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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
การพัฒนาคนและสังคมในระยะที่ผ่านมา ได้ ส่งผลให้ เกิดกระแสทุนนิยมหรื อบริ โภคนิยม
สุดขัว้ เห็นได้ จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ผ่านมาในฉบับที่ 8 และฉบับที่ 9 ซึ่งมุ่งเน้ นการ
ผลิตเพื่อตอบสนองการบริ โภค เน้ นการเพิ่มอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แต่ยังขาดนโยบาย
สมดุลทางด้ านสิ่งแวดล้ อมและสังคม ทาให้ ครอบครัวและชุมชนอ่อนแอ ไม่สามารถพึ่งตนเองได้
คุณภาพชีวิตยังอยู่ในระดับที่ไม่ดี ไม่สามารถพึ่งตนเองได้ อย่างพอเพียงและยั่งยืน ดังที่เกี ยรติ
วรรณ อมาตยกุล (2551) ได้ กล่าวถึงลักษณะของภัยจากระบบทุนนิยม สรุ ปได้ ว่าสังคมทุนนิยม
ผู้คนอยู่อาศัยกันแบบตัวใครตัวมัน มีการแข่งขันแบบปลาใหญ่กินปลาเล็กมากขึ ้น กลุ่มที่อ่อนแอ
กว่าฉลาดน้ อยกว่า มีทุนน้ อยกว่า ก็จะถูกเอารัดเอาเปรี ยบจากกลุ่มที่มีทุนมากกว่า เข้ มแข็งกว่า
อย่างถูกกฎหมาย โดยไม่คานึงถึงผลกระทบอื่นๆ ที่ตามมา
อิทธิพลจากกระแสทุนนิยม ซึ่งเน้ นการพัฒนาที่ก้าวกระโดด ละเลยวัฒนธรรมประเพณี
ภูมิปัญญาดังเดิ
้ ม มีการรับกระแสความเชื่อการปฏิบตั จิ ากโลกตะวันตก โดยขาดกการกลัน่ กรองได้
สร้ างปั ญหาต่อเนื่องอีกมากมาย ในขณะที่สงั คมเจริ ญขึ ้นโดยวัดจากสิ่งอานวยความสะดวกทาง
เทคโนโลยีต่างๆที่ทนั สมัย แต่ปัญหาการเมือง สังคม เศรษฐกิจ ความยากจน ความเจ็บป่ วยทัง้
ด้ านร่ างกายและจิตใจ ปั ญหายาเสพติด ความเสื่อมโทรมของศีลธรรม อาชญากรรมกลับเพิ่มขึ ้น
รายงานการสรุปผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559) พบว่าสังคมไทยเผชิญวิกฤตความเสื่อมถอยด้ านคุณธรรมและจริ ยธรรม และมี
การเปลี่ ย นแปลงทางวัฒ นธรรมที่ ห ลากหลาย ท าให้ ค นไทยมุ่ง แสวงหาความสุขส่วนตัว ผ่า น
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ เกิดเป็ นวัฒนธรรมย่อยร่วมสมัย ในรูปแบบการรวมกลุ่มของบุคคลที่สนใจ
เรื่ องเดีย วกัน โดยวัฒ นธรรมที่ บ่ง บอกความเป็ นไทยไม่สามารถแสดงบทบาทได้ อย่างชั ดเจน
ขณะเดียวกันสังคมไทยก็เผชิญกับความเสื่อมถอยด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม ซึ่งสะท้ อนได้ จากคนใน
สังคมมีการใช้ ความรุ นแรงในการแก้ ไขปั ญหามากขึ ้น ทังปั
้ ญหาครอบครัว การแย่งชิงทรัพยากร
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ระหว่างชุมชน และความคิดเห็นแตกต่างทางการเมือง ขณะที่กระบวนการยุติธรรมแก้ ไขปั ญหาได้
ไม่เต็มที่ ผู้ที่ใช้ ความรุ นแรงมักขาดความยับยังชั
้ ง่ ใจ มีพฤติกรรมเลียนแบบหรื ออาจเกิดจากการ
เลี ้ยงดู ขาดการใช้ เหตุผล ขาดความเอื ้อเฟื อ้ เอื ้ออาทร ส่งผลให้ ความมีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรมของ
คนในสังคมลดน้ อยลง (สานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555)
การแก้ ปัญหาที่แท้ จริ งของสังคมไทย ควรเน้ นที่โครงสร้ างชุมชนพบว่าชุมชนที่มีโครงสร้ าง
เข้ มแข็งของตนเอง สามารถยืนหยัดอยู่ได้ ท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจและสังคมที่เสื่อมโทรม การ
พัฒ นาแบบมี ส่ว นร่ วมของชุม ชนเป็ นยุทธวิธี ที่ ส าคัญ ซึ่ง น าไปสู่ค วามส าเร็ จ ทัง้ นี ก้ ารพัฒ นา
จาเป็ นต้ องอาศัยฐานคิดที่เป็ นแกนกลาง และปฏิสมั พันธ์กนั กับชุมชน มีชมุ ชนเป็ นฐาน โครงสร้ าง
การบริหารจัดการเครื อข่ายองค์กรชุมชน เป็ นฐานคิดสาคัญในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ยกระดับ
ความรู้ข่าวสาร และแลกเปลี่ยนบทเรี ยน ตลอดทังร่้ วมกันวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจในระดับสังคม
อย่างสอดคล้ องกับความต้ องการของแต่ละชุมชน โดยมีเครื อข่ายชุมชนในแต่ละระดับมีส่วนร่ วม
ในการบริ หารจัดการอย่างเป็ นกระบวนการจากชุมชน หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ จังหวัด ภาค และ
ระดับชาติ โครงสร้ างนี ้เป็ นโครงสร้ างหลัก 1 ใน 6 ประการของฐานคิดทางยุทธศาสตร์ ในภาวะใหม่
แห่งการพัฒนาที่ทาให้ ชุมชนสามารถยืนหยัดอยู่ได้ ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจสังคม ซึ่งฐานคิดนี ้
มีอยูจ่ ริงในสังคมไทย สามารถนามาสังเคราะห์เป็ นวิสยั ทัศน์ทางยุทธศาสตร์ การพัฒนาชุมชนไทย
ในอนาคต (พิทยา ว่องกุล, 2542)
ในระยะเวลาของการพัฒนาประเทศที่ผ่านมาได้ มีความพยายามในการศึกษาและพัฒนา
ส่วนต่างๆของประเทศในลักษณะของการกาหนดเขต พื ้นที่ ชุมชน หมู่บ้าน เมือง ชนบท หรื อแม้ แต่
ในเขตนิคมอุตสาหกรรม เป็ นต้ น แต่ความพยายามในการศึกษาและพัฒนาดังกล่าว ส่วนหนึ่งก็
ประสบความสาเร็ จ บางส่วนก็ล้มเหลว แต่ปัญหาในด้ านอื่นๆ ก็เกิดขึน้ ตามมาอีก อาทิ ปั ญหา
ความยากจน ปั ญหาสิ่ ง แวดล้ อม เป็ นต้ น ซึ่ ง แสดงถึ ง ว่ า เราไม่ ส ามารถรู้ เท่ า ทั น สภาพ
สังคม ชุมชน ที่หลากหลายและมีสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ในการบริ หาร การพัฒนา
ของชุมชนประกอบด้ วย การบริ หารสภาพทัว่ ไปของชุมชน การบริ หารศักยภาพชุมชน การบริ หาร
เศรษฐกิจชุมชนและการบริ หารทรัพยากรธรรมชาติ เป็ นกระบวนการของชุมชนที่ช่วยให้ สมาชิกใน
ชุมชน ได้ ปรับปรุ งชุมชนของตนเองโดยการทางานร่ วมกัน มีกระบวนการเปิ ดกว้ างให้ สมาชิกใน
ชุมชนสามารถเข้ าถึง รวมทังควบคุ
้
มทรัพยากรและโครงสร้ างอานาจในชุมชนได้ อย่างทัว่ ถึงและ
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เท่าเทียมกัน เป็ นกระบวนการสร้ างความเข้ มแข็งให้ กั บแบบแผนความสัมพันธ์แนวราบของชุมชน
ซึง่ เป็ นความสัมพันธ์ระหว่างปั จเจก บุคคล กลุม่ และองค์กรในชุมชน เป็ นโครงสร้ างที่สง่ เสริ มการมี
ส่วนร่ วมแบบประชาธิ ปไตยในการตัดสินใจ และเป็ นการสร้ างทุนทางสังคมขึน้ ในชุมชน ให้ เป็ น
เหมือนคลังเก็บความปรารถนาดีและความร่ วมมือ ซึ่ งสามารถทาให้ ประชาคมเข้ มแข็ง (Robert
Putnam, 1993) ทุนทางสังคมถูกสร้ างและสะสมขึ ้นได้ จากการทางานร่ วมกันของประชาชนใน
กลุ่มองค์กรชาวบ้ าน และการเข้ าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน การลงทุนในกระบวนการสร้ าง
ชุมชนจะทาให้ เกิดสังคมที่เข้ มแข็ง ดังนันการลงทุ
้
นในกระบวนการสร้ างชุมชนจึงเป็ นการลงทุนเพื่อ
การเพิ่มทุนทางสังคม ซึง่ มีความจาเป็ นต่อการพัฒนาไม่น้อยกว่ากับการเพิ่มทุนทางเศรษฐกิจ
การสร้ างเครื อข่ายสามารถช่วยแก้ ปัญหาข้ างต้ นได้ ด้วยการเปิ ดโอกาสให้ บคุ คลและชุมชน
ได้ แลกเปลี่ยนข้ อมูลข่าวสารรวมทังบทเรี
้
ยนและประสบการณ์กบั บุคคลหรื อ ชุมชน โดยเครื อข่าย
ได้ แก่ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นองค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และองค์กรอื่น รวมทังสถานศึ
้
กษาอื่นที่มิได้ สงั กัด
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการ ศึกษาตามอัธยาศัยที่มีส่วนร่วมหรื อมี วตั ถุประสงค์
ในการดาเนินงานการศึกษานอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (พรบ.ส่งเสริ มการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย , 2551) เพื่อให้ เกิดความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ในลักษณะที่เอื ้อประโยชน์ซงึ่ กันและกัน ไม่ว่าจะเป็ นระดับท้ องถิ่น ระดับชาติ และระดับ นานาชาติ
เครื อข่ายเป็ นเครื่ องมือที่มีคณ
ุ ค่าในการพัฒนา เพราะการที่ชุมชนจะสามารถพึ่งพาตนเองได้ นนั ้
ก็จะต้ องมี จุดเริ่ มต้ นมาจากเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ในชุมชนเอง โดยเครื อข่ายนัน้ จะมีส่วนในการ
จัดการเรี ยนรู้ ในชุมชน โดยจะช่วยเป็ นส่วนสนับสนุนให้ ชุมชนได้ มีการจัดกระบวนการถ่ายทอด
ความรู้ ภูมิปัญญาไทย ซึ่งเป็ นองค์ความรู้ ที่สาคัญของชุมชน เพราะภูมิปัญญาไทย เป็ นเรื่ องที่
สะท้ อนให้ เห็นถึงความสามารถและเชาวน์ปัญญาในการแก้ ปัญหาชีวิตของสมาชิกในชุมชนหรื อ
สังคมหนึ่งๆ เพื่อให้ วิถีทาง ในการดาเนินชีวิตนัน้ ราบรื่ น มีระเบียบ สงบสุข และพัฒนารุ่ งเรื อง
ภูมิปัญญาไทยจึงเป็ นเรื่ องที่ได้ รับความสนใจ เห็นคุณค่าทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ในประเทศ
ไทยปั จจุบนั มีนกั วิชาการให้ ความใส่ใจค้ นคว้ าและรายงานถึงประเด็นนี ้เพิ่มมากขึ ้น ในต่างประเทศ
ก็มีเนื ้อหาที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้ านสอดแทรกไว้ ในหลักสูตรการศึ กษา แต่การจัดการศึกษา
ของไทยในปั จจุบนั ยังไม่สอดคล้ องกับความต้ องการของบุคคล สังคมและประเทศ การพัฒนา
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ประเทศเพื่อให้ มีความเจริ ญ รุ่ ง เรื องทัง้ ทางเศรษฐกิ จและสัง คมนัน้ เราให้ ความสาคัญกับการ
พัฒนาทางอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีตลอดมา แต่ยิ่งพัฒนาก็พบว่า ประเทศไทย
ต้ องวิ่งตามและพึ่งพาภูมิปัญญาความรู้ ของต่างประเทศอยู่ตลอดเวลา เป็ นการพัฒนาที่นามา
ซึง่ ปั ญหาต่างๆมากมาย ความไม่สมดุลระหว่างวิทยาศาสตร์ กบั วัฒนธรรม ความไม่สมดุลระหว่าง
อุต สาหกรรมกับ เกษตรกรรมและสิ่ ง แวดล้ อ ม ทัง้ นี เ้ ราได้ พัฒ นาประเทศและจัด การศึก ษา
โดยทอดทิ ้งของดีที่ประเทศเรามีอยู่คือภูมิปัญญาท้ องถิ่นหรื อภูมิปัญญาชาวบ้ าน (รุ่ ง แก้ วแดง,
2543)
การส่งเสริ มภูมิปัญญาไทยในการจัดการศึกษาสอดคล้ องกับ พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 2) หมวด 1 ว่าด้ วยความมุ่งหมาย
และหลักการ หมวด 7 กาหนดว่า “ในการจัดกระบวนการเรี ยนต้ องมุ่ง ปลูกจิ ตส านึกที่ ถูกต้ อง
เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข รู้จกั รักษาและ
ส่ง เสริ ม สิ ท ธิ หน้ าที่ เสรี ภ าพ เคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศ รี ความเป็ นมนุษ ย์
มี ความภูมิ ใจในความเป็ นไทย รู้ จักรั กษาผลประโยชน์ ของส่วนรวม และประเทศชาติ รวมทัง้
ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้
อัน เป็ นสากล ตลอดจนอนุรั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม มี ค วามสามารถในการ
ประกอบอาชีพ รู้ จักพึ่งตนเอง มี ความคิดสร้ างสรรค์ ใฝ่ รู้ และเรี ยนรู้ ด้ วยตนเองอย่างต่อเนื่อง”
(พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ, 2542)
ศูนย์พฒ
ั นาภูมิปัญญาไทย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2541) ได้ เสนอ
แนวคิดเชิงนโยบายของการนาภูมิปัญญาไทยมาใช้ เพื่อการเรี ยนการสอนโดยต้ องรวบรวม ศึกษา
และเก็บรักษาภูมิปัญญาที่เหลืออย่างเร่งด่วนและสนับสนุนการจัดระบบความรู้ระบบสารสนเทศ
ของผู้ทรงภูมิปัญ ญาและหน่วยงาน ที่ทาหน้ าที่ ประสานงานรวมทัง้ การผลิตสื่ อ กระบวนการ
เผยแพร่ และการใช้ สื่อมวลชนในการเผยแพร่ คือจัดให้ ช าวบ้ านและชุม ชนเป็ นศูนย์ กลางด้ าน
การศึกษา การเก็บรักษา การถ่ายทอด และการจัดการกับงานด้ านพันธุกรรมด้ วยตนเองเพราะ
ปั จ จุบันชาวบ้ านมี สิ ทธิ น้อยมากกับการจัดการเรื่ องนี โ้ ดยให้ ผ้ ูทรงภูมิ ปัญญาถ่ายทอดไปสู่คน
ใกล้ ชิด บุตรหลาน รวมทังนั
้ กวิชาการที่มีเวลาเรี ยนรู้ อีกทังหน่
้ วยงานและสถาบันต่างๆทังภาครั
้
ฐ
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และภาคเอกชนต้ อ งเปิ ดโอกาสให้ ประชาชนมี ท างเลื อกของตน เช่น การดูแลสุขภาพ การจัด
การศึกษา เป็ นต้ น
ในด้ านสถานศึกษาและสถาบันที่เกี่ยวข้ องควรปรับปรุ งระบบการศึกษาให้ เอื ้อต่อวิถีของ
ชุ ม ชนทั ง้ ในส่ ว นของสถาบั น การศึ ก ษา ในส่ ว นของชุ ม ชน และการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย
โดยกระจายอานาจการบริ หารและการจัดการศึกษา โดยมีการปลูกฝั งแนวคิดให้ เด็กและเยาวชน
เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย องค์กรต่างๆต้ องสร้ างความเข้ มแข็งให้ กบั องค์กรชุมชนทัว่ ประเทศ
โดยการรั บ รองสิ ท ธิ ใ นการรวมกลุ่ม ของคนในชุม ชนตลอดจนสนับ สนุน ให้ กลุ่ม และองค์ ก ร
เป็ นเครื่ องมื อส่งเสริ มวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ของคนทุกกลุ่มในชุมชนรณรงค์ประชาสัมพันธ์
ให้ ค นในชุม ชนมี ค วามเข้ า ใจในคุณ ค่า และประยุก ต์ ภูมิ ปั ญ ญามาใช้ ใ นการด าเนิ น ชี วิ ต และ
สนับสนุนเครื อข่ายระหว่างผู้ทรงภูมิปัญญา บุคคล องค์กรต่างๆ เพื่อสร้ างความร่วมมือและการ
เรี ยนรู้ร่วมกัน สุดท้ ายควรยกย่องให้ เกียรติ จัดสวัสดิการ จัดการเรี ยนรู้และสร้ างเครื่ องมือให้ แก่ผ้ ู
ทรงภูมิปัญญาได้ ทางานเต็มศักยภาพ
เครื อข่ายชุมชนและภูมิปัญญาไทยนันมี
้ ความสอดคล้ องกันเนื่องจากความเข้ มแข็งและ
อ่อนแอของชุมชนเป็ นประเด็นที่มีการกล่าวถึงกันอย่างมาก สาเหตุที่ทาให้ ประเด็นดังกล่าวได้ รับ
ความสนใจ เนื่องจากเกิดปรากฏการณ์ที่สะท้ อนให้ เห็นว่าปั จจุบนั ชุมชนไทยตกอยู่ในสภาพที่
อ่อนแอมาก ประเวศ วะสี (2534) ที่รายงานถึงประกาศของ องค์การสหประชาชาติเมื่อปี พ.ศ.
2532 ซึ่งมีใจความสาคัญว่าในการพัฒนานันถ้
้ าใช้ แต่วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมจะเสียศูนย์
จาเป็ นต้ องนาวัฒนธรรมเข้ ามาเป็ นรากฐานของการพัฒนาซึ่งในปั จจุบนั ชุมชนสังคมไทยได้ ละเลย
ภูมิปัญญาไทยอันทรงคุณค่า และรับเอาภูมิปัญญาตะวันตกเข้ ามา โดยผ่านระบบการศึกษา
สากลที่สอนในโรงเรี ยน และปราศจากการเลือกสรรประยุกต์ใช้ จนนามาซึ่งการทาลายวัฒนธรรม
ดังเดิ
้ ม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ก่อให้ เกิดความไม่สมดุลในการดารงชีวิตนานัปการ
การอนุรักษ์ฟืน้ ฟูภมู ิปัญญาไทยจะทาได้ ก็ด้วยกระบวนการให้ การศึกษาแก่ประชาชน การศึกษา
เท่ า นัน้ ที่ จ ะช่ ว ยน าภู มิ ปั ญ ญาไทยที่ เ ป็ นความภู มิ ใ จของชาติ ก ลับ คื น สู่ สัง คมไทยโดยผ่ า น
กระบวนการถ่ายทอดความรู้ ของเครื อข่ายชุมชน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ได้ เล็งเห็นว่า การพัฒนาคนให้ มีศกั ยภาพในการเรี ยนรู้ บนพื ้นฐานภูมิปัญญาไทย โดยสามารถ
บูรณาการความรู้ทงที
ั ้ ่เป็ นภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาสากลได้ อย่างเหมาะสมและสอดคล้ องกับ
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วิถีชีวิตไทย จะเป็ นหนทางในการพัฒ นาประเทศที่ยั่ง ยืน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2541)
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2545 ซึ่งมีการเน้ นภูมิปัญญาไทยในการ
จัดการศึกษาตามมาตรา 7 ในกระบวนการเรี ยนรู้ ต้ องมุ่ง ปลูกฝั งจิ ตสานึกที่ถูกต้ องเกี่ ยวกับ
การเมื องการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็ นประมุข รู้ จักรักษา
ส่งเสริ มสิทธิ หน้ าที่ เสรี ภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์
มีความภูมิใจในความเป็ นไทย รู้จกั รักษาผลประโยชน์สว่ นรวมและของประเทศชาติรวมทังส่
้ งเสริ ม
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้ องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและความรู้ อนั เป็ น
สากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ
พึง่ ตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ ใฝ่ รู้ และเรี ยนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่วนแนวทางการจัด
การศึกษาตามมาตรา 23 กล่าวว่า การจัดการศึกษา ทังการศึ
้
กษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย ต้ องเน้ นความสาคัญทังความรู
้
้ คุณธรรม กระบวนการเรี ยนรู้ และ
บูรณาการความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา ได้ กล่าวถึงความรู้ เกี่ ยวกับศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้ ภูมิปัญญามาตรา 27 วรรค 2 กล่าวว่า ให้
สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานจัดทาหลักสูตรที่เกี่ยวข้ องสอดคล้ องกับสภาพปั ญหาและความต้ องการของ
ชุมชนสังคมในท้ องถิ่นตลอดจนเรี ยนรู้เรื่ องภูมิปัญญาท้ องถิ่นเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ท้องถิ่นของตน
มากขึ ้น (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545)
ดัง นัน้ วิ ธี ถ่ า ยทอดภูมิ ปั ญ ญาไทย จึง น าวิ ธี ก ารและความรู้ พื น้ ฐานของประชาชนใน
สังคมไทยที่เป็ นที่ยอมรับและปฏิบตั ิสืบทอดกันมาเป็ นมรดกของชาติ จัดเป็ นกิจกรรมการสอนให้
สอดคล้ องกับสภาพท้ องถิ่นอย่างเหมาะสมโดยเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชมุ ชน ภูมิปัญญาจึงถือได้ ว่า
เป็ นปรัชญาชีวิตของชาวบ้ าน ซึ่งเป็ นที่มาของวิถีชีวิต วิธีคิด วิธีปฏิบตั ิ อันอยู่ภายใต้ การมองโลก
มองชีวิตแบบหนึง่ โดยภูมิปัญญาเป็ นความรู้ที่มีการถ่ายทอดมาตังแต่
้ บรรพบุรุษเพื่อให้ คนรุ่นต่อๆ
ไปได้ นามาปรับใช้ ฟื น้ ฟู ประยุกต์ รวมถึงสร้ างสรรค์ให้ เกิดความรู้ ใหม่ในชุมชน ซึ่งภูมิปัญญา
ท้ องถิ่นจะแสดงถึงความสัมพันธ์ ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติและคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ
ภูมิปัญญาจึงเป็ นองค์ความรู้ที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง
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อย่างไรก็ดีการนาเอาภูมิปัญญาไทยมาผสมผสานเข้ ากับการศึกษาโดยเครื อข่ายชุมชนนัน้
จะต้ องคานึงถึงลักษณะภูมิปัญ ญาและจาเป็ นต้ องสอดคล้ องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนแต่ละ
ยุคสมัย ซึ่งการดาเนินงานในเรื่ องดังกล่าว มีหลายหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชนดาเนินการ
อยู่บ้ างแล้ ว แต่นับว่ายัง ไม่เ พี ยงพอและยัง มิ ไ ด้ ประสานงานเชื่ อมโยงกับกระบวนการเรี ยนรู้
ภูมิปัญญาที่เป็ นไปตามธรรมชาติของสังคมทังในชนบทและในเมื
้
อง เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนและ
ครู ภูมิปัญญาไทย เป็ นผู้ที่เคยประสบกับความล้ มเหลวในการประกอบอาชีพมาก่อนแต่สามารถ
เอาชนะปั ญหาอุปสรรคต่างๆได้ ด้วยความเข้ มแข็งของชุมชนและภูมิปัญญา แล้ วได้ จดั ตังองค์
้ กร
เครื อข่ายเพื่อถ่ายทอดความรู้ แก่ชาวบ้ านในชุมชนและประชาชนทัว่ ไปให้ ประสบผลสาเร็ จในการ
ประกอบอาชีพและดาเนินชีวิต มีผ้ ศู กึ ษาดูงานและรับการถ่ายทอดจากเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชมุ ชน
ภูมิปัญญาไทยมากมาย การให้ ความรู้กับประชาชนดังกล่าว เป็ นการพัฒนาความรู้และคุณภาพ
ชี วิตให้ แก่ ชุม ชน ประชาชนและสร้ างคุ ณ ประโยชน์ ให้ กับประเทศชาติอย่า งมาก ผลของการ
ถ่ายทอดเป็ นที่ประจักษ์และยอมรับจากประชาชนและนักวิชาการที่เกี่ยวข้ องอย่างกว้ างขวาง
ด้ วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะวิเคราะห์ บทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้
ชุมชนในการส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทยทังการศึ
้
กษาในระบบ
นอกระบบ และตามอัธยาศัยโดยการศึกษาถึงบริบททัว่ ไปของชุมชนและบทบาทของเครื อข่ายการ
เรี ยนรู้ วิเคราะห์บทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชมุ ชนในการส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอดองค์
ความรู้ของครู ภูมิปัญญาไทยและนาเสนอข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับการพัฒนาบทบาทของ
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนในการส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทยให้
เข้ าไปเป็ นส่วนหนึง่ ของการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตโดยจะเป็ นประโยชน์ตอ่ เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนและ
ครู ภูมิปัญญาไทย เพื่อสืบสานและถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยที่เป็ นเอกลั กษณ์ที่ดีงาม และยังช่วย
ส่งเสริมวัฒนธรรม อีกทังอาชี
้ พของคนในชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงบริบทของชุมชนและเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนในการส่งเสริ มกระบวนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทย
2. เพื่อวิเคราะห์บทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนในการส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอด
องค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทย
3. เพื่อนาเสนอข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับการพัฒนาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้
ชุมชนในการส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทย
คาถามของการวิจัย
1. บริบทของชุมชนและเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนในการส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอดองค์
ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทยมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
2. บทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนในการส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้
ของครูภมู ิปัญญาไทยเป็ นอย่างไรและกระบวนการเป็ นอย่างไร
3. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับการพัฒนาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชมุ ชนใน
การส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทยนันเป็
้ นอย่างไรและมีประโยชน์
ต่อใครบ้ าง
ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ในครัง้ นีเ้ ป็ นการวิเคราะห์ บทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนในการส่งเสริ ม
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทย
1. ขอบเขตด้ านประชากร
1.1 วิเคราะห์เอกสารงานวิจยั และบทความทางวิชาการ หนังสือที่เกี่ยวข้ องกับ
บทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ของชุมชนในการส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของ
ครูภมู ิปัญญาไทย เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชน การส่งเสริ มการศึกษาของเครื อข่ายองค์ความรู้ชมุ ชน
เกี่ ยวกับภูมิปัญญาไทย ความหมายและลักษณะการถ่ายทอดองค์ความรู้ การวิเคราะห์ชุมชน
ทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางสังคม แนวคิดเกี่ยวกับการพึง่ ตนเองและปรัชญาการพัฒนาชุมชน

9
1.2 บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนทังส่
้ วนท้ องถิ่นและส่วนกลาง
โดยแบ่งเป็ นผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ผู้เข้ าร่วมสนทนากลุ่ม โดยมีการพิจารณาจาก บริ บทของชุมชน
ประวัติ ผลงาน ประสบการณ์เกี่ยวกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย ผลงานที่ปรากฏของ
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชุมชน เอกสารต่างๆที่ประกอบการพิจารณา โดยจะใช้ การสุ่มแบบเจาะจงใน
การเลือกเครื อข่ายชุมชนกรณีศกึ ษา
โดยหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกมีดงั นี ้
1.2.1 ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
1.2.1.1 เครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนทัง้ ส่วนท้ องถิ่น (ในชุมชน)
และส่วนกลาง (นอกชุมชน) ได้ แก่
1.2.1.1.1 เป็ นผู้ที่เกี่ยวข้ องกับเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชน
1.2.1.1.2 เป็ นผู้ มี บ ทบาทและหน้ าที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชน
1.2.1.2 ครูภมู ิปัญญาไทย ได้ แก่
1.2.1.2.1 บุคคลที่มีผลงานเป็ นที่ประจักษ์
1.2.1.2.2 ได้ รั บการยอมรั บ ในภูมิ ปัญญาด้ า นนัน้ ๆ
ในระดับภูมิภาคหรื อประเทศหรื อนานาประเทศ
1.2.1.3 ผู้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้ แก่
1.2.1.3.1เป็ นผู้ที่ เ ข้ ารั บ การถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ กั บ
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนและครูภมู ิปัญญาไทย 3 เดือนขึ ้นไป
1.2.2 เข้ าร่วมสนทนาโดยเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชน ประกอบด้ วย
1.2.2.1 เครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนทัง้ ส่วนท้ องถิ่น (ในชุมชน)
และส่วนกลาง (นอกชุมชน)
1.2.2.2 ครูภมู ิปัญญาไทย
1.2.2.3 นักการศึกษาหรื อนักวิชาการ
1.2.2.4 ผู้นาชุมชน
1.2.2.5 ผู้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้
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2. ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
วิเคราะห์บทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนในการส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอดองค์
ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทย มีขอบเขตเนื ้อหาประกอบด้ วยบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชน
และการส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทยที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาใน
ระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยของคนในชุมชน โดยศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของ
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนในการส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของครู ภูมิปัญญาไทย
ได้ แก่ ครูภมู ิปัญญาไทย เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชน ผู้นาชุมชนและผู้รับการถ่ายทอดในแต่ละชุมชน
และเพื่อนาเสนอข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับการพัฒนาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชน
ในการส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทย
คาจากัดความในการวิจัย
บทบาท หมายถึง หน้ าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมการเรี ยนรู้ที่ควรจะต้ อง
กระทา หรื อพฤติกรรมที่คาดหวังสาหรับผู้อยูใ่ นสถานภาพต่างๆ ของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชน
เครื อข่ ายการเรี ยนรู้ ชุมชน หมายถึง การที่กลุ่มบุคคล หน่วยงาน องค์กร ทังภายใน
้
และภายนอกชุม ชนรวมตัวกัน ประกอบด้ วย บุคคล ครอบครั ว ชุมชน สถานศึกษา องค์กรชุมชน
องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่น ขบคิดปั ญหาของชุมชนและรวมพลังแก้ ปัญหา และหาผู้นาขึ ้นมากันเอง แล้ ว
รวมตัวกันเพื่อมีอานาจต่อรอง มีการต่อสู้ทางความคิด มีการเรี ยนรู้จากภายนอก มีการไปมาหาสู่
กันเรี ยนรู้ดงู านด้ วยกัน จนกระทัง่ เกิดเป็ นกระบวนการแก้ ปัญหาได้ และการทามาหากินที่ดีขึ ้น
บทบาทของเครื อข่ ายการเรียนรู้ชุมชน หมายถึง หน้ าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ชุม ชนโดยส่งเสริ มการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของครู ภูมิปัญญาไทย มีการจัด
หลักสูตรกระบวนการเรี ยนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ ชมุ ชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้
ให้ ข้ อมูลข่ าวสาร และรู้ จักเลื อกสรรภู มิ ปั ญญาและวิ ทยาการต่างๆ รวมทัง้ สนับ สนุน ให้ มี ก าร
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชนเพื่อให้ ชุมชนเกิดองค์ความรู้และเสริ มสร้ างความเข้ มแข็ง
ให้ แก่ชมุ ชน โดยบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชมุ ชนประกอบไปด้ วย 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการจัด
กิจกรรม ด้ านการรักษาสัมพันธ์ภาพที่ดี ด้ านการสร้ างแรงจูงใจและด้ านการจัดหาทรัพยากรสนับสนุน
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ชุ ม ชน หมายถึ ง การอยู่ร วมกัน ของกลุ่ม คนจ านวนหนึ่ง ในพื น้ ที่ แ ห่ง หนึ่ง เพื่ อ อาศัย
ทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณนันในการด
้
ารงชีวิต มี การกาหนดรูปแบบความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน
ขึ ้น มีองค์กรหรื อสถาบันของชุมชนต่าง ๆ อาศัยอยูร่ ่วมกัน
การส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ หมายถึง การส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับความรู้ ทักษะและเจตคติ
ที่ดี ตามความต้ องการและศักยภาพของผู้เรี ยนแต่ละคน
กระบวนการถ่ ายทอดองค์ ความรู้ หมายถึง การนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคลคลส่ง
ต่อให้ แก่ผ้ ูรับการถ่ายทอดอย่างมีระบบแบบแผน เพื่อนาไปสู่องค์ความรู้ ใหม่ที่เด่นชัดและเป็ น
ประโยชน์ตอ่ ผู้อื่น ทาให้ ผ้ รู ับการถ่ายทอดสามารถนาความรู้ที่ได้ รับไปพัฒนาเพื่อการพึ่งตนเองได้
โดยวิธีการการถ่ายทอดองค์ความรู้ เป็ นกระบวนการทางสังคมที่ทาให้ บุคคลเกิดการเรี ยนรู้ และมี
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม มีความเข้ าใจ เห็นคุณค่าและนาไปใช้ มีขนั ้ ตอนที่หลากหลายตาม
ความเหมาะสมของเนื ้อหาและรูปแบบกิจกรรม
องค์ ค วามรู้ หมายถึ ง ความรู้ ที่ ไ ด้ ม าจากการพัฒ นา ปรั บ ประยุก ต์ วิ เ คราะห์ แ ละ
สังเคราะห์จากประสบการณ์ของบุคคล แล้ วนามาบูรณาการเข้ าเป็ นระบบความรู้ที่เป็ นประโยชน์
ตามศาสตร์ สาขานันๆ
้
ภูมิปัญญาไทย หมายถึง องค์ความรู้ ในด้ านต่าง ๆ ของการดารงชีวิตของคนไทยที่เกิด
จากการสัง่ สมประสบการณ์ทงทางตรง
ั้
และทางอ้ อม ที่ประกอบด้ วยแนวคิดในการแก้ ปัญหาของ
ตนเองจนเกิ ดการหลอมรวมเป็ นแนวความคิดส าหรั บแก้ ปัญหาที่ มี ลักษณะเฉพาะของตนเอง
ซึง่ สามารถพัฒนาความรู้ดงั กล่าว แล้ วนามาประยุกต์ใช้ ในการแก้ ปัญหาและการดารงชีวิตได้ อย่าง
เหมาะสมตามกาลเวลา
ครู ภูมิปัญญาไทย หมายถึง บุคคลผู้ทรงภูมิปัญญาด้ านใดด้ านหนึ่ง เป็ นผู้สร้ างสรรค์
และสืบสานภูมิปัญญาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องจนเป็ นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน และได้ มีการ
ยกย่องให้ เป็ น "ครูภูมิปัญญาไทย" จากสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
เพื่อทาหน้ าที่ถ่ายทอดภูมิปัญญาในการจัดการศึกษาทังการศึ
้
กษาในระบบ การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย หมายถึง ข้ อเสนอแนะที่กาหนดขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นแนวทางใน
การปฏิบตั ิ รู ปแบบของข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายคือ ข้ อความที่ใช้ เครื่ องชี ้นาสาหรับการพัฒนา
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บทบาทของเครื อ ข่า ยการเรี ย นรู้ ชุม ชนในการส่ง เสริ ม กระบวนการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ของ
ครูภูมิปัญญาไทย องค์ประกอบสาคัญของข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายคือ มีเป้าหมาย มีการกาหนด
แนวทางและกฎเกณฑ์ วิธีการ กลยุทธ์ หรื อกลวิธี ที่จะทาให้ เห็นถึงแนวทางการปฏิบตั ิ เพื่อให้
บรรลุผลงานภายในเวลาที่กาหนด
การศึก ษาตลอดชี วิ ต หมายถึง กระบวนการศึก ษาที่ มี ผ ลต่อ การเรี ย นรู้ ของบุคคล
ในรู ปแบบของการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ที่เกิดขึ ้น

ตลอดชีวิตของบุคคลตังแต่
้ เกิดจนตาย เพื่อมุง่ ให้ บคุ คลได้ พฒ
ั นาตนให้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาต่อเนื่องไปให้ เต็มศักยภาพ โดยบุคคลนันจะต้
้ องมีแรงจูงใจที่จะศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง
และเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่อง
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. องค์ความรู้ เกี่ ยวกับบริ บทของชุม ชนและเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุม ชนในการส่ง เสริ ม
กระบวนการถ่า ยทอดองค์ค วามรู้ ของครู ภูมิ ปัญญาไทยที่ เป็ นประโยชน์ จ ะสามารถนาไปเป็ น
แนวทางในการวิเคราะห์บทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชน
2. องค์ความรู้ บทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชุมชนในการส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอด
องค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทยจะสามารถนาผลที่ได้ มาเป็ นแนวทางในการกาหนดข้ อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย
3. ข้ อเสนอแนะเชิ งนโยบายการพัฒนาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนในการ
ส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของครู ภูมิปัญญาไทยนันมี
้ ประโยชน์ต่อชุมชน จะเป็ น
ประโยชน์ทางวิชาการสาหรับใช้ เป็ นข้ อมูลในการกาหนดนโยบายการส่งเสริ มภูมิปัญญาไทยของ
เครื อข่ายการเรี ยนรู้สาหรับชุมชนในการจัดการศึกษา ส่งผลให้ เกิดการพึ่งตนเองได้ อย่างพอเพียง
และยัง่ ยืน
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บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
แนวคิดทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
ผู้วิจัยทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารงานวิจยั ต่างๆที่เกี่ ยวข้ อง เพื่อใช้ ประกอบการ
วิเ คราะห์ บทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ของชุม ชนในการส่ง เสริ มกระบวนการถ่ายทอดองค์
ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทย โดยมีรายละเอียดของเนื ้อหา ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องดังนี ้
ตอนที่ 1 เครื อข่ายการเรี ยนรู้ของชุมชน
1.1 ความหมายเครื อข่ายการเรี ยนรู้ของชุมชน
1.2 คุณลักษณะ ความสาคัญและกระบวนการเครื อข่ายเรี ยนรู้ ของชุมชน
1.3 แนวคิดเครื อข่ายการเรี ยนรู้
1.4 ตัวอย่างเครื อข่ายการเรี ยนรู้ของชุมชน
ตอนที่ 2 ภูมิปัญญาไทย
2.1 ความหมายของภูมิปัญญาไทย
2.2 ลักษณะของภูมิปัญญาไทย
2.3 ความสาคัญของภูมิปัญญาไทย
2.4 ความหมายและลักษณะการถ่ายทอดองค์ความรู้
ตอนที่ 3 การศึกษาตลอดชีวิต
3.1 นิยามและความหมายของการศึกษาตลอดชีวิต
3.2 ความจาเป็ นของการศึกษาตลอดชีวิต
3.3 ลักษณะของการศึกษาตลอดชีวิต
3.4 แนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต
3.5 รูปแบบกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต
ตอนที่ 4 แนวคิดการวิเคราะห์ชมุ ชน
ตอนที่ 5 แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับบทบาท
ตอนที่ 6 ทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางสังคม
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ตอนที่ 7 แนวคิดเกี่ยวกับการพึง่ ตนเอง
ตอนที่ 8 ปรัชญาการพัฒนาชุมชน
ตอนที่ 9 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
9.1 งานวิจยั ในประเทศ
9.2 งานวิจยั ต่างประเทศ
ตอนที่ 10 กรอบแนวคิดการวิจยั
ตอนที่ 1 เครื อข่ ายการเรี ยนรู้ ของชุมชน
1.1 ความหมายเครื อข่ ายการเรียนรู้ ของชุมชน
นักวิชาการ ให้ ความหมายเครือข่ ายไว้ ดังนี ้
บุญลือ วันทายนต์ (2530) ชี ้ให้ เห็นว่า เครื อญาติเป็ นเรื่ องของระบบความสัมพันธ์ระหว่าง
ญาติพี่น้อง ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกันในรูปความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคม โดยเริ่ มต้ นจาก
ความสัมพันธ์ ในครอบครัวก่อน ซึ่งเป็ นความสัมพันธ์ ขนต้
ั ้ นของมนุษย์ และความสัมพันธ์ นี ้เอง
ก่อให้ เกิดระบบเครื อญาติขึ ้น ในเมื่อทุกสังคมและทุกครอบครัวซึ่งสมาชิกมีความสัมพันธ์กบั แต่ละ
สังคม ก็ทาให้ ความสัมพันธ์ขยายตัวออกไปเป็ นเครื อข่ายสังคมกว้ างขวางขึ ้น ดังนันเครื
้ อญาติจึง
เป็ นที่รวมของบรรดาความสัมพันธ์ของบุคคลในสังคมที่ เกี่ยวข้ องกัน
ชาติชาย ณ เชียงใหม่ (2533) อธิบายถึงเรื่ องนี ้ว่า เครื อข่ายสังคม หมายถึง กลุ่มของ
ความสัมพันธ์ ที่บุคคลมีต่อกัน โดยลักษณะของความสัมพันธ์ ที่เกิดขึ ้นสามารถนามาใช้ อธิบาย
พฤติกรรมของบุคคล เหล่านันได้
้ เครื อข่ายสังคมนี ้ประกอบขึ ้นด้ วยความสัมพันธ์ทางสังคมทังหมด
้
การเรี ยนรู้ ของบุคคล หรื อกลุ่มองค์กรใดก็ตาม ย่อมสัมพันธ์ เกี่ ยวข้ องกับเครื อข่ายทางสังคมใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น ความสัมพันธ์ทางเครื อญาติ เพื่อน และความสัมพันธ์ในฐานะของบุคคลหรื อ
องค์กรที่มีปัญหา มีกิจกรรมที่ปฏิบตั กิ ารทางสังคมร่วมกัน ที่ทาให้ ชมุ ชนสามารถดารงอยูไ่ ด้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2535) เครื อข่ายการเรี ยนรู้ หมายถึง
การประสานแหล่งความรู้ และข้ อมูลข่าวสารการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติและการปฏิบตั ิงานอย่าง
สอดคล้ อง เชื่อมโยงกันทังระหว่
้
างงานที่รับผิดชอบ การจัดการศึกษาในและนอกระบบโรงเรี ยนและ
ระหว่างหน่วยงานอื่นๆ ทังภาครั
้
ฐและเอกชนในระดับต่างๆ ตลอดจนระบบการเรี ยนรู้อย่างไม่เป็ น
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ทางการ เพื่อสร้ าง แลกเปลี่ยน ถ่ายทอดและกระจายความรู้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ ประชาชน
มีโอกาสได้ เรี ยนรู้อย่างกว้ างขวางและต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามความต้ องการของบุคคลและชุมชน
อนุรัก ษ์ ปั ญ ญานุวัฒน์ และคณะ (2536) อธิ บายว่า เครื อข่ายการเรี ยนรู้ หมายถึง
สภาพการเรี ยนรู้อย่างเป็ นทางการหรื อไม่เป็ นทางการ และระหว่างประเทศหรื อทวีป ตลอดจนการ
รับรู้ ข่าวสาร ผ่านสื่อการเรี ยนรู้ ที่มีอยู่อย่างหลากหลาย ทังประเภทสื
้
่อบุคคล และสื่อสารมวลชน
ประเภทต่าง ๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเสียงและภาพเป็ นต้ น ที่จะเอื ้อให้ เกิดการเรี ยนรู้ที่มีผลต่อการ
ดารงชีวิต การเปลี่ยนแปลงสังคมและคุณภาพชีวิตของคน
ประทีป อินแสง (2539) เครื อข่ายการเรี ยนรู้ หมายถึง ขอบเขตแห่งความสัมพันธ์ ของ
กิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่มีลักษณะประสาน ติดต่อสัมพันธ์ เชื่อมโยงอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึง่ หรื อหลายกิจกรรม ระหว่างคนกับคน คนกับกลุม่ และกลุม่ กับกลุม่
เอกวิทย์ ณ ถลาง (2539) กล่าวว่า เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชน คือ การที่ชาวบ้ านรวมตัว
กัน ขบคิดปั ญหาของเขา รวมพลังแก้ ปัญหา และหาผู้นาขึ ้นมาจากหมู่ชาวบ้ านด้ วยกันเอง แล้ ว
รวมตัวกันเพื่อมีอานาจต่อรอง มีการต่อสู้ทางความคิด มีการเรี ยนรู้จากภายนอก มีการไปมาหาสู่
กันเรี ยนรู้ดงู านด้ วยกัน จนกระทัง่ เกิดเป็ นกระบวนการแก้ ปัญหาได้ การทามาหากินดีขึ ้น เศรษฐกิจ
แต่ละครอบครัวดีขึ ้น
กรมการศึกษานอกโรงเรี ยน (2542) อธิบายความหมายว่า หมายถึงการเชื่อมโยงประสาน
สัมพันธ์แหล่งความรู้ตา่ ง ๆ เข้ าด้ วยกัน เพื่อให้ มีการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้ อมูลระหว่างกัน โดยมี
บุคคลที่มีความถนัดในด้ านต่าง ๆ ซึง่ สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ บคุ คลอื่น ๆ ได้
ส านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (2542)อธิ บ ายอย่ า งสอดคล้ องกั น ว่ า
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ หมายถึงการประสานแหล่งความรู้ และข้ อมูลข่าวสาร การใช้ ทรัพยากร และ
การปฏิ บัติง านอย่างสอดคล้ อ ง ตลอดจนระบบการเรี ย นรู้ อย่า งไม่เ ป็ นทางการ

เพื่ อ สร้ าง

แลกเปลี่ยน ถ่ายทอด และกระจายความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้อย่างไม่เป็ นทางการ
เพื่อสร้ าง แลกเปลี่ยน ถ่ายทอดและกระจายความรู้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ อย่าง
กว้ างขวาง และต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามความต้ องการของบุคคลและชุมชน
สุวฒ
ั น์ แก้ วสังข์ทอง (2543) อธิบายเพิ่มเติมไว้ อย่างน่าสนใจว่า เครื อข่ายการเรี ยนรู้
หมายถึง การจัดระบบและพัฒนาให้ แหล่งความรู้ ซึ่งหมายถึง องค์กร สถานประกอบการบุคคล
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ศูนย์ ข่าวสารข้ อมูล สถานที่ ภูมิ ปัญญาท้ องถิ่ น ให้ สามารถถ่ ายโยงเกิ ดกระบวนการเรี ยนรู้
แลกเปลี่ยนความรู้ซงึ่ กันและกัน หรื อ ผู้สนใจ ได้ ทงความรู
ั้
้ ทักษะ เกี่ยวกับ อาชีพ สังคม เศรษฐกิจ
เทคโนโลยี ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมที่เป็ นของดีดงเดิ
ั ้ ม และที่พฒ
ั นาแล้ ว ที่มีอยู่ในชุมชน อาเภอ
จังหวัด ดังนันโดยสรุ
้
ปแล้ ว เครื อข่ายการเรี ยนรู้ หมายถึงการกระจาย เชื่อมโยง หรื อแลกเปลี่ยน
ความรู้ ซึ่งกันและกัน ระหว่างกลุ่มบุคคลอย่างต่อเนื่องและกว้ างขวาง โดยมีการจัดระบบและ
วิธีการเรี ยนรู้ตา่ ง ๆ กัน ตามความต้ องการของบุคคลเครื อข่ายสังคม
สรุ ปเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุม ชน หมายถึง การรวมกลุ่ม คนในชุม ชนที่ มี ความสัม พัน ธ์
เกี่ยวข้ องกันทางด้ านต่างๆ เพื่อมารวมกันจัดตังเครื
้ อข่ายการเรี ยนรู้และกระบวนการถ่ายทอดองค์
ความรู้ตา่ งๆแก่ผ้ ทู ี่ส นใจในชุมชนหรื อกลุ่มคนรุ่นหลัง ให้ สามารถสืบทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ให้ สืบ
ต่อไปและเป็ นการสร้ างเครื อข่ายให้ แก่ชมุ ชนเพื่อให้ มีความเข้ มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้ อย่าง
พอเพียงและยัง่ ยืน
1.2 คุณลักษณะ ความสาคัญและกระบวนการเครือข่ ายเรียนรู้ชุมชน
คุณลักษณะและความสาคัญของเครื อข่ายการเรี ยนรู้
1.2.1 สามารถเข้ าถึงได้ กว้ างขวาง ง่าย สะดวก ผู้เรี ยนสามารถเรี ยกข้ อมูลมาใช้ ได้ ง่าย
และเชื่ อมโยงเข้ าหาผู้อื่นได้ ง่ ายรวดเร็ ว และสามารถเรี ยกใช้ ข้อมูลได้ ทุกเวลาทุกสถานที่ที่มี
เครื อข่าย
1.2.2 เป็ นการเรี ย นแบบร่ วมกัน และท างานร่ ว มกันเป็ นกลุ่ม คุณ ลักษณะพื น้ ฐานของ
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ คือการเรี ยนแบบร่ วมมือกัน ดังนันระบบเครื
้
อข่ายจึงควรเป็ นกลุ่มของการ
เรี ยนรู้โดยผ่านระบบการสื่อสารที่สงั คมยอมรับเครื อข่ายการเรี ยนรู้ จึงมีรูปแบบของการร่วมกันบน
พื ้นฐานของการแบ่งปั นข่าวสารซึง่ กันและกัน
1.2.3 สร้ างกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยเน้ นให้ ผ้ ูเรี ยนเป็ นผู้กระทามากกว่าเป็ นผู้ถูกกระทา
1.2.4 ผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนการสอน และเน้ นบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไป
1.2.5 จัดให้ เครื อข่ายการเรี ยนรู้เป็ นเสมือนชุมชนของการเรี ยนรู้แบบออนไลน์
ปั จจุบนั มีการสร้ างระบบเครื อข่ายการเรี ยนรู้ กนั มากขึ ้นเพื่อเป็ นการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดระบบการเรี ยน การสอน รูปแบบใหม่ในสถานบันการศึกษา เช่น เครื อข่ายภายในโรงเรี ยน
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หรื อภายในสถาบันอุดมศึกษาและเชื่อมโยงกันระหว่างวิทยาเขต ก่อให้ เกิดการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรี ยน เพื่อร่วมมือกันทางานได้ มากขึ ้น เป็ นสื่อกลางเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเข้ าถึง
แหล่งข้ อมูลได้ ทวั่ โลก รวมทังสามารถใช้
้
ประโยชน์จากระบบอินเตอร์ เน็ตในการส่งข่าวสารได้
นิยพรรณ วรรณศิริ (2540) เสนอว่า ระบบเครื อญาติ เป็ นสภาพของความสัมพันธ์ ของ
บุคคลจากวงแคบที่สดุ นับจากตัวเราไปถึงวงกว้ าง เท่าที่พอนับได้ วงแคบที่สดุ คือวงของครอบครัว
และวงกว้ างที่สดุ อาจนับถึงเผ่าพันธุ์ แต่ส่วนใหญ่การนับความสัมพันธ์ทางเครื อญาติ มักนับในวง
แคบมากกว่าวงกว้ าง โดยเริ่ มนับจากระดับความสัมพันธ์ของบุคคลในครัวเรื อนเดียวกันก่อนการ
เรี ยนรู้โดยเครื อข่ายสังคม
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543) เสนอแนวคิดที่สอดคล้ องกันไว้ อย่าง
น่าสนใจว่า กระบวนการเรี ยนรู้ โดยเครื อข่ายสังคมที่เป็ นชุมชนนัน้ มีองค์ประกอบที่สาคัญคือ
ประสานการเรี ยนรู้ และผู้ร้ ูในชุมชน ซึ่งทาหน้ าที่เป็ น “แม่ข่าย” ในการขยายการเรี ยนรู้ของบุคคล
และชุม ชนออกไปในวงกว้ าง ผู้ประสานการเรี ยนรู้ เป็ นบุคคลในชุม ชน ซึ่งอาจมีสถานภาพที่
หลากหลาย เช่น เป็ นผู้นาชาวบ้ าน ผู้นาทางศาสนา เป็ นต้ น ผู้ประสานการเรี ยนรู้นี ้ทาหน้ าที่กระตุ้น
ให้ บุคคลและชุมชนเกิดการแสวงหาความรู้ เกิดการแลกเปลี่ยนและกระจายความรู้ ทังภายใน
้
ชุมชนและระหว่างชุมชนให้ กว้ าง ขวางยิ่งขึ ้น ส่วนผู้ร้ ูในชุมชนได้ แก่ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น หรื อผู้ที่ทรง
ไว้ ซึ่งความรู้ดงเดิ
ั ้ ม ที่สะสมมาภายในชุมชน ผู้ประสานการเรี ยนรู้ และผู้ร้ ู ในชุมชนอาจเป็ นบุคคล
เดียวกัน ที่ทาหน้ าที่ทงสองลั
ั้
กษณะก็ได้ โดยนัยดังกล่าวนี ้กระบวนการเรี ยนรู้ที่เกิดขึ ้นจึงเป็ นการ
เรี ยนรู้ที่ผสมกลมกลืนเข้ ากับวิถีชีวิตของคนในชุมชน เพราะทังบุ
้ คคลก็เป็ นที่ยอมรับนับถือในชุมชน
และองค์ความรู้ที่มีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนอยูใ่ นชุมชนก็ได้ ผ่านกระบวนการปรับ ให้ สอดคล้ องกับ
ความต้ องการของชุมชนก่อนแล้ วสรุปแล้ วเครื อข่ายการเรี ยนรู้ เป็ นการเรี ยนรู้ที่ต้องอาศัยเครื อข่าย
สัง คมเป็ นพื น้ ฐานสาคัญ และผู้ที่เป็ นแม่ข่ายนัน้ ประกอบด้ วยบุคคลที่มี สถานภาพต่างๆ กัน
กระบวนการถ่ายทอดความรู้และทักษะต่างๆต้ องอาศัยทังเครื
้ อข่าย การเรี ยนรู้และเครื อข่ายสังคม
เป็ นกระบวนการที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนรู้ของบุคคลโดยเครื อข่ายสังคม โดยผู้ถ่ายทอดความรู้ตาม
ลักษณะความสัมพันธ์ ทางสังคม ผู้เรี ยนที่ได้ รับความรู้ มา จะเป็ นผู้ถ่ายทอดความรู้ ลาดับต่อไป
ให้ กบั คนอื่นๆ เป็ นเครื อข่ายของความรู้ขยายออกไปอย่างกว้ างขวาง
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กระบวนการเครื อข่ายเรี ยนรู้ ชุมชน ประกอบไปด้ วย ผู้ประสานงาน ผู้ถ่ายทอดความรู้
และผู้ รั บ การถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ซึ่ ง เป็ นผู้ ที่ มี บ ทบาทในชุ ม ชนนัน้ ๆ เช่ น ผู้ น าหมู่ บ้ า น
นักการศึก ษาที่ เ กี่ ยวข้ อ ง วัด บ้ า น โรงเรี ย น อนามัย เป็ นต้ น ซึ่ง จะต้ องมี การแลกเปลี่ ย น
องค์ความรู้ซงึ่ กันและกันอย่างเป็ นระบบ มีการจัดการองค์ความรู้ที่ผสมผสานกลมกลืนกับวิถีชีวิ ต
และเป็ นประโยชน์ตอ่ ชุมชนนันๆ
้
Boisseveain (1947) มาอธิบายให้ เห็นอย่างชัดเจนว่า เครื อข่ายบุคคลนันควรประกอบไป
้
ด้ วย 3 ข้ อด้ วยกันคือ
1. ประกอบด้ วยบุคคลต่าง ๆ ที่ใกล้ ชิดกับบุคคลที่เป็ นศูนย์กลางมากที่สดุ อันได้ แก่ ญาติ
พี่น้อง เพื่อนฝูง ซึง่ เรี ยกได้ วา่ เป็ นเครื อข่ายใกล้ ชิด (Intimate Network)
2. เครื อข่ายรอง (Effective Network) ซึ่งประกอบไปด้ วยบุคคลต่าง ๆ ที่บคุ คลซึ่งเป็ น
ศูนย์กลางรู้จกั คุ้นเคยน้ อยกว่ากลุม่ แรก กลุม่ นี ้มักได้ แก่ญาติพี่น้องที่หา่ ง ๆ ออกไป เพื่อนฝูงและคน
ที่ร้ ูจกั คุ้นเคยอื่น ๆ และ
3. กลุม่ บุคคลซึง่ บุคคลที่เป็ นที่หนึง่ ซึง่ เรี ยกว่า เครื อข่ายขยาย (Extended Network)
สรุปเครื อข่ายการเรี ยนรู้เป็ นสิ่งที่ดีและมีความจาเป็ นอย่างมากในการดารงชีวิตในปั จจุบนั
โดยเฉพาะด้ านการเรี ยนการสอน เนื่องจากในปั จจุบนั มีการนาระบบเครื อข่ายการเรี ยนรู้มาใช้ เพื่อ
เป็ นการเปลี่ยนแปลงระบบการเรี ยนการสอนจากระบบเดิมที่จากัดอยู่เฉพาะภายในสถานศึกษา
ไม่มีแหล่งในการค้ นคว้ าข้ อมูลที่ดี ไปสู่ระบบที่เน้ นความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรี ยนโอกาสใน
การเรี ยนรู้และการแสดงผลข้ อมูลที่ต้องการซึง่ โครงสร้ างการศึกษาในระบบเดิมถูกกระตุ้นให้ ตื่นตัว
ด้ วยระบบการสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ จะมีลกั ษณะเป็ นรู ปแบบ
การศึกษาแบบใหม่ที่สนองความต้ องการและให้ อานาจแก่ ผู้สอนและผู้เรี ยนในการเลือกลักษณะ
การเรี ยนรู้ ด้วยตัวเองตามความพร้ อมและความสะดวกในการเรี ยน ซึ่งถือเป็ นการสร้ างพื ้นฐาน
การเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาทังในด้
้ าน รู ปแบบ ขัน้ ตอนการเรี ยนการสอนและการปฏิบตั ิ
ระบบการศึกษาในปั จจุบนั นับเป็ นการเรี ยนรู้แบบตลอดชีวิตมีเนื ้อหาสาระที่ต้องเรี ยนรู้เป็ นจานวน
มากตลอดเวลาโดยมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของมนุษย์ให้ เข้ าสู่ระบบการสร้ างบุคลากรให้
คิดเป็ น ทาเป็ น และเรี ยนรู้ ได้ อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้ าถึง แหล่งความรู้ และค้ นหาคาตอบที่
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ต้ องการได้ ด้วยตนเองในระยะเวลาอันสันโดยอาศั
้
ยระบบเครื อข่ายการสื่อสาร และเทคโนโลยีที่
ทันสมัย มีการพัฒนาเทคนิคการรับและส่งข้ อมูลข่าวสารได้ รวดเร็ว
1.3 แนวคิดเครื อข่ ายการเรี ยนรู้
อาจกล่าวได้ ว่าเป็ นแนวคิดและกระบวนการในการจัดระบบความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล
กลุ่มบุคคล ชุมชน ตลอดจนองค์กร ให้ เกื ้อกูลและเชื่อมโยงกันที่ช่วยแลกเปลี่ยนความรู้ เครื อข่าย
การเรี ยนรู้จึงเป็ นกระบวนการหรื อกลไกที่ก่อให้ เกิดกระบวนการเรี ยนรู้โดยการแบ่งปั นความรู้และ
ประสบการณ์
อเนก นาคะบุตร (2533) เสนอไว้ ว่าลักษณะหรื อรู ปแบบของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ไม่มี
กฎเกณฑ์หรื อหลักเกณฑ์ตายตัว ประชาชนต้ องเรี ยนรู้ จากกันและกัน จากความรู้ ที่ได้ จากที่อื่น
แล้ วขยายความรู้ให้ ผ้ อู ื่นทราบด้ วย เป็ นการช่วยให้ เกิดการศึกษาที่หลากหลายสอดคล้ องกับความ
ต้ องการของบุคคล
วิชยั ตันศิริ (2542) ได้ แสดงทัศนะที่สอดคล้ องกันว่า หัวใจสาคัญของเครื อข่ายการเรี ยนรู้
อย่างหนึง่ คือการถ่ายทอดแลกเปลี่ยน และกระจายความรู้ ที่เป็ นภูมิปัญญาท้ องถิ่น เพื่อสนับสนุน
การสร้ างองค์ความรู้ใหม่ ๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับชุมชน และความรู้ดงเดิ
ั ้ ม ที่สืบทอดกันมาภายใน
ชุมชน ในแต่ละชุมชนมักมีความรู้ที่มีการสะสมและสืบทอดกันมา ซึ่งมักเป็ นความรู้ที่เกี่ยวข้ องกับ
วิถีการดาเนินชีวิตของชุมชนนัน้ ๆ และเป็ นความรู้ ที่ตงอยู
ั ้ ่บนพืน้ ฐานของสภาพที่เป็ นจริ งของ
ชุมชน
สรุ ปแนวคิดเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชน คือ กระบวนการการจัดการถ่ายทอดองค์ความรู้
โดยผู้ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ และผู้รั บ การถ่ า ยทอดองค์ อ งค์ ค วามรู้ จะมี ค วามเชื่ อ มโยงและมี
ความสัม พันธ์ กัน โดยอาจมี การแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ เพื่อสร้ างองค์ความรู้ ให้
เกิดขึ ้นใหม่ตอ่ ไป
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1.4 ตัวอย่ างเครื อข่ ายการเรี ยนรู้ชุมชน
1.4.1 ชุมชนชาวไทยพวนบ้ านหาดเสีย้ ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
ชุมชนชาวไทยพวน มีครู สุนทรี ขนาดนิด (ครู ภูมิปัญญาไทย ด้ านอุตสาหกรรมและ
หัตถกรรม) เป็ นครู ภูมิปัญญาไทยในการถ่ายทอดความรู้ สู่ชุมชนชาวไทยพวน ในชุมชนมีอาชีพ
ทอผ้ าตามประเพณีไทยพวน นอกจากจะเก็บไว้ ใช้ เองแล้ ว ยังสามารถนาไปขายนาเงินมาเลี ้ยงคน
ในครอบครั ว และชุม ชน โดยมี ค รู สุน ทรี เ ป็ นผู้สื บ ทอดภูมิ ปั ญ ญามาจากบรรพบุรุ ษ และจาก
การศึกษาค้ นคว้ าทดลอง เริ่ มจากต้ นฝ้ายไปจนถึงผืนผ้ าตีนจก ซึ่งเป็ นเอกลักษณ์ของการทอผ้ า
ของชาวไทยพวนที่ไม่เหมือนใคร
การปลูกฝ้ายถือว่าเป็ นสิ่งสาคัญในการดารงชีวิตมาตังแต่
้ บรรพบุรุษจนถึงปั จจุบนั ตังแต่
้
เริ่มจากการเตรี ยมดิน คัดเลือกพันธุ์ วิธีปลูก การกาจัดแมลงที่มารบกวน ตลอดจนการเก็บฝ้าย
สิ่งเหล่านี ้ครูสนุ ทรี มีความรู้ความเข้ าใจและสามารถจัดตัง้ เป็ นกลุ่มอาชีพในท้ องถิ่นได้ ไม่เพียงแต่
การประกอบอาชีพทางเกษตรแล้ วนามาทอผ้ าลวดลายชนิดต่างๆ เท่านัน้ ยังมีการรวมกลุ่มอาชีพ
ทาให้ มี โอกาสเผยแพร่ องค์ค วามรู้ ให้ แก่ผ้ ูที่ส นใจยึด เป็ นอาชี พ หลักและอาชี พ เสริ ม และใน
ขณะเดียวกันครู สุนทรี ได้ เ ปิ ดบ้ านของตนเองให้ เป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ ชุมชนภูมิปัญญาไทยด้ าน
อุตสาหกรรมและหัตถกรรม มีการถ่ายทอดวิธีการทอผ้ าให้ กบั คนที่สนใจ รวมถึงคนในชุมชนด้ วย
การทอผ้ า พื น้ บ้ า นไทยพวน เป็ นแนวทางการด าเนิ น ชี วิ ต ที่ เ รี ย บง่ า ย เหมาะสมกับ
วัฒนธรรมท้ องถิ่น หมายถึง ชาวบ้ านนิยมใช้ สาหรับการแต่งกายประจาวัน และงานประเพณี
ที่สาคัญ ชาวบ้ านจะนาเสื ้อผ้ าที่เป็ นเอกลักษณ์มาใช้ กนั อย่างแพร่หลาย
การถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ของครู ภูมิ ปั ญญาไทยโดยทั่วไปจะเริ่ ม จากสิ่ ง ที่ คิดและต้ อ ง
ทดลองจนประสบผลสาเร็จก่อน จึงจะนาไปสอนให้ แก่สมาชิกในกลุ่มทดลองทา หรื อบางครัง้ จะมี
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั สมาชิกที่อยูใ่ นศูนย์ เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พัฒนารูปแบบต่างๆ โดย
มีเงื่อนไขการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาไว้ เสมอ การปรับเปลี่ยนรู ปแบบเพื่อให้ มีความทันสมัยขึ ้น โดย
อาจมีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบอื่นๆ เช่น กระเป๋ า ผ้ าคลุมเตียง หมอนอิง เป็ นต้ น เพื่อให้ งาน
ทอผ้ ามีความหลากหลายและผู้บริ โภคสามารถนาไปใช้ ในชีวิ ตประจาวันได้ ทุกวัย ทาให้ ผ้าทอมี
อัตถะประโยชน์มากขึ ้น
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การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากครูภูมิปัญญาไทย
จะจัดสอนทอผ้ าให้ แก่ผ้ ูที่สนใจในศูนย์การเรี ยนภูมิปัญญาไทยแล้ ว ยังมีกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนนักเรี ยนโรงเรี ยนเมืองเฉลียง ซึง่ เป็ นโรงเรี ยนประจาอาเภอศรี สชั นาลัยอย่างสม่าเสมอ และมี
การสอนชุมชนให้ แปรรู ปผ้ าเป็ นผลิตภัณฑ์อื่นๆ เป็ นการฝึ กอาชีพให้ กับชุมชนอีกทางหนึ่ง เป็ น
รายได้ เสริมให้ แก่ชาวบ้ าน โดยสามารถใช้ วตั ถุดิบในท้ องถิ่น แรงงานในท้ องถิ่น โดยครูภูมิปัญญา
ไทยจะเป็ นผู้นาผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวไปเผยแพร่และจาหน่ายทังในประเทศและต่
้
างประเทศ รวมทัง้
ยังเป็ นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็ นสุข” และกิจกรรม
พัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดสุโขทัย ประจาปี 2551

ตามกรอบแนวทางกลยุทธ์ พฒ
ั นาหมู่บ้าน

4 พ คือ พัฒนาคน พัฒนาพื ้นที่ พัฒนาแหล่งรายได้ และพัฒนาแผนชุมชน ซึ่งเป็ นโอกาสอันดียิ่ง
ที่จะได้ นาความรู้ภมู ิปัญญาสอดแทรกให้ กบั ชุมชน ได้ อยูร่ ่มเย็นเป็ นสุขตามวิถีแบบพอเพียง
รู ปแบบการเรี ยนรู้ของครู สุนทรี ขนาดนิด
กระบวนการเรี ยนรู้
ครู สุน ทรี เป็ นผู้สื บ ทอดวัฒ นธรรมของชาวไทยพวน เป็ นกลุ่ ม ชาติ พัน ธุ์ ที่ ยึ ด อาชี พ
เกษตรกรรมเป็ นพื ้นฐาน โดยครูสนุ ทรี มีความสนใจด้ านการค้ าขายมาตังแต่
้ เยาว์วยั มีความรักใน
ท้ องถิ่นจึงสนใจวัฒนธรรมของชาวไทยพวนมาโดยตลอด มีการพัฒนาการทาเกษตรซึ่งเป็ นอาชีพ
หลักของครอบครัว ไปสูก่ ารแปรรูปและการค้ าขาย โดยครูสนุ ทรี ใช้ การออกแบบลายผ้ า พร้ อมทัง้
ประยุกต์มาเป็ นเอกลักษณ์ของตนเองสร้ างชื่อเสียงจนเป็ นที่ยอมรับของชาวไทยเหนือ
วิธีการเรี ยนรู้ของครู สุนทรี ขนาดนิด
1. การเรี ยนรู้ จากบรรพบุรุษที่มีการทอผ้ าใช้ เองในท้ องถิ่น เป็ นวัฒนธรรมการแต่งกาย
ของชาวไทยพวน จากวิถีเกษตรที่เคยดารงตนมาอย่างเรี ยบง่ายสู่หตั ถกรรมพื ้นบ้ าน การทอผ้ าจึง
เป็ นเอกลักษณ์ของชาวเหนือหรื อชาวไทยพวน
2. การเรี ย นรู้ จากความสนใจพิ เ ศษ โดยครู สุน ทรี เ ป็ นผู้ที่ ส นใจสิ่ ง ใหม่ ๆ ที่ เ กิ ด ขึ น้
จึงออกแบบลวดลายเฉพาะตน
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3. การเรี ยนรู้จากประสบการณ์ชีวิต โดยใช้ เวลาอยู่กบั กลุ่มอาชีพ และมีการแข่งขันทาง
การค้ า ครู จึงจาเป็ นต้ องมีการเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ ชีวิตที่ผ่านมา ทาให้ เกิดความสนใจใน
อาชีพด้ านหัตถกรรมและอุตสาหกรรมตลอดมา
วิธีการถ่ ายทอดความรู้ของครู สุนทรี ขนาดนิด
ความรู้ ของครู สุนทรี เป็ นที่ยอมรับของบุคคลในท้ องถิ่น มีผ้ ูสนใจมาขอรับการถ่ายทอด
ความรู้ ครู สุนทรี ได้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่ องการทอผ้ าให้ กับผู้สนใจ กลุ่มอาชีพในท้ องถิ่นและ
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชน เพื่อสร้ างอาชีพและรายได้ ให้ กบั ชุมชน สามารถนาผลผลิตไปจาหน่าย
ทังในประเทศและต่
้
างประเทศได้
1. วางแผนจัดทาศูนย์เรี ยนรู้ขึ ้นที่บริเวณพื ้นที่บ้าน โดยจัดเป็ นสัดส่วน
2. จัดวิทยากรหลัก ประกอบด้ วยครู สนุ ทรี ขนาดนิด ผู้ช่วยและและหัวหน้ ากลุ่มอาชีพ
มาสอนที่บ้าน โดยครูสนุ ทรี จะให้ ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับการคัดเลือกพันธุ์ฝ้ายและการปลูกฝ้าย
3. จัดอบรมกลุ่มอาชีพทอผ้ าโดยมีการฝึ กอบรมตัง้ แต่การคัดเลือกพันธุ์ฝ้าย จนถึงการ
ทอผ้ าฝ้ายลวดลายต่างๆ เมื่อมีความรู้แล้ วสามารถนาไปขยายผลที่บ้านของตนเองได้
4. รับซื ้อผลผลิตมาจาหน่ายและแปรรูปใหม่เพื่อสร้ างคุณค่าเพิ่ม
5. จัดจาหน่ายสินค้ าในศูนย์อาชีพ ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
6. ปรั บ ปรุ ง กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ และการพัฒ นาฝี มื อ มี ก ารจัด ท าเอกสารแผ่ น พับ
จัดกิ จ กรรมการเรี ยนรู้ ภายในศูนย์ เพื่ อการศึกษาดูง าน จัดทาหลักสูตรการสอนนอกโรงเรี ย น
จัดทาเว็บไซด์ และเผยแพร่ทางสื่อโทรทัศน์และสิ่งพิมพ์
1.4.2 ชุมชนชุมชนปลักไม้ ลาย อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม
ชุม ชนปลัก ไม้ ล ายมี พ ระครู สุธ รรมนาถ (สมนึ ก นาโถ) เป็ นครู ภูมิ ปั ญ ญาไทย ด้ า น
การแพทย์แผนไทย (พืชสมุนไพร) เป็ นพระนักการศึกษาและนักพัฒนาซึ่งเป็ นผู้ริเริ่ มจัดสร้ างสวน
ป่ าสมุนไพร ของวัดปลักไม้ ลาย อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม ให้ เป็ นแหล่งสมุนไพรเพื่อการ
รักษาโรค และเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ของเยาวชนและประชาชนทัว่ ไป จนกลายเป็ นป่ าสมุนไพรที่อดุ ม
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สมบูรณ์ โดยได้ รับความร่ วมมือจากประชาชนช่วยกันบารุ งรักษาให้ เป็ นศูนย์กลางการศึกษา
สมุนไพรแหล่งสาคัญของประเทศ
พระครู สุธ รรมนาถ เป็ นเจ้ าอาวาสวัดปลักไม้ ลายตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2525
จนกระทัง่ ปั จจุบนั ท่านเป็ นเจ้ าอาวาสวัดปลักไม้ ลายรูปที่ 5

เป็ นต้ นมา

เมื่อมาอยู่วดั ปลักไม้ ลาย ท่านได้

เป็ นผู้นาพระและชาวบ้ าน ให้ ร่วมกันพัฒนาวัดและชุมชนหมู่บ้านหลายประการ อาทิเช่น ทาการ
ฟื น้ ฟูรักษาสภาพป่ าไม้ ในวัดให้ เจริญเติบโตขึ ้น เพื่อให้ เกิดความสงบ ร่มรื่ นแก่พระสงฆ์ผ้ ู ใฝ่ ปฏิบตั ิ
ธรรมและชาวบ้ าน จนกระทัง่ วัดปลักไม้ ลายกลายเป็ นสถานที่เพียงแห่งเดียวในจังหวัดนครปฐมที่
มีป่าไม้ เหลืออยู่ นอกจากนี ้ท่านได้ ให้ ความช่วยเหลือรักษาชาวบ้ านที่มีอาการเจ็บป่ วยด้ วยโรคภัย
ไข้ เจ็บต่างๆ ด้ วยการใช้ สมุนไพร รวมทังท่
้ านพยายามเผยแผ่ความรู้เกี่ยวกั บการใช้ สมุนไพรรักษา
โรคให้ กบั ชาวบ้ านอยูเ่ สมอ
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2542

ซึ่งในช่วงการเปิ ดป่ านันได้
้ มีการจัดงานเพื่อทาการ

ประชาสัมพันธ์เป็ นระยะเวลา 4 วัน ซึง่ ได้ รับความสนใจแก่คนในชุมชนและนอกชุมชนเป็ นจานวน
มาก อีกทังทางวั
้
ดได้ ทางานประสานกับศูนย์สาธิตสมุนไพร ที่ได้ ก่อตังขึ
้ ้นมาในปี เดียวกับการเปิ ด
ป่ าสมุนไพร เพื่อให้ ศูนย์สาธิ ตสมุนไพร เป็ นสถานที่ในการผลิตยาที่ทาจากสมุนไพรที่จะนามา
จาหน่ายแก่ผ้ ทู ี่สนใจ โดยส่วนใหญ่ผ้ ทู ี่มีส่วนร่วมในการก่อตังสวนป่
้
าสมุนไพร ในวัดปลักไม้ ลาย
นัน้ จะเป็ นผู้ที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนโดยรอบของวัดปลักไม้ ลาย
รู ปแบบการเรี ยนรู้ของพระครู สุธรรมนาถ
กระบวนการเรี ยนรู้
พระครูสธุ รรมนาถได้ รับความรู้ จากเจ้ าอาวาสรูปแรกคือพระอธิการเอ่งจนุทสโร หลังจาก
ที่เจ้ าอาวาสรู ปแรกสึกไปแล้ ว ด้ วยความที่ท่านเป็ นผู้ที่รักป่ าเป็ นอย่างมากและต้ องการให้ ป่าคง
สภาพอยู่ ท่านจึงมาหาพระสมนึก(เจ้ าอาวาสคนปั จจุบนั ) ทุกวัน เพื่อพาเดินเที่ยวชมป่ าสมุนไพร
ขณะเดินเที่ ย วป่ าท่านได้ บอกท่านได้ บอกชื่ อของต้ นไม้ แ ต่ละชนิดที่ มี อยู่ในป่ า พร้ อมทัง้ บอก
สรรพคุณของต้ นไม้ ชนิดนันด้
้ วย โดยทาอยูอ่ ย่างนี ้เป็ นระยะเวลาประมาณ 1 ปี ทาให้ พระสมนึกได้
ซึมซับเอาความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรจากเจ้ าอาวาสรูปแรกไว้ ได้ มาก
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วิธีการเรี ยนรู้ของพระครู สุธรรมนาถ
เนื่ องจากที่ วัดปลักไม้ ล ายมี ศูนย์ การเรี ยนรู้ ที่เป็ นป่ าสมุนไพรของชุม ชน อี กทัง้ พระครู
สุธ รรมนาถยัง ได้ เ รี ย นรู้ จากการสอนของเจ้ า อาวาสรู ป แรกและการศึก ษาเพิ่ ม เติม จากต ารา
การแพทย์แผนไทยด้ วยตนเอง อีกทังในปี
้
2529 มีผ้ หู ญิงคนหนึ่งป่ วยเป็ นมะเร็ งเต้ านมไม่อยาก
ผ่าตัดและได้ รับคาแนะนาให้ รักษาโดยยาสมุนไพร ทาให้ ไ ด้ มาขอสูตรยาสมุนไพรจากพระครู
สุธรรมนาถ ท่านจึงนาความรู้ที่มีอยูพ่ ร้ อมทังเปิ
้ ดตารายาเกี่ยวกับมะเร็ งและให้ สตู รยาแก่หญิงผู้นนั ้
ไป เมื่อได้ กินยาสมุนไพรหญิ ง คนนัน้ ก็อาการดีขึน้ และหายจากโรคมะเร็ ง ในที่ สุด ทาให้ พระครู
สุธรรมนาถมีกาลังใจที่จะศึกษาเรื่ องสมุนไพรต่อไปและบารุงรักษาป่ าสมุนไพรไว้
วิธีการถ่ ายทอดความรู้ของพระครู สุธรรมนาถ
กิจกรรมการจัดการเรี ยนรู้ ดาเนินการในวัดปลักไม้ ลาย ท่านพระครู สธุ รรมนาถใช้ วิธีการ
ต่าง ๆ ดังนี ้
1. บรรยายให้ ผ้ เู รี ยนทราบถึงประโยชน์ของต้ นไม้ ในระบบนิเวศวิทยาและการรักษาโรค
2. บรรยายประกอบการฉายสไลด์
3. ติดป้ายชื่อให้ ผ้ เู รี ยนทราบถึงประโยชน์ ของต้ นไม้ ที่ใช้ รักษาโรค เมื่อผู้ปกครองและ
นักเรี ยนหรื อคนในชุมชน เดินผ่านไปมาทุกวัน จะเกิดการสัมผัสทางตาถ่ายทอดความรู้ความคิด
ตระหนักถึงคุณประโยชน์ของต้ นไม้ สถานที่ที่ใช้ ปลูกสมุนไพร มีเนื ้อที่ประมาณ 90 ไร่ มีสมุนไพร
ประมาณ 500 ชนิด เคยใช้ ปนู ซีเมนต์โบกเป็ นกระถางพร้ อมติดป้ายชื่อต้ นไม้ และบรรยายถึง
คุณประโยชน์ มีความคงทนถาวร แต่กระถางต้ นไม้ นี ้อยูด่ ้ านหลังโรงเรี ยนทาให้ คนในชุมชน ไม่คอ่ ย
ได้ เห็น เพราะไม่ใช่ทางผ่านประจา จึงมี ความตัง้ ใจที่ จะทากระถาง ต้ นสมุนไพรในทางผ่าน
ด้ านหน้ าโรงเรี ยน ซึ่งเป็ นทางผ่านที่มีกิจกรรมที่ทาให้ หยุด เช่น ผู้ปกครองหยุดรับส่งลูกหลาน หรื อ
การจับจ่ายซื ้อของ แต่ไม่สามารถดาเนินการได้ เพราะขาดแคลนทุนทรัพย์
4. เมื่อคนในชุมชนเกิดการเจ็บป่ วย ก็ใช้ สมุนไพรในการรักษาจนหาย เกิดการเรี ยนรู้ถึง
คุณค่า หรื อเกิดภูมิปัญญาตามอัธยาศัยหรื อตามธรรมชาติ ในการเลือกรักษาด้ วยสมุนไพร เป็ น
ทางเลือกในการรักษาโรค และช่ว ยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน และเป็ นการประหยัดเงินตรา ในการ
ซื ้อยามารับประทาน
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5. พระครูสธุ รรมนาถได้ นาความรู้ทางด้ านระบบนิเวศวิทยาของต้ นไม้ และสมุนไพร เข้ าสู่
โรงเรี ยนวัดลักไม้ ลาย และโรงเรี ยนอื่น ๆ ด้ วยการไปบรรยายให้ ครูและนักเรี ยนฟั งอยูเ่ สมอ
6. ใช้ สถานการณ์จริ งมาให้ ความรู้แก่ชมุ ชน ให้ เกิดความรักป่ าหรื อเกิดจิตสานึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้ อม เข้ าร่วมสัมมนาหรื อเป็ นวิทยากรตามหน่วยงานและสถานศึกษาต่าง ๆ เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันกับบุคคลต่าง ๆ และได้ นาความรู้ต่าง ๆ มาปรับประยุกต์ในการ
จัดการเรี ยนการสอน
ตอนที่ 2 ภูมิปัญญาไทย
2.1 ความหมายของภูมิปัญญาไทย
ความหมายและขอบข่ายของภูมิปัญญาไทย
คาว่า ภูมิปัญ ญา ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน (2542) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า
ภูมิ ปั ญ ญาหมายถึ ง พื น้ ฐานความรู้ ความสามารถ ความคิด ความเชื่ อ ความสามารถทาง
พฤติกรรม ความสามารถในการแก้ ไขปั ญหา โดยใช้ ประสบการณ์ที่สงั่ สมไว้ ในการปรับตัว และ
ดารงชีพในสภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อมทางสังคมและวัฒนธรรมที่ได้ มีการ
พัฒนาสืบสานกันมา อันเป็ นผลของการใช้ สติปัญญาปรับตัวให้ เข้ ากับสภาพต่าง ๆ ในพื ้นที่ที่กลุ่ม
ชนเหล่านันตั
้ งถิ
้ ่นฐานอยู่ รวมทังได้
้ มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับกลุม่ อื่น
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551) ได้ ให้ นิยามของ ความหมาย ลักษณะและ
ขอบข่ายของภูมิปัญญาไทยไว้ ดงั นี ้
ภูมิปัญญาไทย หมายถึง องค์ความรู้ ความสามารถและทักษะของคนไทยอันเกิดจาก
การสัง่ สมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเรี ยนรู้ เลือกสรรปรุงแต่งพัฒนาและถ่ายทอดสืบต่อกัน
มา เพื่อใช้ แก้ ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้ สมดุลกับบริบทของสังคมแต่ละยุคสมัย
สรุปภูมิปัญญาไทยหมายถึง องค์ความรู้ ความสามารถและทักษะของคนไทยอันเกิดจาก
การสัง่ สมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการ เรี ยนรู้ เลือกสรร ปรุงแต่ง พัฒนา และถ่ายทอดสืบต่อ
กันมาจากบรรพบุรุษ เพื่อใช้ แก้ ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้ สมดุลกับสภาพแวดล้ อม
ของคนไทยและเหมาะสมกับยุคสมัย
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2.2 ลักษณะของภูมิปัญญาไทย
เสรี พงศ์พิศ (2529) ได้ กล่า วถึง ภูมิ ปัญญาว่า มี 2 ลักษณะ คือ “ภูมิ ปัญญาที่ เป็ น
นามธรรม” เป็ นโลกทัศน์ เป็ นปรัชญาในการดาเนินชีวิต เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการเกิด แก่ เจ็บ ตาย
คุณ ค่าและความหมายของทุกสิ่ง ในชี วิ ตประจ าวัน และภูมิ ปัญ ญาในลักษณะที่ เป็ น
“รู ปธรรม” เป็ นเรื่ องเกี่ ยวกับเฉพาะด้ านต่างๆ เช่น การทามาหากิน การเกษตร หัตถกรรม
ศิลปะ ดนตรี และอื่นๆ โดยที่ภูมิปัญญาเหล่านี ้สะท้ อนออกมาใน 3 ลักษณะที่สมั พันธ์กนั อย่าง
แยกไม่ออก ดังนี ้
1. ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับโลก สิ่งแวดล้ อม สัตว์ พืช ธรรมชาติ
2. ความสัมพันธ์กบั คนอื่นๆ ที่ร่วมกันในสังคมหรื อชุมชน
3. ความสัมพันธ์ กบั สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือธรรมชาติ สิ่งที่ไม่สามารถสัมผัสได้ ทงหลาย
ั้
ทังสามลั
้
กษณะนี ้คือ มิติของเรื่ องเดียวกันคือ ชีวิตของชาวบ้ านที่สะท้ อนออกมาถึงภูมิปัญญาใน
การดาเนินชีวิตอย่างมีเอกภาพ เหมือนสามมุมของรู ปสามเหลี่ยม ภูมิปัญญาจึงเป็ นรากฐานใน
การดาเนินชีวิตของชาวบ้ าน
ภูมิ ปัญ ญาไทย มี ลัก ษณะเป็ นองค์ รวม ดัง นี ้ (ส านักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา,
2551)
1.

