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การพัฒนาความเขมแข็งของกลุมแมบานบานดอนเตาอิฐผานทุนความรูรวม
ในการเพาะเห็ดนางฟา
เทียมพบ กานเหลือง1 พรภัทร อินทรวรพัฒน 1 ณฐกร วรอุไร1 ยุพา ทิพยอลงกต1 ภูวน อุนจันทร1
ศาลินา วงษไทย1 พิชชา บัวแยม1 ประสงค ตันพิชัย2 และสันติ ศรีสวนแตง2

บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการพัฒนาความเขมแข็งของกลุมแมบาน
บานดอนเตาอิฐ ตําบลสระสี่มุม อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผานการสรางทุนความรูรวมในการ
เพาะเห็ดนางฟา ในขั้น ตอนการสืบเสาะปญหาและความตองการในการพัฒ นาศักยภาพของชุมชนโดย
กระบวนการมีสวนรวมแบบประชาธิปไตย กลุมผูรวมเรียนรูมีความตองการพัฒนาอาชีพดวยการเพาะเห็ด
นางฟาเพื่อเปนรายไดเสริม แตยังขาดความรูความเขาใจในการเพาะเห็ดและความมั่นใจในการรวมกลุมเพื่อ
การผลิต เมื่อผานกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณและการเรียนรูผานทางผูเชี่ยวชาญและการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการในการเพาะเห็ดนางฟา กลุมผูรวมเรียนรูไดปรับเปลี่ยนทัศนคติจากการผลิตเพื่อจําหนายสูการ
ผลิตเพื่อบริโภคเพราะตระหนักถึงความสําคัญของความปลอดภัยในอาหาร ภายหลังจากกระบวนการสรางทุน
ความรูรวม พบวากลุมผูรวมเรียนรูและสมาชิกในชุมชนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณในการเพาะเห็ดนางฟา
และชักจูงใหมีการผลิตเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน สําหรับการรวมกลุมเพื่อการผลิตทางกลุมผูรวมเรียนรูมี
ความเห็นวาควรดําเนินการหลังจากที่มีประสบการณและความชํานาญแลว ผลจากการศึกษาจะเห็นไดวาการ
สรางทุนความรูเปนสวนหนึ่งของทุนทางสังคมและมีสวนชวยในการเสริมแรงใหกับกลุมผูรวมเรียนรูและชุมชน
ซึ่งเปนการจุดประกายใหกับชุมชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาตอไป
คําสําคัญ : การพัฒนาแบบมีสวนรวม กระบวนการกลุม ทุนทางสังคม

Abstract
The study is a participatory action research to develop the strength of the women
group at Don- Tao- It , Sra Si Moom, Kamphaeng Saen. Nakhon Pathom Province. The
development created through the creation of knowledge capital, engaged in Sarjor-Caju
mushroom cultivation. In the process of inquiry, problems and needs, we used community of
democratic participation approach. Group participants learn to develop a career as a
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supplementary income from Sarjor-Caju mushroom. Because of the lack of skill , knowledge
in cultivation, and confidence in Women group for production .So, they needed to train how
to cultivate Sarjor-Caju mushroom . When getting through the process of exchanging
experiences and learning through specialized workshops and training in Sarjor-Caju
mushroom cultivation. Group participants learn to adjust and change attitudes from the
manufacturer to sell these products to consumers, because they were aware in the
importance of food safety. After creating the co-operation of knowledge, we found that
woman group members shared their experiences in Sarjor-Caju mushroom cultivation, and
encouraged the others for the production for household consumption. For the group of
production, the woman group members pointed that they should do after they have had more
experience and expertise. The results of this study show that knowledge capital is a part of
social capital contributing to the reinforcement of group members and community. This social
capital will inspire the community that need to be driven further.
Keywords : Participatory development, Group dynamic, Social capital

บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

ชุมชนบานดอนเตาอิฐ หมูที่ 8 ตําบลสระสี่มุม อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐมเปนพื้นที่
ปฏิบัติการทางสังคมศาสตร (Social laboratory) ของภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน
เพื่อใหนิสิตไดแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับชุมชน และอาจกลาวไดวาเปนเครือขายการเรียนรูระหวาง
ภาควิชาฯ กับชุมชน ซึ่งเสรี พงศพิศ (2549: 171 – 172) ไดนําเสนอวากิจกรรมสําคัญที่สุดที่
เครือขายทุกเครือขายทํารวมกันคือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารประสบการณ
แลวพัฒนาไปสูการวางแผนรวมกัน ดําเนินกิจกรรมบางอยางรวมกัน ทําใหดานหนึ่งหลีกเลี่ยงความ
ซ้ําซอน อีกดานหนึ่งทําใหกิจกรรมนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะเปนการประสานพลัง (Synergy)
เปนการใชทรัพยากร ใชพลังงานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ
สําหรับการวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้เปนการดําเนินการตอเนื่องจากการศึกษาของดํารงค มากระจัน
และคณะ (2552) ที่ศึกษาประสบการณการเรียนรูรวมกับชุมชนชาวนาบานดอนเตาอิฐ: กรณีศึกษา
การตอยอดความรูในกระบวนการทํานา ศึกษาวิธีการแกไขปญหาขาวดีดและขาวเดงโดยการโยน
ตุมขาว ดําเนินกิจกรรมรวมกับกลุมผูมีอาชีพทํานาซึ่งโดยสวนใหญเปนพอบาน สําหรับในการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการในครั้งนี้ขยายจากกลุมพอบานมาสูกลุมแมบานที่มีการรวมกลุมแตยังขาดความเขมแข็ง
และขาดกิจกรรมตอเนื่องของกลุม
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การจัดตั้งกลุมแมบานในชุมชนบานดอนเตาอิฐ เริ่มตนเมื่อ 30 ปที่แลว จากการแนะนําของ
หนวยงานภายนอก มีสมาชิกเริ่มตนดวยความสมัครใจประมาณ 10 คน โดยการฝกหัดทําขนมไทย มี
วัตถุประสงคเพื่อใหสตรีในหมูบานที่วางเวนจากกิจกรรมทํานา หรือหลังฤดูเก็บเกี่ยวใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนมากที่สุด รวมทั้งเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน และแบงปนกันภายในชุมชน หลังจากนั้นจึง
ไดรับการฝกอบรมเพื่อผลิตแชมพูสระผม ครีมนวดผม น้ํายาลางจาน เพื่อใชภายในครัวเรือน ชุมชน
ตลอดจนสงจําหนายตลาดภายนอก แตไมประสบความสําเร็จเนื่องจากไมมีการสั่งซื้อสินคา และไมมี
ตลาดวางจําหนายอันเนื่องจากไมสามารถแขงขันกับผลิตภัณฑประเภทเดียวกันที่มีตนทุนการผลิตที่ถูก
กวาและไดรับความนิยมในตลาดมากกวา ทําใหกิจกรรมของกลุมแมบานขาดความตอเนื่องและขาด
ความเขมแข็ง สําหรับอาชีพหลักของประชาชนในชุมชนบานดอนเตาอิฐสวนใหญประกอบอาชีพทํานา
ซึ่งพบวามีปญหาในเรื่องของตนทุนการผลิต ไดแก ปุยเคมี สารเคมีในการกําจัดวัชพืชและศัตรูพืช
เมื่อพิจารณาถึงวิถีชีวิตในการบริโภคในชุมชน พบวาวัตถุดิบในการประกอบอาหารโดยเฉพาะ
เนื้อสัตวจะซื้อจากตลาดภายนอกชุมชนและตลาดนัดภายในชุมชน ในสวนของพืชผักพบวามีบาง
ครัวเรือนปลูกไวเพื่อบริโภคเอง แตโดยสวนใหญซื้อจากตลาดนัดในชุมชน โดยใหเหตุผลวาไมมีเวลา
และไมมีพื้นที่เพียงพอในการปลูกพืชผัก แตทั้งนี้กลุมแมบานยังมีความตระหนักถึงความสําคัญของ
การบริโภคพืชผักที่ปลอดสารพิษเนื่องจากมีประสบการณในการใชสารเคมีในการผลิตขาว ทําใหเห็น
โทษและพิษภัยของการบริโภคพืชผักที่ปนเปอนสารเคมี สอดคลองกับแนวคิดของกลุมแมบานและ
ผูนําชุมชนที่ตองการพัฒนาอาชีพเสริมในการเพาะเห็ดเพื่อเปนแหลงอาหารที่ปลอดภัยใหกับครัวเรือน
และชุมชน และเปนรายไดเสริมใหกับครัวเรือน รวมทั้งตองการพัฒนาการรวมกลุมเพื่อเตรียมความ
พรอมในการพัฒนาสวัสดิการชุมชน แตเนื่องจากยังประสบปญหาในความเขมแข็งของการรวมกลุม
จึงมีแนวคิดในการสรางการรวมกลุมของกลุมแมบานโดยการเพาะเห็ดเพื่อใชบริโภคภายในครัวเรือน
และชุมชนเปนกระบวนการในการสรางความเขมแข็งใหกับกลุมแมบาน
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ

