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	 การมารบัผดิชอบเปน็บรรณาธกิารวารสารวจิยัเพือ่การพฒันาเชงิพืน้ทีน่ี	้เปน็ประสบการณท์ีท่ัง้เหมอืน

เดิมและแปลกใหม่สำาหรับดิฉัน	ที่ว่าเหมือนเดิมก็เนื่องจากดิฉันเคยทำาหน้าที่เป็นบรรณาธิการวารสารวิชาการ

มาอย่างยาวนานนับสิบปี	ซ่ึงวารสารวิจัยฯ	เล่มน้ีก็เป็นส่ิงพิมพ์ทางวิชาการเหมือนกัน	แต่ทว่าก็มีหลายส่ิงหลายอย่าง 

ที่อาจถือได้ว่า	เป็น	“นวัตกรรมย้อนรอย”	ของการทำาหน้าที่เป็นบรรณาธิการสิ่งพิมพ์วิชาการ

	 ตามประวัติศาสตร์พัฒนาการของการสื่อสารนั้น	ก่อนหน้ายุคสมัยที่จะมีการถือกำาเนิดของสื่อมวลชน

สมยัใหม	่เชน่	หนงัสอืพมิพใ์นราวศตวรรษที่	17-18	การส่ือสารของผู้คนในสังคมจะเป็นรปูแบบของการส่ือสาร

แบบเหน็หนา้เหน็ตากนัเปน็ส่วนใหญ่	(Face-to-face	communication)	(ทกุวนันี	้เรายงัเหน็รอ่งรอยของความ

ต้องการรูปแบบการส่ือสารน้ี	เม่ือทุกเทศกาล	แรงงานต่างจังหวัดท่ีมาทำางานในเมืองจะต้องเดินทางกลับบ้านทั้งๆ	

ที่ใช้พูดคุยทางมือถือก็ได้)	ส่วนรูปแบบการสื่อสารผ่านตัวสื่อกลาง	(Mediated	communication)	นั้น	จะมี

ไม่มากนักและเป็นเฉพาะในโอกาสพิเศษ	เช่น	การเขียนจดหมาย	การรับพระราชโองการ	ฯลฯ	แต่ทว่าเมื่อ

เกิดยุคสื่อสารมวลชนที่เดินหน้าเรียงแถวมาตั้งแต่หนังสือพิมพ์	นิตยสาร/วารสาร	หนังสือเล่ม	วิทยุ	โทรทัศน์	 

ไล่มาจนถึงมือถือ	โซเชียลมีเดีย	สัดส่วนของรูปแบบการส่ือสารของผู้คนก็พลิกกลับจากเดิม	กล่าวคือ	รูปแบบ

การสื่อสารผ่านตัวสื่อกลางกลายเป็นรูปแบบหลัก	การส่ือสารแบบเห็นหน้าเห็นตากลายเป็นรูปแบบรอง	 

(เช่น	เพลงโอมจงเงยของแสตมป์)	เราจึงรู้จักนักเขียนนวนิยายผ่านตัวหนังสือ	เห็นหน้าพิธีกรผ่านรายการ

โทรทัศน์	โดยไม่เคยพบตัวจริง	อย่างไรก็ตาม	ความปรารถนาดั้งเดิมที่จะสื่อสารแบบพบหน้าก็ยังแสดงออก

มาเปน็ครัง้คราว	ดงัทีด่าราศลิปนินกัรอ้งตอ้งไปเดินสายเล่นคอนเสิร์ต	นกัร้องเกาหลีก็ต้องเดินทางมาพบสาวก

แฟนคลับที่เมืองไทยแบบตัวเป็นๆ

	 หากเดนิตามเสน้ทางพฒันาการดงักลา่วมานี	้การจดัทำาวารสารวิชาการส่วนใหญ่ก็คงจดัอยูใ่นยคุสมยัของ

สือ่สารมวลชน	คอื	นกัวจิยัทัง้ทีเ่ปน็ผูอ้า่นและอาจจะเป็นผู้เขียนบทความ	กองบก.ผู้ประเมนิ	กล้็วนแล้วแตรู่จ้กั

กันผ่านหน้าสิ่งพิมพ์คือวารสาร	อย่างไรก็ตาม	ในประวัติศาสตร์ของการทำาสื่อมวลชน	ก็เริ่มมีการ	“ควบรวม”	

เอาการสื่อสารทั้งสองแบบคือเห็นหน้าและผ่านตัวสื่อกลางเข้ามาไว้ด้วยกันในบางโอกาส	ดังเช่นที่เราได้เห็น 

นักเขียนไปนั่งแจกลายเซ็น	ถ่ายรูปร่วม	หรือพบปะพูดคุยกับคนอ่านในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาต	ิเป็นต้น

	 และอาจจะโดยมิได้ตั้งใจ	การทำาวารสารวิจัยฯ	เล่มนี้ก็เกิดปรากฏการณ์ควบรวมอยู่ตลอดเวลา	ทั้งนี้	

อาจจะเนื่องมาจากการที่วารสารฯ	เล่มนี้ดำาเนินการโดยสถาบันคลังสมองของชาติที่มีกิจกรรม	2	อย่าง 

ในเวลาเดียวกัน	คือ	ท้ังรับผิดชอบการจัดทำาวารสารฯ	และจัดฝึกอบรมนักวิชาการเพ่ือสังคม	(Socially	engaged	

scholarship-SeS)	ผ่านหลักสูตรต่างๆ	ดังน้ัน	ทางสถาบันฯ	จึงได้สร้างสะพานทอดเช่ือมระหว่าง	2	กิจกรรมน้ี	 

นักเขียนในวารสารฯ	เล่มน้ี	จำานวนไม่น้อยมาจากการฝึกอบรม	และในระหว่างฝึกอบรม	บทความจากวารสารเล่มน้ี 

กจ็ะถกูนำาไปเปน็แบบฝกึหดับา้ง	เปน็ตวัอยา่งกรณศีกึษาบา้ง	นกัวจิยัทีม่ผีลงานตพีมิพไ์ดร้บัเชญิไปเปน็วทิยากร

ของการอบรมซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้อ่านได้พบกับตัวเป็นๆ	ของเจ้าของบทความ	(และหลายครั้ง	ก็มีบรรยากาศ

บทบรรณาธิการ



       

แบบนักร้องเกาหลีพบแฟนคลับเหมือนกัน)

	 ผลจากการควบรวมรูปแบบการส่ือสารสองแบบเข้าด้วยกัน	ทำาให้เกิดผลที่มากกว่าการอ่านการเขียน

บทความวิชาการเพื่อสังคม	เช่น	ในโอกาสที่ผู้อ่านได้มาพบกับตัวผู้เขียนที่มีความสนใจทางวิชาการร่วมกัน	

ก็ได้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู	้ซักถามข้อข้องใจ	ได้มีการถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ที่เดินล่วงหน้ามาก่อน

ในเสน้ทางสายน้ีใหแ้กผู่ท้ีเ่ดนิตามมา	ไดแ้รงบนัดาลใจ	ได้พบตน้แบบ	(ภาษาวยัรุน่	คือไดเ้จอไอดอล)	ได้สรา้ง

ประชาคมวิชาการ	เกิดความอบอุ่นใจที่มีเพื่อนร่วมทางบนเส้นทางวิบากนี	้ฯลฯ	บรรยากาศแบบนี้มิได้จำาเป็น

แต่เฉพาะสำาหรบัแวดวงศลิปนินักรอ้งและแฟนคลบัเทา่นัน้	แมแ้ตใ่นแวดวงวชิาการทีท่ำางานดว้ยสมองดา้นเหตุ

ด้านผลก็คงต้องการเพราะนักวิชาการเราก็มีสมองสองข้างเช่นกัน

	 ตัดเข้ามาที่เนื้อหาของวารสารฉบับน้ี	เร่ิมจากงานวิจัยเร่ือง	“การใช้ประโยชน์จากน้ำาทิ้งโรงงานผลิต 

เส้นขนมจีนของชุมชนโพรงมะเดื่อ	อำาเภอเมือง	จังหวัดนครปฐม	ในการเพาะเลี้ยงสาหร่าย	Spirulina	sp.”	

โดย	จารุชา	ยี่แสง	สุกัญญา	แย้มสรวล	และวันเพ็ญ	แก้วพุก	งานศึกษาชิ้นนี้แสดงให้เห็นการประสานกัน

ระหว่าง	“กระบวนการทางวิทยาศาสตร์”	กับ	“กระบวนการทางสังคม”	โดยคณะนักวิจัยได้ออกแบบวิจัยทั้ง

จากในห้องทดลองปฏิบัติการและทั้งในสนามจริงไปพร้อมๆ	กัน	และเชื่อมโยงความรู้จากทั้ง	2	แหล่งกำาเนิด

ความรู้เข้าด้วยกัน	การศึกษาจากห้อง	lab	นั้น	ทำาให้ได้ความรู้ที่แม่นยำาเพราะมีการควบคุมตัวแปรได้มาก	

อยา่งไรกต็าม	ในโลกทีเ่ปน็จรงินัน้	เรากไ็มอ่าจจะควบคุมปริมาณแสงแดดหรือความร้อนได้เสมอไป	การศึกษา

จากสนามจริงจึงให้ผลในทางปฏิบัติได้จริง	(Practical)	สูงกว่า	ทำาให้งานวิจัยของเรา	“ทั้งถูกต้อง	ทั้งกินได้”	

และคุณูปการของงานศึกษาชิ้นน้ียังให้ความกระจ่างว่า	น้ำาเสียนั้นไม่ใช่ปัญหา	หากเรามีปัญญาเปลี่ยนน้ำาเสีย 

ให้กลายเป็นวัตถุดิบได้

	 บทความชิ้นที่สองเป็นเรื่อง	“กระบวนการสร้างเสริมการบริหารจัดการธนาคารข้าวและการลดต้นทุน 

ในการผลิตข้าว	กรณีศึกษา:	บ้านหินปูน	ตำาบลเขวาใหญ่	อำาเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม”	โดย	

นวลละออง	อรรถรังสรรค์	ถึงแม้ว่าเร่ืองธนาคารข้าวจะเป็นเรื่องที่แวดวงนักพัฒนาทำามาเป็นเวลากว่า	 

4	ทศวรรษแลว้	แตท่วา่เมือ่นกัวชิาการสายการบรหิารและการบญัชลีงไปทำางานดว้ย	“เลนส์ทางวชิาการแบบ

ใหม่”	ก็ทำาให้สามารถเผยเหลี่ยมมุมท่ีเคยเป็น	unseen	มาก่อนออกมา	นอกเหนือจากข้อเด่นเรื่องการพา

เท่ียวชมแง่มุมใหม่ๆ	ของการพัฒนาธนาคารข้าว	(ซ่ึงรอบด้านและจะส่งผลต่อความย่ังยืนของธนาคารข้าวเอง)	

ข้อเด่นอีกประการจากงานวิจัยชิ้นนี้ก็คือการสาธิตหลักการเรื่อง	Action	based-on	research	กล่าวคือ	 

การออกแบบกิจกรรมท้ังหลายน้ันสร้างข้ึนมาบนผลการวิจัย	ท่ีภาษาชาวบ้านเรียกว่า	“วัดตัวก่อน	ค่อยตัดเส้ือ”	 

ซึ่งให้ผลคือ	“การเกาถูกที่คัน”	

	 งานเขียนช้ินท่ีสามเร่ือง	“กระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างความม่ันคงในการประกอบอาชีพเพาะเล้ียงสัตว์น้ำา

ของเกษตรกรบ้านยางน้อย	อำาเภอโกสุมพิสัย	จังหวัดมหาสารคาม”	โดย	วิภาวี	ไทเมืองพล	วัฒนะ	ลีลาภัทร	 

บทความที่ 2

บทความท่ี 1



       

ภทัทริา	เกษมศริ	ิเมธาว	ีรอตมงคลดี	และรว่มฤด	ีพานจนัทร	์งานวจิยัชิน้นีน้า่สนใจตรงทีก่รณทีีศ่กึษานัน้	นกั

วจิยัไดเ้ขา้ไปชมุชนในชว่งจงัหวะขาลง	โดยท่ีชมุชนท่ีศึกษานัน้เคยข้ึนสู่จดุสูงสุดแห่งความสำาเร็จมาแล้ว	ข้อคิด

จากงานวจิยัครัง้นีใ้หค้ำาตอบว่า	การนำาวิชาการไปชว่ยแกป้ญัหาสงัคมนัน้	เราคงไมส่ามารถวาดหวงัไดว้า่	ชมุชน

ท่ีเราทำางานด้วยจะเกิดภาวะปราศจากปัญหาหรือมีความเสถียร	กล่าวคือ	เราคงไม่สามารถกำาจัดปัญหาของ

ชมุชนใหห้มดไปอยา่งสิน้ซากหรอือยา่งถาวร	หากทว่า	พลงัทางปญัญาของนกัวชิาการทีจ่ะไปประสานกบัพลงั

ภมูปิญัญาของชมุชนนัน้นา่จะชว่ยเสรมิความเข้มแข็งให้ชุมชนมคีวามสามารถหรือเพ่ิมสมรรถนะท่ีจะรับมอืกับ

ปัญหาได	้อันเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ทางด้านสุขภาพที่เสนอว่า	เราไม่สามารถจะสร้างสิ่งแวดล้อมให้ปราศจาก

เชื้อโรค/ปัญหาได้	แต่เราสามารถสร้างเสริมร่างกายที่แข็งแรงให้รับมือกับเชื้อโรคได้	ที่เรียกว่า	“สร้างความ

แข็งแกร่งจากภายใน”	(Strengthen	from	within)

	 บทความเรือ่ง	“รูปแบบการพฒันาดา้นความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้มของโรงเรยีนเครอืขา่ยมหาวทิยาลยั

อุบลราชธานี	อำาเภอวารินชำาราบ	จังหวัดอุบลราชธานี”	โดย	จิราภรณ์	หลาบคำา	ลักษณีย์	บุญขาว	นิตยา	 

ชาคำารุณ	สมเจตน์	ทองดำา	จีราพร	ทิพย์พิลา	และจินตนา	ศิริบูรณ์พิพัฒนา	แม้ว่าเมื่อดูโดยผาดๆ	จะรู้สึกว่า	

งานศกึษาชิน้นีอ้าจจะดไูมม่อีะไร	แต่หากเพง่แบบพิศแล้ว	จะพบวา่	คณะผูวิ้จยัมกีระบวนท่าในการทำางานเร่ือง

ความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างพลิกแบบ	360	องศาเลย	ในงานวิจัยชิ้นนี้	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องขยะ	สนามเด็ก

เล่น	หรือโรงอาหาร	คณะวิจัยจะไม่ได้นำาวัสดุอุปกรณ์อะไรไปให้โรงเรียนที่ศึกษาเลย	หากแต่ส่ิงที่นักวิชาการ

นำาเข้าไป	คือ	“ความรู้ในเรื่องกระบวนการสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนด้วยต้นทุนของทางโรงเรียนเอง”	

และในขณะที่เลือกพื้นที่ศึกษา	3	โรงเรียน	ผลงานวิจัยก็ได้แสดงให้เห็นว่า	แต่ละโรงเรียนต่างมีความต้องการ	 

มคีวามพร้อมและศกัยภาพในการจดัการปญัหาทีแ่ตกตา่งกนั	และทา่มกลางความแตกตา่งนี	้	สิง่ทีเ่ปน็จดุรว่ม

ก็คือ	“กระบวนการจัดการปัญหาแบบเดียวกัน”	รวมท้ังคณะวิจัยได้นำาความรู้เร่ืองการบริหารจัดการกับความเส่ียง	

(Risk	management)	เป็นฐานคิดที่แข็งแรงในการออกแบบลำาดับขั้นตอนของกิจกรรม	เริ่มตั้งแต่การให้เห็น

ความสำาคัญของปัญหา	การให้เห็นผลกระทบ	ไปจนกระทั่งการติดตั้งกลไกสร้างความยั่งยืน

	 งานวิจัยชิ้นที่	5	เรื่อง	“การพัฒนาส่ือมัลติมีเดียเพ่ือส่งเสริมทักษะและความเข้าใจของอาสาสมัคร 

ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอาย	ุในเขตเทศบาลเมือง	จังหวัดลำาปาง”	โดย	ฟิสิกส	์ฌอณ	บัวกนก	ให้แนวทางที่ดี

มากสำาหรับสาขาวิชาการด้านสื่อใหม่	(New	media)	เช่น	สื่อมัลติมีเดีย	ซึ่งเรามักจะพบว่า	“แม้จะเปลี่ยนสื่อ

เป็นสื่อใหม่แล้ว”	แต่	“วิธีคิดเรื่องการสร้าง/การผลิต/การใช้สื่อ”	นั้น	มักจะยังเป็นแบบเดิมๆ	อยู่	กล่าวคือ	จุด

เร่ิมต้นของการคิดผลิตสื่อมักจะมาจากความสนใจ	ความต้องการ	และความพร้อมของนักวิชาการเป็นที่ตั้ง	

และตลอดทั้งกระบวนการผลิต	ก็มักจะเป็นไปแบบ	“เพื่อ	โดย	นักวิชาการ”	ดังนั้น	เมื่อสร้างสื่อออกมาเสร็จ

แลว้	สือ่นัน้กก็ลายเปน็สือ่	“ของนกัวชิาการ”	มใิช่ของชาวบ้าน/ชุมชนผู้ใช้ส่ือ	สือ่ท่ีมคุีณประโยชนม์ากมาย	เช่น	

สื่อมัลติมีเดียจึงมักจะเกิดอาการแท้งกลางทาง	คือ	มีแล้วแต่ชุมชน/ชาวบ้านไม่ใช้	งานศึกษาช้ินนี้จึงได้สาธิต	

บทความที่ 5บทความที่ 3
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“ความใหม่อย่างรอบด้าน”	ทั้งตัวสื่อและวิธีคิดในการสร้างและใช้สื่อโดยนำาเอากระบวน	PAR	เข้าไปบวกผสม

ในทุกขั้นตอน

	 บทความชิ้นที่	6	เป็นเรื่องด้านการเกษตรซึ่งมีข้อน่าสังเกตว่า	ด้านวิชาการนั้น	เรามักมีการแบ่งงาน

กันทำาเพื่อสั่งสมความชำานาญเฉพาะด้าน	เช่น	การเกษตรก็แบ่งเป็นสาขาพืช	สัตว	์ประมง	แม้แต่ในสาขาพืช 

ก็แตกแยกย่อยเป็นพืชไร่	พืชสวน	การแบ่งแยกเช่นนี้ก็คงจำาเป็นสำาหรับสร้างชุดความรู้ให้ลงลึกในรายละเอียด	 

แต่ทว่าเมื่อถึงขั้นตอนนำาความรู้ไปใช้ในภาคปฏิบัติ	นักวิชาการก็คงต้องเน้นกระบวนการ	“แยกแล้ว	มารวม

กันอีกครั้งในสนามจริง”	ดังตัวอย่างงานวิจัยเรื่อง	“การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนชุมชนบ้านหลักเมตร	 

ตำาบลทุ่งขวาง	อำาเภอกำาแพงแสน	จังหวัดนครปฐม”	โดย	ง่ายงาม	ประจวบวัน		ชูพันธุ์	ชมภูจันทร์	 

ณัฐชนา	พวงทอง	วันเพ็ญ	แสงทองพินิจ	พิทักษ์พงศ	์ป้อมปราณ	ีและปิยนาถ	อิ่มดี	ซึ่งเพียงแค่ดูภูมิหลังของ 

สาขาวชิาของทมีวจิยั	ก็จะพบวา่	เปน็งานกฐินสามคัคทีางวิชาการทีม่กีารแตะมอืกันระหว่างนกัวิชาการหลายๆ	

สาขาอยา่งแนน่อน	และเมือ่ดชูือ่งานวจิยั	กจ็ะยิง่ตอกย้ำาวา่	แนวทางการวจิยัครัง้นีเ้ปน็การวเิคราะห์	“ทัง้ระบบ 

ของเกษตรยั่งยืน”	งานศึกษาชิ้นนี้สร้างนวัตกรรมขึ้นมาหลายอย่าง	ตั้งแต่แนวคิดเรื่อง	Farmer	Participation	

Research	การให้ข้อค้นพบใหม่ๆ	เก่ียวกับการยอมรับนวัตกรรม	และข้อเสนอแนะของงานวิจัยช้ินน้ีเป็นส่วนท่ี

ยอดเยี่ยมมาก

	 บทความชิน้สดุทา้ยเปน็บทความรบัเชญิซ่ึงในดา้นหนึง่	ทางกองบรรณาธกิารอยากใหพ้ื้นทีส่่วนนีเ้ป็นพ้ืนที่

ประกาศเกียรตคิณุของนักวชิาการทีม่เีจตนารมณอ์นัแนว่แนใ่นการทำางานประเดน็ใดประเดน็หนึง่	มกีารเกาะตดิ

อยูกั่บประเด็นดงักลา่ว	และมเีปา้หมายการทำางานทีช่ดัเจน	ซึง่ตามเกณฑท์ัง้หมดนี	้บทความเรือ่ง	“กระบวนการ

สร้าง	“จินตภาพ”	“อัตลักษณ์”	ชุมชนเมืองมหาสารคาม”	โดย	เมธ	ีพิริยการนนท	์ย่อมเข้าตากรรมการอย่าง

แน่นอน	อ.เมธีได้ใช้ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมซ่ึงทำางานกับสิ่งที่จับต้องได้	ไปรังสรรค์สิ่งอันจับต้องไม่ได้แต่ 

มคีวามหมายอยา่งมาก	อนัปรากฏอยูใ่นงานวจิยัช้ินตา่งๆ	ทีด่ำาเนนิงานมาอยา่งตอ่เนือ่งมาตัง้แตปี่พ.ศ.	2555	คอื	 

อัตลักษณ์	ผู้เขียนได้ใช้ความรู้เชิงวิชาการไปขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ	ในทุกขั้นตอน	และมีวิธีการทำางานแบบ

สองลอ้	คือทัง้ทำางานวจิยัและทำากจิกรรมการพัฒนาควบคูกั่นไป	การขบัเคล่ือนทีน่า่สนใจในคร้ังนี	้ก็คอื	นอกจาก

จะขับเคลื่อนกิจกรรมแล้ว	ยังขับเคลื่อนจิตใจ	จิตสำานึกและจิตวิญญาณเรื่องอัตลักษณ์ของคน/เมืองสารคามไป

พร้อมๆ	กนั	จากผลงานวจิยัหลายๆ	ชิน้ทีส่ั่งสมบารมมีาตัง้แตป่พี.ศ.	2555	ไดเ้รอืงแสงเปลง่รศัมอีอกมาในงาน	

“นำาฮอย	150	ปี	เมืองมหาสารคาม”	เมื่อวันที่	22	สิงหาคม	2558	ที่มิได้อลังการงานสร้างเพราะการกะเกณฑ์

ผูค้นแตอ่ยา่งใด	หากแตย่ิง่ใหญเ่พราะผลแหง่การขับเคล่ือนจติใจทีง่านวิจยัไดด้ำาเนนิการมาอยา่งตอ่เนือ่งนัน่เอง

	 	 	 	 	 	 	 	 	 					กาญจนา	แก้วเทพ	

                 บรรณาธิการ

บทความที่ 7

บทความที่ 6



สารบัญ
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 7:4 ตุลาคม-ธันวาคม 2558 

บทความรับเชิญ

การใช้ประโยชนจ์ากน้ำาทิง้โรงงานผลติเสน้ขนมจนี
ของชุมชนโพรงมะเดื่อ อำาเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม ในการเพาะเลีย้งสาหรา่ย Spirulina sp.

กระบวนการสรา้งเสรมิการบรหิารจดัการธนาคาร
ข้าวและการลดตน้ทนุในการผลติข้าว กรณศีกึษา: 
บ้านหินปูน ตำาบลเขวาใหญ่ อำาเภอกันทรวิชัย 
จังหวัดมหาสารคาม 

กระบวนการเรียนรู้เพ่ือสร้างความม่ันคงใน 
การประกอบอาชีพเพาะเล้ียงสัตว์น้ำาของเกษตรกร
บ้านยางน้อย อำาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

รูปแบบการพัฒนาด้านความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อม
ของโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
อำาเภอวารินชำาราบ จังหวัดอุบลราชธานี

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมทักษะและ
ความเข้าใจของอาสาสมัครในการดูแลสุขภาพ 
ผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดลำาปาง 

การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนชุมชนบ้าน
หลักเมตร ตำาบลทุ่งขวาง อำาเภอกำาแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม

กระบวนการสรา้ง “จนิตภาพ” “อตัลกัษณ”์ ชมุชน
เมืองมหาสารคาม

ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก
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52

70

90

124

วิภาวี ไทเมืองพล  วัฒนะ ลีลาภัทร  
ภัททิรา เกษมศิริ   เมธาวี  รอตมงคลดี  

และร่วมฤดี พานจันทร์

จิราภรณ์ หลาบคำา  ลักษณีย์ บุญขาว  
นิตยา  ชาคำารุณ  สมเจตน์ ทองดำา   

จีราพร ทิพย์พิลา และจินตนา ศิริบูรณ์พิพัฒนา

ง่ายงาม ประจวบวัน ชูพันธุ์  ชมภูจันทร์  
ณัฐชนา  พวงทอง  วันเพ็ญ แสงทองพินิจ   
พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี และปิยนาถ อิ่มดี

เมธี พิริยการนนท์

นวลละออง อรรถรังสรรค์ 

จารุชา ยี่แสง 
สุกัญญา แย้มสรวล  
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สาขาวิชา ชีววิทยาบทคัดย่อ

	 งานวิจัยนี้ เป ็นงานวิจัยทดลองแบบมีส ่วนร ่วมกับชุมชน	โดยมี

วตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาการน�าน�า้ท้ิงจากกระบวนการผลติเส้นขนมจีนชุมชนโพรงมะเดือ่	

อ�าเภอเมอืง	จงัหวดันครปฐม	ไปใช้ประโยชน์ในการเพาะเลีย้งสาหร่าย	Spirulina sp.  

และถ่ายทอดความรู ้ที่ ได้จากงานวิจัยให้กับศูนย์เรียนรู ้ภูมิปัญญาด้านการ 

ท�าขนมจีนนวัตกรรมใหม่เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากน�้าทิ้งกระบวนการผลิต

เส้นขนมจีน	วิธีด�าเนินการวิจัย	ได้แก่	1)	ศึกษาบริบทกลุ่มภูมิปัญญาด้านการ 

ท�าขนมจีนนวัตกรรมใหม่	ชุมชนโพรงมะเดื่อ	2)	วิเคราะห์คุณภาพน�้าทิ้งและศึกษา

คุณภาพน�้าทิ้งที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสาหร่ายในห้องปฏิบัติการ	3)	การเพาะ

เลี้ยงสาหร่ายในสภาพกลางแจ้งด้วยน�้าทิ้งจากบ่อพักน�้าทิ้งของโรงงานผลิตเส้น

ขนมจีนชุมชนโพรงมะเดื่อ	และ	4)	ถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากงานวิจัยผ่านโครงการ

อบรมเชงิปฏบิตักิารให้กบัเยาวชนและศูนย์การเรยีนรูก้ารท�าขนมจีนนวัตกรรมใหม่

ระยะเวลาท�าการวจิยัในช่วงเดอืนตลุาคม	2556	-	สงิหาคม	2557	ผลการวิจัยพบว่า	

1)	โรงงานผลิตเส้นขนมจีนของคุณบุญเรือนที่ศึกษามีขนาดใหญ่ที่สุดในชุมชน

โพรงมะเดื่อ	และใหญ่ที่สุดในกลุ่มภูมิปัญญาด้านการท�าขนมจีนนวัตกรรมใหม่	 

มีคนงานประมาณ	20	คน	โดยการจ้างงานคนในชุมชน	ผลิตขนมจีนทั้งแบบแป้ง

หมักและแป้งสดส่งตลาดคลองเตย	มอีตัราการผลติประมาณ	3-4	ตนัต่อวนั	มนี�า้ทิง้

โดยเฉลีย่วนัละ	80-100	ลติร	2)	ผลการวเิคราะห์คณุภาพของน�า้ทิง้ในบ่อพกั	พบว่า

น�้าทิ้งจากกระบวนการผลิตเส้นขนมจีนยังมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	มีค่า 

ซีโอดี	อยู่ในช่วง	17,000-17,600	มิลลิกรัมต่อลิตร	การใช้ประโยชน์จากน�้าทิ้ง

โรงงานผลติเส้นขนมจนีมาเพาะเลีย้งสาหร่าย	Spirulina sp.	โดยใช้อัตราการเจือจาง

น�า้ทิง้ต่อน�า้กลัน่ท่ีอัตราส่วน	1:20	(ปรมิาตรต่อปรมิาตร)	จะให้การเจรญิเตบิโตของ

สาหร่ายดทีีส่ดุเท่ากบั	1.8x107	เซลล์ต่อมิลลลิติร	และ	3)	การเพาะเล้ียงสาหร่ายใน

สภาพกลางแจ้งด้วยน�า้ทิง้จากบ่อพกัน�า้ท้ิงของโรงงานผลิตเส้นขนมจีนชุมชนโพรง

มะเดื่อ	สามารถลดค่าซีโอดีในน�้าทิ้งจากเริ่มต้น	ลดลงเหลือ	81.33	มิลลิกรัมต่อ

ลิตร	คิดเป็นร้อยละ	87.60	และจากบทสรุปของการทดลอง	สามารถน�าน�้าทิ้งจาก

โรงงานผลิตเส้นขนมจีนไปใช้ในการเพาะเลี้ยงสาหร่าย	Spirulina	sp.	ในสภาวะ

จริงของบ่อพักน�้าทิ้งได้	อันจะเป็นแนวทางการใช้ประโยชน์จากของเสียในชุมชน

เพื่อพัฒนาศักยภาพและเศรษฐกิจให้กับชุมชนต่อไป

ค�ำส�ำคญั : โรงงานผลติเส้นขนมจนี  คณุภาพน�า้ทิง้  สาหร่ายสไปรไูลนา  ชมุชนโพรงมะเดือ่
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Field : Biology Abstract

	 This	experimental	research	aimed	to	investigate	an	appropriate	

utilization	of	rice	noodle	processing	wastewater	for	Spirulina	sp.	cultivation	

and	encourage	the	utilization	of	wastewater	from	rice	noodle	factories	in	Prong	

Madua	Community.	The	research	methods	were	1)	study	the	contexts	of	 

community	and	in	the	wisdom	group	of	rice	noodle	innovative	production	in	

Prong	Madua	Community,	Amphoe	Mueang,	Nakhon	Pathom;	2)	analyze	

wastewater	quality	and	study	wastewater	quality	suitable	for	Spirulina sp. 

cultivation	in	a	laboratory;	and	3)	cultivate	Spirulina	sp.	outdoor	in	wastewater	

from	rice	noodle	factories	in	Prong	Madua	Community.	The	research	period	

was	from	October	2013	to	August	2014.	According	to	the	research	result,	 

it	was	found	that	1)	Khun	Boonruen’s	rice	noodle	factory	was	the	biggest	

factory	in	Prong	Madua	Community	and	in	the	wisdom	group	of	rice	noodle	

innovative	production.	In	this	factory,	there	were	about	20	employees	in	

the	factory;	they	were	labors	from	the	community.	This	factory	produced	

fermented	and	non-fermented	rice	noodle	for	wholesaling	at	Klong	Toei	

market.	The	production	rate	was	approximately	3-4	tons	per	day	with	800-

1,000	liters	of	wastewater	in	average.	2)	As	for	the	analysis	of	wastewater	

quality,	processing	wastewater	quality	was	at	the	standard	level	with	COD	

between	17,000	-	17,600	mg/L.	When	cultivating	Spirulina	sp.	in	wastewater	

medium	diluted	with	distillated	water	at	the	dilution	rate	of	1:20	(volume	

by	volume),	Spirulina	sp.	could	grow	best	at	1.8x107	cell/ml.	3)	Regarding	

the	outdoor	cultivation	of	Spirulina	sp.,	the	level	of	COD	was	decreased	at	

87%	from	638	to	81.33	mg/L.	The	results	can	be	concluded	that	rice	noodle	 

processing	wastewater	has	potential	for	cultivating	Spirulina	sp.	and	it	would	

be	the	guideline	for	utilizing	community	waste	for	developing	the	potentiality	

and	economy	of	the	community.

Keywords  : 	Fermented	rice	noodle	factory,	Wastewater	quality,	Spirulina	 
	 					platenis,	Prong	Madua	Community
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บทน�า   
	 จากการลงพ้ืนที่ศึกษาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย

ราชภฏันครปฐมและเทศบาลต�าบลโพรงมะเดือ่	โดยใช้เครือ่งมอื

ประเมินชมุชนชาตพินัธุว์รรณาแบบเร่งด่วน	(Rapid	Ethnographic	

Community	Assessment	Process:	RECAP)	ซึ่งเป็นเครื่องมือ

ท่ีส�าคัญในการพัฒนาทักษะการวิจัยชุมชนที่อาศัยทุนทางสังคม

ของชุมชนเป็นที่ตั้ง	ผลการลงพื้นท่ีพบว่า	ชุมชนโพรงมะเดื่อมี

แหล่งเรียนรู้ซึ่งเป็นวิถีชีวิตแบบด้ังเดิมอยู่อย่างหลากหลาย	ซึ่ง

เทศบาลต�าบลโพรงมะเดื่อมีระบบการจัดการตนเองของต�าบล	

ประกอบด้วย	6	ระบบ	38	แหล่งเรียนรู้	(เทศบาลต�าบลโพรง

มะเดือ่,	2556)	หนึง่ในน้ันคอืระบบองค์ความรูแ้ละภมิูปัญญาท้องถิน่	

และโดยเฉพาะภมูปัิญญาด้านการท�าขนมจนีนวตักรรมใหม่	โดย

พืน้ทีข่องเทศบาลโพรงมะเดือ่ดัง้เดมินัน้เป็นพืน้ทีท่ีเ่ป็นแหล่งการ

ท�าขนมจีนท้ังบริโภคและส่งออกนอกพื้นที่บริเวณข้างเคียง	จึง

มีการประยุกต์การท�าขนมจีนแบบโบราณโดยมีการซื้อเครื่องมือ

เครื่องจักรเข้ามาร่วมด้วย	ท�าให้สามารถเพิ่มก�าลังการผลิตได้

ตามความต้องการของลูกค้า	ภายหลังเริ่มมีการท�าขนมจีนแป้ง

หมักมาจ�าหน่ายเพ่ิมขึ้นด้วย	ส่งผลให้สามารถขยายตลาดและ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้สูงขึ้น	แต่อย่างไรก็ดีจากอัตราการผลิต

เส้นขนมจีนที่เพิ่มขึ้น	ท�าให้มีน�้าทิ้งที่เหลือจากกระบวนการผลิต

เส้นขนมจีนเป็นปริมาณมากในแต่ละวัน	ซึ่งหากปล่อยสู่คลอง

โพรงมะเดือ่โดยตรงจะก่อให้เกดิปัญหามลพษิทางน�า้	จงึเกดิโจทย์

ปัญหาว่า	ท�าอย่างไรจึงจะสามารถน�าน�้าทิ้งที่เหลือจากการผลิต

เส้นขนมจนีในชมุชนโพรงมะเดือ่มาใช้ให้เกดิประโยชน์ได้โดยไม่

ก่อให้เกิดปัญหาทั้งมลพิษทางน�้าและมลพิษทางกลิ่นที่เกิดจาก

การเน่าเหมน็ของน�า้ทิง้โรงงานขนมจนีซึง่เป็นโรงงานทีก่่อให้เกดิ

กลิ่นรบกวน	ปัญหาขยะและการสุขาภิบาล	และคุณภาพน�้าทิ้ง

มีค่าความสกปรกสูง	ผลกระทบจากการผลิตขนมจีนในปริมาณ

มาก	ท�าให้น�้าทิ้งจากกระบวนการผลิตขนมจีนมีกลิ่นรุนแรง	 

มคีวามเน่าเสยี	เพือ่ให้โรงงานอยูร่่วมกบัชมุชนได้	จงึจ�าเป็นต้อง

มีระบบบ�าบดัน�า้เสยีก่อนปล่อยลงสูแ่หล่งน�า้	ด้วยเหตุนีจ้งึเหน็ว่า

ปัญหามลพิษทางน�า้เป็นปัญหาทีค่วรป้องกนัและแก้ไข	แนวทาง

หนึ่งที่ก�าลังได้รับความสนใจ	และผู้ประกอบการสามารถดูแล

เองได	้คือวิธีการแก้ปัญหามลพิษทางชีวภาพ	โดยการน�าน�้าเสีย

จากโรงงานที่มีสารอินทรีย์ไปเป็นแหล่งอาหารของแบคทีเรีย	

สาหร่ายขนาดเล็กหรือสิ่งมีชีวิตอื่นท่ีย่อยสลายสารต่างๆ	ในน�้า

ท้ิงได้	เป็นการบ�าบัดโดยอาศัยหลักการความสัมพันธ์แบบภาวะ

อยู่ร่วมกัน	เน่ืองจากออกซิเจนในน�้าจะถูกแบคทีเรียน�ามาใช้ใน

การย่อยสลายสารอินทรีย์ที่ละลายอยู่ในน�้า	เพื่อให้ได้พลังงาน

มาใช้ในการด�ารงชีวิตและให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา	

ซึ่งสาหร่ายจะน�าเอาไปใช้ในการเจริญเติบโต	การน�าสาหร่ายมา

ใช้ในการบ�าบดัน�า้เสยีเป็นวธีิการท่ีโรงงานส่วนใหญ่เลอืกใช้กนัมาก	 

และมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับ	

	 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยร่วมกับโรงงานผลิตเส้นขนมจีนชุมชน 

โพรงมะเดือ่	โดยมคีณุบญุเรอืน	สารพนัโชตวิทิยา	ซึง่เป็นเจ้าของ

และผู้น�าภูมิปัญญาด้านการท�าขนมจีนนวัตกรรมใหม่	จึงสนใจ

ศกึษาความเป็นไปได้ในการน�าน�า้ทิง้จากทางโรงงานมาใช้ประโยชน์

ในการเพาะเลี้ยงสาหร่าย	โดยการทดลองเบื้องต้นในห้องปฏิบัติ

การและน�าผลที่ได้มาทดลองใช้จรงิในสภาวะกลางแจ้งของบ่อพกั 

น�้าทิ้งโรงงานผลิตเส้นขนมจีน	รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ที่ได้

จากงานวิจัยผ่านโครงการอบรมเชิงปฏิบตักิารให้กบัเยาวชนและ

ศูนย์การเรียนรู้การท�าขนมจีนนวัตกรรมใหม่เพื่อเป็นประโยชน ์

ต่อชมุชนโพรงมะเดือ่ต่อไป

วัตถุประสงค์ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
	 ในการวิจัยครั้งนี	้คณะผู้วิจัยอาศัยแนวคิดทุนทางสังคม

ของชุมชนโพรงมะเดื่อ	(เทศบาลต�าบลโพรงมะเดื่อ,	2556)	และ

ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชุมชนมาเป็นประเด็นในการศึกษา	โดยมี

วัตถุประสงค์หลักของการวิจัยในการน�าน�้าทิ้งจากกระบวนการ

ผลิตเส้นขนมจีนซ่ึงเป็นแหล่งเรียนรู้ศูนย์ใหญ่ของชุมชนไปใช้

ประโยชน์แทนการปล่อยทิ้งสู่คลองสาธารณะเพื่อป้องกันการ

ก่อให้เกิดปัญหามลพิษทางน�้า	ซึ่งการอาศัยการมีส่วนร่วมของ

คนในชุมชนจะเป็นเครื่องมือหลักในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	

นอกจากนี	้ผูวิ้จัยได้อาศยัแนวคดิการมุง่เน้นให้ชุมชนเกดิความรู้

ความเข้าใจในเรื่องคุณภาพน�้าทิ้งจากโรงงานขนมจีน	และการ 

น�าน�้าทิ้งที่เหลือจากกระบวนการผลิตเส้นขนมจีนของชุมชนมา

ใช้ในการเพาะเล้ียงสาหร่าย	ซ่ึงการส่งเสริมแนวทางให้ชุมชน

เกิดความรู้ความเข้าใจจะสามารถตอบโจทย์	ตลอดจนสามารถ 

เรียนรู้การใช้ประโยชน์จากปัญหาได้

	 สาหร่าย	Spirulina	sp.	(สาหร่ายสไปรูไลนาหรอืสาหร่าย

เกลียวทอง)	เป็นจุลินทรีย์ในกลุ่มสาหร่ายสีเขียวแกมน�้าเงิน

สาหร่ายที่พบได้ในสภาพแวดล้อมทั่วไป	สามารถเลี้ยงได้ใน

อาหารที่เตรียมด้วยน�้าสะอาด	(น�้าจืด)	ตลอดไปจนถึงน�้าเสีย

ทีม่าจากแหล่งน�า้ทิง้ต่างๆ	ได้อกีด้วย	(สรวิศ	เผ่าทองศขุ,	2543)	

ปัจจุบันมีการน�าสาหร่ายสไปรูไลนามาใช้ประโยชน์อย่างหลาก

หลาย	ทั้งใช้เป็นอาหาร	เครื่องส�าอาง	หรือแม้กระทั่งบ�าบัดน�้า

เสียซึ่งลักษณะการเพาะเลี้ยงสาหร่ายขึ้นอยู่กับการน�าผลผลิตที่

ได้มาใช้ประโยชน์	เช่น	การเล้ียงเพือ่เป็นอาหารเสรมิของมนษุย์	 

ซึ่งผลผลิตที่ได้จะต้องสะอาด	ไม่มีส่ิงเจือปน	แต่วิธีนี้จะใช้

ต้นทุนในการเพาะเลี้ยงสูง	เนื่องจากสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบ

ในอาหารมีราคาแพง	และการน�าเซลล์ที่ได้ไปใช้สกัดสารท่ีมี

ประโยชน์	เช่น	รงควัตถุพวกแคโรทีนอยด์	โดยเฉพาะเบต้า- 

แคโรทีน	และรงควัตถุพวกไฟโคไซยานิน	หรือกรดไขมัน	GLA	

เป็นวิธีที่จ�าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูง	ดังนั้นจึงท�าให้ต้นทุน 
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ในการผลติสงูตามไปด้วย	แต่ในการน�าสาหร่ายสไปรูไลนามาใช้

เพ่ือเป็นอาหารสตัว์นัน้ไม่จ�าเป็นต้องค�านงึถงึความสะอาดมากนกั	

จงึสามารถใช้มลูสตัว์	น�า้หมกัผกัต่างๆ	หรอืของเสยีจากโรงงาน

อุตสาหกรรมบางประเภทมาใช้ในการเพาะเลี้ยงได้	ซึ่งผลผลิตที่

ได้มคีณุค่าทางโภชนาการท่ีครบถ้วน	และยงัสามารถลดต้นทนุการ

ผลติให้ต�า่ลงด้วย

	 ดังนั้นในปัจจุบันจึงได้มีการศึกษาและท�าการเพาะเลี้ยง	

โดยใช้น�้าทิ้งจากกระบวนการอุตสาหกรรมทางการเกษตรและ

การเกษตรมาใช้ในการเพาะเลี้ยง	เนื่องจากน�้าทิ้งเหล่าน้ีมีสาร

อินทรีย์อยู่เป็นจ�านวนมาก	ซึ่งมีสารอาหารที่อุดมสมบูรณ์เกือบ

ครบถ้วนเท่าท่ีสาหร่ายต้องการ	นอกจากนี้	สาหร่ายสไปรูไลนา 

นอกจากจะพบในแหล่งน�้าตามธรรมชาติแล้ว	ยังสามารถพบ

ได้ในน�้าที่ค่อนข้างเสียหรือแม้แต่ในระบบบ�าบัดน�้าเสียอีกด้วย	

เน่ืองจากในระบบบ่อบ�าบัดน�้าเสียโดยทั่วไปเกือบทุกระบบ 

มักจะพบว่ามีสาหร่ายขึ้นอยู่ปะปนอยู่เสมอๆ	เช่น	บ่อบ�าบัดน�้า

เสียของนิคมอุตสาหกรรมล�าพูน	บ่อบ�าบัดน�้าเสียของเทศบาล

เมืองสกลนคร	และนครราชสีมา	พบสาหร่ายสไปรูไลนาเจริญ

เติบโตได้		(ยุวดี	พีรพรพิศาล,	2540)	ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัย

เกี่ยวข้องที่ส�าคัญประกอบด้วย	งานวิจัยของกัสมา	อุ้ยจิรากุล	

(2541)	เรื่องการเพาะเลี้ยงสาหร่ายเกลียวทองเพื่อการบ�าบัด

น�้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตน�้าอัดลม	งานวิจัยของ	

จงกล	พรมยะ	และศริเิพญ็	ตรยัไชยาพร	(2553)	เกีย่วกบัการผลิต	

รงควัตถุ	กรดไขมัน	คุณค่าทางโภชนาการ	และต้นทุนการผลิต	 

ในการเพาะเลี้ยง	Spirulinaplatensis	(Nordstedt)	Geiteler:	 

โดยใช้น�้าทิ้งจากโรงอาหาร	งานวิจัยของ	Vetayasuporn	(2004)	

ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้น�้าทิง้จากโรงงานผลติเส้นขนมจีน

ระดับครัวเรือนมาใช้ในการเพาะเลี้ยงสาหร่าย	Spirulinaplaten-

sis และงานวิจัยของ	Chang	และคณะ	(2013)	ที่ศึกษาสภาวะที่

เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสาหร่าย	Spirulinaplatensis	ในน�้า

ทิ้งจากห้องสุขาสังเคราะห์ที่มีการเติมธาตุอาหารเปรียบเทียบ

การเลี้ยงสาหร่าย	S. Platensis ในน�้าทิ้งจากห้องสุขาจริง	ซ่ึง

จากรายงานการวิจัยที่ผ่านมาดังกล่าว	มีประเด็นที่น่าสนใจคือ 

น�้าทิ้งจากแหล่งต่างๆ	สามารถน�ามาเพาะเลี้ยงสาหร่ายได้	ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของสาหร่าย	คุณลักษณะเฉพาะของน�้าทิ้ง

แต่ละแหล่ง	และกระบวนการที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง	

	 ในงานวิจัยนี้	ผู้วิจัยได้ศึกษาในเรื่องความเข้มข้นของ

น�้าเสียที่เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสาหร่าย Spirulina sp.  

ซึ่งสามารถเจริญเติบโตและบ�าบัดน�้าเสียได้	โดยใช้น�้าทิ้ง 

จากโรงงานผลิตเส้นขนมจีนของชุมชนโพรงมะเดื่อเป็นอาหาร

เพาะเลี้ยง	ทั้งในสภาวะห้องปฏิบัติการและสภาวะกลางแจ้งของ

โรงงานผลติเส้นขนมจนีชมุชนโพรงมะเดือ่		อ�าเภอเมือง	จงัหวัด

นครปฐม

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 1)	ศึกษาบริบทกลุ่มท�าขนมจีน	ชุมชนโพรงมะเด่ือ	

อ�าเภอเมอืง	จงัหวัดนครปฐม	โดยการลงพืน้ทีแ่ละเกบ็ข้อมลูจาก

การพูดคุยและสัมภาษณ์จากผู้น�าและสมาชิกภายในศูนย์เรียนรู้

ภูมิปัญญาด้านการท�าขนมจีนนวัตกรรมใหม่

	 	2)	ทดลองการเพาะเลี้ยงสาหร่ายในน�้าทิ้งจากโรงงาน

ผลิตเส้นขนมจีน	โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ	

ดังนี้

	 					1.	เกบ็ข้อมลูสภาวะแวดล้อมรอบบ่อพกัน�า้ท้ิง	โรงงาน

ผลิตเส้นขนมจีนชุมชนโพรงมะเดือ่	ได้แก่	ความช้ืนสมัพทัธ์	และ

ความเข้มแสง	เก็บตัวอย่างน�้าทิ้งจากบ่อพักน�้าวิเคราะห์ค่าทาง

กายภาพ	ได้แก่	อณุหภูมแิละปรมิาณของแข็งทีล่ะลายได้ทัง้หมด	

(TS)	และน�ามาวิเคราะห์คุณภาพน�้าทางเคมีในห้องปฏิบัติการ	

โดยวิเคราะห์ค่าต่อไปนี	้คอื	ออกซิเจนละลายน�า้	(DO)	ซโีอด	ี(COD)	

บีโอดี	(BOD)	ความเป็นกรด-ด่าง	(pH)	ฟอสเฟต	(Phosphate)	

แอมโมเนยี-ไนโตรเจน	(NH3-N)	และไนเตรต-ไนโตรเจน	(NO3-N)	

	 						2.	ข้ันตอนการเตรยีมหวัเช้ือสาหร่าย	เริม่ต้นเตรยีม

โดยน�าหัวเชื้อสาหร่าย	Spirulina	sp.	บริสุทธิ์	ท�าการเพาะเลี้ยง 

เพื่อเพิ่มปริมาณในขวดรูปชมพู่ขนาด	250	มิลลิลิตร	โดยเติม

อาหารเหลวสูตรซารุค	(Zarrouk	Medium)	(Gami,	2011)	

ปริมาตร	100	มิลลิลิตร	เลี้ยงในขวดรูปชมพู่	2	สัปดาห์	โดยใช้

สูตรอาหารและสภาวะการเลี้ยงแบบเดิม	เก็บไว้เป็นหัวเชื้อเริ่ม

ต้นต่อไปท�าการเพาะเล้ียงต่อในโหลขนาด	10	ลติร	โดยใช้อาหาร

สูตรเดมิ	เตมิอากาศและให้แสงตลอดเวลา	วดัค่าการดดูกลนืแสง	

(OD)	โดยเคร่ืองสเปคโตรโฟโตมเิตอร์	ทีค่วามยาวคล่ืน	560	นาโน

เมตร	ตรวจวัดอตัราการเจรญิเตบิโต	และนับจ�านวนเซลล์สาหร่าย	 

โดยใช้สไลด์ฮมีาไซโตมเิตอร์	ทกุ	3	วัน	จนเพาะเล้ียงได้ครบ	15	วนั	

น�าข้อมูลที่ได้ไปสร้างกราฟการเจริญของสาหร่าย

	 				3.	ศึกษาอัตราเจือจางน�้าทิ้งที่เหมาะสมต่อการ

เพาะเลี้ยงสาหร่ายในห้องปฏิบัติการ	โดยศึกษาการเจริญเติบโต

ของสาหร่ายในน�้าทิ้งจากบ่อพักน�้าทิ้งจากกระบวนการผลิต

เส้นขนมจีนชุมชนโพรงมะเดื่อ	ด้วยการเจือจางน�้าทิ้งต่อน�้า

กลั่นที่อัตราส่วน	1:0		1:2		1:10		1:20	และ	1:50	(ปริมาตรต่อ

ปริมาตร)	ในขวดรูปชมพู่ขนาด	250	มิลลิลิตร	ปริมาตรอาหาร	

100	มิลลิลิตร	น�าหัวเชื้อเริ่มต้นสาหร่ายบริสุทธิ์ที่ได้จากข้อ	2.	

ถ่ายเช้ือลงในอาหารเล้ียงเช้ือทีเ่ตรยีมไว้	แต่ละขวดใส่สาหร่ายตัง้

ต้นเท่าๆ	กนั	โดยวดัจากค่าการดดูกลนืแสงทีค่วามยาวคลืน่	560	

นาโนเมตร	เริ่มต้นขวดละ	0.2	เติมอากาศและให้แสงตลอดเวลา	

ตรวจวัดอัตราการเจริญเติบโตและนับจ�านวนเซลล์สาหร่าย	โดย

ใช้สไลด์ฮีมาไซโตมิเตอร์	ทุก	3	วัน	เป็นเวลา	15	วัน	วิเคราะห์น�า้

หนักเซลล์แห้งของสาหร่ายที่ได้	ค�านวณอัตราการเจริญเติบโต

จ�าเพาะ	(Specific	growth	rate:	u)	จากสมการ
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     u =  [(Ln x2 -Ln x1)]

      t2-t1

เมื่อ  x  คือ		จ�านวนเซลล์

     t   คือ		หน่วยเวลา

	 3)	ศึกษาการเพาะเลี้ยงสาหร่ายในสภาพกลางแจ้ง	 

ด้วยน�้าทิ้งจากบ่อพักน�้าทิ้งของโรงงานผลิตเส้นขนมจีนชุมชน

โพรงมะเดื่อ	โดยใช้อัตราส่วนเจือจางน�้าทิ้งต่อน�้ากลั่นที่เหมาะ

สมที่สุดจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ	แต่เลี้ยงในสภาวะ

กลางแจ้งของโรงงาน	ท�าการวิเคราะห์คุณภาพน�้าทิ้งหลังการ

เพาะเลี้ยงสาหร่ายด้วยชุดทดสอบภาคสนามและตรวจวัดอัตรา

การเจริญเติบโตและนับจ�านวนเซลล์สาหร่าย	โดยใช้สไลด ์

ฮมีาไซโตมเิตอร์	ทุก	3	วนั	เป็นเวลา	15	วัน	เกบ็เกีย่วและวเิคราะห์

น�า้หนักแห้งของเซลล์สาหร่ายที่ได้จากการเพาะเลีย้ง	ด้วยวิธกีาร

อบแห้งที่อุณหภูมิ	105	องศาเซลเซียส	และวิเคราะห์คุณภาพ 

น�้าท้ิงหลังการเพาะเลี้ยงสาหร่าย	โดยวิเคราะห์ค่าบีโอดี	ซีโอดี	 

และค่าออกซิเจนละลายน�้าด้วยชุดทดสอบภาคสนาม	ในการ

ทดลองนี้จะใช้สภาวการณ์จริงกลางแจ้งของโรงงานผลิตเส้น

ขนมจีนชุมชนโพรงมะเดื่อ	เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการน�า

ผลการวิจัยมาใช้เพาะเลี้ยงสาหร่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์แท้จริง

ต่อชุมชน

	 4)	จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคุณภาพ	

วิเคราะห์คุณภาพน�้าทิ้งและการเพาะเลี้ยงสาหร่ายและผลที่ได้

จากการวิจัยให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่	4-6	โรงเรียนโพรง

มะเดือ่วทิยาคม	จ�านวน	60	คน	แจกแบบสอบถามความพงึพอใจ

ของผู้เข้าร่วมและถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงสาหร่าย 

ในน�า้ทิง้ให้กบัศนูย์เรยีนรูภ้มูปัิญญาด้านการท�าขนมจนีนวัตกรรม

ใหม่

ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาบริบทชุมชนโพรงมะเด่ือ พื้นท่ีแหล่งเรียนรู ้

ภูมิปัญญาด้านการท�าขนมจีนนวัตกรรมใหม่ 

	 จากการศกึษาบรบิทชมุชนโพรงมะเดือ่ผ่านทางเทศบาล

ต�าบลโพรงมะเดื่อ	พบว่าต�าบลโพรงมะเดื่อมีพื้นที่ทั้งหมด	14.8	

ตารางกิโลเมตร	ครอบคลุมพื้นที่	2	ต�าบล	8	หมู่บ้าน	มีประชากร

ท้ังหมด	10,321	คน		มีจ�านวนครัวเรือนทั้งหมด	2,919	ครัว

เรือน	ประชากรส่วนใหญ่เป็นประชากรดั้งเดิมในท้องถิ่น	ตั้งบ้าน

เรือนรวมกันเป็นกลุ่มๆ	ประมาณร้อยละ	50	และประชากรอีก

ส่วนหนึ่งเป็นประชากรที่อพยพมาเพื่อประกอบอาชีพในโรงงาน

อุตสาหกรรม	โดยหมู่ที่	2	มีการรวมกลุ่มของประชากรในการท�า

ขนมจีนมากที่สุดจากทั้งหมด	8	หมู่บ้าน	

	 และจากการลงพืน้ทีข่องผูว้จิยัเพือ่เกบ็ข้อมลูจากการพดูคยุ

และสัมภาษณ์ผู ้น�าและสมาชิกภายในศูนย์เรียนรู ้ภูมิปัญญา

ด้านการท�าขนมจีนนวัตกรรมใหม่ในพื้นที่หมู่ที่	2	พบว่าดั้งเดิม

พื้นที่นี้เป็นแหล่งการท�าขนมจีนทั้งบริโภคภายในชุมชนและส่ง

ออกนอกพื้นที่	นอกจากน้ียังมีภูมิปัญญาด้านการท�าขนมจีนท่ี

มีการสืบทอดจากบรรพบุรุษ	ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนใน

ชุมชน	โดยจะมีกลุ่มการท�าขนมจีนที่ส�าคัญอยู่	2	กลุ่ม	ได้แก่	

การท�าขนมจีนแบบดั้งเดิมที่มีกรรมวิธีการผลิตเป็นแบบโบราณ	 

ไม่มีการใช้เครื่องจักรเข้าช่วย	ซึ่งปัจจุบันเหลืออยู่เพียงเจ้าเดียว

คอื	ขนมจีนลุงจิตร	และอกีกลุม่คอืกลุ่มการท�าขนมจนีแบบใหม่	 

โดยมีโรงขนมจีนคุณบุญเรือน	สารพันโชติวิทยา	เป็นโรงผลิต

ขนมจีนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในชุมชนโพรงมะเดื่อ	แต่ไม่ได้ท�า

เป็นเจ้าแรก	ซึ่งเดิมสืบทอดมาจากแม่ยายของคุณบุญเรือน	

และด�าเนินการมากว่า	20	ปี	โดยปัจจุบันคุณบุญเรือนเป็น 

ผูด้แูลและด�าเนนิกจิการ	โรงขนมจีนคณุบญุเรอืน	ตัง้อยูเ่ลขที	่82	 

หมู่	2	ต�าบลหนองดินแดง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดนครปฐม	ในอดีต

เป็นเพียงธุรกิจในครอบครัว	ต่อมาประมาณปี	2550	เป็นช่วงท่ี 

คุณบุญเรือนเริ่มมีการขยายกิจการ	และมีอัตราการผลิตสูงท่ีสุด	

จากการขยายกิจการท�าให้คนในชุมชนเริ่มมีการท�าขนมจีน 

กันมากขึ้น	และยังมีการจ้างงานคนทั้งในและนอกชุมชนมา 

ช่วยเพิ่มอัตราการผลิตท�าให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น	

และจากเดิมเคยจ้างงานเป็นแบบรายเดือน	มีอาหารและที่พัก 

ให้คนงาน	แต่ปัจจุบันมีการจ้างงานเป็นแบบรายวัน	ซึ่งเมื่อ 

คุณบุญเรือนประสบความส�าเร็จจากการมีรายได้เพิ่มมากขึ้น	 

จะมกีารแบ่งปันก�าไรร้อยละ	20	ของรายได้จากการผลิตทั้งหมด

คนืสู่ชุมชน	โดยการสร้างลานแอโรบคิ	เครือ่งออกก�าลงักาย	และ

เครื่องเล่นเด็กให้กับชุมชนได้ใช้ประโยชน์

	 โรงขนมจีนคุณบุญเรือนมีลักษณะโรงเรือนท�าขนมจีน

แยกจากตวับ้าน	เป็นแบบเปิดโล่ง	หลังคาสังกะสี	มบ่ีอพกัน�้าท้ิง	

เครื่องจักรในโรงงาน	มีเครื่องบด	เครื่องนวด	เคร่ืองโรยเส้น	 

และมีเตาฟืนส�าหรับต้มน�้าให้เกิดไอน�้าส่งไปตามท่อเพื่อนึ่งแป้ง

ให้สุกก่อนเข้าเครือ่งนวด	อตัราการผลิตประมาณ	3-4	ตนัต่อวนั	

ผลิตขนมจีนทั้งแบบแป้งหมักและแป้งสดส่งตลาดคลองเตย	

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตจะใช้ข้าวเจ้าที่เป็นข้าวแข็งพันธุ์เหลือง

ประทิว	เกลือสมุทร	และตะกร้าใส่ขนมจีนทั้งแบบพลาสติกและ

แบบไม้ไผ่	

	 ข้ันตอนการท�าขนมจีนแป้งหมัก	จะเริ่มจากการน�า

ข้าวสาร	3	กระสอบ	มาแช่น�า้เป็นเวลา	2	วัน	หลังจากนั้นน�าเข้า

เครื่องบดจะได้เป็นน�้าแป้งและถูกส่งตามท่อไปยังบ่อหมักแป้ง	

โดยก่อนลงบ่อหมักจะเติมเกลือสมุทร	80	กิโลกรัม	ท�าการหมัก	 

2	วัน	มีฝ้าเกิดข้ึนที่ผิวหน้า	ส่วนที่เป็นน�้าใสจะไปลงบ่อพักน�้า	

ส่วนแป้งน�าใส่ถุงผ้าหนาทับกันให้น�้าแห้ง	น�าไปนึ่งแป้งให้สุก

โดยใช้ไอน�้า	จากนั้นน�าเข้าเครื่องนวดให้แป้งเนียน	ในระหว่าง
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2. ผลการวิจัยและทดลองการเพาะเล้ียงสาหร่ายในน�้าทิ้งจาก

โรงงานขนมจีน	โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ

 2.1 ผลการวเิคราะห์คณุภาพน�า้ทิง้จากโรงงานขนมจนีใน

ห้องปฏบิตักิาร

	 จากการลงพืน้ทีศ่กึษาคณุลักษณะน�า้ทิง้จากโรงขนมจนี

พบว่า	น�้าทิ้งจากกระบวนการผลิตทั้งหมดจะถูกส่งมายังบ่อ

พักที่สร้างมาจากท่อซีเมนต์เรียงต่อกัน	มีจุดพักน�้าท้ิง	2	จุด	 

โดยจุดแรกจะเป็นบ่อซีเมนต์เดี่ยว	และไหลต่อไปยังบ่อพักรวม 

จุดที่	2	ซึ่งเป็นท่อซีเมนต์เรียงติดกัน	6	บ่อ	ก่อนจะปล่อยทิ้ง	 

ดังแสดงในภาพที่	2	ซ่ึงระยะเวลาในการเก็บกักน�้าทิ้งจะขึ้นอยู่

กับอัตราการผลิต	โดยในช่วงที่มีความต้องการเส้นขนมจีนของ

ผู้บริโภคมาก	การปล่อยน�้าทิ้งจะเกิดเร็วขึ้น	โดยเฉลี่ยประมาณ	

15-20	วนั

 

	 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะของน�้าทิ้งในบ่อพัก	พบว่า	 

มสีขีาวขุน่อณุหภมู	ิ26.6	องศาเซลเซียส	ความชืน้สมัพทัธ์ร้อยละ	

51	ความเข้มแสง	1,650	ลักซ์	และมีค่าการวิเคราะห์ทางเคมี	 

ดังแสดงในตารางที่	1	ผลการวิเคราะห์พบว่า	คุณภาพของ 

น�้าทิ้งจากโรงงานผลิตเส้นขนมจีนมีค่าซีโอดีที่ค่อนข้างสูง	แต่

โดยภาพรวมค่าบีโอดีที่ถือเป็นตัวชี้วัดคุณภาพที่ส�าคัญยังอยู่ใน

เกณฑ์มาตรฐาน

การผสมแป้งและนวดแป้งจะมีการเติมน�้าร้อนเพื่อให้แป้งสุก

มากขึ้น	น�าเข้าเครื่องโรยเส้น	เมื่อเส้นสุกจะลอยขึ้น	ล้างด้วยน�้า

เย็น	แล้วน�ามาจับเป็นเส้นใส่ตะกร้า	ส่วนการท�าขนมจีนแป้งสด	

ท�าเหมอืนกบัแป้งหมกัแต่ใช้แป้งขนมจนีส�าเรจ็แทน	ซึ่งจากการ

เก็บข้อมูลกระบวนการผลิตขนมจีนท้ังหมดจะพบว่า	มีปริมาณ

น�้าทิ้งที่ออกจากแต่ละกระบวนการโดยเฉลี่ยวันละ	80-100	ลิตร	

ซึ่งน�้าทิ้งทั้งหมดนี้จะถูกส่งไปยังบ่อพักเพื่อรอปล่อยทิ้งเท่าน้ัน

และยังไม่มีการน�าไปใช้ประโยชน์แต่อย่างใด	กระบวนการผลิต

และสภาพภายในโรงขนมจีนคุณบุญเรือน	สารพันโชติวิทยา	 

ดังแสดงในภาพที	่1

  

  
(ก)

(ข)

ภำพที่ 1 ภายในโรงขนมจีนคุณบุญเรือน สารพันโชติวิทยา

ภาพที่ 2		บ่อพักน�้าทิ้งที่ออกจากโรงงานผลิตเส้นขนมจีน
	 (ก)	บ่อพกัน�า้ทิง้จดุแรก	มลีกัษณะเป็นท่อซเีมนต์เดีย่ว
	 (ข)	บ่อพักน�้าทิ้งจุดที่	2		เป็นบ่อพักน�้าทิ้งรวมทั้งหมด
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ตารางที ่1	ผลการวเิคราะห์คณุภาพทางเคมขีองน�า้ทิง้จากโรงงาน 

	 		ผลิตเส้นขนมจีนในห้องปฏิบัติการ

 2.2 ผลการศึกษาอัตราเจือจางที่เหมาะสมต่อการเพาะ

เลี้ยงสาหร่ายในห้องปฏิบัติการ

	 ผลการศกึษาอตัราเจอืจางน�า้ทิง้ทีเ่หมาะสมต่อการเพาะ

เลี้ยงสาหร่ายในห้องปฏิบัติการ	จากการตรวจวัดอัตราการเจริญ

เติบโตและนับจ�านวนเซลล์สาหร่ายพบว่า	ในช่วงวันที่	1-6	ของ

การเพาะเลี้ยง	สาหร่ายมีอัตราการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

ในทุกชุดการทดลอง	และหลังจากวันที่	9	ของการเพาะเลี้ยง

สาหร่ายจะมีการเจริญเติบโตลดลง	โดยพบว่าที่อัตราการ 

เจือจางน�้าทิ้งต่อน�้ากล่ันที่อัตราส่วน	1:20	ให้ปริมาณเซลล์

สาหร่าย	Spirulina	sp.	สูงที่สุดเท่ากับ	1.65x107	เซลล์ต่อ 

มิลลิลิตร	คิดเป็นอัตราการเจริญเติบโตจ�าเพาะสูงสุดต่อวัน 

เท่ากับ	0.68	เซลล์ต่อมิลลิลิตรต่อวัน	และมีค่ามวลเซลล ์

สูงสุดเท่ากับ	1.17	กรัมต่อลิตร	รองลงมาคือ	ที่อัตราส่วน 

เจอืจางน�า้ทิง้ต่อน�า้กลัน่เท่ากบั	1:50		1:10		1:2	และ	1:0	ตามล�าดบั	

ดงัตารางท่ี		2	นอกจากนี	้ยงัพบว่าทีอ่ตัราการเจอืจางน�า้ทิง้ต่อน�า้

กลั่นที่อัตราส่วน	1:20	เซลล์สาหร่าย	Spirulina	sp.	จะมีรูปร่าง 

เซลล์ยาว	เห็นได้เด่นชัด	และมีสีเขียวเข้มกว่าอัตราส่วนเจือจาง 

อื่นๆ	

* ที่มา: (กลุ ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย	ส�านักงาน 

											สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์,	2556)

ค่ำพำรำมิเตอร์ ค่ำที่ได้ 
(มิลลิกรัม/ลิตร)

ค่ำมำตรฐำน*
(มิลลิกรัม/ลิตร)

ค่าความเป็นกรด-ด่าง

ออกซิเจนละลายน�า้ 

แอมโมเนีย-ไนโตรเจน 

ไนเตรต-ไนโตรเจน 

ฟอสเฟต 

บีโอดี

ซีโอดี

ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ 

6.28 - 6.75 5.50 - 9.00

8.7 - 9.0 -

1.0 - 1.2 ไม่เกิน 200

0.00 - 0.05 ไม่เกิน 100

0.020 - 0.025 ไม่เกิน 1

0.30 - 1.26 ไม่เกิน 60

17,000 - 17,600 ไม่เกิน 400

850 - 930 ไม่เกิน 3,000

อตัรำส่วนเจอืจำง 
(ปริมำตรต่อปริมำตร) 1:0 1:2 1:10 1:20 1:50

พำรำมิเตอร์

จ�านวนเซลล์ 
(เซลล์ต่อมิลลิลิตร) 
 

0.88x10
7
1.1 x10

7
1.4 x10

7 1.65 x10
7
1.25 x107

7

0.64 0.68 0.82 1.17 1.01

0.16 0.43 0.53 0.68 0.62

มวลเซลล์สูงสุด 
(กรัมต่อลิตร)

อตัราการเจรญิเตบิโต
จ�าเพาะ

(เซลล์ต่อ
มิลลิลิตรต่อวัน)

3. ผลการศึกษาเพาะเลี้ยงสาหร่ายในสภาพกลางแจ้งด้วยน�้าทิ้ง

จากบ่อพักน�้าทิ้งของโรงงานขนมจีน 

	 ผลการเพาะเล้ียงสาหร่าย	ในสภาพกลางแจ้งด้วยน้้าทิง้

จากบ่อพักน�้าทิ้งของโรงงานผลิตเส้นขนมจีนชุมชนโพรงมะเด่ื่อ

โดยใช้อัตราส่วนเจือจางน�้าทิ้งต่อน�้ากลั่นเท่ากับ	1:20	(ปริมาตร

ต่อปริมาตร)	เลี้ยงในสภาวะกลางแจ้งของโรงงานผลิตขนมจีน

พบว่า	ในช่วงแรกของการเพาะเล้ียง	(วันที่	1-6)	สาหร่ายจะ

ค่อยๆ	มกีารปรบัตวัและจะมอีตัราการเจรญิเตบิโตสูงขึน้ต่อเนือ่ง	

จนถึงวันที่	12	ของการเพาะเล้ียง	และมีปริมาณเซลล์เท่ากับ	

1.28x107เซลล์ต่อมิลลิลิตร

 
  

(ก)

ภาพที ่3	การเพาะเล้ียงสาหร่ายในสภาพกลางแจ้งด้วยน�า้ทิง้จากบ่อ 
	 พักน�้าทิ้งโรงงานผลิตเส้นขนมจีน
 (ก)		ขณะเติมหัวเชื้อสาหร่าย	Spirulina	sp.	เริ่มต้น
	 (ข)				ถงัเพาะเลีย้งสาหร่าย  Spirulina  sp.	ในสภาพกลางแจ้ง 
	 						ด้วยน�้าทิ้งจากบ่อพักน�้าทิ้ง

ตารางที ่2	มวลเซลล์สงูสุดและอตัราการเจรญิเตบิโตจ�าเพาะของ 

	 		สาหร่าย	Spirulina	sp.	ในน�้าทิ้งจากโรงงานผลิตเส้น 

	 		ขนมจีนที่อัตราการเจือจางน�้าทิ้งต่อน�้ากลั่น	5	ระดับ	 

			 			สภาวะการเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ

(ข)
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คำ่พำรำมิเตอร์ ก่อน (มิลลิกรัม/
ลิตร)

หลัง (มิลลิกรัม/
ลิตร)

ค่าความเป็นกรด-ด่าง

ออกซิเจนละลายน�้า 

แอมโมเนีย-ไนโตรเจน 

ไนเตรต-ไนโตรเจน 

ฟอสเฟต 

บีโอดี

ซีโอดี

ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ 

6.28 - 6.75 7.20

8.7 - 9.0 82.3

1.0 - 1.2 -

0.00 - 0.05 -

0.020 - 0.025 -

0.30 - 1.26 45.30

17,000 - 17,600 638

850 - 930 105

ตารางที่ 3 คุณภาพทางเคมีของน�้าทิ้งจากโรงงานผลิตเส้น 

	 				ขนมจีนก่อนและหลังการเพาะเลี้ยงสาหร่าย

	 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน�้าทิ้งภายหลังการเพาะเลี้ยง

สาหร่าย	Spirulina	sp.	พบว่า	น�า้ทิง้มคีณุภาพดขีึน้จากก่อนการ

ทดลอง	โดยมค่ีาซโีอดก่ีอนและหลงัสิน้สดุการทดลองเท่ากบั	638	

และ	81.33	มลิลกิรมัต่อลติร	ตามล�าดบั	ลดลงคิดเป็นร้อยละ	87.60	

ในขณะทีผ่ลการวเิคราะห์ค่าบโีอดพีบว่า	มแีนวโน้มลดลงแปรผนั

ตามค่าซโีอด	ีโดยมีค่าบโีอดก่ีอนและหลงัสิน้สดุการทดลองเท่ากบั	

357	และ	45.30	มลิลกิรมัต่อลติร	ตามล�าดบั	นอกจากนี	้จากผล

การทดลองที่ได้พบว่า	ค่าออกซเิจนละลายน�า้	(ค่าดโีอ)	ในตวัอย่าง

น�า้ทิง้จากโรงงานขนมจนีทีผ่่านการเพาะเลีย้งสาหร่ายจะมค่ีาเพิม่ข้ึน 

ในช่วงวนัที	่1-9	ของการเพาะเลีย้งและหลงัจากนัน้จะคงทีต่ลอด

การทดลอง	โดยมีค่าดีโอสูงสุดเท่ากับ	82.3	มิลลิกรัมต่อลิตร 

ผลการเปรียบเทียบค่าพารามิเตอร์คุณภาพน�้าทิ้งก่อนและหลัง 

การเพาะเลีย้งสาหร่ายดงัแสดงในตารางที	่3

4. ผลการจัดอบรมด้านคุณภาพและการวิเคราะห์คุณภาพน�้า

ทิ้งและการเพาะเลี้ยงสาหร่าย 

	 การประเมนิผลสมัฤทธิก์ารจดัโครงการอบรมเชงิปฏิบัตกิาร	

จากการตอบแบบสอบถามพบว่า	นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ

ในเรื่องการใช้ประโยชน์จากน�้าทิ้งในการเพาะเลี้ยงสาหร่าย	 

Spirulina	sp.	มากขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนได้รับการอบรมและ

นักเรียนมีความมั่นใจว่าสามารถน�าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	 

คิดเป็นร้อยละ	92	

	 นอกจากนี	้ผูว้จิยัยงัได้ถ่ายทอดความรูท้ี่ได้จากงานวิจัย

และผลผลิตที่ได้จากงานวิจัย	ได้แก่	คู่มือการเพาะเลี้ยงสาหร่าย

เบื้องต้น	และเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้กับคุณบุญเรือน	

สารพันโชติวิทยา	ซึ่งเป็นทั้งเจ้าของกิจการและวิทยากรประจ�า

ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาด้านการท�าขนมจีนนวัตกรรมใหม่	เพื่อ

เป็นการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง	

  
(ก)

(ข)

ภาพที่ 4		โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคุณภาพและการ 
	 		วิเคราะห์คุณภาพน�้าทิ้งและการเพาะเลี้ยงสาหร่าย	
	 (ก)		ปฏบิตักิารดลูกัษณะรปูร่างเซลล์สาหร่าย	Spirulina sp.
	 (ข)		การวเิคราะห์คณุภาพน�า้โดยใช้ชดุทดสอบภาคสนาม

อภิปราย
	 จากการลงพืน้ทีศ่กึษาบรบิทชมุชนโพรงมะเดือ่พบว่า	แต่

เดมิการผลิตเส้นขนมจีนจะเป็นการผลิตเพือ่บรโิภคภายในครวัเรอืน	

และเพือ่ส่งขายภายในชมุชนหรอืพืน้ทีใ่กล้เคยีงในจงัหวดันครปฐม	

แต่เมือ่มกีารรวมกลุ่มภูมปัิญญาการท�าขนมจีนเกดิข้ึน	โดยอาศยั

การลงพื้นที่และชี้แนะแนวทางร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย

ราชภฏันครปฐมและเทศบาลต�าบลโพรงมะเดือ่	รวมทัง้ได้มกีาร

จัดระบบแหล่งเรยีนรูใ้ห้เป็นหมวดหมู	่ท�าให้สามารถจ�าแนกกลุม่

การท�าขนมจีนได้เป็นสองกลุ่มคือ	กลุ่มภูมิปัญญาด้านการท�า

ขนมจนีแบบโบราณ	ซึง่มเีหลอือยูเ่พยีงเจ้าเดยีวคอืขนมจนีลงุจติร

ทีปั่จจบุนัจะท�าขนมจนีทกุวนัศกุร์	ประมาณ	15-20	กโิลกรมั	และ

ขายให้กบัแม่ค้าขายอาหารเจ้าประจ�าทีม่ารบัเท่านัน้	และอกีกลุม่

คอื	กลุ่มภูมปัิญญาการท�าขนมจีนนวัตกรรมใหม่	(เทศบาลต�าบล

โพรงมะเดือ่,	2556)	ซ่ึงพบว่าก�าลังการผลิตเส้นขนมจนีของกลุม่

ภูมปัิญญาการท�าขนมจีนนวัตกรรมใหม่มคีวามเข้มแขง็เป็นอย่าง

มาก	โดยมแีกนน�าหลกัคอื	คณุบญุเรอืน	สารพนัโชตวิทิยา	ซ่ึงเป็น

ผูท้ีม่คีวามคดิรเิริม่ขยายการผลติเพือ่ส่งออกจ�าหน่ายยงักรงุเทพฯ	

และปริมณฑล	ท�าให้มีการคิดค้น	ดัดแปลง	และสั่งท�าเครื่องมือ

เครื่องจักรที่จะน�ามาช่วยเพิ่มอัตราการผลิตให้เพียงพอต่อความ

ต้องการของลูกค้า	ตลอดจนมกีารสร้างงานจากคนในชมุชนเพิม่ขึน้	

ท�าให้คนในชมุชนมรีายได้เพิม่มากขึน้ตามไปด้วย	นอกจากนีย้งั

มกีารคนืก�าไรสูช่มุชน	โดยการแบ่งปันก�าไรร้อยละ	20	ของรายได้

จากการผลติทัง้หมดไปสร้างสาธารณะประโยชน์ให้กบัคนในชมุชน	

จัดเป็นตัวอย่างที่ดีส�าหรับการเป็นชุมชนเข้มแข็งที่จะก้าวเข้า 

สูช่มุชนสขุภาวะต่อไป

	 จากเหตผุลดงักล่าวข้างต้น	งานวิจัยครัง้นีผู้ว้จิยัจงึได้มุง่

เน้นศกึษาในกลุ่มการท�าขนมจีนนวัตกรรมใหม่เท่านัน้	อกีทัง้จาก

การลงพืน้ทีส่�ารวจพบว่า	โรงงานขนมจีนคณุบุญเรอืนมีก�าลงัการ

ผลิตสูงสุดในกลุ่มการท�าขนมจีนนวัตกรรมใหม่	ท�าให้มีปริมาณ
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น�้าเสียในแต่ละวันสูงสุดด้วยเช่นกัน	นอกจากนี้	ภายในโรงงาน

ผลติเส้นขนมจนีของคณุบญุเรอืนยงัได้จดัตัง้เป็นศนูย์เรยีนรูก้าร

ท�าขนมจนีนวตักรรมใหม่เพือ่ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละภมูปัิญญา

ด้านการท�าขนมจีนให้กับผู ้ที่สนใจ	และโดยเฉพาะนักเรียน

โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ

บูรณาการ	โดยผสมผสานวิทยาศาสตร์เข้ากับบทเรียนท้องถิ่น	

ท�าให้ได้รับความรู้จากศูนย์เรียนรู้การท�าขนมจีนนวัตกรรมใหม่

อยูเ่สมอ	ผูว้จิยัจงึเลอืกโรงงานผลติเส้นขนมจนีของคณุบญุเรอืน	

สารพันโชติวิทยา	เป็นตัวอย่างศึกษาในงานวิจัยนี้

	 ปัจจบุนัจากการใช้เครือ่งจกัรเข้ามาช่วย	ท�าให้อตัราการ

ผลติเส้นขนมจนีในโรงงานของคณุบญุเรอืนมกี�าลงัการผลิตสูงถงึ	

3-4	ตันต่อวัน	ท�าให้มีน�้าทิ้งถูกปล่อยมาจากขั้นตอนการผลิตใน

แต่ละวนัเป็นปรมิาณมากเช่นกนั	น�า้ทิง้ดงักล่าวจะถกูน�ามาเกบ็ใน

บ่อพกัน�า้ทิง้ของทางโรงงาน	ซึง่มลีกัษณะเป็นท่อซเีมนต์เรยีงต่อกนั	

จ�านวน	2	จดุ	โดยจดุแรกจะเป็นจดุพกัน�า้ทีอ่อกจากกระบวนการ

ผลติโดยตรง	ซึง่จดุนีน้�า้ทิง้จะมอีณุหภมูสิงูกว่าจดุทีส่องเนือ่งจาก

เป็นน�า้ที่ใช้ในกระบวนการต้มแป้ง	และเมื่อน�้าทิ้งมีอุณหภูมิเย็น

ลงกจ็ะถูกถ่ายไปสู่จดุพกัน�้าทิง้จดุทีส่อง	ซึง่จะเป็นบอ่พกัรวมน�้า

ท้ิงท้ังหมด	และมจี�านวนท่อซเีมนต์มากกว่าจดุแรก	น�า้ทิง้ทัง้หมด

จะถูกเกบ็รวบรวมและปล่อยทิง้สูค่ลองโพรงมะเดือ่	และในบรเิวณ

บ่อพักในจดุที	่2	น้ีจะมแีมลงตวัเลก็ๆ	จ�าพวกแมลงหวีบ่นิวนเหนอื

ท่อซเีมนต์และส่งกลิน่เหม็นรบกวน	ซึง่ทางโรงงานได้มีการจดัการ

กับปัญหานี้โดยการน�าฝาท่อซเีมนต์มาปิด	

	 อย่างไรก็ตาม	จากการเก็บตัวอย่างน�้าทิ้งจากท่อพัก

น�้าทิ้งทั้งสองจุดมาวิเคราะห์ค่าทางห้องปฏิบัติการและน�าค่า

พารามเิตอร์ต่างๆ	ทีว่เิคราะห์ได้มาเปรยีบเทยีบกบัค่ามาตรฐาน

น�้าทิ้งจากโรงงาน	ถึงแม้จะพบว่าน�้าท้ิงจากโรงงานผลิตเส้น

ขนมจีนยังมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	โดยมีค่าบีโอดีไม่

เกิน	60	มิลลิกรัมต่อลิตร	(กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีว	

อนามัย	ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์,	2556)	แต่การ

ปล่อยน�้าทิ้งเป็นจ�านวนมากลงสู่แหล่งน�้าสาธารณะหรือคลอง

โพรงมะเดื่อโดยตรง	ก็อาจส่งผลต่อคุณภาพน�้าได้	อย่างไรก็ดี	

กลุ่มผู้วิจัยพบว่าคุณบุญเรือน	สารพันโชติวิทยา	ซึ่งเป็นเจ้าของ

กจิการมีความใส่ใจและสนใจการน�าน�า้ทิง้จากบ่อพกัของโรงงาน

มาใช้เพาะเลีย้งสาหร่ายแทนการปล่อยทิง้	ซึง่นอกจากจะเป็นการ

สญูเสยีทรพัยากรโดยเปล่าประโยชน์แล้ว	ยงัอาจก่อให้เกดิปัญหา

มลพิษตามมาได้อีกด้วย	โดยทางกลุ่มผู้วิจัยได้ท�าการขยายหัว

เชื้อเริ่มต้นสาหร่ายสไปรูไลนามอบให้กับคุณบุญเรือน	และศูนย์

เรียนรู้การท�าขนมจีนนวัตกรรมใหม่ส�าหรับใช้เพาะเลี้ยงต่อไป

	 การน�าน�า้ทิง้จากโรงงานผลติเส้นขนมจนีมาใช้เพาะเลีย้ง

สาหร่ายเป็นทางเลอืกหนึง่ในการแก้ปัญหา	ซึง่ลกัษณะเด่นทีพ่บ

ในน�า้ทิง้จากการวเิคราะห์ค่าทางห้องปฏบัิตกิาร	คอืน�า้ทิง้จากบ่อพกั

ทั้งสองจุดจะมีค่า	pH	อยู่ในช่วงที่เป็นกลาง	(6.26–	6.75)	ซึ่ง

เป็นช่วงทีเ่หมาะสมต่อการเจรญิเตบิโตของสาหร่าย	(กนกอร	จารุ

จารตี	และคณะ,	2542)	และจากการศึกษาความเข้มข้นของน�้า

ทิ้งที่เหมาะสมต่อการเพาะเล้ียงสาหร่ายในห้องปฏิบตักิาร	พบว่า	ที่

ระดบัความเจือจาง	1:20	ให้ผลการเจรญิเตบิโตของสาหร่ายสไปรไูลนาดี

ที่สุด	เนื่องจากที่ระดับความเจือจางดังกล่าวท�าให้มีค่าซีโอดีใน

อาหารเริ่มต้นเท่ากับ	638	มิลลิกรัมต่อลิตร		เป็นช่วงเหมาะสม

ที่สุดที่สาหร่ายสามารถน�าธาตุอาหารที่มีในน�้าทิ้งไปใช้ได้	ซึ่งท่ี

ระดับการเจือจางต�่าจะท�าให้เกิดการยับยั้งการเจริญเติบโตจาก 

สับสเตรตที่เข้มข้นมากเกินไป	(Substrate	inhibition)	เช่นเดียว

กบัรายงานการวิจัยของ	Jiang	และคณะ	(2015)	ได้ท�าการศกึษา

การเพาะเลี้ยงสาหร่าย	Spirulina subsalsa	ในน�า้ทิ้งจากโรงงาน

ผลิตโมโนโซเดยีมกลูตาเมททีม่ค่ีาซโีอดเีริม่ต้นเท่ากบั	950	มิลลกิรมั

ต่อลิตร	พบว่า	สาหร่าย	Spirulina subsalsa	สามารถเจรญิเตบิโต

ได้ทีค่วามเข้มข้นของน�า้ทิง้	50%	มค่ีาซีโอดเีท่ากบั	480	มลิลกิรมั

ต่อลิตร	และให้มวลเซลล์สูงสุดเท่ากับ	2.86	มิลลิกรัมต่อลิตร	

อย่างไรก็ตาม	ความสามารถในการใช้สารอาหารหรือความทน

ต่อค่าซีโอดีเริ่มต้นของสาหร่ายแต่ละชนิดจะมีค่าไม่เท่ากันขึ้น

อยูก่บัสายพนัธุข์องสาหร่ายชนดินัน้ๆ	(สรวศิ	เผ่าทองศขุ,	2543)

	 เมื่อน�าผลการทดลองที่ได้จากห้องปฏิบัติการไปเพาะ

เล้ียงจริง	ในสภาพกลางแจ้งของโรงงานผลิตเส้นขนมจีนโพรง

มะเดื่อ	โดยใช้น�้าทิ้งจากบ่อพักจุดที่	2	ของโรงงานมาเจือจาง

ด้วยน�า้กล่ันทีร่ะดบัความเจือจาง	1:20	พบว่าสาหร่ายสไปรูไลนา 

มีการเจริญเติบโตที่ลดลงจากสภาวะในห้องปฏิบัติการ	ทั้งนี้

อาจสืบเนื่องมาจากอุณหภูมิและความเข้มแสงเป็นหลัก	โดยใน

สภาวะของห้องปฏิบัติการจะมีการควบคุมอุณหภูมิและความ

เข้มแสงให้ที่ค่าคงที่เท่ากับ	25	องศาเซลเซียส	และ	3,000	ลักซ	์

ตามล�าดบั	ในขณะทีส่ภาวะกลางแจ้งจะมอีณุหภูมโิดยเฉลีย่อยูท่ี่	

26-27	องศาเซลเซียส	และมีความเข้มแสงต่างกันตามช่วงเวลา

ของวัน	จงึเป็นผลท�าให้สาหร่ายทีเ่พาะเล้ียงต้องมกีารปรบัตวัอยู่

ตลอดเวลา	ส่งผลให้มกีารเจรญิเตบิโตทีล่ดลงดงักล่าว	โดย	Chiu	

et	al.	(2008)	ได้รายงานว่า	การขยายขนาดการทดลองการเพาะ

เล้ียงสาหร่ายจากห้องปฏิบัติการมาสู่การเพาะเล้ียงในสภาวะ

กลางแจ้ง	อาจมผีลกระทบต่ออตัราการเจรญิเตบิโตของสาหร่าย	

ทัง้ทีเ่กดิจากผลของอณุหภูมิ	และโดยเฉพาะการได้รบัแสงตลอด

ช่วงเวลาของวันที่ไม่สามารถควบคุมได	้

	 การวิจัยครั้งนี้มีโจทย์การวิจัยที่มาจากปัญหาที่เกิดขึ้น

จริงในชุมชน	และผลการวิจัยที่ได้ช่วยให้ชุมชน	ได้แก่	โรงงาน

ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ส�าคัญของชุมชน	รวมถึงกลุ่มนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะเป็นก�าลัง

ส�าคัญของชุมชนมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพ

มาตรฐานของน�้าทิ้งและได้เรียนรู้หลักการเบื้องต้นในการเพาะ
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เลี้ยงสาหร่าย	ซึ่งการเพาะเลี้ยงสาหร่ายในน�้าท้ิง	นับเป็นการ

ได้ประโยชน์ร่วมที่นอกจากจะได้เซลล์สาหร่ายแล้ว	ยังเป็นการ

บ�าบัดน�้าทิ้งไปในตัวด้วย	เพราะสาหร่ายจะน�าธาตุอาหารที่ปน

เปื้อนอยู่ในน�้าทิ้งมาใช้ในการเจริญเติบโต	ดังจะเห็นได้จากค่า

ซีโอดีที่ลดลงมากกว่าร้อยละ	87	เมื่อเทียบกับตอนเริ่มต้นของ

การเพาะเลี้ยง	และในขณะเดียวกันค่าการละลายของออกซิเจน

ในน�้าทิ้งยังแสดงผลเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาการทดลอง	แสดง

ให้เห็นว่า	สาหร่าย	Spirulina	sp.	มีประสิทธิภาพในการบ�าบัด 

น�า้ท้ิงได้	ซึง่สอดคล้องกบัรายงานของ	สรวศิ	เผ่าทองศขุ	(2543)	

ที่ระบุว่าสาหร่าย	Spirulina	sp.	สามารถเจริญเติบโตได้ดีในน�้า

เสีย	และสามารถลดปริมาณสารต่างๆ	ในน�า้เสีย	เช่น	ไนโตรเจน	

และฟอสฟอรสั	เป็นต้น	ซึง่เป็นการช่วยบ�าบดัคณุภาพน�า้ให้ดขีึน้	

	 งานวิจัยนีจึ้งเป็นการลงศกึษาการใช้ประโยชน์จากน�า้ทิง้

โรงงานผลติเส้นขนมจนี	ในเขตพืน้ทีต่�าบลโพรงมะเดือ่เป็นครัง้แรก	

นอกจากนี	้เซลล์สาหร่าย	Spirulina sp.	ที่ได้จากการเพาะเลีย้งใน

น�า้ทิง้ครัง้นีย้งัสามารถน�าไปใช้เป็นอาหารปลาในบ่อเลีย้งปลาของ

โรงงานขนมจีนได้อกีด้วย	อนัจะเป็นแนวทางการใช้ประโยชน์จากของ

เสียในชุมชนเพือ่พฒันาศกัยภาพและเศรษฐกจิให้กบัชมุชนต่อไป

แหล่งเงินทุน
งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	ปีงบประมาณ	2557
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สาขาวิชา การจัดการบทคัดย่อ

	 การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชงิปฏบิตักิารแบบมส่ีวนร่วม	โดยมวีตัถปุระสงค์	คอื	

1)	เพื่อศึกษาสภาพบริบทชุมชน/สถานการณ์	ปัญหา	และผลกระทบที่เกิดขึ้นใน

ชุมชนบ้านหินปูน	2)	เพื่อศึกษาความเป็นมา	และระบบการบริหารจัดการธนาคาร

ข้าวของชุมชนบ้านหินปูน	และ	3)	เพื่อศึกษากระบวนการลดต้นทุนในการผลิต

ข้าวที่เหมาะสมของชุมชนบ้านหินปูน	โดยแบ่งวิธีการด�าเนินการวิจัยออกเป็น	 

3	ระยะ	คือ	ระยะท่ี	1	ช่วงเตรียมการการพัฒนาศักยภาพทีมวิจัยชุมชนและศึกษา

ข้อมูล	ระยะท่ี	2	ช่วงปฏิบัติการ	และระยะที่	3	สรุปและประเมินโครงการฯ	โดยใช้

เครือ่งมือเป็นแบบสมัภาษณ์และการสนทนากลุม่ทีป่ระกอบด้วย	ผูใ้หญ่บ้าน	ผูช่้วย

ผู้ใหญ่บ้าน	สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�าบล	ชาวบ้าน	นักวิชาการ	นักศึกษาและ

ชุมชนบ้านหินปูน	โดยมีบ้านหินปูน	ต�าบลเขวาใหญ่	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัด

มหาสารคาม	เป็นพื้นที่วิจัย

	 ผลการวิจัย	พบว่า	ชุมชนมีกระบวนการค้นคิดด้วยตนเอง	เมื่อมีทีม 

นักวิจัยหรือวิทยากรที่มาให้องค์ความรู้หรือให้ค�าแนะน�า	ทีมวิจัยชาวบ้านสามารถ

น�าไปพัฒนาต่อยอดได้ด้วยตนเอง	ในแง่ของการมีส่วนร่วม	มีการเปล่ียนแปลง

จากเดิมชาวบ้านไม่ค่อยกล้าน�าเสนอความคดิเหน็	แต่ปัจจบุนันี	้ชาวบ้านประมาณ 

ร้อยละ	70	เปอร์เซ็นต์เข้ามามีส่วนร่วมและสามารถเสนอความคิดมากขึ้น	ท�าให้

เห็นพัฒนาการด้านความคิดของสมาชิกกลุ่ม	

	 ในส่วนของการด�าเนินการธนาคารข้าว	คณะกรรมการธนาคารฯ	และ

ชาวบ้านได้ร่วมมือกันในการแก้ไข	เช่น	ปัญหาคุณภาพข้าวที่สมาชิกยืมไปแล้ว

น�ากลับมาคืน	แต่คุณภาพของข้าวที่คืนไม่เหมาะที่จะใช้ท�าพันธุ์	ทางกลุ่มได้แก้ไข

โดยการขายข้าวเกบ็เป็นเงนิเพือ่น�าไปซือ้เมลด็พนัธุข้์าวทีม่คีณุภาพมาให้สมาชกิยมื	 

และท�าการทดลองเพาะปลูกข้าวพันธุ์เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ	ซึ่งจะช่วย

ท�าให้ข้าวที่ใช้คืนธนาคารฯ	กลับมาเป็นข้าวท่ีมีคุณภาพ	

	 กลุม่มกีารท�ากจิกรรมต่างๆ	ในโครงการช่วยลดต้นทนุการปลูกข้าว	เช่น	

การเรียนรู้การท�าบัญชี	การเรียนรู้เรื่องต้นทุน	การท�าปุ๋ยชีวภาพ	และการเรียนรู้

การเพาะเมล็ดพันธุ์ข้าวท่ีถูกวิธี	ช่วยให้ชาวบ้านมีรายจ่ายลดลง	มีรายได้เพิ่มขึ้น	

ส่งผลให้สภาพความเป็นอยู่ดีขึ้น	สามารถพ่ึงพาตนเองได้	และสามารถอยู่ได้อย่าง

ยั่งยืนในอนาคต

ค�ำส�ำคัญ : กระบวนการสร้างเสริมการบริหารจัดการธนาคารข้าว  การลดต้นทุน 
  ในการผลิตข้าว  ชุมชนบ้านหินปูน

นวลละออง อรรถรังสรรค์
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 This research was a Participatory Action Research that aimed  

1) to study the context of community, problematic situation and the effect on 

Banhinpoon	community,	2)	to	study	the	background	and	managing	system	

of	rice	bank	of	Banhinpoon	community	and	3)	to	study	the	appropriate	cost	 

cutback	process	of	rice	production	of	Banhinpoon	community.	The	research	 

methodology	was	divided	into	3	phase.	The	first	phase	was	a	preparation;	 

reinforce	the	effectiveness	of	research	team	and	data	collection.	The	second	 

phase	was	action-taking.	The	third	phase	was	the	conclusion	and	evaluation	 

of	the	project.	Research	tools	were	interview	and	colloquy	with	village	headman,	 

assistant	village	headman,	member	of	sub-district	administration	organization,	

academician,	student	and	villagers.	The	area	of	the	study	was	Banhinpoon,	 

Khaowyai	Sub-district,	Kantarawichai	District,	Maha	Sarakham	Province.

