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คำำ�นำำ�

หนังัสือืชุุดความรู้้�ทัั้�ง 5 เล่ม่นั้� เป็น็ัการู้ถอดบทั้เรู้ย้นักรู้ะบวนัการู้วิจััยเพืื่�อทั้�องถิ�นัของ 
5 องค์กรู้ป็กครู้องสื่วนัทั้�องถิ�นั (อป็ทั้.) จัังหวัดสืุรู้ินัทั้รู้์ โดยม้วัตถุป็รู้ะสืงค์ ประการแรก  
เพืื่�อศึึกษาแนัวทั้างในัการู้เพิื่�มสืมรู้รู้ถนัะข้ดความสืามารู้ถของบุคล่ากรู้ทั้�องถิ�นัในัการู้
พื่ฒันัาอัตรู้ากำาล่งัพื่ล่เมืองรุู่้นัใหม่ด�านัการู้พัื่ฒนัาเยาวชุนัในัชุุมชุนัทั้�องถิ�นั ประการท่ี่�สอง  
เพื่ื�อศึึกษาแนัวทั้างการู้พื่ัฒนัารู้ะบบแล่ะกล่ไกด�านัการู้พื่ัฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัในัพื่ื�นัท้ั้�
บรู้ิบทั้ชุนับทั้แล่ะบริู้บทั้กึ�งเมืองกึ�งชุนับทั้ แล่ะรู้้ป็แบบการู้ส่ืงเสืริู้มกรู้ะบวนัการู้เรู้้ยนัรู้้�ท้ั้�
เหมาะสืมของเด็กแล่ะเยาวชุนัในัการู้เสืรู้ิมสืรู้�างทัั้กษะชุ้วิตแล่ะทัั้กษะอาชุ้พื่ท้ั้�เหมาะสืม 
ในัแต่ล่ะบรู้บิทั้ แล่ะประการท่ี่�สาม เพืื่�อสืรู้�างเครืู้อขา่ยการู้เรู้ย้นัรู้้�ด�านัการู้พื่ฒันัาเด็กแล่ะ
เยาวชุนัสื้ก่ารู้ขยายผล่ไป็ยัง อป็ทั้.อื�นั แล่ะองค์กรู้หน่ัวยงานัต่าง ๆ ท้ั้�เก้�ยวข�องแล่ะสืนัใจั 
จึังได�เรู้ย้บเรู้ย้งเนัื�อหาแยกตามรู้ายพืื่�นัท้ั้�ดังน้ั�

เล่่มท่ี่� 1 ใชุ� “วิจััย” แก�ปั็ญหาชุุมชุนัเพืื่�อพื่ัฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัตำาบล่เมืองแก  
ถอดบทั้เรู้ย้นักรู้ะบวนัการู้วิจััยเพืื่�อทั้�องถิ�นั โครู้งการู้ การู้พัื่ฒนัารู้ะบบแล่ะกล่ไกการู้พัื่ฒนัา
เด็กเยาวชุนัตำาบล่เมอืงแกอยา่งมส่้ืวนัรู้ว่ม อำาเภอท่ั้าตม้ จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้ ์

เล่่มท่ี่� 2 “3 กล่ไก” เชุื�อมป็รู้ะสืานัพัื่ฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัตำาบล่กันัตวจัรู้ะมวล่  
ถอดบทั้เรู้้ยนักรู้ะบวนัการู้วิจััยเพืื่�อทั้�องถิ�นั โครู้งการู้ รู้ะบบแล่ะกล่ไกการู้พัื่ฒนัาส่ืงเสืริู้ม
อาชุพ้ื่เยาวชุนัในัแล่ะนัอกรู้ะบบ ตำาบล่กันัตวจัรู้ะมวล่ อำาเภอป็รู้าสืาทั้ จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้์

เล่่มท่ี่� 3 “ตำาบล่ + หนัว่ยงานั + สืถานัศึึกษา” 3 กล่ไกหล่กัรู้ว่มพื่ฒันัาเด็กเยาวชุนั
ตำาบล่สืล่ักได ถอดบทั้เรู้้ยนักรู้ะบวนัการู้วิจััยเพื่ื�อทั้�องถิ�นั โครู้งการู้ กล่ไกการู้พื่ัฒนัาเด็ก
แล่ะเยาวชุนัแบบม้ส่ืวนัรู่้วมในัพื่ื�นัท้ั้�กึ�งเมืองกึ�งชุนับทั้ ตำาบล่สืลั่กได อำาเภอเมือง จัังหวัด
สืริุู้นัทั้รู้์
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เล่่มท่ี่� 4 “สืานัพื่ล่ังภาค้เครู้ือข่าย” กล่ไกการู้พัื่ฒนัาเด็กตำาบล่หนัองอ้ยอ  
ถอดบทั้เรู้ย้นักรู้ะบวนัการู้วิจััยเพื่ื�อทั้�องถิ�นั โครู้งการู้ กล่ไกการู้พื่ฒันัาเด็กแล่ะเยาวชุนั 
ตำาบล่หนัองอ้ยอ อำาเภอสืนัม จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้์

เล่่มท่ี่� 5 “ผสืานัการู้ทั้ำางานัทัุ้กหนั่วยงานั” แนัวคิดการู้พื่ัฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนั
ตำาบล่หนัองสืนิัทั้ ถอดบทั้เรู้ย้นักรู้ะบวนัการู้วิจััยเพื่ื�อทั้�องถิ�นั โครู้งการู้ การู้พัื่ฒนัารู้ะบบ
แล่ะกล่ไกการู้สืนับัสืนุันักรู้ะบวนัการู้พัื่ฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัแล่ะชุุมชุนั ตำาบล่หนัองสืนิัทั้ 
อำาเภอจัอมพื่รู้ะ จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้์

สืดุทั้�ายน้ั�มล้่นัธิิฯิ หวังเป็น็ัอยา่งยิ�งว่าหนังัสือืชุุดความรู้้�ทัั้�ง 5 เล่ม่นั้�จัะเป็น็ัป็รู้ะโยชุนั์
ต่อผ้�อ่านัทัุ้กท่ั้านัแล่ะสืามารู้ถนัำาข�อม้ล่/องค์ความรู้้�ของกรู้ะบวนัการู้วิจััยเพืื่�อทั้�องถิ�นั 
ไป็ป็รู้ะยุกต์ใชุ�ให�เกิดป็รู้ะโยชุน์ัต่อการู้ดำาเนิันังานัด�านันัโยบายแล่ะการู้พัื่ฒนัาพื่ล่เมือง
รุู้น่ัใหมทั่ั้�งบุคล่ากรู้ทั้�องถิ�นัแล่ะเยาวชุนัในัพืื่�นัท้ั้�ขององค์กรู้แล่ะหนัว่ยงานัของท่ั้านั แล่ะ
ในัการู้นั้�มล้่นัธิิฯิ ใครู้ข่อขอบคณุสืำานักังานัคณะกรู้รู้มการู้สืง่เสืรู้มิวิทั้ยาศึาสืตรู้ ์วิจััย แล่ะ
นัวัตกรู้รู้ม (สืกสืว.) สืำานัักงานัการู้วิจััยแห่งชุาติ (วชุ.) 5 องค์กรู้ป็กครู้องสืว่นัทั้�องถิ�นัในั
จัังหวัดสุืรู้ินัทั้ร์ู้ แล่ะเครืู้อข่ายองค์กรู้ภาค้ท้ั้�เก้�ยวข�องในัแต่ล่ะพื่ื�นัท้ั้� เชุ่นั ผ้�นัำาชุุมชุนั 
ป็รู้าชุญช์ุาวบ�านั ครู้้ภมิ้ป็ญัญาทั้�องถิ�นั เครืู้อขา่ยผ้�ป็กครู้อง ผ้�ใหญ่ใจัด้ คณะผ้�บรู้หิารู้ ครู้้ 
แล่ะนักัเรู้ย้นัแกนันัำาจัากสืถาบันัการู้ศึึกษา สืาธิารู้ณสุืขอำาเภอ อาสืาสืมคัรู้สืาธิารู้ณสุืข 
(อสืม.) สืภาเด็กแล่ะเยาวชุนัรู้ะดับตำาบล่ แกนันัำาเด็กแล่ะเยาวชุนั ฯล่ฯ ท้ั้�สืานัพื่ล่ัง 
รู้ว่มมอืกนััจันัสืำาเรู้จ็ัล่ลุ่่วงตามเป้็าหมายทุั้กป็รู้ะการู้

มล้่นัธิิสิืยามกัมมาจัล่ ธินัาคารู้ไทั้ยพื่าณชิุย ์จัำากดั (มหาชุนั) 
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งานัวิจััยเพื่ื�อทั้�องถิ�นั เป็็นักรู้ะบวนัการู้ท้ั้�คนัในัชุุมชุนัรู้วมทัั้�งตัวทั้�องถิ�นัเข�ามา 
รู้่วมกันัคิดทั้บทั้วนัสืถานัการู้ณ์ ตั�งคำาถาม วางแผนั หาข�อม้ล่ ทั้ดล่องทั้ำา วิเครู้าะห์  
สืรุู้ป็ผล่การู้ทั้ำางานัแล่ะหาคำาตอบเพืื่�อป็รัู้บป็รุู้งงานัต่อไป็ กล่า่วคือ งานัวิจััยเพืื่�อทั้�องถิ�นั
เป็็นัเครู้ื�องมือหนึั�งท้ั้�เนั�นัการู้ให� “คน” ในัชุุมชุนัเข�ามารู่้วมในักรู้ะบวนัการู้วิจััย ตั�งแต่ 
การู้เรู้ิ�มคิด การู้ตั�งคำาถาม การู้วางแผนั แล่ะค�นัหาคำาตอบอย่างเป็น็ัรู้ะบบเป็น็ัรู้้ป็ธิรู้รู้ม 
โดยเรู้้ยนัรู้้�จัากการู้ป็ฏิิบัติการู้จัริู้ง (Action Research) อันัทั้ำาให�ชุุมชุนัได�เรู้้ยนัรู้้�  
สืรู้�างผล่งานั ม้ความเก่งขึ�นัในัการู้แก�ปั็ญหาของตนัเอง แล่ะสืามารู้ถใชุ�กรู้ะบวนัการู้น้ั�
แก�ไขป็ัญหาอื�นั ๆ ในัทั้�องถิ�นั โดยม้กรู้ะบวนัการู้ศึึกษาเรู้้ยนัรู้้�อย่างเป็็นัเหตุเป็็นัผล่  
ดังนัั�นั จุัดเนั�นัของงานัวิจััยเพืื่�อทั้�องถิ�นัจึังอย้่ท้ั้� “กระบวนการ” มากกว่า “ผล่ลั่พธ์์” 
เพื่ื�อให�ชุาวบ�านัได�ป็รู้ะโยชุนัจ์ัากงานัวิจััยโดยตรู้ง แล่ะให�งานัวิจััยมส้ืว่นัในัการู้แก�ป็ญัหา 
ของชุาวบ�านั รู้วมทัั้�งเกิดการู้เป็ล่้�ยนัแป็ล่งขึ�นัจัรู้ิงในัชุุมชุนั ซึึ่�งจัะต�องอาศัึย “เวท่ี่”  
(การู้ป็รู้ะชุุม เสืวนัา พื่้ดคุยถกเถ้ยง) เป็็นัวิธิ้การู้เพื่ื�อให�คนัในัชุุมชุนั ทัั้�งชุาวบ�านั ครู้้  
นัักพัื่ฒนัา สืมาชิุกองค์การู้บริู้หารู้ส่ืวนัตำาบล่ ข�ารู้าชุการู้ หรืู้อกลุ่่มคนัอื�นั ๆ เข�ามา 
รู้ว่มหารู้ว่มใชุ� “ปัญัญา” ในักรู้ะบวนัการู้วิจััย

“กระบวนการวิจััยเพ่�อท้ี่องถิิ่�น” หมายถึง การู้ทั้ำางานัอย่างเป็็นัขั�นัตอนัเพืื่�อ 
ตอบ “คำาถิ่าม” หรืู้อ “ความสงสยั” บางอย่าง ดังนัั�นั สืิ�งสืำาคัญคือป็รู้ะเด็นั “คำาถิ่าม” 
ต�องคมชุดั โดยมก้ารู้แยกแยะป็รู้ะเด็นัว่าข�อสืงสัืยอย้ต่รู้งไหนั ม้การู้หา “ข้้อมลู่” กอ่นัทั้ำา  
มก้ารู้วิเครู้าะหค์วามนัา่เชุื�อถือของข�อมล้่ มก้ารู้ “วางแผน” การู้ทั้ำางานับนัฐานัข�อมล้่
ท้ั้�ม้อย้่ แล่ะในัรู้ะหว่างล่งมือทั้ำาม้การู้ “บันทึี่ก” ม้การู้ “ที่บที่วน” ความก�าวหนั�า  
“วิเคราะห์”์ ความสืำาเรู้จ็ัแล่ะอุป็สืรู้รู้คอยา่งสืมำาเสืมอ เพื่ื�อ “ถิ่อด” กรู้ะบวนัการู้เรู้้ยนัรู้้�
ท้ั้�เกดิขึ�นัออกมาให�ชุดัเจันั ในัท้ั้�สืดุกจ็ัะสืามารู้ถ “สรุปับที่เรย่น” ตอบคำาถามท้ั้�ตั�งไว�แล่�ว

บอกเล่่�
เพื่่�อทำำ�คว�มเข้�้ใจร่ว่มกััน
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อาจัจัะทั้ำาใหม่ให�ด้ขึ�นั ตล่อดจันัสืามารู้ถนัำาไป็ใชุ�เป็็นับทั้เรู้้ยนัสืำาหรัู้บเรืู้�องอื�นั ๆ หรืู้อ
พื่ื�นัท้ั้�อื�นั ๆ ต่อไป็ ซึ่ึ�งทัั้�งหมดนั้�กรู้ะทั้ำาโดย “ผู้ท่ี่�สงสัย” ซึ่ึ�งเป็็นัคนัในัทั้�องถิ�นันัั�นัเอง  
ดังนัั�นั กรู้ะบวนัการู้งานัวิจััยเพื่ื�อทั้�องถิ�นัจึังเป็็นังานัวิจััยอ้กแบบหนัึ�งท้ั้�ไม่ยึดติดกับ
รู้ะเบย้บแบบแผนัทั้างวิชุาการู้มากนััก แต่เป็น็ัการู้สืรู้�างความรู้้�ในัตัวคนัทั้�องถิ�นั โดยคนั
ทั้�องถิ�นั เพืื่�อคนัทั้�องถิ�นั โดยมุง่แก�ไขปั็ญหาด�วยการู้ทั้ดล่องทั้ำาจัริู้งแล่ะมก้ารู้บันัทึั้กแล่ะ
วิเครู้าะห์อยา่งเป็น็ัรู้ะเบย้บการู้วิจััยแบบน้ั�จึังไมใ่ชุเ่ครู้ื�องมอืทั้างวิชุาการู้ ไม่ใชุศ่ึกัดิ�หรู้อื
สืทิั้ธิิ�ท้ั้�ผก้ขาดอย้ก่บัครู้้บาอาจัารู้ย ์แต่เป็็นัเครู้ื�องมอืธิรู้รู้มดาท้ั้�ชุาวบ�านัก็ใชุ�ป็รู้ะโยชุนัใ์นั 
ชุวิ้ตป็รู้ะจัำาวันัได�

 สืกว.ฝ่่ายวิจััยเพื่ื�อทั้�องถิ�นั ได�ใชุ�วิธิก้ารู้สืนับัสืนันุังานัวิจััยเพื่ื�อทั้�องถิ�นัตามแนัวคิด
แล่ะหล่ักการู้ดังกล่่าวมาแล่�วในัรู้ะยะเวล่าหนัึ�ง พื่บว่า ชุาวบ�านัหรืู้อท้ั้มวิจััยสื่วนัใหญ่
สืามารู้ถสืะทั้�อนัการู้ดำาเนิันังานัด�วยการู้บอกเล่า่ได�เป็น็ัอยา่งด้ ในัขณะเด้ยวกนัักพ็ื่บว่า 
การู้เข้ยนัรู้ายงานั เป็็นัป็ัญหาท้ั้�สืรู้�างความหนัักใจัให�แก่นัักวิจััยเป็็นัอย่างยิ�ง ดังนัั�นั  
ด�วยความตรู้ะหนักัถึงสืถานัการู้ณ์ป็ญัหาดังกล่า่ว สืกว.ฝ่า่ยวิจััยเพื่ื�อทั้�องถิ�นั จึังได�ป็รัู้บ
รู้้ป็แบบการู้เข้ยนัรู้ายงานัวิจััย ให�ม้ความยืดหยุ่นั แล่ะม้ความง่ายต่อการู้นัำาเสืนัองานั 
ในัรู้้ป็แบบท้ั้�นักัวิจััยถนัดั โดยไมย่ดึติดในัเรู้ื�องของภาษาแล่ะรู้้ป็แบบท้ั้�เป็น็ัวิชุาการู้มาก
เกินัไป็ ซึ่ึ�งเป็้าหมายสืำาคัญของรู้ายงานัวิจััยยังคงมุ่งเนั�นัการู้นัำาเสืนัอให�เห็นัภาพื่ของ
กรู้ะบวนัการู้วิจััยมากกว่าผล่ล่พัื่ธิท้์ั้�ได�จัากการู้วิจััย โดยกล่ไกสืำาคัญท้ั้�จัะชุว่ยให�นักัวิจััย
สืามารู้ถเขย้นัรู้ายงานัท้ั้�นัำาเสืนัอกรู้ะบวนัการู้วิจััยได�ชุดัเจันัยิ�งขึ�นั คือ ศึน้ัยป์็รู้ะสืานังานั
วิจััย (Node) ในัพื่ื�นัท้ั้� ซึึ่�งทั้ำาหนั�าท้ั้�เป็น็ัพื่้�เล่้�ยงโครู้งการู้วิจััยมาตั�งแต่เรู้ิ�มต�นัจันักรู้ะทัั้�งจับ
การู้ทั้ำางานัวิจััย ดังนัั�นั Node จัะรู้บัรู้้�พัื่ฒนัาการู้ของโครู้งการู้วิจััยมาโดยตล่อด บทั้บาทั้
การู้วิเครู้าะห์เนืั�อหาหรู้อืกิจักรู้รู้มของโครู้งการู้จึังเป็น็ัการู้ทั้ำางานัรู้ว่มกนััรู้ะหว่าง Node 
แล่ะนัักวิจััย ซึ่ึ�งความรู้่วมมือดังกล่่าวได�นัำามาซึึ่�งการู้ถอดบทั้เรู้้ยนัโครู้งการู้วิจััยสื้่การู้
เขย้นัมาเป็น็ัรู้ายงานัวิจััยท้ั้�มค้ณุค่าในัท้ั้�สืดุ

แต่อยา่งไรู้กต็าม รู้ายงานัวิจััยเพื่ื�อทั้�องถิ�นั อาจัไมส่ืมบ้รู้ณแ์บบดังเชุน่ัรู้ายงานัวิจััย
เชุงิวิชุาการู้โดยทัั้�วไป็ หากแต่ได�คำาตอบแล่ะเรู้ื�องรู้าวต่าง ๆ ท้ั้�เกดิขึ�นัจัากกรู้ะบวนัการู้
วิจััย ซึ่ึ�งท่ั้านัสืามารู้ถเข�าไป็ค�นัหา ศึกึษาแล่ะเรู้ย้นัรู้้�เพิื่�มเติมได�จัากพื่ื�นัท้ั้�

สืกว.ฝ่า่ยวิจััยเพื่ื�อทั้�องถิ�นั
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ม้ล่นิัธิสิืยามกัมมาจัล่ ธินัาคารู้ไทั้ยพื่าณิชุย์ จัำากัด (มหาชุนั) รู้่วมกับ สืำานัักงานั 
คณะกรู้รู้มการู้สืง่เสืรู้มิวิทั้ยาศึาสืตร์ู้ วิจััยแล่ะนัวัตกรู้รู้ม (สืกสืว.) หรืู้อสืำานักังานักองทั้นุั
สืนัับสืนุันัการู้วิจััย (สืกว.เดิม) องค์กรู้ป็กครู้องส่ืวนัทั้�องถิ�นั 5 แห่งในัพื่ื�นัท้ั้�เป็้าหมาย
จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้ ์ได�แก ่เทั้ศึบาล่ตำาบล่เมืองแก (อำาเภอท่ั้าตม้) องค์การู้บรู้หิารู้สืว่นัตำาบล่
สืล่กัได (อำาเภอเมอืง) เทั้ศึบาล่ตำาบล่กนััตวจัรู้ะมวล่ (อำาเภอป็รู้าสืาทั้) องค์การู้บรู้หิารู้สืว่นั
ตำาบล่หนัองอ้ยอ (อำาเภอสืนัม) องค์การู้บริู้หารู้ส่ืวนัตำาบล่หนัองสืนัทิั้ (อำาเภอจัอมพื่รู้ะ) 
แล่ะสืำานัักงานัการู้วิจััยแห่งชุาติ (วชุ.) เพื่ื�อศึึกษาวิจััยแล่ะเผยแพื่รู้่องค์ความรู้้�เก้�ยวกับ
การู้ต่อยอดแล่ะพื่ัฒนัากล่ไก รู้ะบบสืนัับสืนุันัแล่ะรู้้ป็แบบการู้พัื่ฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนั 
ในัพื่ื�นัท้ั้�บรู้ิบทั้ชุนับทั้แล่ะบรู้ิบทั้กึ�งชุนับทั้กึ�งเมือง ภายใต�การู้ดำาเนัินังานัของโครู้งการู้
พื่ฒันัาเยาวชุนัในัชุุมชุนัทั้�องถิ�นั 4 ภาค รู้ะยะเวล่าดำาเนิันังานั 1 ป็ ี2 เดือนั คือตั�งแต่ 
วันัท้ั้� 1 กรู้กฎาคม 2562 จันัถึงวันัท้ั้� 31 สืงิหาคม 2563 โดยมเ้ป็า้หมาย 3 ป็รู้ะการู้คือ 
ประการแรก เพื่ื�อเพื่ิ�มสืมรู้รู้ถนัะบุคล่ากรู้ทั้�องถิ�นัหรู้ือเจั�าหนั�าท้ั้�ขององค์กรู้ป็กครู้อง 
สืว่นัทั้�องถิ�นั (อป็ทั้.) ให�มบ้ทั้บาทั้เป็น็ั “พ้ื่�เล่้�ยง” มทั้ั้กษะโค�ชุ ทัั้กษะการู้ทั้ำางานัเป็น็ัท้ั้ม 
ทัั้กษะการู้ใชุ�ป็รู้ะโยชุน์ัจัากข�อมล้่ความรู้้� แล่ะทัั้กษะการู้สืื�อสืารู้เพื่ื�อสืรู้�างการู้ม้ส่ืวนัรู่้วม
กับทุั้กภาคส่ืวนัในัชุุมชุนัทั้�องถิ�นั รู้วมทัั้�งเป็็นัเจั�าภาพื่หลั่กในัการู้ขับเคล่ื�อนักล่ไกเพืื่�อ 
การู้พื่ัฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัในัพื่ื�นัท้ั้� ประการท่ี่�สอง เพืื่�อยกรู้ะดับแล่ะสืมรู้รู้ถนัะของ 
กล่ไกเพื่ื�อการู้พื่ัฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัในัพื่ื�นัท้ั้�เป็้าหมาย 5 อป็ทั้.จัังหวัดสืุริู้นัทั้ร์ู้ ให�เกิด
ความต่อเนัื�องยั�งยนืั มรู้้้ป็ธิรู้รู้มในัลั่กษณะการู้จััดตั�งกล่ไกอย่างมส่้ืวนัรู่้วม แล่ะมรู้้ะบบ
สืนับัสืนุันั/ รู้ะบบบรู้หิารู้จััดการู้ แล่ะรู้ะบบติดตามแล่ะป็รู้ะเมนิัผล่อยา่งต่อเนัื�องท้ั้�ชุดัเจันั 
แล่ะประการท่ี่�สาม เพื่ื�อสืรู้�างองค์ความรู้้�/นัวัตกรู้รู้มด�านัการู้พื่ฒันัาเด็กแล่ะเยาวชุนัทัั้�ง
ในัแล่ะนัอกรู้ะบบการู้ศึกึษาเพืื่�อพัื่ฒนัาสืมรู้รู้ถนัะคนัรุู่้นัใหม่ โดยใชุ�กรู้ะบวนัการู้จััดการู้
ความรู้้� (Knowledge Management ; KM) กรู้ะบวนัการู้วิจััยเพื่ื�อทั้�องถิ�นั (Communities-
based Research; CBR) ท้ั้�เป็็นักรู้ะบวนัการู้สืรู้�างนัักวิจััยซึึ่�งมุ่งให�ชุุมชุนัเป็็นัฐานัเพื่ื�อ

