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การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพบริบทและวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) 

ในการจัดการความรู้ ด้ านการจัดการทรัพยากร นํ้าอย่างยั่ งยืนผ่านกระบวนการสร้างองค์ความรู้ ด้ วยตนเอง  
(Constructionism) ของชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ และ 2) ศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรนํ้า
อย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism) ของชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ 2 ชุมชน 
ประกอบด้วย ชุมชนบ้านลิ่มทอง ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ และชุมชนบ้านบุก้านตง อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โดย
นําทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism) ของซีมัวร์ แพเพิร์ท มาเป็นกรอบในการศึกษาถึงกระบวนการท่ี
ชาวบ้านสร้างความรู้ของตนขึ้นมาได้อย่างไรในด้านการจัดการนํ้า  ซ่ึงถือเป็นทรัพยากรท่ีแม้จะเสริมสร้างขึ้นใหม่ได้และไม่มี
วันสูญส้ินแต่ด้วยปริมาณความต้องการใช้นํ้าเพ่ือกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้นํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค การใช้นํ้าเพื่อการ
เพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ ทําให้ปริมาณนํ้าท่ีมีอยู่ในป๎จจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ  ของคนใน
ชุมชนอีกต่อไป ซ่ึงความรู้ที่สร้างขึ้นมาน้ีจะต้องมีการจัดการความรู้เนื่องจากการแก้ป๎ญหาเรื่องนํ้าเป็นป๎ญหาร่วมกันของคนใน
ชุมชน ความรู้ของคนเพียงคนเดียวไม่อาจใช้แก้ป๎ญหาให้สําเร็จลงได้ จึงจําเป็นต้องสร้างความรู้ขึ้นมาท้ังชุมชนอันจะนําไปสู่
การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ขึ้นมาในท่ีสุด 

สําหรับชุมชนท้ังสองชุมชนน้ีเป็นชุมชนท่ีสามารถบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าจนประสบผลสําเร็จนับเป็น
ชุมชนต้นแบบท่ีมีวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ดังน้ันเพื่อเป็นการมุ่งเน้นหาคําตอบถึงวิธีการของชุมชนว่าเป็นอย่างไร
และอะไรที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จ ผู้วิจัยจึงได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาวิจัย ซ่ึงผลการวิจัย พบว่า 1. ข้อมูล
พื้นฐานสภาพบริบทและวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best practice) ประกอบด้วย 1.1. ชุมชนบ้านลิ่มทอง ประสบป๎ญหานํ้าแล้งนํ้า
หลาก ในอดีตชุมชนยังไม่มีการบริหารจัดการนํ้า จนกระท่ังในปี 2540 นางสนิท ทิพย์นางรอง ได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ในด้านการบริหารจัดการนํ้าแล้ง นํ้าหลากจนประสบความสําเร็จสามารถจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การจัดการนํ้าชุมชนตามแนว
พระราชดําริ ซ่ึงเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีมีชีวิตและนับเป็นวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศให้ชุมชนอื่นๆ ได้ศึกษาและปรับประยุกต์ใช้ต่อไป 1.2 
ชุมชนบ้านบุก้านตง ประสบป๎ญหาขาดแคลนแหล่งน้ําบนดินเพื่อนํามาใช้ในการเกษตร ในอดีตชุมชนยังไม่มีการบริหารจัดการ
นํ้า จนกระท่ังในปี 2544 นางแสงจันทร์ ปวงสุข ได้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองในด้านการบริหารจัดการนํ้าใต้ดินจนประสบ
ความสําเร็จและจัดต้ังศูนย์เรียนรู้เกษตรกรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ในเรื่อง
การบริหารจัดการน้ําใต้ดิน รวมถึงเป็นสถานท่ีในการจัดประชุม จัดอบรมพัฒนาผลผลิต การตลาด การประสานงานเครือข่าย 
ศูนย์การเรียนรู้แห่งน้ีเกิดจากชาวบ้าน ดําเนินการโดยชาวบ้านและเพื่อชาวบ้านอย่างแท้จริง 2) รูปแบบการจัดการความรู้
ด้านการทรัพยากรนํ้าอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง  (Constructionism) ของชุมชนในพื้นท่ีจังหวัด
บุรีรัมย์ คือ โมเดล CCEI C=Crisis C=Constructionism E=Epiphany I=Innovation ซ่ึงหมายถึงชุมชนจะประสบผลสําเร็จ
ได้ต้องผ่านการเกิดวิกฤติในชุมชน จากนั้นมีการสร้างองค์ความรู้ และประสบการณ์มาสร้างนวัตกรรมเพื่อการแก้ป๎ญหาชุมชน
อย่างยั่งยืน 
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MISS PIYAMAS MERDTHAISONG : MODEL OF KNOWLEDGE MANAGEMENT ON 
SUSTAINABLE WATER RESOURCEMANAGEMENT THROUGH THE PROCESS OF SELF – 
KNOWLEDGE BUILDING INBURIRAM PROVINCE THESIS ADVISOR : ASSOCIATE 
PROFESSOR DR. KANIT KHEOVICHAI, Ph.D. 

This qualitative research was conducted to investigate basic information, local context and 
best practice in sustainable water resource management through self-knowledge building process of 
communities in Buriram Province consisted of Baan Lim-thong, Amphur Nangrong and Baan Bukantong, 
Amphur Lamplaimat. The research took Constructionism theory of Seymour Papert as framework to find 
out process of self-knowledge building in water resource management which being un-endless 
resources.   As high demand of using water resource in various activities such as consumption, 
cultivation, livestock breeding caused demand-supply problems in water resources.   The villagers had to 
mobilize and build their self/community knowledge which lead to be learning society in finally. 

The 2 pilot communities are the best practice community in sustainable water resources 
management, which were studied their factors and background by qualitative research. The finding are as 
follows : 1) basic information, local context and best practice in sustainable water resource management 
through self-knowledge building process of communities in Buriram Province 1.1 Bann Lim-thong 
Community found drough and flood problems in the past as no water management until 1997. Aunty 
Noi or Mrs.Sanit Tipnangrong had built self-knowledge in sustainable water resource successfully and set 
of museum on community water management from royal idea which being lively museum and get 
opportunity in sharing water resource management really. 1.2 Bann Bukantong Community were lack of 
water resource in soil for agriculture until Mrs.Sangchan Phuansuk had built underwater resource 
management as well as setting of Farmer Economic Sufficiency Center for underwater administration and 
meeting & training place on developing products, marketing and network coordination. This Center are 
built and managed by villagers for villagers really. 2) Model of self - knowledge management in 
sustainable water resource management constructionism in Buriram Province are CCEI Model: C = Crisis, 
C = Consructionism, E = Epiphany, I = Innovation which defined that successful community had to find 
community crisis, included and shared together to create innovation for sustainable problem solving. 
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ สําเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความเมตตากรุณายิ่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต 
เขียววิชัย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ผู้จุดประกายความคิด ให้ความช่วยหลือ ให้คําแนะนํา คํา
แก้ไข กําลังใจ ด้วยความห่วงใย และเป็นกําลังใจที่ดีเสมอมา เหนืออ่ืนใดผู้วิจัยขอขอบคุณ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ ผู้ล่วงลับ ซึ่งท่านได้กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมในการ
ทําวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้ 

ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.รัชฎาพร เกตานนท ์แนวแห่งธรรม อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวีร์ บุญคุ้ม ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.
ทรงจิต พูนลาภ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะผู้เชี่ยวชาญประเมินรูปแบบสาขาการจัดการทรัพยากร
น้ํา นายสุรจิต ชิรเวทย์ นายหาญณรงศ์ เยาวเลิศ นายกมล เปี่ยมสมบูรณ์ สาขาการสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง ดร.รวิช ตาแก้ว และสาขาการสร้างรูปแบบ รศ.ดร.ไพบูลย์ แจ่มพงษ์ ที่กรุณาให้คําแนะนําให้
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอขอบคุณ คณาจารย์ประจําสาขาวิชาพัฒนศึกษา ภาควิชาพ้ืนฐานทางการศึกษาทุกท่านที่ได้
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ที่มีค่ายิ่งแก่ผู้วิจัย 

ขอขอบคุณพ่ีน้องชาวชุมชนบ้านลิ่มทอง ชุมชนบ้านบุก้านตง จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ต้อนรับและให้
ข้อมูลกับผู้วิจัยอย่างเป็นกัลยาณมิตร โดยเฉพาะ น้าน้อย ปูาไวและพ่ีแสงจันทร์ ซึ่งให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดีในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้ 

และท้ายที่สุด ขอขอบคุณ ดร.อักษร สวัสดี เพ่ือนผู้เป็นกัลยาณมิตรเสมอมา คุณบุศรา บุญเกิด 
ผู้เป็นทั้งเพ่ือนและน้องที่ให้ความช่วยเหลือในการจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์จนเสร็จสมบูรณ์  คุณพุฒิสาร์ 
อัคคะพู คุณวิชชุลาวัณย์ พิทักษ์ผล และคุณคัทริยา แจ้งเดชา พ่ีและเพ่ือนร่วมงานที่ให้ความอนุเคราะห์
ทั้งความรู้และอุปกรณ์ต่างๆ ในการทําวิทยานิพนธ์จนสําเร็จ กราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และ
สมาชิกครอบครัวเป็นอย่างสูงที่เป็นกําลังใจที่ดีท่ีสุดให้การสนับสนุนแก่ผู้วิจัยในทุกๆ ด้าน ตลอดมา 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

น้ําเป็นป๎จจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย์และเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของสิ่งมีชีวิต น้ํา
เป็นแหล่งกําเนิดของพืชและสัตว์ น้ําทําให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แก่สิ่งมีชีวิตทั้งมวล เราใช้น้ําเพ่ือ
ประโยชน์ในด้านต่างๆ ทั้งในด้านการอุปโภคและบริโภค ทั้งในด้านการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
ซึ่งความต้องการใช้น้ําในกิจกรรมต่างๆ นั้นย่อมแตกต่างกันออกไปทั้งในแง่ของปริมาณและคุณภาพ 
ซึ่งน้ําที่มนุษย์ใช้ดื่มกิน ต้องบริสุทธิ์ สะอาด ปราศจากเชื้อโรคและสารพิษเจือปน คุณสมบัติของน้ําที่
ใช้ในการเกษตรย่อมแตกต่างกันไปตามประเภทของพืชและสัตว์ น้ําที่ใช้ในอุตสาหกรรมย่อมแตกต่าง
กันออกไปแล้วแต่ประเภทของกิจกรรม ปริมาณการใช้น้ําในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละพ้ืนที่ก็มีความ
แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับความจําเป็นของผู้ใช้และความอุดมสมบูรณ์ของน้ํา 

อย่างไรก็ตาม น้ําที่ เป็นประโยชน์โดยตรงสําหรับมนุษย์มากที่สุดนั้น สํานักเศรษฐกิจ
การเกษตรได้สรุปไว้ว่า น้ําจืดเป็นน้ําที่มีประโยชน์สําหรับมนุษย์มากที่สุด ซึ่งมีอยู่ 3 แหล่งด้วยกัน 
(สํานักเศรษฐกิจการเกษตร, 2546) ได้แก่  

1)  น้ําฝน เป็นแหล่งน้ําที่สําคัญของประเทศ เนื่องจากเกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของ
ประเทศต้องอาศัยน้ําฝนในการทําเกษตร จากสถิติของกรมชลประทาน ปี พ .ศ. 2544 ประเทศไทยมี
พ้ืนที่อยู่ในเขตชลประทานเพียงร้อยละ 24.03 ของเนื้อที่ถือครองทางการเกษตร การเพาะปลูกพืช
ส่วนใหญ่จึงเป็นการเพาะปลูกตามฤดูกาล ในบางครั้งความไม่แน่นอนของฝนก็ได้ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อพืชผลเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยตลอดปีจะมีค่าประมาณ 1,540 มิลลิเมตร 
ซึ่งนับได้ว่ามีปริมาณมากพอควร แต่ฝนส่วนใหญ่จะตกในฤดูฝน ซึ่งมีระยะเวลาประมาณ 5-6 เดือน 
ส่วนฤดูร้อนและฤดูหนาวจะมีฝนตกน้อย ยกเว้นภาคใต้และบางส่วนของภาคตะวันออกที่มีฝนตก
ตลอดปี เนื่องจากป๎จจัยทางธรรมชาติหลายประการทําให้แต่ละภาคของประเทศได้รับปริมาณน้ําฝน
ไม่เท่ากัน การพิจารณาถึงแหล่งน้ําจากน้ําฝนนั้น จึงต้องพิจารณาถึงด้านการกระจายของน้ําฝนด้วยว่า
มีการกระจายสม่ําเสมอตลอดทั้งปีหรือไม่  

2)  น้ําผิวพ้ืนหรือน้ําท่า ได้แก่ น้ําที่ขังหรือที่ไหลอยู่ตามพ้ืนผิวดิน เช่น น้ําในแม่น้ําลําคลอง 
หนอง บึง ห้วย ลําธารและอ่างเก็บน้ํา ปริมาณของน้ําผิวพ้ืนจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับปริมาณน้ําฝน
เพราะฝนที่ตกลงมาบางส่วนจะซึมลงใต้ดิน บางส่วนจะไหลไปตามผิวพ้ืนลงสู่แม่น้ําลําธารหรือขังอยู่
ตามแอ่ง ตามที่ลุ่มต่างๆ บางส่วนจะระเหยกลับสู่บรรยากาศ ในช่วงฤดูฝนจะพบว่าแหล่งน้ําพ้ืนผิว
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ทั่วๆ ไป จะมีระดับน้ําสูงกว่าในช่วงฤดูหนาวหรือฤดูร้อน แหล่งน้ําผิวพ้ืนหรือน้ําท่านั้น มีทั้งแหล่งน้ํา
ธรรมชาติและแหล่งน้ําที่มนุษย์สร้างขึ้น 

3)  น้ําใต้ดิน หมายถึง น้ําที่แทรกอยู่ในช่องว่างระหว่างเนื้อดินหรือเนื้อหินชนิดต่างๆ ซึ่งมี
บริเวณอยู่ตั้งแต่ระดับผิวดินลงไป โดยอาจแบ่งออกเป็นน้ําในดิน (soil water) ได้แก่ น้ําที่แทรกอยู่ใน
ช่องว่างของเนื้อดิน อีกประเภทหนึ่ง ได้แก่ น้ําใต้ดิน (underground water) เป็นน้ําที่อยู่ในระดับลึก
อาจแทรกอยู่ในชั้นทรายละเอียดถึงหยาบหรือชั้นกรวด ปิดกั้นด้วยหินเนื้อแน่น ไม่ซึมน้ําหรือขังอยู่ใน
รอยแตก รอยร้าวหรือโพรงหินเนื้อแน่นไม่ซึมน้ํา   

ถึงแม้น้ํา จะเป็นทรัพยากรที่เกิดทดแทนได้เองโดยธรรมชาติจึงดูเหมือนว่าทรัพยากรน้ําน่าจะ
ไม่มีวันขาดแคลนหรือไม่เพียงพอแก่ความต้องการของมนุษย์ แต่โดยข้อเท็จจริงในบางพ้ืนที่หรือบาง
ช่วงเวลาก็มีป๎ญหาการขาดแคลนน้ํา ดังจะเห็นได้จากบทความขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเก่ียวกับเรื่องน้ําว่า “โลกอีก 50 ปีข้างหน้า จะประสบป๎ญหา
วิกฤตการณ์การขาดแคลนน้ําอย่างรุนแรง สาเหตุเนื่องจากการเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรโลก
และขาดแคลนการแก้ไขป๎ญหาเรื่องน้ําที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง” จากป๎ญหา
ดังกล่าว เราจําเป็นจะต้องทําการพัฒนาแหล่งน้ําให้ได้ผลและเป็นเรื่องความจําเป็นที่สําคัญที่สุดก่อน
การพัฒนาใดๆ เนื่องจากว่าถ้าเราปราศจากน้ําเราก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ (UNESCO,1996) 

สําหรับภาวะการขาดแคลนน้ําขณะนี้กําลังเป็นเรื่องที่หลายประเทศให้ความสําคัญเนื่องจาก
น้ําเป็นป๎จจัยสําคัญในการดําเนินชีวิตของมนุษย์ โดยมนุษย์ใช้น้ําทั้งในภาคครัวเรือน ภาคการเกษตร 
และภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งนําน้ําไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟูาด้วย อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าบนพ้ืน
โลกน้ําจะครอบคลุมพ้ืนที่ถึง 2 ใน 3 แต่กลับปรากฏว่าประชากรโลก 1 ใน 5 กําลังประสบภาวะขาด
แคลนน้ําและยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น จนก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชน (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2547)  

ป๎ญหาการขาดแคลนน้ํานั้น เกิดจากสาเหตุ 2 ประการ ได้แก่ ป๎ญหาในด้านปริมาณของน้ํา
และป๎ญหาในด้านคุณภาพของน้ํา โดยป๎ญหาในด้านปริมาณของน้ํามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการ
จัดการน้ําให้เพียงพอต่อความต้องการของแต่ละท้องถิ่น โดยความต้องการใช้น้ําในแต่ละท้องถิ่นหรือ
แม้แต่ในท้องถิ่นเดียวกันย่อมแตกต่างกันออกไป ถ้าต่างฤดูกันความต้องการใช้น้ําย่อมไม่เท่ากันขึ้นอยู่
กับป๎จจัยหลายประการ เช่น วัตถุประสงค์ของการใช้น้ําย่านอุตสาหกรรมย่อมต้องการใช้น้ํามากกว่า
ย่านที่อยู่อาศัย กิจกรรมที่มีการใช้น้ํามากกว่ากิจกรรมประเภทอ่ืนๆ ก็คือ การเพาะปลูก มีการ
ประมาณว่าต้องใช้น้ําจํานวน 2,500 – 16,000 ลิตร/คน/วัน โดยขึ้นอยู่กับชนิดของพืชที่ปลูก ในขณะ
ที่น้ําดื่มและน้ําใช้ในครัวเรือนของชุมชนเมืองขนาดเล็ก ใช้เพียง 120 ลิตร/คน/วัน ความเจริญของ
ท้องถิ่นและมาตรฐานการครองชีพของประชากรก็มีส่วนกําหนดปริมาณการใช้น้ํา ท้องถิ่นใดมีความ
เจริญมากประชากรมีมาตรฐานการครองชีพสูงความต้องการใช้น้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภคก็จะสูง
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ตามไปด้วย ดังที่มีการประมาณน้ําดื่มและน้ําใช้ครัวเรือนของชุมชนเมืองขนาดใหญ่ใช้เป็นจํานวน 250 
ลิตร/คน/วัน (จันทวัน เบ็ญจวรรณ์,2558)  

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงปริมาณน้ําฝนและแหล่งน้ําต่างๆ แล้ว โดยทั่วๆ ไป ไม่น่าจะ
เกิดการขาดแคลนน้ําที่จะใช้ในการอุปโภคบริโภคและการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ แต่ตาม
ข้อเท็จจริ งปรากฏว่ามีบางท้องถิ่นพบป๎ญหาการขาดแคลนน้ํ า เป็นอย่างมาก เช่น ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของภาค ป๎จจัยที่ก่อให้เกิดป๎ญหาการขาดแคลนน้ํา
ในบางพ้ืนที่ ปริมาณน้ําฝนที่ตกในแต่ละปีก็ไม่เท่ากัน ป๎ญหาการขาดแคลนน้ํานั้นบางครั้งก็มีป๎จจัยอ่ืน
เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ได้แก่ คุณสมบัติของดิน บางพ้ืนที่ที่ดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย
ความสามารถในการอุ้มน้ําต่ําจึงกักเก็บน้ําไว้ได้น้อย ดังเช่น ดินในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งตั้งอยู่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่ก่อให้เกิดป๎ญหาความแห้งแล้งมาตั้งแต่อดีต
จนถึงป๎จจุบัน  

อนึ่ง ป๎ญหาการขาดแคลนน้ําในบางพ้ืนที่ ส่วนหนึ่งมาจากการขาดความร่วมมือร่วมใจกันของ
คนในท้องถิ่นในการบํารุงรักษาแหล่งน้ําที่มีอยู่แล้วให้คงสภาพเดิมและมีสภาพที่ดีอยู่ตลอดเวลา บาง
แห่งปล่อยให้แหล่งน้ําตื้นเขิน โดยไม่สนใจที่จะบูรณะปรับปรุงให้มีสถานที่จะใช้ประโยชน์ในการเก็บ
กักน้ําได้ นอกจากนั้นความเจริญของบ้านเมือง การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเพ่ิมขึ้นของ
ประชากรอย่างรวดเร็วเป็นผลทําให้เกิดความต้องการใช้น้ําเพ่ิมขึ้นเช่นกัน น้ําจืดที่มีอยู่จึงไม่เพียงพอ
แก่ความต้องการหลายๆ กิจกรรมต้องมีการแบ่งน้ํากันใช้ในเวลาหรือในบางเวลาหรือในบางพ้ืนที่ เช่น 
การทํานาปรังในช่วงฤดูแล้ง การทําสวนผลไม้ การทํานากุ้ง เป็นต้นนํามาซึ่งการแย่งชิงทรัพยากรน้ําใน
โลกยุคป๎จจุบัน 

นอกจากการขาดแคลนน้ําแล้วในบางปีก็อาจจะประสบกับป๎ญหาน้ําท่วม ก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนเป็นจํานวนมาก น้ําท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีฝน
ตกหนักและตกเป็นเวลานานติดต่อกันหลายวัน ปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมามีมากเกินความสามารถที่
พ้ืนดินแหล่งน้ําต่างๆ จะรับไว้ได้หมด ทําให้น้ําเอ่อท่วมและถ้าบริเวณนั้นมีลักษณะภูมิประเทศเป็น
เทือกเขาวางตัวขวางทางลมที่พัดมาจากทะเลก็จะทําให้เกิดน้ําไหลบ่าจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําเบื้องล่างอย่าง
รวดเร็ว นอกจากนี้ มนุษย์ยังเป็นตัวการที่สําคัญที่ทําให้สภาพน้ําท่วมกลายเป็นป๎ญหาที่รุนแรงมากใน
บางพ้ืนที่ การบุกรุกทําลายปุาการเพาะปลูกที่ผิดวิธีและไม่คํานึงถึงถึงสมรรถนะของดิน โดยเฉพาะใน
บริเวณพ้ืนที่ลาดชันทําให้ผิวหน้าดินขาดสิ่งปกคลุมยึดเกาะ แผ่นดินจะถูกกัดเซาะถล่มทลายรุนแรง 
น้ําปุาที่มีความเร็วสูงจะพัดพาเศษหินดินทราย เศษไม้ลงมาพร้อมกับทําลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้า 
ในบริเวณพ้ืนที่ราบทั่วไป ก็อาจเกิดสภาวะน้ําท่วมฉับพลันได้  เมื่อเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน
และน้ําไม่สามารถระบายลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติได้ทัน ดังเช่น อุทกภัยที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 
ปี 2554 อุปสรรคประการหนึ่งที่ทําให้น้ําระบายไม่ทัน ก็คือ สิ่งก่อสร้างของมนุษย์นั่นเอง  ถนนเป็น
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ตัวการสําคัญที่ปิดก้ันทางเดินของน้ํา บางพ้ืนที่ต้องแก้ป๎ญหาเฉพาะหน้าด้วยการขุดถนนออกไปเพ่ือใช้
เป็นช่องทางระบายน้ํา 

เนื่องจากป๎จจุบันประเทศไทยมีประชากรประมาณ 70 ล้านคน โดยปริมาณกว่า 40 ล้านคน 
หรือ ร้อยละ 63.5 ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ มีอาชีพทางการเกษตรและเกษตรต่อเนื่อง 
ขณะที่ประเทศไทยมีพ้ืนที่ 320.7 ล้านไร่ เป็นพ้ืนที่ถือครองเพ่ือการเกษตรประมาณ 132.7 ล้านไร่ 
หรือร้อยละ 41.4 และมีแนวโน้มว่าจะขยายตัวเพ่ิมขึ้น (พ้ืนที่การเกษตรมีความต้องการใช้น้ําสูง) แต่
ทว่าป๎จจุบันมีพ้ืนที่ชลประทานที่สนับสนุนภาคการเกษตร ได้ 23.57 ล้านไร่ หรือประมาณร้อยละ 
17.8 เท่านั้น ส่วนพื้นที่การเกษตรที่เหลืออีกร้อยละ 82.2 จะต้องพ่ึงพาน้ําฝนตามธรรมชาติซึ่งมีความ
ไม่แน่นอน ส่งผลให้ฐานรายได้ภาคการเกษตรมีความไม่แน่นอนตามไปด้วย นอกจากนี้ สัดส่วนพ้ืนที่
ชลประทานต่อพ้ืนที่ทําการเกษตรของแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยก็มีสัดส่วนที่ไม่เท่ากัน โดยในภาค
กลางสามารถเข้าถึงการชลประทานได้มากท่ีสุด ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่มีสัดส่วนการ
เข้าถึงการชลประทานได้น้อยที่สุด ดังจะเห็นได้จากตารางภาพข้างล่างนี้ 

 
ตารางท่ี 1 แสดงสัดส่วนพื้นที่ชลประทานต่อพื้นที่ท าการเกษตร 

 

ภาค พื้นที่ชลประทาน พื้นที่ท าการเกษตร 
สัดส่วนพื้นที่ชลประทานต่อ

พื้นที่การเกษตร 
กลาง 17,823,380 2,159,365 0.83 

เหนือ 9,290,150 25,010,610 0.37 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 6,013,658 51,146,307 0.12 
ใต ้ 3,863,548 14,926,093 0.26 

ทั่วประเทศ 36,778,561 112,675,373 0.33 
 
ที่มา : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2546 

 
อย่างไรก็ตาม ประชากรที่อยู่ในภาคเกษตรนับเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเมื่อเทียบ

กับประชากรทั้งหมด โดยนับตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา แม้จํานวนประชากรในภาคการเกษตรจะมี
แนวโน้มที่ลดลงทุกปี แต่ก็ยังมีจํานวนเกินกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนประชากรทั้งประเทศ แสดงว่า 
ประชากรภาคการเกษตรของไทยยังมีจํานวนมาก ดังนั้น จึงควรให้ความสําคัญแก่ภาคเกษตรไทยให้มี
การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานให้ดีขึ้น (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2546)  
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จากข้อมูลข้างต้น อาจกล่าวได้ว่าประชากรในภาคเกษตรซึ่งมีอยู่เป็นจํานวนมากนั้นยังเข้าไม่
ถึงทรัพยากรน้ําเพื่อใช้ในภาคการเกษตร โดยเฉพาะเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการเข้าถึง
ชลประทานได้น้อยที่สุดในประเทศ ต้องพ่ึงพาน้ําฝนตามธรรมชาติซึ่งมีความไม่แน่นอนและป๎จจุบัน
ต้องประสบป๎ญหาความผันผวนของสภาพอากาศยิ่งทําให้เกษตรกรมีผลผลิตลดลง รายได้ก็ลดลงตาม
ไปด้วยส่งผลให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรโดยรวมลดต่ําลง 

นอกจากนี้ น้ํายังมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของประชาชนและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยเกิดภาวะขาดแคลนน้ําและน้ําท่วมอย่างรุนแรงและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ พ้ืนที่เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และชุมชนเป็น
มูลค่านับหมื่นล้านบาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ําท่วมครั้งใหญ่ในปี 2554 นี้ ได้ส่งผลกระทบต่อการลงทุน
ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยธนาคารโลกได้ประเมินมูลค่าความเสียหายจากน้ําท่วมเป็นมูลค่า 1.44 
ล้านล้านบาท (แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา , สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2555) 

การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้เลือกจังหวัดบุรีรัมย์เป็นพ้ืนที่ศึกษา ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ตั้งอยู่ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสานตอนล่างของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยรถยนต์
ประมาณ 412 กิโลเมตร หากเดินทางโดยรถไฟจะมีระยะทางประมาณ 376 กิโลเมตร สภาพพ้ืนที่
โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง พ้ืนที่ลาดจากทางทิศใต้ลงไปทิศเหนือ มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนตื้นคล้าย
ขั้นบันไดและมีช่องทางเขาเกิดจากภูเขาไฟระเบิดเมื่อประมาณเก้าแสนถึงหนึ่งล้านปีเศษ บุรีรัมย์เป็น
เมืองแห่งความรื่นรมย์ตามความหมายของชื่อเมือง เป็นเมืองที่น่าอยู่อาศัยสําหรับคนในท้องถิ่นและ
เป็นเมืองที่น่ามาเยือนสําหรับคนต่างถ่ิน จังหวัดบุรีรัมย์มากมีไปด้วยปราสาทหินน้อยใหญ่ อันหมายถึง 
ความรุ่งเรืองมาแต่อดีต จากการศึกษาของนักโบราณคดีพบหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์มาตั้งแต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์สมัยทวาราวดีและที่สําคัญที่สุดพบกระจายอยู่ทั่วไปในจังหวัดบุรีรัมย์ คือ 
หลักฐานทางวัฒนธรรมของเขมรโบราณ ซึ่งมีทั้งปราสาทอิฐและปราสาทหินเป็นจํานวนมากกว่ า 60 
แห่ง รวมทั้งได้พบแหล่งโบราณคดีท่ีสําคัญคือ เตาเผาภาชนะดินเผาแบบที่เรียกว่าเครื่องถ้วยเขมร ซึ่ง
กําหนดอายุได้ประมาณพุทธศตวรรษที่ 15 ถึง 18 ปรากฏอยู่ทั่วไป หลังจากสมัยของวัฒนธรรมขอม
หรือเขมรโบราณแล้ว หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดบุรีรัมย์เริ่มมีขึ้นอีกครั้งตอนปลายสมัย
กรุงศรีอยุธยา โดยปรากฏชื่อว่าเป็นเมืองขึ้นของเมืองนครราชสีมาและปรากฏชื่อต่อมาในสมัยกรุง
ธนบุรีถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ว่าบุรีรัมย์มีฐานะเป็นเมืองๆ หนึ่ง จนถึง พ.ศ. 2476 ได้มีการจัดระเบียบ
ราชการบริหารส่วนภูมิภาคใหม่จึงได้ชื่อเป็นจังหวัดบุรีรัมย์มาจนถึงป๎จจุบัน 

