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à¾×èÍÊ‹§μ‹Í¤ÇÒÁÃÙŒã¹ªØÁª¹ÇÔ¨ÑÂ
จตุพร วิศิษฏโชติอังกูร

ทางชุดโครงการวิจยั การสรางองคความรูใ หชมุ ชนมีภมู คิ มุ กันและยก
ระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ ทํางานผานมา 1 ป ถือวาไดผลลัพธ ทีเ่ ปนคําตอบของงานวิจยั สวน
หนึง่ พอจะเห็นแนวทางทีช่ ดั เจนขึน้ ตามแนวทางของงานวิจยั ทีเ่ นนปฏิบตั กิ าร
เพื่อการพัฒนา แตสิ่งหนึ่งที่ไดในการทํางานคือ “บทเรียน” การทํางาน ที่ทีม
งานอาจารยทเี่ ปนนักวิชาการในมหาวิทยาลัย ทํางานรวมกับคนในชุมชน ทีท่ าํ
หนาที่ บทบาทนักวิจัยชาวบาน
การทํางานรวมกัน ตองปรับตัวกันทัง้ 2 ฝาย เพือ่ ทีจ่ ะเขาใจ ศาสตรของ
ความรูใหมรวมกัน พรอมกับคลี่คลายสูกระบวนการแกไขปญหา และมีบาง
ประเด็นก็ตอยอดศักยภาพที่มีอยูเดิมใหมีพลังมากขึ้นในการจัดการปญหา
ระดับชุมชนที่เกิดขึ้นได
ขอจํากัดหนึ่งที่พบคือ เรายังเชื่อมความรูกันไมติด ถึงแมวาจะรวมหัว
จมทายกันดวยกระบวนการการทํางานรวมกัน ก็ยังมี “ชุดภาษา” ที่เปน
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อุปสรรคใหญในการเขาถึงความรูก นั้ อยู การทลายกําแพงภาษาเพือ่ เปลีย่ นเปน
ความเขาใจแบบงายๆ นัน้ เปนความทาทายอยางยิง่ ตอการเปดใจของทัง้ 2 ฝาย
เมื่อกําแพงภาษาทลายลง การสงตอความรู ซึ่งเปนองคประกอบหนึ่งของการ
จัดการความรู ก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
บทบาทหนึ่งของนักจัดการความรูคือ “เชื่อม เชียร และ ชง” ใหกับ
ทีมงานวิจยั ไดเรียนรูร ว มกัน คลีค่ ลายความไมเขาใจผานกําแพงตางๆ แลวชวน
กันออกแบบการเรียนรูเพื่อนําไปสื่อสารสาธารณะตอไป
เวทีการเชื่อมความรู ที่เกิดขึ้นลาสุด จึงมีวัตถุประสงคในการเปดพื้นที่
ในการสนทนาแบบวงกาแฟ งายๆ เขาใจทันที ผานการคุย คลํา คลิ้ก ระหวาง
นักวิชาการกับนักวิจัยชาวบาน
เวทีที่เกิดขึ้นเนนใหทีมงานโครงการวิจัยยอยไดพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน
อยางอิสระ เปดเวลาในการคุยกันใหเห็นภาพการทํางานรวมกัน ชีแ้ จง ปรึกษา
ในประเด็นที่ยังเขาใจรวมกัน สุดทายเรายังไดแผนงานแบบคราวๆปหนาวา
“จะเดินอยางไรตอ” ดวย
สิ่ ง หนึ่ ง ที่ เ ป น การขั บ เคลื่ อ นต อ จากเวที พู ด คุ ย นี้ คื อ “การสื่ อ สาร
สาธารณะ” เมื่อทีมงานเรียนรูและเขาใจตรงกัน รวมถึงการออกแบบการ
สื่อสารที่สามารถนําพาองคความรูเหลานี้ถายทอดไดแบบเขาใจในระดับชาว
บาน ถือวาเปนความสําเร็จที่เปนเปาหมายของการจัดการความรู
และมีทีเด็ดมากกวานั้น คายเด็กฯ ในครั้งที่ 2 ในปนี้ ซึ่งทานชวภณ
แสงจันทร ผูอํานวยการโรงเรียนบานเปร็ดในเปนเจาภาพใหญ ถือวาเปน
ประธานคาย จึงถูกออกแบบในการรองรับการสื่อสารสาธารณะนี้ เพื่อเปา
หมายสําคัญ คือ เด็กและเยาวชน ของคนบานเปร็ดใน นั่นเอง
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งานนี้เปนการออกแบบสื่อสารความรูแบบใหเกิดพลังการพัฒนาที่ตอ
เนื่อง การสื่อสารเพื่อจัดการความรูที่ยั่งยืน นอกจากความรูนั้นไดรับการ
ถายทอดในวิธกี ารทีม่ พี ลังแลว การปลูกฝง จิตสํานึกความเปนชุมชนใหกบั เด็ก
และเยาวชนของเรา เปนภารกิจที่สําคัญและสงผลใหเกิดความยั่งยืนในการ
พัฒนาจากวันนี้ถึงอนาคต
เราจะเดินทางตอไป
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¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÙŒ·ÕèÂÑè§Â×¹
...àÃÔèÁμŒ¹·ÕèâÃ§àÃÕÂ¹
จตุพร วิศิษฏโชติอังกูร

“เมื่อเราสรางกระบวนการเรียนรูมาสักพัก
เด็กๆจะเปนฝายชวนเราออกไปเรียนรูเอง”
ครูชวภณ แสงจันทร หรือ ผูอํานวยการโรงเรียนบานเปร็ดในเลาถึง
บรรยากาศการเรียนรูท เี่ ปลีย่ นแปลงไปจากสองปกอ น ทีเ่ ด็กตางก็ครํา่ เครงกับ
การเรียนวิชาหลัก เพือ่ มุง เนนการเรียนเพือ่ ไปสอบตามมาตรฐานของประเทศ
จริงอยูว า การเรียนการสอนตางก็มงุ เนนตอบโจทยผลสัมฤทธิก์ ารเรียนรู เเตเมือ่
มุง ไปในมิตเิ ดียว เรามักจะลืมการสรางทักษะชีวติ ซึง่ มีความจําเปนเเละสําคัญ
ตอการใชชีวิตอยูในโลกแหงการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ปรากฏการณการสนใจเรียนรูข องเด็ก เกิดจากการทีโ่ รงเรียนบานเปร็ดใน
มุงเนนกิจกรรมที่ฝกทักษะ เเละการเรียนรูแบบโครงงาน (Project Based
learning) โดยกิจกรรมที่ใชในการออกแบบเรียนรูลวนเเลวเเตเชื่อมโยงชุด
ความรูจ ากโครงการวิจยั ของชุมชนทีก่ าํ ลังดําเนินการอยู โดยครูชวภณบอกวา
ทางโรงเรียนสนใจ ประเด็น พลังงานทางเลือก เเละไดใหโรงเรียนเปนพื้นที่
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นํารองในการทดลองใชกิจกรรมพลังงานทางเลือก เชน เตาประหยัดพลังงาน