	 The	research	result	showed	that	community	villagers	can	initiate	and	

promote	their	thinking	process	after	getting	the	suggestion	from	the	research	

team	and	lecturer.	The	participation	of	villagers	have	changed	quantitatively	

and	qualitatively	that	almost	70%	of	the	villagers	participated	in	the	project	and	

dared	to	share	idea	in	group	discussion.	The	committee	of	the	rice	bank	and	

villagers		have		cooperated	in	solving	the	rice	bank	problems.	For	example,	 

when	the	member	returned	the	low	quality	rice	that	is	not	suitable	for	using	

as	seed,	the	rice	bank	committee	sold	them	and	used	the	money	for	buying	 

qualified	seed	for	loan.	Trail	planting	farm	is	done	for	getting	high	quality	 

seeds	that	will	be	brought	back	to	the	rice	bank	for	loan.	Other	activities	 

done	under	the	project	such	as,	learning	how	to	do	bookkeeping,	managing	

capital,	making	biofertilizer	and	properly	growing	rice	could	reduce	cost	 

and	add	more	income.	Consequently,	villagers	gain	better	living	condition,	 

become	self-dependent	and	live	with	sustainability.

Keywords  : 	Supporting	management	process	of	Rice	Bank,	Reducing	rice	 

      production cost, Banhinpoon community

  Nuanlaong Attharangsun
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บทน�า   
 “ธนาคารข้าว	เป็นแนวพระราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็

พระเจ้าอยูห่วั	เพือ่ทีจ่ะแก้ไขปัญหาแก่เกษตรกร	ซ่ึงธนาคารข้าว

เป็นการให้สวัสดิการสังคม	โดยเป็นการกระจายรายได้ที่ทุกฝ่าย

ได้รบัประโยชน์	เกษตรกรมแีหล่งข้าวกลางของหมูบ้่านทีส่ามารถ

กูย้มืไปบรโิภคหรอืท�าพันธ์ุ	โดยเสยีดอกเบ้ียในอตัราต�า่กว่าอตัรา

ท่ีต้องเสยีให้แก่พ่อค้าคนกลาง	ซ่ึงจะช่วยบรรเทาความเดอืดร้อน

จากการอดอยาก	ขาดแคลน	อีกทั้งยังช่วยยกระดับฐานะความ

เป็นอยู่และระดับรายได้ของเกษตรกร	นับว่าเป็นการแก้ปัญหา

ทางหนึ่งให้แก่เกษตรกร”	(โครงการธนาคารข้าว,	2558)

	 สภาพภูมิศาสตร์ของชุมชนบ้านหินปูน	ต�าบลเขวา

ใหญ่	อ�าเภอกนัทรวชิยั	จงัหวดัมหาสารคาม	ตัง้อยู่ทางทศิใต้ของ

อ�าเภอกนัทรวชิยั	มพีืน้ทีท่ัง้หมด	366	ไร่	เป็นทีอ่ยูอ่าศยัประมาณ	

30	ไร่	มีอาณาเขตติดต่อกับหมู ่บ้านต่างๆ	ดังนี้	ทิศเหนือ	 

ติดกับบ้านบุ่งเบา	ทิศตะวันออกติดกับบ้านขี้เหล็ก	ทิศใต้และ

ทิศตะวันตกติดกับแม่น�้าชี	บ้านหินปูนมักจะประสบปัญหาภัย

พิบัติน�้าท่วม	ซึ่งในอดีต	จะพบว่า	ชุมชนได้รับผลกระทบจาก

ภัยน�้าท่วม	จากการเก็บข้อมูลตั้งแต่ปีพ.ศ.	2523		2545		2551	

และ	2554	ซึ่งเป็นปีที่มีน�้าท่วมหนักที่สุด	จนพื้นที่ทั้งหมด	 

ถูกน�้าท่วมส่งผลให้ข้าวที่เพาะปลูกใกล้เก็บเกี่ยวล้มตายทั้งหมด

จากน�า้ท่วม	ท�าให้ชาวบ้านต้องสญูเสยีรายได้จากการลงทนุเพาะ

ปลูกข้าวกว่า	207	ตัน	คิดเป็นมูลค่ากว่า	3,105,000	บาท	ส่งผล

ให้ชาวบ้านไม่มีข้าวส�าหรับการบริโภคในครัวเรือน	นอกจากน้ี

ยังเป็นปัญหาเรือ้รัง	เพราะเม่ือน�า้ลดระดบัไปแล้ว	เมือ่ถงึฤดกูาร

เพาะปลกูข้าวนาปรงั	ชาวบ้านต้องซือ้เมลด็พนัธุ์ข้าวเพือ่การเพาะ

ปลกูกว่า	9,700	กโิลกรมั	ใช้เงนิลงทนุกว่า	242,500	บาท	(ส�าราญ	

ศรีทรัพย์	สัมภาษณ์เมื่อวันที่	10	มกราคม	2556)	และถึงแม้ว่า

ชาวบ้านจะสามารถปลูกข้าวนาปรังได้	แต่เงินที่ได้จากการขาย

ข้าวนาปรังต้องเก็บไปเพื่อการลงทุนซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวส�าหรับ

นาปีต่อไป	ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตข้าวสูง	บางครอบครัวต้อง

มีการกู้ยืมเงินกองทุนเพื่อมาใช้จ่าย	และต้องเสียดอกเบี้ย	ถือว่า

เป็นต้นทุนที่สูงขึ้นในการท�าอาชีพเกษตรกร	และเมื่อปีพ.ศ.	

2554	ที่ผ่านมา	ชุมชนบ้านหินปูนได้ประสบภัยน�้าท่วมรุนแรง 

ท�าให้ขาดแคลนข้าวส�าหรับบริโภค	และขาดเมล็ดพันธุ ์ข้าว

ส�าหรับเพาะปลูกนาปรังในฤดูผลิต	54/55	(มกราคม	–	เมษายน	

2555)	

	 ในช่วงต้นปีพ.ศ.	2555	ชาวบ้านหมูบ้่านหนิปนูได้ประชมุ

เพื่อหาวิธีการแก้ไขปัญหา	โดยได้มีข้อเสนอในที่ประชุมว่าให้น�า

ปลาร้าทีท่�ามาจากการจบัปลาน�า้ท่วมไปแลกข้าว	และในวันที	่24	

กมุภาพันธ์	2555	ชาวบ้านได้รวมกลุ่มกนัน�าปลาร้าไปแลกข้าวที่

ชุมชนวังแสง	โดยรวบรวมปลาร้าจ�านวนประมาณ	900	กิโลกรัม	

แลกเปลี่ยนข้าวเพื่อการบริโภคได้ประมาณ	2.2	ตัน	นอกจากนี	้

ชุมชนต้องการที่จะมีศูนย์กลางของหมู่บ้านในการยืม-คืนข้าว

แก่สมาชิกที่เดือดร้อน	ประกอบกับในช่วงเดือนมีนาคม	2555	

ทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีนโยบายหนึ่งหลักสูตรหนึ่ง

ชุมชน	เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนรอบพื้นที่มหาวิทยาลัย	

ทีมวิชาการจากคณะการบัญชีและการจัดการ	มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	จึงได้มีโอกาสเข้ามาให้บริการในพื้นที่บ้านหินปูน	

และผลจากการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันได้ข้อสรุปว่า	ชุมชน

บ้านหินปูนและทีมวิชาการจากคณะบัญชีและการจัดการจะร่วม

กันด�าเนินโครงการธนาคารข้าวชุมชนข้ึน	มีการวางระบบการ

ด�าเนินการธนาคารข้าว	จัดหาข้าวส�าหรับการบริโภคในครัว

เรือน	และส�าหรับเป็นเมล็ดพันธุ์	โดยได้ด�าเนินงานจัดตั้งคณะ

กรรมการธนาคารข้าวด้วยวิธีการท�าประชาคมในหมู่บ้านเพื่อ

สรรหาประธานโครงการฯ	ในเดือนเมษายน	2555	

	 ข้าวที่ชาวบ้านได้จากการน�าปลาร้าไปแลกข้าว	มี

จ�านวนประมาณ	2.2	ตัน	รวมกับข้าวที่ธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนบ้านหินปูน	

ได้น�าเมล็ดพันธุ์ข้าวมามอบให้ชาวบ้าน	เพื่อช่วยเหลือสมาชิก

ในชุมชนที่ประสบปัญหาน�า้ท่วม	จ�านวน	2	ตัน	รวมข้าวทั้งหมด	

จ�านวนประมาณ	4.2	ตนั	ชาวบ้านได้ร่วมใจกนัน�าข้าวดงักล่าวมา

เป็นทุนตั้งต้นธนาคารข้าวของชุมชน	ในการด�าเนินการธนาคาร

ข้าวชุมชน		ทางโครงการฯ	ได้น�าหลักการจัดการทางการเงิน

มาประยุกต์ใช้กับธนาคารข้าว	โดยแบ่งออกเป็นการยืม-คืนข้าว

ส�าหรับการบริโภค	เมล็ดพันธุ์ข้าวส�าหรับการเพาะปลูก	และ		

การฝากข้าวกบัธนาคาร	โดยมอีตัราดอกเบีย้	คอื	ข้าวส�าหรบัการ

บริโภค	ยืม	1	ส่วน	คืน	2	ส่วน	ข้าวส�าหรับการเพาะปลูก	ยืม	1	

ส่วน	คืน	3	ส่วน	และข้าวฝาก	1	ส่วน	ได้ดอกเบี้ย	1	ส่วน	อย่างไร

ก็ตาม	ในการด�าเนินการให้ยืมข้าวแก่สมาชิกธนาคารฯ	ประสบ

ปัญหาหนึ่ง	คือ	คุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่คืนกลับมา	มีคุณภาพไม่

เท่าเทยีมกนั	ดงันัน้	ในเบ้ืองต้น	คณะกรรมการธนาคารฯ	จงึใช้วธิี

การขายเมล็ดพนัธุข้์าว	และเก็บเป็นเงนิสดแทน	หากมสีมาชกิมา

ยมืเมล็ดพนัธุ	์ทางคณะกรรมการธนาคารฯ	จะน�าเงนิไปซือ้เมลด็

พันธุ์ที่คุณภาพดีให้แก่สมาชิกเพื่อน�าไปเพาะปลูกและน�าข้าวท่ี

เพาะปลูกได้มาคืนธนาคารฯ	

	 ในปีพ.ศ.	2556	ได้มีโครงการวิจัยที่เป็นความร่วม

มือระหว่างมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	และส�านักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย	(สกว.ท้องถิ่น)	ได้ให้ทุนกับโครงการบริการ

วิชาการเพื่อยกระดับงานบริการวิชาการขึ้นสู ่งานวิจัยชุมชน	

ทีมวิจัยวิชาการจึงร่วมกับทางโหนด	สกว.มหาสารคามลงพื้น

ที่บ้านหินปูน	ท�าการวิเคราะห์ปัญหาเพื่อน�าไปสู่การวิจัยช่วย

เหลือชุมชน	ผลการส�ารวจเบื้องต้นพบว่า	ปัญหาของชุมชน

ประกอบด้วยหลายปัญหา	เช่น	ปัญหาน�า้ท่วม	ปัญหาการบรหิาร

ธนาคารข้าว	แต่ปัญหาที่เป็นโจทย์ใหญ่ที่ชาวบ้านยังต้องเผชิญ
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อยู่ทุกปี	คือ	เรื่องของต้นทุนในการเพาะปลูกข้าว	ดังข้อมูลจาก

การสัมภาษณ์นายส�าราญ	ศรีทรัพย์	ประธานธนาคารข้าวบ้าน

หินปูน	ที่ได้อธิบายถึงต้นทุนในการปลูกข้าวต่อไร่ว่ามีค่าใช้จ่าย	

ได้แก่	ค่าปรับพื้นที่	350	บาทต่อไร่	ค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวเจ้ามะลิ	 

1	ถุงต่อไร่	750	บาท	ค่าปุ๋ยเคม	ี1	กระสอบต่อไร่	800	บาท	ค่ายา

ฆ่าหอย	1	ไร่	ใส่	2	ถุง	ถุงละ	200	บาท	รวม	400	บาท	ค่ายาฆ่า

หญ้า	100	บาทต่อไร่	ค่าน�้าที่ใช้ในการสูบน�้า	(ในช่วงที่น�้าน้อย)	 

80	บาทต่อไร่	ค่ารถเกี่ยวข้าว	750	บาทต่อไร่	ค่ารถบรรทุกข้าว	

500	บาทต่อครั้ง	รวมค่าใช้จ่ายประมาณ	3,730	บาท	โดยที ่

ชาวบ้านคิดค่าแรงเฉลี่ยต่อไร่	เป็นจ�านวนเงิน	600	บาท	รวม

ต้นทุนต่อไร่อยูท่ี	่4,330	บาทต่อไร่	ทัง้นีย้งัไม่รวมค่าน�า้มันเดนิทาง 

ไปนา	ซึ่งพบว่าเมื่อรวมต้นทุนต่างๆ	แล้ว	ต้นทุนของชาวบ้าน

ค่อนข้างสูง	เมื่อเปรียบเทียบกับผลการวิจัยของ	ชาญธวัช	 

แง้เจริญกุล	(2555)	นักวิชาการส่งเสริมเกษตรช�านาญการ	

ศนูย์วจิยัข้าวสรุนิทร์	ทีศ่กึษาการวเิคราะห์ต้นทนุและผลตอบแทน

จากการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ	105	ของเกษตรกร 

ผู้จัดท�าแปลงขยายพันธุ์ข้าว	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์	ในปี

การผลิต	2551/52-2554/55	ผลการวิจัยพบว่า	ต้นทุนการผลิต

ต่อไร่อยู่ที่	4,077	บาทต่อไร่	ซึ่งมีต้นทุนต�่ากว่าของเกษตรกร

บ้านหินปูน	ดังนั้น	เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น	จึงมีความ

จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาวิธีในการลดต้นทุนให้แก่เกษตรกร	

เพื่อให้เกษตรกรบ้านหินปูนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

	 จากการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันของทีมวิชาการ	ชาว

บ้านหินปูน	และเจ้าหน้าที่โหนด	สกว.	มหาสารคาม	จึงออกมา

เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาหลายด้านๆ	ทีเ่กดิขึน้	ท้ังปัญหาของ

ธนาคารข้าวของชุมชน	และปัญหาสมาชิกในชุมชน	ซึ่งแนวทาง

ที่จะแก้ปัญหามีข้อสันนิษฐานว่า	หากชุมชนมีวิธีการปลูกข้าวที่

มีประสิทธิภาพ	นอกจากจะมีข้าวที่มีคุณภาพคืนให้ธนาคารข้าว

แล้ว	ชุมชนยังจะสามารถลดต้นทุนการเพาะปลูกได้	ซึ่งจะช่วย

ให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

	 จากการส�ารวจและวิเคราะห์สภาพการณ์ของปัญหา

ในเบื้องต้น	ดังน้ัน	โครงการวิจัยนี้จึงได้ตั้งเป้าหมายที่จะศึกษา

กระบวนการสร้างเสรมิการบรหิารจดัการธนาคารข้าวและการลด

ต้นทุนในการผลิตข้าว	กรณีศึกษา:	บ้านหินปูน	ต�าบลเขวาใหญ่	

อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม	นอกจากนี้	ยังมุ่งสร้าง 

ให้เกิดกิจกรรมอื่นที่มีคุณค่าต่อชุมชน	อันได้แก่	การพัฒนา

คุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชน	สร้างการมีส่วนร่วม	การก่อให้

เกิดภาวะผู้น�าของหัวหน้าชุมชน	และความร่วมมือจากสมาชิก

ของชุมชน	ตลอดจนผลประโยชน์ที่ได้จากการด�าเนินโครงการฯ	

จะน�าไปสูก่ารประสานความร่วมมือระหว่างชมุชนต่างๆ	เกดิเป็น

เครอืข่ายชมุชนทีจ่ะร่วมมือกนัพฒันาท้องถิน่ทีส่ร้างความมัน่คง

ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย    
	 1)	เพื่อศึกษาสภาพบริบทชุมชน	สถานการณ์	ปัญหา	

และผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านหินปูน	

	 	2)	เพือ่ศกึษาความรูแ้ละรปูแบบการผลิตข้าว	(ข้าวนาปี

และข้าวนาปรัง)	ที่เหมาะสมกับชุมชนบ้านหินปูน		

	 3)	เพือ่ศกึษารปูแบบกระบวนการสร้างเสรมิการบรหิาร

จัดการธนาคารข้าวที่เหมาะสมกับชุมชนบ้านหินปูน	

	 4)	เพื่อศึกษาปัจจัย	เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพ

ของชมุชนบ้านหนิปนู	กระบวนการสรา้งเสรมิการบรหิารจดัการ

ธนาคารข้าวเพื่อการลดต้นทุนในการผลิตข้าวที่เหมาะสมของ

ชุมชนบ้านหินปูน

แนวคิดและทฤษฎีที่ ใช้ ในการวิจัย
	 การบรหิารจัดการ	ในการด�าเนนิงานหรอืการปฏบิตังิาน

ใดๆ	ของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัคน	สิง่ของ	และหน่วยงาน	โดย

ครอบคลุมเรื่องต่างๆ	เช่น	(1)	การบริหารนโยบาย	(Policy)	(2)	

การบริหารอ�านาจหน้าที่	(Authority)	(3)	การบริหารคุณธรรม	

(Morality)	(4)	การบริหารที่เกี่ยวข้องกับสังคม	(Society)	 

(5)	การวางแผน	(Planning)	(6)	การจัดองค์การ	(Organizing)	

(7)	การบริหารทรัพยากรมนุษย์	(Staffing)	(8)	การอ�านวยการ	

(Directing)	(9)	การประสานงาน	(Coordinating)	(10)	การ

รายงาน	(Reporting)	และ	(11)	งบประมาณ	(Budgeting)	ซึ่ง

เป็นการน�า	“กระบวนการบริหาร”	หรือ	“ปัจจัยที่มีส่วนส�าคัญต่อ

การบรหิาร”	ทีเ่รยีกว่า	แพม็ส์-โพสคอร์บ	(PAMS-POSDCoRB)	

(วิรชั	วิรชันภิาวรรณ,	ม.ป.ป.)	แต่ละตวัมาเป็นแนวทางในการใช้

การบรหิารจัดการธนาคารข้าวทีเ่หมาะสมของชุมชนบ้านหนิปนู	

เช่น	การวางโครงสร้างต�าแหน่งงานในองค์กรเพือ่ก�าหนดในเรือ่ง

ของสายการบังคบับัญชา	การกระจายอ�านาจหน้าที่ในการบรหิาร

จัดการ	อีกทั้งการประสานความร่วมมือกันของทุกแผนกงาน 

เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการด�าเนินงาน	ซึ่งในการน�าหลัก

บริหารจัดการมาใช้จะสอดแทรกอยู่กับการเรียนรู้ร่วมกัน	และ

การมส่ีวนร่วมของทกุคนในชมุชน	รวมทัง้สามารถประยกุต์ความรู้

ที่ได้	น�าไปถ่ายทอดแก่นิสิตของคณะการบัญชีและการจัดการ

	 นอกจากนี	้ในการสร้างเสรมิการด�าเนนิงานธนาคารข้าว

ของชุมชนบ้านหินปูน	ได้น�าหลักการบริหารจัดการมาใช้ในการ

จัดเวทีประชาคมที่ศาลากลางบ้าน	สมาชิกที่มาร่วมประชุมได้

ร่วมกันออกแบบโครงสร้างการบริหารธนาคาร		มีการเลือกคณะ

กรรมการบรหิาร	ซึง่ประกอบด้วย	ประธานกรรมการ	รองประธาน

กรรมการ	เลขานกุาร	เหรัญญิก	และกรรมการ	มกีารวางแผนการ

ด�าเนินงาน	โดยก�าหนดระเบียบข้อบังคับของธนาคารฯ	ก�าหนด

สิทธกิารเป็นสมาชกิของธนาคารฯ	การวางระบบการยมื-คนืข้าว

ของธนาคารฯ	มีการจัดท�าบัญชีกลางของธนาคารฯ	และสมุด



วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่    ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 255820

บัญชีของสมาชิกโดยก�าหนดครัวเรือนละ	1	เล่ม	การก�าหนด

ดอกเบี้ยในการยืม-คืนข้าว	

	 การด�าเนินการธนาคารข้าวชุมชนได้ด�าเนินการให้

สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	

กล่าวคือ	การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลาง	และ

ความไม่ประมาท	โดยค�านงึถงึความพอประมาณ	ความมเีหตผุล	

การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว	ตลอดจนใช้ความรู้	ความรอบคอบ	

และคุณธรรม	ประกอบการวางแผน	การตัดสินใจและการกระ

ท�า	(เศรษฐกิจพอเพียง,	ม.ป.ป.)	โดยการจัดตั้งธนาคารข้าวของ

ชุมชนด�าเนินการบนพื้นฐานการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนใน

ชุมชน	ซึ่งเป็นลักษณะวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย	และยิ่งเมื่อ

ประสบปัญหาอทุกภยั	จะพบว่าทกุคนพร้อมจะช่วยเหลอืกนัและ

กนั	เช่น	เมือ่ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์ได้ให้เมล็ดพนัธุ์

ข้าวแก่ผู้ประสบภัยในชุมชน	รวมถึงการที่ชาวบ้านน�าปลาร้าไป

แลกข้าวท่ีน�ามาใช้บริโภค	ซ่ึงข้าวที่ได้มา	สมาชิกของชุมชน

ร่วมใจกนัยกให้ธนาคารฯ	เป็นทนุตัง้ต้น	มีการกูย้มืข้าวดงักล่าวได้ 

โดยสมาชิกภายในชุมชนเพื่อใช้ในการบริโภคและการเพาะปลูก	

ลดการกู้ยืมเงินที่มีดอกเบี้ยสูง	และเมื่อสมาชิกเก็บเกี่ยวข้าวได้	 

ก็น�าข้าวมาคนืธนาคารฯ	ท�าให้ธนาคารข้าวชมุชนมข้ีาวหมนุเวยีน

ในชุมชนอย่างต่อเน่ือง	ซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับ

สมาชิกในชุมชนได้	

	 ดังนั้น	ในการน้อมน�าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น

แนวทางในการด�าเนินงาน	โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ทุกคนมีความ

พอประมาณ	มีเหตุผล	มีการสร้างภูมิคุ ้มกันที่ดีในตัว	ตลอด

จนเกิดองค์ความรู้	เกิดความรอบคอบ	และคุณธรรม	ในการ

ด�าเนินการของธนาคารข้าวชมุชนบ้านหนิปนู	และในการด�าเนนิ

กิจกรรมยงัมุง่เน้นทีก่ารมส่ีวนร่วมเรยีนรูข้องทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้อง

อันประกอบด้วย	สมาชิกชุมชนบ้านหินปูน	นิสิตสาขาวิชาการ

จัดการ	และอาจารย์	โดยได้รับองค์ความรู้ต่างๆ	จากวิทยากรที่

จะน�ามาขับเคลื่อนชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

วิธีการวิจัย  
	 การวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพแบบมีส่วนร่วม	

(Participatory	Action	Research:	PAR)	ประกอบด้วย	ทีมวิจัย

วิชาการจากคณะการบัญชีและการจัดการ	รวม	5	คน	ทีมวิจัย

ชมุชนประกอบด้วย	ผูใ้หญ่บ้าน	ผูช่้วยผูใ้หญ่บ้าน	สมาชกิองค์การ

บรหิารส่วนต�าบลเขวาใหญ่	เจ้าหน้าทีอ่าสาสมคัรสาธารณสุขประ	

จ�าหมูบ้่าน	และชาวบ้านบ้านหนิปนู	รวม	18	คน	และนสิติทีล่งพืน้

ที่ช่วยในการเก็บข้อมูล	เรียนรู้	ร่วมกิจกรรมต่างๆ	เครื่องมือการ

วิจัย	คือ	แบบสัมภาษณ์	การสนทนากลุ่ม	และน�าเสนองานวิจัย

แบบวเิคราะห์เชงิพรรณนา	(Descriptive	analysis)	ซึง่มขีัน้ตอน

ในการด�าเนินการวิจัย	แบ่งออกเป็น	3	ระยะ	ดังนี้

	 ระยะที่	1	ช่วงเตรียมการ	การพัฒนาศักยภาพทีมวิจัย

ชุมชนและศึกษาข้อมูล	

	 ระยะที	่2	ช่วงปฏิบัติการ

	 ระยะที	่3	สรุปและประเมินโครงการ	

	 มีรายละเอียดการด�าเนินการดังต่อไปนี้

ระยะที่ 1 ช่วงเตรียมการ	การพัฒนาศักยภาพทีมวิจัยและศึกษา

ข้อมูล

	 1.	ประชุมเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจต่อ

วัตถุประสงค์โครงการฯ	ก�าหนดบทบาทหน้าที่ของนักวิจัย	และ

รายละเอียดในการด�าเนินงาน

	 2.	ประชุมทีมวิจัยเพื่อชี้แจงโครงการฯ	กับชุมชน	

วางแผนการศึกษา	และด�าเนินการ

	 3.	เข้าร่วมอบรมพฒันาศกัยภาพช่วงต้นน�า้ร่วมกบัโหนด

	 4.	จัดอบรมเทคนคิ	เครือ่งมอืการวิจัยให้แก่ทมีวจิยัในพืน้ที่

	 5.	เก็บข้อมูล	ทีมวิจัยวิชาการได้ให้นิสิตลงพื้นที่เก็บ

ข้อมลู	โดยมทีมีวจิยัชมุชนช่วยนสิติด�าเนนิการรวบรวมเกบ็ข้อมลู

ต่างๆ	ภายในชุมชน	ดังนี้

	 					สภาพพื้นที่	สภาพการณ์	ปัญหา	และผลกระทบที่

เกิดขึ้นในชุมชนบ้านหินปูน

	 						ความรูแ้ละรปูแบบการผลิตข้าว	(ข้าวนาปี	และข้าว

นาปรัง)	ที่เหมาะสมกับชุมชนบ้านหินปูน

	 				รูปแบบกระบวนการสร้างเสริมการบริหารจัดการ

ธนาคารข้าวที่เหมาะสมกับชุมชนบ้านหินปูน

	 					ปัจจยั	เงือ่นไขทีเ่กีย่วข้องกบัศกัยภาพของชมุชนบ้าน

หนิปนู

	 6.	จัดเวทีวิเคราะห์ข้อมูล	1	ครั้ง	โดยมีผู ้เข้าร่วม	

ประกอบด้วย	ทีมวิจัยวิชาการ	ทีมเจ้าหน้าที่สกว.	มหาสารคาม	

ทีมวิจัยชุมชน	และชาวบ้านบ้านหินปูน

	 7.	น�าเสนอข้อมูลสู่ชุมชน

	 8.	สรุปบทเรียนกลางน�า้	(ครึ่งทาง)

	 								จัดสรุปบทเรียนในพื้นที่	(ร่วมกับทีมวิจัย)

	 								จัดสรุปบทเรียนร่วมกับโหนด

	 9.	จัดท�ารายงานความก้าวหน้าและรายงานการเงิน	 

งวดที่	1	น�าส่งให้กับ	สกว.	และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ระยะที่ 2 ช่วงปฏิบัติการ

	 1.	ทีมวิจัยวิชาการร่วมกับทีมวิจัยชุมชนจัดการประชุม

เพื่อวางแผนการปฏิบัติการตามโครงการวิจัย

	 2.	ทมีวิจัยวิชาการร่วมกบัทมีวิจัยชมุชนร่วมปฏบิตักิาร

เพือ่กระบวนการสร้างเสรมิการบรหิารจัดการธนาคารข้าวชมุชน

บ้านหินปูน	จ�านวน	5	ครั้ง		

	 3.	ทีมวิจัยวิชาการร่วมกับทีมวิจัยชุมชนจัดการประชุม

การตดิตามและประเมนิผลการปฏิบตักิาร	จ�านวน	5	ครัง้	(เดอืนละ	1	ครัง้)	
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	 4.	ทีมวิจัยวิชาการร่วมกับทีมวิจัยชุมชนเข้าร่วมเวที

พัฒนาศักยภาพร่วมกับโหนดฯ	และเครือข่ายงานวิจัยท้องถิ่น

	 5.	ทีมวิจัยวิชาการ	นิสิต	ร่วมกับทีมวิจัยชุมชน	จัดการ

เรียนรู้ตามกระบวนการบูรณาการวิจัยสู่การเรียนการสอน

ระยะที่ 3 สรุปผลและน�าเสนอผลงานวิจัย

	 1.	สรุปบทเรียนปลายน�้าและถอดบทเรียน

	 						สรุปบทเรียนในพื้นที่	1	ครั้ง	ร่วมกับทีมวิจัยและ

ประเมินผลร่วมกับชุมชน

	 								ถอดบทเรียนร่วมกับโหนดฯ

	 2.	เวทีน�าเสนอผลงานวิจัยสู่สาธารณะใน	2	ระดับ

	 								น�าเสนอผลงานวิจัยในระดับชุมชน	1	ครั้ง

	 					น�าเสนอผลงานวิจัยร ่วมกับโหนดฯ/ร่วมกับ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	1	ครั้ง

	 3.	สังเคราะห์ความรู้การบูรณาการสู่การเรียนการสอน

ร่วมกับโหนดฯ

	 4.	เขยีนรายงานการใช้ประโยชน์จากงานวจิยั	1	ช้ิน	และ

บทความเพื่อน�าเสนอผลงานวิจัย	1	บทความ

	 5.	จัดท�ารายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานการเงิน	 

น�าส่ง	สกว.	และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลการศึกษา
	 1.	บริบทชุมชน	

	 2.	การบริหารธนาคารข้าวชุมชน	

	 3.	การลดต้นทุนในการผลิตข้าวของชุมชน

	 4.	ปฏบิตักิารเพือ่แสวงหาแนวทางทีเ่หมาะสมในการลด

ต้นทุนการผลิตของชุมชน

	 5.	บทสรุปการศึกษา

1) บริบทชุมชน 

	 ประวัติและความเป็นมาของหมู่บ้านพบว่า	บรรพบุรุษ

ของตระกูล	คือ	ตระกูลผิวพรรณและตระกูลคงไชย	ได้อพยพ

มาจากอ�าเภอมหาชนะชัย	จังหวัดยโสธร	และอ�าเภอพนมไพร	

จังหวัดร้อยเอ็ด	มาตั้งถิ่นฐานบริเวณริมฝั่งแม่น�้าชี	ซึ่งมีความ

อุดมสมบูรณ์	โดยตั้งชื่อชุมชน	“บ้านขี้เหล็ก”	ต่อมาในปี	พ.ศ.	

2540	ได้มีการแยกหมู่บ้านออกมาเป็น	“บ้านหินปูน”	ที่มาของ

ชื่อหมู่บ้านสืบเนื่องมาจากสภาพบริเวณที่ตั้งชุมชนติดกับฝั่ง

แม่	น�้าชีมีหินปูน	ซึ่งคนเฒ่าคนแก่มักจะน�าเอาหินปูนบริเวณนี้

มาเผาเป็นปูนเพื่อน�าไปกินกับหมาก	และน�าไปทาสีวัด	โบสถ์	

ศาลาการเปรยีญ	จงึท�าให้บรเิวณแห่งนีเ้ป็นช่อง	เรยีกว่า	“ขมุปนู”	 

ต่อมาชาวบ้านเรียกติดปากเป็น	“หินปูน”	มาถึงปัจจุบัน	ในอดีต

ผู้น�าในการแยกหมู่บ้าน	คือ	นางละออง	ค�าเหลา	นายประเสริฐ	

ผิวพรรณ	นางเขียน	เบ้านาค	นางค�าชิด	ศรีทรัพย์	และกลุ่มสตรี

หมู่บ้าน	โดยมีผู้ใหญ่บ้านคนแรก	คือ	นางละออง	ค�าเหลา	และ

ได้ด�ารงต�าแหน่งผู้ใหญ่บ้านมาจนถึงปัจจุบัน	มีราษฎรอาศัย 

ในหมู่บ้าน	จ�านวน	29	ครัวเรือน	มีประชากร	จ�านวน	123	คน	

แยกเป็นชาย	จ�านวน	60	คน	เป็นหญิง	จ�านวน	63	คน	ชาวบ้าน

หินปูนประกอบอาชีพหลัก	คือ	ท�านา	อาชีพรอง	คือ	เลี้ยงปลา

ในกระชัง	เลี้ยงสัตว์	รับจ้างทั่วไป	โดยทุกครัวเรือนเป็นสมาชิก

ธนาคารข้าวบ้านหินปูน		

	 สภาพทางภูมศิาสตร์ของหมูบ้่านหนิปูน	หมู่ที	่17	ต�าบล

เขวาใหญ่	ตัง้อยูท่างทศิใต้ของอ�าเภอกนัทรวชิยั	ห่างจากตวัอ�าเภอ

ระยะทาง	30	กโิลเมตร	ห่างจากจังหวัดมหาสารคาม	18	กโิลเมตร	

มพีืน้ทีท่ัง้หมด	366	ไร่	เป็นทีอ่ยูอ่าศยัประมาณ	30	ไร่	มอีาณาเขต

ตดิต่อกบัหมูบ้่านต่างๆ	ดงันี	้ทศิเหนอืตดิกบับ้านบุง่เบา	ทิศตะวัน

ออกติดกับบ้านขี้เหล็ก	ทิศใต้และทิศตะวันตกติดกับแม่น�้าชี	

	 สภาพภูมิอากาศในพื้นที่นี้ได้รับอิทธิพลลมมรสุมตะวัน

ออกเฉยีงเหนอื		และลมมรสุมตะวนัออกเฉยีงใต้	ใน	1	ปี		ม	ี3	ฤด	ู

คือ	ฤดูร้อน	อยู่ในช่วงเดือนมีนาคม–เดือนพฤษภาคม	ฤดูฝน	 

อยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม-เดือนกันยายน	และฤดูหนาว	อยู่ใน

ช่วงเดือนตุลาคม–เดือนกุมภาพันธ์

	 บรเิวณทีต่ัง้บ้านเรอืนของหมูบ้่านหนิปนู	มลัีกษณะการตัง้

บ้านเรือนอยู่ในบริเวณที่ราบลุ่มติดล�าน�้าชีทางด้านทิศตะวันตก	

จึงมีความเสี่ยงต่อการถูกน�้าท่วม	การตั้งบ้านเรือนมีความหนา

แน่นตามฝั่งล�าน�้าชี	โดยมีถนนผ่านหมู่บ้าน	1	เส้นทาง	มีถนน

รอบหมู่บ้าน	1	เส้นทาง	ความแน่นของบ้านเรือนจะอยู่ทางทิศ

เหนือของหมู่บ้าน	ลักษณะของส่ิงปลูกสร้างบ้านจะมีลักษณะ 

บ้านเรือนไม้ยกพื้นสูง	และครอบครัวที่ปลูกใหม่จะนิยมสร้าง

บ้านด้วยคอนกรตีแบบสองชัน้เช่นเดยีวกบัแบบบ้านในเขตเมอืง	 

ซึ่งบ่งบอกถึงฐานะครอบครัวในอีกทางหนึ่ง	

	 ชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ	ไม่มีวัดประจ�า

หมูบ้่าน	ชาวบ้านจะไปท�าบญุทีวั่ดท่าสว่างอารมณ์	บ้านหนองโน	 

และวัดบ้านข้ีเหล็ก	ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน	อีกทั้ง

ชาวบ้านได้ร่วมกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรมมาตั้งแต่ครั้ง

โบราณกาล	คอื	ประเพณฮีตีสบิสองคองสบิส่ี	และให้ความส�าคญั

กับการเคารพเชื่อฟังผู้อาวุโสในหมู่บ้าน	

	 ทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน	มีผู้ที่มีความรู้

เกี่ยวกับการนวดแผนไทย	คือ	นางพิกุล	ปุ้มสีดา	และนางเสนอ	

เบ้านาค	มผีูท้ีสื่บทอดรกัษาศลิปวัฒนธรรมท้องถิน่	คอื	นายเขยีน	

เบ้านาค	เป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเป็นมรรคทายกวัด	

และพิธีกรรมการขึ้นบ้านใหม่	และนายสมบัติ	คงไชย	มีความรู้

เกี่ยวกับเรื่องหมอล�าและพิธีกรรมการขึ้นบ้านใหม่	ในส่วนของ

งานฝีมอื	จะมนีางวนั	โพธิอ์นิทร์	ทีม่คีวามรูเ้กีย่วกบัเรือ่งการทอผ้า	

นายสุภาพ	นามขวา	มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องช่างไม้	ผู้มีความรู ้

ในการถนอมอาหาร	คือ	นางสมจิตร	ศรีหอม	และนางถ�า่	คงไชย	

มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการท�าปลาร้า	
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2) การบริหารธนาคารข้าวชุมชน

การบริหารธนาคารข้าว

	 ธนาคารข้าวของชุมชนบ้านหินปูน	เปิดด�าเนินการ

อย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคม	พ.ศ.	2555	โดยเกิดจาก

ความต้องการของชุมชนที่ต้องการศูนย์รวมในการจัดเก็บข้าว

ในชมุชน	ได้มกีารสนทนาแลกเปลีย่นกนัระหว่างทมีวจิยัวิชาการ

และทีมวิจัยชุมชนที่เห็นพ้องต้องกัน	จึงได้สรุปร่วมกันในการจัด

ตั้งธนาคารข้าวชุมชน1		ผ่านการจัดเวทีประชาคมและได้ข้อสรุป

การด�าเนินการ	มีขั้นตอนดังนี้

2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารข้าวชุมชน 

	 ในเวทีประชาคม	เดือนเมษายน	2555	ได้มีการระดม

ความคิดเห็นของทุกคนที่เข้าร่วมประชุม	สมาชิกชุมชนได้น�า

เสนอผู้ที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการธนาคารข้าว	โดยพิจารณา

จากความรู้ความสามารถ	ประสบการณ์	ความช�านาญการ	และ

ความสนใจที่จะด�าเนินการเพื่อส่วนกลาง	(จิตอาสา)	โดยได้ราย

ชื่อประธานกรรมการ	และกรรมการของธนาคารข้าวชุมชนบ้าน

หินปูน	จ�านวน	15	คน	

2.2 การร่างระเบียบธนาคารข้าวชุมชน

	 เมื่อได้คณะกรรมการธนาคารข้าวบ้านหินปูนแล้ว	

คณะกรรมการธนาคารข้าวและทีมนักวิจัยวิชาการได้ร่วมกัน

ร่างระเบียบธนาคารข้าวชุมชนขึ้น	เพื่อใช้เป็นกฎระเบียบ 

ในการปฏิบัติงานของธนาคารข้าวชุมชน	โดยระเบียบธนาคาร 

ข้าวชุมชนที่ร่างขึ้นมานั้น	จะต้องน�าไปเสนอในการประชุมของ

หมูบ้่าน	เพือ่ระดมความคดิเหน็ว่าเหมาะสมแล้วหรอืไม่	หรอืควร

ปรบัปรงุแก้ไขในประเดน็ใด	เพ่ือให้เกดิความสมบูรณ์ของระเบยีบ 

ธนาคารข้าวชุมชน	ซึ่งจะได้น�าไปใช้ปฏิบัติในธนาคารข้าว

ชุมชน	หลังจากที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจนกระทั่งได ้

ข้อสรปุถงึระเบียบธนาคารข้าวชุมชนทีส่มาชิกทกุคนของหมูบ้่าน

ภำพที่ 1 วันเปิด “เล้าเข่าบ้านหินปูน” หรือธนาคารข้าวของชุมชนบ้านหินปูน

1   ชาวบ้านตกลงร่วมกันว่า จะใช้ค�าว่า “เล้าเข่า” ซึ่งมีความหมายแทนค�าว่าธนาคารข้าว 
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หินปูนเห็นสอดคล้องต้องกัน	จึงได้ระเบียบธนาคารบ้านหินปูน	

ดังนี้

 ระเบียบธนาคารข้าวบ้านหินปูน ร ่างโดยสมาชิก 

บ้านหินปูน	ต�าบลเขวาใหญ่	อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัด

มหาสารคาม	เพื่อใช้เป็นกฎระเบียบในการปฏิบัติงานของ

ธนาคารข้าวชมุชน	โดยมคีณะกรรมการธนาคารข้าว	บ้านหนิปนู	

จ�านวน	15	คน	

	 ธนาคารข้าวบ้านหินปูนด�าเนินการรับฝาก	ยืม	คืนข้าว

ให้กับสมาชิกในชุมชน	โดยตกลงอัตราการฝาก	ยืม	คืน	และผล

ประโยชน์ของธนาคารข้าว	ดังต่อไปนี้

 การยืมพันธุ์ข้าว

	 ระยะเวลาในการยืม

	 1.	การยมืพนัธุข้์าวนาปรงั	ให้ยืมในช่วงสปัดาห์แรกของ

เดือนมกราคมของทุกปี	

	 2.	การยืมพันธุ์ข้าวนาปี	ให้ยืมในช่วงสัปดาห์แรกของ

เดือนมีนาคมของทุกปี

 การคืนพันธุ์ข้าว 

	 การคืนพันธุ์ข้าว	แบ่งเป็น

	 1.	การยืมคืนพันธุ ์ข ้าวนาปรัง	ให้คืนในช่วงเดือน 

	 				มิถุนายนของทุกปี	

	 2.	การยืมคืนพันธุ์ข้าวนาป	ีให้คืนในช่วงเดือนธันวาคม	 

	 				ของทุกปีเท่านั้น	

	 ส�าหรับสัดส่วนการยืมคืน	คือ	1:2	(ยืม	1	กิโลกรัมให้คืน

เพิ่มอีก	2	กิโลกรัม	เป็น	3	กิโลกรัม)	หากสมาชิกไม่สามารถคืน

ข้าวได้ตามระยะเวลาท่ีก�าหนด	ให้ท�าการชีแ้จงต่อคณะกรรมการ

ธนาคารข้าว

	 การคืนข ้าวนาปรังให ้คืนอย ่างช ้าสุดภายในวันที	่ 

30	กันยายน	และการคืนข้าวนาปีให้คืนอย่างช้าสุดภายใน 

วันที่	31	มกราคม	และสมาชิกที่ผิดระยะเวลาการคืนข้าว	 

ให้ด�าเนินการคืนข้าวในอัตรา	1:3	(ยืม	1	กิโลกรัมให้คืน 

เพ่ิมอีก	3	กิโลกรัม	เป ็น	4	กิโลกรัม)	ภายในระยะเวลา	 

6	เดือน	หลังจากระยะเวลาที่ก�าหนดให้คืน	และให้ปรับ 

เพ่ิมขึ้นเป็น	2	เท่าทุกๆ	6	เดือนที่ผิดสัญญาระยะเวลาการ 

คืนข้าว

 หมายเหตุ	ในการยืมคืนพันธุ ์ข ้าวนี้	หากสมาชิก 

ยืมคืนพันธุ ์ข้าวนาปี	ต้องคืนเป็นข้าวนาปีเท่านั้น	และหาก

สมาชิกยืมคืนพันธุ์ข้าวนาปรัง	สามารถคืนเป็นข้าวนาปี	หรือ 

คืนเป็นเงินสดโดยเทียบอัตราราคาพันธุ์ข้าว	ณ	วันที่คืนพันธุ์

ข้าวนั้น

 อัตราการฝากข้าว คืนข้าวส�าหรับการบริโภค

	 สมาชิกธนาคารข้าวบ้านหินปูน	ตกลงร่วมฝากข้าว

ส�าหรบัการบริโภคไว้กับธนาคารฯ	โดยธนาคารฯ	จะให้อัตราดอกเบีย้

เพิ่มในรูปแบบของข้าวในอัตรา	10:1	(ฝากข้าว	10	กิโลกรัม	 

ให้ดอกเบีย้	1	กโิลกรมั)	ต่อปี	โดยจะท�าการฝาก	และคนืข้าวทกุๆ	

วันที่	5	ของเดือน	อัตราการยืมคืนข้าวส�าหรับการบริโภค	10:2		

(ยืมข้าว	10	กิโลกรัม	ให้คืน	2	กิโลกรัม)

	 ให้คณะกรรมการด�าเนินการตรวจสอบคุณภาพข้าวที่

ยืม-คืน	โดยผู้ที่รับผิดชอบตรวจสอบคุณภาพ	คือ	นายส�าราญ	

ศรีทรัพย์		

	 ในเบื้องต้นทางธนาคารฯ	จะใช้การเช่าฉางข้าวของ	

ผูใ้หญ่ละออง	ค�าเหลา	ส�าหรบัเกบ็ข้าวของธนาคารฯ	อตัราค่าเช่า	

500	บาทต่อปี	จนกว่าธนาคารฯ	จะมีฉางข้าวเป็นของธนาคารฯ	

ในอนาคต	(ผู ้ใหญ่บ้านขอละเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าฉางจน

กว่าธนาคารฯ	จะมีก�าไร	โดยให้คณะกรรมการฯ	ประชุมและลง

มติเพื่อก�าหนดค่าเช่าให้ผู้ใหญ่บ้าน	และหรือจนกว่าธนาคารฯ	 

จะมีฉางข้าวเป็นของธนาคารฯ)

	 นอกเหนือจากนี้	ในข้อตกลงและระเบียบต่างๆ	ของ

ธนาคารฯ	ให้ข้ึนอยู ่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ	ผ่าน 

การประชุมและมีการลงมติโดยสมาชิกของชุมชน

	 ให้คณะกรรมการฯ	ด�าเนนิงานตามหลักการข้างต้น	โดย

คณะกรรมการฯ	สามารถฝาก	ยืม	คืน	ได้เหมือนกับสมาชิกของ

ธนาคารฯ

2.3 การจัดหาข้าวเพื่อเริ่มต้นธนาคารฯ 

	 สืบเนื่องจากในปีพ.ศ.	2554	หมู่บ้านหินปูนได้ประสบ

ภัยน�้าท่วมท�าให้สูญเสียข้าวทั้งหมด	ท�าให้การที่จะระดมข้าว 

เพื่อฝากข้าวในธนาคารฯ	เป็นไปไม่ได้	แต่เนื่องจากพื้นที่ของ

ชุมชนที่อยู ่ติดกับแม่น�้าชี	ท�าให้สมาชิกส่วนใหญ่จะมีอาชีพ

เสริม	คือ	การท�าปลาร้า	และเมื่อสอบถามถึงปัญหาน�้าท่วม 

ที่เคยเกิดขึ้นแล้วไม่มีข้าว	ชาวบ้านท�าอย่างไร	วิธีการแก้ 

ปัญหาที่ใช้ปฏิบัติอยู่เป็นประจ�า	คือ	การน�าปลาร้าไปแลกข้าว 

กับชุมชนใกล้เคียง	ประกอบกับในช่วงเวลานั้น	ชุมชนได้ 

รับความช่วยเหลือจากอาจารย์ศักดิ์เจริญ	ภวภูตานนท์	ที่ได้ 

ติดต่อประสานความร่วมมือช่วยเหลือชุมชน	โดยอาจารย ์

ศักดิ์เจริญได้จัดโครงการปลาร้าแลกข้าวขึ้น	โดยเป็นการ 

แลกเปล่ียนปลาร้ากับข้าวที่ใช้ในการบริโภคกับชุมชนบ้าน 

วังแสง	ได้เป็นข้าวมาจ�านวนทั้งสิ้น	2.2	ตัน	นอกจากนี้	ในช่วง 

เวลาเดียวกัน	ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์	 

ได้มอบเมล็ดพันธุ ์ข้าวเพื่อผู ้ประสบอุทกภัย	จ�านวน	2	ตัน	 

รวมข้าวทั้งหมด	เท่ากับ	4.2	ตัน	ซึ่งข้าวทั้ง	2	ส่วนนี้	สมาชิก 

บ้านหินปูนได้ลงมติร่วมกัน	ยกข้าวจ�านวนดังกล่าวให้เป็น 

ข้าวกองกลางเพื่อลงทุนร่วมกันจัดตั้งธนาคารข้าว	โดยได้ 

น�าข้าวทั้งหมดเข้าสู่ระบบการฝากข้าวในธนาคารฯ	โดยมีอัตรา

ดอกเบี้ยตอบแทน	และดอกเบี้ยส่งคืนตามระเบียบธนาคารข้าว

ชมุชน	
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2.4 กิจกรรมเสริมศักยภาพทีมวิจัยชุมชน

	 ในการด�าเนินงานโครงการวิจัยได้มีการอบรมความรู้

ทางการบัญชีให้แก่คณะกรรมการธนาคารข้าวและสมาชิกของ

ธนาคารฯ	เพือ่ให้ทมีวจัิยชมุชนได้น�าความรูป้ระยกุต์ใช้กบัระบบ

การฝาก-ยืม	ของธนาคารข้าว	โดยทีมวิจัยวิชาการได้วางแผน

การจัดอบรม	การจัดเตรียมระบบการฝาก-ยืม	ที่สอดคล้องกับ

น�ามาส่งคืนมีคุณภาพแตกต่างกัน	ในการแก้ปัญหาระยะแรก	 

คณะกรรมการธนาคารฯ	ได้ใช้วิธีการขายเมล็ดข้าวและเก็บ

เป็นเงินไว้	เมื่อมีสมาชิกมายืมเมล็ดพันธุ์	ทางคณะกรรมการฯ	 

จะด�าเนินการซ้ือเมล็ดพันธุ์มาให้สมาชิกยืม	เมื่อมีการประชุม 

เพื่อหาวิธีการแก้ปัญหา	ที่ประชุมได้เสนอวิธีการให้มีการ

ปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าวข้ึนมาใช้เอง	ซ่ึงจะท�าให้ในแต่ละครัวเรือน 

  

  

ภำพท่ี 2 กจิกรรมการจดัอบรมความรูท้างการบญัชีให้คณะกรรมการฯ  
 และสมาชิกธนาคารข้าว

ภำพที ่3 กจิกรรมการจดัอบรมให้ความรูเ้รือ่ง การผลติเมลด็พนัธุข้์าวทีศ่นูย์วจิยัข้าวขอนแก่น

ระเบียบข้อบังคับของธนาคารฯ	การเตรียม

จัดท�าสมุดบัญชีแยกรายสมาชิก	สมุดบัญชี

สมาชิกธนาคารข้าว	และสมุดรายวัน	

3) กระบวนการลดต้นทุนในการผลิตข้าว

ของชุมชน

 กระบวนการลดต ้นทุนในการ

ผลิตข้าว	กระบวนการนี้ประกอบด้วย	3	

กระบวนการย่อย	คือ

3.1 กระบวนการขั้นตอนท่ี 1 การแก้ไข

ปัญหาเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพโดยการ

ปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าวขึ้นเอง

	 สืบเนื่องจากการด�าเนินงานของ

ธนาคารข้าวประสบปัญหาเกี่ยวกับข้าว

เมล็ดพันธุ์ที่สมาชิกธนาคารฯแต่ละรายได้
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ภำพที่ 4 กิจกรรมการผลิตปุ๋ยชีวภาพ

มีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่สามารถใช้ในการเพาะปลูก	และยังเป็นการ

ลดต้นทุนให้เกษตรกร	ช่วยให้ข้าวท่ีกลับสู่ธนาคารฯ	มีคุณภาพ

ที่ดีขึ้น	ทางทีมวิจัยวิชาการจึงได้ด�าเนินการจัดอบรมให้ความรู้

ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น	เพื่อเพิ่ม 

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับข้าว	การรับรองพันธุ์ข้าว	การผลิต 

เมล็ดพันธุ์ข้าว	ประเภทเมล็ดพันธุ์	การตรวจสอบมาตรฐาน

เมล็ดพันธุ ์ข ้าว	และการตรวจสอบคุณภาพข้าว	หลังจาก

การอบรมได ้มีการประชุมหาอาสาสมัครในการทดลอง

ผลิตเมล็ดพันธุ ์ข้าว	ซึ่งมีอาสาสมัคร	4	คน	คือ	นางละออง	 

นางสังวาล	นายค�าพอง	และนายส�าราญ

3 .2 กระบวนการขั้ น ท่ี  2 การ เรี ยนรู ้ เพื่ อปรับ เปลี่ ยน  

ลด ละ เลิกการใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว 

	 สาหรับการค้นหาวิธีในการลดต้นทุนอีกวิธีการหนึ่ง	

คือ	การท�าปุ๋ยชีวภาพ	เพื่อลดต้นทุนในการเพาะปลูกลง	จึง

ได ้มีการเรียนรู ้การท�าจุลินทรีย ์จากจาวปลวก	เพ่ือน�าไป

ผลิตปุ ๋ยชีวภาพ	และการท�าสารก�าจัดศัตรูพืชจากสมุนไพร	

โดยได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู ้จากอาจารย์จักรภฤต	

บรรเจิดกิจ	แห่งศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ	เพื่อขับเคล่ือน

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	จังหวัดพิจิตร	ได้มาเป็นวิทยากร 

ให้ความรู ้แก่สมาชิกชุมชนบ้านหินปูน	นอกจากจะน�ามาใช้

ใส่ในแปลงนาได้แล้ว	ยังสามารถน�าไปใช้ในการเพาะเห็ดและ

ผักปลอดสาร	ช่วยให้สมาชิกบ้านหินปูนสามารถลดต้นทุน

ในการเพาะปลูก	นอกจากน้ีชุมชนยังได้ถ ่ายทอดความรู ้ 

เกี่ยวกับการท�าปุ ๋ยชีวภาพแก่บุคคลที่สนใจเมื่อเข้ามาศึกษา 

ดูงานที่ชุมชนบ้านหินปูน	และชุมชนได้ผลิตปุ ๋ยชีวภาพขาย	 

เพื่อเป็นรายได้เสริมให้แก่สมาชิกในชุมชน	อีกท้ังยังเป็น 

การส่งเสริมการลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
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3.3 กระบวนการที่ 3 เรียนรู้ต้นทุนการผลิตที่แท้จริง

	 เพื่อให้สมาชิกชุมชนทราบถึงต้นทุนในการผลิตว่า	ใน

การด�าเนินการเพาะปลูกแต่ละครั้งมีก�าไรหรือขาดทุน	จึงมี

การจัดกิจกรรมสร้างการเรียนรู้การวิเคราะห์ต้นทุน	จากการให้

ความรู้	พบว่า	ชาวบ้านทุกคนมีส่วนร่วมในการฝึกการวิเคราะห์

ต้นทุน	โดยให้ข้อมลูค่าใช้จ่ายต่างๆ	ทีเ่กดิขึน้	เช่น	ค่าท�าเทอืกนา	 

ค่าเมล็ดพนัธุ	์ค่าปุย๋	ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ	เป็นต้น	แล้วน�าข้อมลูมาสรปุ

เป็นตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการท�านา	เพื่อให้เห็นต้นทุน

ระหว่างการท�านาที่ใช้สารเคม	ีและการท�านาแบบไม่ใช้/ใช้น้อยลง	

เนื่องด้วยในชุมชนบ้านหินปูน	มีทั้งชาวบ้านที่ยังใช้สารเคมีและ

ชาวบ้านที่ไม่ใช้สารเคมี	ซึ่งจากการร่วมกันวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายท่ี

เกิดขึ้น	สามารถสรุปต้นทุนในการท�านา	ได้ดังนี้

กำรท�ำนำใช้สำรเคมี (ต่อไร่) กำรท�ำนำแบบลดต้นทุน (ต่อไร่)

2. ค่าเมล็ดพันธุ์

3. ค่าปุ๋ยเคมี

4. ค่าสารเคมีป้องกันศัตรูพืช

5. ค่ายาคุมวัชพืช

6. ค่าจ้างพ่นสารเคมี

7. ค่ายาฆ่าหอย (ถุงละ 160 บาท)

8. ค่าเกี่ยวข้าว

9. ค่าน�้ามันสูบน�้า

10. ค่าเหล้า/M150

ค่าเช่านา

รวมค่ำใช้จ่ำย

รวมค่ำใช้จ่ำย

ถัวเฉลี่ย ผลผลิตข้าวที่ได้ต่อไร่ 

รำคำขำย กิโลกรัมละ

เป็นเงิน

สรุป ก�ำไรที่ได้ต่อไร่

11. ค่าอาหาร

12. ค่าน�้ามันรถ

13. เบ็ดเตล็ด

1. ค่าท�าเทือกนา 

2. ค่าเมล็ดพันธุ์

3. ค่าปุ๋ยคอก และปุ๋ยอินทรีย์

4. ค่าถังพลาสติก (หมักฮอร์โมน,    
  หมักจุลินทรีย์จาวปลวก)

5. ค่าเกี่ยวข้าว

6. ค่าน�้ามันสูบน�้า

7. ค่าเหล้า/M150

8. ค่าอาหาร

9. ค่าน�้ามันรถ

10. เบ็ดเตล็ด

ค่าเช่านา

รวมค่ำใช้จ่ำย

รวมค่ำใช้จ่ำย

1. ค่าท�าเทือกนา 

750 บาท

600 บาท/ไร่

150 บาท 

50 บาท

60 บาท/ไร่

160 บาท/ไร่

900 บาท/ไร่ 

150 บาท/ไร่ 

100 บาท

1,000 บาท

3,920 บำท

4,920 บำท

800 กิโลกรัม

5 บาท

4,000 บาท

80 บำท

200 บาท

100 บาท/ไร่

100 บาท/ไร่

600 บาท

750 บาท

350 บาท/ไร่

100 บาท 

900 บาท/ไร่ 

150 บาท/ไร่ 

100 บาท

200 บาท

100 บาท/ไร่

100 บาท/ไร่

1,000 บาท

3,350 บำท

4,350 บำท

650 บำท

600 บาท

ตารางที่ 1 การคิดวิเคราะห์ต้นทุนการท�านา

หมายเหตุ
-	ปุ๋ย	16-20-0	กระสอบละ	700-750	บาท	และปุ๋ยยูเรีย	กระสอบละ	800	บาท	ใช	้10	กิโลกรัม/ไร่
-	ค่าสูบน�้า	ครั้งละ	2	ชั่วโมง	ชั่วโมงละ	75	บาท
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	 จากตารางท่ี	1	การคดิวเิคราะห์ต้นทนุท�านา	โดยเปรยีบ

เทยีบระหว่างการท�านาที่ใช้สารเคมแีละไม่ใช้สารเคม	ีพบว่า	จาก

ผลผลิตการท�านา	1	ไร่	ถัวเฉลี่ยจะได้ข้าวประมาณ	800	กิโลกรัม	

ในการคดิต้นทนุ	จะคดิจากรายจ่ายทัง้หมดทีเ่กดิขึน้ของทัง้สองวธิ	ี

แล้วน�ามาหักรายได้จากการขายข้าวพบว่า	การท�านาใช้สารเคม	ี

มต้ีนทนุต่อไร่อยูท่ี่	4,920	บาท	สงูกว่าการท�านาที่ใช้ปุย๋คอกและ

ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีต้นทุนต่อไร่อยู่ที่	4,350	บาท	ต่างกัน	570	บาท

ต่อไร่	สาเหตุที่ต้นทุนสูงเนื่องจากการท�านาใช้สารเคมี	มีค่าใช้

จ่าย	เช่น	ค่าปุ๋ยเคม	ีค่าสารเคมีป้องกันศัตรูพืช	ค่ายาคุมวัชพืช	

ค่าจ้างพ่นสารเคมี	และค่ายาฆ่าหอย	ดังนั้น	หากชาวบ้านใช้ปุ๋ย

คอกและปุย๋อนิทรย์ี	จะท�าให้ชาวบ้านสามารถลดค่าใช้จ่ายในการ

ท�านาของตนเองลงได้

4) ปฏิบัติการเพื่อแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมในการลดต้นทุน

การผลิตของชุมชน ประกอบด้วย

4.1 การทดลองเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าว	จากที่ได้ประชุมและ

ได้อาสาสมัครจ�านวน	4	คน	ในการทดลองเพาะเมล็ดพันธุ์ข้าว	

ประกอบด้วย	นางละออง	นางสังวาล	นายส�าราญ	และนายค�าพอง

  

ภำพที่ 5  กิจกรรมการอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ก่อนการทดลองเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าว
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โดยทีมนักวิจัยวิชาการได้ประสานไปยังศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น	

เพื่อติดต่อขอซื้อเมล็ดพันธุ ์หลัก	ขาวดอกมะลิ	105	จ�านวน	 

325	กิโลกรัม	กิโลกรัมละ	31	บาท	และเมล็ดพันธุ์หลัก	กข	6	 

จ�านวน	200	กิโลกรัม	กิโลกรัมละ	26	บาท	โดยข้าวทั้งหมด 

จะใช ้ในการให ้ยืมพันธุ ์ 	และเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จ	จะต ้อง 

คืนเมล็ดพันธุ ์ ให้กลับสู ่ธนาคารข้าวชุมชน	เพื่อใช้เป็นทุน 

ให้สมาชิกคนอื่นได้กู ้ยืมต่อไป	โดยมีพื้นที่ ในการทดลอง	

ประกอบด้วย	

	 (1)	พื้นที่นาของนายส�าราญ	4	ไร่	ทดลองปลูก	กข	6	 

ได้ยืมข้าวไปจ�านวน	100	กิโลกรัม	

	 (2)	พื้นที่นาของนายค�าพอง	4	ไร่	ทดลองปลูกข้าว	 

ขาวดอกมะลิ	105	ได้ยืมข้าวไปจ�านวน	100	กิโลกรัม	

	 (3)	พื้นที่นาของนางสังวาลเกือบ	4	ไร่	ทดลองปลูกข้าว	

ขาวดอกมะลิ	105	ได้ยืมข้าวไปจ�านวน	100	กิโลกรัม	และ

	 (4)	พื้นที่นาของนางละออง	มีพื้นที่ทดลองปลูก	10	ไร่	

แบ่งเป็น	4	ไร	่ทดลองปลูกข้าว	กข	6	ได้ยืมข้าวไปจ�านวน	100	

กิโลกรัม	และพื้นที่นา	6	ไร่	ทดลองปลูกข้าว	ขาวดอกมะลิ	105	

ได้ยืมข้าวไปจ�านวน	125	กิโลกรัม

	 ในช่วงก่อนการด�าเนินการทดลอง	ทีมวิจัยวิชาการ

ได้ประสานความร่วมมือไปยังศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่นเพื่อ 

ขอวิทยากรมาถ่ายทอดความรู ้ให้แก่ชาวบ้าน	โดยอาจารย์ 

กิตติพงษ์	เพ็งรัตน์	(นักวิจัยข้าวจากศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น)	 

ได้ให้ค�าแนะน�าและทบทวนขั้นตอนในการเพาะปลูก	เพื่อ

ให้ทีมชาวบ้านที่เป็นเจ้าของแปลงทดลองเข้าใจตรงกันใน

เรื่องการเตรียมดิน	ขนาดของแปลง	การเตรียมเม็ดพันธุ ์	

การหว่าน/การด�า	การดูแลรักษา	การตัดข้าวปน	การใส่ปุ ๋ย	 

และการเก็บเกี่ยว	โดยเริ่มอธิบายตั้งแต่ปัญหาจากการปลูกข้าว	

ดังนี้

	 (1)	ปัญหาที่เกิดจากคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ข้าว	

	 (2)	เมล็ดพันธุ ์ข้าวที่ได้มามีข้าวปนเยอะ	ซึ่งถ้าได้ 

เมล็ดพันธุ์จากแหล่งที่ด	ีปัญหาข้าวปนจะไม่มี

	 (3)	การเปลีย่นจากการท�านาปรงัเป็นการท�านาปี	ปัญหา

ท่ีพบคือ	มีการตกค้างของข้าวนาปรัง	ซึ่งกลายเป็นข้าวปน 

ในนาปี

	 				ส�าหรับวิธีการแก้ไขปัญหาข้าวเก่าตกค้างมีดังนี้

		 			1.	ก่อนจะถึงช่วงเวลาท�านาปี	ต้องปล่อยให้เมล็ด

ข้าวที่ตกค้างเกิดและเจริญเติบโต	จากนั้นท�าการไถกลบ	2	รอบ	 

จะท�าให้เมล็ดข้าวค้างนาหมดไป	

	 			2.	จากนั้นให้ปล่อยน�้าเข้านาแล้วตีนาอีกครั้งก่อน

ท�าการเพาะปลูกข้าว

	 (4)	ควรมีการทิ้งช่วงเวลาในการเพาะปลูก	ไม่ควร 

ปลูกติดต่อกันทันที	ควรมีการทิ้งช่วงการปลูกสักระยะ	เพื่อ

เป็นการตากดิน	ซึ่งจะช่วยฆ่าเชื้อโรคบางส่วน	ป้องกันพืชเป็น

โรคได้

	 			วิธีการเพาะพันธ์ข้าว

	 				1.	เตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี

	 						2.	วิธกีารเตรยีมดนิ	การไถกลบ	3	รอบ	การเตรยีมแปลง 

	 			ดินเป็นร่อง	ความกว้าง	2	เมตร	เว้นทางเดิน	50	 

	 				เซนติเมตร	เพื่อให้สามารถเดินดูเพื่อตัดข้าวปนได้

	 					3.	ใช้วธิกีารท�านาด�า	(โดยมีเทคนคิ	คอื	หากดินแห้ง	ให้ 

	 				ใส่น�า้ทิ้งไว้	1-2	วัน	ดินจะฟู	แล้วค่อยถอนกล้า)

	 					4.	การตรวจแปลงนา	เพือ่เอาข้าวปนทีเ่ป็นข้าวพนัธุอ์ืน่ 

	 			ออก	หรือหากต้นไหนเกิดโรคแมลงจะได้ตัดทิ้งก่อน 

	 			มีการแพร่กระจาย	และเป็นการดูแลให้ข้าวออกดอก 

	 				พร้อมกนัทัง้แปลง	ถ้ามต้ีนใดออกรวงก่อน	ให้ตัดรวง 

	 			นั้นทิ้ง	โดยการตรวจแปลงจะแบ่งเป็น	4	ระยะ	ได้แก	่ 

	 				ระยะแตกกอ	ระยะออกดอก	ระยะโน้มรวง	และระยะ 

	 			สุกแก่

	 				5.	การใส่ปุย๋	เกษตรกรแบ่งการใส่ปุย๋ออกเป็น	3	วธิ	ีคอื

	 				5.1	การใส่ปุ๋ยตรงตามช่วงเวลา

              ระยะแตกกอ	ถ้าเป็นนาดนิทราย	ให้ใส่ปุ๋ยสูตร	16-16-8	 

	 				และหากเป็นดินเหนียว	ให้ใส่ปุ๋ยสูตร	16-20-0

         ระยะออกดอก ให้ใส่ยูเรีย สูตร 46-0-0 

	 					5.2	การใส่ปุ๋ยตรงตามอัตราปุ๋ย

	 										การเตรยีมดนิ	เกษตรกรควรมกีารใส่ปุย๋ขี้ไก่หรอื 

	 									ปุ๋ยคอก	ปริมาณ	500-1,000	กิโลกรัมต่อไร่

        ปุ๋ยรองพื้น	เป็นการใส่ปุ๋ยเพื่อให้ต้นข้าวเจริญ 

	 							เติบโต	ล�าต้นแตกกอ	จะใส่ประมาณ	25-30	 

	 										กโิลกรมัตอ่ไร่	โดยน�าจ�านวนปุย๋ดังกล่าวมาแบง่ 

	 								เป็น	3-4	ส่วน	แล้วแบ่งใส่ประมาณ	3-4	ครั้ง	 

	 									ห่างกันประมาณ	20-30	วัน	โดยสังเกตจาก 

	 									สีของใบต้นข้าวทีเ่ริม่สีเหลือง	ถ้าใบข้าวมสีเีขยีว 

	 									ไม่จ�าเป็นต้องใส่	

          ปุ๋ยแต่งหน้า	เป็นการใส่ปุ๋ยตามระยะก�าเนิดช่อง 

	 									ดอก	(ฟอร์มดอก/เหล็กใน)	โดยใส่จ�านวน	5-10	 

	 									กิโลกรัมต่อไร่	เพียงครั้งเดียว

	 						5.3	การใส่ปุ๋ยตรงตามวิธี

	 												เป็นการใส่ปุย๋ทางดนิ	เพราะพืชกนิอาหารทางราก	

	 ในการเก็บเกี่ยว	วิทยากรได้แนะน�าให้ใช้การเกี่ยวมือ	

เพือ่ป้องกนัการปนของข้าว	และเป็นการคดัข้าวปนขณะเก็บเก่ียว	

จะได้คดัข้าวปนทีเ่กดิแทรกออก	และได้ก�าหนดปฏิทนิการปฏบิตังิาน	

ดังนี้
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	 นอกจากน้ี	ในการแลกเปลีย่นความรู	้ได้เกิดองค์ความรู้

ใหม่ที่ช่วยแก้ไขความรู้เดิมที่ผิดพลาดของชาวบ้าน	เช่น

	 1.	ชาวบ้านเชื่อว่า	เมื่อข้าวออกรวงแล้วใส่ปุ๋ยเพิ่มจะ

ท�าให้ต้นข้าวอวบแข็งแรง	เป็นความเชื่อที่ผิด

	 2.	ชาวบ้านเชื่อว่า	ใส่ธาตุไนโตรเจนมากๆ	ตอนเป็นต้น

กล้า	เป็นความเชื่อที่ผิด	เพราะจะท�าให้ต้นกล้าอ่อนแอ

	 3.	ชาวบ้านเชื่อว่า	การท�าเทือกนาแล้ว	ใส่น�้าทิ้งไว้จะ

ท�าให้วัชพืชเน่า	เป็นความเชื่อที่ผิด	ต้องปล่อยน�้าออก	แล้วล่อ

ให้วัชพืชและข้าวค้างนางอกแล้วไถกลบถึงจะดี

	 4.	ชาวบ้านเชื่อว่า	ใส่ปุ๋ยยูเรียตอนเป็นต้นกล้า	เพื่อให้

ต้นกล้างาม	เป็นความเชื่อที่ผิด	เพราะเมื่อต้นกล้าแตกใบมาก	

สิ่งที่ตามมา	จะพบว่า	มักจะเกิดโรคใบไหม้	และเวลาที่ถอนกล้า

จะท�าให้รากกล้าขาด	ท�าให้ต้นกล้าอ่อนแอ

	 5.	ชาวบ้านมกัจะตดัใบทิง้	เพือ่ไม่ให้ข้าวล้ม	ซึง่อาจารย์

กิตติพงษ	์เพ็งรัตน	์ไม่แนะน�าให้ท�า	เนื่องด้วยข้อเสียของการตัด

ใบ	ใบจะติดเชื้อ	แต่หากจ�าเป็นจริงๆ	ก็สามารถตัดได้	แต่ทางที่ดี	

ควรใช้วิธีควบคุมโดยการใส่ปุ๋ยให้น้อยลง

	 6.	ชาวบ้านเชื่อว่า	ไข่สีชมพูของหอยเชอรี่ทิ้งน�้าไม่ได	้

เพราะมันจะขยาย	เป็นความเชื่อที่ผิด	ถ้าเป็นไข่สีชมพูทิ้งลงน�้า	

หอยจะตาย	แต่ถ้าเป็นสขีาวควรน�าไปทุบท้ิง	หรอืใช้การเผา	หรอื

การตากแดด	หอยจะตาย	แต่อาจารย์กิตติพงษ์แนะน�าให้เอาไป

ท�าน�า้หมักชีวภาพ	จะช่วยลดต้นทุนอีกทางหนึ่ง

	 7.	ชาวบ้านเชื่อว่า	การน�าปุ๋ยคอกไปวางเป็นจุดๆ	พอมี

น�้าฝนตกปุ๋ยจะกระจายไปเอง	แต่ในความเป็นจริง	จะท�าให้ข้าว

งามเป็นจุดๆ	ควรที่จะหว่านให้กระจายในพื้นที่

ตารางที่ 2 ปฏิทินการปฏิบัติงาน

แปลงที่/ชื่อ ใส่ปุ๋ย 
1-2 ครั้ง

ใส่ปุ๋ย
(ระยะก่อน
ออกดอก)

ไถเตรียมดิน ปักด�ำ

ตกกล้ำ ปักด�ำ หว่ำน เก็บเกี่ยว

1. นางละออง 15 พ.ค. 1 มิ.ย.

5 มิ.ย.

10 มิ.ย.

-

1 ก.ค. 30 ก.ย. 30 พ.ย.

5 ก.ค. 30 ก.ย. 30 พ.ย.

10 ก.ค. 30 ก.ย. 30 พ.ย.- 25 ก.ค.
25 ส.ค.

ตรวจ
แปลง 1

ตรวจ
แปลง 2

ตรวจ
แปลง 3

- 20 ก.ค.
20 ส.ค.

- 15 ก.ค.
15 ส.ค.

- 30 ก.ย. 30 พ.ย.

2. นายส�าราญ 1 พ.ค.

3. นายค�าพอง 15 พ.ค. 5 มิ.ย. 15 มิ.ย.
25 ก.ค.

4. นางสังวาล 15 พ.ค.

 ค�าแนะน�า	การใส่ปุ๋ยคอก	ควรใส่ช่วงเตรียมดิน	ป้องกัน

การเกิดปัญหาหนอนกอด้วย

	 การเตรียมเมล็ดข้าวในการหว่าน	มีวิธีการท�า	โดยการ

เอากระสอบป่านใส่ข้าว	½	กระสอบ	แช่น�า้	1	คืน	(ท�าให้กระสอบ

แบนๆ)	จากนั้นน�าขึ้นมาจากน�า้	เพื่อน�ามาหุ้มไว้โดยวางบนแคร่

ใช้กระสอบเปียกน�้าคลุม	2	วัน	(วางแบนๆ)	ระวังอย่าให้กระสอบ

แห้ง	ให้เอาน�้าราดให้เปียกตลอดเวลา	จากน้ันสามารถน�าข้าว 

ไปหว่านได้

4.2 การติดตามผลการทดลองการเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าว จาก

ที่ได้มีการก�าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน	เพื่อก�าหนดช่วงเวลา

ด�าเนินงานเพาะปลูก	และตรวจแปลง	เพื่อดูต้นข้าวในแต่ละ

ระยะว่ามีสภาพความสมบูรณ์แข็งแรง	หรือมีปัญหาเรื่องโรค 

หรือไม่	ซ่ึงผลของการตรวจแปลงพบว่า	จากที่ได้พูดคุยกัน

ระหว่างเจ้าของแปลงทดลอง	โดยวิทยากรได้แนะน�าให้ใช้การปักด�า	 

แต่ในการปฏิบัติพบว่า	มีปัญหาเรื่องแรงงาน	ดังนั้น	จึงใช ้

วิธีหว่าน	โดยหว่านแบบห่างๆ	แต่ก็ยังพบปัญหาว่า	บางที่หว่าน

หนาท�าให้มีข้าวขึ้นแน่น	ซึ่งจะท�าให้ต้นข้าวแย่งอาหารกันอาจ

โตไม่เตม็ที	่ซ่ึงวิทยากรแนะน�าให้ถอนต้นข้าวทีแ่น่นมากไปใส่ใน

พื้นที่ที่ว่างๆ	แทน	และได้แนะน�าให้ชาวบ้านใช้เวลาหม่ันตรวจ

และตัดข้าวปน	ให้สังเกตสภาพใบ	ถ้าใบออกเหลือง	ให้ใส่ปุ๋ย

บริเวณนั้น	โดยสภาพส่วนรวม	ประมาณร้อยละ	80	ถือว่าใช้ได้

ในการตรวจ	

	 การตรวจแปลงนาครัง้ทีส่อง	สภาพต้นข้าวออกรวง	โดย

รวมถอืว่าใช้ได้	วิทยากรแนะน�าให้ตดัข้าวปน	ปัญหาทีพ่บในแปลง
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ข้าวของนางสังวาลและแปลงข้าวของนางละออง	มีโรคใบไหม้	 

ซ่ึงเจ้าของแปลงได้โทรศัพท์ปรึกษาวิทยากรเพื่อแก้ปัญหา 

ดังกล่าว	โดยวิทยากรได้แนะน�าให้ใช้ยาไตรโซคาโซน	ท�าการ 

ฉีดยา	2	ค ร้ั ง 	ซึ่ งหลั งจากการใช ้ 	พบว ่ า 	 ต ้นข ้ าว ใน

นาหยุดการระบาดของโรคใบไหม้	แต่มีข ้าวบางส่วนเสีย

หายในแปลงดังกล่าว	นอกจากนี้	อีกปัญหาที่น ่าเป็นห่วง	 

คือ	ปัญหาน�้าท่วมขังในแปลงของนางสังวาล	ซึ่งเป็นพื้นที่

แอ่งกระทะ	หากมีปริมาณน�้าฝนมากกว่าปกติ	จะส่งผลต่อ 

ต้นข้าว	เนื่องจากพื้นที่ไม่สามารถระบายน�้าออกจากนาได้	

ผลจากการตรวจแปลงนาครั้งที่	2	แปลงนาของนายส�าราญ

และนายค�าพอง	โดยรวมถือว่าใช้ได้	แต่แปลงของนางสังวาล 

ต้นข้าวบางส่วนจมน�้า	ท�าให้แตกกอน้อย	ส่วนแปลงของ 

นางละออง	พบว่า	ต้นข้าวบางส่วนเสียหาย	เนื่องด้วยสภาพ 

แปลงนาเป็นที่ลาดเอียงด้านบนสูงด้านล่างต�่าส่งผลให้ข้าว 

ด้านบนขาดน�้า	

4.3 การเก็บเกี่ยวข้าว	ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงต้น

เดือนธันวาคม	ได้มีการเก็บเกี่ยวข้าว	โดยอาจารย์กิตติพงษ์ได้

แนะน�าให้ใช้การเกีย่วมอื	เมือ่เกีย่วข้าวเสรจ็ให้มดัเป็นฟ่อน	(4-5	 

ก�ามือ	ต่อ	1	ฟ่อน)	ตากแดดประมาณ	3	วัน	แล้วน�ามานวด	แล้ว

ตากแดดที่ลาน	1-2	วัน	จากนั้นท�าการเป่าเอาเมล็ดลีบออก	

ท�าการวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพของข้าว	และจัดบรรจ ุ

ใส่ถุงเก็บ	

	 ในการเก็บเกี่ยวผลผลิต	ได้ผลผลิตในแต่ละแปลงนา	

ดังนี้

	 จากตารางที่	3	พบว่า	นายส�าราญ	ใช้พื้นที่	4	ไร	่ 

ได้ผลผลิต	จ�านวน	2,800	กิโลกรัม	นายค�าพองใช้พื้นที่	4	ไร	่ 

ได้ผลผลิต	จ�านวน	1,800	กิโลกรัม	นางสังวาลใช้พื้นที่	4	ไร่	 

ได้ผลผลิต	จ�านวน	575	กิโลกรัม	และนางละอองใช้พื้นท่ี	4	ไร่	

(ข้าว	กข	6)	ได้ผลผลิต	จ�านวน	675	กิโลกรัม	และใช้พื้นที่	6	ไร่	

(ขาวดอกมะลิ	105)	ได้ผลผลิต	จ�านวน	875	กิโลกรัม

4.4 การตรวจสอบคุณภาพข้าว	หลังจากด�าเนินการเก็บ

เกี่ยวข้าวในแปลงทดลองเรียบร้อย	ได้มีการเก็บตัวอย่างข้าว	 

เพื่อน�าไปตรวจสอบคุณภาพของข้าวที่ศูนย์วิจัยข้าวขอนแก่น	

ผลจากการวิเคราะห์พบว ่า	ข ้าวเหนียว	กข	6	ของนาย

ส�าราญ	ผ่านเกณฑ์ด้านเมล็ดพันธุ์บริสุทธิ์	สิ่งเจือปน	ข้าวแดง	 

(เมล็ด/500	กรัม)	ข้าวเจ้า/ข้าวเหนียวปน	(เมล็ด/500	กรัม)	 

และความช้ืน	ส่วนของข้าวเจ้า	ขาวดอกมะลิ	105	ของ 

นางละออง	ผ่านเกณฑ์ด้านเมล็ดพันธุ ์บริสุทธิ์	สิ่งเจือปน	 

ข้าวเจ้า/ข้าวเหนียวปน	(เมล็ด/500	กรัม)	และความชื้น	แต ่

ไม่ผ่านข้าวแดง	(เมล็ด/500	กรัม)	ขณะที่ข้าวเหนียว	กข	6		 

ไม่ผ่านเกณฑ์

	 และเมื่อวิเคราะห์ปัญหาอาจเกิดจากพื้นท่ีเพาะปลูก	 

ที่ก่อนหน้านี้ปลูกข้าวคนละชนิดกับที่ทดลอง	ท�าให้มีการตกค้าง

ของพันธุ์ข้าวก่อนหน้านี้	และอาจเกิดจากปัญหาของชาวบ้าน 

ที่ไม่ตัดข้าวปนทิ้งหมดเพราะเสียดายข้าว	ดังนั้น	อาจารย์ 

กิตติพงษ์ได้ให้แนวทางในการด�าเนินการต่อไป	คือ	

	 (1)	พื้นที่ปลูกควรปลูกข้าวพันธุ์เดียวกันอย่างต่อเนื่อง	

2-3	ฤดูกาล	เช่น	หากปลูกข้าวเจ้า	ควรปลูกข้าวเจ้า	ทั้งการท�า

นาปรังและนาป	ี

รำยชื่อ
ผู้ทดลอง

จ�ำนวน
ผลผลิต (กก.)

