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การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์ 2 ข้ อ คือ (1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐานของครอบครัวที่มีวิถีชีวิตสีเขียว
จากกรณี ศกึ ษาที่ดีเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยการสัมภาษณ์ เชิงลึกและการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม จากกลุ่มตัวอย่างซึง่ เป็ น
ครอบครัวสีเขียวที่เป็ นกรณีศกึ ษาที่ดีในพื ้นที่ กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล จํานวน 5 ครอบครัว และ (2) เพื่อพัฒนา
กระบวนการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมตามหลักวิถีชีวติ สีเขียวเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะของครอบครัว ใช้ การวิจยั แบบมีส่วนร่ วม
ระหว่างผู้วจิ ยั และครอบครัวทดลอง จํานวน 3 ครอบครัว ผ่านเทคนิคการทําโครงการรวบรวมข้ อมูลด้ วยการสนทนากลุ่ม
รวมระยะเวลาที่อยู่ในกระบวนการทังสิ
้ ้นประมาณ 6 เดือน ระหว่างเดือนกันยายน 2559 ถึง มีนาคม 2560
ผลการวิจยั พบว่า
วัตถุประสงค์ข้อ 1 ข้ อมูลพื ้นฐานของครอบครัวสีเขียว ประกอบด้ วย 1) พื ้นฐานของครอบครัว ได้ แก่ สมาชิก
ครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันสมาชิกสามารถจัดการพื ้นที่ในบ้ านให้ ใช้ ประโยชน์ได้ และ สมาชิกมีพื ้นความรู้ ความ
สนใจบางอย่างที่นํามาใช้ ในการปฏิบตั ิตามวิถีชีวิตสีเขียวได้ 2) แรงจูงใจในการมีวิถีชีวิตสีเขียว มาจากปั ญหาสุขภาพ
ความตระหนักในสิ่งแวดล้ อมของโลก และความสนใจในเกษตรกรรม 3) เนื ้อหาของวิถีชีวิตสีเขียวที่ปฏิบตั ิ แบ่งได้ เป็ น
การปฏิบตั ิต่อตนเองและผู้อื่น และการปฏิบตั ิต่อสิ่งแวดล้ อมอย่างสมดุล 4) การเรี ยนรู้ ของครอบครัวในการมีวิถีชีวิตสี
เขียวเป็ นการเรี ยนรู้ ร่ วมกันของสมาชิกในครอบครัว 5) สุขภาวะของครอบครัว ส่วนใหญ่ดีขึ ้นจากเดิมทังทางกาย
้
จิตใจ
และสังคม และ 6) กระบวนการเรี ยนรู้ ของครอบครัว มี 9 ขันตอน
้
อาทิ การเริ่ มต้ นจากแรงจูงใจด้ านปั ญหาสุขภาพ การ
เรี ยนรู้ จากแหล่งเรี ยนรู้ ต่าง ๆ การลงมือทําในครอบครัว การเรี ยนรู้ เพิ่มเติมเมื่อพบปั ญหาและอุปสรรคจากแหล่งเรี ยนรู้
หรื อประสบการณ์ของสมาชิกครอบครัว
วัตถุประสงค์ข้อ 2 กระบวนการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะของ
ครอบครัว พบว่า ประกอบด้ วย 3 ขันตอน
้
ได้ แก่ 1) การเรี ยนรู้ เพื่อการเริ่ มต้ นที่จะเปลี่ยนแปลง 2) การเรี ยนรู้ เพื่อรับหรื อ
ปรับเปลี่ยนวิธีคดิ หรื อวิธีปฏิบตั แิ ละ 3) การเรี ยนรู้ จากผลของการเปลี่ยนแปลงซึง่ ในแต่ละขันตอนประกอบด้
้
วยปั จจัยและ
เงื่อนไขที่จะทําให้ กระบวนการเรี ยนรู้ ในขันนั
้ นๆ
้ ประสบความสําเร็ จหรื อเกิดอุปสรรคได้ โดยที่ปัจจัย ได้ แก่ สมาชิกของ
ครอบครัวเปิ ดใจในการร่ วมกันเรี ยนรู้ และการสื่อสารที่ดีในครอบครัว เงื่อนไข ได้ แก่ ความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกใน
ครอบครัว และ การปฏิบตั ทิ ี่เกิดขึ ้นนันต้
้ องจริ งจังและต่อเนื่อง
การวิจยั เรื่ องนีส้ ร้ างองค์ความรู้ ใหม่เกี่ยวกับวิถีชีวิตสีเขียวและเนือ้ หาของครอบครัวสีเขียวที่มาจากวิธีการ
ตามหลักวิชา และกระบวนการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมตามหลักวิถีชี วิตสีเขียวเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะของครอบครัว ซึง่ เป็ น
ประโยชน์ทงต่
ั ้ อบุคคล ครอบครัว ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ในการนําไปใช้ ทงในชี
ั ้ วิตประจําวันและส่งเสริ มการเรี ยนรู้
ต่อกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะที่เป็ นครอบครัว ตลอดจนผู้สนใจกลุ่มอื่น ๆ ต่อไปได้
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บทคัดย่อภาษาอ ังกฤ

{

This research study aimed to (1) study and analyze fundamental details of green family by using in-depth
interviews and participant observations to collect data from 5 ideal green families living in Bangkok Metropolitan
Region, and (2) develop participatory learning process based on green living principles to enhance family well-being
by conducting a participatory research between a researcher and 3 experimental families, using family project and
focus group discussion to collect data from the experimental families over the period of 6 months, during September
2016 - March 2017.
The results were as follows:
Objective 1: The fundamental details of green families were 1) Family Background; healthy relationship
between family members, efficient household space management, general knowledge or personal interests that can
be used to support green living lifestyle; 2) Motivation; health problems, acknowledgement of environmental
problems, interestedness in agriculture; 3) Green lifestyle practicing; treatment of self and others, balanced
environmental treatment; 4) Green lifestyle learning; joint learning of family members; 5) Family overall health status;
improvement in physical, mental and social health; and 6) Family learning process consisted of 9 stages (e.g.,
motivation caused by health problems; knowledge gathering; activities practicing; further knowledge seeking from
learning centers or from family member’s experiences when facing obstacles, and etc.).
Objective 2: A learning process based on green living to enhance well-being of families consisted of 3
stages as follows; 1) learning to start making changes 2) learning to embrace or change mindset or mode of practice
3) learning from the results of those changes. Each stage contained various factors and conditions which can assist
or hinder that particular learning process. Factors: family’s openness to learning together; good family
communication, and etc.; conditions: healthy relationship between family members; continuing practices.
This research created new knowledge on green living lifestyle and fundamental details of green families
based on academic principles. Besides, the study provided knowledge on learning process based on green living to
enhance well-being of families which will be useful to any individuals, families, communities, and organizations in
pursuing green living lifestyle.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ครอบครั ว หมายถึ ง องค์ ก รที่ มี ข นาดเล็ ก ที่ สุ ด ในสั ง คม ประกอบด้ วยบุ ค คลที่ มี
ความสัมพันธ์ กันทางสายโลหิตหรื อทางกฎหมาย โดยการสมรสหรื อการรับรองบุตรเป็ นบุตรบุญ
ธรรม ซึง่ ได้ แก่ พ่อ แม่ บุตรและญาติพี่น้อง (สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มและประสานงานสตรี
แห่งชาติ, 2537)และถึงแม้ ครอบครัวจะเป็ นหน่วยเล็กที่สุดในสังคม หากแต่มีความสําคัญเป็ น
อย่างยิ่งต่อการสร้ างและพัฒนาประชากรของสังคม ด้ วยเหตุที่ครอบครัวเป็ นหน่วยแรกของสังคมที่
เป็ นตัวแทนสถาบันสังคมในการถ่ายทอดค่านิยม ทัศนคติ และคุณลักษณะต่าง ๆให้ แก่สมาชิกของ
สังคม (พรรณทิพย์ สิริวรรณบุศย์ , 2545) ครอบครัวมีวิวฒ
ั นาการเช่นเดียวกับสถาบันทางสังคม
อื่น ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนสิ่งแวดล้ อม กระแสโลกาภิวตั น์
ที่ทําให้ ทุกสังคม (Globalization)ที่นําความเจริ ญและการพัฒนาต่าง ๆ เข้ ามาสู่ทุกสังคมในโลก
อย่า งรวดเร็ ว ได้ ส่ง ผลกระทบต่อ สถาบัน ครอบครั ว ทัง้ ในประเทศพัฒ นาแล้ ว ในแง่ ที่ มี ค วาม
หลากหลายในลักษณะรูปแบบและวัฒนธรรมของครอบครัว และในประเทศกลุ่มกําลังพัฒนาและ
ด้ อยพัฒนาก็มีความเปลี่ยนแปลงของครอบครัวในลักษณะของวิถีชีวิตการเลี ้ยงดูและการถ่ายทอด
ค่านิยมสูส่ มาชิกโดยเฉพาะเด็ก ๆ ซึ่งเป็ นผลมาจากความแตกต่างของวิถีชีวิตระหว่างครอบครัวใน
เมืองและครอบครัวชนบท (อุทมุ พร อินทจักร์ , 2553)
ครอบครัวในประเทศไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการพัฒนาความเจริ ญของ
ประเทศภายใต้ กระแสโลกาภิวตั น์เช่นเดียวกัน โดยในภาพรวมของโครงสร้ างครอบครัวไทยนันมี
้
สภาพที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วในรอบไม่กี่ทศวรรษ จากการสํารวจประชากรปี 2553 พบว่า
ประเทศไทยมีจํานวนครัวเรื อนมากถึง 20.3 ล้ านครัวเรื อน และกว่าครึ่ งเป็ นครัวเรื อนประเภท
ครอบครั ว เดี่ ย ว มี จํ า นวนสมาชิ ก เฉลี่ ย ในครอบครั ว เท่า กับ 3.2 คนต่อ ครอบครั ว ที่ เ หลื อ เป็ น
ครอบครั วขยายและอยู่คนเดียวซึ่งมี แนวโน้ มเพิ่ม ขึน้ อย่างเห็นได้ ชัด (สํ านักงานสถิ ติแห่ง ชาติ ,
2554) ในขณะที่เมื่อถึงปี 2559 เมื่อรายงานสถานการณ์ประชากรไทย พ.ศ.2558 โดยสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ
(United nations Population Fund-UNFPA) ถูกเผยแพร่ ออกมาซึ่งในรายงานระบุการสํารวจ
รู ปแบบครอบครัวไทยในปี 2556 พบว่าครอบครัวไทยมี ความหลากหลายมากขึน้ ครอบครั ว
รู ปแบบดังเดิ
้ มที่ ประกอบด้ วยพ่อแม่ลูกอาศัยอยู่พร้ อมหน้ ากันเป็ นครอบครัวเดี่ยวไม่ใช่รูปแบบ
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หลักของครอบครัวไทยอีกต่อไป โดยรูปแบบที่มีมากที่สดุ คือ ครอบครัวของคนสามวัย 33.6% ส่วน
ครอบครัวเดี่ยวที่ประกอบด้ วยพ่อ แม่ ลูก มีจํานวน 26.6% และรูปแบบครอบครัวลักษณะอื่น ๆ จะ
มีความหลากหลายมากขึน้ ประกอบไปด้ วย ครอบครั วเดี่ยวที่ไม่มีบุตร ครอบครัวเพศเดียวกัน
ครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยวที่เพิ่มมากขึ ้น ครอบครัวข้ ามรุ่นหรื อแหว่งกลาง รวมทังครอบครั
้
วที่อยู่คนเดียว
(สํ านักงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จ และสังคมแห่งชาติ และ กองทุนประชากรแห่ง
สหประชาชาติ, 2559) ไม่เพียงแต่การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้ างของครอบครัวเท่านัน้ แต่
รูปแบบวิถีชีวิตต่าง ๆของครอบครัวไทยก็เปลี่ยนแปลงไปมาก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านันส่
้ งผล
กระทบให้ เกิดปั ญหาในครอบครัวตามมา อาทิ ปั ญหาความสัมพันธ์ ของคนในครอบครัว ความ
รุนแรงในครอบครัว พฤติกรรมเบี่ยงเบนของเด็กและเยาวชน ส่งผลเสียต่อทังสภาพร่
้
างกาย จิตใจ
ของคนในครอบครัว และส่งผลต่อเนื่องไปถึงสังคม หรื ออาจกล่าวได้ ว่าครอบครัวในปั จจุบนั กําลัง
ประสบปั ญหา “สุขภาวะ”
สุขภาวะ ก็คือ สภาพความสมดุลขององค์รวมสุขภาพที่สมดุล ได้ แก่ สุขภาพทางกาย ทาง
จิต ทางปั ญญา และทางสังคม ตามที่พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 2550 ได้ บญ
ั ญัติไว้ ว่า
สุขภาพ หมายถึง ภาวะของมนุษ ย์ ที่ สมบูรณ์ ทัง้ ทางกาย ทางจิ ต ทางปั ญ ญา และทางสัง คม
เชื่อมโยงกันเป็ นองค์รวมอย่างสมดุล (สํา นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2550) โดยที่ สุขภาวะ
ทางกาย คือ การมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีเศรษฐกิจพอเพียง มีสิ่งแวดล้ อมดีไม่มีอบุ ตั ิภยั สุข
ภาวะทางจิต หมายถึง จิตใจที่เป็ นสุข ผ่อนคลายไม่เครี ยด คล่องแคล่ว มีความเมตตา กรุณา มีสติ
มีสมาธิ สุขภาวะทางสังคม คือ การอยู่ร่วมกันด้ วยดีในครอบครัว ในชุมชน ในที่ทํางาน ในสังคม
โลก ซึง่ รวมถึงการมีบริการทางสังคมที่ดีและมีสนั ติภาพ และสุขภาวะทางปั ญญาหรื อจิตวิญญาณ
คื อ ความรู้ ทั่ว รู้ เท่า ทัน และความเข้ า ใจอย่า งแยกได้ ใ นเหตุผ ลแห่ง ความดี ค วามชั่ว ความมี
ประโยชน์ และความมี โทษ ซึ่ง นํ าไปสู่ความมี จิ ต ใจอันดีง าม และเอื อ้ เฟื ้อเผื่ อแผ่ สุขภาวะทาง
ปั ญญาช่วยให้ ผ้ คู นบรรลุถึงความสุขที่แท้ คือความสุข ที่เกิดจากการมีทศั นคติที่ถูกต้ อง รู้ เท่าทัน
ความจริ ง ของชี วิ ตและโลก สามารถคิด ถูก คิดชอบ และรู้ จักแก้ ทุกข์ ไ ด้ ด้ว ยปั ญญา รวมทัง้ มี
ความสุขจากการดําเนินชีวิต ถูกต้ อ ง ดีงาม จากการเป็ นผู้ให้ และการทําความดีเพื่อคนอื่นหรื อ
ส่วนรวม (สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, 2550)
ปั ญหาต่าง ๆที่เกิดขึ ้นในครอบครัวไทยในปั จจุบนั ที่สะท้ อนถึงการขาดสุขภาวะในมิติตา่ ง
ๆนัน้ มีอยู่หลายประการ ตามที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการส่งเสริ มสุขภาพและสถาบันครอบครัว
ได้ รวบรวมไว้ อาทิ ระหว่าง พ.ศ.2548-2552 คนไทยป่ วยด้ วยโรคไม่ติดต่อ ความดัน เบาหวาน
เพิ่มขึน้ ถึง 1.5 เท่า กว่าร้ อยละ 60 หรื อเกื อบสองในสามของภาระโรคเกิดจากโรคไม่ติดต่อ
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(โครงการสุขภาพคนไทย, 2554) และยังเพิ่มขึ ้นต่อเนื่อง จนถึงในปี 2554 ซึ่งโครงการสุขภาพคน
ไทย (2556) ได้ รวบรวมสถิ ติช่วงตลอด 10 ปี ที่ ผ่านมาว่ามีอัตราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจ และเบาหวาน ซึง่ เป็ นสถิตผิ ้ ปู ่ วยใน สูงถึง 1187 คน , 936 คน และ 849 คน ต่อประชากร
หนึ่ง แสนคน ตามลํ าดับ โรคเหล่านี ม้ ี ต้นตอหลักจากพฤติกรรมทางสุข ภาพในด้ านต่าง ๆที่ ไ ม่
เหมาะสมหรื อไม่ได้ รับการส่งเสริ มและป้องกันที่เพียงพอ ขณะเดียวกัน โรคมะเร็ งและอุบตั ิเหตุยงั
ถือเป็ นสาเหตุการเสียชีวิต 2 อันดับแรกของคนไทยที่สามารถป้องกันได้ โดยในปี 2554 คนไทย
เสี ยชี วิตด้ วยโรคมะเร็ ง ถึง 95 คนต่อประชากรหนึ่ง แสนคน เพิ่ม ขึน้ จาก 79 คน เมื่ อปี 2546
(โครงการสุขภาพคนไทย, 2556) นอกจากนี ้ยังมีข้อมูลในด้ านการบริ โภคว่า 1 ใน 3 ของคนไทย
กินผักและผลไม้ ไม่เพียงพอและเกือบ 1 ใน 5 ออกกําลังหรื อมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ ในด้ าน
ของสุขภาพหรื อสุขภาวะทางจิต จากสถิตพิ บว่าคนไทยมีความสุขมากขึ ้น ในปี 2552 เมื่อเทียบกับ
ปี 2551 ยกเว้ นในกรุงเทพมหานคร โดยที่ปัจจัยทางการศึกษาและรายได้ ที่สงู ขึ ้น การงานที่มนั่ คง
โดยเฉพาะในภาครัฐ เป็ นปั จจัยด้ านบวกต่อความสุขของคนไทย ในขณะที่การเป็ นหัวหน้ าหรื อผู้นํา
ครอบครัวโดยเฉพาะครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยว การไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และการมีสมาชิกใน
ครัวเรื อนเป็ นผู้พิการ เพิ่มความเสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งในระดับพื ้นที่พบว่า จังหวัดที่มี
รายได้ สูงกลับมีสัดส่วนประชากรที่ มีความเสี่ยงต่อการเกิ ดปั ญหาสุขภาพจิตสูงกว่าจังหวัดที่ มี
รายได้ ตํ่ากว่า (โครงการสุขภาพคนไทย, 2554) และเมื่อถึง ปี 2554 แม้ สขุ ภาพกายของคนไทยจะ
ดีขึ ้นหลายด้ าน แต่สขุ ภาพจิตกลับเป็ นปั ญหาที่เพิ่มขึ ้น ซึง่ ความผิดปกติทางจิตและอารมณ์ รวมทัง้
อาการเครี ยดหรื อความแปรปรวนทางจิตใจของคนไทยมีเพิ่มสูงขึ ้นในรอบ 10 ปี ดังจํานวนผู้ป่วย
ในเพิ่มขึ ้นจาก 183 คนต่อประชากรแสนคน ในปี 2546 เป็ น 218 คน ในปี 2554 (โครงการสุขภาพ
คนไทย, 2556) สําหรับปั ญหาในมิตสิ ขุ ภาวะทางปั ญญานันอาจพิ
้
จารณาได้ ในแง่ของการรู้ไม่เท่า
ทันในสิ่งที่เกิดขึ ้น ไม่สามารถแก้ ปัญหาหรื อใช้ ประโยชน์จากสิ่งใดด้ วยความคิดที่ถกู ที่ควร ดังเช่น
กรณี การหลงเชื่อโฆษณาชวนเชื่อในสินค้ าบางประเภท โดยเฉพาะโฆษณาสุขภาพเกินจริ ง โดย
ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา กระแสรักสุขภาพกําลังมาแรง พร้ อม ๆ กับกระแสโฆษณาสุขภาพเกินจริ งก็
กําลังเบ่งบานบนสื่อนานาชนิด เห็นได้ จากอุตสาหกรรมอาหารเสริ มที่อวดอ้ างสรรพคุณเกินจริ ง
ไม่ได้ มาตรฐาน และไม่ได้ ขอรับอนุญาตการโฆษณาจากทางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา (อย.)ที่ทวีจํานวนสูงขึ ้น และมีผ้ รู ับเคราะห์ที่หลงเชื่อโฆษณาเหล่านัน้ จนได้ รับความเสียหาย
ระดับความรุ นแรงแตกต่างกันไป และหลายรายถึงขัน้ เสียชีวิต ปรากฏเป็ นข่าวอยู่อย่างต่อเนื่อง
โดยข้ อมูลการจับกุมดําเนินคดีอาหาร ยา เครื่ องมือแพทย์ เครื่ องสําอาง และวัตถุอ อกฤทธิ์ ต่อจิต
ประสาท ของสํ า นัก งานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข ในรอบ
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ปี งบประมาณ 2553 ระบุวา่ มีการดําเนินคดีไปแล้ ว 1,145 ราย จํานวนของกลาง 3,248 รายการ มี
การจับกุมที่มีมลู ค่าสูงกว่า 20 ล้ านบาท ถึง 15 ครัง้ (โครงการสุขภาพคนไทย, 2554) และเมื่อ
เวลาผ่านมาอีกระยะหนึง่ ก็ยงั ปรากฏผลการสํารวจใน 10 จังหวัดระหว่างเดือนมิถนุ ายน 2557 โดย
โครงสร้ างเครื อข่ายผู้บริ โภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ร่วมกับคณะกรรมการ
กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่พบว่าคลื่นวิ ทยุ
จํานวน 29 คลื่นจาก 33 คลื่น หรื อร้ อยละ 88 มีการโฆษณาผลิตภัณฑ์สขุ ภาพผิดกฎหมาย โดยพบ
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ โ ฆษณาผิ ด กฎหมายทัง้ สิ น้ จํ า นวน 103 รายการ แบ่ง เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหารและ
ผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารจํานวน 54 รายการ ผลิตภัณฑ์ยา 35 รายการ ผลิตภัณฑ์เครื่ องสําอาง 13
รายการ และโฆษณาสถานพยาบาลจํานวน 1 รายการ (โครงการสุขภาพคนไทย, 2558)
อี ก สถานการณ์ ห นึ่ ง ที่ เ ป็ นตั ว อย่ า งของกรณี การขาดสุ ข ภาวะทางปั ญญา ก็ คื อ
อาชญากรรมและภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์ ถึงแม้ ว่าทุกวันนี ้มีคนไทยเพียง 1 ใน 4 เท่านันที
้ ่เข้ าถึง
และใช้ อินเตอร์ เน็ตอยู่เป็ นประจํา แต่การเติบโตอย่างรวดเร็ วของสังคมออนไลน์ก็มาพร้ อมกับ
อาชญากรรมและภัย คุก คามดัง กล่ า วซึ่ ง มี รู ป แบบที่ ซับ ซ้ อ นและคาดไม่ ถึ ง แต่ล ะวัน มี เ หยื่ อ
อาชญากรรมในโลกไซเบอร์ มากถึง 1.5 ล้ านคน ทัว่ โลก คิดเป็ น 18 คนต่อวินาที ในประเทศไทยเอง
ถึงแม้ จะมีการใช้ อินเตอร์ เน็ตตํ่ากว่าอีกหลายต่อหลายประเทศ แต่ปรากฏการณ์ภยั คุกคามก็มีให้
เห็นกันบ่อยครัง้ เช่น การหลอกลวงผ่านการสนทนาทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์จนนํามาสู่การ
ล่อลวงและความรุ นแรงทางเพศ การหมิ่นประมาทหรื อสร้ างความเสี ยหายต่อบุคคลหรื อกลุ่ม
บุคคลโดยใช้ สัง คมออนไลน์ เ ป็ นเครื่ องมื อ ดัง ที่ เห็น ได้ ชัด เจนในสถานการณ์ ความรุ นแรงทาง
การเมื อ งที่ เ กิ ด ขึน้ อยู่ในช่วงที่ ผ่านมาไม่นานมานี ้ (สถานการณ์ ทางการเมื อง จนนํ า มาสู่การ
รัฐประหาร พฤษภาคม 2557) ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ เลยว่าส่วนหนึ่งของความรุนแรงที่เกิดขึ ้นมาจากการ
สื่อสาร hate speech ต่อฝ่ ายตรงข้ ามผ่านทางสังคมออนไลน์ ประเด็นภัยคุกคามออนไลน์และ
อาชญากรรมไซเบอร์ นี ้ถือเป็ น “ความเสี่ยงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ” ที่หน่วยงานหรื อผู้เกี่ยวข้ อง
จะต้ องเตรี ยมพร้ อมรับมือและหาทางป้องกันอย่างทันท่วงที โดยเฉพาะเมื่อมีข้อมูลสรุ ปผลการ
สํารวจการใช้ เ ทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรื อน พ.ศ.2555 พบว่าช่วงวัยที่ ใช้
อินเตอร์ เน็ตมากที่สดุ คือ ช่วงอายุ 15-24 ปี และ 6-14 ปี ตามลําดับ (สํานักงานสถิติแห่งชาติ อ้ าง
ถึงใน โครงการสุขภาพคนไทย, 2556) ตัวอย่างข้ างต้ นเป็ นเพียงส่วนหนึ่งที่สะท้ อนให้ เห็นถึงการ
ขาดสุขภาวะในด้ าน กาย จิตใจ และปั ญญา ซึ่งถึงแม้ ว่าจะเป็ นลักษณะของปั จเจกบุ คล แต่ปัญหา
ดังกล่าวก็ชี ้ให้ เห็นถึงความบกพร่องของสุขภาวะภายในครอบครัวได้ ด้วย เพราะปั จเจกบุคคล ล้ วน
ย่อ มอยู่ภ ายใต้ ห น่ว ยเล็ ก ที่ สุด ของสัง คมคื อ ครอบครั ว นั่น เอง อี ก ทัง้ ครอบครั ว ชุม ชน สัง คม
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เศรษฐกิจ การเมืองและสิ่งแวดล้ อม ต่างก็เป็ นปั จจัยที่สําคัญต่อสุขภาพหรื อสุขภาวะของบุคคล
(โครงการสุขภาพคนไทย, 2556) และสําหรับปั ญหาสุขภาวะอีกมิติหนึ่ง คือ สุขภาวะทางสังคม
นัน้ อาจเห็นได้ ชัดเจนจากปั ญหาความสัม พันธ์ ในครอบครั ว จากข้ อมูลการสํารวจในโครงการ
ติดตามสภาวการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด ปี 2547 – 2548 พบว่า อัตราการจดทะเบียนหย่า
ร้ างเป็ น 4: 1 และ 1 ใน 4 ของเด็กและเยาวชนไม่ได้ อยู่กบั พ่อแม่ แนวโน้ มการที่พ่อแม่มีเวลาและ
กิจกรรมร่ วมให้ ลูกน้ อย ทําให้ เด็กหันไปหากิจกรรมอย่างอื่นที่ทําได้ ตามลําพัง จนนําไปสู่ปัญหา
สื บเนื่ องต่าง ๆ เช่น ติดเกม โรคอ้ วนเพราะไม่ไ ด้ ออกกํ าลัง กาย ไม่ไ ด้ มี การเรี ยนรู้ ที่ เหมาะสม
(อมรวิชช์ นาครทรรพและคณะ, 2551) สอดคล้ องกับผลการสํารวจในเวลาต่อมา จากการสํารวจ
เด็กและเยาวชน ใน ปี พ.ศ. 2551 พบว่าเด็กไทยอายุ 0-17 ปี ที่อยู่อาศัยในครอบครัวเลี ้ยงเดี่ยว ซึ่ง
หมายถึงครอบครัวที่มีเพียงพ่อคนเดียวหรื อแม่คนเดียวมีสดั ส่วนที่สูง (สํานักงานสถิติแห่งชาติ ,
2551 อ้ างถึงใน โครงการสุขภาพคนไทย, 2554) ซึ่งการที่ครอบครัวมีลกั ษณะพ่อหรื อแม่เลี ้ยงเดี่ยว
นี ้ นํามาซึ่งความเป็ นห่วงกังวลต่อความไม่มนั่ คงและความเครี ยดกับบทบาทใหม่ของพ่อหรื อแม่
เลี ้ยงเดี่ยวที่ต้องรับภาระในการจัดการเรื่ องต่าง ๆที่เกิดขึ ้นในครอบครัวเพียงคนเดียว ปั ญหาสําคัญ
ก็คือ ความสัมพันธ์กบั ลูก ปั ญหาทางเศรษฐกิจการเงิน การมีรายได้ และมีงานทํา นอกจากนี ้ปั ญหา
พฤติกรรมของเด็กที่เติบโตมาจากครอบครัวที่มีพ่อหรื อแม่ดแู ลเพียงลําพังก็เป็ นเรื่ องที่น่ากังวลด้ วย
เช่นกัน (โครงการสุขภาพคนไทย, 2554) นอกจากนี ้สุขภาวะทางสังคมของครอบครัวยังสะท้ อนให้
เห็นในปั ญ หาความสัม พันธ์ ระหว่างสมาชิ กในครอบครั วในด้ านอื่ น ๆ อี ก กล่า วคือ จากดัช นี
ครอบครัวอบอุน่ ที่ถือว่าอยูใ่ นเกณฑ์ต้องปรับปรุง อีกทังมี
้ ทิศทางที่แย่ลง โดยเฉพาะในด้ านบทบาท
หน้ าที่ของครอบครัว ในการอบรมเลี ้ยงดูเด็ก ให้ การดูแลผู้สูงอายุและการหาเลี ้ยงครอบครัวของ
สมาชิกวัยแรงงาน และจากการศึกษาดัชนีชีว้ ัดความสุขภาวะครอบครัว ใน พ.ศ.2552 พบว่า
ครอบครัวไทยจํานวนมาก ละเลยการปฏิบตั ิสิ่งดี ๆ ที่ช่วยเสริ มสร้ างสัมพันธภาพที่ดีให้ เกิดขึ ้นใน
ครอบครัว เช่น การใช้ วาจาที่ไพเราะต่อกัน การกล่าวคําขอโทษหรื อขอบคุณคนในครอบครัว การ
แสดงความรักต่อกันด้ วยการโอบกอดหรื อสัมผัสเป็ นประจํา กิจกรรมสําหรับทุกคนในครอบครัว
เป็ นสิ่งที่ถูกละเลยเป็ นอย่างมาก เพราะมีไม่ถึงครึ่ งของครอบครัวไทยที่ใช้ เวลาในการมีกิจกรรม
ร่วมกับสมาชิกในครอบครัวเป็ นประจํา (โครงการสุขภาพคนไทย, 2554)
จากข้ อมูลตัวอย่างข้ างต้ นทําให้ เห็นได้ ชดั เจนว่าครอบครัวในสังคมไทยกําลังอยู่ในภาวะ
ขาดสุขภาวะในทุกมิติ การวิจยั ที่ผา่ นมาพบว่าหลากหลายวิธีในการสร้ างเสริ มสุขภาวะทังในระดั
้
บ
ปั จเจก และชุมชน (อภิญญา ตันติทวีวงศ์ , 2554) ทังทางด้
้
านกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ
หรื อสติปัญญา อาทิ การใช้ กิจกรรมละครกับกลุ่ มผู้สูงอายุ การใช้ สื่อของเล่นในกลุ่มเด็กปฐมวัย
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การใช้ กิจกรรมการปฏิบตั ิธรรม การใช้ โยคะกับกลุ่มนักเรี ยน นักศึกษาและบุคคลทัว่ ไป (อภิญญา
ตันติทวีวงศ์, 2554) หากแต่ยงั ไม่พบการศึกษาการสร้ างสุขภาวะสําหรับครอบครัวโดยตรง ซึ่งอันที่
จริ งแล้ วครอบครัวเป็ นหน่วยสถาบันสังคมที่สําคัญมาก ปั ญหาตลอดจนการแก้ ปัญหาน่าจะได้
เริ่ มทําที่ครอบครัว ดังที่ศาสตราจารย์ เกียรติคณ
ุ นายแพทย์ประเวศ วะสี กล่าวถึงความสําคัญ
ของครอบครัว ไว้ ว่า “ครอบครัวเป็ นองค์กร เป็ นหน่วยพื ้นฐานของสังคม เรื่ องครอบครัวเป็ นเรื่ อง
สําคัญเพราะเป็ นสังคมพื ้นฐานที่สดุ ของมนุษ ย์ มนุษย์ทุกคนอยู่ในสถาบันครอบครัว ถ้ าครอบครัว
อบอุน่ ครอบครัวเข้ มแข็งเป็ นฐานทุก ๆ ด้ าน เป็ นฐานทังทางเศรษฐกิ
้
จ สังคม เป็ นภูมิค้ มุ กันทุกเรื่ อง
อายุจะยืนขึ ้นโรคภัยไข้ เจ็บน้ อยลง สังคมมีการอยู่ร่วมกันด้ วยดี ฉะนันครอบครั
้
วจึงเป็ นเรื่ องสําคัญ
ที่สดุ เป็ นสถาบันที่สําคัญที่สดุ ของมนุษย์เลยทีเดียว” สอดคล้ องกับ บทสรุปของคูม่ ือครอบครัวใน
การเข้ าสู่การเป็ นครอบครัวบ้ านเรี ยน ซึ่งสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2549) ได้ กล่าวไว้ ว่า
ครอบครั วคือรากฐานของชี วิ ต คือรากฐานของสัง คม และปั ญหาทุกเรื่ อ งแก้ ไ ขได้ ที่ครอบครั ว
อย่างไรก็ตามการแก้ ปัญหาใด ๆก็ตามของครอบครัว ควรเป็ นการร่วมมือร่วมใจกันของสมาชิกใน
ครอบครัวเอง ครอบครัวจะสามารถก้ าวผ่านปั ญหาฟั นฝ่ าอุปสรรคทังหลายไปได้
้
ด้วยการพยายาม
ช่วยแก้ ไขประคับประคองกันของสมาชิกในครอบครัว (นวลสิริ เปาโรหิตต์ , ม.ป.ป.) ดังนัน้ การ
แก้ ปัญหา และการพัฒนาสุขภาวะของครอบครัวก็ควรที่จะต้ องอาศัยความร่ วมมือของสมาชิกใน
ครอบครัว การมีสว่ นร่วมของสมาชิกในครอบครัวจึงเป็ นสิ่งสําคัญอย่างยิ่ง
ตามที่กล่าวแล้ วว่ามีความพยายามใช้ กิจกรรมและการปฏิบตั ิหลายหลายวิธีในการสร้ าง
เสริ ม สุข ภาวะ ซึ่ง การวิ จัย นี ส้ นใจที่ จ ะใช้ อี ก วิ ถี ท างหนึ่ง มาใช้ ใ นการสร้ างเสริ ม สุข ภาวะของ
ครอบครัวในลักษณะองค์รวม คือ ทัง้ ในด้ านกาย จิตใจ สังคม ได้ แก่ “วิถีชีวิตสีเขียว” (Green
Living) ซึ่งเป็ นวิถีการปฏิบตั ิในชีวิตประจําวัน ที่ให้ ความสําคัญกับการพึ่งตนเองและเป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้ อมที่สง่ ผลดีตอ่ ผู้กระทําทังในด้
้ านสุขภาพ จิตใจ ความสัมพันธ์ในครอบครัวและยังส่งผลดี
ต่อโลกด้ วย (สุปรี ยา ห้ องแซง, 2554 และ ภัทรพร อภิชิต, 2552) กล่าวในลักษณะเป็ นรูปธรรม
การดําเนินชีวิตหรื อปฏิบตั ิตามแนววิถีสีเขียว หรื อ Green Living มีวิธีการปฏิบตั ิที่หลากหลาย
อาทิ การใช้ ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติแทนผลิตภัณฑ์เ คมีในครัวเรื อน เช่น การทํายาสระผมจาก
มะกรู ด การใช้ นํ ้าหมักชีวภาพบํารุงต้ นไม้ แทนปุ๋ยเคมี การปลูกผักสวนครัวไว้ บริ โภคในบ้ าน การ
ปลูกผักอินทรี ย์ การทําสวนผักคนเมือง (ภัทรพร อภิชิต , 2552) ซึ่งงานวิจยั ในต่างประเทศพบว่า
การอยูอ่ าศัยในพื ้นที่สีเขียว ซึง่ เป็ นการปฏิบตั อิ ย่างหนึง่ ในวิถีชีวิตสีเขียวนี ้ มีผลต่อการลดอัตราการ
เกิดโรค และยังลดความกังวล ความรุนแรงของโรคทางจิตและอาการห่อเหี่ยวได้ โดยเฉพาะในกลุ่ม
เด็กที่มีสถานะทางเศรษฐกิจสังคมตํ่า ( Mass and et al, 2009) นอกจากการปฏิบตั ิทางกายแล้ ว
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Green Living ยังรวมไปถึงการปฏิบตั ทิ างจิตใจด้ วย หรื ออาจกล่าวได้ ว่า Green Living เป็ นเรื่ อง
ของทังกาย
้
ใจ และจิตวิญญาณ สําหรับในส่วนของทางจิตใจนันมี
้ งานวิจยั ในต่างประเทศกล่าวไว้
ว่า นอกจากผู้บริ โภคที่ใช้ ชีวิตแบบวิถีชีวิตสีเขียวหรื อ Green Living จะเป็ นผู้ที่มีการกระทําที่นึกถึง
สังคมและสิ่งแวดล้ อมมากกว่าความพอใจของตนเองแล้ ว ผู้มีวิถีชีวิตสีเขียวจะหมายถึงผู้ที่ใช้ ชีวิต
อย่างมีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม หรื ออย่างน้ อยที่สดุ ก็เป็ นผู้ที่ “มีเหตุผล” (Moisander and Pesonen,
2002) สอดคล้ อ งกับ การนํ า เสนอผลของการทํ ากิ จ กรรมสวนผัก คนเมื อ ง ภายใต้ การดํา เนิ น
โครงการของมูลนิธิเกษตรกรรมยัง่ ยืนที่ส่งเสริ มให้ คนเมืองหรื อคนกรุงเทพมหานครปลูกสวนผักใน
ที่อยูอ่ าศัยไว้ บริโภคเองโดยผลจากโครงการดังกล่าวซึง่ เป็ นโครงการต่อเนื่องมาถึงปั จจุบนั พบว่า ผู้
ปฏิบตั ิกิจกรรมตลอดจนครอบครัว กล่าวถึงผลที่ได้ จากการทําสวนผักในบ้ านว่านอกจากจะได้
พืชผักที่ทราบกระบวนการผลิตว่าปลอดภัยต่อสุขภาพแล้ ว ยังส่งผลดีในด้ านอื่น ๆด้ วย เช่น เกิด
การเปลี่ยนแปลงภายในตนเองจากที่เคยเป็ นคนใจร้ อนก็ร้ ูสึกได้ ว่าใจเย็นและมีสติมีสมาธิมากขึ ้น
ครอบครัวก็เริ่มกลมเกลียวกันมากขึ ้นเพราะได้ มีกิจกรรมร่วมกัน มีโอกาสพูดคุยกัน ในระหว่างปลูก
ผักทําสวน ใช้ ทรัพยากรในบ้ านได้ อย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ ้น จากการนําอาหารที่เหลือมาทํานํ ้าหมัก
เป็ นปุ๋ยชีวภาพรดนํ ้าผักในบ้ านเป็ นการช่วยลดปริ มาณขยะไปในตัว เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ที่ดียิ่งสําหรับ
เด็กเล็กในบ้ านจากการสอนให้ ช่วยทํากิจกรรมและเรี ยนรู้ สิ่งต่าง ๆไปพร้ อมกั น รวมทัง้ ทําให้ มี
เพื่อนมีมิตรสหายเพิ่มมากขึ ้นจากการได้ แลกเปลี่ยนความรู้ผา่ นกลุ่มสมาชิกที่สนใจเหมือนกัน หรื อ
แม้ แต่การแบ่งปั นผลผลิตคือพืชผักที่ได้ ให้ กบั เพื่อนบ้ านด้ วยเช่นกัน (ธิติ มีแต้ ม , 2553) นอกจากนี ้
จากการสัมภาษณ์ พูดคุยกับบุคคลที่ดําเนินวิถีชีวิตสีเขียวยังได้ ข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติมว่า การ
ดําเนินชีวิตตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวนันนอกจากจะส่
้
งผลทางตรงต่อร่างกายที่ดีแล้ ว เช่น ไม่เจ็บป่ วย
ง่ายจากการเลือกบริ โภค คุณภาพของจิตใจก็เป็ นส่วนที่เกิดผลดีด้วยเช่นกัน คือ ทําให้ เป็ นคนที่มี
ความเชื่ อ มั่น ในตนเอง ไม่ ห วั่น ไหวไปกั บ กระแสต่ อ ต้ า น มี กํ า ลัง ใจที่ ดี ไม่ ดูถู ก ผู้ อื่ น (นคร
ลิมปคุปตถาวร, สัมภาษณ์, 2557) จิตใจสบาย มีความสุข จากการที่พึ่งตนเองได้ และยังสามารถ
แบ่งปั นช่วยเหลื อผู้อื่นได้ ด้วย นํามาซึ่งความสัมพันธ์ ที่ดีกับคนรอบข้ าง เป็ นที่ รักที่นับถื อกับคน
ทัว่ ไป (ยวง เขียวนิล,สัมภาษณ์, 2557) จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ ว่าการปฏิบตั ิหรื อดําเนินชีวิตตาม
หลักวิถีชีวิตสีเขียวนันเมื
้ ่อพิจารณาถึงผลทางด้ านสุขภาวะที่จะเกิดขึ ้นในครอบครัวแล้ ว สามารถ
ส่งผลดีตอ่ สุขภาวะของครอบครัวได้ ในทุกด้ าน ทังด้
้ านกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา สอดคล้ อง
กับที่ ภัทรพร อภิชิต (2552) ได้ สรุ ปเกี่ ยวกับวิถีชีวิตสีเขียวไว้ สนั ้ ๆ ว่า “วิถีชีวิตสีเขียว” นัน้ ไม่ใช่
หมายถึงเพียงแค่การกินผัก กินผลไม้ และใช้ ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารเคมีเท่านัน้ หากยังกินความถึง
แง่มุมทางจิตวิญญาณ ความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์ ความเกือ้ กูลต่อธรรมชาติสิ่งแวดล้ อม และ
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คุณธรรมอันพึงมีต่อกันเป็ นวิถีการปฏิบตั ิที่หมายรวมถึง การกิน การอยู่ ที่อยู่บนความสมดุล ทัง้
การปฏิบตั ติ อ่ ตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
อนึ่ง ตามที่กล่าวแล้ วว่าการศึกษาวิจยั เรื่ องนี ้มุ่งกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นครอบครัวซึ่งในที่นี ้
หมายถึ ง ครอบครั ว ทัง้ ตามความหมายดัง้ เดิม คื อ บุคคลตัง้ แต่ส องคนขึน้ ไปใช้ ชี วิ ตร่ ว มกัน มี
ความสัมพันธ์ กนั โดยการสมรสและหรื อครอบครัวรู ปแบบใหม่ (พูนสุข เวชวิฐาน, 2557) ที่ไม่ได้
สมรสแต่ได้ นิยามหรื อเรี ยกความสัมพันธ์ ของกลุ่มตนว่า “ครอบครัว” โดยเน้ นที่กระบวนการการ
เรี ยนรู้ของครอบครัว ที่เริ่ มต้ นตังแต่
้ การเรี ยนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีคิดวิธีปฏิบตั ิในการดําเนินชีวิต
การเรี ยนรู้ เพื่ อรั บหรื อปรั บเปลี่ ยนวิถีคิดหรื อวิธี ปฏิ บตั ิ จนถึงขัน้ ตอนของการเรี ยนรู้ จากผลการ
เปลี่ยนแปลงซึ่งจากการศึกษาพบว่ายังไม่มีการศึกษาในส่วนของการเสริ มสร้ างสุขภาวะที่เป็ นมิติ
ของการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ให้ กบั ครอบครัวโดยตรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการเรี ยนรู้
แบบมีสว่ นร่วม หรื อแม้ แต่ในประเด็นอื่น ๆ ก็มีน้อยมาก ตามที่ อุทมุ พร อินทจักร์ (2553) ได้ เสนอ
ไว้ วา่ สังคมไทยยังขาดงานวิจยั ที่ให้ ความสําคัญกับการเรี ยนรู้ของครอบครัว สอดคล้ องกับ สุวรรณ
นภา คําไร (2554) ที่กล่าวว่าทุกวันนี ้สังคมเราเน้ นการสอนมากกว่าการเรี ยนรู้ ผลก็คือทัง้ ๆที่มีการ
พรํ่ าสอนมากมายแต่การเรี ยนรู้ เกิดขึ ้นกับ นักเรี ยน เยาวชน คนทัว่ ไปน้ อยมาก ดังนันจึ
้ งไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงทางทัศนคติและพฤติกรรมเลย ซึ่งนัน่ เป็ นเหตุให้ ความสุขของคนในสังคมลดน้ อยลง
และเช่นเดียวกับ อมรวิชช์ และคณะ (2551) ที่เสนอว่าควรมีการเรี ยนรู้ในเรื่ องของสุขภาวะของเด็ก
ที่มิใช่หมายถึงความแข็งแรงของอนามัยทางร่ างกายเท่านัน้ แต่มีความหมายกว้ างครอบคลุมถึง
“วิชาชีวิต” ที่รวมทังการเรี
้
ยนในเรื่ องของครอบครัวศึกษา ซึ่งหมายถึงการเรี ยนรู้สิ่งต่าง ๆที่เกิดขึ ้น
ในบริ บทของครอบครัวด้ วย อีกทังในส่
้ วนของ “วิถีชีวิตสีเขียว” นัน้ ก็ยงั คงเป็ นเพียงความนิยมที่
ค่อนข้ างเป็ นนามธรรมอยู่มาก ถึงแม้ จะมีการรวมกลุ่มเป็ นสมาชิกวิถีชีวิตเขียวต่าง ๆ แต่คงยังเป็ น
กลุ่มจํ ากัด ไม่แพร่ หลายมากนั ก การวิจัยนีจ้ ะเป็ นโอกาสหนึ่ง ที่จ ะทําการศึกษา รวบรวม และ
นําเสนอเรื่ องราว เนื ้อหาของวิถีชีวิตสีเขียว
จากปั ญหาและความจําเป็ นข้ างต้ น การวิจยั เรื่ องนี ้จึงสนใจที่จะทําการศึกษาในเรื่ องของ
การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ ของครอบครัวเพื่อสุขภาวะของครอบครัวภายใต้ ความเชื่อที่ ว่าวิถี
ชี วิ ต สี เ ขี ย วจะสามารถนํ า ไปสู่ก ารมี สุข ภาวะของครอบครั ว ในมิ ติต่า ง ๆ ได้ ตามเหตุผ ลและ
หลักฐานที่ได้ เสนอไว้ ข้างต้ นแล้ ว โดยเลือกที่จะศึกษากับครอบครัวคนเมือง เนื่องจากผลการสํารวจ
ในด้ านสุขภาวะที่เสนอไว้ เบื ้องต้ นนัน้ หลายประการชี ้ชัดว่าคนเมืองมีความสุขน้ อยกว่าคนในพื ้นที่
อื่น ๆ อีกทังปั
้ ญหาสุขภาวะของครอบครัวก็มีมากกว่าด้ วยเช่นเดียวกัน
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งานวิจัยนีเ้ ลือกใช้ กระบวนการเรี ยนรู้ แบบมี ส่วนร่ วม (Participatory Learning) ทัง้ นี ้
เนื่ อ งจากการเรี ย นรู้ แบบมี ส่ว นร่ วมนัน้ มี ลักษณะของกระบวนการกลุ่ม ร่ วมกับ การเรี ย นรู้ เชิ ง
ประสบการณ์ ที่ ประกอบไปด้ วยกระบวนการหลัก คือ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสะท้ อน
คิดอภิปราย การสรุปความคิด และการนําไปทดลองใช้ ซึ่งการเรี ยนรู้จะมีคณ
ุ ค่ายิ่งจากการที่กลุ่ม
ได้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย (กรมสุขภาพจิต , 2544; Pretty and others,
1995 ; UNESCO, 2001; วราลักษณ์ ไชยทัพ , 2544 และอุดม เชยกีวงศ์, 2545) ซึ่งน่าที่จะ
เหมาะสมกับกลุ่ม เป้าหมาย คือ ครอบครั ว ที่ มี ลักษณะของความเป็ นกลุ่ม ที่ ประกอบไปด้ ว ย
สมาชิกที่มีประสบการณ์แตกต่างกันตามช่วงวัย เพศ และบทบาทหน้ าที่ อีกทังกระบวนการเรี
้
ยนรู้
แบบมีส่วนร่ วมยังเหมาะกับการนํา ไปใช้ ในการเรี ยนรู้ เพื่อนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
ปฏิบตั ิ ตามที่ศนู ย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2541)
ทําการศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ และความสัมพันธ์ ของสมาชิกในครอบครัว
เพื่ อ จัด ระบบการป้ องกัน และรองรั บ ผู้ป่ วยเอดส์ ใ นชุม ชนอี ส าน ซึ่ ง ในงานวิ จัย ดัง กล่ า วใช้
กระบวนการเรี ยนรู้แบบมีสว่ นร่วม (Participatory Learning) ในการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ของ
ครอบครั ว เพื่ อ ให้ ตระหนัก ถึ ง ความห่ ว งใยซึ่ ง กั น และกั น รวมทัง้ พัฒ นาศัก ยภาพและสร้ าง
ความสัม พัน ธ์ ข องครอบครั ว ภายในงานวิ จัย ระบุด้ ว ยว่ า วิ ธี ก ารที่ สํ า คัญ ในการดํ า เนิ น การ
เปลี่ ยนแปลงนัน้ คือ การใช้ ก ระบวนการกลุ่ม สัม พันธ์ ซึ่ง จะส่ง ผลต่อการเปลี่ ยนแปลงแนวคิด
ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเชิงที่ต้องการ และกลุ่มปฐมภูมิ ซึ่งได้ แก่ ครอบครัวหรื อผู้
ใกล้ ชิดนัน้ เป็ นกลุ่มที่มีอิทธิ พลต่อความนึกคิด สอดคล้ องกับสถาบันรักลูก(อ้ างถึงใน สถาบัน
ครอบครัวจังหวัดลําปาง, 2552) ซึ่งเป็ นสถาบันที่มีภารกิจสําคัญทางด้ านครอบครัวเป็ นที่ยอมรับ
ในสัง คมนัน้ ได้ นํ า แนวคิ ด การเรี ย นรู้ แบบมี ส่ว นร่ ว มมาใช้ ใ นงานส่ง เสริ ม ความเข้ ม แข็ ง ของ
ครอบครัว ซึ่งทางสถาบันรักลูกเห็นว่าการเรี ยนรู้ แบบมี ส่วนร่ วมเหมาะสมที่จะนํามาใช้ กับการ
ส่งเสริ มความเข้ มแข็งของครอบครัว เพราะจะช่วยเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกในครอบครัวซึ่งมีเพศ วัย
ต่างกันนันได้
้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สะท้ อนความรู้สึกนึกคิดของตน จนนํามาซึ่งความเข้ าใจซึ่ง
กันและกันและการร่ วมมือกันคิดแก้ ปัญหาจนนําไปปฏิบตั ิไ ด้ เช่นเดียวกับสํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึก ษา (2549) ได้ ศึก ษาเกี่ ย วกับ สภาพการณ์ แ ละฐานข้ อ มูล การจัด การศึก ษาโดย
ครอบครัวในสังคมไทย และ บุญ สิริ มีสําราญ (2544) ที่ไ ด้ ทําการศึกษาเกี่ ยวกับการสื่อสารใน
ครอบครัวที่จดั การศึกษาโดยครอบครัวหรื อโฮมสคูล ซึง่ พบผลการศึกษาในส่วนกระบวนการเรี ยนรู้
และการถ่ายทอดความรู้ที่เกิดขึ ้นภายในครอบครัวนัน้ มีลกั ษณะหลายประการที่สอดคล้ องกับการ
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เรี ยนรู้แบบมีสว่ นร่วม เช่น การเรี ยนรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันของสมาชิก
ครอบครัวผ่านการคิดและตัดสินใจร่วมกันจนเป็ นข้ อสรุปของการเรี ยนรู้นนั ้ ๆ
ทังนี
้ ้การวิจยั นี ้เกิดขึ ้นด้ วยความเชื่อที่ว่าหากครอบครัวไทยสามารถมีวิถีชีวิตสีเขียวได้ ก็จะ
ส่งผลไปสูก่ ารมีสขุ ภาวะของครอบครัว องค์ความรู้ที่ได้ จากการวิจยั นี ้จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ทังบุ
้ คคล
ที่ต้องการศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลความรู้ ครอบครัวสําหรับเป็ นแนวทางการเรี ยนรู้เพื่อมีวิถีชีวิตสีเขียวที่
นําไปสูก่ ารมีสขุ ภาวะของครอบครัว หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการส่งเสริ มสุขภาวะที่สามารถนําผล
การศึกษาไปเผยแพร่ หรื อใช้ ประโยชน์ต่อได้ โดยเฉพาะกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นครอบครัว รวมถึง
สังคมที่จะได้ ประโยชน์จากการที่ครอบครัวภายในสังคมเกิด การเรี ยนรู้ ที่จะมีวิถีชีวิตสีเขียวซึ่งเป็ น
การปฏิบตั ไิ ปสูก่ ารมีสขุ ภาวะ
คาถามการวิจัย
1. ข้ อมูลพื ้นฐานของครอบครัวที่มีวิถีชีวิตสีเขียวมีอะไรบ้ างเนื ้อหาสาระของวิถีชีวิตสีเขียว
ที่ ครอบครั วปฏิ บัติมี อ ะไรบ้ างและเป็ นอย่างไร และการเรี ย นรู้ รวมถึง กระบวนการเรี ยนรู้ ของ
ครอบครัวในการมีวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อสุขภาวะของครอบครัวมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
2. กระบวนการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วมของครอบครัวตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริ มสร้ าง
สุขภาวะของครอบครัวมีลกั ษณะเป็ นอย่างไร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐานของครอบครัวที่มีวิถี ชีวิตสีเขียวจากกรณีศกึ ษาที่
ดี
2. เพื่อพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วมของครอบครัวตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อ
เสริมสร้ างสุขภาวะของครอบครัว
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาเรื่ อง “การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อ
เสริมสร้ างสุขภาวะของครอบครัว” ผู้วิจยั กําหนดขอบเขตในการศึกษา ดังนี ้
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ขอบเขตด้ านประชากรและกลุ่มตัวอย่ างแบ่งเป็ น 2 กลุม่ คือ
1. ครอบครัวสีเขียวที่เป็ นกรณีศกึ ษาที่ดี คัดเลือกจากครอบครัวที่ดําเนินชีวิตแบบวิถีชีวิต
สีเขียวที่ผ้ วู ิจยั คัดเลือกตามเกณฑ์ที่กําหนด ได้ แก่ เป็ นครอบครัวที่มีการปฏิบตั ิตามหลักวิถีชีวิตสี
เขียวอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างก็ได้ โดยที่ต้องปฏิบตั ิแบบนันเหมื
้ อนกันทังครอบครั
้
ว (คือ
สมาชิ กครอบครั วทุกคนต้ องปฏิ บัติ) และมี ความต่อเนื่ องในการปฏิ บัติคือเป็ นประจํ าต่อเนื่ อง
สมํ่าเสมอ จนกลายเป็ น “วิถีชีวิต”อย่างปกติของครอบครัว อย่างน้ อย 3 ปี ต่อเนื่องกันจนถึงปั จจุบนั
จํานวน 5 ครอบครัว
2. ครอบครัวทดลอง สําหรับการเข้ าร่วมการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วมตาม
หลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะของครอบครัว ซึ่งเป็ นครอบครัวที่ยงั ไม่มีวิถีชีวิตสีเขียว
หรื อยังไม่เป็ นครอบครัวสี เขียวแต่มีความสนใจและสมัครใจที่จะเข้ าร่ วมการพัฒนากระบวนการ
เรี ยนรู้ทงครอบครั
ั้
ว จํานวน 3 ครอบครัว
ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
การศึกษานีค้ รอบคลุมเนือ้ หาสําคัญใน 2 ส่วน ได้ แก่ ส่วนแรกคือข้ อมูลพืน้ ฐานของ
ครอบครัวสีเขียวและส่วนที่สอง คือ กระบวนการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อ
เสริมสร้ างสุขภาวะของครอบครัว
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลพืน้ ฐานของครอบครัวสีเขียว ทําการศึกษากับครอบครัวสีเขียวที่เป็ น
กรณี ศึกษา โดยข้ อ มูล พื น้ ฐานของครอบครั ว ได้ แ ก่ ข้ อมูลพื น้ ฐานของครอบครั ว (ที่ อยู่อาศัย
สมาชิกครอบครัว โครงสร้ างครอบครัว สภาพแวดล้ อมครอบครัว ความสัมพันธ์ ของสมาชิกใน
ครอบครัว การสื่อสารในครอบครัว บทบาทของสมาชิกในครอบครัว อาชีพ) เนื ้อหาสาระของวิถี
ชีวิตสีเขียวที่ปฏิบตั ิ แรงจูงใจ ที่มาในการเปลี่ยนมาเป็ นครอบครัวสีเขียว การเรี ยนรู้ กระบวนการ
เรี ยนรู้ของครอบครัวและสุขภาวะของครอบครัว
ส่วนที่ 2 กระบวนการเรี ยนรู้แบบมีสว่ นร่วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะ
ของครอบครัว คือ ขันตอนของการเรี
้
ยนรู้ของครอบครัวทดลองที่ จะปฏิบตั ิตามหลักวิถีชีวิตสีเขียว
เพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะของครอบครัวได้ จากการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ตามหลักวิถีชีวิตสีเขียว
เพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะของครอบครัวที่ครอบครัวทดลองมีสว่ นร่วมตังแต่
้ ขนแรกไปจนถึ
ั้
งขันสุ
้ ดท้ าย
ตามแนวคิดการเรี ยนรู้แบบมีสว่ นร่วม (Participatory Learning : PL)
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ขอบเขตด้ านพืน้ ที่
การวิจัยนีท้ ํ าการศึกษาในพืน้ ที่เมืองหลวง คือ กรุ งเทพมหานครและปริ ม ณฑลเท่านัน้
เนื่องจากครอบครัวในพืน้ ที่เมืองมีปัญหาสุขภาวะในครอบครัวมากกว่าพื ้นที่อื่น และมีความสุข
น้ อยกว่าที่อื่น ตามที่ปรากฏผลการสํารวจที่แสดงว่า คนไทยมี ความสุขมากขึน้ ในปี 2552 เมื่อ
เทียบกับ ปี 2551 ยกเว้ นในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดที่มีรายได้ สงู กลับมีสดั ส่วนประชากรที่มี
ความเสี่ยงต่อการเกิดปั ญหาสุขภาพจิตสูงกว่าจังหวัดที่มีรายได้ ตํ่ากว่า (โครงการสุขภาพคนไทย,
2554)
คาจากัดความที่ใช้ ในการวิจัย
กระบวนการเรี ยนรู้แบบมีสว่ นร่วม หมายถึง ขัน้ ตอนของการศึก ษา ค้ นคว้ า ปฏิ บัติ เพื่ อ
ได้ มาซึง่ องค์ความรู้ใหม่ที่ได้ มาจากการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มครอบครัวทดลองและนักวิจยั โดยมี
ครอบครัวทดลองเป็ นผู้ลงมือเป็ นหลัก กระทํากิจกรรมต่าง ๆ ผ่านกระบวนการกลุม่
หลักวิถีชีวิตสีเขียว หมายถึง หลักการดําเนินชีวิตที่มีวิถีการปฏิบตั ิอยู่บนพื ้นฐาน
ของความสมดุล ทัง้ การปฏิ บัติ ต่ อ ตนเองและผู้ อื่ น การปฏิ บัติ ต่ อ สัง คม และการปฏิ บัติ ต่ อ
สิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ ไม่สร้ างความเดือดร้ อนและความเสียหายต่อกันและกัน อยู่
ร่วมกันได้ อย่างดี
ครอบครัวสีเขียว หมายถึง บุคคลตังแต่
้ สองคนขึน้ ไปใช้ ชีวิตร่ วมกัน มีความสัมพันธ์ กัน
โดยการสมรส และหรื อไม่ได้ สมรสแต่ได้ นิยามหรื อเรี ยกความสัมพันธ์ของกลุ่มตนว่า “ครอบครัว”
โดยมีการปฏิบตั ติ นตามหลักวิถีชีวิตสีเขียว
สุขภาวะของครอบครัว หมายถึง สภาพที่บคุ คลในครอบครัวมีสขุ ภาพกาย จิตใจ สังคมที่
สมบูรณ์ โดยเห็นได้ จ ากร่ างกายที่แข็ง แรง จิ ตใจที่ เบิกบานมองโลกและชี วิตในด้ านบวก และ
สามารถปรับตัวอยูร่ ่วมกับผู้อื่นในสังคมและสิ่งแวดล้ อมได้ ดี
ข้ อ มูล พื น้ ฐานของครอบครั ว หมายถึง รายละเอี ย ดหลากหลายประเด็น ที่ อ ยู่ภ าย ใน
ครอบครัวสีเขียวอันเกี่ยวเนื่องกับการดําเนินชีวิตแบบวิถีชีวิตสีเขียวของครอบครัว
กระบวนการเรี ยนรู้ แบบมี ส่วนร่ วมตามหลักวิถีชี วิตสี เขียวเพื่ อเสริ มสร้ างสุขภาวะของ
ครอบครัว หมายถึง ขันตอนและองค์
้
ประกอบของกระบวนการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมที่ได้ มาจาก
ครอบครัวทดลองพัฒนาขึ ้นร่วมกับผู้วิจยั
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ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. องค์ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตสีเขียว และเนื ้อหารายละเอียดของครอบครัวสีเขียวซึ่งได้ มา
จากวิธีการตามหลักวิชา ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ทงในเชิ
ั้
งวิชาการในแง่ที่จะมีความรู้เรื่ องดังกล่าวที่มี
หลักวิชารองรับ และน่าจะเป็ นประโยชน์ตอ่ ทังบุ
้ คคลครอบครัว และหน่วยงานที่เกี่ย วข้ องตลอดจน
ประชาชนทัว่ ไปในการศึกษาค้ นคว้ าและนําไปใช้ ได้ จริงในชีวิตประจําวัน
2. องค์ความรู้ เกี่ ยวกับกระบวนการเรี ย นรู้ แบบมี ส่วนร่ วมตามหลักวิถี ชี วิตสี เขี ย วเพื่ อ
เสริ มสร้ างสุขภาวะของครอบครัว จะเป็ นประโยชน์กับครอบครัว และหน่วยงานที่สนใจในการนํา
กระบวนการเรี ยนรู้ ที่ได้ จากการวิจยั ไปประยุกต์ใช้ เพื่อส่งเสริ มและพัฒนาการเรี ยนรู้ตลอดจนการ
ปฏิบตั ติ ามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะของครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยรวม
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การวิจัยเรื่ อง “การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อ
เสริมสร้ างสุขภาวะของครอบครัว” มีการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง โดยนําเสนอดังนี ้
ตอนที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิตสีเขียว
1.1 ความหมายของวิถีชีวิตสีเขียว
1.2 แนวทางการปฏิบตั ติ ามหลักวิถีชีวิตสีเขียว
1.3 ครอบครัวสีเขียว
1.4 หลักการของวิถีชีวิตสีเขียวและดัชนีชี ้วัดความเป็ นครอบครัวสีเขียว
1.5 ดัช นีชี ว้ ัดในการมี วิถีชี วิตสี เขี ยวจําแนกตามลักษณะความรู้ (Knowledge)
พฤติกรรมการปฏิบตั ิ (Practice) ทัศนคติ (Attitude)
ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาวะ
2.1 ความหมายของสุขภาวะ
2.2 องค์ประกอบมิตขิ องสุขภาวะ
2.3 ปั จจัยการเกิดสุขภาวะ
2.4 กิจกรรมที่สนับสนุนการเกิดสุขภาวะแต่ละมิติ
ตอนที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับครอบครัว
3.1 ความหมายของครอบครัว
3.2 โครงสร้ างและหน้ าที่ของครอบครัว
3.3 ปฏิสมั พันธ์เชิงสัญลักษณ์ของครอบครัว
3.4 ระบบครอบครัว
3.5 สภาวะแวดล้ อมครอบครัว
3.6 การเรี ยนรู้ของครอบครัว
3.7 ลักษณะการเรี ยนรู้ที่เกิดขึ ้นในครอบครัว
3.8 การถ่ายทอดความรู้ในครอบครัว
3.9 การส่งเสริมการเรี ยนรู้ของครอบครัว
3.10 การศึกษาครอบครัว
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ตอนที่ 4 แนวคิดการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วม
4.1 ความหมายของการเรี ยนรู้แบบมีสว่ นร่วม
4.2 หลักการของการเรี ยนรู้แบบมีสว่ นร่วม
4.3 กระบวนการของการเรี ยนรู้แบบมีสว่ นร่วม
ตอนที่ 5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
5.1 งานวิจยั ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตสีเขียวและสุขภาวะ
5.1.1 งานวิจยั ในประเทศ
5.1.2 งานวิจยั ต่างประเทศ
5.2 งานวิจยั เกี่ยวกับแนวคิดการเรี ยนรู้แบบมีสว่ นร่วมที่ใช้ ในงานด้ านครอบครัว
5.2.1 งานวิจยั ในประเทศ
ตอนที่ 6 กรอบแนวคิดการวิจัย

ตอนที่ 1 แนวคิดวิถีชีวิตสีเขียว
เนื่องจากวิถีชีวิตสีเขียว หรื อ Green Living นันในปั
้ จจุบนั ยังไม่มีองค์ความรู้ในลักษณะที่
เป็ นงานวิช าการอย่างชัดเจนหรื องานวิจัยเกี่ ยวกับเรื่ องนี โ้ ดยตรงแต่มี การนํ าเสนอเรื่ องนี ผ้ ่าน
ข้ อ เขี ย นบทความข่ า วสารคดี อ ยู่ม ากพอสมควรผ่ า นสื่ อ ต่า ง ๆ ผู้วิ จัย จึ ง ได้ ทํ า การวิ เ คราะห์
สังเคราะห์เนื ้อหาที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตสีเขี ยวจากเอกสารบางส่วนเพื่อนํามาใช้ เป็ นแนวคิดเบื ้องต้ นใน
งานวิจยั นี ้
เอกสารที่ นํามาสังเคราะห์ในการศึกษานี ป้ ระกอบไปด้ วยบทความเชิง สารคดีจ ากทาง
เว็บไซต์ทงั ้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ บทความในวารสาร บทสัมภาษณ์ ทางหนังสือพิมพ์
หนังสือพ็อกเก็ตบุคและบทความงานวิจยั ที่ปรากฏประเด็นของ Green Living รวมอยู่ด้วยบางเรื่ อง
ร่วมกับการศึกษาข้ อมูลของครอบครัวที่มีการดําเนินชีวิตแบบวิถีชีวิตสีเขียวหรื อเรี ยกได้ ว่า Green
Family บางส่วนที่มีการนําเสนอในงานเทศกาล (Fair) ที่มีการรวมตัวกันของกลุ่มสมาชิก Green
Livingรวมทังการสั
้
มภาษณ์พูดคุยกับสมาชิกของครอบครัวสีเขียวโดยตรง 2 ครอบครัว ผลการ
สังเคราะห์เนื ้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตสีเขียวสรุปมาเป็ นเนื ้อหาของวิถีชีวิตสีเขียว (Green Living) ใน
เบื ้องต้ น ได้ ดงั นี ้
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1.1 ความหมายของวิถีชีวิตสีเขียว
จากการสัง เคราะห์ พ บว่าความหมายของวิ ถีชี วิตสี เขี ยว (Green Living) โดยทั่วไป
หมายถึ ง การใช้ ชี วิ ต ที่ อ ยู่ บ นพื น้ ฐานของการตัด สิ น ใจโดยพิ จ ารณาถึ ง ผลกระทบที่ จ ะมี ต่ อ
สิ่งแวดล้ อมเป็ นวิถีชีวิตที่บริ โภคหรื อมีการใช้ เฉพาะสิ่งที่ต้องการจริ ง ๆ จากทรัพยากรของโลกเป็ น
การปฏิบตั ิในชีวิตประจําวันที่ครอบคลุมการใช้ พลังงานทุกอย่างของชีวิตอย่างประหยัดและคุ้มค่า
มากที่สดุ เป็ นหนทางหรื อแนวทางของชีวิตที่ยงั่ ยืน คือวิถีชีวิตที่บคุ คลรวมถึงสังคมพยายามที่จะลด
การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติ บุคคลที่มีลกั ษณะการอยู่อาศัยอย่างยั่ งยืนมักจะพยายามที่จะลดการ
ปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์โดยการเปลี่ยนวิธีการขนส่งการใช้ พลังงานและอาหารเพื่อดําเนิน
ชีวิตของตนเองในรูปแบบที่มีความสอดคล้ องกับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนในสมดุลของธรรมชาติและ
การพึ่งพาความสัมพันธ์ กับระบบนิเวศและวงจรธรรมชาติของโลก (Discoverenergy, 2010 ;
Wisegeek, 2011;Sustainable babysteps, 2010 และ ภัทรพร อภิชิต, 2552)
1.2 แนวทางการปฏิบัตติ ามหลักวิถีชีวิตสีเขียว
จากความหมายของวิถีชีวิตสีเขียวจะเห็นว่ายังมีความเป็ นนามธรรมอยู่มากจึงทําให้ ส่วน
ใหญ่แล้ วในเอกสารต่าง ๆ ที่เสนอเนื ้อหาเกี่ยวกับวิถีชี วิตสีเขียวจึงมักจะนําเสนอออกมาในรูปของ
การปฏิบตั ิหรื อการกระทําหรื อกิจกรรมที่ทํามากกว่านําเสนอความหมายซึ่งจากการสังเคราะห์
พบว่าสามารถที่จะแยกการกระทําหรื อการปฏิบตั ิที่ถกู จัดว่าเป็ นวิถีชีวิตสีเขียว ได้ เป็ น 3 มิติได้ แก่
มิตเิ ศรษฐกิจมิตสิ งั คมซึง่ ครอบคลุมจิตวิญญาณและวัฒนธรรมและมิตสิ ิ่งแวดล้ อม
มิติเศรษฐกิจได้ แก่การผลิตและบริ โภคที่พอดีพอเพียงกับความต้ องการใช้ การจับจ่ายใช้
สอยผลิตภัณฑ์ในท้ องถิ่นใกล้ เคียงการบริโภคตามฤดูกาล
มิติสงั คมได้ แก่การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขมีวฒ
ั นธรรมในชีวิตประจําวันที่เอื ้อเฟื อ้
แบ่งปั นเสียสละการมีเหตุผลมีคณ
ุ ธรรมในการดําเนินชีวิต
มิ ติ สิ่ ง แวดล้ อมได้ แก่ ก ารใช้ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ นมิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อมการผลิ ต เครื่ อง
สาธารณูป โภคใช้ เ องตามกํ า ลัง และทรั พ ยากรที่ มี ก ารปลูก ผัก อิ น ทรี ย์ เ พื่ อ บริ โ ภคเองภายใน
ครอบครัวการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในบ้ าน
อย่างไรก็ตามการกระทําหรื อการปฏิบตั ิตา่ ง ๆ ทังสามมิ
้
ตินนก็
ั ้ ไม่สามารถแยกออกจากกัน
ได้ อย่างชัดเจนแต่ยงั คงมีความคาบเกี่ยวหรื อทับซ้ อนกันอยู่ด้วยเช่นการปลูกผักอินทรี ย์เพื่อบริ โภค
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เองในครอบครัวมีความเกี่ยวข้ องกับในมิติสิ่งแวดล้ อมในแง่ของการลดสารเคมีที่จะตกค้ างอยู่กับ
ทรัพยากรธรรมชาติและเกี่ยวข้ องกับมิตเิ ศรษฐกิจในแง่ของการประหยัดค่าใช้ จา่ ยภายในบ้ าน
นอกจากนี ้ยังพบการปฏิบตั อิ ื่น ๆ ที่เข้ าข่ายวิถีชีวิตสีเขียว อีกหลายประการจากเอกสารทัง้
ในและต่างประเทศ ได้ แก่ การใช้ หลัก 3Rs (Reduce Reuse and Recycle) คือ การลดการใช้
(ทรัพยากร) การใช้ ซํ ้า และการนํากลับมาใช้ ใหม่ การคัดแยกขยะ การเพิ่มพื ้นที่สีเขียวในบ้ านหรื อ
อาคาร การใช้ เครื่ องใช้ ไฟฟ้าเบอร์ 5 การใช้ ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว การรวมกลุ่มเพื่อดูแลรักษา
สิ่งแวดล้ อม การเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชนแทนการใช้ รถยนต์ส่วนตัว การร่วมกิจกรรมด้ าน
สิ่งแวดล้ อมในชุมชน การผลิตสินค้ าปลอดสารเคมีการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนหรื อซื ้อขายผลิตภัณฑ์
ปลอดสารเคมีการให้ ความรู้ กบั ชุมชนเกี่ยวกับการปลูกผักปลอดสารพิษการใช้ ถงุ ผ้ าตะกร้ าปิ่ นโต
แทนถุงพลาสติกการรักษาอาการเจ็บป่ วยด้ วยยาสมุนไพร การทําสมาธิ เป็ นต้ น
1.3 ครอบครัวสีเขียว
การสังเคราะห์เนื ้อหาเกี่ยวกับครอบครัวสีเขียว (Green Family) ทังจากเอกสารและการ
้
สนทนากับบางครอบครัวพบว่าครอบครัวสีเขียวก็คือครอบครัวที่มีการปฏิบตั ิตามวิถีชีวิตสีเขียว
ข้ า งต้ น โดยไม่ จํ า เป็ นต้ อ งครบทุก กิ จ กรรมแต่ก ารประกอบกิ จ กรรมหรื อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต ของ
ครอบครัวนันมี
้ การปฏิบตั ทิ ี่อย่างน้ อยที่สดุ คือตังอยู
้ ่บนพื ้นฐานของการพึ่งตนเอง เช่น การผลิตและ
บริ โภคสิ่ง ที่ผ ลิตเองในครอบครั ว การมี หรื อสร้ างโอกาสให้ ครอบครั วของตนได้ แบ่ง ปั นบางสิ่ง
บางอย่างต่อสังคมและมีความคํานึงถึงผลกระทบกับสิ่งแวดล้ อมโดยการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
มากที่ สุด ซึ่ง การปฏิ บัติต่าง ๆ นัน้ ในภาพรวมคือการปฏิ บัติต่อตนเอง การปฏิบัติต่อผู้อื่น การ
ปฏิบตั ิตอ่ สังคม และการปฏิบตั ิตอ่ สิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีความสมดุล ไม่เอา
รัดเอาเปรี ยบ สร้ างความเดือดร้ อนให้ กนั และกัน ไม่สดุ โต่งหรื อไม่แปลกแยก
จุดเริ่มต้ นของการดําเนินชีวิตตามหลักวิถีชีวิตสีเขียว ส่วนใหญ่ที่พบ คือ มาจากสมาชิกคน
ใดคนหนึ่งหรื อมากกว่านันหรื
้ อบางกรณีอาจเป็ นทังครอบครั
้
วได้ ประสบปั ญหาบางประการเช่นมี
ปั ญหาสุขภาพเป็ นโรคบางชนิดที่มีสาเหตุมาจากการบริโภคการใช้ ชีวิตประจําวันหรื อบางกรณีอาจ
มีปัญหาจากการทํางานความรู้ สึกกดดันและเกิดภาวะเครี ยดกับการแข่งขันหรื อการถูกเอารัดเอา
เปรี ยบรวมไปถึง การรู้ สึกว่าตนเป็ นผู้เอาเปรี ยบผู้อื่นปั ญหาความสัมพันธ์ ระหว่างคนใกล้ ชิ ดใน
ขณะที่บางคนหรื อบางครอบครัวไม่ได้ ประสบกับปั ญหากับตนเองโดยตรงแต่เกิดภาวะตระหนักถึง
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นกับสังคมโดยเฉพาะปั ญหาที่เกี่ยวเนื่องกันระหว่างสุขภาพของคนกับสิ่งแวดล้ อมจึง
เป็ นจุดเริ่มต้ นของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประจําวันหันมาสนใจและเริ่มปฏิบตั ติ ามวิถีชีวิตสีเขียว

18
เมื่ อ สมาชิ ก คนใดคนหนึ่ ง ในครอบครั ว ปฏิ บัติ ต ามวิ ถี ชี วิ ต สี เ ขี ย วแล้ ว มัก จะต้ อ งผ่ า น
ช่วงเวลาของการทําความเข้ าใจชักชวนจูงใจให้ สมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัวเชื่อและปฏิบตั ิตาม
ด้ วยซึ่งในช่วงแรกเกือบทุกครอบครัวมักมีปัญหาในจุดนี ้คือไม่ได้ รับความร่ วมมืออย่างเต็มที่และ
เต็มใจจากครอบครัวการปฏิบตั ิจึงไม่ต่อเนื่อ งหรื อไม่ประสบความสําเร็ จเท่าที่ควรเช่นครอบครัว
ไม่ให้ ความร่ วมมือในการประกอบอาหารรับประทานเองทุกมือ้ การแอบใส่ป๋ ยเคมี
ุ
ในแปลงผักที่
ตังใจว่
้ าจะทําแปลงผักปลอดสารพิษการต่อว่าหรื อหัวเราะเยาะว่าเป็ นพวกโลกสวยฯลฯซึ่งปั ญหา
ส่วนนี ้นับว่าสําคัญและเป็ นปั จจัยสําคัญต่อการดําเนินชีวิตตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเป็ นอย่างยิ่ง
ครอบครัวที่ก้าวผ่านปั ญหาดังกล่าวมาได้ ต้องใช้ ความอดทนในการทําความเข้ าใจระหว่าง
กันและต้ องอาศัยความจริงจังและจริ งใจในการปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องจนกระทัง่ สมาชิกในครอบครัว
ได้ เห็นถึงผลที่ตามมาว่าก่อให้ เกิดผลดีตอ่ สมาชิกครอบครัวหรื อคนอื่น ๆ อย่างแท้ จริ งหรื อบางกรณี
ก็เกิดจากการร่วมกันลงมือปฏิบตั ลิ องผิดลองถูกจนกระทัง่ เกิดเป็ นความเชื่อการร่วมมือร่วมใจและ
ปฏิบตั ติ ามกันในครอบครัว
นอกจากนัน้ แล้ วสิ่งสําคัญของการปฏิบตั ิตามวิถีชีวิตสีเขียวหรื อการจะเป็ นครอบครัวสี
เขียวนันต้
้ องมีการปฏิบตั ิอย่างจริ งจังไม่ใช่เพียงแค่อยากทําก็ทําเป็ นครัง้ คราวไม่อยากทําก็เลิกแต่
จะต้ องทําเป็ นประจําสมํ่าเสมอในชีวิตประจําวันอย่างแท้ จริ งตังตื
้ ่นนอนจนถึงเข้ านอนจนกระทั่ง
กลายเป็ น“วิถีชีวิต”คือเป็ นปกติของการใช้ ชีวิตประจําวัน
1.4 หลักการของวิถีชีวิตสีเขียวและดัชนีชีว้ ัดการเป็ นครอบครัวสีเขียว
เนื่องจากทังประเด็
้
นวิถีชีวิตสีเขียวและครอบครัวสีเขียวยังไม่มีหลักฐานอ้ างอิงทางวิชาการ
ที่ ชัด เจน แต่มี เ รื่ องราวของวิ ถีชี วิ ตสี เ ขี ยวปรากฏผ่านทางสื่ อหลากหลายประเภท ทัง้ รายการ
โทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์ เน็ต หนังสือ นิตยสารต่าง ๆ (ภัทรพร อภิชิต , 2552; รัชดา ธราภาค, 2555;
ผักหวาน (นามแฝง), 2554 และ สวนผักคนเมือง, 2556) ซึ่ง “วิถีชีวิตสีเขียว” ที่มีการปฏิบตั ิก็มี
ความหลากหลายตามที่ผ้ วู ิจยั ได้ ทําการสังเคราะห์ลกั ษณะของวิถีชีวิตสีเขียวว่ามีการปฏิบตั ิที่เข้ า
ข่ายเป็ นวิถีชีวิตสีเขียวมากมาย เช่น การคัดแยกขยะ การประหยัดพลังงาน 3Rs การปลูกผัก
อินทรี ย์รับประทานเอง การใช้ บริ การระบบขนส่งสาธารณะ การงดบริ โภคเนื ้อสัตว์ การทํากิจกรรม
จิตอาสา การใช้ ถงุ ผ้ า การใช้ ผลิตภัณฑ์สีเขียว ฯลฯ
ในที่นี ้ผู้วิจยั นําเสนอข้ อมูลที่มีเนื ้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตสีเขียวจากแหล่งที่มาหลายแหล่งทัง้
จากในประเทศไทยและต่างประเทศ ดังนี ้
Sustainable Babysteps, LLc. (n.d.) กล่าวถึง วิถีชีวิตสีเขียว (Green Living) ว่า วิถีชีวิต
สีเขียวนัน้ มุ่งสร้ างความสมดุลระหว่างการดูแลทรัพยากรธรรมชาติกับวัฒนธรรมและสังคมของ
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มนุษย์ โดยมองว่ามนุษย์ไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบจากสิ่งแวดล้ อมได้ สิ่งแวดล้ อมนันเป็
้ น
ตัวกําหนดทิศทางของมนุษย์ดงั นัน้ มนุษย์ควรตระหนักถึงความจําเป็ นที่ต้องปฏิบตั ิกิจกรรมที่สร้ าง
ผลลบน้ อยที่ สุด หรื อไม่สร้ างเลยต่อสิ่ง แวดล้ อมทัง้ ในปั จจุบันและอนาคต เพื่อลดขยะ ลดการ
บริโภค เพื่อร่วมมือกับธรรมชาติในการสร้ างห่วงโซ่อาหารที่ยงั่ ยืนเพื่อจัดระบบการใช้ ชีวิต และเพื่อ
สร้ างเสริมความสัมพันธ์ในชุมชน กล่าวโดยสรุปคือ การใช้ ชีวิตสีเขียวและชีวิตแบบยัง่ ยืนหมายถึง
การสร้ างวิถีชีวิตที่ทํางาน “ร่ วมกับ” ธรรมชาติ มากกว่าจะ “ขัดแย้ ง” โดยไม่สร้ างผลกระทบระยะ
ยาวหรื อสร้ างผลกระทบที่ไม่สามารถแก้ ไขได้ ตอ่ ส่วนใดส่วนหนึง่ ของวงจรสิ่งแวดล้ อม
Greenhome, LLc. (2013) กล่าวถึง วิถีชีวิตสีเขียว (Green Living) ว่า การเปลี่ยนวิถีชีวิต
เป็ นแบบสีเขียวนัน้ พบได้ บอ่ ยขึ ้นเมื่อบุคคลเริ่ มตระหนักถึงปั ญหาสิ่งแวดล้ อม เช่น ปั ญหาโลกร้ อน
ปั ญหาฝนกรด ป่ าถูกทําลาย กากสารเคมี และเมื่อบุคคลนันได้
้ ตงใจค้
ั ้ นหาวิธีแก้ ปัญหาเหล่านัน้
Green home จึงได้ เสนอประเด็นของวิถีชีวิตประจําวันที่บคุ คลหนึ่งสามารถเปลี่ยนมาเป็ น
วิถีชีวิตสีเขียวได้ ไม่ยากนัก ดังนี ้
1. ลดผลกระทบที่จะมีต่อโลก
เนื่องจากการกระทําของมนุษย์มีผลต่อโลกไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง กิจกรรมพื ้นฐานอย่างการ
ขับรถไปซื ้อของก็เท่ากับว่ามนุษย์กําลังใช้ ทรัพยากรของโลกอยู่และมักส่งผลร้ ายต่อโลกแบบเรี ยก
กลับคืนมาไม่ได้ ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น นํ ้ามัน ไม้ โลหะ ถูกนํามาแปรรู ปเพื่อตอบสนองชีวิตมนุษย์
ซึง่ กระบวนการเหล่านี ้ส่งผลร้ ายและสร้ างมลภาวะให้ ป่า นํ ้า และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ โดยถูก
เรี ยกว่า “Environmental Footprint” หรื อ “ร่ องรอยที่มนุษย์เหลือไว้ บนธรรมชาติ” ซึ่งควรเหลือให้
น้ อยที่สุด หลักการสําคัญที่สดุ ของวิถีสีเขียวคือ ลดการใช้ สิ่งต่าง ๆ ให้ น้อยลง เช่น อาบนํ ้าสันลง
้
ปรับอุณหภูมิเครื่ องปรับอากาศให้ เหมาะสม ใช้ การขี่จกั รยานแทนการขับรถ เหล่านี ้เป็ นวิธีง่าย ๆ ที่
สามารถทําได้ เพื่อลดการใช้ งานทรัพยากรธรรมชาติ
นอกจากการลดการใช้ ให้ น้อยลงแล้ ว มนุษย์สามารถลด Environmental Footprint ต่อ
ธรรมชาติได้ ด้วยการนําวัสดุกลับมาใช้ ใหม่และการรี ไซเคิล เช่น การนําขวดนํ ้ากลับมาใช้ ใหม่ การ
แยกขยะกระดาษ ฯลฯ วิธีดงั กล่าวเป็ นการช่วยไม่ให้ ของเหล่านี ้กลายเป็ นขยะไร้ ค่า และการผลิต
ของจากวัสดุรีไซเคิลยังใช้ พลังงานน้ อยกว่าการผลิตของขึ ้นมาใหม่อีกด้ วย ดังนันการรี
้
ไซเคิลจึ งช่วย
ลดการบริโภคพลังงานได้
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2. อุดหนุนธุรกิจท้ องถิ่น
อีกส่วนหนึง่ ที่สําคัญของวิถีสีเขียวคือ การซื ้อของอุปโภคบริ โภคจากร้ านท้ องถิ่นโดยเฉพาะ
อาหาร คนทั่วไปมักคุ้นเคยกับการซือ้ อาหารจากห้ างสรรพสินค้ าหรื อร้ านสะดวกซื อ้ โดยไม่ไ ด้
คํานึงถึงแหล่งที่มาของอาหาร การทําฟาร์ มแบบอุตสาหกรรมนันทํ
้ าร้ ายสิ่งแวดล้ อมเป็ นอย่างมาก
เนื่องจากทําให้ เกิดมลพิษต่อพืน้ ที่ข้างเคียงด้ วยการปล่อยสารพิษอีกทัง้ ยังใช้ ทรัพยากรจํานวน
มหาศาล ไม่เพียงแต่ในการผลิตอาหารเท่านันแต่
้ รวมถึงการขนส่งจากฟาร์ มมายังโต๊ ะอาหารของ
ผู้บริโภคด้ วย การซื ้ออาหารจากผู้ผลิตในท้ องถิ่นทําให้ มนั่ ใจได้ ว่าจะได้ อาหารที่ปลอดภัยและทําให้
สุขภาพดี การอุดหนุนธุรกิจท้ องถิ่นรวมถึงการซื ้อสินค้ าสีเขียว เช่น เฟอร์ นิเจอร์ หรื อของเล่นจาก
ร้ านในชุมชนด้ วยกิจกรรมเหล่านี ้สามารถช่วยกระตุ้นเม็ดเงินในชุมชนและช่วยธุรกิจท้ องถิ่นด้ วยวิธี
ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
3. ใช้ ชีวิตแบบมีสุขภาพดีและปลอดภัย
วิถีชี วิตสี เ ขี ยวไม่ไ ด้ มุ่ง เน้ นแค่การช่วยโลกเท่านัน้ แต่ยัง รวมถึง การรั กษาร่ างกายให้ มี
สุขภาพดีและมีความสุขอีกด้ วย ร่างกายมนุษย์ต้องเผชิญกับหลายสิ่งในแต่ละวัน ตังแต่
้ อาหารขยะ
มลพิษในอากาศ การเปลี่ยนมาเป็ นวิถีชีวิตสีเขียวคือการปกป้องร่างกายจากมลพิษในสิ่งแวดล้ อม
เท่าที่สามารถทําได้ ซึง่ อาจเป็ นเรื่ องง่าย ๆ ตังแต่
้ การเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศหรื อเปลี่ยนไปใช้ วสั ดุ
ทําความสะอาดที่เป็ นมิตรกับธรรมชาติ หรื อเป็ นเรื่ องที่ยากขึ ้นไป เช่น การเลิกบริ โภคเนื ้อสัตว์ก าร
ย้ ายออกจากเมืองใหญ่ ฯลฯ ซึง่ ไม่วา่ จะตัดสินใจทํากิจกรรมใดสิ่งที่สําคัญที่สดุ คือต้ องให้ ความรู้กบั
ตัวเองว่ามนุษย์มีผลอย่างไรต่อสิ่งแวดล้ อมและสิ่งแวดล้ อมมีผลอย่างไรต่อมนุษย์
4. การเริ่มต้ นสู่วิถีชีวิตสีเขียว
การเปลี่ยนมาใช้ ชีวิตสีเขียวอาจดูเป็ นเรื่ องน่ากังวลและอาจทําให้ ร้ ู สึกว่าไม่มีเวลาเพียง
พอที่จะเลือกทางเดินที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมหรื อไม่ทราบว่าจะนําวิถีชีวิตสีเขียวไปใช้ ในส่วนใด
ของกิจวัตรประจําวันวิธีเริ่ มวิถีชีวิตสีเขียวที่ดีที่สดุ คือเริ่ มลงมือทําทันที ซึ่งในส่วนนี ้เว็บไซต์ Green
home ได้ แนะนํา 6 วิธีในการเริ่ มต้ นและลงมือทํา โดยเสนอแนะว่าให้ เลือกทดลองทําหนึ่งวิธีหรื อ
ทําทัง้ หมดหากสามารถทําได้ และเน้ นยํ ้าว่าถ้ าทุกคนร่ วมมือกันก็สามารถสร้ างความแตกต่างที่
ยิ่งใหญ่ได้ ซึง่ 6 วิธีดงั กล่าว ได้ แก่
1. ลดการใช้ เชือ้ เพลิง
ปั ญหาใหญ่ที่โลกกําลังเผชิญอยู่ ณ ตอนนีค้ ือ ปั ญหาฝนกรด มลพิษในอากาศ
และปั ญหาโลกร้ อน ซึ่งเหล่านี เ้ ป็ นผลสื บเนื่ องมาจากการใช้ เชือ้ เพลิง มี แนวปฏิบัติสองอย่างที่
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สามารถช่วยลดการใช้ พลังงานคือ ใช้ พลังงานให้ ค้ มุ ค่ามากขึ ้นและเปลี่ยนไปใช้ พลังงานจากแหล่ง
หมุนเวียน เช่น
- ลดความร้ อนด้ วยวิธีธรรมชาติเช่นการปลูกต้ นไม้ บงั แดด ใช้ พัดลมติดเพดาน
และการระบายอากาศแบบธรรมชาติ
- เลือกใช้ อปุ กรณ์ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน
- ปรับอุณหภูมิในบ้ านให้ เหมาะสม
- เปลี่ยนมาใช้ หลอดประหยัดไฟฟ้า
2. ลดวงจรขยะในบ้ าน
สามารถทําได้ โดยการนําหลัก 3Rs (Reduce Reuse Recycle) มาใช้ โดยเริ่ ม
จากลดสิ่งของที่ต้องการจะซื ้อ หลีกเลี่ยงกล่องโฟมและวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่ย่อยสลาย และหาพื ้นที่ใน
บริ เ วณบ้ านเพื่ อฝั ง ขยะที่ ย่อยสลายได้ ให้ คํ านึง ถึ ง ผลกระทบของบรรจุภัณฑ์ ต่า ง ๆ ที่ จ ะมี ต่อ
สิ่งแวดล้ อมและเลือกของที่มีบรรจุภณ
ั ฑ์น้อยที่สดุ เท่าที่สามารถทําได้
3. ประหยัดนา้
การประหยัดนํ ้าเพื่อช่วยอนุรักษ์ ทรัพยากรของโลกสามารถทําได้ ดงั นี ้
- ตรวจเช็คสภาพท่อส่งนํ ้าอย่างสมํ่าเสมอ
- ใช้ การอาบนํ ้าฝั กบัวแทนการแช่อ่างอาบนํ ้า
- ไม่เปิ ดนํ ้าโดยไม่จําเป็ นเวลาซักผ้ า หรื อแปรงฟั น
- ซักผ้ าคราวละมาก ๆ
- ติดหัวประหยัดนํ ้าที่ฝักบัว
4. บริโภคเนือ้ สัตว์ ให้ น้อยลง
เนื ้อสัตว์ใช้ ทรัพยากรจํานวนมากในการผลิต ดังนัน้ การบริ โภคเนื ้อสัตว์ให้ น้อยลง
เป็ นการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกทางหนึง่
5. ลดการใช้ สารเคมีท่ เี ป็ นพิษ
การใช้ สารเคมีมีมากขึ ้นตังแต่
้ สมัยสงครามโลกครัง้ ที่ 2ในปั จจุบนั มีสารเคมีใหม่ ๆ
เกิดขึ ้นมากมาย โดยหลายชนิดยังไม่ถูกศึกษาอย่างจริ งจังว่าจะส่งผลกระทบใดบ้ างต่อร่ างกาย
มนุษย์และสิ่งแวดล้ อม มีหลายชนิดที่ช่วยทําให้ ชีวิตมนุษย์ดีขึ ้นแต่บางชนิดก็ส่งผลร้ ายต่อคน วิธี
ลดการใช้ สารเคมี ได้ แก่
- เลิกสูบบุหรี่
- อ่านฉลากสินค้ าเพื่อให้ ทราบส่วนประกอบของสินค้ า
- หลีกเลี่ยงการซื ้อเสื ้อผ้ าที่ต้องใช้ การซักแห้ ง
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- ทําผลิตภัณฑ์กําจัดแมลงและผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดใช้ เอง
6. เลือกว่ าจะสนับสนุนหรื อต่ อต้ านบริ ษัทผู้ ผลิตรายใด โดยถือเป็ นวิธีท่ ีดี
ที่สุดในการส่ งสารไปถึงผู้ผลิต
- หลีกเลี่ยงการซื ้อสินค้ าจากบริษัทที่ก่อมลพิษ
- ซื ้อผลิตภัณฑ์จากบริษัทที่ชว่ ยดูแลสิ่งแวดล้ อม
Rinkesh (n.d.) กล่าวถึงวิถีชีวิตสีเขียวผ่านเว็บไซต์ conserve-energy-future.com ใน
ลัก ษณะว่ า เป็ นวิ ถี ชี วิ ต แบบยั่ ง ยื น โดยอธิ บ ายว่ า การใช้ ชี วิ ต แบบยั่ ง ยื น คื อ การลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติโดยหาสิ่งอื่นมาแทนที่ บางครัง้ หมายถึงการเลือกไม่บริ โภคสินค้ าที่ผลิตแบบส่ง
ผลร้ ายต่อธรรมชาติ และบางครัง้ หมายถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีทําสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้ มนุษย์กลายเป็ น
ฟั นเฟื องที่มีประสิทธิภาพของวัฎจักรชีวิต
มนุ ษ ย์ รั บ รู้ ว่ า ปั ญหาโลกร้ อน ชั น้ โอโซนถู ก ทํ า ลาย และการเสื่ อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาตินนเป็
ั ้ นเรื่ องจริ ง และรู้ผลกระทบของปั ญหาเหล่านี ้ต่อมนุษย์และสัตว์ว่ามีความ
รุนแรงการนําวิถีชีวิตแบบยัง่ ยืนมาปรับใช้ เพื่อช่วยลด carbon footprint และผลกระทบต่อโลก
สามารถทําได้ ไม่ยาก เช่น ใช้ ขนส่งสาธารณะให้ มากขึ ้น ลดการใช้ พลังงาน ฯลฯ
ทัง้ นี ้ Rinkesh (n.d.) แนะนํ าวิธีการปฏิ บัติอย่างง่าย 18 วิธี ที่ จ ะเปลี่ ยนวิถีชีวิตให้
กลายเป็ นวิถีชีวิตแบบยัง่ ยืน ได้ แก่
1. เป็ นสมาชิกสวนของชุมชน: การเป็ นสมาชิกสวนของชุมชนจะช่วยส่งเสริ มวิถี
ยัง่ ยืนในชุมชนสวนจะช่วยสร้ างพื ้นที่สีเขียวและขยะจากพืชผักในสวนจะช่วยทําให้ ดินอุดมสมบรูณ์
พื ้นที่สีเขียวไม่เพียงแต่จะสําคัญกับจิตใจเท่านัน้ แต่ยงั เป็ นส่วนสําคัญที่ชว่ ยลดคาร์ บอนไดออกไซด์
ในชุมชนอีกด้ วย
2. ใช้ ชีวิตแบบไม่ ฟ้ ุงเฟ้อ (minimalism): การใช้ ชีวิตแบบไม่ฟ้ ุงเฟ้อไม่ได้ หมายถึง
การละทิ ้งทุกอย่างในชีวิต แต่หมายถึงการใช้ ของที่มีอยู่ให้ เกิดประโยชน์สงู สุดซึ่งหมายรวมถึงขยะ
ด้ วย วิถีชีวิตแบบไม่ฟ้ ุงเฟ้อจะทําให้ เกิดการรี ไซเคิลมากขึ ้น และจะช่วยให้ บุคคลนัน้ ตระหนักถึง
ที่มาของสิ่งของมากขึ ้นว่าสิ่งนันส่
้ งเสริมวิถีแบบยัง่ ยืนหรื อไม่
3. เปลี่ ย นหลอดไฟภายในบ้ าน: การเปลี่ ย นหลอดไฟภายในบ้ า นเป็ นแบบ
ประหยัดไฟหรื อการใช้ แ สงธรรมชาติจ ะช่วยลดการใช้ ทรั พ ยากรพลัง งานอย่างชัด เจน การใช้
หลอดไฟที่มีอายุการใช้ งานนานเป็ นอีกหนึง่ หนทางในการช่วยลดขยะ
4. จัดการเรื่ องต่ าง ๆ ให้ ดีขึน้ : การจัดการเรื่ องต่าง ๆ ให้ ดีขึ ้น เช่น วางแผนไปทํา
ธุระในเส้ นทางเดียวกันก็สามารถสร้ างระบบที่ชว่ ยลดการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติได้ อีกทางหนึง่
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5. ใช้ ผลิตภัณฑ์ ทาความสะอาดจากธรรมชาติ : ศึกษาวิธีทําผลิตภัณฑ์ทําความ
สะอาดจากธรรมชาติ นํา้ ส้ ม สายชูกับนํา้ สามารถใช้ ทําความสะอาดได้ อย่างครอบคลุม การใช้
ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดจากธรรมชาติจะช่วยลดบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกและลดสารเคมีที่จะเข้ าไป
ในแหล่งนํ ้า
6. เดิน ขี่จักรยานหรือแชร์ รถไปทางาน: การพึ่งพารถยนต์น้อยเท่าใดก็ยิ่งส่งผลดี
ต่อสิ่ง แวดล้ อมมากเท่านัน้ วิถีชี วิตแบบยั่งยืนไม่เพียงแต่ส่งเสริ มให้ มลพิษลดลงและลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเท่านัน้ หากแต่การเดินหรื อปั่ นจักรยานยังช่วยให้ สขุ ภาพดีขึ ้นอีกด้ วย การแชร์
รถไปทํางานก็ชว่ ยส่งเสริมการเข้ าสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
7. ใช้ เวลาอ่ านหนังสือและเล่ นเกมที่ไม่ ใช้ ไฟฟ้าให้ มากขึน้ : วิธีนี ้เป็ นการลดการ
พึง่ พาแหล่งบันเทิงที่ต้องใช้ พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติลง
8. ปรั บ เวลานอนให้ เ ป็ นตามธรรมชาติ : การปรั บ เวลานอนให้ เ ข้ า กับ เวลา
ธรรมชาติ หมายถึง มนุษย์ต้องพึ่งพาแสงจากธรรมชาติมากขึ ้น ซึ่งนอกจากจะดีตอ่ สุขภาพแล้ วยัง
ช่วยลดการพึง่ พาไฟฟ้าที่ต้องใช้ ระหว่างตื่นนอนอีกด้ วย
9. Reduce, Reuse, Recycle: ลดความต้ องการที่จะซื ้อสิ่งของชิ ้นใหม่ การมีขยะ
น้ อยลงหมายถึงจะมีของสําหรับรี ไซเคิลหรื อของให้ ใช้ ซํ ้าน้ อยลง ศึกษาวิธีที่จะนําของสิ่งนันกลั
้ บมา
ใช้ ใหม่หรื อนํ าไปประยุกต์ใช้ กับอย่างอื่นเมื่ออายุการใช้ งานจริ งสิ น้ สุดลง รี ไซเคิลขวดแก้ วหรื อ
กระป๋ องอะลูมิเนียม และจัดหาถังขยะรี ไซเคิลมาไว้ ที่บ้าน
10. ถอดปลั๊กอุ ปกรณ์ ไฟฟ้ าเมื่ อไม่ ได้ ใช้ งาน: อุปกรณ์ ไฟฟ้าส่วนใหญ่ยัง คงใช้
ไฟฟ้าต่อเนื่องหากเสียบปลัก๊ ทิ ้งไว้ ถึงแม้ จะปิ ดสวิทช์แล้ ว การดึงปลัก๊ ออกจะช่วยประหยัดพลังงาน
และลดค่าไฟฟ้า
11. เลือกที่อยู่อาศัยที่มีขนาดเหมาะสม: หนึ่งในการปฏิบตั ิตามวิถียงั่ ยืนคือ การ
เลื อ กที่ อ ยู่ อ าศัย ขนาดเล็ ก ลงเพื่ อ ลดการใช้ พลัง งานซึ่ ง จะช่ ว ยประหยัด ค่ า ไฟฟ้ าลดการใช้
เฟอร์ นิเจอร์ และลดการแต่งบ้ าน หากจําเป็ น ควรซื ้อเฟอร์ นิเจอร์ จากร้ านสินค้ าใช้ แล้ วและนําไป
บริจาคเมื่อหมดความต้ องการใช้
12. ใช้ แสงจากธรรมชาติให้ มากที่สุด : แสงอาทิตย์เป็ นแหล่งพลังงานที่ได้ มาโดย
ไม่เสียค่าใช้ จา่ ย การใช้ แสงธรรมชาติในระหว่างวันช่วยลดการพึ่งพาพลังงานเชื ้อเพลิงที่นําไปผลิต
ไฟฟ้าและช่วยยืดอายุหลอดไฟอีกด้ วย
13. ลดการรั บ จดหมายขยะ: รั ก ษาทรั พ ยากรธรรมชาติด้วยการเลิก รั บใบปลิ ว
ใบเสร็จและจดหมายโฆษณาที่ไม่ต้องการ

