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»ÃÐà´ç¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃ¡Ñ´à«ÒÐªÒÂ½˜›§
สมพงษ เผือกเอี่ยม

¨Ø´àÃÔèÁμŒ¹
เมื่อป พ.ศ. 2540 เกิดพายุเกยขึ้น ณ บริเวณชายฝง ภาคตะวันออก
บานเปร็ดใน จ.ตราด ก็ไดรบั ผลกระทบโดยตรงจากปรากฏการณธรรมชาติดงั
กลาว ทําใหเกิดการพังทลายของดินชั้นบน นับจากปาชายเลนทั้งหมด (ที่ถูก
พายุลมแรงพัดพา) รวมพื้นที่ลงไปในทะเลหลายกิโลเมตร ทําใหพื้นดินที่มี
ลักษณะเปนแนวลาดเอียงที่มีความชันนอย เกิดเปนหลุมเปนบอ และมีพื้น
ความลาดเอียงที่สูงมากขึ้น ทําใหชายหาดหายไป เกิดการพังทลายของตนไม
ปาชายเลน ปาโกงกาง นําไปสูผลกระทบตอระบบนิเวศที่เชื่อมโยงถึงการใช
ชีวิตประจําวันของมนุษย เชน การอาศัยปาชายเลนเปนแหลงอาหารเพื่อการ
ดํารงชีวิตประจําวัน
ปรากฏการณทั้งหมดสงผลใหเกิดการประมงที่มุงตอการจับสัตวนํ้าให
ไดปริมาณมากๆ โดยเรือประมงเหลานี้ก็ใชวิธีการที่ไมเปนปกติ คือ การใชวิธี
การคราดหอย ยิง่ สงผลกระทบ ทําใหหนาดินชายหาดเกิดความเสียหายมากขึน้
เมือ่ ชาวบานเปร็ดใน สังเกตเห็นและอยากจะดําเนินการรักษาใหสภาพแวดลอม
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อดีตกอน พ.ศ. 2535

หลัง พ.ศ. 2535

กลับมาเปนเหมือนเดิม จึงไดทาํ การจัดตัง้ แปลงวิจยั ขึน้ มา โดยอาศัยสมมติฐาน
วา เรือประมงที่ใชวิธีลาก ทําใหเกิดการพังทลายของหนาดิน สงผลกระทบตอ
การเกิดขึน้ ของตนไมในปาชายเลน และทําแปลงทดลองวิจยั ของตัวเองขึน้ ดังนี้
ÇÔ¸Õ¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃâ¤Ã§¡ÒÃ
¡ÒÃ»˜¡äÁŒÃÇ¡ ¡Ñº¤ÇÒÁ¾ÂÒÂÒÁá¡Œä¢»˜ÞËÒ¤ÃÑé§áÃ¡
รูปแบบของแปลงวิจัยดังกลาว เนนเพื่อตอบสมมติฐานที่เกิดขึ้น โดยมี
คนรวมอุดมการณทั้งหมดราว 45 คน เปนคนในหมู 2 ที่มาชวยกัน เริ่มตนวา
จะใชอะไรเปนทีก่ นั้ มีการประชุมรวมกัน และสรุปผลออกมาวาจะใชไมไผ หรือ
ไมรวกทีห่ าไดในพืน้ ทีท่ มี่ อี ยูป ริมาณมาก เมือ่ ไดมกี ารตกลงรวมกันดังกลาวแลว
ตอมาก็ระดมแรงไปตัดเอาตนไมไผ หรือไมรวก เมื่อไดไมมาแลว ก็ไปทําการ
ลงพื้นที่แปลงวิจัย โดยกําหนดไวที่ 2 แปลง แปลงละ 10 ไร แปลงหนึ่งจะอยู
ใกลกับปาชายเลน อีกแปลงจะลึกเขาไปในทะเล ดังนั้นจะใชไมประมาณ
10,000 ตน (ซึ่งไมเหลานี้ก็มาจากตนไมที่มีอยูในหมูบานแลว) มีการจัดการ
ทําการวิจัยเปนรูปแบบ มีการเก็บขอมูลทุก 15 วัน โดยทําการเก็บขอมูลของ
ดิน และของสัตวนํ้าเล็กๆ ดูการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศที่เกิดขึ้น
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ÇÔ¸Õ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ
โดยการเอาไมรวกที่มีในพื้นที่ ขนาดความสูง 5 เมตร เสนผาศูนยกลาง
2 – 4 นิ้ว นําไปปกในทะเล โดยปกใหพนนํ้า ประมาณ 3 เมตร หางจากชายฝง
ประมาณ 400 – 500 เมตร โดยปกชิดกันแนนในแนวเดียวกัน เปนระยะทาง
ประมาณ 400 – 500 เมตร โดยผลที่เกิดขึ้นคือ เรือวิ่งนอยลง เนื่องจากเรือ
เขามาในแนวของไมไมได แหลงอาหารของสัตวมีมากขึ้น คือ มาจากพื้นดินที่
มากขึ้น ทําใหพวก หอย ปู ปลา เกิดมากขึ้น เกิดการกัดเซาะนอยลง และพื้น
ทะเลสูงขึน้ จากการทับถมของตะกอนดินผลการวิจยั พบวา เรือประมงเชนเรือ
ลากหอย มีผลในการทําใหเกิดคลื่นลมและคลื่นทะเลที่มีความรุนแรงมากขึ้น
กวาที่ธรรมชาติมี สวนการกัดเซาะยังไมหายหมดไปทีเดียว ยังมีอยูอีก สิ่งที่
ควรปรับปรุงจากผลของการวิจัย คือ ระยะทาง 400 – 500 เมตร ไกลจาก
ฝง เกินไป ในระยะทีช่ ดิ ฝง ระยะพืน้ ดินของฝง ก็ยงั มีการเพิม่ ขึน้ ของพืน้ ดินนอย
อยู อายุของไมไผรวกมีจํากัด และการจะหาไมรวกมาเปลี่ยนทดแทนก็ทําได
ยากขึ้น เนื่องจากอายุการโตของไมตออายุการใชงานของไม มีระยะที่ตางกัน
¼Å·Õèà¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ¡ÒÃ»˜¡äÁŒÃÇ¡à¾×èÍ»‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃ¡Ñ´à«ÒÐªÒÂ½˜›§
สิ่งแรกที่ชาวบานพบ คือ การมีสัตวนํ้ามาอาศัยมากขึ้น ทั้งบริเวณขาง
ในพืน้ ทีแ่ ปลงวิจยั และรอบๆ พืน้ ทีแ่ ปลงวิจยั สัตวทมี่ าอาศัยอยูเ ยอะก็เปนสัตว
ประเภทหอย และปลากะพง
สวนที่ 2 ที่สังเกตเห็นไดอีก ก็คือ ในพื้นที่แปลงชั้นใน ที่ตดิ ฝงนั้น เมื่อ
นํ้าลดลงก็จะมองเห็นพื้นดินเกิดเปนสันดอน เนื่องจากการทับถมกันของ
ตะกอนดินที่ถูกนํ้าพัดพาเขามา ทําใหผลที่ไดเกิดความขัดแยงกัน
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ในชวงแรกๆ ของการจัดทําแปลงวิจัยเพื่อพิสูจนนี้ ก็มีปญหาตอตาน
ของผูคนจากหมูบานอื่น ที่ไมเขาใจการอนุรักษ วาควรจะทําอยางไร ทําใหมี
การแอบเขาไปจับสัตวนาํ้ แตดว ยความตัง้ ใจของชาวบานทีต่ อ งการการอนุรกั ษ
ตัวผูใหญบานเอง ก็ไปพูดคุย ทําความเขาใจกับคนในหมูบานอื่นๆ ทําใหเกิด
ความเขาใจกันมากขึน้ นานวันเขาทุกหมูบ า นก็เขาใจและหยุดการเขาไปจับสัตว
นํ้าในบริเวณแปลงวิจัย
เมื่อผานไป 2 ป ไมรวกที่เรานํามาใชไดเสื่อมและหักพังไปตามวันเวลา
แตชาวบานยังทําการวิจัยตอไป เพื่อที่จะพิสูจนใหคนในหมูบานใกลเคียง รับ
ทราบวา การทําประมงที่ทํากันมานั้นทําลายธรรมชาติ ชวงแรกๆ ที่ไมหักไป
ทําใหการทํางานวิจัยชะลอลง และสงผลใหคนที่ทําประมง มาคราดหอยใน
พื้นที่ที่ทําแปลงวิจัยมากขึ้น
àμŽÒÂÒ§ ÀÙÁÔ»˜ÞÞÒ·ŒÍ§¶Ôè¹¡Ñº¤ÇÒÁ¾ÂÒÂÒÁ»‡Í§¡Ñ¹ªÒÂ½˜›§
เนื่องจากการทําวิจัยโดยใชวัสดุธรรมชาตินั้น จะเกิดการเสื่อมสภาพไป
ตามอายุ ดังนัน้ ทางกลุม ชาวบาน ก็ทาํ การคิดวางแผนทีจ่ ะเปลีย่ นวัสดุใหม และ
เปลี่ยนรูปแบบมาใชวิธีการของเตายางแทนการปกไมรวก เพื่อชวยชะลอคลื่น
ลมที่จะมากัดเซาะพื้นที่ชายฝงของปาชายเลน โดยไดไปศึกษาดูงานในหลาย
พื้นที่ เชน จังหวัดชลบุรี
ผลของการวางเตายางมีการสํารวจของชาวบาน พบวา ภายในเตายาง
ที่ทํานี้ มีปลาชนิดตางๆ มาอาศัยอยู และก็มีหอยตะโกรม มาอยูอาศัย ซึ่งสอด
รับกับการทํางานวิจัยที่หนึ่งของชาวบาน ดังนั้น ชาวบานจึงเริ่มศึกษาการทํา
เตายางอยางจริงจัง มีการไปดูงานในสถานทีต่ า งๆ ทีม่ กี ารใชเตายางมาทําเพือ่
ปองกันแนวชายฝง จ.ชลบุรี
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โครงสรางเตายาง
ชาวเปร็ดในไดตั้งหัวขอการทําวิจัยขึ้นมาใหมโดยการใชเตายางเปน
เครื่องมือในการทํางานวิจัย โดยตั้งสมมติฐานวา จะใชเตายางมาเพื่อชวย
อนุรักษพันธุสัตวนํ้า ทําอนุบาลบานปลา เพื่อชวยปองกันการกัดเซาะชายฝง
ของนํ้าทะเล และเพิ่มปริมาณดินตะกอนใหสูงมากขึ้น และเพื่อปองกันไมให
เรือลากหอย หรือเรือตางๆ ที่ทําการประมงชายฝง เขามาในพื้นที่
ในการออกแบบเตายาง ออกแบบเปนรูปสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั มียางมาผูกกัน
6 เสน โดยการผูกติดกันนีจ้ ะใชเชือก และเทปูนลงไปในเสนทีเ่ ปนฐานดานลาง
ÇÑμ¶Ø´ÔºáÅÐ¡ÒÃä´ŒÁÒ¢Í§ÂÒ§
ตอนแรก ผูใ หญบา นใชวธิ กี ารเอารถไปรับซือ้ ยางทีไ่ มใชแลวตามหมูบ า น
ตางๆ ตาม ถนนเสน จันทบุร-ี ตราด และก็ไมพอตอการใช จึงไปติดตอกับบริษทั
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ที่ผลิตยาง ติดตออยูหลายบริษัท และบริษัทตางๆ เหลานั้น ก็ใหยางแตตองไป