ทุนทางสังคมเปนความสัมพันธที่มีการเชื่อมโยงระหวางสมาชิกที่มีวัฒนธรรมเดียวกันภายใต
การสรางสํานึกในหนาที่รวมกันแปรเปลี่ยนเปนคานิยมในเรื่องของประโยชนสวนรวมระหวางคนใน
สังคม หรือสามารถนํามาเปนสวนหนึ่งของการเอื้อประโยชนตอสถาบันเศรษฐกิจที่อยูบนพื้นฐานของ
ความไววางใจซึ่งกันและกันสงผลใหเกิดความสะดวกตอการดําเนินกิจกรรมเศรษฐกิจ ดังนั้นทุนทาง
สังคมจึงเปรียบเสมือนสะพานที่ทําใหเกิดความรวมมือเพิ่มขึ้นระหวางกลุมผลประโยชนที่หลากหลาย
ภายในชุมชน (Putnam, 1993) สอดคลองกับ Fukuyama (1995) ที่กลาววาทุนทางสังคมเปรียบกับ
ธรรมชาติพื้นฐานที่มีอยูในแตละสังคมที่กอใหเกิดการกระทําที่เปนประโยชนรวมกัน นอกจากนี้ยังเปน
ชุดของคานิยมที่ไมเปนทางการ มีบรรทัดฐาน จารีตอันสอดคลองกับศีลธรรมความดีงาม ไพบูลย
วัฒนศิริธรรม (2542) กลาววาถึงแมทุนทางสังคมจะมีความเปนนามธรรม แตก็สามารถแปรสภาพให
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เห็นเชิงรูปธรรมไดโดยผานความสามัคคี การรวมพลัง การจัดระบบงานพัฒนาดําเนินกิจกรรมของ
ชุมชน มีศิลปวัฒนธรรม มีจุดรวมใจ มีศีลธรรม ความกลมเกลียวนั้นเปนพื้นฐานใหชุมชนมีการพัฒนา
อยางยั่งยืน ซึ่งจะเห็นไดวาทุนทางสังคมเปนฐานสําคัญของกระบวนการกลุม โดยสิ่งสําคัญที่ทําใหเกิด
การทํา งานรวมกัน ประกอบไปดว ยปจจัยสําคัญสองประการคือ การทํางานของกลุม ใหบรรลุตาม
เปาหมายที่วางไว และการรักษาความสัมพันธของสมาชิกภายในกลุม (Wikipedia, 2010)
การศึกษาเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการรวมกลุมแมบาน
บานดอนเตาอิฐใหมีความเขมแข็ง และมีกิจกรรมในกลุมแมบานอยางตอเนื่อง และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการอยางมีสวนรวม ผานกิจกรรมการเพาะเห็ดเพื่อการบริโภคภายในครัวเรือน
คําถามวิจัย
1. ชุมชนบานดอนเตาอิฐตองการแกไขปญหาหรือพัฒนาศักยภาพของชุมชนในดานใด
2. ชุมชนบานดอนเตาอิฐมีแนวทางในการแกไขปญหาหรือพัฒนาศักยภาพของชุมชนอยางไร
3. ผลการขับเคลื่อนกระบวนการแกไขปญหาหรือพัฒนาศักยภาพของชุมชนเปนอยางไร
วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่องการพัฒนาความเขมแข็งของกลุมแมบานบานดอนเตาอิฐผานทุนความรูรวมใน
การเพาะเห็ดนางฟา เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research :
PAR) ระหวางนิสิตและคณาจารยจากภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชนกับชุมชนบาน
ดอนเตาอิฐ โดยกระบวนการวิจัยประกอบดวย
1. การสืบเสาะปญหาและความตองการในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน ดวยการเก็บขอมูล
เชิงคุณภาพ ไดแก ศึกษาจากผลการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของดํารงค
มากระจัน และคณะ (2552) การสนทนากลุม (Focus groups) รวมกับการใชแผนที่
ความคิด (Mind map) แผนที่กางปลา (Fishbone) รวมกับการสังเกต (Observation)
2. การพัฒนาทุนความรูรวม (ความรูความเขาใจในการเพาะเห็ดนางฟา) ของกลุมแมบาน
ซึ่งตอไปจะใชคําวา “กลุมผูรวมเรียนรู” ดําเนินการโดยการเชิญผูเชี่ยวชาญเพื่อตอบคําถาม
และสรางความรูความเขาใจในการเพาะเห็ดใหกับกลุมผูรวมเรียนรูพรอมกับการพัฒนา
ฝกอบรมการเพาะเห็ดนางฟา ณ ฟารมของภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
ชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
3. การติดตามประเมินผลการเพาะเห็ดนางฟาของผูรวมเรียนรู และสะทอนผลการสรางทุน
ความรู ร ว มของกลุ ม แม บ า นสู ก ารสร า งความเข ม แข็ ง ของกลุ ม โดยการสนทนากลุ ม
รวมกับการสังเกต
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ผลการศึกษา

