าเนินกิจกรรมทุกกิจกรรม
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สาขาวิชา  การจัดการสิ่งแวดล้อมบทคัดย่อ

 การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการจัดการขยะ เป็นส่วนหนึ่งของการ
วจิัยเรือ่ง “แนวทางการจัดการขยะของเยาวชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน บ้านมัน่คง
ชมุชนบางบวั เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร” โดยใช้วิธกีารวิจยัเชงิปฏิบตักิารแบบมส่ีวน
ร่วม (Participatory Action Research : PAR) เป็นการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เรียกว่า 
การวจิยัเพือ่ท้องถ่ิน (Community-Based Research : CBR)  และโครงการนีเ้ปิดโอกาส
ให้เด็กและเยาวชนได้เข้าร่วมเป็นนักวิจัยชุมชน เพื่อให้เด็กๆ ได้ท�าหน้าท่ีของพลเมือง
และแสดงบทบาทในการรับผดิชอบต่อชมุชนของตนเอง เป็นการศกึษาข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง
กับขยะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในประเด็นต่างๆ ได้แก่ 1) สถานการณ์ขยะในชุมชน  
2) บทเรียนการจัดการขยะของชุมชน 3) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะ 
และ 4) แนวทางการจัดการขยะของเด็กและเยาวชน 
 ผลการศึกษาพบว่า ขยะได้มีการพัฒนามาพร้อมกับชุมชนท่ีตั้งมานาน
กว่า 80 ปี มีการเปลี่ยนแปลงสภาพของชุมชนจากพื้นท่ีชนบทนาข้าวเป็นชุมชนเมือง  
จากขยะท่ีเป็นวัสดุธรรมชาติ สามารถย่อยสลายได้เอง เป็นขยะท่ีมีความซับซ้อน  
ย่อยสลายยากหรือไม่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาต ิปริมาณขยะมมีากและหลากหลาย 
แต่ยังขาดการจัดการท่ีดีพอ เมื่อทีมวิจัยลงไปท�าโครงการ ชาวบ้านทราบว่า เด็กก�าลัง
ด�าเนนิโครงการเก่ียวกับขยะ ซึง่ส่วนใหญ่เห็นด้วย เนือ่งจากกิจกรรมดงักล่าว ท�าให้เดก็ๆ 
ลดการเล่นเกม แบ่งเวลาเพื่อส่วนรวม เป็นการสร้างจิตส�านึกในการดูแลชุมชนแก่เด็ก 
และชุมชนจะได้สะอาดขึ้น นอกจากนี้ ชาวบ้านยินดีที่จะให้ลูกหลานเข้าร่วมโครงการ มี
เพียงร้อยละ 0.7 ที่ไม่เห็นด้วย โดยให้เหตุผลว่า พื้นที่จ�ากัดหากเข้าร่วมโครงการต้องมี
ท่ีพกัขยะ และจากการเข้าร่วมโครงการวจิยั ท�าให้เดก็และเยาวชนเกิดการเปลีย่นแปลงใน
ระดับความคิด พฤติกรรม และการมีส่วนร่วม เป็นการเพิ่มศักยภาพด้านความสามารถ
ในการจัดการปัญหาของชุมชนได้เอง จากบทสรุปของการศึกษาวิจัยได้แบ่งแนวทาง
การจัดการขยะออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรก การสร้างการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน  
บ้านมั่นคงชุมชนบางบัว ระยะที่สอง คือ การสร้างการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายสายคลอง
บางบัว เพื่อให้เกิดพลังการจัดการขยะท้ังต้นคลอง กลางคลอง และท้ายคลอง การจัด
ตัง้ธนาคารขยะโดยการมส่ีวนร่วมของชมุชนสายคลองบางบวั จงึเป็นแนวทางการจดัการ
ขยะที่ยั่งยืนและเหมาะสมกับบริบทชุมชนริมคลอง

ค�ำส�ำคัญ: การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน  การจัดการขยะ  บ้านมั่นคงชุมชน 
 บางบัว

การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการจัดการขยะ :
บ้านมั่นคงชุมชนบางบัว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
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Abstract

 The Children and Youth Participation in Waste Management Project was 
part of the research entitled “Waste Management of Youth, the Community Involvement: 
Ban Munkong, Bang Bua Community, Bangkhen District, Bangkok.”  The methodology 
used  in the research was Participatory Action Research: PAR. In addition, it was a 
Community-Based Research: CBR. The project opened the opportunities for children 
and youth to practice being the community researchers, encourage them to do civic 
duty and be responsible for their community. The project  focused on the analysis of 
data on waste management from the beginning to the present on various issues, these are: 
1) the situation of community waste, 2) the lessons to be learned from the community 
waste management, 3) the community participatory in waste management, and 4) the 
waste management approach for children and youth.
 The results were that the waste management has been developed paralleled 
to the community which was established eighty years ago. The community lands have 
been changed from the paddy fields to become the urban areas. From the organic 
wastes which were biodegradable, the community wastes have become more complex, 
difficult to be destroyed or non-biodegradable. The amount of wastes has been  
increased tremendously and lack appropriate waste management.  When the research 
team entered the community to launch the project, the community people knew that 
the children were going to participate in the waste management project.  The majority 
of the community people agreed with the project, because in participating with the 
project, children and youth spent their time to do civic duty.  They would have less time for 
computer games and helped clean the community.  Only 0.7 percent of the respondents 
disagree with the project.  Their reasons were that the areas in the community were 
limited.  They didn’t have enough space for waste storage.  After the children and youth 
participated in the program, it was obvious that their thinking process and behavior 
had been changed.  They also possessed participatory skills, and able to increase 
their ability to solve the community problem.  The conclusion of the research revealed 
that the sequence of community waste management was divided into two stages.   
The first stage was the establishment of community involvement in Ban Munkong, Bang 
Bua Community.  The second stage was the establishment of the involvement with 
the Bang Bua Canal Community Network to empower them in waste management 
from the upstream, the middle stream to the downstream.  In addition, the community 
set the waste bank with the participatory of Bang Bua Canal Community Network  
in order to establish a sustainable waste management which would be appropriate  
for the context of the canal community.     

Keywords : Children and youth’s participation, Waste management, Ban Munkong  
   Bang Bua Community

Children and youth’s participation in  
waste management : Ban Munkong,  

Bang Bua Community, Bangkhen District,  
Bangkok

Pasrin Phannan
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หลักการและเหตุผล
	 ชุมชนริมคลองหลายแห่งในกรุงเทพมหานคร	ประสบกับ

ปัญหาการรุกล�้าของบ้านเรือนเข้าไปในล�าคลอง	และก่อให้เกิดผล 

กระทบต่อน�้าในคลอง	เนื่องจากมีการทิ้งน�้าเสียและขยะลงในคลอง	

ประกอบกับหลายชุมชนเกิดจากการเคลื่อนย้ายของคนจากหลาย

แห่งเข้ามาอยู่รวมกัน	ก่อให้เกิดเป็นลักษณะของชุมชนแออัด	และ

ประสบกบัปัญหาการจดัการขยะและน�า้เสยีทีเ่กดิจากกจิกรรมประจ�า

วันของคนในชุมชนทั้งสายคลอง	มีขยะไหลต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นน�้า

ถงึท้ายน�า้	ท�าให้การจดัการขยะในคลองยากกว่าบนบก	และชมุชนที่

ยงัเป็นชมุชนแออดั	การจดัการขยะของชมุชนยงัไม่เป็นระบบทีด่พีอ	

ข้อจ�ากัดในการเก็บขนของภาครัฐ	การทิ้งขยะไม่เป็นที่	ท�าให้มีขยะ

ตกค้างบนบกและในคลอง	ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ

ชีวิตของคนในชุมชน			

	 ส�าหรับบ้านมั่นคงชุมชนบางบัว	เป็นชุมชนที่ได้รับการ

พัฒนาขึ้นมาอยู่บนบกโดยการน�าของร้อยโทประภาส	แสงประดับ		

มกีารจัดสรรทีร่าชพสัดแุละกูย้มืเงนิจากสถาบนัพฒันาองค์กรชมุชน	

(พอช.)	สร้างบ้านใหม่	เพื่อให้ความเป็นอยู่ของชาวบ้านดีขึ้นและ

ง่ายต่อการจัดการทั้งประชาชนและสิ่งแวดล้อม	ด้วยการสนับสนุน

จากภาครัฐ	ท�าให้สภาพของชุมชนดีขึ้น	เม่ือมหาวิทยาลัยเกริกได้

เข้าไปท�าชุดโครงการวิจัย	เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งระบบ	ในหัวข้อ	

“บางเขนในหลากหลายมิติ”	ซึ่งเป็นความต้องการของชุมชนในสาย

คลองบางบัว	จ�านวน	6	โครงการ	โดยโครงการวิจัย	“แนวทางการ

จัดการขยะของเยาวชน	โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านม่ันคง

ชุมชนบางบัว	เขตบางเขน	กรุงเทพมหานคร”	เป็น	1	ใน	6	โครงการ

ทีเ่ป็นความต้องการแก้ไขปัญหาของชมุชน		ก่อให้เกดิการเรียนรู้ของ

คนในชุมชนที่จะจัดการปัญหาด้วยตนเอง	

	 การวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและ

คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน	สามารถท�าได้หลายวิธี	และการวิจัย

เชงิปฏบิติัการแบบมีส่วนร่วม	(Participatory	Action	Research	หรอื	

PAR)	กเ็ป็นอกีวิธหีนึง่ทีม่กีารน�าเข้ามาใช้ในการวิจยัชมุชน	ซึง่ผู้วจิยั

เชือ่ว่าเป็นวธิกีารวจิยัทีส่ามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรปูธรรมโดย

คนในชมุชน	และภายในเวลาอนัรวดเรว็	สามารถเป็นฐานรองรบัการ

พัฒนาที่ย่ังยืนได้	โดยใช้หลักการเรียนรู้และการเสริมสร้างจิตส�านึก

ของเดก็และเยาวชน	น�าไปสู่การปฏิบัติหรือพฤติกรรมในชีวิตประจ�า

วนั	ตลอดจนการประสานงานกบัหน่วยงานของภาครฐัทีร่บัผดิชอบใน

การจัดการขยะในพื้นที่	

	 บ้านมั่นคงชุมชนบางบัว	ซ่ึงเป็น	1	ใน	10	ชุมชนที่ตั้งอยู่

ริมคลองบางบัว	มีพื้นที่	9	ไร่	1	งาน	72	ตารางวา	ประกอบด้วย	264	

ครัวเรือนใน	229	หลังคาเรือน	อาศัยอยู่ถาวร	199	หลังคาเรือน	และ

เป็นบ้านเช่า	30	หลังคาเรือน	มีประชากร	860	คน	เป็นผู้	ใหญ่	722	

คน	เป็นเดก็และเยาวชน	(แรกเกดิ-25ปี)	อีก	138	คน	(จากการส�ารวจ

ของทีมนักวิจัยชุมชน,	สิงหาคม	2556)	โดยบ้านมั่นคงชุมชนบางบัว

เคยมีสภาพเป็นชมุชนแออัดมาก่อน	ปัจจุบันประสบปัญหาการจดัการขยะ	

และผลกระทบจากขยะตกค้างทั้งบนบกและในคลอง	โดยเฉพาะ

ในคลองเกิดการเน่าเสียของน�้า	ชุมชนในสายคลองบางบัวได้สร้าง

เครือข่ายเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว	แต่ก็ยังไม่ประสบความ

ส�าเรจ็	จงึน�าปัญหาขยะเข้าสูก่ระบวนการวจิยัของมหาวิทยาลยัเกริก	 

เพื่อท�าการหาทางแก้ไขอย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการวิจัยโดยให้

ชมุชนเข้ามามส่ีวนร่วมเป็นนกัวจิยัชมุชน	ซึง่บ้านมัน่คงชมุชนบางบวั

มีทุนทางสังคมที่สามารถจะพัฒนาให้เข้าสู่กระบวนการวิจัยได้ง่าย

กว่าชาวบ้านทั่วๆ	ไป	กล่าวคือ	มีผู้น�าชุมชนที่เข้มแข็ง	มีการบริหาร

จัดการอย่างเป็นระบบโดยคณะกรรมการชุดต่างๆ	การมีส่วนร่วม

และความสามคัคขีองคนในชมุชน	การมจีติสาธารณะ	และมกีารเปิด

โอกาสให้เดก็และเยาวชนได้ท�ากจิกรรมร่วมกับผู้ใหญ่อย่างสม�า่เสมอ	 

ดังนั้น	ผู้วิจัยจึงเลือกชุมชนนี้น�าร่องด�าเนินโครงการ	และคาดว่าจะมี

การขยายผลสู่เครือข่ายชุมชนสายคลองบางบัวต่อไปได้

วัตถุประสงค์
	 1)	เพื่อศึกษาสถานการณ์ขยะในชุมชนบ้านมั่นคงชุมชน

บางบัว	เขตบางเขน	กรุงเทพมหานคร

	 2)	เพือ่ศกึษาบทเรยีนการจดัการขยะของชมุชนบ้านมัน่คง

ชุมชนบางบัว	เขตบางเขน	กรุงเทพมหานคร	ในอดีต-ปัจจุบัน

	 3)	เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านมั่นคงชุมชน

บางบวั	เขตบางเขน	กรงุเทพมหานคร	ในการจดัการขยะต้ังแต่อดีต-

ปัจจุบัน

	 4)	เพือ่ศกึษาแนวทางการจดัการขยะของเยาวชนบ้านมัน่คง

ชุมชนบางบัว	เขตบางเขน	กรุงเทพมหานคร

วิธีการด�าเนินงานวิจัย
	 การศึกษาวิจัยนี้	เป็นการวิจัยเพื่อท้องถ่ิน	(Community	

Based	Research	หรือ	CBR)	ซึ่งเป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนโดย

คนในชมุชนเอง	เน้นการจดัการสิง่แวดล้อมประเภทขยะในบ้านมัน่คง

ชุมชนบางบัว	เขตบางเขน	กรุงเทพมหานคร	เน้นการมีส่วนร่วม

ของชุมชนโดยให้ร่วมเป็นนักวิจัย	โดยเฉพาะนักวิจัยที่เป็นเด็กและ

เยาวชน	เพื่อหารูปแบบการจัดการขยะในชุมชน		

	 งานวจัิยนีด้�าเนนิการโดยทมีวจิยัทีป่ระกอบด้วยนกัวชิาการ	

ทีเ่รียกว่า	“นกัวจิยั” ท�าหน้าท่ีเป็นพีเ่ล้ียงของชาวบ้านท่ีเข้ามามส่ีวน

ร่วมในการวิจัยทั้งเด็กและผู้ใหญ่	เรียกว่า	“นักวิจัยชุมชน”	จ�านวน	

18	คน	เป็นผู้ใหญ่	3	คน	ท�าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้ความช่วยเหลือและ

อ�านวยความสะดวกในการท�ากิจกรรมต่างๆ	ของเด็กและเยาวชน	 

ซึ่งมี	15	คน	มีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์

ให้แก่นักวิจัยชุมชน	เพื่อให้มีพื้นฐานความรู้ในเรื่องของขยะและการ

จัดการ	คนกับส่ิงแวดล้อม	และการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน

ในการพัฒนาชุมชน	โดยการจัดอบรมและศึกษาดูงาน	ส�าหรับ

สถานการณ์ขยะในชุมชน	ใช้วิธีการส�ารวจและสังเกตเพื่อสรุป

สถานการณ์ขยะและส่ิงแวดล้อมของชุมชนในปัจจุบัน	ในขณะที่บท

เรียนและการมีส่วนร่วมของชมุชนในการจดัการขยะตัง้แต่อดตีจนถงึ

ปัจจบุนั	ใช้วธิกีารศกึษาจากบนัทกึของชมุชนและเอกสารของหน่วย
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วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่   ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2558

ราชการที่เกี่ยวข้อง	การสังเกต	และการสัมภาษณ์ชาวบ้านในชุมชน

ตลอดจนเครอืข่ายสายคลองบางบวั	โดยเฉพาะผูท้ีส่ามารถให้ข้อมลู

ในอดตีได้	น�าข้อมูลทัง้หมดมาสงัเคราะห์วเิคราะห์โดยทมีวจิยั	และน�า

เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบโดยชุมชน	ซ่ึงประกอบด้วย	ผู้น�าชุมชน	 

ผู้แทนจากกรรมการชุมชน	เครือข่าย	และชาวบ้าน		จากนั้นทีมวิจัย

ร่วมกันสรุปแนวทางการจัดการขยะที่เหมาะสมกับบริบทชุมชนและ

เชื่อว่าจะเป็นการจัดการที่ยั่งยืน

ผลการวิจัย
1. สถานการณ์ขยะและการจัดการของชุมชน ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

 1.1 บริบทชุมชน เนื่องจากบ้านมั่นคงชุมชนบางบัว	เดิม

เป็นทุง่บางเขนทีม่คีวามเป็นธรรมชาต	ิต่อมามกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้	 

ผู้คนอพยพเข้ามาอยู่มากจนกลายเป็นชุมชนแออัด	คือ	ชุมชน

บางบัวเดิม	และท้ายที่สุดก็มีการรวมตัวกันเพื่อปรับเปลี่ยนชุมชน

จากท่ีรกุล�า้เข้าไปในคลองให้ขึน้มาอยู่บนบกให้หมด	และรกัษาสภาพ

แวดล้อม	รวมถึงให้เกิดความถูกต้องตามกฎหมายในการเช่าพื้นที	่ 

ดังนั้น	จึงแบ่งบริบทชุมชนและประเด็นต่างๆ	เกี่ยวกับขยะและการ

จัดการออกเป็น	3	ยุค	ดังนี้

 ยุคแรก : ยุคทุ่งบางเขน (ก่อนพ.ศ. 2530)	เป็นยุคที่สภาพ

บ้านเป็นเพิง	มุงจาก	มีบ้านไม่กี่หลังคาเรือน	การเดินทางล�าบาก	

การเดินทางใช้เรือเป็นพาหนะ	ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพท�านา	และ

รบัจ้างทัว่ไป	น�า้ที่ใช้บรโิภคจะออกไปขอข้างนอก	เป็นบ่อโยก	(บ่อน�า้

ที่ได้รับงบประมาณจากภาครัฐ	เข้ามาขุดเจาะบ่อบาดาล)	และน�้า

ประปา	ส่วนน�้าใช้จะใช้น�้าในคลอง	ในสมัยนั้นใช้ส้วมแบบ	“เว็จ”	คือ	

ขุดหลุมมีไม้วางพาดปากหลุม	2	แผ่น	ส�าหรับนั่ง	ส่วนภาชนะและ

วสัดทุี่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน	คอื	หม้อดนิ	ไม้พาย	กะลามะพร้าว	ใบตอง	 

ใบบวั	ใบบอน	ไม้ไผ่	ฟืน	ถุงกระดาษดารา	ถุงกระดาษโชคดี	ถ้วยชาม

และช้อนสังกะสี	ใช้ฟืนและถ่านในการหุงข้าวและท�าอาหาร	ในขณะ

ท่ีการจัดการขยะจะเป็นการจัดการในครัวเรือน	โดยการเผาหรือทิ้ง

ในธรรมชาติ	ซึง่มันจะย่อยสลายเอง	อาจมบ้ีางที่ใช้เวลา	เช่น	สงักะสี	 

แต่เนื่องจากปริมาณขยะมีไม่มาก	จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	

ทั้งการเผาและการทิ้งในสิ่งแวดล้อม

 ยคุท่ี 2 : ยุคชุมชนแออดั (พ.ศ. 2530-2545)	เป็นยคุทีม่กีาร

อพยพเข้ามาของผู้คนหลากหลายพื้นที่	โดยเฉพาะในปีพ.ศ.	2530	

ชุมชนคลองเตย	ชุมชนพหลโยธิน	55	และชุมชนสุขสันต์	ถูกไล่ที่จึง

ได้อพยพเข้ามาอยู่แถวริมคลองบางบัว	ประกอบกับคนในชุมชนเอง

ได้ชักชวนพ่ีน้องเข้ามาอยู่ด้วยกัน	ท�าให้จ�านวนบ้านเรือนมากขึ้น	

ท�าให้ต้องสร้างบ้านติดๆ	กนั	บ้านเรอืนเริม่มหีลากหลาย	จากหลงัคา

มงุจากก็หนัมาใช้สงักะสแีทน	ส�าหรบัทางสญัจรในชมุชน	ช่วงแรกจะ

เป็นทางเดิน	ต่อมาชาวบ้านก็ท�าทางให้ใช้จักรยานและมอเตอร์ไซค์

ได้	แต่ก็ยังคงใช้เรืออยู่	ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง	ค้าขาย	 

มีบ้างที่รับราชการโดยเฉพาะทหาร	ส�าหรับน�้าที่ใช้อุปโภคบริโภค	 

พบว่า	ชาวบ้านดื่มและใช้น�้าประปา	มีบ้างที่ใช้น�้าในคลอง	ส�าหรับ

ภาชนะและวัสดุที่ใช้	บางคนยังคงใช้ใบตอง	ใบบัว	แต่หลังๆ	เริ่มมี

การใช้ถุงพลาสติก	โฟม	ถุงหิ้ว		และโลหะประเภทเหล็ก	บางครัว

เรือนเริ่มใช้แก๊สในการหุงข้าวและท�าอาหาร	ในปีพ.ศ.	2544	ชุมชน

ได้มีการขอให้ชาวบ้านบางคนตัดบ้านให้คลอง	2	เมตร	เพื่อเป็นทาง

เดินเรือ	และขยับส้วมไว้บนบก	เพื่อไม่ให้สิ่งปฏิกูลไปปนเปื้อนในน�้า	 

การจดัการขยะเร่ิมล�าบากข้ึน	เนือ่งจากปริมาณและชนดิขยะเริม่มาก

ขึน้	ในขณะที่มีข้อจ�ากัดในการทิ้ง	ผลก็คือ	ขยะที่ทิ้งลงคลองก็ส่ง 

ผลกระทบต่อน�้าหรือการทิ้งในถังขยะของเพื่อนบ้านซึ่งเป็นการ 

เพิ่มภาระให้คนอื่น	ท�าให้ชุมชนมีการทิ้งขยะในที่สาธารณะท่ี 

ไม่มีเจ้าของ

 ยคุที ่3 : ยคุบ้านมัน่คง (พ.ศ. 2546-ปัจจบัุน)	เมือ่ชมุชนเริม่

แออดั	และมปัีญหาขยะและน�า้เสีย	ท�าให้ชาวชมุชนเดอืดร้อนเพราะ

ส่ิงแวดล้อมเร่ิมเส่ือมโทรม	ในปีพ.ศ.	2542	ชุมชนแออัด	6	ชุมชน

ในเขตบางเขน	ตลอดแนวคลองด้านทิศตะวันออก	ตั้งแต่ตลาดยิ่ง

เจริญ	สะพานใหม่	ถึงสะพานบางบัว	ระยะทางประมาณ	7	กิโลเมตร	

(แสวง	พงษ์สุข,	2542	:	1)	ได้รวมตัวกันจัดตั้งเครือข่ายพัฒนา

ส่ิงแวดล้อม	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันจัดการน�้าในคลอง	 

ซึ่งมีสภาพเน่า	มีสีด�า	กลิ่นเหม็น	และมีขยะลอย	ที่ส�าคัญชาวบ้าน

กลุ่มนี้ต้องการพิสูจน์ให้สังคมรู้ว่า	ขยะที่อยู่ในคลองไม่ได้เกิดจาก

ชุมชนริมคลองเพียงอย่างเดียว	พวกเขาพบว่า	ขยะเกิดจากหลาย

แหล่งด้วยกนั	ได้แก่	ตลาด	โรงงาน	หมูบ้่าน	รวมท้ังท่อระบายน�า้จาก

ถนนที่ระบายน�้าเสียลงคลอง	เป็นต้น	และปี	พ.ศ.	2546	ได้ด�าเนิน

การโครงการบ้านมั่นคง	ท�าให้สภาพบ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นตึกปูน	 

1-3	ชั้น	บางหลังก็ยังเป็นไม้อยู ่	แม้บ้านจะสร้างติดกันเพราะ

เนื้อที่จ�ากัด	แต่ก็ท�าให้ชุมชนดูดีขึ้นมาก	มีการท�าทางคอนกรีต

เลียบคลองเป็นเส้นทางหลักในชุมชน	แบ่งซอยท�าทางลาดปูน

ส�าหรับเดิน	มอเตอร์ไซค์	และจักรยาน	ส่วนรถยนต์จอดไว้นอก

ชุมชนในเขตทหาร	ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงมีอาชีพรับจ้าง	 

รับราชการ	และมีการค้าขายมากขึ้น	น�้าดื่มมีทั้งน�้าประปาและ

เริ่มมีน�้าขวดเข้ามา	ส่วนน�้าใช้	ใช้น�้าประปา	ส้วมก็จะเป็นส้วม

ซึม	ชักโครกอยู่ในบ้าน	ส�าหรับภาชนะและวัสดุต่างๆ	ท่ีใช้ในชีวิต

ประจ�าวันเริ่มเปลี่ยนไป	มีความซับซ้อนยากแก่การท�าลายมากขึ้น		

เช่น	กระเบื้อง		แก้ว	เมลามีน	พลาสติก	สังกะสี	ตะกั่ว	เหล็ก	ทอง

เหลือง	ทองแดง	อลูมิเนียม	และโลหะอื่นๆ	การจัดการขยะเร่ิมมี

ระบบมากขึ้น	มีถังขยะรองรับตามจุดที่ก�าหนดขึ้นริมคลอง	4	จุด	 

เพื่อให้เรือของ	กทม.มาเก็บขนไปจัดการ

 1.2 การมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของชุมชนตั้งแต่อดีต

ถึงปัจจุบัน ในยุคแรกการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะจะ

มีลักษณะต่างคนต่างท�าจนถึงปีพ.ศ.	2542	จึงมีการจัดตั้งเครือข่าย

ส่ิงแวดล้อมคลองบางบัวขึ้น	ชุมชนมีการท�ากิจกรรมร่วมกับภาครัฐ	

สถาบันการศึกษา	อาทิ	ผ้าป่าขยะทอดที่วัดบางบัว	การเก็บรวบรวม

ขยะให้เขตมาเก็บขนทางเรือ	เสนอของบฯ	ท�าท่าพักขยะ	และขอถัง

ขยะมาวางตามจุดพัก	มีการเก็บขยะในวันส�าคัญต่างๆ	เม่ือเข้าสู่ยุค

ของบ้านมัน่คง	ชมุชนทัง้เดก็และผูใ้หญ่ได้ร่วมกจิกรรมกบัหน่วยงาน

ต่างๆ	เกี่ยวกับการจัดการขยะมากขึ้น	ตัวอย่างเช่น
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	 ปี	2547		ร่วมท�าปุ๋ยน�้าชีวภาพจากขยะเปียกโดยได้รับการ 

สนับสนุนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	(NIDA)

	 ปี	2549		การเป็นพี่เลี้ยงเด็กท�ากิจกรรมโครงการ	TO	BE	

NUMBER	ONE	นอกชุมชน

	 ปี	2552		ร่วมกับธนาคารออมสิน	และกรมธนารักษ์	ท�า

กิจกรรม	“ขยะแลกไข่”	

	 ปี	2553		ร่วมกับตัวแทนขององค์การสหประชาชาติ	(UN)	

เครือข่ายสิ่งแวดล้อมคลองบางบัว	และกองพันทหารราบที่	2	กรม

ทหารราบที่	11	รักษาพระองค์	เทน�้าหมักชีวภาพลงคลองบางบัว	

เป็นการก�าจัดขยะประเภทกากตะกอน

	 ปี	2554		ปลกูจติส�านกึเดก็ในการจดัการขยะร่วมกบับริษัท

แอ๊คชั่น	เอด	ประเทศไทย	(จ�ากัด)

	 ป	ี2554		ร่วมกับมูลนิธิหยดธรรม	น�า	EM	บอลโยนลงน�้า	

เพื่อย่อยสลายขยะที่เป็นกากตะกอน

	 ปี	2555-2556		ร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัยเกริก	ท�าวิจัย	

โครงการแนวทางการจัดการขยะฯ	และร่วมท�ากิจกรรม	“รณรงค์

ท�าความสะอาด”	กับสถาบันการศึกษาต่างๆ

ภาพที่ 1	การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในกิจกรรมการทอดผ้าป่าขยะ	เม่ือวันที่	5	มิถุนายน	2548	ณ	วัดเทวสุนทร	เขตบางเขน	 

	 กรุงเทพมหานคร

 ภาพที่ 2 กิจกรรมการรณรงค์รักษาความสะอาดร่วมกับบริษัท	แอ๊คชั่น	เอด	ประเทศไทย	(จ�ากัด)	เมื่อวันที่	24	ธันวาคม	 

	 	2555	ณ	บ้านมั่นคงชุมชนบางบัว
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2. การศึกษาเพื่อหาแนวทางในการจัดการขยะของเด็กและเยาวชน

	 จากการประชุมกับนักวิจัยชุมชนในเบื้องต้น	ท�าให้ทราบ

ว่า	นักวิจัยบางคนมีความรู้พื้นฐานในเรื่องของขยะบ้าง	เช่น	ชนิด

ของขยะ	และการคัดแยกขยะ	ซึ่งส่วนหนึ่งซาเล้งสอนให้คัดแยกขยะ	

เพือ่ง่ายต่อการซือ้ขาย	แต่การมีส่วนร่วมของเดก็และเยาวชนในการ

พัฒนาชุมชน	และการวิจัยชุมชนแบบมีส่วนร่วมนั้น	ยังไม่มีรูปแบบ

ที่ชัดเจน	ซึ่งน่าจะเกิดมาจากการขาดความเข้าใจ	ดังน้ัน	เพื่อให้มี

ความรู้พื้นฐานก่อนการท�าวิจัย	จึงมีการท�าความเข้าใจระหว่างนัก

วจิยักบันักวิจยัชมุชนในประเดน็ทีเ่กีย่วข้อง	ประกอบด้วย	1)	คนกบัสิง่

แวดล้อม	2)	การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาชุมชน	

และ	3)	การวิจัยชุมชนแบบมีส่วนร่วม	กิจกรรมการจัดการศึกษามี	2	

ครั้ง	เมื่อวันที่	5	กุมภาพันธ์	2555	และ	วันที่	23	มิถุนายน	2556

	 เป้าหมายหลักของการจัดการศึกษา	คือ	การสร้างความ

เข้าใจแก่นักวิจัยชุมชนว่า	ขยะสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้เกือบ

ทัง้หมด	เพียงชมุชนช่วยกนัคดัแยกเพือ่น�ากลบัมาใช้ใหม่ด้วยวธิกีาร

ต่างๆ	ตามหลัก	8R	(เช่น	Reuse	Recycle)	ตัวอย่างเช่น	

 		ลดการใช้	(Reduce)	เช่น	การน�าตะกร้าหรือถุงผ้าไป 

	 					ซื้อของ	โดยไม่รับถุงพลาสติก

 			ใช้สนิค้าชนดิเตมิ	(Refill)	เพือ่ลดการใช้บรรจุภณัฑ์ที่ไม่ 

	 				จ�าเป็น	เช่น	แกลลอนบรรจุน�้ายาล้างสุขภัณฑ์

 		น�ามาใช้ใหม่ได้เลย	(Reuse)	เช่น	กระดาษท่ีใช้แล้ว 

	 				หน้าหนึ่ง	หรือเสื้อผ้าที่มีขนาดเล็กก็ให้เด็กๆ	ใส่ได	้ 

	 					เป็นต้น		

 		ขยะที่สามารถขายได้	จะถูกน�าไปผ่านกระบวนการ	 

	 					(Recycle)	แล้วผลิตเป็นของใช้ใหม่	เช่น	พลาสติก	 

	 						เป็นการลดการใช้ทรัพยากร

	 จากวิธีการท่ียกตวัอย่างมานี	้หากชาวบ้านร่วมมอืกนัปฏบิตัิ	

จะท�าให้ขยะเหลือทิ้งน้อยลง	นอกจากท�าให้ชุมชนมีรายได้จากการ

ขายขยะแล้ว	ยงัเป็นการลดภาระการเก็บขนและก�าจัดของ	กทม.	แก้

ปัญหาขยะตกค้างซึง่จะท�าให้สิง่แวดล้อมเสือ่มโทรมจากการเน่าและ

มีกลิ่นเหม็นรบกวนอีกด้วย

3 แนวคิดการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาชุมชน

	 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน	

ทีเ่รยีกว่า	นกัวจิยัชมุชน โดยพจิารณาจากแนวคดิการมส่ีวนร่วมของ

เด็กและเยาวชนของบาร์บาร่า	แฟรงคลิน	และแนวคิดของแกริสัน	

แลนส์ดาวน์	โดยเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงระดับการมีส่วนร่วม

ของเด็กและเยาวชนบ้านมั่นคงชุมชนบางบัว	ตามบันไดการมีส่วน

ร่วมของสมพงษ์	จิตระดับ	(2554)	ซึ่งได้กล่าวถึงบันไดการมีส่วน

ร่วมของเด็กและเยาวชน	โดยสังเคราะห์จากแนวคิดของบาร์บาร่า	

แฟรงคลิน	(Barbara	Flangklin)	และแกริสัน	แลนส์ดาวน์	(Gerison	

Landsdowne)	กล่าวโดยสรปุ	คอื	การมส่ีวนร่วมของเดก็และเยาวชน

ในการท�างานกับผู้ใหญ่นั้น	เริ่มต้นจากการมีผู้ใหญ่เป็นผู้บงการหรือ

จัดการ	ไล่ระดับไปจนถึงระดับที่เด็กและเยาวชนสามารถตดัสนิใจเอง	

โดยเป็นผูร้เิร่ิมและมีผูใ้หญ่ร่วมตดัสนิใจ	ซึ่งเป็นระดับท่ีสูง

	 เมือ่พิจารณาการมส่ีวนร่วมของเดก็และเยาวชนบ้านมัน่คง

ชมุชนบางบวั	จะพบว่า	การมส่ีวนร่วมของเดก็และเยาวชนได้รับการ

พัฒนาขึ้นมาโดยล�าดับ	กล่าวคือ	จากอดีต	ในกิจกรรมของเครือข่าย

ส่ิงแวดล้อมสายคลองบางบวั	เด็กๆ	จะมฐีานะเป็นเพยีงไม้ประดับ	เข้า

ร่วมเป็นพธิ	ีซึง่เท่ากบัระดบัการมส่ีวนร่วมในระดบัต้นคอืแถบสนี�า้เงนิ		

ในเวลาต่อมา	เด็กได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก	TO	BE	NUMBER	ONE	

เด็กได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่บางอย่าง	บางเร่ืองผู้ใหญ่ต้องหา

รือกับเด็ก	และมีส่วนในการตัดสินใจ	เช่น	การประกวดกลุ่ม	TO	BE	

NUMBER	ONE		นกัวจิยัชมุชนทีเ่ป็นสมาชกิกลุ่ม	TO	BE	NUMBER	

ONE	จ�านวน	3	คน	ได้แก่	น้องอาย	น้องใบเตย	และน้องเกต็	โดยน้อง

อายเป็นประธานกลุ่ม	และมีพี่เลี้ยง	คือ	คุณตุ๋ย	พลอยขาว	และคุณ

สนทิ	ศภุะคะ	ซึง่พบว่า	เดก็และเยาวชนบ้านมัน่คงฯ	ได้รบัรางวลัจาก

การท�ากิจกรรมเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน	ทั้งเร่ืองขยะและ 

น�้าเสีย	เมื่อเดือนมีนาคม	2554		

ภาพที่ 3	การท�ากิจกรรมของ	กลุ่ม	TO	BE	NUMBER	ONE	ร่วมกับกรมการทหารสื่อสาร
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ภาพที่ 4	น้องอายประธานกลุ่ม		TO	BE	NUMBER	ONE	เข้ารายงานในวันรับโล่รางวัลจากทูลกระหม่อมหญิง 

	 อุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวดี	เมื่อเดือนมีนาคม	2554

ภาพที่ 5 แผนผังเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของเด็กกับบันไดการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน	ในการ 

	 ท�างานร่วมกับผู้ใหญ่ของ	สมพงษ์		จิตระดับ

ที่มา : ดัดแปลงจาก	สมพงษ์	จิตระดับ	(2554	:	24) 

	 ในการเข้าร่วมกิจกรรม	TO	BE	NUMBER	ONE	ท�าให้

เด็กๆ	มีระดับการมีส่วนร่วมอยู่ในแถบสีเขียว	เด็กได้คิดด้วยตน	

เอง	แต่อาจยังไม่ได้ตัดสินใจด้วยตัวเองเต็มร้อย	เพราะมีผู้ใหญ่และ

หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบมาเกี่ยวข้อง	จนกระทั่งเด็กได้เข้า

มาเป็นนักวิจัยชุมชนจากกระบวนการวิจัยนี้	ท�าให้เด็กและเยาวชน

สามารถยกระดับการมีส่วนร่วมให้ขึ้นมาถึงระดับสีแดง	โดยในขั้น

เริ่มต้น	ผู้ใหญ่จะเป็นผู้คิดริเริ่มปัญหา	และร่วมกันหาทางแก้ไข	โดย

ได้ชักน�าเด็กและเยาวชนเข้ามาร่วมกระบวนการในการตัดสินใจที่จะ

แก้ไขปัญหาขยะ	และการหาแนวทางการจัดการร่วมกัน	เมื่อเด็กได้

เข้าร่วมกระบวนการ	ท�าให้เด็กได้ร่วมวิเคราะห์ปัญหา	สาเหตุ	และ

สถานการณ์ปัจจุบันของปัญหา	เด็กจึงเร่ิมวางแผน	ศึกษาเรียนรู้	

ก�าหนดวิธีการและรูปแบบการศึกษา	รวบรวม	วิเคราะห์	ซึ่งส่งผลให้

เด็กมีศักยภาพมากพอที่จะริเริ่มก�าหนดปัญหาและรูปแบบได้เอง
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ได้ตัดสินใจ

ได้คิด		แต่ไม่ได้ตัดสินใจ

เด็กริเริ่ม	แต่มีผู้ใหญ่ร่วมตัดสินใจ

เด็กริเริ่มก�าหนด

ขอค�าปรึกษาเด็ก

ท�าพอเป็นพิธี

ไม้ประดับ

ถูกบงการ

ผู้ใหญ่ริเริ่ม	แต่เด็กมีส่วนร่วมตัดสินใจ

ถูกมอบหมายให้ท�าแต่รับทราบก่อน

ไม่ได้คิด		ไม่ได้ตัดสินใจ

บ้านมั่นคง

เด็กเป็น
นักวิจัยชุมชน

เด็กเป็นสมาชิก	
TO	BE	
NUMBER	ONE

เด็กเข้าร่วม
กิจกรรม
เกี่ยวกับขยะ
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	 เกณฑ์ของแกริสัน	แลนส์ดาวน์	(Gerison	Landowne)	ได้

ระบุแนวทางการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการตัดสินใจร่วม

กับผู้ใหญ่ไว้	3	แนวทาง	คือ

	 1)	แนวทางการปรึกษาหารือ	ได้แก่	ผู้ใหญ่ริเริ่ม	น�า	และ

ควบคมุบทบาทของเด็ก	ซึง่สรปุว่า	เดก็ไม่ได้ร่วมคดิ	ไม่ได้ร่วมตดัสนิใจ

	 2)	แนวทางการมีส่วนร่วม	ได้แก่	ผู้ใหญ่ริเริ่ม	เด็กมีส่วน

ร่วมในกระบวนการและตดิตามผล	สรปุแนวทางน้ี	คอื	เดก็ได้ร่วมคดิ	 

แต่ไม่ได้ร่วมตัดสินใจ

	 3)	แนวทางในการริเริ่ม	ได้แก่	เด็กและเยาวชนก�าหนด

ประเด็นปัญหาและเป็นผู้น�า	ผู้ใหญ่เป็นผู้สนับสนุน	สรุปแนวทางนี	้

คือ	เด็กได้คิด	และได้ตัดสินใจ

	 ส�าหรับ	บาร์บาร่า	แฟรงคลิน	(Barbara	Franklin)	ได้แบ่ง

ระดบัการมส่ีวนร่วมของเดก็และเยาวชน	ในการท�างานร่วมกบัผู้ใหญ่	

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน	บ้านมั่นคงชุมชนบางบัว	ในการท�างานร่วมกับผู้ใหญ่	กับแนวคิด 

	 		ของบาร์บาร่า	แฟรงคลิน		สมพงษ์	จิตระดับ		และแกริสัน	แลนส์ดาวน์

แนวคิดของ
บำร์บำร่ำ แฟรงคลิน

ระดับ

ระดับ 0

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 4

ระดับ 5

ระดับ 6

ระดับ 7

ระดับ 8

ระดับ 9

ระดับ 10

ระดับ 3

เด็กและเยาวชนถูกละเลย

ผู้ใหญ่ก�าหนดกฎและตัดสินใจทั้งหมด

ผู้ใหญ่ก�าหนด ให้เหตุผลและอธิบาย

ผู ้ใหญ่ก�าหนดกิจกรรมให้ท�า เด็กๆ เป็น 
ผู้ปฏิบัติตาม

ผู้ใหญ่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ เด็กได้ตัดสิน
ใจในประเด็นเล็กๆ

ผู้ใหญ่ให้เด็กแสดงความคิดเห็น

ผู้ใหญ่หารือกับเด็ก และตัดสินใจร่วมกัน

ผู้ใหญ่กับเด็กตัดสินใจร่วมกัน

เด็กและเยาวชนน�า ผู้ใหญ่สนับสนุน

เด็กและเยาวชนริเริ่มก�าหนด และตัดสินใจ

ผู้ใหญ่ก�าหนด เด็กได้ร่วมรับฟัง และคล้อย
ตาม

ถูกบงการ

ไม้ประดับ

ท�าพอเป็นพิธี

ถูกมอบหมายให้ท�าแต่
รับทราบก่อน

ขอค�าปรึกษาเด็ก

ผู้ใหญ่ริเริ่ม เด็กมีส่วน
ร่วมตัดสินใจ

เด็กริเร่ิมก�าหนดผู้ใหญ่
ร่วมตัดสินใจ

เ ด็ ก ริ เ ร่ิ ม ก� า ห น ด 
ผู ้ใหญ่ร ่วมตัดสินใจ

เด็กเป็นนักวิจัยชุมชน

แนวทางการมส่ีวนร่วม เด็กเข้าร่วมโครงการ TO 
BE NUMBER ONE

แนวทางการปรึกษา
หารือ

เด็กเข้าร่วมกิจกรรมผ้าป่า
ขยะ

กำรมีส่วนร่วมของเด็ก
บ้ำนมั่นคง

แนวคิดของ
สมพงษ์ จิตระดับ

แนวคิดของ
แกริสัน แลนส์ดำวน์
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ออกเป็น	10	ระดบั	ซึง่ผูว้จิยัจะน�ามาเปรยีบเทยีบกบัแนวคดิของแกรสินั	