24
14. จดบันทึกการใช้ พลังงาน: ทําบันทึกว่าได้ ใช้ พลังงานใดไปบ้ างเพื่อให้ ทราบว่า
ต้ องป้อนพลังงานกลับคืนเท่าใดคือหัวใจของวิถีชีวิตยั่งยืน การทําบันทึกนีจ้ ะส่งผลให้ นิสัยการ
บริโภคเปลี่ยนไปและจะช่วยลดร่องรอย (imprint) ของมนุษย์ที่มีตอ่ โลกด้ วย
15. เปลี่ยนนิสัยการซักล้ าง: การยึดติดกับความสะอาดมากเกิ นไปจะไปทําลาย
ภูมิ ต้านทานของมนุษย์ ต่อเชื อ้ โรค กล่าวคือ การได้ สัม ผัสสิ่ง สกปรกบ้ างนัน้ จะช่วยเสริ ม สร้ าง
ภูมิต้านทานโรคของมนุษย์ ฝึ กอาบนํ ้าให้ สนลงหรื
ั้
อจับเวลาอาบนํ ้า ใช้ การล้ างจานในอ่าง ลดการ
ซักผ้ าให้ น้อยลง
16. เลือกใช้ พลังงานหมุนเวียน: การเลือกใช้ พลังงานหมุนเวียนแทนที่พลังงาน
เชื ้อเพลิงเป็ นทางที่ดีที่จะช่วยหยุดโลกร้ อนและเป็ นสิ่งที่สามารถทําได้ ไม่ยากเกินไปเลือกติดตังแผง
้
โซลาร์ เซลล์เพื่อใช้ ทํานํ ้าอุน่ หรื อใช้ พลังงานสะอาดถ้ ามีทางเลือก
17. ซือ้ ของที่มีบรรจุภัณฑ์ น้อย: เลือกซื ้อของที่มีบรรจุภณ
ั ฑ์น้อยที่สดุ บรรจุภณ
ั ฑ์
ที่เกินความจําเป็ นจะถูกทิ ้งลงถังขยะและกลายเป็ นขยะจํานวนมหาศาลซึ่งส่งผลต่อการปนเปื อ้ น
ในสิ่งแวดล้ อมและยังส่งผลเสียร้ ายแรงต่อมนุษย์และสัตว์อีกด้ วย
18. ลดการใช้ พลาสติก : พลาสติกใช้ เวลานานในการย่อยสลาย สามารถพบเห็น
พลาสติกลอยในแหล่งนํ ้าอยูบ่ อ่ ยครัง้ ซึง่ ส่งผลร้ ายต่อสัตว์นํ ้า ในแต่ละปี มีสตั ว์มากมาย เช่น แมวนํ ้า
ปลา นก ที่ตายเนื่องจากกินพลาสติกหรื อว่ายไปติดแหพลาสติก
Worldwatch Institute (2006) เสนอ 10 วิธีง่าย ๆ ในการใช้ ชีวิตสีเขียว ดังนี ้
1. ประหยัดไฟฟ้าเพื่อช่ วยประหยัดเงิน
- ปรับอุณหภูมิเครื่ องปรับอากาศ/เครื่ องทําความร้ อนให้ เหมาะสมกั บฤดูกาล ไม่สงู
หรื อตํ่าเกินไป
- เปลี่ยนมาใช้ หลอดประหยัดไฟฟ้า
- ถอดปลัก๊ อุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อเลิกใช้ งาน หรื อติดอุปกรณ์เสริ มที่ช่วยตัดไฟอัตโนมัติ
เมื่อเลิกใช้ งาน
- ซักผ้ าในนํ ้าเย็น เนื่องจากการซักด้ วยนํ ้าอุน่ จะใช้ ปริมาณไฟมากกว่า
- ใช้ การตากผ้ าแทนการอบผ้ า
2. ประหยัดนา้ เพื่อประหยัดเงิน
- การอาบนํ ้าให้ สนลงจะช่
ั้
วยลดทังค่
้ านํ ้าและค่าไฟฟ้า
- ติดหัวประหยัดนํ ้าที่ฝักบัวอาบนํ ้า
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- ติดหัวเพิ่มแรงดันนํ ้าที่ก๊อกนํ ้าจะช่วยให้ แรงดันนํ ้าสมํ่าเสมอและช่วยรักษาความ
ร้ อน
- ปลูกต้ นไม้ ที่ไม่ต้องการนํ ้ามาก
3. พึ่งพานา้ มันเชือ้ เพลิงให้ น้อยลง
- การเดินหรื อขี่จกั รยานไปทํางานจะช่วยประหยัดค่านํ ้ามันและค่าที่จอดรถ อีกทัง้
ยังช่วยส่งเสริมให้ มีสขุ ภาพดี
- หากพักอยูไ่ กลจากที่ทํางานให้ ใช้ วิธีวิดีโอคอล (Video call) ในการทํางาน อาจทํา
ให้ มีคา่ ใช้ จา่ ยสูงขึ ้นแต่จะช่วยประหยัดมากกว่าในระยะยาว
- มีสว่ นร่วมในการเรี ยกร้ องให้ หน่วยงานรัฐทําทางเท้ าหรื อทางวิ่งจักรยานเพิ่มซึ่งจะ
ช่วยส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชนและช่วยให้ การจราจรเบาบางลง
4. ฉลาดบริโภค
- หากยังไม่ส ามารถเลิกบริ โภคเนือ้ สัตว์ได้ ควรทดลองด้ วยการกินอาหารที่ ไม่มี
เนื ้อสัตว์อย่างน้ อยหนึ่ง ครัง้ ต่อสัปดาห์ อาหารที่มีเนื ้อสัตว์เป็ นส่วนผสมมักมีราคาสูงและหากมอง
ไปถึงผลกระทบที่มีตอ่ สิ่งแวดล้ อมและเงินที่ต้องใช้ จา่ ยในการดูแลสุขภาพแล้ ว การกินเนื ้อสัตว์จะมี
ราคาสูงขึ ้นไปอีก
- ซื อ้ ผัก ไข่ หรื อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ อ าหารอื่ น ๆ ที่ ผ ลิ ต ภายในชุม ชน เพื่ อ ให้ ไ ด้ ท ราบ
แหล่งที่มาของอาหารและช่วยให้ เงินหมุนเวียนในชุมชน
- หากกําลังลดนํ ้าหนัก ให้ เลือกบริ โภคอาหารที่อยู่ระดับล่างของห่วงโซ่อาหาร เช่น
อาหารทะเล
5. หลีกเลี่ยงการบริโภคนา้ บรรจุขวด
- ติดตังเครื
้ ่ องกรองนํา้ เพื่อกรองนํา้ ประปาดื่ม นํา้ บรรจุขวดมีราคาแพงและสร้ าง
ขยะจํานวนมาก
- ซื ้อขวดนํ ้าดื่มที่ไม่ได้ ผลิตจากพลาสติกเอาไว้ กรอกนํ ้าเพื่อดื่มในที่ทํางานหรื อช่วง
เดินทาง
6. คิดให้ ถ่ ถี ้ วนก่ อนซือ้ สินค้ า
- เลือกซื ้อของใช้ แล้ วปั จจุบนั มีชอ่ งทางในการเลือกซื ้อสินค้ าใช้ แล้ วที่ราคาถูกและมี
คุณภาพดีจํานวนมากเช่น เฟอร์ นิเจอร์ เสื ้อผ้ า เครื่ องใช้ ไฟฟ้า ฯลฯ
7. ใช้ การหยิบยืมแทนการซือ้
- เลือกยืมหนังสือจากห้ องสมุดแทนที่การซื ้อหนังสือเล่มใหม่ ซึ่งจะช่วยประหยัด
ทรัพยากรในการพิมพ์หนังสือ
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- แบ่งปั นอุปกรณ์หรื อเครื่ องใช้ ไฟฟ้าให้ กบั เพื่อนบ้ าน สอบถามเพื่อนบ้ านก่อนว่ามี
เครื่ องมือเครื่ องใช้ ที่ต้องการหรื อไม่ก่อนตัดสินใจซื ้อ
8. ฉลาดซือ้
- การซื ้อสินค้ าแบบยกโหลจะช่วยประหยัดเงินและช่วยลดบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ใช้
- เลือกซื ้อเสื ้อผ้ าที่ไม่ใช้ การซักแห้ งจะช่วยประหยัดเงินและช่วยลดการใช้ สารเคมี
- เลือกจ่ายแพงกว่าเพื่อของมีคณ
ุ ภาพที่ใช้ งานได้ นานกว่า อาจทําให้ เสียเงินมาก
แต่ในระยะยาวแล้ วจะช่วยประหยัดเงินได้ มากกว่า
9. หลีกเลี่ยงการปล่ อยให้ อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ กลายเป็ นขยะ
- พยายามใช้ งานโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ให้ นานที่สดุ ไม่
จําเป็ นต้ องเปลี่ยนตามสมัยนิยม
- บริ จ าคอุปกรณ์ ที่ไ ม่ใช้ แล้ วหรื อ รี ไ ซเคิลอุปกรณ์ เมื่ อหมดอายุการใช้ ง าน ขยะ
อิเล็กทรอนิกส์มีปรอทมากกว่าขยะชนิดอื่นและส่งผลร้ ายต่อสิ่งแวดล้ อม
10. ทาผลิตภัณฑ์ ทาความสะอาดใช้ เอง
- ของใช้ ในบ้ าน เช่น เบกกิง้ โซดา นํ ้าส้ มสายชู นํ ้ามะนาว และสบู่ สามารถนํามา
ผสมเป็ นผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดที่มีประสิทธิภาพและปลอดสารเคมี สามารถช่วยประหยัดทัง้
เงินและช่วยให้ หา่ งไกลจากสารเคมี
Tara (2014) เสนอ 15 วิธีในการใช้ ชีวิตสีเขียวแบบประหยัด เนื่องจากคนส่วนใหญ่ยงั มี
ความเข้ าใจผิด ๆ ว่า หนทางเดียวในการใช้ ชีวิตสีเขียวคือการย้ ายที่ พกั อาศัยไปอยู่ในชนบทหรื ออยู่
นอกเมือง ขับรถไฮบริ ดบริ โภคเฉพาะอาหารออแกนิกส์ ติดแผงโซลาเซลล์หรื อกังหันลม ทําที่ฝัง
ขยะหลังบ้ าน รองนํ ้าฝนไว้ ใช้ ใช้ เงินจํานวนมากซื ้อผลิตภัณฑ์ที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม ใช้ จ่ายเพื่อ
ปรับปรุงบ้ านให้ ใช้ พลังงานได้ ค้ มุ ค่ามากขึ ้น หรื อเปลี่ย นการใช้ ชีวิตแบบหน้ ามือเป็ นหลังมือเพื่อให้
สอดคล้ องกับวิถีแบบยั่ง ยืน ซึ่งเป็ นเรื่ องดีหากสามารถทําได้ แบบที่กล่าวมาแล้ วทัง้ หมด แต่ใน
ขณะเดียวกัน ยังมีอีกหลายวิธีที่สามารถใช้ ชีวิตตามแบบวิถีชีวิตสีเขียวได้ แบบประหยัดและไม่
ยุง่ ยากซึง่ เว็บไซต์นี ้แนะนํา 15 วิธี ได้ แก่
1. “ความเขียว” เป็ นเรื่ องของจิตใจ สิ่งที่ต้องทําอย่างแรกคือต้ องตระหนักให้ ได้ ว่า
การกระทําใด ๆ นันส่
้ งผลร้ ายต่อสิ่งแวดล้ อม สัตว์เลี ย้ ง หรื อตัวเราเองหรื อไม่ เมื่อตระหนักได้ แล้ ว
จะสามารถทําอย่างอื่นได้ ง่ายดาย
2. เมื่ อ แดดออกให้ เปิ ดม่ า นหน้ าต่ า งเพื่ อ รั บ แสงธรรมชาติ ดวงอาทิ ต ย์ เ ป็ น
แหล่งกําเนิดแสงที่ไม่มีคา่ ใช้ จา่ ยและไม่มีวนั หมด ช่วยให้ บ้านสว่างและอบอุน่
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3. เปิ ดหน้ าต่างเพื่อให้ อากาศในบ้ านหมุนเวียนจะช่วยระบายสารเคมีที่อาจตกค้ างอยู่
ในบ้ าน
4. กินอาหารที่บ้านมากขึ ้นและวางแผนรายการอาหารล่วงหน้ า จะช่วยประหยัดเงิน
และเวลาในการซื ้อของ และทําให้ มีอาหารเหลือน้ อยลง
5. ถ้ ามีอาหารเหลือให้ เก็บไว้ บริโภคในครัง้ หน้ า ไม่ควรทิ ้งเศษอาหารลงถังขยะแต่ควร
นําไปฝั งเพื่อให้ ยอ่ ยสลายตามธรรมชาติ
6. ทดลองทําอาหารกินเองหรื อเลือกกินอาหารที่ผ่านการปรุงแต่งให้ น้อยที่สดุ ผักและ
ผลไม้ ออแกนิกส์หรื อเนื ้อที่ไม่ถกู เร่งฮอร์ โมนมีรสชาติดีไม่ตา่ งกันและยังดีตอ่ สุขภาพมากกว่าด้ วย
7. พยายามปลูกผักและผลไม้ กินเองเท่าที่ทําได้ ซึ่งสามารถทําได้ ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ใน
ที่พกั แบบใด จะช่วยประหยัดเงินและดีตอ่ สุขภาพในระยะยาว
8. ปิ ดไฟเมื่อออกจากห้ อง การทําอย่างสมํ่าเสมอจะกลายเป็ นนิสยั ในที่สดุ
9. ฝึ กประหยัดนํ ้าให้ เป็ นนิสยั ให้ สงั เกตเวลาแปรงฟั น ล้ างจาน หรื ออาบนํ ้า ปิ ดนํ ้า
เวลาที่ไม่จําเป็ นต้ องใช้
10. ตังอุ
้ ณหภูมิในบ้ านให้ เหมาะสมกับฤดูกาล
11. ใช้ รางสวิทช์เพื่อเสียบปลัก๊ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ รวมกัน จะทําให้ ง่ายต่อการปิ ด
สวิทช์และตัดการดึงไฟฟ้าเมื่อเลิกการใช้ งานแล้ ว
12. ขับรถให้ น้อยลง หันมาใช้ การแชร์ ยานพาหนะ การเดิน ขี่จกั รยาน ฯ หรื อแม้ แต่
การใช้ ขนส่งสาธารณะก็ช่วยยืดอายุยานพาหนะด้ วย หากจําเป็ นต้ องใช้ รถบ่อย ๆ ให้ ศกึ ษาวิธีที่จะ
ทําให้ เครื่ องยนต์เผาไหม้ ได้ ดีขึ ้น
13. เปลี่ยนหลอดไฟเก่าให้ เป็ นหลอดประหยัดไฟ
14. ใช้ เครื่ องล้ างจานเมื่อมีจานจํานวนมาก ๆ และใช้ เครื่ องซักผ้ าซักทีละมากๆ
15. หลีกเลี่ยงการซื ้อสินค้ าที่สามารถใช้ งานได้ แค่ครัง้ เดียว หากเป็ นไปได้ ให้ เลือกซื ้อ
ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล
สําหรับในประเทศไทยมีข้อมูลเกี่ยวกับวิ ถีชีวิตสีเขียวที่ปรากฏทางสื่อ เว็บไซต์ บทความที่
ผู้วิจยั เลือกมานําเสนอดังนี ้
บทความเรื่ อง “ปฐม ออร์ แกนิค คาเฟ่ ต้ นนํ ้าชีวิตสีเขียวสู่คนเมือง” เรื่ องราววิถีชีวิตสีเขียว
ของ ทายาทรุ่ นใหม่ของ กิจการโรงแรมสามพรานริ เวอร์ ไซด์ (โรสการ์ เดนท์) ซึ่งเป็ นตัวอย่างหนึ่ง
ของการดําเนินธุรกิจที่ให้ ความสําคัญกับวิถีชีวิตสีเขียว โดยการนําความรู้ ที่ได้ ศึกษามารวมกับ
ความสนใจส่วนตัวของคนในครอบครัวที่สนใจในเรื่ องของกระแสสุขภาพนํามาผสมเข้ ากับธุรกิจ
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โรงแรมของครอบครัวโดยแบ่งพื ้นที่ส่วนหนึ่งของโรงแรมซึ่งเป็ นที่ดินริ มนํ ้า 30 ไร่ เป็ นที่ปลูกพืชผัก
อินทรี ย์แล้ วนําผลผลิตมาขายในโรงแรม และได้ ร่วมกับชุมชนทําตลาดเปิ ดพื ้นที่รวบรวมเกษตรกร
ปลูกพืชผลอินทรี ย์มาขาย ส่งเสริ มการเพาะปลูกเกษตรอินทรี ย์ พร้ อมกับทําตลาดรับซื ้อในราคา
เป็ นธรรมไม่ต้องผ่านพ่อค้ าคนกลาง โดย เจ้ าของกิจการดังกล่าว กล่าวถึงเรื่ องราวอันสะท้ อนถึง
การปฏิบตั ิตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวในลักษณะขององค์กรไว้ ว่า “เป็ นการเชื ่อมคน ชุมชน และธุรกิ จ
ให้มาเจอกัน เกษตรกรได้เงิ นเยอะขึ้นไม่ถูกกดราคาพ่อค้าคนกลาง มูลนิ ธิอยู่รอดได้จากการบริ หาร
ผูบ้ ริ โภคและโรงแรมได้ของดี ราคาเป็ นธรรม ไม่ใช่เพียง CSR (โครงการรับผิ ดชอบต่อสังคม) แต่มนั
คื อธุรกิ จเพื ่อสังคม (Social Enterprise) ที ่ทุกคนได้เท่าเที ยมกัน ” (ประกายดาว แบ่งสันเทียะ,
2560)
สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ (2560) นําเสนอบทความเรื่ อง “วิถีชีวิตเขียวในเมืองกรุง ยาก
ง่ายแค่ไหนเชียว?” การใช้ ชีวิตแบบวิถีชีวิตสีเขียวของคนเมือง ผ่านการปฏิบตั ิจริ งในชีวิตประจําวัน
ของผู้เขียน ซึง่ กล่าวถึงกิจกรรมสีเขียวที่ปฏิบตั ใิ นแต่ละวัน ดังนี ้
- หลังตื่นนอนจะออกไปปั่ นจักรยาน ถ้ าเป็ นวันหยุดจะปั่ นจักรยานไปพบปะเพื่อน
ฝูง ถ้ าวันไหนไม่สะดวกจะออกกําลังกายอยูท่ ี่บ้าน
- กินข้ าวเช้ าที่บ้าน ผักได้ มาจากกลุ่มผู้ผลิตผักอินทรี ย์ที่ครอบครัวเป็ นสมาชิกนํามา
ส่งถึงบ้ าน บางส่วนมาจากผักที่ปลูกเองในบ้ าน กินข้ าวอินทรี ย์ ปลาบางส่วนซื ้อจากประมงพื ้นบ้ าน
ซึง่ ในส่วนนี ้กล่าวได้ วา่ อาหารที่บ้านเป็ น “สีเขียวพอประมาณ” เพราะยอมรับว่ากว่าผักอินทรี ย์จาก
กลุม่ ผู้ผลิตจะมาถึงบ้ านก็ใช้ นํ ้ามันในการขนส่งไม่น้อย
- ใช้ จกั รยานเดินทางเพื่อไปต่อขนส่งมวลชน ปั จจุบนั ที่ทํางานใกล้ บ้านจึงใช้ การเดิน
แทน
- แยกขยะที่บ้านเพื่อนําไปขายโดยมอบรายได้ ให้ แม่บ้านเพื่อเป็ นแรงจูงในในการ
แยกขยะ ส่วนขยะอินทรี ย์นําไปหมักเป็ นปุ๋ย
- พกขวดนํ ้าไว้ รองนํ ้ากิน
- พกถุงผ้ าเวลาไปซื ้อของ ถ้ าไปซื ้ออาหารจะพกปิ่ นโตไปแทน
- อาหารมื ้อเที่ยงจะกินของเหลือจากตอนเช้ า ส่วนมื ้อเย็นไม่คอ่ ยเป็ นสีเขียวมากนัก
เพราะมักทําตามใจตนเอง
- ถ้ าต้ องเดินทางไกลเมื่อก่อนจะใช้ รถไฟแต่มีข้อเสียเรื่ องเวลาไม่แน่นอน ปั จจุบนั จึง
ใช้ เครื่ องบิน
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เบบีม้ ายด์ (ม.ป.ป.) บริ ษัทผู้ผลิต และจํ าหน่า ยสินค้ าผลิตภัณฑ์ สํ าหรั บเด็ก นํ าเสนอ
บทความเกี่ยวกับวิถีชีวิตสีเขียว โดยนําเสนอวิธีสร้ างครอบครัวให้ เป็ นครอบครัวสีเขียว หรื อ Green
Family ในบทความเรื่ อง 7 วิธีสร้ างครอบครัวแบบ Green Family ซึ่งเป็ นวิธีปฏิบตั ิกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวัน สรุปได้ ดงั นี ้
1. แยกขยะ นําขยะไปขายแล้ วนําเงินมาเป็ นรางวัลเพื่อให้ ลกู ภูมิใจและทําต่อไป
2. ใช้ ถงุ ผ้ าเวลาไปซื ้อของ
3. ใช้ แก้ วนํ ้ารองนํ ้าเวลาแปรงฟั น ทําให้ เห็นเป็ นประจําลูกจะทําตามโดยอัตโนมัติ
4. ทําความสะอาดบ้ านแบบรักษ์ โลก ทําผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดใช้ เองจากของใน
บ้ าน
5. ปลูกผักผลไม้ กินเอง
6. เดินหรื อปั่ นจักรยานแทนการขับรถ
7. จัดระเบียบการใช้ ไฟในบ้ าน ปิ ดไฟทุกครัง้ เมื่อไม่ใช้ งาน เปลี่ยนหลอดไฟเป็ นแบบ
ประหยัดไฟ
Greenpeace Thailand (2553) นําเสนอคําแนะนําจากกรี นพีซสําหรับการเลือกให้
ของขวัญในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ในแบบที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม ในบทความเรื่ อง “เคล็ดลับ 3
อันดับต้ นของกรี นพีซสําหรับการจับจ่ายในเทศกาลอย่างเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม” สรุปได้ ดังนี ้
1. แทนที่จะใช้ จ่ายเงินเพื่อซื ้อ “สิ่งของ”ให้ กนั ลองให้ สิ่งอื่นที่อาจเป็ นประสบการณ์
หรื อบริการ เช่น คอร์ สเรี ยนภาษา ช่วยทําสวน หรื อ การบริจาคเงินให้ หน่วยงานต่าง ๆ
2. ก่อนซือ้ อะไรสักอย่างให้ นึกถึงที่มาของของสิ่งนัน้ และการกําจัด (ผลิตขึ ้นที่ไหน
อย่างไร ใครผลิต ในสภาพแวดล้ อมเช่นไร ใช้ วสั ดุอะไร บรรจุหีบห่ออย่างไร จะเกิดอะไรขึ ้นกับมัน
เมื่อหมดอายุการใช้ งาน) ให้ เลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากสีเขียว หรื อซื ้อสินค้ าโดยตรงจากผู้ผลิต
เช่น ชาวนา ช่างฝี มือ
3. ซื ้อสินค้ าที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม ให้ นึกไปถึงขันกระบวนการกว่
้
าคุณจะไปถึงตัว
สินค้ า เช่น ต้ องขับรถไปซื ้อที่ห้างซึง่ จะผลิตมลภาวะเข้ าสูธ่ รรมชาติ สินค้ าชิ ้นนันสามารถหาซื
้
้อแถว
บ้ านได้ หรื อไม่โดยไม่ต้องขับรถไป หรื อถ้ าจําเป็ นต้ องไปซื ้อที่ห้างจริ ง ๆ สามารถติดรถใครไปได้
หรื อไม่
ชูเกียรติ โกเมน (ภัทรพร อภิชิต, 2552) กล่าวถึงกิจกรรมหรื อการปฏิบตั ิที่เข้ าข่ายวิถีชีวิตสี
เขียวของครอบครัวตนเอง คือ การทําเกษตรอินทรี ย์ ซึ่งเริ่ มจากการทําเพื่อบริ โภคเองภายในบ้ าน
ก่อนจะค่อย ๆ ขยายส่งขาย นอกจากผักแล้ วยังผลิตผลิตภัณฑ์สารสกัดชีวภาพ เช่น สารสะเดา
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หมัก นํ า้ ส้ ม ควันไม้ และปุ๋ยคอกขายด้ วย รวมทัง้ อุปกรณ์ ซักล้ างต่าง ๆ ที่ ใ ช้ ใ นครั วเรื อ น ทาง
ครอบครั วก็ ทําใช้ เ องทัง้ หมด กิ จ กรรมอื่ นที่ ครอบครั วทํ าก็ คื อ การแยกขยะ มี การนํ า พลาสติก
กลับมาใช้ ซํา้ เศษอาหารให้ สัตว์เลีย้ ง ส่วนที่เหลือนําไปทํานํา้ หมักชีวภาพ ก่อนหน้ าที่จะมายึด
อาชีพเกษตรกรนี ้ ชูเกียรติ เคยทํางานเป็ นวิศวกรสิ่งแวดล้ อมในบริ ษัทมาก่อน แต่ด้วยความรู้สึกไม่
มีความสุขกับวิถีชีวิตแบบนันอี
้ กทังตระหนั
้
กว่าความเป็ น “ครอบครัว” หายไป จึงตัดสินใจกลับมา
ทําเกษตรอินทรี ย์ที่บ้าน และได้ รับความร่ วมมื อจากสมาชิกคนอื่น ๆ ที่หันมาช่วยกันทํากิจการ
เกษตรอินทรี ย์ แต่ก็มีปัญหาบ้ างในช่วงแรกที่สมาชิกบางคนในครอบครัวยังไม่เห็นด้ วย และต้ อง
พิสูจน์ให้ ครอบครัวเห็นและเชื่อว่าสามารถดํารงชีพอยู่ได้ ด้วยวิถีชีวิตแบบนี ้ จนกระทัง่ ครอบครัว
ยอมรับและร่วมกันปฏิบตั ไิ ด้ เป็ นวิถีปกติของครอบครัว
ปริ ญ ญา กระจ่าง (ผักหวาน (นามแฝง), 2554) ผู้ริเริ่ มโครงการ “ผักติดล้ อ” บริ การ
เดลิ เ วอรี่ ที่จ ะช่วยเนรมิ ตสวนผักให้ ลูกค้ าถึง บ้ าน เริ่ ม ต้ น วิถีชี วิต สี เขี ยวในแบบของเขา โดยมี
จุดเริ่ มต้ นมาจากการชอบเดินทางไปทําบุญ และนําสิ่งของต่าง ๆ ไปบริ จาคตามสถานสงเคราะห์
ของผู้ด้อยโอกาส ต่อมาได้ มาเข้ าร่วมโครงการสวนผักคนเมืองของมูลนิธิเกษตรกรรมยัง่ ยืน จึงเกิด
ความสนใจในเรื่ องของการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อสุข ภาพ จากนัน้ จึงรวมตัวกับกลุ่มเพื่อนที่
สนใจเหมือนกันปลูกผักและนําขึ ้นรถไปประกอบอาหารให้ กับผู้ที่อยู่ในสถานสงเคราะห์คนชรา
รับประทาน และขยายเป็ นการนําอุปกรณ์การเพาะปลูก ต้ นกล้ า เมล็ดพันธุ์ ไปแนะนํา ช่วยเหลือ
ในการทําสวนผักให้ กับผู้สนใจอีกด้ วย โดยทําหน้ าที่เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ เคลื่อนที่ เดินทางไปเนรมิต
สวนผักสวนแรกให้ ถึงที่บ้านของสมาชิกและบุคคลทัว่ ไปที่สนใจเรื่ องเกษตรในครัวเรื อน
สําหรับสมาชิกในครอบครัวของปริ ญญา ประกอบด้ วยภรรยาและลูกสาว ซึ่งปริ ญญาได้
ปลูกฝั งให้ ภรรยาและลูกสาวดําเนินชีวิตเช่นเดียวกัน เน้ นการ ช่วยเหลือ แบ่งปั น และทําประโยชน์
สู่สัง คม จนปั จ จุบัน ทัง้ ภรรยาและลูก สาวก็ ส ามารถทํ า กิ จ กรรมและเป็ นเรี่ ย วแรงสํ าคัญ ของ
โครงการดังกล่าวนี ้ได้ เป็ นอย่างดี
จะเห็นได้ ว่าครอบครัวนี ม้ ี การปฏิบัติกิจ กรรมวิถีชีวิตสีเขี ยวทัง้ ในเรื่ องของการปลูกผัก
อินทรี ย์บริโภคเองและที่โดดเด่นก็คือในเรื่ องของจิตอาสา การแบ่งปั นสูค่ นอื่นๆและสังคม
นคร ลิมปคุปตถาวร (สัมภาษณ์ ,14 กุมภาพันธ์ 2557) สําหรับตัวอย่างนี ้ ผู้วิจยั มีโอกาส
ได้ พดู คุยสัมภาษณ์ด้วยตนเอง ประกอบกับข้ อมูลที่เคยปรากฏทางสื่อต่าง ๆ มาแล้ ว สรุปเรื่ องราว
ของนครในการมีวิถีชีวิตสีเขียว ได้ วา่ นคร หรื อที่ร้ ูจกั กันในฉายา “เจ้ าชายผัก” แห่ง city farm หรื อ
สวนครัวคนเมือง นันมี
้ พื ้นฐานการศึกษาทางการเกษตรทังในระดั
้
บปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท จึง
มีความสนใจทางด้ านเกษตรอินทรี ย์เป็ นทุนอยู่แล้ ว ประกอบกับประสบการณ์การศึกษาดูงานและ
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การทํางานกับหน่วยงานทางด้ านนีอ้ ย่างต่อเนื่อง จึงมีแรงบันดาลใจที่จะลงมือปฏิบตั ิเองอย่าง
จริ งจัง โดยการทําสวนผักโดยเป็ นลักษณะเกษตรอินทรี ย์ไม่ใช้ สารเคมี โดยทําในพืน้ ที่ของบ้ าน
แรกๆทําคนเดียว และมีปัญหาเนื่องจากคนในครอบครัวไม่ทราบถึงเจตนารมณ์ว่าต้ องการปลูกผัก
แบบปลอดสารพิษ มีการเอาปุ๋ยเคมีมาใส่บ้าง ทําให้ คิดว่าถ้ าทําคนเดียวก็ร้ ูคนเดียวกินเองคนเดียว
เพราะบางอย่างคนอื่นก็ไม่กิน จึงพูดคุยกับครอบครัว มีการเรี ยนรู้ ร่ วมกัน ผ่านประสบการณ์ทงั ้
ของคนรุ่ นพ่อแม่และตนเอง จนกลายมาเป็ นสวนครัวคนเมืองในปั จจุบนั ที่นอกจากจะปลูกกินเอง
แล้ ว ยังส่งขายสมาชิกประจําเป็ นรายได้ เลี ้ยงชีพได้ และมีการเปิ ดให้ ผ้ สู นใจเข้ ามาศึกษาเรี ยนรู้ มี
การอบรมเป็ นเรื่ องเป็ นราวจนถึงปั จจุบนั
นอกจากกิจกรรมหลักคือการปลูกผักสวนครัวแบบอินทรี ย์แล้ ว นคร ยังทําเครื่ องอุปโภค
ประเภท สบู่ แชมพู นํา้ ยาซักล้ างใช้ เอง ถ้ าไม่มีเวลาทําก็จะซื ้อผลิตภัณฑ์ประเภทนีม้ าใช้ ใช้ ยา
สมุนไพรและธรรมชาติบําบัด ในการรั กษาโรคแทนยาแผนปั จ จุบัน แยกขยะบ้ างบางประเภท
พยายาม “ซื ้อ” ให้ น้อยลง รวมทังใช้
้ บริ การระบบขนส่งสาธารณะและจักรยานในโอกาสที่อํานวย
โดยความตังใจของนครคื
้
อ “พึ่งตนเองให้ ได้ ในเมือง” เมื่อถามถึงคําว่าวิถีชีวิตสีเขียวในแบบของ
เขาเอง นครกล่าวว่า
“เป็ นชี วิตที ่กิน อยู่ ใช้ อย่ างสบายได้แต่ ต้องไม่ ทาลายสิ่ งแวดล้อม อยู่ในสังคมได้ โดย
ไม่ใช่คนแปลกแยก ไม่หกั หาญน้ าใจคนอื ่น มี ทศั นคติ ที่ดีต่อกัน และต้องมี ความมัน่ ใจในตนเอง
พอสมควร เพราะถึงแม้จะไม่มีใครทีต่ ่อต้านวิ ถีชีวิตแบบนี ้แต่ก็มีบา้ งที ่อาจได้รับการเมิ นเฉย”
เมื่ อผู้วิจัย ขอความคิดเห็นเกี่ ยวกับ “ดัช นี ชี ว้ ัด ” ของครอบครั วสี เขี ยว นครกล่าวว่าน่า
จะต้ องมีดชั นีหลักๆ ได้ แก่ ความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน คือ ทําเหมือนกันทังบ้
้ านทังครอบครั
้
ว มี
เป้าหมายเหมือนกัน และที่สําคัญคือทําเป็ นประจํา
“ถ้าอย่างเขี ยวเข้ม ๆ เลย ก็ตอ้ งทาเหมื อนกันหมด มี เป้ าหมายเดี ยวกัน และทาเป็ นประจา
อย่างครอบครัวผมคงจะเป็ นแค่เขี ยวอ่อน ๆ คื อ มี คู่ผมกับภรรยาสองคนที ่ทาเป็ นประจา ทาตลอด
แต่ค่พู ่อกับแม่เขาทาบ้างไม่ทาบ้าง ถ้านับเป็ นครอบครัวเดี ยวกันก็คงยังไม่เข้ม”
ยวง เขียวนิล (สัมภาษณ์ , 15 กุมภาพันธ์ 2557) ปราชญ์ ชมุ ชน แห่งศูนย์การเรี ยนรู้ชมุ ชน
ศูนย์ศรี ยวง อําเภอไทรน้ อย จังหวัดนนทบุรี อีกหนึ่งตัวอย่างที่ผ้ วู ิจยั ได้ มีโอกาสพูดคุย สัมภาษณ์
ด้ วยตนเอง “ลุงยวง” เป็ นเกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญในด้ านเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งทําการเกษตร
ผสมผสาน คือ ภายในที่ดินทังหมด
้
แบ่งเป็ นพื ้นที่ทํานา ทําสวนไม้ ผลหลายชนิด บ่อปลา โดยการ
ทําสวนของลุงยวงเป็ นลักษณะเกษตรอินทรี ย์ คือ ไม่ใช้ สารเคมี นอกจากเกษตรอินทรี ย์แล้ ว ลุงยวง
และครอบครั ว ยัง มี ก ารปฏิ บัติต ามหลัก วิ ถี ชี วิ ต สี เ ขี ย วอี ก หลายประการ เช่น การจัด ทํ า บัญ ชี
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ครัวเรื อน การทําวัสดุเครื่ องใช้ เองและเก็บส่วนที่เหลือขาย การแบ่งปั นความรู้หรื อสิ่งดีมีประโยชน์สู่
สังคม โดยการไปสอนหรื อเป็ นวิทยากรให้ กับนักเรี ยนในโรงเรี ยนในชุมชน ตลอดจนองค์กรหรื อ
กลุ่ม สมาชิ ก ในพื น้ ที่ อื่ น ๆ เข้ า ร่ ว มโครงการพ่ อ แม่ บุญ ธรรมรั บ เด็ก และเยาวชนในวิ ท ยาลัย
การแพทย์พระบรมราชชนกที่มีภูมิลําเนาต่างถิ่นเป็ นลูกบุญธรรมให้ โอกาสในการมาศึกษาชุมชน
และเป็ นที่พกั พิงซึง่ ทําให้ ลงุ ยวงที่ไม่มีลกู จริ ง ๆ มีลกู บุญธรรมอยู่ทวั่ ประเทศ และอีกหลายกิจกรรม
ที่บง่ บอกความเป็ น “ครอบครัวสีเขียว”
วิถีชี วิตของลุงยวงเป็ นตัวอย่างที่ดีในการเริ่ ม ต้ นทําสิ่ง ใหม่ที่ดี ภายหลังจากผ่านความ
ล้ มเหลวในชีวิตมาแล้ วทังในด้
้ านการงานอาชีพ เศรษฐกิจ และที่สําคัญคือพฤติกรรมติดสุราอย่าง
หนักจนล้ มป่ วยต้ องรักษาตัวอยู่นาน โดยหลังจากรักษาอาการป่ วยจากพิษสุราเรื อ้ รังแล้ ว ลุงยวง
เริ่ มต้ นทําการเกษตร โดยมีแรงบันดาลใจจากเกษตรทฤษฎีใหม่พระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ าอยู่หัว และต้ องการจะอยู่ให้ ได้ ต้ องการเลี ย้ งตัวเองและครอบครั วด้ วยวิถีทางนี ้ จึง หา
ความรู้ จากที่ต่าง ๆ เช่น องค์กรทางการเกษตร หนังสือตําราต่าง ๆ ไปศึกษาดูงาน และกลับมา
ทดลองทําตามที่ได้ ร้ ูมา จนประสบความสําเร็ จอย่างต่อเนื่องจนถึงปั จจุบนั ซึ่งลุงเล่าว่าในช่วงแรก
ไม่มีใครเชื่อว่าลุงจะทําได้ แต่ลุงก็มุ่ง มั่นไม่ท้อถอย และมีความเชื่ อว่าต้ องทําได้ จนถึงปั จจุบัน
ครอบครั วของลุงสามารถดําเนินชี วิตเลี ย้ งตัวได้ ด้วยการเป็ นเกษตรกรที่พึ่งตนเอง เมื่ อประสบ
ความสําเร็ จแล้ วลุง ยวงจึงคิดที่จะแบ่งปั นความรู้ เหล่านี ไ้ ปสู่คนอื่น ๆ ด้ วย จึงได้ ไปสอนไปเป็ น
วิทยากรรวมทังต้
้ อนรับนักเรี ยน นักศึกษา คนทัว่ ไปที่สนใจให้ เข้ ามาศึกษาดูงานถึงที่บ้านโดยไม่คิด
ค่าใช้ จ่ายตามที่กล่าวแล้ วข้ างต้ นด้ วย โดยลุงยึดหลักการดําเนินชีวิตว่า “ประหยัด พึ่งตนเอง อยู่
อย่างมีส่วนร่วม” และมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในจิตสํานึก ในด้ านการขยายการปฏิบตั ิ ตาม
หลักวิถีชีวิตสีเขียวให้ กลายเป็ นวิถีชีวิตของครอบครัว ลุงยวงกล่าวว่าใช้ วิธีทําให้ เห็นและพิสจู น์ได้
ว่าเกิดผลดี เช่น การทําของใช้ เอง การไม่ใช้ สารเคมี ก็ทําให้ รายจ่ายลดลงอย่างเห็นได้ ชดั สุขภาพก็
ดีขึ ้น การแบ่งปั นเผื่อแผ่ตอ่ ผู้อื่นทําให้ ลงุ เป็ นที่เคารพรักของคนในชุมชน ใครผ่านไปผ่านมาก็มาไหว้
มาทัก ทําให้ ครอบครัวซึ่งหมายถึงภรรยาของลุงค่อย ๆ ปรับพฤติกรรมในชีวิตประจําวันมาปฏิบตั ิ
เช่นเดียวกัน และไม่มีความขัดแย้ งกันทางความคิดความเชื่อ
จากข้ อมูลวิถีชีวิตสีเขียวข้ างต้ นทังจากแหล่
้
งที่มาในประเทศไทยและต่างประเทศ นํามา
สัง เคราะห์ เ ป็ นหลัก คิ ด หลัก ปฏิ บัติ และ วิ ธี ป ฏิ บัติ ห รื อ กิ จ กรรมสี เ ขี ย วในชี วิ ต ประจํ า วัน ได้
ดังต่อไปนี ้
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ตารางที่ 1 การสังเคราะห์ หลักคิดของวิถีชีวิตสีเขียว
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หลักคิดของวิถีชีวิตสีเขียว
จากข้ อสรุ ปแนวทางหรื อกิจกรรมที่ปรากฏในข้ อมูลที่ได้ นําเสนอมาทังหมดนั
้
น้ เมื่อนํามา
สังเคราะห์ตามที่ปรากฏในตารางที่ 1 สรุปได้ เป็ นหลักคิดใหญ่ของวิถีชีวิตสีเขียว ดังนี ้
1. เป็ นวิถีชีวิตที่ปัจเจกบุคคลดําเนินชีวิตอย่างมีความสมดุล กล่าวคือ สามารถดํารงชีวิต
อยู่อ ย่า งปกติ พึ่ง ตนเองได้ ใ นระดับ หนึ่ง แต่ไ ม่ขัด แย้ ง หรื อ แปลกแยกจากคนทั่ว ไปหรื อ สัง คม
โดยทัว่ ไป ไม่สดุ โต่ง
2. เป็ นวิถีชีวิตที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมมีความสมดุล คือ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ มไม่ ถูก ทํ า ลายโดยมนุษ ย์ ผ้ ูใ ช้ และในขณะเดี ย วกัน ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้ อมก็ไม่ทําลายหรื อเป็ นเหตุให้ เกิดความเสียหายต่อมนุษย์
3. เป็ นวิถีชีวิตที่ปัจเจกบุคลและสิ่งแวดล้ อมอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล คือ เมื่อปั จเจกบุคคล
อยู่อย่างมีความสมดุลแล้ ว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมมีความสมดุลแล้ ว ทังหมดนี
้
้ก็ต้อง
อยูร่ ่วมกันได้ อย่างสมดุล
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ตารางที่ 2 การสังเคราะห์ หลักปฏิบัตขิ องวิถีชีวิตสีเขียว
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หลักปฏิบัตขิ องวิถีชีวิตสีเขียว
เมื่อพิจารณาหลักคิดซึง่ เป็ นภาพกว้ างของวิถีชีวิตสีเขียวแล้ ว ประกอบกับรายละเอียดการ
ปฏิบัติตนของบุคคลต่าง ๆ ที่ปรากฏในข้ อมูลที่ได้ นําเสนอมาทัง้ หมดนัน้ เมื่ อนํ ามาสังเคราะห์
ตามที่ปรากฏในตารางที่ 2 สรุปได้ เป็ นหลักปฏิบตั ขิ องวิถีชีวิตสีเขียว ดังนี ้
1. การเรี ยนรู้ของผู้ปฏิบตั ิ คือ การที่บคุ คลจะมีวิถีชีวิตสีเขียวได้ นนต้
ั ้ องผ่านการเรี ยนรู้
ต่าง ๆ ตังแต่
้ เ ริ่ ม ต้ นจนกระทั่งวิถีชีวิตสีเขียวกลายเป็ นวิถีชี วิตประจําวันจริ ง ๆ ของบุคคล ทัง้ นี ้
จุดสําคัญของการเรี ยนรู้ ก็คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากเดิมมาเป็ นพฤติกรรมที่ป ฏิบตั ิตาม
หลักวิถีชีวิตสีเขียวนัน่ เอง
2. สร้ างสรรค์ชีวิตและสังคม คือ ดําเนินชีวิตไปในทางสร้ างสรรค์สิ่งที่ดีทงต่
ั ้ อตนเอง
และสังคม
3. รักษาสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ คือ ในการดําเนินชีวิต กิจกรรมหรื อสิ่งที่
ปฏิ บัติ นัน้ ไม่ ทํ า ลายสิ่ ง แวดล้ อมและทรั พ ยากรธรรมชาติ แต่ มิ ไ ด้ ห มายความว่ า จะไม่ ใ ช้
ทรัพยากรธรรมชาติเลย แต่เป็ นการใช้ อย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สดุ และการปฏิบตั ินนไม่
ั ้ เป็ น
การทําลายสิ่งแวดล้ อมหรื อทิ ้งผลเสียระยะยาวที่แก้ ไขยากไว้ กบั สิ่งแวดล้ อม
4. มี ความยั่ง ยื น คือ การปฏิ บัตินัน้ สามารถปฏิ บัติต่อเนื่ องโดยเห็นผลดี เป็ นการ
ปฏิบตั ทิ ี่เป็ นวิถีชีวิตจริงได้ ไม่เพียงแต่เป็ นกิจกรรมชัว่ ครัง้ ชัว่ คราว
วิธีปฏิบัตหิ รือกิจกรรมของวิถีชีวิตสีเขียว
นอกจากหลักคิดและหลักปฏิบตั ิแล้ ว จะเห็นได้ ว่าในข้ อมูลที่นําเสนอทัง้ จากในประเทศ
ไทยและต่างประเทศนันมี
้ การนําเสนอข้ อมูลที่เป็ นวิธีการปฏิบตั ิ หรื อกิจกรรมของวิถีชีวิตสีเขียวไว้
หลายประการ ซึง่ ผู้วิจยั ได้ นํามาสังเคราะห์และจัดเป็ นหมวดหมู่ ดังแสดงในตาราง ดังนี ้
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ตารางที่ 3 การสังเคราะห์ วิธีปฏิบัตหิ รือกิจกรรมของวิถีชีวิตสีเขียว

Sustainable Babysteps,
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องค์ กร/บุคคล
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จากตารางจะเห็นได้ ว่า มีกิจกรรมของวิถีชีวิตสีเขียวอยู่หลายประการ ที่พบมากที่สุดคือ
การผลิตเพื่อบริ โภคหรื ออุปโภคเอง และ การลดการใช้ พลังงาน กิจกรรมอื่น ๆ มีความซํ ้าในระดับ
ใกล้ เคียงกัน ได้ แก่ การใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าการแบ่งปั นและทําประโยชน์ให้ ผ้ อู ื่น
และสังคม การลดการใช้ ทรั พยากร การลดการใช้ สารเคมี ซึ่ง ในส่วนนีก้ ล่าวได้ ว่า ในกิจกรรม
ดังกล่าวนันที
้ ่จริ งมีความใกล้ เคียงหรื อทับซ้ อนกันอยู่ในตัว กล่าวคือ การลดการใช้ ทรัพยากร การ
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ลดการใช้ พลังงาน และการใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า อาจตีความได้ ว่าเป็ นสิ่งเดียวกัน
ก็ได้ แต่ในที่นี ้ผู้วิจยั จําแนกตามเนื ้อหาที่มีระบุอยูใ่ นข้ อมูลของแต่ละแหล่งเพื่อให้ เห็นความชัดเจน
ดัชนีชีว้ ัดความเป็ นครอบครัวสีเขียว
ดัช นี ชี ว้ ัด ความเป็ นครอบครั ว สี เ ขี ย วนี ้ ใช้ คัด เลื อ กกลุ่ม ตัว อย่ า งที่ จ ะเป็ นครอบครั ว
กรณีศกึ ษาในการวิจยั วัตถุประสงค์ที่ 1
1. ในด้ านเนื ้อหาของการปฏิบตั ินนั ้ ครอบครัวสีเขียว จะปฏิบตั ิกิจกรรมใดก็ได้ ตาม
ขอบข่ายของวิถีชีวิตสีเขียวที่ปรากฏในหลักคิด หลักปฏิบตั ิ และวิธีการปฏิบตั ิหรื อกิจกรรม ตามที่
เสนอไว้ ข้างต้ น โดยจะทําอย่างเดียวหรื อหลายอย่างร่ วมกันก็ได้ เช่น การปลูกผักอินทรี ย์ การทํา
เครื่ องอุปโภคใช้ เอง การแยกขยะ การทํากิจกรรมจิตอาสา การรับประทานอาหารมังสวิรัติ ฯลฯ
2. ในด้ านความเป็ นเอกภาพ ครอบครัวสีเขียว จะต้ องมีการปฏิบตั ิกิจกรรมตามวิถี
ชีวิตสีเขียวเหมือนกันทังครอบครั
้
ว
3. ในด้ านความต่อเนื่องครอบครัวสีเขียวจะต้ องมีการปฏิบตั ิกิจกรรมตามหลักวิถี
ชีวิตสีเขียวเป็ นประจําต่อเนื่องสมํ่า เสมอ จนกลายเป็ น “วิถีชีวิต” จริ ง ๆ อย่างปกติของครอบครัว
อย่างน้ อย 3 ปี ต่อเนื่องกันจนถึงปั จจุบนั
1.5 ดัชนี ชีว้ ั ดในการมี วิถีชีวิตสี เขียว จาแนกตามลั กษณะ ความรู้ (Knowledge)
พฤติกรรมการปฏิบัติ (Practice) ทัศนคติ (Attitude)
การจัดทําดัชนีชี ้วัดการมีวิถีชีวิตสีเ ขียวตาม ความรู้ พฤติกรรม ทัศนคติ นี ้ ผู้วิจยั จัดทําขึ ้น
จากการแบ่งกลุ่มเนือ้ หาตามข้ อมูล หลักคิด หลักปฏิบตั ิ และวิธีปฏิบตั ิหรื อกิจกรรม โดยเน้ นใน
ส่ว นของวิ ธี ก ารปฏิ บัติ และนํ า มาจํ า แนกออกเป็ น ความรู้ ทัก ษะการปฏิ บัติ รวมถึ ง ทัศ นคติ
อะไรบ้ างที่จะนําไปสู่การปฏิบตั ิตามแบบวิถีชีวิตสีเขียวได้ ทังนี
้ ้ในส่วนของทัศนคตินนได้
ั ้ มาจาก
ข้ อมูลที่ระบุให้ เห็นชัดเจนจากแหล่งที่มาโดยเฉพาะการสัมภาษณ์ครอบครัวสีเขียวในไทยโดยผู้วิจยั
เองจํานวน 2 ครอบครัว ทังนี
้ ้การจัดทําดัชนีชี ้วัดในลักษณะนี ้ออกมาก็เพื่อเป็ นกรอบคิดเบื ้องต้ นใน
การไปศึกษาครอบครั วสีเขียวที่เป็ นกรณีศึกษาในการวิจัยระยะที่ 1 ประกอบด้ วยด้ านความรู้
ได้ แก่ ความรู้ เกี่ยวกับ การปลูกผักปลอดสารพิษ การคัดแยกขยะ การผลิตของใช้ เอง ทําอาหาร
การเกษตรอินทรี ย์ ยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ ฉลากเขี ยว สินค้ าประหยัดไฟ (เบอร์ 5) แหล่ง ผลิต
อาหารปลอดภัยและสินค้ าทํามื อ การทําบัญชีครัวเรื อน ด้ านพฤติกรรมการปฏิบตั ิ ประกอบด้ วย
ปลูกผักผลไม้ บริ โภคเอง แยกขยะในบ้ านก่อนทิ ้ง นําของใช้ แล้ วมาดัดแปลงใช้ ประโยชน์อย่างอื่น
ทํานํ ้าหมักจากเศษอาหารเหลือไปใช้ ทําปุ๋ยชีวภาพรดนํ ้าผักผลไม้ ในบ้ าน ทํานํ ้ายาอเนกประสงค์ใช้
ในครัวเรื อน ใช้ สินค้ าผลิตภัณฑ์ ฉลากเขียว ซื ้ออาหารจากแหล่งผลิตโดยตรง ทําอาหารกินเอง ใช้
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ยาสมุนไพรในการรักษาอาการป่ วยที่ไม่รุนแรง ทําบัญชีรายรับรายจ่าย มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของ
กลุม่ หรื อชุมชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา แบ่งผักผลไม้ ที่ปลูกเองให้ เพื่อนบ้ าน หรื อเพื่อนร่วมงาน สอน
หรื อให้ คําแนะนําบางเรื่ องกับผู้อื่น เช่น เปิ ดบ้ านอบรมปลูกผัก ไปเป็ นวิทยากรสอนเด็กหรื อผู้สนใจ
มีหรื อใช้ สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ แนวคิด กิจกรรมที่ตนเองหรื อครอบครัวทํา ใช้ ภาชนะที่ซกั ล้ างได้
ใช้ รถยนต์คนั เล็ก ใช้ จกั รยาน ใช้ บริ การขนส่งสาธารณะ และด้ านทัศนคติ ประกอบด้ วย เชื่อมัน่ ใน
ตนเอง เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ มีเหตุผล พอประมาณในการใช้ ชีวิต หนักแน่น เข้ มแข็ง มีแรงบันดาลใจ มอง
โลกในแง่ดี คิดบวก ใฝ่ รู้ มองเห็นความดีของผู้อื่น เข้ าใจความแตกต่าง ไม่ดูถูกผู้อื่น ดังตาราง
ต่อไปนี ้
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ตารางที่ 4 ดัชนีชีว้ ัดการมีวิถีชีวิตสีเขียวตาม ความรู้ พฤติกรรม ทัศนคติ
-

ความรู้
การปลูกผักปลอดสารพิษ
การคัดแยกขยะ
การผลิตของใช้ เอง
การทําอาหาร
การเกษตรอินทรี ย์
ยาสมุนไพร
ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว
สินค้ าประหยัดไฟ
(เบอร์ 5)
แหล่งผลิตอาหารปลอดภัยและ
สินค้ าทํามือ
การทําบัญชีครัวเรื อน

-

-

-

-

การปฏิบัติ
ปลูกผักผลไม้ บริ โภคเอง
แยกขยะในบ้ านก่อนทิ ้ง
นํ า ของใช้ แล้ วมาดั ด แปลงใช้
ประโยชน์อย่างอื่น
ทํานํ ้าหมักจากเศษอาหารเหลือ
ไปใช้ ทํ า ปุ๋ ยชี ว ภาพรดนํ า้ ผั ก
ผลไม้ ในบ้ าน
ทํ า นํ า้ ยาอเนกประสงค์ ใ ช้ ใน
ครัวเรื อน
ใช้ สนิ ค้ าผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว
ซื ้ออาหารจากแหล่งผลิตโดยตรง
ทําอาหารกินเอง
ใช้ ยาสมุ น ไพรในการรั กษา
อาการป่ วยที่ไม่รุนแรง
ทําบัญชีรายรับรายจ่าย
มีส่ว นร่ วมกับกิ จกรรมของกลุ่ม
หรื อชุมชน
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา
แบ่งผักผลไม้ ที่ปลูกเองให้ เพื่อน
บ้ าน หรื อเพื่อนร่วมงาน
สอนหรื อให้ คําแนะนํ าบางเรื่ อ ง
กับผู้อื่น เช่น เปิ ดบ้ านอบรมปลูก
ผัก ไปเป็ นวิทยากรสอนเด็กหรื อ
ผู้สนใจ
มี ห รื อ ใ ช้ สื่ อ ประ ช า สั ม พั น ธ์
ความรู้ แนวคิด กิจกรรมที่ตนเอง
หรื อครอบครัวทํา
ใช้ ภาชนะที่ซกั ล้ างได้
ใช้ รถยนต์คนั เล็ก ใช้ จักรยาน ใช้
บริ การขนส่งสาธารณะ

-

ทัศนคติ
เชื่อมัน่ ในตนเอง
เอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่
มีเหตุผล
พอประมาณในการใช้ ชีวิต
หนักแน่น เข้ มแข็ง
มีแรงบันดาลใจ
มองโลกในแง่ดี คิดบวก
ใฝ่ รู้
มองเห็นความดีของผู้อื่น
เข้ าใจความแตกต่าง
ไม่ดถู กู คนอื่น
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อย่างไรก็ตาม แนวคิดวิถีชีวิตสีเขียวซึ่งใช้ ในการวิจยั นี ้ เกิดขึ ้นจากการรวบรวม สังเคราะห์
และสรุ ป จากผู้วิจยั โดยยึดตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวภายใต้ ขอบเขตของการวิจยั นี ้เท่านัน้ ซึ่งอาจ
เป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ น ที่ ไม่ครบถ้ วนและลึกซึง้ ตามที่เกิดขึน้ จริ งภายใต้ บริ บทอื่น ๆ ในสังคมที่อาจ
ตีความวิถีชีวิตสีเขียวกว้ างขวางกว่าที่ปรากฏในงานวิจยั นี ้
ตอนที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาวะ
คําว่าสุขภาวะ หรื อ Well being เริ่ มแพร่ หลายในประเทศไทยเมื่อมีการปฏิรูประบบ
สุขภาพ ตังแต่
้ ปี 2543 เมื่อรัฐบาลให้ มีการจัดตังสํ
้ านักงานปฏิรูปสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งได้ ขบั เคลื่อน
“พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550” ซึ่งถือเป็ นกฎหมายแม่บท ด้ านสุขภาพฉบับแรกของ
ประเทศไทยที่ให้ ความสําคัญต่อการป้องกันไม่ให้ เกิดโรคด้ วยการสร้ างเสริ มสุขภาพให้ แข็งแรง
สมบู ร ณ์ ม ากกว่ า การทุ่ ม เททรั พ ยากรไปให้ กั บ การสร้ างสถานพยาบาลและบุ ค ลากรเพื่ อ
รักษาพยาบาลผู้เจ็บป่ วย
ต่อมาในปี 2544 รัฐบาลได้ จดั ตังองค์
้ กรที่มีภารกิจสนับสนุนในเรื่ องนีอ้ ีกแห่งหนึ่ง คือ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อเป็ นแหล่งสนับสนุนทรัพยากรในการ
ทําให้ การสร้ างเสริมสุขภาพแทรกตัวเข้ าสู่วิถีชีวิตของคนไทยโดยการร่วมลงมือทําจากทุกภาคส่วน
และนับจากนัน้ “สุขภาวะ” ก็เริ่ มเป็ นที่กล่าวขานอย่างกว้ างขวาง โดยมีพื ้นฐานแห่งความตระหนัก
ว่า การที่ บุค คลคนหนึ่ง จะมี สุขภาพสมบูรณ์ แ ข็ ง แรงได้ ต้ อ งอาศัย องค์ ประกอบทัง้ จากปั จ จัย
ภายนอกและภายในตัวสอดรับสนับสนุนกัน จนเกิดภาวะที่เอื ้อให้ มีสขุ ภาพดีอย่างยัง่ ยืน (อภิญญา
ตันทวีวงศ์, 2554)
2.1 ความหมายของสุขภาวะ
ก่อนที่จะกล่าวถึงความหมายของคําว่า “สุขภาวะ” จําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องกล่าวถึงคําว่า
“สุขภาพ” ก่อน เนื่องจากมีความเชื่อมโยงถึงกัน
องค์กรอนามัยโลก (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช, 2551) ให้ ความหมายของ
สุขภาพ ว่า หมายถึง ภาวะแห่งความสมบูรณ์ของร่ างกายและจิตใจ (จิตวิญญาณ) รวมถึงการ
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ดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้ อย่างปกติสขุ และมิได้ หมายความเฉพาะเพียงแต่ความปราศจากโรคหรื อ
ความพิการทุพลภาพเท่านัน้
พระราชบัญญัติสขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ให้ ความหมายของ สุขภาพว่า หมายถึงภาวะ
ของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทงทางกาย
ั้
ทางจิต ทางปั ญญา และทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็ นองค์รวมอย่าง
สมดุลและการดูแลสุขภาพมีความหมายกว้ างกว่าการเจ็บป่ วยทางกายและทางใจ โดยรวมถึงการ
สร้ างสภาพแวดล้ อมที่ น่าอยู่และสัง คมที่ อยู่เย็นเป็ นสุขด้ วย (สถาบันวิจัยประชากรและสัง คม
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556)
ดัง นัน้ อาจกล่าวได้ ว่า “สุขภาวะ” เป็ นส่วนขยายความต่อมาจาก “สุขภาพ” หรื อ คื อ
ความหมายที่แท้ จริงของสุขภาพนัน่ เอง
ความหมายโดยรวมของสุขภาวะ (Well being) อันที่ใช้ กนั อย่างกว้ างขวาง คือ สุขภาพที่
สมบูรณ์ ทังทางกาย
้
ทางใจ ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ (อภิญญา ตันทวีวงศ์, 2554)
2.2 มิตขิ องสุขภาวะ
ความหมายขององค์ ประกอบหรือมิตขิ องสุขภาวะ
พระไพศาล วิสาโล (2552) กล่าวถึงมิตขิ องสุขภาวะไว้ ดังนี ้
สุขภาวะทางกาย หมายถึง การที่มีสุขภาพทางกายดี มีปัจจัยสี่พอเพียงแก่การดําเนิน
ชี วิต ไม่เ ป็ นโรคขาดอาหาร ไม่เ จ็ บป่ วยด้ วยโรคภัย ใด ๆ มี สวัสดิภ าพในชี วิต ตลอดจนอยู่ใ น
สิ่งแวดล้ อมที่ดี คือ ปราศจากมลภาวะ เป็ นต้ น
สุขภาวะทางสังคม หมายถึง การมีสวัสดิภาพที่ราบรื่ น กลมกลืนทังในระดั
้
บครอบครัว ใน
ระดับชุมชนไปจนถึงสังคม ได้ รับการเคารพ ได้ รับการเอื ้อเฟื อ้ เกือ้ กูล มีการช่วยเหลือเจือจุนกัน
เรี ยกว่าอยูใ่ นสภาพแวดล้ อมที่อบอุน่ ครอบครัวเข้ มแข็ง ซึง่ เชื่อมโยงกับสุขภาวะทางจิต
สุขภาวะทางจิต หมายถึง การที่มีจิตปลอดพ้ นจากความทุกข์ ไม่เครี ยด มีอารมณ์ในเชิง
บวก เช่น ความเมตตา ความผาสุก ปลอดพ้ นจากโรคจิต หรื อว่าโรคประสาท หรื อความบีบคันทาง
้
จิตใจ
สุขภาวะทางปั ญญา หมายถึง การที่มีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับชีวิต สามารถวางจิต
วางใจได้ อย่างถูกต้ อง คิดดี คิดเป็ นและเห็นตรง จนกระทัง่ สามารถแก้ ไขปั ญหาชีวิต หรื อแก้ ปัญหา
การทํางานได้ ด้วยตัวเอง
โดย พระวิ ศาล วิส าโล (2552) กล่าวว่า องค์ประกอบทัง้ สี่ ประการนี ้ นอกจากจะเป็ น
ปั จจัยพื ้นฐานที่จะทําให้ ผ้ คู นได้ มีความสุข ความสบาย มีความสงบร่มเย็นแล้ ว ยังจะเป็ นพลังขับ
เคลื่อนที่สําคัญให้ สงั คมมีความอยูเ่ ย็นเป็ นสุขด้ วย
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สุวรรณนภา คําไร (2554) อธิบายมิตขิ องสุขภาวะ ดังนี ้
สุขภาวะทางกาย คือ การมีสุขภาพที่ดี มี ปั จจัย 4 ได้ แก่ เสื ้อผ้ าเครื่ องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย
อาหาร และยารักษาโรคที่พอเพียง อยูใ่ นสภาพแวดล้ อมที่ดีตอ่ สุขภาพ
สุขภาวะทางจิต คือ การมีจิตใจสดชื่น เบิกบาน มีความสุขสงบ มีกําลังใจที่มนั่ คงภายใน มี
เมตตากรุณา อ่อนโยน และเข้ าถึงความสุขประณีตได้
สุขภาวะทางสังคม คือ การอยูร่ ่วมกับผู้อื่นอย่างสงบ ราบรื่ น มีมิตรไมตรี เอื ้อเฟื อ้ เกื ้อกูลซึ่ง
กันและกัน มีสวัสดิภาพ ความปลอดภัย และได้ รับการคุ้มครองสิทธิเสรี ภาพ
สุขภาวะทางปั ญญา คือ การมีความรู้ ความคิดที่ถูกต้ องดีงามที่ ช่วยให้ ดําเนินชี วิตได้
อย่างมีความสุข รู้จกั คิดพิจารณาด้ วยเหตุผล ซึ่งจะช่วยหาทางออกให้ กบั ปั ญหาและหลุดพ้ นจาก
ความทุกข์ ตลอดจนรู้จกั ดําเนินการให้ สําเร็จด้ วยวิธีแห่งปั ญญา เป็ นที่พงึ่ ของตนเองได้
องค์ ประกอบของสุขภาวะแต่ ละมิติ
สํ า นัก งานกองทุนสนับ สนุนการสร้ างเสริ ม สุข ภาพ หรื อ สสส. (มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
นครศรี ธรรมราช, 2551) กล่าวถึงองค์ประกอบของสุขภาวะแต่ละมิติ ไว้ ดงั นี ้
สุขภาวะทางกาย คือ ไม่ขาดแคลนวัตถุปัจจัย ไม่เป็ นโรค มีร่างกายแข็งแรง ปลอดภัย ใน
ชีวิตทรัพย์สิน มีสิ่งแวดล้ อมที่เหมาะสมสุขภาวะทางกาย ประกอบด้ วย
1. ร่างกายมีความสมบูรณ์และแข็งแรง
2. ระบบต่าง ๆ และอวัยวะทุกส่วนทํางานเป็ นปกติและมีประสิทธิภาพ
3. ความเจริญเติบโตของร่างกายเป็ นไปในอัตราปกติ และมีความสัมพันธ์กบั การเจริ ญ
ด้ านอื่นๆ
4. ร่างกายมีความแข็งแรง สามารถทํางานได้ นาน ๆ ไม่เหนื่อยเร็ว และมีประสิทธิภาพ
5. การนอนหลับพักผ่อนเป็ นไปตามปกติ เมื่อตื่นขึ ้นมาแล้ วรู้สกึ สดชื่น คืนสูส่ ภาพปกติ
6. ฟั นมีความคงทนแข็งแรง หู ตา มีสภาพดี สามารถมองเห็นและได้ ยินได้ ดี
7. ผิวหนังสะอาดเกลี ้ยงเกลา สดชื่น เปล่งปลัง่
8. ทรวดทรงดี ได้ สดั ส่วน
9. ปราศจากโรคภัยไข้ เจ็บต่าง ๆ
สุขภาวะทางจิต คือ มีสขุ ภาพจิตดี เข้ มแข็ง มีจิตพร้ อมในการดําเนินชีวิต มีสมาธิหลุดพ้ น
ความครอบงําจากกิเลสสุขภาวะทางจิต ประกอบด้ วย
1. สามารถปรับตัวเข้ ากับสังคมและสิ่งแวดล้ อมได้ ดี
2. มีความกระตือรื อร้ น ไม่เหนื่อยหน่ายท้ อแท้ และหมดหวัง
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3. มีอารมณ์มนั่ คงและสามารถควบคุมอารมณ์ได้ ดี มีอารมณ์ขนั บ้ างพอสมควร ไม่เครี ยด
เกินไป
4. มองโลกในแง่ดีเสมอ
5. มีความตังใจและมี
้
สมาธิในงานที่กําลังทําอยู่
6. รู้จกั ตนเองและเข้ าใจบุคคลอื่นได้ ดี
7. มีความเชื่อมัน่ ในตนเองอย่างมีเหตุผล
8. สามารถแสดงออกอย่างเหมาะสมเมื่อประสบความล้ มเหลว
9. สามารถตัดสินใจได้ รวดเร็ ว ถูกต้ อง และไม่ผิดพลาด
10. มี ค วามปรารถนาและยิ น ดี เมื่ อ บุ ค คลอื่ น มี ค วามสุ ข ความสํ า เร็ จ และมี ค วาม
ปรารถนาป้องกันผู้อื่นให้ มีความปลอดภัย
สุขภาวะทางสังคม หมายถึงสุขภาวะที่เกิดจากการอยู่ร่วมกันด้ วยดีของกลุ่มคนในขนาด
และลักษณะต่าง ๆ เช่นในครอบครัว ในชุมชน ในสถานที่ทํางาน ในสังคมขนาดใหญ่ หรื อประเทศ
และการอยูร่ ่วมกันด้ วยดีทงโลก
ั ้ มนุษย์แต่ก่อนก็อยูร่ ่วมกันเป็ นธรรมชาติ ไม่ว่าในสมัยที่ยงั อยู่ในยุค
ล่าสัต ว์ เ ก็ บของป่ ากิ น หรื อ ในยุค เกษตรกรรมก็ อยู่ด้วยกันเป็ นกลุ่ม หรื ออยู่ด้ว ยกัน เป็ นชุม ชน
เกษตรกรรม เมื่ อมี ศาสนาเกิ ด ขึน้ หัว ใจของคําสอนของทุกศาสนาก็ เหมื อนกัน คือความดีซึ่ง
ประกอบด้ วย
1. ความมีเมตตากรุณาหรื อมีความรักในผู้อื่น และมีการให้ เรี ยกว่า ทาน
2. มีการอยูร่ ่วมกันด้ วยดี ไม่เบียดเบียนกันที่เรี ยกว่า ศีล
3. ทําใจให้ บริ สทุ ธิ์ที่เรี ยกว่า ภาวนา ทาน ศีล ภาวนา เป็ นหลักปฏิบตั ิในทุกศาสนาเพื่อการ
อยูร่ ่วมกันด้ วยดีหรื อสุขภาวะทางสังคม สังคมใดที่มีการอยูร่ ่วมกันด้ วยดีจะมีความสุขอย่างยิ่ง เช่น
ครอบครัว ที่มีการอยู่ร่วมกันด้ วยดี มีความสุขทังครอบครั
้
ว ชุมชนที่มีการอยู่ร่มกันด้ วยดี
มีความสุขทังสั
้ งคม สถานที่ทํางานที่มีการอยู่ร่วมกันด้ วยดีมีความสุขและความสร้ างสรรค์อย่า งยิ่ง
เมืองที่มีการอยู่ร่วมกันด้ วยดีเป็ นเมืองที่น่าอยู่ สังคมหรื อประเทศที่มีการอยู่ร่วมกันด้ วยดีเป็ น
สังคมสันติ โลกที่มีการอยู่ร่วมกันด้ วยดีทงโลกยั
ั้
งไม่เกิดขึ ้น แต่บางส่วนของโลกที่มีสนั ติเป็ นครัง้
คราวก็เกิดความสงบสุข
สุขภาพทางปั ญญา หมายความว่า ความรู้ ทั่วรู้ เท่าทัน และความเข้ าใจอย่างแยกได้ ใน
เหตุผลแห่งความดีความชั่ว ความมีประโยชน์และความมีโทษ ซึ่งนําไปสู่ความมีจิตใจอันดีงาม
และเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ (พระราชบัญญัตสิ ขุ ภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550)
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สุข ภาวะทางปั ญ ญาช่ว ยให้ ผ้ ูค นบรรลุถึ ง ความสุข ที่ แ ท้ คือ ความสุข ที่ เกิ ด จากการมี
ทัศนคติที่ถูกต้ อง รู้ เท่าทันความจริ งของชีวิตและโลก สามารถคิดถูก คิดชอบ และรู้ จกั แก้ ทุกข์ได้
ด้ วยปั ญญา รวมทัง้ มีความสุขจากการดําเนินชีวิต ถูกต้ อง ดีงาม จากการเป็ นผู้ให้ และการทํา
ความดีเพื่อคนอื่นหรื อส่วนรวม
การพัฒนาปั ญญา 4 ประการ ที่จะนําไปสูส่ ขุ ภาวะที่สมบูรณ์
1. ปั ญ ญารู้ รอบ รู้ เท่าทัน การรู้ อะไรแจ่ม แจ้ งให้ เกิ ดความสุข ความมื ด ความไม่ร้ ู อะไร
ความไม่แจ่มแจ้ ง ทําให้ เกิดความบีบคัน้ เสมือนคนที่อยู่ในเหวทังมื
้ ดทังไม่
้ ร้ ูว่าอยู่ที่ไหน จะมีความ
ทุกข์ความบีบคันอย่
้ างยิ่ง ต่อเมื่อขึ ้นมาจากปากเหว มองเห็นได้ ทวั่ ไป เกิดความสุขจากการหลุดพ้ น
ความบีบคันของความไม่
้
ร้ ู การมีปัญญาเห็นโดยรอบ รู้เท่าทันสิ่งต่าง ๆ ทําให้ มีความสุข คนที่ร้ ูรอบ
ที่เรี ยกว่าเป็ น พหูสตู จึงมีความสงบและมีความสุขอยูใ่ นตัว รู้วา่ อะไรเป็ นอะไร ตรงข้ ามกับคนที่ไม่ร้ ู
รู้น้อย รู้ เป็ นส่วน ๆ ไม่ร้ ู เชื่อมโยง ย่อมอยู่ในความบีบคัน้ เอะอะ โวยวาย แก้ ปัญหาไม่ตก หลุดไป
เป็ นพาลได้ ง่าย การรู้เท่าทันปั ญหาแม้ ยงั ไม่ได้ แก้ ปัญหา ก็ทําให้ ความเป็ นปั ญหาหมดไปได้ การมี
ปั ญญาเข้ าใจธรรมชาติตามที่เป็ นจริ ง เห็นความเป็ นกระแสของเหตุปัจจัย (อิทัปปั จจยตา)ของ
สรรพสิ่ง ทําให้ ไม่ถกู บีบคันจากความเห็
้
นผิด ว่าสิ่งต่าง ๆ ดํารงอยู่อย่างแยกส่วนตายตัว เมื่อเป็ น
อิสระจากความบีบคันก็
้ ไม่ทุกข์ เมื่อเห็นอะไรเป็ นกระแสของอิทปั ปั จจยตา ก็จะอยู่ในกระแสแห่ง
ปั ญญา มีสขุ ภาวะเพราะปั ญญา
2. ปั ญญาทําเป็ น หมายถึงปั ญญาที่เกิดจากการลงมือทําและทําเป็ น ในการพัฒนากาย
4 ประการ และทางจิต 4 ประการดังกล่าวข้ างต้ น การเรี ยนรู้จากการทํา และเกิดปั ญญาที่ทําให้ ทํา
ได้ ดี ทังเรื
้ ่ องทําให้ ร่างกายแข็งแรง ปลอดสารพิษ มีความปลอดภัย สร้ างสัมมาชีพ มีปัจจัย 4 มี
จิ ต ใจที่ มี ค วามดี ค วามงาม ความสงบ และความมี ส ติ ปั ญญาในการทํ า เป็ นนี ย้ ่อมก่ อให้ เ กิ ด
ความสุขอย่างยิ่ง
3. ปั ญญาอยู่ร่วมกันเป็ น ได้ แก่ปัญญาที่คํานึงถึงการอยู่ร่วมกัน (Living together) ไม่ใช่
ตัวใครตัวมันเป็ นเอกเทศ สามารถสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีในทุกระดับ รวมตัวร่ วมคิดร่ วมทําเป็ น
ชุมชนเข้ มแข็ง และประชาสังคม มีการเรี ยนรู้ร่วมกันในการปฏิบตั ิ (Interactive learning through
action) การที่มีความเสมอภาคและภราดรภาพจนสามารถรวมตัวร่วมคิดร่ วมทําได้ จะทําให้ เกิด
ความสุขประดุจบรรลุนิพพานและทําให้ ทําอะไร ๆ สําเร็ จได้ ง่าย ตรงนีเ้ ป็ นอปริ หานิยธรรมหรื อ
ธรรมะเพื่อความเจริญถ่ายเดียว การอยูร่ ่วมกันเป็ นต้ องสามารถสร้ างสังคมยุติธรรม ความยุติธรรม
ในสังคมเป็ นบ่อเกิดของความสุขอย่างยิ่ง การอยูร่ ่วมกันเป็ น ต้ องสามารถสร้ างสังคมสันติ สามารถ
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แก้ ความขัดแย้ งด้ วยสันติวิธี ขจัดความรุ นแรงประเภทต่าง ๆ มีสนั ติภาพ สังคมสันติเป็ นสุขภาวะ
ทางสังคมอย่างยิ่ง บุคคลควรเรี ยนรู้ให้ เกิดปั ญญาอยูร่ ่วมกันเป็ น
4. ปั ญญาบรรลุอิสรภาพ ความไม่ร้ ูหรื ออวิชชาเป็ นเครื่ องก่อทุกข์ วิชชา หรื อ ปั ญญาเป็ น
เครื่ องออกจากทุกข์ เพราะความไม่ร้ ู มนุษย์ยึดถื อตัวตนของตนเองเป็ นศูนย์กลาง จึงขัดแย้ งกับ
ความจริ ง ความขัดแย้ งคือทุกขตาหรื อความทุกข์ อาการของการเอาตัวเองเป็ นใหญ่ประกอบด้ วย
ตัณหา อันได้ แก่ ความอยากเอาอยากเป็ น มานะ อันได้ แก่การใช้ อํานาจเหนือคนอื่น ทิฏฐิ การเอา
ความเห็นของตนเป็ นใหญ่ ตัณหา มานะ ทิฏฐิ บีบคันตนเอง
้
และบีบคันผู
้ ้ อื่น ยิ่งมีมากยิ่งก่อทุกข์
มาก ถึงอาจก่อให้ เกิดจลาจลและสงครามได้ ไม่เป็ นไปเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เพราะอวิชชา
จึงมีตณ
ั หา มานะ ทิฏฐิ หรื อความเห็นแก่ตวั หากลดความเห็นแก่ตวั ลงได้ มากเท่าไร เรี ยกว่ามี
ปั ญญาเพิ่มมากขึ ้นเท่านัน้ มีอิสรภาพจากความบีบคันมากขึ
้
้น ปั ญญาและอิสรภาพจึงซ้ อนทับอยู่
ที่เดียวกัน ผู้ที่หมดความเห็นแก่ตวั โดยสิ ้นเชิง ก็มีอิสรภาพหลุดพ้ นจากความบีบคันโดยสิ
้
้นเชิ ง มี
ความสุขอย่างยิ่ง เป็ นวิมุติสุข มนุษย์ ควรเรี ยนรู้ เพื่อลดความเห็นแก่ตวั หรื อเพื่ อบรรลุอิสรภาพ
ในทางพุทธได้ แก่ไตรสิกขา คือศีล สมาธิ ปั ญญา ซึ่งเป็ นมรรควิถีที่พิสจู น์มาแล้ วว่ามนุษย์จํานวน
มากที่ศกึ ษาบนเส้ นทางนี ้ แล้ วบรรลุอิสรภาพได้ จริ ง ตามปกติมนุษย์ไม่สามารถสัมผัสความจริ งได้
เพราะติดอยู่ในความคิด การมีสติร้ ู กายรู้ ใจ ทําให้ จิตสงบจากความคิด สัมผัสความจริ ง และถอด
ถอนจากความยึดมัน่ ในตัวตนได้ การเจริ ญสติจึงเป็ นเครื่ องมือพัฒนาจิตและปั ญญาอย่างยิ่งยวด
การเจริญสติทําให้ เกิดสุขภาวะอันลํ ้าลึก มีผ้ ฝู ึ กเจริญสติกนั มากขึ ้นอย่างรวดเร็ ว เพราะพบว่าทําให้
ทุกอย่างดีขึ ้นหมด เช่น สุขภาพดี สมองดี ความสัมพันธ์ ดีขึน้ และเกิดสุขภาวะอันล้ นเหลือ เป็ น
ความสุขที่ราคาถูก (Happiness at low cost) เป็ นความสุขที่ไม่ต้องการบริ โภคมากขึ ้น เป็ นเครื่ อง
ลดบริโภคนิยมอย่างหนึง่
โดยสรุปสุขภาวะทางปั ญญาเกิดจากการเรี ยนรู้ที่ทําให้ ร้ ูรอบ รู้เท่าทันสรรพสิ่ง เรี ยนรู้ให้ ทํา
เป็ น เรี ยนรู้ เพื่อการอยู่ร่วมกัน และการเรี ยนรู้ เพื่อบรรลุอิสรภาพ การเรี ยนรู้ ดงั กล่าวทําให้ เกิดสุข
ภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางปั ญญา รวมกันเป็ นสุขภาวะที่
สมบูรณ์ สุขภาวะที่ สมบูรณ์ เ กิดจากการเรี ยนรู้ ที่ดี การเรี ยนรู้ ที่ดีจึง เป็ นสิ่ง ที่ประเสริ ฐ ที่สุดของ
มนุษย์
2.3 ปั จจัยของสุขภาวะของคน ของเมือง และของสังคม
สํานักที่ปรึกษา กรมอนามัย (2557) กล่าวถึงปั จจัยของการมีสขุ ภาวะว่า สุขภาพของคน
และสัง คมจะเกิ ดและมีไ ด้ นนั ้ ย่อมขึน้ อยู่กับปั จ จัยต่า ง ๆ ได้ แก่ ปั จ จัยทางชี วภาพ ปั จ จัยทาง
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บริ การสาธารณสุขและบริ การทางการแพทย์ ปั จจัยด้ านพฤติกรรมและวิถีชีวิตของคน และ ปั จจัย
ด้ านสิ่งแวดล้ อมดังนี ้
ปั จจัยทางชีวภาพ ได้ แก่ ปั จจัยที่เป็ นอยู่แล้ วโดยธรรมชาติ ไม่อาจยับยังเปลี
้ ่ยนแปลง
แก้ ไขได้ เช่น ความเป็ นหญิ ง หรื อเป็ นชายมาแต่ปฏิสนธิ ย่อมทําให้ สรี ระแตกต่างกัน ชายย่อมมี
กระดูก และกล้ ามเนื ้อแข็งแรงกว่า ในเรื่ องโครงร่าง และการปฏิบตั ิการ มีอวัยวะของความเป็ นชาย
ต่างไปจากหญิง ดังนัน้ จึงมีโอกาสป่ วยจากโรคของอวัยวะเหล่านัน้ ที่หญิงไม่มี และไม่มีโอกาส
ป่ วยเช่นนัน้ เช่น โรคต่อมลูกหมากอักเสบ มะเร็ ง หรื อนิ่วในต่อมลูกหมาก ในทางตรงข้ าม แม้ หญิง
จะมีสรี ระโดยทัว่ ไปอ่อนแอกว่าชาย แต่ก็ได้ มีการพิสจู น์แล้ วว่า มีความทนทานมากกว่าบางสภาวะ
นอกจากนัน้ หญิ งมีมดลูกซึ่งชายไม่มี หญิ งจึงมีโอกาสเป็ นโรคต่าง ๆ ของมดลูกได้ ซึ่งชายไม่มี
โอกาส อี กตัวอย่างหนึ่ง เช่น ความเป็ นเด็ก หรื อความเป็ นคนชรา ก็ มี โรค หรื อความเจ็ บป่ วย
แตกต่างกัน มีผลต่อสุขภาพได้ แตกต่างจากคนอื่น ๆ เช่น โรคต้ อกระจก โรคข้ อเสื่อม โรคความจํา
เสื่ อ มในคนชรา เป็ นต้ น หรื อ อี ก ตัว อย่ า งหนึ่ ง เช่น ลัก ษณะต่า ง ๆ ที่ ถ่ า ยทอดกัน โดยหน่ว ย
พันธุ กรรม จากพ่อ หรื อแม่สู่ลูก (เฉพาะลูกชาย หรื อทัง้ ชายและหญิ ง ) เช่น โรคตาบอดสี โรค
กล้ ามเนื ้อฝ่ อ โรคซีดจากพันธุกรรม (Thalassemia) คนใดมีหน่วยพันธุกรรมดังกล่าว ก็ย่อมจะมี
โอกาสป่ วยด้ วยโรค ตังแต่
้ เล็ก ๆ น้ อย ๆ ไปจนถึงกับเสียชีวิตได้ หากคนใดไม่มีหน่วยพันธุกรรม
ดังกล่าว ก็จะไม่มีโอกาส หรื อความเสี่ยงที่เป็ นโรคนัน้ ภาวะภูมิค้ มุ กันโรคที่ร่างกายสร้ างขึ ้น จาก
ระบบภูมิค้ มุ กันของร่างกายเอง จะโดยธรรมชาติ หรื อโดยการกระตุ้นให้ สร้ างขึ ้น ด้ วยวัคซีนก็ตาม
ก็เป็ นปั จจัยทางชีวภาพอีกอย่างหนึง่ ที่จะช่วยป้องกันสุขภาพของคน ๆ นัน้ ได้ โดยทําให้ ร่างกายไม่
ติดเชื ้อโรคได้ โดยง่าย หรื อติดเชื ้อแล้ วก็หายป่ วยโดยง่าย เป็ นต้ น
แม้ ว่า ปั จ จัย ทาง ชี วภาพนี ้ ส่วนใหญ่ จ ะเปลี่ ย นแปลงแก้ ไ ขไม่ไ ด้ แต่ความเจริ ญทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ใหม่ ๆ ได้ เข้ าไปพยายามมีบทบาทส่งเสริ ม และควบคุมปั จจัยเหล่านี ้มาก
ขึ ้น เช่น มีการศึกษาถึงปั จจัยต่าง ๆ ของความชรา จนถึงระดับเซลล์ และโครโมโซม การคิดค้ น
วิธีการเสริ มสร้ างภูมิค้ มุ กันโรคด้ วยวัคซีน ซีรุ่ม การศึกษาพัฒนาปั จจัยเรื่ องอาหาร สารพิษ และ
อนุมูลอิสระ ไปจนถึงศึกษาทางวิศวพันธุกรรม เพื่อพยายามเปลี่ยนแปลงหน่วยพันธุกรรมต่าง ๆ
ความรู้บางสาขา ก้ าวหน้ าจนถึงนํามาควบคุม ปั จจัยบางอย่างได้ บ้างแล้ ว แต่บางอย่างก็เป็ นเพียง
แต่การกล่าวอ้ าง เพื่อผลประโยชน์บางประการ อันเป็ นสิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และถ่อง
แท้ ก่อนจะเชื่อถือ และรับมาปฏิบตั ิ
ปั จจัยทางบริการสาธารณสุข และบริการการแพทย์ ความรู้ และวิทยาการทางการ
แพทย์ใหม่ ๆ การคิดค้ นยาเวชภัณฑ์ วัคซีน และเครื่ องมือทางวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ชนิดใหม่ ๆ
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ที่ช่วยให้ ร้ ู สภาวะต่าง ๆ ของร่างกายในยามปกติ และยามเจ็บป่ วยหรื อไม่ปกติมากขึ ้น แม่นยําขึ ้น
ไปจนถึง เรี ยนรู้ วิธีการที่จะปราบ หรื อกวาดล้ างโรคติดต่อเพียงชนิดเดียว สองชนิดให้ หมดไปจาก
โลก หรื อจากภูมิภาคต่าง ๆ ได้ (เช่น การกวาดล้ างไข้ ทรพิษ หรื อฝี ดาษ และการกวาดล้ างโรคกาฬ
โลก ด้ วยวัคซีน และการกวาดล้ างคุดทะราด) ทําให้ นกั การสาธารณสุข และนักการแพทย์ ลําพอง
ใจว่า การพัฒนาบริการ การป้องกันโรคด้ วยวัคซีน ตรวจ และรักษาพยาบาลด้ วยเครื่ องมือ และยา
ใหม่ ๆ จะเป็ นปั จจัยสําคัญที่สดุ ที่จะช่วยให้ คนมีสขุ ภาวะที่ดีได้ จึงได้ ท่มุ เทเงินทอง และทรัพยากร
ทังคน
้ และเวลา หรื อทรัพยากรอื่นๆ ลงไป เพื่อการนี ้อย่างมหาศาล แต่ก็หลงลืมไปว่า ทุกอย่างที่
เป็ นปั จจัยร่วม ในการกําหนดสุขภาวะของคน ต่างก็มีพลวัตของตนเอง และยังยึดโยงเกี่ยวพันกัน
และกัน และกระทบถึงกันและกันอย่างเป็ นองค์รวมของธรรมชาติอยู่ทงสิ
ั ้ ้น การทุ่มเททรัพยากรไป
เพื่อการพัฒนาบริ การด้ านการแพทย์ จึงไม่เคยทันกับการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยร่วมเหล่านัน้ ไม่
ว่าจะเป็ นเชือ้ โรค สภาวะแวดล้ อม ทัง้ อากาศ ดิน นํา้ ฝุ่ นละออง หรื อมลภาวะอื่น ๆ หรื อแม้ แต่
พฤติกรรม หรื อวิถีชีวิตของคน ผู้เป็ นเรื อนกายแห่งสุขภาวะนัน้ ๆ
ปั จจัยด้ านพฤติกรรม และวิถีชีวิตของคน พฤติกรรมการประพฤติปฏิบตั ิของคนแต่
ละเชื ้อชาติ เผ่าพันธุ์ แต่ละสังคม และท้ องถิ่น เป็ นเรื่ องละเอียดอ่อน และสลับซับซ้ อน บางครัง้ ยาก
ที่จะเข้ าใจถึงเหตุผล และเงื่อนไขต่ าง ๆ ที่ก่อให้ เกิดพฤติกรรมเหล่านัน้ โดยเฉพาะหากมองจาก
บุคคลภายนอก ที่หา่ งไกลจากชุมชนนัน้ ๆ โดยเฉพาะห่างไกลทางด้ านเชื ้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม
ภาษา ตลอดไปจนถึงระบบความคิด ความเชื่อ ที่ฝึกฝนอบรม และระบบการศึกษา ระบบการเมือง
ระบบเศรษฐกิ จ และสิ่ ง แวดล้ อมที่ ตนเองคุ้น เคย เพราะเงื่ อนไขต่าง ๆ เหล่านี ้ และอื่ น ๆ อี ก
มากมาย ล้ วนเป็ นแรงจูงใจ แรงกระตุ้น แรงผลักดัน หรื อแรงขัดขวาง ให้ ตดั สินใจประพฤติปฏิบตั ิ
หรื อไม่ปฏิบตั ใิ นเรื่ องใด ๆ อันเรี ยกว่า เป็ นพฤติกรรมของคน ๆ นัน้ และเมื่อปฏิบตั ิจนเป็ นปกติวิสยั
ต่อเนื่อง สมํ่าเสมอ ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะแวดล้ อมใด ๆ ก็กลายเป็ นสิ่งที่เรี ยกว่า "วิถีชีวิต" ของคนผู้
นันนั
้ น่ เอง
พฤติกรรมที่คนเรา ประพฤติปฏิบตั ิอยู่เป็ นปกตินนั ้ มีมากมาย แตกต่างกันไป และผล
ของการประพฤติปฏิบตั ินนั ้ ก็แตกต่างกันไป เป็ นที่พอใจของผู้ปฏิบตั ิ และผู้อื่นที่ได้ รับผลจากการ
ปฏิบตั บิ ้ าง ไม่เป็ นที่พอใจของผู้ปฏิบตั บิ ้ าง พฤติกรรมบางอย่างมีผลเฉพาะต่อผู้ปฏิบตั ิ ไม่เกี่ยวข้ อง
กับใคร แต่บางอย่างก็มีผลกระทบต่อผู้อื่น และหรื อสิ่งแวดล้ อม ทังที
้ ่เป็ นสิ่งแวดล้ อมที่มีชีวิตหรื อไม่
ก็ตาม อย่างไรก็ดี มีพฤติกรรมอยู่กลุ่มหนึ่ง ที่การปฏิบตั ิหรื อไม่ปฏิบตั ิ นนั ้ อาจจะมีผลทังโดยตรง
้
และโดยอ้ อม หรื อเป็ นผลในระยะสัน้ หรื อระยะยาว ต่อ สุข ภาพของตนเอง หรื อผู้อื่ นได้ กลุ่ม
พฤติกรรมนี เ้ รี ยกว่าเป็ น "พฤติกรรมสุขภาพ" หรื อ "พฤติกรรมอนามัย" (Health Behaviors)
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พฤติกรรมกลุ่มนี ้มีจํานวนมาก บางทฤษฎีได้ แบ่งไว้ เป็ น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ได้ แก่ 1) พฤติกรรมในการ
ป้องกันสุขภาพ (Preventive Health Behavior) 2) พฤติกรรม (ที่เปลี่ยนไป) เมื่อยามเจ็บป่ วย
(Illness Behavior) และ 3) พฤติกรรมในการดูแลตนเองเมื่อป่ วย (Sick role Behavior) ตัวอย่าง
พฤติกรรมกลุม่ ย่อยในกลุม่ ของพฤติกรรมป้องกันสุขภาพ เป็ น เช่น
กลุ่มพฤติกรรมในการกินดื่ม (รวมการผลิตอาหาร การเลือกอาหาร การปรุ ง เก็บถนอม
อาหาร การรักษาความสะอาด)
กลุม่ พฤติกรรมที่เกี่ยวข้ องทางเพศ เมื่อมีการเจริ ญเติบโตทางเพศ การมีเพศสัมพันธ์ การ
ป้องกันโรค และการคุมกําเนิด
กลุม่ พฤติกรรมที่ถือปฏิบตั ริ ะหว่างการตังครรภ์
้
การดูแลครรภ์ การคลอด และการเลี ้ยงดู
ลูกอ่อน หรื อทารก รวมถึงการป้องกันโรค การเลี ้ยวลูกด้ วยนมแม่ การเตรี ยมอาหารเด็ก
กลุม่ พฤติกรรมในการเลี ้ยงดูเด็กวัยเรี ยน วัยรุ่น
กลุ่มพฤติกรรมในการประกอบอาชีพบริ การ และพาณิชยกรรม หรื อทํามาหากิน ทํามา
ค้ าขาย
กลุม่ พฤติกรรมในการดูแลเลี ้ยงดูผ้ สู งู อายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื อ้ รัง และผู้ด้อยโอกาสประเภท
ต่างๆ
กลุ่มพฤติกรรมในการบริ โภคที่ทําให้ สขุ ภาพเสื่อม เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ และ
ของมึนเมา การติดยา และสารเสพติด
กลุม่ พฤติกรรมในการคลายเครี ยด พักผ่อนหย่อนใจ คลายอารมณ์ และการบันเทิง
กลุม่ พฤติกรรมในการออกกําลังกาย และการเล่นกีฬา
กลุม่ พฤติกรรมในการเดินทางอย่างปลอดภัย จากอุบตั ิเหตุ อุบตั ิภยั เช่น การปฏิบตั ิตาม
กฎจราจร การสวมหมวกนิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัย การข้ ามถนน การเลือกโดยสารยานพาหนะ
การสวมชูชีพ รวมถึงพฤติกรรมการป้องกันการเกิดอุบตั ิเหตุ ในครัวเรื อน เช่น การถูกของมีคม ไฟ
ไหม้ นํ ้าร้ อนลวก เป็ นต้ น
กลุม่ พฤติกรรมที่ปฏิบตั ใิ นด้ านความสะอาด (หรื อที่เรี ยกว่า สุขนิสยั ) ของร่างกาย เสื ้อผ้ า
เครื่ องนุ่งห่ม เครื่ องนอน ที่อยู่อาศัย บริ เวณบ้ าน และบริ เวณใกล้ เคียง การล้ างมือ อาบนํ ้า แปรง
ฟั น สระผม ตัดเล็บ เป็ นต้ น
กลุม่ พฤติกรรมในการประกอบอาชีพ เช่น ใช้ เครื่ องป้องกันในการเชื่อมโลหะ ใช้ Earplug
ในการทํ า งาน ที่ มี เ สี ย งดัง การคาดผ้ าปิ ดปาก และจมู ก ( Mask) ในหลายอาชี พ ทั ง้ ด้ า น
อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม เป็ นต้ น
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พฤติกรรมหรื อกลุ่มพฤติกรรมเหล่านี ้ หากประพฤติปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ อง เหมาะสม ก็จะช่วย
ให้ คนนัน้ และหรื อผู้ที่อยู่ใกล้ เคียงมีสุขภาพที่ดีเป็ นปกติ แต่หากปฏิบตั ิไม่ถูกต้ องเหมาะสม ก็จะ
ก่อให้ เกิดโรคภัยไข้ เจ็บ ไม่สบาย หรื อไม่มีความสุขความพอใจ หรื อเรี ยกว่า ไม่อยู่ในสุขภาวะ ซึ่ง
อาจจะลุกลามไปถึงพิการ หรื อเสียชีวิตได้ ในที่สดุ
ปั จจัยด้ านสิ่งแวดล้ อม ปั จจุบนั มีความตื่นตัวในเรื่ องของสิ่งแวดล้ อมกันอย่างมาก แต่
ความตื่นตัว และความสนใจในเรื่ องสิ่งแวดล้ อม ก็มีวตั ถุประสงค์แตกต่างกันไป บ้ างก็สนใจเพียง
เพราะน่าสนใจ รู้ไว้ เพื่อประดับความรู้ ประดับสติปัญญา รู้ไว้ เพื่อสอนลูกหลาน บ้ างก็ตื่นตัวสนใจ
เพราะมีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพการงาน หรื อการทํามาหากินของตน และครอบครัว บ้ างก็
ตื่นตัวสนใจ เพราะเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวพันถึงประวัติศาสตร์ โบราณคดี หรื อศิลปกรรม สถาปั ตยกรรม
และศิลปะแขนงอื่นๆ บ้ างก็ตื่นตัวให้ ความสนใจ เพราะกระทบถึงสุขภาพอนามัย การป่ วยไข้ ของ
คน และครอบครั ว เพื่ อนฝูง มิ ต รสหาย และอย่า งน้ อ ยบางคนสนใจ เพราะรั ก และชอบที่ จ ะ
เพลิดเพลินเจริญตาเจริญใจ กับสิ่งแวดล้ อมที่เป็ นธรรมชาติ หรื อที่ได้ ดดั แปลงธรรมชาติ ตามความ
พอใจของตน และของกลุม่ และก็มีบ้างที่ไม่เพียงตื่นตัวเท่านัน้ แต่ตื่นกลัว หรื อตื่นตระหนก จนเกิน
เหตุ เพราะไม่ร้ ู หรื อยังไม่มีโอกาสจะเรี ยนรู้ เรื่ องสิ่งแวดล้ อมบางเรื่ องอย่างถ่องแท้ และแน่นอน
กลุ่ม ที่ ตื่น ตัว ตามกระแสเหล่านี ้ บางคน และบางกลุ่ม ก็ ต กเป็ นเหยื่ อของผู้ "ผลิต " หรื อ "ขาย"
สิ่งแวดล้ อมบางอย่างได้ โดยง่าย โดยเฉพาะหากหลงติดความเป็ นนักวัตถุนิยม จนฝั งเข้ ากระดูก
แล้ ว เมื่อมี "สิ่งแวดล้ อม" ดีๆ มาขายก็กระโจนเข้ า "ซื ้อ" "บริการ" หรื อสินค้ านัน้ โดยไม่รีรอ
2.4 กิจกรรมที่สนับสนุนการเกิดสุขภาวะแต่ ละมิติ
สุวรรณนภา คําไร (2554) กล่าวถึง การจัดกิจกรรมที่นําไปสู่การเกิดสุขภาวะในแต่ละ
มิติ ดังนี ้
สุขภาวะทางกาย กิจกรรมที่สนับสนุนการมีสุขภาวะทางกาย เช่น การจัดมหกรรม
ออกกํ าลังกายทุกเย็นวันศุกร์ การงดเหล้ าเข้ าพรรษา (ได้ มิติทางสังคมและทางจิตด้ วย) การจัด
คอร์ ส อบรมเพื่อสุขภาพ การเดินทางไปปั่ นจักรยานตามชนบทหรื อป่ าเขา การจัดคอร์ สทําอาหาร
เพื่อสุขภาพ เป็ นต้ น
สุขภาวะทางจิต การจัดกิจกรรมที่ ส่งเสริ มสุขภาวะทางจิตโดยทั่วไป ก็จะเป็ นการ
ปฏิบตั ิธรรม ฝึ กสมาธิ บําเพ็ญประโยชน์ การทํางานศิลปะ ฟั งหรื อสนทนาธรรม การได้ อยู่นิ่ง ๆ
ท่ามกลางธรรมชาติ

51
สุขภาวะทางสังคม กิจกรรมที่ทําให้ เกิดสุขภาวะทางสังคมจะเป็ นการรณรงค์ส่งเสริ ม
เช่น การรณรงค์ให้ คนในสังคมรับรู้และเข้ าใจสิทธิเสรี ภาพ การจัดกิจกรรมดูแลเยี่ยมเยียนผู้สงู อายุ
หรื อ ด้ อยโอกาสในชุมชน การบริจาคสิ่งของ เงินทองให้ ผ้ ปู ระสบภัยหรื อผู้ด้อยโอกาส เป็ นต้ น
สุขภาวะทางปั ญญา กิจกรรมที่ส่งเสริ มสุขภาวะทางปั ญญา จะครอบคลุมกิจกรรม
ทังหมดที
้
่กล่าวมาใน 3 มิติ แต่จะเพิ่มหลักการและข้ อปฏิบตั ิบางอย่างเข้ าไปด้ วย เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วม
ได้ เรี ยนรู้ที่จะคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและถูกต้ องดีงามทําให้ สามารถดําเนินชีวิตได้ อย่างเป็ นสุข
สําหรับการวิจัยนี ้ ผู้วิจัยใช้ ความหมายของสุขภาวะของครอบครัว ที่ครอบคลุมมิติ
ของสุขภาวะทางกาย ทางจิตใจ และทางสังคม ว่า หมายถึง สภาพที่บุคคลในครอบครัวมีสขุ ภาพ
กาย จิตใจ สังคมที่สมบูรณ์โดยเห็นได้ จากร่ างกายที่แข็งแรง จิตใจที่เบิกบานมองโลกและชีวิตใน
ด้ านบวกและสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมและสิ่งแวดล้ อมได้ ดี ส่วนในมิติของสุขภาวะ
ทางสติปัญญานัน้ ในการวิจยั นี ้มิได้ มงุ่ เน้ นในการวัดหรื อประเมินโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายของการ
วิจยั หากแต่ในการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริ มสร้ าง
สุขภาวะของครอบครัว ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของการวิจยั ได้ แก่ ครอบครัวนันจะได้
้
เข้ าร่วมและมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาตลอดทังกระบวนการ
้
เมื่อเสร็ จสิ ้นกระบวนการแล้ ว จึงถือได้ ว่าเกิดสุขภาวะทาง
ปั ญญาอยู่แล้ วในตัว ตามความหมายของสุภาวะทางสติปัญญาที่หมายรวมถึงความสามารถใน
การเข้ าถึงความรู้ การแสวงหาความรู้ ความรู้ที่ถกู ต้ องดีงามนัน่ เอง
ตารางที่ 5 ตัวอย่ างความสอดคล้ องของวิถีสีเขียวกับสุขภาวะ
กิจกรรม/การปฏิบัติ
สุขภาวะ
ปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษใน - ทางกายไม่มีสารพิษตกค้ าง แข็งแรง ได้ ออกกําลังกาย
บ้ าน
- ทางใจ สดชื่น สบายใจไม่ต้องกังวลเรื่ องสารพิษ
- ทางสังคมครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกัน
รี ไซเคิลของใช้ เช่น นําขวดนํ ้า - ทางใจ ภูมิใจ
พลาสติกมาใช้ ทําสวนผักแนวตัง้ - ทางปั ญญาเรี ยนรู้การดัดแปลง
ในพื ้นที่แคบ
สอนเพื่อนบ้ านทําสวนผัก
- ทางกายได้ ออกกําลังกาย
- ทางใจ มีความสุขจากการให้ ภูมิใจที่ได้ ชว่ ยผู้อื่น
- ทางสังคมมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั เพื่อนบ้ าน
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ตอนที่ 3 แนวคิดเกี่ยวกับครอบครัว
กลุ่มแนวคิดพื ้นฐานเกี่ยวกับครอบครัวซึ่งเป็ นหน่วยที่สนใจศึกษาหลักของการวิจยั นี ้ ซึ่ง
ผู้วิจยั นําแนวคิดกลุ่มนี ้มาอธิ บายลักษณะของครอบครัว ที่น่าจะเกี่ ยวข้ องและส่งผลต่อการการ
เรี ยนรู้ ตลอดจนการพัฒ นากระบวนการเรี ยนรู้ ของครอบครั ว ซึ่ ง ในที่ นีน้ ําเสนอเฉพาะแนวคิด
พื ้นฐาน โดยสังเขป ที่รวบรวมโดย สํานักงานกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว (2553) ดังนี ้
3.1 ความหมายของครอบครัว
การให้ ความหมายของครอบครัว เริ่ มมีครัง้ แรกเมื่อกว่าครึ่ งทศวรรษที่ผ่านมา โดยในปี
1949 George Peter Murdock ได้ ให้ คําจํากัดความของครอบครัวว่า ครอบครัว หมายถึง กลุ่ม
บุคคลต่างเพศที่อาศัยอยู่ร่วมกันตังแต่
้ สองคนขึน้ ไป โดยมีส่วนร่ วมกันในทางเศรษฐกิจและการ
ดํา รงเผ่าพันธุ์ ข องมนุษย์ เพื่ อ ที่ จ ะดํา รงไว้ ซึ่ง ความยั่ง ยื นของสัม พันธภาพและบทบาทที่ พึง มี
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว อันเกิดจากสายโลหิตหรื อจากการรับบุตรบุญธรรม (Erera, 2002 ;
Bidwell & Mey, 2000 อ้ างถึงใน พูนสุข เวชวิฐาน, 2557)
ครอบครัว คือ กลุ่มบุคคลที่ผกู พันและใช้ ชีวิตร่วมกัน ทําหน้ าที่เป็ นสถาบันหลักเป็ นฐาน
รากที่ สํ าคัญ ยิ่ง ต่อการดํารงชี วิตในสัง คม ครอบครั วมี หลากหลายรู ปแบบและหลายลักษณะ
นอกเหนือจากครอบครั วที่ ประกอบด้ วยบิดา มารดา และบุตร (นโยบายและยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาสถาบันครอบครัวพ.ศ. 2547- 2556)
พจนานุกรมฉบับราชบัณ ฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 ให้ นิยามของครอบครัวไว้ ว่า
หมายถึง ผู้ร่วมครัวเรื อน ได้ แก่ สามีภรรยาและบุตร
พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ (2545) ครอบครัว คือ รู ปแบบของการที่บุคคล 2 คน หรื อ
กลุม่ บุคคลสร้ างแบบ(Pattern) หรื อ โครงสร้ าง (Structure) ของการอยูร่ ่วมกัน
คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรี แห่งชาติ (2537) ให้ คํานิยามครอบครัวว่าเป็ น
กลุม่ บุคคลที่มีความผูกพันกันทางอารมณ์และจิตใจ มีการดําเนินชีวิตร่วมกันรวมทังมี
้ ความผูกพัน
กันทัง้ ทางอารมณ์ และจิ ต ใจ มี ก ารดํ าเนินชี วิตร่ วมกัน รวมทัง้ มี การพึ่ง พิง กันทางสัง คมและ
เศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์ กนั ทางกฎหมายหรื อทางสายโลหิต และบางครอบครัวอาจมีลกั ษณะ
เป็ นข้ อยกเว้ นบางประการจากที่กล่าวมา
The United States Bureau of the Census (1988) แห่งสหรัฐอเมริ กา ให้ คํานิยามคําว่า
ครอบครัว เป็ นกลุม่ บุคคลตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไปที่ เกี่ยวข้ องสัมพันธ์กนั โดยการเกิดการแต่งงานหรื อการ
รั บ เป็ นบุต รบุญ ธรรมและอาศัย อยู่ร่ ว มกัน ลัก ษณะครั ว เรื อ นที่ น อกเหนื อ จากนี ถ้ ื อ ว่ า ไม่ ใช่
ครอบครัว
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Olson & Defrain กล่าวว่า ครอบครัว หมายถึง บุคคลตังแต่
้ สองคนขึ ้นไปที่มีข้อตกลงใน
การใช้ ชีวิต ใช้ ทรัพยากร ตัดสินใจ และให้ คณ
ุ ค่าต่อการดําเนินชีวิตร่ วมกัน (Olson & Defrain,
1994 อ้ างถึงใน พูนสุข เวชวิฐาน, 2557) ซึ่งในความหมายนี ้สามารถครอบคลุมความหลากหลาย
ของครอบครัว ทังในมิ
้ ตขิ องโครงสร้ างครอบครัว การให้ คณ
ุ ค่า และชาติพนั ธุ์ของครอบครัว
3.2 โครงสร้ างและหน้ าที่ของครอบครัว
ความหมายของโครงสร้ างและหน้ าที่ของครอบครัว
นักวิชาการให้ ความหมายของโครงสร้ างครอบครั ว (Family structure) ว่า หมายถึง
องค์ประกอบย่อยของบุคคลที่มาอยู่รวมกัน (ตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป) ในลักษณะครัวเรื อนและมีความ
เกี่ยวข้ องสัมพันธ์ กนั โดยสายโลหิตหรื อกฎหมาย รวมทังมี
้ การดําเนินชีวิตร่วมกันและมีการพึ่งพา
กันทางสังคมและเศรษฐกิจ
องค์ ประกอบโครงสร้ างของครอบครัว
ลักษณะความสัม พันธ์ ขององค์ประกอบย่อยภายในครอบครัวที่มีผลต่อโครงสร้ างของ
ครอบครัว คือ
โครงสร้ างบทบาท (Role structure) หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่บ่งชี ้ถึงสภาพที่ตน
ดํารงอยู่ บทบาทและสถานภาพจะเป็ นเหมื อนต้ นแบบในการหล่อหลอมพฤติกรรมของบุคคล
โครงสร้ างบทบาทภายในครอบครัวที่สําคัญจําแนกเป็ นบทบาทเชิงเครื่ องมือ (Expressive role) โดย
บทบาทเชิ งเครื่ องมือเป็ นบทบาทเกี่ ยวกับระบบเศรษฐกิ จภายในครอบครั ว และความรับ ผิด ชอบ
โดยตรงต่อการแสวงหาสิ่งจําเป็ นหรื อทรัพยากรสําหรับเลี ้ยงดูสมาชิกในครอบครัว ซึ่งส่วนใหญ่จะ
เป็ นบทบาทของสามีหรื อพ่อ และบทบาทเชิงอารมณ์ เป็ นบทบาทเกี่ ยวกับการเลีย้ งดูสมาชิกใน
ครอบครัว รวมทังการให้
้
การสนับสนุนด้ านจิตใจ การที่ครอบครัวจะอยู่ได้ ต้องมีหวั หน้ าครอบครัว
คอยดูแล ซึง่ หัวหน้ าครอบครัวมักมีอํานาจในการตัดสินใจโดยสมาชิกของครอบครัวต้ องเชื่อฟั งและ
ให้ ความเคารพ สําหรับสังคมไทยอํานาจในการดูแลครอบครัวมักตกอยู่กบั เพศชาย เช่น สามี หรื อ
ญาติผ้ ใู หญ่(มาลินี วงษ์ สิทธิ์, 2535 อ้ างถึงใน ปรารถนา ศิริศรัทธาธรรม, 2543) นอกจากนัน้ ใน
สังคมไทยสมาชิกของครอบครัว เช่น บุตร ถูกคาดหวังให้ เชื่อฟั งผู้ที่อาวุโสกว่าอย่างบิดาหรื อมารดา
โดยสะท้ อนให้ เห็นจากสํานวน “เดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กดั ” หรื อ “เชื่อผู้นําชาติพ้นภัย” (Tapanya,
2011)
โครงสร้ างอํานาจ (Power system) หมายถึง การที่สมาชิกคนใดคนหนึ่งในครอบครัว
สามารถควบคุม หรื อแสดงอิทธิ พ ลต่อพฤติกรรมของสมาชิ กอื่น ๆ ในครอบครัว โดยเป็ นผู้ที่ใช้
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อํานาจในการตัดสินใจของครอบครัว และยังมีอํานาจในการให้ คณ
ุ ให้ โทษแก่ สมาชิกในครอบครัว
เช่น ปฏิสมั พันธ์ระหว่างพ่อแม่ลกู ที่สว่ นใหญ่จะใช้ อํานาจในการลงโทษลูก เป็ นต้ น
ครอบครั วที่ ดี จํ าเป็ นต้ องมี โครงสร้ างบทบาทที่ ชัดเจน สอดคล้ องกับความต้ องการของ
สมาชิก และสอดคล้ องกับความต้ องการของครอบครัว มีผลทําให้ สมาชิกในครอบครัวได้ รับการ
ตอบสนองความต้ องการได้ ด้วย
ระบบค่านิยม (Value system) ระบบค่านิยมเป็ นระบบความคิด ความเชื่อ และเจตคติที่
เกิดจากการเรี ยนรู้ ในครอบครัว และอาจมีอิทธิพลมาจากสิ่งแวดล้ อมภายนอกครอบครัว มีการ
ถ่ายทอดจากคนรุ่นเก่าไปสูค่ นรุ่นหลัง โดยทัว่ ไปบุคคลจะได้ รับอิทธิพลจากการปลูกฝั งค่านิยมจาก
ครอบครัวค่อนข้ างมากกว่าแหล่งอื่น ๆ ที่มีอิทธิพล เช่น โรงเรี ยน ศาสนา ชุมชน เป็ นต้ น โครงสร้ าง
ของระบบค่านิยม ชี ้ให้ เห็นหลักในการดําเนินชีวิตครอบครัว ถ้ าครอบครัวมีระบบค่านิยมที่คล้ าย
กับสังคมใหม่ ครอบครัวนันจะอยู
้
ใ่ นชุมชนได้ อย่างราบรื่ น จะทําให้ ครอบครัวเข้ ากับบุคคลภายนอก
ครอบครัวได้ ง่าย
กระบวนการสื่ อ สาร (Communication
Process) การอยู่ ร่ ว มกั น เป็ นกลุ่ ม ที่ มี
ความสัมพันธ์ใกล้ ชิด เช่น ครอบครัวจําเป็ นต้ องมีการสื่อสารที่ดี เพื่อช่วยให้ ครอบครัวสามารถทํา
หน้ าที่ ไ ด้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ แ ละมี ค วามเป็ นอั น หนึ่ ง อัน เดี ย วกั น ระหว่ า งสมาชิ ก การสื่ อ สารเป็ น
กระบวนการร่ วมรับรู้ ข่าวสาร ความคิดเห็น ค่านิยม ตลอดจนอารมณ์ ความรู้ สึก ของบุคคลและ
ผู้อื่น และเป็ นวิถีทางที่จะทําให้ ร้ ู จกั ตนเองและผู้อื่นได้ ดียิ่งขึ ้น การสื่อสารอาจเป็ นการใช้ ถ้อยคํา
หรื อไม่ใช้ ถ้อยคําประกอบกันไปก็ได้ ครอบครัวที่มีการสื่อสารที่ดีจะสามารถทําหน้ าที่ต่างๆได้ ดี
เพราะการสื่อสารที่ดีจะทําให้ สมาชิกมีความเข้ าใจ ยอมรับความคิดเห็นและเหตุผลที่แตกต่างกัน
ปรับพฤติกรรมเข้ าหากันได้ อย่างเหมาะสม ทําให้ มีความราบรื่ นในการดําเนินชีวิตครอบครัว แต่ถ้า
ครอบครัวมีการสื่อสารไม่ดี เกิดความไม่เข้ าใจกัน ระแวง ไม่มนั่ ใจ ไม่สามารถปรับพฤติกรรมเข้ าหา
กันได้ เพราะสมาชิกไม่สามารถบอกให้ ฝ่ายหนึ่งรู้ถึงความรู้ สึกและความคิดเห็นของตนเองได้ ซึ่ง
หากเป็ นเช่นนัน้ ก็จะส่งผลกระทบต่อการทําหน้ าที่ของครอบครัว และอาจทําให้ เกิดความแตกแยก
ในครอบครัวขึ ้นได้
3.3 ปฏิสัมพันธ์ เชิงสัญลักษณ์ ของครอบครัว
ปฏิสัมพันธ์ เชิงสัญลักษณ์ ของครอบครัว หมายถึง การแสดงพฤติกรรมของสมาชิกใน
ครอบครัวต่อกัน ด้ วยการใช้ สญ
ั ลักษณ์ที่ครอบครัวเข้ าใจร่ วมกัน เช่น เมื่อทารกรู้ สึกหิวจะร้ องไห้
แม่จะเดินมาให้ นมและร้ องเพลงกล่อม เด็กจะมีการเรี ยนรู้การใช้ สญ
ั ลักษณ์นี ้หากใช้ ได้ ผล และจะ
ใช้ วิธีการเดิมเมื่อเขาหิว เป็ นต้ น
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องค์ประกอบของปฏิสมั พันธ์ เชิงสัญลักษณ์ การแสดงพฤติกรรมของบุคคลเกี่ยวข้ องกับ
องค์ประกอบสําคัญ 3 ส่วน คือ
1) ตัวตน (Self) หมายถึง คุณลักษณะเฉพาะของบุคคลแต่ละคน มนุษย์จะรับรู้และ
เรี ยนรู้ ตลอดจนพัฒนาความเป็ นตัวตนจากกระบวนการอบรมขัดเกลาทางสังคมของครอบครัว
ตังแต่
้ เด็กจนเติบโตเป็ นผู้ใหญ่
2) การอบรมขัดเกลาทางสังคม (Socialization) หมายถึง กระบวนการถ่ายทอดเจต
คติ ค่า นิ ย ม ความคิ ด ความเชื่ อ และวัฒ นธรรมจากครอบครั ว ไปสู่ลูก หลาน โดยผ่ า นการ
ปฏิสมั พันธ์กบั คนในครอบครัว และสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ทําให้ เกิดการสื่อความหมายเพื่อความเข้ าใจ
ร่วมกัน
3) บทบาท (Role) หมายถึง กลุ่มของพฤติกรรมที่แสดงออกตามบรรทัดฐาน หรื อ
ความคาดหวัง ของสัง คม รวมทัง้ ตามสถานภาพของบุคคลนัน้ ๆ ตําแหน่ง หรื อ สถานภาพทาง
สังคมของบุคคลเป็ นตัวกําหนดบทบาท หรื อ พฤติกรรมที่บุคคลจะแสดงออกตามบทบาท บุคคล
แต่ละคนมีการแสดงออกตามบทบาทต่าง ๆ เช่น บทบาทสามี ภรรยา ลูก ผู้หญิง ผู้ชาย เป็ นต้ น
ในขณะเดียวกับบุคคลคนเดียวกันอาจแสดงได้ หลายบทบาท เช่น สตรี ผ้ หู นึ่ง อาจมีบทบาทเป็ นทัง้
ภรรยา มารดา แม่บ้าน คนเลี ้ยงลูก เป็ นต้ น
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการแสดงบทบาท องค์ประกอบที่สําคัญที่จะทําให้ บคุ คลแสดง
บทบาทได้ ดีหรื อไม่นนั ้ จําแนกได้ 4 ประการ ดังนี ้
1. บทบาทที่สัง คมคาดหวัง ให้ บุคคลปฏิ บัติ (Role expectation) สอดคล้ องกับ
สถานภาพที่บคุ คลนันดํ
้ ารงอยู่
2. การรับรู้และเข้ าใจบทบาทของบุคคล (Role conception) นัน้ มีความสอดคล้ อง
กับสิ่งที่สงั คมคาดหมายว่าบุคคลนันจะต้
้ องปฏิบตั ิ
3. บุคคลย่อมยอมรับในบทบาท (Role acceptance) ซึ่งเกิดขึ ้นเมื่อพิจารณาเห็น
ความสําคัญของบทบาทที่ต้องกระทํา และทําให้ เกิดความขัดแย้ งกับความคาดหวังของสังคมน้ อย
ที่สดุ
4. การปฏิบตั ิบทบาท (Role performance) จะเกิดขึ ้นได้ ต้องอาศัยองค์ประกอบด้ าน
ความคาดหวังของสังคมต่อบทบาท การรับรู้และเข้ าใจบทบาท และการยอมรับบทบาท
ในส่วนของการปฏิบตั ิบทบาทนัน้ มีความเกี่ยวข้ องกับอีกคําหนึ่งคือ แบบแผนปฏิบตั ิ ทังนี
้ ้
แบบแผนปฏิบตั ิคือ วิถีที่แต่ล ะครอบครั วถื อปฏิบัติเป็ นประจํา เช่น ใครเป็ นผู้รับผิดชอบในการ
ประกอบอาหาร ใครเป็ นผู้ทําความสะอาดบ้ านเรื อน แต่ละครอบครัวจะมีบรรทัดฐานทางสังคมเป็ น
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ลักษณะเฉพาะของตนเอง และมีแนวทางในการปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัวในแต่ละวัน
ปั ญหาเกี่ยวกับแบบแผนการปฏิบตั ใิ นครอบครัวย่อมเกิดขึ ้นน้ อยหากครอบครัวใหม่เริ่ มต้ นด้ วยการ
เจรจาต่อรองเกี่ยวกับแบบแผนการปฏิบตั ิของครอบครัวร่ วมกัน (LaRossa & Reitzes, 1993;
Smith, Hamon , Ingoldsby & Miller, 2009 อ้ างถึงใน พูนสุข เวชวิฐาน, 2557)
3.4 ระบบครอบครัว
ระบบครอบครั ว (Family system) หมายถึง การรวมตัวของระบบย่อยของบุคคลใน
ครอบครัว เกิดเป็ นระบบใหญ่ที่มีของเขตและการจัดระบบภายในแตกต่างไปจากลักษณะของแต่
ละบุคคล
ระบบครอบครัวจะอยู่รวมกันตามลักษณะของความสัมพันธ์ ทางสายโลหิต การแต่งงาน
และความผูกพันอื่น ๆ ซึ่งสมาชิกมักอยู่ร่วมกันเป็ นระยะเวลานาน ครอบครัวเป็ นตัวกลางระหว่าง
ความต้ องการของสมาชิกในครอบครัวกับความต้ องการและหน้ าที่รับผิดชอบที่มีตอ่ สังคมภายนอก
ลักษณะของระบบครอบครัว ระบบครอบครัวแตกต่างจากระบบอื่นในสังคม ดังนี ้
1. สมาชิกครอบครัวที่มีส่วนอยู่ในระบบครอบครัวจะมีความต้ องการพึ่งพาซึ่งกันและ
กันระดับใดระดับหนึง่
2. ครอบครั ว มี ข อบเขตของครอบครั ว ที่ แ ยกครอบครั ว ออกมาเป็ นหน่ ว ยเฉพาะ
ขอบเขตนี ้จะทําหน้ าที่ในการกัน้ หรื อปล่อยสิ่งที่อยู่ภายนอกครอบครัว ให้ ผ่านเข้ าไปสู่สมาชิกใน
ครอบครัวได้ หรื อไม่
3. ครอบครัวเป็ นกลุ่มสมาชิกที่มี ภารกิจร่ วมกัน เพื่อตอบสนองความต้ องการของ
สมาชิกและสังคมภายนอก
4. ครอบครัวมีความสามารถที่จะ “เปลี่ยนแปลง” ได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงรู ปแบบ
ของครอบครัว ที่พบในสมมติฐานของทฤษฎีครอบครัวสตรี นิยมที่กล่าวว่า ครอบครัวมีหลากหลาย
รูปแบบโดยนักวิชาในด้ านนี ้ได้ กล่าวถึงครอบครัวในบริ บทที่กว้ างกว่าในอดีต โดยให้ ความเห็นว่า
รู ปแบบของครอบครัวดังเดิ
้ มในลักษณะของครอบครัวเดี่ยว ไม่เพียงพอในการนํามาใช้ อธิ บาย
รูปแบบของครอบครัวในสังคมปั จจุบนั รูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป อันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงและผลกระทบทางเศรษฐกิจ การหย่าร้ าง รวมถึงปั จจัยทางสังคมอื่น ๆ ในปั จจุ บนั จึง
มีครอบครัวหลากหลายรูปแบบ เช่น ครอบครัวที่อยู่ด้วยกันโดยไม่แต่งงาน ครอบครัวหลากหลาย
รุ่ นอายุ ครอบครัวพ่อหรื อแม่เลี ้ยงเดียวกับลูก ครอบครัวเพศเดียวกัน ครอบครัวเสมือนหนึ่งเป็ น
ญาติกนั (Osmond & Thorne ,1993; Smith, Harmon, Ingoldsby & Miller, 2009 ; White &
Klein, 2008 อ้ างถึงใน พูนสุข เวชวิฐาน, 2557)
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ระบบย่อยของครอบครัว ครอบครัวเป็ นหน่วยย่อยของสังคมที่มีการปฏิสมั พันธ์ซึ่งกันและ
กันระหว่างสมาชิก โดยมีการกําหนดค่านิยม บทบาทเฉพาะในครอบครัว ทําให้ เกิดองค์กรย่อยหรื อ
ระบบย่อยขึ ้นในครอบครัว ซึ่งสามารถจําแนกตามบทบาทที่สงั คมกําหนด และแต่ละระบบย่อยทํา
หน้ าที่เฉพาะ ได้ แก่
1. ระบบย่อ ยคู่ส ามี ภ รรยา (Spouse subsystem) เป็ นระบบที่ บุค คล 2 คน มี
ความสัมพันธ์กนั ในลักษณะของคูส่ มรส และในลักษณะที่ร่วมกันเป็ นบิดามารดา
2. ระบบย่อยบิดามารดาและบุตร (Parent – child subsystem) เป็ นระบบย่อยที่มี
การแสดงบทบาทหน้ าที่ของบิดามารดาที่พงึ่ แสดงต่อบุตร และที่บตุ รแสดงต่อบิดามารดา
3. ระบบย่อยพี่น้อง (Sibling subsystem) เป็ นระบบย่อยที่ลกู ๆ สัมพันธ์กนั เอง โดย
การแสดงบทบาทหน้ าที่ของพี่ของน้ อง
4. ระบบย่อยอื่น ๆ (Other subsystem) เป็ นระบบย่อยที่มีลกั ษณะความสัมพันธ์
เฉพาะ เช่น ยายกับหลาน สะใภ้ กบั มารดาของสามี ลุงกับหลาน เป็ นต้ น
องค์ ป ระกอบของระบบครอบครั ว ระบบครอบครั ว มี อ งค์ ป ระกอบของส่ว นต่า ง ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง
1. ขอบเขตของครอบครัว (Family boundaries) หมายถึง กรอบของระบบครอบครัว
ที่แยกจากครอบครัวออกจากระบบอื่น ๆ ในสภาพแวดล้ อม ซึ่งสามารถแบ่งเป็ นของเขตแบบปิ ด
และแบบเปิ ดขึน้ อยู่กับการยอมรั บการเข้ า – ออกของข้ อมูลจากสภาพแวดล้ อมมากหรื อน้ อ ย
ครอบครัวมีขอบเขตระหว่างบุคคลภายในครอบครัวและระหว่างครอบครัวกับระบบภายนอกอื่น ๆ
2. ภาวะสมดุลของครอบครัว (Family homeostasis) หมายถึง ความคงที่ของสภาวะ
การเปลี่ยนแปลงของระบบย่อยต่าง ๆ ภายในครอบครัว โดยทัว่ ไปครอบครัวจะอยู่ใยระบบสมดุล
(Homeostatic system) อันเกิดจากความยืดหยุน่ ของการปรับตัวของสถานการณ์ตา่ ง ๆ
3. การปรับตัวของครอบครัว (Family adjustment) หมายถึง ความสามารถของ
ครอบครั ว ในการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมในสถานการณ์ ที่จําเป็ น เพื่ อให้ ครอบครั วอยู่ในสภาวะ
สมดุลได้
3.5 สภาวะแวดล้ อมครอบครัว
ครอบครัวเป็ นระบบย่อยของสัง คมที่ มีปฏิสัมพันธ์ กับระบบอื่ น ๆ ในสภาพแวดล้ อมอยู่
ตลอดเวลา การศึกษาครอบครัวเพื่ออธิบายพฤติกรรมของครอบครัวได้ ทงหมด
ั้
ต้ องศึกษาอิทธิพล
จากปั จจัยภายนอกที่แวดล้ อมครอบครัว โดยเฉพาะบริ บทต่าง ๆ ทังที
้ ่อยู่ระยะใกล้ และห่างจาก
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ครอบครั ว การทํ า ความเข้ าใจทฤษฎี สภาวะแวดล้ อ มครอบครั วจะทํ าให้ ก ารศึกษาครอบครั ว
ครอบคลุมทุกบริบทที่เกี่ยวข้ องกับครอบครัว
สภาวะแวดล้ อมครอบครัว (Family ecology) หมายถึง บริ บท (Setting) ต่าง ๆ ที่อยู่
แวดล้ อมครอบครัวและมีการปฏิสมั พันธ์กนั สําหรับคําที่มีความหมายเชื่อมโยงกับสภาวะแวดล้ อม
ครอบครัว ได้ แก่
ระบบนิเวศครอบครัว (Family ecosystem) หมายถึง การรวมตัวของกลุ่มคนในครอบครัว
ขึ ้นเป็ นระบบประกอบด้ วยสมาชิก ซึง่ เป็ นระบบย่อยส่วนหนึ่งของระบบนิเวศมนุษย์ในระบบนิเวศที่
เป็ นสภาพแวดล้ อมทังหมดของโลก
้
ระบบนิเวศมนุษย์ (Human ecosystem) หมายถึง การรวมตัวของกลุ่มคนในโลก เป็ น
ระบบที่ ป ระกอบด้ ว ยประชากรที่ เ ป็ นมนุษ ย์ ซึ่ง เป็ นระบบย่อยส่วนหนึ่ง ของระบบนิ เ วศที่ เ ป็ น
สภาพแวดล้ อมทังหมดของโลก
้
ระบบนิเวศ (Ecosystem) เป็ นสภาวะแวดล้ อมทังทางกายภาพ
้
(physical environment)
และทางจิตสังคม (Psycho-social environment)
องค์ประกอบของสภาวะแวดล้ อมครอบครัว มีอยูด่ ้ วยกัน 3 ส่วน คือ
1. สภาพแวดล้ อมที่มนุษย์สร้ างขึน้ (Human – built environment) เป็ นสภาวะ
แวดล้ อมครอบครัวที่มนุษย์ประดิษฐ์ ขึ ้นจากความคิดความสามารถในการคิดค้ นสิ่งใหม่ ๆ เพื่อ
อํานวยความสะดวกในการดําเนินชีวิตและการดําเนินชีวิต เช่น เครื่ องมือเครื่ องใช้ สาธารณูปโภค
เป็ นต้ น
2. สภาพแวดล้ อมทางสังคม – วัฒนธรรม (Social – cultural environment) เป็ น
สภาวะแวดล้ อมครอบครั วที่ มี ความสัม พันธ์ ทางจิ ตสัง คมต่อครอบครัว เช่น วัฒ นธรรม ภาษา
ระบบต่าง ๆในสังคม ซึง่ เป็ นสภาวะที่ก่อให้ เกิดการสื่อสาร การจัดระเบียบทางสังคม และประสาน
กิจกรรมต่าง ๆ ในการดําเนินชีวิตครอบครัว
3. สภาพแวดล้ อ มทางธรรมชาติแ ละชี ว ภาพ (Natural physical – biological
environment) เป็ นสภาวะทางกายภาพและชีวภาพที่เป็ นธรรมชาติที่อยู่แวดล้ อมครอบครัว ได้ แก่
ชัน้ บรรยากาศ อากาศ ดิน นํ า้ ทรั พ ยากรธรรมชาติ พื ช และสัต ว์ ซึ่ง มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตาม
ธรรมชาติ
สภาพแวดล้ อมทางธรรมชาติและชีวภาพมีความสําคัญต่อครอบครัวในแง่ที่ ความใกล้ ชิด
ทางชีววิทยามีอิทธิพลต่อครอบครัวและในทํานองเดียวกันครอบครัวมีอิทธิพลต่อความใกล้ ชิดทาง
ชีววิทยาและสุขภาวะของสมาชิกในครอบครัว ปฏิสมั พันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวทังทางด้
้
าน
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พันธุกรรมและทางด้ านสังคมมีอิทธิพลต่อวิธีการในการที่สมาชิกมีปฏิสมั พันธ์ กับครอบครัว และ
พฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวมีอิทธิพลต่อสุขภาวะของสมาชิกในครอบครัวคนอื่น ๆ (Smith ,
Hamon, Ingoldsby & Miller, 2009; Troost & Filsinger, 1993 อ้ างถึงใน พูนสุข เวชวิฐาน ,
2557)
ทรัพยากรต่าง ๆ ที่ครอบครัวจะสามารถนํ ามาแก้ สถานการณ์ ความเครี ยดของสมาชิ ก
ครอบครัวได้ ก็คือ การสนับสนุนทางสังคม โดยแนวคิดนี ้กล่าวถึงการสนับสนุนทางสังคมนับเป็ น
ทรัพยากรสําคัญที่สมาชิกในครอบครัวสามารถนํามาใช้ ในการแก้ ปัญหาสถานการณ์ความเครี ยด
เช่น การช่วยเหลืองานบ้ านของสมาชิกครอบครัว การสนับสนุนด้ านอารมณ์และความรู้ สึก การ
สร้ างเครื อข่ายทางสังคม เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ การสนับสนุนทางสังคมช่วยเสริ มสร้ างความภาคภูมิใจใน
บุคคล เนื่องจากบุคคลจะรู้สกึ ว่าตนมีคณ
ุ ค่าเมื่อบุคคลอื่นมีความยินดีในการให้ ความช่วยเหลือแก่
ตน การสนับสนุนทางสังคมเป็ นการบ่งบอกถึงความรัก และการสนับสนุนแก่บุคคล สมาชิกใน
ครอบครัวสามารถได้ รับการสนับสนุนทางสังคมจากชุมชนด้ วยการสร้ างเครื อข่ายเพิ่มขึ ้น การสอน
ทักษะในการแก้ ปัญหาและการช่วยเหลือเพื่อให้ เข้ าถึงทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่าต่าง ๆ (McKenry &
Price, 2000 อ้ างถึงใน พูนสุข เวชวิฐาน, 2557)
สรุ ปได้ ว่าครอบครัวเป็ นสถาบันหรื อหน่วยความสัมพันธ์ ที่ประกอบไปด้ วยองค์ประกอบ
ย่อยหลายประการทังในด้
้ านจิตวิทยาและสภาพกายภาพ สิ่งแวดล้ อม และวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่อยู่
รายรอบครอบครัวล้ วนมีความสําคัญที่จะส่งผลถึงชีวิตความเป็ นอยู่ของครอบครัวและผู้วิจยั เชื่อว่า
จะส่งผลต่อการเรี ยนรู้ของครอบครัวด้ วย
3.6 การเรี ยนรู้ ของครอบครั ว
สําหรับแนวคิดเกี่ ยวกับการเรี ยนรู้ ของครอบครัวนัน้ ผู้วิจัยได้ รวบรวมจากเอกสารและ
งานวิจยั ที่พบประเด็นการเรี ยนรู้ของครอบครัว ดังนี ้
ความหมายของการเรี ยนรู้ของครอบครัว หมายถึง ความสามารถของพ่อแม่และลูกในการ
คิดวิเ คราะห์ปัญ หา สาเหตุ หาทางเลือกของการแก้ ปัญหา การตัดสินใจเลื อกทางเลื อกในการ
แก้ ปัญหาและทักษะในการจัดการกับปั ญหาใหม่ๆที่เกิ ดขึน้ ได้ อย่างเท่าทัน (อุทุมพร อินทจักร์ ,
2553)
นอกจากนี ้ อุทุม พร อิ นทจัก ร์ (2553) ยัง ได้ วิเ คราะห์ องค์ป ระกอบของการเรี ยนรู้ ของ
ครอบครัวว่าประกอบด้ วย
1. แรงจูงใจ (Motive) ของพ่อแม่ ซึง่ แรงจูงใจเป็ นองค์ประกอบที่สําคัญของการ
เรี ยนรู้เพราะเป็ นตัวจักรสําคัญของพฤติกรรมของพ่อแม่
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2. สิ่งจูงใจ (Incentive) นักจิตวิทยาเชื่อว่าสิ่งจูงใจจะเป็ นศูนย์กลางหรื อหัวใจของ
การเรี ยนรู้เพราะสิ่งจูงใจเป็ นสิ่งที่จะลดความเครี ยดและนําไปสูค่ วามพอใจ
3. อุปสรรค (A barrier or block) ต่าง ๆ จะทําให้ พอ่ แม่พยายามทําซํ ้า ๆ หรื อเกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อจะฟั นฝ่ าอุปสรรคนันไปสู
้ ่เป้าหมายให้ ได้
4. กิจกรรม (Activity) กิจกรรมเป็ นส่วนหนึง่ ที่จะทําให้ ทราบว่าพ่อแม่เกิดการเรี ยนรู้
หรื อไม่เพียงใด ช้ าหรื อเร็ วอย่างไร
3.7 ลักษณะการเรี ยนรู้ ท่ ีเกิดขึน้ ในครอบครั ว (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
2549)
1. การเรี ยนรู้ อย่างเป็ นทางสายกลาง เริ่ มจากความสนใจใคร่ ร้ ู ที่พฒ
ั นาขึ ้นมาจาก
ภายในตัว เด็ก ประสานกับ ประสบการณ์ ใ นการจัด กระบวนการของผู้ใ หญ่ ทํ า ให้ เ กิ ด สภาวะ
แวดล้ อมทีเอื ้อต่อการเรี ยนรู้ กระตุ้นเร้ าท้ าทายให้ เด็กค้ นหา พร้ อมทังเปิ
้ ดโอกาสให้ เด็กมีเสรี ภาพใน
การแสดงความต้ องการ เพื่อนําไปสูก่ ารค้ นพบความถนัดความสนใจของตัวเด็ก
2. การเรี ยนรู้อย่างเป็ นระบบของการบูรณาการ สัมพันธ์เชื่อมโยงสาระความรู้ตา่ ง ๆ
เข้ าด้ วยกัน สร้ างความเป็ นอันหนึง่ อันเดียวระหว่าง “การรู้” กับ “การเป็ น” ให้ มากที่สดุ
3. การเรี ยนรู้ จากการได้ ลงมือสัมผัสจริ ง ฝึ กฝนปฏิบัติให้ เกิดประสบการณ์จริ ง จาก
ความจริงในสถานที่จริง จากการได้ ใกล้ ชิดธรรมชาติ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน นอกจาก
เพื่อให้ ได้ ร้ ูเห็นอย่างเป็ นจริงแล้ วยังช่วยหนุนสร้ างความรักและความสุขในการเรี ยนรู้ด้วย
4. การเรี ยนรู้จากการฝึ กฝนทักษะการคิด ให้ คิดได้ คิดเป็ น คิดแยบคาย คิดตรงตาม
ความเป็ นจริ ง ซึ่งในทางพุทธศาสนาเรี ยกว่าโยนิโสมนสิการ ด้ วยการฝึ กฝนวิธีคิด เช่น คิดแบบสืบ
สาวหาเหตุปัจจัยคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ คิดแบบอริ ยสัจ คิดแบบตังคํ
้ าถามแล้ วหาคําตอบ
คิดแบบอรรถสัมพันธ์หรื อคิดอย่างเชื่อมโยง เป็ นต้ น
5. การเรี ยนรู้ จากการพัฒนาสติและสมาธิ ด้ วยการฝึ กฝนทังในลั
้ กษณะการทํางาน
ทํากิจกรรมที่มีความสมํ่าเสมอเป็ นจังหวะแบบแผน อาทิ งานหัตถกรรมหรื องานศิลปะแขนงต่าง ๆ
และการฝึ กปฏิบตั ภิ าวนาตามหลักปฏิบตั ใิ นพระพุทธศาสนา
6. การเรี ยนรู้ ด้ วยตนเองและโดยกลุ่ม ให้ เกิ ดความเพียรพยายามที่ จะเรี ยนรู้ ด้ วย
ตนเองอย่างเครารพและสามารถเรี ยนรู้ร่วมกับกลุม่ เพื่อนได้ มีความเชื่อมัน่ ในตนเองอย่างเคารพใน
ความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่นมีความรับผิดชอบหน้ าที่ของตนพร้ อมกับการช่วยเหลือคนอื่น ๆ
เพื่อให้ งานของกลุม่ ประสบความสําเร็จ
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7. เรี ยนรู้ ด้วยตนเองตามธรรมชาติจากวิถีชีวิตประจําวัน การเล่น การทดลอง การ
ประดิษฐ์ สร้ างสรรค์ การแก้ ปัญหา การทําการงานต่าง ๆ
8. เรี ยนรู้ ด้วยการค้ นคว้ าจากหนังสือ จากสื่อทางการศึกษาต่าง ๆ โดยเริ่ มต้ นจาก
ความสนใจใคร่ร้ ูของเด็ก จากการคิดตังคํ
้ าถามแล้ วร่วมกันค้ นหาคําตอบ
9. เรี ยนรู้ จากการพูดคุย ซักถาม แลกเปลี่ ยนความคิดเห็นกับบุคคลต่าง ๆ การฟั ง
บรรยาย อภิปราย การชมนิทรรศการ การแสดง
10. เรี ยนรู้ จากการทัศนศึกษา ทัง้ ในชุมชนท้ องถิ่น ในต่างภูมิภาคต่างจังหวัด และ
ประเทศเพื่อนบ้ าน
11. เรี ยนรู้ จากการจัดกระบวนการให้ ได้ สมั ผัสจริ งในสถานที่จริ งโดยมีผ้ ชู ํานาญการ
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
12. เรี ยนรู้ด้วยกระบวนการกลุม่ ในกิจกรรม/โครงงานร่วมกับเครื อข่าย
13. ไม่มีเนื ้อหาหลักสูตรตายตัว เรี ยนตามความสนใจ ตามสภาพจริ งของชีวิต หาก
จะมีก็เป็ นเพียงกรอบหรื อแนวทางให้ ลกู ได้ เลือกเรี ยนรู้ในแต่ละวัน
14. เรี ยนรู้ผา่ นการทํากิจวัตรประจําวัน ทังในส่
้ วนที่เป็ นหน้ าที่ตอ่ ตนเองและหน้ าที่ตอ่
ผู้อื่น
15. เรี ยนรู้ ผ่านการแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง ศึกษา สังเกต คิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง
จากสิ่งแวดล้ อมรอบตัว ปรึกษา ซักถามทดลองลงมือปฏิบตั ิ
16. เรี ยนรู้ ผ่านการละเล่นต่าง ๆ ทังคนเดี
้
ยวและเล่นร่วมกับเพื่อนๆรอบบ้ าน รวมถึง
การเล่นกีฬา ดนตรี และการทํางานอดิเรกต่าง ๆ
17. เรี ยนรู้ ผ่านโครงงานของครอบครัว ซึ่งดําเนินตามวิถีชีวิตและตามฤดูกาล เช่น
โครงงานด้ านที่อยู่อาศัย ต่อเติม ซ่อมแซม บ้ านและอุปกรณ์ ต่าง ๆ โครงงานแปรรู ปอาหาร ผัก
ผลไม้ สมุนไพร โครงงานเพื่ อสัง คมและสิ่ง แวดล้ อม แยกขยะในบ้ าน ลดปริ ม าณถุง พลาสติ ก
โครงงานทัศนศึกษา ตามแหล่งเรี ยนรู้ตา่ ง ๆ
3.8 การถ่ ายทอดความรู้ ในครอบครั ว (บุญศิริ มีสําราญ, 2544)
1. พ่อแม่ไม่ได้ ทําหน้ าที่เป็ น “ผู้สอน” แต่จะต้ องทําหน้ าที่เป็ น “ผู้จดั การ”
2. แม่จะใช้ วิธีอา่ นหนังสือให้ ลกู ฟั งบ่อย ๆ โดยเฉพาะตอนก่อนนอน
3. ส่งเสริมให้ ลกู รู้จกั ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองจากการสังเกตและการอ่านหนังสือ
4. การที่ลูกอ่านหนังสื อได้ อย่างแตกฉานมีส่วนช่วยให้ เกิ ดการศึกษาค้ นคว้ าด้ วย
ตนเองจากการอ่าน
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5. มี ก ารแลกเปลี่ ย นความรู้ ระหว่ า งพ่ อ แม่ แ ละลูก เพราะในบางเรื่ อ งลู ก อาจ
ทําการศึกษาและเข้ าใจได้ อย่างลึกซึ ้งมากกว่าพ่อแม่
6. แม่เป็ นผู้เสนอการเรี ยนรู้ ด้ วยวิธีการใหม่ ๆ และให้ ลูกเป็ นผู้ตดั สินใจเลือกตาม
ความสนใจใฝ่ รู้ของตน
7. การทดลองและลงมือปฏิบตั ิด้วยตนเองจะทําให้ เด็ก ๆ เกิดความเข้ าใจและจดจํา
สิ่งต่างๆที่เกิดขึ ้นได้ เป็ นอย่างดี
8. การให้ อิสระในการคิดและการตัดสินใจเป็ นวิธีที่ทําให้ ลูก ๆ ได้ เรี ยนรู้ สิ่งต่าง ๆ
จากประสบการณ์จริง
9. การเรี ยนรู้ในสิ่งที่ใกล้ ตวั และเป็ นวิถีชีวิตจริงจะทําให้ เกิดความเข้ าใจและจดจําได้
10. ใช้ วิธีการหลอกล่อ และดึงความสนใจของเด็กจากสิ่งแวดล้ อมรอบข้ าง
11. ให้ ลกู ๆ ได้ เข้ ามามีสว่ นร่วมเรี ยนรู้สิ่งต่าง ๆ ด้ วยวิธีการที่เป็ นธรรมชาติ
12. การเรี ยนแบบปุจฉาวิสชั นาเพื่อให้ ลกู ๆ ได้ ร้ ูจกั การตังคํ
้ าถาม
13. การลงมือปฏิบตั ดิ ้ วยตนเองเป็ นวิธีการเรี ยนรู้ที่จะทําให้ เกิดความเข้ าใจและจดจํา
ในสิ่งต่าง ๆ ได้ เป็ นอย่างดี นอกจากนี ้ยังเป็ นช่องทางหนึ่งที่จะทําให้ ลูก ๆ ค้ นพบในสิ่งที่ตนชอบ
และพัฒนาศักยภาพของตนเองต่อไป
14. การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองเป็ นการฝึ กลูก ๆ ให้ ร้ ู จกั ความรับผิดชอบและสะสม
ความรู้ด้วยตนเอง อย่างที่เรี ยกว่า สันธิตโิ ก
15. รูปแบบการเรี ยนรู้ในอนาคตจะต้ องใช้ วิธีการที่เรี ยกว่า ปริยตั ิ ปฏิบตั ิ ปฏิเวธ
สํ า หรั บ การเรี ย นรู้ และการถ่ า ยทอดความรู้ ในครอบครั ว แสดงให้ เห็ น ถึ ง การเรี ย นรู้
หลากหลายรู ปแบบ แต่โดยภาพรวมจะเห็นได้ ว่า ประสบการณ์ และวิถีชีวิตประจําวันเป็ นแหล่ง
เรี ยนรู้ที่สําคัญ และการเรี ยนรู้ของครอบครัวมีลกั ษณะของการแลกเปลี่ยน คิด ร่วมมือ และยอมรับ
ซึง่ กันและกันของสมาชิกในครอบครัว
3.9 การส่ งเสริมการเรี ยนรู้ ของครอบครั ว
Nicolas Stinnett นักจิตวิทยาครอบครัว (1986 อ้ างถึงใน อุทมุ พร อินทจักร์ , 2553) ได้
กล่าวถึง คุณ สมบัติของพ่อแม่ที่มี คุณภาพซึ่งจะเป็ นบุคคลสํ าคัญในการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ของ
ครอบครัว ไว้ 6 ประการ ได้ แก่
1. การชื่นชมคุณค่าของลูก ๆ ถือเป็ นการแสดงการกระทําว่าพึงพอใจและตระหนัก
ในคุณค่าซึง่ กันและกัน และยังเป็ นการหล่อหลอมลูก ๆ ให้ เติบโตเป็ นสมาชิกของสังคมที่มีทศั นคติ
มองสังคมส่วนรวมในแง่ดีด้วย
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2. การให้ เวลาอยู่ด้วยกัน โดยการที่พ่อแม่และลูก ๆ ได้ ร่วมทํากิจกรรมหลายอย่าง
ร่วมกัน และเป็ นกิจกรรมที่ทกุ คนพอใจจะทําร่วมกัน
3. พ่อแม่ต้องสร้ างพันธะความสุขและสวัสดิภาพของครอบครัวร่วมกัน ซึ่งก็คือการ
ห่วงใยซึง่ กันและกันอย่างแท้ จริงโดยการแสดงออกทังทางกาย
้
วาจาและใจ
4. การติดต่อสื่อสารระหว่างกันเป็ นอย่างดี การที่ไม่มีเวลาพูดคุยกันบางครอบครัว
รับรู้เรื่ องราวผ่านบุคคลภายนอกครอบครัว ก่อให้ เกิดความไม่เข้ าใจและความห่างเหิน ซึ่งจะนํามา
สู่ความขัดแย้ ง ดังนัน้ การพูดคุยด้ วยเวลาที่มีคุณภาพและการรับรู้ ความรู้ สึกต่าง ๆ จะเป็ นการ
ช่วยกันพยายามหาแนวทางแก้ ไขปั ญหาร่วมกัน
5. การมีศรัทธาต่อศาสนาอย่างแรงกล้ า อิทธิพลของความศรัทธาจะช่วยให้ มีความ
อดทน การให้ อภัย ระงับความโกรธได้ เร็ว และการรู้จกั ช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม
6. บทบาทของพ่อและแม่ต้องเรี ยนรู้ที่จะจัดการกับวิกฤตการณ์ในครอบครัว โดยการ
ให้ กําลังใจซึง่ กันและกัน นําไปสูก่ ารร่วมกันแก้ ไขปั ญหาได้ ในที่สดุ
อุทุมพร อินทจักร์ (2553) ยังได้ เสนอ กระบวนการแห่งการเสริ มสร้ างหรื อส่งเสริ มการ
เรี ยนรู้ของครอบครัว ว่าสามารถดําเนินการได้ ด้วยแนวทางและวิธีการที่หลากหลาย ซึ่งครอบครัว
พ่อแม่ ผู้ปกครองอาจเรี ยนรู้จากแผนการสอนที่หลากหลาย และนํามาประยุกต์ใช้ ให้ เหมาะสม เช่น
1. การจัดการเรี ยนรู้ ต้องมุ่งให้ ถูกเป้ าไปให้ ถึงตัวลูก ๆ ไม่ทิง้ องค์รวมที่แท้ ของชีวิต
พร้ อมกับนึกเสมอว่า การเรี ยนรู้จะต้ องร่วมมือกันเพื่อสร้ างสรรค์ ดังนันจึ
้ งให้ ความสําคัญกับพ่อแม่
มากด้ ว ยถื อ ว่า เป็ นแหล่ ง การเรี ย นรู้ ที่ มี ชี วิ ต มี คุณ ค่า และอยู่ใ กล้ ตัว เด็ ก มากที่ สุด พ่อ แม่ จึ ง
จําเป็ นต้ องมีการพัฒนาความรู้ของตนเองอยูเ่ สมอ
2. พ่อแม่ควรมีการวางแผนที่ดีมีเป้าหมายที่ชดั เจน
3. บทเรี ย นหรื อ เรื่ อ งราวที่ จ ะให้ ลูก เรี ย นรู้ ควรเริ่ ม จากเรื่ อ งเล็ ก ๆ ใกล้ ตัว และมี
ความหมาย
4. ควรบอกลูกให้ ชดั เจนถึงวัตถุประสงค์ของการเรี ยนรู้
5. กิจกรรมการเรี ยนรู้ พ่อแม่ควรบูรณาการเรื่ องของ ความดี ชีวิต และทฤษฎี มา
เรี ยนรู้ด้วยกันกับลูก โดยให้ ความสําคัญในประเด็นที่วา่ สามารถเรี ยนรู้ได้ ทกุ ที่ทกุ เวลาและสามารถ
เรี ยนรู้จากเรื่ องเล็ก ๆ แต่ให้ นําไปปรับใช้ ได้
6. สื่อที่ใช้ ในการเรี ยนรู้ควรมาจากชีวิตจริงรอบ ๆ ตัวลูก
7. พ่อแม่ควรมีการประเมินผลด้ วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้ นว่าวัดให้ ถกู ที่ด้วยวิธี
ที่ถกู ทาง
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3.10 การศึกษาครอบครัว (Family education)
แนวคิดการศึกษาครอบครัว หรื อ ครอบครัวศึกษานี ้จากการค้ นคว้ ามีการกล่าวถึงน้ อยมาก
ในประเทศไทย เช่นเดียวกับแนวคิดการเรี ยนรู้ ของครอบครั ว ในที่นีจ้ ะเสนอแนวคิกการศึกษา
ครอบครัวที่ อมรวิชช์ นาครทรรพ และคณะ (2551) ได้ ทําการศึกษาจากกรณีของต่างประเทศและ
นําเสนอไว้ โดยสรุป ดังนี ้
ความสาคัญของการศึกษาครอบครัว
เนื่ องจากครอบครัวในปั จ จุบันมี ความหลากหลายของรู ปแบบและวัฒนธรรมตามการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งจะมีผลต่อการเลี ้ยงดูกล่อมเกลาและปลูกฝั งทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ
และแนวทางดํ า เนิ น ชี วิ ต ให้ กับ เด็ ก เด็ก จึง ควรจะได้ เ รี ย นรู้ เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ ครอบครั ว ใน
หลากหลายมิติ ทังรู
้ ปแบบและลักษณะของครอบครัวในสังคมอดีตและปั จจุบนั ความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว บทบาทของพ่อแม่ และอิทธิพลของครอบครัวต่อการถ่ายทอดความรู้
และขัดเกลาทางสังคมวัฒนธรรม ความสําคัญของครอบครัวแต่ละครอบครัวภายใต้ บริ บทของ
ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมและประเทศและควรจะมีการจัดให้ มีหลักสูตรครอบครัวศึกษา
โดยเน้ นร่วมมือระหว่างบ้ าน และชุมชนเข้ ามาร่วมจัดการศึกษาด้ วย
หลักสูตรการศึกษาครอบครั ว
อมรวิ ช ช์ นครทรรพ และคณะ (2551) กล่ า วถึ ง หลัก สูต รการศึก ษาครอบครั ว ไว้ ว่ า
ลักษณะของการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรี ยนรู้ ด้านครอบครัวศึกษาในหลายประเทศ ส่วน
ใหญ่จะพัฒนาขึ ้นจากสภาพบริ บทของการศึกษาแต่ละพื ้นที่ มลรัฐ และโรงเรี ยน โดยมุ่งพัฒนา
ผู้เรี ยนให้ เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามบริ บทของชุมชนท้ องถิ่น การกําหนดสาระหรื อชุดวิชา
ของหลักสูตร มาจากการวิเคราะห์หลักสูตรชาติ สู่หลักสูตรระดับมลรัฐ ท้ องถิ่น และไปสู่พฒ
ั นา
หลักสูตรร่วมกันระหว่างครู พ่อแม่ เช่น พ่อแม่และครูร่วมสร้ างและจัดหลักสูตร
นอกจากนี ้ หลักสูตรการศึกษาครอบครัวยังอาจปรากฏในอีกหลากหลายแบบ ทัง้ ในแง่
ของหลักสูตรที่ไปตอบโจทย์ปัญหาในครอบครัว เช่น หลักสูตรที่ออกแบบมาให้ เด็ก ๆ เป็ นตัวนํา
กระบวนการเรี ยนรู้ ไปสู่ครอบครัว และทําให้ พ่อแม่เห็นความสําคัญของกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลต่อ
การพัฒนาครอบครัวเด็กและชุมชน ผ่านโครงงานต่าง ๆ ก็ได้
กระบวนการเรี ยนรู้ การศึกษาครอบครั ว
กระบวนการเรี ยนรู้ การศึกษาครอบครั วหรื อครอบครั วศึกษามี ไ ด้ ห ลากหลาย หลาย
ประเทศให้ ความสําคัญกับการเรี ยนรู้ที่มิใช่มงุ่ แต่เนื ้อหาสาระอย่างเดียว แต่เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนรู้ได้ สมั ผัส
กับท้ องถิ่น หรื อเรี ยนรู้ จากประสบการณ์ ชีวิตจริ งต่าง ๆ หรื อไม่ก็เป็ นกิจกรรมโครงการ กิจกรรม
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สํารวจชุมชน ทัศนศึกษา การเรี ยนรู้ด้วยตนเอง กระบวนการวิจยั และการสืบค้ นต่างๆ หรื อโจทย์ที่
เด็ก ๆ เลือกทําจนเกิดผลกระทบไปสู่การสร้ างข้ อตกลงภายในบ้ าน หรื อปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์
บางอย่างของโรงเรี ย นที่ เ อื อ้ ต่อการพัฒ นาเด็ก ครอบครั วและชุม ชน เช่น “จัด ระเบีย บบ้ า นจัดระบบการเรี ยนรู้”
นอกจากนี ้กิจกรรมครอบครัวศึกษาบางกรณียงั จัดขึ ้นเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ หรื อให้ ตรง
กับสภาพปั ญหาของผู้เรี ยน เช่น เด็กที่มีปัญหากับทางบ้ านหรื อปั ญหาที่ครู ต้องการความร่ วมมือ
จากพ่อแม่เป็ นพิเศษ การแก้ ปัญหาผู้เรี ยนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมโดยให้ พ่อแม่ร่วมรับรู้ และ
แก้ ปัญหา เช่น “เมื่อลูกซึมเศร้ า” “เด็กโดดเรี ยน” เน้ นกระบวนการเรี ยนรู้พื ้นฐานปั ญหา (Problem
based learning) หรื อกระบวนการให้ คําปรึ กษาพี่เลี ้ยงสําหรับเด็ก เน้ นพ่อแม่ต้องร่ วมรับผิดชอบ
ต่อการปรับพฤติกรรมของเด็ก หรื อแม้ แต่พฤติกรรมของพ่อแม่ให้ เหมาะสม
สําหรับเครื่ องมือการสอนการศึกษาครอบครัวที่ดี คือ การออกแบบหลักสูตรและกิจกรรม
โดยที่ครูและพ่อแม่มาวางแผนร่วมกันหรื อมีบทบาทร่วมเป็ นวิทยากร จัดปั จจัยและสภาพแวดล้ อม
ให้ เ อื อ้ ต่อการเรี ยนรู้ ทัง้ นี ้ โดยถื อว่าการส่ง เสริ ม การเรี ยนรู้ ในวิ ช าการต่าง ๆ ที่ ครู แ ละพ่อแม่
วางแผนร่วมกัน จะทําให้ เด็ก ๆ ได้ เรี ยนรู้เรื่ องครอบครัวศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
สรุ ปได้ ว่า หัวใจสําคัญของการเรี ยนรู้ เรื่ องการศึกษาครอบครัวหรื อ ครอบครัวศึกษาคือ
การสอนความสําคัญของระบบครอบครัว และความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัวต่าง ๆ โดยเน้ น
กิจกรรมการเรี ยนการสอนที่ตงโจทย์
ั้
จากตัวผู้เรี ยน บริ บทแวดล้ อม ทังนี
้ ้สามารถบูรณาการเรื่ อง
ครอบครัวศึกษาไปกับวิชาต่าง ๆ ได้ ภายใต้ เนื ้อหาสาระที่สมั ผัสสัมพันธ์ กบั ชีวิตจริ งของเด็กในแต่
ละท้ องถิ่น ควบคู่กับเป้าหมายการศึกษาระดับชาติ โดยไม่ทิ ้งความสําคัญของพ่อแม่ และการ
เชื่อมต่อการเรี ยนรู้ระหว่างบ้ านและโรงเรี ยน(อมรวิชช์ นาครทรรพ และคณะ,2551)
ในที่นี ้ผู้วิจยั สรุปการศึกษาครอบครัวหรื อครอบครัวศึกษา ว่าเป็ นการเรี ยนรู้เกี่ยวกับระบบ
ครอบครัวและความสัมพันธ์ของบุคคลในครอบครัว โดยที่สามารถใช้ กระบวนการ กิจกรรม เนื ้อหา
และเครื่ องมือที่หลากหลายได้ ตามความเหมาะสมของบริ บทของครอบครัวนัน้ ๆ และเป็ นไปตาม
ความต้ องการของครอบครัว โรงเรี ยน และชุมชน