บริบทของชุมชนและกลุมแมบานดอนเตาอิฐ

บริบทของชุมชนหากมองผานอาชีพการทํานา พบวากลุมชาวนาบานดอนเตาอิฐมีการรวมกลุม
กันดี เห็นไดจากการรวมกลุมเพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการทํานา รวมทั้งไดรับการยอมรับและสนับสนุน
จากหนวยงานภาคนอก นอกจากนี้ยังพบวากลุมชาวนาบานดอนเตาอิฐมีทัศนคติตอการเสริมพลัง
ชุมชนไววา 1) การปรับเปลี่ยนเริ่มจากความกลาที่จะปรับเปลี่ยนความคิดของตน 2) การเรียนรู
ร ว มกั น เป น พลั ง ในการก า วให พ น ป ญ หา 3) เครื อ ข า ยการเรี ย นรู เ ป น สิ่ ง สํ า คั ญ ต อ ชุ ม ชน และ
4) วัฒนธรรมขา วยังมีความจําเปนในกระบวนการทํานา (ดํารงค มากระจัน และคณะ, 2552)
สําหรับกลุมผูรวมเรียนรูเคลื่อนตัวจากกลุมชาวนาซึ่งเปนกลุมพอบานสูกลุมแมบาน เนื่องจากผูนํา
ชุมชนตองการสรางความเขมแข็งของชุมชนผานทางกลุมแมบานเพื่อเปนฐานในการเตรียมความพรอม
ในการพัฒนาสวัสดิการชุมชน รวมทั้งเห็นความจําเปนในการพัฒนาอาชีพใหกลุมแมบาน
ปจจุบันกลุมแมบานมิไดมีการรวมกลุมเพื่อทํากิจกรรมรวมกัน ทั้งนี้เนื่องจากตองประกอบ
อาชีพการทํานา (2 ครั้งตอป นาป-นาปรัง) อยางไรก็ตามกลุมแมบานยังคงมีความสัมพันธเขมแข็งใน
เชิงวัฒนธรรม คือ เมื่อมีงานบุญ เชน ทําบุญในวันสําคัญทางพุทธศาสนา งานทําบุญบาน งาน
แตงงาน งานบวช กลุมแมบานจะไปรวมกันทําอาหาร หรือนําอาหารไปรวมทําบุญดวย ลักษณะ
โครงสรางทางอายุของสมาชิกกลุมแมบานแบงเปน 2 กลุมคือ 1) กลุมวัยทํางานซึ่งมีอายุประมาณ
40 – 60 ป ซึ่งจํานวนหนึ่งทําหนาที่แมบาน และชวยสามีทํานา หรือทําไร สวนหนึ่งประกอบอาชีพ
คาขายหรือเปนแมบานเพียงอยางเดียว และ 2) กลุมผูสูงอายุ มักเลี้ยงหลานที่บานและมีปญหาดาน
สุขภาพ
การสืบเสาะปญหาและความตองการในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน

การสืบเสาะปญหาและความตองการในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเริ่มจากการสนทนากลุม
ระหวางคณะผูวิจัย และกลุมผูนําชุมชน (คุณเอนก คุณอรุณรุง และลุงขัน) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
แนะนํ า ตั ว ของคณะผู วิ จั ย กั บ ชุ ม ชน ในเบื้ อ งต น พบว า ทางกลุ ม ผู นํ า เห็ น ความจํ า เป น ในการฟ น ฟู
วัฒนธรรมของชุมชนที่เกี่ยวของกับกระบวนการทํานา โดยลุงขันไดรองเพลงที่เกี่ยวของกับการทํานาให
คณะผูวิจัยไดรับฟงเปนระยะๆ ระหวางการสนทนา นอกจากนี้คุณอรุณรุงยังคงตั้งความหวังในการ
พัฒนาความเขมแข็งใหกับชุมชน โดยเสนอวาควรเรียนรูรวมกับกลุมแมบานซึ่งมีกลุมอยูแลว แตยัง
ขาดความเขมแข็งและขาดกิจกรรมตอเนื่อง
สําหรับกระบวนการสืบเสาะปญหาและความตองการในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนในครั้งนี้
ตอเนื่องจากการศึกษาของดํารงค มากระจัน และคณะ (2552) กลุมผูรวมเรียนรูจึงขยายสูกลุม
แมบานตามคําแนะนําของกลุมผูนําชุมชน โดยใชกระบวนการสนทนากลุมยอยและการวิเคราะหดวย
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แผนที่ความคิด (Mind map) พบวาประเด็นที่กลุมผูรวมเรียนรูใหความสําคัญประกอบไปดวย ปญหา
ตนทุนการผลิตขาวที่สูงขึ้นเนื่องจากราคาของปจจัยการผลิต และการพัฒนาอาชีพเสริมใหกับกลุมผู
รวมเรียนรู ซึ่งสามารถนําเสนอการสะทอนของกลุมผูรวมเรียนรูดังแสดงในภาพที่ 1 และตารางที่ 1
สําหรับการลงคะแนนเพื่อคัดเลือกประเด็นในการพัฒนา พบวาผูรวมเรียนรูใหความสําคัญตอประเด็น
การพัฒนาและแกไขปญหาตน ทุนการผลิตขาวที่สูงขึ้นเนื่องจากราคาของปจจัย การผลิตมีคะแนน
เทากับ 13 และการพัฒนาอาชีพเสริมมีคะแนนเทากับ 16 คะแนน ขณะที่กลุมผูนําชุมชน ไดแกคุณ
อรุณรุง และคุณเอนกสนับสนุนประเด็นอาชีพเสริมเพราะตองการสรางเปนตัวแบบในการพัฒนาความ
เขมแข็งของชุมชน

ภาพที่ 1 การประชุมกลุมยอยเพื่อการสืบเสาะปญหาและความตองการในการพัฒนาศักยภาพ
ของชุมชน
สําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติการในการสรางทุนความรูรวมใหกับกลุมผูรวมเรียนรู เกิดจากการ
พัฒนารวมกันระหวางคณะผูวิจัยและผูรวมเรียนรู ซึ่งประกอบไปดวย 3 กระบวนการคือ การไขขอ
ของใจและความเปนไปไดในการเพาะเห็ด การฝกอบรมการเพาะเห็ด และการศึกษาดูงานในชุมชนที่
ประสบความสําเร็จในการพัฒนาอาชีพเสริมในการเพาะเห็ด แตในภายหลังทางกลุมผูรวมเรียนรูได
ปรับเปลี่ยนแนวคิดในการเพาะเห็ดนางฟาสําหรับเปนอาชีพเสริมเปนการเพาะเพื่อบริโภคในครัวเรือนจึง
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ไดปรับกิจกรรมการศึกษาดูงานในชุมชนที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาอาชีพเสริมในการเพาะเห็ด
ออกเพื่อความเหมาะสมกับเปาหมายของการเรียนรู
ตารางที่ 1 การสะทอนของกลุมผูรวมเรียนรูตอการสืบเสาะปญหาและความตองการในการพัฒนา
ศักยภาพของชุมชน
ปญหาตนทุนการผลิตขาวสูงเนื่องจากปจจัยการผลิต
⋅ ปญหาที่พบตอนนี้ ทํานาแลวไดกําไรนอยลง
⋅ ราคาขาวไมสามารถคุมได ราคาขาวถูกและ
ตนทุนแพง
⋅ พันธุขาวแพง อยูที่ 175 - 180 บาท/ถัง ปุยแพง
⋅ มีหนี้สินคงที่อยูตลอด รายไดจากการทํานาก็ทําได
แคหมุนเวียนใชไปเรื่อยๆ
⋅ มีหนี้จากการซื้อเชื่อปุยจากรานขายปุยในหมูบาน
⋅ ลดไมได มันจําเปนตองใช จะใหถอน ก็ทําไมไหว
ตองใชยา เพราะปลูกขาวในปริมาณที่มาก

⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

การพัฒนาอาชีพเสริมใหกับกลุมแมบาน
มีอาชีพเสริมเพื่อจะหมุนเงินไดดียิ่งขึ้น
เอาแคมีรายไดเพิ่มก็ดีแลว
หากทําอาชีพเสริมในบริเวณบานไดยิ่งดี
ถาจะทําจริงๆ ตองใชเวลาไมมาก
เวลาไมพอหรอก ทํานามาก็เหนื่อยแลว
ถาจะทํา ตองเกี่ยวกับเกษตรเพราะมีความรูอยูบาง
เพาะเห็ ด ในบริ เ วณบ า นไม ต อ งเยอะ ใช กิ น ก อ น
เหลือก็เอาไปขาย
ตองกินได เคยทําน้ํายาลางจานเองแตขายไมได
นาจะเพาะเห็ดฟาง เนื่องจากสามารถขายได ราคาดี
หากรวมกันทํา สุดทายก็จะตกเปนภาระของคนใด
คนหนึ่งอีก ก็ลมเหลวอีก
เคยเห็นคนในทีวีมีชุมชนที่เพาะเห็ดในนาอยูจังหวัด
กาฬสินธุ อยากไปดูงาน
เพาะเห็ดขายไดอยูแลว ทําเปนโรงเพาะ ทําเล็กๆ ไว
ฝ ก ทํ า ไม งั้ น ก็ ไ ปทํ า ตามบ า นเล็ ก ๆ ก็ ไ ด ทํ า ตาม
สะดวก ถาเหลือก็เอามารวมกันขายก็ดีนะ