แลนส์ดาวน์	และสมพงษ์	จิตระดับ	ได้ดังนี้

	 จากตารางที่	1	เมื่อพิจารณาระดับการมีส่วนร่วมของเด็ก

และเยาวชนในการท�างานร่วมกับผู้ใหญ่	ตามแนวคิดของ	บาร์บาร่า	

แฟรงคลิน	แกริสัน	แลนส์ดาวน์	และสมพงษ์	จิตระดับ	จะเห็นได้ว่า	

ระดบัการมส่ีวนร่วมตามแนวคดิของแต่ละคน	ไม่แตกต่างกนัมากนกั	

และส�าหรับเด็กและเยาวชนบ้านมั่นคงชุมชนบางบัว	มีพัฒนาการ

การมีส่วนร่วมที่ดีขึ้นโดยล�าดับ	และหากมีการสนับสนุนให้เด็ก 

มีกิจกรรมท�าอย่างต่อเนื่อง	และเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงบทบาท

เตม็ที	่จะท�าให้การมส่ีวนร่วมของเดก็และเยาวชนมกีารเปลีย่นแปลง

ที่ย่ังยืนและเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกต่อการพัฒนาชุมชน 

และสังคม
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ภาพที่ 6		การมีส่วนร่วมในการเพิ่มพูนความรู้

ภาพที่ 7  การมีส่วนร่วมในการส�ารวจและเก็บขยะในชุมชน

การส�ารวจขยะที่ตกค้างในชุมชน

การเดินส�ารวจสภาพชุมชน

กิจกรรม เก็บขยะท�าความสะอาดชุมชน

 2) กิจกรรมกำรส�ำรวจขยะในชุมชน

	 จากภาพที่	6	เป็นกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้แก่ชุมชน	

เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานในเรื่องของคนกับสิ่งแวดล้อม	ขยะและ

การจัดการ	การมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนา

ชุมชนเป็นการอบรม	โดยใช้	PowerPoint	Presentation	ประกอบ	 

การบรรยาย	มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับชนิดของขยะ	รวมถึง

การท�ากจิกรรมส�ารวจชนดิของขยะทีต่กค้างในชมุชน	บนัทกึชนดิขยะ

และน�ามาจ�าแนกประเภทขยะเพื่อน�าไปสู่การจัดการขยะที่ถูกต้อง	 

มผีูเ้ข้าอบรมท้ังเด็กและผู้ใหญ่	24	คน	(รวมนกัพฒันาองค์การเอกชน	1	คน)	

เมื่อวันที่	5	กุมภาพันธ์	2555	นอกจากนี้	ยังอบรมให้ความรู้ในเรื่อง

วิธีการลดปริมาณขยะด้วย	8R	(Reduce		Reuse	Recycle	Refill	

Repair	Reject	Recovery	Return)	การจัดการขยะแต่ละประเภท	 

ถังขยะสาธารณะส�าหรับทิ้งขยะประเภทต่างๆ	การดัดแปลงขยะเพื่อ

เพิม่มูลค่า	ใช้วธิกีารเขยีนบนแผ่นกระดาษ	Flip	Chart	ประกอบการบรรยาย	

และท�ากิจกรรมเกี่ยวกับการใช้ซ�้ากระดาษโดยการพับถุงบรรจุขนม	

มีผู้เข้าอบรมทั้งเด็กและผู้ใหญ่จ�านวน	34	คน	เมื่อวันที่	23	มิถุนายน	

2556	มีการวัดความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่อบรมหลังจากกิจกรรม

ภาพรวมของกิจกรรมการวิจัย
	 ตลอดโครงการวิจัย	ทั้งนักวิจัยวิชาการและนักวิจัยชุมชน

ได้ด�าเนินกิจกรรมหลายประเภท	ดังตัวอย่างกิจกรรมที่จะยกมา 

แสดง	ดังนี้

 1) กิจกรรมการให้ความรู้แก่ชุมชน

	 จากภาพที่	7	มีการท�ากิจกรรมส�ารวจขยะในชุมชน	หลัง

จากฟังบรรยายจากผู้วิจัย	เมื่อวันที่	5	กุมภาพันธ์	2555	เพื่อให้นัก

วิจัยชุมชนได้รับรู้ปัญหาชุมชน	สภาพแวดล้อมที่เกิดจากผลกระทบ

ของการทิ้งขยะ	และชนิดของขยะที่ตกค้างในชุมชน	โดยมีเด็กร่วม

ส�ารวจ	18	คน	นอกจากนี้	เมื่อวันที่	11	มีนาคม	2555	ยังร่วมส�ารวจ

สภาพแวดล้อมทั้งชุมชน	โดยมีนักวิจัยชุมชน	9	คน	ร่วมเดินกับผู้

วิจัย	เพื่อให้เห็นสภาพชุมชนโดยรวมและเป็นการประชาสัมพันธ์

โครงการวจิยัด้วย	และสามารถน�าไปวางแผนเกบ็รวบรวมข้อมลู	รวม

ถงึการท�ากจิกรรมท�าความสะอาดชมุชน	เมือ่วนัที	่23	เมษายน	2556	 

เพื่อสร้างจิตอาสา	โดยการร่วมกันเก็บขยะที่ถูกทิ้งบนบกและใน

ล�าคลอง	ซึ่งมีชาวบ้านท้ังเด็กและผู ้ใหญ่ร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ประมาณ	25-30	คน
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 3) กิจกรรมกำรดูงำน 

 4) กิจกรรมกำรพัฒนำโจทย์กำรวิจัยร่วมกัน
 

	 ภาพที่		8	การศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ	คือ	ชุมชนพบสุข	อ�าเภอปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี		ซึ่งประสบความส�าเร็จในการจัดการ 

ขยะโดยชุมชน	เมื่อวันที่	2	มีนาคม	2555	โดยการฟังบรรยายสรุปจากประธานชุมชน	เน้นการจัดการขยะโดยชุมชน	การมีส่วนร่วมของเด็ก

และเยาวชนในการจัดการขยะ	วิธีการน�าขยะแต่ละประเภทมาใช้ประโยชน์	การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องธนาคารขยะกับตัวแทน	อสม.จ๋ิว	ดู

สภาพแวดล้อมชุมชน	และดูวิธีการน�าขยะสดมาท�าน�้าหมักชีวภาพและผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ	จากน�้าหมักชีวภาพ	มีผู้ร่วมศึกษาดูงานท้ังเด็กและ

ผู้ใหญ่	12	คน	ท�าการประเมินผลหลังศึกษาดูงาน	

ภาพที่ 9 การมีส่วนร่วมในการคิดโจทย์การวิจัย

	 จากภาพที่	9	นักวิจัยชุมชนร่วมกันคิด	ตั้งแต่คิดพัฒนาโจทย์วิจัย	(เมื่อวันที่	2	และ	7	เมษายน	2555)	เพื่อร่วมคิดวิเคราะห์ปัญหาที่

เกิดขึ้นในชุมชน	ในประเด็นของปัญหาขยะ	สภาพปัญหาขยะของชุมชน	ผลกระทบที่เกิดจากการทิ้งขยะไม่ถูกวิธี	การจัดการขยะของชุมชน	

ความต้องการของเดก็และเยาวชน	ผูใ้หญ่ในชมุชนทีเ่ป็นนกัวจิยัชมุชน	รวมถงึนักวจิยัซึง่เป็นนักวชิาการทีต้่องการน�าความรู้เข้าไปช่วยพฒันา

และแก้ไขปัญหาชุมชน	ตลอดจนสิ่งที่นักวิจัยชุมชนอยากให้เป็นหลังจากการท�าวิจัยเสร็จสิ้น		

ภาพที่ 8  การศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ
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 5) กิจกรรมกำรวำงแผน เก็บข้อมูล และร่วมวิเครำะห์/ประเมินผล 

 6) กิจกรรมกำรประชำสัมพันธ์

ภาพที่ 10 การร่วมวางแผน	เก็บข้อมูล	และวิเคราะห์/ประมวลผลของทีมวิจัย	

 ภาพที่ 11 การร่วมเขียนป้ายประชาสัมพันธ์

	 จากภาพที	่10	นกัวจัิยชมุชนร่วมวางแผนในการเกบ็ข้อมลู	เมือ่วนัที	่16	มถินุายน	2556	โดยแบ่งนกัวจิยัออกเป็นทมี	และแบ่งชมุชน

ออกเป็นโซน	ให้แต่ละทีมรับผิดชอบแต่ละโซน	เพื่อให้เก็บข้อมูลครอบคลุมกระจายทั้งชุมชน		ต้น	กลาง	และท้ายชุมชน	หลังจากนั้น	จึงเก็บ

รวบรวมข้อมูล	ในช่วงเดอืนมถินุายน-กรกฎาคม	2556	โดยการสัมภาษณ์ชาวบ้านด้วยแบบสอบถามทีร่่วมกนัสร้างขึน้	และน�าแบบสอบถาม

ที่รวบรวมได้มาร่วมกันวิเคราะห์วันที่	3	และ	7	สิงหาคม	2556		

		 ภาพที่	11	นักวิจัยชุมชนร่วมกันสร้างเครื่องมือในการประชาสัมพันธ	์	เมื่อวันท่ี	7	สิงหาคม	2556	ณ	ห้องสมุดชุมชนบ้านม่ันคง

ชุมชนบางบัว	เพื่อใช้ในการเดินรณรงค์ฯ	ในวันที่	12	สิงหาคม	2556	โดยเครื่องมือที่เด็กสร้างขึ้นเป็นสื่อที่เกิดจากความคิด	จินตนาการ	ผสม

ผสานความรู้ที่นักวิจัยเคยอบรมให้	ได้แก่	หลักการลดขยะโดยใช้	8R	ชนิดของขยะ	ถังขยะแต่ละประเภท	ภาพชุมชนที่สะอาด	ภาพคลองที่มี

ขยะ	ตลอดจนค�าเชิญชวนให้คัดแยกขยะ	ให้ทิ้งขยะลงถัง	เป็นต้น
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	 ภาพที่	12	นักวิจัยชุมชนร่วมกับเด็กๆ	ในชุมชน	และนักศึกษาที่อาสามาร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ในวันแม่แห่งชาติ	(12	สิงหาคม	

2556)	ท�าดีเพ่ือแม่	ให้ชาวบ้านคัดแยกขยะ	และทิ้งขยะให้ถูกวิธี	โดยใช้ส่ือที่นักวิจัยชุมชนคิดและเขียนขึ้นเอง	เด็กๆ	เดินรณรงค์ตั้งแต ่

หัวชุมชนถึงท้ายชุมชนบนทางคอนกรีตเลียบคลอง	เพ่ือเชิญชวนและรณรงค์ให้ชาวบ้านได้ร่วมคัดแยกขยะในครัวเรือนและท้ิงขยะใน 

ถังรวม

	 ภาพที่	13	การวิเคราะห์ข้อมูลโดยชุมชน	เมื่อวันพุธที่	14	สิงหาคม	2556	เพื่อเป็นการทบทวนผลการวิจัย	และตรวจสอบความถูก

ต้องของข้อมูลที่ทีมวิจัยสรุปผล	ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	โดยมีผู้เข้าร่วมวิเคราะห์จ�านวน	19	คน	ประกอบด้วย	ตัวแทนกลุ่มต่างๆ	ของบ้าน

มั่นคงชุมชนบางบัว	ได้แก่	นักวิจัยชุมชน	ชาวบ้าน	กรรมการชุมชน	ตลอดจนเครือข่ายชุมชนสายคลองบางบัว		ท�าการวิเคราะห์ผลทั้งหมด

ทุกประเด็นที่ศึกษา	แล้วน�าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุง	เพิ่มเติม	และปรับแก้ข้อมูลที่อาจมีการคลาดเคลื่อน	เช่น	ล�าดับเหตุการณ์ต่างๆ	ใน

แต่ละช่วงเวลา	เพื่อให้รายงานผลการวิจัยมีความถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 7) กิจกรรมการณรงค์ในชุมชน

 8) กิจกรรมการวิเคราะห์และคืนข้อมูลให้ชุมชน

 ภาพที่ 12 การมีส่วนร่วมในการรณรงค์

ภาพที่ 13 การวิเคราะห์และคืนข้อมูลให้ชุมชน
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	 ภาพที	่14	นกัวจิยัชมุชนร่วมน�าเสนอและแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นเวทีนักวิจัยในเครือข่ายโหนดสุวรรณภูมิ	ที่มีการวิจัยหลากหลายเรื่อง	

ท�าให้นักวิจัยได้รับประสบการณ์	ทั้งในเรื่องของกระบวนการท�าวิจัย	การเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการท�าวิจัย	รวมถึงประสบการณ์

ในการน�าเสนอผลการวิจัยต่อเวทีสาธารณะ	โดยเฉพาะนกัวจิยัชมุชนทีเ่ป็นเดก็และเยาวชน	โดยมกีารน�าเสนอทัง้หมด	5	ครัง้	ดงันี้
    วันที่ 8-9 กันยายน 2555 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตร ลพบุรี จังหวัดลพบุรี
    วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556 ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ
    วันที่ 19 สิงหาคม 2556 ที่มหาวิทยาลัยเกริก กรุงเทพฯ
    วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2556 ที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
    วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ
 จากการสังเกตของผู ้วิจัย นักวิจัยชุมชนท้ังเด็กและผู ้ ใหญ่มีพัฒนาการท่ีดีขึ้นตามล�าดับ จากเวทีแรกจนถึงเวทีสุดท้าย  
และวธิกีารน�าเสนอท่ีเดก็จะท�าได้ด ีคอื การน�าเสนอเป็นทีม ผูว้จิยัเชือ่ว่า หากมีเวทีให้เด็กได้ฝึกน�าเสนอบ่อยๆ จะท�าให้นักวิจัยชุมชนสามารถ
พัฒนาการน�าเสนอให้ดีขึ้นได้

 9) กิจกรรมการน�าเสนองานวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนในเวทีต่างๆ

 ภาพที่ 14 มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน�าเสนอผลการวิจัย
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 10) กิจกรรมการกระตุ้นชุมชน

ภาพที่ 15	นักวิจัยชุมชนร่วมกันคัดเลือกบ้านตัวอย่างการจัดการขยะที่ดี		ให้คะแนน	ติดป้ายหน้าบ้าน	และมอบกิ่งมะนาว	

	 		เพื่อขอบคุณที่ร่วมโครงการบ้านตัวอย่างฯ

	 ภาพที่	15	เพื่อเป็นการกระตุ้นและจูงใจให้ชาวบ้านร่วมกัน

คัดแยกขยะ	ทิ้งขยะให้ถูกต้อง	มีการจัดภูมิทัศน์ของบ้านให้สวยงาม	

ซึ่งจะมีผลในภาพรวมของชุมชนด้วย	ดังนั้น	นักวิจัยชุมชนจึงคิดหา

วิธีการ	คือ	หาบ้านตัวอย่างการจัดการขยะในครัวเรือนที่ดี	จ�านวน	5	

หลัง	ผู้วิจัยและนักวิจัยชุมชนได้เข้าไปเชิญชวนให้บ้านดังกล่าวเข้า

ร่วมโครงการและขออนุญาตน�าเด็กๆ	นักวิจัยชุมชนเข้าชม	และให้

คะแนน	เม่ือวันที่	14	สิงหาคม	2556	เพื่อเป็นตัวอย่างแก่บ้านอ่ืนๆ	

ในชุมชนเรื่องการจัดการขยะที่ดี		จากการประชุมทีมนักวิจัยชุมชน

ได้ก�าหนดเกณฑ์การให้คะแนน	ดังนี้

    ความสวยงาม สะอาด	ทั้งตัวบ้าน	และการรักษาความ

สะอาดในบ้านและนอกบ้าน

    การจัดระเบียบรอบบ้าน ดูว่ามีการวางสิ่งของเป็น

ระเบียบ	ไม่มีของวางเกะกะ

    ไม่มีขยะ	(การจัดการขยะ)	ดูว่ามีขยะตกค้างในบริเวณ

บ้านหรือไม่	ทั้งรอบนอกและในบ้าน

    การจดัภมิูทศัน์		คอื	มกีารจดัสิง่แวดล้อมรอบบ้าน	เช่น	

มีไม้ประดับ	หรือต้นไม้ตบแต่งรอบบ้านให้บรรยากาศดี	อาจมีท่ีนั่ง	

มุมตกแต่งสวยงาม

    ไมตรีของเจ้าของบ้าน	เด็กๆ	ต้องการให้มีข้อนี้	ทั้งน้ี

เป็นเพราะในชุมชนส่วนใหญ่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้านใกล้

เคียงบ้านตนเองมากกว่าเพื่อนบ้านที่อยู่ไกลออกไป	โดยน้องอาย	

บอกว่า “..หนูก็อยากเดินไปท้ายชุมชนเหมือนกัน ยังไม่เคยเดินไปดู

เลย อยูก่แ็ต่บ้านและเหน็บ้านใกล้เคียงเท่านัน้..” 	ดงันัน้	ส�าหรบัเดก็ๆ	

แล้ว	การต้อนรับหรือมิตรไมตรีของเพื่อนบ้านท่ีอยู่ไกลออกไปจาก

บ้านตนเองคงจะมคีวามส�าคัญ	อกีทัง้ความเป็นชมุชนเมอืง	และเป็น

ชุมชนแออัดมาก่อน	ต่างคนต่างอยู่	ความคุ้นเคยจึงมีเพียงบ้านใกล้

เรือนเคียงเท่าน้ัน	คะแนนในข้อนี้จึงอาจเป็นข้อที่ไม่เกี่ยวกับการ

จดัการขยะ	แต่ทกุคนลงมตแิละเหน็พ้องกนัว่าน่าจะมข้ีอนีด้้วย	ท�าให้

มีคะแนนรวม	50	คะแนน	ข้อละ	10	คะแนน	มีเด็กๆ	ร่วมกิจกรรม	16	

คน	ทีส่ามารถให้คะแนนได้	10	คน	อกี	6	คน	เป็นทมีงานช่วยวจิารณ์

บ้านแต่ละหลังว่าสะอาดและสวยงามอย่างไร	ผลการให้คะแนนทั้ง	5	

หลัง	คะแนนไม่ต่างกันมากนัก	แต่สามารถเรียงอันดับ	1	ถึง	5	ได้
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การส�ารวจและให้คะแนนบ้าน
ตัวอย่าง

การติดป้ายบ้าน
ตัวอย่าง

หลังที่ 1 หลังที่ 2

หลังที่ 5

หลังที่ 3

หลังที่ 4
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การถอดบทเรียนการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน
	 หลังจากงานวิจัยเสร็จสิ้น	ผู้วิจัยได้สรุปผลจากการมีส่วน

ร่วมของนักวิจัยชุมชนและนักวิจัยเองโดยการถอดบทเรียนใน 

ประเดน็การมส่ีวนร่วม	ปัจจัยทีส่่งผลต่อการมีส่วนร่วมของเดก็ในการ

พฒันาชมุชน	การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้หลงัจากการท�าวจัิย		ส�าหรับ

ประเด็นการมีส่วนร่วม	สรุปเป็น	3	กระบวนการ	ได้แก่	กระบวนการ

เรียนรู ้ในการท�าวิจัยเพื่อท้องถิ่นของนักวิจัย	กระบวนการสร้าง

จิตส�านึก	และกระบวนการมีส่วนร่วมโดยนักวิจัยชุมชนว่า	สามารถ

มีส่วนร่วมท�าอะไรบ้าง	ด้วยวิธีการอย่างไร	ผลที่เกิดขึ้นคืออะไร	และ

การตั้งข้อสังเกตของผู้วิจัย	สรุปได้ดังนี้

 1) กระบวนการเรียนรู้	ในที่นี้จะน�าเสนอบทเรียนที่ส�าคัญ

คือ	การเรียนรู้ที่จะท�างานร่วมกันระหว่างนักวิจัยกับนักวิจัยชุมชน

ที่เป็นเด็กและเยาวชน		โดยมีโหนดสุวรรณภูมิท�าหน้าท่ีเป็นพี่เลี้ยง

คอยให้ค�าแนะน�า	และใช้วธิกีารกระตุ้นให้นักวิจัยชมุชนได้แสดงความ

คิดเห็น	ท�าให้ผู้วิจัยได้เรียนรู้ในเรื่องการเข้าถึงและท�างานร่วมกับ

นักวิจัยชุมชน	และนักวิจัยชุมชนเองก็ได้เรียนรู้ที่จะท�างานวิจัยกับ

นักวิจัยที่เป็นนักวิชาการเช่นกัน	เพราะนักวิจัยแต่ละคนมีบุคลิกและ

ลกัษณะการท�างานทีแ่ตกต่างกนัไป	ทีส่�าคญัทีส่ดุคอื	นกัวจัิยวิชาการ

ต้องสังเกตนักวจิยัชมุชนแต่ละคนว่า	มีบคุลิกลักษณะอย่างไร	วถิชีวีติ

แต่ละวันท�าอะไร	หากต้องการความคิดเห็นจากเขาต้องท�าอย่างไร	

เช่น	การนัดนักวิจัยชุมชนที่เป็นเด็กและเยาวชนควรหลีกเลี่ยงวัน

จันทร์-ศุกร์	เน่ืองจากเด็กต้องไปโรงเรียน	หลีกเล่ียงช่วงสอบเพราะ

เด็กต้องอ่านหนังสือ	บางช่วงเด็กไม่อยู่เพราะเป็นช่วงกิจกรรมออก

ค่ายของโรงเรียน	หากจะนัดต้องเป็นเสาร์-อาทิตย์	ซึ่งช่วงเช้าเด็ก

ต้องท�าธุระส่วนตัว	เช่น	ท�างานบ้าน	ซักผ้า	ท�าการบ้านกับเพ่ือนๆ	 

เป็นต้น	ดังนั้น	ต้องนัดช่วงบ่ายของวันเสาร์-อาทิตย์	หรือหาก

ต้องการท�ากิจกรรมทั้งวันก็ต้องนัดล่วงหน้าก่อนและควรเป็นวัน

อาทิตย์	เป็นต้น	

	 นอกจากนี้	การเรียนรู้เพื่อเข้าถึงเด็ก	ซึ่งแรกๆ	ผู้วิจัยใช้วิธี

การพดูคยุในห้องประชมุ	นัง่โต๊ะแบบเป็นทางการ	ถามเป็นรายคนว่า

ใครคดิเหน็อย่างไร	ซึง่แม้จะได้ค�าตอบก็ใช้เวลานาน	และค�าตอบกจ็ะ

เหมือนๆ	กัน	การนัดหมายในช่วงแรกๆ	ผู้วิจัยต้องมานั่งคอยเด็กๆ	

บางครั้งต้องใช้เสียงตามสาย	เพื่อเรียกเด็กๆ	มาประชุม	เป็นอย่างนี้

หลายครั้ง	จนท�าให้ผู้วิจัยต้องคิดทบทวนว่าสาเหตุเกิดจากอะไร	จึง

ตารางที่ 2	สรุปการมีส่วนร่วมของนักวิจัยในกระบวนการวิจัย	วิธีการ	และผลที่เกิดขึ้น	
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ขั้นตอน ท�ำอะไร ท�ำอย่ำงไร ผลที่เกิดขึ้น ข้อสังเกต

กระบวนกำรเรียนรู้

กระบวนกำรสร้ำง
จิตส�ำนึก

กระบวนกำรมีส่วนร่วม

ร่วมเป็นนักวิจัยชุมชน

-ร่วมประชาสัมพันธ์

-ร่วมเชิญชวน

-ร่วมท�าให้ดู

-ร่วมท�าวิจัย

-ร่วมส�ารวจ

-ร่วมกิจกรรม

-ร่วมปรับ ร่วมเปลี่ยน

-ร่วมปฏิบัติ

-ได้ร่วมในกระบวน 

การคิด

-ได้ร่วมในกระบวนการ

ออกแบบ

-ได้ร่วมในกระบวนการท�า

-เด็กห่างเกม

-เด็กห่างยาเสพติด

-เด็กใช้เวลาให้เป็น

ประโยชน์เพื่อส่วนรวม

-เด็กมีพลัง

-ชวนคุย

-ชวนกิน

-ชวนคิด

-ชวนท�า

เรียนรู้

-กระบวนการวิจัย

-การท�างานร่วมกัน

-ข้อมูลความรู้

-การแก้ไขปัญหา

-บอกคนในชุมชนให้รู้ว่า

ก�าลังท�าอะไร

-ชวนคนในชุมชนมาร่วม

กิจกรรม

-ท�ากิจกรรม : ลด แยก 

ขาย ทิ้งให้ถูกที่ และ

รณรงค์ให้คนอื่นท�า

-คนในชุมชนรู้ว่ามี

โครงการ

-มีเด็กและผู้ใหญ่เข้าร่วม

กิจกรรม

-เด็กมีระเบียบวินัย กล้า

คิด กล้าแสดงออก กล้า

ท�าสิ่งที่ถูกต้อง

-เด็กได้คิด

-เด็กสนุก

-เด็กภูมิใจ

-เด็กท�าในสิ่งที่อยากบอก

ชุมชน

-ผู้ใหญ่เข้ามาร่วม

-ชุมชนมีศักยภาพในการ

ท�าวิจัยเชิงวิชาการ

-ชุมชนมีฐานความรู้ใน

การจัดการ

-ชุมชนรู้จักแก้ปัญหาของ

ตนเอง

นักวิจัยและนักวิจัย

ชุมชนมีการเรียนรู้ทั้งเชิง

วิชาการและการปรับตัว

เข้าหากันในการท�างาน
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ตดัสนิใจเข้าไปในชมุชนบ่อยๆ	ค้นหาปัญหาแท้จรงิว่าคอือะไร	ผูว้จิยั

ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการเข้าชุมชนโดยไม่ได้นัดหมายเด็กๆ	มาท�างาน	

เพียงแต่เข้าไปเพ่ือท�าความคุ้นเคย	โดยทักทาย	นั่งคุย	เดินเล่นใน

ชุมชน	เม่ือท�าเช่นนี้หลายๆ	ครั้ง	ในที่สุด	ผู้วิจัยสังเกตเห็นเด็กๆ	ที่

เคยมาท�ากิจกรรมกับโครงการได้เปลี่ยนพฤติกรรมไปเช่นกัน	เช่น		 

เมื่อผู้วิจัยทักทายสวัสดีก่อน	เด็กๆ	ก็จะเริ่มทักทายตอบ	หลังจาก

นั้นไม่นาน	เมื่อผู้วิจัยเข้าไปในชุมชน	เด็กๆ	ก็จะเริ่มทักทายก่อนว่า	

“สวัสดีค่ะ/ครับ อาจารย์น�้า” 	ท�าให้ผู้ใหญ่หลายๆ	คนท่ีไม่เคยสนใจ	

หันมามอง	และก็ได้เห็นรอยยิ้มจากพวกเขา	ผู้วิจัยได้ท�าความรู้จัก

คุ้นเคยไปเรื่อยๆ	แม้จะไม่ครบทุกคน	แต่ก็มากพอที่จะท�าให้ผู้วิจัยมี

ก�าลังใจในการแก้ปัญหา	ผู้วิจัยจึงเปลี่ยนวิธีคิด	จากที่คิดต�าหนิเด็ก

ว่าไม่สนใจงาน	ไม่รับผิดชอบ	หันมาหาเหตุผลว่า	ท�าไมเด็กจึงไม่มา

ร่วมกจิกรรม	เช่น	เม่ือน้องอายไม่ได้มาร่วมวเิคราะห์ข้อมลูตามเวลา

ที่นัดหมาย	จึงได้ถามเด็กๆ	ได้ความว่า	“พี่อายต้องไปซื้อกับข้าวที่

ตลาด” และ “พี่อายกลับมาแล้ว ก�าลังท�ากับข้าวให้แม่กับหลานอยู่”   

ผู้วิจัยจึงบอกให้คนท่ีว่างท�างานไปก่อน	เมื่อน้องอายเสร็จภาระ

งานที่บ้านก็จะมาร่วมทีมท�างานวิจัยต่อ	ซ่ึงทีมต้องยอมรับกติกาว่า	 

ทุกคนหากมีภาระงานในครอบครัวต้องท�าให้เสร็จก่อนที่จะออกไป

ช่วยงานส่วนรวม	ไม่ทิ้งภาระให้ครอบครัว	ซ่ึงจะเป็นปัญหาหนึ่ง

ของสังคมตามมา		ส�าหรับนักวิจัยชุมชนเอง	ก็ได้มองเห็นความ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม	เช่น	จากเดิมที่ไม่ค่อยพูดก็เร่ิมมีค�าถาม	 

รู้จักที่จะมารอคอยเม่ือเวลานัดประชุม	เริ่มให้ความจริงใจในการ

ท�างาน	เป็นต้น	ส่วนนักวิจัยวิชาการก็ได้เรียนรู้ว่า	พฤติกรรมแบบ

หนึ่งท่ีสร้างความไว้วางใจและม่ันใจในความเป็นเพ่ือน	คือ	การ

สัมผัส	เด็กบางคนต้องการการแสดงความเป็นเพื่อนเพียงแตะตัว	

หรอืสมัผสัมอื	แขน	และยิม้	เมือ่ยามเจอกนั	ในขณะทีเ่ดก็เลก็ๆ	บาง

คนตอบสนองโดยการกอด	และพดูในสิง่ทีต้่องการพดู	เช่น	“คดิถงึ..”   

“เม่ือไรจะมาเก็บขยะกันอีก”  “หนูได้พูดว่าอย่าทิ้งขยะลงคลองนะ” 

ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่า	การได้เข้าร่วมโครงการวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เด็กๆ	

รู้สึกภาคภูมิใจ

	 เมื่อการเรียนรู ้ที่จะท�างานร่วมกันแล้ว	การเรียนรู ้ใน

กระบวนการท�าวิจัย	การเรียนรู้ที่จะใช้ข้อมูล	และแก้ไขปัญหาต่างๆ	

จึงไม่ยากส�าหรับนักวิจัยวิชาการและนักวิจัยชุมชน

 2)  กระบวนการสร้างจิตส�านึก	เป็นเป้าประสงค์หนึ่งที่แฝง

อยู่ในกระบวนการวิจัย	คือ	กระบวนการสร้างจิตส�านึกเกี่ยวกับการ

มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนหรือช่วยเหลือสังคม	ดังน้ัน	ผู้วิจัยจึง

ได้ใช้วิธีการปลูกจิตส�านึกในเร่ืองของการเสียสละเพื่อส่วนรวม	การ

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	การเห็นคุณค่าของทรัพยากรที่เหลือใช้

หรอืทีเ่ราเรยีกว่า	“ขยะ”	ความสามคัค	ี	ตลอดจนการท�าด	ีการแบ่งเวลา

เรยีนในการท�ากิจกรรมส่วนรวม	เช่น	ในการนดัท�างาน	เดก็บางคนที่

ตดิเกม	ในช่วงแรกจะมาร่วมกจิกรรมช้า	เมือ่ได้พดูคยุตกลงกนั	ท�าให้

ครั้งต่อไป	เด็กมารอผู้วิจัยก่อนเวลา	และแสดงความรับผิดชอบต่อ

หน้าที่ของนักวิจัยชุมชน	เช่น	กรณีของน้องตองท่ีแม้จะมีอายุเพียง	

7	ขวบ	เมื่อมีเพื่อนมาบอกว่า	“น้องตองเล่นเกม”	น้องตองไม่ปฏิเสธ	

แต่บอกว่า “หนูมาแล้วและจะท�ากิจกรรมจนเสร็จถึงจะไปเล่นต่อ” 

หากมีเวลาท�ากิจกรรม	1	ชั่วโมง	ก็เท่ากับเด็กได้มีช่วงเวลาห่างจาก

เกม	1	ชั่วโมง	ในการท�าวิจัย	ผู้วิจัยได้คอยสังเกตการมีส่วนร่วมของ

เด็กๆ	แต่ละคน	รวมทั้งได้ถอดบันทึกที่เด็กๆ	นักวิจัยชุมชนได้เขียน	

วาด	และพูดคุยกัน	ซึ่งบ่งบอกได้ว่ากิจกรรมเหล่านี้ได้สร้างจิตส�านึก

ให้เด็กๆ	ดังนี้

 “พวกเราได้มีการระดมกันเก็บขยะโดยเยาวชน ท�าให้เรา

เกิดความสามัคคี และเป็นการท�าเพื่อแผ่นดินเกิดของเรา แม้ว่าใน

การเก็บขยะน้ัน เราจะท�าไม่เสร็จภายในวันเดียว แต่ก็ท�าให้เราได้มี

การปลูกจิตส�านึกในการรักษาความสะอาดแล้ว”

	 นกัวจิยัได้เรียนรู้ว่า	การสร้างจิตส�านกึผู้อืน่	เราต้องมคีวาม

เข้าใจในตัวเขาก่อน		ในการน�าเสนองานเมือ่วนัที	่19	กนัยายน	2556	

ที่มหาวิทยาลัยเกริก	น้องอาย	แกนน�านักวิจัยชุมชน	กล่าวว่า	

 “ปลายทางของงานวิจัย ทุกคนอาจจะเห็นว่า งานออกมา

ส�าเร็จ โครงการน้ีสามารถด�าเนินไปได้อย่างต่อเน่ือง แต่เด็กๆ และ

เยาวชนชุมชนบางบัวไม่ได้คิดอย่างนั้น เราคิดว่าระหว่างทางที่เดิน

มาก่อนที่งานวิจัยจะถึงคร่ึง เราทุกคนได้ฝึกระเบียบวินัย กล้าคิด 

กล้าแสดงออก กล้าท�าในสิ่งท่ีถูกต้อง เราได้เพื่อนใหม่เพิ่มมากขึ้น

ในการท�างาน โดยที่เราไม่ต้องบังคับให้เพื่อนมาร่วมท�ากิจกรรม  

ส่ิงเหล่านีเ้ป็นส่ิงทีท่�าให้เดก็ๆ เยาวชนในชมุชนบางบวัมคีวามสขุมาก

ที่สุด เพียงเท่าน้ีเราก็คิดว่า สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองขึ้น

มากจากเดิม ต้องขอบคุณอาจารย์น�้าและ สกว.นะคะ ที่มาให้โอกาส

ที่ดีกับเยาวชนชุมชนบางบัว....”

 3) กระบวนการมีส่วนร่วม	ความภาคภูมิใจของเด็กที่ได้

ประกาศว่า	“หนูเป็นนักวิจัยชุมชนของอาจารย์น�้า”	ความคิดเล็กๆ	

เหล่านี้เป็นส่ิงที่ดึงเด็กให้ห่างจากเกม	แบ่งเวลามาร่วมกิจกรรม	 

เด็กเล็กบางคน	เช่น	น้องตอง	อายุ	7	ขวบ	สามารถปั่นจักรยาน	

ประกาศหรือประชาสัมพันธ์โครงการได้	เมื่อมีการนัดหมายท�า

กจิกรรมหรอืมปีระชมุ	นอกจากจะท�าให้เดก็คนอืน่ๆ	ในชมุชนได้เห็น

แล้ว	ผู้ใหญ่บางคนที่ไม่เคยสนใจก็ออกมาดูพฤติกรรมเด็กๆ	เหล่านี	้

เช่น	กรณีของน้องปิ่น	อายุเพียง	5	ขวบ	ในการเดินส�ารวจหรือเยี่ยม

ชุมชนด้วยกัน	ก็จะพูดติดปากจากที่เคยเดินรณรงค์ว่า	“อย่าท้ิงขยะ

ลงคลองนะค๊า” “น�้าจะเน่าค่ะ” “ทิ้งขยะลงถังกันนะคะ”

	 ส�าหรับเด็กโต	เช่น	น้องอาย	มีภาระงานบ้านค่อนข้างมาก	

แต่ก็เจยีดเวลามาร่วมกจิกรรม	ด้วยความทีเ่ป็นแกนน�า	อายมุากทีส่ดุ

ในกลุม่	จบปริญญาตรจีากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	ท�าให้วฒุภิาวะ

สูงกว่าเด็กๆ	โดยบุคลิกเป็นคนมาดมั่น	น้องๆ	จึงเชื่อมั่นว่า	ถ้าพี่อาย

ท�าได้	พวกเขาก็ต้องท�าได้		ส่วนน้องเก็ตกับน้องใบเตย	เป็นเด็กรุ่น

ถดัมา	อาย	ุ11-12	ปี	ทีส่ามารถพฒันาข้ึนมาเป็นแกนน�าได้	เนือ่งจาก

เด็กทั้งสองค่อนข้างมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมมากกว่าเด็กคนอื่นๆ	

เนื่องจากพ่อแม่เป็นกรรมการกลุ่มพัฒนาในชุมชน	เช่น	เครือข่าย

สิ่งแวดล้อมบางบัว		กลุ่มแม่บ้าน	กลุ่มออมทรัพย์	กลุ่มสมาชิกบ้าน

มั่นคง	กลุ่มฌาปนกิจ	เป็นต้น	เมื่อมีกิจกรรม	จึงได้เข้าร่วมเกือบ
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ทุกครั้ง	ส�าหรับเด็กเล็กคนอี่นๆ	ก็มีส่วนร่วมบ้างเป็นบางกิจกรรม	 

แต่บางกิจกรรม	พ่อแม่ผู้ปกครองก็ไม่อนุญาตให้เข้าร่วม	น้องเก็ต

และน้องใบเตยนั้นในช่วงแรกๆ	ไม่ค่อยพูดเน่ืองจากในการประชุม 

ส่วนใหญ่	พ่อแม่จะเข้ามาประชุมด้วย	แต่ในระยะหลังที่ผู้วิจัยจัด

กิจกรรมให้เด็กๆ	ได้คิด	ได้ท�ากิจกรรมร่วมกันเฉพาะกลุ่มเด็กๆ	

เด็กจึงสามารถพูดคุย	แลกเปลี่ยน	เขียน	อ่าน	ช่วยกันตัดสินใจได้	

นอกจากจะท�าให้เด็กมีความสุขแล้ว	กระบวนการต่างๆ	ยังท�าให้เด็ก

มีพัฒนาการทางด้านความคิดและการแสดงออกด้วย	ในช่วงหลัง	 

ผู้วิจัยสามารถฝากงานไว้กับน้องเก็ตและน้องใบเตยได้	โดยเฉพาะ

น้องใบเตยสามารถรับงานไปท�า	หรือตามงานจากนักวิจัยชุมชนคน

อื่นๆ	ได้

	 เด็กอีกกลุม่หน่ึง	ผูว้จิยัจดัไว้ในกลุม่กจิกรรม	ได้แก่	น้องตาล	

น้องฝ้าย	น้องเค้ก	น้องสิงห์	น้องแตง	และเด็กเล็ก	เช่น	น้องก�าไล	

กับอีกหลายคนก็สามารถเรียนรู้ได้	แม้จะเป็นเพียงช่วยถือของและ

เก็บเอกสารก็ดูมีความสุขที่ได้มีส่วนร่วม	เด็กๆ	กลุ่มนี้สามารถระดม

พล	เรียกเด็กๆ	ในชุมชนเข้ามาร่วมกิจกรรมได้	ทั้งนี้	รวมถึงเด็กเล็ก

อกี	3	คน	ทีส่ามารถท�ากจิกรรมได้บางส่วน	แต่มคีวามสามารถพเิศษ	

คอื	สามารถประชาสมัพนัธ์โครงการได้	โดยการเดนิหรอืป่ันจกัรยาน	

แล้วประกาศว่า	จะมีการประชุมนักวิจัยชุมชน	เพราะเด็กเล็กเหล่านี้

ยังไม่เดียงสา	ไม่มีความเคอะเขินที่จะพูด	ความใสซื่อ	น่ารัก	เมื่อพูด

เตือนออกไป	ผู้ใหญ่ก็จะไม่โกรธหรือถือสา	บางคนรู้สึกอายด้วยซ�้าที่

เด็กมาร้องเตือน

	 หลังจากมีการปรับวิธีการด�าเนินงานแล้ว	ชาวบ้านหลาย

คนในชมุชน	โดยเฉพาะผูป้กครองเดก็ๆ	ทีเ่ข้ามาดเูดก็ๆ	ท�ากจิกรรม	

ได้เข้ามาบอกผู้วิจัยว่า	“อาจารย์พาเด็กท�าอย่างนี้ดี เพราะจะท�าให้

เดก็คดิด ีท�าด ีถ้าเดก็ดแีล้ว จะท�าให้เดก็เรยีน ไม่ไปเล่นเกม หรอืตดิยา” 

ซึ่งเมื่อมีการท�ากิจกรรม	ผู้ใหญ่เหล่านี้ก็ได้มาร่วมกับเด็กๆ	เช่น	การ

ท�าความสะอาดชุมชน	และออกมาทักทายให้ก�าลังใจเมื่อเด็กพากัน

เดินรณรงค์	ท�าให้เด็กๆ	รู้สึกว่ามีผู้ใหญ่ออกมาดูพวกเขาท�ากิจกรรม

กัน	ซึ่งเป็นเป้าหมายหนึ่งที่ได้ยินเด็กพูดกันเสมอว่า	อยากให้ผู้ใหญ่

เห็นความส�าคัญของกิจกรรมที่เด็กท�า	ส่วนเด็กๆ	ที่เข้าร่วมกิจกรรม	

มีทั้งที่เป็นนักวิจัยชุมชน	และเด็กที่ไม่ใช่นักวิจัยแต่ยินดีเข้าร่วมท�า

กิจกรรม	หากทราบวันเวลาที่จะจัดกิจกรรม	ผู้วิจัยเชื่อว่า	หากมี

กิจกรรมที่ต่อเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จะท�าให้เด็กๆ	เหล่านี้

มีก�าลังใจ	และมีกิจกรรมที่ท�าอย่างสม�่าเสมอจนไม่มีเวลาว่างที่จะ

หันไปหาเกมหรือยาเสพติด	

	 นอกจากนี้	เด็กๆ	ยังต้องการให้ผู้ใหญ่ได้เข้ามามีส่วนร่วม	

แม้จะมีส่วนร่วมแค่รับรู้ก็ยังดี	ซึ่งน้องแนน	ได้บอกว่า	“แนนว่าเราได้

มากกว่านัน้นะ ธนาคารขยะเราอยากได้ ท�าไมไม่ได้ เราจะท�าอะไรได้

บ้าง ท�าอะไรไม่ได้บ้าง เราช่วยกันคิดว่า ถ้าท�าเป็นเครือข่าย น่าจะ

ท�าได้ ถ้าเราช่วยกนัเพราะขยะมาจากหลายที ่ไม่ใช่ชมุชนเราท่ีเดียว 

ถ้ารณรงค์ทีเ่ดยีวคงไม่หมดแน่.. พีอ่ายว่าผูใ้หญ่เขาได้อะไรไหม ทีเ่รา

นั่งคุยกันก็น่าจะได้อยู่นะ...”      