ตอนที่ 4 แนวคิดการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วม
ผู้วิ จัย นํ า แนวคิด นี ม้ าใช้ เป็ นกระบวนการหลัก ในการพัฒ นากระบวนการเรี ย นรู้ ของ
ครอบครัวกลุม่ เป้าหมายในการวิจยั นี ้
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4.1 ความหมายของการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วม
Pretty and others (1995) ได้ ให้ ความหมายว่า การเรี ยนรู้ แบบมี ส่วนร่ วมเป็ น
กระบวนการเรี ยนรู้ ในการพัฒนาตนเองของผู้เรี ยนผ่านประสบการณ์ และความรู้ เดิมที่มี และมี
ความรับผิ ดชอบต่อการเรี ยนรู้ ของตนเอง ผู้สอนเป็ นผู้กระตุ้นให้ ผ้ ูเรี ยนเปิ ดใจ และแสดงความ
คิดเห็น และเอื ้ออํานวยให้ เกิดการสร้ างความรู้ มากกว่าการถ่ายทอดจาก ผู้เรี ยนเป็ นฝ่ ายกระทํา
และทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูก่ ารเรี ยนรู้อย่างต่อเนื่องอย่างไม่สิ ้นสุด
UNESCO (2001) ให้ ความหมายการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วมว่าเป็ นการเรี ยนรู้ที่ผ้ เู รี ยนได้ มี
ส่วนร่วมในการเรี ยนการสอน การเรี ยนรู้ไม่ใช่เพียงการรับข้ อมูลจากผู้สอนเพียงอย่างเดียว แต่เป็ น
กระบวนการที่ผ้ เู รี ยนเข้ าไปมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู้ ที่ผ้ เู รี ยนสามารถเข้ าถึงประสบการณ์และการ
เรี ยนรู้ จากสิ่งที่ได้ เรี ยนรู้ ครู ทําหน้ าที่เป็ นผู้อํานวยความสะดวก กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนทุกคนได้ มีส่วน
ร่ วมในการเรี ยนการสอน ได้ แสดงความคิดเห็นและแบ่งปั นประสบการณ์ ของแต่ละคน ผู้เรี ยน
สามารถเจรจาถึงความคาดหวังที่ต้องการและหนทางที่จะได้ ตามที่คาดหวัง รวมทังเป
้ ้ าประสงค์
ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ หรื อวิธีการเรี ยนการสอนที่ผ้ เู รี ยนต้ องการใช้ รวมทังการประเมิ
้
นด้ วยว่า
ได้ เรี ยนรู้อะไร
สุมณฑา พรหมบุญ และคณะ (2541) ให้ ความหมายของการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมว่า
เป็ นการเรี ยนรู้เต็มร้ อยเปอร์ เซ็นของเวลาของผู้เรี ยน โดยมีครู เป็ นผู้จดั การให้ เกิดการเรี ยนรู้ให้ เต็ม
ร้ อย ศูนย์กลางของการเรี ยนรู้ จึงอยู่ที่ผ้ ูเรี ยนมิใช่ผ้ สู อน โดยเด็กแต่ละคนจะมีส่วนร่ วมและการมี
ส่วนร่วมก็คือการที่เด็กเอาจิตใจเข้ าร่วมทําให้ ตวั เองเกิดการเรี ยนรู้ในสิ่งที่ครูอยากจะให้ ร้ ูไม่ทางตรง
ก็ทางอ้ อม
สรุ ปว่าการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมหมายถึง การเรี ยนรู้ ของบุคคลเพื่อพัฒนาตนเองโดยมี
ลักษณะการเรี ยนรู้เป็ นกระบวนการที่อาศัยประสบการณ์เดิมของตนเองนํามาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั
บุคคลอื่น ๆ ในกลุ่มในลัก ษณะร่ วมกันวิเคราะห์วิพากษ์ จนนํามาซึ่งความคิดรวบยอด และหาก
พิจารณาในแง่ของการเรี ยนการสอนการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่วมจะเน้ นที่บทบาทของผู้เรี ยนในการ
ร่ วมกันแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยครู เปลี่ยนบทบาทจากผู้สอนไปเป็ นผู้
อํานวยความสะดวกกระตุ้นให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกันระหว่างกลุม่ ผู้เรี ยน
4.2 หลักการของการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วม
UNESCO (2001) กล่าวถึงหลักการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมนันผู
้ ้ เรี ยนเป็ นศูนย์กลางการ
เรี ยนรู้ มีส่วนร่ วมในการเรี ยนการสอน ไม่เป็ นฝ่ ายรับข้ อมูลจากผู้สอนเพียงอย่างเดียว ผู้สอนมี
บทบาทเป็ นผู้อํ า นวยความสะดวก และกระตุ้น ให้ ผ้ ูเ รี ย นมี ส่ว นร่ ว มในการเรี ย นการสอน ให้
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คําแนะนํา อธิบาย สาธิต และสรุปการเรี ยนรู้ ผู้เรี ยนสามารถเจรจาถึงความคาดหวังในการเรี ยนรู้
วัต ถุป ระสงค์ ความรู้ ทัก ษะ และทัศ นคติ หรื อ วิ ธี ก ารเรี ย นการสอนที่ ต้ อ งการใช้ หรื อ การ
ประเมินผลการเรี ยนรู้
Pretty and others (1995) กล่าวว่าหลักการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วมนันจะกํ
้ าหนดวิธีการ
และระบบของกระบวนการเรี ยนรู้ ที่มีส่วนร่ วมของทัง้ ผู้เรี ยน ผู้สอน และคนในพืน้ ที่ มีมุมมองที่
หลากหลาย ความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้เรี ยนทุกคนมีความสําคัญ มีกระบวนการเรี ยนรู้ของกลุ่ม
ผ่านการวิเคราะห์และการมีปฏิสมั พันธ์ ของกลุ่ม มีบริ บทเฉพาะเจาะจงที่สามารถปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมในแต่ล ะเงื่ อนไข โดยผู้เรี ยนเป็ นผู้ประดิษฐ์ วิธี ใหม่ ๆ เงื่ อนไข และชื่ อ ทํ าให้ ผ้ ูเรี ยนมี
ความรู้สึกเป็ นเจ้ าของ ผู้สอนมีบทบาทในการอํานวยความสะดวกให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ กิจกรรมการ
เรี ยนรู้ และช่วยปรับสถานการณ์ของผู้เรี ยน เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ ที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลง ทัง้
มุมมองและความพร้ อมในการลงมือปฏิบตั ิ
อุดม เชยกีวงศ์ (2545) กล่าวถึงหลักการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมมาจากความเชื่อว่าการ
เรี ย นรู้ ของคนเราเป็ นกระบวนการสร้ างความรู้ ด้ ว ยการเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง โดยมี ค รู ช่ ว ยจัด
กระบวนการเรี ยนการสอนที่เอื ้ออํานวยให้ เกิดการสร้ างความรู้มากกว่าการถ่ายทอดความรู้จากครู
สู่ผ้ เู รี ยน กระบวนการสร้ างความรู้ จึงต้ องอ้ างอิงจากประสบการณ์ผ้ เู รี ยน เป็ นการเรี ยนรู้ ที่ผ้ เู รี ยน
เป็ นฝ่ ายกระทํา อันจะทําให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูก่ ารกระทําใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง การเรี ยนรู้ใน
ลักษณะนี ้จึงยํ ้าถึงลักษณะทางสังคมของการเรี ยนรู้ที่เกิดจากการมีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้เรี ยนด้ วย
กันเอง และระหว่างผู้เรี ยนกับครู ทําให้ เกิดการขยายผลของเครื อข่ายความรู้ ที่ทุกคนมีอยู่ออกไป
อย่า งกว้ างขวาง โดยอาศัยการแสดงออกในลักษณะต่างๆ เป็ นเครื่ องมื อ ในการแลกเปลี่ ย น
วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้ สรุปเป็ นหลักการเรี ยนรู้แบบมีสว่ นร่วม 5 ประการ ดังนี ้
1. การเรี ยนคือกิจกรรมที่ ทําให้ เกิดการเรี ยนรู้ ใหม่ๆ ที่ท้าทายอย่างต่อเนื่ อง เป็ นการ
เรี ยนรู้จากการปฏิบตั จิ ริงของผู้เรี ยน (Active Learning)
2. กิจกรรมการเรี ยนเป็ นการเรี ยนรู้ที่อาศัยประสบการณ์เดิมของผู้เรี ยน
3. มีการสื่อสารหลายทาง เช่น การพูด หรื อการเขียน เป็ นเครื่ องมือในการแลกเปลี่ยน
การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้
4. มีปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้เรี ยนด้ วยกันเองและระหว่างผู้เรี ยนกับครู
5. ปฏิสมั พันธ์ ที่มีทําให้ เกิดการขยายผลของเครื อข่ายความรู้ ที่ทุกคนมีอยู่ออกไปอย่าง
กว้ างขวาง
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จากหลักการดัง กล่าว นํ ามาอธิ บายในลักษณะขององค์ประกอบและขัน้ ตอนของการ
เรี ยนรู้แบบมีสว่ นร่วม ได้ โดย วัฒนาพร ระงับทุกข์ (2544) กล่าวถึงองค์ประกอบการเรี ยนรู้แบบมี
ส่วนร่วมว่าประกอบด้ วยองค์ประกอบสําคัญ 4 ประการ คือ
1. ประสบการณ์ (Experience) เป็ นขัน้ ตอนที่ผ้ สู อนกระตุ้นให้ ผ้ ูเรี ยนนําประสบการณ์
เดิมของตนออกมาใช้ ในการเรี ยนและแบ่งปั นประสบการณ์ของตนกับเพื่อน ๆ ที่อาจมีระสบการณ์
คล้ ายคลึงหรื อแตกต่างกัน
2. การสะท้ อนความคิดและอภิปราย (Reflect and Discussion) เป็ นขันตอนที
้
่ผ้ เู รี ยนได้
มี โ อกาสแสดงความคิด เห็ น ความรู้ สึก แลกเปลี่ ยนกับสมาชิ ก ในกลุ่ม ผู้ส อนจะเป็ นผู้กํ าหนด
ประเด็น วิเคราะห์ วิจารณ์ ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้ ถึงความคิด ผู้อื่นที่ตา่ งไปจากตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ เกิด
การเรี ย นรู้ ที่ ก ว้ า งขวางขึ น้ ผลจากการสะท้ อ นความคิ ด เห็ น หรื อ อภิ ป รายทํ า ให้ ไ ด้ ข้ อ สรุ ป ที่
หลากหลายและได้ เรี ยนรู้การทํางานเป็ นทีม
3. ความเข้ าใจและเกิดความคิดรวบยอด (Understanding and Conceptualization)
เป็ นขันตอนการสร้
้
างความเข้ าใจและนําไปสู่การเกิดความคิดรวบยอด อาจจะเกิดขึ ้นโดยผู้เรี ยน
เป็ นฝ่ ายริ เริ่ มและครู ช่วยเติม ให้ ส มบูรณ์ หรื อครู อาจนํ าทางแล้ วผู้เรี ยนสานต่อจนความคิดนัน้
สมบูรณ์เป็ นความคิดรวบยอด
4. การทดลองหรื อประยุกต์แนวคิด (Experiment or Application) เป็ นขันตอนที
้
่ให้
ผู้เรี ยนนําเอาการเรี ยนรู้ ที่เกิดขึ ้นใหม่ไปประยุกต์ใช้ ในลักษณะหรื อสถานการณ์ต่างๆ จนเกิดเป็ น
แนวทางปฏิบตั ขิ องผู้เรี ยนเอง
สรุปได้ วา่ หลักการพื ้นฐานของการเรี ยนรู้แบบมีสว่ นร่วม คือ การที่ผ้ เู รี ยนซึ่งมีลกั ษณะเป็ น
กลุ่มได้ เรี ยนรู้ ร่ วมกันในกิ จกรรมหรื องานโดยผ่านกระบวนการของการเรี ยนรู้ เชิง ประสบการณ์
ได้ แก่ การนําประสบการณ์สว่ นตัวมาแลกเปลี่ยนกับสมาชิกในกลุม่ การร่วมกันสะท้ อนคิดอภิปราย
ใยประสบการณ์ นัน้ ๆ ร่ วมกัน จนนํ าไปสู่การสรุ ปเป็ นความคิดรวบยอด และความคิดที่ ไ ด้ ไ ป
ประยุกต์ใช้ หรื อทดลองใช้ ในชีวิตต่อไป ซึ่งจากหลักการนี ้ผู้เรี ยนหรื อสมาชิกกลุ่มก็จะเกิดการเรี ยนรู้
จากการที่ตนเองได้ มีส่วนร่ วมกับคนอื่น ๆ ในกลุ่มในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ คิด วิพากษ์
วิจารณ์ เข้ าใจและเห็นคุณค่าทังของตนเองและผู
้
้ อื่น
4.3 กระบวนการของการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วม
สําหรับกระบวนการของการเรี ยนรู้ แบบมี ส่วนร่ วมมี นักวิช าการและองค์กรกล่าวถึง ไว้
หลายท่าน ซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างกันไป และมีขนตอนที
ั้
่แตกต่างกัน แต่โดยรวมแล้ วก็ยงั คงมี
ลักษณะของการอธิบายที่แตกย่อยออกมาจากองค์ประกอบหลัก 2 องค์ประกอบของการเรี ยนรู้
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แบบมีส่วนร่ วม คือ การเรี ยนรู้ เชิงประสบการณ์และการเรี ยนรู้ โดยกระบวนการกลุ่ มนัน่ เอง โดย
เพิ่มเติมในส่วนของรายละเอียดที่จะเข้ าใจในตัวผู้เรี ยนหรื อสมาชิกกลุ่ม การจัดสภาพแวดล้ อม
ตลอดจนวิธีการเทคนิคเข้ ามา และสรุปออกมาเป็ นกระบวนการการเรี ยนรู้แบบมีสว่ นร่วม เช่น
UNESCO (2001) กล่าวถึงกระบวนการเรี ยนรู้แบบมีสว่ นร่วม เป็ นขันตอน
้
6 ขัน้ คือ
1. ผู้เรี ยนเปรี ยบเทียบประสบการณ์กบั ผู้อื่นจะทําให้ ค้นพบว่าแต่ละคนมีการเรี ยนรู้ที่
แตกต่างกัน
2. พัฒนาวิธีการเรี ยนการสอนให้ มีความยืดหยุ่นกับผู้เรี ยนที่มีความแตกต่างกัน
3. เข้ าใจผู้เรี ยนแต่ละคนถึงความแตกต่างของประสบการณ์และความรู้เดิม
4. ให้ ผ้ เู รี ยนมีส่วนร่วมในการเรี ยนการสอน ใช้ เครื่ องมือในการสอนหลากหลายเพื่อ
สามารถกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีสว่ นร่วมทุกคนแทนที่การใช้ การบรรยายและเน้ นการลงมือปฏิบตั ิ
5. สร้ างสภาพแวดล้ อมทางกายภาพและจิตใจให้ มีความสะดวกสบายในการเรี ยนรู้
6. ประเมินผลการเรี ยนรู้ ทุกขัน้ ตอนทัง้ จากตัวผู้เรี ยน และผู้อื่นประเมินเพื่อให้ เกิด
ประโยชน์ตอ่ ผู้เรี ยนอย่างแท้ จริง
Bruce (2007) กล่าวถึงกระบวนการเรี ยนรู้แบบมีสว่ นร่วม 4 ขันตอน
้
ดังนี ้
1. เริ่ มต้ นจากการนําประสบการณ์ ของผู้เรี ยน การตังประเด็
้
นปั ญหา ด้ วยการตัง้
กลุม่ ของผู้เรี ยนเองและเลือกหัวข้ อสําหรับการทํากิจกรรม
2. จัดตังความสั
้
มพันธ์บนฐานของการสนทนา โดยมีแนวทางสัมพันธ์กบั การดําเนิน
ชีวิตจริง โดยเริ่มต้ นจากความรู้และความเชี่ยวชาญของผู้เรี ยน
3. ผู้เรี ยนพัฒนาขอบเขตการอภิปรายและการวิเคราะห์ด้วยประสบการณ์ของตนเอง
4. มี ก ารสื่ อ สารที่ ห ลากหลายและมี กิ จ กรรมที่ ส นุ ก น่ า สนใจเน้ นการปฏิ บั ติ
กระบวนการกลุม่
Pretty (1997) กล่าวถึงกระบวนการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วมในลักษณะหลักปฏิบตั ิที่ควรจะ
เป็ น (ไม่มีลกั ษณะของขันตอน)
้
ว่ากระบวนการควรเป็ นดังนี ้
1. สร้ างบรรยากาศการเรี ยนรู้ที่ผ้ เู รี ยนได้ มีสว่ นเกี่ยวข้ องและมีสว่ นร่วม
2. ใช้ สื่อการเรี ยนการสอนและกิจกรรมหลายรูปแบบ
3. ใช้ การสื่อสารสองทางอย่างมีสว่ นร่วมและมีการป้อนข้ อมูลย้ อนกลับจากผู้เรี ยน
4. แสวงหาความรู้ ด้ วยตนเองค้ นพบความสามารถของตนเองและเน้ นการลงมื อ
ปฏิบตั ิ
5. ผู้เรี ยนได้ สร้ างการเรี ยนรู้ในรูปแบบของตนเองอย่างเป็ นธรรมชาติ
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อุดม เชยกีวงศ์ (2544) กล่าวถึงกระบวนการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมในลักษณะหลักการจัด
กระบวนการ 5 ประการ คือ
1. เน้ นให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนอย่างมีความสุข สอดคล้ องกับธรรมชาติของผู้เรี ยน โดยได้
เรี ยนในสิ่งที่ตนชอบ สนใจและถนัด เมื่อผู้เรี ยนทําสําเร็ จก็จะเกิดกํ าลัง ใจในการที่จะก้ าวต่อไป
ข้ างหน้ าอยากคิดทําสิ่งใหม่ ๆ อยูต่ ลอดเวลาทําให้ มีเจตคติมองโลกในแง่ดี
2. ต้ องให้ ผ้ เู รี ยนได้ ค้นพบความสามารถของตนเองเป็ นการเน้ นผู้เรี ยนได้ เรี ยนโดย
ปฏิบตั จิ ริง ถ้ าปฏิบตั จิ ริ ง ถ้ าปฏิบตั ิได้ สําเร็ จเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และการที่ผ้ เู รี ยนค้ นพบ
ความสามารถของตนเองทํ า ให้ ร้ ู จัก ตนเองมากขึน้ เห็ น คุณ ค่า ของตนเองซึ่ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
ภาคภูมิใจ
3. เน้ น ให้ ผ้ ูเ รี ย นเรี ย นสิ่ ง ที่ มี ค วามหมายต่อ ตนเอง โดยความรู้ ต้ อ งสัม พัน ธ์ กับ
ธรรมชาติ วิถีชีวิตของคนในแต่ละชุมชน การเรี ยนสิ่งที่มีความหมายเป็ นการตอบสนองความสนใจ
ความต้ องการ/ปั ญหาของผู้เรี ยน
4. มีกิจกรรมและสื่อหลากหลายประกอบการเรี ยนรู้
5. มีการประเมินผลการเรี ยนรู้ทุกขันตอน
้
โดยการประเมิน 2 ทาง คือ ผู้อื่นประเมิน
และตัวเองประเมิน เนื ้อหาที่จะประเมินตัวเองเป็ นสิ่งที่มี ความหมายต่อผู้เรี ยนว่าผู้เรี ยนสามารถ
นําไปใช้ ในชีวิตประจําได้ ไม่จํากัดเนื ้อหา และสามารถนําไปประยุกต์และบูรณาการได้
สรุปว่า กระบวนการการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมโดยเฉพาะที่ใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอน
นันเน้
้ นไปที่การจัดสภาพแวดล้ อมในการเรี ยนรู้ที่เอื ้อให้ ผ้ เู รี ยนมีความสุ ข สามารถดึงประสบการณ์
ของตนเองออกมาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั สมาชิกคนอื่นๆในกลุม่ เห็นคุณค่าของประสบการณ์ทงของ
ั้
ตนเองและผู้อื่น กล้ าแสดงออกซึ่งความคิดเห็น ตลอดจนสามารถนําความรู้ที่ได้ จากการเรี ยนรู้ไป
ใช้ กับชีวิตของตนเองได้ ส่วนฝ่ ายผู้สอนนันต้
้ องมีส่วนร่ วมในลักษณะผู้สนับสนุน ผู้อํานวยความ
สะดวก กระตุ้นให้ เ กิ ดบรรยากาศดัง กล่าว รวมทัง้ ดํา เนิ นกิ จ กรรมด้ วยการสื่ อ สารหรื อวิธี การ
เทคนิคที่หลากหลาย โดยลําดับขันตอนของกระบวนการนั
้
นมั
้ กยึดตามวงจรการเรี ยนรู้ 4 ขันของ
้
การเรี ยนรู้เชิงประสบการณ์ และเพิ่มเติมในส่วนของการประเมินผลการเรี ยนรู้เข้ าไป
สํ า หรั บ งานวิ จัย นี ้ ผู้วิ จัย ใช้ ก ระบวนการเรี ย นรู้ แบบมี ส่ว นร่ วม โดยใช้ ก ระบวนการ 4
ขันตอน
้
ตามองค์ประกอบหลักของการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่ วม ได้ แก่ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การสะท้ อนคิดอภิปราย การสรุปความคิด และ การนําไปทดลองใช้
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ตอนที่ 5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
5.1 งานวิจัยที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตสีเขียวและสุขภาวะ
สําหรับงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการเรี ยนรู้ของครอบครัวในเรื่ องของวิถีชีวิตสีเขียวนัน้ ยังไม่
พบว่ า มี ก ารศึก ษาวิ จัย ในเรื่ อ งนี โ้ ดยตรง แต่จ ากการค้ น คว้ า พบว่า มี ง านวิ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ
“กิจกรรม” หรื อการปฏิบตั ิที่เข้ าข่ายเป็ นวิถีชีวิตสีเขียว ซึ่งจะใช้ ในการวิจัยนีแ้ ละเกี่ยวข้ องกับสุข
ภาวะในด้ านต่างๆ เช่น การคัดแยกขยะ การบริ โภคผักปลอดสารพิษ จิตอาสา เบื ้องต้ นนี ้ผู้วิจยั
ขอนําเสนองานสํารวจที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตสีเขียวและสุขภาวะไว้ เป็ นเบื ้องต้ น ดังนี ้
งานวิจัยในประเทศ
สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (2555) ทําการการสํารวจ พบว่า คน
ไทยมีพฤติกรรมที่สะท้ อนถึงจิตสํานึกและการรับรู้ ต่อปั ญหาภาวะโลกร้ อนที่ดีในหลายด้ าน เช่น
ด้ านการประหยัดพลังงานและ เชือ้ เพลิง การนํากลับมาใช้ ใหม่และการเลือกซือ้ เลือกใช้ สิ่งของ
อุปโภค บริโภคที่คํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม อย่างไรก็ตามพฤติกรรมในการทิ ้งและแยกขยะ
เช่น ขยะอันตราย หรื อ ขยะที่สามารถนํากลับมาผลิตใช้ ใหม่ (Recycle) ยังเป็ นเรื่ องสําคัญที่ต้อง
รณรงค์และสนับสนุนต่อไป
มุทิตา คงปั น้ (2551) ทําการศึกษาผลของการปฏิบตั ธิ รรมต่อสุขภาวะทางจิตของผู้เข้ าร่วม
หลักสูตรพัฒนาจิตให้ เกิดปั ญญาและสันติสุข ณ ยุ วพุทธิ กสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ รวมเวลา 8 วัน 7 คืน โดนศึกษากับผู้ฝึกปฏิบตั ธิ รรมจํานวน 250 คน โดยเป็ นการวิจยั กึ่ง
ทดลองแบบกลุ่ม เดียววัด 2 ครั ง้ โดยวัดความรู้ ความเข้ าใจ ความเชื่ อและความคิดเห็นต่อ
ประโยชน์ของการปฏิบตั ิธรรม และวัดสุขภาวะทางจิต ผลการศึกษาพบว่า หลังการปฏิบตั ิธรรม
กลุ่ม ตัว อย่า งมี ระดับ สุขภาวะทางจิ ต แตกต่า งจากก่ อ นปฏิ บัติธ รรม โดยเป็ นไปในทางที่ ดี ขึน้
นอกจากนี ้ยังพบว่า ปั จจัยสนับสนุนให้ เกิดสุขภาวะทางจิต ได้ แก่ จํานวนพี่น้องในครอบครัว รายได้
ของตนเองและครอบครัว โรคประจํ าตัว ระยะเวลาในการปฏิบัติธ รรม และสุดท้ ายคือ ความรู้
ความเข้ าใจ ความเชื่อ และความคิดเห็น ต่อประโยชน์ของการปฏิบตั ธิ รรม
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล (2556 อ้ างถึงใน
ศูนย์ขา่ วการศึกษาไทย, 2556) ศึกษาสถานการณ์สขุ ภาวะครอบครัวไทยปี 2555 จากทัว่ ประเทศ
พบว่าครอบครัวของไทยยังมีปัญหาที่นา่ เป็ นห่วงเรื่ องการบริ โภคหรื อเกี่ยวข้ อง กับอบายมุข ทังสุ
้ รา
หวยใต้ ดิน และการพนัน โดยเรื่ องการบริ โภคคือ ดื่ มสุรา จากผลสํารวจปี 2554 และ 2555 เป็ นไป
ในทิศทางเดียวกัน ร้ อยละ 61.3 และร้ อยละ 61 พบว่าครอบครัวไทยมีบคุ คลในครอบครัวที่ดื่มสุรา
เป็ นประจํา ชี ้ให้ เห็นว่าการดื่มสุราของคนไทยยังไม่มีแนวโน้ มจะลดลง แม้ หลายหน่วยงานพยายาม
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จะรณรงค์หลายรู ปแบบ การซือ้ หวยใต้ ดินรวมถึงสลากกิ นแบ่งรัฐบาลและการพนัน ในปี 2554
พบว่ามีการเล่นการพนันเพิ่มมากขึ ้น ในปี 2554 มีร้อยละ 26.7 แต่ในปี 2555 ที่ผ่านมา ผลสํารวจ
เพิ่มเป็ นร้ อยละ 40.1 ขณะที่หนี ้สิน พบว่า ครอบครัวไทยเริ่ มมีการตื่นตัวกับเรื่ องการเก็บเงินออม
เพิ่มมากขึ ้น โดยปี 2554 จากร้ อยละ 61.3 ของปี ที่ผ่านมา เพิ่มเป็ นร้ อยละ 81.6 ถือว่าการตื่นตัวมี
แนวโน้ มที่ดีขึ ้น ด้ านความรุนแรงในครอบครัวพบว่า แนวโน้ มมีระดับความรุนแรงเพิ่มสูงขึ ้น มีการ
ทุบตีกัน จากปี 2554 ที่มีผลการสํารวจร้ อยละ 13.8 ในปี 2555 ที่ผ่านมาเพิ่มสูงกว่าเท่าตัวเป็ น
ร้ อยละ 30.8 ซึง่ จากการศึกษาครัง้ นี ้พบว่า ครอบครัวไทย 1 ใน 3 ใช้ ความรุนแรงในครอบครัว ส่วน
การทอดทิ ้งผู้สงู อายุให้ อยู่ตามลําพัง ในปี 2554 มีผลสํารวจร้ อยละ 21.4 แต่ในปี ที่ผ่านมาตัวเลข
ขยับสูง ขึน้ โดยเพิ่ม เป็ นร้ อยละ 53.1 ซึ่ง ถื อว่าเป็ นประเด็นที่ น่าเป็ นห่วงเพราะในสัง คมไทยใน
อนาคตข้ างหน้ าจะเข้ าสู่สงั คมผู้สงู อายุ และประเด็นการนอกใจคูส่ มรส ในปี 2554 พบว่ามีครู่ ักใน
สังคมนอกใจร้ อยละ 12.6 แต่ปีที่ผ่านมาขยับเพิ่มสูงขึ ้นเป็ นร้ อยละ 33 ชี ้ให้ เห็นภาพรวมทิศทาง
ของครอบครัวไทยว่ามีแนวโน้ มที่จะเป็ นครอบครัวที่เปราะบางเมื่อเทียบกับปี ที่ผ่าน ๆ มา เนื่องจาก
พฤติกรรมเสี่ยงทังหลาย
้
ทัง้ การดื่มสุรา การข้ องเกี่ยวกับอบายมุข มีแนวโน้ มตัวเลขเพิ่มมากขึน้
จนเรี ยกว่ากลายเป็ นพฤติกรรมปกติของครอบครัวไทยไปแล้ ว นอกจากนี ้ เรื่ องของครอบครัวไทยยัง
เน้ นพุ่งเป้าไปที่เรื่ องเศรษฐกิจเป็ นหลัก แต่ไม่ใช่เศรษฐกิจที่ยงั่ ยืนที่มีรากฐานมาจากการทํางาน
หนักและอดออม แต่เป็ นลักษณะเศรษฐกิจแบบหยิบฉวยได้ ง่าย นัน่ คือการสร้ างรายได้ ด้วยหนี ้สิน
เห็นได้ ชดั ว่าวงจรหนี ้สินของคนไทยมีเพิ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง
พัช รี ดํา รงสุน ทรชัย (2550) ศึกษาแนวทางการจัดการความรู้ เพื่ อสุขภาวะชุม ชน ผล
การศึกษาบางส่วนพบว่าในมุมมองของชุมชนเอง โดยชุมชนแรกเห็นว่า สุขภาวะชุมชน หมายถึง
ความสุขของคนในชุมชน โดยดูได้ จาก การดําเนินชีวิต คือ มีรายได้ จากการประกอบอาชีพหาเลี ้ยง
ครอบครัว โดยเป็ นอาชีพที่ไม่มีผลกระทบต่อคนในชุมชนหรื อต่อสิ่งแวดล้ อมและระบบนิเวศน์ของ
ชุมชน สภาวะแวดล้ อมของชุมชนอุดมสมบูรณ์ มีทรัพยากรพอเลี ้ยงดูคนในท้ องถิ่นได้ โดยไม่ต้อง
ออกไปประกอบอาชีพที่อื่น ไม่มีขยะ ไม่มีมลพิษ ซึ่งจะส่งผลให้ ร่างกายไม่เจ็บป่ วย มีสุขภาพจิตดี
เพราะมีความสมดุลในการดํารงชีวิต ที่มีการประกอบอาชี พมีรายได้ ดี ไม่มีอบายมุข ยาเสพติด
ขโมย และโรคเอดส์ ใ นชุม ชน ในขณะที่ อี ก ชุม ชนหนึ่ ง มองว่ า สุข ภาวะชุม ชน ประกอบด้ ว ย
ความสัม พันธ์ ที่ดีของชาวชุมชน ไม่ทะเลาะกัน มีความเอือ้ เฟื ้อเผื่ อแผ่ ช่วยเหลื อซึ่งกันและกัน
ปลอดยาเสพติด เยาวชนรวมกลุ่มกันทํากิจกรรมที่มีประโยชน์ ผู้ ใหญ่ก็พลอยสุขใจที่ลูกหลานไม่
ออกนอกลูน่ อกทาง ห่างไกลอบายมุข สุขภาวะทางกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เจ็บป่ วย มาจากการที่
คนในชุม ชนออกกํ า ลัง กาย รั บประทานอาหารที่ ปลอดภัย และผลการศึก ษาในส่ว นของแนว
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ทางการจัดการความรู้ เพื่อสุขภาวะชุมชน พบว่ามีหลายวิธีการ ได้ แก่ การร่ วมกลุ่ มคนที่มีความ
ตระหนักในทุกขภาวะ การกําหนดเป้าหมายสุขภาวะของชุมชนร่วมกัน การแสวงหาความร่ วมมือ
จากหน่วยงานในการเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ การสร้ างเวที พื ้นที่ โอกาสในการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ในชุมชน
การทําวิจยั โดยชุมชน เพื่อแสวงหาความรู้ ที่เกี่ยวข้ องในการแก้ ปัญหาให้ ตรงจุด การสกัดความรู้
จากในตัวคนหรื อกลุ่มคน โดยใช้ เครื่ องมือ “เพื่อนช่วยเพื่อน” การขยายเครื อข่ายการเรี ยนรู้ ของ
ชุมชน ผู้นําชุมชนเป็ นต้ นแบบของการเป็ นผู้สนใจเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่ อง การพัฒ นาแหล่งเรี ยนรู้
ชุมชนเพื่อเป็ นคลังความรู้ การสร้ างนักจัดการความรู้ในชุมชนอย่างต่อเนื่ อง โดยควรสร้ างในคนทุก
วัย
ผลสํารวจของโครงการสุขภาพคนไทย (โครงการสุขภาพคนไทย, 2559) ที่ระบุเกี่ยวกับ
กิจกรรมของคน 4 เจนเนอเรชัน ได้ แก่ ไซเลนต์เจเนอเรชัน เบบี ้บูมเมอร์ เจนเอ็กซ์ และ เจนวาย
โดยแสดงให้ เห็นว่าเจนวายนัน้ มีกิจกรรมทางกายน้ อยที่สุดเพราะเวลาว่างมักหมดไปกับการใช้
เทคโนโลยี ซึง่ การมีกิจกรรมทางกายน้ อยนี ้อาจมีผลต่อสุขภาพได้
งานวิจัยต่ างประเทศ
Mass and et al (2009) นําเสนอบทความเรื่ อง Morbidity is related to a green living
environment ซึ่งมาจากการวิจยั เกี่ยวกับการเป็ นโรคและการอาศัยในพื ้นที่สีเขียว มีที่มาจากการ
รณรงค์พยายามการเพิ่มพื ้นที่สีเขียวในเขตเมือง พบว่า การอยู่อาศัยในพืน้ ที่สีเขียว ซึ่งเป็ นการ
ปฏิบตั ิอย่างหนึ่งในวิถีชีวิตสีเขียว มีผลต่อการลดอัตราการเกิดโรค ในหลายกลุ่มโรค ทังหมด
้
24
กลุ่ม และยังลดความกังวล ความรุ นแรงของโรคทางจิตและอาการห่อเหี่ยวได้ โดยเฉพาะในกลุ่ม
เด็กที่มีสถานะทางเศรษฐกิจสังคมตํ่า
Moisander and Pesonen (2002) ทําการวิจยั เรื่ อง Narratives of sustainable ways
of living: constructing the self and the other as a green consumer ซึ่งเป็ นงานวิจยั
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของผู้บริ โภควิถีกรี นหรื อวิถีชีวิตสีเขียว ส่วนหนึ่งในงานวิจยั พบว่านอกจากการ
ปฏิบตั ิทางกายแล้ ว Green living ยังรวมไปถึงการปฏิบตั ิทางจิตใจด้ วย หรื ออาจกล่าวได้ ว่า
Green living เป็ นเรื่ องของทังกาย
้
ใจ และจิตวิญญาณ นอกจากผู้บ ริ โภคที่ใช้ ชีวิตแบบ green
living จะเป็ นผู้ที่มีการกระทําที่นกึ ถึงสังคมและสิ่งแวดล้ อมมากกว่าความพอใจของตนเองแล้ ว ผู้มี
ชีวิต green จะหมายถึงผู้ที่ใช้ ชีวิตอย่างมีคุณธรรม จริ ยธรรม หรื ออย่างน้ อยที่สุดก็เป็ นผู้ที่ “มี
เหตุผล” นอกจากนันในงานนี
้
้ยังระบุว่าสําหรับงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับวิถีชีวิตสีเขียวนัน้ มีออกมา
ในลักษณะที่ว่าผู้บริ โภคแบบวิถีกรี นหรื อวิถีชีวิตสีเขียวนันมี
้ การปฏิบตั ิอย่างไร เลือกซื ้อหรื อใช้ ชีวิต
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อย่างไร แต่ยงั ไม่มีงานวิจยั ที่แสดงให้ เห็นว่าผู้คนพวกนี ้มีหนทาง วิธีการ และความเป็ นมาอย่างไร
ในการมีวิถีชีวิตสีเขียว
Lorenzen (2012) ทําการวิจยั เรื่ อง “Going Green: The Process of Lifestyle Change”
ซึ่งเป็ นการศึกษาเกี่ ยวกับกระบวนการเปลี่ยนแปลงเป็ นวิถีชีวิตสีเขียวของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ชีวิต
ตามแนวทางสีเขียวจํานวน 3 กลุม่ ได้ แก่ Voluntary Simplifiers: ผู้ที่ลดการบริ โภควัตถุตา่ ง ๆ และ
ลดสิ่งไม่จําเป็ นในชีวิต โดยงานวิจัยนีม้ ุ่งไปที่คนที่ลดการบริ โภคลงด้ วยเหตุผลทางสิ่งแวดล้ อม
Religious Environmentalist: นักสิ่งแวดล้ อมที่มีแรงขับจากความเชื่อทางศาสนา คือเชื่อว่าการ
ดูแลสิ่ ง แวดล้ อมเป็ นส่วนหนึ่ง ของหน้ าที่ ตามศาสนาของตน มี การตีความทางศาสนาแบบอิ ง
สิ่งแวดล้ อมเพื่อนําไปสู่การลดการบริ โภค และ Green Home Owners: เจ้ าของบ้ านสีเขียว โดย
หมายรวมถึงคนที่สร้ างหรื อปรับปรุงบ้ านของตนให้ ใช้ ทรัพยากรได้ ค้ มุ ค่าและลดผลกระทบไม่ดีต่อ
สิ่งแวดล้ อมและสุขภาพของมนุษย์ โดยกลุ่มตัวอย่างทังสามกลุ
้
่ม มีกิจกรรมที่สอดคล้ องกับการ
ปฏิ บัติตามแนวทางสี เ ขียว เช่น ซื อ้ ของน้ อยลงและยื ดอายุสิ่งที่ มี อยู่แล้ วออกไป มี การรี ไซเคิล
กระป๋ อง พลาสติก แก้ ว หนังสือพิมพ์ ใช้ ถงุ ผ้ า ใช้ หลอดประหยัดไฟ ไม่ใช้ กระดาษชําระในครัว ปรับ
อุณหภูมิบ้านให้ พอดี อาบนํ ้าสันลง
้ เลี่ยงการใช้ เครื่ องปรับอากาศ ถ้ ามีเครื่ องล้ างจานก็จะล้ างทีละ
มาก ๆ ใช้ การตากผ้ าแทนการอบผ้ า ปลูกผักกินเอง ซื ้ออาหารจากแหล่งออแกนิกส์ ใช้ ทิชชูรีไซเคิล
ติดหัวประหยัดนํ ้าที่ก๊อก ขี่จักรยานไปทํางาน เป็ นต้ น ในงานวิจัยนี ้ยังได้ นําเสนอปั จจัยที่เป็ นตัว
หลอมรวมและสนับสนุนกิจกรรมตามแบบวิถีชีวิตสีเขียว ได้ แก่ ความเชื่อมโยง (Coherence) คือ
มองว่าสิ่ ง แวดล้ อมเกี่ ยวข้ องและเชื่ อมโยงทุกสิ่ง เข้ าด้ วยกัน เช่น กลุ่ม ตัวอย่างที่นับถื อศาสนา
อิสลามมองว่าสิ่งแวดล้ อมเป็ นหนึ่งเดียวกับโลกซึ่งสอดคล้ องกับวิถีของชาวมุสลิม ความไตร่ ตรอง
อย่างรอบคอบ (Deliberation) คือ การใช้ ชี วิตตามวิ ถีสี เขี ยวอยู่บนพื น้ ฐานของความตัง้ ใจและ
ความมุ่งมัน่ เพราะเป็ นเส้ นทางที่ยากลําบากและมีความไม่แน่นอนสูง เช่น ต้ องใช้ ความตังใจดู
้ แล
อย่างมากกว่าจะได้ ผักสักหนึ่ง ต้ นที่ ปลูกไว้ กินเอง และการเปลี่ ยนแปลงแบบค่อยเป็ นค่อยไป
(Gradual Transformation) วิถีชีวิตสีเขียวถูกจัดว่าเป็ นกระบวนการที่อาศัยเวลาซึ่งเป็ นเรื่ องยากที่
จะบอกว่าจุดผลิกผัน (Tipping point) หรื อจุดเปลี่ยนอยู่ตรงไหน กล่าวคือ เราอาจระบุวินาทีที่ได้
ตัดสินใจจะเปลี่ยนวิถีชีวิตได้ เช่น หลังการไปฝึ กสมาธิ แต่การปฏิบตั ิตามวิถีที่เลือกนันเป็
้ นขันตอน
้
ที่ ดํ า เนิ น ไปอย่ า งช้ า ๆ งานวิ จัย ยัง นํ า เสนอกลไกในการจัด การกับ วิ ถี ชี วิ ต สี เ ขี ย วที่ เ รี ย กว่ า
Bricolage อีกด้ วย โดยตามความหมายแล้ ว Bricolage คือแผนการชัว่ คราวหรื อวิธีการแบบ Do It
Yourself (DIY) ที่มีขึ ้นเพื่อสร้ าง เปลี่ยนแปลง หรื อซ่อมแซมอะไรบางอย่าง ซึ่งในที่นี ้คือวิถีชีวิต โดย
อาศัยการหยิบจับทรัพยากรที่มีอยูใ่ นมือโดยคนที่ไม่ใช่มืออาชีพในลักษณะทําไปเรี ยนรู้ไป ส่วนการ
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Bricolage ในวิถีสีเ ขี ยวหมายถึง การนํ าของหรื อกิจ กรรมจากวิถีชี วิตแบบเก่ามารวมเข้ ากับ
ของใหม่โดยอิงความสัมพันธ์ ต่อสิ่งแวดล้ อม เพื่อสร้ างแบบแผนชีวิตให้ ตอบสนองเป้าหมายใหม่
โดยกระบวนการเปลี่ยนแปลงเป็ นวิถีชีวิตสีเขียวนันเป็
้ นลักษณะของการเรี ยนรู้ไปพร้ อม ๆ กับการ
ลงมือทํา
โดยสรุ ปแล้ วงานวิจยั นี ้มีมุมมองว่า กระบวนการเปลี่ยนเป็ นวิถีชีวิตสีเขียวได้ บอกเล่าถึง
สถานการณ์ ที่เ ป็ นปั ญ หา โดยค่านิ ยมรวมถึง ความต้ อ งการจะถูกประกอบขึน้ รวมกันระหว่า ง
กระบวนการนี ้ ความรู้ จะถูกสะสมมากขึ ้นเรื่ อย ๆ เมื่อเวลาผ่านไป และจะถูกใช้ เป็ นหลักสําหรับ
การเปลี่ ย นแปลงทัง้ ในอดี ต และอนาคต วิ ถี ชี วิ ต สี เ ขี ย วเป็ นโครงการที่ ไ ม่ขึน้ กับ ใคร ( agentic
project) และเป็ นเส้ นทางเก็บเกี่ยวประสบการณ์มากกว่าที่จะเป็ นจุดพลิกผัน มีกลุ่มตัวอย่างเพี ยง
ไม่กี่คนที่สามารถระบุได้ ว่าตัวเองเข้ าสู่วิถีชีวิตนีเ้ มื่อใด ส่วนใหญ่จะรับรู้ ได้ ว่าตัวเองกําลังอยู่บน
ทางเดินเส้ นใหม่แต่ไม่สามารถระบุจดุ เริ่มต้ นหรื อจุดพลิกผันได้
5.2 งานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมที่ใช้ ในงานด้ านครอบครั ว
งานวิจัยในประเทศ
ศูน ย์ ฝึ กอบรมและพัฒ นาการสาธารณสุข มูล ฐาน ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ( 2541)
ทําการศึกษาวิจยั เรื่ อง การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ และความสัมพันธ์ ของสมาชิกในครอบครัว
เพื่อจัดระบบการป้องกันและรองรับผู้ป่วยเอดส์ในชุมชนอีสาน ในงานวิจยั นี ้ใช้ กระบวนการเรี ยนรู้
แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) ในการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ ของครอบครัวเพื่อให้
ตระหนักถึงความห่วงใยซึง่ กันและกันรวมทังพั
้ ฒนาศักยภาพและสร้ างความสัมพันธ์ของครอบครัว
ภายในงานวิ จัย ระบุด้ ว ยว่ า วิ ธี ก ารที่ สํ า คัญ ในการดํ า เนิ น การเปลี่ ย นแปลงนัน้ คื อ การใช้
กระบวนการกลุ่ม สัม พันธ์ ซึ่ ง จะส่ง ผลต่อการเปลี่ ยนแปลงแนวคิด ก่ อให้ เกิ ด การเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมในเชิ งที่ ต้องการ และ กลุ่มปฐมภูมิ ซึ่งได้ แก่ ครอบครัวหรื อผู้ใกล้ ชิ ดนัน้ เป็ นกลุ่มที่ มี
อิทธิพลต่อความนึกคิด
สถาบันรักลูก (อ้ างถึง ใน สถาบันครอบครัวจังหวัดลําปาง, 2552) ซึ่ง เป็ นสถาบันที่ มี
ภารกิจสําคัญทางด้ านครอบครัวเป็ นที่ยอมรับในสังคมนัน้ ได้ นําแนวคิดการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วม
มาใช้ ในงานส่ง เสริ มความเข้ มแข็งของครอบครัว เนือ้ หาสาระที่สําคัญคือ ทางสถาบันรักลูกมี
ความเชื่อว่าการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมเหมาะสมที่จะนํามาใช้ กับการส่งเสริ มความเข้ มแข็งของ
ครอบครัว เพราะจะช่วยเปิ ดโอกาสให้ สมาชิกในครอบครัวซึ่งมีเพศ วัย ต่างกันนันได้
้ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ สะท้ อนความรู้ สึกนึกคิดของตน จนนํ ามาซึ่ง ความเข้ าใจซึ่ง กันและกันและการ
ร่ วมมื อกันคิดแก้ ปัญ หาจนนํ าไปปฏิ บัติได้ นํ ามาซึ่ง การลดปั ญหาในครอบครั ว จนกระทั่ง ช่วย
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ส่งเสริ มความเข้ มแข็งของครอบครัว โดยในบทความได้ ยกตัวอย่างการใช้ การเรี ยนรู้ แบบมีส่วน
ร่วมในการจัดเวทีของครอบครัวในชุมชน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543) ทําการศึกษาวิจยั เรื่ องรู ปแบบและ
พัฒ นาการการจัดการศึกษาโดยครอบครัวในสัง คมไทย ส่วนหนึ่ง พบว่า กระบวนการเรี ยนรู้ ที่
ดําเนินอยู่ในครอบครัวบ้ านเรี ยนในสังคมไทยนัน้ จะให้ ความสําคัญกับแนวทางต่างๆ โดยสรุ ป
ได้ แก่ ความเคารพและเชื่อมัน่ ในศักยภาพการเรี ยนรู้ของเด็ก เด็กเป็ นศูนย์กลางของการเรี ยนรู้ การ
เรี ยนรู้ เป็ นระบบของการบูรณาการคือเป็ นการเชื่อมโยงสรรพวิชาให้ กลมกลืนไปกับทักษะและ
มรรควิถีทงหมดของชี
ั้
วิต การเรี ยนรู้เกิดขึ ้นได้ ในทุกวิถีทาง การเรี ยนรู้ที่แท้ สามารถนําไปสู่จดุ หมาย
ปลายทางของชีวิต และที่สําคัญและเกี่ยวข้ องกับการวิจยั นี ้ก็คือ การศึกษาในครอบครัวนันเป็
้ นการ
เรี ยนรู้ร่วมกันของทังครอบครั
้
ว พ่อแม่มีทงความเป็
ั้
นครู และผู้เรี ยนรู้ ไปพร้ อมกัน กับลูก ตัวกระตุ้น
หรื อแรงจูงใจที่สําคัญที่สดุ คือ แบบอย่างที่กระตือรื อร้ นในความใฝ่ รู้ของตัวพ่อแม่
งานวิจัยต่ างประเทศ
การวิจัยในต่างประเทศที่นําการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมไปใช้ ในการจัดการเรี ยนรู้ กับกลุ่ม
ตัวอย่างอีกในหลายกลุม่ ดังตัวอย่างต่อไปนี ้
Duze (2010) เสนอผลการวิจัยของการใช้ เทคนิคการเรี ยนรู้ แบบมี ส่วนร่ วมในการ
บรรลุผลและทัศนคติของนักศึกษาปริ ญญาตรี ในวิชาวิธีวิจยั ทางการศึกษาโดยเสนอไว้ ว่านักศึกษา
มีผลการเรี ยนในวิชาวิธีวิจยั ทางการศึกษาตํ่ามาก บางคนใช้ เวลาในการศึกษารายวิชานี ้มากกว่า
2 – 3 ครัง้ และเรี ยนไม่จบตามระยะเวลา วิธีการใช้ สื่อการเรี ยนการสอนที่เหมาะสมจะทําให้ การ
สอน กระบวนการเรี ยนรู้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ ้น มีคณ
ุ ค่า น่าตื่นเต้ น มีส่วนร่วม มีประสิทธิภาพ
และให้ ผลเต็มที่ การวิจัยนีต้ ้ องการศึกษาว่าวิธีการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมนัน้ จะมีผลต่างกับการ
เรี ยนรู้ แบบบรรยายในชัน้ เรี ยนแบบดังเดิ
้ มหรื อไม่ และเพื่อค้ นหาวิธีการที่ทําให้ ผลการเรี ยนและ
ทัศนคติที่มี่ตอ่ วิชานี ้ ซึ่งผลการวิจยั พบว่าเทคนิคการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็ นรูปแบบการจัดการ
เรี ยนการสอนในชัน้ เรี ยนซึ่งใช้ ประโยชน์ ต่างกันสําหรับกลุ่ม 20-30 คน ที่มีส่วนร่ วมในการร่ วม
กิจ กรรมตามภารกิ จ ที่ไ ด้ รับมอบหมายจากผู้สอน ซึ่ง ต่างจากการเรี ยนแบบดัง้ เดิม ที่ มีแนวคิด
ผู้สอนเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู้หรื อวิธีการบรรยายซึ่งนักศึกษาจะมีส่วนร่วมด้ วยน้ อยมากหรื อไม่มี
เลย ผลที่ได้ จากการใช้ เทคนิคการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมทําให้ นกั ศึกษามีผลการเรี ยนที่ดี และมี
ทัศนคติที่ดีตอ่ การเรี ยนวิชานี ้ดียิ่งขึ ้น
รูปแบบหรื อลักษณะการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่วมที่ใช้ ในการวิจยั นี ้คือ 1) นักศึกษาเรี ยนรู้บน
ฐานปั ญหา (problem-based) แก้ ปัญหาจากระดับหนึ่งไปยังระดับหนึ่งโดยมีผ้ สู อนเขียนปั ญหาที่
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มีลกั ษณะใกล้ เคียงหรื อเหมือนกัน และชักชวนให้ นกั ศึกษาแก้ ปัญหาจากขันตอนแรก
้
และคนอื่น
แก้ ปัญหาในขัน้ ต่อไป จนกระทั่งนักศึกษาแก้ ปัญหาได้ จนหมด และอธิ บายได้ หากนักศึกษา
สับ สนและขอความช่ว ยเหลื อ ผู้ส อนจะทํ า หน้ า ที่ ใ ห้ ค วามช่ว ยเหลื อหากไม่มี นัก ศึก ษาคนใด
สามารถแก้ ปัญหาต่อไปได้ ผู้สอนอาจให้ นกั ศึกษาผู้หนึง่ แก้ ปัญหาที่มอบหมายให้ ขณะที่นกั ศึกษา
อื่น ๆ ให้ ความช่วยเหลือในการร่ วมคิด ผู้สอนจะทําหน้ าที่ให้ คําแนะนํา และอํานวยความสะดวก
2) นักศึกษามีส่วนร่ วมในการเรี ยนการสอน มีการคิดค้ นหาข้ อมูล ทุกคนมีส่วนร่ วมในการแก้ ไข
ปั ญหาได้ ลงมือปฏิบตั ิจริ ง 3) นักศึกษามีส่วนร่ วมในกระบวนการเรี ยนรู้ ภายใต้ คําแนะนําของ
ผู้สอนในบรรยากาศของห้ องเรี ยนที่เป็ นที่นา่ พอใจและเต็มไปด้ วยความร่วมมือของนักศึกษาทุกคน
Laverack, Esisakyi and Huble (1997) เสนอผลการวิจยั เรื่ องสื่อการเรี ยนรู้ที่ใช้ ในการ
เรี ยนรู้แบบมีสว่ นร่วมในการส่งเสริมสุขภาพในประเทศกานาซึง่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อสร้ างบุคลากรกองสุขศึกษา โดยการฝึ กอบรมพนักงานภายในพื ้นที่ Kumasi
2. เพื่อพัฒนาโปรแกรมการฝึ กอบรมในการให้ บริ การสําหรับบุคลากรทางการศึกษาด้ าน
สุขภาพประจําอําเภอ
3. เพื่ อออกแบบ ทํ า การทดสอบก่ อ นและผลิ ต วัสดุก ารศึก ษาแบบมี ส่ว นร่ ว มเพื่ อ การ
ส่งเสริมสุขภาพ
4. เพื่อดําเนินการโครงการวิจยั การดําเนินงานในการระบุตวั แทนการศึกษาด้ านสุขภาพ
และวิธีการที่เหมาะสม
5. เพื่ อประเมิ นประสิ ทธิ ภ าพของวัสดุการศึกษาทางสุขภาพ วิธี การ และกิ จ กรรมการ
ฝึ กอบรม
จากการพัฒนาวัสดุสื่อสิ่งพิมพ์ทางการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรี ยนรู้อย่างมีส่วนร่วมและ
การฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่ ภาคสนามในการใช้ งาน ได้ นํามาสู่การอภิปรายแบบกลุ่ม ของผู้วิจัยกับ
ชุมชนพบว่าวิธีการศึกษาและส่งเสริ มสุขภาพแบบมีส่วนร่วมเป็ นวิธีการที่ค้ มุ ค่ามาก วิธีการนี ้เพิ่ม
ประสิทธิ ภาพการทํางานของตัวแทนเขตพื ้นที่และเป็ นที่นิยมสําหรับกลุ่มเป้าหมาย ผู้วิจัยพบว่า
คุณภาพของการมีสว่ นร่วมจะเพิ่มขึ ้นโดยการผลิตวัสดุการเรี ยนรู้ซึ่งได้ รับการออกแบบและทดสอบ
ก่อนนําไปใช้ จริ ง อย่างไรก็ตามแม้ ว่าการส่งเสริ มสุขภาพเป็ นที่ยอมรับเป็ นอย่างดี แต่ก็เป็ นความ
รับผิดชอบของตัวแทนเขตพื น้ ที่ เพี ยงไม่กี่คนที่จ ะมี ส่วนร่ วมในการส่ง เสริ ม สุขภาพ กรณี ศึกษา
โครงการ Kumasi ได้ แสดงให้ เห็นว่าวิธีการเสริ ม สร้ างพลังการเรี ยนรู้ แบบมี ส่วนร่ วมเพื่อการ
ส่งเสริมสุขภาพขึ ้นอยูก่ บั การเลือกการฝึ กอบรมและการสนับสนุนให้ เกิดขึ ้นจริง
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Schmelzkope (2002) เสนอการนําการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมไปใช้ ในการจัดทําหลักสูตร
ภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยว
งานวิจยั นี ้ศึกษาการพัฒนาภูมิศาสตร์ ของหลักสูตรการท่องเที่ยว และความสัมพันธ์ ของ
แนวทางการศึกษาภูมิ ศาสตร์ แ ละการท่องเที่ ยว ในส่วนแรกผู้วิจัยตรวจสอบความหมายของ
แนวทางบทบาทของการออกแบบหลักสูตรในการพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการและความสัมพันธ์
ระหว่างการศึกษาภูมิศาสตร์ การท่องเที่ยวและสหวิทยาการ ในส่วนที่สองผู้วิจยั ร่างภูมิศาสตร์ ของ
หลัก สูต รการท่อ งเที่ ย ว รวมทัง้ วัต ถุป ระสงค์ อุด มการณ์ พื น้ ฐานของหลัก สูต รและโครงสร้ าง
หลัก สู ต ร ผู้ วิ จัย พิ จ ารณาปรั บ เปลี่ ย นการเรี ย นการสอนนัก ศึก ษาแบบมี ส่ ว นร่ ว ม และการ
ประเมิ น ผลการเรี ยนรู้ ท้ ายสุด ผู้วิจัยยื น ยันว่าการมี ส่วนร่ วม กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ การใช้ ง านมี
ความสําคัญในการบรรลุเป้าหมายของแนวทางและสร้ างแรงจูงใจการปฏิบตั ทิ างสังคม
Su (2010) ศึกษาเรื่ อง “The non-instrumental vision of the learning society” ได้ กล่าว
ว่า เครื อข่ายการเรี ยนรู้ในสังคม (Learning network) จะช่วยให้ สมาชิกเรี ยนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยทําหน้ าที่เป็ นแหล่งความรู้และสร้ างโอกาสการเรี ยนรู้โดยการสร้ างเครื อข่ายการเรี ยนรู้ แทนที่
จะมองว่า "ผู้เรี ยนจะเรี ยนอะไรดี" แต่ควรตังคํ
้ าถามว่า "ผู้เรี ยนอยากเจอกับคนแบบไหนหรื อของสิ่ง
ใดในการจะเรี ยนรู้สิ่งใดสิ่งหนึง่
Lee (2014) กล่าวไว้ ในงานวิจยั เรื่ อง “Lifelong learning and learning to learn: An
enabler of new voices for the new times” ว่าการเรี ยนรู้ตลอดชีวิตเกิดขึ ้นเพราะแรงขับ ในตัว
บุคคลที่ต้องการเรี ยนรู้หาทักษะใดก็ตามให้ อยูร่ อดในยุคสมัยปั จจุบนั รวมถึงเพื่อให้ ไปถึงเป้าหมาย
ส่วนบุคคลของตนเอง แรงขับของคนที่ต้องการจะเรี ยนรู้ตลอดชีวิตจะช่วยสร้ างความเท่าเทียมและ
สร้ างโอกาสในการเข้ าถึงการศึกษา และจะช่วยสร้ างให้ บคุ คลนันกลายเป็
้
นผู้เรี ยนที่ กระตือรื อร้ น
และกลายเป็ นฟั นเฟื องที่ดีในการขับเคลื่อนสังคม
การเรี ยนรู้ แบบมี ส่วนร่ วมใช้ เป็ นแนวทางการปฏิ บัติทางสัง คม วิธี การเรี ยนรู้ ที่ มี ความ
หลากหลายอํานวยความสะดวกในความสามารถของนักศึกษาที่เหมาะสมและการวิจารณ์ข้อมูลที่
แตกต่างกัน ท้ ายที่สดุ นักศึกษาจะสามารถบูร ณาการและประยุกต์ใช้ ความรู้นี ้โดยการทําแผนที่ไป
ยังกรอบแนวคิดทางภูมิศาสตร์
สรุ ปได้ ว่า ในส่วนของงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องนี ส้ รุ ปได้ ว่า มีการวิจัยที่สะท้ อนถึงปั ญหาสุข
ภาวะของครอบครัวของประชาชนที่ครอบคลุมทุกมิติ และงานวิจยั เกี่ยวกับสุขภาวะซึ่งส่วนใหญ่
เป็ นไปในทางส่งเสริ มสุขภาวะซึ่งภายในสะท้ อนให้ เห็นหลายวิธีที่อยู่ในขอบข่ายของวิถีชีวิตสีเขียว
มีการวิจยั ที่เกี่ยวกับกิจกรรมในขอบข่ายของวิถีชีวิตสีเขียวซึ่งยังคงไม่มีการศึกษาวิจยั โดยตรงและ
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งานวิ จัย เองชี ใ้ ห้ เ ห็น ว่า การศึก ษาในเรื่ อ งนี ย้ ัง ขาดรายละเอี ย ดหลายประการ ส่ว นงานวิจัย ที่
เกี่ยวข้ องกับกระบวนการเรี ยนรู้แบบมีสว่ นร่วมนันมี
้ งานวิจยั ที่ยืนยันได้ ว่ากระบวนการเรี ยนรู้แบบมี
ส่วนร่วมเหมาะสมที่จะใช้ สําหรับกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็ นครอบครัวและในขณะเดียวกันก็สามารถ
ใช้ ในการเรี ยนรู้ในเนื ้อหาด้ านสิ่งแวดล้ อมเช่นเดียวกัน
ตอนที่ 6 กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่ องการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมตามหลักวิถี
ชีวิตสีเขียวเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะของครอบครัว ประกอบด้ วย ปั จจัยนําเข้ า กระบวนการ และ
ผลลัพธ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
ปั จจัยนาเข้ า ปั จจัยนําเข้ าที่สนใจศึกษา ได้ แก่
1.แนวคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิตสีเขียว หลักคิดของวิถีชีวิตสีเขียว หลักปฏิบตั ิ และวิธีปฏิบตั ิที่
สอดคล้ องกับหลักคิดของวิถีชีวิตสีเขียว ตัวชี ้วัดของความเป็ นครอบครัววิถีชีวิตสีเขียว ซึ่งแนวคิดนี ้
ได้ มาจากการสังเคราะห์และวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้ องร่วมกับการสัมภาษณ์บคุ คล/ครอบครัวที่มี
การปฏิบตั กิ ิจกรรมในชีวิตชีวิตประจําวันที่เข้ าข่ายวิถีชีวิตสีเขียว สร้ างเป็ นแนวคิดเพื่อนํามาใช้ เป็ น
แนวคิดหลักของการวิจยั นี ้
2.แนวคิดเกี่ยวกับครอบครั ว นํามาใช้ เป็ นกรอบในการวิเคราะห์และอธิบายครอบครั ว
ซึง่ เป็ นกลุม่ เป้าหมายของงานวิจยั นี ้
3.แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาวะ ครอบคลุมเนื ้อหาของสุขภาวะ 3 ด้ าน อันประกอบด้ วย สุข
ภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิตใจ และสุขภาวะทางสังคม ซึง่ ในการวิจยั นี ้เป็ นเป้าหมายสุดท้ ายของ
การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ฯ เพื่อให้ ครอบครัวกลุม่ เป้าหมายมีสขุ ภาวะที่ดีขึ ้น
กระบวนการ กระบวนการในการวิจยั นี ้ แบ่งเป็ น 2 ระยะ ได้ แก่
1. การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐานของครอบครัววิถีชีวิตสีเขียวจากครอบครัวกรณีศกึ ษา
ที่ดี เพื่อนําไปสูก่ ารวิเคราะห์สรุปเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานของครอบครัวที่มีวิถีชีวิตสีเขียวหรื อครอบครัวสี
เขียว สําหรับให้ ผ้ วู ิจยั มีความรู้ความเข้ าใจพื ้นฐานเกี่ยวกับครอบครัวสีเขียว รวมไปถึงรายละเอียด
ต่าง ๆ ของวิถีชีวิตสีเขียว เพื่อนําไปใช้ แนะนําหรื อให้ ความช่วยเหลือกับครอบครัวทดลองซึ่งเป็ น
กลุ่มเป้าหมายของการวิจยั ในระยะที่ 2 และที่สําคัญคือ นําไปใช้ เป็ นกรอบคิดต้ นแบบหลักในการ
พัฒ นากระบวนการเรี ยนรู้ แบบมี ส่วนร่ วมตามหลักวิถี ชี วิต สี เขี ยวเพื่ อ เสริ ม สร้ างสุขภาวะของ
ครอบครัวในการวิจยั ในระยะที่ 2 ต่อไป

80
2. การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริ มสร้ างสุข
ภาวะของครอบครัว การวิจยั ในระยะนี ้เป็ นการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมระหว่างผู้วิจัย
และครอบครัวทดลอง ผ่านเทคนิคการทําโครงการ โดยใช้ กระบวนการตามที่สรุปได้ จากการวิจยั ใน
ระยะที่ 1 เป็ นกรอบคิดต้ นแบบหลัก และมีขนตอนการพั
ั้
ฒนากระบวนการเรี ยนรู้ ประกอบด้ วย 3
ขันตอนหลั
้
ก ได้ แก่ 1) การสร้ างพื ้นฐานให้ กบั สมาชิกครอบครัวทดลอง 2) การสร้ างพื ้นที่การเรี ยนรู้
ให้ กับสมาชิกครอบครัวทดลอง 3) การสรุ ปกระบวนการเรี ย นรู้ แบบมีส่วนร่ วมตามหลักวิถีชีวิตสี
เขียวเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะของครอบครัว ผ่านกระบวนการกลุม่ โดยใช้ เทคนิคการทําโครงการ
ผลลัพธ์ ผลลัพธ์ที่สนใจศึกษา ได้ แก่
1. ข้ อมูลพื ้นฐานของครอบครัวสีเขียว ซึ่งเป็ นผลจากการศึกษาในระยะที่ 1 ประกอบด้ วย
พื ้นฐานของของครอบครัว เนื ้อหาสาระของวิถีชีวิตสีเขียวที่ปฏิบตั ิ แรงจูงใจ การเริ่ มต้ นและการ
เรี ยนรู้ของครอบครัวที่จะมีวิถีชีวิตสีเขียว กระบวนการเรี ยนรู้ของครอบครัวสีเขียว และสุขภาวะของ
ครอบครัว ผลลัพธ์ ที่ได้ นี ้จะเป็ นพืน้ ฐานความรู้ ความเข้ าใจของผู้วิ จยั และเป็ นเนือ้ หาที่ใช้ ในการ
เรี ยนรู้จากประสบการณ์ของครอบครัวทดลองเมื่อแรกเริ่ มเข้ าสู่การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้แบบ
มีสว่ นร่วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะของครอบครัว
2. กระบวนการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะของ
ครอบครัว เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ฯที่ได้ มาจากการวิจยั แบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้วิจยั และครอบครัว
ทดลอง 3 ครอบครัว โดยใช้ ข้อมูลพื ้นฐานของครอบครัวสีเขียวกรณีศกึ ษาเป็ นกรอบคิดต้ นแบบใน
การดํ าเนิ น กิ จ กรรมการพัฒ นากระบวนการเรี ยนรู้ แบบมี ส่วนร่ ว มตามหลักวิ ถีชี วิต สี เขี ย วเพื่ อ
เสริมสร้ างสุขภาวะของครอบครัว ซึง่ สรุปกระบวนการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียว
เพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะของครอบครัว ประกอบด้ วย 3 ขันตอนหลั
้
ก ได้ แก่ การเรี ยนรู้เพื่อการเริ่ ม ต้ น
ที่จะเปลี่ยนแปลง การเรี ยนรู้ เพื่อรับหรื อปรับเปลี่ยนวิถีคิดหรื อวิธีปฏิบตั ิ การเรี ยนรู้ จากผลการ
เปลี่ยนแปลง กรอบแนวคิดการวิจยั สามารถสรุปเป็ นแผนภาพได้ ดังนี ้
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แนวคิดวิถีชีวิต
สีเขียว

- การศึกษา / วิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐานของ
ครอบครัวสีเขียว
- การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้แบบมี
ส่วนร่วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อ
เสริ มสร้ างสุขภาวะของครอบครัว

ข้ อมูลพื ้นฐานของ
ครอบครัวสีเขียว

แนวคิดเกี่ยวกับ
ครอบครัว

แนวคิด
สุขภาวะ

กระบวนการกลุม่ ผ่านเทคนิค
การทําโครงการของครอบครัว
ทดลอง
มีขนตอนการพั
ั้
ฒนา
กระบวนการเรี ยนรู้ฯ 3
ขันตอน
้
1. การสร้ างพื ้นฐานให้ กบั
สมาชิกครอบครัวทดลอง
2. การสร้ างพื ้นทีก่ ารเรียนรู้
ให้ กบั สมาชิกครอบครัว
ทดลอง
3. การสรุปกระบวนการเรี ยนรู้
แบบมีสว่ นร่วมตามหลักวิถี
ชีวิตสีเขียวเพื่อเสริ มสร้ างสุข
ภาวะของครอบครัว

กระบวนการเรี ยนรู้
แบบมีสว่ นร่วมตาม
หลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อ
พัฒนาสุขภาวะของ
ครอบครัว

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจัย
การศึกษาเรื่ อง “การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อ
เสริ ม สร้ างสุข ภาวะของครอบครั ว ” เป็ นการวิ จัย เชิ ง คุณ ภาพ (Qualitative research) มี
วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ 1) ศึก ษาและวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล พื น้ ฐานของครอบครั ว ที่ มี วิ ถี ชี วิ ต สี เ ขี ย วจาก
กรณี ศึกษาที่ดี และ 2) พัฒ นากระบวนการเรี ยนรู้ แบบมี ส่วนร่ วมตามหลักวิถีชี วิตสี เขี ยวเพื่ อ
เสริมสร้ างสุขภาวะของครอบครัว ผู้วิจยั ได้ วางแผนการดําเนินการวิจยั ออกเป็ น 2 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลพืน้ ฐานของครอบครัวที่มีวิถีชี วิตสีเขี ยวจาก
กรณี ศึกษาที่ ดี ขัน้ ตอนนี เ้ ป็ นการลงพื น้ ที่ ศึกษากับครอบครั วสี เขียวกรณี ศึกษาเพื่อให้ ผ้ ูวิจัยได้
เข้ าใจและมีองค์ความรู้ ที่ชดั เจน เกี่ยวกับ ข้ อมูลพื ้นฐานของครอบครัว ที่มาและแรงจูงใจในการ
ดําเนินชีวิตแบบวิถีชีวิตสีเขียว เนื ้อหาสาระของวิถีชีวิตสีเขียว การเรี ยนรู้ และกระบวนการเรี ยนรู้
ของครอบครัวสีเขียว และสรุ ปรวมเพื่อสร้ างองค์ความรู้หรื อเนื ้อหาในเรื่ องของวิถีชีวิตสีเขียวนี ้ใน
ลักษณะของงานเชิงวิชาการและเพื่อจะนําไปช่วยครอบครัวกลุ่มทดลองในการวิจยั ระยะที่ 2 การ
พัฒนากระบวนการเรี ยนรู้แบบมีสว่ นร่วมต่อไป
ขัน้ ตอนที่ 2 การพัฒ นากระบวนการเรี ยนรู้ แบบมี ส่วนร่ วมตามหลักวิถีชี วิตสี เขี ยวเพื่ อ
เสริ มสร้ างสุขภาวะของครอบครัว ขันตอนนี
้
้ใช้ กระบวนการวิจยั แบบมีส่วนร่ วมระหว่างผู้วิจยั กับ
ครอบครั ว ทดลองที่ เ ข้ า ร่ ว มการศึก ษา กระบวนการวิ จัย แบบมี ส่ ว นร่ ว ม ที่ ใ ช้ นัน้ กระทํ า โดย
กระบวนการกลุ่ม (group process) เป็ นตัวขับเคลื่อน ซึ่งในที่ นีค้ ือกระบวนการที่เกิดขึน้ โดย
สมาชิกในครอบครัวนัน่ เองโดยใช้ เทคนิคการทําโครงการร่วมกันของสมาชิกครอบครัว
รายละเอียดของแต่ละขันตอนการศึ
้
กษา มีดงั ต่อไปนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลพืน้ ฐานของครอบครั วที่มีวิถีชีวิตสี เขียวจาก
กรณีศึกษาที่ดี
การศึก ษาในขัน้ ตอนนี เ้ ป็ นการวิ จัย เชิ ง คุณ ภาพ ผู้วิ จัย ลงพื น้ ที่ ศึก ษาภาคสนามจาก
ครอบครัวสีเขียวที่เป็ นกรณีศึกษาที่ดี มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐานของ
ครอบครัวที่มีวิถีชีวิตสีเขียว (ครอบครัวสีเขียว) และนํามาวิเคราะห์สรุ ปเพื่อสร้ างองค์ความรู้ หรื อ
เนื ้อหาในเรื่ องของวิถีชีวิตสีเขียวนี ้ในลักษณะของงานเชิงวิชาการ และเพื่อให้ ผ้ วู ิจยั เองมีความรู้
ความเข้ าใจในเรื่ องของวิถีชีวิตสีเขียวดียิ่งขึน้ สําหรับการนําไปใช้ เรี ยนรู้ ร่วมกันตลอดจนแนะนํา
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ช่วยเหลือครอบครัวกลุม่ ทดลองในการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วมต่อไปในการศึกษา
ขันตอนที
้
่สอง รายละเอียดของการศึกษาขันตอนที
้
่หนึง่ มีดงั นี ้
กลุ่มตัวอย่ างและการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาในขันตอนนี
้
้คือ ครอบครัวที่มีวิถีชีวิตสีเขียวหรื อครอบครัว
สีเขียว ผู้วิจยั คัดเลือกครอบครัวที่มีวิถีชีวิตสีเขียวหรื อครอบครัวสีเขียวครอบครัวสีเขียวด้ วยวิธีการ
เลือกแบบเฉพาะเจาะจง การค้ นหาครอบครัวสีเขียวนันผู
้ ้ วิจยั ใช้ การขอข้ อมูลจากกลุ่มหรื อกลุ่ม
องค์กรที่ดําเนินกิจกรรมที่เกี่ ยวกับวิถีชี วิตสี เขียว เช่น กลุ่มฮาร์ ทคอร์ ออร์ แกนิค (Heart Core
Organic Facebook Fanpage) กลุ่มสมาชิกสวนผักคนเมือง รวมทังข้
้ อมูลจากหนังสือทางด้ าน
วิถีชีวิตสีเขียว (ภัทรพร อภิชิต, 2554 และ สุปรี ยา ห้ องแซง, 2554) รายการโทรทัศน์ เช่น รายการ
เป็ น อยู่ คือ รายการภัตรคารบ้ านทุ่ง (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) ร่วมกับการใช้ เทคนิค snow ball
technique ในการเข้ าถึงครอบครัวสีเขียว และคัดเลือกครอบครัวสีเขียวเป็ นครอบครัวกรณีศกึ ษา
ตามเกณฑ์ที่ผ้ วู ิจยั วางไว้ ได้ แก่ เป็ นครอบครัวที่มีการปฏิบตั ิกิจกรรมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวในการ
วิจยั นี ้อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อหลายอย่างก็ได้ โดยที่ต้องปฏิบตั ิแบบนันเหมื
้ อนกันทังครอบครั
้
ว (คื อ
สมาชิ กครอบครั วทุกคนต้ องปฏิ บัติ) และมี ความต่อเนื่ องในการปฏิ บัติคือเป็ นประจํ าต่อเนื่ อง
สมํ่าเสมอ จนกลายเป็ น “วิถีชีวิต”อย่างปกติของครอบครัว อย่างน้ อย 3 ปี ต่อเนื่องกันจนถึงปั จจุบนั
(ในขณะลงพื ้นที่ศกึ ษาภาคสนาม)
วิธีการได้ มาซึง่ กลุม่ ตัวอย่าง เริ่ มจากผู้วิจยั เข้ า ไปคนหากลุ่มคนในสื่อสาธารณะตามที่
กล่าวแล้ วข้ างต้ น เลือกติดต่อครอบครัวที่มีคุณสมบัติตรงกับเกณฑ์การคัดเลือกที่ตงไว้
ั ้ โดยการ
โทรศัพท์ไปแนะนําตนเองและโครงการวิจยั นี ้ และขอความร่วมมือในการเป็ นกลุ่มตัวอย่างให้ ข้อมูล
ในการวิจัย ซึ่งจากการติดต่อไปไม่ไ ด้ รับความร่ วมมือทุ กครั ง้ โดยเฉพาะครอบครั วที่ มีชื่ อเสียง
ค่อนข้ างมาก หรื อโด่งดังในแวดวงกลุม่ คนที่สนใจวิถีชีวิตแบบนี ้ ผู้วิจยั จึงเลือกติดต่อครอบครัวที่ไม่
เป็ นที่ร้ ู จักในวงกว้ างมากนัก แต่อย่างน้ อยที่สุดเป็ นสมาชิกกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตสี
เขียว และได้ รับการอ้ างอิ งถึงในกลุ่มนัน้ ๆ เมื่อติดต่อได้ และได้ รับการยืนยันที่จะเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
ให้ ข้อมูลจึงได้ นดั หมายในการเก็บรวบรวมข้ อมูลต่อไป
ครอบครัวสีเขียวที่ผ้ วู ิจยั คัดเลือกเป็ นครอบครัวสีเขียวกรณีศึกษาที่ดีในการศึกษาใน
ขันตอนที
้
่หนึง่ นี ้ประกอบด้ วยครอบครัวสีเขียว 5 ครอบครัว ดังนี ้
1. ครอบครัวกรณี ศึกษาที่ 1 ครอบครัวสมปาง พืน้ ที่ลาดกระบัง กรุ งเทพมหานคร
ประกอบกิ จ การโรงเรี ย นอนุบ าลและเป็ นศูน ย์ เ รี ย นรู้ เกษตรชุม ชนคนเมื อ ง ปลูก ผัก สวนครั ว
ไฮโดรโปนิค เลี ้ยงปลา บริโภคเองและขายเพิ่มรายได้ เปิ ดให้ คนในชุมชนได้ เข้ ามาเรี ยนรู้
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2. ครอบครั ว กรณี ศึ ก ษาที่ 2 ครอบครั ว ภู่ ร ะหงษ์ พื น้ ที่ ห มู่บ้ า นเมื อ งเอก รั ง สิ ต
ปทุมธานีประกอบกิจการสอนดนตรี ลักษณะ garden home ทําเครื่ องใช้ และปลูกผักปลอด
สารพิษบริโภคเอง
3. ครอบครั วกรณี ศึกษาที่ 3 ครอบครั วชทิ สาจารย์ พื น้ ที่ อํ าเภอเมื อง นครปฐม
ประกอบกิจการศูนย์ฝึกอบรมด้ านหุ้นและการลงทุน ปลูกผักบนดาดฟ้าที่พกั อาศัย และขยายลง
ที่ดินว่าง ปลูกบริ โภคเองและส่งให้ ร้านอาหาร ในบ้ านและศูนย์ฝึกอบรมใช้ เครื่ องใช้ ที่ทําเองเกือบ
ทังหมด
้
และเปิ ดให้ ผ้ สู นใจเข้ ามาศึกษาดูงานในสวนผักได้
4. ครอบครัวกรณีศึกษาที่ 4 ครอบครัวแก้ วประเสริ ฐ พืน้ ที่มีนบุรี กรุ งเทพมหานคร
เจ้ าของสวนเกษตรสามวา ทํ าสวนมะนาว สวนผัก ในพื น้ ที่ 1 ไร่ สอนปลูกมะนาวผ่านทางสื่ อ
ออนไลน์ และเปิ ดฝึ กอบรมให้ ผ้ สู นใจทัว่ ไป
5. ครอบครัวกรณีศึกษาที่ 5 ครอบครัวพันธุ์ทองดี พื ้นที่มีนบุรี กรุงเทพมหานคร ทํา
เกษตรอินทรี ย์ทงบริ
ั ้ โภคเองและเป็ นอาชีพหลักของครอบครัว ผลิตเครื่ องอุปโภคบริ โภคใช้ เองใน
บ้ านเกือบทุกอย่าง เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ของหน่วยงานราชการและผู้สนใจทัว่ ไป
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. ประเด็นคาถามสั ม ภาษณ์ เชิ งลึก ผู้วิจัยสร้ างประเด็นคําถามสัม ภาษณ์ จ าก
เนื ้อหาตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวและตัวชี ้วัดการเป็ นครอบครัวสีเขียวที่ได้ สงั เคราะห์และจัดทําขึ ้นเพื่อ
ใช้ ในการวิจยั นี ้ แบ่งคําถามออกเป็ น 4 ส่วน ได้ แก่ 1) ข้ อมูลพื ้นฐานของครอบครัวประกอบด้ วย
คําถาม 10 ข้ อ 2) การเรี ยนรู้ ของครอบครั วประกอบด้ วยคําถาม 3 ข้ อ 3) เนื ้อหาของวิถีชีวิตสีเขียว
ประกอบด้ วยคําถาม 10 ข้ อ และ 4) สุขภาวะของครอบครัวประกอบด้ วยคําถาม 4 ข้ อ ทังนี
้ ้ในแต่
ละส่วนประกอบด้ วยคําถามหลักและคําถามย่อยที่กําหนดไว้ ก่อน แต่ในสถานการณ์จริ งที่เกิดขึ ้น
ระหว่างผู้วิจัยกับผู้ให้ ข้อมูล ก็จ ะปรับเปลี่ยนการใช้ คําถามนัน้ ไปตามสถานการณ์ ให้ เหมาะสม
(แสดงในภาคผนวก ข)
2. แบบสังเกต ผู้วิจัยสร้ างขึน้ เพื่ อสัง เกตการณ์ ประกอบการสัมภาษณ์ เชิ ง ลึกกับ
ครอบครัวกรณีศกึ ษา เป็ นการสังเกตสภาพแวดล้ อมภายในที่อยู่อาศัยของครอบครัวโดยเน้ นไปที่
สิ่งซึ่งบ่งบอกถึงกิจกรรมการปฏิบตั ิตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวที่เกิดขึ ้นในแต่ละครอบครัว (แสดงใน
ภาคผนวก ข)
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การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
หลังจากที่ผ้ วู ิจยั ได้ สร้ างเครื่ องมือขึ ้น ได้ นําไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อขอ
คําแนะนําในการปรับปรุ งแก้ ไข และทําการปรับแก้ ไขตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ปรึ กษาแล้ ว
จากนันผู
้ ้ วิจยั นําเสนอรายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่จะเชิญเป็ นผู้ตรวจเครื่ องมือเพื่อหาความตรงเชิงเนื ้อหา
(Content Validity) จํานวน 5 ท่าน ซึ่งประกอบไปด้ วยผู้เชี่ยวชาญในด้ านต่างๆที่ครอบคลุมเนื ้อหา
ของการศึกษาครัง้ นี ้ ได้ แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้ านการศึกษานอกระบบโรงเรี ยน ผู้เชี่ยวชาญด้ านวิถีชีวิตสี
เขียว ผู้เชี่ยวชาญด้ านครอบครัว ผู้เชี่ยวชาญด้ านสุขภาวะ และผู้เชี่ยวชาญด้ านการวัดและประเมิน
เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเห็นชอบกับรายชื่อผู้เชี่ยวชาญทัง้ 5 ท่านแล้ ว (รายชื่อผู้เชี่ยวชาญนําเสนอไว้
ในภาคผนวก ก) ผู้วิจยั จึงดําเนินการขอเอกสารการเชิญผู้เชี่ยวชาญเป็ นผู้ตรวจเครื่ องมือจากคณะ
ครุ ศ าสตร์ จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ทยาลัย และดํ าเนินการส่ง เครื่ องมื อและแบบตรวจเครื่ อ งมื อให้
ผู้เชี่ยวชาญทําการตรวจสอบคุณภาพ
ในการส่งเครื่ องมือให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญทัง้ 5 ท่าน ทําการตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหา ผู้วิจยั
ได้ จัดทําแบบตรวจเครื่ องมือส่งไปพร้ อมกับเครื่ องมือและโครงร่ างวิทยานิพนธ์ ฉบับย่อ ซึ่งแบบ
ตรวจเครื่ องมือนันระบุ
้ ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญแต่ละท่านได้ แสดงความคิดเห็นว่าข้ อคําถามแต่ละข้ อมีความ
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์การวิจยั หรื อไม่ โดยให้ ระบุ ระดับคะแนนที่ต้องการจะให้ เป็ น 3 ระดับ
ได้ แก่
(+1) สําหรับข้ อคําถามที่เห็นว่าสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
(0) สําหรับข้ อคําถามที่ไม่แน่ใจหรื อตัดสินไม่ได้ ว่ามีความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์การ
วิจยั หรื อไม่ และ
(-1) สําหรับข้ อคําถามที่เห็นว่าไม่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
รวมทัง้ ให้ ผ้ ูเ ชี่ ย วชาญระบุข้ อ เสนอแนะกรณี ที่ ไ ม่ส อดคล้ อ งหรื อ ต้ อ งการให้ ผ้ ูวิ จัย ได้
ปรับเปลี่ยนแก้ ไข
หลังจากได้ รับผลการตรวจสอบเครื่ องมือคืนจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจยั ได้ นําผลมาวิเคราะห์หา
ค่าดัชนีความสอดคล้ องระหว่างประเด็นที่ศกึ ษากับวัตถุประสงค์ (Item – Objective Congruency
index : IOC) พบว่าค่าดัชนีเท่ากับ 0.74 และมี 1 ใน 5 ของผู้เชี่ยวชาญ ขอให้ ผ้ วู ิจยั ปรับแก้ ไขและ
ส่งกลับให้ ประเมินให้ คะแนนอีกครัง้ ซึง่ ผู้วิจยั ได้ แก้ ไขตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญและส่งกลับให้
ผู้เชี่ยวชาญอีกครัง้ เพื่อให้ คะแนนใหม่ ทําให้ ค่าดัชนีครัง้ ที่ สองมีค่าเท่ากับ 0.79 ซึ่งถื อว่าประเด็น
คําถามสัมภาษณ์มีความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์การวิจยั
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ส่วนแบบสังเกตนันผู
้ ้ เชี่ยวชาญ 2 ใน 5 ท่าน มีคําแนะนําให้ เปลี่ยนรู ปแบบมาเป็ นกําหนด
ประเด็นสังเกตกิจกรรมวิถีชีวิตสีเขียวไปเลย และให้ สงั เกตสิ่งซึ่งแสดงถึงกิจกรรมนัน้ ไม่ต้ องแยก
สังเกตเป็ นประเด็นอื่น ๆ อีก ซึง่ ผู้วิจยั ได้ ปรับเปลี่ยนตามคําแนะนํา
การทดลองใช้ เครื่องมือ
หลังจากที่ผ้ วู ิจยั ได้ ปรับแก้ ไขเครื่ องมือทังในส่
้ วนของประเด็นคําถามสัมภาษณ์และแบบ
สังเกตตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญแล้ ว และได้ นําไปปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึกษาอีกครัง้ ก่อนที่
จะลงภาคสนามเก็ บข้ อมูลผู้วิจัยได้ นําเครื่ องมือดังกล่าวไปทดลองใช้ กับครอบครัวที่มี ลักษณะ
ใกล้ เคียงกับครอบครัวที่เลือกไว้ เป็ นครอบครัวกรณีศกึ ษาแต่ไม่ใช่ครอบครัวกรณีศึกษา จํานวน 1
ครอบครัว พบว่าในการสัมภาษณ์นนั ้ ประเด็นคําถามที่จดั เตรี ยมไว้ สามารถถามและได้ คําตอบตรง
ตามวัตถุประสงค์ของคําถามทุกคําถาม แต่ว่าในสถานการณ์ จริ งบางคําถามก็ได้ รับคําตอบไป
พร้ อม ๆ กับคําถามอื่ นหรื อผู้ให้ ข้อมูลเล่าต่อเนื่องออกมาเองโดยที่ไม่ต้องถาม ผู้วิจยั ได้ จดบันทึก
เอาไว้ เพื่อเป็ นประโยชน์ในการลงภาคสนามเก็บข้ อมูลจริ งต่อไป ในส่วนของแบบสังเกตนันพบว่
้
า
สามารถสังเกตได้ ครบถ้ วนตามประเด็นที่ตงไว้
ั ้ โดยไม่ยากนัก
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการลงพื น้ ที่ ภ าคสนามเก็ บ รวบรวมข้ อมูล กับ ครอบครั ว กรณี ศึ ก ษานัน้ ผู้ วิ จัย ได้
ดําเนินการโดยการติดต่อประสานงาน ขออนุญาตเข้ าเก็บรวบรวมข้ อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
และการสังเกต ณ ที่อยู่อาศัยของแต่ละครอบครัว ซึ่งในการเก็บรวบรวมข้ อมูลกับแต่ละครอบครัว
นันได้
้ ขอความร่ วมมือจากสมาชิกครอบครั วให้ อยู่ร่วมการให้ ข้อมูลทุกคนหรื อมากที่สุดเท่าที่จะ
เป็ นไปได้ เนื่องจากการศึกษานี ้มีกลุ่มตัวอย่างหรื อผู้ให้ ข้อมูลเป็ น “ครอบครัว” หลังจากติดต่อนัด
หมายกันเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้วิจยั จึงได้ เดินทางไปเก็บรวบรวมข้ อมูลยังสถานที่อยู่อาศัยของครอบครัว
ทุกครอบครัวด้ วยตนเองพร้ อมผู้ชว่ ย 1 คน เพื่ออํานวยความสะดวกในส่วนของการบันทึกภาพและ
บันทึกเสียงหลังจากได้ รับอนุญาตจากสมาชิกของแต่ละครอบครัวแล้ ว
ในขณะลงพื ้นที่ภาคสนาม สมาชิกครอบครัวได้ ร่วมกันให้ ข้อมูลในการสัมภาษณ์ มี 2 ใน 5
ครอบครัวที่มีสมาชิกทุกคนในครอบครัวมาให้ สมั ภาษณ์พร้ อมกั น อีก 3 ครอบครัว ร่ วมให้ ข้อมูล
มากกว่า 2 คน แต่ยงั ไม่ครบทุกคนในครอบครัว เนื่องจากสมาชิกบางคนติดภารกิจนอกบ้ านหรื อ
บางครอบครั ว มี ส มาชิ กเป็ นผู้สูง อายุที่ไ ม่สะดวกเข้ าร่ ว มการให้ ข้อมูล ทุกครอบครั วเลื อกให้
สัมภาษณ์ในสถานที่ซึ่งเป็ นพื ้นที่ที่ใช้ ทํากิจกรรมสีเขียว (หรื อที่มีบางสิ่งที่แสดงถึงการปฏิบตั ิตาม
หลักวิถีชีวิตสีเขียว)ของบ้ าน เช่น สวนผัก สวนผลไม้ แปลงผักไฮโดรโปนิกส์ โรงเรื อนที่ใช้ อบรมให้
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ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตสีเขียวที่ครอบครัวทําให้ กบั บุคคลภายนอก เป็ นต้ น ส่วนการสังเกตนันผู
้ ้ วิจยั
กระทําไปพร้ อมกับการสัมภาษณ์และในขณะที่สมาชิกครอบครัวพาเดินชมบรรยากาศของที่อยู่
อาศัย ซึ่งในบางครอบครัวเป็ น “การสังเกตแบบมีส่วนร่ วม” เนื่องจากครอบครัวได้ เปิ ดโอกาสให้
ผู้วิจัยร่ วมกิจกรรมบางอย่างที่ครอบครัวได้ ทําเป็ นตัวอย่างให้ ดูด้วย เช่น การทํานํา้ หมักชีวภาพ
การเลือกเก็บผักผลไม้ การประกอบอาหารของครอบครัว ในขณะที่บางครอบครัวเป็ น “การสังเกต
แบบไม่มีสว่ นร่วม” เนื่องจากสมาชิกครอบครัวเพียงแต่พาชมบรรยากาศ สิ่งของ เครื่ องใช้ ในพื ้นที่
ที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียวไม่ได้ เปิ ดโอกาสให้ ร่วมกิจกรรมด้ วย ในขณะลงพืน้ ที่รวบรวมข้ อมูลนี ้
ผู้วิจยั ใช้ กล้ องบันทึกภาพ สมุดจดบันทึก และเครื่ องบันทึกเสียงในขณะทําการสัมภาษณ์ซึ่งได้ รับ
อนุญาตจากครอบครัวแล้ ว
รายละเอียดการเก็บรวบรวมข้ อมูลมีดงั นี ้
1. สัมภาษณ์ เชิงลึกกับสมาชิกครอบครัว ในประเด็นหลัก 4 ประเด็น ได้ แก่ ข้ อมูล
พื ้นฐานของครอบครัว วิถีชีวิตสีเขียวที่ปฏิบตั ิ การเรี ยนรู้และกระบวนการเรี ยนรู้ของครอบครัว และ
สุขภาวะของครอบครัว
2. สังเกตซึ่งเป็ นการสังเกตแบบมีส่วนร่ วมและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม แล้ วแต่
กรณีและสถานการณ์ที่เกิดขึ ้นจริ งตามที่ได้ กล่าวแล้ วโดยสังเกตในสิ่งหรื อพื ้นที่หรื อบรรยากาศอื่น
ๆ อันแสดงได้ ถึงการปฏิบตั ติ ามหลักการวิถีชีวิตสีเขียว
3. ระยะเวลาที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลใช้ เวลา 2-4 ชัว่ โมงต่อครอบครัวโดยที่ได้
ลงพื ้นที่เก็บรวบรวมข้ อมูล 5 ครอบครัว ดังนี ้
ลงพื น้ ที่ เ ก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ครอบครั ว กรณี ศึ ก ษาที่ 1 ในพื น้ ที่ ล าดกระบั ง
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2558
ลงพื ้นที่เก็บรวบรวมข้ อมูลครอบครัวกรณีศกึ ษาที่ 2 ในพื ้นที่เมืองเอก รังสิต ปทุมธานี
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
ลงพืน้ ที่เก็บรวบรวมข้ อมูลครอบครัวกรณีศึกษาที่ 3 ในพืน้ ที่อําเภอเมือง นครปฐม
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559
ลงพื ้นที่เก็บรวบรวมข้ อมูลครอบครัวกรณีศกึ ษาที่ 4 ในพื ้นที่มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 259
ลงพื ้นที่เก็บรวบรวมข้ อมูลครอบครัวกรณีศกึ ษาที่ 5 ในพื ้นที่มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2559
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การวิเคราะห์ ข้อมูลและสรุ ปผล
การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั ใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้ การวิเคราะห์เนื ้อหา
(Content Analysis) ซึ่งประกอบไปด้ วยการจําแนกข้ อมูล (Typological Analytic) จากถ้ อยคําที่
ผู้ให้ ข้อมูลได้ ให้ ข้อมูล การตีความถ้ อยคําที่จําแนก และการสร้ างข้ อสรุ ปแบบอุปนัย (Inductive
Analysis) จากนัน้ รวมเข้ ากับข้ อมูลที่ ได้ จ ากการสัง เกตเพื่ อทําให้ เนือ้ หาที่ ได้ ชัดเจนยิ่งขึน้ และ
สรุ ปผลที่ไ ด้ ออกมาในลักษณะ “ข้ อมูลพื น้ ฐานของครอบครัวที่มี วิถีชีวิตสีเขียวหรื อครอบครัวสี
เขียว” เพื่อใช้ ในการศึกษาขันต่
้ อไป
ขัน้ ตอนที่ 2 การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อ
เสริมสร้ างสุขภาวะของครอบครัว
การศึกษาในขัน้ ตอนนีม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมตาม
หลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะของครอบครัว เป็ นการศึกษาภาคสนาม โดยผู้วิจยั วาง
แผนการดํ า เนิ นการวิ จัย ให้ ค รอบครั ว ทดลองที่ มี ค วามสนใจในวิ ถี ชี วิ ต สี เ ขี ย วแต่ยัง ไม่ไ ด้ เ ป็ น
ครอบครัวสีเขียวและยังไม่ได้ มีการปฏิบตั ิตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวได้ มีส่วนร่วมในการศึกษาวิจยั ใน
ขันตอนการพั
้
ฒนากระบวนการเรี ยนรู้ฯนี ้อย่างเต็มที่ในฐานะของผู้พฒ
ั นากระบวนการเรี ยนรู้ฯเพื่อ
ตอบสนองความต้ องการการแก้ ปัญหาของครอบครัวตนเองอย่างแท้ จริ ง โดยผู้วิจัยได้ คดั เลือก
ครอบครัวทดลองจํานวน 3 ครอบครัวเพื่อเข้ าร่วมการวิจยั ในขันตอนนี
้
้
การคัดเลือกครอบครัวทดลอง
ก่อนที่จะเริ่ มดําเนินการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียว
เพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะของครอบครัว ผู้วิจยั ได้ คดั เลือกครอบครัวทดลองที่จะเข้ าร่ วมการพัฒนา
กระบวนเรี ยนรู้ ฯ โดยใช้ เทคนิค snow ball technique เพื่อหาครอบครัวที่สนใจในเรื่ องวิถีชีวิตสี
เขียว แต่ยงั ไม่มีการปฏิบตั ติ ามหลักวิถีชีวิตสีเขียวที่ใช้ ในการวิจยั นี ้ โดยการใช้ ช่องทางสื่อออนไลน์
ส่วนตัวของผู้วิจยั เองในการประชาสัมพันธ์หาครอบครัวที่สนใจในวิถีชีวิตสีเขียวและต้ องการจะเข้ า
ร่ ว มเป็ นกลุ่ม ทดลองในการวิ จัย นี ้ เมื่ อ ได้ ค รอบครั ว ที่ ส นใจแล้ ว ผู้วิ จัย ทํ า การคัด เลื อ กแบบ
เฉพาะเจาะจง โดยพยายามเลือกครอบครัวทดลองที่มีความแตกต่างกันในโครงสร้ างครอบครัว
ได้ แ ก่ จํ า นวนสมาชิ ก รู ป แบบความสัม พัน ธ์ ข องสมาชิ ก ในครอบครั ว ช่ว งวัย ของสมาชิ ก ใน
ครอบครัว และพืน้ ที่อยู่อาศัยที่ยังคงเป็ นครอบครัวที่อยู่ในพื ้นที่กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
เช่นเดียวกับครอบครัวกรณีศึกษา แต่เลือ กครอบครัวทดลองที่อยู่คนละพื ้นที่กนั และที่สําคัญก็คือ
สมาชิ ก ครอบครั ว ทุก คนของครอบครั ว ทดลองจะต้ อ งยิ น ดี ที่ จ ะเข้ า ร่ ว มการวิ จัย และอยู่ร่ ว ม
กระบวนการจนครบ ซึง่ ผู้วิจยั ได้ คดั เลือกครอบครัวทดลองได้ จํานวน 3 ครอบครัว ได้ แก่
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1. ครอบครัวทดลองที่ 1 ประกอบด้ วยสมาชิก 3 คน มีความสัมพันธ์เป็ น พ่อ แม่ ลูก
พ่อกับแม่อยูใ่ นวัยเกษียณแล้ วและใกล้ เกษียณตามลําดับ ลูกสาวอยู่ในวัยทํางาน อายุ 36 ปี อยู่ใน
พื ้นที่ปากนํ ้า สมุทรปราการ
2. ครอบครัวทดลองที่ 2 ประกอบด้ วยสมาชิก 4 คน มีความสัมพันธ์ เป็ น ยาย แม่
หลานสาว และคนรักของหลานสาวซึ่งเป็ นเพศเดียวกัน ยายอยู่ในวัยชราอายุ 89 ปี แม่อยู่ในวัย
ทํางาน อายุ 56 ปี หลานสาวอยู่ในวัยทํางาน อายุ 28 ปี และคนรักของหลานสาวอยู่ในวัยทํางาน
อายุ 35 ปี อยูใ่ นพื ้นที่ลาดพร้ าว กรุงเทพมหานคร
3. ครอบครัวทดลองที่ 3 ประกอบด้ วยสมาชิก 2 คน มีความสัมพันธ์เป็ น สามี ภรรยา
เป็ นครอบครัวใหม่ที่เพิ่งสมรสกันได้ 1 ปี ในขณะเข้ าร่วมการวิจยั สามีอยู่ในวัยทํางาน อายุ 34 ปี
ภรรยาอยูใ่ นวัยทํางาน อายุ 32 ปี อยูใ่ นพื ้นที่ทงุ่ ครุ กรุงเทพมหานคร
เมื่อคัดเลือกได้ ครอบครัวทดลองทัง้ 3 ครอบครัวแล้ ว ผู้วิจัยและครอบครัวทดลองได้ เริ่ ม
ดําเนินการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้แบบมีสว่ นร่วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะ
ของครอบครัว โดยผู้วิจยั วางแผนการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้โดยนํากรอบคิดจากข้ อมูลพื ้นฐาน
ของครอบครัวกรณีศกึ ษาซึ่งได้ จากการวิจยั ในขันตอนที
้
่ 1 มาใช้ เป็ นหลักเพื่อให้ ครอบครัวทดลอง
ได้ มีต้นแบบเดินตามแนวทางดังกล่าว ทังนี
้ ้ผู้วิจยั เป็ นผู้อํานวยความสะดวกโดยจัดบรรยากาศการ
เรี ยนรู้และกระตุ้นให้ ครอบครัวทดลองได้ ร่วมกันแสดงความคิดเห็นหรื อมีส่วนในกิจกรรมการเรี ยนรู้
ตลอดการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ รวมทังดํ
้ าเนินการให้ ครอบครัวทดลองได้ ร่วมกันทําโครงการ
พัฒนาสุขภาวะของครอบครัวโดยการปฏิบตั ติ ามหลักวิถีชีวิตสีเขียว โดยที่ครอบครัวจะเลือกปฏิบตั ิ
กิ จ กรรมสี เ ขี ย วอะไรก็ ไ ด้ แต่ต้ อ งมี ก ารทํ า โครงการโดยสมาชิ ก ร่ ว มกัน ทํ า อย่า งแท้ จ ริ ง ผ่ า น
กระบวนการกลุ่ม ซึ่งก็ คือสมาชิ กของครอบครัวทดลองแต่ละครอบครัว ทุกขัน้ ตอนเกิดขึน้ จาก
ครอบครัวทดลองเป็ นหลัก ผู้วิจยั มีหน้ าที่เป็ นเพียงผู้อํานวยความสะดวกคอยให้ คําแนะนําหรื อ
ช่วยเหลือในกรณีที่ครอบครัวทดลองต้ องการเท่านันเพื
้ ่อให้ เป็ นการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้แบบ
มีสว่ นร่วมของครอบครัวอย่างแท้ จริง
โดยมีกิจกรรมที่เกิดขึ ้น ตามลําดับ ดังนี ้
1. ผู้วิจยั ประสานงานนัดหมายครอบครัวทดลองทีละครอบครัว เพื่อชี ้แจงวัตถุประสงค์
และการดําเนินการภาพรวมที่จะเกิดขึ ้นในการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ฯ
2. ลงภาคสนาม ณ ที่ อยู่อาศัยของครอบครั วทดลอง เริ่ ม กิจ กรรมแรก คือ ผู้วิจัยสร้ าง
บรรยากาศการเรี ยนรู้ให้ กับครอบครัวทดลอง ขันตอนแรกนี
้
้เป็ นการ “สร้ างพื ้นฐาน” ให้ ครอบครัว
ทดลองได้ เ ข้ า สู่ก ระบวนการเรี ย นรู้ แบบมี ส่ว นร่ ว มที่ จ ะมี วิ ถี ชี วิ ต สี เ ขี ย ว ตามแบบครอบครั ว
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กรณีศกึ ษา โดยผ่านการพูดคุยอย่างไม่เป็ นทางการ เพื่อให้ สมาชิกครอบครัวไม่ร้ ูสึกเครี ยดหรื อเกร็ ง
ที่จะให้ ข้อมูล โดยในขันแรกนี
้
้ ประกอบด้ วย
2.1 การสร้ างความสัม พันธ์ ของสมาชิ กในครอบครั ว โดยผู้วิจัยทํ าหน้ าที่ สร้ าง
บรรยากาศการสื่อสารที่ ดี เริ่ มต้ นพูดคุยกับสมาชิกครอบครัวในเรื่ องของครอบครั วเองก่อน ให้
ครอบครัวได้ เล่าถึงเรื่ องราวของครอบครัวตัวเอง พยายามให้ สมาชิกครอบครัวได้ เห็นถึงข้ อดีของ
สมาชิกแต่ละคนและการอยูร่ ่วมกันของครอบครัว
2.2 การวิเคราะห์บริ บทครอบครัว สมาชิกครอบครัวทดลองร่ วมกันพูดคุยแสดง
ความคิดเห็นและวิเคราะห์บริบทครอบครัวของตน เช่น เป็ นครอบครัวรูปแบบไหน ชุมชนหรื อสังคม
ที่อยู่เป็ นอย่างไร พื น้ ที่ของที่ อยู่อาศัยเป็ นอย่างไร จุดอ่อนจุดแข็งของครอบครัวเป็ นอย่างไร มี
ปั ญหาอะไร เป็ นต้ น ทังนี
้ ้เพื่อเป็ นพื ้นฐานนําไปสูก่ ารกําหนดปั ญหาและเลือกกิจกรรมวิถีชีวิตสีเขียว
ที่จะทําโครงการ
2.3 การวิเคราะห์ทําความเข้ าใจความสามารถของสมาชิกในครอบครัว สมาชิก
ครอบครัวทดลองร่ วมกันวิเคราะห์ทําความเข้ าใจความสามารถของสมาชิกในครอบครัวแต่ละคน
ใครชอบอะไรสนใจอะไรถนัด อะไร มี ค วามรู้ และประสบการณ์ เ รื่ อ งอะไร รวมไปถึ ง ร่ ว มกัน
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตัวเองเท่าที่มีอยู่เกี่ยวกับวิถีชีวิตสีเขียว ไม่ว่าจะเป็ นความรู้จากที่เคย
ได้ ยินได้ ฟังผ่านช่องทางต่าง ๆ ความคิดเห็น ความรู้ สึกของตนเองที่มีต่อเรื่ องราวของครอบครัวสี
เขียวที่ได้ รับฟั ง รวมไปถึงการที่สมาชิกของครอบครัวบางคนเคยได้ ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมบางอย่างที่
เข้ าข่ายการปฏิบตั ติ ามหลักวิถีชีวิตสีเขียวด้ วยขันตอนแรกนี
้
้ผู้วิจยั ได้ ลงภาคสนาม ดังนี ้
ครอบครัวทดลองที่ 1 ลงพื ้นที่ศกึ ษาภาคสนามเมื่อ วันที่ 16 กันยายน 2559
ครอบครัวทดลองที่ 2 ลงพื ้นที่ศกึ ษาภาคสนามเมื่อ วันที่ 23 กันยายน 2559
ครอบครัวทดลองที่ 3 ลงพื ้นที่ศกึ ษาภาคสนามเมื่อ วันที่ 24 กันยายน 2559
3. หลัง จากนัน้ ผู้วิ จัย ดํ า เนิ น การในขัน้ ต่อ ไป คื อ “การสร้ างพื น้ ที่ ก ารเรี ย นรู้ ” ให้ กั บ
ครอบครั ว ทดลอง โดยผู้วิ จัย ทํ า หน้ า ที่ ผ้ ูอํ า นวยความสะดวกเช่ น เดิ ม คอยกระตุ้น ให้ ส มาชิ ก
ครอบครัวได้ ร่วมกันพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จนถึงการหาข้ อตกลงร่วมกันบนบรรยากาศที
ดี บางช่วงผู้วิจยั ใช้ การเล่าเรื่ องของครอบครัวสีเขียวกรณีศกึ ษาในการวิจยั ขันตอนที
้
่ 1 ให้ ครอบครัว
ทดลองฟั งเพื่อสร้ างแรงบันดาลใจหรื อจุดประกายความคิดบางประการให้ กับครอบครัวทดลอง
ด้ วย ในขันตอนนี
้
้ประกอบด้ วย
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3.1 การระบุปั ญ หาและความต้ อ งการ ครอบครั วทดลองร่ วมกันระบุปั ญหา
เกี่ยวกับสุขภาวะของครอบครัวและความต้ องการที่จะแก้ ไขและพัฒนาสุขภาวะนันด้
้ วยการปฏิบตั ิ
ตามหลักวิถีชีวิตสีเขียว
3.2 ครอบครั ว เลื อ กกิ จ กรรมวิ ถี ชี วิ ต สี เ ขี ย วที่ จ ะนํ า มาเรี ย นรู้ และปฏิ บัติ เ พื่ อ
แก้ ปัญหาสุขภาวะนัน้
3.3 ครอบครัวกําหนดเป้าหมายความสําเร็จ
3.4 ครอบครั วคิดและเขียนโครงการ“พัฒนาสุขภาวะของครอบครัวโดยใช้ การ
ปฏิ บัติต ามหลัก วิ ถีชี วิ ตสี เ ขี ย ว” ครอบครั วทดลองได้ ช่ว ยกัน คิดถึ ง กิ จ กรรมที่ จ ะทํ า ทัง้ หมดใน
ลักษณะของโครงการ
3.5 ครอบครัวออกแบบเครื่ องมือประเมินผลด้ วยตนเอง โดยครอบครัวทดลองทุก
ครอบครัวร่วมกันออกแบบเครื่ องมือที่จะใช้ ติดตามประเมินผลทังในส่
้ วนของการนําโครงการไปใช้
จริ ง และ การประเมินการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อ
เสริมสร้ างสุขภาวะของครอบครัว โดยวิธีการให้ แต่ละครอบครัวออกแบบเครื่ องมือที่จะใช้ ประเมิน
และส่งให้ ผ้ วู ิจยั เมื่อผู้วิจยั ได้ รับเครื่ องมือที่ทกุ ครอบครัวออกแบบแล้ ว ผู้วิจยั ส่งเครื่ องมือทุกชิ ้นของ
ทุกครอบครัวให้ กบั ทังสามครอบครั
้
ว เพื่อเลือกว่าต้ องการใช้ เครื่ องมือแบบไหนชิ ้นใด และเมื่อเลือก
แล้ วมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมหรื อไม่อย่างไร จนได้ มติจากทุกครอบครัวใน
การเลือกใช้ เครื่ องมือสําหรับ
3.5.1 ประเมิ น สุข ภาวะของครอบครั ว ภายหลัง จากการพัฒ นา
กระบวนการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะของครอบครัว
สิ ้นสุดลงมีลกั ษณะเป็ นคําถามปลายเปิ ดจํานวน 5 ข้ อ (แสดงในภาคผนวก ข)
3.5.2 ประเมินความสําเร็ จของการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ แบบมีส่วน
ร่ วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะของครอบครัว ที่ครอบครัวทดลองได้ ร่วมกัน
พัฒ นาขึ น้ ฯ มี ลัก ษณะเป็ นประเด็ น การสนทนากลุ่ม ร่ ว มกัน ประมาณ 6 ประเด็ น (แสดงใน
ภาคผนวก ข)
กิจกรรมข้ างต้ นนี ้ (3.1-3.5) ใช้ ระยะเวลา 1 เดือน รวมทุกครอบครัว
4. ครอบครัวทดลองนําเสนอโครงการ“พัฒนาสุขภาวะของครอบครัวโดยใช้ การปฏิบตั ิตาม
หลักวิถีชีวิตสีเขียว” ที่ผ่านการคิดวิเคราะห์ ถกเถียง เลือก พิจารณา รายละเอียดต่าง ๆ ที่จะนําไป
เรี ยนรู้และปฏิบตั บิ รรจุอยูใ่ นโครงการเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยที่
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4.1 ครอบครัวทดลองที่ 1 นําเสนอโครงการปรับปรุ งสภาพแวดล้ อมภายในบ้ าน
และเพิ่มพื ้นที่สีเขียว
4.2 ครอบครัวทดลองที่ 2 นําเสนอโครงการแยกขยะภายในบ้ าน
4.3 ครอบครัวทดลองที่ 3 นําเสนอโครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
5. ครอบครั ว ทดลองนํ า โครงการที่ เ ขี ย นและวางแผนการเรี ยนรู้ ไว้ ไปใช้ จริ ง ใน
ชีวิตประจําวันของครอบครัว กล่าวคือ ครอบครัวทดลองจะได้ ไปเรี ยนรู้ ในเรื่ องที่เลื อกไว้ โดยผ่าน
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แหล่ ง การเรี ย นรู้ วิ ธี ก ารเรี ย นรู้ ที่ ว างแผนไว้ และนํ า มาปฏิ บัติ จ ริ ง ใน
ชีวิตประจําวัน
6. หลังจากที่ครอบครั วทดลองได้ เริ่ ม นํ าโครงการที่ เขี ยนไว้ ไ ปเรี ยนรู้ และปฏิ บัติจริ ง ใน
ชีวิตประจําวันแล้ ว ผู้วิจยั ได้ ทิ ้งระยะเวลาเพื่อให้ ครอบครัวได้ เรี ยนรู้และปฏิบตั ิจริ งในชีวิตประจําวัน
ได้ ในระยะเวลาที่ไม่น้อยเกินไปนัก โดยมีระยะเวลาในช่วงการนําไปทดลองใช้ จริ งนี ้เป็ นเวลา 3
เดือน คือ ตังแต่
้ เดือนธันวาคม 2559 – เดือนมีนาคม 2560 โดยในระหว่างที่ครอบครัวทดลองอยู่
ในระยะการทดลองใช้ จริ งนีผ้ ้ ูวิจยั ได้ คอยติดตามความคืบหน้ าเป็ นระยะ โดยวิธีการเดินทางไป
เยี่ยมบ้ านของครอบครัวทังสามครอบครั
้
วเพื่อพูดคุยถึงความคืบหน้ าของการดําเนินการ รวมทัง้
การติดตามลักษณะที่ไม่เป็ นทางการ เช่น การติดตามผ่านการพูดคุยในโปรแกรมสนทนาที่รวมทุก
ครอบครัวทดลองไว้ ด้วยกัน
7. ครอบครัวทดลองส่งโครงการที่แต่ละครอบครัวเขียนให้ ผ้ วู ิจยั อีกครัง้ โดยเพิ่มเนื ้อหาใน
ส่ว นของผลการดํ า เนิ น การทัง้ หมดที่ เ กิ ด ขึน้ ในช่ว งระยะเวลาทดลองตามแผนที่ วางไว้ โดย
ภาพรวมเนื ้อหาที่ครอบครัวทดลองนําเสนอไว้ ในโครงการจะประกอบด้ ว ย เอกสารแนะนําตัวหรื อ
แนะนําข้ อมูลของครอบครัว ซึ่งบางครอบครัวเขียนเป็ นเอกสาร ในขณะที่บางครอบครัวจัดทําเป็ น
คลิปวิดีโอแนะนําตัว โครงการที่ทํา ซึ่งภายในมีหวั ข้ อ ที่มาหรื อหลักการ อธิบายปั ญหาสุขภาวะที่
ครอบครัวเลือกจะแก้ ไข กิจกรรมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวที่เลือกจะปฏิบัติเพื่อแก้ ปัญหาสุขภาวะนัน้
แผนการเรี ยนรู้ ซึง่ ประกอบไปด้ วย สิ่งที่จะเรี ยนรู้ (เนื ้อหาการเรี ยนรู้) วิธีการเรี ยนรู้ แหล่งการเรี ยนรู้
(บางครอบครั วมี ระยะเวลาที่ใช้ เ รี ยนรู้ ด้ วย) และผลการนํ าไปปฏิ บัติจ ริ ง ในชี วิตประจําวันของ
ครอบครัว ภาพประกอบกิจกรรมต่าง ๆ (แสดงในภาคผนวก ง)
8. เข้ าสูข่ นตอนสุ
ั้
ดท้ าย คือ “การสรุปกระบวนการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วมตามหลักวิถีชีวิตสี
เขียวเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะของครอบครัว ” โดยผู้วิจยั นัดหมายครอบครัวทดลองทัง้ 3 ครอบครัว
สนทนากลุ่มร่ วมกัน เพื่อประเมินสุขภาวะของครอบครัวภายหลังการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ ฯ
สิ ้นสุดลง และร่ วมกันร่ างกระบวนการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริ มสร้ าง
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สุขภาวะของครอบครั ว รวมทัง้ ยื นยัน กระบวนการเรี ยนรู้ ดัง กล่า ว และประเมิ นผลการพัฒ นา
กระบวนการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะของครอบครัว
ร่วมกัน โดยมีกิจกรรมในขันตอนนี
้
้ ดังนี ้
8.1 จัดสนทนากลุ่มร่ วมกันระหว่างผู้วิจัยและครอบครัวทดลองทัง้ 3 ครอบครัว
โดยจัดขึ ้นในวันที่ 19 มีนาคม 2560 เวลา 11.00 – 14.00 น. โดยดําเนินการต่อไปนี ้
8.1.1 แต่ล ะครอบครั ว ประเมิ น สุข ภาวะของครอบครั ว ภายหลัง การ
พัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ฯสิ ้นสุดลง
8.1.2 ครอบครัวทดลองประเมินความสําเร็ จของการพัฒนากระบวนการ
เรี ยนรู้แบบมีสว่ นร่วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะของครอบครัว
กิจกรรมในข้ อ 8.1.1 – 8.1.2 นันใช้
้ เครื่ องมือเป็ นแบบประเมินที่ครอบครัวทดลอง
ได้ ร่วมกันสร้ างขึ ้นก่อนหน้ านี ้ (กล่าวถึงในข้ อ 3.5)
8.2 สนทนากลุ่มร่ วมกันเพื่อร่ างกระบวนการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมตามหลักวิถี
ชีวิตสีเขียวเพื่ อเสริ มสร้ างสุขภาวะของครอบครัว ผู้วิจั ยพยายามกระตุ้นให้ สมาชิกทุกคนในทุก
ครอบครัวช่วยกันแสดงความคิดเห็น (สมาชิกครอบครัวทดลองทัง้ 3 ครอบครัวมาร่วมการสนทนา
กลุม่ จํานวน 7 คน จากทังหมด
้
9 คน)
8.3 หลังจากร่วมกันร่างกระบวนการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียว
เพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะของครอบครัวเรี ยบร้ อยแล้ ว จากนัน้ ผู้วิจยั ขอให้ ครอบครัวทดลองตรวจสอบ
กระบวนการฯที่ ร่างอี กครั ง้ และเปิ ดโอกาสให้ ส มาชิ ก ครอบครั วทดลองได้ วิพ ากษ์ วิ จ ารณ์ ร่า ง
กระบวนการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วม ตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะของครอบครัว
อย่างเต็มที่ พร้ อมทังปรั
้ บแก้ ไ ขเพิ่มเติมในบางส่วน จนเมื่อทุกคนเห็นตรงกันว่าร่ างกระบวนการฯ
ตรงกับความคิดเห็นที่ยอมรับร่ วมกันแล้ ว จึงยืนยันกระบวนการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่ วมตามหลักวิถี
ชีวิตสีเขียวเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะของครอบครัว
8.4 ผู้วิ จัย ดํ า เนิน การสนทนากลุ่ม ต่อ กับครอบครั ว ทดลอง ครอบครั ว ทดลอง
ร่ วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ ยวกับปั จ จัยสนับ สนุนและปั จ จัยอุปสรรคที่ มี ต่อความสํ าเร็ จ ของ
กระบวนการเรี ยนรู้แบบมีสว่ นร่วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะของครอบครัว
9. ผู้วิ จัย ทํ า การสรุ ป กระบวนการเรี ย นรู้ แบบมี ส่ ว นร่ ว มตามหลัก วิ ถี ชี วิ ต สี เ ขี ย วเพื่ อ
เสริมสร้ างสุขภาวะของครอบครัวอีกครัง้ ซึง่ เป็ นการรวมเอาผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์การวิจยั ทัง้
สองข้ อบรรจุอยูใ่ นกระบวนการเรี ยนรู้แบบมีสว่ นร่วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะ
ของครอบครัวเป็ นคําตอบของการวิจยั เรื่ องนี ้
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ข้ อมูลพืน้ ฐานจาก
ครอบครัว
กรณีศกึ ษา