จังหวัดบุรีรัมย์มีสภาพภูมิศาสตร์ที่แห้งแล้งกันดารฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล สภาพพ้ืนดินเป็น
ดินร่วนปนทรายไม่สามารถกักเก็บน้ําได้ จึงเป็นที่มาของวลีที่ว่า “บุรีรัมย์ตําน้ํากิน” สําหรับการตําน้ํา
กินเพ่ือแก้ไขป๎ญหาขาดแคลนน้ําของชาวบุรีรัมย์ในอดีตนั้น เริ่มจากขุดดินเป็นหลุมขนาดย่อมขึ้นก่อน 
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แล้วตักเอาโคลนตมในบ่อ สระ หรือบึงที่แห้งขอด มาใส่หลุมที่ขุดไว้แล้วย่ําด้วยเท้าจนเป็นเลน หรือ
นําเอามาใส่ครุไม้ไผ่ แล้วตําด้วยไม้ให้โคลนตมเป็นเลนมีความหนาแน่นสูงขึ้น ปล่อยทิ้งไว้ให้น้ําจาก
โคลนตมซึมออกมาจนตกตะกอน น้ําที่ได้จากโคลนเลนจะมีลักษณะเป็นน้ําใสอยู่ข้างบน ตักไปใช้และ
ต้มบริโภคได้ การแก้ป๎ญหาขาดแคลนน้ําด้วยวิธีตําน้ํานี้ ยังอยู่ในความทรงจําและถือเป็นความ
ภาคภูมิใจของชาวบุรีรัมย์ เพราะแสดงให้เห็นถึงความทรหดอดทนต่อความยากลําบากของบรรพบุรุษ
และความเฉลียวฉลาดในการนําความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติมาใช้ในการแก้ป๎ญหาการขาดแคลนน้ําอัน
เป็นการสั่งสมภูมิป๎ญญาในด้านการจัดการน้ําได้อย่างชาญฉลาด ในช่วงเวลาที่สังคมกําลังปรับวิถีชีวิต
จากแบบเก่าสู่แบบใหม่ ชาวบุรีรัมย์ยังไม่รู้จักเขี่อน ไม่รู้จักประปา ต้องอาศัยน้ํากินน้ําใช้จากบ่อ สระ 
ละลม ห้วย หนอง คลอง บึง นําน้ํามาใช้โดยใช้ครุหาบน้ําจากแหล่งน้ําไปยังบ้าน ซึ่งบ้านชุมชนอยู่ไกล
มาก ในบางปีที่แล้งมากไม่สามารถหาน้ําสะอาดได้ ชาวบุรีรัมย์จึงช่วยตัวเองด้วยวิธีตําน้ําจนมีคํากล่าว
ติดปากว่า บุรีรัมย์ตําน้ํากิน (กรมศิลปากร, 2544) 

ถึงจะได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ต้องตําน้ํากิน แต่ทว่าจังหวัดบุรีรัมย์ถือเป็นจังหวัดที่มีชุมชนต้นแบบ
ในด้านการจัดการทรัพยากรน้ําที่ดีที่สุดในประเทศไทย ด้วยเพราะภูมิป๎ญญาด้านการบริหารจัดการน้ํา
ที่สั่งสมมาแต่อดีต การต้องต่อสู้กับความโหดร้ายของธรรมชาติทําให้คนบุรีรัมย์มีทุนทางป๎ญญาในการ
บริหารจัดการน้ําโดยการต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่เดิมและประยุกต์องค์ความรู้สมัยใหม่เข้าไว้ด้วยกัน
เกิดเป็นนวัตกรรมในการจัดการน้ํา โดยมีชุมชนที่ผันตัวเองจากความพยายามของผู้นําหมู่บ้านในการ
นําแนวพระราชดําริฯ มาใช้สู้กับความแห้งแล้งขั้นวิกฤต สู่ชุมชนต้นแบบการจัดการน้ํา พลิกแผ่นดินที่
เคยแห้งแตกระแหงจนทําให้ได้คําลงท้ายจังหวัดว่า "บุรีรัมย์ตําน้ํากิน" มาเป็นพ้ืนที่ที่มีน้ําใช้ตลอดปี
จากการจัดสรรน้ําที่มีประสิทธิภาพและการรู้ตัวเองว่าควรทําการเกษตรแบบใด ชุมชนได้ลองผิดลอง
ถูกจนสามารถแก้ไขป๎ญหาความไม่สมดุลของปริมาณน้ํา กล่าวคือ ในฤดูฝนบางครั้งน้ําก็จะไหลเข้า
ท่วมหมู่บ้านขังอยู่นาน 1 - 2 เดือน จนบ้านเรือนได้รับความเสียหาย แต่เมื่อถึงหน้าแล้งกลับไม่มีน้ําใช้ 
เพราะน้ํามีปริมาณน้อยเพียงพอแค่การอุปโภคบริโภคทําให้ไม่สามารถเพาะปลูกพืชใดๆ ในช่วง
หน้าแล้ง ป๎ญหาความไม่สมดุลของปริมาณน้ําที่เห็นจนเป็นภาพชินตาของหญิงชาวบ้านธรรมดา ซึ่ง
พยายามคิดหาวิธีแก้ป๎ญหาจากการศึกษาแนวทางการจัดการน้ําตามแนวพระราชดําริ  ผ่านระบบอิน
เทอร์เนต และการเข้าร่วมอบรมแนวคิดการจัดการน้ํากับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและ
การเกษตร (สสนก.) และนําความรู้ที่ได้มาแก้ไขป๎ญหาในหมู่บ้านช้าๆ เริ่มจากการสํารวจพ้ืนที่และ
แหล่งน้ําโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม เครื่องจีพีเอสวิเคราะห์ทางไหลของน้ํา ทําแผนที่น้ํา และระดับ
ความสูงของพ้ืนที่ แล้วนํามาเชื่อมโยงกับข้อมูลจริงแล้วจัดทําระบบสระพวงขึ้นเพ่ือเชื่อมต้นน้ําเข้า
มายังหมู่บ้าน 

การแก้ป๎ญหาจะดียิ่งขึ้นถ้าหมู่บ้านที่อยู่ตอนบน ซึ่งอยู่ใกล้ต้นน้ํามากกว่า มีการจัดการน้ําที่ดี
และเผื่อแผ่ลงมายังหมู่บ้านปลายน้ํา การใช้วิธีออกไปให้ความรู้แก่ชาวบ้านในหมู่บ้านและหมู่บ้านต้น
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น้ําอีกจํานวน 2 หมู่บ้านให้เห็นถึงความสําคัญของแหล่งน้ํา เกิดเป็นความเห็นชอบและร่วมแรงร่วมใจ
กันของคนในชุมชน เกิดเป็นการลงแขกขุดคลองดักน้ําหลากเชื่อมต่อลําน้ําสายหลักและทําสระแก้มลิง
เชื่อมต่อเป็นพื้นที่สํารองน้ํา เพ่ือส่งเข้าพ้ืนที่เกษตรผ่านคลองซอยเข้าสระประจําไร่นา ทําให้ชุมชนเริ่ม
มีน้ําอุปโภคบริโภคเพียงพอ         

ความสําเร็จที่เริ่มจากผู้หญิงคนหนึ่งและครอบครัว ขยายผลสู่ชีวิตที่ดีขึ้นของคนในละแวก
ใกล้เคียงนับพันคนเป็นต้นแบบชุมชนพ่ึงตัวเองที่ประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการน้ําและ
สามารถขยายผลไปยังพื้นท่ีอ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความรู้ในการบริหารจัดการน้ํานี้เป็นความรู้ที่
ชาวบ้านสร้างขึ้นมาด้วยตนเอง ผ่านทฤษฎีที่เรียกว่าทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองเป็นทฤษฎีหนึ่ง
ที่ผู้วิจัยขอเสนอให้เป็นทางเลือกอีกทางในการนํามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน เป็นทฤษฎีที่พัฒนาคน
ในทุกๆ ด้าน ไม่เฉพาะสติป๎ญญาเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตนเองและสังคมเพ่ือที่จะปรับ
ตนเองให้เข้ากับสังคมได้อย่างมีความสุข ฝึกให้คิดเป็น ทําเป็น แก้ป๎ญหาเป็น ทฤษฎีนี้จึงเหมาะกับคน
ไทยเพราะมีความยืดหยุ่นสูง ไม่ตีกรอบมากเกินไป นับเป็นทฤษฎีที่ตอบสนองต่อความต้องการ
รายบุคคลของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี 

ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองที่พัฒนาขึ้นโดยศาสตราจารย์ซีมัวร์ แพเพิร์ท แห่งสถาบัน
เทคโนโลยีแมตซาจูเสตต์ (Massachusette Institute of Technology : M.I.T.) ประเทศ
สหรัฐอเมริกานี้เป็นทฤษฎีที่มีพ้ืนฐานมาจากทฤษฎีของความรู้ของเพียเจต์ (Jean Piaget) ซึ่งได้ศึกษา
เกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านความคิดของเด็กว่ามีขั้นตอนหรือกระบวนการอย่างไร  เขาอธิบายว่า การ
เรียนรู้ของเด็กเป็นไปตามพัฒนาการทางสติป๎ญญา ซึ่งจะมีพัฒนาการไปตามวัยต่างๆ เป็นลําดับขั้น 
พัฒนาการเป็นสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ควรที่จะเร่งเด็กให้ข้ามพัฒนาการจากขั้นหนึ่งไปสู่อีกขั้น
หนึ่ง เพราะจะทําให้เกิดผลเสียแก่เด็กแต่การจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในช่วงที่เด็ก
กําลังจะพัฒนาไปสู่ขั้นที่สูงกว่า สามารถช่วยให้เด็กพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม เพียเจต์เน้น
ความสําคัญของการเข้าใจธรรมชาติและพัฒนาการของเด็กมากกว่าการกระตุ้นเด็กให้มีพัฒนาการเร็ว
ขึ้น เพียเจต์สรุปว่า พัฒนาการของเด็กสามารถอธิบายได้โดยลําดับระยะพัฒนาทางชีววิทยาที่คงที่ 
แสดงให้ปรากฏโดยปฏิสัมพันธ์ของเด็กกับสิ่งแวดล้อม 

จากทฤษฎีดังกล่าว ซีมัวร์ แพเพิร์ท ได้พัฒนาแนวคิดกระบวนการทางสติป๎ญญาในอีกขั้น เขา
เห็นว่า “การเรียนรู้ที่ดีกว่า ไม่ได้เกิดมาจากการที่ครูค้นพบวิธีการสอนที่ดีกว่า แต่เกิดจากการที่ครูได้
ให้โอกาสที่ดีกว่าแก่ผู้เรียนให้สามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง” ซึ่ง ซีมัวร์ แพเพิร์ท เรียกการสร้าง
ความรู้นี้ว่า การสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยมีหลักการสําคัญ คือ ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเอง การให้ผู้เรียนลงมือสร้างสิ่งของหรือประกอบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้ปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมที่มีความหมาย ซึ่งจะรวมถึงปฏิกิริยาระหว่างความรู้ในตัวของผู้เรียนเองกับประสบการณ์
และสิ่งแวดล้อมภายนอกสามารถเชื่อมโยงและสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งการเรียนในลักษณะของ
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การยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้นี้ ครูต้องจัดบรรยากาศการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียนด้วยตนเอง มีทางเลือกที่หลากหลายและเรียนรู้อย่างมีความสุข 
สามารถเชื่อมโยงความรู้ระหว่างความรู้ใหม่กับความรู้เดิมได้ ส่วนครูทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยและคอย
อํานวยความสะดวก ในการจัดประสบการณ์และสิ่งแวดล้อม เน้นการให้ความสําคัญของการเรียนรู้
ร่วมกัน ทําให้ผู้เรียนเห็นว่าคนเป็นแหล่งความรู้อีกแหล่งหนึ่งที่สําคัญ การสอนตามทฤษฎีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองจึงเป็นการจัดประสบการณ์เพ่ือเตรียมคนออกไปเผชิญโลก ถ้าผู้เรียนเห็นว่าคนเป็น
แหล่งความรู้สําคัญและสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ เมื่อจบการศึกษาออกไปก็จะปรับตัวและ
ทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ หลักการของทฤษฎียังได้ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ เน้นการใช้เทคโนโลยีในการ
แสวงหาความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ ด้วยตนเอง เป็นผลให้เกิดพฤติกรรมที่ฝ๎งแน่นเมื่อผู้เรียนเรียนรู้
ว่าจะเรียนรู้ได้อย่างไร (Learning how to Learn) ถือเป็นนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนา
กระบวนการคิดของผู้เรียนและนําเสนอผ่านผลงานที่จัดทํา เป็นการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติ
หรือสร้างสิ่งที่มีความหมายกับตนเอง ดังนั้น เครื่องมือที่ใช้ต้องมีลักษณะเอ้ือต่อการให้ผู้เรียนนํามา
สร้างเป็นชิ้นงานได้สําเร็จตอบสนองความคิดและจินตนาการของผู้เรียน กล่าวโดยสรุปก็คือ เครื่องมือ
ทุกชนิดที่สามารถทําให้ผู้เรียนสร้างงานหรือลงมือปฏิบัติด้วยตนเองได้เป็นเครื่องมือที่สอดคล้องตาม
หลักการของทฤษฎีทั้งสิ้น 

ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism) คือ ทฤษฎีของความรู้ที่เห็นว่า 
ความรู้เกิดขึ้นสร้างขึ้นโดยผู้เรียนไม่ใช่เป็นการให้จากผู้สอนหรือครู ในขณะที่ทฤษฎีการสร้างความรู้
ด้วยตนเองมีความหมายที่กว้างกว่า กล่าวคือ พัฒนาการของเด็กในการเรียนรู้ไม่เพียงแต่เกิดจากการ
กระทําหรือกิจกรรมเท่านั้น แต่รวมถึงปฏิกิริยาระหว่างความรู้ในตัวเด็กเอง ประสบการณ์และ
สิ่งแวดล้อมภายนอก หมายความว่า เด็กสามารถเก็บข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมภายนอก และเก็บเข้าไป
สร้างเป็นโครงสร้างของความรู้ภายในสมองของตัวเอง ขณะเดียวกัน ก็สามารถเอาความรู้ภายในที่เด็ก
มีอยู่แล้ว แสดงออกมาให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมภายนอกได้ ซึ่งจะเกิดเป็นวงจรต่อไปเรื่อยๆ คือ เด็กจะ
เรียนรู้เองจากประสบการณ์ สิ่งแวดล้อมภายนอกแล้วนําข้อมูลเหล่านี้กลับเข้าไปในสมองผสมผสาน
กับความรู้ภายในที่มีอยู่ แล้วแสดงความรู้ออกมาสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก 

อาจกล่าวได้ว่า ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ยึดหลักการที่ว่า การเรียนที่ทําให้มีกําลัง
ทางความคิดมากที่สุด เกิดข้ึนเมื่อผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้าง สิ่งที่มีความหมายต่อตนเอง สร้างสิ่งที่
เด็กชอบและสนใจ ไม่มีใครที่จะบงการหรือกําหนดว่าสิ่งใดคือสิ่งที่มีความหมายของอีกคนหนึ่ง ด้วย
เหตุนี้ การมีทางเลือกจึงเป็นส่วนประกอบสําคัญส่วนหนึ่งของบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการ
เรียนรู้ที่ดี (ชัยอนันต์ สมุทรวณิช, 2541) 
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ดังนั้น ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองจึงให้ความสําคัญกับโอกาสและวัสดุที่จะใช้ในการ
เรียนการสอนที่เด็กสามารถนําไปสร้างความรู้ ให้เกิดขึ้นภายในตัวเด็กเองได้ ดังนั้น ครูต้องเข้าใจ
ธรรมชาติของกระบวนการเรียนรู้ ที่เด็กกําลังเรียนรู้อยู่และช่วยเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้นั้นให้
เป็นไปได้ดีขึ้นตามธรรมชาติของเด็กแต่ละคน ครูควรคิดค้นพัฒนาสิ่งอ่ืนๆ ด้วย เช่น คิดค้นว่าจะให้
โอกาสแก่ผู้เรียน อย่างไรจึงจะให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ขึ้นเองได้ ถ้าเราให้ความสนใจเช่นนี้ เราก็
จะหาทางพัฒนา และสร้างวัสดุอุปกรณ์ ประกอบการเรียน การสอนใหม่ๆ หรือหาวิธีที่จะใช้อุปกรณ์
การเรียนการสอนที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ด้วยวิธีการเรียนแบบใหม่ คือ การสร้ างให้ผู้เรียนสร้าง
โครงสร้างของความรู้ขึ้นเอง 

จากกรณีของผู้นําชุมชนทั้งสองชุมชนได้เริ่มเรียนรู้ที่จะพัฒนาตนเองให้พ้นจากความยากจน 
จากนั้นได้ขยายผลการเรียนรู้ไปสู่คนอ่ืนและชุมชนจนสามารถทําให้ชุมชนเป็นชุมชนต้นแบบของการ
แก้ป๎ญหาด้วยป๎ญญา ได้แสดงให้เห็นว่าการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นเครื่องมือหรือ
ยุทธศาสตร์สําคัญในการพัฒนาสังคมไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) และสังคมแห่ง
ความรู้ (Knowledge-based Society) และในบางยุคสมัยหรือบางสังคมก็พยายามพัฒนาไปสู่สังคม
แห่งป๎ญญา (Intelligence Society) ซึ่งฐานความคิดเดิมอาจจะมีความเข้าใจว่า การศึกษาตลอดชีวิต
เป็นเพียงกระบวนการรูปแบบหรือโครงสร้าง หมายความถึงการจัดการศึกษาให้เป็นระบบการศึกษา
ตลอดชีวิตนั้นไม่น่าจะสามารถปฏิบัติได้ ป๎จจุบันแนวคิดดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นการจัด
การศึกษาต้องจัดให้เป็นระบบการศึกษาตลอดชีวิต หรือส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
การศึกษาตลอดชีวิตเป็นเปูาหมายในการจัดการศึกษาให้กับประชาชน  การศึกษาตลอดชีวิตเป็น
กระแสหลักของการจัดการศึกษาทั่วโลก เพ่ือพัฒนาประเทศและสังคมแห่งการเรียนรู้ไปสู่สังคมแห่ง
ความรู้และสังคมแห่งภูมิป๎ญญา (ประยูร สุยะใจ, 2553) 

เมื่อได้ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ด้วยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการ
สร้างความรู้ด้วยตนเองแล้วผู้วิจัยพบว่างานวิจัยเกือบทุกชิ้นมุ่งเน้นไปที่การเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทาง
การศึกษาในระบบโรงเรียน เท่านั้น ในขณะที่การประยุกต์ใช้ทฤษฎีกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองกับ
ชุมชนซึ่งเป็นการจัดการศึกษาให้เป็นระบบการศึกษาตลอดชีวิตนั้นยังมีอยู่น้อยมาก และกระบวนการ
เรียนรู้ก็ยังจํากัดอยู่เฉพาะตัวบุคคล ดังนั้น หากได้มีการศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ด้านการ
จัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (constructionism) ให้กับ
ชุมชน ก็จะเป็นการพัฒนาศักยภาพคนไทยซึ่งเป็นคนเล็กคนน้อยในชนบทแต่เป็นคนกลุ่มใหญ่ของ
ประเทศสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและชุมชนได้อย่างยั่งยืน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้ดําเนินการวิจัย
รูปแบบกระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism) ของชุมชนเพ่ือการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนขึ้น โดยเลือกพ้ืนที่ในการศึกษา 2 ชุมชน ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่ ชุมชนบ้านลิ่มทอง 
ตําบลหนองโบสถ์ อําเภอนางรอง  และชุมชนบ้านบุก้านตง ตําบลแสลงพัน อําเภอลําปลายมาศ     
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ทั้งสองชุมชนมีขนาดพ้ืนที่และจํานวนประชากรที่ใกล้เคียงกันคือไม่เกิน 500 หลังคาเรือน ซึ่งถือเป็น
พ้ืนที่ขนาดเล็กตามแนวคิดของ Winter (1989) และ Elliott (1991) ถึงแม้จะมีผู้นําชุมชนที่เป็น
ผู้หญิงและประสบป๎ญหาการขาดแคลนแหล่งน้ําในการทําเกษตรอันเนื่องจากสภาพพ้ืนที่ตั้งอยู่เหนื อ
ลําน้ําทําให้ขาดแคลนแหล่งน้ําในการทําการเกษตร แต่ทั้งสองชุมชนก็มีวิธีการแก้ป๎ญหาในการจัดการ
น้ําที่ความแตกต่างกัน ดังนั้น หากได้มีการศึกษารูปแบบของการจัดการทรัพยากรน้ําของชุมชนผ่าน
การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism) จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชนอ่ืนที่มีบริบทใกล้เคียงกันให้สามารถพ่ึงพาตนเอง รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชนให้ดีขึ้นได้ต่อไป 
 
ค าถามการวิจัย 

1.  ข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพบริบท และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) ในการจัดการ
ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ํ าอย่างยั่ งยืนผ่าน กระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
(constructionism) ของชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดบุรีรัมย์เป็นอย่างไร 

2.  รูปแบบการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง (constructionism) ของชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดบุรีรัมย์เป็นอย่างไร 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพบริบทและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) ในการ
จัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
(constructionism) ของชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ 

2.  เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนผ่าน
กระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (constructionism) ของชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ขอบเขตของการวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดความรู้ของชุมชนผ่านกระบวนการสร้างความรู้ด้วย
ตนเองของชุมชนอย่างยั่งยืน มีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  ขอบเขตด้านเนื้อหา 

สิ่งที่จะศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
1.1  ข้อมูลพ้ืนฐานและสภาพบริบทของชุมชน ในการจัดการความรู้ด้านการจัดการ

ทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism) ของชุมชนบ้าน
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ลิ่มทอง ตําบลหนองโบสถ์ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์และชุมชนบ้านบุก้านตง ตําบลแสลงพัน 
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 

1.2  การสร้างความรู้ด้วยตนเองของชุมชน โดยศึกษากระบวนการหรือวิธีการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองของซีมัวร์ แพเพิร์ทในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนของชาวบ้านในชุมชน 

1.3  การจัดการความรู้ของชุมชน โดยศึกษากระบวนการหรือวิธีการในการนําองค์
ความรู้ที่สร้างขึ้นมาจัดเก็บอย่างเป็นระบบสามารถนํามาเผยแพร่หรือนํากลับมาใช้อย่างรวดเร็วเพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาชุมชน 

1.4  รูปแบบการจัดการความรู้ด้านทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองของชุมชน ซึ่งเป็นชุมชนชนบทในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎี
การสร้างความรู้ด้วยตนเองจนประสบความสําเร็จสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างยั่งยืน (Viiage 
that learns) 

2.  ขอบเขตด้านพื้นที่ 
พ้ืนที่ศึกษา งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาเฉพาะการเรียนรู้ของประชาชนในชุมชนชนบท เพ่ือการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน (Village that learns) โดยเป็นชุมชนที่มีการประยุกต์ใช้ทฤษฎี
กระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเองจนประสบความสําเร็จ ประกอบด้วย 1) ชุมชนบ้านลิ่มทอง ตําบล
หนองโบสถ์ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีประชากรประมาณ 515 คน จาก 134 ครัวเรือน มี
อาชีพหลัก คือ การปลูกข้าวนาปีและเพาะปลูกพืชสวนครัว ชาวบ้านส่วนใหญ่มีฐานะยากจน และ 2) 
ชุมชนบ้านบุก้านตง ตําบลแสลงพัน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยชุมชนบ้านบุก้านตง 
ราษฎรมีอาชีพทํานาเป็นหลัก และหลังฤดูเก็บเกี่ยวชาวบ้านจะปลูกแคนตาลูปเป็นอาชีพเสริม 

3.  ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants)   
มีวิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลสําคัญโดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกตามแนวทางการวิจัยเชิง

คุณภาพ ดังนี้ 
1)  สุดขั้ว (สําเร็จ - ล้มเหลว) (ผิดปกติ - อัจฉริยะ)  
2)  มีประสบการณ์มากในเรื่องนั้นๆ (Intensity)  
3)  กลุ่มคนหรือสถานการณ์ท่ีมีความหลากหลาย (Heterogenious)  
4)  คนหรือสภาพการณ์ที่มีลักษณะเหมือนกัน (Homogenious)  
5)  แสดงลักษณะสําคัญของประชากรทั้งหมด เป็นตัวแทนในทุกเรื่อง (Typical Case)  
6)  เลือกอย่างมีเกณฑ์เพ่ือเป็นเกณฑ์สําหรับตัดสินกลุ่มอ่ืนๆ ถ้าเป็นกับกลุ่มนี้ก็จะเป็น

กลุ่มนั้น (Criterion)  
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7)  เลือกจากการแนะนําต่อๆ กันไปหรือกล่าวอ้างถึงหรือแบบสายใยเชื่อมโยง 
(Snowball or chain)  

8)  ไม่เข้าเกณฑ์ท่ีกําหนด เช่น สูง - ต่ํากว่าเกณฑ์ (Maximum Variation)  
9)  สนับสนุน/ขัดแย้งกับข้อค้นพบในการศึกษา (Confirming/Disconfirming)  
10) มีความสําคัญทางการเมือง (Politically Important Cases)  
11) เพ่ือพิสูจน์ทฤษฎี (Theory Based)  
12) เลือกจากประชากรที่แบ่งชั้นเป็นช่วงชั้น (Stratified Purposeful)  
13) เลือกมาอย่างเจาะจงเป็นกลุ่มท่ีน่าสนใจ (Critical Case)  
14) เลือกแบบเฉพาะหน้าขณะอยู่ในเหตุการณ์ (Opportunistic)  

ซึ่งผู้ให้ข้อมูลสําคัญจากงานวิจัยนี้ประกอบด้วย 
1.  ผู้นําชุมชน ได้แก่ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตําบล ปลัดองค์การ

บริหารส่วนตําบล ผู้นํากลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสหกรณ์ร้านค้า จํานวน 10 คน 
2.  ปราชญ์ชาวบ้าน ได้แก่ ผู้อาวุโสในชุมชน ผู้ทรงภูมิป๎ญญาในด้านต่างๆ จํานวน 5 คน 
3.  ประชาชนในชุมชน จํานวน 15 คน 
4.  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กองกําลังสุรนารี จังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา
และการเกษตร องค์การมหาชน (สสนก.) มูลนิธิศึกษาพัฒน์ มูลนิธิโคคา - โคลา ศูนย์พัฒนาชนบท
ผสมผสานนางรอง (ซีเบิร์ด) เกษตรอําเภอ จํานวน 10 คน 

4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2559 ถึงเดือนตุลาคม 2560 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการความรู้ด้านทรัพยากรน้ําอย่าง

ยั่งยืนผ่านกระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเองของชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้
ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism) ของซีมัวร์ แพเพิร์ทมาเป็นกรอบในการศึกษา
ถึงกระบวนการที่ชาวบ้านสร้างความรู้ของตนในด้านการจัดการน้ํา ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่แม้จะ
เสริมสร้างขึ้นใหม่ได้และไม่มีวันสูญสิ้นแต่ด้วยปริมาณความต้องการใช้น้ําเพ่ือกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการใช้น้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค การใช้น้ําเพ่ือการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ทําให้ปริมาณน้ําที่มี
อยู่ในป๎จจุบัน ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ของคนในชุมชนอีกต่อไป         
ซึ่งความรู้ที่สร้างขึ้นมานี้จะต้องมีการจัดการความรู้เนื่องจากการแก้ป๎ญหาเรื่องน้ําเป็นป๎ญหาร่วมกัน
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ของคนในชุมชน ความรู้ของคนเพียงคนเดียวไม่อาจใช้แก้ป๎ญหาให้สําเร็จลงได้ จึงจําเป็นต้องสร้าง
ความรู้ขึ้นมาท้ังชุมชนอันนําไปสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ขึ้นมาในที่สุด 