 บทเกริ่่�นำนำำ�
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ค�นัหาความรู้้�ท้ั้�จัะนัำาไป็สื้่การู้แก�ป็ัญหาของชุุมชุนัทั้�องถิ�นัได�เอง หรู้ือ “สืรู้�างคนั สืรู้�าง
องค์ความรู้้� สืรู้�างการู้เป็ล่้�ยนัแป็ล่ง” แล่ะเป็็นัเรู้้ยนัรู้้�ด�วยโครู้งการู้/โครู้งงานั/กิจักรู้รู้ม 
ท้ั้�เยาวชุนัเข�ามาม้ส่ืวนัรู้่วมดำาเนัินังานัวิจััย แล่ะกรู้ะบวนัการู้สืรู้�างการู้ม้ส่ืวนัรู้่วมกับ 
ทั้กุภาคส่ืวนัในัชุุมชุนัหรืู้อผ้�มส้ืว่นัได�สืว่นัเสืย้ (Stakeholders) ท้ั้�เก้�ยวข�องในัการู้ดำาเนันิั
วิจััยครู้ั�งนั้� จึังเป็็นัท้ั้�มาของการู้ก่อเกิด 5 โครู้งการู้วิจััยหลั่ก ท้ั้�ได�รัู้บทัุ้นัสืนัับสืนุันัวิจััย 
จัากสืำานักังานัคณะกรู้รู้มการู้สืง่เสืริู้มวิทั้ยาศึาสืตรู้ ์วิจััยแล่ะนัวัตกรู้รู้ม (สืกสืว.) ได�แก ่

1. โครู้งการู้ “รู้ะบบแล่ะกล่ไกการู้พื่ฒันัาสืง่เสืรู้มิอาชุ้พื่เยาวชุนัในัแล่ะนัอกรู้ะบบ
ตำาบล่กันัตวจัรู้ะมวล่ อำาเภอป็รู้าสืาทั้ จัังหวัดสุืรู้ินัทั้รู้์” โดย นัางสืาวรัู้ตนัา สืุขสืบาย
ตำาแหนัง่ หวัหนั�าสืำานักัป็ลั่ดเทั้ศึบาล่ตำาบล่กันัตวจัรู้ะมวล่ หวัหนั�าโครู้งการู้วิจััยแล่ะคณะ 
นักัวิจััย

2. โครู้งการู้ “การู้พื่ัฒนัารู้ะบบแล่ะกล่ไกการู้พื่ัฒนัาเด็กเยาวชุนัตำาบล่เมืองแก
อย่างมส่้ืวนัรู้ว่ม อำาเภอท่ั้าตม้ จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้”์ โดย นัายสืรุู้ศึกัดิ� สืงิหห์ารู้ ตำาแหนัง่ ป็ล่ดั
เทั้ศึบาล่ตำาบล่เมอืงแก หวัหนั�าโครู้งการู้วิจััยแล่ะคณะนัักวิจััย

3. โครู้งการู้ “กล่ไกการู้พัื่ฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัแบบม้สืว่นัรู้ว่มในัพื่ื�นัท้ั้�กึ�งเมอืงกึ�ง
ชุนับทั้ ตำาบล่สืล่กัได อำาเภอเมือง จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้”์ โดย นัางสืมุาล่ยั แถบทั้อง ตำาแหนัง่
หวัหนั�าสืำานักัป็ล่ดั อบต.สืลั่กไดแล่ะคณะนัักวิจััย

4. โครู้งการู้ “การู้พื่ฒันัารู้ะบบแล่ะกล่ไกการู้สืนับัสืนันุักรู้ะบวนัการู้พื่ฒันัาเด็กแล่ะ
เยาวชุนัแล่ะชุุมชุนั ตำาบล่หนัองสืนิัทั้ อำาเภอจัอมพื่รู้ะ จัังหวัดสืริุู้นัทั้ร์ู้” โดย นัายสืมเกย้รู้ติ 
สืารู้ะ ตำาแหนัง่ หวัหนั�าสืำานักัป็ล่ดัองค์การู้บรู้หิารู้สืว่นัตำาบล่หนัองสืนัทิั้แล่ะคณะนักัวิจััย

5. โครู้งการู้ “กล่ไกการู้พัื่ฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัตำาบล่หนัองอ้ยอ อำาเภอสืนัม 
จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้”์ โดย นัายสืวัุฒนั ์ยิ�มด้ ตำาแหน่ัง ป็ล่ดัองค์การู้บริู้หารู้ส่ืวนัตำาบล่หนัองอ้ยอ
แล่ะคณะนักัวิจััย

โดยท้ั้�ทัั้�ง 5 โครู้งการู้วิจััยเนั�นัการู้ใชุ� “กรู้ะบวนัการู้วิจััยเพืื่�อทั้�องถิ�นั” หรู้อืเรู้้ยกว่า 
CBR เป็็นัเครู้ื�องมือหล่ักในัการู้ยกรู้ะดับกล่ไก รู้ะบบสืนัับสืนัุนั แล่ะค�นัหารู้้ป็แบบการู้
พื่ัฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัทัั้�งในัแล่ะนัอกรู้ะบบการู้ศึึกษาท้ั้�สือดคล่�องแล่ะเหมาะสืมกับ
บรู้บิทั้ต่าง ๆ ในัพื่ื�นัท้ั้� ซึึ่�งมล้่กัษณะเป็น็ับริู้บทั้ชุุมชุนัแล่ะบริู้บทั้กึ�งเมืองกึ�งชุนับทั้ โดยใชุ�
กรู้ะบวนัการู้เรู้ย้นัรู้้� 5 ขั�นัตอนัหล่กั ได�แก ่
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ขั�นัตอนัท้ั้� 1 การู้ศึึกษาบริู้บทั้ชุุมชุนั เพืื่�อทั้ำาความเข�าใจัแล่ะเรู้้ยนัรู้้�เก้�ยวกับ 
ด�านัป็รู้ะวัติศึาสืตรู้์ชุุมชุนั ด�านัภ้มิศึาสืตรู้์ ด�านัป็รู้ะชุากรู้ ด�านัทั้รู้ัพื่ยากรู้/สืิ�งแวดล่�อม 
ด�านัวัฒนัธิรู้รู้มป็รู้ะเพื่ณ ้แล่ะด�านัเศึรู้ษฐกจิัแล่ะสืงัคม เป็น็ัต�นั 

ขั�นัตอนัท้ั้� 2 การู้ศึึกษาเชุงิป็รู้ะเด็นั เพืื่�อพื่ฒันัาโจัทั้ยป์็ญัหาแล่ะตั�งชุุดคำาถามวิจััย
ว่าสืงสืยัอะไรู้ อยากเรู้ย้นัรู้้�แล่ะค�นัหาคำาตอบหรู้อืวิธิก้ารู้แก�ป็ญัหาเรู้ื�องใด เป็น็ัการู้ศึกึษา
ป็รู้ะเด็นัวิจััยเฉพื่าะเจัาะจังท้ั้�ต�องการู้เรู้ย้นัรู้้�แล่ะศึึกษาวิจััย

ขั�นัตอนัท้ั้� 3 รู้วบรู้วมข�อมล้่ วิเครู้าะห์ข�อมล้่ เพืื่�อเกบ็รู้วบรู้วม เรู้ย้บเรู้ย้ง ป็รู้ะมวล่
วิเครู้าะห์ข�อม้ล่เพืื่�อใชุ�ป็รู้ะโยชุน์ัจัากข�อม้ล่ในัการู้ศึึกษาวิจััยเพืื่�อตอบคำาถามท้ั้�สืงสืัย 
แล่ะต�องการู้แก�ป็ัญหานัั�นั ๆ เพืื่�อไป็สื้่การู้ค�นัหากลุ่่มเป็้าหมาย พื่ื�นัท้ั้�เป้็าหมายในัการู้
ออกแบบกรู้ะบวนัการู้เรู้ย้นัรู้้�ในัขั�นัตอนัท้ั้� 4 

ขั�นัตอนัท้ั้� 4 การู้ออกแบบแล่ะล่งมือทั้ดล่องป็ฏิิบติัการู้ เป็น็ัการู้ค�นัหาวิธิก้ารู้หรืู้อ
เครู้ื�องมือสืรู้�างการู้เรู้ย้นัรู้้�จัากการู้ล่งมอืป็ฏิิบติัจัรู้งิ (Action Research) หรู้อืทั้ดล่องป็ฏิิบติั
กบักลุ่ม่เป็า้หมายแล่ะพืื่�นัท้ั้�เป้็าหมายเพืื่�อตอบโจัทั้ยค์ำาถามวิจััย 

ขั�นัตอนัท้ั้� 5 การู้ติดตามแล่ะสืรุู้ป็ผล่การู้วิจััย เป็น็ัรู้ะบบสืนับัสืนุันัการู้วิจััยเพื่ื�อให�
เกิดความต่อเนัื�องแล่ะสืามารู้ถป็รู้ับป็รุู้งกรู้ะบวนัการู้เรู้้ยนัรู้้�ตั�งแต่ก่อนั-รู้ะหว่าง-หลั่ง
ดำาเนัินัการู้วิจััยว่าเกิดการู้เป็ล่้�ยนัแป็ล่งอย่างไรู้บ�าง สืามารู้ถค�นัหาคำาตอบของโจัทั้ย์
ป็ัญหาหรู้ือชุุดคำาถามวิจััยได�หรู้ือไม่ในัการู้ดำาเนัินัการู้วิจััยแล่ะผล่ท้ั้�เกิดขึ�นัเป็็นัอย่างไรู้ 
เพืื่�อเป็น็ัทัั้�งผล่ล่พัื่ธิเ์ชุงิคณุภาพื่แล่ะป็ริู้มาณ รู้วมทัั้�งผล่กรู้ะทั้บท้ั้�เกดิขึ�นั แล่ะการู้นัำาผล่
จัากการู้ศึึกษาวิจััยไป็ขยายผล่ได�หรู้อืไม่ อย่างไรู้ ซึึ่�งเป็็นัขั�นัตอนัสุืดทั้�ายของกรู้ะบวนัการู้
วิจััยเพื่ื�อทั้�องถิ�นั 

โดยกรู้ะบวนัการู้เรู้ย้นัรู้้�เพืื่�อทั้�องถิ�นัทัั้�ง 5 ขั�นัตอนันั้� จัะต�องคำานังึถึงการู้วิเครู้าะห์
ความต�องการู้ตั�งแต่เรู้ิ�มศึึกษาบรู้ิบทั้ชุุมชุนั การู้เก็บรู้วบรู้วมข�อม้ล่ วิเครู้าะห์ข�อม้ล่  
ตั�งโจัทั้ย์วิจััยแล่ะคำาถามวิจััย เรู้้ยงล่ำาดับความสืำาคัญก่อนัหลั่ง เพืื่�อเลื่อกโจัทั้ย์ป็ัญหา
หรืู้อป็รู้ะเด็นัวิจััยท้ั้�ชุัดเจันั เพืื่�อกำาหนัดเป้็าหมายแล่ะวัตถุป็รู้ะสืงค์เชุิงพื่ฤติกรู้รู้มว่า 
ต�องการู้ให�ใครู้ได�รัู้บการู้ต่อยอดแล่ะพื่ฒันัา ใครู้คือกลุ่ม่เป็า้หมาย ใครู้คือพื่้�เล่้�ยงท้ั้�ต�อง
เพื่ิ�มสืมรู้รู้ถนัะหรู้ือทัั้กษะการู้โค�ชุ ใครู้คือคณะทั้ำางานัท้ั้�จัะผล่ักดันัให�เกิดกล่ไกในัการู้ 
ขับเคล่ื�อนังานัพื่ัฒนัาเด็กเยาวชุนัแล่ะชุุมชุนั แล่ะต�องการู้ให�ใครู้เกิดการู้เป็ล่้�ยนัแป็ล่ง
อย่างไรู้ องค์ป็รู้ะกอบของกล่ไกท้ั้�จัะขบัเคล่ื�อนังานัด�านัพื่ฒันัาเด็กแล่ะเยาวชุนัในัชุุมชุนั
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ทั้�องถิ�นัให�เกดิความต่อเนืั�อง เชุน่ั ควรู้มโ้ครู้งสืรู้�าง บทั้บาทั้หนั�าท้ั้� ความรู้บัผดิชุอบรู้ว่มกนัั
อยา่งไรู้ ควรู้มน้ัโยบาย เป้็าหมาย ยุทั้ธิศึาสืตร์ู้ กล่ยุทั้ธิ ์แผนังานัแล่ะงบป็รู้ะมาณอย่างไรู้
ควรู้ม้รู้ะบบสืนัับสืนัุนั รู้ะบบติดตาม/ป็รู้ะเมินัผล่ แล่ะรู้ะบบบริู้หารู้จััดการู้อย่างไรู้  
เพื่ื�อนัำาไป็ส่้ืการู้กำาหนัดขอบเขตเนัื�อหาท้ั้�จัะดำาเนันิัการู้วิจััย การู้เล่อืกเทั้คนัคิวิธิก้ารู้หรู้อื
เครู้ื�องมอืท้ั้�จัะใชุ�ในัการู้ศึกึษาวิจััย การู้ออกแบบ/การู้สืื�อสืารู้เพื่ื�อสืรู้�างการู้ม้สืว่นัรู้ว่มของ
ผ้�ม้สื่วนัได�สื่วนัเสื้ยท้ั้�เก้�ยวข�อง ดำาเนัินัการู้หรู้ือทั้ดล่องป็ฏิิบัติจัรู้ิงในัภาคสืนัามแล่ะม้
รู้ะบบติดตาม/ป็รู้ะเมินัผล่การู้เรู้้ยนัรู้้�อย่างต่อเนัื�อง เพืื่�อสืรุู้ป็ผล่การู้วิจััยผ่านัเวท้ั้ 
คืนัข�อม้ล่ชุุมชุนั แล่ะเวท้ั้ป็รู้ะชุุมกรู้รู้มการู้ผ้�ทั้รู้งคุณวุฒิ ซึ่ึ�งท่ั้านัผ้�อ่านัสืามารู้ถติดตาม
ผล่การู้ศึึกษาวิจััยได�ท้ั้�เว็บไซึ่ต์ของสืำานัักงานัคณะกรู้รู้มการู้ส่ืงเสืริู้มวิทั้ยาศึาสืตร์ู้ วิจััย
แล่ะนัวัตกรู้รู้ม (สืกสืว.) สืำานัักงานัการู้วิจััยแห่งชุาติ (วชุ.) แล่ะมล้่นัธิิสิืยามกมัมาจัล่

นัอกจัากมล้่นิัธิสิืยามกัมมาจัล่จัะมบ้ทั้บาทั้หนั�าท้ั้�ป็รู้ะสืานังานัวิจััย ยงัคงมห้นั�าท้ั้�
รู้ับผิดชุอบในัด�านังานัวิชุาการู้แล่ะสืนัับสืนุันัการู้เพื่ิ�มสืมรู้รู้ถนัะทัั้�งท้ั้มพื่้�เล้่�ยงวิจััยแล่ะ
ท้ั้มนักัวิจััย รู้ว่มกบัมล้่นัธิิสิืถาบนััวิจััยเพืื่�อพื่ฒันัาทั้�องถิ�นัอ้สืานั โดย รู้องศึาสืตรู้าจัารู้ย์ 
ดรู้.สืจิุันัต์ สืมิารู้กัษ ์นัายบุญเสืรู้ฐิ เสืย้งสืนัั�นั นัายวิเชุย้รู้ สือนัจัันัทั้รู้ ์แล่ะสืถาบันัยุวโพื่ธิชิุนั
โดย นัางสืาววรู้าภรู้ณ์ หล่วงมณ ้จััดให�มก้ารู้ป็รู้ะชุุม/อบรู้มเชุงิป็ฏิิบติั/ค่ายสืรู้�างเครืู้อข่าย
เด็กแล่ะเยาวชุนั ท้ั้มพื่้�เล่้�ยงแล่ะท้ั้มนัักวิจััยตล่อดโครู้งการู้ ดังนั้�

Workshop 1 เวท้ั้ทั้ำาความเข�าใจั หาแนัวทั้างแล่ะการู้พัื่ฒนัาโจัทั้ย์วิจััย 5 อป็ทั้.จัังหวัด
สืรุู้นิัทั้รู้์

Workshop 2 เวท้ั้การู้พัื่ฒนัาโจัทั้ยวิ์จััยรู้ายพื่ื�นัท้ั้� 5 อป็ทั้.จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้์

Workshop 3 เวท้ั้วิเครู้าะหโ์ครู้งการู้ กล่ั�นักรู้องแล่ะนัำาเสืนัอโครู้งการู้วิจััย ต่อ สืกสืว. 
หรู้อื สืกว.เดิม

Workshop 4 เวท้ั้พื่จิัารู้ณาโครู้งการู้วิจััย 5 อป็ทั้.จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้ ์ ต่อคณะกรู้รู้มการู้
ผ้�ทั้รู้งคณุวุฒ ิ

Workshop 5 เวท้ั้ออกแบบวิจััย วางแผนั ทั้ดล่องป็ฏิิบติั แล่ะแบ่งบทั้บาทั้วางรู้ะบบ
ติดตาม 

Workshop 6 เวท้ั้หนันุัเสืรู้มิศัึกยภาพื่พ้ื่�เล่้�ยงวิจััย (Training of Trainers ; TOT)

Workshop 7 เวท้ั้หนุันัเสืรู้ิมศึักยภาพื่ท้ั้มนัักวิจััย/สืรุู้ป็บทั้เรู้้ยนั แล่ะถอดบทั้เรู้้ยนั
โครู้งการู้วิจััยหลั่ก 
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Workshop 8 เวท้ั้สืนับัสืนันุัโครู้งการู้วิจััยยอ่ย วางแผนั ทั้ดล่องป็ฏิิบติัแล่ะวางรู้ะบบ
ติดตาม

Workshop 9 เวท้ั้คืนัข�อม้ล่ชุุมชุนั แล่ะถอดบทั้เรู้้ยนั (AAR) ท้ั้มพื่้�เล่้�ยงวิจััยแล่ะ 
นักัวิจััยโครู้งการู้ย่อย

Workshop 10 เวท้ั้หนัุนัเสืรู้ิมศึักยภาพื่แล่ะสืรู้�างเครู้ือข่ายนัักวิจััย/จััดทั้ำารู้ายงานั 
ความก�าวหนั�าโครู้งการู้วิจััย

Workshop 11 เวท้ั้นัำาเสืนัอรู้ายงานัความก�าวหนั�าโครู้งการู้วิจััยต่อคณะกรู้รู้มการู้
ผ้�ทั้รู้งคณุวุฒิ

Workshop 12 เวท้ั้สืงัเครู้าะหข์�อมล้่ แล่ะจััดทั้ำารู้ายงานัผล่การู้ศึกึษาวิจััยฉบบัสืมบ้รู้ณ์

Workshop 13 เวท้ั้นัำาเสืนัอผล่งานัวิจััย 5 อป็ทั้.สืุรู้ินัทั้รู้์ เพื่ื�อขอข�อคิดเห็นั ข�อเสืนัอ
แนัะจัากคณะกรู้รู้มการู้ ผ้�ทั้รู้งคุณวุฒิ

Site visit การู้ติดตาม ป็รู้ะเมินัสืถานัการู้ณ์ แล่ะป็รู้บัป็รุู้งการู้ดำาเนันิังานัตล่อด
รู้ะยะเวล่าดำาเนิันัโครู้งการู้