ขนกันมาเอง ซึ่งทางหมูบานไมมีงบประมาณเพียงพอในการไปขน จนในที่สุด
ก็ไดบริษัท ชื่อ โยโกฮามาอินเตอรไทล ที่อยูจ.ชลบุรี ทางบริษัทมีความยินดีที่
จะขนยางมาสงให เนื่องจากทางบริษัทนี้มีการถูกบังคับโดยกฎหมายวาดวย
เรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ยางที่ทางบริษัทเอามาให เปนยางที่ไมผานเกรด มีความเสียหายบาง
อยาง ทางบริษัทก็ทําการเจาะยางใหไมสามารถนําไปใชตอได และทําการ
บรรทุกรถตูคอนเทนเนอรมาสง ชาวบานก็เลยตัดปญหาการหายางไปได
¡ÒÃÍÍ¡áººáÅÐÊÃŒÒ§àμŽÒÂÒ§·Õàè »š¹ÃÙ»áººáÅÐàÍ¡ÅÑ¡É³¢Í§ºŒÒ¹à»Ãç´ã¹
จากรูป จะใช ยางรถยนต 6 เสน มามัดรวมกัน คลายกับลูกเตา ที่มี 6
หนา ซึ่งลูกที่วางอยูที่พื้น จะเอาปูนซีเมนตเท ทําเปนเหมือนฐาน ที่มีนํ้าหนัก
และถวงใหไมขยับเขยื้อนไดงาย เมื่อโดนแรงลมหรือแรงคลื่นมากระทบ โดยมี
ขั้นตอนการทําดังนี้ เจาะยางรถยนตทั้ง 6 ลูกแลวนําเชือกมารอยผูกติดกัน ให
ไดลักษณะดังรูป จากนั้นเอาปูนซีเมนตเทลงในลูกที่ใชวางเปนพื้นกอน รอจน
กระทั่งปูนแหง จึงทําการขนยายตอไป
สาเหตุที่ออกแบบเตายางแบบนี้ คือ เมื่อเราไดเทปูนถวงนํ้าหนักไวที่
ฐานจะทําให ยางขยับเขยื้อนไดยากมีรูปทรงที่คอนขางสมมาตร สวย และดูดี
นํ้าหนักถวงมากขึ้น สามารถทนแรงลม แรงคลื่น และเรือวิ่งเขามาชนไดมาก
ขึ้น
จากการออกแบบ ก็มขี อ เสีย ในเรือ่ งของนํา้ หนักทีม่ ากขึน้ มีการขนยาย
ลําบาก ในชวงแรกๆ ของการขนยาย ก็เกิดปญหาเรือควํ่า หรือคนที่ยกมีไม
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ภาพเตายาง
มาก จึงไดนําเอาหลักการของเครนยกของมาใช ซึ่งก็เปนภูมิปญญาชาวบาน
อยางหนึ่งที่มีเสาตนหนึ่ง ตั้งอยูระหวางเตายางบนบก กับเรือในทะเล โดยเสา
ตนนีจ้ ะมีคานอันหนึง่ ทีว่ างอยูบ นยอดเสา ตรงจุดทีว่ างสัมผัสกัน จะมีจดุ หมุน
โดยทีฝ่ ง หนึง่ ของไมคานจะมีลกู นํา้ หนักถวงไว สวนอีกฝง หนึง่ ก็จะเปนทีส่ าํ หรับ
เอาไวใสเตายาง เวลาเคลื่อนยายจากบนบก ใสในเรือก็ใชวิธีนี้ แตพอเรือออก
ไปในทะเล ก็ใชการผลักใหเตายางตกลงไปในนํ้า ตรงตําแหนงที่ไดวางแผนไว
โดยจะเปนตําแหนงที่นํ้าขึ้นสูงสุดจะทวมเตายางมิด แตเมื่อนํ้าลดลง ก็จะมอง
เห็นเตายางโผลพน นํา้ ขึน้ มา ลักษณะและจุดทีว่ าง กลาวคือ จะวางไวตามแนว
จากปากคลอง 7 ถึง คลอง 8 เปนระยะทาง 500 เมตร หางจากชายฝง 50
เมตร จํานวน 3 แถวนับจากชายฝงออกไป ซึ่งก็กินระยะทางประมาณ 150
เมตร โดยแตละแถวจะวางหางกัน และเอาอีกแถวมาวางปดชองทีว่ า งนัน้ สลับ
กันไปเรื่อยๆ
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¼Å·Õèä´Œ¨Ò¡¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ
ในชวง 2 - 3 ปแรกการกัดเซาะลดลงมาก ทําใหเรือเขาไมถึงฝง ทําให
ลดคลืน่ ทีเ่ กิดจากเรือลงมีสตั วนาํ้ มากขึน้ เปนทีอ่ ยูอ าศัยของสัตวนาํ้ ดวย มีการ
สะสมของตะกอนดินเกิดขึ้นมา1 เมื่อผานระยะเวลาวางเตายางมาแลว 10 ป
จากสถานการณดังกลาวจึงทําใหเกิดกระบวนการวิเคราะหและการ
สรางการวิจัยทองถิ่นขึ้นในป พ.ศ. 2555 ดังนี้
¡ÒÃÇÔ¨ÂÑ à¾×Íè ÈÖ¡ÉÒÇ‹ÒàμŽÒÂÒ§ÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¨ÃÔ§ËÃ×ÍäÁ‹ã¹¡ÒÃª‹ÇÂÅ´¡ÒÃ
¡Ñ´à«ÒÐªÒÂ½˜›§
เพื่อเรียนรูวาเตายางมีประสิทธิภาพในการลดการกัดเซาะหนาดินหรือ
ไมและเมื่อผานไป 10 ปแลวเตายางยังสามารถที่จะมีประสิทธิภาพในการ
ทํางานอยูอ กี หรือไมชว ยในการพิสจู นวา ดินทีม่ อี ยูร อบๆ และในเตายางเกิดมา
จากการเพิ่มขึ้นของดินหรือวาเกิดจากการยุบตัวลงของเตายาง
การวิจัยที่เกิดขึ้น เปนการวิจัยทองถิ่นที่เกิดขึ้นระหวางภาคการศึกษา
หรือภาคราชการกับชุมชน ซึ่งผูทําการปฏิบัติ หรือผูวิจัยเปนคนในชุมชนเอง
ทีส่ ามารถลงมือปฏิบตั งิ านไดดว ยตัวเองไมไดหวังรอจากภาคราชการสวนเดียว
ทําใหการวิจัยดังกลาว คอนขางมีความเขมแข็งสอดรับกับความตองการของ
ชุมชน
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·íÒ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
1. การเตรียมและทําอุปกรณปกไมรวกสองตนที่ผูกติดกันโดยที่ไมรวก
1

ตะกอนทีเ่ กิดขึน้ ยังไมแนนอนวาเกิดจากการเพิม่ ขึน้ ของดินหรือเลนบริเวณชายฝง หรือ
เกิดจากการยุบตัวลงของเตายาง
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ตนหนึ่งมีระดับขีดไวดวยสีเหลือง กับอีกตนหนึ่งมีกระปองผูกติดไวที่ดานหนึ่ง
ที่อยูในนํ้าเพื่อใชเปนตัววัดเก็บดิน การปกจะปกตั้งแตคลอง 7 ถึงคลอง 8 ปก
3 แถวหางจากฝง โดยที่แถวแรกจะอยูที่ฝง แตละแถวหางกัน 50 เมตร
2. ทําการดําเนินการ ทดสอบ จะทําการตรวจสอบทุก 15 วันหรือ
ประมาณ 15 วันตามความเหมาะสมและตามกําลังคน โดยที่จะเก็บขอมูล 2
สวนดวยกันคือ
สวนที่ 1 ตรวจระดับของขีดวัดระดับ โดยเอาสายวัดระดับวัดจากพื้น
ดินถึงขีดระดับ ถาตัวเลขนอยๆ แสดงถึงปริมาณดินหรือทรายจะมากขึ้น พื้น
ดินจะสูงขึ้น (หนวยเมตร/วัน)
สวนที่ 2 ตรวจวัดตะกอนดินในกระปอง โดยการเอากระปองที่ผูกติด
กับไมอีกอันหนึ่ง ขึ้นมาแลวตรวจดูวาในกระปองมีตะกอนดินเทาไร (หนวย
กรัม/วัน)
¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ
ปริมาณของดินบริเวณที่มีเตายางมีเพิ่มมากขึ้นอยางเห็นไดชัดเจน
ปริมาณดินบริเวณปากคลอง 8 จะสูงกวาปากคลอง 7 บริเวณติดริมชายฝงยัง
มีการกัดเซาะอยูแ ละยังเกิดการกัดเซาะมากขึน้ กวาเดิม การกัดเซาะไมนงิ่ หรือ
ไมแนนอน บางชวงของปก็มาก แตบางชวงของปก็นอย ซึ่งทําใหยังสรุปผล
ไมไดทั้งหมด
ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ
เตายางมีผลตอการชวยชะลอคลื่น ชะลอการกัดเซาะและชวยยืนยัน
เพิ่มเติมวาการที่มีปริมาณดินมาอยูรอบๆ เตายางมาจากไหน ซึ่งสรุปไดวา
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ดินเหลานั้นมาจากการทับถมของตะกอนดินที่มากับนํ้า ไมไดมาจากเตายาง
ยุบตัวลงไปในดินเลน
ÊÔè§·ÕèμŒÍ§»ÃÑº»ÃØ§μ‹Í
ระยะจากฝงที่นํ้าทวมไมถึง จนถึงเตามีระยะที่หางเกินไป และเตายาง
ไมกักเก็บตะกอน เมื่อมีตะกอนเขามาตอนนํ้าขึ้น พอนํ้าลด ตะกอนก็จะไหล
กลับลงไป ปญหาที่พบอีกอยางหนึ่งก็คือไมรูระยะหางจากชายฝงของแนว
โครงสรางของเตายาง รวมไปถึงไมทราบวาผลที่เกิดจากการขุดลอกคลองนํ้า
เชี่ยว มีผลตอการไหลของตะกอนดิน หรือมีผลกระทบตอการกัดเซาะหรือไม
ÊÃØ»¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ»‚ ¾.È. 2555
เตายางมีผลชะลอคลืน่ และลม ลดการกัดเซาะทีเ่ กิดขึน้ พบวามีสตั วนาํ้
เพิม่ ขึน้ ในพืน้ ทีท่ มี่ เี ตายาง ในดานกระบวนการทํางานเปนงานวิจยั ทองถิน่ ทีน่ กั
วิจยั ภายในชุมชนสามารถทําเองได ทําใหเกิดคุณคาและความเปนเจาของของ
ชุมชนที่ไดทํางานนี้ และมีองคความรูเกิดขึ้นอยางมากมายและสามารถนําไป
ถายทอดองคความรูดังกลาวนี้ใหกับชุมชนขางเคียง
á¼¹¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃμ‹Í (»‚ ¾.È. 2556)
ทําการติดตัง้ เตายางเพิม่ ขึน้ ในชวงจากฝง ถึงเตายางชุดเดิม โดยจะลอง
ดูที่ระยะ 2 เมตรจากชายฝง ติดตั้งกําแพงไมรวกอยูหางจากชุดที่ติดตั้งใหม
(ชุดติดชายฝง ) ระยะทาง 25 เมตรลอมรอบชายฝง เพือ่ กันตะกอนดินไหลยอน