	 จากภาพที่	16	บันทึกของนักวิจัยชุมชน	ในการเตรียมน�า

เสนอ	บ่งบอกถึงความรู้สึกในการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

ชุมชนของตนเอง	และยังชวนเด็กๆ	ในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมโดย

ไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นลูกหลานใคร
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ภาพที่ 17  บันทึกของนักวิจัยชุมชน	กล่าวถึงการมีส่วนร่วมที่ได้ท�าวิจัย

	 ภาพท่ี	17	บันทึกการร่วมกิจกรรมของนักวิจัยชุมชน	ซึ่ง

บอกถึงการมีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยในขั้นตอนต่างๆ	บอกทั้ง

วิธีการ	ผลที่เกิดขึ้น	ที่ส�าคัญสิ่งที่บอกไว้	คือ	เด็กๆ	ได้ความสุขและ

ความสนุกสนานจากการเข้าร่วมวิจัย	ความสุขที่ได้คือ	ได้เห็นน้องๆ	

ช่วยกนัเกบ็ขยะชมุชน	เหน็ผูใ้หญ่บางคนหนัมาช่วยกนัเกบ็ขยะ	เหน็

เดก็ในชมุชนใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์	และมคีวามสขุเพราะชมุชน

สะอาด

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของเด็กในการพัฒนา
ชุมชน  
	 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของเด็กในการพัฒนา

ชมุชน	ประกอบด้วย	ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก	ซึง่ในส่วนของ

ปัจจัยภายในนั้น	มองในมุมของปัจจัยหนุนและปัจจัยอุปสรรค	ทั้ง

ในตัวเด็ก	ผู้ปกครอง	และผู้น�าชุมชน	ส�าหรับเด็กนั้น	มีลักษณะของ

ปัจจัยหนุน	คอื	เดก็มีส�านกึรกับ้านเกดิหรอืชมุชนของตนเอง	ต้องการ

ให้ชุมชนสะอาด	ไม่สกปรก	อยากให้ทุกคนช่วยกันดูแล	นอกจากนี้	

เด็กในชุมชนให้ความสนใจในการท�ากิจกรรม	โดยจะมีเด็กออกมา

ถาม	บางคนกม็าเดินร่วมด้วย	บางคนชวนผูป้กครองมาด้วย	ประกอบ

กับในชุมชนมีเด็กและเยาวชนประมาณ	138	คน	ซึ่งเป็นจ�านวนมาก

พอที่จะร่วมกันท�ากิจกรรมเพื่อชุมชนได้		ในทางตรงข้าม	ปัจจัย
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อุปสรรค	คือ	เด็กในชุมชนติดเกม	บางคนมีภาระที่ต้องช่วยงานบ้าน	

ช่วยผูป้กครองค้าขาย	และเดก็ในชมุชนบางคนโตเรว็	โดยเฉพาะเด็ก

ผู้หญงิ	สภาพแวดล้อมของชมุชนเมอืงและสังคมปัจจบุนัท�าให้เด็กผู้

หญงิเป็นสาวเรว็	เมือ่โตเป็นสาว	การเข้าร่วมกจิกรรมจะน้อยลง	บาง

คนอายที่จะท�ากิจกรรมกับเด็กๆ	เป็นต้น		

	 ในด้านผู ้ปกครอง	ในมุมของปัจจัยสนับสนุน	พบว่า	 

ผู้ปกครองบางคนสนับสนุนให้ลูกหลานเข้าร่วมกิจกรรม	บางคนเข้า

ร่วมกิจกรรมกับลูกหลานด้วย	และบางคนเปิดโอกาสให้ลูกหลาน

ได้ออกไปหาประสบการณ์ภายนอก	ส่วนอุปสรรคก็มีบ้าง	เช่น	 

ผู้ปกครองบางคนต้องการให้เด็กช่วยงานบ้าน	บางคนไม่อนุญาตให้

เด็กมาร่วม	และผู้ปกครองบางคนไม่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมของ

ชุมชน	

	 ส�าหรับผู้น�าชุมชน	พบว่า	ในส่วนของปัจจัยหนุนนั้น	คือ	

มีการจัดหากิจกรรมให้เด็กๆ	ท�าอย่างต่อเนื่อง	จัดสรรงบประมาณ

จากภายนอกที่เข้ามาในชุมชนให้เด็กท�ากิจกรรม	ตลอดจนเสียสละ

เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นพี่เล้ียงเด็ก	น�าเด็กออกไปหาประสบการณ์

ภายนอก	อย่างไรกต็าม	ปัญหาทีน่กัวจิยัชมุชนโดยเฉพาะเด็กรูส้กึว่า

เป็นอปุสรรคในการท�างาน	คอื	ความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างของผูน้�าแต่ละ

กลุ่ม	ท�าให้ไม่มีการร่วมมือกันท�างาน		การจัดสรรงบประมาณไม่ได้

เผือ่ไว้ส�าหรับกจิกรรมของเดก็		แต่รอให้เดก็ท�าโครงการเรียกร้องขึน้
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ปัจจัยหนุน ปัจจัยอุปสรรค

 เด็กปัจจัยภำยใน

ปัจจยัภำยนอก

 ผู้ปกครอง

 ผู้น�ำ

 เขต

 สถำบันกำรศึกษำ

 NGO

 อื่นๆ เช่น สกว.

- เด็กมีจิตส�านึกรักบ้าน และชุมชนตัวเอง
- เด็กมีความสนใจในการท�ากิจกรรม
 -เด็กในชุมชนมีจ�านวนมากหลากหลายรุ่น

- ให้การสนบัสนนุลกูหลานเข้าร่วมกิจกรรม
- เข้าร่วมกิจกรรมกับลูกหลาน
- อนุญาตให้ลูกหลานเข้าไปร่วมกิจกรรม
ภายนอก

- จัดหากิจกรรมให้เด็กๆ ท�าอย่างต่อเนื่อง  
จัดสรรงบประมาณจากภายนอกท่ีเข้ามาใน
ชุมชนให้ได้
- เป็นพีเ่ลีย้ง น�าเดก็ออกไปหาประสบการณ์
ข้างนอก

- ส่งเสริมให้ท�าโครงการ/กิจกรรม เช่น Zero 
Waste. TO BE NO.1
- มีงบประมาณสนับสนุนในเร่ืองการจัดการ
ขยะ
- ให้ความรู้และสื่อต่างๆ

- เสริมสร้างความรู้และจิตส�านึก
- มีงบประมาณเพื่อวิจัยและพัฒนา
- สนับสนุนบุคลากร/นักวิชาการท�าวิจัย
- เสริมสร้างผู้น�าชุมชน เช่น สนับสนุนการ
ศึกษา

- จัดกิจกรรมให้ความรู้ สร้างจิตส�านึก
- มีงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรม
- บุคลากรสามารถฝังตัวในพื้นที่ได้

- กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้และประสบการณ์
- งบประมาณเพื่อวิจัยและพัฒนา
- บุคลากรอ�านวยการ

- เด็กติดเกม
- เด็็กมีภาระงานบ้าน 
- สภาพแวดล้อมท�าให้เดก็โตเกินอายุ

- ผู้ปกครองให้เด็กช่วยงานในบ้าน
- ผู้ปกครองไม่อนุญาตให้เด็กร่วม
กิจกรรม
- ผู ้ปกครองบางคนไม่อยากร่วม
กิจกรรม 

- ความคิดเห็นท่ีแตกต่างท�าให้ผู้น�า
แต่ละกลุ่ม ไม่ยอมท�างานร่วมกัน
- การจัดสรรงบประมาณไม่ท่ัวถึง
กิจกรรมเด็ก

- ท�ากิจกรรมเฉพาะชุมชนที่เข้าร่วม
- ยังไม่มีการสนับสนุนอย่างทั่วถึง
- ขาดการเอาใจใส่ของบุคลากรท่ีรับ
ผิดชอบ
- ขาดการสนับสนุนงบประมาณใน
การน�าเดก็ไปหาประสบการณ์ข้างนอก

- ไม่ต่อเนือ่ง
- งบประมาณมีจ�ากัด และขึ้นอยู่กับ
การวจิยั
- เวลาน้อย ภาระงานมาก
- เวลาในการท�ากิจกรรมไม่ตรงกัน

- เน้นกิจกรรมสนกุสนาน
- กิจกรรมไม่ต่อเนือ่ง

- การรับผิดชอบมาก เวลาน้อย
- งบประมาณจ�ากัด
- บคุลากรน้อย

ตารางที่ 3 สรุปปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการพัฒนาชุมชน	
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ไป	ซึง่บางครัง้ไม่ทนัเหตกุารณ์	หากชุมชนมกีารจัดสรรงบประมาณไว้

ให้ล่วงหน้า	และเด็กเองมีกิจกรรมที่ท�าต่อเนื่อง	มีการร่วมมือกันทั้ง

เด็กและผู้ใหญ่	จะท�าให้การท�ากิจกรรมเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหา

ชุมชนมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เป็นอยู่

	 ในด้านปัจจัยภายนอก	ประกอบด้วย	หน่วยงานรัฐระดับ

เขต	สถาบันการศึกษา	องค์กรเอกชน	และหน่วยงานอื่นๆ	เช่น	

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	(สกว.)		สถาบันพัฒนาองค์กร

ชมุชน	(พอช.)	โดยหน่วยงานต่างๆ	มีส่วนในการหนุนเสรมิทัง้ด้านงบ

ประมาณ	ความรู้	และกจิกรรม	ในขณะทีปั่จจยัอปุสรรคนัน้	เป็นเรือ่ง

ของงบประมาณไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปร่วมกจิกรรม	

ขาดการดูแลจากบุคลากรภาครัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบ	ข้อจ�ากัดเรื่อง

เวลาและภาระงาน	ตลอดจนความไม่ต่อเน่ืองของกิจกรรม	อย่างไร

ก็ดี	หากชุมชนเข้มแข็ง	มีศักยภาพ	ไม่พึ่งปัจจัยภายนอกมากนัก	 

เชื่อว่าการด�าเนินโครงการต่างๆ	จะประสบความส�าเร็จได้เช่นกัน
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8. สรุปการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากการท�าวิจัย 
	 ส�าหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน	นักวิจัยได้ถอดความรู้

จากการเปลี่ยนแปลงของนักวิจัยชุมชน	นักวิชาการ	(นักวิจัย)		เด็ก

และเยาวชนในชุมชน	ผู้น�าชุมชน	ชาวบ้าน	ตลอดจนสิ่งแวดล้อม

ของชุมชน	โดยการสังเกตจากพฤติกรรมในช่วงแรกของการท�าวิจัย

เปรียบเทียบกับพฤติกรรมในระหว่างและหลังจากการท�าวิจัย	ซึ่งก่อ

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างชัดเจน	สรุปได้ดังตารางที่	4

ตารางที่ 4	สรุปการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากท�าวิจัย

ควำมเปลี่ยนแปลง ผลที่เกิดขึ้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลง

เด็กและเยำวชนในชุมชน 

ชำวบ้ำน 

นักวิชำกำร (นักวิจัย)

สิ่งแวดล้อมของชุมชน

  นักวิจัยชุมชน

  นักวิจัยชุมชน

  ความมีอัธยาศัย เป็นมิตร และ
การพูดจาดีขึ้น
  มีระเบียบวินัย กล้าคิด กล้า

แสดงออก กล้าท�าในสิ่งที่ถูกต้อง
  มีความรับผิดชอบมากขึ้น
  เข้าร่วมกิจกรรมมากขึ้น ทั้งได้

รับการชวนและเข้ามาเอง 

  เข้าใจบทบาทการเป็นพี่เลี้ยง 
มากขึ้น
  แบ่งเวลาให้เด็กๆ มากขึ้น
  มีความรับผิดชอบและประสาน

งานกับเด็กๆ ได้ดีขึ้น
  อนุญาตให้ลูกหลานเข้าร่วม

กิจกรรมมากขึ้น
  เข ้าร ่วมกิจกรรมกับเด็กๆ  

มากขึ้น

  ได้เรียนรู้ที่จะท�าความเข้าใจเด็ก
และชาวบ้านมากขึ้น
  ปรับเปลี่ยนความคิด ให้มองโลก

ในแง่บวกมากขึ้น
  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากนักวิจัย

ท่ีเป็นนกัวิชาการ และนกัวจิยัชมุชน 
ท�าให้มองปัญหาได้ลึกซึ้งขึ้น

  ขยะในคลองลดลง
  ขยะที่ตกค้างบนบกลดลง
  สนามเดก็เล่นมกีารจดัการขยะท่ีตดิ

มากับดนิ เดก็สามารถเล่นได้

  สิ่งแวดล้อมชุมชนดูสะอาดขึ้น
  น�า้ในคลองมขียะน้อยลง น่าดขูึน้
  ชมุชนดเูป็นระเบยีบมากขึน้

  มีความรู้มากขึ้น
  สามารถท�างานร่วมกับผู้อื่นได้  
  มีศักยภาพในการท�างานมากขึ้น 

  เข้าใจกระบวนการวิจัยมากขึ้น
  เรียนรู้ท่ีจะท�างานอย่างมรีะบบกับ

นักวิชาการได้ดีขึ้น 

  มีประสบการณ์ในการท�าวิจัย
ชุมชนมากขึ้น
  ได้พัฒนาทักษะ และความรู้ใน

การท�าวิจัยมากขึ้น 

  ไม่เป็นนักวิจัยชุมชน

  ไม่ใช่นักวิจัย
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 การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมชุมชน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542-2556

 ภาพท่ี 19 สภาพแวดล้อมของบ้านมัน่คงชมุชนบางบวั	ในช่วงเวลาทีย้่ายบ้านขึน้บกเสรจ็สิน้	(พ.ศ.		2550)	และช่วงเวลาทีท่�าวจิยั	(พ.ศ.		2555)

 ภาพที่ 18 สภาพแวดล้อมของชุมชนบางบัว	(เดิม)
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การวเิคราะห์เพ่ือสร้าง Model แนวทางการจดัการขยะ
	 การวิเคราะห์ข้อมูลของทีมวิจัย	โดยการน�าข้อมูลที่ได้จาก

การรวบรวมมาวิเคราะห์	ตลอดจนประเมินการสนับสนุนจากหน่วย

งานภาคต่างๆ	สรุปได้ว่า	

 1) ขยะทีช่มุชนสร้างขึน้	6,535.66	ชิน้/วัน	โดยร้อยละ	79.26	

เป็นขยะที่ขายได้	ในขณะที่ขยะที่ชั่งน�้าหนัก	พบว่า	ชุมชนสร้างขึ้น

ถึง	1,396.9	กิโลกรัม/วัน	ทั้งนี้	ไม่รวมขยะที่ทิ้งลงถังขยะส่วนกลาง		

ส�าหรับการจัดการ	พบว่า	มีชาวบ้าน	48	หลังคาเรือน	ท่ีมีการคัด

แยกขยะขาย	ซึง่มีรายได้จากการขายขยะต่อครัง้รวม	5,134.75	บาท	

เฉลีย่	106.97	บาท/หลงัคาเรอืน/ครัง้	(ซาเล้งเข้ามารบัซือ้	2	สัปดาห์/

ครั้ง)	หรือประมาณ	213.95	บาท/หลังคาเรือน/เดือน	เท่ากับปีหน่ึง

ชุมชนจะมีรายได้จากการขายขยะถึง	588,072	บาท	(213.95	บาท	x	

12	เดือน	x	229	หลังคาเรือน)

 2) ราคาขยะจากการขายให้ซาเล้งกับราคาขายที่อื่น	ได้แก่	

ร้านรับซื้อของเก่าหรือราคาที่บางหน่วยงานก�าหนด	(เช่น	กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	กองการภาพ	วงศ์วาณิช์)	 

มีความแตกต่างกัน	ตัวอย่างเช่น	

 		กระดาษขาว	ขายให้ซาเล้งกิโลกรัมละ	4	บาท	ขายให้ที่

อื่น	5.75-7.00	บาท

 		กระดาษลัง	ขายให้ซาเล้งกิโลกรัมละ	2-3	บาท	ขายให้ที่

อื่น	4.00-4.50	บาท

 		ขวดพลาสติกใส	ขายให้ซาเล้งกิโลกรัมละ	8	บาท	ขาย

ให้ที่อื่น	13-16	บาท

 		ขวดพลาสตกิขุน่	ขายให้ซาเล้งกโิลกรมัละ	10	บาท	ขาย

ให้ที่อื่น	11.70-20	บาท

	 3)	ความเชื่อมโยงและต่อเน่ืองของกิจกรรมกลุ่ม	TO	BE	

NUMBER	ONE	ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่เดือนตุลาคม	2549	มีสมาชิกเริ่ม

แรก	19	คน	(ปัจจบุนัม	ี95	คน)	ได้ท�ากจิกรรมเกบ็ขยะริมคลอง	ส�ารวจ

ข้อมูลครัวเรือน	ท�าแนวก�าแพงผักบุ้งป้องกันขยะ	และเร่ิมเข้ามามี

ส่วนร่วมท�ากิจกรรมกับผู้ใหญ่	ได้แก่	กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม	ที่อยู่

อาศัย	สวัสดิการ	อาชีพ	และกิจกรรมต้านยาเสพติด	โดยชุมชนมีเงิน

กองทุนสวสัดกิารด้านเยาวชนจ�านวนหนึง่	เพ่ือสนบัสนนุกจิกรรมของ

เดก็และเยาวชน	เช่น	ค่ายานพาหนะ	ค่าอาหาร	และค่าใช้จ่ายในการ

ท�ากิจกรรม	ซึ่งกลุ่ม	TO	BE	NUMBER	ONE	มียุทธศาสตร์ส�าคัญ	 

3	ด้าน	คอื	1)	ปลกูจิตส�านกึในการรณรงค์ป้องกนัยาเสพติดในชมุชน	

2)	จัดกิจกรรมที่เสริมภูมิคุ้มกันไม่ให้เข้าไปยุ่งกับยาเสพติด	และ	

3)	การสร้างและพฒันาเครือข่ายเพือ่ป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ	 

โดยมีการวางแผนที่จะท�าสวนครัวดาดฟ้า	และธนาคารขยะ	 

ซึ่งปัจจุบันสวนครัวดาดฟ้าได้ท�าส�าเร็จแล้วโดยการมีส่วนร่วมของ

ผู้ใหญ่ในชุมชนด้วย

	 จากข้อมูลดังกล่าว	ประกอบกับการท�างานของหน่วยงาน

ภาครัฐ	เอกชน	สถาบันการศึกษา	ภาคีและเครือข่าย	ท่ีส�าคัญคือ	 

ผู้สร้างขยะคอืคนทีอ่ยูริ่มคลองทัง้สายคลอง	ดงัน้ัน	การจดัการควรจะ

เป็นความร่วมมือของคนในเครือข่ายสายคลองบางบัว	ทีมวิจัยจึงได้

วางแนวทางการจดัการขยะชุมชนซึง่เป็นแนวทางทีย่ัง่ยนืและเหมาะ

สมกับบริบทชุมชน	โดยแบ่งออกเป็น	2	ระยะ	ดังนี้

ภาพที่ 20 สภาพแวดล้อมของบ้านมั่นคงชุมชนบางบัวเมื่องานวิจัยเสร็จสิ้น
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 ภาพที่ 21 แนวทางการจัดการขยะของเด็กและเยาวชนบ้านมั่นคงชุมชนบางบัว
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สาขาวิชา เทคนิคศึกษา บทคัดย่อ

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การเพื่อเสรมิสร้างสมรรถนะวชิาชีพ ส�าหรบัการเรยีนการสอนดา้นเทคนิคศึกษา โดย
ใช้การวิจยัแบบมส่ีวนร่วม (Participatory Action Research) พืน้ท่ีวิจยั คอื วิทยาลัย
เทคนิคเพชรบุรี และโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดเพชรบุรี กลุ่มตัวอย่างท่ีมี
ส่วนร่วมให้ข้อมูล ได้แก่ ช่างไฟฟ้า วิศวกรไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรม ผู้บริหาร ครูผู้
สอนและนักศกึษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก�าลงั วทิยาลยัเทคนคิเพชรบรีุ การด�าเนนิงานม ี4  
ระยะ เริ่มจากระยะที่ 1 การวิเคราะห์สมรรถนะอาชีพ ระยะที่ 2 การพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพ ระยะท่ี 3 น�ารูป
แบบท่ีพัฒนาขึ้นไปใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
ก�าลัง จ�านวน 15 คน และ ระยะท่ี 4 การสรุปและรายงานผล ส�าหรับวิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก แบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลจากค่าความถ่ี ร้อยละ และการทดสอบ
แบบที (t-test) 
 ผลการวิจัยมีข้อค้นพบดังน้ี 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสมในระดับมาก 2) ผู้เรียน
ท่ีเรียนตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึ้นมีสมรรถนะตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด  
3) ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และ 4) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นในระดับมากที่สุด
 ผลการวจิยัเป็นท่ีประจกัษ์โดยครูผู้สอนตระหนกัถึงความส�าคญัในการบรูณา
การร่วมกัน เพื่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และผู้บริหารใช้แนวทางนี้
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ต่อไป ดังนั้นรูปแบบ
การจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาขึน้สามารถน�าไปใช้กับการจดัการเรียนการสอนด้านเทคนคิ
ศึกษาได้เป็นอย่างดี

ค�ำส�ำคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ สมรรถนะ เทคนิคศึกษา

1     สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
2      ศูนย์วิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์อุตสาหกรรม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
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Field : Technical education Abstract

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

Keywords : Integrated learning management, Competence, Technical  
       education
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บทน�า 
	 การเติบโตขึ้นของเศรษฐกิจและความก้าวหน้าในด้าน

เทคโนโลยีส่งผลให้ภาคการผลิตและอุตสาหกรรมมีความต้องการ

แรงงานเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ	โดย

เฉพาะอย่างย่ิงแรงงานที่ส�าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพช้ันสูง	(ปวส.)	ส�าหรับข้อมูลในเชิงปริมาณแนวโน้มความ

ต้องการแรงงานระดับ	ปวส.	ในปี	พ.ศ.	2565	จะมจี�านวน	3,112,727	

คน	เพิม่ขึน้จากปี	พ.ศ.	2555	ทีมี่จ�านวน	1,839,505	คน	(สถาบันวจิยั

เพื่อการพัฒนาประเทศไทย,	2555)	หรือประมาณ	1.7	เท่า	ในด้าน

คุณภาพ	พบว่า	ผู้มีทักษะการปฏิบัติงานสูง	มีความสามารถในการ

ใช้เทคโนโลยี	และสามารถแก้ไขปัญหาในการท�างานได้ดี	จะเป็นที่

ต้องการของผูป้ระกอบการในภาคอุตสาหกรรม	(ส�านักงานเลขาธกิาร

สภาการศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ,	2553)	ดังนั้น	เพื่อให้การผลิต

ก�าลังคนสอดคล้องกับสถานการณ์ความต้องการแรงงานที่เพิ่มขึ้น		

สถาบันอาชีวศึกษาต่างๆ	จึงได้ด�าเนินงานพัฒนาการจัดการศึกษา

ด้านอาชวีศึกษาตามนโยบาย	“ปรบัการเรยีน	เปลีย่นการสอน	ปฏรูิป

การสอบ	ให้ทนักบัยคุสมัยอย่างมคีณุภาพ”	(ส�านักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ,	2555)	โดยมีเป้าหมายในการ

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	พัฒนาคุณภาพ 

ผู้เรียนโดยใช้การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ	การปรับปรุง

หลักสูตรอาชีวศึกษา	เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน	ตลอดจนการร่วม

มอืกบัภาคเอกชนในการจดัการเรยีนการสอนและตัง้เป้าหมายในการ

เพิ่มจ�านวนผู้เรียนด้านอาชีวศึกษาให้มากยิ่งขึ้น

												อย่างไรก็ตาม	จากรายงานของสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย	(2555)	พบว่า	จ�านวนผู้ส�าเร็จการศึกษาด้านวิชาชีพ

ในปัจจุบันนั้น	มีมากกว่าความต้องการของภาคอุตสาหกรรม	แต ่

ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานกลับไม่เพียงพอต่อความต้องการ	สืบเนื่องมา

จากคณุภาพของผูส้�าเรจ็การศกึษาไม่สอดคล้องกบัความต้องการของ

ภาคอุตสาหกรรม	และผูส้�าเรจ็การศกึษาส่วนหนึง่ต้องการศกึษาต่อใน

ระดับที่สูงขึ้น	เช่นเดียวกับที่	ธีรวุฒิ	บุณยโสภณ	(2556)	ได้กล่าวถึง

คุณภาพของผู้ส�าเร็จการศึกษาด้านอาชีวศึกษาว่า	การผลิตก�าลังคน

ด้านอาชวีศึกษาปัจจบุนัยงัไม่สามารถสนองความต้องการของสถาน

ประกอบการได้	สอดคล้องกับการรายงานของพูลศักดิ์		โกษียาภรณ์	

และคณะ	(2556)	รายงานว่า	การจัดการเรียนการสอนของสถาบัน

อาชีวศึกษานั้น	ยังไม่สามารถด�าเนินการเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพด	ี 

อนัเนือ่งมาจากครผููส้อนมภีาระงานสงู	ขาดแผนการจัดการเรียนการ

สอนท่ีสอดคล้องกับสมรรถนะการปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม		

รวมทัง้มข้ีอจ�ากดัของสือ่การสอน	และเครือ่งมอืส�าหรบัการฝึกปฏบิตั	ิ

เป็นต้น	ปัญหาเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อผูส้�าเรจ็การศกึษาเมือ่จบไป

และเข้าสูต่ลาดแรงงานจะปฏบิตัไิด้ไม่ดพีอ	(อ้างแล้วในธรีวฒุ	ิบณุยโสภณ,	

2556)	ข้อมูลดังกล่าวสอดคล้องกับรายงานผลการวิเคราะห์ความ

สามารถของผู้ปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรมโดยสถาบันวิจัยเพื่อ

การพฒันาประเทศไทย	(2555)	พบว่า	ความสามารถของช่างไฟฟ้าใน

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	ยังต�่ากว่าความคาดหวังของ

ผู้ประกอบการ	โดยความสามารถด้านการปฏิบัติงานในการประกอบ

ตดิต้ังอปุกรณ์	การพฒันาอปุกรณ์	การสร้าง	แก้ไข	ซ่อมแซมอปุกรณ์	

วิเคราะห์ผลการทดสอบและปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง	อยู่ในระดับ	1.3	

ถึง	3.3	คะแนน	โดยที่ผู้ประกอบการคาดหวังระดับความสามารถอยู่

ในระดับ	3.3	ถึง	4.0	จากคะแนนเต็ม	5.0	คะแนน	ซึ่งข้อมูลดังกล่าว

แสดงให้เห็นว่า	ผู้ส�าเร็จการศึกษานั้นยังขาดสมรรถนะในการปฏิบัติ

งาน	เมื่อเข้าสู่การท�างานในภาคอุตสาหกรรม

	 แนวทางการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนด้านอาชวีศกึษา

โดยใช้ระบบฐานสมรรถนะ	เป็นแนวทางหนึง่ในการพฒันาคุณภาพผู้

ส�าเรจ็การศกึษาด้านอาชวีศกึษา	ซึง่วทิยาลยัเทคนคิเพชรบรุมีเีป้าหมาย

ในการพฒันาผู้เรียนอย่างมคีณุภาพ	โดยด�าเนนิกจิกรรมทีส่นบัสนนุ

ให้เกดิการจดัการเรียนการสอนทีส่อดคล้องกบันโยบายของส�านกังาน

คณะกรรมการการอาชวีศกึษา	โดยผลการประเมินการจดัการศึกษานัน้	 

มกีารพฒันามาอย่างต่อเนือ่งและผลการประเมนิตวับ่งชีส่้วนใหญ่อยูใ่น	

“ระดบัดมีาก”	(วทิยาลยัเทคนคิเพชรบรุ,ี	2555)	อย่าง	ไรกต็าม	ในส่วนผล

การด�าเนนิงาน	ตวับ่งชีร้ะดบัคณุภาพในการใช้และการพฒันาหลกัสตูร

เพือ่จดัการเรียนการสอนฐานสมรรถนะรายวชิาทีส่อดคล้องกบัความ

ต้องการของสถานประกอบการ	ยงัอยูใ่นระดบั	“ต้องปรบัปรุง”	(อ้างแล้ว

ในวทิยาลัยเทคนิคเพชรบรีุ,	2555)	สอดคล้องกบัข้อเสนอแนะจากการ

ประเมนิคณุภาพสถานศกึษาโดยอาชวีศกึษา	จงัหวดัเพชรบรุ	ีทีก่ล่าวถงึ	 

จดุทีค่วรพฒันา	คอื	ควรพฒันาเนือ้หาการสอนให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริมการจัดท�าแผนการสอนแบบ 

บรูณาการและพฒันาแผนการจดัการเรยีนการสอนฐานสมรรถนะของ

สถานศึกษา	(อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี,	2555)	ซึ่งทางวิทยาลัยฯ	 

ให้ความส�าคญัต่อการพฒันาคณุภาพการจดัการเรยีนการสอนในประเด็นนี้

เป็นอย่างมาก

	 ส�าหรบัแผนกวชิาช่างไฟฟ้าก�าลงั	วทิยาลยัเทคนคิเพชรบรีุ	

ได้ด�าเนินการจัดการเรียนการสอนทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	

(ปวช.)	ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)	และปริญญาตรี	ซึ่งใน

ส่วนของผูส้�าเรจ็การศกึษาระดบั	ปวส.	นัน้	มแีนวโน้มการเข้าสูต่ลาด

แรงงานในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น	โดยสัดส่วนระหว่างจ�านวน

ผู้เข้าท�างานในสาขาอาชีพต่อจ�านวนผู้ศึกษาต่อในปีพ.ศ.	2554	มี

สัดส่วน	15	:	17	คน	ซึ่งมากกว่า	ปีพ.ศ.	2553	ที่มีสัดส่วนอยู่ที่	9	:	23	

คน	(อ้างแล้วในวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี,	2555)	ดังนั้น	แผนกวิชา

ไฟฟ้าก�าลังจึงให้ความส�าคัญต่อการผลิตนักศึกษาเพื่อเข้าสู่ตลาด

แรงงานให้ได้อย่างมีคุณภาพตามนโยบายของวิทยาลัยฯ	ด้วยการ

ใช้การจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ	อย่างไรก็ตาม	ปัญหาและ

อุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ	จากข้อมูลการ

ตอบแบบสอบถามครูผู้สอน	พบว่า	

     1) ด้านครูผู้สอนยังขาดความเข้าใจในการพัฒนาแผนการ

จัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะส�าหรับพัฒนาผู้เรียนให้มีความ

สามารถสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม	โดยคร ู

ผูส้อนกว่าร้อยละ	90.5	ยงัขาดแผนการจดัการเรยีนการสอนแบบฐาน

สมรรถนะที่สมบูรณ์	
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 2) ด้านผู้เรียน	พบว่า	ผู้เรียนส่วนใหญ่มีความรู้พื้นฐานต�่า	

และความสนใจในการเรียนน้อย

 3) ด้านหลักสูตรรายวิชา	พบว่า	มีค�าอธิบายรายวิชาซ�้า

ซ้อนกนัในรายวิชาต่างๆ	และในเนือ้หารายวชิาไม่สามารถแปลงเป็น

สมรรถนะวิชาชีพได้ทั้งหมด	อันเนื่องมาจากบางส่วนของค�าอธิบาย

รายวชิาเป็นเนือ้หาความรูเ้พือ่ใช้ส�าหรบัการเรยีนทฤษฎหีรอืไม่ได้น�า

ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงในอาชีพ	อีกทั้งเมื่อพิจารณาในค�าอธิบาย

รายวชิายังไม่เขยีนอยู่ในรปูงานอาชพี			เนือ้หายังเน้นด้านวศิวกรรม

เป็นส่วนใหญ่	(สิทธิพงศ์		อินทรายุทธ	และคณะ,	2556)	และ

 4) ด้านสภาพแวดล้อมและการจัดการ พบว่า	เครือ่งมอืและ

วัสดุยังไม่เพียงพอ	(กันตภณ	มะหาหมัด	และคณะ,	2557)

	 นอกจากนั้น	จากการสัมภาษณ์ครูผู้สอน	และการลงพื้นที่

สังเกตการสอนในชั้นเรียน	พบว่า	ครูผู้สอนเน้นการสอนเนื้อหาตาม

ค�าอธิบายรายวิชาให้ครบตามที่เขียนในหลักสูตรรายวิชา	โดยยัง

ขาดการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเน้ือหาวิชากับมาตรฐานอาชีพ		

เอกสารการสอนที่ครูผู ้สอนใช้เป็นหนังสือประกอบการสอนด้าน

อาชีวศึกษาที่จ�าหน่ายในท้องตลาด	ร่วมกับหนังสือที่อนุญาตให้ใช้

ในการเรียนการสอนของกรมอาชีวศึกษาซึ่งเนื้อหาในหนังสือส่วน

ใหญ่นั้น	เน้นเนื้อหาภาคทฤษฎี		ขาดรายละเอียดวิธีการสอนในภาค

ปฏิบัติ	(อ้างแล้วในพูลศักดิ์		โกษียาภรณ์	และคณะ,	2556)	นอกจาก

นัน้	กระบวนการวัดผลที่ใช้ยงัไม่สามารถตอบสนองการประเมนิตาม

สภาพจรงิ	โดยส่วนใหญ่ยงัใช้การวดัความรูด้้วยข้อสอบอัตนยั	อกีทัง้

สือ่การสอนทีม่อียูอ่ย่างจ�ากดัและบางส่วนช�ารดุเน่ืองจากอายุการใช้งาน		

ดงันัน้ครจูงึต้องจดัการเรยีนการสอนเป็นกลุม่ใหญ่	ท�าให้ผูเ้รียนส่วน

ใหญ่ขาดการมีส่วนร่วมและไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริง		

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
	 การวิจยัครัง้น้ีจงึมุง่พฒันากระบวนการจดัการเรียนการสอน

ด้านเทคนิคศึกษาท่ีมีการเชื่อมโยงระหว่างการปฏิบัติงานในวิชาชีพ	

กับการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน	เป็นการพัฒนาคุณภาพ 

ผูเ้รยีนให้มสีมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม	

และท�าให้ผูเ้รียนมคีวามรู	้ทกัษะ	เจตคตทิีด่ีในวชิาชพี	

	 ในขณะเดยีวกนั	กม็ุง่ให้ครูได้เกดิความเข้าใจในการพฒันา

แผนการจดัการเรยีนการสอน	และการจดักจิกรรมการเรยีนการสอน

ทีส่อดคล้องกบัการปฏบิตังิานในภาคอตุสาหกรรม	โดยใช้กระบวนการ

วิจัยแบบมีส่วนร่วม	เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู ้จากแนวปฏิบัติที่ดี	 

(Best	practice)	ให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการทดลองปฏิบัติเพื่อ 

ต่อยอด	ขยายผล	และประยกุต์ใช้ต่อไปได้อย่างยัง่ยืน	โดยทกุฝ่ายที่

เกีย่วข้องได้ร่วมกันด�าเนนิงาน	ตดิตาม	และประเมนิผล	อันจะก่อให้

เกดิความเข้าใจ	รบัรู	้และเรียนรูร่้วมกนั	ซึง่จะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย	

(ยุพิน		เถื่อนศรี,	2557)	จึงได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ

บรูณาการเพ่ือเสรมิสร้างสมรรถนะวชิาชพี	โดยใช้กรณศีกึษาของแผนก

วชิาช่างไฟฟ้าก�าลัง	วทิยาลยัเทคนคิเพชรบรุ	ีเพือ่เป็นต้นแบบในการ

จดัการเรยีนการสอนด้านเทคนคิศกึษาทีม่กีารบรูณาการระหว่างภาค

อตุสาหกรรมและภาคการศกึษา	รวมทัง้ให้มกีารวางแผนในการจดัการ

เรยีนการสอนร่วมกนัของครูผูส้อนทีมี่ประสทิธิภาพต่อไป

นิยามศัพท์ 
 1. สมรรถนะ	หมายถึง	การใช้ความรู้	ทักษะและความ

สามารถมาประยกุต์ใช้เพือ่การประกอบอาชพี	(คณะกรรมาธกิารการ

ศึกษา	วุฒิสภา,	2555)

 2. มาตรฐานอาชีพ	หมายถึง	แนวทางการปฏิบัติงานของ 

ผู้ที่ประกอบอาชีพนั้นยอมรับ	และยึดถือในการปฏิบัติ	(อ้างแล้วใน

กฤษมันต์		วัฒนาณรงค์,	2555)

 3. สมรรถนะอาชีพ	หมายถึง	ความสามารถของบุคคลที่

สามารถปฏบิตังิานตามแนวทางการปฏบิตังิานของผูท้ีป่ระกอบอาชพี

นั้นยอมรับ	และยึดถือในการปฏิบัติได้อย่างดี

 4. สมรรถนะวิชาชีพ	หมายถึง	ความสามารถของบุคคล	 

ที่ผ่านการเรียนรู้ในกระบวนการของการจัดการเรียนการสอนด้าน

วิชาชีพ	ให้ผู้ที่ผ่านการเรียนรู้มีความสามารถในการประกอบอาชีพ	

ทั้งด้านความรู้	ทักษะ	และเจตคติ	เป็นหลักประกันให้มั่นใจได้ว่า 

ผู้ที่ผ่านการเรียนการสอนในวิชาชีพนั้นๆ	จะมีความสามารถในการ

ประกอบอาชีพได้อย่างมีคุณภาพ

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
	 ผูว้จิยัได้ศกึษาแนวทางการพฒันาการจดัการเรียนการสอน

ด้านเทคนิคศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะสอดคล้องตรงกับความ

ต้องการของภาคอุตสาหกรรม	โดยศึกษาการจัดประเภทอาชีพตาม

มาตรฐานสากล	(ส�านักงานสถิติแห่งชาติ,	2553)	มาตรฐานฝีมือ

แรงงานแห่งชาติ	สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม	(ส�านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา,	2552)	กระบวนการจัดการเรียนการสอน

ด้านอาชวีศกึษา	(อ้างแล้วในส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา,	

2555)		การใช้กระบวนการประเมินสมรรถนะในการปฏิบัติงาน	

(อ้างแล้วในกฤษมันต์		วัฒนาณรงค์,	2555)	กระบวนการวิเคราะห์

มาตรฐานอาชีพ		การจัดท�าหน่วยสมรรถนะ	และการจัดท�าหน่วย

สมรรถนะย่อย	การออกแบบ	และสร้างเคร่ืองมอืส�าหรับการประเมิน

สมรรถนะ		(คณติ		เฉลยจรรยา,	2557)		การออกแบบการจดัการเรยีน

การสอนที่เน้นการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติ	(Learning	by	doing)		

รวมทัง้แนวทางการใช้วธิกีารประเมนิแบบฐานสมรรถนะมาประยกุต์

ใช้ในการจัดการเรียนการสอน	(Edward,	Monica.	et	al,	2009)

กรอบแนวคิดการวิจัย 
	 การวิจัยนี้มุ ่งศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้

แบบบรูณาการเพือ่เสริมสร้างสมรรถนะวชิาชพีส�าหรับการเรยีนการสอน

ด้านเทคนิคศึกษา	เพ่ือจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ

สอดคล้องตรงกบัความต้องการของภาคอตุสาหกรรม	โดยประยุกต์ใช้

กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมทั้งจากภาคอุตสาหกรรมในท้องถิ่น	 

ผูบ้รหิารสถานศกึษา	และครผูู้สอนโดยมกีรอบแนวคดิ	ดงัแสดงในภาพที	่1
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ภาพที่ 1	กรอบแนวคิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพ	ส�าหรับการเรียน	

	 การสอนด้านเทคนิคศึกษา

วิธีการวิจัย 
	 การวจิยันีป้ระยุกต์ใช้กระบวนการวจัิยแบบมีส่วนร่วม	(Parti- 

cipatory	Action	Research)	เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้

แบบบูรณาการเพือ่เสรมิสร้างสมรรถนะวชิาชพีส�าหรบัการเรียนการ

สอนด้านเทคนิคศึกษา	มีการด�าเนินงานเป็น	4	ระยะ	เริ่มจากระยะ 

ที่	1	การวิเคราะห์สมรรถนะอาชีพ		ระยะที่	2	การพัฒนารูปแบบการ

จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพ		ระยะ

ที่	3	น�ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง	และระยะที่	

4	การสรุปและรายงานผล

 พืน้ท่ีท่ีใช้ในการวจิยั ได้แก่	วทิยาลยัเทคนคิเพชรบรุ	ีสถาน

ประกอบการ	และโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดเพชรบุรี

 ประชากร/กลุ่มตัวอย่างที่มีส่วนร่วมในการวิจัย	มีดังนี้

	 1.	ประชากรที่มีส่วนร่วมให้ข้อมูล	ประกอบด้วย	2	กลุ่ม	

ได้แก่	กลุ่มภาคอุตสาหกรรม	และกลุ่มภาคการศึกษา	ดังนี้

	 			1.1	กลุม่ภาคอตุสาหกรรม	ผูใ้ห้ข้อมลู	ได้แก่	ช่างไฟฟ้า	

และวิศวกรไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี	จ�านวน		7	คน	

จากหน่วยงานภาคอตุสาหกรรมจงัหวดัเพชรบรุ	ีจ�านวน	4	แห่ง	ได้แก่	

บริษัท	ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัท	ชะอ�าพีรพัฒน์ 

เคมีคอล	จ�ากัด	บริษัท	เพชรสยามพีอีไพพ์	จ�ากัด	และบริษัท	ซีแอล

โปรเฟสชั่นแนล	จ�ากัด	

	 					1.2	กลุ่มภาคการศกึษา	ผูใ้ห้ข้อมลู	ได้แก่	กลุม่ผูบ้รหิาร

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี	จ�านวน		3	คน	ครูผู้สอนแผนกวิชาช่างไฟ

ฟ้าก�าลัง	จ�านวน		8	คน	และนักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก�าลัง	ชั้น

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง	ปีที่	2	วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี	ซึ่ง

เป็นกลุ่มตัวอย่างย่อยในการทดลอง	จ�านวน	30	คน	ในจ�านวนนี	้ 

18	คน	ได้ร่วมตรวจสอบความเข้าใจของเกณฑ์การประเมินตาม

สภาพจริง	และ	3	คนได้ทดลองใช้เครื่องมือในการปฏิบัติ

	 2.	กลุม่ตวัอย่างในการทดลอง	คอื	นกัศกึษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

ก�าลงั	ระดับประกาศนยีบตัรวชิาชีพชัน้สงู	ชัน้ปีท่ี	1	ทีล่งทะเบยีนเรียน

ในภาคเรียนท่ี	1	ปีการศกึษา	2557	จ�านวน	15	คน	จากวธิกีารเลอืก

แบบเจาะจง	(Purposive		sampling)	ตามการจดักลุม่เรยีนท่ีมีอยูแ่ล้ว

ตามสภาพจริง	(Intact	group)	โดยจดัการเรียนการสอน	และประเมิน

•	 อาชีพ
•	 ความต้องการของภาค	

อุตสาหกรรม
•	 สมรรถนะอาชีพ
•	 องค์ความรู้จากภาค

อุตสาหกรรม
•	 ผู้เรียน
•	 ครู/บุคลากรทางการ

ศกึษา
•	 วัสดุ/อุปกรณ์
•	 งบประมาณ

INPUT

PROCESS

•	 การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
•	 การสร้างความรู้	ความเข้าใจให้กับครูผู้สอน
•	 การวิเคราะห์สมรรถนะวิชาชีพ
•	 การพัฒนารูปแบบและกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่