โดยท้ั้�เนืั�อหาในัหนัังสืือถอดบทั้เรู้้ยนัโครู้งการู้วิจััยของ 5 อป็ทั้.จัังหวัดสืุรู้ินัทั้รู้์นั้�  
จัะเนั�นัการู้ถอดบทั้เรู้้ยนักรู้ะบวนัการู้วิจััยเพืื่�อทั้�องถิ�นัแล่ะตัวอย่างความสืำาเร็ู้จัของ
โครู้งการู้แล่ะคณะนัักวิจััยพื่อสืังเขป็ โดยม้วัตถุป็รู้ะสืงค์เพื่ื�อแล่กเป็ล่้�ยนัเรู้้ยนัรู้้�รู้่วมกันั
ในัการู้ศึึกษาวิจััยเพื่ื�อต่อยอดแล่ะพื่ัฒนัากล่ไก รู้ะบบแล่ะรู้้ป็แบบการู้สื่งเสืรู้ิมการู้ 
เรู้้ยนัรู้้�แล่ะสืนัับสืนัุนัเด็กแล่ะเยาวชุนัทัั้�งในัแล่ะนัอกรู้ะบบการู้ศึึกษา หากท่ั้านัใดหรู้ือ
หนัว่ยงานั/องค์กรู้ใดสืนัใจัสืามารู้ถเดินัทั้างไป็ศึึกษาด้งานัแล่กเป็ล่้�ยนัเรู้ย้นัรู้้�แล่ะสัืมผสัื
จัรู้งิในัพื่ื�นัท้ั้�เป็า้หมายทัั้�ง 5 อป็ทั้.ในัจัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้์
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“ตำำ�บล่ + หน่ำวยง�นำ + สถ�นำศึึกษ�” 
3 กล่ไกหลั่กริ่ว่มพััฒนำ�เด็็กเย�วชนำ
ตำำ�บล่สลั่กได็
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“สลั่กได” เป็็นัตำาบล่ในัเขตอำาเภอเมือง จัังหวัดสุืริู้นัทั้ร์ู้ ม้ล่ักษณะชุุมชุนัแบบ
ชุนับทั้กึ�งเมอืง ท้ั้�ยงัคงมค้วามเป็น็ัทั้�องถิ�นัแต่ได�รู้บัอิทั้ธิพิื่ล่จัากการู้พื่ฒันัาแล่ะความเจัรู้ญิ
จัากภายนัอก ป็รู้ะกอบด�วย 16 หม้บ่�านั มป้็รู้ะชุากรู้ป็รู้ะมาณ 12,000 คนั แต่ล่ะหม้บ่�านั
ป็รู้ะกอบอาชุ้พื่หล่ากหล่ายเก้�ยวข�องกับงานัเกษตรู้กรู้รู้ม บางหม้่บ�านัเล้่�ยงวัววากิว 
เนัื�ออรู้อ่ย ขณะท้ั้�บ�านัโคกกรู้ะชุายหม้ ่13 แล่ะบ�านัโคกเพื่ชุรู้หม้ ่14 นัยิมเล่้�ยงกบเพื่ื�อ
นัำามาใชุ�เป็็นัวัตถุดิบในัการู้ทั้ำา “กบยัดไส้” รู้สืชุาติขึ�นัชุื�อของชุุมชุนั แต่ม้สืัญญาณ 
บางอย่างท้ั้�ทั้ำาให�ชุาวบ�านัโคกเพื่ชุรู้ ในัพื่ื�นัท้ั้�องค์การู้บรู้ิหารู้สื่วนัตำาบล่สืล่ักไดเห็นัว่า 
อาชุ้พื่การู้ทั้ำากบยัดไสื�สืมุนัไพื่รู้ของชุุมชุนัท้ั้�ทั้ำาต่อเนัื�องกันัมากว่า 100 ป็ี ม้แนัวโนั�ม 
หายไป็

ป็รู้ะการู้แรู้ก คือ “กบเริ�มห์ายาก” ป็รู้ะการู้ท้ั้� 2 เรู้ิ�มมก้ารู้เล่ย้นัแบบแล่ะใชุ�วัตถดิุบ
อื�นัแทั้นัเนัื�อกบจัากพ่ื่อค�านัอกหม้่บ�านั ป็รู้ะการู้ท้ั้� 3 เด็กรุู้่นัใหม่ไม่ค่อยให�ความสืนัใจั
อาชุพ้ื่ทั้ำากบยัดไสื�ของชุุมชุนั ทั้ำาให�ชุาวบ�านัโคกเพื่ชุรู้ แล่ะท้ั้มเจั�าหนั�าท้ั้�องค์การู้บริู้หารู้
สื่วนัตำาบล่สืลั่กได อำาเภอเมือง จัังหวัดสืุรู้ินัทั้รู้์ สืนัใจัทั้ำาโครงการวิจััยกระบวนการ 
เรย่นรูภูู้มิปััญญาอาห์ารพ่�นถิิ่�น เพ่�อพัฒนาเศรษฐกิจัชุุมชุน กรณีศ่กึษา: กบยัดไส้
บา้นโคกเพชุร ห์มูท่่ี่� 14 แล่ะบา้นโคกกระชุาย ห์มูท่่ี่� 13 ตำำาบล่สลั่กได อำาเภูอเมอ่ง 
จัังห์วัดสุรนิที่ร ์ภูายใต้ำการสนับสนุนข้องมลู่นิธิ์สยามกัมมาจัล่ แล่ะสำานักงานกองที่นุ
สนับสนุนการวิจััย (ฝ่า่ยวิจััยเพ่�อท้ี่องถิิ่�น) 
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สถ�นำก�ริ่ณ์์ปัญัห�เด็็กแล่ะเย�วชนำ

ด�วยสืภาพื่พื่ื�นัท้ั้�ของตำาบล่สืล่กัไดท้ั้�มล้่กัษณะ “กึ�งเมอ่งกึ�งชุนบที่” สืถานัการู้ณ์
เด็กแล่ะเยาวชุนัของตำาบล่สืล่กัไดจึังมล้่กัษณะรู้ว่มกนััของความเป็น็ัเมอืงแล่ะชุนับทั้อย้่
ในัพื่ื�นัท้ั้�เด้ยวกนัั ป็ญัหาสัืงคมท้ั้�พื่บเหน็ัสืว่นัใหญเ่ก้�ยวข�องกับ การู้ป็รู้ะกอบอาชุพ้ื่ การู้
คมนัาคม แล่ะคุณภาพื่ชุ้วิต แล่ะรู้้ป็แบบทั้างสืังคมท้ั้�เป็ล่้�ยนัไป็ จัากเดิมท้ั้�เป็็นัชุุมชุนั
ชุนับทั้ท้ั้�ให�ความรู้่วมมือชุ่วยเหล่ือซึ่ึ�งกันัแล่ะกันั ป็ัจัจุับันัหันัมาใชุ�ชุ้วิตแบบชุุมชุนัเมือง
ท้ั้�ต่างคนัต่างอย้่มากขึ�นั เด็กแล่ะเยาวชุนัในัหม้่บ�านัม้การู้แข่งขันักันัส้ืง ทัั้�งในัเรืู้�อง 
การู้ศึกึษาแล่ะวิถ้ชุวิ้ตท้ั้�ได�รู้บัอิทั้ธิพิื่ล่จัากภายนัอก ไม่ว่าจัะเป็น็ัการู้ใชุ�ชุวิ้ตท้ั้�จัะต�องทั้ำาตัว
ให�ทัั้นัสืมัยจันักล่ายเป็็นัความฟุุ้้งเฟุ้้อเพื่รู้าะหล่งในัวัตถุนัิยม จัากท้ั้�เคยม้ความสืัมพื่ันัธิ์
กบัครู้อบครู้วัแล่ะชุุมชุนั เด็กแล่ะเยาวชุนักเ็รู้ิ�มหา่งเหนิัแล่ะผล่กัตัวเองออกนัอกชุุมชุนั 
เพื่รู้าะสืนัใจัเรู้ื�องรู้าวท้ั้�เกิดขึ�นัภายนัอกมากกว่าเรู้ื�องรู้าวใกล่�ตัว ผล่ท่ี่�ตำามมาค่อการ 
มองข้า้มแล่ะล่ะเล่ยชุุมชุนข้องตำนเอง เด็กแล่ะเยาวชุนแที่บไมม่ส่ว่นรว่มที่ำากิจักรรม
อาสาข้องชุุมชุน 

ทัั้�งนั้�จัากการู้สัืงเกตพื่ฤติกรู้รู้มเด็กแล่ะเยาวชุนั การู้ป็รู้ะชุุมผ้�ป็กครู้อง การู้สืมัภาษณ์
ชุาวบ�านัเก้�ยวกับเด็กแล่ะเยาวชุนัในัตำาบล่สืลั่กได พบพฤติำกรรมเส่�ยงหล่ายเรู้ื�องท้ั้� 
เกดิขึ�นัจัากการู้ขาดความภาคภม้ใิจัในัตนัเอง การู้ขาดความเชุื�อมั�นัแล่ะไมเ่หน็ัคณุค่าในั
ตนัเองของเด็กแล่ะเยาวชุนั พื่วกเขาเลื่อกแสืดงพื่ฤติกรู้รู้มเชิุงล่บภายใต�ความนักึคิดว่า
สืิ�งท้ั้�ทั้ำาอย้ก่ำาล่งัชุว่ยสืรู้�างตัวตนัรู้้ป็แบบหนึั�งให�กบัพื่วกเขา ไม่ว่าจัะเป็น็ั อบายมขุ้ เชุ่นั  
การู้พื่นันัั การู้เสืพื่สืื�อล่ามกอนัาจัารู้ ยาเสืพื่ติด เหล่�าบุหรู้้� การติำดเกม การมเ่พศสัมพนัธ์์
ก่อนวัยอันควร การลั่กข้โมย เนืั�องจัากไมม่ง้านัทั้ำา พฤติำกรรมไมพ่งึปัระสงค์เก่�ยวกับ
มารยาที่แล่ะการเข้า้สงัคม เชุน่ั การู้ขบัข้�มอเตอรู้ไ์ซึ่ค์รู้บกวนัผ้�อื�นั การู้ทั้ะเล่าะเบาะแว�ง
แล่ะยกพื่วกต้กนัั เป็น็ัต�นั

ด้านการศึกษา ชุุมชุนัม้ทัั้�งเด็กแล่ะเยาวชุนัในัรู้ะบบแล่ะนัอกรู้ะบบการู้ศึึกษา  
การู้จััดการู้เรู้้ยนัรู้้�สืำาหรู้ับเด็กแล่ะเยาวชุนัท้ั้�ผ่านัมาทัั้�งในัรู้ะบบครู้อบครู้ัวแล่ะโรู้งเรู้้ยนั  
ขาดกรู้ะบวนัการู้ฝึ่กฝ่นัทัั้กษะชุ้วิตผ่านัการู้ล่งมือทั้ำา ทั้ำาให�พื่วกเขาขาดความมุ่งมั�นั 
อดทั้นัท้ั้�จัะทั้ำาสิื�งใดสิื�งหนัึ�งอย่างต่อเนัื�อง สืิ�งท้ั้�นั่ากังวล่ใจัเกิดขึ�นัเมื�อเด็กแล่ะเยาวชุนั 
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ท้ั้�อย้่นัอกรู้ะบบม้แนัวโนั�มชัุกจ้ังเพืื่�อนัวัยเด้ยวกันัให�เข�ากลุ่่มเพื่ิ�มมากขึ�นั พื่บเด็กแล่ะ
เยาวชุนัหน้ัเรู้ย้นั ขาดเรู้้ยนั ล่าออกกล่างคันั เรู้ย้นัไม่จับแล่ะไม่ป็รู้ะสืงค์เรู้ย้นัต่อ สืะทั้�อนั
ให�เห็นัป็ญัหาด�านัการู้ศึึกษาท้ั้�เกิดจัากหล่ายสืาเหตุด�วยกันั ได�แก ่เพื่ื�อนัชุกัจ้ังไป็ในัทั้าง
ท้ั้�ผดิ ไมม่ค้วามสืนัใจัอยากเรู้ย้นั ฐานัะยากจันัไมม่ท้ั้นุัเรู้ย้นัต่อ ป็ญัหาครู้อบครู้วัแตกแยก
หยา่รู้�าง แล่ะการู้ว่างงานัหล่งัจัากเรู้ย้นัจับท้ั้�สืง่ผล่ให�ไมม่แ้รู้งจ้ังใจัในัการู้เรู้ย้นั เป็น็ัต�นั 

ดึ็ง “พัลั่ง” คำว�มริ่ว่มมอืของชมุชนำ
 

เมื�อชุาวบ�านักำาล่ังพื่บกับวิกฤติเรู้ื�องกบขาดแคล่นั ไม่เพื่้ยงพื่อต่อความต�องการู้ 
เพื่ื�อนัำามาแป็รู้รู้้ป็เป็็นักบยัดไสื� ผสืมรู้วมกับปั็ญหาเด็กแล่ะเยาวชุนัท้ั้�ทัั้�งม้พื่ฤติกรู้รู้ม 
ไม่พื่งึป็รู้ะสืงค์ ไม่สืนัใจัการู้ศึึกษา มานพ แสงดำา นายกองค์การบรหิ์ารตำำาบล่สลั่กได 
ท้ั้�มโ้อกาสืพื่ด้คุยกบันัายกฯ ป็รู้ะเสืริู้ฐ สืขุจิัตรู้ จัาก อบต. เมอืงล่ง้ ทั้ำาให�ทั้รู้าบว่ามล้่นัธิิิ
สืยามกัมมาจัล่ธินัาคารู้ไทั้ยพื่าณชิุย์ จัำากดั (มหาชุนั) กำาล่งัขบัเคล่ื�อนังานัเด็กแล่ะเยาวชุนั
จึังสืนัใจัเข�ารู่้วมเรู้ย้นัรู้้�ตามเวท้ั้ต่าง ๆ ตั�งแต่ป็ ีพื่.ศึ. 2558 เป็น็ัต�นัมา

จัากการู้ได�เข�ารู้ว่มเรู้ย้นัรู้้�หล่าย ๆ ครู้ั�งทั้ำาให�นัายก อบต.สืล่กัได พื่บว่า มล้่นัธิิฯิ ม ้
“กระบวนการแล่ะองค์ความรู”้ ในัการู้พื่ัฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนั แล่ะพื่ัฒนัาศึักยภาพื่ 
เจั�าหนั�าท้ั้� อบต. แล่ะม ้“เคร่�องมอ่” สืรู้�างการู้เรู้ย้นัรู้้�แก่
เด็กแล่ะเยาวชุนัในัพื่ื�นัท้ั้� จึังตัดสิืนัใจัเข�ารู่้วมโครู้งการู้  
โดยม้เป้็าหมายคือ สืรู้�าง “กล่ไกในชุุมชุน” ท้ั้�ม้ความ 
เข�มแข็งโดยภาคป็รู้ะชุาชุนัเอง เพ่�อติำดเคร่�องม่อที่าง 
ความคิดให์ชุุ้มชุนคิดเปัน็ ที่ำาเป็ัน ห์าวิธ์ก่ารใชุป้ัระโยชุน์
จัากศักยภูาพข้องตำนเอง แล่ะสร้างเด็กแล่ะเยาวชุน 
ลู่กห์ล่านรุ่นต่ำอรุ่นเข้้ามารับรู้แล่ะที่ำางานร่วมกันได้  
ซึ่ึ�งจัะเป็ันตัำวบง่บอกถึิ่งความยั�งยน่ในการพฒันาชุุมชุน
ในระยะยาว 

ด�วยเหตุน้ั�เมื�อได�รู้บัการู้ชุกัชุวนัให�เข�ารู้ว่มกรู้ะบวนัวิจััยในัป็ ีพื่.ศึ. 2560 นัายก อบต.
สืล่ักได จึังตอบรัู้บอย่างเต็มใจั เพื่รู้าะเห็นัเป็็นัโอกาสืด้ท้ั้�จัะสืานัต่อความฝั่นัเรู้ื�องการู้

มานพ แสงดำา
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พื่ัฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัให�เป็็นัจัริู้งขึ�นัมา ควบค้่ไป็กับการู้แก�ป็ัญหาเศึรู้ษฐกิจัชุุมชุนั 
กรู้ณก้บหายากในัชุุมชุนั 

ในัส่ืวนัของการู้ทั้ำางานัวิจััย นัายกฯ มานัพื่ บอกว่า ท้ั้�ต�องทั้ำาเพื่ื�อยกรู้ะดับการู้
ทั้ำางานัของท้ั้มนักัถักทั้อชุุมชุนั เพื่รู้าะ “งานวิจััย” เห์มอ่นเป็ัน “เคร่�องมอ่” ห์นึ�งใน
การที่ำางานพฒันา เป็ันการเล่่อกโจัที่ยก์ารพฒันาชุุมชุนบนฐานข้อ้มลู่ความรู ้ซึ่ึ�งในั
กรู้ณก้ารู้แป็รู้รู้้ป็กบยดัไสื�สืมนุัไพื่รู้ภม้ปิ็ญัญาทั้�องถิ�นั ชุาวบ�านัเองกอ็ยากทั้ำาอย้แ่ล่�ว ท้ั้น้ั�
ก็เหล่ือเพื่้ยงหาแนัวทั้างว่าการู้จัะได�กบสืมุนัไพื่รู้ภ้มิป็ัญญาทั้�องถิ�นัจัะต�องทั้ำาอะไรู้บ�าง 
ม้บรู้ิบทั้อะไรู้ ซึ่ึ�งได�ม้การู้เก็บข�อม้ล่มาทัั้�งหมด ไม่ว่าจัะเป็็นัผังชุุมชุนั เรู้ื�องวัฒนัธิรู้รู้ม  
เรู้ื�องของทุั้นัชุุมชุนั ด�านัเศึรู้ษฐกิจั การู้วิเครู้าะห์เศึรู้ษฐกิจัของชุุมชุนั เพืื่�อท้ั้�จัะมาวาง
แนัวทั้างให�การู้ทั้ำากบยัดไสื�ให�สืำาเรู้็จั ทัั้�งวิธิ้การู้เล่้�ยงกบ วิธิ้การู้ป็ล่้กสืมุนัไพื่รู้ วิธิ้การู้
แป็รู้รู้้ป็วิธิท้ั้ำาการู้ตล่าด ให�ครู้บวงจัรู้ ซึ่ึ�งหล่กัการู้ต่าง ๆ เหล่า่นั้� โค�ชุหรู้อืเจั�าหนั�าท้ั้�จัาก
ม้ล่นัิธิิพื่ัฒนัาทั้�องถิ�นัอ้สืานัจัะเข�ามาให�ความรู้้� แล่ะสืรู้�างความเข�าใจัให�กับเจั�าหนั�าท้ั้�  
เพื่ื�อให�ท้ั้มเจั�าหนั�าท้ั้�หรู้ือนัักถักทั้อชุุมชุนัจัะเป็็นัฝ่่ายไป็โค�ชุผ้�นัำาชุุมชุนัแล่ะคนัในัชุุมชุนั
ให�มค้วามรู้้� มห้ล่กัการู้ มเ้ครู้ื�องมอื จัากนัั�นัเรู้าถึงจัะดึงเอาท้ั้มเด็กแล่ะเยาวชุนัในัหม้บ่�านั
มาเรู้ย้นัรู้้�รู้ว่มกนััต่อไป็

 “ผมมองว่่า งานวิ่จััยคืือ ‘เคืรื�องมือ’ เร่ยนร้�ท่ี่�สำาคัืญมาก เพราะกว่่าท่ี่�เราจัะได้�
คืว่ามร้�มามันม่ขั้ั�นตอนกระบว่นการต่าง ๆ มากมาย ทัี่�งกระบว่นการที่างคืว่ามคิืด้ว่่าจัะ
ต�องที่ำาอะไร ม่แนว่ที่างอย่างไร ทัี่�งการเก็บขั้�อม้ล สถานการณ์์กอ่น แล�ว่นำาขั้�อม้ลท่ี่�ได้� 
มาวิ่เคืราะห์์ ว่างแผน และลงมือที่ำา” 

ด้วยเห์ตำุน่� อบตำ. สลั่กได จึังได้ชุักชุวนชุาวบ้านจัากบ้านโคกเพชุรแล่ะบ้าน 
โคกกระชุาย ซึ่ึ�งเป็น็ัหม้บ่�านัท้ั้�ขึ�นัชุื�อเรู้ื�องการู้ทั้ำากบยัดไสื�แล่ะกำาล่งัป็รู้ะสืบป็ญัหาเรู้ื�อง
การู้เพื่าะเล่้�ยงกบเข�ารู่้วมโครู้งการู้วิจััยก่อนั 

นายก อบตำ.สลั่กได บอกว่า เปั้าห์มายระยะยาว ค่อ ชุุมชุนสามารถิ่ผลิ่ตำ 
แล่ะจัำาห์น่ายกบยดัไสไ้ด้เบด็เสรจ็ัในตัำวเอง ข้ณีะท่ี่�เปัา้ห์มายระห์ว่างที่างค่อ ทัี่�งท่ี่ม
นักถัิ่กที่อชุุมชุน ชุาวบา้น รวมถึิ่งกลุ่่มเด็กแล่ะเยาวชุน ได้รบัความรู ้ได้เรย่นรูจ้ัาก
การปัฏิิบติัำกิจักรรมแล่ะนำาห์ลั่กคิดด้านงานวิจััย ด้านการจััดการความรู ้ติำดตัำวไปัใชุ้
ปัระโยชุน์ในอนาคตำ เพ่�อพฒันาคณุีภูาพชุวิ่ตำให์ด่้ข้ึ�น
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ง�นำวจ่ัยัริ่ะยะท่� 1 ตำอบโจัทยเ์ศึริ่ษฐก่จัชมุชนำ...
ไมต่ำอบโจัทย์ก�ริ่พััฒนำ�เด็็กแล่ะเย�วชนำ

อยา่งไรู้กต็าม แม�ว่าจัะมโ้จัทั้ยก์ารู้ทั้ำาโครู้งการู้วิจััยท้ั้�ชุดัเจันัว่าต�องการู้แก�ป็ญัหา
เด็กแล่ะเยาวชุนัแล่ะเศึรู้ษฐกิจัชุุมชุนัผ่านักรู้ณ้กบยัดไสื� แต่ท้ั้มวิจััยท้ั้�เข�ารู้่วมโครู้งการู้ 
ก็ใชุ�กระบวนการม่ส่วนร่วมในการสร้างเคร่อข้่ายการที่ำางานข้องเด็กแล่ะเยาวชุน 
ด้วยการสง่เสรมิให์เ้ด็กแล่ะเยาวชุนได้เข้า้อบรมเพ่�อค้นห์าแนวที่างการเพิ�มศกัยภูาพ
ข้องตำนเอง เน้นการใชุโ้ครงการวิจััยในการฝึ่กฝ่น พฒันาความรูแ้ล่ะทัี่กษะชุวิ่ตำ

โดยกลุ่ม่เป็า้หมายในัการู้ทั้ำาโครู้งการู้ ได�แก ่โรู้งเรู้ย้นับ�านัตรู้ะแบก บ�านัตรู้ะแบก
หม้ท้่ั้� 4 บ�านัโคกกรู้ะชุาย หม้ท้่ั้� 13 โรู้งเรู้ย้นัสืรุู้นิัทั้รู้พิ์ื่ทั้ยาคม หม้ท้่ั้� 12 แล่ะกลุ่ม่สืภาเด็ก
แล่ะเยาวชุนั