กลับ พิสูจนผลกระทบที่เกิดจากการขุดลอกคลองนํ้าเชี่ยว โดยทําการปกไม
วัดระดับทุกคลอง คลองละ 6 ตน (2 แถวแถวละ 3 ตน)
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ÊÃØ»ÃÙ»áºº¡ÒÃ·íÒ§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹¡ÒÃ¡Ñ´à«ÒÐªÒÂ½˜›§

àÃÕÂ¹ÃÙŒ áÅÐ¹íÒä»ÊÙ‹¹ÇÑμ¡ÃÃÁ
ไดรูปแบบการทําเตายางรูปแบบใหม ซึ่งนําไปจดเปนลิขสิทธิ์ได โดยได
ทําการตรวจวิจยั เรือ่ งมลพิษทีจ่ ะมีผลตอคุณสมบัตขิ องนํา้ ทะเลแลว พบวา การ
ยอยสลายของเนือ้ ยางไมมผี ลตอการเกิดมลพิษทางนํา้ และถามีผลกระทบจริง
สัตวนํ้าก็ไมสามารถมาอาศัยอยูได แตก็ยังตองเปนเรื่องที่ตองรอดําเนินการ
ตรวจสอบตอไป
º·Ê‹§·ŒÒÂ : Ê¡Ñ´ÊÒÃÐ ¡Ðà·ÒÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂ·ŒÍ§¶Ôè¹
นายวิรัญ พิมพอุบล
หัวหนานักวิจัยชุมชนดานการแกไขปญหาการกัดเซาะพื้นที่ชายฝง
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ไดเรียนรูสิ่งที่เราไมเคยทํา เชน วิธีที่งายในการวัดระดับพื้นดินที่สูงขึ้น
จากการทับถมของตะกอนเปนตน รูจักการเก็บขอมูลทุกอยาง มีการทํางาน
เปนทีม ไดเรียนรูเ พือ่ นรวมงาน เกิดความสัมพันธทดี่ ขี นึ้ มีการพูดคุยสนุกสนาน
เฮฮา ทํางานเหมือนทํากับพี่นอง แตกอนหนานั้น ก็รูจักกันมากอน แตก็รูจัก
กันเพียงผิวเผิน
มีชวงเวลาที่ทอบางเปนธรรมดา เชน เวลาที่แดดรอนบาง การทํางานที่
ตองตัดไมไผเอง ทําไมไมเอาเงินไปซือ้ มา แตกเ็ ปนเหมือนบททดสอบ ทีจ่ ะทําให
เกิดการทํางานรวมกัน เกิดความเขาใจที่ดีตอกัน เขาใจในนิสัยใจคอของเพื่อน
มากขึ้น เกิดความสามัคคีมากขึ้น
ดานวิชาการ ตรงไหนที่เราติดขัด เราก็ถามพี่เลี้ยง วาทําอยางไร พี่เลี้ยง
ก็จะชวยใหขอ มูลสนับสนุน ชวยแนะนําวิธกี ารทํา การเก็บขอมูล วาจะตองทํา
อยางไรบาง ทําใหการทํางานสะดวกมากยิง่ ขึน้ คลองมากขึน้ ในการสือ่ สารกับ
ทางอาจารยที่เปนพี่เลี้ยงก็รูสึกดี ไมเครียด เพราะอาจารยใหความเปนกันเอง
และสุดทายมีความภาคภูมใิ จในผลงานของตัวเอง เปนอยางมาก เนือ่ งจากงาน
ที่ทํา สามารถตอบโจทยได รูสึกวาการรวมแรงรวมใจกันมาไมสูญเปลา
นายบุญรอด พนภัยพาล
ตําแหนง นักวิจัยชุมชนดานการแกไขปญหาการกัดเซาะพื้นที่ชายฝง
ไดประสบการณในการออกไปทะเลทีไ่ มไดจบั สัตวนาํ้ อะไรทีเ่ ราไมรเู รา
ก็ไดรูเพิ่มมากขึ้น คนพบวาการทํางานวิจัย ไมไดมีความยากอยางที่คิดไวแต
แรก บางครั้งก็มีความทออยูบาง แตที่ยังคงทํางานวิจัยนี้ตอ ก็เพื่อหมูบานของ
เรา ถาออกมาประสบความสําเร็จก็จะรูส กึ ดีมาก เพราะมันเปน สิง่ ทีเ่ ราไดลงมือ
ทําดวยตัวเราเอง
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นายฉงน คงพริ้ว
ตําแหนง นักวิจัยชุมชนดานการแกไขปญหาการกัดเซาะพื้นที่ชายฝง
อยากรูวาดินมันจะสูงหรือจะตํ่าลง ไดรับความรูใหมๆ ที่เขามาสอน
เนือ่ งจากอาจารยมคี วามเปนกันเอง รูจ กั การเก็บขอมูล อยากฝากบอกลูกหลาน
วาใหชวยมาทําแทนไดแลว เพราะแกมากแลว
นางวารี คงพริ้ว
กลุมแมบานเปร็ดใน
อยากลงไปชวยลงมือ การทํางานเทาทีม่ องเห็น ก็พบวา มีความรวมมือ
กันดี มีความภูมิใจกับคนในครอบครัว ที่ไดออกไปชวยสังคมหรือชุมชน
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º·àÃÕÂ¹ º·ÃÙŒ :
»ÃÐà´ç¹¾ÅÑ§§Ò¹·Ò§àÅ×Í¡
¨Ò¡º·àÃÕÂ¹...¼‹Ò¹ÁÒàÂÍÐ ä´ŒÊÍ¹ã¨ªØÁª¹à»Ãç´ã¹
กิตติพงษ ภาษี

ชาวชุมชนเปร็ดใน ถือวาเปนชุมชนที่มีความสามัคคี ชวยเหลือเกื้อกูล
เห็นคุณคาและหวงแหนทรัพยากรในชุมชน บททดสอบครัง้ สําคัญทีผ่ า นมา คือ
การปกปองปาชายเลนผืนใหญกวา 12,000 ไร ใหพนจากมือนายทุนที่บุกรุก
ทําลายปาชายเลนในชวงป พ.ศ. 2526 – 2527 ทําใหชาวบานสวนหนึง่ คัดคาน
นายทุนทีเ่ ขามาทํานากุง และชวยกันฟน ฟูปา ชายเลนจนเปนผลสําเร็จ และนัน่
คือบทเรียนครัง้ สําคัญทีต่ อ งบันทึกไวในหนาประวัตศิ าสตรของชุมชน ชาวบาน
ไดเรียนรู ทีจ่ ะปกปองชุมชนตนเองเปนตนมา และจนถึงตอนนีไ้ มวา จะเปนใคร
ก็ตามที่เรียกวาเปน “คนนอก” จะมาในรูปแบบของ นายทุน หนวยงานภาค
รัฐ หรือ นักวิจัย ที่มุงมาหาประโยชนจากชุมชนอยางเดียว โดยที่ชุมชนไมได
อะไร เรือ่ งแบบนัน้ จะไมเกิดขึน้ อีก เพราะชุมชนเปร็ดในเขมแข็งถึงกับ กลาบอก
รับ หรือบอกปฏิเสธได หากคนที่เขามาไมมีความจริงใจพอ แตการเขามาของ
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม หรือ GSEI ตั้งแตใน
ป พ.ศ. 2554 ไดสรางความตางกวาที่เคย เพราะเปนงานวิจัยที่มุงสรางการมี
สวนรวมกับชุมชน เปนการพัฒนาคนไปพรอมกับการแกปญ
 หาชุมชน โดยการ
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สรางนักวิจัยชุมชน ใหเกิดการเรียนรู คิดเปน และแกปญหาเปน เพราะหาก
เมือ่ โครงการนัน้ สิน้ สุดลง ใครจะดําเนินงานตอ หากไมใชคนในชุมชน งานวิจยั
นี้จึงนับไดวาเปนการผสานระหวาง “นักวิชาการ” ที่เขามาเปนพี่เลี้ยงใหกับ
คนในชุมชนที่กาวขึ้นมาเปน “นักวิจัย” ในชุมชนตนเอง
·º·Ç¹»˜ÞËÒ ÊíÒÃÇ¨·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃáÅÐ¤ÇÒÁμŒÍ§¡ÒÃ¢Í§ªØÁª¹
ชาวบานเปร็ดใน สวนใหญเปนเกษตรกร มีพื้นที่เหมาะสมในการทํา
เกษตร และมีพนื้ ทีต่ ดิ กับทะเล มีปา ชายเลน และทรัพยากรชายฝง มองดู แลว
เปนชุมชนทีม่ คี วามหลากหลายทางชีวภาพมาก นอกจากมีประเด็นการพัฒนา
พื้นที่ปาชายเลน การกัดเซาะชายฝง และการฟนฟูทรัพยากรชายฝงแลว อีก
ประเด็นหนึ่งที่ชุมชนใหความสนใจคือเรื่องการใชพลังงานทางเลือก
ภายใตการดําเนินการศึกษาวิจัย ที่มุงเนนกระบวนการมีสวนรวมและ
การตั ด สิ น ใจของชุ ม ชน ตั้ ง แต ก ารเรี ย นรู  เข า ใจป ญ หาด า นพลั ง งานและ
สิง่ แวดลอมของตนเอง จากการสํารวจขอมูลและความตองการเบือ้ งตน พบวา
มีเรื่องที่เปนไปไดหลายเรื่อง คือ การผลิตกระแสไฟฟาจากชีวมวล การศึกษา
ความเปนไปไดของการผลิตกระแสไฟฟาจากแผงโซลาเซลลเกาเพือ่ ใชกบั ระบบ
ประปาหมูบาน การศึกษาความเปนไปไดของการจัดการขยะอินทรียดวย
เทคโนโลยีกาซชีวภาพ (Biogas Technology) ซึ่งทีมวิจัยไดนําเสนอตอที่
ประชุมเพื่อหารือ และสรางความรูความเขาใจดานพลังงานที่ตรงกันใหกับ
ตัวแทนชุมชน รวมทั้งหารือเพื่อจัดทํา แผนยุทธศาสตรดานพลังงานบาน
เปร็ดในและตัง้ จัดคณะกรรมการพลังงานชุมชน โดยใชกระบวนการมีสว นรวม
ของทุกภาคสวนในชุมชน เมื่อมีแผนที่ดี พรอมทีมงานในชุมชนที่เขมแข็งแลว
ทีนี้ก็พรอมจะเดินตอไดอยางมั่นใจ
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Think Global Act Local : ÁÍ§ÀÒ¾ÃÇÁ Å§Á×Í·íÒ¨Ò¡¨Ø´àÅç¡
à¡çº¢ŒÍÁÙÅ¨ÃÔ§ àËç¹¨ÃÔ§ áÅÐμÃÐË¹Ñ¡ã¹ÊÔè§·Õè¤Œ¹¾º
อยางไรก็ตามการสรางความเขาใจหรือการจัดการศึกษาดานพลังงาน
ทางเลือกใหกับชุมชน ตองเห็นเปนรูปธรรม จับตองได และเปนเรื่องไมไกลตัว
จึงเปนที่มาของการจัดงานมหกรรมพลังงานทางเลือกในชุมชน โดยทาง GSEI
รวมกับหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งทําใหคนในชุมชนไดเขาใจ
วิกฤติสถานการณพลังงานทีเ่ กิดขึน้ ในระดับโลก และการคิดแกปญ
 หาในระดับ
ชุมชน ซึ่งตรงกับวาทกรรมที่วา “Think Global Act Local” หมายถึง
คิดระดับโลก แตใหทาํ แบบทองถิน่ เริม่ จากจุดเล็กในชุมชนแลวจะสงผลกระเพือ่ ม