เป็ นเรื่ องของการใช้ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความเชื่อ (Belief) และ

พฤติกรรม (Behavior)
2. แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง คนกับคน คนกับธรรมชาติ คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ
3. เป็ นองค์รวมหรื อกิจกรรมทุกอย่างในวิถีชีวิต
4. เป็ นเรื่ องของการแก้ ไขปั ญหา การจัดการ การปรับตัว การเรี ยนรู้เพื่อความอยู่รอดของ
บุคคล ชุมชนและสังคม
5. เป็ นแกนหลักหรื อกระบวนทัศน์ในการมองชีวิต เป็ นพื ้นฐานความรู้ในเรื่ องต่างๆ
6. มีลกั ษณะเฉพาะหรื อมีเอกลักษณ์ในตัวเอง
7. มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อการปรับสมดุลในการพัฒนาการทางสังคมตลอดเวลา
นอกจากนี ้ภูมิปัญญาไทยยังมีลกั ษณะเป็ นองค์รวมและมีคณ
ุ ค่าทางวัฒนธรรมเกิดขึ ้นใน
วิถีชีวิตไทย ซึ่งภูมิปัญญาท้ องถิ่นอาจเป็ นที่มาขององค์ความรู้ ที่งอกงามขึ ้นใหม่ที่จะช่วยในการ
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เรี ยนรู้ การแก้ ปัญหา การจัดการและการปรับตัวในการดาเนินชีวิตของคนไทย ลักษณะองค์รวม
ของภูมิปัญญามีความเด่นชัดในหลายด้ าน
ขอบข่ายของภูมิปัญญาไทย จากงานวิจยั ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ได้ แบ่งภูมิปัญญาไทย ออกเป็ น 9 ด้ าน ได้ แก่
1.

ด้ านเกษตรกรรม ได้ แก่ ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะและ

เทคนิคด้ านการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยพัฒนาบนพื ้นฐานคุณค่าดังเดิ
้ ม ซึ่งคนสามารถพึ่งพา
ตนเองในสภาวการณ์ต่างๆได้ เช่นการทาเกษตรแบบผสมผสาน การแก้ ปัญหาการเกษตรด้ าน
การตลาด การแก้ ปัญ หาด้ านการผลิต การรู้ จัก ปรั บ ใช้ เทคโนโลยี ที่เ หมาะสมกับการเกษตร
เป็ นต้ น
2. ด้ านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ได้ แก่ การประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการ
แปรรู ปผลิตเพื่อการบริ โภคอย่างปลอดภัย ประหยัด และเป็ นธรรม อันเป็ นขบวนการให้ ชุมชน
ท้ องถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจได้ ตลอดทัง้ การผลิตและการจาหน่ายผลผลิตทาง
หัตถกรรม เช่น การรวมกลุม่ ของโรงงานยางพารา กลุม่ โรงสี กลุม่ หัตถกรรม เป็ นต้ น
3. ด้ านการแพทย์แผนไทย ได้ แก่ ความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษาสุขภาพ
ของคนในชุมชน โดยเน้ นให้ ชมุ ชนพึง่ พาตนเองทางด้ านสุขภาพและอนามัยได้ เช่นยาจากสมุนไพร
การนวดแผนโบราณ การดูแลและรักษาสุขภาพแบบพื ้นบ้ าน เป็ นต้ น
4. ด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ได้ แก่ ความสามารถเกี่ยวกับการ
จัด การด้ านทรั พ ยากรและสิ่ ง แวดล้ อ ม ทัง้ การอนุรั กษ์ การพัฒ นาและการใช้ ประโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมอย่างสมดุลและยัง่ ยืน เช่น การบวชป่ า การสืบชะตาแม่น ้า
การทาแนวปะการังเทียม การอนุรักษ์ป่าชายเลน การจัดการป่ าต้ นน ้าและป่ าชุมชน เป็ นต้ น
5.

ด้ านกองทุนและธุรกิจชุมชน ได้ แก่ ความสามารถในด้ านการสะสมและบริ หาร

กองทุนและสวัสดิการชุมชน ทังที
้ ่เป็ นเงินตราและโภคทรัพย์เพื่อเสริ มสร้ างความมัน่ คงให้ แก่ชีวิต
ความเป็ นอยู่ของสมาชิกในกลุ่ม เช่นการจัดการกองทุนของชุม ชนในรู ปแบบของสหกรณ์ ออม
ทรัพย์ รวมถึงความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคนให้ เกิดความ
มัน่ คงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยจัดตังกองทุ
้
นสวัสดิการรักษาพยาบาลของชุมชน
และจัดระบบสวัสดิการการบริการชุมชน
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6. ด้ านศิลปกรรม ได้ แก่ ความสามารถในการสร้ างสรรค์ผลงานด้ านศิลปะสาขาต่างๆ
เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม นาฏศิลป์ คนตรี ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ การละเล่นพื ้นบ้ าน และ
นันทนาการ
7. ด้ านภาษาและวรรณกรรม ได้ แก่ ความสามารถในการอนุรักษ์ และสร้ างสรรค์ผลงาน
ด้ านภาษาวรรณกรรมท้ องถิ่นและการทาสารานุกรมภาษาถิ่น การปริ วรรตหนังสือโบราณ การ
ฟื น้ ฟูการเรี ยนการสอนภาษาถิ่นของท้ องถิ่นต่างๆ
8. ด้ านปรัชญา ศาสนา และประเพณี ได้ แก่ ความสามารถประยุกต์ และปรับใช้ หลัก
คาสอนทางศาสนา ปรัชญาความเชื่อและประเพณี ที่มีคณ
ุ ค่าให้ เหมาะสมต่อบริ บททางเศรษฐกิจ
สังคม เช่นการถ่ายทอดวรรณกรรมคาสอน การบวชป่ า การประยุกต์ประเพณีบญ
ุ ประทายข้ าว
9. ด้ านโภชนาการ ได้ แก่ ความสามารถในการเลือกสรร ประดิษฐ์ และปรุงแต่งอาหารและ
ยาได้ เหมาะสมกับความต้ องการของร่างกายในสภาวการณ์ตา่ งๆ ตลอดจนผลิตสินค้ าและบริ การ
ส่งออกที่ได้ รับความนิยมแพร่หลาย รวมถึงการขยายคุณค่าเพิ่มของทรัพยากรด้ วย
สรุ ปภูมิปัญญาไทย คือ องค์ความรู้ เกี่ ยวกับความรู้ ความสามารถของวิถีชีวิตคนใน
สังคมไทยที่มีการถ่ายทอดสัง่ สมกันมายาวนานจนเกิดเป็ นองค์ความรู้ที่ส ามารถนามาปรับใช้ เพื่อ
การดารงชีวิต ให้ เหมาะสมกับตัวบุคคล สภาพแวดล้ อม อีกทัง้ ยังเกิดประโยชน์และสามารถ
นามาประยุกต์ใช้ กบั ทรัพยากรที่มีในท้ องที่นนๆ
ั ้ ให้ เกิดเป็ นผลผลิตที่สร้ างมูลค่าให้ แก่ผ้ ทู ี่สืบทอด
และคนในชุมชนท้ องถิ่นนันๆ
้ โดยแบ่งออกเป็ น 9 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านเกษตรกรรม ด้ านอุตสาหกรรม
และหัตถกรรม ด้ านการแพทย์แผนไทย ด้ านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม
ด้ านกองทุนและธุรกิจชุมชน ด้ านศิลปกรรม ด้ านภาษาและวรรณกรรม ด้ านปรัชญา ศาสนา
และประเพณี ด้ านโภชนาการ
2.3 ความสาคัญของภูมิปัญญาไทย
ความส าคั ญ ของภู มิ ปั ญ ญาไทย ได้ แ ก่ ประโยชน์ แ ละความส าคัญ ของภู มิ ปั ญ ญา
ที่บรรพบุรุษไทยได้ สร้ างสรรค์และสืบทอดมาอย่างต่อเนื่องจากอดีตสู่ปัจจุบนั ทาให้ คนในชาติเกิด
ความรั กและความภาคภูมิ ใจ ที่ จ ะร่ วมแรงร่ ว มใจสื บสานต่อไปในอนาคต เช่น โบราณสถาน
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โบราณวัตถุสถาปั ตยกรรม ประเพณีไทย การมีน ้าใจ ศักยภาพในการประสานผลประโยชน์ เป็ นต้ น
ภูมิปัญญาไทยจึงมีความสาคัญดังนี ้
2.3.1 ภูมิปัญญาไทยช่วยสร้ างชาติให้ เป็ นปึ กแผ่น
พระมหากษั ต ริ ย์ ไ ทยได้ ใ ช้ ภูมิ ปั ญ ญาในการสร้ างชาติ สร้ างความเป็ นปึ กแผ่ น ให้ แ ก่
ประเทศชาติมาโดยตลอด ตังแต่
้ สมัยพ่อขุนรามคาแหงมหาราช พระองค์ทรงปกครองประชาชน
ด้ วยพระเมตตาแบบพ่อปกครองลูก ผู้ใดประสบความเดือดร้ อนก็ สามารถตีระฆัง แสดงความ
เดือดร้ อนเพื่อขอรับพระราชทานความช่วยเหลือทาให้ ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อพระองค์ต่อ
ประเทศชาติ ร่ วมกันสร้ างบ้ านเรื อนจนเจริ ญรุ่ งเรื องเป็ นปึ กแผ่น พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปั จจุบนั พระองค์ทรงใช้ ภมู ิปัญญาสร้ างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และ
เหล่าพสกนิกรมากมายเหลือคณานับ ทรงใช้ พระปรี ชาสามารถแก้ ไขวิกฤตการณ์ ทางการเมือง
ภายในประเทศ จนรอดพ้ นภัยพิบตั ิ หลายครัง้ พระองค์ทรงมีพระปรี ชาสามารถหลายด้ า น แม้ แต่
ด้ านการเกษตร พระองค์ได้ พระราชทานทฤษฎีใหม่ให้ แก่พสกนิกรทังด้
้ านการเกษตรแบบสมดุล
และยั่งยืน ฟื น้ ฟูสภาพแวดล้ อม นาความสงบร่ มเย็นของประชาชนให้ กลับคืนมา สมดังพระราช
ประสงค์ที่ทรงอุทิศพระวรกายและพระสติปัญญาในการพัฒนาการเกษตรไทยตลอดระยะเวลา
แห่งการครองราชย์
2.3.2 สร้ างความภาคภูมิใจ และศักดิศ์ รี เกียรติภมู ิแก่คนไทย
คนไทยในอดีตที่มีความสามารถปรากฏในประวัติศาสตร์ มีมาก เป็ นที่ยอมรับของนานา
อารยประเทศ เช่น นายขนมต้ มเป็ นนักมวยไทยที่มีฝีมือเก่งในการใช้ อวัยวะทุกส่วน ทุกท่าของแม้
ไม้ มวยไทย สามารถชกมวยไทยจนชนะพม่าได้ ถึงเก้ าคนสิบคนในคราวเดียวกัน แม้ ในปั จจุบนั
มวยไทยก็ยงั ถือว่า เป็ นศิลปะชันเยี
้ ่ยม เป็ นที่นิยมฝึ กและแข่งขันในหมู่คนไทยและชาวต่างประเทศ
ปั จจุบนั มีคา่ ยมวยไทยทัว่ โลก ชาวต่างประเทศที่ได้ ฝึกมวยไทยจะรู้สึกยินดีและภาคภูมิใจ ในการที่
จะใช้ กติกาของมวยไทย เช่น การไหว้ ครูมวยไทย การออกคาสัง่ ในการชกเป็ นภาษาไทยทุกคา เช่น
คาว่า "ชก" "นับหนึ่งถึงสิบ" เป็ นต้ น ถือเป็ นมรดกภูมิปัญญาไทย นอกจากนี ้ ภูมิปัญญาไทยที่โดด
เด่นยังมีอีกมากมาย เช่น มรดกภูมิปัญญาทางภาษาและวรรณกรรม โดยที่มีอกั ษรไทยเป็ นของ
ตนเองมาตัง้ แต่ส มัย กรุ ง สุโ ขทัย และวิ วัฒ นาการมาจนถึ ง ปั จ จุบัน วรรณกรรมไทยถื อ ว่าเป็ น
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วรรณกรรมที่ มีความไพเราะ ได้ อรรถรสครบทุกด้ าน วรรณกรรมหลายเรื่ องได้ รับการแปลเป็ น
ภาษาต่างประเทศหลายภาษา
ด้ านอาหาร อาหารไทยเป็ นอาหารที่ ปรุ งง่ าย พื ชที่ ใช้ ประกอบอาหารส่วนใหญ่เป็ นพื ช
สมุนไพร ที่หาได้ ง่ายในท้ องถิ่นและราคาถูก มีคุณค่าทางโภชนาการ และยังป้องกันโรคได้ หลาย
โรค เพราะส่ว นประกอบส่วนใหญ่ เป็ นพื ช สมุนไพร เช่น ตะไคร้ ขิ ง ข่า กระชาย ใบมะกรู ดใบ
โหระพา ใบกะเพรา เป็ นต้ น
2.3.3 สามารถปรับประยุกต์หลักธรรมคาสอนทางศาสนาใช้ กบั วิถีชีวิตได้ อย่างเหมาะสม
คนไทยส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ โดยนาหลักธรรมคาสอนของศาสนามาปรับใช้ ในวิถี
ชีวิตได้ อย่างเหมาะสม ทาให้ คนไทยเป็ นผู้อ่อนน้ อมถ่อมตน เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ ประณีประนอมรักสงบ
ใจเย็น มีความอดทน ให้ อภัยแก่ผ้ สู านึกผิด ดารงวิถีชีวิตอย่างเรี ยบง่ายปกติสขุ ทาให้ คนในชุมชน
พึ่งพากันได้ แม้ จะอดอยากเพราะแห้ งแล้ ง แต่ ไม่มีใครอดตาย เพราะพึ่งพาอาศัยกัน แบ่งปั นกัน
แบบ "พริ ก บ้ า นเหนื อ เกลื อ บ้ า นใต้ " เป็ นต้ น ทัง้ หมดนี ส้ ื บ เนื่ อ งมาจากหลัก ธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนา เป็ นการใช้ ภูมิปัญญาในการนาเอาหลักของพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ กับ
ชีวิตประจาวัน และดาเนินกุศโลบายด้ านต่างประเทศ จนทาให้ ชาวพุทธทัว่ โลกยกย่องให้ ประเทศ
ไทยเป็ นผู้นาทางพุทธศาสนา และเป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์ แห่งโลก
(พสล.)
2.3.4 สร้ างความสมดุลระหว่างคนในสังคมและธรรมชาติได้ อย่างยัง่ ยืน
ภูมิปัญญาไทยมี ความเด่นชัดในเรื่ องของการยอมรับนับถื อ และให้ ความสาคัญแก่คน
สังคมและธรรมชาติอย่างยิ่ง มีเครื่ องชี ้ที่แสดงให้ เห็นได้ อย่างชัดเจนมากมาย เช่น ประเพณีไทย 12
เดือนตลอดทังปี
้ ล้ วนเคารพคุณค่าของธรรมชาติได้ แก่ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง
เป็ นต้ น ประเพณีสงกรานต์เป็ นประเพณีที่ทาในฤดูร้อนซึ่งมีอากาศร้ อน ทาให้ ต้องการความเย็นจึ ง
มีการรดน ้าดาหัว ทาความสะอาดบ้ านเรื อนและธรรมชาติสิ่งแวดล้ อม มีการแห่นางสงกรานต์การ
ทานายฝนว่าจะตกมากหรื อน้ อยในแต่ละปี ส่วนประเพณีลอยกระทง คุณค่าอยู่ที่การบูชาระลึกถึง
บุญคุณ ของนา้ ที่ หล่อเลีย้ งชี วิตของคน พืช และสัตว์ ให้ ไ ด้ ใช้ ทัง้ บริ โภคและอุปโภค ในวันลอย
กระทง คนจึงทาความสะอาดแม่น ้าลาธาร บูชาแม่น ้าจากตัวอย่างข้ างต้ น ล้ วนเป็ นความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับสังคมและธรรมชาติทงสิ
ั ้ ้น ในการรักษาป่ าไม้ ต้นน ้าลาธาร ได้ ประยุกต์ให้ มีประเพณี
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การบวชป่ า ให้ คนเคารพสิ่งศักดิส์ ิทธิ์ธรรมชาติ และสภาพแวดล้ อม ยังความอุดมสมบูรณ์แก่ต้นน ้า
ลาธาร ให้ ฟืน้ สภาพกลับคืนมาได้ มาก
อาชีพการเกษตรเป็ นอาชีพหลักของคนไทยที่คานึงถึงความสมดุล ทาแต่น้อยพออยู่พอกิน
แบบ "เฮ็ดอยูเ่ ฮ็ดกิน" ของพ่อทองดี นันทะ เมื่อเหลือกินก็แจกญาติพี่น้อง เพื่อนบ้ าน บ้ านใกล้ เรื อน
เคียง นอกจากนี ้ ยังนาไปแลกเปลี่ยนกับสิ่งของอย่างอื่นที่ ตนไม่มี เมื่อเหลือใช้ จริ งๆ จึงจะนาไป
ขาย อาจกล่าวได้ ว่า เป็ นการเกษตรแบบ "กิ น-แจก-แลก-ขาย" ทาให้ คนในสัง คมได้ ช่วยเหลื อ
เกื อ้ กูล แบ่ ง ปั น กั น เคารพรั ก นับ ถื อ เป็ นญาติ กัน ทัง้ หมู่ บ้ า น จึ ง อยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งสงบสุ ข มี
ความสัมพันธ์กนั อย่างแนบแน่นธรรมชาติไม่ถกู ทาลายไปมากนัก เนื่องจากทาพออยู่พอกิน ไม่โลภ
มากและไม่ทาลายทุกอย่างผิดกับในปั จจุบนั ถื อเป็ นภูมิ ปัญญาที่สร้ างความสมดุลระหว่างคน
สังคม และธรรมชาติ
2.3.5 เปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ ตามยุคสมัย
แม้ ว่ากาลเวลาจะผ่านไป ความรู้ สมัยใหม่จ ะหลั่ง ไหลเข้ ามามาก แต่ภูมิ ปัญญาไทยก็
สามารถปรับเปลี่ยนให้ เหมาะสมกับยุคสมัย เช่นการรู้ จกั นาเครื่ องยนต์มาติดตังกั
้ บเรื อ ใส่ใบพัด
เป็ นหางเสื อ ทาให้ เ รื อสามารถแล่นได้ เร็ วขึน้ เรี ยกว่า เรื อหางยาว การรู้ จักทาการเกษตรแบบ
ผสมผสาน สามารถพลิกฟื น้ คืนธรรมชาติให้ อุดมสมบูรณ์แทนสภาพเดิมที่ถูกทาลายไป การรู้ จัก
ออมเงิน สะสมทุนให้ สมาชิกกู้ยืม ปลดเปลื ้องหนี ้สิน และจัดสวัสดิการแก่สมาชิก จนชุมชนมีความ
มั่นคง เข้ ม แข็ง สามารถช่วยตนเองได้ หลายร้ อยหมู่บ้านทั่วประเทศ เช่นกลุ่ม ออมทรั พ ย์ คีรีวง
จังหวัดนครศรี ธรรมราชจัดในรูปกองทุนหมุนเวียนของชุมชน จนสามารถช่วยตนเองได้
สรุ ปภูมิปัญญาไทยมี ความสาคัญกับประเทศมากเพราะสมัยก่อนนัน้ การสร้ างชาติหรื อ
การปกครองประเทศของกษัตริ ย์นนั ้ ยึดถื อภูมิ ปัญญาไทยที่ มีความสอดคล้ องกับภูมิประเทศ
วิถีชีวิต ความเป็ นอยู่ของคนไทยทาให้ การดาเนินชีวิตคนสมัยก่อนจนถึงปั จจุบนั นี ้เป็ นไปอย่าง
ราบรื่ นและสามารถเปลี่ยนไปตามวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยตลอดมา
2.4 กระบวนการการถ่ ายทอดองค์ ความรู้
กระบวนการถ่า ยทอดองค์ ความรู้ เป็ นหนึ่ง ในขัน้ ตอนส าคัญของการสร้ างสรรค์ และ
สืบทอดภูมิปัญญาไทยซึ่งได้ มีการกล่าวถึงในหลากหลายมิติ ในส่วนนีผ้ ้ วู ิจัยจะศึกษาเฉพาะใน
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ส่วนของความหมายและกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ลักษณะการถ่ายทอดและแนวคิด
ทฤษฎีซงึ่ เกี่ยวข้ องกับกระบวนการถ่ายทอดความรู้ของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชน ดังนี ้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ ให้ ความหมายของกระบวนการ
ถ่ายทอดไว้ ดงั นี ้
กระบวนการ หมายถึง ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่คอ่ ยๆ เปลี่ยนแปลงอย่างมีระเบียบไปสู่
ผลอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น กระบวนการเจริ ญเติบโตของเด็ก กรรมวิธีหรื อลาดับการกระทา
ซึง่ ดาเนินไปอย่างต่อเนื่องกันไปจนสาเร็จลง ณ ระดับหนึง่
ถ่ายทอด หมายถึง การนาเรื่ องที่ร้ ูไปเล่าต่อ
องค์ความรู้ หมายถึง ความรู้ ที่อยู่ในศาสตร์ ได้ แก่ ความคิดรวบยอด หลักการ วิธีการ
ที่อยู่ในตารา อยู่ในห้ องสมุด ซึ่งอยู่ภายนอกตัวบุคคล ที่สั่งสมกันมาเพื่อให้ คนรุ่ นหลังได้ เรี ยนรู้
โครงสร้ างความรู้ หมายถึง ความรู้ ที่อยู่ภายในตัวบุคคล ที่เกิดจากการเรี ยนรู้ ของบุคคลนันๆ
้ ซึ่ง
ไม่ได้ ลอกเลียนมาจากองค์ความรู้ แต่ผ้ เู รี ยนต้ องสร้ างขึ ้นมาด้ วยตนเอง เป็ นความรู้ที่เกิดขึ ้นใหม่
เมื่อพัฒนาโครงสร้ างความรู้ตอ่ ไปก็สามารถสร้ างผลงานเป็ นองค์ความรู้ให้ คน อื่นค้ นคว้ าได้
ประเวศ วะสี (2534) กล่าวถึง การถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาชาวบ้ านในฐานะที่
เป็ นส่วนหนึง่ ในกระบวนการสร้ างสรรค์ภมู ิปัญญาไทยเพื่อการพัฒนาว่า ต้ องมีการศึกษา ค้ นคว้ า
ฟื น้ ฟู หรื อประยุกต์ภมู ิปัญญาชาวบ้ านเพื่อให้ สามารถนามาใช้ ประโยชน์ได้ โดยมีองค์ประกอบ 4
ขันตอน
้
ดังนี ้
1. ต้ องมีความเข้ าใจที่ถกู ต้ องและให้ คณ
ุ ค่ากับภูมิปัญญาชาวบ้ าน
2. ศึกษาเรี ยนรู้จากชาวบ้ านให้ มากที่สดุ
3. เอาข้ อมูลมาหาความหมาย เพื่อจัดระบบใหม่ แล้ วนาภูมิปัญญาอื่นเข้ ามาเชื่อมโยง
4. การจัดอบรมชาวบ้ านต้ องพยายามเข้ าถึงวิธีการถ่ายทอดความรู้
อบเชย แก้ วสุข (2543) ให้ ความหมาย กระบวนการถ่ายทอดความรู้ ว่า การบอกวิ ชา
ความรู้ ให้ แสดงให้ เข้ าใจ โดยวิธีการบอกหรื อทาให้ เห็นเป็ นตัวอย่างเพื่อให้ ร้ ู ดีร้ ู ชวั่ โดยการให้
ความรู้ แก่ผ้ เู รี ยนหรื อกลุ่มเป้าหมายไปโดยอัตโนมัติ ไม่ได้ เป็ นการเรี ยนรู้วิชาการสอนจากสถาบัน
ใดๆ แต่ใช้ สามัญสานึกแบบสังคมประกิต (Sociailzation Process) คือ การเรี ยนการสอนที่เกิด
จากการเรี ยนแบบและจดจาสืบทอดกันมาในครอบครัว ใช้ วิธีการถ่ายทอดโดย
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1. ใช้ วิธีการสาธิต คือ ทาให้ ดเู ป็ นตัวอย่าง อธิบายทุกขันตอนให้
้
แก่ผ้ เู รี ยน ทาให้ เกิดความ
เข้ าใจ แล้ วให้ ผ้ เู รี ยนนาไปปฏิบตั ติ าม
2. ใช้ วิธีการปฏิบตั ิจริ ง คือ ฟั งคาบรรยาย อธิบาย สาธิต แล้ วนาไปปฏิบตั ิจริ งและปฏิบตั ิ
ซ ้าๆจนเกิดความชานาญ เพราะผลงานที่ใช้ ดารงชีวิตได้ ต้ องเป็ นผลงานที่เกิดขึ ้นจากการนาเอาไป
ใช้ ประโยชน์ได้ ไม่ใช่เป็ นผลงานที่เอาไปกล่าวอ้ างอิงในตาราเท่านัน้
สุพัตรา ชาติบัญ ชาชัย (2548) กล่า วถึง การถ่ายทอดความรู้ ที่ มี ประสิทธิ ภ าพและ
บรรยากาศที่เ อือ้ อานวยต่อการเรี ยนรู้ ที่ สามารถทาให้ สามารถเรี ยนรู้ ได้ อย่างเต็ม ที่ นาไปใช้
ประโยชน์ได้ นามาซึง่ ความพึงพอใจ อิ่มใจและมีกาลังใจที่จะเรี ยนรู้ยิ่งขึ ้น ส่งผลให้ เกิดผลลัพธ์ที่
น่าประทับใจ คือ การมี บุคคลที่ ใ ฝ่ รู้ และมี ความรู้ ในชุดสาขาต่างๆ เพิ่มขึน้ เพราะทุกคนต่าง
แสวงหาความรู้และมีการจัดการความรู้ ร่วมกัน รวมทังด
้ าเนินการถ่ายทอดความรู้ อย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากเป็ นภารกิจที่สาคัญของสังคมมนุษย์ เพราะความรู้ คือ ประตูการสร้ างความงดงามของ
ชีวิต
Booking

(1999) ได้ กล่าวถึงกระบวนการแพร่ กระจายความรู้ หรื อการถ่ายทอดองค์

ความรู้ว่า เป็ นขันตอนหนึ
้
่งในกระบวนการบริ หารจัดการความรู้ ที่มีความสาคัญ เป็ นขันตอนที
้
่มี
ความต่อเนื่องเป็ นลาดับ และควรเริ่ มด้ วยกระบวนการย่อย 4 กระบวนการ ได้ แก่ กระบวนการ
ระบุ กระบวนการตรวจสอบความรู้ กระบวนการจัด เก็ บ เอกสารความรู้ และกระบวนการ
แพร่กระจายความรู้หรื อการถ่ายทอดความรู้ ซึ่งทัง้ 4 กระบวนการนี ้จะทาให้ การบริ หารจัดการ
ความรู้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนันกระบวนการถ่
้
ายทอดองค์ความรู้ หมายถึง กิจกรรมหรื อการเปลี่ยนแปลงอย่างมี
ระเบี ย บในการกระจาย เผยแพร่ ส าระ เรื่ อ งราว ความรู้ ผ่า นการวิ เ คราะห์ เ ป็ นผลรวมของ
องค์ความรู้ และสามารถนามาบูรณาการเป็ นระดับที่สูงขึ ้น โดยมีลาดับขันตอนต่
้
อเนื่องกันไปจน
สาเร็จลง ณ ระดับหนึง่
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ตอนที่ 3 การศึกษาตลอดชีวิต
3.1 นิยามและความหมาย
การศึกษาตลอดชีวิตกับการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิต เป็ นคาที่มกั จะมาถูกใช้ แทนกันได้ อยู่เสมอ
เพราะเนื่องจากมีความหมายคล้ ายคลึงกันมาก แต่เมื่อพิจารณาดูความหมายอย่างละเอียดแล้ ว
มีความแตกต่างของการเรี ยนรู้ (Learning) และ การศึกษา (Education) กล่าวคือ การเรี ยนรู้อาจ
เกิ ดจากประสบการณ์ ที่ทาให้ เ กิดการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่ง พฤติกรรมที่ เปลี่ยนแปลงนัน้
อาจจะไปในทางที่ดีหรื อไม่ดีก็เป็ นได้ แต่คาว่า การศึกษา จะหมายถึงเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของ
พฤติกรรมที่เป็ นไปในทางที่ดี เหมาะสมและเป็ นที่ยอมรับของสังคมเท่านัน้
พระราชบัญ ญั ติก ารศึก ษาแห่ ง ชาติ (พ.ศ. 2542) ในมาตรา 4 กล่ า วว่ า การศึก ษา
หมายถึง กระบวนการ การเรี ยนรู้ เพื่อความเจริ ญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอด
ความรู้ การฝึ ก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้ างสรรค์ จรรโลงความก้ าวหน้ าทาง
วิช าการสร้ างองค์ค วามรู้ อัน เกิ ด จากการจัด สภาพแวดล้ อ มทางสัง คม การเรี ย นรู้ และปั จ จัย
เกือ้ หนุน ให้ บุคคลเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตและได้ ให้ ความหมายของการศึกษาตลอดชีวิตว่า การศึกษา
ตลอดชีวิตเป็ นการศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบโรงเรี ยน การศึกษา
นอกระบบโรงเรี ย นและการศึกษาตามอัธ ยาศัย เพื่ อ ให้ ส ามารถพัฒ นาคุณ ภาพชี วิ ตได้ อย่า ง
ต่อเนื่อง
สุมาลี สังข์ศรี (2544) สรุ ปความหมายของการศึกษาตลอดชีวิตไว้ ว่า เป็ นการศึกษาใน
ภาพรวมทังหมดที
้
่เกิดจากการผสมผสานครอบคลุมระหว่างการศึกษาในระบบโรงเรี ยน การศึกษา
นอกระบบโรงเรี ยน และการศึกษาตามอัธยาศัย ที่จัดให้ แก่บุคคลทุกช่วงอายุตงแต่
ั ้ เกิดจนตาย
เพื่อมุง่ พัฒนาบุคคลอย่างเต็มศักยภาพ ให้ มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์อย่างเพียงพอต่อการ
ดารงชีวิต การประกอบอาชีพและการปรับตัวเข้ ากับสภาพแวดล้ อมที่เปลี่ยนไปได้ อย่างเหมาะสม
ในทุกช่วงชีวิต
วิจารณ์ พานิช (2548) การศึกษาตลอดชีวิต หมายความว่า กระบวนการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาที่เกิดขึ ้นในตัวบุคคล อันเป็ นผลมาจากการได้ รับความรู้หรื อประสบการณ์จากการจัด
การศึกษา หรื อจากกิจกรรมในวิถีชีวิต ที่สามารถเกิดขึ ้นได้ ตลอดเวลา ตังแต่
้ เกิดจนตาย
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สรุ ป การศึ ก ษาตลอดชี วิ ต หมายถึ ง กระบวนการเรี ย นรู้ ที่ เ กิ ด ขึ น้ ตัง้ แต่ เ กิ ด จนตาย
การเรี ยนรู้ อาจจะเกิดขึ ้นได้ เองหรื ออาจจะเกิดจากการให้ การศึกษาทัง้ ในระบบ นอกระบบและ
ตามอัธยาศัย การศึกษาตลอดชีวิตจึงถือได้ ว่าเป็ นรู ปแบบของการเรี ยนรู้ ของมนุษย์ ที่จะเกิดขึน้
ตลอดชีวิต โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนามนุษย์อย่างต่อเนื่อง ให้ มีศกั ยภาพเต็มที่ในแต่ละช่วงวัย
และทาให้ สามารถปรับตัวได้ ตามความก้ าวหน้ าและความเปลี่ยนแปลงของโลก
3.2 ความจาเป็ นของการศึกษาตลอดชีวิต
สุมาลี สังข์ศรี (2545) กล่าวว่าการศึกษานับได้ ว่าเป็ นกระบวนการสร้ าง และสะสมทุน
ทางปั ญญา ความรู้ และทักษะ เจตนารมณ์ ของการศึกษามี อยู่เพื่ อพัฒนาคน ดัง นัน้ ในฐานะที่
การศึกษาที่เป็ นส่วนหนึ่งของระบบสังคม การศึกษาจึงมีความจาเป็ นต่อชีวิตมนุษย์ตงแต่
ั ้ เกิดจน
ตาย เพราะการศึกษาจะช่วยให้ คนพัฒนาตนเองได้ อยู่ตลอดเวลา ดังนัน้ การศึกษากับการดาเนิน
ชี วิตจึง เป็ นกระบวนการอันหนึ่ง อันเดีย วกัน การศึกษาตลอดชี วิตเป็ นภาพรวมของการศึกษา
ทังหมด
้
ครอบคลุมการศึกษาทุกประเภททุกระดับ และมีความจาเป็ นในการพัฒนาคนดังกล่าว
จึงสามารถสรุปถึงความจาเป็ นของการศึกษาตลอดชีวิตได้ ดงั นี ้
3.2.1 ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของโลกและประเทศ
ต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมากต่อ ความ
เป็ นอยูต่ อ่ การดาเนินชีวิตของประชาชนในทุกประเทศเพราะเศรษฐกิจเป็ นปั จจัยหลักในการดาเนิน
ชีวิต ในประเทศอุตสาหกรรม เทคโนโลยีในการผลิตและการเพิ่มผลผลิตได้ เจริ ญก้ าวหน้ ามากขึ ้น
เพราะฉะนันจึ
้ งมีความต้ องการบุคลากรและคนงานที่มีความรู้มีทกั ษะที่ก้าวหน้ าและทัดเทียมกั บ
ความเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมใหม่ๆ นอกจากนันยั
้ งมีการเคลื่อนไหวปรับเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ
อยู่เสมอทาให้ เกิดผลกระทบมากมาย การเปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจดังกล่าวทาให้ ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการจัดการศึกษาเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้และทักษะทางด้ านวิชาการและ
วิชาชีพเพียงพอและสอดคล้ องกับความต้ องการของตลาดแรงงาน นอกจากนันยั
้ งต้ องให้ ความรู้
และทักษะที่ช่วยให้ บุคคลสามารถพึ่งตนเองได้ สามารถเลือกหรื อพัฒนาอาชีพได้ อย่างเหมาะสม
กับสภาพของท้ องถิ่นและสังคม จึงจาเป็ นที่บคุ คลต้ องเพิ่มพูนความรู้อยูเ่ สมอ
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3.2.2. ความเปลี่ยนแปลงของสังคม สังคมมีความเปลี่ยนแปลงทุกยุคทุกสมัยยิ่งในสภาวะ
ปั จจุบนั ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ ้นอย่างรวดเร็ วมาก ปั ญหาของสังคมมีความซับซ้ อนมากทังนี
้ ้จาก
สภาพดังกล่าวเป็ นเหตุทาให้ บคุ คลควรได้ รับการศึกษา ได้ รับความรู้ทุกช่วงชีวิต การได้ รับความรู้
จะช่วยให้ บุคคลสามารถเผชิญกับ สภาพการณ์ต่างๆปั ญหาต่างๆ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและ
วิธีการแก้ ปัญหาได้ อย่างเหมาะสมในทุกสถานการณ์ และสามารถปรับตัวดาเนินชีวิตอยู่ในสภาพ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงได้ อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของตนเอง
3.2.3. ความก้ าวหน้ าของวิทยาการและเทคโนโลยี ความรู้ วิท ยาการและเทคโนโลยี
พัฒ นาการที่ ก้ า วหน้ า และรวดเร็ ว มาก นัก วิ ช าการ นัก การศึก ษา นัก วิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ ศึก ษา
ค้ นคว้ าวิจัยเพื่ อพัฒ นาความรู้ ในสาขาวิช าต่างๆอย่างต่อเนื่ อง ทัง้ ความรู้ ในทางอุตสาหกรรม
สถาปั ตยกรรม วิทยาศาสตร์ เกษตร สาธารณสุข การสื่อสาร การคมนาคม ความก้ าวหน้ าทาง
วิทยาการและเทคโนโลยีดงั กล่าวนี ้มีพฒ
ั นาการอย่างไม่หยุดยังตลอดเวลาและมี
้
ผลต่อการดาเนิน
ชีวิตของบุคคลทังทางตรงและทางอ้
้
อม หลังจากบุคคลจบจากโรงเรี ยนมาแล้ วมีการเปลี่ยนแปลง
เกิ ดขึน้ มากมาย เพราะฉะนัน้ บุคคลจึงต้ องเรี ยนรู้ อยู่เสมอทุกช่วงชีวิตของชีวิตเพื่ อให้ สามารถ
ติดตามได้ ทันความก้ าวหน้ าเหล่านี แ้ ละสามารถนามาใช้ ประโยชน์กับการประกอบอาชีพ การ
ประกอบกิจกรรมต่างๆ ในสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ อย่างเหมาะสม
3.2.4. การแพร่ กระจายและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของข้ อมูลข่าวสาร ในปั จจุบนั นีม้ ี
แหล่งที่เผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารอยู่มากมายและข้ อมูลข่ าวสารนี ้สามารถเผยแพร่ด้วยสื่อชนิด
ต่างๆ ไปยังประชาชนในทุกภูมิภาคของโลกอย่างรวดเร็ ว ซึ่งประกอบด้ วยความรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้ อง
กับการประกอบอาชีพเกี่ยวข้ องกับความเป็ นอยู่ สุขภาพ พลานามัย อาหาร ครอบครัว ตลอดจน
ความรู้สาขาวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวกับบุคคลทังทางตรงและทางอ้
้
อมเพราะฉะนันบุ
้ คคลจึงควรจะเรี ยนรู้
ที่จะแสวงหาความรู้เหล่านี ้ ควรมีทกั ษะที่จะเข้ าถึงความรู้ข้อมูลเหล่านี ้ ต้ องเรี ยนรู้อยู่เสมอเพื่อให้ มี
ความรู้ เท่าทันและนามาใช้ ประโยชน์ ได้ อย่างเต็ม ที่นอกจากนัน้ ข้ อมูลข่าวสารที่ เผยแพร่ ที่มีอยู่
มากมายนันมี
้ ทงสิ
ั ้ ่งที่เป็ นประโยชน์และไม่เป็ นประโยชน์ บุคคลต้ องมีความสามารถที่จะวิเคราะห์
และเลือกรับข้ อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ตอ่ ตนเองได้
3.2.5. ความเปลี่ยนแปลงทางด้ านโครงสร้ างประชากร โดยทัว่ ไปแล้ วโครงสร้ างประชากร
ของประเทศต่างๆส่วนใหญ่จะมีลกั ษณะเป็ นรูปพีระมิด ฐานกว้ าง ยอดแหลม คือมีประชากรวัยเด็ก
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มากที่สุด รองลงมาเป็ นวัยรุ่ นและวัยผู้ใหญ่ตามลาดับ และจานวนประชากรที่มีจานวนน้ อยที่สุด
คือประเทศวัยสูงอายุ แต่ในปั จจุบนั นี ้โครงสร้ างประชากรในหลายประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
เห็นได้ ชัดคือ จานวนเด็กแรกเกิดลดลง จานวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึน้ มาก จานวนประชากร
ผู้สูงอายุจานวนมากขึน้ เพราะฉะนันการจั
้
ดการศึกษาจึงจาเป็ นต้ องขยายออกไปสู่ประชากรวัย
แรงงาน วัย ผู้ ใหญ่ ต อนกลาง และวัย สูง อายุ ด้ ว ย และนับ วัน จ านวนผู้สู ง อายุจ ะยิ่ ง มากขึ น้
เพราะฉะนันประเทศต่
้
างๆต้ องให้ ความสาคัญแก่การศึกษาสาหรับผู้สงู อายุมากยิ่งขึ ้น นัน่ คื อการ
จัดการศึกษาเพื่อสนองความต้ องการต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างประชากรนี ้จะต้ องเป็ นการจัด
การศึกษาให้ แก่คนสูงอายุทกุ กลุม่ อายุ ซึง่ ก็คือการศึกษาตลอดชีวิตนัน่ เอง
3.2.6. ความเปลี่ ยนแปลงทางการเมื อง ปั จ จุบันประเทศต่างๆ ในโลกส่วนใหญ่ มี การ
ปกครองในระบอบประชาธิ ปไตยโดยให้ ประชาชนมีสิทธิ เสรี ภาพ มีส่วนร่ วมในการแสดงความ
คิดเห็น มีสว่ นร่วมในการปกครองประเทศและมีสิทธิเสรี ภาพในการศึกษาหาความรู้ ประเทศต่างๆ
ได้ ตระหนั ก ถึ ง ความส าคัญ ของการศึ ก ษาที่ มี ต่ อ การพั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ แ ละพั ฒ นา
ประเทศชาติ เพราะฉะนันจึ
้ งมุ่งเน้ นให้ ประชาชนได้ รับการศึ กษาอย่างทัว่ ถึง มีสิทธิได้ รับการศึกษา
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน การศึกษาถือเป็ นสิทธิขนพื
ั ้ ้นฐานของประชาชน จะพบว่าประเทศ
ต่างๆทัว่ โลกได้ เริ่ มนาแนวคิดของการศึกษาตลอดชีวิตมาเป็ นแนวคิดหลักในการจัดการศึกษาของ
ประเทศตังแต่
้ ปี ค.ศ.1972 เป็ นต้ นมา และในปั จจุบนั แนวคิ ดการศึกษาตลอดชีวิตยิ่งได้ รับการ
ยอมรับกว้ างขวางมากขึ ้นและเป็ นหลักการสาคัญของการจัดการศึกษาของทุกประเทศก็ว่าได้ และ
จากประสบการณ์ที่หลายประเทศได้ นาแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิตไปสู่การปฏิบตั ิตา่ งเห็นพ้ องกัน
ว่าการศึกษาตลอดชีวิตเป็ นการศึกษาสาหรับสังคม สาหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงดังเช่นปั จจุบนั
3.2.7. การศึกษาที่มีอยูย่ งั ไม่เอื ้อให้ บคุ คลได้ รับการศึกษาตลอดทุกช่วงชีวิตการศึกษาที่จดั
อยูใ่ นประเทศต่างๆ ทัว่ โลกแม้ ในประเทศที่พฒ
ั นาแล้ วก็ตามยังเน้ นที่การศึกษาในระบบโรงเรี ยนซึ่ง
เป็ นการศึกษาเพี ยงช่ว งต้ นของชี วิต เท่านัน้ แต่ล ะประเทศจะทุ่ม เทงบประมาณบุค ลากรและ
ทรัพยากรอย่างมากมายเพื่ อปรั บปรุ งพัฒ นาการศึกษาในระบบโรงเรี ยน โดยเน้ นว่าการศึกษา
สาหรับคนวัยต่างๆ ที่พ้นจากวัยเรี ยนมาแล้ วก็มีความสาคัญไม่แพ้ กัน แต่เท่าที่เป็ นอยู่การศึกษา
หลังวัยเรี ยนในประเทศต่างๆจัดอยู่ไม่ว่าจะเป็ นการศึกษานอกระบบหรื อการศึกษาตามอัธยาศัยก็
ตามยังทาได้ น้อยและไม่ครอบคลุมเท่าที่ควร
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สรุ ปความจาเป็ นในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพราะการจัดการศึกษาที่เป็ นอยู่ยงั ให้
โอกาสแก่ประชาชนอย่างไม่เท่าเทียมกัน ผู้ที่ยากจน ผู้ที่อยู่ห่างไกล ผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคมด้ อยกว่ายังได้ รับโอกาสน้ อยกว่าในหลายประเทศ สิ่งที่ให้ เรี ยนรู้ยงั มีความสัมพันธ์กบั ชีวิตไม่
มากยังไม่สามารถนามาใช้ ในชีวิตหลังวัยเรี ยนได้ อย่างเต็มที่ ทาให้ บุคคลต้ องแสวงหาความรู้ อยู่
เสมอ การศึกษาที่เป็ นอยู่เน้ นการให้ เนื อ้ หาความรู้ มากกว่าการให้ ทักษะวิธีการในการแสวงหา
ความรู้ จากข้ อจากัดต่างๆ ของการศึกษาที่เป็ นอยู่นับว่าเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ ทาให้ บุคคลต้ องได้ รับ
การศึกษาที่กว้ างขวางขึ ้น และได้ รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
3.3 ลักษณะของการศึกษาตลอดชีวิต
สุนทร สุนนั ท์ชยั (2532) ได้ เสนอลักษณะของกระบวนการที่มีผลต่อการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
ไว้ ดงั นี ้
1. เป็ นการดาเนินการตลอดชีวิตของบุคคล
2. เป็ นการจัดที่ มีการวางแผน ทาให้ ไ ด้ รับความรู้ ทักษะ และเจตคติอันจ าเป็ นต่อการ
เปลี่ยนแปลงชีวิตซึง่ เกิดขึ ้นอยูต่ อลดเวลา จนในที่สดุ ทาให้ บคุ คลได้ พฒ
ั นาตนอย่างเต็มศักยภาพ
3. เป็ นการเรี ยนรู้ที่เกิดจากแรงจูงใจของผู้เรี ยนที่จะเรี ยนรู้ด้วยตนเอง
4. ให้ แหล่งเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตทุกประเภทในการศึกษาทังในระบบ
้
นอกระบบ และไม่เป็ น
ทางการหรื อตามอัธยาศัย
จากลักษณะการจัดการศึกษาตลอดชีวิตดังกล่าวสรุปได้ ว่า การจัดการศึกษาตลอดชีวิต
ต้ องมี ลักษณะการจัดโดยจัด การศึกษาตลอดช่วงอายุของบุคคลในรู ป แบบต่างๆ ทัง้ ในระบบ
โรงเรี ยน นอกระบบโรงเรี ยน และการศึกษาตามอัธยาศัย ทังนี
้ ้จะต้ องปรับโครงสร้ างขององค์กรที่
จัดการศึกษาให้ สอดคล้ องกับนโยบาย หลักการศึกษาตลอดชีวิตโดยยึดการบูรณาการความเสมอ
ภาค ความเป็ นประชาธิปไตย และความสอดคล้ องกับวิถีชีวิต
3.4 แนวคิดการศึกษาตลอดชีวิต
ในปั จจุบนั มีแนวคิดที่กล่าวว่าการศึกษาหาความรู้ เป็ นพื ้นฐานของการดารงชีวิตนัน้ ควร
เป็ นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันไปจนตลอดชีวิตไม่ใช่ความคิดที่ใหม่ ในปี 1972 ได้ มีการนาเอา
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ข้ อเสนอแนวคิดนีม้ าพิจ ารณากันโดยนักการศึกษาและบุคคลทั่วไป จากรายงานขององค์การ
ยูเนสโก(UNESCO) เรื่ อง Learning to be วิไล ตังจิ
้ ตสมคิด (2538) ได้ ระบุถึงแนวทางในการจัด
การศึกษาตลอดชีวิตไว้ ดังนี ้ ความคิดที่ว่าการศึกษาควรจะเป็ นกระบวนการต่อเนื่องกันไปตลอด
ชีวิตซึ่งได้ มีการกล่าวกันมากในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา ทาให้ เป็ นที่เข้ าใจกันว่าความคิดนี เ้ ป็ น
ความคิดในปั จจุบนั แต่แท้ ที่จริงแล้ วความคิดนี ้ไม่ใช่ความคิดที่ใหม่เลย เนื่องจากโดยทัว่ ๆ ไปไม่ว่า
จะเป็ นโดยตังใจหรื
้
อไม่ตงใจก็
ั ้ ตาม คนเราก็จะต้ องเรี ยนรู้และฝึ กฝนตนเองไปตลอดชีวิต โดยเรี ยน
จากอิทธิพลของสิ่งแวดล้ อมและจากประสบการณ์ตา่ ง ๆ ซึ่งจะช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขา
ทาให้ เ ขาเกิ ดมโนทัศน์ เ กี่ ยวกับชีวิตและช่วยเพิ่ม พูนความรู้ ต่าง ๆ ให้ กับเขา แต่อย่างไรก็ ตาม
จนกระทัง่ ถึงปั จจุบนั นี ้ก็ยงั มีรูปแบบเพียงไม่กี่อย่างเท่านันที
้ ่จะมาสนับสนุนการเรี ยนรู้ประเภทนี ้ได้
เพื่อที่จะให้ เกิดความเข้ าใจและกลายเป็ นโครงการที่ชดั เจนขึ ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนโดยทัว่ ไป
มีความคิดเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนว่าเป็ นการจัดขึ ้นเพื่อเด็กและจะสอนกันอยู่ภายในโรงเรี ยน
เท่านัน้ ซึง่ ความคิดนี ้จะทาให้ คนมองไม่เห็นความสาคัญของการศึกษาว่าการศึกษานันควรจะเป็
้
น
ขบวนการต่อเนื่องตลอดชีวิตแต่ความจริ งก็ได้ แสดงให้ เห็นแล้ วว่า คนนันไม่
้ สามารถที่จะเผชิญกับ
ชีวิตซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่แน่นอน ผู้ใหญ่เป็ นจานวนมากที่มีความต้ องการการศึกษา ซึ่ง
ไม่ใช่เ พื่อความพอใจในการที่ เขาจะได้ เพิ่ม พูนความสามารถหรื อเพื่อที่เขาจะได้ พัฒ นาตนเอง
ดัง เช่น แต่เ ดิม แต่เ ป็ นเพราะเป็ นความต้ อ งการการพัฒ นาทัง้ ทางด้ า นเศรษฐกิ จ สัง คมและ
วัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว ซึ่งเป็ นความต้ องการที่จะให้ ประชาชนทุกคนมี
โอกาสได้ รับการศึกษา เพื่อให้ เกิดการพัฒนาอย่างเต็มที่และสูงสุดในทุก ๆ ด้ าน
สานักงานส่งเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ( 2551) ได้ กล่าวถึง
เป้าหมายและแนวคิดสาคัญของการศึกษาตลอดชีวิตไว้ ดังนี ้
1. เพื่อให้ บุคคลพัฒนาเติมเต็มตามขีดความสามารถของตนเองและเป็ นสมาชิกที่ดีใน
สังคมที่ตนอาศัยอยู่
2. เป็ นการศึกษาทังชี
้ วิตอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ เกิดจนตาย
3. บุคคลมีอิสรภาพที่จะเลือกเรี ยนรู้จากการศึกษารูปแบบต่างๆที่เหมาะสมและสอดคล้ อง
กับตนเอง
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4. มุ่งพัฒนาให้ บุคคลได้ พฒ
ั นาตนให้ ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเพื่อการทางานและ
การอยูร่ ่วมกันในสังคมอย่างสันติสขุ
5. การศึกษาที่จดั ให้ แก่ทกุ กลุม่ อายุตงแต่
ั ้ วยั เด็กจนถึงวัยสูงอายุ
6. การศึกษาที่บริการให้ ครอบคลุมทัว่ ถึงทุกคนในแต่ละช่วงวัย ตลอดชีวิต
7. การจัดกิจกรรมการศึกษาที่ตอ่ เนื่อง สอดคล้ องกับชีวิตจริง
8. การจัดกิจกรรมการศึกษาที่กลุ่มเป้าหมายสามารถนาความรู้ ที่ได้ รับไปใช้ ประโยชน์ได้
ในการดาเนินชีวิตและการปรับตัวให้ เข้ ากับการเปลี่ยนแปลง
จากความหมายและแนวคิดของการศึ กษาตลอดชีวิตที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ น จะเห็นได้ ว่า
การศึก ษาตลอดชี วิ ต มี ค วามจ าเป็ นส าหรั บ บุค คลในทุก ช่ ว งชี วิ ต ตัง้ แต่เ กิ ด จนตาย บุค คลมี
ความสามารถที่จะเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต เพราะการศึกษามิได้ สิน้ สุด เมื่อบุคคลจบจากโรงเรี ยนหรื อ
สถาบันการศึกษา การศึกษาตลอดชีวิตเป็ นภาพรวมของการศึกษาทังหมด
้
ครอบคลุมการศึกษา
ทุก ประเภททุก ระดับ โดยเน้ น ความเสมอภาค ความเท่ า เที ย มกัน ในโอกาสทางการศึก ษา
การศึกษาตลอดชีวิต ควรมีความยืดหยุ่นหลากหลายรูปแบบและวิธีการ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ทกุ คน
เรี ยนรู้และสามารถเลือกวิธีเรี ยนที่เหมาะสมกับความสามารถของตน มุ่งให้ บุ คคลได้ พฒ
ั นาอย่าง
เต็มศักยภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและพึ่งพาตนเองได้ สิ่งที่บคุ คลเรี ยนรู้ความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกับ
ชีวิตควรได้ รับความรู้และทักษะที่จาเป็ นในการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ รวมทังทั
้ กษะใน
การแสวงหาความรู้ หรื อ มีเครื่ องมือในการแสวงหาความรู้ตอ่ ไป
3.5 รู ปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิต
สานักงานส่งเสริ ม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย (2551) ได้ เสนอ
รูปแบบของการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตไว้ ดังนี ้
1. การศึกษาวิช าสามัญ ซึ่ง ครอบคลุม การสอนอ่านเขี ยนเพื่ อการอ่านออกเขี ยนได้
การศึก ษาที่ เ ที ย บเท่า ระดับ ประถมศึก ษา มัธ ยมศึก ษาตอนต้ น มัธ ยมศึก ษาตอนปลาย และ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา
2. การศึกษาด้ านวิชาชีพ ซึง่ มีการจัดอบรมวิชาชีพทังระยะสั
้
นและระยะยาวในหลายสาขา
้
อาชีพแบบมีประกาศนียบัตร และไม่มีประกาศนียบัตร
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3. การให้ ความรู้ ทั่วไปที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวิตประจาวันด้ วยการอบรมโดย
วิทยากร และโดยสื่อต่างๆ
การจัดกิจกรรมจะมีความยืดหยุ่นในเรื่ องกฎ ระเบียบต่างๆ โดยรับผู้เรี ยนไม่จากัดเพศ
อายุ พื ้นฐานการศึกษา อาชีพ ความสนใจ มีความยืดหยุน่ ในเรื่ องเวลาเรี ยน สถานที่เรี ยน กิจกรรม
การเรี ยนรู้ มุ่งสนองความต้ องการของผู้เรี ยนในแต่ละชุมชนและสังคม การเรี ยนรู้ ไม่จาเป็ นต้ อง
เกิดขึ ้นในสถานศึกษา ไม่จากัดเวลา โดยมีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริ งและพัฒนาการ
ของผู้เรี ยน
จากรูปแบบการจัดกิจกรรมการศึกษาตลอดชีวิตทัง้ 3 รูปแบบ ดังกล่าว สามารถสรุปได้ ว่า
การศึกษาตลอดชีวิต ประกอบด้ วยการจัดการศึกษาใน 3 รูปแบบ ดังนี ้
1. การจัดการศึกษาในโรงเรี ยน (Formal Education) หมายถึง การจัดกิจกรรมการศึกษา
ที่ มี โครงสร้ างที่ ชัดเจนแน่นอน และมี ล าดับ มี การแบ่ง ชัน้ เรี ยนตามอายุ จัดการเรี ยนการสอน
ตามลาดับชัน้ ตังแต่
้ ระดับต้ นจนถึง ระดับสูงโดยมีลักษณะที่ สาคัญคือ มีหลักสูตร เวลาเรี ยนที่
แน่นอน มีการจากัดอายุผ้ เู รี ยน มีการลงทะเบียนเรี ยน และมีการวัดผล การประเมินผลเพื่อรับใบ
ประกาศนียบัตร การเรี ยนเน้ นเรื่ องอนาคตส่วนใหญ่มีสถานที่แน่นอนในการเรี ยน
2. การจัดการศึกษานอกโรงเรี ยน (Non-formal Education) หมายถึง การจัดกิจกรรม
การศึก ษาที่ จัด ขึน้ นอกโรงเรี ย นปกติ โดยมี ก ลุ่ม เป้ าหมายผู้รั บ บริ ก ารเป็ นประชาชน อยู่น อก
โรงเรี ยน มีวัตถุประสงค์ในการเรี ยนที่ชัดเจน โดยมีกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน ที่ยืดหยุ่น
และสอดคล้ องกับสภาพความต้ องการของกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย ซึ่งมีลกั ษณะสาคัญคือ มี
หลักสูตร เวลาเรี ยน มีการลงทะเบียนเรี ยน มีการประเมินผลเพื่อรับประกาศณียบัตร ไม่จากัดอายุ
เป็ นการเรี ยนนอกโรงเรี ยน เน้ นการเรี ยนเรื่ องที่เป็ นสภาพปั จจุบนั เพื่อแก้ ไขปั ญหาในชีวิตประจาวัน
มีเวลาเรี ยนที่ไม่แน่นอน
3. การศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) หมายถึง การศึกษาที่เกิดขึน้ ตามวิถี
ชีวิตที่เป็ นการเรี ยนรู้จากประสบการณ์ จากการทางาน บุคคล ครอบครัว สื่อ ชุมชน แหล่งความรู้
ต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความบันเทิง และการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีลกั ษณะที่สาคัญ
คือ ไม่มีหลักสูตร ไม่มีเวลาเรี ยนที่แน่นอน ไม่จากัดอายุ ไม่มีการลงทะเบียนเรี ยน และไม่มีการสอบ
ไม่มีการรับใบประกาศนียบัตร มี หรื อไม่มีสถานที่แน่นอน เรี ยนที่ไหนก็ได้ ลักษณะการเรี ยนส่วน
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ใหญ่เป็ นการเรี ยนเพื่อความรู้และนันทนาการ อีกทังไม่
้ จากัดเวลาเรี ยน สามารถเรี ยนได้ ตลอดเวลา
และเกิดขึ ้นในทุกช่วงวัยของชีวิต
สรุ ปการศึกษาทัง้ สามรู ปแบบ คื อ การศึกษาในระบบโรงเรี ยน นอกระบบโรงเรี ยน และ
การศึกษาตามอัธ ยาศัย สามารถเที ยบโอนผลการเรี ยนของผู้เรี ยนได้ โดยความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ที่ได้ จากการศึกษาในรูปแบบต่างๆและ หรื อจากการประกอบอาชีพมาเทียบโอนเป็ น
ผลการเรี ยนของหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ในระดับที่กาลังศึ กษาอยู่ ซึ่งจะสอดคล้ องตามความ
ต้ องการของบุคคล ชุมชน และส่งผลต่อการพัฒนาประเทศชาติในที่สดุ
ตอนที่ 4 แนวคิดการวิเคราะห์ ชุมชน
การจะเข้ าใจในการวิเคราะห์ชุมชนอย่างดีนนั ้ จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องลงไปวิเคราะห์
ข้ อมูลชุมชนจากสนาม โดยเริ่ มตังแต่
้ การศึกษาชุมชนจนถึ งเทคนิควิธีการวิเคราะห์ชมุ ชน อย่าง
น้ อยที่สดุ ควรที่จะต้ องมีการวางแผน โดยติดต่อหาชุมชนเพื่อที่จะได้ ลงไปปฏิบตั ิงานสนามและ
สรุปผลของการวิเคราะห์ชมุ ชนตามวัตถุประสงค์ที่ตงไว้
ั้
สาเหตุที่นกั พัฒนาต้ องวิเคราะห์ชุมชน ก็เพราะนักพัฒนาต้ องเข้ าไปใช้ ชีวิตอยู่ในชุม ชน
และทางานรับใช้ ชุมชนนันๆ
้ ดังนัน้ การวิเคราะห์จึงมีความจาเป็ นต่อการสร้ างขบวนการเข้ าใจ
และเรี ยนรู้ชมุ ชนทังในเรื
้ ่ องของคนและสังคมหมู่บ้าน สิ่งที่นกั พัฒนาจะต้ องวิเคราะห์ก็คือ สภาพ
ความเป็ นมาของหมู่บ้านตังแต่
้ อดีต สภาพการดารงอยู่ของชุมชนในปั จจุบนั และการคาดการณ์
แนวโน้ มในอนาคตของชุมชน ทังนี
้ ้เพื่อแก้ ไขปั ญหาที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต และสามารถตอบสนอง
ความสมบูรณ์ของการปฏิบตั ินนๆ
ั ้ มากที่สุด การวิเคราะห์ชุมชนมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ เข้ าใจถึง
ระบบคิดของชาวบ้ าน ชุมชน และเข้ าใจวิถีชีวิตแบบหมู่บ้านให้ มากที่สดุ ทังนี
้ ้เพื่อให้ การทางาน
ของนักพัฒนาหรื อการดาเนินงานพัฒนาชนบทมีเป้าหมายที่สอดคล้ องกับวิถีชีวิตของชาวบ้ านใน
ชุมชน
แนวคิดในการวิเคราะห์ ชุมชน
วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน (2531) กล่าวถึงความหมายและขอบเขตของการวิเคราะห์ชมุ ชน
คือ กระบวนการสร้ างความรู้ ความเข้ าใจในเรื่ องของคนและสังคมหมู่บ้าน ศึกษาสิ่งที่เป็ นตัว
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กาหนดการเปลี่ยนแปลงของชุม ชน ซึ่งได้ แก่ ปั จจัยทางเศรษฐกิ จ การเมือง วัฒนธรรมและ
จิตส านึกในระดับชุมชนและนอกชุมชน สาหรั บวัฒนธรรมนัน้ มีความสัม พันธ์ กับวิถีชี วิตของ
ชุมชนและมีวิวฒ
ั นาการ เมื่อวิถีชีวิตเปลี่ยนแปลงไป วัฒนธรรมของชาวบ้ านก็เปลี่ยนแปลงไป จึง
ต้ องศึกษาพัฒ นาการของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวบ้ านในช่วงประวัติศาสตร์ การศึกษา
วิเคราะห์ชุมชนจึงประกอบด้ วย การศึกษาประวัติของหมู่บ้านสภาพการดารงชีวิตของชุมชนใน
ปั จจุบนั สัมพันธภาพส่วนต่างๆ ภายในและรอบๆชุมชน วัฒ นธรรมการดารงชีวิตของชาวบ้ าน
และความคิดของชาวบ้ าน ซึ่งการศึกษาความเป็ นมาของชุมชนจะช่วยให้ มองเห็นการเคลื่อนตัว
ของชุมชน การแทรกแซงของอิทธิ พลภายนอก การดารงอยู่และการสูญหายไปของคุณค่าที่ดี
ต่างๆ ซึ่งจะนาไปสู่ความเข้ าใจสภาพและปั ญหาในปั จจุบนั ทาให้ สามารถแก้ ไขปั ญหาอย่างมี
เป้าหมาย และได้ เ สนอแนวคิดในการวิเคราะห์ โดยมองว่า นักพัฒ นาที่ มีแนวคิดต่างกันจะ
วิเคราะห์ หรื อมองชุมชนโดยได้ ข้อสรุปออกมาต่างกัน ซึ่งเป็ นปั จจัยกาหนดการทางานต่างกันด้ วย
มีแนวคิดวิเคราะห์ชมุ ชน 4 แบบที่ทาให้ ผลการวิเคราะห์ชมุ ชนออกมาแตกต่างกัน คือ
1.

เป็ นการมองโดยยึดค่านิยม ความเชื่อ ความคุ้นเคย และแบบแผนการใช้ ชีวิตของ

ตนเองเป็ นหลัก และมองเพียงปรากฏการณ์ ผิวเผิน โดยสรุ ปว่าความจริ งสังคมโดยส่วนรวมยังดี
เพียงแต่บางกลุม่ เท่านันที
้ ่ต้องการความช่วยเหลือ นักพัฒนาที่มองแบบนี ้จะทางานแบบสงเคราะห์
2. เป็ นการมองโดยยึดตนเองเป็ นหลักเช่นเดิม แต่มองว่า มีบางส่วนของสังคมที่ยงั ไม่
เหมาะสม ต้ องแก้ ไข ผู้ที่มองแบบนี ้งานก็ออกมาแบบกึ่งพัฒนากึ่งสงเคราะห์
3.

มองโดยยึ ด ตนเองเป็ นหลัก แต่เ พิ่ ม ความพยายามในการศึก ษาต้ น ตอของ

ปรากฏการณ์ตา่ งๆ ในมุมกว้ างขึ ้น ซึง่ พบว่าสังคมยังมีโครงสร้ างที่ไม่เหมาะสมและไม่เป็ นธรรม แต่
ยังไม่มีความรู้ ความเข้ าใจวิถีชีวิตและวัฒนธรรมตลอดจนระบบคิดของชาวบ้ านในชนบท จึงใช้
ระบบคิดของตนซึ่ง ได้ รั บอิทธิ พ ลจากสัง คมเมื อ งเป็ นบรรทัดฐานในการวัดความถูกผิด งานที่
ออกมาจะเป็ นแบบปฏิวตั สิ งั คม
4. พยายามมองให้ พ้นจากตนเอง พยายามขจัดทัศนะที่มีไว้ ล่วงหน้ าออกไปเสียก่อน
มองให้ ถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และระบบคิดของประชาชนในชนบท ไม่นาบรรทัดฐานของตนเองไป
เปรี ยบเทียบหรื อตัดสินการดาเนินชีวิตในด้ านต่างๆ ของชาวชนบท พร้ อมที่จะสร้ างจิต สานึกหรื อ
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ปรับปรุงวิธีปฏิบตั ใิ หม่ๆ ขึ ้นมาโดยยึดประชาชนเป็ นหลัก การดาเนินงานพัฒนาชนบทจะมุ่งเพื่อให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ เป็ นสังคมที่มีคณ
ุ ภาพอย่างแท้ จริง
บัณฑร อ่อนดา และ วิริยา น้ อยวงศ์ นยางศ์ (2533)

กล่าวถึงการวิเคราะห์ชุมชนว่า

ประกอบด้ วยการวิเคราะห์พื ้นที่หรื อการวิเคราะห์สถานการณ์ซึ่งกระทาอยู่เสมอ การวิเคราะห์การ
วางแผนทังหมดประกอบกั
้
บการกาหนดสาเหตุของกิจกรรมอันตังอยู
้ ่บนรากฐาน ของความคิดและ
ปั ญหาความต้ องการ ส่วนเรื่ องที่นามาวิเคราะห์สถานการณ์ในชนบทมีดงั นี ้ ใคร ทาอะไร เมื่อไร
อย่างไร และทาไม การศึกษาชุมชน รวมทังภาวะผู
้
้ นา และเจตนารมณ์ชมุ ชน บทบาทชายหญิง
และเยาวชนความสัมพันธ์ ระหว่างครอบครัวในชุมชน อิทธิพลของชุมชน อะไรคือ ความคิดและ
ความต้ องการที่แท้ จริ งของชุมชน มีศกั ยภาพและทรัพยากรอะไรบ้ างที่มีในชุมชน มีทรัพยากร
ภายนอกอะไรบ้ างที่จะนามาสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน
ชยันต์ วรรธนะภูติ (2536) กล่าวถึงการวิเคราะห์ชมุ ชนว่าเป็ นการพยายามมุ่งที่จะศึกษา
ศักยภาพของชุมชน องค์กรชาวบ้ านและบทบาทของผู้นาในการแก้ ไขปั ญหาของชาวบ้ าน โดย
การวิเคราะห์ชมุ ชนมีหลักเกณฑ์ที่คล้ ายคลึงกันคือ เป็ นการวิเคราะห์แยกย่อยให้ เห็นองค์ประกอบ
ต่างๆ ของชุมชนและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ โดยพิจารณาจากปั จจัยที่มาจากภายนอก เช่น
การเข้ ามาของรั ฐ และปั จ จัยภายในซึ่ง อาจหมายถึง บทบาทของผู้นา องค์กรชาวบ้ าน กลุ่ม
ชาวบ้ าน ชนชัน้ และที่สาคัญคือ พลังเหล่านี ้ซึ่งมีกลุ่มต่ างๆ เป็ นตัวผลักดันภายใต้ กรอบและ
เงื่อนไขทางวัฒนธรรม ดาเนินไปอย่างไร และมีผลออกมาอย่างไร อคิน รพีพฒ
ั น์ (2536) ได้
กล่าวถึงการวิเคราะห์ชุมชนว่าต้ องวิเคราะห์ในด้ านของโครงสร้ างและหน้ าที่ คือ ความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกของชุมชน และการรวมตัวของสังคม และหน้ าที่ของสังคมหรื อสถาบันที่เป็ นแบบ
แผนพฤติกรรมของสังคม
กาญจนา แก้ วเทพ (2538)

กล่าวถึงการวิเคราะห์หมายถึง การค้ นหาสาเหตุที่อยู่

เบื ้องหลังเหตุการณ์หรื อปรากฏการณ์ตา่ งๆ เช่น ทาไมคนไทยเป็ นคนปลูกข้ าว แต่กลับไม่มีข้าว
กิน เป็ นต้ น เพื่อดูสิ่งที่อยู่เบื ้องหลังของเหตุการณ์ซึ่งอาจจะเป็ นมูลเหตุจูงใจ ความหมายต่างๆ
และหมายถึ ง การแยกแยะองค์ ป ระกอบของสิ่ ง ต่า งๆ ออกมาเป็ นชิ น้ ส่ว นย่อ ยๆ และค้ น หา
โครงสร้ างดังกล่าว และได้ เสนอการวิเคราะห์ชุมชน สาหรับการพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชนว่า
เป็ นการวิเ คราะห์ ประวัติความเป็ นมาของชุมชน ชีวิตของคนในชุม ชน ลักษณะทางกายภาพ
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โครงสร้ างปั จจุบนั ด้ านต่างๆ ของชุมชน เป็ นต้ น และวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปั ญหา พลัง
ของการแก้ ไขปั ญหา การวิเคราะห์ทบทวนอดีตและปั จจุบนั การดารงชีวิต ความเป็ นอยู่ รวมถึง
การทบทวนตัวเองของนักพัฒนาและชาวบ้ านและกิจกรรม กระบวนการทางานที่ได้ ลงมือไป ทังนี
้ ้
จะช่วยให้ บคุ คลภายนอก นักพัฒนา มีความเข้ าใจชุมชนมากขึ ้นในลักษณะที่รอบด้ านและลุ่มลึก
และเพื่อให้ เกิดจิตสานึกที่ถูกต้ องต่อชุมชนและสังคมของตนเอง และยังได้ เสนอหลักการในการ
วิเคราะห์ชมุ ชน คือ จะต้ องวิเคราะห์ในมิติทางประวั ติศาสตร์ คือ ดูถึงความเปลี่ยนแปลงที่ผ่าน
มา และปั จจัยที่เป็ นตัวกาหนดการเปลี่ยนแปลง วิเคราะห์ในเชิงโครงสร้ างและหน้ าที่ ว่าทุกสิ่ง
เกิดขึน้ อย่างมีระบบระเบียบโครงสร้ างที่แน่นอน มีกลไก และเงื่อนไขที่สืบทอดเหตุการณ์นนั ้ ๆ
วิเคราะห์ถึงปั ญหาและศักยภาพในการแก้ ไขปั ญหาของชุมชน รวมถึงสิ่งที่เกิดขึ ้นอย่างมีเงื่อนไข
เหล่านัน้ โดยวิเคราะห์องค์ประกอบย่อยกลไก เงื่อนไข ความสัมพันธ์ที่ส่งเสริ มให้ เกิดเหตุการณ์
หรื อปรากฏการณ์นนั ้ หรื อกลไก เงื่อนไขที่ทาลายปรากฏการณ์นนๆ
ั ้ ด้ วย และเสนอแนวคิดการ
การวิเคราะห์ชมุ ชนและสังคม คือ
1. เนื ้อหาเกี่ยวกับสภาพความเป็ นจริ งของชีวิตชุมชน ชีวิตบุคคล พัฒนาการ และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพปั ญหาปั จจุบนั ของชุมชน สาเหตุตา่ งๆ และอนาคตของชุมชน
2.