นัายกฯ มานัพื่ เล่่าว่า ท้ั้�ผ่านัมาองค์การู้บริู้หารู้สื่วนัตำาบล่สืล่ักได ได�ดำาเนัินัการู้
ตามโครู้งการู้เข�าค่ายพื่ฒันัาศึกัยภาพื่เยาวชุนัหา่งไกล่ยาเสืพื่ติด ให�ความรู้้�เก้�ยวกบัโทั้ษ
ของยาเสืพื่ติด แล่ะทัั้กษะการู้ป็ฏิิเสืธิยาเสืพื่ติดให�แกเ่ด็กแล่ะเยาวชุนัในัพื่ื�นัท้ั้� แต่เป็น็ัการู้
ดำาเนัินังานัเพื่้ยงรู้ะยะสืั�นั ในัเบื�องต�นัชุ่วยให�เด็กแล่ะเยาวชุนัม้พื่ฤติกรู้รู้มด้ขึ�นั แต่ขาด
การู้ติดตามป็รู้ะเมินัผล่ ขาดความต่อเนัื�องในัการู้ทั้ำากจิักรู้รู้มแล่ะขาดการู้ป็รู้ะชุาสัืมพัื่นัธิ์
เนั�นัยำาจัากผ้�นัำาชุุมชุนั นัอกจัากน้ั�ยังส่ืงเสืริู้มเด็กแล่ะเยาวชุนัให�ทั้ำากิจักรู้รู้มอื�นั ๆ เชุ่นั 
การู้เล้่�ยงจิั�งหรู้้ด แต่ไม่ป็รู้ะสืบความสืำาเร็ู้จัเนืั�องจัากไม่ม้การู้รู้วมกลุ่่มทั้ำากิจักรู้รู้มอย่าง
จัรู้งิจัังจึังคาดหวังว่าการู้ทั้ำาวิจััยในัครู้ั�งนั้�จัะชุ่วยแก�ปั็ญหาเด็กแล่ะเยาวชุนัได�บ�าง

ผล่จัากการู้สืรุู้ป็บทั้เรู้ย้นัในัการู้ดำาเนันิัโครู้งการู้วิจััยกรู้ะบวนัการู้เรู้้ยนัรู้้�ภม้ปิ็ญัญา
ทั้�องถิ�นัเพื่ื�อพื่ฒันัาเศึรู้ษฐกจิัชุุมชุนั กรู้ณศึ้ึกษา: กบยดัไสื�บ�านัโคกเพื่ชุรู้ หม้ท้่ั้� 14 แล่ะ
บ�านัโคกกรู้ะชุาย หม้ ่13 ตำาบล่สืลั่กได อำาเภอเมือง จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้ ์พื่บว่า กระบวนการ
วิจััยตำอบโจัที่ย์เร่�องเศรษฐกิจัชุุมชุน ค่อ เกิดการจััดตัำ�งกลุ่่มวิสาห์กิจัชุุมชุนชุ่�อ  
“แก๊บบ๊อบสองโคก” (กบยัดไส้สองห์มู่บ้าน) ท่ี่�ม่องค์ปัระกอบกรรมการมาจัาก 
ผูเ้ล่่�ยงกบ ผูแ้ปัรรูปักบ แล่ะผูน้ำา จัำานวน 13 คน โดยมส่มาชุกิกลุ่่มวิสาห์กิจัเริ�มต้ำน
อยูท่่ี่� 17 คน มโ่ครงสรา้งการที่ำางานแล่ะระเบย่บชุดัเจัน รวมทัี่�งมท่ี่นุตัำ�งต้ำนเปัน็ข้อง
ตำนเอง ทัี่�งยงัเกิดการล่ดชุอ่งว่างในระบบข้องกบยดัไส ้นั�นค่อมก่ารตำกล่งรว่มกันข้อง
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ผู้แปัรรูปัท่ี่�รับซึ่่� อกบสดกับผู้เล่่�ยงกบในเร่� องข้นาดแล่ะจัำานวนกบท่ี่�ต้ำองการ 
ในราคาท่ี่�ยอมรบักันได้ทัี่�งสองฝ่า่ย โดยซืึ่�อขายกบกันัท้ั้�ขนัาดนัำาหนักัตัว 12-14 ตัว/
กิโล่กรู้ัม ในัรู้าคากิโล่กรู้ัมล่ะ 70 บาทั้ แล่ะรู้ับซืึ่�อตล่อดป็ี โดยม้ข�อตกล่งรู้่วมกันัว่า  
หากมก้บจัากนัอกชุุมชุนัเข�ามาจัำาหน่ัายจัะรัู้บซึ่ื�อในัชุุมชุนัทัั้�งหมดก่อนัรัู้บซึ่ื�อจัากภายนัอก
แล่ะมก้ารู้จััดการู้รู้ะบบนิัเวศึชุุมชุนั คือ ท้ั้�ดินั แหล่ง่นัำา พืื่ชุ ให�เอื�อต่อการู้ขยายพื่นััธิุก์บ
ธิรู้รู้มชุาติ เชุ่นั สืรู้�างแหล่่งอนัุรู้ักษ์ ฟุ้้� นัฟุ้้รู้ะบบนัิเวศึ แล่ะสืรู้�างกติกาชุุมชุนัเป็็นัต�นั  
รู้วมถึงจััดกรู้ะบวนัการู้เรู้ย้นัรู้้�เรู้ื�องการู้เล้่�ยงกบ การู้ฟุ้้� นัฟุ้ก้บธิรู้รู้มชุาติ การู้ทั้ำากบยดัไสื� 
แล่ะรู้ะบบเศึรู้ษฐกิจัของกบยัดไสื�ให�คนัในัชุุมชุนัรู้ับรู้้�แล่ะเห็นัคุณค่าด�วยการู้ทั้ำางานันั้�
รู้ว่มกนััมากขึ�นั (ทัั้�งเด็กแล่ะผ้�ใหญ่)

นัอกจัากนั้�ยังเกิดชุ่องที่างการยกระดับการตำล่าดอย่างนั�อยสืามชุ่องทั้าง คือ  
1. การข้ายแบบออนไล่น์ สืรู้�างเป็็นัแฟุ้นัเพื่จัของชุุมชุนั แล่ะม้วิธิก้ารู้สื่งสืินัค�าหล่าย 
ชุอ่งทั้าง ได�แก ่สืง่ทั้างพื่สัืดไุป็รู้ษณย้ ์สืง่ทั้างรู้ถโดยสืารู้ป็รู้ะจัำาทั้าง แล่ะทั้างรู้ถไฟุ้ เป็น็ัต�นั 
2. พฒันาบรรจุัภัูณีฑ์์กบยดัไสใ้ห�สืามารู้ถเก็บได�นัานัขึ�นั จััดส่ืงได�สืะดวกขึ�นั 3. มก่าร
พฒันาเพิ�มเติำมรายการอาห์ารท่ี่�ที่ำาจัากกบ ท้ั้�นัอกจัากอนัรุู้กัษวั์ฒนัธิรู้รู้มทั้�องถิ�นัแล่�ว
ยงัรู่้วมสืมยักบัป็จััจุับนััเพืื่�อเข�าถึงกลุ่ม่ผ้�บริู้โภคป็จััจุับนััแล่ะเยาวชุนัได�ด�วย

แต่ำโครงการไมต่ำอบโจัที่ย์เร่�องกระบวนการพฒันาเด็กแล่ะเยาวชุน เน่�องจัาก
ยงัเข้า้ไมถึ่ิ่งความต้ำองการท่ี่�แท้ี่จัรงิข้องเด็กแล่ะเยาวชุน โครู้งการู้ท้ั้�ผา่นัมาเป็น็ัเรู้ื�อง
การู้ศึึกษาอาชุ้พื่ดั�งเดิมของคนัในัชุุมชุนั ท้ั้�สืามารู้ถต่อยอดสืรู้�างรู้ายได�ให�กับครู้อบครู้ัว
แล่ะชุุมชุนัก็จัริู้ง แต่ำสมาชุิกกลุ่่มแปัรรูปักับกลุ่่มเล่่�ยงกบล้่วนเปั็นผู้ให์ญ่ในชุุมชุน  
ม่เด็กแล่ะเยาวชุนท่ี่�เป็ันบุตำรห์ล่านเข้้าเร่ยนรู้แล่ะชุ่วยเห์ล่่ออาชุ่พข้องครอบครัว 
อยูบ่า้งแต่ำไมม่ากนัก

ยกตัวอย่างเชุ่นั กระบวนการวิจััยในระยะท่ี่� 1 ได�จััดกรู้ะบวนัการู้เรู้้ยนัรู้้�ให�กับ 
เด็กแล่ะเยาวชุนัเข�ารู่้วมแล่ะใชุ�ศัึกยภาพื่ในัการู้ผลิ่ตสืื�อป็รู้ะชุาสัืมพื่นััธิเ์รืู้�องรู้าวในัชุุมชุนั
เก้�ยวกบัอาหารู้พื่ื�นัถิ�นัอยา่งกบยัดไสื� 

เรู้ิ�มต�นัด�วยการู้ฝ่กึฝ่นัการู้เล่้�ยงกบให�แกเ่ด็กแล่ะเยาวชุนัรู่้วมกบัพื่อ่แม่ ผ้�ป็กครู้อง 
จันัเกิดความชุำานัาญ เป็็นัการู้แสืดงให�เด็กแล่ะเยาวชุนัเห็นัโอกาสืในัการู้พื่ัฒนัาอาชุ้พื่  
มค้วามรู้้�ความสืามารู้ถในัการู้ผล่ติวัตถดิุบให�เพ้ื่ยงพื่อต่อความต�องการู้ขาย โดยคาดหวัง
ว่าเด็กรุู้น่ัหล่งัจัะมารู้บัชุว่งต่ออาชุพ้ื่จัากพ่ื่อแม่
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หล่ายครัู้วเรืู้อนัพื่ยายามส่ืงต่อความรู้้�น้ั�ให�กับล่้กหล่านั ด�วยการู้ชุวนัเด็กแล่ะ
เยาวชุนัมาชุ่วยในักรู้ะบวนัการู้บันัทึั้กข�อม้ล่ เชุ่นั เวล่าให�อาหารู้ ชุ่วงเวล่าผสืมพื่ันัธิุ ์ 
ชุ่วงเวล่าเก็บไข่ การู้วัดแล่ะรู้ักษาอุณหภ้มิของบ่อเล่้�ยง การู้วัดขนัาดแล่ะนัำาหนัักของ 
ล่ก้กบแต่ล่ะรู้ะยะ การู้ป็ล่ก้สืมนุัไพื่รู้ แล่ะการู้ฝึ่กเล้่�ยงกบ 

แมว-พกิลุ่ เตำโพธิ์� สมาชุกิ อบตำ.สลั่กได เสืรู้มิต่อว่า 
การู้สื่งต่อความรู้้�ให�ล้่กหล่านันัั�นัไม่ได�ให�นัำาหนัักไป็ท้ั้�เด็ก ๆ 
เรู้้ยนัรู้้�โดยตรู้ง เนัื�องจัากเด็กแล่ะเยาวชุนัส่ืวนัใหญม่ภ้ารู้กิจั
ต�องเรู้้ยนัหนัังสืือ แต่ให�เด็ก ๆ ม้สื่วนัรู้่วมทั้ำากิจักรู้รู้มกับ 
พื่อ่แม ่ผ้�ป็กครู้อง 

“เป็นการเชืื่�อมโยงกันระห์ว่่างพ่อแม่ล้ก จัริง ๆ เด็้ก
ห์ลายคืนชื่ว่่ยพอ่แมท่ี่ำากบยัด้ไส�อย้แ่ล�ว่ สำาห์รับในโคืรงการ
วิ่จััยเราจััด้เป็นฐานการเร่ยนร้�ให์�เด็้ก ๆ โด้ยเฉพาะ ให์�เด็้ก
เร่ยนร้�เรื�องการเล่�ยงกบ การที่ำากบยัด้ไส� แล�ว่ก็เร่ยนร้�เรื�อง
ระบบนิเว่ศชุื่มชื่น ผา่นการที่ำาสื�อคืลปิวิ่ด่้โอ ซ่ึ่�งเขั้ากท็ี่ำาออกมาค่ือนขั้�างด่้ เราเอาวิ่ด่้โอท่ี่�
เด็้กที่ำาไปฉายให์�คืนในชุื่มชื่นด้้ ที่กุคืนกบ็อกตรงกนัว่่า เด็้กค่ือนขั้�างเขั้�าใจักระบว่นการ
เป็นอยา่งด่้ เมื�อเด็้ก ๆ  ม่คืว่ามร้�เรื�องการเล่�ยงกบ ม่ทัี่กษะในการที่ำางาน เมื�อโตขั้่�นกจ็ัะม่
อาชื่พ่ติด้ตัว่ คืนในคืรอบคืรัว่กไ็ด้�ใกล�ชิื่ด้กนั ลกัษณ์ะคืรอบคืรัว่อบอุ่น ซ่ึ่�งเชื่ื�อมกับการ
ที่ำาให์�เด็้กปลอด้ภััยห่์างไกลยาเสพติด้”

แต่ำที่ว่าห์ลั่งจัากดำาเนินงานวิจััยเสรจ็ัสิ�นแล้่ว ท่ี่มนักวิจััยได้สรุปับที่เรย่นแล้่ว
เกิดข้อ้เรย่นรูว่้าเร่�องกบยดัไส้ยงัไมใ่ชุ่ความสนใจัห์รอ่ความถิ่นัดข้องเด็กแล่ะเยาวชุน
แต่ำเป็ันเร่�องข้องผู้ให์ญ่ในชุุมชุน อบต.สืลั่กไดจึังส่ืงเสืริู้มการู้อบรู้มศัึกยภาพื่ในัการู้ 
เล่่นัก้ฬา สือนัทัั้กษะการู้เป็็นัผ้�ตัดสืินัก้ฬาให�กับเด็กแล่ะเยาวชุนัท้ั้�สืนัใจั แต่ไม่สืรู้�าง 
ความเป็ล้่�ยนัแป็ล่งเท่ั้าท้ั้�ควรู้ สืว่นัในัรู้ะบบโรู้งเรู้ย้นัมก้ารู้อบรู้มทั้ำาค่ายรัู้กการู้อ่านัให�กับ
เยาวชุนั ซึ่ึ�งเป็็นัท้ั้�สืนัใจัของเด็กแล่ะเยาวชุนัในัรู้ะบบแล่ะม้การู้ดำาเนัินัการู้ต่อเนัื�องเป็็นั
เวล่า 2 ป็ ี
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เริ่่�มต้ำนำนัำบ 2 ตัำ�งโจัทยว์จ่ัยัใหต้ำริ่งใจั 
เด็็กแล่ะเย�วชนำ

เมื�อต�องทั้ำาวิจััยต่อในัรู้ะยะท้ั้� 2 อบต.สืลั่กไดนัำาสืถานัการู้ณป์็ญัหาแล่ะฐานัทุั้นัเดิม
ท้ั้� อบต. แล่ะท้ั้มวิจััยได�ดำาเนันิัการู้ในัเรู้ื�องการเล่่�ยงกบมาต่ำอยอดข้ยายผล่ในเชุงิพฒันา
เพื่ื�อส่ืงเสืรู้มิการู้เล้่�ยงกบ การู้แป็รู้รู้้ป็แล่ะการู้บรู้รู้จุัภัณฑ์์เพืื่�อจััดจัำาหนัา่ย แล่ะหาโอกาสื
ขยายผล่ด�านัเศึรู้ษฐกจิัชุุมชุนัต่อ

ส่วนด้านเด็กแล่ะเยาวชุน อบตำ. ก็ห์ันมาส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาเด็ก 
แล่ะเยาวชุนให์้สอดคล้่องกับบรบิที่ท่ี่�เด็กแล่ะเยาวชุนสนใจั เปัิดโอกาสให์้เด็กแล่ะ
เยาวชุนเล่่อกที่ำาโครงการตำามความสนใจัแล่ะความถิ่นัดข้องตำนเอง ได้แก่ กิจักรรม
ปัลู่กผักในโรงเรย่นบ้านตำระแบกแล่ะชุุมชุนบ้านตำระแบก นำาผล่ผลิ่ตำมาปัระกอบ
อาห์ารปัล่อดภัูยในโรงเรย่นแล่ะชุุมชุน สามารถิ่ต่ำอยอดเปั็นอาชุพ่ สรา้งรายได้ให์้
แก่เด็กแล่ะเยาวชุน ครอบครวัแล่ะชุุมชุน อ่กทัี่�งห์ากสามารถิ่ผลิ่ตำพ่ชุสมุนไพรได้ 
ในอนาคตำก็จัะเปัน็การต่ำอยอดอาชุพ่กบยดัไสใ้นชุุมชุนได้ เด็กแล่ะเยาวชุนบางกลุ่่ม
มค่วามสนใจัฝึ่กทัี่กษะการซ่ึ่อมรถิ่จัักรยานยนต์ำ แล่ะเล่่อกที่ำาโครงการเก่�ยวกับการ
จััดการข้ยะในชุุมชุน จันเกิดเปัน็โครงการยอ่ย 3 โครงการ ค่อ

1. โครู้งการู้ฝ่กึทัั้กษะอาชุพ้ื่การู้ซ่ึ่อมรู้ถจัักรู้ยานัยนัต์ของเยาวชุนับ�านัโคกกรู้ะชุาย
หม้ท้่ั้� 13 

2. โครู้งการู้ผล่ติอาหารู้ป็ล่อดภัยในัโรู้งเรู้ย้นัแล่ะชุุมชุนับ�านัตรู้ะแบก

3. โครู้งการู้กรู้ะบวนัการู้สืรู้�างการู้ม้สื่วนัรู้่วมแล่ะการู้เรู้้ยนัรู้้�รู้ะบบการู้จััดการู้
ขยะมล้่ฝ่อยในัชุุมชุนับ�านัตรู้ะแบก หม้ท้่ั้� 4
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ริ่ปูัแบบกล่ไกสนัำบสนุำนำเด็็กแล่ะเย�วชนำ

เพื่รู้าะม้ป็รู้ะสืบการู้ณ์การู้ทั้ำางานัมารู้ะยะหนัึ�ง ป็รู้ะกอบกับเป็้าหมายของ อบต.
สืลั่กไดคือ “การสรา้งกล่ไกพฒันาเด็กแล่ะเยาวชุน” ให�เกิดขึ�นัในัตำาบล่ อบต.สืลั่กได
จึังนัำาป็รู้ะสืบการู้ณ์เดิมมาใชุ�ออกแบบรู้้ป็แบบแล่ะกล่ไกสืนับัสืนุันัเด็กแล่ะเยาวชุนัของ
ตำาบล่สืลั่กได ดึง 3 กล่ไกหลั่กท้ั้�มส้ืว่นัสืำาคัญในัการู้ขับเคล่ื�อนังานัพัื่ฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนั
เข�ามามส่้ืวนัรู้ว่ม คือ 

1. กล่ไกระดับตำำาบล่ ได�แก ่ผ้�นัำาชุุมชุนั สืมาชุกิองค์การู้บรู้หิารู้สืว่นัตำาบล่สืล่กัได
ป็รู้ะธิานัอาสืาสืมคัรู้สืาธิารู้ณสุืขป็รู้ะจัำาหม้บ่�านั สืภาเด็กแล่ะเยาวชุนั คณะครู้้โรู้งเรู้ย้นั
บ�านัตรู้ะแบกแล่ะโรู้งเรู้้ยนัสืุรู้ินัทั้รู้์พิื่ทั้ยาคม สืภาวัฒนัธิรู้รู้ม แล่ะสืภาศึ้นัย์พื่ัฒนัา
ครู้อบครู้วั

2. กล่ไกระดับห์น่วยงาน ได�แก ่โรู้งพื่ยาบาล่สืง่เสืรู้มิสืขุภาพื่ตำาบล่สืลั่กได ชุุมชุนั
เคหะเอื�ออาทั้รู้ แล่ะเกษตรู้ตำาบล่สืลั่กได

3. กล่ไกสถิ่านศึกษา ได�แก่ โรู้งเรู้้ยนัสืุรู้ินัทั้รู้์พื่ิทั้ยาคม โรู้งเรู้้ยนับ�านัตรู้ะแบก 
วิทั้ยาล่ยัเทั้คนัคิสืรุู้นิัทั้รู้ ์แล่ะวิทั้ยาล่ยัสืารู้พัื่ดชุา่งสุืรู้นิัทั้รู้์

โดยมน้างสุมาลั่ย แถิ่บที่อง เปัน็ห์วัห์น้าโครงการวิจััย แล่ะมก้ารู้แบ่งท้ั้มพื่้�เล่้�ยง
รู้บัผดิชุอบป็รู้ะจัำาโครู้งการู้ยอ่ย 3 โครู้งการู้ ดังน้ั�

โครงการยอ่ยท่ี่� 1 ฝ่กึทัี่กษะอาชุพ่การซึ่อ่มรถิ่จัักรยานยนต์ำข้องเยาวชุนบา้น
โคกกระชุายห์มู่ท่ี่� 13 ตำำาบล่สลั่กได อำาเภูอเม่อง จัังห์วัดสุรินที่ร์ ม้พื่้�เล้่�ยงหล่ักท้ั้�
สืนับัสืนุันัท้ั้มวิจััยยอ่ย ดังน้ั� 

1. นัายสืรุู้นิัทั้รู้ ์อย้ด้่รัู้มย ์
2. นัายคัมภ้รู้ภาพื่ ยวนัจิัต 
3. นัายสืาโรู้จันั ์เท้ั้�ยงตรู้ง 
4. นัางสืาวสืถาพื่รู้ ใจัใหญ่
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โครงการย่อยท่ี่� 2 การผลิ่ตำอาห์ารปัล่อดภัูยในโรงเรย่นแล่ะชุุมชุนบ้านตำระแบก 
ตำำาบล่สลั่กได อำาเภูอเมอ่ง จัังห์วัดสรุนิที่ร ์มพ้ื่้�เล่้�ยงหล่กัท้ั้�สืนับัสืนันุัท้ั้มวิจััยย่อย ดังนั้�

 1. นัายวิทั้ยา ก่อแก�ว 
 2. สื.อ.ภิญโญ ป็รู้างค์ชุยักลุ่ 
 3. นัายจัักรู้พื่นััธิ ์ยิ�งชุื�นั 
 4. นัางสืาวป็รู้้ยาภัสืสืรู้ ์โกรู้ธิกล่�า 

โครงการยอ่ยท่ี่� 3 กระบวนการสรา้งการมส่่วนรว่มแล่ะการเรย่นรูร้ะบบการ
จััดการข้ยะมูล่ฝ่อยในชุุมชุนบ้านตำระแบก ตำำาบล่สลั่กได อำาเภูอเมอ่ง จัังห์วัดสรุนิที่ร์
 มท้้ั้มพื่้�เล่้�ยงหล่กัท้ั้�สืนับัสืนุันัท้ั้มวิจััยย่อย ดังน้ั� 