การพัฒนาทุนความรูรวม (ความรูความเขาใจในการเพาะเห็ดนางฟา) ของกลุมผูรวมเรียนรู
จากแผนปฏิบัติการในการสรางทุนความรูรวมใหกับกลุมผูรวมเรียนรู โดยเชิญผูเชี่ยวชาญให
ความรูและตอบขอซักถามของผูรวมเรียนรูดานการเพาะเห็ด จากการสังเกตของคณะผูวิจัยพบวากลุม
ผูรวมเรียนรูมีความมั่นใจที่จะเพาะเห็ดนางฟาเพื่อการบริโภคในครัวเรือน และอาจจะขยายไปสูการ
ผลิตเพื่อจําหนายเพื่อเปนอาชีพเสริม หลังจากที่ไมประสบความสําเร็จในกิจกรรมที่หนวยงานภาครัฐจัด
กระทําให โดยมิไดพิจารณาถึงความตองการของกลุมผูรวมเรียนรูที่แทจริง และมองภาพของกิจกรรม
ไมรอบดานในมิติตางๆ ของชุมชน ไมวาจะเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ซึ่งเปนสาเหตุใหการรวมกลุม
ของกลุ ม สตรี / แม บ า นไม มี กิ จ กรรมต อ เนื่ อ ง จากประสบการณ ก ารดํ า เนิ น กิ จ กรรมที่ ไ ม ป ระสบ
ความสําเร็จดังกลาว สะทอนจากคําพูดของยายเพียรในการจัดเวทีครั้งที่ 1 ที่กลาววา “อาจารย ถาทํา
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อาชีพเสริมแลวมันเจง อาจารยรับผิดชอบไหม?” ขอคนพบที่สําคัญอีกประการ คือมุมมองของอาชีพ
เสริมของกลุมแมบานที่มองวาการรวมกลุมเพื่อสรางอาชีพเสริมตองทําในเชิงธุรกิจเทานั้น และตองได
เงินมากๆ เชน พี่ฉลอม กลาววา “โอย ถาทําแลวตองไดเงินเยอะๆ ซัก 3-4 พัน ไมงั้นจะทํา ทําไม?”
เมื่อไดรับฟงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันระหวางผูเชี่ยวชาญ กลุมผูรวมเรียนรู และ
คณะวิจัยพบวากลุมผูรวมเรียนรูเริ่มปรับเปลี่ยนแนวคิดของการเพาะเห็ดนางฟาเปนอาชีพเสริมเพื่อ
จําหนายมาเปนการเพาะเห็ดนางฟาเพื่อใชบริโภคในครัวเรือน โดยทางกลุมผูรวมเรียนรูไดตระหนักถึง
ความสําคัญของความปลอดภัยทางดานอาหาร รายละเอียดแสดงในตารางที่ 2 ซึ่งการปรับเปลี่ยน
แนวคิดดังกลาวเปนปจจัยสําคัญในการสรางความตอเนื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู และการดําเนิน
กิจกรรมของกลุม โดยมิไดมุงเนนการผลิตเพื่อจําหนาย หรือการรวมกลุมเพื่อรวมทรัพยากรดาน
เศรษฐกิจ สูผลตอบแทนทางดานเศรษฐกิจ
การสะทอนผลการสรางทุนความรูรวมของกลุมผูรวมเรียนรูสูการสรางความเขมแข็งของกลุม
ผลจากการสร า งทุ น ความรู ร ว มผ า นการฝ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารในการเพาะเห็ ด นางฟ า
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน พบวากลุมผูรวมเรียนรูมีความกระตือรือรนใน
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูเชี่ยวชาญ และระหวางกลุมผูรวมเรียนรูดวยกันเอง ประเด็นการ
สนทนาประกอบไปดวย การประยุกตใชความรูที่ไดรับสูการปฏิบัติในแนวทางของตน และความ
เปนไปไดในการพัฒนากลุม รายละเอียดแสดงในตารางที่ 3
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ตารางที่ 2 การสะทอนของกลุมผูรวมเรียนรูตอการพัฒนาทุนความรูรวม
ประเด็น
การสะทอนของกลุมผูรวมเรียนรู
กระบวนการพัฒนา
การแลกเปลี่ยนความรู ⋅ เคยมี ป ระสบการณ ใ นการเพาะเห็ ด ฟางแต มี ป ญ หาในการ
ด า น เ ห็ ด แ ล ะ ก า ร
ควบคุมอุณหภูมิ (คุณเอนก)
เพาะเห็ด
แลกเปลี่ยนเรียนรู
⋅ อาจารย เห็ดที่วาจะปลูกนะ มันมีมากกวาเห็ดฟางไหม เห็ด
อื่นๆ มีอีกไหมที่จะปลูกที่นี่ได
⋅ เคยเจอเห็ดขาวตอก และเห็ดขึ้นตามตอไม แตไมรูมันขึ้น
ตอนไหน กินไดหรือเปลา
การตระหนั ก ถึ ง ความ ⋅ พี่ ป ลู ก ข า วก็ ใ ส ฟู ราดาน บางที ก็ เ ห็ น ปลา เปลอตายในนา
ปลอดภัยของอาหาร
เรื่องนี้บอกไดเลยวาจริง
⋅ ขาวนะอายุมากกวา 3 เดือนใชไหม ฟูราดานก็เริ่มจางแลว
แตอยาลืมวาเห็ดเราปลูกแค 3 เดือนอยางที่อาจารยทานบอก
ตระหนักและ
เรากินฟูราดานเขาไปแนนอน
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ
⋅ ปาก็กลัวฟูราดานเหมือนกันเพราะเคยใชอยู
⋅ ไมกลาซื้อเห็ดกินแลว
⋅ ชักกลัวพิษ ถาไปซื้อคนที่เขาบอกวาเขาเพาะเอง แตก็ไมรูวา
เปนใคร แลวใสอะไรลงไปนะซิ ชะอมก็ปลูกเองอยูแลว
⋅ ถาอยางนั้นปลูกกินเองสบายใจกวา
⋅ ปลูกเองกินเองดีกวา ตอนนี้ก็ปลูกกระเพรา โหระพา ไมซื้อ
ใครแลว
ทุนความรูรวม
⋅ รวมกันทําจะมีอํานาจการตอรองเวลาขายในตลาด แตตอนนี้
เราอยากไดความเชี่ยวชาญในการเพาะปลูกกอนครับ แตถา
ชวยกันทํา เรียนรูรวมกัน อาจพัฒนาเปนสหกรณในอนาคต
ความตองการในการ
ได (คุณเอนก)
สรางทุนความรูรวม
⋅ เขาอุตสาหมาชวยสอน เราไปใหเยอะ ไปคนสองคนมันไมได
อะไร ไปชวยกันดู
การพัฒนาอาชีพเสริม ⋅ อยากลองเพาะดู ก อ น เพราะโรงเรื อ นก็ มี แ ล ว เอาง า ยๆ
การเพาะเห็ด และการ
กอน ตามเศรษฐกิจพอเพียง
รวมกลุ ม แม บ า นเพื่ อ ⋅ ตอนนี้อยาเพิ่งคิดไกลมาก เอาใหปลูกเปนกอน ฟงอาจารย
สูการพัฒนา
ผลิตเห็ด
ปาก็อยากลองดู
กระบวนการกลุม
⋅ ถาจะทํารวมกันก็ทําได
⋅ ถ า รวมกั น ก็ ดี ถ า ไม ร วมกั น อาจลองเพาะในตูเสื้ อ ผ า โอ ง
อะไรไปกอนถามั่นใจก็มารวมกันได
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ตารางที่ 3 การสะทอนผลการสรางทุนความรูรวม (ความรูความเขาใจในการเพาะเห็ด)
กระบวนการพัฒนา