เตากาซชีวภาพ เเละกิจกรรมที่ใชพลังงานทางเลือกอื่นๆ
ในกระบวนการจัดการความรูข องชุดโครงการวิจยั ฯ มองถึงความยัง่ ยืน
ในการถายทอดองคความรู โจทยที่คิดตอนเเรกคือ การสรางศูนยการเรียนรู
แตนนั่ ก็เปนเพียงชองทางหนึง่ ทีช่ ว ยใหความรูท เี่ กิดขึน้ จากกระบวนการพัฒนา
ไดนําเสนอตอผูที่สนใจเเละเขาถึงความรู เเละในการบริหารจัดการอาจตองมี
การปรับเปลี่ยนการนําเสนอที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม หาก
มองในเรื่องของประสิทธิภาพของการสื่อสาร
จุดโฟกัสของการจัดการความรูระดับชุมชนเปลี่ยนไปเมื่อโรงเรียนบาน
เปร็ดใน โดยการนําของผูอํานวยการเขามารวมกิจกรรมของชุมชน เเละ เนน
กระบวนการมีสว นรวมในการจัดการการศึกษา ทางทีมนักวิจยั ทัง้ นักวิจยั ภาย
นอกเเละนักวิจัยชุมชนจึงมองเห็นโอกาสในการเชื่อมตอความรู เเละมองเห็น
ความยั่งยืนที่จะเกิดขึ้น
วิธคี ดิ ของการจัดการศึกษาของโรงเรียนบานเปร็ดในเปลีย่ นไปจากเดิม
คือ จากที่เนนวิชาหลักเพื่อการสอบเเขงขันตามมาตรฐานวิชาการ มาเพิ่ม
กิจกรรมมากขึ้น วิธีคิดที่เปลี่ยนไปนี้ ผอ.ชวภณ ไดเลาวา
“ลองคิดดูสคิ รับ เราทานเเตขา วสวยมาโดยตลอด เเมจะเปนขาวชัน้
เลิศ เเตพอนานๆไปก็เบื่อ ตองจัดใหมีกับขาวบาง การที่มีกับขาวที่หลาก
หลายทําใหผูกินไมเบื่อ อรอยเเละกินไดตลอด”
ประโยคบอกเลาทีเ่ เสดงถึงการเปรียบเทียบกระบวนการเรียนรูด งั กลาว
หมายถึง การจัดการศึกษาที่เนนวิชาหลัก หมายถึงขาว เเละกิจกรรมหลาก
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หลายที่เเทรกเขาไปเพื่อสรางทักษะเด็กเปน กับขาว เเละเปนกับขาวที่หลาก
หลาย กระบวนการเรียนรูท สี่ ราง เเละพัฒนาทักษะ ชวยใหเด็กคิดเปน ทําเปน
เเละแกไขปญหาเปน อีกทัง้ ยังสอดคลองกับการพัฒนาเด็กในยุคศตวรรษที่ 21
“เด็กหัวโต” เเตรา งกายลีบเล็ก คําเปรียบเปรยถึงเด็กนักเรียนในชวงที่
ผอ.ชวภณ เขามาทําหนาที่ผูอํานวยการ เปนคําเปรียบเปรยหนึ่งที่เห็นถึง การ
มุง เนนการพัฒนาคนทีใ่ หความสําคัญกับการสอบเเขงขัน เลยทําใหบรรยากาศ
การเรียนรูเปนไปดวยความเครงเครียด การจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนน
กิจกรรมการเรียนรูจึงเกิดขึ้น
ไมนาเชื่อวา กระบวนการเรียนรูที่เนนกิจกรรม จะชวยใหเด็กผานการ
ประเมินมาตรฐานโอเน็ต ในระดับที่นาพอใจ เเละเปนระดับที่เกินความคาด
หวังของโรงเรียน รวมไปถึงผลสัมฤทธิ์การศึกษาโดยรวมดีขึ้นเรื่อยๆ เเละผาน
การประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน) หรือ สมส.ที่เขามาประเมินโรงเรียนในระดับ “ดีมาก” เปน
สิ่งหนึ่งที่พิสูจนใหนักการจัดการศึกษาเห็นถึง ทางออกของการศึกษาที่จํากัด
ศักยภาพของมนุษย
¢Ñºà¤Å×èÍ¹´Õ μŒÍ§ÁÕμŒ¹·Ø¹
โรงเรียนบานเปร็ดใน ถือวาเปนโรงเรียนเกาแกของชุมชน มีอายุ 73 ป
นับจากการกอตัง้ โรงเรียนในป พ.ศ. 2484 (วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2484) เปน
โรงเรียนขนาดเล็ก ในอดีตจํานวนเด็กลดลงเรื่อยๆ มีครูประจําการเพียง 4 คน
และครูจางสอนอีก 2 คน เปนเหตุผลหนึ่งที่เปนโรงเรียนขนาดเล็กเเละกําลัง
จะถูกยุบ เเตในปจจุบันไมนาเชื่อวาเด็กๆ เพิ่มจํานวนมากขึ้น จากการพูดคุย
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กับ ผอ.ชวภณ ใหเหตุผลวา อาจเปนดวยทีโ่ รงเรียนลงไปคลุกกับชุมชนมากขึน้
ทําใหชุมชนรูสึกศรัทธา เเละไวเนื้อเชื่อใจ ในทุกวันที่ 8 ของเดือนจะมีการ
ประชุมประจําเดือนของหมูบาน เเละวันนั้นเองทุกเดือนจะมีการบริจาคงบ
ประมาณอาหารกลางวันเด็กดวยเปนประจําทุกเดือน สหกรณหมูบานบริจาค
ขาวสาร 3 ถัง ตอเดือน เเละงานประจําปที่ชุมชนจัดขึ้นอยางยิ่งใหญทุกปคือ
งานวันที่ 5 ธันวาคม หรือ “วันพอแหงชาติ” ในงานมีกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อหา
งบประมาณเพื่อเปนทุนในการพัฒนาโรงเรียน โดยชุมชนเปนเจาภาพในการ
ดําเนินงานทั้งหมด ในทุกปจะไดเงินจากกิจกรรมดังกลาว ประมาณ 70,000
บาท เงินจํานวนนี้ถูกใชเปนเงินคาจางครูชวยสอนไดตลอดทั้งป
สําหรับตนทุนอืน่ ๆ ทีถ่ อื วาเปนตนทุนสําคัญทีท่ าํ ใหการพัฒนาขับเคลือ่ น
การพัฒนาไดมาถึงทุกวันนี้ เกิดจากหลายปจจัยที่เกื้อหนุนกัน มีศาสนาเปน
เครื่องยึดเหนี่ยวใหทุกคนเชื่อมใจกัน ผานบทบาทของพระนักพัฒนา เชน
พระครูวิจิตร วรวุฒิ พระอาจารยสุบิน ปณีโต ตางก็เปนพระนักพัฒนาที่เปนที่
รวมศรัทธาของชุมชน มีผูบริหารที่เขมเเข็ง เสียสละเเละเปนตนแบบใหกับ
ชุมชน ผูบ ริหารในทีน่ รี่ วมทัง้ หมด กลาวคือ ผูน าํ ตามธรรมชาติ เเละนายก อบต.