พิจารณาดูเนือ้ หาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ จากภายนอกแล้ วควรสนใจต่อ

ปฏิกิริยาของคนในชุมชนที่มีตอ่ การเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาได้ แก่ ด้ านอารมณ์ความรู้สึก ด้ านความ
คิดเห็น ด้ านการกระทา
3.

เนื ้อหา การวิเคราะห์หาขุมพลังที่มีอยู่เพื่อเป็ นต้ นทุนสาหรับการก้ าวเดินต่อไป

ได้ แก่ ขุมพลังในแง่ความรู้สึก ความสามารถ สติ ปั ญ ญา สาหรับการแก้ ไขปั ญหา และขุมพลัง
ในแง่คณ
ุ ค่า คุณธรรม คุณงามความดีที่มีในชุมชน และถ้ าเมื่อวิเคราะห์ในแง่ระบบคุณค่า จะ
พบว่า เป็ นคุณค่าที่ชมุ ชนสร้ างมาเองเห็นได้ จากการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ เป็ นค่านิยมที่อานาจ
จากภายนอกสอดแทรกเข้ ามา และการปรับประสานระหว่างคุณค่าดังเดิ
้ มและค่านิยมแบบใหม่
หลักการวิเคราะห์ ชุมชน
การวิเคราะห์ชมุ ชน เพื่อต้ องการทราบว่าปั ญหาและความต้ องการที่แท้ จริ งของชุมชน คือ
อะไร สาเหตุของปั ญหาและความต้ องการเป็ นอย่างไร จึงวางแผนดาเนินการแก้ ไขปั ญหาในขัน้
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ต่อไป สิ่งสาคัญที่สดุ ในการวิเคราะห์ชมุ ชนคือ ประชาชนจะต้ องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ชมุ ชน
ถ้ าหากประชาชนมีส่วนร่ วมมากเท่าใด การทราบคาตอบของปั ญหาและแนวทางในการแก้ ไ ข
ปั ญหาก็ย่อมจะมีมากขึ ้นเท่านัน้ สมศักดิ์ ศรี สนั ติสุข และ ธนพรรณ ธานี (2540) กล่าวถึง
ขันตอน
้
ของการวิเคราะห์ชมุ ชนว่า มีอยู่ 4 ประการดังต่อไปนี ้
1. ศึกษาสภาพปั ญหาและความต้ องการของชุมชน ถ้ าหากปั ญหาและความต้ องการมี
หลายอย่างในขณะเดีย วกัน จะต้ องเรี ยงล าดับความส าคัญของปั ญหาและความต้ องการ ซึ่ง
จะต้ องสารวจและจัดลาดับความสาคัญของปั ญหาและความต้ องการต่างๆ ตามความต้ องการของ
ประชาชนในชุมชน
2. ศึกษาสาเหตุของปั ญหา เป็ นการค้ นหาสาเหตุที่ทาให้ เกิดปั ญหาจาเป็ นต้ องอาศัย
ข้ อมูลต่างๆ เป็ นพื ้นฐานประกอบการวิเคราะห์ ซึง่ วิธีการหาสาเหตุของปั ญหาและความต้ องการใน
ชุมชนนันมี
้ หลายวิธี ได้ แก่ การสังเกตการศึกษาประวัติศาสตร์ ภูมิหลัง ของชุมชน การสัมภาษณ์
เป็ นต้ น
3. ศึกษาความสามารถในการแก้ ไขปั ญหา
4. ศึกษาลู่ทางในการแก้ ไขปั ญหา มีการวางแผนการดาเนินการต่างๆ เพื่อหาลู่ทางใน
การแก้ ปัญหาและความต้ องการของชุมชน ซึง่ มีหลายวิธีดงั นี ้
4.1 การประชุมวิเคราะห์และสรุประหว่างผู้สารวจเก็บข้ อมูล ผู้ปฏิบตั งิ านในชุมชน
และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อที่จะดาเนินการวางแผนในการแก้ ไขปั ญหาและความต้ องการของชุมชน โดย
วิธีการนี ้ ประชาชนไม่ได้ มาเกี่ยวข้ องด้ วย
4.2 การประชุมวิเคราะห์และสรุ ประหว่างผู้สารวจข้ อมูล ผู้ปฏิบตั ิงานและผู้นา
ชุมชนตลอดจนองค์กรชุมชน ผู้นากลุ่มต่างๆ ในชุมชน เป็ นสิ่งที่มีประโยชน์ทาให้ ได้ ทราบความ
คิดเห็นทังสองฝ่
้
าย แต่อาจจะมีข้อเสียเปรี ยบในแง่ที่ฝ่ายผู้นาชุมชนอาจจะไม่กล้ าพูด ไม่กล้ าที่จะ
แสดงออก ทาให้ อาจจะเป็ นผู้รับฟั งความคิดเห็นเสียมากกว่า
4.3 การแยกประชุมและสรุ ปการวิเคราะห์ชุมชนระหว่างฝ่ ายประชาชนกับฝ่ าย
เจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องกับงานพัฒนาไม่วา่ จะเป็ นของรัฐหรื อองค์กรเอกชน จะเป็ นประโยชน์มากกว่า
เพราะทุกฝ่ ายได้ แสดงความคิดเห็นและสรุ ปแนวทางแก้ ไขปั ญหาได้ อย่างเต็มที่ หลังจากนัน้ เมื่อ
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ต่างฝ่ ายได้ ข้อสรุ ปและมาประชุมพิจารณาวิเคราะห์ส รุ ปร่ วมกันอีกครัง้ หนึ่ง ก็จะได้ ข้อสรุ ป ลู่ทาง
การวางแผนแก้ ไขปั ญหาและความต้ องการของชุมชน
4.4 ผู้นาชุมชน องค์กรชุมชน อาสาสมัคร และกลุ่มต่างๆ ภายในชุมชนร่ วมกัน
ประชุมพิจารณาวิเคราะห์ชมุ ชน เพื่อวางแผนหาลูท่ างแก้ ไขปั ญหาและความต้ องการของชุมชน
โดยเจ้ าหน้ าที่ของรัฐหรื อเอกชนที่ทางานด้ านพัฒนาจะทาหน้ าที่เป็ นที่ปรึกษาเท่านัน้ วิธีการนี ้เป็ น
วิธีการที่ดีที่ประชาชนภายในชุมชนได้ ตระหนักถึงความสามารถของตนเองได้ ร้ ู จักการวิเคราะห์
ชุมชนของตน โดยมีเจ้ าหน้ าที่เป็ นที่ปรึกษาเท่านัน้
4.5 การประชุ ม และสรุ ป การวิ เ คราะห์ ชุ ม ชนโดยชุ ม ชนเอง ปราศจากการ
ช่วยเหลือหรื อมีที่ปรึกษาจากภายนอกชุมชน วิธีการนี ้เป็ นวิธีการที่ดีที่ประชาชนช่วยและหาลู่ทาง
การพัฒนาด้ วยตนเอง ภายในชุมชนของตน
สรุ ปแนวคิดการวิเคราะห์ชุมชน คือ เป็ นวิธีการวิเคราะห์เพื่อดูถึงความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ ้นในช่วงต่างๆ ของชุมชน และศึกษาว่ามีปัจจัยอะไรที่เป็ นตัวกาหนดการเปลี่ยนแปลง โดย
จะทาความเข้ าใจกับปั ญหาการพัฒนาที่มีความสลับซับซ้ อนและต้ องการผลักดันให้ เกิด การ
เปลี่ยนแปลงโดยคนในชุมชน นอกจากนี ้ยังเป็ นการศึกษาถึงปรากฏการณ์และความสัมพันธ์ของ
กลุ่มบุคคล ความสัมพันธ์ทางสังคมชนชัน้ ปฏิสมั พันธ์ระหว่างปั จจัยภายในและภายนอกที่มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงในด้ าน ต่างๆ ทังเศรษฐกิ
้
จ การเมือง วัฒนธรรมของชุมชนอีกด้ วย
ตอนที่ 5 แนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับบทบาท
สุชา จันทร์ เอม และสุรางค์ จันทรน์เอม (2521) อธิบายถึงความหมายของบทบาทไว้ ว่า
บทบาทที่ใกล้ เคียงกับสถานภาพมาก บทบาทเป็ นสิ่งที่บคุ คลในสถานภาพต่างๆ พึงกระทา นัน่ คือ
เมื่อสังคมกาหนดสิทธิและหน้ าที่ให้ สถานภาพใดอย่างไรแล้ ว บุคคลในสถานภาพนันๆ
้ จะต้ อง
ประพฤติหรื อปฏิบตั หิ น้ าที่ที่กาหนดไว้
โสภา ชูพิกุลชัย (2521) กล่าวว่า บทบาท คือ ลักษณะความคาดหวังที่บุคคลอื่ นให้ คน
หนึง่ กระทา เพื่อใช้ เครื่ องมือวินิจฉัยตาแหน่งฐานะของคนคนนัน้
คาว่า "บทบาท" ได้ มีหน่วยงานและนักวิชาการให้ ไว้ หลายลักษณะพอจะประมวลได้ ดงั นี ้
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ตามพจนานุก รมฉบับ ราชบัณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ ความหมายไว้ ว่ า บทบาท
หมายถึ ง การท าหน้ า ที่ ที่ ก าหนดไว้ เช่ น บทบาทพ่ อ แม่ บทบาทครู หรื อ หน้ าที่ ซึ่ ง หมายถึ ง
การปฏิบตั งิ านตามที่ได้ รับมอบหมาย
สาหรับพจนานุกรมศัพท์สงั คมวิชาอังกฤษ-ไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ ความหมายไว้
ว่า บทบาท หมายถึง หน้ าที่หรื อพฤติกรรมที่สงั คมกาหนดและคาดหมายให้ บคุ คลกระทา
สงวน สุทธิเลิศอรุณ (2543) ได้ สรุปแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังและบทบาท แบ่งได้
เป็ น 3 ลักษณะ คือ
1. บทบาทที่เป็ นจริ ง (Actual Role) เป็ นบทบาทที่เจ้ าของสถานภาพแสดงจริ ง ซึ่งอาจจะ
เป็ นบทบาทหน้ าที่ที่สงั คมคาดหวัง หรื อบทบาทที่ตนคาดหวัง หรื ออาจไม่เป็ นบทบาทที่ตนเองหรื อ
สังคมคาดหวังก็ได้
2.บทบาทตามความคาดหวัง (Expected Role) เป็ นบทบาทหน้ าที่ผ้ ูอื่นคาดหวังว่า
เจ้ าของควรมีบทบาทเช่นไร
3. บทบาทตามลักษณะการรับรู้ (Perceived Role) เป็ นบทบาทหน้ าที่เจ้ าของสถานภาพ
รับรู้วา่ ตนเองควรจะมีบทบาทเช่นไร
ขบวน พลตรี (2544) บทบาท คื อ แบบแผนพฤติกรรมเกี่ ยวเนื่ อ งกับสถานภาพหรื อ
ตาแหน่งทางสังคม บทบาทเป็ นการเคลื่อนไหวของสถานภาพหรื อหน้ าที่ตามสถานภาพนัน่ เอง
สุพัตรา สุภ าพ (2545) ได้ กล่าวไว้ ว่า บทบาท คือ การปฏิ บัติตามสิทธิ และหน้ าที่ ของ
สถานภาพ (ตาแหน่ง) ซึ่งมนุษย์แต่ละคนจะมีหลายบทบาท และแต่ละบทบาทจะมีความสมบู รณ์
หรื อสมดุลกันพอควร นอกจากนี ้ยังได้ กล่าวไว้ ว่า บทบาทจะกาหนดความรับผิดชอบของงานต่างๆ
ที่ปฏิบตั ิ ซึง่ จะช่วยให้ บคุ คลมีพฤติกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
งามพิศ สัตย์สงวน (2545) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า บทบาทหมายถึง พฤติกรรมที่บุคคล
หนึง่ คาดหวังสาหรับผู้ที่อยู่ในสถานภาพต่างๆ ว่าจะต้ องปฏิบตั ิอย่างไร เป็ นบทบาทที่คาดหวังโดย
กลุ่ม คนหรื อสัง คม เพื่ อทาให้ คู่สัม พันธ์ มี ก ารกระทาระหว่างการทางสัง คมได้ รวมทัง้ สามารถ
คาดการณ์พฤติกรรมที่จะเกิดขึ ้นได้
จากทฤษฎีทงหลายที
ั้
่กล่าวมานี ้ พอจะสรุ ปได้ ว่า บทบาท หมายถึง การปฏิบตั ิหน้ าที่ตาม
หน้ าที่ ตาแหน่ง ตามสถานภาพที่ตนเองเป็ นอยู่ ถ้ าตาแหน่ง หรื อสถานภาพเปลี่ยนไป บทบาทก็
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เปลี่ ย นตามไปด้ ว ย ดัง นัน้ ต าแหน่ง และสถานภาพกับ การปฏิ บัติห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบตาม
ตาแหน่งและสถานภาพจึงควบคู่กันเสมอแบบและบทบาทจะขึน้ อยู่กับสภาพหรื อตาแหน่งทาง
สัง คม โดยที่ สัง คมจะก าหนดหรื อคาดหวัง บทบาทและบุค คลในแต่ละสถานภาพ หรื อฐานะ
ตาแหน่งไว้ เพื่อให้ ผ้ ทู ี่อยูใ่ นสถานภาพ หรื อตาแหน่งนันๆ
้ ยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
การแสดงบทบาทของบุคคลนัน้ ต้ องเข้ าถึงความหมายของบทบาท 4 ประการได้ แก่
1. ความคาดหวังในบทบาท (Role-expectation) คือ บทบาทที่มีอยู่ระบบสังคมเป็ น
บทบาทที่บคุ คลในสังคมคาดหวังให้ บคุ คลอื่นปฏิบตั อิ ยูเ่ มื่อดารงตาแหน่งอยูใ่ นสังคม
2. การรับรู้บทบาท (Role-precipitation) คือ การที่บคุ คลมองเห็นหรื อคาดหวังว่าตนเอง
ควรจะมีบทบาทเช่นไร ซึง่ อาจจะสอดคล้ องกับความคาดหวังของสังคมหรื อไม่ก็ได้
3. บทบาทของพฤติกรรมที่ปฏิบตั ิจริ ง (Actual behavior) ของบุคคลซึ่งอยู่ในสถานะทาง
อาชีพหรื อการเงิน
4. การยอมรับบทบาท (Role-aceeptation) คือการที่บุคคลปฏิบตั ิตามความคิดโดยผ่าน
กระบวนการของบทบาททัง้ 3 ที่กล่าวมาแล้ ว
BroomLeonard และ Selnick, Philip (1977)

ได้ กล่าวถึงบทบาทว่าประกอบด้ วย

ลักษณะต่างๆ 3 ประการ คือ
1. บทบาทในอุดมคติหรื อสิ่งที่สงั คมกาหนด(The Socially Prescribed or Ideal Role)
เป็ นบทบาทในอุดมคติที่มีการกาหนดสิทธิและหน้ าที่ตามตาแหน่งทางสังคมไว้
2. บทบาทที่ควรกระทา(The Perceived Role) เป็ นบทบาทที่แต่ละบุคคลเชื่อว่าควร
กระทาตามตาแหน่งที่ได้ รับซึ่งอาจไม่เหมือนกับบทบาทในอุดมคติหรื ออาจแตกต่างกันในแต่ละ
บุคคล
3. บทบาทที่กระทาจริ ง (The Performance Role) เป็ นบทบาทที่บุคคลได้ กระทาจริ ง
ขึ ้นอยูก่ บั ความเชื่อความคาดหวังและการรับรู้ของแต่ละบุคคลตลอดจนความกดดันและโอกาสใน
แต่ละสังคมในระยะเวลาหนึง่ รวมถึงบุคลิกภาพและประสบการณ์ของแต่ละบุคคลด้ วย
Turner (2002) ทฤษฎีบทบาท เป็ นทฤษฎีที่ใช้ อธิบายพฤติกรรมทางสังคมของบุคคล ทัง้
ในระดับปั จเจกบุคคลและระดับกลุม่ ทฤษฎีบทบาทเป็ นหลักการสาคัญที่ทาให้ เข้ าใจความสัมพันธ์
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ของกลุม่ ต่าง ๆ ในสังคม ทังระดั
้ บภาค จุลภาค และระดับกลาง ในระดับปั จเจกบุคคล แนวคิดเรื่ อง
บทบาทสามารถอธิบายได้ จากการสังเกตพฤติกรรมของคน 2 ประการ คือ
1. คน ๆ หนึ่งอาจแสดงพฤติกรรมหรื อมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เมื่อเขาคนนัน้ อยู่ใน
สถานภาพหรื อตาแหน่งที่แตกต่างกัน
2. คนต่างคนกัน อาจแสดงพฤติกรรมหรื อมีความคิดเห็นที่คล้ าย ๆ กัน เมื่อพวกเขาอยู่ใน
สถานการณ์ที่คล้ าย ๆ กัน
ในระดับกลุม่ ระดับองค์กรจะมีการจาแนกแตกต่างกลุ่มของบทบาทของแต่ละคน บทบาท
เป็ นกลุ่มของพฤติกรรมและทัศนคติ แต่ละคนในกลุ่มจะได้ รับมอบหมายให้ แสดงบทบาทของ
ตนเอง
ทฤษฎีบทบาทตามแนวคิดของทฤษฎีโครงสร้ าง อธิบายว่า สถานภาพ หรื อตาแหน่งจะมา
ก่อนบทบาท บทบาทถูกกาหนดขึ ้นตามสถานภาพ คาอธิบายนี ้เป็ นจริ งเพียงบางส่วน คือ เป็ นจริ ง
เมื่อจุดเริ่ มต้ นของการกาหนดบทบาทของสถานภาพหรื อตาแหน่งนันไม่
้ มี ปั ญหาที่เป็ นประเด็น
ถกเถี ยงกัน แต่ทฤษฎี บทบาทตามแนวปฏิสัง สรรค์ อธิ บายว่า แบบแผนพฤติกรรมที่ เรี ยกว่า
บทบาทเกิ ด ขึน้ ก่ อ นแล้ ว จึง มี ผ้ ูส วมบทบาท บทบาทเป็ นพฤติ ก รรมและทัศ นคติที่ มี แ บบแผน
เชื่อมโยงกับ อัตลักษณ์
1. ข้ อตกลงเบื ้องต้ นของทฤษฎีบทบาท
1.1 ตามแนวทฤษฎีปฏิสงั สรรค์ บทบาทเป็ นชุดของพฤติกรรมที่ทาตามความ
คาดหวัง คนเราจะประพฤติปฏิบตั ิตนตามบทบาทที่กากับอยู่กบั ตาแหน่งหรื อสถานภาพ บทบาท
เป็ นมโนคติที่บงั คับคนเราให้ ปฏิสงั สรรค์ตามสถานการณ์ มีความพยายามที่จะกาหนดบทบาทของ
สถานภาพต่าง ๆ ให้ มีความชัดเจน กระบวนการไม่ใช่เพียงแค่มีการสวมบทบาทและแสดงบทบาท
แต่ความสาคัญอยู่ที่การสร้ างบทบาท (role making) (Turner, 2002) ในองค์กรที่มีการปกครอง
อย่างเป็ นระเบียบแบบแผนเข้ มงวด เช่น ทหารในกองทัพ จะมีการตกลงร่วมกันเพื่อกาหนดบทบาท
ที่ชดั เจนของแต่ละคนในองค์กร เมื่อคนเราถูกขอให้ บรรยายบทบาทบางอย่าง เขาจะบรรยายได้
อย่างกว้ าง ๆ ตามความรู้ สึก แต่ไม่สามารถระบุพฤติกรรมเฉพาะเจาะจงที่ชดั เจนได้ เช่น ถ้ าให้
บรรยายบทบาทของมารดา ก็จะมีการบรรยายว่ามารดาต้ องรักและคอยดูแลบุตรแต่ไม่สามารถ
ระบุวา่ มารดาต้ อง แสดงพฤติกรรมอย่างไรบ้ าง
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1.2 Mead (as cited in Turner, 2002) อภิปรายเรื่ อง การสวมบทบาทของผู้อื่น
(taking the role of the other) ซึ่งเป็ นข้ อเสนอตามแนวทฤษฎีปฏิสงั สรรค์ การสวมบทบาทของ
ผู้อื่น อธิบายว่าผู้แสดงเลือกแสดงบทบาทไม่ใช่แค่แสดงไปตามกลไก แต่ผ้ แู สดงปรับแต่งบทบาท
ของตนเองเพื่อให้ สอดคล้ องกับบทบาทของคนอื่น ๆ ได้ วิธีการสวมบทบาทผู้อื่น คือ ผู้แสดงสังเกต
พิจารณาการปฏิบตั ิบทบาทของตนเองผ่ านสายตาของคูบ่ ทบาทแล้ วปรับ การปฏิบตั ิบทบาทของ
ตนเอง โดยอาศัยการรับรู้ของเขาว่าคูบ่ ทบาทรับรู้หรื อให้ ความหมายการกระทาของเขา อย่างไร
บางครัง้ อาจดูเป็ นแค่เรื่ องของการยอมทาตามความคาดหวังของผู้อื่น แต่โดยแท้ จริ งแล้ วอาจเป็ น
เรื่ องของการให้ ความร่ วมมื อกัน หรื อเป็ นการแสดงการต่อต้ าน การปฏิ สังสรรค์ระหว่างกันนี ้
มีความหมายกว้ างไกลมากกว่าแค่การแสดงออกเพื่อตอบสนองคนอื่น หรื อทาตามความคาดหวัง
ของคนอื่น เพราะว่า บทบาทเป็ นกลุ่มของการกระทาที่มีแบบแผน การสวมบทบาทของผู้อื่น
เกี่ยวข้ องกับการทาความเข้ าใจในกลุม่ ของการกระทาว่า ต้ องแสดงบทบาทอย่างไรจึงจะเหมาะสม
กับแต่ละสถานการณ์ และเป็ นการสร้ างรากฐานเพื่อกาหนดความหมายของการกระทานัน้ ๆ
1.3

การแสดงบทบาททางสัง คมส่ว นใหญ่ แล้ ว จะมี ผ้ ูแสดงเป็ นคู่ (เรี ย กว่า

คู่บทบาท) หรื อเป็ นกลุ่ม เช่น ถ้ ามีนักเรี ยนก็มีอาจารย์ ถ้ ามีผ้ ูนาก็มี ผ้ ูตาม บทบาททางสังคม
บางครัง้ จะเป็ นการเกี่ยวข้ องสัมพันธ์กบั ผู้ที่ดารงตาแหน่งในบทบาทเดียวกัน เช่น บทบาทของเพื่อน
ดังนัน้ บทบาทของแต่ละคนจึงมีการเชื่อมโยงกัน
1.4 การสวมบทบาทของผู้อื่น ผู้แสดงต้ องมีการคาดการณ์ว่าต้ องมีความคุ้นเคย
กับบทบาทของคู่บทบาทที่ เ กี่ ยวข้ องมาก่อนแล้ ว ความเข้ า ใจนี อ้ าจมี ส่วนมาจากการคาดเดา
ล่วงหน้ า เช่น จินตนาการว่าเราจะทาอย่างไร ถ้ าเราเข้ าไปอยู่ในตาแหน่งของคูบ่ ทบาท อย่างไรก็
ตาม ต้ องมี ก ารเรี ย นรู้ เกี่ ยวกับบทบาทนัน้ ๆ อย่างกว้ าง ๆ มาก่อ น

ซึ่ง บทบาทอาจมี ค วาม

เฉพาะเจาะจงส าหรับแต่ล ะองค์กร ซึ่ง ความรู้ เรื่ องบทบาทจะมี การถ่ายทอดกันมาในแต่ละ
วัฒนธรรม และเกิดขึ ้นจากการสะสมประสบการณ์ในอดีต
2. ความขัดแย้ งทางบทบาท
พงษ์ สวัสดิ์ สวัสดิพงษ์ (2547) กล่าวถึง ความขัดแย้ งทางบทบาทไว้ ว่า เนื่องจากเราทุกคน
ดาเนินการสวมบทบาทหลายอย่างต่อเนื่องกับคูบ่ ทบาทที่แตก ต่างกันไปในสถานการณ์แบบต่าง
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ๆ จึงทาให้ ต้องประสบกับความขัดแย้ งทางบทบาทอย่างหลีกเลี่ยงได้ ความขัดแย้ งทางบทบาท
สามารถแยกตามแหล่งที่มาได้ เป็ น 2 ประเภท
2.1 ความขัดแย้ งภายในบทบาท (intrarole conflict) หรื อความไม่สอดคล้ องของ
บทบาท (role inconsistency) เกิดขึ ้นเมื่อความขัดแย้ งเกิดขึ ้นภายในบทบาทเดียวกัน เช่น คู่
บทบาทอาจมีความคาดหวังต่อบทบาทที่เรากาลังสวมรับอยู่ในลักษณะที่แตกต่าง กัน หรื อความ
คาดหวังของเราต่อบทบาทดังกล่าวอาจไม่สอดคล้ องกับความคาดหวังของคู่ บทบาทของเรา หรื อ
การปฏิบตั ิบทบาทของเราอาจแตกต่างเป็ นอย่างมากจากความคาดหวัง ตามบรรทัดฐานที่เป็ นที่
ยอมรับกันของบทบาทนัน้ ๆ
2.2 ความขัดแย้ งระหว่างบทบาท (interrole conflict) หรื อความไม่ลงรอยกัน
ระหว่างบทบาท (role incompatibility) เกิดขึ ้นเมื่อความขัดแย้ งเกี่ยวข้ องกับสองบทบาทขึ ้นไป
เช่น หลังจากเลือกบทบาทหนึ่งแล้ วพบว่า มีบทบาทอื่น ๆ ที่ เราไม่ต้องการเกี่ ยวข้ องอยู่ด้วย
เนื่องจากอยู่ใน “ชุดบทบาท” (role set) เดียวกัน หรื อเราอาจจะได้ รับการคาดหวังให้ สวมรับ
บทบาทที่ไปด้ วยกันไม่ได้ สองบทบาทใน ขณะเดียวกัน หรื อในขณะที่ปฏิบตั ิบทบาทหนึ่งอาจจะ
ปรากฏว่าคูบ่ ทบาทของเราปฏิบตั อิ ีกบทบาทหนึง่ ซึง่ มีความแตกต่างกันมากกับเรา
สาหรับการวิจัยนีเ้ ป็ นการศึกษารับรู้ บทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุม ชน ดังนัน้ สรุ ป
ความหมายของบทบาทว่ า เป็ นการกระท าของเครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ ชุ ม ชนที่ มี ก ารส่ ง เสริ ม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการกาหนดหน้ าที่ตามโครงสร้ างของชุมชน เพื่อส่งเสริ มการเรี ยนรู้
ภูมิปัญญาไทยให้ แก่คนในชุมชน
ตอนที่ 6 ทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางสังคม
การเรี ยนรู้ ด้วยสังคมเน้ นการเรี ยนรู้ ที่เกิดจากบริ บทการเข้ าสังคม ทาการศึกษาว่ามนุษย์
เรี ยนรู้จากกันและกันได้ อย่างไร แนวคิดดังกล่าวรวมถึงการเรี ยนรู้ที่สงั เกตได้ การเลียนแบบ และ
การเป็ นแม่แบบ (Modeling) การเลียนแบบอาจพบเห็นในสัตว์หลายชนิด แต่ทฤษฎีการเรี ยนรู้ด้วย
สังคมสนใจเฉพาะการเรี ยนรู้ ของมนุษย์ ทฤษฎี การเรี ยนรู้ ด้ วยสัง คมมีรากฐานมาจากทฤษฎี
พฤติกรรมนิยม และคล้ ายคลึงกับปั ญญานิยม แต่ทฤษฎีการเรี ยนรู้ด้วยสังคมขัดแย้ งกับทฤษฎีทงั ้
สองตรงที่ทฤษฎีทงสองไม่
ั้
มีการนาสิ่งแวดล้ อมมาพิจารณาด้ วย ในระยะปั จจุบนั นี ้นักจิตวิทยาใน
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กลุ่มพฤติกรรมนิยมมี ความคิดเห็นตรงกันว่าทฤษฎี การวางเงื่ อนไขแบบการกระทาค่อน ข้ างมี
ขีดจากัดในการอธิ บายเรื่ องการเรี ยนรู้ ดังนัน้ นักจิตวิทยาในกลุ่มนีห้ ลายคนจึง ขยายการศึกษา
ออกไปโดยหันไปสนใจกระบวนการคิด ที่มีผลต่อการเรี ยนรู้ซงึ่ เราไม่สามารถจะเห็นได้ โดยตรง ผู้นา
ที่สาคัญคือ Bandura (1986) ได้ ตงทฤษฎี
ั้
ชื่อ การเรี ยนรู้โดยการสังเกต โดยเขาได้ อธิบายว่าการ
เรี ยนรู้ต้องเป็ นปฏิสมั พันธ์กนั และกันระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้ อม
Bandura ได้ แบ่งลาดับขันการเรี
้
ยนรู้โดยการสังเกต ออกเป็ น 4 ขัน้ ดังนี ้
1. ความสนใจ การเรี ยนรู้ในลักษณะนี ้จะเกิดขึ ้นได้ ก็ตอ่ เมื่อผู้เรี ยนมีความสนใจและเอาใจ
ใส่ตอ่ สิ่งที่น่าสนใจ ที่เด่น เป็ นต้ น เช่น ในการเรี ยนการสอนครูจะต้ องจัดเนื ้อหาให้ นา่ สนใจ เป็ นต้ น
2. ความจา การที่ผ้ เู รี ยนจะแสดงพฤติกรรมตามแบบได้ นนต้
ั ้ องอาศัยความจา ซึง่ อาจจะ
กระทาได้ โดยอธิบายซ ้า ๆ ให้ ผ้ เู รี ยนเห็นหลาย ๆ ครัง้ ให้ ฝึกบ่อย ๆ เป็ นต้ น
3 .การลงมือกระทา เมื่อเริ่มกระทาตามใหม่ ๆ นัน้ อาจจะไม่เป็ นธรรมชาติ ซึง่ จะต้ อง
อาศัยการแนะนาฝึ กฝนบ่อย ๆ
4.การจูงใจและการเสริมแรง พฤติกรรมใด ๆ ก็ตามที่บคุ คลจะทาตามก็ตอ่ เมื่อพฤติกรรม
นันมี
้ ความน่าสนใจ ดังนันการจู
้
งใจและการเสริมแรงจะมีอิทธิพลต่อการเรี ยนรู้มาก บันดูราได้ แบ่ง
การเสริมแรงออกเป็ น 3 ลักษณะ คือ การเสริมแรงโดยตรง การเสริมแรงที่ได้ รับอิทธิพลจากผู้อื่น
และการเสริมแรงตนเอง ซึง่ เป็ นการเสริมแรงที่สาคัญเพราจะเป็ นตัวควบคุมการแสดงพฤติกรรมได้
ดี การเสริมแรงในลักษณะนี ้คือการสร้ างความสาเร็จให้ กบั ตนเองเพื่อใช้ เป็ นแรงจูงใจในการทา
พฤติกรรมต่าง ๆ
ทฤษฎี Social learning theory อธิบายพฤติกรรมมนุษย์จากการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างกัน
อย่างต่อเนื่องระหว่าง ความคิด พฤติกรรม และสิ่งแวดล้ อม กระบวนการต่างๆได้ แก่
1. การให้ ความสนใจ (Attention) ประกอบด้ วยกิจกรรมซึ่งเลียนแบบตัวอย่าง (เป็ นสิ่งที่
โดดเด่นสร้ างความรู้ สึกในใจ ซับซ้ อน ปรากฏอยู่ทวั่ ไป มีคณ
ุ ค่าพอที่จะนาไปใช้ ตอ่ ) และลักษณะ
การสังเกต (ศักยภาพในการรับรู้ ระดับความตื่นตัว มุมมอง สิ่งที่ตอกย ้าในอดีต)
2. การเก็ บ รั ก ษา (Retention)

การตี ค วามและก าหนดความหมายของค าพูด และ

สัญลักษณ์ต่างๆ การจัดระเบียบข้ อมูลในสมอง การซ้ อมใช้ คาพูดและสัญลักษณ์ รวมทัง้ การ
สัง่ งานทางประสาทสัมผัสทัง้ 5 ด้ วย
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3. การสัง่ งานทางระบบประสาทให้ ทาซ ้า (Motor reproduction) ศักยภาพทางกายภาพ
การสังเกตการทาซ ้าของตนเอง การโต้ ตอบที่แม่นยา
4. แรงจูงใจ (Motivation) เป็ นเรื่ องภายนอก ประสบการณ์ ที่เกิดจากการจินตนาการ
ด้ วยการดูหรื ออ่านเกี่ยวกับคนอื่นและตอกย ้าด้ วยตนเอง
หลักการทั่วไปของทฤษฎีการเรี ยนรู้ ด้วยสังคม
1. มนุษย์สามารถเรี ยนรู้ได้ จากการสังเกตพฤติกรรมและผลจากการแสดงพฤติกรรมนันๆ
้
ของคนอื่น
2. การเรี ยนรู้สามารถเกิดขึ ้นได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
3. ผลที่เกิดจากการแสดงพฤติกรรมมีบทบาทต่อการเรี ยนรู้
4. ปั ญญามีบทบาทต่อการเรี ยนรู้
ทฤษฎี Social learning theory ถูกนามาอธิบายความก้ าวร้ าว จิตวิทยาความผิดปกติ
โดยเฉพาะเรื่ องเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นอกจากนี ้ยังเป็ นพื ้นฐานทางทฤษฎีของการ
แสดงพฤติกรรมตัวอย่างซึ่งใช้ ในการฝึ กอบรมต่างๆ แบนดูราเน้ นการศึกษาเกี่ยวกับ ความมี
ประสิทธิภาพของตนเองในบริบทที่หลากหลาย สามารถนาไปใช้ ได้ โดย
1. ผู้เรี ยนสามารถเรี ยนรู้ได้ อย่างมหาศาลเพียงแต่สงั เกตจากผู้อื่น
2. การพรรณาผลของพฤติกรรมสามารถเพิ่มความเหมาะสมของพฤติกรรมและลดส่วนที่
ไม่เหมาะสมลง
3. การแสดงแบบเป็ นทางเลือกในการสอนพฤติกรรมใหม่ๆ
4. พ่อแม่และครูจะต้ องแสดงเป็ นแบบอย่างพฤติกรรมที่เหมาะสม และระมัดระวังการเป็ น
แม่แบบไม่เหมาะสม
5. ครูควรนารูปแบบหลากหลายมาให้ นกั เรี ยนได้ เรี ยนรู้
6. นักเรี ยนจะต้ องเชื่อว่าพวกเขามีความสามารถที่จะเรี ยนรู้ได้
7. ครูควรจะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนตังความหวั
้
งที่จะประสบผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการอย่างที่เป็ นจริง
8. เทคนิคการควบคุมตนเองเป็ นวิธีปรับปรุงพฤติกรรมที่ได้ ผล
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ผลที่ได้ รับจากการเรี ยนรู้
1. ทาให้ เกิดพฤติกรรมใหม่ ๆ เช่น ดูตวั อย่างการเต้ นรา แล้ วสามารถกระทาตามได้ หรื อ
ตัวอย่างทักษะต่าง ๆ เช่น การปฏิบตั งิ านในห้ องทดลอง การดูตวั แบบ ที่ดีจะก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ที่
มีประสิทธิภาพ
2. เป็ นตัวกระตุ้นพฤติกรรม ที่สามารถกระทาได้ แล้ ว เช่น ทักษะการพูด ถ้ าได้ ดตู วั อย่าง
บุคคลที่พดู เก่งก็จะทาให้ มีความสามารถในการเรื่ องการพูดได้ ดีด้วย
3. การเพิ่มหรื อลดการไตร่ตรอง ในการแสดงพฤติกรรม พฤติกรรมที่ไม่ดีบางอย่างถ้ าตัว
แบบซึง่ เป็ นผู้ที่เด่นหรื อบุคคลที่สาคัญเป็ นผู้กระทา จะทาให้ เกิดการทาตามอย่าง
4. การดึงความสนใจ ต่อสิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับเรื่ องนัน้ ๆ เพราะโดยปกติแล้ ว การ
สังเกตผู้อื่นเราจะไม่สงั เกตเพียงแค่การกระทาเท่านัน้ แต่จะสังเกตสิ่งแวดล้ อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ด้ วย
5. การเร้ าอารมณ์ การสังเกตพฤติกรรมของผู้อื่นอาจก่อให้ เกิดการมีลกั ษณะอารมณ์ร่วม
ด้ วย การนาแนวความคิดของกลุม่ การเรี ยนรู้ทางสังคมมาใช้ กบั การศึกษา
สรุ ปทฤษฎีการเรี ยนรู้ ด้ วยสังคม คือ การเรี ยนรู้ ไม่เพียงแต่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
เท่านัน้ แต่ผ้ เู รี ยนยังได้ รับอิทธิพลจากสิ่งมีชีวิตหรื อสัญลักษณ์ และแบบวัจนะนักปั ญญานิยม
เชื่ อว่าการเรี ยนรู้ เกิ ดจาการการเปลี่ ยนแปลงสภาวะในสมองที่ สัง เกตไม่ไ ด้

พวกเขาเชื่ อว่า

สิ่งแวดล้ อมส่งผลกระทบต่อการเรี ยนรู้ และการเรี ยนรู้ด้วยปั ญญาเกิดจากกรรมวิธีปรับรูปแบบและ
จัดระบบของสารสนเทศ ผ่านการทางานของความจาเป็ นความทรงจาระยะยาว และนามาใช้ งาน
ได้ ในตอนหลัง
ตอนที่ 7 แนวคิดเกี่ยวกับการพึ่งตนเอง
แนวคิดการพึ่ง ตนเอง (Self-Reliance) ได้ มี ก ารให้ ก ล่า วถึ ง และให้ ค วามส าคัญ อย่า ง
ต่อเนื่อง และยิ่งทวีความสาคัญขึ ้นตลอดกว่าสองทศวรรษ ดังที่รินธรรม อโศกตระกูล (2547) ได้
กล่าวถึงการพึ่งตนเองของบุคคลและชุม ชน ที่นับวันจะเข้ าสู่ภาวะวิกฤต สรุ ปได้ ว่านับจากช่วง
ระหว่างปี พ.ศ. 2529-2532 เป็ นต้ นมาได้ มีความพยายามที่ จะศึกษาต้ นเหตุของสภาวะการ
พึ่ ง ตนเอง เพื่ อ น าไปสู่ ก ารแสวงหาวิ ธี ก ารที่ จ ะเข้ าถึ ง การพึ่ ง ตนเอง ช่ ว งต่อ มาได้ มี ก ารให้
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ความสาคัญกับประเด็นการมุ่งพัฒนาประเทศให้ เจริ ญเท่าเทียมอารยประเทศด้ านต่างๆ โดย
พิจารณารายได้ จากมวลรวม ความเจริญ และความทันสมัยของเทคโนโลยี
กระทัง่ ในปี พ.ศ. 2540
เนื่องจาก ปี พ.ศ. 2540

ประเด็นการพึ่งตนเองได้ ถูก หยิบยกขึ ้นมาพิจารณาอีกครัง้

ซึ่งเป็ นปี ที่ประเทศไทยเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกับหลาย

ประเทศทัว่ โลก ประเทศไทยจึงหันกลับมากระตุ้นและส่งเสริ มให้ ทงประชาชน
ั้
ภาครัฐและเอกชน
มีสว่ นร่วมในการเสริมสร้ างสภาวการณ์พงึ่ ตนเองอีกครัง้ หนึง่

ความหมายของการพึ่งตนเอง
ฉัตรทิพย์ นาถสุภา (2529) กล่าวถึงเงื่อนไขการพึง่ ตนเองของชุมชน 6 ประการคือ
1.

การพัฒนาต้ องเป็ นแบบกลุ่ม (Collective) ชาวบ้ านต้ องอยู่รวมกันเป็ นกลุ่ม เป็ น

หมูบ่ ้ านไม่ใช่ตา่ งคนต่างอยู่
2. ต้ องมีจิตสานึก มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน (Mutual Aid) พื ้นฐานคือการพึ่งตนเอง
ขึ ้นกับจิตใจ ความสมัครใจที่จะทาเช่นนัน้ (กิจกรรมการพัฒนา) ของผู้คน (ชาวบ้ าน)
3. จิตสานึกต้ องมีการผลิตซ ้าขึ ้นมาได้ อีก ต้ องมีการสร้ างขึ ้นมาใหม่อย่างแจ่มชัดต่อเนื่อง
4.

ต้ องมีการรวมตัวกันตามรู ปแบบสหพันธ์ อย่างใดอย่างหนึ่ ง ต้ องมีการรวมกลุ่มใน

หน่วยย่อยคือในหมู่บ้าน และหมู่บ้านเหล่านี ้สามารถรวมตัวกันเป็ นสหพันธ์ แบ่งเป็ นเขต แต่ละ
เขตควรมีย้ งุ ฉาง โรงสี โรงเรี ยน และศูนย์วฒ
ั นธรรม มีอานาจต่อรองกับสถาบันภายนอก เช่น
พ่อค้ าและรัฐได้ อย่างมีพลัง ซึง่ การรวมตัวนี ้เพื่อก่อให้ เกิดเครื อข่ายของหมูบ่ ้ าน
5. การประสานวัฒนธรรม จะต้ องมีการส่งเสริ มให้ ชาวบ้ านประสานวัฒนธรรมของตัวเอง
หรื อกิจกรรมของตัวกับคนกลุม่ อื่นๆ ในสังคม
กาญจนา แก้ วเทพและกนกศักดิ์ แก้ วเทพ (2530) ให้ ความหมายของการพึ่งตนเองใน 2
ลักษณะคือ
1. การพึง่ ตนเอง หมายถึงกิจกรรมทังหลายที
้
่กระทาโดยปั จเจกและครัวเรื อน เพื่อบรรลุถึง
หลักประกันการดารงชีพของเขา
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2. การพึ่ง ตนเอง หมายถึ ง สัง คม (กลุ่ม ) ที่ มี ก ารจัด ระบบเพื่ อ ให้ ป ระชาชนสามารถ
ดาเนินการตอบสนองความต้ องการของตน ด้ วยวิธีการช่วยเหลือตนเอง ด้ วยความร่วมมือกับคน
อื่นที่อยูใ่ นสถานการณ์เดียวกัน ทังนี
้ ้การพึ่งตนเองอย่างแท้ จริ งต้ องกินความรวมถึงว่ากลุ่มชนนันมี
้
อิสระในการตังเป
้ ้ าหมายและมีอิสระในการดาเนินการให้ บรรลุเป้าหมายโดยอาศัยความพยายาม
และกาลังของตน
สัญญา สัญญาวิวฒ
ั น์ (2551) ได้ ให้ นิยามของคาว่า “พึ่งตนเอง” ไว้ ว่าการพึ่งตนเอง
หมายถึง ความสามารถดารงอยูต่ ามลาพังโดยพึ่งคนอื่นแต่น้อย หรื อหมายถึงความสมดุลในชีวิต
โดยสร้ างคุณค่าในชีวิตด้ วย การแสดงความเจริ ญเติบโต มีความพยายามมีความสมดุล ปั จจัยที่
ทาให้ พงึ่ ตนเองได้ คือ
1. ศีล คือ ความประพฤติดีงาม
2. พาหุสจั จะ ความเป็ นผู้ได้ ศกึ ษาเล่าเรี ยนมา
3. กัลยาณมิตตา การมีกลั ยาณมิตร หรื อผู้ได้ คาแนะนาสัง่ สอนที่ดี
4. โสวจัสสตา ความเป็ นผู้วา่ นอนสอนง่าย
5. ความเอาใจใส่สว่ นรวม ขวนขวายในกิจน้ อยใหญ่ของเพื่อนร่วมหมูค่ ณะ
6. ความเป็ นผู้ใฝ่ รู้ใฝ่ ความเป็ นจริง
7. เพียรละความชัว่ ประกอบความดี มีใจแกล้ วกล้ า ไม่ทอดทิ ้งธุระ
8. ความสันโดษ ความพอใจในปั จจัยสี่ที่ตนหามาได้ ด้วยความชอบธรรม
9. สติ รู้จกั กาหนดจดจา ระลึกการที่ทา คาที่พดู ไว้ ได้ ไม่มีความประมาท
10. ปั ญญา รู้จกั คิด พิจารณาเข้ าใจภาวะของสิ่งทังหลายตามความจริ
้
ง
สรุ ป การพึ่งตนเอง หมายถึง การที่บุคคลหรื อชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยดาเนิน
ชีวิตและแก้ ปัญหาด้ วยตนเอง โดยที่มีการพึ่งพาผู้อื่นเพียงเล็กน้ อย มีความสมดุลในการใช้ ชีวิต มี
การตังเป
้ ้ าหมายในการดาเนินชีวิตด้ วยตนเองและสามารถทาทุกอย่างด้ วยตนเองให้ สาเร็ จตามที่
คาดหวัง
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หลักการและแนวทางการพึ่งตนเอง
การพึ่งตนเองสามารถผันเปลี่ยนไปตามเวลาได้ เพื่อให้ เกิดความเหมาะสมสอดคล้ องและ
สมดุล หลักการและแนวทางเพื่อให้ ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ ตามหลักทางสังคมวิทยามี 5
ประการคือ
1. การพึง่ ตนเองได้ ทางเทคโนโลยี หมายถึง การมีปริ มาณและคุณภาพของเทคโนโลยี ทาง
วัตถุ เช่น เครื่ องมือเครื่ องไม้ เครื่ องจักรกล และเทคโนโลยีทางสังคม การจัดวาง โครงการการ
จัดการ เป็ นต้ น การรู้ จักใช้ อ ย่างมี ป ระสิทธิ ภ าพ รวมทัง้ การนาภูมิ ปัญ ญาชาวบ้ า นมาใช้ หรื อ
ประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะสม
2. การพึ่งตนเองได้ ทางเศรษฐกิจ หมายถึง ความสารถในการทามาหากิน เลี ้ยงชีพที่มี
ความมัน่ คงสมบูรณ์พนู สุขพอสมควรหรื ออย่างมีสมดุล
3.

การพึ่ ง ตนเองได้ ท างทรั พ ยากรธรรมชาติ หมายถึ ง ความสามารถในการใช้

ทรั พยากรธรรมชาติ ที่ มี อยู่ ใ ห้ เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด และความสามารถในการรั ก ษา
ทรัพยากรธรรมชาติให้ ดารงอยูไ่ ม่ให้ เสื่อมเสียไปจนหมดสิ ้นหรื อไม่ให้ เสียสมดุลทางธรรมชาติ
4. การพึ่งตนเองได้ ทางจิตใจ หมายถึง การมีสภาพจิตใจที่กล้ าแข็ง เพื่อที่จะสามารถต่อสู้
กับปั ญหาอุปสรรคต่างๆ ทังการหาเลี
้
้ยงชีพ การพัฒนาชีวิตให้ เจริ ญก้ าวหน้ า การยึดมัน่ ปฏิบตั ิตน
ตามหลักทางสายกลางหรื อมัชฌิมาปฏิปทา
5. การพึ่งตนเองได้ ทางสังคม หมายถึง การที่คนกลุ่มหนึ่งมีความเป็ นปึ กแผ่นเหนียวแน่น
มีผ้ ูนาที่มี ประสิ ทธิ ภาพ สามารถนากลุ่ม คนเหล่านี ใ้ ห้ ดาเนินการใดๆ เพื่ อบรรลุเป้าหมายด้ วย
ตนเอง หรื อสามารถหาความช่วยเหลือจากภายนอกเข้ ามาช่วย ทาให้ ชมุ ชนช่วยตนเองได้
สรุ ปแนวคิดการพึ่ง ตนเอง คือ ความสามารถในการดารงชี วิตอยู่ไ ด้ ด้วยตนเองอย่าง
มัน่ คงไม่พึ่งพาผู้อื่นซึ่งมีทงั ้ ในระดับตัวบุคคลและชุมชน ต้ องประกอบไปด้ วย 5ด้ าน ได้ แก่ ด้ าน
เทคโนโลยี ด้ านเศรษฐกิจ ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ด้ านจิตใจและด้ านสังคม
ตอนที่ 8 ปรัชญาการพัฒนาชุมชน
การพัฒนาชุมชน ถือว่าเป็ นหลักหรื อจุดยืนในการดาเนินงานพัฒนาชุมชน เพื่อการ
สร้ างสรรค์ความเจริ ญในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ให้ แก่ชมุ ชนและประเทศชาติในที่สดุ
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และการที่จะสร้ างความเจริ ญให้ แก่ชมุ ชนดัง กล่าวนี ้ ต้ องฝึ กอบรมประชาชนให้ ร้ ูจกั การช่วยเหลือ
ตนเองและช่วยเหลือซึง่ กันและกัน โดยอาศัยหลักการพอสรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
1. พิจารณาถึงบริ บทของชุมชนเป็ นหลักในการเริ่ มงาน (Context) บริ บทของชุมชน
หมายถึง สภาพความเป็ นอยู่ในชุมชน ซึ่งในการพิจารณานัน้ นักพัฒนาควรจะพิจารณาอย่างรอบ
ด้ าน ทัง้ สภาพความเป็ นอยู่ทางกายภาพ ชี วภาพ เศรษฐกิ จ สัง คมวัฒ นธรรม การเมืองการ
ปกครอง การที่นกั พัฒนาทราบสภาพความเป็ นอยู่ของชุมชนก็สามารถที่จะวางแผนและดาเนิน
งานพัฒนาได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
2. การดึงประชาชนเข้ ามาเกี่ยวข้ องหรื อมีส่วนร่ วม (Participation) การจัดกิจกรรมการ
พัฒนาอะไรก็ตาม จะต้ องดึงหรื อชักจูงประชาชนให้ เข้ ามาเกี่ยวข้ อ งและมีส่วนร่ วมด้ วยตังแต่
้
ศึกษาชุมชน วางแผนวางโครงการ ปฏิบตั ิการตามโครงการ และการประเมินผล ซึ่งจะทาได้ มาก
น้ อยแค่ไหนนันขึ
้ ้นอยู่กับประเภทของกิจกรรม แต่ยึดหลักการที่สาคัญว่าต้ องให้ ประชาชนเข้ ามา
เกี่ยวข้ องและมีส่วนร่วมในการดาเนินงานให้ มากที่สดุ เท่าที่จะทาได้ ทั ง้ นี ้ เนื่องจากว่าผลของการ
ดาเนินงานพัฒนานันส่
้ งผลกระทบโดยตรงต่อตัวประชาชน ดังนัน้ ควรที่จะให้ ประชาชนเลือก
แนวทางในการพัฒนาสภาพความเป็ นอยูข่ องตนเอง
3. การทางานต้ องค่อยเป็ นค่อยไป (Gradualness) ความล้ มเหลวของการพัฒนาชุมชน
เกิดขึ ้น เพราะการเร่งรี บทางานให้ เสร็ จเร็ วเกินไป ก่อนที่จะรู้ ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับสภาพทัว่ ไปและ
ปั ญ หาที่ แท้ จ ริ ง ของชุม ชนหรื อ

ก่อนที่ ประชาชนจะมี ความเชื่ อมั่น ในตนเองหรื อ ก่อนที่ จ ะมี

ทรัพยากรเพียงพอ ทังนี
้ ้ อาจเป็ นเพราะว่านักพัฒนาต้ องการให้ มีผลงานออกมาโดยเร็ ว ซึ่งมีความ
เกี่ ยวข้ องกับการของบประมาณมาใช้ ในการดาเนินงาน ดังนัน้ การพัฒนาชุมชนไม่ควรเร่ งรี บ
จนเกินไป ควรดาเนินงานแบบค่อยเป็ นค่อยไป ควรคิดถึงผลกระทบในการพัฒนาชุมชนในระยะ
ยาว
4. การให้ ความสาคัญกับคนในชุมชนเป็ นหลัก (Man-Center Development) มีความจริ ง
อยู่ประการหนึ่งว่า การช่วยคนไม่อาจสาเร็ จได้ ถ้ าผู้นนไม่
ั ้ ต้องการจะช่วยตนเอง โดยหลักการนี ้
การพัฒนาชุมชนจึงต้ องเริ่ มด้ วยการให้ ความสาคัญกับคนในชุมชนเป็ นหลักหรื อเป็ น ศูนย์กลางใน
การพัฒนาโดยให้ คนในชุมชนค้ นหาความต้ องการและปั ญหา (Identify Need and Problem) ของ
ตนเองให้ พบไม่วา่ จะด้ วยวิธีกระตุ้น ยัว่ ยุ หรื อชักจูงก็ตาม
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5. การใช้ วิธีดาเนินงานแบบประชาธิปไตย (Democracy) การพัฒนาชุมชนจะต้ องนา
แบบประชาธิปไตยมาใช้ เพื่อส่งเสริ มสนับสนุนให้ ประชาชนรู้จกั คิดด้ วยตนเอง รู้จกั อภิปรายและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนร่วมกันทางานตามข้ อตกลงที่ได้ ร่วมกันกาหนดไว้ ยึดถือในเสียง
ข้ างมากและรับฟั งเสียงข้ างน้ อย (Rule of Majority, Right of Minority)
6.

การด าเนิ นงานต้ องยื ดหยุ่นได้

(Flexible) เนื่ อ งจากสัง คมมี ค วามเคลื่ อ นไหว

(Dynamic) ตลอดเวลา จึง จ าเป็ นต้ องเลื อกวิธี ดาเนินงานให้ กว้ างและเข้ ากับสถานการณ์
เหตุการณ์ หรื อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้น แต่ทงั ้ นี ้ การเปลี่ยนแปลงจะต้ องเป็ นไปเฉพาะวิธี
ดาเนินงานเท่านัน้ โดยยึดมัน่ ในหลักการ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายเสมอ
7. สอดคล้ องกับวัฒนธรรมชุมชน (Culture) วัฒนธรรมเป็ นกุญแจสาคัญที่จะไขประตู
ปั ญหาเพื่อเข้ าถึงประชาชน การพัฒนาชุมชนจะสาเร็ จหรื อล้ มเหลว เกิดจากความเข้ าใจใน
วัฒนธรรมของชุมชนเป็ นองค์ประกอบสาคัญอย่างหนึ่ง ทังนี
้ ้ เพราะในแต่ละชุมชน สังคมมีวิถีชีวิต
(Way of Life) ที่แตกต่างกัน จนมีคากล่าวเกี่ยวกับวัฒนธรรมและงานพัฒนาว่า “การเข้ าใจ
วัฒนธรรมชุมชนได้ มากเท่าใด ก็จะเข้ าใจงานพัฒนาชุมชนได้ มากเท่านัน”
้
8. ทางานกับผู้นาท้ องถิ่น (Local Leader) การทางานกับผู้นาท้ องถิ่นเป็ นหลักการพัฒนา
ชุมชนที่สาคัญอย่างหนึ่ง การพัฒนาชุมชนจะขยายตัวกว้ างออกไปและบรรลุวตั ถุประสงค์ได้ ส่วน
หนึ่งขึน้ อยู่กับศักยภาพ ความสามารถของผู้นาในท้ องถิ่น ซึ่งจะมีทงั ้ ผู้นาที่เป็ นทางการ คือ มี
บทบาท ตาแหน่งหน้ าที่ ตามที่ได้ รับแต่งตังจากทางราชการ
้
เช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผสส. อสม. ครู
ในหมูบ่ ้ านหรื อตาบล และผู้นาที่ไม่เป็ นทางการ คือ ผู้นาที่คนในหมู่บ้านให้ ความเคารพนับถือและ
มีบทบาทในการชี ้นาการพัฒนา เช่น เถ้ าแก่โรงสี เถ้ าแก่ไร่อ้อย คนเฒ่าคนแก่ จ ้า พระสงฆ์ เป็ นต้ น
9. ทางานกับองค์กรที่มีอยู่ในชุมชน (Community Organization) ในชุมชนใดที่มีสมาคม
สถาบัน สโมสร หรื อองค์กรอื่น ๆ อยู่ย่อมมีผ้ นู าขององค์กรนัน้ ๆ อยู่ด้วยหลักการพัฒนาชุมชนต้ อง
พยายามใช้ องค์กรเหล่านี ้ให้ เป็ นประโยชน์ โดยดึงเอาสมาชิกหรื อตัวแทนขององค์กร เข้ ามาร่ วม
ทางานเพราะองค์กรต่าง ๆ เหล่านี ้จะมีการรวมกลุ่มกันอยู่แล้ ว ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ในการดึงเอา
กาลังของกลุม่ มาใช้ ในการพัฒนา แต่ถ้าหากไม่มีองค์กรอยูใ่ นชุมชนก็ควรส่งเสริ มให้ มีการรวมกลุ่ม
ตังเป็
้ น องค์กรขึ ้นโดยการให้ การศึกษาตลอดจนการฝึ กอบรม
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10. ทาการประเมินผลตลอดเวลา (Evaluation) การประเมินผลมิใช่เป็ นแค่เพียงการ
เปรี ยบเทียบผลงานในอดีต เพื่อให้ ร้ ูว่ามีความก้ าวหน้ าเพียงใด เท่านัน้ แต่เป็ นการเรี ยนรู้ ถึงข้ อดี
ข้ อเสีย ความผิดพลาด และความสาเร็ จ ในสถานการณ์และสิ่งแวดล้ อมที่เกิดขึ ้นจากการดาเนิน
กิจกรรมนัน้ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการทางานครัง้ ต่ อไปได้ ซึ่งในการประเมินผลนัน้
สามารถทาได้ ในทุกขันตอนของการด
้
าเนินงานและเมื่อ โครงการเสร็จสิ ้นไปแล้ ว
11. สอดคล้ องกับนโยบายของชาติ

(Policy) ไม่มี องค์กรใดที่ จ ะเกิ ดขึน้ ถูกต้ อ งตาม

กฎหมาย ถ้ าองค์กรนันไม่
้ ดาเนินงานให้ สอดคล้ องกับนโยบายของชาติ และเช่นเดียวกัน ไม่มี
องค์กรใดจะได้ รับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้ ดาเนินงาน ถ้ าหากองค์กรนันขั
้ ดกับนโยบายของชาติ
ด้ วยเหตุนี ้ การพัฒนาชุมชนซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ ผลการเปลี่ยนแปลงใดๆ
ที่เกิดขึ ้นจะมีผลต่อความเปลี่ยนแปลงในระดับชาติเสมอ ฉะนัน้ จึงต้ องสอดคล้ องเป็ นแนวเดี ยวกับ
นโยบายของชาติ
12. การทางานโดยผ่านกระบวนการกลุ่ม (Grouping Process) การทางานโดยผ่าน
กระบวนการกลุม่ เป็ นหลักการที่ขาดไม่ได้ สาหรับการทางานพัฒนาชุมชน ประชาชนต้ องได้ รับการ
กระตุ้นให้ ทางานผ่านกระบวนการกลุ่ม เพราะพลังกลุ่มมีอิทธิพลเข้ มแข็งและมัน่ คงมากกว่าคน ๆ
เดียว จนมีคากล่าวเกี่ ยวกับกลุ่ม ในงานพัฒ นาชุมนว่า “ไม่มีกลุ่ม ก็ ไม่มีการพัฒนาชุมชน”
(No Group No C.D.)
13. การพัฒนาชุมชนต้ องทาเป็ นกระบวนการต่อเนื่อง (Continuity) โครงการใดโครงการ
หนึง่ ที่ดาเนินการตามกระบวนการพัฒนาชุมชนและสาเร็ จไป แล้ ว ไม่ได้ หมายความว่า งานพัฒนา
ชุมชนเสร็จสิ ้นตามไปด้ วย จะต้ องมีการเริ่ มทาโครงการใหม่ตอ่ ไปเรื่ อย ๆ ไม่มีที่สิ ้นสุด หรื อเรี ยกได้
ว่า เป็ นกระบวนการที่มีความต่อเนื่อง โครงการใหม่นี ้ อาจใหญ่กว่าเดิมหรื อยากกว่าเดิมก็ได้ ซึ่งก็
ย่อมแล้ วแต่ประชาชนจะเป็ นผู้กาหนด ส าหรับขัน้ ตอนตามกระบวนการพัฒนาชุมชนที่จะใช้
สาหรับทาโครงการใหม่นนั ้ ก็ไม่จาเป็ นที่จะต้ องเริ่ มจากขันตอนแรก
้
คือ ขันการศึ
้
กษาชุมชน แต่
อาจเริ่มจากขันตอนอื
้
่นได้ เลย เช่น เริ่มจากขันตอนวางแผนทั
้
นทีก็ได้
จากหลักการทังหลายของการพั
้
ฒนาชุมชนที่ได้ กล่าวมาแล้ วทังหมด
้
อาจสรุปได้ ว่า การ
พัฒนาชุมชนเป็ นกระบวนการที่พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงแนวความคิดทัศนคติและ พฤติกรรม
ของประชาชนในชุมชนให้ ดีขึ ้นกว่าเดิม โดยร่วมมือกันพัฒนาให้ ชมุ ชนของตนเป็ นชุมชนที่ดี สร้ าง

62
ความรู้ สึกรั กและผูกพันต่อชุม ชนของตน ทัง้ นีเ้ นื่ องมาจากประเทศกาลัง พัฒ นาจะมี ปัญหา
คล้ ายคลึงกัน คือ ปั ญหาเรื่ องการศึกษา ปั ญหาเรื่ องสุขภาพอนามัย ปั ญหาเรื่ องความยากจน เป็ น
ต้ น จึงต้ องมีการพัฒนาและแก้ ปัญหาต่าง ๆ ให้ หมดสิ ้นไป เป้าหมายของการพัฒนาชุมชนต้ องเร่ง
พัฒนาให้ มีความเจริ ญเกิดขึ ้น คือ การพัฒนาตัวบุคคล อันหมายถึงการกระทาใด ๆ ก็ตามที่ทาให้
บุคคลมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดขึ ้น หรื อทาให้ คนเป็ นคนที่มีคณ
ุ ภาพ แม้ ว่าการพัฒนาชุมชนจะมุ่ง
เอาการพัฒนาคนเป็ นประการสาคัญก็ตาม การพัฒนาทางวัตถุก็มีความจาเป็ นอยู่ไม่ยิ่งหย่อนไป
กว่ากัน เช่น การสร้ างถนน โรงพยาบาล โรงเรี ยน ประปา ไฟฟ้า เป็ นต้ น ซึ่งต้ องพัฒนาไปพร้ อม ๆ
กันตามความจาเป็ น เมื่อเป็ นเช่นนีเ้ ป้าหมายสาคัญของการพัฒนาชุมชนจึงเป็ นการมุ่งไปยัง
ประชาชน โดยผ่านกระบวนการให้ การศึกษาแก่ประชาชนและกระบวนการการรวมกลุ่มเป็ น
ประการ สาคัญ เพราะพลังสาคัญที่จะบันดาลให้ การพัฒนาบรรลุผลสาเร็จนันอยู
้ ท่ ี่ตวั ประชาชน
หลักการพัฒนาชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน
การพัฒนาชุมชน คือ การทางานกับประชาชนมิใช่ทาให้ ประชาชน เพราะฉะนัน้ กิจกรรม
ใด ๆ ที่จะดาเนินงานในชุมชนนันจะต้
้
องเป็ นกิจกรรมที่มาจากการริ เริ่ มของประชาชน ประชาชน
เป็ นเจ้ าของบทบาทผู้ปฏิบตั งิ านพัฒนานันเป็
้ นผู้กระตุ้น ชี ้นา ให้ ประชาชนเกิดความคิดริ เริ่ มในการ
แก้ ไขปั ญหาหรื อหาทางสนองความต้ องการของตน แล้ วร่ วมกันทางานตามที่คิดขึ ้นมาแล้ วนัน้
การเข้ าไปทางานกับประชาชนในลักษณะนี ้ ผู้ปฏิบตั ิงานพัฒนาจะต้ องเป็ นผู้ที่สามารถปรับตัวเข้ า
กับสภาพแวดล้ อมได้ กระทาตนให้ เป็ นที่เชื่อถือของประชาชนในชุมชนและต้ องทางานอย่างมี
หลักการงานจึงจะดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทัว่ ไปแล้ วผู้ปฏิบตั ิงานพัฒนาจะยึดหลักการ
พัฒนาชุมชนของ กรมการพัฒนาชุมชน (2538) 10 ประการ คือ
1. ต้ องพัฒนาชุมชนทุก ๆ ด้ านไปพร้ อมกัน ถ้ าพิจารณาอย่างกว้ าง ๆ จะเห็นว่า สิ่งที่
จะต้ องทาการพัฒนาในชุมชนนันมี
้ เพียง 2 ประการ คือ ด้ านวัตถุและจิตใจ ด้ านวัตถุนนั ้ หมายถึง
สภาพแวดล้ อมที่ เ ป็ นวั ต ถุ ทุ ก ๆ ด้ าน เช่ น ถนนหนทาง

ที่ อ ยู่ อ าศั ย สถานศึ ก ษา

สถานรักษาพยาบาล ไฟฟ้า วิทยุ เป็ นต้ น เมื่อสภาพแวดล้ อมทางวัตถุเจริ ญก้ าวหน้ าดีแล้ ว ไม่ได้
หมายความว่า สภาพจิตใจของประชาชนจะเจริ ญก้ าวหน้ าตามไปด้ วยเสมอไป จึงจาเป็ นต้ อง
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ส่งเสริ มสภาพจิตใจให้ แปรเปลี่ยนไปในทิศทางที่ถกู ต้ องด้ วย เช่น การให้ การศึกษาส่งเสริ มอาชีพ
ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีหรื อวัฒนธรรมพร้ อมกันไปด้ วย
2. ยึดประชาชนเป็ นหลักในการพัฒนา การทางานกับประชาชนนันจะต้
้ องคานึงถึงปั ญหา
และความต้ องการของประชาชนเป็ นสาคัญ ประชาชนกาลังประสบปั ญหาอะไร กาลังมี ความ
ต้ องการอะไร อะไรเป็ นปั ญหารี บด่วน เป็ นความต้ องการรี บด่วนที่จะต้ องรี บแก้ ไข อะไรเป็ นปั ญหา
ความต้ องการที่รองลงมา สิ่งเหล่านี ้จะต้ องคานึงถึงตัวประชาชนเป็ นที่ตงั ้ การแก้ ปัญหาจึงจะตรง
จุดมิใช่แก้ ปัญหาจากปั ญหาและความต้ องการของผู้ปฏิบตั งิ านพัฒนาเอง
3. การดาเนินงานจะต้ องค่อยเป็ นค่อยไป จุดมุ่งหมายของการดาเนินงานพัฒนาชุมชน ก็
คือ ต้ องการแปรเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนในชุมชนและวัตถุไปพร้ อม ๆ กัน ฉะนัน้ การ
ดาเนินงานตามกิจกรรมจึงไม่ควรเร่งรี บจนเกินไปจนประชาชนไม่ร้ ูว่าอะไรเป็ น อะไร การมุ่งผลงาน
ตามกิจกรรมอย่างเดียวนันจะไม่
้
ก่อให้ เกิดผลการพัฒนาอย่างแท้ จริ ง การดาเนินงานจึงต้ องค่อย
เป็ นค่อยไป โดยเลือกทาในชุมชนที่พร้ อมกว่าก่อน
4. ต้ องคานึงถึงวัฒนธรรมของชุมชนเป็ นหลัก ขนบธรรมเนียมประเพณีหรื อวัฒนธรรมใน
ท้ องถิ่นมีลกั ษณะสนับสนุนการพัฒนาแล้ ว จึงควรส่งเสริ มให้ วฒ
ั นธรรม ประเพณีในท้ องถิ่นให้ ได้ มี
บทบาทในการพัฒนาให้ มากยิ่งขึ ้น สิ่งใดที่เป็ นการขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีหรื อวัฒนธรรม
ควรหลีกเลี่ยง หรื อถ้ าเห็นว่าประเพณีบางอย่างไม่ถกู ไม่ควรก็ไม่ควรจะไปตาหนิติเตียนตรง ๆ แต่
ควรชี ้นาเสนอแนะให้ ประชาชนเห็นว่าดีและไม่ดีอย่างไรด้ วยเหตุผล แล้ วช่วยกันหาทางปรับปรุ ง
เปลี่ยนแปลงให้ ดีขึ ้น
5. ต้ องพยายามใช้ ทรัพยากรในชุมชนให้ มากที่สดุ ผลงานพัฒนาชุมชนนัน้ ควรจะเริ่ มจาก
การนาเอาทรัพยากรในท้ องถิ่นมาดัดแปลงใช้ ให้ เกิดประโยชน์ให้ มากที่สดุ โดยชี ้นาเสนอแนะให้ คน
ในชุมชนเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน และนาเอาสิ่งเหล่านันมาปรั
้
บปรุงเปลี่ยนแปลงหรื อแปร
รูปเป็ นวัสดุเครื่ องใช้ ในครัวเรื อนให้ ได้ คาว่า ทรัพยากรในที่นี ้ หมายถึง ทุกสิ่งที่มีอยู่ในชุมชน เช่น
ตัวคน วัตถุ สถาบันทางสังคม และกลุม่ ต่าง ๆ เป็ นต้ น
6. ต้ องยึดหลักประชาธิปไตยในการดาเนินงาน การดาเนินงานพัฒนาชุมชนจะเริ่ มด้ วย
การประชุม ปรึ กษาหารื อกัน ร่ วมกันคิดว่าจะทาอะไร เมื่อตกลงกันแล้ วก็จะร่ วมกันทาโดย
มอบหมายงานให้ แต่ละคนได้ รับผิดชอบร่วมกัน งานจะมาจากเบื ้องล่าง คือ ตัวประชาชนในชุมชน
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เอง ไม่ได้ มาจากถูกสัง่ ให้ กระทา ในการเข้ าไปแก้ ปัญหาของประชาชนนัน้ ผู้ปฏิบตั ิงานพัฒนาจะไม่
ใช้ วิธีออกคาสัง่ แต่จะให้ การศึกษา ชักชวน ชี ้นาให้ ประชาชนได้ เห็นปั ญหา และร่วมกันหาทางแก้ ไข
โดยความสมัครใจ
7. ต้ องใช้ หลักการประสานงาน งานพัฒนาชุมชนจะประสบผลสาเร็ จมากน้ อยแค่ไหนอยู่ที่
การประสานงาน เพราะงานพัฒนาชุมชนนันมิ
้ ใช่งานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะ
เป็ นงานที่ จ ะต้ อ งร่ ว มกั น รั บ ผิ ด ชอบทุ ก หน่ ว ยงานและผู้ ปฏิ บัติ ง านพัฒ นาก็ มิ ใ ช่ ว่ า จะเป็ น
ผู้เชี่ยวชาญทุก ๆ ด้ าน จึงต้ องอาศัยการประสานงานเป็ นหลักในการดาเนินงาน
8. เริ่ มต้ นทางานกับกลุ่มผู้นาก่อน ผู้นาในท้ องถิ่นเป็ นผู้ที่ประชาชนในชุมชนให้ ความ
เคารพเชื่อถือ จะพูดจาทาอะไร ประชาชนส่วนใหญ่จะยอมรับและคล้ อยตาม การกระทากิจกรรม
พัฒนาในชุมชนหากผู้นาเห็นชอบด้ วย ปั ญหาการขัดแย้ งและการให้ ความร่วมมือก็จะน้ อยลงหรื อ
หมดไป
9. การดาเนินงานต้ องให้ สอดคล้ องกับนโยบายของชาติ การจัดทาแผนงานหรื อกิจกรรม
ใดๆ จะต้ องให้ เป็ นไปตามแผนพัฒนาระดับตาบล อาเภอ จังหวัด และสอดคล้ องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสมอ
10. ปลูกฝั งความเชื่อมัน่ ในตนเองให้ กบั ประชาชน ความเชื่อมัน่ ในตนเอง เป็ นพลังสาคัญ
ที่จะช่วยให้ การทางานสาเร็ จลงได้ แม้ งานนันจะยากล
้
าบากเพียงใดก็ตาม หากมีความมัน่ ใจและ
เชื่อในพลังงานที่ตนมีอยูแ่ ล้ ว การดาเนินงานก็จะสาเร็จลงได้ โดยไม่ยากนัก
สรุ ปปรัชญาการพัฒนาชุมชน คือ การพัฒนาประชาชนในชุมชน โดยเป็ นการพัฒนาที่
เริ่มต้ นจากระดับชุมชนก่อน ซึ่งเป็ นส่วนที่เล็กที่สดุ ในสังคม จะมีการศึกษาบริ บทต่างๆและความ
ต้ องการของชุมชน รวมทังทรั
้ พยากรและวิถีชีวิตดังเดิ
้ มของชุมชน โดยผู้ที่มีหน้ าที่พฒ
ั นาชุมชนนัน้
ก็คือประชาชนในชุมชนเอง โดยที่องค์กรต่างๆจะเป็ นเพียงผู้คอยช่วยเหลือเท่านัน้ เพื่อให้ ชมุ ชน
สามารถพัฒนาได้ ด้วยตัวเองอย่างยัง่ ยืน และตอบสนองต่อความต้ องการของคนในชุมชนได้ ตรง
ตามเป้าหมาย
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ตอนที่ 9 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยของเครื อข่ายการ
เรี ยนรู้ชมุ ชนในการส่งเสริมการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต มีดงั นี ้
9.1 งานวิจัยในประเทศ
คีรีบูน จงวุฒิเวศย์ และคณะ (2543) ศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ เรื่ อง
สมุนไพร ชุมชนปลักไม้ ลาย อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม: การสารวจข้ อมูลพื ้นฐานชุมชน
พบว่า แนวทางการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ของชุมชนจากการวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน ชุมชน
สามารถพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ ได้ โดยผ่านกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ
การจัดทาหลักสูตรเกี่ยวกับสมุนไพรในโรงเรี ยน การให้ ความรู้ และพัฒนาผ่านกลุ่มต่างๆในชุมชน
เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สงู อายุ กลุ่มเยาวชน เป็ นต้ น และแหล่งการเรี ยนรู้ ในชุมชน เช่น สื่อ ป้าย
นิทรรศการ กิจกรรมในลักษณะการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเสวนาในชุมชน
ชัยยศ อิ่มสุวรรณ (2543) ศึกษาวิจัยเรื่ อง การพัฒนารู ปแบบการศึกษาชุมชนเพื่อการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืน พบว่าปั ญหาการพัฒนาที่ยงั่ ยืนในชุมชนเกิดจากปั ญหาด้ านสิ่งแวดล้ อม ซึ่งเป็ น
ผลกระทบจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ขาดดุลยภาพ งานวิจยั ได้ ใช้ โครงการศึกษาชุมชน
เพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน โดยจาแนกออกเป็ น 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ชมุ ชนเป็ นผู้ริเริ่ มและรูปแบบที่
หน่วยงานนอกชุมชนเป็ นผู้ริเริ่ม และเหมาะสมกับชุมชนที่มีผ้ นู าเข้ มแข็งและมีศกั ยภาพพื ้นฐานที่ดี
เน้ นการพึ่งพาตนเอง การมีส่วนร่ วม และการใช้ ทรัพยากร รวมทัง้ ภูมิปัญญาภายในชุมชน ส่วน
รู ปแบบที่หน่วยงานนอกชุมชนเป็ นผู้ริเริ่ มเป็ นรู ปแบบที่เหมาะสาหรับชุมชนที่ประสบปั ญหาเกิน
ขอบเขตศักยภาพที่ชมุ ชนแก้ ไขได้ ต้ องแก้ ปัญหาโดยอาศัยความร่วมมือจากภายนอกชุมชน
พจนา เอื อ้ งไพบูล ย์ (2546) ศึกษาวิจัยเรื่ อง การพัฒ นารู ปแบบกระบวนการเรี ยนรู้ ใน
ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ ยงั่ ยืน : กรณีศึกษาพหุกรณี พบว่า กระบวนการเรี ยนรู้ ในชุมชนที่ทาให้
ชุมชนมีศกั ยภาพในการคิดและปฏิบตั เิ พื่อการแก้ ไขปั ญหาและการพัฒนาด้ านนิเวศ เศรษฐกิจและ
สังคมให้ สมดุลขึ ้น ประกอบด้ วย 8 ขันตอน
้
คือ 1) การทบทวนความยากลาบากในชีวิต 2) การ
ตรวจสอบถึงสาเหตุวิกฤตของกลุม่ แกนนาชุมชน 3) การกระตุ้นให้ ชมุ ชนได้ ตระหนักในปั ญหาของ
ชุมชน 4) การหาทางเลือกในการแก้ ไขปั ญหา 5) การปฏิบตั ิการตามทางเลือก 6) การประเมินผล
ย้ อนกลับ 7) การพัฒนาความเชื่อมัน่ ให้ เกิดขึ ้น 8) การบูรณาการเข้ าสูช่ ีวิต
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รัตนา บุญมัธยะ (2548) จัดทารายงานการวิจัยเรื่ อง การสังเคราะห์องค์ความรู้ ท้ องถิ่น
เกี่ยวกับการจัดการความรู้เพื่อชุมชนเป็ นสุขในภาคอีสาน: กรณีเครื อข่ายอินแปง ปราชญ์ชาวบ้ าน
ภาคอีสานและชุมชนศีรษะอโศก โดยได้ ศกึ ษากระบวนการและกลไกการจัดการความรู้เพื่อสร้ าง
ชุมชนเป็ นสุขของเครื อข่ายในภาคอีสาน ผลจากการวิจยั สรุปได้ ว่า ความรู้ท้องถิ่นที่ชมุ ชนใช้ ในการ
สร้ างความสุข คือ ความรู้ ที่เกี่ ยวกับการเกษตรแบบพึ่งตนเองในรู ปของระบบเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิดในเรื่ องเศรษฐกิ จพอเพียงไม่ใช่เป็ นเพี ยงรู ปแบบทางด้ านการผลิตทางเศรษฐกิ จชุมชน
เท่านัน้ แต่เป็ นการดาเนินชีวิตทางสังคมวัฒนธรรมชุมชนที่สอดคล้ องไปกับหลักพุทธธรรมที่เน้ น
ความเรี ยบง่ายการพึ่งตนเองเป็ นเป้าหมายหลักของการผลิตเพื่อประโยชน์ใช้ สอยในการดารงชีพ
ของครัวเรื อนและชุมชนมากกว่าการผลิตเพื่อตลาดที่เน้ นการค้ ากาไรสูงสุด นอกจากนันยั
้ งพบว่า
แหล่งที่มาขององค์ความรู้ท้องถิ่นในเรื่ องการผลิตเพื่อพึ่งพาตนเองมาจากความรู้ดงเดิ
ั ้ มที่เกิดจาก
การสัง่ สมของบรรพบุรุษ ผสมผสานกับความรู้สากลที่ชมุ ชนคิดว่าเหมาะสม ดังนัน้ ความรู้ท้องถิ่น
จึงมีลกั ษณะเป็ นพลวัต และมีการปรับให้ สอดรับกับภายนอกทังจากภู
้
มิปัญญาไทยและภูมิปัญญา
เทศ ความรู้ท้องถิ่นจึงไม่ใช่สิ่งที่เป็ นคูต่ รงข้ ามกับความรู้สากลในกระแสโลกาภิวตั น์เสมอไป
สุมาลี สังข์ศรี (2550) ศึกษาวิจยั เรื่ อง ภูมิปัญญาไทยกับการส่งเสริ มการเรี ยนรู้และการ
สร้ างอาชีพ พบว่าความสาคัญของภูมิปัญญาและครู ภูมิปัญญาไทย เป็ นปั จจัยที่ช่วยเสริ มสร้ าง
ความสามารถ ทาให้ บุคคลมีชีวิตร่ วมกันอย่างสันติสุข ช่ วยสร้ างสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติ
สิ่งแวดล้ อม ช่วยให้ บุคคลดารงตนและปรับเปลี่ยนให้ ทันต่อความเปลี่ยนแปลงจากผลกระทบที่
เกิดขึ ้นจากสังคมภายนอก ตลอดทังช่
้ วยส่งเสริมการพัฒนาด้ านอาชีพและความเป็ นอยู่ให้ มีรายได้
เลี ้ยงครอบครัว สร้ างความมัน่ คงให้ กบั สังคมและประเทศชาติอย่างเป็ นรูปธรรม
อาชัญญา รัตนอุบลและคณะ (2552) ศึกษาวิจยั เรื่ อง แนวทางการพัฒนาการดาเนินการ
ยกย่องครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคมในท้ องถิ่น
อย่างครบวงจร พบว่าครูภูมิปัญญาไทยบางส่วนต้ องการความช่วยเหลือจากผู้เกี่ยวข้ อง เนื่ องจาก
วิธีการถ่ายทอดความรู้ ยังไม่มีจุดเน้ นและไม่มีทักษะเพี ยงพอทัง้ ในด้ านทักษะภาษา การใช้ สื่อ
อุปกรณ์ตา่ งๆ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้
สรุปงานวิจยั ในประเทศกล่าวว่า การที่ชมุ ชนจะมีการพึ่งตนเองและการพัฒนาที่ยงั่ ยืนนัน้
จะต้ องมีการใช้ ภมู ิปัญญาไทยในการสร้ างองค์ความรู้ ให้ แก่ชมุ ชน การสร้ างองค์ความรู้นนจะต้
ั ้ อง
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ได้ รับความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในชุมชนในกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ครูภูมิปัญญาให้ แก่
คนในชุมชน โดยมีวิธีขนตอนคื
ั้
อ การสารวจหาความต้ องการ การวางแผนการเรี ยนรู้ การปฏิบตั ิ
และการประเมิ นผล โดยในทุกๆขัน้ ตอนนัน้ จะต้ องอาศัยความร่ วมมื อของคนที่เกี่ ยวข้ องกับ
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนเพื่อให้ เกิดประสิทธิ ภาพในการเรี ยนรู้ และคนในชุมชนสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ อย่างยัง่ ยืน
9.2 งานวิจัยในต่ างประเทศ
Yaipuak (1999) ได้ ศกึ ษารูปแบบและกระบวนการถ่ายทอดความรู้ด้านอาชีพของผู้ทรง
ภูมิปัญญาทุกภาคของประเทศไทย จานวน 14 ท่าน พบว่าผู้ทรงภูมิปัญญามีความเป็ นมาและมี
กระบวนการถ่ายทอดที่แตกต่างกัน แต่รูปแบบกระบวนการถ่ายทอดความรู้ด้านอาชีพ มีลกั ษณะ
ตรงกันใน 4 ข้ อใหญ่ๆ คือ ขัน้ สร้ างความตระหนัก ในความสาคัญของอาชีพที่ฝึกให้ เกิดขึ ้นกับ
ผู้รับการถ่ายทอด ร่ วมกันวางแผนการเรี ยนการสอน สร้ างหลักสูตร ฝึ กปฏิบตั ิจริ งและประเมินผล
ผู้รับการถ่ายทอด โดยมีรายละเอียดในแต่ละขันตอนดั
้
งนี ้
1. ขันสร้
้ างความตระหนัก เป็ นขันตอนที
้
่ส่งผลให้ ผ้ ูรับการถ่ายทอดเห็นความสาคัญใน
อาชีพที่จะฝึ ก เกิดความพึงพอใจ ความรัก ความศรัทธาในอาชีพ ผู้ทรงภูมิปัญญาจะอธิ บายถึง
ข้ อดีข้อเสียของการประกอบอาชีพนันและปั
้
ญหาอุปสรรคที่ต้องประสบต่อไป
2. ขันร่
้ วมวางแผนการเรี ยนการสอนและสร้ างหลักสูตร ภูมิปัญญาท้ องถิ่นและผู้รับการ
ถ่ายทอดจะร่ วมกาหนดเนื ้อหาสาระตามความต้ องการของผู้รับการถ่ายทอด กาหนดระยะเวลา
สถานที่ที่ฝึกอบรมและไปดูงาน เป็ นการวางแผนการเรี ยนและสร้ างหลักสูตรฝึ กอบรมอาชีพร่วมกับ
ผู้รับการถ่ายทอด
3. ขันปฏิ
้ บตั ิจริ ง ภูมิปัญญาท้ องถิ่นสาธิตหรื อแสดงวิธีทาให้ ผ้ รู ับการถ่ายทอดได้ เห็น โดย
เริ่ มจากการแนะนาเครื่ องมือ วัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ และแสดงวิธีทา หลังจากนันให้
้ ผ้ รู ั บการถ่ายทอดได้
ทดลองฝึ กปฏิบตั จิ นสามารถทาได้ จริง
4. ขัน้ ประเมินผล ภูมิปัญญาท้ องถิ่นประเมินผลความรู้ ที่นักเรี ยนได้ รับจากการซักถาม
พูดคุย และประเมินผลการปฏิบตั ใิ นทุกขันตอนของการฝึ
้
กและประเมินผลจากงานที่สาเร็ จหากผล
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การประเมินยังไม่เป็ นที่น่าพอใจ ภูมิปัญญาท้ องถิ่ นจะชี ้จุดบกพร่ องและแนะนาในแต่ละขันตอน
้
จนกระทัง่ ผู้ฝึกสามารถปฏิบตั ไิ ด้ จนเป็ นที่นา่ พอใจ
Delcore (2000) ได้ ศึกษาการพัฒนาท้ องถิ่นในพื ้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย พบว่า ที่
จังหวัดน่านมีการใช้ วิธีการพัฒนาการเกษตรแบบผสมผสาน ซึ่งมีรูปแบบการพัฒนาที่แตกต่างกัน
ในแต่ละพื ้นที่ โดยขึ ้นอยู่กบั ประสบการณ์และภูมิหลังของเกษตรกรและสภาพแวดล้ อมของพื ้นที่
เกษตรกรรม สิ่ง ที่มี ผลต่อวิธี การทาเกษตรก็คือ ปรั ชญาแนวคิดในการทาเกษตรกรรมและการ
ดารงชีพ ซึ่งได้ แสดงออกในลักษณะที่แตกต่างกัน เช่น เกษตรกรจานวนไม่น้อยมีความเชื่อว่าการ
ทาการเกษตรด้ วยการใส่สิ่งนาเข้ าในระดับสูง อาทิ การใช้ สารเคมี การปลูกพืชชนิดเดียว การปลูก
เพื่อการพาณิชย์แบบเร่ งรัด ซึ่งอาจรวมเรี ยกว่า “เกษตรแผนใหม่” นัน้ เป็ นสิ่งที่อันตรายต่อผู้คน
และต่อสังคมไทย จึงมีการพูดคุยตังวงสนทนากั
้
นมากขึ ้นในเรื่ องการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน นอกจากนี ้
มีองค์กรพัฒ นาเอกชนหลายหน่วยงานได้ เข้ าไปร่ วมมื อขยายแนวความคิดเช่นนี ้ แต่ก็ยัง คงมี
แนวคิดที่แตกต่างกันเกี่ยวกับการทาการเกษตรเพื่อให้ มีผลผลิตสาหรับการยังชีพ กับการทาเกษตร
เพื่ อ ให้ มี ผ ลผลิ ต ส าหรั บ การตลาดหรื อ การพาณิ ช ย์ อย่า งไรก็ ต ามแนวคิด การทาเกษตรแบบ
ผสมผสานก็ได้ ถกู นาเสนอว่าเป็ นการทารายได้ แบบยัง่ ยืนแก่เกษตรกร
Klein (2008) ศึกษาเรื่ อง “Some Directions for Research in Knowledge Sharing”
เป็ นแนวทางการวิจยั เรื่ องการแบ่งปั นความรู้ โดยทบทวนปั จจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการแบ่งปั น
ความรู้ และกาหนดแนวทางซึง่ นักวิจยั พิจารณาว่า น่าสนใจและมีประโยชน์เพื่อที่จะนาไปใช้ ในการ
วิจยั ครัง้ ต่อไป ทังนี
้ ้ นักวิจยั จะต้ องตรวจสอบความแตกต่างระหว่างความรู้ฝังลึกและความรู้ชดั แจ้ ง
และความสาคัญของการหาประสบการณ์ที่จะช่วยสร้ างความรู้ ฝังลึกของบุคคลได้ อย่างโดดเด่น
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบอกเล่าเรื่ องราวจะถือว่าเป็ นกลไกหนึ่งที่ช่วยให้ ความรู้ ฝังลึกของบุคคล
เกิดขึ ้นได้ นอกจากนี ้ วิธีการต่าง ๆ ของชุมชนแห่งการปฏิบตั ิที่ช่วยสนับสนุนการแบ่งปั นความรู้
จะต้ องถูกนามาอภิปรายและนักวิจัยยังจะต้ องนาเอาความสัมพันธ์ ระหว่างความแข็งแกร่ งของ
ชุม ชนแห่ง การปฏิ บตั ิในองค์กร ลักษณะการบันทึกความรู้ ขององค์กร และความสามารถของ
องค์กรที่จะปฏิบตั อิ ย่างยืดหยุน่ มากาหนดเป็ นสมมติฐานของการวิจยั ด้ วย
Rhodes, Hung, Lok, Lien, and Wu (2008) ศึกษาเรื่ อง “Factors Influencing
Organizational Knowledge Transfer Implication for Corporate Performance” เป็ นการศึกษา