1. พื่.จั.อ. อภิวัฒน์ั โกรู้ธิกล่�า
2. นัางสืาวสืายสืนุ้ัย ์แก�วสือนั
3. นัางนันััทั้นัะ บุญสือนั
4. นัางสืาวโยษติา ใจัมั�นั 
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“เด็็กต้ำองค่ำด็เอง...ทำ�เอง”
แนำวค่ำด็ก�ริ่จัดั็ก�ริ่ง�นำพััฒนำ�เด็็กแล่ะเย�วชนำ

หวัใจัสืำาคัญของการู้ทั้ำาโครู้งการู้เด็กแล่ะเยาวชุนั คือ โครู้งการู้ต่าง ๆ ต�องเกิดขึ�นั
จัากความต�องการู้ของเด็กแล่ะเยาวชุนัเอง เป็็นัเรู้ื�องท้ั้�พื่วกเขาสืนัใจั ซึ่ึ�งอาจัม้ความ
เก้�ยวข�องกบัป็ญัหาท้ั้�ชุุมชุนักำาล่งัป็รู้ะสืบอย้ ่หรู้อืเชุื�อมโยงกบัสืถานัการู้ณภ์ายนัอกชุุมชุนั
กไ็ด�

ท้ั้มวิจััย เล่่าว่า ปัระสบการณ์ีจัากการที่ำาวิจััยตัำ�งแต่ำในระยะแรก ที่ำาให้์เรย่นรูว่้า
ท่ี่มวิจััยทัี่�งผูใ้ห์ญ ่เด็กแล่ะเยาวชุน รวมถึิ่งท่ี่มพ่�เล่่�ยงในฐานะคนในชุุมชุน ต้ำองเปัน็
ผู้ค้นห์าวิธ์่การแก้ปััญห์าแล่ะดำาเนินการแก้ไข้ปััญห์าด้วยชุุมชุนเอง เพ่�อคล่่�คล่าย
ปัญัห์าได้อยา่งถิ่กูจุัด เพราะคนในชุุมชุนรูจั้ักปััญห์าข้องชุุมชุนด่ท่ี่�สดุ

ด�วยเหตนุั้� เมื�อต�องทั้ำางานัวิจััยในัรู้ะยะท้ั้� 2 โครู้งการู้จึังม้กรู้อบการู้ศึกึษาเพืื่�อบรู้รู้ลุ่
เป็้าหมายการู้วิจััยโครู้งการู้ ม้วิธิก้ารู้ เครู้ื�องมือการู้เก็บข�อม้ล่ท้ั้�ชุ่วยให�กล่ไกต่าง ๆ ในั
ชุุมชุนั ทั้ำางานัตอบโจัทั้ยก์ารู้วิจััยแล่ะแก�ไขปั็ญหาเด็กแล่ะเยาวชุนัได� นัอกจัากน้ั� ท้ั้มวิจััย
ยังได�เรู้้ยนัรู้้�ชุุดป็รู้ะสืบการู้ณ์ด�านัอื�นั ๆ จัากการู้แล่กเป็ล่้�ยนักับเครู้ือข่ายท้ั้�เข�ารู้่วมฝ่ึก
อบรู้ม เรู้ย้นัรู้้�แนัวทั้างการู้ใชุ�เครู้ื�องมือในัการู้ทั้ำางานัแล่ะการู้ทั้ำางานัรู้ว่มกันัรู้ะหว่างชุุมชุนั
กบัหนัว่ยงานัท้ั้�เก้�ยวข�อง 

วธ่่ีก�ริ่ทำ�ง�นำผ่่�นำโคำริ่งก�ริ่เด็็กแล่ะเย�วชนำ

เมื�อเป้็าหมายงานัวิจััยในัรู้ะยะท้ั้� 2 คือการู้ “สร้างกล่ไกการพัฒนาเด็กแล่ะ
เยาวชุน” โครู้งการู้กล่ไกการู้พัื่ฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัแบบมส่้ืวนัรู่้วมในัพื่ื�นัท้ั้�กึ�งเมืองกึ�ง
ชุนับทั้ ตำาบล่สืลั่กได อำาเภอเมือง จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้ ์จึัง “เปิัดโอกาส” ให์เ้ด็กแล่ะเยาวชุน
ได้เข้้ามามส่่วนรว่มในการที่ำางานเปั็น “ท่ี่มนักวิจััยย่อย” กล่่าวคือ ท้ั้มวิจััยเด็กแล่ะ
เยาวชุนัได�รู่้วมเรู้ย้นัรู้้�กรู้ะบวนัการู้ดำาเนิันังานัวิจััย เชุน่ั ทัั้กษะการู้จััดเก็บข�อมล้่ ได�รู้ว่ม
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ล่งเกบ็ข�อมล้่ในัชุุมชุนั ด�วยเครู้ื�องมอืต่าง ๆ เชุน่ั แผนัท้ั้�หม้บ่�านั แผนัท้ั้�สืิ�งแวดล่�อมแล่ะ
ทั้รัู้พื่ยากรู้ การู้ศึึกษาด้งานันัอกสืถานัท้ั้� การู้วิเครู้าะห์แล่ะการู้สืรุู้ป็ข�อม้ล่เพืื่�อนัำามา 
ต่อยอดการู้พื่ฒันัาในัอนัาคต

กรู้ะบวนัการู้แล่ะวิธิ้ดำาเนิันังานัวิจััยในัโครู้งการู้ มุ่งเน้นสองส่วนห์ลั่ก ได้แก่  
1. การศึกษาเชุิงพัฒนาการ เน้นกระบวนการที่บที่วนชุุดปัระสบการณี์การแก้ไข้
ปััญห์าผ่านบรบิที่ชุุมชุนมิติำต่ำาง ๆ เชุ่น ที่รพัยากร ล่มฟ้้าอากาศ วิถ่ิ่ชุวิ่ตำแล่ะการ
ปัรบัตัำวข้องชุาวบ้านตำระแบกแล่ะบ้านโคกกระชุาย รวมถึิ่งโรงเรย่นบ้านตำระแบก 
จัากอด่ตำถึิ่งปัจััจุับนั แล่ะ 2. การศกึษากระบวนการเรย่นรูแ้ล่ะสถิ่านการณ์ีด้านเด็ก
แล่ะเยาวชุน

โดยกรู้ะบวนัการู้ทั้ำางานัป็รู้ะกอบด�วยท้ั้มทั้ำางานั 3 สื่วนั ได�แก่ 1. ท้ั้มวิจััยหล่ัก  
(เจั�าหนั�าท้ั้� อบต.) 2. ท้ั้มกล่ไกตำาบล่ (ผ้�นัำาชุุมชุนั) 3. ท้ั้มวิจััยย่อย แบง่การู้ทั้ำางานัเป็น็ั
โครู้งการู้หลั่กแล่ะโครู้งการู้ย่อย 3 โครู้งการู้ท้ั้�ม้เด็กแล่ะเยาวชุนัเป็็นัผ้�ริู้เรู้ิ�มซึ่ึ�งม้ความ
สือดคล่�องกบับรู้บิทั้ของชุุมชุนั

ทัั้�งน้ั� เพื่ื�อเสืรู้ิมความเข�มแข็งในัการู้ทั้ำาโครู้งการู้ ในส่วนข้องโครงการย่อยม ่
พ่�เล่่�ยง (นักวิจััยโครงการห์ลั่ก) แล่ะท่ี่�ปัรกึษาโครงการชุ่วยขั้บเคล่่�อนงานข้องเด็ก
แล่ะเยาวชุนแต่ำล่ะกลุ่่ม ทั้ำาหนั�าท้ั้�สืนัับสืนุันัท้ั้มวิจััยเด็กแล่ะเยาวชุนัให้์ศึกษาข้้อมูล่
ชุุมชุนแล่ะข้อ้มูล่ท่ี่�เก่�ยวข้้องกับโครงการย่อยข้องตำนเอง โดยให�เครู้ื�องมือจััดเก็บข�อมล้่
อยา่งเป็็นัรู้ะบบ ภายใต�โจัทั้ยก์ารู้ทั้ำางานัท้ั้�ว่า “ที่ำาอยา่งไรให์�เด็้กและเยาว่ชื่นเร่ยนร้�ด้�ว่ย
ตัว่เองได้�มากท่ี่�สดุ้โด้ยไมต่�องม่ผ้�ให์ญพ่าที่ำา”

เม่�อเริ�มต้ำนที่ำาโครงการเพ่�อพฒันาเด็กแล่ะเยาวชุนอยา่งจัรงิจััง กระบวนการ
แรกท่ี่�เกิดข้ึ�น ค่อ “การสรา้งความเข้้าใจ” ในการปัฏิิบติัำงานตำามเปั้าห์มายรว่มกัน 
ที่กุฝ่า่ย ห์ลั่งจัากนั�นจึังเข้้าสู ่“กระบวนการเก็บข้้อมลู” ในพ่�นท่ี่� 

ม้การู้ปัระชุุมท่ี่มวิจััยแล่ะปัระชุุมเชิุงปัฏิิบัติำการ ระห์ว่างท่ี่มวิจััยห์ลั่กแล่ะ 
ท่ี่มวิจััยย่อย เพื่ื�อชุ้�แจังวัตถุป็รู้ะสืงค์ของโครู้งการู้ กำาหนัดแนัวทั้างการู้ทั้ำางานัรู้่วมกันั 
กำาหนัดบทั้บาทั้ของแต่ล่ะคนัแต่ล่ะฝ่่าย แล่ะออกแบบเครู้ื�องมือในัการู้ดำาเนัินังานั  
หลั่งจัากนัั�นัจึังจััดเวท้ั้ป็รู้ะชุุมเชิุงป็ฏิิบัติการู้ เพืื่�อนัำาเสืนัอข�อม้ล่ภาพื่รู้วมกล่ไกแก่ 
ท่ี่มกล่ไกตำำาบล่ 



26

การู้เกบ็ข�อมล้่บรู้บิทั้ชุุมชุนั เนั�นัป็รู้ะเด็นัทั้รู้พัื่ยากรู้ สืงัคม เศึรู้ษฐกิจัชุุมชุนั แล่ะ
วัฒนัธิรู้รู้ม โดยม้ท้ั้มนัักวิจััยแล่ะชุาวบ�านัรู้่วมเก็บข�อม้ล่ ใชุ�เครู้ื�องมือแบบสืัมภาษณ ์ 
ผงัวาดทั้รู้พัื่ยากรู้ ผงัเครู้อืญาติ เสื�นัป็รู้ะวัติศึาสืตรู้ ์แล่ะป็ฏิิทิั้นัวัฒนัธิรู้รู้ม เป็น็ัตัวชุว่ย 
รู้วมทัั้�งจััดเกบ็ข�อมล้่ท้ั้�เก้�ยวข�องกับป็รู้ะเด็นัเฉพื่าะของโครู้งการู้ยอ่ยทัั้�ง 3 โครู้งการู้

กลุ่่มเยาวชุนแบ่งบที่บาที่ห์น้าท่ี่� แบง่ท้ั้มสืมัภาษณผ์้�รู้้�แล่ะผ้�นัำาชุุมชุนั เพื่ื�อสืบืค�นั
ข�อม้ล่เก้�ยวกับขอบเขตพืื่�นัท้ั้�หม้่บ�านั จัำานัวนัท้ั้�นัา แล่ะแหล่่งนัำา ขนัาดแหล่่งนัำา แล่ะ 
ป็า่ชุุมชุนัของหม้บ่�านั จัากนัั�นัจึังรู่้างแผนัวาดทั้รู้พัื่ยากรู้ แล่�วให�ผ้�รู้้�แล่ะผ้�ใหญบ่�านัชุว่ย
ตรู้วจัสือบความถก้ต�อง ถัดมารู้า่งแผนัวาดแสืดงพัื่ฒนัาการู้การู้ตั�งถิ�นัฐานัของชุาวบ�านั
โดยอาศัึยแผนัวาดชุุดแรู้กเป็น็ัแนัวทั้าง แสืดงท้ั้�ตั�งหม้บ่�านัตั�งแต่ยุคแรู้กจันัถึงยุคปั็จัจุับนัั 
รู้ะบุถึงบรู้รู้พื่บุรุู้ษแต่ล่ะกลุ่ม่ท้ั้�ตั�งถิ�นัฐานัในัแต่ล่ะชุว่ง เพืื่�อให�เข�าใจัรู้ะบบเครืู้อญาติของ
หม้่บ�านั ในัชุ่วงทั้�ายตั�งวงคุยเรู้ื�องตรู้ะก้ล่หลั่ก ๆ ของหม้่บ�านัพื่อสัืงเขป็เพืื่�อรู้วบรู้วม
ป็รู้ะเด็นัในัการู้จััดเกบ็ข�อมล้่ต่อไป็ สืว่นัเรู้ื�องป็รู้ะเพื่ณวั้ฒนัธิรู้รู้มแล่ะภม้ปิ็ญัญาทั้�องถิ�นั
กลุ่่มเยาวชุนัใชุ�วิธิก้ารู้สือบถามผ้�รู้้� ป็รู้าชุญ์ชุาวบ�านัแล่ะผ้�สื้งอายุ พื่รู้�อมทัั้�งเก็บข�อม้ล่ 
พื่ื�นัฐานัรู้ายครู้วัเรู้อืนัในัด�านัเศึรู้ษฐกจิั

เมื�อเก็บรู้วบรู้วมข�อม้ล่ได�ในัรู้ะดับหนัึ�ง ท้ั้มวิจััยจััดป็รู้ะชุุมท้ั้มวิเครู้าะห์ข�อม้ล่ 
บรู้ิบทั้ชุุมชุนั โดยนำาข้้อมูล่บริบที่ท่ี่�ได้มาแยกปัระเด็นตำามกรอบการศึกษา เชุ่นั  
ด้านที่รัพยากรใชุ�ผังวาดเพืื่�อนัำามาวิเครู้าะห์เชุื�อมโยงป็รู้ะเด็นัวิจััย ด้านเศรษฐกิจัใชุ�
ตารู้างข�อม้ล่นัำามาเป็รู้้ยบเท้ั้ยบรู้ายได�รู้ายจ่ัายของชุุมชุนั ด้านสังคมใชุ�เครืู้�องมือจัาก 
ผังเครู้ือญาติแล่ะเสื�นัป็รู้ะวัติศึาสืตรู้์การู้เป็ล่้�ยนัแป็ล่งของชุุมชุนั สื่วนัด้านวัฒนธ์รรม 
ใชุ�ป็ฏิิทิั้นัวัฒนัธิรู้รู้มแล่ะป็รู้ะเพื่ณม้าเป็น็ัตัวเป็รู้ย้บเท้ั้ยบ

นัอกจัากนั้�ยงัม ้การที่บที่วนโครงการแล่ะที่บที่วนการออกแบบการเก็บข้อ้มลู่
ความรูข้้องโครงการยอ่ย เพ่�อตำรวจัสอบความถิ่กูต้ำองข้องข้อ้มลู่ในกลุ่่มนักวิจััยห์ลั่ก
แล่ะนักวิจััยย่อย ก่อนจััดเวท่ี่นำาเสนอข้้อมูล่แล่ะวิเคราะห์์ข้้อมูล่ เพ่�อสรุปัผล่การ
ศกึษาแล่ะกำาห์นดแนวที่างปัฏิิบติัำการในแต่ำล่ะโครงการยอ่ยต่ำอไปั การู้ทั้ำางานัล่กัษณะ
นั้�ทั้ำาให�นัักวิจััยแล่ะชุุมชุนั รู้วมถึงเด็กแล่ะเยาวชุนัได�แล่กเป็ล่้�ยนัเรู้้ยนัรู้้�รู้่วมกันัทัั้�งด�านั
ข�อม้ล่แล่ะการู้สืรู้�างความสืัมพื่ันัธิท้์ั้�ด้ต่อกันัรู้ะหว่างการู้ทั้ำางานั แล่ะเพื่ื�อให�การู้ทั้ำาวิจััย
ป็รู้ะสืบผล่สืำาเรู้จ็ัตามท้ั้�ตั�งไว� โครู้งการู้ยอ่ยแต่ล่ะโครู้งการู้จัะม้พื่้�เล่้�ยงโครู้งการู้วิจััยหล่กั
แล่ะโครู้งการู้ย่อยจััดกรู้ะบวนัการู้ติดตามแล่ะสืนัับสืนุันั ตามขั�นัตอนัต่อไป็นั้�
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โคำริ่งก�ริ่ท่� 1 ก�ริ่ฝึึกทักษะอ�ชพ่ัก�ริ่ซ่อ่มริ่ถจักัริ่ย�นำยนำต์ำของเย�วชนำ 
บ�้นำโคำกกริ่ะช�ย หมูท่่� 13

1. การู้ป็รู้ะชุุมท้ั้มวิจััย

2. การู้จััดเกบ็ข�อมล้่บรู้บิทั้ชุุมชุนั

3. การู้เกบ็ข�อมล้่สืถานัการู้ณ์เด็กแล่ะเยาวชุนัในัชุุมชุนั

4. การู้วิเครู้าะหข์�อมล้่บริู้บทั้แล่ะสืถานัการู้ณ์เด็กแล่ะเยาวชุนัในัป็จััจุับนัั

5. การู้ศึกึษาด้งานัจัากพืื่�นัท้ั้�ตัวอยา่ง

6. การู้ติดตามการู้ทั้ดล่องป็ฏิิบติัการู้

7. การู้สืรุู้ป็ผล่การู้ป็ฏิิบติัการู้

8. การู้จััดทั้ำารู้ายงานัฉบับสืมบ้รู้ณ์

โคำริ่งก�ริ่ท่� 2 ก�ริ่ผ่ล่่ตำอ�ห�ริ่ปัล่อด็ภััยในำโริ่งเริ่ย่นำแล่ะชมุชนำบ้�นำตำริ่ะแบก

1. การู้ป็รู้ะชุุมท้ั้มวิจััย

2. การู้จััดเวท้ั้พื่ฒันัาศัึกยภาพื่ของท้ั้มนัักวิจััย

3. การู้จััดเกบ็ข�อมล้่บรู้บิทั้ชุุมชุนั

4.  การู้จััดเกบ็ข�อมล้่เก้�ยวกับการู้ป็ล่ก้ผักป็ล่อดภัยในัชุุมชุนั

5.  การู้วิเครู้าะหข์�อมล้่บริู้บทั้แล่ะสืถานัการู้ณ์การู้ป็ล่ก้ผกัในัชุุมชุนั

6.  กจิักรู้รู้มการู้อบรู้มให�ความรู้้�แก่เด็กแล่ะเยาวชุนัในัการู้ป็ฏิิบติัการู้

7.  การู้ทั้ดล่องแล่ะป็ฏิิบติั

8.  การู้จััดเวท้ั้สืรุู้ป็ผล่การู้ศึึกษา

โคำริ่งก�ริ่ท่� 3 โคำริ่งก�ริ่กริ่ะบวนำก�ริ่สริ่�้งก�ริ่ม่ส่วนำริ่ว่มแล่ะก�ริ่เริ่ย่นำริู่ร้ิ่ะบบ 
ก�ริ่จัดั็ก�ริ่ขยะมูล่ฝึอยในำชมุชนำบ�้นำตำริ่ะแบก 

1.  การู้ป็รู้ะชุุมท้ั้มวิจััย

2.  การู้จััดเกบ็ข�อมล้่บรู้บิทั้

3.  การู้จััดเกบ็ข�อมล้่ป็รู้ะเด็นัสืถานัการู้ณข์ยะในัชุุมชุนั
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4.  การู้วิเครู้าะหข์�อมล้่บริู้บทั้ชุุมชุนัแล่ะสืถานัการู้ณข์ยะในัชุุมชุนั

5.  การู้ศึกึษาด้งานัด�านัการู้จััดการู้ขยะในัชุุมชุนั

6.  การู้ทั้ดล่องป็ฏิิบติัการู้

7.  การู้สืรุู้ป็ผล่การู้ศึึกษา

8.  การู้จััดทั้ำารู้ายงานั

การู้ทั้ำางานัรู้ว่มกนััของเด็กแล่ะเยาวชุนัรู้ะหว่างหม้บ่�านัสืง่ผล่ให�เกดิป็ฏิิสืมัพื่นััธิท้์ั้�
ด้รู้ะหว่างเยาวชุนั โครู้งการู้คาดหวังว่าเด็กแล่ะเยาวชุนัจัะสืามารู้ถเป็ล่้�ยนัแป็ล่งวิธิคิ้ด
ของตัวเอง มุมมองท้ั้�ม้ต่อสัืงคม เกิดความภาคภ้มิใจัในัตนัเอง เกิดความตรู้ะหนัักถึง
ป็ัญหาท้ั้�เกิดขึ�นัในัชุุมชุนั ม้ความไว�เนัื�อเชุื�อใจักันั พื่รู้�อมทัั้�งม้ความยินัด้ท้ั้�จัะให�ความ 
รู้่วมมือในัการู้แก�ไขป็ัญหาชุุมชุนัให�เป็็นัผล่สืำาเร็ู้จัแล่ะเกิดความต่อเนัื�องอย่างยั�งยืนั 
ต่อไป็

 

ริ่ปูัแบบริ่ะบบกล่ไกก�ริ่พััฒนำ�เด็็กแล่ะเย�วชนำ
ตำำ�บล่สลั่กได็

สืำาหรู้บัรู้้ป็แบบแล่ะกล่ไกการู้พื่ฒันัาเด็กแล่ะเยาวชุนัตำาบล่สืล่กัไดท้ั้�มบ้รู้บิทั้ชุุมชุนั
กึ�งเมือง ม้การู้ดึงพื่ล่ังของทัุ้กภาคสื่วนัเข�ามาป็รู้ะสืานัการู้ทั้ำางานัรู้่วมกันั ม้การู้จััดสืรู้รู้
ท้ั้มวิจััยเข�าไป็อย้ใ่นักล่ไกทั้กุรู้ะดับ คือ 1. กล่ไกระดับตำำาบล่ 2. กล่ไกระดับห์น่วยงาน
แล่ะ 3. กล่ไกสถิ่านศึกษา เชุ่นั หัวหนั�าสืำานัักป็ล่ัดองค์การู้บรู้ิหารู้ส่ืวนัตำาบล่สืลั่กได  
นัักวิเครู้าะห์นัโยบายแล่ะแผนั นัักพัื่ฒนัาชุุมชุนั เจั�าพื่นัักงานัสัืตวบาล่ เจั�าพื่นัักงานั
ป็อ้งกนัั เจั�าพื่นักังานัธิรุู้การู้ แล่ะพื่นักังานัเจั�าหนั�าท้ั้�ในัสืำานัักป็ล่ดั ป็รู้ะสืานัความรู้ว่มมือ
กบัโรู้งเรู้ย้นับ�านัตรู้ะแบกแล่ะโรู้งเรู้ย้นัสุืรู้นิัทั้รู้พิ์ื่ทั้ยาคม ตั�งท้ั้มท้ั้�ป็รึู้กษาโครู้งการู้วิจััยท้ั้�
ม้ความเข�มแข็งแล่ะม้ความสืามารู้ถขับเคล่ื�อนังานัเด็กแล่ะเยาวชุนัในัชุุมชุนัได�อย่างม้
ป็รู้ะสืิทั้ธิภิาพื่ ผล่ของการู้จััดกรู้ะบวนัการู้ทั้ำาให�ชุุมชุนัได�มองเห็นัป็รู้ะเด็นัป็ัญหาแล่ะ
ความต�องการู้ท้ั้�แทั้�จัรู้งิของเด็กแล่ะเยาวชุนั 
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เมื�อผู้่ใหญ่แล่ะเด็็กจับัมือกันำ “สริ่�้งกล่ไก
ก�ริ่พััฒนำ�เด็็กแล่ะเย�วชนำตำำ�บล่สลั่กได็”