เป็ นกรอบคิดหลัก
วางแผนการเรียนรู้ให้
ครอบครัวทดลอง

ครอบครัวทดลอง
3 ครอบครัว

1.สร้ างพื ้นฐานของสมาชิกในครอบครัวทดลอง
(1) การสร้ างความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว
(2) การวิเคราะห์บริ บทครอบครัว
(3) การวิเคราะห์ทําความเข้ าใจความสามารถของสมาชิกในครอบครัว
2.สร้ างพื ้นที่การเรี ยนรู้ ของครอบครัวทดลอง
(1) ระบุปัญหาและความต้ องการ
(2) เลือกกิจกรรมวิถีชีวิตสีเขียว
(3) กําหนดเป้าหมายความสําเร็ จ
(4) คิดและเขียนโครงการ
(5) ออกแบบเครื่ องมือประเมินผลด้ วยตนเอง
(6) นําโครงการไปใช้ จริ งในชีวติ ประจําวันของครอบครัว
3.สรุ ปกระบวนการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมตามหลักวิถีชีวติ สีเขียวเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะของ
ครอบครัว
(1) ประเมินสุขภาวะของครอบครัวทดลอง
(2) ประเมินความสําเร็ จของกระบวนการเรี ยนรู้ ฯ
(3) ผู้วจิ ยั สรุ ปกระบวนการเรี ยนรู้ ฯ

กระบวนการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียว
เพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะของครอบครัว

แผนภาพที่ 2 สรุปขัน้ ตอนการดาเนินการวิจัยในขัน้ ตอนที่ 2 การพัฒนากระบวนการ
เรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะของครอบครัว

95
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสรุ ปผล
ในขันตอนที
้
่ 2 การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อ
เสริ ม สร้ างสุขภาวะของครอบครั ว ผู้วิจัยใช้ การวิเคราะห์ ข้อมูลด้ วยวิธี การวิเคราะห์ ข้อมูลเชิ ง
คุณภาพ ด้ วยการวิเคราะห์เนือ้ หา ตามประเด็นหลักที่มุ่งหาคําตอบ ได้ แก่ ผลการประเมินสุข
ภาวะของครอบครัว ผลการประเมินความสําเร็ จของการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วม
ตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะ และกระบวนการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วมตามหลักวิถี
ชีวิตสีเขียวเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะทังนี
้ ้มีทงการวิ
ั้
เคราะห์ข้อมูลไปพร้ อมๆกับการศึกษาในแต่ละ
ขันตอน
้
การสร้ างสมมติฐานไว้ ก่อน และการวิเคราะห์เนื ้อหาในภาพรวมภายหลังได้ ข้อมูลอีกครัง้
หนึ่ง และสรุ ปผลการศึกษาตามขัน้ ตอนของการวิจัย จนนํามาสู่การสรุ ปผลการศึกษาภาพรวม
ทังหมดตามวั
้
ตถุประสงค์การวิจยั จากนันนํ
้ าข้ อมูลไปเขียนรายงานการวิจยั ต่อไป
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

การศึกษาเรื่ อง “การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อ
สร้ างเสริ มสุขภาวะของครอบครัว ” มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐานของ
ครอบครัวที่มีวิถีชีวิตสีเขียวจากกรณีศกึ ษาที่ดี และพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วมตาม
หลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะของครอบครัวผลการวิเคราะห์ในบทนี ้แบ่งการอธิบาย
เป็ น 2 ส่วนตามวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี ้
1. ผลการศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลพืน้ ฐานของครอบครั วที่มีวิถีชีวิตสีเขียวจาก
กรณีศึกษาที่ดี
เนื ้อหาที่นําเสนอประกอบด้ วย
1.1 ข้ อมูลของครอบครัวกรณี ศึกษาทัง้ 5 ครอบครัวเนือ้ หาในส่วนนีแ้ สดงข้ อมูล
เกี่ยวกับวิถีชีวิตของครอบครัวกรณีศกึ ษาแต่ละครอบครัว
1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐานของครอบครัววิถีชีวิตสีเขียวแสดงรายระเอียดของ
ข้ อ มูล พื น้ ฐานต่า งๆของครอบครั ว สี เ ขี ย ว ที่ ผ่า นการสัง เคราะห์ แ ละวิ เ คราะห์ จ ากข้ อ มูล ของ
ครอบครัวกรณีศกึ ษาทัง้ 5 ครอบครัวแล้ ว
1.3 สรุ ปกระบวนการเรี ยนรู้ ในการมีวิถีชีวิตสีเขียวของครอบครัวกรณีศึกษา แสดง
กระบวนการเรี ย นรู้ ของครอบครั ว กรณี ศึ ก ษาทั ง้ 5 ครอบครั ว ซึ่ ง สัง เคราะห์ ส รุ ป รวมเป็ น
กระบวนการเรี ยนรู้ในการมีวิถีชีวิตสีเขียวของครอบครัวกรณีศกึ ษา
2. ผลการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ แบบมี ส่วนร่ วมตามหลั กวิถีชีวิตสี เขี ยวเพื่อ
เสริมสร้ างสุขภาวะของครอบครัว
เนื ้อหาที่นําเสนอประกอบด้ วย
2.1 ข้ อมูลครอบครัวทดลองทัง้ 3 ครอบครัว นําเสนอข้ อมูลพื ้นฐานวิถีชีวิตโดยปกติ
ของครอบครัวทดลองแต่ละครอบครัว
2.2 ผลการพัฒ นากระบวนการเรี ยนรู้ แบบมี ส่วนร่ วมตามหลักวิถีชี วิตสี เขี ยวเพื่ อ
เสริมสร้ างสุขภาวะของครอบครัว
ผลการวิเคราะห์มีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
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1. ผลการศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล พื น้ ฐานของครอบครั ว ที่ มี วิ ถี ชี วิ ต สี เ ขี ย วจาก
กรณีศึกษาที่ดี
ข้ อมูลในส่วนของตอนที่ 1 นี ้ เป็ นผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัย ข้ อที่ 1 เพื่อ
ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื น้ ฐานของครอบครั วที่มีวิถีชี วิตสีเขียวจากครอบครัวกรณี ศึกษาที่ ดี
รวบรวมข้ อมูลโดยการลงภาคสนามเพื่อสัมภาษณ์ เชิงลึกร่ วมกับการสังเกตแบบมีส่วนร่ วมจาก
ครอบครัวกรณีศึกษาที่ดี จํานวน 5 ครอบครัว ที่อยู่อาศัยในพื ้นที่กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล
วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) ผู้วิจยั นําเสนอผลการศึกษาในส่วนนี ้
ประกอบด้ วย ข้ อมูลของครอบครัวกรณีศกึ ษาทัง้ 5 ครอบครัว ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐานของ
ครอบครั ว วิ ถี ชี วิ ต สี เ ขี ย ว และสรุ ป กระบวนการเรี ย นรู้ ในการมี วิ ถี ชี วิ ต สี เ ขี ย วของครอบครั ว
กรณีศกึ ษา โดยมีรายละเอียดเรี ยงตามลําดับ ดังต่อไปนี ้
1.1 ข้ อมูลของครอบครั วกรณีศึกษาทัง้ 5 ครอบครัว
ครอบครัวกรณีศึกษาที่ 1 คุณยุคล สมปาง
ข้ อมูลพืน้ ฐานของครอบครั ว
ครอบครั ว กรณี ศึ ก ษาที่ 1 เป็ นครอบครั ว ใหญ่ มี ส มาชิ ก หลายวั ย อยู่ ร่ ว มกั น 6 คน
ประกอบด้ วย พ่อวัยเกษี ยณ แม่วยั เกษี ยณ ลูกชายคนโต ภรรยาวัยของลูกชายคนโตซึ่งอยู่ในวัย
ทํางาน หลานสาวอายุ 4 ขวบ ลูกชายคนที่สอง และลูกสาวคนเล็ก ซึ่งอยู่ในวัยทํางานทัง้ หมด
สมาชิก 5 คน อยู่อาศัยในบ้ านเดียวกัน ยกเว้ นลูกชายคนที่สองที่ไปอยู่ใกล้ ที่ทํางานแต่จะกลับมา
ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ ปั จจุบนั หัวหน้ าครอบครัวคือพ่อและแม่ประกอบกิจการโรงเรี ยนอนุบาล
และ ตังศู
้ นย์การเรี ยนรู้ชมุ ชน ซึง่ สถานที่ทงสองตั
ั้
งอยู
้ บ่ นพื ้นที่ของครอบครัว พ่อเป็ นประธานชุมชน
อดีตเป็ นข้ าราชการครู ตําแหน่ง สุดท้ า ยก่อนเกษี ยณคือ ผู้บริ หารโรงเรี ยน ปั จ จุบันทํ าสวนผัก
บ่อปลา ให้ ความรู้ กับชุมชนรวมทังเป็
้ นวิทยากรภายนอก แม่เคยเป็ นข้ าราชการครู เช่นเดียวกัน
ปั จจุบนั ดูแลกิจการโรงเรี ยนอนุบาลเป็ นหลัก และเป็ นแม่บ้านของครอบครัว ลูกชายคนโตทําหน้ าที่
ดูแลรับส่งนักเรี ยนของโรงเรี ยนอนุบาลและช่วยทําสวนผักภรรยาของลูกชายคนโตทํางานบริ ษัท
เดินทางไปทํางานตอนเช้ าและกลับมาตอนเย็น หลานสาวเรี ยนชันอนุ
้ บาล(แต่เรี ยนในโรงเรี ยนอื่น
ไม่ใช่โรงเรี ยนของครอบครัว) ลูกชายคนกลาง ทํางานด้ านการออกแบบจัดสวนกับบริ ษัทจัดสรร
ที่ดิน ลูกสาวคนเล็ กทํางานเป็ นพัฒ นากร ที่กระทรวงพัฒ นาสัง คมและความมั่นคงของมนุษย์
ที่ทํางานอยู่ไกลบ้ านแต่เดินทางไปกลับทุกวันด้ วยรถไฟ ชอบทําอาหารและขนม ทังทํ
้ าบริ โภคเอง
และจําหน่ายตามออเดอร์ ของลูกค้ า
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ชีวิตประจําวันของครอบครัว ส่วนที่สะท้ อนถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวนัน้ ส่วนใหญ่ทาน
อาหารด้ วยกันทุกวัน อาหารที่ทานจะทําเอง โดยใช้ วตั ถุดิบที่มีในบ้ านเป็ นส่วนใหญ่ พวกผัก ปลา
มีออกไปทานอาหารนอกบ้ านบางเวลาที่แม่บ้านหรื อลูกสาวไม่สะดวกทํา มื ้อเช้ า พ่อ แม่ และลูก
ชายคนโตทานข้ าวด้ วยกัน ลูกสะใภ้ กบั หลานสาวทานก่อนแต่เช้ าและไปทํางานและเรี ยน ลูกสาว
คนเล็ กจะทํ าอาหารใส่กล่องไปทานที่ทํางาน มื อ้ เย็น ทานด้ วยกัน แต่ลูกสาวคนเล็กบางวันก็
กลับมาไม่ทนั วันศุกร์ จะได้ ทานด้ วยกันครบ 6 คน หลานสาวจะเรี ยกวันศุกร์ ว่า Happy Friday
วันหยุดเสาร์ อาทิตย์อยูก่ นั ครบจะชอบทําสุกี ้ทาน เพราะมีผกั อยูแ่ ล้ ว
หลักการหรื อความเชื่อของครอบครัว คือการเคารพและให้ เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพการ
ตัดสินใจของกันและกัน เมื่อมีความทุกข์หรื อคนในครอบครัวมีปัญหา สมาชิกของครอบครัวต้ อง
คุย กัน ได้ บอกปั ญ หากัน ได้ เพราะเชื่ อ ว่ า ปั ญ หาทุก อย่า งมัน มี ท างออก คนในครอบครั ว ให้
คําแนะนํากันได้ โดยที่ ครอบครัวจะให้ ความสําคัญกับการปรับตัวเข้ ากับคนอื่นได้ “คนเราต้อง
เคารพการตัดสิ นใจของคนอื ่นด้วยไม่ งนั้ ทางานลาบาก จะสอนเน้นการทางานและอยู่ร่วมกันคน
อื ่น”“ถ้าเห็นแต่อุปสรรคก็จะไม่กล้าทาอะไร” “เราต้องเข้าใจคนอื ่นด้วย ไม่ใช่ให้เค้าเข้าใจเราฝ่ าย
เดียว” (ครอบครัวกรณี ศึกษาที ่ 1, สัมภาษณ์ , 3 ตุลาคม 2558)
แรงจูงใจ จุดเริ่มต้ น และการเรี ยนรู้ ของครอบครั วในการมีวิถีชีวิตสีเขียว
แรงจูงใจของครอบครัวในการเปลี่ยนวิถีชีวิตมาดําเนินวิถีชีวิตสีเขียวนัน้ มาจากการที่คุ ณ
พ่อมีปัญหาสุขภาพมาตลอดจนเป็ นอันตรายขันร้
้ ายแรง โดยครอบครัวเชื่อว่ามาจากการใช้ ชีวิต
อย่างประมาทไม่ดแู ลตัวเองของคุณพ่อ โดยในช่วงที่ยงั รับราชการเป็ นผู้บริ หารนัน้ พักผ่อนน้ อย ใช้
ชีวิตประมาทคิดว่าตนเองแข็งแรง ดื่มเหล้ า ชอบสังสรรค์จนกระทัง่ ป่ วยเป็ นโรคไตต้ องผ่าตั ด เหลือ
ไตข้ างเดียว อีกทังเป็
้ นโรคเบาหวาน ช่วงป่ วยหนักถึงขนาดต้ องนอนอยู่เฉย ๆ ลุกไม่ได้ ส่วนลูกสาว
คนเล็กของครอบครัวก็เป็ นโรคภูมิแพ้ หายใจแรง ลูกคนอื่นๆใช้ ชีวิตแบบคนทํางานทัว่ ไป ไม่เลือก
รับประทานอาหาร ชอบอะไรที่ สะดวกรวดเร็ ว คุณพ่อจึงคิดว่าควรจะต้ องเปลี่ยนแปลงการใช้
ชีวิตประจําวันของสมาชิกในครอบครัว “พ่อป่ วยเกื อบตายนะ เหลื อไตข้างเดี ยว เมื ่อก่อนใช้ชีวิต
แย่ มาก พอรักษาดี ขึ้นเลยตัดสิ นใจว่ า ไม่ ได้แล้ว ต้องเปลี ่ยนการกิ นการอยู่” “วิ ถีชีวิตที ่ต้องพึ่ง
เซเว่น (7-11) พึ่งห้างตลอด ไม่ ใช่เรื ่ องที ่ถูกต้อง” “ลูก ๆ นี ่กินอะไรไม่เลื อกเลย เอาเร็ วเข้าว่า คน
เล็กก็เป็ นภูมิแพ้ หายใจไม่ค่อยดี ” (ครอบครัวกรณี ศึกษาที ่ 1, สัมภาษณ์ , 3 ต.ค. 2558)
จากนัน้ คุณพ่อจึงเริ่มต้ นที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตของครอบครัว โดยเริ่มจากการกินของคนใน
บ้ าน เริ่มปลูกผักสวนครัวในพื ้นที่วา่ งของบ้ านซึง่ มีที่ดนิ ค่อนข้ างมาก และชักชวนภรรยาและลูกให้
มาร่วมมือกันเปลี่ยนวิถีชีวิต โดยที่ทกุ คนไม่ได้ มีความคิดต่อต้ านเนื่องจากเห็นปั ญหาที่ เกิดกับคุณ
พ่อมาแล้ วว่าเมื่อสุขภาพแย่มาก ๆ นันมี
้ ผลเสียอย่างไร
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คุณพ่อเป็ นผู้เริ่มต้ นการเรี ยนรู้เรื่ องราวต่าง ๆ ที่จะปฏิบตั ิตามวิถีชีวิตสีเขียว ค้ นหาความรู้
จาก การอ่านหนัง สือ ดูในทีวี ไปดูงาน แล้ วก็ มาลงมื อทําพอลงมื อทําได้ แล้ วก็ชวนคนอื่น ๆ ใน
ครอบครัวมาลองทํา ถ้ าเผื่อคนอื่นไม่ชอบด้ วยก็ไม่เป็ นไร แต่ในครอบครัวก็จะช่วยเหลือกันช่วยทํา
กิจกรรมต่าง ๆ อยู่บ้าง สมาชิกก็จะค่อย ๆ ซึมซับความรู้นนั ้ ๆ ไปด้ วยโดยปริ ยายถ้ าคุณพ่อจะไปดู
งาน ก็จะชวนกันไปทังครอบครั
้
ว ไปดูด้วยกันไปเห็นด้ วยกัน ถึงชอบไม่เหมือนกัน แต่ให้ ได้ ไปเห็นถ้ า
เผื่อเวลาอยากทําก็จะได้ ทําได้ บางทีก็ใช้ วิธีชวนไปสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ ๆที่สมาชิกในครอบครัวเรา
อยากไป แล้ วให้ สมาชิ กคนอื่น ๆ แวะไปเรี ยนรู้ ด้ วย แล้ วพอไปดูอะไรมาก็ กลับมาลงมื อทําเลย
ชักชวนคนในครอบครัวให้ ทําด้ วยกัน
ทังนี
้ ้โดยปกติแล้ วครอบครัวมีความเชื่อร่ วมกันว่าจะทําอะไรให้ สําเร็ จต้ องลงมือทํา และ
จะต้ องเริ่ มต้ นจากครอบครัวตนเองก่อน เริ่ มจากใกล้ ตวั เองก่อน ทุกอย่างเริ่ มต้ นจากครอบครัว ที่
ลูกหลานสมาชิกในครอบครัวก่อน แล้ วจึงขยายต่อไปที่คนอื่นคุณพ่อได้ เล่าถึงกระบวนการเริ่ มต้ น
เรี ยนรู้เรื่ องวิถีชีวิตสีเขียวนี ้ร่วมกันในครอบครัวว่า “บางทีเค้าก็ไม่ได้อยากไปกับเราหรอก ก็อาศัยว่า
ตรงนัน้ ที จ่ ะไปมันมี ทีเ่ ที ย่ วนะ ชวนเค้าไปเที ย่ วด้วย แล้วไหนๆก็ไปแล้ว ไปดูงานกับพ่อด้วยแล้วกัน”
“ต้องลงมื อทาให้เค้าเห็นก่อน สิ่ งสาคัญไปอบรมไปดูไปหาความรู้ อะไรมาก็ต้องกลับมาลงมื อทา”
(ครอบครัวกรณี ศึกษาที ่ 1, สัมภาษณ์ , 3 ตุลาคม 2558)
จากจุดเริ่ มต้ นที่ปลูกผักกินเอง ก็เริ่ มขยายปริ มาณ ชนิด ของสวนครัวในบ้ าน จนเป็ นสวน
เกษตร เพิ่มการเลี ้ยงปลาเข้ ามา ใช้ วตั ถุดิบที่มีในบ้ านทําอาหารทานเองในครอบครัว จนเป็ นความ
เคยชินของสมาชิกในครอบครัวที่จะได้ เห็นที่มาที่ไปของอาหารที่ทานเข้ าไป จากนั น้ จึงขยายเป็ น
ศูนย์การเรี ยนรู้ของชุมชนเกี่ยวกับการเกษตรคนเมือง เพราะต้ องการสร้ างความรู้ความคิด วิถีชีวิต
ดี ๆ ไปสู่คนในชุมชนด้ วย และมีการปฏิบตั ิอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตสีเขียวตามมาอีกหลายอย่าง ที่
จะทําให้ เกิดการใช้ ทรัพยากรคุ้มค่าที่สดุ ช่วยเหลือตนเองให้ อยู่ ได้ อย่างไม่เดือดร้ อนหรื อส่งผลเสีย
กับคนอื่นและสิ่งแวดล้ อมให้ น้อยที่สุด รวมถึงเมื่อครอบครัวเปิ ดกิจการโรงเรี ยนอนุบาลก็นําการ
ปฏิบตั แิ บบวิถีชีวิตสีเขียวที่ครอบครัวทําไปใช้ ในโรงเรี ยนด้ วย
สมาชิกคนอื่น ๆ ในบ้ านเมื่อเคยชินกับวิถีชีวิตแบบนี ้แล้ ว ก็มีการไปเรี ยนรู้ กิจกรรมสีเขียว
อย่างอื่นเพิ่มเติม และกลับมาทําในบ้ านด้ วย โดยเฉพาะลูกสาวคนเล็กนันมี
้ ความสนใจเรื่ องนี ้อย่าง
จริ งจัง ไปหาที่เรี ยนรู้ การทําผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดในบ้ าน มาทําเองและใช้ จริ งในบ้ าน นํ า
ผลผลิตในบ้ านมาทําอาหาร ขนม เอง ทังกิ
้ นเองในบ้ านและทําขายตามออเดอร์ ด้วย ส่วนสมาชิก
คนอื่น ๆ ก็ใช้ ชีวิตแบบที่ครอบครัวเป็ นนี ้ได้ อย่างเป็ นปกติ เรี ยกได้ ว่าเป็ นวิถีชีวิตของครอบครัวได้
อย่างแท้ จริง
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เนือ้ หาสาระของวิถีชีวิตสีเขียวที่ปฏิบัติ
ครอบครั วมี พ ฤติกรรมการปฏิ บัติ ที่สอดคล้ องกับวิถีชีวิตสี เขี ยว ทัง้ ในแง่ การปฏิ บัติต่อ
ตนเองและผู้อื่น และการปฏิบตั ติ อ่ สิ่งแวดล้ อม ดังนี ้
พฤติกรรมการปฏิบตั ิของครอบครัว คือ มีการปลูกพืชผักอินทรี ย์ปลอดสารพิษบริ โภคเอง
ทังผั
้ กอายุสนปลู
ั ้ กในแปลง จําพวก คะน้ า กวางตุ้ง ผักสลัดต่าง ๆ และพืชไม้ ยื นต้ นที่ใช้ ประกอบ
อาหารได้ เช่น ขี ้เหล็ก แค รวมทังพื
้ ชสวนครัว ที่โดดเด่นของที่นี่คือ มะนาว สมุนไพร พืชที่นํามา
แปรรูปได้ เช่น มัลเบอรี่ นํามาทําแยมและนํ ้าสุขภาพ มีการทําบ่อปลา เลี ้ยงปลากินเอง (ที่เหลือ
ขายหรื อแบ่งปั น แจกกันในชุมชน) ทําอาหารทานเองในครอบครัวเป็ นส่ วนใหญ่ รวมถึงของกินเล่น
และขนมอื่น ๆ
นอกจากของบริ โภคที่มีการผลิตหรื อประกอบเอง ซึ่งแสดงถึงการปฏิบตั ิต่อตนเองอย่าง
สมดุล คือ พยายามที่จะอยูไ่ ด้ ด้วยตนเอง ในระดับที่ไม่เดือดร้ อนต่อตนเองหรื อแปลกแยกกับสังคม
จนเกินไปแล้ ว ครอบครัวยังมีการทําเครื่ องใช้ อุปโภคบางอย่างใช้ เองในบ้ าน รวมทังทํ
้ าใช้ ในศูนย์
การเรี ยนรู้ เกษตรด้ วย ได้ แก่ นํ ้ายาซักผ้ า นํ ้ายาล้ างจาน สบู่ ซึ่งเป็ นของใช้ ทวั่ ไปภายในบ้ าน นํา้
หมักชี วภาพ ปุ๋ยอินทรี ย์ ที่เ ป็ นผลิตภัณฑ์ ที่ทําขึน้ เพื่อใช้ ในการทํ าเกษตร ซึ่งเครื่ องอุปโภคหรื อ
ผลิตภัณฑ์ทงหมดนี
ั้
้ครอบครัวกรณีศกึ ษาที่ 1 นี ้ทําเองใช้ เองและนํามาแบ่งปั นให้ กบั สมาชิกชุมชน
หรื อคนที่มาใช้ บริ การศูนย์การเรี ยนรู้เกษตรด้ วยในส่วนนี ้สะท้ อนได้ ถึงทังการปฏิ
้
บตั ิตอ่ ตนเองและ
ผู้อื่น และการปฏิบตั ติ อ่ สิ่งแวดล้ อมในแง่ที่จะลดผลกระทบหรื อผลเสียตกค้ างต่อสิ่งแวดล้ อมได้ เป็ น
อย่างดี
ในบ้ านมีการแยกขยะ โดยที่ขยะพลาสติกจะทําการดึงฉลากออกก่อนและนําไปขายเป็ น
การเพิ่มมูลค่า มีรายได้ เล็กน้ อยเข้ าบ้ าน ได้ กิโลกรัมละ 14-15 บาท ขยะเปี ยกจะนําไปใส่ในบ่อ
ปลา ขยะที่เป็ นกระดาษก็เก็บขาย แต่มีบ้างที่ไม่เกิดมูลค่าคือพวกขยะที่เน่าเสีย
นอกจากที่ครอบครัวจะทําการแยกขยะในครอบครัวตนเองแล้ ว ในระดับชุมชน คุณพ่อซึ่ง
เป็ นประธานชุมชน ก็ได้ แนะนําให้ คนในชุมชนแยกขยะด้ วย เมื่อแยกแล้ วนํามารวมกันหลายบ้ าน
แล้ วนําไปขาย เพิ่มรายได้ ให้ กบั ครอบครัวของคนในชุมชนได้ อีกนิดหน่อย รวมทังมี
้ การจัดโครงการ
ธนาคารขยะขึ ้นที่ศนู ย์การเรี ยนรู้ชมุ ชนเพื่อดึงดูดให้ คนในชุมชนอยากแยกขยะด้ วย
ส่ว นในโรงเรี ย นอนุบ าลซึ่ง เป็ นธุ ร กิ จ ของครอบครั ว ก็ มี ก ารแยกขยะด้ ว ยเช่น เดี ย วกัน
โดยเฉพาะขยะรี ไซเคิล โดยโรงเรี ยนมีนโยบายวางถังขยะในโรงเรี ยนน้ อย ๆ เพื่อฝึ กระเบียบวินยั ให้
เด็กทิ ้งขยะที่จําเป็ น และไม่สร้ างขยะมากจนเกินไป
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ไม่เพียงแต่การปฏิบตั ติ อ่ ตนเองในเรื่ องที่จะรักษาสุขภาพและสร้ างสรรค์สิ่งดีแล้ ว ยังมีการ
ปฏิบตั ติ อ่ ผู้อื่นในแง่เดียวกันด้ วย ซึ่งเห็นได้ จาก การที่ครอบครัวได้ มีการแบ่งปั นที่สิ่งจับต้ องได้ คือ
พวกผลผลิตจากในบ้ าน ผัก ต้ นไม้ เมล็ดพันธุ์พืช ให้ กับเพื่อนบ้ าน หรื อบางครัง้ จัดเป็ นของขวัญ
มอบให้ คนอื่นในโอกาสพิเศษ ส่วนผลผลิตจากศูนย์การเรี ยนรู้ก็แบ่งปั นให้ คนในชุมชนด้ วยแต่มีข้อ
แม้ ว่าต้ องมาเรี ยนรู้ ด้ วยกัน ช่วยกันทํ า พอมีผลผลิตออกมาก็แบ่ง ๆ กันไป หรื อ บางครัง้ ก็ แบ่ง
วัตถุดบิ ให้ แต่ละบ้ านแต่ละครอบครัวกลับไปและให้ ไปทํากันเอง เช่น ปุ๋ย
นอกจากแบ่งปั นสิ่งที่จับต้ องได้ แล้ ว ยังมีการแบ่งปั นความรู้ และประสบการณ์ ด้วย โดย
การให้ คนทัว่ ไปที่สนใจเข้ ามาเรี ยนรู้ ดูงาน ฝึ กอบรม ลงมือทําได้ ที่ศนู ย์การเรี ยนรู้ มีทงแบบไม่
ั้
เสีย
ค่าใช้ จ่ายและเสียค่าใช้ จ่าย และ แบ่งปั นโดยที่คนในครอบครัวโดยเฉพาะคุณพ่อที่ออกไปเป็ น
วิทยากรให้ ความรู้นอกสถานที่ที่ได้ รับเชิญ ไปเป็ นครูสอนที่ กศน. อยูบ่ ้ าง
ส่วนในด้ านของทัศนคตินนั ้ โดยเฉพาะในประเด็นที่เป็ นผลมาจากการดําเนินชีวิตตามหลัก
วิถีชีวิตสีเขียว ซึ่งอาจถูกมองว่าเป็ นการกระทําตามกระแส เห่อ หรื อโลกสวยนันครอบครั
้
วมีการ
จัดการความคิดหรื อการโต้ ตอบเมื่อครอบครัว ถูกมองว่า “เห่อ” “โลกสวย” หรื อแค่ตามกระแสว่า
ต้ องเชื่อมัน่ ในตนเอง สร้ างความเชื่อมัน่ ภายในครอบครัวว่าเรามาถูกทาง มีน้อยครอบครัวจะทําได้
และเผยแพร่สคู่ นอื่นได้
ทังนี
้ ้ครอบครัวมีมมุ มองต่อคนอื่นที่มีวิถีชีวิตแตกต่างไปจากครอบครัว (ไม่มีวิถีชีวิตสีเขียว)
ว่าอยากให้ ครอบครัวอื่น ๆ ได้ ทําได้ มีวิถีชีวิตแบบนี ้ด้ วยเพราะเป็ นสิ่งที่ดี แสดงด้ วยคําบอกเล่า
“เราทามานาน ไม่ใช่มาเริ่ มตอนมันมี กระแส บ้านเรามี พืน้ ฐานเกษตรมาก่อน เมื ่อก่อนไม่
มี ตเู้ ย็นนะ เพราะเราไม่เก็บอาหาร เราใช้สด ๆ ผัก ปลา” “เมื ่อก่อนทาแค่ในครอบครัว แต่เดี ๋ยวนี ้ ก็
เผื ่อแผ่กระจายสู่คนอื ่นด้วย ดังนัน้ เราเชื ่อมัน่ ว่าเรามาถูกทางและเป็ นสิ่ งดี ๆ เป็ นประโยชน์ ไม่ใช่
กระแส” “แต่ก็ไม่เคยโดนว่าแรง ๆ หรื ออะไรต่อหน้า มี แต่คนถามว่ามันดี จริ งหรื อเปล่าเราก็อธิ บาย
เรื ่องจริ งให้ฟัง ดังนัน้ ตรงนี ้ไม่ใช่สิ่งบ่อนทาลายกาลังใจเรา เค้าแค่ ไม่รู้” “โลกสวยเกิ ดจากความสุข
ของเราเอง เราทาเป็ นวิ ถีชีวิต ดังนัน้ โลกสวยของเราก็เป็ นโลกที ่เรามี ความสุข ” “ก็อยากส่งเสริ ม
แนะนาเค้าให้ทาบ้าง ตอนนี ้ก็ทาอยู่ (หมายถึ งแนะนาคนอื ่น) อย่าอ้างเรื ่ องเวลา ที ่จริ งวิ ถีชีวิตที ่
ต้องพึ่งเซเว่น (7-11) พึ่งห้างตลอด ไม่ใช่เรื ่ องที ่ถูกต้อง เป็ นข้ออ้างทัง้ สิ้ น ที ่บอกว่าไม่มีเวลา เค้า
ยังไม่เข้าใจในการดาเนิ นชี วิต เข้าฟิ ตเนสเฟิ ร์ ม แต่กินอะไรเข้าไปมัง่ ไม่รู้ ต้องพึ่งหมอ การดูต้นทาง
เป็ นเรื ่องสาคัญต้นทางดี ปลายทางก็ต้องดี ” (ครอบครัวกรณี ศึกษาที ่ 1, สัมภาษณ์ , 3 ตุลาคม
2558)
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สุขภาวะของครอบครัว
จากที่กล่าวไว้ ข้างต้ นแล้ วว่า ก่อนหน้ าที่จะมีวิถีชีวิตสีเขียวตัวคุณพ่อในช่วงที่ยงั รับราชการ
เป็ นผู้บริหาร ทํางานหนัก พักผ่อนน้ อย ใช้ ชีวิตประมาทคิดว่าตนเองแข็งแรง ดื่มเหล้ า ชอบสังสรรค์
ป่ วยเป็ นโรคไต ต้ องผ่าตัด เหลือไตข้ างเดี ยว อีกทังเป็
้ นโรคเบาหวาน ช่วงป่ วยหนักถึงขนาดต้ อง
นอนอยูเ่ ฉยๆลุกไม่ได้ ลูกสาวคนเล็กเป็ นภูมิแพ้ หายใจแรง ลูกคนอื่น ๆ ใช้ ชีวิตตามแบบคนทํางาน
ทัว่ ไป ไม่เลือกรับประทานอาหาร ชอบอะไรที่สะดวกรวดเร็ว
หลัง จากดํ า เนิ น ชี วิ ต แบบวิ ถี ชี วิ ต สี เ ขี ย วพ่ อ อาการดี ขึ น้ เป็ นลํ า ดับ เลิ ก ดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ รักษาประคับประคองอาการโรคไตและเบาหวานมาตลอด จนปั จจุบนั ผ่านมา10 ปี
คุณภาพไตอยู่ในระดับดี ไม่เกินที่คณ
ุ หมอควบคุม เบาหวานก็เช่นเดียวกัน การปลูกผักทําสวนยัง
เป็ นการออกกําลังกายไปในตัวด้ วยและ ไม่เหนื่อยมากจนเกินไปลูก ๆ สนใจดูแลสุขภาพมากขึ ้น
รู้จกั เลือกรับประทานอาหาร ส่วนหนึ่งมาจากความเคยชินที่ได้ ทานอาหารที่ร้ ูที่มาที่ไป ด้ านจิตใจก็
ดี ทุกคนในครอบครัวอารมณ์ดี จิตใจดี ไม่เครี ยดหรื อทุกข์ร้อนกับเรื่ องอะไรมากหรื อนานนัก ถ้ ามี
ความเครี ยดก็ไม่ใช่ความเครี ยดในครอบครัว แต่เป็ นเรื่ องปกติ ทํางานก็มีเครี ยดบ้ าง เดี๋ยวก็หาย
ไม่ใช่ปัญหาใหญ่
ความสัมพันธ์กบั คนอื่น ๆ ในสังคม ครอบครัวได้ รับคําชื่นชมร่วมกัน เป็ นที่ยอมรับของคน
ในสังคมใกล้ ๆ มาจากการแบ่งปั นที่ครอบครัวมีให้ คนอื่น ๆ และชุมชน ไม่เพียงแต่พ่อกับแม่เท่านัน้
แต่ยงั เผื่อแผ่ไปถึงลูก ๆ ด้ วย บ้ านใกล้ เรื อนเคียงก็มีความสัมพันธ์ ที่ดีตอ่ กันเหมือนเป็ นพี่เป็ นน้ อง
กัน
ความสุขของครอบครัว คือ การที่สมาชิกในครอบครัวไม่เจ็บป่ วย ลูก ๆ เป็ นคนดี มีงานทํา
ที่มนั่ คง อยูร่ ่วมกับคนในสังคมได้ เป็ นที่ยอมรับ มีโอกาสได้ ทําบุญ และแบ่งสิ่งดี ๆ ให้ คนอื่นบ้ าง
กระบวนการเรี ยนรู้ ของครอบครั วกรณีศึกษาที่ 1
กระบวนการเรี ยนรู้ครอบครัวกรณีศกึ ษาที่ 1 มีกระบวนการเรี ยนรู้ตามลําดับดังนี ้
1. สมาชิกในครอบครัวมีปัญหาสุขภาพขันร้
้ ายแรง
2. มีความคิดอยากทําการเกษตรอินทรี ย์เพื่อเปลี่ยนวิถีการกินอยู่
3. สมาชิ ก ในบ้ า นคือ คุณ พ่อ เริ่ ม เรี ยนรู้ ที่ จ ะทํ าการเกษตรเพี ย งคนเดียว โดยการ อ่า น
หนังสือ ดูรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้ องไปดูงานและชักชวนสมาชิกคนอื่นไปด้ วย
4. พ่อลงมือทําและมีสมาชิกคนอื่นช่วยบ้ าง
5. สมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัวเห็นและค่อย ๆ ซึมซับไป
6. พบปั ญหาและอุปสรรคในการเรี ยนรู้และลงมือทําบ้ าง
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8. ช่วยกันแก้ ปัญหา
9. ผ่านปั ญหาและอุปสรรค
10. ทําซํ ้า ๆ จนกลายเป็ นวิถีชีวิตสมาชิกเคยชินกับวิถีชีวิตสีเขียว
11. กระจายความรู้สคู่ นอื่นนอกครอบครัว (เพราะพ่อเป็ นประธานชุมชน)
สรุ ปภาพรวมของครอบครั วกรณี ศึกษาที่ 1 ได้ ว่า สมาชิ กครอบครั วเป็ นครอบครั วที่ มี
ความสัมพันธ์ โดยการสมรสและเป็ นเครื อญาติ เป็ นครอบครัวขยายอยู่กันหลายรุ่น และมีสมาชิก
หลายช่วงวัย เป็ นครอบครัวที่มีความสัมพันธ์ อนั ดีตอ่ กัน ใช้ ชีวิตประจําวันด้ วยกันเป็ นปกติเกือบ
ทุกวัน สามารถพูดคุยเรื่ องราวต่าง ๆ ของสมาชิกครอบครัวได้ ตลอดจนช่วยกันแก้ ปัญหาของกัน
และกันได้ การปฏิบตั ติ ามหลักวิถีชีวิตสีเขียวมีหลายประการ หลายกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมหลักคิด
ทังการปฏิ
้
บตั ิต่อตนเองและผู้อื่น และการปฏิบตั ิต่อสิ่งแวดล้ อมอย่างสมดุล แรงจูงใจในการมีวิถี
ชีวิตสีเขียวมาจากปั ญหาสุขภาพของผู้นําครอบครัว จึงเริ่ มกิจกรรมวิถีชีวิตสีเขียวจากการปลูกผัก
รับประทานเอง จนมาถึงกิจกรรมอื่น ๆ ที่ตามมา การเรี ยนรู้ ภายในครอบครัวมักจะเป็ นการเรี ยนรู้
ไปด้ ว ยกัน หรื อสมาชิ ก คนใดคนหนึ่ง ชัก ชวนให้ ส มาชิ ก คนอื่ น ได้ ร่ วมเรี ยนรู้ ด้ วย ผ่านช่อ งทาง
การศึกษาด้ วยตนเองจากสื่อ การศึกษาดูงานในสถานที่จริ ง และลงมือทํา สุขภาวะของสมาชิกใน
ครอบครัวดีขึ ้นหลังจากที่ปฏิบตั ติ ามหลักวิถีชีวิตสีเขียวอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
ครอบครัวกรณีศึกษาที่ 2 คุณอาภาวี ภู่ระหงษ์ เศตะพราหมณ์
ข้ อมูลพืน้ ฐานของครอบครั ว
สมาชิกในครอบครัว มี 3 คน ประกอบด้ วย สามี ภรรยา และ แม่ภรรยา (รวมกับสุนขั 3 ตัว
แมว 3 ตัว ซึ่ง สมาชิ กครอบครั วนี ร้ ะบุว่าเป็ นสมาชิ ก ของ “ครอบครั ว ” ด้ วย) สามี มี อาชี พ เป็ น
นักวิชาการเกษตร ของบริ ษัททําระบบนํ ้า จบการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้ อม เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์การใช้ พลังงานบําบัดนํ ้าและอากาศเสีย ลักษณะการทํางานต้ องเดินทางบ่อยทังในและ
้
ต่างประเทศ
ภรรยา เป็ นนักดนตรี ครู สอนดนตรี งานหลักจะทําอยู่ที่บ้าน คือ สอนดนตรี อยู่ที่บ้านซึ่ง
เปิ ดเป็ นสตูดิโ อ โรงเรี ย นรั บ สอนดนตรี ใ ห้ กับเด็ก แต่ก็มี นัก เรี ย นที่ เป็ นผู้ใหญ่ บ้ างปั จ จุบันสอน
สัปดาห์ละ 31 ชัว่ โมง จ้ างครู คนอื่น ๆ มาสอนด้ วยอีก 7 คน โรงเรี ยนสอนทังดนตรี
้
ไทยและดนตรี
สากล และมีงานที่ต้องออกไปทํานอกบ้ านบ้ าง เป็ นงานดนตรี เบื ้องหลังและละครเวที
แม่ ภ รรยา เป็ นอดี ต ข้ าราชการ อายุ 67 ปี อดี ต เป็ นพัฒ นากร กรมพั ฒ นาชุ ม ชน
กระทรวงมหาดไทย เกษียณอายุก่อน 60 ปี เพราะป่ วยเป็ นมะเร็งเต้ านมกิจวัตรประจําวันของแม่คือ
ดูละคร ซีรีส์เกาหลี รับประทาน เลี ้ยงหมาแมว ดูข่าวการเมือง แม่เป็ นคนสนใจกับเรื่ องการเมื อง
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อย่างจริ งจัง และเป็ นคนเครี ยด เนื่องจากสายงานที่เคยทํานันทํ
้ างานกับคนชายขอบ คนลําบาก
แม่เคยป่ วยเป็ นโรคมะเร็งแต่ปัจจุบนั รักษาหายแล้ ว เหลือแต่อาการของโรคผู้สงู อายุทวั่ ไป พวกปวด
เข่า ปวดขา
บ้ านที่อยู่อาศัยของครอบครัวมีลักษณะเป็ นบ้ านเดี่ยวติดกัน 3 หลัง แบ่งเป็ นที่พกั อาศัย
สตูดิโอที่ใช้ สอนดนตรี และสํานักงานมีพื ้นที่บริ เวณว่างที่ใช้ ปลูกผักสวนครัว เลี ้ยงสุนขั ซึ่งบางตัว
เลี ้ยงในส่วนที่มีรัว้ กันบริ
้ เวณโดยเฉพาะ บริเวณบ้ านร่มครึม้ มีต้นไม้ ขนาดใหญ่อยู่มาก ตังอยู
้ ่ในหมู่
บ้ านเมืองเอก รังสิต ปทุมธานี
ชุมชนที่อยู่ คือ หมูบ่ ้ านเมืองเอกนัน้ เป็ นชุมชนที่ว่นุ วาย มีพ่อค้ าแม่ค้า คนภายนอกเข้ ามา
ในชุมชนตลอดเวลาเนื่องจากอยู่ใกล้ มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยรังสิต) ส่วนที่บ้านของครอบครัว
นี ้เองก็มีคนเข้ ามาตลอดเนื่องจากเปิ ดเป็ นโรงเรี ยนสอนดนตรี ใคร ๆ ก็ชอบเข้ ามาจนช่วงหลังมานี ้
ต้ องเอาป้ายโรงเรี ยนที่รัว้ บ้ านออกเพราะสมาชิกครอบครัวรู้สึกว่าความเป็ นส่วนตัวหายไป และจะ
ทําให้ ไม่สามารถคัดกรองผู้เรี ยนได้
ครอบครัวเป็ นสมาชิกกลุ่มบางกลุ่มในชุมชนเมืองเอก เช่น กลุ่มเกษตรเมืองเอก กลุ่มช่วย
หมาเมืองเอก และมักจะเป็ นผู้นําในการทํากิจกรรมหรื อเคลื่อนไหวต่าง ๆ ภายในชุมชน จึงเป็ นที่
รู้ จักของคนในชุม ชนพอสมควร จึง มัก จะมี ค นในชุม ชนมาหา เช่น มาขอปรึ กษาเรื่ อ งปลูก ผัก
รับประทานเอง เรื่ องช่วยสุนขั หรื อแมวจรจัด หาข้ าวให้ สนุ ขั กองทุนช่วยสุนขั เป็ นต้ น
ความสัมพันธ์ ของครอบครัวกับคนในชุมชน เป็ นไปในลักษณะที่กล่าวแล้ ว คือ มักจะถูก
พูดถึงหรื ออ้ างอิงถึงในเรื่ องที่เกี่ยวกับการเป็ นผู้นํากิจกรรมประเภทเกษตรและการช่วยเหลือคน
และสัตว์ รวมทังการเคลื
้
่อนไหวบางอย่างเพื่อการเปลี่ยนแปลงในชุมชน เช่น ล่ารายชื่อเพื่อเสนอ
ปิ ดร้ านเหล้ าในชุมชน ประกอบกับการรับเด็กที่จะมาเรี ยนดนตรี ก็มีข้อจํากัดบางประการในการ
เลือกรับ เช่น พิจารณาทัศนคติด้านสิ่งแวดล้ อมและสังคมของครอบครัวเด็กประกอบด้ วย เป็ นต้ น
หน้ าที่ของสมาชิกในครอบครัว จะช่วยกันดูแลแบ่งงานกันรับผิดชอบ สามี -ภรรยา ช่วยกัน
เรื่ องทํ าความสะอาดเสือ้ ผ้ า ดูแลแปลงผัก สามี มีหน้ าที่ ทํากับข้ าวทุกมือ้ ในบ้ าน แม่สามี จะมี
หน้ าที่หลักในการดูแลสัตว์เลี ้ยงซึ่งสามีภรรยากล่าวว่าเป็ นการดูแลที่ดีมากและดูเหมือนว่าจะมาก
จนเกินไป ส่วนการทําความสะอาดบ้ านนันจ้
้ างแม่บ้านมาทําสัปดาห์ละ 2 วัน
ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว สมาชิกจะได้ พบกันทุกวันในวันที่สามีไม่ได้ เดินทาง
ไปต่างจังหวัดหรื อต่างประเทศ ทานข้ าวมื ้อเช้ าและมื ้อเย็นร่ วมกันทุกวัน เมื่อใครมีปัญหาอะไรก็
นํามาพูดคุยปรึ กษากันในโต๊ ะอาหารเป็ นประจํา แม่จะเป็ นผู้ให้ คําปรึ กษาในเรื่ องต่าง ๆ อยู่เสมอ
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เนื่องจากมีประสบการณ์มาก โดยเฉพาะในเรื่ องของความสัมพันธ์กับคนในสังคม สามีกบั ภรรยา
มักจะชอบและสนใจทําอะไรร่วมกันเกือบทุกกิจกรรม
แรงจูงใจ จุดเริ่มต้ น และการเรี ยนรู้ ในการมีวิถีชีวิตสีเขียว
แรงจูงใจของการใช้ วิถีชีวิตสีเขียว มาจาก ความตระหนักและความห่วงใยในสิ่งแวดล้ อม
ของโลกอย่างจริ งจัง กล่าวคือ ครอบครัวนี ้คิดว่ามนุษย์นนเป็
ั ้ นเพียงสิ่งเล็ก ๆ ในโลก ดังนันจึ
้ งไม่มี
สิทธิ์ที่จะไปทําร้ ายโลก ดังนันการกระทํ
้
าทุกอย่างที่เกิดขึ ้นของสมาชิกครอบครัวนี ้จึงเป็ นไปแบบที่
ใส่ใจถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นกับสิ่งแวดล้ อมอยู่เสมอ“ที ่ทาแบบนี ้หรื อใช้ชีวิตแบบนี ้เพราะคิ ดว่า
ไม่ ได้ทาเพื ่อตนเองแต่ทาเพราะคิ ดว่ามันช่ วยโลกได้รู้สึกว่าโลกมันยิ่ งใหญ่มากส่วนมนุษย์ นนั้ เล็ก
นิ ดเดียวดังนัน้ มนุษย์ไม่ควรจะสร้างอะไรที ่มนั เป็ นผลในทางเลวร้ายกับโลก”(ครอบครัวกรณี ศึกษา
ที ่ 2, สัมภาษณ์ , 25 พฤศจิ กายน 2558)
แรงจูงใจอีกส่วนหนึ่งมาจากความสนใจในการเกษตรและพืน้ ฐานครอบครัวแต่ดงเดิ
ั้ ม
ตังแต่
้ รุ่นยายของฝ่ ายภรรยาที่ชอบทําการเกษตรมาก่อนแล้ ว ปลูกผัก เลี ้ยงสัตว์ เพราะภรรยาโตมา
กับ คุณ ยาย ประกอบกับ ฝ่ ายสามี ก็ มี พื น้ ฐานความชอบ ความสนใจ และพื น้ ฐานการเรี ย น
การศึกษา มีความรู้ ในด้ านสิ่งแวดล้ อม เมื่อมาอยู่ด้วยกันจึงเริ่ มทําอย่างจริ งจังภายในครอบครัว
ตัวเอง ซึง่ อยูร่ ่วมกันเป็ นครอบครัวมา 7 ปี ถึงปั จจุบนั โดยภรรยาเล่าว่า “ปอ (ภรรยา) โตมากับยาย
บ้านยายปลูกผัก เลี ้ยงสัตว์ พี โ่ ต๋ (สามี )เค้าก็ชอบเรื ่ องพวกนี ้อยู่แล้ว เค้าเรี ยนทางสิ่ งแวดล้อมมา”
(ครอบครัวกรณี ศึกษาที ่ 2, สัมภาษณ์ , 25 พฤศจิ กายน 2558)
การแต่งงานทําให้ เกิดจุดเปลี่ยน ส่วนหนึ่งฝ่ ายสามีให้ ข้อมูลว่า เมื่อก่อนที่บ้านไม่ค่อยมี
พื ้นที่ให้ ทําอะไรมากนัก พอแต่งงานมาอยูบ่ ้ านนี ้มีที่ดนิ จึงเริ่มลงมือทําจริงจัง คือปลูกผักบริ โภคเอง
ในครอบครัว แจกและแบ่งให้ คนอื่นบ้ าง ทําข้ าวของเครื่ องใช้ ในบ้ านและในโรงเรี ยนสอนดนตรี เอง
ทําเกือบทุกอย่างที่ทําเองได้ ฝ่ ายภรรยาเองก็ร้ ูสกึ ว่าตนเองมีความเปลี่ยนแปลงหลังแต่งงานเช่นกัน
เพราะก่อนแต่งงานจะเป็ นคนทํางานยุ่งมาก บ้ านเป็ นแค่ “ที่ซุกหัวนอน” พอแต่งงานแล้ วสามีทําก็
มาช่วยทํา สนใจบ้ าน สนใจครอบครัว มีความสุขกับกิจกรรมในบ้ าน
“พอแต่งงานนีช่ ี วิตเปลี ่ยนไปเลยนะ เมื ่อก่อนปอมี บ้านเป็ นที ่ซุกหัวนอนจริ งๆ ตอนนี ้พอทา
อะไรพวกนี ้ มันมี ความสุขที ่จ ะทากิ จ กรรมในบ้านกับครอบครัว ” (ครอบครัว กรณี ศึกษาที ่ 2,
สัมภาษณ์ , 25 พฤศจิ กายน 2558) และการที่แม่ป่วยเป็ นมะเร็ งก็มีส่วนในการเปลี่ยนวิถีชีวิตบ้ าง
เหมือนกัน
การเรี ย นรู้ ที่ จ ะมี วิ ถีชี วิ ต สี เ ขี ย วแบบนี ้ โดยส่วนใหญ่ มัก เป็ นการร่ ว มเรี ยนรู้ ไปด้ ว ยกัน
กล่าวคือ เป็ นการเรี ยนรู้ ร่ วมกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว ที่ถึงแม้ จะมีสมาชิกต่างวัยกันแต่ก็
สมารถร่ วมมือกันได้ ดี อาจเป็ นเพราะว่าครอบครัวนี ม้ ีสมาชิกน้ อย จึงทําให้ การสื่อสารเชิงบวก
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เพื่อที่จะก่อให้ เกิดการเรี ยนรู้ ร่วมกันเกิดขึ ้นได้ ง่าย เห็นได้ จากเหตุการณ์ปกติที่เกิดขึ ้นเป็ นประจํา
ในครอบครั วนี ้ คือ เมื่ อสมาชิ กคนใดคนหนึ่ง มี ความสนใจหรื อต้ องการที่จ ะเรี ยนรู้ ในเรื่ องใด ๆ
สมาชิกคนอื่นก็จะร่ วมเรี ยนรู้ ไปพร้ อมกันด้ วย โดยปกติแล้ วสามีเป็ นคนที่สนใจเรื่ องต่าง ๆ อยู่
ตลอดเวลา และด้ วยลักษณะการทํางานมักต้ องค้ นหาข้ อมูล ทํา research อยู่เสมอ เมื่อรู้ สึกว่า
อยากรู้ อะไร อยากทําอะไร ก็จะลงมือค้ นหาความรู้ ด้วยตนเองทันทีและลงมือทําทันที โดยมาก
มักจะเริ่ มหาความรู้ จากหนังสือ และ อินเตอร์ เน็ต ส่วนภรรยาจะชอบการเรี ยนรู้ ในลักษณะที่ได้
ออกไปเรี ยน ไปหาคนสอน ไม่คอ่ ยชอบค้ นคว้ าเอง แต่ส่วนใหญ่เมื่อสนใจเรื่ องอะไร ฝ่ ายสามีมกั จะ
ชอบช่วยค้ นหาข้ อมูลต่าง ๆ ไว้ ให้ สามีชอบที่จะเรี ยนรู้ ไปกับสิ่งที่ภรรยาสนใจด้ วยอยู่เสมอ เป็ น
ความบังเอิญและโชคดีที่ทงคู
ั ้ ่มีพื ้นฐานความสนใจ ความชอบที่ไปในทางเดียวกัน โดยเฉพาะใน
เรื่ อง เกษตร และ ดนตรี ส่วนแม่จะมีประสบการณ์มาก ทังโดยวั
้
ยและประสบการณ์การทํางาน ก็
จะมาเล่าให้ ฟัง มาช่วยคิด ช่วยออกความเห็นเมื่อลูกอยากทําอะไร และมีส่วนร่วมด้ วยทุกครัง้ เช่น
ติ ด ตามไปดูแ ปลงเกษตรที่ ลูก สนใจ ไปดูค อนเสิ ร์ ต ดนตรี ละครเวที ที่ ลูก ทํ า หรื อ ไปดูช่ ว ย
วิพากษ์วิจารณ์ เป็ นต้ น
เนือ้ หาสาระของวิถีชีวิตสีเขียวที่ปฏิบัติ
ครอบครั วมี พ ฤติกรรมการปฏิ บัติที่สอดคล้ องกับวิถีชีวิตสี เขี ยว ทัง้ ในแง่ การปฏิ บัติต่อ
ตนเองและผู้อื่น และการปฏิบตั ติ อ่ สิ่งแวดล้ อม ดังนี ้
กิจกรรมที่ครอบครัวปฏิบตั เิ ป็ นหลักก็คือการปลูกผักไว้ บริ โภคเองในครอบครัว ไม่มากชนิด
แต่ทําต่อเนื่องสมํ่าเสมอเป็ นประจํา ได้ แก่ ผักสวนครัว เช่น กระเพรา ผักชี มะเขือ พริ ก ผักบุ้ง ข่า
ตะไคร้ ใบมะกรู ด มะนาว ไม้ ผลยืนต้ น เช่น มะดัน มะม่วง การประดิษฐ์ สิ่งของเครื่ องใช้ ภายใน
บ้ านเอง สามีเป็ นคนทําเองเกื อบทุกอย่างในบ้ าน เช่น ป้ายโรงเรี ยน ที่วางอุปกรณ์ เครื่ องดนตรี
กระดานไวท์บอร์ ดในห้ องเรี ยน ที่วางรองเท้ า ครัวและอุปกรณ์ในห้ องครัว กระถางต้ นไม้ ทาสีบ้าน
เป็ นต้ น
บ้ านนี ้จะแยกขยะเสมอ โดยที่ทําถังขยะเองไว้ ใช้ เองด้ วย และแยกอย่างจริ งจัง ขยะในบ้ าน
จะแยกเป็ น 3 ประเภท คือ ประเภทที่ต้องทิ ้งแน่ ๆ ประเภทขยะออร์ แกนิคจะนําไปทําปุ๋ยใช้ เองใน
บ้ าน และประเภทขยะพลาสติกที่รีไซเคิลได้ จะแยกไว้ เพื่อมอบให้ คนจรจัดที่มกั เข้ ามาในชุมชนให้
คนกลุ่มนี ้นําไปขายเป็ นรายได้ ของที่ประยุกต์ใช้ ได้ ก็นําไปประดิษฐ์ เป็ นเครื่ องใช้ เองบ้ างที่สําคัญ
คือไม่ใช้ ถงุ พลาสติกเด็ดขาด เวลาไปตลาดจะนําถุงผ้ าติดตัวไปเอง และพยายามให้ เด็กที่มาเรี ยน
ดนตรี ไม่ใช้ ถงุ พลาสติก และกล่องขนมที่ทําจากโฟมด้ วย
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มีการแบ่งผัก แบ่งเมล็ดผักที่เพาะเองให้ กับผู้ปกครองของนักเรี ยนที่มาเรี ยน ให้ นํากลับ
บ้ านได้ และแบ่งให้ คนในชุมชนบ้ าง หรื อนําไปเป็ นของฝากบ้ าง การแบ่งปั นความรู้ ความคิด โดย
การสอนหรื อค่อย ๆ สอดแทรกทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการทําเกษตรเพื่อการบริ โภคเองในครอบครัว
ให้ กับเด็ก ๆ ไปจนถึงผู้ปกครองของเด็กซึ่งส่วนใหญ่เป็ นคนมีฐานะดี ไม่เคยสนใจเรื่ องพวกนี ้ ถึง
ขนาดที่ว่าเด็กบางคนไม่เคยเหยียบพื ้นดินเลย อีกทังช่
้ วยเป็ นคนกลางระหว่างเกษตรกรกับคนซื ้อ
ผ่านทางการบอกเล่าในชุมชนหรื อสื่อสังคมช่วยเหลือพวกคนจรไม่มีที่อยูอ่ าศัยด้ วย
ส่วนในด้ านของทัศนคติ โดยเฉพาะในประเด็นที่เป็ นผลมาจากการดําเนินชีวิตตามหลักวิถี
ชีวิตสีเขียวนัน้ สมาชิกครอบครัวไม่เคยรู้ สึกและไม่เคยโดนต่อว่าว่าวิถีชีวิตที่เป็ นอยู่นนเป็
ั ้ น ความ
“เห่อ” “ตามกระแส” หรื อ “โลกสวย” ส่วนใหญ่ที่พบคือคนจะมองครอบครัวแล้ วก็อยากทําตามบ้ าง
โดยที่ บ างคนทํ าตามครอบครั วนี แ้ ล้ วกลายเป็ นว่าทํ า ได้ ม ากกว่าก็ มี ตามที่ ครอบครั วได้ กล่า ว
เกี่ยวกับประเด็นนี ้ไว้ อย่างชัดเจนและสะท้ อนถึงความคิดและทัศนคติที่ดีตอ่ วิถีชีวิตสีเขียวว่า “มอง
ว่าสิ่ งที ่เราทามันไม่ ได้ดีกับเฉพาะครอบครัวเราเอง แต่มนั มี impact กับครอบครัวอื ่นๆได้ด้วย
อย่างครอบครัวของนักเรี ยนที ่มาเรี ยน คื อ เด็กที ่มาเรี ยนที ่นี่ก็อยู่ในเมื องเอก มี พื้นฐานทางฐานะ
ทางการเงิ น ทางสังคมดี อยู่แล้ว ถึงมาเรี ยนดนตรี เรี ยนละคร บางคนนี ่ไม่ เคยเหยี ยบดิ น ไม่ เคย
สัมผัสแปลงผัก ไม่ ได้เรี ยนเกษตร รวมไปถึงพ่อแม่ ก็ไม่ สอนลูกด้วย เด็กติ ดสบาย ติ ดหรู เมื ่อมา
เรี ยนที ่นี่ เด็กสามารถเดิ นลงไปในแปลงผัก เก็ บผักไปฝากที ่บ้านได้ ซึ่ ง เราเห็ นเลยว่ามันมี การ
เปลี ่ยนแปลง เด็กก็ ชอบ ผู้ปกครองก็หนั มาสนใจเรื ่ องนี ้ด้วย บางคนมาขอเมล็ด มาเก็บผักไป ไป
ปลูกที ่บ้านเองด้วย เค้ามองว่ าครู ทาอะไรก็ อยากทาด้วย เด็ กบางคนที ่ไม่ กินผัก ก็ กินได้มากขึ้ น
เวลาจัด camping ก็จะบอกให้เด็กไปเก็ บผักโน่นนี ่ให้ครู หน่อย ดังนัน้ สิ่ งที ่เราทามันก็พอจะมี ผล
บ้างต่อครอบครัวอืน่ ๆ บางบ้านถึงขนาดไปเลี ้ยงไก่เลยก็มี ” (ครอบครัวกรณี ศึกษาที ่ 2, สัมภาษณ์ ,
25 พฤศจิ กายน 2558) และเห็นถึงแรงจูงใจในการเปลี่ยนวิถีชีวิตมาเป็ นครอบครัวสีเขียวว่า “ที ่ทา
แบบนี ้หรื อใช้ชีวิตแบบนี ้เพราะคิ ดว่าไม่ได้ทาเพื อ่ ตนเอง แต่ทาเพราะคิ ดว่ามันช่ วยโลกได้ รู้ สึกว่า
โลกมันยิ่ ง ใหญ่ ม าก ส่ วนมนุษย์ นั้นเล็ กนิ ดเดี ยว ดัง นั้นมนุษย์ ไ ม่ ควรจะสร้ างอะไรที ่มันเป็ นผล
ในทางเลวร้ายกับโลก”(ครอบครัวกรณี ศึกษาที ่ 2, สัมภาษณ์ , 25 พฤศจิ กายน 2558)
ครอบครัวมีมมุ มองต่อคนอื่นที่ไม่สนใจวิถีชีวิตแบบนี ้ หรื อ คนที่ไม่ตระหนักต่อสิ่งแวดล้ อม
ในลักษณะที่ค่อนไปในทางรุ นแรง กล่าวคือ มองว่าถ้ าบุคคลนันเป็
้ นคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี
รํ่ ารวยอยู่แล้ ว แล้ วไม่สนใจเรื่ องสิ่งแวดล้ อมนันเป็
้ นเรื่ องที่แย่มาก จะรู้สึกต่อต้ านคน ๆ นัน้ แต่ถ้า
บุคคลนัน้ มี ฐ านะยากจน ก็ จ ะเข้ าใจว่าเขาไม่สนใจหรื อ ไม่ตระหนัก ในสิ่ง แวดล้ อมเพราะต้ อ ง
ประคองตัวให้ รอดก่อน “เราประณามเลยนะ มองแบบประณามเลย เพราะคิ ดว่าถ้ารวยแล้วต้อง
คิ ดได้สิ ว่าต้องรักษ์ โลกนะ คือถ้าจนปากท้องยังไม่สบายอันนี ้เข้าใจเพราะเค้าก็ไม่มีทางเลื อก ต้อง
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เอาปากท้องรอดก่อน” (ครอบครัวกรณี ศึกษาที ่ 2, สัมภาษณ์ , 25 พฤศจิ กายน 2558) “เราโกรธ
มากนะ ถ้า ไม่ แ ยกขยะ คื อ ในโรงเรี ย นเรานี ่ พูดแล้ว นะ ถ้าไม่ แ ยก ก็ เ ชิ ญ ออกเลย”(ครอบครั ว
กรณี ศึกษาที ่ 2,สัมภาษณ์ , 25 พฤศจิ กายน 2558) “บางคนแม่มาบอกว่าก็คุณแม่ไม่เคยสอนให้
แยกขยะ ที บ่ า้ นไม่ทา ก็จะบอกว่างัน้ เชิ ญออกเลยค่ะ อยู่ที่นี่ไม่ได้....แล้วครอบครัวเค้าก็จะถูกมอง
นะ เพราะเด็ ก ที ่นี่ครอบครัว แถวนี ร้ ้ ู จักกันหมด” (ครอบครัวกรณี ศึกษาที ่ 2, สัม ภาษณ์ , 25
พฤศจิ กายน 2558) “อย่างเวลาอยากกิ นขนมครก ไปซื ้อแม่ ค้า ก็จะถามว่ามี ใส่ถุงกระดาษหรื อ
กล่องกระดาษไหม เค้าบอกไม่มีมีแต่โฟม ก็จะบอกว่างัน้ ไม่ซื้อค่ะ มันไม่ดีนะคะ จะไปด่าเค้าอี ก...
คือเรานีฮ่ าร์ ดคอร์ นะ”(ครอบครัวกรณี ศึกษาที ่ 2, สัมภาษณ์ , 25 พฤศจิ กายน 2558)
จากข้ อมูลในส่วนนี ้จะเห็นได้ ว่าครอบครัวกรณีศกึ ษาที่ 2 นี ้มีความเข้ มข้ นและจริ งจังอย่าง
มากทังในการปฏิ
้
บตั ติ ามหลักวิถีชีวิตสีเขียว รวมทังในเรื
้ ่ องของทัศนคติด้วย
สุขภาวะของครอบครัว
สําหรับสุขภาวะของครอบครัวนัน้ ทางด้ านร่ างกาย ในปั จจุบนั ร่ างกายแข็งแรงดี แม่หาย
จากโรคมะเร็ งแล้ ว และเปลี่ยนพฤติกรรมการกินการอยู่ไปมาก เมื่อก่อนชอบทานอะไรง่าย ๆ กิน
อะไรก็ได้ ข้ าวหรื ออาหารปรุงสําเร็ จแช่แข็งในร่านสะดวกซื ้อ แต่ตอนนี ้นี ้ชอบทานอาหารออร์ แกนิค
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติล้วน ๆ ส่วนตัวสามีภรรยาก็สขุ ภาพดี สนใจสุขภาพตัวเองกันมากขึ ้น เมื่อก่อน
ภรรยามักจะสอนติดต่อกัน ชอบอันปั
้ สสาวะจนเป็ นโรคกระเพาะปั สสาวะอักเสบ
สุขภาวะทางจิ ตใจ ครอบครัวกล่าวถึง ในประเด็นนี ว้ ่า การใช้ ชี วิตในแบบที่ เป็ นอยู่ใน
ปั จจุบนั มีความสบายใจดี มีความสุข มีความภูมิใจโดยเฉพาะที่ได้ มีส่วนช่วยเปลี่ยนทัศนคติด้าน
สิ่งแวดล้ อม และการใช้ ชีวิตบางอย่างให้ กบั เด็กและครอบครัวของเด็ก แต่ก็มีบางส่วนที่เครี ยดมาก
ขึ ้น คือ กรณีที่เกิดความรู้ สึกเป็ นห่วง กังวล ไปถึงปั ญหาของสังคม สิ่งแวดล้ อม ว่าโลกมันเป็ นอบ
ย่างไร ถ้ าหลายบ้ านหลายครอบครัวยังไม่สนใจเรื่ องนี ้ ซึ่งนัน่ ไม่ใช่สิ่งที่ครอบครัวนี ้จะไปควบคุมได้
นอกจากทําในครอบครัวของตนเองและที่ใกล้ ๆ ตัว บางทีก็ มีความเครี ยดเรื่ องความไม่เท่าเทียม
กันของคนในสังคม ตัวอย่างที่ชดั เจนคือ ในชุมชนที่ครอบครัวอาศัยอยู่นนั่ เอง กล่าวคือ ชุมชนเมือง
เอกนันมี
้ ความแตกต่างกันมากของผู้ที่อยู่อาศัยซึ่งมีทงคนที
ั ้ ่มีฐานะดี รํ่ ารวย กับอีกกลุ่มหนึ่งคือคน
ที่อยู่แถบชายคลอง ไม่มีอาชีพ ไม่มีร ายได้ ซึ่งครอบครัวนี ้ก็ได้ ให้ ความช่วยเหลือไว้ บ่อย ๆ มักจะ
มาขอเงินตลอด แต่เมื่อช่วยไปทุกครัง้ ก็ไม่มีอะไรดีขึ ้น
สุขภาวะทางสังคม มีทงส่
ั ้ วนดีและไม่ดี ส่วนที่ดีก็คือ ครอบครัวมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั คนที่
เข้ าใจคนที่ชอบวิถีชีวิตแบบนี ้ก็จะชื่นชม ทําตาม มีอะไรมาแลกเปลี่ยนพูดคุยปรึกษากัน แต่ในทาง
ไม่ดี ก็คือ การที่ครอบครัวเป็ นผู้นําในการเคลื่อนไหวบางอย่างในชุมชน เช่น ล่ารายชื่อปิ ดร้ านเหล้ า
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คนกลุ่มที่เสียผลประโยชน์ก็ไม่ชอบครอบครัวนี ้บ้ างเหมือนกัน แต่คนในครอบครัวก็ไม่ได้ ให้ ความ
สนใจในเรื่ องนี ้
ความสุขของครอบครัวนี ้ คือ ความไม่มีห่วง เวลาที่ทํางานเสร็ จ มีเวลาว่างทํากิจกรรมใน
ครอบครัวด้ วยกัน ได้ ช่วยคนอื่น ช่วยโลกบ้ าง เช่น การเป็ นคนกลางจัดการให้ เกษตรกรจริ ง ๆ ได้
พบกับผู้ซื ้อ เอาผัก เอาข้ าว เอาผลไม้ มาขายให้ คนที่สนใจซื ้อ พวกเขามีรายได้ คนซื ้อก็ปลอดภัยได้
ของดี ไม่มีสารเคมี
กระบวนการเรี ยนรู้ ครอบครั วกรณีศึกษาที่ 2 มีกระบวนการเรี ยนรู้ตามลําดับดังนี ้
1. สมาชิกครอบครัว (ทังสามี
้ และภรรยา) มีความสนใจ ตระหนักถึงเรื่ องของสิ่งแวดล้ อม
ประกอบกับแม่ (ของภรรยา) ป่ วยเป็ นมะเร็ง
2. เรี ยนรู้ไปพร้ อมกัน โดยการค้ นหาข้ อมูลจากหนังสือ อินเตอร์ เน็ต ออกไปเรี ยน ไปหาคน
สอน และจากประสบการณ์ของคนในครอบครัวเอง
3. ลงมือทําทันที
4. พบปั ญหาและอุปสรรค
5. แลกเปลี่ยนข้ อมูล ความรู้และประสบการณ์ (โดยเฉพาะจากผู้สงู อายุในครอบครัวซึ่งก็
คือแม่ของภรรยา)
6. ลงมือทํา
จากนันก็
้ จะเกิดขันตอนที
้
่ 4 5 6 ซํ ้าไปซํ ้ามา
7. ทําซํ ้า ๆ ทําเป็ นประจําจนกลายเป็ นวิถีชีวิต
8.ค่อย ๆ สอน แทรกทัศนคติเกี่ยวกับวิถีชีวิตแบบนี ้ให้ กบั คนอื่น (นักเรี ยนที่มาเรี ยนดนตรี ที่
บ้ านรวมถึงผู้ปกครอง)
สรุ ปภาพรวมของครอบครั วกรณี ศึกษาที่ 2 ได้ ว่า สมาชิ กครอบครั วเป็ นครอบครั วที่ มี
ความสัมพันธ์ โดยการสมรสและเป็ นแม่ลูกกันเกี่ ยวพันทางสายเลือด เป็ นครอบครัวเล็กที่อยู่กัน
สองรุ่น และมีสมาชิกต่างวัย ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเป็ นความสัมพันธ์ที่ดีมาก เอาใจใส่ซึ่ง
กันและกัน เห็นได้ จากความชอบความสนใจของสมาชิกคนหนึ่งจะเป็ นความสนใจคอยช่วยเหลือ
ของสมาชิกอีกคนหนึ่งเสมอ มีกิจกรรมการปฏิบตั ิตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวมีหลายประการ หลัก ๆ
คือการปลูกผักผลไม้ บริ โภคเองในบ้ าน การทําเครื่ องใช้ เองหลากหลายชนิด การมีส่วนร่ วมกับ
ชุมชน และเข้ าถึงแหล่งผลิตสินค้ าและอาหารโดยตรง รวมทังการแบ่
้
งปั นสิ่งดี ส่คู นอื่นและสังคม
ด้ วย จุดเริ่ มต้ นมาจากของวิถีชีวิตสีเขียวมาจากความสนใจในเรื่ องการเกษตรและความใส่ใจใน
สิ่งแวดล้ อมของโลก ร่วมกับเคยมีปัญหาทางสุขภาพของสมาชิกในครอบครัวเริ่ มกิจกรรมวิถีชีวิตสี
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เขียวจากการปลูกผักรับประทานเอง การลดการใช้ สิ่งของเครื่ องใช้ ในชีวิตประจําวันที่เป็ นผลเสีย
ต่อสิ่งแวดล้ อมโลก จนกระทัง่ ผลิตข้ าวของเครื่ องใช้ อปุ กรณ์ตา่ งๆในบ้ านขึ ้นเอง แบ่งปั นทังผลผลิ
้
ต
ที่ จับต้ องได้ เงิ น ความช่วยเหลื อในรู ปแบบต่าง ๆ ให้ กับคนอื่ น รวมทัง้ ความรู้ ประสบการณ์
ทัศนคติที่ดี เวลา กล่าวได้ ว่าครอบครัวกรณีศกึ ษาที่ 2 นี ้ มีความเข้ มข้ นในเรื่ องวิถีชีวิตสีเขียวทังใน
้
แง่ของการปฏิบตั ิและทัศนคติเป็ นอย่างมากทีเดียว การเรี ยนรู้ ภายในครอบครัวมักจะเป็ นการ
เรี ยนรู้ ร่ วมกันของสมาชิกทุกคน แหล่ง การเรี ยนรู้ มีหลากหลายทัง้ จากสื่อ หนังสือ การเรี ยนกับ
ผู้สอน การศึกษาดูงานและลงมือทํา ส่วนสุขภาวะของครอบครัวทางด้ านร่างกายดี ส่วนทางจิตใจ
และสังคมนันมี
้ ทงด้
ั ้ านบวกและด้ านลบที่เกิดจากการมีวิถีชีวิตสีเขียว
ครอบครัวกรณีศึกษาที่ 3 ครอบครัวคุณ ณัฏฐพัฒน์ ชทิสาจารย์
ข้ อมูลพืน้ ฐานของครอบครั ว
ครอบครัวกรณีศกึ ษาที่ 3 นี ้ ประกอบด้ วยสมาชิกครอบครัว 9 คน ซึ่งสมาชิกที่นบั ว่าเป็ น
ครอบครัวเดียวกัน ประกอบด้ วย คุณยาย คุณแม่ น้ าสาว น้ าเขย และ ลูกพี่ลกู น้ อง (ความสัมพันธ์
และการลํ า ดับ ญาติ ยึ ด ที่ ผ้ ู นํ า ครอบครั ว คื อ คุณ ณัฏ ฐพัฒ น์ เ ป็ นหลัก ) ยายแม่ แ ละน้ า เปิ ด
ร้ านอาหารตามสั่ง ที่ บ้านไม่ได้ เ น้ นการขายเพื่ อสร้ างรายได้ แต่เป็ นลั กษณะเปิ ดเพื่ อให้ คนแก่มี
กิจ กรรมทํ า ไม่เ หงา ได้ นั่ง คุยกัน ขายได้ บ้างไม่ไ ด้ บ้าง น้ าเขยเป็ นข้ าราชการเกษี ยณ กิ นเงิ น
บํานาญ ลูกพี่ลกู น้ องสองคนซึง่ เป็ นลูกของน้ าสาวทํางานเป็ นพนักงานบริ ษัทเอกชนอยู่ในกรุงเทพฯ
แต่เดินทางไปกลับกรุงเทพฯ-นครปฐมทุกวัน
ครอบครั ว ผู้ ให้ ข้ อมู ล ที่ ประกอบด้ วย สามี ภรรยา และลู ก สองคน (สามี คื อ ตั ว
คุณณัฏฐพัฒน์เอง)
สามี อดีตเคยเป็ นเจ้ าของบริ ษัท ทัง้ ๆ ที่เดิมเรี ยนไม่จบชันปริ
้ ญญาตรี เพิ่งไปเรี ยนต่อเมื่อ
ไม่นานนี ้ จบการศึกษาในด้ านสถิติ ปั จจุบนั ทํางานด้ านการเงินการลงทุน ทังเป็
้ นนักลงทุนเอง และ
งานสอน งานหนังสือ (เขียนหนังสือ) งานปั จจุบนั ส่วนใหญ่จึงทําอยู่ที่บ้าน หรื อไปบรรยายพิเศษ
บ้ าง (เป็ นวิทยากร)
ภรรยา จบการศึกษาปริ ญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ อาหาร ปั จจุบนั ทํางานเป็ นพนักงาน
ราชการ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ลูก 2 คน เป็ นลูกชายทังคู
้ ่ คนโตเรี ยนอยู่ชนั ้ ป.3 อายุ 9 ขวบ ส่วนคนเล็ก อายุ 3 ขวบ ยัง
ไม่เข้ าโรงเรี ยน
ลักษณะที่อยู่อาศัย มี 2 ที่ ที่ที่ครอบครัวอยู่ประจํา (คือ สมาชิกทัง้ 9 คนอยู่ด้วยกัน) เป็ น
อาคารพาณิชย์ พื ้นที่ติดกัน 5 ห้ อง อยู่ภายในหมู่บ้าน ไม่มีพื ้นที่ว่างเปล่าที่เป็ นดิน แต่มีดาดฟ้าที่
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ทําสวนครัว ปลูกผัก ไฮโดรโปนิกส์ อยูใ่ นเขตชุมชนเมือง นครปฐม กับอีกที่คือที่สําหรับจัดคอร์ สฝึ ก
อบรม และทําสวน ปลูกผัก เป็ นบ้ านเดี่ยวโฮมออฟฟิ ศโมเดิร์นสไตล์ ที่ผ้ ใู ห้ สมั ภาษณ์ออกแบบเอง
สร้ างเอง ตังอยู
้ ่อย่างโดดเด่นและค่อนข้ างโดดเดี่ยวมาก ไม่ค่อยมีเพื่อนบ้ านใกล้ เคี ยง อยู่ในพื ้นที่
ชานเมืองของตัวเมืองนครปฐม ในบ้ านแต่งเป็ นสํานักงาน สวยงาม แปลก และทันสมัย มีห้อง
สําหรับจัดการเรี ยนการสอน เฟอร์ นิเจอร์ เกือบทุกชิ ้นถูกออกแบบและผลิตขึ ้นเองตังแต่
้ โต๊ ะ เก้ าอี ้
โคมไฟ โซฟา และอื่น ๆ ภายนอกเป็ นที่ดินว่าง ที่กําลังเริ่ มมีต้นไม้ เป็ นประเภทไม้ ผลอยู่รอบนอก
ได้ แก่ กล้ วย มะม่วง ขนุน พื ้นที่โล่งตรงกลางแบ่งเป็ นสองฝั่ ง ฝั่ งหนึ่งเป็ นสวนมะนาว (ที่เพิ่งปลูก
ได้ ไ ม่นาน) ฝั่ ง หนึ่ง เป็ นผักไฮโดรโปนิกส์ และสวนเมล่อน มี ผักสวนครั วอยู่บ้างประปราย ทัง้
ครอบครัวมีแผนจะย้ ายมาอยูบ่ ้ านเดี่ยวที่มีสวนนี ้ แต่อยากรอให้ ลกู ชายคนเล็กโตกว่านี ้ก่อน เพราะ
ที่นี่ห่างไกลเมื อง ทํ าให้ ส าธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล คลินิก ไม่มีเลย แต่ก็มีสมาชิ ก
ครอบครัวที่เข้ ามาทําสวนประจําแบบไปกลับหน้ าที่ความรับผิดชอบในบ้ าน บางส่วนจ้ างแม่บ้าน
มาทําสัปดาห์ละครัง้ พวกทําความสะอาดบ้ าน บางส่วนคนในบ้ านช่วยกันทําเอง เช่น ซักผ้ า อบผ้ า
และเรื่ องทําอาหารเป็ นหน้ าที่ของแม่ทําเองเป็ นประจํา บางมื ้อสามีเป็ นผู้ลงมือทํา ทุกเมนูที่ใช้ ผกั
จะใช้ ผกั ที่ปลูกเองมาทําอาหารด้ วยเสมอ
สมาชิกในครอบครัวทัง้ 9 คน ได้ เจอกันเป็ นประจําทุกวัน ยกเว้ นเพียงในบางวันที่มีบาง
คนกลับดึก ซึ่งมักจะเป็ นน้ องที่เป็ นลูกพี่ลูกน้ อง แต่โดยทัว่ ไปจะเจอกันทุกคนทุกวัน อย่างน้ อยใน
การทานข้ าวมื ้อเย็นทุกวันที่จะได้ ทานร่ วมกัน มื ้อเช้ าแล้ วแต่สถานการณ์ในแต่ละวัน มื ้อกลางวัน
แยกกันไปตามแต่ภารกิจของแต่ละคน โดยรวมแล้ วถือว่าใกล้ ชิดกันดี ได้ คยุ กันทุกวัน
หลักการใช้ ชีวิตของครอบครัว คือ ทําอะไรก็ทําให้ เต็มที่ หลักการในการอยู่ร่วมกันของคน
ในครอบครั วคือ ต้ องรู้ ว่าอะไรควรทําและอะไรไม่ควรทํ า เวลาที่สมาชิ กในครอบครั วมีปัญหา
ครอบครัวจะมีส่วนช่วยในการแก้ ปัญหาอยู่บ้าง สะท้ อนด้ วยการบอกเล่า ดังนี ้ “ถ้าทาเต็มที ่ คิ ด
อย่างรอบคอบ มันน่าจะให้ผลที ่ดี....ตัวอย่างคื อ งานที ่ทาทัง้ หมด ทัง้ เรื ่องตลาดหุ้น การสอน การ
เขี ยนหนังสื อ การเกษตร ที ่ทาอยู่ ทุกอย่างดี ที่สุด ได้ผลดี เลี ้ยงตัวเองได้ อย่างแปลงผักนอกจาก
กิ นเองแล้ว ยังเก็บขายได้กิโลกรัมละ 100-120 บาท สัปดาห์นึงขายได้ประมาณ 20 กิ โล รายได้ก็
เกิ ดขึ้ น 2,400 แล้ว เดื อนนึ งก็ เป็ นหมื ่น “ อยู่ด้วยกัน แค่ รู้ว่าอะไรควรไม่ ควรก็ พอ ถ้าล้ าเส้นกันก็
ต้องมาคุยกัน” (ครอบครัวกรณี ศึกษาที ่ 3, สัมภาษณ์ , 30 มกราคม 2559)
แรงจูงใจ จุดเริ่มต้ น และการเรี ยนรู้ ในการมีวิถีชีวิตสีเขียว
แรงจูงใจและจุดเริ่ มต้ นในการมีวิถีชีวิตสีเขียวของครอบครัวนี ้ มาจากการที่ผ้ นู ําครอบครัว
ชอบปลูกต้ นไม้ รู้ สึกสนุกที่ได้ เห็นต้ นไม้ เจริ ญเติบโตมักจะสนุกกับการที่ได้ เห็นอะไรเจริ ญเติบโต