69
เกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการถ่ายโอนความรู้ กรณีศกึ ษา การบ่งบอกถึงพฤติกรรมองค์กร สรุป
ได้ วา่ ในขณะที่การถ่ายโอนความรู้เป็ นกลยุทธ์สาคัญในการจัดการองค์กรในขณะนัน้ ๆ ปรากฏว่า
ผลกระทบของปั จจัยสาคัญ ซึง่ มีอิทธิพลต่ออัตราการถ่ายโอนความรู้ ขององค์กรกลับเป็ นสิ่งที่ยงั ไม่
ค่อยมีใครรู้ ในการศึกษามีจดุ มุ่งหมายเพื่อพิจารณาอิทธิพลของปั จจัยในองค์กรโดยเฉพาะ (เช่น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์การเรี ยนรู้ วัฒนธรรมองค์กรด้ านนวัตกรรม และโครงสร้ างและ
การออกแบบที่ยืดหยุน่ ได้ ) ซึง่ มีผลต่อการถ่ายโอนความรู้ซึ่งใช้ กรอบแนวคิดที่ได้ จากทฤษฎี โดยจะ
ศึกษาถึงผลกระทบของการถ่ายโอนความรู้ทงความรู
ั้
้ ฝังลึก (tacit knowledge) และความรู้ชดั แจ้ ง
(explicit knowledge) ที่มีตอ่ ความสามารถด้ านนวัตกรรม และลักษณะขององค์กร
สรุ ปงานวิจัยในต่างประเทศ กล่าวว่า หลักการถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยนัน้ จะเป็ นการ
ถ่ายทอดความรู้ ที่อยู่ภายในตัวบุคคล (ความรู้ ฝังลึกเป็ นความรู้ ชดั แจ้ ง )ให้ แก่คนอื่นๆ โดยวิธีการ
แบ่งปั นความรู้ มีขนตอนคื
ั้
อ ขันสร้
้ างความตระหนักให้ แก่ผ้ เู รี ยน ขันร่
้ วมกันวางแผนการสอน ขัน้
ปฏิบตั จิ ริงหรื อทดลองฝึ ก ขันประเมิ
้
นผลการเรี ยน โดยในทุกๆขันตอนต้
้
องอาศัยความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนเพื่อให้ การถ่ายทอดองค์ความรู้นนประสบผลส
ั้
าเร็จมากยิ่งขึ ้น
ตอนที่ 10 กรอบแนวคิดการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาการวิเคราะห์ บทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนในการ
ส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของครู ภูมิปัญญาไทย โดยได้ นาหลักแนวคิดเกี่ ยวกับ
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชน การศึกษาตลอดชีวิต ภูมิปัญญาไทย กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้
และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง มาสรุ ปและวิเคราะห์ ซึ่งผู้วิจยั ได้ กาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา
การวิเคราะห์บทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนในการส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้
ของครูภมู ิปัญญาไทย มีรายละเอียดดังนี ้
เครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ ชุม ชน หมายถึ ง กลุ่ ม คน องค์ ก ร หน่ ว ยงาน ผู้น าในชุ ม ชนที่ มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกันทางด้ านต่างๆ เพื่อมารวมกันจัดตังเครื
้ อข่ายการเรี ยนรู้และกระบวนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ตา่ งๆแก่ผ้ ทู ี่สนใจในชุมชนหรื อกลุ่มคนรุ่นหลัง ให้ สามารถสืบทอดองค์ความรู้
ที่ มี อยู่ให้ สื บต่อไปและเป็ นการสร้ างเครื อข่ายให้ แก่ชุม ชนเพื่ อให้ มี ความเข้ ม แข็ง และสามารถ
พึง่ ตนเองได้ อย่างพอเพียงและยัง่ ยืน
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ภูมิปัญ ญาไทย หมายถึง องค์ความรู้ เกี่ ยวกับความรู้ ความสามารถของวิถีชีวิตคนใน
สังคมไทยที่มีการถ่ายทอดสัง่ สมกันมายาวนานจนเกิดเป็ นองค์ความรู้ที่สามารถนามาปรับใช้ เพื่อ
การดารงชีวิต ให้ เหมาะสมกับตัวบุคคล สภาพแวดล้ อม อีกทังยั
้ งเกิดประโยชน์และสามารถนามา
ประยุกต์ใช้ กบั ทรัพยากรที่มีในท้ องที่นนๆ
ั ้ ให้ เกิดเป็ นผลผลิตที่สร้ างมูลค่าให้ แก่ผ้ ทู ี่สืบทอดและคน
ในชุมชน
การศึกษาตลอดชีวิตหมายถึง กระบวนการเรี ยนรู้ ที่เกิดขึน้ ตังแต่
้ เกิดจนตาย การเรี ยนรู้
อาจจะเกิดขึ ้นได้ เองหรื ออาจจะเกิดจากการให้ การศึกษาทังในระบบ
้
นอกระบบและตามอัธยาศัย
การศึกษาตลอดชีวิตจึงถือได้ ว่าเป็ นรูปแบบของการเรี ยนรู้ของมนุษย์ที่จะเกิดขึ ้นตลอดชีวิต โดยมี
จุดมุง่ หมายเพื่อพัฒนามนุษย์อย่างต่อเนื่อง ให้ มีศกั ยภาพเต็มที่ในแต่ละช่วงวัย และทาให้ สามารถ
ปรับตัวได้ ตามความก้ าวหน้ าและความเปลี่ยนแปลงของโลก
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง ดังรูปภาพต่อไปนี ้
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
เครื อข่ ายการเรี ยนรู้ ชุมชน
- ความหมาย / คุณลักษณะ / ตัวอย่างเครือข่ายการเรียนรู้
ภูมิปัญญาไทย
- ความหมาย / ลักษณะ / ความสาคัญของภูมิปัญญาไทย
แนวคิดทฤษฎีท่เี กี่ยวข้ อง
- การวิเคราะห์ชมุ ชน / บทบาท / การถ่ายทอดองค์ความรู้ /เครื อข่ ายการเรี ยนรู้ / การเรียนรู้ทางสังคม /
การพึง่ ตนเอง / การพัฒนาชุมชน
การศึกษาตลอดชีวิต
- นิยามและความหมาย / ความจาเป็ น / ลักษณะ / แนวคิด / รูปแบบกิจกรรม

งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาบริบท
ทั่ ว ไ ป ข อ ง ชุ ม ช น แ ล ะ
บทบาทของเครื อข่ ายการ
เรียนรู้ ชุมชน
- ศึกษา วิเคราะห์เอกสาร
งานวิจยั
-จัดทาและพัฒนาเครื่ องมือ
- ศึกษาภาคสนามเพื่อ
สังเกตและสัมภาษณ์

ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์ บทบาท
ของเครือข่ ายการเรี ยนรู้ ชุมชน
ในการส่ งเสริ ม กระบวนการ
ถ่ ายทอดองค์ ความรู้ ของครู ภูมิ
ปัญญาไทย
- นาข้อมูลที่ได้จากการสังเกต
และสัมภาษณ์มาวิเคราะห์
- นาผลที่ได้จากการวิเคราะห์
มาเป็ นประเด็นในการจัด
สนทนากลุ่ม

บทบาทของเครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ ชุ ม ชนในการส่ งเสริ ม
กระบวนการถ่ ายทอดองค์ ความรู้ ของครู ภูมิปัญญาไทย แบ่ ง
ออกได้ เ ป็ น 4 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ านกิ จ กรรม ด้ า นการรั ก ษา
ความสั ม พัน ธ์ ที่ดี ร ะหว่ า งสมาชิ ก เครื อ ข่ า ย ด้ า นการสร้ า ง
แรงจูงใจและด้ านการจัดหาทรัพยากรสนับสนุน

ขั้ น ตอนที่ 3 น าเสนอ
ข้ อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
สาหรับการพัฒนาบทบาท
ของเครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้
ชุมชน
- จัดสนทนากลุ่ม
- รวบรวมและสรุ ปผล
ข้อมูลที่ได้มาทั้งหมด
- เสนอแนะเชิงนโยบาย

ข้ อเสนอแนะเชิ งนโยบายส าหรั บการพัฒ นาบทบาท
ของเครือข่ ายการเรียนรู้ ชุมชน แบ่ งออกได้ เป็ น 4 ด้ าน
ได้ แ ก่ ด้ า นกิจกรรม ด้ า นการรั กษาความสั ม พันธ์ ที่ดี
ระหว่ างสมาชิ กเครื อข่ าย ด้ านการสร้ างแรงจู งใจและ
ด้ านการจัดหาทรัพยากรสนับสนุน
ด้านการพัฒนาบทบาทอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน

รูปภาพที่ 1 รูปภาพกรอบแนวคิดการวิจยั
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิ จัย เรื่ อ ง “การวิ เ คราะห์ บ ทบาทของเครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ ชุม ชนในการส่ ง เสริ ม
กระบวนการถ่า ยทอดองค์ความรู้ ของครู ภูมิ ปัญ ญาไทย” การวิ จัยครั ง้ นี ใ้ ช้ ระเบียบวิธี วิจัยเชิ ง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีขนตอนและวิ
ั้
ธีการดาเนินงาน คือ
1. ศึกษาถึงบริ บทของชุมชนและบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนในการส่งเสริ ม
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทย
1.1 การศึกษาวิเคราะห์ข้ อมูลเกี่ ยวกับประวัติของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชน
ภูมิปัญญาไทยเรื่ องแนวคิด ความเชื่อ ปรัชญาในการดาเนินชีวิต องค์ความรู้ กระบวนการถ่ายทอด
ความรู้ บทบาทต่างๆของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชมุ ชนที่มีตอ่ การส่งเสริ ม กระบวนการถ่ายทอดองค์
ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทย เพื่อนามาเป็ นพื ้นฐานในการวางแผนการเก็บข้ อมูล และประกอบการ
วิเคราะห์ข้อมูล โดยทาการศึกษาข้ อมูลจากสื่อต่างๆ เอกสารงานวิจยั ต่างๆ ที่มีการรวบรวมและ
ทาการศึกษาไว้ แล้ ว รวมทัง้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท แล้ วนาข้ อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อเป็ น
เครื่ องมือและแนวทางในการเก็บข้ อมูล
1.2 ขันศึ
้ กษาภาคสนาม ซึ่งประกอบด้ วยการคัดเลือกกรณีศกึ ษา ลงพื ้นที่ที่เลือก
เป็ นกรณีศกึ ษาเพื่อสารวจสภาพภูมิศาสตร์ และทาความคุ้นเคยกับกรณีศกึ ษาและผู้ที่เกี่ยวข้ อง
2. วิเคราะห์บทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนในการส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอด
องค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทย
ขันตอนภาคสนาม
้
โดยทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลของชุมชนและเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชน
ที่เป็ นกรณีศึกษา โดยใช้ กระบวนการถ่ายทอดความรู้ ที่ผ้ วู ิจยั สังเคราะห์ขึ ้นเป็ นกรอบในการเก็บ
ข้ อมูล ประกอบกับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกรณีศกึ ษาและการสังเกตแบบไม่มีส่ วนร่วมกับผู้ให้
ข้ อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้ อง จากนันจึ
้ งทาการวิเคราะห์ข้อมูลและตรวจสอบผลการวิเคราะห์ข้อมูลของ
ทัง้ 2 กรณีศกึ ษา กลุม่ และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนด้ วยวิธีการสัมภาษณ์กลุม่
3. นาเสนอข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับการพัฒนาบทบาทของเครื อข่ ายการเรี ยนรู้
ชุมชนในการส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทย
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3.1 วิเคราะห์บทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชมุ ชนในการส่งเสริ มกระบวนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทยและได้ ข้อสรุปเป็ นการพัฒนาบทบาทของเครื อข่ายการ
เรี ยนรู้ชมุ ชนในการส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทย โดยเน้ นการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน
3.2 สนทนากลุ่มภายในชุมชนทัง้ 2 ชุมชน แล้ วนาข้ อสรุปที่ได้ ไปตรวจสอบกับ
ผู้เ กี่ ย วข้ อ ง ได้ แ ก่ เครื อ ข่า ยการเรี ย นรู้ ชุม ชนที่ เ ป็ นกรณี ศึก ษา ผู้เ ชี่ ย วชาญด้ า นกระบวนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ภมู ิปัญญาไทยและการศึกษาตลอดชีวิต
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาถึงบริบททั่วไปของชุมชนและบทบาทของเครื อข่ ายการเรี ยนรู้
ชุมชนในการส่ งเสริมกระบวนการถ่ ายทอดองค์ ความรู้ของครู ภูมิปัญญาไทย
การวิจัยขัน้ นี เ้ ป็ นการศึกษาเอกสาร ได้ แก่ หนัง สื อ เอกสาร วารสาร บทความ ข้ อมูล
งานวิจยั สิ่งพิมพ์ และสื่อต่างๆ ที่มีผ้ จู ดั ทาไว้ แล้ ว เพื่อทาความเข้ าใจเกี่ยวกับข้ อมูลภาพรวมของ
เครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ ชุ ม ชน แนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ กระบวนการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ของ
ครู ภูมิ ปัญ ญาไทย และนามากาหนดกรอบเพื่ อ การเก็ บข้ อ มูลในภาคสนาม ประกอบด้ ว ย 2
ขันตอนดั
้
งนี ้
1. กาหนดกรอบการวิเคราะห์เอกสารดังนี ้
1.1 ความหมายและลัก ษณะของเครื อ ข่า ยการเรี ย นรู้ ชุม ชนในการส่ง เสริ ม
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวคิดต่างๆ ที่ เกี่ ยวข้ องและเป็ นประโยชน์ ในการกาหนด
องค์ประกอบที่เกี่ ยวข้ องกับการส่งเสริ มการถ่ายทอดองค์ความรู้ ซึ่ง เป็ นการเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง
ภายใต้ บริบทบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนในการส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้
ของครูภมู ิปัญญาไทย
1.2 แนวคิดทฤษฎีตา่ งๆ ได้ แก่ แนวคิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ แนวคิดเครื อข่าย
การเรี ยนรู้ ทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางสังคม แนวคิดเกี่ยวกับการพึง่ ตนเอง ปรัชญาการพัฒนาชุมชน
1.3 บริ บทต่างๆ อาทิ ปรัชญาแนวคิด บทบาท ความเชื่อเกี่ยวกับการดาเนินชีวิต
องค์ความรู้ กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ เครื อข่ายชุมชนโดยภาพรวมของ ชุมชนชาวไทยพวน
บ้ านหาดเสี ้ยว จ.สุโขทัย และชุมชนปลักไม้ ลาย จ.นครปฐม ซึง่ เป็ นกรณีศกึ ษา
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1.4 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชุมชนในการส่งเสริ ม
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทย
2.การวิเคราะห์และสรุปบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนในการส่งเสริ มกระบวนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทยตามกรอบการวิเคราะห์เอกสาร เพื่อให้ ได้ “บทบาทของ
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชน” สาหรับใช้ เป็ นกรอบในการเก็บข้ อมูลภาคสนาม
3.การคัดเลือกกรณีศกึ ษา
ผู้วิจยั ใช้ วิธีการคัดเลือกกรณีศกึ ษาตามวัตถุประสงค์แบบเจาะจง (Purposive sampling)
ด้ วยการคัดเลือกเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนจานวน 2 แห่ง โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก คือ ต้ องเป็ น
เครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ ชุ ม ชนที่ มี ค รู ภู มิ ปั ญ ญาไทยจากส านัก งานเลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ มีผลงานที่โดดเด่นเป็ นที่ยอมรับและเป็ นประโยชน์ตอ่ ชุมชนและสังคม
จากเกณฑ์และการพิจารณาดังกล่าว สามารถคัดเลือกเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชมุ ชนได้ ดงั นี ้
1. ชุมชนชาวไทยพวนบ้ านหาดเสี ้ยว อ.ศรี สชั นาลัย จ.สุโขทัย มีภูมิปัญญาด้ าน
หัตถกรรม การทอผ้ าซิ่นตีนจกที่โดดเด่น เป็ นที่ร้ ูจกั โดยมีครูสนุ ทรี ขนาดนิด เป็ นครูภูมิปัญญาไทย
ของชุมชนและมีเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนที่เด่นชัด
2. ชุมชนปลักไม้ ลาย อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม มีภูมิปัญญาด้ านการแพทย์
แผนไทยที่โดดเด่น เป็ นที่ร้ ูจกั โดยมีพระอาจารย์สธุ รรมนาถเป็ นครูภมู ิปัญญาไทยของชุมชน มีศนู ย์
การเรี ยนรู้ชมุ ชนและมีเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนที่เด่นชัด
4. ศึกษาภาคสนาม ขันตอนนี
้
้ผู้วิจยั ทาการติดต่อไปยังเครื อข่ายการเรี ย นรู้ชมุ ชน ทัง้ 2
กรณี โดยอธิบาย ชี ้แจง และขอความร่ วมมือในการศึกษาวิจยั โดยอธิบายถึงขันตอนและวิ
้
ธีใน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล ทังการสั
้
มภาษณ์แบบเจาะลึก การขอเข้ ามีส่วนร่วมเพื่อทาการสังเกตแบบ
ไม่มีส่วนร่วม เก็บข้ อมูลและปรากฏการณ์อย่างเจาะลึก รวมทังชี
้ ้แจงถึง ประโยชน์ที่จะได้ รับจาก
การวิจยั ในการที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนและเครื อข่ายที่เกี่ยวข้ อง
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ขั น้ ตอนที่ 2 วิ เ คราะห์ บ ทบาทของเครื อข่ า ยการเรี ยนรู้ ชุ ม ชนในการส่ งเสริ ม
กระบวนการถ่ ายทอดองค์ ความรู้ของครู ภูมิปัญญาไทย
การวิจัยขัน้ ตอนนี ้ เป็ นการวิจัยภาคสนาม (Field research) เนื่ องจากการวิจัยนี ใ้ ห้
ความสาคัญกับความเชื่อ แนวคิดการปฏิบตั ิ และสภาพแวดล้ อมบริ บททางสังคมของเครื อข่ายการ
เรี ย นรู้ ชุม ชนอัน ส่ง ผลต่อ กระบวนการถ่ ายทอดองค์ ค วามรู้ อย่างยิ่ ง และเพื่ อ ที่ จ ะสามารถน า
ผลการวิจยั ไปอ้ างใช้ กบั กรณีอื่นๆ ได้ มากกว่าการศึกษาเพียงกรณีเดียว จึงทาการศึกษากรณีศกึ ษา
ทัง้ 2 กรณี โดยวิธีประยุกต์เทคนิคการวิจยั เชิงคุณภาพทัง้ 2 รูปแบบ ประกอบด้ วย
1. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) เป็ นการสัมภาษณ์กบั เครื อข่ายการ
เรี ยนรู้ชมุ ชนทัง้ 2 ชุมชน โดยจะเป็ นการสัมภาษณ์ผ้ ทู ี่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชน
ทุกฝ่ าย
2. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม (Non-participant observation) ผู้วิจยั จะทาการสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วมในทุกๆขันตอนที
้
่เครื อข่ายการเรี ยนรู้จะมีบทบาทในการการถ่ายทอดองค์ความรู้
ของครูภมู ิปัญญาไทย
วิธีการวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. วิธีการวิจยั
ในการศึกษากระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิ ปัญญาไทยของเครื อข่ายการเรี ยนรู้
ชุมชนในการส่งเสริมการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต ผู้วิจยั ใช้ 2 วิธีการ ประกอบกัน คือ
1.1 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) โดยการสัมภาษณ์ผ้ ูให้
ข้ อมู ล ส าคั ญ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ องโดยตรงกั บ การส่ ง เสริ มการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ของ
ครูภูมิปัญญาไทย ข้ อมูลที่สมั ภาษณ์จะเป็ นข้ อมูลในรายละเอียดที่ไม่เคยปรากฏที่ใดมาก่อนและ
เป็ นข้ อมูลที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ เพื่อใช้ ในการวิเคราะห์ในเชิงลึกถึงบทบาทที่มีตอ่ การส่งเสริ ม
การศึกษาตลอดชีวิตของกรณีศกึ ษา
1.2 การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) โดยการสังเกต
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาไทยของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุม ชนในการส่ง เสริ ม
การเรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต และการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมต่า งๆในชุม ชนของกรณี ศึก ษา รวมทัง้ สัง เกต
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ผลกระทบที่เกิดจากบทบาทที่มีตอ่ ชุมชนของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชุมชน ตลอดจนผลกระทบที่เกิด
จากชุมชน
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
ในการดาเนินการวิจยั ผู้วิจยั ใช้ วิธีการวิจยั โดยการศึกษาเอกสารและสรุปสาระที่เกี่ยวข้ อง
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม และการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึกผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ ตามที่กล่าวมา
ข้ างต้ น โดยใช้ เครื่ องมือการวิจยั ที่สาคัญ 3 องค์ประกอบ คือ
2.1 ตัวผู้วิจยั โดยผู้วิจยั ทาการศึกษาเอกสาร สังเกตกิจกรรมที่เกี่ยวกับบทบาท
ของเครื อข่ า ยการเรี ยนรู้ ชุ ม ชนในการส่ ง เสริ มก ระบวนการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ของ
ครู ภูมิปัญญาไทยและทาการสัมภาษณ์ ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญทุกคนด้ วยตนเอง ทัง้ นี ้จะตระหนักและ
ยึดมัน่ ในความไม่มีอคติ ในการเก็บข้ อมูลและการสรุปผลข้ อมูลเพื่อการวิเคราะห์ตลอดระยะเวลา
ของการเก็บข้ อมูล
2.2 แบบสัมภาษณ์ ในการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก เครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชน
ซึง่ เป็ นกรณีศกึ ษา และการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลสาคัญอย่างไม่เป็ นทางการ ได้ แก่
2.2.1 แบบสัมภาษณ์การวิเคราะห์ บทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชน
ในการส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทย (สาหรับเครื อข่ายการเรี ยนรู้
ชุมชน)
2.2.2 แบบสัมภาษณ์การวิเคราะห์ บทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชน
ในการส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทย (สาหรับครูภมู ิปัญญาไทย)
2.2.3 แบบสัมภาษณ์การวิเคราะห์ บทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชน
ในการส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทย (สาหรับผู้นาชุมชน)
2.2.4 แบบสัมภาษณ์การวิเคราะห์ บทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชน
ในการส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทย (สาหรับผู้รับการถ่ายทอด
องค์ความรู้)
ผู้วิจัยได้ กาหนดกรอบแนวทางในการสั มภาษณ์ ไ ว้ ล่วงหน้ า (Interview guidelines)
แนวทางการสัมภาษณ์นี ้มีลกั ษณะเป็ นหัวข้ อกว้ างๆ ตามประเด็นการศึกษา ประกอบด้ วย
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1) บริ บทต่างๆเกี่ยวกับชุมชนและเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชน บทบาทต่อ
ชุมชนและต่อวิธีการในการส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชมุ ชน
2) ลักษณะของภูมิปัญญาไทยและพื ้นที่ชุมชนที่เป็ นแหล่งการถ่ายทอด
องค์ความรู้ รวมทัง้ ประชากร เศรษฐกิ จ สัง คม ทรั พ ยากรธรรมชาติ วัฒ นธรรม ประเพณี และ
ค่านิยมความเชื่อของชุมชนนัน้
3) บทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนที่เป็ นกรณีศึกษาเกี่ยวกับการ
ส่งเสริ มการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครู ภูมิปัญญาไทย โดยการผสมผสานกระบวนการความรู้กับ
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
2.3 แบบสังเกต ด้ วยการกาหนดแนวทางสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วมไว้ ล่วงหน้ า
(Observation guidelines) โดยอาศัยกรอบแนวคิดการวิจยั นาทางในการสังเกตปรากฏการณ์
ต่างๆที่ ม องเห็น ซึ่ง ข้ อมูล ที่ ไ ด้ จ ากการสัง เกต ใช้ เสริ ม และเพิ่ม เติม ข้ อมูล ที่ ไ ด้ จ ากการศึกษา
เอกสารและการสัม ภาษณ์ แบบเจาะลึกกรณี ศึกษา เพื่ อความสมบูร ณ์ ของข้ อมูลส าหรั บการ
วิเคราะห์ในขันตอนต่
้
อไป ในการสังเกตจะใช้ วิธีการจดบันทึกข้ อมูลหลังจากทาการสังเกตแล้ ว
เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ตรงกับความเป็ นจริงมากที่สดุ
3. วิธีการพัฒนาเครื่ องมือ
ผู้วิจยั สร้ างแบบวิเคราะห์เอกสาร และแบบสัมภาษณ์เจาะลึก เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือในการ
วิจยั เก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง โดยมีขนตอนในการสร้
ั้
างเครื่ องมือวิจยั ดังนี ้
3.1 แบบวิเคราะห์เอกสาร
ผู้วิจยั ศึกษาเนื ้อหาจากเอกสาร งานวิจัยทัง้ ในและต่างประเทศ ย้ อนหลัง 15 ปี
ตังแต่
้ พ.ศ.2529 – พ.ศ.2555 จานวน 71 เล่ม เพื่อให้ ได้ องค์ความรู้ในเรื่ องของ เครื อข่ายการเรี ยนรู้
ชุมชน ภูมิปัญญาไทย การศึกษาตลอดชีวิต งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง เป็ นต้ น ประกอบด้ วย เอกสาร
งานวิจัย บทความและหนังสือที่เกี่ ยวข้ องกับเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชน อาทิ บุญลือ วันทายนต์
(2530) อเนก นาคะบุตร (2533) สุวฒ
ั น์ แก้ วสังข์ทอง (2543) เป็ นต้ น เอกสารงานวิจยั และ
หนังสือที่เกี่ ยวข้ องกับภูมิปัญญาไทย เสรี พงศ์พิศ (2529) อบเชย แก้ วสุข (2543) สานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (2551) เป็ นต้ น เอกสารงานวิจยั และหนังสือที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษา
ตลอดชีวิต อาทิ วิไล ตังจิ
้ ตสมคิด (2538) สุมาลี สังข์ศรี (2544) สานักงานส่งเสริ มการศึกษานอก
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ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2551) เป็ นต้ น เอกสารงานวิจัยและหนังสื อบทบาทของ
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชน อาทิ วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน (2531) กาญจนา แก้ วเทพ (2538) คีรีบนู
จงวุฒิ เ วศย์ และคณะ (2543) สุพัตรา สุภ าพ (2545) ริ นธรรม อโศกตระกูล (2547) สัญญา
สัญญาวิวฒ
ั น์ (2551) อาชัญญา รัตนอุบลและคณะ (2552) เป็ นต้ น โดยมีขนตอน
ั้
ดังนี ้
3.1.1. ผู้วิจัยใช้ แบบวิเคราะห์ เอกสาร บันทึกข้ อมูลที่ไ ด้ จากการศึกษา
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง และนาข้ อมูลมาวิเคราะห์สรุปผล
3.1.2. นาข้ อสรุปที่ได้ จากการศึกษาข้ อมูล จากการศึกษาเอกสาร และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องทังในประเทศและต่
้
างประเทศ นามาสร้ างเป็ นเครื่ องมืองานวิจยั ที่สอดคล้ องกับ
วัตถุประสงค์ข องการวิจัย ได้ แ ก่

แบบสัม ภาษณ์ เจาะลึกส าหรั บเครื อ ข่า ยการเรี ยนรู้ ชุม ชน

แบบสัมภาษณ์ เจาะลึกสาหรับครู ภูมิปัญญาไทย แบบสัมภาษณ์เจาะลึกสาหรับผู้นาชุมชนและ
แบบสัมภาษณ์เจาะลึกสาหรับผู้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เป็ นต้ น
3.2. แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
ผู้วิจยั สร้ างแบบสัมภาษณ์เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือในการวิจยั เก็บข้ อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยมีขนตอนในการสร้
ั้
างเครื่ องมือวิจยั ดังนี ้
โดยผู้วิจยั จะใช้ แบบสัมภาษณ์ที่มีลกั ษณะแบบคาถามปลายเปิ ด (Open–ended
Question) คือ ผู้วิจยั จะกาหนดแนวคาถามล่วงหน้ าก่อนที่จะนาไปสัมภาษณ์ โดยประเด็นคาถาม
สามารถ เพิ่มขึน้ – ลดลง ได้ ตามสถานการณ์ ในขณะที่ผ้ ูวิจัยสัมภาษณ์ เพื่อให้ ครอบคลุมตาม
วัต ถุป ระสงค์ ที่ ผ้ ูวิ จัย ได้ ก าหนดไว้ ควบคู่ไ ปกับ การจดบัน ทึกประเด็น ส าคัญในขณะที่ ท าการ
สัมภาษณ์
สาหรับการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกนี ้ ผู้วิจัยจะเก็บข้ อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย อาทิ
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชน ครู ภูมิปัญญาไทย ผู้นาชุมชน ผู้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อนา
ข้ อ มูล ที่ ไ ด้ ม าเป็ นแนวทางในการหาค าตอบของการวิ จัย ภายใต้ ก รอบแนวคิด ที่ ผ้ ูวิ จัย ศึก ษา
โดยแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ ข้ อมูล ส่วนบุคคล บทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้
ชุมชนและข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชน โดย
3.2.1 นาข้ อสรุปที่ได้ จากการศึกษาข้ อมูล จากการศึกษาเอกสาร ข้ อมูล
ต่างๆ ผ่านตารา วารสาร หนังสือ อินเตอร์ เน็ต งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
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นามาสร้ างเป็ นเครื่ องมืองานวิจยั ที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั ตามกรอบแนวคิดการ
วิจยั
3.2.2 นาเครื่ องมือแบบสัมภาษณ์ฉบับร่างเสนอให้ อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
ขอคาแนะนา และพิจารณาตรวจสอบแก้ ไขตามความเหมาะสม
3.3.3 ผู้วิจยั ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการออก
หนัง สื อราชการ ขอเชิ ญ เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจเครื่ องมื อวิจัย และส่ง หนัง สื อขอเชิ ญเป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่ องมือวิจยั แก่ผ้ ทู รงคุณวุฒิ ด้ วยตนเองพร้ อมนาเครื่ องมือแบบสัมภาษณ์ร่าง
ที่ผา่ นการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้ องของการใช้ ภาษา
ตรวจสอบความตรงของเนื ้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมในการเรี ยงข้ อคาถามหลัก
และคาถามรอง ผู้วิจัยใช้ เกณฑ์ดชั นีวัดค่าความสอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามกับวัตถุประสงค์
(Item-Objective Congruency Index : IOC) มากกว่าหรื อเท่ากับ 0.05 ขึ ้นไป ซึ่งถือว่ามีความ
สอดคล้ องกับเนื ้อหา (ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ, 2550) โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี ้
1) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน
จานวน 1 ท่าน
2) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชน จานวน 2 ท่าน
3) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภูมิปัญญาไทย จานวน 1 ท่าน
4) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจยั จานวน 1 ท่าน
โดยใช้ เ กณฑ์ ก ารวัด ค่า ความสอดคล้ อ งระหว่า งข้ อ ค าถามกับ วัต ถุป ระสงค์ (Item-Objective
Congruency Index : IOC) ของ ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ (2551) ที่กล่าวว่า IOC ควรมีคา่ ตังแต่
้
0.5 ขึ ้นไป จึงถือว่าข้ อคาถามนันวั
้ ดได้ สอดคล้ องกับเนื ้อหา โดยมีเกณฑ์การให้ คะแนนดังต่อไปนี ้
+1 หมายถึ ง แน่ ใ จว่ า ข้ อค าถามดัง กล่ า วมี ค วามสอดคล้ องกั บ เนื อ้ หาตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด
0 หมายถึ ง ไม่ แ น่ใ จว่า ข้ อ ค าถามดัง กล่า วมี ค วามสอดคล้ อ งกับ เนื อ้ หาตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด
-1 หมายถึ ง แน่ใ จว่ า ข้ อ ค าถามดัง กล่ า วไม่มี ค วามสอดคล้ อ งกับ เนื อ้ หาตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด

80
จากนันน
้ าผลคะแนนที่ผ้ ทู รงคุณวุฒิได้ พิจารณาข้ อคาถามแล้ ว มาเข้ าสูตร ของ Rovinelli
และ Hambleton
IOC = (∑R)/n (Rovineli and Hambleton, 1976)
IOC คือ ค่าดัชนีความสอดคล้ องของข้ อคาถามกับวัตถุประสงค์
∑R คือ ผลรวมของคะแนนที่ได้ จากผู้เชี่ยวชาญทังหมด
้
n

คือ จานวนผู้เชี่ยวชาญทังหมด
้
3.3.4 นาแบบสัม ภาษณ์ ที่ไ ด้ ปรับปรุ งแก้ ไขแล้ วไปทดลองใช้ เพื่ อ

ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้ อคาถามที่ครอบคลุมเนื ้อหา และความเหมาะสมในการนาไปใช้
3.3.5 ปรับปรุงแก้ ไข แล้ วสร้ างแบบสัมภาษณ์ฉบับสมบูรณ์ เ พื่อ
ดาเนินการเก็บข้ อมูล
4. วิธีการศึกษารวบรวมข้ อมูล
การศึก ษาเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งมี วิ ธี ก ารศึก ษาดัง นี ้ ผู้วิ จัย เก็ บ รวบรวมข้ อ มูล ด้ ว ยแบบ
วิเคราะห์เอกสาร ตามเกณฑ์ในการคัดเลือกเอกสารที่เ กี่ยวข้ องเพื่อรวบรวมนาความรู้ที่ได้ มาสรุ ป
เป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นตามกรอบแนวคิดการวิจยั สรุปเป็ นประเด็นในแบบวิเคราะห์เอกสาร
การศึกษาจากกลุม่ ตัวอย่างมีวิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล ดังนี ้ ผู้วิจยั นาแบบสัมภาษณ์ไปใช้
กับกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ที่ได้ กาหนดทัง้ 2 แห่ง ได้ แก่ ชุมชนชาวไทยพวนบ้ านหาดเสีย้ ว
อ.ศรี สชั นาลัย จ.สุโขทัย และชุมชนปลักไม้ ลาย อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม จานวน 20 ท่าน โดย
ผู้วิจยั ทาการเก็บข้ อมูลด้ วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth interview) กับผู้ให้ ข้อมูลที่
สาคัญ (Key Informants) ประกอบด้ วย
1) ชุมชนชาวไทยพวนบ้ านหาดเสี ้ยว อ.ศรี สชั นาลัย จ.สุโขทัย ดังนี ้
1.1) เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชน จานวน 5 ท่าน ได้ แก่
1.1.1) นางรวีวรรณ ขนาดนิด ผู้ประกอบการร้ านสุนทรี ผ้าไทย
1.1.2) อาจารย์มานะ เอี่ยมบัว ประธานหลักสูตรออกแบบนิทรรศการ
และการจัดแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
1.1.3) นางสาวศิริพร มีแก้ ว เจ้ าหน้ าที่ส่งเสริ มอุตสาหกรรมภาคที่สอง
(ภาคเหนือ)
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1.1.4) นางสาวศรี วิลยั นุม่ มาก ครู กศน.ตาบลหาดเสี ้ยว
1.1.5) นางลัง้ จักจัน่ ปราชญ์ชาวบ้ านชุมชนชาวไทยพวนบ้ านหาดเสี ้ยว
1.2) ครูภมู ิปัญญาไทย จานวน 1 ท่าน ได้ แก่
1.2.1) ครูสนุ ทรี ขนาดนิด ครูภมู ิปัญญาไทย รุ่นที่ 3 ด้ านอุตสาหกรรม
และหัตถกรรม (การทอผ้ าซิ่นตีนจก)
1.3) ผู้นาชุมชนจานวน 2 ท่าน ได้ แก่
1.3.1) กานันถนอมศักดิ์ กาไหล่ทอง กานันตาบลหาดเสี ้ยว
1.3.2) นางวรรณา วัฒนวงศ์สโุ ข ผู้อานวยการกองการศึกษา เทศบาล
ตาบลหาดเสี ้ยว
1.4) ผู้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 2 ท่าน ได้ แก่
1.4.1) นางชวิก ปั กษี ชาวบ้ านชุมชนหาดเสี ้ยว
1.4.2) ด.ญ. จินตนา สิงหวิบลู ย์ ชาวบ้ านชุมชนหาดเสี ้ยว
2) ชุมชนปลักไม้ ลาย อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม ดังนี ้
1.1) เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชน จานวน 5 ท่าน ได้ แก่
1.1.1) นายทองหล่อ พุม่ พวง ปราชญ์ชาวบ้ าน/วิทยากรท้ องถิ่นชุมชน
ปลักไม้ ลาย
1.1.2) ผู้อานวยการอรุณ เดชนาเกร็ด ผู้อานวยการโรงเรี ยน
วัดปลักไม้ ลาย
1.1.3) คุณบุญเพ็ง แซ่ตนั เภสัชกรชุมชน
1.1.4) นางจริยา แสนคา อาจารย์โรงเรี ยนวัดปลักไม้ ลาย
1.1.5) นางปทุม ศรี วอ่ ง อาจารย์โรงเรี ยนวัดปลักไม้ ลาย
1.2) ครูภมู ิปัญญาไทย จานวน 1 ท่าน ได้ แก่
1.2.1) พระครูสธุ รรมนาถ (สมนึก นาโถ) เจ้ าอาวาสวัดปลักไม้ ลาย
ครูภมู ิปัญญาไทย รุ่นที่ 1 ด้ านการแพทย์แผนไทย (สมุนไพรไทย)
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1.3) ผู้นาชุมชนจานวน 2 ท่าน ได้ แก่
1.3.1) กานันสุดใจ เปี่ ยมเคล้ า กานัน ต.ทุง่ ขวาง อ.กาแพงแสน
จ.นครปฐม
1.3.2) ผู้ใหญ่ทินวัตร ถิรวัฒน์สกุล ผู้ใหญ่บ้าน ม.6
1.4) ผู้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 2 ท่าน ได้ แก่
1.4.1) ผู้ใหญ่วิศาล เก้ าลิ ้ม ผู้ใหญ่บ้าน ม.2
1.4.2) ด.ญ.จันทิมา อาไพจิตร นักเรี ยนโรงเรี ยนวัดปลักไม้ ลาย
(มัคคุเทศก์น้อย)
ตามเกณฑ์ที่ได้ ระบุไว้ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลองค์ประกอบของกระบวนการ วิธีการ และผลของ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้
4.1 ผู้วิจยั ติดต่อประสานงานกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
เพื่อนัดหมายวันและเวลาในการสัมภาษณ์
4.2 ผู้วิจยั ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการออกหนังสือ
ราชการ ขอความอนุเคราะห์ขอเก็บรวบรวมข้ อมูลวิจยั และส่งหนังสือขอความร่ วมมือในการ
สัมภาษณ์ด้วยตนเอง
4.3 ผู้วิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลเกี่ยวกับ บทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้
ชุมชนในการส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทยและเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับ
ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายในการพัฒ นาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ย นรู้ ชุม ชนในการส่ง เสริ ม
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทย โดยเก็บข้ อมูลจากแบบสัมภาษณ์ บทบาท
ของเครื อข่ า ยการเรี ยนรู้ ชุ ม ชนในการส่ ง เสริ ม กระบวนการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ของครู
ภูมิปัญญาไทย แบ่งออกเป็ น 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็ นแบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถูก
สัม ภาษณ์ และบริ บทชุมชน ตอนที่ 2 เป็ นแบบสัมภาษณ์ ประเด็นคาถามเกี่ ยวกับ บทบาทของ
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนในการส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของครู ภูมิปัญญาไทย
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสัม ภาษณ์ ป ระเด็นค าถามเกี่ ย วกับ ข้ อเสนอแนะเชิ ง นโยบายในการพัฒ นา
บทบาทของเครื อ ข่า ยการเรี ย นรู้ ชุม ชนในการส่ง เสริ ม กระบวนการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ของ
ครู ภูมิปัญญาไทย และตอนที่ 4 ข้ อคิดเห็นและ/หรื อข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม ในช่วงเวลา วันที่ 16
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กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม พ.ศ. 2556 ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลที่ ชุมชนชาวไทยพวนบ้ านหาด
เสี ้ยว อ.ศรี สชั นาลัย จ.สุโขทัย และชุมชนปลักไม้ ลาย อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม
4.4 ผู้วิจยั นาข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เนื ้อหา
5. การสรุปผล
การศึกษาเอกสารที่เกี่ ยวข้ องมีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้ การวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
วิเคราะห์เอกสาร ผู้วิจยั ได้ ใช้ วิธีการวิเคราะห์เนื ้อหา และวิธีอปุ นัยเชิงวิเคราะห์ โดยนาข้ อมูลมา
เรี ยบเรี ยงและจาแนกอย่างเป็ นระบบ จากนันตี
้ ความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธ์ ลดทอนข้ อมูล
สกัดสาระ และสร้ างข้ อสรุป โดยยึดหลักการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้ างข้ อสรุปโดยการจาแนกข้ อมูล
แบบไม่ใช้ ทฤษฎี ตามที่ สุภางค์ จันทวานิช (2551) เสนอไว้ คือ จาแนกข้ อมูลที่วิเคราะห์ตามความ
เหมาะสมของข้ อมูล และจ าแนกข้ อมูลชนิดง่ า ยๆ ก่อน แล้ วพิจ ารณาความสัม พันธ์ ของข้ อมูล
อธิบายถึงความสัมพันธ์และสาเหตุของปรากฏการณ์ โดยยึดกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์เอกสาร
เป็ นหลัก ประกอบกันกับการปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้ อง โดย
5.1 ผู้วิจยั นาข้ อมูลที่ได้ จากการจดบันทึกระหว่างการสัมภาษณ์ และข้ อมูลที่ได้
จากแถบบันทึกเสียงระหว่างการสัมภาษณ์ นามาตีความข้ อมูล และจัดหมวดหมู่
5.2 เปรี ย บเที ย บข้ อมู ล และวิ เ คราะห์ เ นื อ้ หาด้ านความหมายของค าพู ด
เปรี ย บเที ย บกัน เพื่ อ สร้ างความชัด เจนในความคิด เห็ น ที่ เ ป็ นทัศ นะ เป็ นการก าหนดประเด็ น
ความเห็นที่ไ ด้ แบ่งเป็ นประเด็นย่อ ยๆ โดยไม่มีการปรับแต่งข้ อมูล จากนัน้ จาแนกประเด็นย่อย
ออกเป็ นหมวดหมู่ตามหมวดคาถาม สาหรับข้ อมูลที่ได้ นอกเหนือจากคาถามก็แยกไว้ อีกส่วนหนึ่ง
นาผลที่ได้ มาเรี ยบเรี ยงในลักษณะของการพรรณนา
5.3 การสร้ างข้ อสรุป ผู้วิจยั ดาเนินการเชื่อมข้ อมูลที่ได้ จากการเปรี ยบเทียบข้ อมู ล
เข้ าด้ วยกัน และแสดงความสัมพันธ์ของข้ อมูลอย่างเป็ นรูปธรรมในลักษณะพรรณนา โดยผู้วิจยั ได้
ตัดทอนข้ อมูลให้ เหลือแต่คุณลักษณะร่ วมที่มีความหมาย พิจารณาถึงความสัมพันธ์ ของข้ อมูล
ซึง่ เป็ นคาตอบชัว่ คราวที่จะต้ องตรวจสอบอีกครัง้ และเมื่อตรวจสอบเรี ยบร้ อยแล้ วจะทาการยืน ยัน
ข้ อสรุปเพื่อนาข้ อสรุปไปสังเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมต่อไป
5.4 การสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อสรุ ปข้ อมูลภาพรวมในขันตอนสุ
้
ดท้ าย ผู้วิจยั ใช้ วิธี
แบบอุปนัย คือ รวบรวมข้ อมูลที่เป็ นรูปธรรมในลักษณะพรรณนา ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นข้ อมูลแยกย่อย
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มารวมเข้ าด้ วยกันเพื่อสร้ างเป็ นข้ อสรุ ป เชิงนามธรรม ในลักษณะของบทสรุ ปหรื อแบบแผนของ
กระบวนการทางความคิดเกี่ยวกับกระบวนการ วิธีการ และผลการเรี ยนรู้
ขัน้ ตอนที่ 3 นาเสนอข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรั บการพัฒนาบทบาทของ
เครื อ ข่ ายการเรี ย นรู้ ชุ ม ชนในการส่ งเสริ ม กระบวนการถ่ ายทอดองค์ ความรู้ ของ
ครู ภมู ิปัญญาไทย
ผู้วิจยั วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลที่ได้ จากการศึกษาเอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง และการ
สัมภาษณ์กลุ่มชุมชนกรณีศกึ ษาทัง้ 2 แห่ง เพื่อจัดทาข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับการพัฒนา
บทบาทของเครื อ ข่า ยการเรี ย นรู้ ชุม ชนในการส่ง เสริ ม กระบวนการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ของ
ครู ภูมิปัญญาไทย โดยนาเสนอให้ อยู่ในรูปของความเรี ยง แล้ วนาแนวทางที่ได้ นนมาจั
ั้
ดสนทนา
กลุม่ (Focus group discussion) กับผู้ที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
1) ผู้บริหารด้ านนโยบาย จานวน 5 ท่าน
2) ผู้ปฏิบตั งิ าน จานวน 6 ท่าน
3) ตัวแทนชุมชน จานวน 10 ท่าน
เพื่อตรวจสอบข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับการพัฒนาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้
ชุมชนในการส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทย ซึ่งการสนทนากลุ่มนี ้
จัดขึน้ เพื่ อเป็ นเวทีอิส ระในการแลกเปลี่ ยนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญที่มี ประสบการณ์ ด้าน
การปฏิบตั ิ
โดยมีประเด็นในการสนทนาเพื่อตรวจสอบร่างข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับการพัฒนา
บทบาทของเครื อ ข่า ยการเรี ย นรู้ ชุม ชนในการส่ง เสริ ม กระบวนการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ของ
ครูภมู ิปัญญาไทย 2 ด้ านหลักๆ ดังนี ้
1) ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับการพัฒนาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนใน
การส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทย
2) ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม

85
1 กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจัย
ผู้วิจยั กาหนดขนาดกลุ่มสนทนาตามแนวคิดของ Stewart, Shamdasani and Rook
(1990) จานวน 21 ท่าน เพื่อให้ ได้ รับคาตอบที่เพียงพอต่อประเด็นคาถามที่ต้ องการวิจยั โดยผู้วิจยั
กาหนดเลือกผู้เข้ าร่วมสนทนากลุ่ม ประกอบด้ วย ผู้เชี่ยวชาญด้ านเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชน ผู้นา
ชุมชน สมาชิกในชุมชนและผู้เชี่ยวชาญทางด้ านการศึกษา
2. การพัฒนาเครื่องมือ
ผู้วิจัยใช้ ผ ลจากการศึกษาวิจัยจากตอนที่ 1 มาเป็ นข้ อมูล พื น้ ฐานในการกาหนด
แนวทางการสนทนากลุม่ ผู้วิจยั ใช้ แบบประเมินแนวทางการจัดกิจกรรมที่ได้ จากการพัฒนาโดยการ
จัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
สาหรับการพัฒนาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชุมชนในการส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอดองค์
ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทย ที่พฒ
ั นาได้ โดยผู้วิจยั ใช้ เครื่ องมือ
1) ประเด็นการสนทนากลุม่
2) แบบประเมินข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
โดยผู้วิ จัย จะส่ ง เครื่ อ งมื อ ให้ ผ้ ูท รงคุณ วุฒิ ต รวจสอบความตรงของเนื อ้ หา (Content
Validity) และความเหมาะสมในการเรี ยงข้ อคาถามหลักและคาถามรอง จากนันน
้ าข้ อเสนอแนะที่
ได้ จากผู้ทรงคุณวุฒิ มาปรั บปรุ ง เพื่อให้ มีความสอดคล้ องกับเกณฑ์ดัชนีวัดค่าความสอดคล้ อง
ระหว่างข้ อคาถามกับวัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruency: IOC) จากนันน
้ าข้ อเสนอแนะ
ที่ได้ จากผู้ทรงคุณวุฒิไปปรับปรุ งเป็ นแนวทางการสนทนากลุ่ม โดยมีขนั ้ ตอนในการดาเนินงาน
ดังนี ้
2.1 ติดต่อประสานงานกับผู้ร่วมสนทนากลุ่ม ผู้วิจยั ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในการออกหนังสือราชการ ขอเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้ าร่วมประชุมกลุ่ม แจ้ งสถานที่ใน
การสนทนากลุม่
2.2 จัดทาเอกสารประกอบการสนทนากลุ่ม โดยสรุปเนื ้อหาของการวิ เคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากการศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์กรณีศกึ ษาที่ดีขององค์ประกอบกระบวนการ วิธีการ และ
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับการพัฒนาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนในการส่งเสริ ม
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กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของครู ภูมิปัญญาไทย สรุ ปเป็ นประเด็นที่จะใช้ ในการสนทนา
โดยนาไปให้ ด้วยตนเองก่อนการจัดสนทนากลุม่ ล่วงหน้ า 1 สัปดาห์
2.3 จัดเตรี ยมสถานที่ และอุปกรณ์ที่จาเป็ นในการสนทนากลุ่ม ซึ่งได้ แก่ เอกสารแนวทาง
การสนทนากลุ่ม แบบจดบันทึกข้ อมูลการสนทนา เทปบันทึกเสียง เทปบันทึกภาพ กล้ องถ่ายรูป
และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่จาเป็ น รวมทังอาหารว่
้
างและเครื่ องดื่ม ของที่ระลึก
2.4 ซักซ้ อมทาความเข้ าใจระหว่างผู้วิจยั และผู้ช่วยวิจยั ในการทาหน้ าที่จดบันทึกระหว่าง
การจัดสนทนา เพื่อให้ เข้ าใจขัน้ ตอนของการเก็บรวบรวมข้ อมูล และการประสานงานต่างๆ
ที่เกิดขึ ้นระหว่างการสนทนา ผู้วิจยั ดาเนินการสนทนากลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่ องของ
“ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับการพัฒนาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชมุ ชนในการส่งเสริ ม
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทย” ในวันและเวลาดังนี ้
2.4.1 วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้ องประชุมผู้อานวยการฯ โรงเรี ยน
วัดปลักไม้ ลาย อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีผ้ ทู รงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และตัวแทน
ชุมชนเข้ าร่วมสนทนากลุม่ จานวน 9 ท่าน ได้ แก่
1. พระครูสธุ รรมนาถ (สมนึก นาโถ)
เจ้ าอาวาสวัดปลักไม้ ลาย
ครูภมู ิปัญญาไทย รุ่นที่ 1 ด้ านการแพทย์แผนไทย (สมุนไพรไทย)
2. นายทองหล่อ พุม่ พวง
ปราชญ์ชาวบ้ าน/วิทยากรท้ องถิ่นชุมชนปลักไม้ ลาย
3. กานันสุดใจ เปี่ ยมเคล้ า
กานัน ต.ทุง่ ขวาง อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม
4. ผู้ใหญ่ทินวัตร ถิรวัฒน์สกุล
ผู้ใหญ่บ้าน ม.6
5. ผู้อานวยการอรุณ เดชนาเกร็ด
ผู้อานวยการโรงเรี ยนวัดปลักไม้ ลาย
6. คุณบุญเพ็ง แซ่ตนั
เภสัชกรชุมชน
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7. ผู้ใหญ่วิศาล เก้ าลิ ้ม
ผู้ใหญ่บ้าน ม.2
8. นายมนูญ แสงมณี
อาจารย์โรงเรี ยนวัดปลักไม้ ลาย
9. นายธรรมศักดิ์ บารมีรังสิกลุ
อดีตผู้อานวยการโรงเรี ยนวัดปลักไม้ ลาย
2.4.2 วัน พุธ ที่ 27 มี นาคม พ.ศ. 2556 ณ ศูน ย์ ก ารเรี ย นรู้ ภูมิ ปั ญญาไทยการ
ทอผ้ าซิ่นตีนจก อาเภอศรี สัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีผ้ ูทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และตัวแทน
ชุมชนเข้ าร่วมสนทนากลุม่ จานวน 12 ท่าน ได้ แก่
1. ครูสนุ ทรี ขนาดนิด
ครูภมู ิปัญญาไทย รุ่นที่ 3 ด้ านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทอผ้ าตีนจก)
2. นางรวีวรรณ ขนาดนิด
ผู้ประกอบการร้ านสุนทรี ผ้าไทย
3. กานันถนอมศักดิ์ กาไหล่ทอง
กานันตาบลหาดเสี ้ยว
4. นางสาวศรี วิลยั นุม่ มาก
ครู กศน.ตาบลหาดเสี ้ยว
5. นางวรรณา วัฒนวงศ์สโุ ข
ผู้อานวยการกองการศึกษา เทศบาลตาบลหาดเสี ้ยว
6. อาจารย์ ดร. อารี ย์ ปรี ดีกลุ
หัวหน้ าภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พิบลู สงคราม
7. นายสาย ขอบเหลือง
ปราชญ์ชาวบ้ านชุมชนชาวไทยพวนบ้ านหาดเสี ้ยว
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8. นางลัง้ จักจัน่
ปราชญ์ชาวบ้ านชุมชนชาวไทยพวนบ้ านหาดเสี ้ยว
9. นางทองคา นิ่มสุวรรณ์
ครูชานาญการพิเศษ (นักวิชาการ)
10. นายสายัณห์ บุญจันทร์
ครูชานาญการพิเศษ (นักวิชาการ)
11. นางอัญชลี อวสานพันธุ์
ครูชานาญการพิเศษ (นักวิชาการ)
12. นางสนาม ข่ายเพชร
ประธานผู้สงู อายุ ชุมชนบ้ านหาดเสี ้ยว
5. เมื่อจบการสนทนากลุ่ม ผู้วิจยั นาข้ อเสนอแนะที่เป็ นประเด็ นที่น่าสนใจที่ได้ จากการ
สนทนา สรุปออกมาในรูปของความเรี ยง
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจัย
ผู้วิจยั จัดการสนทนากลุ่ม โดยคัดเลือกผู้เข้ าร่วมสนทนากลุ่มตามที่ได้ กาหนดไว้ จานวน
20 ท่าน เพื่อนาเสนอข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับการพัฒนาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้
ชุมชนในการส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของครู ภูมิปัญญาไทย ในวัน เวลา และ
สถานที่ตามความเหมาะสม
4. การวิเคราะห์ ข้อมูลในการวิจัย
ผู้วิจยั วิเคราะห์และสรุ ปข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ ตามแนวทางที่สภุ างค์ จันทวานิช
(2551) และชาย โพธิสิตา (2550) เสนอไว้ ดังนี ้
4.1 ผู้วิจยั นาข้ อมูลที่ได้ จากการจัดสนทนากลุ่ม ซึ่งเป็ นข้ อมูลที่ได้ จากแถบบันทึกเสียง
นามาตีความข้ อมูล และจัดหมวดหมู่
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4.2. เปรี ยบเทียบข้ อมูล ผู้วิจยั นาข้ อมูลที่ได้ จากแถบบันทึกเสียง มาวิเคราะห์เนื ้อหาด้ าน
ความจริง และวิเคราะห์เนื ้อหาด้ านความหมายของคาพูด เปรี ยบเทียบกันเพื่อสร้ างความชัดเจนใน
ความคิดเห็นที่เป็ นทัศนะ เป็ นการกาหนดประเด็นความเห็นที่ได้ แบ่งเป็ นประเด็นย่อยๆ โดยไม่มี
การปรับแต่งข้ อมูล จากนันจ
้ าแนกประเด็นย่อยออกเป็ นหมวดหมู่ตามหมวดคาถาม สาหรับข้ อมูล
ที่ได้ นอกเหนือจากคาถามก็แยกไว้ อีกส่วนหนึง่ นาผลที่ได้ มาเรี ยบเรี ยงในรูปของความเรี ยง
4.3 การสร้ างข้ อสรุ ป ผู้วิจัยดาเนินการเชื่อมข้ อมูลที่ได้ จากการเปรี ยบเทียบข้ อมูลเข้ า
ด้ วยกัน และแสดงความสัมพันธ์ ของข้ อมูลอย่างเป็ นรู ปธรรมในรู ปของความเรี ยง โดยผู้วิจยั ได้
ตัดทอนข้ อมูลให้ เหลือแต่คุณลักษณะร่ วมที่มีความหมาย พิจารณาถึงความสัมพันธ์ ของข้ อมูล
ซึง่ เป็ นคาตอบชัว่ คราวที่จะต้ องตรวจสอบอีกครัง้ และเมื่อตรวจสอบเรี ยบร้ อยแล้ วจะทาการยืนยัน
ข้ อสรุปเพื่อนาข้ อสรุปไปวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมต่อไป
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสรุปข้ อมูลภาพรวมในขันตอนสุ
้
ดท้ าย ผู้วิจยั ใช้ วิธีแบบอุปนัย
คือ รวบรวมข้ อมูลที่เป็ นรูปธรรมในรูปของความเรี ยง ซึ่งมีลกั ษณะเป็ นข้ อมูลแยกย่อย มารวมเข้ า
ด้ วยกันเพื่อสร้ างเป็ นข้ อสรุปเชิงนามธรรม ในลักษณะของบทสรุปหรื อแบบแผนของกระบวนการ
ทางความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนในการส่งเสริ มกระบวนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทย
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เรื่ องการวิเคราะห์บทบาท
ของเครื อข่ า ยการเรี ยนรู้ ชุ ม ชนในการส่ ง เสริ มกระบวนการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ของ
ครูภูมิปัญญาไทย มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงบริ บทของชุมชนวิเคราะห์ บทบาทของเครื อข่ายการ
เรี ยนรู้ ชุมชนในการส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของครู ภูมิปัญญาไทย เพื่อนาเสนอ
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับการพัฒนาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนในการส่งเสริ ม
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทย จานวน 2 พื ้นที่ ได้ แก่ ชุมชนชาวไทยพวน
บ้ านหาดเสี ย้ ว อ.ศรี สัชนาลัย จ.สุโขทัยและชุม ชนปลักไม้ ลาย อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม เพื่ อ
ศึกษาความคิดเห็นเกี่ ยวกับ บทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุม ชนในการส่งเสริ มกระบวนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทย ได้ แก่ ครูภมู ิปัญญาไทย เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชน ผู้นา
ชุมชนและผู้รับการถ่ายทอดในแต่ละชุมชน และเพื่อนาเสนอข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับการ
พัฒนาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชมุ ชนในการส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของ
ครู ภูมิปัญญาไทย ในการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลนีผ้ ้ ูวิจยั ได้ แบ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ออกเป็ น 3 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 ผลการศึกษาบริ บททั่วไปของชุมชนและบทบาทของเครื อข่ ายการ
เรี ยนรู้ชุมชนในการส่ งเสริมกระบวนการถ่ ายทอดองค์ ความรู้ของครู ภูมิปัญญาไทย
1. ผลการศึก ษาวิเ คราะห์ ข้ อมูลเรื่ อ งแนวคิด ความเชื่ อ ปรั ช ญาในการดาเนิ นชี วิ ต
องค์ความรู้ กระบวนการถ่ายทอดความรู้ บทบาทต่างๆของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนที่มีต่อการ
ส่ง เสริ ม กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของครู ภูมิ ปัญญาไทย เพื่อนามาเป็ นพืน้ ฐานในการ
วางแผนการเก็ บข้ อมูล และประกอบการวิเคราะห์ ข้ อมูล ผู้วิจัยได้ ศึกษาข้ อมูลจากสื่อต่างๆ
เอกสารงานวิจยั ต่างๆ ที่มีการรวบรวมและทาการศึกษาไว้ แล้ ว อาทิ สุวฒ
ั น์ แก้ วสังข์ทอง (2543)
อบเชย แก้ วสุข (2543) สุมาลี สังข์ศรี (2544) ) คีรีบนู จงวุฒิเวศย์และคณะ (2543) แล้ วนาข้ อมูล
มาวิเคราะห์ด้วยแบบวิเคราะห์เอกสารดังนี ้
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ตารางที่ 1 ตารางการวิเคราะห์ เอกสาร
ประเด็นที่
วิเคราะห์

รายการอ้ างอิง

1.1 เครื อข่าย วิชยั ตันศิริ. (2542). โฉมหน้ า

ผลการวิเคราะห์ เอกสาร
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชน หมายถึง การรวมกลุ่ม

การเรี ยนรู้

การศึกษาไทยในอนาคต

คนในชุมชนที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกันทางด้ านต่างๆ

ชุมชน

: แนวคิดสูก่ ารปฏิรูปใน

เพื่อมารวมกันจัดตังเครื
้ อข่ายการเรี ยนรู้ และถ่ายทอด

พระราชบัญญัติ

องค์ ความรู้ ต่างๆแก่ผ้ ทู ี่สนใจในชุมชนหรื อกลุ่มคนรุ่ น

การศึกษา.

หลัง โดยจะประกอบไปด้ วย ผู้ประสานงาน ผู้ถ่ายทอด

กรุงเทพมหานคร: โรง

ความรู้ และผู้รับการถ่ายทอดองค์ ความรู้ ซึ่งเป็ นผู้ที่มี

พิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

บทบาทในชุมชนนันๆ
้ เช่น ผู้นาหมูบ่ ้ าน นักการศึกษาที่

มหาวิทยาลัย.

เกี่ยวข้ อง วัด บ้ าน โรงเรี ยน อนามัย เป็ นต้ น ซึ่งจะต้ อง

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

มีก ารแลกเปลี่ยนองค์ ค วามรู้ ซึ่งกัน และกันอย่างเป็ น

สานักงาน. (2543).

ระบบ มีการจัดการองค์ความรู้ที่ผสมผสานกลมกลืนกับ

รายงานการสัมมนาระดม วิถีชีวิตและเป็ นประโยชน์ตอ่ ชุมชนนันๆ
้
ความคิด เรื่ อง “ระบบ
การบริ หารจัดการเพื่อ
การจัดสรรทรัพยากร
สาหรับการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน 12 ปี ”. ม.ป.ท.
ธนา ประมุขกุล. (2544) เครื อข่าย.
วารสารส่งเสริ มสุขภาพ
และอนามัยสิง่ แวดล้ อม
ปี ที่ 24 ฉบับที่ 3
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ประเด็นที่
วิเคราะห์
1.2 ภูมิ
ปั ญญาไทย

รายการอ้ างอิง
เสรี พงศ์พิศ. (2529). คืนสู่

ผลการวิเคราะห์ เอกสาร
ภูมิปัญญาไทย หมายถึง องค์ความรู้ความสามารถ

รากเหง้ า.

แ ล ะ ทั ก ษ ะ ข อ ง ค น ไ ท ย อั น เ กิ ด จ า ก ก า ร สั่ ง ส ม

กรุงเทพมหานคร: เทียน

ประสบการณ์ ที่ผ่า นกระบวนการ เรี ยนรู้ เลือกสรร

วรรณ.

ปรุ งแต่ง พัฒนา และถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากบรรพ

สานักงานเลขาธิการสภา

บุรุษเพื่อใช้ แก้ ปัญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยให้

การศึกษา. (2549).

สมดุลกับสภาพแวดล้ อมของคนไทยและเหมาะสมกับ

สมรรถนะการศึกษาไทย

ยุคสมัย โดยแบ่งออกเป็ น 9ด้ าน ได้ แก่ ด้ านเกษตรกรรม

ในเวทีสากล พ.ศ. 2549.

ด้ านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ด้ านการแพทย์ แผน

กรุงเทพมหานคร: พริ ก

ไทย ด้ านก ารจั ด การทรั พยา กรธรรมชา ติ แ ละ

หวานกราฟฟิ ค.

สิ่ ง แวดล้ อม ด้ านกองทุ น และธุ ร กิ จ ชุ ม ชน ด้ าน
ศิลปกรรม ด้ านภาษาและวรรณกรรม ด้ า นปรั ชญา
ศาสนาและประเพณี ด้ านโภชนาการ

1.3

สุพตั รา ชาติบญ
ั ชาชัย. (2548).

กระบวนการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ หมายถึ ง

กระบวนการ

กระบวนการเรี ยนรู้:

การถ่ายทอด

แนวคิด ความหมายและ กระจาย เผยแพร่ ส าระ เรื่ อ งราว ความรู้ ผ่ า นการ

องค์ความรู้

บทเรี ยนในสังคม ไทย.

กิ จกรรมหรื อการเปลี่ยนแปลงอย่า งมีร ะเบียบในการ
วิเคราะห์เป็ นผลรวมขององค์ความรู้ และสามารถนามา

กรุงเทพมหานคร: พิสษิ ฐ์ บู ร ณาการเป็ นระดับ ที่ สูง ขึ น้ โดยมี ล าดับ ขั น้ ตอน
ไทย ออฟเซต.

ต่อเนื่องกันไปจนสาเร็ จลง ณ ระดับหนึง่
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ประเด็นที่
วิเคราะห์
1.4

รายการอ้ างอิง
วิจารณ์ พานิช. (2548). การ

ผลการวิเคราะห์ เอกสาร
การศึกษาตลอดชีวิตหมายถึง กระบวนการเรี ยนรู้ ที่

การศึกษา

จัดการความรู้ฉบับนัก

เกิดขึ ้นตังแต่
้ เกิดจนตาย การเรี ยนรู้ อาจจะเกิดขึ ้นได้ เอง

ตลอดชีวิต

ปฏิบตั ิ.

หรื ออาจจะเกิดการให้ การศึกษาทังในระบบ
้
นอกระบบ

กรุงเทพมหานคร:

และตามอัธยาศัย การศึกษาตลอดชีวิตจึงถือได้ ว่าเป็ น

สถาบันส่งเสริ มการ

รูปแบบของการเรี ยนรู้ของมนุษย์ ที่จะเกิดขึ ้นตลอดชีวิต

จัดการความรู้เพื่อสังคม.

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนามนุษย์อย่างต่อเนื่อง ให้ มี

สุมาลี สังข์ศรี. (2544). รายงาน

ศัก ยภาพเต็ ม ที่ ใ นแต่ ล ะช่ ว งวัย และท าให้ สามารถ

การวิจยั การศึกษาตลอด

ปรั บตัวได้ ตามความก้ าวหน้ าและความเปลี่ยนแปลง

ชีวิตเพื่อสังคมไทยใน

ของโลก ยึดการบูรณาการความเสมอภาคความเป็ น

ศตวรรษที่ 21.