ชนิด
ของพันธุ์ข้ำว

พื้นที่
เพำะปลูก (ไร่)

นายค�าพอง

นางสังวาล

นางละออง

นางละออง

นายส�าราญ ขาวดอกมะลิ 105

ขาวดอกมะลิ 105

ขาวดอกมะลิ 105

ขาวดอกมะลิ 105

ข้าว กข 6

4 2,800

4 1,800

4 575

4 675

6 875

 ตารางที่ 3	ผลผลิตข้าวที่ได้จากแปลงนาทดลอง

	 (2)	ควรใช้การปักด�า	เพื่อให้

ข้าวสามารถแตกกอเต็มที่	และต้นข้าว

ไม่แย่งอาหารกัน	ท�าให้มีความสมบูรณ์	

	 ( 3 ) 	 ควรมี การตั ดข ้ า วปน

มากกว่านี้	และ	

	 (4)	ในส่วนของพื้นที่ลาดเอียง	

ควรมกีารท�าคนักัน้	เพือ่ช่วยในการเก็บน�า้

	 เมื่อด�าเนินการเก็บเกี่ยวเสร็จ	

ทีมวิจัยวิชาการได้สัมภาษณ์เพื่อเก็บ

ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนที่เจ้าของแปลง

ทดลองด�าเนินการ	พบว่า	ต้นทุนการ 

ท�านาต่อไร่ของผู้ใหญ่ละออง	ส�าหรับ

ข้าว	กข	6	อยู่ที่	4,614	บาท	และข้าว

ขาวดอกมะลิ	105	อยูท่ี	่4,739	บาท	(ตาม

ตารางที่	4)
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5. บทสรุปการศึกษา

5.1 รูปแบบการผลิตข้าวของชุมชนบ้านหินปูน	ในอดีตความรู้

ในการท�านาของชาวบ้านเป็นความรู ้ที่ ได้รับการถ่ายทอด 

ตั้งแต่บรรพบุรุษ	การท�านาจะใช้การหว่าน	ซ่ึงเมล็ดข้าวที่น�า 

มาใช้หว่านเป็นข้าวในยุง้ฉาง	ไม่ได้ค�านงึถงึข้าวปน	และปรมิาณ

ที่จะได้	ปีไหนน�้าน้อยจะใช้วิธีหว่านนาแห้ง	และรอฝนตกตาม

ธรรมชาติในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน	พอฝนตก 

ลงมาข้าวจะงอกขึ้นมา	ซึ่งพอข้าวโตจะมีหญ้าขึ้นมา	ชาวบ้าน 

จะฉีดยาฆ่าหญ้าที่เป็นสารเคมี	และเมื่อฝนตกมีน�้า	ข้าวจะ 

แตกกอ	ชาวบ้านจะใส่ปุ๋ยยูเรีย	เพราะใส่แล้วต้นข้าวจะแตกใบ

กำรท�ำนำ (ต่อไร่)

2. ค่าเมล็ดพันธุ์

6. ค่ายาคุมวัชพืช

รวมค่ำใช้จ่ำย

ผลผลิตข้ำวที่ได้

ถัวเฉลี่ย ผลผลิตข้าวที่ได้ 
       ต่อไร่ 

3. ค่าปุ๋ยเคมี

10. ค่าเหล้า/M150 ค่าอาหาร

7. ค่ายาฆ่าหอย 
  (ถุงละ 200 บาท)

4. ค่าปุ๋ยชีวภาพ

11. ค่าน�้ามันรถ

8. ค่าเกี่ยวข้าว

5. ค่าสารเคมป้ีองกนัศตัรพูชื

12. ค่านวดข้าว

9. ค่าน�า้มนัสบูน�า้

1. ค่าท�าเทือกนา 613 บาท

ขาวดอกมะลิ 105

775 บาท

38 บาท

4,739 บำท

875 กิโลกรัม 
(พื้นที่ 6 ไร่)

146 กิโลกรัม

400 บาท/ไร่

500 บาท

150 บาท/ไร่

250 บาท 

250 บาท/ไร่

75 บาท/ไร่ 

63 บาท

125 บาท/ไร่

1,500 บาท/ไร่ 

613 บาท

พันธุ์ข้าว กข 6

650 บาท

38 บาท

4,614 บำท

675 กิโลกรัม 
(พื้นที่ 4 ไร่)

169 กิโลกรัม

400 บาท/ไร่

500 บาท

150 บาท/ไร่

63 บาท

125 บาท/ไร่

1,500 บาท/ไร่ 

250 บาท 

250 บาท/ไร่

75 บาท/ไร่ 

ตารางที่ 4	การวิเคราะห์ต้นทุนของผู้ใหญ่ละออง	แบ่งตาม

ประเภทของพันธุ์ข้าว

ดูเขียวงาม	ชาวบ้านเช่ือว่าจะท�าให้ได้ข้าวจ�านวนมาก	ซ่ึงชาว

บ้านได้ใส่ปุ๋ยในลักษณะนี้มาเป็นเวลานาน	และจะพบปัญหาโรค 

ที่เกิดกับใบข้าวเสมอ	เมื่อมีโรค	ชาวบ้านก็ฉีดยารักษาโรค	ซึ่ง 

ท�าให้สารเคมีตกค้างในข้าว	ส่งผลต่อสุขภาพของชาวบ้าน 

และสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ	แต่เมื่อได้รับการถ่ายทอด 

ความรู ้การท�านาจากนักวิชาการ	ชาวบ้านจึงได้รู ้ว ่าการ 

ใส่ปุ ๋ยยูเรียที่ผ่านมาเป็นวิธีการใส่ปุ ๋ยที่ผิด	เพราะยิ่งใส่มาก	 

ใบต้นข้าวก็จะมาก	และเกิดโรคตามมา	ซึง่หลงัจากทีล่องปฏบิตัิ

ตามค�าแนะน�า	พบว่า	อาการโรคที่เกิดกับใบ	เช่น	โรคใบไหม	้ 

มีน้อยลงมาก	

	 นอกจากนี้	ต้นทุนความรู้ของชุมชนในสมัยก่อน	พอ

มีน�า้จะท�านาด�า	แต่เมือ่มรีะบบชลประทาน	ชาวบ้านใช้การหว่าน

แทน	สรุปคือ	มีการท�านาหว่าน	2	ครั้ง	คือ	หว่านนาแห้ง	

และหว่านนาตม	โดยไม่มีการปักด�าเลย	เนื่องด้วยชาวบ้าน 

มองว่า	ปัญหาของการท�านาด�า	คอื	ท�าได้ช้า	ถ้าฝนไม่ตกก็ไม่ได้ด�า	 

แต่ทกุวันนี	้เมื่อใช้การหว่านข้าวไว้เพื่อรอฝน	เมื่อฝนมาข้าวก็

งอก	แต่การหว่านก็สร้างปัญหาเฉพาะตัวขึ้นมา	กล่าวคือ	หาก

ชาวบ้านหว่านข้าวถี่เกินไป	ข้าวจะแตกกอเบียดกัน	แย่งอาหาร	

เมื่อได้อาหารไม่เต็มที่	ข้าวก็ไม่สมบูรณ์เต็มที่	นอกจากนี้	เมื่อ

มีระบบชลประทาน	สิ่งหนึ่งที่หายไป	คือ	ความรู้เรื่องพันธุ์ข้าว	

ก่อนทีจ่ะมชีลประทาน	ชาวบ้านจะมกีารคดัเลือกข้าวไว้เพาะปลกู	 

ชาวบ้านได้ใช้ภูมิปัญญาโดยใช้วิธีการคัดเลือกพันธุ์ข้าวปลูก 

จากรวงที่มัดไว้	แต่หลังจากที่มีชลประทานเข้ามา	ชาวบ้าน 

หันไปนิยมใช้รถเกี่ยวและไม่มีการคัดเลือกพันธุ์ข้าวปลูก	ยิ่ง

ปัจจุบันนี้มีเครื่องจักรโดยเฉพาะรถเกี่ยว	การปนของข้าวก็ 

เกิดขึ้น	ถึงแม้ว่าชาวบ้านจะมีวิธีที่จะคัดเอาข้าวส�าหรับการเพาะ

ปลูกจากการใช้รถเกี่ยวข้าว	โดยข้าวที่ได้จากการเก่ียวในช่วง

แรกๆ	ชาวบ้านจะเทข้าวเกี่ยวรอบแรกออกก่อนสักประมาณ	

100-200	กิโลกรัม	เพื่อจะได้คัดข้าวที่มาจากนาของคนอื่นออก

ก่อน	แล้วจึงแยกเอาข้าวที่คิดว่าเป็นของนาตนเองล้วนๆ	ไป

ตากและเก็บไว้เพาะปลูกในฤดูกาลต่อไป	แต่หลงัจากท่ีชาวบ้าน 

ได้เรียนรู้จากวิทยากรที่มาแนะน�าว่า	ข้าวที่ได้จากการเกี่ยว 

โดยรถเกี่ยวจะมีข้าวปน	เพราะรถเกี่ยวจะเกี่ยวทั้งข้าวเหนียว

และข้าวเจ้า	ซ่ึงเมล็ดข้าวจะไปติดตามซอกต่างๆ	ในรถ	การที่

จะได้ข้าวซึง่จะใช้เป็นเมล็ดพนัธุ์ในฤดกูาลต่อไป	จึงต้องมีวิธีการ

ในการเพาะปลูก	การดูแลรักษา	และการเก็บเกี่ยวตามหลักการ

เพาะปลูกเมล็ดพันธุ์			

	 ในการทดลองเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ข้าว	ได้มีการปรับ

เปลีย่นวธิกีารเพาะปลกู	จากเดมิพอเทอืกนาเสรจ็จะหว่านข้าวเลย	 

ซ่ึงชาวบ้านได้เปล่ียนแปลงโดยมีการเตรียมดิน	ท�าแปลงเพาะ

ปลูกเป็นระบบร่อง	ขนาดความกว้างของแปลง	2	เมตร	ความยาว	

40	เมตร	การท�าแปลงเพาะปลูก	จะท�าให้มช่ีองว่างระหว่างแปลง	
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เพ่ือจะได้สะดวกในการดูแล	ซึ่งเป็นความรู้ใหม่ที่ชาวบ้านได้รับ	 

เป็นการบริหารจัดการข้าวที่ช่วยท�าให้ดูแลง่ายและสะดวก

สามารถเดินตรวจแปลงดูต้นข้าวที่เป็นข้าวปนและตัดทิ้งได้

สะดวก	ง่ายต่อการใส่ปุ๋ยและการฉีดยา	

	 นอกจากนี	้ประโยชน์ของการท�าระบบร่อง	คอื	ชาวบ้าน

ไม่ต้องมาหว่านข้าวซ�้าอีก	เพราะไม่มีข้าวที่จะตายหรือเน่าน�้า	

เนื่องจากร่องน�้ามีขนาดเล็กสามารถเอาน�้าออกได้	ข้าวสามารถ

ขึ้นได้เลย	ไม่มีการเสียข้าวปลูก	และการจัดการแปลงนาแบบนี้	

สามารถก�าจัดปัญหาการรบกวนของหอย	โดยการท�าร่องน�้าถี	่ 

จะท�าให้น�้าแห้งเร็ว	จึงไม่มีหอยมากินข้าว	เพราะหอยจะชอบ

น�า้	หอยจะไปอยู่ทีร่่องน�า้	ท�าให้สามารถเดนิเกบ็หอยได้	ต้นข้าวก ็

ตั้งหลักเร็ว	และเรื่องการสูบน�้าก็ไม่ต้องย้ายเครื่องสูบน�้าบ่อย	 

ตั้งเครื่องทีเดียวสูบง่ายกว่าเดิม	ซึ่งเมื่อชาวบ้านเห็นวิธีการแบบ

ใหม่ได้ผล	กเ็ริม่มชีาวบ้านคนอืน่ๆ	สนใจและอยากท�าตาม	เพราะ

เห็นตัวอย่างจรงิทีเ่กดิขึน้ว่าสามารถลดการใช้ปุ๋ย	ลดค่ายาฆ่าหญ้า	

และค่าแรง

	 ในส่วนของจ�านวนข้าวที่ใช้ในการหว่านข้าว	ในอดีต

ชาวบ้านกลัวข้าวไม่ขึ้น	กลัวข้าวเสีย	จึงหว่านถี่	ซึ่งความกังวล

เรื่องนี้ยังมีอยู่	ท�าให้การทดลองวิจัยครั้งนี้	เน้นเรื่องการหว่าน

ของเจ้าของแปลงนาทดลอง	เช่น	นางสังวาล	จะพบว่าหว่านถี่

เกินไป	วัดได้จากการใช้เมล็ดพันธุ์	ซึ่งควรหว่านประมาณ		5-10	

กโิลกรมั/ไร่	แต่เจ้าของแปลงใช้ถึง	25	กโิลกรมัต่อไร่	ท�าให้ต้นทนุ

เพิ่มขึ้นโดยไม่จ�าเป็น	ขณะที่นายค�าพองและนายส�าราญตอบว่า	

ใช้เพียง	10-15	กิโลกรัม/ไร่	ลดลงประมาณ	10	กิโลกรัม/ไร่	และ

นางละอองใช้	20	กิโลกรัม/ไร่	

5.2 กระบวนการสร้างเสรมิการบรหิารจดัการธนาคารข้าวชมุชน

บ้านหนิปนู	ทีมวจิยัวชิาการได้ลงพืน้ที่ให้บรกิารวชิาการแก่ชุมชน	

และได้ร่วมมือกับชุมชนตั้งธนาคารข้าวชุมชน	มีการด�าเนินการ

จดัหาข้าวมาเป็นทนุเริม่ต้นของธนาคารฯ	ซ่ึงได้จากการทีส่มาชิก

น�าปลาร้าไปแลกข้าว	และธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์ได้

ให้เมล็ดพันธุ์ข้าว	ซึ่งชุมชนได้น�าข้าวจากทั้ง	2	แหล่งมาเป็นทุน

ของธนาคารฯ	

	 มีการประชุมเลือกคณะกรรมการของธนาคารฯ	ร่าง

ระเบียบข้อบังคับของธนาคารฯ	รวมถึงมีการวางระบบบัญชี	

การสมัครเป็นสมาชิกของธนาคารฯ	การจัดท�าสมุดยืม-คืนข้าว	

ครอบครวัละ	1	เล่ม	เป็นต้น	ในการด�าเนนิการช่วงแรก	ทางกลุ่มฯ	

ยงัไม่ได้คดิถงึคณุภาพของเมลด็พนัธ์ุ	จนกระท่ังด�าเนินการมาถงึ

รอบการคืนเมล็ดพันธุ์ของสมาชิก	จึงพบปัญหา	คือ	เมล็ดพันธุ์

ข้าวที่ได้ไม่เหมาะสมที่จะน�ามาเป็นข้าวส�าหรับท�าพันธุ์	เพราะมี

ข้าวปน	(ข้าวชนดิอืน่ทีป่ะปนมาจากรถเกีย่วข้าว	จากการตกค้าง

ในนา)	ดงันัน้	ทางกลุม่ฯ	จงึได้แก้ปัญหาข้างต้นโดยการขาย	เพือ่

น�าเงินมาจัดเก็บไว	้เมื่อมีสมาชิกมาขอยืมพันธุ์ข้าวไปปลูก	ทาง

กลุ่มธนาคารฯ	จะด�าเนนิการซ้ือเมล็ดพนัธ์ุมาให้สมาชกิยมื	ล�าดับ

ต่อมาชาวบ้านได้มีแนวคิดใหม่ในการแก้ไขปัญหาโดยวิเคราะห์

สรุปได้ว่า	หากสมาชิกชุมชนสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้	จะ

ช่วยแก้ปัญหาให้ธนาคารฯ	ช่วยลดต้นทนุการเพาะปลกูข้าว	และ

มีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้ปลูกในฤดูกาลถัดไป

	 การด�าเนินการหลังจากได้ผลผลิตข้าว	เม่ือการเก็บ

เกี่ยวเรียบร้อย	ได้มีการประชุมของสมาชิกในหมู่บ้านถึงราคาท่ี

ธนาคารฯ	จะรับซื้อจากเจ้าของแปลงทดลอง	ดังนี้	ธนาคารฯ	จะ

รับซื้อข้าวขาวดอกมะลิ	105	ในราคากิโลกรัมละ	20	บาท	ข้าว	

กข	6	ในราคากิโลกรัมละ	18	บาท	ธนาคารฯ	จะรับขายข้าวขาว

ดอกมะลิ	105		ในราคากิโลกรัมละ	23	บาท	ข้าว	กข	6	ในราคา

กิโลกรัมละ	21	บาท	โดยหากวิเคราะห์ราคาข้าวที่ธนาคารฯ	ขาย	

เมือ่เทยีบกบัราคาขายในตลาด	เช่น	เมล็ดพนัธุข้์าว	ขาวดอกมะลิ	

105	จะอยู่ที่	28-31	บาท	เทียบราคาที่ธนาคารข้าวของชุมชน	 

อยูท่ี	่23	บาท	ซ่ึงจะมรีาคาต่างกนั	(ข้าวของธนาคารฯ	จะถกูกว่า)	

ประมาณ	5-8	บาท	

5.3 ประโยชน์ที่เกิดขึ้นในการทดลองเพาะเมล็ดพันธุ์ข้าว	มี	3	

ส่วนด้วยกัน	ดังนี้

	 (1)	ส่วนของเจ้าของแปลง	เช่น	แปลงของนายค�าพอง	

จะขายข้าวได้ราคาทีส่งูขึน้	เน่ืองด้วยต้นทนุต่อไร่	อยูท่ี	่3,200	บาท	

ผลิตข้าวได้	450	กิโลกรัม	เมื่อค�านวณจะได้ราคาต้นทุนอยู่ที่	 

7.11	บาทต่อกโิลกรมั	ซึง่หากน�าข้าวส่วนนีม้าเพาะปลกู	จะท�าให้

ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว	ส่งผลท�าให้ต้นทุนในการ

เพาะปลูกข้าวต�า่ลง	

	 (2)	ส ่วนของธนาคารฯ	เนื่องด ้วยธนาคารฯ	มี

กระบวนการในการจัดการข้าวของธนาคารฯ	คือ	ข้าวส�าหรับ

การบริโภค	และข้าวที่เป็นเมล็ดพันธุ์	โดยในส่วนของเมล็ดพันธ์ุ	

ซึ่งมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพของข้าวที่ได้รับกลับคืนมา	จากการ

ที่สมาชิกมีวิธีการดูแลผลผลิตต่างกัน	เช่น	การใช้รถเก่ียวท่ีอาจ

จะมีการปนของข้าวอื่น	ท�าให้ข้าวที่ธนาคารฯ	ได้กลับคืนมาเกิด

ปัญหา	ธนาคารฯ	ได้ใช้วิธีแก้ปัญหา	คือ	การน�าไปขาย	แล้วเก็บ

เป็นเงินแทน	หากในฤดูกาลต่อไปมีชาวบ้านมายืม	ธนาคารฯ	

จะน�าเงินส่วนนี้ไปซื้อเมล็ดพันธุ์มาให้ชาวบ้านยืม	จากประเด็น

คุณภาพข้าวต่างกัน	จึงเป็นที่มาของความคิดต่อยอดท่ีชาวบ้าน

ต้องการผลิตเมล็ดพันธุ์	ส่วนหน่ึงเพื่อให้คุณภาพข้าวในชุมชน

เหมือนกัน	เวลามายืม-คืน	จะได้ข้าวคุณภาพเดียวกัน	ซ่ึงคงจะ

ต้องใช้เวลาในการด�าเนินงานอีกหลายปี	

	 นอกจากนี้	จากการศึกษาการด�าเนินงานของคณะ

กรรมการธนาคารข้าว	พบว่า	คณะกรรมการฯ	มวิีธกีารแก้ปัญหา

เพือ่ให้ธนาคารฯ	สามารถด�าเนนิการได้อย่างมปีระสิทธภิาพ	เช่น	

ในช่วงการเพาะปลูกข้าวนาปรัง	คณะกรรมการฯ	ได้ประชุมกัน	

และได้มีมติน�าเงินสดที่มีไปซ้ือเมล็ดพันธุ์ข้าวมาขายในชุมชน
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และชุมชนใกล้เคียง	เพื่อให้ธนาคารฯ	มีผลก�าไร	ประเด็นนี้เป็น

วัตถุประสงค์ของธนาคารฯ	เพราะปริมาณข้าวบริโภคยังคงมีให้

สมาชิกยืมอย่างเพียงพอ	ส่วนข้าวส�าหรับการเพาะปลูก	ต้องใช้

วิธีน�าเงินไปซื้อเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพมาให้สมาชิกยืม	และใน

ส่วนประเดน็การซือ้ข้าวจากเจ้าของแปลงทดลอง	กเ็ป็นข้อตกลง

ในชมุชนทีใ่ห้ธนาคารฯ	รบัซ้ือ	โดยธนาคารฯ	จะได้ก�าไรกโิลกรมัละ	

3	บาท	เพื่อน�าเงินนี้มาใช้เป็นทุนส�าหรับธนาคารฯ	ต่อไป

	 (3)	ส่วนของสมาชิกชุมชน	ประโยชน์ในส่วนนี้	คือ	

สมาชิกที่ต้องการยืมข้าว	สามารถใช้บริการของธนาคารข้าว

ชุมชนได้	เพราะเมล็ดพันธุ์ที่น�ามาให้สมาชิกยืม	ผ่านการตรวจ

สอบคุณภาพซึ่งสามารถน�ามาใช้ในการเพาะปลูกได้	หรือหาก

สมาชกิไม่ยมื	กอ็าจใช้วธิซีือ้จากธนาคารฯ	ได้	สมาชกิจะสามารถ

ซื้อในราคาท่ีต�่ากว่าท้องตลาด	ซ่ึงจะท�าให้ต้นทุนการเพาะปลูก 

ลดลง

5.4 ศักยภาพของชุมชนบ้านหินปูน เพื่อสร้างเสริมการบริหาร

จัดการธนาคารข้าว เพื่อการลดต้นทุนในการผลิตข้าวของ

ชุมชนบ้านหินปูน	จากการประเมินสภาพแวดล้อม	คือ	ชุมชน

บ้านหินปูนเป็นชุมชนขนาดเล็ก	ชาวบ้านอยู่รวมกัน	รู้จักกันทั้ง

หมู่บ้าน	เมื่อมีประเด็นปัญหาเกิดขึ้นหรือเมื่อจะมีการด�าเนิน

กิจกรรมอะไร	จะมีการเรียกประชุมหมู่บ้าน	เพื่อปรึกษาหารือ 

พูดคุยกันก่อนที่จะท�างาน	และจากการสังเกตการณ์	ชาวบ้าน

มีความสามัคคีกัน	มีจิตอาสา	และมีผู้น�าชุมชนที่เข้มแข็งใน

การน�าพาสมาชิกท�ากิจกรรมต่างๆ	ที่เป็นการเสริมรายได้ให้เกิด

ขึ้นในครัวเรือน	เช่น	การตั้งธนาคารข้าว	การท�าปุ๋ยชีวภาพ	ร้าน

ค้าชุมชน	กลุ่มเลี้ยงไก่โคราช	เป็นต้น	ซึ่งก่อให้เกิดผลประโยชน์

ท่ีได้รับร่วมกัน	การด�าเนินงานมีความโปร่งใสในกระบวนการ

โครงการธนาคารข้าว.	ม.ป.ป.	จาก	https://web.ku.ac.th/king72/2539/kaset4.htm.	สืบค้นเมื่อ	28	กันยายน	2558.	

ชาญธวัช	แง้เจริญกุล.	2555.	การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 ของเกษตรกรผู้จัด 

 ท�าแปลงขยายพนัธุข้์าว ศูนย์เมล็ดพนัธ์ุข้าวสุรนิทร์ ในปีการผลติ 2551/52 - 2554/55.	รายงานผลงานวิจัยและบทความทาง 

	 วิชาการประจ�าป	ี2555	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์	จาก	http://srn-rsc.ricethailand.go.th/image/article-55-04.pdf	สืบค้น 

	 เมื่อ	28	กันยายน	2558.

วิรัช	วิรัชนิภาวรรณ.	ม.ป.ป.	ความหมายและขอบเขตของรัฐประศาสนศาสตร์.	จาก	http://mgmtsci.	stou.ac.th/downloads/%E0 

	 %B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2 

	 %E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8% 

	 82%E0%B8%95%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%AA.pdf.	สบืค้น 

	 เมื่อ	28	กันยายน	2558.

เศรษฐกจิพอเพยีง.	ม.ป.ป.		หลกัแนวคดิของเศรษฐกจิพอเพยีง.	จาก	http://www.eto.ku.ac.th/s-e/main-th.html.	สบืค้นเมือ่	28	กนัยายน	2558.

ส�าราญ	ศรีทรัพย์.	ประธานธนาคารข้าวบ้านหินปูน	บ้านหินปูน	ต�าบลเขวาใหญ	่อ�าเภอกันทรวิชัย	จังหวัดมหาสารคาม.	สัมภาษณ ์

	 เมื่อ	10	มกราคม	2556.	

ท�างาน	และการท�าบัญชีในชุมชน	มีการชี้แจงและตรวจสอบได	้

จึงสามารถท�ากิจกรรมต่างๆ	ได้ราบรื่น

	 นอกจากนี้	สิ่งที่พบจากการด�าเนินงานวิจัย	คือ	ชุมชน

มีกระบวนการค้นคิดด้วยตัวเอง	ทีมนักวิจัยหรือวิทยากรที่มาให ้

องค์ความรู้จะท�าเพียงชี้น�าบางอย่าง	ทีมวิจัยชาวบ้านสามารถ

น�าไปท�าต่อได้	และเกิดการเปล่ียนแปลงกับชาวบ้านที่เข้ามา

ร่วมงานวิจัย	เช่น	เรื่องการน�าเสนอความคิดเห็น	จากเดิมที่ 

ชาวบ้านไม่ค่อยกล้าน�าเสนอความคิดเห็นของตนต่อกลุ ่ม	 

แต่ปัจจุบันนี้ชาวบ้านกล้าเสนอความคิดมากข้ึน	ท�าให้เห็น

พัฒนาการด้านความคิดของสมาชิก	นอกจากนั้น	ยังมีการ

เปลี่ยนแปลงเรื่องปริมาณการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน	จาก

เดิมที่มีคนในชุมชนเข้ามาร่วมกิจกรรมเพียงไม่กี่คน	แต่ปัจจุบัน

มีชาวบ้านประมาณร้อยละ	70	ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม

ของธนาคารข้าว

ข้อเสนอแนะการวิจัยในอนาคต

	 1.	การท�าวจิยัในชมุชน	ผู้วจิยัควรให้ความส�าคัญประเด็น

การเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนร่วมด้วย	เนื่องด้วยการ 

แก้ปัญหาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั้น	จะท�าให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง

และพึ่งพาตนเองได้

	 2.	ควรท�าการศกึษาถงึตวัตนของชุมชน	หากพบจดุแขง็

ของชุมชน	ควรดึงจุดแข็งมาสร้างการพัฒนาให้โดดเด่นขึ้น

	 3.	การสร้างโมเดลต้นแบบชุมชนขึ้นมาชุดหนึ่ง	แล้วจะ

น�าไปใช้กับชุมชนอื่นเลยนั้น	อาจไม่เหมาะสม	สิ่งส�าคัญควรจะ

เป็นการศกึษาชุมชน	แล้วประยกุต์ตามความเหมาะสมกบัชมุชน

นั้นๆ	จึงจะท�าให้เกิดผลส�าเร็จ

บรรณานุกรม 
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สาขาวิชา ชีววิทยาบทคัดย่อ

	 งานวิจัยเรื่องกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพเพาะ

เลีย้งสตัว์น�า้ของเกษตรกรบ้านยางน้อย	อ�าเภอโกสมุพสิยั	จงัหวดัมหาสารคาม	มวีตัถปุระสงค์

เพือ่ศกึษาสถานการณ์และปัญหาทีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบอาชพีเพาะเลีย้งสตัว์น�า้	ความรู	้เทคนคิ	

และภูมิปัญญาทีม่อียูเ่พือ่น�ามาเป็นฐานในการสร้างกระบวนการเรยีนรูเ้พือ่ให้เกดิความมัน่คงใน

การประกอบอาชพี	ผลการวิจยัพบว่า	บ้านยางน้อย	อ�าเภอโกสมุพสิยั	จงัหวดัมหาสารคาม	มี

ฟาร์มเพาะและอนบุาลพันธุป์ลามากทีส่ดุของจงัหวดัมหาสารคาม	สามารถผลติพนัธุป์ลาออก

จ�าหน่ายทัว่ประเทศในแต่ละปีจ�านวนหลายร้อยล้านตวั	โดยมเีกษตรกรประกอบอาชพีนีต้ัง้แต่

ปีพ.ศ.	2528	แล้วขยายตัวอย่างรวดเร็วเพราะเป็นอาชีพที่สร้างรายได้อย่างดีจนเกิดการรวม

กลุม่ผูเ้พาะพนัธุป์ลาจ�านวน	50	คน	จดัต้ังเป็นสหกรณ์ประมงและเพาะเลีย้งสตัว์น�า้โกสมุพิสยัใน

ปีพ.ศ.	2536	ในระยะแรกสหกรณ์ฯ	มผีลประกอบการทีด่จีนได้รบัเลอืกเป็นสหกรณ์ดเีด่นในปีพ.ศ.	

2542	หลงัจากนัน้สหกรณ์ฯ	เร่ิมเผชิญกบัปัญหาหลายประการ	เช่น	ศกัยภาพในการแข่งขนัลด

ลงเน่ืองจากพันธ์ุปลาทีผ่ลติได้มไีม่กีช่นดิ	และเป็นชนดิทีม่จี�าหน่ายเป็นจ�านวนมากทัว่ไป	ผลผลิต

จงึล้นตลาด	ขายไม่ได้ราคา	ระบบการผลติทีข่าดประสทิธภิาพ	ไม่สามารถเพาะพนัธุป์ลาชนดิ

ใหม่ๆ	ทีต่ลาดมคีวามต้องการและขายได้ราคาเน่ืองจากขาดการเรยีนรูเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่	ขาด

การจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพท�าให้ต้นทนุการผลติสงูข้ึนอย่างต่อเนือ่ง	เกษตรกรบางรายขาดทนุ

จนต้องเลกิล้มกิจการไป	ขาดแคลนพ่อแม่พนัธุท์ีม่คุีณภาพดี	และภยัคกุคามธรรมชาตจิากภมูิ

อากาศเปล่ียนแปลงท�าให้เกดิฝนแล้งหรือน�า้ท่วม	ปัจจยัการผลติมรีาคาสงูขึน้	แต่การจ�าหน่าย

พนัธุป์ลาทีผ่ลติได้กลบัถดถอยลง	ท�าให้ธุรกจิการเพาะพนัธ์ุปลาซบเซา	ต้องปรบัลดปรมิาณการ

ผลติส่งผลกระทบต่อการจ้างงานและสงัคมเศรษฐกจิโดยรวมของชมุชนอย่างมาก	ฟาร์มส่วน

ใหญ่ถงึแม้ว่ามคีวามรูแ้ละภมูปัิญญาในการเพาะพนัธุป์ลาทีถ่่ายทอดจากรุน่สูรุ่น่	มทีรพัยากรใน

การผลิตครบสมบรูณ์	แต่ยงัมคีวามเสีย่งต่อการเลกิกจิการไปในไม่ช้าถ้าไม่สามารถปรบัตวัรบัมอืกบั

สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้อยู่ในขณะน้ี	ดังน้ันในการสร้างความมัน่คงในการประกอบอาชพีเพาะพนัธุ์

ปลาของชมุชนจึงต้องสร้างภมูคิุม้กนัให้กบัชมุชนเพือ่ลดความเสีย่งโดยใช้กระบวนการเรยีนรูท้าง

ปัญญาและกระบวนการทางปฏบัิติทีเ่น้นให้สมาชิกชุมชนรู้จกัหลกัการคดิวเิคราะห์ด้วยเหตแุละ

ผล	ใช้ความรูใ้นการแก้ปัญหา	รู้วิธีการคิดค�านวณ	การคาดคะเน	การท�างานอย่างเป็นระบบ	เพือ่

ให้เกดิการพฒันาศกัยภาพในด้านต่างๆ	ทัง้ด้านเศรษฐกจิ	สงัคม	และสิง่แวดล้อม	โดยเน้นการมี

ส่วนร่วมให้สมาชกิชมุชนเข้ามาร่วมกนัเกบ็ข้อมูลน�ามาวิเคราะห์แล้วน�าผลเสนอผ่านการประชมุ 

ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	รบัฟังความคดิเหน็และปรกึษาหารอืร่วมกนัตดัสนิใจเพือ่ก�าหนดแนวทางแก้ไข

ปัญหาอย่างถกูวธิ	ีท�าให้เกดิการแลกเปลีย่นเรียนรู้ร่วมกนัทกุฝ่ายในการประสานภมูปัิญญาทาง

ด้านการเพาะพันธ์ุปลาทีม่อียูเ่ดมิในชมุชนกบัเทคโนโลยีใหม่ทีเ่หมาะสมจากภายนอกเข้าด้วย

กนัไปใช้แก้ปัญหาการตลาด	ปรับปรุงวิธกีารเพาะและอนุบาลพนัธุป์ลา	สร้างพ่อแม่พนัธุป์ลาที ่

มคีณุภาพและพฒันาความสามารถในการปรับตัวรับมอืจากภยัคกุคามตามธรรมชาตไิด้ดยีิง่ขึน้

วิภาวี ไทเมืองพล1, 2 วัฒนะ ลีลาภัทร1 ภัททิรา เกษมศิริ1  
เมธาวี รอตมงคลดี1 และร่วมฤดี พานจันทร์1

ค�าส�าคัญ : เพาะพันธุ์ปลา บ้านยางน้อย ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
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Field : Biology Abstract

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

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในลุ ่มน�้าชีตอนกลาง	โดยมีพื้นที่ 

บางส่วนอยู่ในเขตรบัน�า้ของโครงการชลประทานน�า้พอง–หนอง

หวายที่ส่งน�้าจากเขื่อนอุบลรัตน์เพื่อการเกษตร	จึงมีน�้าอุดม

สมบูรณ์	เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า 

ได้อย่างดีซึ่งฟาร์มส่วนใหญ่ตั้งอยู ่ในเขตอ�าเภอโกสุมพิสัย	

และอ�าเภอนาเชือก	โดยเฉพาะในอ�าเภอโกสุมพิสัย	เขตพื้นที ่

บ้านยางน้อย	ต�าบลยางน้อย	มีฟาร์มเพาะและอนุบาลพันธุ์ปลา

ในบ่อดินมากที่สุดของจังหวัด	จากประชากรทั้งหมดประมาณ	

400	ครัวเรือน	พบเกษตรกรท่ีประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า 

ประมาณ	300	หลังคาเรือน	ซึ่งคิดเป็นร้อยละ	80	ของสมาชิก

ท้ังหมด	และประกอบอาชีพนี้มานานหลายสิบป ี	(ตั้งแต  ่

ปีพ.ศ.	2528)	สามารถผลิตพันธุ์ปลาออกจ�าหน่ายทั่วประเทศ 

ในแต่ละปีเป็นจ�านวนมาก	โดยแต่ละฟาร์มสามารถผลิตพันธุ ์

ปลาเฉลี่ยได้	2,550,000	ตัวต่อปี	(ณฐมน	ปฐมวณิชกุล	และ

นงลักษณ์	สุพรรณไชยมาตย์,	2554)

	 ในระยะแรก	เกษตรกรทีเ่ริม่ประกอบอาชพีสามารถสร้าง

รายได้อย่างดีจากการจ�าหน่ายพันธุ์ปลาให้กับโครงการของรัฐ	 

จนท�าให้ธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าขยายตัวอย่างรวดเร็ว	เกิด

การรวมกลุ่มผู้เพาะพันธุ์ปลาจ�านวน	50	คน	จัดตั้งเป็นสหกรณ์

ประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าโกสุมพิสัยในปีพ.ศ.	2536	ใน

ระยะแรกสหกรณ์ฯ	สามารถประกอบกิจการได้อย่างดีจนได้

รบัการคัดเลอืกให้เป็นสหกรณ์ดเีด่นในปีพ.ศ.	2542	หลงัจากนัน้	 

การด�าเนินงานของสหกรณ์ฯ	เริ่มเผชิญกับปัญหาการแข่งขัน

อย่างรุนแรงในด้านการตลาด	ทั้งการแข่งขันระหว่างสมาชิก

สหกรณ์ฯ	ด้วยกันเองและการแข่งขันกับเกษตรกรนอกกลุ่ม

ในจังหวัดและนอกจังหวัด	ปัญหาที่พบอีกประการหนึ่งคือ

เกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ฯ	เพาะปลาได้ไม่กี่ชนิดเช่นเดียวกัน

กับเกษตรกรรายอื่นๆ	ทั่วไป	ท�าให้มีผลผลิตล้นตลาดขาย 

ไม่ได้ราคา	ประกอบกับระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพต�่า	ขาด

การจัดการตามหลักวิชาการที่ถูกต้อง	จึงท�าให้ต้นทุนการ 

ผลิตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ส่งผลให้เกษตรกรหลายรายขาดทุน

จนต้องเลิกล้มกิจการไป	ส่วนเกษตรกรที่เหลืออยู ่ยังต้อง 

เผชิญกับปัญหาและอุปสรรคใหม่ที่มีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มขึ้น	

เช่น	การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ท�าให้ปริมาณฝนที่ตก 

มีความแปรปรวน	บางปีฝนตกมากท�าให้น�้าท่วม	บางปีฝนตก

น้อย	เช่น	ในปีพ.ศ.	2555	มีปริมาณฝนตกน้อยกว่าทุกปี	ท�าให้

แหล่งน�้าธรรมชาติต่างๆ	มีปริมาณน�้าต้นทุนที่จะใช้ในการ

อุปโภค-บริโภค	การอุตสาหกรรม	และการเกษตรลดน้อยลง	 

เกิดปัญหาขาดแคลนน�้าส�าหรับการเพาะพันธุ์ปลาในฤดูแล้ง	 

มีฟาร์มบางส่วนเท่านั้นที่มีบ่อน�้าเก็บน�้าส�ารองไว้ใช้ตอนฤดู

แล้ง	ดังนั้นในช่วงนี้จึงมีการลดการผลิตพันธุ์ปลาลงอย่างมาก	 

ประกอบกบัมกีารขยายตวัของฟาร์มเพาะพนัธุส์ตัว์น�า้เพิม่จ�านวน

มากข้ึนในเขตพื้นที่อื่นๆ	ของประเทศในช่วงสิบปีที่ผ่านมา	 

ท�าให้มีผลผลิตลูกพันธุ์ปลาออกสู่ตลาดเป็นจ�านวนมาก	จึงเกิด

การแข่งขันในด้านราคา	ในขณะที่ปัจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น 

อย่างต่อเนื่อง		เมื่อไม่มียอดสั่งซื้อจากผู้เลี้ยงปลาเข้ามา	ท�าให้

ธุรกิจการเพาะพันธุ์ปลาซบเซาจ�าเป็นต้องลดการผลิตลง	ไม่มี

การจ้างงาน	หรือลดการจ้างเหลือเพียงการจ้างเป็นรายวัน

เป็นครั้งคราวเท่านั้น	ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมเศรษฐกิจ 

ของชุมชนอย่างมาก	ฟาร์มส่วนใหญ่ร้อยละ	50	จึงอยู่ในสภาพที่

มีความเสี่ยงสูงต่อการเลิกล้มกิจการไปในไม่ช้า	

	 ในปีพ.ศ.	2555	มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดท�า

โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน	เรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยี

การเพาะเล้ียงสัตว์น�้าจืดแก่สหกรณ์ประมงผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

อ�าเภอโกสุมพสัิย	จ�ากดั	ซึง่ด�าเนนิการโดยสาขาวิชาประมง	ภาค

วิชาเทคโนโลยกีารเกษตร	คณะเทคโนโลย	ีเพือ่ให้บรกิารวชิาการ

ทางด้านการเพาะเล้ียงสัตว์น�้าแก่สหกรณ์ฯ	ผลการด�าเนินงาน

พบว่าเกษตรกรได้รับความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ	ท่ีจะน�าไป

พัฒนาอาชีพของตน	สามารถเสริมสร้างขีดความสามารถใน

การแข่งขันให้แก่สมาชิกโดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการ 

ผลิตพันธุ์สัตว์น�้าให้มีคุณภาพสูงข้ึน	ลดต้นทุนการผลิต	สร้าง

ความหลากหลายของชนิดพันธุ์สัตว์น�้าที่ผลิตเพื่อขยายตลาด	

และลดปัญหาเรื่องการแข่งขันด้านราคาในชนิดพันธุ์สัตว์น�้าที่

ผลิตได้มากเกินความต้องการ	เกษตรกรเริ่มตื่นตัวและเข้ามามี

ส่วนร่วมในการเรียนรู้	และมีความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพ

มากขึ้น	นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังเป็นโครงการบูรณาการ

การเรียนรู ้เข้าสู ่การเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยีการ

เพาะและอนุบาลสัตว์น�้าจืด	เทคโนโลยีการเลี้ยงสัตว์น�้าจืด	และ 

แพลงก์ตอนวิทยา	โดยนสิิตสาขาวิชาประมง	ภาควิชาเทคโนโลย	ี

การเกษตร	คณะเทคโนโลย	ีมหาวทิยาลัยมหาสารคาม	ได้เข้ามา

มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการในครั้งนี้ด้วย	ส่งผลให้นิสิตได้มี

ความรู้และประสบการณ์เพิ่มข้ึนผ่านการเรียนรู้นอกห้องเรียน

ร่วมกับชุมชน	

	 จากการปฏิบัติงานในปีแรก	(พ.ศ.	2555)	ได้พบว่า	

ปัญหาหลักในการประกอบอาชีพเพาะเล้ียงสัตว์น�้าในเขตพื้นท่ี

บ้านยางน้อย	คอื	การขาดองค์ความรูแ้ละเทคนคิสมยัใหม่	ชมุชน

มีองค์ความรู้การเพาะพันธุ์ปลาอยู่ค่อนข้างจ�ากัดและเป็นสูตร

ส�าเรจ็	กล่าวคอื	เป็นองค์ความรูท้ี่ได้รบัการถ่ายทอดมกีารเรยีนรู ้

จากรุน่สู่รุน่	จากพ่อ-แม่สู่ลูก	และจากภูมปัิญญาทีถ่่ายทอดกันมา	 

จากการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่สั่งสมกันมาแบบครูพักลักจ�า		

และอีกส่วนหนึ่งได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากรของภาครัฐใน

ระยะเวลาสัน้ๆ	ท�าให้ชมุชนไม่สามารถพฒันาความรูแ้ละเทคนคิ
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ต่างๆ	ให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยตนเอง	ดังนั้น	 

เมื่อประสบปัญหาจึงไม่สามารถใช้ความรู้ที่มีอยู่ไปปรับใช้เพื่อ

พัฒนาอาชีพให้เจริญก้าวหน้า	นอกจากนี้ปัญหาใหญ่ที่สมาชิก

ชุมชนต้องเผชิญ	คือการตลาดลูกพันธุ์สัตว์น�า้ที่มีการแข่งขันกัน

อย่างรุนแรง	ในขณะที่ศักยภาพของชุมชนโดยรวมยังไม่พร้อม

ส�าหรบัการแข่งขนัในตลาดนี	้ท�าให้การประกอบอาชพียงัมคีวาม

เสี่ยงต่อการอยู่รอดในสถานการณ์ดังกล่าว	ส่งผลให้เกษตรกร

ส่วนใหญ่ขาดความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพ	และเกิดปัญหา

ต่างๆ	ตามมา	อย่างไรก็ตาม	การด�าเนินงานตามโครงการฯ	 

ยังจ�ากัดการให้บริการอยู่เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ฯ	ซึ่งมีสัดส่วน

เกษตรกรในสหกรณ์ฯ	คิดเป็นประมาณร้อยละ	20	ของเกษตรกร

ที่เพาะเลี้ยงสัตว์น�า้ทั้งหมด	ท�าให้มีเกษตรกรอีกเป็นจ�านวนมาก

ในชุมชนนีท้ีย่งัไม่มโีอกาสได้เข้าร่วมแต่มคีวามสนใจทีจ่ะพฒันา

กระบวนการเรียนรู้ของตน	

	 ดงันัน้	เพือ่ให้ความช่วยเหลอืเกษตรกรทีย่งัมอีาชพีเพาะ

พันธุ์ปลาให้สามารถประกอบการต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน	

การศึกษาเพื่อค้นหาปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการเพาะพันธุ์ปลาและ

ความต้องการความช่วยเหลือของเกษตรกรทั้งหมดนอกเหนือ

จากปัญหาที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น	จึงมีความจ�าเป็นอย่างมากที่

จะต้องท�าการวจิยัเพือ่ให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องเข้าไปส่งเสรมิและ

ช่วยเหลอืเกษตรกรได้ตรงกบัความต้องการทุกด้าน	เพือ่ช่วยให้ผู้

เพาะพันธ์ุปลาสามารถพฒันาระบบการเพาะพนัธุป์ลาของตนให้ 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงขึ้น	ลดต้นทุนการผลิตลง	 

มีความพร้อมท่ีจะแข่งขันในตลาดทั่วประเทศและเสริมสร้าง

ศักยภาพในการส่งออกตลาดต่างประเทศ	เป็นการสร้างความ

ม่ันคงในการประกอบอาชีพของชุมชน	โดยใช้แนวคิดที่จะ

พัฒนาให้ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เน้นให้สมาชิก

ชุมชนรู้จักหลักการคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุและผล	และใช้ความรู้

ในการแก้ปัญหาพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ	ทั้งด้านเศรษฐกิจ	

สังคม	และสิ่งแวดล้อม	โดยเก็บรวบรวมข้อมูล	วิเคราะห์ปัญหา

โดยบุคคลในชุมชนเองซึ่งเป็นผู้ที่เข้าใจถึงปัญหาอย่างแท้จริง	 

มาร่วมมือร่วมใจกันค้นหาปัญหา	และแก้ไขอย่างถูกวิธี	สร้าง

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน	ประสานความรู้ทางด้านการเพาะ

เลี้ยงสัตว์น�า้ที่มีอยู่เดิมในชุมชน	กับความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ	 

ท่ีเหมาะสมจากภายนอกเข้าด้วยกันในการแก้ปัญหา	ด้วยหลัก

การยึดพื้นที่และความต้องการของชุมชนเป็นหลัก	พร้อมกับ

การสร้างเครอืข่ายเชือ่มโยงระหว่างหน่วยงานภาครฐัผูใ้ห้บรกิาร	 

เช่น	กรมประมงกับผู้รับบริการ	ได้แก่	เกษตรกรผู้เพาะเล้ียง 

สัตว์น�้าให้ใกล้ชิดกันย่ิงขึ้น	โดยมีมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน

อ่ืนของภาครัฐที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ประสาน	ส่งเสริม	และผลักดัน

กระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดการพัฒนาในระยะยาวที่น�าไปสู่

ความมั่นคงและยั่งยืน	เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรของตน 

ที่มีอยู่ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบเพื่อให้

ชุมชนคิดเป็น	ท�าเป็น	สามารถวิเคราะห์ปัญหา	และตัดสินใจ

ร่วมกันได้

	 ในการด�าเนินการดังกล่าว	นอกเหนือจากการประสาน

ความรู้จากภายในและภายนอกชุมชนเข้าไปใช้ในการแก้ปัญหา	

ยังต้องมีการบูรณาการในเรื่องการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ

สังคม	ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในการสร้างค่านิยมอันดีงาม	เน้น

การสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจชุมชน	โดยการผลิตพันธุ์

สัตว์น�้าที่มีคุณภาพ	ลดต้นทุนการผลิต	ภายใต้ระบบการผลิต

ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	(Good	aquaculture	practice)	การ

สร้างสมดลุของการใช้ประโยชน์และอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

โดยเฉพาะทรพัยากรน�า้	และการลดผลกระทบของการเพาะเลีย้ง 

สตัว์น�า้ต่อส่ิงแวดล้อม	เป็นต้น	โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบ

มีส่วนร่วม	(Participatory	Action	Research:	PAR)	ฝึกให้มีการ

ลงมือปฏิบัติร่วมกันทุกขั้นตอน	

วัตถุประสงค์
	 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมาย	คือ	เกษตรกร

ผู้ประกอบอาชีพเพาะเล้ียงสัตว์น�้าในพื้นที่ชุมชนบ้านยางน้อย

หมู่ที่	1		2		และ	14		ต�าบลยางน้อย	อ�าเภอโกสุมพิสัย	จังหวัด

มหาสารคาม	โดยมีวัตถุประสงค์ของงานวิจัย	ดังต่อไปนี้

	 1.	เพื่อศึกษาสถานการณ์และปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการ

ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น�า้	

	 2.	เพื่อศึกษาทุนทางสังคม	(ความรู ้	เทคนิค	และ

ภูมิปัญญา)	ที่มีอยู่ในชุมชน

	 3.	เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความม่ันคง

ในการประกอบอาชีพ

แนวคิดทฤษฎี ในการวิจัย
1) แนวคิดเรื่องกระบวนการเรียนรู้

	 กระบวนการเรียนรู ้ที่จะน�ามาใช้ในโครงการฯ	นี้จะ

อยู ่ในรูปแบบการแลกเปล่ียนเรียนรู ้ร ่วมกันระหว่างทีมวิจัย

และเกษตรกรในชุมชนโดยเน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของ

เกษตรกร	เพื่อให้มีโอกาสได้รับประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับชีวิต

จริง	ได้รับการฝึกฝนทักษะในการประกอบอาชีพ	การแสวงหา

ความรู้	ความคิดพิจารณาไตร่ตรอง	การจัดการความรู้	การสร้าง

ความรู้ใหม่	ได้ลงมือปฏิบัติท�ากิจกรรมกลุ่มเพื่อฝึกฝนและเรียน

รูใ้ห้เกดิทกัษะทางการบรหิารและจัดการ	เครือ่งมอือืน่ทีจ่ะน�ามา

ใช้ในกระบวนการเรียนรู	้คือ	การสร้างแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเพื่อ

ใช้เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน	การฝึกอบรม	พบปะ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์	ความคิดเห็น	ถ่ายทอดความรู้	

ข้อมลูข่าวสาร	ประชาสัมพนัธ์เผยแพร่	หรอืแจ้งข้อมลูทีต้่องการ



วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่    ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 255838

สื่อไปถึงผู้คนในชุมชน	เป็นศูนย์จัดจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์หรือเป็น

จุดรวมผลผลิต	ตลอดจนเป็นพื้นที่การรวมกลุ่มการท�ากิจกรรม

ต่างๆ	ของเกษตรกรด้วย	นอกจากนี้	ยังมีเครื่องมือที่จะน�ามา

ใช้ในกระบวนการเรียนรู้ได้อีก	เช่น	การศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู ้

จากประสบการณ์ของผู ้อื่น	โดยไปดูสถานที่และการปฏิบัติ

งานจริง	การจัดเวทีเสวนาเพื่อน�าเอาสิ่งดีๆ	ที่แต่ละคนมีอยู่มา

ถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้รับรู้	การเป็นพี่เลี้ยงโดยให้ผู้ที่มีความรู้

ความสามารถในกลุ่มคอยให้ค�าปรึกษาชี้แนะแก่สมาชิกอื่นใน

กลุ่ม	รวมทั้งการใช้บทเรียนจากความผิดพลาดหรือผิดเป็นครู	

โดยให้ผู้ที่ผ่านบทเรียนนั้นมาเล่าให้คนอื่นๆ	ฟังด้วยความเต็มใจ

และตรงไปตรงมา	เพื่อให้รู้ถึงสาเหตุความผิดพลาดเพื่อป้องกัน

ไม่ให้คนอื่นๆ	กระท�าผิดพลาดซ�้าอีก	เป็นต้น	ซ่ึงการเลือกใช้

เครื่องมือในกระบวนการเรียนรู้เหล่านี้จะเลือกใช้ให้เหมาะสม

กับสถานการณ์	บุคคล	และสถานท่ีเพื่อ	ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ในกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันในโครงการนี้	(ครรชิต	

พุทธโกษา,	2554)

2) แนวคิดเรื่องความมั่นคงทางอาชีพ

	 ภาคการผลิตทางการเกษตรนับเป็นฐานการผลิตที่

ส�าคัญของประเทศ	ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะเริ่มลดบทบาทและ

ความเข้มแข็งลงเนื่องจากปัญหารุมเร้าหลายประการ	เช่น	การ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	และการถือครองทรัพยากรที่ดิน

ท่ีส่งผลต่อวิถีการผลิตของเกษตรกร	การขาดแคลนแรงงาน	

จากการที่ประเทศเข้าสู ่สังคมของผู้สูงอายุและคนรุ่นใหม่ไม่

นิยมสืบทอดอาชีพการเกษตรจากบรรพบุรุษ	ประกอบกับ

ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรเสื่อมโทรม

ลงอย่างมาก	สภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง	 

ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้งในแต่ละปี	เกษตรรายย่อยยัง

อ่อนแอ	เนื่องจากไม่สามารถรวมกลุ ่มกันเพื่อสร้างอ�านาจ 

ต่อรองให้แก่ตนเองได้	ดังนั้นในการสร้างความม่ันคงให้แก ่

การประกอบอาชีพของเกษตรกรจ�าเป็นต้องสร้างภูมิคุ ้มกัน 

ให ้เพิ่มขึ้นและรักษาภูมิคุ ้มกันที่มีอยู ่แล ้วให ้คงอยู ่ 	เพื่อ 

ป้องกันและลดผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู ่ ในปัจจุบัน 

และแนวโน้มในอนาคต	โดยมีภูมิคุ ้มกันที่ส�าคัญ	คือ	การ 

รักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู ่ 

ให้คงไว้	และพัฒนาให้เป็นฐานการผลิตให้เหมาะสม	การ

สร้างกระบวนการผลิตที่เข้มแข็ง	ให้เกษตรกรมีอาชีพและ 

รายได้มั่นคง	การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	โดยลดต้นทุนการ

ผลิต	ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด	การแบ่งปันผลประโยชน์

อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม	เพื่อให้สังคมมีความเท่าเทียม

และมั่นคง	และการสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม	

(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติ,	2555)

3) แนวคิดเรื่องทุนทางสังคม

	 ทุนทางสังคมเป็นส่ิงที่มีอยู่แล้วในสังคมไทยและเป็น

มรดกตกทอดกันมาหลายช่ัวอายุคน	และเป็นพลังสิ่งส�าคัญใน

การขับเคลื่อนการปฏิรูปในสังคมไทย	และสร้างเครือข่ายความ

มัน่คงทางสงัคมให้แก่ชมุชนในการฟันฝ่าวกิฤตทางเศรษฐกจิของ

ประเทศทีเ่กดิข้ึนมาแล้วหลายครัง้	ทนุทางสังคมในพืน้ที่โครงการ

บ้านยางน้อยแห่งนี้	ประกอบด้วย

	 1.	ด้านจิตวิญญาณระบบคุณค่า	ความรัก	และความ

ภูมิใจที่มีต่อท้องถิ่นและแผ่นดินเกิดที่มีอยู่ในจิตส�านึกของผู้คน

ในชุมชนก่อให้เกดิความร่วมมอืในการท�างาน	เกดิความไว้วางใจ

และมีการเอื้ออาทรต่อกันและกัน	สามารถรวมตัวกันสร้างความ

มั่นคงให้แก่ชุมชนได้

	 2.	ด้านภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับความเชื่อ	ความคิดความ

อ่าน	ตลอดจนการประดิษฐ์คิดค้นของผู้คนในชุมชนท่ีประกอบ

อาชพีเพาะเลีย้งสัตว์น�า้กม็อียูอ่ย่างเพยีบพร้อม	มกีารสะสมองค์

ความรู้พร้อมที่จะน�าไปต่อยอดภูมิปัญญาในการประกอบอาชีพ

และสามารถน�าออกมาใช้เป็นทุนในการพัฒนาสร้างความมั่นคง

ให้แก่ชุมชนได้ทันที

	 3.	ด้านทรัพยากรมนุษย์	สมาชิกของชุมชนส่วน

ใหญ่ได้ผ่านการพัฒนาในด้านการประกอบอาชีพมาแล้วและ 

มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพมานับสิบปี	มีเกษตรกรอยู่

หลายรายที่ประสบความส�าเร็จเป็นตัวอย่างที่ดีส�าหรับชุมชน

สามารถใช้เป็นต้นแบบของการพัฒนาให้แผ่ขยายออกใน 

วงกว้างได้

	 4.	ด้านทรัพยากรธรรมชาติ	ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรดิน

หรอืน�า้ของบ้านยางน้อยมคีวามเหมาะสมและเอือ้อ�านวยต่อการ

พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าเป็นอย่างยิ่ง	โดยเฉพาะแหล่งน�้าที่

มีคลองชลประทานไหลผ่านหมู่บ้านนับเป็นจุดแข็งที่ส�าคัญของ

การพฒันา	ตลอดจนทีต่ัง้ทางภูมศิาสตร์ในใจกลางของภาคตะวนั

ออกเฉยีงเหนอืทีม่เีส้นทางคมนาคมชัน้ดผ่ีานหมูบ้่านจดัเป็นข้อ

ได้เปรยีบทีส่�าคญัในด้านการตลาดทีลู่กค้าสามารถเข้าถงึได้หรอื

การกระจายสินค้าไปส่งให้ลูกค้าสะดวกและรวดเร็วและประหยัด

ค่าใช้จ่าย	(วรวุฒ	ิโรมรัตนพันธ์,	2548)

	 ทุนทางสังคมดังกล่าวข้างต้นเมื่อน�าไปรวมกันกับทุน

ทางเศรษฐกิจ	จะท�าให้สังคมในชุมชนมีความเข้มแข็ง	รู ้รัก

สามัคคี	มีคุณธรรมจริยธรรม	ใฝ่หาความรู้	ต่อยอดภูมิปัญญา

และองค์ความรู้ในการผลิตและบริหาร	สร้างแหล่งเรียนรู้	รักษา

และฟื้นฟูวัฒนธรรม	น�าไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน

4) แนวคิดเรื่องความส�าคัญของการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าต่อการ

พัฒนาวิถีชีวิตชนบทอย่างยั่งยืน

	 การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ามีบทบาทส�าคัญต่อวิถีชีวิตและ

ความเป็นอยู่ของชุมชนในชนบททั้งในแง่การสร้างความมั่นคง
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ทางอาหาร	การสร้างอาชพี	รายได้และการจ้างงาน	ตลอดถงึการ

เสรมิสร้างสขุอนามยัด้านโภชนาการให้	แก่ชมุชน	เช่น	Edwards	

(2000)	กล่าวว่า	การเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ช่วยให้ชาวชนบททีย่ากจน

มีอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงรับประทานโดยเฉพาะใน

กลุ่มเส่ียงต่อภาวะทุพโภชนาการ	นอกจากนั้น	Lazard	et	al.	

(2010)	พบว่า	การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าของเกษตรกรขนาดเล็กใน

ประเทศก�าลังพัฒนา	เช่น	ประเทศแคเมอรูน	ฟิลิปปินส์	และ

อินโดนีเซีย	สามารถประกอบการได้อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของ

เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสมเพื่อการสร้างอาชีพ

และรายได้ของเกษตรกรและมีการพึ่งพากันระหว่างเกษตรกร	

ในการสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัสนิค้าเพือ่ให้มกี�าไร	และมีการปฏิบตัิ

ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วย	Bhujel	(2009)	ได้รายงานเพิ่มเติมอีกว่า	

ปัจจัยที่ส่งผลให้การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าเพื่อพัฒนา

ชวีติความเป็นอยูอ่ย่างยัง่ยืนของชาวชนบทในประเทศเนปาลจน

ประสบผลส�าเรจ็กค็อืการถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยอีย่าง

มีประสิทธิภาพ	ซึ่งมีบทบาทส�าคัญอย่างมากในการพัฒนาอย่าง

ย่ังยืน	โดยใช้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถและปฏิบัติ

งานอย่างทุ่มเทเต็มก�าลัง	การปฏิบัติงานนี้มีองค์ประกอบตั้งแต่ 

การวิจัยภายในสถานีวิจัย	ในฟาร์มโดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วม	

การจัดหลักสูตรฝึกอบรม	การฝึกอบรม	การฝึกงาน	และการ

ดึงภาคเอกชนเข้ามาเป็นพันธมิตรร่วมพัฒนาด้วยกัน	เป็นต้น	 

ในกรณเีดียวกันนี	้ตามรายงานของ	Ahmed	and	Lorica	(2002)	

กล่าวว่า	จากกรณีศึกษาการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าเพื่อ

สร้างความมั่นคงทางอาหารในชนบทเอเชียนั้น	สามารถเช่ือม

โยงกับการพฒันาทางเศรษฐกจิของชมุชนในแง่ของการสร้างงาน	 

สร้างรายได้และกระตุน้การบรโิภค	ลดปัญหาความยากจนในชนบท

ลงได้	แต่ทั้งนี้รัฐต้องก�าหนดนโยบายการให้ความช่วยเหลือ 

เพ่ือให้เกษตรกรสามารถเข้าถงึแหล่งทรพัยากรอย่างเท่าเทยีมกนั 

โดยเฉพาะในเรื่องกรรมสิทธ์ิที่ดินท�ากิน	การสร้างอ�านาจ

ต่อรองในการจัดหาปัจจัยการผลิตและการจ�าหน่ายผลผลิต

ของเกษตรกร	การกระจายผลผลิตให้ผู้คนทุกระดับชั้นสามารถ 

ซ้ือหาไปบรโิภคได้	การส่งเสริมบทบาทสตรีให้มีส่วนร่วมในภาค

การผลิตมากขึ้น	รวมทั้งการบ�ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมให้อยู่ใน

สภาพดีด้วย

เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
	 เครื่องมือการวิจัยใช้เทคนิค	Participatory	Action	 

Research	(PAR)	เป็นเทคนิคที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน	 

โดยเร่ิมต้นจากการเข้าศึกษาภูมิหลังของชุมชน	สถานการณ์	

ปัญหา	และสาเหตุที่เกี่ยวข้องของชุมชนเพื่อร่วมกันวิเคราะห์

วางแผน	สร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อด�าเนินการแก้ไขปัญหา

ของชมุชนให้เบาบางลง	มกีารบรูณาการความรู	้พฒันา	และสร้าง

เครอืข่ายการแลกเปลีย่นเรยีนรูเ้พือ่หาทางออกในการแก้ปัญหา

ร่วมกัน	ซ่ึงมีวิธีการและข้ันตอนที่เป็นประโยชน์ต่อการท�างาน

ร่วมกันของชุมชนและนักวิจัยผู้ศึกษาชุมชน	PAR	เป็นเทคนิค

ที่เหมาะสมในปัจจุบันที่ต้องการการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายโดย

การใช้เครื่องมือต่างๆ	ในการศึกษาชุมชน	เช่น	การสัมภาษณ	์ 

(Structure	interview)	การสังเกต	(Observation)	การสนทนา

กลุ่มย่อย	(Focus	group)	การระดมสมอง	(Brain	storming)	และ

จัดท�าแผนทีเ่ดนิดนิ	เพ่ือเกบ็รวบรวมข้อมลูความรูแ้ละภมูปัิญญา

เดิมที่มีอยู ่ของเกษตรกรในการประกอบอาชีพ	สถานการณ์

และปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชุมชน	สาเหตุของความเสี่ยงในการ

ประกอบอาชีพ	ส่ิงที่เกษตรกรเรียนรู้จากทีมวิจัย	กระบวนการ

สร้างเครอืข่ายเกดิขึน้อย่างไร	รวมทัง้นสิิตทีร่่วมงานได้อะไรจาก

การเข้าร่วมโครงการวิจัยครัง้นี	้แล้วน�าข้อมลูทัง้หมดมาประมวล

ผลร่วมกันเพื่อค้นหาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาของ

ชุมชนซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป	

ขั้นตอนการด�าเนินงานวิจัย
	 งานวิจัยช้ินนี้ใช้ทฤษฎีและแนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติ

การแบบมีส่วนร่วม	(Participatory	Action	Research:	PAR)	

โดยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมมีหลักการที่ส�าคัญ	คือ	การ

มีส่วนร่วมของชาวบ้าน	โดยที่กระบวนการมีส่วนร่วมจะเป็น

ส่วนหนึ่งของกระบวนการวิจัยที่ต้องท�าควบคู่กันไป	โดยมีเป้า

หมายอยูท่ีก่ารส่งเสรมิให้น�าบคุลากรและทรพัยากรทีม่อียูภ่ายใน

ชุมชนมาใช้ประโยชน์เพือ่การพฒันาให้ได้มากทีสุ่ดในรปูของการ

รวมตัวเป็นองค์กรหรือเครือข่าย	โดยมีนักวิจัยภายนอกชุมชน

ท�าหน้าที่เป็นนักจัดองค์กร	เป็นนักจัดกระบวนการเรียนรู้และ

ร่วมพัฒนาความรู้และทักษะของการท�าวิจัยให้แก่ชุมชน	ช่วย

ประสานงาน	ให้ความรู้ทางวิชาการและเทคนิคต่างๆ	ซึ่งต้อง

ระวังในการครอบง�าความคิดและการตัดสินใจของชุมชน	มีการ

ส่งเสริมให้ชาวบ้านเป็นผู้มีบทบาทในทุกข้ันตอนของการวิจัย	

กระบวนการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม

เป็นเครื่องมือและเป็นยุทธวิธีในการวิจัยที่ชุมชนมีส่วนร่วมนี้จะ

ช่วยให้เกษตรกรสามารถรวมตัวกันขึ้นมาในรูปของเครือข่าย	

และสามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	มีความเข้มแข็งท้ัง

โครงสร้างและการด�าเนินงาน	โดยอาศัยเงื่อนไขของการเพิ่ม

ขีดความสามารถของเกษตรกรด้วยระบบข้อมูล	ท�าให้เกษตรกร 

เห็นความส�าคัญของข้อมูล	เพราะข้อมูลจะช่วยให้เกษตรกร

สามารถวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน	และท�าการพัฒนาต่อไป

ได้ด้วยตนเอง	เกษตรกรจะเกิดความสามารถในการวิเคราะห์

ระบบข้อมลูได้	ทัง้นีต้้องอาศยัการฝึกฝนเกษตรกรให้ท�าวจิยัเป็น	 

โดยการสร้างทีมงานวิจัยท้องถิ่น	นักวิจัยท้องถิ่น	หรือนักวิจัย

ชาวบ้านขึ้นมา
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยโดยยึดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกระบวนการวิจัยแบบ PAR

	 การด�าเนินงานแบ่งออกเป็น	3	ระยะ	คือ	ช่วงต้นน�้า	

กลางน�้า	และปลายน�า้	มีรายละเอียดการด�าเนินการดังต่อไปนี้

ระยะที่ 1 ช่วงต้นน�า้ การพัฒนาโครงการฯ และพัฒนาศักยภาพ

ทีมวิจัยและศึกษาข้อมูล

 1. ระยะการเตรยีมความพร้อม ขัน้ตอนการแสวงหาทมีวจิยั 

	 ในขัน้ตอนนีม้วีธิกีารหาทมีวจิยัชาวบ้านทีจ่ะมาร่วมโครงการฯ	

ซ่ึงในครั้งนี้ไม่ได้เน้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นการเฉพาะ	แต่เน้น

ที่ความสมัครใจของเกษตรกรที่อยากจะเข้ามาร่วมเรียนรู้เป็น

หลักในการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย	ซ่ึงในครั้งนี้ได้นักวิจัยชาว

บ้านทีส่มคัรใจมาร่วมจากบ้านยางน้อยหมู่ท่ี	1		2		และ	14	ต�าบลยางน้อย	 

อ�าเภอโกสุมพิสัย	จังหวัดมหาสารคาม	รวมจ�านวน	15	คน	และ

อกีส่วนจะเป็นทมีวจิยัอาจารย์	บุคลากร	และนสิติสาขาวชิาประมง	

ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร	คณะเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	จ�านวน	10	คน	ซึ่งมาจากความสมัครใจเช่นกัน			

 2. ประชุมเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจต่อ

วัตถุประสงค์โครงการฯ ก�าหนดบทบาทหน้าที่ของทีมวิจัยและ

รายละเอียดในการด�าเนินงาน

	 ทางทีมวิจัยได้พูดคุยหารือวางแผนการด�าเนินงานและ

ทบทวนค�าถามวิจัยอีกครั้ง	เพื่อให้ทีมวิจัยทั้งหมดเข้าใจในเป้า

หมายของงานวิจัยมากยิ่งข้ึน	และได้มีการแบ่งหน้าท่ีความรับ

ผิดชอบตามความถนัดของแต่ละคน	ซึ่งหน้าที่หลักๆ	ได้แก่

	 1.		อาจารย์	ดร.วิภาว	ีไทเมอืงพล	เป็นหวัหน้าโครงการฯ

	 2.	อาจารย์เมธาวี	รอตมงคลดี	เป็นเหรัญญิกและ 

ผู้ประสานงานโครงการฯ

	 3.	คณุสมพร	ดรพลก้อม	(พ่อสมพร)	เป็นหวัหน้าทมีวจิยั

ชาวบ้านและเหรัญญิก

	 4.	คณุวีระยทุธ	ไชยโยราช	(พีย่ทุธ)	เป็นทมีวจิยัชาวบ้าน

ผู้ประสานงานด้านพื้นที่

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

-ความรู ้ เก ่ี่ ยวกับการ
เพาะพันธุ์สัตว์น�า้
-ความรู ้ ในการดูแล	/	
ป้องกัน	
-เทคนิคและเทคโนโลยี	
พื้นบ้าน

-ความรู ้ เก ่ี่ยวกับการ
เพาะพันธุ์สัตว์น้้า	
-ความรู้และเทคนิคการ	
ดูแล	/ป้องกัน	
-เทคนิคและเทคโนโลยี	
สมัยใหม่

กระบวนการวิจัยแบบ	PAR

ความรู้ภายใน ความรู้ภายนอกความรู้

การสร้างความมั่นคงในการ
ประกอบอาชีพเพาะเล้ียงสัตว์
น�้าของเกษตรกรบ้านยางน้อย

ความเสี่ยง (ปัญหาการประกอบอาชีพ )
-	ขาดองค์ความรู้และเทคนิค	ที่จ�าเป็นในการประกอบ 
		อาชีพ	
-	ขาดความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพ
-	การแข่งขันในด้านการตลาดอย่างรุนแรง
-	ราคาปัจจัยการผลิตเพิ่มสูงขึ้น
-	การแข่งขันกันเองระหว่างกลุ่มเกษตรกร
-	ปัญหาขาดทุนอย่างต่อเนื่องและเกิดหนี้สิน
-	ขาดความร่วมมือสร้างเครือข่ายระหว่างกลุม่ผูป้ระกอบ 
		อาชีพเดียวกัน

        

ทุนทางสังคม
-	ความรู้	/	องค์ความรู	้(ภูมิปัญญา	)	
-	เงินทุน	/	ออม	ในครอบครัวหรือ
กลุ่ม	กองทุนต่างๆ	ในชุมชน	
-	แรงงานในครัวเรือน	
-	พื้นที	่/	ที่ดิน	/	บ่อ
-	ตลาด
-	เครือข่ายภายใน	(สหกรณ์ฯ)	
		ภายนอก	(นักวิชาการ	มมส.) 

การบูรณาการความรู้
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	 5.	นางสาวสุวรารัตน์	ค�างาม	(นิสิต)	มีหน้าที่ในการ

รวบรวมข้อมูลและช่วยบันทึกข้อมูล

	 6.	นายเอกลักษณ์	ยศสกุล	(นิสิต)	มีหน้าที่ในการ

รวบรวมข้อมูลและช่วยบันทึกข้อมูล

	 นอกจากนัน้	ทมีวจิยัชาวบ้านคนอืน่ๆ	เป็นกลุม่ทีจ่ะมหีน้า

ที่ในการท�างาน	ซึง่ไม่ได้แยกหน้าทีก่นัชดัเจน	การไปไหนกจ็ะไป

ด้วยกนั	เพราะทกุคนจะช่วยกนัทัง้หมด	เมือ่แบ่งหน้าที่ในทมีวจิยั

เรียบร้อยแล้ว	ทางทมีวจิยัหลกัและทมีวจิยัชาวบ้านได้มีการพดูคยุ

เตรยีมความพร้อมและสร้างความเข้าใจต่อวตัถปุระสงค์โครงการฯ	

อกีครัง้	ซึง่จากการทบทวนโครงการฯ	และแบ่งบทบาทหน้าทีท่�าให้

ภาพการท�างานชดัเจนขึน้แต่อาจมปัีญหาอยูบ้่างคอื	ทมีวิจัยชาว

บ้านยังขาดความมัน่ใจทีจ่ะเป็นหวัหน้ามกัจะขอท�างานเป็นกลุม่	ดงั

น้ันทางทมีวจิยัอาจารย์จึงช่วยอธบิายและผลกัดนัสร้างความมัน่ใจ

ให้แก่ทมีวจิยัชาวบ้านให้เกดิความกล้าในด้านการเป็นผูน้�า

 3. การจัดเวทีชี้แจงโครงการฯ และท�าความเข้าใจกับ

ชุมชนและวางแผนการด�าเนินการ

	 กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ถือเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการฯ

ซึง่ท�าให้ชาวบ้านได้รับรูถ้งึความเป็นมาและรายละเอยีดโครงการฯ	

ถือเป็นการเชิญชวนให้ชาวบ้านมาร่วมกิจกรรมที่จะจัดขึ้นต่อไป

 4. การอบรมเชิงปฏิบัติการของทีมวิจัยถึงเทคนิคและ

แนวทางวิธีรวบรวมข้อมูล

	 การอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อพูดคุยท�าความเข้าใจ 

เกี่ยวกับวิธีการเก็บข้อมูลและเครื่องมือวิจัยที่ใช้เก็บข้อมูล 

ให้แก่ทีมวิจัยชาวบ้านและทีมวิจัยอาจารย์	นอกจากน้ัน	ยังท�า 

การนัดหมายวนัทีจ่ะลงพืน้ท่ีเกบ็ข้อมูลชมุชน	ซ่ึงจากกจิกรรมนี ้

ทมีวจิยัได้เรยีนรูเ้ทคนิคการท�างานร่วมกับชุมชน

 5. การจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น เพื่อรวบรวมข้อมูล

	 การสร้างกระบวนการในการศึกษาข้อมูลในพื้นที่ซึ่ง

เป็นสถานที่จริงร่วมกันของชุมชน	ทีมวิจัยและผู้รู ้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กับการประกอบอาชพีเพาะเลีย้งสตัว์น�า้	ท�าโดยการส�ารวจสภาพ

พื้นที่	และร่วมกันจัดท�าแผนที่ชุมชน	ซึ่งในกระบวนการดัง

กล่าวใช้ทั้งวิธีการส�ารวจดูพื้นที่จริง	การสังเกต	การสัมภาษณ์ 

ผู้รู ้ในพื้นที่	หลังจากที่มีการส�ารวจพื้นที่และจัดท�าแผนที่แล้ว	 

ทมีวจิยัได้มกีารจดัเวทีระดมข้อมูลบรบิทชมุชนในด้านเศรษฐกจิ	

สงัคม	ทรพัยากร	วฒันธรรม	ประเพณ	ีภมิูปัญญา	และสถานการณ์

อดตีและปัจจบุนัด้านการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้	ร่วมกบัผูน้�า	ผูรู้	้และชาว

บ้านกลุม่ผูป้ระกอบอาชพีเพาะเลีย้งสตัว์น�า้	ซึง่ผู้เข้าร่วมเกบ็ข้อมลู

เป็นกลุม่นสิติ	ทมีวจิยัชาวบ้าน	และทมีวจิยัอาจารย์	

	 นอกจากนั้น	ยังด�าเนินการเก็บข้อมูลโดยวิธีแบ่งกลุ่ม

ระดมความคิด	(Focus	group)	โดยสอบถามข้อมูลจากชาวบ้าน	

ผูอ้าวโุสในชมุชน	และมกีารเกบ็ข้อมลูจากแบบสอบถามหรอืแบบ

สัมภาษณ์ควบคู่ไปด้วย	แต่กิจกรรมในครั้งนี้พบปัญหาอยู่บ้าง	

คือ	ชาวบ้านมาร่วมโครงการฯ	ช้ากว่าเวลาที่นัดไว้มาก	อาจเป็น

เพราะเวลาที่ใช้ในการจัดกจิกรรมในช่วงเวลาเช้าตรงกบัช่วงเวลา

ทีเ่กษตรกรต้องไปให้อาหารสัตว์น�า้จึงท�าให้มาเข้าร่วมกจิกรรมล่าช้า	 

ดงันัน้จงึมแีนวทางการแก้ไขปัญหาคอื	ในการจดักจิกรรมครัง้ต่อไป

ควรเลอืกเวลาช่วงบ่ายเพือ่ให้ชาวบ้านสามารถมาเข้าร่วมโครงการฯ	ได้

ระยะที่ 2 ช่วงกลางน�้า	มีกระบวนการที่ส�าคัญ	ดังนี้

	 1.	ร่วมกันตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพผ่านการจัดเวทีชุมชน	โดยการสะท้อนข้อมูล 

ให้กับชุมชนเพื่อเติมเต็มและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

	 			ทีมวิจัยอาจารย์และทีมวิจัยชาวบ้านร่วมกันประชุม

เพื่อเตรียมความพร้อมและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นก่อนลงไป

วิเคราะห์ข้อมูลในพื้นที่	หลังจากนั้นจัดกิจกรรมวิเคราะห์ข้อมูล

ในพื้นที่ชุมชนอีกครั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก�าหนดแนวทาง 

ในการปฏิบัติการร่วมกัน	โดยช่วงเริ่มต้นกิจกรรม	ทีมวิจัยได้น�า

เสนอข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้	ในระหว่างการน�าเสนอข้อมูลสู ่

ชุมชนนั้น	ชาวบ้านได้ร่วมกันวิเคราะห์และสรุปข้อมูลต่างๆ	

ร่วมกันไปด้วย	จากกิจกรรมน้ีท�าให้ชาวบ้านได้ทราบถึงข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพเพาะเล้ียงสัตว์น�้าของตนเอง	

ท�าให้ทราบถึงจุดเด่น	จุดด้อยของตนและร่วมกันหาทางแก้ไข

จุดด้อยและปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่	เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล

จากผลการศึกษาเบื้องต ้น	และต ่อจากนั้น	ชาวบ ้านได ้ 

ช่วยกนัระดมความคดิความเหน็ว่า	อยากให้เกดิกจิกรรมอะไรเพือ่ 

แก้ไขปัญหาทีเ่กดิข้ึนอนัน�ามาสู่การวางแผนให้เกดิกจิกรรมต่อไป	

นอกจากนัน้เมือ่วิเคราะห์ข้อมลูเสรจ็เรยีบร้อยแล้วได้มกีารพดูคยุ 

แลกเปลีย่นความคดิเหน็ถงึแผนปฏบิตักิารในขั้นตอนต่อไป	รวม

ไปถึงการหาอาสาสมัครชาวบ้านและครัวเรือนต้นแบบเพื่อท่ี 

จะใช้เป็นพื้นที่ในขั้นตอนการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อไป

	 2.	บนัทกึข้อมลูภมูปัิญญาเดมิของเกษตรกรตัง้แต่อดีตจนถึง

ปัจจบุนั	รวมถงึเทคนคิและวธิกีารทีถ่่ายทอดจากรุน่สูรุ่น่	เก็บรวบรวม

ข้อมลูสถานการณ์และปัญหาต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้	

	 		การเก็บข้อมูลในขั้นตอนนี้	เป็นการเก็บข้อมูล

เพิ่มเติมจากช่วงต้นน�้าที่เก็บข้อมูลจากการจัดเวทีประชาคม 

ท้องถิ่น	ในขั้นตอนนี้ทีมวิจัยจะใช้วิธีการสังเกตจากการลงพื้นที่

เพื่อที่จะได้ข้อมูลในอีกมิติซ่ึงจะเป็นข้อมูลเชิงลึกในแง่ของขั้น

ตอนการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าและได้ทราบถึงความรู้และภูมิปัญญา

เดิมที่เกษตรกรใช้ในการประกอบอาชีพ

	 3.	ปฏบิตักิารสร้างกระบวนการเรยีนรูแ้ละกระบวนการทีใ่ช้ใน

การเปล่ียนแปลง	การยอมรบัของชุมชนเพือ่สร้างความมัน่คงในการ

ประกอบอาชพีเพาะเลีย้งสตัว์น�า้	ตามระดบัการเรยีนรูข้องเกษตรกร	

	 		ข้ันตอนนี้ใช้เครื่องมือและวิธีต่างๆ	เช่น	ชุมชนนัก

ปฏบิตั	ิ(Community	of	practice)	จากการรวมตวักนัของอาจารย์
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วิทยากร	เกษตรกร	นิสิต	ที่เข้าใจในประเด็นปัญหาและสนใจ

เข้าร่วมโครงการฯ	รวมทั้งการสนับสนุนจากภาคส่วนของรัฐ

และเอกชนที่ได้เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการแก้ปัญหา	การ

แลกเปลี่ยนข้อมูลและกลเม็ดเคล็ดลับของการเพาะพันธุ์ปลา	

กระบวนการเพ่ือนช่วยเพือ่นโดยให้เกษตรกรทีส่ามารถเพาะพนัธุ์

ปลาได้ผลดมีาช่วยเป็นวทิยากรในการฝึกอบรม	และให้ค�าแนะน�า

ในการฝึกปฏิบัติงานจริงแก่เกษตรกรผู้สนใจ	การใช้วิธีเรียนรู้ 

จากการปฏิบัติจริง	นอกเหนือจากการเรียนรู ้ทางทฤษฎีใน

ห้องเรียนแล้ว	เกษตรกรต้องเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในฟาร์ม	

เช่น	การแยกเพศพ่อแม่พันธุ์	การค�านวณปริมาณฮอร์โมนที่ 

ใช้ฉีดพ่อแม่พนัธุป์ลาได้อย่างถกูต้อง	ฯลฯ	เป็นต้น	ซึง่ในขัน้ตอนนีจ้ะ

เกดิครวัเรอืนต้นแบบและวทิยากรชมุชนขึน้	เพือ่ใช้เป็นแหล่งเรยีนรู้

ท้องถิน่ให้กบัคนในชุมชนเอง	โดยการสอนจากคนในชุมชนเอง	

	 นอกจากนี	้ยงัมกีารจัดเสวนาเพือ่เป็นเวทีให้กลุม่ผูส้นใจ	

ซึ่งประกอบด้วย	เกษตรกรต้นแบบ	ทีมวิจัย	และเกษตรกร

ร่วมกนั	เป็นการเสวนาเพือ่ถอดบทเรยีนจากการปฏิบตังิาน	โดย

เฉพาะข้อผิดพลาด	สาเหตุ	และแนวทางแก้ไข	รวมทั้งการ

ใช้เครื่องมืออื่นๆ	ที่ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน	เช่น	การ

ศึกษาดูงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	ร ่วมกับการ 

เป็นพี่เลี้ยงสอนงานให้ในระยะแรกด�าเนินการ	และมีการติดตาม

ผลการเพาะพันธุ์ปลาของเกษตรกร	เพื่อบ่มเพาะเทคโนโลยีที่ได้

รับจากการเรียนรู้	เพิ่มความเชื่อมั่นในตัวเกษตรกรมากยิ่งขึ้น

  

  

ภาพที่ 2 ปฏิบัติการ
สร้างกระบวนการเรียน
รู ้ผ ่านการปฏิบัติจริง
ของเกษตรกร

ภาพที่ 3  การมีส่วน
ร่วมของเกษตรกรใน
ทุกข้ันตอนผ่านการ
ปฏิบัติจริง
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ระยะที ่3 ช่วงปลายน�า้ การสรปุวเิคราะห์ข้อมูลและสะท้อนข้อมลู

สู่ชุมชน	ดังนี้

	 1.	จัดเวทีถอดบทเรียนที่เกิดขึ้นจากงานวิจัย	โดย

สะท้อนเสยีงของเกษตรกรว่า	จากการเข้ารว่มโครงการฯ	มีสิง่ใด

เปลี่ยนแปลงไปบ้าง	

	 						ขัน้ตอนนีถ้อืเป็นการพดูคุยแลกเปลีย่นประสบการณ์ว่า	 

การเข้าร่วมโครงการฯ	ครั้งนี้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง	

เกษตรกรได้อะไรบ้าง	

	 2.	จดัเวทสีรปุวเิคราะห์ข้อมลูเพือ่สะท้อนข้อมลูที่ได้จาก

งานวิจัยทั้งหมดคืนสู่ชุมชนและสรุปโครงการฯ	

	 					ทางทมีวจิยัอาจารย์	ทมีวจิยัชาวบ้าน	เกษตรกรผูร่้วม

โครงการฯ	และนิสิต	ได้เข้าร่วมเวทีการสรุป	ทีมวิจัยได้น�าข้อมูล

ผลการด�าเนินโครงการฯ	มาบรรยายให้แก่เกษตรกรฟัง	พร้อม

ทัง้ได้กล่าวขอบคุณเกษตรกรทกุคนที่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึง่ของ 

โครงการฯ	อีกทัง้ยงัมกีารบอกเล่าความรูส้กึที่ได้เข้ามามีส่วนร่วม

ของโครงการฯ	โดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ผลการวจิยั
1) บรบิทชมุชน

	 ชมุชนบ้านยางน้อย	ตัง้อยูใ่นเขตการปกครองของต�าบลยาง

น้อย	อ�าเภอโกสมุพิสยั	จงัหวดัมหาสารคาม	อยูห่่างจากอ�าเภอเมอืง

มหาสารคาม	เป็นระยะทาง	35	กโิลเมตร	บ้านยางน้อยมอีาณาเขต

ทศิเหนอืติดกบัต�าบลเขือ่น	อ�าเภอโกสมุพสิยั	จงัหวดัมหาสารคาม	 

ทศิตะวนัตกติดกบัองค์การบรหิารส่วนต�าบลแกลง	ทศิใต้ตดิกบัต�าบล

ยางท่าแจ้ง	อ�าเภอโกสมุพสิยั	จงัหวดัมหาสารคาม	ทิศตะวนัออกตดิ

กบัต�าบลแห่ใต้	อ�าเภอโกสมุพสิยั	จงัหวดัมหาสารคาม	ประกอบด้วย	

หมู่	1		2	และ	14		มปีระชากร	1,400	คน	จ�านวน	400	หลังคาเรอืน	ซึง่

ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเพาะเลีย้งสตัว์น�า้ประมาณ	300	หลงัคาเรอืน	

คิดเป็นร้อยละ	80	ของสมาชกิทัง้หมด	ลกัษณะภมิูประเทศโดยทัว่ไป

เป็นทีร่าบลุม่	มคีลองชลประทานส่งน�า้ทัว่ถงึทกุหมูบ้่าน	พืน้ทีส่่วน

ใหญ่เป็นทีอ่ยูอ่าศยัและพืน้ทีเ่กษตรกรรม	ซ่ึงใช้ท�านาและเพาะเลีย้งปลา

	 เกษตรกรส่วนใหญ่ที่ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ามี

สถานภาพสมรส	คดิเป็นร้อยละ	89.7	และเป็นหัวหน้าครอบครวั	

คดิเป็นร้อยละ	65.5	ส่วนใหญ่มภีมูลิ�าเนาอยูท่ีอ่�าเภอโกสมุพสิยัและ

มีระยะเวลาทีอ่าศยัอยู่ในพืน้ทีน่านถงึ	36	-	40	ปี	ส่วนใหญ่ในแต่ละ

ครอบครวัมจี�านวนสมาชกิเฉลีย่	5	คน	เกษตรกรส่วนใหญ่อ่านออก

เขยีนได้	คิดเป็นร้อยละ	93.1	และจบการศกึษาระดบัประถม	ร้อย

ละ	41.4	เป็นชมุชนไทยพทุธอสิานทีม่คีวามสขุสงบร่มเยน็และยงั

คงยดึหลกัประเพณีฮตี	12	คอง	14	ทีส่บืต่อกนัมาช้านาน	นอกจาก

มีงานบุญตามประเพณีทั่วไปแล้ว	ยังมีงานเทศกาลกินปลาที่จัด

ข้ึนเป็นประจ�าทกุปี	เป็นส่วนหน่ึงของงานประจ�าอ�าเภอโกสมุพสิยั	

จงัหวดัมหาสารคาม	โดยภายในงานจะมกีารจดัประกวดพันธ์ุปลา

ต่างๆ	ประกวดขนาดปลา	และมกีารแข่งขันกนิปลา	โดยชาวบ้าน

บ้านยางน้อยจะเข้าไปมส่ีวนร่วมจัดงานและร่วมการแข่งขนัในทกุปี

	 เกษตรกรบ้านยางน้อย	ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเพาะเลีย้ง

พนัธุป์ลาจ�าหน่ายเป็นอาชพีหลัก	คดิเป็นร้อยละ	51.7	และประกอบ

อาชีพค้าขายและท�านาเป็นอาชีพรอง	โดยเกษตรกรมรีายได้เฉลีย่ต่อ

เดอืนรวมทกุอาชีพทีท่�าอยูป่ระมาณ		5,001	–	10,000	บาท	ในขณะ

ทีม่รีายจ่ายเฉล่ียต่อเดอืนรวมทกุค่าใช้จ่ายประมาณ	5,001	–	10,000	

บาท	ค่าใช้จ่ายหลกัต่อเดอืนเกดิจากค่าขนส่งเฉลีย่ประมาณ	3,410	

บาท	และค่าวสัดอุปุกรณ์เฉล่ียประมาณ	1,572	บาท	จากการทีร่ายได้

และรายจ่ายใกล้เคยีงกนัส่งผลให้เกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ		96.6	มีหนี้

สินเกดิขึน้	โดยแหล่งเงนิกูสิ้นเชือ่เพือ่การด�าเนนิการประกอบอาชพี

ทีส่�าคญั	คอื	ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	คิดเป็น

ร้อยละ	79.3	และสหกรณ์ประมงผูเ้พาะเล้ียงสัตว์น�า้อ�าเภอโกสมุพสิยั	

จ�ากดั	คดิเป็นร้อยละ	41.4	โดยสาเหตขุองการเกดิหนี	้คอื	กู้เพือ่ 

ขุดบ่อ	กูซ้ือ้แม่พนัธุแ์ละจ่ายค่ายานพาหนะ	ในหมูบ้่านยางน้อยมกีาร

รวมกลุ่มกนัหลายกลุ่ม	เช่น	กลุ่มกองทนุเงนิล้าน	กลุ่มออมทรพัย์ถอื

สัจจะ	กลุ่มสหกรณ์ประมงผูเ้พาะเล้ียงสัตว์น�า้อ�าเภอโกสุมพสิยั	จ�ากัด	 

และกลุม่ฌาปนกจิหมูบ้่าน	เป็นต้น	การรวมกลุม่ของสมาชกิชมุชนถือ

เป็นจุดแข็งของชุมชนนี	้โดยการรวมกลุ่มสมาชิกกลุ่มสามารถกูเ้งนิ

ในอตัราดอกเบีย้ต�า่และฝากเงนิเพือ่การออมได้อกีด้วย

	 ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม	เกษตรกรส่วนใหญ่

ถอืกรรมสทิธิเ์ป็นเจ้าของทีด่นิเอง	โดยใช้ประโยชน์ทีด่นิในการปลกูข้าว	

ปลกูผกั	เลีย้งปลา	ในอดตีทีด่นิในพืน้ทีน่ีจ้ะใช้ท�านาเป็นหลกั	จาก

นัน้จึงเปล่ียนพืน้ทีน่าเป็นบ่อปลาแทน		ดนิในพืน้ทีส่่วนใหญ่เป็น

ดินเหนียวอุ้มน�้าได้ดี	เหมาะสมส�าหรับการขุดบ่อเพาะพันธุ์ปลา	

เกษตรกรจะสูบน�้าออกจากบ่อให้แห้งแล้วตากบ่อไว้ปีละ	2	ครั้ง	 

ในบางพืน้ทีพ่บสภาพดนิเปรีย้ว	ซึง่เกษตรกรจะแก้ปัญหาโดยใส่มูลไก่

ลงไปเพือ่ปรบัสภาพดนิ	น�า้ทีใ่ช้ในการเพาะพนัธุป์ลาส่วนใหญ่มาจาก

คลองชลประทาน	เนือ่งจากน�า้มปีรมิาณมากและคณุภาพดเีหมาะแก่

การเพาะพนัธุป์ลาโดยสูบจากคลองแล้วน�ามาใช้ได้เลย	ในส่วนพ่อแม่

พนัธ์ุทีเ่ล้ียงมาจากลูกพนัธ์ุสัตว์น�า้ทีผ่ลิตได้เองต่อเน่ืองกนัมายาวนาน

หลายปี		พ่อแม่พนัธุป์ลาเหล่านี้ไม่ได้รบัการปรบัปรงุพันธุม์าก่อน	 

จึงมคีณุภาพต�า่ส่งผลให้ผลิตลูกปลาได้ปรมิาณน้อยและไม่มคีณุภาพ

2) การประกอบอาชพีและพฒันาการของชมุชนในการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้

	 จากการวิจัยครัง้น้ี	ผลจากการเกบ็รวบรวมข้อมลูพบว่า	การ

ประกอบอาชีพในรอบปี	ส่วนใหญ่เกษตรกรในพืน้ทีม่รีายได้สงูสดุจาก

การเพาะเลีย้งปลา	โดยมรีายได้เฉลีย่	235,000	บาทต่อปี	คดิเป็น 

ร้อยละ	75.9	ของการประกอบอาชพีทัง้หมดในรอบปีภายในพืน้ที่

ศกึษา	การเพาะเล้ียงปลาส่วนใหญ่จะเริม่ด�าเนนิการตลอดทัง้ปี	ตัง้แต่

เดอืนมกราคมจนถงึเดอืนธนัวาคม	นอกจากอาชีพเพาะเลีย้งปลาเป็น

อาชพีหลกัแล้ว	เกษตรกรในพืน้ทีย่งัประกอบอาชพีรอง	คอื	ท�านา	ท�าไร่	 

ท�าสวน	ค้าขาย	รบัจ้าง	เลีย้งสัตว์	ก่อสร้าง	ดงัตารางที	่1



วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่    ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 255844

ตารางที่ 1	การประกอบอาชีพส่วนใหญ่ของเกษตรกรในรอบปี	 

	 			พื้นที่บ้านยางน้อย

ตารางที ่2	ชนดิพนัธุป์ลาทีผ่ลิตในช่วงเดอืนต่างๆ	และจ�านวนการ 

	 		ผลิตของเกษตรกรบ้านยางน้อย

	 การประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าในบริเวณหมู่บ้าน

ยางน้อย	เริ่มจากการที่มีเกษตรกรบางรายประกอบการเพาะ

พันธุ์ปลาได้ผลส�าเร็จท�าให้มีรายได้ดีกว่าการท�านา	จึงมีการ

ท�าตามกันโดยเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าควบคู่ไปพร้อมกับการท�านา	 

และเลี้ยงเพื่อบริโภคในครัวเรือนพร้อมกันไป	ในระยะแรกมัก

เป็นการประกอบอาชีพสืบทอดต่อจากรุ่นพ่อแม่หรือเครือญาติ	

จึงมีฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าจ�านวนไม่มาก	แต่ในระยะหลัง 

อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว ์น�้าเริ่มสร ้างรายได ้ดีกว ่าการท�านา	 

เกษตรกรจึงเปลี่ยนมาเพาะพันธุ์สัตว์น�้าแทน	ระยะเวลาในการ

ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าของเกษตรกรหมู่บ้านยางน้อย

ส่วนใหญ่	ร้อยละ	23.5	เกษตรกรมปีระสบการณ์ประมาณ	10-20	

ปี	โดยมีสมาชิกในครอบครัวที่ช่วยท�างานในฟาร์มส่วนใหญ่ 

จะมี	3	คน	มีการจ้างแรงงานเพิ่มเพื่อด�าเนินกิจการงานฟาร์ม

เฉลี่ย	1	คนต่อครัวเรือน	เกษตรกรมีพื้นที่ในการด�าเนินกิจการ

ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าเฉลี่ยประมาณ	12	ไร่ต่อครัวเรือน	 

โดยแหล่งความรู ้ด ้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าของเกษตรกร

ส่วนใหญ่มาจากการถ่ายทอดของสมาชกิสหกรณ์ประมงฯ	หรอื 

เพ่ือนบ้าน	ร้อยละ	62.1	รองลงมาเป็นการถ่ายทอดจากสมาชิก 

ในครอบครวั	ร้อยละ	27.6	และจากเจ้าหน้าทีก่รมประมง	ร้อยละ	10.3

	 การเพาะพนัธ์ุปลาเพือ่จ�าหน่ายในรอบปีพบว่า	เกษตรกร

สามารถผลิตปลาได้ตลอดปี	โดยส่วนใหญ่จะเพาะเลี้ยงปลานิล	

ร้อยละ	86.2	ของสมาชิกผู ้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า	โดยสามารถ 

ผลิตได้เฉลี่ย	756,000	ตัว/ปี	ราคาเฉลี่ยตัวละ	0.30	บาท	 

การผลิตลูกปลานิลในพื้นที่จะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคนจนกระทั่ง

ถึงเดือนตุลาคมจะเพาะพันธุ์ปลายี่สก	ซึ่งในช่วงเดือนอื่นๆ	จะ

ผลิตปลายี่สก	ปลาตะเพียน	ปลาไน	ปลานวลจันทร์	และปลาดุก	 

ดังตารางที่	2

อาชีพ ชนิดพันธุ์ปลารายได้เฉลี่ย
(ต่อปี)

จ�านวนการ
ผลิตเฉลี่ย 
(ตัว/ปี)

จ�าหน่าย
เฉลีย่ตวัละ 
(บาท/ปี)

ร้อยละของการ
ประกอบอาชีพ

ร้อยละ
ของการ
เพาะเลี้ยง

ช่วงเดือนที่
ประกอบอาชีพ

ช่วงเดือนที่
เพาะพันธุ์
มากสุด

เพาะปลา

ปลานิลท�านา

ปลาตะเพียนท�าไร่ ท�าสวน

ปลาไน
ค้าขาย

ปลายี่สก
เลี้ยงสัตว์

ปลานวลจันทร์

รับจ้าง

ปลาดุก

ก่อสร้าง

75.9

86.2 0.3048.3
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	 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิการเพาะเล้ียงสัตว์น�า้เฉล่ียต่อเดอืนส่วน

ใหญ่มตีัง้แต่		5,001	–	10,000	บาท	(ร้อยละ	44.8)	รองลงมาคือ	น้อย

กว่า	5,000	บาท	(ร้อยละ	41.4)	10,001	–	15,000	บาท	(ร้อยละ	3.4)	

15,001	–	20,000	บาท	(ร้อยละ	3.4)	และมากกว่า	20,000	บาท	(ร้อยละ	6.9)

	 ระบบการตลาดและการจ�าหน่ายลูกปลาจากเกษตรกรบ้าน

ยางน้อย	ส่วนใหญ่มาจากการทีผู่ซ้ือ้มาตดิต่อซือ้ลกูพนัธุป์ลาเองท่ีฟาร์ม

ของเกษตรกร	ร้อยละ	48.3	รองลงมาเป็นการส่งจ�าหน่ายในเขตจงัหวดั

มหาสารคาม	และภายในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ร้อยละ	58.6	รวมถงึ

ส่งจ�าหน่ายในเขตภมูภิาคอืน่ๆ	และในต่างประเทศ	ซึง่กลุม่บคุคลท่ีมา

รบัซือ้ลกูปลามกัเป็นกลุม่บคุคลทัว่ไป	ร้อยละ	72.4	รองลงมา	คือ	กลุม่

ฟาร์มจ�าหน่ายพนัธุป์ลาทีน่�าปลาไปอนบุาลต่อก่อนจ�าหน่าย	

	 ด้านปัญหาที่เกษตรกรบ้านยางน้อยประสบในการ

ประกอบอาชีพเพาะเล้ียงสัตว์น�้า	ส่วนใหญ่จะมาจากราคาสัตว์

น�้าตกต�่า	ต้นทุนในการด�าเนินการสูงขึ้น	ร้อยละ	69	รองลงมา

คอื	ปัญหาการแข่งขันกนัทางการตลาด	ร้อยละ	31	นอกจากนัน้	

ยังพบปัญหาด้านการผลิตลูกปลาไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ของตลาด	ขาดทุนทรัพย์ในการด�าเนินงานและขยายกิจการ	 

ถกูรบกวนโดยผูไ้ม่หวงัด	ีขาดความรูเ้รือ่งเทคโนโลยกีารเพาะเลีย้งสตัว์

น�า้ทีท่นัสมยัและชนดิพนัธุใ์หม่	โรคระบาด	ต้นทนุอาหาร	ภยัแล้ง	น�า้	

และคณุภาพน�า้ไม่ด	ีเป็นต้น

3)  พฒันาการของชมุชนในการเพาะเลีย้งสตัว์น�า้

 1. ยคุแรกเริม่ ยคุปลาหดัว่าย (ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2526-2529)

	 			อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าของเกษตรกรบ้านยางน้อย	 

ถอืก�าเนดิจากกลุ่มเกษตรกรทีม่อีาชีพเล้ียงปลาในเขตต�าบลยางน้อย	

อ�าเภอโกสุมพสัิย	จังหวัดมหาสารคาม	ซ่ึงเมือ่ก่อนเกษตรกรในพืน้ที่
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น้ีประกอบอาชพีในการท�านาและค้าขายกบัต่างจงัหวดัเป็นหลกั	ต่อมา

เมือ่	พ.ศ.	2526	ได้มโีครงการชลประทานหนองหวาย	อ�าเภอน�า้พอง	

จงัหวดัขอนแก่น	เกิดขึน้	และโครงการชลประทานนีไ้ด้ไหลผ่านเขต

อ�าเภอโกสมุพสิยัหลายต�าบล	ชาวนาสามารถท�านาได้ปีละ	2	ครัง้	และ

ในระหว่างการท�านา	เกษตรกรได้ซือ้พนัธุป์ลามาปล่อยในนาควบคูไ่ป

ด้วย	ต่อมาเมือ่มฝีนตกลงมาท�าให้ปลาผสมพนัธุก์นัและวางไข่ท�าให้

ได้ลกูปลาออกมาเป็นจ�านวนมาก	เกษตรกรจงึจบัขายให้แก่เพือ่นบ้าน

ท�าให้มีรายได้เพิม่ขึน้	อีกทัง้ในการจดัหาพนัธ์ุปลามาเลีย้งและต้องเดนิ

ทางไกลเพือ่น�าพนัธ์ุปลามาเลีย้ง	ท�าให้เกษตรกรเริม่สนใจทีจ่ะเริม่เพาะ

พันธุป์ลาเพือ่จ�าหน่าย

	 			ปีพ.ศ.	2527	นายสวุนิ	นะวะชีระ	เป็นเกษตรกรทีร่เิริม่เพาะ

พันธุป์ลาเป็นรายแรกของอ�าเภอโกสมุพสิยั

	 		ปีพ.ศ.	2528	นายวัน	หล่มศรี	เป็นเกษตรกรที่ริเริ่ม

เพาะพันธุป์ลาเป็นรายแรกของต�าบลยางน้อย	โดยเริม่เพาะพนัธุ์

จากวิธีธรรมชาติ	โดยปล่อยให้ปลาผสมพันธุ์กันเอง	ชนิดปลา 

ท่ีเลีย้ง	ได้แก่	ปลาตะเพยีน	ปลาไน	ปลายีส่ก

	 			ปีพ.ศ.	2529	เกษตรกรบ้านยางน้อย	3	ราย	เริม่หนัมา 

ประกอบอาชพีเพาะพนัธุป์ลาแทนการท�านาเนือ่งจากในปีนัน้ข้าวไม่

ได้ราคา

 2. ยคุปลาเข้มแขง็ (ต้ังแต่ปีพ.ศ. 2532-2542)

	 		ในยุคนี้เริ่มมีพัฒนาการในการใช้เทคโนโลยีการ 

เพาะพันธุ์	โดยใช้ต่อมใต้สมองจากปลามาบดเพื่อเอาฮอร์โมน

เร่งการผสมพันธุ์และเริ่มเรียนรู้เทคนิคการฉีดฮอร์โมนจากต่อม 

ใต้สมอง	โดยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมประมงที่ส่ง 

เจ้าหน้าทีล่งมาในพืน้ทีถ่่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร	ท�าให้การ