112
และมีพัฒนาการ ดังนัน้ แรงจูงใจเกิดมาจากความชอบ ความสนใจ ล้ วน ๆ ไม่ได้ เกิดจากการที่
ครอบครัวมีปัญหาอะไรแล้ วจึงทํา ซึง่ เริ่มต้ นจากกิจกรรมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
เมื่อผู้นําครอบครัวมีความสนใจในเรื่ องการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ จึงเริ่ มต้ นจากการศึกษา
หาข้ อมูลทางอินเตอร์ เน็ต โดยที่ย้อนหลังไปเมื่อประมาณ 5-6 ปี ก่อน (เก็บข้ อมูลเมื่อต้ นปี 2559)
ยังไม่มีคนเขียนเรื่ องการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ลงหนังสืออย่างจริ งจัง คุณณัฏฐพัฒน์ จึงหาข้ อมูล
โดยลองไปคุยกับคนขายพวกชุดอุปกรณ์การปลูกดัวยตนเอง ศึกษาอยู่หลายเดือน รู้ สึกร้ อนวิชา
อยากจะทดลองทําจริ งจึงไปซื ้อชุดทดลองปลูกมา 1 ชุด ในราคา 2,000 บาท แต่ด้วยความที่โดย
ปกติเป็ นคนที่สามารถทํางานช่างได้ เกือบทุกประเภทอยู่แล้ ว ประกอบกับมีลูกน้ อง มีเครื่ องมือที่
พร้ อมอยู่แล้ ว (ในช่วงนัน้ ทํ างานเกี่ ยวกับการติดตัง้ ระบบอยู่) ในมุม มองของช่างจึงรู้ สึกว่า ชุด
ทดลองปลูกที่ซือ้ มา 2,000 บาทนัน้ มันแพงมากแต่ที่ซื ้อเพราะอยากได้ ความรู้ และประสบการณ์
จากคนขาย เงิ น ที่ ซื อ้ รู้ สึ ก ว่ า แค่ ตัว เครื่ อ งตัว โครงสร้ างนั น้ ไม่ เ ท่ า ไร แต่ สิ่ ง ที่ ซื อ้ จริ ง ๆ คื อ
ประสบการณ์ที่คนขายเล่าให้ ฟัง และได้ ลองทําขึ ้นเองด้ วยอีก 1 ชุด แล้ วเริ่มปลูกไปพร้ อม ๆ กันกับ
ชุดที่ซื ้อมา ผลที่ได้ ออกมาดีเหมือนกัน จึงคิดว่าน่าจะมาถูกทางแล้ ว จากนันจึ
้ ง เรี ยนรู้ที่จะทําต่อมา
เรื่ อย ๆ
การเรี ยนรู้ของครอบครัวนี ้จะเป็ นลักษณะของการมีผ้ นู ําหนึ่งคน (ตัวผู้นําครอบครัวคือคุณ
ณัฐ พัฐ น์ เอง) ที่ส นใจเรี ยนรู้ สิ่ งใหม่ ๆ ในขณะที่ คนอื่ น ๆ มักจะไม่ค่อยสนใจอยากจะรู้ สิ่งใหม่
โดยเฉพาะคนในวัยที่สงู วัยกว่าขึ ้นไปหรื อพวก Gen ที่สงู กว่านัน่ เอง ดังนันพอผู
้
้ นําครอบครัวสนใจ
อะไรก็จะลงมือค้ นหาความรู้นนอย่
ั ้ างเต็มที่ โดยใช้ หลายวิธี ทังอ่
้ านหนังสือ หาซื ้อหนังสือมาศึกษา
ค้ นหาข้ อมูลในอินเตอร์ เน็ต รวมทังไปดู
้ งานด้ วยตนเอง ในระหว่างนันก็
้ จะเล่าให้ คนในครอบครัวฟั ง
ว่ากําลังจะทําอะไร แต่ที่ผา่ นมาการเล่าให้ ฟังมักใช้ ไม่ได้ ผล คือ ไม่ก่อให้ เกิดความสนใจที่จะเรี ยนรู้
ด้ วยกัน จึงเปลี่ยนเป็ นทําไปคนเดียวก่อน จนเห็นผลแล้ ว เอาผลที่ได้ ให้ ดู สมาชิกคนอื่นก็จะสนใจ
ผลที่ได้ แล้ ว แล้ วค่อยเล่าเรื่ องการเรี ยนรู้ที่เกิดขึ ้นแล้ ว คือ ย้ อนกลับไปเล่าว่าที่มาที่ไป วิธีการ เป็ น
อย่างไร สมาชิกครอบครัวก็จะสนใจมาลงมือทําด้ วย ในกรณีของเรื่ องการปลูกผัก ทําสวนเกษตรก็
เช่นเดี ยวกัน พอได้ ผ ลเป็ นผักเป็ นต้ น แล้ วก็ นํามาให้ สมาชิ กครอบครั วดู นํ ามาให้ รับประทาน
สมาชิกก็ให้ ความสนใจ และภูมิใจในสิ่งที่ผ้ นู ําครอบครัวทํา มาทําด้ วยกัน เรี ยนรู้ด้วยกัน หรื อการ
เขียนหนังสือก็เช่นเดียวกัน เขียนออกมาเป็ นเล่มแล้ วจึงนํามาให้ สมาชิกในครอบครัวดู ซึ่งสมาชิกก็
สนใจว่ามีที่มาอย่างไร ทําอย่างไร การเรี ยนรู้ ของครอบครัวนี ้แสดงได้ ตามประโยคของผู้ให้ ข้อมูล
“ตอนเริ่ มปลูกผักนัน้ เริ่ มทาบนดาดฟ้ าปลูกขึ้ นแล้วก็ชวนสมาชิ กสูงวัยในครอบครัวเดิ นขึ้ นบันไดไป
ดู เค้าก็ชอบ สนใจ ที นีก้ ็มาเรี ยนรู้ดว้ ยกัน ก็จูงใจโดยให้สมาชิ กเลื อก ว่าอยากได้ผกั อะไร...ตรุษจี น
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นี ้อยากได้ผ ักอะไรบ้าง บอกมาเลย เอากาหนดวันมาเลย แล้วเราก็ ปลู ก พอตรุ ษจี นก็ ได้ผ ักไป
ทากับข้าว ตอนนีท้ กุ คนก็เลยสนใจทาด้วยกันหมดเลย อย่างเด็ก ๆ ก็ช่วยฉี ดน้า ให้ผกั ” (ครอบครัว
กรณี ศึกษาที ่ 3, สัมภาษณ์ , 30 มกราคม 2559)
เนือ้ หาสาระของวิถีชีวิตสีเขียวที่ปฏิบัติ
การปฏิบตั ติ ามหลักวิถีชีวิตสีเขียวของครอบครัวนี ้เริ่ มต้ นจากกิจกรรมการปลูกผักไฮโดรโป
นิกส์ก่อนโดยครอบครัวมีพฤติกรรมการปฏิบตั ทิ ี่สอดคล้ องกับวิถีชีวิตสีเขียวอย่างอื่น ๆ ด้ วยดังนี ้
ครอบครัวมีการปลูกผักรับประทานเองในครอบครัว ทังในส่
้ วนของผักไฮโดรโปนิกส์และผัก
สวนครัว ทังบนดาดฟ
้
้ าและที่สวน
มีการผลิ ตเครื่ องมือ เครื่ องใช้ ในบ้ านและในสํานักงานเกื อบทัง้ หมดด้ วยตัวเอง ตัง้ แต่
ขันตอนการออกแบบ
้
จนถึงลงมือทําเนื่องจากมีความรู้ ความสามารถทางช่างอยู่แล้ ว ประตูบ้าน
โต๊ ะ เก้ าอี ้ กระดานสอนหนังสือในห้ องอบรม ชันวางของ
้
ผ้ าคลุมโต๊ ะ เกื อบทุกอย่างในบ้ าน ทําเอง
ทังหมด
้
ที่ผ้ วู ิจยั สังเกตได้ คือ สิ่งที่ทําออกมามีความสวยงาม และมีสไตล์แปลกตามาก
เรื่ องผักไฮโดรโปนิกส์ที่ครอบครัวทําก็เป็ นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัด
และคุ้มค่ามาก คือการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เป็ นระบบการปลูกผักที่ใช้ นํ ้าอย่างคุ้มค่ามาก การใช้
นํ ้าปลูกจะช่วยประหยัดปุ๋ยไม่ว่าจะปุ๋ยอินทรี ย์หรื ออนินทรี ย์ก็ตาม คือระบบนี ้เป็ นการให้ นํ ้าเท่าที่
ต้ นไม้ ต้องการ และไม่สญ
ู หายไปไหน ทุกอย่างถูกใช้ ไปกับต้ นไม้ ที่เติบโตขึ ้น ไม่มีส่วนที่เสียเปล่าไป
กับดินหรื อเกินความต้ องการ
บ้ านและสํานักงานของครอบครั วนีจ้ ะไม่ตกแต่งอะไรเกินความจําเป็ น มีของเท่าที่จะใช้
อย่างบ้ านก็ออกแบบตกแต่งสไตล์ Minimalism ซึง่ ในส่วนนี ้ผู้วิจยั สังเกตได้ อย่างชัดเจนว่าในบ้ านมี
ของน้ อยมาก ไม่มีของรกรุงรัง เป็ นของใช้ ได้ ทงหมดไม่
ั้
มีของสวยงาม แต่การจัดวางของน้ อยชิ ้นที่มี
ความสวยงามแปลกตาอยู่แ ล้ ว ทําให้ บ้านของครอบครัวนี ้ดูสวยมากและมีการ reuse ของใช้ ใน
บ้ านบ้ างเท่าที่ทําได้
ครอบครัวนีม้ ีทงการแบ่
ั้
งปั นผลผลิตและแบ่งปั นความรู้ และประสบการณ์ สู่คนอื่นทัง้ ใน
ชุมชนใกล้ เ คียงกันและคนที่ตงใจเดิ
ั้
นทางมาเพื่อขอความรู้ ในส่วนของการแบ่งปั นผลผลิต คือ
แบ่งปั นผักที่ปลูกได้ ให้ กบั คนรอบข้ าง ทังเพื
้ ่อน เพื่อนบ้ าน และคนรู้จกั ส่วนการแบ่งปั นความรู้และ
ประสบการณ์ ได้ แก่ การให้ ความรู้ ประสบการณ์ให้ กบั คนที่ต้องการ ซึ่งมีทงมาขอดู
ั้
งานที่บ้าน มา
ให้ สอน ในชุมชนก็สง่ ตัวแทนของกลุม่ ชาวบ้ านที่รวมตัวกันเป็ นกลุม่ เกษตรมาขอดูงาน มีมาเรื่ อย ๆ
เพราะตอนนีก้ ําลังจะเปิ ดบ้ านเป็ นศูนย์การเรี ยนรู้ มีห้องอบรมอยู่แล้ วด้ วย อีกอย่างหนึ่งคือการ
สอนการทําเกษตรแบบที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ ามาช่วยด้ วย ซึ่งเมื่อชาวชุมชนใกล้ เคียงมาเรี ยนรู้
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แล้ วก็กระจายข่าวต่อ ๆ กันไปเป็ นวงกว้ าง ก็มีคนเข้ ามาขอเรี ยนรู้อยู่เรื่ อย ๆ อี กลักษณะหนึ่งคือการ
แบ่งปั นความรู้สสู่ าธารณะในสังคมออนไลน์ โดยการเขียนกระทู้เล่าเรื่ องการปลูกผักบนดาดฟ้า ผัก
ไฮโดรโปนิกส์ สวนมะนาว ลงในเว็บไซต์พันทิป ซึ่ง มีผ้ ูมาติดตามและสอบถามจํานวนมาก ใน
ปั จจุบนั มีนกั เรี ยนนักศึกษาเข้ ามาขอข้ อมูลเกี่ยวกับการปลูกผักดาดฟ้า ผักไฮโดรโปนิกส์ การปลูก
ผักบริ โภคเอง การทําสวนเกษตร การทําศูนย์การเรี ยนรู้เกษตรเพื่อนําข้ อมูลไปทํารายงานหรื องาน
เชิ ง วิ ช าการหลายราย ในส่ว นนี แ้ สดงให้ เห็ น ชัด เจนด้ ว ยถ้ อยคํ าจากผู้ให้ ข้อ มูลบางส่วน ดัง นี ้
“แน่นอนครับ แน่นอน ย้อนไปเมื ่อห้าปี ที ่แล้วนี ่คือเราปลูกแจก…แจกหมด แจกเพื ่อน เพื ่อนบ้าน
คนรู้ จกั ขับรถไปแจกถึ งกรุงเทพก็ มี ไปไกล ๆ ก็ มี” “เค้าไม่ รู้เรื ่ องเทคโนโลยี รุ่ นพ่อรุ่ นแม่ เคยปลูก
มายังไงก็ทาต่อไปอย่างนัน้ เกษตรกรไทยเลยไม่ไปถึงไหน” (ครอบครัวกรณี ศึกษาที ่ 3, สัมภาษณ์ ,
30 มกราคม 2559)
สําหรับในด้ านของทัศนคตินนโดยเฉพาะในประเด็
ั้
นที่เป็ นผลมาจากการดําเนินชีวิตตาม
หลักวิถีชีวิตสีเขียวนัน้ เมื่อครอบครัวได้ รับคําสบประมาท หรื อ การตังคํ
้ าถามทํานองไม่เชื่อถือ ไม่
เห็นดีด้วยในสิ่งที่ทําซึ่งก็คือการดําเนินชีวิตสีเขียว ก็จะใช้ วิธีการเงียบไม่โต้ ตอบ เพราะหากโต้ ตอบ
ไป คําพูดบางคําอาจทําให้ เ กิดความรู้ สึกที่ ไม่ดีกันทัง้ สองฝ่ าย แต่ครอบครัวจะใช้ วิธีทํางานทํ า
กิจกรรมภายในครอบครัวต่อไปอย่างปกติ พอผลงานออกมาแล้ วก็จะเป็ นเครื่ องพิสูจน์ได้ เองซึ่ง
ครอบครัวได้ ให้ ความเห็นในประเด็นนี ้ว่า “ตอนอายุน้อย ๆ ก็ตอบโต้รุนแรงนะ แต่เดี ๋ยวนี ้ไ ม่ดีกว่า
ไม่ อธิ บายด้วยคาพูดด้วย ก้ มหน้าก้มตาทาของเราไป พิ สูจน์ กันที ่ปลายทางดี กว่ า ” (ครอบครัว
กรณี ศึกษาที ่ 3, สัมภาษณ์ , 30 มกราคม 2559)
สมาชิกในครอบครัวไม่เคยโดนต่อว่า ในทํานองว่า “เห่อ” หรื อ “โลกสวย” เพราะส่วนหนึ่ง
คนรอบข้ างหรื อเพื่อนฝูงใกล้ ตวั จะรู้ ว่าสมาชิ กครอบครัวนี ท้ ําอะไรจริ ง จัง ไม่มีการเห่อหรื อตาม
กระแส และอีกส่วนหนึง่ อาจเป็ นเพราะไม่ได้ ทําเชิงพาณิชย์ด้วย แต่ทําเองในบ้ าน
ในส่วนของมุมมองของสมาชิกครอบครัวต่อคนอื่นที่มีวิถีชีวิตไม่เหมือนกันนัน้ ครอบครัวนี ้
มองว่าไม่ร้ ู สึกอะไรเป็ นพิเศษ เฉย ๆ ไม่ต่อต้ าน เพราะมองว่า เป็ นเรื่ องทัศนะส่วนตัวโดยสมาชิก
ครอบครัวอธิบายประเด็นนี ้ว่า “ถ้าใช้ชีวิตแบบนี ้ ทาแบบนี ้ กิ นแบบนี ้แล้วถูกมองว่าโลกสวย ก็ ไม่
เป็ นไร ในเมื ่อสิ่ งที ่ทามันเป็ นเรื ่องดี บางคนทาตามกระแสก็ยงั ถื อเป็ นเรื ่ องดี คื อ ถึงเค้าจะทาไม่
ยาวนานแต่มนั ก็เป็ นเรื ่องดี ที่ทา คื อ ทาจริ ง ๆ เป็ นวิ ถีชีวิตก็ดี คนทาตามกระแสก็ดี กระแสพวกนี ้
มันก็ทาให้กลุ่มพวกนี ้ใหญ่ขึ้น” รวมทังกล่
้ าวถึงประเด็นนี ้ในแง่สขุ ภาพด้ วยว่า “จะยอมเอาเงิ นเก็บ
ตอนนี ้ไปรักษาตัวตอนแก่ กับการที ่คุณสุขภาพดี แล้วอยู่ไปจนแก่ มันคนละโลกกันเลยนะ” และ
แสดงจุดยืนความมัน่ ใจในวิถีชีวิตแบบนี ้ด้ วยว่า “ใครอยากเฉยก็เฉยไป ตรงนี ้ ผมกิ นผมรู้ สึกดี ผม
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เดิ นลงไปในสวน เก็บผักแล้วจุ่มน้ า กิ นได้เลย ผมรู้ สึกปลอดภัย แต่ถ้าคุณบอกว่าอยากไปเดิ นซื ้อ
ผักแล้วมาล้างน้าหลาย ๆ รอบ มันก็แล้วแต่ ” (ครอบครัวกรณี ศึกษาที ่ 3, สัมภาษณ์ , 30 มกราคม
2559)
สุขภาวะของครอบครัว
สุข ภาวะทางกาย คื อ สุข ภาพดี เพิ่ ม เวลาออกกํ า ลัง กายมากขึ น้ ไม่มี โ รคประจํ า ตัว
ถึงแม้ วา่ ตอนนี ้สมาชิกครอบครัวจะให้ เวลากับกิจกรรมปลูกผักมากขึ ้น หนักขึ ้น แต่ก็เป็ นกิจกรรมที่
ทําแล้ วมีความสุข งานเดิมก็ไม่ได้ เสีย
สุขภาวะทางใจ คื อ มี ค วามสุข เห็น ได้ จ ากข้ อความ “สนุก ได้พ บปะผู้ค นที ่ เ ข้ ามาคุย
แลกเปลี ่ยนทัศนะกัน หรื อแม้ กระทั่ง การให้ความรู้ แ ล้วเค้าไปต่ อยอดสร้ างอาชี พ ได้เ ราก็ ดีใ จ”
(ครอบครัวกรณี ศึกษาที ่ 3, สัมภาษณ์ , 30 มกราคม 2559)
สุขภาวะทางสังคม คือ เป็ นไปในทางที่ดี ครอบครัวเป็ นที่ชื่นชมของคนอื่น ๆ เป็ นที่ร้ ู จัก
มากขึน้ จากการแชร์ (Share) ข้ อ มูลที่ ไ ปลงไว้ ใ นสื่ อ ออนไลน์ แล้ ว ก็ มี ค นเข้ า มาทํ าความรู้ จัก
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มาขอดูงาน ซึ่งประเด็นนี ้ครอบครัวคิดว่ามีผลที่เกิดขึ ้นกับครอบครัวเกิน
ว่าที่คาดไว้ ในแง่ของสังคมด้ วย โดยเล่าว่า “มันมี ผลทางสังคม พอเค้าเห็นกันทางเฟสบุค ก็มาสัง่
อยากให้ทาให้ ออกแบบให้ ถ้าจะทาเป็ นอาชี พมันก็คือทาได้เลย พวกโต๊ ะเก้าอี ้ ของใช้ ที ่ทาเอง
อะไรพวกนี ้ ถ้าพร้อมจะทาก็เป็ นอาชี พได้เลย” “บางที ก็เป็ นเรื ่ องน่าตกใจ (ที ่กลายเป็ นที ่รู้จกั มี คน
เข้ามาหาเยอะ) แต่เรามองว่าเราแบ่งปั นคนอื ่น ก็ไม่ได้ทาให้เราล่มสลายหรอก” และ เล่าถึงความ
ภูมิใจที่เกิดจากการได้ รับความชื่นชมด้ วยว่า “คนใกล้ ๆ บ้านนี ่จะชื ่นชมเรามาก เวลาคนในบ้าน
เราหิ้ วผักเข้าบ้านนี ่ โห เค้าชมกันใหญ่ เวลาที ่เราเห็ นสี หน้า แววตา ที ่เค้าชมนี ่คือรู้ ว่าเป็ นความ
จริ งใจ เราก็ภูมิใจ” (ครอบครัวกรณี ศึกษาที ่ 3, สัมภาษณ์ , 30 มกราคม 2559)
สําหรับประเด็นความสุขของครอบครัว พบว่า ความสุขทางกายของครอบครัวคือ การใช้
ชีวิตประจําวันอย่างสมบูรณ์แบบ มีสิ่งตอบสนองพื ้นฐานครบถ้ วน ความสุขทางใจของครอบครัว
คือ การที่ทกุ คนในครอบครัวมีความสุขในการใช้ ชีวิต มีความอบอุ่นในความสัมพันธ์ และความสุข
ทางสัง คม คือ ได้ รับการยอมรั บ ซึ่ง ครอบครั วมองว่าเป็ นเรื่ องปกติ ใคร ๆ ก็ ต้องการได้ รับการ
ยอมรับในสังคมอยูแ่ ล้ ว
กระบวนการเรี ยนรู้ ครอบครั วกรณีศึกษาที่ 3 มีกระบวนการเรี ยนรู้ตามลําดับดังนี ้
1. เกิดจากมีความชอบความสนใจของสมาชิกในครอบครัว (คนเดียว) “สนุกกับการที่ได้
เห็นอะไรเจริญเติบโต”
2. อยากทํากิจกรรม “ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์”
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3. เรี ยนรู้ด้วยตนเองคนเดียว แหล่งข้ อมูลคือ อินเตอร์ เน็ต คุยกับคนที่มีประสบการณ์ที่
เกี่ยวข้ อง ไปเรี ยน อบรม ดูงาน
4. ลงมือทํา
5. มีปัญหาก็เรี ยนรู้เพิ่มเติม
6. เมื่อเห็น “ผล” แล้ วจึงนําผลผลิตที่ได้ มาให้ สมาชิกครอบครัวคนอื่นๆดู
7. เล่าที่มาที่ไป ถ่ายทอดความรู้สคู่ นในครอบครัว
8. สมาชิกในครอบครัวจึงสนใจและเริ่มมาเรี ยนรู้ด้วยกัน มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
กัน
9. สมาชิกครอบครัวลงมือทําด้ วยกัน
10. เมื่อมีปัญหาก็จะเรี ยนรู้เพิ่มเติมและช่วยกันหาวิธีแก้
11. ทําซํ ้า ๆ (ขันที
้ ่ 8 9 10 ก็จะเกิดซํ ้า ๆ) กลายเป็ นวิถีชีวิต
12. เผยแพร่ความรู้ที่ทําสูค่ นอื่น ๆ ทังในชุ
้ มชนและโลกออนไลน์
สรุ ป ในภาพรวมของครอบครั ว กรณี ศึกษาที่ 3 นี ้ ได้ ว่า ครอบครั ว กรณี ศึกษาที่ 3 เป็ น
ครอบครั ว ขยายขนาดใหญ่ มี ส มาชิ ก จํ า นวนมากและหลากหลายวั ย อยู่ ร่ ว มกั น ทุ ก คนมี
ความสัมพันธ์กนั ทางสายเลือดเป็ นญาติพี่น้องและการสมรส ความสัมพันธ์ เป็ นไปในทางดีแต่มี
ลักษณะไม่แน่นแฟ้นมากนักเมื่อเทียบกับครอบครัวสีเขียวกรณีศกึ ษาอื่น ๆ อาจเป็ นเพราะจํานวน
สมาชิกที่มีจํานวนมาก หลายวัย และมีกิจกรรมหรื อชีวิตประจําวันค่อนข้ างแตกต่างกัน การปฏิบตั ิ
ตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเริ่ มมาจากความสนใจเป็ นสําคัญ โดยไม่ได้ มีปัญหาสุขภาพหรื อมองเห็น
ประเด็นสิ่งแวดล้ อม และมีกิจกรรมการปฏิบตั ิตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวในครอบครัวมีไม่มากนักและ
ในภาพรวมอาจกล่าวได้ ว่าไม่เข้ มข้ นมากนัก เนื่องจากมีการทําตามหลักการเพียงไม่กี่อย่าง และ
ไม่ได้ ลงมือกระทําอย่างจริ งจังครบทังครอบครั
้
ว แต่ครอบครัวนี ้มีความโดดเด่นที่ถึงแม้ จะลงมือทํา
น้ อ ยแต่ทํ า ต่อ เนื่ อ งและจริ ง จัง ทัง้ ในส่ว นของการปลูก ผัก และการผลิ ต เครื่ อ งเรื อ นใช้ เ องซึ่ ง
ครอบคลุม หลักคิดของวิถีชีวิตสีเขียวในแง่ของการปฏิบตั ิต่อตนเองและผู้อื่น และการปฏิบตั ิต่อ
สิ่งแวดล้ อม การเรี ยนรู้ที่เกิดขึ ้นในครอบครัวนี ้เกิดขึ ้นในลักษณะมีผ้ นู ําคนหนึ่งสนใจและเริ่ มเรี ยนรู้
ก่อนจนถึงการลงมือทําแล้ วได้ ผลสําเร็ จ จึงชักชวนโน้ มน้ าวให้ สมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครั วสนใจ
มาเรี ยนรู้และลงมือทําด้ วย ครอบครัวมีมมุ มองเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตแบบวิถีชีวิตสีเขียวเป็ นเรื่ อง
ของทัศนะส่วนตัว ไม่ร้ ู สึกต่อต้ านคนที่ไ ม่มี วิถีชี วิตแบบเดียวกัน สุขภาวะของครอบครั วเป็ นไป
ในทางที่ดีทงสามด้
ั้
าน
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ครอบครัวกรณีศึกษาที่ 4 ครอบครัวคุณ ทินกร แก้ วประเสริฐ
ข้ อมูลพืน้ ฐานของครอบครั ว
ครอบครัวกรณีศึกษาที่ 4 ประกอบด้ วยสมาชิก 4 คน เป็ น พ่อ แม่ และลูกชาย 2 คน พ่อ
คือคุณทินกร อายุ 53 ปี แม่ คือภรรยาคุณทินกร อายุ 52 ปี ลูกชายคนโต อายุ 23 ปี ลูกชายคนเล็ก
อายุ 20 ปี
บ้ านที่อยู่อาศัยของครอบครัวมี 2 ที่ ที่ที่ให้ ผ้ วู ิจยั เข้ าไปสัมภาษณ์และสังเกตเป็ นบ้ านสวน
เนื ้อที่ 1 ไร่ ภายในบริ เวณ 1 ไร่ นนั ้ ทําสวนมะนาว สวนครัว ขุดบ่อนํ ้า ชื่อว่า “สวนเกษตรสามวา”
ลักษณะเป็ นบ้ านสวนตังอยู
้ ก่ ลางทุ่งนา ติดกับสวนของเพื่อนบ้ าน พื ้นที่โดยรอบเป็ นทุ่งนา มีคลอง
ธรรมชาติแต่คอ่ นข้ างแห้ งแล้ ง บ้ านเรื อนตังห่
้ างกันพอสมควร แต่บ้านของครอบครัวนี ้ตังอยู
้ ่ในสวน
ของอีกสวนหนึ่ง (ขอซื ้อที่ดินมาจากเจ้ าของสวนอื่น) บริ เวณบ้ านแบ่งเป็ น ตัวบ้ านที่อยู่อาศัย เป็ น
บ้ านขนาดเล็กชันเดี
้ ยว สวนมะนาวครอบคลุมพื ้นที่ส่วนใหญ่เกือบทังหมด
้
บ่อนํ ้าที่มีนํ ้าพุประดิษฐ์
เองอยู่ตรงกลาง รอบ ๆ เขตบ้ านปลูกไม้ ยืนต้ นบริ โภคได้ เช่น มะรุ ม สะเดา มะม่วง กล้ วย มีส่วน
ของแปลงผักสวนครัวและไม้ ดอก บริเวณหน้ าบ้ านมีต้ แู ช่นํ ้าสมุนไพรที่เอาไว้ จําหน่าย รวมทังผลไม้
้
แปรรู ปที่เ ป็ นผลผลิ ตจากผลไม้ ในสวนนั่นเอง เช่น นํ า้ อัญชันมะนาว มะม่วงเบาแช่อิ่ม เป็ นต้ น
บรรยากาศโดยทัว่ ไปร่มรื่ น เพราะมีต้นไม้ เยอะ อากาศค่อนข้ างเย็นสบายโดยเฉพาะบริ เวณใกล้ บอ่
นํ ้า ส่วนบ้ านอีกหลังของครอบครัวอยู่ที่ถนนรามอินทรา กม.ที่ 8 เป็ นบ้ านทาวน์เฮ้ าส์ ไม่มีพื ้นที่ดิน
และปั จ จุบันมี ลูก ชายคนโตอยู่ป ระจํ า เนื่ อ งจากทํ างานใกล้ บ้ าน ส่วนพ่อ กับ แม่มัก จะ ไปกลับ
ระหว่างบ้ านสวนกับบ้ านทาวน์เฮาส์ ส่วนลูกชายคนเล็กไปอยู่หอพักของมหาวิทยาลัยที่นครปฐม
วันหยุดจึงได้ กลับมาบ้ าน และเมื่อถึงวันหยุดสมาชิกอยูก่ นั ครบก็มกั จะมาอยู่ที่บ้านสวนเกษตรสาม
วากัน พื ้นฐานครอบครัวของคุณทินกรแต่ดงเดิ
ั ้ มเป็ นเกษตรกร ทําไร่ ทํานาอยู่แถวรามอิน ทราอยู่
แล้ ว
พ่อ (คุณทินกร) อายุ 53 ปี จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี สาขาส่งเสริ มการเกษตร จาก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) อดีตเคยทํางานเป็ นพนักงานบริ ษัทโอสถสภา เป็ นงาน
เกี่ยวกับการดูแลสวน และต้ นไม้ แต่ตอนนี ้เออรี่ รีไทร์ มาแล้ ว 2 ปี ปั จจุบนั จึงมาทําสวนอย่างจริงจัง
แม่ (ภรรยาคุณทินกร) อายุ 52 ปี จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสู
้ ง (ปวส.)
ด้ านการบัญชี เคยทํางานบริ ษัทเอกชนมาก่อน แต่ปัจจุบนั ลาออกมาแล้ ว (ออกมาพร้ อมๆกันเมื่อ
2 ปี ที่แล้ ว) เพื่อช่วยดูแลจัดการสวน
ลูกชายคนโต อายุ 23 ปี จบปริ ญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ปั จจุบนั ทํางานแล้ ว อยู่
ใกล้ ๆ บ้ านที่รามอินทรา
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ลูก ชายคนเล็ ก อายุ 20 ปี กํ า ลัง ศึก ษาชัน้ ปี 3 วิ ศ วกรรมอุต สาหการ ที่ ม หาวิ ท ยาลัย
เกษตรศาสตร์ กําแพงแสน วันหยุดจึงกลับมาที่บ้าน
หน้ าที่ความรับผิดชอบในบ้ าน สมาชิกในครอบครัวช่วยกันทําเอง ไม่มีลูกจ้ าง ทังในสวน
้
และในบ้ าน ลูก ๆ ไม่คอ่ ยได้ อยู่บ้าน ส่วนใหญ่สองสามีภรรยาจึงช่วยกันทําทังงานบ้
้
านและงานใน
สวน ตัดหญ้ า พรวนดิน ใส่ป๋ ยุ เก็บผลผลิต ตลอดจนงานอื่นๆ เช่น ทํานํ ้าสมุนไพรส่งขาย คนที่มา
รั บ จะนํ า ไปแล้ ว ติด แบรนด์ ข องผู้รั บ เองมี เ จ้ า ประจํ า อยู่ห ลายแบรนด์ จึง ต้ อ งทํ า ทุก วัน วัน ละ
ประมาณ 200 ขวด นํ ้ามะนาวอัญชันขายและแปรรูปผลไม้ ในสวนส่งขาย ลูกสองคนจะมาช่วยใน
วันหยุดบ้ าง ภรรยามักจะเป็ นคนทํางานบ้ าน ทํากับข้ าว ลูกชายคนโตที่ทํางานใกล้ บ้าน พอกลับ
จากทํางานก็มาทํางานบ้ านให้
หลักการที่ครอบครัวยึดถือคือการทําหน้ าที่ของตนเองให้ ดีที่สดุ ใครมีหน้ าที่อะไรก็ทําอย่าง
เต็มที่
สมาชิกในครอบครัวจะได้ เจอกันทุกวันในช่วงเวลารับประทานอาหารเย็นยกเว้ นลูกชายคน
เล็กที่ไปเรี ยนต่างจังหวัด เวลามีปัญหาก็จะพูดคุยกัน โดยมากลูก ๆ มักจะคุยกับแม่มากกว่า ปกติ
พ่อเป็ นคนดุ แต่ที่บ้านจะไม่ทําโทษลูกแต่ใช้ วิธีคยุ กัน
แรงจูงใจ จุดเริ่มต้ น และการเรี ยนรู้ ในการมีวิถีชีวิตสีเขียว
แรงจูงใจเริ่ มต้ นมาจาก หัวหน้ าครอบครัวคือคุณพ่อที่ทํางานโอสถสภา ไปเรี ยนต่อระดับ
ปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในสาขาส่งเสริมการเกษตร ที่ได้ ไปเรี ยนตอนอายุ 40
ปี แล้ ว สาขาดังกล่าวสอนเกี่ยวกับการทําเกษตร การใช้ ชีวิตวิถีพอเพียง จึงรู้สึกชอบ และคิดว่าการ
จะไปส่งเสริ มให้ คนอื่นทําอะไร ต้ องเริ่ มจากตัวเองก่อน “เราจะไปส่งเสริ มเค้า แล้วทาไมไม่ทาเอง”
จึงปรึกษาภรรยา เมื่อภรรยาเห็นดีด้วยจึงเริ่มเก็บเงินไว้ ซื ้อที่ดินสําหรับทําการเกษตร เนื่องจากบ้ าน
ที่อยูไ่ ม่มีพื ้นที่ปลูกต้ นไม้ พอเริ่มทําเกษตร อย่างอื่น ๆ ก็ตามมา ซึ่งก็คือกิจกรรมการปฏิบตั ิแบบวิถี
ชีวิตสีเขียวอีกหลายประการ
อีกส่วนหนึ่งคือ การที่พ่อของหัวหน้ าครอบครัว (พ่อของคุณทินกร) เคยเป็ นเกษตรกรมา
ก่อน ทําเกษตรแบบดังเดิ
้ ม มีการใช้ สารเคมีเยอะ ทําให้ คณ
ุ พ่อสุขภาพไม่ดี คุณทินกรจึงอยากทํา
เกษตรแบบที่ตนเองและคนอื่นจะมีสขุ ภาพดีด้วย
เนื่องจากคุณพ่อมีความรู้ ในด้ านที่เกี่ยวกับการเกษตรจากการศึกษามาก่อน เมื่อมีความ
สนใจและตัดสินใจที่จะลงมือทําจริง ๆ จึงเป็ นคนแรกในครอบครัวที่ลงมือทําก่อน เมื่อลงมือทําแล้ ว
ก็ใช้ วิธีพาคนในครอบครัวมาดูด้วย ทําให้ เห็น ให้ คอ่ ยๆ เรี ยนรู้ ให้ ลงมือทําด้ วย จนมีความรู้จากการ
ได้ ล งมื อทํ า จากนัน้ ก็ค่อยๆซึม ซับกันไปเอง พอเลยช่วงแรกที่ทุกคนมี ความสนใจเต็มใจทํ าไป
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ด้ ว ยกัน แล้ ว ก็ มี ก ารเรี ย นรู้ เพิ่ ม เติ ม กัน โดยใช้ อิ น เตอร์ เ น็ ต หาข้ อ มูล บางที ก็ ไ ปดูง าน กัน ทัง้
ครอบครัว ไปดูตามสวนตามฟาร์ มที่มีคนทําอยู่ก่อนแล้ ว ไปดูแล้ วมาลองทําบ้ าง แต่ก็ไม่ได้ ราบรื่ น
นัก มีอปุ สรรคสําคัญในช่วงการเรี ยนรู้ คือ ขณะที่เริ่ มลงมือปฏิบตั ิกนั กําลังไปได้ ค่อนข้ างดี ก็เกิด
เหตุการณ์ นํา้ ท่วมใหญ่ ปี 2554 ตอนนัน้ ทังครอบครั
้
วท้ อแท้ กันหมด แต่ก็เ รี ยนรู้ ที่จะปรับตัว ให้
กําลังใจกัน ช่วยกันในครอบครัว เริ่มต้ นทําใหม่ทงหมด
ั้
อีกส่วนหนึง่ คืออุปสรรคในส่วนที่ความรู้ที่มี
อยูไ่ ม่เพียงพอ บางอย่างพอเจอปั ญหาก็แก้ ไม่ได้ เพราะไม่มีความรู้เรื่ องนัน้ ก็ต้องทําไปแก้ ปัญหา
ไป หาความรู้ เพิ่มเติมกันตลอด บางอย่างต้ องเจอปั ญหาก่อนถึงจะรู้ว่าต้ องรู้อะไรบ้ าง โดยคุณพ่อ
กล่าวถึงวิธีการเรี ยนรู้ ที่เกิดขึ ้นในครอบครัวว่า “ไม่ ได้สอนโดยการบอกหรื อพูด แต่อาศัยว่าพามา
ด้วย ทาให้เห็น ให้เค้าทาตาม” (ครอบครัวกรณี ศึกษาที ่ 4, สัมภาษณ์ , 2 เมษายน 2559)
เนือ้ หาสาระของวิถีชีวิตสีเขียวที่ปฏิบัติ
ครอบครั วมี พ ฤติกรรมการปฏิ บัติที่สอดคล้ องกับ วิถีชี วิต สี เ ขี ยวทัง้ ในแง่ ก ารปฏิ บัติต่อ
ตนเองและผู้อื่นและการปฏิบตั ติ อ่ สิ่งแวดล้ อมดังนี ้
ครอบครัวมีการปลูกผักรับประทานเองเป็ นหลัก ทังผั
้ กสวนครัว และไม้ ผลยืนต้ น (แต่ก็ส่ง
ขายด้ วย) เช่น มะนาวที่เป็ นผลผลิตหลัก คะน้ า ผักบุ้ง ชะอม สะเดา มะม่วง มะละกอ กล้ วย ทํา
ปุ๋ยหมักชีวภาพเองจากของในสวน ได้ แก่ หน่อกล้ วย มะละกอ มะม่วง ที่เหลือจากรับประทาน ใช้
ทุกอย่างที่เหลือในสวนมาทําปุ๋ยใช้ ในการทําสวนมะนาว และใส่พืชผลอื่นๆ
การนําผักผลไม้ หรื อส่วนของผักผลไม้ ในสวนที่เหลื อเช่น หน่อกล้ วย มะละกอ มะม่วง
เปลือกมะนาว ที่เหลือจากรับประทาน ใช้ ทกุ อย่างที่เหลือในสวนมาทําปุ๋ยหมักเอง ใช้ เองนัน้ ก็เป็ น
การใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่าเป็ นอย่างยิ่ง อีกทังนอกจากจะประหยั
้
ดในแง่การ
ใช้ แล้ วใช้ ซํ ้าใช้ อีกแล้ ว ยังคุ้มค่าในแง่ที่เป็ นการสร้ างรายได้ ให้ กบั ครอบครัวอีกด้ วย เห็นได้ จากการ
ที่ครอบครัวนําผลไม้ บางส่วนที่เหลือจากการขายสดมาแปรรูป เป็ นผลไม้ แช่อิ่ม นํ ้าผลไม้ บริ โภคใน
ครอบครัว และส่งขายได้ อีกด้ วย ที่ทําเป็ นประจําคือ มะม่วงแช่อิ่ม และนํ ้ามะนาวอัญชัน
นอกจากนี ้วัสดุและเครื่ องใช้ ในสวน มีการ recycle และ reuse หลายอย่าง เช่น โอ่งปาก
แตก นํ ามาดัดแปลงปลูกต้ นไม้ ขวดพลาสติกนํ ามาใช้ ทําบัวรดนํ า้ รวมทัง้ อุปกรณ์ เก่าอื่ น ๆ ที่
นํามาใช้ งานในสวนได้
เมื่อครอบครัวมีผลผลิตผักผลไม้ ภายในบ้ านก็จะแบ่งให้ เพื่อนบ้ านเป็ นประจํา กลับบ้ านทุก
วันตอนเย็นก็จะนําผักในสวนกลับไปแบ่งเพื่อนบ้ านใกล้ เคียง หลายครัง้ ก็นําไปฝากเพื่อนที่ทํางาน
เก่าเวลาที่เข้ าไปเยี่ยม รวมทังมี
้ การแบ่งปั นความรู้และประสบการณ์ เกี่ยวกับการทําเกษตรอินทรี ย์
การปลูกมะนาววงบ่อ วิถีเศรษฐกิจพอเพียง การแปรรู ปผลไม้ โดยมีช่องทางการแบ่งปั นความรู้
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หลายวิธี ได้ แก่ การอัดวี ดิโอลง YouTube การตอบคําถามทัง้ ทางคอมเม้ นใน YouTube และ
Facebook การเปิ ดให้ นกั เรี ยน นักศึกษาเข้ ามาหาข้ อมูล ดูงาน ประกอบการทํารายงาน และมีการ
เปิ ดคอร์ สสอนการปลูกมะนาวด้ วย เป็ นคอร์ ส 1 วันแต่มีค่าใช้ จ่ายคนละ 590 บาท พร้ อมเลี ้ยง
อาหารและบริการเอกสารประกอบการเรี ยน
ในด้ านของทัศนคตินนโดยเฉพาะในประเด็
ั้
นที่เป็ นผลมาจากการดําเนินชีวิตตามหลักวิถี
ชีวิตสีเขียวนัน้ ครอบครัวเคยถูกมองว่า “ตามกระแส” อยู่เหมือนกัน รวมทังคํ
้ าสบประมาทว่าจะทํา
ไม่ได้ จริ ง หรื อ ไม่ร้ ู จริ งอยู่บ้าง ความรู้สึกที่เกิดขึ ้นก็คือโมโห แต่เลือกที่จะไม่ตอบโต้ ใช้ การอธิบาย
ให้ ฟังว่ามีความรู้ความเข้ าใจมาดีแล้ วอย่างไร รู้มาจากไหน รู้อะไรบ้ าง จึงมาลงมือทํา จึงตัดสินใจ
ใช้ ชีวิตแบบนี ้
ครอบครัวมีมุมมองต่อคนที่ไม่ได้ มี วิถีชีวิตสีเขียวเหมือนกับครอบครัวว่า คนอื่น ๆ นันไม่
้ ร้ ู
ซึ่ง กลุ่มที่ ไ ม่ร้ ู นัน้ เป็ นคนส่วนใหญ่ จะต้ องเปลี่ ยนให้ คนกลุ่ม ใหญ่ นีร้ ้ ู ก่อน คนกิ นคนบริ โภคต้ อง
เปลี่ยนก่อน คือเปลี่ยนทัศนคติต่อการใช้ ชีวิต เปลี่ยนความไม่ร้ ูให้ เป็ นรู้ คนขายจึงจะเปลี่ยนตาม
(หมายถึงกรณี การบริ โภคของที่ปลูกเองทําเองกับการบริ โภคตามท้ องตลาดทัว่ ไป) และมีมมุ มอง
ต่อครอบครัวตนเองในตอนนี ้ว่ามีความสุข พอใจกับวิถีชีวิตแบบนี ้แล้ ว
สําหรับครอบครัวแล้ ว Green Living ต้ องไม่ตงึ มากเกินไป ทําแบบที่ให้ ใช้ ชีวิตอยู่ได้ เช่น
ปลูกผักบางอย่างมีแมลงอาจต้ องใช้ ป๋ ยเคมี
ุ
ช่วยบ้ าง แต่ต้องรู้ ว่าใส่ป๋ ยช่
ุ วงไหนแล้ วจะกินช่วงไหน
ช่วงที่จะกินต้ องไม่ใส่ คนกินจะได้ ปลอดภัย แต่ก็ใช้ ชีวภาพเป็ นหลัก ต้ องรู้จกั วิถีชีวิตของครอบครัว
ตนเอง ว่าจะ green ได้ แค่ไหน เอาที่เข้ ากับวิถีชีวิตของครอบครัวทําได้ ซึ่งในประเด็นนี ้ครอบครัวให้
ความสําคัญมาก มีคําพูดของสมาชิกครอบครัวที่กล่าวไว้ บางประโยคที่ผ้ วู ิจยั คิดว่าสะท้ อนได้ ถึง
วิถีชีวิตความเป็ นอยู่ ทัศนคติ และมุมมองในชีวิตที่เป็ นครอบครัวนีไ้ ด้ อย่างชัดเจน “ไม่ ได้คิดว่า
green มากมาย แต่ทาแล้วปลอดภัย กิ นของที ่ปลูกเอง มี ความสุข แล้วที ่ทาก็เป็ นรายได้เลี ้ยงชี พ
ได้ด้วย ลดต้นทุนได้ด้วย ดี กบั คนอื ่นด้วย” “ความรู้ เป็ นสิ่ งสาคัญมาก อยากจะ green ก็ต้องมี
ความรู้ดว้ ย” (ครอบครัวกรณี ศึกษาที ่ 4, สัมภาษณ์ , 2 เมษายน 2559)
สุขภาวะของครอบครัว
สุขภาวะของสมาชิกครอบครัวเมื่อใช้ ชีวิตแบบวิถีชีวิตสีเขียวแล้ ว พบว่า สุขภาพทางกาย ดี
ขึ ้นกว่าเมื่อก่อน โดยเฉพาะพ่อกับแม่ที่เคยทํางานประจําสุขภาพกายดีขึน้ กว่าเดิมมาก อาจเป็ น
เพราะได้ ออกกํ าลังกายมากขึน้ จากการทํ าสวน และไม่มีความเครี ยดสุขภาพทางจิ ตใจ ก็ ดีขึน้
เนื่องจากไม่เครี ยด เพราะตอนทํางานประจําเครี ยดมากสุขภาวะทางสังคม ดีทงในครอบครั
ั้
วเอง
และกับคนอื่น ๆ รอบข้ าง สังคมใกล้ ๆตัวใกล้ ๆบ้ านก็มีความสัมพันธ์ ที่ดีตอ่ กัน มีอะไรก็เอาไปฝาก
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กันความสุขของครอบครัวตอนนี ้ คือ ได้ อยู่พร้ อมหน้ าพร้ อมตากัน ทํากิจกรรมร่ วมกัน ลูกไม่เกเร
อยูใ่ นสายตาของครอบครัวตลอด
สุขภาวะทุกด้ านของครอบครัว แสดงได้ ดงั ประโยคตัวอย่าง ดังนี ้ “สุขภาพดี ผอมลงแต่
แข็งแรงขึ้น ไม่มีโรคประจาตัว” “ไม่เครี ยดเหมื อนตอนทางาน ตอนทางานเหนื ่อยและเครี ยดมาก มี
ทัง้ เจ้านายและลูกน้อง มาทาแบบนี ้สบายใจดี รู้ อย่างนี ้ทานานแล้ว”“ครอบครัวได้ทาอะไรด้วยกัน
มากขึ้ น อยู่ด้วยกันมากขึ้ น คุยกันได้ตลอด” (ครอบครัวกรณี ศึกษาที ่ 4, สัมภาษณ์ , 2 เมษายน
2559)
กระบวนการเรี ยนรู้ ครอบครั วกรณีศึกษาที่ 4 มีกระบวนการเรี ยนรู้ตามลําดับดังนี ้
1. เริ่มจากความสนใจของผู้นําครอบครัว (คุณพ่อ) ที่อยากทําการเกษตร (มีอาชีพเป็ นนัก
ส่งเสริมการเกษตร) ประกอบกับสุขภาพไม่ดี “เราจะไปส่งเสริมเขา แล้ วทําไมเราไม่ทําเอง”
2. ผู้นําครอบครัวมีความรู้มาก่อน
3. ผู้นําครอบครัวลงมือทําการเกษตรอย่างจริงจังโดยมีสมาชิกครอบครัวร่วมด้ วย (อาศัย
ความรู้ของผู้นําครอบครัว)
4. สมาชิกคนอื่น ๆ เห็นและซึมซับไปเอง
5. เรี ยนรู้เพิ่มเติมด้ วยกัน โดยการหาข้ อมูลในอินเตอร์ เน็ต และไปดูงาน
6. ลงมือทําด้ วยกันทังครอบครั
้
ว
7. พบปั ญหาและอุปสรรค
8. ร่วมมือกันแก้ ปัญหา
9. หาความรู้เพิ่มเติมเพื่อแก้ ปัญหา “ต้ องเจอปั ญหาก่อนจึงจะรู้วา่ เรารู้อะไรบ้ าง”
10. ทําซํ ้า ๆ จนกลายเป็ นวิถีชีวิต
สรุ ป ภาพรวมของครอบครั ว กรณี ศึก ษาที่ 4 นี ้ ได้ ว่ า ครอบครั ว กรณี ศึก ษาที่ 4 เป็ น
ครอบครัวเดี่ยว มีความสัมพันธ์ กันโดนการสมรสและเป็ นสายเลือด มีความสัมพันธ์ ที่ดี สมาชิก
ครอบครัวมีเพียงสองวัย แรงจูงใจและจุดเริ่มต้ นของการมีวิถีชีวิตสีเขียวมาจากความสนใจของผู้นํา
ครอบครั วเป็ นหลักร่ วมกับการเคยมีพืน้ ฐานทางการศึกษาและครอบครัวเดิมที่ เกี่ ยวกับการทํ า
เกษตร แล้ วจึงชักชวนสมาชิกคนอื่นในครอบครัวให้ สนใจและเห็นดีด้วย จึงได้ มาเรี ยนรู้ เกี่ยวกับ
เรื่ องนี ้ด้ วยกัน อาศัยการที่ผ้ นู ําครอบครัวลงมือทําให้ เห็นก่อน แล้ วค่อย ๆ ดึงให้ สมาชิกที่คอ่ ย ๆ ซึม
ซับ จากการเห็ น ที่ ผ้ ูนํ า ครอบครั ว ปฏิ บัติไ ด้ ม าเรี ย นรู้ ด้ ว ย โดยอาศัย แหล่ง และวิ ธี ก ารเรี ย นรู้ ที่
หลากหลาย ทัง้ การค้ นหาข้ อมูลจากสื่อ ศึกษาดูงาน และที่ สําคัญคือการลงมื อทําจริ ง เมื่ อพบ
ปั ญหาก็หาความรู้ เพิ่มเติมเพื่อมาใช้ แก้ ปัญหา การปฏิบตั ิตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวของครอบครัวนี ้
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ไม่หลากหลายและเข้ มข้ นมากนัก คือ การปลูกผักผลไม้ รับประทานเองในครอบครัว แต่มีการทํา
เป็ นอาชีพหารายได้ ด้วย การแปรรู ปของที่มีอยู่ การใช้ ซํ ้า การดัดแปลง แต่ทําเท่าที่ต้องการ และ
การแบ่งปั นสู่คนอื่นๆ และสังคม แต่ทงั ้ นีก้ ็มีส่วนที่ทําให้ เกิดรายได้ ด้วย ทัง้ นีว้ ิถีชีวิตสีเขียวของ
ครอบครัวนีเ้ น้ นการมีวิถีชีวิตสีเขียวที่สมดุลไม่สุดโต่ง คือ ทําเท่าที่ทํา ได้ ไม่ตึงมากเกินไป ดีต่อ
ตนเองต่อคนอื่ น และดีต่อสิ่ ง แวดล้ อม ทัศนคติแ ละมุม มองต่อ คนที่ มี วิ ถีชี วิ ตแตกต่างไปจาก
ครอบครัวของตน ครอบครัวนี ้มองว่าคนเหล่านันที
้ ่จริ งแล้ วคือคนกลุ่มใหญ่ที่ยงั ไม่ร้ ูนนั่ เอง คือ ไม่ร้ ู
ว่าวิถีชีวิตแบบนี ้ การบริ โภคแบบนี ้ดีและทําได้ อย่างไร สุขภาวะของครอบครัวเป็ นไปในทางที่ดีทุก
ด้ าน
ครอบครัวกรณีศึกษาที่ 5 ครอบครัวคุณโสภณ พันธุ์ทองดี
ข้ อมูลพืน้ ฐานของครอบครั ว
สมาชิ กครอบครัวที่ อยู่ด้วยกันประจํา มี 3 คนคือ พ่อแม่และลูกชายคนเล็ก ที่จริ งแล้ ว
ครอบครัวนี ้มีลกู ชายทังหมด
้
3 คน แต่อีกสองคนแต่ไม่ได้ อยู่ด้วยกัน นาน ๆ ถึงจะได้ กลับมา และที่
สําคัญคือมีวิถีชีวิตไม่เหมือนกัน และมีหลานชายอีก 1 คน ที่สนิทกับครอบครัวมาก ๆ จนเรี ยกได้ ว่า
เป็ นสมาชิกอีกคนหนึ่งของครอบครัว และเป็ นผู้มีบทบาทสําคัญในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของ
ครอบครัวมาสู่การเป็ น “ครอบครัวสีเขียว” พ่อ คุณโสภณ พันธุ์ ทองดี อายุ 62 ปี เคยมีอาชี พ
รับเหมาก่อสร้ าง แม่ คุณศรี สุดา พันธุ์ทองดี อายุ 55 ปี เคยทําร้ านขายอาหารตามสัง่ แต่ปัจจุบนั
ทังคู
้ ่มาทําสวนเก็บผักขายเป็ นงานหลักแล้ วลูกชาย คุณอนุรุต พันธุ์ทองดี อายุ 30 ปี ทํางานใน
มูลนิธิใจฟ้าซึ่งเป็ นมูลนิธิช่วยเหลือสังคม และทําค่ายเพลง ชื่อ Moon Tone Record มีศิลปิ นใน
ค่าย 3 วง เล่นดนตรี และเป็ นออแกไนซ์รับจัดงานทัว่ ไปหลานชาย อายุ 35 ปี ทํางานบริ ษัทในวัน
ปกติ และทําสวนในวันหยุด
บ้ านที่อยู่อาศัยเป็ นบ้ านเดี่ยวชันเดี
้ ยว ปลูกท่ามกลางสวน มีเนือ้ ที่ 2 ไร่ ที่ มีทงสวนครั
ั้
ว
สวนไม้ ยืนต้ น ไม้ ผล ไม้ ดอก บ่อนํ ้า ที่นา แต่ไม่ได้ ปลูกข้ าว ไม้ ยืนต้ นส่วนใหญ่เป็ นไม้ ผลกินได้ เช่น
ต้ นตาล (สูงมาก) มะดัน มะม่วง มะขามซึง่ ปลูกเป็ นรัว้ ของบ้ านด้ วย มะขามเทศ กล้ วยหลากหลาย
พันธุ์ สวนครัว มีทงถั
ั ้ ว่ ฝั กยาว ฟั ก ฟั กข้ าว ผักบุ้ง แตงกวา ชะอม ขจร ในบ่อนํ ้าเลี ้ยงปลา มีสายบัว
และโสน
ชุมชนโดยรอบเป็ นชุมชน “มุสลิม” มีบ้านของครอบครัวนี ้ครอบครัวเดียวเท่านันที
้ ่เป็ นชาว
พุทธ แต่สมาชิกครอบครัวนีก้ ็อยู่ท่ามกลางเพื่อนบ้ านได้ เป็ นอย่างดี งานพิธีกรรมของชาวมุสลิม
สมาชิกครอบครัวนี ้ไปร่วมได้ ทุกเช้ ายังได้ ใส่บาตรซึ่งพระมาบิณฑบาตได้ บ้านเดียว เพื่อนบ้ านชาว
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มุสลิมก็ไปมาหาสู่ มาซือ้ ผัก ผลไม้ เป็ นประจํา โดยที่ในตอนแรกครอบครัวได้ แบ่งปั นแจกผักให้
เพื่อนบ้ านชาวมุสลิมก่อน
โดยปกติแล้ วสมาชิกครอบครัวได้ เจอกันทุกวัน พุดคุยกันทุกวัน ทํากับข้ าวทานเองทุกมื ้อ
แต่มกั จะได้ ทานด้ วยกันครบ 3 คน ในมื ้อเย็น มื ้อเช้ าและกลางวันลูกชายมักจะไม่อยู่บ้าน เพราะไป
ทํางานข้ างนอกส่วนหลานชายจะมาทานอาหารด้ วยในวันหยุดเท่านัน้ สําหรับอาหารที่ทําเองทุก
มื ้อนัน้ ใช้ วตั ถุดิบในบ้ านเกือบทังหมด
้
ยกเว้ นมื ้อไหนที่ใช้ เนื ้อสัตว์พวกหมู ไก่ จึงจะซื ้อจากรถขาย
กับข้ าวที่เข้ ามาขายในชุมชน (รถพุม่ พวง)
งานบ้ านและงานในสวนสมาชิกครอบครัวช่วยกันทําเองทังหมด
้
ไม่เคยมีลกู จ้ าง แต่งาน
บ้ านส่วนใหญ่แม่จะเป็ นคนทํา โดยส่วนตัวแม่ยงั มีความเชื่อว่า “งานบ้ านไม่ใช่งานของผู้ชาย” พ่อ
ทําสวนเป็ นหลักส่วนลูกชายช่วยงานที่ใช้ แรงงานมาก ๆ เช่น ตัดหญ้ า และใช้ วิธีการตัดหญ้ าเอง
ทุกครัง้ ไม่เคยใช้ ยาฆ่าหญ้ าเลย
แรงจูงใจ จุดเริ่มต้ น และการเรี ยนรู้ ของการมีวิถีชีวิตสีเขียว
แรงจูงใจเริ่ มมาจากพ่อและแม่ร้ ู สึกอยากเลิกอาชีพที่ทําอยู่แล้ วหันมาทําสวน เพราะรู้ สึก
เหนื่อย ไม่ได้ เจอหน้ าคนในครอบครัวในชีวิตประจําวัน เช้ ามาต่างคนต่างไป (แม่ทําร้ านอาหาร
ตามสั่ง ส่วนพ่อรับเหมาก่อสร้ าง) จึงคิดจะย้ ายครอบครัวไปอยู่บ้านเดิมของคุณแม่ คือ จังหวัด
ลพบุรี แต่หลานชายชวนมาดูที่ดนิ ที่คลองสามวาซึง่ เป็ นที่ที่อยูป่ ั จจุบนั นัน่ เอง ตอนที่มาดูยงั มีสภาพ
เป็ นป่ า ตอนแรกที่เห็นก็ร้ ูสึกท้ อ แต่ด้วยความชอบที่จะทําเกษตรกรรมจึงตัดสินใจซื ้อที่ดินผืนนี ้ ซึ่ง
พ่อกับแม่ไม่มีเงินสดมากพอที่จะซื ้อ หลานชายจึงซื ้อให้ ก่อนแล้ วจึงค่อยมาซื อ้ ต่อทีหลังแบบผ่อนส่ง
และเริ่มเข้ ามาจัดการพื ้นที่
ในตอนแรกที่เริ่มทําสวนปลูกผักก็ไม่คิดว่าจะทําเกษตรอินทรี ย์ 100% แต่จากที่เคยเห็นมา
จากสวนของญาติที่เป็ นชาวสวนมีอาชีพขายผักเป็ นหลักแล้ วเห็นว่าใช้ สารเคมีกันเยอะมาก เยอะ
ขนาดที่เห็นแล้ วไม่กล้ ากิน จึงคิดว่า “ตัวเองกิ นไม่ ได้ก็ไม่ ควรทาให้คนอื ่นกิ น ” จึงตังใจอยากทํ
้
า
เกษตรอินทรี ย์ และอยากให้ ตวั เองแข็งแรงด้ วย สบายใจด้ วย แต่พอลงมือทําจริ ง ๆ แล้ วเหนื่อยมาก
ท้ อมาก เพราะปลูกผักจะมีแมลงศัตรู พืช ถึงขนาดต้ องเดินตบแมลงกันทีละตัวตามพืชผักทีละต้ น
กลางคืนต้ องส่องไฟเดินหาแมลง หลายคนเห็นก็บอกว่าจะอยู่ไม่รอดถ้ าทําแบบนี ้ แต่ครอบครัวยัง
เชื่ อ มั่น ว่ า ต้ องทํ า ได้ เกษตรอิ น ทรี ย์ มี อ ยู่ จ ริ ง ก็ อ ดทนมาเรื่ อ ย ๆ หาความรู้ และลงมื อ ทํ า
อย่างจริ ง จัง ในที่ สุดก็อยู่ได้ จนกลายเป็ นวิถีชีวิตไม่ใช่แค่อาชี พขายผัก จนถึงตอนนี ก้ ็มี ทงั ้ นก
กระรอก ผึ ้ง อยู่เต็มสวน ครอบครัวกล่าวว่าก็อยู่ด้วยกันไป ไล่บ้าง ให้ กินบ้ าง แต่ก็ยงั เก็บผลผลิต
ได้
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สําหรับพื ้นฐานความรู้เกี่ยวกับการทําเกษตรนัน้ ส่วนหนึ่งได้ มาจากพื ้นฐานของครอบครัว
ดังเดิ
้ มของคุณแม่ที่เป็ นเกษตรกร แต่พอเลิกอาชีพขายอาหารและรับเหมาก่อสร้ างเพื่อจะมาทํา
สวนจริ ง ๆ ก็ต้องหาความรู้ เพิ่มเติม ส่วนใหญ่จะเป็ นหลานชายและลูกชายเป็ นคนหาแหล่งการ
เรี ยนรู้มาให้ เช่น ไปดูโครงการหลวง แล้ วก็เอามาทําตาม หาข้ อมูลจากอินเตอร์ เน็ต เข้ าไปปรึกษา
หน่วยงานราชการ เช่น กรมพัฒนาฯ สํานักงานเกษตรเขตคลองสามวา เวลามีหลักสูตรอะไรที่เปิ ด
อบรมก็จะไปอบรมเสมอ ส่วนใหญ่ไปกันสองคนพ่อกับแม่ บางทีก็สลับกันไป แล้ วก็เอามาสอนคน
ที่บ้านอีกที ลูกชายกับหลานชายจะถนัดหาข้ อมูลอย่างเดียว พอมีคนที่ร้ ูแล้ วทําเป็ นแล้ ว ก็จะมาลง
มือทําในบ้ าน คนอื่น ๆ ก็จะดูจะซึมซับไปเอง ตอนนี ้ทุกคนในบ้ านสามารถลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมทุก
อย่างได้ เหมือนกัน ทังทํ
้ าสวน ทําอาหาร ทําปุ๋ย ทํานํ ้าหมัก และแปรรูปนํ ้าผลไม้
ก่อนที่จะใช้ ชี วิตแบบนีไ้ ด้ ตามปกติจนกลายเป็ นวิถีชีวิตของครอบครัวนัน้ ลูกชายต้ อง
ปรับตัวบ้ าง คือ ปรับตัวมากกว่าพ่อกับแม่ แต่ก็ร้ ูสึกดี ไม่ร้ ูสึกฝื นอะไร ทัง้ ๆ ที่คนอื่นอาจมองว่าลูก
ชายดูไม่นา่ จะมีชีวิตเรี ยบง่ายใช้ ทกุ อย่างในบ้ านในสวนได้ แบบนี ้ แต่ก็ทําได้ อยู่ได้ เพื่อน ๆ มาเห็นก็
ยังชอบ (ลูกชายเป็ นนักดนตรี มีบคุ ลิกออกแนวร็ อกเกอร์ ไว้ ผมยาว ท่าทางค่อนข้ างเข้ าถึงยาก แต่
ในตอนที่ผ้ วู ิจยั เริ่มติดต่อขอความร่วมมือเข้ าเก็บข้ อมูลกับครอบครัวนี ้ ก็ติดต่อผ่านลูกชายก่อนและ
พบว่าเป็ นคนใจดีมาก เข้ าถึงได้ ง่ายและเป็ นกันเองสูง)
อุปสรรคระหว่างการเรี ยนรู้ที่จะมีวิถีชีวิตแบบนี ้คือ อุปสรรคเกี่ยวกับธรรมชาติ ทังนํ
้ ้าท่วม
นํ ้าแล้ ง แมลง รวมถึงอุปสรรคจากคน คือช่วงแรกๆมีขโมยมาขโมยผลผลิตและอุปกรณ์ทําสวนด้ วย
วิธีที่ผา่ นอุปสรรคมาได้ คือ ต้ องสู้ ต้ องเข้ าใจกัน ต้ องช่วยกันในครอบครัว ต้ องมัน่ ใจกันไม่มองว่าจะ
ทําไม่ได้ ที่สําคัญคือ ต้ องมี “ทัศนคติ” ที่ดีก่อน ค่อยไปถึงการปฏิบตั ิ ซึ่งครอบครัวยํ ้าในประเด็นนี ้
ว่า “ถ้าไม่มีทศั นคติ ที่ดีแล้วจะไปถึงการปฏิ บตั ิ ไม่ได้เลย” (ครอบครัวกรณี ศึกษาที ่ 5, สัมภาษณ์ ,
17 เมษายน 2559)
เนือ้ หาสาระของวิถีชีวิตสีเขียวที่ปฏิบัติ
ครอบครั วมี พ ฤติกรรมการปฏิ บัติที่สอดคล้ องกับ วิถีชี วิต สี เ ขี ยวทัง้ ในแง่ ก ารปฏิ บัติต่อ
ตนเองและผู้อื่นและการปฏิบตั ติ อ่ สิ่งแวดล้ อมดังนี ้
กิจกรรมที่ครอบครัวปฏิบตั เิ ป็ นหลักก็คือ การปลูกพืชผัก ผลไม้ บริ โภคเอง เลี ้ยงปลา เลี ้ยง
ไก่ไข่ ในวันหนึง่ ๆ แทบจะไม่ได้ ใช้ เงินซื ้อของมาทํากับข้ าวเลย ถ้ าซื ้อก็ซื ้อน้ อยมาก เพราะในสวนมี
เกือบทุกอย่าง ปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก นอกจากของบริ โภคที่ปลูกและเลี ้ยงสําหรับ
บริโภคเองแล้ ว ยังมีการทําของอุปโภคใช้ เองอีกด้ วย ได้ แก่ นํ ้ายาซักผ้ า สบูฟ่ ั กข้ าว นํ ้ายาล้ างจาน
ซึ่ง สมาชิ กครอบครั วไปเข้ ารั บการฝึ กอบรมวิธี การทํ ามาจากหน่วยงานที่ เปิ ดสอนให้ เครื่ องใช้
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ประเภทเฟอร์ นิเจอร์ ในบ้ าน โต๊ ะ เก้ าอี ้ ทําเองจากต้ นไม้ ที่มีทงหมดตอนที
ั้
่ที่ดินยังเป็ นป่ ารกร้ าง ลด
การใช้ พลังงานอย่างจริ งจัง โดยหุงหาอาหารโดยใช้ เตาฟื นเป็ นหลัก มีเตาแก๊ สแต่ก็ใช้ น้อยมาก
ในขณะที่เก็บข้ อมูลนี ้ ครอบครัวอยู่ที่นี่มา 5 ปี ใช้ แก๊ สหมดไปแค่ 3 ถัง ใช้ ในการต้ มกาแฟของลูก
ชายเท่านัน้ นอกจากนันยั
้ งมีการทําฝาย ทําเขื่อนเอง ในที่ดนิ ทําให้ มีนํ ้าใช้ ตลอดทังปี
้
ครอบครัวนี ้ใช้ ทุกอย่างที่มีในบ้ านอย่างคุ้มค่ามาก กล่าวได้ ว่ามีการปฏิบตั ิที่ดีต่อตนเอง
และสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติเป็ นอย่างยิ่ง แสดงให้ เห็นได้ จากการหุงหาอาหารที่ไม่ใช้
แก๊ สนัน้ เพราะในสวนมีไม้ ที่นํามาทําฟื นได้ ตลอด ไม้ ตาล กาบตาล เอามาทําฟื นได้ หมด ปุ๋ยที่บ้าน
ทําเอง โดยใช้ เปลือกมะพร้ าว หญ้ า ใบก้ ามปู ผักตบ เปลือกไข่ นํ ้ายากําจัดศัตรู พืชก็ทําเอง นํา
ผลไม้ เหลือ ๆ เศษผักบางอย่างมาหมักทํานํ ้าหมักชีวภาพตามสูตรต่าง ๆ ทังไล่
้ แมลง เพิ่มผลผลิต
ซึง่ ผู้วิจยั สังเกตว่าที่บ้านมีบริเวณที่ตงถั
ั ้ งนํ ้าหมักชีวภาพหลายถัง แบ่งตามวัสดุที่ใช้ หมัก เนื่องจาก
มีสรรพคุณต่างกัน ปุ๋ยหมักที่ทําเองนันนอกจากใช้
้
ในสวนแล้ ว ยังเหลือพอที่จะขายได้ ด้วย ซึ่งก็มี
คนมาสัง่ เรื่ อย ๆ มีการแยกขยะภายในบ้ าน วัสดุพลาสติกจะแยกเก็บไว้ ขาย ขยะเปี ยกแยกไว้ ทําปุ๋ย
การแยกขยะของครอบครัวนี ้จะแยกและใช้ จนกระทัง่ เหลือขยะทิ ้งจริง ๆ น้ อยมาก
ครอบครัวนี ้ก็เป็ นเช่นเดียวกับครอบครัวกรณีศึกษาทุกครอบครัวที่ผ่านมา ในแง่ของการ
ปฏิบตั ติ อ่ ผู้อื่นและสังคมอย่างสมดุล ไม่เอารัดเอาเปรี ยบหรื อก่อให้ เกิดความเดือนร้ อนกับผู้อื่นและ
สังคม แต่ทําในสิ่งที่ดีและเรื่ องสร้ างสรรค์ต่อผู้อื่นและสังคม คือ มีการแบ่งปั นและทําประโยชน์
ให้ กับสังคมด้ วย ทังการแบ่
้
งปั นผลผลิต พวกผัก ผลไม้ ให้ กับเพื่อนบ้ านเป็ นประจําแบ่งจนเพื่อน
บ้ านต้ องมาขอซื ้อเพราะเกรงใจ แต่ก็ขายให้ ราคาถูก ๆ บางทีก็ให้ คนซื ้อมาตัดเก็บเอาเอง แจก
พันธุ์ต้นไม้ บ้าง รวมทังมี
้ การแบ่งปั นความรู้ และประสบการณ์ โดยมีเจ้ าหน้ าที่จากหน่วยงานทาง
ราชการที่ เ กี่ ย วกับ การเกษตรของเขตเข้ ามาเรื่ อ ย ๆ มาขอดูง านบ้ า ง มาให้ ช่ว ยแนะนํ า บ้ า ง
สื่อมวลชน รายการทีวีก็มาขอถ่ายทําสารคดีบ้าง
ที่ สํ า คัญ อี ก ประการหนึ่ ง ก็ คื อ ครอบครั ว มี ค วามสัม พัน ธ์ ที่ ดี ม ากกับ ชุ ม ชน สัง คม ที่
ครอบครั วอาศัยอยู่ ถึง แม้ ว่าครอบครัวนีจ้ ะเป็ นเพียงบ้ านเดียวที่ เป็ นชาวพุทธท่ามกลางชุม ชน
มุสลิม แต่ก็สามารถอยู่ได้ อย่างดีและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนบ้ านรอบข้ าง ซึ่งครอบครัวกล่าว
ว่าน่าจะเป็ นเพราะความจริ งใจ ความซื่อสัตย์ของครอบครัว คือ ครอบครัวขายผัก บางทีก็ขาย
อาหารจําพวกนํ ้าพริ กให้ กับเพื่อนบ้ านในชุมชน ซึ่งจะเอาใจใส่กับวัตถุดิบที่ใช้ อย่างมาก ไม่มีการ
ปนเปื ้อนของที่ไ ม่ดีและผิ ดหลักศาสนาของเพื่ อนบ้ าน จนเพื่ อนบ้ านไว้ วางใจ มีอะไรก็แบ่ง ปั น
ช่วยเหลื อ ให้ ค วามร่ วมมื อกับ กิ จ กรรมของชุม ชนเป็ นอย่างดี ม าตลอดถึ ง แม้ ว่าจะต่างศาสนา
วัฒนธรรมกัน
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ในด้ านของทัศนคติโดยเฉพาะในประเด็นที่เป็ นผลมาจากการดําเนินชีวิตตามหลักวิถีชีวิต
สีเขียวนัน้ ครอบครัวมีความมัน่ ใจกับการใช้ ชีวิตแบบนี ้มาก มีความเชื่อว่าครอบครัวทําได้ จริ งและ
ทําได้ ตลอด ไม่ยากไม่ร้ ูสึกว่าต้ องฝื น ครอบครัวมีตวั อย่างสําคัญคือโครงการหลวงคิดว่าโครงการ
หลวงทําได้ ครอบครัวก็นา่ จะทําได้ มีคนหาว่า “บ้ า” ในเรื่ องทําเกษตรอินทรี ย์ คนอื่นบอกว่ ามันไม่มี
จริงหรอก แต่ครอบครัวก็ส้ ู ทําตามที่ตงใจไว้
ั้
แม้ แต่ เวลาที่กทม.(เจ้ าหน้ าที่ของเขต) จะมาฉีดยาฆ่า
หญ้ าตามหน้ าบ้ านที่ติดถนน ยังขอให้ เจ้ าหน้ าที่เว้ นหน้ าบ้ านนี ้ไป เพราะครอบครัวจะถางเองไม่
ปล่อยให้ รก ปั จจุบนั นี ้กระแส green หรื อพวกรักษ์ โลก รักสุขภาพกําลังมาแรง การปลูกผักกินเอง
ใช้ ชีวิตแบบที่ครอบครัวเป็ นก็มาแรงและเป็ นกระแส แต่ครอบครัวกล่าวว่าครอบครัวมาก่อนกระแส
และอยู่อย่างนี ม้ าหลายปี ไม่โกรธเลยที่ ใครว่าโลกสวยหรื อตามกระแส กระแสต่างหากที่ ตาม
ครอบครัวมา ส่วนคนที่มีวิถีชีวิตแตกต่างไปจากที่ครอบครัวเป็ นนันมองอย่
้
า งเข้ าใจว่าหลายสิ่งใน
ชีวิตมีปัจจัยหลายๆอย่าง ที่ครอบครัวทําแบบนี ้ได้ เพราะมีสิ่งสนับสนุน คือ อย่างน้ อยมีที่ดินและมี
เวลา เพราะฉะนันก็
้ ไม่ได้ ต่อต้ านอะไรกับคนที่มีชีวิตไม่เหมือนกัน สําหรับในประเด็นนี ้สะท้ อนได้
จากคําพูด “ก็ทาจริ ง ๆ ไม่ได้สร้างภาพไม่ได้โลกสวย ไม่เห่อ ไม่ตามกระแส แต่อยู่ได้แบบนี ้จริ ง ๆ ”
“ทาแล้วมี ความสุขไม่ เป็ นไรถ้าใครจะว่าอะไร” “บางคนเค้าก็ ไม่ มีทางเลื อกก็ เข้าใจเค้าแหละ”
(ครอบครัวกรณี ศึกษาที ่ 5, สัมภาษณ์, 17 เมษายน 2559)
สุขภาวะของครอบครัว
เมื่อครอบครัวมีวิถีชีวิตสีเขียวแล้ ว สุขภาวะทางกายของสมาชิกในครอบครัวดีมาก คือดี
ขึ ้นกว่าเดิมอย่างมาก สมาชิกในครอบครัวเคยเป็ นโรคหอบหืด โรคกล้ ามเนื ้อหัวใจ นํ ้าตาลในเลือด
สูง ตอนนีห้ ายหมดแล้ ว ไม่ต้องกินยาอีกแล้ ว แข็งแรงกันทัง้ ครอบครัวเพราะกินดีอยู่ดี ไม่มากไป
และไม่น้อยไป ส่วนสุขภาวะทางใจนัน้ รู้สกึ ว่ามีความสุข รู้สกึ พอ ไม่ต้องดิ ้นรนมีความภูมิใจที่อยู่ได้
ด้ วยตนเอง สุขภาวะทางสังคม มีความสุขมากทัง้ ในครอบครัวเพราะได้ อยู่ด้วยกัน ได้ เจอกัน รู้
ความเป็ นไปกันทุกวัน และกับคนรอบข้ างของครอบครั ว ขนาดอยู่ท่ามกลางชาวมุสลิม ก็ ยั ง มี
ความสุข เพื่ อ นบ้ านก็ รั กสุข ภาวะที่ ดี ของครอบครั วนี เ้ ห็น ได้ จ ากตัว อย่างคํา พูด ที่ ให้ สัม ภาษณ์
“เมื ่อก่อนมี เงิ น 100 บาทนี ่คือเดื อดร้ อนนะ อยู่ไม่ ได้แล้ว เดี ๋ยวนี ้มีเงิ น 50 บาท อยู่ได้สองวันเลย
นะ” “ได้อยู่ด้วยกันทุกวัน” “ไม่ว่าอะไรจะเกิ ดขึ้นข้างนอก การเมื อง เศรษฐกิ จ อะไร เราก็ อยู่ได้...
เราอยู่ได้ด้วยตนเอง ไม่ ได้อยู่ด้วย GDP” (ครอบครัวกรณี ศึกษาที ่ 5, สัมภาษณ์ , 17 เมษายน
2559)
กระบวนการเรี ยนรู้ ครอบครั วกรณีศึกษาที่ 5 มีกระบวนการเรี ยนรู้ตามลําดับดังนี ้
1. เกิดจากความสนใจอยากทําเกษตร (มีปัญหาครอบครัวจากการทําอาชีพเดิม)
2. ตังใจว่
้ าต้ องเป็ นเกษตรอินทรี ย์เท่านัน้
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3. เริ่มเรี ยนรู้ (เพิ่มเติมจากฐานความรู้ดงเดิ
ั ้ ม) โดยส่วนใหญ่เป็ นลูกหลานที่คอยหาความรู้
มาให้ เช่น หาจากอินเตอร์ เน็ต ดูงานโดยเฉพาะจากโครงการหลวง ปรึกษาหน่วยงานราชการ เข้ า
รับการอบรม
4. พ่อ กับ แม่มักจะเป็ นคนไปเรี ย นไปอบรมจากที่ ลูก หลานหาข้ อมูล มาให้ แล้ ว นํ า มา
ถ่ายทอดวิธีปฏิบตั สิ คู่ รอบครัวอีกที
5. ลงมือทํา
6. คนอื่นๆในครอบครัวก็ทําตาม ซึมซับไปเอง
7. ทําซํ ้า ๆ จนกลายเป็ นวิถีชีวิต
สรุปภาพรวมของครอบครัวกรณีศกึ ษาที่ 5 นี ้ได้ วา่ ครอบครัวกรณีศกึ ษาที่ 5 เป็ นครอบครัว
กึ่งขยาย คือ มีสมาชิกที่นอกเหนือจากพ่อ แม่ และลูก แต่ยงั คงเป็ นครอบครัวที่เกี่ยวข้ องสัมพันธ์กนั
โดยสายเลือดและเป็ นเครื อญาติ สมาชิกมีเพียงสองช่วงวัย ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว
ดีมาก การปฏิบตั ติ ามวิถีชีวิตสีเขียวเริ่มต้ นมาจากแรงจูงใจของสมาชิกคือพ่อและแม่ร้ ูสึกเหนื่อยกับ
งานที่ทําอยู่ประจําและไม่ได้ เจอคนในครอบครัวในแต่ละวัน จึงอยากทําอาชีพเกษตรกรรมเพราะ
พอมีพื ้นฐานจากครอบครัวเดิมมาบ้ าง จึงเริ่ มจากการทําเกษตรอินทรี ย์ กิจกรรมอื่น ๆ ตามหลักวิถี
ชีวิตสี เขี ยวจึง ตามมา ได้ แก่ การปลูกผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ เลี ย้ งไก่ไข่ เลีย้ งปลา บริ โภคเอง
ภายในครอบครัวและทําเป็ นอาชีพด้ วย การใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า และลดการใช้
พลังงาน ลดการใช้ สารเคมี ปรากฏอย่างชัดเจนมากในครอบครัวนี ้ ทังการใช้
้
ทุกส่วนของพืชผัก
ผลไม้ ต้นไม้ ในบ้ านอย่างคุ้มค่า โดยการนํามาทําปุ๋ย นํ ้าหมัก ฟื น ไม้ ใหญ่ที่โค่นตอนปรับปรุงพื ้นที่ก็
นํามาทําเฟอร์ นิเจอร์ ภายในบ้ าน เรี ยกว่าในบ้ านนี ้มีขยะหรื อสิ่งที่ต้องทิ ้งน้ อยมาก การทําเกษตร
อินทรี ย์ 100% จึงทําให้ สร้ างมลพิษตกค้ างกับสิ่งแวดล้ อมน้ อยมาก การใช้ เตาฟื นในการหุงหา
อาหาร การแบ่งปั นของครอบครัวนี ้สู่คนอื่นและสังคมเป็ นเช่นเดียวกับทุกครอบครัวคือมีทงั ้ การ
แบ่ง ปั นผลผลิ ต ความรู้ และประสบการณ์ มี ที่ แ ต่ง ต่า งกันบ้ า งก็ ตรงที่ การแบ่ง ปั น ผลผลิ ต ของ
ครอบครัวนี ้เป็ นการแบ่งปั นสู่เพื่อนบ้ านในชุมชนที่มีความแตกต่างกันในเรื่ องของศาสนาแต่ก็อยู่
ร่วมกันได้ อย่างดี แสดงถึงการปฏิบตั ิตอ่ ผู้อื่นที่ดีมากของครอบครัว ส่วนความรู้และประสบการณ์
ที่แบ่งปั นของครอบครัวนี ้ก็มกั จะเป็ นการแบ่งปั นผ่านหน่วยงานของราชการเป็ นส่วนใหญ่ด้วย การ
เรี ยนรู้ ของครอบครัวเป็ นลักษณะแบ่งหน้ าที่กันคือมีคนหาข้ อมูล มีคนไปศึกษาหรื อลงมือปฏิบตั ิ
ก่อนแล้ วสอนหรื อทําให้ คนอื่น ๆ เห็นจนสามารถทําได้ เหมือนกันทังครอบครั
้
ว แหล่งการเรี ยนรู้คื อ
อินเตอร์ เน็ต หน่วยงานราชการ ที่ศกึ ษาดูงาน สุขภาวะของครอบครัวดีมากทังด้
้ านร่ างกาย จิตใจ
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และสังคม ทัศนคติที่ดีเป็ นสิ่งสําคัญมากสําหรับการมีวิถีชีวิตสีเขียวสําหรับครอบครัวนี ้ ภาพรวม
ของครอบครัวนี ้กล่าวได้ วา่ เป็ นครอบครัวสีเขียวระดับเข้ มข้ นเลยทีเดียว
จากข้ อมูลของทัง้ 5 ครอบครัวกรณีศึกษาที่กล่าวมาข้ างต้ นนัน้ ผู้วิจยั นําเสนอเพื่อให้ เห็น
รายละเอี ยดภาพกว้ างของทุกครอบครั ว เพื่ อนํ า ไปสู่การสรุ ป วิเคราะห์ เป็ นข้ อ มูลพื น้ ฐานของ
ครอบครัวสีเขียวกรณีศกึ ษา นําเสนอในส่วนต่อไป
1.2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลพืน้ ฐานของครอบครั วสีเขียวกรณีศึกษา
จากข้ อมูลที่ได้ จากครอบครัวสีเขียวที่เป็ นกรณีศกึ ษาทัง้ 5 ครอบครัว นํามาวิเคราะห์สรุ ป
ได้ ดังต่อไปนี ้
พืน้ ฐานของครอบครัวสีเขียว
พื น้ ฐานของครอบครั ว สี เ ขี ย วทัง้ 5 ครอบครั ว เป็ นครอบครั ว ในลัก ษณะที่ ส มาชิ ก ใน
ครอบครัวมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกันทางสายเลือดโดยการสมรสและเครื อญาติ ความสัมพันธ์
ของคนในครอบครั ว จึ ง เป็ น สามี ภรรยา พ่ อ แม่ ลู ก แม่ ภ รรยา แม่ ส ามี ลู ก เขย ลูก สะใภ้
ลูก พี่ ลูกน้ อง หลาน มี ทัง้ ที่ เ ป็ นครอบครั ว เดี่ ยวและครอบครั วขยาย ที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ภ ายใน
ครอบครั วอันดี มี ความสนิทสนมกันภายในครอบครั ว มี การสื่ อสารที่ดีต่อกัน สามารถแบ่ง ปั น
เรื่ องราวความสุขความทุกข์ ปั ญหา ของสมาชิกในครอบครัวและร่วมกันคิดแก้ ปัญหาได้ ตลอดจน
สามารถแสดงความคิดเห็นหรื อให้ คําแนะนํากันภายในครอบครัวได้
ลักษณะที่อยู่อาศัยของครอบครัวสีเขียวมีลกั ษณะเป็ นบ้ านเดี่ยวที่มีบริ เวณหรื อพื ้นที่ว่าง
พอสมควร มีทงที
ั ้ ่ตงอยู
ั ้ ใ่ นชุมชนที่มีลกั ษณะความเป็ นเมือง และชุมชนที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงชนบท
ถึง แม้ ว่าจะอยู่ในเขตกรุ ง เทพมหานครก็ ตาม บางครอบครัวมี ที่อยู่อาศัยประจํ าที่ เป็ นตึกแถว
อาคารพาณิชย์และทาวน์เฮ้ าส์ แต่ทงนี
ั ้ ้ทุกครอบครัวก็สามารถจัดการพื ้นที่ที่มีอยู่ในที่พกั อาศัยของ
ตนให้ สามารถเป็ นพื ้นที่ใช้ สอยสําหรับทํากิจกรรมตามวิถีชีวิตสีเขียวและใช้ ประโยชน์อื่น ๆ ตามที่
ครอบครัวต้ องการได้ อย่างดี
ทุกครอบครัวมีสมาชิกในครอบครัวคนใดคนหนึ่งที่มีพื ้นฐานชีวิตความเป็ นอยู่ในอดีต คือ
มีครอบครัวเดิมที่มีบรรพบุรุษรุ่นเหนือจากพ่อแม่ขึ ้นไป หรื อ รุ่นพ่อแม่ ที่มีอาชีพทางเกษตรกรรมมา
ก่อน ทําให้ มีความสนใจหรื อพอจะมีความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการเกษตรและสิ่งแวดล้ อม
มาบ้ าง ในขณะที่ครอบครัวใดที่ไม่มีสมาชิกที่มีพื ้นฐานจากครอบครัวเดิมในลักษณะนัน้ แต่ก็จะมี
พื ้นฐานความรู้ เกี่ ยวกับการเกษตรหรื อสิ่งแวดล้ อมอยู่ด้วยจากการเรี ยน การศึกษาในอดีตอย่าง
น้ อย 1 คน นัน่ หมายถึงว่าพื ้นฐานความรู้ความสนใจของสมาชิกครอบครัวที่มีอยู่สามารถนํามาใช้
เป็ นประโยชน์ตอ่ การทํากิจกรรมหรื อการปฏิบตั ติ ามหลักวิถีชีวิตสีเขียวได้
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เนือ้ หาของวิถีชีวิตสีเขียวที่ปฏิบัติ
การปฏิบตั ิตามหลักวิถีชีวิตสีเขียว ซึ่งครอบคลุมหลักคิดทังการปฏิ
้
บตั ิตอ่ ตนเองและผู้อื่น
และการปฏิบตั ิตอ่ สิ่งแวดล้ อมอย่างสมดุลนัน้ มีกิจกรรมการปฏิบตั ิที่เกิดขึ ้นในทุกครอบครัวที่พบ
ทุกครอบครัวคือ การปลูกผักบริ โภคเองภายในครอบครัว ซึ่งมีทงประเภทที
ั้
่เป็ นผักสวนครั ว อาทิ
กระเพรา โหระพา พริ ก ผักชี สะระแหน่ ตะไคร้ มะเขือ มะกรูด มะนาว ประเภทผักล้ มลุกอายุสนั ้
เช่น ผักบุ้ง คะน้ า ผักกาด กวางตุ้ง ถั่วฝั กยาว บวบ แตงกวา ฟั กข้ าว ประเภทผัดสลัดต่าง ๆ ที่
ปลูกด้ วยวิธีไม่ใช้ ดิน ประเภทผักที่เป็ นไม้ ยืนต้ น เช่น แค มะรุ ม สะเดา รวมทังผลไม้
้
บางชนิด ที่มี
ทุกบ้ านคือกล้ วย มะม่วง สองในสามครอบครัวมีการเลี ้ยงปลา เลี ้ยงไก่ไว้ เก็บไข่ สําหรับบริ โภค
เองด้ วย เป็ นการสะท้ อนหลักคิดการปฏิบตั ติ อ่ ตนเองที่สมดุล คือ พยายามอยู่ด้วยตนเองอย่างดีไม่
เบียดเบียนใคร ไม่สร้ างความเดือดร้ อนให้ กบั ตนเอง ดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
การผลิตเครื่ องอุปโภคใช้ เองในครอบครัว พบว่ามีในทุกครอบครัวเช่นเดียวกัน ที่พบส่วน
ใหญ่เป็ นของใช้ ที่ผลิตจากไม้ ซึ่งมีทงที
ั ้ ่ใช้ ไม้ ที่มาจากไม้ ยืนต้ นในบ้ านเองมาทําเป็ นชุดโต๊ ะ เก้ าอี ้
และที่ไปหาซื ้อไม้ มาประกอบทําเป็ นเครื่ องใช้ เอง เช่น ตู้เก็บรองเท้ า กล่องอเนกประสงค์กระถาง
ต้ นไม้ ดอกไม้ ตกแต่ง กระดานสําหรับเขียนหนังสือ (ในครอบครัวที่ 2 ซึ่งเป็ นโรงเรี ยนสอนดนตรี ) มี
ครอบครัวหนึง่ คือ ครอบครัวที่ 3 นัน้ เนื่องจากว่าสมาชิกซึ่งเป็ นผู้นําครอบครัวนันมี
้ พื ้นฐานงานช่าง
มาก่อนถึงกับมีการออกแบบ และ สร้ างห้ องสําหรับใช้ เ ป็ นสถานที่อบรมให้ ความรู้ กับคนที่เข้ ามา
อบรมด้ วยตนเองเลยทีเดียว (ครอบครัวนีส้ มาชิกคนหนึ่งมีอาชีพเป็ นวิทยากรบรรยายเกี่ ยวกับ
การค้ า การลงทุน ด้ วย)
อีกสิ่งหนึ่งที่พบว่ามีในทุกครอบครัวก็คือการผลิต “นํา้ หมักชีวภาพ” ไว้ สําหรับใช้ ในการ
บํารุงดูแลรักษาพืชผักที่ปลูกเอง โดยวัตถุดบิ ที่นํามาใช้ ทํานํ ้าหมักก็เป็ นเศษผัก ผลไม้ ในบ้ านนัน่ เอง
และบางครอบครัวยังทําปุ๋ยหมักใช้ เองอีกด้ วย นอกเหนือไปจากนี ้แล้ วบางครอบครัวมีการผลิตสบู่
นํ ้ายาล้ างจาน ยาสระผม ไว้ ใช้ เองด้ วย ซึ่งกิจกรรมในส่วนนี ้สะท้ อนทังหลั
้ กคิดการปฏิบตั ิตอ่ ตนเอง
อย่างสมดุลและการปฏิบตั ิต่อสิ่งแวดล้ อมอย่างสมดุลด้ วย เพราะการใช้ ป๋ ยหมั
ุ กจากเศษพืชผัก
ผลไม้ นัน้ เป็ นการลดสารเคมี ที่ จ ะทํ า ให้ เ กิ ด สารพิ ษ ตกค้ า งอยู่ ใ นทรั พ ยากรธรรมธรรมและ
สิ่งแวดล้ อมนัน่ เอง
ทัง้ นี ก้ ารผลิ ตเครื่ องอุปโภคและบริ โภคใช้ เองในครอบครั วนี ้ เมื่ อเริ่ ม แรกมักจะเกิ ดขึน้
ภายในครอบครั วเพียงเล็กน้ อยก่อน แต่หลังจากนัน้ มักจะกลายมาเป็ นการสร้ าง “รายได้ เสริ ม ”
ให้ กบั ครอบครัว และบางครอบครัวก็กลายเป็ น “อาชีพหลัก” ไปในที่สดุ นัน่ แสดงให้ เห็นว่าวิถีชีวิตสี
เขียวสามารถปฏิบตั ไิ ด้ จริงอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน ทําให้ ผ้ ปู ฏิบตั สิ ามารถพึง่ ตนเองได้ ทางหนึง่
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การใช้ ท รั พ ยากรอย่า งประหยัด และคุ้ม ค่า รวมทัง้ การลดการใช้ ส ารเคมี ลดการใช้
พลังงาน พบทังในลั
้ กษณะ การลดปริ มาณการใช้ (Reduce) การใช้ สิ่งของซํ ้า (Reuse) และการ
นําสิ่งของแปรสภาพกลับมาใช้ ใหม่ (Recycle) การประหยัดเชื ้อเพลิง การลดการใช้ สารเคมีในการ
ทําการเกษตร ลดการใช้ สารเคมีโดยการทําผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดเองในบ้ าน
การลดปริ ม าณการใช้ ได้ แก่ การลดการใช้ วั ส ดุ ที่ ทํ า ลายสิ่ ง แวดล้ อม เช่ น โฟม
ถุงพลาสติก ปุ๋ยเคมี การใช้ สิ่งของซํ ้า พบมาก คือการนําภาชนะไม่ใช้ แล้ วหรื อพลาสติกมาใช้
ประโยชน์ตอ่ รวมถึงการใช้ นํ ้าสําหรับกิจกรรมในบ้ านที่มี ลกั ษณะของการใช้ แล้ วใช้ อีก คือนํานํ ้าที่
เหลือจากการซักล้ างมารดนํ ้าพืชผักการนําสิ่งของแปรสภาพกลับมาใช้ ใหม่ จะเป็ นส่วนที่พบมาก
ที่ สุด ได้ แก่ การทํ า นํ า้ หมัก ชี วภาพจากเศษพื ช ผัก ภายในบ้ าน การนํ าวัสดุแตกหักหรื อชํ ารุ ด
บางส่วนมาใช้ เพาะปลูกต้ นไม้ หรื อ จัดแต่งบริเวณพื ้นที่เพาะปลูก ซึง่ ในส่วนนี ้มักจะต่อเนื่องมาจาก
การแยกขยะในบ้ านก่อน ซึ่งจะทําให้ สมาชิกในครอบครัวพบว่ามี “ขยะ” ที่ยงั สามารถนํามาใช้ ได้
อย่างเช่นขวดนํ ้าพลาสติกที่บางครอบครัวแยกไว้ แล้ วนําไปใช้ เป็ นที่เพาะเมล็ดผัก บางครอบครัว
นําไปขายได้ เป็ นเงินทีละเล็กน้ อย และมีครอบครัวหนึ่ง ที่เก็บรวมเอาไว้ และมอบให้ คนจรในละแวก
บ้ านได้ นําไปขายเป็ นการช่วยเหลือคนจรอีกทางหนึ่งด้ วย รวมถึงหลายครอบครัวมีการซ่อมแซม
วัสดุที่เสียหายชํารุดบางส่วนให้ สามารถนํากลับมาใช้ ใหม่ได้ อีกด้ วย
การประหยัดเชื ้อเพลิง ได้ แก่ การลดการใช้ เตาแก๊ สในการหุงหาอาหาร แต่ใช้ เตาฟื นแทน
โดยวัตถุที่ใช้ ทําฟื นมาจากส่วนของต้ นไม้ ผลไม้ ที่เหลือใช้ ภายในบ้ าน
การลดการใช้ สารเคมี ได้ แก่ ไม่ใช่ป๋ ยเคมี
ุ
ในการทําเกษตร โดยใช้ นํ ้าหมักชีวภาพที่หมัก
จากเศษพืชผักผลไม้ ภายในบ้ านแทน การทําผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดภายในบ้ านใช้ เอง ลดการ
ซื ้อสินค้ าประเภทนี ้ที่มีในท้ องตลาดซึง่ เต็มไปด้ วยสารเคมี
การแบ่งปั นและทําประโยชน์ให้ กบั สังคม พบว่ามีในทุกครอบครัว ในที่นี ้เป็ นการแบ่งปั นทัง้
สิ่งที่จบั ต้ องได้ รวมทังความรู
้
้ ความคิด เวลา ให้ กบั ผู้อื่นและสังคม ซึ่ง พบว่ามีทงในส่
ั ้ วนที่เป็ นการ
แบ่งปั นผลิตผล สิ่งของ ที่ครอบครัวผลิตได้ ซึ่งทุกครอบครัวมีการแบ่งปั น ผัก ผลไม้ ที่ปลูก เมล็ด
พันธุ์พืช ปุ๋ยหมัก ผลิตภัณฑ์การเกษตรแปรรูป เช่น นํ ้าผลไม้ แยมผลไม้ การแบ่งปั นอีกส่วนหนึ่งที่
พบทุกครอบครัวก็คือ การแบ่งปั นความรู้ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตสีเขียวที่ตนเองและครอบครัวได้ ปฏิบตั ิ
ได้ แก่ การสอนทัง้ ในลักษณะการไปเป็ นวิทยากร การเปิ ดคอร์ สฝึ กอบรมที่ บ้าน การสอนหรื อ
แนะนําผ่านทางสื่อออนไลน์ ถ่ายทอดต่อ การสอดแทรกทัศนคติไปสู่กลุ่มเป้าหมายของครอบครัว
คือบางครอบครั วมีกลุ่ม เป้าหมายที่ เป็ นกลุ่ม เป้าหมายตามอาชี พ ของครอบครั วอยู่แล้ ว ได้ แก่
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นักเรี ยนที่มาเรี ยนดนตรี ในครอบครัวที่ 2 ผู้เข้ าอบรมเรื่ องหุ้นในครอบครัวที่ 3 ลูกบ้ านในครอบครัว
ที่ 1
การทําประโยชน์ให้ กับสังคม นอกจากจะพบในส่วนของการแบ่งปั นความรู้ ความคิด ใน
ลักษณะเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์สสู่ าธารณะแล้ ว ยังพบในส่วนของการให้ ความช่วยเหลือ
ผู้อื่นและชุมชนด้ วย ได้ แก่ การเป็ นคนกลางในการนําสินค้ าจากผู้ผลิตโดยตรงมาสู่ผ้ บู ริ โภคโดยไม่
คิดค่าใช้ จ่าย การมีส่วนร่ วมกับชุมชนในการเคลื่อนไหวเพื่อให้ ได้ มาซึ่งสิ่งดี ๆ ในชุมชน การมีส่วน
ร่วมกับชุมชนเพื่อให้ ความช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตอื่น(สัตว์)ด้ วย
จะเห็ น ว่า กิ จ กรรมต่า ง ๆ ที่ ค รอบครั ว สี เ ขี ย วกรณี ศึก ษาทัง้ 5 ครอบครั ว ได้ ป ฏิ บัตินัน้
สะท้ อนให้ เห็นได้ ถึงการปฏิบตั ิต่อตนเองและผู้อื่นอย่างสมดุล และการปฏิบตั ิตอ่ สิ่งแวดล้ อมอย่าง
สมดุลได้ อย่างดี ทังกิ
้ จกรรมที่ส่งผลดีต่อตนเอง ได้ แก่ การปลูกผักผลไม้ เลี ้ยงสัตว์ บริ โภคเองใน
ครอบครั ว ซึ่ง เป็ นการบริ โภคที่ ร้ ู ที่ ม าที่ ไ ปที่ ป ลอดภั ยไม่สร้ างสารพิ ษให้ กับ ร่ างกายของตนเอง
กิจกรรมที่สง่ ผลดีตอ่ ผู้อื่นและสังคม ได้ แก่ การแบ่งปั นสิ่งดี ๆ ต่าง ๆ ที่ครอบครัวมีให้ กบั คนอื่นและ
สังคมสาธารณะ และกิจกรรมที่ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้ อมหรื ออย่างน้ อยก็เป็ นการลดผลกระทบด้ าน
ลบต่อสิ่งแวดล้ อม ได้ แก่ กิจกรรมลดละเลิกสารเคมีต่าง ๆ โดยการผลิตของบางอย่างใช้ เอง เช่น
ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดที่ไม่มีสารเคมี ลดการใช้ ถุงพลาสติก ใช้ ป๋ ยหมั
ุ กแทนปุ๋ยเคมี ใช้ สิ่งของ
ซํ ้าและแปรรูป เป็ นต้ น
นอกจากการปฏิ บัติต ามหลักการวิ ถี ชี วิ ต สี เ ขี ย วแล้ ว ในด้ า นทัศ นคตินัน้ พบว่า ทัง้ ห้ า
ครอบครัวมีทงความเหมื
ั้
อ นและความแตกต่างกัน กล่าวคือ มีความเหมือนกันในส่วนที่มีความ
มัน่ ใจในตนเองสูง เชื่อมั่นในสิ่งที่ทํา ไม่หวั่นไหวกับความคิดของคนอื่น มีใจเป็ นห่วงสังคมและ
สิ่งแวดล้ อม ส่วนความแตกต่างกัน พบในประเด็นที่มองคนอื่นที่มีวิถีชีวิตแตกต่างจากตน คือ มีที่
มองอย่างเข้ าใจถึงความแตกต่าง กับมองว่าเป็ นสิ่งไม่ดีและแสดงออกถึงการต่อต้ านอย่างชัดเจน
อนึ่ง ผู้วิจยั มีข้อสังเกตจากการสรุ ปวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐานของครอบครัวสีเขียว จากการ
พิจารณาความซํา้ ของข้ อมูลที่ได้ จากทุกครอบครัวนัน้ พบว่าในประเด็นการปฏิบตั ิกิจกรรมตาม
หลักวิถีชีวิตสีเขียวนัน้ ทุกครอบครัวมักเริ่ มต้ นจากการปลูกผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษรับประทานเอง
ในครอบครัวก่อน แล้ วการปฏิบตั อิ ย่างอื่น ๆ จึงตามมา กล่าวคือ พอปลูกผักปลอดสารกินเอง ก็จะ
มีการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในการปลูก เช่น นําวัสดุเหลือใช้ มาทําเป็ นภาชนะปลูก ทําปุ๋ยเองจาก
ผักผลไม้ พืชในบ้ านหรื อนํ ้าหมัก ใช้ ส่วนของต้ นไม้ ที่ปลูกให้ เป็ นประโยชน์สูงสุด นํามาใช้ ทุกส่วน
เก็บกินที่เหลือก็จะขายเพิ่มรายได้ ได้ อีก แล้ วเมื่อทําเป็ นประจําก็จะมีผลผลิตไปแบ่งปั นคนอื่น ๆ
ส่วนใหญ่เริ่มจากเพื่อนบ้ าน แล้ วค่อย ๆ กระจายออกไป จากนันเมื
้ ่อพอเป็ นที่ร้ ูจกั ทังในวงกว้
้
างและ
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ในสังคมหรื อชุมชนเล็ก ๆ ในบริ บทของครอบครัวก็จะเริ่ มมีการแบ่งปั นความรู้ และประสบการณ์
ตามมา และทําประจําต่อเนื่องจนกลายเป็ นวิถีชีวิต ส่วนการดัดแปลง ประดิษฐ์ เครื่ องใช้ อุปกรณ์
ต่าง ๆ ในบ้ านใช้ เองนันมั
้ กจะเป็ นทักษะความสามารถที่สมาชิกคนใดคนหนึ่งในบ้ านมีอยู่แล้ วและ
ทําอยู่แล้ ว ไม่เกี่ยวกับการปลูกผักกินเอง ในเนือ้ หาของผลการศึกษาในส่วนนี ้บางส่วนจึงมีการ
กล่าวถึง “พื ้นที่ทางเกษตร” “ความรู้พื ้นฐานทางการเกษตร” อยูห่ ลายจุด ด้ วยเหตุที่ว่าทุกครอบครัว
มักเริ่ มจากการปลูกผักผลไม้ กินเองในครอบครัว แต่ทงนี
ั ้ ้มิได้ หมายความว่า วิถีชีวิ ตสีเขียวในการ
วิจยั นี ้หมายความถึงเฉพาะการเกษตรหรื อการปลูกต้ นไม้ เท่านัน้
แรงจูงใจ จุดเริ่มต้ นและการเรี ยนรู้ ในการมีวิถีชีวิตสีเขียว
แรงจูงใจและจุดเริ่ มเริ่ มต้ นของการเป็ นครอบครัวสีเขียวนัน้ มักเกิดขึ ้นจากแรงบันดาลใจ
บางอย่าง ซึ่งที่พบคือจากปั ญหาสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว และ จากความสนใจในการทํา
เกษตร ความห่วงใยในสุขภาพของตนเองและผู้อื่น รวมทังความห่
้
วงใยในสิ่งแวดล้ อมโลก ทุก
ครอบครัวจึงเริ่ มต้ นจากการปลูกผักกินเองและเริ่มต้ นเรี ยนรู้โดยสมาชิกคนใดคนหนึ่งของครอบครัว
มีความสนใจไปเรี ยนรู้มาเองก่อน และมาชักชวนสมาชิกคนอื่นๆให้ ร่วมเรี ยนรู้ไปด้ วยกัน โดยวิธีการ
ใดวิธีการหนึ่ง (บางครอบครัวมีความสนใจร่ วมกันอยู่แล้ ว) ผ่านการพูดคุย เล่าให้ ฟัง และการลง
มือทําให้ เห็น จนทังครอบครั
้
วมีส่วนร่ วมไปด้ วยกัน แหล่งเรี ยนรู้ ที่พบคือ อินเตอร์ เน็ต หน่วยงาน
ราชการ หนังสือ และบุคคล วิธีการเรี ยนรู้ มีหลายวิธี ได้ แก่ การดู การอ่าน การศึกษาด้ วยตนเอง
การไปดูงานตามสถานที่ต่างๆ และที่สําคัญคือการได้ ลงมือทําด้ วยตนเอง และผ่านอุปสรรคได้
ด้ วยการอาศัยการเรี ยนรู้ เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆรวมทังจากความรู
้
้ และประสบการณ์ของสมาชิก
ในครอบครัวเอง
สุขภาวะของครอบครัว
สํ า หรั บ สุข ภาวะของครอบครั ว นัน้ พิ จ ารณาได้ ใ นลัก ษณะของสุข ภาวะที่ เ ป็ นก่ อ นที่
ครอบครั ว จะดํ า เนิ น ชี วิ ต แบบวิ ถี ชี วิ ต สี เ ขี ย ว กับ หลัง จากที่ ค รอบครั ว มี วิ ถี ชี วิ ต สี เ ขี ย วแล้ ว ใน
ภาพรวมที่พบคือ ด้ านสุขภาวะทางกาย เป็ นไปในทางที่ดี และมักมีจดุ เริ่ มต้ นจากสุขภาพที่ไม่ดีมา
ก่อน จึงเปลี่ยนมาดําเนินชีวิตแบบวิถีชีวิตสีเขียว โรคประจําตัวที่เคยมีหายไปหรื ออาการทุเลาลง
สุข ภาวะทางใจพบสองทาง คื อ ดํ าเนิ น ชี วิ ต สี เ ขี ย วแล้ วมี ค วามสุ ขมากขึน้ รู้ สึก ผ่อนคลายกับ
ความเครี ยดต่าง ๆ ของชีวิต มี ความสุขความภาคภูมิ ใจ กับอี กทางคือมี ความเครี ยดในบาง
ประเด็นเพิ่มมากขึ ้นเมื่อเทียบกับในช่วงก่อนที่ครอบครัวจะมีวิถีชีวิตสีเขียว กล่าวคือ มีความเครี ยด
ที่เป็ นห่วงกังวลต่อสังคม สิ่งแวดล้ อมเพิ่มมากขึ ้นเพราะเห็นว่ายังมีคนและครอบครัวส่วนน้ อยที่
ปฏิบตั ติ นในลักษณะที่เป็ นวิถีชีวิตสีเขียว สิ่งแวดล้ อมได้ รับผลกระทบในทางไม่ดีมากขึ ้นทุกวัน สุข
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ภาวะทางด้ านสังคมพบทังสองด้
้
าน ในด้ านดีคือมีความสัมพันธ์ที่ดีตอ่ คนรอบข้ าง ได้ รับการชื่นชม
กับ ในด้ า นตรงข้ า มคื อ ไม่เ ป็ นที่ พ อใจของคนบางกลุ่ม ที่ เ สี ย ผลประโยชน์ จ ากการดํ า เนิ น การ
บางอย่างของครอบครัว (ครอบครัวเดียวที่พบคือ ครอบครัวที่ 2) แต่ถ้าพิจารณาเฉพาะสุขภาวะ
ด้ านสัง คมในส่วนที่เกี่ ยวกับความสัม พันธ์ ในครอบครัวเองนัน้ ทุกครอบครัวมีความสัม พันธ์ กัน
ในทางที่ดีขึ ้น จากการที่ได้ ร่วมกันคิดร่วมกันทํากิจกรรมหลายอย่างด้ วยกัน

สรุ ปข้ อมูลพืน้ ฐานของครอบครั วสีเขียว
ข้ อมูลพื ้นฐานของครอบครัวสีเขียวซึง่ ได้ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและสังเกตจากครอบครัว
กรณีศกึ ษาทัง้ 5 ครอบครัว นํามาวิเคราะห์สงั เคราะห์พิจารณาความซํ ้าของข้ อมูล พบว่า ประกอบ
ไปด้ วย
1) พื ้นฐานของครอบครัวสีเขี ยว ประกอบด้ วย พื ้นฐานของครอบครัวสีเขียวนันจะต้
้
องมี
สมาชิกที่มีความสัมพันธ์ที่ดีตอ่ กัน กล่าวคือ ความสัมพันธ์ที่ดีนนสะท้
ั้
อนได้ จากการที่สมาชิกมีการ
สื่อสารที่ ดี สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ มี การรั บรู้ ปั ญหาของกันและกันและ
ช่วยกันแก้ ไขได้ ประเด็นต่อไปเกี่ยวกับเรื่ องพื ้นที่ของที่อยู่อาศัยก็คือ สมาชิกครอบครัวสีเขียวนัน้
สามารถจัดการพื ้นที่ใช้ สอยในบ้ านเพื่อใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ได้ ในที่นี ้คือการใช้ พื ้นที่เพื่อทํากิจกรรม
สีเขียว ประการสุดท้ ายคือสมาชิกครอบครัวสีเขียวมักจะมีความรู้ ความสนใจ หรื อพื ้นฐานในเรื่ อง
ใดเรื่ องหนึง่ ที่จะเกี่ยวข้ องกับการดําเนินวิถีชีวิตสีเขียวหรื ออย่างน้ อยก็เกี่ยวกับการปฏิบตั ิกิจกรรมที่
สอดคล้ องกับหลักวิถีชีวิตสีเขียว
2) เนื ้อหาสาระของวิถีชีวิตสีเขียวที่ปฏิบตั ิ ทุกครอบครัวมีการปฏิบตั ิกิจกรรมตามหลักวิถี
ชีวิตสีเขียวหลายประการ ระดับความเข้ มข้ น แตกต่างกันบ้ าง แต่ที่สําคัญคือการปฏิบตั ินนเป็
ั ้ นไป
อย่างต่อเนื่อง เนือ้ หาสาระของการปฏิบตั ินี ้ สรุ ปได้ เป็ น การปฏิบตั ิต่อตนเอง การปฏิบตั ิต่อผู้อื่น
และการปฏิ บัติ ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อมอย่ า งสมดุล กล่ า วคื อ ทัง้ สมดุล ต่ อ ตนเอง ต่ อ ผู้ อื่ น และต่ อ
สิ่งแวดล้ อม โดยที่การปฏิบตั ินัน้ ส่งผลดีในแง่ใดแง่หนึ่งต่อตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้ อม โดยไม่
สร้ างผลกระทบในทางเสียหาย ส่วนในด้ านทัศนคตินนทุ
ั ้ กครอบครัวเหมือนกันในส่วนที่มีความ
เชื่อมัน่ ในตนเองสูง มีกําลังใจที่ดี ไม่หวัน่ ไหวไปกับคําพูดของคนอื่น มักจะมีมมุ มองต่อคนที่ตา่ งกัน
ในทางที่ดีคือมองความต่างด้ วยความเข้ าใจ
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3) แรงจูงใจ จุดเริ่ มต้ น และการเรี ยนรู้ ที่จะมีมีวิถีชีวิตสีเขียวของครอบครัวมาจากความ
สนใจส่วนบุคคลหรื อปั ญหาบางประการของสมาชิกครอบครัว การเรี ยนรู้ของครอบครัวที่เกิดขึ ้นมา
จากการที่สมาชิกคนหนึ่งสนใจและเริ่ มเรี ยนรู้ ก่อนที่จะมาชักชวนคนอื่นในครอบครัวให้ ร่วมเรี ยนรู้
ด้ วย หรื อทําให้ เห็นจนทําตามได้ แล้ วจึงกลายเป็ นการเรี ยนรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว
4) สุขภาวะของครอบครัว ประกอบด้ วยสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิตใจ และสุขภาวะ
ทางสังคม ทุกครอบครัวมีสุขภาวะที่ดีขึน้ จากเดิมหลังจากที่ครอบครัวดําเนินชีวิ ตแบบวิถีชีวิตสี
เขียว
5) กระบวนการเรี ย นรู้ ของครอบครั ว เมื่ อ นํ า ข้ อ มูล ในทุก ส่ ว นมาลํ า ดับ ขัน้ ตอนเป็ น
กระบวนการเรี ยนรู้ของครอบครัวในลักษณะที่ไม่เป็ นทางการ พบว่าครอบครัวมีขนตอนการเรี
ั้
ยนรู้
โดยภาพรวมซึง่ สังเคราะห์ได้ จากทัง้ 5 ครอบครัว ได้ แก่ 1) สมาชิกคนใดคนหนึ่งของครอบครัวหรื อ
ทังหมดเกิ
้
ดแรงจูงใจ ที่มีความตระหนักถึง “ปั ญหา” บางอย่าง ที่พบคือ ปั ญหาสุขภาพ และการ
ตระหนักถึงปั ญหาสิ่งแวดล้ อมของโลก หรื อไม่มีปัญหาแต่มี “ความสนใจ” ในกิจกรรมการเกษตร
2) เริ่ มสนใจอยากทํากิจกรรมเพื่อแก้ ปัญหานันหรื
้ อทําตามความสนใจนัน้ ที่พบทุกครอบครัวคือ
“การปลูกผักกินเอง” 3) เรี ยนรู้ จากแหล่งเรี ยนรู้ ต่างๆ ได้ แก่ หนัง สือ อินเตอร์ เน็ต บุคคล โดย
วิธีการ อ่าน ค้ นข้ อมูล ไปดูงาน แล้ วมาเล่าให้ สมาชิกคนอื่นๆฟั ง ทําให้ ดู ชวนไปเรี ยนรู้ ด้ วยกัน
ในช่วงนี ้สมาชิกคนอื่น ๆ จะได้ มีสว่ นในการแสดงความคิดเห็นทังสนั
้ บสนุน ช่วยเสริ มความรู้ที่มีอยู่
แล้ วบ้ าง และคัดค้ านในบางส่วน หรื อในกรณีที่สมาชิกทุกคนมีความสนใจร่ วมกันตังแต่
้ ต้นก็จะมี
การพูดคุยกันและไปเรี ยนรู้ ด้วยกัน 4) นํามาลงมือทําในครอบครัว 5) เมื่อลงมือทําแล้ วมักจะเจอ
ปั ญหาหรื ออุปสรรคบางอย่าง 6) หาวิธีการแก้ ปัญหา ทังโดยการไปเรี
้
ยนรู้ เพิ่มเติม และลงมือทํา
ต่อไปตามความเห็นหรื อประสบการณ์ ของสมาชิกในครอบครัว 7) สามารถแก้ ปัญหาหรื อผ่าน
อุปสรรคไปได้ 8) ทํากิจกรรมนันต่
้ อไปซํ ้า ๆ และเรี ยนรู้หาประสบการณ์เพิ่มเติม
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลพืน้ ฐานของครอบครั วตามประเด็นของวิถีชีวิตสีเขียว
ได้ ดงั นี ้
หลักคิดของวิถีชีวิตสีเขียว
หลักคิดของวิถีชีวิตสีเขียวที่ปรากฏในครอบครัวสีเขียวกรณีศกึ ษาในการวิจยั ครัง้
นี ้ แบ่งได้ 3 หลักใหญ่ ได้ แก่
1. การปฏิบตั ิต่อตนเองอย่างสมดุล เห็นได้ จาก การดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
และคนในครอบครัวให้ ดีขึน้ โดยการปลูกผักผลไม้ เลีย้ งสัตว์ไว้ บริ โภคเองทําผลิตภัณฑ์ทําความ
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สะอาดใช้ เอง รวมทังทํ
้ าปุ๋ยหมักใช้ เอง เพื่อลดการใช้ วตั ถุที่เป็ นสารเคมี ทังนี
้ ้เป็ นการปฏิบตั ิอย่างที่
เข้ ากับชีวิตตนเอง พอเหมาะ พอดี ไม่สดุ โต่งมากเกินไปจนทําให้ การดําเนินชีวิตยากขึ ้น
2. การปฏิบตั ติ อ่ ผู้อื่นอย่างสมดุล เห็นได้ จาก การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในชุมชนและสังคม
ได้ อย่างดี โดยมีการปฏิบตั ติ อ่ ผู้อื่นในลักษณะ การแบ่งปั นสิ่งที่มีความรู้ประสบการณ์ตอ่ ผู้อื่นและ
สังคมสร้ างความสัมพันธ์ที่ดีกบั คนรอบข้ างให้ ความช่วยเหลือผู้อื่นตามกําลังความสามารถ และ
จากพื ้นฐานสิ่งที่มีของตนเอง
3. การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้ อมและทรัพ ยากรธรรมชาติอย่างสมดุล เห็นได้ จาก ทุก
ครอบครัวมีการปฏิบตั หิ รื อกิจกรรมต่างๆที่เป็ นไปเพื่อ ลดการใช้ พลังงาน ลดการใช้ สารเคมี และลด
การใช้ ทรัพยากรธรรมชาติที่สิ ้นเปลือง ได้ แก่ ทําผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดใช้ เอง รวมทัง้ ทําปุ๋ย
หมักใช้ เอง เพื่อลดการใช้ วตั ถุที่เป็ นสารเคมี ใช้ เตาฟื นแทนเตาแก๊ ส เป็ นการลดการใช้ พลังงาน ลด
การใช้ พลาสติกและโฟม หรื อกรณีมีการใช้ ก็นํามาใช้ ซํ ้าหรื อแปรรูปเพื่อใช้ ประโยชน์อย่างอื่นเพื่อให้
เกิดการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งจะเป็ นการสร้ างผลกระทบที่เสียหายต่อสิ่งแวดล้ อม
และทรัพยากรธรรมชาติอย่างน้ อยที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้
หลักปฏิบัตขิ องวิถีชีวิตสีเขียว
หลักปฏิบตั ขิ องวิถีชีวิตสีเขียว ซึง่ หมายความถึงว่า ในการที่ครอบครัวสีเขียวกรณีศกึ ษาจะ
มีวิถีชีวิตสีเขียวนัน้ ได้ ผา่ นการปฏิบตั ใิ นสิ่งต่าง ๆ เหล่านี ้ มีการปฏิบตั ิกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ หลักการ
เหล่านี ้ ซึง่ ที่ปรากฏในครอบครัวสีเขียวกรณีศกึ ษาทัง้ 5 ครอบครัว นัน้ ได้ แก่
1. การเรี ยนรู้ ในการที่จ ะมีวิถีชีวิตสีเขียว คือเรี ยนรู้ ที่ จะเปลี่ยนแปลงลักษณะการ
ดําเนินชีวิตประจําวันบางอย่าง ที่เห็นชัดเจนคือการรับประทาน และการใช้ ทรัพยากร ทัง้ นีก้ าร
เรี ยนรู้ดงั กล่าวเป็ นไปเพื่อให้ ตนเองและครอบครัวมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น
2. การรักษาสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทุกครอบครัวมีการปฏิบตั ิที่เป็ นไป
เพื่ อ รั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากรธรรมชาติอ ย่ า งชัด เจน ทัง้ การลดการใช้ วัส ดุที่ ทํ า ลาย
สิ่งแวดล้ อม เช่น พลาสติก สารเคมี การใช้ ซํ ้า และดัดแปลงวิ่งของเครื่ องใช้ เพื่อยืดอายุการใช้ งาน
3. การสร้ างสรรค์ชีวิตและสังคม การดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขทังทางร่
้
างกายและ
จิตใจ เป็ นชีวิตที่มีคณ
ุ ภาพ ไม่ก่อให้ เกิดความเดือดร้ อนต่อผู้อื่น และพยายามจะช่วยให้ สงั คมที่อยู่
ดีขึ ้นด้ วยสิ่งที่ตนเองมีและเป็ นเห็นได้ จากการแบ่งปั น การสร้ างความความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้คนรอบ
ข้ าง การให้ ความช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม

136
4. การปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน การมีวิถีชีวิตสีเขียวของครอบครัวกรณีศกึ ษา
ไม่ใช่การปฏิ บัติกิจ กรรมเพี ยงชั่วครั ง้ ชั่วคราว แต่เป็ นการดําเนินชี วิตประจํ าวันอย่างปกติหรื อ
เรี ยกว่าเป็ นวิถีชีวิตของครอบครัว คือมีความต่อเนื่องและยัง่ ยืน ซึ่งสิ่งที่ทําให้ เกิดความต่อเนื่องและ
ยัง่ ยืนได้ ที่ปรากฏในครอบครัวกรณีศกึ ษา ได้ แก่ การมีแรงจูงใจที่จะทํา ทัศนคติที่ดีตอ่ วิถีชีวิตแบบ
นี ้ ความรู้ ในการที่ จะปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ อย่างถูกต้ อง ความตังใจจริ
้
ง และอดทน และความ
ร่วมมือกันของสมาชิกในครอบครัว ทังนี
้ ้ต้ องใช้ เวลามากในการทําอย่างต่อเนื่อง
วิธีปฏิบัตหิ รือกิจกรรมของวิถีชีวิตสีเขียว
วิ ธี ป ฏิ บัติ ห รื อ กิ จ กรรมของวิ ถี ชี วิ ต สี เ ขี ย วปรากฏในครอบครั ว สี เ ขี ย วกรณี ศึ ก ษาซึ่ ง
สอดคล้ องกับหลักคิดและหลักปฏิบตั ิข้างต้ น โดยที่วิธีปฏิบตั ิบางประการอาจสอดคล้ องกับหลัก
คิดมากกว่า 1 หลัก เช่น การทํานํ ้าหมักชี วภาพใช้ ในการบํารุ งพืชผักผลไม้ ที่ปลูกนันเป็
้ นการลด
การใช้ สารเคมี ซึง่ สอดคล้ องกับหลักคิดทังในข้
้ อการปฏิบตั ิตอ่ ตนเองและการปฏิบตั ิตอ่ สิ่งแวดล้ อม
อย่างสมดุล เป็ นต้ น ซึ่งกิจกรรมหรื อวิธีปฏิบตั ิตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวที่พบในครอบครัวกรณีศกึ ษา
ได้ แก่
1. การปลูกผัก ผลไม้ บริโภคเองภายในครอบครัว
2. การเลี ้ยงปลา บริโภคเองในครอบครัว
3. การเลี ้ยงไก่ไข่ บริโภคเองในครอบครัว
4. ทํานํ ้าหมักชีวภาพเพื่อใช้ บํารุงพืชผักผลไม้ ที่ปลูก
5. ทําผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดใช้ เอง
6. ทําเครื่ องเรื อนบางอย่างใช้ เอง
7. แยกขยะ
8. ลดหรื อเลิกการใช้ พลาสติกและโฟม
9. ใช้ เตาฟื นแทนเตาแก๊ ส
10. แบ่งปั นผลผลิตภายในบ้ านให้ ผ้ อู ื่น
11. เผยแพร่ความรู้และประสบการณ์สผู่ ้ อู ื่นหรื อสังคม
12. อุดหนุนสินค้ าจากแหล่งผลิตโดยตรง
13. เป็ นตัวกลางให้ ผ้ ผู ลิตกับผู้บริโภคมาพบกันโดยไม่คิดค่าใช้ จา่ ย
14. ร่วมกับชุมชนในการเคลื่อนไหวเพื่อเรี ยกร้ องสิ่งดี ๆ ให้ กบั ชุมชน
15. ให้ ความช่วยเหลือคนอื่นและชีวิตอื่น
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วิธีการปฏิบตั ิหรื อกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวข้ างต้ น สามารถนํามาสรุ ปได้ เป็ น 2 หมวดหมู่
หลัก ได้ แก่ การปฏิบตั ติ อ่ ตนเองและผู้อื่น และ การปฏิบตั ติ อ่ สิ่งแวดล้ อม ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
การปฏิบัตติ ่ อตนเองและผู้อ่ ืน คือ การปฏิบตั ิที่ก่อให้ เกิดผลดีกบั ตนเองและหรื อผู้อื่นใน
แง่ใดแง่หนึง่ เช่น ในแง่ของสุขภาพ เศรษฐกิจ ได้ แก่ การปลูกผักผลไม้ บริ โภคเองภายในครอบครัว
การเลี ้ยงปลาการเลี ้ยงไก่ ทํานํ ้าหมักชีวภาพ ทําผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดใช้ เอง ทําเครื่ องเรื อน
บางอย่างใช้ เอง แบ่งปั นผลผลิตภายในบ้ านให้ ผ้ อู ื่น เผยแพร่ ความรู้ และประสบการณ์ส่ผู ้ อู ื่นหรื อ
สังคม อุดหนุนสินค้ าจากแหล่งผลิตโดยตรง เป็ นตัวกลางให้ ผ้ ผู ลิตกับผู้บริ โภคมาพบกันโดยไม่คิด
ค่าใช้ จ่าย ร่วมกับชุมชนในการเคลื่อนไหวเพื่อเรี ยกร้ องสิ่งดี ๆ ให้ กบั ชุมชน ให้ ความช่วยเหลือคน
อื่นและชีวิตอื่น
การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้ อม คือ การปฏิบตั ิที่คํานึงถึงผลกระทบที่เสียหายที่จะเกิดขึ ้นกับ
สิ่งแวดล้ อม หรื อเป็ นการปฏิบตั ิที่เป็ นไปเพื่อรักษาสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติให้ มากที่สดุ
ได้ แก่ การแยกขยะ การลดหรื อเลิกพลาสติกและโฟมการใช้ เตาฟื นแทนเตาแก๊ สตลอดจนการทํา
ผลิตภัณฑ์บางอย่างใช้ เองในจําพวกผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด หรื อนํ ้าหมักชีวภาพจากเศษพืชผัก
ผลไม้ เพื่อใช้ เป็ นปุ๋ยบํารุงพืชผักที่ปลูกไว้ ซึง่ การปฏิบตั เิ หล่านี ้เป็ นไปเพื่อการลดการใช้ สารเคมีหรื อ
สารพิษตกค้ างที่จะเกิดขึ ้นกับสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ทังนี
้ ้จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐานของครอบครัวสีเขียวจากกรณีศึกษา สามารถสรุ ป
ได้ ดังแผนภาพต่อไปนี ้
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ครอบครัวสีเขียว
พืน้ ฐานของครอบครัว

แรงจูงใจของครอบครัว

เนือ้ หาวิถีชีวิตสีเขียวที่
ปฏิบัติ

มาจากปั ญหาสุขภาพ

การปฏิบัติต่อตนเอง ดูแล

สมาชิกครอบครัวมี

ความตระหนักในสิ่งแวดล้ อม

สุขภาพตนเอง โดยการปลูก

ความสัมพันธ์ที่ดตี อ่ กัน

ของโลกและความสนใจด้ าน

สมาชิกสามารถจัดการ
พื ้นที่ในบ้ านให้ ใช้
ประโยชน์ได้
สมาชิกมีพื ้นความรู้ ความ
สนใจบางอย่างที่นํามาใช้

ในการปฏิบตั ติ ามวิถีชีวติ สี
เขียวได้

เกษตรกรรม

การเรียนรู้ของครอบครัว

ผั ก ผ ล ไ ม้ เลี ย้ งสั ต ว์ ไ ว้
บริโภคเอง
ก า ร ป ฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ อื่ น
แ บ่ ง ปั น สิ่ ง ที่ มี ค ว า ม รู้
ประสบการณ์ ต่อ ผู้อื่ น และ
สังคม สร้ างความสัมพันธ์ ที่

เป็ นการเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น แต่

ดี กับ คนรอบข้ า ง ให้ ค วาม

เริ่ มต้ นจากคนหนึ่ ง สนใจ

ช่วยเหลือผู้อื่น

เรี ยนรู้ก่อน แหล่งเรี ยนรู้ ได้ แก่

การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้ อม

หนังสือ บุคคล อินเตอร์ เน็ต ที่

ลดการใช้ พลังงาน ลดการ

ดูงาน

ใช้ สารเคมี ใช้ ทรั พ ยากร
อย่างประหยัดและคุ้มค่า

กระบวนการเรี ยนรู้ ของครอบครั วสีเขียวกรณีศึกษา ประกอบด้ วย 1.มีปัญหา/สนใจ 2.ทํากิจกรรมเพื่อ
แก้ ปัญหา/ที่สนใจ 3.เรี ยนรู้ จากแหล่งเรี ยนรู้ 4.ลงมือทําในครอบครัว 5.พบปั ญหาหรื ออุปสรรค 6.เรี ยนรู้ เพิ่มเติม
เพื่อแก้ ปัญหา 7.ผ่านปั ญหา 8.ทํากิจกรรมนันซํ
้ ้า ๆ ในชีวติ ประจําวัน 9.กลายเป็ นวิถีชีวติ

สุขภาวะของครอบครั ว ได้ แก่ 1.ทางกายดีขึ ้นจากที่เคยไม่ดี 2.ทางใจพบสองทาง คือ ดีขึ ้น มีความสุขความ
ภูมิใจ และอีกทางคือมีความเครี ยดเรื่ องสิ่งแวดล้ อมมากขึ ้น 3.ทางสังคมพบสองทาง คือ ความสัมพันธ์กบั คน
รอบข้ างดีขึ ้น และไม่ดีกบั คนที่เสียผลประโยชน์

แผนภาพที่ 3 ข้ อมูลพืน้ ฐานของครอบครั วสีเขียว
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มีปัญหา