ประชาธิปไตย และความสอดคล้ องกับวิถีชีวิต

กรุงเทพมหานคร:
สถาบันเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาแห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ.

1.5 แนวคิด

กาญจนา แก้ วเทพ. (2538). การ

แนวคิดการวิเคราะห์ชุมชน เป็ นวิธีการวิเคราะห์

การวิเคราะห์

พัฒนาแนววัฒนธรรม

ถึงความเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้น ของชุมชน และศึกษาว่า

ชุมชน

ชุมชน. กรุงเทพมหานคร: มีปัจจัยอะไรที่เป็ นตัวกาหนดการเปลี่ยนแปลง โดยจะ
สภาคาทอลิกแห่ง

ท าความเข้ าใจกั บ ปั ญหาการพั ฒ นาที่ มี ค วา ม

ประเทศไทยเพื่อการ

ส ลั บ ซั บ ซ้ อ น แ ล ะ ต้ อ ง ก า ร ผ ลั ก ดั น ใ ห้ เ กิ ด

พัฒนา.

การเปลี่ยนแปลงโดยคนในชุมชน นอกจากนี ้ยังเป็ น

ธนพรรณ ธานี. (2540).การศึกษา
ชุมชน: เอกสารการสอน
ประกอบวิชา420421
Community Study.
ขอนแก่น: ภาควิชา

การศึกษาถึงปรากฏการณ์และความสัมพันธ์ ของกลุ่ม
บุคคล ความสัมพันธ์ทางสังคมชน
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รายการอ้ างอิง
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พัฒนาสังคมคณะ
มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1.6 แนวคิด

งามพิศ สัตย์สงวน. (2545).

บทบาท หมายถึ ง การปฏิ บัติ ห น้ าที่ ต ามหน้ า ที่

ทฤษฏี

สถาบันครอบครัวของ

ตาแหน่งตามสถานภาพที่ต นเองเป็ นอยู่ ถ้ า ตาแหน่ง

เกี่ยวกับ

กลุม่ ชาติพนั ธุ์ใน กทม. :

หรื อสถานภาพเปลี่ยนไป บทบาทก็เปลี่ยนตามไปด้ วย

บทบาท

กรณีศกึ ษาครอบครัวไทย ดังนันต
้ าแหน่งและสถานภาพกับการปฏิบตั ิหน้ าที่ความ
โข่ง. กรุงเทพมหานคร:

รั บ ผิ ด ชอบตามต าแหน่ง และสถานภาพจึ ง ควบคู่กัน

จุฬาลงกรณ์

เสมอแบบและบทบาทจะขึ ้นอยู่กบั สภาพหรื อตาแหน่ง

มหาวิทยาลัย.
พงษ์ สวัสดิ์ สวัสดิพงษ์ . (2547).

ทางสังคม โดยที่สงั คมจะกาหนดหรื อคาดหวังบทบาท
และบุค คลในแต่ละสถานภาพ หรื อฐานะตาแหน่งไว้

การจัดระเบียบทาง

เพื่อให้ ผ้ ทู ี่อยูใ่ นสถานภาพ หรื อตาแหน่งนันๆ
้ ยึดถือเป็ น

สังคม: ความคิดพื ้นฐาน

แนวทางในการปฏิบตั ิ

ทางสังคมวิทยา.
กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ .

1.7 ทฤษฎี

Bandura, A. (1986). Social

ทฤษฎีการเรี ยนรู้ทางสังคมเกิดจากการเรี ยนรู้ โดย

การเรี ยนรู้

Foundations Thought

ประสบการณ์ ตรงและการสังเกต โดยพฤติกรรมของ

ทางสังคม

and Action: a Social

บุคคลกับองค์ประกอบทางสิ่งแวดล้ อม มีอิทธิพลซึ่งกัน

CognitiveTheory. New

และกัน มนุษย์มีการทาพฤติกรรมนันๆซ
้ ้าหรื อเลียนแบบ

Jersey: Prentice-Hall.

และได้ ผลในทางบวกก็จะทาให้ เกิดการเรี ยนแบบและ
เรี ยนรู้ในพฤติกรรมนันๆตามกั
้
น
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1.8 แนวคิด

กาญจนา แก้ วเทพและกนกศักดิ์

การพึ่งตนเอง หมายถึง การที่ บุคคลหรื อชุมชน

เกี่ยวกับการ

แก้ วเทพ. (2530). การ

สามารถพึง่ พาตนเองได้ โดยดาเนินชีวิตและแก้ ปัญหา

พึง่ ตนเอง

พึง่ ตนเอง: ศักยภาพใน

ด้ วยตนเอง โดยที่มีการพึง่ พาผู้อื่นเพียงเล็กน้ อย มีความ

การพัฒนาชนบท.

สมดุลในการใช้ ชีวิต มีการตัง้ เป้าหมายในการดาเนิน

กรุงเทพมหานคร: รุ่งเรื อง ชีวิตด้ วยตนเองและสามารถทาทุกอย่างด้ วยตนเองให้
สาสน์การพิมพ์.
สัญญา สัญญาวิวฒ
ั น์. (2551).
ทฤษฎีและกลยุทธ์การ

สาเร็ จ ตามที่ ค าดหวัง ประกอบไปด้ วย 5 ด้ าน ได้ แ ก่
ด้ านเทคโนโลยี ด้ านเศรษฐกิจ ด้ านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้ อม ด้ านจิตใจและด้ านสังคม

พัฒนาสังคม, (พิมพ์ครัง้
ที่ 8). กรุงเทพมหานคร:
สานักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย.

การพัฒนาชุมชน, กรม. (2538).

ปรั ช ญาการพั ฒ นาชุ ม ชน เป็ นการพั ฒ นาที่

การพัฒนา

กลุม่ ออมทรัพย์กบั การ

เริ่ มต้ นจากระดับชุมชนก่อน จะมีการศึกษาบริ บทต่างๆ

ชุมชน

พัฒนาชนบท.

และความต้ องการของชุมชน รวมทังทรั
้ พยากรและวิถี

กรุงเทพมหานคร.

ชีวิตดังเดิ
้ มของชุมชน โดยผู้ที่มีหน้ าที่พฒ
ั นาชุมชนนันก็
้

1.9 ปรัชญา

คือประชาชนในชุม ชนเอง โดยที่อ งค์ กรต่า งๆจะเป็ น
เพี ย งผู้ค อยช่ ว ยเหลือ เท่า นัน้ เพื่ อ ให้ ชุม ชนสามารถ
พัฒนาได้ ด้วยตัวเองอย่ายัง่ ยืน และตอบสนองต่อความ
ต้ องการของคนในชุมชนได้
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คีรีบนู จงวุฒิเวศย์, และคณะ.

สรุปงานวิจยั ในประเทศกล่าวว่า การที่ชมุ ชนจะมี

งานวิจยั ที่

(2546). รายงานวิจยั

การพึง่ ตนเองและการพัฒนาที่ยงั่ ยืนนันจะต้
้
องมีการใช้

เกี่ยวข้ องใน

เรื่ องการพัฒนาการ

ภูมิปัญญาไทยในการสร้ างองค์ความรู้ให้ แก่ชมุ ชน การ

เรี ยนรู้เรื่ องสมุนไพร

สร้ างองค์ ความรู้ นัน้ จะต้ อ งได้ รั บความร่ ว มมื อกับทุก

ประเทศ

ชุมชนปลักไม้ ลาย อาเภอ ภาคส่วนในชุมชนในกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้
กาแพงแสน จังหวัด

ครู ภูมิปัญ ญาให้ แ ก่คนในชุมชน โดยมีวิ ธีขัน้ ตอนคื อ

นครปฐม. นครปฐม:

การสารวจหาความต้ องการ การวางแผนการเรี ยนรู้

เพชรเกษมการพิมพ์.

การปฏิบตั ิและการประเมินผล โดยในทุกๆขันตอนนั
้
น้

สุมาลี สังข์ศรี . (2550). รายงาน

จะต้ องอาศั ย ความร่ ว มมื อ ของคนที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ

การวิจยั เรื่ องภูมิปัญญา

เครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนเพื่อให้ เกิ ดประสิทธิ ภาพใน

ไทยกับการส่งเสริ มการ

การเรี ยนรู้และคนในชุมชนสามารถพึง่ พาตนเองได้ อย่าง

เรี ยนรู้และการสร้ าง

ยัง่ ยืน

อาชีพ. กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์ชมุ นุม สหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศ
ไทยจากัด.
อาชัญญา รัตนอุบลและคณะ.
(2552). แนวทางการ
พัฒนาการดาเนินการยก
ย่องครูภมู ิปัญญาไทยใน
การจัดการเรี ยนรู้เพื่อ
พัฒนาการศึกษา
เศรษฐกิจ และสังคมใน
ท้ องถิ่นอย่างครบวงจร.
กรุงเทพมหานคร: วี ที ซี
คอมมิวนิเคชัน่ .
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สรุ ปงานวิจัยในต่างประเทศ กล่าวว่า หลักการ

งานวิจยั ที่

directions for research ถ่ายทอดภูมิปัญญาไทยนัน้ จะเป็ นการถ่ายทอดความรู้

เกี่ยวข้ อง

in knowledge sharing.

ที่อยูภ่ ายในตัวบุคคล (ความรู้ ฝังลึกเป็ นความรู้ ชดั แจ้ ง )

Knowledge

ให้ แก่คนอื่นๆ โดยวิธีการแบ่งบันความรู้ มีขนตอนคื
ั้
อ

Management

ขัน้ สร้ างความตระหนัก ให้ แ ก่ ผ้ ูเ รี ย น ขัน้ ร่ ว มกัน วาง

Research and

แ ผ น ก า ร ส อ น ขั ้น ป ฏิ บั ติ จ ริ ง ห รื อ ท ด ล อ ง ฝึ ก

Practice.

ขันประเมิ
้
นผลการเรี ยน โดยในทุกๆขันตอนต้
้
องอาศัย

ต่างประเทศ

Rhodes, J., Hung, R., Lok, P.,
Lien, B. Y., & Wu, C.

ความร่ วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้ การถ่ายทอดองค์
ความรู้นนประสบผลส
ั้
าเร็ จมากยิ่งขึ ้น

M. (2008). Factors
influencing
organizational
knowledge transfer
implication for
corporate
performance.
Journal of Knowledge
Management.

จากตารางการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจยั จากเอกสารข้ างต้ น พบว่า เครื อข่ายการ
เรี ยนรู้ ชมุ ชน หมายถึง การรวมกลุ่มคนในชุมชนที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกันทางด้ านต่างๆ เพื่อ
มารวมกันจัดตังเครื
้ อข่ายการเรี ยนรู้ และกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ต่างๆแก่ผ้ ูที่สนใจใน
ชุมชนหรื อกลุ่มคนรุ่ นหลัง โดยจะประกอบไปด้ วย ผู้ประสานงาน ผู้ถ่ายทอดความรู้ และผู้รับ การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ซึ่งเป็ นผู้ที่มีบทบาทในชุมชนนันๆ
้ ซึ่งจะต้ องมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ซึ่ง
กันและกัน อย่างเป็ นระบบ มี ก ารจัด การองค์ ความรู้ ที่ ผ สมผสานกลมกลื นกับ วิถีชี วิ ตและเป็ น
ประโยชน์ตอ่ ชุมชนนันๆ
้ โดยประกอบไปด้ วยทฤษฎีที่เกี่ยวข้ องกับบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้
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ชุมชน อาทิ การวิเคราะห์ชมุ ชน ทฤษฎีเกี่ยวกับบทบาท ปรัชญาการพัฒนาชุมชน เป็ นต้ น ดังนี ้
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนเป็ นส่วนส าคัญที่ จ ะช่วยส่ง เสริ ม ให้ ชุมชนเกิ ดการเรี ยนรู้ โดยอาศัย
กระบวนการต่างๆที่เหมาะสมและตอบสนองต่อปั ญหาและความต้ องการของคนในชุมชน อีกทัง้
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชุมชนนันจะต้
้
องได้ รับรักษา พัฒนาและประคับประคองให้ เครื อข่ายสามารถ
ดาเนินการต่อไปได้ ผู้วิจยั นาผลการวิเคราะห์เอกสารมาเป็ นแนวทางในการสัมภาษณ์ โดยได้
บทบาทของเครื อ ข่า ยการเรี ย นรู้ ชุม ชน 4

ด้ าน ได้ แ ก่ ด้ านการจัด กิ จ กรรม ด้ า นการรั ก ษา

ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกเครื อข่าย ด้ านการสร้ างแรงจูงใจและด้ านการจัดหาทรัพยากร
2.

บริ บททั่วไปของชุมชนและบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนในการส่งเสริ ม

กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทย โดยมีลาดับประเด็นการศึกษาดังต่อไปนี ้
2.1 บริบททัว่ ไปของชุมชนชาวไทยพวนบ้ านหาดเสี ้ยว อ.ศรี สชั นาลัย จ.สุโขทัย
2.1.1 ประวัตคิ วามเป็ นมาของชุมชน
2.1.2 สภาพทั่วไปของชุม ชน (ที่ ตง/ประชากร/เศรษฐกิ
ั้
จ /ความเชื่ อ /
วัฒนธรรม)
2.1.3 องค์ความรู้/ภูมิปัญญาของชุมชน
2.1.4 ปั จจัย/ทรัพยากรที่สง่ เสริมให้ เกิดการเรี ยนรู้
2.1.5 เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนชาวไทยพวนบ้ านหาดเสี ้ยว
2.2 บริบททัว่ ไปของชุมชนปลักไม้ ลาย อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม
2.2.1 ประวัตคิ วามเป็ นมาของชุมชน
2.2.2 สภาพทั่วไปของชุม ชน (ที่ ตง/ประชากร/เศรษฐกิ
ั้
จ /ความเชื่ อ /
วัฒนธรรม)
2.2.3 องค์ความรู้/ภูมิปัญญาของชุมชน
2.2.4 ปั จจัย/ทรัพยากรที่สง่ เสริมให้ เกิดการเรี ยนรู้
2.2.5 เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนปลักไม้ ลาย
2.3 สรุปบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนทัง้ 2 ชุมชน
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โดยการศึกษาบริ บททั่วไปของชุมชนและบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนในการ
ส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
2.1 บริบททัว่ ไปของชุมชนชาวไทยพวนบ้ านหาดเสี ้ยว อ.ศรี สชั นาลัย จ.สุโขทัย
2.1.1 ประวัตคิ วามเป็ นมาของชุมชน
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ แสดงให้ เห็น ว่า พวนมี ก ารอพยพย้ ายไปตาม
ดินแดนต่าง ๆ หลายช่วงเวลา เฉพาะในเขตประเทศไทยนันมี
้ บรรพบุรุษอพยพเข้ ามาทังด้
้ วยความ
เต็มใจและด้ วยความจาเป็ น คือ สมัยสมเด็จพระเจ้ าตากสินมหาราช รัชกาลที่ 1 รัชกาลที่ 3 และ
รัชกาลที่ 5 กรณีของพวนหาดเสี ้ยวนัน้ วิเชียร วงษ์ วิเศษ ได้ สนั นิษฐานถึงเส้ นทางการอพยพว่ามา
จากเมืองพวนเข้ ามาทางจังหวัดแพร่ อุตรดิตถ์ แล้ วจึงมุ่งหน้ ามายังเมืองสวรรคโลก มักจะตังชื
้ ่อ
บ้ านเมืองที่ตงขึ
ั ้ ้นใหม่ตามชื่อเดิมหรื อตังตามสภาพ
้
ภูมิประเทศ บ้ านหาดเสี ้ยวเป็ นหมู่บ้านพวน
ขนาดใหญ่ในประเทศลาวบริ เวณแขวงเมืองเชียงขวาง พวนส่วนหนึ่งอพยพมาอยู่ที่บ้านหาดเสี ้ยว
จ.สุโขทัย เมื่อประมาณ พ.ศ. 2380 - 2381 สมัยรัชกาลที่ 3 โดยการนาของฝ่ ายฆราวาส คือ
สามเสน ส่วนฝ่ ายสงฆ์ คือ ครูบาวัดหาดเสี ้ยว และเจ้ าหัวอ้ ายสมเด็จบ้ านตาดซึ่งมีหลักฐานจารึกไว้
ที่ผนังโบสถ์วดั หาดเสี ้ยว ไทยพวน ที่อยู่ในประเทศไทย มีจานวน 23 จังหวัด ชุมชนหาดเสี ้ยว มี 5
เครื อข่าย คือ บ้ านหาดเสี ้ยว บ้ านหาดสูง บ้ านใหม่ บ้ านป่ าไผ่และบ้ านแม่ราก
ความหมายของค าว่า "หาดเสี ย้ ว" เป็ นการเรี ย กขานตามสภาพภูมิ ศ าสตร์ ที่
หมู่บ้านนี ้มีแม่น ้ายมไหลผ่านหาดกลางน ้าขนาดใหญ่ อันเป็ นเหตุให้ แยกลาน ้าออกเป็ นสองสาย
แล้ วไหลบรรจบกันที่ปลายเสี ้ยวของหาดทางทิศใต้

ประกอบกับที่กลางหาดมีต้นกาหลงหรื อที่

ชาวบ้ านเรี ยกว่า "ต้ นส้ มเสีย้ ว" จึงนาเอาคาว่า “หาด” กับคาว่า “เสี ้ยว” มาประสมกัน

อีก

ความหมายหนึ่งเล่ากันว่าแต่ก่อนหมู่บ้านนี ้ไม่มีชื่อ จวบจนธิดาสาวเจ้ าเมืองเชียงรายได้ เสด็จทาง
ชลมารคลงเรื อมาดที่เมืองแพร่ ล่องมาตามลาน ้ายมเพื่อจะไปเยี่ยมพระสหายซึ่งเป็ นพระธิดา
เจ้ าเมืองตาก บังเอิญเรื อรั่วขณะผ่านมาทางย่านนี ้จึงแวะจอดซ่อมเรื อ ถามคนแถวนี ้ถึงชื่อบ้ าน
ไม่มีใครตอบได้ บังเอิญได้ พบหัวหน้ าหมู่บ้าน ที่มาช่วยเหลือ จึงได้ ชี ้แนะให้ เรี ยก "บ้ านหาดเชี่ยว"
ตามความไหลเชี่ยว ของน ้ายม ที่ไหลผ่านช่วงนัน้ หัวหน้ าหมู่บ้านได้ ขยายความข้ อนี ้ จนกลายเป็ น
ชื่อเรี ยกติดปาก ตังแต่
้ นนมา
ั ้ จนกระทัง่ เมื่อสมเด็จกรมพระยาวชิรญาณวโรรส พระสังฆราชเสด็จ
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หมูบ่ ้ านนี ้ เมื่อปี พ.ศ. 2460 ได้ ทรงโปรดให้ เปลี่ยนชื่อบ้ านจาก "หาดเชี่ยว" เป็ น "หาดเสี ้ยว" และวัด
ประจาหมูบ่ ้ าน ที่ชื่อ "วัดโพธิ์ไทร" ก็ให้ เรี ยกเป็ น "วัดหาดเสี ้ยว" เช่นเดียวกัน
2.1.2 สภาพทัว่ ไปของชุมชน (ที่ตง/ประชากร/เศรษฐกิ
ั้
จ/ความเชื่อ/วัฒนธรรม)
2.1.2.1 ที่ตงั ้
ไทยพวนบ้ านหาดเสี ้ยว เป็ นชุมชนในหมูบ่ ้ านหาดเสี ้ยว
อาเภอศรี สชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย มีเนื ้อที่ประมาณ 8,932 ไร่ หรื อประมาณ 143 ตารางกิโลเมตร
อาณาเขตติดต่อกับชุมชนอื่นโดยรอบ คือ
ทิศเหนือ

จดตาบลป่ างิ ้ว อาเภอศรี สชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย

ทิศใต้

จดตาบลหนองอ้ อ อาเภอศรี สชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย

ทิศตะวันออก จดตาบลดงคู่ อาเภอศรี สชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย
ทิศตะวันตก จดตาบลหนองอ้ อ อาเภอศรี สชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย
2.1.2.2 ประชากร
ประชากรในเขตอาเภอศรี สัชนาลัยมีการกระจายหลายเผ่าพันธุ์ ต่างก็
อพยพมาอยูร่ วมกับชนพื ้นเมือง เช่น ทางตอนเหนือและตะวันตกเป็ นคนไทยภูเขา ตอนกลางแถบ
อาเภอหาดเสี ้ยวเป็ นไทยพวน ตาบลหาดเสี ้ยวมีประชากรทังสิ
้ ้น 7,012 คน จาแนกเป็ นชาย 3,311
คน หญิง 3,700 คน บ้ านหาดเสี ้ยวหมู่ 1 และ 2 (ข้ อมูลประชากร พ.ศ 2555 จากสานักทะเบียน
ท้ องถิ่นเทศบาลตาบลหาดเสี ้ยว) ประชากรของตาบลหาดเสี ้ยวมีความแตกต่างทางชาติพนั ธุ์ โดย
ประชากรในหมู่ 1 2 และ 3 เป็ นคนไทยพวนประมาณร้ อยละ 90 นอกนันเป็
้ นคนจีน ส่วนหมู่ที่ 4
และ 5 เป็ นคนไทย ที่สืบเชื ้อสายมาจากไทยในภาคเหนือ ปะปนกับคนไทยพวนบ้ างประมาณร้ อย
ละ 10

ความสัมพันธ์ ในชุมชนจะมีลักษณะที่เกี่ยวดองกันทางเครื อญาติ โดยการสืบสายทาง

สายโลหิตและการแต่งงาน รู ปแบบของครอบครัวจะเริ่ มจากครอบครัวเดี่ยวมาสู่ครอบครัวขยาย
ส่วนใหญ่ชายจะเป็ นฝ่ ายย้ ายมาอยูก่ บั ครอบครัวฝ่ ายหญิง
2.1.2.3 เศรษฐกิจ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม ได้ แก่ การทานา
ทาสวนผลไม้ ทาไร่ ประเภทถัว่ เขียว ข้ าวโพด ฝ้ายและอ้ อย รวมไปถึงการเลี ้ยงสัตว์การทานาอาศัย
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น ้าฝน เรี ยกว่า นาน ้าฟ้า และ น ้าชลประทานเป็ นบางแห่ง ส่วนใหญ่ทานาได้ ปีละ ครัง้ เดียวระหว่าง
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม การลงแขกมีความสาคัญน้ อยลงมาก การจ้ างแรงงานคนมีบทบาทมาก
ขึ ้นและใช้ เครื่ องมือสมัยใหม่ เช่น รถไถเดินตาม เวลาว่างจากการทานา หญิงทอผ้ า ชายตีเหล็ก
ผู้เป็ นช่างเงิน ช่างทอง ก็ทาเครื่ องเงินเครื่ องทอง
2.1.2.4 ความเชื่อ
พวนนับถือศาสนาพุทธมาตังแต่
้ สมัยเมื่อยังอยู่เมืองพวน ในประเทศลาว
และนับถือเคร่ งครัดมาก มีคติความเชื่อหลายอย่างที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ความเชื่อในเรื่ องบาป
บุญและการทาบุญที่เชื่อว่าได้ กุศลอย่างมาก มีความเชื่อในเรื่ องภูตผีวิญญาณและอานาจเหนือ
ธรรมชาติควบคู่กัน จะเห็นได้ จากพิธีกรรมต่าง ๆ ที่ชาวบ้ านยังคงถื อปฏิบัติสืบต่อกันมา เช่น
ประเพณีกาฟ้า กาเกียง การรักษาพยาบาลด้ วยวิธีทิ ้งข้ าว รดน ้ามนต์ สู่ขวัญ เสี่ยงทาย นอกจากนี ้
ในห้ องนอนหรื อห้ องส่วนตัวห้ ามมิให้ ผ้ ทู ี่ไม่ได้ เป็ นสมาชิกของครอบครัวเข้ าไป ในห้ องนัน้ หากเกิดมี
คนเข้ าไปไม่วา่ จะเป็ นเด็กเล็กหรื อผู้ใหญ่ก็ตามถือว่าเป็ นการผิดผีพอ่ เลี ้ยง ผู้เป็ นเจ้ าของบ้ านจะต้ อง
ทาพิธีขอขมาต่อผี พ่อเลี ้ยง นอกเหนือจากความเชื่อในเรื่ องของผีพ่อเลี ้ยงซึ่งเป็ นผีประจาบ้ านแล้ ว
ในหมู่บ้านจะต้ องมีศาลเพื่อเป็ นที่สิงสถิตของผีที่ค้ มุ ครองหมู่บ้าน คือ ศาลปู่ ตาและจะมีผ้ ูที่ทา
หน้ าที่ตดิ ต่อสื่อสารระหว่างคนกับผี เรี ยกว่า จ ้า เพื่อบอกกล่าวถึงความเป็ นไปในหมู่บ้าน ประเพณี
ที่ปฏิบตั สิ ืบทอดกันมา
2.1.2.5 วัฒนธรรม ประเพณี
ประเพณีชุมชนที่พวนหาดเสี ้ยวถื อปฏิบตั ิสืบทอดกันมา คือ ประเพณี
กาเกียง กาฟ้า สงกรานต์ บุญบังไฟ
้ ห่อข้ าวดาดิน ทานข้ าวสะ บวชช้ าง หัตกรรม : การทอผ้ ากอง
บวชได้ แ ก่ ผ้ ากัง้ ผ้ า ห่ อ คัม ภี ร์ ผ้ า กราบ ผ้ าปูนั่ง

ผ้ า เช็ ด หน้ า การแต่ ง กายของนาค คื อ

สวมเสื ้อกามะหยี่ แขนยาว นุ่งผ้ าม่วง สวมเทริ ด สวมแว่นตา ห้ อยกระจกที่หทู งสองข้
ั้
าง ซิ่นตีนจก
ซึ่งในสมัยก่อนจะเป็ นเครื่ องบ่งบอกถึงสถานภาพของผู้สวมใส่ คือ ซิ่นตีนจกจะเป็ นผ้ านุ่งสาหรับ
หญิงสาวโสด เมื่อแต่งงานแล้ วจะเลิกนุ่ง ปั จจุบนั ซิ่นตีนจกได้ กลายความหมายมาเป็ นสิ่งบ่งบอกถึง
ความเป็ นชาติพนั ธุ์และเป็ นตัวแทนของชุมชนหาดเสี ้ยวด้ วย ความหมายของการนาตีนจกมาใช้ ใน
พิธีการบวชอาจตีความหมายได้ 2 ประเด็น คือ
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1) มีความหมายในฐานะที่เป็ นตัวแทนของผู้หญิงหรื อเพศแม่ซึ่งจริ งๆแล้ ว ในสมัยก่อน
ผ้ านุง่ ของผู้หญิงถือเป็ นของใช้ สว่ นตัวจะไม่ใช้ ปะปนกับผู้ชาย
2) ถือเป็ นงานศิลปหัตถกรรมของพวนหาดเสีย้ วเป็ นสิ่งแสดงถึงความเป็ นชาติพนั ธุ์จะ
นาไปใช้ กบั ใคร เมื่อใดหรื อในโอกาสใดก็ได้ ไม่จากัด การละเล่นพื ้นบ้ าน เช่น เล่นนางสาก นางด้ ง
นางกวัก แข่งเรื อจองกฐิ น เป็ นต้ น
2.1.3 องค์ความรู้/ภูมิปัญญาของชุมชน
งานหัตถกรรมเป็ นภูมิปัญญาของชาวไทยพวนตาบลหาดเสี ้ยวที่สืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษซึ่งเป็ นคนพวนที่อพยพมาจากเมืองเชียงขวาง ประเทศลาว เมื่อประมาณ พ.ศ. 2370
ปั จจุบนั ไทยพวนยังดารงวัฒนธรรมดังเดิมอยู่ โดยมีครู สุนทรี ขนาดนิด ครู ภูมิ ปัญญาด้ านการ
ทอผ้ าไทยพวนบ้ านหาดเสีย้ ว ซึ่งได้ รับการเชิดชูเกี ยรติจากสานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ให้ เป็ นครู ภูมิปัญญาไทย รุ่ นที่ 3 ด้ านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ประจาปี
พ.ศ. 2546 และนางสาวรวีวรรณ ขนาดนิด ลูกสาวของครูสนุ ทรี เป็ นผู้ช่วยครูภูมิ ปัญญาไทย มีการ
จัดตังศู
้ นย์การเรี ยนภูมิปัญญาไทยการทอผ้ าซิ่นตีนจก บริหารร่วมโดยคณะกรรมการบริ หารจัดการ
โครงการศูนย์การเรี ยนภูมิปัญญาไทย ของกลุ่มหัตถกรรมพื ้นบ้ านโบราณหาดเสี ้ยว และมีสมาชิก
ของกลุม่ ฯ เป็ นผู้ชว่ ยในการถ่ายทอดถ่ายทอดสืบสานภูมิปัญญาในศูนย์การเรี ยนแห่งนี ้
2.1.4 ปั จจัย/ทรัพยากรที่สง่ เสริมให้ เกิดการเรี ยนรู้
ในชุมชนยังมีการทอผ้ าซิ่นตีนจกกันทังหมู
้ ่บ้าน โดยใต้ ถุนของแต่ละบ้ านก็จะมี
อุปกรณ์สาหรับการทอผ้ า ซึง่ เมื่อชาวบ้ านว่างเว้ นจากการทางานหรื อเมื่อจะมีประเพณีตา่ งๆที่ต้อง
มีการแต่งกายด้ วยผ้ าซิ่น ก็จะมีกิจกรรมการทอผ้ าของหมู่บ้านเกิดขึ ้น โดยยามหมดหน้ านามักทา
อาชีพ เสริ ม ดัง คากล่าวว่า “ หญิ ง ทอผ้ า ชายตีเหล็ก ” แต่ที่โดดเด่นคือ การทอผ้ า ซึ่งมี ลวดลาย
สวยงามเป็ นเอกลักษณ์ คือ ผ้ าซิ่นตีนจกโดยเฉพาะจกเก้ าลายบ้ านหาดเสี ้ยว ซึ่งมีจดุ โดดเด่นกว่า
ผ้ าชนิดอื่น คือ ใช้ มือจกผ้ าเป็ นลวดลายทั่งผื น ไม่ใช่การทอผ้ าที่ใช้ ประโยชน์ อื่น ๆ เช่น

ผ้ าปู

โต๊ ะ ผ้ าคลุมเตียง ผ้ าย่าม ผ้ าขาวม้ า ผ้ ารองจาน ผ้ าคลุมไหล่ เป็ นต้ น บ้ านหาดเสี ้ยวมีการสอน
การทอผ้ ากันจากรุ่นสูร่ ุ่น ทาให้ การทอผ้ านันถื
้ อเป็ นการเรี ยนรู้ที่คกู่ นั มากับการดาเนินชีวิต เมื่ อทุก
บ้ านมีอุปกรณ์หรื อกี่ (เป็ นเครื่ องมือสาหรับทอผ้ า มีหลายขนาดและชนิด แต่มีหลักการพื ้นฐาน
อย่างเดียวกัน คือ การขัดประสานระหว่างด้ ายเส้ นพุ่ง และด้ ายเส้ นยืน จนแน่นเป็ นเนื ้อผ้ า คล้ าย
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กับการจักสาน แต่มีความละเอียดสูงกว่า เนื่องจากเส้ นด้ ายมีขนาดที่เล็ก และละเอีย ดกว่า) ในการ
ทอผ้ าก็จึงทาให้ เด็กในชุมชนเกิดการเรี ยนรู้ การทอผ้ าและสามารถทอผ้ าได้ เป็ นกันทุกคนอีกด้ วย
อีกทังชุ
้ มชนเองยังมีการจัดงบประมาณ วัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทอผ้ าให้ แก่คนในชุมชน เช่น
ฝ้าย กี่ ตลาดจาหน่ายสินค้ า เป็ นต้ น และมีศนู ย์การเรี ยนรู้ภูมิปัญญาไทยด้ านการทอผ้ าซิ่นตีน
จก เช่น ศูนย์การเรี ยนรู้และทอผ้ าตีนจกบ้ านหาดเสี ้ยว พิพิธภัณฑ์ผ้าทองคา เป็ นต้ น จึงทาให้
คนในชุมชนสามารถเรี ยนรู้การทอผ้ าได้ สะดวกและใกล้ ตวั มากยิ่งขึ ้น
2.1.5 เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนชาวไทยพวนบ้ านหาดเสี ้ยว
จากการศึกษาเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนในการส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอดองค์
ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทยของชุมชนชาวไทยพวนบ้ านหาดเสี ้ยว พบว่า เครื อข่ายการเรี ยนรู้
ชุมชนของบ้ านหาดเสี ้ยวมีหน้ าที่ในการส่งเสริ มการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของครูภูมิปัญญาไทยใน
ด้ านการทอผ้ าซิ่นตีนจก โดยบทบาทในการทางานของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนนันจะเน้
้
นการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนทอผ้ าให้ แก่บคุ คลทังภายในและภายนอกชุ
้
มชน การแปรรูปผลิตภัณฑ์
ผ้ าทอและการหาตลาดจาหน่ายสินค้ า โดยเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนจะประกอบไปด้ วยเครื อข่าย
การเรี ย นรู้ ชุม ชนทัง้ ภายในชุม ชน ได้ แก่ ศูน ย์ ก ารเรี ย นรู้ ชุม ชนด้ า นผ้ า ทอ กศน. ต.หาดเสี ย้ ว
โรงเรี ย นในพื น้ ที่ (เมื อ งเชลี ย ง,หาดเสี ย้ ววิ ท ยา) ปราชญ์ ชุม ชน กลุ่ม แม่บ้ า นเทศบาล ก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน โดยการจัดกิจกรรมการส่งเสริ มองค์ความรู้ ของครู ภูมิปัญญาไทยในการทอผ้ าซิ่น จะ
จัดที่ศนู ย์การเรี ยนรู้การทอผ้ าที่บ้านครูภูมิปัญญาไทยเป็ นหลัก โดยทางเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชน
จะทาหน้ าที่ตงแต่
ั ้ การสารวจความต้ องการของชุมชนจนถึงการประเมินผลและหาตลาดในการ
จาหน่ายสินค้ า และภายนอกชุมชน ได้ แก่ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร กลุ่มสตรี จ.สุโขทัยกระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยว กระทรวงอุตสาหกรรม ศูน ย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรมสานักงาน
พัฒ นาชุม ชน โครงการพัฒ นาเครื อ ข่ า ยองค์ ค วามรู้ (KOB) กระทรวงพาณิ ช ย์ ม หาวิ ท ยาลัย
(นเรศวร, ศิลปากร,ราชภัฎ สวนดุสิต) โดยเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชมุ ชนภายนอกจะดาเนินกิจกรรม
การจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับเครื อข่ายกลุ่ม ต่างๆในชุมชนหรื อเป็ นเครื อข่ ายที่สนับสนุนการ
ทางานของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ในชุมชน (ผลการสัมภาษณ์ , ครู สุนทรี ขนานนิด 20 กุมภาพันธ์
2556) ดังแผนภาพต่อไปนี ้
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เครื อข่ ายการเรียนรู้ชุมชนชาวไทยพวนบ้ านหาดเสีย้ ว

ครู ภูมิปัญญาไทย
ครู สุนทรี ขนาดนิด
ภายในชุ มชน

เทศบาล ต.หาดเสี้ยว

ภายนอก
ชุ มชน
สานักงานพัฒนาชุมชน (OTOP)
ศู นย์ ส่งเสริมอุตสาหกรรม

กานัน ต.หาดเสี้ยว
ผู้ใหญ่ บ้าน
โรงเรียนในพืน้ ที่ (เมืองเชลียง,หาดเสี้ยววิทยา)

กศน. ต.หาดเสี้ยว
ศู นย์ การเรียนรู้ ชุมชนด้ านผ้าทอ
ปราชญ์ ชุมชน ต.หาดเสี้ยว
กลุ่มแม่ บ้าน ต.หาดเสี้ยว

กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงการท่องเทีย่ ว
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงศึกษาธิการ
โครงการพัฒนาเครือข่ ายองค์ ความรู้
(KOB)
ศู นย์ ศิลปาชีพบางไทร
กลุ่มสตรี จ.สุ โขทัย
สมาคมครู ภูมปิ ัญญาไทย

รูปภาพที่ 2 รูปภาพเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนชาวไทยพวนหาดเสี ้ยว
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2.2 บริบททัว่ ไปของชุมชนชุมชนปลักไม้ ลาย อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม
2.2.1 ประวัตคิ วามเป็ นมาของชุมชน
คาว่า “บ้ านปลักไม้ ลาย” ซึง่ เป็ นชื่อหมู่บ้านในปั จจุบนั นี ้ เกิดขึ ้นจากการเรี ยกชื่อ
ตามลักษณะของต้ นไม้ ลาย ที่มีอยู่มากในหมู่บ้าน ส่วนคาว่า “ปลัก” มาจากหนองน ้าเล็กๆที่ววั
ควาย ไว้ ใช้ กินและแช่น ้า สมัยเมื่อหลายร้ อยปี ที่ผ่านมา เนื่องจากบริ เวณพื ้นที่รอบๆวัดในอดีต
เป็ นเส้ นทางผ่านของกองเกวียนค้ าขายระหว่างชาวบ้ านแถบราชบุรี กาญจนบุรี ที่เดินทางไป
มายังจังหวัดนครปฐม พ่อค้ า ชาวบ้ านซึง่ เดินทางมากับกองเกวียน เมื่อมาถึงพื ้นที่บริ เวณนี ้จะพัก
เกวียน ปลดวัว ควายให้ กินน ้า แช่นา้ ในหนองนา้ (ซึ่งปั จจุบนั ตื ้นเขินแห้ งแล้ งหมดสภาพเป็ น
หนองนา้ ไปแล้ ว) จนกระทั่งหนองน ้านันกลายเป็
้
นปลักโคลน และบริ เวณรอบๆ ปลักโคลนนีม้ ี
ต้ นไม้ ล ายขึน้ อยู่ม าก ด้ วยเหตุนีช้ าวบ้ านที่ เดินทางมากับ กองเกวี ยนจึงเรี ยกพื น้ ที่บริ เวณนี ว้ ่า
ปลักไม้ ลาย จนกลายเป็ นชื่อหมูบ่ ้ านในที่สดุ
สาหรับการอพยพเข้ ามาตังถิ
้ ่นฐานของกลุ่มคนที่เข้ ามาอยู่ในหมู่บ้านนี ้ อาจจะ
ประมาณระยะเวลาได้ ราว 100 ปี เศษ ชาวบ้ านยุคแรกๆ ที่อพยพเข้ ามาเป็ นกลุ่มคนจีนที่มาจากตัว
จัง หวัดนครปฐมเพื่ อจับ จองที่ ดินท ามาหากิ น นอกจากนี ย้ ัง มี ส่วนหนึ่ง ที่ ม าจากมณฑลซัวเถา
ประเทศจีนและครอบครัวชาวไทยที่คอ่ ยๆ อพยพติดตามเข้ ามาตังหลั
้ กแหล่ง ตามคาชักชวนของ
ญาติมิตรมากขึ ้นเรื่ อยๆตามลาดับ
ชาวบ้ านรุ่ นแรกๆ ไม่ว่าคนจีนหรื อคนไทยเมื่อมาถึงก็ทาการจับจองที่ดินทากิน
การจับจองที่ดินก็เริ่ มจากการหักล้ างถางป่ าเพื่อเพาะปลูกพืชผัก สาหรับอาหารประเภทเนื ้อสัตว์
นัน้ ส่วนใหญ่ช าวบ้ านก็ หาล่าเอาจากป่ า ซึ่งสมัยนัน้ พืน้ ที่ บริ เวณหมู่บ้านนีย้ ังเต็มไปด้ วยป่ าไม้
เบญจพรรณ อาทิ ไม้ ประดู่ ไม้ แดง ไม้ สกั ไม้ เต็งรัง และไม้ ยืนต้ นอื่นๆอีกมากมาย ตลอดจน
กระทัง่ บรรดาสัตว์ป่าอื่นๆ เช่น หมูป่า เก้ ง กวาง กระต่าย ฯลฯ ชาวบ้ านทาการเพาะปลูกพืช
ต่างๆ ได้ แก่ ปลูกข้ าวหลุม แตงกวา มะเขือ พริ ก ฯลฯ เพื่ อยัง ชีพ เป็ นหลัก แต่อย่างไรก็ ดี
เนื่องจากในระยะแรกๆ ของการเปิ ดพืน้ ที่ป่าเอาที่ดินทามาหากิน พื น้ ดินยังคงมีความสมบูรณ์
อยู่มาก พืช ผัก ที่ชาวบ้ านปลูกได้ จึงให้ ผลดี แต่ยกเว้ นเฉพาะการปลูกข้ าว ชาวบ้ านไม่ค่อย
ได้ ผลเพียงพอสาหรับกิน เนื่องจากพื ้นที่บริ เวณหมู่บ้า นเป็ นที่ดินทรายดอนสูง นอกจากการปลูก
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พื ช ผัก และการหาล่า สัต ว์ แ ล้ ว ชาวบ้ า นยัง ท าการโค่น ล้ ม ต้ น ไม้ เ พื่ อ น าไม้ ม าเผาถ่ า นไว้ ใ ช้ ใ น
ครัวเรื อน และเก็บสะสมไว้ ให้ มากพอกับการนาไปแลกเปลี่ยนค้ าขายต่อไป
ชาวบ้ านนาสิ นค้ าพื ช ผักและถ่านบรรทุกเกวี ยน ตลอดจนหาบคอนไปค้ าขาย
แลกเปลี่ยนสินค้ ายังตลาดในตัวเมืองจังหวัดนครปฐมที่หน้ าองค์พระปฐมเจดีย์ สินค้ าที่ชาวบ้ าน
หาซือ้ ก็ได้ แก่ ข้ าวสาร เกลือ เสือ้ ผ้ า และสิ่งของเครื่ องใช้ ต่างๆ ที่จาเป็ นต้ องใช้ ในครอบครัว
การซื ้อขายในสมัยนันส่
้ วนมากใช้ วิธีการแลกเปลี่ยนระหว่างสินค้ ามากกว่าจะเป็ นการซื ้อขายด้ วย
เงินตราโดยตรง เช่น ชาวบ้ านนาถ่าน 1 เล่มเกวียน แลกกับข้ าวสาร 1 กระสอบ เป็ นต้ น
การเดินทางไปยังตัวเมืองนี ้ชาวบ้ านไม่นิยมไปบ่อยนัก เพราะการเดินทางลาบากและต้ องใช้ เวลา
มาก การเดินทางไปกลับระหว่างหมู่บ้านกับตัวเมืองในสมัยนันต้
้ องใช้ เวลาถึงหนึ่งวันเต็มๆนัน่ คือ
ชาวบ้ านจะออกเดินทางจากหมูบ่ ้ านเมื่อเวลาฟ้าสาง และจะกลับเข้ ามาถึงหมู่ บ้านอีกครัง้ หนึ่งเมื่อ
ตะวันเริ่มตกดิน
ปั จจุบนั ชุมชนปลักไม้ ลายมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปมากขึ ้น มีรถเมล์วิ่งผ่าน
ทางเข้ าหมู่บ้านที่ทางเข้ าวัดหนองงูเหลือมและบ้ านกระถินแดงตลอดเวลา มีคลองชลประทาน
มีคลองชลประทาน มีสถานที่ก่อสร้ างที่สาคัญๆ เช่น อบต. สถานีอนามัย หน่วยงานราชการ
2.2.2 สภาพทัว่ ไปของชุมชน (ที่ตง/ประชากร/เศรษฐกิ
ั้
จ/ความเชื่อ/วัฒนธรรม)
2.2.2.1 ที่ตงั ้
พื ้นที่ทงหมดของต
ั้
าบลทุ่งขวางเป็ นที่ราบลุ่ม ดินเป็ นดินปนทรายเหมาะ
สาหรับทาไร่ ทาสวน ทานา มีคลองธรรมชาติ คลองชลประทาน ทาการเกษตรได้ ตลอดปี
ทิศเหนือ จดกับ อบต.ทุง่ กระพังโหม อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม
ทิศใต้ จดกับ อบต.ห้ วยขวาง อบต.หนองงูเหลือม อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม
ทิศตะวันออก จดกับ อบต.ทุ่งกระพังโหม อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม
ทิศตะวันตก จดกับ อบต.ห้ วยหมอนทอง อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม
การเดินทางสู่หมู่บ้านปลักไม้ ลายสามารถเดินทางได้ สองวิธี คือ เส้ นทางรถไฟ
และถนนในกรณีเดินทางโดยรถไฟจะมีรถไฟวิ่งผ่านเพียงวันละหนึ่งขบวน คือ รถไฟขบวนปลาดุก สุพรรณบุรี ผู้ที่ต้องการจะมาหมู่บ้านปลักไม้ ลายต้ องลงรถไฟที่บ้านดอนขุนวิเศษ หรื อบ่อนา้ พุ
หลัง จากนัน้ ก็ จ้ างเหมารถมอเตอร์ ไ ซค์รั บจ้ า งให้ ม าส่ง อี ก ต่อหนึ่ง ส าหรั บ ทางถนนนัน้ จะมี ร ถ
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โดยสารวิ่งผ่านตามถนนมามาลัยแมนหลายคัน วันละหลายเที่ยว การเดินทางหมู่บ้านก็อาศัย
โดยสารรถดังกล่าวมาลงที่ปากทางเข้ าสู่หมู่บ้าน ซึ่งก็สามารถลงได้ สี่ปากทาง ได้ แก่ ปากทางทัพ
หลวง หนองงูเหลือม กิโลเมตร 13 และกระถินแดง หลังจากนันก็
้ สามารถจ้ างเหมามอเตอร์ ไซค์
รับจ้ างจากปากทางเข้ าสู่หมู่บ้านอีกครัง้ หนึ่ง แต่สาหรับผู้คนในหมู่บ้านปลักไม้ ลาย มักนิยมใช้ รถ
ส่วนตัวของตนเอง อาจเป็ นรถยนต์หรื อรถมอเตอร์ ไซค์ ซึ่งมีกนั เกือบทุกครัวเรื อน เนื่องจากสะดวก
ในการเดินทางไปยังสถานที่ตา่ งๆ
2.2.2.2 ประชากร
ชาวบ้ านปลักไม้ ลายประกอบด้ วยกลุ่มคน 3

ลักษณะ ได้ แก่ กลุ่ม

ชาวจีนโดยเชื ้อชาติซึ่งอพยพมาจากเมืองจีนส่วนหนึ่ง กลุ่มชาวไทยซึ่งเป็ นกลุ่มอพยพมาสู่หมู่บ้าน
ในภายหลังและกลุ่มเชื ้อชาติผสมไทย – จีน ซึ่งเป็ นกลุ่มชาวบ้ านรุ่นหลังที่ เกิดในหมู่บ้าน ปั จจุบนั
ชุมชนบ้ านปลักไม้ ลายมีพื ้นที่ทงหมด
ั้
1,036 ไร่ 55 ตารางวา และสามารถแบ่งตามประโยชน์
การใช้ สอยเป็ น การเกษตรกรรม 659 ไร่ 27 ตารางวา ที่อยู่อาศัย 217 ไร่ 28 ตารางวา
ที่สาธารณประโยชน์ 160 ไร่ จานวนครัวเรื อนทัง้ สิ ้นประมาณ 131 ครัวเรื อน และมีจานวน
ประชากรทังสิ
้ ้น 537 คน แยกเป็ นชายได้ 263 คน และหญิง 274 คน (ข้ อมูลจากแผนพัฒนา
สามปี พ.ศ.2555-2557) สาหรับรู ปทรงบ้ านในอดีตนัน้ จะเป็ นบ้ านไม้ ยกพื ้นสูง มีใต้ ถุน เพื่อทา
การเลี ้ยงสัตว์ แต่ในปั จจุบนั บ้ านลักษณะนี ไ้ ม่มีให้ เห็นแล้ วเนื่องจาก บ้ านส่วนใหญ่จะเป็ นบ้ าน
เดี่ยว ชันเดี
้ ยว ทรงสมัยใหม่และสร้ างโดยปูน มีการปูพื ้นหินอ่อนอย่างสวยงาม
2.2.2.3 เศรษฐกิจ
ในอดีตนันที
้ ่หมู่บ้านปลักไม้ ลายจะประกอบอาชีพโดยการทานาเป็ นส่วน
ใหญ่ แต่เนื่องจากสภาพพืน้ ที่ทากิ นเป็ นดินทรายที่ ดอน ซึ่งไม่เหมาะส าหรั บการทานา ทาให้
ชาวบ้ านเริ่มทานาลดน้ อยลงเรื่ อยๆ จนกระทัง่ ในปั จจุบนั ไม่หลงเหลือการประกอบอาชีพการทานา
ให้ เห็นแล้ วในชุมชนปลักไม้ ลาย เพราะชาวบ้ านได้ หนั มาประกอบอาชีพปลูกพืชไร่ทดแทน เพื่อนา
สิ น ค้ า พื ช ไร่ ข ายแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรา ซึ่ ง การปลูก พื ช ไร่ นี เ้ ริ่ ม เมื่ อ ราว พ.ศ. 2494

เป็ นต้ น

มาหลังจากนันประมาณปลายปี
้
พ.ศ. 2504 เป็ นต้ นมาจนกระทัง่ ปั จจุบนั ชาวบ้ านจึงหันมาปลูก
อ้ อยเป็ นพืชหลัก เพราะอ้ อยสามารถเจริญเติบโตได้ ดีในพื ้นดินทรายแห้ งแล้ ง
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ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2531

เจ้ าหน้ าที่เกษตรอาเภอกาแพงแสน

ร่วมกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ได้ เริ่ มหาพันธุ์พืชชนิดใหม่
เข้ ามาทดลองส่งเสริ มให้ ชาวบ้ านปลูกเพื่อขายทดแทนการปลูกอ้ อย ซึ่งก็คือ หน่อไม้ ฝรั่ง ทาให้
ปั จจุบนั ชุมชนปลักไม้ ลายมีผ้ ทู าการปลูกหน่อไม้ ฝรั่ง มากถึง 46 ครัวเรื อน ซึ่งเป็ นจานวนเกือบ
ครึ่ งของจานวนครัวเรื อนทังหมด
้
นอกจากการปลูกอ้ อยและหน่อไม้ ฝรั่งแล้ ว ที่เป็ นการประกอบ
อาชี พ หลักของชุม ชนปลักไม้ ล าย ชาวบ้ านส่วนหนึ่ง ก็ ยัง ทาสวนผลไม้ สวนผัก เลี ย้ งหมูและ
ค้ าขายอีกด้ วย โดยในหมู่บ้านปลักไม้ ลายมีร้านค้ าถึง 6 ร้ าน และตลาดนัดที่ผ้ คู นในหมู่บ้าน
สามารถจะไปทาการซื ้อขายไม่วา่ จะเป็ นของสด ของแห้ ง ผัก ผลไม้ ฯลฯ ได้ ตามต้ องการ
2.2.2.4 ความเชื่อและวัฒนธรรม
ประเพณี วั ฒ นธรรมของชุ ม ชนบ้ านปลั ก ไม้ ลายนั น้ มี ลั ก ษณะสอง
วัฒนธรรมอยู่ร่วมกัน ได้ แก่ ลักษณะวัฒนธรรมจีน และวัฒนธรรมไทย ลั กษณะวัฒนธรรมจีนที่
ปรากฏในหมู่บ้านที่เห็นได้ เด่นชัด ได้ แก่ การยึดถือกราบไหว้ บรรพบุรุษ การเซ่นไหว้ เทพยดาใน
วัน ส าคัญ ต่า งๆ เช่น วัน ตรุ ษ จี น วัน สารทจี น วัน เช็ ง เม็ ง และวัน จัด งานศาลเจ้ า ในหมู่บ้ า น
ตลอดจนพิธีการจัดงานแต่งงาน งานกินเลี ้ยงแบบโต๊ ะจีน และงานศพที่ อดีตนันมั
้ กนิยมทาการฝั ง
ศพในสุสานมากกว่าการเผาดังเช่นปั จจุบนั เป็ นต้ น และเนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่เป็ นคนไทยเชือ้
สายจีน ดังนันระบบความเชื
้
่อจึงมีการนับถือเทพเจ้ าแบบจีนอยู่ด้วย ซึ่งในหมู่บ้านปลักไม้ ลายนี ้มี
ศาลเจ้ าแป๊ ะกง ซึง่ อยูใ่ กล้ บริเวณวัดปลักไม้ ลาย โดยศาลเจ้ าแป๊ ะกงนันไม่
้ มีหลักฐานปรากฏแน่ชดั
ว่าใครเป็ นผู้สร้ าง แต่สนั นิษฐานว่า กลุ่มชาวบ้ านชาวจีนที่อพยพมาในช่วงแรกๆ เป็ นผู้เริ่ มสร้ าง
ศาลเจ้ าที่สร้ างในครัง้ แรกเป็ นอาคารไม้ ชวั่ คราวเรื อนไม้ หลังคาสังกะสีเท่านัน้ แต่เจ้ าอาวาสวัด
รู ปแรกได้ ร่วมกับชาวบ้ า นร่ วมกันสร้ างเป็ นศาลเจ้ าอาคารปูนถาวรจนถึงทุกวันนี ้ ศาลเจ้ าเป็ น
สถานที่สิงสถิตอยู่ของเทพเจ้ าที่ชาวจีนให้ ความเคารพยอมรับนับถือว่าจะเป็ นผู้บนั ดาลโชคชะตา
ราศีให้ คน
สาหรับลักษณะวัฒนธรรมไทยนัน้ ส่วนใหญ่เป็ นวัฒนธรรมที่เกี่ ยวข้ อง
กับพิธีการทางศาสนา เช่น การทาบุญในวันประเพณีต่างๆ ได้ แก่ วันเข้ าพรรษา วันวิสาขบูชา
วันออกพรรษา ที่จะมีการตักบาตรเทโว และวันสงกรานต์ เหล่านี ้เป็ นต้ น ซึ่งพิธีทางศาสนาก็จะ
มาทาการประกอบที่พิธีที่วดั ปลักไม้ ลาย ซึง่ ถือเป็ นวัดประจาหมูบ่ ้ านปลักไม้ ลาย
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2.2.3 องค์ความรู้/ภูมิปัญญาของชุมชน
ชุม ชนปลักไม้ ล ายมี ภูมิ ปั ญญาที่ เด่นชัด คื อ การแพทย์ แผนไทย เนื่ อ งจากชุม ชนมี ป่ า
สมุนไพรชุมชน ที่มีสมุนไพร มากกว่า 500 ชนิด โดยมีพระครูสธุ รรมนาถ (สมนึก นาโถ) เจ้ าอาวาส
วัดปลักไม้ ล าย ตาบลทุ่ง ขวาง อาเภอก าแพงแสน จัง หวัดนครปฐม ท่านเป็ นพระนักอนุรัก ษ์
ทรั พ ยากรป่ าไม้ นั ก พัฒ นา และนัก การศึ ก ษา อี ก ทั ง้ เป็ นผู้ ริ เ ริ่ ม ก่ อ ตัง้ สวนป่ าสมุ น ไพร
วัดปลักไม้ ลาย เพื่อให้ เป็ นแหล่งสมุนไพรเพื่อการรักษาโรค และเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ของเยาวชน
และประชาชนโดยทัว่ ไป
พระครูสธุ รรมนาถ เป็ นเจ้ าอาวาสวัดปลักไม้ ลายตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2525 เป็ นต้ นมา
จนกระทัง่ ปั จจุบนั ท่านเป็ นเจ้ าอาวาสวัดปลักไม้ ลายรูปที่ 5 เมื่อมาอยู่วดั ปลักไม้ ลาย ท่านได้ เป็ น
ผู้นาพระและชาวบ้ าน ให้ ร่วมกันพัฒนาวัดและชุมชนหมู่บ้านหลายประการ อาทิเช่น ทาการฟื น้ ฟู
รักษาสภาพป่ าไม้ ในวัดให้ เจริญเติบโตขึ ้น เพื่อให้ เกิดความสงบ ร่มรื่ นแก่พระสงฆ์ผ้ ใู ฝ่ ปฏิบตั ิธรรม
และชาวบ้ าน จนกระทั่งวัดปลักไม้ ลายกลายเป็ นสถานที่เพียงแห่งเดียวในจังหวัดนครปฐมที่ มี
ป่ าไม้ เหลืออยู่ นอกจากนี ้ท่านได้ ให้ ความช่วยเหลือรักษาชาวบ้ านที่มีอาการเจ็บป่ วยด้ วยโรคภัยไข้
เจ็บต่างๆ ด้ วยการใช้ สมุนไพร รวมทังท่
้ า นพยายามเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้ สมุนไพรรักษา
โรคให้ กบั ชาวบ้ านอยูเ่ สมอ ผลงานเด่นชัด เช่น
โครงการขยายป่ าสมุนไพร โดยมีการส่งเสริมให้ ชาวบ้ านเพาะต้ นกล้ าสมุนไพรมาจาหน่าย
รวมถึงขายสมุนไพรที่ปลูกให้ กบั ลูกศิษย์สาธิตสมุนไพร ซึง่ เป็ นการเพิ่มรายได้ ของครอบครัวด้ วย
การปลูก สมุนไพรในร่ องปูน พระครู สุธ รรมนาถ ได้ รับ งบประมาณสนับ สนุนจ านวน
48,000 บาท จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) เพื่อนามาใช้ ในเรื่ อง
สมุนไพร ซึ่ง ท่านได้ น างบประมาณดัง กล่าวน ามาใช้ ในการซื อ้ ร่ องปูน และพันธุ์ พื ช สมุนไพร
สาหรับปลูกเป็ นตัวอย่างตามทางเดิน ในบริ เวณรอบๆวัด พร้ อมติดป้ายบอกชื่อ สรรพคุณต่างๆ
เพื่อให้ ชาวบ้ านและเด็กๆได้ เรี ยนรู้และซึมซับเกี่ยวกับสมุนไพร แทนการสอนเรื่ องสมุนไพร
โครงการเที่ ยวป่ าสมุนไพร จากการที่พระครู สุธรรมนาถได้ เห็นความสาคัญของป่ าไม้
เบญจพรรณในบริ เวณวัด ซึ่งมีพืชสมุนไพรขึ ้นปะปนอยู่ตามธรรมชาติเป็ นจานวนมากนัน้ ท่านจึง
ได้ มี ก ารรณรงค์ ให้ มี ก ารอนุรักษ์ ป่าสมุนไพรอย่างจริ ง จัง มาเป็ นเวลานาน นับตัง้ แต่ที่ท่านมา
จาพรรษาที่วดั นี ้ โดยมีการจัดหาพันธุ์พืชสมุนไพรมาปลูกเพิ่มเติม โดยมีกศุ โลบายในการจัดเป็ น
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ป่ าสมุน ไพรเพื่ อ การศึ ก ษาของคนทั่ว ไปทัง้ คนในชุม ชนและคนนอกชุม ชนที่ ส นใจ และเพื่ อ
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีการนาป้ายชื่อและสรรพคุณของสมุนไพร มีการฝึ กมัคคุเทศก์ในการนา
เที่ยวป่ าสมุนไพร และในวันที่ 16 กันยายน 2542 ทางวัดได้ ร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย และสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จัดโครงการเปิ ดป่ าสมุนไพรวัดปลักไม้ ลายขึ ้น
2.2.4 ปั จจัย/ทรัพยากรที่สง่ เสริมให้ เกิดการเรี ยนรู้
ในปี พ.ศ. 2525 พระสมนึก นาโถ ได้ เข้ าร่วมเป็ นเจ้ าอาวาสวัดปลักไม้ ลาย เห็นว่า
วัดมีป่าสมควรจะอนุรักษ์ เอาไว้ เนื่องจากปั จจุบนั ป่ าก็เริ่ มมีน้อ ยลง และเห็นว่าป่ านันมี
้ ประโยชน์
มาก เนื่ อ งจากมี ต้น ไม้ ห ลายชนิดที่ มี สรรพคุณ ในการรั กษาโรค ท่านจึง มี แนวคิด ที่ จ ะท าการ
อนุรักษ์ และฟื น้ ฟูป่าสมุนไพรให้ มีสภาพที่อดุ มสมบูรณ์ขึ ้น และเริ่ มปลูกป่ าเพิ่มมากขึ ้น ซึ่งท่านได้
กระทาเรื่ อยมา จนกระทัง่ ได้ ตงให้
ั ้ เป็ นป่ าสมุนไพรเพื่อให้ ความรู้กับผู้ที่สนใจในการรักษาโรคโดย
สมุนไพร โดยใช้ เ ปิ ดป่ าสมุนไพรเพื่ อให้ คนเข้ ามาเที่ ยวชมในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2542
ซึ่งในช่วงการเปิ ดป่ านันได้
้ มีการจัดงานเพื่อทาการประชาสัมพันธ์ เป็ นระยะเวลา 4 วัน ซึ่งได้ รับ
ความสนใจแก่คนในชุมชนและนอกชุมชนเป็ นจานวนมาก อีกทังทางวั
้
ดได้ ทางานประสานกับศูนย์
สาธิ ตสมุนไพร ที่ได้ ก่อตังขึ
้ น้ มาในปี เดียวกับการเปิ ดป่ าสมุนไพร เพื่อให้ ศูนย์สาธิ ตสมุนไพร
เป็ นสถานที่ในการผลิตยาที่ทาจากสมุนไพรที่จะนามาจาหน่ายแก่ผ้ ทู ี่สนใจ โดยส่วนใหญ่ผ้ ทู ี่มีส่วน
ร่วมในการก่อตังสวนป่
้
าสมุนไพร ในวัดปลักไม้ ลายนัน้ จะเป็ นผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบของ
วัดปลักไม้ ลาย ซึง่ ปั จจุบนั ก็ยงั ดาเนินงานร่วมกันอยู่ และเริ่ มมีบคุ ลากรในการดาเนินงานเพิ่มมาก
ขึน้ เพื่ อให้ การดาเนินงานที่ เป็ นระบบยิ่งขึน้ แต่เมื่อจะมี การดาเนินงานใดๆ ก็มักจะมาขอรั บ
คาแนะนาจากพระสมนึกนาโถอยูเ่ สมอ
2.2.5 บทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนปลักไม้ ลาย
จากการศึกษาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชุมชนในการส่งเสริ มกระบวนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทยของชุมชนปลักไม้ ลาย พบว่า เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชน
ปลักไม้ ลายมีหน้ าที่ในการส่งเสริ มการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทยในด้ านการแพทย์
แผนไทย โดยบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนนันจะเห็
้
นได้ อย่างเด่นชัดเนื่องจาก ทางชุมชน
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เองมีศนู ย์การเรี ยนรู้ ชมุ ชนที่เป็ นป่ าสมุนไพรที่มีความสมบูรณ์และหลากหลาย อีกทังทางชุ
้
มชนมี
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ ที่เด่นชัด มีการจัดแบ่งหน้ าที่กันอย่างชัดเจน และหากมีกิจกรรมก็จะมีการ
ร่วมมือกันในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ แก่บคุ คลทังภายในและภายนอกชุ
้
มชน โดยเครื อข่ายการ
เรี ยนรู้ชมุ ชนนันมี
้ ทงเครื
ั ้ อข่ายที่อยูใ่ นชุมชน ได้ แก่ วัดปลักไม้ ลาย ปราชญ์ชมุ ชน โรงเรี ยนวัดปลัก
ไม้ ลาย กศน. ต.ทุ่งขวาง ศูนย์การเรี ยนรู้ชมุ ชน กลุ่มนักเรี ยนการแพทย์แผนไทย กลุ่มผู้สงู อายุ
กลุ่มแม่บ้าน อบต.ทุ่งขวาง กานัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานีอนามัย /อสม. และเครื อข่ายการเรี ยนรู้
ภายนอกซึ่ ง จะช่ ว ยสนั บ สนุ น ด้ านการด าเนิ น งานของเครื อข่ า ยการเรี ยนรู้ ชุ มชน ได้ แก่
กระทรวงศึก ษาธิ ก าร

ส านัก งานเกษตรอาเภอกาแพงแสน

มหาวิท ยาลัยศิล ปากร

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จ.ราชบุรี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
มูลนิธิเสถียรโกเกศ นาคะประทีป กลุม่ หมอยา (ภูมิภาค) ดังแผนภาพต่อไปนี ้
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เครื อข่ ายการเรียนรู้ชุมชนปลักไม้ ลาย
ครู ภูมิปัญญาไทย
พระครู สุธรรมนาถ
ภายในชุ มชน

ภายนอก
ชุ มชน
กระทรวงศึกษาธิการ

ปราชญ์ ชุมชนปลักไม้ลาย

กระทรวงสาธารณสุข

โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย
ศู นย์ การเรียนรู้ ชุมชน
วัดปลักไม้ ลาย

ศู นย์ ส่งเสริมการเกษตร อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม
มหาวิทยาลัย (เกษตรศาสตร์ ,ศิลปากร,วิทยาลัยพยาบาล จ.ราชบุรี)

กลุ่มหมอยา (ภูมภิ าค)
กลุ่มนักเรียนการแพทย์ แผนไทยชุมชนปลักไม้ ลาย
กศน. ต.ทุ่งขวาง
อบต. ต.ทุ่งขวาง
กานัน ต.ทุ่งขวาง

กลุ่มผู้สูงอายุ จ.นครปฐม
สานักงานพัฒนาชุมชน (OTOP)
มูลนิธิเสฐียรโกเศศ – นาคะประทีป

ผู้ใหญ่ บ้าน ม.6
สถานีอนามัย
อาสาสมัครชุมชน
กลุ่มผู้สูงอายุ ต.ทุ่งขวาง
กลุ่มแม่ บ้าน ต.ทุ่งขวาง

รูปภาพที่ 3 รูปภาพเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนปลักไม้ ลาย
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2.3 สรุปบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนทัง้ 2 ชุมชน
จากการศึกษาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนในการส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอด
องค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทยของทัง้ 2 ชุมชน พบว่า เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนคือการรวมกลุ่ม
คนในชุมชนที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกันทางด้ านต่างๆ เพื่อมารวมกันจัดตังเครื
้ อข่ายการเรี ยนรู้
และส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทยแก่ผ้ ทู ี่สนใจหรื อกลุ่มคนรุ่นหลัง
ให้ สามารถสืบทอดองค์ความรู้ที่มีอยูแ่ ละเป็ นการสร้ างเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนให้ มีความเข้ มแข็ง
สามารถพึ่งตนเองได้ อย่างยัง่ ยืนโดยจะประกอบไปด้ วยหน่วยงานทังภายในชุ
้
มชน เช่น ศูนย์การ
เรี ยนรู้ ชุมชน ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยประจาตาบล โรงเรี ยนในพื ้นที่ ปราชญ์
ชุมชน กลุม่ แม่บ้าน กลุม่ ผู้สงู อายุ เทศบาล กานัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานีอนามัย/อาสาสมัครหมู่บ้าน
เป็ นต้ น และภายนอกชุมชนโดยจะทาหน้ าที่ให้ การสนับสนุนการดาเนินงานของเครื อข่ายการ
เรี ยนรู้ ภายในชุม ชนอี กทาง ได้ แก่ ศูนย์ ศิลปาชีพ บางไทร กระทรวงวัฒ นธรรม กระทรวงการ
ท่องเที่ยว กระทรวงอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรม สานักงานพัฒนาชุมชน กระทรวง
พาณิชย์ มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานสาธารณสุข มูลนิธิตา่ งๆและเครื อข่าย
ครูภมู ิปัญญาตามภูมิภาค เป็ นต้ น
ขั น้ ตอนที่ 2 วิ เ คราะห์ บ ทบาทของเครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ ชุ ม ชนในการส่ ง เสริ ม
กระบวนการถ่ ายทอดองค์ ความรู้ของครู ภูมิปัญญาไทย
จากการศึกษาและวิเคราะห์ผลจากการการวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
และการสัง เกต จากเครื อ ข่า ยการเรี ย นรู้ ชุม ชน ครู ภูมิ ปั ญ ญาไทย ผู้น าชุม ชนและผู้รั บ การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้ ผลวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็ นชุมชนละ 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการจัดกิจกรรม
ด้ านการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกเครื อข่าย ด้ านการสร้ างแรงจูงใจและด้ านการจัดหา
ทรัพยากรสนับสนุนพบว่า
1. ชุมชนชาวไทยพวนบ้ านหาดเสีย้ ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
1.1

ด้ านการจัดกิจกรรม พบว่า การส่งเสริ มการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของ

ครูภมู ิปัญญาไทยโดยเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนบรรจุหลักสูตรภูมิปัญญาไทยการทอผ้ าซิ่นตีนจกไว้
ในหลักสูตรท้ องถิ่นของโรงเรี ยน โดยสอนในโรงเรี ยนตังแต่
้ ระดับชันที
้ ่เด็กที่สดุ ที่จะสามารถเรี ยนได้
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เพื่อที่จะทาให้ ภูมิปัญญาของชุมชนค่อยๆซึมซับไปเรื่ อยๆ หรื อในกิจกรรมต่างๆของชุมชนที่จดั ขึ ้น
เป็ นประจ าก็ จ ะให้ เ ครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ ในชุม ชนได้ จัด กิ จ กรรมเพื่ อ ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ของ
ครูภมู ิปัญญาไทยและการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนจะเน้ นที่การสาธิตและการปฏิบตั ิมากกว่าที่
จะเรี ยนทฤษฎีเพียงอย่างเดียว ซึง่ สอดคล้ องกับบทสัมภาษณ์ที่วา่
ครูสนุ ทรี ขนานนิด (สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2556) “... ครูอยากให้ คนรุ่น
หลังโดยเฉพาะเด็กๆในชุมชนบ้ านหาดเสี ้ยวได้ สืบทอดความรู้ เรื่ องการทอผ้ าต่อจาก
เราไว้ เพราะหากเราไม่ อ ยู่ แ ล้ ว การทอผ้ าด้ ว ยมื อ จะไม่ ห ายไปไหนแม้ ว่ า จะมี
เครื่ องจักรทอผ้ าแล้ วก็ตาม ครู จะสอนคนที่ต้องการเรี ยนทุกคนด้ วยความเต็มใจและ
อยากให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับความรู้และทอผ้ าเป็ น”
โดยวิธีการจัดกิจกรรมนันจะเน้
้
นที่การปฏิบตั มิ ากกว่าการเรี ยนทฤษฎี ดังที่
มานะ เอี่ยมบัว (สัมภาษณ์, 21 กุมภาพันธ์ 2556) “...การจัดกิจกรรมการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาไทยนัน้ ไม่ควรที่จ ะสอนแต่ทฤษฎี ตามตาราเท่านัน้
แต่ควรให้ ผ้ เู รี ยนได้ ฝึกปฏิบตั ิ เพราะจะทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความสนใจ ไม่เบื่อเวลาเรี ยน
ทาให้ เวลาเราจัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาแล้ ว ผู้เรี ยนจะเรี ยนรู้ได้ ดี สามารถนาเอา
ความรู้ที่ได้ ไปใช้ ได้ จริง...”
โดยวิธี การส่ง เสริ ม การถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิ ปัญญาการทอผ้ าซิ่นตีนจกนัน้ จะถูกบรรจุไ ว้ ใน
หลักสูตรท้ องถิ่นของโรงเรี ยนในชุมชนเพื่อให้ เยาวชนรุ่ นหลังได้ เรี ยนรู้ วิธีการทอผ้ าและสืบทอด
องค์ความรู้ภมู ิปัญญาไทยไว้ ไม่ให้ สญ
ู หาย ดังที่
รวีวรรณ ขนานนิด (สัม ภาษณ์ , 2 มีนาคม 2556) “...การจัดกิจกรรม
ถ่ายทอดความรู้การทอผ้ าซิ่นตีนจกนัน้ เราควรจัดกิจกรรมการถ่ายทอดให้ เด็กรุ่นหลัง
ตังแต่
้ เด็กที่จะสามารถรับรู้และเรี ยนรู้ได้ เราอาจจัดเตรี ยมอุปกรณ์ที่เอื ้ออานวยต่อการ
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ทอผ้ า เช่น กี่ทอผ้ าขนาดเล็กสาหรับเด็ก เพื่อให้ เด็กสามารถเรี ยนทอผ้ าได้ หรื อใน
ศูนย์ การเรี ยนรู้ ของครู ภูมิปัญญาไทย จะมีการทาหลักสูตรระยะสัน้ เรี ยนการทอผ้ า
สาหรับผู้ที่สนใจในการทอผ้ า เพื่อกระจายความรู้จากครูภมู ิปัญญาสูค่ นที่สนใจ...”
ถนอมศักดิ์ กาไหล่ทอง (สัมภาษณ์ , 11 มีนาคม 2556) “...ในชุมชนบ้ าน
หาดเสี ้ยวจะมีการบรรจุหลักสูตรการทอผ้ าซิ่นตีนจกเป็ นหลักสูตรท้ องถิ่น โดยจะสอน
เป็ นหลัก และประจ าคื อ โรงเรี ย นบ้ า นหาดเสี ย้ ว โรงเรี ย นเมื อ งเชลี ย ง โดยจะมี
ครู ภูมิ ปัญญาไทยป้าริ น (ครู สุนทรี ขนานนิด ) ลุงสาย ลุงสาธร (ปราชญ์ ชาวบ้ าน)
เป็ นวิทยากร หรื อตามกิ จ กรรมต่างๆของชุม ชนเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุม ชนจะมี การ
สอดแทรกเกี่ยวกับเรื่ องภูมิปัญญาการทอผ้ าเป็ นประจา”
และการส่ง เสริ ม การถ่า ยทอดองค์ค วามรู้ ของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุม ชนบ้ านหาดเสี ย้ วนัน้ ทาง
เครื อข่ายจะทาหน้ าที่เป็ นผู้อานวยความสะดวกและดาเนินกิจกรรมการสอนให้ แก่ครูภูมิปัญญาไทย
ตามคาสัมภาษณ์ที่วา่
ศิริพร มีแก้ ว (สัมภาษณ์ 13 มีนาคม 2556) ”... เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชน
จะเป็ นสื่อกลางในการพาชาวบ้ านที่สนใจหรื อต้ องการที่จะรับการถ่ายทอดความรู้เรื่ อง
การทอผ้ าจากครู ภูมิ ปัญญามาเรี ยน โดยทางเครื อข่ายจะมี หน้ าที่ ในการจัดเตรี ยม
ความพร้ อมและอานวยความสะดวกให้ แก่ครู ภูมิ ปัญญาไทย เช่น การหาอุปกรณ์
การจัดเตรี ยมสถานที่ อาหารว่าง...”
1.2 ด้ านการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกเครื อข่าย พบว่า ภาครัฐและ
หน่ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ ก ารสนับ สนุน เครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ ชุ ม ชนหรื อ ร่ ว มมื อ กัน เพื่ อ ส่ง เสริ ม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ ของครูภูมิปัญญาไทยบ้ างในบางโอกาส โดยมีการส่งเสริ มหรื อสนับสนุน
ให้ เ ครื อ ข่ า ยมี ก ารนัด ประชุม ผู้น าเป็ นประจ าเพื่ อ ปรึ ก ษาหารื อ กัน ในเรื่ อ งการสร้ างเครื อ ข่า ย
การเรี ยนรู้ชมุ ชนที่เข้ มแข็ง ซึง่ สอดคล้ องกับบทสัมภาษณ์ที่วา่
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รวีวรรณ ขนานนิด (สัมภาษณ์, 2 มีนาคม 2556) “...เวลาจะจัดกิจกรรม
การสอนทอผ้ าซิ่นจะมี การขอความร่ วมมือจากเครื อข่ายต่างๆในชุมชนหรื ออาจเป็ น
กลุม่ ทอผ้ าอื่นๆจากภายนอกชุมชน เพื่อช่วยกันจัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ ...”
สาย ขอบเหลือง (สัมภาษณ์, 10 มีนาคม 2556) “...เครื อข่ายการเรี ยนรู้
ชุมชนเกี่ ยวกับเรื่ องการทอผ้ า ทาทอง ตีเหล็ก จะมีการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยน
ตลอด มี ม านานแล้ ว ตัง้ แต่ส มัย ที่ ส ามี ค รู สุน ทรี เ ป็ นครู ใ หญ่ ส่ว นผมเป็ นภารโรง
ผมจะช่วยสอนบ้ างในบางครัง้ จนตอนนี ้ครูใหญ่เสียไปนานแล้ ว แต่ทงครู
ั ้ สนุ ทรี และ
โรงเรี ยนก็ยงั ติดต่อกันอยู่ บางครัง้ ทางโรงเรี ยนก็สง่ นักเรี ยนมาเรี ยนที่บ้านครู บางครัง้
ครูสนุ ทรี ก็จะไปสอนที่โรงเรี ยน...”
ศรี วิลยั นุม่ มาก (สัมภาษณ์, 2 มีนาคม 2556) “...บางครัง้ นักเรี ยนการศึกษา
นอกระบบอยากที่จะเรี ยนเรื่ องการทอผ้ าซิ่นตีนจก (หลักสูตรท้ องถิ่น ) ทาง กศน.
ก็ จ ะมี ก ารประสานงานกับ ศูน ย์ ก ารเรี ย นของครู ภูมิ ปั ญ ญาไทย โดยทาง กศน .
จะคอยเป็ นผู้อานวยความสะดวกหรื อจัดหาอุปกรณ์ตา่ งๆไว้ ให้ ...”
หรื อมีการจัดอบรมหรื อพาเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนไปศึกษาดูงานที่อื่น เพื่อ เพิ่มพูนความรู้ และ
ทั ก ษะต่ า งๆของเครื อ ข่ า ยการเรี ยนรู้ ชุ ม ชน และมี ก ารประสานงาน /ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้
บุคคลภายนอกหรื อชุมชนอื่นได้ ร้ ู จักเพื่ อเป็ นการแลกเปลี่ ยนองค์ความรู้ และสร้ างโครงข่ายของ
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนภูมิปัญญาไทยให้ เป็ นวงกว้ างมากยิ่งขึ ้นไป ดังที่
วรรณา วัฒนวงศ์สโุ ข (สัมภาษณ์, 1 มีนาคม 2556) กล่าวว่า “...เครื อข่าย
การเรี ย นรู้ ชุม ชนมี ก ารไปดูง านหรื อ อบรมเกี่ ย วกับ การทอผ้ า ของชุม ชนอื่ น บ่อ ยๆ
บางครัง้ ก็ไปถ่ายทอดความรู้หรื อไปสร้ างเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนไว้ ภายนอกชุมชน...”
และ ถนอมศักดิ์ กาไหล่ทอง (สัมภาษณ์, 11 มีนาคม 2556) “...ชุมชนจะมีการประชุม
กลุ่มหรื อเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนทังภายนอกและภายในชุ
้
มชนเป็ นประจา อาจไม่ใช่
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แบบทางการ แต่อาจเป็ นตามงานบุญต่างๆของชุมชนหรื อของจังหวัด เพื่อให้ ได้ มีการ
ปรึกษาหารื อหรื อกาหนดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การทอผ้ าซิ่นตีนจกเป็ นประจา...”
1.3 ด้ านการสร้ างแรงจูงใจ พบว่า เครื อข่ายกาเรี ยนรู้ชมุ ชนมีการปลูกฝั งค่านิยม
ในการเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยที่มีในชุมชนให้ แก่คนในชุมชนและเชิญชวนให้ มาเป็ นเครื อข่าย
การเรี ยนรู้ ชุมชนต่อเพื่อขยายและเชื่อมโยงเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ให้ กว้ างไปอีกและยังป้ องกันไม่ให้
ภูมิปัญญาสูญหายไป ซึง่ สอดคล้ องกับบทสัมภาษณ์ที่วา่
ศรี วิลยั นุ่มมาก (สัมภาษณ์ , 2 มีนาคม 2556) “...หากผู้เรี ยนในชุมชน
สนใจที่จะเรี ยนทอผ้ า เราก็จะสนับสนุนและอานวยความสะดวกให้ ผ้ ูเรี ยนทุกอย่าง
และหากต้ อ งการใบประกาศเมื่ อ เรี ย นทอผ้ ากั บ ครู สุ น ทรี (ครู ภู มิ ปั ญ ญาไทย)
ทาง กศน. ก็จะจัดทาให้ ...) และ ชวิก ปั กษี 2556 (สัมภาษณ์ , 20 กุมภาพันธ์
2556) “...หากทางเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุม ชนมี กิจ กรรมหรื อหลักสูตรเกี่ ยวกับการ
ทอผ้ า หรื อการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทาจากผ้ าซิ่นตีนจก ป้าจะมาเรี ยนทันที เพราะบ้ าน
ป้าก็ทอผ้ ามาตังแต่
้ เป้าจาความได้ แต่ปัจจุบนั ผ้ าทอมือกาลังหายไป ป้าก็จะมาช่วย
เพราะอยากจะอนุรักษ์ ภูมิ ปัญญาที่เป็ นเอกลักษณ์ ของชุม ชนเราไว้ และทางศูนย์
การเรี ยนยังมีหลักสูตรที่ทนั สมัย เช่น นอกจากผ้ าทอหาดเสี ้ยวนามาทาเป็ นเสื ้อผ้ าได้
แล้ ว ยังเอามาดัดแปลงเป็ นกระเป๋ า ผ้ าปูโต๊ ะ ซองใส่โทรศัพท์ ได้ อีกด้ วย ทาให้ เรามี
ช่องทางในการผลิตผลผลิตจากผ้ าทอของเราเอง ทาให้ เรามีรายได้ เพิ่มขึ ้น...”
และมีการจัดหาตลาดการจาหน่ายที่สามารถจาหน่ายผลผลิตทางภูมิปัญญาที่แน่นอนเพื่อให้ คนใน
ชุมชนมีรายได้ ที่มนั่ คง ซึง่ สอดคล้ องกับบทสัมภาษณ์ที่วา่
รวีวรรณ ขนานนิด (สัมภาษณ์ , 2 มีนาคม 2556) “...ทางศูนย์การเรี ยน
ทอผ้ าของชุมชนจะมีหน้ าร้ านให้ สาหรับขายผ้ าที่ผ้ เู รี ยนหรื อชาวบ้ านในชุมชนทอผ้ า
ให้ เขาเอามาขาย ทางศูนย์จะรับซื ้อหมด เพราะชาวบ้ านจะได้ มีรายได้ จากการทอผ้ า