การเรียนรูรวมกันสูการสรางทุน
ความรูรวม

⋅
⋅
⋅
⋅

ทุนความรูรวม

ทุนความรูรวมสูการสรางความ
เขมแข็งของกลุม

การสะทอนของกลุมผูรวมเรียนรู
ผลการอบรมคิดวานําไปปฏิบัติได
เริ่มตนทําเพื่อบริโภคเอง หลังจากนั้นนาจะทําเปนรายไดเสริมได แตยังไง
ก็ตองเอาการทํานาเปนหลักกอน
โครงการนี้ดีนะเพราะทําใหกลุมแมบานกระตือรือรน โดยเฉพาะปาเพียร
ปานิด ที่ผานมาหลับกันหมด ไมมีใครมาจุดประกาย
ตอนแรกไมเอาเลย แตตอนนี้สนใจแลว จะทําในบาน 10 กอนกอน

⋅ ตั้งแตที่ เขามาทําการเริ่มต นประชุมกันครั้งแรก คิดวารวมกลุมกั นไมไ ด
แนนอน แตตอนนี้ขึ้นมาเปน 50
⋅ ก็สนใจ คิดวากลับไปทําแน ทําในบานกอน ใจก็ชอบดวย เรื่องรวมกลุม
เอาไวทีหลัง
⋅ ก็อยากใหสรางเปนกลุมแมบานเขมแข็ง แตการรวมกลุมกันคงไมได
⋅ ถารวมกลุมกันได ก็ทํากันที่บานปาเพียร
⋅ ตอนแรกคิดวารวมกลุมไมได เพราะใชทุนสูง ตอนนี้เห็นวาถารวมกลุมกัน
ก็ใชที่บานปาเพียรก็ใชได

หากพิจารณาถึงผลผลิตที่ไดจากการขับเคลื่อนกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
ในการพัฒนาความเขมแข็งของกลุมผูรวมเรียนรูผานทุนความรูรวมในการเพาะเห็ดนางฟา โดยจําแนก
ตามคําสําคัญ ซึ่งประกอบดวย การมีสวนรวมแบบประชาธิปไตย การเสริมแรง การปรับเปลี่ยน การ
ปลดปลอย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู สามารถแสดงไดดังตารางที่ 4 การสะทอนผลที่ไดรับจากการ
ลงพื้นที่ที่ผานมาระหวางการขับเคลื่อนกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมพบวา 1) กลุมผู
รวมเรียนรูมีความรูสึกเปนกันเองกับคณะผูวิจัยมากขึ้นเนื่องจากการลงพื้นที่อยางตอเนื่องประกอบกับ
ความมั่นใจที่เกิดจากการทํากิจกรรมรวมกัน ทั้งการเขาพบผูนําชุมชน การลงคะแนนเพื่อรับฟงความ
ตองการของผูรวมเรียนรูอยางมีสวนรวม รวมทั้งการเชิญผูเชี่ยวชาญมาใหความรู และซักถามจนเกิด
ความเชื่อมั่น 2) กลุมผูรวมเรียนรูสึกวาการประชุมมีความราบรื่น และเริ่มเห็นความสําคัญในการ
แสดงความคิดเห็นและตระหนักถึงการรวมกลุมมากขึ้น ในการทํากิจกรรมของชุมชนผานกระบวนการ
รับทราบขอมูลอยางมีเหตุมีผลเพียงพอตอการตัดสินใจ โดยที่ปญหาและความตองการของชุมชนมา
จากชุมชน เชนการเพาะเห็ดนั้นเปนความตองการของกลุมผูรวมเรียนรู มิไดเปนการยัดเยียดความคิด
ของคณะผูวิจัยใหกลุมผูรวมเรียนรูปฏิบัติตาม โดยที่คณะผูวิจัยทําหนาที่เปนผูเอื้อในเรื่องของการ
ประชุม การจัดกิจกรรมในการประชุม เก็บขอมูล จัดหาแหลงเรียนรูตามที่กลุมผูรวมเรียนรูตองการ
3) กลุมผูรวมเรียนรูมีความตระหนักในเรื่องการผลิตอาหารปลอดภัยในการบริโภคในชุมชนและเริ่ม
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คลายความคิดที่จะทําอาชีพเสริมเพื่อสรางรายไดเพียงอยางเดียว และมีแนวคิดที่ตองการทดลองเพาะ
เห็ดใหมีความชํานาญจึงพัฒนาสูการพาณิชยในระยะถัดไป 4) กิจกรรมที่จะใชในการกระตุนการสราง
การรวมกลุมของชุมชน คือใหความรู ความเขาใจ ในการเพาะเห็ดโดยการศึกษาดูงานและฝกปฏิบัติ
จากฟารมของภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน
ตารางที่ 4 การสะทอนผลที่เกิดจากการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการพัฒนาความ
เขมแข็งของกลุมผูรวมเรียนรูผานทุนความรูรวมในการเพาะเห็ดนางฟา
ประเด็น
การมีสวนรวมแบบประชาธิปไตย

การเสริมแรง

⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

การสะทอนของกลุมผูรวมเรียนรู
มาถึงก็มาสั่งโนน สั่งนี้ เราก็รับฟง ไมออกความเห็น ก็เขามาสั่งใหทํา
ไมเปนกันเองเหมือนพวกคุณ วิทยากรทานก็ตอบดี ชัดเจน เราเลยรูสึกดี
บางทีมาใหเราทําโนน ทํานี่ แลวก็ไป ไมจริงใจ เชน ใหทําน้ํายาลางจาน
เราก็ทําแลวไงใชไมได ขายไมได ทิ้งเปลา
ตั้งแตที่ เขามาทําการเริ่มต นประชุมกันครั้งแรก คิดวารวมกลุมกั นไมไ ด
แนนอน แตตอนนี้ขึ้นมาเปน 50
เมื่ อ เริ่มต น ต องการให ก ลุ มแม บ านเข ม แข็ ง จึ ง ได เชิ ญ ชวนเข า มาอบรม
สามารถนําไปปฏิบัติใหชุ มชนมีความเขมแข็งได มีโอกาสทําเปนอาชี พ
และตอนที่อยูในโรงเรือนเห็ดไดเห็นคนที่มาซื้อกอนเห็ดคุยกับเขา ก็เริ่มตน
จากไมมีประสบการณ เขายังทําไดเห็นผล ตอนนี้ของกลุมแมบานมีตนทุน
ในการรวมกลุมไมใชเริ่มจากศูนยแลว การรวมกลุมก็ตองคอยๆ ทําไป

การปรับเปลี่ยน

⋅ โอย ถาทําแลวตองไดเงินเยอะๆ ซัก 3-4 พัน ไมงั้นจะทํา ทําไม?”
⋅ อยากลองเพาะดู ก อ น โรงเรื อ นก็ มี แ ล ว เอาง า ยๆ ก อ น ตามเศรษฐกิ จ
พอเพียง
⋅ ตอนนี้อยาเพิ่งคิดไกลมาก เอาใหปลูกเปนกอน ฟงอาจารยปาก็อยากลองดู