กิจกรรมสีเขียว
มีความสนใจ

สมาชิกคนใดคนหนึ่งเป็ นผู้นา
หรือกระตุ้น ให้ แรงเสริม

มักจะเริ่ มจากการปลูกผักกิน
เอง แล้ วจึงมีกิจกรรมอื่นๆ
ตามมา

เรี ยนรู้ จากแหล่ ง
เรี ยนรู้ ต่าง ๆ
ลงมือทาใน
ครอบครัว
พบปั ญหาหรือ
อุปสรรค

เรี ยนรู้ เพิ่มเติม หรือ
ใช้ ประสบการณ์ จาก
คนในครอบครัว

แก้ ปัญหา
ผ่ านปั ญหา

เรี ยนรู้ เพิ่มเติม

ทากิจกรรมนัน้ ซา้ ๆ
ในชีวิตประจาวัน
กลายเป็ นวิถีชีวิต

แผนภาพที่ 4 กระบวนการเรี ยนรู้ ของครอบครั วสีเขียวในลักษณะขัน้ ตอนการเรี ยนรู้
สรุปภาพรวมของผลการวิเคราะห์ข้อมูลในวัตถุประสงค์ที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล
พื ้นฐานของครอบครัวที่มีวิถีชีวิตสีเขียวจากกรณี ศึกษาที่ดี ผู้วิจยั ได้ นําเสนอข้ อมูลของครอบครัว
กรณี ศึกษาทัง้ 5 ครอบครั วที่ไ ด้ จ ากการศึกษาภาคสนามด้ วยการสัม ภาษณ์ เชิง ลึกร่ วมกับการ
สัง เกตแบบมี ส่วนร่ ว ม และสรุ ป วิ เคราะห์ อ อกมาเป็ นข้ อมูล พื น้ ฐานของครอบครั วสี เ ขี ยว ซึ่ง
ประกอบไปด้ วย พื ้นฐานของครอบครัว แรงจูงใจของครอบครัวในการดําเนินชีวิตสีเขียว เนื ้อหา
สาระของวิถีชีวิตสีเขียวที่ครอบครัวปฏิบตั ิการเรี ยนรู้ของครอบครัว สุขภาวะของครอบครัว รวมทัง้
ได้ สรุ ปกระบวนการเรี ยนรู้ ของครอบครัวกรณีศึกษาออกมาเพื่อให้ เห็ นภาพกว้ างของครอบครัวสี
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เขี ย วด้ ว ย ทัง้ นี ข้ ้ อมู ล ในส่ ว นที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษาในวัต ถุป ระสงค์ ที่ 1 นี ้ จะเป็ นความรู้ และ
ประสบการณ์ สําคัญสําหรับที่ผ้ ูวิจัยได้ นําไปใช้ เป็ นพืน้ ฐานความรู้ ทัง้ กับตนเองและช่วยแนะนํา
สนับสนุนให้ กบั กลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นครอบครัวทดลองในการร่วมกันพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้แบบมี
ส่วนร่ วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะของครอบครัวในการวิจัยในขัน้ ตอนที่ 2
ต่อไป
2. ผลการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริมสร้ าง
สุขภาวะของครอบครัว
ข้ อมูล ในส่วนของตอนที่ 2 นี ้ เป็ นผลการศึก ษาตามวัต ถุป ระสงค์ การวิ จัยข้ อที่ 2 การ
พัฒ นากระบวนการเรี ยนรู้ แบบมี ส่วนร่ วมตามหลักวิถี ชี วิต สี เขี ยวเพื่ อ เสริ ม สร้ างสุขภาวะของ
ครอบครัว ใช้ การวิจยั ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมระหว่างผู้วิจยั และครอบครัวทดลอง 3 ครอบครัว
ผ่านเทคนิคการเรี ยนรู้โดยการทําโครงการ อาศัยกรอบคิดจากข้ อมูลพื ้นฐานของครอบครัวสีเขียว
กรณี ศึกษาที่ ไ ด้ จ ากผลการศึกษาในวัตถุประสงค์การวิจัยข้ อที่ 1 เป็ นกรอบในการดําเนินการ
พัฒ นากระบวนการเรี ยนรู้ แบบมี ส่วนร่ วมตามหลักวิถี ชี วิต สี เขี ยวเพื่ อ เสริ ม สร้ างสุขภาวะของ
ครอบครัวให้ กับครอบครัวทดลอง รวบรวมข้ อมูลด้ วยการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยการ
วิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis)
ผู้วิจยั นําเสนอผลการศึกษาในส่วนนี ้ประกอบด้ วยข้ อมูลเบื ้องต้ นของครอบครัวทดลองทัง้
3 ครอบครัว และ ผลการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่ อ
เสริมสร้ างสุขภาวะของครอบครัวโดยมีรายละเอียด เรี ยงตามลําดับ ดังต่อไปนี ้
2.1 ข้ อมูลเบือ้ งต้ นของครอบครั วทดลองทัง้ 3 ครอบครัว
จากการคัดเลือกครอบครัวทัว่ ไปที่ยงั ไม่มีวิถีชีวิตสีเขียวแต่มีความสนใจในเรื่ องนี ้
เข้ าร่วมเป็ นครอบครัวทดลองเพื่อร่ วมพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วมตามหลักวิถีชีวิตสี
เขียวเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะของครอบครัวร่ วมกับผู้วิจยั นัน้ ผู้วิจยั ได้ คดั เลือกครอบครัวทดลอง 3
ครอบครัวจากครอบครัวผู้สนใจที่แจ้ งความประสงค์เข้ ามาจากการประกาศหาครอบครัวทดลอง
ทางสื่อสังคมออนไลน์ส่วนตัวของผู้วิจยั ซึ่งแต่ละครอบครัวมีข้อมูลของครอบครั วที่แตกต่างกัน ใน
ที่นี ้นําเสนอเพื่อให้ เห็นพื ้นฐานของแต่ละครอบครัว ดังต่อไปนี ้
2.1.1 ครอบครัวทดลองที่ 1
ครอบครัวทดลองที่ 1 ประกอบด้ วยสมาชิก 3 คน มีความสัมพันธ์เป็ น พ่อ แม่ ลูก
พ่อกับแม่อยูใ่ นวัยเกษียณแล้ ว ลูกสาวอยูใ่ นวัยทํางาน อายุ 36 ปี อยู่ในพื ้นที่ปากนํ ้า สมุทรปราการ
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เดิมทีสมาชิกยังมีลูกชายอายุ 40 ปี อีกคนหนึ่ง แต่ได้ บวชเป็ นพระตังแต่
้ 6 ปี ที่แล้ วและยังไม่สึก
จนถึงปั จจุบนั จึงไม่ได้ อยูด่ ้ วยกันที่บ้านและไม่ได้ ร่วมการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ในครัง้ นี ้ด้ วย
พ่อ เป็ นอดีตหัวหน้ าแผนกซ่อมบํารุงของโรงงานพิมพ์ผ้า ที่เพิ่งเกษี ยนได้ ประมาณ
เกือบสองปี อายุ 62 ปี
แม่ เป็ นช่างทําผมเปิ ดร้ านเสริมสวยอยูท่ ี่บ้าน และเป็ นแม่บ้านดูแลบ้ านและคนใน
ครอบครัว อายุ 60 ปี
ลูกสาว ทํางานอิสระหลายอย่าง โดยทํางานอยู่กบั บ้ านเพราะไม่ชอบงานประจํา
งานที่ทํา เช่น เป็ นนายหน้ าขายเครื่ องจักรและสินค้ าอื่น ๆ จากต่างประเทศ
ที่อยู่อาศัยของครอบครัวเป็ นบ้ านเดี่ยว มีพื ้นที่ 121 ตารางวา แบ่งเป็ นสี่ส่วน คือ
บ้ านเดี่ยว 2 ชัน้ ซึ่งเป็ นที่อยู่อาศัยของครอบครัว ศาลาอเนกประสงค์ ร้ านค้ าที่เคยเป็ นร้ านเสริ ม
สวยของแม่ และห้ องพักให้ เช่า 4 ห้ อง
ความสัมพันธ์ ของสมาชิกในครอบครัว สมาชิกทุกคนอยู่ร่วมกันและอยู่บ้านเป็ น
ประจํา แต่ไม่คอ่ ยมีกิจกรรมร่วมกัน นอกจากในวันที่ไปทําบุญที่วดั ซึ่งลูกชายของครอบครัวบวชอยู่
ความเป็ นอยู่ของครอบครัวในปั จจุบนั ค่อนข้ างมีประเด็นอ่อนไหวพอสมควร เนื่องจากพ่อซึ่งโดย
ปกติเป็ นหัวหน้ าครอบครัวอย่างเต็มตัวทังในแง่
้
ความคิดและการดูแลเศรษฐกิจของบ้ านเพิ่งเกษี ยน
ได้ ไม่นาน ยังอยูใ่ นระยะปรับตัวจากคนที่เคยทํางานมาตลอดชีวิต กลายเป็ นคนว่างงานอยู่กบั บ้ าน
ทัง้ นี แ้ ม่ กับ ลูก สาวไม่ ไ ด้ ร้ ู สึ ก ว่า การที่ พ่อ เกษี ย ณจะทํ า ให้ ส่ง ผลทางเศรษฐกิ จ ของครอบครั ว
เนื่องจากครอบครัวไม่มีหนี ้สิน มีห้องพักให้ เช่าเก็บค่าเช่าได้ ทกุ เดือน ลูกสาวก็ทํางานมีเงิน แต่พ่อ
เองยังคงปรับตัวไม่ค่อยได้ และมีพฤติกรรมรวมทังความเครี
้
ยดบางอย่างซึ่งส่งผลต่อวิถีชีวิตของ
ครอบครัว
2.1.2 ครอบครัวทดลองที่ 2
ครอบครัวทดลองที่ 2 ประกอบด้ วยสมาชิก 4 คน มีความสัมพันธ์ เป็ น ยาย แม่
หลานสาว และผู้อาศัยซึ่งเป็ นคนรักของหลานสาวซึ่งเป็ นเพศเดียวกัน ยายอยู่ในวัยชราอายุ 90 ปี
แม่อยูใ่ นวัยทํางาน อายุ 50 ปี หลานสาวอยูใ่ นวัยทํางาน อายุ 28 ปี และคนรักของหลานสาวอยู่ใน
วัยทํางานอายุ 35 ปี อยูใ่ นพื ้นที่ลาดพร้ าว กรุงเทพมหานคร
ยาย เป็ นคนจีนแท้ ๆ ที่อพยพมาจากประเทศจีน มีลกู 8 คน ปั จจุบนั อาศัยอยู่กับ
ลูกสาวคนเล็ก ยายอายุ 90 ปี แต่ยังแข็งแรงมาก ทํางานบ้ าน ดูแลบ้ าน ทําอาหารให้ คนในบ้ าน
ทานทุกวัน เป็ นคนที่มีบทบาทมากที่สุดในบ้ าน เมื่อสมาชิกครอบครัวจะทําอะไรในบ้ านจะต้ อง
ได้ รับความเห็นชอบจากคุณยายก่อนจึงจะทําได้ แบบที่เป็ นได้ อย่างราบรื่ น
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แม่ ทํ า ธุ ร กิ จ ส่วนตัว อายุ 50 ปี เป็ นผู้ห ญิ ง ทํ างานเก่ง อารมณ์ ดี เป็ นหัวหน้ า
ครอบครัว
หลานสาว (นับความสัมพันธ์ จากยายเป็ นหลัก) เป็ นพนักงานบริ ษัทเอกชน อายุ
28 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาโทจากสหรัฐอเมริกาเป็ นคนสมัยใหม่ มัน่ ใจในตนเอง
คนรักของหลานสาว ทําธุรกิจส่วนตัวด้ านการร้ องเพลง เป็ นศิลปิ นอิสระ สอนร้ อง
เพลงและเล่นดนตรี เป็ นเจ้ าของสตูดโิ อถ่ายภาพ อายุ 35 ปี
ที่ อ ยู่อ าศัย ของครอบครั ว เป็ นบ้ า นทาวน์ เ ฮ้ า ส์ 2 ชัน้ อยู่ใ นหมู่บ้ า นใหญ่ ย่ า น
ลาดพร้ าว กรุ งเทพมหานคร พื ้นที่ไม่มากนัก ข้ าวของเครื่ องใช้ ในบ้ านมีมาก ทําให้ บริ เวณบ้ านดู
ค่อนข้ างอึดอัด
ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครั วเป็ นไปด้ วยดี คือ มีความสัมพันธ์ที่ดีตอ่ กัน
พูดคุยกันเป็ นปกติ ทุกคนเป็ นคนอารมณ์ดีและมีอารมณ์ขนั มีเวลาร่วมกันในวันหยุดที่คณ
ุ แม่ (ลูก
สาวของคุณ ยาย) และหลานสาวไม่ไ ด้ อ อกไปทํ างาน กิ จ กรรมที่ ทํ าร่ วมกันเป็ นประจํ า คือการ
รับประทานอาหารที่บ้าน ซึง่ คุณยายเป็ นผู้ทําอาหารเองทุกครัง้ แต่ความสัมพันธ์ที่ดีดงั กล่าวเป็ นไป
ในลักษณะที่สมาชิกทุกคนในบ้ านให้ ความสําคัญกับคุณยายเป็ นพิเศษเนื่องจากเป็ นผู้ใหญ่สงู อายุ
คุณยายเป็ นผู้มีบทบาทมากที่สุดในครอบครัวตามที่ได้ กล่าวแล้ วข้ างต้ น คุณยายอยากทําหรื อไม่
อยากทําอะไร สมาชิกคนอื่นในครอบครัวก็จะตามใจเพราะไม่อยากมีปัญหาและทําให้ คณ
ุ ยาย
น้ อยใจเสียใจหรื อเกิดความเครี ยด
2.1.3 ครอบครัวทดลองที่ 3
ครอบครัวทดลองที่ 3 ประกอบด้ วยสมาชิก 2 คน มีความสัมพันธ์เป็ น สามี ภรรยา
เป็ นครอบครั วใหม่ที่เ พิ่งสมรสกันได้ 1 ปี ในขณะเข้ าร่ วมการวิจัย ทัง้ สามี และภรรยาอยู่ในวัย
ทํางานด้ วยกันทังคู
้ ่ มีบ้านที่อยูอ่ าศัยอยูใ่ นพื ้นที่ทงุ่ ครุ กรุงเทพมหานคร
ครอบครัวนี ้กล่าวได้ ว่าเป็ นครอบครัวใหม่ เนื่องจากเพิ่งแต่งงานกันได้ เพียง 1 ปี
สามี เป็ นจิ ลเวอรี่ ดีไซน์ เนอร์ อายุ 35 ปี ภรรยา เป็ นพนักงานด้ านนําเข้ าและส่งออก อายุ 32 ปี
ทํางานในบริษัทผลิตและส่งออกเครื่ องประดับซึง่ เป็ นบริษัทเดียวกับที่สามีทํางานอยู่
ที่ อ ยู่ อ าศัย ของครอบครั ว เป็ นบ้ า นทาวน์ โ ฮมราคาสูง เนื อ้ ที่ 18.1 ตารางวา
สวยงาม ในหมูบ่ ้ านสร้ างใหม่ เป็ นหมูบ่ ้ านขนาดใหญ่ และมีชื่อเสียง ย่านทุง่ ครุ กรุงเทพมหานคร
ในด้ านความสัมพันธ์ ของสมาชิกครอบครัวที่ 2 นัน้ กล่าวได้ ว่ายังเป็ นช่วงที่ทงคู
ั้ ่
กําลังปรับตัวต่อการใช้ ชีวิตคูอ่ ยูด่ ้ วยกัน ทังสองคนแยกจากครอบครั
้
วใหญ่ของตนเองมาอยู่กนั ตาม
ลําพังหลังจากแต่งงาน เป็ นครอบครัวเดี่ยวเหมือนกับครอบครัวส่วนใหญ่ในเมืองหลวง ด้ วยวัย
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ของทังสองคนเรี
้
ยกได้ ว่าครอบครัวนี ้เป็ นครอบครัว “Gen Y” อย่างแท้ จริ ง ในครอบครัวสามีมกั จะ
เป็ นผู้นํา แต่ภรรยาก็ไม่ยอมเป็ นผู้ตามไปหมดทุกเรื่ อง ประกอบกับพื ้นฐานนิสยั ความชอบส่วนตัว
วิถีชีวิต (Life Style) แต่เดิมของทังสองคนมี
้
ความแตกต่างกันอยู่พอสมควร จึงมีความขัดแย้ งกัน
อยูบ่ ้ างเป็ นระยะ ซึง่ ทังสองคนพยายามที
้
่จะเรี ยนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อเข้ าหากัน
2.2 ผลการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อ
เสริมสร้ างสุขภาวะของครอบครัว
การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริ มสร้ างสุ ข
ภาวะของครอบครัว ผู้วิจยั นําข้ อมูลพื ้นฐานของครอบครัวสีเขียวกรณีศกึ ษาซึ่งได้ จากผลการศึกษา
ในวัตถุประสงค์การวิจยั ข้ อที่ 1 มาเป็ นกรอบคิดหลักสําหรับการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ฯร่วมกับ
ครอบครัวทดลอง กล่าวคือ ผู้วิจยั วางแผนดําเนินการให้ ครอบครัวทดลองได้ เกิดการเรี ยนรู้ และ
เปลี่ยนแปลงไปสู่พฤติกรรมหรื อมีการคิดและการปฏิบตั ิ ตามแบบที่ปรากฏในครอบครัวสีเขียว
กรณีศึกษา ซึ่งมีขนตอนการพั
ั้
ฒนากระบวนการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่ วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อ
เสริมสร้ างสุขภาวะของครอบครัว ดังแผนภาพต่อไปนี ้
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ข้ อมูลพืน้ ฐาน
จากครอบครัว
กรณีศกึ ษา

เป็ นกรอบคิ ด หลั ก

ครอบครัวทดลอง
3 ครอบครัว

วางแผนการเรี ย นรู้
ให้ ครอบครัวทดลอง

1. สร้ างพื ้นฐานของสมาชิกในครอบครัวทดลอง
(1) การสร้ างความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว
(2) การวิเคราะห์บริ บทครอบครัว
(3) การวิเคราะห์ทําความเข้ าใจความสามารถของสมาชิกในครอบครัว
2. สร้ างพื ้นที่การเรี ยนรู้ ของครอบครัวทดลอง
(1) ระบุปัญหาและความต้ องการ
(2) เลือกกิจกรรมวิถีชีวิตสีเขียว
(3) กําหนดเป้าหมายความสําเร็ จ
(4) คิดและเขียนโครงการ
(5) ออกแบบเครื่ องมือประเมินผลด้ วยตนเอง
(6) นําโครงการไปใช้ จริ งในชีวติ ประจําวันของครอบครัว
3. สรุ ปกระบวนการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมตามหลักวิถีชีวติ สีเขียวเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะของ
ครอบครัว
(1) ประเมินสุขภาวะของครอบครัวทดลอง
(2) ประเมินความสําเร็ จของกระบวนการเรี ยนรู้ ฯ
(3) ผู้วจิ ยั สรุ ปกระบวนการเรี ยนรู้ ฯ

กระบวนการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียว
เพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะของครอบครัว

แผนภาพที่ 5 แสดงขัน้ ตอนการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ ตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อ
เสริมสร้ างสุขภาวะของครอบครัว
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จากขันตอนการพั
้
ฒนากระบวนการเรี ยนรู้ตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะ
ของครอบครัวดังที่แสดงในแผนภาพที่ 4 ข้ างต้ น ปรากฏผลเรี ยงลําดับตามขันตอนดั
้
งกล่าว ดังนี ้
2.2.1 ผลการสร้ างพืน้ ฐานของสมาชิกในครอบครัวทดลอง
ผลการสร้ างพื ้นฐานของสมาชิกให้ ครอบครัวทดลอง ทังนี
้ ้เป้าหมายของขันตอน
้
แรกนีก้ ็คือการกระตุ้นให้ ครอบครัวทดลองมีพืน้ ฐานของครอบครัวที่เป็ นไปตามหรื อใกล้ เคียงกับ
พื น้ ฐานครอบครั วสี เ ขี ย วกรณี ศึก ษาที่ ดี ได้ แก่ มี สมาชิ ก ครอบครั วที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ที่ ดีต่อกัน
สมาชิกในครอบครั วสามารถจัดการพื ้นที่ในบ้ านที่อยู่อาศัยให้ สามารถใช้ ประโยชน์ได้ อย่างเต็มที่
และสมาชิกครอบครัวสามารถนําพื ้นฐานความรู้ ความสนใจ หรื อประสบการณ์ ความสามารถที่มี
อยูแ่ ล้ วนํามาใช้ ในการปฏิบตั ติ ามวิถีชีวิตสีเขียวได้ ประกอบด้ วยกิจกรรม 3 กิจกรรม ได้ แก่
1. การสร้ างความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว
2. การวิเคราะห์บริบทครอบครัว
3. การวิเคราะห์ทําความเข้ าใจความสามารถของสมาชิกในครอบครัว
ทังสามประการเกิ
้
ดขึ ้นภายใต้ กิจกรรมในครัง้ เดียวกัน นัน่ คือการลงพื ้นที่ ณ บ้ าน
ที่อยู่อาศัยของครอบครัวทดลองแต่ละครอบครัว ทําการสนทนาร่ วมกันระหว่างผู้วิจยั กับ สมาชิก
ครอบครัวทุกคน ซึ่งในกิจกรรมนี ้สมาชิกครอบครัวทุกคนของแต่ละครอบครัวได้ เข้ าร่ วมกิจกรรม
ด้ วย โดยผู้วิจยั สร้ างบรรยากาศให้ สมาชิกทุกคนในครอบครัวได้ ร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นตาม
ประเด็นต่าง ๆ โดยผู้วิจัยใช้ วิธีการเล่าเรื่ องสร้ างแรงบันดาลใจให้ กับครอบครั วทดลอง อาศัย
เรื่ องราวของครอบครัวกรณีศกึ ษาเป็ นตัวอย่าง และกระตุ้นสมาชิกครอบครัวทดลองให้ ร่วมกันเล่า
เรื่ องของครอบครัวตนเอง ภายใต้ บรรยากาศการพูดคุยอย่างเป็ นกันเองและไม่เป็ นทางการ ทําให้
สมาชิกครอบครัวไม่ร้ ูสกึ ว่าเป็ นการบังคับให้ ให้ ข้อมูล
1. การสร้ างความสั ม พั นธ์ ข องสมาชิ ก ในครอบครั ว ใช้ วิ ธี ก ารให้ สมาชิ ก
ครอบครัวเล่าถึงกิจวัตรประจําวันของสมาชิกครอบครัวแต่ละคน เน้ นที่หน้ าที่หรื อกิจกรรมที่สมาชิก
แต่ละคนทําร่วมกับสมาชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัวและที่ทําให้ ครอบครัว โดยในส่วนนี ้พบว่าสมาชิก
แต่ละคนจะเล่าถึงสมาชิกคนอื่นในด้ านบวกหรื อเห็นคุณค่าของหน้ าที่หรื อกิจกรรมที่สมาชิกคนอื่น
(ที่ไม่ใช่ตวั เอง) ทําให้ กับครอบครัว ซึ่งสําหรับผู้วิจยั แล้ วถือได้ ว่ากิจกรรมนี ้ประสบความสําเร็ จใน
การสร้ างความสัม พันธ์ ของสมาชิกในครอบครั วให้ ออกมาเป็ นความสัม พันธ์ เชิ งบวก ซึ่ง ที่ จ ริ ง
แล้ วแต่ละครอบครัวก็มีความสัมพันธ์ ที่ดีต่อกันในระดับหนึ่งอยู่แล้ ว เพียงแต่ในบางครอบครัวไม่
ค่อยมีกิจกรรมร่ วมกัน กิจกรรมนี ้จึงเหมือนกับเป็ นการทําให้ ครอบครัวได้ ร่วมกันทํากิจกรรมหนึ่ง
ด้ วยกันนัน่ เอง ประกอบกับการเข้ าร่วมโครงการวิจยั นี ้ซึ่งครอบครัวทดลองทังสามครอบครั
้
วสมัคร
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ใจที่ จะมาเข้ าร่ วมด้ วยตนเองอยู่แล้ ว นั่น หมายถึงว่าครอบครัวทัง้ สามต้ องการที่จ ะทํากิจกรรม
ร่ วมกันอยู่แล้ วในระดับหนึ่ง ซึ่งทุกครอบครัวเข้ าร่ วมโครงการวิจัยด้ วยเหตุผลที่อยากให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในครอบครัวรวมไปถึงเรื่ องความสัมพันธ์ด้วย
2. การวิเคราะห์ บริ บทครอบครั ว จากการที่ผ้ วู ิจยั กระตุ้นให้ สมาชิกครอบครัว
ร่ วมกันวิเคราะห์ บริ บทครอบครัวของตนเอง พบว่าทุกครอบครัววิเคราะห์ บริ บทครอบครั วของ
ตนเองออกมาในหลายด้ าน ได้ แก่ ลักษณะบ้ านที่อยู่อาศัยของครอบครัว สภาพชุมชนที่อยู่อาศัย
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนบ้ าน ชีวิตประจําวันของสมาชิกครอบครัว การใช้ เวลาของสมาชิ กครอบครัว
ในส่วนนี ้ผู้วิจยั แนะนําเพิ่มเติมในประเด็นลักษณะบ้ านที่อยูอ่ าศัยของครอบครัวด้ วยเพื่อนําไปสู่การ
เน้ นยํ ้าให้ สมาชิกครอบครัวคํานึงถึงเรื่ องความสามารถในการจัดการพื ้นที่ในบ้ านให้ เป็ นประโยชน์
ได้ ตามที่ปรากฏเป็ นหนึ่ง ในพืน้ ฐานของครอบครัวในครอบครัวสีเขี ยวกรณี ศึก ษา ซึ่งประเด็นนี ้
ปรากฏให้ เห็นชัดเจนในครอบครัวทดลองที่ 3 ซึง่ มีพื ้นที่น้อยแต่ต้องการทําโครงการพัฒนาสุขภาวะ
ของครอบครัวด้ วยการปลูกผักรับประทานเอง
3. การวิเคราะห์ ทาความเข้ าใจความสามารถของสมาชิกในครอบครั ว ใน
ส่วนนี พ้ บว่า แต่ล ะครอบครั วได้ บอกถึง ความสามารถหรื อคุณสมบัติบางประการของสมาชิ ก
ครอบครัว ที่น่าจะก่อให้ เกิดประโยชน์กับการทําโครงการพัฒนาสุขภาวะของครอบครัวโดยการ
ปฏิบตั ติ ามวิถีชีวิตสีเขียว โดยสรุป ดังนี ้
ครอบครัวทดลองที่ 1 คุณพ่อมีทักษะความสามารถทางด้ านไฟฟ้า ช่างฝี มือ มี
เวลาว่างอยู่บ้านประจํา คุณแม่มีทกั ษะความสามารถทางด้ านเย็บผ้ าตัดผ้ า เสริ มสวย ปลูกต้ นไม้
มีเวลาว่างอยูบ่ ้ านประจํา ลูกสาวมีทกั ษะความสามารถทางด้ านการสืบค้ นข้ อมูลทังภาษาไทยและ
้
ภาษาอังกฤษ มีความสนใจและความรู้เรื่ องเกษตรกรรมอยู่บ้างเนื่องจากเป็ นสมาชิกกลุ่มทางด้ าน
การเกษตร มีเวลาว่างอยูบ่ ้ านประจําเนื่องจากทําอาชีพอิสระและทํางานอยูท่ ี่บ้าน
ครอบครั ว ทดลองที่ 2 คุณ ยายมี ทัก ษะความสามารถทางด้ า นการทํ า อาหาร
หลานสาวมีความรู้ เกี่ ยวกับการคัดแยกขยะและการจัดการสุขอนามัยภายในบ้ านอย่างจริ งจัง
เนื่องจากเคยไปใช้ ชีวิตอยูใ่ นสหรัฐอเมริกาซึง่ ทําเรื่ องดังกล่าวเป็ นปกติและเป็ นกฎระเบียบที่ต้องทํา
คนรักของหลานสาวมีความสนใจในเรื่ องเกษตรกรรม และมีเวลาว่างและสามารถจัดการบริ หาร
เวลาได้ คอ่ นข้ างอิสระเนื่องจากไม่ได้ ทํางานประจํา
ครอบครัวทดลองที่ 3 สามีและภรรยามีการใช้ เวลาที่เหมือนกันเนื่องจากทํางานที่
เดียวกัน (จะมีเวลาทํางานและเวลาว่างตรงกัน) ภรรยาสนใจเรื่ องการปลูกผักปลอดสารพิษแต่ยงั
ไม่มีพื ้นฐานความรู้มาก่อน
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2.2.2 ผลการสร้ างพืน้ ที่การเรี ยนรู้ ของครอบครั วทดลอง
ขันตอนที
้
่ 2 การสร้ างพื ้นที่การเรี ยนรู้ของครอบครัวทดลอง ส่ วนนี ้ผู้วิจยั ใช้ เทคนิค
การทําโครงการเป็ นวิธีการสร้ างพื ้นที่การเรี ยนรู้ ของครอบครัวทดลอง ภายใต้ โครงการพัฒนาสุข
ภาวะของครอบครัวโดยใช้ การปฏิบตั ิตามหลักวิถีชีวิตสีเขียว และดําเนินการตามกรอบคิดจาก
ข้ อมูลพื ้นฐานที่ได้ จากครอบครัวสีเขียวกรณีศกึ ษาด้ วย ประกอบด้ วย กิจกรรม 6 กิจกรรม
1. ระบุปัญหาและความต้ องการ
2. เลือกกิจกรรมวิถีชีวิตสีเขียว
3. กําหนดเป้าหมายความสําเร็จ
4. คิดและเขียนโครงการ
5. ออกแบบเครื่ องมือประเมินผลด้ วยตนเอง
6. นําโครงการไปใช้ จริงในชีวิตประจําวันของครอบครัว
กิจกรรมที่ 1 ระบุปัญหาและความต้ องการและ 2 เลื อกกิจกรรมวิถีชีวิตสีเขียว
เกิดขึ ้นในคราวเดียวกัน ดังนี ้
1. การระบุปั ญหาและความต้ องการ และ เลื อกกิ จกรรมวิ ถีชีวิ ตสี เขี ยว
ผู้วิจัยกระตุ้นให้ ครอบครัวทดลองร่ วมกันระบุปัญหาเกี่ ยวกับสุขภาวะของครอบครัวและความ
ต้ องการที่ จะแก้ ไขและพัฒ นาสุขภาวะนัน้ ด้ วยการปฏิ บัติตามหลักวิถีชี วิตสี เขียว โดยจะเลื อก
ปฏิบตั ิกิจกรรมใดก็ได้ ที่สอดคล้ องกับหลักวิถีชีวิตสีเขียว ผู้วิจยั กระตุ้นให้ ครอบครัวทดลองได้ สร้ าง
แรงจูงใจที่จะเปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ิในชีวิตประจําวันไปพร้ อม ๆ กับการระบุปัญหาและความ
ต้ องการด้ วย ทัง้ นีผ้ ้ ูวิจัยพยายามให้ สมาชิ กครอบครั วได้ เปิ ดใจที่ จ ะพูดถึงปั ญหาสุขภาวะของ
ครอบครัวตามที่สมาชิกแต่ละคิดและมองเห็นในมุมมองของตนเอง ภายใต้ บรรยากาศการสื่อสารที่
ดี เพราะบางปั ญหาอาจสร้ างความขัดเคืองใจระหว่างสมาชิกครอบครัวได้ อย่างไรก็ตามในขันตอน
้
นี ้ไม่เกิดปั ญหาดังกล่าวขึ ้น เพราะบางครอบครัวเลือกที่จะใช้ วิธีการเขียนส่งเป็ นเอกสารให้ ผ้ วู ิจยั
ภายหลังจากการพูดคุยแบบต่อหน้ าของสมาชิกครอบครัวทุกคน
ผลของการระบุปัญหาและความต้ องการของครอบครัวทดลองทัง้ 3 ครอบครัว พบว่า
ครอบครั ว ทดลองที่ 1 มี ปัญหาสุขภาวะทางกาย ทางจิ ตใจ และทางสัง คม
ร่ วมกันอยู่ภายใต้ สถานการณ์ของปั ญหาเดียว นัน่ ก็คือ “ปั ญหาบ้ านรกมาก ภูมิทศั น์ในบ้ านแย่ ”
กล่าวคือ ปั ญหาเริ่ มมาจากการที่พ่อเกษี ยณและออกมาอยู่บ้านไม่ได้ ทํางานประจําอย่างที่เคยทํา
มาตลอดชีวิต ทําให้ พ่อไม่ร้ ู ว่าจะต้ องปรับตัวอย่างไร ในช่วงแรก ๆ ผู้ที่ได้ รับผลกระทบโดยตรงคือ
แม่ เนื่องจากพอพ่ออยู่บ้านและไม่ร้ ู จะทําอะไรก็จะมีอาการ “ติดแม่” คือ อยู่กบั แม่ตลอดเวลา แม่
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เปิ ดร้ านเสริ มสวยเวลามีลกู ค้ ามาใช้ บริ การ พ่อก็จะไปนัง่ อยู่ด้ วยซึ่งลูกค้ าบางคนรู้สึกไม่ดี แม่เองก็
รู้ สึกว่า ไม่มี เ วลาส่ว นตัว เลยเพราะพ่อ ตามติด ตลอด จนถึ ง วัน นึง แม่เ ลิก กิ จ การร้ านเสริ ม สวย
เนื่องจากนํ ้ายาที่ใช้ ในการดัดผมไปกัดโพรงจมูกจากการสูดดมอยู่เป็ นประจํา แม่จึงเปลี่ยนมาทํา
กิจการผ้ าแทน คือ ขายเศษผ้ าและอุปกรณ์ตดั เย็บผ้ า รวมทังตั
้ ดเสื ้อผ้ าใส่เองด้ วย แม่ยึดพื ้นที่ที่เคย
เป็ นร้ านเสริ มสวยทํากิจการผ้ านี ้แทน ซึ่งแน่นอนว่ามีผ้าและเศษผ้ าจํานวนมาก แต่แม่จะพยายาม
จํากัดพื ้นที่ตวั เองไม่ให้ กองผ้ าของแม่ออกไปรกกินพื ้นที่ส่วนอื่น ในขณะที่ปัญหาพ่อติดแม่และยัง
ปรั บ ตัว กับ ชี วิ ต หลัง เกษี ย ณไม่ ไ ด้ ยัง คงมี อ ยู่แ ละสร้ างความเครี ย ดให้ กับ คนในบ้ า นมากขึ น้
จนกระทัง่ แม่กบั ลูกสาวจึงแนะนําให้ พ่อออกไปพบเจอกับผู้คนนอกบ้ านบ้ าง โดยแนะนําให้ ออกไป
เดินเล่นที่ “ตลาดนัด” ของชุมชนซึ่งเป็ นตลาดใหญ่ (ลักษณะเดียวกับตลาดคลองถม) มีสปั ดาห์ละ
3 วัน คือ วันอังคาร วันศุกร์ และวันอาทิตย์ และการที่พ่อออกไปตลาดนัดนี่เองที่ทําให้ บรรยากาศ
ในบ้ านเปลี่ยนไปอีกครัง้ คือ พ่อหายจากอาการเครี ยดและติดแม่ ซึ่งลูกสาวเรี ยกว่านี่ คือ “การ
บํ า บัด อาการติ ด แม่ข องพ่ อ ” แต่มี อี ก สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ต ามมาและกลายมาเป็ นปั ญ หาสุข ภาวะของ
ครอบครั ว นั่น ก็ คื อ การที่ พ่อ ตลาดนัด ทํ า ให้ พ่อ ไปเจอกับร้ านขายเครื่ องจัก ร เครื่ อ งไฟฟ้ า ทัง้
ของใหม่และของมือสองจํานวนมาก พ่อผูกมิตรกับพ่อค้ าแม่ค้าและคนที่มาเดินตลาดในโซนนี ้ด้ วย
การให้ คําแนะนําบ้ าง ช่วยติดตัง้ วางโปรแกรมบ้ าง จนมีความสนิทสนม จากนันพ่
้ อจึงไปตระเวน
หาซื ้อเครื่ องจักรมือสองราคาถูกมาซ่อมและขายต่อในราคาแพง พ่อมีความสุขมากและได้ ความ
ภูมิใจในตัวเองกลับมา จากการที่พ่อไปตระเวนซือ้ ของมาซ่อมและขายต่อนี ้ ทําให้ ในบ้ านมีแต่
เครื่ องจักร อุปกรณ์ ซ่อมไฟฟ้ า ของเก่า จํ านวนมากและมากขึน้ เรื่ อย ๆ จนกิ นพื น้ ที่ ของคนใน
ครอบครัวที่เหลือ (คือครอบครัวนี ้จะมีพื ้นที่ที่แต่ละคนจะรับรู้ กันอยู่กราย ๆ ว่าเป็ นพื ้นที่ส่วนตัวของ
ใคร และจะไม่เข้ าไปยุ่งในพื ้นที่ส่วนตัวนัน)
้ ตอนแรก ๆ แม่ยงั ทําความสะอาดให้ อยู่บ้าง แต่พอมี
พื ้นที่ว่างตรงไหนแม้ เพียงนิดหน่อยพ่อก็จะขยายอาณาเขตต่อไปอีก จนในที่สดุ แม่ก็ทนไม่ไหวเลิก
ทํา พ่อเองพอของมากขึ ้น ก็ได้ รับผลเสียทางร่ า งกาย เพราะฝุ่ นเยอะ มีอาการแพ้ เป็ นโรคทางเดิน
หายใจ เดินชนโน่นนี่เพราะของเกะกะ หาของไม่เจอ ภาพรวมของบ้ านดูไม่ดี ไม่สะอาด รกรุ งรัง
เต็ม ไปด้ ว ยของเหลื อไม่ไ ด้ ใ ช้ ป ระโยชน์ และนอกจากนัน้ ยัง ส่ง ผลถึ ง ความสัม พันธ์ ข องคนใน
ครอบครัวด้ วย คล้ ายจะผิดใจมีปัญหากันอยูก่ ราย ๆ
ปั ญหาจากที่กล่าวมาทําให้ ครอบครัวทดลองที่ 1 เลือกที่จะแก้ ปัญหาสุขภาวะใน
ส่วนนี ้ ด้ วยการระบุปัญหาสุขภาวะของครอบครัวว่าเป็ นปั ญหาทางกาย คือ อยู่ในสภาวะแวดล้ อม
ที่ไม่ดี เป็ นอันตราย แต่พ่วงหรื อแฝงนัยสุขภาวะทางจิตใจและทางสังคมระหว่างสมาชิกภายใน
ครอบครัวเอาไว้ ด้วย และเลือกที่แก้ ปัญหานี ้ด้ วยการจัดการขยะและเพิ่มพื ้นที่สีเขียวภายในบ้ าน
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ครอบครัวทดลองที่ 2 มีปัญหาสุขภาวะทางกาย ร่วมกับสุขภาวะทางใจและสุข
ภาวะทางสังคม ภายใต้ สถานการณ์หลักสถานการณ์เดียวเหมือนกับครอบครัวทดลองที่ 1 ซึ่งก็คือ
“บ้ า นรกมี ข ยะและของที่ ไ ม่ไ ด้ ใ ช้ จํ า นวนมากจนสภาพบ้ า นไม่น่า อยู่ ” ซึ่ง บ้ า นที่ อ ยู่อ าศัย ของ
ครอบครัวทดลองที่ 2 เป็ นบ้ านทาวเฮ้ าส์มีพื ้นที่ไม่มากนักอยู่แล้ ว เมื่อเต็มไปด้ วยข้ าวของจึงยิ่งดูรก
รุ งรั ง ไม่มี พืน้ ที่ว่างสํ าหรับทํากิ จกรรม สาเหตุที่ทําให้ บ้านมีข้าวของที่ไ ม่ไ ด้ ใช้ จํานวนมาก เป็ น
เพราะว่า “คุณยาย” ซึ่งโดยปกติเป็ นผู้ที่อยู่บ้านเป็ นประจํา ดูแลความเรี ยบร้ อย และจัดการเรื่ อง
จิปาถะทุกอย่างในบ้ าน และเป็ นผู้มีบทบาทที่สดุ ในบ้ านนัน้ มีนิสยั ชอบเก็บของ เก็บทุกอย่าง ไม่ว่า
จะใช้ ได้ หรื อใช้ ไม่ได้ หรื อไม่ได้ ใช้ คุณยายก็จะเก็บเพราะความเสียดาย คุณยายจะมองว่าทุกอย่าง
ไม่ใช่ขยะ เก็บไว้ อาจจะได้ ใช้ สมาชิกคนอื่นในครอบครัวเคยพยายามเก็บของที่ใช้ ไม่ได้ ไปทิ ้ง แต่
คุณยายก็จะตามไปเก็บกลับมา จนผิดใจทะเลาะกัน ซึ่งทุกคนก็ไม่อยากให้ คณ
ุ ยายน้ อยใจหรื อ
เสี ยใจ หลานสาวก็ อยากจะจัดบ้ านใหม่แต่ก็เ ก็ บของทิง้ ไม่ไ ด้ จนในที่ สุดก็ ปล่อยเลยตามเลย
ท่ามกลางความอึดอัดของสมาชิกครอบครัวโดยเฉพาะหลานสาวซึ่งได้ ไปใช้ ชีวิตอยู่ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาอยูช่ ว่ งหนึง่ ที่ไปเรี ยนต่อระดับปริญญาโท ซึ่งในประเทศดังกล่าวนันการแยกขยะก่
้
อน
ทิ ้งเป็ นสิ่งที่ทุกคนต้ องกระทําเป็ นปกติ ซึ่งตัวหลานสาวมองว่านั่นเป็ นสิ่งที่ทําให้ บ้านที่พักอาศัย
สะอาด ถูกสุขอนามัยและเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยน่าอยู่
ปั ญหาดังกล่าวทําให้ ครอบครัวนี ้เลือกที่จะแก้ ปัญหาด้ วยการคัดแยกขยะก่อนทิ ้ง
รวมถึงจัดการขยะและสิ่งของเหลือใช้ ภายในบ้ านด้ วย ทังนี
้ ้สมาชิกในครอบครัว(ยกเว้ นคุณยาย)
กล่าวว่าจะใช้ โอกาสที่เข้ าร่วมการวิจยั นี ้โน้ มน้ าวคุณยายว่าให้ คุณยายร่วมมือกับการคัดแยกและ
จัดการขยะด้ วยเพื่อช่วยให้ ผ้ วู ิจยั ทํางานวิจยั ได้ เนื่องจากคุณยายชอบช่วยเหลือคนอื่น เวลาได้ ทํา
อะไรเพื่อช่วยคนอื่นคุณยายจะยินดีให้ ความร่วมมือและมีความสุข
ครอบครั วทดลองที่ 3 นีม้ ี ปัญหาสุขภาวะทางกาย ร่ วมกับทางใจและสัง คม
เช่นกัน ครอบครั วนี ม้ ี ปัญ หาทางสุขภาพของสมาชิ กครอบครั ว คือ ทัง้ สามี และภรรยาไม่ช อบ
รับประทานผัก โดยเฉพาะสามีนนถึ
ั ้ งขันไม่
้ รับประทานเลย มีปัญหาการขับถ่ายอยู่เป็ นประจํา จน
เป็ นโรคริ ดสีดวงทวารและเคยได้ รับการผ่าตัดมาแล้ ว อีกทังไม่
้ ชอบออกกําลังกาย มีความเครี ยด
จากการทํางานสูง ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี ้ตรงกันข้ ามกับภรรยา เนื่องจากภรรยาเป็ นคนสนใจในเรื่ อง
สุขภาพออกกําลังกายสมํ่าเสมอเป็ นการคลายเครี ยดไปในตัว ซึ่งที่ผ่านมาภรรยาพยายามชักชวน
โน้ มน้ าวให้ สามีทําเหมือนกันทังในเรื
้ ่ องการกินและออกกําลังกายแต่ไม่ได้ ผล ประกอบกับโดยปกติ
แล้ วสามีมักชอบเป็ นผู้นําในบ้ าน (ก็ คือเป็ นผู้นําภรรยานั่นเอง) จึง ไม่ช อบทํ าอะไรตามที่ เป็ น
ความเห็นของภรรยา ซึ่งภรรยาเองก็พยายามที่จะแสดงบทบาทและความสําคัญของตัวเองใน
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ครอบครัวบ้ าง เป็ นประเด็นที่คล้ ายจะเป็ นปมขัดแย้ งเล็ก ๆ ของครอบครัวนี ้ อีกทัง้ ตัวสามี เอง
ยอมรับว่าเคยมีความคิดที่ค่อนไปทางลบกับวิถีชีวิตสีเขียวหรื ออะไรอย่างอื่นที่ใกล้ เคียงกันนี ้ เช่น
Eco friendly, Slow life เพราะมองว่าเป็ นเรื่ องที่มีอยู่ในความเป็ นจริ ง โลกสวย ทําให้ ชีวิตยาก แต่
เมื่อได้ รับทราบข้ อมูลจากผลการวิจยั ในเรื่ องนี ้ในส่วนของครอบครัวกรณีศกึ ษาทัง้ 5 ครอบครัวแล้ ว
ก็เห็นภาพว่าเป็ นสิ่งที่ทําได้ จริ งในชีวิตประจําวันที่ไม่ยากจนเกินไป ในขณะที่ภรรยามีความสนใจ
ในเรื่ องนี ้เป็ นทุนเดิมอยู่แล้ ว เมื่อมีโครงการวิจยั เรื่ องนี ้เข้ ามาภรรยาจึงอยากให้ ครอบครัวได้ เข้ า
ร่วมเป็ นครอบครัวทดลองด้ วย
ครอบครัวทดลองที่ 3 นี ้ จึงเลือกที่จะแก้ ปัญหาสุขภาวะทางกาย ด้ วยการปลูกผัก
ปลอดสารพิษแบบไม่ใช้ ดนิ (ไฮโดรโปนิกส์) และผักสวนครัวสําหรับบริ โภคเองภายในบ้ าน ทังนี
้ ้เพื่อ
เป็ นโอกาสที่ จ ะเปลี่ ย นแปลงพฤติก รรมการกิ น ของสามี เป็ นหลัก และอยากให้ ค รอบครั ว ได้ มี
กิจกรรมที่ทําร่วมกันเพื่อเป้าหมายเดียวกันบ้ าง
3. กาหนดเป้าหมายความสาเร็ จ หลังจากระบุปัญหาและความต้ องการในการ
พัฒนาสุขภาวะของครอบครัว รวมทังเลื
้ อกกิจกรรมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวที่จะใช้ พฒ
ั นาสุขภาวะ
ของครอบครั ว แล้ ว ครอบครั ว ทดลองร่ ว มกัน กํ า หนดเป้ าหมายความสํ า เร็ จ ของการเรี ย นรู้
เปลี่ยนแปลงการปฏิบตั ใิ นชีวิตประจําวันจากการทําโครงการพัฒนาสุขภาวะของครอบครัวโดยการ
ปฏิบตั ิตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวในครัง้ นี ้ โดยผู้วิจยั ให้ คําแนะนําการกําหนดเป้าหมายที่ครอบครัว
ทดลองจะสามารถบรรลุได้ ภายในระยะเวลาของการทดลองที่สามารถประเมินผลด้ วยตนเองได้
อย่างชัดเจน อย่างไรก็ ตามครอบครั วทดลองได้ เลื อกกํ าหนดเป้าหมายตามที่ แต่ละครอบครั ว
ต้ องการบรรลุสงู สุด ดังนี ้
ครอบครัวทดลองที่ 1 กําหนดเป้าหมายความสําเร็จไว้ 3 ประการ ได้ แก่
1. ไม่ มี ข องที่ ไ ม่ ใ ช่ แ ล้ ว ภายในบริ เ วณบ้ า นลดปั ญ หาด้ า นต่ า ง ๆ ทัง้ ภายใน
ครอบครัวและต่อเพื่อนบ้ าน
2. มีพื ้นที่ใช้ สอยพื ้นที่ปลูกต้ นไม้ และพืชผักสวนครัวมากขึ ้น
3. สมาชิ ก ภายในบ้ า นมี ค วามเข้ าใจเรื่ อ งการจัด การพื น้ ที่ ค วามขัด แย้ งใน
ครอบครัวลดลง
ครอบครัวทดลองที่ 2 กําหนดเป้าหมายความสําเร็จไว้ 2 ประการ ได้ แก่
1. สมาชิกในครอบครัวเกิดความร่ วมมือร่ วมใจและเห็นความสําคัญในการแยก
ขยะ
2. มีการแยกขยะในทุกจุดที่เป็ นที่ทิ ้งขยะของบ้ าน
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ครอบครัวทดลองที่ 3 กําหนดเป้าหมายความสําเร็จไว้ 2 ประการ ได้ แก่
1. สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพกายที่ดีขึ ้น ได้ รับประทานผักที่มีประโยชน์ปลอด
สารพิษ ดีตอ่ ร่างกายและระบบขับถ่าย
2. สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพใจที่ดีขึน้ ได้ มีกิจกรรมยามว่างทําร่ วมกัน ผ่อน
คลายความเครี ยดและลดอารมณ์ใจร้ อนลงได้
เป้าหมายความสําเร็ จนีจ้ ะปรากฏอยู่ในโครงการที่ครอบครัวทดลองร่ วมกันคิด
และเขียนด้ วย (แสดงรายละเอียดในภาคผนวก)
4. การคิด และเขี ยนโครงการ ครอบครั วทดลองแต่ละครอบครั วร่ ว มกันคิด
พูดคุยแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน จนกระทัง่ สามารถตกลงร่วมกันในการ
ที่จะเขียนโครงการพัฒนาสุขภาวะของครอบครัวโดยการปฏิบตั ิตามหลักวิถีชีวิตสีเขียว ซึ่งภายใน
โครงการจะประกอบด้ ว ย ข้ อ มูล สมาชิ ก ลัก ษณะที่ อ ยู่อ าศัย ที่ ม าของปั ญ หาหรื อ โครงการ
วัตถุประสงค์ แผนดําเนินการซึ่งระบุกิจกรรมการเรี ยนรู้ และภายหลังจากนําโรงการไปใช้ จริ งใน
ชีวิตประจําวันของครอบครั วครอบครั วทดลองได้ นําเสนอผลการดําเนินการไว้ ในโครงการด้ วย
(รายละเอียดของโครงการแสดงในภาคผนวก ง) แต่ละครอบครัวคิดและเขียนโครงการ ดังนี ้
ครอบครัวทดลองที่ 1 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้ อมภายในบ้ าน
เพื่อเสริมสร้ างความสัมพันธ์ในครอบครัวและเพื่อนบ้ าน
ครอบครัวทดลองที่ 2 โครงการแยกขยะภายในบ้ าน
ครอบครัวทดลองที่ 3 โครงการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
5. การออกแบบเครื่ องมื อ ประเมิ น ผลด้ ว ยตนเอง ผู้วิ จัย ดํ า เนิ น การให้
ครอบครัวทดลองทุกครอบครัวร่วมกันออกแบบเครื่ องมือที่จะใช้ ติดตามประเมินผลทังในส่
้ วนของ
การนําโครงการไปใช้ จริ ง และ การประเมินการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วมตามหลัก
วิถีชี วิตสี เ ขี ยวเพื่ อเสริ ม สร้ างสุขภาวะของครอบครั ว โดยวิธี การให้ แต่ละครอบครั วออกแบบ
เครื่ องมือที่จะใช้ ประเมินและส่งให้ ผ้ ูวิจัย เมื่อผู้วิจัยได้ รับเครื่ องมือที่ทุกครอบครัวออกแบบแล้ ว
ผู้วิจยั ส่งเครื่ องมือทุกชิ ้นของทุกครอบครัวให้ กบั ทังสามครอบครั
้
ว เพื่อเลือกว่าต้ องการใช้ เครื่ องมือ
แบบไหนชิ ้นใด และเมื่อเลือกแล้ วมีข้อเสนอแนะในการปรั บปรุ งแก้ ไขหรื อเพิ่มเติมหรื อไม่อย่างไร
จนได้ มติจากทุกครอบครัวในการเลือกใช้ เครื่ องมือสําหรับ
1. ประเมิ นสุขภาวะของครอบครัวภายหลังจากการพัฒ นากระบวนการเรี ยนรู้
แบบมีส่วนร่ วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะของครอบครัว สิ ้นสุดลงมีลกั ษณะ
เป็ นคําถามปลายเปิ ดจํานวน 5 ข้ อ (แสดงในภาคผนวก ข)
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2. ประเมินความสําเร็จของการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วมตามหลัก
วิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะของครอบครัว ที่ครอบครัวทดลองได้ ร่วมกันพัฒนาขึน้ ฯ มี
ลักษณะเป็ นประเด็นการสนทนากลุม่ ร่วมกัน ประมาณ 6 ประเด็น (แสดงในภาคผนวก ข)
6. การนาโครงการไปใช้ จริงในชีวิตประจาวันของครอบครัว ค ร อ บ ค รั ว
ทดลองได้ นําโครงการพัฒนาสุขภาวะของครอบครัวโดยการปฏิบตั ติ ามหลักวิถีชีวิตสีเขียวไปปฏิบตั ิ
จริ งในชีวิตประจําวัน โดยผู้วิจยั ให้ เวลาครอบครัวทดลองทําตามโครงการที่วางแผนไว้ เป็ นเวลา 3
เดื อ น คื อ ตัง้ แต่เ ดื อ นธั น วาคม 2559 – เดื อ นมี น าคม 2560 (รายละเอี ย ดโครงการแสดงใน
ภาคผนวก)
ในส่ ว นนี ผ้ ้ ูวิ จัย ขอนํ า เสนอผลของการดํ า เนิ น โครงการพัฒ นาสุ ข ภาวะของ
ครอบครัวโดยการปฏิบตั ิตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวของครอบครัวทดลองทัง้ 3 ครอบครัว ในลักษณะ
สรุ ปภาพรวมเพื่อให้ เห็นกระบวนการเรี ยนรู้ ที่เกิดขึน้ ข้ อมูลในแง่ของแรงจูงใจในการเริ่ มต้ นการ
เรี ยนรู้ระหว่างการทําโครงการและผลลัพธ์เมื่อดําเนินโครงการสิ ้นสุดแล้ วซึ่งจะสอดคล้ องกับกรอบ
คิดหลักที่ได้ จากข้ อมูลพื ้นฐานของครอบครัวสีเขียวกรณีศึกษา (หลังจากพื ้นฐานของครอบครัวก็
คือส่วนของแรงจูงใจ การเรี ยนรู้ ของครอบครัว เนือ้ หาวิถีชีวิตสีเขี ยวที่ปฏิบตั ิ และกระบวนการ
เรี ยนรู้ของครอบครัว จนนําไปสูส่ ขุ ภาวะของครอบครัว) เรี ยงลําดับทีละครอบครัว ดังนี ้
ครอบครัวทดลองที่ 1
กระบวนการเรี ยนรู้ตงแต่
ั ้ เริ่ มต้ นเข้ าร่วมการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วมตาม
หลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะของครอบครัว ของครอบครัวทดลองที่ 1 โดยสรุปเริ่ มต้ น
จากการที่แม่และลูกสาวมีความเครี ยดกับพฤติกรรมการใช้ พื ้นที่ของพ่อที่รุกลํ ้าพื ้นที่ของสมาชิกคน
อื่นในบ้ าน และบ้ านทัว่ บริเวณมีความรกรุงรังอย่างมาก จนนํามาซึ่งอันตรายบางอย่าง เช่น เดิ นชน
ข้ าวของ ฝุ่ นละอองฟุ้งไม่ดีต่อระบบหายใจ และเป็ นปั ญหาด้ านความรู้ สึกและความสัมพันธ์ ของ
สมาชิกในครอบครัว จึงตัดสินใจเข้ าร่ วมโครงการวิจัยและทําโครงการปรับปรุ งสภาพแวดล้ อม
ภายในบ้ าน โดยต้ องจูงใจคุณพ่อให้ เข้ าร่วมด้ วยการโน้ มน้ าวให้ ร่วมกันจัดบ้ านและนําวัสดุเหลือใช้
(ซึ่งมีจํานวนมากในบ้ าน เพราะพ่อชอบซื ้อของเก่ามาเก็บไว้ ) มาแปรรู ปทําอย่างอื่นที่มีประโยชน์
ปลูกต้ นไม้ เพื่อเพิ่มพื ้นที่สีเขียวในบ้ าน เพื่อให้ สมาชิกที่ทุกคนอยู่บ้านเป็ นประจําอยู่แล้ วมีกิจกรรม
ร่วมกัน และบ้ านจะได้ กลับมาสวยอีกครัง้ ซึง่ การเริ่มต้ นนันไม่
้ ได้ ยากอะไร คุณพ่อให้ ความร่วมมือดี
แต่ความยากอยูท่ ี่ระหว่างทาง คือ ระหว่างการลงมือปฏิบตั ินนต้
ั ้ องคอยกระตุ้นและโน้ มน้ าวคุณพ่อ
อยู่เสมอ แสดงแรงจูงใจและจุดเริ่ มต้ นการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมตามหลักวิถี
ชีวิตสีเขียวเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะของครอบครัว ของครอบครัวทดลองที่ 1 ด้ วยการบอกเล่าของ
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สมาชิกครอบครัว ได้ ดงั นี ้ “คื อพ่อเขาจะเป็ นแบบว่าเหมื อนเป็ นยอดของพีระมิ ดที ่จะเป็ นทุกอย่าง
มาจากเขา เนื ่องจากพ่อเกษี ยณเขาเคยทางานมาตลอดชี วิตก็ แบบอยู่ว่าง ๆ ไม่ ได้เขาก็ เริ่ มไปหา
นัน้ หานี ้ทา แกก็ไปเดิ นตลาดนัดที ่เน้นพวกขายของเก่า แกก็เลยเห็น ตรงนี ้มีช่องทางก็เลยซื ้อของ
เก่ามาไว้ที่บ้าน เช่น พวกถังสเตนเลส รอราคาขึ้ นแล้วก็ปล่อยต่อ ซึ่ งทาให้ในบ้านของเยอะมาก
ปกติ ก็เยอะอยู่แล้ว ๆ เยอะ ๆ มันก็สะสมแล้วแกก็ไม่ยอมทิ้ ง จะไปจัดของแก ๆ ก็จะของฉันนะ มัน
เริ่ มเยอะจนเป็ นปั ญหาทางบ้าน ทัง้ ฝุ่ น ทางด้านสายตา มันจะลุกลามมาทางด้านสังคมในบ้าน
ด้วย แมลงสาบ หนู เพราะว่าบ้านเราเป็ นบ้านเดี ่ยวก็จริ งแต่ว่ารั้วติ ดกัน และบางที แกก็ทางานของ
แก ๆ ก็จะทางานเสี ยงดัง เช่น แกมี เครื ่ องมื อเยอะ เครื ่ องมื อเจาะพื น้ ปูน เจาะถึง 4ทุ่ม พอบอกพ่อ
พอเถอะแล้วแกก็งอนอีก ก็ตอ้ งบอกว่าเพือ่ นบ้านเขาจะราคาญ พ่อก็จะบอกว่าไม่มีใครบ่นเลย ก็นี้
ไงบ่นอยู่นี้ไง....นอกจากปั ญหาทางด้านสุขภาพแล้วที ่เราเลื อกทาโครงการนี ้เพราะเราอยากลด
ความขัดแย้งในครอบครัวด้วยอย่างน้อยก็ขจัดต้นเหตุ ” (ครอบครัวทดลองที ่ 1, สนทนากลุ่ม, 19
มี นาคม 2560)
ระหว่างอยูใ่ นระยะการทําโครงการ ครอบครัวที่ 1 มีความร่วมมือกันทํากิจกรรมตามแผนที่
ครอบครัววางไว้ ค่อนข้ างดี คือ มีการร่ วมกันคิด ตัดสินใจ เรี ยนรู้ ร่วมกันเป็ นอย่างดี ทังจากแหล่
้
ง
เรี ยนรู้ภายนอก (ครอบครัวนี ้ใช้ การหาข้ อมูลจาก อินเตอร์ เน็ท ดูทีวี อ่านหนังสือ แต่ไม่ได้ ไปศึกษาดู
งานหรื ออบรมเหมือนกับอีกสองครอบครัว เนื่องจากคุณพ่อไม่ชอบออกจากบ้ าน) และ จากความรู้
และประสบการณ์ของสมาชิกเอง มีการสอน ถ่ายทอดความรู้สกู่ นั (คุณพ่อสอนลูกสาว) แต่ระหว่าง
ดําเนินการนัน้ จากที่กล่าวแล้ วข้ างต้ น คุณแม่กบั ลูกสาวต้ องคอยให้ กระตุ้นคุณพ่ออยู่ต ลอดเพื่อให้
ดําเนินการต่อไปไม่หยุดกลางคัน โดยใช้ วิธีแสดงความชื่นชม และแสดงออกว่าเมื่อคุณพ่อทําแล้ ว
คุณแม่และลูกสาวมีความสุข คุณพ่อก็จะมีความสุขและดําเนินการต่อไปได้ มีอปุ สรรคบ้ าง ได้ แก่
ปลูกผักแล้ วตายหมด ก็หาวิธี แก้ ไ ขแล้ วเริ่ ม ใหม่ สะท้ อนกระบวนการกระตุ้นความร่ ว มมือของ
สมาชิกครอบครัว ที่เกิดขึ ้นในครอบครัวนี ้ได้ ด้วยประโยค “แม่ต้องคอยชมเค้านะ ชมตลอด กระตุ้น
ตลอด.นี ่ น ะท าแบบนี ้ แ ล้ ว ลู ก มัน ชอบมากเลยนะ ท าบ่ อ ย ๆ บ้ า นก็ น่ า อยู่ ดู สิ แ ม้ แ ต่ แ มวยัง มี
ความสุข” (ครอบครัวทดลองที ่ 1, สนทนากลุ่ม, 19 มี นาคม 2560)
เมื่อหมดระยะการทําโครงการ ผลที่เกิดขึ ้นก็คือ บ้ านสะอาดเรี ยบร้ อยมากขึ ้น มีบริ เวณ
พื ้นที่วา่ งมากขึ ้น ต้ นไม้ สวยงามได้ รับการดูแล ทําให้ บริ เวณบ้ านดูดีสวยงาม ผักที่ปลูกเจริ ญเติบโต
อย่างต่อเนื่อง วัชพืชต่าง ๆ ถูกนํามาแปรรูปใช้ ทําปุ๋ย ที่สําคัญคือลดความเครี ยดระหว่างสมาชิก มี
กิจกรรมทําร่ วมกันมากขึน้ จากที่เมื่อก่อนก็อยู่บ้านด้ วยกันตลอดแต่ไม่ค่อยพูดกัน และเมื่อหมด
ระยะการทําโครงการ ครอบครัวยังคงดําเนินการในเรื่ องนี ้ต่อไปอย่างต่อเนื่อง (รายละเอียดของ
ส่วนนี ้แสดงในส่วนของผลการประเมินสุขภาวะภายหลังสิ ้นสุดการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้แบบมี
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ส่วนร่วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะของครอบครัว) แสดงผลที่เกิดขึ ้นหลังจาก
การทําโครงการสิ ้นสุดลง ดังนี ้ “พอขยะมันหายไปมากมันก็ลดสาเหตุปัจจัยที ่ทาให้กระทบกระทัง่
กันในครอบครัวไปได้บ้างนะ เพราะว่ามันก็มีอยู่ค่อนข้างเยอะเหมื อนกัน พอปลูกผักปกติ จะตื ่นช้า
ก็ตอ้ งตืน่ เช้าเพือ่ มาดูแลผักเราเช้า-เย็น เราก็รู้สึกว่าเราได้เดิ นรับแสงแดดเจอแมว บางที เราก็นงั่ ทา
ต้นไม้ข้างล่างก็ได้เจอพ่อเจอแม่ เดิ นสวนกันไปกันมามากขึ้ น และก็ได้ความรู้ จากการปลูกผักมาก
ขึ้ น ซึ่ งแต่ก่อนก็ปลูกผักกิ นเองมานานแล้วแต่ก็รู้งู ๆ ปลา ๆ ไม่ได้ใฝ่ รู้ ขนาดนี ้ ...พอเห็นต้นไม้ออก
ดอกแล้วทาให้เรามี กาลังใจขึ้ น ว่าที ่เราทามาแล้วเห็นผล เช่ น มะละกอลูกนี ้สุกแล้วพ่อไปเก็ บให้
หน่อยนะภาวะทางสังคมในบ้านดีขึ้น” (ครอบครัวทดลองที ่ 1, สนทนากลุ่ม, 19 มี นาคม 2560)
ครอบครัวทดลองที่ 2
กระบวนการเรี ยนรู้ตงแต่
ั ้ เริ่ มต้ นเข้ าร่วมการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วมตาม
หลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะของครอบครัว ของครอบครัวทดลองที่ 2 โดยสรุป เริ่ มต้ น
จากการที่หลานสาวคิดว่าควรจะต้ องจัดการปั ญหาขยะในบ้ านและของใช้ ที่ใช้ ง านไม่ไ ด้ อย่าง
จริ งจังสักทีเพราะบ้ านทัง้ รกทังแคบ
้
รวมทังมี
้ แมลงสาบจากการทิ ้งขยะรวม ๆ กันในบ้ าน หลาน
และคนรักของหลานจึงใช้ โอกาสในการเข้ าร่ วมโครงการวิจัยนีเ้ พื่อจัดการปั ญหาดังกล่าว แต่มี
ประเด็นสําคัญที่จะต้ องดําเนินการก่อนเข้ าร่วมโครงการ นัน่ ก็คือ การชักจูงโน้ มน้ าวให้ คณ
ุ ยาย ผู้
ซึ่งมีบทบาทสําคัญที่สดุ ในบ้ าน และเป็ นผู้ที่ไม่ยอมทิ ้งอะไรเลยในบ้ านมานาน เก็บของทุกอย่างไว้
จนเต็มบ้ าน ให้ มาเข้ าร่ วมโครงการนี ้ด้ วยเพราะไม่เช่นนันแล้
้ ว โครงการนี ้ก็จะไม่มีทางสําเร็ จได้ ถ้า
คุณยายไม่ให้ ความร่ วมมือ หลานและสมาชิกอื่นในบ้ านจึงสร้ างแรงจูงใจคุณยายด้ วยการบอกว่า
ถ้ าคุณยายแยกขยะ เก็บขยะบางอย่างไปขาย คุณยายจะได้ ช่วยคนที่เก็บของเก่าให้ เขามีรายได้
บ้ าง พนักงานเก็บขยะก็จะสบายขึ ้น แล้ วอีกทางหนึ่งคุณยายก็จะได้ มีส่วนช่วยให้ ผ้ วู ิจยั ทํางานวิจยั
ได้ สําเร็ จ และถ้ าบ้ านเราทําโครงการนี ้สําเร็ จ สมาชิกทุกคนจะพาคุณยายไปเที่ยว คุณยายจึงยอม
ให้ ความร่วมมือ เพราะหลานรู้ดีวา่ คุณยายชองช่วยคน มีร้ ูสกึ มีความสุขและภูมิใจที่ได้ ช่วยเหลือคน
อื่น และชอบไปเที่ยว ถ้ าได้ ไปเที่ยวจะมีความสุขมาก แสดงการสร้ างแรงจูงใจในการที่จะปฏิบตั ิ
กิจกรรมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวของครอบครัวนี ้ ดังประโยคบอกเล่าของสมาชิก ดังนี ้ “...บ้านนี ้ผู้
เป็ นใหญ่ คือคุณยายก็คือเราต้องทาทุกอย่างเซิ ฟ คุณยายให้คุณยายสบายที ่สุดแล้วก็เหมื อนกับ
ปั จ จัยที ่ ส่ ง เสริ มว่ า เราท าให้ คนอื ่ น แล้ วก็ ต้ องมี ร างวัล ให้ เ ขารู้ สึ ก ว่ าเขามี เ ป้ าหมายในการท า
เพราะว่าชี วิตประจาวันเขาไม่ได้เดื อดร้อนว่าต้องแยกหรื อไม่แยก แต่พอเขารู้ สึกว่า 1. ทาให้คนอื ่น
2. เขาได้ไปเที ย่ ว ก็จะมี แรงจูงใจทา” (ครอบครัวทดลองที ่ 2, สนทนากลุ่ม, 19 มี นาคม 2560)
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ระหว่างอยู่ในระยะการทําโครงการ ครอบครัวที่ 2 มีการร่ วมมือกันอย่างดี มีสมาชิกที่มี
หน้ าที่หาข้ อมูลมาเล่าให้ สมาชิกคนอื่น ๆ ฟั ง คอยวางแผนกิจกรรมการเรี ยนรู้ตา่ ง ๆ ให้ สมาชิกทัง้
ครอบครัว เนื่องจากสมาชิกอื่นไม่คอ่ ยมีเวลาเพราะทํางานประจํา ส่วนคุณยายนันอ่
้ านหนังสือไทย
ไม่ออก (จะเห็นว่าครอบครัวนี ้มีลักษณะการนําและการตามชัดเจน) แต่สมาชิกทุกคนก็ได้ แสดง
ความคิดเห็นด้ วยเมื่อจะตกลงทําอะไร มีการเรี ยนรู้ร่วมกันอยู่เสมอทังจากการรั
้
บฟั งการถ่ายทอด
ของสมาชิกบางคน และการเดินทางไปศึกษาดูงานร่ วมกัน เมื่อลงมือปฏิบตั ิจริ ง สมาชิกที่จริ งจัง
มากกับกลายเป็ นคุณยาย ที่จะคอยแยกขยะเป็ นประจํา และคอยติดตามสมาชิกอื่นในบ้ านเสมอ
ถ้ าใครเผลอทิ ้งขยะโดยไม่แยกคุณยายจะรี บเตือนทันที และเป็ นคุณยายอีกเช่นกันที่ไปติดตามถาม
ผลจากพนักงานเก็บขยะว่าเมื่อที่บ้านแยกขยะแล้ วเป็ นอย่างไร ดีหรื อไม่ เมื่อได้ คําตอบว่าดีและ
เป็ นการช่วยคนเก็บขยะให้ ทํางานง่ายขึ ้นคุณยายก็ดีใจ มีความสุข นอกจากนันยั
้ งหันมาเก็บของ
เก่าเอาไปให้ คนเก็บของเก่าขายด้ วย ซึ่งครอบครัวให้ ข้อมูลว่าหลังจากนัน้ ก็พาคุณยายไปเที่ยว
ตามที่สญ
ั ญาไว้ ซึง่ สมาชิกครอบครัวเล่าถึงบทบาทสําคัญของคุณยายในขณะที่อยู่ในระยะการทํา
โครงการว่า “..พอคุณยายทาพอคุณยายลงโปรแกรมในหัวแล้วว่ าต้องแยกอย่างนี ้ ๆ คนในบ้าน
คนไหนทาผิ ดคุณ ยายจะเหมื อนตารวจเลยกลายเป็ นว่ าทุกคนก็ จ ะทาตามนั้นไป” (ครอบครั ว
ทดลองที ่ 2, สนทนากลุ่ม, 19 มี นาคม 2560)
เมื่อหมดระยะเวลาการทําโครงการ ผลที่เกิดขึ ้นกับครอบครัวก็คือ บ้ านมีพื ้นที่ว่างมากขึ ้น
สะอาด เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยมากขึน้ ขยะน้ อยลง และที่สําคัญมีการแยกขยะจริ งจังอย่างต่อเนื่อง
แม้ หมดระยะการทําโครงการไปแล้ ว ผลพลอยได้ คือ สมาชิกมีความสุขร่วมกัน ไม่หงุดหงิดหรื ออึด
อัด ในพฤติ ก รรมระหว่ า งกั น ที่ สํ า คัญ คื อ คุ ณ ยายก็ มี ค วามสุ ข กั บ การได้ ช่ ว ยเหลื อ คนอื่ น
(รายละเอี ย ดของส่ว นนี แ้ สดงในส่ว นของผลการประเมิ น สุข ภาวะภายหลัง สิ น้ สุด การพัฒ นา
กระบวนการเรี ยนรู้แบบมีสว่ นร่วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะของครอบครัว)
ครอบครัวทดลองที่ 3
กระบวนการเรี ยนรู้ตงแต่
ั ้ เริ่ มต้ นเข้ าร่วมการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วมตาม
หลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะของครอบครัว ของครอบครัวทดลองที่ 3 โดยสรุป เริ่ มต้ น
จากภรรยาเป็ นฝ่ ายมีความคิดที่จะเข้ าร่ วมทดลองในโครงการวิจยั เพราะอยากจะใช้ โอกาสนี ้ใน
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริ โภคและชีวิตประจําวันบางประการของสามี นัน่ ก็คือ การที่สามี
เป็ นคนไม่กินผักเลยจนเคยเจ็บป่ วยร้ ายแรงมาแล้ ว ประกอบกับอยากจะแสดงบทบาทของตัวเอง
ในการเป็ นผู้ริเ ริ่ ม หรื อผู้นํากิ จ กรรมอะไรบางอย่างในครอบครั วบ้ าง จึง ชักชวนสามี ให้ เข้ าร่ ว ม
โครงการนี ้ โดยใช้ แรงจูงใจเรื่ องความหวังดีตอ่ สุขภาพและพฤติกรรมการบริ โภคเป็ นหลัก สามีตก
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ลงให้ ความร่วมมือด้ วยเพราะเห็นว่าภรรยาอยากทํา และอยากให้ ครอบครัวมีกิจกรรมทําร่ วมกัน
เพื่อลดความตึงเครี ยดที่ซ่อนอยู่กราย ๆ ในครอบครัวเกี่ยวกับบทบาทและความสัมพันธ์ซึ่งทังสามี
้
และภรรยาได้ กล่าวถึงแรงจูงใจที่ทําให้ อยากเข้ าร่วมกระบวนการเรี ยนรู้แบบมีสว่ นร่วมครัง้ นี ้ว่า
“ก็อยากให้พีท่ อง (สามี ) กิ นผักบ้าง อย่างน้อยปลูกเอง น่าจะอยากกิ น น่าจะภูมิใจที ่เห็น
มันโตจนกิ นได้ แล้วก็อยากให้เค้าทาอะไรตามที ่เราขอบ้าง ปกติ ชอบสัง่ ” “อยากทาก็ทาด้วย ปกติ
ชอบอะไรไม่เหมื อนกัน ผมซ้อมดนตรี ตอนเย็น เค้าก็ราคาญ ต้องไปนัง่ ซ้อมอยู่ในรถ เค้าไปวิ่ งพวก
มาราธอนไรงี ้ ผมก็ไปส่งแล้วทิ้ งเค้าไว้ ไปรับกลับ แต่ไม่วิ่งด้วยนะ ไม่ใช่ทางผมจริ ง ๆ อันนี ้ (ปลูก
ผัก) คิ ดว่าไม่ น่ายาก อะไร ๆ ในบ้านก็ จะได้ดีขึ้น ” (ครอบครัวทดลองที ่ 3, สนทนากลุ่ม , 19
มี นาคม 2560)
ระหว่างกระบวนการเรี ยนรู้ฯ ที่ครอบครัวทดลองที่ 3 ได้ ร่วมกันพัฒนาผ่านการทําโครงการ
นัน้ ทังคู
้ ร่ ะบุวา่ มีความร่วมมือกันดี ตังแต่
้ เริ่มหาข้ อมูล วางแผนที่จะทํา เช่น เลือกผัก เลือกวัสดุ หา
ที่ไปดูงาน มีเถียงกันบ้ างแต่ก็ตกลงกันได้ พอลงมือจริ งรู้ สึกได้ ว่ายากกว่าที่คิด ผักไม่ได้ ขึ ้นง่าย ๆ
ต้ องตื่นเช้ าขึ ้นเพื่อมารดนํ ้าผัก ซึง่ หลายครัง้ ก็ไม่อยากตื่น ต้ องคอยกระตุ้นกัน จนมาถึงตอนที่ผกั ขึ ้น
แล้ วก็ดีใจมาก แต่ผกั ไม่สวยเลย ไม่เหมือนอย่างที่คิดไว้ เก็บมากินก็ไม่อร่ อย แต่มีความภูมิใจอยู่
นิด ๆ ที่ทําได้ จากนันจึ
้ งเริ่ มใหม่ ไปดูงานไปอบรม ก็ได้ คําแนะนํามาเกี่ยวกับสาเหตุว่าน่าจะเป็ น
เพราะแสงแดดเพราะที่บ้านทตรงที่ปลูกผักไม่ค่อยโดนแดด จึงเลือกผักชนิดใหม่ เริ่ มกันใหม่ แล้ ว
ในที่สดุ ก็ได้ ผลดีขึ ้น สะท้ อนกระบวนการที่เกิดขึ ้นในครอบครัวด้ วยประโยค “ต้องตื ่นเช้าขึ้นมารดน้า
ผัก ขี ้เกี ยจเหมื อนกัน แต่จะคอยเตื อนกัน แบบ เฮ้ยผักรออยู่นะ เดี ๋ยวอดกิ น” “ออกมามันไม่สวย
เลย กิ นก็ไม่อร่ อย” “เสิ ร์ชหาที ่จะไปอบรม แล้วก็ไปด้วยกัน ดี นะ สนุกดี เห็นแล้วมี แรงบันดาลใจ”
(ครอบครัวทดลองที ่ 3, สนทนากลุ่ม, 19 มี นาคม 2560)
เมื่อหมดระยะเวลาการทําโครงการ ผลที่เกิดขึ ้นกับครอบครัวก็คือ ครอบครัวสามารถทํา
ตามแผนที่วางไว้ คือ ปลูกผักกินเองได้ ถึงแม้ จะยังไม่มาก รวมทังสามารถร่
้
วมมือกันทําโครงการได้
ตลอดรอดฝั่ ง นํ ามาซึ่ง การแก้ ปัญหาสุขภาวะทัง้ กาย ใจ และสัง คม ตามที่ เลื อกไว้ ก่อนเริ่ ม ทํ า
โครงการ (รายละเอียดของสุขภาวะครอบครัว แสดงในส่วนของผลการประเมินสุขภาวะภายหลัง
สิ ้นสุดการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้แบบมี ส่วนร่วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะ
ของครอบครัว)
หลัง จากที่ครอบครัวทดลองได้ นําโครงการที่วางแผนไว้ ไปใช้ จ ริ งในชีวิตประจํ าวันแล้ ว
ผู้วิจยั จัดให้ มีการสนทนากลุ่มร่ วมกันระหว่างผู้วิจยั และสมาชิกครอบครัวทดลองทัง้ 3 ครอบครัว
พร้ อมกัน เพื่อประเมินสุขภาวะของครอบครัวภายหลังการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ ฯ สิน้ สุดลง
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และร่ วมกันร่ างกระบวนการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะ
ของครอบครัว รวมทังยื
้ นยันกระบวนการเรี ยนรู้ ดงั กล่าว และประเมินผลการพัฒนากระบวนการ
เรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะของครอบครัวร่ วมกัน ซึ่งจะ
นําเสนอผลส่วนนี ้ในขันตอนที
้
่ 3 การสรุปกระบวนการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียว
เพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะของครอบครัวต่อไป
2.2.3 สรุ ป กระบวนการเรี ย นรู้ แบบมี ส่ ว นร่ วมตามหลั ก วิ ถี ชี วิ ต สี เ ขี ย วเพื่ อ
เสริมสร้ างสุขภาวะของครอบครัว
ในขัน้ ตอนที่ 3 การสรุ ปกระบวนการเรี ยนรู้ แบบมี ส่วนร่ วมตามหลักวิถีชี วิตสี เขี ยวเพื่ อ
เสริมสร้ างสุขภาวะของครอบครัวนี ้เกิดขึ ้นภายหลังจากที่ครอบครัวทดลองได้ นําโครงการพัฒนาสุข
ภาวะของครอบครัวโดยการปฏิบตั ิตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวไปใช้ โดยผู้วิจยั ทิง้ ระยะให้ ครอบครัว
ทดลองได้ ปฏิบตั ิตามแผนการเรี ยนรู้ ที่ระบุไว้ ในโครงการเป็ นเวลาประมาณ 3 เดือน ตังแต่
้ เดือน
ธันวาคม 2559 – เดือนมีนาคม 2560 และได้ จดั การสนทนากลุ่มร่วมกันระหว่างผู้วิจยั และสมาชิก
ครอบครั วทัง้ สามครอบครั วพร้ อมกันเพื่ อดํ าเนินกิ จ กรรมในขัน้ ตอนที่ 3 นี ้ ในวัน อาทิ ตย์ ที่ 19
มีนาคม 2560 เวลา 11.00 – 14.00 น. โดยนําเสนอผลตามกิจกรรม ดังนี ้
1. การประเมินสุขภาวะของครอบครัวภายหลังการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ แบบมีส่วน
ร่วมนี ้สิ ้นสุดลง
2. การประเมินความสําเร็ จของการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วมตามหลักวิถี
ชีวิตสีเขียวเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะของครอบครัว
3. การสรุ ปกระบวนการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริ มสร้ างสุข
ภาวะของครอบครัว
ผลการศึกษาตามกิจกรรมในขันตอนนี
้
้ ดังนี ้
1. ผลการประเมินสุขภาวะของครอบครั วภายหลังการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้
แบบมีส่วนร่ วมนีส้ นิ ้ สุดลง
ผลการประเมินสุขภาวะของครอบครัวภายหลังการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้แบบมีส่วน
ร่วมนี ้สิ ้นสุดลง โดยใช้ เครื่ องมือ เป็ นคําถามปลายเปิ ดจํานวน 5 ข้ อซึ่งครอบครัวทดลองได้ ร่วมกัน
ออกแบบ ซึง่ ผลการประเมินสุขภาวะพบว่า
สุขภาวะของครอบครัวก่ อนการเข้ าร่ วมการวิจัย
ก่อนหน้ าที่จะเข้ าร่วมการวิจยั นี ้ ครอบครัวทดลองทุกครอบครัวมีสภาพสุขภาวะที่คอ่ นข้ าง
ดีในภาพรวม กล่าวคือ ครอบครัวดําเนินชีวิตได้ อย่างปกติ มีที่พกั อาศัยเป็ นหลักแหล่ง มีอาชีพและ
รายได้ เลี ้ยงตัวเองและครอบครัว สุขภาวะทางกายมีทงครอบครั
ั้
วที่กล่าวว่าสมาชิกมีสขุ ภาพกายที่
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แข็งแรงดี และครอบครัวที่สมาชิกมีโรคประจําตัว สุขภาวะทางใจที่ทุกครอบครัวมีเหมือนกันคือ
สมาชิกมีความเครี ยด เป็ นความเครี ยดที่มาจากการทํางานเป็ นหลัก บางครอบครัวเป็ นปั ญหาทาง
จิตใจสําหรับสมาชิกบางคนที่ส่งผลถึงสมาชิกคนอื่นด้ วย ที่สงั เกตได้ อีกประการหนึ่งก็คือ ภายใต้
สุขภาวะภาพรวมที่เป็ นปกติของทุกครอบครัวหรื อปั ญหาสุขภาวะทางกาย ทางใจ ที่ระบุได้ ชดั นัน้
ยังซ่อนปั ญหาสุขภาวะทางสังคมระหว่างสมาชิกในครอบครัวเอาไว้ ด้วย กล่าวคือ ทุกครอบครัวมี
ปั ญหาความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกกันเอง อันเนื่องมาจากปั ญหาอื่นอีกที โดยเฉพาะปั ญหาสุข
ภาวะทางกายของครอบครั วที่ มีส าเหตุม าจากลักษณะนิสัยส่วนตัวของสมาชิกบางคน ปั ญหา
ความสัมพันธ์ ดงั กล่าวเป็ นปั ญหาไม่ใหญ่แต่ส่งผลถึงบรรยากาศและชีวิตประจําวันของครอบครัว
อยูม่ ากทีเดียว ซึง่ ครอบครัวได้ เล่าถึงสุขภาวะของครอบครัวก่อนที่เข้ าร่วมการวิจยั ดังนี ้
“ก็ ดีนะ ดี ในระดับหนึ่ ง ส่วนมากเราจะอยู่บ้านกันเงี ยบ ๆ อยู่กนั สไตล์ เงี ยบ ๆ ไม่ ค่อยจะ
เสี ยงดัง ไม่ อยากจะทาอะไรที ่ทาแล้วรู้ สึ กว่ ามันจะเดื อดร้ อนคนอื ่นเราก็ จ ะไม่ ค่อยทา” “มี โรค
ประจาตัวกันคนละโรคสองโรค ของแม่ ก็จะเป็ นเกี ่ยวกับกระดูก แล้วก็ โรคตามวัย แล้วก็ ในโพรง
จมูกเพราะเมื ่อก่อนแม่ทาร้านเสริ มสวยก็จะสูดกลิ่ นจากน้ายาดัดผม อะไรเยอะ ๆ ส่วนเราก็สายตา
จากการทางานจ้องคอมนานเป็ นมากขึ้ นทุกปี ๆ พ่อก็ คอเลสเตอรอลสูง ไขมัน ตามปกติ ตามวัย”
“ภาพรวมก็จะมี ปฏิ สมั พันธ์ กบั ข้างบ้านประมาณหนึ่ง ก็ถือว่าดี นะเพราะคนแถวบ้านก็จะมองว่า
บ้านเราจะเป็ นบ้านทีไ่ ม่ค่อยมี ปัญหา....” (ครอบครัวทดลองที ่ 1, สนทนากลุ่ม, 19 มี นาคม 2560)
“ก่อนหน้านีก้ ็ปกติ ทุกคนแข็งแรงมาก ทางกายก็แข็งแรง ทางใจก็จะเครี ยดเรื ่องงานทุกคน
เลยนะก็จะเครี ยดเรื ่องงานของตัวเอง” (ครอบครัวทดลองที ่ 2, สนทนากลุ่ม, 19 มี นาคม 2560)
“ก่อนที ่เราจะย้ายมาอยู่กนั เอง 2 คน เราก็ อยู่กบั ทางคุณพ่อแม่ของแต่ละฝ่ ายอยู่แล้ว พอ
มาอยู่ร่วมกันการปรับตัวกัน สุขภาพจิ ตก็เหมื อนเราจะไม่ค่อยยุ่งกับคนอื ่น ด้วยอาจจะเป็ นเพราะ
เราเข้ากับคนยากด้วยในเบื ้องต้นตอนแรก” (ครอบครัวทดลองที ่ 3, สนทนากลุ่ม, 19 มี นาคม
2560)
“แต่พ่อจะมี สขุ ภาพภาวะทางจิ ตทางกายทางใจเขาเป็ นคนที ่อ่อนแอที ่สดุ ในบ้าน เป็ นคนที ่
วิ ตกจนแบบว่าเยอะเกิ น วิ ตกมาก วิ ตกทัง้ เรื ่ องตัวเองคนในบ้านและเรื ่ องชาวบ้าน เช่น ดูข่าวอะไร
แบบนี ้ คือสมัยก่อนทางานได้ตงั ค์เยอะ เกษี ยณแล้วแต่จะให้ได้เท่าเก่าประมาณนี ้ เขาก็จะกลัวไป
ล่วงหน้าว่ าจะต้องเป็ นอย่างนัน้ อย่างนี ้โดยที ่บ้านไม่ มีหนี ้นะ แต่แกก็ จ ะคิ ดล่ วงหน้าไปแล้วเผื ่อ
ชาวบ้านด้วย ซึ่ งบางที ก็คิดไปแล้วเผื ่อเรา บางที เรายังไม่เครี ยดเลยแล้วคนในบ้านก็จะเป็ นฝ่ ายที ่
คอยให้กาลังใจแกตลอดเวลา” (ครอบครัวทดลองที ่ 1, สนทนากลุ่ม, 19 มี นาคม 2560)
“อย่างคุณยายก็จะมี งานบ้านก็จะเครี ยด เช่น เก็บของไม่เป็ นที ่ ซักผ้า ตากผ้า เพราะคุณ
ยายจะมี ระเบียบเป๊ ะมากว่าซักผ้าเสร็ จจะต้องมาวางตรงนี ้ รี ดผ้าเสร็ จ จะต้องมาวางตรงนัน้ ถ้าไม่
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เป็ นตามนี ้จะเกิ ดความเครี ยดแล้ว เวลาล้างจานไม่ชอบให้คนอื ่นล้างกลัวไม่สะอาด วางไม่เป็ นที ่
การแสดงหรื อระบายความเครี ยดก็จะบ่น ” (ครอบครัวทดลองที ่ 2, สนทนากลุ่ม, 19 มี นาคม
2560)
“ริ ดสี ดวงครับ เป็ นฝี ....คอเลสเตอรอลสูง ไม่ชอบออกกาลังกาย” “...มี นะคะบางที ก็มีปาก
เสี ยงกันง่าย” “...เดี ๋ยวพอใจเย็น ๆ ก็จะหันมาคุยกันใหม่ ก็อยู่กนั สองคนหันไปหันมาก็ มาเจอกัน”
(ครอบครัวทดลองที ่ 3, สนทนากลุ่ม, 19 มี นาคม 2560)
ปั ญหาสุขภาวะที่ครอบครั วทดลองเลือกที่จะพัฒนา
สําหรับปั ญหาสุขภาวะที่ครอบครัวทดลองเลือกมาใช้ ในการร่วมพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้
แบบมีส่วนร่ วมฯ ในการวิจยั นี ้ ทุกครอบครัวเลือกปั ญหาสุขภาวะทางกาย ได้ แก่ ปั ญหาเกี่ยวกับ
การจัดการขยะและพื ้นที่ภายในบ้ าน 2 ครอบครัว และปั ญหาการบริ โภค 1 ครอบครัว ซึ่งได้ นํามา
วางแผนการเรี ยนรู้ ที่จะปฏิบตั ิตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อที่จะแก้ ปัญหาสุขภาวะนันให้
้ ดีขึ ้น ผ่าน
โครงการการเรี ยนรู้ ที่ได้ นําเสนอไปแล้ วในหัวข้ อก่อนหน้ านี ้ ซึ่งปั ญหาสุขภาวะทางกายที่แต่ละ
ครอบครัวเลือกนัน้ มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับสุขภาวะทางใจ และสุขภาวะทางสังคมของสมาชิก
ในครอบครัวอยูด่ ้ วยทุกครอบครัวสะท้ อนได้ จากคําบอกเล่าของแต่ละครอบครัว ดังต่อไปนี ้
“สื บเนื ่องจากพ่ออี กนัน้ แหละ คื อพ่อเขาจะเป็ นแบบว่าเหมื อนเป็ นยอดของพี ระมิ ดที ่จะ
เป็ นทุกอย่างมาจากเขา เนื อ่ งจากพ่อเกษี ยณเขาเคยทางานมาตลอดชี วิตก็แบบอยู่ว่าง ๆ ไม่ได้เขา
ก็เริ่ มไปหานัน้ หานี ้ทา แกก็ไปเดิ นตลาดนัดที ่เน้นพวกขายของเก่า แกก็เลยเห็นตรงนี ้มีช่องทางก็
เลยซื ้อของเก่ามาไว้ที่บ้าน เช่น พวกถังสเตนเลสรอราคาขึ้ นแล้วก็ปล่อยต่อ ซึ่ งทาให้ในบ้านของ
เยอะมาก ปกติ ก็เยอะอยู่แล้ว ๆ เยอะ ๆ มันก็สะสมแล้วแกก็ไม่ยอมทิ้ ง จะไปจัดของแก ๆ ก็จะของ
ฉันนะ มันเริ่ มเยอะจนเป็ นปัญหาทางบ้าน ทัง้ ฝุ่ น ทางด้านสายตา มันจะลุกลามมาทางด้านสังคม
ในบ้านด้วย แมลงสาบ หนู เพราะว่ าบ้านเราเป็ นบ้านเดี ่ยวก็ จริ งแต่ ว่ารั้วติ ดกัน และบางที แกก็
ทางานของแก ๆ ก็จะทางานเสี ยงดัง เช่น แกมี เครื ่ องมื อเยอะ เครื ่ องมื อเจาะพื น้ ปูน เจาะถึง 4 ทุ่ม
พอบอกพ่อพอเถอะแล้วแกก็งอนอีก ก็ต้องบอกว่าเพือ่ นบ้านเขาจะราคาญ พ่อก็จะบอกว่าไม่มีใคร
บ่นเลย ก็นี้ไงบ่นอยู่นี้ไง.........นอกจากปั ญหาทางด้านสุขภาพแล้วที ่เราเลื อกทาโครงการนี ้เพราะ
เราอยากลดความขัด แย้ง ในครอบครั ว ด้ว ยอย่ า งน้อ ยก็ ข จัด ต้น เหตุ ” (ครอบครั ว ทดลองที ่ 1,
สนทนากลุ่ม, 19 มี นาคม 2560)
“เรื ่องการแยกขยะค่ะ เพราะว่ามันมาจากจริ ง ๆ ลึก ๆ อยากจะทิ้ งขยะในบ้าน แต่คณ
ุ ยาย
เก็ บทุกอย่างถ้าทิ้ งนี ้ต้องบ้านแตกแน่ ๆ จึ งเริ่ มจากการแยกก่ อน เพราะอย่างบางที แยกขวดไว้อยู่
แล้วแต่แกแยกไว้เก็บไว้เฉย ๆ ก็เลยกลายเป็ นเก็บทุกอย่าง” (ครอบครัวทดลองที ่ 2, สนทนากลุ่ม,
19 มี นาคม 2560)
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“สุขภาพของทางนัน้ เป็ นเหตุผลหลักก็ด้วยค่ะเพือ่ ที ่จะได้กินผักมากขึ้น ไม่ค่อยชอบกิ นกัน
ทัง้ คู่เลยค่ะ” (ครอบครัวทดลองที ่ 3, สนทนากลุ่ม, 19 มี นาคม 2560)
สุขภาวะของครอบครัวทดลองภายหลังการเข้ าร่ วมการวิจัย
ส่วนสภาพปั ญหาสุขภาวะหลังจากที่ครอบครัวทดลองได้ นําโครงการตามแผนการเรี ยนรู้ที่
วางไว้ ไปทดลองใช้ ปฏิบตั จิ ริงในชีวิตประจําวันแล้ ว พบว่า ปั ญหาสุขภาวะที่เกิดขึ ้นนัน้ ค่อย ๆ ดีขึ ้น
ไม่ถึงกับดีมากจากเดิมแต่ทุกครอบครัวเห็นตรงกันว่าเป็ นจุดเริ่ มต้ นที่จะแก้ ปัญหาดังกล่าวอย่ าง
จริ งจัง และเป็ นประโยชน์โดยตรงจากการปฏิบตั ิตามหลักวิถีชีวิตสีเขียว (อย่างใดอย่างหนึ่งหรื อ
มากกว่าหนึ่งอย่างตามที่แต่ละครอบครัวเลือกไว้ ) นอกจากนัน้ ครอบครัวทดลองทุกครอบครัวยัง
เห็นว่าการแก้ ปัญหาสุขภาวะที่เลือกไว้ ยังเป็ นการปรับแก้ ให้ สุขภาวะด้ านอื่นที่ไม่ใช่ปั ญหาโดย
ตรงที่เลือกไว้ ดีขึ ้นไปด้ วย โดยเฉพาะสุขภาวะทางใจซึ่งเป็ นผลที่เห็นได้ ชดั ว่าดีขึ ้นก่อนที่จะเห็นผล
ความเปลี่ยนแปลงของสุขภาวะทางกายที่เลือกไว้ เสียอีก กล่าวคือ พอได้ เริ่ มลงมือทํา เริ่ มต้ นที่
แก้ ปัญหา ก็มีความสบายใจเกิดขึ ้น ลดความเครี ยดลงได้ และเมื่อเริ่ มเห็น ความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ ้นก็จะมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ได้ ร่วมมือกันทําด้ วย ตามมาด้ วยสุขภาวะทางสังคมระหว่าง
สมาชิกในครอบครัวเองก็ดีขึ ้นจากการที่ได้ ทํากิจกรรมร่ วมกันผ่านการแก้ ปัญหาสุขภาวะทางกาย
ของครอบครัวร่ วมกันในครัง้ นี ้ นอกจากนี ้ยังมีผลพลอยได้ จากการทํากิจกรรมเพื่อแก้ ปัญหาสุข
ภาวะของครอบครัวในครัง้ นี ้ด้ วยก็คือมีความรู้ในเรื่ องที่อาจจะเคยรู้มาบ้ างแล้ วแต่ไม่ชดั เจนหรื อไม่
ถูกต้ อง เมื่อมาทํากิจกรรมนี ้ต้ องมีการเรี ยนรู้จากแหล่งเรี ยนรู้ตา่ ง ๆ มากขึ ้น ทําให้ ความรู้ที่พอมีอยู่
บ้ างหรื อไม่มีเลยนันเพิ
้ ่มมากขึ ้นและถูกต้ องมากยิ่ งขึ ้นด้ วย แสดงคําบอกเล่าเกี่ยวกับสุขภาวะของ
ครอบครัวทดลองทัง้ 3 ครอบครัว หลังจากนําโครงการพัฒนาสุขภาวะของครอบครัวโดยการปฏิบตั ิ
ตามหลักวิถีชีวิตสีเขียว ได้ ดงั นี ้
“พอขยะมันหายไปมากมันก็ลดสาเหตุปัจจัยที ่ทาให้กระทบกระทัง่ กันในครอบครัวไปได้
บ้างนะ เพราะว่ามันก็ มีอยู่ค่อนข้างเยอะเหมื อนกัน พอปลูกผักปกติ จะตื ่นช้าก็ ต้องตื ่นเช้าเพื ่อมา
ดูแลผักเราเช้า-เย็น เราก็ รู้สึกว่าเราได้เดิ นรับแสงแดดเจอแมว บางที เราก็นงั่ ทาต้นไม้ข้างล่างก็ได้
เจอพ่อเจอแม่ เดิ นสวนกันไปกันมามากขึ้ น และก็ ได้ความรู้ จากการปลูกผักมากขึ้ น ซึ่ งแต่ ก่อนก็
ปลูกผักกิ นเองมานานแล้วแต่ก็รู้งู ๆ ปลา ๆ ไม่ ได้ใฝ่ รู้ ขนาดนี ้ ...พอเห็นต้นไม้ออกดอกแล้วทาให้
เรามี กาลังใจขึ้ น ว่าที ่เราทามาแล้วเห็นผล เช่น มะละกอลูกนี ้สกุ แล้วพ่อไปเก็บให้หน่อยนะ ภาวะ
ทางสังคมในบ้านดีขึ้น” (ครอบครัวทดลองที ่ 1, สนทนากลุ่ม, 19 มี นาคม 2560)
“คิ ดว่าขยะที ่มนั เละเทะมันก็ถูกแยกได้ดีขึ้นที ่เห็นได้ชดั ก็พวกกระดาษกับพลาสติ ก สมมุติ
เรามี ขยะพวกขวดแชมพูเราก็ ทิ้ง ๆ รวมไปกับเศษกระดาษที ่เรารู้ สึกว่ าไม่ เป็ นประโยชน์ กับใคร
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ตอนนี ้ เ ราแยกเราก็ ใ ห้ ค นอื ่ น ได้ ณ ปั จ จุ บัน หลัง จากที ่ ไ ปตรวจบ้ า นมาแล้ ว เราก็ ยัง แยกอยู่ ”
(ครอบครัวทดลองที ่ 2, สนทนากลุ่ม, 19 มี นาคม 2560)
“เราได้แยกขยะแล้วคุณยายก็ ได้ให้คนอื ่น เค้าก็ เหมื อนภูมิใจว่าฉันเอาเศษกระดาษที ่ฉนั
รวมมาอย่างดีมาให้คนนีก้ ็จะดีใจมาก เอาขวดให้คนนี ้พ ลาสติ กที ่สะอาดไม่มีเศษอาหารเลอะเทอะ
เค้าก็จะดีใจก็เหมื อนมี ความสุขขึ้น” (ครอบครัวทดลองที ่ 2, สนทนากลุ่ม, 19 มี นาคม 2560)
“เวลาเราแยกขยะให้คนเก็บหัวหน้าเค้าก็มาขอบคุณ คุณยายก็ภูมิใจมาก ปกติ คนเก็บขยะ
เขาก็ลาก ๆ เท ๆ ไปแต่พอเราแยกให้เขาพฤติ กรรมเขาก็เปลี ่ยนมารยาทก็จะเปลี ่ยนไปก็มาสวัสดี
บ้านเราสะอาดเขาก็ชอบ เรื ่องทางใจ เค้าภูมิใจที ไ่ ด้แบ่งปั นให้คนอื น่ อันนี โ้ ดยตรงเพราะว่าถ้าเราไม่
แยกเขาก็ไม่มีกิจกรรมทาแบบนีไ้ ปให้ต่อกับคนอืน่ จากทีเ่ ขาจะต้องเก็บสะสมเพือ่ เก็บไว้เฉย ๆ หรื อ
ฝากหลานไปขายได้ 5-10 บาท ก็รู้สึกว่าช่างมันเถอะเราให้คน ถ้าเป็ นแต่ก่อนอย่างกระดาษจะทิ้ ง
ก็ไม่ยอมทิ้ งจะต้องเอาไปขายได้สกั 5 บาทก็ยงั ดี แต่ถ้าอย่างนี ้เราให้แล้วเขาดี ใจกลับมาเราก็รู้สึก
ว่าอยากจะให้มากขึ้น” (ครอบครัวทดลองที ่ 2, สนทนากลุ่ม, 19 มี นาคม 2560)
“สุขภาพจิ ตและสุขภาวะทางสังคมดี ขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เพราะได้แยกขยะแล้วเราไปให้
พนักงานเก็ บขยะ เกิ ดเป็ นความภาคภูมิใจที ่ได้แบ่งปั น และทาดี กบั ผู้อื่น ด้านสังคมได้พูดคุยกัน
มากขึ้นระหว่างคนในบ้านเพราะมี กิจกรรมได้ทาร่ วมกัน ” (ครอบครัวทดลองที ่ 2, สนทนากลุ่ม, 19
มี นาคม 2560)
“คื ออย่างน้อยมันก็เริ่ มเปลี ่ยนแปลงไปแล้ว อย่างน้อยก็ตื่นเช้าขึ้นนิ ดนึง เพือ่ มารดน้าทุก
วันเลยไม่งนั้ เหี ่ยว ตอนนี ้ผมคิ ดว่ามันคื อกิ จวัตรประจาวันไปแล้ว สิ่ งที ่ได้นอกเหนื อจากนัน้ ที ่ผมได้
จากเมื ่อก่ อนที ่ผมไม่ ช อบพูดไม่ อยากจะคุยกับใครเลย ก็ พูดมากขึ้ น มี การเจรจา มี ปฏิ สมั พันธ์
ทัศนคติ ที่ดีมากขึ้ น ผลพลอยได้อย่างน้อยก็ คือความรู้ ในเรื ่ องของในอนาคตอย่างน้อยเกิ ดถ้าเรา
ไม่มีอาชี พ เราก็ยงั มี ความสุขมี ความรู้ ที่เราได้จากการไปอบรมหาความรู้ ต่าง ๆ พร้ อมที ่จะต่อยอด
ได้” (ครอบครัวทดลองที ่ 3, สนทนากลุ่ม, 19 มี นาคม 2560)
“เรื ่องความเครี ยดน้อยลง เหมื อนได้ระบายในกิ จกรรมที ่เราทาไม่ว่าจะเป็ นการปลูกต้นไม้
หรื อการเล่ นดนตรี ส่ วนเรื ่ องสุขภาพก็ จ ะกิ นผักมากขึ้ นตอนนี ้สุขภาพก็ ยงั ไม่ มี โรคต่ าง ๆ ที ่จ ะ
ตามมา” (ครอบครัวทดลองที ่ 3, สนทนากลุ่ม, 19 มี นาคม 2560)
“พอมาทาแล้วมันเหมื อนมี เส้นว่าต้องทาแล้วมันต้องทาจริ ง ๆ จากที ่เมื ่อก่อนคิ ดจะทามัน
ไม่มีแรงขับ แต่พอได้ลงมื อทาแล้วก็เห็นผลว่าอย่างอื ่นมันก็ตามมา อาจจะมากน้อยก็แล้วแต่ แต่ก็
มี ส่วนเลยแหละ ผลพลอยได้ก็ได้ตืน่ เช้าขึ้น ได้เดิ น ได้ยกของ อันนี ้ได้ฝึก ได้เรี ยนรู้ แหล่งเรี ยนรู้ มาก
ขึ้ นเพราะบางอันเราก็ เสิ ร์ชจากในเน็ทแล้วมันอาจจะไม่ถูก เราก็ จะไปหาอันนี ้มนั ถูกกว่าก็ ต้องหา
แหล่งข้อมูลที ่มนั ถูกต้อง แม่ก็ได้ความปลื ้มอกปลื ้มใจ เช่ น เมื ่อก่ อนมันจะมี ต้นไม้ที่เคยมี อยู่แล้ว
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เป็ นปี ๆ แล้วมันก็ไม่ค่อยเติ บโตออกดอกเท่าไร แต่พอมาทาอันนี ้ก็ต้องดูแลของใหม่ รวมไปถึงของ
เก่าที ม่ ี อยู่ ต้นนี ม้ นั ก็งอกงามขึ้นมาเพราะว่าเราใส่ใจ แม่ก็จะปลื ้มถ่ายรู ปโชว์ ผลถ้าได้ออกมาเยอะ
ก็จะแจก” (ครอบครัวทดลองที ่ 1, สนทนากลุ่ม, 19 มี นาคม 2560)
“เปลี ่ยนแปลง ทุกคนได้พูดคุยกันมากขึ้ น มี กิจกรรมทาร่ วมกัน สุขภาพจิ ตดี ขึ้น เพราะได้
ทาสิ่ งดี ๆไม่ใช่แค่สาหรับครอบครัวตัวเอง แต่ยงั เป็ นการทาดี ต่อผูอ้ ื น่ และสังคม” (ครอบครัวทดลอง
ที ่ 2, สนทนากลุ่ม, 19 มี นาคม 2560)
สรุปผลของการประเมินสุขภาวะของครอบครัวภายหลังการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้แบบ
มีส่วนร่ วมนี ส้ ิ น้ สุดลงพบว่าปั ญ หาสุขภาวะที่ เคยมี ในแต่ละครอบครัวซึ่ง เป็ นปั ญหาสุขภาวะที่
ครอบครัวทดลองได้ เลือกมาทําโครงการพัฒนาสุขภาวะด้ วยการปฏิบตั ิตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวนัน้
ดีขึน้ ในลักษณะที่ค่อย ๆ ดีขึน้ ไม่ถึงกับดีมากชนิดที่ แตกต่างจากเดิม แบบก้ าวกระโดด แต่เป็ น
จุดเริ่ มต้ นที่จะแก้ ปัญหาดังกล่าวอย่างจริ งจัง และทุกครอบครัวเห็นว่าที่สุขภาวะดีขึน้ นันเป็
้ นผล
โดยตรงมาจากการปฏิบตั ิตามวิถีชีวิตสีเขียวที่ครอบครัวได้ เลือกมาปฏิบตั ิ ครอบครัวทดลองทุก
ครอบครัวยังเห็นว่าการแก้ ปัญหาสุขภาวะที่เลือกไว้ ยงั เป็ นการปรับแก้ ให้ สุขภาวะด้ านอื่นที่ไม่ใช่
ปั ญหาโดยตรงที่เลือกไว้ ดีขึ ้นไปด้ วย โดยเฉพาะสุขภาวะทางใจซึ่งเป็ นผลที่เห็นได้ ชดั ว่าดีขึ ้นก่อนที่
จะเห็นผลความเปลี่ยนแปลงของสุขภาวะทางกายที่เลือกไว้ เสียอีก
2. ผลการประเมินความสาเร็ จของการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วม
ตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะของครอบครัว
ผลการประเมินความสําเร็ จของการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วมตามหลักวิถี
ชีวิตสีเขียวเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะของครอบครัว ที่ครอบครัวทดลองได้ ร่วมกันพัฒนาขึ ้นฯ โดยใช้
เครื่ องมือที่ครอบครัวทดลองได้ ร่วมกันพัฒนาขึน้ มีลกั ษณะเป็ นประเด็นการสนทนากลุ่มร่ วมกัน
ประมาณ 6 ประเด็น พบว่า ทังสามครอบครั
้
วมองว่ากระบวนการเรี ยนรู้ ที่พฒ
ั นาขึ ้นครัง้ นี ้ประสบ
ความสําเร็จโดยพิจารณาได้ จาก ความร่วมมือกัน การมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัวในการทํา
กิจกรรมทุกขันตอนตามกระบวนการเรี
้
ยนรู้ ทังนี
้ ้สมาชิกครอบครัวยอมรับว่าต้ องมีการชักจูงโน้ ม
น้ า วสมาชิ ก บางคนมากเป็ นพิ เ ศษจึ ง ได้ รั บ ความร่ ว มมื อ แต่ก็ ผ่ า นมาได้ ด้ ว ยดี คื อ ทุก คนใน
ครอบครัวได้ มีสว่ นร่วมในการเรี ยนรู้ที่เกิดขึ ้น และผลของการเรี ยนรู้ที่เกิดขึ ้นเป็ นไปตามที่ครอบครัว
ตนเองตังเป
้ ้ าหมายไว้ และมีผลพลอยได้ ที่ดีก็คือ ได้ รับความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับวิถีชีวิต สีเขียว
ที่มีประโยชน์อย่างมากอีกด้ วย แสดงได้ ด้วยคําพูดของครอบครัวที่แสดงถึงความสําเร็ จของการ
พัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ฯในครัง้ นี ้ได้ ดังนี ้
“รู้ สึกว่ าสเกล 1-5 เราได้ประมาณ 2 เพราะเราได้เริ่ มต้นทาแล้วเพราะอย่างของเรามัน
หลายทิ ศหลายทางมาก มันสามารถทาต่อไปได้เรื ่อย ๆ ตอนนี ้เราบางที เราทาไปแล้วคิ ดว่าอนาคต
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เราอาจจะลื มอี กบางที เราต้องกลับมาเตื อนตัวเองบ่อย ๆ เพราะว่าของเรามาที ่จุดเต็ม 5 มันยาก
ตอนนี ข้ อแค่ให้เป็ นประมาณนี ไ้ ปเรื ่อย ๆ นาน ๆ ก็น่าจะดี ก็ว่าจะทาอยู่แล้วแต่ไม่มีใครช่วย พอทา
แล้วก็ ต้องคอยดูแลรักษาคงสภาพให้มันสะอาดเหมื อนเดิ ม ก็ จะไปทะเลาะกันตรงนัน้ มากกว่า ”
(ครอบครัวทดลองที ่ 1, สนทนากลุ่ม, 19 มี นาคม 2560)
“ของเราว่าสาเร็ จนะ เพราะว่าด้วยความที ่ตอนแรกนะอย่างเคสของการแยกขยะจริ ง ๆ
แล้วมันต้องจริ งจัง ต้องแยกมหภาค 4 ถัง แต่เราได้ adapt แล้วก่อนที ่จะมาปฏิ บตั ิ จริ งเราได้ปรับ
แล้วว่าอย่างนี ท้ ี บ่ า้ นทาได้ ก็เลยรู้สึกว่าที ต่ งั้ ไว้ตงั้ แต่แรก มันเป็ นการตัง้ ที ่ลดทอนลงมาแล้วก็เลยได้
ตามเป้ าหมาย” (ครอบครัวทดลองที ่ 2, สนทนากลุ่ม, 19 มี นาคม 2560)
“ตัง้ เป้ าไว้ว่าผักที ่ปลูกต้องพร้ อมกิ นมากกว่านี ้ ไม่ใช่ว่าแค่ลองกิ นหน่อยว่ามันจะพอกิ นได้
ไหม แล้วก็เรื ่ องการออกกาลังกายยังไม่ประสบความสาเร็ จเพราะเราคิ ดว่าผมยังไม่ค่อยชอบใน
กี ฬาบางอย่างอยู่ แต่อย่างน้อยผมคิ ดว่าที ่เราร่ วมกันครั้งนี ้มนั จะเป็ นการบังคับในเรื ่ องพฤติ กรรม
หลาย อย่างทีบ่ อกไปตอนต้นว่าเราได้ตื่นเช้ามารดน้าต้นไม้อย่างน้อยเราก็ได้เข้าสู่เส้นทางแล้ว แต่
เราจะไปถึงจะไปถึงไหนก็คิดว่าเราอยู่บนเส้นทางแล้ว” (ครอบครัวทดลองที ่ 3, สนทนากลุ่ม, 19
มี นาคม 2560)
สรุปได้ ว่าครอบครัวทดลองทังสามครอบครั
้
วมีความเห็นว่าการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้
แบบมีส่วนร่วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่ อเสริ มสร้ างสุขภาวะของครอบครัวในครัง้ นี ้มีความสําเร็ จ
เห็นได้ จากการดําเนินการตามขันตอนของกระบวนการเรี
้
ยนรู้เป็ นไปได้ ด้วยดี สมาชิกครอบครัวทุก
คนมีสว่ นร่วมถึงแม้ ว่าบางคนจะต้ องใช้ การโน้ มน้ าวชักจูงมากสักหน่อยจึงได้ รับความร่วมมือ เมื่อ
ดําเนินการถึงขันตอนสุ
้
ดท้ ายแล้ ว ครอบครัวสามารถบรรลุเป้าหมายของครอบครัวตนเองได้ ตงไว้
ั้
และได้ ผลเป็ นที่น่าพอใจสําหรับครอบครัวของตน คือ ปั ญหาสุขภาวะของครอบครัวถูกแก้ ไขจนดี
ขึ ้น ถึงจะยังไม่ดีมากที่สดุ แต่ก็อยู่ในระดับที่พอใจแล้ ว ตลอดจนได้ รับความรู้และประสบการณ์ใน
เรื่ องของวิถีชีวิตสีเขียวที่ครอบครัวเห็นว่ามีประโยชน์และสามารถปฏิบตั ไิ ด้ จริงในชีวิตประจําวัน
3. สรุ ปกระบวนการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริ มสร้ าง
สุขภาวะของครอบครัว
จากการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริ มสร้ างสุข
ภาวะของครอบครัว ซึง่ รวมขันตอนการดํ
้
าเนินการ และคําตอบจากวัตถุประสงค์การวิจยั ทังสองข้
้
อ
ผู้วิจยั ทําการสังเคราะห์และสรุปเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อ
เสริมสร้ างสุขภาวะของครอบครัวได้ ดงั นี ้
กระบวนการเรี ยนรู้ แบบมี ส่วนร่ วมตามหลักวิถีชี วิตสี เขี ยวเพื่ อเสริ ม สร้ างสุขภาวะของ
ครอบครัวประกอบด้ วยขันตอน
้
3 ขัน้ ได้ แก่
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1. การเรี ยนรู้ เพื่ อ การเริ่ ม ต้ นที่ จ ะเปลี่ ยนแปลง เป็ นขัน้ ตอนแรกที่ ค รอบครั วจะมี
ความคิดที่จะปรับเปลี่ยนการดําเนินชีวิตจากที่เดิมที่เคยปฏิบตั ิมาเป็ นการดําเนินชีวิตตามหลักวิถี
ชีวิตสีเขียว ซึ่งในขันตอนนี
้
้สิ่งที่ครอบครัวได้ เรี ยนรู้ คือ การเรี ยนรู้เรื่ องของตนเอง ซึ่งตนเองในที่นี ้ก็
คือครอบครัวของตนเองนัน่ เอง การเรี ยนรู้ เรื่ องของตนเอง ประกอบไปด้ วย การทําความเข้ าใจใน
ความสั ม พั น ธ์ ข องสมาชิ ก ครอบครั ว ว่ า ครอบครั ว ของตนมี ค วามสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งไร เพราะ
ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวจะมีผลต่อความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบตั ิตามหลักวิถีชีวิต
สีเขียวของครอบครัวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน การทําความเข้ าใจในบริ บทของครอบครัว บริ บท
ของครอบครัวเป็ นสิ่งสําคัญที่จะบอกกับครอบครัวว่าอะไรที่เป็ นปั ญหาของครอบครัวที่ควรจะต้ อง
มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อบรรเทาหรื อกําจัดปั ญหานัน้ และการทําความเข้ าใจในความสามารถและ
ความสนใจของสมาชิกครอบครัว ว่าสมาชิกแต่ละคนของครอบครัวนัน้ มีความสนใจในเรื่ องใดหรื อ
มีความสามารถอะไรบ้ างเพื่อที่จะนําไปใช้ ในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวได้ ซึ่ง
การเรี ยนรู้ เพื่อการเริ่ มต้ นที่จะเปลี่ยนแปลงนีจ้ ะนําไปสู่การสร้ างแรงจูงใจอันแรงกล้ าที่จะทําให้
ครอบครัวเกิดความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตนัน่ เอง
การเรี ยนรู้ เพื่ อการเริ่ ม ต้ นที่ จะเปลี่ ยนแปลงนีเ้ กิดขึน้ ได้ โดยสมาชิ กครอบครัวได้ รับการ
กระตุ้นหรื อแรงเสริมให้ ร่วมกันคิดในประเด็นต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้ างต้ น ซึง่ ที่เกิดขึ ้นในการวิจยั คือการ
กระตุ้นนันเกิ
้ ดจากผู้วิจยั โดยมีแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งมาจากครอบครัวสีเขี ยวกรณีศกึ ษา ทังนี
้ ้หาก
เกิดขึน้ ในวิถีชีวิตจริ งครอบครัวอาจเกิดการเรี ยนรู้ ในส่วนนี ้ได้ จากการได้ เปิ ดรับข้ อมูลจากแหล่ง
เรี ยนรู้ต่าง ๆ รอบตัว เช่น บุคคล สื่อมวลชน จนนํามาสู่การเริ่ มต้ นหรื อฉุกคิดที่จะเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตของครอบครัว
ปั จจัยและเงื่อนไข ที่เกิดขึ ้นในขันตอนนี
้
้ ได้ แก่
ปั จจัยเป็ นสิ่งที่ช่วยให้ กระบวนการเรี ยนรู้ ที่เกิดขึ ้นดําเนินไปได้ ด้วยดีอย่างราบรื่ น สําหรับ
ในขันตอนนี
้
้ คือ สมาชิกของครอบครัวเองที่จะเปิ ดใจในการร่วมกันเรี ยนรู้เรื่ องของครอบครัวตนเอง
และการสื่ อสารที่ ดี ในครอบครั วก็ เป็ นอี กปั จ จัย หนึ่ง ที่ จ ะช่วยให้ การเรี ยนรู้ ในขัน้ ตอนนี ป้ ระสบ
ผลสําเร็จ
เงื่อนไข เป็ นสิ่งที่ต้องคํานึงถึงในการเรี ยนรู้ รวมไปถึงเป็ นสิ่งที่อาจจะขัดขวางให้ การเรี ยนรู้
ที่ เ กิ ด ขึ น้ หยุ ด ชะงั ก หรื อ ไม่ ร าบรื่ น คื อ ความสัม พัน ธ์ ข องสมาชิ ก ในครอบครั ว ควรจะต้ อ งมี
ความสัมพันธ์ในทางบวกทางที่ดี หรื ออย่างน้ อยก็ค วรเป็ นความสัมพันธ์ที่พร้ อมจะปรับเปลี่ยนเป็ น
ความสัมพันธ์ที่ดีโดยไม่ยากนัก
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2. การเรี ยนรู้ เพื่อรั บหรื อปรั บเปลี่ยนวิธีคิดหรื อวิธีปฏิบัติ เป็ นขันตอนที
้
่สองที่เกิดขึ ้น
หลังจากที่ครอบครัวมีความคิดที่จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแล้ ว ในขันตอนนี
้
้ก็เป็ นขันตอนที
้
่ครอบครัว
จะเรี ยนรู้ เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนวิธีคิดหรื อวิธีปฏิบตั ิ ซึ่งก็คือ การเรี ยนรู้ ที่จะคิดหรื อทําตามวิถีชีวิต
แบบใหม่ให้ ได้ นนั่ เอง ดังนันสิ
้ ่งที่ครอบครัวได้ เรี ยนรู้ในขันตอนนี
้
้ก็คือ วิธีคิด วิธีการปฏิบตั ิกิจกรรม
ตามหลักวิถีชีวิตสีเขียว
การเรี ยนรู้ วิธีคิด วิธีปฏิบตั ิกิจกรรมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียว เกิดขึ ้นได้ โดยการที่ครอบครัว
ร่วมกันทํากิจกรรม ซึ่งประกอบไปด้ วยการระบุปัญหาและความต้ องการเป็ นสิ่งสําคัญเพราะการที่
ครอบครัวรู้ ถึงปั ญหาและความต้ องการของครอบครัวนัน้ จะทําให้ ครอบครั วสามารถเลือกหรื อ
กําหนดกิจกรรมการปฏิบตั ิตามหลักวิถีชี วิตสีเขียวเพื่อที่จะนํามาบรรเทาปั ญหานัน้ ได้ การเลือก
กิจกรรมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียว ก็เพื่อที่จะนํามาปฏิบตั ิเพื่อบรรเทาหรื อกําจัดปั ญหาสุขภาวะของ
ครอบครัวตามที่กล่าวแล้ ว หลังจากนันครอบครั
้
วก็จะดําเนินการไปเรี ยนรู้วิธีปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ
ตามหลักวิถีชีวิตสี เขียวจากแหล่งเรี ยนรู้ ที่มี อยู่หลากหลายแหล่ง โดยใช้ วิธีที่ครอบครัวต้ องการ
จนกระทัง่ ถึงการนําสิ่งที่เรี ยนรู้นนมาใช้
ั้
จริงปฏิบตั จิ ริง
ปั จจัยและเงื่อนไขที่เกิดขึ ้นในขันตอนนี
้
้ได้ แก่
ปั จจัยสําหรับในขันตอนนี
้
้คือความตังใจจริ
้
งและความเอาใจใส่ในสิ่งที่ทําเวลาและความ
ร่วมมือร่วมใจกันของสมาชิกในครอบครัว
เงื่ อนไข สํ าหรั บในขัน้ ตอนนี ค้ ือเงื่ อ นไขเดี ยวกับในขัน้ ตอนแรก คือ ความสัม พันธ์ ของ
สมาชิ ก ในครอบครั ว ควรจะต้ อ งมี ค วามสัม พัน ธ์ ใ นทางบวกทางที่ ดี ห รื อ อย่ า งน้ อ ยก็ ค วรเป็ น
ความสัมพันธ์ที่พร้ อมจะปรับเปลี่ยนเป็ นความสัมพันธ์ที่ดีโดยไม่ยากนัก เนื่องจากเงื่อนไขนี ้จะมีผล
ต่อความร่วมมือร่วมใจกันในการปฏิบตั ขิ องสมาชิกในครอบครัว
3. การเรี ยนรู้ จากผลการเปลี่ยนแปลง เมื่อครอบครัวได้ เปลี่ยนวิธีคิดและวิธีปฏิบตั ิแล้ ว
จะต้ องเกิดผลของการเปลี่ยนแปลงนันกั
้ บครอบครัว ซึ่งครอบครัวจะมีการประเมินผลที่เกิดขึ ้นนัน้
ด้ วยตนเองหลังจากที่ได้ ลงมือปฏิบตั กิ ิจกรรมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวแล้ ว หรื อในบางครอบครัวอาจ
เริ่ มประเมินผลตังแต่
้ ระหว่างการปฏิบตั ิก็ได้ ดังนันสิ
้ ่งที่ครอบครัวได้ เรี ยนรู้ ในขันตอนนี
้
้ ก็คือ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ กับครอบครัวหลังจากที่ได้ เปลี่ยนวิธีคิดหรื อวิธีปฏิบตั ิจากเดิมมาเป็ นการ
ปฏิบตั ติ ามหลักวิถีชีวิตสีเขียวแล้ ว
การเรี ยนรู้ผลของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ ้นโดย ครอบครัวได้ นําวิธีคิด วิธีปฏิบตั ิหรื อกิจกรรม
ตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวไปใช้ ปฏิบตั ิจริ งในชีวิตประจําวันของครอบครัว และเห็นผลหรื อประเมินผล
ของการปฏิบตั ทิ ี่เกิดขึ ้นแล้ วว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้ าง โดยผลที่เกิดขึ ้นกับครอบครัวทดลอง
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ในการวิจยั นี ้ก็คือ ปั ญหาสุขภาวะที่ครอบครัวมีนนมี
ั ้ การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ ้น (คือปั ญหา
ลดลง) ทัง้ ทางกาย ทางใจ และทางสังคม (เช่นเดียวกับที่เกิดขึ ้นในครอบครัวสีเขียวกรณีศึกษา)
รวมไปถึงความรู้ ความคิด ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ ้นของสมาชิกครอบครัวอีกด้ วย
ปั จจัยและเงื่อนไขที่เกิดขึ ้นในขันตอนนี
้
้ได้ แก่
ปั จจัยสําหรับในขันตอนนี
้
้ คือ ทัศนคติและมุมมองที่ดีในการมองสิ่งต่าง ๆ ไม่มีอคติ
เงื่อนไข เป็ นสิ่งที่ต้องคํานึงถึงในการเรี ยนรู้รวมไปถึงเป็ นสิ่งที่อาจจะขัดขวางให้ การเรี ยนรู้ที่
เกิดขึ ้นหยุดชะงักหรื อไม่ราบรื่ นคือการปฏิบตั ิที่เกิดขึ ้นนันต้
้ องจริ งจังและต่อเนื่องพอที่จะทําให้ เห็น
ผลการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการเรี ยนรู้ แบบมี ส่วนร่ วมตามหลักวิถีชี วิตสี เขี ยวเพื่ อเสริ ม สร้ างสุขภาวะของ
ครอบครัว สรุปเป็ นแผนภาพ ได้ ดงั นี ้
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1. การเรียนรู้เพื่อการเริ่มต้ นที่จะ
เปลี่ยนแปลง
- การเรี ยนรู้ เรื่ องของตนเอง
- โดยได้ รับการกระตุ้นหรื อแรงเสริ ม

ปั จจัยและเงื่อนไข
ปั จจัย - สมาชิกของครอบครัวเปิ ดใจในการ
ร่วมกันเรี ยนรู้
ปั จจัย - การสือ่ สารที่ดีในครอบครัว
เงื่อนไข - ความสัมพันธ์ ที่ดีของสมาชิ กใน
ครอบครัว