เพาะพันธุป์ลาในระยะนีไ้ด้ผลผลติเพิม่มากขึน้และสร้างรายได้จ�านวน

มากให้แก่เกษตรกร	ท�าให้มีฟาร์มปลาเพิม่จ�านวนมากขึน้

	 				ปีพ.ศ.	2532	สถานปีระมงน�า้จดืจงัหวดัมหาสารคาม	และ

ส�านักงานเกษตรอ�าเภอโกสมุพสิยัเข้ามาให้ความรูแ้ละให้การสนบัสนนุ

ด้านงบประมาณ	หลงัจากนัน้เกษตรกรหลายรายได้เปลีย่นอาชีพจาก

การท�านาหนัมาเพาะพนัธ์ุปลา

	 			ปีพ.ศ.	2535	มเีกษตรกรหนัมาประกอบอาชพีเพาะพนัธุป์ลา

กนัมากขึน้	โดยมเีกษตรกรหลายรายทีเ่ปลีย่นแปลงพืน้ทีน่ามาขดุบ่อ

ปลาแทน	และในปีนีเ้กษตรกรเริม่เพาะพนัธุป์ลาหลากหลายชนดิมาก

ข้ึน	โดยเริม่เพาะพนัธุป์ลาดกุ	ปลาสวาย	ปลานลิ	และปลานวลจนัทร์

	 			ปีพ.ศ.	2536	มเีกษตรกรผู้เพาะเลีย้งพนัธ์ุปลาเป็นจ�านวนมาก	

เพราะสามารถเพาะเลีย้งได้เองและจ�าหน่ายให้เกษตรกรทีส่นใจ	โดยมี

รายได้ดกีว่าการท�านาหลายเท่าตวั	ในขณะน้ันบ้านยางน้อยมีประชากร

ทัง้หมดประมาณ	250	หลงัคาเรอืน	โดยมเีกษตรกรผูเ้พาะพนัธุป์ลา

ประมาณ	60	รายแต่ต่อมาได้ประสบปัญหาเร่ืองการตลาด	และต้องการ

ปัจจยัในการผลติเป็นจ�านวนมาก	จงึมีตวัแทนเกษตรกร	ประกอบด้วย	 

นายสวุนิ	นะวะชรีะ	นายบวร	หล่มศร	ีและนายโกศล	คาดพนัโน	 

และคณะรวม	50	คน	ได้รวมกลุ่มกนัขึน้ขอจดัตัง้เป็นสหกรณ์	“ประเภท

ประมง”	โดยการสนบัสนนุของส�านกังานสหกรณ์อ�าเภอโกสมุพสิยั	

สหกรณ์	จงัหวดัมหาสารคาม	และส�านกังานประมงจงัหวดัมหาสารคาม	

เพือ่ให้เกดิความร่วมมอืกนัด้านการด�าเนนิงานธรุกจิประมง

	 		สหกรณ์ประมงผูเ้พาะเลีย้งสตัว์น�า้โกสมุพสิยั	จ�ากดั	จดั

ตัง้เมือ่วนัที	่17	มนีาคม	พ.ศ.	2536	มสีมาชกิเริม่แรก	52	ราย	มี

ส�านกังานตัง้อยูท่ี	่175	หมูท่ี	่1	ต�าบลยางน้อย	อ�าเภอโกสมุพสิยั	จงัหวดั

มหาสารคาม	โดยระยะทางอยูห่่างจากอ�าเภอโกสมุพสิยั	7	กโิลเมตร	ห่าง

จากจังหวัดมหาสารคาม	35	กโิลเมตร	โดยตัง้อยูบ่นเส้นทางระหว่าง	

อ�าเภอโกสมุพสิยั-อ�าเภอเชยีงยนื	ในปีพ.ศ.	2538	สหกรณ์ฯ	ได้รบัการ

สนบัสนนุงบประมาณจากมลูนธิ	ิHann	Seidel	ก่อสร้างอาคารส�านกังาน

ของสหกรณ์ฯ	

	 		ปีพ.ศ.	2542	สหกรณ์ประมงผูเ้พาะเลีย้งสตัว์น�า้โกสมุพสิยั	

จ�ากดั	ได้รบัคดัเลือกให้เป็นสหกรณ์	“ดเีด่น”	ระดบัประเทศ	สหกรณ์ฯ	

ด�าเนนิกจิการเจรญิก้าวหน้าเป็นล�าดบั	

 3. ยคุปลาตาย (ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2543-2554)

	 			ยคุนีม้กีารใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์แทนการใช้ฮอร์โมนจาก

ต่อมใต้สมองปลา	เนือ่งจากสะดวกกว่าซึง่ความรูใ้นการใช้ฮอร์โมน

สงัเคราะห์นัน้ส่วนใหญ่เกษตรกรได้รบัมาจากเจ้าหน้าทีก่รมประมง	 

โดยเกษตรกรเรยีนรูว้ธิกีารใช้ฮอร์โมนสงัเคราะห์ได้อย่างรวดเรว็	เนือ่ง

มาจากคุน้เคยกบัการฉดีฮอร์โมนจากต่อมใต้สมองอยูแ่ล้ว	แต่เกษตรกร 

ยงัขาดความรูค้วามเข้าใจในหลักการพืน้ฐานของการใช้ฮอร์โมน

สังเคราะห์	จึงจ�าเป็นต้องซ้ือฮอร์โมนสังเคราะห์ทีผ่สมแบ่งขายมาจาก

ร้านค้าทีข่ายในราคาแพง	นอกจากนัน้	ยงัท�าให้เกดิปัญหาการฉดี

ฮอร์โมนเกนิปรมิาณ	ให้ฮอร์โมนไม่ตรงกบัชนดิปลาท�าให้การเพาะพนัธุ์

ได้ผลไม่แน่นอน	และมต้ีนทนุสงู	

	 			ปีพ.ศ.	2543	มีนายทุนมาตั้งฟาร์มเพาะพันธุ์ปลา

จ�านวนมากแข่งขันกับสหกรณ์ฯ	และเข้ามามีบทบาทในการ 

จัดซือ้จัดจ้างของรฐับาล	ท�าให้สหกรณ์ฯ	ไม่สามารถอยูใ่นระบบการ

แข่งขันได้	ส่งผลให้ปัจจุบนัการท�างานของสหกรณ์ฯ	ยงัไม่ประสบผล

ส�าเรจ็มากนกั	และยงัต้องการความรูแ้ละเทคโนโลยสีมยัใหม่ในด้าน

ต่างๆ	จากภาครฐัอย่างต่อเนือ่ง

	 			ปีพ.ศ.	2545	เกิดภัยธรรมชาติน�้าท่วมครั้งใหญ่	 

น�้าท่วมบ่อปลาครอบคลุมพื้นที่บ้านยางน้อยท�าให้พ่อแม่พันธุ์

ปลาหายหมด	เกษตรกรหลายรายประสบปัญหาขาดทุนและ 

ได้เลกิอาชพีเพาะพนัธุป์ลา

	 			ปีพ.ศ.	2546-2554	เกดิภาวะปลาล้นตลาดเนือ่งจาก

เกษตรกรบ้านยางน้อยเพาะพันธุ์ปลาเพียงไม่กี่ชนิดจึงไม่เป็น 

ที่ต้องการของตลาด	ท�าให้เริ่มมีเกษตรกรหลายรายลดจ�านวน 

บ่อปลาลง	เพาะพนัธุป์ลาน้อยลง	หนัมาท�านาแทนเนือ่งจากข้าวราคาดี

 4. ยคุปลาคนืชพี (ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2555-2558)

	 			ปีพ.ศ.	2555	ทางสาขาวิชาประมง	คณะเทคโนโลยี
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มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	ได้เข้ามาด�าเนินโครงการหน่ึงหลกัสตูรหนึง่

ชมุชน	โดยทางมหาวทิยาลยัได้ให้ความรูเ้กษตรกรในพืน้ทีเ่กีย่วกบั

เทคนคิการค�านวณฮอร์โมนอย่างง่าย	เพ่ือให้เกษตรกรสามารถค�านวณ

ได้ด้วยตนเอง	ไม่ต้องไปซือ้แบบแบ่งขายจากร้านซึง่มรีาคาแพงกว่า

หลายเท่าตวั	นอกจากนัน้	ยงัให้ความรูเ้กีย่วกบัวธิกีารผสมเทยีมปลา	

การตรวจวดัคณุภาพน�า้เบือ้งต้น	และการผลติอาหารมชีวีติเพือ่ลด

ต้นทุน	จากโครงการนีพ้บว่า	เกษตรกรเกดิการตืน่ตวัมาเข้าอบรมอย่าง

มากและมบีางรายได้น�าเทคนคิไปประยกุต์ใช้ในฟาร์มของตน

	 			ปีพ.ศ.	2556	มโีครงการวจิยัเพือ่ท้องถิน่	โดยมทีมีวจิยั

อาจารย์จากมหาวทิยาลยัมหาสารคามและทมีวจิยัชาวบ้านร่วมเป็น

ผูด้�าเนินโครงการฯ	ในระหว่างการด�าเนนิโครงการวจิยันัน้ได้สร้าง

กระบวนการเรยีนรูเ้พือ่น�า	ไปสูค่วามม่ันคงในการประกอบอาชีพเพาะ

เลีย้งสตัว์น�า้ท่ีเหมาะสมกบัชมุชน	เช่น	ทางโครงการวจิยัได้ถ่ายทอด

เทคโนโลยีการเพาะพันธุป์ลานลิแปลงเพศแก่เกษตรกร	รวมถงึการ

สร้างวทิยากรชมุชนและพฒันาครวัเรอืนต้นแบบทีส่ามารถเพาะพนัธุ์

ปลานิลแปลงเพศได้ด้วยตนเอง	เพือ่ให้มบีทบาทในการเป็นแหล่ง

เรยีนรูใ้นชมุชนและเป็นผูใ้ห้ความรูแ้ก่เพือ่นเกษตรกรด้วยกนัเอง

	 ปีพ.ศ.	2557-2558	เกษตรกรมีการรวมกลุ่มสร้าง

เครือข่ายก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมแรงกันพัฒนาอาชีพเพาะ

เลี้ยงสัตว์น�้าให้พัฒนามากยิ่งขึ้น		เกิดวิทยากรชุมชนและครัว

เรือนต้นแบบขึ้นจ�านวน	2	ครัวเรือน	ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ 

ให้แก่คนในชุมชนเอง	และเป็นศูนย์ความรู้ชุมชนเพื่อที่จะขยาย

ผลไปยังครัวเรือนอื่นต่อไป	ซึ่งจากการเกิดวิทยากรชุมชนและ

ครัวเรือนต้นแบบนี้	ถือได้ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ส�าหรับ

เกษตรกรในชมุชนเอง	พฒันาความรูโ้ดยคนในชมุชนเอง	ซึง่จะน�า

มาสูก่ารพฒันาอาชพีเพาะพนัธุส์ตัว์น�้าในชมุชนอย่างยัง่ยนืต่อไป	

4) สถานการณ์ปัญหา ความเสี่ยง และผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับ

การประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น�า้ของชุมชน

	 จากการเก็บข้อมูลพบว่า	ปัญหาทีเ่กษตรกรบ้านยางน้อย

ประสบในการประกอบอาชีพเพาะเลีย้งสตัว์น�า้	มดีงันี้

 1. ปัญหาจากภัยธรรมชาติ 

	 		ลักษณะภูมิอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะ 

มปีรมิาณฝนตกปกตใินเกณฑ์เฉลีย่ประมาณปีละ	1,100	มลิลเิมตร	 

หากปีใดมปีรมิาณฝนมากกว่าเกณฑ์กจ็ะเกดิน�า้ท่วม	เช่น	ปีพ.ศ.	2545	 

ท่ีมฝีนตกมากในพืน้ทีน่ี	้ท�าให้น�า้ท่วมบ่อปลาของเกษตรกร	พ่อแม่ 

พันธุ์ปลาที่เลี้ยงไว้ในบ่อของเกษตรกรท่ีไม่ได้เตรียมป้องกันภัย 

จากน�้าท่วมได้สูญหายไปกับสายน�้าที่ไหลบ่าเข้ามาและท่วมอยู ่

หลายวนั	ส่งผลให้เกษตรกรหลายรายขาดทนุและเลกิกจิการไป	ในทาง 

ตรงกันข้ามปีใดทีม่ฝีนตกน้อย	กจ็ะเกดิภาวะภยัแล้งตามมา	ท�าให้ขาดแคลน

น�า้ทีจ่�าเป็นต้องใช้ในฟาร์มเพาะพนัธุ	์ไม่สามารถผลติลกูพนัธุอ์อก 

จ�าหน่ายได้	ท�าให้ขาดรายได้ในช่วงระยะเวลาท่ีรอน�า้มา

 2. ปัญหาการตลาดลูกพนัธุสั์ตว์น�า้ทีม่กีารแข่งขนักนัสงู

	 		ปัญหาการตลาดลูกพันธุ์สัตว์น�้าที่มีการแข่งขันกัน

สูงโดยเฉพาะพันธุ ์สัตว์น�้าบางชนิดที่เพาะพันธุ ์ ได้ง ่ายและ

มีเป็นจ�านวนมาก	เมื่อทุกฟาร์มเพาะพันธุ์กัน	แต่ความต้องการ

ในท้องถิ่นมีอยู่จ�ากัด	จึงต้องหาช่องทางขยายตลาดไกลออกไป	 

ถึงแม้ขายได้แต่ก็มีก�าไรน้อยเนื่องจากมีค่าใช้จ ่ายในการ

ขนส่งเพิ่มข้ึน	และยังต้องลดราคาสัตว์น�้าให้ต�่ากว่าราคาตลาด

ท้องถิน่ทีข่ยายออกไป	เพือ่สร้างแรงจูงใจให้กบัผูซ้ือ้	อกีทัง้แนว

โน้มต้นทนุการผลิตสูงข้ึนอย่างต่อเนือ่ง	จากราคาปัจจยัการผลติ 

ทุกชนิดที่เพิ่มสูงข้ึนตลอดเวลา	ท�าให้ขาดทุนทรัพย์ในการ 

ด�าเนินงานและขยายกิจการ	ในกรณีที่มีโครงการจัดซื้อพันธุ์

ปลาเป็นจ�านวนมากจากราชการ	ก็ต้องเข้าประมูลเพ่ือขายพันธุ์

ปลาแข่งกับฟาร์มขนาดใหญ่ที่มีก�าลังทรัพย์มากกว่า	จึงไม่อาจ

เอาชนะได้นอกจากจะลดราคาลงถึงขั้นที่ยอมขาดทุนเพียงเพื่อ

ให้ขายพันธุ์ปลาที่มีอยู่ออกไปได้เท่านั้น	ในบางกรณีท่ีลูกค้า 

มาซือ้พนัธุป์ลาเป็นจ�านวนมากโดยขอซือ้เป็นเงนิเชือ่ก็จ�าเป็นต้อง

ขาย	แม้จะรูว่้ามคีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิหนีเ้สยีขึน้กย็อม	นอกจากมกีาร

แข่งขันในการขายพันธุ์สัตว์น�้าระหว่างผู้ผลิตในพื้นท่ีด้วยกันเอง

อย่างรนุแรงแล้ว	ยงัต้องแข่งขนักบัผูผ้ลติในพืน้ทีข้่างเคียงซึง่ส่วน

มากเป็นฟาร์มขนาดใหญ่	มีก�าลังผลิตสูงและผลิตลูกพันธ์ุหลาก

ชนดิกว่า	ท�าให้เสยีเปรยีบในการแข่งขนักบัฟาร์มเหล่านี้

 3. ปัญหาเกีย่วกบัเทคนคิและวธิกีารเพาะพนัธุป์ลา

							 			จากการสมัภาษณ์เกษตรกรในเชงิองค์ความรูแ้ละทักษะ

ของเกษตรกรพบว่า	เกษตรกรมคีวามรูแ้ละทกัษะในการเพาะพนัธุ์

ปลาได้บางชนดิเท่านัน้	เช่น	ปลาตะเพยีน	ปลาไน	ปลายีส่ก	แต่

เกษตรกรยงัขาดความสามารถในการเพาะพนัธุป์ลาชนดิใหม่ๆ	ที่

ตลาดมคีวามต้องการ	เช่น	ปลานลิแปลงเพศ	เนือ่งจากการเพาะ

พันธุ์ต้องใช้เทคโนโลยีที่ยุ่งยากมากขึ้น	ต้องมีเงินทุนและพื้นที่

เพยีงพอส�าหรบัปรบัปรงุระบบเพาะพนัธุ	์ต้องมคีวามรู้	ทักษะและ

ประสบการณ์จึงจะเพาะพนัธุ์ได้	ปัจจัยเหล่านีเ้กษตรกรส่วนใหญ่ยงัไม่

พร้อม	ส่วนชนิดปลาทีส่ามารถเพาะพนัธุ์ได้	ทีม่อียูเ่พยีง	3–4	ชนดิ	

เช่น	ปลาตะเพยีน	ปลาไน	ปลายีส่ก	ท�าให้ขาดความหลากชนดิทีจ่ะ

จงูใจให้ลกูค้ามาเลอืกชือ้ได้	ส่วนลูกปลาชนดิทีผ่ลติได้ส่วนหนึง่ยงัมี

คณุภาพไม่ได้มาตรฐาน	มขีนาดเล็ก	ขนาดไม่สม�า่เสมอ	และมักเกดิ

ความเสยีหายระหว่างการขนส่งอกี	เนือ่งจากขาดการจดัการทีด่ี

 4. ปัญหาการคดัเลอืกพ่อแม่พนัธุป์ลา 

	 			ฟาร์มส่วนใหญ่มพ่ีอแม่พนัธุจ์�านวนจ�ากดั	เนือ่งจาก

เกษตรกรไม่รูแ้หล่งในการจัดหาพนัธุท์ีด่แีละขาดแคลนทนุทรพัย์

ในการจัดซือ้	ท�าให้มพ่ีอแม่พนัธุ์ไม่เพยีงพอส�าหรบัการคดัเลอืก

พ่อแม่พนัธุท์ีม่ลัีกษณะดไีปเพาะพนัธุเ์พือ่ด�ารงรกัษาคณุภาพของ

พนัธุด์ไีว้	ท�าให้ลกัษณะพนัธุท์ีด่ค่ีอยๆ	เส่ือมถอยไป	ลูกพนัธุท่ี์ขาย

ไปจึงไม่สามารถสร้างความพงึพอใจเท่าทีค่วรให้กบัผูซ้ือ้ส่วนใหญ่	

พ่อแม่พนัธุท์ีม่ีใช้ส่วนมากคณุภาพยงัไม่ได้มาตรฐานโดยเป็นสาย



วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่    ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 255847

พันธุ์เลือดชิดจึงให้ลูกที่อ่อนแอ	ไม่ต้านทานโรค	เจริญเติบโตช้า	

และมีขนาดเลก็	เนือ่งจากขาดความรูด้้านการเลีย้งและการจดัการ

พ่อแม่พนัธ์ุทีด่ีให้ถกูต้องตามหลกัพนัธศุาสตร์	

	 จากปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นส่งผลให้เกษตรกรหลาย

รายไม่ประสบความส�าเร็จในธุรกิจท�าฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า	 

มีผลประกอบการขาดทุนจนต้องเอาที่ดินไปจ�านองเพื่อน�า 

เงินมาเป็นทนุหมนุเวยีนใช้จ่าย	แต่กย็งัประสบปัญหาในการประกอบ

การขาดทุนอย่างต่อเน่ือง	ไม่สามารถส่งเงนิคนืได้	จนถกูเจ้าหนี ้

ยดึทีด่นิไป	จงึถกูเปรยีบเปรยกรณเีช่นทีก่ล่าวนีว่้า	“ปลากนิโฉนด”

5) ภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าของชุมชน

	 ภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าของ

ชุมชนยางน้อยมีอยู่หลายประการด้วยกัน	เช่น	ความรู้เกี่ยว

กับดิน	วิธีการเพาะ	วิธีการเลี้ยงพ่อแม่พันธุ ์	วิธีการอนุบาล	 

และชนิดพันธุ ์ปลา	ซึ่งความรู ้ส ่วนใหญ่เหล่านี้จะได้รับการ

ถ่ายทอดจากคนในครอบครวัจากรุน่สูรุ่น่	และได้รับการถ่ายทอด

จากเพื่อนบ้านใกล้เคียง	ดังแสดงตารางที	่3

หัวข้อ ความรู้ในปัจจุบัน การพัฒนาเทคนิคต่อไปภูมิปัญญาในอดีต

ความรูเ้กีย่วกบัดนิ

วธิกีารเพาะ

การเลีย้งพ่อแม่พนัธุ์

ชนดิพนัธุป์ลา

การอนบุาล

- ดสูภาพดิน 
- ใส่ขีไ้ก่ปรับสภาพดิน
- ซือ้ลกูปลามาเลีย้ง

- ใช้การผ่าเอาต่อมใต้สมอง 
 จากปลามาบดเพื่อเอา 
  ฮอร์โมนเร่งการผสมพนัธุ์
- ปล่อยให้ปลาผสมพนัธุ ์
  โดยวิธธีรรมชาติ

- ปล่อยเลีย้งตามธรรมชาติ 
 ไม่มกีารเสรมิอาหาร
- เอาขีห้มูมาเลีย้ง

ปลาไน ปลาตะเพียน 
ปลายีส่ก

- ปล่อยเลีย้งตามธรรมชาติ
- เสรมิขีไ้ก่ลงไปในบ่อก่อน 
  ปล่อยลกูปลา

- ดนิเสือ่มสภาพ
- ใส่ขีไ้ก่ลงบ่อให้เกดิอาหารธรรมชาติ
- มีโคลนจะใส่ปนูขาว
- มีการใส่ร�าอ่อน
- มกีารลอกเลน (ใช้สายยางกวาดลง จะท�า 2-3 ปี 
  ต่อคร้ัง
-  ตากบ่อปีละ 1 ครัง้

- ใช้การผ่าเอาต่อมใต้สมองจากปลามาบดเพือ่เอา 
  ฮอร์โมนเร่งการผสมพนัธุ์
- ปล่อยให้ปลาผสมพนัธุโ์ดยวธิธีรรมชาติ
- เพาะพนัธุป์ลาดกุโดยวธิกีารรดีผสมเทยีม
- ปล่อยให้ปลาผสมพนัธุโ์ดยวธิธีรรมชาติ

- เลีย้งในบ่อโดยให้อาหารเสรมิขีไ้ก่
- มีเทคนคิการเปลีย่นถ่ายน�า้ให้พ่อแม่พนัธุป์ลาวางไข่
- พ่อแม่พนัธุ ์1 ตวัใช้ได้ 3 รอบ เว้น 2 เดอืน  
  ใช้เพาะได้อกี (ขึน้อยูก่บัชนดิปลา)

- เพิม่เตมิการเพาะพนัธุป์ลานลิ ปลาดกุ ปลากด  
  ปลานวลจนัทร์

- เลีย้งในบ่อซเีมนต์ให้ไข่แดง 3 วนั แล้วน�าลงในบ่อดนิ
- ใช้ปลาป่นผสมร�าอนบุาลลกูปลาในบ่อดนิ
- ถ้ามลีกูปลาเยอะกใ็ส่ขีไ้ก่ให้เกดิอาหารในบ่อ
- น�า้เสยีเปลีย่นถ่ายน�า้
- ใช้ฟอร์มาลนิฆ่าเชือ้
- ถ้าเลีย้งปลาหนาแน่นค่อยย้ายไปเลีย้งในบ่อใหม่ 
  ให้บางลง
- ใช้เกลอืเมด็ผสมปนูขาวแทนฟอร์มาลนิ

- ควรสังเกตสีและกลิ่นของดินจากพื้นบ่อไม่ให้ดินมี 
  สดี�าเข้มและมกีลิน่ก�ามะถนัมากเกนิไป ถ้ามแีสดงว่า  
 คุณภาพของดินทีพ่ื้นบ่อเสื่อมสภาพและมีการสะสม 
 สารอนิทรย์ีมากเกนิไปและจะเกดิการย่อยสลายสาร 
  อนิทรย์ีแบบไม่ใช้ออกซเิจนซึง่ก่อให้เกดิผลเสยีต่อสตัว์น�า้
- ควรมกีารลอกเลนหลงัการเลีย้งทกุครัง้เพือ่เป็นการ 
  ปรบัสภาพดนิ
- ควรตากบ่อให้แห้งก่อนการเลี้ยงทุกครั้งเพ่ือให้สาร 
  อนิทรย์ีทีม่าจากการเลีย้งย่อยสลายอย่างสมบรูณ์
- ปรบัสภาพดนิโดยการโรยปนูขาวทกุครัง้

- เกษตรกรสามารถค�านวณปรมิาณฮอร์โมนสังเคราะห์ 
 เพือ่เร่งการผสมพนัธุไ์ด้ด้วยตนเองเพือ่ให้ได้ปรมิาณ 
 ฮอร์โมนทีแ่น่นอนและช่วยประหยดัค่าใช้จ่าย

- ควรมีการขนุเลีย้งพ่อแม่พนัธุด้์วยอาหารโปรตีนสูงอย่าง 
  น้อย 1 เดอืน ก่อนน�ามาเพาะพนัธุ์ 
- เปลีย่นถ่ายน�า้ในบ่อเลีย้งพ่อแม่พนัธุส์ปัดาห์ละ 1 ครัง้                                                                                                                                           

- เพิม่เตมิการเพาะพนัธุป์ลาทีต่รงตามความต้องการของ 
  ตลาด เช่น ปลานิลแปลงเพศ ปลาหมอแปลงเพศ ปลา 
  สวาย ปลาจาระเม็ดน�า้จดื ปลากะโห้

- ควรก�าจดัศตัรขูองลกูปลาก่อนปล่อยลกูปลา
- เตรยีมอาหารธรรมชาตภิายในบ่ออนบุาล
- ให้อาหารโปรตนีสงู                                                                                                                              

ตารางท่ี 3	แสดงข้อมลูเทคนคิ	วธิกีาร	และภมูปัิญญาทีเ่กีย่วข้องกบัการเพาะเลีย้งสัตว์น�า้ของชมุชน	รวมไปถงึความต้องการ 

	 		ในการพัฒนาเทคนิค	วิธีการที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า
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6) ผลการปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบ 4 ประการ ดังน้ี

 1. ภัยแล้ง เป็นปัญหาหลักอย่างหนึ่งแต่อาจแก้ไขได้

ยากเนื่องจากเป็นภัยธรรมชาติ	แต่ทางทีมวิจัยอาจารย์ก็ได้

แนะน�าวิธีการใช้แหล่งน�้าอย่างอื่นทดแทนเพื่อเป็นทางเลือก	

เช่น	น�้าบาดาล	และแนะน�าชนิดปลาที่เหมาะสมที่จะเล้ียงเมื่อ

ต้องใช้น�้าบาดาลให้แก่เกษตรกร

 2. ปัญหาการตลาด/วิธีการขาย	จากปัญหาทางการ

ตลาดของลูกพันธุ์สัตว์น�้าที่มีการแข่งขันกันสูง	มีการขายตัด

ราคากันเอง	เกษตรกรจึงมีความคิดที่จะร่วมกันที่จะท�าตลาด

กลางซ้ือขายลูกพันธุ์สัตว์น�้าบ้านยางน้อยเพื่อให้เกษตรกรมา

ร่วมกันก�าหนดราคากลาง	และช่วยให้มีอ�านาจต่อรองมากยิ่ง

ขึ้น	ดังนั้นทีมวิจัยอาจารย์และทีมวิจัยชาวบ้านจึงร่วมกันเป็น

ทีมที่ปรึกษาที่จะท�าตลาดปลา	เริ่มต้นจากทีมวิจัยอาจารย์ช่วย

ผลักดันให้เกษตรกรร่วมกันเขียนโครงการจัดตั้งตลาดกลาง 

ซื้อขายลูกพันธุ์สัตว์น�้า	เพื่อน�าไปใช้ของบประมาณก่อสร้าง

ตลาด	โดยให้ประธานสหกรณ์ประมงผู ้ เพาะเลี้ยงสัตว ์น�้ า

โกสุมพิสัย	จ�ากัด	เป็นหัวหน้าทีม	เมื่อทางสหกรณ์ฯ	ได้รับ 

งบประมาณสนับสนุนแล้ว	ทีมวิจัยจึงเป็นที่ปรึกษาการออกแบบ

ก่อสร้างตลาดปลารวมท้ังพื้นท่ีในการก่อสร้าง	เม่ือก่อสร้าง

เสร็จ	ทางทีมวิจัยได้ผลักดันให้เกษตรกรในพื้นที่ด�าเนินการ 

จัดเวที เ พ่ือหารือข ้อตกลงร ่วมกันในแผนการจัดตั้ งและ 

บริหารงานตลาดโดยละเอียด	พร้อมทั้งให้เกษตรกรมาร่วม

แรงร่วมใจกันปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบๆ	ตลาด	รวมถึง

พาเกษตรกรไปดูงาน	ณ	วิบูลย์ฟาร์ม	จังหวัดกาฬสินธุ์	และ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงกาฬสินธุ ์	ซ่ึงเป็นฟาร์มที่มีการ

ด�าเนินงานแบบครบวงจร	ทั้งด้านการผลิตพันธุ์ปลารวมถึงการ

ขายและการตลาด	

 3. ปัญหาเทคนิควิธีการเล้ียง	แนวทางแก้ไขปัญหา

เทคนิควิ ธีการเลี้ยง	ทางทีมวิจัยได ้จัดให้มีการอบรมเชิง 

ปฏิบัติการเพื่อเพาะพันธุ ์ปลาชนิดใหม่	โดยการอบรมจะ 

แบ่งออกเป็น	2	ส่วน	คือ	การอบรมภาคบรรยายและการฝึก

ปฏิบัติการ	

	 ส�าหรับการฝึกอบรมภาคบรรยายจะถ่ายทอดความรู้

เกี่ยวกับหลักการเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศเบื้องต้น	สรีรวิทยา

ทั่วไปเกี่ยวกับปลานิล	(รูปร่าง	สายพันธุ ์	อุปนิสัย	เป็นต้น)	

บทบาทส�าคัญของปลานิลที่มีต่อการพัฒนา	การเพาะเล้ียง

ปลาน�้าจืดในประเทศไทย	การสืบพันธุ์และการผสมพันธุ์วางไข่

ปลานลิ	และพฒันาการของไข่ปลานิล	การเพาะขยายพนัธุป์ลานลิ

แปลงเพศโดยการใช้ฮอร์โมนผสมอาหาร	ขั้นตอนการเตรียม

อาหารผสมฮอร์โมนแปลงเพศปลานิล	การอนุบาลปลานิล

แปลงเพศ	ขั้นตอนการเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ	ขั้นตอนการ 

เตรียมบ่อที่เหมาะสมส�าหรับใช้อนุบาลลูกปลา	โดยเกษตรกร

ได้เข้าร่วมอบรมและให้ความสนใจอย่างมาก	ในส่วนของการ

ปฏิบัติการ	ทางทีมวิจัยได้ผลักดันให้เกษตรกรลงมือท�าด้วย

ตนเองในทุกขั้นตอนจนสามารถเพาะพันธุ ์ปลานิลแปลงเพศ

ได้ด้วยตนเอง

	 ผลจากการด�าเนินงานทั้งหมดพบว่า	โครงการฯ	

สามารถผลักดันให้เกิดครัวเรือนต้นแบบ	2	ครัวเรือนขึ้นใน

ชุมชนที่สามารถด�าเนินการเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศได้ด้วย

ตนเอง	และมีเกษตรกรคนอื่นให้ความสนใจและเข้ามาขอดูงาน

จากฟาร์มต้นแบบอีกหลายราย	จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ

เพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศโดยระบบต้นทุนต�่าครั้งนี้	เกษตรกร

ต้นแบบสามารถจับลูกปลาขายได้ในราคาตัวละ	1-3	บาท	 

คิดเป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นประมาณ	5,000	บาทต่อเดือน	ซึ่งมา

จากพ่อแม่พันธุ ์ปลาเพียง	2	คู ่	ซึ่งแต่เดิมสมาชิกเพาะพันธุ ์

เฉพาะปลาที่มีราคาถูก	เช่น	ปลานิล	ปลาไน	ปลาตะเพียน	 

ซึ่งในปลากลุ ่มนี้สมาชิกขายได้เพียงตัวละ	30-80	สตางค	์ 

แต่ในการเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศจากโครงการฯ	ครั้งนี้	

เกษตรกรสามารถขายได้ราคาถึงตัวละ	1-3	บาท	ซึ่งคิดเป็น

มูลค่าเพิ่มหลายเท่าตัว	ดังนั้นจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นในส่วนนี้

ท�าให้เกษตรกรรายอื่นเริ่มตื่นตัวและมีแนวโน้มที่จะเพาะพันธุ์

ปลานิลแปลงเพศตามรูปแบบที่ได้จัดท�าไว้เพิ่มขึ้น	เนื่องจาก

เกษตรกรสามารถติดตั้งระบบเพาะพันธุ ์ปลานิลแปลงเพศ

ต้นทุนต�่าตามขั้นตอนด้วยตนเอง	เมื่อด�าเนินการเพาะพันธุ ์

แล้วคาดว่าจะได้ลูกปลานิลแปลงเพศออกมาเป็นผลผลิตโดย

ประมาณเดือนละ	5,000	ตัว	คิดเป็นรายได้ประมาณ	4,000-

5,000	บาท	

 4. พ่อแม่พันธุ ์ปลา	ทีมวิจัยได้ติดต่อกับหน่วยงาน

ราชการเพื่อจัดหาพันธุ ์ปลาที่มีคุณภาพให ้แก ่ เกษตรกร	 

โดยได้ติดต่อที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น�้าบุรีรัมย	์

และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน�้าจืดอุตรดิตถ์	เพ่ือขอความ

อนุเคราะห์ลูกพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกร	ซึ่งทั้งสองหน่วยงาน

นี้เป็นหน่วยงานที่เก็บรวบรวมและคัดพันธุ ์ปลาไว้มากมาย	 

แต่โดยปกติแล้ว	เกษตรกรจะยังไม่รู้จักและยังเข้าไม่ถึงหน่วย

งาน	ดังนั้นทางโครงการฯ	จึงรับหน้าที่เป็นตัวกลางติดต่อ

ประสานงานให้แก่เกษตรกร	นอกจากนั้น	ทางทีมวิจัยยัง 

ได้พาเกษตรกรไปอบรมเรื่องการเตรียมความพร้อมผู ้เพาะ

พันธุ ์สัตว์น�้าสู ่ประชาคมอาเซียน	พร้อมทั้งพาเกษตรกรดู

งานเกี่ยวกับการดูแลรักษาและการคัดพันธุ ์อย ่างถูกหลัก

วิชาการ	ณ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น�้าบุรีรัมย์	

จังหวัดบุรีรัมย์	ซึ่งท�าให้เกษตรกรที่ร่วมเดินทางในครั้งนี้ได้รับ

ความรูแ้ละประสบการณ์	อีกทั้งยังได้รับพันธุ์ปลานิลจิตรลดา	3	 

ซ่ึงเป็นพันธุ ์ที่หายากมาไว้เป็นพ่อแม่พันธุ ์ ในฟาร์มของตน 

อีกด้วย
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สรุปผลการวิจัย
	 ในการด�าเนินโครงการฯ	ครั้งน้ีได้ใช้แนวคิดการปฏิบัติ

การแบบมีส่วนร่วม	(PAR)	โดยได้ยึดเสียงของชุมชนเป็นหลัก

ในการด�าเนินโครงการฯ	ทั้งหมด	เพื่อให้ได้โจทย์ที่เกษตรกร

ต้องการอย่างแท้จริง	อีกทั้งตลอดการด�าเนินโครงการฯ	ยังมุ่ง

เน้นให้คนในชุมชนลงมือมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน	โดยมีทีม

วิจัยอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้หนุนเสริม	จากการลงพื้น

ที่พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น	การสอบถามข้อมูลจากชาว

บ้าน	และจากผู้อาวุโสในชุมชน	การแบ่งกลุ่มระดมความคิด	 

(Focus	group)	และข้อมูลจากแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์	 

พบว่า	เกษตรกรประกอบอาชีพนี้มาแล้ว	10-20	ปี	จึงมีความรู้

และภูมิปัญญาสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นท�าให้มีความเชี่ยวชาญในการ

เพาะพันธุ์สัตว์น�้าเป็นอย่างดี	แต่ยังขาดความรู้ทางวิชาการและ

เทคโนโลยีใหม่ๆ	ในการสร้างผลผลิตออกจ�าหน่ายเป็นรายได้

	 นอกจากนัน้	จดุแขง็ในการประกอบอาชพีเพาะเลีย้งสัตว์น�า้

ของเกษตรกรชมุชนบ้านยางน้อย	คอื	มกีารรวมกลุม่กนัในชมุชน

หลายกลุม่	ซึง่จากการรวมกลุม่นีถ้อืเป็นแหล่งเงนิทนุดอกเบ้ียต�า่

ในการประกอบอาชพี	ท�าให้เกษตรกรไม่ต้องกูเ้งนิจากนอกระบบ 

และมแีหล่งเงนิทนุหมนุเวยีน	อกีทัง้เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเจ้าของ

ที่ดินเองและมีพื้นท่ีในการด�าเนินกิจการฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์

น�้าเฉล่ียประมาณ	12	ไร่	ในการด�าเนินกิจการฟาร์มเพาะเลี้ยง

สัตว์น�้า	ส่วนใหญ่มีสมาชิกในครอบครัวช่วยท�างานในฟาร์มท�าให้ 

ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานได้	นอกจากนัน้	ในการประกอบอาชพี

เพาะเล้ียงสัตว์น�้าน้ีสามารถท�าได้ตลอดทั้งปีท�าให้เกษตรกรม ี

รายได้ตลอดทั้งป	ี

	 อย่างไรก็ตาม	การประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

ของเกษตรกรบ้านยางน้อย	ยังประสบกับปัญหามากมายซึ่ง

ส่งผลให้เกษตรกรหลายรายต้องล้มเลิกอาชีพนี้ไป	ในบางราย

เกิดการขาดทุนท�าให้ต้องเสียที่ดินไป	โดยปัญหาหลักหรือ

ความเสี่ยงในการประกอบอาชีพนี้	คือ	ปัญหาการแข่งขันของ

ตลาด	ซึ่งมาจากการท่ีเกษตรกรในพื้นท่ีสามารถเพาะพันธุ์ได้

เฉพาะปลาพื้นบ้าน	เช่น	ปลานิล	ปลาไน	ปลาตะเพียน	ปลา

ย่ีสก	ปลาดุก	ซึ่งสามารถเพาะพันธุ์ ได้ทั่วไป	ในบางครั้งเกิด

การล้นตลาดและขายได้ในราคาถูกไม่คุ้มทุนในการด�าเนินการ	 

จากสภาพปัญหาการจ�าหน่ายพันธุ์สัตว์น�้าที่เกษตรกรผลิตได	้

มีราคาตกต�่าเป็นประจ�าทุกช่วงฤดูกาลที่ผลผลิตออกสู่ตลาด

มาก	เนื่องจากช่องทางการจ�าหน่ายสัตว์น�้ามีจ�ากัด	ส่วนใหญ่

ฟาร์มต่างๆ	จะต้องไปติดต่อหาลูกค้ามาซื้อแล้วน�าสินค้าไป

ส่งให้	ท�าให้มีต้นทุนด�าเนินการสูง	โดยเฉพาะฟาร์มจ�านวน

มากท่ีไม่ได้มีที่ตั้งอยู ่ ในชุมชนบนทางคมนาคมสายหลักที่

ผู้คนส่วนใหญ่ใช้สัญจรผ่านไปมาประจ�า	จะขาดโอกาสในการ

จ�าหน่ายผลผลิตของตนให้กับผู้ซื้อโดยตรงในช่องทางนี้	ท�าให้

เกษตรกรต้องรีบขายผลผลิตภายในเวลาที่จ�ากัด		ส่งผลให้

เกษตรกรไม่มีอ�านาจต่อรองในเรื่องราคาได้	ท�าให้ผลตอบแทน

ที่ได้รับไม่เป็นธรรม	ดังนั้นในการแก้ปัญหาดังกล่าว	ทางทีม

วิจัยและเกษตรกรได้ระดมความคิดในการหาทางแก้ปัญหาท่ี

เกิดขึ้น	จึงเป็นที่มาของแนวคิดการท�าตลาดปลาในชุมชนนี ้

เพื่อให้เกษตรกรเกิดความร่วมมือกันมากยิ่งขึ้น	อีกท้ังยัง 

เพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกร	จะส่งผลให้เกษตรกร

มีอ�านาจต่อรองในเรื่องราคา	และขายสินค้าได้ผลตอบแทนที่

เป็นธรรมยิ่งข้ึน	

	 นอกจากปัญหาการแข่งขันทางการตลาดแล้ว	ยัง

มีป ัญหาเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการเพาะพันธุ ์ปลา	ท�าให้

เกษตรกรต้องการเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลาชนิดใหม่ๆ	ที่

ตรงต่อความต้องการของท้องตลาด	ซึ่งในครั้งนี้เกษตรกรได้

ลงความเห็นกันว่า	ต้องการเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลานิล

แปลงเพศ	เนื่องจากตลาดมีความต้องการสูง	ทางทีมวิจัยจึง

ได้เข้าไปเติมเต็มในส่วนวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ	เหล่านี้	

โดยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเพาะพันธุ์ปลานิลแปลง

เพศด้วยระบบต้นทุนต�่า	ณ	ฟาร์มเกษตรกรต้นแบบ	ในระหว่าง

การอบรมจะใช้ทรัพยากรทุกอย่างของเกษตรกรต้นแบบเอง	

เพื่อกระตุ ้นให้เกษตรกรหวงแหนในทรัพยากรของตนและ 

ให ้เกษตรกรลงมือปฏิบัติเองในทุกข้ันตอน	จากกิจกรรม 

ดังกล ่าวสามารถผลักดันให ้ เกิดครัว เรือนต ้นแบบและ

วิทยากรในชุมชนข้ึนจ�านวน	2	ครัวเรือน	ซ่ึงเกษตรกรแกนน�า

สามารถด�าเนินการเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศได้ด้วยตนเอง	 

และมีเกษตรกรคนอื่นให้ความสนใจและเข้ามาขอดูงานจาก

ฟาร์มต้นแบบอีกหลายราย	จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ

เพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศโดยระบบต้นทุนต�่าครั้งนี้	เกษตรกร

สามารถจับลูกปลาขายได้ในราคาตัวละ	0.8	-	1	บาท	คิด

เป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นประมาณ	5,000	บาทต่อเดือน	จากการ 

ที่มีครัวเรือนต้นแบบเกิดขึ้นในชุมชนนั้นเสมือนมีองค์ความรู้

และมีวิทยากรอยู่ในชุมชนเอง	ท�าให้สามารถถ่ายทอดความรู้ 

ให้แก่เกษตรกรด้วยกันเองได้	ดังนั้นพื้นที่เหล่านี้จึงถือเป็น

แหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืนในชุมชนต่อไป	

	 นอกจากนั้น	เมื่อทีมวิจัยได้ลงพื้นที่ส�ารวจฟาร์มของ

เกษตรกร	จึงพบเห็นปัญหาส�าคัญอีกอย่างหนึ่ง	คือ	ปัญหาเกี่ยว

กับพ่อแม่พันธุ์	โดยพบว่า	เกษตรกรมีพ่อแม่พันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพ	

มีปริมาณพ่อแม่พันธุ์ไม่เพียงพอ	และขาดความรู้ด้านการเลี้ยง

และการจัดการพ่อแม่พันธุ์ที่ถูกต้อง	ท�าให้ได้ลูกปลาจ�านวน

น้อยและด้อยคุณภาพ	โครงการฯ	จึงได้จัดให้มีกระบวนการ

เรียนรู้หลักการจัดการพ่อแม่พันธุ์ตามหลักพันธุศาสตร์โดยน�า

เกษตรกรเข้าอบรมในหน่วยงานของราชการ	ควบคู่กับการ

จัดหาพ่อแม่พันธุ์ปลาที่เป็นพันธุ์ปรับปรุงให้แก่เกษตรกรมาใช้
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เป็นพ่อแม่พันธุ์ใหม่โดยเร็วที่สุด	เพื่อปรับปรุงคุณภาพลูกพันธุ์

สัตว์น�้าให้ได้มาตรฐานโดยการติดต่อขอรับการสนับสนุนจาก

หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

ประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน

	 ในการด�าเนินโครงการฯ	ครั้งนี้ได้ยึดหลักการฟังเสียง

ของชุมชนเป็นหลักในการด�าเนินโครงการฯ	ท้ังหมด	อีกทั้ง

ตลอดการด�าเนินโครงการฯ	ยังมุ่งเน้นให้คนในชุมชนลงมือมี

ส่วนร่วมในทุกขั้นตอน	โดยมีทีมวิจัยอาจารย์ในมหาวิทยาลัย

เป็นผู้หนุนเสริม	จากการด�าเนินโครงการฯ	พบว่าเกษตรกรมี

ศักยภาพและมีภูมิปัญญาเดิมอยู่แล้ว	แต่ยังขาดความรู้ทาง

วิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ	ในการสร้างผลผลิตออกจ�าหน่าย

เป็นรายได้	ทางทีมวิจัยจึงได้เข้าไปเติมเต็มในส่วนวิชาการและ

เทคโนโลยีใหม่ๆ	เหล่านี้	เพื่อให้เกษตรกรสามารถน�าความรู้

และเทคโนโลยีที่ได้รับไปพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นต่อไป

 การเปลี่ยนแปลงระดับครัวเรือน

	 หลังจากเกษตรกรได้เข้าร่วมโครงการวิจัยแล้ว	ก่อให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับครัวเรือน	คือ	ทีมวิจัยสามารถ

ผลักดันให้เกิดครัวเรือนต้นแบบขึ้นที่สามารถด�าเนินการเพาะ

พันธุ์ปลานิลแปลงเพศได้ด้วยตนเอง	และมีเกษตรกรคนอื่นให้

ความสนใจและเข้ามาขอดูงานจากฟาร์มต้นแบบอีกหลายราย	

และจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ

โดยระบบต้นทุนต�่าครั้งนี้	ถือเป็นการเพิ่มความหลากหลายของ

ชนิดพันธุ์สัตว์น�้าจ�าหน่าย	เป็นการเพิ่มช่องโอกาสของรายได้ให้

แก่เกษตรกร	

	 นอกจากนั้น	เกษตรกรรายอื่นเริ่มตื่นตัวและมีแนวโน้ม

ที่จะเพาะพันธุ์ปลานิลแปลงเพศตามรูปแบบท่ีได้จัดท�าไว้เพิ่ม

ขึ้น	เนื่องจากเกษตรกรสามารถติดตั้งระบบเพาะพันธุ์ปลานิล

แปลงเพศต้นทุนต�่าตามขั้นตอนด้วยตนเอง	จึงถือเป็นการช่วย

เพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้แก่เกษตรกร	

 การเปลี่ยนแปลงระดับชุมชน

	 นอกจากนั้น	ยังเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชนขึ้น	

คือ	จากการท่ีมีครัวเรือนต้นแบบเกิดขึ้นในชุมชนนั้นเสมือนมี

องค์ความรู้และมีวิทยากรอยู่ในชุมชนเอง	สามารถถ่ายทอด

ความรู้ให้แก่เกษตรกรด้วยกันเองได้	ดังนั้นพื้นที่เหล่านี้จึงถือ

เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืนในชุมชนต่อไป	และเกษตรกรยังมีการ

รวมกลุ่ม	พูดคุย	และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมากยิ่งขึ้น	ก่อ

ให้เกิดความร่วมมือร่วมแรงกัน	เกิดเป็นเครือข่ายในการพัฒนา

อาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น�้าซึ่งเป็นอาชีพดั้งเดิมที่ท�ากันมาช้านาน

ให้พัฒนามากย่ิงขึ้น	เช่น	การรวมกลุ่มกันไปศึกษาดูงานการ

เพาะพันธุ์ปลาชนิดใหม่	มีการแลกเปลี่ยนบอกเล่าเทคนิคการ

เพาะพันธุ์ปลารูปแบบใหม่แก่เกษตรกรคนอื่นโดยไม่หวงความรู้

เหมือนในอดีต	มีเวทีการลงพื้นท่ีของทีมวิจัยเป็นตัวช่วยผลัก

ดันให้เกิดความร่วมมือเหล่านี้ข้ึน	ซ่ึงจากเดิมในพื้นที่บ้านยาง

น้อยนี้	เกษตรกรจะมีการแก่งแย่งแข่งขันกันทางเศรษฐกิจกัน

อย่างมากจนขาดความร่วมมือกันในการพัฒนาความรู้ซึ่งจะน�า

มาสู่ความเส่ียงในการประกอบอาชีพอย่างที่เป็นอยู	่

ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 

	 การน�าไปใช้กับการเรียนการสอน	ทางทีมวิจัยอาจารย์

ได้มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้พื้นที่ในชุมชนเป็นการ

เรียนในภาคบทปฏิบัติการ	เพื่อให้นิสิตได้ลงมือปฏิบัติงาน	

จับต้องวัสดุส่ิงของในสภาพแวดล้อมจริงที่มีข้อจ�ากัดหลาย

ประการแตกต่างจากห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนการสอน	

เช่น	ความพร้อมของสถานที่	และอุปกรณ์เครื่องมือที่จ�าเป็น

ส�าหรับการปฏิบัติงาน	จึงต้องใช้ไหวพริบและปฏิภาณเข้าแก้ไข

ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นด้วยตนเองเพื่อให้การปฏิบัติงาน

ส�าเร็จลุล่วงไปได้	นอกเหนือจากการปฏิบัติงานปกติท่ีได้เรียนรู้

จากชั้นเรียน	สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นนี้นับว่ามีประโยชน์ใน

การใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนให้เหมาะ

สมยิ่งข้ึนเพื่อให้นิสิตที่ส�าเร็จการศึกษาไปแล้วสามารถปฏิบัติ

งานได้ในทุกสถานการณ์ที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง

มากที่สุด	ดังนั้นจึงถือได้ว่าชุมชนเป็นห้องปฏิบัติการประมง 

ชั้นเยี่ยมที่เพียบพร้อมด้วยสิ่งอ�านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 

โดยมหาวิทยาลัยไม่ต้องลงทุนสร้างข้ึนเอง	และยังเป็นสื่อ

กลางที่ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน

กลุ่มเป้าหมายที่ด�าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยง

สัตว์น�้าในการบูรณาการหลักสูตรให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้ง 

ด้านการเรียนการสอน	การวิ จัยและการบริการวิชาการ	 

ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและสังคม

โดยรวมต่อไปในอนาคต

	 เนื่องจากทางทีมวิจัยส่วนหนึ่งเป็นทีมอาจารย์จาก

มหาวิทยาลัย	ในระหว่างการด�าเนินโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นนี	้

ให้เกิดประโยชน์แก่ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเอง	จึงได้มีการ

คิดค้นงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น	โดยมีการ

ใช้แหล่งเก็บข้อมูลวิจัยเป็นพื้นที่ในชุมชนเอง	มีเกษตรกรเป็น

ผู้ช่วยวิจัยและมีนิสิตเป็นคนคอยช่วยเหลือในการเก็บข้อมูล	

ท�าให้เกิดความร่วมมือระหว่างอาจารย์	นิสิต	และเกษตรกรใน

ชุมชน	ซึ่งจากงานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีเกิด 

ข้ึนน้ี	ถือว่าเป็นการช่วยพัฒนาทักษะด้านงานวิจัยของอาจารย์

มากยิ่งขึ้นและยังส่งผลต่อความก้าวหน้าในสายงานอาจารย์

อีกด้วย	ดังนั้นงานวิจัยที่เกิดข้ึนจึงถือเป็นผลพลอยได้จากการ

ด�าเนินโครงการฯ	ครั้งนี้

	 นอกเหนือจากคุณค่าของการเรียนรู้ร่วมกันจากการ

ปฏิบัติงานจริงในโครงการฯ	นี้	เกษตรกรในพื้นที่		นิสิต	และ

อาจารย์จากมหาวิทยาลัย	ได้ปฏิบัติงานเคียงบ่าเคียงไหล่ร่วม
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กันอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา	ได้ปรากฏเป็นภาพลักษณ์ของ

ชุมชนสังคมท่ีอบอุ่นมีความสามัคคีพร้อมเพรียงให้เห็นอย่าง

ชัดเจนจนเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายว่ามหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้

ความช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งของชุมชนได้อย่างดีสมกับที่ตั้ง

ปณิธานว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนอย่างแท้จริง

แนวโน้มความยั่งยืน

	 การปฏิบัติงานในโครงการฯ	ท�าให้ชุมชนเกิดการตื่น

ตัวท่ีจะพัฒนาการประกอบอาชีพของตนให้สามารถแข่งขัน

กับคู่แข่งได้	โดยการเพิ่มความหลากหลายของสินค้าที่ผู ้ซื้อ

สามารถเลือกซื้อสินค้าหลายชนิดเบ็ดเสร็จได้ในท่ีเดียว	(One	

stop	shopping)	เป็นส่ิงดึงดูดลูกค้า	และมุ่งหวังให้เกษตรกร

ร่วมมือกันในด้านการขาย	ลดการแก่งแย่งแข่งขันตัดราคา

ในระหว่างเกษตรกรด้วยกันเอง	และยังถือเป็นการสร้างเครือ

ข่ายและก่อให้เกิดการรวมกลุ่มระหว่างเกษตรกรด้วยกันเอง	

ซึ่งจะก่อให้เกิดความยั่งยืนในชุมชนต่อไปในอนาคต	จึงเกิด

แนวความคิดในการจัดตั้งตลาดซ้ือขายพันธุ์สัตว์น�้าของชุมชน

ยางน้อย	โดยในเบื้องต้นทางทีมวิจัยได้ผลักดันให้เกษตรกร

เขียนโครงการเพื่อของบประมาณจากทางสหกรณ์จังหวัดเพื่อ

ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างพื้นที่ตลาด	และในล�าดับต่อมา 

ทีมวิจัยจะน�าเกษตรกรที่สนใจไปดูงาน	ณ	ตลาดซื้อขายพันธุ์

สัตว์น�้าของวิสาหกิจชุมชนประมงขอนแก่นในตัวเมืองขอนแก่น	

ซ่ึงเป็นตลาดซ้ือขายพันธุ์สัตว์น�้าที่ด�าเนินการได้ผลดีติดต่อกัน

เป็นเวลายาวนาน	มีการซ้ือขายพันธุ์สัตว์น�้ามากมายหลาย

ชนิดตลอดทั้งวันทุกวันตลอดปี	เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการ

จัดการตลาดน�ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับตลาดของชุมชนที่

จะจัดตั้งข้ึนต่อไป	ซึ่งการก่อตั้งตลาดปลาครั้งนี้	หากท�าให้เกิด

ข้ึนได้ในอนาคตก็จะมีการริเริ่มใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

ประชาสัมพันธ์	เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดอีกทางหนึ่งด้วย
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สาขาวิชา ความปลอดภัยและอนามัย 
    สิง่แวดล้อม

บทคัดย่อ

	 การศกึษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่	1)	ศกึษาสภาพปัญหาการจัดการด้าน

ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน	2)	ศึกษาความพร้อมในการจัดการ

ความปลอดภยัและสิง่แวดล้อมของโรงเรยีน	3)	เพือ่หารปูแบบการพฒันาการจดัการ

ด้านความปลอดภยัและสิง่แวดล้อมของโรงเรยีน	ด�าเนนิการวิจัยโดยใช้กระบวนการ

และกจิกรรมทีท่�าให้เกดิการมส่ีวนร่วม	การเรยีนรูแ้ละแลกเปล่ียนระหว่างกนั	ตัง้แต่

การพัฒนาโจทย์วิจัย	การสร้างเครื่องมือวิจัย	การเก็บรวบรวมข้อมูล	การน�าข้อมูล

มาวิเคราะห์/สังเคราะห์	และตรวจสอบร่วมกัน	

	 ผลการศึกษา	สภาพปัญหาการจัดการด้านความปลอดภัย	ได้แก่	การ

จัดการสนามเด็กเล่น	พบว่าบริเวณสนามเด็กเล่นมีหญ้าขึ้นสูง	พื้นสนามเป็นดิน

แข็งไม่เรียบ	สภาพของเครื่องเล่นมีการช�ารุด	เป็นสนิม	ติดตั้งไม่มั่นคง	เป็นต้น	 

ส่วนสภาพปัญหาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	ได้แก่	1)	การจัดการขยะ	พบว่า	 

ถังขยะที่ใช้ในโรงเรียนยังมีไม่เพียงพอ	ช�ารุด	ไม่มีฝาปิด	และไม่มีการคัดแยกขยะ	

และ	2)	การสุขาภิบาลอาหาร	พบว่าสภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงอาหาร

ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกรมอนามัย	8	ข้อ	และพบการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์ม

แบคทีเรยีในมอืผูส้มัผสัอาหารทกุคนและพบในอาหารทกุตวัอย่าง	ส่วนความพร้อม

ในการจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน	พบว่า	ทั้ง	3	โรงเรียน 

มีความพร้อมท่ีแตกต่างกัน	ได้แก่	ด้านการจัดการขยะ	ด้านอาหารปลอดภัย	 

และด้านสนามเด็กเล่น

	 จากกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	พบว่ารูปแบบการ

พัฒนาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัย

อบุลราชธาน	ีคือ	1)	การรบัรูส้ภาพปัญหาความปลอดภยัและส่ิงแวดล้อมในโรงเรยีน	

2)	การกระตุ้นให้เกิดความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากปัญหาด้านความ

ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน	3)	การรับรู้ศักยภาพและความพร้อมในการ

จัดการปัญหาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน	4)	การสร้างระบบ 

และกลไกในการจดัการปัญหาด้านความปลอดภยัและสิง่แวดล้อมในโรงเรยีนอย่าง

ยั่งยืน

ค�ำส�ำคญั : ความปลอดภัยและสิง่แวดล้อม สขุาภบิาลอาหาร สนามเดก็เล่น การจดัการขยะ

จิรำภรณ์  หลำบค�ำ* ลักษณีย์ บุญขำว นิตยำ ชำค�ำรุณ 
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Abstract

	 The	objectives	of	this	research	were	1)	to	study	the	problems	of	safety	

and	environmental	management	of	the	sampling		school	2)	to	study	availability	

of	safety	and	environmental	management	of	the	sampling		school	3)	to	search	

for	the	suitable	pattern	of	safety	and	environmental	management	of	the	sampling		

school.	The	research	was	based	on	processes	and	activities	that	involved	the	

community	participation,	and	the	exchange	learning	between	the	research	

team.	The	research	methodology	consisted	of	the	full	participatory	in	every	step;	 

the	generation	of	research	question,	the	creation	of	research	tools,	the	collection	

of	data,	the	analysis	and	synthesis	of	data.

	 The	results	of	safety	management	problems	for	the	playground	 

management	were	as	follows;	full	of	high	grass	in	the	playground,	uneven	floor,	

solid	ground,	damaged,	rusty,	and	unsafe	play	instruments.	For	environmental	

management	problems	including	1)	waste	management-insufficient	trash	 

in	school,	trash	damaged,	unlidded	and	unclassified	container		and	2)	food	

sanitation-physical	environment	of	the	cafeteria	did	not	meet	the	standards	of	

the	Department	of	Health	for	8	items;	contaminated	with	coliform	bacteria	on	

the	hands	of	all	handlers	and	all	food	samples.	Regarding	school	readiness	on	

this	issues,	all	three	schools	has	different	readiness	of	safety	and	environmental	

management	in	three	area;	solid	waste	management,	food	safety	and	the	 

playground	arrangement.

	 From	the	processes	of	participatory	action	research,	the	searching		

for	the	appropriate	pattern	of	safety	and	environment	development	for	Ubon	

Ratchathani	University’s	school	network	can	be	done	through	1)	the	increasing	of	

the	perception	of	safety	and	environmental	problems	in	school	2)	the	encouraging		

about	the	awareness	of	the	health	impact	of	safety	and	environment	in	school	 

3)	the	reflecting	on	the	schools’	potential	and	readiness	in	improving	the	safety	

and	environmental	management	in	school		and	4)	the	creation	of	mechanisms	

for	sustaining	the	effective	management	of	safety		environment	in	school.	

  Chiraporn Lapkham*, Laksanee Boonkhao, Nittaya Chakhamrun, 
Somjate Tongdam, Jeeraporn Tippila, and Jintana Siribonpipattana  

*   Corresponding Author, College of Medicine and Public Health, Ubon Ratchathani University.   

Keywords  : 	Safety	and	Environment,	Food	Sanitation,	Playground,	Solid	 
	 					Waste	Management 
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ค�าน�า  
	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	เป็นสถาบันการศึกษาที่

มุ่งกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในท้องถิ่น	การ

ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 

การสร้างมูลค่าเพ่ิมในกิจการต่างๆ	ของชุมชนซ่ึงเป็นภารกิจ

หนึ่งของมหาวิทยาลัยที่ได้ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง	ตาม

แผนกลยุทธ์การบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยท่ีก�าหนดให้

บรกิารวชิาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพือ่ยกระดับคุณภาพชีวิต

ที่ดีของประชาชนในเขตอีสานใต้และภูมิภาคลุ่มแม่น�้าโขง	โดย

เสริมสร้างความเข้มแข็งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ส่งเสริมและ

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาวะและบริการสุขภาพ	และสร้าง

เครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนทุกภาคส่วน	ซึ่งมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีมีโรงเรียนในเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุลราชธานี	

จ�านวนทั้งสิ้น	24	โรงเรียน	(ส�านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย	

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,	2557)	การพัฒนาการเสริมสร้าง

ศักยภาพทางการศึกษาให้เกิดความม่ันคงในโรงเรียนเครือข่าย	

เป็นอกีบทบาทหน้าทีห่นึง่ทีม่หาวทิยาลยัอบุลราชธานมีหีน้าทีร่บั	

ผิดชอบ	ดังนั้นการบริหารจัดการพื้นฐานในด้านความปลอดภัย

และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนจึงเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่จะสามารถ

พัฒนาการเสริมสร้างทางการศึกษาและการเรียนรู้ของโรงเรียน

เครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้	

	 โรงเรียนถือเป็นบ้านหลังที่สองของเด็กนักเรียนที่มัก

ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการประกอบกิจกรรมต่างๆ	ภายในโรงเรียน	

ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว	เด็กในวัยนี้ยังอยู่ในวัยซุกซน	ชอบเล่น	ชอบ

สนุกสนาน	และหากสภาพแวดล้อมในโรงเรียนไม่ปลอดภัยแล้ว

จะท�าให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดได้	ซึ่ง

การป้องกนัอบุตัเิหตทุีม่กัเกดิในโรงเรยีนนัน้เป็นหน้าทีข่องทกุคน

ที่เกี่ยวข้อง	ท้ังผู้บริหารสถานศึกษา	ครู	อาจารย์ที่ต้องให้ความ

ส�าคัญในการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยง	จุดอันตราย	

หมั่นตรวจสอบสภาพวัสดุอุปกรณ์	และสิ่งของเครื่องใช้ภายใน

โรงเรียน	หากมีการช�ารุดต้องรีบซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีอย่าง	

เร่งด่วนเพือ่ป้องกนัไม่ให้เกดิอบุตัเิหตกุบัเดก็นกัเรยีน	เช่น	เครือ่ง

เล่นเด็กล้มทับเด็กเสียชีวิต	เด็กถูกตู้ท�าน�้าเย็นไฟฟ้าดูด	เป็นต้น	

รวมถึงเด็กนักเรียนจะต้องรู้จักการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจาก

อันตรายต่างๆ	เพื่อร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ให้กับ

สถานทีท่ีเ่ป็นทีอ่บรมสัง่สอนให้เด็กเป็นคนดีและเติบโตเป็นก�าลัง

ทรัพยากรส�าคัญของประเทศต่อไปในอนาคต	(กรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย,	2552)

	 จากการศึกษาของประวัตร์	จันเทพ	และกาญจนา	 

นาถะพินธุ	(2555)	ท�าการศึกษาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและ

ความปลอดภัยของสนามเด็กเล่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	สังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนประถมศึกษา	อ�าเภอ

ท่าบ่อ	จังหวัดหนองคาย	ผลการศึกษาพบว่า	การจัดสภาพ

แวดล้อมในสนามเด็กเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน

ประถมศกึษามกีารจัดวางอปุกรณ์เครือ่งเล่นสนามใกล้กัน	มพีืน้ที่

การตกรอบเครื่องเล่นสนามไม่ปลอดภัยร้อยละ	95.5	สนามเด็ก

เล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	มีเครื่องเล่นสนามที่ไม่เหมาะสม

กับพัฒนาการของร่างกายของเด็กร้อยละ	22.2	ได้แก่	ราวโค้ง	

ราวโหน	หรือห่วงโหน	เน่ืองจากร่างกายช่วงบนของเด็กยังไม่

แข็งแรงอาจตกลงมาได้	สนามเด็กเล่นมีพื้นผิวรองรับการตกไม่

ปลอดภัย	ร้อยละ	95.5	ได้แก่	พื้นหินลูกรัง	คอนกรีต	ทรายท่ีมี

ความหนาไม่ถงึเกณฑ์ทีก่�าหนด	สนามเดก็เล่นมกีารตดิตัง้เครือ่ง

เล่นสนามที่ไม่ปลอดภัย	ร้อยละ	13.6	ได้แก่	เครื่องเล่นประเภท	

ชงิช้า	ราวโหน	และโดมปีนป่าย	ความสูงไม่ปลอดภัย	ร้อยละ	9.1	

พบทีเ่ครือ่งเล่นสนามประเภทกระดานล่ืน	และโดมปีนป่ายมช่ีอง

ว่างที่อาจท�าให้เท้าติด	ร้อยละ	4.5	มีช่องว่างที่อาจท�าให้ศีรษะ 

ติดค้าง	ร้อยละ	22.7	มีบันไดระยะก้าวของขั้นบันไดมากกว่า

เกณฑ์ที่ก�าหนด	ร้อยละ	18.2	พฤติกรรมการเล่นของเด็กท่ีไม่

ปลอดภัย	ได้แก่	การแย่งกันปีนขึ้นไปบนเครื่องเล่นสนาม	การ

แกว่งไกวเครือ่งเล่นอย่างแรง	การเล่นเครือ่งเล่นสนามที่ไม่ถกูวธิ	ี

เป็นต้น

	 จากรายงานการเฝ้าระวังโรคจากอาการท้องร ่วง

เฉียบพลันและอาหารเป็นพิษ	จากส�านักระบาดวิทยา	กรม

ควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข	ปีพ.ศ.	2546–2550	พบว่ามี

เดก็และเยาวชนเจ็บป่วยรวมทัง้ส้ิน	2,676,305	ราย	ตาย	115	ราย	

จ�าแนกเป็นเดก็ทารกป่วย	478,111	ราย	ตาย	41	ราย	เดก็ก่อนวยั

เรยีนป่วย	1,144,300	ราย	ตาย	40	ราย	เดก็อนบุาลป่วย	403,968	

ราย	ตาย	14	ราย	นกัเรยีนช้ันประถมศกึษา	และมธัยมศกึษาตอน

ต้นป่วย	649,926	ราย	ตาย	20	ราย	และจากรายงานการเฝ้าระวงั

ทางระบาดวิทยา	กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข	ปีพ.ศ.	

2558	พบว่า	การระบาดของเหตุการณ์อาหารเป็นพิษที่โรงเรียน

แห่งหนึ่ง	ต�าบลบ้านบัว	อ�าเภอเกษตรสมบูรณ์	จังหวัดชัยภูมิ	

ผู้ป่วยเป็นนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี	6	

จ�านวน	42	ราย	จากทั้งหมด	71	คน	(อัตราป่วยร้อยละ	59.15)	

อัตราส่วนชายต่อหญิงเท่ากับ	1	:	1.2	อายุระหว่าง	5	-	12	ปี	อายุ

เฉลี่ย	10.2	ปี	เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเกษตรสมบูรณ์	

จ�านวน	22	ราย	จากการสอบสวนโรคพบว่า	โรงเรียนได้จดัอาหาร

กลางวันให้นกัเรยีนรบัประทานร่วมกนั	ได้แก่	ข้าวมนัไก่	ไอศกรมี	

น�้าส้มเกล็ดหิมะ	โดยจ้างเหมาแม่ครัวประกอบอาหารกลางวัน

ที่บ้านและอาจเป็นผลมาจากการปรุงประกอบอาหารและการ

สุขาภิบาลอาหารที่ไม่ด	ีรวมไปถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่ไม่ถูก

หลักอนามยัส่ิงแวดล้อมของโรงเรยีน	ซ่ึงอจัฉรา	ด�ากระบี	่(2551)	

ได้ศึกษาการสุขาภิบาลอาหาร	การจัดการสิ่งปฏิกูลในโรงเรียน

ระดับประถมศึกษา	7	จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง	ผลการศึกษา 



วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่    ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 255855

พบว่า	โรงครวัในโรงเรยีนไม่ผ่านมาตรฐาน	ร้อยละ	82.9	ในหวัข้อ

บ่อดักไขมัน	ถังขยะไม่มีฝาปิด	ช้อนและส้อมไม่วางเอาด้ามขึ้น

หรือวางไม่เป็นระเบียบ	ร้อยละ	65.8	36.8	และ	31.6	ตามล�าดับ

	 ข้อมูลจากการศึกษาของลักษณีย์		บุญขาว	และคณะ	

(2556)	เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงเรียน

เครอืข่ายมหาวทิยาลยัอบุลราชธานี	จ�านวน	11	โรงเรยีน	พบว่า	 

โรงเรียนเครอืข่ายมหาวทิยาลยัอบุลราชธานมีคีวามเสีย่งภายใน

โรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิง่	ในบรเิวณห้องเรยีน	อาคารเรยีนเก่า	

ช�ารดุ	ระบบไฟฟ้าและการเดนิสายไฟทีเ่ก่า	มคีวามเสีย่งทีจ่ะเกดิ

ไฟฟ้าลัดวงจรได้และบริเวณสนามเด็กเล่น	เครื่องเล่นที่ช�ารุด	

เป็นสนิม	มีการติดตั้งที่ไม่มั่นคง	พื้นที่ของสนามเด็กเล่นในบาง

โรงเรียนมีวัชพืชขึ้น	หรือบางครั้งไม่สามารถเข้าไปใช้สนามเด็ก

เล่นได้เนื่องจากในช่วงฤดูฝน	พื้นจะเฉอะแฉะและดินไม่คงตัว	

เป็นต้น	การจดัการขยะพบว่า	ถงัขยะมสีภาพช�ารดุ	ไม่มฝีาปิด	ไม่

แยกถังขยะตามประเภทของขยะและไม่มีป้ายระบุบอกประเภท

ท่ีชัดเจน	ไม่มีถังขยะส�าหรับแยกขยะรีไซเคิล	ขยะอันตรายและ

ไม่มีที่เก็บอย่างเป็นสัดส่วน	ไม่มีการจัดต้ังและด�าเนินโครงการ

ธนาคารขยะในโรงเรียน	คิดเป็นร้อยละ	90.0	และไม่มีการลดใช้

วัสดุย่อยสลายยาก	เช่น	พลาสติก	โฟม	และไม่มีถงัขยะส�าหรบั

ใส่ขยะย่อยสลายได้	เช่น	พวกเศษอาหาร	ร้อยละ	72.7	ส�าหรับการ

ส�ารวจสภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงอาหาร	โรงเรยีนเครอื

ข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	จ�านวน	11	โรงเรียน	ตามแบบ

ส�ารวจโรงอาหารของกรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข	จ�านวน	

30	ข้อ	พบว่า	ข้อที่ไม่ผ่านมาตรฐานมากท่ีสุด	คือ	เขียงต้องมี

สภาพดีไม่แตกร้าวหรือเป็นช่อง	มีเขียงใช้เฉพาะอาหารสุกและ

อาหารดิบแยกจากกันมีฝาชีครอบ	(ยกเว้นครัวที่มีการป้องกัน

แมลงวนัแล้ว)	รองลงมา	คอื	ถงัขยะที่ไม่รัว่ซมึและมฝีาปิด	ช้อน	

ส้อม	ตะเกียบ	วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่งสะอาด	หรือ

วางเป็นระเบียบในภาชนะที่สะอาดและมีการปกปิด	ตั้งสูงจาก

พื้นอย่างน้อย	60	เซนติเมตร	และผู้สัมผัสอาหารจะต้องสวมผ้า

กันเปื้อนสีขาวหรือมีเครื่องแบบ	ผู้ปรุงจะต้องสวมหมวกหรือ

ตาข่ายคลุมผมด้วย	ร้อยละ	100.0		90.9		81.8	และ	72.7	ตาม

ล�าดับ	ส�าหรบัการประเมนิด้านชวีภาพโดยตรวจหาเชือ้โคลิฟอร์ม

แบคทีเรีย	จ�านวน	84	ตัวอย่าง	จ�าแนกประเภทตัวอย่างที่ตรวจ

ออกเป็น	3	ชนดิ	คอื	อาหาร	ภาชนะสมัผสัอาหาร	และมอืผูสั้มผสั

อาหาร	ตรวจประเมินโดยใช้ชุดทดสอบ	SI-2	พบการปนเปื้อน

เชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในภาชนะสัมผัสอาหาร	อาหาร	และมือ

ผู้สัมผัสอาหาร	คิดเป็นร้อยละ	38.1		35.7	และ	31.2	ตามล�าดับ	

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 คณะผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการจัดการ

ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน	จึงมีแนวคิด

การท�าวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม	(Participatory	Action	

Research)	ในการจดัการด้านความปลอดภยัและสิง่แวดล้อมของ

โรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยมีวัตถุประสงค์

ของการวิจัย	คือ

	 1.	ศกึษาสภาพปัญหาการจดัการด้านความปลอดภยัและ 

สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

	 2.	ศึกษาความพร้อมในการจัดการด้านความปลอดภัย 

และส่ิงแวดล้อมของโรงเรยีนเครอืข่ายมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี

	 3.	แสวงหารูปแบบการพัฒนาการจัดการด้านความ 

ปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมของโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี

ค�านิยามศัพท์
	 ผูส้มัผสัอาหาร	หมายถงึ	ผูท้ีท่�าหน้าที่ในการเตรยีมปรงุ	

ปรุงประกอบอาหาร	และผู้ตักอาหารให้กับนักเรียนในโรงเรียน	

 การจดัการด้านความปลอดภยั	หมายถงึ	การด�าเนนิการ

ป้องกนัอนัตรายและควบคมุความเส่ียงทีเ่กดิข้ึนในสนามเดก็เล่น

ของโรงเรียน	

 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	หมายถึง	การด�าเนินการ

ในการป้องกันและควบคุมความเส่ียงของส่ิงแวดล้อมที่ส่งผล 

กระทบต่อสุขภาพของนกัเรยีนในโรงเรยีน	ได้แก่	การจดัการขยะ	

และการสุขาภิบาลอาหาร

วิธีด�าเนินการวิจัย
	 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป ็นการศึกษารูปแบบการ

พัฒนาการจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของ

โรงเรยีนเครอืข่ายมหาวิทยาลัยอบุลราชธานี	อ�าเภอวารนิช�าราบ	

จังหวัดอุบลราชธานี	เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม		

(Participatory	Action	Research)	โดยผสมผสานระหว่างวิจัย

เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ	ด�าเนินการวิจัยโดยใช้กระบวนการ

และกจิกรรมทีท่�าให้เกดิการมส่ีวนร่วม	การเรยีนรูแ้ละแลกเปลีย่น

ความรูร้ะหว่างกนั	ตัง้แต่การพฒันาโจทย์วิจัย	การสร้างเครือ่งมอื

วิจัย	การเกบ็รวบรวมข้อมลู	การน�าข้อมลูมาวิเคราะห์	สงัเคราะห์	

และตรวจสอบร่วมกัน	เพื่อค้นหารูปแบบการพัฒนาการจัดการ

ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมส�าหรับโรงเรียน

เครอืข่ายมหาวิทยาลัยอบุลราชธาน	ีด�าเนนิการวิจัยระหว่างเดือน

ตุลาคม	2556	ถึงเดือนกันยายน	2557	

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	

	 โรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจ�านวน	3	

โรงเรียน	ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินจากโครงการบริการ

วชิาการโรงเรยีนปลอดภยั	อนามยัสิง่แวดล้อมดขีองมหาวทิยาลยั
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อบุลราชธาน	ีเมือ่ปีพ.ศ.	2556	ประกอบด้วย	คร	ูภารโรง	ผูสั้มผสั

อาหาร	และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4-6	จ�านวนทั้งสิ้น	 

166	คน	ดังนี้

	 1)	โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง	มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

เป็นทีมวจิยั	จ�านวน	57	คน	ประกอบด้วย	ผูอ้�านวยการโรงเรยีน	ครู	

จ�านวน		9	คน	และนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที	่4-6		จ�านวน		48	คน

	 2)	โรงเรยีนบ้านแฮหนามแท่ง	มกีลุม่เป้าหมายทีเ่ข้าร่วม

เป็นทีมวิจัย	จ�านวน	43	คน	ประกอบด้วย	ผู้อ�านวยการโรงเรียน	

คร	ูภารโรง	ผู้สมัผสัอาหาร	จ�านวน	11	คน	และนกัเรยีนชัน้ประถม

ศึกษาปีที่	4-6		จ�านวน	32	คน

	 3)	โรงเรยีนบ้านกดุระงมุ	มกีลุม่เป้าหมายท่ีเข้าร่วมเป็น

ทีมวิจัย	จ�านวน	66	คน	ประกอบด้วย	ผู้อ�านวยการโรงเรียน	ครู	

จ�านวน	9	คน	และนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี	4-6		จ�านวน	57	คน

พื้นที่ที่ศึกษา	คือ	โรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

จ�านวน	3	โรงเรียน	ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินจาก

โครงการบริการวิชาการโรงเรียนปลอดภัย	อนามัยสิ่งแวดล้อมดี

ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	เมื่อปีพ.ศ.	2556	ได้แก่	

	 1)	โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง	ต�าบลคูเมือง	อ�าเภอ 

	 				วารินช�าราบ	จังหวัดอุบลราชธานี

	 2)	โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง	ต�าบลค�าขวาง/อ�าเภอ 

	 				วารินช�าราบ	จังหวัดอุบลราชธานี

	 3)		โรงเรียนบ้านกดุระงมุ	ต�าบลบุง่ไหม/อ�าเภอวารนิช�าราบ	 

	 				จังหวัดอุบลราชธานี

การเก็บรวบรวมข้อมูล
 ข้อมูลทุติยภูมิ	การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร	เช่น	

หนังสือวิชาการ	บทความ	รายงานการวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับ

การจดัการด้านความปลอดภยัและสิง่แวดล้อมของโรงเรยีน	การ

จัดการขยะในรูปแบบธนาคารขยะ	การตรวจสอบการปนเปื้อน

ของอาหาร	ภาชนะสัมผัสอาหาร	และมือผู้สัมผัสอาหาร	ความ

ปลอดภัยของสนามเด็กเล่น	เป็นต้น

 ข้อมลูปฐมภมู	ิเกบ็รวบรวมข้อมลูจากภาคสนาม	(Field	

study)	ประกอบด้วย	

	 (1)	การสนทนากลุ่มย่อย	(Focus	group)	ผู้อ�านวยการ	

คณะคร	ูและตวัแทนนกัเรยีน	เพือ่เกบ็ข้อมลูปัญหาทางด้านความ

ปลอดภยัและสิง่แวดล้อมในโรงเรยีน	และวเิคราะห์ปัญหาร่วมกนั

	 (2)การสัมภาษณ์เชิงลึกผู ้ ให ้ข ้อมูลส�าคัญ	ได้แก่	 

ผู้อ�านวยการโรงเรียน	ครูที่รับผิดชอบด้านอนามัยและสุขภาพ

ของโรงเรียน	เพื่อเก็บข้อมูลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	

ได้แก	่ด้านการจัดการขยะ	ด้านการสุขาภิบาลอาหาร	และความ

ปลอดภัยของสนามเด็กเล่น	รวมทั้งความพร้อมในการจัดการ

ด้านความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมของโรงเรียนเครือข่าย

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

	 (3)	การประเมินด้านการจัดการขยะ	เพื่อเก็บข้อมูล

สภาพการจัดการขยะของโรงเรียน

	 (4)	การประเมนิสภาพแวดล้อมทางกายภาพโรงอาหาร

ในโรงเรียน

	 (5)	การตรวจการปนเป้ือนของเชือ้โคลฟิอร์มแบคทเีรยี

ในอาหาร	ภาชนะสัมผัสอาหาร	และมือผู ้สัมผัสอาหารของ

โรงเรียน

	 (6)	การประเมนิความเส่ียงของสนามเดก็เล่นในโรงเรยีน

	 (7)	การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม	โดย

สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

	 (8)	การจัดประชุมระดมความคิดเห็น	เพื่อแสวงหารูป

แบบในการพฒันาการจัดการด้านความปลอดภัยและสิง่แวดล้อม

ของโรงเรยีนเครอืข่ายมหาวิทยาลัยอบุลราชธานจีนเป็นโรงเรยีน

ต้นแบบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

เครื่องมือที่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
	 แบบสัมภาษณ์	ค�าถามในการสนทนากลุ่มย่อย	แบบ

ประเมินการจัดการขยะ	แบบประเมินสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพโรงอาหารในโรงเรียน	แบบประเมินความเสี่ยงของ

สนามเดก็เล่นในโรงเรยีน	เครือ่งมอืตรวจการปนเป้ือนโคลฟิอร์ม

แบคทีเรียเบื้องต้น	(SI-2)	สมุดบันทึก	กระดาษฟลิปชาร์ท	กล้อง

ถ่ายภาพ	เครื่องบันทึกเสียง	เป็นต้น

การวิเคราะห์ข้อมูล 
	 หลังจากการเก็บข้อมูลโดยแบ่งตามประเภทของข้อมูล	

การน�าข้อมูลมาจัดหมวดหมู ่	และเรียบเรียงตามประเด็นที่

ก�าหนดไว้	ดังนี้

	 1)	ข้อมูลสภาพการจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่ง

แวดล้อมของโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้าน

การสขุาภบิาลอาหารที่ได้จากการเกบ็แบบประเมนิ	และตรวจการ

ปนเป้ือนโคลิฟอร์มแบคทเีรยีเบือ้งต้น	(SI-2)	วเิคราะห์ข้อมลูโดย

ใช้สถิติเชิงพรรณนา	ได้แก่	ค่าเฉลี่ย	และร้อยละ	เป็นต้น

	 2)	ข้อมูลสภาพการจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่ง

แวดล้อมของโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด้าน

การจัดการขยะ	ข้อมูลสภาพการจัดการด้านความปลอดภัยและ

ส่ิงแวดล้อมของโรงเรยีนเครอืข่ายมหาวิทยาลัยอบุลราชธานด้ีาน

สนามเด็กเล่น	และข้อมูลความพร้อมในการจัดการด้านความ

ปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมของโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัย

อุบลราชธาน	ีโดยใช้กระบวนการการสัมภาษณ์เชิงลึก	วิเคราะห์

และประมวลผลข้อมูลโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา	และสรุป
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สาระส�าคัญจ�าแนก	เรียบเรียงเนื้อหาเป็นหมวดหมู่และสรุปรวม

เป็นรายการให้เหมาะสม

ข้ันตอนการด�าเนินการวิจัย  การด�าเนินการวิจัยมีข้ัน
ตอนดังนี	้

1)	ขั้นตอนการเตรียมการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล	ประกอบ

ด้วยกิจกรรม	ได้แก่

	 1.	การพฒันาโจทย์วจิยัโดยร่วมประชมุกบัผูอ้�านวยการ

โรงเรียน	คณะครู	และตัวแทนนักเรียนของทั้ง	3	โรงเรียน	เพื่อ

ค้นหาปัญหาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน	

	 2.	การชีแ้จงท�าความเข้าใจโครงการฯ	และการค้นหาทมี

วิจัยร่วม	โดยใช้วิธีการชักชวนผู้อ�านวยการโรงเรียนและคณะครู

ของท้ัง	3	โรงเรยีนในการการพฒันาโจทย์วจิยั		และเวทีการช้ีแจง

โครงการได้มกีารเชญิชวนนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่4-6	และ

ครทูกุท่านเข้าร่วมเป็นทีมวจิยัโดยการสมัครใจ	รวมท้ังมกีารแบ่ง

หน้าที่ให้ร่วมรับผิดชอบ	ซึ่งในกระบวนการนี้ท�าให้ได้ผู้ร่วมวิจัย

จ�านวนทั้งสิ้น	166	คน

	 3.	การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนโครงการ

ด้านความปลอดภยัและสิง่แวดล้อม	เนือ่งจากการด�าเนนิการด้าน

ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	ไม่เคยมีการบรรจุไว้ในแผนการ

ด�าเนินงานประจ�าปีของโรงเรียนเลย	อีกท้ังการด�าเนินการด้าน

ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมต้องมีการใช้งบประมาณในการ

ด�าเนินการ	ดังนั้นแต่ละโรงเรียนจึงจ�าเป็นต้องเขียนโครงการฯ	

และแต่งต้ังคณะท�างานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมใน

โรงเรียน	ซึ่งได้แก่	ผู้อ�านวยการโรงเรียน	คณะครู	และนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที	่4-6	ดังนั้นเพื่อให้แต่ละโรงเรียนด�าเนินการ

เขยีนโครงการฯ	ได้ถกูหลกัการเขยีนโครงการด้านความปลอดภัย

และสิ่งแวดล้อม	จึงได้มีการจัดอบรมการเขียนโครงการฯ	

ประกอบด้วย	ชื่อโครงการ	ที่มาและความส�าคัญ	วัตถุประสงค	์ 

วธิดี�าเนนิการ	รวมทัง้แหล่งสบืค้นข้อมลูด้านความปลอดภยัและ

สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน	เป็นต้น

วัดบ้านค้อหวาง

บ้านแฮหนามแท่ง

บ้านกดุระงมุ

อาจารย์สมเจตน์ ทองด�า
อาจารย ์จินตนา ศิริบูรณ์
พิพัฒนา

อาจารย์จริาภรณ์ หลาบค�า
อาจารย์นิตยา ชาค�ารุณ

อาจารย์ลกัษณีย์ บญุขาว
อาจารย์จรีาพร ทพิย์พิลา

จัดการขยะ

สุขาภิบาลอาหาร

สนามเด็กเล่นปลอดภัย

ชื่อโรงเรียน ทีมพี่เลี้ยงสำขำวิชำ
สำธำรณสุขศำสตร์ 

กำรด�ำเนินกำรด้ำนควำม
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

	 4.	การน�าเสนอโครงการด้านความปลอดภัย

และสิ่งแวดล้อมที่เป็นปัญหาของโรงเรียนและต้องการ

แก้ไขปัญหานั้นมากที่สุด	โดยพิจารณาบนความพร้อม

ในการด�าเนินการแก้ไขปัญหาในด้านนั้นๆ	จากการ

ด�าเนินการวิจัย	พบว่า	แต่ละโรงเรียนมีความพร้อมใน

การด�าเนินการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมที่

แตกต่างกัน	ได้แก	่

	 			-	โรงเรียนวัดบ้านค้อหวางเลือกด�าเนินการ

ด้านการจดัการขยะ	ทางโรงเรยีนพจิารณาถงึปัญหาทาง

ด้านสิง่แวดล้อมและความปลอดภยัของโรงเรยีนพบว่า	

โรงเรียนมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะได้แก่	การทิ้ง	

การคดัแยก	การเกบ็รวบรวมและก�าจัดขยะ	ประกอบกบัโรงเรยีน

เคยท�าโครงการธนาคารขยะมาก่อน	แต่ขาดองค์ความรูแ้ละระบบ

การจัดการทีด่ที�าให้การด�าเนนิโครงการฯ	ไม่ส�าเรจ็ตามเป้าหมาย	

และไม่ได้มีการด�าเนินการต่ออีก	ดังนั้นทางโรงเรียนวัดบ้านค้อ

หวางจึงสนใจในการด�าเนินการด้านการจัดการขยะ

	 			-	โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่งเลือกด�าเนินการด้าน

สุขาภิบาลอาหาร	เนื่องจากผลจากข้อมูลการประเมินสภาพ

แวดล้อมโรงอาหารของโรงเรยีน	จากโครงการโรงเรยีนปลอดภยั

อนามัยสิ่งแวดล้อมดี	ปีพ.ศ.	2556	พบว่าโรงอาหารไม่ผ่านการ

ประเมินตามเกณฑ์ของกรมอนามัย	จ�านวน	10		ข้อ	จาก	30	

ข้อ	ดังนั้นทางโรงเรียนจึงสนใจในการด�าเนินการด้านสุขาภิบาล

อาหารเพื่อแก้ไขปรับปรุงโรงอาหารให้ได้ตามเกณฑ์ของกรม

อนามัย	กระทรวงสาธารณสุข	ประกอบกับโรงเรียนมีโครงการ

เกษตรปลอดสารพิษอยู่แล้ว	รวมทั้งโรงเรียนมีโครงสร้างโรง

อาหารทีม่ัน่คง	แข็งแรง	และมผีูป้รงุประกอบอาหารของโรงเรยีน

ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างด	ี

	 				-	โรงเรียนบ้านกุดระงุมเลือกด�าเนินการด้านสนาม

เด็กเล่นปลอดภัย	เนื่องจากผลจากการส�ารวจเบื้องต้นของ

โรงเรียน	โดยคณะครูที่ด�าเนินการด้านอนามัยโรงเรียน	พบว่า

สนามเด็กเล่นของโรงเรียนเป็นสนามเด็กเล่นเก่า	มีการช�ารุด	ผุ	

พงั	ซึง่มคีวามเส่ียงสูงทีจ่ะท�าให้เกดิการบาดเจ็บของเดก็ทีม่าเล่น

เครือ่งเล่นต่างๆ	ดงันัน้เพือ่ป้องกนัการเกดิอบุตัเิหตแุละอนัตราย

จากเครือ่งเล่นต่างๆ	โรงเรียนจึงสนใจในการด�าเนนิโครงการด้าน

สนามเด็กเล่นปลอดภัย

	 การด�าเนินการดังกล่าวจะมีทีมวิจัยหลักซึ่งเป็นคณะ

อาจารย์สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์	(อนามัยสิ่งแวดล้อม)	ที่มี

ความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม	การ

จัดการขยะและน�้าเสีย	การสุขาภิบาลอาหาร	อาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย	เพื่อเป็นพี่เลี้ยงและคอยให้ค�าแนะน�าตลอดระยะ

เวลาในการด�าเนินการ	ดังนี้



วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่    ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 255858

  

  

	 5.	อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครื่องมือวิจัยและการ

เก็บข้อมูล	ตามโครงการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ที่โรงเรียนเขียนขึ้น	ได้แก่	แบบประเมินการจัดการขยะ	แบบ

ประเมินสภาพแวดล้อมทางกายภาพโรงอาหารในโรงเรียน	และ

แบบประเมนิความเสีย่งของสนามเดก็เล่นในโรงเรยีน	เพือ่ให้ทมี

วิจัยเข้าใจและเกิดความเชื่อมั่นในการเก็บข้อมูล	รวมทั้งให้รู้สึก

ถึงความเป็นเจ้าของร่วมในงานวิจัยที่เกิดขึ้นดังนี้

2)	ขั้นปฏิบัติการ	ประกอบด้วยการด�าเนินกิจกรรมดังนี้

 2.1	โรงเรียนวดับ้านค้อหวาง	:	การจดัการขยะ		(ธนาคารขยะ)	

	 				โรงเรียนวัดบ้านค้อหวางน้ันมีความพร้อมในการ

ด�าเนินการด้านการจัดการขยะโดยผ่านกิจกรรมธนาคารขยะ	

เนือ่งจากโรงเรยีนมปัีญหาเกีย่วกบัการจดัการขยะ	ได้แก่	การทิง้	

การคัดแยก	การเกบ็รวบรวมและก�าจดัขยะ	ประกอบกบัโรงเรยีน

เคยท�าโครงการธนาคารขยะมาก่อน	แต่ขาดองค์ความรูแ้ละระบบ

ชื่อโรงเรียน กำรด�ำเนนิ
กำรด้ำนควำม
ปลอดภยั

และสิง่แวดล้อม

เครื่องมือ วัตถุประสงค์

วดับ้านค้อหวาง

บ้านกดุระงมุ

บ้านแฮหนามแท่ง

จดัการขยะ

สนามเด็กเล่น
ปลอดภัย

สขุาภบิาลอาหาร

- แบบประเมินด้านการ 
 จัดการขยะ 

- แบบประ เมินความ
เสี่ยงของสนามเด็กเล่นใน
โรงเรียน

- แบบประเ มินสภาพ
แวดล้อมทางกายภาพโรง
อาหารในโรงเรียน
- SI-2 ตรวจหาเชื้อโคลิ
ฟอร์มแบคทีเรีย 

- เพื่อเก็บข ้อมูลสภาพการ 
 จัดการขยะของโรงเรียน

- เพื่อประเมินความเสี่ยงของ
สนามเด็กเล่นในโรงเรียน

- เพื่อประเมินสภาพแวดล้อม
ทางกายภาพโรงอาหารใน
โรงเรียน
- เพื่อตรวจปนเปื้อนของเชื้อ
โคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร 
ภาชนะสัมผัสอาหาร และมือผู้
สัมผัสอาหารของโรงเรียน

การจัดการทีด่ที�าให้การด�าเนนิโครงการฯ	ไม่ส�าเรจ็ตามเป้าหมาย	

เช่น	การแต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินโครงการฯ	มีเพียงคณะครู

ในโรงเรียน	ถังขยะไม่ครบตามประเภทของขยะ	ไม่มีท่ีส�าหรับ

เก็บรวบรวมขยะที่รับซื้อ	ไม่มีกระบวนการด�าเนินการที่ชัดเจน	

และไม่มีองค์ความรู้ที่ชัดเจน	เป็นต้น	ดังนั้นเพื่อให้โรงเรียน

สามารถด�าเนินการกิจกรรมธนาคารขยะได้อย่างต่อเนื่องและ

ยั่งยืน	จึงได้มีการด�าเนินการดังต่อไปนี้	

	 1.	คณะครูและนักเรียนในโรงเรียน

ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาด้านความปลอดภัย

และสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน	และศึกษา

ปัญหาร่วมกัน	พบว่าปัญหาด้านการจัดการ

ขยะเป็นปัญหาที่โรงเรียนต้องการด�าเนิน

การมากที่สุด

	 2.	เขียนโครงการการจัดการขยะ

แบบครบวงจร	(ธนาคารขยะ)	และบรรจุใน

แผนการด�าเนินงานประจ�าปีของโรงเรียน

	 3.	แต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนิน 

โครงการฯ	ได้แก่	คณะครูทุกคนในโรงเรียน	

จ�านวน	9	คน	และนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่

4-6	จ�านวน	48	คน	โดยผู้ด�าเนินการหลัก	

คือ	ครูอนามัยโรงเรียน	2	ท่าน	และนักเรียน

ชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	ส่วนชัน้ประถมศกึษา

การประชมุชีแ้จงโครงการ	
วันที่ 	26	พฤศจิกายน	
2556
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ปีที	่4-5	ได้เข้ามาเรยีนรูก้ระบวนการท�างาน	เม่ือชัน้ประถมศกึษา 