118
เป็ นแรงจูงใจให้ เขาอนุรักษ์และไม่ทิ ้งการทอผ้ าไปทางานอย่างอื่นหมด หรื อหากมีงาน
จัดแสดงสินค้ าตามที่ต่างๆ เราก็จ ะพยายามพากลุ่ม เครื อข่ายของเราหรื อคนที่ม า
เรี ยนทอผ้ ากับเราไปแสดงสินค้ าที่ตนเองทา เพื่อทาให้ ร้ ูว่าสินค้ าของเรามีคณ
ุ ค่าและ
เป็ นที่ต้องการของคนในชุมชนและนอกชุมชน ทาให้ ผ้ ถู ่ายทอดองค์ความรู้และผู้เรี ยน
มี กาลัง ใจในการอนุรั กษ์ ก ารทอผ้ าหาดเสี ย้ วต่อไป...” และ จิ นตนา สิง หวิ บูล ย์
(สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2556) “...ชอบมาเรี ยน เพราะปกติเรี ยนที่โรงเรี ยนเมือง
เชลียง แต่บางครัง้ ครูที่โรงเรี ยนจะสอบถามความสมัครใจเกี่ยวกับการมาเรี ยนทอผ้ า
บางทีก็ได้ แบบและผ้ าไปทาเองที่บ้านแล้ วนาเอามาขายให้ กับศูนย์การเรี ยนทาให้ ได้
ทังความรู
้
้ และได้ รายได้ เป็ นของตนเอง...”
1.5 ด้ านการจัดหาทรั พ ยากรสนับสนุน พบว่า ผู้นาชุม ชนมี การจัดสรรงบประมาณให้
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชุมชนได้ จดั ทาสื่อการเรี ยนเพิ่มเติมไว้ สาหรับผู้เรี ยน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ ศึกษาจน
เข้ าใจก่อนที่ลงมือปฏิบตั ิ ดังที่
ถนอมศักดิ์ กาไหล่ทอง (สัมภาษณ์ , 11 มีนาคม 2556) “...ทางเทศบาล
จะมีอปุ กรณ์การทอผ้ าไว้ ให้ คนในชุมชน สาหรับผู้ที่ต้องการเรี ยนรู้ ก็ให้ ครูสนุ ทรี สอน
ได้ โดยเอาอุปกรณ์ที่ แจกให้ ทางเทศบาลมีให้ ทุกอย่าง หากใครเรี ยนแล้ วทอผ้ าได้
ถ้ าอยากขายในชุมชนก็จะรับซื ้อเพื่อสร้ างรายได้ ให้ แก่ผ้ เู รี ยน...”
และหากเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนต้ องการดาเนินกิจกรรมส่งเสริ มการถ่ายทอดองค์ความรู้
ของครูภมู ิปัญญาไทยก็สามารถประสานงานขอจัดสรรงบประมาณได้ จากผู้นาชุมชน ซึง่
ศรี วิลัย นุ่ม มาก (สัมภาษณ์ , 2 มีนาคม 2556) กล่าวว่า “...ถ้ าจะจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนเราสามารถเขียนโครงการเพื่อไปขอเบิกงบประมาณจาก
หน่วยงานต่างๆ แต่ที่เบิกบ่อยที่สดุ ก็จะเป็ นเทศบาลตาบลหาดเสี ้ยว จะมีงบประมาณ
มาให้ ตลอดหากต้ องการจัดกิ จกรรม...” และ วรรณา วัฒนวงศ์สุโข (สัมภาษณ์ ,

119
1 มีนาคม 2556)

กล่าวว่า “...หากเป็ นกิจกรรมการเรี ยนการสอนทอผ้ าที่ต้องการ

งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ ทางเทศบาล (กองการศึกษา) ก็จ ะทาหน้ าที่จัดสรร
งบประมาณให้ เช่น สถานที่ วัสดุอปุ กรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร...”
ชุมชนมีศนู ย์การเรี ยนต้ นแบบและมีการประสานงานกับเครื อข่ายการเรี ยนรู้ภายนอกชุมชน
เพื่อให้ คนในชุมชนได้ เพิ่มเติมองค์ความรู้ และได้ เรี ยนรู้ นอกเหนือจากศูนย์การเรี ยนรู้ ชุมชนที่บ้าน
ครูภูมิปัญญา เช่น พิพิธภัณฑ์ผ้าทองคา บ้ านของคนในชุมชนที่ยงั มีการทอผ้ าซิ่นตีนจก เป็ นต้ น
ซึง่ สอดคล้ องกับบทสัมภาษณ์ที่วา่
ถนอมศักดิ์ กาไหล่ทอง (สัมภาษณ์ , 11 มีนาคม 2556) “...ในชุมชนบ้ าน
หาดเสี ้ยวของเรา มีแหล่งเรี ยนรู้ เรื่ องการทอผ้ าซิ่นตีนจกที่หลากหลายเพราะส่วนใหญ่
คนในชุมชนจะทอผ้ าเป็ นกันหมด หากใครสนใจที่จะเรี ยนเรื่ องการทอผ้ าก็สามารถไป
เรี ยนได้ ทุกที่ตามที่สะดวก มีศนู ย์การเรี ยนหลายแห่ง และส่วนใหญ่ทุกบ้ านก็จะมีกี่
สาหรับทอผ้ าและมีคนเฒ่าคนแก่เค้ านัง่ ทออยู่ ถ้ าเราสนใจหรื อลูกหลานสนใจเขาก็จะ
สอนให้ ...” และ มานะ เอี่ยมบัว (สัมภาษณ์ , 21 กุมภาพันธ์ 2556) “...ผมเป็ น
อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต บางครัง้ จะมาจัดกิจกรรมให้ กบั ชุมชนบ้ านหาด
เสี ้ยว โดยจะทาหน้ าที่เป็ นเครื อข่ายวิทยากรที่มาจากภายนอกชุมชน(สถาบันพัฒนา
อุตสาหกรรมสิ่งทอ) โดยทางเราเป็ นเครื อข่ายจากภายนอกชุมชน ได้ งบประมาณและ
วัสดุอปุ กรณ์มาช่วยจัดกิจกรรมให้ กบั คนในชุมชนอีกทางหนึง่ ...”
จากการสัม ภาษณ์ และวิเคราะห์ บทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุม ชนในการส่ง เสริ ม
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของครู ภูมิปัญญาไทย ได้ ข้อสรุ ปเป็ นบทบาทของเครื อข่ายการ
เรี ยนรู้ ชุมชนในการส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของครู ภูมิปัญญาไทย ตามแผนผัง
และตารางการวิเคราะห์สรุปบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชน ดังต่อไปนี ้
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เทศบาล ต.หาดเสี้ ยว
เทศบาล ต.หาดเสี้ ยว
กานัน ต.หาดเสี้ ยว
ผูใ้ หญ่บา้ น

ศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงการท่องเที่ยว
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
โครงการพัฒนาเครื อข่ายองค์ความรู ้
(KOB)
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

กานัน ต.หาดเสี้ ยว
โรงเรี ยนในพื้นที่ (เมืองเชลียง,หาดเสี้ ยว
วิท้ ยยา)
กศน. ต.หาดเสี
ว
ศูนย์การเรี ยนรู้ชุมชนด้านผ้า
ปราชญ์ชุมชน ต.หาดเสีทอ
้ ยว
กลุ่มแม่บา้ น ต.หาดเสี้ ยว

กลุ่มแม่บา้ น ต.หาดเสี้ ยว

กลุ่มสตรี จ.สุโขทัย
มหาวิทยาลัย (นเรศวร,ศิลปากร,สวนดุสิต)

ด้านกิจกรรม

ด้านกิจกรรม

ด้านการรักษาความสัมพันธ์
ภายในชุ มชม

ครู ภูมปิ ัญญาไทย
ครู สุนทรี ขนาดนิด

ศูนย์การเรี ยนรู้ชุมชน
ด้านผ้าทอ

สมาคมครู ภูมิปัญญาไทย

กระทรวงพาณิ ชย์

สานักงานพัฒนาชุมชน
ศู(OTOP)
นย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการท่องเที่ยว
กระทรวงพาณิ ชย์
โครงการพัฒนาเครื อข่ายองค์ความรู ้
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
(KOB)
กลุ่มสตรี จ.สุโขทัย

กระทรวงศึกษาธิการ

ด้านทรัพยากรสนับสนุน

เทศบาล ต.หาดเสี้ ยว
โรงเรี ยนในพื้นที่ (เมืองเชลียง,หาดเสี้ ยว
วิทยา)
กศน. ต.หาดเสี้ ยว

ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

ด้านการรักษาความสัมพันธ์

ด้านการสร้างแรงจูงใจ
ด้านทรัพยากรสนับสนุน

โครงการพัฒนาเครื อข่ายองค์ความรู ้
(KOB) กษาธิการ
กระทรวงศึ
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โรงเรี ยนในพื้นที่
(เมืองเชลียง,
หาดเสี้ ยววิทยา)
กศน. ต.หาดเสี้ ยว

กระทรวงพาณิ ชย์

ภายนอกชุ มชน

ด้านการสร้างแรงจูงใจ
เทศบาล ต.หาดเสี้ ยว

กระทรวงการท่องเที่ยว
กระทรวงวัฒนธรรม

สานักงานพัฒนาชุมชน
(OTOP)
ศูนย์ส่งเสริ มอุตสาหกรรม

รูปภาพที่ 4 รูปภาพแสดงบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนชาวไทยพวนหาดเสี ้ยว
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ตารางที่ 2 ตารางการวิเคราะห์ และสรุปบทบาทของเครือข่ ายการเรี ยนรู้ชุมชน
ชาวไทยพวนบ้ านหาดเสีย้ ว

ภายในชุมชน

เครื อข่ ายการเรี ยนรู้ชุมชน

บทบาทในการส่ งเสริมกระบวนการถ่ ายทอด
องค์ ความรู้ของครู ภูมิปัญญาไทย

- ด้ านกิจกรรม เป็ นสื่อการเรี ยนรู้ หลักและพบได้ ในชุมชนบ้ าน
หาดเสี ้ยว อาทิ ศูน ย์การเรี ยนรู้ การทอผ้ าซิ่นตีนจก พิพิธภัณฑ์
ผ้ าทองคา เป็ นต้ น โดยครู ภูมิปัญญาไทยสามารถสอนโดยใช้
ศูนย์การเรี ยนเกี่ยวกับผ้ าทอประกอบการสอน และยังเป็ นศูนย์
ศูนย์การเรี ยนรู้ชมุ ชนด้ านผ้ าทอ
แสดงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวไทยพวนที่นา่ สนใจ
- ด้ านการสร้ างแรงจูงใจ มีการปลูกฝั งให้ ผ้ เู รี ยนอยากเรี ยน
เรื่ องการทอผ้ าและมีการรับซื ้อผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา
- ด้ านกิจกรรม มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเรื่ องการทอ
ผ้ า โดยเชิญครู ภมู ิปัญญาไทยมาเป็ นวิทยากรหรื อพาผู้เรี ยนไป
เรี ยนรู้ตามอัธยาศัยที่ศนู ย์การเรี ยน
- ด้ านการสร้ างแรงจูงใจ มีการปลูกฝั งให้ ผ้ เู รี ยนอยากเรี ยน
เรื่ องการทอผ้ าและรักษาวัฒนธรรมการทอผ้ าไว้
กศน. ต.หาดเสี ้ยว
- ด้ านการจัดหาทรั พยากร มีการเบิกของบประมาณการจัด
กิ จกรรมกา รเรี ยนรู้ ต ามอั ธ ยาศั ย เรื่ องกา รทอผ้ าจา ก
กระทรวงศึกษาธิการอย่างสม่าเสมอ
- ด้ านกิจกรรม มีการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเรื่ องการทอ
ผ้ า โดยเชิญครู ภมู ิปัญญาไทยมาเป็ นวิทยากรหรื อพาผู้เรี ยนไป
เรี ยนรู้ตามอัธยาศัยที่ศนู ย์การเรี ยนและบรรจุภมู ิปัญญาไทยเป็ น
หลักสูตรท้ องถิ่น
โรงเรี ยนในพื ้นที่
- ด้ านการสร้ างแรงจูงใจ มีการปลูกฝั งให้ ผ้ เู รี ยนอยากเรี ยน
(เมืองเชลียง,หาดเสี ้ยววิทยา) เรื่องการทอผ้ าและรักษาภูมิปัญญาไทยไว้
- ด้ านการจัดหาทรั พยากร มีการเบิกของบประมาณการจัด
กิ จ กรรมการเรี ยนหลั ก สู ต รท้ องถิ่ น เรื่ องการทอผ้ าจาก
กระทรวงศึกษาธิการอย่างสม่าเสมอ
- ด้ านกิจกรรม เป็ นผู้ช่วยครู สนุ ทรี ในการจัดการเรี ยนการสอน

ปราชญ์ชมุ ชน ต.หาดเสี ้ยว

เรื่ อ งการทอผ้ าซิ่ น ตีน จกแก่ ผ้ ูที่สนใจทัง้ ภายในและภายนอก
ชุมชน
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เครื อข่ ายการเรี ยนรู้ชุมชน

กลุม่ แม่บ้าน ต.หาดเสี ้ยว

ภายในชุมชน

เทศบาล ต.หาดเสี ้ยว

กานัน ต.หาดเสี ้ยว/ผู้ใหญ่บ้าน

บทบาทในการส่ งเสริมกระบวนการถ่ ายทอด
องค์ ความรู้ของครู ภูมิปัญญาไทย
- ด้ านกิ จกรรม มีการจัดกิ จ กรรมการเรี ยนการสอนเรื่ องการ
ทอผ้ า โดยทางกลุ่มแม่บ้านจะร่ วมกับครู สนุ ทรี จัดกิจกรรมการ
เรี ยนทอผ้ าแก่ผ้ ทู ี่สนใจ
- ด้ านการรักษาความสัมพันธ์ มีการสร้ างเครื อข่ายกับองค์กร
สตรี เ พื่อ ขยายเครื อข่ายเกี่ ยวกับการทอผ้ า ให้ ก ว้ า งขวางมาก
ยิ่งขึ ้น
- ด้ านกิจกรรม มีการสนับสนุนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการ
สอนเรื่ อ งการทอผ้ า ให้ กั บ คนในชุ ม ชนเป็ นประจ า โดยเชิ ญ
ครูภมู ิปัญญาไทยมาเป็ นวิทยากรในการเรี ยนการสอน
- ด้ านการสร้ างแรงจูงใจ มีการปลูกฝั งให้ ผ้ ูเรี ยนอยากเรี ยน
เรื่ องการทอผ้ าและรักษาภูมิปัญญาไทยไว้
- ด้ านการจั ดหาทรั พยากร มีการเบิกของบประมาณการจัด
กิจกรรมการเรี ยนหลักสูตรท้ องถิ่นเรื่ องการทอผ้ า อย่างสม่าเสมอ
และมีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ สาหรับให้ ผ้ สู นใจไปเรี ยนทอผ้ าที่
บ้ าน
- ด้ านการรั กษาความสัมพันธ์ มีการจัดกิ จกรรมการพบปะ
เพื่อให้ เครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชน ครู ภูมิปัญญาไทย ผู้นาชุมชน
และผู้เรี ยน ได้ แลกเปลีย่ นความรู้กนั เป็ นประจา
- ด้ านกิจกรรม มีการสนับสนุนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการ
สอนเรื่ องการทอผ้ าให้ กบั คนในชุมชนเป็ นประจา โดยเชิญครู ภมู ิ
ปั ญญาไทยมาเป็ นวิทยากรในการเรี ยนการสอนหรื อมีการจัด
กิจกรรมที่ศนู ย์การเรี ยนรู้ชมุ ชนเป็ นประจา
- ด้ านการรั กษาความสัมพันธ์ มีการจัดกิ จกรรมการพบปะ
เพื่อให้ เครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชน ครู ภูมิปัญญาไทย ผู้นาชุมชน
และผู้เรี ยน ได้ แลกเปลี่ยนความรู้ กันเป็ นประจา และมีการพา
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนและครู ภมู ิปัญญาไทยเพื่อแลกเปลี่ยน
องค์ ความรู้ นอกชุม ชนและขยายเครื อ ข่า ยให้ ก ว้ างขวางมาก
ยิ่งขึ ้น
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เครื อข่ ายการเรี ยนรู้ชุมชน

ศูนย์ศลิ ปาชีพบางไทร

ภายนอกชุมชน

กลุม่ สตรี จ.สุโขทัย

กระทรวงวัฒนธรรม/กระทรวง
การท่องเที่ยว

บทบาทในการส่ งเสริมกระบวนการถ่ ายทอด
องค์ ความรู้ของครู ภูมิปัญญาไทย
- ด้ านกิจกรรม มีการส่งเสริ มจัดกิ จกรรมอบรมครู ภูมิปัญญา
ไทยในการถ่ายทอดองค์ความรู้
- ด้ านการรักษาความสัมพันธ์ มีการสร้ างเครื อข่ายระหว่างครู
ภู มิ ปั ญญาไทยในแต่ ล ะชุ ม ชนจนถึ ง ระดั บ ประเทศเพื่ อ
แลกเปลีย่ นองค์ความรู้และช่วยเหลือกันเกี่ยวกับภูมิปัญญา
- ด้ านการสร้ างแรงจูงใจ มีการปลูกฝั งให้ เครื อข่ายมีการรักษา
ภูมิปัญญาไทยไว้ และช่วยเหลือโดยรับซื ้อผลผลิตทางภูมิปัญญา
- ด้ านกิจกรรม มีการสนับสนุนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการ
สอนเรื่ องการทอผ้ าให้ กบั คนในชุมชนเป็ นประจา โดยเชิญครู ภมู ิ
ปั ญญาไทยมาเป็ นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่ องการ
ทอผ้ า ตามงานต่างๆของจังหวัดสุโขทัย ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์
ภูมิปัญญาไทยของจังหวัด
- ด้ านการสร้ างแรงจูงใจ มีการสนับสนุนให้ เครื อข่ายการเรี ยนรู้
ชุ ม ชนอยากส่ง เสริ ม ครู ภู มิ ปั ญญาไทยในการถ่ า ยทอดองค์
ความรู้ หรื อ จัดกิ จกรรมเพื่อ ส่งเสริ มการถ่า ยทอดองค์ ความรู้
ให้ กบั ชุมชนบ้ านหาดเสี ้ยวเอง
- ด้ านกิจกรรม มีการสนับสนุนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการ
สอนเรื่ องการทอผ้ าให้ กบั ผู้ที่สนใจ โดยเชิญครู ภมู ิปัญญาไทยมา
เป็ นวิทยากรในการเรี ยนการสอนเมื่อมีการจัดนิทรรศการของ
กระทรวงเป็ นประจา
- ด้ านการรั ก ษาความสั ม พั น ธ์ มี ก ารจั ด นิ ท รรศการให้
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ หรื อดูงานและมีการจัดเสวนาแนวทางการ
พัฒนาเครื อข่ายภูมิปัญญาไทยอย่างสม่าเสมอ
- ด้ านการสร้ างแรงจูงใจ มีการปลูกฝั งให้ กับทังเครื
้ อข่าย ครู
ภูมิปัญญาและบุคคลที่สนใจได้ เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ และ
สืบทอดองค์ความรู้เรื่ องการทอผ้ าไว้
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เครื อข่ ายการเรี ยนรู้ชุมชน

ภายนอกชุมชน

กระทรวงอุตสาหกรรม/
ศูนย์สง่ เสริมอุตสาหกรรม

สานักงานพัฒนาชุมชน

โครงการพัฒนาเครื อข่ายองค์
ความรู้ (KOB)

บทบาทในการส่ งเสริมกระบวนการถ่ ายทอด
องค์ ความรู้ของครู ภูมิปัญญาไทย
- ด้ านกิจกรรม มีการจัดกิจกรรมให้ ครู ภมู ิปัญญาไทยเพื่อถ่าย
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ แก่บคุ คลที่สนใจ
- ด้ านการรั กษาความสัมพันธ์ มีการสร้ างเครื อข่ายระหว่าง
คนในชุมชนและภายนอกชุมชนเพื่อส่งเสริ มการถ่ายทอดองค์
ความรู้ โดยจะทางานด้ านการส่งเสริ มร่วมกันประมาณ
ปี ละ 2 ครัง้
- ด้ านการสร้ างแรงจูง ใจ มีก ารปลูก ฝั ง ให้ เ ครื อข่า ยและผู้ที่
สนใจอยากที่ จ ะสื บ ทอดองค์ ค วามรู้ ภู มิ ปั ญญาไทยไว้ และ
ช่วยเหลือโดยรับซื ้อผลผลิตทางภูมิปัญญา
- ด้ านการสร้ างแรงจูงใจ มีการรับซื ้อผลผลิตทางภูมิ ปัญญา
เพื่อให้ คนในชุม ชนมี รายได้ และกาลังใจที่ทาอาชี พ การทอผ้ า
และมีการจัดทาโครงการ OTOP ขึ ้นเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์
- ด้ านการจัดหาทรั พยากร มี จัดสรรงบประมาณการเพื่อมา
ช่วยในเรื่ องการกัดกิจกรรมการส่งเสริ มการถ่ายทอดองค์ความรู้
ของครูภมู ิปัญญาไทยอย่างสม่าเสมอ
- ด้ านกิจกรรม มีการสนับสนุนการจัดกิจกรรมโดยโครงการฯนี ้
จะจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ องการทอผ้ าอย่างครบวงจรภายใน
ชุมชนให้ กบั ผู้ที่สนใจ เพื่อสืบทอดองค์ความรู้ภมู ิปัญญาไทย
- ด้ านการรั กษาความสั ม พั น ธ์ เป็ นตั ว กลางในกา ร
ประสานงานให้ กับกลุ่มเครื อข่ายต่างๆได้ ร่วมงานการถ่ายทอด
องค์ความรู้แบบครบวงจรในชุมชนร่วมกัน
- ด้ านการสร้ างแรงจูงใจ มีการจัดโครงการต่างๆเพื่อกระตุ้นให้
คนในชุมชนและภายนอกชุมชนอยากที่จะเรี ยนรู้ และสืบทอด
องค์ความรู้เรื่ องการทอผ้ าต่อไป
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บทบาทในการส่ งเสริมกระบวนการถ่ ายทอด
องค์ ความรู้ของครู ภูมิปัญญาไทย

เครื อข่ ายการเรี ยนรู้ชุมชน

- ด้ านการรั กษาความสัมพันธ์ มีการสร้ างเครื อข่ายระหว่าง

กระทรวงพาณิชย์

ชุมชนเพื่อส่งเสริ มการถ่ายทอดองค์ ความรู้ ของครู ภูมิปัญญา
ไทย
- ด้ านการสร้ างแรงจูงใจ มีก ารปลูกฝั ง ให้ เครื อข่ายและผู้ ที่
สนใจอยากที่ จ ะสื บ ทอดองค์ ค วามรู้ ภูมิ ปั ญญาไทยไว้ และ

ภายนอกชุมชน

ช่วยเหลือโดยรับซื ้อผลผลิตทางภูมิปัญญา
-

ด้ านการจัดหาทรั พยากร มีจัดสรรงบประมาณการเพื่อมา

ช่วยในเรื่ องการกัดกิจกรรมการส่งเสริ มการถ่ายทอดองค์ความรู้
ของครู ภูมิ ปั ญ ญาไทยอย่า งสม่ า เสมอและพาเครื อ ข่า ยการ
เรี ยนรู้ชมุ ชนไปดูงานเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยเป็ นประจา
- ด้ านกิจกรรม มหาวิทยาลัยเชิญครูภมู ิปัญญาเป็ นวิทยากรใน

มหาวิทยาลัย

การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่ องการทอผ้ าเป็ นประจา หรื อบางครัง้

(นเรศวร,ศิลปากร,สวนดุสิต)

ทางมหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรมส่งเสริ มการถ่ายทอดองค์ความรู้
ของครู ภู มิ ปั ญ ญาให้ แ ก่ ค นในชุม ชนหรื อ ผู้ที่ ส นใจ เช่ น การ
ทอผ้ าซิ่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้ าทอหาดเสี ้ยว เป็ นต้ น

สรุปได้ ว่าเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนชาวไทยพวนบ้ านหาดเสี ้ยวมีบทบาทในการส่งเสริ มการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ของครูภูมิปัญญาไทย โดยเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชมุ ชนภายในจะเป็ นผู้อานวย
ความสะดวกและประสานงานในด้ านต่างๆของการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ของชุมชน
ให้ กบั ครูภมู ิปัญญาไทยและหน่วยงานภายนอกชุมชนจะเป็ นผู้ให้ การสนับสนุนการดาเนินงานของ
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนและครูภมู ิปัญญาไทย โดยการดาเนินงานของเครื อข่ายการเรี ย นรู้ชมุ ชน
ภายนอกนันจะด
้ าเนินกิจกรรมผ่านเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนภายใน
2. ชุมชนปลักไม้ ลาย อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม
2.1 ด้ านการจัดกิจกรรม พบว่า ผู้ที่มีหน้ าที่เกี่ยวกับกิจกรรมการเรี ยนรู้หรื อส่งเสริ ม
การถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทยภายในมีกิจกรรมการเรี ยนการสอนและการประชุม
เพื่อจัดทากิจกรรมหรื อหลักสูตรเป็ นประจา เพื่อให้ คนในชุมชนและเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนได้
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เรี ยนและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เรื่ องภูมิปัญญาและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาที่ชมุ ชนตนเองมีอยู่
ดังที่
ทองหล่อ พุ่มพวง (สัมภาษณ์ , 26

กุมภาพันธ์ 2556) กล่าวว่า “...

เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนจะดาเนินการเผยแพร่องค์ความรู้เรื่ องสมุนไพรไทยเป็ นประจา
เรามักจะสอดแทรกเรื่ องภูมิปัญญาไทยไว้ ตามกิจกรรมต่างๆของชุมชน เพื่อให้ คนใน
ชุมชนได้ รับความรู้และป้องกันไม่ให้ สูญหาย...” และ บุญเพ็ง แซ่ตนั (สัมภาษณ์ , 7
มีนาคม 2556) กล่าวว่า “...เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนจะแบ่งออกเป็ นกลุ่มตามหน้ าที่
ของชุม ชน เช่น วัด โรงเรี ยน สถานี อนามัย อบต. กานัน ผู้ใหญ่ กลุ่ม ผู้สูง อายุ
เป็ นต้ น แต่ ล ะกลุ่ ม จะมี ก ารช่ ว ยเหลื อ กั น เกี่ ย วกั บ การจั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ให้
ครู ภูมิปัญญาไทยถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้ แก่คนในชุมชน โดยจะร่ วมปรึ กษากันตังแต่
้
เริ่ มวางแผนงานจนถึงการประเมินผล เพื่อจัดกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพให้ แก่ผ้ รู ับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยทังเครื
้ อข่าย ครูภมู ิปัญญาไทย และผู้เข้ าร่วมรับการถ่ายทอด
องค์ความรู้ จะมาแลกเปลี่ ย นความรู้ และประสบการณ์ เกี่ ยวกับการแพทย์ แผนไทย
มากกว่าที่จะให้ ครูสอนอย่างเดียว ทาให้ การเรี ยนเกิดประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ ้น...”
และเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนมีการบริ หารจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) โดย
วิธีการสื่อสารโดยการเล่าเรื่ อง ( Story Telling ) ที่ตนเองได้ เรี ยนรู้หรื อทราบมา เพราะแต่ละคน
ในชุมชนมีความรู้เฉพาะบุคคลอยู่แล้ ว เมื่อทากิจกรรมการจัดการความรู้วิธีนี ้สาเร็ จ เครื อข่ายการ
เรี ยนรู้ ชุมชนและครู ภูมิปัญญาไทยก็จะนาผลที่ได้ มาจัดทาเป็ นระบบเพื่อให้ องค์ความรู้ ที่กระจัด
กระจายเป็ นไปในทิศทางเดียวกั น ส่งผลให้ มี องค์ความรู้ ที่เด่นชัดทาให้ ชุมชนเข้ มแข็งและเป็ น
ชุมชนนาร่ องด้ านภูมิปัญญาไทยการแพทย์แผนไทยอีกด้ วย ทาให้ ชุมชนนันมี
้ ความรู้ที่เป็ นระบบ
เด่นชัด และมีเอกลักษณ์ ซึง่ สอดคล้ องกับบทสัมภาษณ์ที่วา่
พระครูสธุ รรมนาถ (สัมภาษณ์, 6 มีนาคม 2556) “...พระอาจารย์อยากให้
ทุกคนในชุมชนมาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ให้ ผ้ ใู หญ่สอนเด็กหรื อแลกเปลี่ยน
ความรู้กนั ไป อาจจะคนละแค่ 3 นาทีที่จะเล่าเรื่ องสมุนไพรที่ตนเองรู้จกั แต่ทาทุกวันๆ
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ก็จะได้ ข้อมูลที่เยอะมากขึน้ และเป็ นระบบ เป็ นข้ อมูลองค์ความรู้ ของชุมชน...” และ
อรุ ณ เดชนาเกร็ ด (สัมภาษณ์ , 15

มีนาคม 2556) “... การจัดกิจกรรมของทาง

โรงเรี ย นจะเน้ น การสอนเด็ก นัก เรี ย นเกี่ ย วกับ เรื่ อ งสมุน ไพรไทย โดยเมื่ อ นัก เรี ย น
สามารถเรี ยนรู้เรื่ องสมุนไพรไทยจากครูภูมิปัญญาได้ แล้ ว ก็สามารถที่จะนาความรู้ไป
ใช้ ประโยชน์กบั ตัวเองหรื อนาไปบอกต่อให้ กบั ผู้ปกครอง หรื อบุคคลที่ยงั ไม่ร้ ูเป็ นทอดๆ
หรื อ หากผู้เ ฒ่ า ผู้แ ก่ บ างคนที่ ร้ ู เราอาจจะเชิ ญ มาเป็ นวิ ท ยากรผู้ ช่ ว ยพระอาจารย์
(ครูภมู ิปัญญาไทย) อีกด้ วย...”
และการจัดกิจกรรมส่งเสริ มองค์ความรู้ ของชุมชนเน้ นการเคารพสิทธิของทุกคนในชุมชน โดยยึด
หลักความแตกต่างระหว่างบุคคลและควรเชื่อว่าทุกคนมีศกั ยภาพในการเรี ยนรู้ และการถ่ายทอด
องค์ความรู้ ไม่สอนโดยการบังคับให้ ผ้ เู รี ยนเชื่อเพียงทางเดียวแต่เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนควรเป็ น
ผู้อานวยความสะดวกโดยยึดผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลางมากกว่า ซึง่ สอดคล้ องกับบทสัมภาษณ์ที่วา่
ทองหล่อ พุ่มพวง (สัมภาษณ์ , 16

มีนาคม 2556) “...เวลาเราจะจัด

กิจกรรมการเรี ยนการสอน เราจะดูที่ความต้ องการและพื ้นฐานความรู้ของผู้เรี ยนว่าอยู่
ในระดับใดและมีความต้ องการแบบไหน เพราะเราจะได้ เลือกหากิจกรรมที่จะจัดได้ ถกู
อาจต้ อ งดูเ วลาที่ ก าหนดด้ ว ยว่ า มี เ วลาในการเรี ย นรู้ เท่ า ใด เพื่ อ หาหลัก สูต รที่
เหมาะสมกับผู้เรี ยน...” และ มนูญ แสงมณี (สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2556) “...
การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เรื่ องภูมิปัญญาไทยนัน้ จะจัดให้ มีความสอดคล้ องกับความ
ต้ องการของผู้เรี ยน โดยจะต้ องดูถึงพื ้นฐานความรู้ อายุ สถานะเช่น ผู้สูงอายุ เด็ก
นักเรี ยน และจะจัดกิจกรรมที่สง่ เสริมให้ ผ้ เู รี ยนได้ เป็ นทังผู
้ ้ เรี ยนและผู้สอนไปด้ วย...”
2.2 ด้ านการรักษาความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างสมาชิกเครื อข่าย พบว่า ทุกๆเครื อข่ายใน
ชุมชนจะมีการร่วมมือกันจัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญา เนื่องจากในชุ มชนมีเครื อข่ายการเรี ยนรู้
ชุมชนอยูห่ ลายกลุม่ หากมีผ้ เู รี ยนจานวนมากกว่าที่ศนู ย์การเรี ยนรู้ภูมิปัญญาไทย (วัดปลักไม้ ลาย)
จะสอนได้ หมด จะมีการเรี ยกขอความร่วมมือจากเครื อข่ายในชุมชนให้ มาอานวยความสะดวก ดังที่
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พระครูสธุ รรมนาถ (สัมภาษณ์, 6 มีนาคม 2556) “...ทางศูนย์การเรี ยนรู้
เรื่ องสมุนไพรของวัดและชุมชนจะช่วยเหลือกันตลอด เป็ นการพึ่งพาแบบวิถีชาวบ้ าน
โดยหากวัดมีกิจกรรมที่ต้องอาศัยเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนกลุ่มอื่นๆ ก็จะสามารถบอก
ให้ มาช่วยได้ หมด ส่วนวัดก็จะช่วยเหลือในเรื่ องการให้ ความรู้ เรื่ องสมุนไพร เป็ นการ
พึง่ พาระหว่างเครื อข่ายในชุมชนและวัดที่ให้ ความรู้เรื่ องสมุนไพรไทย...” และ ทองหล่อ
พุ่มพวง (สัมภาษณ์, 16 มีนาคม 2556) “...หากจะจัดกิจกรรมที่ต้องอาศัยความ
ร่ วมมือจากเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุน เราก็จะขอความร่ วมมือจากกลุ่มเครื อข่ายต่างๆ
เช่น ขอความร่วมมือเรื่ องงบประมาณ เรื่ องสถานที่ เรื่ องผู้ช่วยครูภูมิปัญญา เรื่ องสื่อ
การเรี ยนรู้ เรื่ องการประชาสัมพันธ์ เป็ นต้ น โดยเมื่อเราขอความร่วมมือจากทุกส่วนก็
จะทาให้ เครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนของเรามีการทางานร่ วมกัน มีการประสานงานกัน
อย่างสม่าเสมอ...”
โดยอาจแบ่งหน้ าที่กนั ตามสถานะทางชุมชน หรื อเมื่อมีกิจกรรมต่างๆของชุมชนก็จะมีการช่วยเหลือ
และพบปะเพื่อปรึ กษาหารื อเกี่ยวกับการดาเนินงานเป็ นประจา โดยจะมีวดั เป็ นศูนย์กลางในการ
ดาเนินงานซึง่ สอดคล้ องกับบทสัมภาษณ์ที่วา่
อรุณ เดชนาเกร็ ด (สัมภาษณ์ , 15 มีนาคม 2556 “...หากเราต้ องการจะ
ประสานงานกับเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนอื่นๆ เราอาจใช้ วิธีการประชาสัมพันธ์ การ
ดาเนินงานต่างๆ โดยสอดแทรกเข้ าไปในกิจกรรมของโรงเรี ยน เช่น กิจกรรมกีฬาสี
ประชุมผู้ปกครอง ค่ายฤดูร้อน โดยกิจกรรมเหล่านี ้จะมีชาวบ้ านและเครื อข่ายในชุมชน
มาพบปะกันอยู่แล้ ว ทาให้ เราสามารถประชุมหรื อนัดพบปะไปในตัวได้ อีกทางหนึ่ง ...”
และ ทินวัตร ถิรวัฒน์สกุล (สัมภาษณ์ , 7 มีนาคม 2556 “...ทุกกลุ่มเครื อข่ายใน
ชุม ชนจะมี ก ารประสานงานและมี ค วามสัม พัน ธ์ ที่ ดี เ มื่ อ จัด กิ จ กรรมการถ่ า ยทอด
องค์ความรู้ โดยหน้ าที่ของเครื อข่ายการเรี ย นรู้ ชุม ชนหลักก็จ ะเป็ นเรื่ องการช่วยกัน
ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่ องสมุนไพรแก่ชาวบ้ าน โดยแต่ละเครื อข่ายก็จะแบ่งหน้ าที่กนั ไป
ตามความถนัด...”
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และเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนบางกลุ่มก็จะเป็ นผู้ที่เคยเรี ยนเรื่ องสมุนไพรไทยกับครูภูมิปัญญาไทย
ก็จะมาช่วยในการส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้บ้างเป็ นบางครัง้ ดังที่
สุดใจ เปี่ ยมเคล้ า (สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2556) กล่าวว่า“...ในชุมชนจะมี
เครื อข่ า ยการเรี ยนรู้ ชุ ม ชนที่ ไ ด้ เรี ยนเรื่ อง สมุ น ไ พ รมาจากพ ระอาจาร ย์
(ครู ภูมิปัญ ญาไทย) เรี ยกได้ ว่าเป็ นนักเรี ยนแพทย์แผนไทยก็ ได้ โดยกลุ่ม เครื อข่าย
เหล่านี ก้ ็ จ ะมี การประสานงานกันเมื่ อมี กิจ กรรมถ่ายทอดองค์ ความรู้ เพื่ อ ช่ว ยกัน
วิเคราะห์ ปัญหาของชุมชน และร่ วมกันจัดหลักสูตรที่ ตอบสนองความต้ องการของ
ชุมชน...”
2.3 ด้ านการสร้ างแรงจูงใจ พบว่า เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนมีการประชาสัมพันธ์
และชี ้ให้ เห็นถึงประโยชน์ที่ได้ จากการศึกษาภูมิปัญญาไทยเพื่อกระตุ้นให้ คนในชุมชนอยากเรี ยนรู้
และอยากเป็ นเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนเพิ่มมากขึ ้น ดังที่
สุดใจ เปี่ ยมเคล้ า (สัม ภาษณ์ , 7 มีนาคม 2556) กล่าวว่า“...เราจะมีการ
ชี ้แจงให้ คนในชุมชนได้ เห็นถึงประโยชน์จากการเรี ยนภูมิปัญญาไทยกับพระอาจารย์
โดยเราจะชี แ้ จงว่าการดูแลรักษาตนเองด้ วยสมุนไพรนัน้ ได้ ผลดีกว่าการรั กษาด้ วย
แพทย์แผนปั จจุบนั และจะชีใ้ ห้ เห็นถึงประโยชน์และคุณค่าหากได้ มารับการถ่ายทอด
องค์ความรู้ ...” และ วิศาล เก้ าลิ ้ม (สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2556) “...ที่ผมไปเรี ยน
ภูมิ ปัญ ญากับหลวงพ่อและผู้สูงอายุที่มี ความรู้ เรื่ องสมุนไพร เพราะผมอยากได้ รับ
ความรู้เรื่ องสมุนไพร เพราะเป็ นเรื่ องที่ดี เนื่องจากทางชุมชนเรามีป่าชุมชนที่มีสมุนไพร
ไทยหลากหลายชนิดและมีผ้ ทู รงภูมิปัญญาคอยถ่ายทอดให้ ทาให้ ผมได้ รับความรู้เรื่ อง
สมุนไพรและสามรถนาความรู้ที่ได้ รับไปบอกต่อและนามาใช้ ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
ได้ เป็ นอย่างดี...”
อีกทางหนึง่ หรื อมีการจัดกิจกรรมที่สร้ างสรรค์ โดยให้ คนในชุมชนได้ มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่โดยอาจ
เปิ ดโอกาสให้ คนในชุมชนได้ ทางานกับเครื อข่ายโดย เริ่ มตังแต่
้ การสารวจถึงปั ญหาชุมชนจนถึ ง
การประเมินผล ทาให้ คนในชุมชนได้ แสดงออกอย่างเต็มที่ ทาให้ เครื อข่ายชุมชนสามารถเข้ าใจถึง
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ปั ญหาและความต้ องการและสามารถสร้ างหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้ องการและกระตุ้นให้
คนในชุมชนเกิดการอยากเรี ยนรู้ได้ อย่างเต็มที่ ซึง่ สอดคล้ องกับบทสัมภาษณ์ที่วา่
อรุ ณ เดชนาเกร็ ด (สัมภาษณ์ , 15

มีนาคม 2556) “...เรามีการจัดตัง้

หลักสูตรการอบรมการเป็ นมัคคุเทศก์น้อยเป็ นประจา โดยจัดตังชมรมอนุ
้
รักษ์ ธรรมชาติ
ของโรงเรี ยน ให้ นกั เรี ยนที่สนใจเข้ ามาสมัครและเชิญครู ภูมิปัญญามาเป็ นวิทยากรใน
การฝึ กอบรม และเด็กที่ผ่านการฝึ กอบรมก็จะได้ ประโยชน์และความรู้สามารถนาไปใช้
ได้ จริ ง เป็ นประโยชน์ที่สามารถเห็นผลได้ ชดั เจน ทาให้ เด็กรุ่ นต่อๆไปหรื อแม้ กระทั่ง
ผู้ปกครองเห็นคุณค่าและความสาคัญขององค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยเรื่ องสมุนไพรและ
อยากเรี ยนรู้เพื่อรักษาไว้ ชวั่ ลูกชัว่ หลาน...” และ ทินวัตร ถิรวัฒน์สกุล (สัมภาษณ์, 7
มีนาคม 2556) “...เราจะจัดกิจกรรมเพื่อสอดแทรกเนือ้ หาที่จะทาให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมอบรม
เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทย โดยมีการสอดแทรกเข้ าไปเรื่ อยๆ เมื่อชาวบ้ านในชุมชน
ได้ พบเจอหรื อเห็นประโยชน์จากการเรี ยนภูมิปัญญาบ่อยครัง้ ก็จะทาให้ เกิดความรัก
และเห็นคุณค่าไปเอง...”
2.4 ด้ านการจัดหาทรัพยากรสนับสนุน พบว่า เครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนมีการ
ช่วยกันดูแล รักษา และพัฒนาศูนย์ การเรี ยนรู้ โดยมี การจัดหาสื่อการเรี ยนรู้ ที่ หลากหลายหรื อ
เพิ่มเติมที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้มากขึ ้น ซึง่ สอดคล้ องกับบทสัมภาษณ์ที่วา่
พระครูสธุ รรมนาถ (สัมภาษณ์, 6 มีนาคม 2556) “...พระอาจารย์หวงป่ า
ชุมชนมาก เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด มีคา่ มีทงความรู
ั้
้ ทังคุ
้ ณค่า ห้ ามใครตัดต้ นไม้
หรื อทาลายสถานที่ที่เผยแพร่ องค์ความรู้เด็ดขาด ทุกคนต้ องช่วยกันดูแลเพราะถือเป็ น
สมบัติของส่วนรวม...” และ อรุณ เดชนาเกร็ ด (สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2556) “...
ทาง อบต. มาทาป้ายเพื่อเป็ นสื่อทางการเรี ยนรู้เรื่ องสมุนไพรให้ โดยนาป้ายหินอ่อน
มาติดไว้ ตามต้ นไม้ สมุนไพรต่างๆ ทาให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเองอีกทางหนึ่ง
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และทางโรงเรี ยนกาลังจะทาสื่อการเรี ยนรู้ ทางอิเล็กทรอนิกส์ คือ แผนผังป่ าชุมชนใน
คอมพิวเตอร์ เพราะสามารถทาให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเองได้ เป็ นอย่างดี...”
ส่วนเครื อข่ายที่มีหน้ าที่รับผิดชอบเรื่ องงบประมาณ ก็มีการจัดสรรงบประมาณให้ แก่ชาวบ้ านใน
ชุมชนที่มาเรี ยนรู้ เรื่ องภูมิปัญญาไทย เช่น การพาเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนไปดูงานภายนอก
การจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร การหาตลาดจาหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย เป็ นต้ น ดังที่
สุด ใจ เปี่ ยมเคล้ า (สัม ภาษณ์ , 7 มี น าคม 2556) กล่า วว่ า “...หากจัด
กิจกรรมเราจะของบประมาณจาก อบต. โดยเขียนโครงการไป และนางบประมาณที่
ได้ ม าไปจัด สรรตามส่ว นต่า งๆ เช่น ค่า สถานที่ ค่า สื่ อ อุป กรณ์ ค่า อาหารว่ า ง
ค่า อาหารกลางวัน ค่า ตอบแทนวิ ท ยากร(ครู ภูมิ ปั ญ ญาไทย)...” และ ทองหล่อ
พุม่ พวง (สัมภาษณ์, 26 กุมภาพันธ์ 2556) “...ทางชุมชนจะนาผลิตภัณฑ์ที่ได้ เช่น
ยาสมุนไพร สมุนไพรต่างๆ ไปขาย ตามศูนย์การเรี ยนรู้ ต่างๆ เช่น วัด อนามัย
ศูนย์การเรี ยนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนาเงินที่ได้ กลับเข้ าสู่ชุมชน หรื อใช้ เป็ นทุนใน
การจัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ตอ่ ไป...”
จากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ บทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชุมชนในการส่งเสริ ม
กระบวนการถ่า ยทอดองค์ความรู้ ของครู ภูมิปัญญาไทย ของชุมชนปลักไม้ ลาย ได้ ข้อสรุ ป
เป็ นการพัฒนาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนในการส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอด
องค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทย ตามแผนผังและตารางการวิเคราะห์สรุปบทบาทของ
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชน ดังแผนภาพต่อไปนี ้
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โรงเรี ยนวัดปลักไม้
ศูนย์การเรี ยลาย
นรู้

ชุมลชน
วัดปลักไม้
าย
อบต. ต.ทุ่งขวาง
กานัน ต.ทุ่งขวาง
ผูใ้ หญ่บา้ น ม.
6

ปราชญ์ชุมชนปลักไม้
ลาย
ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมชน
โรงเรี ยนวัดปลักไม้
วัดปลักไม้ลาย
ลาย
กลุ่มนักเรี ยนการแพทย์
แผนไทยชุมชนปลักไม้
ลายต.ทุ่งขวาง
กศน.
กลุ่มแม่บา้ น ต.ทุ่งขวาง

กระทรวงศึกษาธิ การ
กระทรวงสาธารณสุ ข
ศูนย์ส่งเสริ มการเกษตร อ.กาแพงแสน จ.
นครปฐม
มหาวิทยาลัย (เกษตรศาสตร์,ศิลปากร,วิทยาลัยพยาบาล จ.
่มผูรส้ ี )ูงอายุ จ.นครปฐม
กลุ
ราชบุ

อาสาสมัครชุมชน

กลุ่มผูส้ ูงอายุ จ.นครปฐม

กลุ่มผูส้ ูงอายุ ต.ทุ่งขวาง
กลุ่มแม่บา้ น ต.ทุ่งขวาง

ด้านการรักษา
ความสัมพันธ์

ด้านการสร้าง
แรงจูงใจ

ด้าน
กิจกรรม
ภายในชุม
ชม

มูลนิธิเสฐียรโกเศศ –
นาคะประทีป
กลุ่มหมอยา (ภูมิภาค)

ด้าน
กิจกรรม
ครู ภูมิปัญญา
ไทย
พระครู สุธรรมนาถ

ด้านการรักษา
ความสัมพันธ์

ภายนอก
ชุมชน
ด้านการสร้าง
แรงจูงใจ

ด้านทรัพยากร
สนับสนุน
กศน. ต.ทุ่ง
อบต. ต.ทุ่งขวาง
กานัน ต.ทุ่งขวาง
ผูใ้ หญ่บา้ น ม.6
อาสาสมัครชุมชน
สถานีอนามัย

ศูนย์ส่งเสริ มการเกษตร
อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม

ด้านทรัพยากร
สนับสนุน
กระทรวงศึกษาธิ การ
กระทรวงสาธารณสุ ข (สาธารณสุ ข
มูลฐาน)
กลุ่มหมอยา (ภูมิภาค)
มูลนิธิเสฐียรโกเศศ – นาคะ
ประทีป

รูปภาพที่ 5 รูปภาพแสดงบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนปลักไม้ ลาย

กระทรวงศึกษาธิ การ
กระทรวงสาธารณสุ ข
(สาธารณสุ ขมูลฐาน)
กลุ่มผูส้ ูงอายุ จ.นครปฐม
มหาวิทยาลัย
(เกษตรศาสตร์,ศิลปากร,
วิทยาลัยพยาบาล
จ.ราชบุรี)
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กลุ่มผูส้ ูงอายุ ต.ทุ่งขวาง

ปราชญ์ชุมชนปลักไม้
โรงเรี ยนวัดปลักลาย
ไม้
ศูนย์การเรี ยนรู ้ชุมลาย
ชน
วัดปลักไม้
กลุ่มนักเรี ยนการแพทย์แผนไทยชุมชนปลักไม้ลาย
ลาย
กศน. ต.ทุ่งขวาง
อบต. ต.ทุ่งขวาง
สถานีอนามัย
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ตารางที่ 3 ตารางการวิเคราะห์ และสรุปบทบาทของเครือข่ ายการเรียนรู้ชุมชนปลักไม้ ลาย
เครื อข่ ายการเรี ยนรู้ชุมชน

บทบาทในการส่ งเสริมกระบวนการถ่ ายทอด
องค์ ความรู้ของครู ภูมิปัญญาไทย
- ด้ านกิจกรรม วัดเป็ นศูนย์ กลางในการกระจายองค์ความรู้
เรื่ อ งภูมิปั ญ ญาไทย โดยพระครู สุธ รรมนาถจะท าหน้ า ที่ เ ป็ น
วิทยากรหลักในการให้ ความรู้แก่คนในชุมชนและผู้ที่สนใจ

วัดปลักไม้ ลาย

- ด้ านการรั กษาความสัม พันธ์ วัด มีการเชิ ญ เครื อข่า ยการ
เ รี ย น รู้ ชุ ม ช น ใ น แ ต่ ล ะ ก ลุ่ ม ม า พ บ ป ะ กั น เ ป็ น ป ร ะ จ า
เพื่อดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ และยัง
เป็ นสถานที่ที่มีเครื อข่ายสามารถพบกันได้ มากและสะดวกที่สดุ
- ด้ านการสร้ างแรงจูงใจ มีการปลูกฝั งให้ เครื อข่ายการเรี ยนรู้
และคนในชุมชนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยด้ านการแพทย์
แผนไทยและสอนให้ สามารถนาเอาความรู้ ภมู ิปัญญาไทยไปใช้

ภายในชุมชน

ในชีวิตประจาวัน
- ด้ านกิจกรรม เป็ นผู้ช่วยวิทยากร และช่วยเหลือในเรื่ องการ

ปราชญ์ชมุ ชนปลักไม้ ลาย

จัดหลักสูตรการเรี ยนสมุนไพรให้ เหมาะสมกับผู้เรี ยน
- ด้ านการสร้ างแรงจูงใจ มีการปลูกฝั งให้ ผ้ เู รี ยนอยากเรี ยน
และสืบทอดองค์ความรู้ภมู ิปัญญาไทยต่อไป
- ด้ านกิจกรรม โรงเรี ยนมีการจัดกิจกรรมการให้ ความรู้ เรื่ อง
การแพทย์ แ ผนไทยแก่ นั ก เรี ยนและผู้ ปกครองโดยเชิ ญ
ครู ภูมิปัญญาไทยมาเป็ นวิทยากรในการให้ ความรู้ เป็ นประจา
(โครงการมัคคุเทศก์น้อย)
- ด้ านการรักษาความสัมพันธ์ มีการจัดกิจกรรมการให้ ความรู้

โรงเรี ยนวัดปลักไม้ ลาย

เรื่ อ งภู มิ ปั ญญาไทย โดยโรงเรี ย นจะเป็ นสื่ อ กลางในการ
ประสานงานการจัดกิจกรรมการส่งเสริ มองค์ความรู้ ภมู ิปัญญา
ให้ กบั เครื อข่ายต่างๆ
- ด้ านการสร้ างแรงจูงใจ มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริ มและ
ปลูกฝั งให้ ชาวบ้ านในชุมชนเห็นความสาคัญของภูมิปัญญาและ
อยากสืบทอดองค์ความรู้นี ้ไว้

…….......................................
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เครือข่ ายการเรี ยนรู้ชุมชน

ภายในชุมชน

กศน. ต.ทุง่ ขวาง

ศูนย์การเรี ยนรู้ชมุ ชน

กลุม่ นักเรี ยนการแพทย์แผน
ไทย

บทบาทในการส่ งเสริมกระบวนการถ่ ายทอด
องค์ ความรู้ของครู ภูมิปัญญาไทย
- ด้ านกิจกรรม มีการจัดการเรี ยนการสอนนอกระบบโรงเรี ยนและ
ตามอัธยาศัยโดยให้ ผ้ เู รี ยนที่สนใจได้ ศึกษาภูมิปัญญาไทย โดยมีครู
ภูมิปัญญาและปราชญ์ชมุ ชนเป็ นวิทยากร
- ด้ า นการสร้ างแรงจู ง ใจ กศน. มี ก ารจัด กิ จ กรรมที่ ส่ง เสริ ม ให้
ผู้เรี ยนเห็นคุณค่าและอยากเรี ยนรู้เรื่ องสมุนไพรไทย
- ด้ า นการจั ด หาทรั พ ยากร มี ก ารเบิ ก ของบประมาณการจั ด
กิจกรรมการเรี ยนเรื่ องสมุนไพรอย่างสม่าเสมอ
- ด้ านกิจกรรม ชุมชนปลักไม้ ลายมีศูนย์ การเรี ยนรู้ ที่หลากหลาย
อาทิ ป่ าสมุนไพร ศูนย์การเรี ยนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นต้ น โดยศูนย์
การเรี ยนรู้ จะเป็ นสื่อการเรี ยนที่ประกอบ การเรี ยนรู้ อย่างเห็นได้
ชัด โดยในแต่ละศูนย์จะมีปราชญ์ชมุ ชนเป็ นวิทยากรในการให้ ความรู้
ประจา
- ด้ า นการรั ก ษาความสัม พั นธ์ ในศูนย์ ก ารเรี ย นรู้ ชุม ชนจะเป็ น
ศูนย์ กลางในการจัดกิ จกรรมการพบปะเพื่อให้ เครื อข่ายการเรี ยนรู้
ชุมชนได้ แลกเปลีย่ นความรู้กนั เป็ นประจา
- ด้ านการสร้ างแรงจูงใจ ศูนย์การเรี ยนรู้ชมุ ชนเป็ นสถานที่ที่เต็มไป
ด้ วยองค์ความรู้ และเป็ นสมบัติส่วนกลางของชุมชน ทาให้ ชาวบ้ าน
และเครื อข่ายต้ องช่วยกันดูแลรักษา เป็ นการปลูกฝั งให้ ชาวบ้ านได้
เห็นคุณค่าและอยากที่จะดูแลศูนย์การเรี ยนรู้ชมุ ชนไม่ให้ เสือ่ มโทรม
- ด้ า นกิ จกรรม นัก เรี ยนการแพทย์ แ ผนไทยเป็ นผู้ที่ เคยได้ ศึกษา
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยจากครูภมู ิปัญญามาแล้ ว ทาให้ มีความรู้
เรื่ องสมุนไพรไทยมาพอประมาณ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ กบั
ผู้อื่ น ได้ โดยนัก เรี ย นการแพทย์ แ ผนไทยจะท าหน้ าที่ เ ป็ นผู้ช่ ว ย
วิทยากรในการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้
- ด้ านการสร้ างแรงจูงใจ นักเรี ยนการแพทย์แผนไทยจะชี ้แจงให้ คน
ในชุมชนได้ เห็นประโยชน์จากการเรี ยนรู้ เรื่ องสมุนไพรไทย และเชิญ
ชวนให้ ผ้ ทู ี่สนใจได้ เข้ ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ และสืบทอดองค์
ความรู้เรื่ องสมุนไพรต่อไป
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บทบาทในการส่ งเสริมกระบวนการถ่ ายทอด
องค์ ความรู้ของครู ภูมิปัญญาไทย

เครื อข่ ายการเรี ยนรู้ชุมชน

- ด้ านกิ จ กรรม เครื อ ข่ า ยกลุ่ม นี จ้ ะมี ก ารจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ
ส่ง เสริ ม การถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ของครู ภูมิ ปั ญ ญาไทยเป็ น

กลุม่ ผู้สงู อายุ/กลุม่ แม่บ้าน
ต.ทุง่ ขวาง

ประจา ประมาณ 1 ครัง้ /เดือน
- ด้ านการสร้ างแรงจูงใจ กลุม่ เครื อข่ายจะมีการประสานงาน
กัน เพื่ อ ปรึ ก ษาหารื อ เกี่ ย วกับ การดาเนิน งานการส่งเสริ มกับ
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ อื่นเป็ นประจา โดยอาศัยความร่ วมมือจาก
สมาชิกในกลุม่ นันๆ
้
- ด้ านกิจกรรม มีการสนับสนุนการจัดกิ จกรรมการเรี ยนการ
สอนเรื่ อ งการแพทย์ แ ผนไทยด้ า นสมุน ไพรไทยให้ กับ ชุม ชน
อย่างสม่าเสมอ
- ด้ านการรั กษาความสัมพันธ์ ทาง อบต.จะมีการสนับสนุน

อบต.ทุง่ ขวาง

ให้ เ ครื อ ข่ า ยได้ พ บปะเพื่ อ ปรึ ก ษาหารื อ เรื่ อ งการด าเนิ น การ

ภายในชุมชน

ส่งเสริ มการถ่ายทอดองค์ ความรู้ เป็ นประจาและคอยติดตาม
การเคลื่อนไหวการทางานของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนอย่าง
สม่าเสมอ
-

ด้ านการจัดหาทรั พยากร มีการจัดสรรงบประมาณให้ กับ

เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชน ครูภมู ิปัญญาไทยและศูนย์การเรี ยนรู้
ชุมชนเพื่อดาเนินกิจกรรมการส่งเสริ มการถ่ายทอดองค์ความรู้
เป็ นประจา
- ด้ านการรั กษาความสั ม พั น ธ์ ผู้ น าชุ ม ชนจะมี ก าร
ประสานงานกับกลุม่ เครื อข่ายต่างๆเป็ นประจา ทังเป็
้ นทางการ
และไม่เป็ นทางการ เพื่อปรึกษาเรื่ องการดาเนินงานการส่งเสริ ม

กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน

องค์ความรู้กนั เป็ นประจา
-

ด้ านการจัดหาทรั พยากร มีการจัดสรรงบประมาณให้ กับ

เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชน ครูภมู ิปัญญาไทยและศูนย์การเรี ยนรู้
ชุมชนเพื่อดาเนินกิจกรรมการส่งเสริ มการถ่ายทอดองค์ความรู้
เป็ นประจา
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บทบาทในการส่ งเสริมกระบวนการถ่ ายทอด
องค์ ความรู้ของครู ภูมิปัญญาไทย

เครื อข่ ายการเรี ยนรู้ชุมชน

ภายในชุมชน

- ด้ า นกิ จ กรรม ทางสถานี อ นามัย จะมี ก ารส่ง เสริ ม การจัด
กิจกรรมส่งเสริ มการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของครู ภมู ิปัญญาไทย

สถานีอนามัย/อสม.

อย่างสม่าเสมอโดยผ่าน อสม. เพื่อจัดกิจกรรมให้ กบั ชาวชุมชน
- ด้ านการจัดหาทรั พยากร ทางอนามัยมีการผลิตยาสมุนไพร

และจาหน่ายคืนรายได้ ให้ แก่ชมุ ชน
- ด้ านกิ จ กรรม ส่ ง เสริ ม ให้ เครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ ชุ ม ชนจั ด
กิจกรรมการส่งเสริ มการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยมีโรงเรี ยนใน
พื ้นที่เป็ นสือ่ กลาง
- ด้ านการรั ก ษาความสั ม พั น ธ์ มี ก ารด าเนิ น งานและ
ประสานงานให้ ครูภมู ิปัญญาไทยและเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชน
ได้ ดูงานด้ านการแพทย์แผนไทยเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และขยาย

กระทรวงศึกษาธิการ

เครื อ ข่ า ยไปนอกชุ ม ชน ผ่ า นกิ จ กรรมการพบปะต่ า งๆที่
กระทรวงศึกษาธิการ

ภายนอกชุมชน

- ด้ านการสร้ างแรงจูงใจ มีการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝั งให้ คน
ในชุม ชน และผู้ที่ สนใจเห็น คุณค่าของภูมิปั ญญาไทยอยาก
เรี ยนรู้และอยากสืบทอด
-

ด้ านการจัดหาทรั พยากร มีการจัดสรรงบประมาณให้ กับ

เครื อข่ า ยการเรี ยนรู้ ชุ ม ชน เพื่ อ ด าเนิ น การจั ด กิ จ กรรม
การจัดหาสือ่ ค่าตอบแทนวิทยากร เป็ นประจา

สานักงานเกษตรอาเภอ
กาแพงแสน

- ด้ านกิจกรรม ส่งเสริ มให้ มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริ มการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ของชุมชนและมีการเชิญครูภมู ิปัญญาและ
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนมาแลกเปลีย่ นองค์ความรู้ที่สานักงาน
เป็ นประจา
- ด้ านการรั กษาความสัมพันธ์ มีการเชิ ญให้ ครู ภูมิปัญญา
และเครื อ ข่า ยการเรี ย นรู้ ชุม ชนมาศึกษาดูงานและพบปะกับ
เครื อข่ายอื่นๆ ในจังหวัดนครปฐมเพื่อขยายเครื อข่ายการเรี ยนรู้
ชุมชนต่อไป
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บทบาทในการส่ งเสริมกระบวนการถ่ ายทอด
องค์ ความรู้ของครู ภูมิปัญญาไทย
- ด้ า นการจั ด กิ จ กรรม มหาวิ ท ยาลัย จะจัด กิ จ กรรมการ
ส่งเสริ มการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของครู ภมู ิปัญญาไทย โดยจะ
เชิญครูภมู ิปัญญาไทยมาบรรยายที่มหาวิทยาลัย (ภาคทฤษฎี)
และส่ ง นั ก ศึ ก ษามาเ รี ยนรู้ เรื่ อ งสมุ น ไพรในป่ าชุ ม ช น

มหาวิทยาลัย (ศิลปากร,มหิดล (ภาคปฏิบตั ิ) โดยมีการจัดหลักสูตรให้ แก่ครูภมู ิปัญญาและจ่าย
,วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ค่าตอบแทนแก่วิทยากร
จ.ราชบุรี)

- ด้ านการสร้ างแรงจู ง ใจ มหาวิ ย าลัย จะมี ก ารท าวิ จั ย
เกี่ยวกับเรื่ อง ภูมิปัญญาไทยในชุมชนเป็ นประจา โดยในการทา
วิจัยนันทางมหาวิ
้
ทยาลัย จะมีการชีแ้ จงถึงคุณประโยชน์ของ
ภูมิปัญญาไทยให้ แก่คนในชุมชนได้ ทราบ ทาให้ คนในชุมชนได้
เห็นถึงความสาคัญและคุณค่าของภูมิปัญญาไทยมากยิ่งขึ ้น

ภายนอกชุมชน

- ด้ านการจัดกิจกรรม ดูแลการจัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์
ความรู้ ของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนหรื อ ส่งเภสัช กรมาเป็ น
ผู้ช่วยวิทยากรในการจัดกิจกรรม เกี่ยวกับการใช้ สมุนไพร

สานักงานสาธารณสุขจังหวัด

- ด้ านการสร้ างแรงจูงใจ มีการร่ วมกับชุมชนจัดทาโครงการ
เปิ ดป่ าท่องเที่ยว

16

ก.ย. 2542 เพื่อให้ คนในชุมชนเห็นคุณค่า

ของป่ าชุมชนที่เป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ด้านภูมิปัญญามากขึ ้น
- ด้ านการจัดหาทรั พยากรสนับสนุ น ส่งเสริ มให้ ชาวชุมชน
แปรรู ปผลิตภัณฑ์ทางสมุนไพร เช่น น ้าสมุนไพร อาหารจาก
สมุ น ไพร เพื่ อ ท าให้ ชุ ม ชนมี ร ายได้ และทุ น ในการด าเนิ น
กิจกรรมต่างๆต่อไป
- ด้ านการรั กษาความสัมพันธ์ พาครู ภูมิปัญญาไทยและ
เครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ ชุ ม ชนไปดูง านทัง้ ในประเทศและนอก

มูลนิธิเสถียรโกเศศ - นาคะ

ประเทศ เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ แลกเปลีย่ นประสบการณ์และ

ประทีป

สร้ างเครื อข่ายให้ กว้ างขวางยิ่งขึ ้น
- ด้ านการจัดหาทรั พยากรสนับสนุ น มีการมอบทุนในการ
ดูงานให้ แก่ชมุ ชน
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บทบาทในการส่ งเสริมกระบวนการถ่ ายทอด
องค์ ความรู้ของครู ภูมิปัญญาไทย

ภายนอกชุมชน

- ด้ านการรั กษาความสัมพันธ์ มีการจัดกิจกรรมเพื่อพบปะ
ระหว่า งเครื อข่ายครู ภูมิ ปัญ ญาไทยและเครื อ ข่า ยการเรี ยนรู้
ชุม ชนเป็ นประจ า เพื่ อ ปรึ ก ษาหารื อ การพัฒ นาองค์ ค วามรู้

กลุม่ หมอยา (ภูมิภาค)

ภูมิปัญญาไทยให้ กับชุมชนอย่างสม่าเสมอ โดยมีทุกภูมิภาค
ทัว่ ประเทศ

จากการวิ เ คราะห์ บ ทบาทของเครื อ ข่า ยการเรี ย นรู้ ชุม ชนในการส่ง เสริ ม กระบวนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ของครู ภูมิปัญญาไทยทัง้ 2

ชุมชน พบว่า เครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนมี

บทบาทในการส่งเสริ มการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของครู ภูมิปัญญาไทยในทุกขัน้ ตอนของการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอนโดยจะทาหน้ าที่เป็ นผู้ประสานงานและอานวยความสะดวกในการจัด
กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทย โดยเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนจะมีบทบาท
ตังแต่
้ ขันการส
้
ารวจ วิเคราะห์ปัญหาและความต้ องการของชุมชน ขันเนื
้ ้อหาทฤษฎี /หลักการ ขัน้
กระบวนการจัดกิจกรรม ขันการปฏิ
้
บตั แิ ละขันประเมิ
้
นผล/ติดตามผล การจัดสรรงบประมาณต่างๆ
การประชาสัม พัน ธ์ ถึ ง ประโยชน์ ข องภู มิ ปั ญ ญาไทยให้ แ ก่ ค นทัง้ ภายในและภายนอกชุม ชน
โดยกิจกรรมการเรี ยนการสอนจะเน้ นให้ คนในชุมชนเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาที่มีคา่ ในชุมชนและ
อยากที่จะสืบทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาโดยการเข้ าร่ วมเป็ นสมาชิกเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชน
ต่อไป ซึง่ เมื่อวิเคราะห์บทบาทของทัง้ 2 ชุมชน พบว่า มีความคล้ ายกันถึงจุดมุ่งหมายของการ
ดาเนินงานคือต้ องการที่จะส่งเสริ มให้ คนในชุมชนเกิดความต้ องการที่จะเรี ยนและสืบทอดองค์
ความรู้ ภูมิ ปัญ ญาที่ มี ค่า โดยเครื อ ข่ายการเรี ยนรู้ ชุม ชนในแต่ละกลุ่ม จะมี การสนั บ สนุน การ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ของครู ภูมิปัญญาไทยอย่างเด่นชัดและแบ่งไปตามหน้ าที่ตามความถนัดของ
แต่ละกลุ่มเครื อข่าย โดยมีวตั ถุประสงค์เดียวกันคือรักษาและอนุรักษ์ ภูมิปัญญาไทยที่ทรงคุณค่า
ตลอดไป
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ขัน้ ตอนที่ 3 ผลการนาเสนอข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรั บการพัฒนาบทบาท
ของเครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ ชุ ม ชนในการส่ ง เสริ ม กระบวนการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ของ
ครู ภูมิปัญญาไทย
ผู้วิจัยจัดทาร่ างข้ อเสนอแนะเชิ ง นโยบายส าหรั บการพัฒ นาบทบาทของเครื อข่ายการ
เรี ยนรู้ ชุม ชนในการส่ง เสริ ม กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของครู ภูมิ ปัญญาไทย จากการ
วิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์ และนาเสนอร่างแนวทางดังกล่าวกับผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์
เกี่ยวข้ อง ด้ วยวิธีการจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) เรื่ อง “ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับการ
พัฒนาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชมุ ชนในการส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของ
ครูภมู ิปัญญาไทย” เพื่อให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิได้ ร่วมกันพิจารณาและแสดงความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
เพื่อร่ วมพัฒนาร่ างข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับการพัฒนาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้
ชุมชนในการส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของครู ภูมิปัญญาไทยให้ สมบูรณ์ โดยจัด
สนทนากลุม่ ในวันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้ องประชุมผู้อานวยการฯ โรงเรี ยนวัดปลักไม้
ลาย อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีผ้ ทู รงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และตัวแทนชุมชนเข้ า
ร่วมสนทนากลุ่มจานวน 9 ท่าน และในวันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ ศูนย์การเรี ยนรู้ และทอ
ผ้ า ตีนจกบ้ านหาดเสี ้ยว อาเภอศรี สชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย โดยมีผ้ ทู รงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และ
ตัวแทนชุมชนเข้ าร่ วมสนทนากลุ่มจานวน 12 ท่าน โดยผู้วิจยั ทาหน้ าที่เป็ นผู้ดาเนินการสนทนา
กลุม่ สามารถสรุปรายละเอียดได้ ดังต่อไปนี ้
ผู้วิ จัย พัฒ นาแนวทางเรื่ อ ง “บทบาทของเครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ ชุ ม ชนในการส่ ง เสริ ม
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของครู ภูมิปัญญาไทย” โดยการนาข้ อมูลมาจากการวิเคราะห์
บทบาทของเครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ ชุม ชน

ข้ อ มูล จากเอกสารงานวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทัง้ ในและ