ในระดับโลก ซึ่งตอมานักวิจัยชุมชนและอาสาสมัครยุวชนพลังงาน ไดจัดเก็บ
ขอมูลตางๆ ทีจ่ าํ เปนตองใชในการวิเคราะหและจัดทําสมดุลพลังงานของชุมชน
เชน บัญชีพลังงานครัวเรือน ซึ่งไดเห็นขอมูลจริงที่นาตกใจกับตัวเลขปริมาณ
การใชพลังงานคิดเปนมูลคามากกวา 5,800,000 บาทตอป ทําใหชุมชนบาน
เปร็ดใน ไดเห็นภาพสะทอนการใชพลังงานภายในชุมชนชัดเจนมากขึน้ และเริม่
ตระหนักถึงกระบวนการมีสวนรวมดานพลังงานของชุมชน คนในชุมชนตอง
ชวยกันคิดตอในเรื่องการลดการใชพลังงานไดอยางไร นอกจากนี้ทีมนักวิจัย
ชุมชน ยังไดไปศึกษาดูงานดานโรงไฟฟาชีวมวล เพื่อศึกษาแนวทางความเปน
ไปไดใหรอบดานที่สุด
¼ÊÒ¹ÀÙÁ»Ô ˜ÞÞÒªÒÇºŒÒ¹ºÙÃ³Ò¡ÒÃ¡Ñº§Ò¹ÇÔªÒ¡ÒÃ
บรรยากาศยามเย็นในฤดูฝนในชุมชน แลเห็นกลุม ควันกระจายตัวคลุง ไป
ทั่วบริเวณ คลายกับไดเขาไปในบรรยากาศเคมูไก ในหนังญี่ปุนที่เคยไดดูทาง
ทีวีในวัยเด็ก กลุมควันที่ลอยลองออกมาจากเตาเผาถานของชาวบาน ที่เปน
ภูมิปญญามีมาแตโบราณ แตเมื่อกอนใชแกลบเผาถาน จนไดมีการนําความรู
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เดิมมาตอยอดความรูเขากับวิชาการ เชน เรื่องการเก็บนํ้าสมควันไม การทํา
เตาเผาถานขนาดเล็ก 200 ลิตร โดยใชกิ่งไมจากการตัดแตงกิ่งไมผลในสวน
แทนการเผาทิ้งโดยเปลาประโยชน ทําใหเกิดการใชประโยชนสูงสุดจาก
ทรัพยากร
นอกจากนี้ยังมีการนําความรูเรื่อง การผลิตกาซชีวภาพ หรือไบโอกาซ
ไวใชในครัวเรือน ซึง่ ทางโรงเรียนบานเปร็ดใน ใชชดุ เรียนรูด า นการจัดการขยะ
อินทรีย (ขยะจากเศษอาหาร) โดยระบบบอหมักกาซชีวภาพ ทําใหไดกาซ
ชีวภาพในโครงการอาหารกลางวัน ซึ่งถือไดวาเปนการนําพลังงานหมุนเวียน
ในทองถิ่นมาใชประโยชนผานเทคโนโลยีที่เหมาะสม ชวยลดภาระคาใชจาย
และสงผลดีตอสิ่งแวดลอมและสุขภาวะของชุมชน โดยรวมชุมชนสามารถพึ่ง
ตนเองดานพลังงานในระดับครัวเรือนไดจริง
ในสวนการนําแผงโซลาเซลลเกาที่ไมสามารถจายกระแสไฟฟาได จน
ทําใหชาวบานเลิกใชเมื่อสิบปกอน มีผูเชี่ยวชาญไดสํารวจแผนโซลาเซลลแลว
ไดผลวายังใชงานไดอีก 50 ป จึงไดมีการอบรมใหความรูกับชาวบาน ชุมชนจึง
ไดนาํ แผงโซลาเซลลมาผลิตกระแสไฟฟาเพือ่ ใชกบั หลอดไฟสําหรับสองทางเดิน
ไวในโรงเรียนบานเปร็ดใน ซึ่งปญหาในเรื่องนี้แคชุมชนขาดความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการดูแลชุดอุปกรณที่ผลิตกระแสไฟฟา แตไดผูเชี่ยวชาญผูมีความรู
จากภายนอกชุมชนเขามาชวยนั่นเอง
à¹Œ¹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁáÅÐ¡ÒÃμÑ´ÊÔ¹ã¨
โดยแนวคิดของงานวิจัยจากทางสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคม
และสิง่ แวดลอม หรือ GSEI นัน้ ไดเนนกระบวนการมีสว นรวมของคนในชุมชน
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ซึ่งแผนพลังงานชุมชน การลดภาระการพึ่งพาพลังงานจากภายนอกชุมชน
ประเด็นหนึง่ ทีค่ ดิ รวมกัน คือ การผลิตกระแสไฟฟาจากชีวมวล ซึง่ ทางนักวิจยั
ชุมชน และผูน าํ ชุมชน ไดใชกระบวนการมีสว นรวมในการตัดสินใจเรือ่ งนี้ ตัง้ แต
การสรางความรูความเขาใจ การสํารวจแหลงพลังงานหมุนเวียนในทองถิ่นที่
จะนํามาผลิตไฟฟาชีวมวล การศึกษาดูงานในพืน้ ทีท่ มี่ กี ารจัดการดานผลกระทบ
ตอสิง่ แวดลอม โดยสรุปทางชุมชนยังไมพรอมทีจ่ ะดําเนินการ เพราะยังไมมนั่ ใจ
ตอผลกระทบกับสิ่งแวดลอม และวิถีชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งทางทีมวิจัยจาก
ทาง GSEI และนักวิจัยชุมชน ก็ยอมรับในการตัดสินใจของชุมชน และยังคง
ตองศึกษาแนวทางที่เหมาะสมและปลอดภัยกับชุมชนตอไป
ÂØÇª¹¾ÅÑ§§Ò¹ àÁÅç´¾Ñ¹¸ØÃØ‹¹μ‹Íä»
การดํารงอยูของชุมชน เกิดจากการถายทอดความรู วิธีคิด ผานวิถีการ
ดําเนินชีวิตของคนในชุมชน ที่ผูกพันกับธรรมชาติ ตั้งแตการทํามาหากิน การ
ใชทรัพยากรทองถิ่นเปนแหลงพลังงาน แตเนื่องจากเด็กรุนใหมเติบโตมา
ทามกลางความรวดเร็วของเทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความสะดวก พวกเขา
เหลานั้นจะรูสึกรักและหวงแหนชุมชน เหมือนคนรุนพอรุนแมหรือไมหนอ
ซึ่งในเรื่องนี้ ทางชุมชนไดมองเปนเรื่องสําคัญเชนกัน รุนบุกเบิกอยาง
“กลุม เยาวชนลูกไมปา เลน” แมจะหมดรุน เพราะตองไปเรียนตอทีอ่ นื่ แตกไ็ ด
ปูทางใหกบั นองเยาวชนรุน ตอๆมา ไดเห็นตัวอยางทีด่ ขี องกิจกรรมเยาวชน ซึง่
มีผใู หญใจดีหลายทานไดใหการสนับสนุน โดยเฉพาะผูอ าํ นวยการโรงเรียนบาน
เปร็ดใน นายชวภณ แสงจันทร ไดบูรณาการหลักสูตรทองถิ่นหลายดาน เชน
ประวัติศาสตรชุมชน สมุนไพรชุมชน เพื่อใหเด็กไดไปเรียนรูชุมชน สัมผัสปา
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ชายเลน และแมแตการจัดการพลังงานทางเลือก ซึ่งที่ผานมา ไดจัดคายยุวชน
รักษสิ่งแวดลอม ซึ่งใหคนสองรุนไดมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน ระหวางนักวิจัย
ชุมชนและเด็กเยาวชนลูกหลานบานเปร็ดใน ทั้งนี้นักวิจัยชุมชน สามารถ
ถายทอดความรูด า นพลังงานทางเลือก เรือ่ งโซลาเซลล และเตากาซชีวภาพ ให
กับยุวชนในครั้งนี้
โดยผลของการจัดกิจกรรมเรียนรูด า นพลังงานทางเลือก ทําใหยวุ ชนได
รับทราบถึงแหลงพลังงานทางเลือก และสัมผัสของจริง ตลอดจนสามารถนํา
ไปใชในชีวิตประจําวันตอไป นอกจากนั้น คายนี้ยังชวยเสริมสรางศักยภาพให
กับนักวิจัยชุมชนใหสามารถเปนวิทยากรถายทอดความรูได เรียกวาตางเปน
ครูใหกันละกัน ดวยความหวังอยากเห็นเมล็ดพันธุรุนใหมเติบโตขึ้นในชุมชน
อยางสมบูรณ
¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂªØÁª¹ ¾ÅÑ§¢Í§¤ÇÒÁÀÙÁÔã¨ à¾×èÍ¾Ñ²¹ÒªØÁª¹
จากเวทีสนุ ทรียสนทนา กับนักวิจยั ชุมชนเปร็ดใน ทําใหรบั รูถ งึ พลังของ
ความมุง มัน่ ตัง้ ใจในการทํางานเพือ่ ชุมชน ทุกคนมีตน ทุนทางความคิดทีด่ ใี นการ
ทํางานเปนอาสา และไดรับการเสริมแนวคิดและความเขาใจในสถานการณ
วิกฤติพลังงาน การวางแผนพลังงานในชุมชน ตลอดจนการอบรม และการ
 หา
ศึกษาดูงาน ทําใหเกิดมุมมองทีก่ วางขึน้ การเปนนักวิจยั ชุมชนทําใหไดรปู ญ
ของชุมชนตนเองชัดขึ้น และเกิดความภาคภูมิใจที่ไดเปนสวนหนึ่งของการ
เปลี่ยนแปลงชุมชนไปในทางที่ดีกวา นักวิจัยชุมชนเหลานี้ พวกเขาพรอมที่จะ
ถายทอดแนวความคิดสูคนอื่นๆ เพื่อการลดภาระคาใชจายดานพลังงานของ
คนในชุมชน
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º·Ê‹§·ŒÒÂ : Ê¡Ñ´ÊÒÃÐ ¡Ðà·ÒÐ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂ·ŒÍ§¶Ôè¹
นางสาวนพรัตน ศิลาลอย
ตําแหนง ประธานคณะกรรมการพลังงานชุมชน
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลหลายสมัย เปนผูนําชุมชนอยางเปน
ทางการก็จริงอยู แตมคี วามมุง มัน่ ตัง้ ใจ และจริงใจในการทํางานเพือ่ ชุมชน คุณ
นพรัตน เลาวา “การมาทํางานตรงนี้ไดอะไรเยอะมาก ประทับใจในการเปน
วิทยากรการใชเตาพลังงานชีวมวล โดยใชเศษกิง่ ไมทเี่ ราเคยทิง้ ซึง่ ชาวบาน
ใหความสนใจมาก และเอาไปใชไดจริงในครัวเรือน ชวยใหชาวบานประหยัด
ลดภาระคาใชจา ย และอีกเรือ่ งในเรือ่ งพลังงานทางเลือก ทางอบต. เราทําให
เห็นเปนรูปธรรม โดยการติดตั้งแผงโซลาเซลลบนหลังคาอาคาร และใช
ไฟฟาในสํานักงาน ซึ่งไฟฟาที่ใชเปดแอรตอนนี้มาจากโซลาเซลล ที่เห็นผล