ปีที่	6	เรียนจบ	ก็จะสามารถด�าเนินการต่อได้เพื่อให้โครงการฯ	

เกิดความยั่งยืนต่อไป

	 4.	การเกบ็ข้อมลูเกีย่วกบัสภาพปัญหาการจดัการขยะใน

ปัจจุบัน	โดยใช้แบบประเมินการจัดการขยะของโรงเรียน	เพื่อให้

ทราบปัญหาทีเ่กดิขึน้เพือ่ใช้ในการวางแผนในการแก้ไขปัญหาได้	

	 5.	จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานเกี่ยวกับธนาคารขยะ	 

โดยการพาทีมวิจัย	ได้แก่	ครูและตัวแทนนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่	5	และ	6	ไปศึกษาดูงานระบบการจัดการธนาคารขยะ

ต้นแบบของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขศาสตร์	

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	เพื่อให้ทีมวิจัยได้เรียนรู้กระบวนการ

การจดัการธนาคารขยะและใช้เป็นแนวทางในการจดัการธนาคาร

ขยะในโรงเรียนต่อไป

	 6.	กจิกรรมถงัขยะน่าทิง้	ซึง่โรงเรยีนมกีารน�าเอาถงัขยะ

เก่าของโรงเรียนที่ช�ารุดแล้วมาทาสีถังขยะใหม่	เป็นรูปการ์ตูน 

ที่มีสีสันสวยงามและแยกสีตามประเภทของขยะ	คือ	1)	สีแดง	 

ทิ้งขยะอันตราย	2)	สีเขียว	ทิ้งขยะที่ย ่อยสลายได้	และ	3)	 

สีเหลือง	ทิ้งขยะทั่วไป	ท�าให้นักเรียนสนใจและเป็นการกระตุ้น 

ให้นักเรียนอยากทิ้งขยะให้ถูกประเภทมากขึ้น

	 7.	จัดกจิกรรมอบรมให้ความรูเ้กีย่วกบัการจดัตัง้โครงการ

ธนาคารขยะและการด�าเนนิการของธนาคารขยะ	ตัง้แต่ขัน้ตอนการ

ท�าบญัช	ีการรบัสมคัรสมาชกิโครงการฯ	การซือ้	การขายขยะ	การ

แยกขยะตามประเภทต่างๆ	เมือ่วนัที	่3	มกราคม	2557	ณ	วทิยาลยั

แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	โดยให้นกัศกึษาหลกัสตูรวทิยา

ศาสตรบณัฑติ	(สาธารณสุขศาสตร์)	สาขาอนามยัสิง่แวดล้อมปีที	่3	

เป็นวทิยากรร่วมให้ค�าแนะน�าการด�าเนนิโครงการฯ	

  

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดตั้งโครงการธนาคาร
ขยะ	วันที่			3	มกราคม	2557
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	 8.	การจดัท�าโรงเรอืนเกบ็ขยะของโครงการธนาคารขยะ	

โดยใช้พืน้ทีล่านจอดจกัรยานของนกัเรยีนมาปรบัปรงุให้เป็นพืน้ที่

ในการรบัซือ้ขยะและโรงเรอืนเกบ็ขยะของโรงเรยีน	ท�าให้นกัเรยีน

สามารถคัดแยกขยะและเก็บขยะได้เป็นจ�านวนมาก

 2.2	โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง	:	การสุขาภิบาลอาหาร	

(อาหารปลอดภัยถูกใจนักเรียน)	

	 โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่งมีความพร้อมในการด�าเนิน

การด้านการสุขาภิบาลอาหารผ่านกิจกรรมอาหารปลอดภัย

ถูกใจนักเรียน	จากข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมของโรง

อาหารของโรงเรียน	โครงการโรงเรียนปลอดภัยอนามัยส่ิง

แวดล้อมด	ีปีพ.ศ.	2556	พบว่าโรงอาหารไม่ผ่านการประเมนิตาม

เกณฑ์ของกรมอนามัย	จ�านวน	10		ข้อ	จาก	30	ข้อ	ดังนั้นทาง

โรงเรียนจึงสนใจการด�าเนินการด้านสุขาภิบาลอาหารเพื่อแก้ไข

ปรับปรุงโรงอาหารให้ได้ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย	กระทรวง

สาธารณสุข	ประกอบกับโรงเรียนมีโครงการเกษตรปลอดสาร

พิษอยู่แล้ว	รวมท้ังโรงเรียนมีโครงสร้างโรงอาหารที่มั่นคง	แข็ง

แรง	และมผู้ีปรุงประกอบอาหารประจ�าของโรงเรยีน	แต่โรงเรยีน

ไม่เคยด�าเนินการด้านการสุขาภิบาลอาหารเลย	เช่น	ครูผู้รับผิด

ชอบการจัดอาหารกลางวันและผู้ปรุงประกอบอาหารยังไม่เคย

ผ่านการอบรมเก่ียวกับการสขุาภบิาลอาหารจากหน่วยงานใดมาก่อน	 

  

การรับซื้อขยะจากสมาชิก

นอกจากนี	้โรงเรียนยังไม่เคยมีการตรวจประเมินโรงอาหารตาม

เกณฑ์ของกรมอนามัย	และไม่เคยตรวจสอบคุณภาพอาหาร

กลางวันที่จัดบริการให้กับนักเรียนเลย	จากประเด็นดังกล่าวทาง

โรงเรียนจึงได้มีการปรึกษากับทีมวิจัยหลักซึ่งเป็นทีมพี่เลี้ยง 

เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการจัดการอาหารให้ถูก

หลักสุขาภิบาลอาหาร	เพื่อให้โรงเรียนสามารถ

ด�าเนินกิจกรรมด้านการสุขาภิบาลอาหารผ่าน

กจิกรรมอาหารปลอดภัยถกูใจนกัเรยีนได้อย่างต่อ

เนื่องและยั่งยืน	จึงได้มีการด�าเนินการดังต่อไปนี้

	 			1.	คณะครูและนักเรียนในโรงเรียน

ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาด้านความปลอดภัยและ

ส่ิงแวดล้อมของโรงเรียน	และศึกษาปัญหาร่วม

กนั	พบว่าปัญหาด้านสขุาภิบาลอาหารเป็นปัญหา

ที่โรงเรียนต้องการแก้ไขปัญหามากที่สุด

	 				2.	เขียนโครงการการสุขาภบิาลอาหาร	

(อาหารปลอดภัยถกูใจนกัเรยีน)	และบรรจุในแผน	

การด�าเนินงานประจ�าปีของโรงเรียน

	 								3.	แต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนิน 

โครงการฯ	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนิน 

โครงการฯ	ได้แก่	คร	ู8	คน	ภารโรง	1	คน	ผูส้มัผสั

อาหาร	2	คน	และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 

4-6	จ�านวน	32	คน	รวมเป็น	43	คน	โดยผูด้�าเนนิ 

การหลัก	คือ	ครูอนามัยโรงเรียน	2	ท่าน	และ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ส่วนชั้นประถม 

ศกึษาปีที	่4-5	ได้เข้ามาเรยีนรูก้ระบวนการท�างาน	

เมื่อชั้นประถมศึกษาปีที่	6	เรียนจบก็จะสามารถด�าเนินการ 

ต่อได้เพื่อให้โครงการฯ	เกิดความยั่งยืนต่อไป

	 			4.	การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการสุขาภิบาล

อาหารปัจจุบัน	ซึ่งผู้เก็บข้อมูล	คือ	คณะอาจารย์และนักศึกษา

สาธารณสุขศาสตร์อนามัยส่ิงแวดล้อม	โดยใช้แบบประเมิน 

สภาพแวดล้อมทางกายภาพโรงอาหารในโรงเรียน	และการ 

ตรวจการปนเปื ้อนของเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร	 

ภาชนะสัมผัสอาหาร	และมือผู ้ สัมผัสอาหาร	ซึ่งผู ้สัมผัส 

อาหาร	คือ	แม่ครัวและผู้ช่วยแม่ครัวของโรงเรียน	ให้ทราบ 

ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อใช้ในการวางแผนในการแก้ไขปัญหาได	้

	 			5.	จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการ

สุขาภิบาลอาหาร	ได้แก่	สถานที่ปรุงประกอบอาหาร	การเก็บ

รักษาอาหาร	ภาชนะสัมผัสอาหาร	การจัดการสิ่งแวดล้อม	และ

สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร	รวมทั้งอบรมเชิงปฏิบัติ

การเกี่ยวกับการตรวจอาหาร	ภาชนะสัมผัสอาหาร	และมือ 

ผู ้สัมผัสอาหาร	โดยใช้น�้ายาตรวจเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
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การอบรมการเลี้ยงไก่และอบรมการใช้แบบประเมินโรงอาหาร

การปลูกผักและเลี้ยงสัตว์เป็นอาหารกลางวัน

เบื้องต้น	(SI-2)	และผลกระทบทางสุขภาพจากอาหารที่ปรุง

ประกอบไม่สะอาด	ได้แก่	โรคท่ีเกิดจากอาหารและน�้าเป็นส่ือ	 

ในวันที่	3	มกราคม	2557	

	 			6.	การอบรมการท�าเกษตรอินทรีย์	ได้แก่	การปลูก

ผักตามฤดูกาล	และการเลี้ยงไก่ไข่ปลอดสารพิษ	เพื่อน�าวัตถุดิบ

มาปรุงประกอบอาหารกลางวันของนักเรียน	ซึ่งได้รับความ

อนุเคราะห์จาก	อ.ดร.อุทัย	อันพิมพ์	อาจารย์ประจ�าสาขาวิชา

เศรษฐกจิพอเพยีง	คณะบรหิารศาสตร์	มหาวทิยาลยัอบุลราชธาน	ี

มาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้

	 			7.	การด�าเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพของโรงอาหาร	จากการประเมินสภาพแวดล้อมทาง

กายภาพของโรงอาหาร	เพือ่ให้สภาพแวดล้อมทางกายภาพของ

โรงอาหารถกูหลักสุขาภิบาล	และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานโรง

อาหารโรงเรียนของกรมอนามัย	กระทรวงสาธารณสุข	โรงเรียน

จึงมกีารด�าเนนิการปรบัปรงุสภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรง

อาหารให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กรมอนามัยก�าหนด	
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	 2.3	โรงเรียนบ้านกุดระงุม	:	การจัดการสนามเด็กเล่น	

(สนามเด็กเล่นปลอดภัย)	

	 โรงเรียนบ้านกุดระงุมมีความพร้อมในการด�าเนิน

การด้านการจัดการสนามเด็กเล่นผ่านกิจกรรมสนามเด็กเล่น

ปลอดภัย	ซึ่งผลจากการส�ารวจของคณะครูของโรงเรียน	พบว่า

สนามเด็กเล่นเป็นปัญหาของโรงเรียนที่ต้องการแก้ไขปัญหา

มากที่สุด	เนื่องจากสนามเด็กเล่นของโรงเรียน	พื้นสนามเด็ก

เล่นเป็นดินแข็ง	ขรุขระ	ไม่เสมอกัน	เครื่องเล่นเก่า	มีการช�ารุด	 

ผ	ุพัง	เป็นสนิม	มีความเสี่ยงสูงที่จะท�าให้เกิดการบาดเจ็บของ 

นักเรียนที่มาเล่นเครื่องเล่นต่างๆ	ทางโรงเรียนจึงไม่อนุญาตให้

นักเรียนเล่นในสนามเด็กเล่นของโรงเรียนเพื่อป้องกันอันตราย

ที่จะเกิดขึ้น	จากประเด็นดังกล่าวข้างต้นท�าให้โรงเรียนบ้าน 

กุดระงุมมีความต้องการที่จะด�าเนินการด้านความปลอดภัย

และสิ่งแวดล้อมในสนามเด็กเล่น	และมีความพร้อมในด้าน

วัสดุอุปกรณ์เครื่องเล่นเนื่องจากได้รับบริจาคเครื่องเล่นใหม่

จากศิษย์เก่าของโรงเรียนกว่า	100,000	บาท	ดังนั้นเพื่อให้

โรงเรียนสามารถด�าเนินกิจกรรมด้านการจัดการสนามเด็กเล่น

ผ่านกิจกรรมสนามเด็กเล่นปลอดภัยได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน	 

จึงได้มีการด�าเนินการดังต่อไปนี้

	 			1.	คณะครูและนักเรียนในโรงเรียนร่วมกันวิเคราะห์

ป ัญหาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน	 

และศึกษาปัญหาร่วมกัน	พบว่าปัญหาด้านสนามเด็กเล่นเป็น

ปัญหาที่โรงเรียนต้องการแก้ไขปัญหามากที่สุด

	 			2.	เขียนโครงการการจัดการสนามเด็กเล่น	(สนาม

เดก็เล่นปลอดภยั)	และบรรจใุนแผนการด�าเนนิงานประจ�าปขีอง

โรงเรียน

	 			3.	แต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินโครงการฯ	มีการ

แต่งต้ังคณะกรรมการด�าเนินโครงการฯ	ได้แก่	คณะครูทุกคน 

ในโรงเรียน	จ�านวน	9	คน	และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที	่ 

4-6	จ�านวน	57	คน	โดยผู ้ด�าเนินการหลัก	คือ	ครูอนามัย

โรงเรียน	2	ท่าน	และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ส่วน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่	4-5	ได้เข้ามาเรียนรู้กระบวนการท�างาน	

เมื่อชั้นประถมศึกษาปีที่	6	เรียนจบ	ก็จะสามารถด�าเนินการ 

ต่อได้เพื่อให้โครงการฯ	เกิดความยั่งยืนต่อไป

	 			4.	การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของสนาม

เด็กเล่นในปัจจุบัน	ใช้แบบประเมินความเสี่ยง	โดยคณะอาจารย์

จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข	มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานีและคณะครูของโรงเรียน	เพื่อให้ทราบปัญหาที่เกิด

ขึ้นเพื่อใช้วางแผนในการแก้ไขปัญหาได	้

	 					5.	จดักจิกรรมอบรมเชงิปฏิบตักิารเกีย่วกบัการประเมนิ

ความเสี่ยงในสนามเด็กเล่น	รวมทั้งแนวทางในการจัดการความ

เสี่ยงต่างๆ	ให้กับคณะครู	และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4-6	 

เพื่อให้โรงเรียนสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการสนามเด็ก

เล่นให้ปลอดภัย

	 			6.	โรงเรียนด�าเนินการปรับปรุงสนามเด็กเล่นให้มี

ความปลอดภัย	และถูกต้องตามหลักวิชาการ	ท�าให้นักเรียน

สามารถเล่นเครื่องเล่นได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข	

3)	ขั้นสรุปผลและประเมินผลการวิจัย

	 น�าข้อมูลมาจัดหมวดหมู่	และเรียบเรียงตามประเด็น 

ที่ได้ก�าหนดไว้ในวัตถุประสงค์การวิจัย	ตรวจสอบความถูกต้อง

ของข้อมูล	โดยการตรวจสอบและการรับฟังเสียงสะท้อนจาก 

ครูและนักเรียน	เปิดโอกาสให้วิจารณ์และแก้ไข	หลังจาก 

นั้นทีมวิจัยหลักท�าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการบรรยายเชิง

พรรณนา

ผลและสรุปผลการวิจัย
1.	สภาพปัญหาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมก่อน 

ด�าเนินการวิจัยและการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นหลังด�าเนิน 

การวิจัย

    1.1	โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง	:	การจัดการขยะแบบครบวงจร	

(ธนาคารขยะ)

	 สภาพปัญหาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ก่อนด�าเนินการวิจัย	พบว่าประเภทของขยะที่เกิดขึ้นส่วนใหญ ่

ของโรงเรียนเป ็นพลาสติก	เศษห่อขนม	ลูกอม	แก้วน�้า	 

เศษใบไม้	กิ่งไม้	เป็นต้น	ส่วนการทิ้งขยะพบว่า	จ�านวนถังขยะ 

ที่ ใช ้ในโรงเรียนยังมีไม ่เพียงพอต่อปริมาณขยะที่ เกิดขึ้น	 

สภาพของถังขยะช�ารุด	บางถังไม่มีฝาปิดมิดชิด	บางถังมีฝา

ปิดแต่ไม่น�ามาปิด	เช่น	บริเวณจุดรวบรวมขยะ	ไม่มีการแยก 

ประเภทของถังขยะ	และไม่มีป้ายบอกการแยกประเภทท่ี 

ชัดเจน	เช่น	ขยะอินทรีย์	ขยะรีไซเคิล	และขยะทั่วไป	ส่งผลให้

นักเรียนยังทิ้งขยะไม่ถูกที่	สังเกตได้จากภายในถังขยะใบเดียว	 

มีการทิ้งขยะทุกประเภทรวมกัน	เช่น	เศษขนม	ลูกอม	เปลือก

ผลไม้	ใบไม้แห้ง	หญ้าแห้ง	เป็นต้น	ส่วนการก�าจัดขยะ	 

ยังมีการก�าจัดโดยการด�าเนินการเผาเองภายในโรงเรียนทุก

สัปดาห์	เป็นต้น	

	 การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังด�าเนินการวิจัยพบว่า	

โรงเรียนมีการจัดถังขยะให้เพียงพอต่อปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้น	 

มกีารซ่อมแซมถงัขยะทีช่�ารดุ	ไม่มฝีาปิด	ท�าให้ถงัขยะน่าทิง้มาก
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การก�าจัดขยะโดยการเผา

ข้ึน	โดยน�าเอาถงัขยะเก่าของโรงเรยีนทีช่�ารดุแล้วมาทาสถีงัขยะ

ใหม่	เป็นรูปการ์ตูนที่มีสีสันสวยงามและแยกสีตามประเภทของ

ขยะ	คอื	1)	สแีดง	ทิง้ขยะอนัตราย	2)	สเีขยีว	ท้ิงขยะทีย่่อยสลายได้	 

และ	3)	สีเหลือง	ทิ้งขยะทั่วไป	รวมทั้งมีการจัดสถานที่เก็บ

รวบรวมขยะทั่วไปไว้หลังโรงเรียนเพื่อให้เทศบาลค้อหวางน�าไป

ก�าจัดต่อไป

	 ส่วนบริเวณที่โรงเรียนน�าขยะไปเผา	มีการปรับสภาพ

พ้ืนท่ีให้เป็นสวนกล้วยน�้าว้าในโครงการอาหารกลางวันของ

นกัเรยีน	รวมทัง้มกีารจดัตัง้ธนาคารขยะของโรงเรยีนโดยนกัเรยีน

เป็นผู้บริหารจัดการหลัก	ตั้งแต่กระบวนการรับซื้อ	การท�าบัญช	ี

คัดแยก	ขายขยะ	ตลอดจนการปันผลก�าไรจากธนาคารฯ	ให้กับ

สมาชกิได้	จากกระบวนการวิจัยดงักล่าวเป็นกระบวนการทีท่�าให้

นกัเรยีนมคีวามรูแ้ละสามารถด�าเนนิการกจิกรรมธนาคารขยะได้	

ตัง้แต่กระบวนการรบัซ้ือ	การท�าบัญชี	คดัแยก	ขายขยะ	ตลอดจน

การปันผลก�าไรจากธนาคารฯ	ให้กับสมาชิกได้	ซึ่งในการด�าเนิน

โครงการธนาคารขยะมีสมาชิกทั้งสิ้น	112	คน	เป็นนักเรียนและ

บุคลากรในโรงเรียน	105	คน	และเป็นคนในชุมชน	จ�านวน	5	คน	

ในการรบัซือ้ขยะนัน้โรงเรยีนจะมกีารเปิดการรบัซือ้ขยะทกุวนัพธุ	

เวลา	14.00	–	16.00	น.	มกีารจ�าหน่ายขยะให้กบัผูร้บัซือ้ขยะทกุ

เดือน	และปันผลก�าไรให้กับสมาชิกทุกเทอม
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การแยกประเภทถังขยะ	

กา ร รับซื้ อ ขย ะ
จากสมาชิ กทั้ ง
ในโรงเรียนและ
ชุมชน
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ปัญหาสภาพ
ของโรงอาหาร

	 1.2	โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง	:	สุขาภิบาลอาหาร	

(อาหารปลอดภัยใส่ใจนักเรียน)

	 สภาพปัญหาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมก่อน

ด�าเนนิการวจิยัพบว่า	สภาพแวดล้อมทางกายภาพของโรงอาหาร

ของโรงเรยีนบ้านแฮหนามแท่ง	ไม่ผ่านมาตรฐานของกรมอนามยั	

กระทรวงสาธารณสุข	จ�านวน	8	ข้อ	คือ

 ข้อ	7	โต๊ะเตรียม-ปรงุอาหาร	และบรเิวณเตาไฟ	ต้องท�า

ด้วยวสัดทุีท่�าความสะอาดง่าย	(เช่น	สแตนเลส	กระเบือ้ง)	มสีภาพ

ด	ีและพืน้โต๊ะต้องสงูจากพืน้อย่างน้อย	60	ซม.	ไม่ผ่าน	เน่ืองจาก

โต๊ะเตรียมปรุงอาหารของโรงเรียนใช้โต๊ะไม้ในการเตรียม	หากมี

การท�าความสะอาดโต๊ะไม้ที่ใช้ในการเตรยีมปรงุอาหารกจ็ะท�าให้

เกิดความชื้นจนส่งผลท�าให้เกิดเชื้อรากับโต๊ะดังกล่าวได้	

 ข้อ	19	จาน	ชาม	ถ้วย	แก้วน�้า	ถาดหลุม	ฯลฯ	เก็บคว�า่

ในภาชนะโปร่งสะอาด	หรอืตะแกรงวางสงูจากพืน้อย่างน้อย	60		ซม.	 

หรือเก็บในภาชนะหรือสถานท่ีท่ีสะอาดมีการปกปิด	ไม่ผ่าน

เนื่องจากมีการวางถาดหลุมบริเวณชั้นล่างสุดซึ่งต�า่กว่า	60	ซม.	

	 ข้อ	20	ช้อน	ส้อม	ตะเกียบ	วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะ

โปร่งสะอาด	หรือวางเป็นระเบียบในภาชนะที่สะอาดและมีการ

ปกปิด	ตั้งสูงจากพื้นอย่างน้อย	60	ซม.	ไม่ผ่าน	เนื่องจากมีการ

วางช้อนส้อมไม่เป็นระเบียบ	
 ข้อ	21	เขยีงต้องมสีภาพดไีม่แตก

ร้าวหรอืเป็นช่อง	มเีขยีงใช้เฉพาะอาหาร

สกุและอาหารดบิแยกจากกนัมีฝาชคีรอบ	

(ยกเว้นครวัทีม่กีารป้องกนัแมลงวนัแล้ว)	

ไม่ผ่าน	เน่ืองจากเขยีงท่ีใช้ในโรงอาหารมี

สภาพแตกร้าว	และไม่มกีารแยกเขยีงตาม

ประเภทของอาหารสกุและดบิ	

 ข้อ	22	ใช้ถงัขยะที่ไม่รัว่ซมึ	และ

มีฝาปิด	ไม่ผ่าน	เนื่องจากถังขยะที่ใช้มี

สภาพช�ารุดและไม่มีฝาปิดมิดชิด

 ข้อ	24	มบ่ีอดกัเศษอาหารและ

ดักไขมันที่ใช้การได้ดีก่อนระบายน�้าเสีย

ลงสูแ่หล่งน�า้สาธารณะโดยตรง	เนือ่งจาก

โรงเรียนมีการปล่อยน�้าเสียออกโดยตรง	

ท�าให้บรเิวณท่ีมกีารปล่อยน�า้เสยีมนี�า้ขงั	

หากไม่มกีารจดัการจะส่งผลให้เป็นแหล่ง

เพาะพนัธ์ุพาหะน�าโรคได้	

 ข้อ	28	ผูกผ้ากันเปื ้อนสีขาว	

หรือมีเครื่องแบบ	ผู้ปรุงจะต้องใส่หมวก

หรือเน็ทคลุมผมด้วย	ไม่ผ่าน	เนื่องจาก 

ผู้ปรุงอาหารไม่ผูกผ้ากันเปื ้อน	ไม่ใส่

หมวกหรือเน็ทคลุมผม	

 และข้อ	30	ผู้ปรุงอาหารมีสุขนิสัยที่ดี	เช่น	ตัดเล็บสั้น	

ไม่สูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงาน	ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารที่ปรุงเสร็จ

แล้วโดยตรง	ไม่ผ่าน	เนื่องจากผู้ปรุงอาหารใช้มือหยิบจับอาหาร

ที่ปรุงเสร็จแล้วโดยตรง	

	 ปัญหาการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร	

ภาชนะสัมผัสอาหาร	และมือผู้สัมผัสอาหาร	โดยใช้ชุดตรวจหา

เชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียเบื้องต้น	(SI-2)	พบว่า	มีการปนเปื้อน

เชื้อโคลิฟอร์มปนเปื้อนในมือผู้สัมผัสอาหารทุกคน	และอาหาร

ทุกตัวอย่าง	ได้แก่	หมู	คะน้า	มะละกอ	ขึ้นฉ่าย	ต้นหอม	

	 การเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้หลงัด�าเนนิการวจิยัพบว่า	จาก

กระบวนการวิจัยดังกล่าวเป็นกระบวนการที่ท�าให้ครู	นักเรียน	

และผู้สัมผัสอาหาร	ได้รับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ความปลอดภัย

ของอาหารกลางวันที่โรงเรียนมีการจัดบริการให้กับนักเรียน	

รวมทั้งครู	นักเรียน	และผู้สัมผัสอาหารมีความรู้เกี่ยวกับการ

สุขาภิบาลอาหาร	และสามารถด�าเนินการกิจกรรมอาหาร

ปลอดภัยได้	ตั้งแต่การด�าเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของ

โรงอาหารให้ถกูหลักสุขาภิบาลตามเกณฑ์ของกรมอนามยั	ได้แก่

	 1)	โต๊ะเตรยีมปรงุอาหารของโรงเรยีนมปีรบัเปลีย่นจาก

โต๊ะไม้ธรรมดาโดยหาวัสดทุีไ่ม่ดดูซมึน�า้มาปเูพือ่ไม่ให้เกดิการซมึน�า้		
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สนามเด็กเล่นของโรงเรียนบ้านกุดระงุม

	 2)	เปลี่ยนที่วางถาดหลุมให้สูงกว่า	60	ซม.

	 3)	จดัหาภาชนะท่ีใส่ช้อนส้อมใหม่ซ่ึงเป็นภาชนะทรงสูง

มีฝาปิดมิดชิด	และวางเอาด้ามจับขึ้น

	 4)	โรงเรียนมีการซื้อเขียงใหม่และมีการแยกเขียงตาม

ประเภทของอาหารสุกและดิบ	

	 5)	เปล่ียนถงัขยะที่ใช้ในห้องครวัเป็นถงัทีมี่ฝาปิดมดิชิด

เพื่อป้องกันแมลงและพาหะน�าโรค

	 6)	มบ่ีอดกัเศษอาหารและดกัไขมนัและน�าไปเป็นอาหาร

เลี้ยงไก่ของโครงการอาหารกลางวัน	

	 7)	มีการให้แม่ครัวผูกผ้ากันเปื้อน	และสวมหมวกคลุม

ผมทุกคน	และแม่ครัวทุกคนต้องตัดเล็บสั้น	

	 ทางโรงเรียนได้จัดให้มีนักเรียนท�าหน้าที่ตรวจประเมิน

สภาพแวดล้อมของโรงอาหารอีกครั้งโดยคณะกรรมการด�าเนิน

โครงการฯ	ของโรงเรียน	ผลการส�ารวจพบว่า	โรงเรียนผ่านตาม

เกณฑ์มาตรฐานโรงอาหารโรงเรียนของกรมอนามัยทุกข้อ

	 การท�าให้เกดิความยัง่ยนื	คอื	โรงเรยีนมกีารด�าเนนิการ

เฝ้าระวังทางการสุขาภิบาลอาหารอย่างต่อเนื่อง	โดยการแต่งตั้ง

คณะกรรมการนักเรยีนในการตรวจสภาพแวดล้อมของโรงอาหาร

ทุกสปัดาห์	ตรวจสภาพการท�างานของแม่ครวั	และมีการตรวจการ

ปนเป้ือนโคลฟิอร์มแบคทเีรยีในอาหาร	ภาชนะสมัผสัอาหารและ 

ผู้สัมผัสอาหาร	(แม่ครัว)	เดือนละ	1	ครั้ง	รวมทั้งมีการตรวจ

ความสะอาดภาชนะใส่อาหาร	ได้แก่	ช้อน	ส้อม	ถ้วย	จาน	ทกุวนั	 

เป็นต้น

	 1.3	โรงเรียนบ้านกุดระงุม	:	ด้านการจัดการสนามเด็ก

เล่น	(สนามเด็กเล่นปลอดภัย)

	 สภาพปัญหาด้านความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมของ

สนามเดก็เล่นก่อนด�าเนินการวิจัยพบว่าบรเิวณสนามเด็กเล่นของ

โรงเรยีนบ้านกดุระงมุ	ทัง้บรเิวณภายในและบรเิวณภายนอกของ

สนามเดก็เล่นมหีญ้าข้ึนรก		พืน้สนามเป็นดนิแข็งไม่เรยีบ	สภาพ

ของเครื่องเล่นมีสภาพช�ารุด	เป็นสนิม	มีการติดตั้งที่ไม่ม่ันคง	

ไม่มีข้อมูลวิธีการใช้เครื่องเล่นแต่ละชนิด	จากสภาพปัญหาดัง

กล่าวจึงท�าให้โรงเรียนไม่สามารถให้นักเรียนเข้าไปใช้สนามเด็ก

เล่นได้

	 จากกระบวนการวิจัยดังกล่าวเป็นกระบวนการท่ีท�าให้

ครู	นักเรียน	ได้รับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ความเส่ียงและความ

ปลอดภัยของสนามเด็กเล่นที่โรงเรียนมีการจัดให้กับนักเรียน	

รวมทั้งท�าให้ครูผู้รับผิดชอบและนักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการ

ประเมินความเส่ียง	และการจัดสภาพแวดล้อมของสนามเด็ก

เล่นให้มคีวามปลอดภัยตามหลักวิชาการ	ตัง้แต่การส�ารวจสภาพ

แวดล้อมและการประเมินความเส่ียงของสนามเด็กเล่น	ตลอด

จนการปรับปรุงสนามเด็กเล่น	และการบ�ารุงรักษาเครื่องเล่นให้

มีความปลอดภัยกับผู้เล่น	เป็นต้น

2.	รูปแบบการพัฒนาการจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่ง

แวดล้อมของโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

	 จากผลการศกึษาสภาพปัญหา	การจัดการสภาพปัญหา	

การจัดการด้านความปลอดภัย	คอื	ด้านการจัดการสนามเดก็เล่น	
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สนามเดก็เล่นทีถ่กูต้องตามหลกัความปลอดภยั

ส่วนสภาพปัญหาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเครือ

ข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	คือ	ด้านการจัดการขยะ	และ

ด้านการสุขาภิบาลอาหาร	รวมท้ังศักยภาพและความพร้อม 

ในการด�าเนินการจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ของโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ท�าให้ทีมวิจัย

และโรงเรยีนได้ทราบถงึสถานการณ์และความรนุแรงของปัญหา 

ทีเ่กดิขึน้	โรงเรยีนตระหนักถงึความส�าคัญและจ�าเป็นท่ีจะต้องหา

แนวทางในการจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 

ของโรงเรียน	โดยเข้ามามีส่วนร่วมและน�าเสนอแนวทางส�าหรับ

การจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน 

เครือข่ายคือ	

	 1)	การรบัรูส้ภาพปัญหาความปลอดภยัและสิง่แวดล้อม

ในโรงเรียน		การกระตุ้นการรับรู ้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหา

ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของตนน้ันเป็น

เครื่องมือที่ส�าคัญที่จะสามารถท�าให้ครูและนักเรียนในโรงเรียน

ได้เห็นปัญหาร่วมกัน	เครื่องมือส�าคัญในการกระตุ้นการรับรู ้

คือ	ข้อมูลที่ได้จากกระบวนการด�าเนินการวิจัยแบบการมีส่วน

ร่วมของโรงเรียน	(Participatory	Research)	ได้แก่	ข้อมูลที่ได้

จากการส�ารวจปัญหาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมใน

โรงเรียนแต่ละโรงเรียน	ซ่ึงเป็นข้อมูลที่โรงเรียนเป็นผู้ด�าเนิน

การเก็บข้อมูลเอง	ดังนั้นข้อมูลชุดนี้จึงเป็นข้อมูลที่โรงเรียน 

เชื่อถือได้มากที่สุด

	 2)	การกระตุ้นให้เกิดความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบ

ท่ีเกิดจากปัญหาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน	

นอกจากการกระตุน้การรบัรูเ้กีย่วกบัสถานการณ์ปัญหาด้านความ

ปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมในโรงเรยีนแล้ว	การกระตุน้ให้เกิดความ

ตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากปัญหาด้านความปลอดภัย

และส่ิงแวดล้อมกเ็ป็นกระบวนการด�าเนนิการวิจัยทีเ่ป็นแรงเสรมิ

หรือแรงกระตุ้นที่ส�าคัญเพื่อท�าให้ครูและนักเรียนได้คิดทบทวน

ถงึกระบวนการจัดการด้านความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมของตน	 

รวมถึงการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่เกิดจากปัญหาด้านความ

ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนของตนได้	

	 3)	การรับรู ้ศักยภาพและความพร้อมในการจัดการ

ปัญหาด้านความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน	ในการ

ด�าเนินการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

นั้น	โรงเรียนจะต้องมีการประเมินศักยภาพและความพร้อม

ของโรงเรียนว่า	จะสามารถด�าเนินโครงการฯ	ได้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่	โดยยึดหลักการบริหารงาน	4	อย่าง	

หรือ	ที่เรียกว่า	4	M	ประกอบด้วย	1)	Men	หมายถึง	คน	หรือการ

ได้รับความร่วมมือที่ดีจากครูและนักเรียน	2)	Money	หมายถึง	

งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐหรือเงินที่ได้จาก

การบริจาคของผู้ปกครอง	ชุมชน	ชมรมผู้ปกครอง	และศิษย์เก่า	

ก็จะเป็นไปตามเป้าหมายหรอืวตัถปุระสงค์ทีต่ัง้ไว้	3)	Material	หมายถงึ	

วัสดุหรือครุภัณฑ์ที่มีในโรงเรียน	บางครั้งอาจมีผู้หยิบยื่นวัสดุ

อปุกรณ์ในรปูแบบต่างๆ	เพือ่ทีจ่ะมาช่วยในการพฒันาองค์กรหรอื

โรงเรยีนก็ได้	4)	Management	หมายถงึ	การด�าเนนิการหรอืการ

จัดการบรหิาร	จะเหน็ว่าปัจจัยบรหิารเป็นตวัแปรทีส่�าคญัทีช่่วยให้

โรงเรียนสามารถพัฒนาไปในทิศทางที่ต้องการ	โดยที่ผู้ปกครอง

และชุมชนมีบทบาทส�าคัญเป็นอย่างมากต่อการด�าเนินงานหรือ

การจัดการบริหาร
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	 4)	การสร้างระบบและกลไกในการจดัการปัญหาด้านความ

ปลอดภยัและสิง่แวดล้อมในโรงเรยีนอย่างยัง่ยนืนัน้	โรงเรียนได้มี

การสร้างระบบในการจดัการและท�าให้เกดิความต่อเนือ่งโดยควร

มีหลักการพิจารณาและด�าเนินการคือ	

	 	-	การสร้างบคุคลหรอืบุคลากรทีมี่ส่วนในการด�าเนนิงาน

ให้มคีวามย่ังยืน	ได้แก่	การแต่งตัง้คณะท�างานทัง้ครแูละนกัเรยีน

ชั้นประถมศึกษาปีที่	4-6	โดยนักเรียนที่ด�าเนินการหลักนั้นเป็น

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่	4-5 

ได้เข้ามาเรยีนรูก้ระบวนการท�างาน	เมือ่ขึน้ชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	 

ก็จะสามารถด�าเนนิการต่อได้เพือ่ให้โครงการฯ	เกดิความยัง่ยนืต่อไป

	 	-	การน�า	PDCA	cycle	หรือวงจรการบริหารงาน

คุณภาพมาใช้ในกระบวนการด�าเนินโครงการฯ	ตั้งแต่การจัดท�า

โครงการฯ	จนถึงสรุปผลการด�าเนินโครงการฯ	ได้แก่	

	 						P	=	Plan	 คือ		การวางแผนจากวัตถุประสงค	์

และเป้าหมายที่ได้ก�าหนดขึ้น

	 						D	=	Do	 คือ		การปฏิบัติตามขั้นตอนในแผน

งานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็นระบบและมีความต่อเนื่อง

	 						C	=	Check	 คอื			การตรวจสอบผลการด�าเนนิงาน

ในแต่ละขัน้ตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกดิขึน้	จ�าเป็นต้อง

เปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนงานในขั้นตอนใดบ้าง

	 							A	=	Action	 คอื		การปรบัปรงุแก้ไขส่วนทีม่ปัีญหา	

หรอืถ้าไม่มปัีญหาใดๆ	กย็อมรบัแนวทางการปฏบิตัติามแผนงาน

ที่ได้ผลส�าเร็จ	เพ่ือน�าไปใช้ในการท�างานครั้งต่อไป	เมื่อได้แผน

งาน	(P)	น�าไปปฏิบัติ	(D)	ระหว่างปฏิบัติก็ด�าเนินการตรวจสอบ	

(C)	พบปัญหากท็�าการแก้ไขหรอืปรบัปรงุ	(A)	การปรบัปรงุกเ็ริม่

จากการวางแผนก่อน	วนไปเรื่อยๆ	จึงเรียก	วงจร	PDCA

การน�าผลงานไปใช้ประโยชน์ 
	 การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาด้านความปลอดภัย

และสิง่แวดล้อมของโรงเรยีนเครอืข่ายมหาวทิยาลยัอบุลราชธาน	ี

อ�าเภอวารินช�าราบ	จังหวัดอุบลราชธานี	ได้มีการน�าไปใช้

ประโยชน์	ดังนี้

	 1.	โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ	ซ่ึงเป็นโรงเรียนเครือ

ข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	ได้ใช้ข้อมูลจากงานวิจัยเป็น

เครื่องมือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการพัฒนา

ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน	ท้ังด้านการ

จัดการขยะ	การสุขาภิบาลอาหาร	และการจัดการสนามเด็กเล่น	

ให้กบัโรงเรยีนเครอืข่ายมหาวทิยาลยัอบุลราชธานอีืน่ทีม่ลัีกษณะ

ปัญหาด้านความปลอดภัยและสิง่แวดล้อมคล้ายๆ	กนั	ได้แก่	โรง	

เรยีนบ้านธาต	ุโรงเรยีนหนองสองห้อง	และโรงเรียนบ้านค�าขวาง	

เพือ่ให้เกดิการตืน่รู	้และได้ตระหนักถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้แล้วมาร่วม

กันหาแนวทางแก้ไขปัญหา	

	 2.	สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์	มหาวทิยาลัยอบุลราชธานี	

ได้ใช้เป็นโครงการวิจัยเพื่อการศึกษา	โดยใช้เป็นพื้นท่ีเรียนรู้

นอกห้องเรียนส�าหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัย

ส่ิงแวดล้อม	เช่น	การน�านักศึกษาที่ เรียนในรายวิชาการ

สุขาภิบาลอาหาร	วิชาการจัดการขยะ	ได้เข้าไปเรียนรู้วิธีการ

พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการส�ารวจด้านกายภาพของโรงอาหาร 

และฝึกการตรวจสอบการปนเป้ือนเช้ือโคลิฟอร์มแบคทเีรยี	ศึกษา

กระบวนการเก็บข้อมูล	กระบวนการวิจัย	และร่วมแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์การแก้ไขปัญหาในโรงเรียนด้วยงานวิจัย	เป็นต้น

การอภิปรายผล
	 แนวทางส�าหรับการจัดการด้านความปลอดภัยและ

สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน	ี

ประกอบด้วย	การปฏิบัติการเพื่อให้เกิดการรับรู้สภาพปัญหา

ความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน	การกระตุ้นให้เกิด

ความตระหนักเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากปัญหาด้านความ

ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนผ่านกิจกรรมการส�ารวจ

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เป็นปัญหาของโรง	

เรียนและต้องการแก้ไขปัญหานั้นมากที่สุด	ซึ่งด�าเนินการโดย

คณะครู	บุคลากร	และนักเรียนในโรงเรียน

	 การรับรู้ศักยภาพและความพร้อมในการจัดการปัญหา

ด้านความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมในโรงเรยีน	ในการด�าเนนิการ

แก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	ผ่านกิจกรรม

การเขียนโครงการด้านความปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมที่โรงเรยีน

ต้องการการด�าเนินการแก้ไขมากที่สุด	ซ่ึงก่อนการเขียนโครง

การฯ	นั้น	โรงเรียนจะมีการประเมินศักยภาพและความพร้อม

ของโรงเรียนว่าจะสามารถด�าเนินโครงการได้บรรลุตามวัตถุ	

ประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่	โดยยึดหลักการบริหารงาน	4	อย่าง	หรือ	

ที่เรียกว่า	4	M	(Men,	Money,	Material	และ	Management)	รวม

ทั้งการบริหารงานที่ดีจะช่วยให้การด�าเนินงานตามโครงการฯ	มี

ประสิทธิภาพ	สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ในแต่ละขั้นตอน

ของการด�าเนินงาน	ในทางตรงข้ามแม้ว่าโครงการฯ	นั้นๆ	จะ

ออกแบบไว้ดี	มีความเป็นไปได้ทางเทคนิค	งบประมาณ	และ

เงื่อนไขอื่นใดในระดับสูงก็ตาม	แต่หากการบริหารจัดการไม่ดี	

โครงการฯ	นั้นก็ไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้	อีกทั้งการ

เห็นความส�าคัญและให้การสนับสนุนการด�าเนินโครงการฯ	ของ

ผู้บริหารในการเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมที่มีการด�าเนินการ	

จะช่วยเป็นแรงขบัเคลือ่นและหนนุเสรมิกระบวนการท�างานของ

ครแูละนกัเรยีนในโรงเรยีนให้มกี�าลังใจในการท�างานมากขึน้	เกดิ

ความสนใจในการท�ากิจกรรมและการเรียนรู้ต่างๆ	เป็นอย่างดี	

	 การสร้างระบบและกลไกในการจัดการปัญหาด้าน

ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนอย่างยั่งยืน	โรงเรียน
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มีการสร้างระบบในการจัดการและท�าให้เกิดความต่อเนื่อง

โดยควรมีหลักการพิจารณาและด�าเนินการ	คือ	แต่งตั้งคณะ

กรรมการด�าเนินโครงการฯ	ได้แก่	การจัดตั้งคณะท�างาน

และผู ้รับผิดชอบ	และแบ่งหน ้าที่ความรับผิดชอบอย ่าง

ชัดเจน	ซึ่งท�าให้แต่ละคนรู ้บทบาทหน้าที่ของตนเอง	และ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	ได้แก่	คณะคร ู

ทุกคนในโรงเรียน	และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4-6	โดย 

ผู้ด�าเนินการหลักคือครูอนามัยโรงเรียน	2	ท่าน	และนักเรียนชั้น 

ประถมศกึษาปีที	่6	ส่วนชัน้ประถมศกึษาปีที	่4-5	ได้เข้ามาเรยีนรู ้

กระบวนการท�างาน	เมื่อชั้นประถมศึกษาปีที่	6	เรียนจบ	ก็จะ

สามารถด�าเนนิการต่อได้เพือ่ให้โครงการฯ	เกดิความย่ังยนืต่อไป	 

และการมีแหล่งทุนสนับสนุนโครงการฯ	ทั้งจากหน่วยงาน

ภายนอก	จากชุมชน	และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	เป็นต้น	

คณะผู้วิจัย
	 1.	ลักษณีย์	บุญขาว	วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข	มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน	ี

	 2.	นิตยา	ชาค�ารุณ	วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

	 3.	สมเจตน์	ทองด�า	วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

	 4.	จีราพร	ทิพย์พิลา	วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ

สาธารณสุข	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

	 5.	จินตนา	ศริบิรูณ์พพิฒันา	วทิยาลยัแพทยศาสตร์และ

การสาธารณสุข	มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

แหล่งเงินทุน : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
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สาขาวิชา เทคโนโลยีการศึกษาบทคัดย่อ

	 การวิจัยครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์	1)	เพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมทักษะ

และความเข้าใจของอาสาสมัครในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง	

จังหวัดล�าปาง	2)	เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ของอาสาสมัครในการดูแล

สุขภาพผู้สูงอายุหลังใช้สื่อ	3)	เพื่อศึกษาองค์ประกอบของการผลิตสื่อมัลติมีเดียที่

ส่งเสริมทักษะและความเข้าใจของอาสาสมัครในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	วิธีการ

ด�าเนินการวจิยั	คณะผู้วจิยัได้น�าสือ่มลัตมิเีดยีทีส่ร้างขึน้ไปทดลองกบักลุ่มตวัอย่าง

ท่ีเป็นอาสาสมคัรดแูลผูส้งูอายุ	(อผส.)	จ�านวน	60	คน	เพือ่หาลกัษณะส่ือมลัตมิเีดยี

ต้นแบบทีส่่งเสรมิทกัษะและความเข้าใจของอาสาสมัครในการดแูลสุขภาพผูสู้งอายุ

ที่สามารถขยายผลในการแก้ปัญหาในพื้นที่อื่นต่อไปได	้ด�าเนินการลงพื้นที่ทดลอง

แบบกลุ่มเดียววัดผลหลังทดลอง	(One	-	shot	case	study)	น�าผลคะแนนจากการ

ทดลองมาหาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย	วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วย

แบบทดสอบหลังการใช้สื่อทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ	สุดท้ายด�าเนินการสัมภาษณ์คณะ

วิจัยผู้ผลิตสื่อถึงองค์ประกอบของการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อหาองค์ประกอบของ 

การผลติสือ่มลัตมิเีดยีส่งเสรมิทักษะและความเข้าใจของอาสาสมคัร	ผลการทดลอง

สรุปได้ดังนี้

	 1.	สื่อมัลติมีเดียส่งเสริมทักษะและความเข้าใจของอาสาสมัครในการ

ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่พัฒนาขึ้น	มีประสิทธิภาพ	84.44/84.22	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์

ที่ผู้วิจัยก�าหนดไว้คือ	80/80

	 2.	คะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนด้วยสื่อมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น	เป็น

ไปตามเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ที่ก�าหนดไว้	มีอาสาสมัครร้อยละ	80	ได้คะแนนร้อยละ	 

70	ข้ึนไป	ผลรวมคะแนนเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ	74.90	อยู่ในระดับดี

	 3.	องค์ประกอบของการผลิตสื่อมัลติมีเดียที่ได้จากการศึกษา	มี	3	ส่วน	

คือ	การวางแผน	การออกแบบ	และการพัฒนา	ซึ่งจะท�าให้ได้ผลลัพธ์สื่อมัลติมีเดีย

ท่ีส่งเสริมทักษะและความเข้าใจของอาสาสมัครในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุมี

องค์ประกอบหลัก	5	ส่วน	คือ	ส่วนแนะน�าโปรแกรม	ส่วนการควบคุมของผู้เรียน	 

ส่วนการน�าเสนอข้อมูล		ส่วนการให้ความช่วยเหลือ		และส่วนสิ้นสุดโปรแกรม

ค�ำส�ำคญั : ผู้สูงอายุ  อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.)  สื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริม 
  ทักษะและความเข้าใจ

ฟิสิกส์ ฌอณ บัวกนก 
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Field : Education technology Abstract

	 The	purposes	of	this	research	were:	1)	to	develop	the	multimedia	to	

enhance	skill	and	understanding	for	volunteers	in	health	care	for	elderly	people	in	

Lampang	municipality,	Lampang		province		2)	to	study	the	learning	achievement	

of	volunteers	in	health	care	for	elderly	people	after	using	the	multimedia	3)	to	study	

the	components	of	multimedia	production	to	enhance	skill	and	understanding	

for	volunteers	in	health	care	for	elderly	people.	The	multimedia	produced	by	the	

research	team	were	used	to	test	the	sampling	group	including	60	volunteers.	The	

experimental	design	was	One	-	shot	case	study.	The	results	from	the	test	were	

used	to	assess	the	efficiency	of	the	multimedia.	Learning	Achievement	Test,	

both	theory	and	practice,	was	conducted	after	the	using	of	multimedia	among	

the	sampling	group.	Finally,	the	media	production	team	was	interviewed	to	find	

out	the	elements	of	multimedia	production	to	enhance	skill	and	understanding	

for	volunteers	in	health	care	for	elderly	people.	The	results	were	as	follows:	

	 1.	The	computer	multimedia	had	efficiency	criterion	of	84.44/84.22	

which	was	higher	than	the	selected	efficiency	criterion	of	80/80.

	 2.	The	learning	achievement	of	multimedia	meets	the	criteria	defined.	

80	percent	of	volunteers	had	scored	70	percent	or	more.	The	average	grade	totals	

74.90	was	good.

	 3.	Components	of	the	multimedia	production	from	the	study	had	3	

steps:	Planning,	Design	and	Development.	5	elements	of	multimedia	program	to	

enhance	skill	and	understanding	for	volunteers	in	health	care	for	elderly	people	

were:	Introduction	of	the	program,	Learner	control,	Presentation	of	information,	

Helping,	and	the	End	of	the	program.

 

Keywords  : Elderly	people,	Volunteers	in	health	care	for	elderly	people,	

Multimedia	to	enhance	skill	and	understanding

Fisik Sean Buakanok
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บทน�า  
	 การให้ความส�าคัญกบัการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมของ

ประเทศไทยท�าให้ทกุภาคส่วนได้รบัการพฒันาไปสูค่วามทนัสมยั

ตามแนวทางของประเทศที่พัฒนาแล้ว	ซึ่งเป็นโลกของระบบ

ทนุนยิมทีว่ดัระดบัด้วยอตัราความเจรญิเติบโตทางด้านเศรษฐกจิ

และอุตสาหกรรม	แม้ในประเทศเกษตรกรรมอย่างประเทศไทยก็

มีความพยายามพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์เพื่อน�าไปสู่

การสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์เครื่องอ�านวยความสะดวก	ซึ่งได้

ส่งผลต่อสงัคมไทยหลายประการรวมถงึระบบสาธารณสุข	น่ันคอื	

อิทธิพลดังกล่าวท�าให้ประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น	(ทวีรัชต์	อรุณ

เกียรติพงศา,	2550)	ซึ่งในปี	พ.ศ.	2561	หรืออีก	3	ปีข้างหน้า	

ประชากรวยัเดก็จะมจี�านวนเท่าๆ	กบัประชากรผู้สงูอายุ	และหลงั

จากน้ันประเทศไทยจะมีจ�านวนผู้สูงอายุมากกว่าเด็กไปเรื่อยๆ		

โดยในพ.ศ.	2583	จะมีจ�านวนผู้สูงอายุสูงถึง	251	คน	ต่อเด็ก	 

100	คน	(สถาบันวิจัยประชากรและสังคม,	2557)

	 อัตราการเพิ่มประชากรสูงอายุอย่างรวดเร็ว	ท�าให้

โครงสร้างประชากรเคลื่อนเข้าสู่ระยะที่เรียกว่า	ภาวะประชากร

สูงอายุ	(Population	ageing	state)	ซึ่งผู้สูงอายุคือบุคคลที่มีอายุ	

60	ปีบริบูรณ์ขึ้นไป	อยู่ในวัยสุดท้ายของวงจรชีวิต	ดังที่องค์การ

สหประชาชาติได้ก�าหนดเกณฑ์สังคมผู้สูงอายุไว้ว่า	ประเทศใด

ที่มีประชากรอายุ	60	ปีขึ้นไปเป็นสัดส่วนเกินร้อยละ	10	หรือ	 

ถ้ามอีายตุัง้แต่	65	ปีขึน้ไปเกนิร้อยละ	7	ของประชากรท้ังประเทศ	

ถือได้ว่าประเทศนั้นๆ	ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ	(Aging	society)	

และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์เมื่อสัดส่วนประชากรอาย	ุ 

60	ปี	เพิม่เป็นร้อยละ	20	และ	65	ปีขึน้ไปเพิม่เป็นร้อยละ	14	ของ

ประชากรทัง้ประเทศ	ส�าหรบัภาคเหนอืพบว่า	จงัหวดัทีม่สีดัส่วน

ประชากรผู้สูงอายุมากที่สุด	5	อันดับแรก	คือ	ล�าปาง	(17.28%)	

ล�าพูน	(17.19%)	แพร่	(17.1%)	อุตรดิตถ์	(16.68%)	และสุโขทัย	

(15.97%)	ตามล�าดับ	ส่วนจังหวัดท่ีก�าลังจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ

โดยสมบรูณ์ในอกีไม่นานคอื	จงัหวดัล�าปาง	(สถาบนัวจิยัประชากร

และสังคม,	2557)	เหตุนี้รัฐบาลจึงต้องรีบเร่งวางนโยบายและ 

หามาตรการต่างๆ	เพื่อรองรับสังคมสูงอาย	ุโดยหนึ่งในนโยบาย

เสรมิสร้างสขุภาพอนามยัของผูส้งูอาย	ุคอืสร้างระบบอาสาสมคัร

ที่ได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุเพื่อท�าหน้าที ่

เฝ้าระวังและดูแลผู้สูงอายุในชุมชน	อันเป็นที่มาของอาสาสมัคร

ดูแลผู้สูงอาย	ุ(อผส.)	นั่นเอง

	 อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ	(อผส.)	คือ	คนในหมู่บ้าน

หรือในชุมชนที่มีจิตใจต้องการจะช่วยเหลือผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่

ในชุมชนของตนเองให้มีความเป็นอยู่ท่ีดี	โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่

ขาดการดูแล	ผู้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้	ผู้ที่ถูกทอดทิ้ง	ผู้ที่ถูก

ละเลยเพิกเฉย	ผู้ที่ได้รับการดูแลไม่ถูกต้อง	(ส�านักส่งเสริมและ

พิทักษ์ผู้สูงอายุ	ส�านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก	

เยาวชน	ผู้ด้อยโอกาส	คนพิการ	และผู้สูงอายุ,	2547)	อย่างไร

ก็ตามอปุสรรคในการท�างานของอาสาสมคัร	ซึง่	มณฑล	เผอืกโสมณ	 

(2552)	กล่าวว่า	การท�างานของอาสาสมคัรประสบปัญหาในการ

ท�างานเนือ่งจากการขาดความรูค้วามเข้าใจในบทบาทหน้าที	่และ

แนวทางการปฏิบัติงานของตน		เหตุนี้รัฐจึงก�าหนดแนวทางส่ง

เสริมงานของอาสาสมัคร	อันประกอบด้วย	การส่งเสริมความรู้

และพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร	จัดอบรมสัมมนาเพื่อสร้าง

เครือข่ายการท�างานของอาสาสมัคร

	 ถงึแม้จะมคีูม่อืการดแูลสุขภาพผูสู้งอายจุ�านวนมากมาย

ทีเ่ป็นส่ือความรูเ้รือ่งการดแูลผูสู้งอาย	ุหากแต่	อผส.	จ�านวนหนึง่

ไม่สามารถเข้าถงึได้เพราะอ่านหนงัสือไม่ออก	หากแต่ท่ีมาสมคัร

เป็น	อผส.	เพราะใจรกัการให้บรกิาร	หรอืทีอ่่านออกกย็ากต่อการ

ท�าความเข้าใจ	และจากการสัมภาษณ์	อผส.	ในเขตเทศบาลเมอืง

ล�าปางพบว่าไม่ได้สนใจอ่านหนงัสอืการดแูลผูส้งูอายทุัง้ท่ีทราบว่า

มีประโยชน์	ซึ่งรูปแบบการพัฒนาความรู้และทักษะของ	อผส.	ที่

มอียูเ่ป็นประจ�า	กค็อื	อผส.	จะมาทีช่มรมผูส้งูอายทุีอ่ยู่ในการดูแล

ของโรงพยาบาลศูนย์ล�าปาง	2	สัปดาห์ต่อครั้ง	เพื่อสรุปกิจกรรม

การดแูลผู้สงูอายรุอบครึง่เดอืน	และเขา้รับการแนะน�า	ฝึกอบรม	

รับข้อมูลข่าวสาร	รวมถึงนโยบายต่างๆ	โดยฐานที่ตั้งการท�างาน

ในโรงพยาบาลศูนย์ล�าปางมีเครื่องคอมพิวเตอร์รองรับการใช้

งานของ	อผส.	ดงันัน้หากมกีารใช้ส่ือคอมพวิเตอร์เพ่ือการเรยีนรู้

ในรูปแบบที่น่าสนใจ	มีเนื้อหาความรู้ตรงต่อการดูแลผู้สูงอายุ	 

โดยบูรณาการความรู้สู ่ประเภทของสื่อที่สามารถลดข้อจ�ากัด

ทางการเรียนรู้ก็น่าจะมีส่วนช่วยลดปัญหาความรู้ความสามารถ

ของ	อผส.	ให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความต้องการใน

เวลาว่าง	ก็จะช่วยให้สังคมผู้สูงอายุในจังหวัดล�าปางรวมถึงใน

ประเทศไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	

	 และจากการลงพืน้ทีเ่มือ่วันที	่6		พฤศจกิายน	2557	ของ 

ผูว้จิยั	เพือ่เกบ็ข้อมลูความต้องการสือ่คอมพวิเตอร์เพือ่การเรยีนรู้

ส�าหรบัอาสาสมคัรดแูลผูส้งูอาย	ุเฉพาะ	อผส.	ในเขตเทศบาลเมอืง	

จังหวัดล�าปาง	จ�านวน	76	คน	พบว่าร้อยละ	80.26	หรือ	61	คน	

ต้องการสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

เพื่อท�าความเข้าใจและเพลิดเพลิน	โดยคาดหวังว่าจะได้สื่อที่ใช้

ง่ายและท�าความเข้าใจได้เร็ว	ส่วนข้อมูลของเจ้าหน้าที่ชมรม 

ผู้สูงอายุล�าปางพบว่า	ต้องการส่ือที่ช่วยให้อาสาสมัครมีความ

เข้าใจและเกิดทักษะที่เป็นพื้นฐานการดูแล	เพื่อเจ้าหน้าท่ีจะ

สามารถต่อยอดความรูเ้รือ่งเฉพาะทางให้แก่อาสาสมคัรได้ง่ายขึน้	

	 การพัฒนาส่ือมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมทักษะและความ

เข้าใจของอาสาสมัครในการดูแลสุขภาพผู ้สูงอายุ	ในเขต

เทศบาลเมอืง	จังหวัดล�าปาง	เป็นการวิจัยเพือ่ส่งเสรมิความรูแ้ละ

พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครโดยมุ่งหวังให้ส่งผลถึงการดูแล 

ผูสู้งอายไุด้ถกูวิธ	ีเนือ่งจากประโยชน์ของมลัตมิเีดยีด้านการเรยีน
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การสอนและการฝึกอบรมที่สามารถสร้างความสนใจได้สูง	จะ

ช่วยให้ผูเ้รยีนไม่เกดิความเบ่ือหน่าย	ช่วยสร้างบรรยากาศในการ

เรียนได้ด	ีชวนให้ติดตามตลอดบทเรียน	นอกจากนี้ยังสนับสนุน

การเรียนรู้แบบรายบุคคล	ท�าให้ผู้เรียนสามารถจัดการด้านเวลา

เรียนของตนเองได้ตามความต้องการ	(หัสนัย	ริยาพันธ์,	2554)	

ด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสื่อมัลติมีเดียในการเรียนการสอน

ด้านสาธารณสขุทีป่ระสบผลส�าเรจ็	อาท	ิการวจิยัพฒันาโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาระบบมัลติมีเดีย	เรื่องระบบประสาท	

ส�าหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์	พบว่า	ผลสัมฤทธิ์หลังเรียน

สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ	0.05	(ชาลี	ศิริพิทักษ์,	

2542)	หรือจากการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

เรื่องการสวนปัสสาวะแบบครั้งคราว	พบว่าผู้เรียนมีความเข้าใจ

ได้อย่างถูกต้องหลังเรียนด้วยบทเรียน	(วิชิต	บุญสวัสดิ์,	2554)	

และยังมีงานวิจัยอีกมากที่สนับสนุนการใช้สื่อมัลติมีเดียที่สร้าง

ผลสมัฤทธ์ิในการเรยีนรูใ้ห้เกดิขึน้ได้	อย่างไรกต็าม	ในการพฒันา

สื่อมัลติมีเดียเพื่อใช้พัฒนาด้านทักษะการปฏิบัติงานยังไม่ค่อย

มีปรากฏเท่าใดนัก	หรือแม้จะมีงานวิจัยเกี่ยวกับสื่อที่ใช้พัฒนา

ทักษะการปฏิบัติงานได้จริง	แต่ก็จะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ด้านอื่นท่ีไม่ใช่งานสาธารณสุขหรือการดูแลสิ่งมีชีวิต	อาทิ	การ

ใช้บทเรยีนคอมพิวเตอร์มัลตมีิเดยีทีพ่ฒันาตามแนวคอนสตรคัติ

วิสต์	เรื่อง	กราฟิกประเภทบิตแมพ	ส�าหรับนักศึกษาปริญญาตร	ี

พบว่าผลงานของนักศึกษาที่เรียนด้วยสื่อชนิดนี้มีคุณภาพอยู่ใน

ระดับดี	(มัณฑนา	ศรีเทพ,	2553)	หรืองานศึกษาเรื่องการพัฒนา

บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย	เรื่องการใช้กาวซีเมนต์	ส�าหรับ

นกัศกึษาระดับประกาศนยีบัตรวชิาชพี	สาขาโยธา	พบว่า	ผูเ้รยีน

มีทักษะการปฏิบัติงานอย่างด	ี(สุชาต	ิวัฒนชัย,	2553)

แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
	 ในการศึกษาวิจัยนี้	คณะผู ้วิจัยได้ใช้แนวคิดทฤษฎี

ประกอบด้วย	แนวคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน	ที่ระบุว่า	การ

มีส่วนร่วมของชุมชน	ไม่ว่าจะเป็นของปัจเจกชน	บุคคลหรือ 

กลุ่มคนที่เห็นพ้องต้องกันและเข้ามารับผิดชอบเพื่อการด�าเนิน

การพัฒนาและเปล่ียนแปลงในทิศทางที่ต้องการ	โดยการกระ

ท�าผ่านกลุ่มหรือองค์กร	เพื่อให้บรรลุถึงความเปล่ียนแปลงท่ี

พึงประสงค์	(กรรณิกา		ชมดี,	2524)	ซึ่งแนวคิดกระบวนการ

พัฒนาแบบมีส่วนร่วมของประชาชนเกิดข้ึนได้จากการร่วม

ค้นหาความต้องการพื้นฐาน	การตัดสินใจเลือกแนวทาง

การแก้ปัญหา	การร่วมปฏิบัติการเพื่อแก้ปัญหา	การร่วม

รับผลประโยชน์จากกิจกรรมน้ัน	ติดตามประเมินผล	(รัตนา	 

บุญมัธยะ	และคณะ,	2534)	ส่วนแนวคิดการใช้สื่อ	ยึดการ 

ตอบสนองวัตถุประสงค์	ซึ่งวัตถุประสงค์ของการใช้สื่อจะ 

บอกให้รู ้ว ่าต้องการให้กลุ ่มเป้าหมายเรียนรู ้อะไร	และจะ

ต้องกระท�าภายใต้สถานการณ์หรือเงื่อนไขอย่างไร	(ไพโรจน์	 

สังข์เดช,	2547)	นอกจากนี้	ยังมีแนวคิดการจัดการความรู้ท่ี 

กล่าวถงึการสร้างขมุความรู	้(Knowledge	assets)	ว่าอาจจะเป็น

ความรู้เชิงปฏิบัติประเด็นเล็กๆ	อาจเป็นความรู้เชิงทักษะ	คือ 

วิธีการ	เคล็ดลับ	หรือวิธีปฏิบัติ	เป็นความรู้เชิงวิธีคิดท่ีน�าไป 

สู่การปฏิบัติ	หรือเป็นความรู้ในเชิงบรรยากาศที่ช่วยกระตุ้น

หรือส่งเสริมการปฏิบัติก็ได้	(วิจารณ์	พานิช,	2549)	ซึ่งผู้วิจัย 

ได้ประยุกต์ ใช้แนวคิดดังกล่าวเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยที่

ด�าเนินการอยู่ภายใต้ความร่วมมือและการตัดสินใจของชุมชน	 

ดังภาพที่	1

ภำพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

กระบวนการ

ผลลัพธ์

1.	วิเคราะห์สถานการณ	์ชุมชน
2.	ความต้องการการใช้สื่อ	ลักษณะสภาพการใช้สื่อการเรียนรู้ของ	อผส.
3.	ศึกษา	เอกสาร	วารสาร	ต�ารา	งานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านเนื้อและด้านสื่อ

1.		สือ่ต้นแบบมลัตมิเีดยีเพือ่ส่งเสรมิทกัษะและความเข้าใจการดแูลสขุภาพผูส้งูอายุ
2.	ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของอาสาสมัครหลังใช้สื่อ
3.	องค์ประกอบการผลติสือ่มลัตมิเีดยีท่ีส่งเสรมิทักษะและความเข้าใจอาสาสมคัร

องค์ความรู้

1.		วิเคราะห์เนื้อหาการดูแลผู้สูงอายุ	และหลักการผลิตสื่อมัลติมีเดีย
2.	ก�าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม	ขอบเขตเนื้อหา
3.	แนวทางแก้ปัญหา	พิจารณา	ให้ข้อเสนอแนะกรอบเนื้อหา	ปรับปรุงแก้ไข
4.	วางสตรอร่ีบอร์ด	ตามกรอบเนือ้หาบทเรยีน	แบ่งหน้าทีก่ารท�างานเป็นทีมผลติ
5.	สร้างสื่อมัลติมีเดียการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
6.	ด�าเนินการประเมินคุณภาพสื่อ	และหาประสิทธิภาพสื่อตามกระบวนการ
7.	ได้สื่อไปทดลองตามวัตถุประสงค์

ปัจจัยน�าเข้า

สนทนากลุ่ม

สอบถาม

สัมภาษณ์

สัมภาษณ์

สนทนากลุ่ม

สนทนากลุ่ม

สอบถาม

สัมมนา

สังเกต

แบบประเมิน

แบบทดสอบ
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วิธีการวิจัย
	 งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา	(Research	

and	Development)		ผสมผสานการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

แบบมีส่วนร่วม	(Participatory	Action	Research)	เพ่ือการ

พัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมทักษะและความเข้าใจของ

อาสาสมัครในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง	

จังหวัดล�าปาง	มีรายละเอียดดังนี้

	 (ก)	พื้นที่เป้าหมายในการศึกษา	คือ	เทศบาลเมือง	

จังหวัดล�าปาง	มีสมาชิกอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุจ�านวน	76	

คน	เป็นชาย	29	คน	หญิง	47	คน	ท�าการเลือกกลุ่มตัวอย่าง

ในการทดลองได้	15	คน	ดังนี้

	 						1)	กลุม่ตวัอย่าง	อผส.	เพือ่เป็นตวัแทนอาสาสมัคร

ดูแลสุขภาพผู ้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง	จังหวัดล�าปาง	 

ในการร่วมพัฒนาสื่อและทดลอง	โดยใช้วิธีสุ ่มตัวอย่างด้วย

วิธีการคัดเลือกแบบอาสาสมัคร	(Voluntary	selection)	

เป็นการคัดเลือกกลุ ่มตัวอย่างจากสมาชิกที่อาสาเข้ามามี

ส่วนร่วมเป็นหน่วยตัวอย่างด้วยความเต็มใจ	(นงลักษณ์	

วิรัชชัย,	2543)	ได้ทีมวิจัยร่วมจากชุมชน	จ�านวน	15	คน	

เป็นชาย	3	คนเป็นหญิง	12	คน	

	 				2)	นักศึกษาผู ้ร ่วมพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อ 

ส่งเสริมทักษะและความเข้าใจของอาสาสมัครในการดูแล

สุขภาพผู ้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง	จังหวัดล�าปาง	ได ้

ทีมวิจัยร่วมเป็นนักศึกษา	จ�านวน	18	คน	โดยการพิจารณา 

คัดเลือกใช้การมีความสามารถในการผลิตสื่อมัลติมีเดีย

เป็นเกณฑ์

	 (ข)	เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือที่ ใช้ในการ 

เก็บข้อมูล	ประกอบด้วย	เครื่องมือและการสร้าง	ดังนี้

	 						1)	การสนทนากลุ่ม	เพื่อเก็บข้อมูลบริบทจริง 

และให้ผู ้มีส่วนเกี่ยวข้อง	อาทิ	อผส.	เจ้าหน้าที่สาธารณสุข	

พยาบาล	หมอ	ได ้มีส ่วนวางแผนและตัดสินใจในการ

ด� า เนินงานทุกขั้นตอน	โดยก�าหนดการสนทนากลุ ่ม

อย่างเป็นทางการ	3	ครั้ง	คือ	1.	กระบวนการวิเคราะห์

สถานการณ์ชุมชน	อผส.	เพื่อเป็นปัจจัยน�าเข้าสู ่การแก้

ปัญหา	2.	กระบวนการผลิตสื่อ	เพื่อเป็นข้อมูลการวางแผน

และตัดสินใจการพัฒนาสื่อที่ตอบสนองความต้องการให้

ได ้มากท่ีสุด	3.	กระบวนการน�าเสนอผลลัพธ ์ที่ เกิดขึ้น

เพื่อร ่วมรับทราบผลและร ่วมประเมินผลการพัฒนาส่ือ

มัลติมีเดียเพื่อการแก้ปัญหาของ	อผส.	

	 				2)	แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง	เพื่อใช้ใน 

การสอบถามเก็บข้อมูลความคิดเห็นเรื่องปัญหาการใช้สื่อ	

ความต้องการใช้สื่อ	ลักษณะสื่อที่เหมาะสมส�าหรับ	อผส.	

และสร ้างแบบสัมภาษณ์ส�าหรับสัมภาษณ์ผู ้ เชี่ยวชาญ

ด้านเนื้อหาและด ้านการพัฒนาสื่อมัลติมี เดีย	เริ่มจาก

ศึกษาแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง

จากเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข ้อง	ท�าการสร ้างแบบ

สัมภาษณ์	น�าแบบสัมภาษณ์เสนอต่อผู ้ทรงคุณวุฒิเพื่อ

ตรวจสอบความถูกต ้องและความเหมาะสม	ท� าการ

ปรับปรุงแก้ไข	ด�าเนินการสัมภาษณ์	น�าข้อมูลมาวิเคราะห	์

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อ	

	 				ผลการสัมภาษณ์	อผส.กลุ่มตัวอย่างที่เลือกไว้

ตามความสมัครใจ	จ�านวน	15	คน	พบว่า	ปัญหาสื่อที่มีคือ

ความไม่น่าสนใจ	ไม่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้	และไม่ท่ัวถึง		

ส่ือที่ต้องการคือส่ือที่ผสมผสานเทคนิคที่หลากหลายเพื่อ

สร้างความเข้าใจทั้งหลักการและการปฏิบัติ	ส่วนผลการ

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ	ได้ข้อสรุปว่า	เนื้อหาหลักที่ควรสร้าง

ไว้เพื่อช่วยให้	อผส.สามารถใช้ศึกษาหาความรู้ควรประกอบ

ด้วย	1)	ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับผู้สูงอายุ	2)	การดูแลผู้สูง

อายุเบื้องต้น		3)	การบรรเทาอาการปวด	และนวดเพื่อผ่อน

คลาย	ควรใช้คุณสมบัติส่ือให้ตรงกับเนื้อหาที่น�าเสนอ	เช่น	

หากมีการสาธิตการนวด	ควรใช้สื่อวีดิทัศน์ที่มีคุณสมบัติ

การน�าเสนอเป็นภาพเคลื่อนไหวให้เห็นกระบวนการนวดได้

ละเอียดชัดเจน	เป็นต้น

	 3)	แบบประเมินคุณภาพส่ือมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริม

ทักษะและความเข้าใจของอาสาสมัครในการดูแลสุขภาพ

ผู ้ สูงอายุ	มีขั้นตอนการสร ้างจากการศึกษาข ้อมูลการ

สร้างแบบประเมินผล	รูปแบบของการประเมินและข้อมูล

ที่ เกี่ยวข้องเพื่อก�าหนดเป็นแนวทางสร้างแบบประเมิน

คุณภาพส่ือมัลติมีเดีย	ก�าหนดหัวข้อที่จะประเมิน	โดยแบ่ง

เป็น	2	ด้าน	1)	เนื้อหา	2)	ด้านสื่อมัลติมีเดีย	น�าแบบประเมิน

ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ	และท�าการวิเคราะห์

ค่าดัชนีความสอดคล้อง	(IOC)	ได้ค่า	0.5	ข้ึนไป	และน�าแบบ

ประเมินคุณภาพส่ือมัลติมีเดียไปใช้

	 4)	สื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมทักษะและความเข้าใจ

ของอาสาสมัครในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	ในเขตเทศบาล

เมือง	จังหวัดล�าปาง	ทีมวิจัยได้มีกรอบด�าเนินงานการสร้าง

ร่วมกับ	อผส.ดังภาพที่	2



วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่    ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 255875

ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ และก�าหนดเนือ้หาที่
สอดคล้องเหมาะสมในการเรียนรู้ของ อผส.

ก�าหนดวัตถุประสงค์โครงสร้าง	ขอบเขตของเนื้อหาของสื่อ

จัดเวทีส�าหรับ	อผส.	ร่วมก�าหนดกรอบการพัฒนาสื่อ

สัมมนาอภิปราย	ร่วมหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันบทเรียน

สร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมทักษะและความเข้าใจของอาสาสมัคร
ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

สร้างสตอรี่บอร์ด	ตามกรอบเนื้อหาบทเรียน

สื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมทักษะและความเข้าใจของอาสาสมัครในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจก่อนการผลิต แบ่งหน้าที่การท�างานเป็นทีมผลิต

ปรับปรุง	แก้ไข

ปรับปรุง	แก้ไข

ร่วมตรวจสอบ	พิจารณา	
ข้อเสนอกรอบเนื้อหาบทเรียน

ประเมินสื่อ	(ด้วยการสนทนากลุ่ม	 
ผู้เชี่ยวชาญ	และหาประสิทธิภาพสื่อ)

ภำพที่ 2 กรอบด�าเนินการสร้างสื่อ ร่วมกับ อผส.



วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่    ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 255876

สัมภาษณ์เฉพาะจุดที่ต ้องการทั้งรายบุคคลและรายกลุ ่ม	 

ระบุประเด็นหลักที่ต ้องการสัมภาษณ์เจาะลึกแบบไม ่มี

โครงสร้าง	เพื่อใช้สืบค้นความแตกต่างของการออกแบบและ

พัฒนา	อันอาจเกิดข้ึนจากการพัฒนาส่ือครั้งนี้	ด�าเนินการ

สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างนักศึกษาผู้ผลิตสื่อ	18	คน	พิจารณา 

คัดเลือกโดยมีความสามารถในการผลิตสื่อมัลติมีเดียเป็น 

เกณฑ์	น�าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์	เพื่อศึกษา

องค์ประกอบของสื่อมัลติมีเดียที่ส่งเสริมทักษะและความเข้าใจ

ของอาสาสมัครในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

	 (ค)	วธิกีารเกบ็ข้อมลู	ได้แก่	การสังเกตการณ์	การสมัภาษณ์		

การสนทนากลุ่ม		แบบประเมนิ	แบบทดสอบ	และแบบฝึกหดั

ขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย ประกอบด้วย

1. ขั้นการเผชิญปัญหา ศึกษาปัจจัยน�าเข้า

	 1)	วิเคราะห์สถานการณ์ของชุมชน	สภาพปัญหาของ	

อผส.ในเขตเทศบาลเมืองล�าปางเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ	สิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้	ความต้องการการใช้สื่อ	ลักษณะสภาพ

การใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้ของ	อผส.โดยใช้การสังเกตการณ์	การ

สัมภาษณ์	การสนทนากลุ่ม

	 2)	ศึกษา	เอกสาร	วารสาร	ต�ารา	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กับเน้ือหาการดูแลผู้สูงอายุและด้านส่ือมัลติมีเดีย

2. ขั้นการแก้ไขปัญหา พัฒนากระบวนการแก้ไข 

	 1)	จัดเวทีเพื่อน�าเสนอประเด็นการใช้สื่อส่งเสริมทักษะ	

และความเข้าใจของอาสาสมัครในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 

ในเขตเทศบาลเมือง	จังหวัดล�าปาง	ด�าเนินการสนทนากลุ่ม	 

หาข้อตกลงและวางแผนการพัฒนาสื่อเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม

และมีความเป็นเจ้าของในแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน

	 2)	นักศึกษาผู ้ผลิตส่ือน�าข้อมูลจากการจัดเวทีและ

สนทนามาท�าการสัมมนา	อภิปราย	และวิเคราะห์เนือ้หาการดแูล

ผู้สูงอายุ	ก�าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม	ขอบเขตเนื้อหา

	 3)	น�าเสนอกรอบเนื้อหากับ	อผส.เพื่อรับข้อเสนอแนะ

หรือความต้องการ	เพ่ือปรับปรุงแก้ไข

	 4)	วางโครงเรื่องตามกรอบเนื้อหาที่สมบูรณ์	แบ่ง

หน้าที่การท�างานทีมผลิตสร้างสื่อมัลติมีเดียการดูแลสุขภาพ 

ผู้สูงอายุ	ด�าเนินการประเมินคุณภาพส่ือ	และหาประสิทธิภาพ

ส่ือตามกระบวนการ	โดยมีหัวหน้าโครงการวิจัยท�าการสังเกต	

และบันทึกกระบวนการท�างานอย่างใกล้ชิด	ได้สื่อไปทดลอง

ตามวัตถุประสงค์	โดยข้ันตอนกระบวนการทดลองและเก็บ

รวบรวมข้อมูลมีดังน้ี

	 				ใช้แผนการทดลองแบบกลุ่มเดียววัดผลหลังทดลอง	 

One	-	shot	case	design

	 จากกรอบการท�างาน	ผลการด�าเนนิการประเมินคณุภาพ

สือ่ด้วยการจดัเวทสีนทนากลุม่	อผส.	พบว่า	เป็นทีพ่อใจของผูเ้ข้า

ร่วมสนทนา	แต่ต้องการให้เพิ่มระดับเสียงประกอบให้ดังขึ้น	ทีม

วจิยัฝ่ายผลติสือ่ได้รบัข้อเสนอแนะมาปรบัปรงุแก้ไขสือ่มัลตมิเีดยี

ให้มคีวามสมบรูณ์ยิง่ขึน้	ส่วนการน�าเสนอให้ผู้เชีย่วชาญประเมนิ

คุณภาพสื่อทั้งด้านเนื้อหาและด้านสื่อมัลติมีเดีย	มีเกณฑ์การ

ประเมินค่า	(Rating	scale)	5	ระดับ	Likerts’	scale	ผลการ

วิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ	6	ท่าน	แบ่งเป็นด้านเนื้อหา		3	ท่าน	

ด้านสื่อมัลติมีเดีย	3	ท่าน	ได้ค่าเฉลี่ยของการประเมินคือ	4.38		

(X	=	4.38,	S.D.	=	0.69)	

	 การทดลองใช้เพือ่หาประสทิธภิาพ	2	กลุม่	คอื	รายบคุคล	

จ�านวน	3	คน	และกลุ่มทดลองย่อย	จ�านวน	9	คน	โดยใช้สูตรการ

ค�านวณหาประสทิธภิาพของกระบวนการ	(E		)	และประสทิธภิาพ

ของผลลพัธ์	(E		)	ได้ผลการหาประสทิธภิาพของรายบคุคลโดยใช้

เกณฑ์	60/60	มค่ีาเท่ากบั	75.55/76.67	และกลุม่ทดลองย่อยโดย

ใช้เกณฑ์	70/70	มค่ีาเท่ากบั	71.11/75.93	แสดงว่าสือ่มลัตมิเีดยี

เพื่อส่งเสริมทักษะและความเข้าใจของอาสาสมัครในการดูแล

สุขภาพผู้สูงอายุสามารถน�าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริงได้

	 					5)	แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนรู้	มีข้ัน

ตอนเริ่มจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน	วิเคราะห์เนื้อหาจุดประสงค์เชิง

พฤติกรรมของเนื้อหาสื่อที่จัดสร้างขึ้น	ศึกษาวิธีการสร้างแบบ

ทดสอบทางการเรียนแบบเลือกตอบ	สร้างแบบทดสอบทางการ

เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ	น�าแบบทดสอบเสนอผู ้

เชี่ยวชาญ	3	ท่าน	ตรวจสอบความเหมาะสม	หาค่าดัชนีความ

สอดคล้อง	(IOC)	โดยต้องมีค่าตั้งแต่	0.5	ขึ้นไป	น�าแบบทดสอบ

ที่มีค่า	IOC	ตั้งแต่	0.5	ขึ้นไป	ทดลองใช้กับผู้ที่เคยใช้สื่อมาแล้ว	

จ�านวน	12	คน	เพื่อตรวจสอบความยากง่าย	(P)	และค่าอ�านาจ

จ�าแนก	(r)	ของแบบทดสอบ	โดยวิเคราะห์ข้อสอบทั้งทฤษฎีและ

ปฏิบัติเป็นรายข้อ	พบว่า	ข้อสอบมีความยากง่ายระหว่าง	0.40-

0.80	ค่าอ�านาจจ�าแนกตั้งแต่	0.27-0.67	คัดเลือกแบบทดสอบที่ 

ผ่านการหาความยากง่าย	มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น

ของคเูดอร์-ริชาร์ดสนั	(Kuder-Richardson)	หากค่าความเชือ่มัน่

ของแบบทดสอบจากสูตร	KR-20	มีค่าเข้าใกล้	1	แสดงว่า 

มีความเชื่อมั่นมาก	ซึ่งได ้ค ่าความเชื่อมั่นเท ่ากับ	0.80	 

น�าแบบทดสอบฉบับสมบูรณ์ไปเก็บข้อมูลจาก	อผส.ท่ีเป็นกลุ่ม

ตัวอย่างในการวิจัยทั้งหมด	15	คน	แล้วด�าเนินการวิเคราะห์

ผลต่อไป

	 				6)	แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกลุ ่มนักศึกษา 

ทีมผู ้ผลิตสื่อ	ในประเด็นการท�างานการผลิตสื่อมัลติมีเดีย

เพื่อส่งเสริมทักษะและความเข้าใจของอาสาสมัครในการดูแล 

ผู้สูงอายุ	เป็นการสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้าง	โดยผู้วิจัยเลือก
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		 					 X	 	 				O

	 				เมื่อ	X				เป็น	การใช้มลัตมิเีดยีดแูลสขุภาพผูส้งูอายุ

	 	 O				เป็น	ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนทัง้ด้านทฤษฎ	ี 

	 	 					และปฏิบัติ

	 					คณะวิจัยได้ด�าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง	ซึ่ง

เป็น	อผส.ที่มาด้วยความสมัครใจ	15	คน	ดังนี้	

	 				4.1)		ติดต่อขอความร่วมมือจากโรงพยาบาลศูนย์

ล�าปาง	เพื่อขอความร่วมมือในการด�าเนินการทดลองใช้ส่ือกับ	

อผส.เพื่อส่งเสริมทักษะและความเข้าใจการดูแลผู้สูงอายุและ

ทดสอบหลังใช้สื่อ

	 			4.2)	ท�าการนัดหมายและเตรียมสถานที่ในการ

ด�าเนินการเรียนรู้ด้วยสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมทักษะและความ

เข้าใจของอาสาสมัครในการดูแลผู้สูงอายุที่บรรจุไว้ในเว็บไซต	์

www.aowwa.com

	 				4.3)		ชี้แจงและอธิบายขั้นตอนการเรียนรู ้จากสื่อ

มัลติมีเดียให้แก่	อผส.

	 				4.4)	อผส.ด�าเนินการเรียนรู้ด้วยสื่อมัลติมีเดียใน

การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

	 						4.5)	ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังการใช้สื่อทั้งทฤษฎี

และการปฏิบัติตามแบบทดสอบที่สร้างขึ้น	เก็บรวบรวมข้อมูล

เพื่อวิเคราะห์ผลต่อไป	

	 						4.6)	ด�าเนินการสัมภาษณ์ทีมวิจัยร่วมกับนักศึกษา

ผู้ผลิตสื่อทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีมเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบ

ของการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย

3. ขั้นการสรุปผลการแก้ปัญหา และพัฒนาผลลัพธ์

	 1)	จัดเวทีน�าเสนอและการสนทนากลุ่มเพื่อน�าเสนอ

ผลการด�าเนินงานของโครงการให้กลุ ่ม	อผส.	และผู ้มีส่วน

เก่ียวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองล�าปางได้รับ

ทราบ	ได้แก่	งานส่งเสริมสุขภาพและฟื้นฟูงานเวชกรรมสังคม	

โรงพยาบาลล�าปาง	ชมรมผู้สูงอายุล�าปาง	ร่วมกันวางแผน

การน�าสื่อการเรียนรู้ไปใช้และเผยแพร่	โดยจะน�าไปใช้ในชมรม

ผู้สูงอายุล�าปางเพื่อประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ของ	อผส.	และ

จะขยายผลสู่พื้นที่ต่างๆ	ทั้งในและนอกเขตเทศบาลผ่านทาง 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล	(รพ.สต.)	ที่เป็นศูนย์กลาง

ของทั้ง	อสม.	อผส.	และผู้สูงอายุ

	 2)	วิเคราะห์ผลการสังเกตการท�างานของนักศึกษา

ผู้ผลิตสื่อ	ถอดและวิเคราะห์บทสัมภาษณ์	สังเคราะห์ผลลัพธ์

ที่ เกิดข้ึน	และรวบรวมเป็นองค์ประกอบของการผลิตส่ือ

มัลติมีเดียที่ส่งเสริมทักษะและความเข้าใจของอาสาสมัครใน

การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นองค์ความรู้ต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 ทมีผูว้จิยัได้ด�าเนนิการวเิคราะห์โดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รูป	

SPSS	For	Windows	(Statistical	Package	for	the	Social	

Science	For	Window)	เพื่อวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย	ค่าร้อยละ	 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน	หาประสิทธิภาพส่ือด้วยค่า	E		/E	

ผลการวิจัย 
1. บรบิทสถานการณ์การเรยีนรูแ้ละการท�างานดแูลผูส้งูอายขุอง อผส.

 1.1 ลักษณะงานของ อผส.

	 						อาสาสมัครดูแลผู้สูงอาย	ุ(อผส.)	คือ	คนในหมู่บ้าน

หรือในชุมชนที่มีจิตใจต้องการจะช่วยเหลือผู ้สูงอายุท่ีอาศัย

อยู ่ในชุมชนของตนเองให้มีความเป็นอยู ่ที่ดีข้ึน	โดยเฉพาะ 

ผู้สูงอายุที่ขาดผู ้ดูแล	ผู ้ที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้	รวมถึงผู ้ท่ี

ได้รับการดูแลที่ไม่ถูกต้อง	ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งกายและ 

จิต	ปัญญา	และความทรงจ�า	เศรษฐกิจ	สังคม	ที่อยู่อาศัยและ 

สิ่งแวดล้อม	หน้าที่หลักของ	อผส.	คือการดูแลผู้สูงอายุทุก

คนในชุมชนแบ่งเป็น	1)	ดูแลผู ้สูงอายุที่ทุกข์ยากเดือดร้อน	

(กลุ่มสีแดง)	ตามความจ�าเป็น	2)		ดูแลพัฒนาชีวิตความเป็น

อยู ่ผู ้สูงอายุทั่วไปในชุมชน	(กลุ่มสีเขียว)	นอกจากงานด้าน

การดูแลแล้ว	ต้องท�าการเฝ้าระวังและเตือนภัย	รวมถึงการจัด	

บริการและสวัสดิการสังคม

	 						และจากหน้าที่หลักน้ี	ท�าให้	อผส.ต้องหมั่นฝึก

ตนและเรียนรู ้อยู ่ตลอดเวลาเพื่อจะได้มีทักษะในการท�างาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ซึ่งผู้ที่เข้ามาเป็นอาสาสมัครผู้สูงอายุ

นั้นไม่มีเกณฑ์คัดเลือกคุณสมบัติใดๆ	ทั้งสิ้น	มีเพียงจิตใจ

อาสา	ท�าให้ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของ	อผส.มีความ

กระจัดกระจายกันมาก	โดยในเขตเทศบาลเมืองล�าปางมี	อผส.	

76	คน	เป็นชาย	29	คน	เป็นหญิง	47	คน	มีช่วงอายุต้ังแต่	 

17-55	ปี	ระดับการศึกษามีตั้งแต่	ป.4	–	ม.3	ทุกคนสามารถ

อ่านออกเขียนได้

 1.2 สถานการณ์การเรียนรู้ของ อผส.

	 					การเรยีนรูท้กัษะเพือ่ประกอบการท�างานของ	อผส.	