การปลดปลอย

⋅ ทําไดเลยนะ ปามีชั้นวางอยูแลว ชั้นวางหนังสือ หองน้ําอีกหองก็ไมไดใช
เลย รดน้ําไดสบาย
⋅ อาจารยสอนหมดแบบนี้ เดี๋ยวยายไปทําเชื้อเห็ดแขงหรอก
⋅ ไดความรูมาก แตไมมีประสบการณเลย แตนาจะขยายเปนธุรกิจได บาน
เรามีตลาดนัดอยูแลว แนวการพัฒนากลุมตองรอใหแตละคนลองไปทํากัน
กอน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู

⋅ ตองใชเวลาเรียนรู ใจรอนไมได และอาจเริ่มโดยการผลิตบริโภคในครัวเรือน
มากกวาจะมองในเชิงการคาขายหรือเชิงพาณิชย อาจเพาะในที่เล็กๆ เชน
โอง ตูเสื้อผามากกวาที่แตละคนจะแยกไปทําเปนโรงเรือน
⋅ สนใจเหมือนกันแตไมไดไปอบรม ยายเพียรก็พาไปดูที่บานแก วาจะซื้อมา
ลองเปดดูซัก 10 ถุง ตอนนี้ก็สั่งกอนเชื้อไปแลว เห็นบอกวากอนเชื้อหมด
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หลังการอบรม และศึกษาดูงานตามแผนปฏิบัติการแลว คณะผูวิจัยจึงใชการสนทนากลุมเพื่อ
สะทอนความคิดเห็นของกลุมผูรวมเรียนรู พบขอเท็จจริงดังนี้
1) กลุมผูรวมเรียนรูสวนใหญแสดงความมั่นใจวาสามารถนําความรูที่ไดจากการอบรมและ
ศึกษาดูงานไปปฏิบัติจริง และปรับเปลี่ยนแนวคิดในการผลิตเพื่อจําหนายเปนการผลิตเพื่อบริโภค
ภายในครัวเรือนที่มุงเนนความปลอดภัยในดานอาหาร ดังแสดงในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การสะทอนของกลุมผูรวมเรียนรูในการที่มีตอการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในการเพาะ
เห็ดนางฟา
ประเด็น
การสะทอนของกลุมผูรวมเรียนรู
ไดรับความรูในการอบรมและศึกษา ⋅ ผลการอบรมคิ ด ว า นํ า ไปปฏิ บั ติ ไ ด การอบรมดี มากในทุ ก อย า ง ทั้ ง การ
ดูงาน
ตอนรับ และการใหความรู
⋅ คิดวาทําได จะเริ่มสัก 10 กอนกอน
สรางความมั่นใจ
⋅ ตอนแรกไมเอาเลย แตตอนนี้สนใจแลว จะทําใหบาน 10 กอนกอน

สามารถนําไปประยุกตใชได

ขอจํากัดในการนําไปใชประโยชน

⋅ ทําไดแนนอน ชัดขึ้นเลย แตกอนก็ลองทํา แตทําอะไรไมไดมาก ทําๆ เลิกๆ
แตพอเขามาอบรมก็ชักมีความรูดีแลว
⋅ ทําแนนอน สนใจตั้งแตแรกแลว
⋅ ในระยะแรกจะซื้อกอนเห็นไปเปดดอก จะใหเริ่มตั้งแตทํากอนเชื้อยังไมไหว
ยากเกินไป
⋅ ก็สนใจ คิดวากลับไปทําแน ทําในบานกอน ใจก็ชอบดวย เรื่องรวมกลุม
เอาไวทีหลัง
⋅ ทําโรงเรือนแสลนได ไดเห็นของจริงก็คิดวาทําไดใชทุนไมสูง
⋅ สนใจจะทําเหมือนกัน แตทําที่บานสัก 20 กอน เพราะมีหลานเล็กๆ ทํา
ใหญไมไหว
⋅ อยากจะทํา แตเปนหวงเรื่องการขนยาย ปาอยูคนเดียวคงทําเองไมไหว
⋅ อยากทํา แตทําไมได ไมมีคน ทํานาเยอะ ตองดูแลคนแกอีก 2 คน แตก็
อยากลองทํา

ขณะเดียวกันคณะผูวิจัยมีความเห็นวา แมการเพาะเห็ดนางฟาในแตละครัวเรือนจะยังไม
สามารถเปนอาชีพเสริมเพื่อสรางรายได แตมีสวนชวยลดรายจายในการซื้อวัตถุดิบในการผลิตอาหาร
ซึ่งหากพิจารณาในภาพรวมของรายรับ – รายจายในครัวเรือนก็สามารถสรุปไดวาการเพาะเห็ดนางฟา
เพื่อบริโภคในครัวเรือนก็เปนกําไรที่เพิ่มจากการทํานาเพียงอยางเดียว สอดคลองกับเสรี พงศพิศ
(2548: 19 – 20) ที่พบวาชาวบานนาอีสานสามารถแกไขปญหาหนี้สินของหมูบานที่เกือบลมละลาย
ทางเศรษฐกิจสังคมมาเปนหมูบานตนแบบของการพัฒนาเนื่องจากการเปลี่ยนวิถีชีวิต ปลูกทุกอยางที่
กิน กินทุกอยางที่ปลูก ทําใหเริ่มมีเงินเหลือไวใชหนี้ และชีวิตเริ่มดีขึ้น ซึ่งสามารถพิสูจนไดวาการ
เรียนรูเปลี่ยนชีวิตคนและชุมชนได
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นอกจากนี้ยังพบสิ่งที่นอกเหนือไปจากการรวมกลุมของกลุมผูรวมเรียนรู คือ ทัศนคติของกลุมผู
รวมเรียนรูในเรื่องของการผลิตอาหารปลอดภัยเพื่อบริโภคในครัวเรือนมากกวาที่จะมองการผลิตเพื่อ
การตลาดเพียงอยางเดียว โดยที่คณะผูวิจัยพบวาแมในชวงที่กลุมผูรวมเรียนรูจะกลับชุมชนหลังการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเสร็จสิ้นก็ยังมีผูรวมเรียนรูพูดถึงสารฟูราดาน เชน ยายเพียร กลาวขณะรับกอน
เชื้อเห็ดจาก รศ.ดร.ประสงค วา “อาจารยที่ใหนะมีฟูราดานหรือเปลา” ซึ่งเปนตัวบงชี้ความสําเร็จใน
ประเด็นดังกลาวไดเปนอยางดี
2) การสรางทุนความรูรวม สูการรวมกลุมและการพัฒนาความเขมแข็งของกลุมแมบานบาน
ดอนเตาอิฐ พบวาจากการรวมวิจัยเชิงปฏิบัติการและการพัฒนาความรูดานการเพาะเห็ดนางฟา มี
สวนชวยในการพัฒนาแนวคิดและทิศทางการสรางความเขมแข็งของกลุมแมบานได ดังแสดงในตาราง
ที่ 6
ตารางที่ 6 ผลการสะทอนของผูรวมเรียนรูใ นการรวมกลุมและการพัฒนาความเขมแข็งของกลุม
ประเด็น
การสะทอนของกลุมผูรวมเรียนรู
การกระตุนความสนใจ สูการสราง ⋅ โครงการนี้ดีนะ เพราะทําใหกลุมแมบานกระตือรือรน โดยเฉพาะปาเพียร
ทุนความรูรวม
ปานิด ที่ผานมาหลับกันหมด ไมมีใครมาจุดประกาย ก็ตองขอขอบคุณ
คณะอาจารยมากๆ เลยที่กระตุนใหพวกพี่สนใจกันมากขนาดนี้ ไมงั้นกลุม
แมบานก็อยูกันเหงาๆ มานานแลว
ความมั่นใจ
⋅ ตั้งแตที่เขามาทําการเริ่มตนประชุมกันครั้งแรก คิดวารวมกลุมกันไมได
แนนอน แตตอนนี้ขึ้นมาเปน 50 แลว
⋅ ตนทุนในการรวมกลุมตอนนี้ไมใชศูนยแลว การรวมกลุมก็ตองคอยๆ ทําไป
แนวทางในการพัฒนากลุมและการ ⋅ เริ่มตนทําเพื่อบริโภคเอง หลังจากนั้นนาจะทําเปนรายไดเสริมได แตยังไง
สรางความเขมแข็งของกลุม
ต อ งเอาการทํ า นาเป น หลั ก ก อ น ส ว นการเพาะเห็ ด คนที่ ม าอบรมก็ จ ะ
พยายามบอกเลาใหกับคนที่ไมไดมา
⋅ ตอนแรกคิดวารวมกลุมไมได เพราะใชทุนสูง ตอนนี้เห็นวาถารวมกลุมกันก็
ใชที่บานปาเพียรก็ใชได
⋅ ถารวมกลุมกันได ก็ทํากันที่บานปาเพียร
⋅ ตอนที่อยูในโรงเรือนเห็ดไดเห็นคนที่มาซื้อกอนเห็ดคุยกับเขา เขาก็เริ่มตน
จากไมมีประสบการณเลย เขายังทําไดเห็นผล แตตอนนี้ของกลุมแมบาน
ตนทุนในการรวมกลุมตอนนี้ไมใชศูนยแลว การรวมกลุมก็ตองคอยๆ ทําไป
ตองทําใหรูจริง เชี่ยวชาญกอน

