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ประสบการณการเรียนรูร วมกับชุมชนชาวนาบานดอนเตาอิฐ :
กรณีศึกษาการตอยอดความรูในกระบวนการทํานา
Participatory Learning Experience with Farmer Community at Ban Don Tao It:
A Case Study of Knowledge Extension on Rice Farming Process
ดํารงค มากระจัน1 และคณะ
Damrong Makrachan1 and Staffs

บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาบริบทการเรียนรูรวมกันระหวางชุมชนบานดอนเตาอิฐกับนิสิต
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน 2) สราง
กระบวนการเรียนรูรวมกับชุมชนในประเด็นกระบวนการทํานา 3) ถอดบทเรียนกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวาง
ชุมชนกับนิสิต
การวิจัยในครั้งนี้ ใชกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research :
PAR) ประกอบดวย 3 ระยะ คือ ระยะเตรียมความพรอม ระยะปฏิบัติการเรียนรู และระยะสะทอนผลการเรียนรู โดย
พื้นที่การเรียนรูรวมกันระหวางชุมชนและนิสิต คือ ชุมชนชาวนาบานดอนเตาอิฐ หมูที่ 8 ตําบลสระสี่มุม อําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม เก็บและวิเคราะหขอมูลจากการการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณเชิงลึก การสังเกต
เพื่อเรียนรูบริบทของชุมชนรวมกับกลุมผูใหขอมูลหลักของชุมชน โดยดําเนินการเก็บขอมูลเพื่อสะทอนผลการเรียนรู
ตั้งแตเริ่มกระบวนการวิจัยจนถึงการดําเนินการสะทอนสรุปบทเรียนจากเวทีประชาคมของชุมชน
ผลจากการวิจัย พบวา 1) บริบทของการเรียนรูรวมกันตองเริ่มตนจากการเสริมประสบการณเรื่องที่ชุมชน
ไมรูและนิสิตไมรู นิสิตมีบทบาทเปนผูรวมเรียนรูกับชุมชน เปนผูเอื้อกระบวนการในการจัดเวทีใหชุมชนไดสะทอน
ปญหาและคนหาศักยภาพของชุมชน และเปนผูสนับสนุนในการสรางเครือขายการเรียนรูรวมกัน 2) การสราง
กระบวนการเรี ย นรู ร ว มกั น ต อ งปรั บ เปลี่ ย นความคิ ด เพื่อ ให ย อมรั บกั บ องค ค วามรู ใ หม การเลื อ กรับ ปรั บ ใช ใ ห
เหมาะสม การแลกเปลี่ยนเรียนรู รวมถึงการสรางเครือขายแหงการเรียนรู กระบวนการดังกลาว กอใหเกิดการ
ปรับเปลี่ยนวิถีการทํานาโดยการประยุกตภูมิปญญาดั้งเดิมกับวิทยาการสมัยใหม เพื่อแกปญหาสารเคมีและลด
ตนทุนการผลิต 3) การถอดบทเรียนกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางชุมชนกับนิสิต พบวา นิสิตไดเรียนรูจาก
ทฤษฎี นํ า ไปสู ก ารปฏิ บั ติ จ ริ ง ส ว นชุ ม ชนได ค วามรู จ ากฐานของประสบการณ แ ละภู มิ ป ญ ญามี อ ยู อั น เป น
กระบวนการจัดการความรูที่ทําใหความรูฝงลึก (Tacit Knowledge) ทําใหกลายเปนความรูชัดแจง (Explicit
Knowledge) ที่สรางศักยภาพและคุณคาของชุมชนใหเกิดการยอมรับมากขึ้น
คําสําคัญ : ประสบการณการเรียนรู การตอยอดความรู

1

นิสิตปริญญาเอก รุนที่ 2 สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Doctoral Students of Kasetsart University at Khampaeng Saen Campus Majoring in Human and Community Resource
Development
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ABSTRACT
The purposes of this research were to 1) explore the context of participatory learning between
Ban Don Tao It community and the doctoral students of Kasetsart University at Khampaeng Saen
Campus majoring in Human and Community Resource Development, 2) construct participatory learning
process on the issue of rice farming, and 3) synthesize the experience learned from the constructed
participatory learning process.
Participatory Action Research design (PAR) was therein applied through 3 stages involving
preparation, implementation, and reflection. Participatory learning between the community and the
students was based on Ban Don Tao It farmer community at Moo 8, Sa Si Mum sub-district,
Khampaeng Saen district, Nakhon Pathom province. To understand community context, data was
collected and analyzed in collaboration with key informants from documentary review, in-depth
interview, and observation. The data collection and learning reflection was conducted on the basis of
community forums from the beginning of research process until the conclusion of learning refelction.
It was found from the research that 1) participatory learning context was to be initiated from
building up experience lacked by both the community and the students. The students were to take the
roles of co-learners with the community, facilitators in community forums where community problems
were relected and community potentials were discovered, and supporters in learning network
establishment, 2) participatory learning process construction was to be actualized by changes in the
way of thinking for openly accepting, appropriately selecting and applying, sharing, and establishing
learning network of new body of knowledge. Through these changes, learning process was seen to
make a move to change in rice farming approach by integrating indigenous wisdom into state-of-the art
technology in order to solve chemical problem and reduce production cost, and 3) the reflection of
participatory learning experience indicated that the students benefited from actual implication of theory
in the community context. At the same time, the community also earned knowledge grounded from
local existing experience and wisdom which could be seen as an exercise of community knowledge
manage process where tacit knowledge was turned to be explicited contributing to greater recognition
in community potential and trustworthiness.
Keywords : Learning Experience, Knowledge Extension
E-mail : fedunry@ku.ac.th

คํานํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
กระบวนทัศนการพัฒนาเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนในปจจุบันไดใหความสําคัญกับอํานาจ
ของชุมชนทองถิ่น โดยเฉพาะพลังอํานาจความรูที่มีอยูในชุมชนเปนการพัฒนาที่เนนการ “ระเบิดจากขางใน” โดย