ต่างประเทศ มาสรุ ปตามวัตถุประสงค์ที่ศึกษา หลังจากนัน้ ผู้วิจยั จึงนาข้ อมูลที่ได้ มาพั ฒนาเป็ น
ข้ อเสนอแนะ เชิงนโยบาย
โดยแนวทางการพัฒนาเรื่ อง “ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับการพัฒนาบทบาทของ
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชมุ ชนในการส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของครู ภูมิปัญญาไทย”
มีรายละเอียดประกอบทังหมด
้
4 ด้ าน ได้ แก่
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1. ด้ านกิจกรรม คือ มีการปรึกษาเพื่อหาแนวทางการจัดกิจกรรมกันเป็ นประจา
2. ด้ านการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกเครื อข่าย คือ มีการจัดกิจกรรม
เพื่อกระชับความสัมพันธ์อย่างสม่าเสมอ
3. ด้ านการสร้ างแรงจูงใจ คือ มีการสร้ างแรงจูงใจกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนอยากเรี ยนรู้
และเข้ าเป็ นสมาชิกเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชน
4. ด้ านการจัดหาทรัพยากรสนับสนุน คือ จัดสรรทรัพยากรให้ กับเครื อข่ายการ
เรี ยนรู้ชมุ ชนอย่างเพียงพอ
ประเด็นแนวทางในการสนทนากลุ่มเพื่อการพัฒนาข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับการ
พัฒนาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชมุ ชนในการส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของ
ครูภมู ิปัญญาไทย ประกอบด้ วย
1. การพิจารณาความเชื่อมโยงและความเหมาะสมของข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
สาหรับการพัฒนาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชุมชนในการส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอดองค์
ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทยโดยประเด็นสาหรับการพิจารณาแต่ละองค์ประกอบ ประกอบด้ วย
1.1 ความถูกต้ องเหมาะสม
1.2 ความเป็ นไปได้ ในทางปฏิบตั ิ
1.3 ความมีคณ
ุ ค่าและประโยชน์
1.4 ภาพรวมของโครงสร้ างและองค์ประกอบ
2. พัฒนาข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับการพัฒนาบทบาทของเครื อข่ายการ
เรี ยนรู้ชมุ ชนในการส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของครูภูมิปัญญาไทย โดยการสนทนา
กลุม่ จากผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ข้ อคิดเห็นและ/หรื อข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม เกี่ ยวกับ ข้ อเสนอแนะเชิง นโยบาย
สาหรับการพัฒนาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชุมชนในการส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอดองค์
ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทย
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3.1 ร่างข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับการพัฒนาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชน
ในการส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทย
จากการวิเ คราะห์ ข้อมูล จากการสัม ภาษณ์ และสัง เกตแบบไม่มี ส่วนร่ วมแล้ วมาจัดทา
ประเด็นในการสนทนากลุม่ พบว่าข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับการพัฒนาบทบาทของเครื อข่าย
การเรี ย นรู้ ชุม ชนในการส่ง เสริ ม กระบวนการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ของครู ภูมิ ปั ญ ญาไทยแบ่ง
ออกเป็ น 4 ประเด็น ประกอบด้ วย
ประเด็นที่ 1 ด้ านกิจกรรม มีประเด็นดังต่อไปนี ้
ผู้ที่มีหน้ าที่เกี่ยวกับกิจกรรมการเรี ยนรู้ หรื อส่งเสริ มการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของ
ครูภมู ิปัญญาไทยภายในชุมชนควรมีการจัดกิกรรมให้ สม่าเสมอและควรมีโครงสร้ างตารางกิจกรรม
ที่แน่นอน เพื่ อกาหนดให้ เ ป็ นหลักสูตรที่เด่นชัดในการทากิ จ กรรมการเรี ยนภูมิปัญญาไทยของ
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชน
มี การบริ หารจัดการความรู้ ชุม ชน โดยมี การนาองค์ความรู้ ที่ มี ใ นตัวบุคคลมา
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ ซึ่งกันและกันและนามาจัดเรี ยงองค์ความรู้ ไว้ ให้ เป็ นระบบและควรจัดกิจกรรม
การเรี ยนการสอนที่เน้ นการสาธิตและการปฏิบตั มิ ากกว่าที่จะเรี ยนทฤษฎีเพียงอย่างเดียว
ประเด็นที่ 2 ด้ านการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกเครื อข่าย มีประเด็นดังต่อไปนี ้
เครื อ ข่า ยการเรี ย นรู้ ชุม ชนควรมี ก ารร่ ว มมื อ กัน เพื่ อ จัด กิ จ กรรมการถ่ า ยทอด
องค์ความรู้ ที่ใดที่หนึ่ง มากกว่าที่จะแบ่งแยกออกเป็ นกลุ่มๆ โดยทุกฝ่ ายควรร่วมมือกันก็จะทาให้
องค์ความรู้ ที่ได้ เป็ นองค์ความรู้ ส่วนรวมที่มาจากทุกหน่วยย่อยของชุมชนซึ่งจะมีประโยชน์และ
ประสิทธิภาพมากกว่าและควรมีการประสานงาน/ประชาสัมพันธ์ให้ บคุ คลภายนอกหรื อชุมชนอื่น
ได้ ร้ ู จักเพื่ อ เป็ นการแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู้ และสร้ างโครงข่า ยของเครื อ ข่า ยการเรี ย นรู้ ชุม ชน
ภูมิปัญญาไทยให้ เป็ นวงกว้ างมากยิ่งขึ ้นไป
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ประเด็นที่ 3 ด้ านการสร้ างแรงจูงใจ มีประเด็นดังต่อไปนี ้
ควรมีการสร้ างแรงจูงใจในการสนับสนุนให้ คนในชุมชนมาเรี ยนรู้และสืบทอดองค์
ความรู้ภมู ิปัญญามากขึ ้น โดยอาจแบ่งกลุ่มผู้เรี ยนตามความต้ องการและเป้าหมายเพื่อสะดวกใน
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมและตรงตามความต้ องการของผู้เรี ยนให้ มากที่สดุ
อีกทังเครื
้ อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนควรจัดหาตลาดการจาหน่ายที่สามารถจาหน่าย
ผลผลิ ตทางภูมิ ปัญ ญาที่ ชัดเจนและแน่นอนเพื่ อให้ คนในชุม ชนมี รายได้ ที่มั่นคงและควรมี การ
ประชาสัมพันธ์ และชีใ้ ห้ เห็นถึงประโยชน์ที่ได้ จากการศึกษาภูมิปัญญาไทยเพื่อกระตุ้นให้ คนใน
ชุมชนอยากเรี ยนรู้และอยากเป็ นเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนเพิ่มมากขึ ้นอีกทางหนึง่
ประเด็นที่ 4 ด้ านการจัดหาทรัพยากรสนับสนุน มีประเด็นดังต่อไปนี ้
หน่วยงานที่ เ กี่ ย วข้ องกับการส่ง เสริ ม องค์ความรู้ ภูมิ ปัญญาไทยของชุม ชนทัง้
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้ องควรจริ งจังในการสนับสนุนการทางานของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชน
ให้ มากขึน้ หรื อเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนที่มี หน้ าที่เกี่ ยวกับการจัดสรรงบประมาณอาจจัดสรร
งบประมาณให้ เ ครื อ ข่า ยการเรี ย นรู้ ชุม ชนได้ จัดท าสื่ อ การเรี ย นเพิ่ ม เติม ไว้ ส าหรั บ ผู้เ รี ย นและ
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนเองและเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนควรช่วยกันดูแล รักษา และพัฒนาศูนย์
การเรี ยนรู้ให้ ดีมากยิ่งขึ ้น
3.2 ผลการพิจารณาความเชื่อมโยงและเหมาะสมของข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับการ
พัฒนาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชมุ ชนในการส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของ
ครูภมู ิปัญญาไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันพิจารณาความเชื่อมโยงและความเหมาะสมของการร่างแนวทางเรื่ อง
“ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับการพัฒนาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชมุ ชนในการส่งเสริ ม
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทย” โดยพิจารณาจากข้ อมูลการสัมภาษณ์ใน
ประเด็นข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับการพัฒนาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชมุ ชนในการ
ส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทย สรุปความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
เพื่อนามาพัฒนาเป็ นข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับการพัฒนาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้
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ชุมชนในการส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทย ให้ มีความชัดเจนและ
สมบูรณ์ เพื่อสามารถที่จะนาข้ อมูลร่างแนวทางไปสู่การปฏิบตั ิในการพัฒนาบทบาทของเครื อข่าย
การเรี ย นรู้ ชุม ชนในการส่ง เสริ ม กระบวนการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ของครู ภูมิ ปั ญ ญาไทย ให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น มีรายละเอียดดังนี ้
1. ด้ านกิจกรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิเ ห็นว่า ในแต่ละข้ อมีความเหมาะสมดี แต่ในบางข้ อยังต้ องมีการ
ปรับพัฒนาเนือ้ หาให้ มีความสอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมของชุมชน เพราะบางข้ อปฏิบตั ิตาม
ข้ อเสนอแนะได้ ยากเพราะเนื่องจากชุมชนเป็ นชุมชนเกษตรกรรม ทาให้ คนในชุมชนไม่สามารถ
ละทิ ้งจากการทางานมาร่ วมเรี ยนหรื อ เป็ นเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชุมชนได้ ทาให้ การดาเนินงานของ
เครื อข่ายในบางครัง้ อาจปฏิบตั ติ ามข้ อเสนอแนะที่เสนอมาได้ ไม่สมบูรณ์
2. ด้ านการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกเครื อข่าย
ผู้ทรงคุณวุฒิเ ห็นว่า ในแต่ละข้ อมีความเหมาะสมดี แต่ในบางข้ อยังต้ องมีการ
ปรับพัฒนาเนือ้ หาเพราะการที่ชุมชนมีความขัดแย้ งเนื่องจากปั ญหาการเมืองในปั จจุบนั ยังมีอยู่
บ้ าง ทาให้ การพบปะเพื่อประชุมเครื อข่ายอาจทาได้ ยากและได้ รับความร่ วมมือค่อนข้ างน้ อย
ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามข้ อเสนอแนะได้ ทงหมด
ั้
3. ด้ านการสร้ างแรงจูงใจ
ผู้ทรงคุณวุฒิเ ห็น ว่า ในแต่ละข้ อมีความเหมาะสมดี แต่ในบางข้ อยังต้ องมีการ
ปรั บพัฒ นาเนื อ้ หา โดยควรแบ่ง ประเภทของผู้รั บการถ่า ยทอดองค์ค วามรู้ หรื อผู้เข้ าร่ วมเป็ น
เครื อ ข่ายการเรี ยนรู้ ชุม ชนให้ ชัดเจนตามความต้ อ งการ เพื่ อเครื อ ข่า ยการเรี ย นรู้ ชุม ชนจะได้
ตอบสนองความต้ องการในการเข้ าร่วมของกลุม่ บุคคลเหล่านี ้ได้ ถกู ต้ อง
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4. ด้ านการจัดหาทรัพยากรสนับสนุน
ผู้ทรงคุณวุฒิเ ห็นว่า ในแต่ละข้ อมีความเหมาะสมดี แต่ในบางข้ อยังต้ องมีการ
ปรับพัฒนาเนื ้อหา เนื่องจากเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนบางกลุ่มไม่ของบประมาณเพื่อจัดกิจกรรม
การส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ของชุมชน เพราะต้ องการหลีกเลี่ยงปั ญหาความยุ่งยากที่เกิด
จากการตรวจสอบทาให้ การดาเนินการตามข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย ไม่สามารถเป็ นไปได้ ทงหมด
ั้
สรุปผลการพิจารณาความเชื่อมโยงและเหมาะสมของข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับการ
พัฒนาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชมุ ชนในการส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของ
ครูภมู ิปัญญาไทยโดยการสนทนากลุ่ม พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิ เห็นด้ วยกับข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายที่
ผู้วิจยั ได้ พฒ
ั นาขึ ้น โดยเห็นด้ วยว่าข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายสามารถนาไปใช้ ได้ จริ งกับการทางาน
ด้ านการส่งเสริ มการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของครู ภูมิปัญญาไทยทัง้ 4 ด้ าน แต่ยังขาด ด้ านการ
พัฒนาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชน จึงเสนอแนะให้ เพิ่มด้ านที่ 5 ได้ แก่ ด้ านการพัฒนา
บทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

โดยสร้ างให้ ชุมชนของตนมี

เอกลักษณ์ อยากรักษา พัฒนาและสืบทอดองค์ความรู้ ต่อไป เพื่อ เป็ นแนวทางให้ เครื อข่ายการ
เรี ยนรู้ชมุ ชนสามารถรักษามาตรฐานการดาเนินงานและพัฒนาบทบาทให้ ดีขึ ้นได้ อย่างยัง่ ยืน
3.3 ผลการพัฒนาข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับการพัฒนาบทบาทของเครื อข่ายการ
เรี ยนรู้ชมุ ชนในการส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลร่ างแนวทางเรื่ อง “ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับการพัฒนา
บทบาทของเครื อ ข่า ยการเรี ย นรู้ ชุม ชนในการส่ง เสริ ม กระบวนการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ของ
ครู ภูมิปัญญาไทย” เพื่อใช้ รวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบและประเมิ น
แนวข้ อเสนอแนะเชิ ง นโยบายส าหรับการพัฒ นาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุม ชนในการ
ส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครู ภูมิปัญญาไทย ที่ผ้ วู ิจยั พัฒนาขึ ้น จากการเก็บ
รวบรวมข้ อมู ล และวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาเอกสารงานวิ จัย ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ การสารวจและถอดบทเรี ยนกรณี ศกึ ษาที่ดี จานวน 2 กรณีศกึ ษาที่ดี ได้ แก่ ชุมชน
บ้ านหาดเสี ้ยวและชุมชนวัดปลักไม้ ลาย มีรายละเอียดดังนี ้
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ประเด็นที่ 1 ด้ านกิจกรรม มีประเด็นดังต่อไปนี ้
1.1 ผู้ที่มีหน้ าที่เกี่ยวกับกิจกรรมการเรี ยนรู้ หรื อส่งเสริ มการถ่ายทอดองค์ความรู้
ของครูภมู ิปัญญาไทยภายในชุมชนควรมีการจัดกิกรรมให้ สม่าเสมอ
1.2 ควรมีโครงสร้ างตารางกิจกรรมที่แน่นอน เพื่อกาหนดให้ เป็ นหลักสูตรที่เด่นชัด
ในการทากิจกรรมการเรี ยนภูมิปัญญาไทยของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนเพื่อทาให้ ชุมชนเกิดการ
เรี ยนรู้และเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนสามารถแสดงบทบาทได้ อย่างสม่าเสมอ
1.3 มีการบริ หารจัดการความรู้ชุมชน โดยมีการนาองค์ความรู้ ที่มีในตัวบุคคลมา
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ซงึ่ กันและกันและนามาจัดเรี ยงองค์ความรู้ไว้ ให้ เป็ นระบบ
1.4 ก่อนทาการจัดกิจกรรมใดๆโดยเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชมุ ชน ควรสารวจความ
ต้ องการและปั ญหาที่เกิดขึน้ ภายในชุ มชนทัง้ ระดับบุคคลไปจนถึงระดับชุม ชนหรื อสถานการณ์
ภายนอกที่ ส่ง ผลต่อชุมชนเพื่ อที่ เครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุม ชนจะได้ จัดกิ จ กรรมที่ หลากหลายและ
เพียงพอต่อความต้ องการของทุกคนในชุมชน
1.5 เครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุม ชนควรมี การปรึ กษากัน เป็ นประจ าเพื่ อกาหนด
หลักสูตรการเรี ยนการสอนที่มีคณ
ุ ภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้ องการของชุมชนและผู้เรี ยน
หากเครื อข่ายไม่สามารถมาได้ ครบเนื่องจากอุปสรรคทางด้ านระยะทางหรื อเวลา เครื อข่ายการ
เรี ยนรู้ชมุ ชนควรแก้ ปัญหาโดย พยายามสอดแทรกเนื ้อหาของการเรี ยนหรื อการประชาสัมพันธ์กับ
กิจกรรมต่างๆของชุมชนอย่างสม่าเสมอ
1.6 มี การใช้ ทรั พ ยากรที่ มี อยู่ไ ม่ว่าจะ โดยหลักสูตรที่จัดควรเป็ นหลักสูตรที่
สามารถปรับเปลี่ยนให้ ทนั สมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบนั และองค์ความรู้ ที่ได้ รับสามารถนาไปใช้ ใน
ชีวิตประจาวันได้ กบั บุคคลทุกเพศ ทุกวัย
1.4 เครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชมุ ชนควรจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่เน้ นการสาธิต
และการปฏิบตั มิ ากกว่าที่จะเรี ยนทฤษฎีเพียงอย่างเดียว
สรุ ปผลการพัฒนาข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับการพัฒนาบทบาทของเครื อข่ายการ
เรี ยนรู้ ชุมชนในการส่ง เสริ มกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของครู ภูมิปัญญาไทยด้ านการจัด
กิจกรรม พบว่า ก่อนจะจัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ ใดๆของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชน
ควรที่จะสารวจถึงสภาพปั ญหาและความต้ องการของชุมชนก่อน เพื่อจะได้ นาผลที่ได้ จากการ
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สารวจมาจัดทาและพัฒนาหลักสูตรการจัดกิจกรรมให้ มีคณ
ุ ภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ปั จจุบนั หน่วยงานที่ สนับสนุนการทางานเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนควรให้ การสนับสนุนการ
ส่ง เสริ ม การถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ของครู ภู มิ ปั ญ ญาไทยของเครื อ ข่า ยการเรี ย นรู้ ชุม ชนอย่า ง
สม่ าเสมอและควรมี การจัดสรรตารางเวลาการดาเนินงานให้ มี ความแน่นอนเพื่ อให้ เครื อข่า ย
การเรี ยนรู้ชมุ ชนสามารถดาเนินงานได้ อย่างเป็ นระบบ
ประเด็นที่ 2 ด้ านการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกเครื อข่าย มีประเด็นดังต่อไปนี ้
2.1 เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชุมชนควรมีการร่วมมือกันเพื่อจัดกิจกรรมการถ่ายทอด
องค์ความรู้ ณ ที่ใดที่หนึง่ มากกว่าที่จะแบ่งแยกออกเป็ นกลุม่ ๆ
2.2 ทุกฝ่ ายควรร่วมมือกันทาให้ องค์ความรู้ ที่ได้ เป็ นองค์ความรู้ส่วนรวมที่มาจาก
ทุกหน่วยย่อยของชุมชนซึง่ จะมีประโยชน์และประสิทธิภาพมากกว่า
2.3 ควรมีการประสานงาน/ประชาสัมพันธ์ให้ บคุ คลภายนอกหรื อชุมชนอื่นได้ ร้ ูจกั
เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้ างโครงข่ายของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนภูมิปัญญาไทย
ให้ เป็ นวงกว้ างมากยิ่งขึ ้นไป
2.4 เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชุมชนควรมีการกาหนดเป้าหมายของการทางานที่เป็ น
จุดหมายเดียวกันเพื่อที่เครื อข่ายจะได้ มีการช่วยเหลือและเชื่อมโยงองค์ความรู้กนั เมื่อปฏิบตั งิ าน
2.5 หากเกิ ดปั ญหาความขัดแย้ ง ควรแก้ ปัญหาหรื อปรั บความเข้ าใจในทั นที
เพื่ อ เป็ นการปรึ กษาหารื อในการท างานร่ ว มกัน และเป็ นการกระชับ ความสัม พัน ธ์ เ พื่ อ ให้ ก าร
ปฏิบตั ิงานร่วมกันมีประสิทธิภาพหรื อหากเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนเกิดความขัดแย้ งกัน ก็ควรที่
จะต้ องร่ วมมือกันในการทางานให้ มากยิ่งขึน้ หากเครื อข่ายได้ ทางานและแก้ ปัญหาร่ วมกัน แล้ ว
ความขัดแย้ งก็จะทุเลาลงและหมดไปในที่สดุ
2.6 ควรมีการจัดสรรงบประมาณที่ได้ มาอย่างเป็ นธรรมและเพียงพอสาหรับให้
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ในการนาไปดาเนินงานอย่างเหมาะสม
2.7 ควรกาหนดผู้นาเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชมุ ชนที่เหมาะสมและกาหนดกฎกติกา
หรื อข้ อตกลงต่างๆให้ เป็ นแนวทางปฏิบตั ทิ ี่ยอมรับตรงกันทุกกลุม่
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สรุ ปผลการพัฒนาข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับการพัฒนาบทบาทของเครื อข่ายการ
เรี ยนรู้ชุมชนในการส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของครูภูมิปัญญาไทยด้ านการรักษา
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกเครื อข่าย พบว่า เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชุมชนควรมีการพบประหรื อ
ประชุมกลุ่มกันเป็ นประจาเพื่อปรึ กษาหรื อกระชับความสัมพันธ์ ของกลุ่มเครื อข่าย เพื่อให้ เวลา
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชมุ ชนมีการปฏิบตั ิงานร่ วมกันได้ เป็ นอย่างดีและมีความคุ้นเคยในการทางาน
ร่ ว มกัน อี กทัง้ ควรเลื อ กผู้นาเครื อ ข่า ยการเรี ย นรู้ ชุม ชนที่ มี ความเหมาะสมและมี การก าหนด
เป้ าหมายในการท างานร่ ว มกั น เพื่ อ ให้ ทุก ฝ่ ายยอมรั บ และหน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบทางด้ า น
งบประมาณควรจัดสรรงบประมาณให้ เพียงพอต่อความต้ องการและความเหมาะสมของเครื อข่าย
ในแต่ละกลุม่ เพื่อป้องกันความขัดแย้ ง
ประเด็นที่ 3 ด้ านการสร้ างแรงจูงใจ มีประเด็นดังต่อไปนี ้
3.1 ควรมีการสร้ างแรงจูงใจในการสนับสนุนให้ คนในชุมชนมาเรี ยนรู้และสืบทอด
องค์ ค วามรู้ ภู มิ ปั ญ ญามากขึ น้ โดยมี ก ารประชาสัม พัน ธ์ แ ละชี ใ้ ห้ เ ห็ น ถึ ง ประโยชน์ ที่ ไ ด้ จ าก
การศึกษาภูมิปัญญาไทยเพื่อกระตุ้นให้ คนในชุมชนอยากเรี ยนรู้และอยากเป็ นเครื อข่ายการเรี ยนรู้
ชุมชน เพิ่มมากขึ ้นอีกทางหนึง่
3.2 เครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนควรจัดหาตลาดการจาหน่ายที่สามารถจาหน่าย
ผลผลิตทางภูมิปัญญาที่ชดั เจนและแน่นอนเพื่อให้ คนในชุมชนที่รายได้ ที่มนั่ คง
3.3 ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนควรทาการวิเคราะห์ถึงความ
ต้ องการและเหตุผ ลในการมาร่ วมกิ จ กรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้ แก่ผ้ ูเรี ยนว่าแต่ละกลุ่ม
ต้ องการอะไร เช่น ต้ องการความรู้ หรื อต้ องการรางวัลตอบแทน เป็ นต้ น แล้ วนาผลการวิเคราะห์มา
จัดกลุม่ เพื่อจัดกลุม่ ตามแรงจูงใจที่เหมาะสมแก่กลุม่ ของเครื อข่ายอย่างตรงตามความต้ องการ
สรุ ปผลการพัฒนาข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับการพัฒนาบทบาทของเครื อข่ายการ
เรี ยนรู้ ชมุ ชนในการส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของครู ภูมิปัญญาไทยด้ านการสร้ าง
แรงจูงใจ พบว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบด้ านการหาตลาดจาหน่ายผลผลิตทางภูมิปัญญาควร
จัดหาตลาดในการจาหน่ายสินค้ าให้ แก่เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนเพื่อให้ ชมุ ชนเกิดรายได้ และควรมี
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การประชาสัม พันธ์ ให้ เ ครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนเห็นคุณค่า ต้ องการสื บทอดและป้องกันไม่ให้
องค์ความรู้ภมู ิปัญญาไทยห่างหายไป
ประเด็นที่ 4 ด้ านการจัดหาทรัพยากรสนับสนุน มีประเด็นดังต่อไปนี ้
4.1 เครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุม ชนที่มี หน้ าที่ เกี่ ยวกับการจัดสรรงบประมาณอาจ
จัดสรรงบประมาณให้ เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนได้ จดั ทาสื่อการเรี ยนเพิ่มเติมไว้ สาหรับผู้เรี ยนและ
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนเองการจัดสรรงบประมาณนัน้ ต้ องมีการจักสรรที่รัดกุมตรงตามความ
ต้ องการและเหมาะสม เพื่อให้ เครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนสามารถดาเนินงานเพื่อชุมชนได้ อย่าง
ราบรื่ นและมีประสิทธิภาพ
4.2 เครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชมุ ชนควรช่วยกันดูแล รักษา และพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู้
ให้ ดีมากยิ่งขึ ้น
4.3 ในการจัดสรรทรัพยากรให้ กับเครื อข่ายในการดาเนินกิจกรรมการถ่ายทอด
องค์ ความรู้ นัน้ ควรที่ จ ะต้ อ งมี ค วามเพี ยงพอในทุกๆด้ าน ไม่ว่า จะเป็ น ด้ า นวัตถุดิบ ด้ านวัส ดุ
อุปกรณ์ ด้ านบุคลากร ด้ านการผลิตสื่อการเรี ยนการสอน เป็ นต้ น เพราะถ้ าหากขาดทรัพยากร
เหล่านี ้ก็จะทาให้ การดาเนินงานอาจขัดข้ องหรื อหยุดชะงัก ทาให้ ไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ขาด
ประสิทธิภาพหรื ออาจต้ องเลิกล้ มกิจกรรมไปในที่สดุ
สรุ ปผลการพัฒนาข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับการพัฒนาบทบาทของเครื อข่ายการ
เรี ยนรู้ ชมุ ชนในการส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทยด้ านการจัดหา
ทรัพยากรสนับสนุน พบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการส่งเสริ มเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนควร
ส่งเสริ ม สนับสนุนทรัพยากรในการดาเนินกิจกรรมของเครื อข่ายให้ เพียงพอต่อความต้ องการใน
ทุกๆด้ าน และเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนเองก็ควรช่วยกันรักษาทรัพยากรที่ได้ มา โดยใช้ ประโยชน์
จากทรัพยากรให้ ค้ มุ ค่าและตรงกับความต้ องการของคนในชุมชนให้ มากที่สดุ
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ประเด็นที่ 5 ด้ านการพัฒนาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุม ชนอย่างต่อเนื่ องและ
ยัง่ ยืน มีประเด็นดังต่อไปนี ้
5.1 เครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนควรร่ วมมือกันสร้ างชุมชนของตนเองให้ เป็ นชุมชน
ต้ นแบบ โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ บคุ คลภายนอกเข้ ามาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากภูมิปั ญญาไทยที่
เป็ นของแท้ ป้องกันการลอกเลี ยนแบบ โดยผลิตภัณฑ์ จ ากภูมิ ปัญญาไทยของชุมชนนัน้ จะมี
จาหน่ายแค่ในชุมชนและไม่มีจาหน่ายที่อื่น ทาให้ คนในชุมชนไม่ต้องไปนอกชุมชน และสามารถ
พัฒนาชุมชนให้ เป็ นชุมชนต้ นแบบและสามารถสร้ างรายได้ ให้ กบั ชุมชนได้ อีกด้ วย
5.2 เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชน ควรปลูกฝั งให้ คนในชุมชนเห็นคุณค่าและอยากที่
จะรักษาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาไว้ โดยการสืบทอด โดยควรสอดแทรกกิจกรรมการถ่ายทอดองค์
ความรู้ ไว้ ในกิ จ กรรมต่า งๆของชุม ชนทัง้ เป็ นทางการและกิ จ กรรมการพบป่ ะของชุม ชนอย่า ง
สม่ า เสมอ และทุก กลุ่ม เครื อ ข่ า ยควรที่ จ ะมี ก ารพัฒ นาการด าเนิ น งานและถ่ า ยทอดวิ ธี ก าร
ดาเนินงานให้ กบั เยาวชนรุ่นใหม่ ได้ สืบทอดและทาหน้ าที่เป็ นเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนที่ดีตอ่ ไป
สรุ ปผลการพัฒนาข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับการพัฒนาบทบาทของเครื อข่ายการ
เรี ยนรู้ชมุ ชนในการส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภูมิปั ญญาไทยด้ านการพัฒนา
บทบาทอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน พบว่า เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนควรรักษาเอกลักษณ์ของชุมชน
ไว้ โดยพัฒนาเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนภูมิปัญญาไทยชุมชนให้ เข้ มแข็งและเป็ นชุมชนต้ นแบบ
โดยควรปลูกฝั งให้ เยาวชนรุ่ นใหม่ในพืน้ ที่ได้ เห็นคุณค่า อยากรักษาและอยากเป็ นส่วนหนึ่งของ
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชมุ ชนเพื่อสืบทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาไทยและมีการพัฒนาเครื อข่ายต่อไป
อย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
นอกจากนี ้ผู้วิจยั ได้ พบข้ อมูลจากการสนทนากลุ่ม โดยผู้ทรงคุณวุฒิได้ สะท้ อนปั ญหาและ
อุปสรรคของการพัฒ นาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุม ชนและแนวทางการแก้ ไ ขของการ
พัฒนาเครื อข่ายไว้ ดงั นี ้
ปั ญหาและอุป สรรคของการพัฒนาบทบาทของเครื อข่ ายการเรี ยนรู้ ชุ มชนและ
แนวทางการแก้ ไข
1. เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนบางคนไม่สามารถเข้ าร่วมกิจกรรมได้ เนื่องจากติดภารกิจ
ต่า งๆ ท าให้ ส มาชิ ก ที่ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมของเครื อข่ า ยการเรี ย นรู้ ชุม ชนมี จ านวนน้ อ ยกว่ า ที่ ตัง้
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เป้าหมายไว้ ดัง นัน้ เครื อข่า ยการเรี ย นรู้ ชุม ชนควรแจ้ ง ทางสมาชิ กว่าหากไม่ส ามารถเข้ าร่ ว ม
กิจกรรมของเครื อข่าย ให้ แจ้ งล่วงหน้ า หากสมาชิกที่ไม่สามารถเข้ าร่วมได้ มีจานวนมาก อาจเลื่อน
การจัดกิจกรรมให้ ผ้ เู ข้ าร่วมสามารถมาได้ ตรงกันหรื ออาจให้ สมาชิกเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนท่าน
อื่น มาแทน
2. การจัดกิจกรรมของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนไม่สามารถปฏิบตั ิได้ บอ่ ย เนื่องจากทัง้ 2
ชุมชนเป็ นชุมชนเกษตรกรรม หากเข้ าร่วมกิจกรรมบ่อยก็อาจทาให้ งานประจาได้ ผลดีไม่เท่าที่ควร
หรื อเสียรายได้ ประจาไป ซึ่ งทาให้ การทางานของเครื อข่ายไม่ประสบผลสาเร็ จเท่าที่ควร ดังนัน้
ควรมีการดาเนินกิจกรรมในสถานที่และเวลาที่เหมาะสมจะมีบุคคลกลุ่มต่างๆมารวมตัวกันอย่าง
สะดวก เช่ น กิ จ กรรมการท าบุญ ของวัด กิ จ กรรมทางประเพณี /วัฒ นธรรมหรื อ การประชุม
ผู้ปกครองในโรงเรี ยนเป็ นต้ น แต่ถ้าหากชุม ชนที่ สามารถใช้ เทคโนโลยี ในการสื่ อสารได้ อาจ
ประชุมหรื อติดต่อสื่อสารกันผ่าน facebook twitter เป็ นต้ น
3.

ทางชุม ชนยัง ขาดระบบอิน เตอร์ เ น็ ตเพื่ อ ใช้ เ ป็ นช่อ งทางในการเผยแพร่ ห รื อ

ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาไทย ดังนัน้ ทางเครื อข่ายการเรี ยนรู้ที่เกี่ย วข้ องควรจัดหา
งบประมาณและผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีมาช่วยดาเนินการ
4.

ผู้ต้องการศึกษาภูมิปัญญาไทยของชุมชนส่วนมากจะเป็ นบุคคลที่มาจากภายนอก

ชุม ชนมากกว่าคนในชุม ชนเอง ดังนั
้ น้ เครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุม ชนควรจะเพิ่ม เนื อ้ หาการเรี ยนรู้
เกี่ยวกับเอกลักษณ์ของท้ องถิ่น วัฒ นธรรมประเพณีตา่ งๆ เพื่อให้ น่าสนใจและครอบคลุมกับความ
ต้ องการของคนในชุมชนมากยิ่งขึ ้น
5. เครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชมุ ชนขาดงบประมาณในการสนับสนุนการดาเนินงานเป็ นอย่าง
มาก ทาให้ การดาเนินกิจกรรมต่างๆเป็ นไปอย่างลาบาก ดังนัน้ รัฐบาลหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องควรจัดสรร
งบประมาณให้ พอเพียงกับความต้ องการของชุมชน
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เรื่ องการวิเคราะห์บทบาท
ของเครื อข่ า ยการเรี ยนรู้ ชุ ม ชนในการส่ ง เสริ มกระบวนการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ของ
ครูภมู ิปัญญาไทย มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงบริ บทของชุมชนและวิเคราะห์ บทบาทของเครื อข่าย
การเรี ย นรู้ ชุ ม ชนในการส่ ง เสริ ม กระบวนการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ของครู ภู มิ ปั ญญาไทย
เพื่อนาเสนอข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับการพัฒนาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชมุ ชนใน
การส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครู ภูมิปัญญาไทย จานวน 2 พื ้นที่ ได้ แก่ ชุมชน
ชาวไทยพวนบ้ านหาดเสี ย้ ว อาเภอศรี สัช นาลัย จัง หวัด สุโขทัยและชุม ชนปลักไม้ ลาย อ าเภอ
กาแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยวิธีการดาเนินงานวิจยั คือ ศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับ บทบาท
ของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนในการส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของครู ภูมิปัญญา
ไทย เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลครัง้ นี ้ มี 3

แบบ ได้ แก่ แบบวิเคราะห์เอกสาร

แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก แนวทางการสนทนากลุ่ม โดยใช้ กลุ่มตัวอย่างทังสิ
้ ้น 20 คน ได้ แก่
ครูภมู ิปัญญาไทย เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชน ผู้นาชุมชนและผู้รับการถ่ายทอดในแต่ละชุมชน และ
เพื่อนาเสนอข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับการพัฒนาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชมุ ชนใน
การส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของครู ภูมิปัญญาไทย แบ่งออกเป็ น 5 ด้ าน ได้ แก่
ด้ านกิจกรรม ด้ านการรักษาความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างสมาชิกเครื อข่าย ด้ านการสร้ างแรงจูงใจ
ด้ านการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนและด้ านการพัฒนาบทบาทของเครื อข่ายอย่างต่อเนื่องและ
ยัง่ ยืน มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั วิธีดาเนินงานวิจยั เครื่ องมือที่ใช้ ในงานวิจยั และผลการวิจยั
โดยสรุปได้ ดงั นี ้ คือ
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1 ศึกษาถึงบริบททัว่ ไปของชุมชนและบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนในการส่งเสริ ม
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทย
2 วิเคราะห์ บทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนในการส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอด
องค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทย
3 นาเสนอข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับการพัฒนาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้
ชุมชนในการส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทย
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เกี่ยวกับ บทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนในการส่งเสริ ม
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทยโดยมี 3 ขันตอน
้
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาถึงบริบททั่วไปของชุมชนและบทบาทของเครื อข่ ายการเรี ยนรู้
ชุมชนในการส่ งเสริมกระบวนการถ่ ายทอดองค์ ความรู้ของครู ภูมิปัญญาไทย
การวิจัยขัน้ นี เ้ ป็ นการศึก ษาเอกสาร ได้ แ ก่ หนัง สื อ เอกสาร วารสาร บทความ ข้ อมูล
งานวิจยั สิ่งพิมพ์ และสื่อต่างๆ ที่มีผ้ จู ดั ทาไว้ แล้ ว เพื่อทาความเข้ าใจเกี่ยวกับข้ อมูลภาพรวมของ
เครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ ชุ ม ชน แนวคิ ด ทฤษฎี เ กี่ ย วกั บ กระบวนการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ของ
ครูภมู ิปัญญาไทย และนามากาหนดกรอบเพื่อการเก็บข้ อมูลในภาคสนาม ประกอบด้ วย 2 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. กาหนดกรอบการวิเคราะห์เอกสารดังนี ้
2. การวิเคราะห์และสรุปบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนในการส่งเสริ มกระบวนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทยตามกรอบการวิเคราะห์เอกสาร เพื่อให้ ได้ “บทบาทของ
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชน” สาหรับใช้ เป็ นกรอบในการเก็บข้ อมูลภาคสนาม
3.การคัดเลือกกรณีศกึ ษา
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ผู้วิจยั ใช้ วิธีการคัดเลือกกรณีศกึ ษาตามวัตถุประสงค์แบบเจาะจง (Purposive sampling)
ด้ วยการคัดเลือกเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนจานวน 2 แห่ง คือ ชุมชนชาวไทยพวนบ้ านหาดเสี ้ยว
อ.ศรี สชั นาลัย จ.สุโขทัยและชุมชนปลักไม้ ลาย อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม
4. ศึกษาภาคสนาม ขันตอนนี
้
้ผู้วิจยั ทาการติดต่อไปยังเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชน ทัง้ 2
แห่ง โดยอธิบาย ชี ้แจง และขอความร่วมมือในการศึกษาวิจยั โดยอธิบายถึงขันตอนและวิ
้
ธีในการ
เก็บรวบรวมข้ อมูล ทังการสั
้
มภาษณ์แบบเจาะลึก การขอเข้ ามีสว่ นร่วมเพื่อทาการสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วม เก็บข้ อมูลและปรากฏการณ์อย่างลุ่มลึก รวมทังชี
้ ้แจงถึงประโยชน์ที่จะได้ รับจากการวิจยั
ในการที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนและเครื อข่ายที่เกี่ยวข้ อง
เครื่ องมือที่ใช้ ในขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาถึงบริ บททัว่ ไปของชุมชนและบทบาท
ของเครื อข่ า ยการเรี ยนรู้ ชุ ม ชนในการส่ ง เสริ มกระบวนการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ของ
ครูภมู ิปัญญาไทย ได้ แก่ แบบบันทึกการวิเคราะห์เอกสาร
วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมู ลในการวิจัย ผู้วิจัยนาเครื่ องมือรวบรวมเนื ้อหาจาก
การวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้ องและแบบสัมภาษณ์ บทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชุมชนในการ
ส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทย ไปสอบถาม/สัมภาษณ์ด้วยตนเอง
กับกลุม่ เป้าหมายที่ประกอบด้ วย ครูภูมิปัญญาไทย 1 ท่าน เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชน 5 ท่าน ผู้นา
ชุมชน 2 ท่าน ผู้รับการถ่ายทอด 2 ท่าน ในแต่ละชุมชนที่ได้ คดั เลือกตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ เพื่อให้
ได้ บริ บททัว่ ไปของชุมชนและบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนในการส่งเสริ มกระบวนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทย
การวิเคราะห์ ข้อมูลในการวิจัย นาข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์
สรุปข้ อมูลตามแนวทางที่เสนอไว้ ด้ วยเทคนิคตัดปะ จากนันตี
้ ความ จัดหมวดหมู่ และเปรี ยบเทียบ
คาตอบของแต่ล ะชุม ชน โดยทาการวิเคราะห์ เ นื อ้ หาด้ านความจริ ง และวิ เคราะห์ เนื อ้ หาด้ า น
ความหมายคาพูด และทาการวิเคราะห์สรุปข้ อมูล
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ขั น้ ตอนที่ 2 วิ เ คราะห์ บ ทบาทของเครื อข่ า ยการเรี ยนรู้ ชุ ม ชนในการส่ งเสริ ม
กระบวนการถ่ ายทอดองค์ ความรู้ของครู ภูมิปัญญาไทย
การวิจัยขัน้ ตอนนี ้ เป็ นการวิจัยภาคสนาม (Field research) เนื่ องจากการวิจัยนี ใ้ ห้
ความสาคัญกับความเชื่อ แนวคิดการปฏิบตั ิ และสภาพแวดล้ อมบริ บททางสังคมของเครื อข่ายการ
เรี ย นรู้ ชุม ชนอัน ส่ง ผลต่อ กระบวนการถ่ ายทอดองค์ ค วามรู้ อย่างยิ่ ง และเพื่ อ ที่ จ ะสามารถน า
ผลการวิจยั ไปอ้ างใช้ กบั กรณีอื่นๆได้ มากกว่าการศึกษาเพียงกรณีเดียว จึงทาการศึกษากรณีศกึ ษา
ทัง้ 3 กรณี โดยวิธีประยุกต์เทคนิคการวิจยั เชิงคุณภาพ ประกอบด้ วย
1. การสัม ภาษณ์ แบบเจาะลึ ก(In-depth interview) เป็ นการสัม ภาษณ์ กับเครื อข่าย
การเรี ยนรู้ชุมชนทัง้ 2 ชุมชน โดยจะเป็ นการสัมภาษณ์ผ้ ทู ี่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับเครื อข่ายการเรี ยนรู้
ชุมชนทุกฝ่ าย ได้ แก่ ครูภมู ิปัญญาไทย 1 ท่าน เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชน 5 ท่าน ผู้นาชุมชน 2 ท่าน
ผู้รับการถ่ายทอด 2 ท่าน ในแต่ละชุมชน
2. การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วม (Non-participant observation) ผู้วิจยั จะทาการสังเกต
แบบไม่มีสว่ นร่วมในทุกๆขันตอนที
้
่เครื อข่ายการเรี ยนรู้จะมีบทบาทในการถ่ายทอดองค์ความรู้ของ
ครูภมู ิปัญญาไทย
วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ในการวิ จั ย ผู้ วิ จัย น าเครื่ องมื อ รวบรวมแบบ
สัมภาษณ์ บทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนในการส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้
ของครู ภู มิ ปั ญ ญาไทย ไปสอบถาม/สัม ภาษณ์ ด้ ว ยตนเองกับ กลุ่ม เป้ าหมายที่ ป ระกอบด้ ว ย
ครูภมู ิปัญญาไทย 1 ท่าน เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชน 5 ท่าน ผู้นาชุมชน 2 ท่าน ผู้รับการถ่ายทอด 2
ท่า น ในแต่ล ะชุม ชนที่ ไ ด้ คัด เลื อ กตามเกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลวิ เ คราะห์ บทบาทของ
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนในการส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทย
การวิเคราะห์ ข้อมูลในการวิจัย นาข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์
สรุปข้ อมูลตามแนวทางที่เสนอไว้ ด้ วยเทคนิคตัดปะ จากนันตี
้ ความ จัดหมวดหมู่ และเปรี ยบเทียบ
ค าตอบของแต่ชุม ชน โดยท าการวิ เ คราะห์ เ นื อ้ หาด้ า นความจริ ง และวิ เ คราะห์ เ นื อ้ หาด้ า น
ความหมายคาพูด และทาการวิเคราะห์สรุปข้ อมูล
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ขั น้ ตอนที่ 3นาเสนอข้ อเสนอแนะเชิ งนโยบายส าหรั บ การพั ฒนาบทบาทของ
เครื อ ข่ ายการเรี ย นรู้ ชุ ม ชนในการส่ งเสริ ม กระบวนการถ่ ายทอดองค์ ความรู้ ของ
ครู ภูมิปัญญาไทย
3.1 นาผลการวิเคราะห์ที่ได้ จากการวิเคราะห์เอกสารสัมภาษณ์ และสังเกตมา
จัดท าประเด็นในการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ในชุม ชนทัง้ 2 กรณี ศึกษา เพื่ อให้ ไ ด้
ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับการพัฒนาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนในการส่งเสริ ม
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทย
3.2 ตรวจสอบผลการวิเคราะห์ที่เก็บได้ หลังการสัมภาษณ์และการสังเกตแบบไม่มี
ส่วนร่วมของผู้วิจยั ซึง่ ทาการบันทึกและร่างเป็ นข้ อสรุป
3.3

จัด ประชุ ม ผู้ ให้ ข้ อมูล ส าคัญ ได้ แ ก่ เครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ ชุ ม ชนและ

ครู ภูมิ ปั ญ ญาไทยที่ เ ป็ นกรณี ศึกษา ผู้เ ชี่ ย วชาญด้ า นการศึก ษาตลอดชี วิต เพื่ อ จะนารู ป แบบ
กระบวนการพัฒนาเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชน ที่ผ้ รู ้ ู เครื อข่ายชุมชน ผู้นาและปราชญ์ชาวบ้ านที่มี
ความพร้ อมและความต้ องการที่จะพัฒนาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนในการส่งเสริ ม
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของครู ภูมิปัญญาไทยไปสู่การพึ่งตนเองได้ อย่างพอเพียงและ
ยัง่ ยืน และนาไปใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการกาหนดกลยุทธ์ และนโยบายการส่งเสริ มเครื อข่ายการ
เรี ยนรู้ชมุ ชนด้ านภูมิปัญญาไทยในการจัดการศึกษาของชาติ ของหน่วยงานต่างๆ ในการส่งเสริ ม
กิจกรรมการเรี ยนรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ ของชุม ชนเพื่อให้ เกิ ดชุมชนที่มีการพัฒนาที่ยั่งยื น
เพิ่มขึ ้น
เครื่องมือที่ใช้ ในขัน้ ตอนที่ 3 เพื่อนาเสนอข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับการ
พัฒนาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชมุ ชนในการส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของ
ครู ภูมิปัญญาไทย ได้ แก่ ประเด็นการสนทนากลุ่มเรื่ อง “การวิเคราะห์ บทบาทของเครื อข่าย
การเรี ยนรู้ชมุ ชนในการส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทย
วิ ธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในการวิ จั ย ผู้วิ จัย นาผลการวิ เ คราะห์ จ ากแบบ
สัมภาษณ์ บทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนในการส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้
ของครู ภูมิปัญญาไทยมารวบรวมและวิเคราะห์ถึง ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรั บการพัฒนา
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บทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนในการส่ง เสริ ม กระบวนการถ่ายทอดองค์ ความรู้ ของครู
ภูมิปัญญาไทยของแต่ละชุมชน เพื่อนามาทาเป็ นแนวทางในการสนทนากลุม่
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ในการวิ จั ย ผู้วิ จัย น าข้ อ มูล ที่ ไ ด้ จ ากการสนทนากลุ่ม
มาวิเคราะห์สรุปข้ อมูลตามแนวทางที่เสนอไว้ ด้ วยเทคนิคตัดปะ จากนันตี
้ ความ จัดหมวดหมู่ และ
เปรี ยบเทียบคาตอบของผู้เข้ าร่วมสนทนากลุม่ แต่ละท่าน โดยทาการวิเคราะห์เนื ้อหาด้ านความจริ ง
และวิเคราะห์เนื ้อหาด้ านความหมายคาพูด
สรุปผลการวิจัย
การวิ จัย เรื่ อ ง “การวิ เ คราะห์ บ ทบาทของเครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ ชุม ชนในการส่ ง เสริ ม
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของครูภูมิปัญญาไทย” ผู้วิจยั สรุ ปผลโดยแบ่งตามวัตถุประสงค์
เป็ น 3 ตอน ดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 ผลการศึกษาถึงบริบททั่วไปของชุมชนและบทบาทของเครื อข่ ายการ
เรี ยนรู้ชุมชนในการส่ งเสริมกระบวนการถ่ ายทอดองค์ ความรู้ของครู ภูมิปัญญาไทย
1.1. ผลการวิเคราะห์ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเรื่ องแนวคิด ความเชื่อ ปรัชญาในการดาเนินชีวิต องค์ความรู้
กระบวนการถ่า ยทอดความรู้ บทบาทต่างๆของเครื อข่ายการเรี ย นรู้ ชุม ชนที่ มี ต่อ การส่ง เสริ ม
กระบวนการถ่ายทอดองค์ ความรู้ ของครู ภูมิ ปัญญาไทย โดยทาการศึกษาข้ อมูล จากสื่ อต่างๆ
เอกสารงานวิจยั ต่างๆ ที่มีการรวบรวมและทาการศึกษาไว้ แล้ ว รวมทังสื
้ ่ออิเล็กทรอนิกส์ทกุ ประเภท
แล้ วนาข้ อมูลมาสังเคราะห์ เพื่ อเป็ นเครื่ องมือและแนวทางในการเก็บข้ อมูลด้ วยแบบวิเคราะห์
เอกสาร พบว่า เครื อ ข่า ยการเรี ย นรู้ ชุม ชน คื อ การรวมกลุ่ม คนในชุม ชนที่ มี ค วามสัม พัน ธ์
เกี่ ยวข้ องกันทางด้ า นต่ างๆ เพื่ อมารวมกันจัดตัง้ เครื อข่า ยการเรี ยนรู้ เพื่ อส่ง เสริ ม กระบวนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ตา่ งๆของครูภมู ิปัญญาไทยให้ แก่ผ้ ทู ี่สนใจในชุมชนหรื อกลุ่มคนรุ่นหลัง โดยจะ
ประกอบไปด้ วย ผู้ประสานงาน ผู้ถ่ายทอดความรู้ และผู้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ซึ่งเป็ นผู้ที่มี
บทบาทในชุมชนนันๆ
้ เช่น ผู้นาหมู่บ้าน นักการศึกษาที่เกี่ยวข้ อง วัด บ้ าน โรงเรี ยน อนามัย เป็ น
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ต้ น

ซึ่งจะต้ องมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ซึ่งกันและกันอย่างเป็ นระบบ มีการจัดการองค์

ความรู้ ที่ผสมผสานกลมกลืนกับวิถีชีวิตและเป็ นประโยชน์ต่อชุมชนนัน้ ๆ โดยการดาเนินงานที่
ได้ ผลดีที่สุดจะต้ องมีการรักษา ประคับประคองให้ เครื อข่ายสามารถดาเนินการต่อไปได้ อย่าง
ต่อเนื่องและยัง่ ยืน
1.2 บริบททั่วไปของชุมชนชาวไทยพวนบ้ านหาดเสีย้ ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
ไทยพวนบ้ านหาดเสี ้ยวเป็ นชุมชนในหมู่บ้านหาดเสี ้ยว อาเภอศรี สชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย
ประชากรในเขตอาเภอศรี สัช นาลัยมี การกระจายหลายเผ่าพันธุ์ ต่างก็อพยพมาอยู่รวมกับชน
พื ้นเมือง เนื่องมาจากลี ้ภัยการเมืองและสมัครใจมาหาแหล่งที่ทากินใหม่ ความสัมพันธ์ในชุมชน
จะมี ลัก ษณะที่ เ กี่ ย วดองกัน ทางเครื อ ญาติ โดยการสื บ สายทางสายโลหิ ต และการแต่ง งาน
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม ได้ แก่ การทานา ทาสวนผลไม้ ทาไร่ ประเภท
ถัว่ เขียว ข้ าวโพด ฝ้ายและอ้ อย รวมไปถึงการเลี ้ยงสัตว์ พวนนับถือศาสนาพุทธมาตังแต่
้ สมัยเมื่อ
ยังอยู่เมืองพวน ในประเทศลาวและนับถือเคร่ งครัดมาก มีคติความเชื่อหลายอย่างที่เกี่ยวกับ
พุทธศาสนา ความเชื่อในเรื่ องบาป บุญและการทาบุญที่เชื่อว่าได้ กุศลอย่างมาก มีความเชื่อใน
เรื่ องภูตผีวิญญาณและอานาจเหนือธรรมชาติควบคู่กันไปเห็นได้ จากพิธีกรรมต่าง ๆ ที่ชาวบ้ าน
ยังคงถือปฏิบตั สิ ืบต่อกัน
งานหัตถกรรมเป็ นภูมิปัญญาของชาวไทยพวนตาบลหาดเสี ้ยวที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
โดยมีครู สุนทรี ขนาดนิด เป็ นครู ภูมิปัญญาไทยของชุมชนชาวไทยพวนบ้ านหาดเสีย้ ว โดยยัง
ดารงวัฒ นธรรมดัง เดิมอยู่คือการทอผ้ า ซึ่ง มีลวดลายสวยงามเป็ นเอกลักษณ์ คือ ผ้ าซิ่นตีนจก
โดยเฉพาะจกเก้ าลายบ้ านหาดเสี ้ยว ซึง่ มีจดุ โดดเด่นกว่าผ้ าชนิดอื่น คือ ใช้ มือจกผ้ าเป็ นลวดลายทัง้
ผืน ไม่ใช่การทอผ้ าที่ ใช้ ประโยชน์ อื่น ๆ เช่น ผ้ าปูโต๊ ะ ผ้ าคลุมเตียง ผ้ าย่าม ผ้ าขาวม้ า ผ้ ารอง
จาน ผ้ าคลุมไหล่ เป็ นต้ น
ในชุมชนยังมีการทอผ้ าซิ่นตีนจกกันทังหมู
้ ่บ้าน โดยใต้ ถุนของแต่ละบ้ านก็จะมีอุปกรณ์
สาหรับการทอผ้ า ซึ่งเมื่อชาวบ้ านว่างเว้ นจากการทางานหรื อเมื่อจะมีประเพณีตา่ งๆที่ต้องมีการ
แต่งกายด้ วยผ้ าซิ่น ก็จะมีกิจกรรมการทอผ้ าของหมู่บ้านเกิดขึ ้น โดยจะมีการสอนการทอผ้ ากัน
จากรุ่ นสู่รุ่น ท าให้ การทอผ้ านัน้ ถื อเป็ นการเรี ยนรู้ ที่ คู่กันมากับ การดาเนินชี วิต เมื่ อทุกบ้ านมี
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อุปกรณ์หรื อกี่ (เป็ นเครื่ องมือสาหรับทอผ้ า มีหลายขนาดและชนิด แต่มีหลักการพื ้นฐานอย่าง
เดียวกัน คือ การขัดประสานระหว่างด้ ายเส้ นพุ่ง และด้ ายเส้ นยืน จนแน่นเป็ นเนื ้อผ้ า คล้ ายกับการ
จักสาน แต่มีความละเอียดสูงกว่า เนื่องจากเส้ นด้ ายมีขนาดที่เล็ก และละเอียดกว่า )ในการทอผ้ า
จึงทาให้ เด็กในชุมชนเกิดการเรี ยนรู้ การทอผ้ าและสามารถทอผ้ าได้ เป็ นกันทุกคนอีกด้ วย อีกทัง้
ชุมชนเองยังมีการจัดงบประมาณ วัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทอผ้ าให้ แก่คนในชุมชน เช่น ฝ้าย กี่
ตลาดจาหน่ายสินค้ า เป็ นต้ น และมีศนู ย์การเรี ยนรู้ ภูมิปัญญาไทยด้ านการทอผ้ าซิ่นตีนจก เช่น
ศูนย์การเรี ยนรู้ และทอผ้ าตีนจกบ้ านหาดเสี ้ยว พิพิธภัณฑ์ผ้าทองคา เป็ นต้ น จึงทาให้ คนในชุมชน
สามารถเรี ยนรู้การทอผ้ าได้ สะดวกและใกล้ ตวั มากยิ่งขึ ้น
1.3 บริบททั่วไปของชุมชนปลักไม้ ลาย อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม
ที่ตงั ้ ของชุมชนปลักไม้ ลายอยู่ในตาบลทุ่งขวาง อาเภอกาแพงแสน จัง หวัดนครปฐม
ชาวบ้ านปลักไม้ ลายประกอบด้ วยกลุ่มคน 3 ลักษณะ ได้ แก่ กลุ่มชาวจีนโดยเชื ้อชาติซึ่งอพยพมา
จากเมืองจีนส่วนหนึ่ง กลุ่มชาวไทยซึ่งเป็ นกลุ่มอพยพมาสู่หมู่บ้านในภายหลังและกลุ่มเชื ้อชาติ
ผสมไทย – จีน ซึ่งเป็ นกลุ่มชาวบ้ านรุ่นหลังที่เกิดในหมู่บ้าน สาหรับรูปทรงบ้ านในอดีตนันจะเป็
้
น
บ้ า นไม้ ย กพื น้ สูง มี ใ ต้ ถุน เพื่ อ ท าการเลี ย้ งสัต ว์ แต่ใ นปั จ จุบัน บ้ า นลัก ษณะนี ไ้ ม่มี ใ ห้ เ ห็ น แล้ ว
เนื่องจาก บ้ านส่วนใหญ่จะเป็ นบ้ านเดี่ยว ชัน้ เดียว ทรงสมัยใหม่และสร้ างโดยปูน มีการปูพืน้
หินอ่อนอย่างสวยงาม ประมาณปี พ.ศ. 2531 เจ้ าหน้ าที่เกษตรอาเภอกาแพงแสนร่วมกับ อาจารย์
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ได้ เริ่ มหาพันธุ์พืชชนิดใหม่เข้ ามาทดลอง
ส่งเสริ มให้ ชาวบ้ านปลูกเพื่อขายทดแทนการปลูกอ้ อย ซึ่งก็คือ หน่อไม้ ฝรั่ง ทาให้ ปัจจุบนั ชุมชน
ปลักไม้ ลายมีผ้ ทู าการปลูกเป็ นจานวนเกือบครึ่งของจานวนครัวเรื อนทังหมด
้
นอกจากการปลูกอ้ อย
และหน่อไม้ ฝรั่งแล้ ว ที่เป็ นการประกอบอาชีพหลักของชุมชนปลักไม้ ลาย ชาวบ้ านส่วนหนึ่งก็ยงั
ทาสวนผลไม้ สวนผัก เลี ้ยงหมูและค้ าขายอีกด้ วย
พระครู สุธรรมนาถ (สมนึก นาโถ) เจ้ าอาวาสวัดปลักไม้ ลาย เป็ นครู ภูมิปัญญาไทยของ
ชุมชนปลักไม้ ลาย ท่านเป็ นพระนักอนุรักษ์ ทรัพยากรป่ าไม้ นักพัฒนา และนักการศึกษา อีกทังเป็
้ น
ผู้ริเริ่ มก่อตังสวนป่
้
าสมุนไพรวัดปลักไม้ ลาย เพื่อให้ เป็ นแหล่งสมุนไพรเพื่อการรักษาโรค และเป็ น
แหล่งเรี ยนรู้ของเยาวชน และประชาชนโดยทัว่ ไป
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ในปี พ.ศ. 2525 พระสมนึก นาโถ ได้ เข้ าร่วมเป็ นเจ้ าอาวาสวัดปลักไม้ ลาย เห็นว่าวัดมีป่า
คู่ควรจะอนุรักษ์ เอาไว้ เนื่ องจากปั จ จุบนั ป่ าก็ เริ่ มมี น้อยลง และเห็นว่าป่ านัน้ มีประโยชน์ม าก
เนื่องจากมีต้นไม้ หลายชนิดที่มีสรรพคุณในการรักษาโรค ท่านจึงมีแนวคิดที่จะทาการอนุรักษ์ และ
ฟื ้นฟูป่าสมุนไพรให้ มีส ภาพที่ อุดมสมบูรณ์ ขึน้ และเริ่ มปลูกป่ าเพิ่ม มากขึน้ ซึ่งท่านได้ กระทา
เรื่ อยมา จนกระทัง่ ได้ ตงให้
ั ้ เป็ นป่ าสมุนไพรเพื่อให้ ความรู้ กับผู้ที่สนใจการรักษาโรคโดยสมุนไพร
โดยการเปิ ดป่ าสมุนไพรเพื่อให้ คนเข้ ามาเที่ยวชมในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2542 ซึ่งได้ รับความ
สนใจจากคนในชุมชนและนอกชุมชนเป็ นจานวนมาก อีกทั ง้ ทางวัดได้ ทางานร่ วมกับศูนย์สาธิ ต
สมุนไพร ที่ได้ ก่อตังขึ
้ ้นมาในปี เดียวกับการเปิ ดป่ าสมุนไพร เพื่อให้ ศนู ย์สาธิตสมุนไพร เป็ นสถานที่
ในการผลิตยาที่ทาจากสมุนไพรที่จะนามาจาหน่ายแก่ผ้ ทู ี่สนใจ
1.4 บทบาทของเครื อข่ ายการเรียนรู้ชุมชน
จากการศึกษาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนในการส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอด
องค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทยของทัง้ 2 ชุมชน พบว่า เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนคือการรวมกลุ่ม
คนในชุมชนที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกันทางด้ านต่างๆ เพื่อมารวมกันจัดตังเครื
้ อข่ายการเรี ยนรู้
และส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทยแก่ผ้ ทู ี่สนใจหรื อกลุ่มคนรุ่นหลัง
ให้ สามารถสืบทอดองค์ความรู้ที่มีอยูแ่ ละเป็ นการสร้ างเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนให้ มีความเข้ มแข็ง
สามารถพึ่ง ตนเองได้ อย่า งยั่ง ยื นโดยจะประกอบไปด้ วยหน่วยงานทัง้ ภายในชุม ชน เช่น ศูน ย์
การเรี ย นรู้ ชุม ชน ศูน ย์ การศึกษานอกระบบและตามอัธ ยาศัยประจ าต าบล โรงเรี ย นในพื น้ ที่
ปราชญ์ชมุ ชน กลุม่ แม่บ้าน กลุม่ ผู้สงู อายุ เทศบาล กานัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานีอนามัย/อาสาสมัคร
หมู่บ้านเป็ นต้ น และภายนอกชุมชนโดยจะทาหน้ าที่ให้ การสนับสนุนการดาเนินงานของเครื อข่าย
การเรี ยนรู้ ภายในชุมชนอีกทาง ได้ แก่ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการ
ท่องเที่ยว กระทรวงอุตสาหกรรม ศูนย์ ส่งเสริ มอุตสาหกรรม สานักงานพัฒนาชุมชน กระทรวง
พาณิชย์ มหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ สานักงานสาธารณสุข มูลนิธิต่างๆและเครื อข่าย
ครูภมู ิปัญญาตามภูมิภาค เป็ นต้ น
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ขั น้ ตอนที่ 2 วิ เ คราะห์ บ ทบาทของเครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ ชุ ม ชนในการส่ ง เสริ ม
กระบวนการถ่ ายทอดองค์ ความรู้ของครู ภูมิปัญญาไทย
จากการศึก ษาและวิ เ คราะห์ ผ ลจากการสัม ภาษณ์ แ บบเจาะลึก และการสัง เกต จาก
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชุมชน ครู ภูมิปัญญาไทย ผู้นาชุมชนและผู้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้ ผล
วิ เ คราะห์ ข้ อ มูล แบ่ง ออกเป็ นชุม ชนละ 4

ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นการจัด กิ จ กรรม ด้ า นการรั ก ษา

ความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างสมาชิกเครื อข่าย ด้ านการสร้ างแรงจูงใจและด้ านการจัดหาทรัพยากร
สนับสนุนพบว่า
1.1

ด้ านการจัดกิจกรรม พบว่า การส่งเสริ มการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของ

ครู ภูมิปัญญาไทยโดยเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชุมชนบรรจุหลักสูตรภูมิปัญญาไทยในหลักสูตรท้ องถิ่น
ของโรงเรี ยน โดยสอนในโรงเรี ยนตังแต่
้ ระดับชันที
้ ่เด็กที่สุดที่จะสามารถเรี ยนได้ เพื่อที่จะทาให้
ภูมิปัญญาของชุมชนค่อยๆซึมซับไปเรื่ อยๆ หรื อในกิจกรรมต่างๆของชุมชนที่จดั ขึ ้นเป็ นประจาก็จะ
ให้ เครื อข่ายการเรี ยนรู้ ในชุมชนได้ จดั กิจกรรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ของครูภูมิปัญญาไทยและ
การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนจะเน้ นที่การสาธิตและการปฏิบตั ิมากกว่าที่จะเรี ยนทฤษฎีเพียง
อย่างเดียว การจัดกิจกรรมส่งเสริ มองค์ความรู้ ข องชุมชนเน้ นการเคารพสิทธิของทุกคนในชุมชน
โดยยึดหลักความแตกต่างระหว่างบุคคลและควรเชื่อว่าทุกคนมีศกั ยภาพในการเรี ยนรู้ และการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ไม่สอนโดยการบังคับให้ ผ้ ูเรี ยนเชื่อเพียงทางเดียวแต่เครื อข่ายการเรี ยนรู้
ชุมชนควรเป็ นผู้อานวยความสะดวกโดยยึดผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลางมากกว่า
1.2 ด้ านการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกเครื อข่าย พบว่า ภาครัฐและ
หน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องให้ การสนับสนุนเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนหรื อร่ วมมือกันเพื่อส่งเสริ มการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ของครู ภูมิปัญญาไทยบ้ างในบางโอกาส โดยมีการส่งเสริ มหรื อสนับสนุนให้
เครื อข่ายมีการนัดประชุมผู้นาเป็ นประจาเพื่อปรึกษาหารื อกันในเรื่ องการสร้ างเครื อข่ายการเรี ยนรู้
ชุมชนที่เ ข้ มแข็งหรื อ มีการจัดอบรมหรื อพาเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุม ชนไปศึกษาดูงานภายนอก
ชุมชน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะต่างๆของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชน และมีการประสานงาน/
ประชาสัมพันธ์ให้ บคุ คลภายนอกหรื อชุมชนอื่นได้ ร้ ูจกั เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้ าง
โครงข่า ยของเครื อ ข่า ยการเรี ย นรู้ ชุม ชนภูมิ ปัญ ญาไทยให้ เ ป็ นวงกว้ า งมากยิ่ง ขึน้ ไปและทุก ๆ
เครื อข่ายในชุมชนจะมีการร่ วมมือกันจัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญา โดยอาจแบ่งหน้ าที่กนั ตาม
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สถานะทางชุ ม ชน หรื อ เมื่ อ มี กิ จ กรรมต่ า งๆของชุ ม ชนก็ จ ะมี ก ารช่ ว ยเหลื อ และพบปะเพื่ อ
ปรึกษาหารื อเกี่ยวกับการดาเนินงานเป็ นประจา
1.3

ด้ านการสร้ างแรงจูงใจ พบว่า เครื อข่ายกาเรี ยนรู้ ชุมชนมีการปลูกฝั ง

ค่านิยมในการเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยที่มีในชุมชนให้ แก่คนในชุมชนและเชิญชวนให้ มาเป็ น
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุม ชนต่อเพื่ อขยายและเชื่ อมโยงเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ให้ กว้ างไปอีกและยัง
ป้องกันไม่ให้ ภูมิปัญญาสูญหายไป และมีการจัดหาตลาดการจาหน่ายที่สามารถจาหน่ายผลผลิต
ทางภูมิปัญญาที่แน่นอนเพื่อให้ คนในชุมชนมีรายได้ ที่มั่นคงและเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนมีการ
ประชาสัมพันธ์ และชีใ้ ห้ เห็นถึงประโยชน์ที่ได้ จากการศึกษาภูมิปัญญาไทยเพื่อกระตุ้นให้ คนใน
ชุมชนอยากเรี ยนรู้ และอยากเป็ นเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนเพิ่มมากขึน้ อีกทางหนึ่งหรื อมีการจัด
กิจกรรมที่สร้ างสรรค์ โดยให้ คนในชุมชนได้ มีสว่ นร่วม โดยอาจเปิ ดโอกาสให้ คนในชุมชนได้ ทางาน
กับเครื อข่ายโดย เริ่ มตังแต่
้ การสารวจถึงปั ญหาชุมชนจนถึงการประเมินผล ทาให้ คนในชุมชนได้
แสดงออกอย่างเต็มที่
1.4 ด้ านการจัดหาทรัพยากรสนับสนุน พบว่า ผู้นาชุมชนมีการจัดสรรงบประมาณ
ให้ เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชุมชนได้ จดั ทาสื่ อการเรี ยนเพิ่มเติมไว้ สาหรับผู้เรี ยน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ ศึกษา
จนเข้ าใจก่ อ นที่ ล งมื อ ปฏิ บัติ ชุ ม ชนมี ศู น ย์ ก ารเรี ย นต้ นแบบเพื่ อ ให้ คนในชุ ม ชนมาเรี ย นรู้
นอกเหนือจากศูนย์การเรี ยนรู้ชมุ ชนที่บ้านครูภูมิปัญญาไทย อีกทังเครื
้ อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนมีการ
ช่วยกันดูแล รักษา และพัฒนาศูนย์ การเรี ยนรู้ โดยมีการจัดหาสื่ อการเรี ยนรู้ ที่ หลากหลายหรื อ
เพิ่มเติมที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้มากขึ ้น
ขัน้ ตอนที่ 3 นาเสนอข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรั บ การพัฒนาบทบาทของ
เครื อ ข่ ายการเรี ย นรู้ ชุ ม ชนในการส่ งเสริ ม กระบวนการถ่ ายทอดองค์ ความรู้ ของ
ครู ภูมิปัญญาไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลร่ างแนวทางเรื่ อง “ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับการพัฒนา
บทบาทของเครื อ ข่า ยการเรี ย นรู้ ชุม ชนในการส่ง เสริ ม กระบวนการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ของ
ครู ภูมิปัญญาไทย” เพื่อใช้ รวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบและประเมินผล
แนวข้ อเสนอแนะเชิ ง นโยบายส าหรับการพัฒ นาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุม ชนในการ
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ส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทยและเสนอแนะให้ เพิ่มด้ านที่ 5 ได้ แก่
ด้ านการพัฒนาบทบาทอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน เพื่อเป็ นแนวทางให้ เครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชน
สามารถรักษามาตรฐานการดาเนินงานและพัฒนาบทบาทให้ ดีขึ ้นได้ อย่างยัง่ ยืนมีรายละเอียดดังนี ้
ประเด็นที่ 1 ด้ านกิจกรรม
1.1 ผู้ที่มีหน้ าที่เกี่ ยวกับกิจกรรมการเรี ยนรู้ หรื อส่งเสริ มการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของครู
ภูมิปัญญาไทยภายในชุมชนควรมีการจัดกิกรรมให้ สม่าเสมอ
1.2 ควรมีโครงสร้ างตารางกิจกรรมที่แน่นอน เพื่อกาหนดให้ เป็ นหลักสูตรที่เด่นชัดในการ
ทากิจกรรมการเรี ยนภูมิปัญญาไทยของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนเพื่อทาให้ ชุมชนเกิดการเรี ยนรู้
และเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนสามารถแสดงบทบาทได้ อย่างสม่าเสมอ
1.3 มี ก ารบริ ห ารจั ด การความรู้ ชุ ม ชน โดยมี ก ารน าองค์ ค วามรู้ ที่ มี ใ นตัว บุ ค คลมา
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ซงึ่ กันและกันและนามาจัดเรี ยงองค์ความรู้ไว้ ให้ เป็ นระบบ
1.4 ก่อนทาการจัดกิจกรรมใดๆโดยเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชมุ ชน ควรสารวจความต้ องการ
และปั ญหาที่เกิดขึ ้นภายในชุมชนทังระดั
้ บบุคคลไปจนถึงระดับชุมชนหรื อสถานการณ์ภายนอกที่
ส่งผลต่อชุมชนเพื่อที่เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนจะได้ จดั กิจกรรมที่หลากหลายและเพียงพอต่อความ
ต้ องการของทุกคนในชุมชน
1.5 เครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนควรมีการปรึ กษากันเป็ นประจาเพื่อกาหนดหลักสูตรการ
เรี ยนการสอนที่มีคณ
ุ ภาพ สามารถตอบสนองต่อความต้ องการของชุมชนและผู้เรี ยน หากเครื อข่าย
ไม่สามารถมาได้ ครบเนื่องจากอุปสรรคทางด้ านระยะทางหรื อเวลา เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนควร
แก้ ปัญหาโดย พยายามสอดแทรกเนื ้อหาของการเรี ยนหรื อการประชาสัมพันธ์กบั กิจกรรมต่างๆของ
ชุมชนอย่างสม่าเสมอ
1.6 มี การใช้ ทรั พ ยากรที่ มี อยู่ไ ม่ว่าจะเน้ นหลักสูตรที่ จัดควรเป็ นหลักสูตรที่ สามารถ
ปรั บ เปลี่ ย นให้ ทัน สมัย ต่ อ เหตุก ารณ์ ปั จ จุ บัน และองค์ ค วามรู้ ที่ ไ ด้ รั บ สามารถน าไปใช้ ใน
ชีวิตประจาวันได้ กบั บุคคลทุกเพศ ทุกวัย
1.7 เครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชมุ ชนควรจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนเน้ นที่การสาธิตและการ
ปฏิบตั มิ ากกว่าที่จะเรี ยนทฤษฎีเพียงอย่างเดียว
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ประเด็นที่ 2 ด้ านการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกเครื อข่าย
2.1 เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนควรมีการร่วมมือกันเพื่อจัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้
ณ ที่ใดที่หนึง่ มากกว่าที่จะแบ่งแยกออกเป็ นกลุม่ ๆ
2.2 ทุกฝ่ ายควรร่วมมือกันทาให้ องค์ความรู้ ที่ได้ เป็ นองค์ความรู้ส่วนรวมที่มาจากทุกหน่วย
ย่อยของชุมชนซึง่ จะมีประโยชน์และประสิทธิภาพมากกว่า
2.3 ควรมีการประสานงาน/ประชาสัมพันธ์ให้ บคุ คลภายนอกหรื อชุมชนอื่นได้ ร้ ูจกั เพื่อเป็ น
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้ างโครงข่ายของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนภูมิปัญญาไทยให้ เป็ น
วงกว้ างมากยิ่งขึ ้นไป
2.4 เครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชมุ ชนควรมีการกาหนดเป้าหมายของการทางานที่เป็ นจุดหมาย
เดียวกันเพื่อที่เครื อข่ายจะได้ มีการช่วยเหลือและเชื่อมโยงองค์ความรู้กนั เมื่อปฏิบตั งิ าน
2.5 หากเกิดปั ญหาความขัดแย้ งควรแก้ ปัญหาหรื อปรับความเข้ าใจในทันที เพื่อเป็ นการ
ปรึกษาหารื อในการทางานร่วมกันและเป็ นการกระชับความสัมพันธ์เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานร่วมกันมี
ประสิทธิภาพหรื อหากเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนเกิดความขัดแย้ งกัน ก็ควรที่จะต้ องร่วมมือกันใน
การทางานให้ มากยิ่งขึ ้น หากเครื อข่ายได้ ทางานและแก้ ปัญหาร่วมกันแล้ วความขัดแย้ งก็จะทุเลา
ลงและหมดไปในที่สดุ
2.6 ควรมีการจัดสรรงบประมาณที่ได้ มาอย่างเป็ นธรรมและเพียงพอสาหรับให้ เครื อข่าย
การเรี ยนรู้ในการนาไปดาเนินงานอย่างเหมาะสม
2.7 ควรกาหนดผู้นาเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนที่เหมาะสมและกาหนดกฎกติกาหรื อ
ข้ อตกลงต่างๆให้ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิที่ยอมรับตรงกันทุกกลุม่
ประเด็นที่ 3 ด้ านการสร้ างแรงจูงใจ
3.1 ควรมี ก ารสร้ างแรงจูง ใจในการสนับสนุน ให้ คนในชุม ชนมาเรี ยนรู้ และสื บ ทอด
องค์ ค วามรู้ ภู มิ ปั ญ ญามากขึ น้ โดยมี ก ารประชาสัม พัน ธ์ แ ละชี ใ้ ห้ เ ห็ น ถึ ง ประโยชน์ ที่ ไ ด้ จ าก
การศึกษา ภูมิปัญญาไทยเพื่อกระตุ้นให้ คนในชุมชนอยากเรี ยนรู้และอยากเป็ นเครื อข่ายการเรี ยนรู้
ชุมชน เพิ่มมากขึ ้นอีกทางหนึง่
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3.2 เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนควรจัดหาตลาดการจาหน่ายที่สามารถจาหน่ายผลผลิตทาง
ภูมิปัญญาที่ชดั เจนและแน่นอนเพื่อให้ คนในชุมชนที่มีรายได้ ที่มนั่ คง
3.3 ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชมุ ชนควรทาการวิเคราะห์ถึงความต้ องการ
และเหตุผลในการมาร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ แก่ผ้ เู รี ยนว่าแต่ละกลุ่มต้ องการอะไร
เช่น ต้ องการความรู้ หรื อต้ องการรางวัลตอบแทน เป็ นต้ น แล้ วนาผลการวิเคราะห์มาจัดกลุ่มเพื่อ
จัดกลุม่ ตามแรงจูงใจที่เหมาะสมแก่กลุม่ ของเครื อข่ายอย่างตรงตามความต้ องการ
ประเด็นที่ 4 ด้ านการจัดหาทรัพยากรสนับสนุน
4.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการส่งเสริ มองค์ความรู้ ภูมิปัญญาไทยของชุมชนทังภาครั
้
ฐ
และเอกชนที่เกี่ยวข้ องควรจริ งจังในการสนับสนุนการทางานของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนให้ มาก
ขึ ้น
4.2 เครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุม ชนที่ มี หน้ าที่ เกี่ ยวกับการจัดสรรงบประมาณอาจจัดสรร
งบประมาณให้ เ ครื อ ข่า ยการเรี ย นรู้ ชุม ชนได้ จัดท าสื่ อ การเรี ย นเพิ่ ม เติม ไว้ ส าหรั บ ผู้เ รี ย นและ
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนเองการจัดสรรงบประมาณนัน้ ต้ องมีการจัดสรรที่รัดกุมตรงตามความ
ต้ องการและเหมาะสม เพื่อให้ เครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนสามารถดาเนินงานเพื่อชุมชนได้ อย่าง
ราบรื่ นและมีประสิทธิภาพ
4.3 เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนควรช่วยกันดูแล รักษา และพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู้ให้ ดีมาก
ยิ่งขึ ้น
4.4 ในการจัดสรรทรัพยากรให้ กบั เครื อข่ายในการดาเนินกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้
นันควรที
้
่จะต้ องมีความเพียงพอในทุกๆด้ าน ไม่ว่าจะเป็ น ด้ านวัตถุดิบ ด้ านวัสดุอุปกรณ์ ด้ าน
บุคลากร ด้ านการผลิตสื่อการเรี ยนการสอน เป็ นต้ น เพราะถ้ าหากขาดทรัพยากรเหล่านี ้ก็จะทา
ให้ การดาเนินงานอาจขัดข้ องหรื อหยุดชะงัก ทาให้ ไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ขาดประสิทธิภาพ
หรื ออาจต้ องเลิกล้ มกิจกรรมไปในที่สดุ
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ประเด็นที่ 5 ด้ านการพัฒนาบทบาทอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน มีประเด็นดังต่อไปนี ้
5.1 เครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนควรร่ วมมือกันสร้ างชุมชนของตนเองให้ เป็ นชุมชนต้ นแบบ
โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ บคุ คลภายนอกเข้ ามาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทยที่เป็ นของ
แท้ ป้องกันการลอกเลียนแบบ โดยผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทยของชุมชนนันจะมี
้
จาหน่ายแค่
ในชุมชนและไม่มีจาหน่ายที่อื่น ทาให้ คนในชุมชนไม่ต้องไปนอกชุมชน และสามารถพัฒนาชุมชน
ให้ เป็ นชุมชนต้ นแบบและสามารถสร้ างรายได้ ให้ กบั ชุมชนได้ อีกด้ วย
5.2 เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชน ควรปลูกฝั งให้ คนในชุมชนเห็นคุณค่าและอยากที่จะรักษา
องค์ความรู้ภูมิปัญญาไว้ โดยการสืบทอด โดยควรสอดแทรกกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ไว้ ใน
กิจกรรมต่างๆของชุมชนทังเป็
้ นทางการและกิจกรรมการพบป่ ะของชุมชนอย่างสม่าเสมอ และทุก
กลุม่ เครื อข่ายควรที่จะมีการพัฒนาการดาเนินงานและถ่ายทอดวิธีการดาเนินงานให้ กบั เยาวชนรุ่น
ใหม่ ได้ สืบทอดและทาหน้ าที่เป็ นเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนที่ดีตอ่ ไป
อภิปรายผลการวิจัย
งานวิจยั ในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ บทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนในการ
ส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของครู ภูมิปัญญาไทย และเพื่อนาเสนอบทบาทของ
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนในการส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของครู ภูมิปัญญาไทย
ผู้วิจยั ได้ แบ่งประเด็นการอภิปรายผลออกเป็ น 2 ตอน ดังนี ้
1. อภิ ป รายผลการวิ เ คราะห์ บ ทบาทของเครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ ชุม ชนในการส่ ง เสริ ม
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทย
2. อภิ ป รายผลการน าเสนอข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายส าหรั บ การพัฒ นาบทบาทของ
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนในการส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทย
ตอนที่ 1 อภิปรายผลการวิเคราะห์ บทบาทของเครื อข่ ายการเรี ยนรู้ ชุมชนในการ
ส่ งเสริมกระบวนการถ่ ายทอดองค์ ความรู้ของครู ภูมิปัญญาไทย
การอภิ ป รายผลการวิ เ คราะห์ บ ทบาทของเครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ ชุม ชนในการส่ง เสริ ม
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของครู ภูมิ ปัญญาไทยพบประเด็นที่น่าสนใจในการอภิ ปราย
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ทัง้ หมด 4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการจัดกิ จกรรม ด้ านการรักษาความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างสมาชิ ก
เครื อข่าย ด้ านการสร้ างแรงจูงใจและด้ านการจัดหาทรัพยากร ดังนี ้
1. ด้ านการจัดกิจกรรม พบว่า การส่งเสริ มการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของครู ภูมิปัญญา
ไทยโดยเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนบรรจุหลักสูตรภูมิปัญญาไทยไว้ ในหลักสูตรท้ องถิ่นของโรงเรี ยน
เพื่อที่จะทาให้ ภูมิปัญญาของชุมชนค่อยๆซึมซับไปเรื่ อยๆ หรื อในกิจกรรมต่างๆของชุมชนที่จดั ขึ ้น
เป็ นประจ าก็ จ ะให้ เ ครื อข่ายการเรี ยนรู้ ในชุม ชนได้ จัดกิ จ กรรมเพื่ อถ่ายทอดองค์ความรู้ ของครู
ภูมิปัญญาไทย สอดคล้ องกับ สุพตั รา ชาติบญ
ั ชาชัย (2548) กล่าวว่า “กลการถ่ายทอดความรู้ที่
มีประสิทธิภาพและบรรยากาศที่เอื ้ออานวยต่อการเรี ยนรู้ ที่ทาให้ สามารถเรี ยนรู้ได้ อย่างเต็มที่ ...
รวมทัง้ ดาเนินการถ่ายทอดความรู้ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็ นภารกิจที่สาคัญของสังคมมนุษย์
เพราะความรู้ คือ ประตูการสร้ างความงดงามของชีวิต” และการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนจะ
เน้ นที่การสาธิตและการปฏิบตั ิมากกว่าที่จะเรี ยนทฤษฎีเพียงอย่างเดียว ซึ่งสอดคล้ องกับ อบเชย
แก้ วสุข (2543) กล่าวว่า “ใช้ วิธีการสาธิต คือ ทาให้ ดเู ป็ นตัวอย่าง อธิบายทุกขันตอนให้
้
แก่ผ้ เู รี ย น
ทาให้ เกิดความเข้ าใจ แล้ วให้ ผ้ เู รี ยนนาไปปฏิบตั ิตามและใช้ วิธีการปฏิบตั ิจริ ง คือ ฟั งคาบรรยาย
อธิบาย สาธิ ต แล้ วนาไปปฏิบตั ิจริ งและปฏิบตั ิซา้ ๆจนเกิดความชานาญ” อีกทังการจั
้
ดกิจกรรม
ส่งเสริ มองค์ความรู้ ของชุมชนเน้ นการเคารพสิทธิของทุกคนในชุมชน โดยยึดหลักความแตกต่า ง
ระหว่างบุคคลและควรเชื่อว่าทุกคนมีศกั ยภาพในการเรี ยนรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้ เครื อข่าย
การเรี ยนรู้ชมุ ชนควรเป็ นผู้อานวยความสะดวกโดยยึดผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลางมากกว่า ซึ่งสอดคล้ อง
กับ กรมการศึกษานอกโรงเรี ยน (2542) กล่าวว่า เครื อข่ายการเรี ยนรู้คือการเชื่อมโยงประสาน
สัมพันธ์แหล่งความรู้ตา่ ง ๆ เข้ าด้ วยกัน เพื่อให้ มีการแลกเปลี่ยนข่าวสาร ข้ อมูลระหว่างกัน โดยมี
บุคคลที่มีความถนัดในด้ านต่าง ๆ ซึง่ สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ บคุ คลอื่น ๆ ได้ ”
2.