จากการสะทอนผลขางตนทําใหพบวา สถานะของการรวมกลุมกันผลิตนั้นเปนเรื่องในอนาคต
หลังจากที่กลุมผูรวมเรียนรูไดทดลองเพาะดวยตนเองเพื่อบริโภคในครัวเรือน ซึ่งในการลงพื้นที่เพื่อ
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ติดตามประเมินผลการนําความรูที่ไดจากการอบรมเชิงปฏิบัติการในการเพาะเห็ดนางฟาแสดงในภาพที่
2 พบวาผูรวมเรียนรูไดมีการแลกเปลี่ยนความรู และประสบการณที่เกิดจากการปฏิบัติจริงในการเพาะ
เห็ดกันภายในกลุม และสื่อสารไปยังแมบานอื่นๆ ที่ไมไดเขารวมการพัฒนาทุนความรูรวมตั้งแตตน
แสดงใหเห็นไดวาการที่กลุมผูรวมเรียนรูมีทุนความรูรวมกันจะมีสวนชวยในการแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณกันภายในกลุม และกระจายสูชุมชน ซึ่งจะมีสวนชวยในการสรางเครือขายความรู และ
การสรางกิจกรรมตอเนื่องของกลุมแมบาน ดังคํากลาวของปายุที่วา “ถึงเราจะปลูกเห็ดแยกกัน แต
วันนี้เราก็รวมกลุมกันมาเพื่อรับความรูที่ถูกตองจากอาจารย เพราะจะไดกลับไปทําไดถูก” ซึ่ง
เปนเปาหมายสําคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ และสามารถสรุปผลการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวมไดดังภาพที่ 3
3) แนวทางการพัฒนากลุมและการสรางความเขมแข็งของกลุม คณะผูวิจัยไดคนพบประเด็น
สําคัญจากการสนทนากลุมกับกลุมผูรวมเรียนรู ดังคํากลาวนี้ “ตอไปเวลาจะประชุมอะไร ก็ตองเชิญ
คนที่เชี่ยวชาญมาชวยประชุม เราไดซักถามมั่นใจ ไมตองคิดเองเออเองมานั่งเถียงกัน มันตัดสินใจยาก
และเรายังไดความรูที่ถูกตองดวย” ซึ่งสะทอนวากลุมผูรวมเรียนรูสามารถเขาถึงกลยุทธที่ควรจะเปนของ
การรวมกลุม นอกจากนี้คณะผูวิจัยไดสังเคราะหแนวทางในการพัฒนากลุมและการสรางความเขมแข็ง
ของกลุมจะตองประกอบไปดวย 1) การรวมกลุมทํากิจกรรมของชุมชนตองสอดคลองกับบริบทของ
ชุมชน ความตองการและปญหาของชุมชนเองไมใชถูกจัดกระทําจากภายนอก 2) การรวมกลุมตองมีที่
ปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญที่เขาใจบริบทของชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู และสรางความรูความเขาใจและ
ประสบการณที่ถูกตองใหกับชุมชน 3) สมาชิกของกลุมจะตองมีสว นรวมในการกําหนดแผนงาน
กิจกรรมตั้งแตเริ่มตน หรืออาจกลาวไดวาสมาชิกจะตองมีสวนรวมตั้งแตการวิเคราะหปญหา การหา
แนวทางในการแกไขปญหา การจัดทําแผนการแกไขปญหา การดําเนินการแกไขปญหา การติดตาม
ประเมินผลการแกไขปญหา 4) การขยายกิจกรรมของกลุมควรมีหลังจากสมาชิกประสบการณและ
ความชํานาญเปนอยางดี และ 5) กิจกรรมจากการรวมกลุมไมจําเปนตองอยูในเชิงธุรกิจอยางเดียวซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของบํารุง บุญปญญา (2549: 131 - 132) ที่กลาววาเมื่อพูดถึงการพึ่งตนเองของ
ชาวบานเวลามีองคกรพัฒนาเขาไปยุงเกี่ยวกับชาวบาน ควรจะไปยุงในแงที่เปนทางเลือกที่จะสงเสริม
ใหชาวบานมาทําการผลิตเพื่อกินเปนหลัก ทําการผลิตในขนาดที่เหมาะสม ใชแรงงานในครอบครัวเปน
หลัก มิใชนําไปสูร ะบบแขงขันตามจุดมุงหมายเพื่อการตลาด จะเปนการนําชาวบานไปสูพันธนาการ
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ภาพที่ 2 กลุมผูรวมเรียนรูใชความรูที่ไดจากการอบรมเชิงปฏิบัติการไปประยุกตเพื่อเพาะเห็ด
นางฟาสําหรับบริโภคในครัวเรือน
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ภาพที่ 3 สรุปผลการศึกษาการพัฒนาความเขมแข็งของกลุมแมบานบานดอนเตาอิฐผานทุนความรู
รวมในการเพาะเห็ดนางฟา
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สรุปและอภิปราย
การสืบเสาะปญหาและความตองการในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน พบวาประเด็นที่ผูรวม
เรียนรูสนใจประกอบดวย การลดตนทุนการผลิตของการทํานา และการประกอบอาชีพเสริม โดย
ประเด็นการประกอบอาชีพเสริมไดรับขับเคลื่อนเมื่อมีการพิจารณาถึงลําดับความสําคัญในการพัฒนา
นอกจากจะคนพบประเด็นปญหาและความตองการในการพัฒนาศักยภาพของชุมชนแลว กระบวนการ
ดังกลาวยังมีสวนชวยในการพัฒนากลุมเนื่องจากดําเนินการโดยการมีสวนรวมแบบประชาธิปไตย และ
การแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณระหวางผูรวมเรียนรู
ในขั้นตอนการพัฒนาทุนความรูรวมในการประกอบอาชีพเสริมโดยการเพาะเห็ดพบวา แตเดิม
กลุมผูรวมเรียนรูมีความตองการพัฒนาการเพาะเห็ดเปนอาชีพเสริมเพื่อสรางรายได แตยังขาดความ
มั่นใจในการผลิต การรวมกลุม และการบริหารจัดการกลุม ระหวางการจัดทําแผนปฏิบัติการในการ
พัฒนาทุนความรูรวมกันระหวางผูรวมเรียนรู ผูเชี่ยวชาญ และคณะผูวิจัย พบวาทางกลุมผูรวมเรียนรู
ไดมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการผลิตเห็ดเพื่อจําหนายเปนการผลิตเพื่ออาหารปลอดภัยสําหรับบริโภค
ภายในครัวเรือนและชุมชน ขณะที่การรวมกลุมการผลิตจะเปนผลสืบเนื่องที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ผู