ส่งเสริมให้ผู้เรยีนมีส่วนร่วมในการปฏิบตัจิรงิ	มคีวามรู	้
ทกัษะและเจตคตทิีดี่ในวิชาชีพ

•	 การสร้างการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการพัฒนาชุด
การสอน/สื่อการเรียนรู้

•	 ครู/บุคลากรทางการศึกษา
•	 การรวบรวม	ข้อมูล	วิเคราะห์ผล	และสรุปผล
•	 การบริหารจัดการ

การปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

•	 รูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการเพื่อเสริม
สร้างสมรรถนะวิชาชีพ
ส�าหรับการเรียนการสอน
ด้านเทคนิคศึกษา

•	 แผนการจัดการเรียนการ
สอนฐานสมรรถนะ

•	 สื่อและอุปกรณ์ที่สอดคล้อง
กับการจัดการเรียนการสอน

OUTPUT

OUTCOME

•	 แนวทาง/นโยบายในการจดัการเรยีนการสอนฐานสมรรถนะของวทิยาลยัฯ	เพ่ือให้สอดคล้องกบัความต้องการของภาคอตุสาหกรรม
•	 ครูมีแผนการจดัการเรยีนการสอนฐานสมรรถนะทีมี่คณุภาพ
•	 ผู้เรียนมีสมรรถนะวชิาชพี
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พัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานใน

อาชีพ	ดังภาพแสดงการประชุมร่วมกับภาคอุตสาหกรรม	และการ

แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นของครูผู้สอนกับผู้	ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพที่

อยู่ในภาพที่	2

ภาพที่ 2 การประชุมร่วมกับภาคอุตสาหกรรมและการแลกเปลี่ยน	 	

	 ข้อคิดเห็นของครูผู้สอนกับผู้ปฏิบัติงานในอาชีพ

 ขั้นที่ 4	การพัฒนาชุดการสอนและเครื่องมือสนับสนุนการ

เรยีนการสอน	เป็นการร่วมกนัออกแบบและพฒันาเครือ่งมอื	สือ่การ

เรียนการสอนให้สอดคล้องกับสมรรถนะวิชาชีพ	โดยจัดการประชุม

เชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างผู้เก่ียวข้อง	ได้แก่	ผู้วิจัย	ครูผู้สอน	

เพื่อให้ครูได้ร่วมกันจัดท�าส่ือการเรียนการสอน	ออกแบบกิจกรรม

การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสมรรถนะจากภาคอุตสาหกรรม	ใบสั่ง

งาน	รวมท้ังเคร่ืองมือวัดผล	ได้แก่	แบบทดสอบ	ข้อสอบสัมภาษณ์	 

และแบบสังเกตการปฏิบัติงาน	ตลอดจนเกณฑ์ส�าหรับการประเมิน

ผลการผ่านสมรรถนะ	ซึ่งการได้ร่วมกันพัฒนา	และจัดท�าเครื่องมือ

ต่างๆ	นี้	ท�าให้สามารถวางแผนการใช้เครื่องมือ	อุปกรณ์ที่มีอยู่ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ	การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาชุด 

การสอนและเคร่ืองมือสนับสนุนการเรียนการสอน	ดังแสดงอยู่ใน

ภาพที่	3

ภาพที่  3 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาชุดการสอนและ	

	 	เครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอน

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน	ในรูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง	 

(Quasi-experimental	research)	ที่มีการทดสอบก่อนและหลังการ

ทดลอง	(Before		and		after		reflexive		design)	(อรพินทร์		ชูชม,	2552)

ขั้นตอนการด�าเนินงาน 
	 การด�าเนินงานการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ

บรูณาการทีท่�าให้ผูเ้รยีนมสีมรรถนะสอดคล้องกบัความต้องการของ

ภาคอุตสาหกรรม	โดยประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม	 

มีการด�าเนินงานเป็น	4	ระยะ	ซึ่งมีรายละเอียดการด�าเนินงาน	ดังนี้

 ระยะที่ 1	การวิเคราะห์สมรรถนะอาชีพ

	 การวิเคราะห์สมรรถนะอาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพด้าน

ไฟฟ้าในภาคอตุสาหกรรม	โดยจดัท�ามาตรฐานอาชพีจากการวเิคราะห์

หน้าทีง่าน	(Functional		analysis)	การศกึษาข้อมลูอาชพีจากมาตรฐาน

สากล	(ISCO-08)	ร่วมกบัข้อมูลทีส่อดคล้องกับสมรรถนะการปฏบิตัิ

งานตามมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาต	ิสาขาช่างไฟฟ้าอตุสาหกรรม	

(อ้างแล้วในส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎกีา,	2552)	การสมัภาษณ์เชิง

ลกึผู้เช่ียวชาญในภาคอุตสาหกรรม	การใช้ข้อมูลจากแบบสอบถาม	 

การสมัภาษณ์	และการสงัเกตแบบมีส่วนร่วมของช่างไฟฟ้าและวศิวกร

ไฟฟ้าในภาคอตุสาหกรรม	

 ระยะที่ 2	พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ	

เพือ่เสรมิสร้างสมรรถนะวชิาชพีโดยมกีารด�าเนนิงาน	5	ขัน้ตอน	ดงัน้ี

 ขั้นที่ 1	การสร้างความเข้าใจและการมีส ่วนร่วมกับ 

ผูเ้กีย่วข้อง	เป็นการประสานงาน	สร้างความร่วมมอื	สร้างความเข้าใจ

ในการด�าเนนิงานให้ผูเ้กีย่วข้องรบัทราบ	ในขณะเดยีวกนั	ผูว้จิยัได้รับ

ทราบประเด็นปัญหาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนทั้งจากหน่วย

งานระดับนโยบาย	ได้แก่	ส�านักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร

อาชวีศกึษา		ตลอดจนรบัทราบความต้องการในการพฒันาการจดัการ

เรยีนการสอน	จากผูบ้รหิารสถานศกึษา	และรบัทราบข้อจ�ากัดในการ

จัดการเรียนการสอนจากครูผู้สอนของแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก�าลัง	 

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน	

 ขั้นที่ 2	การออกแบบการจัดการเรียนการสอน	โดยจัดการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างผู้วิจัย	และครูผู้สอนในแผนก

วิชาช่างไฟฟ้าก�าลัง	โดยผู้วิจัยให้ความรู้กับครูผู้สอนเก่ียวกับการ

วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของสมรรถนะอาชีพกับรายวิชาต่างๆ	 

ในการจดัการเรยีนการสอน	เพือ่ออกแบบหน่วยสมรรถนะ	และสร้าง

ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ	และให้ครูได้

ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสอน	ตลอดจนร่วมกันหาความ

เชือ่มโยงระหว่างวชิา	เพือ่ออกแบบการจดัการเรยีนการสอนให้เชือ่ม

โยงสัมพันธ์กับสมรรถนะอาชีพ

 ขั้นที่ 3	การสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน

ภาคอุตสาหกรรมให้ครูผู ้สอน	โดยติดต่อสถานประกอบการที่ได้

มาตรฐานในจงัหวัดเพชรบรุ	ีจ�านวน	4	แห่ง	ให้ครผููส้อนเข้าศกึษาดงูาน	

สงัเกตการปฏบิติังาน	และสมัภาษณ์ผูป้ฏบิติังานในอาชพี		เปิดโอกาส

ให้ครูผู้สอนได้รับฟังข้อเสนอแนะจากภาคอุตสาหกรรม	เพื่อน�ามา
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ตารางท่ี 1 แผนภาพหน้าทีง่านการวเิคราะห์หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานด้านไฟฟ้า

 ขัน้ที ่5 การทดลองสอนและการแนะน�า	เป็นการแนะน�าการ

ใช้เครื่องมือต่างๆ	ที่ได้สร้างขึ้นให้กับครูผู้สอน	ให้ครูผู้สอนทดลอง

ใช้เครือ่งมือทีพั่ฒนาขึน้กบักลุม่ตวัอย่างย่อย	โดยผูว้จัิยเป็นผูแ้นะน�า	

และร่วมกันปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือให้มีความถูกต้อง	และช่วยให้ 

ครูผู้สอนใช้งานเครื่องมือต่างๆ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ระยะที่ 3	การน�ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้ทดลองกับกลุ่ม

ตัวอย่างโดยมีการด�าเนินงาน	ดังนี้

 ขั้นที่ 1	การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพื่อเสริม

สร้างสมรรถนะวิชาชีพ	โดยน�ารูปแบบที่ได้พัฒนาขึ้นไปใช้สอนกับ

กลุ่มตัวอย่างตามแผนการด�าเนินงานที่ได้วางแผนไว้	ในส่วนภาค

ทฤษฎีมุ่งเน้นให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้จากการสรุปเน้ือหาด้วยตนเอง	 

ในส่วนของภาคปฏบิตั	ิให้ผูเ้รยีนได้เรียนรูจ้ากการลงมอืท�าและปฏบิตัิ

งานตามใบสัง่งาน	ซึง่เป็นกจิกรรมทีส่อดคล้องกบัการปฏบัิตงิานจรงิ

ในอาชีพเพื่อให้เกิดทักษะ	จนผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้จริง

 ขัน้ท่ี  2 การประเมินผล	เป็นการประเมินสมรรถนะของผูเ้รียน

เป็นรายบคุคลตามแนวทางการวดั	และประเมินผลฐานสมรรถนะ	(อ้าง

แล้วในกฤษมันต์		วัฒนาณรงค์,	2555)	ซึง่ประกอบด้วย	การวัดความรู้	 

โดยใช้การทดสอบและการสัมภาษณ์	ในส่วนการวัดทักษะ	ใช้การ

สังเกตการปฏิบัติงาน	ส�าหรับการวัดเจตคติใช้การสังเกตพฤติกรรม

ในการท�างาน	โดยครูผู้สอนจะประเมินผู้เรียนตามเกณฑ์การปฏิบัติ

งานท่ีถูกก�าหนดขึน้จากการวเิคราะห์สมรรถนะวชิาชพี	มกีารประเมนิ

ผู้เรียนเป็นล�าดับขั้นตอนจากการปฏิบัติงาน	และหลังจากผู้เรียน

ได้เรียนครบตามแผนการจัดการเรียนการสอนทั้งหมดแล้ว	ท�าการ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนอีกครั้งหนึ่ง

 ระยะที่ 4 การสรุปและรายงานผลต่อผู้เกี่ยวข้อง

	 การด�าเนินการสรุปและรายงานผลให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ

ผลการด�าเนนิงาน	โดยการจดัประชมุร่วมกนัระหว่างผูว้จัิย	ครูผูส้อน	

และผู้บริหารของวิทยาลัยฯ	เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการติดตาม

ผล	รวมท้ังผูบ้ริหารได้รับทราบข้อมลูเกีย่วกบัวธีิการจัดการเรยีนการ

สอนที่ได้ด�าเนินการร่วมกันมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการ

เรียนการสอน

ผลการวิจัย 
	 ผลการวจิยัการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรูแ้บบบรูณา

การเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพ	ส�าหรับการเรียนการสอนด้าน

เทคนิคศึกษา	แบ่งเป็น	3	ส่วน	ได้แก่	1)	ผลการวิเคราะห์สมรรถนะ

อาชพี		2)	ผลการพฒันารปูแบบการจัดการเรยีนรูแ้บบบรูณาการเพือ่

เสรมิสร้างสมรรถนะวิชาชพี	และ	3)	ผลการน�ารปูแบบทีพ่ฒันาขึน้ไป

ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง	มีรายละเอียดดังนี้

 1. ผลการวิเคราะห์สมรรถนะอาชีพ

	 การด�าเนินการวิจัยคร้ังนี้	ได้ท�าการวิเคราะห์สมรรถนะ

อาชพีของผูป้ระกอบวชิาชพีด้านไฟฟ้าจากการจดัท�ามาตรฐานอาชพี	 

โดยใช้วิธวีเิคราะห์หน้าทีง่าน	(Functional	analysis)	อนัประกอบด้วย	 

5	ส่วน	คือความมุ ่งหมายหลัก	(Key	purpose)	บทบาทหลัก	 

(Key	role)	หน้าที่หลัก	(Key	function)	หน่วยสมรรถนะ	(Unit	of	

competence)	และสมรรถนะย่อย	(Element	of	competence)	ซึ่ง

สามารถเขยีนอยู่ในรูปของผลลัพธ์	(Outcome)	ดงัแสดงในตารางที	่1

ควำมมุ่งหมำยหลัก
(Key purpose)

บทบำทหลัก
(Key role)

หน้ำที่หลัก
(Key function)

พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติ
งานด้านไฟฟ้าในภาค
อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน 

A(*) ปฏิบัติงานติดตั้งไฟฟ้า
และระบบควบคุมได้ตาม
มาตรฐาน

B(*) ซ่อมบ�ารุงระบบไฟฟ้าได้
ตามมาตรฐาน

C ออกแบบงานระบบไฟฟ้าได้ 
ตามมาตรฐาน

D วางแผนและบริหารงาน 
ไฟฟ้าได้ตามมาตรฐาน

A1 ติดตั้งระบบไฟฟ้าได้ถูกต้อง

A2 ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบควบคุมได้ถูกต้อง

A3 ติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติได้ถูกต้อง

A4 ติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศได้ถูกต้อง

B1 ซ่อมบ�ารุงระบบไฟฟ้าเชิงป้องกันได้ถูกต้อง

C1 ออกแบบระบบไฟฟ้าได้ถูกต้อง

D1 วางแผนการซ่อมบ�ารุงได้ถูกต้อง

C2 ประมาณราคาระบบไฟฟ้าได้ถูกต้อง

D2 วางแผนการจดัการใช้พลงังานไฟฟ้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

C3 โปรแกรมควบคุมระบบไฟฟ้าได้ถูกต้อง

D3 วางแผนการปรับปรุงระบบงานไฟฟ้าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

(*)	บทบาทและหน้าทีก่ารปฏบิตังิานของผูส้�าเร็จการศกึษาระดบั	ปวส.

B2 ซ่อมบ�ารุงระบบไฟฟ้าหลังเกิดเหตุเสียได้ถูกต้อง
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	 จากการวิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติงานของผู ้ประกอบ

วิชาชีพด้านไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมนั้น	พบว่า	ลักษณะงาน

ของผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	(ปวส.)	 

จะเป็นการปฏบิตังิานตดิตัง้ไฟฟ้าและระบบควบคมุ	(บทบาทหลัก	A)	

และซ่อมบ�ารงุระบบไฟฟ้า	(บทบาทหลกั	B)	เป็นงานหลกั	ซึง่สอดคล้อง

กบัมาตรฐานฝีมอืแรงงานแห่งชาต	ิสาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม	

และการจัดประเภทอาชีพตามมาตรฐานสากล	(ISC0-08)	โดยมี

ระดับทกัษะ	(Skill		level)	ทีร่ะดับ	2	เทยีบเท่ากบัระดบัการศกึษาตาม

มาตรฐานการจัดประเภทการศึกษา	(ISCED-1997)	ที่ระดับ	4	โดย

หมวดหมูอ่าชพีทีเ่กีย่วข้อง	ได้แก่	หมวดหมู	่741	ช่างติดตัง้	และซ่อม

บ�ารงุอุปกรณ์ไฟฟ้า	(อ้างแล้วในส�านักงานสถติแิห่งชาต,ิ	2553)

	 จากการวิเคราะห์ลักษณะการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน

ช่างไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับ	ปวส.	

ข้างต้นนัน้	สอดคล้องกบัการสมัภาษณ์ช่างไฟฟ้า	และวศิวกรไฟฟ้าใน

ภาคอุตสาหกรรมทัง้	4	แห่ง	ซ่ึงระบุเกีย่วกบังานหลกัทีช่่างไฟฟ้าต้อง

ปฏิบัติเป็นประจ�าตามแผนการปฏิบัติงาน	คือ	งานซ่อมบ�ารุงรักษา

ระบบไฟฟ้า	ซึง่ประกอบด้วย	การบ�ารงุรกัษาเชงิป้องกนั	(Preventive	

maintenance)	ในส่วนของงานซ่อมบ�ารุงหลังเหตุเสีย	(Breakdown	

maintenance)	จะเป็นงานท่ีปฏิบัติตามเหตุการณ์ที่ระบบไฟฟ้า 

ขัดข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 ส�าหรับหน่วยสมรรถนะและหน่วยสมรรถนะย่อยของ 

บทบาทหลกั	B	ดงัแสดงในตารางที	่2

 2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพ

 2.1 ผลการออกแบบการจัดการเรียนการสอน จากผลการ

ประชมุเชงิปฏบิตักิารได้ร่วมกนัวเิคราะห์ความจ�าเป็นของการพฒันา

แผนการจดัการเรยีนการสอนฐานสมรรถนะแบบบรูณาการ	โดยร่วม

กนัวเิคราะห์ความสอดคล้องกบัลักษณะงานในภาคอตุสาหกรรม	ซึง่ให้

ความส�าคญักบัการซ่อมบ�ารงุระบบไฟฟ้า	ดงันัน้ครผููส้อนและผู้วจัิยจึง

ได้ร่วมกนัวเิคราะห์ความเชือ่มโยงของสมรรถนะอาชพีในส่วนบทบาท

หลกั	B	ซ่อมบ�ารงุระบบไฟฟ้าได้ตามมาตรฐานกบัรายวชิาท่ีเกีย่วข้อง

ในภาคเรยีนที	่1	ปีการศกึษา	2557	ของนักศกึษาระดบั	ปวส.ช้ันปีท่ี	1	

แผนกวชิาช่างไฟฟ้าก�าลัง	สามารถสรุปความสัมพนัธ์ของสมรรถนะ

ย่อยกบัรายวชิา	ดงัแสดงในตารางที	่3

ตารางที ่2	หน่วยสมรรถนะและหน่วยสมรรถนะของบทบาทหลกั	B	ซ่อมบ�ารงุระบบไฟฟ้าได้ตามมาตรฐาน

บทบำทหลัก
(Key role)

หน้ำที่หลัก 
(Key function)

หน่วยสมรรถนะ
(Unit of competence)

หน่วยสมรรถนะย่อย 
(Element of competence)

*B ซ่อมบ�ารุง
ระบบไฟฟ้าได้
ตามมาตรฐาน

B1 ซ่อมบ�ารุง 
ระบบไฟฟ้าเชิง
ป้องกันได้ถูกต้อง

B2 ซ่อมบ�ารุง 
ระบบไฟฟ้าหลัง
เกิดเหตุเสียได้ถูก
ต้อง

B 101 เตรียมการ
บ�ารุงรักษาเชิงป้องกัน
ได้ถูกต้อง

B 102  ตรวจสอบการ
ท�างานของอุปกรณ์และ
ระบบไฟฟ้าได้ถูกต้อง

B 103 บนัทึกรายการ
บ�ารุงรักษาได้ถูกต้อง

B 201 เตรียมการซ่อม
บ�ารุงได้ถูกต้อง

B 202 ตรวจสอบและ
แก้ไขจดุเสยีหลงัเกิด
เหตเุสยีได้ถูกต้อง

B 203 รายงานผลการ
ซ่อมบ�ารุงได้ถูกต้อง

B 10101 ตรวจสอบแผนงานเพื่อด�าเนินการบ�ารุงรักษาเชิงป้องกัน
ได้ถูกต้อง

B 10102 เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ส�าหรับการบ�ารุงรักษาเชิง
ป้องกันได้ถูกต้อง

B 10201  ตรวจสอบการท�างานของอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าตาม
รายการตรวจสอบได้ถูกต้อง

B 10202  ตรวจวัดปริมาณไฟฟ้าตามรายการตรวจสอบการบ�ารุง
รักษาได้ถูกต้อง

B	20102	เตรยีมเครือ่งมอื	อุปกรณ์ส�าหรบัการซ่อมบ�ารงุได้ถกูต้อง

B 20201 ปฏิบตักิารตรวจสอบอุปกรณ์/ระบบไฟฟ้าได้ถูกต้อง

B 20203 ทดสอบการท�างานของอุปกรณ์/ระบบไฟฟ้าได้ถูกต้อง

B 20302 เขียนสรุปการซ่อมบ�ารุงได้ถูกต้อง

B 10301  บันทึกรายการบ�ารุงรักษาได้ถูกต้อง

B 10203  บ�ารุงรักษาระบบไฟฟ้าตามรายการตรวจสอบได้ถูกต้อง

B 10302  สรุปผลการบ�ารุงรักษาเชงิป้องกันได้ถูกต้อง

B 20101 ตรวจสอบรายการใบแจ้งซ่อมได้ถูกต้อง

B 20202 ปรับปรุงแก้ไขอุปกรณ์/ระบบไฟฟ้าได้ถูกต้อง

B 20301 บันทึกการซ่อมบ�ารุงได้ถูกต้อง
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ตารางที ่3	ความสมัพนัธ์ของหน่วยสมรรถนะย่อยกบัรายวิชา

หมายเหต ุ     มคีวามเชือ่มโยงกนัโดยตรงกบัรายวชิา

หน่วยสมรรถนะและหน่วยสมรรถนะย่อย/ 
รำยวิชำภำคเรียนที่ 1/2557

กำรติดตั้ง
ไฟฟ้ำ 1

เครื่องวัด
ไฟฟ้ำ

เครื่องมือวัดไฟฟ้ำพื้นฐำน 
ที่จ�ำเป็น

B 10101 ตรวจสอบแผนงานเพือ่ด�าเนนิการบ�ารุงรักษา
เชิงป้องกันได้ถูกต้อง

B 10102 เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ส�าหรับการบ�ารุง
รักษาเชิงป้องกันได้ถูกต้อง

B 10201  ตรวจสอบการท�างานของอุปกรณ์และ
ระบบไฟฟ้าตามรายการตรวจสอบได้ถูกต้อง

B 10202  ตรวจวัดปริมาณไฟฟ้าตามรายการตรวจ
สอบการบ�ารุงรักษาได้ถูกต้อง

B 10203  บ�ารุงรักษาระบบไฟฟ้าตามรายการตรวจ
สอบได้ถูกต้อง

B 20102 เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ส�าหรับการซ่อม
บ�ารุงได้ถูกต้อง

B 20201 ปฏิบตักิารตรวจสอบอุปกรณ์/ระบบไฟฟ้าได้ถูกต้อง

B 20202 ปรับปรุงแก้ไขอุปกรณ์/ระบบไฟฟ้าได้ถูกต้อง

B 20203 ทดสอบการท�างานของอุปกรณ์/ระบบไฟฟ้า
ได้ถูกต้อง

มัลติมิเตอร์, แคลมป์มิเตอร์,เครื่องวัด
ความต้านทานดิน, เครื่องวัดความเป็น
ฉนวน

มัลติมิเตอร์, แคลมป์มิเตอร์,เครื่องวัด
ความต้านทานดิน, เครื่องวัดความเป็น
ฉนวน

มัลติมิเตอร์, แคลมป์มิเตอร์,เครื่องวัด
ความต้านทานดิน, เครื่องวัดความเป็น
ฉนวน

B 10301  บนัทึกรายการบ�ารุงรักษาได้ถูกต้อง

มลัตมิเิตอร์, แคลมป์มเิตอร์

มลัตมิเิตอร์, แคลมป์มเิตอร์

B 10302  สรุปผลการบ�ารุงรักษาเชิงป้องกันได้ถูกต้อง

B 20101 ตรวจสอบรายการใบแจ้งซ่อมได้ถูกต้อง

B 20301 บนัทึกการซ่อมบ�ารุงได้ถูกต้อง

มคีวามเชือ่มโยงกนัโดยการใช้ทักษะด้านเครือ่งวดัไฟฟ้าเพ่ือใช้ในการปฏบิตังิานในวชิาชพี

B 20302 เขยีนสรุปการซ่อมบ�ารุงได้ถูกต้อง

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

	 จากผลการวิเคราะห์ความเชือ่มโยงระหว่างหน่วยสมรรถนะ

ย่อยกับรายวิชาที่เก่ียวข้องกันในตารางที่	3	ซึ่งมีการใช้ทักษะจาก

รายวิชาเครื่องวัดไฟฟ้าไปปฏิบัติในเรื่องการซ่อมบ�ารุงระบบไฟฟ้า	

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการติดตั้งไฟฟ้า	1	ดังนั้น	เพื่อให้ผู้เรียน

ได้เกิดการเรียนรู้และปฏิบัติได้อย่างเป็นล�าดับ	สามารถน�าความรู้

จากรายวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าไปใช้ในวิชาการติดตั้งไฟฟ้าได้อย่าง

มปีระสทิธิภาพ	ครผููส้อนและผูว้จิยัจึงได้วางแผนในการจดัล�าดบัการ

สอนให้สมัพนัธ์กนั	โดยทีผู่เ้รียนจะต้องเรียนผ่านการประเมนิในหน่วย

สมรรถนะของรายวชิาเคร่ืองมอืวดัไฟฟ้า	ในหน่วยทีต้่องน�าทักษะการ

ใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้ามาปฏิบัติในการซ่อมบ�ารุงระบบไฟฟ้า	แสดง

ภาพความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยสมรรถนะของรายวิชาดังภาพที่	4	

และภาพความเชื่อมโยงการปฏิบัติในกิจกรรมการเรียนการสอนดัง

ภาพที่	5
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ภาพที่ 4 ความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยสมรรถนะของวิชา	และการจัดล�าดับหัวข้อการสอน
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	 ในการจดัการเรยีนการสอนของแต่ละหน่วยสมรรถนะ	ผู้วจัิย	และครูผู้สอนได้ร่วมกนัออกแบบกระบวนการจดัการเรียนรู้	เพ่ือให้ผูเ้รยีน

เกดิความสนใจ	กระตุน้การเรยีนรู	้มุง่เน้นการเรยีนรูจ้ากการลงมอืปฏบิตัจิรงิ	มคีวามสามารถตามเกณฑ์ทีก่�าหนด	โดยมรีายละเอยีดดังแสดง

ในตารางที่	4

ตารางที่ 4 กระบวนการจัดการเรียนรู้ของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพ

จากกระบวนการของรูปแบบสามารถแสดงขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนได้ดังภาพที่	6

กระบวนกำรของรูปแบบ

ขั้นสร้างความสนใจ

ขั้นการให้หลักการ

ขั้นการเรียนรู้

ขั้นการประเมินผล

ขั้นการสรุปผล

ชี้แจงเกณฑ์การประเมิน กระตุ้นความสนใจ และน�าเข้าสู่บทเรียนด้วยการ
เชื่อมโยงเนื้อหาที่เรียนกับการประกอบอาชีพ

ให้ข้อมูลที่ส�าคัญกับผู้เรียน

ภาคทฤษฎี ผู้เรียนร่วมกันศึกษา และสรุปความรู้เป็นรายบุคคล

ภาคทฤษฎี การทดสอบความรู้ และประเมินผลเป็นรายบุคคล 

ภาคปฏิบัติ ผู้เรียนปฏิบัติงานเป็นกลุ่ม โดยผู้เรียนแต่ละคนมีส่วนร่วม 
และปฏิบัติด้วยตนเองผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
ในวิชาชีพ

ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันสรุปสาระความรู้ ปรับความเข้าใจให้ผู้เรียน และ
แจ้งผลการประเมินแก่ผู้เรียน

การสอบปฏิบตั ิโดยการประเมนิผลเป็นรายบคุคล จากการสงัเกตการปฏิบตังิาน

รำยละเอียด

ภาพที่ 5	ความเชื่อมโยงของการใช้ทักษะระหว่างวิชา	(ก)	การประเมินสมรรถนะในรายวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า		(ข)	การน�า 

	 เครื่องมือวัดไฟฟ้าไปใช้ในงานซ่อมบ�ารุงระบบไฟฟ้า

(ก) (ข)
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ภาพที่ 6	ขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหน่วยสมรรถนะ

	 จากภาพที	่6	เป็นขัน้ตอนการจัดการเรยีนการสอนในแต่ละ

หน่วยสมรรถนะ	เริม่จากการแจ้งวธิกีารประเมนิให้ผูเ้รยีนทราบ	จาก

นั้นกระตุ้นและสร้างความสนใจแก่ผู้เรียน	โดยให้เน้ือหา	หลักการที่

ส�าคญั	และให้ผูเ้รยีนได้ค้นคว้าและสรปุความรูข้องตนเอง	เมือ่ผู้เรียน

ได้เรียนรู้ในภาคทฤษฎีแล้ว	จึงด�าเนินการทดสอบความรู้ของผู้เรียน	

ในกรณทีีผู่เ้รยีนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมนิ	จะได้รบัการสมัภาษณ์เพิม่

เตมิในส่วนที่ไม่ผ่าน	เม่ือผูเ้รยีนผ่านการทดสอบความรูภ้าคทฤษฎ	ีจงึ

ให้ลงมือปฏิบัติตามกิจกรรมที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในอาชีพ	

และด�าเนินการทดสอบภาคปฏิบัติเป็นรายบุคคล	กรณีท่ีผู้เรียนมี

ข้อบกพร่องหรือปฏิบัติไม่ผ่าน	จะต้องปรับปรุงการปฏิบัติในส่วนที่

บกพร่องเพิ่มเติม	ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการสรุปผล	ส�าหรับขั้นตอนนี้
_

ครูผู้สอนจะปรับความเข้าใจให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจถูกต้องพร้อม

กับแจ้งผลการประเมินให้ผู้เรียนทราบ	

 2.2 การสร้างประสบการณ์	จากการท่ีครูผูส้อนได้ศึกษาดงูาน

ในสถานประกอบการและโรงงานอุตสาหกรรม	ท�าให้ครูผู้สอนเห็น

ลักษณะการปฏิบัติงานจริงในอาชีพ	รวมทั้งมีโอกาสได้สัมภาษณ์ 

ผูท้ีอ่ยู่ในสาขาอาชพีเกีย่วกบัขัน้ตอนการปฏบิตังิานของผูป้ฏบิตังิาน

ด้านไฟฟ้า	ท�าให้ครูผู้สอนได้รับประสบการณ์ตรง	และสามารถเชือ่ม

โยงระหว่างสมรรถนะในการปฏิบัติงานกับการเรียนการสอนได้อย่าง

เข้าใจ	อกีทัง้เป็นการสร้างความเชือ่ม่ันให้กบัครูผู้สอนเพือ่พฒันาแผนการ

จดัการเรียนการสอน	ซึง่ครูมีความเหน็ว่า	สามารถน�าไปใช้ในการพฒันา

กจิกรรมการเรยีนการสอนได้ในระดบัมากทีส่ดุ		(X=4.50	,	S.D.	=	0.52)	
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เทคนิคศึกษา	ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ	ดังแสดงในตารางที่	5

	 จากตารางที่	5	ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความ

เหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อเสริม

สร้างสมรรถนะวิชาชีพอยู่ในระดับมาก	(X=4.46	,	S.D.	=	0.58)	 

เมือ่พจิารณาแต่ละด้าน	ได้แก่	ด้านการออกแบบการจดัการเรียนการสอน	 

และด้านสื่อและสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนพบว่า	

มีเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด	โดยด้านคู่มือและแผนการจัดการ

เรียนการสอน	และด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้มีความ

เหมาะสมในระดับมาก

 3. ผลการน�ารูปแบบที่พัฒนาขึ้นไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง

	 ผลการน�ารูปแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาขึ้นไปทดลอง

ใช้กบักลุม่ตวัอย่าง	ซึง่เป็นนกัศกึษาแผนกวชิาช่างไฟฟ้าก�าลงั	ระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	ชั้นปีท่ี	1	ที่ลงทะเบียนเรียนในภาค

เรียนที่	1	ปีการศึกษา	2557	จ�านวน	15	คน	แบ่งเป็น	3	ส่วน	ได้แก่	

1)	ผลการประเมินสมรรถนะผู้เรียนที่ได้เรียนตามหน่วยสมรรถนะ	 

2)	ผลการประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีน	และ	3)	ผลการ

ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน	มีรายละเอียดดังนี้	

 3.1 ผลการประเมนิสมรรถนะผูเ้รยีนทีไ่ด้เรยีนตามหน่วยสมรรถนะ

	 3.1.1	การวัดความรู้ของผู้เรียน	โดยการทดสอบเมื่อ 

ผู้เรียนเรียนเสร็จในแต่ละหน่วยสมรรถนะด้วยข้อสอบแบบตัวเลือก	

ในกรณีทีผู้่เรียนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน	ครูผู้สอนจะประเมนิผูเ้รยีน

เพิ่มเติมโดยใช้การสัมภาษณ์

	 3.1.2	การประเมนิทกัษะการปฏบิตังิาน	ในแต่ละหน่วยสมรรถนะ

ท�าการประเมนิจากการสังเกตการปฏบิตังิาน	พร้อมกบัตรวจดรู่องรอยหลกั

ฐานการปฏบัิตทิีส่งัเกตได้ตามเกณฑ์การปฏบิติังานของหน่วยสมรรถนะ

ย่อยแต่ละหน่วย	โดยครูผู้สอนใช้วธิกีารประเมินตามสภาพจรงิเป็นราย

บคุคล		ส�าหรบัการประเมนิเจตคตนิัน้	เป็นการสงัเกตพฤตกิรรมในการ

ท�างาน	ได้แก่	ความปลอดภยัในการปฏบิตังิาน	ความสะอาด	และความเป็น

ระเบยีบเรยีบร้อย	เป็นต้น	เมือ่ผู้เรยีนปฏิบติังานเสรจ็สิน้	จงึน�าผลคะแนน

ของแต่ละหน่วยสมรรถนะย่อยมารวมกัน	เพือ่ประเมนิผลการผ่านหน่วย

สมรรถนะ	ผลการประเมนิสมรรถนะของผูเ้รียน	และจ�านวนผูผ่้านการ

ประเมินของรายวชิาเคร่ืองวดัไฟฟ้า	ดงัแสดงในตารางท่ี	6	และวิชาการ 

ตดิตัง้ไฟฟ้า	1	แสดงในตารางที	่7

 2.3 ผลการพัฒนาชุดการสอนและเครื่องมือสนับสนุนการ

เรียนการสอน	จากการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันระหว่างผู้วิจัย

และครูผู้สอน	ได้ร่วมกันออกแบบเครื่องมือและกิจกรรมการเรียน

การสอนโดยใช้ข้อมูลจากผลการศึกษาดูงานในภาคอุตสาหกรรม	

และการวิเคราะห์สมรรถนะอาชีพได้พัฒนาแผนการจัดการเรียน

การสอนฐานสมรรถนะใช้เป็นคู่มือครู	สมุดบันทึกส�าหรับผู้เรียน	 

สื่อการเรียนการสอน	แบบประเมินตามสภาพจริง	(Authentic	 

assessment)	เครือ่งมอืวัดและประเมินสมรรถนะผูเ้รยีน	รวมทัง้การ

พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ	เพือ่สนบัสนนุการจดัการเรยีนการสอน	 

โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือในการติดต่อผู้เรียนและให้

ข้อมูลเพ่ิมเติมนอกเวลาเรียน	ซ่ึงเครื่องมือต่างๆ	ครอบคลุมหน่วย

สมรรถนะทีไ่ด้วเิคราะห์จากการออกแบบการจัดการเรยีนการสอนของ 

หน่วยสมรรถนะ	ดงันี้

	 2.3.1	แผนการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะส�าหรับ

ครูผู้สอน	ในรายวิชาการติดตั้งไฟฟ้า	1	มีดังนี้

 		การบ�ารุงรักษาเชิงป้องกัน	ประกอบด้วย	3	หน่วย

สมรรถนะ	ได้แก่	1)	B	101	เตรยีมการบ�ารงุรกัษาเชิงป้องกนัได้ถกูต้อง	

2)	B	102	ตรวจสอบการท�างานของอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าได้ถกูต้อง	

3)	B	103	บันทึกรายการบ�ารุงรักษาได้ถูกต้อง

 		การบ�ารุงรักษาหลังเหตุเสีย	ประกอบด้วย	3	หน่วย

สมรรถนะ	1)	B	201	เตรียมการซ่อมบ�ารุงได้ถูกต้อง	2)	B	202	 

ตรวจสอบ	และแก้ไขจุดเสียหลังเกิดเหตุเสียได้ถูกต้อง	3)	B	203	

รายงานผลการซ่อมบ�ารุงได้ถูกต้อง

	 2.3.2		แผนการจดัการเรยีนการสอนฐานสมรรถนะส�าหรับ

ครผููส้อน	ในรายวชิาเครือ่งวดัไฟฟ้า	คลอบคลมุหน่วยสมรรถนะของ

การใช้เครื่องมือวัดไฟฟ้า	ได้แก่	1)	การใช้มัลติมิเตอร์		2)	การใช ้

แคลมป์มเิตอร์	3)	การใช้เครือ่งวดัความต้านทานดนิ		4)	การใช้เครือ่งวดั

ความเป็นฉนวน

	 หลังจากท่ีได้ออกแบบรูปแบบการจัดการเรียนการสอน	

พัฒนาเครื่องมือ	และสื่อการเรียนการสอนแล้ว	ได้น�าไปให้ผู ้

เชีย่วชาญด้านการจดัการเรียนการสอนเทคนคิศกึษา	จ�านวน		5	ท่าน	

ประเมินความเหมาะสมของรปูแบบการจัดการเรียนรู้แบบบรูณาการ

เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพ	ส�าหรับการเรียนการสอนด้าน

ตารางที่ 5 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อรูปแบบการจัดการเรียนรู้

ควำมคิดเห็น

1. ด้านการออกแบบการจัดการเรียนการสอน 4.55 0.63 มากที่สุด

มากที่สุด

มาก

มาก

มำก

4.50 0.63

4.35 0.50

4.45 0.55

4.46 0.58

2. ด้านสื่อและสารสนเทศสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

3. ด้านคู่มือและแผนการจัดการเรียนการสอน

4. ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

เฉลี่ยรวมทั้งหมด

ค่ำเฉลี่ย S.D. ระดับควำมเหมำะสม
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ตารางที่ 6	จ�านวนผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในแต่ละหน่วยสมรรถนะ	วิชาเครื่องวัดไฟฟ้า

ตารางที่ 7 จ�านวนผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะในแต่ละหน่วยสมรรถนะ	วิชาการติดตั้งไฟฟ้า	1

*หมายเหตุ	เกณฑ์การผ่านของแต่ละหน่วยสมรรถนะ	คิดคะแนนที่ร้อยละ	75

หน่วยสมรรถนะ

หน้ำที่หลัก
หน่วย

สมรรถนะ

1. การใช้มัลติมิเตอร์

ทดสอบ

ทดสอบ

สัมภำษณ์
(เพิ่มเติม)

สัมภำษณ์
(เพิ่มเติม)

ประเมินกำร
ปฏิบัติงำน

ประเมินกำร
ปฏิบัติงำน

ทักษะ

ทักษะ

เจตคติ

เจตคติ

ประเมินพฤติกรรม
กำรท�ำงำน

ประเมินพฤติกรรม
กำรท�ำงำน

15

15

15

15

4

1

11

14B 101

B 102

B 103

B 201

B 202

B 203

2

3

13

12

3

2

12

13

3

2
4
2

12

13

11

13

20

15.56

80

84.44

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

100

100

100

100

2. การใช้แคลมป์มิเตอร์

B1 ซ่อมบ�ารุงระบบไฟฟ้า
เชงิป้องกันได้ถูกต้อง

3. การใช้เครื่องวัดความต้านทานดิน

4. การใช้เครื่องวัดความเป็นฉนวน

ร้อยละ

จ�ำนวนผู้ผ่ำนกำรทดสอบ (คน)

จ�ำนวนผู้ผ่ำนกำรทดสอบ (คน)

ร้อยละ

B2 ซ่อมบ�ารุงระบบไฟฟ้า
หลงัเกิดเหตเุสยีได้ถูกต้อง

*หมายเหตุ	เกณฑ์การผ่านของแต่ละหน่วยสมรรถนะ	คิดคะแนนที่ร้อยละ	75

	 จากตารางที	่6	การประเมนิผูเ้รยีนในแต่ละหน่วยสมรรถนะ

ของรายวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า	สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่า	 

ผู้เรียนที่เรียนตามรูปแบบท่ีได้พัฒนาขึ้น	สามารถผ่านตามเกณฑ์

ประเมินสมรรถนะได้โดยการวัดความรู้	จ�านวนผู้เรียนที่ผ่านด้วย

การทดสอบร้อยละ	80	และผ่านด้วยการสมัภาษณ์เพิม่เตมิร้อยละ	20	 

ในส่วนภาคปฏิบัติซึ่งประเมินการปฏิบัติงานโดยการประเมินการ

ปฏิบัติตามสภาพจริง	ผู้เรียนสามารถปฏิบัติผ่านเกณฑ์ประเมิน

สมรรถนะได้ทุกคน

	 ในตารางที่	7	การประเมินผู้เรียนในแต่ละหน่วยสมรรถนะ

ของรายวชิาการตดิตัง้ไฟฟ้า	1	ผูเ้รยีนทีเ่รยีนตามรปูแบบทีไ่ด้พฒันาขึน้	

สามารถผ่านตามเกณฑ์ประเมินสมรรถนะได้ในการวัดความรู	้

จ�านวนผู้เรียนทีผ่่านด้วยการทดสอบร้อยละ	84.44	และผ่านด้วยการ

สัมภาษณ์เพิ่มเติมร้อยละ	15.56	ในส่วนภาคปฏิบัติผู้เรียนสามารถ

ปฏิบัติผ่านเกณฑ์ประเมินสมรรถนะได้ทุกคน

 3.2 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

	 การประเมินผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผู้เรียนทีเ่รยีนตาม

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น	มีผลดังนี้

	 				3.2.1	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในรายวิชา

เครื่องวัดไฟฟ้า	แสดงดังตารางที่	8

ควำมรู้

ควำมรู้
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	 จากตารางที่	8	พบว่าค่า	p	<		.01	หมายความว่า	คะแนน

การทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน	แตกต่างกนั	อย่างมนียัส�าคญั	.01	

โดยคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่ามากกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน	

แสดงว่า	ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนในรายวชิาเครือ่งวดัไฟฟ้าของ 

ผู้เรยีนหลงัเรยีนด้วยรปูแบบการจัดการเรยีนรู้ที่ได้พฒันาขึน้	สูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01	

 3.2.2	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในรายวิชาการ

ติดตั้งไฟฟ้า	1	แสดงดังตารางที่	9

	 จากตารางที่	9	พบว่า	ค่า	p	<	.01	หมายความว่า	คะแนน

การทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคัญ	.01	

โดยคะแนนทดสอบหลังเรียนมีค่ามากกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน	

แสดงว่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีนของผูเ้รยีนในรายการตดิตัง้ไฟฟ้า	1	

ของผูเ้รยีนหลงัเรียนด้วยรปูแบบการจัดการเรยีนรูท้ี่ได้พฒันาขึน้	สงู

กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

 3.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน

	 การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนตามรูปแบบ

การเรียนรู้ที่ได้พัฒนาขึ้น	ซ่ึงให้ผู้เรียนประเมินความพึงพอใจหลัง

จากการเรยีนครบทกุหน่วยสมรรถนะ	โดยใช้แบบสอบถามในรายวชิา

เคร่ืองวัดไฟฟ้า	ท�าการประเมินในด้านการเรียนการสอน	ด้านส่ือ

และสารสนเทศการเรียนการสอน	ด้านสมุดบันทึกการเรียน	ด้าน

กระบวนการทดสอบและประเมินสมรรถนะ	และด้านแบบทดสอบ	

พบว่า	ผู้เรยีนมีความพึงพอใจระดบัมากทีส่ดุ		(X=4.84,	S.D.	=	0.36)	

เช่นเดยีวกับในรายวิชาการตดิตัง้ไฟฟ้า	1	ทีม่คีวามพงึพอใจระดบัมาก

ที่สุด	(X=4.79,	S.D.	=	0.42)	เช่นกัน

	 นอกจากน้ัน	จากการสัมภาษณ์ผู้เรียนเกี่ยวกับความพึง

พอใจต่อการจัดการเรียนรู ้ที่ได้จัดขึ้น	ผู้เรียนได้แสดงความเห็น

ตารางที่ 9	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนวิชาการติดตั้งไฟฟ้า	1

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

ถึงความรู้สึกต่อการจัดการเรียนรู้โดยให้ข้อคิดเห็นว่า	“การได้ผ่าน

กระบวนการเรียนรู้ตามที่ผู้วิจัยและครูผู้สอนด�าเนินการขึ้น ท�าให้

เกดิความมัน่ใจในการปฏบิตังิาน และมัน่ใจว่าจะสามารถใช้เครือ่งมอื

และปฏบิตังิานได้แน่นอน”	อกีทัง้	ผูเ้รยีนยงัได้แสดงความคดิเหน็จาก

แบบสอบถาม	โดยระบุว่า “เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ดีมาก มีการท�า

กิจกรรม ได้เรียนรู้จริง ได้ลงมือท�าจริง”

การน�าไปใช้ประโยชน์ 
	 กจิกรรมทีน่�าไปใช้ประโยชน์ของการวจิยัเรือ่งการพฒันารปู

แบบการจัดการเรยีนรูแ้บบบูรณาการเพือ่เสรมิสร้างสมรรถนะวชิาชพี	

ส�าหรบัการเรยีนการสอนด้านเทคนคิศกึษา	มดีงันี้

	 1.	ครูผู ้สอนที่เข้าร่วมในการวิจัย	สามารถน�ารูปแบบ

การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของ 

รายวิชาเคร่ืองวัดไฟฟ้าและวิชาการติดตั้งไฟฟ้า	1	โดยได้มีการ 

บูรณาการการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน	และครูผู้สอนสามารถ

น�าแนวทางนี้ไปใช้ในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนการสอนฐาน

สมรรถนะในวิชาอื่นๆ	ของแผนกวิชาไฟฟ้าก�าลังได้ต่อไป	จาก

การประเมินความคิดเห็นของครูที่เข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	8	คน	 

เกีย่วกบัการน�าความรูไ้ปใช้เพือ่พฒันาแผนการจดัการเรยีนการสอน

ฐานสมรรถนะ	และการปรบัเทคนคิวธิกีารสอน	ครมูคีวามคดิเหน็ว่า

สามารถน�าไปใช้ได้ในระดับ	มากทีสุ่ด	(X=4.56,S.D.	=	0.53)	นอกจากนัน้	

จากการสมัภาษณ์ครผููส้อนที่ได้น�ารปูแบบในการจดัการเรยีนการสอน

ตามรูปแบบที่ได้พัฒนาขึ้นไปใช้ในภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2557	

มีความเห็นว่า	“เมื่อจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้น  

จะสามารถท�าให้ผู้เรียนมีสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพได้ 

เป็นอย่างด”ี 

_

_

ตารางที่ 8	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน

ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน

ก่อนเรียน (Pre-test)

ก่อนเรียน (Pre-test)

12.80

14.00

38

40

38

40

15

15

15

15

2.98

3.12

22.21

34.68

0.00*

0.00*

30.87

30.53

2.06

2.90

หลังเรียน (Post-test)

หลังเรียน (Post-test)

S.D.