เปนรูปธรรมชัดเจนคือคาไฟฟาของสํานักงานในเดือนนี้ลดลงมาก”
นายบุญยิ่ง สิงหพันธ
ตําแหนง เลขาคณะกรรมการและนักวิจัยชุมชน
เดิมทีเปนคนมีแนวคิดดานพลังงานเปนทุนเดิม และมีโอกาสเขามาเปน
นักวิจัยชุมชนรวมกับ สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอมซึ่ง
ไดความรูและมุมมองเพิ่มขึ้น มีความสุขในการถายทอดความรูใหคนอื่นผาน
การเปนนักจัดรายการวิทยุชุมชน และงานเขียนผานจดหมายขาวศูนยเรียนรู
บานเปร็ดใน
พี่บุญยิ่ง สรุปใหฟงดวยความภาคภูมิใจวา “การไดมาเปนนักวิจัย
ชุมชนนัน้ ไดเพือ่ น ไดความรูส กึ ภูมใิ จ อยากใหชมุ ชนพึง่ ตนเองดานพลังงาน
มากทีส่ ดุ เดิมทีชาวบานสวนใหญมองเรือ่ งพลังงานเปนเรือ่ งไกลตัว ผมเคย
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พูดในที่ประชุมและเวทีสาธารณะจะไมไดรับความสนใจ แตพอมาเปนนัก
วิจัยชุมชน ไดศึกษาและเก็บขอมูลจริง และพูดยืนยันขอมูลไดอยางมั่นใจ
ทําใหชาวบานหันมาสนใจมากขึ้น”
นายวัชระพล เรศสุข
ตําแหนง เลขาคณะกรรมการและนักวิจัยชุมชน
เคยทํางานเปนพนักงานขาย แลวกลับมาอยูในชุมชน เปนคนรุนใหมที่
มีโอกาสเขามาทํางานชุมชน เลาวา “ แตเดิมมองเรื่องพลังงานเปนเรื่องใหญ
ไกลตัว หากนึกถึงพลังงานจะคิดถึงโรงงาน โรงไฟฟา GSEI เขามา ทําให
มุมมองเปลี่ยนไป มองเรื่องพลังงานในระดับเล็กลง สามารถสัมผัสได และ
ใกลตวั มาก อยางเชนเตากาซชีวภาพ เตาชีวมวล ซึง่ สามารถทําไดในระดับ
ครัวเรือน”
นายชวภณ แสงจันทร ผูอํานวยการโรงเรียนบานเปร็ดใน
ตําแหนง กรรมการ
ผอ.ชวภณเปนผูบ ริหารนักพัฒนา และมีสว นรวมกับชุมชน ตัง้ ใจยายมา
เปนผูอํานวยการโรงเรียนที่นี่ เพราะเห็นเปนชุมชนเขมแข็ง ผอ.ชวภณ เลาไป
ยิ้มไปอยางมีความสุขวา “ทํางานแลวสนุกมีความสุข เพราะมีทีมงานที่ดี
ชาวบานใหความชวยเหลือเกื้อกูลกันดีมาก มีงานอะไรในชุมชนหรือใน
โรงเรียนเราก็มาชวยกัน”
ในเรื่องพลังงานชุมชน ผอ.ชวภณ มองวา “โรงงานไฟฟาชีวมวล เรา
ยังมองวาเปนเรื่องไกลตัว หากเราไมเตรียมตัวบาง ถาเกิดเหตุฉุกเฉินไฟฟา
ดับเหมือนอยางภาคใต เมือ่ เร็วๆ นี้ ซึง่ ทําใหเกิดความเสียหายมหาศาลมาก
การมีโรงไฟฟาชีวมวลเราอยามองวาจะตองผลิตเพื่อขาย แตควรมองวา
ผลิตเพื่อใชในชุมชนเมื่อคราวจําเปน”
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นางวิไลวรรณ ถือสัตย
ตําแหนง กรรมการ
“พอทําเรือ่ งสํารวจบัญชีพลังงานครัวเรือน แลวเห็นขอมูลการใชจา ย
ดานพลังงานของชุมชน จึงอยากใหคนในชุมชน หันมาใช เตาชีวมวล และ
พลังงานทดแทน อยากใหทุกคนลดคาใชจายตรงนี้ และอยากใหทุกคนมี
สุขภาพดี”
นายณรงคชัย โตโลง
อาสาสมัครพลังงานชุมชน
คนหนุมรุนใหมจบชางคอมพิวเตอร ที่เขามาทํางานรวมกับชุมชน ได
เสนอแนวคิดและมุมมองของคนรุนใหม “ผมคิดวาพลังงานเปนเรื่องใกลตัว
พลังงานหลายอยางเริ่มใกลหมดไป อยากใหคนในหมูบานชวยกันหันมาใช
พลังงานทดแทน อยากใหรัฐบาลไดสนับสนุนแนวทางใหคนหันมาใช
พลังงานทดแทนอยางจริงจัง จะไดชะลอพลังงานฟอสซิลที่ใกลหมด ใหมี
ใชตอไปอยางนานที่สุด”
นางสายใจ กลั่นกลา
ตําแหนง อาสาสมัครพลังงานชุมชน
“อยากจะใหทุกคนตระหนักเรื่องพลังงานทดแทน อยากใหลูกหลาน
รุน ใหมเขามามีสว นรวมในการพัฒนาชุมชน และอยากใหทกุ คนไดรจู กั บาน
เปร็ดใน ในมุมมองเรื่องชุมชนพลังงานตนแบบ”
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¡Å‹Í§à¤Ã×èÍ§Á×Í
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¤ÇÒÁÃÙŒªØÁª¹·Õèà»Ãç´ã¹
จตุพร วิศิษฏโชติอังกูร

à¤Ã×Íè §Á×ÍªÔ¹é ·Õè 1: àÇ·ÕÊ¹Ø ·ÃÕÂÊ¹·¹Ò¡ÒÃÊ¹·¹Ò¸ÃÃÁ´Ò·ÕÁè ¾
Õ ÅÑ§
“เมื่อเธอพูด ฉันก็ฟงอยางเปนมิตร
เรื่องนอยนิด จึงดูเปนยิ่งใหญ
โลกสองโลกจึงนิยามความเปนไป
วาเราตางก็ใชใจนิยาม”
กระบวนการสรางการเรียนรูแบบคนเปร็ดใน ถือวาเปนเวทีที่ดึงเอา
ปญญาออกมาเพือ่ เปนตนทุนการพัฒนา งานใหญ ปญหาทีซ่ บั ซอนคลีค่ ลายได
จากการหารือรวมกัน “การสนทนา” จึงเปน วิถธี รรมชาติ ทีเ่ ปนเครือ่ งมือทรง
พลังในการกอรูปปญญาผานการคุย และการฟงอยางลึกซึ้ง
การสนทนาเปนการเชือ่ มรอยใจมนุษย โดยเฉพาะการสนทนาทีค่ ณ
ุ ภาพ
ภาษาธรรมดา แตเจือไปดวยความรูส กึ เอือ้ อาทรผานปญหาทุกขรอ นของ “คน
บานเดียวกัน” เกิดความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมทุกข รวมสุข ความ
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คิดรวมนําไปสูก ารแสวงหาพืน้ ทีใ่ นการสรางสรรคสงิ่ ดีงามใหกบั สังคม และหา
กระบวนการที่สามารถดํารงอยูรวมกันอยางมีความหมาย หรืออีกนัยหนึ่งมีผู
กลาวไววา การสนทนาคือการปฏิบตั กิ ารสรางการเปลีย่ นแปลง (Conversation
is a radical action)
วงพูดคุยของนักวิจยั ชุมชนเเละเวทีชมุ ชน ทีร่ วมเอาหลากหลายกลุม ใน
ชุมชนมาพูดคุยรวมกัน ใชภาษาเดียวกัน มองเปาหมายรวมที่ชัดเจน ตางก็ใช
พลังบวกในการคิดกระบวนการทํางานรวมกัน การสนทนาทีเ่ ปนธรรมชาติ อาจ
มีผูอํานวยกระบวนการเรียนรู (Facilitators) ชวยสรางบรรยากาศของการ
สนทนา เพื่อนําพาไปสูผลอันสรางสรรค เห็นความหมายของวาระการดําเนิน
ไปของการสนทนา และเห็นคุณคา ความดีงามระหวางกัน
การสนทนาที่ใชการฟงอยางลึกซึ้ง เอื้ออาทร ทําใหทุกคนที่เขามารวม
เกิดความสุข ความภาคภูมใิ จ เห็นคุณคาในตน และในขณะเดียวกันก็เห็นคุณคา
ในตัวผูอ นื่ ไปดวย ทําใหเปดใจยอมรับความเห็นทีต่ า ง แตสรางสรรค เปดโอกาส
ใหความคิดใหมๆที่มีพลังผุดขึ้นมาจากวงสนทนา
ไมเพียงแตสนุ ทรียสนทนาเพือ่ เชือ่ มใจ เรียนรูร ว มกันเทานัน้ แตชดุ ความ
รูที่ได เปนความรูสาธารณะที่เปนผลรวมของความคิด ตอยอดไปเปนปญญา
รวมของกลุม การสนทนาเพื่อกอพลังลักษณะนี้ ถือวาเปนการถอดบทเรียน
(Lesson learned) ในตัวดวย เพราะมีการยอนรอยอดีต มองปจจุบัน และ
เห็นอนาคตจากจุดที่เปนอยู ดังนั้นการกําหนดทาทีตอการพัฒนาสังคมเพื่อ
แกไขปญหาวิกฤตทีบ่ า นเปร็ดในจึงกําหนดทาทีการเดินชัดเจน เปนยุทธศาสตร
ที่มีกระบวนการเดินอยางมีพลังจากการมีสวนรวม
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à¤Ã×èÍ§Á×ÍªÔé¹·Õè 2: “¹Ñ¡ÊÒ¹¾ÅÑ§” ÈÒÊμÃáÅÐÈÔÅ»Ðà¾×èÍ¨Ø´ä¿áË‹§
¾ÅÑ§
ÈÔÅ»Ð¹Ñ¡ÊÒ¹¾ÅÑ§ àÊÁ×Í¹¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ (Facilitator)
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วการกาวผานที่โกลาหลของสังคม
ทีเ่ ราไมอาจสามารถคาดการณผา นเเนวโนมไดอกี เลย ทุกอยางเปลีย่ นแปลงไป
ตามสภาพสิ่งเเวดลอมและเงื่อนไขใหมอยางรวดเร็วเเละรุนเเรง สภาพการณ
แบบนี้เกิดขึ้นที่บานเปร็ดในดวยเชนกัน การพัฒนาที่สรางความมั่งคั่งเกิดผล
กระทบตามมาอยางมหาศาลทั้งในดานสังคมและสิ่งแวดลอม
สิ่งที่เราคงตองมานั่งทบทวนกันใหมากคือ การสรางความรู เนนการ
พัฒนาทักษะ นาจะเปนสิง่ จําเปนมากกวาการสอนความรู โดยเฉพาะความรูท ี่
สําเร็จรูป เพราะทักษะเปนเสมือนเครือ่ งมือในการเเสวงหาความรูใ หมเพือ่ การ
อยูรอด ในขณะความรูที่ผานการเรียนรูเปนเพียงบทเรียนเพื่อทบทวนเทานั้น
เมื่อรูเเตไมมีทักษะ (Skills) ในการสรางความรูใหม ก็เปนเรื่องที่นาเปนหวง
“¤¹ºŒÒ¹à»Ãç´ã¹”ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁÃÙŒÍÂ‹Ò§äÃ?