1127

การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งที่ 6

การใชความรูที่มีอยูในชุมชน เพื่อการพัฒนาชุมชน เปนความรูที่เกิดจากการตอยอด แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
บุคคล ผูรูในชุมชน ปราชญชาวบาน ผลของการแลกเปลี่ยนความรูของบุคคลเกิดเปนกระบวนการเรียนรูของชุมชน
สงผลทําใหชุมชนเขมแข็ง เนื่องจากเปนการยกระดับความสามารถในการคิดวิเคราะหปญหา แสวงหาทางเลือกใน
การแกไขปญหา การตัดสินใจเลือกแนวทางการแกไขปญหาและการสรุปบทเรียน เพื่อยกระดับสติปญญาใหสูงขึ้น
(อมรวิชช นาครทรรพ, 2551: 31 อางถึง สีลาภรณ นาครทรรพ, 2538) กระบวนการเรียนรูของชุมชนจะประสบ
ความสําเร็จบรรลุวัตถุประสงคหรือไมนั้น ขึ้นอยูกับปจจัยสนับสนุนหลายประการ โดยเฉพาะการสรางเครือขายการ
เรียนรูของชุมชน หากชุมชนสามารถเชื่อมโยงเปนเครือขายการเรียนรูที่หลากหลาย จะสามารถทําใหการตอยอด
ความรูของชุมชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเครือขายเปนเครื่องมือหรือวิธีการทํางานรวมกันที่มีประสิทธิภาพ
สามารถทําใหเกิดผลกระทบที่มากกวา ทั้งในระดับชุมชน สังคม เพราะการทํางานแบบเครือขายเปนการทํางานแบบ
“ประสานพลัง” (synergy) (เสรี พงศพิศ, 2548 : 202)
ภาควิ ช าการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย แ ละชุ ม ชน คณะศึ ก ษาศาสตร แ ละพั ฒ นศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน เปนสถานศึกษาที่มุงเนนที่จะเปนศูนยกลางการศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและชุมชนในภูมิภาคตะวันตก มีพันธกิจเพื่อการผลิตบัณฑิตทางการศึกษาและการพัฒนา เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชนตามแนวทางที่ยั่งยืน การสรางสรรคและปรับใชองคความรูใน
ศาสตรการพัฒนาระดับสากลบนฐานภูมิปญญาไทย และการเชื่อมประสานความรวมมือในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและชุมชน (คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร, 2552) ในการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาเอกของ
ภาควิชา ไดกําหนดใหนิสิตเรียนวิชาการวิจัยเชิงปฏิบัติการในองคกรและชุมชน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเสริมสราง
ศักยภาพในการวิจัยจากประสบการณตรงของนิสิต
เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปตามปรัชญาและพันธกิจที่กําหนด ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
ชุมชน ไดสรางพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคมศาสตร (Social Lab) ขึ้นในพื้นที่ตําบลสระสี่มุม อําเภอกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม เพื่อใหนิสิตไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับชุมชนอยางมีระบบและเปนรูปธรรม
ชุมชนบานดอนเตาอิฐ หมูที่ 8 ตําบลสระสี่มุม เปนชุมชนที่อยูในพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคมศาสตรของ
ภาควิชาฯ เปนชุมชนที่มีวิถีเกษตรกรรม โดยประกอบอาชีพการทํานามาตั้งแตอดีตจวบจนถึงปจจุบัน มีการสะสม
ทุนทางปญญาเกี่ยวกับการทํานามาเปนระยะเวลานาน แตเนื่องจากไดรับอิทธิพลของกระแสการเกษตรแผนใหม
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีการทํานา จากการทํานาเพื่อการยังชีพมาเปนการทํานาเพื่อการคา สงผลทําใหวิถีชีวิต
ของชาวนาตองเขาสูการแขงขันทางการตลาดภายใตกระแสทุนนิยม เผชิญกับความผันแปรทางดานเศรษฐกิจและ
การเมืองอยางขาดพลังอํานาจในการตอรอง
วิถีการทํานาภายใตระบบทุนนิยม ชาวนาอยูในภาวะยิ่งผลิตยิ่งเปนหนี้ สถานการณดังกลาวทําใหชุมชน
ชาวนาบานดอนเตาอิฐตองหันกลับมาทบทวนความรูที่ตนเองมีอยู เพื่อปรับตัวใหเทาทันตอกระแสการเปลี่ยนแปลง
จากภายนอก ดังนั้น เพื่อเปนการพัฒนาตอยอดความรูการทํานาของชุมชนบานดอนเตาอิฐใหสามารถใชความรูเดิม
ที่ชุมชนมีอยู ผนวกกับความรูที่เปนวิทยาการสมัยใหมอยางเหมาะสมและกลมกลืน อีกทั้งเพื่อเปนการใหนิสิตที่ได
ศึก ษาในรายวิ ช าการวิ จัย เชิ งปฏิ บั ติ ก ารในองค ก รและชุ ม ชน ได มีทั ก ษะในการวิ จั ย อย า งแท จ ริ ง ประกอบกั บ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ไดตระหนักถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยที่มีตอชุมชน โดยเฉพาะ
บทบาทในการสนับสนุนดานบริการทางวิชาการ จึงไดจัดทําโครงการวิจัยเพื่อสรางประสบการณการเรียนรูรวมกับ
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ชุมชนชาวนาบานดอนเตาอิฐ : กรณีศึกษาการตอยอดความรูในกระบวนการทํานา เพื่อมุงตอยอดองคความรูใน
กระบวนการทํานา กอใหเกิดการพัฒนาวิถีการทํานาที่สอดคลองกับบริบทของชุมชนอยางสมดุลและยั่งยืนตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาบริบทการเรียนรูรวมกันระหวางชุมชนบานดอนเตาอิฐกับนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
วิทยาเขตกําแพงแสน สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน
2. เพื่อสรางกระบวนการเรียนรูรวมกับชุมชนในประเด็นกระบวนการทํานา
3. เพื่อถอดบทเรียนกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางชุมชนกับนิสิต
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
การตรวจเอกสาร ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของเพื่อเปนฐานคิดในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบดวย
1) ทฤษฎี แนวคิดเกี่ยวกับองคกรชุมชนและกระบวนการเรียนรูของชุมชน
ประเวศ วะสี (2548) ไดกลาวถึงแนวคิดในการพัฒนาชนบทไววา ความยั่งยืนของสังคมในประเทศโลกที่
สามขึ้นอยูกับความยั่งยืนของสังคมชนบท หากการพัฒนาที่ทําใหสังคมชนบทลมสลาย ยอมนําไปสูความไมยั่งยืน
ของสังคมทั้งหมด ซึ่งองคประกอบที่เปนหัวใจแหงความยั่งยืนของสังคมชนบท มี 3 องคประกอบ คือ องคกรชุมชน
ความรู และกระบวนการเรียนรูของประชาชน โดยที่องคกรชุมชน หมายถึง องคกรที่ชาวบานกอตั้งขึ้นเอง ไมใช
องคกรที่ทางราชการไปจัดตั้งใหการมีองคกรชุมชนของชาวบานทําใหมีการบริหารจัดการอยางตอเนื่อง โดยชาวบาน
เพื่อชาวบาน ทําใหสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อแกปญหาความยากจนและอื่นๆ รวมทัง้ ทํา
ใหสามารถเผชิญภาวะวิกฤตไดดีขึ้น ในสวนของศูนยขาวชุมชนสระสี่มุมรวมใจ เปนองคกรชุมชนที่แมจะเกิดขึ้นจาก
นโยบายและการสนับสนุนของภาครัฐ แตการดําเนินงานทั้งหมดอยูภายใตการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการที่
เปนคนในชุมชนดวยกันเอง ทําใหมีความเขาใจถึงบริบทและปญหาของชุมชนไดเปนอยางดี ประกอบกับการมีผูนํา
กลุมที่มีความเปนประชาธิปไตย และใฝเรียนรู จึงเปนปจจัยเอื้อใหศูนยขาวชุมชนฯ เปนองคกรชุมชนที่มีความ
เขมแข็ง พยายามพึ่งตนเอง และมีพัฒนาการอยางตอเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ งามพิศ สัตย
สงวน (2545 : 8-9) เกี่ยวกับการจัดองคกรเพื่อการผลิตและจัดจําหนายขาว (Social organization) ที่มีลักษณะเปน
การแบงงานกันทําตามเพศ อายุ และความชํานาญ เพื่อการผลิตขาวและการจัดการเรื่องขาว รวมทั้งการรวมกลุม
ชาวนาเพื่อทํากิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวกับขาวรวมกัน
สัมพันธ เตชะอธิก และคณะ (2550 : 6) ไดใหความหมายกระบวนการเรียนรูของชุมชนวา เปนสิ่งที่เรียนรู
จากการปฏิบัติและผานการแลกเปลี่ยนกับคนอื่น การเรียนรูของชุมชนไมอาจแยกขาดจากสํานึกสาธารณะ และเปน
จุดเริ่มตนของการพัฒนาชุมชนในวิถีทางที่ทําใหประชาชนรูสึก “เปนเจาของชุมชน” การสรางความเปนชุมชนจึงเปน
หนึ่งเดียวกับการกระตุนใหเกิดกระบวนการเรียนรูของชุมชน ดังนั้น ชุมชนที่อุดมไปดวยชีวิตสาธารณะที่มีสุขภาพดี
หรือชุมชนที่มีประชาสังคมที่เขมแข็ง จึงมิไดเปนอะไรอื่นนอกจากชุมชนแหงการเรียนรู เชนเดียวกับที่ ประเวศ วะสี
(2548) ไดแสดงทรรศนะวาชุมชนตองมีกระบวนการเรียนรูที่ตอเนื่อง จึงจะเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน ทั้งนี้เพราะ
การยัดเยียดความรูแบบสําเร็จรูป แมจะชวยชาวบานไดในระยะแรก แตก็เปนการชั่วคราว เพราะเมื่อสิ่งตางๆ
เปลี่ยนไป ความรูสําเร็จรูปจะใชไมไดอีกตอไป
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2) ภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมและชุมชน
Lester (2005 อางใน Melle, Isaak, and Mattoon, 2008 : 5) ไดกลาวถึงบทบาทของมหาวิทยาลัยตอการ
พัฒนากระบวนการสรางนวัตกรรมทองถิ่นวา มหาวิทยาลัยมีบทบาทโดยตรง คือ การใหความรู ที่ไมใชเพียงการให
ขอมูลขาวสารเทานั้น แตตองเปนความรูที่ชวยใหทองถิ่นสามารถนําไปประยุกตได และบทบาททางออม ไดแก การ
เปนผูสนับสนุนใหเกิดกระบวนการพัฒนานวัตกรรม โดยการเปดพื้นที่สาธารณะเพื่อการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู
ซึ่งกันและกัน และจากประสบการณของประเทศตางๆ ชี้ใหเห็นวา มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการสนับสนุนการ
พัฒนา โดยการร วมรับรูและแกปญ หารวมกั บชุมชนและหนวยงานอื่น ซึ่งบทบาทดังกลา วเปนบทบาทสําคั ญ
นอกเหนือไปจากการเรียนการสอนและการวิจัยที่มีมาตรฐาน (Boothroyd and Fryer, 2004)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีภารกิจในการสั่งสมภูมิปญญา สรางและพัฒนาองคความรูที่หลากหลาย โดย
มีการบริหารทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพ รวมพัฒนากับชุมชนและรับผิดชอบตอสังคม เพื่อให
เปนกลไกสําคัญในการนําประเทศไปสูความผาสุกและมั่นคง โดยมีภารกิจดานการบริการทางวิชาการที่มุงการ
ถ า ยทอดองค ค วามรู แ ละเทคโนโลยี สู สั ง คม ทั้ ง ระดั บ ท อ งถิ่ น ระดั บ ประเทศและระดั บ นานาชาติ
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2552) จากภารกิจดังกลาว สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน คณะ
ศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จึงไดพัฒนาความรวมมือกับ
องค ก รท อ งถิ่น และชุม ชนในการสร า งพื้น ที่ ป ฏิบั ติ ก ารทางสัง คมศาสตร เพื่ อ ส งเสริ ม การเรีย นรู ร ว มกั น ระหว า ง
คณาจารย นิสิต และชุมชน

วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่องประสบการณการเรียนรูรวมกับชุมชนชาวนาบานดอนเตาอิฐ : กรณีศึกษาการตอยอดความรู
ในกระบวนการทํานา เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research : PAR)
กระบวนการวิจัย ประกอบดวย
พื้นที่เรียนรูรว มกัน : ชุมชนชาวนาบานดอนเตาอิฐ
พื้นที่การเรียนรูรวมกันระหวางชุมชนและนิสิต ไดแก ชุมชนชาวนาบานดอนเตาอิฐ หมูที่ 8 ตําบลสระสี่มุม
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม เปนชุมชนที่มีมิติทางสังคมที่หลากหลาย เชน มิติดานชาติพันธุ การประกอบ
อาชีพ อีกทั้งชุมชนยังมีความตองการพัฒนากระบวนการทํานาใหมีประสิทธิภาพ โครงการวิจัยจึงไดเลือกพื้นที่แหง
นี้ในการเรียนรูรวมกับชุมชน
กระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมกับชุมชน
การเรียนรูรวมกับชุมชนบานดอนเตาอิฐ ภายใตโครงการวิจัยนี้ แบงการดําเนินงานออกเปน 3 ระยะ ไดแก
1) ระยะการเตรียมความพรอม (ระหวางเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ พ.ศ. 2552) นิสิตไดเรียนรูการ
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ จากการศึกษาในรายวิชาสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะหและนําเสนอขอมูล โดยได
ลงปฏิบัติการศึกษาชุมชนในพื้นที่บานดอนเตาอิฐ โดยใชวิธีการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ ไดแก การศึกษาเอกสาร การ
สัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) การสังเกต (Observe) เพื่อเรียนรูบริบทของชุมชนรวมกับกลุมผูใหขอมูล
หลัก (Key informant) ของชุมชน
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2) ระยะการปฏิบัติการเรียนรู (ระหวางเดือนมิถุนายนถึงกันยายน พ.ศ. 2552) ในระยะนี้นิสิตไดศึกษา
เพิ่มเติมความรูในวิชาการวิจัยเชิงปฏิบัติการในองคกรและชุมชน การดําเนินการวิจัยประกอบดวยขั้นตอนการศึกษา
ศักยภาพและปญหาของชุมชน การรวมกันกําหนดแนวทางในการพัฒนาและแกไขปญหาของชุมชน การศึกษา
เรียนรูวิธีการทํานารูปแบบใหม และการตอยอดความรู ดวยการนําความรูที่ไดจากการศึกษาดูงานมาปฏิบัติในพื้นที่
บานดอนเตาอิฐ
3) ระยะการสะทอนผลการเรียนรู (ระหวางเดือนมิถุนายนถึงกันยายน พ.ศ. 2552) ดําเนินการติดตาม
ตั้งแตเริ่มกระบวนการวิจัย และดําเนินการสะทอนสรุปบทเรียนในลักษณะเวทีประชาคมของชุมชน จํานวน 1 ครั้ง
กระบวนการวิจัยแบบมีสวนรวมกับชุมชน สามารถสรุปเปนกรอบกระบวนการวิจัยไดดัง ภาพที่ 1
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กิจกรรม
ระยะที่ 1
การเตรียม
ความ

พรอม

ผูมีสวนรวม

1.1 นิสิตเรียนรูการจัดเก็บ วิเคราะห
ขอมูลเชิงคุณภาพ
1.2 การคัดเลือกพื้นที่วิจัย

1.3 การศึกษาขอมูลบริบทชุมชน

1.4 กําหนดแผนวิจัย

ระยะที่ 2
การ
ปฏิบัติการ
เรียนรู

ระยะที่ 3
การสะทอน
ผลการ
เรียนรู

2.1 การคนหาศักยภาพและปญหา
ของชุมชน และการกําหนด
แนวทางในการพัฒนาและแกไข
ปญหาของชุมชน
2.2 การศึกษาเรียนรู
1) มูลนิธิขาวขวัญ
2) ชาวนาที่เปน Best practices
ที่ชุมชนวัดดาวและที่นาของ
นายชัยพร พรหมพันธ
2.3 การตอยอดความรู