ชุมชนบ้านลิ่มทอง อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์และชุมชนบ้านบุก้านตง ตําบลแสลง
พัน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นชุมชนที่สามารถบริหารจัดการทรัพยากรน้ําจนประสบ
ผลสําเร็จนับเป็นชุมชนต้นแบบที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ดังนั้นเพ่ือเป็นการมุ่งเน้นหา
คําตอบถึงวิธีการของชุมชนว่าเป็นอย่างไร และอะไรที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จ ผู้วิจัยจึงได้ใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการศึกษาวิจัย โดยข้อค้นพบที่ได้จะนําเสนอเป็นรูปแบบที่มีลักษณะเป็นแผนภูมิ
และผสมผสานด้วยรูปแบบที่อธิบายความหมายหรือให้ความหมายประกอบ ทั้งนี้ เพ่ือความชัดเจน
และความสมบูรณ์ของรูปแบบที่สร้างข้ึน สําหรับกรอบแนวคิดในการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 1 : กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวคิด/ทฤษฎีทีใ่ชใ้นการวิจัย 

1.แนวคิด/ทฤษฎีการสร้าง

ความรู้ด้วยตนเอง 

(constructionism) 

2. แนวคิดการจัดการความรู้ 

(Knowledge Management) 

3.แนวคิดการสร้างสังคมแห่ง

การเรียนรู้ (Learning Society) 

4.แนวคิดทุนทางสังคม (Social 

Capital)  

5. แนวคิดการพัฒนาอยา่งยั่งยนื 

(Sustainable Development) 

6. แนวคิดการถอดบทเรียนจาก

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลศิ (Best 

Practice) 

7. แนวคิดการพัฒนารูปแบบ 

(Model) 

สภาพบริบทของชมุชน 

1. ข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน 

2. การแก้ไขปญ๎หาการขาด

แคลนน้ําในอดีต 

3. ความคิด ความเช่ือ 

ประเพณีและวัฒนธรรมที่

เกี่ยวข้องกับการบรหิารจัดการ

น้ําในชุมชน 

 

รูปแบบการจัดการความรูด้า้น

ทรัพยากรน้ าอยา่งยั่งยืนผ่าน

กระบวนการสรา้งความรู้ด้วย

ตนเองของชมุชนในพ้ืนที่จังหวัด

บุรีรัมย ์

1. ป๎จจัยและเงื่อนไขในการนาํ

รูปแบบไปใช้ 

2. ป๎จจัยและเงื่อนไขที่เอือ้ให้

ชุมชนสามารถสร้างความรู้ด้วย

ตนเองในการบริหารจัดการน้ําได้

อย่างยั่งยืน 

 

การจัดการความรู้ด้านทรัพยากร

น้ าของชุมชน 

1.ใช้ระเบียบวธิีวิจัยเชิงคุณภาพ 

การสังเกต การสัมภาษณ์ การ

สนทนากลุ่ม เพื่อมุ่งเน้นหาคําตอบ

ถึงวิธีการของชุมชนว่าเป็นอย่างไร 

และอะไรอยู่เบื้องหลังความสําเร็จ 

2. นําข้อค้นพบที่ได้มาร่างรูปแบบ 

และประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ 

(Connoisseur Ship Model) 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
การจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืน หมายถึง การนําเอาความรู้ด้าน

การบริหารจัดการน้ําของชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งได้มาจากประสบการณ์และความเฉลียวฉลาด
ของชาวบ้าน ได้แก่ 1) ชุมชนบ้านลิ่มทอง ตําบลหนองโบสถ์ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และ      
2) ชุมชนบ้านบุก้านตง ตําบลแสลงพัน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ รวมทั้งความรู้ที่สั่งสมมา
แต่บรรพบุรุษสืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ระหว่างการสืบทอดมีการปรับประยุกต์และ
เปลี่ยนแปลง จนเกิดเป็นความรู้ใหม่ตามสภาพการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มา
จัดเก็บอย่างเป็นระบบสามารถนํามาเผยแพร่หรือนํากลับมาใช้อย่างรวดเร็วเพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนาชุมชน โดยความรู้นี้ผ่านการคิดเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบและเก่ียวเนื่องทั้งสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 
และสังคมของชุมชน  

กระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเองของชุมชน หมายถึง กระบวนการที่คนในชุมชน 
ประกอบด้วย ชุมชนบ้านลิ่มทอง ตําบลหนองโบสถ์ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์และชุมชน          
บ้านบุก้านตง ตําบลแสลงพัน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ปรับประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการศึกษา
ที่พัฒนาขึ้นโดย Professor Seymour Papert แห่ง M.I.T. (Massachusette Institute of 
Technology)  

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ได้องค์ความรู้ เกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพบริบท และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
practice) ในการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการสร้างความรู้
ด้วยตนเอง (constructionism) ของชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดบุรีรัมย์  

2.  ได้รูปแบบการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง (constructionism) ของชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งสามารถนําไปปรับ
ประยุกต์ใช้กับชุมชนอ่ืนที่มีบริบทใกล้เคียงกันได้ 

3.  ได้ทราบถึงเงื่อนไขและป๎จจัยที่ เ อ้ือให้ชุมชนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
(constructionism) ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําได้อย่างยั่งยืน 

4.  เป็นแนวทางสําหรับผู้สนใจที่จะศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการสร้างความรู้และการ
จัดการความรู้ของชุมชนอันจะนําไปสู่การพ่ึงพาตนเองได้ 
 
 
 
 



  16 

บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
งานวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนผ่าน

กระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเองของชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์นี้ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาค้นคว้า
เอกสารวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

1. ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (constructionism) 
2. แนวคิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management – KM) 
3. แนวคิดการจัดการทรัพยากรน้ํา (Water Management) 
4. แนวคิดการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Soceity) 
5. แนวคิดทุนทางสังคม (Social Capital) 
6. แนวคิดการถอดบทเรียนจากวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
7. แนวคิดการพัฒนารูปแบบ (Model) 
8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 1. ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism)  
1.1  ความเป็นมาของทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism) เป็นทฤษฎีที่ ซีมัวร์ แพ
เพิร์ท (Seymour Papert) แห่งมหาวิทยาลัย Massachusette Institute of Technology M.I.T ได้
เริ่มพัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1960 โดยมีรากฐานมาจากทฤษฎีของความรู้ (Constructivism) ของ เพีย
เจต์ (Jean Piaget) นักจิตวิทยาชาวสวิตเซอร์แลนด์ (1896-1980) ที่ให้ความสําคัญด้านกระบวนการ
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก เพียเจต์ เชื่อว่า เด็กสามารถสร้างความรู้ขึ้นเองได้ โดยเด็กจะเป็นเสมือนนัก
ทดลองรุ่นเยาว์ที่สร้างและทดสอบทฤษฎีที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ อยู่ตลอดเวลา และเมื่อเด็กมีโอกาสได้
สร้างความรู้นั้นด้วยตัวของเขาเอง เขาก็จะเข้าใจสิ่งต่างๆ อย่างลึกซึ้ง สามารถจัดระบบโครงสร้าง
ความรู้ของตนเองและมีความสามารถในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี (Mindstorms, 1993) 

แพเพิร์ท ได้นําสิ่งที่ เพียเจต์ เรียนรู้เกี่ยวกับเด็กๆ มาเป็นพ้ืนฐานในการคิด
ทบทวนเกี่ยวกับทฤษฎีทางการศึกษา โดยเขามีความเห็นแตกต่างไปจาก เพียเจต์ ที่อธิบายว่า เด็กไม่
สามารถเรียนรู้เรื่องบางเรื่องได้ในช่วงวัยหนึ่งๆ เนื่องจากบางเรื่องมีความซับซ้อนหรือมีระบบแบบแผน
ที่ยากต่อการทําความเข้าใจ ควรต้องรอให้ถึงวัยที่เหมาะสมเสียก่อน ซึ่ง แพเพิร์ท เชื่อว่าสาเหตุที่
แท้จริงของการไม่สามารถเรียนรู้นั้น เกิดจากการขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ที่นํามาใช้ เพ่ือช่วยให้สิ่งที่
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เรียนรู้ได้ยากกลายเป็นเรื่องง่ายและเป็นรูปธรรมเพียงพอ โดยในสังคมทั่วไปอาจมีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
อยู่แล้วแต่ไม่ได้รับการส่งเสริมให้นํามาใช้อย่างถูกต้องและเกี่ยวข้องกับการศึกษามากพอ  การมีวัสดุ
สําหรับสร้างความรู้ที่หลากหลายอย่างเพียงพอนี้ จะช่วยให้เด็กมีโอกาสในการเลือกใช้วัสดุเหล่านั้น
เป็นสื่อสําหรับช่วยคิด (Object-to-Think-with) ซึ่งเด็กแต่ละคนควรจะมีสื่อของตนเอง และสามารถ
ทดลองใช้ตามวิธีการของตนเองได้ 

แพเพิร์ท เชื่อว่า ความรู้เป็นสิ่งที่เด็กๆ สามารถสร้างขึ้นได้อย่างกระตือรือร้น 
ดังนั้นการศึกษาที่ดี คือ การให้โอกาสเด็กได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆ เพ่ือที่จุดประกายใน
กระบวนการสร้างความรู้ ดังที่ แพเพิร์ท กล่าวไว้ว่า "การเรียนรู้ที่ดีกว่า ไม่ได้มาจากการค้นพบวิธีการ 
"สอน" ที่ดีกว่าของครู หากแต่เป็นการให้โอกาส "ในการสร้าง" ที่ดีกว่าแก่ผู้เรียน" (Papert, 1996) 
โดยเขาได้กล่าวถึงหลักสําคัญของการเรียนรู้ 3 ประการ คือ การเรียนรู้จากการแก้ป๎ญหาโดยการ
สํารวจและทดลองด้วยตนเอง การเชื่อมโยงความรู้ใหม่เข้ากับสิ่งที่รู้มาก่อนแล้วและการนําความรู้ที่มี
อยู่เดิมไปใช้เพ่ือสร้างสิ่งใหม่ๆ ต่อไป ซึ่งเขาเชื่อว่า คอมพิวเตอร์เป็นวัสดุอุปกรณ์ชั้นเยี่ยมที่จะช่วย
พัฒนาสติป๎ญญาของเด็กได้อย่างมาก ซึ่งเทคโนโลยีอย่างอ่ืนๆ ไม่สามารถทําได้ดีเท่า เด็กสามารถใช้
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ (Constructional Tool) ในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ เช่น การสร้าง
แบบจําลองของระบบที่เล็กมากจนมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าหรือใหญ่จนเกินกว่าที่จะเห็นได้ทั้งหมดใน
เวลาเดียวกัน (Simulation and Modeling) การทําให้สิ่งที่เป็นนามธรรมสามารถแสดงออกมาเป็น
รูปธรรม และใช้สิ่งที่เป็นรูปธรรมนั้นสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับนามธรรมต่อไป นอกจากนี้ 
คอมพิวเตอร์ยังสามารถใช้เป็นสื่อสําหรับช่วยปรับเปลี่ยนความคิดในการจําแนกหรือตัดสินสิ่งต่างๆ 
ออกเป็นสองสิ่งที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน เช่น ถูก/ผิด ดํา/ขาว  มาเป็นการหาทางแก้ไขสิ่งที่ยัง
ผิดพลาด (Debugging) ให้สําเร็จลุล่วง รวมทั้งมีบทบาทสําคัญในแง่ของการบ่มเพาะวัฒนธรรมที่เน้น
การคิดโดยสติป๎ญญาให้เกิดขึ้นในจิตใจของเด็ก ซึ่งแม้ว่าเด็กจะไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์หรือเทคโนโลยี
ทันสมัยต่างๆ ในกระบวนการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา แต่กระบวนการทํางานที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ
และสม่ําเสมอนี้จะช่วยให้เด็กสามารถพัฒนากระบวนการคิดและแก้ไขป๎ญหาได้ด้วยตนเองอย่างไม่มีที่
สิ้นสุด 

1.2  ความหมายของทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
สําหรับประเทศไทยมีนักวิชาการให้คํานิยามความหมายของทฤษฎีการสร้าง

ความรู้ด้วยตนเองไว้ดังนี้ 
ชัยอนันต์ สมุทวณิช (2541) กล่าวว่า ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

(Constructionism theory) ยึดหลักการที่ว่า การเรียนที่ทําให้มีกําลังทางความคิดมากที่สุด เกิดขึ้น
เมื่อนักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างสิ่งที่มีความหมายต่อตนเอง สร้างสิ่งที่เด็กชอบและสนใจ ไม่มีใครที่



  18 

จะบงการหรือกําหนดว่าสิ่งใดคือสิ่งที่มีความหมายของอีกคนหนึ่ง ด้วยเหตุนี้การมีทางเลื อกจึงเป็น
ส่วนประกอบที่สําคัญส่วนหนึ่งของบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ที่ดี 

วารินทร์ รัศมีพรหม (2541) กล่าวว่า ทฤษฎีการเรียนรู้แบบสร้างความรู้ใหม่โดย
ผู้เรียนเอง (Constructionism) จะเป็นการเรียนรู้ที่สังคมสิ่งแวดล้อมเข้ามามีส่วนร่วม และความรู้จะ
ถูกสร้างขึ้นโดยการประนีประนอมระหว่างผู้เรียนและผู้สอน  ภาษาและวัฒนธรรมจะเป็นป๎จจัยที่
สําคัญสําหรับผู้เรียนที่ใช้เป็นกระบวนการค้นหาความรู้  ผู้เรียนจะสร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเองมากกว่า
ที่จะซึมซาบความคิดความจริงที่เข้ามาสู่ตนเอง  โดยมีมุ่งหมายของการเรียนที่ชัดเจน แต่แนวทางที่จะ
นําไปสู่ปลายทางนั้น จะเป็นอิสระหรือเป็นระบบเปิด (Open System) ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี
สิทธิที่จะเลือกแนวทางของตนได้ 

รุ่ง แก้วแดง (2541) กล่าวถึงรูปแบบการเรียนแบบ Constructionism ว่าการ
เรียนลักษณะนี้เน้นกระบวนการเรียน โดยจะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีความคิดอิสระ แต่ละคนอาจมีวิธี
คิด วิธีเรียนที่แตกต่างกัน ความรู้ที่ได้ก็เป็นความรู้ของแต่ละบุคคล และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่
ขึ้นมาได้เมื่อมีการเปลี่ยนข้อมูลมากกว่าที่จะมีความรู้แต่เพียงอย่างเดียวในการเรียนระบบเดิม 
นอกจากนี้แล้วจะต้องเป็นการสอนเพ่ือที่จะหาวิธีการเรียนรู้ (Learn how to learn) 

ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยมีสาระสําคัญที่ว่า ความรู้ไม่ใช่มาจากการสอนของครูหรือผู้สอน
เพียงอย่างเดียว แต่ความรู้จะเกิดขึ้นและถูกสร้างขึ้นโดยผู้เรียนเองการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีก็ต่อเมื่อ
ผู้เรียนได้ลงมือกระทําด้วยตนเอง (Learning by doing) มีแนวคิดดังนี้ 1) เริ่มที่ผู้เรียนต้องอยากจะรู้ 
อยากจะเรียน อยากจะทําก่อน จึงจะเป็นตัวเร่งให้ เขาขับเคลื่อน เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ 
(ownership) 2) ใช้ความผิดพลาดเป็นบทเรียน เป็นแรงจูงใจภายใน (internal motivation) ให้เกิด
การสร้างสรรค์ความรู้ 3) การเรียนรู้เป็นทีม (team learning) จะดีกว่าการเรียนรู้คนเดียว และ 4) 
เป็นการเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ (Learning to learn) ไม่ใช่การสอน  

การสร้างองค์ความรู้มี 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย 
Explore คือ การสํารวจตรวจค้น ในขั้นตอนนี้บุคคลจะเริ่มสํารวจตรวจค้นหรือ

พยายามทําความเข้าใจกับสิ่งใหม่ (assimilation) 
Experiment คือ การทดลอง ในขั้นตอนนี้จะเป็นการทดลองทําภายหลังจากที่มี

การสํารวจไปแล้ว เป็นการปรับความแตกต่าง (acommodation) เมื่อได้พบหรือปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ที่สัมพันธ์กับความคิดเดิมที่มีอยู่ในสมอง 

Learning by doing คือ การเรียนรู้จากการกระทํา ขั้นนี้เป็นการลงมือปฏิบัติ
กิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือการได้ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่มีความหมายต่อตนเอง แล้วสร้าง
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4.New thinking 

1.thinking 

2.constructing 3. reflecting 

5.New constructing 6.New reflecting 

7… 

8… 

ฯลฯ 

เป็นองค์ความรู้ของตนเองขึ้นมา ซึ่งจะคาบเกี่ยวกับขั้นตอนที่ผ่านมา ขั้นนี้จะเกิดทั้งการดูดซึม 
(assimilation) และการปรับความแตกต่าง (accommodation) ผสมผสานกันไป เช่นเดียวกัน 

Doing by learning คือ การทําเพ่ือที่จะทําให้เกิดการเรียนรู้ ขั้นตอนนี้จะต้อง
ผ่านขั้นตอนทั้ง 3 จนประจักษ์แก่ใจตนเองว่าการลงมือปฏิบัติกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือการได้
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่มีความหมายนั้น สามารถทําให้เกิดการเรียนรู้ได้และเมื่อเข้าใจแล้วก็จะ
เกิดพฤติกรรมในการเรียนรู้ที่ดี รู้จักคิดแก้ป๎ญหา รู้จักการแสวงหาความรู้ การปรับตนเองให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ส่งผลให้คิดเป็น ทําเป็น แก้ป๎ญหาเป็น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 2 : แผนภาพวงจรการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 

 
อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองหรือวิธีการเรียนรู้แบบคิดเองสร้าง

เองนี้ มีความหมายที่สั้นที่สุดและง่ายที่สุด คือ การเรียนรู้ที่ต้องลงมือปฏิบัติ (Doing) หรือ สร้าง 
(Making) ด้วยตนเอง และผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีที่สุด ก็ต่อเมื่อ การกระทํานั้นสัมผัสได้ มี
ความหมายกับตนเอง ซึ่งความรู้ที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นพ้ืนฐานให้ผู้เรียนสามารถนําไปสร้างสิ่งต่างๆ ที่มี
ความซับซ้อนมากขึ้น มีการปรับเปลี่ยน แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างความรู้ภายในกับภายนอกอยู่
ตลอดเวลา ทําให้ความรู้เพ่ิมพูนขึ้นและเป็นวงจรต่อเนื่องที่เสริมรับกันและกันภายในตนเองอย่างไม่มี
ที่สิ้นสุด 
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1.3  สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ 
การสร้างโอกาสให้กับผู้เรียนเกิดการสร้างสรรค์ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้

ด้วยตนเองนี้ จําเป็นต้องประกอบด้วย สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ (Learning Environment) หรือ
บริบททางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความรู้ (วชิราวุธวิทยาลัย , 2541) ซึ่งมีประเด็นหลัก 3 
ประเด็น คือ 

1.3.1  ทางเลือก (Choice) การเรียนรู้จะเกิดขึ้นอย่างมีพลัง เมื่อผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการสร้างผลผลิตที่มีความหมายต่อตนเอง คนเพียงหนึ่งคนไม่สามารถสั่งการ (Dictate) ได้ว่าอะไรที่
จะมีความหมายสําหรับคนอื่น ยิ่งผู้เรียนมีทางเลือกในการสร้างที่จะริเริ่มงานของตนเองมากเท่าใด เขา
ก็จะใส่ใจและชอบที่จะคิดค้นงานของเขาต่อไปมากเท่านั้น องค์ประกอบที่สําคัญของแต่ละบุคคลและ
สิ่งที่เขาสนใจจะทําให้ประสบการณ์ในการเรียนรู้มีความลึกซึ้ง มีความหมาย อยู่ได้นานและก่อให้เกิด
การเชื่อมโยงความรู้ใหม่เข้ากับความรู้เดิมที่มีอยู่แล้วมากยิ่งขึ้น ซึ่งเพียเจต์ เรียกสิ่งนี้ว่า การกลืนกลาย
ความรู้ (Assimilation of Knowledge)   

1.3.2  ความหลากหลาย (Diversity) สามารถจําแนกได้เป็น ความหลากหลาย
ด้านทักษะ (Diversity of skills) สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ที่ดี ประกอบด้วย การมีผู้คนที่มีทักษะ
แตกต่างกันในหลายระดับ เริ่มจากผู้ที่เริ่มรู้ไปจนถึงผู้เชี่ยวชาญมาร่วมงานกัน บางครั้งยังหมายถึงการ
มีผู้เรียนที่มีอายุแตกต่างกัน มาเรียนในชั้นเรียนเดียวกันด้วย ซึ่งในสภาพที่มีความหลากหลายนี้ คนที่มี
ประสบการณ์น้อยกว่าสามารถเรียนรู้ได้มากจากการปฏิสัมพันธ์และร่วมทํางานกับผู้ที่มีทักษะแตกต่าง
กันออกไป ส่วนผู้เรียนที่มีประสบการณ์มากกว่าก็สามารถปรุงแต่งความรู้และทักษะที่ตนมีอยู่ เพ่ือไป
ช่วยเหลือ แลกเปลี่ยน หรืออธิบายให้กับผู้อ่ืนได้ ความหลากหลายในทักษะและความสามารถนี้ จะ
ช่วยให้เกิดการสร้างจินตนาการที่สร้างสรรค์กับทุกคน มีการหยิบยืมความคิด ก่อให้เกิดการสร้าง
ความรู้ใหม่ที่น่าตื่นเต้นและหลากหลายได้ 

1.3.3  ความหลากหลายด้านรูปแบบ (Diversity of Style) ในการสร้างสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งขึ้นนั้น ไม่ได้หมายความว่า จะมีคนเพียงคนเดียวที่มีวิธีการทําที่ถูกต้องเท่านั้น ในระบบการ
ทํางาน บางคนอาจชอบที่จะวางแผนอย่างดีก่อนแล้วจึงลงมือทําตามแผนนั้น ซึ่งเขาอาจมีการปรับปรุง
แผนในระหว่างที่ทํา แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นเพียงวิธีการทํางานวิธีเดียวเท่านั้น คนบางคนอาจจะ
ชอบทํางานโดยที่ไม่มีแผนการทํางานมาก่อน แต่ต้องการที่จะ "โต้ตอบ"  (Dialog) เกี่ยวกับการสร้าง
ของเขา โดยการลงมือทําเลยทันที แล้วหยุดมองสิ่งที่เขาสร้างขึ้น เพ่ือตัดสินใจว่าควรแก้ไข ปรับปรุง 
หรือทําอะไรต่อไป ซึ่งคนกลุ่มนี้เรียกว่า คนที่ทํางานโดยไม่ยึดแบบแผนตายตัว (Tinkerers) ซึ่งคนทั้ง
สองกลุ่มนี้ ถือว่ามีความสําคัญเท่ากัน และต้องให้อิสระและการยอมรับนับถือในวิธีการทํางาน ของ
พวกเขาอย่างเท่าเทียมกัน ความเป็นกัลยาณมิตร (Congeniality) การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่
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สนุกสนาน สบาย และมีความเป็นมิตรระหว่างครูและผู้เรียนนั้น จะทําให้ผู้เรียนรู้สึกเป็นอิสระและ
ปราศจากความกดดัน รวมทั้งช่วยให้กระบวนการเรียนรู้เกิดข้ึนได้เป็นอย่างดีด้วย  

1.4  สื่อและเทคโนโลยีในฐานะเครื่องมือส าคัญของการสร้างความรู้ 
ในระบบการศึกษาดั้งเดิม หลักสูตรได้จํากัดให้ครูแยกการสอนวิชาการแขนงต่างๆ 

เช่น วิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปศาสตร์ ออกจากกัน แต่เมื่อมีการนํา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองมาใช้  จึงก่อให้เกิดการ
ผสมผสานระหว่างสุนทรียภาพ (Aesthetics) กับเทคโนโลยี ซ่ึงแต่เดิมเป็นไปไม่ได้และเป็นข้อจํากัดใน
ระบบการศึกษาแบบเก่า สื่อและเครื่องมือต่างๆ ในแนวทางทฤษฎีสามารถช่วยเชื่อมโยง ลด และปิด
ช่องว่างนี้ได้ ซึ่งการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิตอลเทคโนโลยีมาผสมผสานกับแนวทางการ
เรียนรู้แบบการสร้างความรู้ด้วยตนเองนี้ จะนําไปสู่ "ก้าวกระโดด" ที่สําคัญในการปฏิรูปการศึกษา ที่
สามารถผลิตคนรุ่นใหม่ ให้เป็นประชากรโลกที่สมบูรณ์ เพียบพร้อมด้วยความรู้ คุณธรรมและมี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมในอนาคต 

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) มีบทบาทสําคัญกับชีวิตประจําวัน
ของมนุษย์มากขึ้นในป๎จจุบัน การนําเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีอยู่รอบตัวไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับแนว
ทางการปฏิรูปการศึกษา นับเป็นสิ่งที่คนทั่วไปให้ความสนใจและตั้งคําถาม นอกจากนี้ เทคโนโลยี
สามารถเป็นเครื่องมือสําคัญในด้านการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา การลดช่องว่างของโอกาสทาง
การศึกษา การพัฒนาระบบการบริหารและจัดการทางการศึกษา การฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร รวมทั้งเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ที่หลากหลายและรวดเร็วผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  
อันจะทําให้ผู้เรียนและครูพัฒนาประสิทธิภาพในการเรียนรู้มากข้ึน และเรียนรู้ตลอดชีวิต 

แม้ว่าจะพบป๎ญหาหลายประการ ในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้กับการศึกษาใน
โรงเรียน เช่น ป๎ญหาด้านทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมของบุคลากรครู  
การขาดวิสัยทัศน์ด้านการใช้เทคโนโลยีของผู้บริหาร ป๎ญหาด้านงบประมาณและการบํารุงรักษา
อุปกรณ ์ป๎ญหาด้านการบริหารและจัดการทรัพยากรที่มีอยู่หรือป๎ญหาที่โรงเรียนจํานวนมากได้ "กลืน" 
คอมพิวเตอร์เข้าไปอยู่ในวัฒนธรรมการเรียนการสอนที่ยึดถือกันมาแต่เดิม โดยจัดเวลาให้เด็กได้เรียน 
"วิชาคอมพิวเตอร์" เช่นเดียวกับวิชาเลือกต่างๆ ที่กําหนดไว้ตายตัวในหลักสูตร แทนที่จะเปิดโอกาสให้
เด็กได้ใช้คอมพิวเตอร์อย่างอิสระในฐานะที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเรียนรู้ สํารวจ และสร้างสิ่งต่างๆ 
อันจะนําไปสู่กระบวนการคิดที่ชัดเจน มีระบบและช่วยให้เด็กเจริญเติบโตได้อย่างสมบูรณ์ทั้ง
สติป๎ญญาและอารมณ์ 

สําหรับประเทศไทย ได้มีการตระหนักในความสําคัญของเรื่องนี้ ดังที่ปรากฏใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 9 ว่าด้วยเรื่องเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การ
ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรา 66 กล่าวไว้ว่า 
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ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได้ 
เพ่ือให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

แพเพิร์ท ได้กล่าวถึง ความจําเป็นในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัด
การศึกษาว่า เราจําเป็นต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ แทนที่จะนําแต่ความคิดใหม่ไปใช้กับระบบการศึกษาที่
เป็นอยู่ในป๎จจุบัน เนื่องจากในป๎จจุบันเราจะต้องเตรียมเด็กสําหรับโลกยุคใหม่ที่เป็นโลกดิจิตอล  ซึ่ง
โดยธรรมชาติมนุษย์เราก็จะใช้เทคโนโลยีเท่าที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นเป็นปกติอยู่ แล้ว การใช้
เทคโนโลยีจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้สาระสําคัญในวิชาต่าง ๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สูง
กว่าเดิม และเกิดการเรียนรู้ในลักษณะที่เสมือนจริงมากกว่าเดิม (สุชิน เพ็ชรักษ์ , 2542) ซึ่ง แพเพิร์ท 
ได้จําแนกดิจิตอลเทคโนโลยีออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เทคโนโลยีที่เป็นสื่อสําหรับถ่ายทอดข้อมูล และ
เทคโนโลยีที่เป็นสื่อสําหรับสร้างสิ่งต่างๆ เพ่ือการเรียนรู้ ซึ่งแม้ว่าคนทั่วไปจะมองเห็นความสําคัญและ
ความจําเป็นของสื่อสําหรับถ่ายทอดข้อมูลมากกว่า จึงทําให้เกิดการบิดเบือนในการใช้ประโยชน์
ดิจิตอลเทคโนโลยีในการจัดการศึกษา รวมทั้งทําให้กิจกรรมการเรียนรู้ที่อาศัยเทคโนโลยีในป๎จจุบัน 
ยังคงโน้มเอียงไปเพียงแค่การค้นคว้า และนําข้อมูลมาใช้มากกว่าการนําเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือ 
ช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ขึ้นในสังคม 