ในเขตเทศบาลเมืองล�าปาง	จะเกิดขึ้นเมื่อ	อผส.	เดินทางมา

ที่ชมรมผู้สูงอายุ	โรงพยาบาลศูนย์ล�าปาง	เพื่อรายงานผลการ

ปฏิบัติงานและรับทราบข้อมูลข่าวสาร	ซึ่งมี	2	คร้ังต่อเดือน	 

ในบางครั้งที่ เดินทางมา	อาจมีกิจกรรมการอบรมเกิดขึ้น	

เป็นการแนะน�า	พร้อมทั้งฝึกอบรมเพิ่มเติม	แต่ปัญหาท่ีเกิด 

ในการอบรมคือ	การด�าเนินการอบรมจะท�าเป็นกลุ ่มใหญ่

เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอ	ท�าให้	อผส.ไม่สนใจจะเรียนรู	้ 

อีกทั้งการฝึกปฏิบัติก็ไม่สามารถท�าได้ทั่วถึงเพราะต้องใช้

คนจ�านวนมาก	อุปกรณ์และเวลาต้องเพียงพอ	ซึ่งเป็นไป 
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ได้ยาก	การเดินทางมาร่วมประชุมของ	อผส.จึงเป็นเพียงรับ

ข้อมูลข่าวสาร	รวมถึงนโยบายต่างๆ	

	 			จากการส�ารวจพื้นที่ศูนย์การท�างานฐานที่ตั้งในโรง

พยาบาลศูนย์ล�าปางก็มีเครื่องคอมพิวเตอร์รองรับการเข้ามา

ท�างานของ	อผส.เหล่านี้	หากแต่ไม่มีการใช้งานของ	อผส.ดัง

น้ันหากมีการใช้สื่อคอมพิวเตอร์การเรียนรู้ในรูปแบบที่น่าสนใจ	

มีเนื้อหาความรู้ตรงต่อการดูแลผู้สูงอายุ	โดยบูรณาการความรู้สู่

สือ่ท่ีสามารถขจดัข้อจ�ากดัทางการเรยีนรู	้กน่็าจะท�าให้ลดปัญหา

การขาดความรูค้วามสามารถของ	อผส.	โดย	อผส.สามารถเรยีนรู้

ได้ด้วยตนเองตามต้องการในเวลาทีพ่ร้อม	และน่าจะช่วยให้สงัคม

ผู้สูงอายุในจังหวัดล�าปางมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 1.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาแบบเดิมในการส่งเสริม

ความรู้และทักษะความเข้าใจการดูแลผู้สูงอายุ

	 					ส�าหรับการแก้ไขปัญหาในแนวทางที่ผ่านมา	ได้แก	่

1)	การจัดการอบรมให้	อผส.	เป็นครั้งคราวในการดูแลผู้สูงอายุ		

2)	การแจกเอกสารการดูแลผู้สูงอายุเพื่อให้เรียนรู้ด้วยตนเอง	

3)	การจัดกิจกรรมนันทนาการและให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแล 

และวิธีหลีกเลี่ยง	ป้องกันอันตรายให้กับผู ้สูงอายุ		4)	ท�า

โครงการพัฒนา	อผส.	เป็นครั้งคราว		

	 				อย่างไรก็ตามพบว่า	แนวทางการแก้ไขปัญหาแบบ

เดิมน้ียังไม่สามารถส่งเสริมความรู้และทักษะความเข้าใจการ

ดูแลผู้สูงอายุของ	อผส.	ได้	จากการให้ข้อมูลของ	อผส.เอง 

พบว่า	ยงัมคีวามวติกกงัวลในการท�างาน	และกลวัทีจ่ะดแูลเมือ่มี

เหตุการณ์ที่ไม่คาดคดิเกดิขึน้กบัผูส้งูอาย	ุเช่น	การหกล้มหรอืการ

ป่วย	นอกจากนัน้	บางครัง้กจิกรรมหรอืโครงการท่ีจดัเป็นครัง้คราว	

อผส.บางคนกไ็ม่สามารถเข้าร่วมได้เพราะตดิภารกจิทีต่รงกนัพอดี

 1.4 ความร่วมมือของ อผส. และศักยภาพการผลิตสื่อ

มัลติมีเดีย

       ความร่วมมือของกลุ่ม อผส.	ในการด�าเนินการ

ผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมทักษะและความเข้าใจของอาสา

สมัครในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมือง	จังหวัด

ล�าปาง	ครัง้นี	้เน้นการมส่ีวนร่วมในชมุชนโดยให้ผูท้ีต้่องการแก้ไข

สภาพที่เป็นอยู่ให้ดีขึ้น	มีความม่ันใจในการขับเคลื่อนโครงการ

ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของกลุ่ม	อผส.ผลการวิจัยพบว่า	กลุ่ม	

อผส.	มีความยินดีที่จะช่วยเหลือและร่วมมือในการแก้ไขสภาพ

ทีเ่ป็นอยู่เพ่ือให้ตนมทัีกษะและความเข้าใจมากขึน้	โดยมีทัง้ส่วน

ของ	อผส.ท่ีสามารถร่วมงานวจิยัเป็นทมี	ก�าหนดการท�างานและ

วางแผนร่วมกับทีมผู้วิจัยหลัก	โดยอผส.	กลุ่มนี้มี	15	คน	และที่

เหลือสามารถให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล	และร่วมทดลอง

ใช้สื่อ	ส�าหรับเครื่องมือเก็บข้อมูลจากอผส.	ในการท�างานและ

วางแผนที่ใช้ประจ�าคอื	การจดัสนทนากลุม่	เพราะท�าให้เข้าใจใน 

ปัญหาและเกิดประเด็นย่อยๆ	ในการวางแผนการท�างาน 

พัฒนาส่ือมัลติมีเดียแบบมีส่วนร่วม	การมีส่วนร่วมท�าให้กลุ่ม

อผส.	มีความรู ้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ	เกิดความรับ 

ผิดชอบในการปรับสภาพที่เป็นอยู ่ให้ดีข้ึน	โดยใช้แนวทาง 

การใช ้สื่อเพื่อส ่งเสริมทักษะและความเข ้าใจของอาสา 

สมัครเอง

        ศักยภาพผู้ผลิตสื่อ ในการผลิตสื่อมัลติมีเดีย

ส่งเสริมทักษะและความเข้าใจของอาสาสมัครในการดูแล

สุขภาพผู ้ สูงอายุ	จะใช ้ทีมวิจัยร ่วมเป็นนักศึกษาในพื้นที ่

ของจังหวัดล�าปาง	คือ	นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง

จ�านวน	18	คน	โดยปรัชญามหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัย

เพื่อท้องถิ่น	มีพันธกิจเพื่อท�างานพัฒนาล�าปาง	ท�าให้การ

ร่วมมือขององค์กรการศึกษากับการท�างานพัฒนาเป็นไปได้

ง่ายตามนโยบาย	และมีมาตลอดอย่างสม�่าเสมอ	การท�างาน

ครั้งนี้จึงเป็นการชูประเด็นความร่วมมือที่สามารถท�าได้เม่ือ

ชุมชนในพื้นที่ล�าปางต้องการ	การที่มหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งใน

ค�าตอบที่เข้าถึงพลังการแก้ไขปัญหาน้ัน	เน่ืองจากมีทรัพยากร

บุคคลที่มีความรู ้ความสามารถหลากหลายแขนงรวมกันอยู ่

ในที่แห่งนี้	ดังเช่นในกรณีของการแก้ปัญหาในเรื่องทักษะและ

ความเข้าใจของอาสาสมัครในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุครั้งนี	้ 

ทมีวจิยัมนีกัศกึษาสาขาคอมพวิเตอร์ทีม่คีวามสามารถในการผลติ

สื่อมัลติมีเดียเข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาจนประสบความส�าเร็จ		

	 ผู ้วิจัยได้คัดเลือกนักศึกษาผู ้ผลิตสื่อ	18	คน	แบ่ง 

การท�างานเป็น	3	ทีม	ท�าการผลิตทีมละ	1	เรื่อง	มีแนวทาง 

การพฒันาสือ่	ประกอบด้วย	การพจิารณาเนือ้หาจากมมุมองต่างๆ	

ของปัญหา	ทักษะและความเข้าใจในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	

วิเคราะห์และศกึษาแนวทางการพฒันา	และวางแผนการผลติสือ่ร่วม

กบัทมีวิจัย	อผส.	ผ่านการสัมภาษณ์	การสนทนากลุ่ม	การท�ากจิกรรม	

เพือ่ให้ได้ส่ือทีต่รงกบัการใช้งานและใช้ได้จรงิตามความต้องการ	

 

 1.5 ลักษณะของส่ือที่ต้องการ

	 						จากการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์อผส.	จ�านวน	

30	คน	ด้วยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญในพื้นที่เขตเทศบาลเมือง	 

ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ส่ือคอมพิวเตอร์ส่งเสริมการท�างาน 

การดูแลผู้สูงอายุ	พบลักษณะของส่ือที่ต้องการ	ดังนี้

       		สือ่ต้องน�าเสนอเนือ้หาสอดคล้องกบัการท�างาน 

	 								จริงของอผส.

      		ใช้งานง่าย	และสะดวกเหมาะสมกับอผส.

	 								เน้ือหาถูกต้องตามหลักการดูแลผู้สูงอาย	ุ

	 										ภาษาถูกต้องเหมาะสม	ชัดเจน	ส่ือความหมาย 

	 									ให้เข้าใจได้ง่าย

	 									ดงึดดูความสนใจของอผส.	ส่งเสรมิกระบวนการ 

	 										คิด	การลงมือปฏิบัติและแก้ปัญหา		



วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่    ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 255879

	 										ส่งเสริมให้คิดทบทวนความเข้าใจในเนื้อหา 

	 								การดูแลผู้สูงอายุ	ชัดเจน	ปฏิบัติได้

	 									มีผังมโนทัศน์ของเนื้อหาเพื่อช่วยให้เรียนรู้ได ้

	 									เร็ว	เข้าใจชัดเจน	น�าไปใช้ได้จริง

	 							มีสื่อต่างๆ	ประกอบเน้ือหา	ช่วยให้เกิดความ 

	 									เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น

	 									มีบทสรุปเมื่อท�าการเรียนรู้เนื้อหาจบ	

	 										สามารถทบทวนความรูแ้ละตรวจสอบผลสมัฤทธิ์ 

	 										ของตนเองได้

2. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะและความเข้าใจให้

อาสาสมัครในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

	 กระบวนการพฒันาสือ่ใช้การมส่ีวนร่วมของชมุชนกลุม่ 

อาสาสมคัรผู้ดูแลผู้สงูอายรุ่วมกนัก�าหนดปัญหา	วเิคราะห์ปัญหา	 

ชปูระเดน็ความต้องการสือ่	รวมถงึการวางแผนและทศิทางในการด�าเนนิ

การผลติ	โดยในขัน้ของกระบวนการพฒันาสือ่นัน้	ท�าการสมัภาษณ์

ผูเ้ชีย่วชาญจากงานส่งเสรมิสขุภาพและฟ้ืนฟงูานเวชกรรมสังคม	 

โรงพยาบาลล�าปาง	เพือ่วเิคราะห์เนือ้หาการดแูลผูส้งูอาย	ุพบว่า	 

ก่อนหน้านีก้ารด�าเนนิงานเรือ่งผูส้งูอายมุกีารด�าเนนิการมาอย่างต่อ

เนือ่งทัง้ในส่วนของชมุชนโรงพยาบาลและอปท.	หลงัจากพจิารณา

ข้อมลูจดุแขง็-จดุอ่อนกพ็บว่า	ชมรมผูส้งูอายุค่อนข้างเข้มแขง็และผูร้บั

บรกิารส่วนใหญ่เป็นผูส้งูอาย	ุแต่จะมปัีญหาคอืผูส้งูอายสุ่วนมากมโีรค

ประจ�าตวัและไม่ค่อยมคีนดแูล	ถอืเป็นกลุม่เสีย่งทีจ่ะกลายเป็นผูพ้กิาร	

	 จากจุดนี้ท�าให้เกิดความท้าทายในการดูแลผู้ป่วยของ 

อผส.ว่า	จะท�าอย่างไรให้ผูส้งูอายมุภีาวะพึง่พงิน้อยทีส่ดุ	นัน่คอืต้อง

ท�าการดแูลเบือ้งต้นเพือ่ป้องกนัไม่ให้มสีภาพร่างกายทีน่�าไปสูค่วาม

พกิาร	และ/หรอืเมือ่มคีวามพกิารและภาวะพึง่พงิเกดิขึน้	ผูสู้งอายจุะ

ต้องไม่ถูกทอดท้ิงจากชมุชน	การนวดกเ็ป็นอกีวธิกีารดแูลทีท่�าได้ทัง้

กบัผูส้งูอายทุีพ่กิารแล้วและยงัไม่พกิาร	จากข้อมลูดงักล่าว	ทมีวจิยั

จงึน�ามาเป็นประเด็นเน้ือหาสือ่มลัตมิเีดยีอนัประกอบด้วย	3	หน่วย

การเรยีนรู	้คอื	1)	ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัผูส้งูอาย	ุ2)	การดแูลผูส้งู

อายุเบือ้งต้น	3)	การบรรเทาอาการปวด	และการนวดเพือ่ผ่อนคลาย

	 ส่วนการก�าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม	ด�าเนิน

การผ่านการสนทนากลุ่มกับอผส.	15	คน	ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง

ร่วมทีมวิจัย	พบว่า	กลุ่มอผส.	มีความคาดหวังหลังการเรียนรู้ 

ด้วยสือ่	คอื	1)	เมือ่ก�าหนดอาการของผูส้งูอายมุาให้	สามารถบอก

หรอือธบิายการดแูลผูส้งูอายเุบือ้งต้นได้		2)	เม่ือก�าหนดอาการของ

ผู้สงูอายุมาให้	สามารถปฏิบตักิารแก้ปัญหาการดแูลผูส้งูอายไุด้

	 ส�าหรับการด�าเนินการสร้างสื่อ	มีการด�าเนินงานควบคู่

ไปกบัการจดัการสมัมนาเพือ่แก้ไขปัญหาระหว่างการท�างาน	โดย

มีการสัมมนารวมทั้งหมด	3	ครั้ง	คือ	

	 ครัง้แรก	จดุประสงค์ของการสมัมนาเป็นการวางรปูแบบ

ส่ือมัลติมีเดียร่วมกันก่อนที่ทีมผู้ผลิตจะด�าเนินการ	ผู้เข้าร่วม

สมัมนาเป็นกลุม่นกัศกึษาผูผ้ลติสือ่	จ�านวน	18		คน	กลุม่ตัวอย่าง

ร่วมทมีวจิยัอผส.	15	คน	และหัวหน้าโครงการวจิยั	1	คน	รวมเป็น	

34	คน	ผลที่ได้คอื	รปูแบบของสือ่มลัตมิเีดยีควรเน้นให้เกดิความ

เข้าใจได้ง่าย	เพราะอาสาสมคัรดแูลผูสู้งอายมุพีืน้ฐานการเรยีนรู้

หลากหลายระดบัต่างกนั	เน้นให้เหน็ภาพ	ใช้สือ่ประสมหลายชนดิ

เพือ่สร้างความเข้าใจให้ดยีิง่ข้ึน	หลีกเล่ียงการท�าความเข้าใจด้วย

การอ่านเท่าทีจ่ะท�าได้	กระตุน้ความสนใจด้วยวดีทิศัน์สาธติการใช้

งาน	ภาพเคลือ่นไหว	เสยีงบรรยาย	เน้นกราฟิก	และสามารถโต้ตอบ

กบับทเรยีนได้	ส่วนการวดัและประเมนิผลควรท�าแบบเลอืกค�าตอบ	

การตอบเองจะมข้ีอจ�ากดัในการตรวจสูง	อาจมคีวามผดิพลาดใน

การตรวจค�าตอบได้

	 ครั้งที่สอง	จุดประสงค์การสัมมนาคือท�าการพิจารณา

และสรุปโครงสร้างสื่อมัลติมีเดียที่ทีมผลิตได้วางไว้ในรูปแบบส

ตอรีบ่อร์ดเพือ่ความเข้าใจร่วมกนั	และเสนอแนะก่อนท�าการผลติ	 

ผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มนักศึกษาผู้ผลิตสื่อ	จ�านวน	18	คน	กลุ่ม

ตวัอย่างร่วมทมีวิจัยอผส.	15	คน	และหวัหน้าโครงการวจิยั	1	คน	

รวมเป็น	34		คน	โดยสตอรีบ่อร์ดสามารถสร้างความเข้าใจได้ง่าย

ส�าหรับกลุ่มตัวอย่างผู้ร่วมวิจัยอผส.	ผลการสัมมนาครั้งนี	้ผู้ร่วม

วิจัยทัง้	34	คน	มคีวามเหน็ว่าส่ือทีจ่ะผลิตข้ึน	มคีวามเป็นไปได้ว่า

หลังจากผลิตเสรจ็แล้วจะส่งเสรมิทกัษะและความเข้าใจของอาสา

สมัครในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุได้อย่างดี

	 ครั้งที่สาม	จุดประสงค์การสัมมนาเพื่อน�าเสนอสื่อ

มัลติมีเดียที่พัฒนาจนแล้วเสร็จให้กลุ่มผู้ร่วมทีมวิจัยทุกฝ่ายได้ 

รบัทราบ	น�าเสนอผลการประเมนิสือ่โดยในการสร้างสือ่มลัตมิเีดยี

ได้มกีารประเมนิส่ือจากผูเ้ช่ียวชาญ	6	ท่าน	แบ่งเป็นด้านเนือ้หา	

3	ท่าน	ผูเ้ช่ียวชาญด้านส่ือมลัตมิเีดยี	3	ท่าน	มคีวามคดิเหน็ต่อ

ส่ือมลัตมิเีดยีเรือ่งการดแูลผูสู้งอายไุด้ผลอยู่ในระดบัด	ีมค่ีาเฉลีย่

ของการประเมนิคอื	4.38	มข้ีอเสนอแนะว่า	มคี�าทีส่ะกดผดิ	ความ

ช้าของเสียงที่ไม่พอดีกับภาพที่ปรากฏ	จังหวะการเริ่มเล่นของ 

แอนเิมชัน่ในบทเรยีนเริม่ช้าท�าให้ไม่ต่อเนือ่ง	ทมีวจิยัได้รบัข้อเสนอแนะ

จากผูเ้ชีย่วชาญ	มาปรบัปรงุแก้ไขสือ่มลัตมิเีดยีให้มคีวามสมบูรณ์ยิง่ขึน้	

	 นอกจากนี้	ยังมีการทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพ

ส่ือใน	2	กลุ่มคือ	รายบุคคล	และกลุ่มทดลองย่อย	โดยใช้สูตร

การค�านวณหาประสิทธิภาพ	แบ่งเป็นการหาค่าประสิทธิภาพ

ของกระบวนการ	(E	)	และประสิทธิภาพของผลลัพธ์	(E	)	ผล

การหาประสิทธภิาพรายบคุคลกบัอาสาสมคัร	จ�านวน	3	คน	ผล

ปรากฏว่าประสิทธิภาพสื่อ	โดยใช้เกณฑ์	60/60	มีค่าเท่ากับ	

75.55/76.67	ส่วนการหาประสิทธภิาพกลุม่ย่อยของอาสาสมคัร	

จ�านวน	9	คน	ผลประสิทธภิาพ	E		/E		มค่ีาเท่ากบั	71.11/75.93	

ซึง่สูงกว่าเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้คอื	70/70	สรปุว่า	สือ่สามารถน�าไป 

ใช้ทดลองได้	และโครงสร้างโปรแกรมส่ือมลัตมิเีดยี	สรปุได้ดงัภาพที	่3

1
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โครงสร้างโปรแกรมสื่อมัลติมีเดีย

ส่วนแนะน�าโปรแกรม

หน้าแสดงชื่อเรื่อง
(Title	page)

ก�าหนดการควบคุมให้
เป็นมาตรฐานเดียวทั้ง
เร่ือง

ด้านกระบวนการ	คือ
ช่วยเหลือ	การเข้าถึง
การท�างาน

การสิ้นสุดโปรแกรม
ชั่ วคราว	ปุ ่ม	“หยุด
ชั่วคราว”

สร้างความเข้าใจให้
ชดัเจนในการตอบสนอง

ทิศทาง	(Directions)
สร้างความสม�า่เสมอ
ในการตอบสนอง

ส่วนข้อมูล	คือช่วย
เหลือด้านเนื้อหา

การสิ้นสุดแบบถาวร	
ปุ่ม	“ออกจากโปรแกรม”

มีความสม�่าเสมอใน
หน้าทีข่องฟังก์ชัน่	เช่น	
สี	ขนาด

รหัสผู้ใช้	(User	
Identifcation)

การเพิม่หรือแทรกหวัข้อ
ใหม่	ควรท�าให้ชัดเจน

สร้างความสม�า่เสมอ
ระยะขอบ	(Margin)

ส่วนสิ้นสุดโปรแกรม
ส่วนการควบคุมของ 

ผู้เรียน ส่วนน�าเสนอข้อมูล
ส่วนการให้ความ 

ช่วยเหลือ

ภำพที่ 3 โครงสร้างโปรแกรมสื่อมัลติมีเดียในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

	 การประเมินความพึงพอใจต่อสื่อมัลติมีเดียที่ผลิตข้ึน	

จากการสอบถามผู ้ร่วมสัมมนา	พบว่า	กลุ ่มทดลองมีความ

พึงพอใจ	และได้ร่วมกันวางแผนการทดลองใช้สื่อมัลติมีเดีย

เพ่ือหาผลสัมฤทธิ์ในการส่งเสริมทักษะและความเข้าใจอาสา

สมัครในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	ซึ่งก�าหนดในวันศุกร์ที่	12	

มิถุนายน	2558	โดยรูปแบบของส่ือมัลติมีเดียจากการผลิต

โดยทีมนักศึกษา	มีโครงสร้างโปรแกรมดังภาพที่	3	เป็นชุดสื่อ

มัลติมีเดียที่มี	3	หน่วยเรียนรู้	คือ	1)	ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับผู้

สูงอายุ	2)	การดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น	3)	การบรรเทาอาการปวด

และนวดเพื่อผ่อนคลาย	มีรายละเอียดดังภาพที่	4	
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ผู้สูงอายุ

การดูแลผู้สูงอายุเบื้อง
ต้น

การบรรเทาอาการ
ปวด	และนวดเพื่อ
ผ่อนคลาย

ภำพที่ 4 แสดงชุดสื่อมัลติมีเดีย 3 หน่วยเรียนรู้
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 1) ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับผู้สูงอายุ	เป็นหน่วยการ

เรียนรู้ท่ีมีเนื้อหาให้อผส.	หรือผู้ที่ต้องดูแลผู้สูงอายุมีความ

รู้และมีเจตคติที่ดีต่อการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ	เป็นอีก

แนวทางในการแก้ปัญหาการดูแลผู้สูงอายุ	ทีมวิจัยได้เล็งเห็น

ความจ�าเป็นและประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีความรู้และมี

เจตคติท่ีดี	จึงได้ท�าการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้นี้เพื่อเป็นการ

สร้างความรู้ความเข้าใจและเจตคติต่อผู้สูงอายุ	ถือเป็นการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ	อผส.ที่เป็นทีมวิจัย

ร่วมสามารถน�าความรู้ที่ได้รับจากสื่อ	ไปถ่ายทอดและสื่อสาร

ให้	อผส.คนอื่นๆ	ได้เข้าใจและมองเห็นประโยชน์ที่จะได้รับ

จากความเข้าใจท่ีถูกต้อง	เป็นพื้นฐานในการดูแลเพื่อให้ผู้สูง

อายุมีสุขภาพท่ีดีท้ังด้านร่างกายและจิตใจ	สื่อหน่วยนี้เน้น

อารมณ์ความรู ้สึกโดยใช้ภาพและเสียงเกี่ยวกับธรรมะเพื่อ

สร้างเจตคติท่ีดี	เป็นฐานในการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่	2	

และ	3	ต่อไป

 2) การดูแลผู้สูงอายุเบื้องต้น	เป็นหน่วยการเรียน

รู ้ที่มีเนื้อหาให้เกิดการดูแลผู ้สูงอายุอย่างถูกวิธี	เป็นการ

ปฐมพยาบาลผู้สูงอายุเบื้องต้น	ตามนโยบายด้านงานผู้สูง

อายุที่ท�าให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลแบบองค์รวมอย่างต่อเนื่อง

และเน้นการดูแลอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้สูง

อายุ	ซึ่งไม่เพียงแค่อผส.	ที่เรียนรู้จากสื่อแล้วท�าได้เท่านั้น	

แต่ชุมชนท้องถิ่นก็สามารถท�าได้เช่นกัน	โดยใช้เทคนิคภาพ

กราฟิกเข้ามาสร้างการเรียนรู้

 3) การบรรเทาอาการปวด และนวดเพื่อผ่อนคลาย 

เป็นหน่วยการเรียนรู้ท่ีค�านึงถึงการป้องกันไม่ให้ผู ้สูงอายุ

เกิดความพิการ	หรือเมื่อมีความพิการ	เขาจะต้องไม่มีความ

เสื่อมโทรมของร่างกายต่อเนื่อง	การนวดผู้สูงอายุเป็นการ

ช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ	ท�าให้ร่างกายแข็งแรง	

ความรู ้สึกสนองตอบต่อสิ่งแวดล้อมดี	อารมณ์จิตใจสดชื่น

เบิกบาน	อาการปวดที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ	คือ	การปวดข้อต่อ	

การปวดท่ีมีสาเหตุมาจากกล้ามเนื้อ	ปวดเม่ือย	เมื่อยล้า	มัก

จะบอกต�าแหน่งปวดไม่ค่อยชัดเจน	การปวดเมื่อยที่มีสาเหตุ

จากเส้นเอ็น	การปวดเมื่อยที่มีสาเหตุจากเส้นประสาทถูกกด

ทับ	การปวดเมื่อยจากเส้นเลือดขอดบริเวณขา

	 ในเนื้อหาของสื่อจะมีวิธีการนวดส�าหรับผู ้สูงอาย	ุ

ได้แก่	การกด	บีบ	ลูบไล้	ทุบ	เคาะเบาๆ	ประโยชน์ของ

การนวด	ท�าให้เลือดไหลเวียนดีและช่วยกระตุ ้นประสาท	

ลดความหดเกร็งของกล้ามเนื้อ	ลดอาการปวดเมื่อยล้า	

ท�าให้การเคลื่อนไหวดีขึ้น	ผิวหนังแข็งแรงและอ่อนนุ ่ม	

มีน�้ามีนวล	ลดความเครียดให้ผ ่อนคลายสบายใจ	ช่วย

ไม่ ให ้มีอาการซึมเศร ้าหรืออาการเปล่าเปลี่ยว	โดยสื่อ

มัลติมีเดียในหน่วยนี้ ได ้ใช ้วิดีโอเข้ามาช่วยในการสาธิต

เพื่อให ้อผส.	ได ้ เห็นกระบวนการนวดอย ่างต ่อเนื่อง	 

เกิดทักษะที่จะน�าไปปฏิบัติได้ถูกต้อง

3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ้ของอาสาสมัครในการดูแล

สุขภาพผู้สูงอายุหลังการใช้สื่อเรียนรู้

	 กระบวนการทดลองจริงเกิดขึ้นในวันศุกร ์ ท่ี	12	

มิถุนายน	2558	ณ	ชมรมผู้สูงอายุล�าปาง	โรงพยาบาลล�าปาง	

มีรายละเอียดดังนี้

	 3.1	ผลการทดสอบประสิทธิภาพสื่อจากการใช้งาน

จริงกับกลุ่มตัวอย่างอผส.	ตามกระบวนการที่ถูกต้องของการ

พัฒนาส่ือในการเรียนรู้	โดยมีกลุ่มตัวอย่างอผส.	จ�านวน	60	

คน	เป็นชาย	25	คน	เป็นหญงิ	35	คน	ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มอผส.	ผูร่้วม

ทีมวิจัย	พบว่า	ค่าเฉล่ียของคะแนนการทดสอบระหว่างเรียน	 

(E	)	และค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบหลังเรียน	(E	)	

เท่ากับ	84.44/84.22	ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก�าหนดไว้คือ	

80/80	สรุปว่า	สื่อมัลติมีเดียส่งเสริมทักษะและความเข้าใจ

ของอาสาสมัครในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่พัฒนาขึ้นนี้มี

ประสิทธิภาพ

	 3.2	ผลสัมฤทฺธิ์ทางการเรียนของอาสาสมัคร	จาก

การทดสอบทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ	ก�าหนดเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์

คือ	จ�านวนผู้เรียนร้อยละ	80	ขึ้นไป	มีคะแนนต้ังแต่ร้อยละ	70		

ผลการทดลองพบว่า	อาสาสมัครทั้งหมด	60	คน	มีจ�านวน	48	

คน	(คิดเป็นร้อยละ	80)	มีคะแนนต้ังแต่ร้อยละ	70		โดยท้ัง	48	

คน	มีคะแนนเฉลี่ย	22.47	(คิดเป็นร้อยละ	74.90)	จากคะแนน

เต็ม	30	คะแนน	เป็นไปตามเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ที่ก�าหนดไว้	

4. องค์ประกอบการผลิตสื่อมัลติมีเดียที่ส่งเสริมทักษะและ

ความเข้าใจของอาสาสมัคร

	 จากการสัมภาษณ์แบบเจาะจงซึ่งเป็นการสัมภาษณ์

แบบมีโครงสร้าง	เพื่อศึกษาองค์ประกอบของส่ือมัลติมีเดีย

ที่ส่งเสริมทักษะและความเข้าใจของอาสาสมัครในการดูแล

สุขภาพผู้สูงอายุ	โดยน�าผลสัมภาษณ์มาถอดเทปและท�าการ

วิเคราะห์องค์ประกอบการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้

ทั่วไปได้ผล	ดังนี้

 4.1 การวางแผน	โดยการวางแผนมีกระบวนการ	ดงันี้

     		การระบุลักษณะของผู้เรียนและการใช้งาน

ต่างๆ	เป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบสื่อ	เพื่อท�าความเข้าใจ

ธรรมชาติของผู้ใช้ทีเ่ป็นอผส.	ซ่ึงค�าถามทีเ่กดิขึน้จากทมีผูผ้ลติ

สื่อในครั้งนี้คือ	ใครคือผู้เรียน	?	ผู้เรียนมีลักษณะเป็นอย่างไร	?	 

1 2
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เน่ืองจากทีมผลิตมองว่าลักษณะของผู ้ใช้มีอิทธิพลในการ

ออกแบบสื่อมัลติมีเดียส�าหรับพวกเขา	ทีมวิจัยสามารถผลิต

สื่อมัลติมีเดียท่ีดีได้	แต่อาจจะไม่ดีเมื่อไปถึงมือผู้ใช้หรือไม่

เหมาะสมนัน่เอง	เพราะเหตผุลหลายประการท่ีเกิดจากลักษณะ

ของผู้ใช้	ท�าให้สื่อไม่สามารถสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได	้เช่น		 

สื่อท่ีมีลักษณะขัดแย้งกับนิสัยการใช้งานของผู้ใช้ที่เป็นอผส.	

ขีดความสามารถของผู้ใช้	หรือแม้แต่ลักษณะผู้ใช้	เช่น	ความ

ชอบหรืออคติ

      		สร้างความพร้อมในการท�างาน	การสร้าง

ความพร้อมเริ่มจากควรทราบล่วงหน้าว่ามีปัจจัยใดบ้างที่

สนับสนุนการท�างาน	ซึ่งอาจใช้การเก็บข้อมูลจากการสนทนา

กลุ่ม	หรือสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ	โดยความพร้อมนี้รวมไปถึง

ด้านอุปกรณ์และองค์กรสนับสนุน	ส�าหรับในโครงงานวิจัย 

คร้ังน้ี	ความพร้อมด้านอุปกรณ์คือ	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

และการถ่ายท�า	(Hard	ware)	โปรแกรมใช้งาน	(Software)	

เนื้อหา	(Content)	และความรับผิดชอบของผู ้พัฒนาสื่อ	

ส่วนความพร้อมด้านองค์กรสนับสนุน	คือ	กลุ่มอผส.	ชมรม 

ผูส้งูอาย	ุและหน่วยงานส่งเสริมสขุภาพและฟ้ืนฟงูานเวชกรรม

สังคม	โรงพยาบาลล�าปาง

     		การจัดการวางแผน	เป็นเสมือนแผนผังใน 

การท�างานของทีมวิจัยครั้งนี้	ซึ่งสามารถใช้วิธีการระดมสมอง

และร่วมแก้ปัญหาจากทีมงาน	มาจัดท�าเป็นแผนผังในการ

จัดการเพื่อควบคุมการท�างานให้สมบูรณ์และเสร็จทันเวลาที่

ก�าหนด	ซึ่งทีมวิจัยสังเคราะห์การจัดการเป็นสองส่วนใหญ่ๆ	

คือ	1)	การจัดการด้านการท�างาน	เป็นรายละเอียดการท�างาน

ทุกอย่างจนผลิตสื่อได้ส�าเร็จ	2)	การจัดการด้านเวลา	เป็นราย

ละเอียดระยะเวลาท�างานทุกอย่างจนผลิตสื่อได้ส�าเร็จ

 4.2 การออกแบบ	การออกแบบมีกระบวนการ	ดังนี้

       			พัฒนาความคิดต้นแบบ	ขั้นแรกในการ

ออกแบบของทีมวิจัย	คือ	การค ้นหาความคิดต ้นแบบ

ส�าหรับการน�าเสนอเนื้อหา	และจะท�าให้อาสาสมัครเข้าใจ

ได ้อย ่างไร	ซึ่งเครื่องมือในการค้นหาความคิดต ้นแบบ

ครั้งนี้	คือ	การระดมความคิดจากการสัมมนา	โดยในขั้น

ตอนนี้จะระดมวิธีการน�าเสนอเนื้อหาผ่านสื่อ	และท�าการ

ตัดความคิดบางอย ่างออกไปหรือสกัดมารวมกัน	เพื่อ

ให้ได ้ความคิดต้นแบบที่ดีที่สุดเหมาะสมกับอาสาสมัคร

ดูแลผู ้สูงอายุที่สุด	ประเด็นส�าหรับการระดมความคิดเพื่อ

พัฒนาความคิดต้นแบบของการผลิตสื่อมัลติมีเดียการดูแล 

ผู้สูงอายุ	มีดังนี้

	 			-	ลักษณะผู้ท�าการเรียนรู้	ในโครงการนี้เป็นอผส.	 

ผู้มีความแตกต่างทั้งด้านเพศ	อายุ	ระดับการเรียนรู้	เป็นผู้

มีจิตอาสาในการท�างาน	ท�างานโดยไม่มีค่าตอบแทน	

	 			-	ความสัมพันธ์ของแนวคิดที่สอดคล้องกับเนื้อหา

และจุดประสงค์การเรียนรู ้	ในโครงการวิจัยนี้ได้ใช้แนวคิด

เร่ืองความสัมพันธ์ด้านพฤติกรรมนิยมที่สามารถกระตุ้นให้

เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ได้ด้วยการเสริม

แรงโดยใช้คุณสมบัติส่ือมัลติมีเดีย

	 				-	เวลาที่ต้องใช้ในการเรียนรู้	คือเวลาโดยเฉลี่ยใน 

การที่อาสาสมัครจะใช้เรียนรู้ด้วยตนเอง	และมีสมาธิในการ 

ขับเคลื่อนการเรียนรู ้จนเข้าใจ	ซึ่งผลการวิจัยพบว่า	อยู ่

ระหว่าง	20-40	นาที	

	 				-	ข้อจ�ากัดของระบบโปรแกรม	ข้อจ�ากัดของ

ระบบโปรแกรมส�าหรับใช้ในการเรียนรู ้	ผลจากการส�ารวจ

ความต้องการ	พบว่า	โปรแกรมต้องมีค�าสั่งการท�างาน 

ที่ชัดเจน	เข ้าใจง ่าย	การด�าเนินบทเรียนโปรแกรมไม  ่

ซับซ้อน

	 				-	ความสามารถของทมีผลิตส่ือ	ความสามารถของ

ทีมวิจัยผู้ผลิตสื่อเป็นกลุ่มนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ด้าน

มัลติมีเดียที่มีความสามารถสูงและมีความช�านาญ	สามารถ

พัฒนาสื่อได้ตามการออกแบบ

 	การควบคุมภารกิจและการวิเคราะห์ความคิดรวบ

ยอด	การควบคุมภารกิจในการพัฒนาสื่อ	หรือการบูรณาการ	

“ระบบการสอน”	กับ	“สื่อมัลติมีเดีย”	เข้าด้วยกัน	มีความ

คิดรวบยอดที่ส�าคัญคือต้องการให้อาสาสมัครเกิดความ

เข้าใจและมีทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ	การควบคุมภารกิจใน 

โครงการฯ	ใช้การมีส ่วนร่วมจากการสัมมนาท่ีประกอบ 

ด้วยกลุ ่มอาสาสมัครที่เป็นทีมวิจัยร่วมช่วยก�ากับดูแลการ

ท�างานให้เป็นไปตามการวางแผนและเหมาะสมกับกลุ่มอาสา

สมัคร

 	การก�าหนดการท�างานโปรแกรมที่จ�าเป ็นให้ 

ผู้เรียนทราบ	ในการออกแบบโปรแกรมจ�าเป็นต้องระบุการ

ท�างานโปรแกรมไว้	เพื่อผู ้เรียนจะได้รู ้ก ่อนเริ่มต้นเรียน	

กล่าวคือ	โปรแกรมต้องระบุชนิดของการเรียนรู ้	ต้องระบุ

กระบวนการท�างานและทักษะที่ต ้องมี	มีการแสดงล�าดับ

การเรียนรู้หรือผังการเรียนรู้	เป็นผังโปรแกรมที่จะใช้สร้าง

การเรียนรู ้ให้ผู ้เรียน	ช่วยให้ผู ้เรียนหรืออาสาสมัครทราบ

ขอบเขตการเรียนรู ้ในโปรแกรมทั้งหมด	ซ่ึงอาจมาในรูป

แผนผัง	(Mapping)	หรือเมนู	(Menu)	ท�าให้ผู้เรียนมองเห็น

เส้นทางการเรียนรู้ทั้งหมด	ตัวอย่างดังภาพที่	5		



วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่    ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 255884

  

ภำพที่ 5 แสดงผังการเรียนรู้ เมื่อคลิ๊กปุ่ม (Botton) ก็จะแสดงผังการเรียนรู้ขึ้น



วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่    ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 255885

	 							การออกจากโปรแกรมของผูเ้รยีน	ในการออกแบบ

โปรแกรมต้องค�านงึถงึว่าเมือ่สิน้สดุการเรยีนรูห้รอืเมือ่อาสาสมคัร

ต้องการยุติการเรยีนรู	้อาสาสมคัรควรท�าได้ตามความต้องการ	ซึง่ทมี

วจิยัผูผ้ลติเหน็พ้องต้องกนัว่า	ควรมวีธิเีพือ่ให้การเรยีนรูส้ิน้สดุลงอย่าง

สมบูรณ์	คอืใช้	“ปุม่”	(Button)	เป็นสัญลกัษณ์ทีส่ามารถคลิก๊ออกจาก

โปรแกรมได้ง่ายต่อการท�าความเข้าใจและใช้งานของอาสาสมคัร

 4.3 การพัฒนา	ในขั้นตอนการสร้างสื่อมัลติมีเดียของ

ทีมผลิตมีกระบวนการ	ดังนี้

	 									การเตรยีมข้อความ	คือ	ก�าหนดข้อความทัง้หมด

ที่จะใช้บรรจุลงไปในสื่อมัลติมีเดีย	โดยได้มาจากเนื้อหาการดูแล

ผู้สูงอายุที่ได้ระดมความคิดร่วมกันกับทีมวิจัยร่วมที่เป็นอาสา

สมัคร	ซึ่งทีมวิจัยจ�าเป็นต้องเตรียมและคัดเลือกไว้เพื่อความ

สะดวกในการใช้งาน

	 											การใช้โปรแกรมสร้างสรรค์สื่อ	คือการเปล่ียน

การออกแบบให้เป็นรูปธรรมโดยอาจจะใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป

หรือการเขียนรหัสการท�างาน	(Code)	ขึ้นเอง	หรือใช้ผสมผสาน

กันทั้ง	2	อย่างก็ได้	ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถและความถนัด

ของผู้ผลิต	รวมถึงลักษณะพิเศษที่ออกแบบไว้

	 									การตกแต่งด้วยกราฟิก	การท�างานผลติสือ่เพือ่

อาสาสมคัรในการดแูลผูส้งูอายทุ�าให้ได้หลกัการสร้างกราฟิก	ดงันี้

	 	 -	ต้องมั่นใจว่ากราฟิกที่สร้างมีความเหมาะ 

	 	 			สมกับลักษณะการรับรู้ของผู้ใช้

	 	 -	ปริมาณของกราฟิกควรเหมาะสมกับจุด 

	 	 			ประสงค์และการจัดการโปรแกรม		

	 	 -	กราฟิกต้องเหมาะสมกับการน�าเสนอ

	 	 -	จัดการกราฟิกให้มีมาตรฐานสัมพันธ์กับการ 

	 	 		มองเห็นและความรู้สึก

	 							การทดสอบสื่อ	หลังจากที่ด�าเนินการผลิตส่ือ

มัลติมีเดียเสร็จสิ้นสมบูรณ์จ�าเป็นต้องมีการทดสอบสื่อ	เพื่อ

ทราบความเหมาะสมในการเรียนรู้	ซึ่งเป็นไปตามแนวทางของ

เทคโนโลยีการศึกษาดังนี้

	 	 -	Alpha	test	เป็นการประเมินการท�างานของ 

	 	 		โปรแกรม	ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในโครงการผลิต 

	 	 	สือ่ดแูลผูส้งูอายคุอื	แบบประเมนิคณุภาพโดย 

	 	 	ผู้เชี่ยวชาญ	โดยในการทดสอบ	Alpha	test	 

	 	 	นี้จะเป็นการตรวจสอบอย่างจริงจัง	เพราะ 

	 	 	เป็นโอกาสสุดท้ายที่จะแก้ไขก่อนจะน�าไป 

	 	 	ใช้ทดสอบกับผู้ใช้และทดลองจริง	

	 	 -	Beta	test	ป็นการประเมินการท�างานของ 

	 	 	โปรแกรม	ซึ่งทดสอบโดยผู้ใช้	โดยจะแบ่ง 

	 	 	เป็น	2	ระดับการทดสอบคือ	ทดสอบแบบ 

	 	 	รายบุคคล	ใช้ผู้ทดสอบ	3	คน	และทดสอบ 

	 	 			แบบกลุ่มย่อย	ใช้ผู้ทดสอบ	9	คน	เพื่อตรวจ 

	 	 		สอบการท�างานภาคสนาม	โดยใช้การหา 

	 	 		ประสิทธิภาพสื่อ	E	/E		ซึ่งก�าหนดเกณฑ์ 

	 	 			ประสิทธิภาพสื่อในการทดสอบรายบุคคลไว ้

	 	 		ที่	60/60	และทดสอบแบบกลุ ่มย่อยไว้ 

	 	 		ที่	70/70	เพื่อประเมินการท�างานของ 

	 	 		โปรแกรม	พบว ่า	ประสิทธิภาพสื่อที่ 

	 	 			ได้ทดสอบแบบรายบคุคลกบัอผส.	จ�านวน	3	 

	 	 		คน	มีค่า	75.55/76.67	ส่วนการทดสอบ 

	 	 		กับอผส.	แบบกลุ่มย่อยจ�านวน	9	คน	มีค่า	 

	 	 			71.11/	75.93	ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ 

	 	 		ทั้ง	2	แบบ	แสดงว่าส่ือมัลติมีเดียเพื่อ 

	 	 		ส่งเสริมทักษะและความเข้าใจของอาสา 

	 	 				สมคัรในการดแูลสขุภาพผูส้งูอายุสามารถน�า 

	 	 		ไปทดลองใช ้ กับกลุ ่มตัวอย ่างจริงได	้ 

	 	 			นอกจากตรวจสอบผลการเรียนรู้ที่เกิดกับผู้ 

	 	 		ใช้ส่ือ	ผู้วิจัยยังได้สังเกตการณ์การท�างาน 

	 	 			ของผู้ใช	้ซึ่งมีความสะดวกสบายในการเข้า 

	 	 			เรยีนรู	้ไม่สับสน	และสามารถเข้าถงึได้ในทกุ 

	 	 			ส่วนของโปรแกรม

5. การเผยแพร่สือ่มลัตมิเีดยีเพือ่ส่งเสรมิทกัษะและความเข้าใจของ

อาสาสมคัรในการดแูลสขุภาพและผลกระทบทีเ่กดิขึน้กบัชุมชน

	 ก)	ช่องทางการเผยแพร่ส่ือมลัตมิเีดยีเพือ่ส่งเสรมิทกัษะ

และความเข้าใจของอาสาสมัคร	ผู้วิจัยได้เผยแพร่ผ่านโฮสท์	

www.aowwa.com	ซ่ึงสามารถแชร์การเช่ือมโยง	(link)	ไปได้

ในทุกๆ	พื้นที่ที่มีการใช้งานการเรียนรู้ของอาสาสมัครดูแลผู้สูง

อายุ	หรือแม้แต่ผู้ที่สนใจศึกษาเพื่อให้เกิดทักษะการดูแลเหล่านี้	

รวมทั้งได้น�าเสนอในชั้นเรียนระดับอุดมศึกษาเพื่อประกอบการ 

เรยีนรูส่้งเสรมิทกัษะชวีติ	รวมไปถงึการผนวกเข้าไปใช้ในหลกัสตูร

จิตวิทยา	ด้านจิตวิทยาผู้สูงอายุ	นอกจากนี้ยังได้ใช้น�าเสนอใน

กจิกรรมต่างๆ	ทีม่กีารจัดข้ึนในระดบัพืน้ที	่เช่น	การประชมุของอปท.	

โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพประจ�าต�าบล	สถานอีนามยั	เป็นต้น

	 ข)	ผลกระทบที่เกิดข้ึนกับอผส.	หลังจากที่ได้ผลิต

และมอบให้ใช้เพื่อการเรียนรู้	ประมาณ	2	เดือนหลังจบการวิจัย	 

ผูว้จิยัได้เกบ็ข้อมลูเพิม่เตมิเพือ่ประเมนิผลกระทบการใช้สือ่ส่งเสรมิ

ทกัษะความเข้าใจของอาสาสมคัร	โดยได้ข้อมลูจากการสมัภาษณ์

เจ้าหน้าทีพ่ยาบาลอปท.	จ�านวน	3	ท่าน	และผู้ดแูลงานส่งเสรมิสขุ

ภาพและฟ้ืนฟงูานเวชกรรมสงัคม	โรงพยาบาลล�าปาง	3	ท่าน	ซ่ึง

มหีน้าทีด่แูลการปฏบิตังิานอผส.	พบว่าอผส.	มคีวามเข้าใจในการ

ดแูลผูสู้งอายมุากข้ึน	เหน็ได้จากทกัษะการวางแผนในการท�างาน	

การร่วมกนัแก้ปัญหาสขุภาพผูส้งูอายใุนชมุชน	เพราะในการท�างาน	

21
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หน้าท่ีหลกัของอผส.	คอื	ต้องจดัท�าข้อมลูสถติผิูส้งูอายขุองชมุชน	

จดัท�าแผนชมุชนเกีย่วกบัผูส้งูอาย	ุจดัท�าแผนชมุชนเกีย่วกบัอผส.	

ซ่ึงเจ้าหน้าทีพ่ยาบาลอปท.	กล่าวว่า	มปีระสทิธิภาพในการท�าแผน

งานเพ่ิมขึน้	อผส.ทราบและเข้าใจบทบาทการท�างานของตน	และ

เห็นได้ถงึประสทิธิภาพในการท�างานดแูลผูส้งูอายจุากแผนทีท่�าขึน้	

ซึ่งวธิีการในการท�าแผนชุมชนเกี่ยวกับผู้สูงอายุ	และแผนชมุชน

เก่ียวกับอผส.	จะต้องมีการค้นหาปัญหาและความต้องการของผู้

สงูอายุ	วเิคราะห์สาเหตแุละการแก้ไข	ซึง่ผูใ้ห้สมัภาษณ์ทีเ่ป็นเจ้า

หน้าท่ีดแูลการปฏบิตังิานอผส.	ทัง้	6	ท่าน	กล่าวว่า	อผส.สามารถ

สร้างการแก้ไขทีส่มัพนัธ์กบัปัญหาได้อย่างถกูวธิ	ีและสอดคล้อง

สมัพันธ์กนั	ท�าให้เกดิการดแูล	เฝ้าระวงั	จดับรกิารผูส้งูอายใุนชมุชน

	 ผลจากการสุม่สมัภาษณ์อผส.	จ�านวน	10	คน	พบว่า	อผส.

ส่วนใหญ่เกดิความมัน่ใจในการปฏบิตัต่ิอผูส้งูอาย	ุไม่ขวญัเสยีเมือ่ต้อง

ดูแลผู้สงูอายทุีไ่ด้รบับาดเจบ็โดยอบัุตเิหตแุบบไม่ทนัรูต้วั	สามารถให้

ข้อมลูและบรกิารต่างๆ	ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูส้งูอาย	ุอาสาสมคัรคน

หนึง่กล่าวว่า	หลงัจากได้เรยีนรูแ้ละมีความเข้าใจการดแูลผูส้งูอายุ

จากสือ่มลัตมิเีดยี	ตนได้จดักจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผูส้งูอาย	ุคอื	

ชวนครอบครัวและเพ่ือนๆ	มาฝึกการนวดผ่อนคลายให้ผูส้งูอาย	ุและ

มีกจิกรรมการนวดผูส้งูอายใุนหมูบ้่านขึน้	นอกจากได้การนวดผ่อน

คลายแล้ว	ยงัได้ช่วยให้ผู้สูงอายไุด้ใกล้ชดิลกูหลาน	สร้างคณุค่าให้กบั

ท้ังตนเองและกบัชมุชน	ท�าให้ชมุชนตระหนกัถงึคณุค่าของการอยู่

ร่วมกนักับผู้สงูอายุ	

	 ส่วนผลการใช้สื่อในช่วง	1	เดือนที่ผ่านมานั้น	จากการ

เก็บข้อมลูสมัภาษณ์พบว่า	ในด้านโปรแกรมการท�างาน	สามารถ

เข้าถงึได้ง่าย	เรยีนรูไ้ด้ด	ีกระตุน้การเรยีนรูท้ัง้ภาพเสยีง	เข้าใจได้

ชัดเจน	ไม่ว่าจะเป็นคนเรียนเก่งหรือไม่เก่งก็รู้เรื่องได้	อผส.คน

หน่ึงกล่าวว่า	“ตน	จบป.4	เรยีนมาน้อย	เกดิปัญหาในการเรยีนรู้

มาตลอด	เพราะเมื่อเข้ารับการอบรมการดูแลผู้สูงอายุหรือเรื่อง

อะไรกต็าม	ตนจะเรยีนรูไ้ม่ทนัเพราะอ่านและเขยีนไม่คล่อง	และ

การอบรมกม็ข้ีอมลูเยอะมากท�าให้จ�าไม่ได้ซกัอย่าง	แต่การเรยีน

รูด้้วยสือ่มลัตมิเีดยี	ตนสามารถควบคมุการเรยีนรูใ้ห้เหมาะสมกบั

ตนได	้อยากรู้เรื่องอะไรก็เข้าไปศึกษาเรื่องนั้น	อยากหยุดก็หยุด	

แล้วค่อยมาเรยีนต่อ	แถมข้อความไม่เยอะ	ส่วนใหญ่เป็นเสียงและ

ภาพท�าให้ไม่มปัีญหากบัตนในการเรยีนรู	้แต่อาจจะตดิปัญหาตรงที่

หากจะท�าการเรยีนรูใ้นหมู่บ้าน	อปุกรณ์คอมพวิเตอร์และสญัญาณ

อนิเทอร์เนต็ฟรไีม่ครอบคลมุพืน้ทีช่มุชน”	ส่วนอผส.	อกีคนกล่าว

ว่า	“ความมัน่ใจเกีย่วกบัการดแูลผูส้งูอายขุองตน	เกดิจากการที่ได้

ท�าแบบฝึกหดัสถานการณ์ปัญหาทีส่อดคล้องกบัสถานการณ์จรงิใน

ช่วงท้ายของหน่วยการเรยีนรู	้เพราะเม่ือตนตอบผดิ	โปรแกรมกจ็ะ

แสดงผลให้เหน็ว่าผดิ	และมฐีานความช่วยเหลอืในโปรแกรม	เช่น	

แหล่งค้นคว้าท่ีเป็นสารสนเทศ	เพือ่ให้ตนเรยีนรูค้้นหาค�าตอบทีถ่กู

เอง	เป็นเหมือนการกระตุ้นให้จ�า	ท�าให้เมื่อปฏิบัติจริงก็สามารถ

ปฏบิตัไิด้ถกู	ไม่กลวัว่าจะดแูลผูส้งูอายใุห้ได้รบัอนัตราย	เพราะเคย

ผดิพลาดมาแล้วในบทเรยีนมลัตมิเีดยี”	

อภิปรายผล
	 การน�าเสนอส่ือมลัตมิเีดยีเรือ่งการดแูลสุขภาพผูส้งูอาย	ุ

เป็นการออกแบบและสร้างให้อาสาสมคัรเข้าใช้และเรยีนรูไ้ด้ด้วย

ตนเอง	สามารถควบคุมการเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ได้ตามความ

ต้องการ	เพราะเป็นรปูแบบอสิระ	(Freedom	hyper	jumping)	ให้

อสิระกบัการใช้งาน	ท�าให้ผูเ้รยีนมคีวามอยากรูอ้ยากเหน็	(Green,	

1993)	ซึ่งการควบคุมการเข้าถึงการเรียนรู้ด้วยตนเองส่งผลต่อ

กระบวนการสร้างความรู้ตามหลักการคอนสตรัคติวิสต์ท่ีมองว่า	

ความรูเ้ป็นสิง่ทีส่ร้างขึน้มาจากกระบวนการเรยีนรู้	และความรูเ้ป็น

ลกัษณะเฉพาะบคุคลทีส่ร้างขึน้มา	ข้ึนอยูก่บักระบวนการภายในท่ี

จติใจได้ประสบ	ดงันัน้ผูเ้รยีนจะมปีระสบการณ์อย่างมคีวามหมาย

เพื่อสร้างการเรียนรู้ข้ึนมาแตกต่างกัน	การเรียนจะเปลี่ยนจาก

การรับสารสนเทศแบบไม่กระตือรือร้น	เป็นการแก้ปัญหาอย่าง

กระฉบักระเฉง	(กดิานนัท์	มลทิอง,	2548)	ด้วยเหตนุี	้การเข้าเรยีน

รูแ้บบไม่เป็นเส้นตรง	ต้องการเรยีนรูเ้รือ่งใดช่วงไหนของบทเรยีน

ตามประสบการณ์	ตามความสนใจจงึส่งผลต่อการสร้างองค์ความรู้	 

โดยเนือ้หาสือ่มลัตมิเีดยีทีผู่เ้รยีนสามารถเลอืกเข้าถงึได้	ประกอบ

ด้วย	3	หน่วยการเรียนรู้	ได้แก่	1)	ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับผู้สูง

อาย	ุ2)	การดแูลผูส้งูอายเุบือ้งต้น	3)	การบรรเทาอาการปวด	และ

นวดเพื่อผ่อนคลาย	โดยการเรียนรู้จากสื่อจะมีทั้งเนื้อหาที่สื่อให้

เข้าใจง่ายด้วยภาพ	เสียง	และกราฟิก	ตามคุณสมบัติมัลติมีเดีย	

การสาธิตที่ใช้เป็นภาพเคลื่อนไหวเพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ

และเหน็การท�างานของร่างกาย	ตลอดจนมแีบบฝึกหดั	และการ

ทดสอบทัง้ระหว่างการเรยีนรู	้และหลังการเรยีนรู	้เพือ่ประเมินผล

การเรยีนรูข้องอาสาสมคัรเอง	มกีารรายงานผลคะแนนให้ผูใ้ช้สือ่

ทราบ	เป็นการให้ข้อมลูย้อนกลับทนัทีในรปูแบบเสียงปรบมือ	ค�า

ชมเชย	และการให้ก�าลังใจหากท�าผดิ	การน�าเสนอในรปูแบบดงั

กล่าวเป็นการเอือ้ต่อการเข้าเรยีนรู	้ผูเ้รยีนสามารถศกึษาบทเรยีน

ตามความต้องการ	ตามความสามารถของตน	การเสรมิแรงเป็น

ไปตามหลักการของธอร์นไดค์	(Thorndike)	สอดคล้องกับบญุชม	

ศรสีะอาด	(2541)	ที่ได้กล่าวว่า	ข้อดขีองบทเรยีนมลัตมิเีดยี	คือ	 

1)	มีอิสระในการเรียน	2)	ต้องการเรียนเวลาใดก็ได้	3)	ผู้เรียน

สามารถเลือกเรยีนได้ตรงกบัความรูค้วามสามารถของตน	4)	ผล

ตอบกลับทนัทสีร้างการเข้าใจและการเรยีนรู	้5)	ดงึดดูความสนใจ	

6)	ผูเ้รยีนสามารถได้เรยีนและฝึกกบัข้อมลูหลายๆ	แบบ	7)	เหมาะ

ส�าหรบัสอนทกัษะทีเ่สีย่งอนัตรายในการเริม่ฝึกทกัษะ

	 ด้วยเหตุนี้	ส่ือมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมทักษะและความ

เข้าใจของอาสาสมคัรในการดแูลสุขภาพผูสู้งอาย	ุในเขตเทศบาล

เมอืง	จังหวัดล�าปาง	จึงมคีวามเหมาะสม	สามารถใช้เป็นสือ่หลกั
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ในการจดักจิกรรมเสรมิทกัษะและความเข้าใจในการดแูลสุขภาพ

ผู้สูงอายุได้อย่างดี	หรือใช้เป็นสื่อเสริมเพื่อให้อาสาสมัครดูแล

สุขภาพผู้สูงอายุได้ทบทวนความรู้หรือหลักปฏิบัติที่รู ้มาก่อน

แล้วได้	นอกจากนี้	สื่อมัลติมีเดียท่ีผลิตยังสามารถน�าไปใช้เป็น

สื่อส�าหรับผู้ที่สนใจหรือผู้ที่มีผู ้สูงอายุอยู่ในการดูแลด้วยก็ได้	

สามารถน�าโมเดลการพฒันาสือ่ไปใช้ขยายผลต่อไป	ดงัแสดงการ

แนะน�าชีแ้จงของผูว้จิยัและการเรยีนรูด้้วยสือ่มัลตมีิเดยีในภาพที	่6

	 ผลการท�าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิห์ลงัการเรียนรูข้อง

อาสาสมัครดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	พบว่า	อาสาสมัครที่เรียนด้วย

สื่อมัลติมีเดียการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	มีทักษะและความเข้าใจ

ในการดูแลผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้คือร้อยละ	80	ของ

อาสาสมัครทั้งหมด	มีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ	70	สอดคล้อง

กับสมมุติฐานที่ตั้งไว้	แสดงว่า	สื่อมัลติมีเดียส่งเสริมทักษะ

  

  

ภำพที่ 6  แสดงการ
แนะน�าช้ีแจงของผูว้จิยั 
และการเรียนด้วยสื่อ
มัลติมีเดีย

และความเข้าใจในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเป็นสื่อที่มี 

ประสิทธิภาพ	ท�าให้อาสาสมัครมีทักษะและความ

เข้าใจในการดแูลผูส้งูอายทุีด่หีลงัการใช้สือ่	สาเหตทุีไ่ด้ผล 

เช่นน้ี	เพราะสื่อมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น	มีการเลือกใช้สื่อ

หลากหลายประเภทที่เหมาะสมกับเนื้อหา	เช่น	หาก

เป็นการสาธิตจะใช้สือ่วดิโีอ	หากเป็นข้อมูลจะใช้กราฟิกที่

เรยีกว่า	อินโฟกราฟิก	(Infographic)	เป็นการจดัระเบียบ

การใช้สื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาที่จะน�าเสนอซึ่งเป็น

ข้อดีของสือ่มลัตมิเีดยี	โดย	ยนื	ภูว่รวรรณ	(2529)		กล่าวว่า	

สื่อมัลติมีเดียคือสื่อที่ส่งความเข้าใจระหว่างกันของ 

ผู้ใช้	เช่น	ข้อมลู	ตวัอกัษร	รปูภาพ	เสยีง	ภาพเคลือ่นไหว	

วดิโีอ	ท่ีน�ามาประยุกต์รวมกนั	เช่น	ตวัอย่างแสดงการใช้

วดิโีอสาธิตวธีินวดผ่อนคลายในภาพที	่7

  

ภำพที่ 7  แสดงการใช้วิดีโอสาธิตวิธีนวดผ่อนคลาย
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	 นอกจากนี	้ในการสร้างสือ่มลัตมิเีดยีทีส่่งผลสมัฤทธิห์ลงั 

การเรียนรู้เป็นเพราะการออกแบบระบบการสอนของโปรแกรม	 

(Instructional	system	design)	มสีถานการณ์ปัญหาทีค่รอบคลมุ

การเรยีนรูท้ัง้ในระดบัยาก	ปานกลาง	ง่าย	และมกีารสะท้อนสภาพ

บรบิทจรงิทีเ่กดิจากการท�างานของอาสาสมคัรซึง่ได้เคยประสบอนั

เป็นข้อมลูทีไ่ด้จากการท�างานแบบมส่ีวนร่วมกบัทมีวจิยัร่วมอผส.	15	

คน	น�ามาสร้างสถานการณ์ปัญหาให้อาสาสมคัรพยายามแก้ไข	ซึง่

เป็นคุณสมบติัท่ีดีข้อหน่ึงของมัลตมีิเดยี	โดย	Abbas	Auten	&	Other	

(1983)	กล่าวว่า	ประเภทของคอมพวิเตอร์มลัตมิเีดยีทีส่่งผลต่อการ

เรยีนรูไ้ด้ดีอีกประเภท	คอื	คอมพวิเตอร์มีเดยีเพือ่ใช้ในการแก้ปัญหา	

(Problem	solving	lesson)		ผูส้ร้างคอมพวิเตอร์มัลตมีิเดยีจะต้อง

นกึถงึความเป็นไปได้ในการทีจ่ะตอบสนองอย่างอสิระ	กล่าวคอื	จะ

มคี�าถามซึง่สอดคล้องกบัจดุมุง่หมายทีก่�าหนดไว้	และเป็นค�าถามที่

เกิดและใช้ในชวีติประจ�าวนัจรงิๆ	การได้สมัผสัสถานการณ์ปัญหาที่

สอดคล้องกบัสถานการณ์จรงิและการมแีหล่งเรยีนรูเ้พิม่เตมิ	แหล่ง

ค้นคว้าทีเ่ป็นสารสนเทศเพือ่แก้ปัญหาทีก่�าลงัเผชญิ	กเ็ป็นสาเหตหุน่ึง

ทีท่�าให้สือ่สามารถสร้างผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูท้ีด่ไีด้	เป็นกลวิธทีี่

ท�าให้ผูเ้รยีนสามารถประสบผลส�าเรจ็ในการหาค�าตอบของปัญหาโดย

ไม่ใช้วธิกีารบอกค�าตอบโดยตรง	ซ่ึงส่งผลต่อการเรยีนรูแ้ละการจดจ�า	

เราเรยีกส่วนนีว่้าส่วนการให้ความช่วยเหลอื	เพือ่ให้ผูเ้รยีนสามารถ

ประสบผลส�าเร็จในการเรยีนรูด้้วยตวัของเขาเอง

		 การให้ความช่วยเหลอืม	ี2	ด้านคอื	1)	ด้านกระบวนการ	

เป็นการช่วยเหลอืการเข้าถงึการท�างานสือ่	และ	2)	ด้านข้อมูล	เป็นการ

ช่วยเหลอืด้านเน้ือหา	ในกรณทีีผู่เ้รยีนไม่เข้าใจเนือ้หา	ไม่สามารถหา

ค�าตอบของค�าถาม	ฐานการช่วยเหลอืจงึเป็นองค์ประกอบทีส่�าคญัใน

การออกแบบและพัฒนาสิง่แวดล้อมการเรยีนรู	้(สชุาต	ิวฒันชัย	และ

คณะ,	2553)	สอดคล้องกบัหลกัการเรยีนรูโ้ดยการค้นพบ	(Discovery	

approach)	ของบรเูนอร์	ท่ีกล่าวว่า	การเรยีนรูโ้ดยการค้นพบคอื	การ

เรยีนรูท่ี้จะเกิดขึน้เมือ่ผู้เรยีนได้มีปฏสิมัพนัธ์กบัสิง่แวดล้อมซึง่น�าไป

สูก่ารค้นพบและการแก้ปัญหา	โดยทีผู่เ้รยีนจะประมวลข้อมลูข่าวสาร

จากการมปีฏสิมัพนัธ์กบัสิง่แวดล้อม	และรบัรูส้ิง่ทีต่นเองเลอืกและใส่ใจ	

การเรยีนรูแ้บบนีจ้ะช่วยให้เกดิการค้นพบเนือ่งจากผูเ้รยีนมคีวามอยากรู้

อยากเหน็เป็นแรงผลกัดนัทีท่�าให้ส�ารวจสิง่แวดล้อม	และท�าให้เกดิการ

เรยีนรูโ้ดยการค้นพบ	(สมุาล	ี	ชยัเจรญิ,	2547)	แต่อย่างไรกต็าม	ส่วน

ผสมส�าคญัทีท่�าให้งานส�าเรจ็ในทกุขัน้ตอน	คอืการร่วมมอืจากกลุม่

อผส.	ทีใ่ห้ทัง้ข้อมลูและการวเิคราะห์ปัญหา	การวางแผนร่วมกนัโดย 

กลุม่อผส.	ทีเ่ป็นทมีวจิยัร่วม	ท�าให้ได้ข้อมลูเชงิลกึในกระบวนการพฒันา

สือ่มัลตมิเีดยีทีต่อบสนองการแก้ปัญหาได้

การน�าไปใช้ประโยชน์
	 (1)	ได้สื่อมัลติมีเดียเพื่อส่งเสริมทักษะและความเข้าใจ

ของอาสาสมัครในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	เพื่อให้อาสาสมัคร

ได้น�าไปใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้ทางเลือกในการแก้ปัญหาภาวะ

สังคมผู้สูงอายุได้ในทุกพื้นที่

	 (2)	ได้องค์ประกอบการพฒันาการผลติสือ่มลัติมีเดีย	เพือ่

ส่งเสรมิทกัษะและความเข้าใจของอาสาสมคัรในการดแูลสขุภาพ

ผู้สูงอายุ	เพื่อให้ผู้สนใจได้น�าไปใช้ในการผลิตสื่อครั้งต่อไป	รวม 

ทัง้ขยายผลในพืน้ทีอ่ืน่ๆ	ทีม่อีาสาสมคัรดแูลสขุภาพผูส้งูอายุ

	 (3)	ชมรมผู ้สูงอายุล�าปางได้ส่ือการเรียนรู ้ให้อาสา

สมัครได้ส่งเสริมทักษะและความเข้าใจต่อไปรุ่นต่อรุ่น

	 (4)	ผลงานส่ือมลัตมิเีดยีนีส้ามารถใช้เป็นหลักในการเรยีนรู	้

และใช้ในกิจกรรมเสริมต่างๆ	เพื่อสอดแทรกความรู้และทักษะ	 

ขบัเคลือ่นการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการดแูลสขุภาพผูส้งูอายุ

	 (5)	รูปแบบส่ือที่ผลิตข้ึนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับหน่วย

งานระดับท้องถิ่น	เช่น	อบต.	และอปท.

ข้อเสนอแนะในการน�าผลวิจัยไปใช้
	 1.	รูปแบบการพัฒนาส่ือมัลติมีเดียจากโครงการนี้	

สามารถเป็นต้นแบบการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อขยายผลช่วยแก้

ปัญหาสังคมในเนือ้หาอืน่	และสือ่ครัง้นีส้ามารถใช้เรยีนรูแ้ก่อาสา

สมัครผู้ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทั่วไปได้

	 2.	เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ต้องจัดหาเพื่อรองรับการ

สืบค้นจากปุ่มที่สร้างให้มีการเชื่อมโยงสู่เว็บไซต์ต่างๆ	อาจเป็น

ปัญหาในพื้นที่ไร้สัญญาณอินเทอร์เน็ต	จึงควรมีการผลิตสื่อที่

ท�างานแบบ	Off-line	ไม่ยึดติดกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบ

อนิเทอร์เนต็เพือ่ให้ผลงานสามารถเข้าถงึทกุบ้านทกุครวัเรอืนได้	

ซึง่จะน�าไปสู่การลดภาระงานของอผส.	และเป็นเครือ่งมอืในการ

สร้างความอบอุ่นในครอบครัวได้อย่างเป็นรูปธรรม	เช่น	การท�า	

Interactive	DVD	เพื่อใช้กับเครื่องเล่น	หรือการเว้นเวลาให้ผู้ชม

ได้ตัดสินใจ	เป็นต้น	พร้อมกับการสร้างเครื่องมือวัดผลที่บ้านได้

หรือท�าเป็นชุด	KIT	เพื่อให้แต่ละครอบครัวสามารถวัดผลตัวเอง	

	 3.	ควรมีการพัฒนาส่ือมัลติมีเดียการดูแลผู้สูงอายุใน

เรื่องที่ต้องอาศัยความเช่ียวชาญอย่างสูง	เพื่อรองรับการเป็น

สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย

	 4.	ควรจัดหาโปรแกรมที่ถูกต้องตามลิขสิทธ์	เพื่อใช้

สร้างส่ือมลัตมิเีดยีเพือ่การเรยีนรู	้ซึง่จะท�าให้ส่ือไม่หมดอายแุละ

ท�างานได้เต็มประสิทธิภาพ

	 5.	ควรสร้างเครือข่ายการท�างานที่ใหญ่ขึ้นเพื่อรองรับ

การท�างานในวงกว้างขึ้น	

	 6.	หากมกีารพฒันาสือ่การดแูลผูส้งูอายสุ�าหรบัคนทัว่ไป	

สามารถใช้กระบวนการผลิตส่ือในงานวิจัยครัง้นีเ้ป็นแนวทาง	เพราะ

หลักเกณฑ์ของผู้ทีเ่ป็นอผส.	คอื	คนท่ัวไปทีเ่ป็นใครกไ็ด้	แต่มีจติอาสา

ทีจ่ะช่วยเหลอืผูส้งูอาย	ุด้วยเหตนุีแ้นวทางผลติสือ่ส�าหรบัอผส.	นัน้	 

จึงไม่มคีวามแตกต่างไปจากการผลิตส่ือให้คนธรรมดาทัว่	ไป
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ผลิตสู่ระบบเกษตรกรรมย่ังยืน	
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Field : Agricultural engineering Abstract

	 This	research	has	the	purpose	to	develop	the	sustainable	agricultural	 

system			in		Ban		Lak		Metre			community,	Tung	Khwang,	Kamphaengsaen,	Nakhon	Pathom	 

province.	We	study	the	development	of	production	in	agriculture,	production	

potentiality,	limitation	in	production	system,	awareness		in	food	safety,	problems	

and	opportunity	in	production	development,	and	also	all	the	factors	to	increase	

the	learning	process	in	order	to	change	the	production	model	to	the	sustainable	

agriculture.			

	 This	research	is	Farmer	Participatory	Research	(FPR)	and	operates	

according	to	Farming	Systems	Research.	All	the	research	methodology	including	

objective	definition,	area	survey	to	set	up	the	target	area	of	interest,	problems	 

analysis	and	opportunities	in	development,	planning	and	technology	test,	 

knowledge	exchange	for	proliferation	and	the	evaluation	of	technology	learning.

	 The	results	indicate	that	the	development	of	production	in	agriculture	

will	suggest		the	decline	of	community	strength	in	term	of	both	economics,	society	

and	environment	which	is	related	to	the	production	model.	When	the	farmers	has	

an	opportunity	in	learning	of	agroecosystem,	their	potentiality	and	limitation,	this	

made	the	farmers	become	the	co-owner	of	agricultural	production	development	

in	conjunction	with	academic	scholar.Those	agricultural	production	development	

are	composed	of	water	salinity	management	for	vegetable	growth,		the	improvement	

of	water	sprinkler	system,	good	practice	guidelines	in	maintenance	of	soil.	 

The	development	in	sustainable	agriculture	in	Ban	Lak	Metre	community	is	 

systematic	development,	including	agroecosystem,	community	system,	standard	

system	and	marketing	system.	The	acceptance	and	continuous	use	of	new	 

technologies	of	farmers	are	depending	on	the	collective	learning	process	of	the	

farmers,which	will	lead	to	the		self-learning	experiences	and	the	equal	roles	in	

the	team	between	farmers	and	academic	scholar.	Apart	from	the	physical	factor	

and	technical	factor,	it	was	found	that	economic	factor	and	social	factor	also	

has	an	influence	to	the	improvement	of	production	model	to	the	sustainable	

agricultural	system.	

Keywords  : Sustainable	agricultural	system,	Agroecosystem,	Self-learning

Ngaingam Prajuabwan

*   This article is part of “Agricultural and Food Production System Development for the Strength  
   of Ban Lak Metre Community in Nakhon Pathom Province”   
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บทน�า  
	 การพฒันาการเกษตรของไทย	หลงัจากมกีารประกาศใช้

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิฉบบัที	่1	ในปีพ.ศ.2504	

กระแสการปฏวิตัเิขยีว	(Green	revolution)	เริม่ส่งผลกระทบอย่าง

มนียัส�าคญัต่อการเกษตรไทยในช่วงปีพ.ศ.2510	เป็นต้นมา	การ

พัฒนาการเกษตรไทยเปลี่ยนจากการเกษตรที่หลากหลายเพื่อ

ยังชีพและผลิตสินค้าอาหารเพื่อตอบสนองตลาดภายในประเทศ

มาเป็นเกษตรเชงิเดีย่วเพือ่การค้า	และเน้นการผลติสนิค้าวัตถดุบิ

เพ่ือการส่งออก	โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยสีมยัใหม่ต่างๆ	ที่

หลั่งไหลเข้ามาเผยแพร่ในประเทศ	โดยเฉพาะสารเคมีก�าจัดโรค

แมลง	ปุย๋เคม	ีและเครือ่งจกัรกลเกษตร	(ธนัวา	จติต์สงวน,	2543)

	 ผลการศึกษาวิจัยหลายแห่งยืนยันตรงกันว่า	ในระยะ

ที่ผ่านมาภาคเกษตรของไทยมีบทบาทส�าคัญอย่างมากต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	แต่ผลส�าเร็จของการพัฒนาดังกล่าว	

ได้ก่อให้เกิดความเสือ่มโทรมของฐานทรพัยากรธรรมชาติ	ความ

หลากหลายทางชวีภาพ	และคุณภาพสิง่แวดล้อมโดยรวม	จนเริม่

ส่งผลเป็นข้อจ�ากัดต่อการเพิ่มผลผลิตมวลรวมทางการเกษตร	

และเริม่เป็นทีต่ระหนกัแล้วว่าการพฒันาการเกษตรท่ีผ่านมาเป็น

ไปอย่างไม่ยั่งยืน	และจะส่งผลกระทบเป็นข้อจ�ากัดต่อการเพิ่ม

ผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรและยุวเกษตรกรไทยต่อไปหาก

ไม่เร่งรีบแก้ไข	(อรุณ	อวนสกุล,	2543)

	 สุวินัย	รันดา	(2543)	กล่าวว่าตลอดระยะเวลาของ

การพัฒนาการเกษตรที่ผ่านมา	ภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ใช้ยุทธวิธี

ที่ไม่สอดคล้องกับหลักปรัชญาในการส่งเสริมการเกษตรที่ว่า	

“จะต้องพัฒนาเกษตรกรให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้”	แต่

กลับใช้วิธีการส่งเสริมการเกษตรแบบส�าเร็จรูปในรูปแบบของ	

“เกษตรสงเคราะห์”	ที่ให้การสนบัสนนุปัจจยัการผลติทีจ่�าเป็นแก่

เกษตรกรในการเพิ่มผลผลิตของตน	เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้ 

ลดน้อยลง	เกษตรกรท่ีเคยเป็นเจ้าของที่ดินกลายเป็นผู้เช่าหรือ

ผู้รับจ้าง	ผู้ขายแรงงาน	ระบบนิเวศในท้องถิ่นและชุมชนเปลี่ยน

ไปจนยากที่จะกลับคืน	

	 ชุมชนบ้านหลักเมตร	หมู่	1	ต�าบลทุ่งขวาง	อ�าเภอ

ก�าแพงแสน	จงัหวดันครปฐม	กเ็ช่นเดยีวกนักบัชมุชนเกษตรกรรม

อื่นๆ	ซึ่งตกอยู่ในกระแสวังวนลูกคลื่นของการพัฒนาการเกษตร

ตามทศิทางเกษตรกระแสหลกั	จากการลงพืน้ที่โดยคณะวิจัยเพือ่

เรยีนรูบ้รบิทของชมุชน	และสภาพสถานการณ์ทางการเกษตรของ

ชมุชนบ้านหลกัเมตร	เมือ่เดอืนกนัยายน	2553	พบว่าชมุชนบ้าน

หลกัเมตรมกีระบวนการผลติทางการเกษตรทีอ่าศยัประสบการณ์

ท่ีสบืทอดต่อกนัมา	การลองผดิลองถกูและการเลยีนแบบ	ปัญหาที่

ส�าคญัของเกษตรกรคอืหนีส้นิ	และลกูหลานไม่สนใจอาชพีเกษตร

ต่างพากนัออกไปนอกชมุชนเพือ่ไปประกอบอาชพีอืน่ทีม่รีายได้

สูงกว่า	ด้วยสภาพเหล่านี้ยิ่งนับวันท�าให้เกษตรกรในชุมชนบ้าน

หลักเมตรค่อยๆ	ลดน้อยลงไป	จากการพดูคยุกบัเกษตรกรพบว่า

เจ้าหน้าทีส่่งเสรมิการเกษตรได้เข้ามามบีทบาทในชมุชนบ้านหลกั

เมตร	คอืส่งเสรมิและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรเข้าถงึองค์

ความรูด้้านต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องกบัระบบการผลติ	และสนบัสนนุปัจจยั

การผลติอยูเ่สมอ	แต่กย็งัเป็นการรบัเทคโนโลยมีาใช้โดยไม่ได้ค�านงึ

ถงึระบบนเิวศเกษตรและระบบการผลิตทางการเกษตรของชมุชน	

หลายกจิกรรมทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิไม่ประสบความส�าเรจ็	หรอืประสบ

ความส�าเรจ็เพยีงระดบัหนึง่แต่ไม่เกดิความต่อเนือ่งอย่างยัง่ยนื	อกี

ทัง้ยงัมคีวามไม่มัน่คงอนัเนือ่งมาจากความแปรปรวนของสภาพ

ภูมิอากาศ	ปัจจัยการผลิต	ราคาของผลผลิต	ตลอดจนนโยบาย 

ภาครฐั

	 ดร.เพิม่ศกัดิ	์มกราภริมย์	สมาชกิสภาทีป่รกึษาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ	ช้ีให้เห็นว่าปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต

ของเกษตรกรค่อนข้างมดืมนเพราะมข้ีอมลูเชิงประจกัษ์ทีส่�าคญั	

5	ประการ	คือ	เรื่องที่ดินท�ากิน	การเข้าถึงทรัพยากร	หนี้สินการ

ตลาดและสุขภาวะที่ท�าให้เกษตรกรอยู่ไม่รอดส่งผล	ให้จ�านวน

เกษตรกรของไทยมีแนวโน้มลดลง	จึงได้เสนอแนวคิดในเชิง

หลักการเพื่อก้าวข้ามภาวะวิกฤต	คือ	1.	ต้องมีความเชื่อมั่นใน

คุณค่าของการเกษตรและเกษตรกรว่าเป็นฐานรากส�าคัญของ

ประเทศ	หากไร้การเกษตร	ประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศท่ี

อ่อนแอและพึ่งตนเองไม่ได้แม้แต่ด้านอาหารและยา	2.	ปัญหา

การเกษตรทุกปัญหาแก้ไขได้ด้วยวิถีทางที่สร้างสรรค์และเป็น

ระบบ	3.	เกษตรกรต้องแก้ปัญหาของเกษตรกรเองไม่มีใครแก้ไข

ปัญหาเกษตรกรได้นอกจากตัวเกษตรกรเอง	4.	รัฐต้องสนับสนุน

เกษตรกรให้แก้ปัญหาตนเอง	รฐัต้องมบีทบาทเป็นพีเ่ลีย้งประคบั

ประคองให้กลุ่มองค์กรเกษตรกรยืนหยัดได้ด้วยตนเอง	5.	ภาค

ธรุกจิเอกชนต้องไม่เอารดัเอาเปรยีบเกษตรกร	ต้องร่วมรบัความ

เสี่ยงกับเกษตรกร	ดังนั้นโครงการวิจัยนี้จึงมุ่งหาค�าตอบ“การ

พัฒนาระบบเกษตรกรรมเพื่อความยั่งยืนของชุมชนบ้านหลัก

เมตรว่า ควรท�าอย่างไร” โดยมเีกษตรกรเข้ามามส่ีวนร่วมในการ

ค้นหาค�าตอบ	และมีนักวิชาการท�าหน้าที่บทบาทพี่เลี้ยง	เพื่อ

ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกรสู่การพัฒนาการเกษตร

ที่ยั่งยืนและน�าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนบ้านหลักเมตร

วัตถุประสงค์
	 1)	เพือ่ศกึษาพฒันาการในการผลติทางการเกษตรทีผ่่านมา	

รวมทั้งศักยภาพข้อจ�ากัดของระบบการผลิตทางการเกษตรของ

ชุมชนบ้านหลักเมตรในปัจจุบัน

	 2)	เพื่อศึกษาความตระหนักรู ้ เรื่องอาหารเกษตร

ปลอดภัยและปัญหา	โอกาสในการพัฒนาการผลิต

	 3)	เพื่อพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนของชุมชนบ้าน

หลักเมตร
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	 4)	เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู ้เพื่อปรับเปล่ียนสู่

เกษตรกรรมยั่งยืน

กรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

	 “เกษตรกรรมยั่งยืน”	เป ็นวิถีเกษตรกรรมที่ฟ ื ้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและด�ารงรักษาไว้ซ่ึงความสมดุลของระบบ

นิเวศ	เกษตรกรและชมุชนท้องถิน่สามารถพฒันาได้อย่างเป็นอสิระ

ตามภูมินิเวศและภูมิสังคมของตนเอง	สามารถผลิตอาหารที่มี

คุณภาพและพอเพยีงตามความจ�าเป็นพืน้ฐานเพือ่คณุภาพชีวิตที่

ดีของเกษตรกรและผูบ้รโิภค	และพึง่พาตนเองได้ในทางเศรษฐกจิ	

 กรอบแนวคิดของการวิจัยระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

เป็นการท�าการเกษตรแบบองค์รวม	มองทั้งมิติเศรษฐกิจ	สังคม	

และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	จึงจ�าเป็นต้องเข้าใจ

บริบทของชุมชน	ระบบนิเวศเกษตร	ปัจจัยการผลิตทางการ

เกษตร	รวมทั้งเข้าใจถึงรูปแบบและลักษณะของระบบการผลิต

ทางการเกษตรในชุมชน	นอกจากนี้ยังจ�าเป็นต้องเข้าใจบริบท 

การเปลี่ยนแปลงระบบเกษตรกรรมของชุมชนจากอดีตถึง 

ปัจจุบันว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร	และมีแนวโน้มจะเป็น

อย่างไรในอนาคต	การพัฒนาการเกษตรที่ผ่านมาใช้เศรษฐกิจ

เป็นตัวตั้ง	และให้ความส�าคัญเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมเป็นล�าดับท้ายๆ	แต่ในงานวิจัยนี้ให้ความส�าคัญกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ตามมาด้วยสังคม	และ

เศรษฐกิจตามล�าดับ	(ภาพที่	1)

ภำพที่ 1 กรอบแนวความคิดการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนชุมชนบ้านหลักเมตร

1. ทรัพยำกรธรรมชำติ  
และสิ่งแวดล้อม

อดีต อนำคต

ความเปลี่ยนแปลง แนวโน้ม

เทคโนโลยี ควำมยั่งยืน
การเรียนรู้ / การมีส่วนร่วม

ปัจจัยการผลิต (เช่น พันธุ์ ปุ๋ย ฮอร์โมน แรงงาน ฯลฯ)

บริบทชุมชน (ภูมินิเวศ และ ภูมิสังคม)

รูปแบบการผลิต

การรวมกลุ่ม

ชุดดิน

กฎ / กติกา รายได้ / รายจ่าย / หนี้สิน

แมลงน�้า และระบบขนส่ง

2. สังคม 3. เศรษฐกิจ
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2.งานวิจัยเกษตรเชิงระบบ

	 อารันต์	พัฒโนทัย	(2543)	ให้ความเห็นว่าปัจจัยที่

เกี่ยวข้องกับการด�าเนินกิจกรรมทางการเกษตร	มีทั้งปัจจัยทาง

กายภาพ	ชวีภาพ	เศรษฐกจิ	และสงัคม	ปัจจยัเหล่านีม้ปีฏสิมัพนัธ์

ซ่ึงกันและกนั	ท�าให้ระบบเกษตรเป็นระบบทีซ่บัซ้อน	แนวทางการ

วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชิงระบบที่ใช้กันแพร่หลายมากที่สุด	

ได้แก่	งานวจิยัระบบการท�าฟาร์ม	(Farming	systems	research)	

แนวทางนีเ้ริม่ขึน้ในราวปีพ.ศ.2518	หลงัยคุปฏวิตัเิขยีว	ถงึแม้ว่า

ต่อมาจะมีการพัฒนารูปแบบงานวิจัยเกษตรเชิงระบบและมีชื่อ

เรียกที่แตกต่างไป	แต่ทั้งหมดจะมีขั้นตอนหลักๆ	เหมือนกัน	

คือ	การศึกษาสภาพและเงื่อนไขของเกษตรกรและการวินิจฉัย

ปัญหา	(Diagnosis	phase)	การวางแผนงานวิจัย	การทดสอบ

เทคโนโลยี	และการเผยแพร่เทคโนโลยเีพือ่ให้เข้าใจเงือ่นไขซ่ึงใน

ที่สุดแล้วจะเป็นตัวก�าหนดการยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร

และผลส�าเร็จการด�าเนินงานทั้งขบวนการ	การทดสอบในแปลง

เกษตรกรจะช่วยเพ่ิมโอกาสของความส�าเร็จของเทคโนโลยีใหม่	

และถ้าจะให้เทคโนโลยีใหม่เหล่านี้ตอบสนองต่อความต้องการ

ของเกษตรกร	สิ่งท่ีขาดไม่ได้ก็คือ	การมีส่วนร่วมของเกษตรกร	 

(Burdegue,	J.A.,	1993)	ผลสมัฤทธิห์ลกัของงานวจิยัเกษตรเชิง

ระบบอยูท่ีก่ารเปลีย่นแปลงกระบวนการและแนวทางในการท�าวจิยั	

และวธิกีารด�าเนนิงาน	ผลสมัฤทธ์ิในด้านการพฒันาเทคโนโลยเีป็น

เร่ืองรอง	(Anandajayasekeram,	P.,	1997)	

3.การพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรแบบมีส่วนร่วม

	 สวุนิยั	รนัดา	(2543)	ได้สรปุพฒันาการส่งเสรมิการเกษตร

ของภาครฐัว่า	ในอดตีมักใช้วธีิการอบรมเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลย	ี

แต่ไม่ประสบผลส�าเรจ็เท่าทีค่วร	จงึปรบัรปูแบบเป็นฝึกอบรมแล้ว

ตรวจเยี่ยม	(Training	and	Visit	system:	T&V)	ต่อมาประมาณ

ปีพ.ศ.2523	พบว่าเทคโนโลยเีกษตรทีถ่่ายทอดให้เกษตรกรในระดบั

แปลงยังไม่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรรายย่อย	จึง

ปรบัแนวคดิให้เป็นการท�าวจิยัระดบัฟาร์ม	หลังจากนัน้	10	ปี	(พ.ศ.

2533)	ได้มีการน�าแนวคิดด้านการท�างานแบบมีส่วนร่วมมาใช้	

โดยเน้นให้เกษตรกรเข้ามามส่ีวนร่วมในการวางแผนการผลติ	การ

ติดตาม	และการประเมนิผลงานวจิยั	ตลอดจนภูมปัิญญาหรอืองค์

ความรูใ้นแต่ละพ้ืนท่ีม	ี“ลกัษณะเฉพาะตวั”	ดงันัน้การท�างานเช่น

น้ีจงึต้องเน้นการท�างานทีเ่ป็น	“กระบวนการ”	และเน้น	“การมส่ีวน

ร่วม”	จากหลายๆ	ฝ่ายทีเ่กีย่วข้องมาร่วมวเิคราะห์ถงึวธิปีฏิบัติใน

การแก้ปัญหาของเกษตรกรในชมุชนน้ัน		จงึจะถอืว่าเป็นจดุเริม่ต้น

ของการพฒันาเทคโนโลยร่ีวมกนั

4.การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

	 ความส�าเร็จของการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนใน

ปัจจุบัน	ประกอบด้วย	2	ส่วนหลักที่ส�าคัญ	คือ

	 1.	รูปแบบระบบการเกษตรแบบยั่งยืนที่เหมาะสม	

	 			หมายถงึ	ระบบการผลติทางการเกษตรในรปูแบบต่างๆ	

ที่เหมาะสมกับภูมินิเวศของแต่ละพื้นที่	จัดเป็นระบบการผลิตท่ี

เหมาะสม	(Appropriate	production	system)	กบัสภาพทรพัยากร

และสิง่แวดล้อมในไร่นาทีแ่ตกต่างกนัออกไป	รปูแบบหลกัๆ	ได้แก่	

เกษตรผสมผสาน	(Integrated	farming)	เกษตรอนิทรีย์	(Organic	

farming)	เกษตรธรรมชาต	ิ(Natural	farming)	เกษตรทฤษฎีใหม่	

(New	theory	agriculture)	และวนเกษตร	(Agroforesty)

	 2.	กระบวนการพฒันาการเกษตรแบบยัง่ยนืทีม่ปีระสทิธภิาพ

	 					เป็นการให้ความส�าคญักบักระบวนการพัฒนาและส่ง

เสรมิ	(Development	and	extension	process)	ให้ข้อมูลและองค์

ความรูด้้านการเกษตรแบบยัง่ยนืได้มกีารเผยแพร่กว้างขวางออก

ไป	และที่ส�าคัญที่สุด	คือ	จะต้องมีกระบวนการที่ท�าให้เกษตรกร

สามารถเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองจนกระทั่งท�าให้เกษตรกรเกิด

ความมัน่ใจทีจ่ะเปล่ียนแปลงวิธกีารผลิตของตนเองไปในแนวทาง

การเกษตรแบบยั่งยืน

	 			อย่างไรก็ตามแม้ว่าความส�าเร็จของการเกษตรแบบ

ยั่งยืน	จากการพิจารณาองค์ประกอบด้านเทคนิค	(Technical	

aspect)	ระบบฟาร์มและเทคนิคการผลิต	แม้จะถือได้ว่าประสบ

ความส�าเร็จในระดับหนึ่งแล้วก็ตาม	แต่เมื่อมาพิจารณาองค์

ประกอบด้านการสร้างกระบวนการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู	้

ซึ่งเป็นองค์ประกอบส�าคัญด้านสังคม	(Social	aspect)	ยังจัดว่า

เป็นจุดอ่อนของการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนในประเทศไทย

(ธันวา	จิตต์สงวน,	2543)

5.ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

	 การเรียนรู ้คือกระบวนการที่ท�าให้คนเปลี่ยนแปลง

พฤตกิรรม	ความคดิ	คนสามารถเรยีนได้จากการได้ยนิ	การสมัผสั	

การอ่าน	การใช้เทคโนโลย	ีการเรยีนรูข้องเดก็และผูใ้หญ่จะต่างกนั	

เด็กจะเรียนรู้ด้วยการเรียนในห้อง	การซักถาม	ผู้ใหญ่มักเรียนรู้

ด้วยประสบการณ์ที่มีอยู่

	 ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง	(Construc-

tionism)	เป็นทฤษฎีการเรียนรู้หนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นผู้สร้างองค์

ความรู้ด้วยตนเอง	พัฒนาขึ้นโดย	Professor	Seymour	Papert	

แห่ง	M.I.T.	(Massachusette	Institute	of	Technology)	ทฤษฎี

นี้พัฒนามาจากทฤษฎีของความรู้	(Theory	of	Knowledge)	 

โดย	ชอง	เปียเจต์	(Jean	Piaget)	มหีลกัว่าพฒันาการเกีย่วกบัความ

คดิ	ความเข้าใจของบคุคลนัน้เกดิจากการทีบ่คุคลพยายามจะปรบั

ตวัให้อยู่ในสภาวะสมดลุเมือ่มปีฏสิมัพนัธ์กบัสิง่แวดล้อม	การปรบั

ตวันีบ้คุคลจะใช้กระบวนการ	2	อย่าง	คอื	การดดูซมึหรอืการกลม

กลนื	(Assimilation)	และการปรบัความแตกต่าง	(Accommodation)
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	 ขั้นตอนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้	แบ่งเป็น	 

4	ขั้นตอนหลักๆ	คือ	1.	Explore	คือ	การส�ารวจตรวจค้น		 

2.	Experiment	คือ	การทดลอง	3.	Learning	by	doing	คือ	 

การเรียนรู้จากการกระท�า	และ		4.	Doing	by	learning	คือ	การ

ท�าเพื่อที่จะท�าให้เกิดการเรียนรู	้

	 ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนี้ให้ความส�าคัญ

ต่อการเรียนรู้ร่วมกัน	(Social	value)	ท�าให้ผู้เรียนเห็นว่าคน 

เป็นแหล่งความรู้อีกแหล่งหนึ่งที่ส�าคัญ	และใช้เทคโนโลยีเป็น

เครื่องมือการรู้จักแสวงหาค�าตอบจากแหล่งความรู้ต่างๆ	ด้วย

ตนเองเป็นผลให้เกิดพฤติกรรมที่ฝังแน่นเม่ือผู้เรียน	“เรียนรู้ว่า

จะเรียนรู้ได้อย่างไร	(Learn	how	to	Learn)”

6. การผลิตผักปลอดภัย

	 มีการแบ่งประเภทของผักปลอดสารพิษเป็นกลุ ่ม

ต่างๆ	ได้แก่	ผักอนามัย	ผักปลอดภัยจากสารพิษ	ผักไร้สาร	ผัก 

ไฮโดรโปรนิกส์	ผักอินทรีย์	และอื่นๆ	ทั้งนี้ผักแต่ละกลุ่มจะ 

มีความแตกต่างของกระบวนการผลิต	และการให้ความส�าคัญ

ในแต่ละขั้นตอนที่มีความแตกต่างกัน	โดยผักอนามัยและ 

ผักปลอดภัยจากสารพิษ	เป็นผักที่มีการใช้สารเคมีในการปลูก	

แต่ควบคุมปริมาณการใช้และการจัดการให้ปริมาณสารเคมี 

อยู ่ในระดับท่ีปลอดภัยต่อผู ้บริโภค	แต่อาจมีผลกระทบต่อ 

สิ่งแวดล้อมเนื่องจากการใช้สารเคมี	ส่วนผักอินทรีย์น้ันเป็นผัก 

ท่ีไม่ใช้ปุ ๋ยเคมี	สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชและวัชพืช	การผลิต 

ผักอินทรีย ์นอกจากให้ความส�าคัญกับความปลอดภัยต่อ 

ผู้บริโภคแล้ว	ยังค�านึงถึงสิ่งแวดล้อมจากการปนเปื้อนสารเคมี

ที่ใช้	

7. มาตรฐานของเกษตรอินทรีย์

	 กรมวิชาการเกษตร	(2552)	ได้ให้ค�านิยามของ	เกษตร

อินทรีย์	(Organic	agriculture)	หมายถึงระบบจัดการการผลิต

ด้านการเกษตรแบบองค์รวมที่เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศรวม

ถึงความหลากหลายทางชีวภาพวงจรชีวภาพโดยเน้นการใช้ 

วัสดุธรรมชาติ	หลีกเลี่ยงการใช้วัตถุดิบจากการสังเคราะห์และ

ไม่ใช้พืชสัตว์หรือจุลินทรีย์ที่ได้มาจากเทคนิคการดัดแปลง

พันธุกรรม	(Genetic	Modification;	GMOs)	มีการจัดการ 

กับผลิตภัณฑ์โดยเน้นการแปรรูปด้วยความระมัดระวังเพื่อ 

รักษาสภาพการเป็นเกษตรอินทรีย์และคุณภาพท่ีส�าคัญของ

ผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนตามมาตรฐาน	IFOAM	ซ่ึงรับรอง 

โดยส�านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย	์(มกท.)

ประสบกำรณ์ใหม่ / ควำมรู้ใหม่ + ประสบกำรณ์เดิม / ควำมรู้เดิม = องค์ควำมรู้ใหม่ของบุคคล

8. มาตรฐานหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

	 การผลิตพืชผักเพื่อให้มีความปลอดภัยต่อผู ้บริโภค	

เกษตรกรสามารถท�าได้โดยปฏิบตัติามมาตรฐานทีท่างส�านกังาน

มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติได้ก�าหนดไว้	โดย

ใช้มาตรฐานหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี	(Good	Agricul-

tural	Practices	for	Food	Crop)	หรือ	GAP	มกษ.9001-2552	

หรือ	GAP	พืชอาหาร	(กรมวิชาการเกษตร,	2552)	ซึ่งมาตรฐาน

นี้ครอบคลุมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับการผลิตพืช

อาหารในทกุข้ันตอนของการผลิตในระดบัฟาร์มเพือ่ให้ได้ผลติผล

ทีม่คีณุภาพปลอดภัยและเหมาะสมต่อการบรโิภคโดยค�านงึถึงสิง่

แวดล้อม	สุขภาพ	ความปลอดภัยและสวัสดภิาพของผูป้ฏบิตังิาน	

เกษตรกรสามารถขอการรบัรองแปลงปลูกจากหน่วยงานที่ได้รบั

อนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร

9. ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับเกษตรกรรมยั่งยืน

	 ผลการศึกษาของ	พรทิพย์	ประทีปวัฒนานนท์	(2537)

พบว่าการเปล่ียนแปลงการผลิตทางการเกษตรสู ่การท�า

เกษตรกรรมแบบผสมผสาน	มีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางด้าน

ลักษณะนสัิยของเกษตรกร	ได้แก่	ความเพยีรพยายาม	ความกล้า

ตัดสินใจ	ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	รู้จักดัดแปลงกิจกรรม	ตลอด

จนการสนับสนุนของสังคมทั้งภายนอกและภายในครอบครัว	

อย่างไรก็ดีการยอมรับในการท�าเกษตรกรรมทางเลือกนั้น	มิได้

มีความสัมพันธ์กับคุณลักษณะส่วนบุคคลที่แสดงให้เห็นได้จาก

ภายนอกเท่านั้น	แต่ยังมีความสัมพันธ์กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ

จิตใจของบุคคลอีกด้วย	ดวงหทัย	วงษ์ราช	(2542)	ก็ให้การ

สนับสนุนว่า	ความรู้เป็นปัจจัยส�าคัญต่อการปรับเปลี่ยนวิธีการ

ผลิตเช่นกนั	ปัจจัยทีอ่าจมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจและ

การยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร	อาจแบ่งได้เป็น	4	ประการ	

คือ	1.	ปัจจัยด้านกายภาพ	(Physical	factor)	หรือปัจจัยทาง

นิเวศวิทยา	2.	ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ	(Economic	factor)	3.	