3.1 การติดตาม สะทอนการเรียนรู
3.2 การสรุปบทเรียนรวมกัน

• นิสิตปริญญาเอกสาขา
การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและชุมชนใน
ฐานะนักวิจัย
• คณาจารยที่ปรึกษา
• นิสิต
• ชาวนาบานดอนเตาอิฐ
•
•
•
•
•

นิสิต
คณาจารยที่ปรึกษา
นิสิต
ชาวนาบานดอนเตาอิฐ
คณาจารยที่ปรึกษา

• นิสิต
• ชาวนาบานดอนเตาอิฐ
• คณาจารยที่ปรึกษา

• นิสิต
• ชาวนาที่รวมศึกษา
ดูงาน
• นิสิต
• ชาวนาบานดอนเตาอิฐ
• นิสิต
• ชาวนาบานดอนเตาอิฐ

วิธีการ/
เครื่องมือที่ใช
• การบรรยายในชั้น
เรียน
• การศึกษาเอกสาร
• การสัมภาษณ
• การสังเกต
• การสนทนากลุม
• การสัมภาษณ
เชิงลึก
• การสนทนากลุม
• การสนทนากลุม
• บัตรคํา
• เสนแบงเวลา
• Mind map
• การสังเกต
• การศึกษาดูงาน

• การสนทนากลุม

• การสัมภาษณ
• การสังเกต
• การจัดเวที
ประชาคม

ภาพที่ 1 กระบวนการวิจัย ปรับจาก ผองพรรณ ตรัยมงคลกูล และคณะ (2550)
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ผลการเรียนรูรวมกันระหวางชุมชนและนิสิต
บริบทผูรวมเรียนรู : ชุมชนบานดอนเตาอิฐ
ชุมชนบานดอนเตาอิฐ ตั้งอยูที่หมู 8 ต.สระสี่มุม อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม มีอายุประมาณ 100 ปเศษ
ประชากรสวนใหญมีเชื้อสายไทยวน ซึ่งยายมาจากจังหวัดราชบุรี มีครัวเรือนจํานวน 116 ครัวเรือน ประชากรรวม
547 คน เปนชาย 262 คน หญิง 285 คน มีพื้นที่รวม 1,860 ไร อาชีพหลักคือเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทํานามี
จํานวน 68 ครัวเรือน พื้นที่ของหมูบานอยูในเขตชลประทาน ที่ดินเหมาะแกการเพาะปลูก ในหมูบานประกอบดวย
กองทุนที่เขมแข็ง ไดแก กองทุนผลิตพันธขาวและปุย กองทุนรถไถตีนา
จุดเดนของหมูบาน คือ ประกอบอาชีพการทํานามากที่สุดในตําบลสระสี่มุม มีลานตากขาวเปนสมบัติ
สวนรวมของหมูบาน มีกลุมวิสาหกิจชุมชนศูนยขาวสระสี่มุมรวมใจเปนองคกรชุมชนที่เนนการพึ่งตนเอง และที่
สําคัญคือเปนแหลงปลูกขาวพันธุดีของจังหวัดนครปฐม
บริบทของผูรว มเรียนรู: นิสิตปริญญาเอกสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน
สาขาวิ ช าการพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย แ ละชุ ม ชน คณะศึ ก ษาศาสตร แ ละพั ฒ นศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มีเปาหมายเพื่อผลิต “นักคิด นักพัฒนา นักวิจัย” บนแนวคิดที่วา “มนุษยและ
ชุมชนเปนทรัพยากรที่มีคา จําเปนตองไดรับการพัฒนาอยางเกื้อกูลกัน” การเสริมสรางศักยภาพของบุคคลใหพรอม
รับตอการพัฒนาโดยใชชุมชนเปนฐาน จะชวยสนับสนุนใหชุมชนดําเนินการพัฒนาที่สอดคลองกับศักยภาพของ
ตนเอง เปนการเสริมพลังการพึ่งพาตนเอง เสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
อนึ่ง เพื่อสนับสนุนแนวคิดขางตน ภาควิชาฯ ไดกําหนดใหนิสิตศึกษารายวิชาการวิจัยเชิงปฏิบัติการใน
องคกรและชุมชน (Action Research in Organization and Community) เพื่อเชื่อมโยงองคความรูดาน
กระบวนการวิจัยทั้งกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เขาสูกระบวนการวิจัยในรูปแบบเชิงปฏิบัติการ
โดยใชชุมชนบานดอนเตาอิฐเปนพื้นที่ศึกษาเรียนรู
กระบวนการเรียนรูรวมกับชุมชนครั้งนี้ มีความหลากหลายของผูรวมเรียนรูในบริบทที่แตกตางกัน อัน
ประกอบดวยนิสิตปริญญาเอกของสาขาวิชาฯ ซึ่งมีภูมิหลังทางดานวิชาการและวิชาชีพ อันประกอบดวย นัก
การศึกษา นักวิชาการดานสุขภาพ นักจัดการองคกร นักพัฒนาชุมชน นักวิชาการขับเคลื่อนทางดานสังคมและ
นโยบาย จํานวน 12 คน และคณาจารย โดยการเรียนรูครั้งนี้ มุงหวังใหผูรวมเรียนรูไดฝกปฏิบัติดานการวางแผน
การใชเครื่องมือ และกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยการบูรณาการปรัชญาและแนวคิดของภาควิชา และ
รายวิชา รวมกับการเรียนรูจากประสบการณจริงในภาคสนาม
บทเรียนจากการเรียนรูรวมกัน
ประสบการณการเรียนรูรวมกันระหวางชุมชนบานดอนเตาอิฐและนิสิตในครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม สามารถสรางการเรียนรูรวมกันระหวางชุมชนกับนิสิต ปรากฏผลในเชิงกระบวนการ สาระของ
ความรู และการปรับเปลี่ยนวิธีคิด โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ระยะที่ 1 การเตรียมความพรอม : เริ่มจากเรื่องที่ชุมชนไมรูและนิสิตไมรู
หลายกรณีที่ชุมชนไมรูวา “ตนเองรูอะไรในเรื่องเกี่ยวกับการทํานา” ทั้งนี้ความรูตางๆ เปนความรูที่ฝงลึก
อยูในตัวชาวนา (Tacit knowledge) แตถูกแนวคิดการพัฒนาตามทฤษฎีความทันสมัยกดทับ ทําใหชาวนาไมมี
ความเชื่อมั่นในฐานความรูเดิม ซึ่งเปนทุนความรูของชุมชน มุงเนนการเพิ่มผลผลิตขาวที่เนนการใชสารเคมีเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตและละเลยในเรื่องวัฒนธรรมขาว ดังคําพูดของคุณสานนท เกษตรกรผูเปนสมาชิกในกลุมไดสะทอนปญหา
การใชสารเคมีวา “สมัยกอนน้ําในนากินได เวลาไปนาไมตองพกน้ําไป แตสมัยนี้กินไมได เพราะใชสารเคมีเยอะกิน
แลวตาย ใชสารเคมีมาก ดินก็เสียดินแข็ง แตจะทําอยางไรได ถาไมใสขาวก็ไมเขียว” สงผลใหเกิดปญหาการสะสม
ของสารเคมีในกระบวนการทํานา
เพื่อเปนการปลดปลอยความรูที่ฝงลึกอยูในตัวชาวนาใหปรากฏออกมา นิสิตไดรับการเตรียมความพรอม
จากคณาจารยเริ่มตั้งแตเรียนรูกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งเปนสวนที่นิสิตไมรู มีการฝกการออกแบบการวิจัย
การตีความขอมูลเชิงคุณภาพ สรางเครื่องมือ ดําเนินการวิจัย และนําเสนอผลการวิจัยที่ไดจากการศึกษาขอมูลจาก
ศูน ย ขา วชุ ม ชนบา นดอนเตาอิ ฐ ซึ่ ง เปน การเพิ่ ม ประสบการณ ก ารศึ ก ษาและวิ เคราะห ชุ ม ชน รวมทั้ง การสร า ง
ความคุนเคยระหวางนิสิตกับชุมชน
จากผลการเรียนรูรวมกันในครั้งแรกนี้ ทําใหไดเรียนรูขอมูลที่เกี่ยวของกับบริบทของชุมชน ตลอดจนสภาพ
สั ง คม วั ฒ นธรรม ความเชื่ อ และวิ ถี ก ารผลิ ต ข า วของชุ ม ชน จากนั้ น นิ สิ ต ได รั บ การเสริ ม ความรู เ กี่ ย วกั บ
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) ทําใหนิสิตไดเรียนรูกระบวนการวางแผนการวิจัย การเตรียม
เครื่องมือการวิจัยที่เหมาะสมในการเก็บขอมูล รวมทั้งการเตรียมคนที่เปนกลุมเปาหมายรวมวิจัย พรอมทั้งได
กําหนดแผนการวิจัยที่จะดําเนินการในชวงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน พ.ศ. 2552
ระยะที่ 2 การปฏิบัติการเรียนรู
1) เรื่องที่ชุมชนรู แตนิสิตไมรู
การดําเนินการวิจัยในขั้นตอนการประเมินศักยภาพชุมชน เนื่องจากนิสิตเปนคนนอกชุมชนที่ไมรูเรื่องของ
ชุมชน จึงทําหนาที่เปนผูเอื้อกระบวนการ (Facilitators) จัดสถานการณใหคนในชุมชนซึ่งเปนผูรูขอมูล รูปญหาของ
ชุมชนเปนอยางดี ไดมีโอกาสคิด วิเคราะหถึงศักยภาพ ปญหา และความตองการของชุมชน โดยใชวิธีการสนทนา
กลุม ผลการจัดเวทีเรียนรูศักยภาพของชุมชนโดยวิธีการสนทนากลุม จํานวน 2 ครั้ง ชุมชนไดสะทอนปญหา แนว
ทางการแกไข รวมทั้งจัดลําดับความสําคัญของปญหา ปรากฏผลตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 สภาพปญหาและแนวทางการแกไขปญหาการผลิตขาวของชุมชนบานดอนเตาอิฐ
ที่
ปญหา
1. การควบคุมคุณภาพขาวที่ผลิตได
(ปญหาขาวดีดเจือปน)
2. ขาดการจัดการความรูเกี่ยวกับเรื่อง การลดตนทุนการ
ทํานา การรักษาระบบนิเวศ การใชระบบการทํานา
แบบชีวภาพแทนการใชสารเคมี
3. ขาดเครื่องจักรทางการเกษตรที่จําเปน