ส.อบต. กํานัน ผูใ หญบา น รวมไปถึงคณะกรรมการชุมชน มีศษิ ยเกาทีใ่ หความ
สําคัญกับโรงเรียน ชุมชนที่มีความเขมเเข็ง ผูใหญที่เปนตนแบบใหกับเด็กเเละ
เยาวชน มีกลุม ผูน าํ เยาวชนทีม่ กี จิ กรรมรอยรัดใหพวกเขาสรางกิจกรรมจากรุน
สูรุน ผานคายเรียนรู “ลูกไม ปาเลน” โรงเรียนก็เสริมกระบวนการเรียนรูผาน
PBL เด็กที่บานเปร็ดในทุกคนจึงเปนเหมือนทรัพยากรบุคคลที่มีคุณคา ที่ถูก
ฟูมฟกมาเปนอยางดีจากตนทุนทั้งหมด
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¨Ò¡ KM ÊÙ‹ PBL ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ËÑÇã¨ÊíÒ¤ÑÞ¢Í§¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
ผอ.ชวภณ บอกวา “ตองขอบคุณโอกาสทีท่ าํ ใหโรงเรียนบานเปร็ดใน
เขามาเปนสวนหนึ่งของโครงการวิจัย” การบูรณาการการเรียนรูของชุมชน
กับทางโรงเรียนบานเปร็ดในถือวาเปนภาพของการบูรณาการการจัดการความ
รูที่มีพลัง ทางโรงเรียนไดมุงเนนการพัฒนาแหลงเรียนรู ใน 3 สวนหลักๆ คือ
ลูกเสือ เศรษฐกิจพอเพียง เเละ ประเด็นทางดานสุขภาพ ก็ลวนเเลวเเตเชื่อม
ไปยังประเด็นการศึกษาวิจยั ของชุมชน ทีข่ บั เคลือ่ น 3 ประเด็นเชนกัน กิจกรรม
ลูกเสือเนนกระบวนการฝกตน ไหวพริบ เเละทักษะจําเปนอืน่ ๆ สวนเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถเชื่อมไปยัง ประเด็นพลังงานทางเลือกที่นักวิจัยชุมชนกําลัง
ศึกษาวิจยั อยู โรงเรียนก็สรางกิจกรรมไบโอดีเซล เตาประหยัดพลังงานจากกาซ
ชีวภาพ ฯลฯ สวนเรือ่ งสุขภาพ ก็เชือ่ มโยงไปทีค่ วามหลากหลายของ สัตว เเละ
พืชที่ถือวาเปนพืชสมุนไพร บรรจุเรื่องราวภูมิปญญาเหลานี้ไวในหลักสูตรทอง
ถิน่ มีปราชญ หรือผูร ขู องชุมชน มาเปนผูถ า ยทอดใหกบั นักเรียนอยางสมํา่ เสมอ
¡ÒÃÊÐ·ŒÍ¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ ÁÍ§àËç¹ÈÑ¡ÂÀÒ¾à´ç¡
เเมเราจะสรางกระบวนการเรียนรูม ากมายเเตขาดการสะทอนบทเรียน
การเรียนรู ที่เปนเสมือนการเฝาดูการเติบโตของเด็กๆ ก็ทําใหเราไมสามารถ
ออกแบบการเรียนรูท ตี่ อ เนือ่ งเเละมีพลังได การสะทอนการเรียนรูท นี่ นี่ อกจาก
การนั่งพูดคุยกันหลังกิจกรรมเเลว การใชแผนที่ความคิด(Mind Map) ใหเด็ก
ไดบรรเลงความคิดแบบ 360 องศา เปนเครื่องมือหนึ่งในการสังเกตวิธีคิด เฝา
ดูการเติบโตทางความคิดของเด็ก “ปรากฏการณขา วตอกแตก” เปนคําเปรียบ
เปรยถึง พลังของการเรียนรูที่ทรงพลังที่เด็กๆเคยถูกกดอยูในระบบการเรียนรู
แบบเดิม เมือ่ เปดโลกของการเรียนรูแ บบใหม เด็กๆก็เปดเผยศักยภาพออกมา
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อยางเต็มที่ เปนปรากฏการณหนึง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในชวงหลังๆคือ เด็กชวนครูไปเรียน
รู กลับกลายเปนวาเด็กมีความสุข เเละอยากเรียนรูเ พิม่ มากขึน้ เเมกระทัง่ เสาร
อาทิตย เด็กก็ยังอยากมาโรงเรียน ผอ.ชวภณ บอกเลาถึงปรากฏการณนี้อยาง
มีชีวิต
ËÑÇã¨¢Í§¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ ºŒÒ¹ ÇÑ´ âÃ§àÃÕÂ¹
ความสําเร็จในบริบทเริ่มตนของโรงเรียนบานเปร็ดใน หัวใจที่เเทอยูที่
การมีสวนรวมอยางมีพลัง จาก 3 สวน คือ บาน วัด เเละ โรงเรียน ตางเกื้อ
หนุนกันในกิจกรรมที่สอดรับในการพัฒนาชุมชน พัฒนาในระดับปจเจก
ผอ.ชวภณ ฝากขอคิดไวอยางนาสนใจวา “โรงเรียนตองเปนแหลงเรียน
รูข องชุมชน ผสานความรวมมือจากวัดเเละชุมชน สิง่ สําคัญก็คอื เราจะสราง
ศรัทธาอยางไรใหชมุ ชนยอมรับก็ยอ นกลับมามองบทบาทของโรงเรียนทีเ่ ปน
แหลงบมเพาะความรู เเละสรางคน เมือ่ เราทําบทบาทนีใ้ หดี มีประสิทธิภาพ
ศรัทธาก็เกิด ดังนัน้ หากเรามีตน ทุนทีด่ นี ี้ การมีสว นรวมในการจัดการศึกษา
จะเกิดขึน้ อยางมีพลัง” ผอ.ชวภณ กลาวถึงหัวใจของความสําเร็จ ของโรงเรียน
บานเปร็ดใน ในวันนี้ดวยเเววตาที่เปยมความสุข
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·ŒÍ§¶Ôè¹¨Ñ´¡ÒÃμÑÇàÍ§
ËÑÇã¨¤×Í “¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÙŒ”
จตุพร วิศิษฏโชติอังกูร

โอกาสในการเรียนรูผาน นักจัดการความรู ทําใหคนทํางานมองเห็น
โอกาสของการขับเคลือ่ นพัฒนาชุมชนนีใ้ นอนาคต ชุมชนทีเ่ กง ชุมชนทีเ่ ปนตน
แบบหากไมมกี ารพัฒนาตอเนือ่ ง ในทีส่ ดุ ชุมชนนัน้ ก็จะพายแพกบั แรงผลักจาก
ดานนอกชุมชนและยอมจํานนกับเงือ่ นไขบางอยางทีส่ ง ผลตอความเปนอยูข อง
ชุมชนในอนาคต
¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢ç§¢Í§ªØÁª¹à»Ãç´ã¹ ã¹ÊÒÂμÒ¢Í§¤¹·íÒ§Ò¹´ŒÒ¹¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ
¤ÇÒÁÃÙŒ ÁÕÍÐäÃºŒÒ§?