ปัจจัยทางด้านสังคม	(Social	factor)	และ	4.	ปัจจัยทางด้านเทคนคิ	

(Technical		factor)	

วิธีการด�าเนินการวิจัย
	 งานวิจัยนีมุ้ง่เน้นให้เกดิการสร้างกระบวนการเรยีนรูร่้วม

กันระหว่างเกษตรกรในชุมชนบ้านหลักเมตรกับนักวิชาการ	โดย

ใช้แนวทางเพิ่มการมีส่วนร่วมของเกษตรกรในงานวิจัย	เพื่อให้

เกษตรกรมีบทบาทมากขึ้น	หรือที่เรียกว่า	“งานวิจัยท่ีเกษตรกร

มีส่วนร่วม	(Farmer	Participatory	Research;	FPR)”
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	 งานวจิยันี้ใช้วธิดี�าเนนิการวจิยัตามแนวคดิงานวจิยัระบบ

การท�าฟาร์ม	(Farming	Systems	Research)	เป็นวธิกีารวิจัยและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตรที่ค�านึงถึงการยอมรับและ 

การมีส่วนร่วมของเกษตรกรเป็นองค์ประกอบหลัก	เพื่อกระตุ้น 

ให้เกิดการพึ่งตนเองของชุมชน	ประเด็นหลักของงานวิจัย	คือ	

การพฒันาเทคโนโลยีแบบมส่ีวนร่วม	(Participatory	Technology	

Development:	PTD)	มีขั้นตอนดังนี้

1) การตั้งวัตถุประสงค์

	 งานวจิยันีเ้น้นการพฒันาโดยยดึพืน้ทีเ่ป็นหลกั	เกษตรกร

ได้รับการชักชวนเข้ามาเป็นนักวิจัยชุมชนเพื่อบอกเล่าราย

ละเอียดการท�าการเกษตรในแปลงของตนเอง	หลังจากนั้นคณะ

วิจัยจึงจัดวงคุยร่วมกับนักวิจัยชุมชนโดยใช้เครื่องมือ	Timeline	

ทบทวนพัฒนาการการผลิตเกษตรตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน	เพื่อ

ก�าหนดวตัถปุระสงค์ในการพฒันาการเกษตร	พร้อมท้ังภาพฝันที่

อยากเหน็การพฒันาการเกษตรทัง้ในระดบัแปลงและระดบัชุมชน		

2) การส�ารวจพื้นที่เพื่อก�าหนดพื้นที่เป้าหมาย

	 คณะวิจัยร่วมกับนักวิจัยชุมชนท�าการส�ารวจแปลงของ

เกษตรกรเพื่อเก็บรายละเอียดข้อมูลเบ้ืองต้น	โดยใช้หลักการ

ประเมินสภาวะชนบทแบบเร่งด่วน	(Rural	Rapid	Appraisal;	

RRA)	(Beebe,	J.,	1985)		คือ	การสัมภาษณ์เกษตรกรและผู้รู ้

ในพ้ืนที่อย่างไม่เป็นทางการ	มีกรอบค�าถามในการสัมภาษณ์	 

เช่น	สภาพพื้นฐานของระบบนิเวศเกษตรทางกายภาพ	ทาง

ชวีภาพ	ทางสงัคม	เศรษฐกจิ	ศกัยภาพและข้อจ�ากดัของเกษตรกร	

ปัจจัยการผลิต	ระบบการผลิตทางการเกษตร	ความตระหนักรู้

เรื่องอาหารเกษตรปลอดภัยของชุมชนบ้านหลักเมตรและ 

องค์ความรู้/ภูมิปัญญา	การใช้	RRA	จะท�าร่วมกับการวิเคราะห์

ระบบนิเวศเกษตร	(Agroecosystem	analysis)	เป็นวิธีการ

หาความสัมพันธ์ของข้อมูล	ซึ่งความสัมพันธ์เหล่านั้นจะเป็น 

ตัวก�าหนดผลลัพธ์ของระบบ	เพื่อให้นักวิจัยเข้าใจปฏิสัมพันธ ์

และขบวนการต่างๆ	ในระบบฟาร์ม

3) การวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสในการพัฒนา

	 จะใช้การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารและแหล่ง

ข้อมูลต่างๆ	และข้อมูลปฐมภูมิจากการส�ารวจพื้นที่	รวมทั้งการ

สอบถามและสัมภาษณ์แบบเชิงลึก	(In-depth	interview)	การ

สนทนากลุม่ย่อย	(Focus	group)	และการศกึษารายกรณี	(Case	

study)	เพือ่วเิคราะห์ปัญหาและโอกาสในการพฒันาด้านการเกษตร

4) การวางแผนและการทดสอบเทคโนโลยี

	 คณะวจิยัร่วมกบันกัวจิยัชมุชนร่วมกนัวางแผน	โดยมข้ัีน

ตอนดังนี้

	 1.	ก�าหนดหวัข้อประเดน็ปัญหาและโอกาสในการพฒันา	

	 2.	ก�าหนดแปลงทดลอง	หรือพื้นที่ที่เหมาะสมในการ

ทดสอบ

	 3.	แบ่งทีมคณะวิจัยและนักวิจัยชุมชนในการทดสอบ	

และเก็บข้อมูล

	 หลังจากนั้นคณะวิจัยร่วมกับกลุ่มเกษตรกรท�าการ

ทดลองปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม	ซ่ึงในขณะเดียวกันจะใช้วิธี

การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตรจากคณะ

วิจัยผสานกบัความรูแ้ละประสบการณ์ของเกษตรกร	เพือ่ทดลอง

ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตในระดับแปลง

5) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการขยายผล

	 กระบวนการถอดบทเรียนประสบการณ์ในการทดลอง

ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตทางการเกษตร	ได้น�ามาขยาย

ผลการเรียนรู้โดยการจัดเวทีพูดคุยแบบมีส่วนร่วม	รวมทั้งการ

จัดวงพูดคุยเพื่อหาความรู้เพิ่มเติมจากวิทยากรภายนอก	เช่น	 

นักวิชาการ	ปราชญ์ชาวบ้านหรือการไปศึกษาดูงาน	การแลก

เปล่ียนความรู้ระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มด้วยกันเองหลังจาก

การลงมือทดลองในแปลง	รวมทั้งการประชุมร่วมกับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง

6) การประเมินผลการเรียนรู้เทคโนโลยี

	 เป็นการประเมินผลการเรียนรู ้เทคโนโลยีว่าผลเป็น

อย่างไร	เกษตรกรมีการยอมรับหรือมีความเหมาะสมต่อการใช้

งานจริงในแปลงเกษตรกรทั่วๆ	ไป	หรือไม่	มีปัจจัยเงื่อนไขอะไร

พื้นที่เป้าหมาย
	 หมู ่บ ้านหลักเมตร	หมู ่	1	ต�าบลทุ ่งขวาง	อ�าเภอ

ก�าแพงแสน	จังหวัดนครปฐม	(ภาพที่	2)	อยู่ห่างจากตัวเมือง

นครปฐมไปตามถนนมาลัยแมน	ประมาณ	15	กิโลเมตร	และ

อยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	วิทยาเขตก�าแพงแสน	

ประมาณ	6	กิโลเมตร	ทุนของหมู่บ้านหลักเมตร	คือ	อยู่ในเขต

พืน้ดนิเนือ้ด	ี(ชุดดนิก�าแพงแสน)	และอยู่ในเขตพืน้ทีช่ลประทาน

ทั้งหมด	ซ่ึงเป็นปัจจัยส�าคัญที่เกื้อหนุนให้การประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมได้ผลผลิตด	ีทุนทางสังคม	คือ	เจ้าอาวาสวัดสุวรรณ

รัตนาราม	(พระอธิการวิศิษฎ์	วิสุทโธ)	ซึ่งเป็นที่เคารพยึดเหนี่ยว

ทางจิตใจของชุมชน	มีความสนใจในการพัฒนาหมู่บ้านให้พึ่ง

ตนเองได้	และมหีน่วยงานราชการอยู่ในต�าบลนี	้คอื	สถานทีดลอง

การใช้น�้าชลประทานที่	5	และสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม	อีกทั้ง

อยู่ใกล้แหล่งภูมิปัญญาทางด้านพืชสมุนไพร	ณ	วัดปลักไม้ลาย

(หมู่	8)
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ภำพที่ 2 ที่ตั้งหมู่บ้านหลักเมตร ต�าบลทุ่งขวาง อ�าเภอก�าแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ภำพที่ 3 ทีมนักวิจัยชุมชน ภำพที่ 4 วงคุยทบทวนพัฒนาการในการผลิตทางการเกษตร

ผลการวิจัย
1) พัฒนาการในการผลิต ศักยภาพ ข้อจ�ากัด

1.1 พัฒนาการในการผลิตทางการเกษตรที่ผ่านมา

	 วันพฤหัสบดีที	่16	มิถุนายน	2554	คณะวิจัยได้จัดวงคุย

ชวนเกษตรกรมาเป็นนักวิจัยชุมชน	(ภาพที่	3)	โดยที่ปรึกษาของ

ทีมวิจัย	ประกอบด้วย	1.	เจ้าอาวาสวัดสุวรรณรัตนาราม	(พระอธิ

การวิศิษฎ์	วิสุทโธ)	2.	ผู้ใหญ่บ้านหมู	่1	(นายธีระพจน์	แก้วขาว)	

และ		3.	หวัหน้าสถานทีดลองการใช้น�า้ชลประทานที	่5	(นายศภุกจิ	 

ต้นวิบูลย์ศักดิ์)	และนักวิจัยชุมชน	ประกอบด้วย

	 1.	ด.ต.พรชัย	สระทองหน		5.	คุณฉวี	สวนแก้ว

	 2.	คุณละมัย	สระทองหน	 6.	คุณภัทรนิษฐ์		พุมมา
 3. คุณบุญเรือง  สระทองหน 7. คุณอารมณ์ อุยเกตุ
 4. คุณสมควร  หงส์หิรัญ

	 ผลการพดูคยุ	วตัถปุระสงค์ในการพฒันาการเกษตร	คอื	

ท�าการแก้ไขปัญหาและปรบัปรงุกจิกรรมการเกษตรทีม่อียูเ่ดมิให้

มผีลผลิตทีม่ปีรมิาณและคณุภาพเพิม่ข้ึน	มีเสถยีรภาพและยัง่ยนื

มากขึ้น	

	 วันเสาร์ที	่9	กรกฎาคม	2554		คณะวิจัยได้ชวนนักวิจัย

ชมุชนและเกษตรกรทบทวนพฒันาการในการผลติทางการเกษตร

ของชุมชนบ้านหลักเมตร	(ภาพที่	4)	ได้ข้อมูลดังนี้	คือ
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	 1)	ช่วงเวลาก่อนการรู้จักเกษตรเคมี	(ก่อนพ.ศ.	2510)

				 			หลังจากชาวบ้านกลุ่มแรกเข้ามาบุกเบิกตั้งถิ่นฐาน

ในหมู่บ้านหลักเมตร	วิถีชีวิตของชาวบ้านแต่ละครัวเรือนอยู่

ในลกัษณะการพึง่พาตนเองทางด้านการบรโิภค	ใช้พืน้ทีเ่พยีง	1-2	ไร่	 

ปลูกผักผลไม้บริเวณหัวไร่ปลายนาเท่าที่ครอบครัวของตน

ต้องการบริโภค	ประกอบกับในช่วงแรกของการก่อตั้งหมู่บ้าน	

การคมนาคมขนส่งยังไม่สะดวก	ชุมชนบ้านหลักเมตรจึงซื้อขาย

สนิค้าเกษตรน้อยมาก	อกีท้ังยังไม่มีหน่วยงานราชการใดๆ	มาส่ง

เสริมการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ	ด้วยบริบทของชุมชน

เช่นน้ีจึงท�าให้ค่าใช้จ่ายประจ�าวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการ

บริโภคของชาวบ้านหลักเมตรอยู่ในระดับที่ต�่ามาก	ช่วงนี้ไม่ใช้

สารเคมจีงึส่งผลให้ชมุชนบ้านหลกัเมตรมสีิง่แวดล้อมทีด่	ีอากาศ

บรสิทุธิ	์ในคลองส่งน�า้และทีน่าสามารถจบัปลามารบัประทานได้	

อีกทั้งต้นทุนในการท�าการเกษตรก็ยังมีค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก

	 2)	จดุเริม่ต้นในการรูจ้กัเกษตรเคม	ี(พ.ศ.2510	–	2515)

	 			ประมาณปีพ.ศ.	2510	–	2515	มีเจ้าหน้าที่เกษตร

จากทางราชการมาแนะน�าให้ชาวบ้านหลกัเมตรรูจ้กัปุ๋ยเคม	ีและ

การเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ	ท�าให้ชาวบ้านรู้จักการใช้ปุ๋ยเคมี	ตั้ง

แต่พ.ศ.	2520	เป็นต้นมา	หลายสิ่งหลายอย่างในชุมชนค่อยๆ	

เปลีย่นแปลงในทศิทางทีแ่ย่ลงไปกว่าเดมิ	ไม่ว่าจะเป็นต้นทนุการ

ผลิตพืชอาหาร	ค่าใช้จ่ายในการท�าเกษตรกรรม	สุขภาพอนามัย	

ตลอดจนการเสื่อมถอยของความสามารถในการพึ่งตนเองด้าน

การบรโิภค	เกษตรกรหนัมาเพิม่พืน้ทีป่ลกูข้าวเพือ่ขายมากขึน้	และ

ลดการปลูกพืชผักสวนครัวลงไป	ในระยะต่อมาเริ่มมีเทคโนโลยี

ทางการเกษตรใหม่ๆ	เกิดขึ้น	อาท	ิเครื่องไถนา	เครื่องเกี่ยวข้าว	

เม่ือชาวบ้านรับเอานวัตกรรมเหล่านี้มาเป็นส่วนหนึ่งในการท�า

เกษตรกรรมแล้ว	จึงท�าให้เกิดความจ�าเป็นที่จะต้องใช้เงินมาก

ขึ้น	อีกทั้งการใช้สารเคมีท�าให้ในดินและน�า้มีสารพิษตกค้าง	

	 3)	จดุเริม่ต้นในการรูจ้กัเกษตรกรรมทางเลอืก	(พ.ศ.2550)

	 			ประมาณปีพ.ศ.	2539	-	2540	ผญ.สธุรรม	จนัทร์อ่อน	

ซึง่อยูห่มู	่8	ได้เริม่เรียนรูก้ารปลกูผกัปลอดสารพษิจากมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	และมบีรษิทัเอกชนเข้ามารบัซือ้ผลผลติในปีพ.ศ.	2542	

ผญ.สุธรรมได้รบัการสนบัสนนุให้เป็นจุดน�าร่องของจังหวดันครปฐม

ในการเป็นทีศ่กึษาดงูานด้านผกัปลอดสารพษิ	ต่อมาปีพ.ศ.	2549	

ผญ.สุธรรม	เปิดศนูย์เรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีงบ้านปลักไม้ลาย	มกีาร

ส่งเสรมิให้เกษตรกรจดัท�าบญัชฟีาร์มและมกีจิกรรมฝึกอบรมเรือ่ง

เศรษฐกจิพอเพยีง	การท�าเกษตรปลอดสารเคม	ีขณะนัน้เกษตรกร

ชุมชนบ้านหลักเมตร	(คณุฉวี	สวนแก้ว	คณุละมยั	สระทองหน	และ

คณุภทัรนษิฐ์	พมุมา)	ได้เข้าไปเรยีนรูท้ีศ่นูย์ดงักล่าวในปีพ.ศ.2550	

ท�าให้เกษตรกรชุมชนบ้านหลักเมตรมโีอกาสรูจั้กกบัเกษตรกรรม

ทางเลือก	เช่น	เกษตรอนิทรย์ี	แต่ยงัไม่สามารถน�าความรู้ทีไ่ด้มาปรบั

เปล่ียนรปูแบบการผลิตของตนเองได้	ยงัคงใช้สารเคมี

	 หลังจากการจัดวงคุยเพื่อทบทวนพัฒนาการในการ

ผลิตทางการเกษตร	ท�าให้เกษตรกรเริ่มฉุกคิดว่าจะปล่อยให้

ความเส่ือมถอยเหล่านั้นเกิดข้ึนต่อไปในอนาคตหรือไม่	และมี

แนวโน้มอย่างชัดเจนเรื่องครัวเรือนเกษตรกรดั้งเดิมจะสูญหาย

หรือลดจ�านวนลงเพราะขาดคนรุ่นใหม่เข้ามาทดแทน	จากการ

มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงด้านการเกษตรใน

ชุมชน	ท�าให้เกษตรกรมองภาพอนาคตของการเกษตรในชุมชน

ทีอ่ยากให้เกดิข้ึน	คอื	การท�าเกษตรกรรมทีส่ร้างผลผลติเพยีงพอ

ต่อความต้องการบริโภคในครัวเรือน	มีเพียงพอในการจ�าหน่าย	

อีกทั้งทรัพยากรดินและน�้ายังคงไม่เสื่อมโทรม	ผู้ผลิตไม่มีความ

เสี่ยงในการเจ็บป่วย	และต้องการผลักดันให้ชุมชนมีแผนการท�า

เกษตรที่ลด	ละ	เลิก	การใช้สารเคม	ีและภาพฝันของชุมชน	คือ	

เป็นแหล่งท่องเที่ยวในการเรียนรู้ทางนิเวศเกษตรกรรม

1.2  ศักยภาพและข้อจ�ากัดของระบบเกษตรในปัจจุบัน

	 คณะวจิยัและนกัวจิยัชมุชนร่วมกบันสิติคณะวศิวกรรมศาสตร์	

ก�าแพงแสน	ได้ส�ารวจพืน้ทีแ่ปลงเกษตร	และสัมภาษณ์ทัง้เกษตรกร

ในฐานะผูผ้ลติ	และชาวบ้านฐานะผูบ้รโิภค	ในช่วงเดอืนสงิหาคม-	

ตลุาคม	2554	เพือ่เกบ็ข้อมลูสภาพพืน้ฐานของระบบนเิวศเกษตร 

ทางกายภาพ	ทางชีวภาพ	ทางสังคมเศรษฐกจิ	ศกัยภาพและข้อ

จ�ากดัของเกษตรกร	ปัจจัยการผลิต	องค์ความรู/้ภูมปัิญญา	ระบบการ

ผลติทางการเกษตร	(ภาพที	่5)	เพือ่น�าข้อมลูไปประกอบการวเิคราะห์ 

ระบบนเิวศเกษตร	และเลอืกพืน้ทีเ่ป้าหมายในการทดลอง

  

ภำพที่ 5 การส�ารวจพื้นท่ี่และการสัมภาษณ์
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	 ผลการท�ากิจกรรมนี้	ได้ทราบข้อมูลศักยภาพและข้อ

จ�ากัดของระบบการผลิตทางการเกษตรในปัจจุบัน	คือ	พื้นที่

หมู่บ้านหลักเมตรส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม	มีการตั้งถิ่นฐานอยู่

รมิถนนและกระจายตวัอยู่ในพืน้ทีห่มูบ้่านรวมทัง้สิน้	12	ซอย	โดย

ในเขตพืน้ทีล่ะแวกบ้านทีอ่ยูอ่าศยัจะมกีารแบ่งแปลงปลกูผกัสวน

ครัว	พืชสวนและพืชไร่	อาท	ิข้าวโพด	ฝรั่ง	กล้วยน�้าว้า	กระเพรา	

กระชาย	ตะไคร	้โหระพา	เป็นต้น	และนิยมให้น�า้ด้วยระบบสปริง

เกลอร์	ส่วนพื้นที่นอกเขตที่อยู่อาศัยจะมีการท�านาและปลูกอ้อย	

เกษตรกรส่วนใหญ่มีพื้นที่เป็นของตัวเอง	โดยบางรายมีอาชีพ

เสริม	อาทิ	การเลี้ยงวัวนม	ในขณะที่เกษตรกรบางส่วนที่มีพื้นที่

เช่าโดยมีอาชีพหลักคือ	รับจ้าง	นอกจากนี	้บางรายมีอาชีพหลัก

เป็นลูกจ้างบริษัทหรือโรงงานซึ่งต้องไปประกอบอาชีพภายนอก

หมู่บ้าน	แต่ยังคงมีพื้นที่เกษตรภายในหมู่บ้านและยังคงท�าการ

เกษตรเป็นอาชีพเสริม	ซึ่งจะนิยมปลูกพืชที่ต้องการการดูแล

รักษาน้อย	อาทิ	กระชาย	ตระไคร้	กล้วยน�้าว้า	เป็นต้น	(ภาพที่	6)

	 ทัง้นีจ้ากการสอบถามรปูแบบการผลติในอดตีพบว่านยิม

ปลกูอ้อยเป็นส่วนใหญ่	ต่อมาเมือ่มกีารก่อสร้างระบบชลประทาน	

โดยพื้นที่หมู่บ้านหลักเมตรอยู่ในโครงการส่งน�้าและบ�ารุงรักษา

ก�าแพงแสน	มเีขือ่นศรนีครนิทร์และเขือ่นวชริาลงกรณ์เป็นแหล่ง

น�้าต้นทุน	ท�าให้เกษตรกรมีทางเลือกในการเพาะปลูกมากข้ึน	

เน่ืองจากมีน�้าชลประทานส่งผ่านคลองส่งน�้า	1R-1L-5L	โดยมี

  

ภำพที ่6 พชืทีน่ยิมปลกูในหมูบ้่านหลกัเมตร (ก) ข้าว (ข) อ้อย ส่วน (ค) และ (ง) พชืผกัสวนครวั

ประตูน�้า	3	แห่งในหมู่บ้านที่เปิดรับน�้าจากคลองส่งน�้าเข้าไปยัง

คูส่งน�้าเพื่อกระจายน�้าไปยังพื้นที่เกษตรทั่วหมู่บ้าน	และมีการ

ระบายน�้าส่วนเกินจากพื้นที่หมู่บ้านและพื้นที่การเกษตรลงสู่บึง

บัวขาวซึ่งเป็นแหล่งน�้าธรรมชาติภายในหมู่บ้าน	และระบายน�้า

ออกสู่คลองท่าสาร-บางปลา	ไปลงแม่น�้าท่าจีนต่อไป

	 ส�าหรบัรปูแบบการผลิตภายหลังจากมรีะบบชลประทาน	

มกีารปรบัเปล่ียนจากการปลูกอ้อยทีอ่าศยัน�า้ฝนเพยีงอย่างเดยีว

มาเป็นการปลกูอ้อยที่ใช้น�า้ชลประทาน	โดยมกีารให้น�า้แบบร่อง

ค	ูช่วงเวลาเพาะปลูกประมาณเดอืนมนีาคมถงึเดอืนธนัวาคมและ

จะเกบ็เกีย่วในช่วงเดอืนมกราคมถงึเดอืนมนีาคมของทกุปีเป็นฤดู

เปิดหบีอ้อย	เกษตรกรนยิมปลูกพนัธุ์	K84-200	ซึง่จะให้ค่าความ

หวานและให้ผลผลิตน�า้หนกัสูง	ราคาผลผลิตของอ้อยเฉลีย่ตนัละ

ประมาณ	945	บาท	

	 อย่างไรก็ตาม	จากการที่พื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่เป็น

พื้นที่ลุ่มต�่ากว่าพื้นที่หมู่บ้านอื่นๆ	ท�าให้เกิดปัญหาน�้าท่วมขัง

แปลงอ้อยเสียหายโดยเฉพาะใน

ช่วงฤดูฝน	ดังนั้นภายหลังจากมี

ระบบชลประทานแล้ว	เกษตรกร

บางส่วนได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่มา

ปลูกข้าว	และเนือ่งจากเนือ้ดนิส่วน

ใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย	ท�าให้

เกิดการรั่วซึมของน�้าในนาข้าว

ไปยังแปลงเพาะปลูกข้างเคียง

เมื่อมีการขังน�้าระหว่างการเพาะ

ปลูก	ประกอบกับการปลูกข้าวได้

ผลผลิตในเวลาเพียง	4-5	เดือน

และสามารถปลูกได้ถึงปีละ	2	ครั้ง

เนื่องจากมีน�้าชลประทานเพียง

พอ	ท�าให้เกษตรกรสามารถมีราย

ได้หมุนเวียนได้ในเวลาอันสั้น	ต่าง

จากการปลูกอ้อยซ่ึงมีรอบการ

เก็บเกี่ยวเพียงปีละคร้ัง	ด้วยเหตุ

น้ีจึงท�าให้พื้นที่ปลูกอ้อยส่วนใหญ	่

(รวมทั้งพื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัว

และพืชไร่บางส่วน)	จึงมีการปรับ

เปลี่ยนมาปลูกข้าวจนถึงปัจจุบัน	

นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มว่าพื้นที่เพาะปลูกพืชชนิดอื่นๆ	จะมีการ

ปรับเปล่ียนมาปลูกข้าวมากข้ึนเนื่องจากนโยบายการรับจ�าน�า

ข้าวในราคาสูง

	 เนื่องจากข้อจ�ากัดด ้านระบบชลประทานที่มีการ

ออกแบบการส่งน�้าให้กับพื้นที่ปลูกอ้อยเป็นหลักซ่ึงจะมีการส่ง

น�้าเฉพาะช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤศจิกายน	และจะหยุด

(ก) (ข)

(ง)

(ค)
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ส่งน�้าชลประทานเพื่อซ่อมบ�ารุงรักษาคลองส่งน�้าในช่วงเดือน

พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์	ท�าให้การท�านาภายในหมู่บ้าน

หลักเมตรนั้น	นิยมท�ากันเพียงปีละ	2	ครั้ง	โดยครั้งแรกประมาณ

เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน	ครั้งที่สองประมาณเดือน

กรกฎาคมถึงเดือนพฤศจิกายน	ซ่ึงพันธุ์ข้าวท่ีนิยมปลูกกันมาก

ที่สุด	คือ	พันธุ์ปทุมธานีและพันธุ์สุพรรณบุรี	ราคาผลผลิตของ

ข้าวในท้องตลาดทัว่ไปตนัละประมาณ	8,000	บาท	อย่างไรก็ตาม	

ต้นทุนการผลิตข้าวค่อนข้างสูงเนื่องจากเกษตรกรใช้วิธีการจ้าง

แรงงานในการผลติเกือบทกุขัน้ตอน	ต้ังแต่การเตรยีมแปลง	การ

หว่านเมลด็พนัธุ	์การให้ปุย๋	การฉดีพ่นยาก�าจดัศตัรพูชื	ไปจนถงึ

การเก็บเกี่ยว	

	 ส�าหรับพืชผักที่นิยมปลูกกันมากที่สุด	ได้แก่	กระชาย	

ตะไคร้	โหระพา	หน่อไม้ฝรั่งและพืชผักสวนครัว	นิยมให้น�้าโดย

อาศัยน�้าฝนร่วมกับการให้น�้าแบบสปริงเกลอร์	ส�าหรับในช่วง

ที่คลองชลประทานหยุดการส่งน�้า	เกษตรกรจะใช้น�้าจากบ่อน�้า

ใต้ดินที่ขุดขึ้นเองเป็นแหล่งน�้าส�ารองท�าให้สามารถเพาะปลูกได้

ต่อเนื่องตลอดทั้งปี	นอกจากนี้เกษตรกรจะมีการหมุนเวียนชนิด

พืชที่ปลูกซึ่งขึ้นอยู่กับราคาตลาดว่าช่วงใดพืชชนิดใดมีราคาดีก็

จะได้รับความนิยม	อย่างไรก็ตามส�าหรับกระชายซึ่งมีราคารับ

ซ้ือดีมาโดยตลอด	และสามารถปลูกทิ้งไว้ได้นานโดยไม่จ�าเป็น

ต้องเก็บเกี่ยวตามอายุการเก็บเกี่ยว	ซ่ึงจะเริ่มปลูกในช่วงเดือน

พฤษภาคมและมีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ	6	เดือนขึ้นไป	

	 ผลผลิตส่วนใหญ่จะมีพ่อค้าคนกลางมารับซ้ือถึงแปลง	

บางครัวเรือนก็จะน�าไปขายด้วยตนเองที่ตลาด	โดยมีตลาดที่

รับซื้อผลผลิต	ได้แก่	ตลาดปฐมมงคล	จังหวัดนครปฐม	ตลาด

ก�าแพงแสน	สหกรณ์โคนมก�าแพงแสน	และบ้าน	ผญ.สุธรรม	

จนัทร์อ่อน	หมู	่8	(รบัซือ้เฉพาะผกัปลอดสารพษิ)	ส�าหรบัการปลูก

หน่อไม้ฝรั่งนั้นจะต้องท�าการติดต่อกับบริษัทที่รับซื้อในลักษณะ

เกษตรพนัธะสญัญา	จากรปูแบบการผลติพชืในหมูบ้่านหลักเมตร

สามารถสรุปเป็นปฏิทินการเพาะปลูกได้ดังนี	้(ตารางที่	1)

	 นอกจากข้อมูลทางศักยภาพทางการผลิตแล้ว	จากการ

พูดคุยกับเกษตรกรและการสังเกตของนักวิจัย	พบประเด็นที่น่า

จะเป็นปัญหา	คือ	เรื่องอิทธิพลความเค็มของน�้าและดินต่อการ

เจริญเติบโตของพืช	และการใช้ระบบสปริงเกลอร์ที่ยังไม่เต็ม

ประสิทธิภาพหรือมีการปฏิบัติที่ยังไม่เหมาะสม

2) ความตระหนกัรูเ้ร่ื่องอาหารเกษตรปลอดภยัและปัญหา โอกาส

ในการพัฒนา

2.1 ความตระหนักรู้เรื่องอาหารปลอดภัย

	 วันเสาร์ท่ี่	10	กันยายน	2554	คณะวิจัยและนักวิจัย

ชุมชนได้ตั้งวงคุยเพ่ื่อศึกษาความตระหนักรู้เรื่องอาหารเกษตร

ปลอดภยัในชมุชนโดยการใช้แผนท่ี่การผลติ	(ภาพท่ี่	7)	และเรยีนรู ้

ข้อมูลภูมิปัญญาของผญ.สุธรรม	จันทร์อ่อน	(ภาพที่	8)

	 จากแผนที่สะท้อนให้เห็นว่าเกษตรกรชุมชนบ้านหลัก

เมตรเกินกว่าครึ่งยังคงท�าการผลิตแบบใช้สารเคมี	(แทนด้วยสี

แดง)	รองลงมาคือเริม่มกีารเปล่ียนแปลงการผลิตแบบผสมผสาน

ทั้งใช้สารเคมีเมื่อต้องการก�าจัดแมลงหรือควรคุมการผลิตเมื่อมี

ตารางท่ี่ 1 ปฏิทินการเพาะปลูกพืชหลักในหมู่บ้านหลักเมตร

ชนิดพืช

อ้อย

ข้าว

พืชผัก

เดือน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

  

ภำพที่ 7  แผนที่การผลิตชุมชนบ้านหลักเมตร
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ภำพที่ 8 ผญ.สุธรรม จันทร์อ่อน ถ่ายทอดแนวคิดการท�าเกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรีย์

ปัญหา	(แทนด้วยสเีหลอืง)	และมีเพยีงบางส่วนทีเ่ริม่จะมทีศิทาง

ที่มีการผลิตแบบไร้สารเคมีมากขึ้น	(แทนที่ด้วยสีเขียว)	

	 ผลจากการพูดคุยความตระหนักรู้เรื่องอาหารเกษตร

ปลอดภัยในชุมชน	พบว่า	เกษตรกรส่วนใหญ่มีแนวคิด	คือการ

ท�าให้ปลอดจากสารเคมหีรอืสารพษิที่ใช้ในการผลติทัง้ในข้ันตอน

การเพาะปลกูและหลงัการเกบ็เกีย่ว	โดยเฉพาะในกลุม่ทีเ่ริม่มกีาร

ผลิตตามแนวทางการผลิตอาหารเกษตรปลอดภัย	ปัญหาในการ

เพาะปลูกที่เกษตรกรพบม	ี2	ประการใหญ่คือดินตาย	หรือความ

2.2 ปัญหาและโอกาสในการ

พัฒนาการเกษตร

	 จากการประมวลผล

ข้อมูลการสัมภาษณ์และการ

จัดเวทีประชุมกลุ่มย่อย	รวม

ทั้งการออกส�ารวจข้อมูลภาค

สนาม	พบประเด็นปัญหาที่

เ กี่ ย วข ้ อ งกั บการ เกษตร

ในพื้นที่หมู ่บ ้านหลักเมตร	

สามารถสรุปประเด็นปัญหา

และโอกาสในการพัฒนาการ

เกษตร	(ตารางที่	2)	ได้ดังนี้

ตารางท่ี 2 สรุปประเดน็ปัญหาการเกษตรในชมุชนบ้านหลกัเมตร

ประเด็นปัญหำ โอกำสในกำรพัฒนำกำรเกษตรผลกำรส�ำรวจ/กำรสังเกต

กำรส่งน�ำ้เข้ำแปลงนำ

ควำมไม ่สม�่ ำ เสมอของกำร 
กระจำยน�ำ้ด้วยระบบสปริงเกลอร์ 

ผลกระทบของควำมเคม็ของน�ำ้
ใต้ดนิต่อกำรเพำะปลกูพชื

ปรมิำณผลผลติอ้อย/ไร่

ดนิเสือ่มโทรม

กำรขำดควำมรูค้วำมเข้ำใจของ
เกษตรกร

คูส่งน�้าเข้านาไม่ได้รับการบ�ารุงรักษามาเป็นระยะ
เวลานาน ท�าให้มีสภาพต้ืนเขนิและมวีชัพชืกดีขวาง
การไหลของน�า้ แปลงนาทีอ่ยูท้่ายคลองหรอืแปลง
ด้านในสุดจะได้รับน�้าน้อยกว่าแปลงที่อยู่ต้นคลอง
ท�าให้เกิดปัญหาความขดัแย้งในการใช้น�า้ตามมา 

จากการสงัเกตด้วยสายตา พบว่าหวัจ่ายน�า้ (สปรงิ
เกลอร์) มกีารกระจายน�า้ไม่สม�า่เสมอ และเกษตรกร
ยังขาดวิธีการวางระบบและระยะเวลาในการให้น�้า
พชืทีถู่กต้อง

จากค�าบอกเล่าของเกษตรกร ประเดน็ความเคม็ที่
ทัง้มาจากสภาพดนิเกลอื และความเคม็ของน�า้ จงึ
คาดการณ์ว่าน่าจะเกิดผลต่อการเจรญิเตบิโตของพชื

อ้อยมีผลผลติไม่สงูมาก/หน่วยพืน้ที่

จากค�าบอกเล่าของเกษตรกรพบว่าดินในพื้นที่พบ
ไส้เดือนน้อยลง และการใส่ปุ๋ยมีแนวโน้มต้องเพิ่ม
อัตราการใส่เพิม่ขึน้

ส่วนใหญ่เกษตรกรท�าตามแปลงข้างเคียง หรือค�า
แนะน�าจากร้านขายสารเคมีทางการเกษตรหรอืลอง
ผดิลองถูก

ให้มกีารขดุลอกคลองและก�าจดัวชัพชื โดยได้รบัการตอบรบัจาก
กลุม่แกนน�าชมุชนและเกษตรกร และได้ร่วมกนันดัหมายการจดั
กจิกรรมลงแขกขดุลอกคคูลองในหมูบ้่าน

ควรมกีารศกึษาค่าการกระจายน�า้ของหวัจ่ายน�า้และหาแนวทาง
การปรบัปรงุระบบจ่ายน�า้

ควรมกีารศกึษาค่าความเคม็ของน�า้ในแหล่งน�า้ต่างๆ ของชมุชน 
และผลกระทบต่อการเจรญิเตบิโตของพชื

ควรมกีารเพิม่ช่วงเวลาการให้น�า้แก่อ้อยโดยเฉพาะในช่วงเวลาวกิฤติ 
(ระยะเจรญิเตบิโตทางล�าต้น ประมาณ 31-170 วนั หลงัปลกู) 

ควรมกีารเกบ็ตวัอย่างดนิไปวเิคราะห์และศกึษาการท�าปุย๋หมกั 
ปุ๋ยคอก เพื่อใช้แทนปุ๋ยเคมี 

ควรมีการตั้งวงคุยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับปราชญ์ชาวบ้าน
หรือนักวิชาการ

ไม่อุดมสมบูรณ์ของดิน	เกษตรกรจึงจ�าเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีและ

ปัญหาของโรคและแมลงจึงท�าให้จ�าเป็นต้องใช้สารเคมีในการ

ป้องกนัและก�าจัดศตัรพูชื	การเปล่ียนแปลงระบบการผลติโดยไม่

ใช้สารเคมี	จึงต้องหาแนวทางแก้ปัญหาทั้ง	2	ประการนี้

	 ผญ.สุธรรม	จันทร์อ่อน	ถ่ายทอดแนวคิดการท�าเกษตร

ผสมผสานและการท�าเกษตรอินทรีย์	เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่อง

ระบบนิเวศที่เกื้อกูลกัน	ช่วยให้การท�าเกษตรไม่ต้องอาศัยสาร

เคมี	ทั้งปุ๋ยเคมี	สารก�าจัดวัชพืชและก�าจัดแมลง	(ภาพที่	8)
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	 จากตารางที่	2	คณะวิจัยและนักวิจัยชุมชนได้เลือก

ประเด็นท่ีต้องการหาแนวทางแก้ไขหรือพัฒนาให้ดีขึ้นมา	 

3	ประเด็น	คือ

	 1.	การจัดการความเค็มของน�้าเพื่อการปลูกพืชผัก

	 2.	การปรับปรุงระบบการให้น�้าแบบสปริงเกลอร์

	 3.	แนวทางการปฏิบัติที่ดีในการบ�ารุงรักษาดิน

3) การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน

3.1 การวางแผนและการทดสอบ คณะวจิยัร่วมกบันกัวจิยัชมุชน	

ร่วมกันวางแผน	โดยมีขั้นตอนดังนี้

	 1.	ก�าหนดแปลงทดลองที่จะท�าการทดสอบ

	 2.	แบ่งทีมคณะวิจัย	และนักวิจัยชุมชนในการทดสอบ	

และเก็บข้อมูล

	 ผลการวางแผนประเด็นที่ต้องการทดสอบ	ทีมทดสอบ	

และข้อมูลที่ต้องเก็บในแต่ละประเด็นดังแสดงในตารางที	่3

	 ประเด็นที่ต้องการแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเกษตรให้

ดีขึ้นทั้ง	3	หัวข้อ	มี	2	ประเด็นที่ให้นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร	์

ก�าแพงแสน	สาขาวชิาวศิวกรรมชลประทาน	เข้ามาเป็นผูร่้วมเกบ็

ข้อมลูภาคสนาม	คือการจดัการความเคม็ของน�า้เพือ่การปลูกพชื

ผัก	และการปรับปรุงระบบการให้น�้าแบบสปริงเกลอร์ซึ่งด�าเนิน

ประเด็น ข้อมูลที่ต้องเก็บทีมทดสอบ

1.กำรจดักำรควำม
เค็มของน�้ ำ เพื่อ
กำรปลูกพืชผัก

2 .กำรปรับปรุ ง
ระบบกำรให ้น�้ำ
แบบสปริงเกลอร์

3 .แนวทำงกำร
ปฏิบัติที่ดีในกำร
บ�ำรุงรักษำดิน

1. อาจารย์ชพูนัธุ ์ชมภจูนัทร์ 
2. คณุอารมณ์ อยุเกต ุ(แปลง 
   ทดลอง)

1. อาจารย์ชพูนัธุ ์ชมภจูนัทร์ 
2. คณุฉวี สวนแก้ว (แปลง 
  ทดลอง)

1. อาจารย์ง่ายงาม ประจวบวัน
2. คุณบุญเรือง สระทองหน 
  (แปลงทดลอง)
3. คุณภัทรนิษฐ ์ พุมมา  
  (แปลงทดลอง)

1. การส�ารวจความเคม็จากแหล่ง 
   น�้าในชุมชน
2. ผลกระทบความเคม็ของน�า้ต่อ 
   การเจริญเติบโตของพืช

1. ความสม�า่เสมอของการกระจาย 
  น�้าด ้วยระบบสปริงเกลอร ์ 
   (ระบบใหม่)
2. ความสม�า่เสมอของการกระจาย 
  น�้าด ้วยระบบสปริงเกลอร ์ 
   (ระบบใหม่)

1. คณุภาพดินในแปลงของเกษตรกร
2. ธาตอุาหารพชื (N P K)ในแหล่ง 
  น�า้ ดิน และปุ๋ย/ฮอร์โมนที่ใช้  

ตารางท่ี่ 3 การวางแผนและการทดสอบ

  

ภำพที่ 9 แผนท่ีแสดงต�าแหน่งตรวจวัดค่าความเค็มจาก
 แหล่งน�้าต่างๆ

การในแปลงทดลองของเกษตรกร	ระยะเวลาท�าการทดลองคือ

เดือนพฤศจิกายน	2554	-	มีนาคม	2555

3.2 การจัดการความเค็มของน�้าเพื่อการปลูกพืชผัก

	 ทีมวิจัยส�ารวจค่าความเค็มน�้าจากแหล่งน�้า	3	ประเภท

ได้แก่	บ่อน�้าใต้ดิน	บ่อพักน�้าและคลองส่งน�้าชลประทาน 

จากนั้นท�าการตรวจวัดค่าการน�าไฟฟ้าของน�้า	(Electrical	 

conductivity)	ด้วยเครื่อง	EC	Meter	และเก็บพิกัดต�าแหน่ง

ที่ท�าการเก็บตัวอย่างน�้าด้วยเครื่อง	GPS	โดยเก็บบันทึกผล

ทุกๆ	2	สัปดาห์	และวิเคราะห์ค่าความเค็มของแหล่งน�้าว่ามีผล 

กระทบต่อพืชหรือไม่	เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์คุณภาพน�้า

เพื่อการชลประทานตามระบบสหรัฐอเมริกาและประเมินความ

เหมาะสมของพืชกับค่าความเค็มของแหล่งน�้าที่ใช้ในการเพาะ

ปลูกพบว่า	เมื่อพิจารณาจากค่าเฉล่ียความเค็มของน�้าจาก

คลองชลประทานและบ่อพักน�้า	ส่วนใหญ่มีค่า	EC	อยู่ในเกณฑ์

คุณภาพน�้าดีถึงปานกลาง	ในขณะที่ค่าเฉล่ียความเค็มของน�้า 

จากบ่อบาดาลส่วนมากพบว่าอยู่ในเกณฑ์คุณภาพค่อนข้างต�่า	

เหมาะส�าหรับปลูกพืชที่ทนเค็ม

	 มีการน�าน�้าจากบ่อบาดาลซึ่งมีค่า	EC	เฉลี่ยอยู ่ใน

เกณฑ์คุณภาพต�่ามากไปใช้ในการปลูกกล้วยซึ่งถือว่าไม่เหมาะ

สมเนื่องจากกล้วยเป็นพืชที่มีค่าความทนเค็มต�า่	ส่วนมากระดับ	

ความเคม็ของน�า้มคีวามเหมาะสมกบัพชื	เน่ื่องจากพชืท่ี่ปลกูส่วน

ใหญ่ในหมูบ้่านหลักเมตรมคีวามทนทานต่อความเคม็อยู่ในระดบั

ปานกลาง-สูง
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ค่าความเค็มของดินภายหลังการให ้

	 			น�้าที่มีค่าระดับความเค็มแตกต่างกัน

  

  

ภำพที่ 10 การทดลองปลูกพืชในภาชนะและการตรวจ 
   วัดค่า EC ของน�้า

	 ทีมวจิยัได้ท�าการสุม่เกบ็ตวัอย่างดนิจากแปลงเพาะปลูก

ของเกษตรกรเพื่อทดสอบหาค่าความเค็มของดินในห้องปฏิบัติ

การโดยวัดค่าการน�าไฟฟ้าของสารละลายดินที่สกัดจากดินอิ่ม

ค่ำ EC  
ในดินก่อน

ท�ำกำรทดลอง
W (ECw = 
4.13 dS/m)

W (ECw =  
1.62 dS/m)

W (ECw =  
0.22 dS/m)

ค่ำ EC ในดินหลังกำรทดลอง (dS/m)

S  = 8.05 dS/m

S  = 1.50 dS/m

S  = 0.43 dS/m

5.01 
(ค่า EC ลดลง)

2.99 
(ค่า EC เพิ่มขึ้น)

3.84 
(ค่า EC เพิ่มขึ้น)

3.68 
(ค่า EC ลดลง)

2.73 
(ค่า EC เพิ่มขึ้น)

3.26 
(ค่า EC เพิ่มขึ้น)

0.96 
(ค่า EC ลดลง)

0.57 
(ค่า EC ลดลง)

0.47 
(ค่า EC เพิ่มขึ้น)

ตัวด้วยน�า้ที่อุณหภูมิ	25		C	(Saturation	extract,	ECe)	

และเลือกดินจากแปลงเพาะปลูกจ�านวน	3	แปลง	ที่มี

ระดับความเค็มแตกต่างกัน	มาใช้ท�าการทดลองเพาะ

ปลูกผักชีซึ่งเป็นพืชที่มีความทนเค็มต�่า	โดยเลือกน�้า

จากแหล่งน�า้ในพื้นที่ที่มีค่าความเค็มเฉลี่ยแตกต่างกัน	

3	ระดับ	รวมทั้งสิ้น	9	ตัวอย่าง	ทดลองการให้น�้าแก่พืช

โดยการรดน�้าให้ทั่วภาชนะปลูกวันละ	5	ลิตร	(คิดเป็น

ความลึกของน�้าประมาณ	10.01	มิลลิเมตร)	เป็นระยะ

เวลา	36	วัน	โดยมีการตรวจวัดค่า	EC	ของน�้าทั้งก่อน

และหลงัการให้น�า้พืชทีป่ลกูในภาชนะ	(ภาพที	่10)	และ

ตรวจวดัการเจรญิเตบิโตของพชืโดยการวดัความสงูและ

สงัเกตความอุดมสมบรูณ์ของต้นเป็นระยะๆ	รวมทัง้น�า

ตัวอย่างดินจากภาชนะที่ปลูกพืชไปตรวจวัดค่าความ

เค็มของดินหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต

	 เมือ่น�าดนิไปตรวจสอบหาค่าความเคม็หลงัการเก็บเก่ียว

ผลผลิตพืช	(ตารางที่	4)	พบว่า	กรณีของน�้าที่มีความเค็มน้อย	

(W		)	สามารถชะล้างความเค็มของดินได้	โดยเฉพาะดิน	S		และ	

S		มีค่า	EC	ลดลงจาก	8.05	และ	1.50	dS/m	เหลือเพียง	0.96	

และ	0.57	dS/m	ตามล�าดับ	และเมื่อพิจารณาดิน	S		ซึ่งมีความ

เค็มสูง	เมื่อให้น�้า	ทั้ง	W		,	W			และ	W			ซึ่งมีค่า	EC	ของน�้าต�่า

กว่า	EC	ของดิน	S			ทั้งหมด	พบว่า	EC	ของดิน	S			มีค่าลด

ลงจาก	8.05,	1.50	และ	0.43	dS/m	เหลือเพียง	5.01,	3.68	และ	

0.98	dS/m	ตามล�าดับ	อย่างไรก็ตาม	เมื่อพิจารณากรณีของน�้า	

W		และ	W			ซึ่งมีค่า	EC	ของน�า้สูงกว่าค่า	EC	ของดิน	S	และ	

S		เมื่อสิ้นสุดการทดลอง	พบว่า	ค่า	EC	ของดินทั้ง	S		และ	S	 

มีค่าเพิ่มสูงขึ้น	แสดงว่าการให้น�้าที่มีค่า	EC	สูงกว่าค่า	EC	ของ

ดิน	จะท�าให้ดินเกิดการสะสมความเค็มขึ้น	ส่วนการเจริญเติบโต

1

1

2 

3

3 1

1

1

1

1 1

1 2

1

2

2

2

3

2

2 3
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ของผักชีในภาชนะปลูกทั้ง	9	พบว่าผักชีที่ปลูกโดยให้น�้าที่มีค่า

ความเค็มสูง	(W	)	การเจริญเติบโตของต้นมีความอุดมสมบูรณ์

ต�่าแตกต่างจากกลุ่มที่ให้น�า้	W		และ	W		อย่างเห็นได้ชัด

	 การค�านวณสัดส่วนปริมาณน�้าเพื่อชะล้างความเค็มใน

ดนิ	(Leaching	requirement,	LR)	ในทีน่ีห้มายถงึ	สดัส่วนปรมิาณ

น�า้ท่ีต้องให้แก่พชืทัง้หมดเพือ่ชดเชยการชะล้างเกลอืในดนิไม่ให้

เกิดการสะสมเกลอืในชัน้เขตรากพชื	โดยพชืทีป่ลกูยงัให้ผลผลติ

ได้ไม่น้อยกว่า	90%	ของผลผลิตสูงสุด

ตารางท่ี 5 Leaching	Requirement	ส�าหรบัพชืทีม่คีวามทนทาน 

	 		ต่อความเค็มของดินที่แตกต่างกัน

	 จากตารางที่	5	ตัวอย่างการค�านวณใช้งานค่า	LR	 

(Andreas	P.	Savva	and	Karen	Frenken,	2002)	เช่น	กรณี

ต้องการปลูกพืชท่ีไม่ทนเค็มโดยใช้น�้า	W		ซ่ึงมีค่า	LR	เท่ากับ	

0.1933	ค�านวณเป็นปริมาณน�้าที่ต้องให้แก่พืช	โดยสมมติว่ามี

ความต้องการน�า้ของพชืท้ังฤดูกาล	เท่ากบั	100	mm.	จะต้องเพิม่

ปรมิาณน�า้ที่ให้แก่พชืเท่ากบั	100	/	(1	–	0.1933)	=	123.96	mm.	

หรือเพิ่มปริมาณน�้าให้พืช	23.96%	จึงจะเพียงพอต่อการชะล้าง

ความเค็มโดยไม่ท�าให้ผลผลิตลดลงน้อยกว่า	90%	ทั้งนี้	หากน�้า

ที่ให้แก่พืชมีค่า	EC	ต�่า	ค่า	LR	ก็จะน้อยลงด้วย	และถ้าต้องการ

ปลูกพืชที่มีความทนทานต่อความเค็มสูง	ค่า	LR	ก็น้อยลงด้วย

เช่นกัน	ท�าให้ไม่จ�าเป็นต้องเพิ่มปริมาณน�้าเพื่อชะล้างความเค็ม

ในดินมากนัก

	 การทดสอบ	“Can	test”	ค�านวณค่า

	 1.	ความสม�า่เสมอการกระจายน�า้	(DU)	โดย	DU	ควรจะ

มากกว่า	75%	ระบบจึงจะถือว่ามีความสม�่าเสมอ

	 2.	การแผ่กระจายของน�้า	(CU)	โดย	CU	ควรจะมากกว่า	

84%	ระบบจึงจะถือว่ามีความสม�่าเสมอ

ค่ำ EC  
เฉลี่ยของน�้ำ

ควำมทนเค็ม
ของพืช

W
(ECw = 4.13 dS/m)

W 
(ECw = 1.62 dS/m)

W 
(ECw = 0.22 dS/m)

ไม่ทนเค็ม 
(0 - 2 dS/m)

ทนเค็มต�า่ 
(2 - 4 dS/m)

ทนเคม็ปานกลาง 
(4 -8 dS/m)

ทนเค็มสูง 
(8 - 16 dS/m)

0.7036

0.2602

0.1151

0.0544

0.1933

0.0881

0.0422

0.0207

0.0225

0.0111

0.0055

0.0028

1 2

2

3

3.3 การปรับปรุงระบบการให้น�้าแบบสปริงเกลอร์

	 ทีมวิจัยส�ารวจข้อมูลประสิทธิภาพของระบบการให้น�้า

แบบสปรงิเกลอร์	จากแปลงของเกษตรกร	ด้วยวธิทีดสอบทีเ่รยีก

ว่า	“Can	test”	(มนตรี	ค�้าชู,	2543)	(ภาพที่	11)	แล้วเลือกแปลง

ที่มีระบบการให้น�้าแบบสปริงเกลอร์ที่ไม่เหมาะสมมาปรับปรุง	

(แปลงคุณฉวี	สวนแก้ว)	โดยการออกแบบระบบใหม่คือ	ติดตั้ง

ท่อจ่ายน�้าแยกออกมาจากท่อส่งน�้าเดิม	(By	pass)	เพื่อใช้เป็น

ส่วนควบคุมปริมาณน�้าและความดันที่จะจ่ายให้ในระบบจ่ายน�้า

แบบสปริงเกลอร์	และต่อท่อด้านท้ายแปลงให้เชื่อมกนัเป็นวงจร	

และตดิตัง้วาล์วระบายน�า้ท้ายแปลงเพือ่ระบายตะกอน	(ภาพท่ี	12)	

เปรียบเทียบกับระบบเดิม	(ตารางที่	4)

  

ภำพที ่11 การประเมนิประสทิธภิาพของระบบการให้น�า้แบบ 
  สปริงเกลอร์โดยวิธี Can test

1

2 3



วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่    ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2558105

ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบระบบจ่ายน�้าแบบสปริงเกลอร์ของเดิมกับของใหม่

	 จากตารางที	่6	ค่าความสม�า่เสมอการกระจายน�้า	(DU)	

ค่าการแผ่กระจายของน�า้	(CU)	ของระบบจ่ายน�า้แบบสปรงิเกลอ

ร์ท่ีออกแบบใหม่สูงขึ้นกว่าระบบเดิม	และเวลาการให้น�้าของ

ระบบใหม่	คือ	14	นาที	ซ่ึงจากการทดสอบวัดความชื้นของดิน

  

ภำพที่ 12 รูปแบบการวางระบบจ่ายน�้าแบบสปริงเกลอร์

(ก) ระบบจ่ำยน�ำ้แบบสปรงิเกลอร์เดมิ

(ข) ระบบจำ่ยน�้ำแบบสปริงเกลอร์ที่ออกแบบใหม่

ถอืว่าเป็นระยะเวลาทีเ่หมาะสมในการให้น�า้ทีท่�าให้ดนิมคีวามชืน้

เพยีงพอตลอดความลกึในเขตรากพชื	รวมทัง้ยงัเป็นเวลาท่ีเหมาะ

สมกบัความเคยชินของเกษตรกร	ท�าให้น�า้ไม่ไหลเลยเขตรากพชื

และไม่เกิดการสูญเสียน�า้โดยเปล่าประโยชน์

ระบบกำรให้น�้ำ ระบบใหม่ระบบเดิม

หวัจ่ายน�า้

ขนาดป๊ัม (แรงม้า)

ขนาดท่อประธาน (นิว้)

ขนาดท่อแขนง (นิว้)

อตัราการจ่ายน�า้ของหวัจ่ายน�า้ (ลติร/ชัว่โมง)

ความลกึของน�า้ทีจ่่ายจากหวัจ่ายน�า้ (ม.ม./ชัว่โมง)

ค่าเฉลีย่แรงดนัในระบบ

เวลาการให้น�า้ (นาท)ี

ค่าความสม�า่เสมอการกระจายน�า้ (DU)

ค่าการแผ่กระจายของน�า้ (CU)

หวัจ่ายน�า้ “เกษตรไทย”

3 แรงม้า

2.5

1

853.45

53.34

0.50 บาร์

20.0

58.81

67.86

หวัจ่ายน�า้ “ชลประทาน 1”

1 แรงม้า

2

1

520.00

32.50

0.62 บาร์

14.0

77.28

84.12



วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่    ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2558106

3.4 แนวทางการปฏิบัติที่ดีในการบ�ารุงรักษาดิน

	 คณะวิจัยได้ร่วมมือกับสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม	โดย

เจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน	อ�าเภอก�าแพงแสน	(คุณนัฐพงษ์	แก้ว

รัตนชัย)	เป็นผู้มาส่งเสริมสร้างความเข้าใจและให้มีความรู้เรื่อง

การท�าปุ๋ยหมักและน�้าหมักแก่เกษตรกรบ้านหลักเมตร	รวม

ทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ภายใต้	“โครงการพัฒนาเกษตรกรใช้

สารอินทรีย์ลดใช้สารเคมีทางการเกษตร”	ปีงบประมาณ	2557

  

(ภาพที่	13	)และร่วมมือกับส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

แวดล้อมจังหวัดนครปฐม	ภายใต้	“โครงการศกึษาและทดลองการ

จัดการองค์ความรู้	เพื่อการท�าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”	

ปีงบประมาณ	2557	(กันยายน	2557-มกราคม	2558)	โดย

สนบัสนนุงบประมาณเพือ่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ตวัอย่างดนิ	น�า้	

ปุ๋ย	ฮอร์โมนที่ใช้	และผลผลิตพืช

ภำพที่  13 การฝ ึกท� าน�้ าหมัก 
    และปุ๋ยหมักจากเจ้า 
    หน้าที่สถานีพัฒนาที่ 
     ดินนครปฐม



วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่    ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2558107

	 หลังจากที่เกษตรกรได้รับการฝึกอบรมแล้ว	จึงร่วม

ออกแบบการทดลองท�าการเพาะปลูกผักบุ้ง		โดยมีแนวทางการ

ปฏิบัติที่ดีในการบ�ารุงดูแลรักษาดิน	เจ้าของแปลงทดลอง	คือ	 

คุณบุญเรือง	สระทองหน	(ไร่ลองท�า)	และคุณภัทรนิษฐ์	พุมมา	

(สวนกล้วยภัทรนิษฐ์)	โดยเปรียบเทียบการใช้น�้าหมักสูตรต่าง

  

ภำพที่ 14 น�้าหมักที่ใช้ในการทดลอง

กัน	(ภาพที่	14)	แต่ใช้ปุ๋ยหมักที่ผลิตเองจากการอบรมของสถานี

พัฒนาที่ดินที่หมักได้ที่แล้ว	(3	เดือน)	เหมือนกันทั้ง	2	แปลง	

ข้อมูลการปลูก	การดูแลบ�ารุงรักษาแปลง	และปริมาณผลผลิต

ของแต่ละแปลงแสดงในตารางที	่7

น�้ำหมักขี้วัว

น�้ำหมักมะกรูด

น�้ำหมักปลำและสับปะรด



วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่    ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2558108

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบการปลูก	ดูแลบ�ารุงรักษาแปลง	และปริมาณผลผลิต

รำยกำร สวนกล้วยภัทรนิษฐ์ หมำยเหตุไร่ลองท�ำ

การเตรยีมแปลง

ปุ๋ยที่ใช้รองก้นหลุม 
(กก.)

การรดน�า้ต่อวนั (ครัง้)

ระบบการจ่ายน�้า

น�า้หมักที่ใช้

จ�านวนวนัทีส่ามารถ
เก็บผลผลิตได้

ป ริ ม า ณ ผ ล ผ ลิ ต
(กก.)

ร า ย รั บ ยั ง ไ ม ่ หั ก
ต้นทุน

เมลด็พนัธุผ์กับุง้ (ขดี)

ขนาดแปลงผักบุ ้ง 
(ม

2
)

สบัดนิให้มขีนาดเลก็ลงและท�าแปลงผกับุง้ 
โดยท�าร่องตามแนวด่ิง และใช้ปุ๋ยคอกหมกั 
รองก้นหลมุ

20

1 คร้ัง (เวลาเยน็)

สปริงเกลอร์

น�า้หมักขีวั้ว + น�า้หมักปลาและสบัปะรด

วันที ่18 – 20

16

480 บ.

4

10

สับดินให้มีขนาดเล็กลงและท�าแปลงผักบุ้ง 
โดยท�าร่องตาม แนวขวาง และใช้ปุย๋คอก
หมกัรองก้นหลมุ

30

2 ครัง้ (เช้าและเยน็)

สปรงิเกลอร์

น�า้หมกัขีว้วั + น�า้หมกัมะกรดู

วนัที ่13 – 16

25

750 บ. กก.ละ 30 บ.

3 วนั/ครัง้

ขึน้อยูก่บัแผนการส่งผักของกลุม่ฯ

2.5

8

ลักษณะดินสวนกล้วยภัทรนิษฐ์มี
ความเป็นดินร่วนทรายมากกว่า
ไร่ลองท�า

ใส่ครัง้เดยีวตอนเตรยีมแปลง

กก.ละ 120 บ.



วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่    ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2558109

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของผักบุ้ง	ณ	ช่วงวันต่างๆ

 อตัราการเจริญเติบโตของผักบุ้งทั้ง	2	แปลง	(ภาพที	่15	และ	ตารางที	่8)	พบว่า	ผักบุ้งของสวนกล้วยภัทรนิษฐ	์มีอัตรา
การเจริญเติบโตสูงกว่าผักบุ้งของไร่ลองท�า	ณ	ช่วงวันเดียวกัน	

หมายเหตุ : สวนกล้วยภัทรนิษฐ	์เก็บผักบุ้งขายก่อนครบ	20	วัน

ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ดินเพื่อให้ทราบปริมาณธาตุอาหารในดินก่อนและหลังการทดลองๆ

  

ไร่ลองท�ำ สวนกล้วยภัทรนิษฐ์

 

แปลงผักบุ้ง

รำยกำร

ควำมสูงของต้นผักบุ้ง (เซนติเมตร) ณ วันที่

ผลกำรวิเครำะห์ดิน

ไร่ลองท�า

1. ความเป็นกรดด่าง 7.3

0.7096

1.75

29

86 65 55 97 K

47 75 78 P

1.28 1.43 1.73 OM

- - 0.1093 EC

6.4 7.1 6.2 pH

2. ค่าความเคม็ดนิ (dS/m)

3. ปรมิาณอนิทรย์ีวตัถ ุ(%)

4. ปรมิาณฟอสฟอรสั (mg/kg))

5. ปรมิาณโพแทสเซยีม (mg/kg)

สวนกล้วยภทัรนษิฐ์

--

10

4

ไร่ลองท�ำ

ก่อน หลงั ก่อน หลงั

6 9 13 16

สวนกล้วยภทัรนษิฐ์

20

หมำยเหตุ

6

21

8

36

20

42

35

49

43

-

  ภำพที่ 15 แสดงการเจริญเติบโตของผักบุ้งในช่วงวันต่างๆ ของไร่ลองท�า และสวนกล้วยภัทรนิษฐ์



วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่    ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2558110

	 คณะวจิยัได้พาเกษตรกรเรยีนรูว้งจรปรมิาณธาตอุาหาร

พชื	(NPK)	โดยพจิารณาค่าที่ได้จากการส่งตวัอย่างต่างๆ	ตรวจใน

ห้องปฏิบติัการท้ังจากในดนิ	ก่อนปลกูและหลงัการเกบ็เกีย่วจาก

แหล่งน�้า	ปุ๋ย	น�้าหมัก	และธาตุอาหารพืชไปกับผักบุ้งที่เก็บเกี่ยว

ไปแล้วเพื่อให้เข้าใจสภาวะการใช้ธาตุอาหารพืชของผักบุ้ง	มีทั้ง

ธาตอุาหารทีเ่หลอืน้อยลง	เช่น	ปรมิาณโพแทสเซียมของไร่ลองท�า	

แต่กลบัเพิม่ขึน้ในแปลงสวนกล้วยภทัรนษิฐ์	ซ่ึงมาจากปัจจัยการ

ผลิต	(ดิน	น�้า	น�้าหมัก)	และวิธีการบ�ารุงดูแลที่แตกต่างกัน	(การ

ใส่ปุ๋ยและการรดน�า้)	

	 ข้อแนะน�าจากเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินในการดูแล

บ�ารุงรักษาดิน	คือ	ค่าความเป็นกรดและด่างจะมีอิทธิพลอย่าง

มาก	เพราะความเป็นกรดเป็นด่างของดินเป็นตัวควบคุมการ

ละลายธาตุอาหารพืชในดินให้ออกมาอยู่ในสารละลายหรือน�้าใน

ดนิ	ถ้าดนิมค่ีาความเป็นกรดเป็นด่างไม่เหมาะสม	ธาตุอาหารพชื

ในดินอาจจะละลายออกมาได้น้อย	ไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ของพืช	หรือในทางตรงกันข้ามธาตุอาหารพืชบางชนิดอาจจะ

ละลายออกมามากเกินไปจนเป็นพิษต่อพืชได้	ดังนั้นเกษตรกรที่

ใช้น�า้หมกัซึง่มฤีทธิเ์ป็นกรดมาก	จึงต้องมกีารเจอืจางก่อนใช้งาน

อย่างเหมาะสม

4.กระบวนการเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนสู่เกษตรกรรมยั่งยืน

4.1 การจัดตั้งกลุ่มเรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนบ้านหลักเมตร

	 หลังจากมีการจัดตั้งทีมนักวิจัยชุมชนเมื่อวันที่	16	

มิถุนายน	2554	และมีการทบทวนพัฒนาการการผลิตทาง 

การเกษตรที่ผ ่านมา	(9	กรกฎาคม	2554)	ซึ่งแสดงความ 

เสื่อมถอยของการพึ่งตนเองได้ของเกษตรกรแล้ว	เกษตรกร 

ที่มาเข้าร่วมวงคุยเห็นความส�าคัญในการพัฒนาการเกษตร 

ของตนเองให้ดข้ึีน	จากนัน้เพือ่เสรมิให้เกดิความตระหนกัมากยิง่

ขึ้นในมิติสุขภาพทั้งในฐานะที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภค	คณะวิจัย 

จึงได้จัดให้มีการตรวจหาสารพิษตกค้างในเลือด	(9	กันยายน	

2554)	ผลการตรวจเลือด	(ตารางที่	10)	ท�าให้ชาวบ้านหลัก

เมตรเกิดความตระหนักในเรื่องการใช้สารเคมีก�าจัดวัชพืชและ 

ศตัรพูชื	และท�าให้เกษตรกรบางส่วนตดัสินใจทีจ่ะปรบัเปลีย่นรปู

แบบการผลิต

	 เกษตรกรที่มาเข้าร่วมวงคุย	(นอกเหนือจากนักวิจัย

ชมุชนแล้ว)	ได้รวมกนัจัดตัง้	“กลุม่เรยีนรูเ้กษตรกรรมยัง่ยนืบ้าน

หลักเมตร”	และก�าหนดรปูแบบการผลิตออกเป็น	2	แบบ	คอื	กลุม่	

1.	รูปแบบเกษตรอินทรีย์	และกลุ่ม	2.	รูปแบบเกษตรปลอดภัย	

มีจ�านวนสมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด	18	ราย	และแสดงเจตจ�านงที่

จะพัฒนาตนเองให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามลักษณะรูป

แบบเกษตรทีส่นใจคอืมาตรฐานของเกษตรอนิทรย์ี	(IFOAM	และ	

Organic	Thailand)	ส�าหรบักลุ่ม	1	และมาตรฐานหลกัการปฏบิตัิ

ทางการเกษตรที่ดี	(GAP)ส�าหรับกลุ่ม	2	โดยมีดาบต�ารวจพรชัย	

สระทองหน	เป็นผู้ประสานงาน	สมาชิกประกอบด้วย

  

ภำพที่ 16 ภาพแผ่นเทียบมาตรฐานส�าหรับแปลผลโคลีน 
   เอสเตอเรส

ตารางที่ 10  ผลการตรวจเลือดสมาชิกในชุมชนบ้านหลักเมตร

จ�ำนวนคนผลกำรตรวจเลือด ร้อยละ

ไม่ปลอดภัย

มีความเสี่ยง

ปลอดภัย

ปกติ

รวม

44

22

3

1

70

63

31.4

4.2

1.4

100

1
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	 แปลงหมายเลข	1	:	คุณภัทรนิษฐ์	พุมมา	 	กลุ่ม	1

	 แปลงหมายเลข	2	:	คุณวีระศักดิ์		มาตรทอง		กลุ่ม	2

	 แปลงหมายเลข	3	:	คุณสุพัตรา			ศรีพุ่ม	 	กลุ่ม	1

	 แปลงหมายเลข	4	:	คุณอารมณ์			อุยเกตุ	 	กลุ่ม	1

	 แปลงหมายเลข	5	:คุณประกอบ		มาตรทอง	 	กลุ่ม	2

	 แปลงหมายเลข	6	:	ผญ.สุธรรม		จันทร์อ่อน	(*แปลง 

	 ต้นแบบ)

	 แปลงหมายเลข	7	:	คุณสุรศักดิ์			งามข�า	 กลุ่ม	2

	 แปลงหมายเลข	8	:	คุณวิทยา			ตรีเดชา	 กลุ่ม	2

	 แปลงหมายเลข	9	:	คุณส�าราญ		สมวงษ์	 กลุ่ม	1

แปลงหมายเลข	10	:	คุณสมควร		หงส์หิรัญ	 กลุ่ม	1

แปลงหมายเลข	11	:	คุณพัชรา			จูมอญ	 กลุ่ม	2

แปลงหมายเลข12	:	คุณบุญเรือง	สระทองหน	กลุ่ม	2

แปลงหมายเลข	13	:	คุณละมัย		สระทองหน	กลุ่ม	1

แปลงหมายเลข	14	:	คุณฉวี			สวนแก้ว	 กลุ่ม	2

แปลงหมายเลข	15	:	คุณนิตยา		ศรีสวัสดิ์	 กลุ่ม	2

แปลงหมายเลข	16	:	อบต.วันชัย	โตทรัพย์	 กลุ่ม	2

แปลงหมายเลข	17	:	นายเสนาะ	สวนแก้ว	 กลุ่ม	2

แปลงหมายเลข	18	:	นางสง่า		สวนแก้ว	 กลุ่ม	2

  

ภำพที่ 17  ต�าแหน่งแปลงสมาชิกในชุมชน
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4.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการขยายผล

	 หลงัจากทีม่กีารจดัตัง้กลุม่แล้ว	คณะวจิยัได้ร่วมวางแผน

กิจกรรมการเรยีนรูก้บัสมาชกิกลุม่ฯ	และก�าหนดการศกึษาดงูาน

เพือ่ปรบัทัศนคติต่อการท�าการเกษตรกรรมยัง่ยนื	เพือ่สร้างความ

เชื่อมั่นให้กับสมาชิกว่าการท�าเกษตรอินทรีย์สามารถเล้ียงชีพ

ได้อย่างมั่นคง	กลุ่มฯ	มีวงแลกเปลี่ยนพูดคุยประมาณ	2	หรือ	4	

สัปดาห์/ครั้ง	หรือนัดหมายตามความเหมาะสม	โดยทั้งนี้มีการ

ร่วมกนัก�าหนดหวัข้อทีจ่ะมาแลกเปลีย่นเรยีนรูด้้วยกนั	โดยคณะ

วิจัยเป็นผู้ประสานงานนักวิชาการอื่นๆ	หรือวิทยากรที่มีความ

เชี่ยวชาญในองค์ความรู้ที่กลุ่มฯ	ต้องการ	ซึ่งเนื้อหาการพูดคุยมี

ทั้งในส่วนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นจากปราชญ์ชาวบ้านหรือ

ผูม้ปีระสบการณ์	การคนืข้อมลูจากการทดลองทัง้	3	ประเดน็เพือ่

ขยายผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี	(ภาพที่	18	และ	ตารางที่	11)	

พร้อมทั้งการร่วมแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานราชการ	(ภาพที่	19)

  

ภำพท่ี 18 กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มฯ ทั้งวงคุุย การเรียนรู้ 
   ในแปลงและเวทีคืนข้อมูล
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ภำพท่ี 19 กำรประชุมร ่วมกับหน ่วย 
    งำนต่ำงๆ และกำรประสำน 
    ช่องทำงกำรตลำดผักอินทรีย ์
      ในโครงกำรสำมพรำนโมเดลฯ
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ตารางท่ี่ 11 สรุปกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขยายผลการทดสอบเทคโนโลยี

วัน/เดือน/ปี หัวข้อควำมรู้/กิจกรรม/หัวข้อหำรือชื่อวิทยำกร/ปรำชญ์ชำวบำ้น/หน่วยงำน

26 พ.ย. 2554

14 ม.ีค. 2555

14 ม.ีค. 2555

30 ม.ีค. 2556

21 เม.ย. 2556

6 พ.ค. 2556

18 พ.ค. 2556

8 ม.ิย. 2556

22 ม.ิย. 2556

6 ก.ค. 2556

27 ก.ค. 2556

12 ต.ค. 2556

16 พ.ย. 2556

30 พ.ย. 2556

14 ธ.ค. 2556

15 ก.พ. 2557

7 เม.ย. 2557

21 ก.ค. 2557

3 พ.ย. 2557

7 เม.ย. 2558

จนถงึปัจจบุนั

9 ม.ิย. 2557

ศึกษาดูงานบ้านป่าคู้ล่าง จังหวัดสุพรรณบุรี 

อาจารย์ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ 
(ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน)

อาจารย์ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ 
(ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน)

ผศ.บุญมา ป้านประดิษฐ์
(หวัหน้าศนูย์ปฏบิตักิารวศิวกรรมพลงังาน และสิง่แวดล้อม)

อาจารย์ ดร.พชัน ีวิชติพนัธุ ์(สาขาวชิาสตัววทิยา)

ผูใ้หญ่สธุรรม จนัทร์อ่อน 
(เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติปี 2553 สาขาบญัชฟีาร์ม)

รศ.ดร.สรุเดช จนิตกานนท์ (ภาควชิาปฐพวีทิยา)

นายโกมล  อ่อนสด (เจ้าของไร่ทนท�า)

คุณนฐัพงษ์ แก้วรัตนชยั (สถานพีฒันาทีด่นินครปฐม)

วงคุยแลกเปลีย่นของสมาชกิกลุม่ฯ

อาจารย์ ดร.พชัน ีวิชติพนัธุ ์(สาขาวชิาสตัววทิยา)

วงคุยแลกเปลีย่นของสมาชกิกลุม่ฯ

ผศ.ดร.อุไรวรรณ นลิเพช็ร์ (ภาควชิากฏีวทิยา)

ผศ.ดร.วรรณวิไล อินธน ู(ภาควชิาโรคพชื)

ศูนย์วิจยัควบคมุศตัรูพชืโดยชวีนิทรย์ีแห่งชาติ
(มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก�าแพงแสน)

สถาบันวิจยัและพฒันา มก. กพส.

คุณนฐัพงษ์ แก้วรัตนชยั (สถานพีฒันาทีด่นินครปฐม)

คุณนฐัพงษ์ แก้วรัตนชยั (สถานพีฒันาทีด่นินครปฐม)

คุณนฐัพงษ์ แก้วรัตนชยั (สถานพีฒันาทีด่นินครปฐม)

อาจารย์ ง่ายงาม ประจวบวัน (ภาควชิาวศิวกรรมเกษตร)

กลุม่ฯ เข้าร่วมวงคยุประจ�าเดอืนของเครอืข่ายพีน้่อง 2 
ต�าบลโครงการสามพรานโมเดลฯ (กตกิาของเครือข่ายที่
ต้องพดูคยุกนัอย่างสม�า่เสมอ)

โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์
(โครงการสามพรานโมเดล เพือ่การยกระดบัมลูค่าเพิม่
โซ่อปุทานสนิค้าเกษตรอนิทรย์ีในพืน้ทีจ่งัหวดันครปฐม 
และพืน้ทีจ่งัหวัดใกล้เคียง)

โครงการผักประสานใจ (CSA)

คืนข้อมูลการจัดการความเค็มของน�้าเพื่อการปลูกพืชผัก

คืนข้อมูลการปรับปรุงระบบการให้น�า้แบบสปริงเกลอร์

การให้น�้าแก่พืชและเป็นวันจัดตั้งกลุ่มเรียนรู้เกษตรกรรม
ยั่งยืนบ้านหลักเมตร

แมงมุมที่เป็นประโยชน์ต่อพืช

เกษตรผสมผสาน และเกษตรอินทรีย์
(ไปศึกษาที่แปลงหมายเลข 6)

จุลินทรีย์ในดิน  

การห่มดิน เพื่อแก้ปัญหาดินเกลือ

สนับสนุนให้สมาชิกกลุ่ม 1 (6 แปลง) เข้ารับการรับรอง
เป็นแปลงเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) จากกรม
วิชาการเกษตร  

เยี่ยมแปลงสวนกล้วยภัทรนิษฐ์

แมลงที่เป็นประโยชน์ต่อพืช

เยี่ยมแปลงไร่ชิวๆ  

การจัดการแมลง

การจัดการโรคพืช

ปล ่อยตัวห�้ า -ตัวเบียน ในแปลงบ ้านสวนละมัยพร 
(คุณละมัย สระทองหน)

น�าเสนอผลงานกับนักวิชาการเพื่อสร้างความร่วมมือทาง
ด้านองค์ความรู้

การท�าฮอร์โมนพืช

การเก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์

การท�าปุ๋ยหมัก

คืนข้อมูลแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการบ�ารุงรักษาดิน

การวางแผนการผลติเพือ่ส่งผกัอนิทรย์ีเข้าโรงแรมสามพราน
ริเวอร์ไซด์ และตลาดสุขใจสัญจร และตลาดอื่นๆ

สนบัสนนุการตรวจรบัรองเป็นแปลงเกษตรอนิทรย์ีมาตรฐาน 
IFOAM และประสานช่องทางการตลาดส�าหรับผลผลิต
อนิทรย์ี
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	 นอกจากการเรียนรู้และพัฒนารูปแบบเกษตรอินทรีย์

แล้ว	กลุ่มฯ	ได้พฒันาระบบการตลาด	โดยเชือ่มต่อกบั	“โครงการ

สามพรานโมเดล	เพื่อการยกระดับมูลค่าเพิ่มโซ่อุปทานสินค้า

เกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐมและพื้นที่จังหวัดใกล้

เคยีง”	ซึง่กิจกรรมในการพฒันาระบบการตลาด	คอื	การวางแผน

การผลิตเพ่ือให้ได้ปริมาณพืชผักตามที่โรงแรมสามพรานริเวอร์

ไซด์ต้องการโดยต้องสัมพันธ์กับศักยภาพของกลุ่มฯ	ที่สามารถ

ผลิตได้และสัมพันธ์กับฤดูกาลของพืชผักด้วย	สมาชิกที่ผ่านการ

รับรองมาตรฐาน	IFOAM	จะเก็บเกี่ยวผลผลิตตามแผนการผลิต

มาส่งที่จุดรวม	คือ	บ้านของดาบต�ารวจพรชัย	สระทองหน	เพื่อ

น�าไปส่งที่กลุ่มเครือข่ายพี่น้อง	2	ต�าบลอีกต่อ	โดยส่งสัปดาห์ละ	

2	ครั้ง	คือ	ส่งเย็นวันอังคารและเย็นวันเสาร์	ทั้งนี้กลุ่มฯ	ได้มีการ

พฒันาบญัชกีารแจ้งและการส่งผกั	บญัชฟีาร์ม	รวมทัง้การตดิสตกิ

เกอร์ช่ือไร่ในถุงบรรจุผลิตภัณฑ์ผัก	เช่น	ไร่ลองท�า	สวนกล้วย

ภัทรนิษฐ์	บ้านสวนละมัยพร	เมื่อพบพืชผักที่มาส่งคุณภาพไม่ด	ี

สตกิเกอร์จะช่วยท�าให้ทราบแหล่งทีม่าได้	ทัง้นี้โรงแรมสามพราน

รเิวอร์ไซด์จะมกีารก�าหนดราคา	เพือ่ประกนัราคาให้กบัเกษตรกร

ทั้งปี	เป็นการลดความเสี่ยงเนื่องจากราคาขึ้นลงตามกลไกตลาด

	 เมื่อสมาชิกได้มีพื้นที่และโอกาสในการมาพบปะพูด

คุยกันมากข้ึนอีกทั้งมีบุคคลภายนอกมาร่วมหนุนเสริม	ท�าให้

เกิดแรงกระตุ้นต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต	กลุ่มมีความ

เข้มแข็งมากขึ้น	ดาบต�ารวจพรชัย	สระทองหน	กล่าวว่า	“เมื่อม ี

โครงการฯ	นีเ้ข้ามา	ท�าให้ตนเองได้ตัง้ค�าถามกบัชีวิตมากขึน้	หนั

มาจรงิจังกบัการเรยีนรูแ้ละลงมอืปฏบิตั	ิและได้รูจั้กการประสาน

งานกับหน่วยงานราชการจึงเห็นช่องทางในการพัฒนาอาชีพ

เกษตรกรรม	และรูจั้กเพือ่นบ้านในชมุชนมากยิง่ขึน้	ท่ีส�าคญั	คอื	

บุตรชายคนเล็กสนใจในกิจกรรมทางการเกษตรมากขึ้น”

  

  

ภำพที่ 20 กิจกรรมในครอบครัว “สระทองหน” ณ บ้านสวนละมัยพร
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	 อีกทั้งสภาพระบบนิเวศความอุดมสมบูรณ์ของดินใน

สวนกลับฟื้นคืนมา	เพิ่มความหลากหลายของพันธุ์พืชที่ปลูก

ท�าให้แปลงบ้านสวนละมัยพรมีเห็ดโคนขึ้นมากกว่าทุกปีที่ผ่าน

มา	และท�านาเพื่อปลูกข้าวทานเอง	รวมทั้งการฟื้นวิถีลงแขกท�า

นากลับคืนมาในชุมชน	(ภาพที่	21	)

  

  

ภำพที ่21 ความอดุมสมบรูณ์ของระบบ 
  นเิวศในแปลงบ้านสวนละมยัพร  
  และการลงแขกท�านา (ปี 2557)
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4.3 การประเมินผลการเรียนรู้เทคโนโลยี

	 ภายหลังการวิจัยสิ้นสุด	คณะวิจัยได้ติดตามผลการ

ด�าเนินงานของสมาชิกในกลุ่มเรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืนบ้าน

หลักเมตร	เพื่อตรวจสอบสถานภาพความคงอยู่ของเทคโนโลยี

ท่ีถ่ายทอดไว้และรูปแบบการท�าเกษตรของสมาชิก	พบว่า

เทคโนโลยีการจัดการความเค็มของน�้าเพื่อการปลูกพืชผัก	และ

การปรับปรุงระบบการให้น�้าแบบสปริงเกลอร์ไม่ได้ถูกใช้งานต่อ	

ส่วนแนวทางการปฏบิติัท่ีดีในการบ�ารงุรกัษาดินและกระบวนการ

เรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตจากเกษตรเคมีสู่เกษตรกรรม

ยั่งยืน	(ในรูปแบบเกษตรอินทรีย์)	ยังมีการด�าเนินการต่อเน่ือง

มีการพูดคุยอย่างต่อเนื่องเดือนละครั้งร่วมกับเครือข่ายพี่น้อง	2	

ต�าบลฯ	ในโครงการสามพรานโมเดลฯ	(ตารางที่	12)

	 สถานภาพการคงอยูข่องสมาชกิกลุม่เรยีนรูเ้กษตรกรรม

ยั่งยืนบ้านหลักเมตรในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตทางการ

เกษตร	(ตารางที่	13)	จากสมาชิกทั้ง	18	ราย		เป็นแปลงต้นแบบ

อยู่แล้ว	1	ราย	(แปลงหมายเลข	6)	สามารถปรับเปลี่ยนไปเป็น

เกษตรอินทรีย์มาตรฐาน	IFOAM	จ�านวน	6ราย	(คิดจาก	17	

  

ภำพที่  22 คุณละมัย สระทองหน กับสมุดบัญชีฟาร์ม และการพาเที่ยวชมสวนใน 
   แปลงบ้านสวนละมัยพร 

ราย)คิดเป็น	35.29%	และมาตรฐาน	Organic	Thailand	จ�านวน		 

3	ราย	คิดเป็น	17.65	%	รูปแบบเกษตรปลอดภัย	(GAP)	1	ราย	

คิดเป็น	5.88	%	และใช้สารเคมีลดลง	จ�านวน	10	ราย	คิดเป็น	

58.82	%และมสีมาชกิใหม่เพิม่ขึน้มาอกี	1	ราย	(คณุหงส์	เรยีนทับ)

	 สมาชิกทั้ง	6	ราย	ที่ปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบเกษตร

อินทรีย์		มีการปลูกพืชจ�านวนหลากหลายเพิ่มมากขึ้น		มีราย

ได้เฉลี่ยสูงขึ้นจากเดิมจ�านวน	5	ราย	อีก	1	รายลดลง	แนวโน้ม

การปนเป้ือนสารพษิทางการเกษตรในกระแสเลอืดมสีภาวะดขีึน้

จากเดิม	ความอุดมสมบูรณ์ของดินดีขึ้นกว่าเดิม	ประโยชน์ที่ได้

รับจากการท�าเกษตรอนิทรย์ี	คอื	การมสัีงคมเพือ่นใหม่	ลกูได้เรยีนรู้ 

วิถีอาชีพเกษตร	และเกษตรกรได้เรียนรู้ฝึกทักษะจนเป็นองค์

ความรูข้องตนเอง	เช่น	การวางแผนการผลติ	การท�าบญัชฟีาร์ม	

การบ�ารุงดูแลดินให้มีชีวิต

	 อีกทั้งแปลงบ้านสวนละมัยพรได้รับการประชาสัมพันธ์

ในวงกว้างผ่านโครงการสามพรานโมเดลฯ	ท�าให้เป็นที่รู้จัก	จึง

มีคนสนใจมาติดต่อดูงานเป็นแหล่งเรียนรู้	โดยมีจุดเด่น	คือ	การ

ท�าบัญชีฟาร์มที่เป็นระบบ	(ภาพที่		22)
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กำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยี

บทบำท
ผู้น�ำ + ผู้ตำม

กำรวำงแผน
กำรทดลอง

ปฏิบัติกำร กำรวิเครำะห์
ข้อมูล

กำรคืนข้อมูล/
กำรแลกเปลี่ยน

เรียนรู้

กำรยอมรับและ
กำรใช้เทคโนโลยี

ตารางที่ 12  สถานภาพการของการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมีส่วนร่วม

1. การจัดการความ
เค็มของน�้าเพื่อการ
ปลูกพืชผัก 

2. การปรับปรุงระบบ
การให้น�้าแบบสปริง
เกลอร์ 

4. กระบวนการเรียน
รู ้เพ่ือปรับเปลี่ยนวิถี
การผลิตจากเกษตร
เคมีสู ่ เกษตรกรรม
ยั่งยืน

3 .  แ น วท า ง ก า ร
ปฏบิตัทิีดี่ในการบ�ารงุ
รักษาดิน

นั ก วิ ช า ก า ร น� า
เกษตรกรตามแบบ
ยึดหลักวิชาการ

นั ก วิ ช า ก า ร น� า
เกษตรกรตามแบบ
ยึดหลักวิชาการ

เกษตรกรน� า นัก
วิชาการตาม (นัก
วิชาการท�าหน ้าที่
เป็น Facilitator และ
ผู้ประสานงาน)

นั ก วิ ช า ก า ร น� า
เกษตรกรตามแบบ
ยึดหลักภูมิป ัญญา 
แต ่ มี วิ ช า ก า ร ม า
ช ่ ว ย อ ธิ บ า ย ท า ง
วิทยาศาสตร์

นักวิชาการวางแผน
เกษตรกรเป็นเจ้าของ
แปลงทดลอง

นักวิชาการวางแผน
เกษตรกรเป็นเจ้าของ
แปลงทดลอง

ว า ง แ ผ น ร ่ ว ม กั น
ระหว่างนักวิชาการกับ
กลุ่มเกษตรกร

นักวิชาการวางแผน
ร่วมกับเกษตรกรเป็น
เจ้าของแปลงทดลอง 
และลงมือปฏิบัติด้วย

ทดสอบในแปลง

ทดสอบในแปลง

การจดัการความรู้ 
ใ น ว ง คุ ย เ พื่ อ
รวบรวม Explicit 
knowledge

ทดสอบในแปลง

นกัวชิาการ

นกัวชิาการ

เกษตรกรวเิคราะห์
ด้วยตนเอง

นักวิชาการพา
เกษตรกรวเิคราะห์
ร่วมกนั

จัดเวทีหลังสิ้นสุด
การทดลอง

จัดเวทีหลังสิ้นสุด
การทดลอง

ตั้ ง ว ง คุ ย แ บ บ
ต ่อ เ น่ืองอย ่ า ง
สม�า่เสมอทัง้แบบ
เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ

จัดวงคุยตามแผน
งานทีก่�าหนดไว้ใน
แต่ละช่วง

ไม่ยอมรบั เลิกใช้ เมือ่
สิ้ น สุ ดการทดลอง
เนือ่งจากความยุง่ยาก
ในการก�าหนดปรมิาณน�า้

ใช้ต่อไปอกี 2 ฤดกูาล 
แล้วรื้อทิ้ง เพราะต้อง
ปรับปรุงแปลง

พัฒน ากล าย เ ป ็ น 
กระบวนการเรียนรู ้
เฉพาะตน เกิดเป็น 
Tacit Knowledge 
ของแต่ละคน

ยังคงท�าต่อเนื่องแต่มี
การปรับให้เหมาะสม
ตามสภาพของแต่ละ
แปลง
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ตารางที่ 12  สถานภาพการของการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมีส่วนร่วม

ตารางที่ 13	แสดงสถานภาพการคงอยู่ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการผลิตการเกษตร

ล�ำดับ
แปลง

สถำนภำพปัจจุบัน

หมายเลข 1

หมายเลข 2

หมายเลข 3

หมายเลข 4

หมายเลข 5

หมายเลข 6

หมายเลข 7

หมายเลข 8

หมายเลข 9

หมายเลข 10

หมายเลข 11

หมายเลข 12

หมายเลข 13

หมายเลข 14

หมายเลข 15

หมายเลข 16

หมายเลข 17

หมายเลข 18

คุณภัทรนิษฐ์ พุมมา (สวนกล้วย
ภัทรนิษฐ์)

คุณวีระศักดิ์  มาตรทอง

คุณวัลลภ+ คุณสุพัตรา ศรีพุ่ม 
(ไร่ชิวๆ)

คุณอารมณ์ อุยเกตุ

คุณประกอบ มาตรทอง

ผญ.สุธรรม จันทร์อ่อน

คุณสุรศักดิ์ งามข�า

คุณวิทยา ตรีเดชา

คุณส�าราญ สมวงษ์

คุณสมควร หงส์หิรัญ

คุณพัชรา จูมอญ

คุณบุญเรือง สระทองหน
(ไร่ลองท�า)

คุณละมยั-ด.ต.พรชยั สระทองหน 
(บ้านสวนละมัยพร)

คุณฉวี สวนแก้ว (ไร่แก้วทวี)

คุณนิตยา ศรีสวัสดิ์

อบต.วันชัย โตทรัพย์

นายเสนาะ สวนแก้ว

นางสง่า สวนแก้ว (ไร่สง่าดีๆ)

มาตรฐาน IFOAM  และ 
Organic Thailand

มาตรฐาน IFOAM  และ 
Organic Thailand

มาตรฐาน IFOAM  และ 
Organic Thailand

มาตรฐาน IFOAM  และ 
Organic Thailand

มาตรฐาน IFOAM

มาตรฐาน IFOAM

เสียชีวิต

มาตรฐาน IFOAM

ช่ือ-นำมสกลุ สถำนภำพ
ตอนเริม่ต้น

หมำยเหตุ
ใช้เคมลีดลง GAP

(กลุม่ 2)
อนิทรย์ี 
(กลุม่ 1)

ไม่ใช้สารเคมี

ใช้สารเคมี

ไม่ใช้สารเคมี

ใช้สารเคมี

ใช้สารเคมี

*แปลงต้นแบบ

ใช้สารเคมี

ใช้สารเคมี

ใช้สารเคมี

ใช้สารเคมี

ใช้สารเคมี

ใช้สารเคมี

ใช้สารเคมี

ใช้สารเคมี

ใช้สารเคมี

ใช้สารเคมี

ใช้สารเคมี

ใช้สารเคมี

 (9 ไร่)

 (3 ไร่)

 (10 ไร่)

 (8 ไร่)

 (19 ไร่)

 (4 ไร่)

 (3 ไร่)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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อภิปรายผล
1. พัฒนาการในการผลิตทางการเกษตรที่ผ่านมา รวมทั้ง

ศักยภาพและข้อจ�ากัดของระบบการผลิตทางการเกษตรของ

ชุมชนบ้านหลักเมตรในปัจจุบัน

	 เมือ่เกษตรกรได้เรยีนรูพ้ฒันาการของการท�าการเกษตร

ในชุมชนตนเอง	ซึ่งแบ่งได้เป็น	3	ช่วง	คือ	1.	ช่วงก่อนการรู้จัก

เกษตรเคมี	(ก่อนพ.ศ.	2510)	2.ช่วงเร่ิมต้นเกษตรเคมี	(พ.ศ.