 นัน-นันที่นะ บุญสอน พ่�เล่่�ยงกล่ไก อบตำ.สลั่กได 
อ.เมอ่ง จั.สรุนิที่ร ์เล่า่ว่า งานัวิจััยรู้ะยะท้ั้� 1 ท้ั้มนัักวิจััย
ได�ทั้ำาวิจััยเรู้ื�องภ้มิป็ัญญาการู้ทั้ำากบยัดไสื�ให�เป็น็ัอาชุพ้ื่ท้ั้�
มั�นัคง โดยเนั�นัมิติเรู้ื�องป็ากทั้�องตามความต�องการู้ของ
ชุุมชุนั คือ บ�านัโคกเพื่ชุรู้แล่ะบ�านัโคกกรู้ะชุาย โดยดึง 
เด็กแล่ะเยาวชุนัมารู้่วมเรู้้ยนัรู้้�การู้ทั้ำากบยัดไสื�ผ่านัการู้
ทั้ำาหนั�าท้ั้�จััดทั้ำาสืื�อท้ั้�ได�รู้ับมอบหมาย แต่พื่บว่าเด็กแล่ะ
เยาวชุนัไม่เกิดการู้เรู้้ยนัรู้้�เท่ั้าท้ั้�ควรู้เนัื�องจัากไม่ม้ความ
สืนัใจัในัการู้ทั้ำากบยดัไสื� 

 “งานวิ่จััยระยะท่ี่� 1 ที่ำาให์�เร่ยนร้�เรื�องขั้องการว่างแผนการที่ำางานว่่าเราต�องที่ำา
อะไรก่อน และขั้�อคื�นพบสำาคัืญในฐานะนักวิ่เคืราะห์์นโยบายและแผนคืือ “ต้้องรูใ้น
เร่�องท่ี่�จะไปชวนชาวบา้นที่ำา” เห์มือนเราสง่เสริมให์�ที่กุคืนในท่ี่มวิ่จััยเล่�ยงกบ เราคิืด้ว่่า
จัะไปพ้ด้เรื�องการเล่�ยงกบได้�อย่างไรถ�าเราไม่ลงมือเอง เราเลยเล่�ยงกบด้�ว่ย ในฐานะ
คืนกลางท่ี่�คือยประสานห์าขั้�อม้ลให์�กับกลุ่มท่ี่�ม่ปัญห์า ถ�าเกิด้ปัญห์าแบบน่�เราต�องที่ำา
อย่างไร เราต�องเป็นแกนกลางท่ี่�จัะต�องสื�อสารผ่านไลน์กลุ่มได้� ในฐานะนักวิ่จััยเราม่ 
ห์น�าท่ี่�ประสานงานจัากท่ี่มงานพ่�เล่�ยงกับชุื่มชื่น กลุม่สมาชื่กิวิ่จััย” 

นอกจัากได้เที่คนิคการที่ำางานกับชุุมชุน ยังได้ออกแบบเคร่�องม่อการที่ำางาน
ว่าควรมกิ่จักรรมอะไร มแ่ผนอยา่งไร กิจักรรมน่�ที่ำาแล้่วด่ห์รอ่ไมด่่อยา่งไร กิจักรรม
น่�ที่ำากับใคร เปัา้ห์มายค่ออะไร ที่ำาให์เ้ธ์อสามารถิ่แยกแยะงานได้ล่ะเอ่ยดข้ึ�น 

เมื�อต�องทั้ำาโครู้งการู้วิจััยต่อในัรู้ะยะท้ั้� 2 ท้ั้มนัักวิจััย อบต.สืลั่กไดซึ่ึ�งผนััตัวมาเป็น็ั
พื่้�เล่้�ยงให�แกนั่ักวิจััยเยาวชุนัจึังจััดป็รู้ะชุุมสืภาเด็กแล่ะเยาวชุนัแล่ะกลุ่ม่เยาวชุนัท้ั้�เคยทั้ำา
กิจักรู้รู้มรู่้วมกันัมาก่อนั เพืื่�อสือบถามความสืนัใจัว่าเด็กแล่ะเยาวชุนัต�องการู้ทั้ำาอะไรู้  
จึังเกิดเป็น็ั 3 โครู้งการู้ยอ่ย สือดคล่�องกบัความสืนัใจัแล่ะทั้นุัฐานัเดิมท้ั้�มอ้ย่้ 
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ทัั้�ง 3 โครู้งการู้ ได�แก ่1. โครู้งการู้อาหารู้ป็ล่อดภัยในัโรู้งเรู้ย้นัแล่ะชุุมชุนั โรู้งเรู้ย้นั
บ�านัตรู้ะแบก (รู้ะดับป็รู้ะถมศึึกษา) 2. โครู้งการู้จััดการู้ขยะในัชุุมชุนั โรู้งเรู้ย้นัสุืรู้นิัทั้รู้์
พื่ทิั้ยาคม (รู้ะดับมธัิยมศึึกษา) แล่ะ 3. โครู้งการู้ซ่ึ่อมรู้ถจัักรู้ยานัยนัต์โดยกลุ่ม่เยาวชุนั
นัอกรู้ะบบ 

ทัั้�งนั้� ม้เป็้าหมายเพื่ื�อต�องการู้ให�เด็กแล่ะเยาวชุนัรู้้�จัักตัวเอง คิดเป็็นั ทั้ำางานัเป็็นั 
สืื�อสืารู้เป็็นั รู้้�จัักการู้ทั้ำางานัเป็็นัท้ั้ม แล่ะม้ทัั้กษะพืื่�นัฐานัในัการู้ดำารู้งชุ้วิต โดยได�เรืู้�อง 
การู้ป็รู้ะกอบอาชุพ้ื่เป็น็ัผล่พื่ล่อยได�

“ผลท่ี่�ได้�รับจัากการที่ำาวิ่จััยในระยะท่ี่� 1 เราเป็นผ้�ปฏิิบัติเองทัี่�งห์มด้ ทัี่�งการ
ประสานงานกบัชุื่มชื่น การเก็บขั้�อมล้ และการวิ่เคืราะห์์ขั้�อมล้ จันตัว่เองเกิด้การเร่ยนร้�
จัากการลงมอืที่ำา แต่พอระยะท่ี่� 2 ต�องเปล่�ยนมาเป็นโคื�ชื่ เป็นพ่�เล่�ยง ถือเป็นโจัที่ย์ท่ี่�ยาก
และที่�าที่ายมาก เรามองว่่าตัว่เองยังไมไ่ด้�ม่องค์ืคืว่ามร้�คืรอบคืลมุที่กุอยา่ง เรากเ็ร่ยนร้�
ไปเรื�อย ๆ เร่ยนร้�จัากเด็้กบ�าง แต่บางท่ี่เจัอปัญห์าก็แย่เห์มือนกันว่่าเราจัะแก�ปัญห์า
อย่างไรในบที่บาที่การเป็นโคื�ชื่” นัันั กล่า่ว

วิธิก้ารู้แก�ป็ญัหาเฉพื่าะหนั�าจึังเป็น็ัการู้เรู้ย้นัรู้้�ไป็พื่รู้�อมกับเยาวชุนั อ้กจุัดหนัึ�งคือ
การู้นัำาเอาป็รู้ะสืบการู้ณเ์ดิมท้ั้�เคยผา่นักรู้ะบวนัการู้มาเรู้ย้นัรู้้�เพื่ิ�มเติมเอง ทั้ำาให�รู้้�ว่าต�อง
ทั้ำาอยา่งไรู้ แต่การู้เป็น็ัพ้ื่�เล่้�ยงกย็งัไมไ่ด�ตัดขาดจัากการู้ป็ฏิิบติั “เราต�องชื่ว่่ยน�องด้�ว่ย” 

ในัการู้ทั้ำาหนั�าท้ั้�โค�ชุ นัันัยกตัวอย่างการู้เก็บข�อม้ล่ว่า พื่้�เล้่�ยงต�องสือนัการู้ใชุ� 
เครืู้�องมอืแล่ะวิธิก้ารู้ให�เยาวชุนั ว่าต�องเกบ็ข�อมล้่อยา่งไรู้ ถามแบบไหนัถึงจัะได�คำาตอบ
แล่ะจัะวิเครู้าะห์อย่างไรู้เพื่ื�อให�ได�ข�อม้ล่ท้ั้�ต�องการู้ อ้กทัั้�งเมื�อม้การู้นััดหมายล่งพื่ื�นัท้ั้�  
ท้ั้มจัะต�องล่งไป็เป็น็ัพ้ื่�เล่้�ยงด�วย โดยยนืัด้อย้ห่่าง ๆ ไมเ่ข�าไป็ทั้ำาเอง หากเหน็ันั�องติดขดั
จัรู้งิ ๆ จึังเข�าไป็ชุว่ยเหล่อื เพืื่�อสืรู้�างความมั�นัใจัให�แกเ่ขา 

ขณะท้ั้�การู้ทั้ำาหนั�าท้ั้�โค�ชุให�พื่้�เล่้�ยงชุุมชุนัไม่ใชุ่งานัยากนัักเพื่รู้าะพื่้�เล่้�ยงชุุมชุนัม ้
พื่ื�นัฐานัการู้ทั้ำางานัด�านัเด็กแล่ะเยาวชุนัมาก่อนั ท้ั้มพื่้�เล่้�ยงกล่ไกจึังจััดอบรู้มเสืริู้ม
ศึกัยภาพื่ แล่ะเข�าไป็พื่ด้คยุแนัะนัำาอ้กเพื่ย้งเล่ก็นั�อย พื่้�เล่้�ยงชุุมชุนัก็ทั้ำางานัของตนัได�ด้

ยู-คัมภู่รภูาพ ยวนจิัตำ นักพัฒนาชุุมชุน อบตำ.สลั่กได อ.เม่อง จั.สุรินที่ร ์
 ในฐานะพ่�เล่่�ยงนักวิจััยเยาวชุน โครงการซ่ึ่อมรถิ่จัักรยานยนต์ำ แบ่งป็ันัเทั้คนัิควิธิ้
ทั้ำางานักับเยาวชุนันัอกรู้ะบบว่า คือการู้เป็ิดโอกาสืให�เขาเล่ือกทั้ำากิจักรู้รู้มท้ั้�เขาสืนัใจั 



31

เพื่รู้าะถ�าเขาสืนัใจั เขาจัะอย้่กับเรู้า เขาจัะไม่ป็ฏิิเสืธิเรู้า ทัั้�งนั้�ต�องไม่พื่ยายามยัดเย้ยด
กจิักรู้รู้มท้ั้�เขาไมชุ่อบ 

“ตัว่ผมเองเคืยผา่นจุัด้น่�มากอ่น เราเคืยเป็นวั่ยรุน่มากอ่นกเ็ขั้�าใจัเขั้าว่่าตอนเป็น
วั่ยรุน่ เขั้าไม่ชื่อบให์�ใคืรมาบังคัืบมาฝืืนใจั เขั้าอยากม่คืว่ามคิืด้เป็นขั้องตัว่เอง เอาใจัเรา
ไปอย้ใ่นใจัเขั้า จัะที่ำาให์�เขั้าสนิที่กบัเรามากขั้่�น กล�าเปิด้ใจั กล�าพด้้คุืยกบัเรา”

สืำาหรู้บัสืิ�งท้ั้�ได�เรู้้ยนัรู้้�จัากการู้เข�ารู่้วมการู้วิจััย ย้กล่า่วว่า ท้ั้�เหน็ัได�ชุดัคือ “ทัี่กษะ
การพดู” เมื�อเป็น็ัท้ั้มวิจััย ได�ล่งพืื่�นัท้ั้�บอ่ยขึ�นัทั้ำาให�ได�พ้ื่ดกับท้ั้�ชุุมชุนั ต่อหนั�าคนัเยอะ ๆ
อ้กสืิ�งหนัึ�งคือได� “ทัี่กษะการคิด” มก้ารู้วางแผนังานัเป็น็ัขั�นัเป็น็ัตอนัมากขึ�นั รู้วมไป็ถึง
“ทัี่กษะการนำาสนัที่นาการล่ะล่ายพฤติำกรรม”

“แต่กอ่นผมละลายพฤติกรรมไม่เป็น มาถ่งกใ็สเ่ลย พอมาส้ก่ระบว่นการน่� ผมได้�
พาเด็้กเล่น พาเด็้กละลายพฤติกรรมประมาณ์ 30 นาท่ี่ก่อนเขั้�าส้่กระบว่นการ พบว่่า 
มันที่ำาให์�เด็้กเปิด้ใจักับเรามากขั้่�น กล�าพ้ด้กล�าคุืย ให์�คืว่ามร่ว่มมือ คืว่ามรักคืว่ามนับถือ
กม่็ เว่ลาม่งานอะไรในชุื่มชื่น เราเร่ยกเขั้ามาชื่ว่่ย เราแที่บไม่ต�องเห์นื�อยเลย”

ด�านั ณีรงค์ คำาชุาย ผอ.โรงเรย่นบา้นตำระแบก แล่ะท่ี่�ปัรกึษาโครงการอาห์าร
ปัล่อดภัูยในโรงเร่ยนแล่ะชุุมชุน ตำ.สลั่กได อ.เม่อง จั.สุรินที่ร์ พื่้ดถึงเรืู้�องการู้เป็็นั 
พื่้�เล้่�ยงเยาวชุนัว่ามก้ารู้รู้บัล่ก้กันัเป็น็ัทั้อด ๆ โดยท้ั้มพ้ื่�เล่้�ยงกล่ไก อบต.สืล่กัได ได�เข�ามา
เป็็นัโค�ชุอบรู้มให�ความรู้้�แก่ท้ั้มวิจััยในัเรู้ื�องของการู้สืรู้�างท้ั้ม การู้จััดเก็บข�อมล้่ ตล่อดจันั
ทัั้กษะการู้ป็ฏิิบติังานั จัากนัั�นัท้ั้มพื่้�เล่้�ยงในัโรู้งเรู้ย้นัจัะไป็สืรู้�างความมั�นัใจัแล่ะกรู้ะตุ�นัให�
เยาวชุนันัักวิจััยม้ความอยากรู้้�อยากเห็นั อยากค�นัหาคำาตอบ แล่ะล่งมือป็ฏิิบัติด�วย 
ตัวเองอยา่งเป็น็ัรู้ะบบ เป็น็ัขั�นัเป็น็ัตอนั 

ตัวอยา่งการู้เข�าไป็โค�ชุนั�อง ๆ ของ ผอ.ณรู้งค์ คือ การู้ล่งไป็พื่ด้คยุกบัท้ั้มวิจััย โดย
ใชุ�เทั้คนิัคการู้ตั�งคำาถามให�เขาได�คิดวิเครู้าะห์ให�เกดิสืิ�งท้ั้�เขาอยากรู้้� อยากเหน็ั อยากทั้ำา
สืรู้�างความเป็็นัท้ั้ม แล่ะพื่ยายามค�นัหาศึักยภาพื่ของแต่ล่ะคนั โดยใชุ�กิจักรู้รู้มต่าง ๆ 
ทั้ำาให�เยาวชุนัแสืดงศัึกยภาพื่ออกมา ตัวอย่างท้ั้�เห็นัได�ชัุดคืองานข้องด่ตำำาบล่สลั่กได  
ซึ่ึ�งจััดท้ั้�ห�างโรู้บินัสัืนั จั.สุืรู้นิัทั้ร์ู้ ท้ั้มวิจััยได�ขึ�นัเวท้ั้นัำาเสืนัอข�อม้ล่ให�สืาธิารู้ณชุนัได�รัู้บทั้รู้าบ
เหตกุารู้ณ์นั้�ทั้ำาให�เหน็ัว่าเขามค้วามเป็น็ัผ้�นัำา มค้วามคิดสืรู้�างสืรู้รู้ค์ กล่�าแสืดงออก แล่ะ
มค้วามมั�นัใจัในัตัวเอง 
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อ้กหนึั�งความเป็ล่้�ยนัแป็ล่งท้ั้�เห็นัได�ชุัดของผ้�ม้สื่วนัเก้�ยวข�องกับการู้ทั้ำาวิจััยคือ  
แต่ก่อนัคุณครู้้จัะเป็็นัผ้�พื่านัักเรู้้ยนัป็ล่้กผักเพืื่�อนัำาผล่ผลิ่ตท้ั้�ได�มาใชุ�ป็รู้ะกอบอาหารู้ 
กล่างวันั ซึึ่�งคุณครู้้หล่ายท่ั้านัไม่ม้ความรู้้�เรู้ื�องการู้ป็ล่้กผัก แต่พื่อเข�ารู้่วมโครู้งการู้วิจััย 
คณุครู้้แล่ะนัักเรู้ย้นัได�รู้บัความรู้้�จัากวิทั้ยากรู้ภายนัอก แล่ะนัำาความรู้้�ท้ั้�ได�ไป็ป็ฏิิบติัตั�งแต่
ป็ล่ก้จันัเกบ็เก้�ยว เป็น็ัการู้ใชุ�ความรู้้�มากขึ�นักว่าแต่กอ่นั สืง่ผล่ถึง “ผล่ผล่ติท้ั้�ได�หล่งัจัาก
การู้เข�ารู้ว่มวิจััย เหน็ัได�ชุดัว่าผล่ผล่ติผักของนัักเรู้ย้นัเติบโตได�ด้ขึ�นั” 

ทั้างด�านัเสื้ยงสืะทั้�อนัจัากเยาวชุนันัักวิจััย แบงค์-ห์าญพล่ เท่ี่�ยงตำรง ห์ัวห์น้า
โครงการซึ่่อมรถิ่จัักรยานยนต์ำ อบตำ.สลั่กได อ.เม่อง จั.สุรินที่ร์ เล่่าว่า ได�เข�ารู่้วม 
งานัวิจััยตามคำาชุกัชุวนัของสืาโรู้ชุ เท้ั้�ยงตรู้ง ซึึ่�งเป็น็ันั�าแทั้� ๆ ท้ั้�ทั้ำางานัอย้ ่อบต.สืลั่กได 

แบงค์เลื่อกกิจักรู้รู้มซ่ึ่อมรู้ถจัักรู้ยานัยนัต์ เพื่รู้าะเป็็นัความชุอบ แล่ะเป็็นัเรืู้�อง 
ใกล่�ตัวอย้ใ่นัชุ้วิตป็รู้ะจัำาวันั กอ่นัหนั�านั้�แบงค์เรู้ย้นัจับมธัิยมศึกึษาป็ท้ีั้� 3 แล่�วไป็เรู้้ยนัต่อ
ในัเมืองแต่เรู้้ยนัไม่จับ พื่อเข�ารู้่วมโครู้งการู้วิจััย ตอนันั้�แบงค์กล่ับมาสืมัครู้เรู้้ยนั กศึนั.
เพื่ื�อเรู้ย้นัต่อชุั�นั ม.ป็ล่าย แล่ะตั�งใจัจัะเรู้้ยนัต่อรู้ะดับมหาวิทั้ยาล่ยัในัตัวจัังหวัด โดยสืาขา
วิชุาท้ั้�เขาสืนัใจัคือวิศึวกรู้รู้มเครู้ื�องกล่ เพื่ื�อต่อยอดความใฝ่่ฝ่ันัอยากทั้ำางานัในับรู้ิษัทั้
อะไหล่รู่้ถแล่ะเครู้ื�องจัักรู้ต่าง ๆ

“ก่อนห์น�าน่�ผมยังสับสนอย้่ พอมาที่ำาเรื�องซึ่่อมรถจัักรยานยนต์ที่ำาให์�ผมเห์็น
แนว่ที่างอาชื่พ่ชื่ดั้เจันขั้่�น”
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ผล่ของการู้เข�าโครู้งการู้วิจััยนั้�ทั้ำาให�แบงค์แล่ะเพื่ื�อนัในักลุ่่มได�รู้ับการู้เติมทัั้กษะ
จัากพื่้�เล่้�ยงกล่ไก แล่ะจัากการู้ดง้านันัอกพืื่�นัท้ั้� ป็จััจุับนััแบงค์แล่ะเพื่ื�อนัสืามารู้ถซึ่อ่มรู้ถ
จัักรู้ยานัยนัต์เป็็นัเกือบทัุ้กอย่างแล่�ว พื่บว่าเป็็นัอาชุ้พื่ท้ั้�ม้รู้ายได�ด้ ม้รู้ายได�หล่ายทั้าง  
ทัั้�งขายอะไหล่ม่อืสือง ซืึ่�อรู้ถจัักรู้ยานัยนัต์เก่ามาซ่ึ่อมแล่�วป็ล่อ่ยขาย การู้รู้บัจั�างซึ่อ่มรู้ถ
จัักรู้ยานัยนัต์แล่ะเครู้ื�องจัักรู้กล่การู้เกษตรู้ให�คนัในัหม้่บ�านั ทัั้�งยังได�งานัรัู้บเหมาซ่ึ่อม 
รู้ถพื่ว่งข�างขายไอศึกรู้้มให�กบัโรู้งงานัไอศึกรู้ม้วอล่ล่ท้์ั้�ตั�งอย่้ในัพื่ื�นัท้ั้� 

แบงค์สืะทั้�อนัความเป็ล่้�ยนัแป็ล่งท้ั้�เห็นัได�ชัุดในัตัวเขาด�วยว่า ม้ความกล่�าคิด  
กล่�าพื่้ด กล่�าแสืดงออก สื่วนัหนัึ�งเป็็นัผล่มาจัากการู้เข�าค่ายพัื่ฒนัาศัึกยภาพื่ 21 วันั 
ท้ั้� จั.นัา่นั จััดโดยสืถาบนััยุวโพื่ธิชิุนั “เมื�อกอ่นถ�าม่งานกลุม่ ผมจัะให์�เพื�อนแสด้งคืว่าม
คิืด้เห็์น จัะฝืากเพื�อนพ้ด้ ผมจัะไมพ้่ด้เอง แต่ตอนน่�ผมกล�าพด้้เองแล�ว่ ไมต่�องว่านใคืร
ให์�ชื่ว่่ยบอกคืว่ามคิืด้เห็์นขั้องเราอ่ก”