กระบวนการสรางความรู โดยหลักการคือ การใชวิธีการศึกษาวิจัย ที่มี
กระบวนการ “ตั้งคําถาม”เเลวมี “วิธีการคนหาคําตอบ”จากนั้นเราก็
“ไดคําตอบ”มาทดลองใช จากนั้นสรุปผลการศึกษา สรุปไดความรูใหมๆ นํา
ไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน นี่เปนแบบแผนการสรางความรูโดยทั่วไปแต
หากเรามองมุมของคนทํางานการสรางความรูผ า นคนหนางาน ก็มกี ระบวนการ
มากมาย แตวิธีการที่เหมาะสมและเปนธรรมชาติ สอดคลองกับวิถีการทํางาน
รวมถึงสามารถสรางกระบวนการเรียนรูแ บบนีไ้ ดทกุ ทีค่ อื การแลกเปลีย่ นเรียนรู
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ผลลัพธจากการแลกเปลี่ยนนอกจากจะใหผลในดานปริมาณขององคความรู
ที่นํามารวมกันเเลวในดานคุณภาพของเนื้อหาองคความรู เราก็จะไดชุดความ
รูใ หมทผี่ า นฉันทามติผา นประสบการณมมุ มองทีห่ ลากหลาย ถูกยืนยัน ทาทาย
เเละรับรอง เปนขอมูล เชิงคุณภาพที่มีพลังอยางยิ่งในการพัฒนา
วงเเลกเปลี่ยนเรียนรูในเวทีแทบทุกครั้ง จําเปนตองมี “คนกลาง” ใน
การสรางพื้นที่ในการแลกเปลี่ยน พูดคุย คนกลางที่วานี้ เราอาจเรียกวา ผู
อํานวยกระบวนการเรียนรู หรือ Facilitator บุคคลที่ทําหนาที่นี้ทําหนาที่
ออกแบบการเรียนรู การสรางบรรยากาศการเรียนรู ผานสิง่ เเวดลอม เเละ เปน
คนกลางในการชวนพูดชวนคุยโดยมีศาสตรและศิลป และประคับประคอง
ชื่นชมยินดี จนบรรลุผลลัพธที่เปนปลายทาง2 ของการพูดคุย
“¹Ñ¡ÊÒ¹¾ÅÑ§” ·ÕèμŒÍ§ÁÕÁÒ¡¡Ç‹ÒÈÒÊμÃ
ผูที่ทําหนาที่ Facilitator อาจเรียกไดวาเปน“ผูกลา”ที่ทําหนาที่ดูเเล
ความหลากหลายที่จะเกิดขึ้นเบื้องหนาโดยที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงความรับผิด
ชอบสถานการณอันเปนดอกผลที่เกิดจากกระบวนการวงสนทนาไดเลยถึงเเม
วาทัง้ หมดนัน้ เปนความรับผิดชอบรวมกันของผูเ ขารวมวงสนทนาทัง้ หมดก็ตาม
ดังนั้นศิลปะในการสนทนาเปนสิ่งที่สําคัญ เเละ “การสนทนา”เปนเครื่องมือ
ที่ทรงพลังในการสรางการเรียนรูรวมกัน
2

ปลายทางหรือผลลัพธของการสนทนาอาจไมมคี วามชัดเจนในเเงของการตอบโจทยหรือ
ประเด็นที่ตั้งไวกอนการพูดคุย ความหลากหลายของการรับรูในวงสนทนา จึงเปนกระ
บวนการเรียนรูที่เริ่มตนสําหรับบางคน เเละกระบวนการกาวตอสําหรับหลายคน เเละยัง
มีบางคนไดคําตอบจากวงสนทนา ดังนั้นความหลากหลายจากผลลัพธของวงสนทนา ไม
สามารถกําหนดไดวาประสบความสําเร็จหรือไม อยางไร
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ดังนั้น การทําหนาที่ facilitator ศาสตรที่ใชสําคัญเพียงสวนเดียว ใน
ความเห็นของผมคิดวา สําคัญนอยมากดวย เราสามารถอานทฤษฏีตางๆเกี่ยว
กับการสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อใหเขาใจ เเตเมื่อไหรก็ตามที่ ไมลงมือ
ปฏิบตั จิ ะไมมคี วามเชีย่ วชาญใดๆเกิดขึน้ เลย เราพบเสมอๆวา การปฏิบตั มิ รี าย
ละเอียดมากมายให facilitator ไดเลือกทางออกที่ดีที่สุดสําหรับการสนทนา
เเตละครั้ง เราพบวา การจัดการโลกภายในของผูที่ทําหนาที่ Facilitator เอง
มีความจําเปนอยางมากเพือ่ สงตอถึงการจัดการโลกขางนอกเพราะแรงระอุจาก
ภายในสงพลังงานออกมาตลอดเวลา ดังนัน้ การทีเ่ ตรียมความพรอมตนเองกอน
ทําหนาที่ Facilitator จึงมีความสําคัญ
เตรียมอยางไร? คอนขางยากหากบอกวิธีการเตรียมตัว ซึ่งเปนวิธีการ
เฉพาะของเเตละคน แตมีเเนวคิดที่วา ความพรอมทางดานรางกาย จิตใจ เปน
พืน้ ฐานทีด่ ี ความเมตตา กรุณา ปรารถนาดีเเละความรักตอเพือ่ นมนุษยทบี่ รรจุ
อยูเ ต็มเปย ม ความรักเหลานัน้ จะแปรเปนพลังเออทนออกมาใหคนรอบขางได
รับพลังบวกนัน้ นัน่ ก็หมายถึง ความผองเเผวในดวงจิตของคนเปน Facilitator
สงผลอยางมากกับบรรยากาศเเละพลังของการเเลกเปลีย่ นเรียนรูท อี่ ยูต รงหนา
ดังนั้น หาก Facilitator มีความทุกข กังวลใจ หรือความไมเเนใจบางอยาง
อึดอัดขางใน แมวาเบื้องหนามีรอยยิ้มเเละทาทีอันเยือกเย็น พลังลบจะไหล
ออกมาสรางเเรงสั่นสะเทือนใหกับวงสนทนา
“คุณไมเพียงสรางชีวิตดวยความคิด
เเตความคิดของคุณ
ไดสมทบเขาเปนพลังมหาศาลในการสรางโลกดวย
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ถาคุณคิดวาตัวคุณเอง ไมมีความสําคัญอันใด
เเละไมมีอํานาจใดๆในโลกนี้ ลองคิดใหมอีกที เพราะวา
ความคิดในขณะนี้ของคุณกําลังสรางโลกรอบตัวคุณอยูจริงๆ”
รอนดา เบิรน, เดอะซีเคร็ต
ปญหาของ Facilitator จึงไมใชเเคการจัดการบรรยากาศเเละการสราง
กระบวนการเรียนรูที่เหมาะสมเทานั้น การจัดการโลกภายในตามที่กลาว
มาเเลวสําคัญยิ่งกวา เเละใชเวลาในการกลอมเกลา ฝกปฏิบัติ อยูเสมอ
การเรี ย นรู  ที่ เ ก ง กาจเพี ย งทฤษฎี เ เทบจะใช ไ ม ไ ด เ ลยในการสร า ง
กระบวนการเรียนรูที่ตอง อาศัยศิลปะของการถายเทความรูจากคนสูคน จาก
คนสูกลุม การไหลวนของความรูอาศัยเวลา รูจักรอคอย อดทน และตองการ
การจัดการอยางประณีต ทฤษฏีจึงเปนเพียงตนทุนที่เสริมเปนพื้นฐานเพื่อใหรู
เทานั้นเอง และประสบการณที่เปนปญญาปฏิบัต3ิ ของ Facilitator จะเปน
เครื่องมือในการสรางความรูใหมๆอยางมีพลัง
“ÍÂÙ‹¡Ñº»˜¨¨ØºÑ¹” Here and Now
ทุกครั้งที่ทําหนาที่ Facilitator ถือวา เราไดทําหนาที่อันมีคุณคา เเละ
ตัวเราเองเปนศิลปนที่พรอมรังสรรคความสวยงามของงานศิลปะชิ้นเอก เมื่อ
ทุกอยางลงตัว (คน สถานที่ เวลา) และตลอดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ศิลปนจะตอง “อยูกับปจจุบัน” การอยูกับปจจุบัน การมีสมาธิ จดจอกับสิ่งที่
อยูตรงหนา ทําใหเราตื่น เเละรูตัวเสมอ การคิดเชิงระบบ เเละ การออกแบบ
3

ปญญาปฏิบตั ิ หมายถึง ผลึกผลของความรูอ นั เกิดจากการปฏิบตั มิ ายาวนาน หรือ ปฏิบตั ิ
จนไดองคความรูที่เปน “ปญญา”ในการดํารงชีวิต
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กระบวนการแบบต อ เนื่ อ งจากสถานการณ ที่ กํ า ลั ง เดิ น ทางไป คอยดู เ เล
บรรยากาศของการเรียนรูใหเกิดพลังหมุนวนในกลุมสนทนา เเละคิดถึง
กระบวนการในขั้นตอนตอไปที่จะรองรับอยางตอเนื่องการอยูกับปจจุบันของ
Facilitator จึงทําใหทุกชวงเวลามีความประณีต และแกไขไดทันทวงทีหากมี
สถานการณที่ตองจัดการในทันที
à¤ÕèÂÇ¨¹ä´Œ·Õè¶Ö§àÇÅÒªÔÁÍÒËÒÃÃÊàÅÔÈ
ในเวลาคุณภาพ ซึ่งหมายถึง จุดที่ไฟติดจนถึงจุดที่ไฟลุกโชน เปนชวง
เวลาทีเ่ กิดการเเลกเปลีย่ นเรียนรูก นั อยางเขมขน เเละหลากหลาย ในชวงเวลา
คุณภาพนอกจาก Facilitator จะคิดประเด็นโยนลงในกลุมสนทนาเพื่อสราง
จุดเชื่อมของการพูดคุยเเลว การสรุปประเด็นแบบเร็วๆ ทําใหเห็นกลุมกอน
ความคิดวา เราเดินทางมาไกลขนาดไหน เเละเพียงพอเเลวหรือยังสําหรับ
ประเด็นที่ตองสนทนาตอเนื่อง
เมฆฝนที่กําลังทะมึน พายุที่กําลังรุนเเรง
เปนเสมือนชวงเวลาเริ่มตนของวงสนทนา