4. การมีสวนรวมของสมาชิก

แนวทางการแกไข
การเพิ่มพื้นที่การผลิตขาวพันธุดีแหลงใหม การพัก
ดิน และการแสวงหาวิธีปลูกขาวแนวทางใหมๆ
นําสมาชิกไปศึกษาดูงานเพิ่มเติม จากแหลงเรียนรู
เชิงวิชาการ และพื้นที่ที่เปนตัวอยางในเชิงปฏิบัติ
การระดมทุนจากประชาชน เพื่อซือ้ เครื่องจักรที่
จําเปน เชน รถหกลอเพื่อบรรทุกขาว รถเกี่ยวขาว
และเครื่องคัดแยกเมล็ดขาว
เปดโอกาสใหสมาชิกเขารวมถือหุนในกิจกรรมของ
กลุม และการประชุมหารือในเรื่อง การผลิตขาวที่
มีประสิทธิภาพ

เมื่อ พิจารณาความเปนไปไดในการดําเนินกิจกรรม ชุมชนตัดสินใจรวมกันที่จะศึกษาวิธีการผลิตขาว
แนวทางใหม ๆ ซึ่ง นิสิตไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใหขอมูลแหลงศึกษา เรียนรู ดูงานเพื่อใหชุมชนเลือกและ
ตัดสินใจ และในเวทีประชาคมไดมีการตกลงรวมกันที่จะไปดูงานดานการผลิตขาว และการพัฒนาพันธุขาวที่มูลนิธิ
ขาวขวัญ จังหวัดสุพรรณบุรี
กระบวนการศึกษาศักยภาพของชุมชน ชุมชนไดเรียนรูศักยภาพของชุมชน อีกทั้งการเลือกแนวทางในการ
แกไขปญหา การตัดสินใจในการแกไขปญหารวมกัน กอใหเกิดความรูสึกเปนเจาของความคิดนั้นๆ จึงทําใหการ
ดําเนินงานพัฒนาหลังจากการตัดสินใจรวมกันมีพลังมากขึ้น นิสิตเกิดการเรียนรูการใชเครื่องมือเพื่อกระตุนให
ชุมชนคนหาศักยภาพของตน เชน เทคนิคการสนทนากลุม เสนแบงเวลา (Time line) การใชเกมสกระตุนการคิด
นอกกรอบ การสัมภาษณ ฯลฯ รวมทั้งการเรียนรูการออกแบบการจัดกิจกรรม การเลือกเครื่องมือ รวมถึงการใช
เทคนิคการกระตุนที่เหมาะสมกับสภาพการณ ผลเชิงกระบวนการเรียนรูจากประสบการณ ทําใหนิสิตปริญญาเอกที่
เขารวมโครงการนี้สะทอนความคิดเปนในทํานองเดียวกันวา “ประสบการณการเรียนรูรวมกับชุมชนบานดอนเตาอิฐ
โดยการปฏิบัติทําใหเกิดการเรียนรูที่ชัดเจน เปนการเรียนรูไปพรอมๆ กัน เปนการเรียนรู จากใจถึงใจ ใหใจซึ่งกัน
และกันทําใหมีการชวยเหลือแลกเปลี่ยน รวมแรง รวมใจ ในกิจกรรมทุกขั้นตอน ทั้งทีมนิสิตและทีมชุมชน”
2) เรื่องที่ชุมชนไมรู แตนิสิตรู
หลังจากกําหนดกิจกรรมตามลําดับความสําคัญของปญหาแลว ในขั้นตอนการตอยอดความรูใหมโดยการ
แสวงหาความรูเพิ่มเติม นิสิตในฐานะนักวิจัยจะตองรูขอมูลแหลงเรียนรูที่เกี่ยวของ เพื่อเปนทางเลือกในการศึกษาดู
งาน เกี่ยวกับแหลงเรียนรูการทํานาตามแนวทางใหม โดยนิสิตไดประสานใหชาวนาบานดอนเตาอิฐ ไดศึกษาเรียนรู
การทํานาแบบใหมจากมูลนิธิขาวขวัญ อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเปนแหลงทดลองและถายทอดความรู
เกี่ยวกับการทํานาดวยวิธีเกษตรอินทรีย และเสริมดวยการใชวัฒนธรรมขาวในกระบวนการทํานา
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ชาวนาและนิสิตไดเรียนรูรวมกันที่มูลนิธิขาวขวัญ เกี่ยวกับกระบวนการทํานาโดยไมตองใชสารเคมี การไถ
นาโดยไมตองเผาตอซัง แตใชจุลินทรีในการชวยยอยตอซังแทน ความรูเรื่องความสําคัญของพันธุขาว ไดเรียนรูโดย
การฝกปฏิบัติจริงในกระบวนการคัดเลือกสายพันธุของขาวพันธุดี ซึ่งตองแกะเปลือกขาวเพื่อดูเมล็ดขาวสารกอน
นําไปเพาะขยายพันธุ ความรูที่ไดจึงเปนความรูใหมที่แตกตางจากความรูเดิมที่ชาวนาบานดอนเตาอิฐมีอยู
หลังจากการศึกษาดูงานประมาณหนึ่งสัปดาห นิสิตไดดําเนินการติดตามผูที่ผานการศึกษาดูงานเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ดวยการสัมภาษณและการสังเกต พบวา ชาวนามีการเรียนรูและคิดตอยอดเพิ่มเติม โดย
การนําพันธุขาวปนเกษตร ซึ่งเปนพันธุที่เริ่มเปนที่นิยมของทองถิ่นมาเพาะตามขั้นตอนที่ไดไปศึกษาดูงาน และจะ
นําไปปลูกในนาขาวที่เตรียมไว นอกจากนี้ชาวนายังไดขยายผลความรูใหกับชาวนาคนอื่นในชุมชนอีกจํานวน 12
คน การถายทอดความรูเกิดขึ้นในชวงที่รอระยะเวลาหวานขาว ซึ่งทําใหนิสิตไดเรียนรูถึงกระบวนการถายทอด
ความรูของคนในชุมชน โดยชุมชนมักจะทําในลักษณะที่ไมเปนทางการ และกระทําในทันทีเมื่อมีโอกาส
จากการสัมภาษณ พบวา การไดรับความรูใหมจากการศึกษาดูงาน สงผลใหชาวนาเริ่มมีความเชื่อมั่นใน
แนวทางการทํานาแบบอินทรีย ซึ่งคุณอรุณรุง ประธานศูนยขาวชุมชนบานดอนเตาอิฐ กลาววา “ถาเราหันมาทํานา
แบบอินทรียได ตนทุนเราก็จะไมสูง เพราะเราลดเงินซื้อปุย หรือลดการใชสารเคมีฆาแมลง เราก็ไมอันตราย ถาเรามี
จุลินทรียท่ีดีเราก็ไมตองเผาตอซังขาว แลวแถมเปนปุยใหดินอีกดวย” แตชาวนาบางสวนยังมีความสงสัยวาการทํา
นาดวยวิธีดังกลาวจะสามารถดําเนินการในสภาพที่นาจํานวนมากไดหรือไม จึงตองการเรียนรูเพิ่มเติมจากชาวนาที่
ไดนําแนวทางของมูลนิธิขาวขวัญไปปฏิบัติแลวประสบความสําเร็จ ซึ่งนิสิตไดประสานงานเพื่อนําชาวนาบานดอน