2. การเรียนรู้เพื่อรับหรือปรับเปลี่ยน
วิถคี ิดหรือวิธีปฏิบัติ

ปั จจัยและเงื่อนไข
ปั จจัย - ความตังใจจริ
้
งและความเอาใจใส่

- การเรี ย นรู้ วิ ธี คิ ด วิ ธี ก ารปฏิ บัติ กิ จ กรรม

ในสิ่งที่ทําเวลาและความร่ วมมือร่ วมใจกัน

ตามหลักวิถีชีวิตสีเขียว

ของสมาชิกในครอบครัว

- โดยครอบครั ว ร่ ว มกัน ทํ า กิ จ กรรมการ

เงื่ อนไข - ความสัมพันธ์ ที่ดีของสมาชิ กใน

เรี ยนรู้

ครอบครัว

3.การเรี ยนรู้ จากผลการเปลี่ยนแปลง

ปั จจัยและเงื่อนไข

- การเรี ยนรู้ การเปลี่ยนแปลงที่เกิ ดขึ ้นกับ

ปั จจัย - ทัศนคติและมุมมองที่ดีในการมอง

ครอบครั วหลังจากที่ได้ เปลี่ยนวิธีคิดหรื อ

สิง่ ต่าง ๆ ไม่มีอคติ

วิธีปฏิบตั ิ

เงื่อนไข - การปฏิบตั ิที่เกิดขึ ้นนันต้
้ องจริ งจัง

- โดยครอบครั ว นํ า วิ ธี คิ ด วิ ธี ป ฏิ บัติ ต าม

และต่อเนื่อง

หลัก วิ ถี ชี วิ ต สี เ ขี ย วไปใช้ ปฏิ บั ติ จ ริ งใน
ชี วิตประจํ าวันของครอบครั วและเห็นผล

หรื อประเมินผลแล้ ว

แผนภาพที่ 6 แสดงกระบวนการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียว
เพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะของครอบครัว
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ

การวิจัยเรื่ องการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ แบบมี ส่วนร่ วมตามหลักวิถีชีวิตสี เขียวเพื่ อ
เสริ มสร้ างสุขภาวะของครอบครัว มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ ฐานของ
ครอบครัวที่มีวิถีชีวิตสีเขียวจากกรณีศึกษาที่ดี และ 2) พัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วม
ตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะของครอบครัว มีขนตอนการวิ
ั้
จยั 2 ขันตอนหลั
้
กตาม
วัตถุประสงค์ ได้ แก่
ขัน้ ตอนที่ 1 การศึก ษาและวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล พื น้ ฐานของครอบครั ว วิ ถี ชี วิ ต สี เ ขี ย วจาก
ครอบครั วกรณี ศึกษาที่ดี ใช้ วิธี การลงพืน้ ที่ ศึกษาภาคสนามกับครอบครัวสี เขี ยวกรณี ศึกษาที่ ดี
จํานวน 5 ครอบครัว รวบรวมข้ อมูลด้ วยวิธีการสัมภาษณ์ เชิงลึกและการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม
เครื่ องมือที่ใช้ คือแบบสัมภาษณ์ เชิงลึกและแบบสังเกต วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยการวิเคราะห์เนื ้อหา
(Content Analysis) ผลที่ได้ จากการวิจัยในขัน้ ตอนนี ้ได้ วิเคราะห์ออกมาเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานของ
ครอบครั วสี เ ขี ยว เพื่ อนํ าไปสู่การสร้ างเนื อ้ หาสํ าหรั บเป็ นพื น้ ฐานความรู้ สํ าหรั บผู้วิจัยเองและ
ครอบครั วทดลองในการพัฒ นากระบวนการเรี ยนรู้ แบบมี ส่วนร่ วมตามหลักวิถีชี วิตสีเขี ยวเพื่ อ
เสริมสร้ างสุขภาวะของครอบครัวในขันตอนที
้
่2
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐานของครอบครัวสีเขียวกรณีศึกษาที่ดีทงั ้ 5 ครอบครัว พบว่า
ข้ อมูลพืน้ ฐานของครอบครัวสีเขียวกรณี ศึกษา ประกอบด้ วย 1) พืน้ ฐานของครอบครัว ได้ แก่ มี
สมาชิ ก ที่ มี ค วามสัม พัน ธ์ ที่ ดีต่อ กัน สมาชิ ก สามารถจัด การพื น้ ที่ ใ ช้ ส อยในบ้ า นเพื่ อ ใช้ ใ ห้ เ ป็ น
ประโยชน์ได้ และสมาชิกครอบครัวมี ความรู้ ความสนใจในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งที่จะเกี่ยวข้ องกับการ
ดําเนินวิถีชีวิตสีเขียว 2) เนื ้อหาสาระของวิถีชีวิตสีเขียวที่ปฏิบตั ิ มีกิจกรรมการปฏิบตั ิที่สรุปได้ เป็ น
การปฏิบตั ติ อ่ ตนเอง การปฏิบตั ติ อ่ ผู้อื่น และการปฏิบตั ติ อ่ สิ่งแวดล้ อมอย่างสมดุล 3) แรงจูงใจ มา
จากความสนใจส่วนบุคคลหรื อปั ญหาบางประการของสมาชิกครอบครัว 4) การเรี ยนรู้ ที่จะมีวิถี
ชีวิตสีเขียวของครอบครัวเป็ นการเรี ยนรู้ร่วมกัน ที่เกิดจากการที่สมาชิกคนหนึ่งสนใจและเริ่ มเรี ยนรู้
ก่อนที่จะมาชักชวนคนอื่นในครอบครัวให้ ร่วมเรี ยนรู้ด้วย 5) สุขภาวะของครอบครัว ประกอบด้ วย
สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิตใจ และสุขภาวะทางสังคม ทุกครอบครัวมีสขุ ภาวะที่ดีขึ ้นจากเดิม
หลังจากที่ครอบครัวดําเนินชีวิตแบบวิถีชีวิตสีเขียว 6) กระบวนการเรี ยนรู้ ของครอบครัวสีเขียว
กรณีศกึ ษา มี 9 ขันตอน
้
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ขัน้ ตอนที่ 2 การพัฒ นากระบวนการเรี ยนรู้ แบบมี ส่วนร่ วมตามหลักวิถีชี วิตสี เขี ยวเพื่ อ
เสริมสร้ างสุขภาวะของครอบครัว ใช้ วิธีการวิจยั แบบมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวทดลองและผู้วิจยั
ผ่านเทคนิคการทําโครงการ มีขนั ้ ตอนการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมตามหลักวิถี
ชีวิตสีเขียวเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะของครอบครัว แบ่งเป็ น 3 ขันตอนหลั
้
ก ได้ แก่ 1) สร้ างพื ้นฐาน
ของสมาชิกในครอบครัวทดลอง 2) สร้ างพื ้นที่การเรี ยนรู้ของครอบครัวทดลอง 3) สรุปกระบวนการ
เรี ยนรู้แบบมีสว่ นร่วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะของครอบครัว
โดยผลการศึกษาในขันตอนนี
้
้ สรุปได้ วา่ กระบวนการเรี ยนรู้แบบมีสว่ นร่วมตามหลักวิถีชีวิต
สีเขียวเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะของครอบครัว ประกอบด้ วย 3 ขันตอน
้
ได้ แก่ 1) การเรี ยนรู้เพื่อการ
เริ่มต้ นที่จะเปลี่ยนแปลง 2) การเรี ยนรู้เพื่อรับหรื อปรับเปลี่ยนวิถีคดิ หรื อวิธีปฏิบตั ิ 3) การเรี ยนรู้จาก
ผลการเปลี่ยนแปลง
สรุปผลการศึกษา
ผู้วิ จัย นํ า เสนอผลการศึก ษาออกเป็ น 2 ตอน ตามวัต ถุป ระสงค์ ได้ แ ก่ ตอนที่ 1 ผล
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ ฐานของครอบครัววิถีชีวิตสีเขียวจากครอบครัวกรณี ศึกษาที่ดี
ตอนที่ 2 ผลการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วมตามหลักวิถีชีวิตสี เขียวเพื่อเสริ มสร้ างสุข
ภาวะของครอบครัว
ตอนที่ 1 ผลการศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลพืน้ ฐานของครอบครั ววิถีชีวิตสีเขียว
จากครอบครัวกรณีศึกษาที่ดี
การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ ฐานของครอบครัวสีเขียวกรณีศึกษาที่ดี สําหรับข้ อมูล
พื ้นฐานของครอบครัวสีเขียวนัน้ ประกอบไปด้ วย พื ้นฐานของครอบครัว เนื ้อหาสาระของวิถีชีวิตสี
เขียวที่ปฏิบตั ิ แรงจูงใจ จุดเริ่ มต้ นและการเรี ยนรู้ที่จะมีวิถีชีวิตสีเขียวสุขภาวะของครอบครัวและ
กระบวนการเรี ยนรู้ ของครอบครัวซึ่งนํามาวิเคราะห์สงั เคราะห์พิจารณาความซํ ้าของข้ อมูลสรุ ปได้
ดังนี ้
1) พืน้ ฐานของครอบครั วสีเขียว ประกอบด้ วย ครอบครัวมีสมาชิกที่มีความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกัน สมาชิกครอบครัวสีเขียวนันสามารถจั
้
ดการพื ้นที่ใช้ สอยในบ้ านเพื่อใช้ ให้ เป็ นประโยชน์ได้
ประการสุดท้ ายคือ สมาชิกครอบครัวสีเขียวมีความรู้ ความสนใจ หรื อพื ้นฐานในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งที่
จะเกี่ยวข้ องกับการดําเนินวิถีชีวิตสีเขียวหรื ออย่างน้ อยก็เกี่ยวกับการปฏิบตั ิกิจกรรมที่สอดคล้ องกับ
หลักวิถีชีวิตสีเขียว
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2) เนือ้ หาสาระของวิถีชีวิตสีเขียวที่ปฏิบัติ ทุกครอบครัวมีการปฏิบตั ิตามหลักวิถีชีวิตสี
เขียวหลายประการ เนื ้อหาสาระของการปฏิบตั ินี ้ สรุปได้ เป็ น การปฏิบตั ิต่อตนเอง การปฏิบตั ิต่อ
ผู้อื่น และการปฏิบตั ติ อ่ สิ่งแวดล้ อมอย่างสมดุล
3) แรงจูงใจ จุดเริ่มต้ น และการเรี ยนรู้ ท่ จี ะมีมีวิถีชีวิตสีเขียวของครอบครั ว มาจาก
ความสนใจส่วนบุคคลหรื อปั ญหาบางประการของสมาชิกครอบครัว การเรี ยนรู้ของครอบครัวที่เกิด
ขึ ้นมาจากการที่สมาชิกคนหนึ่งสนใจและเริ่ มเรี ยนรู้ ก่อนที่จะมาชักชวนคนอื่นในครอบครัวให้ ร่วม
เรี ยนรู้ ด้ วย หรื อทํ าให้ เ ห็นจนทํ าตามได้ แล้ วจึงกลายเป็ นการเรี ยนรู้ ร่ วมกันระหว่างสมาชิ กใน
ครอบครัว
4) สุขภาวะของครอบครั ว ประกอบด้ วยสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิตใจ และสุข
ภาวะทางสังคม ทุกครอบครัวมีสขุ ภาวะที่ดีขึ ้นจากเดิมหลังจากที่ครอบครัวดําเนินชีวิตแบบวิถีชีวิต
สีเขียว
5) กระบวนการเรี ยนรู้ ของครอบครั ว กระบวนการเรี ยนรู้ของครอบครัวในลักษณะที่ไม่
เป็ นทางการ พบว่าครอบครัวมีขนตอนการเรี
ั้
ยนรู้โดยภาพรวมซึ่งสังเคราะห์ได้ จากทัง้ 5 ครอบครัว
ได้ แก่ 1) สมาชิ ก คนใดคนหนึ่ง ของครอบครั วหรื อทัง้ หมดเกิ ดแรงจูง ใจ ที่ มี ค วามตระหนักถึ ง
“ปั ญ หา” บางอย่าง ที่ พ บคือ ปั ญหาสุขภาพ และการตระหนักถึง ปั ญหาสิ่ง แวดล้ อมของโลก
หรื อไม่มี ปัญ หาแต่มี “ความสนใจ” ในกิ จ กรรมการเกษตร 2) เริ่ ม สนใจอยากทํ ากิ จ กรรมเพื่ อ
แก้ ปัญหานันหรื
้ อทําตามความสนใจนัน้ ที่พบทุกครอบครัวคือ “การปลูกผักกินเอง” 3) เรี ยนรู้จาก
แหล่งเรี ยนรู้ตา่ ง ๆ ได้ แก่ หนังสือ อินเตอร์ เน็ต บุคคล โดยวิธีการ อ่าน ค้ นข้ อมูล ไปดูงาน แล้ วมา
เล่าให้ สมาชิกคนอื่น ๆ ฟั ง ทําให้ ดู ชวนไปเรี ยนรู้ ด้วยกัน ในช่วงนี ้สมาชิกคนอื่น ๆ จะได้ มีส่วนใน
การแสดงความคิดเห็นทังสนั
้ บสนุน ช่วยเสริ มความรู้ที่มีอยู่แล้ วบ้ าง และคัดค้ านในบางส่วน หรื อ
ในกรณี ที่สมาชิ กทุกคนมีความสนใจร่ วมกันตัง้ แต่ต้นก็จะมีการพูดคุยกันและไปเรี ยนรู้ ด้ วยกัน
4) นํามาลงมือทําในครอบครัว 5) เมื่อลงมือทําแล้ วมักจะพบปั ญหาหรื ออุปสรรคบางอย่าง 6) หา
วิธีการแก้ ปัญหา ทังโดยการไปเรี
้
ยนรู้เพิ่มเติม และลงมือทําต่อไปตามความเห็นหรื อประสบการณ์
ของสมาชิกในครอบครัว 7) สามารถแก้ ปัญหาหรื อผ่านอุปสรรคไปได้ 8) ทํากิจกรรมนันต่
้ อไปซํ ้า ๆ
และเรี ยนรู้หาประสบการณ์เพิ่มเติม 9)กลายเป็ นวิถีชีวิต
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลพืน้ ฐานของครอบครัวตามประเด็นของวิถีชีวิตสีเขียว
ประกอบด้ วย หลักคิดของวิถีชีวิตสีเขียว หลักปฏิบตั ิของวิถีชีวิตสีเขียว และวิธีปฏิบตั ิหรื อ
กิจกรรมของวิถีชีวิตสีเขียวดังนี ้
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หลักคิดของวิถีชีวิตสีเขียว
หลักคิดของวิถีชีวิตสีเขียวที่ปรากฏในครอบครัวสีเขียวกรณีศกึ ษาในการวิจยั ครัง้ นี ้ แบ่งได้
3 หลักใหญ่ ได้ แก่
1. การปฏิบัตติ ่ อตนเองอย่ างสมดุล เห็นได้ จาก การดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง
และคนในครอบครัวให้ ดีขึน้ โดยการปลูกผักผลไม้ เลีย้ งสัตว์ไว้ บริ โภคเองทําผลิตภัณฑ์ทําความ
สะอาดใช้ เอง รวมทังทํ
้ าปุ๋ยหมักใช้ เอง เพื่อลดการใช้ วตั ถุที่เป็ นสารเคมี ทังนี
้ ้เป็ นการปฏิบตั ิอย่างที่
เข้ ากับชีวิตตนเอง พอเหมาะ พอดี ไม่สดุ โต่งมากเกินไปจนทําให้ การดําเนินชีวิตยากขึ ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ อ่ ืนอย่ างสมดุล เห็นได้ จาก การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในชุมชนและ
สังคมได้ อย่างดี โดยมีการปฏิบตั ติ อ่ ผู้อื่นในลักษณะ การแบ่งปั นสิ่งที่มีความรู้ประสบการณ์ตอ่ ผู้อื่น
และสังคมสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีกับคนรอบข้ างให้ ความช่วยเหลือผู้อื่นตามกําลังความสามารถ
และจากพื ้นฐานสิ่งที่มีของตนเอง
3. การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้ อมและทรั พยากรธรรมชาติอย่ างสมดุล เห็นได้ จาก
ทุกครอบครัวมีการปฏิบตั หิ รื อกิจกรรมต่างๆที่เป็ นไปเพื่อ ลดการใช้ พลังงาน ลดการใช้ สารเคมี และ
ลดการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติที่สิ ้นเปลือง ได้ แก่ ทําผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดใช้ เอง รวมทังทํ
้ าปุ๋ย
หมักใช้ เอง เพื่อลดการใช้ วตั ถุที่เป็ นสารเคมี ใช้ เตาฟื นแทนเตาแก๊ ส เป็ นการลดการใช้ พลังงาน ลด
การใช้ พลาสติกและโฟม หรื อกรณีมีการใช้ ก็นํามาใช้ ซํ ้าหรื อแปรรูปเพื่อใช้ ประโยชน์อย่างอื่นเพื่อให้
เกิดการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งจะเป็ นการสร้ างผลกระทบที่เสียหายต่อสิ่งแวดล้ อม
และทรัพยากรธรรมชาติอย่างน้ อยที่สดุ เท่าที่เป็ นไปได้
หลักปฏิบัตขิ องวิถีชีวิตสีเขียว
หลักปฏิบตั ขิ องวิถีชีวิตสีเขียว ซึง่ หมายความถึงว่า ในการที่ครอบครัวสีเขียวกรณีศกึ ษาจะ
มีวิถีชีวิตสีเขียวนัน้ ได้ ผา่ นการปฏิบตั ใิ นสิ่งต่าง ๆ เหล่านี ้ มีการปฏิบตั ิกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ หลักการ
เหล่านี ้ ซึง่ ที่ปรากฏในครอบครัวสีเขียวกรณีศกึ ษาทัง้ 5 ครอบครัว นัน้ ได้ แก่
1. การเรี ยนรู้ ในการที่จะมีวิถีชีวิตสีเขียว คือเรี ยนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงลักษณะการ
ดําเนินชีวิตประจําวันบางอย่าง ที่เห็นชัดเจนคือการรับประทาน และการใช้ ทรัพยากร ทัง้ นีก้ าร
เรี ยนรู้ดงั กล่าวเป็ นไปเพื่อให้ ตนเองและครอบครัวมีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขึ ้น
2. การรั กษาสิ่งแวดล้ อมและทรั พยากรธรรมชาติ ทุกครอบครัวมีการปฏิบตั ิที่
เป็ นไปเพื่อรักษาสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างชัดเจน ทังการลดการใช้
้
วสั ดุที่ทําลาย
สิ่งแวดล้ อม เช่น พลาสติก สารเคมี การใช้ ซํ ้า และดัดแปลงวิ่งของเครื่ องใช้ เพื่อยืดอายุการใช้ งาน

172
3. การสร้ างสรรค์ ชีวิตและสังคม การดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขทังทางร่
้
างกาย
และ จิตใจ เป็ นชีวิตที่มีคณ
ุ ภาพ ไม่ก่อให้ เกิดความเดือดร้ อนต่อผู้อื่น และพยายามจะช่วยให้ สงั คม
ที่อยูด่ ีขึ ้นด้ วยสิ่งที่ตนเองมีและเป็ นเห็นได้ จากการแบ่งปั น การสร้ างความความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผู้คน
รอบข้ าง การให้ ความช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม
4. การปฏิ บั ติ อ ย่ า งต่ อเนื่ องและยั่ งยื น การมี วิ ถี ชี วิ ต สี เ ขี ย วของครอบครั ว
กรณี ศึกษาไม่ใช่การปฏิบตั ิกิจกรรมเพียงชั่วครัง้ ชัว่ คราว แต่เป็ นการดําเนินชีวิตประจําวันอย่าง
ปกติหรื อเรี ยกว่าเป็ นวิถีชีวิตของครอบครัว คือมีความต่อเนื่องและยัง่ ยืน ซึ่งสิ่งที่ทําให้ เกิดความ
ต่อเนื่องและยัง่ ยืนได้ ที่ปรากฏในครอบครัวกรณีศกึ ษา ได้ แก่ การมีแรงจูงใจที่จะทํา ทัศนคติที่ดีตอ่
วิถีชีวิตแบบนี ้ ความรู้ในการที่จะปฏิบตั กิ ิจกรรมต่าง ๆ อย่างถูกต้ อง ความตังใจจริ
้
งและอดทน และ
ความร่วมมือกันของสมาชิกในครอบครัว ทังนี
้ ้ต้ องใช้ เวลามากในการทําอย่างต่อเนื่อง
วิธีปฏิบัตหิ รือกิจกรรมของวิถีชีวิตสีเขียว
วิ ธี ป ฏิ บัติ ห รื อ กิ จ กรรมของวิ ถี ชี วิ ต สี เ ขี ย วปรากฏในครอบครั ว สี เ ขี ย วกรณี ศึ ก ษาซึ่ ง
สอดคล้ องกับหลักคิดและหลักปฏิบตั ิข้างต้ น สรุ ปได้ เป็ น 2 หมวดหมู่หลัก ได้ แก่ การปฏิบตั ิต่อ
ตนเองและผู้อื่น และ การปฏิบตั ติ อ่ สิ่งแวดล้ อม ดังนี ้
การปฏิบัตติ ่ อตนเองและผู้อ่ ืน คือ การปฏิบตั ิที่ก่อให้ เกิดผลดีกบั ตนเองและหรื อผู้อื่นใน
แง่ใดแง่หนึง่ เช่น ในแง่ของสุขภาพ เศรษฐกิจ ได้ แก่ การปลูกผักผลไม้ บริโภคเองภายในครอบครัว
การเลี ้ยงปลาการเลี ้ยงไก่ ทํานํ ้าหมักชีวภาพ ทําผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดใช้ เอง ทําเครื่ อ งเรื อน
บางอย่างใช้ เอง แบ่งปั นผลผลิตภายในบ้ านให้ ผ้ อู ื่น เผยแพร่ ความรู้ และประสบการณ์ส่ผู ้ อู ื่นหรื อ
สังคม อุดหนุนสินค้ าจากแหล่งผลิตโดยตรง เป็ นตัวกลางให้ ผ้ ผู ลิตกับผู้บริ โภคมาพบกันโดยไม่คิด
ค่าใช้ จ่าย ร่วมกับชุมชนในการเคลื่อนไหวเพื่อเรี ยกร้ องสิ่งดี ๆ ให้ กบั ชุมชน ให้ ความช่วยเหลือคน
อื่นและชีวิตอื่น
การปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้ อม คือ การปฏิบตั ิที่คํานึงถึงผลกระทบที่เสียหายที่จะเกิดขึ ้นกับ
สิ่งแวดล้ อม หรื อเป็ นการปฏิบตั ิที่เป็ นไปเพื่อรักษาสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติให้ มากที่สดุ
ได้ แก่ การแยกขยะ การลดหรื อเลิกพลาสติกและโฟม การใช้ เตาฟื นแทนเตาแก๊ สตลอดจนการทํา
ผลิตภัณฑ์บางอย่างใช้ เองในจําพวกผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด หรื อนํ ้าหมักชีวภาพจากเศษพืชผัก
ผลไม้ เพื่อใช้ เป็ นปุ๋ยบํารุงพืชผักที่ปลูกไว้ ซึง่ การปฏิบตั เิ หล่านี ้เป็ นไปเพื่อการลดการใช้ สารเคมีหรื อ
สารพิษตกค้ างที่จะเกิดขึ ้นกับสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ
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ตอนที่ 2 ผลการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียว
เพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะ
นําเสนอผลโดยสรุปในหัวข้ อดังนี ้
2.1 ผลการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อ
เสริมสร้ างสุขภาวะของครอบครัว
ผลการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่ วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริ มสร้ างสุข
ภาวะของครอบครัว ผู้วิจยั นําข้ อมูลพื ้นฐานของครอบครัวสีเขียวกรณีศกึ ษาซึ่งได้ จากผลการศึกษา
ในวัตถุประสงค์การวิจยั ข้ อที่ 1 มาเป็ นกรอบคิดหลักสําหรับการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ฯร่วมกับ
ครอบครั ว ทดลอง โดยมี ขัน้ ตอนการพัฒ นากระบวนการเรี ย นรู้ ตามหลัก วิ ถี ชี วิ ต สี เ ขี ย วเพื่ อ
เสริมสร้ างสุขภาวะของครอบครัวดังที่แสดงในแผนภาพที่ 4 (แสดงในบทที่ 4)
ซึ่งในส่วนของบทที่ 5 นี ้ นําเสนอผลในส่วนของการสรุ ปกระบวนการกระบวนการเรี ยนรู้
แบบมีสว่ นร่วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะของครอบครัวดังนี ้
2.1.1 ผลการประเมิ น สุ ข ภาวะของครอบครั วภายหลั ง การพั ฒ นา
กระบวนการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมนีส้ นิ ้ สุดลง
ผลการประเมิ นสุขภาวะของครอบครัวภายหลังการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้
แบบมีส่วนร่วมนี ้สิ ้นสุดลง โดยสรุปพบว่า ปั ญหาสุขภาวะที่เคยมีในแต่ละครอบครัวซึ่งเป็ นปั ญหา
สุขภาวะที่ครอบครัวทดลองได้ เลือกมาทําโครงการพัฒนาสุขภาวะด้ วยการปฏิบตั ิตามหลักวิถีชีวิต
สีเขียวนัน้ ดีขึ ้นในลักษณะที่ค่อย ๆ ดีขึ ้น ไม่ ถึงกับดีมากชนิดที่แตกต่างจากเดิมแบบก้ าวกระโดด
แต่เป็ นจุดเริ่ มต้ นที่จะแก้ ปัญหาดังกล่าวอย่างจริ งจัง และทุกครอบครัวเห็นว่าที่สุขภาวะดีขึ ้นนัน้
เป็ นผลโดยตรงมาจากการปฏิ บัติตามวิถีชี วิตสี เขี ยวที่ ครอบครั วได้ เลื อกมาปฏิ บัติ ครอบครั ว
ทดลองทุกครอบครัวยังเห็นว่าการแก้ ปัญหาสุขภาวะที่เลือกไว้ ยงั เป็ นการปรับแก้ ให้ สุขภาวะด้ าน
อื่นที่ไม่ใช่ปัญหาโดยตรงที่เลือกไว้ ดีขึ ้นไปด้ วย โดยเฉพาะสุขภาวะทางใจซึ่งเป็ นผลที่เห็นได้ ชดั ว่าดี
ขึ ้นก่อนที่จะเห็นผลความเปลี่ยนแปลงของสุขภาวะทางกายที่เลือกไว้ เสียอีก
2.1.2 ผลการประเมินความสาเร็จของการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ แบบมี
ส่ วนร่ วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะของครอบครัว
ผลการประเมินความสําเร็จของการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วมตาม
หลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะของครอบครัว ที่ครอบครัวทดลองได้ ร่วมกันพัฒนาขึน้
พบว่า ทัง้ สามครอบครั วมองว่ากระบวนการเรี ยนรู้ ที่ พัฒ นาขึน้ ครั ง้ นี ป้ ระสบความสํ า เร็ จ โดย
พิจารณาได้ จาก ความร่ วมมือกัน การมีส่วนร่ วมของสมาชิกในครอบครัวในการทํากิจกรรมทุก
ขันตอนตามกระบวนการเรี
้
ยนรู้ ทังนี
้ ้สมาชิกครอบครัวยอมรับว่าต้ องมีการชักจูงโน้ มน้ าวสมาชิก
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บางคนมากเป็ นพิเศษจึงได้ รับความร่ วมมือ แต่ก็ผ่านมาได้ ด้วยดี คือทุกคนในครอบครัวได้ มีส่วน
ร่ ว มในการเรี ย นรู้ ที่ เ กิ ด ขึ น้ และผลของการเรี ย นรู้ ที่ เ กิ ด ขึ น้ เป็ นไปตามที่ ค รอบครั ว ตนเอง
ตังเป
้ ้ าหมายไว้ แต่ระดับความสําเร็จไม่เท่ากัน
2.1.3 สรุ ปกระบวนการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อ
เสริมสร้ างสุขภาวะของครอบครัว
จากการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ แบบมี ส่วนร่ วมตามหลักวิถีชี วิตสี เขี ยวเพื่ อ
เสริ มสร้ างสุขภาวะของครอบครัว ซึ่งรวมขันตอนการดํ
้
าเนินการ และคําตอบจากวัตถุประสงค์การ
วิจยั ทังสองข้
้
อ ผู้วิจยั ทําการสังเคราะห์และสรุปเป็ นกระบวนการเรี ย นรู้แบบมีส่วนร่วมตามหลักวิถี
ชีวิตสีเขียวเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะของครอบครัวได้ ดงั นี ้
กระบวนการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะ
ของครอบครัว ประกอบด้ วย ขันตอน
้
3 ขัน้ ได้ แก่
1. การเรี ยนรู้ เพื่ อ การเริ่ ม ต้ นที่จ ะเปลี่ ยนแปลง เป็ นขัน้ ตอนแรกที่ ครอบครั วจะมี
ความคิดที่จะปรับเปลี่ยนการดําเนินชีวิตจากที่เดิมที่เคยปฏิบตั ิมาเป็ นการดําเนินชีวิตตามหลักวิถี
ชีวิตสีเขียว ซึ่งในขันตอนนี
้
้สิ่งที่ครอบครัวได้ เรี ยนรู้ คือ การเรี ยนรู้เรื่ องของตนเอง ซึ่งตนเองในที่นี ้ก็
คือครอบครัวของตนเองนัน่ เอง การเรี ยนรู้ เรื่ องของตนเอง ประกอบไปด้ วย การทําความเข้ าใจใน
ความสัมพันธ์ของสมาชิกครอบครัว การทําความเข้ าใจในบริ บทของครอบครัว และการทําความ
เข้ าใจในความสามารถและความสนใจของสมาชิกครอบครัว
การเรี ยนรู้ เพื่ อการเริ่ มต้ นที่ จะเปลี่ยนแปลงนีเ้ กิดขึน้ ได้ โดยสมาชิกครอบครั วได้ รับ การ
กระตุ้นหรื อแรงเสริมให้ ร่วมกันคิดในประเด็นต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้ างต้ น ซึง่ ที่เกิดขึ ้นในการวิจยั คือการ
กระตุ้นนันเกิ
้ ดจากผู้วิจัย ทังนี
้ ห้ ากเกิดขึ ้นในวิถีชีวิตจริ งครอบครัวอาจเกิดการเรี ยนรู้ ในส่วนนี ้ได้
จากการได้ เ ปิ ดรั บข้ อมูลจากแหล่งเรี ยนรู้ ต่าง ๆ รอบตัว เช่น บุ คคล สื่อมวลชน จนนํ ามาสู่การ
เริ่มต้ นหรื อฉุกคิดที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของครอบครัว
ปั จจัยและเงื่อนไข ที่เกิดขึ ้นในขันตอนนี
้
้ ได้ แก่
ปั จจัย เป็ นสิ่งที่ช่วยให้ กระบวนการเรี ยนรู้ที่เกิดขึ ้นดําเนินไปได้ ด้วยดีอย่างราบรื่ น สําหรับ
ในขันตอนนี
้
้ คือ สมาชิกของครอบครัวเองที่จะเปิ ดใจในการร่วมกันเรี ยนรู้เรื่ องของครอบครัวตนเอง
และการสื่ อสารที่ ดี ในครอบครั วก็ เป็ นอี กปั จ จัย หนึ่ง ที่ จ ะช่วยให้ การเรี ยนรู้ ในขัน้ ตอนนี ป้ ระสบ
ผลสําเร็จ
เงื่อนไข เป็ นสิ่งที่ต้องคํานึงถึงในการเรี ยนรู้ รวมไปถึงเป็ นสิ่งที่อาจจะขัดขวางให้ การเรี ยนรู้
ที่ เ กิ ด ขึ น้ หยุ ด ชะงั ก หรื อ ไม่ ร าบรื่ น คื อ ความสัม พัน ธ์ ข องสมาชิ ก ในครอบครั ว ควรจะต้ อ งมี
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ความสัมพันธ์ในทางบวกทางที่ดี หรื ออย่างน้ อยก็ควรเป็ นความสัมพันธ์ที่พร้ อมจะปรับเปลี่ยนเป็ น
ความสัมพันธ์ที่ดีโดยไม่ยากนัก
2. การเรี ยนรู้ เพื่อรั บหรื อปรั บเปลี่ยนวิถีคิดหรื อวิธีปฏิบัติ เป็ นขันตอนที
้
่สองที่เกิดขึ ้น
หลังจากที่ครอบครัวมีความคิดที่จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแล้ ว ในขันตอนนี
้
้ก็เป็ นขันตอนที
้
่ครอบครัว
จะเรี ยนรู้ เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนวิธีคิดหรื อวิธีปฏิบตั ิ ซึ่งก็คือ การเรี ยนรู้ ที่จะคิดหรื อทําตามวิถีชีวิต
แบบใหม่ให้ ได้ นนั่ เอง ดังนันสิ
้ ่งที่ครอบครั วได้ เรี ยนรู้ในขันตอนนี
้
้ก็คือ วิธีคิด วิธีการปฏิบตั ิกิจกรรม
ตามหลักวิถีชีวิตสีเขียว
การเรี ยนรู้ วิธีคิด วิธีปฏิบตั ิกิจกรรมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียว เกิดขึ ้นได้ โดยการที่ครอบครัว
ร่ วมกันทํากิจกรรม ซึ่งประกอบไปด้ วยการระบุปัญหาและความต้ องการ การเลือกกิจกรรมตาม
หลักวิถีชีวิตสีเขียว หลังจากนัน้ ครอบครัวก็จะดําเนินการไปเรี ยนรู้ วิธีปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ ตาม
หลัก วิ ถี ชี วิ ต สี เ ขี ย วจากแหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ มี อ ยู่ห ลากหลายแหล่ ง โดยใช้ วิ ธี ที่ ค รอบครั ว ต้ อ งการ
จนกระทัง่ ถึงการนําสิ่งที่เรี ยนรู้นนมาใช้
ั้
จริงปฏิบตั จิ ริง
ปั จจัยและเงื่อนไขที่เกิดขึ ้นในขันตอนนี
้
้ได้ แก่
ปั จจัยสําหรับในขันตอนนี
้
้คือความตังใจจริ
้
งและความเอาใจใส่ในสิ่งที่ทําเวลาและความ
ร่วมมือร่วมใจกันของสมาชิกในครอบครัว
เงื่ อนไข สําหรั บในขัน้ ตอนนีค้ ือเงื่ อนไขเดียวกับในขัน้ ตอนแรก คือ ความสัมพันธ์ ของ
สมาชิ ก ในครอบครั ว ควรจะต้ อ งมี ค วามสัม พัน ธ์ ในทางบวกทางที่ ดี ห รื อ อย่ า งน้ อ ยก็ ค วรเป็ น
ความสัมพันธ์ที่พร้ อมจะปรับเปลี่ยนเป็ นความสัมพันธ์ที่ดีโดยไม่ยากนัก เนื่องจากเงื่อนไขนี ้จะมีผล
ต่อความร่วมมือร่วมใจกันในการปฏิบตั ขิ องสมาชิกในครอบครัว
3. การเรี ยนรู้ จากผลการเปลี่ยนแปลง เมื่อครอบครัวได้ เปลี่ยนวิธีคิดและวิธีปฏิบตั ิแล้ ว
จะต้ องเกิดผลของการเปลี่ยนแปลงนันกั
้ บครอบครัว ซึ่งครอบครัวจะมีการประเมินผลที่เกิดขึ ้นนัน้
ด้ วยตนเองหลังจากที่ได้ ลงมือปฏิบตั ิกิจกรรมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวแล้ วหรื อในบางครอบครัวอาจ
เริ่ มประเมินผลตังแต่
้ ระหว่างการปฏิบตั ิก็ได้ ดังนันสิ
้ ่งที่ครอบครัวได้ เรี ยนรู้ ในขันตอนนี
้
้ ก็คือ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ กับครอบครัวหลังจากที่ได้ เปลี่ยนวิธีคิดหรื อวิธีปฏิบตั ิจากเดิมมาเป็ นการ
ปฏิบตั ติ ามหลักวิถีชีวิตสีเขียวแล้ ว
โดยผลที่เกิดขึ ้นกับครอบครัวทดลองในการวิจยั นี ้ก็คือ ปั ญหาสุขภาวะที่ครอบครัวมีนนมี
ั้
การเปลี่ ย นแปลงไปในทางที่ ดี ขึ น้ (คื อ ปั ญหาลดลง) ทั ง้ ทางกาย ทางใจ และทางสั ง คม
(เช่นเดียวกับที่เกิดขึ ้นในครอบครัวสีเขียวกรณีศกึ ษา) รวมไปถึงความรู้ ความคิด ที่เปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ ้นของสมาชิกครอบครัวอีกด้ วย
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ปั จจัยและเงื่อนไขที่เกิดขึ ้นในขันตอนนี
้
้ ได้ แก่
ปั จจัยสําหรับในขันตอนนี
้
้ คือ ทัศนคติและมุมมองที่ดีในการมองสิ่งต่าง ๆ ไม่มีอคติ
เงื่อนไข เป็ นสิ่งที่ต้องคํานึงถึงในการเรี ยนรู้รวมไปถึงเป็ นสิ่งที่อาจจะขัดขวางให้ การเรี ยนรู้ที่
เกิดขึ ้นหยุดชะงักหรื อไม่ราบรื่ นคือการปฏิบตั ิที่เกิดขึ ้นนันต้
้ องจริ งจังและต่อเนื่องพอที่จะทําให้ เห็น
ผลการเปลี่ยนแปลง
อภิปรายผลการวิจัย
ผู้วิจยั แบ่งการนําเสนอการอภิปรายผลการวิจยั ออกเป็ น 2 ตอน ตามวัตถุประสงค์การวิจยั
ได้ แก่ ตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื น้ ฐานของครอบครัววิถีชีวิตสีเขียวจากครอบครัว
กรณีศกึ ษาที่ดี และตอนที่ 2 การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียว
เพื่อสุขภาวะของครอบครัว ซึง่ มีประเด็นที่จะนํามาอภิปรายผล ดังต่อไปนี ้
ตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ ข้อมูลพืน้ ฐานของครอบครั ววิถีชีวิตสีเขียวจาก
ครอบครัวกรณีศึกษาที่ดี
สรุปผลการศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐานของครอบครัววิถีชีวิตสีเขียวจากครอบครัวกรณีศกึ ษาที่ดี ผู้วิจยั
ใช้ วิธีการลงพื ้นที่ศกึ ษาภาคสนามกับครอบครัวสีเขียวกรณีศกึ ษา จํานวน 5 ครอบครัว ด้ วยวิธีการ
สัมภาษณ์ เชิงลึกและการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม วิเคราะห์ผลการศึกษาได้ เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานของ
ครอบครัวสีเขียว ผลการศึกษาการศึกษาในตอนที่ 1 นี ้ พบว่าสําหรับข้ อมูลพื ้นฐานของครอบครัวสี
เขียวนัน้ ประกอบไปด้ วย พื ้นฐานของครอบครัว เนื ้อหาสาระของวิถีชีวิตสีเขียวที่ปฏิบตั ิ แรงจูงใจ
จุดเริ่ มต้ นและการเรี ยนรู้ ที่จะมีวิถีชีวิตสีเขียวสุขภาวะของครอบครัวและกระบวนการเรี ยนรู้ ของ
ครอบครัวดังนี ้
1) พื น้ ฐานของครอบครั ว สี เ ขี ย ว ประกอบด้ ว ย ครอบครั ว มี ส มาชิ ก ที่ มี
ความสัมพันธ์ ที่ดีต่อกันสมาชิกครอบครัวสีเขียวนันสามารถจั
้
ดการพื น้ ที่ใช้ สอยในบ้ านเพื่อใช้ ให้
เป็ นประโยชน์ได้ ประการสุดท้ ายคือสมาชิกครอบครัวสีเขียวมีความรู้ ความสนใจ หรื อพื ้นฐานใน
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง ที่จะเกี่ ยวข้ องกับการดําเนินวิถีชีวิตสีเขี ยวหรื ออย่างน้ อยก็ เกี่ ยวกับการปฏิบัติ
กิจกรรมที่สอดคล้ องกับหลักวิถีชีวิตสีเขียว
2) เนือ้ หาสาระของวิถีชีวิตสีเขียวที่ปฏิบัติ ทุกครอบครัวมีการปฏิบตั ิตามหลัก
วิถีชีวิตสีเขียวหลายประการ เนื ้อหาสาระของการปฏิบตั ินี ้ สรุ ปได้ เป็ น การปฏิบตั ิต่อตนเอง การ
ปฏิบตั ติ อ่ ผู้อื่น และการปฏิบตั ติ อ่ สิ่งแวดล้ อมอย่างสมดุล
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3) แรงจูงใจ จุดเริ่มต้ น และการเรี ยนรู้ ท่ จี ะมีมีวิถีชีวิตสีเขียวของครอบครั ว
มาจากความสนใจส่ว นบุค คลหรื อ ปั ญ หาบางประการของสมาชิ ก ครอบครั ว การเรี ย นรู้ ของ
ครอบครัวที่เกิดขึน้ มาจากการที่สมาชิกคนหนึ่งสนใจและเริ่ มเรี ยนรู้ ก่อนที่จะมาชักชวนคนอื่นใน
ครอบครัวให้ ร่วมเรี ยนรู้ด้วย หรื อทําให้ เห็นจนทําตามได้ แล้ วจึงกลายเป็ นการเรี ยนรู้ร่วมกันระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว
4) สุขภาวะของครอบครั ว ประกอบด้ วยสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิตใจ
และสุขภาวะทางสังคม ทุกครอบครัวมีสขุ ภาวะที่ดีขึ ้นจากเดิมหลังจากที่ครอบครัวดําเนินชีวิตแบบ
วิถีชีวิตสีเขียว
5) กระบวนการเรี ยนรู้ ข องครอบครั ว กระบวนการเรี ยนรู้ ของครอบครัวใน
ลักษณะที่ไม่เป็ นทางการ พบว่าครอบครัวมีขนตอนการเรี
ั้
ยนรู้โดยภาพรวมซึ่งสังเคราะห์ได้ จากทัง้
5 ครอบครัว ได้ แก่ 1) สมาชิกคนใดคนหนึ่งของครอบครั วหรื อทัง้ หมดเกิ ดแรงจูง ใจ ที่ มีความ
ตระหนักถึง “ปั ญหา” บางอย่าง ที่พบคือ ปั ญหาสุขภาพ และการตระหนักถึ งปั ญหาสิ่งแวดล้ อม
ของโลก หรื อไม่มีปัญหาแต่มี “ความสนใจ” ในกิจกรรมการเกษตร 2) เริ่ มสนใจอยากทํากิจกรรม
เพื่อแก้ ปัญหานันหรื
้ อทําตามความสนใจนัน้ ที่พบทุกครอบครัวคือ “การปลูกผักกินเอง” 3) เรี ยนรู้
จากแหล่งเรี ยนรู้ ต่าง ๆ ได้ แก่ หนังสือ อินเตอร์ เน็ต บุคคล โดยวิธีก าร อ่าน ค้ นข้ อมูล ไปดูงาน
แล้ วมาเล่าให้ สมาชิกคนอื่น ๆ ฟั ง ทําให้ ดู ชวนไปเรี ยนรู้ ด้วยกัน ในช่วงนี ้สมาชิกคนอื่น ๆ จะได้ มี
ส่วนในการแสดงความคิดเห็นทังสนั
้ บสนุน ช่วยเสริมความรู้ที่มีอยูแ่ ล้ วบ้ าง และคัดค้ านในบางส่วน
หรื อในกรณีที่สมาชิกทุกคนมีความสนใจร่วมกันตัง้ แต่ต้นก็จะมีการพูดคุยกันและไปเรี ยนรู้ด้วยกัน
4) นํามาลงมือทําในครอบครัว 5) เมื่อลงมือทําแล้ วมักจะพบปั ญหาหรื ออุปสรรคบางอย่าง 6) หา
วิธีการแก้ ปัญหา ทังโดยการไปเรี
้
ยนรู้เพิ่มเติม และลงมือทําต่อไปตามความเห็นหรื อประสบการณ์
ของสมาชิกในครอบครัว 7) สามารถแก้ ปัญหาหรื อผ่านอุปสรรคไปได้ 8) ทํากิจกรรมนันต่
้ อไปซํ ้า ๆ
และเรี ยนรู้หาประสบการณ์เพิ่มเติม
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลพืน้ ฐานของครอบครั วตามประเด็นของวิถีชีวิตสีเขียว
ประกอบด้ วย หลักคิดของวิถีชีวิตสีเขียว หลักปฏิบตั ิของวิถีชีวิตสีเขียว และวิธีปฏิบตั ิหรื อกิจกรรม
ของวิถีชีวิตสีเขียวดังนี ้
หลักคิดของวิถีชีวิตสีเขียว
หลักคิดของวิถีชีวิตสีเขียวที่ปรากฏในครอบครัวสีเขียวกรณีศกึ ษาในการวิจยั ครัง้ นี ้ แบ่งได้
3 หลักใหญ่ ได้ แก่ 1) การปฏิบตั ิต่อตนเองอย่างสมดุล 2) การปฏิบตั ิต่อผู้อื่นอย่างสมดุล 3)การ
ปฏิบตั ติ อ่ สิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล
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หลักปฏิบัตขิ องวิถีชีวิตสีเขียว
หลักปฏิบตั ขิ องวิถีชีวิตสีเขียว ซึง่ หมายความถึงว่า ในการที่ครอบครัวสีเขียวกรณีศกึ ษาจะ
มีวิถีชีวิตสีเขียวนัน้ ได้ ผา่ นการปฏิบตั ใิ นสิ่งต่าง ๆ เหล่านี ้ มีการปฏิบตั ิกิจกรรมที่อยู่ภายใต้ หลักการ
เหล่ า นี ้ ได้ แก่ 1) การเรี ยนรู้ ในการที่ จ ะมี วิ ถี ชี วิ ต สี เ ขี ย ว 2) การรั ก ษาสิ่ ง แวดล้ อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 3) การสร้ างสรรค์ชีวิตและสังคม 4) การปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
วิธีปฏิบัตหิ รือกิจกรรมของวิถีชีวิตสีเขียว
วิ ธี ป ฏิ บัติ ห รื อ กิ จ กรรมของวิ ถี ชี วิ ต สี เ ขี ย วปรากฏในครอบครั ว สี เ ขี ย วกรณี ศึ ก ษาซึ่ ง
สอดคล้ องกับหลักคิดและหลักปฏิบตั ิข้างต้ น สรุ ปได้ เป็ น 2 หมวดหมู่หลัก ได้ แก่ การปฏิบตั ิต่อ
ตนเองและผู้อื่น และ การปฏิบตั ิตอ่ สิ่งแวดล้ อม 1) การปฏิบตั ิตอ่ ตนเองและผู้อื่น คือ การปฏิบตั ิที่
ก่อให้ เกิดผลดีกบั ตนเองและหรื อผู้อื่นในแง่ใดแง่หนึง่ 2) การปฏิบตั ิตอ่ สิ่งแวดล้ อม คือ การปฏิบตั ิที่
คํานึง ถึงผลกระทบที่เสี ยหายที่จะเกิดขึน้ กับสิ่งแวดล้ อม หรื อเป็ นการปฏิบตั ิที่เป็ นไปเพื่อรักษา
สิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติให้ มากที่สดุ
การอภิปรายผล
สําหรับผลการศึกษาในขันตอนที
้
่ 1 นี ้มีประเด็นที่นํามาอภิปรายผล ดังนี ้
1. ประเด็นเนื ้อหาของวิถีชีวิตสีเขียวในแง่ของวิธีการปฏิบตั ิหรื อกิจกรรมตามหลักวิถีชีวิตสี
เขี ย วที่ ทุก ครอบครั ว มี เ หมื อ นกัน ทัง้ หมด คื อ การปลูก ผัก ปลอดสารพิ ษ ไว้ บ ริ โ ภคเองภายใน
ครอบครัวนัน้ ทังนี
้ ้เป็ นเพราะว่าจุดเริ่ มต้ นหรื อแรงบันดาลใจของเกื อบทุกครอบครัวที่มีวิถีชี วิตสี
เขียวนันมาจากปั
้
ญหาสุขภาพ และปั ญหาสุขภาพเหล่านันก็
้ มีที่มาจากพฤติกรรมการกินอยู่ที่ไม่ดี
สอดคล้ องกับการสํารวจโดยโครงการสุขภาพคนไทยที่ได้ รวบรวมสถิติช่วงตลอด 10 ปี ที่ผ่านมาว่า
มีอตั ราผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และเบาหวาน ซึ่งเป็ นสถิติผ้ ปู ่ วยใน สูง ถึง 1187 คน ,
936 คน และ 849 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคนตามลําดับ โรคเหล่านี ้มีต้นตอหลักจากพฤติกรรม
ทางสุขภาพในด้ านต่าง ๆ ที่ไม่เหมาะสมหรื อไม่ได้ รับการส่งเสริ มและป้องกันที่เพียงพอ (โครงการ
สุขภาพคนไทย, 2556) ดังนันทุ
้ กครอบครัวจึงเริ่ มต้ นกิจกรรมวิถีชีวิตสีเขียวด้ วยการปลูกผักปลอด
สารพิษกินเอง และการปลูกผักปลอดสารพิษไว้ กินเองนี ้จึงเป็ นการเริ่ มต้ นของกิจกรรมวิถีชีวิตสี
เขียวอย่างอื่น ๆ ที่พบในทุกครอบครัว กล่าวคือพอปลูกผักปลอดสารกินเอง ก็จะมีการใช้ ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าในการปลูก เช่น นําวัสดุเหลือใช้ มาทําเป็ นภาชนะปลูก ทําปุ๋ยเองจากผักผลไม้ พืชใน
บ้ านหรื อนํ ้าหมัก ใช้ ส่วนของต้ นไม้ ที่ปลูกให้ เป็ นประโยชน์สูงสุด นํามาใช้ ทุกส่วน เก็บกินที่เหลือ
ขายเพิ่มรายได้ ได้ อีก แล้ วพอทําเป็ นประจําก็จะมีผลผลิตไปแบ่งปั นคนอื่น ๆ ส่วนใหญ่เริ่ มจาก
เพื่อนบ้ าน แล้ วค่อยๆกระจายออกไป จากนัน้ เมื่อพอเป็ นที่ร้ ู จัก (ทัง้ ในวงกว้ างและในสังคมหรื อ
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ชุมชนเล็ก ๆ ในบริ บทของครอบครัว) ก็จะเริ่ มมีการแบ่งปั นความรู้ และประสบการณ์ตามมา และ
ทําประจําต่อเนื่องจนกลายเป็ นวิถีชีวิตไปในที่สดุ
อีกส่วนหนึง่ คือการปฏิบตั ิกิจกรรมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวที่พบในครอบครัวกรณีศกึ ษาทุก
ครอบครัว คือ ครอบครัวสีเขียวกรณีศกึ ษามีคดั แยกขยะก่อนทิ ้ง หรื อนําขยะ เช่น พลาสติกมาใช้
ทําประโยชน์อย่างอื่น เป็ นการใช้ ซํ ้า และแปรรูปวัสดุ หรื อนําไปขายเพิ่มรายได้ ใช้ เศษผักเศษผลไม้
มาทําปุ๋ย ทําฟื น นันสอดคล้
้
องหลักคิด และกิจกรรมการปฏิบตั ิของวิถีชีวิตสีเขียวที่ปรากฏในการ
ทบทวนเอกสารของการวิ จัย นี ้ คื อ หลัก คิ ด ในการดํ า เนิ น ชี วิ ต ที่ มี ก ารปฏิ บัติ ต่อ ตนเอง และ
สิ่งแวดล้ อมอย่างสมดุล โดยที่จะเห็นได้ จากกิจกรรมต่าง ๆ ข้ างต้ นที่พบนี ้ เป็ นกิจกรรมที่แสดงถึง
การพยายามอยู่ได้ ด้วยตนเองโดยไม่สร้ างความเดือดร้ อนหรื อผลเสียหายกับผู้อื่น และเป็ นการ
พยายามใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากที่สดุ โดยไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้ อมในทางลบมาก
เกินไป และยังสอดคล้ องกับงานวิจยั เรื่ อง “Going Green: The Process of Lifestyle Change”
(Lorenzen, 2012) ที่ Lorenzen อธิ บายว่า กลุ่ม ตัวอย่างของการวิจัยเรื่ อ งดัง กล่าวมี กิจ กรรมที่
สอดคล้ องกับการปฏิบตั ติ ามแนวทางสีเขียวหลายประการ ได้ แก่ การ ซื ้อของน้ อยลงและยืดอายุสิ่ง
ที่มีอยูแ่ ล้ วออกไป มีการรี ไซเคิลกระป๋ อง พลาสติก แก้ ว หนังสือพิมพ์ ใช้ ถงุ ผ้ า เป็ นต้ น
2. ประเด็นวิธีปฏิบตั หิ รื อกิจกรรมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวซึ่งพบในครอบครัวกรณีศกึ ษานัน้
พบว่ามีน้อยกว่าที่พบจากการทบทวนเอกสาร กล่าวคือในครอบครัวกรณีศกึ ษาพบการปฏิบตั ิหรื อ
กิ จ กรรม รวมทัง้ 5 ครอบครั วแล้ วประมาณ 15 กิ จ กรรม และเป็ นกิ จ กรรมที่ ซํ า้ ๆ กันเกื อบทุก
ครอบครัว ในขณะที่จากการทบทวนเอกสารพบกิจกรรมที่มากกว่านี ้เป็ นจํานวนมาก ซึ่งอาจเป็ นไป
ได้ ว่าจํานวนครอบครัวกรณีศึกษาที่นํามาศึกษาในการวิจยั นี ้มีจํานวนไม่มากและมีขอบเขตด้ าน
พื ้นที่ที่จํากัดเพียงแค่ในเมืองหลวงจึงทําให้ พบการกิจกรรมและวิธีการปฏิบตั ิต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับวิถี
ชีวิตสีเขียวน้ อยกว่าในการทบทวนเอกสารที่มีจากทังต่
้ างประเทศและในประเทศอีกทังในเรื
้ ่ องของ
บริ บทครอบครัวและสังคมไทยที่ไม่เอื ้อต่อการปฏิบตั ิหลายอย่างที่ปรากฏในการทบทวนเอกสาร
โดยเฉพาะในเอกสารต่างประเทศเช่นเรื่ องการใช้ จกั รยานแทนรถยนต์เพื่อประหยัดเชื ้อเพลิงนันใน
้
สังคมไทยอาจทําเป็ นประจําได้ ยากกว่าด้ วยเหตุผลของลักษณะเส้ นทางและความปลอดภัยใน
การจราจร
3. ประเด็นสุขภาวะของครอบครัว ผลการวิจัยพบว่า ด้ านสุขภาพกายเป็ นไปในทางที่ดี
และมักมีจุดเริ่ มต้ นจากสุขภาพที่ ไม่ดีมาก่อน จึงเปลี่ยนมาดําเนินชีวิตแบบวิถีชีวิตสีเขี ยว โรค
ประจําตัวที่เคยมีหายไปหรื ออาการทุเลาลง สุขภาวะทางใจพบสองทาง คือ ดําเนินชีวิตสีเขียวแล้ ว
มีความสุขมากขึ ้น รู้สึกผ่อนคลายกับความเครี ยดต่าง ๆของชีวิต มีความสุขความภูมิใจ ผลส่วน
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นี ้สอดคล้ องกับงานวิจยั ที่แสดงให้ เห็นผลดีที่เกิดขึ ้นจากการใช้ ชีวิตแบบวิถีชีวิตสีเขียวซึ่งในงานวิจยั
ระบุว่าการอยู่อาศัยในพื ้นที่สีเขียว ซึ่งเป็ นการปฏิบตั ิอย่างหนึ่งในวิถีชีวิตสีเขียวนี ้ มีผลต่อการลด
อัต ราการเกิ ด โรค และยัง ลดความกัง วล ความรุ น แรงของโรคทางจิ ต และอาการห่อ เหี่ ย วได้
(Mass and et al, 2009) ส่วนผลต่อสุขภาวะทางใจที่พบอีกทางในผลการวิจยั คือมีความเครี ยด
ในบางประเด็นเพิ่มมากขึน้ คือความเครี ยดที่เป็ นห่วงกังวลต่อสังคม สิ่งแวดล้ อม ซึ่งในส่วนนี ้นั น้
อาจอธิบายได้ ด้วยงานวิจยั ที่ระบุว่า ผู้บริ โภคที่ใช้ ชีวิตแบบวิถีชีวิตสีเขียวหรื อ Green Living จะ
เป็ นผู้ที่นึกถึงสังคมและสิ่งแวดล้ อมมากกว่าความพอใจของตนเอง (Moisander and Pesonen ,
2002) อย่างไรก็ตามความรู้ สึกเครี ยดกังวลที่มากเกินไป ตลอดจนผลของสุขภาวะทางสังคมใน
ด้ านลบที่ปรากฏว่าทําให้ เกิดความไม่พอใจของคนบางกลุ่มที่เสียผลประโยชน์จากการดําเนินการ
บางอย่างของครอบครัวสีเขียวกรณีศกึ ษา (เพียงครอบครัวเดียว) นัน้ อาจไม่ใช่ผลดีที่ดีนกั ของการ
มีวิถีชีวิตสีเขียว แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาให้ ลึกขึ ้นจะเห็นได้ ว่าผลเสียที่เกิด ขึ ้นไม่ได้ มีสาเหตุ
โดยตรงจากการปฏิบตั ติ ามหลักวิถีชีวิตสีเขียว
4. ประเด็นการเรี ยนรู้ ของครอบครัว ผลการวิจัยในส่วนวิธีการเรี ยนรู้ ของครอบครัวที่มี
หลายวิธี ได้ แก่ การดู การอ่าน การศึกษาด้ วยตนเองจากแหล่งการเรี ยนรู้ หลากหลายรอบ ๆ ตัว
เช่น สื่อมวลชน เครื อข่ายการเรี ยนรู้ ที่นําเสนอความรู้ และประสบการณ์ ผ่านช่องทางสาธารณะ
การไปดูงานตามสถานที่ต่าง ๆ และที่สําคัญคือการได้ ลงมือทําด้ วยตนเองนัน้ มีความสอดคล้ อง
กับแนวคิดเกี่ยวกับครอบครัวในส่วนของลักษณะการเรี ยนรู้ ของครอบครัวที่สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา (2549) และการถ่ายทอดความรู้ในครอบครัวที่บญ
ุ ศิริ มีสําราญ (2544) ได้ นําเสนอ
ไว้ โดยสรุ ปคือลักษณะการเรี ยนรู้ ในครอบครัวสามารถเกิดขึ ้นได้ หลากหลายทาง แหล่งค้ นคว้ ามี
หลายแหล่งทังการอ่
้
านค้ นคว้ าด้ วยตนเอง การออกไปดูหรื อศึกษายังสถานที่ตา่ ง ๆ และการได้ ลง
มือปฏิบตั ิด้วยตนเองนันเป็
้ นวิธีการที่สําคัญและมักจะทําให้ เกิดการเรี ยนรู้จดจําได้ เป็ นอย่างดี ใน
ส่วนนี ้อาจกล่าวได้ ว่าได้ ว่าการเรี ยนรู้ของครอบครัวนันมี
้ ลกั ษณะบางประการที่อาศัยเครื อข่ายการ
เรี ยนรู้ในสังคม (Learning network) ซึง่ จากผลการเรี ยนรู้โดยอาศัยเครื อข่ายการเรี ยนรู้ในสังคมนัน้
ถูกกล่าวถึงในงานวิจยั ของSu (2010) ว่าเครื อข่ายการเรี ยนรู้ในสังคม (Learning network) จะ
ช่วยให้ สมาชิกเรี ยนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทําหน้ าที่เป็ นแหล่งความรู้และสร้ างโอกาสการเรี ยนรู้
โดยการสร้ างเครื อข่ายการเรี ยนรู้ แทนที่จะมองว่า "ผู้เรี ยนจะเรี ยนอะไรดี" แต่ควรตัง้ คําถามว่า
"ผู้เรี ยนอยากเจอกับคนแบบไหนหรื อของสิ่งใดในการที่จะเรี ยนอะไรสักอย่าง" (Lee, 2014)อีกทัง้
ผลการศึก ษาในส่วนของการเรี ย นรู้ ของครอบครั ว สี เ ขี ย วในส่ว นที่ ป รากฏในผลการศึก ษาว่า
ครอบครัวสีเขียวมักเริ่มเรี ยนรู้ที่จะมีวิถีชีวิตสีเขียวมักเกิดขึ ้นจากแรงบันดาลใจบางอย่างซึ่งที่พบคือ
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จากปั ญหาสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว และจากความสนใจในการทําเกษตร ความห่วงใยใน
สุขภาพของตนเองและผู้อื่น จึงเริ่ มเรี ยนรู้เรื่ องนี ้เพื่อที่จะแก้ ปัญหาดังกล่าวนี ้ให้ สขุ ภาพของสมาชิก
ในครอบครัวดีขึน้ เป็ นการแสดงให้ เห็นถึงการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตของบุคคล (ในครอบครัว)ได้ เป็ น
อย่างดี ตามที่ปรากฏในงานวิจยั ของ Lee (2014) ว่า การเรี ยนรู้ตลอดชีวิตนี ้เกิดขึ ้นเพราะแรงขับใน
ตัวคนที่ต้องการเรี ยนรู้ หาทักษะใดก็ตามที่ให้ อยู่รอดในยุคสมัยนี ้ รวมไปถึงเพื่อให้ ไปถึงเป้าหมาย
ส่วนบุคคลของตัวเอง ซึ่งจากงานวิจัยเรื่ องเดียวกันนี ้ยังบอกถึงข้ อดีของการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิตใน
ลักษณะนี ้ไว้ ด้วยว่า แรงขับของคนที่ต้องการจะเรี ยนรู้ตลอดชีวิตจะไปช่วยสร้ างความเท่าเทียมและ
สร้ างโอกาสในการเข้ าถึงการศึกษา และจะช่วยสร้ างให้ คนกลายเป็ นผู้เรี ยนที่กระตือรื อร้ น และ
กลายเป็ นฟั นเฟื องที่ดีในการขับเคลื่อนสังคม
5. ประเด็นกระบวนการเรี ยนรู้ของครอบครัวในการมีวิถีชีวิตสีเขียวนันจากที
้
่สงั เคราะห์ได้
เป็ น 7 ขัน้ ตอน ได้ แก่ 1. สมาชิกคนใดคนหนึ่งของครอบครัวหรื อทัง้ หมดตระหนักถึง “ปั ญหา”
บางอย่าง ที่ พบคือ ปั ญหาสุขภาพ และการตระหนักถึงปั ญหาสิ่ง แวดล้ อมของโลก หรื อ ไม่มี
ปั ญหาแต่มี “ความสนใจ” ในกิจกรรมการเกษตร 2. เริ่ มสนใจอยากทํากิจกรรมเพื่อแก้ ปัญหานัน้
หรื อทํ าตามความสนใจนัน้ ที่พบทุกครอบครัวคือ “การปลูกผักกินเอง” 3. ไปเรี ยนรู้ จากแหล่ง
เรี ยนรู้ตา่ ง ๆ ได้ แก่ หนังสือ อินเตอร์ เน็ต บุคคล โดยวิธีการ อ่าน ค้ นข้ อมูล ไปดูงาน แล้ วมาเล่าให้
สมาชิกคนอื่น ๆ ฟั ง ทําให้ ดู ชวนไปเรี ยนรู้ ด้ วยกัน ในช่วงนีส้ มาชิกคนอื่น ๆ จะได้ มีส่วนในการ
แสดงความคิดเห็นทังสนั
้ บสนุน ช่วยเสริ มความรู้ที่มีอยู่แล้ วบ้ าง และ คัดค้ านในบางส่วน หรื อ ใน
กรณี ที่ ส มาชิ ก ทุก คนมี ค วามสนใจร่ ว มกัน ตัง้ แต่ต้ น ก็ จ ะมี ก ารพูด คุย กัน และไปเรี ย นรู้ ด้ วยกัน
4. นํามาลงมือทําในครอบครัว 5. เมื่อลงมือทําแล้ วมักจะเจอปั ญหาหรื ออุปสรรคบางอย่าง 6.หา
วิธีการแก้ ปัญหา ทังโดยการไปเรี
้
ยนรู้เพิ่มเติม และ ลงมือทําต่อไปตามความเห็นหรื อประสบการณ์
ของสมาชิกในครอบครัว 7. สามารถแก้ ปัญหาหรื อผ่านอุปสรรคไปได้ 8. ทํากิจกรรมนันต่
้ อไปซํ ้า ๆ
และเรี ย นรู้ หาประสบการณ์ เ พิ่ ม เติ ม 9. กลายเป็ นวิ ถี ชี วิ ต นัน้ เมื่ อ นํ า มาเปรี ย บเที ย บกั บ
กระบวนการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วม (Participatory Learning) ซึ่งมี 4 ขัน้ ตอนหลัก ได้ แก่ การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสะท้ อนคิดอภิปราย การสรุ ปความคิด และ การนํ าไปทดลองใช้
และเป็ นแนวคิดที่เลือกใช้ ในการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ สําหรับการวิจัยนี ้ในขัน้ ต่อไปแล้ วนัน้
พบว่ามีความใกล้ เคียงกันในภาพรวม กล่าวคือ เริ่ มมาจากปั ญหา (ในขันตอนแรกของ
้
PL คือการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อระบุปัญหา) และผ่านการช่วยกันแก้ ปัญหาโดยอาศัยความรู้ และ
ประสบการณ์ของสมาชิก จนถึงการนําไปทดลองใช้ และร่ วมกันแก้ ปัญหาที่พบต่อไป หากแต่ก็
พบว่ามีความแตกต่างจากกระบวนการตามแนวคิด Participatory Learning ที่ชดั เจนประการหนึ่ง
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นัน่ ก็คือในกระบวนการเรี ยนรู้ ของครอบครัวกรณีศึกษาที่เกิดขึ ้นจริ งนันการเริ
้
่ มต้ นเรี ยนรู้ ไม่ได้ มา
จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรื อสรุ ปความคิดรวบยอดที่มีลกั ษณะ “ร่ วมกัน” อย่างแท้ จริ ง
อย่า งที่ ร ะบุใ นแนวคิด แต่ก ารเรี ย นรู้ ในครอบครั ว ที่ เ กิ ด ขึน้ จริ ง ในครอบครั ว กรณี ศึก ษาทั ง้ 5
ครอบครัวนันมี
้ ลกั ษณะของการ “นํา”ของสมาชิกคนใดคนหนึ่งในครอบครัวก่อน ผ่านการชักชวน
โน้ มน้ าว แล้ วจึงถึงขัน้ ตอนร่ วมมือกันเรี ยนรู้ และลงมือทํา ทัง้ นี ้ส่วนหนึ่งอาจเป็ นเพราะลักษณะ
วัฒนธรรมไทยที่สมาชิกในครอบครัวมักจะเชื่อหรื อคล้ อยตามผู้นําครอบครัว ซึ่งสอดคล้ องกับที่
Sombat Tapanya (2011) กล่าวไว้ ในส่วนหนึ่งของงานวิจยั เรื่ อง Attributions and Attitudes of
Mothers and Fathers in Thailand ว่าโดยปกติแล้ วคนไทยมักจะทําอะไรตามผู้นําครอบครัว ใน
สังคมไทยสมาชิกของครอบครัวถูกคาดหวังให้ เชื่อฟั งผู้นําหรื อผู้อาวุโสกว่างอย่างบิดาหรื อมารดา
และ ใกล้ เคียงกับ ที่มาลินี วงษ์ สิทธิ์ (2535 อ้ างถึงใน ปรารถนา ศิริศรัทธาธรรม, 2543)กล่าวไว้ ว่า
การที่ครอบครัวจะอยู่ได้ ต้องมีหวั หน้ าครอบครัวคอยดูแล ซึ่งหัวหน้ าครอบครัวมักมีอํานาจในการ
ตัดสินใจโดยสมาชิกของครอบครัวต้ องเชื่อฟั งและให้ ความเคารพสําหรับสังคมไทยอํา นาจในการ
ดูแ ลครอบครั ว มัก ตกอยู่กับ เพศชาย เช่ น สามี หรื อ ญาติผ้ ูใ หญ่ ซึ่ ง จะเห็ น ได้ จ ากครอบครั ว
กรณีศึกษาทัง้ 5 ครอบครัวนัน้ ส่วนใหญ่แล้ วผู้นําครอบครัวซึ่งเป็ นผู้ริเริ่ มสนใจอยากจะมีวิถีชีวิตสี
เขียวนันมั
้ กเป็ นผู้ชาย
ตอนที่ 2 การพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อ
เสริมสร้ างสุขภาวะ
สรุปผลการศึกษา
ผลการประเมินสุขภาวะของครอบครั วภายหลังการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ แบบ
มีส่วนร่ วมนีส้ นิ ้ สุดลง
ผลการประเมินสุขภาวะของครอบครัวภายหลังการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้แบบมีส่วน
ร่วมนี ้สิ ้นสุดลง โดยสรุ ปพบว่า ปั ญ หาสุขภาวะที่เคยมีในแต่ละครอบครัวซึ่งเป็ นปั ญหาสุขภาวะที่
ครอบครัวทดลองได้ เลือกมาทําโครงการพัฒนาสุขภาวะด้ วยการปฏิบตั ิตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวนัน้
ดีขึน้ ในลักษณะที่ค่อย ๆ ดีขึน้ ไม่ถึงกับดีมากชนิดที่ แตกต่างจากเดิม แบบก้ าวกระโดด แต่เป็ น
จุดเริ่ มต้ นที่จะแก้ ปัญหาดังกล่าวอย่างจริ งจัง และทุกครอบครัวเห็นว่าที่สุขภาวะดีขึน้ นันเป็
้ นผล
โดยตรงมาจากการปฏิบตั ิตามวิถีชีวิตสีเขียวที่ครอบครัวได้ เลือกมาปฏิบตั ิ ครอบครัวทดลองทุก
ครอบครัวยังเห็นว่าการแก้ ปัญหาสุขภาวะที่เลือกไว้ ยงั เป็ นการปรับแก้ ให้ สุขภาวะด้ านอื่นที่ไม่ใช่
ปั ญหาโดยตรงที่เลือกไว้ ดีขึ ้นไปด้ วย โดยเฉพาะสุขภาวะทางใจซึ่งเป็ นผลที่เห็นได้ ชดั ว่าดีขึ ้นก่อนที่
จะเห็นผลความเปลี่ยนแปลงของสุขภาวะทางกายที่เลือกไว้ เสียอีก
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ผลการประเมินความสาเร็ จของการพั ฒนากระบวนการเรี ยนรู้ แบบมี ส่วนร่ ว ม
ตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะของครอบครั ว
ผลการประเมินความสําเร็ จของการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วมตามหลักวิถี
ชีวิตสีเขียวเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะของครอบครัว ที่ครอบครัวทดลองได้ ร่วมกันพัฒนาขึ ้นฯ พบว่า
ทังสามครอบครั
้
วมองว่ากระบวนการเรี ยนรู้ที่พฒ
ั นาขึ ้นครัง้ นี ้ประสบความสําเร็ จโดยพิจารณาได้
จาก ความร่ วมมือกัน การมีส่วนร่ วมของสมาชิกในครอบครัวในการทํากิจกรรมทุกขัน้ ตอนตาม
กระบวนการเรี ยนรู้ ทังนี
้ ้สมาชิกครอบครัวยอมรับว่าต้ องมีการชักจูงโน้ มน้ าวสมาชิกบางคนมาก
เป็ นพิเศษจึงได้ รับความร่ วมมือ แต่ก็ผ่านมาได้ ด้วยดี คือทุกคนในครอบครัวได้ มีส่วนร่ วมในการ
เรี ยนรู้ ที่เกิดขึ ้น และผลของการเรี ยนรู้ ที่เกิดขึน้ เป็ นไปตามที่ครอบครัวตนเองตังเป
้ ้ าหมายไว้ แต่
ระดับความสําเร็จไม่เท่ากัน
การอภิปรายผล
ในตอนที่ 2 นี ้ผู้วิจยั อภิปรายผลการวิจยั ตามประเด็นหลักที่พบ ได้ แก่ ประเด็นกระบวนการ
เรี ยนรู้แบบมีสว่ นร่วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะของครอบครัว ดังนี ้
ประเด็นกระบวนการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริ มสร้ าง
สุขภาวะของครอบครัว นํามาอภิปราย ดังนี ้
กระบวนการเรี ยนรู้ แบบมี ส่วนร่ วมตามหลักวิถีชี วิตสี เขียวเพื่ อเสริ มสร้ างสุขภาวะของ
ครอบครัวประกอบด้ วย ขันตอน
้
3 ขัน้ ได้ แก่
1. การเรี ยนรู้ เพื่ อ การเริ่ ม ต้ นที่จ ะเปลี่ ยนแปลง เป็ นขัน้ ตอนแรกที่ ครอบครั วจะมี
ความคิดที่จะปรับเปลี่ยนการดําเนินชีวิตจากที่เดิมที่เคยปฏิบัติมาเป็ นการดําเนินชีวิตตามหลักวิถี
ชีวิตสีเขียว ซึ่งในขันตอนนี
้
้สิ่งที่ครอบครัวได้ เรี ยนรู้ คือ การเรี ยนรู้เรื่ องของตนเอง ซึ่งตนเองในที่นี ้ก็
คือครอบครัวของตนเองนัน่ เอง การเรี ยนรู้ เรื่ องของตนเอง ประกอบไปด้ วย การทําความเข้ าใจใน
ความสั ม พั น ธ์ ข องสมาชิ ก ครอบครั ว ว่ า ครอบครั ว ของตนมี ค วามสั ม พั น ธ์ อ ย่ า งไร เพราะ
ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวจะมีผลต่อความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบตั ิตามหลักวิถีชีวิต
สีเขียวของครอบครัวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน การทําความเข้ าใจในบริ บทของครอบครัว บริ บท
ของครอบครัวเป็ นสิ่งสําคัญที่จะบอกกับครอบครัวว่าอะไรที่ เป็ นปั ญหาของครอบครัวที่ควรจะต้ อง
มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อบรรเทาหรื อกําจัดปั ญหานัน้ และการทําความเข้ าใจในความสามารถและ
ความสนใจของสมาชิกครอบครัว ว่าสมาชิกแต่ละคนของครอบครัวนันมี
้ ความสนใจในเรื่ องใดหรื อ
มีความสามารถอะไรบ้ างเพื่อที่จะนําไปใช้ ในการปฏิบตั ิกิจกรรมต่างๆตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวได้ ซึ่ง
การเรี ยนรู้ เพื่อการเริ่ มต้ นที่จะเปลี่ยนแปลงนีจ้ ะนําไปสู่การสร้ างแรงจูงใจอันแรงกล้ าที่จะทําให้
ครอบครัวเกิดความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตนัน่ เอง
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การเรี ยนรู้ เพื่ อการเริ่ มต้ นที่ จะเปลี่ยนแปลงนีเ้ กิดขึน้ ได้ โดยสมาชิกครอบครั วได้ รับการ
กระตุ้นหรื อแรงเสริมให้ ร่วมกันคิดในประเด็นต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้ างต้ น ซึง่ ที่เกิดขึ ้นในการวิจยั คือการ
กระตุ้นนันเกิ
้ ดจากผู้วิจยั โดยมีแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งมาจากครอบครัวสีเขียวกรณีศึ กษา ทังนี
้ ้หาก
เกิดขึน้ ในวิถีชีวิตจริ งครอบครัวอาจเกิดการเรี ยนรู้ ในส่วนนี ้ได้ จากการได้ เปิ ดรับข้ อมูลจากแหล่ง
เรี ยนรู้ต่าง ๆ รอบตัว เช่น บุคคล สื่อมวลชน จนนํามาสู่การเริ่ มต้ นหรื อฉุกคิดที่จะเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตของครอบครัว
2. การเรี ยนรู้ เพื่อรั บหรื อปรั บเปลี่ยนวิถีคิดหรื อวิธีปฏิบัติ เป็ นขันตอนที
้
่สองที่เกิดขึ ้น
หลังจากที่ครอบครัวมีความคิดที่จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแล้ ว ในขันตอนนี
้
้ก็เป็ นขันตอนที
้
่ครอบครัว
จะเรี ยนรู้ เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนวิธีคิดหรื อวิธีปฏิบตั ิ ซึ่งก็คือ การเรี ยนรู้ ที่จะคิดหรื อทําตามวิถีชีวิต
แบบใหม่ให้ ได้ นนั่ เอง ดังนันสิ
้ ่งที่ครอบครัวได้ เรี ยนรู้ในขันตอนนี
้
้ก็คือ วิธีคิด วิธีการปฏิบตั ิกิจกรรม
ตามหลักวิถีชีวิตสีเขียว
การเรี ยนรู้ วิธีคิด วิธีปฏิบตั ิกิจกรรมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียว เกิดขึ ้นได้ โดยการที่ครอบครัว
ร่วมกันทํากิจกรรม ซึง่ ประกอบไปด้ วยการระบุปัญหาและความต้ องการ เป็ นสิ่งสําคัญเพราะการที่
ครอบครัวรู้ ถึงปั ญหาและความต้ องการของครอบครัวนัน้ จะทําให้ ครอบครั วสามารถเลือกหรื อ
กําหนดกิจกรรมการปฏิบตั ิตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อที่จะนํามาบรรเทาปั ญหานัน้ ได้ การเลือก
กิจกรรมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียว ก็เพื่อที่จะนํามาปฏิบตั ิเพื่อบรรเทาหรื อกําจัดปั ญหาสุขภาวะของ
ครอบครัวตามที่กล่าวแล้ ว หลังจากนันครอบครั
้
วก็จะดําเนินการไปเรี ยนรู้วิธีปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ
ตามหลักวิถีชีวิตสี เขียวจากแหล่งเรี ยนรู้ ที่มี อยู่หลากหลายแหล่ง โดยใช้ วิธีที่ครอบครัวต้ องการ
จนกระทัง่ ถึงการนําสิ่งที่เรี ยนรู้นนมาใช้
ั้
จริงปฏิบตั จิ ริง
3. การเรี ยนรู้ จากผลการเปลี่ยนแปลง เมื่อครอบครัวได้ เปลี่ยนวิธีคิดและวิธีปฏิบตั ิแล้ ว
จะต้ องเกิดผลของการเปลี่ยนแปลงนันกั
้ บครอบครัว ซึ่งครอบครัวจะมีการประเมินผลที่เกิดขึ ้นนัน้
ด้ วยตนเองหลังจากที่ได้ ลงมือปฏิบตั กิ ิจกรรมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวแล้ ว หรื อในบางครอบครัวอาจ
เริ่ มประเมินผลตังแต่
้ ระหว่างการปฏิบตั ิก็ได้ ดังนันสิ
้ ่งที่ครอบครัวได้ เรี ยนรู้ ในขันตอนนี
้
้ ก็คือ การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ กับครอบครัวหลังจากที่ได้ เปลี่ยนวิธีคิดหรื อวิธีปฏิบตั ิจากเดิมมาเป็ นการ
ปฏิบตั ติ ามหลักวิถีชีวิตสีเขียวแล้ ว
การเรี ยนรู้ผลของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ ้นโดย ครอบครัวได้ นําวิธีคดิ วิธีปฏิบตั ิหรื อกิจกรรม
ตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวไปใช้ ปฏิบตั ิจริ งในชีวิตประจําวันของครอบครัว และเห็นผลหรื อประเมินผล
ของการปฏิบตั ทิ ี่เกิดขึ ้นแล้ วว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้ าง โดยผลที่เกิดขึ ้นกับครอบครัวทดลอง
ในการวิจยั นี ้ก็คือ ปั ญหาสุขภาวะที่ครอบครัวมีนนมี
ั ้ การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ ้น (คือปั ญหา
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ลดลง) ทัง้ ทางกาย ทางใจ และทางสังคม (เช่นเดียวกับที่เกิดขึ ้นในครอบครัวสีเขียวกรณีศึกษา)
รวมไปถึงความรู้ ความคิด ที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ ้นของสมาชิกครอบครัวอีกด้ วย
เมื่อเปรี ยบเทียบกับกระบวนการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning: PL) ซึ่ง
เป็ นแนวคิดที่เลือกใช้ ในการศึกษานี ้ พบว่ามีทงความสอดคล้
ั้
องกัน โดยที่ความสอดคล้ องกันนัน้
คือ กระบวนการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวที่ได้ ออกมานัน้ ขันตอนแรกคื
้
อ การ
เรี ยนรู้ เ พื่อ การเริ่ ม ต้ นที่จ ะเปลี่ ยนแปลง ซึ่งในขัน้ ตอนนีค้ รอบครัวจะได้ เรี ยนรู้ เรื่ องราวของ
ครอบครั วตนเอง อาศัยการกระตุ้นให้ เกิ ดการพูดคุยแลกเปลี่ ยนความคิดเห็น ระหว่างสมาชิ ก
ครอบครัวเพื่อดึงมุมมองของแต่ละคนออกมาเพื่อที่จะรู้จกั ครอบครัวตนเองให้ มากที่สดุ นําไปสู่การ
ยอมรับร่วมกันที่จะเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตบางประการของครอบครัวเพื่อให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
ขึน้ (ในการวิ จัย นี ค้ ื อ สุข ภาวะครอบครั ว ที่ ดี ขึ น้ ) ขัน้ ตอนที่ ส องเป็ น การเรี ย นรู้ เพื่ อ รั บ หรื อ
ปรั บเปลี่ยนวิธีคิดหรื อวิธีปฏิบัติ สิ่งที่ครอบครัวได้ เรี ยนรู้ ในขันตอนนี
้
ก้ ็คือ วิธีคิดวิธีการปฏิบตั ิ
กิจกรรมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวซึง่ ในขันตอนนี
้
้ครอบครัวจะต้ องใช้ ทงการแลกเปลี
ั้
่ยนประสบการณ์
การคิดวิเคราะห์ร่วมกัน การสรุปความคิดข้ อตกลงร่วมกันในการที่จะเรี ยนรู้ วิธีการปฏิบตั ิกิจกรรม
ตามหลักวีชี วิตสี เ ขียว จนนําไปสู่การสร้ างโครงการการพัฒ นาสุขภาวะของครอบครัวโดยการ
ปฏิบตั ิตามหลักวิถีชีวิตสีเขียว และได้ นําไปทดลองใช้ จริ งในชีวิตประจําวัน และขันตอนที
้
่สามเป็ น
การเรี ยนรู้ จากผลการเปลี่ยนแปลง ซึ่งครอบครัวเรี ยนรู้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นกับครอบครัว
หลัง จากที่ ได้ เปลี่ยนวิธีคิดหรื อวิธี ปฏิ บตั ิจากเดิม มาเป็ นการปฏิ บตั ิตามหลักวิถีชีวิตสี เขี ยวแล้ ว
ทัง้ หมดที่เ กิ ดขึน้ ในกระบวนการเรี ยนรู้ ทัง้ สามขัน้ ตอนนี ้ ก็ คือวงจรการเรี ยนรู้ เชิ งประสบการณ์
(Experiential Learning) ที่ประกอบด้ วย 4 ขันตอนได้
้
แก่ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสะท้ อน
คิดอภิปรายการสรุปความคิดและการนําไปทดลองใช้ โ ดยอาศัยสมาชิกครอบครัวในการขับเคลื่อน
การเรี ย นรู้ ซึ่ ง ก็ คื อ กระบวนการกลุ่ม อี ก ส่ ว นประกอบหลัก ของ การเรี ย นรู้ แบบมี ส่ ว นร่ ว ม
(Participatory Learning: PL) นัน่ เอง
ดังนัน้ ในส่วนของการเปรี ยบเทียบกระบวนการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมตามหลักวิถีชีวิตสี
เขียวเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะของครอบครัวที่เกิดขึ ้นในการวิจยั นี ้กับแนวคิดการเรี ยนรู้ แบบมีส่วน
ร่ วม (Participatory Learning: PL) ซึ่ง เป็ นแนวคิด ที่ เ ลื อ กใช้ ใ นการวิจัยนี ้ สรุ ป ได้ ว่า มี ค วาม
สอดคล้ องกัน กล่าวคือ มี ลักษณะของการเรี ยนรู้ เชิ ง ประสบการณ์ (Experiential Learning)
ร่วมกับการเรี ยนรู้โดยกระบวนการกลุม่ เหมือนกัน โดยที่รายละเอียดที่เกิดขึ ้นในกระบวนการเรี ยนรู้
แบบมีสว่ นร่วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะของครอบครัวทังหมดนั
้
นเป็
้ นไปตาม
หลักการของการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วมที่ว่าหลักการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วมนันจะกํ
้ าหนดวิธีการและ
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ระบบของกระบวนการเรี ยนรู้ที่มีสว่ นร่วมของทังผู
้ ้ เรี ยน (ครอบครัว) ผู้สอน (ผู้วิจยั ที่ทําหน้ าที่เป็ นผู้
อํ า นวยความสะดวก) มี มุ ม มองที่ ห ลากหลาย ความคิ ด เห็ น ที่ แ ตกต่ า งของผู้ เรี ย นทุ ก คนมี
ความสําคัญ มีกระบวนการเรี ยนรู้ ของกลุ่มผ่านการวิเคราะห์และการมีปฏิสัมพันธ์ ของกลุ่ม มี
บริ บทเฉพาะเจาะจงที่สามารถปรับเปลี่ยนให้ เหมาะสมในแต่ละเงื่ อนไข (Pretty and others
,1995) เป็ นกระบวนการเรี ยนรู้ที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลง ทังมุ
้ มมองและความพร้ อมในการลงมือ
ปฏิบตั ิ
นอกจากนัน้ ประเด็น วิ ธี ก ารเรี ย นรู้ ที่ เ กิ ด ขึ น้ ในกระบวนการแต่ล ะขัน้ ตอน ได้ แ ก่ การ
แลกเปลี่ ยนประสบการณ์ ร่วมกันระหว่างสมาชิกครอบครัว นัน้ นอกจากจะเป็ นไปตามแนวคิด
กระบวนการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่ วม (Participatory Learning: PL) แล้ ว ยังสอดคล้ องกับลักษณะ
การเรี ยนรู้ ที่เกิดขึน้ ในครอบครั ว (สํานักงานเลขาธิ การสภาการศึกษา, 2549) ในส่วนที่เป็ นการ
เรี ยนรู้ จากการพูดคุย ซักถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลต่าง ๆ การฟั งบรรยาย อภิปราย
การชมนิทรรศการ การแสดง การเรี ยนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม ในกิจกรรมหรื อโครง การเรี ยนรู้จาก
การได้ ลงมือสัมผัสจริ ง ฝึ กฝนปฏิบตั ิให้ เกิดประสบการณ์จริ ง เรี ยนรู้ ด้วยกระบวนการกลุ่มเรี ยนรู้
ผ่านการทํากิจวัตรประจําวัน เรี ยนรู้ ผ่านโครงงานของครอบครัว ซึ่งดําเนินตามวิถีชีวิตและตาม
ฤดูกาล เช่น โครงงานด้ านที่อยู่อาศัย ต่อเติม ซ่อมแซม บ้ านและอุปกรณ์ตา่ ง ๆ โครงงานแปรรู ป
อาหาร ผัก ผลไม้ สมุนไพร โครงงานเพื่ อ สัง คมและสิ่ง แวดล้ อ ม แยกขยะในบ้ าน ลดปริ ม าณ
ถุงพลาสติก โครงงานทัศนศึกษา ตามแหล่งเรี ยนรู้ ต่าง ๆ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
2549)
ดัง นั น้ อาจกล่ า วโดยสรุ ป ได้ ว่ า กระบวนการเรี ย นรู้ แบบมี ส่ ว นร่ ว ม ( Participatory
Learning: PL) นันสามารถนํ
้
ามาใช้ พฒ
ั นากระบวนการเรี ยนรู้ ของครอบครัวได้ ภายใต้ บริ บทของ
ครอบครัวที่แตกต่างกันซึ่งในรายละเอียดของการนํามาใช้ ควรคํานึงถึงส่วนนี ้เป็ นสําคัญซึ่งในการ
วิจยั นี ้จึงเกิดขันตอนของการให้
้
ครอบครัวได้ วิเคราะห์ถึงบริ บทของครอบครัวตนเองก่อนที่จะเข้ าสู่
การเรี ยนรู้ที่จะปฏิบตั ติ ามหลักวิถีชีวิตสีเขียว
นอกจากประเด็นผลการวิจัยในส่วนของกระบวนการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมตามหลักวิถี
ชีวิตสีเขียวเพื่อเสริ มสร้ างสุขภาวะของครอบครัวที่ได้ นํามาอภิปรายผลดังที่นําเสนอแล้ วนัน้ ผู้วิจยั
ยังได้ นําประเด็นที่พบในครอบครัวทดลองซึง่ มีความน่าสนใจและทําให้ เห็นรายละเอียดที่เกิดขึ ้นใน
ครอบครัวในยุคปั จจุบนั ได้ มากยิ่งขึ ้นเนื่องจากครอบครัวเป็ นกลุ่มเป้าหมายหลักของการวิจยั นี ้ โดย
มีประเด็นที่นํามาอภิปราย ดังนี ้
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ประเด็นภาพรวมของครอบครัวทดลอง ที่นามาอภิปราย
1. รู ป แบบของครอบครั ว ครอบครั ว ทดลองทัง้ สามครอบครั ว มี รู ป แบบที่
หลากหลายแตกต่างกันระหว่างทังสามครอบครั
้
วเอง ในแง่ของจํานวนสมาชิก ช่วงวัยของสมาชิก
รวมไปถึง ลักษณะความสัม พันธ์ ของสมาชิ กในครอบครั วที่ นอกจากจะแตกต่างกันเองภายใน
ครอบครัวทดลองทังสามครอบครั
้
วแล้ ว ยังกล่าวได้ ว่ายังค่อนข้ างจะมีความแตกต่างจากครอบครัว
โดยทั่ว ไปของไทยอี กด้ วย กล่า วคือ ในครอบครั วทดลองที่ 2 หนึ่ง ในสมาชิ กครอบครั วไม่ไ ด้ มี
ความสัมพันธ์ ทางสายเลือด แต่เป็ นเพื่อนสนิท (คนรัก) ของหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวและเป็ น
คนรั ก ในเพศเดี ยวกัน ทัง้ นี ส้ มาชิ กในครอบครั วคนอื่ น ๆ ต่า งก็ ยอมรั บ ว่าสมาชิ ก ทุกคนนัน้ คื อ
“ครอบครัว” ทังนี
้ ้สอดคล้ องกับการให้ ความหมายของครอบครัว โดย Olson & Defrain (1994) ที่
ให้ ความหมายว่า ครอบครัว หมายถึง บุคคลตังแต่
้ สองคนขึน้ ไปที่ มีข้อตกลงในการใช้ ชี วิต ใช้
ทรัพยากร ตัดสินใจ และให้ คณ
ุ ค่าต่อการดําเนินชีวิตร่วมกัน ซึง่ ในความหมายนี ้สามารถครอบคลุม
ความหลากหลายของครอบครัว ทังในมิ
้ ตขิ องโครงสร้ างครอบครัว การให้ คณ
ุ ค่า และชาติพนั ธุ์ของ
ครอบครัว (Olson &Defrain, 1994 อ้ างถึงใน พูนสุข เวชวิฐาน, 2557) เช่นเดียวกับหนึ่งใน
สมมติฐานของทฤษฎีครอบครัวสตรี นิยมที่กล่าวว่า ครอบครัวมีหลากหลายรูปแบบโดยนักวิชาการ
ในด้ า นนี ไ้ ด้ ก ล่า วถึ ง ครอบครั ว ในบริ บ ทที่ ก ว้ า งกว่า ในอดี ต โดยให้ ค วามเห็ น ว่ า รู ป แบบของ
ครอบครัวดังเดิ
้ มในลักษณะของครอบครัวเดี่ยว ไม่เพียงพอในการนํามาใช้ อธิ บายรู ปแบบของ
ครอบครัวในสังคมปั จจุบนั รูปแบบของครอบครัวเปลี่ยนแปลงไป อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
และผลกระทบทางเศรษฐกิจ การหย่าร้ าง รวมถึงปั จจัยทางสังคมอื่น ๆ ในปั จจุบนั จึงมีครอบครัว
หลากหลายรู ปแบบ เช่น ครอบครั วที่ อยู่ด้วยกันโดยไม่แต่ง งาน ครอบครั วหลากหลายรุ่ นอายุ
ครอบครัวพ่อหรื อแม่เลี ้ยงเดี่ยวกับลูก ครอบครัวเพศเดียวกัน ครอบครัวเสมือนหนึ่งเป็ นญาติกัน
(Osmond & Thorne ,1993; Smith, Harmon, Ingoldsby & Miller, 2009; White & Klein, 2008
อ้ างถึงใน พูนสุข เวชวิฐาน, 2557) ในกรณี ของครอบครัวทดลองที่ 3 ซึ่งเป็ นครอบครัวเดี่ยว มี
สมาชิกเป็ นคู่สามีภรรยา ที่มีวิถีชีวิตปกติที่มีสุขภาวะไม่ค่อยดีนัก อันเนื่องมาจากพฤติกรรมการ
บริโภคที่ไม่ทานผัก ไม่ออกกําลังกาย และมีความเครี ยดจากการทํางานสูง สอดคล้ องกับผลสํารวจ
ของโครงการสุขภาพคนไทย (โครงการสุขภาพคนไทย, 2559) ที่ระบุเกี่ยวกับกิจกรรมของคน 4 เจน
เนอเรชัน ได้ แก่ ไซเลนต์เจเนอเรชัน เบบี ้บูมเมอร์ เจนเนอเรชันเอ็กซ์ และ เจนเนอเรชันวาย โดยที่ใน
ส่วนของเจนวายนันมี
้ กิจกรรมทางกายน้ อยที่สดุ เพราะเวลาว่างมักหมดไปกับการใช้ เทคโนโลยี ซึ่ง
การมีกิจกรรมทางกายน้ อยนี ้อาจมีผลต่อสุขภาพได้
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2. สมาชิกที่มีบทบาทมากในครอบครั ว จากข้ อมูลและเรื่ องราวของครอบครัว
ทดลองทัง้ สามครอบครัว เห็นได้ ว่ามี ประเด็นที่ ภ ายในครอบครั วจะมีสมาชิ กคนใดคนหนึ่ง ที่ มี
บทบาทมากกว่าคนอื่น ๆ ในครอบครัว ทังในแง่
้
ความคิดและการกระทํา ซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจที่
จะกระทํ า การใด ๆ ในครอบครั ว รวมถึ ง ส่ง ผลต่อ สุข ภาวะของครอบครั วตามที่ ป รากฏในผล
การศึกษา ซึ่งในส่วนนี ้อาจอธิบายได้ ด้วยเรื่ องของโครงสร้ างอํานาจ (Power system) ซึ่งก็คือ การ
ที่สมาชิกคนใดคนหนึ่งในครอบครัวสามารถควบคุมหรื อแสดงอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสมาชิก
อื่น ๆ ในครอบครัว โดยเป็ นผู้ที่ใช้ อํานาจในการตัดสินใจของครอบครัว (สถาบันกิจการสตรี และ
สถาบันครอบครัว, 2553)
3. วิถีปฏิบัติของสมาชิกในครอบครั ว จากผลการศึกษาส่วนหนึ่งเห็นได้ ว่า ใน
ครอบครัวทดลองมักจะมีวิถีปฏิบตั ิของสมาชิกต่อครอบครัวที่เป็ นวิถีประจํา ที่เห็นชัดเจนคือใน
ครอบครัวทดลองที่ 2 ที่คณ
ุ ยายจะเป็ นผู้ดแู ลรับผิดชอบจัดการดูแลเรื่ องอาหารการกิน งานบ้ าน
และความเรี ยบร้ อยของบ้ าน อย่างที่ไม่ยอมให้ สมาชิกคนอื่นมาทํา หากไม่ได้ ทําเองหรื อคนอื่นมา
ทําแทนคุณยายจะรู้สกึ เครี ยดไม่สบายใจ และในครอบครัวทดลองที่ 1 ที่ในครอบครัวมีการกําหนด
พื ้นที่ส่วนตัวของสมาชิกถึงแม้ จะไม่ชดั เจนถึงขันเป็
้ นกฎแต่ก็เป็ นที่รับรู้ ร่วมกันระหว่างสมาชิกว่า
พื ้นที่ของใครและคนอื่นไม่ควรมาก้ าวก่าย เมื่อมี สมาชิกบางคนมาก้ าวก่ายในพื ้นที่ของคนอื่นจึง
เกิดเป็ นประเด็นขัดแย้ งขึ ้นอย่างน้ อยก็เป็ นความขัดแย้ งทางใจ ในส่วนนี ้อธิบายได้ ด้วย เรื่ องของ
แบบแผนปฏิบตั ิที่มีอยู่ในทุกครอบครัว ทัง้ นีแ้ บบแผนปฏิบตั ิก็คือ วิถีที่แต่ละครอบครัวถือปฏิบตั ิ
เป็ นประจํา เช่น ใครเป็ นผู้รับผิดชอบในการประกอบอาหาร ใครเป็ นผู้ทําความสะอาดบ้ านเรื อน แต่
ละครอบครั ว จะมี บรรทัด ฐานทางสัง คมเป็ นลักษณะเฉพาะของตนเอง และมี แนวทางในการ
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัวในแต่ละวัน ปั ญหาเกี่ยวกับแบบแผนการปฏิบตั ิในครอบครัว
ย่อมเกิดขึ ้นน้ อยหากครอบครัวใหม่เริ่ มต้ นด้ วยการเจรจาต่อรองเกี่ยวกับแบบแผนการปฏิบตั ิของ
ครอบครัวร่วมกัน (LaRossa & Reitzes, 1993; Smith, Hamon, Ingoldsby & Miller, 2009 อ้ าง
ถึงใน พูนสุข เวชวิฐาน , 2557)
4. การลดความเครี ยดให้ กับสมาชิกในครอบครั ว ในครอบครัวทดลองที่ 1
หนึ่งในสมาชิกของครอบครัวคือ คุณพ่อ นัน้ มีความเครี ยดจากการเกษี ยณ ออกจากงานมาอยู่กับ
บ้ าน ซึ่งความเครี ยดดังกล่าวนํามาซึ่งสถานการณ์ ที่ตึงเครี ยดกับสมาชิกคนอื่นในครอบครัวด้ วย
สมาชิกที่เหลือของครอบครัวจึงหาวิธีการช่วยลดภาวะดังกล่าวด้ วยการแนะนําให้ คณ
ุ พ่อออกไป
พบปะผู้คนในชุมชน ให้ การช่วยเหลือเพื่อนบ้ านด้ วยทักษะทางไฟฟ้าที่คุณพ่อถนัด รวมทัง้ การ
แนะนําให้ ไปเดิน “ตลาดนัด” ซึง่ ต่อมากลายมาเป็ นจุดเปลี่ยนพฤติกรรมและความรู้สึกของคุพ่ออีก
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ครัง้ กล่าวคือ คุณพ่อมีความสุข มีความภาคภูมิใจในตัวเองกลับคืนมา จาการได้ ช่วยคนอื่น หา
รายได้ ได้ อีกครัง้ เป็ นต้ น สิ่งเหล่านี ้สอดคล้ องและเป็ นไปตามแนวคิดเกี่ ยวกับความเครี ยดของ
ครอบครัว (พูนสุข เวชวิฐาน, 2557) ในส่วนที่กล่าวถึงว่าทรัพยากรต่าง ๆ ที่ครอบครัวจะสามารถ
นํามาแก้ ส ถานการณ์ ความเครี ยดของสมาชิ กครอบครัวได้ ก็ คือ การสนับสนุนทางสัง คม โดย
แนวคิดนี ้กล่าวถึงการสนับสนุนทางสังคมนับเป็ นทรัพยากรสําคัญที่สมาชิกในครอบครัวสามารถ
นํ า มาใช้ ใ นการแก้ ปั ญ หาสถานการณ์ ค วามเครี ย ด เช่ น การช่ว ยเหลื อ งานบ้ า นของสมาชิ ก
ครอบครัว การสนับสนุนด้ านอารมณ์และความรู้สกึ การสร้ างเครื อข่ายทางสังคม เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ การ
สนับสนุนทางสังคมช่วยเสริ มสร้ างความภาคภูมิใจในบุคคล เนื่องจากบุคคลจะรู้สึกว่าตนมีคณ
ุ ค่า
เมื่อบุคคลอื่นมีความยินดีในการให้ ความช่วยเหลือแก่ตน การสนับสนุนทางสังคมเป็ นการบ่งบอก
ถึงความรัก และการสนับสนุนแก่บคุ คล สมาชิกในครอบครัวสามารถได้ รับการสนับสนุนทางสังคม
จากชุมชนด้ วยการสร้ างเครื อข่ายเพิ่มขึ ้น การสอนทักษะในการแก้ ปัญหาและการช่วยเหลือเพื่อให้
เข้ าถึงทรัพยากรที่มีคณ
ุ ค่าต่าง ๆ (McKenry & Price, 2000 อ้ างถึงใน พูนสุข เวชวิฐาน, 2557)
5. พฤติกรรมของสมาชิกในครอบครั วกับสุขภาวะของครอบครั ว ในส่วน
ของปั ญหาสุขภาวะของครอบครั วทดลองที่เลื อกจะแก้ ไ ขนัน้ ส่วนหนึ่งเป็ นปั ญหาสุขภาวะที่ มี
พืน้ ฐานที่ มาจากพฤติกรรมของสมาชิ กบางคนในครอบครัว จนนํ ามาสู่ปัญหาสุขภาวะภายใน
ครอบครัว ซึ่งเห็นได้ ชัดในครอบครัวทดลองที่ 1 และครอบครัวทดลองที่ 2 ซึ่งสถานการณ์ เช่นนี ้
อธิ บ ายได้ ต ามสมมติ ฐ านด้ า นหนึ่ ง ของทฤษฎี สัง คมชี ว วิ ท ยาของครอบครั ว คื อ ในส่ ว นของ
สมมติฐ านที่ เ ชื่ อ ว่า ความใกล้ ชิ ด ทางชี ว วิ ท ยามี อิ ท ธิ พ ลต่อ ครอบครั ว และในทํ า นองเดี ย วกัน
ครอบครัวมีอิทธิพลต่อความใกล้ ชิดทางชีววิทยาและสุขภาวะของสมาชิกในครอบครัว ปฏิสมั พันธ์
ระหว่างสมาชิกในครอบครัวทังทางด้
้
านพันธุกรรมและทางด้ านสังคมมีอิทธิพลต่อวิธีการในการที่
สมาชิกมีปฏิสมั พันธ์กบั ครอบครัว และพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวมีอิทธิพลต่อสุขภาวะของ
สมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ (Smith, Hamon, Ingoldsby & Miller, 2009; Troost & Filsinger,
1993 อ้ างถึงใน พูนสุข เวชวิฐาน, 2557) ดังที่เกิดขึ ้นในครอบครัวทดลองที่ 1 ที่พฤติกรรมการ
สะสมของเก่าของคุณพ่อส่งผลต่อสุขภาวะทางกายของครอบครัวในแง่ของพืน้ ที่ในบ้ านรกรุ งรัง
รํ าคาญสายตา และก่อให้ เกิดปั ญหาสุขภาวะทางใจและทางสังคมกับสมาชิกในครอบครัวตามมา
ด้ วย เช่นเดียวกับในครอบครัวทดลองที่ 2 ที่พฤติกรรมการเก็บของทุกอย่างของคุณยายก็ได้ ส่งผล
ต่อสุขภาวะทังทางกายพ่
้
วงกับทางใจและทางสังคมของสมาชิกในครอบครัว
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สรุ ปองค์ ความรู้ ท่ ไี ด้ จากการวิจัย
องค์ความรู้ที่ได้ จากการวิจยั นี ้ก็คือส่วนของคําตอบของการวิจยั ซึ่งก็คือกระบวนการเรี ยนรู้
แบบมีสว่ นร่วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะของครอบครัว นัน่ เอง ซึ่งอาจกล่าวได้
ว่าองค์ความรู้นี ้เป็ นการสร้ างความรู้ ใหม่โดยเฉพาะในประเด็นกระบวนการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่ วม
ของครอบครัวที่ยงั ไม่มีผลการวิจยั ในเรื่ องนี ้ออกมามากนัก อีกทังเป็
้ นกระบวนการเรี ยนรู้ แบบมี
ส่วนร่ วมของครอบครัวในเนื ้อหาที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตสีเขียวซึ่งยังไม่คอ่ ยมีการศึกษาออกมาเผยแพร่
เช่นกัน และกระบวนการเรี ยนรู้ ที่เกิดขึ ้นน่าจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ ได้ จริ งกับการเรี ยนรู้ ของ
ครอบครัวในเรื่ องอื่น ๆ ได้
ทังนี
้ ้ ผู้วิจยั ขออธิบายองค์ความรู้ที่ได้ นี ้โดยสรุปภาพรวมทัง้ หมด ซึ่งมาจากการวิจยั นี ้ตังแต่
้
แรกเริ่มจนถึงขันสุ
้ ดท้ ายอีกครัง้ ดังนี ้
สําหรับองค์ความรู้ที่ได้ หรื อกระบวนการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อ
เสริ มสร้ างสุขภาวะของครอบครัวซึ่งเป็ นคําตอบหลักของการวิจัยเรื่ องนีน้ นั ้ มีที่มาจากความเชื่อ
เบื ้องต้ นของการวิจัยเรื่ องนีท้ ี่ว่าวิถีชีวิตสีเขียวซึ่งเป็ นวิถีการปฏิบตั ิตนในชีวิต ประจําวันที่อยู่บน
พื ้นฐานของการใช้ ชีวิตอย่างสมดุลทังกั
้ บตนเอง ผู้อื่น สังคม และสิ่งแวดล้ อมนันจะเป็
้
นหนทางหนึ่ง
ที่ทําให้ ครอบครัวมีสขุ ภาวะที่ดีได้ จึงเกิดการสร้ างการเรี ยนรู้ขนแรกขึ
ั้
้นโดยการศึกษาจากครอบครัว
สีเขียวกรณีศึกษาที่ดีจํานวน 5 ครอบครัว นํามาสู่การวิเคราะห์เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานของครอบครัวสี
เขียว อันประกอบไปด้ วย พื ้นฐานของครอบครัว ได้ แก่ สมาชิกที่มีความสัมพันธ์ที่ดีตอ่ กัน สามารถ
จัดการพื ้นที่ใช้ สอยในบ้ านเพื่อให้ ใช้ เป็ นประโยชน์ได้ และ สมาชิกครอบครัวมักจะมีความรู้ ความ
สนใจ หรื อพื ้นฐานในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งที่จะเกี่ยวข้ องกับการดําเนินชีวิตสีเขียว เนื ้อหาสาระของวิถี
ชี วิ ต สี เ ขี ย วที่ ป ฏิ บัติ สรุ ป ได้ เ ป็ น การปฏิ บัติต่อ ตนเอง การปฏิ บัติต่อ ผู้อื่ น และการปฏิ บัติต่อ
สิ่งแวดล้ อมอย่างสมดุล แรงจูงใจ และการเรี ยนรู้ ที่จะมีวิถีชีวิตสีเขียวของครอบครัวมาจากความ
สนใจส่วนบุคคลหรื อปั ญหาบางประการของสมาชิกครอบครัว การเรี ยนรู้ของครอบครัวเกิดขึ ้นจาก
การที่สมาชิกคนใดคนหนึ่งสนใจและเริ่ มเรี ยนรู้ ก่อนที่จะชักชวนคนอื่นในครอบครัวให้ ร่วมเรี ยนรู้
ด้ วย หรื อทําให้ เห็นจนทําตามได้ จึงกลายเป็ นการเรี ยนรู้ ร่วมกันระหว่างสมาชิกในครอบครัว สุข
ภาวะของครอบครัว ประกอบด้ วย สุขภาวะทางกาย ใจ และสังคม ซึง่ ครอบครัวมีสขุ ภาวะที่ดีขึ ้นทัง้
สามด้ านหลังจากดําเนินชี วิตแบบวิถีชีวิตสีเขียว และ กระบวนการเรี ยนรู้ ของครอบครัว ที่ เป็ น
ขันตอนสรุ
้
ปได้ 9 ขัน้ เกิดขึ ้นซํ ้าไปมาจนกลายเป็ นวิถีชีวิตในที่สดุ
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จากนันจึ
้ งนํามาสูก่ ารพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อ
เสริมสร้ างสุขภาวะของครอบครัว โดยความร่วมมือระหว่างผู้วิจยั และสมาชิกของครอบครัวทดลอง
จํานวน 3 ครอบครัว โดยมีการวางแผนดําเนินการกระบวนเรี ยนรู้ เพื่อที่จะให้ ครอบครัวทดลองมี
คุณ สมบัติ ห รื อ เป็ นตามที่ ค รอบครั ว สี เ ขี ย วกรณี ศึ ก ษาเป็ น เมื่ อ ผ่ า นกระบวนการพั ฒ นา
กระบวนการเรี ยนรู้นนแล้
ั ้ ว จึงสรุปออกมาเป็ นกระบวนการเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่วมตามหลักวิถีชีวิตสี
เขียวเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะของครอบครัว หรื อองค์ความรู้ที่เกิดขึ ้นในการวิจยั นี ้นัน่ เอง ซึ่งประกอบ
ไปด้ วย ขันตอนหลั
้
ก 3 ขันตอน
้
ได้ แก่ 1) การเรี ยนรู้ เพื่อการเริ่ มต้ นที่จะเปลี่ยนแปลง คือ
ขัน้ ตอนแรก ที่ จ ะสร้ างให้ ค รอบครั วทดลองได้ มี พื น้ ฐานของครอบครั ว ใกล้ เ คีย งกับ ครอบครั ว
กรณีศึกษา พร้ อมที่จะปรับเปลี่ยนวิธีคิดและปฏิบตั ิการดําเนินชีวิตจากที่เดิมที่เคยปฏิบตั ิมาเป็ น
การดําเนินชีวิตตามหลักวิถีชีวิตสีเขียว 2) การเรี ยนรู้ เพื่อรั บหรื อปรั บเปลี่ยนวิถีคิดหรื อวิธี
ปฏิบัติ เป็ นขันตอนที
้
่สองที่เกิดขึ ้นหลังจากที่ครอบครัวมีความคิดที่จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแล้ ว เป็ น
ขันตอนที
้
่ครอบครัวจะเรี ยนรู้ เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนวิธีคิดหรื อวิธีปฏิบตั ิ ซึ่งก็คือ การเรี ยนรู้ ที่จะคิด
หรื อทําตามวิถีชีวิตแบบใหม่ให้ ได้ นนั่ เอง 3) การเรี ยนรู้ จากผลการเปลี่ยนแปลง เป็ นขันตอน
้
สุดท้ ายที่เมื่อครอบครัวได้ เปลี่ยนวิธีคิดและวิธีปฏิบตั ิแล้ ว จะต้ องเกิดผลของการเปลี่ยนแปลงนัน้
กับครอบครัวหลังจากที่ได้ เปลี่ยนวิธีคิดหรื อวิธีปฏิบตั ิจากเดิมมาเป็ นการปฏิบตั ิตามหลักวิถีชีวิตสี
เขียวแล้ ว และครอบครัวจะได้ เรี ยนรู้ ว่าผลที่เกิดขึ ้นนัน้ ส่งผลอย่างไรต่อครอบครัว โดยที่ในแต่ละ
ขันตอนที
้
่เกิดขึ ้นจะมีปัจจัยซึ่งเป็ นตัวสนับสนุนให้ การเรี ยนรู้นนเป็
ั ้ นไปด้ วยดีและเงื่อนไขที่อาจเป็ น
อุปสรรคขัดขวางการเรี ยนรู้ ที่เกิดขึน้ อยู่ด้วย ได้ แก่ ในขันตอนที
้
่ 1) การเรี ยนรู้เพื่อการเริ่ มต้ นที่จะ
เปลี่ยนแปลงนัน้ ปั จจัยสนับสนุน ประกอบด้ วย การเปิ ดใจในการร่วมกันเรี ยนรู้เรื่ องของครอบครัว
ตนเองของสมาชิกครอบครัว และ การสื่อสารที่ดีในครอบครัวก็เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่จะช่วยให้ การ
เรี ยนรู้ในขันตอนนี
้
้ประสบผลสําเร็จ เงื่อนไข คือ ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวควรจะต้ องมี
ความสัมพันธ์ ในทางบวกทางที่ดี ในขันตอนที
้
่ 2) การเรี ยนรู้เพื่อรับหรื อปรับเปลี่ยนวิถีคิดหรื อวิธี
ปฏิบตั ิ ปั จจัยสนับสนุน คือ ความตังใจจริ
้
งและความเอาใจใส่ในสิ่งที่ทํา เวลา และความร่ วมมื อ
ร่วมใจกันของสมาชิกในครอบครัว เงื่อนไขเป็ นเช่นเดียวกับในขันตอนแรก
้
คือ ความสัมพันธ์ ของ
สมาชิ ก ในครอบครั ว ควรจะต้ อ งมี ค วามสัม พัน ธ์ ใ นทางบวก ทางที่ ดี ห รื อ อย่า งน้ อ ยก็ ค วรเป็ น
ความสัมพันธ์ที่พร้ อมจะปรับเปลี่ยนเป็ นความสัมพันธ์ที่ดีโดยไม่ยากนัก และในขันตอนที
้
่ 3) การ
เรี ยนรู้ จากผลการเปลี่ยนแปลง ปั จจัยสนับสนุน คือ ทัศนคติและมุมมองที่ดีในการมองสิ่งต่าง ๆ
อย่างไม่มีอคติ และเงื่อนไข คือ การปฏิบตั ทิ ี่เกิดขึ ้นนันต้
้ องจริงจังและต่อเนื่องพอที่จะทําให้ เห็นผล
การเปลี่ยนแปลง ในที่นี ้อาจสรุ ปได้ ว่ากระบวนการเรี ยนรู้ ที่เกิดขึ ้นในลักษณะนี ้สามารถนําพาให้
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ครอบครัวเกิดการเริ่ มต้ นที่จะมีวิถีชีวิตสีเขียวหรื อเป็ นครอบครัวสีเขียวได้ อันจะนํามาสู่การมีสุข
ภาวะของครอบครัวที่ดีตามเป้าหมายหลักของการวิจยั นี ้นัน่ เอง
สรุปเป็ นแผนภาพได้ ดังนี ้
กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่ วมตามหลักวิถชี ีวติ สีเขียว
เพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะของครอบครัว
ปั จจัยและเงื่อนไข
1. การเรียนรู้เพื่อการเริ่มต้ นที่จะเปลี่ยนแปลง

ปั จ จัย - สมาชิ กของครอบครั ว เปิ ดใจในการร่ ว มกัน

- การเรียนรู้เรื่องของตนเอง

เรียนรู้

- โดยได้ รับการกระตุ้นหรือแรงเสริม

ปั จจัย - การสื่อสารที่ดีในครอบครัว
เงื่อนไข - ความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกในครอบครัว

2. การเรี ยนรู้ เพื่อรั บหรื อปรั บเปลี่ยนวิถีคิดหรื อ
วิธีปฏิบัติ

ปั จจัยและเงื่อนไข
ปั จจัย - ความตังใจจริ
้
งและความเอาใจใส่ในสิ่งที่ทํา

- การเรี ยนรู้วิธีคิดวิธีการปฏิบตั ิกิจกรรมตามหลักวิถี

เวลาและความร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกั น ของสมาชิ ก ใน

ชีวิตสีเขียว

ครอบครัว

- โดยครอบครัวร่วมกันทํากิจกรรมการเรียนรู้

เงื่อนไข - ความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิกในครอบครัว

3. การเรียนรู้จากผลการเปลี่ยนแปลง

ปั จจัยและเงื่อนไข

- การเรี ยนรู้ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ กับครอบครัว

ปั จจัย - ทัศ นคติและมุมมองที่ดีใ นการมองสิ่งต่าง ๆ

หลังจากที่ได้ เปลี่ยนวิธีคิดหรือวิธีปฏิบตั ิ

ไม่มีอคติ

- โดยครอบครัวนําวิธีคิดวิธีปฏิบตั ิตามหลักวิถีชีวิตสี

เงื่ อ นไข - การปฏิ บั ติ ที่ เ กิ ด ขึ น้ นั น้ ต้ องจริ ง จั ง และ

เขียวไปใช้ ปฏิบตั ิจริงในชีวิต ประจําวันของครอบครัว

ต่อเนื่อง

และเห็นผลหรือประเมินผลแล้ ว

แผนภาพที่ 7 องค์ ความรู้ ท่ ไี ด้ จากการวิจัย
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อนึง่ ในภาพรวมของงานวิจยั นี ้ทังหมดนั
้
น้ สะท้ อน มุง่ เน้ น และตอกยํ ้าให้ เห็นว่า ครอบครัว
เป็ นแหล่งเริ่มต้ นการเรี ยนรู้ที่สําคัญของบุคคล เป็ นแหล่งบ่มเพาะทัศนคติ ความคิด พฤติกรรมของ
คน หากครอบครัวสามารถปฏิบตั ิหรื อดําเนินชีวิตที่ดีได้ ในเรื่ องใด ๆ ก็ตาม ซึ่งในการวิจยั นี ค้ ือการ
ดําเนินชีวิตตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะของครอบครัวนัน้ จะเป็ นจุดเริ่ มต้ นที่ดียิ่ง
และทรงพลังจนนําไปสูก่ ารสร้ างสังคมที่ดีได้
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะในการนาผลวิจัยไปใช้
1.1 ข้ อเสนอแนะต่ อครอบครัวทั่วไป
1.1.1 ครอบครัวทั่วไปที่สนใจในวิถีชีวิตสีเขี ยวสามารถเริ่ มเรี ยนรู้ และทดลอง
ปฏิบตั ิตามได้ โดยยึดตามหลักคิด หลักปฏิบตั ิ ตลอดจนวิธีการปฏิบตั ิที่ปรากฏในการวิจยั ทัง้ นี ้
อาจเริ่มจากกิจกรรมง่าย ๆ ที่สอดคล้ องกับหลักคิด เช่น การปฏิบตั ิตอ่ ตนเองและสิ่งแวดล้ อมอย่าง
สมดุล โดยทํากิจกรรมที่ไม่ขดั กันวิถีชีวิตดังเดิ
้ มของตนเองและครอบครัวมากเกินไปจนทําให้ ตนเอง
และครอบครัวได้ รับความเดือดร้ อน เช่น การพกถุงผ้ าติดตัวไปด้ วยเมื่อไปซือ้ ของ เพื่อลดการใช้
ถุงพลาสติก แล้ วค่อย ๆ เพิ่มกิจกรรมอย่างอื่นเข้ าไปในชีวิตประจําวัน
1.1.2 ครอบครัวทัว่ ไปสามารถนําหลักปฏิบตั ิของวิถีชีวิตสีเขียว ซึ่งประกอบไป
ด้ วย การเรี ยนรู้ ในการที่จะมีวิถีชีวิตสีเขียว การรักษาสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ การ
สร้ างสรรค์ชีวิตและสังคม และการปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน ไปใช้ เป็ นหลักตังต้
้ นในการเริ่ ม
เปลี่ยนวิถีชีวิตเป็ นวิถีชีวิตสีเขียว นอกจากนันอาจนํ
้
าหลักการนี ้ไปปรับใช้ ในการดําเนินชีวิตหรื อทํา
เรื่ องดี ๆ อย่างอื่นได้ ด้วย เพียงแต่เปลี่ยนเนื ้อหาจากวิถีชีวิตสีเขียวไปเป็ นอย่างอื่นที่เกี่ยวข้ องกับ
สิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากหลักปฏิบตั ดิ งั กล่าวนี ้น่าจะเป็ นพื ้นฐานที่นําไปสู่ผลที่
ดีทงต่
ั ้ อตัวผู้ปฏิบตั แิ ละสิ่งแวดล้ อม
1.1.3 ครอบครัวทั่วไปที่สนใจในวิถีชี วิตสีเขี ยว สามารถค้ นหาข้ อมูล ความรู้
เกี่ ย วกับ วิ ถี ชี วิ ต สี เ ขี ย วเพิ่ ม เติ ม ได้ จ ากแหล่ ง เรี ย นรู้ ต่า ง ๆ ที่ ถูก อ้ า งถึ ง ในกรณี ศึก ษาและใน
กระบวนการเรี ยนรู้ ได้ ห ากสนใจเช่น แหล่ง เรี ย นรู้ ด้ า นการแยกขยะที่ ป รากฏในโครงการของ
ครอบครัวทดลองที่ 2 (ข้ อมูลรายละเอียดแสดงในภาคผนวก ง) แหล่งเรี ยนรู้ด้านการเพาะปลูกผักที่
ปรากฏในโครงการของครอบครัวทดลองที่ 3 (ข้ อมูลรายละเอียดแสดงในภาคผนวก ง)ตลอดจน
แหล่งเรี ยนรู้ที่ปรากฏในส่วนของครอบครัวกรณีศกึ ษา
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1.1.4 สมาชิกของครอบครัวที่ประสบปั ญหาสุขภาวะด้ านใด สามารถศึกษาวิธี
แก้ ปัญหาสุขภาวะดังกล่าวด้ วยการปฏิบตั ิตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวได้ จากตัวอย่างที่เกิดขึ ้นในการ
วิจยั เช่น แก้ ปัญหาสุขภาวะทางกายอันเกิดจากการไม่ทานผัก ด้ วยการเริ่ มปลูกผักไว้ ทานเองใน
ครอบครัว จะทําให้ สมาชิกในครอบครัวเกิดความอยากจะเห็นผลผลิตที่ลงมือทําเอง อยากทานผัก
มากขึ ้น
1.1.5 กระบวนการเรี ยนรู้ แบบมีส่วนร่ วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริ มสร้ าง
สุข ภาวะของครอบครั ว ที่ ค รอบครั วทดลองในการวิ จัย นี ไ้ ด้ ร่ ว มกัน พัฒ นาขึน้ ครอบครั ว ทั่ว ไป
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ ตามได้ หากแต่ควรเลือกวางแผนกิจกรรมการเรี ยนรู้ทงในส่
ั ้ วนของเนื ้อหา
และวิธีการเรี ยนรู้ ตลอดจนแหล่งทรัพยากรการเรี ยนรู้ ที่เหมาะสมกับบริ บทเฉพาะของครอบครัว
ตนเอง ทังนี
้ ้เพื่อตอบสนองการแก้ ปัญหาและความต้ องการของแต่ละครอบครัวได้ อย่างดีที่สดุ
1.2 ข้ อเสนอแนะต่ อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องกับครอบครัว
1.2.1 หน่วยงานที่มีหน้ าที่ภารกิจเกี่ยวกับครอบครัว เช่น ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ การ
พัฒ นาครอบครั ว สามารถนํ าผลการวิ จัย ไปนํ า เสนอหรื อจัด เป็ นกิ จ กรรมหนึ่ง ในการส่ง เสริ ม
พัฒนาการเรี ยนรู้ ตลอดจนส่งเสริมสุขภาวะอันดีของครอบครัวได้
1.2.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับครอบครัว สามารถหยิบยกนําประเด็นที่เกิดขึ ้นใน
ครอบครัวทังในครอบครั
้
วกรณีศึกษาและครอบครัวทดลอง ไปศึกษาต่อยอดหรื อพัฒนาเนื ้อหาต่อ
เพื่อนําไปใช้ ในการสร้ างการเรี ยนรู้ ต่อครอบครัวทั่วไปได้ เช่น ประเด็นการสร้ างแรงจูงใจให้ กับ
สมาชิกครอบครัวในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเพื่อนําไปสู่ชีวิตที่ดีว่า ประเด็นการวิเคราะห์บริ บทของ
ครอบครัวเพื่อนําไปสูก่ ารแก้ ปัญหาที่เกิดขึ ้นในครอบครัวได้ ถกู ทาง เป็ นต้ น
1.2.3 หน่วยงานเอกชน สามารถหยิบยกประเด็นการมีส่วนร่วมกับชุมชนที่ปรากฏ
ในผลการศึกษา เช่น การร่ วมมือกันกับสมาชิกชุม ชนในการช่วยเหลือผู้ผลิตสินค้ าให้ ไ ด้ พบกับ
ผู้บริ โภคโดยไม่ผ่านพ่อค้ าคนกลาง โดยที่ผ้ ผู ลิตมีรายได้ จากผู้บริ โภคโดยตรงไม่โดนหักกําไร และ
ผู้บริ โภคได้ สินค้ าดีมีคณ
ุ ภาพ ไปจัดทําโครงการเพื่อสร้ างความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่างหน่วยงานกับ
ชุมชนได้
1.2.4 สถาบันการศึกษา สามารถนําผลการศึกษา ไปจัดโครงการ หรื อ กิจกรรม
การเรี ยนรู้นํากระบวนการเรี ยนรู้ที่ได้ จากการวิจยั นี ้มาพัฒนาเป็ นหลักสูตรการเรี ยนการสอน เพื่อ
พัฒนาผู้เรี ยนได้
2. ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยครัง้ ต่ อไป
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2.1 ควรมีการวิจยั เกี่ยวกับกระบวนการเรี ยนรู้ของครอบครัวเพิ่มมากขึ ้นในเนื ้อหา
ที่หลากหลาย ที่เป็ นประโยชน์หรื ออยู่ในความสนใจของสังคมปั จจุบนั ซึ่งในที่นีห้ มายถึงว่าเป็ น
กระบวนการเรี ยนรู้ ของครอบครัวในเรื่ องอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากเรื่ องวิถีชีวิตสีเขียว เนื่องจากใน
ปั จจุบนั ยังมีการศึกษาในเรื่ องนี ้น้ อยทําให้ ขาดหลักวิชาสําหรับการอ้ างอิงในเชิงวิชาการเช่น เรื่ อง
ของการรู้เท่าทันสื่อของสมาชิกครอบครัวหลากหลายวัย เรื่ องการป้องกันและแก้ ไขความรุนแรงใน
ครอบครัว เป็ นต้ น เนื่องจากครอบครัวเป็ นจุดเริ่ มต้ นสําคัญและมีอิทธิพลต่อการเรี ยนรู้ของสมาชิก
ครอบครัวอย่างมาก
2.2 ในเรื่ อ งของวิ ถี ชี วิ ต สี เ ขี ย วนัน้ ก็ ยัง คงมี อ งค์ ค วามรู้ และหลัก อ้ า งอิ ง ในเชิ ง
วิชาการน้ อยเช่นเดียวกัน ในการวิจยั นี ้หลักวิถีชีวิตสีเขียวที่พบในการวิจยั ก็เป็ นเพียงส่วนหนึ่งที่เกิด
จากการสังเคราะห์เอกสารและถ่ายทอดจากผู้มีประสบการณ์ ตรงบางส่ว น ซึ่งในความเป็ นจริ ง
ยังคงมีหลักการหรื อการปฏิบตั ิอื่น ๆ อีกมากมายที่เข้ าข่ายเป็ นวิถีชีวิตสีเขียว ดังนันจึ
้ งควรมีการ
ศึกษาวิจยั เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเพราะประเด็นวิถีชีวิตสีเขียวนี ้ยังคงอยู่ในความสนใจของสังคมทัง้
ในแง่การปฏิบตั ใิ นชีวิตประจําวันและในแง่ของนโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในระดับต่าง ๆ
2.3 การวิจยั เรื่ องนี ้ทําในขอบเขตพื ้นที่ของเมืองหลวงเท่านัน้ อาจทําให้ ได้ ผลที่
เป็ นในเฉพาะบริ บทนี ้ การวิจยั ในอนาคตต่อไปอาจศึกษาในขอบเขตที่กว้ างมากยิ่งขึ ้น น่าจะทําให้
เห็นผลที่แตกต่างกันออกไป โดยอาจขยายของเขตพืน้ ที่ของชนบท พื น้ ที่เขตอุตสาหกรรม พืน้ ที่
แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งน่าจะมีปัจจัยหรื อตัวแปรหลากหลายที่จะส่งผลให้ การดําเนินวิถีชีวิตสีเขียวมี
ความแตกต่างกันได้
2.4 การวิจยั นี ้เกิดขึ ้นโดยผู้วิจยั ซึ่งยังไม่ใช่บคุ คลที่มีการดําเนินชีวิตตามหลักวิถี
ชีวิตสีเขียว อาจทําให้ ขาดมุมมองเกี่ยวกับเรื่ องนีท้ ี่ลึกซึ ้ง การทําวิจัยครัง้ ต่อไปผู้วิจยั ที่สนใจอาจ
เริ่มต้ นจากการปรับวิธีคิด วิธีปฏิบตั ิ ในการดําเนินชีวิตของตนเองก่อนเพื่อการมีมมุ มองแบบคนใน
ที่ลกึ ซึ ้งและรอบด้ านมากกว่าการวิจยั ในครัง้ นี ้
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ลาดับ
1
2
3

4

5

ผู้เชี่ยวชาญ

ความ
เชี่ยวชาญ
รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต ไข่มกุ ด์
ด้ านการวัดและ
ประเมินผล
คุณ นคร ลิมปคุปตถาวร
ด้ านวิถีชีวิตสี
เขียว
ดร.ปาน กิมปี
ด้ านการศึกษา
นอกระบบ
โรงเรี ยน
ผศดร..วรรณรัตน์
ด้ านสุขภาวะ
รัตนวรางค์
การสื่อสาร
สุขภาพ
รองศาสตราจารย์ดร.วรวุฒิ โรมรัตน์พนั ธ์ ด้ านครอบครัว

สังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี
ศูนย์การเรี ยนรู้เกษตรคน
เมือง
กระทรวงศึกษาธิการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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1.แบบสัมภาษณ์
ครอบครัว............................................................. วันที่...................................................................
เวลา........................................................................
สมาชิกครอบครัว .............................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………….