ซึ่งเปนเรื่องธรรมดารอคอยอีกสักครู
เมฆฝนเหลานั้นผสานตัวกันไดระดับหนึ่ง
เกิดเปนสายฝนกลัน่ มาจากเมฆหนาทีเ่ รียงตัวกันอยางเปนระเบียบ…
สายฝนกระหนํ่าอยางหนักหนวง เเตทวาเปนจังหวะ มีระยะเวลา
ไมนานนักทองฟาก็สดใส
เปนฟาหลังฝน ที่ทองฟาสะอาดเปนผืนฟาเรียบสีฟาเขม
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ปรากฏการณธรรมชาติที่เกิดขึ้นเปรียบเทียบกับวิถีการสนทนาที่เกิด
ความยุง เหยิงความโกลาหลอยางมากกอนชวงเริม่ ตน เเตจะคอยๆปรับวิถกี าร
สนทนาเพือ่ มุง เรียนรู เห็นเปาหมายรวมการสนทนาจะมีพลังสูงสุดก็ตอ เมือ่ ทุก
คนพรอมทีจ่ ะถายทอด แลกเปลีย่ นความรูท เี่ ปนปญญาปฏิบตั ถิ กู ถอดบทเรียน
ออกมาอยางมากมายในวงสนทนานั้น…รอคอย ผลึกความรูที่เปนคลังปญญา
ของกลุม เมือ่ ถึงเวลาหรือเพียงพอสําหรับการสนทนาเเลว facilitator ควรสรุป
ประเด็นที่เก็บไดทบทวนรวมกันอีกครั้ง “บอกใหรู”ไมจําเปนตองมีพันธะ
สัญญากับองคความรูที่รอยเรียงจากกลุมแตเปนเพียงผลลัพธของการพูดคุยที่
เเตละคนจะนําไปใชประโยชนในเเงมุมที่ตางกัน
สิ่งหนึ่งที่ควรจะถามเพื่อทบทวนกลุมสนทนาเสมอๆในชวงทายการ
สนทนาคือ บรรยากาศการเรียนรูที่เกิดขึ้น เราไดเรียนรูอะไรที่เปนสิ่งใหม
สําหรับเรา เเละ สิง่ ใดทีส่ นั่ สะเทือนสรางการเปลีย่ นแปลงใหกบั ตนเอง (เปนการ
เปลีย่ นแปลงในชวงขณะการสนทนา หรือ ฉับพลัน เชน เปลีย่ นโลกทัศน ทัศนะ
หรือสรางเเรงบันดาลใจ เปนตน) พูดคุยประเด็นนี้ใหละเอียดพอในวงสนทนา
ขอมูลชุดนี้จะเปนชุดความคิดที่ตกผลึกของเเตละคนที่ไดรับจากการสนทนา
ซึ่ง หากละเอียดเพียงพอ เราจะเห็น “นวัตกรรม”ความรู ความคิด เเละการ
ปฏิบัติ ที่นาสนใจ
“คนที่มีสติปญญาจะปรับเปลี่ยนความคิดตามสถานการณ สวนคน
ที่โงเขลาจะยึดมั่นในความคิดตนอยางดื้อรั้น”
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à¤Ã×èÍ§Á×ÍªÔé¹·Õè 3: àÇ·Õ¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒáººàÊÃÔÁ¾ÅÑ§
μÑé§à»‡ÒËÁÒÂÃ‹ÇÁ¡‹Í¹·Ø¡¤ÃÑé§à¾×èÍàÃÕÂ¹ÃÙŒÇÒ§ËÁØ´ËÁÒÂÃ‹ÇÁ¡Ñ¹
กอนเริม่ ตนเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู และถอดบทเรียนทุกครัง้ อยาลืม BAR
(Before Action Review) หรือ การวิเคราะหความคาดหวังการปฏิบัติงาน
เพื่อจัดระเบียบความตองการของกลุมใหชัดเจน และเปนขอมูลตั้งตนที่ใช
วิเคราะหกลุมเปาหมายแบบเร็วๆใหกับวิทยากรกระบวนการและทีม ในการ
ปรับเปลี่ยนบางกระบวนการใหสอดคลองกับความคาดหวัง
สวนใหญเราจะใชตน ไมแหงความคาดหวัง โดยเตรียมตนไม (ตัดกระดาษ
เปนรูปตนไม) และ ตัดกระดาษเปนรูปใบไม (อาจใชกระดาษเปนสีเขียวออน
เพื่อความสวยงาม) ติดเทปกาวสองหนาดานหลังใบไม ใหผูเขารวมไดเขียน
“ความคาดหวัง” ลงไปในกระดาษ และใหทกุ คนไดนาํ ไปติดทีต่ น ไมแหงความ
คาดหวังดวยตนเอง แลววิทยากรกระบวนการสรุป จัดกลุม ความคาดหวังของ
ผูเ ขารวมใหทกุ คนไดรบั ทราบรวมกัน ถือโอกาสกําหนด กฎ กติกากลุม รวมกัน
ไปดวย เพื่อการบรรลุผลตามที่คาดหวังกระบวนการนี้ทําในครั้งแรกชวงเปด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และทํา AAR (After Action Review) หรือวิเคราะห
ผลหลังการปฏิบัติงานอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดเวที
¨Ò¡¡ÒÃàμÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁÁÒÊÙ‹...¡ÒÃ¨Ñ´¡ÅØ‹Á¡çÊíÒ¤ÑÞμ‹Í¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ
àÃÕÂ¹ÃÙŒ
กระบวนการเรียนรูที่เราออกแบบมักจะมีการแบงกลุม (กลุมเล็กกลุม
ใหญตามวัตถุประสงคหลักที่ตั้งไว) การแบงกลุมมีความหมายตอกระบวนการ
หลายมิติทั้งเงื่อนไขของผลลัพธการเรียนรู การมีสวนรวม การจัดแบงกลุมจึง
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เปนกลไกทีม่ คี วามหมายตอการเรียนรูเ พือ่ บรรลุวตั ถุประสงคหลายลักษณะ คือ
กลุมขนาดใหญ เปนกลุมที่รวมทั้งหมดจากกลุมยอย ที่มีกลุมเปาหมาย
จํานวนมาก 100-300 คน เปนการรวมกลุม เพือ่ เรียนรูจ ากการสรุปผลภาพรวม
จากกลุมยอย ขอจํากัดของกลุมใหญคือการขาดมิติชุมชน และการมีสวนรวม
ในการสื่อสารสองทาง
กลุม ขนาดกลาง เปนกลุม ทีม่ ขี นาด 20 - 50 คน เหมาะสําหรับการระดม
ความคิดที่ตองการความคิดเห็นที่หลากหลาย แตไมไดเจาะลึก มีความเปน
ชุมชนคอนขางสูง การมีสวนรวมคอนขางสูง จึงเหมาะสําหรับการระดมความ
คิดกวางๆ เพื่อหาแนวทางในการดําเนินการใดๆ
กลุมขนาดเล็ก มีสมาชิกที่เหมาะสม สําหรับการจัดกระบวนการเรียนรู
คือ 5 - 10 คน กลุม ขนาดเล็กมีความเปนชุมชนสูง และการมีสว นรวมสูง เหมาะ
สําหรับการถอดบทเรียนเชิงประเด็นที่ตองการความลึก มีความจําเพาะ
ละเอียด หรือการวางแผนปฏิบตั งิ านทีต่ อ งการรายละเอียด และสมาชิกทุกคน
มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยางเต็มที่
¡ÒÃ¡íÒË¹´¡μÔ¡Òã¹àÇ·ÕáÅ¡à»ÅÕèÂ¹àÃÕÂ¹ÃÙŒ
การเปดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ถูกจํากัดดวยเวลา จําเปนอยางยิ่งตอง
กําหนดกติกาเพื่อความราบรื่นของการดําเนินกิจกรรม และบรรลุผลลัพธตาม
ทีค่ าดหมายไว และเปนการวางบทบาทใหกบั ผูเ ขารวมแลกเปลีย่ นเรียนรู กติกา
ที่นอกจากจะบอกกลาวถึงธรรมเนียมปฏิบัติอันเปนมารยาทพื้นฐานเชน การ
ปดโทรศัพทหรือเปดในระบบสั่น เวลาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู การฟงอยาง
ลึกซึ้ง ฯลฯ สิ่งที่เราตองกําหนดเปนภาพใหญเพื่อใหผูเขารวมทุกคนรับทราบ
โดยทั่วกันคือ
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เปาหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู หรือ ถอดบทเรียน เพื่อใหผูเขารวม
ถอดบทเรียนไดทบทวนประสบการณ ความรูเดิม ความรูที่ผานการปฏิบัติจน
เปน Best Practice และเรียนรูความสําเร็จจากการปฏิบัติที่ผานมา
วิธกี ารถอดบทเรียน ใชวธิ กี ารระดมความคิดเห็น เนนความเทาเทียมใน
การแลกเปลีย่ นเรียนรู ไมมผี ดิ และไมมถี กู มีอสิ ระเสรีเต็มทีใ่ นการใหความเห็น
ตางๆ รวมไปถึงการสรุปและสะทอนบทเรียนรวมกันในชวงทาย

à¤Ã×èÍ§Á×ÍªÔé¹·Õè 4: ¶Í´º·àÃÕÂ¹ ÇÔ¸ÕÇÔ·ÂÒ¡ÒÃ ¡ÒÃÁÍ§ÂŒÍ¹Í´Õμ
à¾×èÍ¤Ô´ÂØ·¸ÈÒÊμÃÍ¹Ò¤μ
º·ºÒ· Facilitator ¡Ñº ¡ÒÃ¶Í´º·àÃÕÂ¹
บทเรียนในชีวิตประจําวันมีมากมาย มีทั้งบทเรียนที่ควรจดจําและบท
เรียนทีค่ วรจะลืม (แตเรากลับจํา) บทเรียนทัง้ หลายไดสอนเราวา มีสงิ่ ไหนทีเ่ รา
ควรจะเดินหนาสานตอ มีสิ่งไหนบางที่ตองยุติ เพราะไมอยางนั้นจะเกิดความ
เสียหาย หรือเกิดผลลัพธที่เกิดขึ้นซํ้าอีก โดยไมกอประโยชนใดๆ สิ่งเหลานั้น
เปนบทเรียนในชีวิตมีทั้งเรื่องทั่วไปและเรื่องที่มีปมซับซอน การถอดบทเรียน
จึงตองมีความเขมขนตามเงื่อนไขที่ซับซอนเหลานั้น