เตาอิฐไปดูงานเพิ่มเติม ณ พื้นที่ตําบลวัดดาว และตําบลบางใหญ อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี
สําหรับในพื้นที่ตําบลวัดดาว และตําบลบางใหญ เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางชาวนาและชาวนาดอน
เตาอิฐ ไดเรียนรูการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทํานาโดยลดการใชสารเคมี การจัดการความรูที่กระทําโดยชาวนา
เพื่อเพิ่มผลผลิตขาว การเพาะเลี้ยงจุลินทรีย การฝกปฏิบัติการปลูกขาวตามแนวทางการโยนตุมขาวและการเดิน
ศึกษาแปลงนาที่ใชจุลินทรียในการเพิ่มผลผลิต
จากการศึกษาในพื้นที่นาซึ่งเห็นผลจริง ชาวนาบานดอนเตาอิฐเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิด มีความ
เชื่อมั่นในแนวทางการทํานาที่ใชจุลินทรีย ที่สําคัญยังไดพบวิธีการแกปญหาขาววัชพืชในพื้นที่ของตน ซึ่งสามารถใช
วิธีปลูกขาวดวยการโยนตุมขาวอันจะชวยลดปญหาขาววัชพืชดังกลาวได ชาวนาบานดอนเตาอิฐจึงใหความเชื่อมั่น
ในความรูใหมที่ไดรับเปนอยางมาก สังเกตไดจากในระหวางเดินทางกลับ แกนนํากลุมไดโทรศัพทสั่งซื้ออุปกรณ
เพาะเมล็ดขาวทันที และยังไดวางแผนการหาพื้นที่ทดลองปลูกขาวโดยวิธีการโยนตุม ซึ่งผูใหญสมบัติ แจมแสงงาม
ผูใหญบานดอนเตาอิฐที่เปนแกนนํากลุมชาวนา เชิญชวนใหคุณฉลอม สมาชิกกลุมชาวนาทดลองปลูกกอนคนอื่น
พรอมใหหลักประกันกับคุณฉลอม วา “ถาคุณฉลอมปลูกโดยวิธีโยนตุมแลวไดนอยกวาวิธีเดิม ขาดทุนเทาไร ผูใหญ
จะเพิ่มเงินให” และในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2552 คุณฉลอมไดดําเนินการปลูกขาวโดยวิธีโยนตุมขาวตามวิธีการที่
ไดจากการศึกษาดูงานมาในพื้นที่นาของตน จํานวน 4 ไร 2 งาน
ระยะที่ 3 การสะทอนผลการเรียนรู : เรื่องที่ชุมชนรู และนิสิตรู
กระบวนการเรียนรูและกําหนดกิจกรรมที่ชุมชนจะดําเนินการตอไป ในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ซึ่ง
สามารถสรุปผลการเรียนรูรวมกันดังนี้
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1) การปรับเปลี่ยนกระบวนการทํานา เริ่มจากการมีความกลาที่จะปรับเปลี่ยนความคิดของตน
ดังคําพูดของคุณเดชา ศิริภัทร ผูอํานวยการมูลนิธิขาวขวัญ ที่กลาวไวในการศึกษาดูงานวา “ทํานานั้นงาย
แตทําใจนั้นยาก” ซึ่งที่ผานมา การที่ชาวนาประสบความลมเหลวในการทํานานั้น มีสาเหตุมาจากชาวนาไมมีความ
เชื่อมั่นตนเอง และไมกลาเปลี่ยนแปลง หรือทําในสิ่งที่แตกตาง รวมถึงการกลัวความผิดพลาด จึงทําใจใหยอมรับกับ
ความคิดใหมๆ ที่จะตองนําไปสูการเปลี่ยนแปลงที่แตกตางจากคนอื่นในชุมชนไดยาก
2) การเรียนรูรวมกันสามารถเปนพลังในการกาวใหพนปญหาไปได
ตัวอยาง เชน การแกปญหาขาววัชพืช (ขาวดีดขาวเดง) ซึ่งกอนการทําวิจัย ชาวนามีความคิดวาเปนปญหา
ที่แกไดยาก ดังเชน ลุงเกา สมาชิกกลุมชาวนา ไดกลาววา “ปญหาขาวดีดขาวเดง แกยาก ไมมีใครแกได” แต
ภายหลังจากผานกระบวนการเรียนรูรวมกัน ทําใหพบวิธีลดปญหาขาววัชพืช และเปนกิจกรรมที่ชาวนาบานดอนเตา
อิฐเลือกที่จะทําทันที คือ การปรับเปลี่ยนวิธีปลูกขาวจากการหวานมาเปนการปลูกขาวโดยการโยนตุมขาว
3) เครือขายการเรียนรูเปนสิ่งสําคัญตอชุมชน
การเรียนรูถึงความจําเปนของการมีเครือขายที่หลากหลาย ทั้งที่เปนกลุมชาวนาดวยกัน ดังเชน กลุมชาวนา
ตําบลวัดดาว ซึ่งเปนชุมชนที่ประสบความสําเร็จถือเปนตัวอยางที่ดีเยี่ยม (Best practice) หนวยงานภาครัฐ เชน
มหาวิท ยาลัย สํา นัก งานเกษตรอํา เภอ เพื่อ สนั บ สนุนทางดา นวิช าการใหม ๆ และการจั ดการเรื่อ งราคา การมี
เครือขายจะทําใหชุมชนมีความมั่นใจในการเปลี่ยนแปลง ชุมชนจึงตองสรางเครือขายในลักษณะที่หลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น
4) วัฒนธรรมขาวยังมีความจําเปนในกระบวนการทํานา
ดังเชนลุงเสริม สมาชิกกลุมชาวนาเลาวา “เมื่อกอนบานเรามีศาลเจาแฮก มีพิธีทําขวัญขาว” สวนคุณ
อเนก ผูชวยผูใหญบานและสมาชิกกลุมชาวนากลาววา “เราทํารายแมธรณี เราใสปุย ใชยามากเกินไป แมธรณีก็
ตาย แมโพสพเราก็ไมนําเขาบาน เกี่ยวเสร็จขายทันที ชีวิตเราจึงเสื่อม” กลาวคือ ในชวงที่ผานมาชุมชนมองวาขาว
เปนเพียงสินคา วิธีการทํานามุงเนนเพื่อคาขาย การใชสารเคมีทําใหดินเสื่อม ผลผลิตตกต่ํา ทางออกของปญหาจึง
ตองนําวัฒนธรรมขาวที่ดีงามคืนกลับมา เชน พิธีสูขวัญขาว การเอาแรงกัน ฯลฯ เพื่อใหชาวนาเห็นความสําคัญตอ
ทรัพยากรธรรมชาติและการทํานาที่ไมกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งจะชวยสรางความยั่งยืนในวิถีการทํานาตอไป