ผูนํา
ที่ไดรับการยอมรับ และมีความเสียสละในการงานของชุมชน สามารถ
นําพาสมาชิกในชุมชนสรางกระบวนการเรียนรูต อ เนือ่ งได ผูน าํ ในทีน่ รี้ วมไปถึง
คณะกรรมการหมูบานดวย ถือวาเปนผูนําในระดับยอยลงไป
สมาชิกของชุมชน
กลุมนี้เปนกลุมที่เปน “หัวใจ” ของการพัฒนา เรียกไดวาเปนผูมีสวน
ไดเสียโดยตรง หากประชาชนเขมแข็ง และเปนสมาชิกชุมชนทีม่ คี ณ
ุ ภาพทีผ่ า น
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การใหความรู ความเขาใจ สรางกระบวนการเรียนรูอ ยางตอเนือ่ ง เมือ่ สวนยอย
ดีก็จะสงผลใหชุมชนเขมแข็งแนนอน
องคกรหนุนเสริม
ตรงนีห้ มายถึงองคกรทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีเ่ ขามาชวยหนุนเสริมความ
เขมแข็งของชุมชนผานกระบวนการทีห่ ลากหลาย และเอือ้ ใหเกิดกระบวนการ
พัฒนาโดยอาจมีงบประมาณเขามาสนับสนุน และมีการสนับสนุนทางวิชาการ
ถือวาเปนโอกาสของชุมชน ในอนาคตการมีสวนรวมของภาคสวนตางๆ
นอกจากจะมี 3 สวน หรือที่ อาจารยประเวศ วะสี เรียกวา “สามเหลีย่ มเขยือ้ น
ภูเขา” อันไดแก ภาคการเมือง ภาคประชาชน และภาครัฐบาล (ยังจะมีอีก
ภาคสวนทีจ่ ะเชือ่ มความเขมแข็งเพิม่ เปนเสาที่ 4 ไดแก ภาคเอกชน) ในอนาคต
ภาคเอกชนจะเขามามีบทบาทมากขึ้น อาจจะเขามาในฐานะการทําโครงการ
ดานความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอม หรือ CSR. ใหกบั ชุมชน การคืน
กําไรสูชุมชนในรูปแบบตางๆ ที่เปนการทํางานเพื่อสังคมของภาคเอกชน
กระบวนการทางปญญา
คํานี้เปนจุดแข็งของชุมชนบานเปร็ดใน คําวากระบวนการทางปญญา
หมายถึงกิจกรรมที่เอื้อใหสมาชิกในชุมชนไดรวมคิด รวมทํา รวมรับผล
ประโยชน ผานวาทกรรมที่ใชเรียกกระบวนการตางๆ เชน การศึกษาวิจัย การ
ประชุมประชาพิจารณ ประชาคมทองถิน่ หรือกิจกรรมอืน่ ใดทีใ่ ห ความสําคัญ
กับการมีสวนรวมทางดานความคิดนําไปสูการปฏิบัติ
à¢ÕÂ¹ÁÒ¶Ö§μÃ§¹Õé áÅŒÇÁÕ¤Òí ¶ÒÁμ‹ÍÇ‹Ò ªØÁª¹¨Ðà´Ô¹·Ò§μ‹ÍÍÂ‹Ò§äÃ·‹ÒÁ¡ÅÒ§
¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§?
สิ่งที่มองคือนอกจากความเขมแข็งที่ไดวิเคราะหมาขางตนที่เปนตนทุน
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สําคัญของชุมชนแลว “การจัดการความรู” จะเปนเครื่องมือที่ทําใหชุมชนได
ยอนกลับ และมองเห็นตัวเองตลอดเวลา เมือ่ เห็นตัวเอง ยอมสามารถคาดการณ
อนาคตตอไปไดวา ชุมชนจะดํารงอยูในรูปแบบใด...
การจัดการความรู จึงเปนเหมือนทางเลือกทางรอดในการเปนอยูใน
อนาคต ดังนัน้ การจัดการความรูจ งึ เปนเครือ่ งมือสําคัญในปจจุบนั และศตวรรษ
ใหมของสังคม
áÅŒÇ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÙŒ¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§äÃ?
เราจัดการความรูผาน การวิจัยทองถิ่น ที่เราทํากันอยู เมื่อไหรก็ตามที่
มีปญ
 หาเกิดขึน้ ชุมชนก็ใชกระบวนการวิจยั มาชวยกันขบคิด หาทางเลือก ตอบ
โจทยปญหานั้นอยางเปนระบบ จนไดหนทางในการแกไขปญหา ในระหวาง
กระบวนการทัง้ หมด เราใช “ความรู” เปนฐาน และความรูน นั้ จะเปลีย่ นสภาพ
ไปตลอดเวลาเมือ่ มีการคิด ศึกษาวิจยั ไปเรือ่ ยๆ ความรูท ชี่ มุ ชนไดจงึ สดใหมแก
ปญหาใหมๆ ของชุมชนไดทันทวงที
โดยสรุปการจัดการความรูในชุมชน ก็คือ ชุมชน “สราง” ความรูใหม
จากการวิจัย “เก็บ” ความรูไวและมี “การเผยแพร” รวมไปถึงนําความรูนั้น
“ไปใช” มีการ “สรุปบทเรียน” ที่เกิดขึ้นเสมอๆ เพียงเทานี้ถือวาเปนการ
จัดการความรูที่เยี่ยมยอดแลว ทําตอเนื่องไปเรื่อยๆ จะเกิดการ “สราง
วัฒนธรรมการเรียนรูแบบมีสวนรวม”
หากกระบวนการทางปญญาดังกลาวไดมีการขับเคลื่อนตอเนื่อง
ชุมชนอยูรอดทั้งในปจจุบันและอนาคต
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º·àÃÕÂ¹ º·ÃÙŒ : »ÃÐà´ç¹»†ÒªÒÂàÅ¹
¡ŒÒÇà´Ô¹·ÕèàμÔºâμä»¾ÃŒÍÁ¡Ñº·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã·Õè¡ÅÑº¤×¹
สุภัทรา บัวแยม และ ภัทราภร เกิดจังหวัด

เสนทางเดินที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาเขาไปในปาชายเลนผืนใหญของ
ชาวบานเปร็ดใน จ.ตราด สองขางทางเต็มไปดวยตนไมสเี ขียวขจีทขี่ นึ้ อยูอ ยาง
แนนขนัด มองไปทางใดก็เห็นแตลาํ ตนทีเ่ รียงกันเปนทิวแถว เมือ่ ลมพัดมาใบไม
ก็แกวงไกวคลายกับกําลังตอนรับผูท มี่ าเยือนตลอดขางทางนอกจากจะไดเห็น
บรรยากาศความมีชีวิตชีวาของตนไมแลว สิ่งมีชีวิตบนภาคพื้นดินอยางปูแสม
ที่วิ่งออกรูโนนเขารูนี้ก็สรางความมีชีวิตชีวาไดไมแพกัน แตกวาที่ปาจะเติบโต
จากหนอออนตนเล็กเปนไมใหญทแี่ กรงกลาและสวยงามดังเชนภาพวาดในวัน
นี้ ปาชายเลนบานเปร็ดในเคยไดรับบททดสอบที่ยิ่งใหญในการดํารงอยู ซึ่งถือ
เปนบททดสอบในการพิทักษปาของชาวบานเปร็ดในไปพรอมๆ กัน
¡‹Í¹μŒ¹äÁŒ¨ÐÁÕªÕÇÔμ ¡‹Í¹ÊÑμÇ¨Ð¡ÅÑº¤×¹