S.D.

ค่ำเฉลี่ย

ค่ำเฉลี่ย

คะแนนเต็ม

คะแนนเต็ม

จ�ำนวนผู้เรียน
ทั้งหมด

จ�ำนวนผู้เรียน
ทั้งหมด

t

t

Sig

Sig
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 2.	จากการประชุมสรุปและรายงานผลที่ได้จัดขึ้น	หลัง

จากเสร็จสิ้นการด�าเนินการวิจัย	โดยการประชุมร่วมกันของผู้วิจัย	 

ครูผู้สอน	และคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ	ครูผู้สอนได้ให้ข้อคิดเห็นถึง

จุดเด่นของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาข้ึนคือ	สามารถท�าให้ 

ผู้เรียนปฏิบัติงานได้จริง	ผลจากการประชุมท�าให้ผู้บริหารวิทยาลัยฯ	

เล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อผู้เรียน	และสามารถปรับวิธีการ

จดัการเรยีนการสอนฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกบัความต้องการของ

ภาคอุตสาหกรรมได้	โดยผู้บริหารของวิทยาลัยฯ	3	ท่าน	มีความเห็น

ต่อประโยชน์ที่ได้รบัจากผลการวิจยั	และการสนบัสนนุการพฒันาการ

จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบท่ีได้พัฒนาขึ้นในระดับมากที่สุด

(X=4.69,	S.D.	=	0.43)	และได้กล่าวถึงการด�าเนินงานวิจัยในคร้ังน้ี

ว่า	“โครงการฯ นี้เป็นโครงการที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะได้อย่าง

ชัดเจน สามารถเชื่อมโยงการเรียนการสอนกับการท�างานในภาค

อุตสาหกรรมได้อย่างดีเยี่ยม ควรขยายผลการจัดการเรียนการสอน

ด้านอาชีวศึกษาเป็นอย่างมาก” ดังนั้นวิทยาลัยฯ	ได้ส่งเสริมให้น�ารูป

แบบวธีิการของการจดัการเรยีนรูท้ี่ได้พฒันาขึน้ไปใช้เป็นแนวทางใน

การจดัการเรยีนการสอนของแผนกวชิาไฟฟ้าก�าลงั	และในแผนกวชิา

อื่นๆ	ของวิทยาลัยฯ	ต่อไป

อภิปรายผล 
	 จากผลการวิจัยเรื่อง	“การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู ้

แบบบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพส�าหรับการเรียน 

การสอนด้านเทคนิคศึกษา”	ซึ่งได้ศึกษาและวิเคราะห์สมรรถนะใน

การปฏิบติังานจากการมส่ีวนร่วมของภาคอุตสาหกรรมในพืน้ที	่และ

ด�าเนินการพัฒนารูปแบบและกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกัน

ระหว่างผู้วิจัยและครูผู้สอนในแผนกวิชาไฟฟ้าก�าลัง	สามารถพัฒนา

รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก	ผลการ

ด�าเนนิงานวจิยัสามารถพฒันา	ปรบัปรงุกระบวนการจดัการเรียนการ

สอนของครูผู้สอนและพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้	ดังนี้

	 1.	การพัฒนาแผนการจัดการเรยีนการสอนฐานสมรรถนะที่

สอดคล้องกบัความต้องการของภาคอุตสาหกรรมให้กบัครูผูส้อน	สามารถ

ใช้งานได้อย่างมีประสทิธิภาพ	เกดิการวเิคราะห์และวางแผนการจดัการ

เรยีนการสอนร่วมกนัของครผููส้อน	ท�าให้เหน็ความเชือ่มโยงจากรายวชิา

ต่างๆ	จนสามารถวเิคราะห์ถงึสมรรถนะทีส่�าคญัในการปฏิบตังิานด้าน

ไฟฟ้าได้	นอกจากนัน้	การทีค่รูได้มโีอกาสแลกเปลีย่นข้อคดิเหน็กบั 

ผู้ปฏิบัติงานในสาขาอาชีพ	และศึกษาดูงานในภาคอุตสาหกรรม	 

ถอืเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในการออกแบบกจิกรรมการเรยีนการสอน	

และพฒันาแผนการสอนได้ตรงกบัการปฏบัิตงิานจรงิในภาคอุตสาหกรรม

	 2.	การพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน	จากผลการประเมินผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนของผู้เรียน	พบว่า	ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่

สูงขึ้น	และผ่านการประเมินสมรรถนะการปฏิบัติงานได้	ซึ่งเกิดจาก

กระบวนการจดัการเรยีนรูท่ี้เน้นให้ผูเ้รยีนได้ลงมือปฏบัิตจินเกดิความ

ช�านาญ	ผ่านกระบวนการจดัการเรยีนการสอนและการประเมนิผลที่

เป็นระบบ	โดยเฉพาะอย่างยิง่การท่ีผูเ้รยีนมคีวามรูแ้ละทกัษะในการ

_

ปฏบิตังิานและผ่านการประเมินสมรรถนะภาคปฏบิตัทิกุคน	เป็นการ

สร้างความเชือ่มัน่ได้ว่า	ผูเ้รยีนจะสามารถปฏบิตังิานและประกอบอาชพีได้

	 ข้อดใีนด้านการพฒันาคณุภาพผูเ้รยีนส�าหรบัการจัดการเรียน

ตามรูปแบบการจดัการเรียนรู้ทีพ่ฒันาขึน้	ซึง่ได้ประยกุต์การปฏบิติังาน

จากภาคอุตสาหกรรมมาจดัการเรยีนการสอน	คอื	เป็นการสร้างความ

พร้อมให้กับผู้เรียนในระหว่างการเรียน	ก่อนที่จะออกไปฝึกงานและ

ประกอบอาชพี	ซึง่ผูเ้รียนจะได้รับการตรวจสอบความรู้และการประเมนิ

อย่างเป็นระบบ	ตลอดจนได้รับการปรับความเข้าใจให้มีความถกูต้อง	ซึง่

ส่วนน้ีในการจดัการฝึกงานหรือระบบทวภิาคน้ัีนยังไม่สามารถด�าเนนิ

การได้สมบรูณ์	เนือ่งจากยงัขาดการสนบัสนนุอย่างจรงิจัง	(อ้างแล้วใน

คณะกรรมาธกิารการศกึษา	วฒุสิภา,	2555)

	 3.	การวางแผนจัดการเรียนการสอนและบูรณาการเน้ือหา	

เพื่อสร้างความเชื่อมโยงของสมรรถนะระหว่างวิชาที่เกี่ยวข้องกัน	

โดยการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของเนื้อหาวิชาร่วมกันของผู้วิจัย	

และครูผูส้อนท�าให้เห็นความเชือ่มโยงสมรรถนะจากรายวชิาพืน้ฐาน	

(เครื่องวัดไฟฟ้า)	ไปสู่รายวิชาที่เป็นการปฏิบัติงานในอาชีพ	(การติด

ตั้งไฟฟ้า	1)	ในขณะเดียวกันครูผู้สอนในแผนกวิชาช่างไฟฟ้าก�าลัง	

สามารถวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกันโดยจัดแผนการ

สอนให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้อย่างเป็นล�าดับ	เรียนจากง่ายไปหายาก		 

ใช้ความรู้จากรายวิชาพื้นฐาน	เพื่อประยุกต์ใช้ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง

กับวิชาชีพในรายวิชาอื่นๆ	ต่อไป	ท�าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และ

ปฏิบัติงานได้ดีอีกด้วย

	 4.	การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและสร้างความร่วมมือ

ในการใช้งานเคร่ืองมือร่วมกนักบัภาคอตุสาหกรรม	จากการวางแผน

เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนร่วมกัน	ท�าให้ทราบถึง

ทรัพยากรที่มีอยู่	และข้อจ�ากัดต่างๆ	จึงสามารถวางแผนจัดหาและ

พัฒนาส่ือการเรียนการสอน	ช่วยแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการ

สอนร่วมกันได้เป็นอย่างดี	มีการสร้างส่ือจ�าลองเคร่ืองมือวัดทาง

ไฟฟ้า	สือ่จ�าลองอปุกรณ์ไฟฟ้าส�าหรบัการเรยีนการสอน	สือ่น�าเสนอ

วิดีทัศน์ประกอบเนื้อหา	สารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอนที่ใช้

งานง่ายส�าหรบัครผููส้อนและผูเ้รยีน	นอกจากน้ัน	ในการเรียนการสอน

ยังได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนเคร่ืองมือและวัสดุจากภาค

อุตสาหกรรม	และหน่วยงานภายนอกส�าหรับน�ามาใช้ในการจัดการ

เรียนการสอน	เป็นการสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมที่แก้

ปัญหาการขาดสื่อการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี

	 จากผลการประเมินความคิดเห็นและพึงพอใจของ 

ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบท่ีได้พัฒนาขึ้น	พบว่า	 

ครูผู้สอนที่เข้าร่วมในกระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ 

ได้เลง็เหน็ถงึประโยชน์ต่อการพฒันาการจดัการเรยีนการสอน	ด้วยการ 

บรูณาการจดัการเรียนรู้ร่วมกนั	รวมทัง้ผู้บริหารให้ความส�าคัญต่อการ

สนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะสอดคล้อง

กับความต้องการในภาคอุตสาหกรรม	ในส่วนของผู้เรียนมีความ

พึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ได้พัฒนาขึ้นอยู่ในระดับ	 

มากที่สุด	ทั้งรายวิชาเครื่องวัดไฟฟ้า	และการติดตั้งไฟฟ้า	1	รวม

ตารางที่ 9	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนวิชาการติดตั้งไฟฟ้า	1

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01

*มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	.01
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ทั้งยังชี้ให้เห็นถึงทัศนคติที่ดีต่อการจัดการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบตังิานในวิชาชพี	อนัจะท�าให้ผูเ้รยีนมทีศันคติท่ีดีในการประกอบ

อาชีพต่อไป	กระบวนการที่จัดท�าขึ้นนี้สอดคล้องกับแนวทางในการ

แก้ปัญหาการจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาตามที่คณะกรรมาธิการ

การศึกษา	วุฒิสภา	(2555)	ได้กล่าวถึง	มาตรการที่ควรด�าเนินการ

เพื่อปรับปรุงคุณภาพผู้ส�าเร็จการศึกษาด้านอาชีวศึกษาโดยต้อง

จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม	 

จัดกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านวิชาชีพ	และ

สร้างเจตคติที่ดีในวิชาชีพ	ซึ่งจะเป็นแนวทางในการพัฒนาก�าลังคน

ด้านอาชวีศกึษา	เพือ่พฒันาท้องถิน่และประเทศได้อย่างมปีระสทิธภิาพต่อไป

	 อย่างไรก็ตาม	ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ
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วางแผนร่วมกันของครูผู ้สอน	เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของ

รายวชิาต่างๆ	ให้ครอบคลุมสมรรถนะอืน่ๆ	ทีส่อดคล้องกบัมาตรฐาน

ฝีมือแรงงานแห่งชาติ	สาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมและมาตรฐาน

อาชีพสากล	(ISC0-08)	หมวดหมู่	741	ช่างติดต้ัง	และซ่อมบ�ารุง

อปุกรณ์ไฟฟ้า	นอกจากนัน้	ควรให้การสนบัสนนุวสัดอุปุกรณ์ทีเ่พยีงพอ	

และสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนอันจะท�าให้การจัดการ

ศกึษาด้านเทคนคิศกึษา	และอาชวีศกึษาเกดิประสทิธภิาพ	และท�าให้

ผู้เรียนมีคุณภาพสูงสุด	รวมทั้งควรติดตามผลการปฏิบัติงานของ

นักศึกษาเมื่อออกไปฝึกงานในสถานประกอบการ	ซึ่งจะเป็นข้อมูล

ในการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนได้อย่างมคีณุภาพมากยิง่ขึน้ต่อไป
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มรดกทางศิลปวัฒนธรรมจ�านวนมากเกินกว่าภาระหน้าที่ของหน่วยงานหลักจะ

สามารถดูแลได้ทั่วถึง	จึงเกิดแนวคิด	“กำรช่วยรัฐดูแลมรดกทำงศิลปวัฒนธรรมโดย

ประชำชน” ทั้งนี้	นอกจาก	“งบประมำณ” ที่ต้องจัดหาแล้ว	แนวทางที่ส�าคัญ	คือ	การ

พัฒนา “ควำมร่วมมือ”	กับองค์กรต่างๆ	โดยใช้	“ควำมรู้ในทุกศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง”  

มาผสานกบั	“เทคนิควิธี”	และ	“กระบวนกำรทำงชมุชน”		ในการอนรุกัษ์	ซึง่จ�าเป็นจะ

หาจดุลงตวัท่ีเหมาะสมท่ามกลางความคดิทีแ่ตกต่างกนัของทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง	จงึ

มกัมข้ีอถกเถียงระหว่าง	“ความงาม”	“ประโยชน์ใช้สอย”	“การคนืคณุค่าดัง้เดมิ”	รวมถงึ	

“การพัฒนา” ทีย่ากจะตัดสนิใจ	และความยากอกีประการ	คอื	“กำรปลุกจิตวญิญำณของ

ชมุชนผูเ้ป็นเจ้ำของ”	ให้มคีวามรูส้กึร่วม	ความรูส้กึผกูพนั	มจีติส�านึกช่วยกนัหวงแหน

รักษาและถ่ายทอดองค์ความรู้	ในบริบทของวิถีชุมชนที่ตนสามารถด�าเนินการได้	

	 ในท่ีน้ี	ขอน�ากรณศีกึษาทีผู่เ้ขยีนได้มส่ีวนร่วมในกระบวนการมาราว	10	ปี	ตัง้แต่

ปีพ.ศ.	2546	ในการหาแนวทางในการบรูณะอาคารหลงัเลก็ๆ	หลังหนึง่	ในจงัหวดัล�าปาง

ทีข่าดแคลนในเรือ่งทุนทรพัย์	หากแต่ม ี“ทนุแห่งองค์ควำมรูภ้มูปัิญญำ”	ของบคุลากร

ที่มีความหลากหลายทั้งในพื้นท่ีและต่างพื้นที่ที่สามารถผสานพลังผ่าน	“กิจกรรม

ชุมชน”	ใน	3	ระดับชั้นคือ	

	 1.	ผู้สูงอายุ		

	 2.	คนวัยท�างาน	

	 3.	เด็ก	เยาวชน

	 โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการรื้อฟื้นวัฒนธรรมชุมชน	และ

ร่วมกันบูรณะอาคารที่ชื่อว่า	“วิหารพระเจ้าพันองค์”	วัดปงสนุก	จังหวัดล�าปาง	เพื่อหา

แนวทางผสานศาสตร์ของการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม	และรักษาคุณค่าแห่งภูมิปัญญา

โดยผสานแนวปรัชญาพระราชด�ารัส	“เศรษฐกิจพอเพียง”	ที่มีความเชื่อว่า	จะเป็น

ประโยชน์ส�าหรบัชมุชนทีม่มีรดกทางศลิปวฒันธรรมหรือสถาปัตยกรรม	แต่ไม่ทราบว่า

จะด�าเนินการอย่างไร	ซึง่ปัจจบุนั	หลายชมุชนในประเทศไทยและต่างประเทศสามารถ

น�าแนวทางเช่นน้ีมาปรับใช้ในการท�างานร่วมกับชุมชน	เพื่อช่วยกันรักษามรดกของ

ประเทศไทยให้เกิดความยั่งยืนและภาคภูมิใจในความเป็นชาติต่อไปอย่างยั่งยืน

1.สภำพกำรณ์ก่อนกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
	 กระบวนการท�างานบูรณะวิหารพระเจ้าพันองค์	เริ่มต้นในปลายปีพ.ศ.	2546	

ซึ่งสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องมี	3	บริบทใหญ่ก่อนการเปลี่ยนแปลง	ดังนี้

	 1.1	สถานการณ์การอนรุกัษ์	–	บรูณะปฏสิงัขรณ์ในประเทศไทยก่อนปีพ.ศ.	2546

	 1.2	สถานการณ์ของชุมชนปงสนุก
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	 1.3	การรบัรูเ้รือ่งราวของวดัปงสนกุในพ้ืนทีจ่งัหวดัล�าปาง	ดงัมีรายละเอียด	คือ

1.1 สถำนกำรณ์กำรอนุรักษ์ – บูรณะปฏิสังขรณ์ในประเทศไทยก่อนปีพ.ศ. 2546

	 โดยปรกตกิารอนรุกัษ์อาคารทีม่คีวามเก่าแก่ในประเทศไทยทีม่อีายเุกนิ	50	ปี		โดย

เฉพาะอาคารทีข่ึน้ทะเบยีนเป็นโบราณสถานของชาต	ิมกัจะอยูภ่ายใต้การดูแลของกรม

ศลิปากร	ซึง่เป็นหน่วยงานท่ีมหีน้าทีร่บัผดิชอบโดยตรง	เพราะมอีงค์ความรูผู้เ้ชีย่วชาญใน

การอนรุกัษ์	รวมถงึงบประมาณในการท�างาน	หากแต่ด้วยข้อจ�ากดัของหน่วยงานในเร่ือง

บคุลากรและงบประมาณทีต้่องดแูลโบราณสถานทัง้ประเทศ	จงึท�าให้กรมศลิปากรไม่สามารถ

ท�าการอนรุกัษ์หรอืบรูณะอาคารท่ีมคุีณค่าและความเก่าแก่ทกุหลงัทีม่ผีูท้�าจดหมายร้องขอมา	 

ซึง่โดยมากจะเป็นอาคารทางศาสนา	ซึง่วดัและชมุชนส่วนใหญ่มีความเชือ่และด�าเนนิการใน

สงัคมไทยใน	2	ลกัษณะใหญ่	คอื

  1. กำรร้ือถอน แล้วสร้างอาคารหลังใหม่ทดแทน	ด้วยถือว่าอาคารหลังเก่า

มีอายุมาก	และไม่แข็งแรงคงทน	เพื่อสร้าง	“บุญ”	และถือเป็นการสืบทอดศาสนา	

  2. กำรปล่อยให้ทิง้ร้ำง	ด้วยถอืว่าไม่สามารถแตะต้องหรือมสิีทธิใ์นการอนรุกัษ์อาคาร	

เมือ่อาคารเกดิการผพุงักจ็ะปล่อยทิง้ไว้	ไม่มกีารด�าเนนิการใดๆ	เพราะถอืว่าเป็นอาคาร

ของราชการ	ไม่ใช่สมบัติของชุมชน	หากด�าเนินการสิ่งใดไปจะเกิดความผิดและอาจจะ

ถูกปรับหรือถูกลงโทษ

	 ดังนั้นความรู้สึกของการเป็นเจ้าของอาคารเหล่านั้นจึงห่างไปจากส�านึกของ

ชุมชน	อีกทั้งกระบวนการของการอนุรักษ์	-	บูรณะปฏิสังขรณ์ต้องใช้ความละเอียด

ประณตี	ซึง่ต้องใช้เวลาและงบประมาณจ�านวนมาก	ในบางแห่งเมือ่เกดิการอนรัุกษ์แล้ว 

กลบัแทบไม่เห็นความแตกต่างจากเดมิมาก	หรือถ้าอนรัุกษ์แล้วแตกต่างไปจากเดมิ	การ

อนุรกัษ์อาคารจงึมักเป็นประเดน็ถกเถยีงในสังคมเร่ือยมา	ดงันัน้ชมุชนจงึมคีวามแตกต่าง

ทางความคิดที่มักจะปรากฏการตัดสินใจ	3	แบบคือ

  1. กำรบูรณะปฏิสังขรณ์	โดยการรักษาสภาพเดิมให้มากท่ีสุดให้คงที่	ซึ่งรวม

ถึงการซ่อมแซมให้สมบูรณ์และเติมส่ิงใหม่เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์มากข้ึน	อาจใช้รูป

แบบเทคนิควัสดุเพิ่มเติมโดยมีฐานจากอาคารเดิมเป็นส่วนมาก

  2. กำรอนรุกัษ์	โดยการรกัษาอาคารดัง้เดมิไว้ทัง้หมด	แต่มกัจะมปัีญหาท่ีตาม

มาพร้อมกัน	คือเร่ืองของกระบวนการท�างานอนุรักษ์ท่ีต้องการผู้เชี่ยวชาญ	เวลา	และ 

งบประมาณจ�านวนมาก

 3. กำรสร้ำงใหม่	โดยไม่เข้าใจในคุณค่า	จึงรื้อแล้วปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ใน

ปัจจุบัน	ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศ	จึงท�าให้โบราณสถานส่วนใหญ่ถูกละเลย

หรือถูกรื้อถอนโดยไม่แจ้งให้กรมศิลปากรทราบเป็นจ�านวนมาก	เพราะถือว่าเป็นเร่ือง

ยุง่ยากส�าหรับชมุชน	และเมือ่ร้ือสร้างใหม่แล้วกถ็อืว่าชมุชนไม่มหีน้าทีห่รือภาระทีต้่อง

ดูแลอาคารเก่าที่ชุมชนมองว่า	“ไม่เจริญหูไม่เจริญตา”	อีกต่อไป	

	 ในการอนุรักษ์หรือบูรณะ	กรมศิลปากรมีระเบียบว่าด้วยการอนุรักษ์โบราณ

สถาน	พ.ศ.	2528	ทีก่�าหนดแนวคดิการอนรุกัษ์โบราณสถาน	เริม่ตัง้แต่การประเมนิคุณค่า
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ของโบราณสถาน	หรอืประเมินสถานะของโบราณสถาน	ฯลฯ	ทีผ่่านมา	

การด�าเนินงานด้านการอนุรักษ์มีเงื่อนไข	ความเห็นและความแตก

ต่างกนัในบางประเดน็ทัง้ในด้านบคุลากร	วสัด	ุการถ่ายทอดองค์ความรู	้

	 อีกทั้งยังมีแนวคิดที่คลาดเคลื่อนว่า	การอนุรักษ์ปกป้อง

ดูแลมรดกโบราณสถานเป็นภารกิจของกรมศิลปากรเท่านั้น	ซึ่งใน

ความเป็นจรงิ	กรมศิลปากรท�าหน้าทีต่ามกฎหมายและพ.ร.บ.	ทีเ่ป็น

หน่วยงานหลกั	แต่ยังเป็นหน้าท่ีของพลเมืองทีต้่องร่วมกันดแูลรกัษา 

โบราณสถานร่วมด้วย	เพราะเป็นมรดกของชาต	ิแต่เม่ือชาวบ้านเข้าใจ

ว่า	ไม่ใช่เรือ่งของตน	จงึท�าให้เกิดปัญหา	จึงควรพูดคยุท�าความเข้าใจ

กับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน	นิติบุคคล	วัด	องค์กรต่างๆ	

1.2 สถำนกำรณ์ของชุมชน

	 ชมุชนปงสนกุ	เป็นชมุชนขนาดเลก็ทีม่ชีาวบ้านราว	600	คน	

ในเขตอ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าปาง	ชีวิตส่วนใหญ่	คือ	ชีวิตของคนใน

เมอืงท่ีคนรุน่หนุ่มสาวต้องออกไปท�างานนอกบ้าน	หรอืไปท�างานใน

เมืองหลวง	ผู้ที่อยู่กับชุมชนจึงเป็นผู้สูงอายุและเด็ก	สถานที่ที่เป็น

ศูนย์กลางของชุมชน	คือ	“วัดปงสนุก”	ซ่ึงมีการแบ่งออกเป็น	2	วัด	 

2	เจ้าอาวาส	ในบริเวณรั้วเดียวกัน	คือ	วัดปงสนุกเหนือ	และวัดปง

สนุกใต้	โดยมี	“ม่อนดอย”	ซ่ึงเป็นภูเขาขนาดเล็ก	มีการปลูกสร้าง

อาคารไว้บนน้ัน	ได้แก่	อาคารวิหารพระนอน	เจดีย์	อาคารจัตุรมุข	

เสาหงส์	และอาคารขนาดเล็ก	ซึ่งเป็นที่เก็บของของวัด	อาคารวิหาร

พระนอนและเจดีย์ได้รับการบรูณะขึน้ใหม่เพ่ือเป็นการสบืทอดศาสนา

	 ในปีพ.ศ.	2546	ชาวบ้านปงสนกุมคีวามคิดทีจ่ะท�าการบรูณะ

ปฏสิงัขรณ์อาคารจตัรุมขุ	ทีต้ั่งบนม่อนดอยของวัดปงสนกุ	ในขณะนัน้ชุมชน

ยังมีความคิดเรื่องความแตกต่างระหว่าง	2	ชุมชน	ขณะเดียวกัน	ก็มี

ความรูอ้ย่างจ�ากดัเรือ่งประวตัศิาสตร์หรอืคณุค่าของอาคาร	ส่วนผู้รู้ใน

ชมุชนกม็อีายมุาก	รวมถงึยงัขาดงบประมาณและวธิกีารทีเ่หมาะสมในการ

ด�าเนนิการ	ส่วนกลุม่เดก็รุน่ใหม่ในชมุชน	คอื	อาจารย์อนกุลู	ศิริพนัธุ	์ 

จึงได้ขอความช่วยเหลือมายังผู้เขียน	ซึ่งเป็นครูที่สอนและวิจัยด้าน

สถาปัตยกรรมล้านนา	โดยเชื่อว่าจะสามารถหาหนทางช่วยชุมชน

ได้	อีกทั้งยังมีความผูกพันกับวัดโดยเฉพาะในการทัศนศึกษาวิชา	

104301	สถาปัตยกรรมไทยและพธิกีรรมทีผู่เ้ขยีนต้องน�านกัศกึษามา

เรยีนรู	้และบ�าเพญ็ประโยชน์ทีว่ดัแห่งนีเ้สมอมาเป็นเวลากว่า	20	ปี		

1.3 กำรรับรู้เรื่องรำวของวัดปงสนุกในพื้นที่จังหวัดล�ำปำง

	 ในช่วงเริ่มต้นเมื่อ	10	ปีที่ผ่านมา	การรับรู้เรื่องราวของวัด

ปงสนุก	จังหวัดล�าปาง	เป็นเรื่องที่จ�ากัดมาก	เพราะผู้คนส่วนใหญ่

จะมีวิถีแห่งการท�างาน	และการรับรู้เรื่องราวต่างๆ	จึงมักจะเป็น

เรื่องของความทันสมัย	การสร้างอาคารแบบใหม่หรือเร่ืองท่ีเกี่ยว

พันกับปัจจัย	4	มากกว่าการอนุรักษ์หรือบูรณะ	ในเวลานั้นมีการ

จัดประชุมหน่วยงานราชการในจังหวัดล�าปางเร่ือง	“อดีตปัจจุบัน

และอนาคตของล�าปาง”	จัดขึ้น	ณ	วิทยาลัยอินเตอร์เทคล�าปาง	ซึ่ง

อาจารย์อนุกูล	ศิริพันธ์	ได้เชิญผู้เขียนให้ไปพูดเร่ืองวัดปงสนุก	ซึ่ง

สร้างความประหลาดใจให้แก่ที่ประชุม	เพราะน้อยคนนักจะรู้จัก

วัดแห่งนี้	การค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต	จึงไม่พบข้อมูลใดๆ	

เกี่ยวกับวัดปงสนุก	จังหวัดล�าปาง	เลย	จะพบแต่เพียงวัดปงสนุก	

จังหวัดเชียงราย	ซึ่งเป็นท่ีบ�าเพ็ญกุศลให้แก่	“ครูจูหลิง”	ครูผู้เสีย

สละชีพในพื้นที่ภาคใต้	ดังนั้นการกระท�าใดๆ	เช่น	การทอดกฐิน	 

การหางบประมาณในการบูรณะปฏิสังขรณ์	จึงต้องใช้ระยะเวลาเพื่อ

สร้างความมั่นใจถึงการมีตัวตนของวัดแห่งนี้ต่อสาธารณะชน

	 หากกล่าวโดยสรปุ	เรือ่งสภาพการณ์ก่อนการเปลีย่นแปลงท่ี

เกดิขึน้นัน้	ผูเ้ขยีนสามารถสรปุสภาพปัญหาได้	5	ประเดน็หลกั	และ

ในขณะเดยีวกนักม็ทีางออกส�าหรบัชมุชนซึง่ก่อให้เกดิความเข้มแขง็

ในเวลาเดียวกัน	ซึ่งสามารถสรุปเป็นตารางได้	ดังนี้

วกิฤต โอกาส

1. ปัญหาเอกภาพของชุมชน

2. ปัญหาผู้ที่เชื่อมโยงระหว่างผู้สูง
อายุและเยาวชน

3. ประชากรในช่วงวัยท�างานนิยม
ออกไปท�างานนอกชุมชนจึงมีเพียงผู้
สูงอายุและเด็ก

4. ขาดการรับรู้ถึงประวัติความเป็น
มาของวัด

5. การขาดงบประมาณในการ
สนับสนุนการบูรณะ

1. มีเร่ืองราวในประวัติศาสตร์ท่ีค้นคว้าพบการอพยพเข้ามาของ
ชาติพันธุ์ที่แตกต่างในแต่ละช่วงเวลา
2. พื้นฐานของจิตใจที่ดีของชุมชน

1. มเียาวชนรุ่นใหม่ท่ีมแีนวโน้มว่าจะสามารถเป็นผู้น�าท่ีเข้มแขง็ในอนาคต
2. มเีครือข่ายเยาวชนท่ีเข้าใจและสนใจเร่ืองการถอดองค์ความรู้จากชมุชน

1. ยังมีผู้สูงอายุซึ่งมีความรู้ความสามารถทางประเพณีพิธีกรรมท่ี
ศรัทธาในศาสนา
2. มีวัยรุ่นที่แม้จะมีจ�านวนน้อยแต่มีความรักในถิ่นฐานของตน

พบเร่ืองราวในประวตัศิาสตร์ เช่น อดตีเจ้าอาวาสของวดั คอืครูบา
อาโนชยัธรรม จนิดามนุ ีเจ้าคณะจงัหวดัล�าปาง และมคีวามสมัพนัธ์
กับเจ้าเมืองท่ีท�าให้การท�างานสามารถน�ามาใช้เป็นส่วนช่วยสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับกลุ่มบุคคลที่ห่างหายจากวัด เช่น สาย
สกุลเจ้าหลวงล�าปาง เป็นต้น

ก่อให้เกิดช่วงเวลาในการเตรียมการให้ชุมชนรู้จักคุณค่าของตนเอง 
ชุมชน และอาคาร และท�าให้คนในชุมชนท่ีเติบใหญ่นอกชุมชน
สามารถกลับมาช่วยชุมชนโดยน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดชมาเป็นฐานในการท�างาน

ตำรำงที่ 1	สรุปเรื่องสภาพการณ์ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
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2. กำรมีส่วนร่วมและกำรยอมรับของสังคมเป้ำหมำย
	 การมส่ีวนร่วมและการยอมรบัเป็นเร่ืองท่ีส�าคัญมากของทุก

ชมุชนในการท�างาน	ทัง้นีเ้พราะผูเ้ขยีนในขณะทีเ่ริม่ต้นโครงการน้ีถูกมอง

ว่าเป็น	“คนนอกชุมชน”	และ	“เป็นเด็ก”	ที่ชุมชนมีประสบการณ์ไม่

น่าไว้วางใจท่ีเกีย่วข้องกบัการเข้ามาของคนนอกชมุชนทีต้่องระวงัตวั	

ดังนั้นการด�าเนินการครั้งนี้	จึงต้องให้ชุมชนเกิดการยอมรับด้วยการ

แสดงความตั้งใจจริงในการท�างานร่วมกับชุมชน	ซ่ึงผู้เขียนเลือกใช้

กระบวนการ “สร้ำงกจิกรรมแบบอำสำสมคัรร่วมกบัชมุชน”	กจิกรรม

เหล่านี้เป็นกิจกรรมที่มีฐานคิดในการให้ชุมชนเห็นคุณค่าของมรดก

ทางศิลปวัฒนธรรมของตน	โดยไม่ต้องใช้งบประมาณมากมาย	ซ่ึง

สอดคล้องกับ	“วิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมในสังคมไทย”	และ	“ปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียง”	คือ	ความร่วมมือกัน	การอาสาสมัคร	การรัก

พวกพ้องโดยไม่มีค่าจ้างตอบแทน	เช่น	การสร้างเหมืองฝายเพื่อกัก

เกบ็น�า้หรอืทดน�า้เข้านา	ซึง่ปรากฏในสงัคมไทยในภาคเหนอืมาอย่าง

ช้านานกว่า	700	ปี

	 ก่อนการอนุรักษ์อาคารจะเริ่มขึ้น	ได้มีการสร้างกิจกรรม

ต่างๆ	ขึ้น	เพื่อให้เกิดการยอมรับของคนในชุมชน	ซึ่งกิจกรรมต่างๆ	

เหล่านั้น	ต่างเสริมศักยภาพของชุมชน	คณะสงฆ์	และนักเรียน	นัก	

ศึกษา	เยาวชนที่เอื้อซึ่งกันและกัน	เหตุการณ์ที่แสดงถึงการยอมรับ

ของชุมชนอย่างเต็มที่มี	12	กรณี	ได้แก่

	 2.1	การบันทึกสภาพอาคาร	การรังวัดอาคาร

	 2.2	การค้นหาความเชือ่มโยงทางประวตัศิาสตร์กบัมติิทาง 

	 					สังคมที่ปรากฏผ่านศิลปวัตถุและโบราณวัตถุ

	 2.3	การหางบประมาณเพื่อช่วยในการอนุรักษ์จากความ 

	 					สามารถของอาสาสมัคร

	 2.4	การยอมรับและมีส่วนร่วมของท่านเจ้าอาวาส	

	 2.5	การยอมรบัและมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้เสยี	เช่น	คณะ 

	 						สงฆ์จงัหวดัล�าปาง	คณะสงฆ์วดัปงสนกุ	ประธานชมุชน	 

	 					และชาวบ้านในชุมชน	สถานศึกษา

	 2.6	การยอมรับและการมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการ

	 2.7	การยอมรับและการท�างานบูรณาการระหว่างสถาบัน 

	 					การศึกษา

	 2.8	การยอมรับและมีส่วนร่วมของเอกชน

	 2.9	การยอมรับและมีส่วนร่วมของสื่อต่างๆ

	 2.10	การยอมรับและมีส่วนร่วมขององค์กรระดับชาติ

	 2.11	การยอมรบัและมส่ีวนร่วมขององค์กรระดบันานาชาติ

	 2.12	การยอมรับและการประทานพระกรุณาจากพระบรม 

	 							วงศานุวงศ์

	 ดังมีรายละเอียดพอสังเขปคือ

2.1 กำรบันทึกสภำพอำคำร กำรรังวัดอำคำร 

	 การท�างานเริ่มจากการบันทึกสภาพอาคารในขณะนั้นซึ่ง

เสื่อมสภาพ	มีการรังวัดอาคารโดยเร่งด่วนโดยไม่นิ่งนอนใจเพื่อหา

แนวทางอนุรักษ์เบื้องต้นและหางบประมาณในการอนุรักษ์อาคารซึ่ง

ต้องใช้เวลาและเทคนิควิธีที่ถูกต้องในการท�างาน

2.2 กำรค้นหำควำมเชื่อมโยงทำงประวัติศำสตร์กับมิติทำงสังคมที ่

      ปรำกฏผ่ำนศิลปวัตถุและโบรำณวัตถุ 

	 โดยการท�าความสะอาดศิลปวัตถุและโบราณวัตถุที่พบบน

ศาลาบาตรของวัด	รวมถึงธรรมมาสน์โบราณท่ีชุมชนคิดว่ามีความ

เก่าแก่	ซึ่งยกไปเก็บไว้ในห้องสมุดของจังหวัดที่วัดปงสนุกใต้	มีการ

ท�าป้ายส่ือความหมายว่า	เรียกว่าอะไร	มีความส�าคัญอย่างไร	และ

เมื่อมีพิธีกรรมทางศาสนา	ได้น�าศิลปวัตถุและโบราณวัตถุกลับมาใช้

อีกคร้ัง	เป็นการร้ือฟื้นคุณค่าของมรดกทางศิลปกรรมของวัด	ซึ่ง

เก็บไว้เป็นระยะเวลานานน�ามาใช้ประโยชน์ใหม่เปรียบเสมือน	“กำร

คืนจิตวิญญำณของสิ่งของในวัดให้กลับมำมีชีวิตอีกครั้ง”

2.3 กำรเสริมควำมตระหนักและหำงบประมำณจำกควำมสำมำรถ 

     ของกลุ่มอำสำสมัคร 

	 เกิดจากการน�าองค์ความรู ้ทางสถาปัตยกรรมมาผสาน

กับความสามารถของบคุคล	ในกรณนีี	้คอื	การถ่ายภาพของคุณแอนเจล่า	

ศรีสมวงศ์วัฒนา	ช่างภาพอาสาสมัคร	โดยการจัดนิทรรศการให้

คนในชุมชนได้เห็นมุมมองของคนนอกพื้นที่ที่เห็นคุณค่ามรดกของ

ชุมชนตน	หลังจากนั้น	จัดให้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิด	สร้าง

เวทีพูดคุยเพื่อสร้างความตระหนักแก่ชุมชน	ซึ่งเป็นเจ้าของและ

หาทุนอนุรักษ์อาคารจากการจ�าหน่ายภาพในนิทรรศการ	Jewel	of	

the	North		มีการออกแบบและจดัพิมพ์หนงัสือและโปสการ์ดปงสนกุ	 

Jewel	of	the	North	จ�าหน่ายในงานขายของขวัญและของท่ีระลึก	 

Nimmanhemintra	Art	and	Promenard	ซึ่งยินยอมให้มีการจัดบูธที่

แตกต่างไปจากบูธของการขายของที่ระลึกมาเป็นบูธเพื่อเสนอเรื่อง 

การอนรัุกษ์อาคาร	โดยมีการฝึกนกัศกึษาของภาควชิาศิลปะไทย	คณะ

วจิติรศลิป์	มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่		ให้รับผิดชอบช่วยดแูลงาน	ในงาน

นัน้ได้เงินจากการจ�าหน่ายภาพหนงัสือและการบริจาคราว	100,000	บาท	 

ซึ่งได้มอบให้ทางวัดเพื่อด�าเนินการในการอนุรักษ์อาคาร	และ

นักศึกษาที่ได้ท�างานในคร้ังน้ัน	ยังคงท�างานด้านการอนุรักษ์งาน

ศลิปกรรมของจงัหวดัล�าปางมาตราบปัจจุบนั	(รวมระยะเวลากว่า	9	ปี)

2.4 กำรยอมรับและมีส่วนร่วมของท่ำนเจ้ำอำวำส 

	 เห็นได้จากการมอบหมายให้ผู ้เขียนน�าพระพุทธรูปไม้

โบราณที่ท่านเจ้าอาวาสไม่เคยเปิดเผยให้ชุมชนทราบจ�านวน	250	

องค์	มีอายุแตกต่างกันตั้งแต่	500-100	ปี	ซึ่งเก็บรักษาไว้บนเพดาน

ของอาคารวิหารพระเจ้าพันองค์มาท�าความสะอาด	และท�าทะเบียน

โบราณวัตถุของวัด	ผู้เขียนได้แจ้งเรื่องไปยังกรมศิลปากรเพื่อร่วม

ตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการท�างาน	ซึ่งการท�างานใน

ครั้งนั้นเปิดโอกาสให้ชุมชนพระสงฆ์	สามเณร	นักศึกษา	ชุมชน	และ

หน่วยศลิปากรมส่ีวนร่วมในทกุกระบวนการ	ตัง้แต่ขนย้ายพระพทุธรูป

ซึง่ท่านเจ้าอาวาสได้เมตตาอ่านจารกึอกัษรธรรมล้านนาโบราณท่ีฐาน

พระพทุธรปู	จงึถอืเป็นการยอมรบัอย่างเป็นทางการในส่วนของสงฆ์

ชุมชน	และหน่วยงานที่รับผิดชอบ	หลังจากนั้นมา	จึงมีการสร้างกิจ

กรรมอืน่ๆ	ตลอดปี	เช่น	การให้ชมุชนจดักจิกรรมหาทนุในการบรูณะ

อาคารจากการให้บชูาพระพิมพ์เนือ้ชนิ	ทีส่ร้างขึน้ใหม่เลยีนแบบพระ

พิมพ์เนื้อชินเดิม	เพื่อน�าไปติดคืนยังหน้าวิหารเดิม	ในเวลานั้นเหลือ
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เพยีง	25	องค์	จากเดมิซึง่เคยตดิไว้บนฝาผนงัของวหิารกว่า	1,080	องค์	อัน

เป็นทีม่าของชือ่วหิารพระเจ้าพนัองค์	แต่หายไปในช่วงสงครามโลกครัง้ที	่2	

2.5 กำรยอมรับและมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย เช่น คณะสงฆ์ 

     จังหวัดล�ำปำง คณะสงฆ์วัดปงสนุก ประธำนชุมชน และชำวบ้ำน 

     ในชุมชน สถำนศึกษำ

	 จะเห็นได้จากการมีส่วนร่วมในการประชุมระดมความคิด

เหน็ร่วมกนัในทกุขัน้ตอนของการท�างานระหว่างผูม้ส่ีวนร่วมทกุภาค

ส่วน	คณะสงฆ์วัดปงสนุก	ประธานชุมชน	และชาวบ้านในชุมชน	ทั้ง

ภาคการศึกษา	โดยเริ่มจากความร่วมมือของคณาจารย์จากภาควิชา

ศิลปะไทย	คณะวิจิตรศิลป์	เช่น	ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	อาจารย์	วิถี	

พานิชพันธ์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	เธียรชาย	อักษรดิษฐ์	อาจารย์	ดร.	