บทสรุปแหงการเปลี่ยนแปลง
การเปดโอกาสใหชุมชนและนิสิตไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน และการไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ สงผลให
ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนในการทํานาเปนประการสําคัญ โดยพยายามปรับวิธีการทํานาใหงายขึ้น
เกิดการประยุกตภูมิปญญาดั้งเดิมกับวิทยาการสมัยใหม สามารถแกปญหาเรื่องของขาววัชพืช ปญหาดินเสื่อมและ
ลดตนทุนการผลิตได
เทคนิคที่ชุมชนใหการยอมรับและนํามาสูการเริ่มปฏิบัติ คือ การทํานาแบบโยนกลาขาวเพื่อแกปญหาขาว
วัชพืชหรือขาวดีดขาวเดง การลดการใชปุยเคมีโดยเพิ่มปุยคอกหรือปุยชีวภาพทดแทน อีกทั้งยังมีแนวคิดที่จะ
ปรับปรุงพันธุขาวของตนเองใหเปนพันธุที่ไมตองใชปุยเคมีมากนัก จึงเปนการจุดประกายทางเลือกการผลิตขาวตาม
แนวเกษตรอินทรียโดยดูแลรักษาสภาพแวดลอมใหเหมาะสม ไดแก ดิน น้ํา พันธุขาว ระบบนิเวศแปลงนา พรอมกับ
นําคติความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์และวัฒนธรรมขาวกลับคืนมา เพื่อเปนสวนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดลอมชุมชน
และยังไดพัฒนาประสิทธิภาพการใชเครื่องจักรโดยการจัดซื้อในรูปของกลุม เปนการลดจํานวนเครื่องจักรตอคนให
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นอยลง เนนการพึ่งพิงกันเองของสมาชิกในชุมชน ในภายหนาผลของการสรางเครือขายแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
เพื่อเปลี่ยนกระบวนการทํานาใหงายขึ้น อาจทําใหคนรุนใหมหันกลับมาสนใจอาชีพการทํานาเพิ่มมากขึ้น
กระบวนการที่เปดโอกาสใหชมุ ชนและนิสิตไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเพื่อการเปลี่ยนแปลง ดังภาพที่ 2