แพเพิร์ท ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในการศึกษาว่า เราควร
ใช้คอมพิวเตอร์ เพ่ือเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักเรียนสามารถทําโครงการที่หลากหลายและตรงกับความ
สนใจของตนเอง สร้างสิ่งต่างๆ จากสิ่งที่ง่ายและพัฒนาขึ้นจนกลายเป็นสิ่งที่มีความสลับซับซ้อนมาก
ขึ้น รวมทั้งใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือค้นหาความรู้ และนําเสนอความรู้ในรูปแบบของมัลติมีเดียต่างๆ ทําให้
การสอนด้านวิชาการท่ีเป็นเรื่องเฉพาะทางเทคนิคน้อยลงและเพ่ิมการบ่มเพาะความตระหนักในคุณค่า
ของความเป็นมนุษย์ของผู้เรียนให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งคอมพิวเตอร์สามารถเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของครอบครัว ในการร่วมกันสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และทุกคนสามารถเรียนรู้จากกันและกัน
ได้ (The Connected Family,1996) 

มิเชลล์ เรสนิกค์ (Mitchel Resnick, 1998) ได้ขยายแนวทางทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วย
ตนเองออกไป ที่เรียกว่า Distributed Constructionism โดยเน้นไปที่การเรียนรู้ในสถานการณ์ของ
คนกลุ่มหนึ่งที่ร่วมกันออกแบบและสร้างสิ่งต่างๆ ขึ้นมา เขาชี้ให้เห็นว่าความคิดและสติป๎ญญานั้นไม่ได้
เป็นคุณสมบัติส่วนตัวของคนใดคนหนึ่ง แต่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม
รอบตัว ซึ่งนับรวมถึงคนอ่ืนๆ และผลงานที่เขาสร้างข้ึนมาด้วย ดังนั้นเครือข่ายคอมพิวเตอร์จึงสามารถ
นํามาใช้เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนากลุ่มผู้สร้างความรู้ และทําให้เกิดการร่วมมือกันสร้างและขยาย
ความรู้นั้น เกิดขึ้นได้อย่างจริงจัง โดยเขาได้เสนอความคิดของการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในการ
สร้างความรู้ของกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน 3 ประการ คือ 
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การจัดตั้งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือพูดคุยเกี่ยวกับกิจกรรมหรือสิ่งที่กําลังจะ
สร้างผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยการใช้ไปรษณีย์อิเลคทรอนิกส์ (e-mail news group 
bulletin boards) หรือแม้กระทั่งการแชท (chat) ซึ่งทําให้เด็กสามารถร่วมกันค้นหาคําตอบเพ่ือ
แก้ไขป๎ญหาทางเทคนิคของตนเองได้อย่างรวดเร็วและทําให้ความคิดดีๆ แพร่หลายไปในกลุ่มอย่าง
รวดเร็ว การใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นเครือข่าย แลกเปลี่ยนและทดลองผลงานที่แต่ละคนสร้าง
ขึ้นกับคนอ่ืน เช่น  ดาวน์โหลด (download) ผลงานของคนอ่ืนมาทดลองใช้ หรือแม้แต่การคัดลอก
ผลงานบางส่วนของคนอ่ืนมาปรับใช้กับผลงานของตนเอง  และนําไปสู่การพัฒนาผลงานที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม  

การใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ในการออกแบบและร่วมกันสร้างโครงการเดียวกัน  โดยทุก
คนจะร่วมกัน ทํากิจกรรมอย่างหนึ่งด้วยกัน เมื่อคนใดคนหนึ่งเริ่มสร้างสิ่งใดขึ้นมาในเครือข่ายแล้ว คน
อ่ืนๆ ก็จะเข้ามา ทดลองใช้รายงานผลการทดลอง ให้คําแนะนํา และตัวอย่างอ่ืนๆ  อันนําไปสู่การ
ร่วมกันพัฒนาเพ่ือหาทางแก้ไข ซึ่งวิธีการนี้จะทําให้แต่ละคนเรียนรู้ได้รวดเร็วกว่าเดิม ผ่านทางการ
ปฏิสัมพันธ์ในสิ่งที่มีความสนใจร่วมกัน  

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ผู้เรียนจะสามารถสร้างความรู้เองได้อันเป็นความรู้เฉพาะของแต่ละ
บุคคล แต่หลักการของทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองนั้น บุคคลจะสามารถสร้างความรู้ให้เกิดขึ้น
ได้ก็ต่อเมื่อมีการปฏิสัมพันธ์กับคนอ่ืน ดังนั้น การสร้างความรู้ของคนในชุมชนจึงสอดคล้องกับ
หลักการของทฤษฎีนี้  กล่าวคือ การสร้างความรู้ในชุมชนนั้น มีความหลากหลาย ( Diversity) 
โดยเฉพาะความหลากหลายด้านทักษะ (Diversity of skills) ชุมชนจึงเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีสําหรับการ
เรียนรู้ เพราะประกอบไปด้วย ผู้คนที่มีทักษะแตกต่างกันในหลายระดับ เริ่มจากผู้ที่เริ่มรู้ไปจนถึง
ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมงานกัน ซึ่งในสภาพที่มีความหลากหลายนี้ คนที่มีประสบการณ์น้อยกว่าสามารถ
เรียนรู้ได้มากจากการปฏิสัมพันธ์และร่วมทํางานกับผู้ที่มีทักษะแตกต่างกันออกไป  ส่วนผู้เรียนที่มี
ประสบการณ์มากกว่าก็สามารถปรุงแต่งความรู้และทักษะที่ตนมีอยู่ เพ่ือไปช่วยเหลือ แลกเปลี่ยน 
หรืออธิบายให้กับผู้อ่ืนได้ ความหลากหลายในทักษะและความสามารถนี้ จะช่วยให้เกิดการสร้าง
จินตนาการที่สร้างสรรค์กับทุกคน มีการหยิบยืมความคิด ก่อให้เกิดการสร้างความรู้ใหม่ที่น่าตื่นเต้น
และหลากหลายได้ ดังนั้น การนําทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองจึงถือเป็นหลักการที่จะโยงไปสู่การ
จัดการความรู้ของชุมชนซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป 
 2.  แนวคิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management - KM) 

2.1  ความเป็นมาของแนวคิดการจัดการความรู้ 
โลกในยุคป๎จจุบันแข่งขันกันด้วยการสร้างนวัตกรรม (innovation) เป็นป๎จจัยหลัก 

สําหรับนํามาใช้ขับเคลื่อนความอยู่ดีกินดีและความสุขของคนในสังคม การแข่งขันหรือร่วมมือกับ
สังคมอ่ืนจึงไม่ใช่แข่งขันกันด้วยการสั่งสมป๎จจัย (factors accumulation) เช่น ทรัพยากรธรรมชาติ 
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ทุนและแรงงานอีกต่อไป หากแต่เป็นการสร้างนวัตกรรมที่ต้องอาศัยความรู้ ซึ่งกิจกรรมสร้างความมั่ง
คั่งจากความรู้นั้น ยิ่งดําเนินการตัวป๎จจัยหลัก คือ นวัตกรรม ความรู้จะยิ่งงอกงาม อยู่ในสภาพ “ยิ่งใช้
ยิ่งงอกงาม” แต่การสร้างความมั่งคั่งจากทรัพยากรธรรมชาติ ทุนและแรงงาน ยิ่งดําเนินการตัวป๎จจัย
หลักจะยิ่งร่อยหรอลงไปอยู่ในสภาพ “ใช้แล้วหมด” การพัฒนาประเทศในแนวทางแรกจึงเป็นการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ในขณะที่แนวทางหลังก่อให้เกิดการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน  

เราจึงอาจกล่าวได้ว่า โลกในยุคป๎จจุบันเป็นโลกยุคสังคมเศรษฐกิจฐานความรู้ 
(Knowledge-Based Society and Economy) ซึ่งหมายถึงว่า ทุกสังคมจะต้องมีความสามารถใน
การนําความรู้มาสร้างนวัตกรรม สําหรับใช้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม ความรู้และนวัตกรรมที่
สร้างขึ้นนั้น จะต้องก่อประโยชน์ต่อสังคมส่วนต่างๆ ที่มีความแตกต่างหลากหลายอย่างทั่วถึงและ
ขับเคลื่อนทั้งเศรษฐกิจเพ่ือการแข่งขันและเศรษฐกิจพอเพียงอย่างสมดุล สังคมไทยจะต้องพัฒนา
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมจากความรู้เพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและเป็นการ
เปลี่ยนแปลงในระดับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift หรือ Mindset Change) ของทั้งสังคม 
สังคมไทยจึงจะอยู่รอดได้จากสภาพบีบคั้นรอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สภาพบีบคั้นจากกระแสโลกา
ภิวัตน์  

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ได้ให้หลักการ “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา” 
สําหรับใช้เปลี่ยนแปลงสิ่งที่ยากว่าจะต้องดําเนินการ 3 เรื่องไปพร้อมๆ กัน คือ การสร้างความรู้ การ
นําความรู้ไปเคลื่อนไหวสังคมและเชื่อมโยงความรู้และการเคลื่อนไหวสังคมกับการดําเนินการทาง
การเมืองเพ่ือเคลื่อนในเชิงระบบ เชิงกติกาสังคม (กฎหมาย) หรือเชิงโครงสร้าง ในสามเหลี่ยมเขยื้อน
ภูเขานั้น มุมบนสุด ซึ่งสําคัญที่สุด และเป็นพลังหลักแต่ดําเนินการยากที่สุด คือ การสร้างความรู้ 
(วิจารณ์ พาณิชย์, 2551) 

ดังนั้น งานต่างๆ จึงจําเป็นต้องใช้ความรู้มาสร้างผลผลิตให้เกิดมูลค่าเพ่ิมมาก
ยิ่งขึ้น การจัดการความรู้เป็นคํากว้างๆ ที่มีความหมายครอบคลุมเทคนิค กลไกต่างๆ เพ่ือสนับสนุนให้
การทํางานของแรงงานความรู้ (Knowledge Worker) มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยกลไกดังกล่าว ได้แก่ 
การรวบรวมความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ในที่ต่างๆ มารวมไว้ที่เดียวกัน การสร้างบรรยากาศให้คน
คิดค้น เรียนรู้ สร้างความรู้ใหม่ๆ ขึ้น และที่สําคัญที่สุด คือ การสร้างช่องทางและเงื่อนไขให้คนเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเพ่ือนําไปใช้พัฒนางานของตนให้สัมฤทธิ์ผล ซึ่งกลไกของการจัดการ
ความรู้นี้จึงสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism) 

2.2  ความหมายของการจัดการความรู้ 
การจัดการความรู้ (Knowledge Management - KM) คือ การรวบรวม สร้าง จัด

ระเบียบ แลกเปลี่ยนและประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจากข้อมูลไปสู่สารสนเทศ
เพ่ือให้เกิดความรู้และป๎ญญาในที่สุด การจัดการความรู้ถือเป็นเครื่องมือเพ่ือใช้ในการบรรลุเปูาหมาย
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อย่างน้อย 3 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเปูาหมายของงาน บรรลุเปูาหมายการพัฒนาคน 
และบรรลุเปูาหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ดังนั้น การจัดการความรู้จึง
ไม่ใช่เปูาหมายในตัวของมันเอง เมื่อไรก็ตามที่มีความเข้าใจผิดเอาการจัดการความรู้เป็นเปูาหมาย
ความผิดพลาดก็เริ่มเดินเข้ามา อันตรายที่จะเกิดตามมาคือ การจัดการความรู้เทียมหรือปลอม เป็ น
การดําเนินการเพียงเพ่ือให้ได้ชื่อว่าการจัดการความรู้เท่านั้นเอง แรงจูงใจในการริเริ่มการจัดการ
ความรู้ แรงจูงใจแท้ต่อการดําเนินการจัดการความรู้คือเปูาหมายที่งาน คนและองค์กร เป็นเงื่อนไข
สําคัญในระดับที่เป็นหัวใจสู่ความสําเร็จในการจัดการความรู้ แรงจูงใจเทียมต่อการดําเนินการจัดการ
ความรู้ในสังคมไทย มีมากมายหลายแบบ เป็นต้นเหตุที่นําไปสู่การทําการจัดการความรู้แบบเทียม 
และนําไปสู่ความล้มเหลวในที่สุด เช่น ทําเพราะถูกบังคับตามข้อกําหนด กล่าวคือ ทําเพียงเพ่ือให้ได้
ชื่อว่าทํา หรือทําเพ่ือชื่อเสียง ทําให้ภาพลักษณขององค์กรดูดี หรือมาจากความต้องการผลงานของ
หน่วยย่อยภายในองค์กร เช่น หน่วยพัฒนาบุคลากร (HRD) หน่วยสื่อสารและสารสนเทศ (ICT) หรือ
หน่วยพัฒนาองค์กร (OD) ต้องการใช้การจัดการความรู้ในการสร้างความเด่น หรือสร้างผลงานของตน
หรืออาจมาจากคนเพียงไม่กี่คนที่ชอบของเล่นใหม่ๆ ชอบกิจกรรมที่ดูทันสมัยเป็นแฟชั่น แต่ไม่เข้าใจ
ความหมายและวิธีการดําเนินการจัดการความรู้อย่างแท้จริง  

2.3  ประเภทและรูปแบบของความรู้ 
2.3.1  ประเภทของความรู้ ความรู้สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 

ประเภท คือ  
1)  ความรู้ฝ๎งลึก (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ไม่สามารถอธิบายโดยใช้

คําพูดได้ มีรากฐานมาจากการกระทําและประสบการณ์ มีลักษณะเป็นความเชื่อ ทักษะ และเป็นอัต
วิสัย (Subjective) ต้องการการฝึกฝนเพ่ือให้เกิดความชํานาญ มีลักษณะเป็นเรื่องส่วนบุคคล มีบริบท
เฉพาะ (Context-specific) ทําให้เป็นทางการและสื่อสารยาก เช่น วิจารณญาณ ความลับทางการค้า 
วัฒนธรรมองค์กร ทักษะความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ การเรียนรู้ขององค์กร ความสามารถในการชิม
รสไวน์ หรือกระทั่งทักษะในการสังเกตเปลวควันจากปล่องโรงงานว่ามีป๎ญหาในกระบวนการผลิต
หรือไม่  

2)  ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่รวบรวมได้ง่าย จัดระบบ
และถ่ายโอนโดยใช้วิธีการดิจิทัล มีลักษณะเป็นวัตถุดิบ (Objective) เป็นทฤษฏี สามารถแปลงเป็น
รหัสในการถ่ายทอดโดยวิธีการที่เป็นทางการ ไม่จําเป็นต้องอาศัยการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนเพ่ือถ่ายทอด
ความรู้ เช่น นโยบายขององค์กร กระบวนการทํางาน ซอฟต์แวร์ เอกสาร และกลยุทธ์ เปูาหมายและ
ความสามารถขององค์กร 

ความรู้ยิ่งมีลักษณะไม่ชัดแจ้งมากเท่าไร การถ่ายโอนความรู้ยิ่งกระทําได้ยาก
เท่านั้น ดังนั้นบางคนจึงเรียกความรู้ประเภทนี้ว่าเป็นความรู้แบบเหนียว (Sticky Knowledge) หรือ
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ความรู้แบบฝ๎งอยู่ภายใน (Embedded Knowledge) ส่วนความรู้แบบชัดแจ้งมีการถ่ายโอนและ
แบ่งป๎นง่าย จึงมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า ความรู้แบบรั่วไหลได้ง่าย (Leaky Knowledge) ความสัมพันธ์ของ
ความรู้ทั้งสองประเภทเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้ ต้องอาศัยซึ่งกันและกัน (Mutually Constituted) 
(Tsoukas, 1996) เนื่องจากความรู้แบบฝ๎งลึกเป็นส่วนประกอบของความรู้ทั้งหมด (Grant, 1996) 
และสามารถแปลงให้เป็นความรู้แบบชัดแจ้งโดยการสื่อสารด้วยคําพูด 

2.3.2  ระดับของความรู้ 
หากจําแนกระดับของความรู้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ระดับ คือ 
1)  ความรู้เชิงทฤษฏี (Know-What) เป็นความรู้เชิงข้อเท็จจริง รู้อะไร เป็นอะไร 

จะพบในผู้ที่สําเร็จการศึกษามาใหม่ๆ ที่มีความรู้โดยเฉพาะความรู้ที่จํามาได้จากความรู้ชัดแจ้งซึ่งได้
จากการได้เรียนมาก แต่เวลาทํางาน ก็จะไม่ม่ันใจ มักจะปรึกษารุ่นพี่ก่อน 

2)  ความรู้เชิงทฤษฏีและเชิงบริบท (Know-How) เป็นความรู้เชื่อมโยงกับโลก
ของความเป็นจริง ภายใต้สภาพความเป็นจริงที่ซับซ้อนสามารถนําเอาความรู้ชัดแจ้งที่ได้มา
ประยุกต์ใช้ตามบริบทของตนเองได้ มักพบในคนที่ทํางานไปหลายๆปี จนเกิดความรู้ฝ๎งลึกที่เป็นทักษะ
หรือประสบการณ์มากข้ึน 

3)  ความรู้ในระดับที่อธิบายเหตุผล (Know-Why) เป็นความรู้เชิงเหตุผลระหว่าง
เรื่องราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ ผลของประสบการณ์แก้ป๎ญหาที่ซับซ้อน และนําประสบการณ์มา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น เป็นผู้ทํางานมาระยะหนึ่งแล้วเกิดความรู้ฝ๎งลึก สามารถอดความรู้ฝ๎งลึกของ
ตนเองมาแลกเปลี่ยนกับผู้อ่ืนหรือถ่ายทอดให้ผู้อ่ืนได้พร้อมทั้งรับเอาความรู้จากผู้อ่ืนไปปรับใช้ใน
บริบทของตนเองได้ 

4)  ความรู้ในระดับคุณค่า ความเชื่อ (Care-Why) เป็นความรู้ในลักษณะของ
ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ที่ขับดันมาจากภายในตนเองจะเป็นผู้ที่สามารถสกัด ประมวล วิเคราะห์
ความรู้ที่ตนเองมีอยู่ กับความรู้ที่ตนเองได้รับมาสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาได้ เช่น สร้างตัวแบบ
หรือทฤษฏีใหม่หรือนวัตกรรม ขึ้นมาใช้ในการทํางานได้ 

2.4  รูปแบบของการจัดการความรู้ 
1)  รูปแบบของเซซี (The SECI Model) 
กระบวนการการจัดการความรู้ที่ได้รับความนิยมที่ทุกคนต้องรู้จัก คือ รูปแบบของเซซี 

SECI Model ของ Nonaka และ Takeuchi (สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือสังคม, 2551) ที่
ได้เสนอแนวคิดว่า ความรู้ของคนสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit) และ
ความรู้ฝ๎งลึก (Tacit) ซึ่งความรู้ทั้งสองประเภทมีความสําคัญต่อองค์กรหรือชุมชน โดยเฉพาะความรู้ที่
เกิดจากประสบการณ์ในการทํางานหากมีการดึงความรู้ที่ฝ๎งลึกออกมาใช้หรือเปลี่ยนให้เป็นความรู้ใหม่
ขึ้นและเกิดการเรียนรู้เพิ่มข้ึน ซ่ึง SECI Model จะเป็นการอธิบายการถ่ายทอดความรู้และการเปลี่ยน
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รูปแบบของความรู้ทั้งสองประเภทเกิดเป็นความรู้ใหม่ โดยรายละเอียดของกระบวนการจัดการความรู้
ตามรูปแบบของเซซี มีดังนี้ 

Socialization เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แบบฝ๎งลึกไปเป็นความรู้ฝ๎งลึก (Tacit to 
Tacit) โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงของผู้ที่สื่อสารระหว่างกัน สร้างเป็นความรู้ของแต่ละ
บุคคลขึ้นมาผ่านการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนการสังเกตณ์การลอกเลียนแบบและการลงมือปฏิบัติ ความรู้
ฝ๎งลึกนี้อาจจะเป็นกระบวนการคิดซึ่งเป็นการยากท่ีจะอธิบายออกมาเป็นคําพูด การที่เข้าไปมีส่วนร่วม
จะทําให้สามารถเรียนรู้ได้ 

Externalization เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แบบความรู้ฝ๎งลึกไปเป็นความรู้ชัดแจ้ง 
(Tacit to Explicit) สามารถทําได้โดยการเปรียบเทียบ การตั้งสมมติฐาน กรอบความคิดในการ
ถ่ายทอดความรู้ฝ๎งลึกออกมาเป็นความรู้ชัดแจ้งทําได้ยากอาจทําได้โดยผ่านการพูดคุยการเล่าเรื่อง ซึ่ง
กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่สําคัญในการสร้างความรู้ 

Combination เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แบบความรู้ชัดแจ้งไปเป็นความรู้ชัดแจ้ง 
(Explicit to Explicit) เป็นกระบวนการที่ทําให้ความรู้ สามารถจับต้องได้ นําไปใช้ได้และใช้งาน
ร่วมกันได้ สามารถทําได้โดยการแยกแยะ แบ่งประเภทและทําให้อยู่ในรูปเอกสาร เป็นการจัดระบบ
ความรู้ 

Internalization เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แบบความรู้ชัดแจ้งไปเป็นความรู้ฝ๎งลึก 
(Explicit to Tacit) เกิดจากการทําความเข้าใจในความรู้แบบชัดแจ้งของบุคคลจนเกิดเป็นความรู้ขึ้น 
โดยผ่านการอ่านหนังสือเอกสารแล้วทําความเข้าใจหรือผ่านการฝึกปฏิบัติ การนําเอาความรู้ไปใช้ 

กระบวนการต่างๆ จะเกิดขึ้นหมุนวนกันไปซ้ําแล้วซ้ําเล่าซึ่งในแต่ละกระบวนการที่เกิด
การเปลี่ยนรูปแบบระหว่างความรู้ฝ๎งลึกกับความรู้ชัดแจ้งทําให้เกิดความรู้ใหม่เพ่ิมขึ้น นั่นหมายความ
ว่า Externalization และ Internalization เป็นความรู้กระบวนการสําคัญในการสร้างความรู้ ยิ่ง
สามารถกระตุ้นให้กระบวนการทั้ง 4 เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นเกลียว (Knowledge Spiral) 
และยิ่งเกลียวความรู้หมุนเร็วเท่าไหร่ก็จะทําให้เกิดความรู้เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์กับองค์กรได้มากขึ้น
เท่านั้น ซึ่งกระบวนการจัดการความรู้ตามรูปแบบของเซซีสามารถอธิบายได้ดังตารางภาพข้างล่างนี้ 
 
   

 

 

 

 



  28 

 
 

แผนภาพที่ 3 : เกลียวความรู้ตามรูปแบบของเซซี 
 

2)  รูปแบบการจัดการความรู้แบบวงจร 
ความรู้ชัดแจ้งหรือเด่นชัด (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่อยู่ในรูปแบบที่เป็น

เอกสารหรือวิชาการอยู่ ในตําราคู่มือการปฏิบัติงาน และ ความรู้ฝ๎งลึกหรือซ่อนเร้น (Tacit 
Knowledge) เป็นความรู้ที่แฝงอยู่ในตัวคน เป็นประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานเป็นภูมิป๎ญญา โดยที่
ความรู้ทั้ง 2 ประเภทนี้มีวิธีการจัดการที่แตกต่างกัน การจัดการ “ความรู้ชัดแจ้ง” จะเน้นไปที่การ
เข้าถึงแหล่งความรู้ ตรวจสอบ และตีความได้เมื่อนําไปใช้แล้วเกิดความรู้ใหม่ก็นํามาสรุปไว้เพ่ือใช้
อ้างอิงหรือให้ผู้อ่ืนเข้าถึงได้ต่อไป (ดูวงจรทางซ้ายในรูป) ส่วนการจัดการ “ความรู้แบบฝ๎งลึก” นั้นจะ
เน้นไปที่การจัดเวทีเพ่ือให้มีการแบ่งป๎นความรู้ที่อยู่ในตัวผู้ปฏิบัติ ทําให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน อัน
นําไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ที่แต่ละคนสามารถนําไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ต่อไป (ดูวงจรทางขวาใน
รูป) 
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แผนภาพที่ 4 : รูปแบบการจัดการความรู้แบบวงจร 
 

 2.5 การจัดการความรู้ของชุมชน 
การจัดการความรู้นั้นมีหลายรูปแบบ มีหลากหลายโมเดล สําหรับงานวิจัยเรื่องรูปแบบ

การจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
ของชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์นี้ เน้นการจัดการความรู้ ที่ทําให้คนเคารพศักดิ์ศรีของคนอ่ืน เป็น
รูปแบบการจัดการความรู้ที่เชื่อว่า ทุกคนมีความรู้ปฏิบัติในระดับความชํานาญที่ต่างกัน เคารพความรู้
ที่อยู่ในคน เพราะหากถ้าเคารพความรู้ในตําราวิชาการอย่างเดียวนั้น ก็เท่ากับว่าเป็นการมองว่า คนที่
ไม่ได้เรียนหนังสือ เป็นคนที่ไม่มีความรู้ เมื่อพูดถึงเรื่องราวขององคค์วามรู้ที่ผ่านมามักตกอยู่ในบทบาท
ของผู้รู้ ครูบาอาจารย์ในสถาบันการศึกษาท้ังหลายที่ศึกษาหาความรู้จากทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งมัก
ถูกแยกออกจากการปฏิบัติการทางวิถีชีวิตของผู้คนในสังคม ส่วนชาวบ้านเหล่านักพัฒนาก็เป็นนัก
ปฏิบัติการในชุมชนที่มีภารกิจหนัก จนดูเหมือนห่างไกลจากงานความรู้ทางวิชาการ 

โดยแท้จริงแล้วความรู้ของชุมชนนั้นมีอยู่อย่างหลากหลาย ทั้งในตัวคน ชุมชน ใน
ธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมของทุกหนทุกแห่งเพียงแต่การจัดการความรู้ยังไม่ได้ดําเนินการอย่าง
จริงจัง ทั้งๆ ที่การเข้าถึงองค์ความรู้ของชุมชน การลุ่มลึกในองค์ความรู้ของสังคมไทยเป็นกุญแจสําคัญ
ในการสร้างพลังความเข้มแข็งของสังคม อันจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมให้มีความเป็นธรรมและ
ยั่งยืน ในป๎จจุบันนี้กระบวนการทํางานขององค์กรชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคประชาสังคม ภาค
ธุรกิจ ตลอดจนภาครัฐ มีกระแสที่กล่าวถึงความรู้ การจัดการความรู้ กันอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น 
ดังนั้น การสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถรวบรวมองค์ความรู้  สร้างความรู้  การจัดการ
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กระบวนการเรียนรู้ การนําความรู้ไปใช้ในระดับต่างๆ จึงเป็นเรื่องที่ดีและเกิดประโยชน์โดยตรงต่อ
ชุมชน (ความรู้ท้องถิ่นการจัดการความรู้สู่การจัดการทางสังคม, 2557) 

อย่างไรก็ตาม เมื่อกล่าวถึงความรู้ก็มักจะสัมพันธ์เชื่อมโยงกับคําว่า ญาณวิทยา 
(Epistemology) ซึ่งเป็นการแสวงหาความรู้ ภายใต้คําถามที่ว่า ความรู้แต่ละชุดเกิดขึ้นมาได้อย่างไร 
อิงอยู่กับปรัชญาหรือโลกทัศน์แบบใด ในการศึกษาด้านญาณวิทยานั้น เป็นการศึกษาที่ ตั้งอยู่บน
ความคิดที่ว่าความรู้แต่ละอย่างถูกสร้างขึ้นภายใต้ปรัชญา ความเชื่อและโลกทัศน์ของผู้สร้าง ดังนั้น 
ผู้สร้างความรู้ที่ยืนอยู่บนปรัชญาคนละชุดกันย่อมผลิตความรู้ในเรื่องเดียวกันออกมาแตกต่างกัน  

การทําความเข้าใจ “ญาณวิทยา” ของชาวบ้านที่สร้างองค์ความรู้ของตนขึ้นมาเพ่ือ
จัดการกับป๎ญหาที่ชุมชนเผชิญ  ซึ่งในกระบวนการสร้างความรู้ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือการเข้าถึงความ
จริงนั้น ต้องไม่เหมารวมว่าความรู้หรือความจริงมีลักษณะเดียว (homogenous) และปลอดจากโลก
ทัศน์หรืออุดมการณ์ใดๆ ทั้งนี้เป็นเพราะในโลกนี้มีความจริงในหลายระดับและหลายรูปแบบ ทั้งที่เป็น
เรื่องเล่าหรือตํานาน (myth) คติชาวบ้าน (folklore) ปรัชญา (Philosophy) และศาสตร์ (science) 
ดังนั้น ความรู้และความจริงจึงเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กับวิธีคิดและโลกทัศน์ หรือ “อัตลักษณ์” (Identity) 
ของผู้สร้างความรู้นั้นๆ การที่จะเข้าใจกระบวนการสร้างองค์ความรู้ของชุมชนนั้น ผู้วิจัยจะต้องเข้า
ร่วมในกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการต่อสู้ดิ้นรน (struggle) เพ่ือที่จะดํารงชีวิตอยู่ของชาวบ้าน
ในแต่ละท้องถิ่น ทั้งนี้ก็เพ่ือที่จะเข้าใจอัตลักษณ์ ความหมายของคําว่าความรู้และกระบวนการสร้าง
องค์ความรู้ของท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นมีอัตลักษณ์และกระบวนการสร้างองค์ความรู้เฉพาะตน 
(Situated Knowledge) และแตกต่างหลากหลายในแต่ละพ้ืนที่ ดังนั้นในกระบวนการทํางานร่วมกับ
ชุมชนท้องถิ่นและในการจัดการเรื่ององค์ความรู้นั้น ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะใช้แนวคิดหรือวิธีการเพียง
แบบเดียว (blueprint) กับทุกชุมชน 