2510–2515)	และ		3.	ช่วงรูจ้กัเกษตรกรรมทางเลอืก	(พ.ศ.	2550-

ปัจจุบัน)การร่วมวิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงด้วยกันท�าให้

เกษตรกรเหน็ความเสือ่มถอยของความเข้มแขง็ของระบบชุมชน

ในมิติทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อมสัมพันธ์อยู่

กับรูปแบบการผลิตเกษตร	และรูปแบบการผลิตเกษตรก็เป็นผล 

อันเนื่องมาจากนโยบายตามแผนพัฒนาการเกษตรของประเทศ

เป็นผลกระทบลูกโซ่ท�าให้เกิดความเสื่อมถอยด้านต่างๆ	

สอดคล้องตามที่อรุณ	อวนสกุล	(2543)	และ	ธันวา	จิตต์สงวน	

(2543)	กล่าวไว้	

	 ถึงแม้ว่ายุคของการปรับเปลี่ยนเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

จะเริ่มเกิดขึ้นในแผนฯ	8	(พ.ศ.2540-2544)	รัฐบาลมีนโยบาย

และด�าเนินมาตรการพัฒนาการเกษตรยั่งยืนในแผนพัฒนาการ

เกษตรของประเทศ	ให้กระจายไปในต�าบลต่างๆ	ทั่วประเทศ

(อรณุ	อวนสกลุ,	2543)	รวมท้ังต�าบลทุง่ขวาง	อ�าเภอก�าแพงแสน	 

ท่ีนโยบายดังกล่าวได้เข้ามาถึงหมู่	8	บ้านปลักไม้ลาย	(พ.ศ.

2540)	ท�าให้เกิดปราชญ์ชาวบ้าน	คือ	ผญ.สุธรรม	จันทร์อ่อน	

แต่การขยายผลนโยบายนี้ต้องใช้เวลาถึง	10	ปี	(พ.ศ.2540-

2550)	เพื่อที่จะถ่ายทอดมายังหมู	่1	บ้านหลักเมตรซึ่งอยู่ติดกัน	 

ถึงแม้ว่าเกษตรกร	เช่น	คุณสง่าและคุณฉวี	สวนแก้ว	คุณละมัย	

สระทองหน	คุณภัทรนิษฐ์	พุมมา	จะได้ไปเรียนรู้กับ	ผญ.สุธรรม	 

ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปลักไม้ลาย	(พ.ศ.	2550)	แต่

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตเพื่อความยั่งยืนยังไม่สามารถ 

ขับเคลื่อนได้

	 การขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนเป็นไปอย่างเช่ืองช้า

ช่วงปีพ.ศ.2550-2554	ในชุมชนบ้านหลักเมตร	เนื่องมาจาก

ขาดการวิเคราะห์เชิงระบบนิเวศเกษตรกรรมของชุมชน	และ

ความไม่มั่นใจในมิติทางเศรษฐกิจว่ารูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืน

จะท�าให้มีความมั่นคงทางด้านรายได้หรือไม่	ดังนั้นเมื่อคณะ

วิจัยได้พาชุมชนเรียนรู้ระบบนิเวศเกษตรกรรมของชุมชนทั้ง 

เรื่องดิน	น�้าและอื่นๆ	ที่สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของพืช	

ศักยภาพและข้อจ�ากัดของรูปแบบการท�าการเกษตรในปัจจุบัน	

ท�าให้เกิดประเด็นการพัฒนาการเกษตรร่วมกัน	เมื่อความเป็น

เจ้าของเกิดขึ้นกับเกษตรกรในการพัฒนาระบบการเกษตรท�าให้

เกิดการร่วมศึกษาวิจัยกับคณะวิจัยตามแนวคิดงานวิจัยระบบ

การท�าฟาร์ม	(Farming	systems	research)	ซึ่งเป็นวิธีการวิจัย

และด�าเนินการพัฒนาเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม	(Participatory	 

Technology	Development:	PTD)	ทีค่�านงึถงึการยอมรบัและการ

มส่ีวนร่วมของเกษตรกรเป็นองค์ประกอบหลกั	นักวชิาการหรอืนกั

ส่งเสรมิมบีทบาทลดลงเป็นเพยีงองค์ประกอบเสรมิ	เพือ่กระตุ้นให้ 

เกิดการพึ่งตนเองของชุมชน	เพื่อจะแก้ปัญหาอย่างแท้จริงทั้ง

ระบบ

	 ศักยภาพของระบบนิเวศเกษตรของชุมชนบ้านหลัก

เมตร	คือ	การอยู่ในเขตพื้นดินเนื้อดี	และอยู่ในระบบลุ่มน�้าแม่

กลองใหญ่ที่มีระบบชลประทานเต็มพื้นที่	ท�าให้สามารถท�าการ

เกษตรได้ทัง้ปี	เกษตรกรจึงเร่งอตัราการผลิตตลอดปีไม่มหียดุพกั	

ถึงแม้ว่าเนื้อดินจะมีโครงสร้างที่ดี		แต่กลับเป็นพื้นที่ดินเกลือจึง

มีสภาพความเค็ม	ประกอบกับการมีระบบชลประทานเต็มพื้นที่

จึงท�าให้เกิดการเคลื่อนที่ของเกลือโดยการพาไปของน�้า	ดังนั้น

ถ้าเกษตรกรไม่มีความเข้าใจในระบบนิเวศนี้	ผลผลิตก็อาจจะมี

ความเสียหายเกิดขึ้นได้

	 ข้อจ�ากัดของการท�าการเกษตรในชุมชนบ้านหลักเมตร	

คือ	โดยส่วนใหญ่การถือครองที่ดินเพื่อท�าการเกษตรจะเป็น

แปลงขนาดเล็ก	หรือแปลงเช่า	เป็นเหตุให้เกษตรกรหวังผลให้

เกิดผลผลิตอย่างเต็มที่หรือได้มากที่สุดต่อหน่วยพื้นที่เพื่อให้

มีรายได้เพียงพอกับรายจ่าย	การปรับเปล่ียนรูปแบบการผลิต

เป็นเกษตรกรรมยั่งยืนที่ให้ความส�าคัญในมิติความอุดมสมบูรณ์

ของทรัพยากรดินน�้าสิ่งแวดล้อม	สุขภาพ	และมิติทางสังคม	 

จึงเป็นแรงจูงใจที่ยังไม่มากพอต่อการหักล้างความส�าคัญด้าน

มิติเศรษฐกิจของเกษตรเคมี	นั่นก็คือภาวะหนี้สินที่เกษตรกร

เผชิญอยู่ตรงหน้าทุกเมื่อเชื่อวัน	ดังนั้นจึงเป็นที่มาที่ต้องหาค�า

ตอบเรื่องการเพิ่มคุณภาพผลผลิต	เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับ

ผลผลิตโดยการท�ารปูแบบเกษตรอนิทรย์ีทีม่กีารรบัรองมาตรฐาน	

IFOAM	หรือ	Organic	Thailand	เพื่อยกระดับราคาของผลผลิต

ให้สูงกว่าผลผลิตเคมีทั่วไป

2. ความตระหนักรูเ้รือ่งอาหารเกษตรปลอดภยั และปัญหา โอกาส

ในการพัฒนาการผลิต

	 จากผลการศกึษาเรือ่งความตระหนกัรูเ้รือ่งอาหารเกษตร

ปลอดภัยของชุมชนบ้านหลักเมตร	พบว่าเกษตรกรทั้งในฐานะ

ผู้ผลิตและผู้บริโภคมีการรับรู้และตระหนักรู้อยู่ระดับหนึ่ง	แต่ยัง

ไม่ส�าคัญพอหากยังแก้ปัญหาเรื่องความมั่นคงของรายได้ไม่ได้	

เพราะถงึแม้ว่าจะไม่ใช้สารเคมอียูแ่ล้วอย่างคณุภทัรนษิฐ์	พมุมา	

และคุณฉวี	สวนแก้ว	แต่ผลผลิตก็ขายอยู่เกรดเดียวกับผลผลิต

เคมี	(ขายในตลาดเดียวกัน)

	 จากการพูดคุยไม่เป็นทางการกับสมาชิกที่ยังคงใช้สาร

เคมีเพราะว่ายังมีภาระทางด้านหนี้สิน	หรือต้องการรายได้มาก

เพราะมีค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของลูกและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ใน



วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่    ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2558121

ชีวิตประจ�าวัน	และสร้างที่อยู่อาศัย		ด้วยเหตุนี้ท�าให้หลายรายที่

สมคัรเข้ากลุม่อนิทรย์ี	(กลุม่	1)	หรอืกลุม่เกษตรปลอดภยั	(กลุม่	2)	 

ยังต้องหันกลับมาใช้สารเคมีแต่ก็ใช้ในปริมาณที่ลดลง	

	 จากการวิเคราะห์รายได้ของผู ้ปรับเปลี่ยนมาเป็น

เกษตรอินทรีย์ท้ัง	6	ราย	พบว่ามี	5	ราย	ที่มีรายได้เฉลี่ยสูงขึ้น

อีกประมาณ	4,000-7,000	บาทต่อเดือน	โดยสมาชิกทั้ง	5	ราย	 

มีฐานเดียวกันคือ	เป็นแปลงขนาดเล็ก	(คุณบุญเรือง	สระทอง

หน	จ�านวน	8	ไร	่และคุณภัทรนิษฐ์	พุมมา	จ�านวน	9	ไร่	)	หรือ

ท�าเสริมรายได้เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ส�าหรับผู้สูงอายุ	 

(คุณฉวี	และคุณสง่า	สวนแก้ว	คนละ	3-4	ไร่)	หรือเกษียณอายุ

ราชการ	(คุณวัลลภและคุณสุพัตรา	ศรีพุ่ม	3	ไร่)	แต่แปลง	ด.ต. 

พรชัย	และคุณละมัย	สระทองหน	มีขนาดแปลงใหญ่สุด	คือ	 

19	ไร่	ซึ่งแต่เดิมปลูกกระชาย	สะเดา	และหน่อไม้		ขายผลผลิต

แต่ละครั้งได้เงินเฉลี่ย	25,000	บาทต่อเดือน	เมื่อปรับเปลี่ยนมา

เป็นเกษตรอินทรีย์รายได้ลดลงเหลือประมาณ	15,000	-18,000	

บาทต่อเดือน	แรงงานเกษตรกรไม่พอที่จะดูแลพื้นที่ทั้งหมด 

เพราะหัวหน้าครอบครัวท�างานราชการต�ารวจ	แต่ถึงแม้ว่า	ด.ต. 

พรชัย	รายได้จะลดลงแต่ก็ยังมุ ่งม่ันที่จะท�าเกษตรอินทรีย์ 

ต่อไป	เพราะให้ความส�าคัญด้านสุขภาพมากกว่าเงินทอง	

เนื่องจากเคยมีสมาชิกในครอบครัว	(บิดา)	เสียชีวิตด้วยอาการ

ที่เกิดจากกระแสเลือดปนเปื้อนสารเคมีจากการเกษตร	และ	

ด.ต.พรชัยอยากเห็นวิถีการท�าการเกษตรแบบเดิมกลับคืนมา	

คือ	ไม่ต้องรบีเร่ง		มเีวลาว่างพาลกูเรยีนรูเ้พือ่สบืทอดการเกษตร

ที่ยั่งยืน

	 จงึสรปุได้ว่าความตระหนกัรูเ้รือ่งอาหารเกษตรปลอดภัย

จะสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตในชุมชนบ้านหลัก 

เมตรเป็นเกษตรกรรมยั่งยืนได้หรือไม่ยังขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอื่นที่

เข้ามาประกอบของเกษตรกรแต่ละคน	เช่น	ขนาดที่ดินท�ากิน	

ภาระหนี้สินหรือรายจ่ายในชีวิตประจ�าวัน	ซึ่งสอดคล้องกับที่ 

ธันวา	จิตต์สงวน	(2543)	กล่าวว่า	เกษตรกรไม่ได้ยอมรับการ

พัฒนาใดๆ	ทางการเกษตรเพียงเพราะว่า	เป็นแนวทางที่เหมาะ

สมทางด้านเทคนิคหรือมีความเป็นไปได้ทางกายภาพเท่านั้น	

แต่จะต้องเป็นแนวทางที่เข้ากันได้กับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและ

สงัคมของตนเองและชมุชนทีต่นเองเกีย่วข้องด้วย	และยงัขึน้อยู่

กบัแนวคดิ	ลกัษณะนสิยัของเกษตรกรซึง่สอดคล้องกบังานศกึษา

ของพรทิพย์	ประทีปวัฒนานนท์	(2537)	ดังนั้นการพัฒนาการ

เกษตรจะเกิดความส�าเร็จอย่างแท้จริงจึงต้องมีกระบวนการ

พัฒนาที่สอดคล้องกับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคมของ

เกษตรกรด้วย

3. การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนของชุมชนบ้านหลักเมตร

	 คณะวิจัยและนักวิจัยชุมชนมีเป้าหมายพัฒนาระบบ

เกษตรกรรมยั่งยืนให้เกิดขึ้นในชุมชนบ้านหลักเมตร	ซ่ึงเน้น

ให้ความส�าคัญด้านการเพาะปลูกที่สอดคล้องกับระบบนิเวศ

เกษตรกรรมโดยได้ท�าการพัฒนา	3	ประเด็นหลัก		คือ

	 1)	การจัดการความเค็มของน�้าเพื่อการปลูกพืชผัก	

	 2)	การปรับปรุงระบบการให้น�้าแบบสปริงเกลอร์	

	 3)	แนวทางการปฏิบัติที่ดีในการบ�ารุงรักษาดิน

	 จากผลการวิเคราะห์สถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยี

อย่างมีส่วนร่วมเพื่อน�าไปสู่การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน	

พบว่าการเรียนรู้ของเกษตรกรทั้ง	3	ประเด็น	มีการเรียนรู้ซึ่ง

ท�าให้เกดิการยอมรบัในเทคโนโลยไีม่เท่ากนั	คอื	การจดัการความ

เค็มของน�้าเพื่อการปลูกพืชผัก	และการปรับปรุงระบบการให้น�า้

แบบสปริงเกลอร์น้ัน	ทั้ง	2	ประเด็นน้ี	บทบาทของนักวิชาการ

จะน�าเกษตรกรและยึดหลักทางวิชาการ	มีเกษตรกรเป็นเจ้าของ

แปลงและอ�านวยความสะดวกในการทดลอง	เมื่อสิ้นสุดการวิจัย	

เกษตรกรไม่ยอมรับเทคโนโลยีจึงไม่น�าไปปฏิบัติต่อ	ซึ่งเป็นผล

มาจากช่องว่างทางวิชาการหรือช่องว่างทางความรู้	และมีแรง

จูงใจไม่มากพอที่จะเห็นผลตอบแทนจากผลผลิตที่สูงขึ้น	เพราะ

ไม่มกีารวิเคราะห์ทางเศรษฐกจิ	อกีทัง้ความยุง่ยากทางเทคนคิที่

เกษตรกรไม่คุ้นชิน	

	 ส่วนการเรียนรู ้เรื่องแนวทางปฏิบัติที่ดีในการบ�ารุง

รกัษาดนินัน้	นกัวิชาการน�าเกษตรกรตามแบบยดึหลักภมูปัิญญา	

เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ	และมีการวิเคราะห์ผลแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ร่วมกันและเป็นเรื่องไม่ห่างไกลจากความคุ้นชินเดิมใน

เรื่องภูมิปัญญาที่ใช้	จึงท�าให้เกษตรกรยอมรับเทคโนโลยี	และมี

การประยุกต์ให้เหมาะกับสภาพแปลงของตนเอง	ซึ่งผลจากทั้ง	 

3	ประเด็น	สอดคล้องกับที่ดวงหทัย	วงษ์ราช	(2542)	อธิบาย

ไว้ว่าปัจจัยที่อาจมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจและการ

ยอมรับเทคโนโลยีของเกษตรกร	นอกเหนือจากปัจจัยด้าน

กายภาพ	(Physical	factor)	หรือปัจจัยทางนิเวศวิทยาและปัจจัย

ทางด้านเทคนคิ	(Technical	factor)แล้ว	ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ	

(Economic	factor)	และปัจจัยทางด้านสังคม	(Social	factor)	 

ก็มีผลด้วย

	 การพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนชุมชนบ้านหลัก 

เมตรนี้	เนื่องจากเป็นการพัฒนาเชิงระบบ	ดังนั้น	นอกจากการ

พัฒนารูปแบบการผลิตของชุมชนบ้านหลักเมตรให้สอดคล้อง

กับระบบกายภาพและระบบนิเวศเกษตรกรรมของชุมชนแล้ว	 

ยังมีการพัฒนาระบบที่ท�าให้เกิดความต่อเนื่องและมีคุณภาพ

อย่างยั่งยืน	คือ	ระบบการรวมกลุ่ม	ระบบมาตรฐาน	และระบบ

ตลาด

4. กระบวนการเรียนรู้เพื่อปรับเปลี่ยนสู่เกษตรกรรมยั่งยืน

	 กระบวนการเรียนรู ้เพื่อปรับเปลี่ยนสู ่เกษตรกรรม
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ย่ังยืน	ให้ความส�าคัญกับความเข้มแข็งของระบบการรวม

กลุ่มซึ่งมีสถานภาพการด�าเนินการโดยอาศัยการบริหารกลุ่ม

แบบก่ึงโครงสร้าง	คือ	มีการก�าหนดบทบาทหน้าที่ชัดเจน

ในรูปแบบเดิมอย่างที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมาสนับ

สนุน	คือ	การตั้งประธานกลุ่ม	กรรมการฝ่ายต่างๆ	ตามความ

เชี่ยวชาญทางการเกษตรในแต่ละด้าน	เช่น	ฝ่ายเทคนิคเกษตร

อินทรีย์	ฝ่ายตลาด	ฝ่ายบันทึกฟาร์ม	เป็นต้น	แต่ใช้วิธีการพูด

คุยที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมชุมชน	คือ	การพูดคุยอย่างไม่เป็น

ทางการ	และมนีกัวชิาการมาเสรมิโดยใช้แนวคดิการจดัการความรู้	

(Knowledge	management)	ภายหลังสิ้นสุดการวิจัย	มีการปรับ 

รูปแบบให้เหมาะสมและเกิดเป็นองค์ความรู้เฉพาะตัวบุคคลซึ่ง

สอดคล้องกับขัน้ตอนของทฤษฎกีารสร้างองค์ความรูด้้วยตนเอง 

(Constructionism)	จากการจัดตั้งกลุ่มเรียนรู้เกษตรกรรมยั่งยืน

บ้านหลักเมตรท�าให้เกิดระบบสังคมที่มีความสัมพันธ์ใหม่ใน

ชุมชน

ข้อเสนอแนะ
	 การเกษตรเป็นเรื่ององค์รวมท่ีเชื่อมโยงหลายมิต	ิ	 

ดังน้ันการบูรณาการจึงเป็นกระบวนการที่ส�าคัญที่จะท�าให้ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับต่างๆ	ประสานเชื่อมโยงกัน	สถาบัน 

การศึกษาและหน่วยงานราชการจะต้องร่วมมือกันเป็นพี่เล้ียง 

ให้กับชมุชน	ดงันัน้ทกัษะการเป็น	Facilitator	จงึเป็นปัจจยัส�าคญั

ในการแสดงบทบาทของพี่เลี้ยง	ทั้งนี้	ต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วม 

ในการคิด	ตัดสินใจและลงมือท�าด้วยตนเอง	ความเข้มแข็ง 

จึงจะเกิดขึ้นอย่างถาวร	จากงานวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะดังนี้

	 1)	การเรียนรู ้ทางด ้านระบบนิเวศเกษตรกรรม	 

ในประเด็นของดิน	ควรมีการติดตามวัดผลวิเคราะห์ตัวอย่างดิน

อย่างต่อเนื่อง	เพราะเกษตรกรใช้น�้าหมักอย่างสม�่าเสมอ	อาจ 

มีผลต่อค่าความเป็นกรดและด่างเปลี่ยนไปจากเดิม	ซึ่งจะม ี

ผลต่อการใช้ประโยชน์จากธาตุอาหารพืช	ส่วนประเด็นน�้า 

ควรมีการศึกษาสมดุลน�้าเพื่อวางแผนการบริหารจัดการน�้า

ระดับชุมชน	เป็นการรองรับความเส่ียงจากภัยแล้งที่เกิดถี่ขึ้น 

ในช่วงปีที่ผ่านมาและในอนาคต	ประเด็นของโรคและแมลง	 

ควรมีการศึกษาองค์ความรู ้หรือภูมิปัญญาให้ลงลึกมากขึ้น	

เนื่องจากเกษตรกรขาดความเข้าใจเรื่องนี้อย่างมาก	อีกทั้ง 

โรคและแมลงมีการพัฒนาสายพันธุ ์อย่างรวดเร็วเกินกว่าที่

เกษตรกรจะเรียนรู้ทัน		

	 2)	ต้องใช้กระบวนการทางสังคมน�ากระบวนการ

วิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีก่อนแล้วจึงค่อยส่งลูกระหว่างกัน 

ไปมา

	 3)	ต้องใช้ภูมิปัญญาน�าวิชาการ	เพื่อให้ชาวบ้านม ี

ความรู้สึกเป็นเจ้าของและมีความภาคภูมิใจ	องค์ความรู้ทาง

วิชาการควรมจัีงหวะในรปูแบบทีเ่ข้ามาสนบัสนนุภายหลงัดงันัน้

จึงต้องรู้จังหวะเข้าออกเมื่อไร	อย่างไร

	 4)	ทักษะที่ส�าคัญที่จ�าเป็นต้องมี	คือ	การมองเชิง

ระบบ	(System	thinking)	การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม	และ 

การบริหารความหลากหลายทางความคิดโดยไม่เกิดความ 

ขัดแย้ง

	 5)	ควรมกีารออกแบบให้มหีน่วยงานมาร่วมเป็นทมีวจิยั

ด้วยในตอนต้นเพื่อผลักดันการด�าเนินงานต่อเนื่องหรือติดตาม

ผลเพื่อขยายผลเชิงนโยบายของพื้นที่	หรือไม่เช่นนั้นในระหว่าง

การด�าเนินงานวิจัยต้องมีการประสานหน่วยงานเข้ามาร่วม 

เรียนรู้ด้วยอย่างต่อเนื่อง

	 6)	ส�าหรับงานวิจัยลักษณะนี้เพื่อให้เห็นผลการด�าเนิน

งานทีเ่กดิข้ึนควรมรีะยะเวลาด�าเนนิการอย่างน้อย	3	ปี	และมกีาร

ติดตามผลและประเมินผลต่อจากนั้น
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บทคัดย่อ
	 การสร้างอัตลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์ย่านเมืองเก่าของเทศบาลเมือง

มหาสารคาม	โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม	มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ศึกษาอัตลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์ย่านเมืองเก่าของเทศบาลเมืองมหาสารคาม	

ด้วยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม	และสร้างการรับรู ้	พร้อมทั้งสร้าง

แนวทางจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์ย่านเมืองเก่า

ของเทศบาลเมอืงมหาสารคาม	ให้เกดิเป็นพืน้ท่ีการเรยีนรูแ้ละการจดจ�าทีด่ขีองคน	 

ในการสร้างจินตภาพหรืออัตลักษณ์ของชุมชนเมืองมหาสารคามนั้น	การที่จะ 

ได้มาซึ่งอัตลักษณ์ร่วมของคนในชุมชน	ต้องผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วม 

ของกลุ่มคนต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องมากมายในเมือง	โดยท�ากิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมาย 

ทีห่ลากหลาย	คอื	ผู้อาวโุส		ผูน้�าชาวคุม้	บคุคลผูมี้ความถนดัเฉพาะด้าน	ประชาชน

ทั่วไป	นักวิชาการ	และหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ	มีวิธีการที่หลากหลายและการ

เลือกใช้ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ		เช่น	ด้วยการสืบค้นร่วมกับชุมชนโดย 

ใช้วิธีการสัมภาษณ์	การสืบค้นแบบสนทนา	การท�าแผนที่วัฒนธรรม	จากกลุ่ม

เป้าหมายซึ่งเป็นคนในชุมชนและกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่	ภาพถ่ายและศิลปะ

ภาพวาดทางวัฒนธรรมและเส้นเวลาประวัติศาสตร์	เป็นต้น	และเมื่อวิเคราะห์ 

ถึงกระบวนการการมีส่วนร่วมท่ีส�าคัญท�าให้เห็นว่า	ในการท�างานนั้นต้องอาศัย 

เครือข่ายสร้างเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมร่วมกัน	อยู่ในระยะเวลาที่พอเหมาะ	และ

เก่ียวพันกับความเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น	จึงจะเกิดการสร้างความภาคภูมิใจให้ 

กับชุมชนตัวเองจนเกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ	และน�าไปสู่การพัฒนา

เทศบาลเมืองมหาสารคามที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ของเมือง	จากผลสรุปของงาน

วิจัยด้านอัตลักษณ์เมืองมหาสารคามนั้น	ท�าให้เห็นว่ากระบวนการสร้างจินตภาพ 

หรืออัตลักษณ์ในเมืองมหาสารคามส่งผลท�าให้คนในชุมชนเกิดความตระหนักถึง

ความส�าคัญในพื้นที่	และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาชุมชนเมือง

อย่างมีพลัง		

บทน�า  
	 เมืองมหาสารคามเป็นเมืองที่มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ก่อตั้งเมือง

จนถึงปัจจุบัน	รวมระยะเวลาเกือบ	15	ทศวรรษโดยที่คนเมืองมหาสารคาม

ได้บ่มเพาะและสืบสานวัฒนธรรมให้คงอยู ่ไว้มากมาย	ซึ่งแสดงออกในด้าน

กายภาพ	เศรษฐกิจและสังคม	เช่น	ทางด้านที่อยู่อาศัย	การค้าขาย	กิจกรรม

ประเพณีต่างๆ		รวมทั้งการใช้พื้นที่สาธารณะซึ่งเป็นพื้นที่อุดมไปด้วยภูมิปัญญา

เมธี พิริยการนนท์
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ทางด้านวัฒนธรรมมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	รวมถึงการมีฐานข้อมูลทางด้าน 

สังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาภายในท้องถิ่น	ในเขตเทศบาลเมืองมหา- 

สารคาม

	 การได้มาซึง่ความเป็น	“ตกัสลิานคร”	เมอืงแห่งการศกึษานัน้	เป็นเอกลกัษณ์

โดดเด่นเพียบพร้อมด้วยภูมิความรู ้มากมาย	สะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการ

ของบ้านเมือง	พัฒนาการทางสังคมและภูมิปัญญา	ส่งผลให้ได้รับคัดเลือก 

เป็นเมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์	ในด้านเมืองแห่งการเรียนรู้	สู่การพัฒนา

ชุมชน	กล่าวคือ	เป็นเมืองที่มีความชัดเจนในการน�าความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนา

เมืองหรือชุมชน	จากรากฐานของต้นทุนทางภูมิศาสตร์	สังคม	วัฒนธรรม	และ

ภูมิปัญญาภายในท้องถิ่น	ก่อให้เกิดเอกลักษณ์ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ	มีบทบาท

และมีการด�าเนินงานร่วมกันอย่างสอดคล้องและเกื้อกูล	เกิดสิ่งแวดล้อมและ

คณุภาพชีวิตทีด่ข้ึีนอย่างยัง่ยนื	ซ่ึงอยูภ่ายใต้แนวคดิ	3	ประการ	ได้แก่		1)	“ทนุความรู”้  

หมายถึง	ภูมิปัญญาเทคโนโลยี	ความคิดสร้างสรรค์	จากสถาบันการศึกษาต่างๆ		

2)	“ทุนทรัพยากรมนุษย์”	หมายถึง	“คน”	จังหวัดมหาสารคามมีผู้ทรงคุณวุฒิ		 

ผูเ้ชีย่วชาญ	คณาจารย์	นสิติ	นกัศกึษา	ปราชญ์ชาวบ้าน	พร้อมทีจ่ะขบัเคลือ่นเรยีนรู้

ในการพฒันาชมุชน	3) “ชมุชน”	ประชาชนในชมุชน	ผูส้บืสานวฒันธรรม	ภมูปัิญญา	 

วิถีชีวิตดั้งเดิมจากอดีตจนถึงปัจจุบัน	

	 จากที่กล่าวมาในเบ้ืองต้นท�าให้เกิดแนวคิดของการศึกษาในเรื่องความ

ส�าคัญทางด้านประวัติศาสตร์	การใช้พื้นที่	สังคม	วัฒนธรรมต่างๆ	ฯลฯ	ท่ีมีคุณค่า	

นั้นคือค�าว่า	“อัตลักษณ์  (Identity)”	ซึ่งมาจากภาษาบาลี	ว่า	อตฺต	+ลักษณ	 

โดยท่ี	“อัตตะ”	มีความหมายว่า	ตัวตน	ของตน	ส่วน	“ลักษณะ”	หมายถึง	สมบัติ 

เฉพาะตัว	โดยในความหมายด้านวิชาการของการวางผังเมืองนั้น	ค�าๆ	นี้มี

ความหมายคล้ายคลึงกับค�าว่า “จินตภาพ (Image)”	(ราชบัณฑิตยสถาน,	

2539)	มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว ่า	ภาพ

ที่ เกิดจากจินตนาการของเราเอง	โดยเราคิดเอาเองว ่าน ่าจะเป ็นอย ่าง

นั้นอย่างนี้และการสร้างจินตภาพ	(Dossey	B.	M.,	1997:	188)	เป็นการ

ใช ้ประสบการณ์ที่ เกี่ยวกับความจ�า	ความฝ ัน	การสร ้างมโนภาพ	และ

การมองเห็น	ร ่วมกับการใช ้ สัมผัสอย ่างเดียวหรือหลายอย ่างรวมกัน	 

เพื่อเป็นสะพานเชื่อมระหว่างร่างกาย	จิตใจ	และจิตวิญญาณ	ซึ่งจะเห็นได้ว่า	

จินตภาพและการสร้างจินตภาพเป็นภาพที่เกิดจากจินตนาการของเราเองจาก

ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับความจ�า	ความฝัน	การสร้างมโนภาพ	และการมองเห็น	

ร่วมกับการใช้สัมผัสที่เช่ือมความสัมพันธ์ทางกาย	จิตใจ	และวิญญาณ	ในการ
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รวมความหมายเพื่อการสร้างความเข้าใจร่วมนั้นกล่าวคือ	

“จินตภาพ” +	“อัตลักษณ์”	หมายถึง	ภาพที่เกิดจากจินตนาการ

ของเราเองที่เป็นลักษณะเฉพาะตัว	แสดงถึงตัวตนเองที่เกิดจาก

ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับความจ�า	ความฝัน	การสร้างมโนภาพ	 

และการมองเห็น	ร่วมกับการใช้สัมผัสที่เชื่อมความสัมพันธ์ทาง

กาย	จิตใจ	และวิญญาณ

	 การศึกษาอัตลักษณ์ร่วมในงานวิจัยครั้งนี้	จึงเป็นการ

ตอบค�าถามว่า	คนกลุ ่มต่างๆ	ในเมืองมหาสารคามรับรู ้ว ่า	 

“อะไรเป็นเครื่องบ่งชี้เชิงอัตลักษณ์	(Identity	marker)	ของ

ความเป็นมหาสารคาม	และการได้มาซ่ึงอัตลักษณ์ร่วมของ

เมืองมหาสารคามน้ันเป็นผลมาจากการศึกษาในระยะเวลา	5	

ปี	เริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ.	2550	–	พ.ศ.	2555	และในปีพ.ศ.	2556	 

ผู้วิจัยได้รับงบประมาณการวิจัยจากส�านักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย	(สกว.)	ในเรื่อง	โครงการวิจัยการสร้างอัตลักษณ์ 

ด้านประวัติศาสตร์ย่านเมืองเก่าของเทศบาลเมืองมหาสารคาม  

โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมอันมีวัตถุประสงค์ 

เพ่ือค้นหาอตัลกัษณ์ของเมอืงมหาสารคามโดยผ่านกระบวนการ

การมีส่วนร่วมของกลุ่มคนต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	อันได้แก่

 

	 1)	ตัวแทนชุมชนเมืองและปราชญ์ชุมชนทั้ง	30	ชุมชน	 

	 				ในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม

	 2)	ภาคประชาสังคม	ได้แก่	เครือข่ายนักวิจัย	เครือข่าย 

	 				ฮักแพงเบิ่งแญงคนมหาสารคาม	กลุ่มนักวิชาการ

	 3)	หน่วยงานราชการ	ได ้แก ่	วัฒนธรรมจังหวัด	 

	 				หอการค้าจังหวัด	สถาบันศิลปวัฒนธรรม

	 4)	สถาบันการศึกษา	ได้แก่	มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

	 				มหาสารคาม	และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

	 โดยที่กลุ ่มคนเหล่านี้ได้เข้าร่วมในการแสดงความ

คิดเห็น	และให้ข้อมูลเชิงลึกในการน�าข้อมูลไปวิเคราะห์หา 

อัตลักษณ์ของเมืองมหาสารคาม	เพื่อน�าข้อมูลดังกล่าวไปใช้

เป็นข้อมูลแสดงถึงความเป็นเมืองมหาสารคามผ่านการพัฒนา

พื้นที่เมือง	อาทิ	แผนและนโยบายการพัฒนาเมืองมหาสารคาม	

ภายใต้แนวคิดของการค้นหาอตัลกัษณ์ร่วม	(Collective	Identity)	

(ธงชัย	สมบูรณ์,	2549:	45)	กระบวนการสร้างจิตส�านึกร่วม

กันของกลุ่มสังคมโดยจะท�าให้เห็นความแตกต่างในแต่ละกลุ่ม

สังคมที่อาศัยสัญลักษณ์ต่างๆ	ของกลุ่มสังคม	เพื่อสร้างระบบ

วัฒนธรรม	ซึ่งกระบวนการดังกล่าวได้ท�าให้คนในชุมชนเกิด

ความตระหนักถึงความส�าคัญของชุมชนในฐานะผู ้อยู ่อาศัย

ในพ้ืนที่อันเป็นองค์ประกอบที่มีความเด่นชัดและแสดงถึง

พัฒนาการความเป็นเมืองมหาสารคามมาจนถึงปัจจุบัน	ผลการ

วิจัยดังกล่าวน�าไปสู่การพัฒนาเทศบาลเมืองมหาสารคามที่ส่ง

เสริมอัตลักษณ์ของเมืองทางด้านประวัติศาสตร์ของพื้นท่ีท่ีมี

ความส�าคัญและสามารถเผยแพร่สู่ชุมชน	พัฒนาให้สอดคล้อง

กับการเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้สู่การพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง	

อีกทั้งยังเป็นการมุ ่งเน้นการสร้างองค์ความรู ้	การเผยแพร่ 

ความรู	้และสร้างการรบัรูด้้านประวัตศิาสตร์ให้แก่คนในพืน้ทีแ่ละ 

ผู้มาเยือน

1. สภาพการณ์ก่อนการค้นหาอัตลักษณ์เมือง
มหาสารคาม
	 ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองมหาสารคามนั้น	จากการ

ศึกษาของผู้วิจัยในปีพ.ศ.	2555	ผ่านโครงการบริการวิชาการ	

“หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน”	ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

มหาสารคามภายใต้โครงการ	“ส่งเสริมอัตลักษณ์ของเมือง

ด้วยอุปกรณ์ประกอบถนนเทศบาลเมืองมหาสารคาม	จังหวัด

มหาสารคาม”	พบว่าอตัลกัษณ์ของเมอืงมหาสารคามทีแ่สดงออก

ผ่านทางกายภาพที่เป็นสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม	ได้แก่	ด้าน

สถาปัตยกรรม	สิง่ปลูกสร้างด้านศาสนสถาน	ด้านกายภาพ	แม่น�า้

คูคลอง	แหล่งน�้า	และด้านป่าไม้	รวมถึงพืชพันธุ์นั้น	ส่วนใหญ่

จะยึดโยงเข้ากับมูลเหตุที่มาทางด้านประวัติศาสตร์ของเมือง

มหาสารคาม	อันแสดงถึงความสอดคล้องกับพื้นท่ีต้ังอันเป็น 

จุดก�าเนิดชุมชนเมืองมหาสารคามโดยเฉพาะเขตชุมชนเมือง

เก่า	ตั้งแต่กุดนางใยเรื่อยมาตามแนวถนนนครสวรรค์จนถึง

ย่านสถานที่ราชการ	ซึ่งเป็น	พ้ืนที่ย่านเมืองเก่าเทศบาลเมือง

มหาสารคามครอบคลุมพื้นที่ 10 ชุมชน	ได้แก่	ชุมชนสามัคค	ี12	

ชมุชนนาควิชยั	123	ชุมชนมหาชยั	ชุมชนโพธิศ์รี	12	และ	ชมุชน

อภิสิทธิ์	12	และยังพบว่า	กระบวนการค้นหาและสร้างอัตลักษณ์

จ�าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการศกึษาและสร้างกระบวนการมส่ีวน

ร่วมของคนทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง	อันจะน�ามาซ่ึงการสร้างส�านึก 

ร่วมกันทั้งทางด้านประวัติศาสตร์เมืองมหาสารคาม	โดยที่ 

ข้อจ�ากัดของงานบริการวิชาการในครั้งน้ัน	คือ	1)	ระยะเวลามี

น้อยส่งผลให้กระบวนการศึกษาข้อมูลค่อนข้างจ�ากัด	2)	กลุ่มคน

ที่เข้ามาให้ข้อมูลยังมีอยู่จ�ากัดไม่ครอบคลุมผู้เกี่ยวข้อง	3)	ขาด

กระบวนการศึกษาข้อมูลหรือขาดกระบวนการวิจัย	(Research)	

อันจะน�าไปสู ่การค้นหาอัตลักษณ์เมืองมหาสารคามตั้งแต่ 

อดีตถึงปัจจุบัน	4)	งานบริการวิชาการที่ผ่านมายังขาดการ

สร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มคนดังกล่าว	ซึ่งที่ผ่านมาเป็นการมี 

ส่วนร่วมในระดับของผู้เข้ามาให้ข้อมูลเท่านั้น	5)	การด�าเนิน

โครงการยังไม่น�าไปสู ่การปฏิบัติการ	เป็นแต่เพียงได้ข ้อ 

เสนอแนะให้กับหน่วยงานราชการเท่านั้น	ขณะเดียวกันก็พบ

ว่า	ทางชุมชนเมืองร่วมกับภาคประชาสังคมนั้นก็พร้อมที่จะให้ 

ความร่วมมือและเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินโครงการอย่าง

ต่อเนื่อง		
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2. เคร่ืองมือและวิธีการศึกษาอัตลักษณ์เมือง
มหาสารคาม
	 จากการศึกษาอัตลักษณ์ของเมืองมหาสารคาม	 

ผลของการศึกษาตั้งแต่ปีพ.ศ.	2555-2556	น้ัน	ได้ใช้เครื่องมือ

และวิธีการต่างๆ	ในการศึกษา	คือ

	 -	การสัมภาษณ์เดี่ยวบุคคลที่มีความน ่าเชื่อถือ	 

เช่น	ผู้อาวุโส	ผู้น�าชาวคุ้ม	บุคคลผู้มีความถนัดเฉพาะด้าน

	 -	การสืบค ้นแบบสนทนากลุ ่ม	(Focus	group)	 

การจัดเวทีสนทนาแบบทางการและไม่เป็นทางการ

	 -	แผนที่วัฒนธรรมที่มาจากกระบวนการมีส่วนร่วม

ที่หยิบยกประเด็นในพื้นท่ี	โดยมีภาพถ่ายทางอากาศเป็นส่วน

ประกอบ

  

รูปภาพที่ 1 ชุมชนย่านเมืองเก่าเมืองมหาสารคาม

	 -	ภาพถ่ายและศิลปะภาพวาดทางวัฒนธรรมที่มา 

จากกระบวนการมีส ่วนร่วมค้นหาและลงมือท�าโดยคนใน 

ชุมชน

	 -	เส้นเวลาประวัติศาสตร์	(Timeline)	แสดงล�าดับเวลา

และเหตกุารณ์ทางวัฒนธรรมที่ได้มาจากกระบวนการสบืค้นร่วม

กับชุมชน

2.1 เครื่องมือและวิธีการค้นหาอัตลักษณ์ของเมืองมหาสารคาม

	 ในปีพ.ศ.	2555	ผลการศึกษาได้ข้อสรุปในการค้นหา

อัตลักษณ์ผ่านกิจกรรมการสัมภาษณ์เดี่ยวบุคคลที่มีความน่า

เชื่อถือ	เช่น	ผู้อาวุโส	ผู้น�าชาวคุ้ม	ปราชญ์ชาวบ้าน	การสืบค้น

แบบสนทนากลุ่ม	(Focus	group)	การจดัเวทีสนทนาแบบไม่เปน็

ทางการ	และแบบสอบถาม	ซึง่ได้ข้อสรปุในแต่ละกลุ่มตามล�าดบั

ดังนี้
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หัวข้ออัตลักษณ์ ล�าดับที่ 2 ล�าดับที่ 3ล�าดับที่ 1

ด้านสถาปัตยกรรม
และสิ่งปลูกสร้าง

ด้านศาสนสถาน

ด้านการแต่งกาย

ด้านอาหาร

ด้านป่าไม้ พชืพนัธุ์

ด้านอาชีพ

ด้านกายภาพ แม่น�า้
คคูลอง แหล่งน�า้

ด้านต�านานพืน้บ้าน

ด ้ า น ง า น ศิ ล ป
หัตถกรรม

ด้านขนบธรรมเนยีม 
ประเพณี

หอนาฬิกา (22.2 %)

วัดมหาชัย (19.7 %)

ไม่โดดเด่น (26.3 %) และ        
ลายสร้อยดอกหมาก (26.3 %)

ไก่ย่าง ปิ้งไก่ (19.5 %)

ต้นยางริมกุดนางใย (75.0 %)

การท�าผ้าขิด (20.0 %)

กุดนางใย (50.0 %)

ต�านานกุดนางใย (57.1 %)

จิตรกรรม งานศิลปะที่วัดมหาชัย  
(33.3 %)

บุญเบิกฟ้า (57.1 %)

ตึกดิน (12.5%)

วัดโพธิ์ศรี (12.7 %)

ผ้ามัดหมี่ (15.8 %)

ส้มต�า (17.1 %)

ต้นอีทึก (ต้นพฤกษ์) (25%)

อื่นๆ

อื่นๆ

อื่นๆ

พระพุทธกันทรวิชัย (25.0 %)

งานแห่มังกรในช่วงเทศกาลงานงิ้ว  
(14.3 %)

บ้านไม้เก่า (11.1%)

วดัอทุยัทศิและวดัอภสิทิธิ ์(11.3%)

อื่นๆ

ข้าวเม่าหวาน (14.6 %)

-

ศิลปะลานคูณของครูธีระวัฒน์
(16.7 %)

อื่นๆ

ตารางที ่1 สรุปผลการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม

กลุ่มที่ 1 สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น (Built environment)

กลุ่มที่ 2 สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ  (Natural environment)

กลุ่มที่ 3 มรดกวัฒนธรรมทางนามธรรม (Intangible environment)

	 จากข้อสรุปข้างต้นผู ้วิจัยได้น�ามาเป็นโครงร่างของ

อัตลักษณ์เมืองมหาสารคาม	ซ่ึงน�ามาต่อยอดการศึกษาใน

โครงการ	โดยมีกระบวนการทบทวนและตรวจสอบ	รวมทั้ง

ขยายกลุ่มการสัมภาษณ์เพื่อค้นหาอัตลักษณ์ในการรับรู้ของ

กลุ่มคนเพ่ิมขึ้น	ได้แก่	กลุ่มชุมชนอันเป็นที่ตั้งของอัตลักษณ์

ที่ได้จากการศึกษา	กลุ ่มเยาวชนคนรุ ่นใหม่	และกลุ ่มผู ้คน

ทั่วไป	ปีพ.ศ.	2556	ได้ข้อสรุปในการค้นหาอัตลักษณ์ผ่าน

การประชุมประชาชนอย่างเป็นทางการ	และเป็นการสร้าง

ความเข้าใจระดับพื้นที่เป้าหมายในการศึกษา	และสร้างความ

ชัดเจนที่ตรงตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง	การแสดงความ

คิดเห็นสามารถจัดกลุ่มอัตลักษณ์ที่น�าเสนอได้	2	ระดับ	คือ	อัต

ลักษณ์ระดับจังหวัดและอัตลักษณ์ระดับเมืองมหาสารคาม	ซ่ึงมี

ความสอดคล้องกับการศึกษาเดิมที่เคยศึกษาไว้ในปีพ.ศ.	2555	 

(ดังตารางที่	2	ตารางที่	3	และรูปภาพที่	2)
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อัตลักษณ์ระดับจังหวัด

อัตลักษณ์ระดับเมือง
มหาสารคาม

ร้อยละ

ร้อยละ

จ�านวน (คน)

จ�านวน (คน)

พระธาตุนาดูน

1. หอนาฬิกา

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง 

2. พระพุทธกันทรวิชัย

ปูทูลกระหม่อม 

3. กุดนางใย 

ข้าวเม่าคุ้มโพธิ์ศรี 

4. คลองสมถวิล 

แม่น�้าช ี

5. สวนสุขภาพ 

6. เมืองการศึกษา

หอนาฬิกา 

เมืองตักศิลานคร 

7. แก่งเลิงจาน 

สะดืออีสาน 

กุดนางใย 

ลิงโกสุม 

58

76

40

24

5

9

4

4

3

1

2

1

2

1

1

1

1

117

49.6

66

34.2

21

4.3

8

3.4

3

2.6

1

1.7

1

1.7

1

0.9

0.9

0.9

100

ตารางที่ 2 สรุปการรับรู้อัตลักษณ์จากการสอบถามกลุ่มผู้น�าชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม	30	ชุมชน

ตารางที่ 3 สรุปการรับรู้อัตลักษณ์จากการสอบถามกลุ่มผู้น�าชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม	30	ชุมชน

2.2 เครื่องมือและวิธีการค้นหาอัตลักษณ์จากพื้นที่กลุ ่มเป้า

หมาย

	 พื้นที่ย ่านเมืองเก่ามหาสารคามซ่ึงเป็นชุมชนที่มี 

อัตลักษณ์ของเมืองครอบคลุมพื้นที่	10	ชุมชนในเขตเทศบาล	

การศึกษาครั้งนี้ผู ้ศึกษาได้ใช้กระบวนการค้นหาอัตลักษณ์ใน

พื้นที่จากผู้ที่อยู่ภายในชุมชนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดมากยิ่ง

ข้ึน	ผ่านกระบวนการจัดท�า	“แผนที่วัฒนธรรม”	โดยมีอาจารย์

วัฒนสาร	ปานเพชร	หัวหน้านักวิจัยที่เป็นตัวแทนจากชุมชนเข้า

ร่วมด�าเนินการ	ได้ผลการด�าเนินการด้านอัตลักษณ์จากชุมชนที่

เป็นรายละเอยีดระดบัพืน้ทีเ่พิม่มากข้ึน	(ดงัรปูภาพที	่3		4	และ	5)
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รูปภาพที่ 2 การประชุมหาอัตลักษณ์กับกลุ ่มผู ้น�า 
     ชุมชน เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2556

รูปภาพที่ 3 แผนที่วัฒนธรรมที่ได้จากชุมชน
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รูปภาพท่ี 4 การประชุมหาอัตลักษณ์จาก 
    กลุ ่มชุมชนซึ่ ง เป ็นที่ตั้ งของ 
      อัตลกัษณ์เมือ่วนัที ่31 กรกฎาคม  
    2556 ณ โรงงิ้ว สมาคมชาว 
     จังหวัดมหาสารคาม
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รูปภาพที่ 5 รายละเอียดของข้อสรุปที่ได้จากชุมชน
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รูปภาพที่ 6 แผนที่วัฒนธรรมที่ได้จากเยาวชน

	 เพื่อให้การศึกษาได้รับทราบข้อมูลที่ครบถ้วนทุกกลุ่ม	

โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน	ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความส�าคัญและมีเป็น

จ�านวนมากในเมืองมหาสารคาม	คณะผู้วิจัยจึงได้จัดกิจกรรม

การร่วมท�าแผนท่ีวัฒนธรรมร่วมกับเยาวชนเมืองมหาสารคาม

อกีครัง้เพ่ือสร้างความน่าเชือ่ถอืของข้อมูลทางอตัลกัษณ์ที่ได้มา

2.3 เครื่องมือและวิธีการศึกษาอัตลักษณ์จากกลุ่มเยาวชน

	 ณ	อุทยานการเรียนรู้มหาสารคาม	(MK	Park)	เมื่อวัน

ท่ี	25	สิงหาคม	2556	กิจกรรมการร่วมท�าแผนที่วัฒนธรรมร่วม

กับเยาวชนเมืองมหาสารคาม	ประกอบด้วยกลุ่มเยาวชนหลาย

ระดับอายุ	ได้แก่	กลุ่มนิสิตนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย	(จาก

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	ผังเมือง	และนฤมิตศิลป์	และคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)	

กลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษา	(จากโรงเรียนสารคามพิทยาคม

และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	ฝ่ายมัธยม)	เพื่อ

ศึกษาการรับรู ้อัตลักษณ์ในระดับเยาวชน	ซึ่งได้ผลสรุปดังนี	้ 

(ดังรูปภาพที่	6-10)
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รูปภาพที่ 7 กิจกรรมเล่นเกมละ
ลายพฤติกรรม
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รูปภาพที่ 9 ระดมความคิดในเรื่องอัตลักษณ์

รปูภาพที ่8 เล่าเรือ่งและน�าเข้าสูก่ารระดมความคดิเหน็การหาอตัลกัษณ์ของเยาวชน กจิกรรมการเล่า 

   เรื่อง ชวนคิด ถึงคุณค่าและความส�าคัญของการสร้างอัตลักษณ์และมรดกทางวัฒนธรรม 

   ที่ดีของเมือง เพื่อน�าเข้าสู่สาระส�าคัญที่ต้องการในการจัดกิจกรรม
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รูปภาพที่ 10 วาดรูปอัตลักษณ
์เมืองและความต้องการการพัฒ

นาเมืองในอนาคต  

    กิจกรรมร่วมกันจินตนาก
ารถึงสิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นกับ

เมืองใน 

     อนาคต ตามกรอบคิดที่เก
ี่ยวกับอัตลักษณ์เมือง โดยใช้วิธ

ีวาดภาพ 

      และข้ึนมาน�าเสนอให้ทกุคน
ฟัง กจิกรรมนีจ้ดัขึน้เพือ่ต้องกา

รส�ารวจ 

      ความคดิโดยรวมของเยาวช
นว่ามมีมุมองและความรูส้กึต่ออั

ตลกัษณ์ 

     เมืองอย่างไร

รปูภาพที ่11 แสดงบรรยากาศก
ารประชมุสรปุข้อมลูของกจิกรร

ม
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ชื่อกิจกรรม

รูปธรรม (Tangible)

ที่
รูปธรรม (Tangible)สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น

(Man-made)
ธรรมชาติ
(Natural)

ประชมุเปิดตวัโครงการ (ตวัแทน 
30 ชมุชน 137 คน)

การท�าแผนที่วัฒนธรรม (10 
ชุมชน 30 คน)

การท�าแผนที่วัฒนธรรม (กลุ่ม
เยาวชน 30 คน)

1. ตึกโค้ง
2. ศาลากลางหลังเก่า
3. รร.สารคามพิทยาคม
4. เรือนไม้ในตลาด
5. บ้านดิน
6. หอนาฬิกา
7. เสริมไทยเก่า
8. โรงน�้าชาฝั่งธน
9. สนามม้า
10. โรงหนังนครสวรรค์
11. วัดต่างๆ
12. สวนสุขภาพกลางเมือง
13. โรงงิ้ว
14. ศาลปู่ตา
15. พระพุทธกันทรวิชัย
16. ห้องสมุดประชาชน
17. เดิ่นบ้านใหญ่

1. ตึกโค้ง
2. ศาลากลางหลงัเก่า/MK Park
3. สถานีต�ารวจ
4. ธ.กรุงเทพ
5. บ้านดิน
6. หอนาฬิกา
7. เสริมไทยพลาซ่า
8. โรงแรมตักศิลา
9. พื้นที่หลังสนามม้า
10. อาชีวะ
11. วัดต่างๆ
12. เดิ่นบ้านใหญ่
13. โรงงิ้ว
14. โรงหนัง 4711 
    (แสงเจริญรามา)
15. พระพุทธกันทรวิชัย
16. คลองสมถวิล

1. หอนาฬิกา
2. พระพุทธกันทรวิชัย
3. คลองสมถวิล
4. สวนสุขภาพ

1

2

3

เมืองแห่งการศึกษา1. กุดนางใย
2. แก่งเลิงจาน

1. กุดนางใย

1. กุดนางใย

ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์ข้อมูลจากการท�ากิจกรรมต่างๆ	ในปี	พ.ศ.	2556	ตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

	 สิง่ทีเ่ป็นข้อสงัเกตซ่ึงได้จากการท�ากจิกรรมระหว่างคนใน

ชุมชนกับเยาวชนคือ	เยาวชนจะมีมุมมองใหม่ๆ	และให้ความ

ส�าคัญกับกิจกรรมใหม่ๆ	ในชีวิตประจ�าวัน	การรับรู้และเข้าใจใน

อตัลกัษณ์จะมองในสิง่ทีม่องเหน็และจบัต้องได้ง่ายเป็นหลัก	เช่น	

อาคารเก่าบางหลงั	และโดยส่วนใหญ่ให้ความส�าคญักบัหอนาฬิกา	

สังเกตได้จากภาพวาดที่ปรากฏในทุกกลุ่ม	แต่ในมุมของชุมชน

นัน้จะมองผ่านประสบการณ์	ความทรงจ�าในอดตี	เรือ่งเล่าต่างๆ	

ท่ีประทบัใจจากการท�ากจิกรรมต่างๆ	นี	้และการค้นหาอตัลักษณ์

เมืองมหาสารคามได้มีการสรุปข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์เมือง

มหาสารคามว่า	จ�าเป็นต้องมกีารศกึษาข้อมลูเชงิลกึเพิม่เติมเก่ียว

กบัตวัอย่างที่ได้เพือ่ให้ทราบถงึเหตผุลทีก่ลุม่เป้าหมายทัง้	4	กลุม่

รบัรูจ้ากแนวคดิเรือ่งอตัลักษณ์	เพือ่น�าข้อมลูที่ได้ไปเผยแพร่และ

น�าไปสู่การพัฒนาการส่งเสริมการรับรู้เกี่ยวกับด้านพื้นที่	ด้าน

สถาปัตยกรรม	และเรื่องราวอื่นๆ	ในประวัติศาสตร์ให้พร้อมท้ัง

ได้เหน็คณุค่าในเรือ่งราวท้องถิน่ของตนเองเพือ่สร้างอตัลกัษณ์ที่

งดงามของชาวเมอืงมหาสารคามต่อไป	โดยมข้ีอสรปุ	(ดงัตารางที	่4)
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	 ข้อมูลจากการท�ากิจกรรมทั้ง	3	ครั้งนั้น	มีข้อมูลจาก

กลุ ่มเป้าหมายที่มีมุมมองเกี่ยวกับอัตลักษณ์เมืองมหาสาร	

คามท่ีมีความคิดเห็นสอดคล้องกันทั้ง	3	กลุ ่มตัวอย่างคือ	

ประเด็นความส�าคัญของหอนาฬิกา	คลองสมถวิล	และพระพุทธ

กันทรวิชัย	(Man-made)	และ	กุดนางใย	(Natural)	ทั้งนี้จาก

ข้อมูลที่ได้มา	คณะท�างานวิจัยจึงท�าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์

จากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานบริการวิชาการในปีพ.ศ.	2555	

โดยมีข้อมูลปรากฏอยู่และสามารถสรุปข้อมูลอัตลักษณ์เชิง

กายภาพที่เกิดจากภาคประชาสังคมในเมืองมหาสารคามได้	

8	พื้นที่	เพื่อไปขยายผลด้านการเผยแพร่และการสร้างเสริม

ความตระหนักของคนในพื้นที่	อันได้แก่	1)	พ้ืนที่หอนาฬิกา	2)	

พื้นที่กุดนางใย	3)	พื้นที่ศาลากลางหลังเก่า	4)	พื้นที่บ้านดิน	5)	

พื้นที่คลองสมถวิล	6)	พื้นที่สวนสุขภาพ	7)	พื้นที่อาคารตึกโค้ง	

8)	พื้นที่พระพุทธกันทรวิชัย

  

รูปภาพที่ 12 อัตลักษ
ณ์เมืองมหาสารคามจ

ากชุมชน
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3. กระบวนการค้นหาและพัฒนาอัตลักษณ์เมือง
มหาสารคามผ่านการวิจัย
3.1 กระบวนการพัฒนาโครงการ

	 โครงการวจิยั	“การสร้างอตัลกัษณ์ด้านประวตัศิาสตร์ฯ”	

(2556)	นี	้ด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่งมาจากงานวจิยั	“แนวทางการ

อนุรักษ์และพัฒนาตึกดินในเขตเมืองเก่า จังหวัดมหาสารคาม” 

(แหล่งทนุ	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม		2550)	“โครงการส่งเสรมิ

เอกลักษณ์และคุณค่าถนนสายวัฒนธรรมงานไหว้เจ้าและเล่นงิ้ว  

จังหวัดมหาสารคาม”	(แหล่งทุน	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	

2551)	และการถอดบทเรยีนจากงานวจิยัเดมิ	“หนึง่หลกัสูตรหนึง่

ชุมชน” ภายใต้โครงการ	“ส่งเสรมิอตัลักษณ์ของเมอืงด้วยอปุกรณ์

ประกอบถนนเทศบาลเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม” 

เมื่อปีพ.ศ.	2555	และในปีพ.ศ.	2556	เพื่อให้เกิดกระบวนการ

ท�างานท่ีต่อเน่ือง	จึงได้มีการเสนอให้มีการด�าเนินโครงการวิจัย

เร่ือง	“การสร้างอัตลักษณ์ด้านประวัติศาสตร์ย่านเมืองเก่าของ

เทศบาลเมอืงมหาสารคาม	โดยการมส่ีวนร่วมของภาคประชาสังคม

เมอืงมหาสารคาม”	ได้งบประมาณการวจิยัจากส�านกังานกองทนุ

สนับสนนุการวจิยั	(สกว.)

3.2 กระบวนการสร้างทีมและพัฒนาศักยภาพ

	 กระบวนการสร้างทมีในการท�างานวจิยันี	้	มีความจ�าเป็น

   		จังหวัด	สถาบันศิลปวัฒนธรรม	

	 -		กลุ่มสถาบันการศึกษา	ได้แก่	มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

	 				มหาสารคาม	และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

	 ทัง้นี	้ในการท�างานร่วมกนักบักลุ่มเครอืข่ายฮกัแพงเบิง่

แญงคนมหาสารคามทีเ่ป็นกลุ่มเครอืข่ายส�าคญัในการขบัเคลือ่น	

เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีวัตถุประสงค์หลักการท�างานเพื่อการสร้าง

เสริมความมั่งคงให้กับคนมหาสารคามและเผยแพร่ประวัติและ

ความส�าคญัของจังหวัดมหาสารคามอยูแ่ล้ว	อนัเป็นวตัถปุระสงค์

ทีส่อดคล้องกบัโครงการวจิยัฯ	จงึได้ร่วมกนัร่างโครงการต่อยอด

จากงานวิจัยเดมิเพือ่ขยายผลน�าสูก่ารปฏบิตัจิรงิมากขึน้	และใน

การท�างานได้มกีารขยายผลสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่อกีหนึง่กลุม่	คอื	

กลุ่มเยาวชนลูกหลานชาวจังหวัดมหาสารคามที่มีความสนใจใน

การอนรุกัษ์และค้นหาประวัตศิาสตร์เมอืงมหาสารคาม	และได้ตัง้

ชือ่กลุม่ว่า	“กลุม่	New	generation	ฮกัแพงเบิง่แยงเมอืงมหาสาร	

คาม”	ซึง่เป็นกลุม่ทีส่�าคญัอกีกลุม่หนึง่ทีเ่ข้ามาช่วยในกระบวนการ

ท�างานการค้นหาข้อมลู	และเผยแพร่อตัลกัษณ์เมอืงมหาสารคาม

ในมติแิละมมุมองของเยาวชน	เพือ่จะได้ข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่าง

ทีห่ลากหลาย	และง่ายต่อการเข้าถงึข้อมลูทีเ่ป็นจรงิมากขึน้	เพือ่

ประโยชน์ในการน�าข้อมลูมาสร้างแนวทางการพฒันาเมอืงทีย่ัง่ยนืต่อไป

	 ในกระบวนการสร้างทีมและพัฒนาศักยภาพท�าให้

เกิดการรวมตัวกันเป็นกลุ่มดังกล่าวในการท�างาน	เพื่อการสร้าง 

อตัลกัษณ์และเผยแพร่ข้อมลู	ความส�าคญั	ประวตัศิาสตร์ต่อคนใน

เมอืงมหาสารคาม	ภายใต้วาทกรรม	“น�าฮอย		150	เมอืงมหาสารคาม”

  

ท่ีจะต้องอาศัยตัวแทนของชุมชนมาเป็นแกนน�า

ส�าคญัในการท�างาน	เพือ่ให้คนในชมุชนตระหนกั

ถึงความส�าคัญของอัตลักษณ์เมืองมหาสารคาม

ได้อย่างเต็มที่	และเพื่อลดช่องว่างของการ

ด�าเนินการเก็บข้อมูลกระบวนการท�างานวิจัย	

การท�างานร่วมกับชุมชนในลักษณะของชุมชน

เมืองน้ัน	การสร้างทมีหรอืเครอืข่ายในการศกึษา

ร่วมกันเป็นประเด็นที่ส�าคัญมาก	เนื่องจากการ

ที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาในเรื่องจินตภาพหรือ 

อตัลกัษณ์ของเมอืงนัน้ต้องท�าความเข้าใจตรงกนั

ถึงลกัษณะการศกึษาเพือ่สร้างแนวทางทีเ่หน็พ้อง

ต้องกันในเครือข่าย	ซึ่งจะท�าให้เกิดพลังในการ

ขบัเคลือ่นทีม่ปีระสทิธผิล	โดยทีง่านวจิยัน้ีในช่วง

การศึกษาช่วงแรกนัน้ได้มกีารสร้างเครอืข่ายการ

ท�างานร่วมกับภาคประชาสังคม	อันได้แก่	

 -		ชุมชนต่างๆ	ในเขตเทศบาลเมือง 

	 				มหาสารคาม		

	 -		เครือข่ายนักวิจัย	เครือข่าย	“ฮักแพง 

	 			เบิ่งแญงคนมหาสารคาม”	

	 -		กลุ่มนักวิชาการหน่วยงานราชการ	 

	 			ได้แก	่วัฒนธรรมจังหวัด	หอการค้า 
รูปภาพที่ 13 แสดงกระบวนการสร้างเครือข่ายผ่านกิจกรรม  
      “น�าฮอย 150 ปี เมืองมหาสารคาม”
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3.3 กระบวนการเผยแพร่ข้อมลู

	 กระบวนการท�างานในครั้งนี้ใช้การท�างานผ่านการท�า

กิจกรรมต่างๆ	โดยสรุปเป็นรูปแบบ	(Model)	ของการสร้างการ

รับรู้ผ่านช่องทางหรือกลุ่มคนต่างๆ	ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่

โครงการฯ	ใช้	ดังนี้

  1) รูปแบบการสร้างการรับรู้ผ่านกิจกรรมส�าคัญต่างๆ 

ของจังหวัด	เช่น	งานสงกรานต์	ลอยกระทง	งานท้าวกรวด	งาน

น�าฮอย	เป็นต้น	การด�าเนินงานที่ผ่านมาด้านการสร้างการรับ

รูคุ้ณค่าทางวฒันธรรมเมอืง	มีหลายกจิกรรม	เช่น	กจิกรรม “น�า

ฮอย 150 ปี เมอืงมหาสารคาม”	เป็นกจิกรรมทีส่ร้างขึน้โดยมเีป้า

หมายเพื่อสร้างการตระหนักรู้คุณค่าและความส�าคัญของเมือง

มหาสารคามที่มีอายุครบ	150	ปี	ในปีพ.ศ.	2558	โดยที่ผ่านมามี

การด�าเนินกิจกรรมย่อยต่างๆ	ดังต่อไปนี้

 กจิกรรมน�าฮอย 1 ถ่ายภาพย้อนอดีตเมอืงมหาสารคาม 

ในวันสงกรานต์ 13 เมษายน 2556	บริเวณหอนาฬิกา	เป็น

กจิกรรมแรกของกจิกรรมน�าฮอยฯ	ซ่ึงมีวตัถปุระสงค์ในการสร้าง

การรบัรูใ้ห้กบัชาวเมอืงมหาสารคามเรือ่งมรดกคณุค่าของเมอืงที่

ผ่านมา	โดยจัดให้ผู้คนมาถ่ายรูปคู่กับหอนาฬิกาและภาพเก่าใน

มุมเดียวกันเป็นการสะท้อนภาพอดีตและปัจจุบันที่อยู่คู่กัน	และ

มีการแจกรูปภาพให้ผู้เข้าร่วม	(ดังรูปภาพที่	14)

  

  

รูปภาพที่ 14 ผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรีร่วมถ่ายภาพ  
    (บน) และประชาชนทัว่ไป เยาวชนมคีวามสนใจ (ล่าง)

รูปภาพที่ 15 การเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบการจัดนิทรรศการที่งานงิ้ว จัง
หวัดมหาสารคาม
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 กิจกรรมน�าฮอย 2	จัดนิทรรศการเผยแพร่วัฒนธรรม

ย่านเมืองเก่าบริเวณงานงิ้ว	มหาสารคาม	ระหว่างวันที่	2-9	

พฤศจิกายน	2556	เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการเกี่ยวกับ

วัฒนธรรมเมืองมหาสารคาม	และในปีนี้ได้ร่วมกับหลายภาค

ส่วนในการด�าเนินงาน	ได้แก่	กลุ่มฮักแพงเบ่ิงแญงคนสารคาม	

และภาควิชาประวัติศาสตร์	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	(ดังรูปภาพที่	15)

 2) รปูแบบการสร้างการรบัรูผ่้านกลุม่คนกลุม่ต่างๆ โดย

การน�าเสนอผลงานการศึกษาคืนแก่ชุมชน	ได้แก่	กลุ่มชาวบ้าน

ประชาชนในพืน้ทีเ่ขตเมอืงเก่า	กลุม่ประชาชนทัว่ไป	กลุม่เยาวชน	

กลุม่สถาบนัการศึกษา	กลุม่ภาคส่วนราชการต่างๆ	ผ่านภาคประชา

สงัคมของกลุม่ฮกัแพงเบิง่แญงคนมหาสารคาม	ท�าให้ได้ข้อคดิเหน็

และข้อเสนอแนะแนวทางการพฒันาเมอืงมหาสารคามทีส่่งเสรมิ

งานด้านอตัลกัษณ์เมอืงมหาสารคาม	สรปุได้ดงันี้

  2.1) มีความต้องการให้จัดสภาพภูมิทัศน์หรือสภาพ

แวดล้อมโดยรอบองค์ประกอบทางอตัลกัษณ์ทีม่คีวามส�าคญัให้เกดิ

ความเป็นระเบยีบเรยีบร้อย	สวยงาม	ทัง้ในเวลาปกตแิละช่วงเทศกาล

ต่างๆ	เช่น	การจดัสภาพภูมิทศัน์โดยรอบหอนาฬิกา	หน้าศาลากลาง

หลงัเก่า	และพระพทุธกนัทรวชิยั	รวมท้ังการรกัษาสภาพแวดล้อม

ของคลองสมถวลิราษฎร์ให้มีความสะอาดและร่มรืน่	เป็นต้น

  2.2) ควรส่งเสริมและพัฒนาให้อัตลักษณ์ต่างๆ ของ

เมืองมหาสารคาม มีการรับรู ้ที่ชัดเจนมากขึ้น	ส่งเสริมการ

ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก	รวมทั้งปรับสภาพการเข้าไปใช้งาน

ให้ดีขึ้น	สามารถเป็นสถานที่ท่องเที่ยว	พักผ่อนหรือถ่ายภาพ	

สร้างให้เกิดการรับรู้ให้แก่ผู้มาเยือนและคนทั่วไป

 2.3) ควรส่งเสริมให้เกิดการมีส ่วนร ่วมจากภาค

ประชาชนท้องถิ่นทุกระดับ	เพื่อสร้างความร่วมมือในการรักษา

มรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น	เช่น	การสร้างความร่วมมือใน

การรกัษาสภาพแวดล้อมของคลองสมถวิลราษฎร์จากชมุชนโดย

รอบ	การสร้างการตระหนักรู้ถึงความส�าคัญของประวัติศาสตร์

และวฒันธรรมท้องถิน่	เป็นต้น	เพ่ือเป็นรากฐานให้เกดิการพฒันา

อย่างมสี�านกึท้องถิน่	รูจั้กตวัตน	อนัจะท�าให้เกดิความยัง่ยนืต่อไป

 3) รูปแบบการสร้างการรับรู้ผ่านช่องทางการสื่อสาร 

เช่น	ผ่านการจัดนิทรรศการงานต่างๆ	ผ่านเอกสาร	สื่อสิ่งพิมพ์

ผ่านส่ือออนไลน์	สือ่มเีดยีผ่านการรณรงค์	หรอืจัดท�าเสือ้	เป็นต้น

3.4 กระบวนการสรปุผลการวจิยัทีส่่งผลต่อการเปลีย่นแปลงของ

ชุมชน

	 กระบวนการในการสรุปผลงานนั้นได้มีกิจกรรมการน�า

เสนอผลงานคนืสู่ชุมชนในกจิกรรมต่างๆ	ทีเ่ป็นการค้นหา	การส่ง

เสรมิและเผยแพร่ข้อมลูทางด้านอตัลกัษณ์ของเมอืงมหาสารคาม		

ทีผ่่านกระบวนการการมส่ีวนร่วมกบัภาคประชาสังคม	ท�าให้เหน็

ถงึการเปล่ียนแปลงและการขยายผลตามกลุ่มคนต่างๆ	เพือ่สร้าง

ความตระหนักรู้และความภาคภูมิใจในชุมชน	ดังนี้

  

  

รูปภาพที่ 16 ตัวอย่างรูปแบบการสร้างการรับรู้ผ่านช่องทางการสื่อสารต
่างๆ
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ก ลุ ่ ม ป ร ะ ช า ชน
ทั่วไป

นักวิชาการ

ห น ่ ว ย ร า ช ก า ร
ต่างๆ

- ประชาชนทั่วไป 
- หัวหน้าชุมชนทั้ง 30  
  ชมุชนในเขตเทศบาล 
  เมืองมหาสารคาม
- องค์กรภาคประชาชน 
  เครือข่ายฮักแพงเบิ่ง 
  แญงคนสารคาม

- อาจารย์มหาวิทยาลยั 
 มหาสารคาม (อ.ทม  
 เกตุวงศา)
- อาจารย์มหาวิทยาลยั 
 ราชภัฏมหาสารคาม  
 (อ.สรัญญา ภักดีสุ  
  วรรณ)
- ตวัแทนส�านกัอธกิาร บดี  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 มหาสารคาม (คณุจริาพร  
 ฤทธาพรหม)
- นัก วิจั ยศูนย ์ วิจั ย 
 ศิลปะและวัฒนธรรม  
 (คณุอเนกพงษ์ ค�าไสว)
- อาจารย์โรงเรียนสาร 
 คามพทิยาคม (อ.ขวัญชยั  
 ขันสาลี)
- อาจารย ์ โรงเรียน  
 หลกัเมือง (อ.วีระพงษ์    
 ศรีสารคาม)

-  นายกเทศมนตรเีมอืง 
  มหาสารคาม (นาย  
  แพทย์กิตติศักด์ิ คณา 
  สวัสดิ)์
- วัฒนธรรมจังหวัด 
  มหาสารคาม (ดร. 
  ไพโรจน์ เพชรสงัหาร)
- ประธานหอการค้า 
  จงัหวัดมหาสารคาม  
  (คุณณรงค์ เหล่าสุ  
   วรรณ)
- สมาคมชาวจังหวัด 
  มหาสารคาม (คุณ 
  แมนชยั เด่นฟ้านภาพล  
 คณุโฆษติ เหล่าสวุรรณ)  

- องค์กรภาคประชาชนเครือ 
  ข่ายฮักแพงเบิ่งแญงคน 
  สารคาม
- ประชาชนทั่วไป (ขยาย 
  เพิ่มขึ้น) 

- ขยายไปสูก่ารบรกิารวชิาการ  
 1 หลักสูตร 1 ชุมชนที่ต่อ
  ยอดจากการหาอัตลักษณ์ฯ  
 ได้แก่
  หลักสูตรสถาปัตยกรรม 
  ผังเมือง
   หลกัสตูรภมิูสถาปัตยกรรม
   หลักสูตรนฤมิตศิลป์
  และโครงการ 1 หลักสูตร  
  1 ศิลปวัฒนธรรม คือ
   หลักสูตรสถาปัตยกรรม
- ภาควิชาประวัติศาสตร ์  
  คณะมนุษยศาสตร์ฯ มมส.
- นักวิชาการสถาบันศิลป 
  วัฒนธรรมอีสาน มมส.

หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด
มหาสารคาม ร่วมกันท�างาน
ภายใต้งาน 150 ปี เมอืงมหา 
สารคาม

- การสัมภาษณ์เดี่ยวบุคคล 
  ที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น  
  ผูอ้าวโุส ผูน้�าชาวคุม้ บคุคล 
  ผู้มีความถนัดเฉพาะด้าน
- การสบืค้นแบบสนทนากลุม่  
  (Focus group)   
- การจัดเวทีสนทนาแบบ 
  ทางการ และไม่เป็นทางการ
- แผนที่วัฒนธรรม
- ภาพถ่ายและศิลปะภาพ 
  วาดทางวฒันธรรมทีม่าจาก 
  กระบวนการมีส่วนร่วม
- เส ้นเวลาประวัติศาสตร์  
  (Timeline)

- การสบืค้นแบบสนทนากลุม่  
  (Focus group)   
- การจัดเวทีสนทนาแบบ 
  ทางการ และไม่เป็นทางการ

-  การสบืค้นแบบสนทนากลุม่  
  (Focus group)   
- การจัดเวทีสนทนาแบบ 
  ทางการ และไม่เป็นทางการ

ได้ข้อมลูผ่านการสนทนาเรือ่งราวทาง
ประวัติศาสตร์ รวมถึงข้อมูลทางกาย 
ภาพ สังคม และเศรษฐกิจของพื้นที่
เพื่อน�ามาวิเคราะห์หาอัตลักษณ์เมือง
มหาสารคามและน�าเสนอเพื่อเสนอ
แนะ และขยายผล ท�าให้เกิดการรับรู้
ของภาคประชาชนมากขึ้น

ท�าให้เกิดการร่วมมือในการท�างานสู่
การเผยแพร่ข้อมูลทางด้านอัตลักษณ์
ที่มีความหลากหลายรูปแบบและที่
ส�าคัญ คือ การสร้างเครือข่ายขับ 
เคลื่อนด้านวิชาการที่เป็นรูปธรรม
มากขึ้น

ท� าให ้ เกิ ดการขับ เคลื่ อนการท� า 
กิจกรรมส่งเสริมงานด้านอัตลักษณ์
อย่างเป็นรปูธรรม ภายใต้งาน 150 ปี 
เมืองมหาสารคาม รวมถึงการสร้าง
แผนงานในการพัฒนาเมืองต่อไป
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ปราชญ์ชาวบ้าน

กลุ่มเยาวชน

- พระครปูลดัอทุยั อทุโย  
 (วัดมหาชัย)
- คณุตาชืน่ชยั วรามติร
- คุณยายทองเลี่ยม  
  เวียงแก้ว
- คุณตาประสาสน ์  
  รัตนปัญญา

กลุ ่ม “ฮักแพงเบิ่งแญงคน
มหาสารคาม” ที่มีปราชญ์
ด้านต่างๆ ที่เพิ่มเติมความ
รู้มากขึ้น

- กลุ ่มเยาวชน New gen 
  eration ฮักแพงเบิ่งแญง 
  คนสารคาม
- กลุ่มนิสิตนักศึกษา ระดับ 
  มหาวทิยาลยั (มหาวทิยาลยั 
  มหาสารคาม)
- ก ลุ ่ ม นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ 
  มัธยมศึกษา (โรงเรียนสาร 
  คามพทิยาคม โรงเรยีนสาธติ 
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
  ฝ่ายมัธยม)

-  การสัมภาษณ์เดี่ยวบุคคล
- การจัดเวทีสนทนาแบบ 
  ทางการ และไม่เป็นทางการ

- การสบืค้นแบบสนทนากลุม่  
  (Focus group)  
- การจัดเวทีสนทนาแบบ 
  ทางการ และไม่เป็นทางการ
-  แผนทีว่ฒันธรรม

ได้ข้อมลูผ่านการสนทนาเรือ่งราวทาง
ประวัติศาสตร์ในเชิงลึก เพ่ือน�ามา
วิเคราะห์หาอัตลักษณ์เมืองมหาสาร 
คามและน�าเสนอเพื่อเสนอแนะ และ
ขยายผล ท�าให้เกิดการรับรู้ของภาค
ประชาชนมากขึ้น และมีการเชิดชู
ปราชญ์ และคนส�าคัญด้านต่างๆ ใน
เมืองมหาสารคาม ในงาน 150 ปี 
เมืองมหาสารคาม

ได้ข้อมูลผ่านการสนทนาเรื่องราว
ทางการรับรู ้ในคนปัจจุบันเพ่ือใช้ใน
การวิเคราะห์การรับรู ้สิ่งที่มีอยู ่ กับ
อัตลักษณ์ที่มีความส�าคัญในอดีต เพื่อ
น�ามาวิเคราะห์สรุปข้อมูลอัตลักษณ์ท่ี
ครอบคลุมทุกกลุ่มคน

4. บทสรุปและอภิปรายผล
4.1 ข้อมูลอัตลักษณ์เชิงกายภาพ

	 บทสรปุในเรือ่งการสร้างอัตลกัษณ์ของเมืองมหาสารคาม

น้ัน	สามารถสรปุข้อมลูอตัลกัษณ์เชงิกายภาพทีเ่กดิจากภาคประชา

สงัคมในเมอืงมหาสารคามได้	8	พืน้ที	่ได้แก่	1)	พืน้ทีห่อนาฬิกา	2)	

พ้ืนท่ีกุดนางใย		3)	พืน้ทีศ่าลากลางหลงัเก่า		4)	พืน้ทีบ้่านดนิ		5)	

พืน้ทีค่ลองสมถวลิ		6)	พืน้ทีส่วนสขุภาพ		7)	พืน้ทีอ่าคารตกึโค้ง	

และ		8)	พ้ืนทีพ่ระพทุธกนัทรวชิยั	เพือ่ไปขยายผลด้านการเผยแพร่

และการสร้างเสรมิความตระหนกัของคนในพืน้ที่

4.2 บทสรุปเรื่องการมีส่วนร่วม

	 ในเรื่องของการมีส่วนร่วมนั้นในงานวิจัยนี้ได้มีการ

สร้างเครือข่ายที่ค่อนข้างหลากหลาย	และสามารถเป็นตัวแทน

ในการขับเคลื่อนเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลทางด้านอัตลักษณ์เมือง

มหาสารคามต่อไป	เช่น	

	 -	กลุม่คนในชมุชน	นักวจิยัชมุชน	ทีเ่ริม่เหน็ความส�าคญั

ของอัตลักษณ์เมืองมากขึ้น	มีความภาคภูมิใจ	และสามารถ

ถ่ายทอดสู่คนรุ่นต่อๆ	ไปได้

	 -	เครือข่ายกลุ่มฮักแพงเบิ่งแญงคนมหาสารคาม	เป็น 

กลุม่คนท่ีมบีทบาทส�าคญัในการท�างานร่วมกบัหน่วยงานท้องถิน่		

	 -	เทศบาลเมืองมหาสารคาม	หน่วยงานท้องถิ่นที่มี

บทบาทในการพัฒนาเมืองอย่างแท้จริงนั้น	ได้เล็งเห็นถึงความ

ส�าคญัของเรือ่งอตัลกัษณ์มากขึน้	และสามารถสร้างแผนงานในการ

พฒันาเมอืงทีส่อดคล้อง	และเป็นทีน่่าภาคภมูิใจให้กบัคนในพืน้ท่ี

	 -	นักวิชาการ	ในการศกึษานีช้ี้ให้เหน็ถงึความส�าคญัของ

ประวัติศาสตร์เมืองที่เป็นอัตลักษณ์	ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมกับ

พื้นที่อื่นๆ	ต่อไป

4.3 บทสรปุการมส่ีวนร่วมของภาคประชาสงัคมต่อการสร้างอตัลกัษณ์

ด้านประวตัศิาสตร์ย่านเมอืงเก่าของเทศบาลเมอืงมหาสารคาม		คอื	

 1) การมีส่วนร่วมแบบสร้างการรับรู้ผ่านสื่อการเรียนรู	้

การให้ข้อมูล	กระตุ้นการเรียนรู้	จิตส�านึก	และขยายผลเกิดเครือ

ข่ายภาคประชาสังคม

 2) การมีส่วนร่วมแบบร่วมคิด	ระดมความคิด	เป็นคณะ

ท�างานภายใต้ชื่อเครือข่ายฮักแพงกลุ่มน�าฮอย	150	ปี

 3) การมส่ีวนร่วมแบบร่วมท�า	เก็บข้อมลู	วิเคราะห์ข้อมูล	

ภายใต้ชื่อเครือข่ายฮักแพงกลุ่มน�าฮอย	150	ปี

  4) การมีส่วนร่วมแบบร่วมรับผล	โดยร่วมเป็นเจ้าของ

ด�าเนินงานต่อ	นับถอยหลัง	365	วัน	สู่วันเฉลิมฉลอง	เมือง

มหาสารคามอายุครบ	150	ปี	ในวันที	่22	สิงหาคม	พ.ศ.	2558				

4.4 พัฒนาการของการมีส่วนร่วม

	 จากการศึกษาสามารถสรุปพัฒนาการของการมี

ส่วนร่วมของภาคประชาสังคมต่อการสร้างอัตลักษณ์ด้าน

ประวัตศิาสตร์ย่านเมอืงเก่าของเทศบาลเมอืงมหาสารคามสูก่าร
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พัฒนาเมือง	โดยสรุปประเด็นหลักเนื้อหางานวิจัยได้ดังนี้

 (1) การท�างานภาคประชาสังคมในระยะต้นน�า้

	 ประกอบด้วย	6	กลุม่	ได้แก่	คณะท�างานวจิยั	สกว.	คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์	ผังเมืองและนฤมิตศิลป์		มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	ชาวคุ้ม	เทศบาลเมืองมหาสารคาม	กลุ่มฮักแพง

เบ่ิงแญงเมืองมหาสารคาม	สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม

อสีาน	มหาวทิยาลยัมหาสารคาม	และเทศบาลเมอืงมหาสารคาม

ในฐานะผู้ประสานงานด้านพื้นที่	

  (2) การท�างานภาคประชาสังคมในระยะกลางน�้า

	 ประกอบด้วย	6	กลุม่	ได้แก่	คณะท�างานวจิยั	สกว.	คณะ

สถาปัตยกรรมศาสตร์	ผังเมืองและนฤมิตศิลป์	มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	คณะท�างานชุดเดิม	แต่ท�าให้เกิดการขยายฐาน

ของเครือข่ายที่ชัดเจนขึ้น	โดยที่กลุ ่มฮักแพงเบิ่งแญงคน

มหาสารคาม	และบุคลากรในสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม

อีสาน	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	บางส่วน		ซ่ึงมีบทบาทเป็น

ชาวคุม้ในพืน้ทีอ่กีด้วยและทกุภาคส่วนได้รวมตวักนัอย่างไม่เป็น

ทางการภายใต้อุดมการณ์การท�างานเดียวกันว่า	เครือข่ายน�า

ฮอย 150 ปี เมอืงมหาสารคาม	และเป็นแกนน�าคณะท�างานหลกั	 

ได้แก่	กิจกรรมงานงิ้ว	งานสงกรานต์	งานปีใหม่	โดยไปร่วม

กับเครือข่ายกิจกรรมของเทศบาลเมืองอย่างเป็นทางการ	และ

ตั้งกลุ่มเฟซบุ๊ก	เพื่อที่จะส่ือสารกันในเครือข่ายผู้สนใจ	และต้ัง

ความคาดหวังที่จะขยายผลไปสู่เด็กและเยาวชน	กลุ่มใน	Social	

media		Facebook		“New	generation	#ฮักแพงเบิ่งแยงเมือง

มหาสารคาม”

  

รูปภาพที่  17 แสดงขบวนการ
 

      สร้างเครือข่ายผ่าน 

        กจิกรรมน�าฮอย 150 ปี  

        ในช่วงต้นพ.ศ. 2555
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รูปภาพที่ 18 แสดงขบวนการสร้าง      เครือข่ายผ่านกิจกรรม       น�าฮอย 150 ปี  ในช่วง      ต้นพ.ศ. 2556
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รปูภาพที ่1
9 แสดงขบ

วนการสร้าง
เครอืข่ายผ่า

นกจิกรรม  

     น�าฮอย
 150 ปี ในช่

วงต้นพ.ศ. 2
557
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เอกสารอ้างอิง 

  (3) การท�างานภาคประชาสังคมในระยะปลายน�้า

	 ทุกภาคส่วนได้รวมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการภายใต้

อดุมการณ์การท�างานเดยีวกนัว่า	“เครอืข่ายน�าฮอย	150	ปี	เมอืง

มหาสารคาม”	เป็นเครือข่ายที่กว้างขวางมากขึ้น	และได้ขยาย

ผลสู่ภาควิชาประวัติศาสตร์	คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร	์

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	และพิพิธภัณฑ์เมืองมหาสารคาม	

(เทศบาล)	ที่เข้าร่วมจัดงานงิ้ว	ในปีพ.ศ.	2556	และโครงการ

กิจกรรม	นับถอยหลัง	365	วัน	หรือ	1	ปี	สู่งาน	150	ปี	เมือง

มหาสารคาม	ก็ได้รวมตัวกับสมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม	

(พ่อค้า)	หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม	อาดี	เคเบิ้ล	สื่อมวลชน

ท้องถิ่นและเครือข่ายนักธุรกิจที่สนับสนุนวารสารมหาสารคาม	

มีคณะท�างานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมแต่มีรูปแบบการท�างาน

แบบไม่เป็นทางการ

	 จะเห็นได้ว่าการก่อรูปและการขยายตัวของเครือข่าย

ภาคประชาสังคมในระดับชุมชนเมืองนั้น	อาศัยการเกิดจากคน

ชั้นกลางจากทุกภาคส่วน เพราะมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ

มีสถานภาพทางสังคม โดยมีภาควิชาการเป็นกลไกหลักในการ

เช่ือม ส่ือสาร ในการสร้างการมีส่วนร่วม โดยอาศัยพันธกิจที่

เกี่ยวข้องของเครือข่ายได้ซึมซาบเข้าหากัน	ด�าเนินพันธกิจทาง

อุดมการณ์เดียวกัน	คือ	150	ปี	เมืองมหาสารคาม		

	 สรุป	คือการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมต่อการ

สร้างอตัลักษณ์ด้านประวตัศิาสตร์ย่านเมอืงเก่าของเทศบาลเมอืง

มหาสารคาม ต้องอาศัยเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ มีเป้าหมาย

ที่เป็นรูปธรรมร่วมกันในระยะเวลาที่พอเหมาะและเกี่ยวพันกับ

วัฒนธรรมท้องถ่ินอย่างแท้จริง จึงจะเกิดการสร้างความภาค

ภูมิใจให้กับชุมชนตัวเองได้
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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	(ถ้าเป็นไปได้ให้ส่งไฟล	์PDF	มาประกอบด้วย)		ความยาว	20-25	หน้ากระดาษ	
A4	อักษรฟอนต์	Angsana	หรือ	Cordia	ขนาด	16	point		อาจมีภาพ	ตาราง	แผนภูมิประกอบ	ในกรณีที่มีรูปและภาพประกอบ	
ต้องเป็นไฟล	์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	ความรู้หรือความเชี่ยวชาญที่ใช	้สถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม	ผลกระทบและความ
ยั่งยืนของการเปลี่ยนแปลง	การอภิปรายผลที่เกิดขึ้น
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รูปแบบการอ้างอิงในเนื้อหาและอ้างอิงท้ายบท
1.การอ้างอิงในเนื้อหา	ใช้วิธีการอ้างอิงแบบนาม-ป	ี(author-date	for	in-text	citation)	โดยระบุชื่อ	นามสกุลของผู้แต่ง	
ตามด้วยปีที่พิมพ์และเลขหน้าเอกสาร	หากจำาเป็น
2.การอ้างอิงท้ายบท	ใช้วิธีการอ้างอิงตามรูปแบบดังนี้
	 2.1.กรณีอ้างอิงบทความจากวารสารใช้รูปแบบ	
	 ชื่อสกุล.	ปี	พ.ศ..ชื่อบทความ.ชื่อวารสาร	ปีที่	หน้าแรกของบทความ-หน้าสุดท้ายของบทความ	
	 ตัวอย่าง
  •	ชลลดา	อารีย์รัชชกุล.2550.	มาตรการเชิงรุกบีโอไอ	ชักจูงการลงทุนต่างประเทศ.	วารสารส่งเสริมการลงทุน	18(9):	8-12
	 2.2.กรณีอ้างอิงจากหนังสือ	
	 ชื่อสกุล.ปี	พ.ศ..ชื่อหนังสือ.โรงพิมพ์.จังหวัด	.จำานวนหน้า	
	 ตัวอย่าง
  •	นภดล	เจียมสวัสดิ์.	2547.	จากหิ้งขึ้นห้าง	เทคนิคนอกตำารา.	อมรินทร์พริ้นติ้งพับลิชชิ่ง.กรุงเทพฯ.	223	หน้า

การจัดส่งบทความ
	 ผู้เขียนสามารถส่งบทความและข้อเขียนทางไปรษณีย์โดยส่งจดหมายนำาและบันทึกต้นฉบับเป็นไฟล์	Microsoft	Word	(เวอร์ช่ัน	97	ข้ึนไป) 
และไฟล	์PDF	ลงในแผ่นซีดีจำานวน	1	แผ่น	หรือส่งทางอีเมล์โดยแนบไฟล์ต้นฉบับพร้อมจดหมายนำาเพื่อความสะดวกในการปรับแก้	
และให้ความเห็นของกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิ
	 กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตกแต่งต้นฉบับในด้านภาษาและตัวสะกดการันต	์เพื่อให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย	สำาหรับ
บทความที่ส่งมาให้พิจารณา	กองบรรณาธิการจะไม่ส่งไฟล์ต้นฉบับคืนไปยังผู้เขียน	
	 กองบรรณาธิการจะแจ้งผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิว่าสมควรตีพิมพ์หรือไม่ไปยังผู้เขียนบทความภายในระยะเวลา
ประมาณ	1	เดือนหลังจากได้รับบทความ

  

วารสารวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ียินดีรับบทความวิจัยจากผู้สนใจเพ่ือเผยแพร่และแลกเปล่ียนความรู้ 
โดยเน้ือหาของบทความต้องเป็นบทความวิจัยท่ีมีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินหรือชุมชน

ส่งต้นฉบับได้ตั้งแต่บัดนี้ที่  สถาบันคลังสมองของชาต	ิชั้น	22B	อาคารมหานครยิปซั่ม	539/2	ถนนศรีอยุธยา	กรุงเทพฯ	10400	
โทรศัพท	์02	640	0461	ต่อ	109	โทรสาร	02	640	0465	email	:	khunkor@hotmail.com
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ประชาสัมพันธ์

  
หลักสูตรงานวิชาการเพื่อสังคม
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จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ

Part I แนวคิดและเครื่องมือการทำางานวิชาการเพื่อสังคม
การพัฒนาโจทย์ และการเขียน Concept Paper และ Proposal

เนื้อหา
	 • แนวคิดและหลักการทำางานวิชาการอย่างมีส่วนร่วมกับสังคม/ชุมชน 
	 • บทบาทของนักวิชาการในการทำางานร่วมกับชุมชน
	 • ตัวอย่างการทำางานวิชาการอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน  
	 • เคร่ืองมือและการออกแบบกระบวนการในการทำางานกับชุมชน อาทิ เส้นแบ่งเวลา ปฏิทินชุมชน แผนท่ีชุมชน โอ่งชีวิต ฯลฯ     
เพื่อการพัฒนาโจทย์และรวบรวมข้อมูลจากชุมชน 
	 • แนวคิดและหลักการพื้นฐาน รวมทั้งเครื่องมือทางวิชาการในการคัดเลือก/พัฒนาโจทย์ และรวบรวมข้อมูลจากชุมชน 
	 • กรอบแนวคิดและหลักการของการพัฒนา Concept Paper และ Proposal

23-27 กุมภาพันธ์ 2559

Part II การวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลงานวิชาการเพื่อสังคม
การเขียนบทความและการเผยแพร่ผลงานวิชาการเพื่อสังคมลักษณะอื่น

วันที่ 21-25 มีนาคม 2559 
เนื้อหา
 • แนวคิดและหลักการการขอผลงานวิชาการเพ่ือสังคม ตามประกาศ กพอ. เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคล   
ให้ดำารงตำาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
	 • ตัวอย่างการสังเคราะห์ผลงานวิชาการเพื่อสังคมสาขาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษย์ศาสตร์
	 • หลักการและแนวทางในการบันทึกข้อมูลเพื่อการเขียนผลงานทางวิชาการ
	 • หลักการและแนวทางการเขียนบทความวิชาการ
	 • รูปแบบการแสดงผลงานลักษณะอื่น และการแสดงผลงานวิชาการเพื่อสังคมด้วยหนังสั้น
	 • หลักการในการประเมินผลกระทบของงานวิชาการเพื่อสังคม

กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยที่
สนใจทำางานวิชาการเพื่อสังคม

เข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมที ่www.knit.or.th

• สืบค้นข้อมูลวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่เว็บไซต์ของ
 Thai Journals Online (ThaiJo) https://www.tci-thaijo.org
• สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2640-0461 หรืออีเมล์ khunkor@hotmail.com
• สมัครฟรี : download บทความวิจัยจากวารสารวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีท้ังในวารสารฉบับย้อน 
 หลังและฉบับปัจจุบัน ได้ฟรี เพียง click ไปที่ http://abcjournal.trf.or.th หรือ http://www.knit.or.th
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