สืบศักดิ์	แสนยาเกียรติคุณ	ฯลฯ	นักศึกษาฝ่ายอาสาสมัคร	คือ	คุณ

แอนเจล่า	ศรีสมวงศ์วัฒนา	และผู้เขียน	ประธานชุมชนปงสนุก	และ

ชาวบ้านทีเ่ริม่จากกลุม่ผูอ้าวโุสของวดัแล้วขยายสูก่ลุม่วยัต่างๆ	ของวดั

2.6 กำรยอมรับและกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนรำชกำร 

	 เริ่มจากการทอดกฐินขององค์การเภสัชกรรม	ซึ่งเชื่อมโยง

กบัองค์ความรูเ้ดมิของวดั	มป๊ัีปสาเขยีนต�ารายาจ�านวนมาก	ทีน่ายก

เทศมนตรีเทศบาลนครล�าปาง	มาเป็นประธาน	ในงานนั้นเจ้านาย

สายสกุลล�าปางท่ีห่างหายจากวัด	ได้กลับมาท�าพิธีที่วัดอีกครั้ง	ถือ

เป็นการรื้อฟื้นประเพณีดั้งเดิมของวัดที่เจ้านายสายสกุล	ณ	ล�าปาง

ทีส่บืเชือ้สายมาจากเจ้าเมอืงต้องมาอปุถมัภ์	และทีน่่าสนใจ	คอื	การ

หลัง่ไหลของผูค้นชาวล�าปางทีรู้่ข่าวและมาร่วมงาน	รวมทัง้	โรงเรียน	

นกัเรยีน	นสิตินกัศกึษา	และคณะสงฆ์ของจังหวดัล�าปางท่ีต่างมาร่วม

ท�ากจิกรรม	เช่น	การฟ้อนต้อนรบั	การเล่นดนตร	ีการสร้างปะร�าแบบ

ล้านนาโบราณโดยชมุชนเพือ่ต้อนรบัผูม้าร่วมงาน	ซึง่กจิกรรมทีม่กีาร

จัดหลังจากน้ันล้วนแต่เป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่าง

หน่วยงานราชการและชุมชนมาโดยตลอด

2.7 กำรยอมรบัและกำรท�ำงำนบรูณำกำรระหว่ำงสถำบนักำรศกึษำ 

	 ปรากฏเด่นชดัในการรงัวดัอาคารวหิารพระเจ้าพนัองค์ก่อน

การอนุรกัษ์		โดยมีการด�าเนนิการอย่างจรงิจงัภายใต้การท�างานร่วม

กันของ	3	มหาวิทยาลัย	คือ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	มหาวิทยาลัย

ศิลปากร	และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	ที่ต่างน�านักศึกษาของ

ตนมาท�างานร่วมกัน	โดยมีเป้าหมาย	คือ	“วิหารพระเจ้าพันองค์”	

ซึ่งทั้ง	3	มหาวิทยาลัยต่างมีความสามารถและจุดเด่นที่แตกต่างกัน	 

จึงสามารถเห็นถึง	“การบูรณาการผสานศาสตร์ได้เป็นอย่างดี”	จน

กลายเป็นกิจกรรมต้นแบบและในระหว่างการท�างานจะมีนักศึกษา

จากสถาบันการศึกษาในจังหวัดล�าปางและใกล้เคียงที่ให้ความสนใจ

มาร่วมดูร่วมให้ก�าลังใจและมาร่วมงานด้วยจ�านวนมาก

2.8 กำรยอมรับและมีส่วนร่วมของเอกชน 

	 กระบวนการในการรังวัดอาคารวิหารพระเจ้าพันองค์	ก่อน

การอนรุกัษ์จ�าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	ร้านวสัดุก่อสร้าง	

รวมถึงร้านค้าต่างๆ	ในจังหวัดล�าปางได้ให้ความอนุเคราะห์อุปกรณ์

เพื่อช่วยในการท�างานของนักศึกษา	เช่น	การให้ยืมน่ังร้าน	การให้

รถ	6	ล้อ	น�านักศึกษาเดินทางจากล�าปางมาทัศนศึกษาท่ีเชียงใหม	่

โรงแรมดาราเทวีอนุญาตให้นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมโรงแรม	เพื่อสร้าง

แรงบนัดาลใจในการท�างานอนรุกัษ์หรอืการจดัพมิพ์สือ่	ท้ังนี	้เอกชน	

องค์กร	ห้างร้าน	ได้แก่	กลุ่มล้านค�าล�าปาง	9	แกรนิต	BORA-CARE	

บริษัท	วิริยะประกันภัย	มูลนิธิไร่แม่ฟ้าหลวง	และ	บริษัท	ไทย

เบฟเวอเรจ	จ�ากดั	โดย	คณุเจรญิ	และคณุหญงิ	วรรณา	สริวิฒันภกัดี	

ทีท่อดกฐนิยงัวดัปงสนกุด้านใต้	เพือ่เป็นทนุในการบรูณะอาคารจนส�าเรจ็

2.9 กำรยอมรับและมีส่วนร่วมของสื่อต่ำงๆ 

	 เช่น	บรรณาธิการ	Bangkok	Post	ได้เดินทางมาดูการ

ท�างาน	และเขียนในบทความ	รวมถึงบรรณาธิการของ	Sawasdee	

Magazine		Compass	Magazine	เมืองโบราณ	ที่ตีพิมพ์บทความ

เกี่ยวกับวัดปงสนุก	ปัจจุบันมี	website	ที่กล่าวถึงเร่ืองราวของวัดนี้

จ�านวนกว่า	1,040,000	รายการ	ทัง้ภาษาไทย	องักฤษ		จนี	ญีปุ่น่	ฝรัง่เศส

2.10 กำรยอมรับและมีส่วนร่วมขององค์กรระดับชำติ 

	 เช่น	การบรรยายในการประชุมนานาชาติของสมาคม	 

อโิคโมสไทย	และการจดัพมิพ์หนงัสอื	คนตวัเลก็กบัการอนรัุกษ์	สมาคม

สถาปนิกสยามสนับสนุนการจดันิทรรศการ	และให้พืน้ทีจ่ดัแสดงงาน	

เร่ืองปงสนุก	ในอาคารชาแลนเจอร์	ในงาน	ASA	50	การบรรยาย

ให้องค์กร	“รากแก้ว”	ท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	 

การบรรยายให้สถาบันคลังสมองของชาติ	และมหาวิทยาลัยต่างๆ	

ในประเทศ	ฯลฯ

2.11 กำรยอมรับและมีส่วนร่วมในระดับนำนำชำติ 

	 ได้แก่	การมาเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายการท�างาน	

โดยสมาชิกขององค์การ	UNESCO	ภายใต้โครงการ	GCI-UN-

ESCO-SEAMEO-SPAFA	Directors’	Retreat	Built	Heritage	

Conservation	in	Asia	and	the	Pacific:	Advancing	Education,	 

4	June	2008	ต่อมา	การท�างานบรูณะวหิารพระเจ้าพนัองค์ครัง้นีไ้ด้รบั

รางวลั	2008	UNESCO	Asia-Pacific	Heritage	Award	จากองค์การ	 

UNESCO	หลังจากน้ันได้ด�าเนินงาน	Museum	to	Museum	 

Capacity	Building	ที่องค์การ	UNESCO	มอบหมายให้คณะวิจิตร

ศลิป์และชมุชนปงสนกุร่วมมอืด�าเนนิงานร่วมกบั	Deakin	University,	 

Australia	ซึง่ได้เชือ่มโยงบรูณาการองค์กรต่างๆ	เช่น	ศนูย์โบราณคดี

ภาคเหนอื	มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่	วทิยาลัยอนิเตอร์เทค	และวทิยาลยั

สงฆ์ล�าปางเข้าร่วมงาน

2.12 กำรยอมรบัและกำรประทำนพระกรณุำจำกพระบรมวงศำนวุงศ์

	 นอกเหนือส่ิงอื่นใดในการท�างานชุมชนปงสนุก	มีความ

ซาบซึ้งในพระกรุณาที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี	พระ

วรราชาทินัตดามาตุ	ได้เสด็จมาเป็นประธานในการยกฉัตรเจดีย์

ของวัดปงสนุกพร้อมด้วย	คุณสราลี	กิตติยากร	ได้ประทานเข็มที่

ระลึกแก่ผู้มีคุณูปการในการท�างานบูรณะวิหารพระเจ้าพันองค์	อัน

เป็นแรงผลักดันให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นในการรักษา

มรดกของชุมชนและชาติ	ทั้งน้ี	การบรรยายและน�าเสนอการมีส่วน

ร่วมทีมี่การขยายไปในวงกว้าง	ทัง้ในส่วนของชุมชนพระภกิษสุงฆ์และผู้ม ี

ส่วนร่วมทกุคนทีเ่ริม่จากการท�างานทีว่ดัปงสนกุ	ทัง้ในส่วนของคณะสงฆ์	

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่		มหาวทิยาลยัศลิปากร		วทิยาลยัอนิเตอร์เทคล�าปาง	ฯลฯ
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	 ในส่วนของผูเ้ขยีน	ได้มกีารน�าเสนอในระดบันานาชาติหลาย

ครั้ง	เช่น	การบรรยายที่ประเทศมาเลเซีย	ในการประชุมเครือข่าย

มหาวทิยาลยัในอาเซยีน		2nd	ASEAN	University	Network	Thematic	

Network	on	University	Social	Responsibility	and	Sustainability	

(AUN	USR&S)	Steering	Committee	Meeting,	13	June	2013	การ

บรรยาย	2	ครั้งให้องค์กรรัฐบาลเอกชน	และชุมชนท่ีท�างานอนุรักษ์

ของประเทศไต้หวันในวันที่	19	เมษายน	พ.ศ.	2557	ในโอกาสเปิด

อาคารอนุรักษ์ของรัฐบาลชื่อ	Futai	1910	และการบรรยายในวันท่ี	

21	เมษายน	พ.ศ.	2557	ในนาม	“คนตัวเล็กกับการอนุรักษ์”	และการ

บรรยายให้แก่ตัวแทนของรัฐบาลพม่าที่องค์การ	UNESCO	เชิญมา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เมื่อวันที่	26	ตุลาคม	2557

3. กระบวนกำรที่ท�ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
	 เม่ือชาวบ้านปงสนกุเริม่มคีวามคดิทีจ่ะท�าการบรูณะ	แต่ขาด

งบประมาณและวิธีการทีเ่หมาะสมกบับรบิทของชมุชน	จดุส�าคญัทีท่�าให้

เกดิการเปลีย่นแปลง	คอื	“แนวคดิและกระบวนกำรท�ำงำน” โดยผู้เขยีน

เน้นวิธีคดิท่ีให้ความส�าคญัแก่	“วดัและตวัชุมชน”	ผูเ้ป็นเจ้าของมรดก

ทางวฒันธรรม	รวมถงึการให้ความส�าคญัท้ัง	“มรดกทำงศลิปวฒันธรรม

ทีจ่บัต้องได้”	คือ	ตวัอาคารวหิารพระเจ้าพนัองค์	และ “มรดกทำงศลิป

วฒันธรรมทีจ่บัต้องไม่ได้”	คอื	ความรูค้วามทรงจ�า	พิธกีรรมจารีต	ฯลฯ	

ทีอ่ยูใ่นบคุคลและชมุชน	ท้ังนี	้เพราะบรบิทของสงัคมล้านนาแต่ดัง้เดมิ	 

จะมคีวามเชือ่เรือ่งของจติวญิญาณ	ในสรรพสิง่การกระท�าใดๆ	กต็ามจะ

ต้องมกีารบอกกล่าวและให้ความเคารพต่อบรรพชน	อารักษ์	พระสงฆ์	

และพยายามรกัษาจติวิญญาณแห่งสรรพส่ิงที	่“ทิง้รอยเดมิ”	ไว้ให้ลกูหลาน	 

จึงเป็นสิง่ทีน่�ามาเน้นย�า้ในกระบวนการท�างานตัง้แต่ต้น

	 การสร้างอาคารใหม่นั้น	เป็นสิ่งที่ง่ายซึ่งแตกต่างกับการ

อนุรักษ์และคืนสภาพ	แม้ว่าการท�างานครั้งนี้	จะมีจุดเร่ิมต้นจาก 

ข้อจ�ากัดเรือ่งงบประมาณ	แต่จดุสงูสดุทีเ่หนอืกว่าค�าว่า	“งบประมาณ”	

คือ	การพยายามรักษาคุณค่ามรดกภูมิปัญญาทางสถาปัตยกรรม

และศิลปกรรมของวิหารพระเจ้าพันองค์ให้คงอยู ่เพื่อลูกหลาน	 

จึงเป็นแรงขับเคลื่อนของการรวมจิตใจที่คณะศรัทธาชาวบ้าน	

คณะสงฆ์	และผู้คนท้ังในพื้นท่ีและต่างพื้นที่	ภาครัฐ	ภาคเอกชน	

ที่เข้าใจและร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์ครั้งนี้	ถือเป็นจุดเร่ิมต้น

ของการอนุรักษ์โดยข้ามพ้นข้อจ�ากัดทางด้านการเงิน	ซึ่งมักเป็น 

สิง่แรกทีมั่กถกูน�ามาหยิบยกและเป็นอุปสรรคในการท�างานอนรุกัษ์เสมอมา

	 กระบวนการในการคิดค้นครั้งนี้มีที่ตั้งแนวคิดจากฐานของ

สังคมไทยในอดีตที่ใช้ความร่วมมือร่วมใจกัน	โดยน�าความรู้	3	ส่วน

มาบูรณาการร่วมกัน	คือ

	 3.1	กระบวนการท�างานด้านอนุรักษ์สถาปัตยกรรม

	 3.2	กระบวนการฟ้ืนฟพูลงัชมุชน	โดยการสร้างความรูค้วาม 

	 						ตระหนกั	เข้าใจในแนวทางการอนรัุกษ์	ความภาคภมูิใจ 

	 					ในตนเองผสานกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

	 3.3	การสร้างเครือข่าย	ซึ่งมีกระบวนการดังต่อไปนี้

3.1 กระบวนกำรท�ำงำนด้ำนอนุรักษ์สถำปัตยกรรม	เร่ิมจากการ

สร้างความเข้าใจร่วมกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	กระบวนการด�าเนินงาน

เริ่มจากการศึกษาประวัติศาสตร์และคุณค่าของอาคาร	เปลี่ยนวิธีคิด

การท�างานที่ให้วัดและชุมชนร่วมคิดร่วมรื้อฟื้นความทรงจ�าร่วม	ซึ่ง

ด�าเนินการไปพร้อมกับการเสริมสร้างความตระหนักความเข้าใจใน

แนวทางการอนุรักษ์ให้ตรงกันระหว่างผู้ด�าเนินการทั้งหมด	รวมถึง

องค์กรท้องถิน่	โดยการประชมุร่วมกบัชาวบ้านเพือ่ชี้ให้เหน็ประเด็น

ความส�าคัญของวิหารหลังนี้	และร่วมกันหาแนวทางที่เหมาะสมใน

การด�าเนินการอนุรักษ์วิหารพระเจ้าพันองค์	โดยเน้นให้ชุมชนเป็น 

ผูต้ดัสนิใจในกระบวนการท�างานต่างๆ	และร่วมลงมอืท�า	ซึง่แนวทาง

หนึง่ทีเ่ลือก	คอื	การบรูณะเสริมความมัน่คงคนืสภาพและรกัษารปูแบบ

เดมิให้มากทีสุ่ด1	โดยเร่ิมจากกระบวนการสร้างความรู้ความตระหนกั	

สร้างความเข้าใจและจิตส�านึกในการอนุรักษ์โดยเน้นความพอเพียง	

ท�าให้ชาวบ้านมส่ีวนร่วมในการอนรัุกษ์ตัง้แต่แรกเร่ิมจนถึงสิน้สดุโครงการ

 1. กำรวำงแผนและกำรอนุรักษ์	กระบวนการครั้งนี้	เป็นจุด

เร่ิมต้นที่ส�าคัญ	เพราะเร่ิมตั้งแต่กระบวนความคิด	และเทคนิควิธีใน

การปฏิบัติงานจริง	โดยการร่วมคิดกับชุมชน	เช่น	การวางแผนสร้าง

ช่างในชมุชนเพือ่มาอนรุกัษ์อาคารหลงันี้ในอนาคต	การหาพืน้ท่ีปลกู

ไม้เพื่อใช้ซ่อมอาคารหลังนี้ในอนาคต	เป็นต้น

 2. กำรปรึกษำผู้ทรงคุณวุฒิ	กระบวนการครั้งนี้เป็นจุดที่

ส�าคัญมาก	ทั้งนี้การอนุรักษ์อาคารเป็นส่ิงที่ละเอียดอ่อน	และมีราย

ละเอียดในแทบทุกส่วนของอาคาร	จึงต้องมีการปรึกษากับผู้ทรง

คุณวุฒิหลายด้าน	เช่น	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านล้านนา	คือ	อาจารย์วิถี	 

พานิชพันธ์	อาจารย์นคร	พงษ์น้อย	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอนุรักษ	์

ได้แก่	อาจารย์วนิดา	พึ่งสุนทร
 3. กำรอนุรักษ์คืนสภำพอำคำร	กระบวนการคร้ังนี้เป็นจุด
ส�าคัญอกีจดุหนึง่	เพราะทกุเทคนคิวธิทีีด่�าเนนิการจะได้รบัความเห็น
ชอบผ่านการประชุม	ระหว่างคณะสงฆ์	ชุมชน	โดยการร่วมคิดกับ
ชมุชน	เช่นการเลอืกหาช่างผูม้คีวามรูค้วามช�านาญ	การรือ้ฟ้ืนเทคนิค
วธิโีบราณ	เช่น	การหมกัปนูต�าล่วงหน้ากว่า	3	เดอืน	เพือ่น�ามาฉาบ
พืน้แทนพืน้ซเีมนต์เดมิ	
การหาวสัดแุบบด้ังเดมิ	
เช่น	กระจกจนื	(กระจก
ตะกั่วที่พบในวัดล้าน
นาโบราณ)	ที่ปัจจุบัน
ไม่ใช้แล้วน�ากลับมาใช้	
เพื่อคืนเทคนิควิธีแบบ
โบราณให้กบัอาคาร	ใน
กรณทีี่ไม่ม	ีจะมวีธิกีาร
หาทดแทนได้อย่างไร	
การแก้ไขปัญหาทาง
เทคนิค	เช่น	สขีองชาด
เมื่อผสมกับรักแล้วสี
เปล่ียนจะมีวิธีแก ้ไข
อย่างไร	เป็นต้น

1 วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์. “มูลเหตุการอนุรักษ์วิหารพระเจ้าพันองค์,” ปงสนุก : คนตัวเล็กกับการอนุรักษ์; กรุงเทพฯ: อิโคโมส, หน้า 49.
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3.2 กระบวนฟื้นฟูพลังชุมชน	โดยการสร้างความรู้ความตระหนัก

เข้าใจในแนวทางการอนุรกัษ์	และความภาคภมูิใจในตนเอง	เป็นการ

น�าองค์ความรู้มาหนุนเสริมให้ชุมชนตระหนักถึงความส�าคัญของ

ตนเองและการมีบทบาทและอ�านาจในการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับ

การอนุรักษ์	ทั้งนี้โดยใช้วิธีการที่หลากหลายผ่านกิจกรรมที่ท�าร่วม

กับชุมชน	ได้แก่

 1. กำรเชิดชูภูมิปัญญำและองค์ควำมรู้ดั้งเดิม	ให้อยู ่คู ่

กับชุมชน	โดยใช้การสัมภาษณ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น	เร่ืองราวใน

ชุมชน	ประเพณีพิธีกรรมธรรมเนียมปฏิบัติจากผู้อาวุโส	พระสงฆ์ใน

วัด	และในชุมชน	นอกจากน้ัน	ยังจัดกิจกรรมให้นักเรียนนักศึกษา

จาก	3	มหาวิทยาลยัลงภาคสนามสมัภาษณ์ชาวบ้านโดยการ	“สืบค้น

พื้นที่”	ท�าให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้อาวุโสไปสู่เยาวชน

  2. กำรเพิม่เตมิองค์ควำมรูใ้หม่จำกกำรวิจยั	โดยน�าความรูเ้ร่ือง

สถาปัตยกรรมที่ผู้เขียนได้ท�าการศึกษาสภาพอาคาร	และตีความ

หมายอย่างละเอียด	รวมถึงผลจากการเดินทางไปศึกษาอาคารที่มี

รูปแบบคล้ายคลึงกันในประเทศต่างๆ	เช่น	เมียนมาร์	เนปาล	มาให้

ชุมชนได้รับทราบ

 3. กำรส่ือควำมหมำยใหม่ในวงกว้ำง	เป็นการน�าความ

รู้ที่ได้รับในชุมชนเผยแพร่สู่สาธารณะ	เพื่อแสดงความส�าคัญของ

ชุมชน	อาคารองค์ประกอบ	อาคารภูมิทัศน์ของวัดให้แก่พื้นที ่

ท้ังในจังหวัดล�าปางและจังหวัดเชียงใหม่	รวมถึงในการประชุม

สัมมนาเพ่ือให้ตัวชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้าใจกระบวน

อนรุกัษ์	และเมือ่ชมุชนเข้าใจ	เขาเหล่านัน้จะสามารถเป็นผู้ถ่ายทอด

ความรู้ได้ด้วยตนเองหรือแม้แต่งานพุทธศิลป์ในวัดก็จัดท�าป้ายส่ือ

ความหมายอธิบายความรู้

  4. กำรใช้พิธีกรรมเชื่อมโยง	เป็นการน�าทุนทางวัฒนธรรม

เดิมของชุมชนปงสนุกมาเสริมต่อ	โดยการฟื้นฟูรื้อฟื้นประเพณี

พิธีกรรมดั้งเดิมที่เคยปฏิบัติในชุมชนมาร้อยเรียงเข้าด้วยกัน	เพื่อ

รับใช้สังคมปัจจุบัน	เช่น	การท�าพิธีสวดเบิกพร้อมรื้อฟื้นท�านองสวด

แบบโบราณของวัดซึ่งหายไปนานแล้ว

 5. กำรให้ชุมชนพัฒนำตนเอง	โดยให้ชมุชนน�าความรูท้ีต่น

ม	ีไปขยายองค์ความรูแ้ก่ชมุชนอ่ืนๆ	ผ่านการพดู	เช่น	ในนิทรรศการ

สัญจร	หรือการเป็นวิทยากรขยายความรู้แก่ชุมชนอื่นๆ	เช่น	อ�าเภอ

แม่ทะ	เป็นต้น	นอกจากน้ัน	ยังให้ชุมชนร่วมจัดท�าพิพิธภัณฑ์ทั้ง

กระบวนการ	เช่น	การจดัท�าทะเบียนการจัดวางศลิปวตัถ	ุการท�าความ

สะอาด	การขนย้ายศิลปวัตถุ	แม้แต่การสานเสื่อโดยชาวบ้าน	เพื่อ

เป็นพื้นของพิพิธภัณฑ์	ซ่ึงเป็นสิ่งที่ชุมชนสามารถท�าได้ด้วยตนเอง	

และได้รับการกล่าวถึงในสิ่งตีพิมพ์ขององค์การ	UNESCO
2
	รวมถึง	 

การต้อนรบัหน่วยงานชาวต่างชาตจิาก	UNESCO,	SPAFA	หรือกงสุล

จากประเทศต่างๆ	เป็นต้น

3.3  กำรสร้ำงเครือข่ำย ทัง้ในส่วนของเยาวชน	สถานศึกษา	เอกชน	

ช่าง	เพื่อการท�างานแบบบูรณาการและร่วมให้ความคิดเห็น	ซึ่งหลัง

จากการอนุรักษ์อาคารเสร็จแล้ว	เครือข่ายต่างๆ	ก็ยังคงท�างานใน

ลักษณะนี้ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

	 สิง่ท่ีส�าคญัอกีประการของการสร้างเครอืข่ายท�างานท่ีเชือ่ม

โยงตามสถานการณ์และบริบทของแต่ละช่วงเวลา	ซึ่งเครือข่ายท่ี

เชื่อมโยงกันนั้น	เริ่มต้นจาก	“การยอมรับความหลากหลาย”	ทั้งเรื่อง

ถิ่นพ�านักอาชีพ	ความถนัด	ประสบการณ์	สถาบันการศึกษา	ความ

สามารถที่ต่างท�างานร่วมกันโดยผสาน	“จุดเด่นและเติมเต็มควำม

หลำกหลำย”	ให้ร้อยเรยีงเชือ่มโยงผูค้น	คณะสงฆ์	และผูม้จิีตศรัทธา	

นักศึกษา	ครูอาจารย์ที่เชื่อมั่นในพลังของ “ควำมตั้งใจจริง”	ที่ส่งผล

ให้งานทีท่�าแสดงออกถงึความมุง่มัน่ด้วยตนเอง	ต่อมาเครอืข่ายเหล่า

นั้นมีการตั้งชื่อในภายหลังว่า	“กลุ่มคนตัวเล็กกับกำรอนุรักษ์”

	 ทัง้นี	้ผูเ้ขยีนจะใช้วธิกีาร	“รบัฟัง”	ชมุชน	ก่อนท่ีจะมกีารลงมอื

ปฏบิตักิารใดๆ	ทัง้น้ี	จงึไม่อาจคาดเดาได้ว่า	เหตุการณ์ข้างหน้าจะเป็น

อย่างไร	สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ในชมุชนมีหลายกรณี	ทัง้ท่ีต้องแก้ไขเร่ง

ด่วนและสามารถรอได้	แต่จดุทีส่�าคญัทีสุ่ด	คอื	ปณธิานที	่“คดิว่ำทกุ

คนในชุมชน สล่ำช่ำง ผูม้ำร่วมงำนทกุคนคอืพ่ีน้องของเรำ”	เมือ่เป็น 

เช่นนัน้	เราจงึต้องน�าสิง่ท่ีดทีีส่ดุให้แก่พีน้่องของเรา	เม่ือทัง้สองฝ่ายคิด 

ในแนวทางเดยีวกนัแล้ว	การท�างานด้วยกันจงึไม่เป็นอปุสรรคใดๆ

4. ควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญที่ใช้ในกำรท�ำให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงนั้น
	 ความรู้ความเชี่ยวชาญที่ใช้มาจากการบูรณาการศาสตร์

หลายแขนงร่วมกัน	ซึ่งมีการน�าความรู้มาใช้ในแต่ละช่วงเวลาที่แตก

ต่างกนัตามสถานการณ์	“ความรู”้	ที่ใช้นีส้ามารถน�ามาเติมเตม็ความรู้ 

ดั้งเดิมของ	“เจ้าของชุมชนเอง”	ที่สามารถสร้างผลลัพธ์ได้อย่าง

งดงาม	ดังนี้

4.1 ควำมรู้เร่ืองคณุค่ำของสถำปัตยกรรมและกำรสร้ำงควำมตระหนกั

	 เป็นสิง่ทีน่�ามาใช้ในวนัแรกทีม่าพดูคยุกบัท่านรองเจ้าอาวาส

และตวัแทนชมุชน	ให้ทราบถงึคุณค่าและความส�าคัญของอาคารทีแ่ม้

จะดเูก่า	หากแต่แฝงไว้ด้วยคณุค่าที่ไม่อาจประเมนิได้	รวมถงึลกัษณะ

สถาปัตยกรรมที่โดดเด่น	ซึ่งต่อมาความรู้นี้ได้น�ามาใช้อีกคร้ังผสาน

กับความรู้ทางประวัติศาสตร์	โบราณคดี	สถาปัตยกรรม	เพื่อตรวจ

ทานและตรวจสอบองค์ความรู้ตลอดเวลา

4.2 ควำมรู้ทำงประวัติศำสตร์และโบรำณคดี

	 เป็นความรู้ท่ีน�ามาเชื่อมโยงความเชื่อเดิมของชุมชน	โดย

การศึกษาเอกสารต่างๆ	แล้วน�ามาวิเคราะห์กับบริบทแวดล้อม	ดังนี้

 “วัดปงสนุก”	เป็นวัดโบราณที่ส�าคัญแห่งหนึ่งคู่กับจังหวัด

ล�าปาง	ตัง้อยู่ทีต่�าบลเวยีงเหนอื	อ�าเภอเมอืงจงัหวดัล�าปาง	สนันษิฐานว่า	

2 เอกสารเรื่อง Community-Based Approach to Museum Development in Asia and the Pacific for Culture and Sustainable Development, Wat Pong-
sanuk Community-Based Museum by UNESCO/SPAFA.
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อาจสร้างขึน้ในสมยัทีเ่จ้าอนนัตยศราชบตุรของพระนางจามเทวี	แห่ง 

หรภิญุไชย	(ล�าพนู)	เสดจ็มาสร้างเขลางค์นคร	(ล�าปาง)	เมือ่พ.ศ.	1223	

หากแต่ผลจากการขุดค้นทางโบราณคดโีดยชมุชน
3
	ยงัไม่พบหลกัฐาน

ทางประวตัศิาสตร์ยนืยนัว่า	วดัแห่งนีม้อีายยุ้อนไปถึงสมยัหริภญุไชย

	 นอกจากนั้น	จากการศึกษาของผู้เขียนที่มีข้อสงสัยเร่ือง

ของวัดที่มีการแบ่งออกเป็น	2	วัดติดกันคือ	“วัดปงสนุกเหนือ”	และ	

“วัดปงสนุกใต้”	เมื่อมีการสืบค้นจึงพบว่า	เดิมวัดปงสนุกเป็นวัดที่มี

อาณาบรเิวณกว้างขวางและมีภกิษุสามเณรบวชเรยีนเป็นจ�านวนมาก	 

จนมีการแบ่งเขตการปกครองเป็น	2	ส่วนคือ	วัดปงสนุกเหนือ	และ

วัดปงสนุกใต้	มีการสร้างภูเขาจ�าลองระหว่างวัดทั้งสองเรียกว่า	

“ม่อนดอย”	หรือ“วัดบน”	อันเปรียบได้กับการจ�าลองเขาพระสุเมร	ุ

ศูนย์กลางแห่งจักรวาลไว้ท่ามกลางวัดทั้งสอง

  หลักฐำนควำมทรงจ�ำเกี่ยวกับปงสนุก

	 ชื่อปงสนุก	เป็นช่ือที่น่าสนใจ	เพราะชื่อนี้ปรากฏแพร่

หลายในจังหวัดทางภาคเหนือ	เช่น	เวียงเชียงแสน	พะเยา	เชียงราย	 

ต่างมีวัดปงสนุกด้วยกันท้ังสิ้น	ทั้งน้ีค�าว่า	“ปง” เป็นการออกเสียง

ของค�าว่า	“พง”	ท่ีหมายถึง	“ท่ีรำบลุ่มริมฝั่งแม่น�้ำที่มีน�้ำท่วมบ้ำง

เป็นครั้งครำว” หรืออาจจะหมายถึง “ดงหญ้ำหรือกลุ่มต้นไม้ที่ขึ้น

กันเป็นกลุ่มๆ”
4
 ส�าหรับค�าว่า	“สนุก”	นั้นอาจมีความหมายถึง “ชื่อ

ของพันธุ์ไม้ชนิดหนึ่ง” แต่อย่างไรก็ดี	ค�าดังกล่าวอาจเป็นค�ายืมจาก

ค�าว่า	“สฺรณุก” ในภาษาเขมร	ค�าว่า	สนุกเป็นค�าที่พบไม่บ่อยนักใน

ล้านนา
5
	เนือ่งจากจะใช้ค�าว่า	“ม่วน”	แทน	ในการน้ีค�าว่า	“สนกุ”	อาจ

จะมคีวามหมายอืน่ๆ	ทีจ่�าเป็นต้องสอบค้นทางนิรุกติศาสตร์กนัต่อไป

	 หลกัฐานทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุทีก่ล่าวถงึ	วดัปงสนกุ	แห่งนีย้้อนไปถงึ

ปี	พ.ศ.	1929	ในขณะน้ัน	วัดแห่งนีใ้ช้ชือ่ว่า	“วดัเชยีงภมู”ิ
6 
 ทีห่มืน่โลกนคร	 

ผูร้กัษาเมอืงเขลางค์	ได้ตัง้รบัทพัอยธุยาทีย่กขึน้มาตล้ีานนาทีช่ยัภมูิ

แห่งนี้	ต่อมาอีก	400	ปี	วัดแห่งนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็น	“วัดปงสนุก”	 

และมีการแบ่งเป็นด้านเหนือด้านใต้แล้ว	ดังหลักฐานคัมภีร์ใบลาน 

ของวัดภูมินทร์	จังหวัดน่าน	กล่าวถึงการฉลอง	“วัดปงสนุกใต้”  

ในปี	พ.ศ.	2352
7
	และในปี	พ.ศ.	2402	จากบันทึกของครูบาอาโนชัย

ธรรมจินดามุนี	อดีตพระราชาคณะหัวเมือง	ได้กล่าวถึงการบูรณะ

ภเูขาจ�าลองวดัปงสนกุเหนือ	หลงัจากนัน้อกี	27	ปี	คอืปีพ.ศ.		2429	ได้ 

มกีารบรูณะปฏสิงัขรณ์วัดปงสนกุครัง้ใหญ่	โดยท�าการซ่อมพระเจดีย์

สร้างฉัตรก่อซุ้มประตูโขงวิหารหลังมียอดหรือวิหารพระเจ้าพันองค ์

และจัดงานฉลองโดยนิมนต์พระสงฆ์มารับไทยทานกว่า	300	รูป

	 จากหลักฐานเอกสารเดิมของวัดที่พบ	ได้กล่าวถึงชื่อเดิม

ของวัดปงสนุกถึง	4	ชื่อในเวลาที่แตกต่างกัน	ได้แก่	วัดศรีจอมไคล	

3 เป็นการขุดค้นท่ีขออนุญาตจากกรมศิลปากรอย่างเป็นทางการ โดยการขุดบนม่อนดอยลึกลงไป 7 เมตร โดยนักศึกษาปริญญาเอก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร คือ นายเมธี เมธาสิทธิ สุขส�าเร็จ และนักศึกษาปริญญาโท คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร คือ นายพีระพงศ์ ไชยวงศ์ ในปีพ.ศ. 2551.
4 เกรียงไกร เกิดศิริ (บรรณาธิการ 2550), ปงสนุกคนตัวเล็กกับการอนุรักษ์. กรุงเทพ: อิโคโมสไทย, หน้า 51.
5 จากการศกึษาของเกรียงไกร เกิดศริิ  (ผูร่้วมก่อตัง้กลุม่คนตวัเลก็กับการอนรัุกษ์) พบมกีารใช้ค�าว่า “สนกุสน่ัน” ท่ีมคีวามหมายว่า สนกุสนาน ในโคลงมงัทรารบเชยีงใหม่.
6 อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และเดวิด เค. วัยอาจ. 2547. ต�านานพื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2. เชียงใหม่: ซิลค์เวอร์มบุ๊คส์, 2547 หน้า 68. 
7 สรัสวดี อ๋องสกุล (ปริวรรต 2539). 2539 หลักฐานประวัติศาสตร์ล้านนาจากคัมภีร์ใบลานและพับหนังสือ. เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม, หน้า 25.
8 พระครูพุทธิธรรมโสภิต. 2539. ประวัติวัดปงสนุกเหนือและบันทึกครูบาอาโนชัยธรรมจินดามุนี. เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม, 2539 หน้า 11.
9 ภายใต้การควบคุมของ นายเมธี เมธาสิทธิ สุขส�าเร็จ และนายพีระพงศ์ ไชยวงศ์ นักศึกษาปริญญาเอก และปริญญาโทจาก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลูกหลานของชาวปงสนุกและชาวพะยาว

วัดเชียงภูมิ	วัดดอนแก้ว	วัดพะยา
8
	(พะเยา)	ส�าหรับชื่อปงสนุก

เป็นชื่อที่พบหลักฐานอย่างน้อยต้ังแต่พ.ศ.	2352	เมื่อเกือบ	200	ป ี

ที่ผ่านมา

	 ชื่อวัดพะยาว	(พะเยา)	และวัดปงสนุก	เป็นชื่อท่ีเกี่ยวข้อง

กบัประวตัศิาสตร์การอพยพผูค้นในเหตกุารณ์ช่วงปี	พ.ศ.	2364	ทีพ่ญากาวลิะ 

ได้ยกทัพเข้าโจมตีเมืองเชียงแสน	ซึ่งเป็นท่ีตั้งมั่นของพม่าและได้

กวาดต้อนชาวเชียงแสนซึ่งมีชาวบ้านปงสนุกลงมาตั้งถิ่นฐานใหม่

ที่เมืองล�าปาง	รวมไปถึงมีการอพยพคนเมืองพะยาว	(พะเยา)	หนี

ศึกพม่าลงมายังเมืองล�าปาง	ชาวปงสนุกเชียงแสนและชาวพะเยา

ได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งแม่น�้าวัง	แถบบริเวณวัดเชียงภูมิ	เมื่อมาตั้ง

ถิ่นฐานใหม่ก็ยังคงระลึกถึงบ้านเกิดเมืองนอนเดิม	จึงน�าชื่อวัดและ

ชื่อหมู่บ้านเดิมมาเรียกขานชุมชนแห่งใหม่	โดยชาวพะยาวก็ต้ังชื่อ

วัดพะยาว	ชาวเชยีงแสน	ซึง่อพยพมาจากบ้านปงสนกุกต้ั็งชือ่วดัและ

หมูบ้่านว่า	วัดปงสนุก	บ้านปงสนุกตามแบบเดิม

	 ต่อมาราวพ.ศ.	2386	เจ้าหลวงมหาวงศ์ได้ไปฟื้นฟูเมือง

พะเยาขึ้นใหม่	ครูบาอินทจักรพระอุปัชฌาย์ของครูบาอาโนชัยธรรม

จนิดามนุ	ีได้น�าชาวพะยาว	(พะเยา)	อพยพกลับคนืสู่บ้านเกดิเมอืงนอน	

คงเหลือเพียงส่วนหน่ึงที่ไม่ยอมกลับและมารวมอยู่กับชาวบ้านปง

สนุกชื่อวัดและชื่อหมู่บ้านจึงเหลือเพียงชื่อปงสนุกตราบเท่าทุกวันนี้

	 ผู ้อาวุโสในชุมชนเล่าให้ผู ้เขียนฟังว่า	วัดปงสนุกต้ังอยู ่

ติดก�าแพงเมอืงเขลางค์ด้านใน	เป็นแนวคันดินและมคีลู้อมรอบอกีชัน้	

คเูมอืงด้านหลังวดัมคีวามลึกมากและเตม็ไปด้วยกอบวั	นอกจากนี	้ยัง

มีธรรมเนียมในการขุดดินไปถมที่วัดบน	ที่ตั้งของวิหารพระเจ้า 

พนัองค์ด้วย	เชือ่ว่าหากไม่ขดุดนิไปให้วดับน	น�า้จะท่วมบ้าน	ซึง่ตรงกบั

การขุดค้นทางโบราณคดบีนม่อนดอยในเดอืนพฤษภาคมปีพ.ศ.	2551
9
 

ทีพ่บชัน้ของทรายทีน่�ามาจากแม่น�า้ถมอยูภ่ายใต้ฐานอฐิปัจจบุนัในราว	

30	เซนตเิมตร	แต่เม่ือขดุลกึลงไปกว่านัน้กลบัพบว่า	เป็นชัน้ของอฐิท่ี

เรียงสลับกนัลงไปกว่า	5.50	เมตร	ซึง่เป็นการเปิดเผยเทคนคิการจ�าลอง

ม่อนดอยในวฒันธรรมล้านนาเป็นแห่งแรกของประเทศ

	 ทีด้่านหน้าของวัดมบีงึน�า้ขนาดใหญ่อยูไ่ม่ไกลจากแม่น�า้วัง

มากนกั	และเป็นทีต้ั่งของคุม้เจ้าราชวงศ์และเจ้าแม่สขุ	ณ	ล�าปาง	ใน

ปัจจบุนัทีด้่านหน้าวดัปงสนกุใต้มสีิง่ส�าคญั	คอื	ต้นฉ�าฉาขนาดใหญ่ท่ี

มอีายุเกอืบ	150	ปี	ซึง่เรือ่งเล่าว่าครบูาธรรมชัยฯ	ได้ธุดงค์ไปปักกลด

ใต้ต้นฉ�าฉาที่เชียงตุงในปีพ.ศ.	2411	และได้เก็บฝักมาเพาะเป็นต้น

แล้วปลูกไว้ข้างหนองน�้าใหญ่หน้าวัด	แม้ว่าปัจจุบันสระน�้าดังกล่าว

ได้ถูกถมไปจนหมดส้ินเหลือเพียงต้นฉ�าฉาท่ีเติบโตให้ร่มเงาแก่ชาว

บ้านมาเป็นเวลานาน
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4.3 ควำมรู้ทำงศิลปกรรม-สถำปัตยกรรม และระบบสัญลักษณ์ผ่ำน 