ถึงแม้ว่าตัวองค์ความรู้และกระบวนการสร้างองค์ความรู้ของแต่ละชุมชนจะแตกต่างกัน 
แต่ก็มีลักษณะบางประการที่ร่วมกันอยู่ ซึ่งกระบวนการสร้างความรู้ของชุมชนนั้น ความรู้ถูกคิดขึ้นโดย
ชุมชนท้องถิ่นเพ่ือใช้ในการแก้ป๎ญหาของท้องถิ่นนั้นๆ (problem-oriented process) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งป๎ญหาในระบบการผลิตทางการเกษตร ดังนั้น ความรู้ของท้องถิ่นจึงมีลักษณะที่ 1) เป็น
ความรู้เพ่ือแก้ป๎ญหาในเชิงปฏิบัติการร่วมกันของคนในชุมชน 2) เป็นความรู้ที่ไม่อ้างความเป็นสากล 
แต่จะมีความเฉพาะในแต่ละท้องถิ่น 3) เป็นความรู้ที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่จะประกอบร่วมอยู่ใน
ระบบประเพณีและพิธีกรรม และ 4) มีศาสนธรรมกํากับ  

อย่างไรก็ดี ในระยะหลังที่วิถีการผลิตของชุมชนเปลี่ยนไปในแง่ที่ต่างคนต่างผลิต รวมทั้ง
ชาวบ้านบางส่วนได้เคลื่อนย้ายตัวเองออกไปทํางานนอกชุมชน กระบวนการสร้างองค์ความรู้ก็เปลี่ยน
ตาม นั่นคือ จากที่ในอดีตชุมชนสร้างความรู้เพ่ือแก้ป๎ญหาในทางปฏิบัติร่วมกัน ได้เปลี่ยนมา เป็นการ
สร้างความรู้ของป๎จเจกบุคคล ดังจะเห็นได้จากการปรากฏขึ้นของผู้รู้ที่เรียกกันว่า “ปราชญ์ชาวบ้าน” 
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การปรากฏขึ้นของปราชญ์ชาวบ้านยังทําให้เกิดชุมชนในลักษณะใหม่ที่ไม่ใช่ชุมชนทางกายภาพ แต่
เป็นชุมชนที่มีลักษณะเป็นเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้รู้เฉพาะเรื่ อง เช่น เครือข่ายหมอ
พ้ืนบ้านในระดับอําเภอและจังหวัด เป็นต้น และในบริบทที่ว่านี้ได้มีการตั้งคําถามไว้เพ่ือร่วมกันคิดต่อ
ว่า หากสิ้นปราชญ์ชาวบ้าน กระบวนการสร้างและสืบทอดองค์ความรู้ของชุมชนท้องถิ่นจะยังคงเกิด
ขึ้นอยู่หรือไม่ ทางหนึ่งที่ดูจะเป็นคําตอบสําหรับคําถามข้างต้นก็คือการคิดในเรื่อง “การจัดการ
ความรู้” ซึ่งการจัดการก็คือการดําเนินการเพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จเพ่ือแก้ป๎ญหาและเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ ดังนั้น การจัดการความรู้ในมิติของชุมชนท้องถิ่น ก็คือ การดําเนินการเพ่ือให้องค์ความรู้ที่มี
อยู่สามารถแก้ป๎ญหาและเกิดประโยชน์แก่ชุมชน และในภาวะที่องค์ความรู้ของท้องถิ่นยังดํารงอยู่ 
บทบาทของนักจัดการองค์ความรู้ ก็คือ รวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นต่างๆ มาทําการ
สังเคราะห์และถ่ายทอด รวมทั้งสร้างและพัฒนาคนรุ่นใหม่ในท้องถิ่นนั้นๆ เพ่ือทําหน้าที่ดังกล่าว 

ขณะที่องค์ความรู้ที่มีอยู่อย่างหลากหลายนั้น ในเชิงยุทธศาสตร์ผู้ที่ทําหน้าที่จัดการ
ความรู้จะต้องเลือกองค์ความรู้บางชุดขึ้นมาจัดการ โดยในการเลือกนั้น ต้องพิจารณาว่าองค์ความรู้ชุด
ใดยังคงมีบทบาท (function) ในกระบวนการแก้ป๎ญหาของชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งองค์ความรู้แบบใดที่
สามารถนํามาใช้ในการประสานพลังของชุมชนท้องถิ่น อันจะนําไปสู่การสร้างพ้ืนที่ทางสังคมขององค์
ความรู้ การเคลื่อนไหวและการจัดการทางสังคมต่อไป 

การนําเสนอญาณวิทยา รวมทั้งการจัดการองค์ความรู้ของชาวบ้าน ญาณวิทยาของ
ชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นอาจจะแตกต่างจากญาณวิทยาของแนวคิดการพัฒนากระแสหลักและกระแส
โลกาภิวัตน์ที่อิงอยู่กับปรัชญาแบบทุนนิยม ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกหากชุมชนท้องถิ่นจะผลิตและ
จัดการความรู้แตกต่างไปจากวิธีการของความรู้กระแสหลัก สิ่งสําคัญของการศึกษาญาณวิทยาของ
ชาวบ้าน คือการทําความเข้าใจกระบวนการสร้างความรู้ และรับรู้ถึงการดํารงอยู่ขององค์ความรู้แบบ
ชาวบ้านที่ยังคงมีบทบาทในการจัดการความเป็นไปของชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งไม่ตัดสินใจว่าความรู้ของ
ท้องถิ่นด้อยกว่าความรู้กระแสหลัก การทําความเข้าใจดังกล่าวย่อมจะนําไปสู่การยอมรับความ
แตกต่างของวิธีคิดและการดํารงอยู่ร่วมกันของความแตกต่างเหล่านั้น 

2.6 กระบวนการสร้างความรู้ของชุมชน 
เมื่อพูดถึงกระบวนการสร้างความรู้ของชุมชน นิธิ เอียวศรีวงศ์ ได้กล่าวไว้ในหนังสือ 

ความรู้ท้องถิ่นการจัดการความรู้สู่การจัดการทางสังคม ว่า มีอยู่ 2 ประเด็นหลักๆ ได้แก่ 
2.6.1 ความหมายและลักษณะของค าว่าความรู้ของชุมชนหรือความรู้ท้องถิ่น 

(local knowledge) ซึ่งมีลักษณะเฉพาะอยู่ 4 อย่างด้วยกัน 
1) ความรู้ของชุมชนหรือความรู้ของท้องถิ่นจะมีลักษณะความรู้ในเชิงปฏิบัติเพ่ือ

ตอบป๎ญหาในเชิงปฏิบัติ หมายความว่าคนในชุมชนท้องถิ่นนั้นจะไม่ถามตัวเองว่าทําไมโลกถึงมีแรง
ดึงดูด เพราะถึงตอบป๎ญหานี้ได้ ก็ไม่สามารถท่ีจะนําเอาใช้ในเชิงปฏิบัติ ถึงเราจะไม่รู้ว่าโลกมีแรงดึงดูด
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แต่โลกก็ยังดูดเราอยู่นั่นเอง ความรู้ท้องถิ่นโดยทั่วๆ ไปแล้วจะมีลักษณะเป็นความรู้ในเชิงปฏิบัติเพ่ือ
ตอบป๎ญหาบางอย่างในเชิงปฏิบัติของเขา ไม่ว่าจะเป็นการทํานา การทํามาหากิน การอยู่อาศัย การ
รักษาโรค หรืออะไรก็แล้วแต่และสิ่งที่จะมาชี้วัดการตอบป๎ญหาในเชิงปฏิบัติของความรู้ก็คือ 
“สัมฤทธิผล” ของความรู้นั้นๆ นี่เป็นลักษณะประการหนึ่งของความรู้ท้องถิ่น 

2)  ความรู้ในเชิงปฏิบัติแต่ว่ามีมุมมองที่เกี่ยวกับศาสนธรรม อันนี้มีความสําคัญ
คือความรู้เหล่านี้ไม่ได้มาลอยๆ แต่จะมาพร้อมกันกับมุมมองหรือท่าทีต่อโลกหรือต่อชีวิตที่มีลักษณะ
มาจากฐานของศาสนธรรม  ความรู้ทั้งหลายเหล่านี้ เมื่อเวลาใช้ความรู้ต้องใช้ในเชิงเมตตาใช้ในเชิง
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ไม่ใช่เพ่ือการแข่งขัน ความรู้ที่ได้จากโรงเรียนหรือความรู้ในป๎จจุบันมักจะไม่ได้มีฐาน
หรือไม่ได้มมีุมมองจากศาสนธรรม เช่น วิชาบริหารธุรกิจ จะไม่มีการสอนว่าต้องบริหารด้วยความเป็น
ธรรม แต่ต้องบริหารธุรกิจเพ่ือทํากําไรสูงสุด  เป็นต้น คือไม่มีฐาน ไม่มีมุมมองจากศาสนธรรมโดย
สิ้นเชิง ซึ่งผิดกับความรู้ท้องถิ่นหรือความรู้ของชุมชนที่จะต้องมีฐานหรือมุมมองทางศาสนธรรม
ประกอบอยู่ด้วยเสมอ 

3)  ความรู้ท้องถิ่นหรือความรู้ของชุมชนจะไม่อ้างความเป็นสากล คือ จะไม่อ้างว่า
การทําเกษตรอินทรีย์ต้องทําเหมือนกันทั่วโลกหรือต้องใช้สะเดาเพ่ือฆ่าแมลงเหมือนกันทั้งหมด 
หากแต่ความรู้ของชุมชน จะเป็นความรู้ที่จะตอบป๎ญหาเฉพาะในท้องถิ่นมากกว่าที่จะเป็นความรู้ที่
ประกาศความเป็นสากล ซึ่งตรงกันข้ามกับความรู้ที่เรียนกันมาในระบบโรงเรียน เราจะพบว่าความรู้ที่
เรียนในระบบโรงเรียนนั้นอ้างความเป็นสากลเสมอ ดังนั้นความรู้ของชุมชนจึงเป็นความรู้ที่ไม่เป็น
ทฤษฎี ไม่มีทฤษฎีตายตัวสําหรับการหาความรู้ในแต่ละท้องถิ่น ถ้าท้องถิ่นอ่ืนจะเอาไปใช้บ้างหรือ
ชุมชนอ่ืนจะนําไปใช้จะต้องนําความรู้ไปประยุกต์ ไม่สามารถที่จะหยิบเอาไปใช้โดดๆ ได้ ตรงนี้มี
ความสําคัญคือ เมื่อใดที่ความรู้อ้างความเป็นสากล ความรู้นั้นจะไม่มีความสัมพันธ์กับคนที่เรียนเท่าใด
นัก วิชาเคมีไม่จําเป็นต้องสัมพันธ์กับคนที่เรียนเพราะความรู้ที่เรียนเกี่ยวกับเคมีเป็นสิ่งที่เราสามารถ
พบได้ทุกที่และความรู้เกี่ยวกับเคมีนี้ก็ไม่สัมพันธ์อะไรกับคนเลย แต่ความรู้ที่ไม่เป็นสากลจะต้องเป็น
ความรู้ที่สัมพันธ์กับคนตลอด โดยเฉพาะคนในท้องถิ่น 

4) ความรู้ท้องถิ่นมักจะไม่อยู่ในรูปของลายลักษณ์อักษรแต่มักจะแฝงไว้ใน
ประเพณี อาจจะมีพิธีกรรมเสริมในประเพณีนี้ด้วย หรือมิฉะนั้นก็แฝงไว้ในวัฒนธรรม หรือกล่าวอีกนัย
หนึ่งก็คือแบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมของมนุษย์นั่นเอง ความรู้เหล่านี้กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือเป็น
ความรู้ที่ไม่ได้ลอยอยู่ในตํารา ป๎จจุบันนี้เราเรียนหนังสือที่ความรู้อยู่ในตําราตลอดและอาจไม่สัมพันธ์
กับวิถีชีวิตจริงของเราก็ได้ ผู้ที่จบการศึกษาในระดับปริญญาเอกทางวิทยาศาสตร์ก็อาจจะยังเชื่อผีหรือ
ทําพิธีกรรมทางไสยศาสตร์ก็ได้ คือไม่ได้เกี่ยวข้องกันระหว่างชีวิตกับความรู้ แต่ความรู้ของชุมชนนั้น
เมื่อไม่ได้อยู่ในลายลักษณ์อักษรจึงต้องแฝงไว้ในวิถีชีวิตของคน เพราะฉะนั้นความรู้กับวิถีชีวิตจะต้อง
สัมพันธ์เชื่อมโยงกันตลอดเวลา 
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2.6.2 กระบวนการสร้างและสืบทอดความรู้ของชุมชน ประกอบด้วย 
1)  ความรู้ชุมชนจะถูกคิดขึ้นโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเพ่ือตอบป๎ญหาบางอย่างที่

มีอยู่ในชุมชนหรือในท้องถิ่นนั้นๆ ถ้าเป็นป๎ญหาเฉพาะของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นไม่ถือว่าเป็นความรู้
ของชุมชนเพราะเป็นการแก้ป๎ญหาเฉพาะบุคคล แต่ป๎ญหาที่กลายเป็นความรู้ของชุมชนนั้นมาจาก
ป๎ญหาร่วมกันในชุมชนนั้นหรือในท้องถิ่นนั้น แล้วมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลพยายามจะตอบป๎ญหานั้น
หรือพยายามจะแก้ป๎ญหานั้น แล้วก็พบวิธีแก้ กลายเป็นความทรงจําว่าต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้จึงจะ
สามารถแก้ป๎ญหาได้ เป็นต้น จนกระทั่งกลายเป็นความรู้ของชุมชนไป 

อย่างไรก็ตาม ในวิถีการผลิตของคนสมัยโบราณ การตอบป๎ญหาร่วมกันของคนใน
ชุมชน ถึงแม้ว่าคนคนหนึ่งจะพบวิธีแก้ไขป๎ญหาแล้ว แต่วิธีแก้นั้นไม่สามารถทําคนเดียวได้ เพราะในวิถี
การผลิตทุกคนจะต้องร่วมมือกัน ตัวอย่างเช่น การทํานา ที่ไม่มีใครสามารถทํานาคนเดียวได้ ยิ่งชุมชน
เจริญงอกงามมากขึ้นไปเท่าไร ก็จะมีป๎ญหาเข้ามามากเท่านั้น เช่น เรื่องการจัดการน้ํา คนๆ เดียวไม่
สามารถจัดการน้ําได้ ชุมชนต้องร่วมกันจัดการ เป็นต้น วิถีการผลิตของชุมชนบังคับให้ต้องร่วมมือกัน
แสวงหาทางออก เพราะเทคโนโลยีการเกษตรไม่ว่าจะเป็นระบบเหมืองฝาย การควบคุมน้ํา การใช้ปุ๋ย 
และอ่ืนๆ ต้องทําด้วยการร่วมมือกันในชุมชน ฉะนั้นความรู้ของชุมชนจึงถือเป็นสมบัติส่วนรวมตั้งแต่
เริ่มต้นในการที่จะตอบป๎ญหา  

2)  ความรู้ชุมชนนั้นอาจจะได้มาจากชุมชนอ่ืน ผ่านการอพยพเข้ามาของคนต่าง
ถิ่น ชุมชนในอดีตนั้นถึงแม้ว่าจะอยู่โดดเดี่ยวกว่าป๎จจุบันนี้ แต่ก็ไม่ได้แปลว่าโดดเดี่ยวโดยไม่เกี่ยวข้อง
กับใครเลย ผู้คนมีการออกจากชุมชนไปสัมพันธ์กับชุมชนอ่ืน มีการที่คนในชุมชนอ่ืนเอาข้าวมาแลกกับ
ปลาในชุมชนนี้ มีการค้าท้องถิ่น มีอิทธิพลของวัฒนธรรม เช่น พระพุทธศาสนาที่แพร่ขยายไปทั่วหมด
ทั้งประเทศไทย อย่างนี้เป็นต้น ก็จะมีการนําเอาข่าวสารข้อมูลนําเอาความรู้จากที่อ่ืนเข้ามาในชุมชน 
หรือแม้แต่การอพยพเข้าของคนต่างถิ่นมาสู่ชุมชนก็นําเอาความรู้บางอย่างมาเผยแพร่ในชุมชนด้วย 
ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนคือ เทคโนโลยีการทําสวนผลไม้ในแถบฝ๎่งธนบุรีและนนทบุรีที่มีความแตกต่าง
จากการทําสวนผลไม้แห่งอื่นๆ ในประเทศไทย เพราะว่ามีการขุดเป็นร่องสวนแล้วก็มีน้ําอยู่สองข้างไม่
เคยปรากฏในประเทศไทย สวนของไทยมีลักษณะแบบ “สวนสมรม” ที่มีการปลูกไม้นานาชนิดใน
พ้ืนที่เดียวกันไม่มีการยกร่อง  แต่เทคโนโลยีการทําสวนแบบฝ๎่งธนจนกระทั่งไปถึงนนทบุรีนั้นเป็น
เทคโนโลยีที่มาจากจีน รวมถึงการคัดพันธุ์ผลไม้ที่กระจุกตัวอยู่ทางภาคกลางค่อนข้างมากก็เป็น
เทคโนโลยีของจีนอีกเช่นกัน อีกตัวอย่างของความรู้ชุมชนที่ได้มาจากชุมชนอ่ืน ก็คือการใช้ปูนซีเมนต์ 
ที่ได้แบบอย่างมาจากการสร้างวัด เนื่องจากวัดมีเงินที่จะจ้างช่างได้เพียงเล็กน้อยจึงต้องอาศัยแรงงาน
ของคนในชุมชนเข้ามาช่วยในการสร้างวัด ชาวบ้านก็เรียนรู้การใช้ปูนซีเมนต์จากช่างที่มาจากข้างนอก 
แล้วก็ประยุกต์เอาการสร้างวัดไปสร้างบ้านตนเอง สร้างสิ่งก่อสร้างซึ่งเราจะเห็นได้ว่าความรู้ชุมชน
ไม่ได้ถูกจํากัดตัวเองอยู่ในชุมชนแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่มีการถ่ายกันของชุมชนมาในอดีต
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ตลอดเวลาไม่ว่าโดยการอพยพ โดยการสัมพันธ์สืบเนื่องกันทางเศรษฐกิจ ทางการเมืองของคนใน
ชุมชน 

3)  ความรู้ของชุมชนนั้นเป็นการสืบทอดในครอบครัวและในชุมชน ถึงแม้ว่า
ความรู้นั้นอาจจะมาจากที่อ่ืนก็ตาม แต่ว่าการสืบทอดนั้นจะสืบทอดกันเองในชุมชนและสืบทอดกันเอง
ในครอบครัวค่อนข้างมาก โดยมีบ้าน วัดและมัสยิด เข้ามาช่วยเสริมมุมมองทางศาสนธรรม เรื่อง
ของศาสนธรรมกํากับความรู้เป็นสิ่งที่สําคัญมากในเรื่องของความรู้ของชุมชนในสมัยก่อน ที่บ้านและ
วัดจะมีบทบาทในเรื่องเหล่านี้ค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นงานประเพณี วิถีการผลิต รวมทั้งวัดเองก็เป็น
แหล่งสะสมความรู้ของชุมชนที่มีความสําคัญ มีความรู้อีกหลายต่อหลายอย่างที่ชุมชนไปหาได้จากใน
วัด รวมทั้งวัดในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนก็เป็นแหล่งที่สืบทอดความรู้ได้อยู่แล้ว เป็นการสืบ
ทอดความรู้โดยรวมกันไปกับมุมมองทางศาสนธรรม กิจกรรมทางสังคมที่ทํากันในชุมชนก็เป็นส่วน
หนึ่งของการสืบทอดความรู้ด้วย เป็นต้นว่า การลงแขกหรือการเอามื้อเอาวันก็เป็นส่วนหนึ่งของการ
สอนให้เด็กให้รู้จักดํานา เกี่ยวกับเรื่องการเก่ียวข้าว หรืออ่ืนๆ จากพิธีกรรม จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองในชุมชนนั้นไปพร้อมๆ กัน 

4)  ความรู้ที่มาจากผู้เชี่ยวชาญ เป็นความรู้ซึ่งคนในชุมชนที่มีความชํานาญได้ผดุง
เอาไว้ รักษาสืบทอดเอาไว้  โดยเฉพาะในครอบครัวที่ทําอาชีพพิเศษคือถึงแม้ว่าชุมชนไทยสมัยโบราณ
จะอยู่กันในเศรษฐกิจแบบพอเพียงยังชีพ แต่แม้กระนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีอาชีพพิเศษในเศรษฐกิจแบบ
พอยังชีพผสมปนเปอยู่  เช่น การตีเหล็ก ก็จะสืบทอดอยู่ในครอบครัวของช่างตีเหล็ก หมอพ้ืนบ้าน 
สล่าหรือช่าง อีกอาชีพที่มีการสืบทอดในสํานัก ก็คือ พ่อเพลงแม่เพลง ซึ่งถึงแม้ทุกคนจะร้องเพลง
พ้ืนบ้านเป็นแต่ไม่สามารถจะเอาไปออกงานได้ หากจะออกงานก็ต้องเรียนหรือฝึกฝนให้เกิดความ
ชํานาญเสียก่อน โดยมีประเพณีขอฝากตัวเป็นศิษย์ (apprentice) ของผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ ซึ่งจะเรียน
จากการปฏิบัติ  หมายความว่า ต้องเข้าไปฝึกงานเข้าไปเป็นแรงงานช่วยครูตั้งแต่ต้น  

2.7 ความเปลี่ยนแปลงในกระบวนการสืบทอดความรู้ท้องถิ่น 
นับตั้งแต่ พ.ศ. 2500 หรือนับตั้งแต่เริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นต้น

มา เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในชุมชนเป็นอย่างมากและส่งผลต่อการเรียนรู้ของชุมชนในป๎จจุบัน ดังนี้ 
1)  ความรู้ในเชิงปฏิบัติของชุมชนสร้างขึ้นได้ยากกว่าเดิม เหตุผลก็คือชุมชนในป๎จจุบัน

ไม่ได้ทําการผลิตร่วมกันอีกต่อไปแล้วคนที่อยู่ในชุมชนในป๎จจุบันนี้ถูกทําให้กลายเป็นป๎จเจกบุคคล ถูก
ทําให้กลายเป็นต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างทํามาหากินมากขึ้น ตัวอย่างในภาคเหนือที่เห็นได้ชัดก็คือ
การล่มสลายของระบบชลประทานราษฎร์ โดยเหตุผลสําคัญนั้นมาจากหลายเหตุผลด้วยกัน เช่น 
ชลประทานหลวงเข้ามารุกรานชลประทานราษฏร์ แต่ที่สําคัญที่สุด คือ การทํานาในสมัยนี้ชาวบ้าน
ไม่ได้ร่วมมือกันแบบในสมัยก่อนไม่ได้เป็นการทํานาของชุมชนต่อไปอีกแล้ว  
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นอกจากวิถีการผลิตจะถูกแยกส่วนให้กลายเป็นต่างคนต่างทําแล้ว  เราจะพบว่าแม้แต่
อาชีพก็แตกต่างกันมากขึ้น  คนในสมัยก่อนส่วนใหญ่ทั้งหมด 80-90 เปอร์เซ็นต์ก็คือชาวนา  จะมีคน
อาชีพพิเศษอยู่เพียงไม่ก่ีครอบครัวในชุมชน แต่ในป๎จจุบันนี้ ถ้าเราเข้าไปดูเราจะพบว่าในชุมชนอาจจะ
มีชาวนาเพียง 40-50 เปอร์เซ็นต์ ที่เหลือเป็นครู  เป็นตํารวจ และอาชีพอ่ืนๆ  ที่แตกต่างหลากหลาย  
ทําให้ชุมชนไม่เหมือนเก่าอีกต่อไปแล้ว  เพราะฉะนั้น ถ้าจะมีการสร้างความรู้ขึ้นในชุมชนในแบบที่เรา
หวังว่าจะมีกระบวนการตอบป๎ญหาร่วมกันในเชิงปฏิบัติในวิธีการตอบป๎ญหานั้นก็ต้องทําร่วมกันหมด
ทั้งชุมชน ถึงแม้ว่าจะมีคนต้นคิดเป็นเพียงบางคนก็ตามนั้น  สิ่งนี้เกิดข้ึนไม่ได้แล้วในชุมชนแบบป๎จจุบัน
ที่แตกออกเป็นส่วนๆ เช่นนี้   

การถ่ายทอดความรู้ร่วมกันก็ลดลงอย่างมาก  เพราะว่าคนหลายคนไม่รู้ว่าจะเอาความรู้
นั้นไปทําไม  อาจจะมีการทําเกษตรอินทรีย์ในชุมชนแห่งนี้โดยคนประมาณ 10 ครอบครัว แต่คนที่มี
อาชีพอ่ืน เช่น ตํารวจ หรือครูก็ไม่รู้ว่าจะเรียนเรื่องเกษตรอินทรีย์ไปทําไม  เพราะฉะนั้นการตอบ
ป๎ญหาเรื่องเกี่ยวกับการใช้สารพิษจํานวนมาก  การตอบป๎ญหาเกี่ยวกับสุขภาพของคน จึงไม่สามารถ
เชื่อมโยงเข้าไปกับคนอ่ืนๆ ในชุมชนได้  กลายเป็นกระบวนการสร้างความรู้ที่กระทําขึ้นโดยกลุ่มคนที่
เล็กลงหรือทําขึ้นโดยป๎จเจกบุคคลมากขึ้น   

2)  การเกิดปราชญ์ชาวบ้าน การสร้างความรู้ของปราชญ์ชาวบ้านนั้นเป็นการสร้าง
ความรู้ของป๎จเจกซึ่งมีความแตกต่างจากกระบวนการสร้างความรู้ของชุมชนในช่วงก่อน พ .ศ. 2500 
กล่าวคือ การสร้างความรู้ของชุมชนในอดีต เป็นกระบวนการร่วมกันของชุมชนทั้งหมด  ไม่มีใครคนใด
คนหนึ่งเป็นปราชญ์ ทุกคนร่วมกันเป็นปราชญ์หมด แต่เมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงในชุมชนขึ้นทั้ง
ประเทศจึงเกิดปรากฏการณ์ทีเ่รียกว่า ปราชญ์ชาวบ้าน เพราะว่าความรู้ถูกสร้างขึ้นโดยป๎จเจกมากขึ้น  
ไม่ได้เป็นกระบวนการของชุมชนอย่างที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เพราะฉะนั้นปราชญ์ชาวบ้านจึงเป็น
ปรากฏการณ์ใหม่ท่ีป๎จเจกบุคคลบางคนเป็นคนสร้างความรู้ขึ้นหรือจะเป็นกลุ่มเล็กๆ ก็ได้ อาจจะไม่ใช่
คนเดียว แต่ก็เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างเล็ก ถึงแม้ว่าปราชญ์ชาวบ้านจะเป็นปรากฏการณ์ใหม่  แต่
กระบวนการสร้างความรู้ของปราชญ์ชาวบ้านนี้เป็นกระบวนการที่เหมือนเดิม อันที่หนึ่งคือมุ่งตอบ
ป๎ญหาในเชิงปฏิบัติ และทดลองในเชิงปฏิบัติซ้ําอีก รวมทั้งซึมซับความรู้จากแหล่งอ่ืนไม่ว่าจะเป็น
บุคคลหรือกลุ่มบุคคล ในขณะเดียวกันก็ไม่อ้างตนเองว่าเป็นความรู้สากล ผ่านการลองผิดลองถูกจน
ประสบความสําเร็จ 

นอกจากนี้ผู้ที่จะได้รับการยกย่องให้เป็นปราชญ์ชาวบ้านต้องประสบความสําเร็จ 3 
ประการด้วยกัน 