ด�านังานัจิัตอาสืาชุว่ยเหล่อืชุุมชุนั แบงค์แล่ะเพื่ื�อนั ๆ  ยงัได�ใชุ�ความรู้้�ความสืามารู้ถ
ท้ั้�มแ้บง่ป็นััให�ผ้�อื�นัด�วย “เมื�อกอ่นถ�าชุื่มชื่นจัะซ่ึ่อมรถ ซึ่อ่มอะไร ชื่าว่บ�านจัะไม่ยอมรับ
เราเลย แต่ในระยะห์ลงั เว่ลาม่งานเที่ศกาล งานชุื่มชื่น ผมจัะพากลุม่เพื�อนไปชื่ว่่ยงาน 
เสย่งตอบรับกด่็้ขั้่�น เขั้าม่งานมาให์�เราซึ่อ่มตลอด้ แล�ว่พอเขั้าม่อะไรให์�เราชื่ว่่ย เรากช็ื่ว่่ย
คืว่ามสัมพันธ์ข์ั้องเรากบัชุื่มชื่นกด่็้ขั้่�น”

อ้กหนึั�งความตั�งใจัท้ั้�จัะทั้ำาเพืื่�อชุุมชุนัของแบงค์ คือ การู้ขยายผล่สืิ�งท้ั้�ทั้ำาอย้่ให� 
รุู้น่ันั�องในัชุุมชุนัได�มโ้อกาสืด้ ๆ เหมอืนักบัเขา คือได�เข�ามาฝึ่กทัั้กษะอาชุพ้ื่ ให�สืามารู้ถ
มรู้้ายได�พื่ึ�งพื่าตนัเอง แล่ะแบ่งเบาภารู้ะของครู้อบครัู้ว 

“ถ�าม่น�อง ๆ สนใจั ผมจัะสอนเรื�องการซ่ึ่อมรถให์�เขั้า เห์มือนเป็นคืว่ามร้�พื�นฐาน
ให์�เขั้าติด้ตัว่ไป” สื่วนัตัวแบงค์เองเขาตั�งเป็้าหมายอยากพื่ัฒนัาแล่ะต่อยอดสืิ�งท้ั้�ทั้ำาอย้่
ตรู้งนั้�ต่อไป็เรู้ื�อย ๆ

ด�านั ออม-ด.ญ.พชัุราภูรณ์ี จัันด่ อายุ 13 ปั ีนักเรย่นชุั�น ปั.6 เยาวชุนนักวิจััย
ห์ัวห์น้าโครงการอาห์ารปัล่อดภัูยในโรงเร่ยนแล่ะชุุมชุน โรงเร่ยนบ้านตำระแบก  
อบตำ.สลั่กได อ.เมอ่ง จั.สรุนิที่ร ์เล่า่ว่า เป็น็ัโครู้งการู้ท้ั้�แตกยอ่ยมาจัากกิจักรู้รู้มท้ั้�มอ้ย่้
กอ่นัแล่�วของโรู้งเรู้ย้นั คือการู้ป็ล่ก้ผักสืวนัครัู้ว ซึึ่�งโรู้งเรู้ย้นัจัะแบ่งหนั�าท้ั้�ความรัู้บผดิชุอบ
ให�นักัเรู้ย้นัชุั�นั ป็.1 - ป็.6 เป็น็ัผ้�ป็ล่ก้ โดยไม่ใชุ�สืารู้เคม ้มค้ณุครู้้ให�ความรู้้� ให�คำาแนัะนัำา 
แล่ะพื่าทั้ำา จันัเมื�อได�ผล่ผลิ่ตจัะนัำามาป็รู้ะกอบอาหารู้กล่างวันัในัโรู้งเรู้้ยนั เมื�อเหลื่อก็
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แบง่ขายให�ชุาวชุุมชุนั มนั้ักเรู้ย้นัชุั�นั ป็. 6 เป็น็ัพ้ื่�ใหญ่ด้แล่การู้ขายผกัรู้ว่มกบัคณุครู้้ เชุ่นั
ชุว่ยดน้ั�องเวรู้ทั้อนัเงนิั 

สืำาหรู้ับโครู้งการู้วิจััยท้ั้�ออมทั้ำา ทั้างโรู้งเรู้้ยนักำาหนัดให�นัักเรู้้ยนัชุั�นั ป็.6 จัำานัวนั  
14 คนัเป็็นักลุ่่มเป้็าหมาย เป้็าหมายเพืื่�อให�โรู้งเรู้้ยนัแล่ะชุุมชุนัม้ผักป็ล่อดสืารู้พิื่ษไว� 
รู้บัป็รู้ะทั้านั จัากป็กติท้ั้�ซืึ่�อผกัจัากตล่าด เรู้าไม่ทั้รู้าบได�ว่ามส้ืารู้เคมป้็นัเป้็� อนัหรู้อืไม ่

โครู้งการู้น้ั�ยังเปิ็ดโอกาสืให�ออมแล่ะเพืื่�อนั ๆ ได�ฝึ่กทัั้กษะการู้แก�ปั็ญหาด�วย  
“ปญัห์ากม่็บ�างค่ืะ เชื่น่ เว่ลาอากาศร�อนที่ำาให์�ผกัเห์่�ยว่ พว่กห์นคิ้ืด้วิ่ธ์แ่ล�ว่เสนอให์�คืร้เอา
สแลนสด่้ำามาปิด้ พอที่ำาแล�ว่ก็ได้�ผล ผกัไมเ่ห่์�ยว่” 

ออม บอกด�วยว่า เดิมไมชุ่อบป็ล่ก้ผัก  แต่ตอนัน้ั�ชุอบ รู้้�สืกึด้แล่ะยงัได�เรู้ย้นัรู้้�เรู้ื�อง
การู้ทั้ำาปุ็�ยหมกัท้ั้�พื่้� ๆ อบต.สืลั่กไดมาสือนัวิธิท้ั้ำา นัอกจัากนัั�นัแต่กอ่นัยังเป็น็ัคนัไม่ชุอบ
กินัผัก โดยเฉพื่าะผักใบเข้ยวรู้สืขม เชุ่นั คะนั�า กวางตุ�ง ตำาล่ึง มาตอนัน้ั�ออมสืามารู้ถ 
กนิัผกัพื่วกนั้�ได�แล่�ว “เห็์นเพื�อน ๆ  กนิแล�ว่ด้อ้ร่อย กอ็ยากลองกนิเองบ�าง พอกินไปกนิมา
กร้็�สก่ว่่าอร่อยค่ืะ”

ไอซึ่์-พุที่ธ์มาศ โพธิ์�ห์ิรัญ อายุ 17 ปัี นักเรย่นชุั�น ม.6 แล่ะเยาวชุนนักวิจััย 
โครงการจััดการข้ยะในชุุมชุน โรงเรย่นสรุนิที่รพ์ทิี่ยาคม ตำ.สลั่กได อ.เมอ่ง จั.สรุนิที่ร์
กล่่าวว่า โครู้งการู้จััดการู้ขยะในัชุุมชุนัเป็็นัการู้ขยายผล่กิจักรู้รู้มท้ั้�ม้อย่้เดิมในัโรู้งเรู้้ยนั 
โดยม้การู้คัดแยกขยะแล่ะขายขยะในัโรู้งเรู้้ยนั ทัุ้กเย็นัแต่ล่ะห�องจัะนัำาขยะมาคัดแยก 
โดยม้นัักเรู้้ยนัชัุ�นั ม.4 เป็็นัผ้�ด้แล่เรู้ื�องการู้คัดแยกแล่ะขายขยะในัโรู้งเรู้้ยนั เมื�อ อบต.
สืนัับสืนุันัให�ทั้ำาวิจััยจึังเลื่อกบ�านัตรู้ะแบกเป็็นัพื่ื�นัท้ั้�ทั้ดล่อง โดยให�ชุาวบ�านันัำาขยะมา
ขายโดยได�รู้าคาสืง้กว่าทัั้�วไป็ 0.50 - 1 บาทั้ต่อกโิล่กรู้มั “เปา้ห์มายขั้องเราคืือ อยากลด้
ขั้ยะในชุื่มชื่น และอยากให์�ชื่าว่บ�านร้�วิ่ธ์ก่ารคัืด้แยกขั้ยะ”

ป็ัจัจุับันั โครู้งการู้จััดการู้ขยะในัชุุมชุนัม้สืมาชุิก 25 คนั ทัั้�งหมดเป็็นันัักเรู้้ยนั
โรู้งเรู้้ยนัสุืรู้ินัทั้รู้์พื่ิทั้ยาคมท้ั้�อาศึัยอย้่ในับ�านัตรู้ะแบก บทั้บาทั้ของท้ั้มวิจััยคือรู้ณรู้งค์ 
ให�ความรู้้�กับเพื่ื�อนันักัเรู้ย้นัเพืื่�อนัำาไป็บอกพ่ื่อแมผ้่�ป็กครู้อง มก้ารู้รู้ณรู้งค์ตามทั้�องถนันั
ในัวันัสืำาคัญ แล่ะการู้เป็ดิรู้บัซืึ่�อขยะนัำามาคัดแยกแล่ะขาย จัากการู้เกบ็ข�อมล้่ ชุาวบ�านั
บางคนัมค้วามรู้้�เรู้ื�องการู้คัดแยกแล่ะขายขยะเป็น็ัอยา่งด้ด�วย
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ไอซึ่์บอกด�วยว่า การู้ทั้ำาวิจััยน้ั�ทั้ำาให�ไอซ์ึ่รู้้�จัักหม้่บ�านัตัวเองมากขึ�นั กล่�าเปิ็ดเผย 
ตัวเองต่อชุุมชุนั จัากแต่เดิมเป็็นัคนัเก็บตัวในับ�านั สืนัใจัแต่การู้เรู้้ยนั ไม่ได�สืนัใจัเรู้ื�อง 
ในัหม้บ่�านั การู้ทั้ำาวิจััยทั้ำาให�ไอซึ่ไ์ด�พ้ื่ดคยุกบัชุาวบ�านัมากขึ�นั ได�ซัึ่กถาม ได�รู้้�บรู้บิทั้ของ
หม้บ่�านั ทั้ำาให�รู้้�ในัเรู้ื�องท้ั้�ไมเ่คยรู้้�มาก่อนั 

“เมื�อก่อนเจัอห์น�าผ้�ให์ญ่ก็แค่ืยิ�ม แต่ไม่ได้�คืุยกันต่อ พอมาที่ำาวิ่จััย มันที่ำาให์�เรา
สนิที่กบัคืนในชุื่มชื่นมากขั้่�น ได้�พ้ด้คืยุกนัมากขั้่�น” ไอซึ่ ์สืะทั้�อนั

ทัั้�งน้ั� ในัการู้ทั้ำาโครู้งการู้วิจััยก็เหมอืนักบัการู้ทั้ำาโครู้งการู้อื�นั ๆ มบ้�างท้ั้�จัะพื่บกับ
อุป็สืรู้รู้คป็ญัหา นันััท้ั้�มห้นั�าท้ั้�รู้บัผดิชุอบโครู้งการู้ ชุ้�ว่า ป็ญัหาหล่กัคือเรู้ื�องของเวล่าท้ั้�
ไมต่รู้งกันัของเด็กแล่ะเยาวชุนั กล่า่วคือเยาวชุนัจัากโรู้งเรู้ย้นัสุืรู้นิัทั้ร์ู้พื่ทิั้ยาคมหล่ายคนั
ใกล่�สือบเข�ามหาวิทั้ยาล่ัย เยาวชุนันัอกรู้ะบบต�องทั้ำางานัหารู้ายได�เล่้�ยงชุ้พื่ ตล่อดจันั 
ท้ั้มพื่้�เล้่�ยง อบต.สืล่ักไดติดภารู้กิจัจัากงานัป็รู้ะจัำา จึังไม่สืามารู้ถทั้ำากิจักรู้รู้มรู้่วมกันัได�
มากนักั 

ยิ�งม้สืถานัการู้ณ์การู้แพื่รู่้รู้ะบาดของไวรัู้สืโควิด-19 เข�ามาในัชุ่วงต�นัปี็ ยิ�งสื่งผล่ 
กรู้ะทั้บต่อการู้ดำาเนันิัการู้วิจััยเข�าไป็อ้ก นัันัเล่า่ว่า โควิดมผ้ล่มาก แม�กรู้ะบวนัการู้ของ
เยาวชุนัได�จับล่งแล่�วตั�งแต่ต�นัเดือนัม้นัาคม แต่การู้ให�เขาได�มาเรู้้ยนัรู้้�เพื่ิ�มเติมหรู้ือการู้
วิเครู้าะห์ข�อมล้่หล่งัการู้ทั้ำางานัไมส่ืามารู้ถทั้ำาได� การู้วิจััยจึังขาดชุว่ง ตอนันั้�การู้รู้ะบาด
ของเชุื�อโควิด-19 เรู้ิ�มซึ่าล่ง แต่กอ็าจัจัะมเ้ยาวชุนัหล่ายคนัท้ั้�หล่ดุออกไป็ 

“อยา่งเชื่น่วั่นกอ่นได้�นัด้ประชุื่มเด็้กเพื�อสงัเคืราะห์์ขั้�อมล้ท่ี่�เขั้าที่ำามา ว่่าเขั้าได้�อะไร
 เปล่�ยนแปลงอะไร แต่บางคืนเขั้าต�องเตร่ยมสอบ เตร่ยมเปล่�ยนโรงเร่ยนแล�ว่ อย่างเด็้ก
มัธ์ยมก็จัะไปเร่ยนมห์าวิ่ที่ยาลยั เขั้าบอกกบัเราว่่า พ่�นัน ถ�าม่การประชุื่มห์รือรว่มท่ี่มอ่ก
ห์น้เกรงว่่าห์น้จัะมาไม่ได้� ห์น้คืงไมม่่เว่ลาแล�ว่นะ เพราะต�องเตร่ยมตัว่เขั้�ามห์าวิ่ที่ยาลยั” 

สืุดทั้�ายท้ั้�ข�อเสืนัอแนัะ ท้ั้มพื่้�เล่้�ยงกล่ไกเสืนัอว่า ท้ั้ม อบต.สืลั่กไดยังต�องการู้ 
การู้เสืรู้ิมศึักยภาพื่การู้เป็็นัพื่้�เล่้�ยงนัักวิจััยเพื่ิ�มขึ�นั จัากป็ัจัจุับันัท้ั้�มองว่ายังทั้ำาได�ไม่ด้นััก 
“จัริง ๆ แล�ว่อยากเพิ�มเติมองค์ืคืว่ามร้�มากกว่่าน่� อย่างการเป็นพ่�เล่�ยง เราอยากเป็น 
พ่�เล่�ยงท่ี่�สมบ้รณ์์แบบ เว่ลาเราลงชุื่มชื่นก็อยากโคื�ชื่คืนในชุื่มชื่นให์�เขั้าสามารถที่ำางานได้�
คืล่องขั้่�น เขั้�มแขั้็งมากขั้่�น ถ�าม่โคืรงการด่้ ๆ ก็สามารถท่ี่�จัะมาเชืื่�อมโยงกับ อบต.ได้�”  
พื่้�เล้่�ยงกล่ไกกล่า่วทิั้�งทั้�าย
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บทสังเคำริ่�ะห์
กล่ไกสนัำบสนุำนำก�ริ่พััฒนำ�เด็็กแล่ะเย�วชนำ 

ตำำ�บล่สลั่กได็

ด�วยบรู้บิทั้ชุุมชุนัตำาบล่สืล่กัไดท้ั้�เป็น็ัแบบกึ�งชุนับทั้กึ�งเมือง คนัในัชุุมชุนัดำาเนันิัชุวิ้ต
แบบต่างคนัต่างอย้่ แล่ะขาดศึรัู้ทั้ธิาในัตัวผ้�นัำาชุุมชุนั ทั้ำาให�ไม่สืามารู้ถสืรู้�างการู้ม ้
สืว่นัรู้ว่มได� แม�จัะมก้ารู้กำาหนัดรู้ะบบกล่ไกการู้ทั้ำางานัไว�ด้แล่�ว แต่กล่ไกการู้พื่ฒันัาเด็ก
แล่ะเยาวชุนัท้ั้� อบต.สืลั่กไดออกแบบไว�เป็น็ั 3 รู้ะดับ คือ กล่ไกระดับตำำาบล่ กล่ไกระดับ
ห์น่วยงาน แล่ะ กล่ไกสถิ่านศึกษา ท้ั้�ม้การู้ป็รู้ะสืานัการู้ทั้ำางานักันัอย่างใกล่�ชิุด ก็ยัง 
ไมส่ืามารู้ถขับเคล่ื�อนังานัได�เต็มท้ั้� แล่ะหากจัะทั้ำาให�เกดิผล่สืำาเรู้จ็ัชุดัเจันั กล่ไกการู้ทั้ำางานั
เพื่ื�อพัื่ฒนัาเด็กแล่ะเยาวชุนัจึังต�องมก้ารู้ดำาเนิันัการู้หล่ากหล่ายรู้้ป็แบบเพืื่�อให�เหมาะสืม
แล่ะสือดคล่�องกับบรู้บิทั้ชุุมชุนั ดังน้ั� 

1. เด็กนอกระบบกึ�งเมอ่ง ใชุ�กล่ไกองค์การู้บริู้หารู้ส่ืวนัตำาบล่แล่ะชุุมชุนัพัื่ฒนัา
เด็กแล่ะเยาวชุนัด�วยตนัเองทัั้�งหมดไมไ่ด� ต�องมภ้าค้เครู้อืขา่ยจัากภายนัอกเข�ามารู้ว่มมอื 
เชุน่ั ภาคเอกชุนั แล่ะภาคป็รู้ะชุาสัืงคม เป็น็ัต�นั

2. เด็กในชุนบที่ ใชุ�กล่ไกท้ั้�ค�นัพื่บจัากการู้วิจััยมาพื่ัฒนัาได� เนัื�องจัากม้รู้ะบบ
ความสัืมพื่นััธิท้์ั้�ด้กบัในัชุุมชุนัท้ั้�สืามารู้ถพ้ื่ดคุยกนััได�

3. ฐานข้อ้มูล่เยาวชุน ถือเป็น็ั ‘เครู้ื�องมอืแล่ะรู้ะบบ’ สืำาคัญท้ั้�จัะชุว่ยงานัพัื่ฒนัา
เด็กแล่ะเยาวชุนัให�ป็รู้ะสืบผล่สืำาเร็ู้จั

4. บริบที่ชุุมชุนชุนบที่กึ�งเม่อง ม้องค์ป็รู้ะกอบท้ั้�ซึ่ับซึ่�อนั การู้ทั้ำางานัเพื่้ยง 
หนัว่ยงานัเด้ยวในัตำาบล่ไมส่ืามารู้ถทั้ำาได� ต�องมรู้้ะบบเชุื�อมป็รู้ะสืานัหน่ัวยงานัท้ั้�เก้�ยวข�อง
เข�ามาเป็น็ักล่ไกจึังจัะสืามารู้ถขับเคล่ื�อนังานัได�ด้
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ผ่ล่ลั่พัธ์ีท่�เก่ด็ขึ�นำ
การเปัล่่�ยนแปัล่งข้องเด็กแล่ะเยาวชุน เกดิการู้เป็ล่้�ยนัแป็ล่งทัั้�งแนัวความคิดแล่ะ

พื่ฤติกรู้รู้ม มก้ารู้จััดการู้แยกขยะในับ�านั โรู้งเรู้ย้นั แล่ะชุุมชุนั มก้ารู้ทั้ำางานัเป็น็ัท้ั้มกล่�า
คิดกล่�าแสืดงออก มทั้ั้กษะอาชุพ้ื่ในัด�านัต่าง ๆ เพิื่�มขึ�นั เชุน่ั การู้ป็ล่ก้ผกัป็ล่อดสืารู้เคม ้
การู้ซึ่อ่มรู้ถจัักรู้ยานัยนัต์ เด็กแล่ะเยาวชุนับางคนักลั่บเข�าสื้รู่้ะบบการู้ศึกึษา

การเปัล่่�ยนแปัล่งข้องชุุมชุน คนัในัชุุมชุนัม้ทัั้ศึนัคติท้ั้�ด้ต่อท้ั้มวิจััย แล่ะตัวแทั้นั
เยาวชุนัท้ั้�เข�ามาม้สื่วนัรู้่วมในัการู้วิจััย ม้การู้ขับเคล่ื�อนัต่อเรืู้�องการู้พื่ัฒนัาเด็กแล่ะ
เยาวชุนั

การเปัล่่�ยนแปัล่งข้องท่ี่มพ่�เล่่�ยงวิจััย เชุื�อว่าการู้ทั้ำาวิจััยโครู้งการู้ในัลั่กษณะน้ั�ม้
ความคุ�มค่า คุ�มกับงบป็รู้ะมาณท้ั้�ใชุ�ในัโครู้งการู้ สืามารู้ถพัื่ฒนัาศัึกยภาพื่ของเยาวชุนั 
ท้ั้มพื่้�เล่้�ยง สืรู้�างกรู้ะบวนัการู้เรู้ย้นัรู้้�จัากการู้ล่งมอืป็ฏิิบติัจัริู้ง สืรู้�างการู้มส่้ืวนัรู้ว่มในัการู้
ทั้ำางานัรู้ะดับชุุมชุนั สืามารู้ถนัำากล่ไกน้ั�ไป็ใชุ�ในัการู้ดำาเนิันังานัด�านัอื�นั ๆ ได�เหน็ัว่าการู้
ทั้ำางานัแบบม้ส่ืวนัรู่้วมจัะชุ่วยให�เกิดความยั�งยืนั ชุ่วยสืรู้�างสืัมพื่ันัธิ์อันัด้รู้ะหว่างเด็ก
เยาวชุนั ผ้�นัำาชุุมชุนั แล่ะผ้�ป็กครู้องเพื่ิ�มขึ�นั ท้ั้มพื่้�เล่้�ยงกล่�าแสืดงออก ม้แนัวคิดในัการู้
ทั้ำางานัท้ั้�เป็น็ัรู้ะบบ เป็น็ัขั�นัตอนั มก้ารู้ขบัเคล่ื�อนังานัเป็น็ัรู้้ป็ธิรู้รู้มอยา่งต่อเนัื�อง เกดิผล่
การู้พื่ฒันัาท้ั้�ด้ขึ�นั มก้ารู้ติดตามผล่การู้ดำาเนิันังานัท้ั้�เป็น็ัรู้ะบบ