     กำรสื่อควำมหมำย

	 ความรู้ทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมเป็นความรู้ที่น�า

มาตพีมิพ์เผยแพร่ให้ชมุชนได้รบัทราบถงึความรุง่เรืองของวัดปงสนกุ	

ทัง้นีก้ารตพีมิพ์ได้เกดิขึน้หลายครัง้	คร้ังแรกเป็นการตพีมิพ์เพือ่หางบ

ประมาณในการบรูณะวัด	โดยจ�าหน่ายพร้อมการบรจิาคในงาน	Nim-

manhemin	Art	and	Design	Promenade
10
	ซึ่งให้ความร่วมมือเป็น

อย่างด	ีต่อมาจดัพมิพ์โดย	สมาคมอโิคโมสไทย	โดยน�าองค์ความรู้เดมิ

มาผสานกับสิง่ทีเ่กดิจากการศกึษาของกลุม่ท�างาน	ซึง่ประกอบด้วย	เดก็

รุน่ใหม่ของ	3	มหาวิทยาลยั	คอื	มหาวิทยาลยัศลิปากร	มหาวิทยาลยั

เชยีงใหม่	และมหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงรายของ	“กลุม่คนตวัเลก็กบั

การอนุรักษ์”

	 งานศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมต่างๆ	ทีป่รากฏภายในวดั

ปงสนกุมีอยู่เป็นจ�านวนมาก	อาท	ิเจดย์ีวหิารพระนอน	และวหิารโถง

ทรงจัตุรมุขที่มีอายุกว่า	120	ปี	ที่ต่อมาชุมชนเรียกว่า	“วิหารพระเจ้า

พันองค์”	ซึ่งมีรูปแบบงดงามและเป็นแม่แบบให้อาคารหลังอื่นๆ	ใน

ประเทศ	เช่น	หอค�าไร่แม่ฟ้าหลวง	จงัหวดัเชยีงราย	วหิารสีค่รบูา	วดั

เจดย์ีหลวง	จงัหวัดเชยีงใหม่	นอกจากนี	้ยงัเป็นแหล่งรวมศลิปวตัถอุกี

นานปัการทัง้พระพุทธรปูไม้	ภาพพระบฎ	หบีธรรมแบบล�าปางโบราณ	

และธงช้างขนาดใหญ่ในสมัยรัชกาลที่	6	ซึ่งในที่นี้ขอน�าความรู้ที่ผู้

เขียนได้จากการศึกษามาอธิบาย	ดังนี้

  พระวิหำรพระเจ้ำพันองค์

	 วิหารพระเจ้าพันองค์เป็นอาคารโถงทรงจัตุรมุข	สร้างด้วย

ไม้ในลักษณะหลังคามณฑปโลหะซ้อนเหนือหลังคากระเบื้องดิน 

ขอ	3	ชัน้	แสดงลักษณะผสมผสานระหว่างศลิปะล้านนา	พม่า	และจีน	 

ชาวบ้านเชื่อสืบต่อกันว่า	วิหารพระเจ้าพันองค์นี้	สร้างโดยชาว

เชียงแสนเลยีนแบบหอค�าเมอืงเชยีงเกีย๋ง	(เชยีงเจิง๋)	ในสบิสองปันนา	

ประเทศจนี	และทีน่่าสนใจ	คอื	การน�าทองเหลอืงหุม้ยอดหลงัคาคล้าย

ความนิยมในการสร้างหลังคาโลหะของกลุ่มธิเบต	เนปาล	ซึ่งผู้เขียน

ได้เดนิทางไปศกึษาอาคารในประเทศเนปาล	พบว่า	รูปทรงภายนอก

มคีวามคล้ายคลงึกัน	หากแต่วิธกีารก่อสร้างและโครงสร้างแตกต่างกนั

จากบนัทกึของครบูาอาโนชยัธรรมจนิดามนีุ	กล่าวถงึการปฏิสังขรณ์

วดัปงสนกุครัง้ใหญ่ในพ.ศ.2429	โดยมเีจ้าหลวงสรุยิะจางวาง	เจ้านร

นนัท์ชัย	เจ้ารัฐบรุศีรบีญุเลศิ	เจ้าแม่ค�าป๋ิว	เจ้าพระยาง�าเมอืง	เจ๊กฟอง	

และศรทัธาจ�านวนมากให้ความช่วยเหลอืในครัง้นัน้	มกีารซ่อมวหิาร

หลังมียอดพร้อมพระพิมพ์จ�านวน	1,080	องค์	เมื่อน�ามาติดบนแผง

ผนังวิหารจึงขนานนามใหม่ว่า	“วิหารพระเจ้าพันองค์”

  ข้อสังเกตเรื่องคติพระเจ้ำพันองค์

	 การตั้งชื่อวิหารพระเจ้าพันองค์ของครูบาอาโนชัยธรรม

จินดามุนีในครั้งน้ี	ผู้เขียนสันนิษฐานว่า	ครูบาอาโนชัยธรรมจินดา

มุนีต้องการสื่อถึงคติด้ังเดิมของล้านนา	ดังปรากฏบนฐานพระพุทธ

รูปที่สร้างในปีพ.ศ.	2023	เพื่อถวายแด่วัดพระพันตนเมืองฝาง
11
	คติ

นีเ้กีย่วข้องกับสายมหายานที	่“Aparimita-Dharani”	กล่าวถงึจ�านวน

พระพุทธเจ้าที่มีมากมายเท่าเมล็ดทรายริมฝั่งคงคา
12
	ในล้านนา

ปรากฏหลักฐานคติพระพันองค์มาก่อนหน้านี้แล้ว	อีกทั้งคตินิยม

พระเจ้าพันองค์นี้เป็นที่แพร่หลายในธิเบตและจีนในช่วงการค้าไหม

ดังปรากฏรูปปั้นที่ถ�้า	“Tun-Huang”	ซึ่งสร้างเพื่อบูชา	“Ts’ien-Fo-

Tongs”	หรือพระเจ้าพันองค์
13
	นั่นเอง

  องค์ประกอบทำงสถำปัตยกรรมกำรตกแต่งผังอำคำร

	 วิหารพระเจ้าพันองค์เป็นอาคารโถงมีมุขเข้ามาเชื่อมต่อ

ทั้ง	4	ทิศ	จึงมีแผนผังเป็นรูปกากบาทตรงจุดศูนย์กลางประดิษฐาน

พระพุทธรูปหันพระพักตร์	4	องค์หันหน้าออกสู่มุขทั้งสี่	ฐานชุกชี

เป็นฐานปัทม์และประดับด้วยลวดลายรูปสัตว์ต่างๆ	เช่น	รุ้ง	(เหยี่ยว)	

วัว	สิงห์	นาค	ฯลฯ	ที่สัมพันธ์กับคติการท�านายโชคชะตา	ผู้เขียน

สันนิษฐานว่า	วิหารแห่งนี้คงใช้ส�าหรับการสะเดาะเคราะห์ของเมือง

เขลางค์	ทั้งนี้เพราะในวัดยังมีเสาหลักเมืองโบราณก่อนที่จะโยกย้าย

ไปตั้งใหม่ในอีกฝั่งแม่น�้าตามการขยายเมืองใหม่ภายหลัง	รวมถึงมี

เอกสารในพบัสาโบราณทีเ่ขยีนโดยครบูาอาโนชยัธรรมจนิดามนุกีล่าว

ถงึการสะเดาะเคราะห์อนัเป็นคตนิยิมทีพ่บในกลุ่มของคนเมอืงชาวไท

ลื้อไทยองในภาคเหนือ	เชียงตุง	และลาว

  เรือนยอด

	 เรือนยอดหรือชั้นหลังคาวิหารพระเจ้าพันองค์มีลักษณะ

คล้ายกับยอดปราสาทแบบพม่าที่ในสมัยราชวงศ์คองบอง	ที่มีความ

โดดเด่นในเร่ืองรูปทรงหลังคา	กล่าวคือมีการซ้อนช้ันหลังคาวิหาร

แบบพม่าที่เรียกว่า	Kon-PyathatHnit-Hatt	โดยแยกหลังคาแต่ละ

ชั้นให้เป็นเอกภาพจากกันด้วยคอสอง	แต่ลักษณะที่โดดเด่นของ

อาคารหลังนี้	คือ	การเพิ่มมุขโถงทั้งสี่	4	ทิศเข้าไปคล้ายกับศาลาสรง

น�้าพระบรมสารีริกธาตุที่วัดต้นเกว๋น	จังหวัดเชียงใหม่

	 บนสันหลังคาเหนือมุขทั้ง	4	สร้างปราสาทไม้จ�าลองขนาด

เล็กหุ้มด้วยสังกะสีปิดทองฉลุลาย	สื่อความหมายถึงทวีปทั้งสี่ที่อยู่

ล้อมรอบเขาพระสเุมร	ุคอื	อตุตรกรุทุวปีทางทศิเหนอื	ชมพทูวปีทางทิศใต้	

บรุพวเิทหทวปีทางทศิตะวันออก	และอมรโคยานทวปีทางทศิตะวนัตก

	 บนชั้นคอสองตกแต่งด้วยงานไม้แกะสลัก	งานไม้ฉลุ	และ

จติรกรรม	ตรงกึง่กลางของคอสองเจาะเป็นช่องหน้าต่างขนาดเลก็และ

ตกแต่งด้วยแผ่นโลหะฉลลุายรปู	ม้า	ววั	สงิห์	และนรสงิห์เทินหม้อน�า้

ปรูณฆฏะ	ขนาบด้วยภาพชาดกเขยีนสีบนพืน้ไม้ในกรอบกระจกเรือ่ง

การบ�าเพ็ญเพียรของพระพุทธเจ้าในชาติต่างๆ	เช่น	เตมีย์มหาชนก

เวสสันดร	ภาพพระพทุธเจ้า	และวสวตัดมีาร	รวมไปถงึสงิห์คาบนาง

10 สนับสนุนการตีพิมพ์โดยคุณมาณพ ศิลปี. ออกแบบสิ่งพิมพ์โดย Kelvin Wong. เขียนค�าน�าโดย Prof. Amaritus Ken Taylor ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมและให้สมญา
นามอาคารว่า “Jewel of the North” ซึ่งต่อมาจัดท�าเป็นนิทรรศการสัญจร เพื่อให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์วัดปงสนุก จ�าหน่ายหนังสือและโปสการ์ดที่ถ่ายท�า โดยคุณ
แอนเจล่า ศรีสมวงศ์วัฒนา โดยความร่วมมือของชุมชน เพื่อน�าเงินมาสมทบทุนในการบูรณะอาคาร
11 ฮันส์ เพนธ์ และคณะ. 2543 ประชุมจารึกล้านนาเล่ม 4 จารึกในพิพิธภัณฑ์เชียงใหม่. เชียงใหม่: สถาบันวิจัยสังคม, หน้า 43.
12 Alice	Getty.	1978	The Gods of Northern Buddhism.	(New	Delhi:	Manshiram	Manoharla	Publishers	Pvt.	Ltd.,p.	10.
13	P.	Pelliot.	1903	“Les Grottesbouddhique de Toven-houang”in Bhaisajyaguru. Bulletin	de	Ecolefrancaised’Extreme-Orient,	Vol.iii,	1903.
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วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่   ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2558

ตามความเชือ่ของพม่า	ภาพหนมุาน	ท้าววษิณกุรรม	และภาพพาน

รฐัธรรมนูญทีส่ะท้อนถึงการเปลีย่นแปลงการปกครองในช่วงหลงัปีพ.ศ.	

2475	โดยภาพเขยีนเล่านีมี้เทคนิคการเขยีนด้วยสขีาวแล้วตัดเส้นสีด�า

และใช้สเีหลอืงและครามในการตกแต่งรายละเอยีด	ภาพบคุคลเขยีนให้

มีกล้ามเนื้อ	อันบ่งถึงอิทธิพลการเขียนภาพแบบภาคกลางที่มีความ

นยิมการเขยีนภาพเหมอืนจรงิ	ตามแบบของพระเทวานมิิตร	ทีต่�าแหน่ง

มมุของชัน้คอสองเหนอืหลงัคาชัน้ทีห่น่ึงตกแต่งด้วยรปูกนินรไม้แกะ

สลกัทรงเครือ่งอย่างพม่า	และทีม่มุของคอสองของหลงัคาชัน้ทีส่อง

ตกแต่งด้วยรปูนกยงูแกะสลกัไม้สญัลกัษณ์ของกษตัรย์ิและพระอาทติย์

	 ส�าหรบัตะเฆ่สนัหลงัคาชัน้บน	ออกแบบเป็นพญานาคลดรูป

ทีท่อดตวัลงมาอย่างอ่อนช้อยตามเส้นลาดของสนัหลงัคา	ในชัน้ต�า่ลง

มาจงึเป็นรปูพญานาค	โดยมีใบระกาปนูป้ันเป็นรปูโกกนาค	(ศพัท์ช่าง

ล้านนาหมายถึง	สันหลังของพญานาค)	อยู่เป็นระยะๆ

	 เหนือหลังคาชั้นที่สี่	เป็นหลังคาขนาดเล็กบุด้วยแผ่นทอง

เหลอืงปิดทอง	แล้วจงึต่อขึน้ไปด้วยยอดทรงระฆังทีใ่ช้เครือ่งป้ันดนิเผา

เคลอืบสเีขยีว	แล้วจงึปักด้วยฉตัรเงินปิดทอง	เชงิชายของหลงัคาชัน้ที่

สีน่ีต้กแต่งด้วยโลหะฉลลุายเครอืเถาอย่างเป็นระเบยีบและงดงาม

 ช่อฟ้าป้านลมหางวัน
 ช่อฟ้าของอาคารมลีกัษณะคล้ายกับช่อฟ้าภาคกลาง แต่มคีวาม
สะโอดสะองกว่า ส�าหรับป้านลมท�าด้วยคอนกรีตเสริมเหลก็ทอดตวัลงมา  
เพือ่ปิดหัวแป ส่วนปลายออกแบบเป็นหางหงส์เช่นภาคกลาง สนันษิฐานว่า
เดมิคงสร้างด้วยไม้ท้ังหมดแต่ได้เปลีย่นเป็นปนูเพือ่ความแขง็แรงในภายหลงั
 หน้าแหนบและโก่งคิ้ว
 หน้าแหนบหรือหน้าบันของอาคารทั้ง 4 ด้านตกแต่งด้วยไม้
แกะสลกัรูปดอกบวับานสญัลกัษณ์แห่งความบริสุทธิแ์ละปัญญา ประดบั
ด้วยกระจกฉาบบนตะก่ัวแผ่นบางเรียกว่า “แก้วอังวะ” หรือ “กระจกจนื” 
ซึง่นยิมใช้มากในช่วง 100 ปีท่ีผ่านมา นอกจากน้ัน ยงัมกีารน�าลวดลาย

แบบภาคกลางมาผสมผสาน ในส่วนของกนกเปลวและกระจังใบเทศ 
รวมถึงดอกประจ�ายามสีก่ลบีใต้รูปดอกบวับริเวณหน้าบนัด้านในประดบั
ด้วยแผงพระพิมพ์ 28 องค์ในซุ้มเรือนแก้ว
 ใต้หน้าบนัออกแบบเป็นโก่งคิว้รูปวงโค้งต่อกัน 2 วง เป็นองค์
ประกอบทางสถาปัตยกรรมท่ีเป็นเอกลักษณ์ของล้านนา ภายในบรรจุ
ลายแกะสลักนูนต�่ารูปเทวดาถือช่อดอกไม้ท่ีคลี่คลายออกเป็นลวดลาย
กนก ที่ด้านปลายของแผ่นโก่งคิ้วแกะสลักเป็นรูปกินรีร่ายร�า
 นาคทัณฑ์ (นาคะตัน)
 นาคทัณฑ์ คอื แผงไม้รูปทรงสามเหลีย่มท�าหน้าท่ีรับน�า้หนกั
ชายคาภาคกลาง เรียกว่า คนัทวย วหิารแห่งนีม้นีาคทัณฑ์จ�านวน 28 ตวั
ใน 3 รูปแบบ คอื
   รูปพญาลวงเก้ียว ค�าว่า “พญาลวง” หรือ “เล้ง” ในภาษาจนี
มลีกัษณะคล้ายพญานาคแต่มเีขาปีกและขา ท�าท่าม้วนตวั เป็นสญัลกัษณ์ของ
สตัว์สวรรค์และความเป็นสริิมงคล พบในต�าแหน่งส�าคญั คอื เสามมุอาคาร
   รูปพญานาคในต�าแหน่งเสาประกอบมขุท้ัง 4 ด้าน
   รูปนาคผสมกนกในต�าแหน่งเสารับมมุหลังคาและขนาบข้าง
คนัทวยรูปพญาลวงเก้ียว

 เพดานและดาวเพดาน
 ในพื้นท่ีปิดล้อมของเสาหลวงภายในอาคาร มีแท่นแก้ว
สี่เหลี่ยมย่อมุมประดิษฐานพระพุทธรูปท้ัง 4 องค์ อันเปรียบได้กับ
ปริมณฑลอันศักดิ์สิทธิ์เหนือขึ้นไป จึงมีการปูไม้กระดานเป็นห้องบน
หลังคาท�าหน้าท่ีเป็นฝ้าของอาคารไปในตัว ฝ้าเพดานทาเป็นพื้นสีแดง 
และประดับด้วยไม้แกะสลักรูปนกยูงและลูกแก้วกลมสีต่างๆ ใต้คานท่ี
รับพื้นประดับด้วยรูปดอกบัวบาน ส�าหรับไม้โครงหลังคาตับล่างไม่ได้
บุฝ้า ปล่อยให้เห็นโครงสร้างหลังคาท่ีสลับซับซ้อนตามเอกลักษณ์ของ
อาคารล้านนา จึงมีการประดับท้องไม้โครงสร้างตัวส�าคัญด้วยไม้แกะ
สลักเป็นดาวเพดานรูปดอกบัวบาน จ�านวน 28 ดวง แต่มีส่วนที่พิเศษ 
คือ บริเวณมุขด้านทิศตะวันออกแกะสลักดาวเพดานเป็นรูปนกยูงตรา
อันเป็นสัญลักษณ์ของดวงอาทิตย์
 เสา
	 เสาของวิหารพระเจ้าพนัองค์มจี�านวนทัง้ส้ิน	32	ต้น	แบ่งได้	

3	รูปแบบตามต�าแหน่งที่ต่างกัน	คือ

 		เสาสี่เหลี่ยมจ�านวน	24	ต้น	ตั้งรับโครงสร้างหลังคามุข	

มีการประดับด้วยกระจกจืนและดอกไม้ปูนปั้น

 		เสาเหลี่ยมประดับด้วยกาบรูปกลีบบัว	จ�านวน	4	ต้น	ตั้ง

อยูบ่ริเวณมมุวหิารกาบรูปกลีบบวัมนียัยะถงึฐานของจกัรวาลรองรบั

โลกและภพภมูต่ิางๆ	ไว้	ในทีน่ีว้หิารพระเจ้าพนัองค์จงึเสมอืนกับการ

จ�าลองจักรวาลที่ยิ่งใหญ่ให้มาอยู่ในดอกบัวอันบริสุทธิ์

 		เสาทรงกลมทาสีแดงรับโครงสร้างหลังคาปลายเสาท�า
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14 ดูเพิ่มเติมในเกรียงไกร เกิดศิริ (บรรณาธิการ),  เรื่องเดิม, หน้า 60.
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เป็นรปูดอกบวัสขีาว	จ�านวน	8	ต้น	ในระหว่างอนรุกัษ์พบว่า	เสาทัง้	8	น้ี	

เคยตกแต่งด้วยลวดลายลงรกัปิดทอง	จงึท�าการลอกลายและปิดทอง

ตามแบบลวดลายเดิมซึ่งลบเลือนเสียมาก	โดยเหลือลวดลายเดิมใน

ส่วนที่สมบูรณ์ที่สุดไว้ส่วนหนึ่ง

	 ปัจจบุนัเสาเหล่านี้ได้เสือ่มสภาพลงจนกระจกตะก่ัวและลาย

ปูนปั้นได้หลุดร่วงลง	กระนั้นก็ยังคงความงดงามที่เป็นเอกลักษณ์

เฉพาะตัวของวิหารหลังนี้

 คอสอง

	 คือ	แผ่นไม้ที่กั้นระหว่างชั้นของหลังคาแต่ละชั้น	บริเวณ

คอสองด้านในวิหารมีการแกะสลกัรปูสตัว์ประจ�าทศิและธาตทุัง้	4	ซึง่

ปรากฏในคัมภีร์โบราณล้านนาชื่ออรุณวดีสูตร	คือ

 		ครุฑ	 	 สตัว์ประจ�าทิศตะวนัออก	ตวัแทนของธาตลุม

 		พญานาค		 สตัว์ประจ�าทศิตะวนัตก	ตวัแทนของธาตนุ�า้

 		ช้าง	 					 สตัว์ประจ�าทศิเหนือ	ตวัแทนของธาตดุนิ

 		พญาราชสีห์	 สัตว์ประจ�าทิศใต้	ตัวแทนของธาตุไฟ

  ฝำย้อย

	 ฝาย้อยเป็นฝาผนงัทีห้่อยลงมาจากคานปิดด้านบนโดยรอบอาคาร	

และเปิดพืน้ด้านล่างโล่งเป็นวหิารโถงท�าหน้าทีป้่องกนัแดดและฝน	เป็นองค์

ประกอบของวิหารล้านนาต้ังแต่ยุคพุทธศตวรรษที่	21	ถึงปลายพุทธ

ศตวรรษที	่24

	 บนฝาย้อยของวหิารเคยประดบัด้วยพระพมิพ์ดบุีกทีส่ร้างโดย

ครบูาอาโนชยัธรรมจนิดามนุ	ีเม่ือปีพ.ศ.	2429	จ�านวน	1,080	องค์	และมเีรือ่ง

เล่าว่าในช่วงสงครามโลกคร้ังที	่2	ทหารไทยได้มาอาราธนาพระพมิพ์เหล่านี้

ไปคุม้ครองตนจนเกอืบหมดทัง้หลงั	จึงเหลอืพระพิมพ์เพียงไม่ก่ีองค์เท่านัน้

  ฐำนอำคำรและแท่นแก้ว

	 ฐานของวิหารยกสูงจากพื้นระดับของม่อนดอย	ประมาณ	

90	เซนติเมตร	มีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยม	เพ่ิมมุขออกมาทั้งสี่ทิศ	สภาพ

ปัจจุบันเป็นฐานก่ออิฐและฉาบปูนซีเมนต์ใหม่เม่ือวันท่ี	6	มีนาคม	

2500	สันนิษฐานว่า	พ้ืนเดิมคงใช้ปูนต�าแบบโบราณฉาบ	การฉาบ

ด้วยปูนซเีมนต์ในภายหลังท�าให้มีปัญหาเรือ่งความชืน้ใต้อาคาร	และ

อาจเป็นปัญหาทีส่่งผลต่อโครงสร้างเสาของอาคารมาตัง้แต่ก่อนการ

บูรณะเมื่อปี	พ.ศ.	2500	จนต้องตัดเสาวิหารตอนล่างเปลี่ยนเป็น

ปูนซีเมนต์

	 ส�าหรบั	“แท่นแก้ว”	หมายถงึ	ฐานชกุชต้ัีงอยูต่รงกลางวหิาร

ดจุดงัเขาพระสเุมรศุนูย์กลางจกัรวาล	มโีครงสร้างก่ออฐิฉาบปนูประดบัด้วย 

กระจกจืน	แต่ถูกทาทับด้วยสใีนภายหลงั	บริเวณหน้ากระดานฐานด้านล่าง

ตกแต่งด้วยปนูป้ันรปูสตัว์ต่าง 	ๆเช่น	นกอนิทร	ีสงิห์	พญานาค	และช้าง	เป็นต้น

  พระพุทธรูป 4 พระองค์ และโพธิ์พฤกษ์

	 บนแท่นแก้วประดษิฐานพระพุทธรปูปางมารวชิยั	4	พระองค์

พระปฤษฎางค์ชนกันหันพระพักตร์สู่มุขทั้ง	4	ทิศ	มีนัยยะแสดงถึง

พระพุทธเจ้า	4	พระองค์ที่ได้มาตรัสรู้	และประกาศศาสนาในภัทรกัป	

ได้แก่	พระพทุธเจ้ากกสุนัโธ	โกนาคมนะกสัสปะ	และโคตมะ	ยงัคงรอ

พระศรีอริยเมตไตรย์เสด็จมาตรัสรู้ในอนาคต

	 แผนผังอาคารรูปกากบาทและประดิษฐานพระพุทธรูป	4	

องค์เช่นนี	้เป็นท่ีนยิมในศลิปะพกุามของพม่าทีด้่านหลังของพระพทุธ

รูปจะเป็นแกนกลางรองรบัองค์เจดย์ีเบือ้งบน	หากแต่แกนกลางของ

วหิารแห่งน้ีสร้างรูปโพธิพ์ฤกษ์ลอยตวัด้วยสังกะสีทาสีเขยีวน�า้ตาล	มี

ใบโพธิ์ท�าด้วยแผ่นโลหะและน�าเอาลูกสนภูเขามาประดับด้วย	ซึ่งไม่

เคยพบในที่ใดมาก่อน	สนันษิฐานว่าคงน�ามาโดยศรทัธาชาวพม่าท่ีเข้า

มาท�าธรุกจิป่าไม้ในล�าปาง

	 วิหารพระเจ้าพันองค์ได้รับการออกแบบอย่างวิจิตรบรรจง

แสดงถงึพุทธปัิญญาอนัล�า้เลศิของผูส้ร้าง	สล่าและเจ้าศรทัธาผูส้นบัสนนุ

การก่อสร้างดงัสะท้อนให้เหน็ถึงการน�าเอาคตสัิญลกัษณ์ทางศาสนามา

ถ่ายทอดเป็นงานสถาปัตยกรรมและศลิปกรรมได้อย่างวจิติร

	 แม้ว่าวหิารพระเจ้าพนัองค์จะเป็นอาคารขนาดเลก็	แต่นยัยะ

ทัง้หมดของอาคารได้ย�า้ถงึความส�าคัญในฐานะของปราสาทหรือจักรวาล	

อนัมพีระพทุธเจ้าทัง้ส่ีพระองค์ท่ีตรัสรู้แล้วในภทัรกปันี	้รอเพยีงการมา

ตรสัรูข้องพระศรอีรยิเมตไตรย์ตามพทุธพยากรณ์จากอดตีพระพทุธเจ้า

	 วิหารหลังน้ียังถ่ายทอดถึงคติความเชื่อในพุทธศาสนา

แบบมหายานที่แฝงอยู่ควบคู่กับสังคมไทยในเร่ืองของจ�านวนอัน

มากมายเป็นอเนกอนันต์ของพระพุทธเจ้าที่ทรงเสด็จมาเผยแพร่

พระธรรม	เพื่อให้มนุษย์ก้าวข้ามวัฏสงสาร	ขณะเดียวกันก็ใช้งาน

ศลิปกรรมแสดงสญัลกัษณ์ของภมูจิกัรวาล	ไม่ว่าจะเป็นเขาพระสเุมรุ	

ป่าหิมพานต์	สัตว์หิมพานต์	ทวีปทั้ง	4	ดวงดาราต่างๆ	รวมไปถึงการ

บ�าเพ็ญเพียรของพระพุทธเจ้าท่ีเขียนเป็นภาพชาดกมาผสมผสาน

เป็นองค์ประกอบอย่างลงตัว	ทั้งน้ีเพื่อให้ผู้คนมีจิตน้อมน�าเอาพระ

ธรรมเป็นเครื่องน�าพาชีวิตไปสู่แดนนิพพานเบื้องหน้า

4.4 ควำมรู้เร่ืองกระบวนกำรท�ำงำนอนุรักษ์ : กำรสร้ำงควำมภำค 

    ภูมิใจให้ชุมชน

	 วหิารพระเจ้าพันองค์เป็นอาคารทีมี่คณุค่าทางประวัติศาสตร์	

และมีความงดงามทางสุนทรียศาสตร์ขัน้สูงทีอ่อกแบบได้อย่างงดงาม

ลงตัวยิ่งนัก	นับแต่การซ่อมวิหารพระเจ้าพันองค์คร้ังใหญ่ในสมัย 

ครบูาอาโนชยัธรรมจนิดาถงึปัจจบุนั	(พ.ศ.	2557)	นบัได้กว่า	128	ปีใน

คร้ังน้ัน	สันนิษฐานว่ามีการต่อมุขทัง้	4	ของวหิารเพิม่ขึน้14	ต่อมามกีาร

บรูณะอกีครัง้เมือ่ปีพ.ศ.	2500	โดยศรทัธาวดั	คอื	นางหมู	ชยับาลและ

ครอบครวัพบว่า	เป็นการบรูณะซ่อมแซมช้ินส่วนทีผ่พุงัไปตามกาลเวลา	

เช่น	ตดัฐานเสาวหิารโดยไม่ได้มกีารแก้ไขรูปทรงของอาคาร	นบัแต่

นัน้มาถงึปีพ.ศ.	2550	ที่ไม่มีการบรูณะวหิารแห่งนีอี้กเลย	ท�าให้วหิาร

ช�ารดุทรดุโทรม	แต่กย็งัท้ิงรปูรอยแห่งความงดงามอยู่ในรูปทรงทาง

สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมทีป่ระดบัตกแต่งบนตวัอาคาร

	 จากการศึกษาพบว่า	สาเหตุหลักของการเสื่อมสภาพของ

อาคารมี	4	ประการหลัก	คือ		

	 1.	เสื่อมสภาพตามกาลเวลา	ดังจะเห็นได้จากสภาพเสาไม้

โครงสรา้งชั้นนอกรอบวหิารทีส่ึกกรอ่นเพราะถกูแดดฝนมาเป็นเวลา

นานกว่า	120	ปี	จนต้องมกีารตดัโคนเสาแล้วเสริมด้วยคอนกรตีมาแล้ว	

เมื่อการบูรณะครั้งปีพ.ศ.	2500	 	
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 นอกจากการอนรัุกษ์ตวัอาคารแล้ว ยงัได้จดัพมิพ์หนงัสอืและ
จัดนิทรรศการภาพถ่าย15 และการอนุรักษ์อาคารในหลายสถานที่ โดย
ฝึกหัดให้นักศึกษาของภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ได้มีส่วนร่วม
ในการดแูลนทิรรศการ อันก่อให้เกิดกระแสความตืน่ตวัจากในชมุชนเอง 
และขยายออกมาสูช่มุชนภายนอก ขณะเดยีวกันก็เป็นการหาทุนในการ
บรูณะ ส่วนท่ีส�าคญัอีกส่วนของกระบวนการอนรัุกษ์ คอื การสร้างเครือ-
ข่ายอนุรักษ์ ซึ่งในกรณีนี้ได้สร้างเครือข่ายร่วมกับเอกชน คณาจารย์ 
และนักศึกษาในสถาบันการศึกษาท่ีส�าคัญและให้การสนับสนุนการ
ท�างานตลอดมา คือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลยัศลิปากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏ
เชียงราย ที่ร่วมท�างานภาคสนามด้วยกัน จนก่อให้เกิดเป็นนิทรรศการ
สัญจร “คนตัวเล็กกับการอนุรักษ์” ท่ีสืบเนื่องจากการอบรมเชิงปฏิบัติ
การ เพือ่การอนรัุกษ์วิหารพระเจ้าพนัองค์ เพือ่สร้างจติส�านกึและเครือ-
ข่ายการอนรุกัษ์มรดกทางสถาปัตยกรรมของประเทศให้แก่กลุม่นกัเรียน
นกัศกึษา ชาวบ้าน พระสงฆ์ และบคุคลผูส้นใจในหลากหลายสาขาโดย
เริ่มที่วัดปงสนุกจังหวัดล�าปางแห่งนี้

15 โดยความช่วยเหลือของคุณแอนเจล่า ศรีสมวงศ์วัฒนา อาจารย์สืบศักดิ์ แสนยาเกียรติคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เธียรชาย อักษรดิษฐ์ และนักศึกษาของภาควิชา
ศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ และผู้จัดงาน Nimmanhemin Art and Design Promenade ถนนนิมมานเหมินทร์ อาจารย์วรนันท์ 
โสวรรณี อาจารย์สุดสันต์ สุทธิพิศาล อาจารย์เกรียงไกร เกิดศิริ และนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรม และคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร คุณสุวารี วงศ์
กองแก้ว หอศิลปะและวัฒนธรรมเทศบาลนครเชียงใหม่.
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	 2.	เสือ่มสภาพเพราะการสาดและการรัว่ซมึของน�า้ฝนเข้ามา

ในตวัอาคาร	สาเหตุหลกัเกดิจากการเปิดช่องหน้าต่างช่วงคอสองท้ัง	 

4	ด้าน	ท�าให้ฝนสาดเข้าสูภ่ายในอาคาร	ท�าให้เครือ่งไม้โครงสร้างหลงั	

คาและเพดานผ	ุตลอดจนมคีราบน�า้ฝน	กอปรกบัการเสือ่มสภาพของ

ปูนฉาบหลังคาและกระเบ้ืองที่เอ้ือต่อการรั่วซึมของน�้าฝนเป็นส่วน

สร้างความเสียหายเพิ่มให้แก่ตัวอาคาร

	 3.	ความชืน้จากใต้อาคาร	เป็นสาเหตทุีท่�าให้ส่วนฐานอาคาร

พืน้วหิารโคนเสารบัโครงสร้าง	รวมถงึฐานชกุชเีกดิรอยแตกร้าว	เพราะ

ความช้ืนไม่สามารถระบายผ่านพื้นคอนกรีตเดิมของตัวอาคารที่ถูก

ซ่อมเมื่อปีพ.ศ.	2500	ได้

	 4.	การถกูท�าลายด้วยปลวกทีกั่ดกนิโครงสร้างอาคาร	นอกจากนัน้	

เครือ่งตกแต่งอาคารช�ารดุสญูหาย	เช่น	นาคทณัฑ์ได้ถกูถอดออกในส่วน

ของฉัตรโลหะ	ไม้เชงิชาย	ดาวเพดาน	ภาพเขยีนสใีนกรอบกระจก	งาน

ปนูป้ันทีฐ่านชกุชีทีส่ือ่ความหมายทางศาสนาอย่างแยบยลน้ีเป็นงานท่ี

มอีายุยาวนานล้วนต้องการการอนรุกัษ์อย่างเร่งด่วนทัง้ส้ิน
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5. กำรคำดกำรณ ์สิ่ งที่ จะตำมมำหลังจำกกำร
เปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นแล้ว
	 ผลจากโครงการท�าให้เกดิเครอืข่ายของการอนรัุกษ์ทีช่ือ่ว่า	

“คนตวัเลก็กบัการอนรุกัษ์”	ทีค่่อยๆ	ด�าเนินงานช่วยเหลอื	ให้ค�าแนะน�า

ช่วยเหลอืในการอนรุกัษ์โบราณวตัถใุนพ้ืนท่ีต่างๆ	ของภาคเหนอื	ขณะ	

เดยีวกนัก็ได้ขยายองค์ความรูเ้รือ่งการอนุรกัษ์ตวัอาคารวหิารพระเจ้า

พนัองค์ไปในหน่วยงานการศกึษาต่างๆ	ทัง้น้ี	องค์ความรูมี้ทัง้เร่ืองของ	

“การท�างานร่วมกนั”	“องค์ความรูเ้รือ่งสถาปัตยกรรมแบบด้ังเดมิ”	และ

องค์ความรูใ้หม่ทีบ่รูณาการการใช้วสัดแุละเทคนิควธิแีบบดัง้เดมิของ

ล้านนา	ผสมผสานเทคนคิวธิีใหม่แก้ไขอาคารในส่วนท่ีมปัีญหา	เช่น

หลงัคาได้ใช้วสัดเุดิมคือกระเบือ้งดนิขอแต่สอดรบัด้วยวสัดรุองรบัการ

แตกหักซึง่ผสมผสานระหว่างเก่าและใหม่ท่ีกลมกลนืกนั

	 หรือการขยายผลจากการขดุค้นทางโบราณคด	ีที่ได้พบหลัก

ฐานท่ียืนยันถึงการบูรณะของครูบาอาโนชัยธรรมจินดามุนี	โดยพบ

ฐานเสาศิลาแลง	14	ต้น	ใต้อาคาร	และการสร้างม่อนดอยท่ีสร้างด้วย

อิฐสูงกว่า	7	เมตร	ในปีพ.ศ.	2552

	 หลงัจากการอนรุกัษ์ตวัอาคารเสรจ็สิน้ลง	องค์การ	UNESCO	ได้

มอบรางวลั	Award	of	Merit	จากโครงการ	2008	UNESCO	Asia-Pacific	

Heritage	Awards	for	Culture	Heritage	Conservation	ทีส่ร้างชือ่เสียง

และความภาคภมิูใจให้แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก	(ซ่ึงน�ามาสูก่าร 

ท่องเทีย่วชมุชนสร้างอาชพี	สร้างรายได้ให้จงัหวดัล�าปางอย่างต่อเนือ่ง)

	 ในปีถัดมาองค์กร	UNESCO	มอบหมายให้คณะวจิติรศลิป์	

และชมุชนปงสนกุ	ด�าเนินการโครงการ	Pilot	Project	of	South	East	

Asia	โดยร่วมมอืด�าเนนิงานกบั	Deakin	University,	Australia	จดัการ

อบรมพระภิกษุสงฆ์ในโครงการ	Museum	to	Museum	Capacity	

Building	ทีซ่ึง่ได้เชือ่มโยงบรูณาการองค์กรต่างๆ	เช่น	ศนูย์โบราณคดี

ภาคเหนอื	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	วทิยาลยัอนิเตอร์เทค	และวิทยาลยั

สงฆ์ล�าปาง	เข้าร่วมงาน	ก่อให้เกดิการขยายงานออกไปสูพ่ืน้ทีอ่ืน่	เช่น	 

อ�าเภอแม่ทะ	จังหวัดล�าปาง	ซึ่งท�าให้มีการขยายวงกว้างในการรับรู้

เรือ่งราวของการท�างานพระภกิษสุงฆ์ท้ังของวดัปงสนกุ	และที่ได้รับ

การอบรมเกดิความมัน่ใจและสามารถเป็นผูน้�าเร่ืองการอนรัุกษ์	ซึง่ไม่

จ�าเป็นเฉพาะอาคาร	แต่หมายรวมถงึงานพุทธศลิป์ต่างๆ	คณาจารย์	

นิสิตนักศึกษา	เกิดการท�างานขยายตัวออกไปอย่างไม่หยุดยั้ง	จน

สามารถพบและอนุรักษ์ศิลปวัตถุจ�านวนกว่า	4,500	ชิ้น	และขยาย

การท�างานกลบัมายงัจงัหวดัเชยีงใหม่	และท่ีอืน่	ซึง่ผูท้ีเ่คยท�างานใน

กระบวนการเช่นนี้เติบโตและไปท�างานยังสถานที่ที่ตนสังกัด	(ท�าให้

สามารถประหยดังบประมาณหลวงใน		3	จงัหวดัมาเป็นเวลากว่า	4	ปี	)	

	 ในปีพ.ศ.	2553	ได้จัดอบรมพระภิกษุสงฆ์และบุคคลทั่วไป	

200	คน	เร่ือง	“พุทธศิลป์ล้านนาและการอนุรักษ์”	สนับสนุนโดย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

	 ในปัจจุบันพระภิกษุสงฆ์ท่ีได้เข้าอบรมทั้งในจังหวัดล�าปาง

และเชยีงใหม่กว่า	300	รูป	ปัจจบุนัส่วนใหญ่ได้เล่ือนสถานภาพเป็นเจ้า

อาวาส	และได้สร้างแรงขบัเคล่ือนในการอนรัุกษ์ภายในจังหวดัล�าปาง	

และใกล้เคยีงอย่างต่อเนือ่ง	จนท�าให้จงัหวดัล�าปางเป็นจงัหวดัทีม่ชีือ่

เสยีงอย่างมากในการสร้างกระบวนการท�างานอนรุกัษ์อย่างมีส่วนร่วม

ของชมุชน	ซึง่ท�าให้ประหยดัเงินและงบประมาณ	ประกอบกบัในการ

อนรุกัษ์โบราณสถานเพราะเข้าใจในการท�างานจากองค์ความรู	้แม้จะ

ประเมนิเป็นตวัเงนิมไิด้	แต่องค์ความรูท้ีเ่กดิในชุมชนและขยายต่อใน

อนาคตอย่างมหาศาลต่อประเทศนัน้	สามารถสร้างรายได้เป็นมลูค่า

มหาศาลเช่นกนั

  แนวทำงกำรจัดกำรอนุรักษ์โดยชุมชนมีส่วนร่วม

	 จากการศกึษากรณกีารอนรัุกษ์วหิารพระเจ้าพนัองค์	วดัปง

สนุก	อาจเป็นแนวทางหนึ่งในการอนุรักษ์ที่เหมาะสมกับบริบททาง

สังคม	และความต้องการของท้องถิ่นที่มีฐานคิดสอดคล้องกับวิธีคิด

เร่ือง	“บุญ”	ของสังคมไทยที่สามารถกระท�าได้ทั้ง	“กายกรรม”	และ	

“มโนกรรม”	ทีผู่ค้นท้ังในและนอกชมุชนต่างสามารถสร้างอานสิงส์ผล

บญุจากการอทุศิแรงกายแรงใจในการท�ากจิกรรมต่างๆ	เพือ่ถวายเป็น

พุทธบูชานอกเหนือไปจากการบริจาคทรัพย์แต่เพียงอย่างเดียว

	 เพือ่สร้างความเข้าใจถงึคุณค่าของโบราณสถานด้วยการอนรุกัษ์

รกัษาและสบืทอด	ซึง่มคีณุค่าทีไ่ม่อาจประเมนิค่าได้	มากกว่าการรือ้และ

สร้างใหม่โดยการจ้างเหมาและคนในท้องถิน่ปราศจากการมส่ีวนร่วม

	 การสรปุแนวทางการจดัการอนรุกัษ์ในประเทศไทย	เพือ่ความ

เหมาะสมและลดช่องว่างระหว่างการอนรัุกษ์โดยการคงสภาพเดมิเพือ่

คณุค่าทางประวัติศาสตร์และวชิาการกับการรือ้และสร้างใหม่	เพือ่มลูค่า

ทางเศรษฐกจิ	ควรมีแนวทางและขัน้ตอนการด�าเนนิงานทีส่�าคัญ	คือ
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   ท้องถ่ินมคีวามต้องการอนรัุกษ์โบราณสถานในท้องถ่ินของตน 
และเป็นส่วนท่ีมคีวามส�าคญัยิง่ท่ีจะน�าไปสูค่วามร่วมมอืและความยัง่ยนืต่อไป
 		การสร้างความรู้และความเข้าใจในความจ�าเป็นและ