ประการแรก คือ ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจ  ไม่ว่าจะเป็นปราชญ์ในด้านไหนประกอบ
อาชีพอะไรต้องประสบความสําเร็จทางเศรษฐกิจด้วยการสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัวตัวเอง   
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ประการที่สอง คือ ได้รับการยอมรับทางสังคมเพราะการยอมรับทางสังคมของชาวบ้าน
ในป๎จจุบันเป็นสิ่งที่หายากมาก  เนื่องจากในทุกสังคมนั้นมีระบบเกียรติยศของตัวเอง สังคมชาวบ้าน
ไทยในอดีตก็มีระบบเกียรติยศของตนเอง คนที่มีอายุขนาดนี้ คนที่เคยบวชเรียนนานเท่านี้ คนที่เคย
ออกมาทําอย่างนี้จะได้รับการยอมรับนับถือในชุมชน เมื่อสังคมเปลี่ยนไป  ระบบเกียรติยศของ
ชาวบ้านถูกทําลาย  ในขณะเดียวกันก็ถูกแทนที่ด้วยระบบเกียรติยศของชาติ อันประกอบด้วย 
การศึกษาสมัยใหม่หรือการศึกษาในระบบโรงเรียนที่มีใบปริญญาบัตรรับรอง การประกอบอาชีพที่ต้อง
ใช้ความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะการอ่านออกเขียนได้และการใช้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งที่
ชาวบ้านเข้าไม่ถึง เพราะฉะนั้นการยอมรับทางสังคมจึงเป็นเงื่อนไขสําคัญของการเป็นปราชญ์ชาวบ้าน 
การได้รับการยอมรับจากภายนอก เช่น ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากร ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ทางหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ มีบุคคลหรือคณะบุคคลเข้ามาศึกษาดูงานในพ้ืนที่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ปราชญ์ชาวบ้านจะเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนได้นั้น ต้องได้รับการยอมรับจากข้างนอกชุมชนก่อน
จึงค่อยกลับมาเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนแทนที่จะได้รับการยอมรับจากชุมชนโดยตรงทันที ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าเกิดการพึ่งพาเกี่ยวโยงระหว่างข้างนอกกับข้างในชุมชนที่ซับซ้อนมากข้ึน  

ประการที่สาม บุคคลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้านนั้น ล้วนมีมุมมองที่อิง  
ศาสนธรรมค่อนข้างเข้มแข็งกว่าคนทั่วไป ตัวอย่างเช่น ปราชญ์ด้านเกษตรอินทรีย์ เลือกที่จะไม่ใช้
เทคนิคของการใช้หนอนเบียนกันไปเบียนกันมาเพ่ือจะให้ผักเติบโต แต่หัวใจสําคัญอยู่ที่การเคารพชีวิต
อ่ืนด้วย ซึ่งเป็นวิธีการมองของศาสนา แม้แต่ปราชญ์ด้านการออมทรัพย์ ก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องการออม
ทรัพย์อย่างเดียวแต่คิดเรื่องการทําอย่างไรให้ชาวบ้านมีสวัสดิการในชีวิตตัวเองไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ  
ไม่ว่าจะเป็นด้านโรคภัยไข้เจ็บและเรื่องอ่ืนๆ เทียบเท่ากับคนในเมือง คือการมีความเมตตาต่อผู้อ่ืนเป็น
หัวใจสําคัญของการทําการออมทรัพย์  ไม่ใช่การออมทรัพย์เพ่ือการลงทุนแบบที่นักเศรษฐศาสตร์พูด
ถึงที่มุ่งเน้นแต่ผลกําไรเพียงอย่างเดียว หากแต่เป็นเรื่องทําอย่างไรให้ชีวิตของมนุษย์อ่ืนๆ รวมทั้งตัว
ของผู้ออมเองเกิดความมั่นคงด้านอาหาร ด้านสุขภาพ ด้านอื่นๆ ตามมา   

3)  การเกิดชุมชนเรียนรู้ที่ไม่อิงกับพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ เนื่องจากปราชญ์ชาวบ้านสร้าง
ความรู้ขึ้นมาจากการประสบการณ์ของตน ผ่านกระบวนการลองผิดลองถูก รวมทั้งมีการรวมกลุ่ม
กิจกรรมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากคนภายนอก เกิดการสร้าง “ชุมชนเรียนรู้” ขึ้นมาใหม่ที่ไม่ได้อิงอยู่
ในพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ อาจจะกล่าวได้ว่าการสร้างชุมชนเรียนรู้ใหม่ของปราชญ์ชาวบ้านนี้ถือเป็น
ความสําเร็จที่สําคัญของการศึกษาของชุมชนในระยะ 20-30 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มออมทรัพย์ 
เกษตรพึ่งตนเอง เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม การเกิดชุมชนเรียนรู้ก็ถูกตั้งข้อสังเกต 3 ประการ ประการแรก กลุ่มหรือ
ชุมชนเรียนรู้ใหม่จะสามารถสร้างปราชญ์ชาวบ้านรุ่นใหม่ได้หรือไม่  ซึ่งก็เกิดขึ้นในบางกรณีแต่น้อย 
ประการที่สอง กลุ่มหรือชุมชนสามารถสร้างการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องได้หรือไม่หากสิ้นปราชญ์ชาวบ้านที่
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เป็นผู้นําหรือแกนนํา หรือต่างคนต่างเลิก ต่างคนต่างอยู่บ้าน ซึ่งยังไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น 
ประการที่ 3 การสืบทอดมุมมองทางศาสนธรรมของชุมชนเรียนรู้จะเป็นไปในทิศทางไหน เนื่องจาก
เวลานี้สถาบันศาสนาไม่มีพลังเหลือแล้วที่จะเป็นผู้สืบทอดศาสนธรรมต่อไปได้อย่างมีพลังในสังคมไทย 
และหากเกิดการสืบเนื่องของชุมชนการเรียนรู้ใหม่ต่อมาหลังจากที่ปราชญ์ชาวบ้านเหล่านี้ได้หมดไป
แล้วก็ตาม ก็อาจจะเป็นชุมชนที่เรียนรู้ในเชิงเทคนิค  ไม่ใช่ชุมชนที่เรียนรู้โดยมีศาสนธรรมกํากับอีก
ต่อไป  

นอกจากนี้ ชุมชนเรียนรู้หลายแห่งยังเป็นการเรียนรู้แบบเดิม คือ เนื้อหาของการเรียนรู้
ของชุมชนใหม่เหล่านี้จะตอบป๎ญหาในเชิงปฏิบัติหรืออนุรักษ์วัฒนธรรมเก่า เช่น เกษตรอินทรีย์ 
อนุรักษ์ปุา อนุรักษ์วัฒนธรรมอันนี้เป็นวิธีการของการเรียนรู้แบบเก่า  ไม่ใช่การเรียนรู้แบบใหม่ การ
เรียนรู้แบบใหม่จะนําสิ่งที่เป็นเชิงปฏิบัติมาทําให้กลายเป็นนามธรรม (abstract) แล้วเรียนรู้เฉพาะ
ส่วนที่เป็นนามธรรม คือตอบป๎ญหาในเชิงปฏิบัติและไม่ค่อยสัมพันธ์กับวิทยาการสมัยใหม่ด้วย ที่ผ่าน
มายังไม่พบการอธิบายความรู้ของชุมชนหรือของปราชญ์ชาวบ้านในแง่มุมใหม่ เช่น จากแง่มุมทางเคมี 
ทางธรณีวิทยา การอธิบายความรู้ของชุมชนจึงยังไม่เชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่  

4)  การศึกษาในระบบโรงเรียน ซึ่งเป็นการศึกษาที่แยกเด็กออกไปจากวิถีชีวิตของคน
ปกติ ถ้ามองจากในแง่ของวิถีแบบปกติ จะเห็นว่าเด็กป๎จจุบันแปลกแยกไปจากวิถีเดิมโดยสิ้นเชิง ใน
อดีตเด็กได้อยู่ร่วมกับพ่อแม่ ลุง ปูา น้า อาของเขาในการทํานา เลี้ยงควายหรือทํากิจกรรมอ่ืนๆ แต่
ป๎จจุบันนี้ ชีวิตประจําวันของเด็กตื่นเช้าต้องแต่งตัวไปโรงเรียน เย็นกลับมาทําการบ้านแล้วเช้ามาก็ไป
โรงเรียนอีก ซึ่งระบบการศึกษาสมัยใหม่ได้แยกเด็กออกไปจากวิถีการผลิตของชุมชน แยกออกไปจาก
วิถีชีวิตแบบปกติของคนในชุมชน เพราะฉะนั้นการสร้างความรู้ การสืบทอดความรู้ของคนในชุมชน
ป๎จจุบันนี้จึงไม่ค่อยเกี่ยวกับเด็ก เราคงต้องคิดว่า ทําอย่างไรที่จะสามารถทําให้คนรุ่นต่อไปสนใจสิ่ง
เหล่านี้ และเข้ามาสัมพันธ์กับกระบวนการสร้างความรู้และสืบสานความรู้ของชุมชนได้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

โดยสรุปก็คือ ความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนเป็นความรู้ที่สร้างขึ้นโดยบุคคลผ่านกระบวนการ
สร้างความรู้ด้วยตนเองหรือเป็นความรู้ของป๎จเจกยังไม่ใช่ความรู้ที่จะนํามาแก้ไขป๎ญหาของทั้งชุมชน
ได ้และความรู้ที่มีอยู่ก็กระจัดกระจาย เนื่องจากต่างคนต่างทํา ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการนําความรู้ที่แต่ละ
คนมีอย่างแตกต่าง รวมถึงการสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถรวบรวมองค์ความรู้ สร้างความรู้ การ
จัดการกระบวนการเรียนรู้ การนําความรู้ไปใช้ในระดับต่างๆ ได้ จึงเป็นเรื่องที่ดีและเกิดประโยชน์
โดยตรงต่อชุมชน อนึ่ง การจัดการความรู้นั้นในที่สุดจะโยงไปสู่การจัดการทางสังคม เมื่อชุมชน
สามารถจัดการความรู้และเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้เป็นเครือข่ายเพ่ือที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายของ
ชุมชน ซึ่งในความเป็นจริงกระบวนการจะไม่จบลงแค่นี้ เพราะถึงแม้ว่าชุมชนจะจัดการตัวเองได้ แต่
เขาก็จะพบว่า ในสังคมนั้นยังมีกลไกและโครงสร้างบางอย่างที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
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ฉะนั้น เขาก็ต้องเอาความรู้ของท้องถิ่นมาผลักดันเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นวงจรการเรียนรู้ต่อไป
เรื่อยๆ อันจะนําไปสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในที่สุด 
 3. แนวคิดการจัดการทรัพยากรน้ า (Water Management) 

น้ําเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
น้ําตามสภาพธรรมชาติที่ประชาชนทุกท้องที่อาศัยใช้ ได้แก่ น้ําในบรรยากาศ (ฝน) น้ําผิวดินและน้ํา
บาดาล นับเป็นผลผลิตจากธรรมชาติที่เราไม่สามารถผลิตเพ่ิมขึ้นมาหรือลดปริมาณที่มีอยู่ในธรรมชาติ
ได้เองตามต้องการ 

ทรัพยากรแหล่งน้ําจึงเป็นทรัพยากรพ้ืนฐานในการพัฒนาประเทศและเป็นทรัพยากรที่มี
ความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ อย่างไรก็ตาม  จากการขยายตัวของภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากรและความไม่แน่นอนของ
การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศได้ส่งผลให้ป๎ญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํามีความหลากหลายและมี
แนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น 

แนวทางการบริหารจัดการน้ําจึงได้เกิดขึ้นในหลายประเทศ โดยได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ จัดทํานโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา รวมถึงการปฏิรูปกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือทําให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออํานวย (Enabling Environment) ต่อการบริหารจัดการ ซึ่งการ
ดําเนินการดังกล่าวมีส่วนสัมพันธ์กับการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ (Water Resources 
Management : IWRM) หมายถึง กระบวนการจัดการน้ําอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโดยทั่วไปเกี่ยวข้อง
กับการจัดหาและพัฒนา การใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ําให้คงอยู่และมีใช้
อย่างยืนยาว รวมทั้งการแก้ไขป๎ญหาอันเกิดจากทรัพยากรน้ํา ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ทรัพยากร
แหล่งน้ํา ถือได้ว่าเป็นป๎จจัยในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม อีกทั้งถือเป็น
ทรัพยากรพ้ืนฐานที่สําคัญในการรักษาความสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ หน่วยงานที่
ดูแลจัดการทรัพยากรแหล่งน้ําไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน ควรมีการจัดการทรัพยากรแหล่งน้ํา
ให้มีความสมดุลกับความต้องการใช้น้ําที่มีเพ่ิมขึ้น รวมถึงสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป  

การบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการนั้นเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางใน
ระดับสากล เนื่องจากเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด อย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน
และลดความขัดแย้ง นอกจากนี้ การบริหารจัดการน้ํายังเป็นการจัดการและการพัฒนาทรัพยากร
แหล่งน้ํา ดินและทรัพยากรอ่ืนๆเพ่ือความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและความยั่งยืนของระบบ
นิเวศ นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในการปกปูองสภาพแวดล้อมของโลก ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนาด้านการเกษตรที่ยั่งยืน ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและปรับปรุง
สุขลักษณะของมนุษย์ทั่วโลก นโยบายเกี่ยวกับการจัดการน้ําถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ จะสะท้อนให้เห็นถึง
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ลักษณะที่เชื่อมต่อกันโดยพ้ืนฐานของทรัพยากรทางอุทกวิทยาและเป็นที่ยอมรับว่าเป็นทางเลือกที่
เหมาะสมในรูปแบบการจัดการและการแปลงนโยบายสู่ภาคปฏิบัติที่มีความโดดเด่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 5 : รูปแบบการจัดการน้ าและการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติที่มีความโดดเด่น 

 
องค์ประกอบการบริหารจัดการทรัพยากรแหล่งน้ า 
1. การจัดสรรน้ํา การจัดสรรน้ําให้กับผู้ใช้น้ําเป็นป๎จจัยที่มีความสําคัญในการดูแลสังคมและ

สิ่งแวดล้อม อีกท้ังเป็นป๎จจัยชี้บ่งความเท่าเทียมกันในการพัฒนาสังคม 
2. การวางแผนลุ่มน้ํา การจัดเตรียมและปรับปรุงอย่างสม่ําเสมอของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ

วางแผนลุ่มน้ําการผสมผสานในการพัฒนาและการจัดลําดับความสําคัญของลุ่มน้ํา 
3. การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเป็นพ้ืนฐาน

สําคัญในการตัดสินใจที่คํานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของสังคมและสภาพแวดล้อมการพัฒนาและการใช้
ทรัพยากรแหล่งน้ํา 

4. การควบคุมมลพิษ การจัดการมลพิษโดยใช้หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายและการสร้าง
แรงจูงใจที่เหมาะสมในการลดป๎ญหามลพิษที่สําคัญและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

5. การตรวจสอบ การใช้ระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้มีการจัดการข้อมูลที่
จําเป็นและสามารถระบุและการตอบสนองต่อการละเมิดกฎหมายระเบียบและใบอนุญาต 
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6. การจัดการทางเศรษฐกิจและการเงิน การใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจและการเงินสําหรับ
การลงทุน การสนับสนุนการกู้คืนและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพ่ือเข้าถึงเปูาหมายผลประโยชน์ที่
ยั่งยืนเพื่อการใช้น้ําของสังคม 

7. การจัดการข้อมูล การให้ข้อมูลที่สําคัญที่จําเป็นเพ่ือให้ข้อมูลในการตัดสินใจและมีความ
โปร่งใสและการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการจัดการทรัพยากรแหล่งน้ํา 

8. ความมั่นคงด้านน้ํา ความมั่นคงด้านน้ําถูกกําหนดให้เป็นป๎จจัยชี้บ่งถึงความต้องการ
ทรัพยากรน้ําของประชากร ความมั่นคง ความยั่งยืน และเพียงพอต่อความต้องการในการดํารงชีวิตใน
การเข้าถึงทรัพยากรแหล่งน้ํา การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคม ความเชื่อมั่นในการปูองกันการ
ปนเปื้อนของมลพิษสู่แหล่งน้ํา การปูองกันภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศและการดูแลรักษาระบบนิเวศน์เพ่ือความสงบสุขและความมั่นคงทางด้านการเมือง (UN-
Water,2013) 

9. น้ําและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ น้ําเป็นสื่อหลักที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและมีอิทธิพลต่อระบบนิเวศน์ของโลก การดํารงชีวิตและความเป็นอยู่ของสังคม อุณหภูมิที่
สูงขึ้นและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงส่งผลกระทบต่อการกระจายของปริมาณน้ําฝน 
หิมะละลาย ทิศทางการไหลของแม่น้ําและน้ําใต้ดิน อีกทั้งยังส่งผลต่อความเสื่อมของคุณภาพน้ํา ซึ่ง
คนยากจนมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุด 

นอกจากนี้ ทรัพยากรน้ํามีผลกระทบต่อกระบวนการจัดการทุกด้านของเศรษฐกิจและสังคม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลสุขภาพ การผลิตอาหาร การผลิตน้ําประปาและสาธารณูปโภค พลังงาน 
อุตสาหกรรมและการทํางานของระบบนิเวศน์ ภายใต้สภาพอากาศที่แปรปรวนส่งผลให้มีความตึง
เครียดในการจัดสรรน้ํา โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศกําลังพัฒนาซึ่งมีความจําเป็นอย่างเร่งด่วนในการ
ปรับปรุงการบริหารจัดการน้ําเพ่ือมุ่งสู่เปูาหมายการลดความยากจนซึ่งเป็นเปูาหมายการพัฒนา
สหัสวรรษและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการจัดการ
แหล่งน้ําในด้านของการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้ตระหนักถึงป๎ญหาและสนองต่อนโยบายในการพัฒนา
มาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปฏิบัติ เพ่ือเสริมสร้าง
ศักยภาพและความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงเพ่ือความมั่นคงด้านน้ํา การมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินการ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ การดําเนินกลยุทธ์การปรับตัวที่มีความสําคัญ
และเหมาะสมเช่นเดียวกับการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจึงเป็นเรื่องเร่งด่วนซึ่งน้ํามี
บทบาทสําคัญในเรื่องนี้ 
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 การจัดการน้ าในประเทศไทย 
ทรัพยากรน้ํา เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการดํารงอยู่ของมนุษย์และธรรมชาติ ดังนั้น การ

จัดการทรัพยากรน้ําจะต้องคํานึงถึงปริมาณน้ําที่เพียงพอต่อการดํารงชีวิต ไม่เกิดการขาดแคลนและ
คุณภาพน้ําต้องได้มาตรฐานตามเกณฑ์ในการนําน้ํามาอุปโภคบริโภค อนึ่ง ได้มีผู้ให้ความหมายการ
จัดการทรัพยากรน้ําอันจะเป็นแนวทางในการกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้  

เกษม จันทร์แก้ว (2532) ให้ความหมายของการจัดการทรัพยากรน้ําว่า หมายถึงวิธีการ
ดําเนินการในพ้ืนที่รับประโยชน์จากน้ําอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการจัดหา การพัฒนา การเก็บ
รักษาซ่อมแซมสิ่งสึกหรอให้คืนสู่สภาพ การฟ้ืนฟูแหล่งเสื่อมโทรมให้ใช้ประโยชน์ได้ต่อไปเพ่ือให้สิ่ งที่
ดําเนินการนั้นบังเกิดผลอย่างยั่งยืนต่อมวลมนุษย์และธรรมชาติ  

สถาบันแหล่งน้ําและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2537) ให้
ความหมายของการจัดการทรัพยากรน้ําว่าเป็นวิธีการจัดหาการใช้ประโยชน์และการควบคุม
สภาพแวดล้อมเก่ียวกับทรัพยากรน้ําให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน  

ปธาน สุวรรณมงคล (2540) ให้ความหมายการจัดการทรัพยากรน้ําว่า เป็นวิธีการหรือ
กิจกรรมการดําเนินการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งน้ําการจัดสรรน้ําการปูองกันและแก้ไขภัย
ธรรมชาติด้านน้ําและการ ปูองกันแก้ไขมลพิษทางน้ําเพ่ือให้สามารถใช้น้ําให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

จากความหมายของการจัดการทรัพยากรน้ําข้างต้น สามารถสรุปได้ว่าการจัดการทรัพยากร
น้ํา เป็นการปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมการจัดหาการพัฒนาการจัดสรรและใช้ประโยชน์การปูองกันและ
ฟ้ืนฟูมลภาวะทางน้ําเพ่ือให้ได้รับประโยชน์อย่างเสมอภาคและยั่งยืน 

ประเทศไทยมีสภาพป๎ญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ําที่สําคัญ ได้แก่ การขาดแคลนน้ําใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ การเกิดน้ําท่วมทําความเสียหายแก่พ้ืนที่ชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมและป๎ญหาน้ําเสีย 
โดย 1) ภาคเหนือ มีป๎ญหาการขาดแคลนน้ําบางพ้ืนที่และตามฤดูกาล  หลายพ้ืนที่มีป๎ญหามาก
เนื่องจากอุทกภัยอันมีสาเหตุมาจากปุาไม้บริ เวณต้นน้ํ าลําธารถูกทําลายไปมาก 2)  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มักเกิดการขาดแคลนน้ําอย่างรุนแรง เมื่อฝนไม่ตกและในฤดูแล้งเพราะเพราะ
ดินเป็นทรายจึงมีการระเหยและการซึมของน้ําลงดินมากกว่าภาคอ่ืน ส่วนหน้าฝนก็มักเกิดอุทกภัยตาม
บริเวณพ้ืนที่ลุ่มสองฝ๎่งลําน้ําลุ่มน้ําต่างๆ หลายลุ่มน้ําซึ่งนับเป็นป๎ญหาของภูมิภาคนี้ที่ทําให้ประชาชน
จํานวนมากได้รับความเดือดร้อน 3) ภาคกลางต้องการน้ําใช้ทําการเกษตรจํานวนมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในฤดูแล้ง ในหน้าฝนมักเกิดอุทกภัยตามบริเวณที่ลุ่มของลุ่มน้ําเจ้าพระยาในเขตหลายจังหวัด 
รวมทั้งกรุงเทพมหานคร อีกทั้งแม่น้ําเจ้าพระยาตอนล่างแม่น้ําท่าจีน แม่น้ําแม่กลองมีป๎ญหาด้าน
คุณภาพน้ําเป็นของเสียซึ่งนับว่ามีความรุนแรงมากขึ้นทุกปี 4) ภาคตะวันออก ป๎ญหาหลัก คือ การ
ขาดแคลนน้ําในแหล่งชุมชนริมฝ๎่งทะเลที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วและย่านนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ และ 
5) ภาคใต้ มีป๎ญหาขาดแคลนน้ําบางท้องที่ป๎ญหาคุณภาพน้ําจากดินเปรี้ยวและน้ําเค็มป๎ญหาเรื่องน้ําที่
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สําคัญของภาคนี้ คือ การเกิดน้ําท่วมฉับพลันที่อาจเกิดขึ้นตามจังหวัดต่างๆ เนื่องจากฝนที่ตกชุกและ
ปุาไม้ต้นน้ําลําธารถูกบุกเบิกทําลายไปมากนั่นเอง 
  สภาพป๎ญหาและสาเหตุที่ทําให้เกิดป๎ญหาดังกล่าวมีสาเหตุใหญ่อยู่ 2 ประการ คือ เกิดขึ้น
เนื่องมาจากการกระทําของมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ก่อมีหลายรูปแบบ อีกสาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากสภาพตาม
ธรรมชาติของแต่ละท้องถิ่นและความวิปริตผันแปรของฝนที่ตกในฤดูต่างๆ ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ตาม
ธรรมชาติที่อยู่เหนือการควบคุม 
 ปัญหาการจัดการน้ าของประเทศไทย 
 สําหรับประเทศไทยป๎ญหาการจัดการน้ํายังเป็นป๎ญหาต่อเนื่องและยากต่อการแก้ไข 
เนื่องจากในแต่ละลุ่มน้ํามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเข้ามาบริหารงาน
เกี่ยวข้องกับน้ําเฉพาะด้านมากมายทําให้วิธีการดําเนินงานของแต่ละหน่วยงานไม่ประสานและไม่มี
ความต่อเนื่องกัน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ลุ่มน้ําขนาดใหญ่ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งเกี่ยวกับป๎ญหาความ
ต้องการน้ําและการจัดสรรน้ําการจัดหาหรือการพัฒนาและการอนุรักษ์แหล่งน้ําในพ้ืนที่ลุ่มน้ํา โดย
หลักการที่จะให้การจัดการน้ําในลุ่มน้ําเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจําเป็นต้องมีข้อมูลและองค์กร
รองรับสําหรับการจัดการเฉพาะแต่ละลุ่มน้ําเพ่ือให้มีการพิจารณาป๎ญหาต่างๆ ภายในลุ่มน้ํา ซึ่งมีการ
แก้ป๎ญหาทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างต่อเนื่อง มีการควบคุมการพัฒนาการใช้และการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ําร่วมกับทรัพยากรอื่นๆ ที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจน การจัดการอย่างเป็นระบบภายในลุ่มน้ําที่
มีความชัดเจนนี้จะสามารถลดความขัดแย้งต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 การวิเคราะห์และจัดการทรัพยากรน้ําที่ผ่านมาจนถึงป๎จจุบันเป็นการกําหนดจากบนลงล่าง
หรือมีการกําหนดให้ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลหรือหน่วยงานจากส่วนกลางเป็นหลักหรืออาจ
จากผู้มีอํานาจทางการเมืองเสียเป็นส่วนใหญ่ โดยคาดว่าเมื่อมีการก่อสร้างโครงการต่างๆ แล้ว ไม่ว่า
จะเป็นการก่อสร้างเขื่อนอ่างเก็บน้ํา ระบบชลประทานและอ่ืนๆ จะสามารถช่วยแก้ป๎ญหาความ
ยากจนของประชาชนชุมชนต่างๆ ได้ ทั้งๆ ที่บางโครงการไม่ได้มีการศึกษาและวิเคราะห์ถึงความ
ต้องการของประชาชนในระดับรากหญ้าที่แท้จริง การประเมินโครงการ การวางแผนดําเนินการที่
หน่วยงานส่วนกลางจัดทําขึ้นหรืออาจเป็นความต้องการของนักการเมืองท้องถิ่นนั้น นอกจาก
ประชาชนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงหรือไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงแล้ว หลาย
โครงการยังเกิดความขัดแย้งกับชุมชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียอันเนื่องมาจากการเกิดผลกระทบกับชาวบ้าน
ที่หน่วยงานมักไม่มีคําตอบว่าจะเยียวยาแก้ไขได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระทบกับสิทธิของ
ชุมชนซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของทรัพยากรต่างๆ ตามท่ีระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ 
 ป๎ญหาการขาดแคลนน้ํา ภาวะน้ําท่วมและอุทกภัยและการลดลงของคุณภาพน้ํานั้นที่ยังก่อ
ความเดือดร้อนไปทั่วนี้ กล่าวได้ว่าล้วนมาจากป๎ญหาเรื่องการจัดการน้ําทั้งสิ้น ถือว่าเป็นป๎ญหาใน
รูปแบบการบริหารจัดการน้ําที่ผิดพลาดเนื่องจากการจัดการทรัพยากรน้ําของไทยทุกยุคทุกสมัยเป็น
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การดําเนินงานแบบแยกส่วนไม่เป็นลักษณะบูรณาการกันทั้งในเชิงนโยบายและเชิงสถาบันหรือองค์กร
ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการน้ําจึงก่อให้เกิดความสูยเสียอย่างมากในด้านการใช้ทรัพยากรน้ําให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดระยะยาวและทางด้านเศรษฐศาสตร์จึงเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องมีการปฏิรูปกระบวนการ
บริหารจัดการกันใหม่ 
 เนื่องด้วยกฏหมายไทยกําหนดสิทธิการใช้ทรัพยากรน้ําอย่างกว้างๆ ว่า ทรัพยากรน้ําเป็นของ
คนไทยทุกคนจึงเป็นการเปิดช่องให้ทุกคนสามารถใช้น้ําอย่างไม่จํากัด ทําให้ทุกคนมีสิทธิที่จะใช้ได้
อย่างเสรี นับเป็นต้นเหตุให้เกิดการใช้น้ําที่ด้อยประสิทธิภาพจึงถึงเวลาแล้วที่คนไทยจะต้องรู้จัก
ประหยัดในการใช้น้ํา ไม่ใช้น้ําอย่างฟุุมเฟือย ป๎จจุบันเมื่อถือกันว่าน้ําเป็นทรัพยากรธรรมชาติเป็น
สมบัติของส่วนรวมมิใช่เป็นของบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะ ทุกคนสามารถเข้าถึงน้ําได้โดยเสรี  การ
ที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของอย่างแน่ชัดเช่นนี้ ทําให้น้ําแทบไม่มีราคาตลาด แต่มีมูลค่าทั้งด้านเศรษฐกิจและ
สังคมทําให้เกิดปญ๎หาหลายประการที่ต้องจัดการให้เหมาะสมและรัดกุมมากขึ้น ประการแรก เมื่อเป็น
ภาระของรัฐที่ต้องเข้าไปดําเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ํารูปแบบต่างๆ และระบบการ
จัดสรรน้ําเองซึ่งต้องใช้งบประมาณสูงมากในการลงทุน แต่ผลของการจัดการโดยรัฐนี้มักไม่เกิด
ประสิทธิภาพเท่าที่ควรทั้งในแง่เศรษฐศาสตร์และด้านสังคมที่ยังสามารถแก้ความขาดแคลนน้ําของ
ผู้คนให้หมดไปอย่างยุติธรรมและทั่วถึงตามที่มุ่งหวังได้ จึงเป็นเรื่องที่รัฐต้องมีการปฏิรูปการจัดการน้ํา
ให้ เหมาะสมต่อไป ประการต่อมา เมื่ อความต้องการใช้น้ํ า เ พ่ิมขึ้น ในภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคชุมชน ประกอบกับสภาวะฝนแล้งส่งผลให้เกิดการขาดแคลนน้ําทั้งในเมือง
และชนบท ทําให้เกิดความขัดแย้งเพ่ิมมากข้ึนระหว่างกลุ่มผู้ใช้น้ําจึงเริ่มมีการปกปูองผลประโยชน์ของ
กลุ่มตน โดยการเข้าไปแสดงสิทธิในการใช้น้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติ ผู้ที่ประสบป๎ญหาการขาดแคลน
น้ํา มีความต้องการใช้น้ํามากที่สุดอาจไม่ได้ใช้น้ํามากเท่าที่ต้องการ เช่น ชุมชนชนบทต่างๆ และผู้
ประกอบอาชีพการเกษตรแต่น้ํากลับตกเป็นของผู้ที่เข้าถึงได้ก่อนเพราะความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ 
ทางการเงินหรือทางเทคโนโลยี ได้แก่ผู้คนในสังคมเมือง กลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มธุรกิจต่างๆ ซึ่งมัก
แย่งชิงทั้งทางตรงและโดยอ้อม โดยมิได้คํานึงถึงสิทธิในน้ําของชุมชนซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดกับทรัพยากรน้ํา
มาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษแต่อย่างใด และภาครัฐเองทุกครั้งที่เกิดวิกฤติการณ์ขาดแคลนน้ําเช่นที่ผ่านมา
ก็มักใช้อํานาจรัฐทุกระดับเข้าไปจัดการมุ่งแก้ป๎ญหาให้กับกลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มธุรกิจมิให้เกิดความ
ขาดแคลนเป็นลําดับแรก โดยมิได้คํานึงถึงสิทธิของชุมชนตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแต่อย่างใด การ
จัดการที่ขาดความร่วมมือจากชุมชนเช่นนี้จึงเป็นเหตุให้การดําเนินงานในหลายท้องที่เกิดอุปสรรคไม่
ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควรหรือดําเนินการต่อไปไม่ได้เลย 
 การจัดการควรต้องท าอย่างเป็นระบบในพื้นที่ลุ่มน้ า 
 ระบบนิเวศน์ที่นิยมใช้เป็นหลักในการจัดการน้ําและทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ คือ ระบบ
นิเวศน์ลุ่มน้ํา คําว่า ลุ่มน้ํา หมายถึงบริเวณหรือพ้ืนที่ที่อยู่ภายในเขตแนวสันป๎นน้ําที่ใช้เป็นแนวแบ่ง
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เขตฝนที่ตกลงมาแล้วเกิดเป็นน้ําท่า กล่าวคือ หากมีฝนตกลง ณ บริเวณใดเกิดเป็นน้ําท่าไหลไปรวมกับ
น้ําท่าที่เกิดจากฝนตกที่บริเวณอ่ืนแล้วไหลไปโดยมีทางออกร่วมกัน ถือว่าพ้ืนที่ที่ฝนตกลงมานั้นทุก
แห่งอยู่ในลุ่มน้ําเดียวกัน ทั้งนี้ พ้ืนที่ลุ่มน้ําตอนบนมักเป็นพ้ืนที่ภูเขาสูง เรียกว่า ต้นลําธาร การที่นิยม
ใช้ลุ่มน้ําเป็นขอบเขตการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากว่าพ้ืนที่ของแต่ละลุ่มน้ํา
มีระบบนิเวศน์ของตนเอง ซึ่งประกอบด้วยสิ่งมีชีวิต เช่น ปุาไม้ ต้นไม้ สัตว์ปุา รวมถึงผู้ คนและ
สิ่งไม่มีชีวิต เช่น น้ํา ดิน แร่ อากาศ รวมถึงสิ่งต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยปกติแล้วภายในระบบนิเวศน์
ของลุ่มน้ําควรจะมีความสมดุลระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่ผู้คนสามารถอยู่อาศัยและดํารงชีพ
อย่างมีความสุขที่พอเพียงและยั่งยืน 
 นอกจากพ้ืนที่ลุ่มน้ําจะเหมาะสําหรับใช้เป็นเขตพ้ืนที่ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเหมาะสําหรับใช้เป็นเขตพ้ืนที่ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอีกด้วยเพราะการ
พัฒนาหรือการทําการใดๆ ในบริเวณหนึ่งบริเวณใดของพ้ืนที่ลุ่มน้ําอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ
สังคมของอีกบริเวณหนึ่งในลุ่มน้ําเดียวกันได้ แต่ในการปฏิบัติการของทางราชการนั้นดูเหมือนว่าไม่
นิยมใช้แนวทางดังกล่าวนี้ มักนิยมใช้เขตทางการปกครองเป็นขอบเขตในการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม เพราะว่ามีความเคยชินและมีข้อมูลพื้นฐานด้านต่างๆ ของเขตการปกครอง เช่น หมู่บ้าน ตําบล 
อําเภอและจังหวัดอยู่แล้ว และสามารถนํามาใช้ประโยชนืได้ทันที การใช้เขตปกครองเป็นเขตพ้ืนที่ใน
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นไม่สอดคล้องกับความจริงของระบบนิเวศน์ 
ตั วอย่ า ง เช่น  พ้ืนที่ จั งหวัดหนึ่ งอาจครอบคลุมหลายลุ่ มน้ํ า  การ พัฒนาหรือการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดนั้นจะไม่สามารถใช้วิธีเดียวกันนี้ได้ทั้งหมด เพราะแต่ละ
ลุ่มน้ํามีลักษณะเฉพาะของตัวเอง นอกจากนี้ลุ่มน้ําหนึ่งอาจครอบคลุมพ้ืนที่หลายจังหวัด การพัฒนาใน
พ้ืนที่จังหวัดหนึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชากรของอีกจังหวัดหนึ่งได้ เนื่องจากจังหวัดเหล่านั้นอยู่ใน
ระบบนเิวศน์ของลุ่มน้ําเดียวกัน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นการเหมาะสมและถูกต้องที่จะใช้พ้ืนที่ลุ่มน้ําเป็นเขต
พ้ืนที่ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วย 
 4. แนวคิดการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) 