การเปัล่่�ยนแปัล่งท่ี่�เกิดข้ึ�นกับนโยบายผูบ้รหิ์ารท้ี่องถิิ่�น ผ้�บรู้หิารู้เล่ง็เหน็ัแล่ะให�
ความสืำาคัญในัการู้ทั้ำางานัผ่านัรู้ะบบท้ั้�เก้�ยวข�องแล่ะการู้ทั้ำางานัผ่านักล่ไกทัั้�งในัรู้ะดับ
ตำาบล่ แล่ะรู้ะดับหม่้บ�านั เชุน่ั ใชุ�กล่ไกการู้ทั้ำางานัของคณะกรู้รู้มการู้พื่ฒันัาคณุภาพื่ชุวิ้ต
รู้ะดับตำาบล่ขบัเคล่ื�อนัการู้ทั้ำางานัด�านัสืขุภาพื่แล่ะชุวิ้ตความเป็น็ัอย่้ของคนัในัพื่ื�นัท้ั้�



38

เงื�อนำไขอปุัสริ่ริ่คำในำก�ริ่ทำ�ง�นำ
1. เง่�อนไข้เร่�อง “เวล่า” เป็ันปััจัจััยสำาคัญในการดำาเนินงาน 

ชุว่งเวล่าในัการู้ดำาเนิันัโครู้งการู้คาบเก้�ยวกับชุ่วงปิ็ดเทั้อม ทั้ำาให�กลุ่ม่เด็กแล่ะเยาวชุนั
กรู้ะจัายตัวออกจัากพื่ื�นัท้ั้� หรืู้อแม�ขณะเปิ็ดภาคเรู้ย้นัเด็กแล่ะเยาวชุนัท้ั้�เป็น็ัแกนันัำาหล่กั
สืว่นัใหญม่ภ้ารู้กจิัทั้ำากจิักรู้รู้มรู้ว่มกบัโรู้งเรู้ย้นั ทั้ำาให�ไมส่ืามารู้ถเข�ารู้ว่มกจิักรู้รู้มในัพื่ื�นัท้ั้�
ได�ทั้กุครู้ั�ง แล่ะขาดความต่อเนืั�องในัการู้เรู้ย้นัรู้้�รู่้วมกันั 

จัากการู้ติดตามการู้จััดเก็บข�อม้ล่พื่บว่า ท้ั้มวิจััยเยาวชุนัของแต่ล่ะโครู้งการู้ย่อย 
ม้เวล่าในัการู้จััดเก็บข�อม้ล่นั�อย แล่ะข�อม้ล่บางข�อ บางป็รู้ะเด็นัจััดเก็บไม่ได� แล่ะไม่ม ้
รู้ายล่ะเอ้ยดข�อมล้่ท้ั้�ชุดัเจันั

 2. ความแตำกต่ำางข้องเด็กแล่ะเยาวชุน (พืื่�นัฐานัครู้อบครู้วั ชุุมชุนั กลุ่ม่ชุาติพื่นััธิุ์
ต่างอายุ ต่างชุุมชุนั ต่างโรู้งเรู้ย้นั ต่างรู้ะดับชุั�นัเรู้ย้นั) ทั้ำาให�การู้จััดกรู้ะบวนัเรู้ย้นัรู้้�เพืื่�อ
พื่ฒันัาความเข�าใจัต่อการู้ทั้ำาโครู้งการู้ในัแต่ล่ะขั�นัตอนัค่อนัข�างล่ำาบาก 

3. ในระยะแรกผูป้ักครองบางสว่นยงัไมม่ค่วามรูค้วามเข้า้ใจัเก้�ยวกับโครู้งการู้
ทั้ำาให�ไมไ่ว�วางใจัให�บุตรู้หล่านัมาเข�ารู่้วมกิจักรู้รู้ม

4. การวางบที่บาที่ จััดระบบการที่ำางานข้องพ่�เล่่�ยงโครงการยอ่ยในระยะแรก
ยงัไมชุ่ดัเจัน พื่้�เล่้�ยงจึังไมเ่ข�าใจับทั้บาทั้ของตนัเองในัการู้ขบัเคล่ื�อนัโครู้งการู้เท่ั้าท้ั้�ควรู้

5. การเข้้าห์ากลุ่่มเปั้าห์มายในการพัฒนาโครงการท้ั้�ผิดขั�วโครู้งสืรู้�างอำานัาจั 
ในัชุุมชุนั/ท้ั้มโครู้งการู้ 

6. ท่ี่มเจ้ัาห์น้าท่ี่�โครงการยังข้าดการสร้างการเร่ยนรู้ต่ำอยอดจัากปัระเด็น
เน่�อห์าในโครงการข้องเด็กแล่ะเยาวชุน หากท้ั้มเจั�าหนั�าท้ั้�สืามารู้ถหนุันัเสืริู้มในั 
สืว่นันั้�จัะชุว่ยให�เด็กแล่ะเยาวชุนัคิดต่อยอดโครู้งการู้ท้ั้�ทั้ำาอย้ ่เหน็ัคณุค่าในัตัวเองแล่ะงานั
ท้ั้�ทั้ำามากขึ�นัมค้วามมั�นัใจัมากขึ�นั แล่ะสืามารู้ถเชุื�อมโยงไป็สื้ส่ืำานักึความเป็น็ัพื่ล่เมือง 

7. ปััญห์าการข้ับเคล่่�อนงานกล่ไก ในัสื่วนัของกล่ไกการู้ขับเคล่ื�อนัการู้พัื่ฒนัา
เด็กแล่ะเยาวชุนั จัำาเป็็นัต�องสืรู้�างการู้รู้ับรู้้�รู้่วมแล่ะสืรู้�างการู้ม้สื่วนัรู้่วมตั�งแต่ต�นัทั้าง 
ในัการู้ดำาเนัินัโครู้งการู้ เพื่รู้าะกล่ไกความรู้่วมมือของภาค้เครู้ือข่ายแต่ล่ะสื่วนัจัะเป็็นั
กำาล่งัสืำาคัญในัการู้สืรู้�างความเป็ล่้�ยนัแป็ล่ง
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การู้ดำาเนัินัการู้ท้ั้�ผ่านัมามองข�ามการู้ม้ส่ืวนัรู่้วมของภาค้เครืู้อข่ายในัพื่ื�นัท้ั้� เชุ่นั 
อบต. รู้พื่.สืต. โรู้งเรู้ย้นั แล่ะวัด ภาค้เหล่า่น้ั�ยงัไมไ่ด�มส้ืว่นัเข�ามารัู้บรู้้�แนัวทั้างขบัเคล่ื�อนั
งานัของเด็กแล่ะเยาวชุนัในัพืื่�นัท้ั้� ทั้ำาให�ไมรู่้บัรู้้�การู้ดำาเนิันังานัโครู้งการู้เล่ย

8. จัากการล่งพ่�นท่ี่�เพ่�อพัฒนาโจัที่ย์รว่มกับเด็กแล่ะเยาวชุนในพ่�นท่ี่� พบว่า
เด็กแล่ะเยาวชุนเก่อบทีุ่กพ่�นท่ี่�รู้จัักชุุมชุนตำนเองน้อยมาก ไม่ม่ข้้อมูล่ชุุมชุน ไม่รู ้
ความเปั็นมา โครงสร้างชุุมชุน ซึ่ึ�งข�อม้ล่เหล่่านั้�เป็็นัข�อม้ล่ท้ั้�สืำาคัญท้ั้�ทั้ำาให�เด็กแล่ะ
เยาวชุนัเหน็ัภาพื่รู้วมของชุุมชุนั เพื่ื�อนัำามาวิเครู้าะหชุ์ุมชุนั สืง่ผล่ต่อการู้เล่อืกโจัทั้ยห์รู้อื
เล่อืกเรู้ื�องท้ั้�จัะทั้ำาโครู้งการู้ต่อไป็

 

ขอ้เสนำอแนำะ
1. การู้ติดตามสืรู้�างการู้เรู้ย้นัรู้้� ควรู้จัะมก้ารู้จััดแบ่งโซึ่นัตามบริู้บทั้พื่ื�นัท้ั้�

2. การู้วางเนืั�อหาให�เหมาะสืมกบัรู้ะยะเวล่าแล่ะกลุ่ม่เป็า้หมายท้ั้�เข�ารู้ว่มกจิักรู้รู้ม
พื่ฒันัาเยาวชุนั ซึ่ึ�งท้ั้�ผา่นัมาเกิดจัากแรู้งผล่กัดันัจัากผ้�นัำา/ทั้�องถิ�นั ท้ั้�ต�องการู้ให�เยาวชุนั
ดำาเนิันัการู้ แต่เยาวชุนัยงัขาดการู้มส่้ืวนัรู้ว่มท้ั้�เพ้ื่ยงพื่อ ทั้ำาให�กจิักรู้รู้มไมส่ือดคล่�องกบั
เด็กแล่ะเยาวชุนั 

3. ทั้ำาความเข�าใจักบัเยาวชุนัให�เหน็ัความสืำาคัญของการู้เรู้ย้นัรู้้�รู้ว่มกนััท้ั้�ต่อเนัื�อง
แล่ะควรู้มก้ารู้สืรู้�างเงื�อนัไขกติกาการู้เข�ารู่้วมโครู้งการู้ 

4. วางบทั้บาทั้พื่้�เล่้�ยงเยาวชุนัในัพื่ื�นัท้ั้� ในัการู้ทั้ำาความเข�าใจักับผ้�ป็กครู้องของ
เยาวชุนัเพื่ื�อสืรู้�างความไว�วางใจั

5. ควรู้ทั้ำาความเข�าใจับทั้บาทั้พ้ื่�เล่้�ยงตั�งแต่เรู้ิ�มโครู้งการู้ แล่ะเสืรู้มิทัั้กษะเทั้คนัคิ
การู้สืรู้�างกรู้ะบวนัการู้เรู้ย้นัรู้้� ชุวนัคิด ชุวนัคุย แล่ะชุวนัวิเครู้าะห์ให�กบัพื่้�เล่้�ยงในัพื่ื�นัท้ั้�

6. การู้จััดการู้เรู้้ยนัรู้้�สืำาหรู้ับเด็กแล่ะเยาวชุนัทัั้�งในัรู้ะบบครู้อบครู้ัวแล่ะโรู้งเรู้้ยนั  
ท้ั้�ผ่านัมาขาดกรู้ะบวนัการู้ฝึ่กฝ่นัทัั้กษะชุ้วิตผ่านัการู้ล่งมือทั้ำา ทั้ำาให�ขาดความมุ่งมั�นั
อดทั้นัท้ั้�จัะทั้ำาสืิ�งใดอยา่งต่อเนืั�อง ซึึ่�งสืิ�งนั้�เป็น็ัปั็จัจััยสืำาคัญของความสืำาเร็ู้จั
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7. กิจักรู้รู้มโครู้งการู้ท้ั้�ผา่นัมาเป็น็ัการู้มุง่ให�ความรู้้� (เทั้คนิัค) การู้ทั้ำากจิักรู้รู้มแล่ะ
สืนัับสืนัุนัทุั้นั แต่ขาดกรู้ะบวนัการู้เรู้้ยนัรู้้�ท้ั้�จัะชุ่วยสืรู้�างรู้ะบบคิดอย่างครู้บวงจัรู้ให�กับ
เด็กแล่ะเยาวชุนั โดยเฉพื่าะเรู้ื�องการู้วิเครู้าะห์ความเป็็นัไป็ได� ความเหมาะสืมว่าควรู้ 
ทั้ำากิจักรู้รู้มหรืู้อไม่ อย่างไรู้ ซึึ่�งจัะเป็็นัทัั้กษะท้ั้�เด็กแล่ะเยาวชุนัสืามารู้ถนัำาไป็ใชุ�กับ
กจิักรู้รู้มอื�นั ๆ ได�ในัอนัาคต

8. ท้ั้มโครู้งการู้ควรู้ทั้ำาความเข�าใจับรู้ิบทั้โครู้งสืรู้�างของชุุมชุนั วิเครู้าะห์กลุ่่ม 
เป็้าหมาย ผ้�ท้ั้�เก้�ยวข�องกับกลุ่่มเด็กแล่ะเยาวชุนั เพืื่�อให�เกิดการู้สืนัับสืนุันัการู้ดำาเนิันั
โครู้งการู้ของกลุ่ม่เยาวชุนัได�อยา่งมป้็รู้ะสิืทั้ธิภิาพื่

9. ท้ั้มวิจััยม้กรู้ะบวนัการู้ท้ั้�ทั้ำาให�เด็กแล่ะเยาวชุนัได�เรู้้ยนัรู้้�ชุุมชุนัตนัเองให�ลึ่ก
แล่ะล่ะเอ้ยดกอ่นั กอ่นัท้ั้�จัะมก้ารู้วิเครู้าะห์ชุุมชุนัเพืื่�อพื่ฒันัาข�อเสืนัอโครู้งการู้

10. ท้ั้มโครู้งการู้ควรู้มค้วามแม่นัยำา มค้วามรู้้�ความเข�าใจัในัเรู้ื�องความเป็น็ัพื่ล่เมือง
เพืื่�อการู้อธิบิายเชุื�อมโยง สืรู้�างการู้เรู้ย้นัรู้้�รู่้วมกับกลุ่ม่เยาวชุนัในัพื่ื�นัท้ั้�

11. การู้ค�นัหาจุัดรู้่วมหรืู้อป็รู้ะเด็นัรู้่วมในัการู้ขับเคล่ื�อนังานัเชุื�อมรู้�อยองค์กรู้ 
หนัว่ยงานัต่าง ๆ  จัำาเป็น็ัต�องมป้็รู้ะเด็นัเชุื�อมรู้�อย เพืื่�อการู้หนันุัเสืรู้มิการู้ทั้ำางานัด�านัเด็ก
แล่ะเยาวชุนัของแต่ล่ะหนั่วย ซึ่ึ�งจัะชุ่วยให�หนั่วยงานัม้ความคล่่องตัวในัการู้หนัุนัเสืริู้ม
คนั ป็รู้ะเด็นังานั แล่ะงบป็รู้ะมาณสืนัับสืนุันั 

12. ท้ั้มวิจััยควรู้สืรู้�างการู้มส่้ืวนัรู่้วมหรืู้อสืรู้�างการู้รัู้บรู้้�ให�แก่ชุุมชุนัแล่ะหน่ัวยงานั
ต่าง ๆ ตั�งแต่ต�นั เพื่รู้าะจัะสืง่ผล่ด้ในัการู้หนุันัเสืรู้มิทัั้�งเรู้ื�องข�อม้ล่ องค์ความรู้้� แล่ะสืถานัท้ั้� 
องค์ป็รู้ะกอบเหล่่านั้�จัะเป็็นัตัวชุ่วยสืำาคัญในัการู้ขับเคลื่�อนังานัโครู้งการู้ของเด็กแล่ะ
เยาวชุนัในัแต่ล่ะพื่ื�นัท้ั้�ได�เป็น็ัอยา่งด้
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ริ่�ยนำ�มคำณ์ะผู้่วจ่ัยั
แล่ะท่�ปัริ่กึษ�โคำริ่งก�ริ่

ภั�คำผ่นำวก

1  หวัหน้ำ�โคำริ่งก�ริ่วจ่ัยั
นางสุมาลั่ย  แถิ่บที่อง 
ตำาแหนัง่ หวัหนั�าสืำานัักป็ลั่ด
สืงักดั องค์การู้บรู้หิารู้ส่ืวนัตำาบล่สืลั่กได  
ท้ั้�อย้:่ หม้ท้่ั้� 4 ตำาบล่สืลั่กได อำาเภอเมือง จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้ ์32000 
โทั้รู้ศึพัื่ท์ั้: 044-558830  โทั้รู้ศึพัื่ท์ั้มอืถือ: 09-0268-1424  
e-mail: salakdai@hotmail.com

2  คำณ์ะผู้่วจ่ัยัริ่ว่มโคำริ่งก�ริ่วจ่ัยัหลั่ก
นายคัมภู่รภูาพ  ยวนจิัตำ
ตำาแหนัง่ นักัพื่ฒันัาชุุมชุนั
สืงักดั  องค์การู้บรู้หิารู้ส่ืวนัตำาบล่สืลั่กได
ท้ั้�อย้:่ หม้ท้่ั้� 4 ตำาบล่สืลั่กได อำาเภอเมือง จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้ ์32000
โทั้รู้ศึพัื่ท์ั้: 044-558830 

นายสาโรจัน์  เท่ี่�ยงตำรง
ตำาแหนัง่ นักัพื่ฒันัาชุุมชุนั
สืงักดั องค์การู้บรู้หิารู้ส่ืวนัตำาบล่สืลั่กได
ท้ั้�อย้:่ หม้ท้่ั้� 4 ตำาบล่สืลั่กได อำาเภอเมือง จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้ ์32000
โทั้รู้ศึพัื่ท์ั้: 044-558830 
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นายสรุนิที่ร ์ อยูด่่รมัย ์
ตำาแหนัง่ นักัวิเครู้าะหน์ัโยบายแล่ะแผนั 
สืงักดั องค์การู้บรู้หิารู้ส่ืวนัตำาบล่สืลั่กได 
ท้ั้�อย้:่ หม้ท้่ั้� 4 ตำาบล่สืลั่กได อำาเภอเมือง จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้ ์32000
โทั้รู้ศึพัื่ท์ั้: 044-558830

นางนันที่นะ  บุญสอน 
ตำาแหนัง่ นักัวิเครู้าะหน์ัโยบายแล่ะแผนั 
สืงักดั องค์การู้บรู้หิารู้ส่ืวนัตำาบล่สืลั่กได 
ท้ั้�อย้:่ หม้ท้่ั้� 4 ตำาบล่สืลั่กได อำาเภอเมือง จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้ ์32000 
โทั้รู้ศึพัื่ท์ั้: 044-558830 

นางสาวสายสุนย่ ์ แก้วสอน
ตำาแหนัง่ นักัวิชุาการู้สืาธิารู้ณสุืข 
สืงักดั องค์การู้บรู้หิารู้ส่ืวนัตำาบล่สืลั่กได 
ท้ั้�อย้:่ หม้ท้่ั้� 4 ตำาบล่สืลั่กได อำาเภอเมือง จัังหวัดสืรุู้นิัทั้รู้ ์32000 
โทั้รู้ศึพัื่ท์ั้: 044-558830  โทั้รู้ศึพัื่ท์ั้มอืถือ: 09-5605-5579

3  คำณ์ะผู้่วจ่ัยัริ่ว่มโคำริ่งก�ริ่วจ่ัยัยอ่ย

โครงการยอ่ยท่ี่� 1 : การฝ่กึทัี่กษะอาชุพ่ซึ่อ่มจัักรยานยนต์ำข้องเยาวชุน 
บา้นโคกกระชุาย ห์มูท่่ี่� 13 ตำำาบล่สลั่กได อำาเภูอเมอ่ง จัังห์วัดสรุนิที่ร์

ท่ี่มพ่�เล่่�ยงวิจััย
นัางสืมุาล่ยั  แถบทั้อง นัายสุืรู้นิัทั้รู้ ์ อย้ด้่รัู้มย์
นัายสืาโรู้จันั ์ เท้ั้�ยงตรู้ง นัายคัมภ้รู้ภาพื่  ยวนัจิัต
นัางสืาวสืถาพื่รู้  ใจัใหญ่

ท่ี่มนักวิจััยเยาวชุน
นัายหาญพื่ล่  เท้ั้�ยงตรู้ง นัายธิรู้้พัื่ฒน์ั  สืนััทัั้ด
นัายธิวัชุชุยั  ขอชุยั นัายป็รู้เมศึ  ป็รึู้กษาด้
นัายอนัรุิู้ต  สืำารู้าญกาย นัายกรู้วิชุณ ์ การู้กรู้ะสัืง
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โครงการยอ่ยท่ี่� 2 :  การผลิ่ตำอาห์ารปัล่อดภัูยในโรงเรย่นแล่ะชุุมชุนบา้นตำระแบก 
ห์มูท่่ี่� 4 ตำำาบล่สลั่กได อำาเภูอเมอ่ง จัังห์วัดสรุนิที่ร์

ท่ี่มพ่�เล่่�ยงวิจััย
นัางสืมุาล่ยั  แถบทั้อง นัางสืาวสืายสุืน้ัย ์ แก�วสือนั
นัางนันััทั้นัะ  บุญสื อนั นัายวิทั้ยา  กอ่แก�ว
สื.อ.ภิญโญ  ป็รู้างค์ชุยักลุ่ นัายจัักรู้พัื่นัธิ ์ ยิ�งชุื�นั
นัางสืาวป็รู้ย้าภัสืสืรู้ ์ โกรู้ธิกล่�า

ท่ี่มนักวิจััยเยาวชุน
นักัเรู้ย้นัแกนันัำารู้ะดับป็รู้ะถมศึึกษาจัากโรู้งเรู้ย้นับ�านัตรู้ะแบก

โครงการยอ่ยท่ี่� 3 : กระบวนการมส่่วนรว่มแล่ะการเรย่นรูร้ะบบจััดการข้ยะมลู่ฝ่อย
ในชุุมชุนบา้นตำระแบก ห์มูท่่ี่� 4 ตำำาบล่สลั่กได อำาเภูอเมอ่ง จัังห์วัดสรุนิที่ร ์

ท่ี่มพ่�เล่่�ยงวิจััย
นัางสืมุาล่ยั  แถบทั้อง นัางนัันัทั้นัะ  บุญสือนั
นัางสืาวสืายสืนุัย้ ์ แก�วสือนั พื่.จั.อ.อภิวัฒน์ั  โกรู้ธิกล่�า
นัางสืาวโยษติา  ใจัมั�นั

ท่ี่มนักวิจััยเยาวชุน
นักัเรู้ย้นัแกนันัำารู้ะดับมัธิยมศึึกษาจัากโรู้งเรู้ย้นัสุืรู้นิัทั้รู้พ์ื่ทิั้ยาคม
   

4  คำณ์ะท่�ปัริ่กึษ�โคำริ่งก�ริ่วจ่ัยั
นัายกองค์การู้บรู้หิารู้ส่ืวนัตำาบล่สืลั่กได
ป็ล่ดัองค์การู้บรู้หิารู้ส่ืวนัตำาบล่สืลั่กได
ผ้�อำานัวยการู้โรู้งเรู้ย้นับ�านัตรู้ะแบก
ผ้�อำานัวยการู้โรู้งเรู้ย้นัสืรุู้นิัทั้รู้พิ์ื่ทั้ยาคม
นัางป็าล่ ้ พื่งษศ์ึกัดิ�ด้ ครู้้ คศึ.3 โรู้งเรู้ย้นัสืรุู้นิัทั้รู้พิ์ื่ทั้ยาคม
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