การเรียนรู จัดเก็บ วิเคราะหขอ มูลเชิงคุณภาพ

เวทีเพื่อคนหาศักยภาพ ปญหา แนวทางแกไข

การคนหาความรูใหมๆ ณ มูลนิธิขาวขวัญ

การทดลองเพาะขาวตามแนวทางมูลนิธิขาวขวัญ

การติดตามสะทอนการเรียนรู

เรียนรูจากชาวนาที่เปน Best practice

การจัดเวทีสะทอน ทบทวนการเรียนรูรวมกัน

ชาวนาทดลองปลูกขาวดวยวิธีโยนตุมขาว

ภาพที่ 2 ภาพกิจกรรมและกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางชุมชนและนิสิต
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การสะทอนผลการเรียนรูร วมกันของนิสิต
การจัดกระบวนการเรียนรูรว มกันระหวางนิสิตกับชุมชน
นิสิตมีการวางแผนไดเปนอยางดี มีความยืดหยุน สามารถปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณ เปนผลสืบ
เนื่องมาจากนิสิตมีขอมูลพื้นฐานของชุมชนจากการลงพื้นที่อยางตอเนื่อง ตั้งแตภาคปลาย ปการศึกษา 2551 จึง
เกิดความสัมพันธอันดีกับชุมชน ประกอบกับทีมงานมีความพรอมในหลายดาน อาทิ ไดรับความรูพื้นฐานเรื่องขาว
จากคณาจารยกอนลงพื้นที่ สามารถประสานงานกับพื้นที่และเครือขายที่เกี่ยวของไดเปนอยางดี รวมถึงมีการสรุป
บทเรียนทุกครั้งที่ออกภาคสนามและสะทอนผลรวมกันอยางสม่ําเสมอ การจัดกระบวนการเรียนรูรวมกับชุมชน
ไดรับความรวมมือจากชุมชนเปนอยางดี เพราะการมีสวนรวมในการคนหาประเด็นปญหาที่สอดคลองกับความ
ตองการของชุมชนอยางแทจริง โดยบุคคลทุกฝายที่เกี่ยวของใหความรวมมือในระดับดีมาก แสดงความคิดเห็น
ชัดเจน มีความหลากหลาย และเปนผูมีประสบการณจริงจากการปฏิบัติ
ผลจากกระบวนการเรียนรูข องชุมชน
ชุมชนมีการ “เลือกรับปรับใช” ความรูใหมใหเหมาะสมกับวิถีชีวิตของชุมชน โดยการศึกษาหาความรู
เพิ่มเติมจากการดูงานแลวนําความรูที่ไดมาทดลองปฏิบัติและพัฒนาตอยอดจนไดผลดี แลวมีการขยายผลไปสูคน
อื่นๆ มีการถายทอดและเติมเต็มความรูซึ่งกันและกัน ดังคํากลาวของผูอาวุโสในชุมชนวา “พี่รูสอง นองรูหนึ่ง พึ่งพา
แลกเปลี่ยนกัน” ประกอบกับแกนนํากลุมมีวิธีการในการสรางความรูความเขาใจใหกับบุคคลที่ไมเห็นดวย ภายใต
พื้นฐานของชุมชนมีตนทุนทางสังคมที่แนบแนน โดยเฉพาะอันเนื่องมาจากระบบเครือญาติ มีความเปนน้ําหนึ่งใจ
เดียวกัน กลุมผูนํามีวิสัยทัศน ใฝรูและเปดรับความรูใหม ผนวกกับฐานความรูเดิมของชุมชน และตอยอดใหมีความ
เหมาะสมกับวิถีการดําเนินชีวิตของผูคนในชุมชน
ผลจากกระบวนการเรียนรูของนิสิต
กระบวนการเรียนรูของนิสิตใชระบบการเรียนรูจากทฤษฎี นําไปสูการปฏิบัติ กอใหเกิดการเรียนรูที่ชัดเจน
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะองคความรูใหมเกี่ยวกับขาวและกระบวนการทํานา สวนความรูในการวิจัยเชิงปฏิบัติการ นิสิต
สามารถบูรณาการศาสตรหลายแขนงเปนฐานในการเรียนรู และยืดหยุนไดตามความเหมาะสมของสภาพสังคม
ตลอดจนมีการทดลองปฏิบัติจริงในทุกกระบวนการควบคูกับการประเมินประสิทธิภาพของเครื่องมือในการเก็บ
ขอ มูลอย างตอเนื่ อ ง ทํา ใหนิสิตเข าใจวิธีก ารวิจัยเชิงปฏิบัติ การมากขึ้น โดยรวมมีความคิดเห็ นวาการวิจัยเชิ ง
ปฏิบัติการเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นตลอดเวลา เปนธรรมชาติและเปนพลวัตร (Dynamic)
ผลจากกระบวนการเรียนรูที่นิสิตไดรับมาจากการที่นิสิตมีใจใฝรู-เปดรับความรูทั้ง 2 ฝาย รูจักการเรียนรู
แบบจิตอาสา โดยใช “ใจ” มากกวา “หนาที่” โดยการแสดงบทบาทของ “ผูไมรู” ไปขอแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชน
โดยการใหเกียรติชุมชนและผูรูในชุมชน จนไดรับความรูใหมจากชุมชนแบบไมไดถูกยัดเยียดให แตมาจากการใช
ศิลปะ “การสอนโดยไมใหรูตัววาถูกสอน” ความรูที่ไดจึงเกิดมาจากฐานของประสบการณและภูมิปญญาที่ชุมชนมี
อยูเปนความรูฝงลึก (Tacit knowledge) โดยอาศัยกระบวนการจัดการความรู (Knowledge management
process) ทําใหกลายเปนความรูชัดแจง (Explicit knowledge) เปนการสรางคุณคาและศักยภาพของชุมชนให
ไดรับการยอมรับมากขึ้น
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ไมเพียงเทานั้น นิสิตยังไดเรียนรูจากเพื่อนนิสิตที่มีประสบการณ เปนตนแบบในการฝกปฏิบัติ และมี “การ
หนุนเสริมเติมเต็ม” ความรูซึ่งกันและกัน เนนการทํางานเปนทีม แบงหนาที่ตามศักยภาพ ประกอบกับภาวะของผูนํา
กลุมที่มีความรับผิดชอบสูง เสียสละ และมีการสื่อสารที่ดี ทําใหเกิดกระบวนการสะทอนผลการทํางานอยางตอเนื่อง
ทุ ก ขั้ น ตอนเพื่ อ ให บ รรลุ เ ป า หมายร ว มกั น นอกจากนั้ น ยั ง สามารถเลื อ กใช สื่ อ และเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสม มี
ประสิทธิภาพในการสะทอนผล
การเรียนรูรวมกันระหวางนิสิตกับชุมชน
การเรียนรูรวมกันระหวางทีมนิสิตกับทีมของชุมชน มีรูปแบบการเรียนรูแบบ “จากใจ ถึงใจ ใหใจซึ่งกันและ
กัน” ทําใหเกิดการชวยเหลือแลกเปลี่ยน รวมแรงรวมใจกันในกิจกรรมทุกขั้นตอน กอใหเกิดการเรียนรูไปพรอมๆ กัน
การเรียนรูรวมกับชุมชนครั้งนี้ เผยใหเห็นถึงบทเรียนการพัฒนาของภาครัฐที่ผานมาที่สงผลกระทบตอการพึ่งตนเอง
ของชุมชน ดังนั้น การเรียนรูเพื่อปรับทัศนคติและดึงศักยภาพ ตองอาศัยเวลาผานการสังเกต การดูงาน การเรียนรู
จากผูประสบความสําเร็จ เพือ่ ใหเกิดความเชื่อมั่นและ “ลดแรงเสียดทางความคิด” กอใหเกิดการยอมรับแลวลงมือ
ปฏิบัติจนเห็นผลดวยตนเอง รวมถึงการตอยอดและถายทอดความรูใหผูอนื่ เพื่อใหชมุ ชนเกิดการพัฒนาไปสูการ
พึ่งตนเองในที่สุด
จากการเรียนรูรวมกันระหวางนิสิตกับชุมชนในครั้งนี้ พบวา ลําดับขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรูมีผล
ตอการเรียนรู การเรียนรูควรเริ่มตนจากการใหความรูเชิงทฤษฎีกอน เพื่อใหมีฐานความรูที่แนนหนา แลวจึงนําไปสู
ขอมูลเชิงประจักษเพื่อใหเห็นแนวการปฏิบัติที่ชัดเจน ฐานความรูทางทฤษฎีโดยเฉพาะองคความรูที่สรางขึ้นใหม
เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ มากต อ การต อ ยอดความรู โ ดยการประยุ ก ต วิ เ คราะห และสั ง เคราะห เพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ขอเสนอแนะ
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ “การเสริมประสบการณการเรียนรูรวมกับชุมชนชาวนาบานดอนเตาอิฐ: กรณีศึกษา
การตอยอดความรูในกระบวนการทํานา” เปนการเปดโอกาสใหนิสิตไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับชุมชนอยางมีระบบ
และเปนรูปธรรม พื้นที่ปฏิบัตกิ ารวิจัยทางสังคมศาสตร (Social Lab) เมื่อสิ้นสุดกระบวนการวิจัยไปแลว ควรมีการ
ประสานเครือขายระหวางชุมชนและมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง การสานตอการพัฒนากระบวนการจัดการความรู
รวมทั้งการหนุนเสริมที่
ของชุมชนโดยการบันทึกองคความรูหรือภูมปิ ญญาที่ชมุ ชนมีอยูใหเปนรูปธรรมมากขึ้น
เหมาะสมในการปลดปลอยศักยภาพของชุมชนออกมา เพื่อใหชุมชนเกิดการพัฒนาอยางสมดุลและยั่งยืน

กิตติกรรมประกาศ
ประสบการณการเรียนรูรวมกันนี้ เกิดจากความรวมมือรวมใจของนักวิจยั ไดแก นายดํารงค มากระจัน
นางสาวมาลี สบายยิ่ง นายยุทธภัณฑ เตชะแกว นางกุลธิดา จันทรเจริญ นางสาวจามรี ศรีรัตนบัลล นางสาว
ชนิดา มัทวางกูร นายนิรันดร ยิ่งยวด นายปรีดา รอดนวล นายวิสุทธิ์ สุขบํารุง นางสาวสุพัตรา พันธุวร นางสาว
โสภิดา ลิ้มวัฒนาพันธ นาวาอากาศตรีหญิงอัจฉรา นุตตะโร และคณาจารยในรายวิชาการวิจัยเชิงปฏิบัติการใน
องคกรและชุมชน รวมทั้งการสนับสนุนดานงบประมาณการวิจัย จาก น.ท.ดร.สุมิตร สุวรรณ
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