4.1  ความเป็นมาของแนวคิดการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ในอดีตถึงป๎จจุบันสังคมไทยห่างไกลจากการเป็น “สังคมการเรียนรู้” มาถึงวันนี้เราต่างก็

ตระหนักกันดีว่า การเรียนรู้เป็นพันธกิจแห่งชีวิตที่ทุกคน ไม่ว่าบุคคลเหล่านั้นจะอยู่ในชุมชนท้องถิ่น
หรือองค์กรใดก็ตามต่างจะต้องร่วมกันรับผิดชอบ จะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่คือ ต้องมองให้
เห็นว่าแท้จริงแล้วคนทุกคนล้วนมีศักยภาพอยู่ในตนด้วยกันทั้งสิ้น แต่ละคนจะต้องภาคภูมิใจในสิ่งที่
ตนมีในสิ่งที่ตนเป็นและต้องรู้จักเปิดใจใฝุ เรียนรู้ในสิ่งที่ตนยังไม่มี ต้องกล้าพอที่จะเปิดเผยว่าตนมีสิ่งที่
ตนต้องการจะรู้ กล้าพอที่จะขอความช่วยเหลือ ในขณะเดียวกันก็ใจกว้างพอที่จะเป็นผู้ให้พร้อมที่จะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สังคมไทยในอนาคตจะเป็นสังคมฐานความรู้ที่การเรียนรู้ความรู้และนวัตกรรมเป็น
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ป๎จจัยสําคัญในการพัฒนาจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมและสร้ างสภาพการณ์เพ่ือให้คน
ไทยทุกคนมีสิทธิและความเสมอภาคในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

สังคมแห่งการเรียนรู้เป็นสังคมแห่งภูมิป๎ญญา ที่ตระหนักถึงความสําคัญความจําเป็นของ
การเรียนรู้ที่ทุกคนและทุกส่วนในสังคมมีความใฝุรู้และพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ การเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้น และมีความต่อเนื่องเป็นปกติวิสัยในชีวิตประจําวันของทุกคน เป็นการเรียนรู้ที่
เกิดขึ้นได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ของคนทุกคน ในทุกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม การเสริมสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ต้องดําเนินการโดยยึดหลักให้ทุกภาคส่วนของสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนด
และตัดสินใจในกิจกรรมสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับตนเองและชุมชนท้องถิ่น การสนับสนุนให้สังคมทุก
ส่วนและทุกระดับได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพและสร้าง สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้จะทําให้
เกิดพลังชุมชนท้องถิ่นที่เข้มแข็ง อันเป็นรากฐานที่มั่นคงในการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มี
ความยั่งยืนตลอดไป 

4.2  ค าจ ากัดความของสังคมแห่งการเรียนรู้ 
สังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นคําที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเมื่อไม่นานมานี้ ทั้งในหน่วยงานของ

รัฐและเอกชน และเชื่อกันว่าสังคมแห่งการเรียนรู้เป็นสิ่งจําเป็นสําหรับประเทศชาติ เพ่ือที่จะสามารถ
แข่งขันได้ในเศรษฐกิจยุคโลกาภิวัฒน์ ได้มีนักวิชาการได้ให้คํานิยามหรือคําจํากัดความของคําศัพท์ที่
เกี่ยวกับสังคมแห่งการเรียนรู้ไว้หลากหลาย ดังนี้   

ปาริชาติ วลัยเสถียร (2549) ได้อธิบายความหมายของการเรียนรู้ไว้ว่า การเรียนรู้ คือ 
กระบวนการทางความคิดและการกระทําที่ทําให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระความรู้และการ
ปฏิบัติที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรม ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากประสบการณ์ที่บุคคลมี
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม หรือจากการฝึกหัด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงปริมาณความรู้ของบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้องกับการนึกคิด การวิเคราะห์และการแก้ป๎ญหาโดยการเรียนรู้ในเรื่องใดๆ คือความเข้าใจ
ถึงความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับเรื่องนั้นๆ  

บลูม (Bloom,1956)  ได้อธิบายความหมายของการเรียนรู้ไว้ว่า การเรียนรู้ หมายถึง 
กระบวนการที่ทําให้พฤติกรรมเปลี่ยนไปจากเดิมซึ่งสืบเนื่องมาจากประสบการณ์ เมื่อเกิดการเรียนรู้
แต่ละครั้งจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 3 ด้าน จึงจะเป็นการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ดังนี้ คือ  

1)  การเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้ ความคิด ความเข้าใจ (Cognitive Domain) 
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในสมอง เช่น การเรียนรู้ ความคิดรวบยอด  

2)  การเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์หรือความรู้สึก (Affective Domain) หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ เช่น ความเชื่อ ความสนใจ เจตคติ ค่านิยม  
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3)  การเปลี่ยนแปลงด้านการเคลื่อนไหวของร่างกาย (Psychomotor Domain) เพ่ือให้
เกิดความชํานาญและทักษะ เช่น การว่ายน้ํา การเล่นกีฬา 

พงษ์พันธ์ พงษ์โสภา (2542) ให้ความหมายของการเรียนรู้ว่าเป็นกระบวนการของการ
เปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม อันเนื่องมาจากประสบการณ์หรือมาจากการฝึกหัดเท่านั้น การ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เป็นผลมาจากการใช้ยาหรือสิ่งเสพติดหรือวุฒิภาวะไม่ถือว่าเป็นการเรียนรู้  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543) ได้ระบุว่า การเรียนรู้ หมายถึง การ
กระทําของคนที่ต้องการจะทําความเข้าใจกับประสบการณ์ที่ได้พบ ซึ่งอาจจะเกี่ยวโยงกับการเพ่ิมพูน
ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ค่านิยม รวมทั้งศักยภาพในการใคร่ครวญ การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพย่อม
นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา  

จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปความหมายของการเรียนรู้ได้ว่า เป็น
กระบวนการทางความคิดและการกระทําท่ีทําให้บุคคลเกิดการเรียนรู้นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงความคิด
และพฤติกรรมผ่านการปฏิบัติฝึกหัดและเพ่ิมพูนทักษะความรู้และความเข้าใจจนสั่งสมเป็น
ประสบการณ์ ซึ่งการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพย่อมนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนา  

ส่วนคําจํากัดความของสังคมแห่งการเรียนรู้ หมายถึง สังคมที่มีกระบวนการส่งเสริมให้
สมาชิกในสังคมใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ในชีวิตประจําวัน เพ่ือพัฒนาความรู้ ความคิดและ
ความสามารถของตน ซึ่งจะช่วยให้ชีวิตคนโดยส่วนรวมเป็นไปอย่างราบรื่น (กรมการศึกษานอก
โรงเรียน, 2538)  

แม้นมาส ชวลิต (2540) ได้ให้คําจํากัดความสังคมแห่งการเรียนรู้ หมายถึง สังคมที่
ประกอบด้วยบุคคลที่เข้าใจความสําคัญของการเรียนรู้เพื่อดํารงชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพและมีส่วน
ร่วมในการสร้างความผาสุกและความเจริญของสังคม 

เอดเวิร์ด (Edwards) (อ้างถึงใน Smith. 2004) ได้ให้ความหมายของสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ดังนี้  

1) สังคมแห่งการเรียนรู้เป็นสังคมแห่งการศึกษา ทําให้คนในสังคมมีความตื่นตัว มี
ประชาธิปไตยและมีโอกาสที่เท่าเทียมกัน สังคมแห่งการเรียนรู้ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

2) สังคมแห่งการเรียนรู้เป็นตลาดการเรียนรู้ จุดมุ่งหมายเพ่ือเป็นตลาดแห่งโอกาสของ
การเรียนรู้เพ่ือตอบสนองความต้องการของแต่ละบุคคล เพ่ือให้มีทักษะและความสามารถที่ทันกับ
เหตุการณ ์

3) สังคมแห่งการเรียนรู้เป็นสังคมท่ีผู้เรียนต้องปรับการเรียนรู้ให้เข้ากับชีวิต ใช้แหล่งการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือสนับสนุนวิถีการดําเนินชีวิตของผู้เรียน  

 สเตวาร์ท (Stewart) (1998) ได้อธิบายถึง สังคมแห่งการเรียนรู้ว่าเป็นสังคมที่มีการเพ่ิม
ทักษะและความรู้อย่างเป็นระบบให้สมาชิกในสังคม เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมใหม่ๆ 
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ทางเทคโนโลยี ซึ่งจะทําให้เป็นสังคมที่ได้เปรียบในเชิงการแข่งขันในตลาดโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว 

จากความหมายดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปความหมายของสังคมแห่งการเรียนรู้ว่าเป็น
สังคมที่มีการเพ่ิมทักษะและความรู้อย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือให้คนในสังคม
นั้นๆ สามารถพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ซึ่งจะทําให้สังคมได้เปรียบในเชิงการ
แข่งขันในตลาดโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

4.3  หลักการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
การเสริมสร้างสังคมให้เป็นสังคมของการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือให้คนในสังคมนั้นๆ 

สามารถพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา มีหลักการดังนี้คือ  
1)  การศึกษาและการเรียนรู้เป็นกลไกสําคัญต่อการแก้ป๎ญหาและการพัฒนา  
2)  การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดและ

ตัดสินใจในกิจกรรมสาธารณะที่เก่ียวข้องกับตนเองและชุมชนท้องถิ่น  
3)  ยึดชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานของการพัฒนา ซึ่งมีกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ศักยภาพ

และทรัพยากรในชุมชนท้องถิ่นเป็นหลัก  
4)  มีการบูรณาการการเรียนรู้ การดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพหรือการทํามาหา

กินอย่างผสมกลมกลืน 
กล่าวได้ว่าการเรียนรู้เป็นกลไกสําคัญในการแก้ป๎ญหาและการพัฒนาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การเรียนรู้ในเชิงบูรณาการ ที่เชื่อมโยง คน ชุมชนท้องถิ่น ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง เศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น  องค์ประกอบที่
สําคัญของสังคมแห่งการเรียนรู้ การเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เป็นกระบวนการสําคัญที่จะต้อง
เร่งดําเนินการเพื่อประกันโอกาสให้คนไทยทุกคนมีสิทธิและความเสมอภาคในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต  

4.4  องค์ประกอบท่ีส าคัญของสังคมแห่งการเรียนรู้  
องค์ประกอบที่สําคัญของสังคมแห่งการเรียนรู้นั้น มี 4 องค์ประกอบ (กุลธร เลิศสุริยกุล, 

2548) ดังนี้คือ  
1)  บุคคลแห่งการเรียนรู้ เป็นการพัฒนาทักษะ ความสามารถในการเรียนรู้ แสวงหา

ความรู้เพื่อให้ประชาชนโดยรวมเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ซึ่งบุคคลแห่งการเรียนรู้นั้นจะต้องมีลักษณะ
ดังนี้คือ  

1.1  ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเป็นของการเรียนรู้  
1.2  มีทักษะและกระบวนการคิดวิเคราะห์และแก้ป๎ญหา สามารถใช้ความรู้ได้

อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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1.3  มีความใฝุรู้ สามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
1.4  สามารถที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงอายุแต่ละวัยด้วยรูปแบบที่

หลากหลาย ยืดหยุ่น และมีคุณภาพตามความต้องการ ความสนใจ และความ
ถนัด  

2)  แหล่งการเรียนรู้ มีการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้วยเหตุผล ดังนี้คือ  
2.1  เพ่ือให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างเพียงพอ หลากหลาย ทั่วถึงครอบคลุมประชากรทุก

พ้ืนที่ทุกกลุ่ม  
2.2  มีระบบข้อมูล สารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้ เพ่ือการใช้ประโยชน์ร่วมกัน  
2.3  มีการจัดระบบเครือข่ายเชื่อมโยงแหล่งการเรียนรู้ เพ่ือการใช้ประโยชน์

ร่วมกัน  
2.4  มีการพัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีศักยภาพในการ

ให้บริการการเรียนรู้และมีความพร้อมของป๎จจัยอํานวยความสะดวกต่อการเรียนรู้  
3)  องค์ความรู้ เป็นการพัฒนาเนื้อหาสาระการเรียนรู้ให้เป็นองค์ความรู้ โดยวิธีการ

ต่างๆ ดังนี้คือ  
3.1  มีระบบการจัดหาและรวบรวมความรู้จากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก 

เพ่ือแสวงหาองค์ความรู้ที่มีประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรหรือชุมชนท้องถิ่น  
3.2  มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดเก็บและค้นคืนองค์ความรู้ได้อย่าง

สะดวกรวดเร็ว สามารถใช้ประโยชน์ได้ทันเหตุการณ์  
3.3  มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมโลกและบริบทของสังคมไทย  
3.4  มีการสร้างองค์ความรู้หรือเนื้อหาการเรียนรู้ที่สอดคล้องเหมาะสมกับ

ศักยภาพและความต้องการการเรียนรู้ของบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรหรือชุมชนท้องถิ่น โดยพัฒนา
ความรู้จากฐานของภูมิป๎ญญาท้องถิ่นที่มีอยู่เดิมและจากฐานความรู้ด้านนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของการพัฒนาแต่ละชุมชนท้องถิ่น  

4)  การจัดการความรู้โดยมีวิธีการที่เอ้ือให้การจัดการความรู้ในองค์กรหรือชุมชนท้องถิ่น
หรือสังคมเป็นไปได้โดยง่าย ดังนี้คือ  

4.1  พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีระบบการจัดการสร้างแรงจูงใจ
รณรงค ์ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

4.2  พัฒนาบุคคล องค์กร ผู้ดําเนินงานและผู้เกี่ยวข้องในการจัดส่งเสริมการเรียนรู้
ของประชาชน รวมทั้งการพัฒนาทักษะความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นและ
แหล่งเรียนรู้ประเภทต่างๆ  
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4.3  พัฒนากลไกกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชน สามารถเข้าถึงองค์ความรู้
ได้อย่าง เสมอภาค รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ได้
อย่างเสมอภาค  

4.4  การสร้างบรรยากาศเพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในทุกหนทุกแห่ง ไม่ว่าจะ
เป็นครอบครัว องค์กร สถาบัน ชุมชนท้องถิ่น สังคม ให้ประชาชนมีโอกาสเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ได้
ตลอดเวลา 

4.5  มีการบูรณาการใช้ความรู้เป็นฐานในการแก้ป๎ญหาและการพัฒนาที่เหมาะสม
กับสภาพของชุมชนท้องถิ่น สรุปได้ว่า การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นั้น จะต้องเสริมสร้างให้คนไทย
ทุกคนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ที่สามารถเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีการจัดระบบการ
จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศและความรู้ ทําให้สะดวกต่อการเรียนรู้ การถ่ายทอด การเผยแพร่ความรู้และ
การแบ่งป๎นความรู้เพ่ือสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นในชุมชน
ท้องถิ่นหรือสังคม 

4.5  ระดับของสังคมแห่งการเรียนรู้  
สังคมแห่งการเรียนรู้ คือ สังคมที่ประกอบด้วยบุคคลที่ตระหนักในความจําเป็นและ

ความสําคัญของการเรียนรู้ เพ่ือดํารงชีวิตในสังคมได้ดี มีคุณภาพและมีส่วนร่วมในการจรรโลง  ความ
ผาสุกและความเจริญของสังคม ระดับของสังคมแห่งการเรียนรู้อาจแบ่งได้ 4 ระดับ (กุลธร เลิศสุริยกุล
, 2548) ดังนี้คือ  

1)  ครอบครัวแห่งการเรียนรู้ คือ ครอบครัวที่มีการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้
และกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัว  

2)  กลุ่มแหง่การเรียนรู้ คือ กลุ่มคนที่มีวัตถุประสงค์ เปูาหมายและผลประโยชน์ร่วมกัน
อาจเป็นกลุ่มอาชีพ กลุ่มบําเพ็ญประโยชน์ กลุ่มพลังทางสังคมหรือกลุ่มกิจกรรมประเภทต่างๆ  
ตัวอย่างกลุ่มแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มพัฒนาผ้าทอพ้ืนบ้าน เป็นต้น  

3)  องค์กรแห่งการเรียนรู้ คือ หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน องค์กรธุรกิจ 
สถาบัน สถานประกอบการ ฯลฯ ซึ่งองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นองค์กรที่ทํางานหรือผลิตผลงานไป
พร้อมๆ กับเกิดการเรียนรู้ สั่งสมความรู้และสร้างความรู้จากประสบการณ์ในการทํางาน พัฒนาวิธี
ทํางานและระบบงานขององค์กรไปพร้อมๆ กัน เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยอาศัยการทํางาน
เป็นฐานตัวอย่าง องค์กรแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จํากัด เป็นต้น  

4)  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คือ กลุ่มทางสังคมที่อยู่อาศัยร่วมกันในอาณาบริเวณเดียวกัน 
เช่น ครอบครัว ละแวกบ้าน หมู่บ้าน ตําบล หรือเรียกเป็นอย่างอ่ืน มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มีการ
ติดต่อสื่อสารและเรียนรู้ร่วมกัน มีความผูกพันเอื้ออาทรกัน ภายใต้บรรทัดฐานและวัฒนธรรมเดียวกัน 
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ร่วมมือและพ่ึงพาอาศัยกันเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายร่วมกัน (วิลาวัณย์ โชติเบญจมาภรณ์, 
2545)  

สําหรับชุมชนแห่งการเรียนรู้ เป็นชุมชนที่สนใจในการแสวงหาความรู้ มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็น กลั่นกรอง ตัดสินใจและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (Learning by doing) สั่งสม
บทเรียนและป๎ญญาที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งจากฐานราก สร้าง
กระบวนการการพัฒนาแบบรากหญ้าและวัฒนธรรมในการแสวงหาความรู้ ตัวอย่างชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ ได้แก่ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนไม้เรียง จังหวัดนครศรีธรรมราช เครือข่ายโรงเรียนชาวนา
จังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายอินแปงจังหวัดสกลนคร เป็นต้น สรุปได้ว่า การแบ่งระดับของสังคมแห่ง
การเรียนรู้นั้น จะเริ่มต้นจากสังคมปฐมฐาน คือ ครอบครัว ที่มีบรรยากาศและกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัว แล้วขยายสู่กลุ่ม องค์กรและชุมชนท้องถิ่นและสังคมในลําดับ
ต่อไป ตัวชี้วัดความสําเร็จการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้สังคมทุกภาค
ส่วน ทุกระดับได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและการสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ จะ
ทําให้เกิดพลังชุมชนที่เข้มแข็ง อันเป็นรากฐานที่มั่นคงในการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีความ
ยั่งยืนตลอดไป 

4.6  ตัวช้ีวัดความส าเร็จการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
การเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้นั้น มีตัวชี้วัดความสําเร็จ (กุลธร เลิศสุริยะกุล, 2548) 

ดังนี้คือ 
1)  ชุมชนมีกระบวนการกลุ่มมีประเด็นป๎ญหาร่วมและมีกระบวนการแก้ป๎ญหาร่วมกัน

อย่างเป็นรูปธรรม  
2)  มีการจัดการให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง โดยอยู่บนพ้ืนฐาน

ของการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในสังคม เกิดความรู้ ความคิดและทางเลือกใหม่ๆ 
ขึ้นในสังคม 

3)  บุคคล กลุ่มคน ชุมชน ท้องถิ่น มีโอกาสเข้าถึงความรู้ มีการเรียนรู้ เกิดความคิดใหม่ 
ความรู้ใหม ่ทางเลือกใหม่ พลัง ใหม่ข้ึนในสังคม   

4)  ชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดการพ่ึงพาตนเองและจัดการตนเองได้  
5)  มีการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น สังคมด้วยองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง  
สรุปได้ว่า ตัวชี้วัดความสําเร็จของการเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้คือ ชุมชนท้องถิ่นมี

กระบวนการกลุ่ม มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง ทําให้เกิดความรู้ ความคิด
และทางเลือกใหม่ๆ ทําให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากจัดการแบบพ่ึงพาตนเอง  (การ
จัดการความรู้กับสังคมแห่งการเรียนรู้, หน้า 167 - 174) 
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กล่าวโดยสรุป สังคมแห่งการเรียนรู้ คือ สังคมที่มีกระบวนการส่งเสริมให้สมาชิกในสังคม
ใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ในชีวิตประจําวันเพ่ือพัฒนาความรู้ความคิดและความสามารถของตน 
ซึ่งจะช่วยให้ชีวิตคนในชุมชนสามารถดําเนินไปได้อย่างราบรื่น พึ่งพาตนเองได้สามารถสร้างพลังชุมชน
ที่เข้มแข็งและพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืนอันเป็นการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพ ทั้งสภาพแวดล้อม
ธรรมชาติและเศรษฐกิจ โดยใช้มนุษย์เป็นแกนกลางการพัฒนาเพ่ือสร้างให้เกิดความสมดุลระหว่างคน
กับธรรมชาติเพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลกัน ไม่ทําลายล้างกัน อย่างไรก็ตาม การที่สังคม
จะเกาะเกี่ยวยึดโยงกันและสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างราบรื่นนั้นจําต้องอาศัย ทุนทางสังคม  เป็น
เครื่องมือในการสร้างความเป็นปึกแผ่น ซึ่งผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงต่อไป 
 5.  แนวคิดทุนทางสังคม (Social Capital) 

5.1  ความเป็นมาของแนวคิดทุนทางสังคม 
แนวคิดทุนทางสังคมเป็นแนวคิดที่รับมาจากต่างประเทศเพราะก่อนหน้านี้ในวงวิชาการ

ไทยไม่ปรากฏว่ามีการใช้คํานี้มาอธิบายป๎จจัยเอ้ือทางสังคมและวัฒนธรรมด้านต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน
อันส่งผลต่อการพัฒนาชุมชน ซึ่งแนวคิดว่าด้วยเรื่อง ทุน (Capital) โดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากร (Resources) สินทรัพย์ (Assets) พันธบัตร (Stocks) หรือสิ่งที่มีคุณลักษณะจับต้องไม่ได้ 
เช่น อํานาจหรือศักยภาพและโดยปกติทั่วไป คําว่า ทุน มักจะอ้างถึงเฉพาะคุณค่าในทางเศรษฐศาสตร์ 
(Economics Value) ของทรัพยากรต่างๆที่บุคคลหรือองค์กรเป็นเจ้าของ ซึ่ง “ทุน” ในมุมมองทาง
เศรษฐศาสตร์ มีอยู่ 6 ประเภทด้วยกัน (ประชาธิป กะทา, 2557) คือ 

1. ทุนทางสังคม (Social capital) เป็นความไว้วางใจ (Trust) ที่หาได้จากสมาชิกทั้งหมด
ของชุมชน เช่น ครอบครัว หรือกลุ่มลูกค้า  

2. ทุนทางการเงิน (Financial capital) เป็นทุนในรูปของตัวเงิน เช่น เงินสําหรับการค้า
ขายและการเป็นเจ้าของสิ่งที่มีอยู่โดยถูกกฎหมาย 

3. ทุนทางธรรมชาติ (Natural capital) เป็นสิ่งที่มีอยู่ในนิเวศน์วิทยาอยู่แล้วและถูก
ปกปูองโดย ชุมชนเพ่ือใช้ในการสนับสนุนค้ําจุนการดํารงชีวิต  