ชุมชนบานเปร็ดในเปนชุมชนเล็กๆ ชาวบานสวนใหญเลี้ยงชีพดวยการ
เปนเกษตรกร ปลูกขาวไร ปลูกมะพราว กอนที่จะหันมาถางปาเพื่อปลูกยาง
สังเคราะหตามนโยบายทีส่ ง เสริมโดยรัฐบาล วิถชี วี ติ ชาวบานก็เรียบงาย ใชชวี ติ
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แบบพอมีพอกิน ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ใครหาสิ่งใดไดก็นํามาแลกเปลี่ยนโดยที่
ไมตอ งใชเงินทอง สมบัตสิ ว นรวมทีเ่ ปนสิง่ หวงแหนของชาวบานเปร็ดในทุกคน
คือปาชายเลนผืนใหญ ที่มีเนื้อที่ครอบคลุมถึง 12,000 ไร ปาชายเลนผืนนี้เปน
เสมือน ซุปเปอรมาเก็ตขนาดใหญ ทีช่ าวบานสามารถเขามาใชประโยชนในการ
ดําเนินชีวิตเลี้ยงชีพ ไมวาจะเปนการหาสัตวปา หาปลา หาปู เผาถาน ฯลฯ
เรียกไดวา เดินเขาปาดวยมือเปลา ขากลับจะตองมีอะไร ติดไมตดิ มือกลับไปทํา
กับขาวกินที่บาน
แตแลววันหนึ่งการเขามาของกลุมคนที่เรียกกันวา “นายทุน” ก็สราง
ความเปลี่ยนแปลงอยางที่ประเมินคาไมไดใหกับชาวบาน เมื่อรัฐบาลได
สัมปทานใหกลุม นายทุนเขามาตักตวงผลประโยชนจากทรัพยากรในพืน้ ทีด่ ว ย
การทําสัมปทานไมโกงกาง โดยไมมีการปลูกปาทดแทน และการทํานากุง
ชาวบานบางสวนที่ทํานาไรเก็บเกี่ยวไดปละครั้งสองครั้ง เห็นรายไดเปนกอบ
เปนกําจากการทํานากุงที่ทําไดตลอดปก็หันมาทําอาชีพนี้ จนวันที่นากุงทําให
ชาวบานขาดทุนยอยยับ พวกเขาบอกวา “กุงไมไดกินแคอาหาร แตมันกิน
ทั้งรถ กินที่ดิน กินบาน กินทุกอยางของเราไปหมด” ชาวบานเปร็ดในทําได
เพียงมองผืนแผนดินทีเ่ คยอุดมสมบูรณและเปนอูข า วอูน าํ้ ของชีวติ กําลังยอยยับ
ไปกับตา ปาชายเลนทีเ่ คยอุดมสมบูรณเต็มไปดวยพรรณไมทหี่ ลากหลายกลับ
กลายเปนปาเสื่อมโทรม นากุงก็ทําใหดินเค็มจนไมสามารถเพาะปลูกอะไรได
นํา้ เสียจากนากุง ก็ไหลลงสูป า ชายเลน ทําลายระบบนิเวศของปาเสียหายอยาง
หนัก กอนที่ชาวบานจะตองสูญเสียปาผืนนี้ไปตลอดกาล พวกเขารวมตัวกัน
เพือ่ ทวงสิทธิทดี่ นิ คืนจากนายทุน และชวยกันพลิกฟน ผืนปาใหกลับมาสมบูรณ
อีกครั้ง
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àÃ×èÍ§àÅ‹Òà¤ÅŒÒ»˜ÞÞÒ
ชาวบานเปร็ดในเปนนักเลาเรื่อง..หากจะกลาวดวยประโยคนี้คงไม
ผิดนัก จากการทีไ่ ดนงั่ สนทนาพูดคุยดวยการลอมวงนัง่ เลาทีแ่ สนจะเปนกันเอง
เปนบรรยากาศการเลาเรือ่ งทีจ่ ริงจังแตผอ นคลาย พวกเขาพูดถึงเรือ่ งราวทีผ่ า น
มา “จากบทเรียน ความเจ็บปวด ในอดีต สูการเรียนรูและการพัฒนา” การ
เปดใจเลาเรือ่ งราวอยางหมดเปลือก เพราะพวกเขาอยากใหบทเรียนความไมรู
ในอดีตที่ผานมาเปนบทเรียนและสรางความรูใหคนอื่นหรือชุมชนอื่นๆ ได
เรื่องเลาในครั้งนี้จึงไมไดมีแคเรื่องความสําเร็จเพียงอยางเดียว หากแต
ยังสอดแทรกความเจ็บปวดทีช่ าวบานเปร็ดในตองเผชิญผานประสบการณการ
เรียนรูที่ผา นมา การเลายอนอดีตในคราวที่ชาวบานขาดทุนเปนหนี้เพราะการ
ทํานากุง โดยชาวบานทั้งชุมชนมีหนี้สินรวมกันประมาณ 30 ลานบาท ปญหา
หนี้สินที่รุงรังกลายเปนสิ่งที่ทําใหชาวบานเขาไปพัวพันกับยาเสพติด ทั้งขาย
ทั้งเสพ เพียงเพราะตองการนําเงินมาใชหนี้ แตยิ่งดิ้นรนทุกอยางก็ยิ่งพัวพัน
อีรงุ ตุงนังหนักเขาไปมากกวาเดิม การพยายามคิดทีจ่ ะแกปญ
 หา จากจุดเริม่ ตน
โดยการจัดตั้งกลุมสัจจะสะสมทรัพย เปนการออมเงินของชาวบานในชุมชน
รวมกันเก็บ รวมกันบริหารใหเงินกอนนีง้ อกเงย ถือเปนจุดเริม่ ตนทีค่ อ ยๆ คลายปม
ปญหาที่พันกันอยูใหคลี่คลายไปทีละปม ตั้งแตเรื่องหนี้สินของชุมชนเชื่อมโยง
ไปสูก ารแกปญ
 หาปาชายเลนทีเ่ สือ่ มโทรมจากความไมรเู ทาทันเลหเ หลีย่ มของ
นายทุน
จากวันนั้นสูวันนี้ผานเรื่องราวในอดีต ที่พวกเขาตองชวยกันตอสูเพื่อ
พลิกฟนผืนปา การทํางานอยางเขมขนของชาวบานเปร็ดใน ทําใหชุมชนเกิด
ความเขมแข็งซึง่ นับเปนตนทุนทีส่ าํ คัญมากของการแกไขปญหาชุมชน บวกรวม
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เขากับการใหความชวยเหลือจากหลายๆ หนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชน หรือ
นายทุน ทีม่ ที งั้ เขามาแบบจริงใจบาง แบบแสวงหาผลประโยชนบา ง สิง่ เหลานี้
ทําใหชาวบานไดเรียนรูทั้งแงมุมที่ดีและไมดีของการเขามาในพื้นที่ของหนวย
งานหลายๆ แหง ชาวบานเปร็ดในไมใชประเภทนอมรับทุกอยางของการเขา
มา พวกเขาจะตองมีสวนรวมในการรวมคิดรวมทําอยางแทจริง บางอยางที่
ไมใชสงิ่ ทีช่ มุ ชนตองการ พวกเขาก็พรอมทีจ่ ะยืนหยัดและยืนยันความตองการ
ของชุมชน
»ÅÙ¡»†ÒãËŒà»š¹¨ÐÁÍ§àËç¹ªÕÇÔμ
ในบางครัง้ การแกปญ
 หาของหนวยงานภายนอกทีเ่ กีย่ วของ ก็ขาดการ
มองปญหาแบบเชือ่ มโยงระหวางปากับวิถชี วี ติ จึงขาดการแกปญ
 หาทีร่ อบดาน
การแกปญหาความซับซอนของปญหาปาชายเลนของคนภายนอกจึงแกดวย
เพียงแคการปลูกปาและคํานวณความสําเร็จเปนความหนาแนนของจํานวน