ประโยชน์ของการอนุรักษ์ให้กับท้องถิ่นที่ตั้งโบราณสถาน	เพื่อสร้าง

ความตระหนักและรับรู้ในคณุค่าของโบราณสถานทีม่ต่ีอท้องถิน่เป็นส่ิง

ส�าคญัเช่นเดียวกนั	นักอนรุกัษ์จงึมหีน้าทีใ่นการเป็นผูป้ระสานงาน	เป็น

พีเ่ลีย้ง	เป็นทีป่รกึษาตลอดระยะเวลาการด�าเนนิงานโดยการประสาน

ระหว่างพระสงฆ์	ช่างอนรุกัษ์	ผูน้�าชมุชน	คนในพ้ืนทีส่ถานศกึษา	พร้อม

สร้างแกนน�าทีเ่ข้มแขง็มีความเสยีสละและเครอืข่ายในการด�าเนนิงาน

ร่วมกันในลกัษณะการร่วมเรยีนรู้

 		สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน	โดยการถ่ายทอดความ

รู้ระหว่างเยาวชนกลุ่มนักศึกษากับผู้รู้ในท้องถิ่นเกี่ยวกับความรู้ด้าน

ประวัติศาสตร์	ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน	กับเทคนิคเทคโนโลยี

การรวบรวมข้อมูลและวิธีการอนุรักษ์	การศึกษารูปแบบศิลปะ

สถาปัตยกรรม	งานประติมากรรม	จิตรกรรมท่ีปรากฏอยู่ในแหล่ง

โบราณสถานพร้อมการศึกษาบริบทของท้องถิ่นที่รายรอบ

 		การประชมุระดมสมองเพือ่เลอืกแนวทางทีเ่หมาะสมใน

การอนุรักษ์	พร้อมกับการพัฒนาคนและโบราณสถานแต่ละแห่งที่มี

ความแตกต่างกนัไป	ด้วยเทคนคิวิธกีารท่ีหลากหลายสามารถยืดหยุน่ได้	

เป็นการพบปะพูดคุยเพื่อปรับความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติให้ตรง

กัน	ซึ่งควรท�าอย่างสม�่าเสมอหลังจากการปฏิบัติงานทั้งแบบเป็น

ทางการและไม่เป็นทางการ

 		การส�ารวจแหล่งโบราณสถานด้วยเทคนิควิธีการด้าน

สถาปัตยกรรม	ศิลปกรรม	เช่น	การท�ารังวัด	การเขียนแบบ	การ

บนัทกึโครงสร้างองค์ประกอบของสถาปัตยกรรม	และงานศลิปกรรม

อย่างละเอยีดโดยช่างอนรุกัษ์เป็นผูด้แูลนกัศกึษา	และผูท้ีส่นใจในการ

ปฏิบัติงานดังกล่าว

 		การลงมอืปฏบิตักิารอนรัุกษ์	ซึง่ในโบราณสถานแห่งเดยีว	

อาจต้องใช้หลายกระบวนการหลายวธิกีาร	เช่น	การคงสภาพเดมิ	การ

เสรมิฐานรากและโครงสร้างให้แขง็แรง	การซ่อมแซมโดยใช้วสัดุเดิม	

การซ่อมแซมโดยใช้วัสดุใหม่	หรือการสร้างจ�าลองขึ้นใหม่	ท้ังนี้ทุก

ส่วนของโบราณสถานมีความส�าคัญมีคุณค่าในเชิงวิชาการและ

ประวตัศิาสตร์	การใช้เทคนิควธิทีีห่ลากหลายและมีความเหมาะสมใน

แต่ละส่วนเพื่อมิให้โบราณสถานเสียคุณค่าส่วนใดส่วนหนึ่งไป

 		การแบ่งหน้าที่ในการด�าเนินงาน	โดยกระจายงานเป็น

โครงการย่อยตามความถนัดของแต่ละฝ่าย	เช่น	นักศึกษาในสาขา

ต่างๆ	ให้ท�าเป็นกรณีศึกษาประกอบรายวิชา	โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา

คอยดแูลอย่างใกล้ชดิ	พระสงฆ์และคนในชมุชนคอยแลกเปลีย่นเรยีน

รู้ด้านเทคนิควิธีการร่วมกับช่างอนุรักษ์ในลักษณะผู้ช่วยหรือลูกมือ	

เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ตลอดเวลา	เป็นต้น

 		เมือ่เสรจ็สิน้การด�าเนนิงาน	ควรมกีารประเมนิคุณค่าและ

ความพงึพอใจของผูท้ีร่่วมด�าเนนิการทกุฝ่าย	ตลอดจนการสร้างเครือข่าย

ด้านการอนุรกัษ์ไว้	เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ควรมีการเผยแพร่ผล

งานการอนุรักษ์ออกสู่วงกว้าง	การเน้นงานอนุรักษ์พร้อมกับการ

พัฒนาคนให้เป็นอนาคตของนักอนุรักษ์โบราณสถานในท้องถิ่นที่มี

ความรู้ความเข้าใจถึงสภาพปัญหาและบริบทของโบราณสถานใน 

ท้องถ่ินได้อย่างชัดเจนและสามารถด�าเนินการแก้ไขปัญหาได้ด้วย

ตนเองต่อไป

	 ความส�าเร็จในการอนุรักษ์โบราณสถานไทย	ไม่ว่าจะ

เป็นการรักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์และหลักฐานทางวิชาการ	

หรือมูลค่าซึ่งเป็นสิ่งที่ตามมาในชั้นหลัง	ดังกรณีการอนุรักษ์วิหาร

พระเจ้าพันองค์	วัดปงสนุก	จังหวัดล�าปาง	เป็นแหล่งเรียนรู้ส�าหรับ

นกัท่องเทีย่วในการท�าความเข้าใจกบัความหมายและคณุค่าของการ

อนุรักษ์โบราณสถานได้อย่างแท้จริง	ซึง่ผลส�าเร็จในระดบัรางวลัจาก

องค์การ	UNESCO	ถือเป็นการยอมรับในระดับนานาชาติ	แต่ความ

ส�าเร็จเหนือสิ่งอื่นใด	คือ	กำรสร้ำงคนที่ให้มีส�ำนึกของนักอนุรักษ์ 

ส�ำนึกในคุณค่ำของโบรำณสถำน ควำมหวงแหนในโบรำณสถำนซ่ึง

เป็นมรดกทำงวฒันธรรมทีค่วรภำคภมูใิจ และสำมำรถเลอืกแนวทำง

กำรจัดกำรกำรอนรัุกษ์ทีม่คีวำมเหมำะสมกบับริบทควำมต้องกำรของ

ท้องถิ่นและสร้ำงกำรพึ่งพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืน

6. กำรประเมินผลลัพธ์กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
	 กระบวนการท�างานทัง้หมด	ได้สร้างให้เกดิกระแสการตืน่ตวั

ทางด้านการอนรัุกษ์ในระดบัท้องถิน่ และก่อให้เกดิโครงการต่อเนือ่ง

เป็นปฏกิริิยาลูกโซ่ (Chain Reation)	อกีหลายโครงการ	เช่น	การศกึษา

ภาพพระบฏวดัปงสนกุ	การศกึษาลวดลายหบีธรรม	โครงการออกแบบ

และตกแต่งพิพิธภัณฑ์หีบธรรมวัดปงสนุก	โครงการอนุรักษ์และ 

แปลความหมายมรดกทางวัฒนธรรมลุ่มน�้าโขง	โครงการอนุรักษ์ 

ภาพพระบฏวัดทุ่งผึ้ง	โครงการอนุรักษ์ภาพพระบฏวัดทุ่งม่าน	ฯลฯ
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	 พระภกิษสุงฆ์ในวดัได้กลายเป็นผูรู้	้และน�าประสบการณ์ไป

สอน	ในส่วนของพระสงฆ์และชาวบ้านเปลีย่นบทบาทจากการเป็นเพยีง 

ผู้ร่วมโครงการ	กลายเป็นผู้น�าโครงการในชุมชนอ่ืนๆ	ที่มาขอความ

อนเุคราะห์จนกลายเป็นผูน้�าของจงัหวดัในเรือ่งการอนรุกัษ์	ซึง่ไม่จ�าเพาะ

แค่อาคาร	หากแต่หมายรวมถงึจารตีประเพณ	ีพธิกีรรม	ซ่ึงสร้างความ

ภาคภูมิใจแก่ชุมชนอย่างไม่หยุดย้ัง	จนได้รับรางวัลการอนุรักษ์จาก

สมาคมสถาปนิกสยามฯ	รางวัลเรื่องการท่องเที่ยว	ฯลฯ

	 ในปัจจุบันกลุ่มเยาวชนของชุมชนปงสนุก	เช่น	อาจารย์

อนกุลู	ศิรพัินธ์	ฐาปกรณ์	เครอืระยา	ฐาปนย์ี		เครอืระยา	อาจารย์เมธ	ี

เมธาสิทธิ	สุขส�าเร็จ	อาจารย์พีระพล	ไชยวงศ์	อาจารย์วีระศักดิ์	ของ

เดมิ	ฯลฯ	ได้เตบิใหญ่และสร้างผลงานทางด้านวฒันธรรมทีม่ชีือ่เสียง

ให้กับจังหวัดล�าปางและใกล้เคียงเสมอมา

	 ส�าหรบักลุม่คณาจารย์ของคณะวจิิตรศลิป์	เช่น	อาจารย์เธยีรชาย	

อักษรดิษฐ์	อาจารย์สืบศักดิ์	แสนยาเกียรติคุณ	ก็ยังคงด�าเนินงานทั้ง 

การเรียนการสอน	การวิจัย	ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศิลปกรรมล้านนา

ต่อไป	คณาจารย์และนักศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	และ

มณัฑนศลิป์	เช่น	อาจารย์เกรยีงไกร	เกดิศริ	ิอาจารย์วรนนัท์	โสวรรณี	

และนักศึกษา	ต่างเรียนจบ	และได้รับการบรรจุเป็นอาจารย์และได้

ท�างานตามความสามารถของตนเอง	ขยายผลงานของตนออกไป

อย่างไม่หยุดยั้ง

	 นอกจากน้ัน	ในส่วนของการขยายองค์ความรูสู้น่านาชาตกิ็

ด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง	เช่น	การได้รบัเชญิให้มกีารน�าเสนอกระบวนการ

ท�างานของการอนรุกัษ์ในระดบันานาชาตหิลายครัง้	เช่น	การเป็นกรณี	

Best	Practice	ของอาเซยีน	ซึง่จดัโดยกระทรวงวฒันธรรมร่วมกบักรม

ศลิปากร	และการบรรยายในประเทศมาเลเซยี	ในการประชมุเครอืข่าย

มหาวทิยาลยัในอาเซยีน	2nd	ASEAN	University	Network	Thematic	

Network	on	University	Social	Responsibility	and	Sustainability	

(AUNUSR&S)	Steering	Committee	Meeting,	13	June	2013	การ

บรรยาย	Best	Practice	สองคร้ังให้องค์กรรฐับาลเอกชนและชมุชนที่

ท�างานอนรัุกษ์ของประเทศไต้หวนั	ในวนัที	่19	เมษายน	พ.ศ.	2557	ใน

โอกาสเปิดอาคารอนรุกัษ์ของรฐับาล	ชือ่	Futai	1910	และการบรรยายใน

วนัที	่21	เมษายน	พ.ศ.	2557	ในนาม	“คนตวัเลก็กบัการอนรุกัษ์”	รวมถงึ

เป็นกรณศีกึษาให้แก่องค์กร	UNESCO	ของรฐับาลเมยีนมาร์ทีไ่ด้รบัการ

ขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ.	2014	ซึง่เดนิทางมารบัฟังและแลก

เปล่ียนประสบการณ์	ณ	จงัหวัดเชยีงใหม่	เม่ือวนัที	่26	ตลุาคม	2557	และ

เป็นกรณศีกึษาให้แก่ผู้เข้ารบัฟังซึง่ได้แก่	รองอธกิารบด	ีรองคณบดีของ

สถาบนัการศกึษาชัน้น�าใน	4	ภาคของประเทศไทย	ในการอบรม	“วชิาการ

รับใช้สังคม”	ของมลูนธิิรากแก้ว	และสถาบนัคลังสมองของชาติ	เมือ่วนัที่	

2	พฤศจกิายน	2557	กไ็ด้ขยายความรู้และเครือข่ายออกไปอกีจ�านวนมาก

อย่างต่อเนือ่ง	ทัง้นี	้การบรรยายและการมส่ีวนร่วมเช่นนีม้กีารขยายไป 

กว้างทัง้ในส่วนของชมุชน	พระภกิษสุงฆ์	ผูม้ส่ีวนร่วมทกุคนทีเ่ริม่จาก

การท�างานปฏบิติังานทีวั่ดปงสนกุทัง้ในส่วนของคณะสงฆ์	มหาวทิยาลยั

เชียงใหม่	มหาวิทยาลัยศิลปากร	วิทยาลัยอินเตอร์เทคล�าปาง	ฯลฯ	 

ทีต่่างมส่ีวนร่วมและขยายงานในแต่ละส่วนขององค์กรตนเสมอมา
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7. แนวทำงกำรติดตำมและธ�ำรงรกัษำพฒันำกำรทีเ่กดิ
ขึ้นให้คงอยู่ต่อไป 

	 การท�างานในลักษณะเช่นนี้	เป็นการท�างานที่ต้องใช้เวลา	

ความรักทุ่มเท	จิตวิญญาณ	และความเข้าใจ	ทุกคนที่มีส่วนร่วมใน

การท�างานต่างเติบโตในแนวทางของตนเอง	และน�าความสามารถ

ของตนมาขยายผลด�าเนนิการในบรบิททีต่นเกีย่วข้อง	ทัง้น้ีเพราะการท�างาน

	 แ ม ้ ว ่ า

คนตัว เล็กกับการ

อนุรักษ์จะเป็นเพียง

โครงการเล็กๆ	แต่

การร่วมมือร่วมใจ

ของคนเป็นจ�านวน

มากท่ีไม ่สามารถ

เอ่ยรายนามได้หมด	

ก่อให้เกิดความภาค

ภูมิใจ	ตระหนักถึง

คุ ณ ค ่ า ข อ ง ศิ ล ป

วัฒนธรรมท่ียิ่งใหญ่	

ณ	วันนี้คนตัวเล็ก

ที่เริ่มงานในชุมชน

ปงสนุก	ทั้ งที่ เป ็น

นกัศกึษา	พระสงฆ์	ชาวบ้าน	นกัวชิาการได้ยดึโยงกันด้วยน�า้ใจไมตรี

ที่ก่อตัวเป็นสะพานมุ่งสู่การอนุรักษ์ในอนาคต	แม้ว่าจะเป็นความ

ส�าเร็จที่ไม่ใหญ่โตมากนัก	แต่ทุกๆ	คนต่างเริ่มจากการมีใจอนุรักษ์

โบราณสถาน	และด�าเนินการรักษาทั้งโบราณสถาน	ศิลปกรรมภูมิ

ทัศน์อยู่ตลอด

 “ทุกโครงการด�าเนินไปด้วยการก้าวไปพร้อมๆ กันของคนตัวเล็กๆ ที่ปราศจากอ�านาจและทรัพย์สินเงินทอง  

มีแต่แรงกายและแรงใจ ใครพอท�าอะไรได้ก็ช่วยกันท�า ผลตอบแทนที่ทุกคนได้รับไม่ใช่เงินตรา แต่เป็นผลบุญและความ

อิ่มใจ นับว่าเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมวัฒนธรรมไทยอย่างมาก” 16

มิใช่เป็นเพยีง	“ต้องท�าให้เสรจ็”	หากแต่เป็น	“การปลกูฝังจิตวญิญาณ”	

ในตัวบุคคลจึงมิอาจจะลบเลือนไปได้ง่าย

	 ผลของการด�าเนินงานอนุรักษ์ด้วยความร่วมแรงร่วมใจ

ของทุกภาคส่วน	ส่งผลให้วิหารพระเจ้าพันองค์	วัดปงสนุก	ต�าบล

เวียงเหนือ	อ�าเภอเมือง	จังหวัดล�าปาง	ได้รับรางวัล	“Award	of	

Merit”	จากโครงการ	2008	Asia	Pacific	Heritage	Awards	for	

Cultural	Heritage	Conservation	ขององค์การ	UNESCO	เป็น

ความส�าเร็จจากการร่วมกันด�าเนินการอนุรักษ์	และเรียนรู้ร่วม

กันตลอดระยะเวลา	10	ปีเป็นการด�าเนินงานอนุรักษ์ในแนวทาง 

บูรณาการที่ต ่างจากการรื้อแล้วสร้างใหม่	แม้จะใช้ระยะเวลา

ที่ยาวนาน	แต่ให้ความคุ ้มค่าเนื่องจากวิหารพระเจ้าพันองค์น้ี

มีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์มีคุณค่าสูงที่ไม่สามารถทดแทนด้วย

อาคารหลังใหม่	และก่อให้เกิดต้นแบบแนวคิดและการปฏิบัติ

การบูรณะโดยภาคประชาชนอย่างแท้จริง	ตลอดระยะเวลา	10	ป	ี 

สถาบันการศึกษาได้ส่งนักศึกษามาฝึกปฏิบัติแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ

ร่วมช่วยอนุรักษ์ตามก�าลังความสามารถหลายต่อหลายรุ่น	ท�าให้

วิหารพระเจ้าพันองค์ท�าหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างผลงานตาม

โครงการของนกัศกึษาทีก่่อให้เกดิคณุประโยชน์ในการอนรุกัษ์โบราณ

สถาน	เช่น		

16 วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์. “ปฏิกิริยาลูกโซ่ Chain reaction.”  เล่มเดิม, หน้า 68.
17 แหล่งเดิม. หน้า 67.
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 		โครงการจัดท�าหุ ่นจ�าลองวิหารพระเจ้าพันองค์และ

แผนผังบริเวณ	เพื่อวางแผนการอนุรักษ์

 		โครงการจดัท�าคอมพวิเตอร์สามมิติ	เพือ่การน�าเสนอรปู

แบบทางสถาปัตยกรรม	อาคารวิหารพระเจ้าพันองค์	และม่อนดอย

แก่ชุมชนวัดปงสนุก

 		โครงการจดัท�าภาพยนตร์แอนเิมชัน่วิหารพระเจ้าพนัองค์

และผังบริเวณ

 		โครงการท�าความสะอาดและการอนุรักษ์พระพุทธรูปไม้

ที่เก็บรักษาไว้ในเรือนยอดวิหารพระเจ้าพันองค์

 		โครงการศกึษาเพือ่อนุรักษ์พระพทุธรูปไม้ในวหิารพระเจ้าพนัองค์	

 		โครงการออกแบบตกแต่งภายในพพิธิภณัฑ์วัดปงสนุก	

 		โครงการประกวดการจดัท�าทะเบยีนอาคารควรค่าแก่การ

อนุรักษ์

	 รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์กับชุมชนอื่นๆ	เช่น	

โครงการอนรุกัษ์วหิารและจติรกรรมแบบพืน้เมอืงทีว่ดับ้านก่อ	อ�าเภอ

วงัเหนือ	จงัหวดัล�าปาง	ซึง่การด�าเนนิงานนีเ้กดิจากการอุทศิแรงกาย

แรงใจท่ีส่งผลให้เกิดประโยชน์มหาศาลส�าหรับผู้มส่ีวนร่วมด�าเนินงาน

อนุรักษ์อย่างแท้จริง
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	 ข้อคิดที่ได้จากกรณีตัวอย่างการอนุรักษ์วิหารพระเจ้าพัน

องค์	คือ	การมองให้กว้างไกลถึงปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคน	

ชุมชน	สังคม	และมองให้ลึกลงไปถึงจิตส�านึกของคนมากกว่าการ

มองเพยีงตวัวตัถ	ุกำรสร้ำงกระบวนกำรอนรุกัษ์วิหำรพระเจ้ำพนัองค์น้ี 

จึงมิใช่เน้นที่กระบวนกำรพัฒนำโบรำณสถำนเพียงอย่ำงเดียว หำก

แต่เน้นที่กระบวนกำรพัฒนำจิตใจของชุมชนผู้เป็นเจ้ำของ	รวมถึง

ผู้เกี่ยวข้องด้วย	ซึ่งกระบวนการด�าเนินงานอนุรักษ์วิหารพระเจ้าพัน

องค์มีความแตกต่างจากการจ้างเหมาผูร้บัเหมาให้ด�าเนนิการอนรุกัษ์

อาคารแต่เพียงอย่างเดียว

	 การปฏิบัติการอนุรักษ์ต้องอาศัยเวลา	ความประณีตและ

ความใส่ใจ	ความอ่ิมเอมท่ีเกิดจากการเสียสละแรงกายแรงใจในการ

ปฏิบัติงานอนุรักษ์	เพื่อสืบทอดคุณค่าของโบราณสถานที่บรรพบุรุษ

เป็นผู้สร้างเป็นมรดกทางวัฒนธรรมตกทอดสู่คนรุ่นหลัง	ความรู้สึก

เป็นเจ้าของสิ่งต่างๆ	เหล่านี้	สามารถสร้างส�านึกในการอนุรักษ์ให้

คงอยู่กับคนในทุกพื้นที่	การเลือกกลุ่มในการอนุรักษ์เป็นเยาวชน	

คอื	การเร่ิมต้นในการปลูกฝังส�านกึใหม่ในการอนรัุกษ์ด้วยคณุค่าของ

โบราณสถาน	การเสียสละเพือ่ด�ารงรักษา	และสืบทอดประวติัศาสตร์

ของมวลมนุษยชาติ	เพื่อทดแทนความผิดพลาดและปัญหาที่เกิดขึ้น

จากการอนุรักษ์ท่ีผ่านมา		ซึ่งความคาดหวังว่าเยาวชนในรุ่นหลังจะ

รับหน้าทีเ่ป็นผูแ้ก้ไขปัญหาและสร้างแนวทางการอนรัุกษ์ทีเ่หมาะสม

กับบริบทของสังคมและท้องถิ่นไทยต่อไป

การท�างานของคนตวัเลก็กับการอนรัุกษ์ท่ียงัขบัเคลือ่นต่อไปรุ่นสูรุ่่น
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	 การธ�ารงรักษาในสถานที่ก็เป็นสิ่งที่ชุมชนยังคงดูแล	หาก

แต่สิ่งที่ส�าคัญกว่า	คือ	การผลิดอกออกผลที่ทุกคนต่างเติบโตสร้าง

โครงการและวิธีการของตนเอง	การท�างานนี้จึงถือเป็นจุดเร่ิมต้นให้

เกิดการขยายงานต่อไปตามวิถีของแต่ละคนที่พัฒนาขึ้นด้วยตนเอง

จากประสบการณ์ท่ีร่วมท�าด้วยกัน	ถือเป็นพัฒนาการที่เร่ิมจากจุด

เล็กๆ	ที่เมื่อน�ามารวมกันแล้ว	จะสามารถสร้างพลังท่ีย่ิงใหญ่ให้

ประเทศชาติสืบไป

	 ในท้ายที่สุด	สิ่งที่ส่งผลภายหลังจากการด�าเนินงานที่มาก 

กว่าการอนรุกัษ์วหิารพระเจ้าพันองค์ทีก่ลุม่นักอนุรกัษ์ได้สร้างขึน้	คอื

 “เรามิได้มุ่งหวังที่จะอนุรักษ์อาคารหลังใดหลังหน่ึงให้แล้ว

เสร็จแต่เพียงอย่างเดียว แต่ความมุ่งหมายสูงสุดของกิจกรรม คือ 

การปลกูต้นกล้านกัอนรุกัษ์ให้พวกเขาได้รบัรูใ้นคณุค่าและมจีติส�านึก

หวงแหนรกัษามรดกทางสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมทีเ่ป็นรากเหง้า

ของตน

 หากวนันีเ้ราท�าการอนุรกัษ์แต่เฉพาะตัวอาคาร วันหนึง่ข้าง

หน้าถงึกาลทรดุโทรมต้องหวนกลบัมาท�ากนัใหม่ แต่หากเตรยีมความ

รู้ความเข้าใจอันเปรียบได้กับดินอันอุดมให้ต้นกล้าเหล่านี้ได้ซึมซับ

และเติบโตข้ึนเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แผ่ร่มเงาไพศาลแล้วในวันข้างหน้า

พวกเขาเหล่านี้จะเป็นที่พ่ึงของอาคารที่ทรงคุณค่าที่มีอีกนับไม่ถ้วน

ได้ด้วยตัวเขาเอง”17
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This paper outlines two key premises.  The first is that engagement sits at the 
heart of all university activity and enables and enriches it across all three pillars 
of teaching, research and service.  Engagement is presented as being an integral 
and embedded part of all university activity that directly impacts on all other 
components and functions – engagement it is not ‘what we do’ it is the ‘how we 
do everything’. The second key premise of this paper is that engagement must be 
led as a strategic initiative in the university to be successful and sustainable.  The 
paper will consider how engagement is conceptualised, the various definitions of 
engagement and why it is important, offer preconditions for success, suggest ways 
of building a culture and practice of engagement, and outline ways to institutionalise 
engagement in the university.

The role of universities is changing. The notion that teaching and research, as the 
two pillars of the traditional university, is rapidly being replaced by a recognition that 
there are three pillars namely teaching, research and service, and all are funda-
mental components of the modern university.  Universities are now also required 
to move beyond the ‘ivory tower’ and acknowledge that they “…face high expec-
tations from the societies of which they are part. They will be judged, and learn 
to judge themselves, by the variety and vitality of their interactions with society” 
(Association of Commonwealth Universities, 2001, p. i).

This is particularly relevant in a time where prolific attention is being given to 
the way universities are engaging with and being an active participant in their 
broader communities.  This had led to the growth in concepts such as university  
community engagement, service learning, community service, knowledge  
exchange, knowledge transfer, and the Third Mission. More broadly, the higher 
education sector is recognised as an intellectual resource that contributes to 
national and international progress by pursuing and encouraging the formation 
of knowledge driven relationships and partnerships that are mutually beneficial, 
reciprocal and sustainable.  Furthermore, the evolving and competitive nature of 
our higher education institutions recognises the need to be able to effectively and 
rapidly respond to critical social, cultural, economic, environmental and political 
needs with new knowledge and learning opportunities.

The key premise of this paper is that engagement sits at the heart of ‘all’ university 
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activity and enables and enriches it in a myriad of ways across all 
three pillars.  We cannot, and should not, consider ‘engagement’ 
to be a mere ‘rebadging’ of the service component of universities 
work and neither should it be looked upon as activity and/or 
entity separate to the work of students and staff. Engagement 
really is an integral and embedded part of teaching, research and 
service and if pursued in this way, will directly impact on all other 
components of the university. As such, and to be successful, 
engagement, as a core activity of universities, must be considered 
as a key component of how business is done – including staff 
recruitment, induction, development processes, promotion and 
performance review policies and practices (including key per-
formance indicators). If articulated in this way, it will spur an 
institutional culture where engagement is seen and embraced 
as an essential and embedded element of all university activities 
across all procedures, processes and structures. This approach 
is similar to Goddard (2009), who argues that “Engagement has 
to be an institution wide-commitment, not confined to individual 
academics or projects. It has to embrace teaching as well as 
research, students as well as academics, and the full range of 
support services (p.4).

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

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

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

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

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

Engaged service provides opportunities for universities to open 
their doors to the community and offer a range of services and 
use of facilities without expectations or restraints. Engagement 
increases public awareness of education, scientific and artistic 
developments and endeavours and promotes critical enquiry and 
public debate within communities. Universities become more 
engaged and “students and faculty, often side by side, are filling 
in the moat of academic isolation and streaming out the gates to 
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become active players in the life of their communities (Hollister, 
n.d) and redefining the relationship between universities and 
the communities around them.  This is important as according 
to Boyer (1991), the scholarship of engagement connects all 
dimensions of scholarship to the understanding and solving of 
social, civic and ethical problems. This may be the reason why, 
according to Hollister (n.d) that “brick by brick around the 
world, the engaged university is supplanting the ivory tower”. 
Further engaged service improves relationships between univer-
sities and their communities and helps universities demonstrate  
accountability in an era replete with calls for greater scrutiny and 
demands for return on investment.
 
Paradoxically, this is happening in a time when higher education 
institutions are facing challenges related to relevance, constraints 
and cost (Burns, Fitzgerald, Furco, Sonka and Swanson, 2011) 
and increasing demands to remain competitive in rising global 
markets and economic pressures. The question of how universities 
can adequately respond to these challenges, while at the same 
time embrace engagement that is embedded in core activities,  
receives much discussion within the university and in the wider 
higher education and policy community.  It may be that the 
solution to these challenges is right in front of us, and indeed 
that engagement and service, will provide the way forward to a 
sustainable higher education system for all.  

What also needs to be highlighted is the issue that the domain of 
university community engagement is complex and contested and 
that in the literature, concepts like ‘community’ and ‘engagement’ 
are multifariously defined (O’Connor, McEwen, Owen, Lynch and 
Hill, 2011). This therefore, reinforced the need for many ‘lenses’ 
for interpreting engagement and its many forms.

The second key premise of this paper is that engagement must 
be led as a strategic initiative in the university to be successful 
and sustainable.  The paper will consider how engagement is 
conceptualised, the various definitions of engagement and why 
it is important, offer preconditions for success, suggest ways of 
building a culture and practice of engagement, and outline ways 
to institutionalise engagement in the university. 

Conceptualising engagement
The hallmark of engagement in higher education, according to 
Holland and Ramaley, is “...the development of partnerships that 

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

The increasing focus on how knowledge is exchanged has en-
couraged many universities to consider their relationship, and 
engagement with, local communities.  More than ever, universities 
are developing strategies for engaging with business, industry, 
government and community.  Activities are directed toward issues 
that shape our future both locally and globally and recognise the 
role that universities can play in the exchange of knowledge.  

An important characteristic of engagement, and how knowledge 
is exchanged, is the opportunity to share information and promote 
exemplary practices and initiatives that have resulted from  
engaged research, education and service.  This is knowledge that 
can be shared freely and on a global scale, contributing to the 
drive to become more competitive knowledge based economies, 
fuelled by readily accessible information (anyplace, anytime, 
anywhere) and the growth of convergent technologies. 

Being part of a knowledge based economy means that we 
are also responsible for responding to global challenges.   
Engagement and collaboration with our communities improves 
our chances of finding solutions to global challenges including  
environmental, health and wellbeing, population growth, poverty, 
homelessness, disengaged youth, the elderly, economic crises, 
gender inequity, agriculture, and many more.  If we adopt Butin 
and Seider’s (2012) notion of the ‘engaged campus’ and the 
idea of a rich civic and community life for all, then the notion of 
universities engaging with their communities presents a real and 
timely opportunity to overcome these challenges and provide 
worthy solutions.

This leads us to the realisation that university engagement is not 
new.  The notion that higher education institutions and practi-
tioners can and should, through engagement with the broader 
society, create relationships and partnerships through knowledge 
exchange initiatives that benefit society has been well stated by a 
range of reports, authors and institutions since the late 1950s.  
Decades later, the focus on engagement intensified when the 
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scholarship of engagement, termed by Ernest Boyer in 1996,  
exemplified the role of universities in advancing intellectual and civic 
progress by engaging with local communities and demonstrating a 
commitment to a social contract between society and higher education.  
As institutions of higher education across the globe respond to this 
call, a transformation has, and still is, occurring.

Institutions are increasingly focusing their strategic direction on 
how they engage with their communities. In turn, there is great 
demand from society to be able to see and understand how  
institutions are working with these partners and achieving mutually 
beneficial outcomes. By facilitating opportunities for engaged  
research, universities are developing high-level knowledge and 
skills and a culture of innovation.  Engaged education, through 
teaching and learning, is improving the student experience by 
providing authentic ways of combining theory and practice 
(work integrated learning and service learning) that enhance 
employability.  Through service (volunteering and outreach), we 
are preparing students for citizenship, and providing them with 
opportunities to develop social responsibility and civic identity, 
alongside staff.

The peril we may face however, as Butin suggested in his introductory 
chapter in The Engaged Campus, is that “the community engagement 
movement…has reached an engagement ceiling” (p. 1). Butin 
continues to say that it is time to develop a new blueprint for the 
next generation of the engaged campus.  There is much more to 
be done in the effort to develop a new intellectual movement in our 
institutions in terms of the way we engage with communities.

Many institutions are challenged by a lack of support for a  
collective, sector-wide approach that promotes holistic thinking 
and collective action required to address the issue at hand, due 
to a lack of consistency around the engagement and collaboration 
agendas of our universities.  If we, as a united front, believe that 
engagement, collaboration and the resultant partnerships critical 
to enabling knowledge exchange more broadly for the collective 
attention in the sector, and is placed on the national agenda, we 
are well on our way to agreeing on a sector-wide approach.  

This way, we will better understand the:
    Diversity and individuality of our community  
       partners, as well as their specific requirements;
    Skills that staff across the sectors require to be  

       successful in engagement and collaboration;
     Incentive and reward systems required to motivate  
      staff and;
    Diversity of activities undertaken across the  
      research, education and service components of  
      universities that benefit or could benefit from a  
       strategic national approach.

Leading engagement as a strategic initiative in the university is 
one way to begin a broader sector wide, institutional process.

What is engagement and why is it so important?
University Community Engagement (UCE) is a broad term 
used to describe the many dimensions of interactions between  
academia and wider society.

In the United States of America, the Carnegie Foundation  
describe UCE as:

 Collaboration between institutions of higher education  
 and their larger communities (local, regional/state,  
 national, global) for the mutually beneficial exchange  
 of knowledge and resources in a context of partnership  
 and reciprocity. 

 The purpose of community engagement is the  
 partnership of college and university knowledge and  
 resources with those of the public and private sectors  
 to enrich scholarship, research, and creative activity;  
 enhance curriculum, teaching and learning; prepare  
 educated, engaged citizens; strengthen democratic  
 values and civic responsibility; address critical societal  
 issues; and contribute to the public good.

The National Coordinating Centre for Public Engagement in the 
United Kingdom describe UCE as the:
 Many ways in which higher education institutions and  
 their staff and students can connect and share their work  
 with the public. Done well, it generates mutual benefit,  
 with all parties learning from each other through sharing  
 knowledge, expertise and skills. In the process, it can  
 build trust, understanding and collaboration, and  
 increase the sector’s relevance to, and impact on, civil  
 society.
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In South Africa, The University of the Free State describe UCE as an:
 Integral and core part of higher education in South Africa.  
 Our role as set out in the White Paper is that “we are  
 called on to demonstrate social responsibility and make  
 available expertise and infrastructure for community  
 service programs in the commitment towards common  
 good”.

UCE in Australia, according to Engagement Australia:
 Encompasses academic or scholarly activity, and other 
 activities that specifically link a university with local,  
 regional, national and/or international communities; with  
 it various communities such as business, industry,  
 cultural or social groupings. UCE provides mutual benefit  
 to the university and the community and incorporates an  
 integrated or interdisciplinary approach that is realised  
 through engaged learning and teaching, engaged  
 research and engaged community service.

And with the 2014 launch of Engagement Thailand, UCE in Thai-
land is described as:
 Academic cooperation between universities and society  
 in all aspects of the university mission based on four  
 principles: partnership, mutual benefit, scholarship and  
 assessment of social impact.

Essentially, UCE definitions from around the world share common 
themes including collaboration, reciprocity with mutually beneficial 
outcomes and public good intent – all rounded with high quality 
scholarship. Today, we tend to adopt the general term engagement 
however, within higher education, engagement is also referred to 
as knowledge transfer, knowledge exchange, engaged scholarship, 
integrative applied research and Third mission.

What is evident is an ever evolving field of endeavour for all modern 
day organisations including Higher Education providers to embed 
engagement into core business activities. This includes a quest to 
connect with, and be relevant to, internal and external stakeholder 
requirements.  To succeed, such relationships must be mutually 
beneficial for all parties and reciprocal in nature. This will assist  
in the exchange of knowledge in the greater search of collaborative  
approaches to the solution of real-world problems and  
opportunities.

Why is UCE important?
The idea that universities can no longer afford to be ‘ivory towers’ 
was presented at the very beginning of this paper and provided 
a platform from which to launch the key premise that engagement 
must be led as a strategic initiative in the university to be  
successful and sustainable. This is not a new concept. Universities 
have long held an obligation to the public good and there are  
increasing demands on universities prompting a focus on being 
more collaborative and responsive to the needs of society. Univer-
sities are also dedicated to the enterprise of knowledge – creating 
exchanging and applying knowledge to enhance society more 
broadly. What is needed is a perfect fit. 

The critical role of knowledge in society was captured eloquently 
by the World Bank in their Entering the 21st Century World  
Development Report of 1999/2000. For countries in the van-
guard of the world economy, the balance between knowledge and 
resources has shifted so far towards the former that knowledge 
has become perhaps the most important factor determining the 
standard of living – more than land, than tools, than labour. 
Today’s most technologically advanced economies are truly 
knowledge-based.

In their 2012 paper on the Centrality of Engagement in High-
er Education, Fitzgerald et al described engagement as the  
umbrella that covers every good practice in teaching, research 
and service. It advances opportunities for internationalising the 
university through shared research, scholarship and service; it 
advances opportunities for interdisciplinary research and teaching. 
 
UCE globally
A number of reports have mapped the changing role of  
universities and their contribution to economic prosperity, social 
development and national innovation (see for example Brewer, 
2013, McKelvey and Holmen, 2009). The competitive business 
of higher education and the demands for a more collaboration 
and relevance is proving challenging for some senior managers. 
Some of these global pressures include national policy, social 
change, globalised student flows, funding and other issues  
(including funding streams, knowledge exchange programs and 
policy support.

These challenges exist in engagement and collaboration activities 
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across the globe. Reasons for these challenges include lack of 
knowledge of potential partners, collaboration mechanisms and 
funding opportunities, differences in language, lack of definition, 
research cultures, financial and budgetary constraints, intellectual 
property issues and time scales. The key to facing these challenges 
and the key premise of this paper is to work together to institutionalise 
engagement and become engaged universities.

Institutionalising engagement
According to Austin and Beck (2011) for higher education to fully 
incorporate community engagement into all aspects of institutional 
mission, it must openly address issues related to:
    Faculty roles and responsibilities 
    Student learning environments
    Institutional benchmarks and outcome measures
    Institution specific definitions of engagement
   Rewards for exemplars of engaged teaching and  
      learning, research and service
    Community involvement in community engagement

This paper presents five key core values critical for institutionalising 
engagement. 

The first core value, integrity, allows relationships to flourish 
because it implies that parties are conscientious, equitable, are 
genuine and act with sincerity, virtue and responsibility. 

The second, trust, is dependent on integrity and will come about 
when there is shared belief that mutual experiences are true and 
trustworthy. It implies confidence in the relationship built on 
assurances, certainty, interdependence, expectation, hope and 
reliance. 

The third core value, open communication and transparency, 
allows the giving and exchanging of information and ideas and 
is dependent upon contact, connection, conversation and inter-
change. 

Engagement is built on integrity, trust and effective communica-
tion leads to reciprocity, the fourth core value. Reciprocity leads 
to the development of two-way, mutually beneficial relationships 
that serve to benefit and advance the parties involved. 

And lastly, leadership assures the involvement of all levels 

of management and staff in integrating engagement into the  
university’s mission and strategic plans and the work of campuses, 
faculties and divisions. A common definition of leadership is the 
art of motivating people to act towards achieving a common 
goal. Good leaders inspire and guide others to meet and exceed 
goals. Leadership in an organisational role involves establishing 
a clear vision, sharing that vision with others so that they will  
follow willingly, proving the resources to realise that vision and 
managing the conflicting interests of all stakeholders.  Leadership 
and participation are closely connected. Leadership requires a 
strong participation based just like participation requires structure, 
direction and strong leadership (Serrano and Reichard, 2011).  
Embedding engagement throughout the university requires the 
support of the strong focused leadership at all organisational 
levels – essential to facilitate the participation of staff, students 
and stakeholders.

This paper also offers preconditions for success in institutionalising 
engagement.  They are:
    Effective leadership, together with a shared, clearly  
     articulated engagement strategy, are essential to  
     successful implementation and ongoing maintenance  
      of engagement
    Community based work must be valued as a meaningful  
     educational experience and a legitimate mode  
     of scholarly endeavour, as well as, a recognised  
     component of professional and academic staff  
      activity
    Engagement and community partnerships require  
       infrastructure to succeed, identifying opportunities,  
     and facilitating relationships, providing logistical and  
      technical support, and assessing the results
    Assessment of the benefits and impacts must consider  
       both the institutional point-of-view and the perspectives  
      of community
   Institutions must be willing to invest in the professional  
     development and orientation activities for staff and  
      students to develop the necessary skills to participate  
    Building culture and a practice of engagement
    Engagement should be the foundation of the university’s  
     vision and the strategic plan and fully supported by  
     the university council and executives.
    Capacity building through the professional development  
     of staff, students and community to enhance their  
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     capacity to forge productive and valuable partnerships  
      and to action the opportunities that these relationships  
     provide
    Embed engagement workshops, rewards and  
recognition programs, academic promotion processes.
    Tracking and measuring activities, benchmarking and 
key performance indicators, web based resources 

If we return to the first key premises of this paper, that  
engagement sits at the heart of “all” university activity and enables 
and enriches it in a myriad of ways across all three pillars of 
teaching, research and service, and that we cannot, and should 
not, consider engagement to be a ‘rebadging’ of the service 

component of universities work - it is hoped that the core values, 
combined with the preconditions for success, offer some guidance 
on how to institutionalise engagement as a strategic initiative.  

Engagement is an integral and embedded part of teaching,  
research and service and if pursued in this way, will directly 
impact on all other components of the university. If articulated in 
this way, it will spur an institutional culture where engagement 
is seen and embraced as an essential and embedded element 
of all university activities across all procedures, processes and 
structures – highlight the second key premise of this paper, that 
engagement must be led as a strategic initiative in the university 
to be successful and sustainable.
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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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