รวมเรียนรูมีความชํานาญและมีความมั่นใจในการผลิตเห็ดนางฟา นอกจากนี้กลุมผูรวมเรียนรูยังมีการ
ปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการที่จะศึกษาดูงานในชุมชนที่ประสบความสําเร็จในการเพาะเห็ดเปนอาชีพ
เสริมออกจากแผนปฏิบัติการเพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินงานของกลุม ขอคนพบที่ไดจากขั้นตอน
การพัฒนาทุนความรูรวมของกลุมผูรวมเรียนรู คือ มีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ การ
เปลี่ยนแปลงความคิด การมีสวนรวมแบบประชาธิปไตยซึ่งจะมีสวนชวยในการเสริมพลังใหกับผูรวม
เรียนรูสูการพัฒนากลุม โดยการมีทุนความรูรวมกัน (ความรูความเขาใจในการเพาะเห็ด) จะเปนทุน
ทางสังคมใหเกิดกิจกรรมรวมของคนในชุมชน ซึ่งมีผลตอเนื่องและมีสวนชวยในการสรางความเขมแข็ง
ใหกับชุมชน
ขอคนพบที่ไดจากกระบวนการติดตามประเมินผลการนําทุนความรูไปประยุกตใชภายหลังจาก
ผานกระบวนการพัฒนาทุนความรูรวม พบวาผูรวมเรียนรูนําความรูที่ไดไปประยุกตใชใหเหมาะสมกับ
ศักยภาพของตน เชน การปรับพื้นที่บางสวนของหองน้ําเพื่อใชเปนที่เก็บกอนเชื้อเห็ดนางฟา รวมทั้งมี
การแลกเปลี่ยนความคิด ความรู ประสบการณระหวางผูรวมเรียนรูดวยกันเอง และระหวางผูรวม
เรียนรูกับสมาชิกในชุมชน พิจารณาไดจากความสนใจของสมาชิกในชุมชนที่ตองการกอนเชื้อเห็ด
นางฟาเพื่อผลิตไวบริโภคภายในครัวเรือน อาจถือไดวาเปนกระบวนการบริหารจัดการความรูในชุมชน
ซึ่งจะมีสวนชวยในการเสริมพลังใหกับผูรวมเรียนรูและชุมชน สงเสริมกระบวนการพัฒนากลุม และเปน
การจุดประกายใหกับชุมชนไดเห็นถึงพลังของตนเอง ซึ่งกระบวนการดังกลาวจะตองมีการขับเคลื่อน
ตอไป
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สํ า หรั บ ข อ เสนอแนะที่ ไ ด จ ากการวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารในครั้ ง นี้ ซึ่ ง เป น ข อ คิ ด สํ า คั ญ สํ า หรั บ
หนวยงานของรัฐหรือองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาชุมชน คือ เมื่อลงพื้นที่ครั้งแรกกลุมผูรวม
เรียนรูมีความตองการในการพัฒนาอาชีพเสริม ผลิตเพื่อจําหนายซึ่งเปนไปตามกรอบแนวคิดของการ
พัฒนาของสวนราชการตางๆ ที่เขาไปสงเสริมการรวมกลุมของประชาชนในพื้นที่ โดยสวนใหญจะ
ประสบกับความลมเหลวในการบริหารจัดการกลุม และตกเปนภาระของคณะกรรมการบริหารกลุม ซึ่ง
สอดคลองกับปรีชา เปยมพงศสานต และคณะ (2549: 220) ที่ศึกษาการพัฒนาของกลุมจอมทอง
พบวากลุมผูรวมเรียนรูเขตจอมทองเปนกลุมคนที่เคยมีประสบการณกับการรวมกลุมชนิดตางๆ ทั้งกลุม
ตามประเพณี และกลุมแบบสมัยใหมที่เกิดจากการจัดตั้งจากภายนอก ซึ่งสาเหตุของการรวมกลุมคือ
หวังผลประโยชน (รวมกัน) สิ่งที่นํามารวมกันคือ เศรษฐกิจ และสิ่งที่จะไดจากกลุมออกไปก็คือ
เศรษฐกิจเชนกัน ผลที่เกิดขึ้นคือ กลุมตามประเพณีนั้นยังคงสามารถรวมกลุมอยูไดเปนสวนใหญ
สวนกลุมที่จัดตั้งจากภายนอกนั้นมักจะสลายตัวไป หรือหากยังคงอยูก็มีปญหาในดานการดําเนินการ
ดังนั้นแนวทางในการพัฒนาการรวมกลุมควรเกิดจากความตองการของสมาชิกในชุมชนโดยเนนการ
ผลิตเพื่อตอบสนองความตองการบริโภคภายในครัวเรือนแทนการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของ
ตลาด
หากพิจารณาการเพาะเห็ดนางฟาในมิติการผลิตอาหารที่มีความปลอดภัยใหกับครัวเรือน
เฮเลนา นอรเบอรก และคณะ (2552: 11 – 21) กลาววากระแสโลกาภิวัตน (Globalization) ที่
เกิดขึ้นมีสวนสําคัญทําใหอาหารถูกลดทอนฐานะเปนเพียงสินคา การเกษตรจําเปนตองอาศัยความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดาน ใชความรูทางดานเทคโนโลยี มีตนทุนการผลิตที่สูง ซึ่งแนวโนมดังกลาวกําลังกอ
หายนะแกผูบริโภค เกษตรกร เศรษฐกิจทองถิ่นและสิ่งแวดลอม ขณะที่การบริโภคอาหารอินทรียที่
ผลิตภายในทองถิ่นมีสวนชวยในการแกไขปญหาทางสังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งนอกจากผูบริโภคจะ
ไดรับอาหารที่สดและมีคุณคามากกวาแลว ผูบริโภคยังไดความพึงพอใจจากการเดินซื้อสินคา จากการ
ไดรูจักกับคนที่ผลิตอาหารซึ่งสรางความสัมพันธใกลชิดกับทองถิ่นที่เขาอยู และยังมีสวนเสริมความ
เขมแข็งในดานจิตสํานึกแหงการพึ่งพาอาศัยกันแบบชุมชนที่แทจริง รวมทั้งยังสรางความมั่นคงทาง
อาหารแทนการพึ่งพาบริษัทที่ไมรูจักและอยูหางไกล โดยที่หัวใจมิใชราคาของอาหาร หากแตเปนเรื่อง
ตนทุนทั้งในดานสิ่งแวดลอม สุขภาพของประชาชน และสํานึกความเปนชุมชน (เฮเลนา นอรเบอรก
และคณะ, 2552: 127, 146 - 147) ดังนั้นการพัฒนากลุมผานกระบวนการพัฒนาการเพาะเห็ดนางฟา
เพื่อใชบริโภคในครัวเรือนนอกจากจะมีสวนชวยในการสรางความปลอดภัยและความมั่นคงทางดาน
อาหาร ยังมีสวนชวยในการสรางทุนความรูรวมกันระหวางชุมชนที่จะยังผลไปสูการพัฒนากลุมและ
ชุมชนที่มีความเขมแข็ง
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