ตนไม ซึ่งในบางครั้งความแนนที่มากไป ปลูกพืชแบบเดียวกันก็ทําลายระบบ
นิเวศโดยที่ไมทันไดคิด
ไมมใี ครรูจ กั ชุมชนดีเทากับคนในชุมชนเอง ไมมใี ครรูจ กั ปาดี เทากับคน
ที่มีวิถีชีวิตที่ พึ่งพิงปา ปาชายเลนบานเปร็ดใน จ.ตราด ปาที่ชาวบานใหความ
สําคัญกับความสมดุลของปา สัตว และคน ปาที่เวลาปลูกตองใชใจและความ
รูส กึ ในความหมายของปาทีส่ มบูรณของคนทีน่ ี่ ไมใชปา ทีต่ น ไมขนึ้ ทึบหนาแนน
ชาวบานบอกกับเราวาพืน้ ทีท่ โี่ ลงเตียน มีหญา (บางครัง้ คนนอกเรียกวาวัชพืช)
มีบอนํ้า มีพื้นที่ที่ปลอยใหแสงแดดเขาถึง ก็เปนสิ่งที่ธรรมชาติจัดสรรมาแลว
และมีความจําเปนในการดํารงชีวิตสําหรับพืชและสัตว การปลูกปาจึงตองมี
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ความหลากหลาย อะไรที่มากเกินไปก็ไมใชผลดีอยางแนนอน อยางเชนตนไม
หากมันแนนมากไป แลวแสงแดดสองไมถึง มันก็จะมีผลกระทบกับดินและกับ
สัตวเชนเดียวกัน
การวัดความสมดุล ควรวัดความดวยหลากหลายของพันธุไ มตามสภาพ
ดิน นํ้า อากาศ ชาวบานที่นี่พยายามทําทุกอยางใหเลียนแบบธรรมชาติมาก
ที่สุด เมื่อมันสอดคลองและสมดุลกัน ก็จะเกิดชีวิต เมื่อมีสัตวมาอาศัย นั่นก็
หมายความวาคนก็ไดรับผลประโยชนเหลานั้นไปดวย ปาที่นี่ใชใจและความ
รูสึกในการฟนฟูและดูแลรักษา คนที่นี่เขาถือคติวา เมื่อปลูกปาแลวสัตวตอง
อยูได และคนก็จะอยูไดเชนกัน
ใชใจปลูก ก็ตองใชใจดูแล ตองอยูกันแบบพึ่งพาซึ่งกันและกัน จะเห็น
ไดจากการจัดตัง้ ธนาคารปู กิจกรรมทีช่ มุ ชนบานเปร็ดในรวมกันอนุรกั ษปแู สม
รณรงคใหชาวบานหยุดจับปูในฤดูที่ปูวางไข โดยปลูกจิตสํานึกคนในชุมชน วา
อยาเห็นประโยชนเฉพาะเรื่องที่เห็นตรงหนา การจับปูที่มีไขไปขายอาจจะได
ราคาดี แตเมื่อทําเชนนี้วันขางหนาอาจจะไมมีปูใหจับอีกตอไป ภายใตแนวคิด
ของคนที่นี่คือ “หยุดจับรอยคอยจับลาน” พึ่งพิงธรรมชาติแบบถอยทีถอย
อาศัยมองใหไกลไปถึงอนาคต
¿„œ¹¿Ù»†Ò´ŒÇÂÀÙÁÔ»˜ÞÞÒ¼ÊÒ¹¡Ñº§Ò¹ÇÔªÒ¡ÒÃ
การทําโครงการดานการฟน ฟูทรัพยากรปาชายเลนของชาวเปร็ดในนัน้
เปนการฟนฟูปาดวยภูมิปญญาผสานกับงานวิชาการ ชาวบานบอกวาที่บาน
เปร็ดใน มีหนวยงาน องคกรมาเยอะ มีนักวิชาการ นักวิจัยลงมาทํางานใหชาว
บานในดานขอมูลงานวิจัย แตแลวขอมูลบางอยางก็หายไปพรอมกับการจาก
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ไปของนักวิชาการ หรือนักวิจัยเหลานั้น ขอมูลที่มาเก็บไปไมไดถูกนํามาคืน
ชุมชน ชุมชนไมไดตรวจสอบ และไมไดเกิดการตอยอดจากความรูเดิมๆ
การทําโครงการวิจัยในครั้งนี้จึงคอนขางแตกตาง ที่เปดโอกาสใหชาว
บานไดเขามาทํางานรวมกับนักวิชาการอยางจริงจัง ชาวบานไดมโี อกาสลุกขึน้
มาเปนนักวิจัยชุมชนดวยตัวเอง นอกจากนั้นแลวชาวเปร็ดในยังมีโอกาสไดไป
ศึกษาดูงานชุมชนอื่นๆ ที่ประสบความสําเร็จ ซึ่งชวยเปดมุมมองใหมๆ ใหคน
ที่นี่เปนอยางมาก
ÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ¡ÑºÍ§¤¤ÇÒÁÃÙŒªØÁª¹ °Ò¹¤Ô´·Õè¢Ñºà¤Å×èÍ¹ä»´ŒÇÂ¡Ñ¹
การทําโครงการ “การพัฒนาศูนยเรียนรูชุมชนบานเปร็ดใน จังหวัด
ตราด เพื่อเสริมสรางความเขมแข็ง และประยุกตใชองคความรูชุมชนรวม
กับความรูทางวิทยาศาสตรตอปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
เปนงานวิจัยที่ใชฐานคิดทางวิชาการ และองคความรูของชาวบาน ขับเคลื่อน
การทํางานไปพรอมๆ กัน ที่ใครมีความเกงดานใดก็มาลงขันแชรความรูใหกัน
และกัน เชนนักวิชาการมีเครือ่ งมือในการวัดความสูงของตนไม มีเครือ่ ง จีพเี อส
(GPS) ชวยบอกพิกดั ตางๆ ในพืน้ ทีป่ า ฯลฯ ชาวบานก็มอี งคความรูใ นการสังเกต
ทรัพยากรตางๆ ในพื้นที่ เชน การเพิ่มขึ้น หรือลดลงของตนไมในปา การแพร
กระจายของแมลง จํานวนสัตวนํ้าในพื้นที่ปาชายเลน ฯลฯ สิ่งเหลานี้ลวนเอื้อ
ประโยชนในการทํางานใหกันและกัน
การทํางานระหวางนักวิชาการและชาวบาน เหมือนชวยเติมเต็มชองวาง
ขององคความรูชุมชนใหมีเพิ่มขึ้น โดยใชวิทยาศาสตรเปนเครื่องมือที่ทําใหถึง
เปาหมาย ชุมชนบานเปร็ดในมีตน ทุนทีด่ คี อื ความเขมแข็งของชุมชน ทีช่ าวบาน
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รวมแรงรวมใจในการฟนฟูสภาพปาชายเลนจากที่เสื่อมโทรม ใหกลับมาอุดม
สมบูรณดงั เดิมอีกครัง้ แตสงิ่ ทีข่ าดหายคือกระบวนการจัดการความรู ทีจ่ ะชวย
ถอดองคความรูภูมิปญญาในดานตางๆ จากชาวบาน และนําองคความรูที่ได
ไปปรับใชกับความรูและเทคโนโลยีสมัยใหม การวิจัยครั้งนี้จึงเกิดขึ้นโดยมี
แนวคิดทีว่ า ชาวบานและชุมชนมีบทบาทหลักในฐานะเปน “ผูว จิ ยั ” ทีม่ คี วาม
รูความเขาใจในสถานการณของชุมชนตัวเอง สวนนักวิชาการมีฐานะเปน “พี่
เลี้ยง” เทานั้น
àËç¹à»‡ÒËÁÒÂÃ‹ÇÁ áÃ§¢ÑºÊÙ‹¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨
ในฐานะผูวิจัยของชาวบานเปร็ดใน และฐานะพี่เลี้ยงของนักวิชาการ
การสื่อสารเพื่อทําความเขาใจถึงเปาหมายของโครงการเปนสิ่งที่สําคัญ เพื่อ
กะเทาะใหเห็นโจทยในการวิจัยที่ชัดเจน และเห็นหมุดหมายแนวทางที่ใชใน
การแกโจทยเหลานั้น ชองวางขององคความรูชุมชนบานเปร็ดใน ที่ขาดหลัก
ฐานยืนยันการเปลี่ยนแปลงสภาพของปาชายเลน และการขาดขอมูลเรื่องผล
ประโยชนของการอนุรกั ษปา ตอการกักเก็บคารบอน ถูกเติมเต็มแทนทีด่ ว ยการ
ทํางานรวมกันระหวางชาวบานและนักวิชาการ ในการจัดทําฐานขอมูล
ทรัพยากรปาชายเลน โดยใชรูปแบบในการติดตามผลทางวิทยาศาสตร เชน
ทําแผนทีห่ มายแนวเขต สํารวจตนไมทกุ ชนิดในปา เก็บตัวอยางดินและนํา้ การ
วัดการเจริญเติบโตของตนไม การคํานวณผลผลิตที่ไดจากปา และประเมิน
ประสิทธิภาพในการกักเก็บคารบอน
ในชวงแรกของการทําวิจัย ชาวบานเปร็ดในบอกวา ไมเขาใจวาการกัก
เก็บคารบอนคืออะไร และทําไปเพื่ออะไร แตตอนนี้เขาใจแลววาการปลูกปา

57
º·àÃÕÂ¹ º·ÃÙŒ...àÃ×èÍ§àÅ‹Ò¨Ò¡ªØÁª¹ÇÔ¨ÑÂ ºŒÒ¹à»Ãç´ã¹ Í.àÁ×Í§ ¨.μÃÒ´

ชายเลนของชุมชน ชวยในการกักเก็บ กาซคารบอนไดออกไซด ทีเ่ ปนกาซเรือน
กระจก และเปนสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก เมื่อปา
ดูดกาซคารบอนไดออกไซดเขาไปก็จะมีกระบวนการตางๆ ภายในตนไม
คารบอนก็จะถูกเก็บสะสมอยูในตนไม แตหากตนไมนั้นถูกทําลาย คารบอนก็
จะถูกปลอยสูบรรยากาศอีกครั้ง การลงพื้นที่ปาชายเลนเพื่อศึกษาการกักเก็บ
คารบอนเปนงานทีส่ าํ คัญของนักวิชาการ แตในแงมมุ ของตัวชาวบานแลว พวก
เขาคิดวาการลงพื้นที่เพื่อสํารวจทรัพยากรตางๆ ในปา ไมวาจะเปนการดู
จํานวนปูปลา ดูการเจริญเติบโตของตนไมกลับเปนเรื่องที่สําคัญสําหรับเขา
เพราะเขาจะไดรูขอมูลความสมบูรณของปาชายเลน ณ ขณะนั้น
¹Í¡¨Ò¡ä´ŒÃÙŒ ¤¹·íÒ§Ò¹ÂÑ§ä´ŒáÃ§
การทํางานในบางครั้งบางหนชาวบานบอกวาก็มีความรูสึกเหนื่อยลา
บาง แตการไดไปดู ไปรู ไปเห็น การทํางานของชุมชนอืน่ ๆ นอกจากจะไดความ
รูใหม ๆ ติดตัวกลับมาแลวยังไดแรงบันดาลใจ “อยากกลับมาทํางานที่ชุมชน
ตัวเอง เราอยากกลับมาพัฒนาบานเราใหคนอื่นๆ ไดมาดูงานบานเรา เรา
จะไดมีโอกาสตอนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู และไดดูแลเขาบาง”
แมวาภาระงานที่ชาวบานทําอยู ไมวาจะตองทํามาหาเลี้ยงชีพในชีวิต
การทํางานวิจัยครั้งนี้อาจจะทําใหมีเวลาสวนตัวนอยลง แตพวกเขาก็ยินดี
เพราะสิ่งที่ไดกลับมา คือการไดความรูเพิ่มขึ้น ไดงาน ไดแรงบันดาลใจ ไดมี
โอกาสเปดโลกใหกับตัวเอง
การไดรวมกันทํางานวิจัยชิ้นนี้นับเปนจุดเชื่อมใจที่ทําใหคนในชุมชน
สนิทกันมากขึน้ “สิง่ ทีเ่ หนือ่ ยกับการทํางาน คือ การทํางานกับคนทํางานกับ
ปา ทํางานกับตนไม มันพูดไมได มันเถียงไมได แตทํางานกับคนยังไมทันได
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ทําก็เถียงไวกอนแลว แตถึงจะทะเลาะกันแคไหน ตีกันจะเปนจะตาย แตถา
เปนเรื่องสวนรวม จะพักปญหาสวนตัวไวกอนแลวมาชวยกันทํา เวลา
ประชุม อาจทะเลาะกันบาง มีอารมณบาง แตเอาเหตุผลตั้ง พยายามวาง
อารมณลง เคารพสิทธิ ซึ่งกันและกัน ที่นี่เราอยูกันแบบเครือญาติ ถอยที
ถอยอาศัยกัน” การไดทํางาน แกปญหารวมกัน ยิ่งทําใหความคุนเคยตอยอด
สนิทสนมแนบแนนมากกวาเดิม
»ÅÙ¡μŒ¹¡ÅŒÒ ¨Ò¡ÃØ‹¹ÊÙ‹ÃØ‹¹
ชาวบานบอกวาทีเ่ ขารูส กึ รักและหวงแหนผืนปา เนือ่ งจากความใกลชดิ
และเติบโตมากับปาในฐานะทีเ่ ปนทีว่ งิ่ เลน ทีห่ าอาหาร ไดตดิ สอยหอยตามเขา
ปารวมกับปูยาตายาย รวมทั้งยังไดเห็นการตอสูของคนรุนพอรุนแมที่ตอสูกับ
นายทุนทีเ่ ขามาบุกรุกผืนปาทีเ่ ปนเสมือนบานของเขา จากเลือดนักสูท มี่ อี ยูเ ต็ม
เปย มในการปกปองปาของรุน พอแมถา ยทอดถึงพวกเขา และพวกเขาถือวาปา
คือเลือดเนื้อและชีวิตที่พวกเขาตองดูแลรักษาและหวงแหน
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สิง่ เหลานีอ้ าจจะมีความแตกตางกับเด็กรุน หลังๆ เด็กรุน ใหมทเี่ ติบโตมา
ทามกลางเทคโนโลยีที่ลํ้าหนา ของเลนจากเทคโนโลยี ดูวาจะมีทาทีที่ดึงดูด
ความสนใจของพวกเขาไดมากกวาของเลนจากปา เด็กอยากอยูบ า นเพราะเขา
อยากดูทีวี เด็กอยากเลนเกมเพราะสนุกกวาเลนในปา กระแสเหลานี้คือโจทย
ที่ทําใหชาวบานตองขบคิด
ความสนใจ ความอยากรู  อ ยากเล น ในสนามเด็ ก เล น ขนาดใหญ ที่
ธรรมชาติสรางมาและมีความสําคัญกับรุน กอนๆ คงไมมคี า ไมมคี วามหมายใดๆ
กับเด็กรุนนี้อีกตอไปหากพวกเขาไมไดรับการถายทอดใหเห็นถึงความสําคัญ
มรดกจากปาที่รุนปูยาตายาย รวมกันสราง และสิ่งที่รุนพอรุนแมชวยกันฟนฟู
“»ÅÙ¡ÍÐäÃ àÃÒ¡ç¨Ðä´ŒÍÂ‹Ò§¹Ñé¹”
การสรางคนรุนใหมที่จะมาสานงานตอ ชีวิตกับปาอาจจะผูกพันนอย
กวาคนรุน แรกๆ การสรางใหเด็กไดเรียนรู ไดเห็นคุณคาของปา ถือเปนกาวแรก
ที่ยิ่งใหญ การลงทุนลงแรงกับลูกหลานชาวเปร็ดในก็ถือเปนภารกิจที่ทุกภาค