ด้ านการรั กษาความสัม พันธ์ ที่ดีระหว่างสมาชิ กเครื อข่าย พบว่า ภาครั ฐและ

หน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องให้ การสนับสนุนเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนหรื อร่ วมมือกันเพื่อส่งเสริ มการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ของครู ภูมิปัญญาไทยบ้ างในบางโอกาส โดยมีการส่งเสริ มหรื อสนับสนุนให้
เครื อข่ายมีการนัดประชุมผู้นาเป็ นประจาเพื่อปรึกษาหารื อกันในเรื่ องการสร้ างเครื อข่ายการเรี ยนรู้
ชุมชนที่เข้ มแข็งและมีการวิเคราะห์ปัญหาของชุมชนหรื อมีการจัดอบรมหรื อพาเครื อข่ายการเรี ยนรู้
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ชุมชนไปศึกษาดูงานที่อื่น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และทักษะต่างๆของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชน ซึ่ง
สอดคล้ องกับ สมศักดิ์ ศรี สนั ติสขุ และ ธนพรรณ ธานี (2540) กล่าวว่า “ประชาชนจะต้ องมี
ส่วนร่ วมในการวิเคราะห์ชุมชน ถ้ าหากประชาชนมีส่วนร่ วมมากเท่าใด การทราบคาตอบของ
ปั ญ หาและแนวทางในการแก้ ไ ขปั ญ หาก็ ย่ อ มจะมี ม ากขึน้ เท่า นัน้ ” และมี ก ารประสานงาน/
ประชาสัมพันธ์ให้ บคุ คลภายนอกหรื อชุมชนอื่นได้ ร้ ูจกั เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้ าง
โครงข่ายของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนภูมิปัญญาไทยให้ เป็ นวงกว้ างมากยิ่งขึ ้นไปซึ่งสอดคล้ องกับ
บุญลือ วันทายนต์ (2530)

กล่าวว่า “ความสัมพันธ์ ระหว่างญาติพี่น้อง ที่มีความสัมพันธ์

เกี่ยวข้ องกันในรูปความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคม โดยเริ่มต้ นจากความสัมพันธ์ในครอบครัวก่อน
ซึง่ เป็ นความสัมพันธ์ขนต้
ั ้ นของมนุษย์ และความสัมพันธ์นี ้เองก่อให้ เกิดระบบเครื อญาติขึ ้น ในเมื่อ
ทุกสังคมและทุกครอบครัวซึ่งสมาชิกมีความสัมพันธ์กบั แต่ละสังคม ก็ทาให้ ความสัมพันธ์ขยายตัว
ออกไปเป็ นเครื อข่ายสังคมกว้ างขวางขึ ้น ดังนันเครื
้ อญาติจงึ เป็ นที่รวมของบรรดาความสัมพันธ์ของ
บุคคลในสัง คมที่ เกี่ ยวข้ องกัน ” และทุกๆเครื อข่ายในชุมชนจะมี การร่ วมมื อกันจัดกิจ กรรม
ถ่ายทอดภูมิปัญญา โดยอาจแบ่งหน้ าที่กันตามสถานะทางชุมชน หรื อเมื่อมีกิจกรรมต่างๆของ
ชุมชนก็จะมีการช่วยเหลือและพบปะเพื่อปรึ กษาหารื อเกี่ยวกับการดาเนินงานเป็ นประจา

ซึ่ง

สอดคล้ องกับ ประทีป อินแสง (2539) กล่าวว่า “ขอบเขตแห่งความสัมพันธ์ ของกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ที่มีลกั ษณะประสาน ติดต่อสัมพันธ์ เชื่อมโยงอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรื อ
หลายกิจกรรม ระหว่างคนกับคน คนกับกลุม่ และกลุม่ กับกลุม่ ”
3. ด้ านการสร้ างแรงจูงใจ พบว่า เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนมีการปลูกฝั งค่านิยมในการ
เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยที่มีในชุมชนให้ แก่ คนในชุมชนและเชิญชวนให้ มาเป็ นเครื อข่ายการ
เรี ยนรู้ ชุมชนต่อเพื่ อขยายและเชื่ อมโยงเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ให้ กว้ างไปอี กและยัง ป้องกันไม่ให้
ภูมิ ปั ญ ญาสู ญ หายไป และมี ก ารจัด หาตลาดการจ าหน่ า ยที่ ส ามารถจ าหน่ า ยผลผลิ ต ทาง
ภูมิ ปั ญ ญาที่ แน่น อนเพื่ อให้ คนในชุม ชนมี ร ายได้ ที่ มั่น คงและเครื อ ข่า ยการเรี ย นรู้ ชุม ชนมี ก าร
ประชาสัมพันธ์ และชีใ้ ห้ เห็นถึงประโยชน์ที่ได้ จากการศึกษาภูมิปัญญาไทยเพื่อกระตุ้นให้ คนใน
ชุมชนอยากเรี ยนรู้ และอยากเป็ นเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชมุ ชนเพิ่มมากขึ ้นอีกทางหนึ่ง ซึ่งสอดคล้ อง
กับ สุมาลี สังข์ ศรี (2550) กล่าวว่า “ภูมิปัญญาไทยกับการส่งเสริ ม การเรี ยนรู้ และการสร้ าง
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อาชี พ พบว่ า ความส าคัญ ของภูมิ ปั ญ ญาและครู ภู มิ ปั ญ ญาไทย เป็ นปั จ จัย ที่ ช่ ว ยเสริ ม สร้ าง
ความสามารถ ทาให้ บุคคลมีชีวิตร่ วมกันอย่างสันติสุข ช่วยสร้ างสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติ
สิ่งแวดล้ อม ช่วยให้ บุคคลดารงตนและปรับเปลี่ยนให้ ทันต่อความเปลี่ยนแปลงจากผลกระทบที่
เกิดขึ ้นจากสังคมภายนอก ตลอดทังช่
้ วยส่งเสริมการพัฒนาด้ านอาชีพและความเป็ นอยู่ให้ มีรายได้
เลี ้ยงครอบครัว สร้ า งความมัน่ คงให้ กับสังคมและประเทศชาติอย่างเป็ นรู ปธรรม” หรื อมีการจัด
กิจกรรมที่ สร้ างสรรค์ โดยให้ คนในชุม ชนได้ มีส่วนร่ วมอย่างเต็ม ที่โดยอาจเปิ ดโอกาสให้ คนใน
ชุมชนได้ ทางานกับเครื อข่ายโดย เริ่มตังแต่
้ การสารวจถึงปั ญหาชุมชนจนถึงการประเมินผล ทาให้
คนในชุมชนได้ แสดงออกอย่างเต็มที่ ซึง่ สอดคล้ องกับ เอกวิทย์ ณ ถลาง (2539) กล่าวว่า “การที่
ชาวบ้ านรวมตัวกัน ขบคิดปั ญหาของเขา รวมพลังแก้ ปัญหา และหาผู้นาขึ ้นมาจากหมู่ชาวบ้ าน
ด้ วยกันเอง แล้ วรวมตัวกันเพื่อมีอานาจต่อรอง มีการต่อสู้ทางความคิด มีการเรี ยนรู้จากภายนอก มี
การไปมาหาสู่กันเรี ยนรู้ดงู านด้ วยกัน จนกระทัง่ เกิดเป็ นกระบวนการแก้ ปัญหาได้ การทามาหากิน
ดีขึ ้น เศรษฐกิจแต่ละครอบครัวดีขึ ้น”
4. ด้ านการจัดหาทรัพยากรสนับสนุน พบว่า ผู้นาชุมชนมีการจัดสรรงบประมาณให้
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชมุ ชนได้ จดั ทาสื่อการเรี ยนเพิ่มเติมไว้ สาหรับผู้เรี ยน เพื่ อให้ ผ้ เู รี ยนได้ ศกึ ษาจน
เข้ าใจก่อนที่ลงมือปฏิบตั ิ ชุมชนมีศนู ย์การเรี ยนต้ นแบบเพื่อให้ คนในชุมชนมาเรี ยนรู้นอกเหนือจาก
ศูนย์การเรี ยนรู้ ชุมชนที่บ้านครู ภูมิปัญญา

อีกทังเครื
้ อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนมีการช่วยกันดูแล

รักษา และพัฒนาศูนย์การเรี ยนรู้ โดยมีการจัดหาสื่อการเรี ยนรู้ที่หลากหลายหรื อเพิ่มเติมที่เอื ้อต่อ
การเรี ยนรู้มากขึ ้น ซึง่ สอดคล้ องกับ อาชัญญา รัตนอุบลและคณะ (2552) กล่าวว่า “แนวทางการ
พัฒนาการดาเนินการยกย่องครูภมู ิปัญญาไทยในการจัดการเรี ยนรู้เพื่อพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจ
และสังคมในท้ องถิ่นอย่างครบวงจร พบว่าครู ภูมิปัญญาไทยบางส่วนต้ องการความช่วยเหลือจาก
ผู้เกี่ยวข้ อง เนื่องจากวิธีการถ่ายทอดความรู้ยงั ไม่มีจดุ เน้ นและไม่มีทกั ษะเพียงพอทังในด้
้ านทักษะ
ภาษา การใช้ สื่ออุปกรณ์ตา่ งๆ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้”
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ตอนที่ 2 อภิปรายผลการนาเสนอข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรั บการพัฒนา
บทบาทของเครื อข่ ายการเรี ยนรู้ ชุมชนในการส่ งเสริ มกระบวนการถ่ ายทอดองค์ ความรู้
ของครู ภูมิปัญญาไทย
ผลจากการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ สามารถอภิปรายผลการนาเสนอข้ อเสนอแนะการพัฒนา
บทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนในการส่ง เสริ ม กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของครู
ภูมิปัญญาไทยจากการสรุปประเด็นจากการสนทนากลุม่ โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้ อง ได้ ทังหมด
้
5
ประเด็น ได้ แก่ ด้ านการจัดกิจกรรม ด้ านการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกเครื อข่าย ด้ าน
การสร้ างแรงจูง ใจ ด้ า นการจัดหาทรั พ ยากรและการพัฒ นาบทบาทอย่า งต่อ เนื่ อ งและยั่ง ยื น
ดังต่อไปนี ้
1. ด้ านกิจกรรม มีประเด็นดังต่อไปนี ้
ก่อนจะจัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ ใดๆของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชน ควรที่จะ
สารวจถึงสภาพปั ญหาและความต้ องการของชุมชนก่อน เพื่อจะได้ นาผลที่ได้ จากการสารวจมา
จัดทาและพัฒนาหลักสูตรการจัดกิจกรรมให้ มีคณ
ุ ภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปั จจุบนั
ซึ่งสอดคล้ องกับ สมศักดิ์ ศรี สนั ติสุข และ ธนพรรณ ธานี (2540) กล่าวว่า “การวิเคราะห์
ชุมชน เพื่อต้ องการทราบว่าปั ญหาและความต้ องการที่แท้ จริงของชุมชนคืออะไร โดยศึกษาสภาพ
ปั ญหาและความต้ องการของชุมชนและจัดลาดับความสาคัญของปั ญหาและความต้ องการต่างๆ
พร้ อมทังศึ
้ กษาลู่ทางในการแก้ ไขปั ญหา มีการวางแผนการดาเนินการต่างๆ เพื่อหาลู่ทางในการ
แก้ ปัญหาและความต้ องการของชุมชน” และหน่วยงานที่สนับสนุนการทางานเครื อข่ายการเรี ยนรู้
ชุมชนควรให้ การสนับสนุนการส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทยของเครื อข่าย
การเรี ยนรู้ชมุ ชนอย่างสม่าเสมอและควรมีการจัดสรรตารางเวลาการดาเนินงานให้ มีความแน่นอน
เพื่อให้ เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนสามารถดาเนินงานได้ อย่างเป็ นระบบ ซึ่งสอดคล้ องกับ คีรีบนู จง
วุฒิเวศย์ และคณะ (2543) กล่าวว่า “...แนวทางการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ของชุม ชนจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลของชุมชน ชุมชนสามารถพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ได้ โดยผ่านกระบวนการจัดการ
เรี ยนการสอนแบบบูรณาการ การจัดทาหลักสูตรเกี่ยวกับสมุนไพรในโรงเรี ยน การให้ ความรู้ และ
พัฒนาผ่านกลุม่ ต่างๆในชุมชน เช่น กลุม่ แม่บ้าน กลุม่ ผู้สงู อายุ กลุม่ เยาวชน เป็ นต้ น และแหล่งการ
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เรี ยนรู้ในชุมชน เช่น สื่อ ป้าย นิทรรศการ กิจกรรมในลักษณะการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการ
เสวนาในชุมชน...” และกรมการศึกษานอกโรงเรี ยน (2542) กล่าวว่า “เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชน
คือ การเชื่อมโยงประสานสัมพันธ์แหล่งความรู้ตา่ ง ๆ เข้ าด้ วยกัน เพื่อให้ มีการแลกเปลี่ยนข่าวสาร
ข้ อมูลระหว่างกัน โดยมีบคุ คลที่มีความถนัดในด้ านต่าง ๆ ซึ่งสามารถถ่ายทอดความรู้ให้ บคุ คลอื่น
ๆ ได้ ” และ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2535) กล่าวว่า “การประสานแหล่ง
ความรู้และข้ อมูลข่าวสารการใช้ ทรัพยากร ธรรมชาติและการปฏิบตั ิงานอย่างสอดคล้ อง เชื่อมโยง
กันทังระหว่
้
างงานที่รับผิดชอบ การจัดการศึกษาในและนอกระบบโรงเรี ยนและระหว่างหน่วยงาน
อื่นๆ ทังภาครั
้
ฐและเอกชนในระดับต่างๆ ตลอดจนระบบการเรี ยนรู้อย่างไม่เป็ นทางการ เพื่อสร้ าง
แลกเปลี่ยน ถ่ายทอดและกระจายความรู้ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ ประชาชนมีโอกาสได้ เรี ยนรู้ อย่าง
กว้ างขวางและต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามความต้ องการของบุคคลและชุมชน”
2. ด้ านการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกเครื อข่าย มีประเด็นดังต่อไปนี ้
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชุมชนควรมีการพบปะหรื อประชุมกลุ่มกันเป็ นประจาเพื่อปรึกษาหรื อ
กระชับความสัมพันธ์ ของกลุ่มเครื อข่าย เพื่อให้ เวลาเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนมีการปฏิบตั ิงาน
ร่วมกันได้ เป็ นอย่างดีและมีความคุ้นเคยในการทางานร่ วมกัน อีกทังควรเลื
้
อกผู้นาเครื อข่ายการ
เรี ยนรู้ ชุมชนที่มีความเหมาะสมและมีการกาหนดเป้าหมายในการทางานร่ วมกันเพื่อให้ ทุกฝ่ าย
ยอมรับและหน่ วยงานที่รับผิ ดชอบทางด้ านงบประมาณควรจัดสรรงบประมาณให้ เพียงพอต่อ
ความต้ อ งการและความเหมาะสมของเครื อ ข่า ยในแต่ล ะกลุ่ม เพื่ อ ป้ องกัน ความขัด แย้ ง ซึ่ ง
สอดคล้ องกับ ชาติชาย ณ เชียงใหม่ (2533) อธิบายถึงเรื่ องนี ้ว่า “เครื อข่ายสังคม หมายถึงกลุ่ม
ของความสัมพันธ์ที่บคุ คลมีตอ่ กัน โดยลักษณะของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ ้นสามารถนามาใช้ อธิบาย
พฤติกรรมของบุคคล เหล่านันได้
้ เครื อข่ายสังคมนี ้ประกอบขึ ้นด้ วยความสัมพันธ์ทางสังคมทังหมด
้
การเรี ยนรู้ ของบุคคล หรื อกลุ่มองค์กรใดก็ตาม ย่อมสัมพันธ์ เกี่ ยวข้ องกับเครื อข่ายทางสังคมใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น ความสัมพันธ์ทางเครื อญาติ เพื่อน และความสัมพันธ์ในฐานะของบุคคลหรื อ
องค์กรที่มีปัญหา มีกิจกรรมที่ปฏิบตั กิ ารทางสังคมร่วมกัน ที่ทาให้ ชมุ ชนสามารถดารงอยู่ได้ ” และ
สุพตั รา สุภาพ (2545) ได้ กล่าวไว้ วา่ “การปฏิบตั ติ ามสิทธิและหน้ าที่ของสถานภาพ (ตาแหน่ง) ซึ่ง
มนุษย์แต่ละคนจะมีหลายบทบาท และแต่ละบทบาทจะมีความสมบูรณ์ หรื อสมดุลกันพอควร
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นอกจากนี ้ยังได้ กล่าวไว้ ว่า บทบาทจะกาหนดความรับผิดชอบของงานต่างๆ ที่ปฏิบตั ิ ซึ่งจะช่วย
ให้ บุคคลมี พ ฤติกรรมอย่างมี ประสิทธิ ภ าพ” และ สมศักดิ์ ศรี สันติสุข และ ธนพรรณ ธานี
(2540) กล่าวว่า “ผู้นาชุม ชน องค์กรชุมชน อาสาสมัคร และกลุ่ม ต่างๆ ภายในชุมชนร่ วมกัน
ประชุมพิจารณาวิเคราะห์ชมุ ชน...การประชุมและสรุปการวิเคราะห์ชมุ ชนโดยชุมชนเอง ปราศจาก
การช่วยเหลือหรื อมีที่ปรึ กษาจากภายนอกชุมชน วิธีการนี ้เป็ นวิธีการที่ดีที่ประชาชนช่วยและหา
ลูท่ างการพัฒนาด้ วยตนเอง ภายในชุมชนของตน
3 ด้ านการสร้ างแรงจูงใจ มีประเด็นดังต่อไปนี ้
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้ านการหาตลาดจาหน่ายผลผลิตทางภูมิปัญญาควรจัดหาตลาด
ในการจ าหน่ายสิ น ค้ าให้ แ ก่ เ ครื อ ข่ายการเรี ย นรู้ ชุม ชนเพื่ อ ให้ ชุม ชนเกิ ดรายได้ แ ละควรมี ก าร
ประชาสัม พัน ธ์ ใ ห้ เ ครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ ชุ ม ชนเห็ น คุณ ค่า ต้ อ งการสื บ ทอดและป้ องกัน ไม่ ใ ห้
องค์ความรู้ ภูมิปัญญาไทยห่างหายไป

ซึ่ง สอดคล้ องกับ สุม าลี สังข์ ศรี (2550) กล่าวว่า

“ความสาคัญของภูมิปัญญาช่วยส่งเสริ มการพัฒนาด้ านอาชีพและความเป็ นอยู่ให้ มีรายได้ เลี ้ยง
ครอบครัว สร้ างความมัน่ คงให้ กบั สังคมและประเทศชาติอย่างเป็ นรูปธรรม” และ รัตนา บุญมัธยะ
(2548) กล่าวว่า “ความรู้ ท้องถิ่นที่ชุมชนใช้ ในการสร้ างความสุข คือ ...การดาเนินชีวิตทางสังคม
วัฒนธรรมชุมชนที่สอดคล้ องไปกับหลักพุทธธรรมที่เน้ นความเรี ยบง่ายการพึ่งตนเองเป็ นเป้าหมาย
หลักของการผลิตเพื่อประโยชน์ใช้ สอยในการดารงชีพของครัวเรื อนและชุมชนมากกว่าการผลิตเพื่อ
ตลาดที่เน้ นการค้ ากาไรสูงสุด นอกจากนันยั
้ งพบว่า แหล่งที่มาขององค์ความรู้ท้องถิ่นในเรื่ องการ
ผลิตเพื่อพึง่ พาตนเองมาจากความรู้ดงเดิ
ั ้ มที่เกิดจากการสัง่ สมของบรรพบุรุษ ผสมผสานกับความรู้
สากลที่ชมุ ชนคิดว่าเหมาะสม...”
4. ด้ านการจัดหาทรัพยากรสนับสนุน มีประเด็นดังต่อไปนี ้
หน่วยงานที่ เกี่ ยวข้ องกับการส่งเสริ มเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนควรส่ง เสริ ม สนับสนุน
ทรั พ ยากรในการดาเนินกิ จ กรรมของเครื อข่ายให้ เพี ยงพอต่อความต้ องการในทุกๆด้ าน และ
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนเองก็ควรช่วยกันรักษาทรัพยากรที่ได้ มา โดยใช้ ประโยชน์จากทรัพยากร
ให้ ค้ ุม ค่าและตรงกับความต้ องการของคนในชุม ชนให้ ม ากที่ สุด ซึ่ง สอดคล้ องกับ อาชัญญา
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รัตนอุบลและคณะ (2552) “แนวทางการพัฒนาการดาเนินการยกย่องครู ภูมิปัญญาไทยในการ
จัดการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิ จ และสังคมในท้ องถิ่นอย่างครบวงจร พบว่าครู ภูมิ
ปั ญญาไทยบางส่วนต้ องการความช่วยเหลือจากผู้เกี่ยวข้ อง เนื่องจากวิธีการถ่ายทอดความรู้ยงั ไม่
มีจุดเน้ นและไม่มีทักษะเพียงพอทังในด้
้ านทักษะภาษา การใช้ สื่ออุปกรณ์ต่างๆ ในการถ่ายทอด
องค์ความรู้ ” และ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2535)

กล่าวว่า “...การใช้

ทรัพยากร ธรรมชาติและการปฏิบตั ิงานอย่างสอดคล้ อง เชื่อมโยงกันทังระหว่
้
างงานที่รับผิดชอบ
การจัดการศึกษาในและนอกระบบโรงเรี ยนและระหว่างหน่วยงานอื่นๆ ทังภาครั
้
ฐและเอกชนใน
ระดับต่างๆ ตลอดจนระบบการเรี ยนรู้ อย่างไม่เป็ นทางการ เพื่อสร้ างแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดและ
กระจายความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ ประชาชนมีโอกาสได้ เรี ยนรู้อย่างกว้ างขวางและต่อเนื่องตลอด
ชีวิต ตามความต้ องการของบุคคลและชุมชน”
5. ด้ า นการพัฒ นาบทบาทของเครื อ ข่า ยการเรี ย นรู้ ชุม ชนอย่า งต่อ เนื่ อ งและยั่ง ยื น มี
ประเด็นดังต่อไปนี ้
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนควรรักษาเอกลักษณ์ ของชุมชนไว้ โดยพัฒนาเครื อข่ายการ
เรี ยนรู้ ชุมชนภูมิปัญญาไทยชุมชนให้ เข้ มแข็งและเป็ นชุมชนต้ นแบบ โดยมีการประชาสัมพันธ์ ให้
บุ ค คลภายนอกเข้ ามาเยี่ ย มชมผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากภู มิ ปั ญญาไทยที่ เ ป็ นของแท้ ป้ องกั น การ
ลอกเลี ย นแบบสามารถพึ่ ง พาตนเองได้ อย่า งยั่ง ยื น ซึ่ง สอดคล้ อ งกับ สัญ ญา สัญ ญาวิ วัฒ น์
(2551) กล่าวว่า “...ความสามารถดารงอยู่ตามลาพังโดยพึ่งคนอื่นแต่น้อย หรื อหมายถึงความ
สมดุลในชีวิต โดยสร้ างคุณค่าในชีวิตด้ วย การแสดงความเจริ ญเติบโต มีความพยายามมีความ
สมดุล...” และควรปลูกฝั งให้ เยาวชนรุ่ นใหม่ในพื ้นที่ได้ เห็นคุณค่า อยากรักษาและอยากเป็ นส่วน
หนึ่ง ของเครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ ชุม ชนเพื่ อ สื บ ทอดองค์ ค วามรู้ ภูมิ ปั ญ ญาไทยและมี ก ารพัฒ นา
เครื อข่ายต่อไปอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน ซึ่งสอดคล้ องกับ Yaipuak (1999) กล่าวว่า “ผู้ทรงภูมิ
ปั ญญาจะเป็ นผู้สร้ างความตระหนัก เป็ นขันตอนที
้
่ส่งผลให้ ผ้ รู ับการถ่ายทอดเห็นความสาคัญใน
อาชีพที่จะฝึ ก เกิดความพึงพอใจ ความรัก ความศรัทธาในอาชีพ ผู้ทรงภูมิปัญญาจะอธิ บายถึง
ข้ อดีข้อเสียของการประกอบอาชีพนันและปั
้
ญหาอุปสรรคที่ต้องประสบ”
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ข้ อเสนอแนะ
จากการศึก ษา “การวิ เ คราะห์ บ ทบาทของเครื อ ข่า ยการเรี ย นรู้ ชุม ชนในการส่ง เสริ ม
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทย” ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะดังนี ้
1.ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย แบ่ งออกเป็ น 4 ด้ าน ได้ แก่
1.1 ด้ านกิจกรรม
1.1.1 รัฐบาลควรร่ วมมือกับสถานศึกษาทุกรู ปแบบที่มีอยู่ในพื ้นที่ของ
ชุมชนภูมิปัญญา เพื่ อร่ วมกันจัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาไม่ให้ สูญหายและ
ร่ วมมือกับสถานศึกษาและชุมชน สร้ างเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนที่เข้ มแข็งและเป็ นเครื อข่ายที่
กว้ างขวาง
1.1.2 รัฐบาลควรร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น เพื่อส่งเสริ มการ
จัดกิจกรรมที่ให้ เครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชมุ ชนและครูภูมิปัญญาไทยได้ เผยแพร่องค์ความรู้ภูมิปัญญา
ไทยของชุมชนได้ อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง เพื่อสร้ างอัตลักษณ์ด้านภูมิปัญญานันๆให้
้ กบั ชุมชน ทา
ให้ ชมุ ชนเข้ มแข็ง มีเอกลักษณ์และสามารถพึง่ พาตนเองอย่างยัง่ ยืนได้ โดยภูมิปัญญาไทย
1.1.3 กระทรวงศึกษาธิ การควรบรรจุองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยเข้ าไปใน
หลักสูตรท้ องถิ่นโดยใช้ โรงเรี ยนเป็ นเครื อข่ายตามภูมิภาค
1.2 ด้ านการรักษาความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกเครื อข่าย
1.2.1 หน่วยงานของรัฐควรสนับสนุนการทางานของเครื อข่ายการเรี ยนรู้
ชุมชนด้ วยความเสมอภาค มีการส่งเสริ มการประสานความร่ วมมือในการทางานอย่างเท่าเทียม
และทัว่ ถึงกับทุกกลุม่ เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชน
1.2.2 รัฐบาลควรส่งเสริ มความสามารถในการเพิ่มศักยภาพการแก้ ไข
ปั ญหาความขัดแย้ ง ของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุม ชนให้ กับชุมชน โดยควรส่งเสริ มให้ ชุม ชนแก้ ไ ข
ปั ญหาโดยชุมชนเอง
1.3 ด้ านการสร้ างแรงจูงใจ
1.3.1 รั ฐ บาลหรื อหน่วยงานที่เกี่ ยวข้ องควรจัดตังองค์
้ กรที่ ทาหน้ าที่
เกี่ยวกับการช่วยเหลือ สนับสนุนกลุม่ อาชีพที่มาจากองค์ความรู้ภมู ิปัญญาไทย
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1.4 ด้ านการจัดหาทรัพยากรสนับสนุน
1.4.1 รัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นควรส่งเสริ มและสนับสนุน
การพัฒนาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชุมชน โดยอาจจัดตังหน่
้ วยงานที่สนับสนุนการทางาน
ของเครื อ ข่า ยไว้ ต ามภูมิ ภ าคต่างๆ และมี ห น่ว ยงานหลัก ที่ ท าหน้ าที่ เป็ นเครื อ ข่า ยหลักในการ
สนับสนุนเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชน
1.4.2 รัฐบาลหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องควรบรรจุงบประมาณการส่งเสริ ม
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนเข้ าในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อส่งเสริ มสนับสนุนการ
ทางานของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนด้ านทรัพยากรอย่างพอเพียง
1.5 ด้ านการพัฒนาบทบาทอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
1.5.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนเพื่อ
ส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู ของครู ภูมิปัญญาไทย ควรส่งเสริ มการจัดกิจกรรมเพื่อ
ปลูก ฝั ง ให้ เ ครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุม ชนที่ เป็ นเยาวชนเห็น คุณ ค่า ของการสื บทอดองค์ ความรู้ ภูมิ
ปั ญญาไทยของชุมชน
1.5.2 องค์กรสื่อมวลชนควรมีการประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้ ชมุ ชน มี
การพัฒนาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนอย่างสม่าเสมอ โดยผ่านสื่อต่างๆที่มีในปั จจุบนั
เช่น โทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์ เน็ต เป็ นต้ น
1.5.3 กระทรวงศึกษาธิการควรยกระดับความรู้ ของเครื อข่ายการเรี ยนรู้
ชุมชน ในด้ านทักษะวิชาการและด้ านการจัดกิ จกรรมเพื่อการส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอดองค์
ความรู้ เพื่อให้ เครื อข่ายได้ พฒ
ั นาตนเองอย่างต่อเนื่องและส่งผลต่อการทางานในการส่งเสริ มครูภูมิ
ปั ญญาไทยให้ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน
2. ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
2.1 ควรส่งเสริมบทบาทเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนให้ มีการพัฒนาศักยภาพในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยกาหนดโครงสร้ างและตารางกิจกรรมไว้ ให้ ชัดเจนทัง้ ในเรื่ องของเวลา
ความถี่ในการจัดกิจกรรม เพื่อทาให้ ชุมชนเกิดการเรี ยนรู้ และเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนสามารถ
แสดงบทบาทได้ อย่างเต็มที่และสม่าเสมอ
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2.2 ในการส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของครู ภูมิปัญญาไทยโดย
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนก่อนทาการจัดกิจกรรมใดๆโดยเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชน ควรสารวจ
ความต้ อ งการและปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ น้ ภายในชุ ม ชนทัง้ ระดับ บุ ค คลไปจนถึ ง ระดับ ชุ ม ชนหรื อ
สถานการณ์ ภ ายนอกที่ ส่ ง ผลต่ อ ชุ ม ชนเพื่ อ ที่ เ ครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ ชุม ชนจะได้ จัด กิ จ กรรมที่
หลากหลายและเพียงพอต่อความต้ องการของทุกคนในชุมชน
2.3 เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนควรมีการเข้ าถึงผู้เรี ยนให้ มากขึ ้น โดยหากในกรณีที่
เครื อข่ายครอบคลุม พื น้ ที่ ที่ก ว้ างขวางมาก กิ จ กรรมไม่ควรรวมศูน ย์ อ ยู่เ ฉพาะส่วนกลาง ควร
หมุนเวียนจุดนัดพบกันไปเพื่อให้ สมาชิกเข้ าร่วมได้ โดยสะดวก
2.4 หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการส่งเสริ มองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทยของชุมชนทัง้
ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้ องในการสนับสนุนการทางานของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชุมชนควรจัดหา
ทรัพยากรที่สนับสนุนต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ เนื่องจากทรัพยากรหรื องบประมาณถือเป็ นเรื่ อง
จาเป็ นในการดาเนินกิจกรรมต่างๆของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชน การจัดสรรงบประมาณนันต้
้ องมี
การจัดสรรที่รัดกุมตรงตามความต้ องการและเหมาะสม เพื่อให้ เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนสามารถ
ดาเนินงานเพื่อชุมชนได้ อย่างราบรื่ นและมีประสิทธิภาพ
2.5 เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชุมชนควรมีแนวทางในการพัฒนาบทบาทของเครื อข่าย
โดยอาจร่วมมือกับมหาวิยาลัยในพื ้นที่ ร่ วมมือกับหน่วยงานภาครัฐหรื อเอกชน หรื อนายทุนที่เป็ น
บุค คลส าคัญ ของชุม ชน เป็ นต้ น เพื่ อ จะได้ รั บ การสนับ สนุน ในเรื่ อ งต่า งๆของการด าเนิ น งาน
มากกว่าที่จะดาเนินกิจกรรมด้ วยตนเองเพียงอย่างเดียว
3. ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครัง้ ต่ อไป
3.1 ควรมีการศึกษาสาเหตุและปั จจัยที่ทาให้ การดาเนินงานของเครื อข่าย การ
เรี ยนรู้ชมุ ชนไม่ได้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์เท่าที่ควรและแนวทางการพัฒนาการดาเนินงานให้ บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์
3.2

ควรมี ก ารวิ จัย การพัฒ นาศูนย์ ก ารเรี ย นรู้ ชุม ชนเพื่ อส่ง เสริ ม การเรี ย นรู้

ภูมิปัญญาไทย โดยที่ผ้ ใู ช้ บริการสามารถเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเองและมีการกระจายสื่อนันไปทั
้ งภายใน
้
และภายนอกชุมชน
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3.3 ควรมี การวิจัยเพื่ อหาแนวทางการพัฒนารู ปแบบการส่ง เสริ มการเรี ยนรู้
ภูมิปัญญาไทยของชุมชนให้ มีองค์ความรู้ และสร้ างหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความ
ต้ องการและส่งเสริมการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
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ครู กศน.ตาบลหาดเสี ้ยว
7. นางวรรณา วัฒนวงศ์สโุ ข (สัมภาษณ์, 1 มีนาคม 2556)
ผู้อานวยการกองการศึกษา เทศบาลตาบลหาดเสี ้ยว
8. นางลัง้ จักจัน่ (สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2556)
ปราชญ์ชาวบ้ านชุมชนชาวไทยพวนบ้ านหาดเสี ้ยว
9. นางชวิก ปั กษี (สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2556)
ชาวบ้ านชุมชนหาดเสี ้ยว
10. ด.ญ. จินตนา สิงหวิบลู ย์ (สัมภาษณ์, 20 กุมภาพันธ์ 2556)
ชาวบ้ านชุมชนหาดเสี ้ยว
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ชุมชนปลักไม้ ลาย อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม
1. พระครูสธุ รรมนาถ (สมนึก นาโถ) (สัมภาษณ์, 6 มีนาคม 2556)
เจ้ าอาวาสวัดปลักไม้ ลาย
ครูภมู ิปัญญาไทย รุ่นที่ 1 ด้ านการแพทย์แผนไทย (สมุนไพรไทย)
2. นายทองหล่อ พุม่ พวง (สัมภาษณ์, 26 กุมภาพันธ์ 2556)
ปราชญ์ชาวบ้ าน/วิทยากรท้ องถิ่นชุมชนปลักไม้ ลาย
3. กานันสุดใจ เปี่ ยมเคล้ า (สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2556)
กานัน ต.ทุง่ ขวาง อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม
4. ผู้ใหญ่ทินวัตร ถิรวัฒน์สกุล (สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2556)
ผู้ใหญ่บ้าน ม.6
5. ผู้อานวยการอรุณ เดชนาเกร็ด (สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2556)
ผู้อานวยการโรงเรี ยนวัดปลักไม้ ลาย
6. คุณบุญเพ็ง แซ่ตนั (สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2556)
เภสัชกรชุมชน
7. ผู้ใหญ่วิศาล เก้ าลิ ้ม (สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2556)
ผู้ใหญ่บ้าน ม.2
8. นายมนูญ แสงมณี (สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2556)
อาจารย์โรงเรี ยนวัดปลักไม้ ลาย
9. นางปทุม ศรี วอ่ ง (สัมภาษณ์, 15 มีนาคม 2556)
อาจารย์โรงเรี ยนวัดปลักไม้ ลาย
10. ด.ญ.จันทิมา อาไพจิตร (สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2556)
นักเรี ยนโรงเรี ยนวัดปลักไม้ ลาย มัคคุเทศก์น้อย
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ภาคผนวก ค
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิท่ ใี ห้ ความอนุเคราะห์
ในการเข้ าร่ วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ ความอนุเคราะห์ในการเข้ าร่วมการสนทนากลุม่ (Focus
Group) เพื่อการวิจยั ในครัง้ นี ้
ชุมชนชาวไทยพวนบ้ านหาดเสีย้ ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
1. ครูสนุ ทรี ขนาดนิด
ครูภมู ิปัญญาไทย รุ่นที่ 3 ด้ านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม (การทอผ้ าตีนจก)
2. นางรวีวรรณ ขนาดนิด
ผู้ประกอบการร้ านสุนทรี ผ้าไทย
3. กานันถนอมศักดิ์ กาไหล่ทอง
กานันตาบลหาดเสี ้ยว
4. นางสาวศรี วิลยั นุม่ มาก
ครู กศน.ตาบลหาดเสี ้ยว
5. นางวรรณา วัฒนวงศ์สโุ ข
ผู้อานวยการกองการศึกษา เทศบาลตาบลหาดเสี ้ยว
6. อาจารย์ ดร. อารี ย์ ปรี ดีกลุ
หัวหน้ าภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
7. นายสาย ขอบเหลือง
ปราชญ์ชาวบ้ านชุมชนชาวไทยพวนบ้ านหาดเสี ้ยว
8. นางลัง้ จักจัน่
ปราชญ์ชาวบ้ านชุมชนชาวไทยพวนบ้ านหาดเสี ้ยว
9. นางทองคา นิ่มสุวรรณ์
ครูชานาญการพิเศษ (นักวิชาการ)
10. นายสายัณห์ บุญจันทร์
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ครูชานาญการพิเศษ (นักวิชาการ)
11. นางอัญชลี อวสานพันธุ์
ครูชานาญการพิเศษ (นักวิชาการ)
12. นางสนาม ข่ายเพชร
ประธานผู้สงู อายุ ชุมชนบ้ านหาดเสี ้ยว
ชุมชนปลักไม้ ลาย อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม
1. พระครูสธุ รรมนาถ (สมนึก นาโถ)
เจ้ าอาวาสวัดปลักไม้ ลาย
ครูภมู ิปัญญาไทย รุ่นที่ 1 ด้ านการแพทย์แผนไทย (สมุนไพรไทย)
2. นายทองหล่อ พุม่ พวง
ปราชญ์ชาวบ้ าน/วิทยากรท้ องถิ่นชุมชนปลักไม้ ลาย
3. กานันสุดใจ เปี่ ยมเคล้ า
กานัน ต.ทุง่ ขวาง อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม
4. ผู้ใหญ่ทินวัตร ถิรวัฒน์สกุล
ผู้ใหญ่บ้าน ม.6
5. ผู้อานวยการอรุณ เดชนาเกร็ด
ผู้อานวยการโรงเรี ยนวัดปลักไม้ ลาย
6. คุณบุญเพ็ง แซ่ตนั
เภสัชกรชุมชน
7. ผู้ใหญ่วิศาล เก้ าลิ ้ม
ผู้ใหญ่บ้าน ม.2
8. นายมนูญ แสงมณี
อาจารย์โรงเรี ยนวัดปลักไม้ ลาย
9. นายธรรมศักดิ์ บารมีรังสิกลุ
อดีตผู้อานวยการโรงเรี ยนวัดปลักไม้ ลาย
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ภาคผนวก ง
ค่ าดัชนีความสอดคล้ องของข้ อคาถามและวัตถุประสงค์ (IOC)
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ผลการวิเคราะห์ ค่าดัชนีความสอดคล้ องระหว่ างข้ อคาถามและวัตถุประสงค์ ของ
แบบสัมภาษณ์ แบบเจาะลึ กการวิเคราะห์ บทบาทของเครื อข่ ายการเรี ยนรู้ ชุมชนในการ
ส่ งเสริมกระบวนการถ่ ายทอดองค์ ความรู้ของครู ภูมิปัญญาไทย
แบบสัมภาษณ์ แบบเจาะลึกสาหรับเครือข่ ายการเรี ยนรู้ชุมชน
คะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้ อ
ค่ า
รวม
ความหมาย
คาถาม คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5
IOC
1

1

1

-1

1

1

3

0.6

สอดคล้ อง

2

1

1

-1

1

1

3

0.6

สอดคล้ อง

3

1

1

1

0

0

3

0.6

สอดคล้ อง

4

0

1

1

1

1

4

0.8

สอดคล้ อง

5

1

1

1

1

1

5

1.0

สอดคล้ อง

6

0

1

0

1

1

3

0.6

สอดคล้ อง

7

0

1

0

0

1

2

0.5

ไม่ สอดคล้ อง

8

1

1

1

1

1

5

1.0

สอดคล้ อง

9

0

1

1

1

1

4

0.8

สอดคล้ อง

10

0

1

1

1

1

4

0.8

สอดคล้ อง

11

1

1

0

1

1

4

0.8

สอดคล้ อง

12

1

1

1

1

1

5

1.0

สอดคล้ อง

13

1

1

1

1

0

4

0.8

สอดคล้ อง

14

1

1

-1

1

1

3

0.6

สอดคล้ อง

15

1

1

1

1

1

5

1.0

สอดคล้ อง
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แบบสัมภาษณ์ แบบเจาะลึกสาหรับครู ภูมิปัญญาไทย
คะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้ อ
ค่ า
รวม
คาถาม คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5
IOC

ความหมาย

1

1

1

1

1

1

5

1.0

สอดคล้ อง

2

1

1

1

1

1

5

1.0

สอดคล้ อง

3

1

1

1

1

1

5

1.0

สอดคล้ อง

4

1

1

-1

1

1

3

0.6

สอดคล้ อง

5

1

1

-1

1

0

2

1.0

สอดคล้ อง

6

1

1

1

1

1

5

1.0

สอดคล้ อง

7

1

1

1

1

1

5

1.0

สอดคล้ อง

8

1

1

1

1

1

5

1.0

สอดคล้ อง

9

1

1

1

1

1

5

1.0

สอดคล้ อง
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แบบสัมภาษณ์ แบบเจาะลึกสาหรับผู้นาชุมชน
คะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้ อ
ค่ า
รวม
คาถาม คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5
IOC

ความหมาย

1

1

1

0

1

1

4

0.8

สอดคล้ อง

2

1

1

0

1

1

4

0.8

สอดคล้ อง

3

1

1

0

1

1

4

0.8

สอดคล้ อง

4

1

1

0

1

1

4

0.8

สอดคล้ อง

5

1

1

-1

1

1

3

0.6

สอดคล้ อง

6

1

1

-1

1

1

3

0.6

สอดคล้ อง

7

1

1

1

1

1

5

1.0

สอดคล้ อง

8

1

1

0

1

1

4

0.8

สอดคล้ อง

9

1

1

0

1

1

4

0.8

สอดคล้ อง

10

1

1

1

1

1

5

1.0

สอดคล้ อง

11

1

1

1

1

1

5

1.0

สอดคล้ อง

12

1

1

1

1

1

5

1.0

สอดคล้ อง

13

1

1

1

1

1

5

1.0

สอดคล้ อง

14

1

1

1

1

1

5

1.0

สอดคล้ อง

15

1

1

1

1

1

5

1.0

สอดคล้ อง
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แบบสัมภาษณ์ แบบเจาะลึกสาหรับผู้รับการถ่ ายทอดองค์ ความรู้
คะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
ข้ อ
ค่ า
รวม
ความหมาย
คาถาม คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5
IOC
สอดคล้ อง
1
1
1
-1
1
1
3
0.6
2

1

1

-1

1

1

3

0.6

สอดคล้ อง

3

1

1

1

1

1

5

1.0

สอดคล้ อง

4

1

1

-1

1

1

3

0.6

สอดคล้ อง

5

1

1

-1

1

1

3

0.6

สอดคล้ อง

6

1

1

-1

1

1

3

0.6

สอดคล้ อง

7

1

1

1

1

1

5

1.0

สอดคล้ อง
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ภาคผนวก จ.
เครื่องมือในการวิจัย
แบบบันทึกการวิเคราะห์ เอกสาร
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แบบบันทึกการวิเคราะห์ เอกสาร
วันที่ .......................... เดือน .......................................................... พ.ศ. ...............................
ชื่อเอกสาร .............................................................................................................................
ผู้จดั ทา................................................................................ ปี พ.ศ. ......................................
ชนิดของเอกสาร .................................................... แหล่งที่มาของข้ อมูล...................................
ประเด็นที่วิเคราะห์ตามกรอบ
แนวคิดการวิเคราะห์เอกสาร

สาระสาคัญ/การวิเคราะห์

หมายเหตุ
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ภาคผนวก ฉ.
เครื่องมือในการวิจัย
แบบสัมภาษณ์ เจาะลึก
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สาหรับเครือข่ ายการเรียนรู้ชุมชน
แบบสัมภาษณ์
การวิเคราะห์ บทบาทของเครือข่ ายการเรียนรู้ชุมชน
ในการส่ งเสริมกระบวนการถ่ ายทอดองค์ ความรู้ของครู ภูมิปัญญาไทย

วัตถุประสงค์
แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกพัฒนาขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นแนวทางการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนในการส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของครู ภูมิปัญญาไทย
ซึ่งจะทาให้ ผ้ วู ิจยั ได้ ข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ ไปพัฒนาเป็ นข้ อเสนอแนะเชิง
นโยบายส าหรั บการพัฒ นาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุม ชนในการส่งเสริ ม กระบวนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทยที่มีความถูกต้ องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ต่อไป
แบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็ น 4 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
ตอนที่ 2 ประเด็นคาถามเกี่ยวกับบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนในการส่งเสริม กระบวนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทย
ตอนที่ 3 ประเด็นคาถามเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนใน
การส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทยอย่างไร
ตอนที่ 4 ข้ อคิดเห็นและ/หรื อข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
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คาจากัดความในการวิจัย
บทบาทของเครื อข่ ายการเรี ยนรู้ ชุมชน หมายถึงหน้ าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ชุมชนให้ ความรู้ แก่ชุมชน โดยจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ภายในชุมชน เพื่อให้
ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ให้ ข้อมูลข่าวสาร และรู้จกั เลือกสรรภูมิปัญญา
และวิทยาการต่างๆ รวมทังสนั
้ บสนุนให้ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชนเพื่อให้ ชมุ ชน
เกิดองค์ความรู้และเสริมสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่ชมุ ชน
การส่ งเสริมการเรี ยนรู้ หมายถึงการส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดี
ตามความต้ องการและศักยภาพของผู้เรี ยนแต่ละคน
กระบวนการถ่ ายทอดองค์ ความรู้ หมายถึง การนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคลคลส่ง
ต่อให้ แก่ผ้ ูรับการถ่ายทอดอย่างมี ระบบแบบแผนเพื่อนาไปสู่องค์ความรู้ ใหม่ที่เด่นชัดและเป็ น
ประโยชน์ตอ่ ผู้อื่น ทาให้ ผ้ รู ับการถ่ายทอดสามารถนาความรู้ที่ได้ รับไปพัฒนาเพื่อการพึ่งตนเองได้
อย่างพอเพียงและยัง่ ยืน โดยมีองค์ประกอบของขันตอนกิ
้
จกรรมต่างๆเป็ นไปตามลาดับขันตอน
้
5
ขันตอน
้
คือ การบรรยาย การถ่ายทอดจากบุคคลที่มีประสบการณ์ การถ่ายทอดผ่านเรื่ องเล่าหรื อ
นิทาน การถ่ายทอดผ่านการถามคาถามและสุดท้ ายคือ การถ่ายทอดโดยผู้เรี ยนมีโอกาสได้ เรี ยนรู้
เองเป็ นกระบวนการต่อเนื่องไปจนบรรลุวตั ถุประสงค์ ณ ระดับหนึง่ ในช่วงเวลาที่กาหนด
ครู ภูมิปัญญาไทย หมายถึง บุคคลผู้ทรงภูมิปัญญาด้ านใดด้ านหนึ่งเป็ นผู้สร้ างสรรค์
และสืบสานภูมิปัญญาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องจนเป็ นที่ยอมรับของสังคมและชุมชนและได้ มีการ
ยกย่ อ งให้ เ ป็ น "ครู ภู มิ ปั ญ ญาไทย"เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ถ่ า ยทอดภูมิ ปั ญ ญาในการจัด การศึก ษาทัง้
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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สาหรับเครือข่ ายการเรียนรู้ชุมชน
แบบสัมภาษณ์
เรื่อง การวิเคราะห์ บทบาทของเครือข่ ายการเรียนรู้ ชุมชน
ในการส่ งเสริมกระบวนการถ่ ายทอดองค์ ความรู้ของครู ภูมิปัญญาไทย
ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
ชื่อ-สกุล นาย นาง นางสาว
.................................................................................................
ที่อยูช่ มุ ชน
..........................................................................................................................
อายุ......................ปี ระยะเวลาในการเข้ าร่วมการเป็ นเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชน
......................ปี
ตอนที่ 2 ประเด็นคาถามเกี่ยวกับ บทบาทของเครื อข่ ายการเรี ยนรู้ ชุมชนในการส่ งเสริ ม
กระบวนการถ่ ายทอดองค์ ความรู้ของครู ภูมิปัญญาไทย
2.1 ในความคิดเห็นของท่านท่านคิดว่าเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนคืออะไร
2.2 ท่านคิดว่าเครื อข่ายการเรี ยนรู้ประกอบด้ วยใครบ้ างและมีความสัมพันธ์กนั อย่างไร
2.3 ท่านคิดว่าแต่ละคนที่มีส่วนเกี่ยวข้ องและเป็ นเครื อข่ายการเรี ยนรู้ในชุมชนมีบทบาทอย่างไร
2.4 ท่านคิดว่าวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาโดยเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนไทยนัน้
มีวิธีการอย่างไร
2.5 ท่านคิดว่าผู้มารับการถ่ายทอดความรู้เป็ นใคร
2.6 ท่านคิดว่าผู้มารับการถ่ายทอดความรู้มีปัญหาและความต้ องการอะไร
2.7 ท่านมีวิธีการอย่างไรในการวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน
2.8 ท่านใช้ วิธีการอย่างไรที่จะช่วยกระตุ้นให้ คนในชุมชนเกิดความต้ องการเรี ยนรู้
2.9 ท่านมีการออกแบบ วางแผนกิจกรรมการส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้หรื อไม่
2.10 ท่านมีการอานวยความสะดวกให้ แก่ครูภมู ิปัญญาไทยในการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างไรบ้ าง
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2.11 ท่านใช้ วิธีการอย่างไรในการประเมินและติดตามผลการถ่ายทอด
2.12 ท่านมีแนวคิดหรื อความเชื่อพื ้นฐานอย่างไรในการส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภมู ิ
ปั ญญาไทย
2.13 ท่านมีแนวทางอย่างไรในการจัดการเรี ยนรู้แก่ผ้ ทู ี่มารั บการถ่ายทอดที่มีความแตกต่างทังด้
้ าน
ความเชื่อ ศาสนา อาชีพ อายุและเพศ
2.14 ท่านมีการประสานงานกับเครื อข่ายการเรี ยนรู้อื่นอีกหรื อไม่ อย่างไร
ตอนที่ 3 คาถามการสั มภาษณ์ แนวทางในการพัฒนาบทบาทของเครื อข่ ายการเรี ยนรู้
ชุมชนในการส่ งเสริมการถ่ ายทอดองค์ ความรู้ของครู ภูมิปัญญาไทยอย่ างไร
3.1 ท่านมีแนวทางในการพัฒนาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนในการส่งเสริ มการถ่ายทอด
องค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทยอย่างไร
ตอนที่ 4 ข้ อคิดเห็นและ/หรือข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

ขอขอบพระคุณอย่างสูงทีท่ ่านให้ความร่ วมมื อในการตอบคาถาม
นางสาวพิชามญชุ์ คุ้มสุข
นิสิตระดับปริญญาโท สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
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สาหรับครู ภูมิปัญญาไทย
แบบสัมภาษณ์
การวิเคราะห์ บทบาทของเครือข่ ายการเรียนรู้ชุมชน
ในการส่ งเสริมกระบวนการถ่ ายทอดองค์ ความรู้ของครู ภูมิปัญญาไทย

วัตถุประสงค์
แบบสัม ภาษณ์ เ จาะลึก พัฒ นาขึน้ เพื่ อ ใช้ เ ป็ นแนวทางการศึก ษาและวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนในการส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทย ซึ่ง
จะทาให้ ผ้ ูวิจัยได้ ข้อมูลในประเด็นที่เกี่ ยวข้ อง เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ ไปพัฒนาเป็ นข้ อ เสนอแนะเชิ ง
นโยบายส าหรั บการพัฒ นาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุม ชนในการส่งเสริ ม กระบวนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทยที่มีความถูกต้ องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ต่อไป
แบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็ น 4 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
ตอนที่ 2 คาถามการสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทย
ตอนที่ 3 ประเด็นคาถามเกี่ยวกับบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนในการส่งเสริ มกระบวนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทย
ตอนที่ 4 ประเด็นคาถามเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชมุ ชนใน
การส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทย
ตอนที่ 5 ข้ อคิดเห็นและ/หรื อข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
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คาจากัดความในการวิจัย
บทบาทของเครื อข่ ายการเรี ยนรู้ ชุมชน หมายถึงหน้ าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ชุมชนให้ ความรู้ แก่ชุมชน โดยจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ภายในชุมชน เพื่อให้
ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ให้ ข้อมูลข่าวสาร และรู้จกั เลือกสรรภูมิปัญญา
และวิทยาการต่างๆ รวมทังสนั
้ บสนุนให้ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชนเพื่อให้ ชมุ ชน
เกิดองค์ความรู้และเสริมสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่ชมุ ชน
การส่ งเสริมการเรี ยนรู้ หมายถึงการส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดี
ตามความต้ องการและศักยภาพของผู้เรี ยนแต่ละคน
กระบวนการถ่ ายทอดองค์ ความรู้ หมายถึง การนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคลคลส่ง
ต่อให้ แก่ผ้ ูรับการถ่ายทอดอย่ างมี ระบบแบบแผนเพื่อนาไปสู่องค์ความรู้ ใหม่ที่เด่นชัดและเป็ น
ประโยชน์ตอ่ ผู้อื่น ทาให้ ผ้ รู ับการถ่ายทอดสามารถนาความรู้ที่ได้ รับไปพัฒนาเพื่อการพึ่งตนเองได้
อย่างพอเพียงและยัง่ ยืน โดยมีองค์ประกอบของขันตอนกิ
้
จกรรมต่างๆเป็ นไปตามลาดับขันตอน
้
5
ขันตอน
้
คือ การบรรยาย การถ่ายทอดจากบุคคลที่มีประสบการณ์ การถ่ายทอดผ่านเรื่ องเล่าหรื อ
นิทาน การถ่ายทอดผ่านการถามคาถามและสุดท้ ายคือการถ่ายทอดโดยผู้เรี ยนมีโอกาสได้ เรี ยนรู้
เองเป็ นกระบวนการต่อเนื่องไปจนบรรลุวตั ถุประสงค์ ณ ระดับหนึง่ ในช่วงเวลาที่กาหนด
ครู ภูมิปัญญาไทย หมายถึง บุคคลผู้ทรงภูมิปัญญาด้ านใดด้ านหนึ่งเป็ นผู้สร้ างสรรค์
และสืบสานภูมิปัญญาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องจนเป็ นที่ยอมรับของสังคมและชุมชนและได้ มีการ
ยกย่ อ งให้ เ ป็ น "ครู ภู มิ ปั ญ ญาไทย"เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ถ่ า ยทอดภูมิ ปั ญ ญาในการจัด การศึก ษาทัง้
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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สาหรับครู ภูมิปัญญาไทย
แบบสัมภาษณ์
การวิเคราะห์ บทบาทของเครือข่ ายการเรียนรู้ชุมชน
ในการส่ งเสริมกระบวนการถ่ ายทอดองค์ ความรู้ของครู ภูมิปัญญาไทย
ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
ชื่อ-สกุล นาย นาง นางสาว.................................................................................................
ที่อยูช่ มุ ชน..........................................................................................................................
ความเชี่ยวชาญด้ านภูมิปัญญา.............................................................................................
ตอนที่ 2 คาถามการสัมภาษณ์ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ ความรู้ของครู ภูมิปัญญาไทย
2.1 ท่านมีแนวทางในการดาเนินชีวิตอย่างไร
2.2 ท่านมีประสบการณ์ในการเรี ยนรู้ภมู ิปัญญาอย่างไร
2.3 ท่านมีกระบวนการในการถ่ายทอดองค์ความรู้ อย่างไร
ตอนที่ 3 คาถามการสั มภาษณ์ ข้อมู ลเกี่ยวกับบทบาทของเครื อข่ ายการเรี ยนรู้ ชุมชนใน
การ ส่ งเสริมกระบวนการถ่ ายทอดองค์ ความรู้ของครู ภูมิปัญญาไทย
3.1 ในความคิดของท่านท่านคิดว่าเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนคืออะไร
3.2 ท่านคิดว่าเครื อข่ายการเรี ยนรู้ประกอบไปด้ วยใครบ้ างและมีความสัมพันธ์กนั อย่างไร
3.3 ท่านคิดว่าเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนได้ มีสว่ นในการส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างไบ้ าง
3.4 ท่านคิดว่าเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนเข้ ามามีบทบาทในขันตอนการถ่
้
ายทอดองค์ความรู้ ขนั ้
ใดบ้ างและส่งผลอย่างไร
3.5 ท่านคิดว่าการที่มีเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนมามีส่วนร่วมในกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้
ส่งผลอย่างไรต่อท่านบ้ าง
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ตอนที่ 4 คาถามการสั ม ภาษณ์ แนวทางในการพัฒนาบทบาทของเครื อข่ า ยการเรี ยนรู้
ชุมชนในการส่ งเสริมการถ่ ายทอดองค์ ความรู้ของครู ภูมิปัญญาไทย
4.1 ท่านมีแนวทางในการพัฒนาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนในการส่งเสริ มการถ่ายทอด
องค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทยอย่างไร

ตอนที่ 5 ข้ อคิดเห็นและ/หรือข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

ขอขอบพระคุณอย่างสูงทีท่ ่านให้ความร่ วมมื อในการตอบคาถาม

นางสาวพิชามญชุ์ คุ้มสุข
นิสิตระดับปริญญาโท สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
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สาหรับผู้นาชุ มชน
แบบสัมภาษณ์
การวิเคราะห์ บทบาทของเครือข่ ายการเรี ยนรู้ชุมชน
ในการส่ งเสริมกระบวนการถ่ ายทอดองค์ ความรู้ของครู ภูมิปัญญาไทย

วัตถุประสงค์
แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกพัฒนาขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นแนวทางการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนในการส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของครู ภูมิปัญญาไทย
ซึ่งจะทาให้ ผ้ วู ิจยั ได้ ข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ ไปพัฒนาเป็ นข้ อเสนอแนะเชิง
นโยบายส าหรั บการพัฒ นาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุม ชนในการส่งเสริ ม กระบวนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทยที่มีความถูกต้ องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ต่อไป
แบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็ น 4 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
ตอนที่ 2 คาถามการสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชน
ตอนที่ 3 ประเด็นคาถามเกี่ยวกับบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนในการส่งเสริ มกระบวนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทย
ตอนที่ 4 ประเด็นคาถามเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชมุ ชนใน
การส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทย
ตอนที่ 5 ข้ อคิดเห็นและ/หรื อข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
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คาจากัดความในการวิจัย
บทบาทของเครื อข่ ายการเรี ยนรู้ ชุมชน หมายถึงหน้ าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ชุมชนให้ ความรู้ แก่ชุมชน โดยจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ภายในชุมชน เพื่อให้
ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ให้ ข้อมูลข่าวสาร และรู้จกั เลือกสรรภูมิปัญญา
และวิทยาการต่างๆ รวมทังสนั
้ บสนุนให้ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่ างชุมชนเพื่อให้ ชมุ ชน
เกิดองค์ความรู้และเสริมสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่ชมุ ชน
การส่ งเสริมการเรี ยนรู้ หมายถึงการส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดี
ตามความต้ องการและศักยภาพของผู้เรี ยนแต่ละคน
กระบวนการถ่ ายทอดองค์ ความรู้ หมายถึง การนาองค์ความรู้ ที่มีอยู่ในตัวบุคลคลส่ง
ต่อให้ แก่ผ้ ูรับการถ่ายทอดอย่างมี ระบบแบบแผนเพื่อนาไปสู่องค์ความรู้ ใหม่ที่เด่นชัดและเป็ น
ประโยชน์ตอ่ ผู้อื่น ทาให้ ผ้ รู ับการถ่ายทอดสามารถนาความรู้ที่ได้ รับไปพัฒนาเพื่อการพึ่งตนเองได้
อย่างพอเพียงและยัง่ ยืน โดยมีองค์ประกอบของขันตอนกิ
้
จกรรมต่างๆเป็ นไปตามลาดับขันตอน
้
5
ขันตอน
้
คือ การบรรยาย การถ่ายทอดจากบุคคลที่มีประสบการณ์ การถ่ายทอดผ่านเรื่ องเล่าหรื อ
นิทาน การถ่ายทอดผ่านการถามคาถามและสุดท้ ายคือการถ่ายทอดโดยผู้เรี ยนมีโอกาสได้ เรี ยนรู้
เองเป็ นกระบวนการต่อเนื่องไปจนบรรลุวตั ถุประสงค์ ณ ระดับหนึง่ ในช่วงเวลาที่กาหนด
ครู ภูมิปัญญาไทย หมายถึง บุคคลผู้ทรงภูมิปัญญาด้ านใดด้ านหนึ่งเป็ นผู้สร้ างสรรค์
และสืบสานภูมิปัญญาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องจนเป็ นที่ยอมรับของสังคมและชุมชนและได้ มีการ
ยกย่ อ งให้ เ ป็ น "ครู ภู มิ ปั ญ ญาไทย"เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ถ่ า ยทอดภูมิ ปั ญ ญาในการจัด การศึก ษาทัง้
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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สาหรับผู้นาชุ มชน
แบบสัมภาษณ์
การวิเคราะห์ บทบาทของเครือข่ ายการเรียนรู้ชุมชน
ในการส่ งเสริมกระบวนการถ่ ายทอดองค์ ความรู้ของครู ภูมิปัญญาไทย
ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
ชื่อ-สกุล นาย นาง นางสาว......................................................................
ที่อยูช่ มุ ชน.................................................................................................
อายุ......................ปี ตาแหน่งในชุมชน.....................................................
ตอนที่ 2 คาถามการสัมภาษณ์ ข้อมูลเกี่ยวข้ อมูลชุมชน
2.1 ประวัตคิ วามเป็ นมาของชุมชน
2.2 สภาพทัว่ ไปของชุมชน (ที่ตง/ประชากร/เศรษฐกิ
ั้
จ/ความเชื่อ/วัฒนธรรม)
2.3 องค์ความรู้/ภูมิปัญญาของชุมชน
2.4 ปั จจัย/ทรัพยากรที่สง่ เสริมให้ เกิดการเรี ยนรู้
ตอนที่ 3 คาถามการสั มภาษณ์ ข้อมู ลเกี่ยวกับบทบาทของเครื อข่ ายการเรี ยนรู้ ชุมชนใน
การ ส่ งเสริมกระบวนการถ่ ายทอดองค์ ความรู้ของครู ภูมิปัญญาไทย
3.1 ในความคิดของท่านท่านคิดว่าเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนคืออะไร
3.2 ท่านคิดว่าเครื อข่ายการเรี ยนรู้ประกอบไปด้ วยใครบ้ างและมีความสัมพันธ์กนั อย่างไร
3.3 ท่านคิดว่าแต่ละคนที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนมีบทบาทอย่างไร
3.4 ท่านคิดว่าผู้มารับการถ่ายทอดความรู้มีปัญหาและความต้ องการอะไร
3.5 ท่านมีวิธีการอย่างไรในการวิเคราะห์ปัญหาของชุมชน
3.6 ท่านใช้ วิธีการอย่างไรที่จะช่วยกระตุ้นให้ คนในชุมชนเกิดความต้ องการเรี ยนรู้
3.7 ท่านมีการออกแบบ วางแผนกิจกรรมการส่งเสริมการถ่ายทอดองค์ความรู้หรื อไม่
3.8 ท่านมีการอานวยความสะดวกให้ แก่ครูภมู ิปัญญาไทยในการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างไรบ้ าง
3.9 ท่านมีการประสานงานกับเครื อข่ายการเรี ยนรู้อื่นอีกหรื อไม่ อย่างไร
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ตอนที่ 4 คาถามการสั มภาษณ์ แนวทางในการพัฒนาบทบาทของเครื อข่ ายการเรี ยนรู้
ชุมชนในการส่ งเสริมการถ่ ายทอดองค์ ความรู้ของครู ภูมิปัญญาไทย
4.1 ท่านมีแนวทางในการพัฒนาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนในการส่งเสริ มการถ่ายทอด
องค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทยอย่างไร
.
ตอนที่ 5 ข้ อคิดเห็นและ/หรือข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

ขอขอบพระคุณอย่างสูงทีท่ ่านให้ความร่ วมมื อในการตอบคาถาม

นางสาวพิชามญชุ์ คุ้มสุข
นิสิตระดับปริญญาโท สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
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สาหรับผู้รับการถ่ ายทอดองค์ ความรู้
แบบสัมภาษณ์
การวิเคราะห์ บทบาทของเครือข่ ายการเรียนรู้ชุมชน
ในการส่ งเสริมกระบวนการถ่ ายทอดองค์ ความรู้ของครู ภูมิปัญญาไทย

วัตถุประสงค์
แบบสัมภาษณ์พฒ
ั นาขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นแนวทางการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล เครื อข่ายการ
เรี ยนรู้ ชุมชนในการส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของครู ภูมิปัญญาไทย ซึ่งจะทาให้
ผู้วิจัยได้ ข้อมูลในประเด็นที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อนาข้ อมูลที่ ได้ ไ ปพัฒนาเป็ นข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
สาหรับการพัฒนาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชุมชนในการส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอดองค์
ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทยที่มีความถูกต้ องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ต่อไป
แบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็ น 4 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์
ตอนที่ 2 ประเด็นคาถามเกี่ ยวกับข้ อมูลเกี่ ยวกับ บทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุม ชนในการ
ส่งเสริม กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทย
ตอนที่ 3 ประเด็นคาถามเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชุมชนใน
การส่งเสริม

การถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทยอย่างไร

ตอนที่ 4 ข้ อคิดเห็นและ/หรื อข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
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คาจากัดความในการวิจัย
บทบาทของเครื อข่ ายการเรี ยนรู้ ชุมชน หมายถึงหน้ าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ชุมชนให้ ความรู้ แก่ชุมชน โดยจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ภายในชุมชน เพื่อให้
ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ให้ ข้อมูลข่าวสาร และรู้จกั เลือกสรรภูมิปัญญา
และวิทยาการต่างๆ รวมทังสนั
้ บสนุนให้ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชนเพื่อให้ ชมุ ชน
เกิดองค์ความรู้และเสริมสร้ างความเข้ มแข็งให้ แก่ชมุ ชน
การส่ งเสริมการเรี ยนรู้ หมายถึงการส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนได้ รับความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดี
ตามความต้ องการและศักยภาพของผู้เรี ยนแต่ละคน
กระบวนการถ่ ายทอดองค์ ความรู้ หมายถึง การนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคลคลส่ง
ต่อให้ แก่ผ้ ูรับการถ่ายทอดอย่างมี ระบบแบบแผนเพื่อนาไปสู่องค์ความรู้ ใหม่ที่เด่นชัดและเป็ น
ประโยชน์ตอ่ ผู้อื่น ทาให้ ผ้ รู ับการถ่ายทอดสามารถนาความรู้ที่ได้ รับไปพัฒนาเพื่อการพึ่งตนเองได้
อย่างพอเพียงและยัง่ ยืน โดยมีองค์ประกอบของขันตอนกิ
้
จกรรมต่างๆเป็ นไปตามลาดับขันตอน
้
5
ขันตอน
้
คือ การบรรยาย การถ่ายทอดจากบุคคลที่มีประสบการณ์ การถ่ายทอดผ่านเรื่ องเล่าหรื อ
นิทาน การถ่ายทอดผ่านการถามคาถามและสุดท้ ายคือการถ่ายทอดโดยผู้เรี ยนมีโอกาสได้ เรี ยนรู้
เองเป็ นกระบวนการต่อเนื่องไปจนบรรลุวตั ถุประสงค์ ณ ระดับหนึง่ ในช่วงเวลาที่กาหนด
ครู ภูมิปัญญาไทย หมายถึง บุคคลผู้ทรงภูมิปัญญาด้ านใดด้ านหนึ่งเป็ นผู้สร้ างสรรค์
และสืบสานภูมิปัญญาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องจนเป็ นที่ยอมรับของสังคมและชุมชนและได้ มีการ
ยกย่ อ งให้ เ ป็ น "ครู ภู มิ ปั ญ ญาไทย"เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ถ่ า ยทอดภูมิ ปั ญ ญาในการจัด การศึก ษาทัง้
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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สาหรับผู้รับการถ่ ายทอดองค์ ความรู้
แบบสัมภาษณ์
การวิเคราะห์ บทบาทของเครือข่ ายการเรียนรู้ชุมชน
ในการส่ งเสริมกระบวนการถ่ ายทอดองค์ ความรู้ของครู ภูมิปัญญาไทย
ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล

1.1 ชื่อ-สกุล นาย นาง นางสาว................................................................................
ที่อยูช่ มุ ชน
........................................................................................................................
อายุ...........................

การศึกษา.......................อาชีพ......................................

1.2 ได้ รับการถ่ายทอดความรู้ภมู ิปัญญาด้ าน..............................................................
จากครู..............................สถานที่ที่ใช้ ในการถ่ายทอด...................................................
ใช้ เวลา.........วัน วันละ..........ชัว่ โมง ได้ รับการถ่ายทอดตังแต่
้ ................ กี่ครัง้ ........
1.3 ท่านมีเหตุผลที่มาเรี ยนเพราะอะไร
1.4 ท่านทราบข่าวการเรี ยนมาจากช่องทางในการรับรู้ใด
1.5 ท่านมีความคาดหวังอย่างไรที่มารับการถ่ายทอดความรู้จากครูภมู ิปัญญาไทย
ตอนที่ 2 คาถามการสั มภาษณ์ ข้อมู ลเกี่ยวกับบทบาทของเครื อข่ ายการเรี ยนรู้ ชุมชนใน
การ ส่ งเสริมกระบวนการถ่ ายทอดองค์ ความรู้ของครู ภูมิปัญญาไทย
2.1 มีการสอนโดยเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนหรื อไม่อย่างไร
2.2 ท่านคิดว่าเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนมีสว่ นช่วยส่งเสริมให้ ทา่ นเกิดการเรี ยนรู้หรื อไม่
2.3 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรที่ เครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนมามีส่วนช่วยในการส่ง เสริ มการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทย
ตอนที่ 3 คาถามการสั มภาษณ์ แนวทางในการพัฒนาบทบาทของเครื อข่ ายการเรี ยนรู้
ชุมชนในการส่ งเสริมการถ่ ายทอดองค์ ความรู้ของครู ภูมิปัญญาไทย
3.1 ท่านมีแนวทางในการพัฒนาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนในการส่งเสริ มการถ่ายทอด
องค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทยอย่างไร
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ตอนที่ 4 ข้ อคิดเห็นและ/หรือข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

ขอขอบพระคุณอย่างสูงทีท่ ่านให้ความร่ วมมื อในการตอบคาถาม

นางสาวพิชามญชุ์ คุ้มสุข
นิสิตระดับปริญญาโท สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
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ภาคผนวก ช.
แนวทางการสนทนากลุ่ม
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แนวทางการสนทนากลุ่ม
คาชีแ้ จง
ประเด็นการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับ การวิเคราะห์ บทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนใน
การส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภูมิปัญญาไทย จัดขึ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1) นาเสนอผลการวิจัย เรื่ อง การวิเคราะห์ บทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชนในการส่งเสริ ม
กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของครู ภูมิ ปัญญาไทย 2) เปิ ดเวที แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ของผู้ที่
เกี่ยวข้ องในระดับนโยบาย ผู้ปฏิบตั ิงาน และตัวแทนชุมชน เสนอข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับ
การพัฒนาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชมุ ชนในการส่งเสริ ม กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้
ของครู ภูมิปัญญาไทยเพื่อให้ เกิดการพัฒนาคน ชุมชน และสังคม ให้ เกิดความตระหนักถึงความ
จาเป็ นในการให้ ความรู้ และประยุกต์ใช้ เพื่อให้ เกิดการบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชน เกิด
การเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่อง และ 3) พิจารณาและประเมินผลข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับการ
พัฒนาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชมุ ชนในการส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของ
ครู ภูมิ ปัญ ญาไทย ที่ ไ ด้ จ ากการวิจัย ประเด็นการสนทนากลุ่ม ประกอบด้ ว ยข้ อ เสนอแนะเชิ ง
นโยบายส าหรั บการพัฒ นาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุม ชนในการส่งเสริ ม กระบวนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ของครู ภูมิปัญญาไทย การนาไปปฏิบตั ิจริ งในชุมชน และมุมมองเกี่ ยวกับ
ผลการวิจัยการพัฒ นาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุมชน โดยมี ประเด็นการพิจ ารณา ดัง
รายละเอียดต่อไปนี ้
ประเด็นที่ 1: พิจารณาผลการวิจัย
1.1 ความคิดเห็นต่อข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับการพัฒนาบทบาทของ
เครื อข่ายการเรี ยนรู้ชมุ ชนในการส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทย
1.2 . การนาข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับการพัฒนาบทบาทของเครื อข่าย
การเรี ยนรู้ชุมชนในการส่งเสริ มกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ของครู ภูมิปัญญาไทย ไปสู่การ
ปฏิบตั ิ โดยมีประเด็นสาหรับการพิจารณา ได้ แก่ ด้ านการจัดกิจกรรม ด้ านการรักษาสัมพันธภาพ
ที่ดีระหว่างสมาชิกเครื อข่าย ด้ านการสร้ างระบบจูงใจ ด้ านการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนและด้ าน
อื่นๆ
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1.3. ข้ อ คิ ด เห็ น และหรื อ ข้ อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ ข้ อ เสนอแนะเชิ ง
นโยบายส าหรั บการพัฒ นาบทบาทของเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ชุม ชนในการส่งเสริ ม กระบวนการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ของครูภมู ิปัญญาไทย
ประเด็นที่ 2: ประเมินผลแนวทางการพัฒนาข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรั บการ
พัฒนาบทบาทของเครื อข่ ายการเรี ยนรู้ ชุมชนในการส่ งเสริ มกระบวนการถ่ ายทอดองค์
ความรู้ของครู ภูมิปัญญาไทย ตามแบบประเมินแนวทาง
ประเด็นที่ 3: ข้ อคิดเห็นและหรือข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่นๆ (หากมี)
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ภาคผนวก ซ.
รู ปภาพประกอบการลงพืน้ ที่
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ภาพการสัมภาษณ์
ชุมชนชาวไทยพวนบ้ านหาดเสีย้ ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
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ภาพการสัมภาษณ์
ชุมชนปลักไม้ ลาย อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม
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ภาพการสนทนากลุ่ม
ชุมชนชาวไทยพวนบ้ านหาดเสีย้ ว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
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ภาพการสนทนากลุ่ม
ชุมชนปลักไม้ ลาย อ.กาแพงแสน จ.นครปฐม
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