ในแวดวงวิชาการ “การถอดบทเรียน” จะหมายถึง การทบทวนสรุป
ประสบการณที่ผานมาในแงมุมตางๆ เพื่อใหเห็นรายละเอียด เห็นเงื่อนไข ตน
เหตุและการเชือ่ มโยงของเหตุการณ ทัง้ ภายในและภายนอกทีท่ าํ ใหเกิดผลลัพธ
ในปจจุบัน
ดังนั้นการถอดบทเรียน นอกจากมีเปาหมายในการไดบทเรียนแลว ลึก
ไปกวานั้น คือการได “ชุดความรู” ชุดหนึ่ง ที่มีคุณคาจากการสรุปแบบ
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บูรณาการ ทีป่ ระกอบดวยมุมมอง วิธคี ดิ ไปจนถึงปรากฏการณอนั เนือ่ งมาจาก
มุมมอง วิธีคิดเหลานั้น อาจกลาวไดวา Right View, Right Concept ถึงจะ
เกิด Right Action และไดชดุ ความรูใ หมทมี่ ปี ระสิทธิภาพทีจ่ ะเปนขอมูลตนทุน
ในการสรางสรรคงานอยางตอเนือ่ งและเกิด ความเขาใจ (Comprehension)
กอเกิดวิธีคิดใหม มุมมองใหมๆ การถอดความรูที่ไดเพียงประสบการณผิวเผิน
ในมุมมองของวิทยากรกระบวนการแตเพียงอยางเดียว อาจไมมพี ลังเพียงพอที่
จะกะเทาะความจริงทีซ่ อ นอยูเ บือ้ งหลังได ความสําคัญและความประณีตของ
“การจัดกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม” ที่ไดมาซึ่งบทเรียน จึงเปนสิ่ง
สําคัญ รวมไปถึงผูท ที่ าํ หนาทีถ่ อดบทเรียนทีเ่ รียกวา “วิทยากรกระบวนการ”
หรือ “Facilitator”และ ผูเ ขารวมเวที (Participants) ในกระบวนการเรียน
รูแบบมีสวนรวมดวย
àÃÔèÁμŒ¹...¶Í´º·àÃÕÂ¹
การถอดบทเรียนเปนทั้งศาสตรและศิลป สิ่งที่สําคัญและสงผลตอการ
ไดมาซึ่ง “บทเรียน” ที่ดี ก็คือ การเตรียมกระบวนการ การเริ่มตนและการ
เตรียมการที่ดีทําใหการถอดบทเรียนประสบความสําเร็จแลวกวาครึ่ง
Í§¤»ÃÐ¡Íº¢Í§¼ÙŒà¢ŒÒÃ‹ÇÁ¶Í´º·àÃÕÂ¹
องคประกอบนีส้ าํ คัญมาก เพราะผูเ ขารวมถอดบทเรียนลวนแตเปน “คน
ตนเรือ่ ง” ทีม่ ปี ระสบการณการทํางานดานนัน้ ตลอดทัง้ กระบวนการ โดยเฉพาะ
นักปฏิบัติที่คลุกคลีกับการงาน ประเด็นไมวาจะมีสวนรวมในระดับใดก็ตาม
หลักเกณฑการคัดเลือกผูเขารวมเวทีถอดบทเรียน จึงตองใหความสําคัญหาก
ผูเ ขารวมถอดบทเรียนไมใช “ตัวจริงเสียงจริง” สงผลใหการถอดบทเรียนก็ไม
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สามารถไดขอมูลที่แทจริง รวมไปถึงการเจาะประเด็นเชิงลึกได จํานวนผูเขา
รวมจะอยูที่ประมาณ 6 – 10 คน ไมมากและไมนอยจนเกินไป หากจํานวนคน
นอยอาจไดบทเรียนที่ไมคอยครอบคลุม แตหากจํานวนคนมากไปสงผลตอ
กระบวนการเรียนรูที่ดี แลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยางทั่วถึง ยกเวนในกรณีการ
ถอดบทเรียนที่เปนการถอดบทเรียนเชิงลึก ถอดบทเรียนบุคคลที่จําเพาะ
เจาะจงมาแลว กรณีนี้จะเหมือนการทํากรณีศึกษา ในงานวิจัยเชิงคุณภาพ ที่
มีผูถอดบทเรียนและผูทําการถอดบทเรียนเทานั้น
Í§¤»ÃÐ¡Íº´ŒÒ¹¡Åä¡¡ÒÃàÃÕÂ¹ÃÙŒ
การถอดบทเรียนเปน “กระบวนการ” ที่ประกอบดวยวิธีวิทยาชุดหนึ่ง
กลไกสําคัญหนึง่ คือ วิทยากรกระบวนการ หรือ Facilitator จะทําหนาทีเ่ ปน
ผูที่คอยกระตุน สรางบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนทัศนะ ขอมูล อยาง
บูรณาการ โดย Facilitator เองก็ตอ งมีทกั ษะในการเปนวิทยากรกระบวนการ
ผสมเกสรดานความคิด ผลิดอกออกผลในวงสนทนาเปนองคความรูใหม ชุด
บทเรียนใหม ตลอดจนมุมมองและทางเลือกใหม ผานการประมวลความคิด
(Conceptualize) สรุป วิเคราะห สังเคราะหใหเกิด “บทเรียน” คลี่คลาย
กระจางชัดในประสบการณที่มีรวมกัน
สําหรับการถอดบทเรียนคุณสมบัตเิ พิม่ เติมสําหรับวิทยากรกระบวนการ
ก็คอื ตองเปนผูม คี วามรูเ ชิงลึกและกวางในประเด็นทีจ่ ะถอดบทเรียนพอสมควร
เพราะชุดความรูเริ่มตนของ Facilitator จะเปนตนทุนในการตั้งคําถาม ตอ
ยอดคําถาม รวมไปถึงการนําเสนอมุมมอง ทัศนะทีห่ ลากหลาย เพือ่ เอือ้ ใหผคู น
ในวงเรียนรูไ ดแลกเปลีย่ นเรียนรูก นั อยางเต็มทีแ่ ละมีคณ
ุ ภาพ ดังนัน้ การเตรียมตัว
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ของวิทยากรกระบวนการจําเปนตองศึกษาบริบทของงานเชิงประเด็นใหถอ งแท
อีกสวนหนึ่งก็คือขอมูลของผูเขารวมวงเรียนรู ตองเรียนรูเบื้องหลัง พื้นฐานจุด
แข็ง และขอจํากัดของผูเ ขารวมวงเรียนรู จะชวยทําใหการสรางบรรยากาศการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูของวิทยากรกระบวนการเปนไปดวยความราบรื่นและเกิด
ผลสําเร็จ
กระบวนการถอดบทเรียน ไมไดเจาะจงในการเลือกใชเครือ่ งมือ หรือวิธี
การใดวิธกี ารหนึง่ แตการถอดบทเรียนขึน้ อยูก บั “โจทย”และ“กลุม เปาหมาย”
สองสิง่ นีเ่ องทีเ่ ปนตัวกําหนดวาเราจะใชกระบวนการถอดบทเรียนอยางไร? แต
อยางไรก็ตามเราก็สามารถยืดหยุน และปรับเปลีย่ นตลอดเวลาก็ลองปรับเปลีย่ น
วิธีการใหมๆ ก็ไมผิดกติกาใดๆทั้งสิ้น
บางทีอาจใชวธิ กี าร “ถอดบทเรียนทีไ่ รกรอบ” ทีบ่ อกวาไรกรอบคือ ไม
ไดแสดงตัววาผูท ที่ าํ หนาถอดบทเรียนกําลังปฏิบตั กิ าร “ถอดบทเรียน”อยูท าํ ให
เนียน ทําใหเปนธรรมชาติแตภายใตความเปนธรรมดานั้น นักถอดบทเรียน
กําลังใชวิธีการถอดบทเรียนอยูเงียบๆ เชน วิธีการสังเกต การจับประเด็นการ
พูดคุย การซักถามทุกขสุกดิบหรือบางครั้งก็ลงไปสัมภาษณพูดคุยในประเด็น
ที่เราสนใจเมื่อมีประเด็นที่นาสนใจเราก็ลงลึกในประเด็นเหลานั้นทันที แต
ทุกอยางเปนไปแบบธรรมชาติในบรรยากาศกัลยาณมิตร
“การถอดบทเรียนที่ดี” ควรจะทําใหเนียนกับวิถีชีวิต ขอมูลที่เราไดก็
จะเปน ขอเท็จจริงที่หายากมากในวงสนทนาสาธารณะทั่วไป วิธีการนี้ทําไดดี
แบบคนตอคน หรือกลุม เล็กๆทีเ่ ราคุน เคยระดับหนึง่ มาแลว ความสําเร็จในการ
ถอดบทเรียนแบบไมเปนทางการนี้อยูที่เราสามารถทลายความเปนคนแปลก
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หนา เราสามารถทลายความหวาดระแวงกระชับความสัมพันธนาํ ไปสูก ารไวใจ
และเปดใจในที่สุด แลวทุกอยางก็ไปไดดี
“การถอดบทเรียน” เปนกระบวนการหนึ่งที่อยูภายใต “การจัดการ
ความรู” (Knowledge management) ดังนั้นความรูที่ถูกจัดการอยางเปน
ระบบสามารถนําไปใชไดกห็ มายถึงเราก็ไดบทเรียนพรอมใชไปดวย ความรูแ ละ
บทเรียน คือสิ่งเดียวกัน เราทราบกันดีวาความรูมีสองชนิดความรูภายนอก
(Explicit knowledge) ที่เปนความรูหาไดจากตํารา ทฤษฎี งานเขียนที่เปน
ลายลักษณอักษรเราสามารถวิเคราะห สังเคราะห พรอมใชไดในทันที การ
จัดการความรูประเภทนี้ไมคอยทาทายความสามารถเทาไหรครับแตความรู
ประเภทหลังที่ผมจะพูดถึงนี่สิครับ ทาทายมาก สําหรับนักถอดบทเรียนนัก
จัดการความรู ความรูท บี่ อกวาทาทายคือ “ความรูฝ ง ลึก” (Tacit knowledge)
ครับ ...ยากมากสําหรับการดึงความรูเหลานี้ออกมาเพราะนักถอดบทเรียน
ไมไดมีทักษะ ที่แกรงศาสตรแตเพียงอยางเดียว แตจําเปนตองมีศิลปะดวย
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