คาถามสัมภาษณ์

คาถาม
1.ครอบครัวของท่านอยูร่ ่วมกันกี่คน มีใครบ้ าง ที่อยู่ร่วมกันเป็ น
ประจําและยอมรับร่วมกันว่าเป็ นครอบครัวเดียวกัน สมาชิกแต่
ละคนในครอบครัวมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้ องกันอย่างไร
2.ขอให้ ส มาชิกแต่ละคน (หรื อให้ ผ้ ูให้ สัม ภาษณ์ เล่าเรื่ องของ
สมาชิกแต่ละคน)เล่าถึงข้ อมูลของตนเองอย่างคร่าวๆ เช่น อายุ
เท่าไร เรี ยนที่ไหน ชันไหน
้
ประกอบอาชีพอะไร ที่ไหน
3.“บ้ าน” หรื อที่อยู่อาศัยของครอบครัวของท่าน มีลกั ษณะเป็ น
อย่างไร
4.บริ เวณบ้ านหรื อที่ อยู่อาศัยของท่าน บริ เวณใกล้ เคียง เป็ น
อย่างไร เพื่อนบ้ าน ชุมชน เป็ นอย่างไร
5.โดยปกติแล้ ว สมาชิ กแต่ล ะคนมี หน้ า ที่ ความรั บ ผิดชอบใน
บ้ านอย่างไร ใครเป็ นผู้กําหนด
6.สิ่ ง สํ า คัญ ที่ ค รอบครั ว ของท่ า นยึ ด ถื อ คื อ อะไร (เช่ น แนว
ทางการดําเนินชีวิต หลักการ ความเชื่อ ที่สําคัญๆของครอบครัว
กฎหรื อข้ อตกลงภายในครอบครัว)
7.สมาชิกในครอบครัวของท่านได้ พบปะพูดคุยกันเป็ นประจํ า
หรื อไม่อย่างไร สมาชิกทานข้ าวแต่ละมือ้ อย่างไร (แยกเป็ น 2
ข้ อย่อย)
7.1 สมาชิ ก ในครอบครั วของท่านได้ พ บและพูดคุยกันเป็ น
ประจําหรื อไม่

ข้ อมูล-คาตอบ
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คําอธิ บาย สมาชิ กในครอบครั วได้ มี เวลาเจอหน้ ากันทุกวัน
หรื อไม่ ได้ พดู คุยกันเป็ นประจําหรื อไม่ (บางกรณีอาจได้ พบกัน
ทุกวันแต่ไม่มีโอกาสได้ พดู คุยกัน)
7.2สมาชิกทานข้ าวแต่ละมื ้ออย่างไร
คําอธิบาย สมาชิกทานข้ าวแต่ละมื ้ออย่างไร หมายความว่า ใน
แต่ละมื ้อนันสมาชิ
้
กครอบครัวทานอาหารที่ไหน เช่น อาจจะได้
ทานที่ บ้าน พร้ อมกันทัง้ ครอบครั ว หรื อ ต่างคนต่า งทานเมื่ อ
ต้ อ งการจะทาน ไปทานอาหารนอกบ้ า นแต่ไ ปด้ ว ยกัน หรื อ
ทําอาหารทานเองในบ้ าน หรื อ สมาชิ กบางคนอาจนํ าอาหาร
จากที่บ้านไปทานบางมื ้อในขณะออกไปปฏิบตั ิภารกิจนอกบ้ าน
เป็ นต้ น
8.ในกรณี ที่ ส มาชิ ก ในครอบครั ว มี ปั ญ หาหรื อ เรื่ อ งทุ ก ข์ ใ จ
สมาชิกท่านนันทํ
้ าอย่างไร และสมาชิกท่านอื่นๆในครอบครัว
ทําอย่างไร
9.ในครอบครัวของท่าน สมาชิกแต่ละคนมีหน้ าที่ในบ้ าน หรื อ
หน้ าที่ตอ่ คนอื่นๆในครอบครัวอย่างไรบ้ าง
10. ขอให้ สมาชิกคนใดคนหนึ่งเล่าชีวิตประจําวันโดยปกติของ
ครอบครั ว ให้ ฟั งหน่ อ ย หมายความว่ า ชี วิ ต ประจํ า วั น ที่ ทั ง้
ครอบครัวมีเหมือนกันหรื อร่ วมกัน ยกตัวอย่างสักวันหนึ่งตังแต่
้
ตื่ น นอนจนกระทั่ง เข้ า นอน และ ถ้ ามี ส มาชิ ก คนใดที่ มี ชิ วิ ต
ประจําวันแตกต่างไปจากคนอื่นๆมากๆ ก็ขอให้ ชว่ ยเล่าเสริม
11.โดยปกติสมาชิกในครอบครัวของท่านมีความสนใจที่จะเรี ยน
เรื่ องใด อย่างไรบ้ าง หมายถึง ทัง้ ที่เป็ นการเรี ยนรู้ รายบุคคล
และร่ วมกันหรื อแลกเปลี่ยนกันของสมาชิกในครอบครัว (ลอง
เล่าหรื อยกตัวอย่างเหตุการณ์หรื อเรื่ องราวที่ครอบครัวได้ มีการ
เรี ยนรู้สิ่งใหม่ๆ)
12.คําถามแยกเป็ น 3 ข้ อย่อย
12.1 ครอบครัวของท่านมีแรงบันดาลใจในการเริ่ มต้ นมีวิถีชีวิต
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สีเขียวอย่างไร
คําอธิบาย อะไรที่ทําให้ เกิดความคิดที่จะมีวิถีชีวิตสีเขียว หรื อ
ทําไมจึงสนใจที่จะมีวิถีชีวิตสีเขียว โดยที่วิถีชีวิตสีเขียว ตามการ
วิจยั นี ้คือ การกระทําใดๆที่สอดคล้ องกับหลักการต่อไปนี ้ คือ 1.
การผลิ ตเครื่ อ งอุป โภคและบริ โภคใช้ เอง 2.การใช้ ทรั พ ยากร
อย่างประหยัดและคุ้มค่า 3.การแบ่งปั นให้ กบั ผู้อื่นและสังคม
12.2 ครอบครั วของท่า นเริ่ ม เรี ยนรู้ เกี่ ย วกับวิ ถีชี วิต สี เขี ย ว
อย่างไร
คําอธิ บาย เริ่ ม เรี ยนรู้ คือ ทํ าอย่างไรบ้ า งให้ มี ค วามรู้ ความ
เข้ าใจ ตลอดจนลงมือทําหรื อปฏิบตั ิตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวได้
เช่น หาความรู้มาจากไหน ใครเป็ นคนบอก ทําตามอย่างไร
12.3 การปฏิบตั ติ ามหลักวิถีชีวิตสีเขียวในครอบครัวของท่านนัน้
ทําอย่างไรบ้ าง
คําอธิบาย กิจกรรมหรื อการกระทํา การปฏิบตั ิ ที่สอดคล้ องกับ
หลักการวิถีชีวิตสีเขียวของการวิจยั นี ้นัน้ มีอะไรบ้ าง แต่ละอย่าง
ทําอย่างไรบ้ าง เช่น แยกขยะ แยกขยะอะไรบ้ าง แยกอย่างไร
แยกแล้ วเอาไปทําอะไรเป็ นต้ น
13. คําถามแยกเป็ น 2 ข้ อย่อย
13.1 มีอุปสรรคหรื อปั ญหาเกิดขึ ้นในช่วงที่ครอบครัวของท่าน
เรี ยนรู้เรื่ องดังกล่าวอย่างไรบ้ าง
13.2 ท่านแก้ ไขปั ญหาหรื ออุปสรรคนันอย่
้ างไร
14. คําถามแยกเป็ น 3 ข้ อย่อย
14.1 กิ จ กรรมหรื อ การดํ า เนิ นชี วิต ที่ ส อดคล้ อ งกับ “การผลิ ต
เครื่ องอุปโภคและบริ โภคใช้ เ อง” ที่ ครอบครัวท่านปฏิ บัติเป็ น
ประจําอย่างเป็ นปกติในชีวิต มีอะไรบ้ าง
14.2 กิ จ กรรมหรื อ การดํ า เนิ น ชี วิ ต ที่ ส อดคล้ องกั บ “การใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า” ที่ครอบครัวท่านปฏิบตั ิเป็ น
ประจําอย่างเป็ นปกติในชีวิต มีอะไรบ้ าง
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14.3 กิจกรรมหรื อการดําเนินชีวิตที่สอดคล้ องกับ “การแบ่งปั น
ให้ กับผู้อื่นและสังคม” ที่ครอบครัวท่านปฏิบตั ิเป็ นประจําอย่าง
เป็ นปกติในชีวิต มีอะไรบ้ าง
15. เหตุใ ดท่ า นจึ ง เริ่ ม ทํ า กิ จ กรรมหรื อ ดํ า เนิ น ชี วิ ต ดัง กล่ า ว
หมายถึงกิจกรรมที่ครอบครัวทําด้ วยกัน
16. คําถามแยกเป็ น 2 ข้ อย่อย
ท่านทราบวิธี การหรื อหลักการต่า งๆในการทํ ากิ จ กรรม 16.1
เหล่านันมาจากไหน
้
คําอธิบาย แหล่งข้ อมูลที่ทา่ นได้ ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ หลักการ
ปฏิ บัติ การทํ า กิ จ กรรมตามหลัก วิ ถีชี วิ ต สี เ ขี ย ว เช่น หนัง สื อ
บุคคล สื่อต่างๆ
ทราบวิธี การหรื อหลักการต่า งๆในการทํ ากิ จ กรรม ท่าน 16.2
เหล่านัน้ อย่างไร
คํ า อธิ บ าย วิ ธี ก ารในการเข้ า ถึ ง แหล่ ง ข้ อ มูล เช่ น สื บ ค้ น ชื่ อ
หนังสือด้ วยตนเอง ไปงานสัมมนาหรื องานแฟร์ ที่เกี่ยวข้ องเพื่อ
พบกับบุคคลที่มีความรู้เรื่ องวิถีชีวิตสีเขียว
17.กิจกรรมที่ทา่ นทํานัน้ ทําอย่างไรบ้ าง
18. คําถามแยกเป็ น 2 ข้ อย่อย
18.1 เคยมี ค นต่อ ว่า ท่านว่า เป็ นพวก “เห่อ ” ทํ า ตามกระแส
เท่านันหรื
้ อไม่
คําอธิบาย เห่อ หรื อ ทําตามกระแสวิถีชีวิตสีเขียว แต่ไม่ได้ ตงใจ
ั้
ทําอย่างจริงจัง ทําแป๊ บเดียวก็เลิก หรื ออาจจะต่อว่าด้ วยคําอื่นๆ
ที่ฟังแล้ วความหมายคล้ ายๆแบบนี ้
าหากท่านเคยถูกต่อว่าแบบนัน้ ถ้ 18.2ท่านทําอย่างไร
คําอธิ บาย เมื่อท่านถูกต่อว่าแบบนัน้ (ว่า เห่อ ทําตามกระแส
ไม่จริ งจัง ) ท่านโต้ ตอบหรื อแสดงออกต่อการต่อว่านันอย่
้ างไร
เช่น พูดตอบหรื อไม่ พูดว่าอย่างไร หรื อ คิดเห็นต่อคําต่อว่านัน้
อย่างไร
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19.ท่านคิดอย่างไรกับการถูกมองว่า “โลกสวย” โดยที่ โลกสวย
หมายถึง มองหรื อทําอะไรที่ดดู ีเกินความเป็ นจริ ง ไม่เหมาะกับ
สถานการณ์ชีวิตและสังคมที่เป็ นจริง
20.คําถามแยกเป็ น 3 ข้ อย่อย
20.1 เมื่อครอบครัวของท่านมีการผลิตเครื่ องอุปโภคและบริ โภค
ใช้ เ องแล้ ว ท่านมองคนอื่ นหรื อครอบครั วอื่ นๆที่ ไ ม่ทําเหมื อ น
ท่านอย่างไร
20.2เมื่ อครอบครัวของท่านมี การใช้ ทรัพ ยากรอย่างประหยัด
และคุ้ม ค่า แล้ ว ท่ า นมองคนอื่ น หรื อ ครอบครั ว อื่ น ๆที่ ไ ม่ ทํ า
เหมือนท่านอย่างไร
20.3เมื่อครอบครัวของท่านมีการแบ่งปั นให้ กับผู้อื่นและสังคม
แล้ ว ท่ า นมองคนอื่ น หรื อ ครอบครั ว อื่ น ๆที่ ไ ม่ทํ า เหมื อ นท่า น
อย่างไร
21. คําถามแยกเป็ น 3 ข้ อย่อย
21.1 ท่านได้ ตงเป
ั ้ ้ าหมายความสําเร็ จของการดําเนินชีวิตตาม
หลักการข้ างต้ น (การผลิตเครื่ องอุปโภคและบริ โภคใช้ เอง , การ
ใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า , การแบ่งปั นให้ กับผู้อื่น
และสังคม)ไว้ หรื อไม่ เป้าหมายนันคื
้ ออะไร
21.2 ท่านคิดว่าเมื่อไรที่ท่านประสบความสําเร็ จ หรื อ บรรลุผล
ในการดําเนินชีวิตตามหลักการข้ างต้ นแล้ ว
21.3 อะไรเป็ นสิ่งที่บอกว่าท่านและครอบครัวของท่านบรรลุผล
แล้ ว
22. คําถามแยกเป็ น 2 ข้ อย่อย
22.1 ข้ อดีของการดําเนินชีวิตหรื อมีวิถีชีวิตสีเขี ยวที่ เกิดขึน้ ใน
ครอบครอบของท่าน มีอะไรบ้ าง
คําอธิบาย เมื่อมีวิถีชีวิตสีเขียว (กิจกรรมหรื อการดําเนินชีวิตที่
สอดคล้ องกับ หลัก การต่ อ ไปนี ้ การผลิ ต เครื่ อ งอุ ป โภคและ
บริ โภคใช้ เอง , การใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า , การ
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แบ่ ง ปั นให้ กั บ ผู้ อื่ น และสั ง คม) แล้ ว มี อ ะไรดี ๆ เกิ ด ขึ น้ ใน
ครอบครัวของท่านบ้ าง ที่เป็ นผลมาจากการมีวิถีชีวิตสีเขียว เช่น
มีเงินเหลือเก็บมากขึ ้น สุขภาพดีขึ ้น คนในครอบครัวมีกิจกรรม
ร่วมกันมากขึ ้น
22.2 ข้ อเสีย ของการดําเนินชีวิตหรื อมีวิถีชีวิตสีเขียวที่เกิดขึ ้นใน
ครอบครอบของท่าน มีอะไรบ้ าง
คํ า อธิ บ าย เมื่ อ มี วิ ถี ชี วิ ต สี เ ขี ย วแล้ ว มี อ ะไรที่ ไ ม่ ดี เ กิ ด ขึ น้ ใน
ครอบครัวของท่านบ้ าง ที่เป็ นผลมาจากการมีวิถีชีวิตสีเขียว เช่น
ถูกมองว่าทําตัวตามกระแส เสียเวลา มีค่าใช้ จ่ายเพิ่ มขึน้ จาก
การทํากิจกรรมบางอย่าง คนในครอบครัวทะเลาะกันเพราะมี
บางคนไม่เห็นด้ วย
23. คําถามแยกเป็ น 2 ข้ อย่อย
23.1 ก่อนและหลังการใช้ วิถีชีวิตสีเขียว มีอะไรเปลี่ยนแปลงต่อ
การดําเนินชีวิตของท่านหรื อไม่
23.2 ปั ญหาที่เคยมีอยูเ่ ดิมได้ หมดไปหรื อไม่
24. คําถามแยกเป็ น 2 ข้ อย่อย
24.1 สุขภาพทางกายของท่านเป็ นอย่างไร
คําอธิบาย สุขภาพทางกาย หมายถึง อวัยวะทํางานเป็ นปกติดี
หรื อไม่ มีโรคหรื อการเจ็ บป่ วยอะไรหรื อไม่ ถ้ ามี เป็ นโรคอะไร
อาการอย่างไร แข็งแรงเป็ นปกติดีหรื อไม่
24.2 สุขภาพทางจิตใจของท่านเป็ นอย่างไร
คําอธิ บาย สุขภาพทางจิต ใจ หมายถึง มี ความรู้ สึกสบายใจ
อารมณ์ดี หรื อ มีเรื่ องวิตกกังวล เครี ยด หรื อไม่ ถ้ ามีเป็ นอย่างไร
เช่น ไม่สบายใจเรื่ องอะไร
25.ความสัม พัน ธ์ ของครอบครั วของท่านกับคนรอบข้ าง เช่น
ความสนิ ม สนม การช่ว ยเหลื อ เกื อ้ กูล กัน ระหว่า งเพื่ อ นบ้ า น
เพื่อนร่วมงาน
26.คํ า ถาม ความสุ ข ของครอบครั ว ท่ า น ถ้ าแบ่ง ตามหัว ข้ อ
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เหล่านี ้ คืออะไร
ความสุขทางกาย คืออะไร
ความสุขทางใจ คืออะไร
ความสุขทางสังคม คืออะไร
คําอธิ บาย ความสุขทางกาย เช่น คนในครอบครัวมี สุขภาพ
แข็งแรง ไม่ป่วย ความสุขทางใจ เช่น คนในครอบครัวมีความ
สบายใจ มีความทุกข์ก็เล่าสู่กันฟั ง ไม่ โกหกกัน ความสุขทาง
สังคม เช่น คนในครอบครัวมีการงานที่ดีทํา เป็ นที่ยอมรับของ
คนรอบตัว ไม่มีเรื่ องราวหรื อปั ญหากับใคร
27.ท่านคิดว่าจะแนะนํ าให้ ครอบครั วอื่ น ๆมี วิถี ชี วิต สี เขี ยวใน
แบบที่ครอบครัวของท่านมีหรื อปฏิบตั ิบ้างหรื อไม่ และหากจะ
แนะนํา ท่านคิดว่าจะแนะนําอย่างไร
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2.แบบสังเกต
ประเด็นสังเกต
1.
การผลิตเครื่ อง
อุปโภคและ
บริโภคใช้ เอง

รายละเอียด/คาอธิบาย
การสังเกตมุ่งเน้ นการสังเกตสิ่ง/พื ้นที่ซึ่งแสดงได้
ถึ ง การผลิ ต เครื่ อ งอุ ป โภคและบริ โ ภคใช้ เอง
ภายในบ้ า น เช่น เครื่ อ งใช้ เ ครื่ อ งอํ า นวยความ
สะดวกในบ้ า นว่ า มี สิ่ ง ใดที่ ทํ า เองบ้ า งหรื อ ไม่
จํานวนมากน้ อยเท่าไร รวมไปถึงการแสดงออก
ถึงความสามารถในการทําเอง โดยอาจถามหรื อ
ขอให้ เล่า สาธิตให้ ดู
2. การใช้ การสังเกตมุง่ เน้ นการสังเกตสิ่งซึง่ แสดงได้ ถึงการ
ทรัพยากรอย่าง ใช้ ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า เช่น
ประหยัดและ อุปกรณ์ เครื่ องใช้ ที่มีการดัดแปลง ซ่อมแซมมา
คุ้มค่า
จากสิ่งอื่น จํานวนมากน้ อยเท่าไร ประเภทไหน
บ้ าง ประเภท ชนิด ของพาหนะ รวมไปถึงการ
แสดงออกถึงความสามารถในการทําหรื อใช้ สิ่ง
นัน้ โดยอาจถามหรื อขอให้ เล่า สาธิตให้ ดู
3.การแบ่งปั น
การสังเกตมุง่ เน้ นการสังเกตสิ่ง/พื ้นที่ซงึ่ แสดงได้
ให้ กบั ผู้อื่นและ ถึงการกระทําที่เป็ นการแบ่งปั นให้ กบั ผู้อื่นและ
สังคม
สังคม (ซึง่ อาจสังเกตได้ ยาก) เช่น ดูสภาพบ้ าน
พื ้นที่ในบ้ านที่อาจเป็ นที่ประชุม เรี ยนรู้ของชุมชน
ป้ายแสดงคุณลักษณะพิเศษของบ้ านบาง
ประการ เกียรติบตั รที่อาจระบุถึงการตอบแทน
การช่วยเหลือหรื อแบ่งปั นให้ กบั ผู้อื่นและสังคม

บันทึก
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3.แบบประเมินสุขภาวะกลุ่มทดลอง
ประเด็นคําถามเพื่อประเมินสุขภาวะของครอบครัวกลุ่มทดลองภายหลังเสร็ จสิ ้นการเข้ า
ร่วมพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้ตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะของครอบครัว
ครอบครัวทดลองที่ ..............................................................................................................
1. สุขภาวะของครอบครั วท่ านในภาพรวมก่ อนการเข้ าร่ วมการพัฒนากระบวนการ
เรี ยนรู้ ฯ เป็ นอย่ างไร
สุขภาวะทางกาย
.................................................................................................................................
สุขภาวะทางจิตใจ
..................................................................................................................................
สุขภาวะทางสังคม
.................................................................................................................................
2. ปั ญหาสุขภาวะที่ท่านเลือกที่จะแก้ ไขโดยใช้ การปฏิบัติตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวใน
การเข้ าร่ วมเป็ นกลุ่มทดลองครัง้ นีค้ ืออะไร เพราะเหตุใด
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
................................
3. ครอบครั วของท่ านทาอย่ างไร หรื อใช้ กิจกรรมอะไรบ้ างตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวที่
จะแก้ ปัญหาสุขภาวะดังกล่ าว
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
................................
4. ภายหลังจากที่ครอบครั วของท่ า นได้ ทดลองและนาหลัก วิถีชีวิตสีเขี ยวไปใช้ ใน
ครอบครั ว สุขภาวะของครอบครั วของท่ านเป็ นอย่ างไร โดยเฉพาะในประเด็นที่
ท่ านเลือกที่จะแก้ ไข
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..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
5. สุขภาวะของครอบครั วของท่ านเปลี่ยนแปลงไปเพราะการปฏิบัติตามหลักวิถีชีวิต
สีเขียวหรือไม่ อย่ างไร
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
................................
6. ท่ านมีมุมมองอย่ างไรต่ อคนหรื อครอบครั วที่ปฏิบัติ ตามหลักวิถีชีวิตสีเขียว หรื อ
คาอื่นๆที่ใกล้ เคียงกันนี ้ เช่ น Eco Friendly , Slow life
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
.................................
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4. ประเด็นสนทนากลุ่มสาหรั บประเมินความสาเร็จของการพัฒนากระบวนการเรี ยนรู้
แบบมีส่วนร่ วมตามหลักวิถีชีวิตสีเขียวเพื่อเสริมสร้ างสุขภาวะของครอบครัว
1. แต่ละครอบครัวเล่าถึงการนํากระบวนการเรี ยนรู้ไปใช้ จริงในครอบครัว
2. ครอบครัวอื่นช่วยกันวิพากษ์ วิจารณ์หรื อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ครอบครัวตนเองได้
ประสบเมื่อนํากระบวนการเรี ยนรู้ไปใช้ จริง
3. แต่ละครอบครัวรวมทังครอบครั
้
วอื่นประเมินความสําเร็จของการนํากระบวนการเรี ยนรู้ไป
ใช้ ในแต่ละครอบครัว
4. ทุกครอบครัวช่วยกันสรุปถึงการนํากระบวนการเรี ยนรู้ไปใช้ วา่ ประสบความสําเร็จหรื อไม่
อย่างไร อะไรคือสิ่งที่ชว่ ยให้ สําเร็จ อะไรคืออุปสรรคหรื อปั ญหาที่ทําให้ ไม่สําเร็จและควรจะ
แก้ ไขอย่างไร
5. ปั ญหาสุขภาวะที่เลือกจะแก้ ไขด้ วยวิถีชีวิตสีเขียว เป็ นอย่างไรบ้ างหลังจากใช้ กระบวนการ
เรี ยนรู้แล้ ว ดีขึ ้นหรื อไม่อย่างไร
6. คิดว่าวิถีชีวิตสีเขียวช่วยสร้ างเสริมสุขภาวะในครอบครัวได้ จริงหรื อไม่ อย่างไร
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ภาคผนวก ค
ภาพประกอบการลงภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวมข้ อมูล
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1. ครอบครัวกรณีศึกษา
ครอบครัวกรณีศกึ ษาที่ 1 ครอบครัวคุณยุคล สมปาง

ภาพที่ 1 แสดงภาพป้ายศูนย์การเรี ยนรู้ชมุ ชนฅนเมือง
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ภาพที่ 2 แสดงภาพพื ้นที่ภายในศูนย์การเรี ยนรู้

ภาพที่ 3 แสดงภาพพื ้นที่ภายในศูนย์การเรี ยนรู้
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ภาพที่ 4 แสดงภาพพื ้นที่ภายในศูนย์การเรี ยนรู้

ภาพที่ 5 แสดงภาพแบบจําลองการทําเกษตรผสมผสาน
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ภาพที่ 6 แสดงภาพผลงานในอดีต

ภาพที่ 7 แสดงภาพผลงานในอดีต
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ภาพที่ 8 แสดงภาพโครงงานของศูนย์การเรี ยนรู้

ภาพที่ 9 แสดงภาพแปลงผักภายในศูนย์การเรี ยนรู้
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ภาพที่ 10 แสดงภาพตัวอย่างพันธุ์ต้นมะนาวภายในศูนย์การเรี ยนรู้
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ครอบครัวกรณีศกึ ษาที่ 2 ครอบครัวคุณอาภาวี ภู่ระหงษ์ เศตะพราหมณ์

ภาพที่ 11 แสดงภาพพื ้นที่ปลูกผักสวนครัวและผลไม้

ภาพที่ 12 แสดงภาพพื ้นที่ปลูกผักสวนครัวและผลไม้
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ภาพที่ 13 แสดงภาพพื ้นที่ปลูกผักสวนครัวและผลไม้

ภาพที่ 14 แสดงภาพภายในโรงเรี ยนสอนดนตรี
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ภาพที่ 15 แสดงภาพถังขยะแต่ละชนิดภายในโรงเรี ยนสอนดนตรี
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ครอบครัวกรณีศกึ ษาที่ 3 ครอบครัวคุณ ณัฏฐพัฒน์ ชทิสาจารย์

ภาพที่ 16 แสดงภาพบ้ านพักอาศัยของครอบครัว
(ออกแบบและสร้ างเอง)

ภาพที่ 17 แสดงภาพพื ้นที่ปลูกผลไม้ ภายนอกบริเวณบ้ าน
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ภาพที่ 18 แสดงภาพแปลงผักไฮโดรโปนิกส์

ภาพที่ 19 แสดงภาพเฟอร์ นิเจอร์ ภายในบ้ านที่ทําขึ ้นเอง
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ครอบครัวกรณีศกึ ษาที่ 4 ครอบครัวคุณ ทินกร แก้ วประเสริฐ

ภาพที่ 20 แสดงภาพพื ้นที่ปลูกผักสวนครัว

ภาพที่ 21 แสดงภาพพื ้นที่ภายในบ้ าน
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ภาพที่ 22 แสดงภาพพื ้นที่ใช้ สอยภายในบ้ าน

ภาพที่ 23แสดงภาพพื ้นที่สวนมะนาว
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ครอบครัวกรณีศกึ ษาที่ 5 ครอบครัวคุณโสภณ พันธุ์ทองดี

ภาพที่ 24 แสดงภาพพื ้นที่ปลูกผักภายในบริเวณบ้ าน

ภาพที่ 25 แสดงภาพพื ้นที่ปลูกผลไม้ ภายในบริเวณบ้ าน
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ภาพที่ 26 แสดงภาพพื ้นที่ปลูกผลไม้ ภายในบริ เวณบ้ าน

ภาพที่ 27 แสดงภาพพื ้นที่ปลูกต้ นไม้ ภายในบริเวณบ้ าน
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ภาพที่ 28 แสดงภาพผลผลิตที่ได้
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2. ครอบครัวทดลอง

ภาพที่ 29 แสดงภาพการสนทนากลุม่ ของครอบครัวทดลอง

ภาพที่ 30 แสดงภาพการสนทนากลุม่ ของครอบครัวทดลอง
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ภาพที่ 31แสดงภาพประเด็นที่ผ้ วู ิจยั สรุปได้ จากครอบครัวทดลอง

ภาพที่ 32 แสดงภาพบรรยากาศการสรุปข้ อเสนอแนะที่ได้ จากครอบครัวทดลอง
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ภาคผนวก ง
โครงการพัฒนาสุขภาวะของครอบครัวโดยการปฏิบัตติ ามหลักวิถีชีวิตสีเขียว
ของครอบครัวทดลอง1

1

โครงการที่นําเสนอนี ้เป็ นรูปแบบและถ้ อยคําที่ครอบครัวทดลองผู้ทําโครงการเป็ นผู้เขียนขึ ้นเอง ผู้วิจยั มิได้ กําหนดเป็ น
รูปแบบตายตัว ทําให้ ทงสามโครงการของสามครอบครั
ั้
วมีรูปแบบการนําเสนอไม่เหมือนกัน
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ครอบครัวทดลองที่ 1
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้ อมภายในบ้ าน
เพื่อเสริมสร้ างความสัมพันธ์ ในครอบครัวและเพื่อนบ้ าน
ที่ตงั ้ บ้ านเลขที่ 66/185 ม.4 ซ.นารถสุนทร 14 ถ.สุขมุ วิท ต.บางเมืองใหม่ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ
สมาชิกในครอบครัว
1. นายพิชิต รัตนประสิทธิ์ (หัวหน้ าครอบครัว) อายุ 62ปี / อาชีพ ช่างไฟฟ้าเกษียณแล้ ว
2. นางราตรี รัตนประสิทธิ์ (มารดา) อายุ 60 ปี /อาชีพ แม่บ้าน
3. นาย ชัยรักษ์ รัตนประสิทธิ์(บุตรชาย) อายุ 40 ปี / ปั จจุบนั บวชจําพรรษาอยู่ที่วดั อ
โศการาม จ.สมุทรปราการ
4. นางสาว วรางคณา รัตนประสิทธิ์ (บุตรสาว)อายุ 35 ปี / อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน
5. สัตว์เลี ้ยง แมว 5 ตัว
ที่มาของโครงการ
ที่ อยู่อาศัยในปั จ จุบัน มี ขนาด 121 ตารางวา มี สิ่ง ก่ อสร้ างหลัก 4 หลัง ด้ ว ยกันดัง นี ้
1.บ้ านพัก 2. ศาลาอเนกประสงค์ 3. ร้ านค้ า 4. ห้ องพักให้ เช่าสี่ห้อง ในอดีต หัวหน้ าครอบครั ว
ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม หลังจากเกษี ยณแล้ วจึงหันมารับงานด้ านไฟฟ้า
ทัว่ ไปและเป็ นนายหน้ าซื ้อขายเครื่ องจักรมือสอง ซึ่งธรรมชาติของงานต้ องมีการซื ้อเครื่ องมือและ
เครื่ องจักรต่างๆ มากักตุนเป็ นจํานวนมาก โดยช่วงแรกได้ ใช้ ห้องพักที่เปิ ดให้ เช่าหนึ่งห้ องจากสี่ห้อง
เป็ นที่เก็บของ แต่ภายหลังของมีปริ มาณมากขึ น้ จนต้ องใช้ พื ้นที่ส่วนอื่นๆ เป็ นที่เก็บเพิ่มเติม ศาลา
อเนกประสงค์ ที่ เ คยใช้ เ ป็ นที่ รั บ แขกและบริ เ วณพัก ผ่อ นถูก เปลี่ ย นให้ เ ป็ นที่ เ ก็ บ ของและซ่อ ม
เครื่ องจักร ลานจอดรถและโรงจอดรถถูกแทนที่ด้วยเครื่ องจักรหนักทําให้ ไม่สามารถทํากิจกรรมที่
เคยทําในอดีตได้ เช่น ออกกําลังกาย พื ้นที่ปลูกต้ นไม้ และแปลงผักถูกรุกลํ ้า มีการนําชันวางของมา
้
ตังหน้
้ าประตูบ้านทําให้ การเข้ าออกภายในบ้ านเป็ นไปอย่างลําบาก ปั ญหาจากของจํานวนมากนี ้
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและสภาพร่างกายของสมาชิกในครอบครัว มีความขัดแย้ งกันบ่อยครัง้
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เรื่ องการรักษาความสะอาด การใช้ พื ้นที่อย่างไม่มีประสิทธิภาพ ปั ญหาเรื่ องฝุ่ น ปั ญหามลภาวะ
ทางสายตา การเกิดอุบตั ิเหตุ ฯลฯ นอกจากนันยั
้ งส่งผลกระทบด้ านสุขภาวะทางกายต่อเพื่อนบ้ าน
เนื่องจากของจํานวนมากเป็ นแหล่งสะสมของสัตว์ที่เป็ นพาหะนําเชื ้อโรค เช่น แมลงสาบ หนู ฯลฯ

ภาพที่ 1 แสดงภาพสิ่งกีดขวางบริเวณทางเข้ าบ้ าน

ภาพที่ 2 แสดงภาพสิ่งของสะสมภายในศาลาอเนกประสงค์
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ภาพที่ 3 แสดงภาพสิ่งของและอุปกรณ์สะสมในพื ้นที่ใช้ สอยหลังบ้ าน

ภาพที่ 4 แสดงภาพสิ่งของวางรุกลํ ้าบนพื ้นที่ปลูกต้ นไม้
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วัตถุประสงค์
1. กําจัดของที่ไม่ใช้ แล้ วเพื่อลดการสะสมของสิ่งสกปรก จัดระเบียบของภายในบ้ านเพื่อง่าย
ต่อการทําความสะอาด ลดการเกิดอุบตั เิ หตุ
2. ปรับปรุงพื ้นที่ภายในบ้ านเพื่อเพิ่มพื ้นที่ใช้ สอย
3. สร้ างความเข้ าใจและสร้ างทัศคติที่ดีเรื่ องการจัดการพื ้นที่ให้ กบั สมาชิกในครอบครัว
เป้าหมาย
1. ไม่มีของที่ไม่ใช่แล้ วภายในบริเวณบ้ านลดปั ญหาด้ านต่าง ๆ ทังภายในครอบครั
้
วและต่อ
เพื่อนบ้ าน
2. มีพื ้นที่ใช้ สอย พื ้นที่ปลูกต้ นไม้ และพืชผักสวนครัวมากขึ ้น
3. สมาชิกภายในบ้ านมีความเข้ าใจเรื่ องการจัดการพื ้นที่ ความขัดแย้ งในครอบครัวลดลง
แผนการดาเนินงาน
1. สํารวจและแยกของที่ไม่ใช้ แล้ วเพื่อนําไปกําจัด รวมถึงซ่อมแซมของที่ชํารุดเพื่อนํา
กลับมาใช้ งานในครอบครัวหรื อแบ่งปั นให้ เพื่อนบ้ านที่มีความจําเป็ นต้ องใช้ งาน
2. ทําความสะอาดและจัดระเบียบของโดยใช้ พื ้นที่ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
3. เรี ยนรู้เรื่ องการจัดการพื ้นที่จากสื่อและหน่วยงานต่าง ๆ เช่น อินเทอร์ เน็ต โทรทัศน์
หนังสือ ศูนย์การเรี ยนรู้ในชุมชน ฯลฯ
ตารางที่ 1 กิจกรรมการเรี ยนรู้ เพื่อปรั บปรุ งสภาพแวดล้ อมภายในครอบครั วทดลองที่ 1
กิจกรรมที่ 1
วิธีการเรี ยนรู้
วิธีปฏิบัติ

สํารวจ คัดแยกและกําจัดของที่ไม่ใช้ แล้ ว
แลกเปลี่ยนความรู้ กนั เองระหว่างสมาชิกภายในบ้ าน
เนื่องจากของในบ้ านจะถูกแบ่งเป็ นกลุ่ม ๆ ตามความเป็ นเจ้ าของ (เช่น กองนี ้ของพ่อ
โซนนีข้ องแม่) จึงให้ เจ้ าของของแต่ละกลุ่มผลัดกันเป็ นหัวหน้ าในการตัดสินใจว่าจะ
กํ าจัดของชิ น้ ไหนและสมาชิ ก ในบ้ านที่ เหลื อจะช่ วยนํ าไปทิ ง้ และทํ าความสะอาด
สมาชิกจะถามรายละเอียดกับหัวหน้ ากลุ่ม ว่าของชิน้ นีค้ ืออะไร ใช้ งานอย่างไร หาก
เก็ บไว้ จะมีป ระโยชน์ หรื อไม่ เกิ ดการแลกเปลี่ ยนความรู้ กันซึ่งบางครั ง้ นํ าไปสู่ก าร
ถกเถียงว่า ของของใครมีประโยชน์มากกว่า ของใครควรจะทิ ้ง บางครัง้ หัวหน้ ากลุ่มจะ
ยอมฟั งเหตุผลของสมาชิ กในบ้ านและทิง้ ของชิน้ นัน้ ไป แต่ส่วนใหญ่ จะจบด้ ว ยการ
ยอมให้ หวั หน้ าเก็บของชิ ้นนันไว้
้ ตามที่ต้องการเพื่อหยุดการโต้ เถียง
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ภาพที่ 5 แสดงภาพหัวหน้ าครอบครัวกําลังสํารวจสิ่งของในศาลาอเนกประสงค์ก่อนลงมือคัดแยก
ตารางที่ 2 กิจกรรมการปรั บปรุงพืน้ ที่ ครอบครัวทดลองที่ 1
กิจกรรมที่ 2 ปรับปรุงพื ้นที่ภายในบ้ านปลูกต้ นไม้ เพิ่ม
วิธีการเรี ยนรู้ แลกเปลี่ยนความรู้กนั เองระหว่างสมาชิกภายในบ้ าน
วิธีปฏิบัติ
กิจกรรมนี ้แบ่งเป็ นสองส่วนคือ งานปรับปรุงพื ้นที่ โดยมีพ่อเป็ นหัวหน้ าเนื่องจาก
มีประสบการณ์มากที่สุด ประกอบด้ วยงานตัดต้ นไม้ ใหญ่ ย้ ายสิ่งกีดขวาง และ
ย่อยสลายเศษไม้ สมาชิกที่เหลือมีหน้ าที่ทําตามคําแนะนําของพ่อ / อีกส่วนหนึ่ง
คืองานปลูกต้ นไม้ มีแม่เป็ นหัวหน้ าและทํากิจกรรมนี ้กับลูกสาวเพียงสองคน โดย
มีการแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่ องการออกแบบสวน ชนิดของต้ นไม้ ที่จะปลูก และ
การดูแลรักษาต้ นไม้ ซึ่งทังแม่
้ และลูกสาวได้ ความรู้มาจากการศึกษาด้ วยตนเอง
ตามแหล่งต่างๆ เช่น คลิปในยูทปู บทความในอินเทอร์ เน็ท และรายการทีวี แล้ ว
จึงนํามาเล่าต่อให้ อีกฝ่ ายหนึง่ ฟั ง
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ภาพที่ 6 แสดงภาพต้ นไม้ ที่ตดั แล้ วรอนําไปแปรสภาพ

ภาพที่ 7 แสดงภาพการแปรสภาพต้ นไม้ เพื่อนําไปทําปุ๋ย
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ภาพที่ 8แสดงภาพสมาชิกในบ้ านช่วยกันแปรสภาพต้ นไม้ เพื่อนําไปทําปุ๋ย

ภาพที่ 9 แสดงภาพสมาชิกในบ้ านศึกษาข้ อมูลการปลูกต้ นไม้ จากสื่อออนไลน์
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ภาพที่ 10 แสดงภาพข้ อมูลการทําเกษตรพอเพียงจากสื่อโทรทัศน์

ภาพที่ 11 แสดงภาพสมาชิกในบ้ านลงมือปรับปรุงพื ้นที่สวนข้ างบ้ าน
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ตารางที่ 3 กิจกรรมประยุกต์ ใช้ ของ ครอบครัวทดลองที่ 1
กิจกรรมที่ 3
วิธีการเรี ยนรู้
วิธีปฏิบัติ

นําของที่มีอยูม่ าประยุกต์ใช้ ให้ เกิดประโยชน์
แลกเปลี่ ย นความรู้ กัน เองระหว่า งสมาชิ ก ภายในบ้ าน และศึก ษาจากสื่ อ
ออนไลน์
กิ จ กรรมนี ส้ ื บ เนื่ อ งจากความต้ องการปลูกผัก สวนครั ว เพิ่ ม ซึ่ง เป็ นความ
ต้ องการของทุกคนในบ้ านโดยมีลูกสาวเป็ นแกนนํา จึงได้ ซื ้อเมล็ดพันธุ์ผกั ที่
บริ โภคในครอบครัวบ่อย ๆ มาลองปลูก ได้ แก่ ผักคะน้ าและพริ ก ลูกสาวได้
ทําการศึกษาวิธีเพาะพันธุ์ผกั จากในอินเตอร์ เน็ทและได้ ลงมือทํา จริ งโดยนํา
ของที่แม่เก็บสะสมไว้ เป็ นจํานวนมาก (แก้ วยาพลาสติก) มาทําเป็ นถ้ วยเพาะ
ต้ นกล้ า โดยขันแรกต้
้
องเจาะรู้ถ้วยพลาสติกก่อนเพื่อเป็ นรูระบายนํ ้า ตอนแรก
ลูกสาวใช้ ตะปูและค้ อนเจาะจนพ่อเดินมาเห็นและแนะนําว่าให้ ลองใช้ สว่าน
ไฟฟ้าเจาะจะง่ายและประหยัดเวลากว่ามาก ลูกสาวแย้ งว่ าเปลืองไฟจึงใช้
ตะปูเจาะตามเดิม แต่พอทําไปสักพักเริ่ มเมื่อยและหนวกหูจึงขอให้ พ่อแสดง
วิธีใช้ สว่านไฟฟ้าเจาะให้ ดู ซึ่งพบว่าง่ายและใช้ เวลาน้ อยกว่าเดิมถึงสามเท่า
โดยในระหว่างที่ลูกสาวใช้ งานสว่านไฟฟ้ามีพ่อคอยยืนดูและให้ คําแนะนํา
อย่างใกล้ ชิด
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ตารางที่ 4 กิจกรรมปลุกผักสวนครัว กลุ่มทดลองที่ 1
กิจกรรมที่ 4 ปลูกผักสวนครัว (คะน้ า)
วิธีการเรี ยนรู้ ศึกษาจากสื่อออนไลน์ และแลกเปลี่ยนความรู้กนั เองภายในบ้ าน
วิธีปฏิบัติ
กิจ กรรมนี ผ้ ้ ูลงมื อทํ าคือลูกสาว หลัง จากเตรี ยมอุปกรณ์ เพาะต้ นกล้ า
เรี ยบร้ อยแล้ วจึงลงมือปลูกโดยใช้ เทคนิคที่เรี ยนมาจากสื่อออนไลน์ คือ ไม่ว่าจะ
เพาะต้ นอะไร ให้ นําเมล็ดพันธุ์แช่นํ ้าทิ ้งไว้ 1 คืนจะช่วยให้ ต้นกล้ าขึ ้นเร็ ว (เทคนิคนี ้
ใช้ มานานแล้ วก่อนเข้ าร่ วมโครงการนี ้ พิสู จ น์แล้ วว่าใช้ งานได้ ดีและลูกสาวได้
ถ่ายทอดความรู้ให้ สมาชิกคนอื่นภายในบ้ านด้ วย)
ส่วนเทคนิคสําหรับการเพาะต้ นคะน้ านันก็
้ เรี ยนจากสื่อออนไลน์เช่นกัน
โดยใช้ หยอดเมล็ดในอุปกรณ์ เพาะที่เตรี ยมไว้ (ถ้ วยพลาสติกเจาะรู ) แล้ วรดนํา้
พร้ อมคลุม ด้ ว ยกระดาษหนัง สื อ พิ ม พ์ ไ ม่ ใ ห้ โ ดนแดดเป็ นเวลา 2-3คื น // แต่
เนื่องจากถ้ วยพลาสติกเจาะรูที่เตรี ยมไว้ เกิดหมดและยังมีเมล็ดพันธุ์เหลืออยู่ จึง
นําเศษวัสดุภายในบ้ านได้ แก่ แผงไข่ไก่ กล่องขนม ฯลฯ มาใช้ เพาะต้ นกล้ าแทน
และวางไว้ กลางแจ้ งไม่ได้ คลุมหนังสือพิมพ์เนื่องจากเหนื่อยจากการเพาะต้ นกล้ า
มากแล้ วและอยากทําให้ เสร็จ ๆ ไป
หลัง จากนัน้ พบว่า ต้ น กล้ า ที่ เ พาะกลางแจ้ ง และไม่ไ ด้ ค ลุม กระดาษ
หนังสือพิมพ์ตามเทคนิคในสื่อออนไลน์ กลับเติบโตได้ เร็ วกว่าและแข็งแรงกว่าต้ น
กล้ าที่คลุมด้ วยหนังสือพิมพ์(ใบเขียวกว่าและลําต้ นตังตรงกว่
้
า) และการเพาะโดย
ใช้ ถ้วยพลาสติกเจาะรู นนั ้ ทําให้ รดนํา้ ลําบากเพราะนํา้ จะกระฉอกออก ต้ องใช้
หลอดฉีดยาค่อย ๆ หยดนํ ้าใส่ (ใช้ เวลานานมากในการรดนํ ้าแต่ละครัง้ ) ส่วนแผง
ไข่ไก่นนเหมาะกั
ั้
บการเพาะต้ นกล้ ามากที่สดุ เพราะมีรูปทรงเป็ นกรวย ง่ายต่อการ
แยกต้ นกล้ ารากไม่ขาด
หมายเหตุ: ก่อ นหน้ า นี ไ้ ด้ ล องปลูกต้ น แมงลักและโหระพาซึ่ง ประสบ
ความสําเร็ จในการเพาะต้ นกล้ าแต่ไม่สามารถเลี ้ยงให้ โตถึงขัน้ นํามาบริ โภคได้
โดยพ่อแสดงความเห็นว่าดินน่าจะแข็งเกินไป พ่อจึงซื ้อดินมาให้ ใหม่และแม่เสนอ
ให้ ผสมดินกับอย่างอื่นด้ วยคือกาบมะพร้ าวและมูลค้ างคาว
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ภาพที่ 6 แสดงภาพต้ นกล้ าคะน้ าอายุ 4 วัน ที่เพาะในแผงไข่ไก่และวางไว้ กลางแจ้ ง

ภาพที่ 7 แสดงภาพต้ นกล้ าคะน้ าอายุ 20 วัน บนระเบียงชัน้ 2 เนื่องจากพื ้นที่สวนข้ างบ้ านไม่
เพียงพอ
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จากการสังเกต ต้ นกล้ าที่ปลูกบนระเบียงบ้ านลําต้ นจะแข็งแรงกว่าแต่พบปั ญหาใบร่วงซึ่ง
ตอนแรกคิดว่าเป็ นเพราะปล่อยให้ โดดแดดมากเกินไปแต่ภายหลังพบว่าใบร่วงเพราะนกมาจิกกิน
จึงหาวัสดุโปร่ งแสงมากันไม่ให้ นกลงมาถอนกินได้ ซึ่งเป็ นผลดีสองทางคือ ช่วยกันผีเสื ้อกลางคืน
ที่มาวางไข่ด้วย ทําให้ ต้นกล้ าไม่โดนหนอนชอนใบ

ภาพที่ 8 แสดงภาพต้ นกล้ าคะน้ าอายุ 20 วัน บนระเบียงบ้ านชัน้ 2
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ตารางที่ 5 กิจกรรมปลูกต้ นไม้ ครอบครั วทดลองที่ 1
กิจกรรมที่ 5
วิธีการเรี ยนรู้
วิธีปฏิบัติ

ปลูกผลไม้
แลกเปลี่ ย นความรู้ กัน เองระหว่ างสมาชิ ก ภายในบ้ าน และศึก ษาจากสื่ อ
ออนไลน์
กิจกรรมนี ้มีแม่เป็ นผู้นําโดยเลือกปลูกผลไม้ ที่ซื ้อกินบ่อย ๆ และเก็บเมล็ดพันธุ์
ไว้ เพื่อนํามาปลูกภายหลัง ประกอบด้ วยแคนตาลูปและมะละกอ เมื่อก่อนเคย
ลองปลูกโดยไม่ได้ ใส่ใจมากนักคือทิ ้งเศษเปลือกรวมทังเมล็
้ ดลงดินเพื่อหวังให้
เป็ นปุ๋ ย ถ้ ามีต้นไหนรอดและเติบโตขึน้ มาก็ถือเป็ นผลพลอยได้ แต่ในครั ง้ นีม้ ี
การศึกษาเพิ่มเติมถึงการเตรี ยมเมล็ดพันธุ์ การเพาะต้ นกล้ าและการดูแลต้ นไม้
โดยลูกสาวได้ ถ่ายทอดความรู้ ให้ แม่เรื่ องการเตรี ยมเมล็ดพันธุ์ว่า ให้ นําเมล็ด
สดไปตากแดดจนแห้ งจะทําให้ เก็บไว้ ได้ นาน และเมื่อจะนํามาปลูกก็ให้ นําไป
แช่นํ า้ ก่อนหนึ่งคืน จะทํ าให้ ต้น กล้ าโตง่าย แต่จากการทดลองจริ งแม่พ บว่า
เมล็ดแห้ ง (เฉพาะแคนตาลูป) ที่นําไปแช่นํา้ แล้ วเอามาลงดินจะมีเปอร์ เซ็นต์
เน่าเสียและปลูกไม่ขึน้ มากกว่า วิธีที่ดีที่สุดคือนําเมล็ดสดที่เหลือจากการกิน
เอาไปโรยลงดินเลย สําหรับกิจกรรมนี ้พ่อเป็ นผู้สนับสนุนอุปกรณ์ ในการปลูก
คือ นําถังเครื่ องซักผ้ าเก่าที่ ซื ้อเก็บไว้ มาทําเป็ นกระถางปลูกพร้ อมทัง้ จัดวาง
ตําแหน่งถังให้ ด้วย

ภาพที่ 9 แสดงภาพถังเครื่ องซักผ้ าเก่าที่นํามาใช้ เป็ นกระถางปลูกแคนตาลูป
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ครอบครัวทดลองที่ 2
โครงการแยกขยะภายในบ้ าน
ที่ตงั ้ บ้ านเลขที่ 380/325 หมูบ่ ้ านศุภาลัยวิลล์ ซอยรัชดา 32 ถนนรัชดาจันทรเกษม เขตจตุจกั ร
กทม. 10900
สมาชิกในครอบครัว
1. นางจารุพร จิระพันธ์พงศ์ (หัวหน้ าครอบครัว หรื อ คุณแม่) อายุ 56 ปี /อาชีพ ธุรกิจ
ส่วนตัว
2. นางเง็ก แซ่เบ๊ (มารดาของหัวหน้ าครอบครัว หรื อ คุณยาย) อายุ 89 ปี /อาชีพ แม่บ้าน
3. นางสาวอโนชา อุดมบัวสุวรรณ (บุตรสาว) อายุ 28 ปี / อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน
4. นางสาว รภัทร แก้ วมีชยั (ผู้อาศัย) อายุ 34 ปี / อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
5. สัตว์เลี ้ยง สุนขั เพศผู้ อายุ 5 ปี 1 ตัว
ที่มาของโครงการ
ที่อยูอ่ าศัยในปั จจุบนั มีขนาด 18 ตารางวา เป็ นทาวน์เฮาส์ 3 ชันใช้
้ เพื่ออยู่อาศัยเนื่องจาก
มีทงคนและสั
ั้
ตว์เลี ้ยง อีกทังยั
้ งมีการทําอาหารรับประทานเองทุกวัน ทําให้ มีขยะมากมายสะสม
ปะปนกันในถังเดียว ทังขยะเปี
้
ยก ขยะแห้ ง ฝุ่ นผง ขนสัตว์ และอื่นๆซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาสมาชิก
ในบ้ านใช้ วิธีทิ ้งขยะทุกประเภทรวมลงในถังเดียวเพื่อความสะดวก แต่เกิดปั ญหาตามมา คือ มีกลิ่น
เหม็นและต้ องคอยเปลี่ยนถุงขยะบ่อยๆ หรื อถ้ าไม่ได้ เปลี่ยนถุงเป็ นเวลานานก็จะมีพวกแมลงมา
ตอม สร้ างความรํ าคาญและส่ง ผลกระทบต่อสุขภาวะของสมาชิ กในครอบครั วอยู่เป็ นประจํ า
นอกเหนือจากนี ้ ครอบครัวอยู่กนั แบบครอบครัวเดี่ยว ทุกคนในบ้ านยกเว้ น คุณยายมีหน้ าที่ออกไป
ทํางานหารายได้ ทกุ วัน จะเจอกันเฉพาะช่วงเวลากลางคืนซึ่งเป็ นเวลาพักผ่อน จึงไม่คอ่ ยได้ พดู คุย
หรื อมีกิจกรรมร่ วมกันในบ้ าน มีก็แต่เฉพาะเวลารับประทานอาหารช่วงเช้ าก่อนไปทํางาน หรื อ
วันหยุดบางสัปดาห์ที่จะออกไปรับประทานอาหารร่วมกันนอกบ้ านบ้ าง ดังนันนอกจากคนในบ้
้
าน
จะไม่ค่อยได้ มีปฏิสัมพันธ์ กันแล้ วจึงเกิดปั ญหาเรื่ องความสะอาดของบ้ านด้ วย เพราะไม่ได้ จ้าง
แม่บ้านมาทําความสะอาดคุณยายก็ชอบทํากับข้ าวทุกวันและอายุมากแล้ ว ทําอาหารเสร็ จจึงไม่
สามารถเก็บกวาดทําความสะอาดได้ เพียงคนเดียว ส่วนคนในครอบครัวคนอื่นเมื่อกลับถึงบ้ า นหรื อ
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มีวนั หยุดก็อยากพักผ่อน ไม่มีใครชอบทํางานบ้ าน ปั ญหาขยะล้ นถัง พื ้นบ้ านเลอะเทอะ และฝุ่ น
หนาเตอะในตัวบ้ าน จึงเป็ นแขกประจําของบ้ านหลังนี ้เสมอมา

ภาพที่ 1 แสดงภาพการทิ ้งขยะที่ผสมปนเปกัน

ภาพที่ 2 แสดงภาพการทิ ้งขยะที่ผสมปนเปกัน
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วัตถุประสงค์
1. สร้ างเสริมวินยั และสุขพลามัยของสมาชิกในครอบครัวด้ วยการแยกขยะก่อนทิ ้งลงถัง
ประเภทต่างๆ ที่ร่วมกันจัดหาไว้
2. สร้ างความรู้สึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมให้ กบั สมาชิกในครอบครัว
3. ช่วยอํานวยความสะดวกต่อพนักงานเก็บขยะและหน่วยงานที่รับผิดชอบในการคัดแยก
ขยะเพื่อนํากลับไปใช้ ใหม่หรื อทําลายทิ ้งได้ มากขึ ้น
เป้าหมาย
1. สมาชิกในครอบครัวเกิดความร่วมมือร่วมใจและเห็นความสําคัญในการแยกขยะ
2. มีการแยกขยะในทุกจุดที่เป็ นที่ทิ ้งขยะของบ้ าน
แผนการดาเนินงาน
1. เรี ยนรู้เรื่ องการแยกขยะเบื ้องต้ นจากเว็บไซต์ตา่ งๆ ในอินเตอร์ เน็ต
2. ศึกษาการแยกขยะและประโยชน์ของการแยกขยะ ณ ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข
เทศบาลนครปากเกร็ด
3. จัดหาถังขยะมาเพิ่มเติมภายในบ้ านให้ เพียงพอตามหลักการแยกขยะที่ศกึ ษามา
4. บอกสมาชิกในครอบครัวทุกคนให้ ร่วมมือกันแยกขยะ
การดาเนินงานและกิจกรรมการเรี ยนรู้ ของครอบครั ว
ตารางที่ 1 กิจกรรมการเรี ยนรู้ เกี่ยวกับการแยกขยะ ครอบครั วที่ทดลองที่ 2
กิจกรรมที่ 1
วิธีการเรี ยนรู้

วิธีปฏิบัติ

ศึกษาหาข้ อมูลเบื ้องต้ นเกี่ยวกับวิธีการแยกขยะ
ศึกษาจากสื่ออินเทอร์ เน็ต จากแหล่งต่อไปนี ้ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี, เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหิดล, เว็บไซต์
โครงการถังแยกแลกยิ ้มของปตท. และเว็บไซต์อื่นอีกมากมายที่เข้ าไปดู แต่
ข้ อมูลที่ได้ จะคล้ ายคลึงกับ 3 เว็บข้ างต้ น
ผู้ทํากิจกรรมข้ อนี ้ คือ รภัทร เพราะเป็ นคนเดียวในบ้ านที่ไม่ได้ ทํางานประจํ า
ส่วนคุณยายก็เป็ นคนจีนอ่านหนังสือไม่ออกจึงไม่สามารถเข้ าร่ วมกิจกรรมได้
ทุก คนในครอบครั ว จึง มอบหน้ า ที่ นี ใ้ ห้ ร ภัท รผู้ มีเ วลาว่ างหาข้ อมูล ต่ างๆ ได้
มากกว่าคนอื่น โดยมีการตกลงกันว่าเมื่อได้ ข้อมูลคร่ าวๆ แล้ ว รภัทรต้ องจดจํา
และสรุ ปสิ่งที่สําคัญเอามาบอกต่อและอธิบายวิธีการให้ คนในครอบครัวฟั งอีกที
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กิจกรรมที่ 2 พูดคุยกันในครอบครัวว่าวิธีแยกขยะแบบไหนถูกต้ อง
วิธีการเรี ยนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกภายในบ้ านจากความรู้ความ
เข้ าใจของแต่ละคน
วิธีปฏิบัติ
กิจกรรมนีม้ ีสมาชิกในครอบครั วร่ วมพูดคุยกันทุกคนยกเว้ นคุณ
ยาย เป็ นกิ จ กรรมที่ เ กิ ด ขึ น้ หลัง จากที่ รภั ท ร หาข้ อมู ล เบื อ้ งต้ น จาก
อินเทอร์ เน็ตแล้ วนํามาเล่าให้ คนอื่นฟั ง รภัทร บอกคนในครอบครัวว่าควร
แยกขยะแบบประเทศไทยคือมีทงหมด
ั้
4 ถัง คือ 1. ขยะย่อยสลายได้ ได้ แก่
ใบไม้ เศษอาหาร ฝุ่ น 2. ขยะที่นํากลับมาใช้ ใหม่ได้ ได้ แก่ พลาสติก และ
กระดาษ 3. ขยะทัว่ ไป เช่น ถุงพลาสติกใส่ของ (ถุงก๊ อปแก๊ ป) กระดาษทิชชู
ที่เปื ้อน เป็ นต้ น 4. ขยะมีพิษ เช่น ถ่าน แบตเตอรี่ ขวดนํา้ ยาล้ างห้ องนํ า้
เป็ นต้ น
เมื่ออโนชาได้ ฟังจึงตังข้
้ อสงสัยว่า ทําไมที่ไทยแยกขยะไม่เหมือน
ประเทศสหรัฐอเมริ กา (อโนชาเคยไปเรี ยนต่อที่ประเทศอเมริ กาเป็ นเวลา 3
ั
ปี จึงคุ้นเคยกับวิธีการแยกขยะของประเทศนี ้ โดยเธอบอกว่าคนทีั่นัน่ แยก
ขยะจนเป็ นนิสยั ใครไม่ทําจะถูกมองว่าทําผิดเลยทีเดียว) อโนชาแย้ งว่า ที่
สหรัฐฯ จะแยกขยะเป็ น 3 หมวด คือ 1. กระดาษ 2. พลาสติก 3. ขยะทัว่ ไป
ส่วนพวกขยะมีพิษ เช่น ถ่าน แบตเตอรี่ สารเคมี จะต้ องใส่ถุงที่ทํามาเพื่อ
ทิ ้งขยะมีพิษโดยเฉพาะ มัดให้ แน่นหนาแล้ วทิ ้งรวมในหมวดขยะทัว่ ไป
จากนัน้ คุณแม่จึง แสดงความเห็นในประเด็นที่ ว่า หากแยกขยะ
แบบ 4 ถัง ในบริ เวณบ้ านที่คบั แคบและของเยอะจะทําได้ ยากมาก ไม่มี
ทางเดินให้ คนเดิน และคุณยายอาจจะสะดุดล้ มได้ ง่าย นอกจากนี ้ บริ เวณ
หน้ าบ้ านที่ติดกับหลังอื่น ก็ไม่มีที่เพียงพอให้ นําถังขยะหลายถังไปวาง ที่
สําคัญที่สุด หากแยกขยะแบบละเอียดเกินไปคุณยายอาจจะสับสนและ
เกิดเป็ นความเครี ยดได้ สดุ ท้ ายทุกคนจึงได้ ข้อสรุปว่าจะแยกขยะแบบง่ายๆ
เพียงแค่ 3 ถัง คือ 1. พลาสติก 2. กระดาษ 3. ขยะทัว่ ไป โดยเมื่อได้ ข้อสรุป
แล้ วขณะนันเป็
้ นเวลาดึกมากประมาณเที่ยงคืน ซึ่งยังมีอีกประเด็นอื่นต้ อง
ถกเถี ยงกันต่อ แต่คุณแม่ง่วงนอนจึงขอยกยอดไปวันอื่นเพื่อให้ ทุกคนได้
พักผ่อนก่อน
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กิจกรรมที่ 3

ปรึกษากันว่าจะมีวิธีพดู อย่างไรเพื่อโน้ มน้ าวให้ สมาชิกคนสําคัญที่สดุ ใน
บ้ านช่วยแยกขยะร่วมกัน
วิธีการเรี ยนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระดมสมองที่บ้านจากความเห็นของแต่ละคน
ภายในบ้ าน
วิธีปฏิบัติ
เริ่ มต้ นจากประเด็นที่ว่าจะมีวิธีการพูดอย่างไรให้ คนมีอายุเช่น
คุณยาย ผู้ที่อยู่บ้านบ่อยที่สุดและเป็ นคนขีเ้ สียดาย ไม่ชอบทิง้ ของ ได้
เข้ าใจถึงความสําคัญของการแยกขยะและปฏิบตั ิตาม ซึ่งข้ อนี ้สมาชิกใน
บ้ านต่างรู้วา่ คุณยายเป็ นคน ประหยัด ขี ้เกรงใจคนอื่น และมีนํ ้าใจ จึงตก
ลงกันว่าจะอธิบายเรื่ องความสําคัญของการแยกขยะว่า เป็ นการอํานวย
ความสะดวกให้ คนเก็บขยะหรื อคนขายของเก่าให้ เค้ าไม่ลําบากและนํา
ของเหล่านันกลั
้ บมาใช้ ใหม่ได้ และการที่ต้องแยกขยะครัง้ นี ้มีคนออกเงิน
ให้ ซื ้อถังขยะพร้ อมถุงขยะให้ ใช้ ฟรี โดยจะมีคนมาตรวจเมื่อช่วยกันแยก
ขยะสํ า เร็ จ และจะได้ ร างวัล คื อ การไปเที่ ย วต่า งจัง หวัด ด้ ว ยกั น ทัง้
ครอบครัว
รภัทร เสนอว่าอยากพาคุณยายและทุกคนไปดูจากสถานที่จริ ง
ว่าเมื่อแยกขยะแล้ วเราสามารถนําขยะไปทําให้ เกิดประโยชน์อะไรได้ บ้าง
อโนชาและคุณแม่เห็นด้ วย โดยอโนชาได้ เสนอเพิ่มว่าจากนันให้
้ ทุกคน
พาคุณยายไปเลือกซื ้อถังขยะและถุงขยะด้ วยกันที่ห้าง ส่วนคุณแม่เสริ ม
ว่าต้ องบอกให้ คุณยายลองออกไปพูดคุยกับคนเก็ บขยะที่ม าเก็ บขยะ
หน้ าบ้ านเป็ นประจําถึงผลดีของการแยกขยะ สุดท้ ายทุกคนมอบหมาย
ให้ รภัทร หาสื่ออื่นที่จะช่วยให้ คณ
ุ ยายเข้ าใจเรื่ องการแยกขยะได้ ง่ายขึ ้น
กว่าการพูดปากเปล่า รภัทร จึง บอกว่ามีคลิปในยูทปู ที่เข้ าใจง่ายและมี
ภาพประกอบ ทุกคนจึงตกลงกันว่าจะมานัง่ ดูพร้ อมกันในเย็นวันถัดมา
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กิจกรรมที่ 4 ตกลงกันพร้ อมทําความเข้ าใจวิธีการแยกขยะ
วิธีการเรี ยนรู้ ดูคลิปจากสื่ออินเทอร์ เน็ต
วิธีปฏิบัติ
ดูค ลิ ป วี ดี โ อของสาขาวิ ช าวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ ป ระยุ ก ต์ มัล ติมี เ ดีย คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี, คลิปวีดีโอจากโครงการถังแยกแลกยิ ้ม
ของปตท., คลิปวีดีโอแอนิเมชัน่ ของนักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ คณะครุ
ศาสตร์ อุต สาหกรรม สถาบัน เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า เจ้ า คุณ ทหาร
ลาดกระบัง และ คลิปวีดีโอจากต่างประเทศเรื่ องเกี่ยวกับการรี ไซเคิลอีก
หลายคลิป
สิ่งที่เกิดขึ ้นในครอบครัว สืบเนื่องจากกิจกรรมที่ 3 ที่สรุปว่าจะ
นําคลิปมาเปิ ดให้ คณ
ุ ยายดู เพราะคุณยายเป็ นคนชอบดูทีวี ทุกคนจึงมา
นั่ง ดูคลิปพร้ อมกันที่โต๊ ะ อาหารโดยก่อนเริ่ ม เปิ ดคลิป ทุกคนได้ ช่วยกัน
อธิบายถึงข้ อดีและผลประโยชน์ของการแยกขยะให้ คณ
ุ ยายฟั งตามที่ตก
ลงกันไว้ คุณยายยิ ้มหัวเราะพร้ อมพูดว่า "ปกติอวั๊ ะก็ทําอยู่แล้ ว"คุณแม่จึง
บอกว่า "เมื่อก่อนแยกไว้ แต่คณ
ุ ยายเสียดาย เก็บขยะไว้ ในบ้ านไม่ยอมเอา
ไปทิ ้ง คราวนี ้แยกไว้ แล้ วก็ให้ เอาไปทิ ้ง แล้ วก็ทิ ้งให้ ถกู ถังด้ วย”
อธิบายปลุกใจแล้ วจึงเริ่ มเปิ ดคลิป โดยอโนชาและคุณแม่เป็ นคน
อธิบายเพิ่มเติมให้ คณ
ุ ยายฟั งเวลาไม่ได้ ยินหรื อไม่เข้ าใจ กิจกรรมนี ้ทุกคน
ตังใจทํ
้ ามาก เพราะเหมือนต้ องคอยลุ้นให้ คณ
ุ ยายเข้ าใจและพร้ อมปฏิบตั ิ
ตามจริงๆ
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กิจกรรมที่ 5 แลกเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการแยกขยะ
วิธีการเรี ยนรู้ พูดคุยกับผู้เกี่ยวข้ อง คือ พนักงานเก็บขยะ
วิธีปฏิบัติ
กิจ กรรมนี เ้ กิ ดขึน้ ในตอนเช้ าเมื่อพนักงานเก็ บขยะมาเก็ บขยะ
หน้ าบ้ าน คุณยายออกไปคุยกับคนเก็บขยะ โดยคนอื่นๆ แอบเงี่ยหูฟังอยู่
ใกล้ ๆคุณยายสอบถามว่าที่บ้านอื่นมีคนแยกขยะกันไหม แยกแล้ วดีไหม
จะได้ เอาไปใช้ สะดวกขึ ้นรึเปล่า พนักงานเก็บขยะบอกว่าไม่คอ่ ยมีคนแยก
ให้ ทําให้ เกิดความลําบากเพราะสุดท้ ายไม่สามารถนําไปทิ ้งในบ่อแยกที่
เตรี ยมไว้ ต้ องเอาขยะมาเทรวมกันแล้ วแยกอี กที ซึ่ง ถ้ าขยะเยอะมากๆ
ปะปนกันไปหมด ก็ต้องทําลายทิ ้งทังหมด
้
ไม่ได้ เอามารี ไซเคิลแต่อย่างใด
แต่ถ้ามีคนแยกให้ ก็สามารถนํ าขยะที่แยกแล้ วไปเข้ าสู่กระบวนการนํ า
กลับมาใช้ ใหม่ได้ คุณยายจึงบอกคนเก็บขยะว่าอีกเดี๋ยวจะช่วยแยก มีคน
จะซื ้อถังมาให้ แยก
กิจกรรมที่ 6 ศึกษาหาความรู้เรื่ องการนําขยะกลับมาใช้ ใหม่
วิธีการเรี ยนรู้ ดูงานสถานที่จริง ณ ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข เทศบาลนครปากเกร็ ด
วิธีปฏิบัติ
สมาชิกในครอบครัวเดินทางไปด้ วยรถคันเดียวกัน เมื่อถึงที่ดงู าน
พบเจ้ าหน้ าที่ จึงแจ้ งว่าที่บ้านจะเริ่ มแยกขยะเลยมาขอข้ อมูล โดยคุณแม่
ได้ กระซิบบอกเจ้ าหน้ าที่ว่าให้ พดู เรื่ องเกี่ยวกับการนําขยะกลับมาใช้ ใหม่
ให้ คณ
ุ ยายฟั งเยอะๆ เจ้ าหน้ าที่จึงอธิบายตังแต่
้ เรื่ องแยกขยะ จนถึงการ
นําขยะเปี ยกมาทํ านํ า้ หมักจุลินทรี ย์ ปุ๋ย และ กระดาษรี ไ ซเคิล ทุกคน
ตังใจฟั
้ งเป็ นอย่างดี เพราะต้ องคอยพากย์ให้ คณ
ุ ยายฟั งซํ ้าในกรณีที่ฟังไม่
ทัน โดยก่อนกลับ เจ้ าหน้ าที่ได้ มอบแผ่นพับให้ ไปศึกษาต่อที่บ้าน
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ภาพที่ 3-5 แสดงภาพจากการดูงาน ณ ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข
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ภาพที่ 6 แสดงภาพถังขยะภายในศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข

ภาพที่ 7 แสดงภาพแผ่นพับที่ได้ จากการดูงาน ณ ศูนย์รีไซเคิลขยะชุมชนพบสุข
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กิจกรรมที่ 7 เลือกซื ้อถังขยะและถุงขยะเพื่อเตรี ยมแยกขยะ
วิธีการเรี ยนรู้ ปรึกษาพูดคุย แลกเปลี่ยนความเห็นสมาชิกในครอบครัว
วิธีปฏิบัติ
กิจกรรมนีเ้ กิดขึน้ ที่ห้างสรรพสินค้ า เป็ นกิจกรรมที่คนในบ้ านชื่น
ชอบมากเพราะเหมือนได้ ไปช้ อปปิ ง้ ทุกคนปรึกษากันว่าจะซื ้อถังขยะแบบ
ไหนถึงจะช่วยเตือนความทรงจําว่าต้ องแยกขยะ สรุปสุดท้ ายจึงใช้ วิธีซื ้อถัง
ขยะสีดําเพื่อใส่ขยะปกติ ถังขยะสีใสเพื่อทิง้ ขยะรี ไซเคิล แล้ วไปซือ้ ถุงใส่
ขยะเป็ นสีๆ แทน เพื่อให้ จําได้ ว่าถังไหนใส่ขยะประเภทใด ซึ่งจากยืนตกลง
กัน ที่ ห้ าง ได้ ค วามว่ า ถุ ง ขยะสี ดํ า ใส่ ข ยะปกติ ถุ ง ขยะสี เ ขี ย วใส่ ข ยะ
พลาสติก ถุงขยะสีเหลืองใส่ขยะกระดาษ

กิจกรรมที่ 8 การเลือกสัญลักษณ์เพื่อแปะถังขยะ
วิธีการเรี ยนรู้ ดูและเลือกรูปภาพจากเว็บไซต์กเู กิ ้ล
วิธีปฏิบัติ
เมื่ อ จัด ถัง ขยะที่ ซื อ้ มาเพิ่ ม ตามจุด ต่า งๆ ในบ้ า นเรี ย บร้ อยแล้ ว
อโนชาเสนอว่าควรทําป้ายแปะไว้ ที่ถังขยะเพื่อให้ ทุกคนในบ้ านไม่สับสน
คุณแม่เห็นด้ วยพร้ อมเสนอว่าป้ายแปะควรเป็ นรู ปภาพเพื่อให้ คุณยายที่
อ่านหนังสือไม่ออกดูภาพแล้ วเข้ าใจ ทุกคนจึงช่วยกันเลือกรู ปภาพต่างๆ
จากอินเตอร์ เนท โดยมีคณ
ุ ยายนัง่ อยู่ด้วยเพื่อเป็ นคนบอกว่ารู ปภาพที่หา
มานัน้ ดูแล้ วเข้ าใจความหมายหรื อไม่ เมื่อได้ ครบทุกหมวดหมู่แล้ วจึงทํา
การปรินท์ออกมาแล้ วนําไปแปะไว้ ที่ถงั ขยะ
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กิจกรรมที่ 9 การแยกขยะในครัวเรื อน
วิธีการเรี ยนรู้ ทดลองปฏิบตั จิ ริงที่บ้าน
วิธีปฏิบัติ
เริ่ ม ต้ น วัน แรกคุณ ยายมาบอกรภัท รว่ า คุณ แม่ ทิ ง้ ขยะผิ ด ที่ โดยทิ ง้
กระดาษทิชชู่ที่ใช้ แล้ วลงไปในถังกระดาษรี ไซเคิล คุณยายจึงได้ ทําการคีบ
ออกมาทิ ้งไว้ ในถังขยะทัว่ ไปแทนแล้ ว จากนันทุ
้ กวันในช่วงเย็น สมาชิกใน
ครอบครัวก็มกั จะเดินตรวจดูถงั ขยะในบ้ านว่ามีการทิ ้งผิดอีกหรื อไม่ ซึ่งไม่มี
คนทิ ้งขยะผิดถังอีกเลย
มี อ ยู่วัน หนึ่ง คุณ แม่บ อกคุณ ยายว่า ให้ เ อากระดาษเก่ า ๆ และขวด
พลาสติกที่เก็บสะสมไว้ มานานออกมาทิ ้งรวมกับขยะรี ไซเคิล ซึ่งครัง้ นี ้เป็ น
ครั ง้ แรกที่ คุณ ยายยอมเอาของเหล่านี อ้ อกมาทิ ง้ ทํ าให้ ทุก คนดี ใ จมาก
เนื่องจากคุณยายเป็ นคนขี ้เสียดายของ จึงไม่คอ่ ยยอมเปลี่ยนถุงขยะที่ซื ้อ
มาให้ ใช้ เพราะบอกว่ากลัวหมด สมาชิกในบ้ านจึงบอกว่าใช้ ไปเลย ถ้ าหมด
จะมีคนซื ้อมาให้ ใหม่คณ
ุ ยายจึงยอมเปลี่ยนถุง
อีกเหตุการณ์หนึ่งคือ คุณยายเล่าให้ ฟังวันหนึ่งว่า ได้ เอาขยะรี ไซเคิล
ออกไปให้ พนักงานเก็บขยะแล้ วบอกว่าแยกขยะให้ แล้ ว พนักงานคนนันก็
้
ยิ ้มดีใจ บอกคุณยายว่าขอบคุณมากครับ (ตามคําที่คณ
ุ ยายเล่า)
โดยรวมแล้ วตังแต่
้ มีกิจกรรมแยกขยะในครอบครัว ทุกคนจะคอยพูด
เรื่ องนี ้เสมอเช่น ต้ องคอยยํ ้าว่าเดี๋ยวจะแยกขยะๆ หรื อ ทิ ้งขยะให้ ถูกที่นะ
เหมือนเป็ นการสร้ างบรรยากาศให้ ร้ ู สึกว่าสิ่งนีส้ ําคั ญและเป็ นกิจกรรมที่
ต้ องทําในครอบครัว โดยบรรยากาศจะเป็ นบรรยากาศที่สนุกสนาน มีการ
แซวกันไปมาเรื่ องแยกขยะรูปถังขยะใส่กระดาษรูปถังขยะใส่พลาสติก
เมื่อแยกขยะได้ เป็ นเวลาประมาณเดือนหนึ่งแล้ ว สมาชิกในครอบครัว
จึงพากันไปเที่ยวตามที่ไ ด้ ให้ สัญญาไว้ กับคุณยาย โดยเช่าบ้ านพักแบบ
สองห้ อ งนอนที่ อ .หัว หิ น มี ค รั ว ไว้ ทํ า อาหารได้ ที่ ต้ อ งรายงานให้ ท ราบ
เพราะนอกจากจะบอกสมาชิกในบ้ านว่าทริ ปนี ้เกิดขึ ้นเพราะการแยกขยะ
แล้ ว ขณะที่ทําอาหารรับประมานกัน อโนชาได้ ทิง้ ขยะลงไปในถุงโดยที่
ไม่ได้ ดูว่าถุงนัน้ มีอะไร คุณแม่จึงพูดว่า "นี่ ทําไมทิง้ ผงลงไปในถุ งใส่ขวด
พลาสติก ไปเอาถุงมาอีกใบ ไม่แยกแล้ วเหรอขยะ" ทําให้ ทกุ คนหัวเราะกัน
ใหญ่ แล้ วจึงแยกขยะในทุกที่ที่ไปด้ วยกันหลังจากเหตุการณ์นนั ้
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ภาพที่ 8 แสดงภาพขยะกระดาษที่แยกแล้ ว

ภาพที่ 9 แสดงภาพขยะพลาสติกที่แยกแล้ ว
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ครอบครัวทดลองที่ 3
โครงการปลูกผักไฮดรอโปนิกส์
ที่ตงั ้ บ้ านเลขที่ 919/109 หมูบ่ ้ านอินดี ้ ประชาอุทิศ 90 แขวงทุง่ ครุ เขตทุง่ ครุ กรุงเทพมหานคร
สมาชิกในครอบครัว
1. นายกิตติพงษ์ รุ่งไหรัญ (สามี) อายุ 34 ปี / อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน
2. นางมนพร รุ่งไหรัญ (ภรรยา) อายุ 32 ปี / อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน
3. สัตว์เลี ้ยง สุนขั 2 ตัว
ที่มาของโครงการ
สามีและภรรยา ทํางานในบริ ษัทเอกชนเกี่ ยวกับการส่งออกอัญมณี ที่มี การแข่งขันทาง
ธุรกิจสูงมาก และโดยพื ้นฐานนิสยั ของสามีเองเป็ นคนใจร้ อน โมโหง่าย ทําให้ การทํางานกับลูกน้ อง
ในแผนกหลายครัง้ ประสบปั ญหา ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าทําให้ ภาระงานที่ได้ รับในฐานะ
หัวหน้ างานของทังคู
้ ท่ ําให้ ต้องแบกรับความกดดันจากผู้บริ หาร เกิดความเครี ยดและความอ่อนล้ า
จากการทํางานเป็ นอย่างมาก อีกทังสามี
้ มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับระบบขับถ่าย เคยได้ รับการผ่าตัด
จากการเป็ นริ ดสีดวง พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนานกว่าสัปดาห์ ซึ่งแพทย์ได้ ระบุว่าสาเหตุสําคัญ
มาจากความเครี ย ดและขาดการรั บประทานผัก ผลไม้ ที่ มี ป ระโยชน์ ทํ าให้ ส ามี แ ละภรรยาได้
ตระหนักถึงปั ญหาที่ครอบครัวกํ าลังพบว่ามีผลทัง้ ทางด้ านร่ างกายและจิตใจ หากนิ่งเฉยต่อไป
จะต้ องเพิ่มผลกระทบที่ร้ายแรงขึ ้นอย่างแน่นอน จึง ได้ มีแผนการที่จะทําโครงการปลูกผักไฮดรอ
โปนิกส์ ในพืน้ ที่ ส วนหน้ าบ้ านและหลัง บ้ านที่ตนเองอาศัยอยู่ เพื่อที่ จ ะได้ ใช้ เวลาว่างในการทํ า
กิจกรรมร่ วมกันในครอบครัว ผ่อนคลายจิตใจ ผ่อนคลายความเครี ยดและความอ่อนล้ าจากการ
ทํางาน อีกทังเพื
้ ่อที่จะได้ รับประทานผักที่สะอาดปลอดสารพิษทําให้ มีสขุ ภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ ้น
วัตถุประสงค์
1. สร้ างเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจของครอบครัวให้ ดีขึ ้น
เป้าหมาย
1. สมาชิกในครอบครัวมีสขุ ภาพกายที่ดีขึ ้น ได้ รับประทานผักที่มีประโยชน์ปลอดสารพิษ
ดีตอ่ ร่างกายและระบบขับถ่าย
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2. สมาชิกในครอบครัวมีสขุ ภาพใจที่ดีขึ ้น ได้ มีกิจกรรมยามว่างทําร่วมกัน ผ่อนคลาย
ความเครี ยดและลดอารมณ์ใจร้ อนลงได้
แผนการดาเนินงาน
1. ศึกษาหาข้ อมูลการปลูกผักไฮดรอโปนิกส์จากการอ่านหนังสือและจากอินเตอร์ เน็ต
2. ศึกษาจากแหล่งการเรี ยนรู้ที่มีการแนะนําวิธีการปลูกผักไฮดรอโปนิกส์
3. ลงมือปฏิบตั ิปลูกผักที่สวนหน้ าบ้ านและหลังบ้ าน และจัดการดูแลผักให้ เจริญเติบโต
ตามวิธีการที่ศกึ ษามาจาก 2 ขันตอนข้
้
างต้ น
4. เก็บเกี่ยวผักไฮดรอโปนิกส์นํามารับประทาน (หากมีผลผลิตมากพอจะแบ่งปั นให้ เพื่อน
บ้ าน)
ผลการปฏิบัตติ ามโครงการที่วางไว้
ครอบครั วของเราเลื อกกิ จกรรมที่ จะทํ าด้ วยกัน ได้ แก่ การปลูกผักสวนครั ว เพื่ อนํ ามา
บริโภค การปลูกผักสวนครัว
เนื่องจากครอบครัวของเราทํากับข้ าวรับประทานกันเองในบางวัน และการซื ้อผักมาเก็บมา
ไว้ ในตู้เย็นในหลายๆ ครัง้ มักจะเกิดปั ญหาใช้ ไม่หมด ต้ องเก็บทิ ้ง ผักที่ซื ้อมาบางครัง้ เก็บไว้ หลาย
วันทําให้ เมื่อรับประทานไปแล้ วไม่ได้ รับคุณค่าทางอาหาร หรื อบางครัง้ เก็บไว้ นานเสียจนเน่าเสียไป
ก่อนที่จะนํามาบริโภค จึงคิดว่าการซื ้อผักมาปลูกไว้ ในบ้ านน่าจะเป็ นวิธีการแก้ ปัญหาที่ดี เราอยาก
รั บประทานเมื่ อใดก็ อ อกไปเก็ บมาได้ ตลอด มี ผัก สดที่ มี คุณค่าทางอาหาร และมั่น ใจได้ ว่าผัก
เหล่านันจะปลอดจากสารเคมี
้
และยาฆ่าแมลง
1. วิธีปลูกผักแบบใช้ ดนิ
1.1 การปลูก ผัก สํ า หรั บ ครอบครั ว เราเริ่ ม จากการหาข้ อ มูล ในอิ น เตอร์ เ น็ ต และจาก
การศึกษาจากในหนังสือ
1.2 สํารวจบริเวณบ้ าน โดยเลือกจากบริ เวณที่แสงแดดส่องถึงเป็ นเวลาหลายชัว่ โมง จาก
การสํารวจจึงเลือกบริ เวณหน้ าบ้ านเนื่องจากว่าเป็ นบริ เวณที่แดดส่องถึงมากที่สุด แต่บริ เวณนัน้
เดิมเป็ นพื ้นปูน จึงช่วยกันคิดหาวิธีสร้ างแปลงปลูกผักขึ ้น โดยทําการก่ออิฐขึ ้นมาสูงก่ออิฐขึ ้นมาสูง
จากพื ้นเดิมประมาณ 20 เซนติเมตร สําหรับทําเป็ นแปลงสําหรับปลูก

264
1.3 ขัน้ ตอนการเตรี ยมดิน นํ าดินที่ ซื อ้ มาจากตามท้ องตลาดมาผสมปุ๋ยคอกเพิ่ม เติม
เพื่อให้ ดนิ ที่ใช้ ในการปลูกผักมีธาตุอาหารมากขึ ้น รองพื ้นชันล่
้ างสุดของแปลงผักด้ วยกาบมะพร้ าว
เพื่อให้ ระบายนํ ้าได้ ดี จากนันจึ
้ งนําดินที่ผสมไว้ เททับลงไป
1.4 เลือกซื ้อพันธุ์ผกั ที่จะนํามาปลูก ได้ แก่ พริ ก ตะไคร้ ใบมะกรู ด มะนาว ข่า กระเพรา
ผักชีฝรั่ง สะระแหน่ ผักสวนครัวเหล่านี ้เป็ นผักที่เราเลือกกันแล้ วว่าสามารถนํามาใช้ ปรุ งอาหารได้
ตลอด เมื่อได้ ต้นผักตามที่ต้องการแล้ วก็นํามาลงปลูกในแปลงผัก
1.5 หลังจากปลูกไปได้ ประมาณ 45 วัน ผักเริ่ มเจริ ญเติบโตงอกงามจึงเริ่ มนําผักมาปรุ ง
อาหาร เช่น ผัดกระเพราะหมูสบั แต่ร้ ู สึกว่าผักที่เราปลูกไว้ มีปริ มาณน้ อยเกินไป จึงไปซื ้อมาปลูก
เพิ่มอี กเพื่อให้ เพี ยงพอกับปริ มาณที่ เราจะรับประทานในแต่ละครัง้ นอกจากนัน้ ยังได้ ปลูกผักชี
และคื่นช่าย ที่ได้ จากการที่รับประทานใบ แล้ วตัดรากเก็บไว้ นํา ไปปลูกในแปลงผัก ปรากฏว่าบาง
ต้ นก็รอดบางต้ นก็ตาย คาดว่าน่าจะมาจากการที่ผกั บางต้ นถูกเก็บมานานหลายวันก่อนจะนํามา
ปลูกอีกครัง้
2. การปลูกผักแบบไม่ ใช้ ดนิ หรื อผักไฮโดรโปนิกส์
2.1 เช่นเดียวกับการปลูกผักแบบใช้ ดินเราศึกษาข้ อมูลจากในอินเตอร์ เน็ต หนังสือและ
เริ่มลงมือทําโดยเลือกปลูกผักไม่ใช้ ดนิ แบบง่ายๆ เป็ นแบบนํ ้านิ่ง ไม่ได้ ใช้ ระบบนํ ้าหมุนเวียนเหมือน
ตามฟาร์ มผักใหญ่ๆ
2.2 เลือกสถานที่ปลูก สําหรับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เราเลือกวางภาชนะปลูกไว้ ที่หลัง
บ้ าน
2.3 เลือกพันธุ์ผกั เราเลือกปลูกผักสลัด กรี นโอ๊ คและเรดโอ๊ ค เนื่องจากปลูกไม่ยากและเป็ น
ผักที่รสชาติอร่อยไม่ขม และมีความกรอบ
2.4 เตรี ยมอุปกรณ์ ผักไฮโดรโปนิกส์นนั ้ จะมีอุปกรณ์ ที่มากกว่าปลูกผักใช้ ดิน สิ่งที่ต้อง
เตรี ยมได้ แก่ เมล็ดผัก สลัดเรดโอ๊ ก และกรี นโอ๊ ก, ฟองนํ ้าตัดเป็ นชิ ้นเล็ก ประมาณ 1x1 นิ ้ว, ปุ๋ย A
B,ภาชนะปลูก เราเลื อกเป็ นกระถางปลู กดอกไม้ พ ลาสติกที่ มี ขนาดยาวๆ โฟมที่ เจาะเป็ นรู ไ ว้
สําหรับวางผัก
2.5 นําฟองนํ ้าที่ตดั เป็ นชิ ้นเล็กๆไปจุ่มนํ ้า แล้ วจึงนําเมล็ดผักมาใส่ในฟองนํ ้า 1 เมล็ด ต่อ
ฟองนํ ้า 1 ชิ ้น โดยไม่ต้องกดเมล็ดผักจนลึกมากนัก จากนันนํ
้ าฟองนํ ้าไปแช่ไว้ นํ ้า ทิ ้งไว้ 3 วันต้ น
กล้ าจะงอกออกขึ ้นมาจากฟองนํ ้า
2.6 ผสมปุ๋ย AB ลงในภาชนะปลูก
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2.7 นํ าต้ นอ่อนของผักมาใส่ไว้ ในโฟมที่เจาะไว้ เป็ นรู วางไว้ ในภาชนะที่เราผสมปุ๋ย AB
เอาไว้
2.8 ใช้ เวลาปลูก 5 อาทิตย์ ก่อนที่จะนําผักมารับประทานจะต้ องเอานํ ้าที่ผสมปุ๋ย AB
ออก แล้ วเติมนํ ้าเปล่าแทน ใช้ เวลา 1 อาทิตย์ ผักที่เราปลูกได้ มีขนาดยืดยาว ใบไม่หนาแน่นเหมือน
ที่ซื ้อรับประทาน สาเหตุนา่ จะมาจากบริเวณที่ปลูกแดดส่องไม่ถึง
สรุ ปการปลูกผัก
เราได้ รับประทานผักสดๆที่ปลูกไว้ ที่สวนทําให้ ได้ คณ
ุ ค่าทางอาหารมากกว่าการไปซื ้อผัก
มารับประทาน อีกทังยั
้ งไม่ต้องกังวลกับยาฆ่าแมลงและสารเคมีตา่ งๆ ที่มากับผักที่ซื ้อมาจากตลาด
สิ่งเพิ่มเติมที่ได้ มากกว่าอาหารที่เราปลูกเอง คือความภูมิใจที่เราสามารถปลูกผักไว้ รับประทานได้
เองและการปลูกผักนัน้ ทํ าให้ ครอบครัวของเราใช้ เวลาร่ วมกันมากขึน้ ได้ ใกล้ ชิ ดกันมากขึน้ ได้
พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ถ้ าหากเป็ นก่อนหน้ านี ้ ในเวลาเย็นต่างคนก็จะต่างเล่นโทรศัพท์
และก็จะไม่ได้ พดู คุยกันซักเท่าไหร่ พอเรามีกิจกรรมร่วมกันก็ทําให้ เราได้ คยุ กันมาขึ ้น
การรดนํ ้าผักในทุก ๆ เช้ าก็เป็ นแรงกระตุ้นทําให้ เราต้ องตื่นเช้ าเพิ่มขึ ้นอีกเล็กน้ อย การตื่น
เช้ านัน้ ส่งผลให้ ช่วงเช้ าเราไม่ต้องเร่ งรี บมากนัก ทําให้ มีเวลาผ่อนคลายในยามเช้ า ส่งผลให้ การ
ทํางานตลอดทังวั
้ นจะเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการรดนํ ้าในตอนเย็นก็ช่วยเป็ นการผ่อน
คลายจากภาวะตึงเครี ยดและความวุน่ วายที่มีมาตลอดทังวั
้ น
กิจกรรมการศึกษาดูงาน
เมื่อต้ นเดือนมีนาคม ได้ มีโอกาสไปเยี่ยมชม ศูนย์อบรมสวนผักบ้ านคุณตา (สุขุมวิท 62)
เพื่อไปเรี ยนรู้ วิธีการปลูกผักในรู ปแบบของคนเมืองที่มีพื ้นที่จํากัด ศูนย์อบรมสวนผักบ้ านคุณตา
เกิดขึ ้นโดยมูลนิธิศนู ย์สื่ อเพื่อการพัฒนา ซึ่งมีเป้าหมายที่จะสร้ างและพัฒนาศูนย์อบรมสวนผัก
บ้ านคุณตาให้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ สําหรับคนเมืองที่ใช้ ชีวิตอยู่ในเมืองใหญ่อย่างกรุ งเทพมหานคร ที่
ต้ องการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตส่วนหนึ่งกลับมาพึ่งพาตนเองในแนวทางที่สอดคล้ องกลับวิถีธรรมชาติ
โดยมีการอบรมที่ เน้ นไปในเรื่ องเกี่ยวกับการพึ่งพาตนเองในด้ านการอุปโภค บริ โภคในด้ านต่างๆ
เช่น การทําผลิตภัณฑ์ตา่ งๆใช้ เองในครัวเรื อน การใช้ พลังงานทดแทนภายในบ้ าน และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่ องของการปลูกผักสวนครัวโดยไม่ใช้ สารเคมีไว้ รับประทานด้ วยตนเองในระดับครัวเรื อน
(ที่ ม า :(http://www.thaicityfarm.com/autopagev4/show_page.php?topic_id=185&auto_id
=35&TopicPk)
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ภาพที่ 1 แสดงภาพภายในศูนย์อบรมสวนผักบ้ านคุณตา
เราขับรถออกจากบ้ านตัง้ แต่ 8:00 น. ใช้ เวลาหาศูนย์อบรมอยู่นานพอสมควร กว่าจะ
เดินทางถึงที่ศนู ย์อบรมก็ประมาณ 9:30น. โทรสอบถามทางกับทางเจ้ าหน้ าที่อยู่หลายครัง้ กว่าจะ
หาเจอ เมื่อมาถึงก็พบว่าศูนย์อบรมแห่งนีเ้ ป็ นบ้ านไม้ 2 ชัน้ มีพืน้ ที่รอบๆ บ้ านที่แบ่งสรรปั นส่วน
และใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ อย่างคุ้ม ค่า มี แปลงผักที่ ปลูกผักหลากหลายชนิด อยู่หลายแปลง ปลูกผัก
แนวตัง้ ปลูกผักในภาชนะที่ทิ ้งแล้ ว เช่น ยางรถยนต์ ตะกร้ า อ่างล้ างหน้ า หรื อแม้ แต่ปลูกผักในโถ
ส้ วม มีพื น้ ที่ สําหรั บเลี ย้ งไก่ โรงเพาะเห็ด โรงเรื อนเล็กๆ สํ าหรั บเพาะต้ นกล้ า มี การเพาะเลี ย้ ง
ไส้ เดือนในบ่อซีเมนต์เพื่อนํามูลไส้ เดือนมาทําปุ๋ย ถังหมักปุ๋ยชีวภาพทางศูนย์ยงั มีการใช้ ระบบปั๊ ม
นํ ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
วันที่เราไปก็ได้ เจอกับเจ้ าหน้ าที่ที่ศนู ย์ 3 คนให้ ความรู้เราดีมาก เริ่ มจากวิทยากรที่ชื่อคุณ
อัฐ ที่พาเราเดินชมรอบๆ ศูนย์พร้ อมให้ คําอธิบายในส่ว นต่างๆ อธิบายถึงการปลูกผักแบบชีวภาพ
ที่ ไ ม่ต้ องพึ่ง พาสารเคมี ตัง้ แต่ต้ น และมุ่ง เน้ น การปลูกผัก เพื่ อบริ โ ภคในครั ว เรื อนเพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ
ประทานผักที่ปลอดสารพิษ ปุ๋ยที่ใช้ ที่นี่ก็จะเป็ นปุ๋ยชีวภาพที่หมักไว้ ใช้ เอง เก็บเศษพืชผักจากใน
ศูนย์มาทํา และยังอธิบายอีกว่าการปลูกผักจําเป็ นต้ องมีแสงแดดไม่เช่นนันผั
้ กจะเจริ ญเติบโตได้ ไม่
ดี ซึง่ เป็ นปั ญหาสําหรับที่บ้านเรามาก เพราะบ้ านเราแดดส่องไม่ถึงในช่วงเช้ า ทางวิทยากรแนะนํา
ให้ เลือกปลูกผักที่ใช้ แสงน้ อยๆ เช่น คื่นช่าย ผักชีฝรั่ง ใบบัวบก จากนันก็
้ พาเดินไปดูเล้ าไก่ และไป
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สะดุดตากับบ่อซีเมนต์ที่ทางศูนย์เอาไว้ เลีย้ งไส้ เดือน ปุ๋ยที่ได้ จากขี ้ไส้ เดือนมีประโยชน์ต่อพืชผัก
มาก มี ป ระโยชน์ ม ากกว่าปุ๋ยที่ หาซื อ้ ได้ ตามท้ อ งตลาดทั่วไป การเลี ย้ งดูก็ ไ ม่ยาก อาหารที่ ใ ห้
ไส้ เดือนกินก็ได้ มาจากเศษผักผลไม้ ที่หาได้ จากในศูนย์ แล้ วก็เดินวนมาดูที่สวนแนวตังทางศู
้
นย์ทํา
ให้ เห็นว่าเศษว่าวัสดุเหลือทิง้ รอบๆตัวก็สามารถนํามาเป็ นภาชนะในการปลูกผักได้ เดินดูรอบๆ
ศูนย์พร้ อมฟั งบรรยายก็เที่ยงแล้ ว เลยต้ องแยกย้ ายกันไปทานข้ าวกลางวัน ทางเจ้ าหน้ าที่ก็บอกว่า
ผักที่ปลูกในศูนย์พวกเค้ าก็ใช้ ทําอาหาร ไม่ได้ จําหน่าย พร้ อมทังขออนุ
้
ญาตทางเจ้ าหน้ าที่ว่าจะเข้ า
มาอีกรอบ หลังจากรับประทานอาหารเสร็ จก็เข้ าไปที่ศนู ย์อีกครัง้ เข้ าไปรอบนี ้เจอเจ้ าหน้ าที่อีกคน
กําลังเตรี ยมอุปกรณ์เพาะเมล็ด เจ้ าหน้ าที่ก็อธิบายถึงอุปกรณ์ที่ใช้ สําหรับเพาะเมล็ด ได้ แก่
1. เมล็ดที่จะใช้ ปลูก สําหรับที่ศนู ย์จะไม่นิยมนําไปแช่นํา้ ก่อนนํามาเพาะ ทางเจ้ าหน้ า ที่
แจ้ งว่า มันจะทําให้ ทํางานยากเมล็ดผักมักจะมีขนาดเล็กถ้ าเปี ยกนํ ้ามันจะติดมือ การเพาะเมล็ดที่
ไม่แช่นํ ้าจะทําให้ เมล็ดงอกช้ ากว่าการแช่นํ ้า
2. ดินที่ผ่านการร่ อนเนื่องจากจะใช้ ดินละเอียดเท่านัน้ ดินที่เจ้ าหน้ าที่ใช้ คือดินลําดวนไม่
ต้ องผสมอย่างอื่นเนื่องจากในขันตอนการเพาะเมล็
้
ดยังไม่ต้องใช้ สารอาหารจากดินมากนัก แต่ถ้า
ถึงขันตอนที
้
่ต้องย้ ายต้ นกล้ าลงถาดหลุมต้ องเพิ่มสารอาหารให้ มากขึ ้น และขันตอนที
้
่ย้ายต้ นอ่อน
จากถาดหลุมลงภาชนะที่จะใช้ ปลูกหรื อลงแปลงผักดินจะต้ องมีสารอาหารที่มากที่สุดเพื่อให้ ต้น
อ่อนเจริญเติบโตเป็ นต้ นผักที่แข็งแรง
3. ตะกร้ าที่รองด้ วยหนังสือพิมพ์ไว้ สําหรับเป็ นภาชนะปลูก
4. หนังสือพิมพ์
5. ไม้ บรรทัด
6. ฝั กบัวรดนํ ้า
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ภาพที่ 2-3 แสดงภาพผักสลัดที่ปลูกแบบออแกนิคโตเต็มที่ พร้ อมนําไปรับประทาน
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ภาพที่ 4 แสดงภาพวิทยากรกําลังให้ ความรู้เรื่ องการปลูกผักแบบใช้ แสงแดดน้ อย
วิธีทา
1. เริ่ มจากการคัดเลือกเมล็ดที่จะใช้ ปลูก เช่น ผักบุ้ง ผักโขมแดง ทานตะวัน ป้าตุ๋ยมี
ตัวอย่างเมล็ดผักมาให้ ดหู ลายชนิดเมล็ดผักที่ใช้ ควรจะเลือกเป็ นแบบที่หน้ าซองเขียนว่า OP คือ
เมล็ดพันธุ์สายพันธุ์แท้ ที่มีพนั ธุ์กรรมคงที่ ไม่มีการแปรปรวนทางพันธุกรรมเกิดขึ ้น หากมีการนํา
เมล็ดที่ได้ จากการเพาะปลูกในรุ่ นถัดๆกันไปทําการเพาะปลูกขยายพันธุ์ ก็จะได้ ต้นที่มีลกั ษณะที่
เหมือนต้ นเดิมทุกประการ ทังรู
้ ปทรง โครงสร้ าง และผลผลิต พูดให้ เข้ าใจง่ายๆก็ คือ เราสามารถ
เก็บพันธุ์เองได้
2. นําเมล็ดผักมาล้ างให้ สะอาด 2-3 ครัง้ แล้ วนําไปแช่นํ ้าทิ ้งไว้ 1 คืน อย่าให้ เกิน 8
ชัว่ โมง และต้ องแช่นํ ้าเวลากลางคืนเท่านัน้ เมล็ดทานตะวันเมื่อแช่นํ ้าจะมีทงลอยและจม
ั้
เมล็ดที่
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ลอยนํ ้าไม่ใช่เมล็ดเสีย สามารถนําไปใช้ ได้ แต่เมล็ดผักอื่น ๆ เมล็ดที่ลอยนํ ้า ต้ องเก็บทิ ้ง เพราะถ้ า
หากนําไปเพาะอาจทําให้ เกิดเชื ้อราลามไปทังกระถางได้
้
3. ภาชนะที่ใช้ เพาะคือใช้ ภาชนะอะไรก็ได้ เช่นตะกร้ าขนมจีน กระถางต้ นไม้ ขนาดเล็ก
ขวดนํ ้าพลาสติก กล่องนํ ้าผลไม้ เป็ นต้ น แต่ต้องเป็ นภาชนะที่มีความลึกอย่างน้ อย 1 นิ ้ว
4. ผสมวัสดุปลูก ขุยมะพร้ าว 2 ส่วน :แกลบดํา 1 ส่วน ถ้ าภาชนะที่ใช้ ลึกเกินกว่า 1
นิ ้วให้ รองด้ วยกาบมะพร้ าวสับ
5. นําวัสดุปลูกใส่ในกระถางไม่ต้องเต็ม จากนันรดนํ
้
้าให้ หน้ าเรี ยบ แล้ วจึงนําเมล็ดมา
โรยโดยอย่าให้ เมล็ดซ้ อนทับกัน เพราะจะทําให้ เป็ นราได้ จากนันนํ
้ าวัสดุปลูกมาโรยทับเบาๆ อีก
ครัง้ แล้ วใช้ นํ ้ารดให้ เรี ยบ
วันที่ไปอบรมการปลูกผักไมโครกรี นก็ได้ มีการทดลองทํากันจริงๆ และทางวิทยากรให้ นําไป
ปลูกที่บ้าน โดยผักที่ปลูกก็จะมีทานตะวัน ผักกาดขาว และผักโขมแดง
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ภาพที่ 5-6 แสดงภาพสมาชิกในบ้ านระหว่างเข้ ารับการอบรมเรื่ องการปลูกผักแบบใช้ แสงแดดน้ อย
หลังจากอบรมได้ กระถางเมล็ดผักมา 4 กระถาง เป็ นเมล็ดผักทานตะวัน 2 กระถาง เมล็ด
ผักกาดขาว และผักโขมแดงอย่างละ 1 กระถาง
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วันที่ 1

ภาพที่ 7 แสดงภาพต้ นอ่อนทานตะวัน ผักกาดขาว และผักโขมแดงที่ได้ รับแจกจากการอบรม
วันที่ 2

ภาพที่ 8 แสดงภาพการเจริ ญเติบโตของต้ นอ่อนทานตะวัน วันที่ 2
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ภาพที่ 9 แสดงภาพการเจริ ญเติบโตของต้ นอ่อนผักกาดขาว วันที่ 2

ภาพที่ 10 แสดงภาพการเจริ ญเติบโตของต้ นอ่อนผักโขมแดง วันที่ 2
(วิทยากรให้ ความรู้ว่าผักโขมแดงช่วงนี ้จะขึ ้นยากเพราะอากาศร้ อนมาก)
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วันที่ 3

ภาพที่ 11 แสดงภาพการเจริ ญเติบโตของต้ นอ่อนทานตะวัน วันที่ 3

ภาพที่ 12 แสดงภาพการเจริ ญเติบโตของต้ นอ่อนผักกาดขาว วันที่ 3

ภาพที่ 13 แสดงภาพการเจริ ญเติบโตของต้ นอ่อนผักโขมแดง วันที่ 3
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วันที่ 4

ภาพที่ 14 แสดงภาพการเจริ ญเติบโตของต้ นอ่อนทานตะวัน วันที่ 4

ภาพที่ 15 แสดงภาพการเจริ ญเติบโตของต้ นอ่อนผักกาดขาว วันที่ 4

ภาพที่ 16 แสดงภาพการเจริ ญเติบโตของต้ นอ่อนผักโขมแดง วันที่ 4
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วันที่ 5

ภาพที่ 17 แสดงภาพการเจริ ญเติบโตของต้ นอ่อนทานตะวัน วันที่ 5

ภาพที่ 18 แสดงภาพการเจริ ญเติบโตของต้ นอ่อนผักกาดขาว วันที่ 5

ภาพที่ 19 แสดงภาพการเจริ ญเติบโตของต้ นอ่อนผักโขมแดง วันที่ 5

277
วัน ที่ 6 ตัด ต้ น อ่ อ นทานตะวัน ไปรั บ ประทานเอาไปผัด นํ า้ มัน หอย เพิ่ ง เคยรั บ ประทานเมล็ ด
ทานตะวันงอกครัง้ แรก ตอนแรกก็กลัวว่าจะขม เพราะใบอ่อนอีกคูข่ องทานตะวันเริ่ มโผล่มาให้ เห็น
แล้ ว แต่ปรากฏว่า อร่อยดีไม่ขมเลย จึงทําให้ เกิดการเพาะเมล็ดทานตะวันงอกอีกครัง้ ครัง้ นี ้ทําเอง
ทังหมดตั
้
งแต่
้ ล้างเมล็ด

ภาพที่ 20 แสดงภาพการเจริ ญเติบโตของต้ นอ่อนผักกาดขาว วันที่ 6

ภาพที่ 21 แสดงภาพการเจริ ญเติบโตของต้ นอ่อนผักโขมแดง วันที่ 6
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วันที่ 7

ภาพที่ 22 แสดงภาพการเจริ ญเติบโตของต้ นอ่อนผักกาดขาวและผักโขมแดง วันที่ 7

ภาพที่ 23 แสดงภาพต้ นอ่อนที่ตดั มารับประทาน
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สรุป
ไมโครกรี นเป็ นการปลูกผักที่ไม่ต้องใช้ แดดมากนักซึ่งเหมากับบ้ านเราที่แดดส่องไม่คอ่ ยถึง
มาก การปลูกใช้ เวลาน้ อย ขันตอนไม่
้
ยงุ่ ยาก อีกทังอุ
้ ปกรณ์ที่ใช้ ก็สามารถหาได้ จากในบ้ าน ผักบาง
ชนิดที่ปลูกได้ สามารถนํามารับประทานสดๆ แบบไม่ต้องปรุงได้ เลย
หลังจากได้ ไปเรี ยนรู้การปลูกผักในเมืองทัง้ 2 แหล่งการเรี ยนรู้ ก็ทําให้ อยากปลูกผักเพิ่มขึ ้น
อยากรับประทานผักที่เราปลูกเองด้ วยวิธีปลูกผักแบบออแกนิกส์ คือไม่ใช้ สารเคมี อยากเรี ยนรู้
เพิ่มเติมเรื่ องการทํานํ ้าหมักเพื่อนํามาใช้ กับผักที่เราปลูก อยากไปเรี ยนรู้เพิ่มเติมเรื่ องการปรุ งดิน
เพื่อให้ ผกั ที่เราเพาเจริ ญเติบโต และรู้ สึกไม่อยากปลูกผักไฮโดรโปนิกส์อีกต่อไป เพราะรู้สึกว่าการ
ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ต้องพึง่ พาสารเคมี จึงรู้สกึ ไม่ปลอดภัยเมื่อนํามารับประทาน
หลังจากที่เพาะเมล็ดไมโครกรี นได้ สําเร็จก็ได้ ประยุกต์ความรู้จากทัง้ 2 แหล่งที่ไปเรี ยนรู้มา
ทังศู
้ นย์การเรี ยนรู้ บ้านคุณตา และความรู้ ที่ได้ จากป้าตุ๋ยในเรื่ องการเพาะต้ นอ่อนมาทดลองเพาะ
เมล็ ดเพื่ อไว้ รับประทาน จากที่ ก่อนหน้ านี ค้ รอบครั ว ของเราแค่ซื อ้ ต้ นผัก มาปลูก แต่ตอนนี เ้ รา
สามารถเพาะเมล็ดได้ เองเอง ทําให้ ได้ ผกั ที่หลากหลายมากกว่าเดิมและเวลาที่ต้นอ่อนงอกก็ร้ ู สึก
ภูมิใจมากกว่าการที่ซื ้อผักมาปลูกอีกด้ วย
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ประวัตผิ ้ ูเขียนวิทยานิพนธ์

ประวัติผเู้ ขีย นวิ ทยา นิพ นธ์

นางสาวยุ ร นั น ท์ ตามกาล เกิ ด วั น ที่ 3 สิ ง หาคม พ .ศ. 2525 ที่ จั ง หวั ด
พระนครศรี อยุธยา สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (วิทยาการสารสนเทศบัณฑิต ) สํานักวิชา
เทคโนโลยีสังคม สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรนิเทศศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี จังหวัดนครราชสีมา ในปี การศึกษา 2547 จากนันทํ
้ างานในด้ านสื่อมวลชน
และการวิจัยการตลาด เข้ าศึกษาต่อในระดับปริ ญญาโท เมื่อปี การศึกษา 2549 และ สําเร็ จ
การศึกษาระดับปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาวาทวิทยา ภาควิชาวาทวิทยาและสื่อสารการ
แสดง คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี การศึกษา 2550 เข้ าศึกษาต่อในระดับ
ปริ ญ ญาเอก เมื่ อ ปี การศึ ก ษา 2554 ในภาควิ ช าการศึ ก ษาตลอดชี วิ ต คณะครุ ศ าสตร์
จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย และสํ า เร็ จ การศึก ษาในปี การศึก ษา 2559 ปั จ จุบัน ทํ า งานใน
ตําแหน่งนักวิจยั ณ สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