สวนในชุมชนตองรวมกันทํา การปลูกจิตสํานึก เพือ่ เกิดการกระตุน เพราะเชือ่
วาการกระทําใดๆ ทีต่ อ งทําเพราะการถูกบังคับ มันจะไมไดเกิดผลทีย่ งั่ ยืน และ
ไมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางแทจริง
วิธีการที่ชาวบานเปร็ดในพยายามสราง คือ ใชวิธีการเรียนรูตาม
ธรรมชาติ “ทําใหดู อยูใ หเห็น” โดยการพาเขาปา ไปเรียนรูแ บบสนุก เมือ่ เกิด
ความอยากรู ความอยากรูน แี่ หละจะเปนบันไดไปสูก ารคนหาความหมาย แลว
เดี๋ยวความรัก ความเปนเจาของมันจะตามมาเอง ใหจิตสํานึกคอยๆ ซึมผาน

60
¨μØ¾Ã ÇÔÈÔÉ¯âªμÔÍÑ§¡ÙÃ ààÅÐ¤³Ð

ความรูสึก คอยๆ สั่งสมบมความรูสึกเปนเจาเขาเจาของ และความรัก ความ
หวงแหนก็จะตามมา เพราะชาวบานเชื่อวา ความยั่งยืนไมใชการยัดเยียด ทุก
อยางตองใชเวลาในการบมเพาะ
กลุม เยาวชนลูกไมปา เลน บานเปร็ดใน กลุม เยาวชนทีค่ นบานเปร็ดใน
อยากฝากผีฝากไข ใหมาชวยดูแลและรักษา สืบทอดการอนุรกั ษปา ตอจากพวก
เขา โดยชุมชนเปดพืน้ ทีแ่ ละสรางโอกาสใหเยาวชนลุกขึน้ มาจัดกิจกรรมทํางาน
ดวยตัวของเขาเอง ใหเยาวชนไดมีบทบาทกับการทํางานชุมชน เชน กิจกรรม
พานองทองปาเลน และคายลูกไมปาเลน เปนกิจกรรมที่มีมาอยางตอเนื่อง
ถูกคิดขึ้นโดยกลุมเยาวชนลูกไมปาเลน เด็กคิดเองทําเอง ผูใหญเปนเพียงผู
สนับสนุน โดยจะมีพๆี่ ในกลุม ลูกไมปา เลนมาทํากิจกรรมรวมกันกับนองๆ เพือ่
ปลูกจิตสํานึกรักปา เพื่อจะไดรูสึกรักและมีความเปนเจาของ เฉกเชนเดียวกัน
กับพวกเขา
¾Ñ²¹Òà»Ãç´ã¹ãËŒ¡ŒÒÇÅíéÒ¹íÒä»ÊÙ‹ÂØ¤ 5G
เมื่อพูดถึงแนวทางในการพัฒนางานขั้นตอไป ชาวบานที่นี่พูดแกม
หัวเราะดวยนํ้าเสียงที่จริงจังวา อยากใหเทคโนโลยีเขามามีบทบาทกับการ
พัฒนามากขึ้น ปาชายเลนที่นี่มีประมาณหมื่นกวาไร ตอนนี้มีแผนที่เดินปาอยู
บางแลว แตอยากจะทําแผนที่ที่มีการจัดการขอมูล ครอบคลุมและลงลึกทุก
พื้นที่ท้งั หมดในรูปแบบดิจิตอล ที่ใชงานผานเครื่องคอมพิวเตอร หรือแท็บเล็ต
คอมพิวเตอร ที่เพียงแคใชนิ้วสัมผัสที่หนาจอ ก็จะเห็นพื้นที่ชุมชน เห็นสภาพ
ปา มีตน ไหน อะไรบาง มีสตั วชนิดไหนทีอ่ าศัยอยูบ า ง ใหเกิดความอยากรูอ ยาก
เห็นกอนทีจ่ ะมีผนู าํ ทางพาลงไปสัมผัสพืน้ ทีจ่ ริง แตกย็ งั แอบกังวลเพราะยังติด
61
º·àÃÕÂ¹ º·ÃÙŒ...àÃ×èÍ§àÅ‹Ò¨Ò¡ªØÁª¹ÇÔ¨ÑÂ ºŒÒ¹à»Ãç´ã¹ Í.àÁ×Í§ ¨.μÃÒ´

เรื่องเงื่อนไขเวลา เวลาทํางานพวกเราทําดวยใจแบบวิถีชาวบาน ทําเต็มที่ทุม
สุดตัว แมจะมีงานที่ตองทําหลายอยางและมีอีกหลายสิ่งที่ตองรวมกันรับผิด
ชอบ งานนี้ก็ถือวาเปนอีกภารกิจหนึ่ง
นอกจากการกาวลํา้ โดยใชเทคโนโลยีเปนเครือ่ งมือในการทํางานชุมชน
แลว สิ่งที่พวกเขาอยากเห็นคือ การมีปาที่สมดุล มีทรัพยากรใหใชอยาง
หมุนเวียน ทั้งคน ทั้งปาชายเลน ทั้งสัตว ไดพึ่งพิงอาศัยอยูรวมกันไดอยาง
สอดคลองและเชือ่ มโยง นัน่ อาจจะเรียกวาเปนความสมดุลทีส่ มบูรณแบบอยาง
แทจริง
กาวจังหวะการเดินของชาวบานเปร็ดในครั้งนี้ นับเปนกาวการเดินตอ
ไปทีน่ า ติดตาม การนําเอาความรูด า นวิชาการมาผสมผสานกับความรูภ มู ปิ ญ
 ญา
ทองถิ่น ดูแนวโนมวาอาจจะลงตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น อาจจะมีโจทย
ปญหาทีท่ า ทายใหพวกเขาตองแกไข แตนนั่ คงไมยากเกินไปสําหรับคนทีน่ ี่ ชาว
บานเปร็ดใน ชาวบานที่มีพลังเขมแข็ง ที่พรอมจะอยูกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อ
ใหสอดคลองและสมดุลกับวิถีชีวิตของพวกเขาเอง
º·Ê‹§·ŒÒÂ : Ê¡Ñ´ÊÒÃÐ ¡Ðà·ÒÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂ·ŒÍ§¶Ôè¹
เกียรติสกุล หวงนํ้า อายุ 30 ป
อาชีพเกษตรกรรม หัวหนาทีมวิจัยการฟนฟูปาชายเลนบานเปร็ดใน
“การวิจยั ในครัง้ นีท้ าํ ใหไดความรูท สี่ ามารถเอาไปใชได บานเปร็ดในของ
เรามีหนวยงานตางๆ เขามากันเยอะ เราก็ไมรูวาเขามาดีหรือมาราย แตหาก
เรามีความรู เขาก็ไมสามารถที่จะมาหลอกเราได ที่ผานมานักวิชาการมาเก็บ
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ขอมูลในชุมชนแลวก็ไป แตงานวิจยั นีพ้ อเก็บขอมูลอาจารยกเ็ อาขึน้ เว็บไซต เรา
ก็ไดเห็น เขาไปตรวจสอบได หรือจะเอาขอมูลมาเก็บไวเลยก็ได การเก็บขอมูล
มีประโยชนทําใหเราเปรียบเทียบขอมูลได”
อํานวย ชูมณี อายุ 56 ป
อาชีพเกษตรกรรม
“ไมมีใครรูจักตัวตนของเรา เทากับตัวเราเอง แตรูแคภูมิปญญาอยาง
เดียวเขาก็ไมยอมรับ บางครั้งตองเอาวิชาการมาชวย เราจึงตองมีการศึกษา”
มณฑล สติดี อายุ 42 ป
อาชีพเกษตรกรรม
“การทําโครงการนี้เราตองสละเวลามาทํางานเพื่อสวนรวม แตก็เปน
เรื่องที่เราอยากจะรู นักวิชาการเขามามอบให เรื่องไหนมีประโยชนเราก็รับไว
เรื่องที่ไมเคยรูก็ไดรู สิ่งเหลานี้เราก็เอามาประมวลกับงานวิจัยของชาวบาน”
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