4. ทุนบุคคล (Individual capital) เป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวบุคคลอยู่แล้วถูกปกปูองคุ้มครอง
โดยสังคม และเป็นแรงงานในภาคธุรกิจการค้าขาย  

5. ทุนจากการสั่งสอน การให้ความรู้ (Instructional capital) เป็นความรู้ของบุคคลและ
ชุมชน รวมทั้งโปรแกรม (Software) ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการการคาดคะเน สร้างขึ้น 
หรือเพ่ือ หลีกเลี่ยงอนาคต  

6. ทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน (Infrastructural capital) เป็นระบบช่วยเหลือสนับสนุนที่ไม่
ได้มาจาก ธรรมชาติ เช่น เสื้อผ้า ที่พักพิง ถนนหนทาง ไฟฟูา น้ําประปา เป็นต้น สําหรับ “ทุนทาง
สังคม” นี้ ได้รับการพัฒนาและประยุกต์โดยนักเศรษฐศาสตร์ นักรัฐศาสตร์ รวมทั้ง นักสังคมศาสตร์ 
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หากพิเคราะห์ดูจะคล้ายกับเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้เหมือนทุนทางเศรษฐศาสตร์ที่เป็นตัว
เงินหรือสินทรัพย์ เช่น บ้าน รถยนต์ ที่ดิน ดังนั้นหากจะเริ่มอธิบายให้เห็นภาพชัดเจนจําเป็นต้อง
เปรียบเทียบลักษณะของ “ทุน” กับแนวคิดด้านเศรษฐศาสตร์ที่มีความหมายใกล้เคียงกันและเป็นที่
คุ้นเคยคือ “ทุนมนุษย์” (Human capital) และ “ทุนทางกายภาพ” (Physical capital) จึงจะช่วย
ให้เข้าใจ คําว่า “ทุนทางสังคม” (Social capital) ได้ชัดเจนขึ้น (Michael B. Spring 2002; Hawe 
and Shiell 2000)  

“ทุนทางกายภาพ” (Physical capital) เป็นสิ่งที่มีอยู่ในองค์กรและเป็นเจ้าของโดย
บริษัทนั้นๆ เช่น เครื่องพิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ สิ่งก่อสร้าง โรงงาน ฯลฯ “ทุนทางกายภาพ” จะมีค่า
มากหรือน้อยบางครั้งข้ึนอยู่กับการให้คํานิยามและคําจํากัดความของการวัด  

“ทุนมนุษย” (Human capital) มีอยู่ในองค์กรเช่นเดียวกัน ประกอบด้วยคนงานที่
ทํางานในองค์กร “ทุนมนุษย์” จะมีค่ามากหรือน้อยบางครั้งขึ้นอยู่กับการให้คํานิยามและคําจํากัด
ความของการวัด นอกจากนั้น “ทุนมนุษย์” ไม่สามารถวัดด้วยตัวของมันเองได้จําเป็นต้องนําไปวัด
ควบคู่กับทุนชนิดอื่น  

สําหรับทุนทางสังคม (social capital) เป็นสิ่งที่คงทนยืนยาวคล้ายทุนทางด้าน
เศรษฐศาสตร์จะมีราคาเมื่อมีการเข้าไปครอบครองถือกรรมสิทธิ์ในตัวของทุนทางสังคม การลงทุนใน
ทุนทางสังคมจําเป็นต้องใช้เวลา (Times) และพลานุภาพ (energy) ในการที่จะสร้างทุนทางสังคม
ขึ้นมาและรักษาให้คงอยู่ต่อไป โดยบทบาท  ส่วนนี้เป็นหน้าที่ของเครือข่าย ทุนทางสังคมมีประโยชน์
ในฐานะเป็นเครื่องมือหรือสะพานเชื่อมก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของกลุ่มผลประโยชน์
หรือกําไร ทุนทางสังคม ไม่สามารถแสดงด้วยการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงได้อย่างชัดเจนเหมือนทุนด้าน
เศรษฐศาสตร์ ดังนั้นจึงทําให้ยากลําบากต่อการกําหนดค่าของทุนทางสังคม ความยากลําบากยิ่งเพ่ิม
มากขึ้นเมื่อ ทุน (stock) ของทุนทางสังคมจะมีอยู่ในความสัมพันธ์ของเครือข่ายมาก กว่าในตัวของแต่
ละบุคคลเหมือนกับทุนมนุษย์ทําให้เป็นการยากที่จะนิยามคุณสมบัติที่ถูกต้องหรือการเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในทุนของทุนทางสังคมและความเป็นเจ้าของการถือครองกรรมสิทธิ์ในทุนทางสังคมไม่
สามารถ ถ้ายโอนกรรมสิทธิ์ระหว่างแต่ละบุคคลและไม่สามารถหยิบยืมกันได้ในแต่ละบุคคล ความ
น่าสนใจเป็นอย่างมากของทุนทางสังคม คือ การที่มันไม่สามารถจะลดมูลค่าลงโดยวิธีของการใช้
เหมือนกับสินทรัพย์กายภาพ (physical assets) ในทางกลับกันยิ่งกลับจะทวีคูณทุนของทุนทางสังคม
ให้มากขึ้นเมื่อใช้ประโยชน์จากทุนชนิดนี้มากยิ่งขึ้น 

5.2  ความหมายของทุนทางสังคม 
มีนักคิดและนักวิชาการสําคัญๆ ได้ให้ความหมายของ ทุนทางสังคม  ไว้ดังนี้ 
ปิแอร์ บูดิเยอร์ (Pierre Bourdieu,1930-2002) (Pierre Bourdieu 1985.Cited in 

Portes A 1998: 1-24; Martti Siisilinen 2002) เป็นบุคคลแรกที่วิเคราะห์ทุนทางสังคมอย่างเป็น
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ระบบ บูดิเยอร์ ได้พัฒนาแนวคิดทุนทางสังคม ตั้งแต่ทศวรรษ 1970 และ 1980 โดยเชื่อมโยงกับ
แนวคิดเรื่องชนชั้น โดยแบ่งทุน ออกเป็น 3 ประเภท คือ ทุนเศรษฐกิจ ได้แก่ เงิน ทรัพย์สิน  ทุน
วัฒนธรรม เช่น  สินค้าทางวัฒนธรรม รวมถึงความรู้ทางศิลปะและประกาศนียบัตรการศึกษาและทุน
ทางสังคม ซึ่งนิยามทุนทางสังคมในทัศนะของ บูดิเยอร์ (ประชาธิป กะทา, 2557) มีสาระสําคัญ ดังนี้  

1. ทุนทางสังคมเป็นแหล่งรวมความสัมพันธ์ของสมาชิกกลุ่มและเครือข่ายทางสังคม 
สมาคมอาสาสมัครต่างๆ ความเป็นสมาชิกกลุ่ม การมีส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่ายทางสังคมและ
ความสัมพันธ์ทางสังคมท่ีเกิดจากสมาชิกของกลุ่มเป็นทุนทางสังคมเพราะเป็นแหล่งรวมของการคบค้า
สมาคมของสมาชิก ดังนั้น ทุนทางสังคมในทัศนะของ บูดิเยอร์ จึงเป็นปรากฏการณ์กลุ่ม (Collective 
Phenomenon) ความเป็นสมาชิกกลุ่มสามารถสร้างทุนทางสังคมที่ส่งผลต่อทุนประเภทอ่ืนๆ หลาย
ด้านและการจัดรูปแบบองค์กรระบบราชการเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนทุนทางสังคม
เชิงปริมาณ (จํานวนสมาชิกในองค์กร) ให้เป็นเชิงคุณภาพ (ประสิทธิภาพขององค์กร) การสร้างองค์กร
ลักษณะนี้ก่อให้เกิดสมานฉันท์ (Solidarity) ขึ้นระหว่างบุคคลในองค์กรซึ่งก่อให้เกิดความเป็นสถาบัน 
(Institutionalize) การสร้างสมาคมอาสาสมัครต่างๆ จึงเป็นทั้งกลยุทธ์ระดับป๎จเจกและส่วนรวมใน
การลงทุนเพ่ือให้เกิดเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนซึ่งก็คือการสะสมทุนทางสังคมนั่นเอง 

ทั้งนี้ ทุนทางสังคมสามารถส่งต่อไปยังบุคคลอ่ืนโดยเฉพาะผู้นําในสมาคมนั้นๆ และการ
พัฒนาเครือข่ายทางสังคมขึ้นอยู่กับความรู้สึกทางอัตวิสัยของป๎จเจกบุคคล ซึ่งประกอบด้วย 1) การ
ยอมรับ (recognition) 2) ความนับถือ (respect) และ3) ความเป็นชุมชน (communality) และส่วน
ที่เป็นวัตถุวิสัย (Objectivism) คือการได้รับการันตีจากองค์กร 

2. ทุนทางสังคมมีคุณลักษณะที่เป็นทุนทางสัญลักษณ์ (Symbolic capital) ทุนทาง
สังคมอยู่บนพ้ืนฐานของการรับรู้และการตระหนัก (Cognition and Recognition) จึงมีคุณลักษณะ
ทางสัญลักษณ์ (Symbolic characteristic) บูดิเยอร์ ได้นําแนวคิดทุนทางสัญลักษณ์และทุนที่ถูกต้อง
ทางกฎหมาย (Legitimate capital) มาศึกษาคู่กันและเสนอแนวคิดว่าทุนทางสัญลักษณ์เป็น
ตัวกําหนดรูปแบบและการใช้ทุนประเภทต่างๆ ให้ได้รับการยอมรับและถูกต้องตามกฎหมาย โดยทุน
ทางสังคมจะแปรตามสถานภาพทางสังคม (social position) ของบุคคลนั้น ทุนทางสัญลักษณ์จะ
กลายเป็นอํานาจที่ได้รับการสถาปนาและถูกต้องตามกฎหมายอยู่บนเงื่อนไขสองประการ  

1) วาทกรรมการแสดงออก (Performative discourse) กล่าวคือ อํานาจเชิงสัญลักษณ์ 
(symbolic power) เกิดจากการเป็นเจ้าของทุนทางสัญลักษณ์ซึ่งทําให้ได้รับการยอมรับตามมาจน
กลายเป็นอํานาจที่ได้รับการสถาปนาขึ้นจากกลุ่ม (power of constitution) และมีอํานาจในการเป็น
ตัวแทน ส่วนระยะยาวจะได้รับการยอมรับในลักษณะของสถาบัน  

2) ประสิทธิภาพเชิงสัญลักษณ์ กล่าวคือ ทุนทางสัญลักษณ์จะมีพลังเพียงพอจะอธิบาย
ความเป็นจริงที่ดํารงอยู่ได้มากน้อยเพียงไรนั้นขึ้นอยู่กับ “การมองจากบุคคลอ่ืน” (eyes of the 
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other) โดย บูดิเยอร์ เรียกว่า ประสิทธิภาพของทุนทางสัญลักษณ์ แตกต่างจากทุนทางเศรษฐกิจและ
ทุนทางวัฒนธรรมซึ่งมีพ้ืนที่ดํารงให้เห็นอยู่จริง เช่น เงิน หุ้น การสอบประกาศนียบัตร  

3. ทุนทางสังคมจะแปรเปลี่ยนเปนทุนเศรษฐกิจในที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับแนวคิดของ
มาร์กซ์ (Karl Marx) มาร์กซ์ ให้ความหมายของทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคมและทุนทางสัญลักษณ์
ว่าเป็นทุนทางจินตนาการ (fictive capital) มิใช่ทุนที่เกิดจากผลผลิตทางเศรษฐกิจโดยตรง แต่บูดิ
เยอร์เห็นว่าทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม และทุนทางสัญลักษณ์ในที่สุดจะถูกแปรเปลี่ยนเป็นทุน
ทางเศรษฐกิจหมด ตัวอย่าง  เช่น ค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนจะนําไปสู่การได้รับการยอมรับทางวิชาชีพ 
(เป็นทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสัญลักษณ์) และจะถูกแปรเปลี่ยนเป็นทุนทางเศรษฐกิจโดยการมี
งานทําตามความต้องการของตลาดในที่สุด  

เจมส์ เอส โคลแมน (James S. Coleman) นักสังคมวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยชิคาโก เป็น
นักวิชาการที่ได้รับการยอมรับว่ามีผลอย่างมาก และมีส่วนทําให้แนวคิดทุนทางสังคมแพร่ขยายเกิด
การถกเถียงในแวดวงวิชาการสมัยใหม่ งานบุกเบิกทางความคิดเกี่ยวกับ ทุนทางสังคม คืองาน 
Achievement and Growth in Public and Catholic Schools (1985) โคลแมน อธิบายว่า 
ค่านิยมคุณธรรม (civic virtue) หรือในความหมายทุนทางสังคมเป็นผลจากความเชื่อ ความผูกพัน
ร่วมกันในกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ในงานชิ้นบุกเบิก โคลแมน เน้นไปที่ความเป็นคาทอลิกของกลุ่มว่า
ส่งผลให้เกิดทุนทางสังคมซึ่งเป็นป๎จจัยสําคัญในความสําเร็จของบุคคลในการดําเนินชีวิตในสังคม  

งานชิ้นต่อมาคือ Social capital in the creation of Human capital (1988) เขาได้
วิเคราะห์ทุนทางสังคมอย่างละเอียดทั้งในระดับแนวคิดและนําไปสู่การอธิบายอย่างเป็นรูปธรรม โดย
ได้ข้อสรุปว่า อิทธิพลของทุนทางสังคมภายในครอบครัว ซึ่งหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่และ
ลูกรวมทั้งทุนทางสังคมภายนอกครอบครัว ซึ่งหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองนักเรียน
ด้วยกันเองจากการที่พ่อแม่เข้าร่วมกิจกรรมกับสถาบันต่างๆ ของสังคม ทุนทางสังคมเหล่านี้มีอิทธิพล
ต่อการสร้างทุนมนุษย์ (Human capital) ซึ่งวัดจากผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา  

โคลแมน ได้ให้ความหมายทุนทางสังคมว่าตามหน้าที่แล้ว ทุนทางสังคมประกอบด้วยสิ่ง
ต่างๆ ที่มีแง่มุมเชิงโครงสร้างที่สามารถช่วยมนุษย์ให้กระทํากิจกรรมบางอย่างได้โดยทุนทางสังคมก็
เหมือนกับทุนอ่ืนๆ ที่ก่อให้เกิดการผลิตได้และทุนทางสังคมต่างจากทุนอ่ืนๆ ตรงที่ฝ๎ง ตัวอยู่ใน
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับงานองค์กร โดยทุนทางสังคมจะดํารงอยู่ภายใต้  

1) ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟูน กล่าวคือ มีพันธะผูกพัน ความคาดหวัง ไว้เนื้อเชื่อใจกัน มี
ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบรรทัดฐานของสังคมและการลงโทษที่ได้ผล  

2) โครงสร้างทางสังคม ที่มีความใกล้ชิดของเครือข่ายและมีองค์กรภายใต้โครงสร้าง
สังคมที่เหมาะสม งานของ โคลแมน ได้รับการนับถือว่าช่วยแผ้วทางให้เกิดความสนใจว่าคนที่ด้อย
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ฐานะด้อยอภิสิทธิ์ในสังคมสามารถใช้ความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นทุนทางสังคมเพ่ือใช้ชดเชยทุน
เศรษฐกิจและทุนวัฒนธรรมที่แตกต่างของตนได้ (Coleman 1988: 103-104)  

โรเบิร์ต ดี พัทนัม (Robert D. Putnam) เป็นผู้นําคนสําคัญอีกคนของแนวคิดทุนทาง
สังคม ป๎จจุบันงานที่สําคัญของเขาคือ Making Democracy: Civic Traditions in Modern Italy 
(1993) Bowling Alone: The Collapse and Revival of America Community (2000) The 
Distribution of Social Capital in America (1998) ฯลฯ พัทนัม มองว่า ทุนทางสังคมก็คือ
ลักษณะสําคัญ 3 ด้านของชีวิตทางสังคม คือ เครือข่าย บรรทัดฐานทางสังคม และความไว้วางใจซึ่ง
กันและกัน จึงทําให้สมาชิกของกลุ่มสามารถปฏิบัติร่วมกันเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ บางอย่างได้ 
(Putnam, 1993)  

ในงานศึกษาการทํางานของรัฐบาลภูมิภาค (regional government) ประเทศอิตาลี 
พัทนัม อธิบาย ว่าแนวคิดเรื่องทุนทางสังคมอาจถือเป็นวาทกรรมย่อยอันใหม่ในชุดวาทกรรม “ประชา
สังคม” (civic society) เขาสรุปผลการศึกษาที่สําคัญว่าแม้รัฐบาลภูมิภาคเหล่านี้มีรูปแบบองค์กร
แบบเดียวกัน แต่ความเข้มแข็งและการพัฒนาต่างกันมาก บางแห่งประสบความสําเร็จในขณะที่บาง
แห่งมีการฉ้อราษฎร์บังหลวงเฉื่อยชาและไม่มีประสิทธิภาพ นโยบายและโครงการของรัฐจะประสบ
ความสําเร็จในพื้นที่ท่ีมีทุนทางสังคมมากกว่าสิ่งที่เรียกว่าทุนทางสังคม ก็คือ ค่านิยมความไว้วางใจและ
การเกื้อกูลกัน (Norm of trust and reciprocity) และเครือข่ายชุมชน (Civic engagement) ของ
แต่ละชุมชน ซึ่งมีผลให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความเป็นประชาสังคม (civic matter) ที่สมาชิกมีการ
ติดต่อสื่อสารกันในแนวราบ ขณะเดียวกันขนบการเมืองวัฒนธรรมของชุมชนก็มีความสัมพันธ์อย่างยิ่ง 
โดยเฉพาะค่านิยมที่เสริมความเข็มแข็งของประชาสังคม ดังนั้น สิ่งสําคัญที่ทําให้การดําเนินงานของ
รัฐบาลภูมิภาคแตกต่างกันไม่ใช่ความม่ังคั่งทางการเงินของรัฐบาลหรือการเติบโตทางเศรษฐกิจของแต่
ละภูมิภาคแต่เป็นเพราะการมีส่วนร่วมของพลเมืองหรือมีประชาสังคมท่ีเข้มแข็งหรือการที่แต่ละชุมชน
มีทุนทางสังคมนั่นเอง ซึ่งปรากฏในรูปแบบของการไปเลือกตั้ง การอ่านหนังสือพิมพ์การเป็นสมาชิก
ของโบสถ์และชมรมต่างๆ เป็นต้น  

งานศึกษาของ พัทนัม ถูกวิพากษ์วิจารณ์ทั้งแนวคิดและวิธีวิทยาที่ใช้ศึกษาว่ามีทัศนะที่
คับแคบและลดส่วน โดยลือกเพียงบางประเด็นของความสัมพันธ์ทางสังคมมาศึกษา เช่น เลือก
เฉพาะตัวแปรเรื่องค่านิยมในเรื่องความไว้วางใจและการเกื้อกูลกันแล้วทําให้มีลักษณะทั่วไปเพ่ือให้
สามารถวัดออกมาได้ซึ่งทําให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการลดส่วนแนวคิดทุนทางสังคมลงเหลือเพียง
ตัวชี้วัดไม่ก่ีตัว กระท่ังการศึกษาทุนทางสังคมในเรื่องประชาธิปไตยเรื่องจิตสํานึกทางการเมืองและการ
มีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมืองก็ลดทอนลงเหลือแค่จํานวนของผู้ที่อ่านหนังสือพิมพ์จํานวนของ
สมาชิกในสมาคมต่างๆ และการมีส่วนร่วมในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง แม้ พัทนัม จะได้ขยาย
ตัวชี้วัดในเรื่องปฏิสัมพันธ์ทางสังคมเพ่ิมเติมมากขึ้นในงานศึกษาเรื่อง Bowling Alone: American’s 
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Declining Social Capital เช่น การเขียนการ์ดเชิญ การเชิญเพ่ือนมารับประทานอาหารและสังสรรค์
ที่บ้านก็ตาม นอกจากนั้นการที่ พัทนัม เลือกสมาคมอาสาสมัครต่างๆ เพ่ือเป็นตัวแทนการศึกษาก็ถูก
วิพากษ์ว่าละเลยสมาคม องค์กร อาสาสมัครร่วมสมัยโดยเฉพาะกลุ่มที่เคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบ
ใหม่ (new social movement)  

นอกจากนี้ ยังมีนักคิด นักวิชาการต่างประเทศ อธิบายความหมายทุนทางสังคมไว้อย่าง
หลากหลาย โดย พอร์ต (Alejandro Portes,1998) ได้อธิบายไว้ในวารสารสังคมศาสตร์ของอเมริกา
ว่าขึ้นอยู่กับมุมมองของนักสังคมศาสตร์แต่ละท่านที่นําแนวคิดนี้ไปใช้ โดยมีการนําไปใช้ในแง่มุมใหญ่ 
2 ประการ ดังนี้  

1. การให้ความหมายในแง่กลุ่มพลังทางการเมือง การให้คํานิยามนี้จะมุ่ งไปที่
ความสัมพันธ์เชิงสมาชิกของเครือข่ายทางสังคมหรือโครงสร้างทางสังคมเป็นการรวมกันของแต่ละ
ป๎จเจกชนเพื่อก่อให้เกิดพลังอันนําไปสู่การแก้ไขป๎ญหาของกลุ่มสมาชิก  

2. การให้ความหมายในแง่เชิงวัฒนธรรมหรือเชิงจิตวิญญาณ โดยนักคิดกลุ่มนี้จะเน้น
ความหมาย “ทุนทางสังคม” ในแง่ท่ีสังคมยังมีสิ่งที่เป็นเงื่อนไขบางอย่างที่สร้างความเข้มแข็งหรือฟ้ืนฟู
ตัวเองได้ เช่น จิตใจโอบอ้อมอารี ความมีน้ําใจ การช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชนและสังคมมี
จิตสํานึกสาธารณะ มีกลุ่มกิจกรรมสาธารณะหรืออ่ืนๆ  

ดังนั้น การให้ความหมาย “ทุนทางสังคม” จึงมักมีความหมายในเงื่อนไขการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและการพัฒนาที่ยั่ งยืนของชุมชน ปฏิบัติการของทุนทางสังคมหากมองในแง่
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ทุนทางสังคมโดยตัวของมันเองมิได้เป็นป๎จจัยการผลิตโดยตรงหากแต่เป็น
ตัวกลางในการเข้าถึงป๎จจัยการผลิตหรือทุนอ่ืน เช่น ข่าวสารข้อมูล ทุนมนุษย์ ทุนกายกาพ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น ในราคาที่ถูกลงโดยผ่านความสัมพันธ์ทางสังคมหรือโครงสร้างทางสังคม
นั่นเอง  

กล่าวโดยกว้างๆ แล้ว ทุนทางสังคมให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้โดยผ่านสองช่องทาง 
คือลดต้นทุนทางธุรกรรม (Transaction cost) และลดต้นทุนการตรวจสอบ (Monitoring cost) ถ้า
เราอาศัยคํานิยามหลักทุนทางสังคมตามที่ได้นําเสนอผ่านมาว่าหมายถึงความไว้เนื้อเชื่อใจกัน เราก็
พอจะเข้าใจได้ว่าเมื่อคนเรามาทําสัญญา ทํากิจกรรมร่วมกันหรือทําธุรกรรมร่วมกัน มันจะเสียต้นทุน
ตรงส่วนนี้น้อยลง ยกตัวอย่างเช่น พ่อค้าเพชรสองคนที่มีความเชื่อถือไว้วางใจกัน สามารถทําการ
แลกเปลี่ยนเพชรเพื่อตรวจสอบก่อนซื้อขายจริง โดยไม่ต้องมีการทําประกันภัยหรือทําสัญญาอย่างเป็น
ทางการ ซึ่งทําให้ไม่จําเป็นต่้งเสียต้นทุนของธุรกรรมในเรื่องดังกล่าว ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อมีการตกลง
สัญญาหรือทํากิจกรรมร่วมมือกันแล้ว ต้นทุนในการกํากับดูแลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือและปฏิบัติตาม
ข้อตกลงที่ให้ไว้แก่กันก็จะเสียต้นทุนดังกล่าวน้อยลง โดยเฉพาะการจัดหาคนกลางให้เข้ามา
ควบคุมดูแล (Coleman,1988)  



  57 

ปฏิบัติการของทุนทางสังคมที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างเครือข่าย โดยอาศัย
บรรทัดฐานความไว้วางใจ ความช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นสําคัญยังช่วยลดป๎ญหาความขัดแย้งและใช้
สันติวิธีมากขึ้น แหล่ง ของทุนทางสังคมดังกล่าวสะสมอยู่ภายใต้ความเป็นเพ่ือนบ้าน การเป็น
อาสาสมัคร รวมทั้งการมีส่วนร่วมของทุกฝุาย การที่จะสร้างให้เกิดบรรทัดฐานที่ประกอบขึ้นเป็นทุน
ทางสังคมเพ่ือให้แสดงปฏิบัติการต่อไปได้นั้น จําเป็นต้องชักนําให้เกิดความร่วมมือภายในกลุ่ม 
เพ่ือที่จะสร้างบรรทัดฐานการช่วยเหลือไว้วางใจกัน ดังนั้น จึงเกี่ยวข้องกับจารีตปฏิบัติคุณความดีเช่น 
ความซื่อสัตย์สุจริตเพราะสิ่งเหล่านี้ธํารงไว้ซึ่งพันธะสัญญาและข้อผูกมัดภายในกลุ่ม (Francis 
Fukuyama,1999)  

นอกจากนั้นการเปลี่ยนแปลงภายในระบบสังคม เช่น โครงสร้างทางกายภาพ (Physical 
Structure) และโครงสร้างทางสังคม (Social Structure) จะส่งผลกระทบต่อทุนทางสังคมของ
ท้องถิ่นและปฏิบัติการของทุนทางสังคมด้วย (Jonathan Lomas 1998) การสรุปถึงปฏิบัติการทุน
ทางสังคมของ Putnam (1994) ที่ว่าจําเป็นต้องอาศัยบรรทัดฐานความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ความ
ไว้วางใจภายในกลุ่มหรือระหว่างเครือข่ายเป็นสําคัญและทุนทางสังคมจะแสดงปฏิบัติการเฉพาะใน
กลุ่ม หมู่บ้าน ประเทศ หรือภูมิภาคที่บุคคลนั้นๆ สังกัดอยู่เท่านั้น ผ่านการที่เขาเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว
เกิดความคาดหวังว่าจะเกิดความคุ้มค่าในการทําเช่นนั้น ก่อให้เกิดคําถามตามมา เช่นกัน กล่าวคือ 
การประสานความร่วมมือความไว้วางใจและการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมกันนี้ สามารถเกิดขึ้ นใน
ลักษณะทั่วไป และเป็นไปอย่างกว้างขวางจนกลายเป็นบรรทัดฐานที่ถือปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้จริง
หรือไม่  

การที่บุคคลคนใดคนหนึ่งจะเข้าถึงทุนทางสังคมได้นั้น Nan Lin (2001) อธิบายว่าขึ้นอยู่
กับป๎จจัยอย่างน้อย 3 ประการ คือ  

1) ตําแหน่งแห่งที่ของป๎จเจกในโครงสร้างที่มีช่วงชั้นทางสังคม (The position of ego 
in hierachial structures) กล่าวคือ คนจะปฏิสัมพันธ์กับบุคคลที่มีลักษณะคล้ายกับตนเอง นั่นคือ 
ถ้าคนที่อยู่ในตําแหน่งทางสังคมที่สูง ซึ่งอาจได้มาแต่กําเนิดจากพ่อแม่หรือได้มาภายหลังจาก
การศึกษาหรือหน้าที่การงานก็จะได้รับประโยชน์จากทุนทางสังคมมากกว่าคนอ่ืน โดยมีข้อเสนอเชิง
ทฤษฎีการเพ่ิมความเข้มแข็งของตําแหน่งทางสังคม (Strength of position proposition) มาช่วย
อธิบาย กล่าวคือ ยิ่งมีตําแหน่งทางสังคมสูงเท่าใดก็จะเข้าถึงทุน ทางสังคมได้สูงเท่านั้น การเกิด
ตําแหน่งทางสังคมเกิดได้ 2 รูปแบบ คือ ตําแหน่งทางสังคมที่ได้มาแต่กําเนิด (Ascribed position) 
จากพ่อแม่และตําแหน่งทางสังคมที่ได้มาภายหลัง (Attained position) เป็นตําแหน่งที่ได้มาจาก
สังคม เช่น การศึกษาอาชีพ เป็นต้น ตําแหน่งทางสังคมที่สูงและเข้มแข็งจะทําให้มีโอกาสเข้าถึงและใช
ประโยชน์จากทุนทางสังคมได้มากกว่า  
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2) ธรรมชาติของการผูกมัดระหว่างป๎จเจกกับบุคคลอ่ืน (The nature of the ties 
between ego and the other actors) หรือประโยชน์ของการมีเครือข่ายก็มีส่วนช่วยให้บุคคลที่ไม่
มีตําแหน่งทางสังคมที่สูง สามารถเข้าถึงทุนทางสังคมได้โดยผ่านเครือข่ายทางสังคม ( Social 
networking) ยิ่งมีความผูกผัน (ties) ที่เข้มแข็งมากเท่าใดยิ่งมีโอกาสเข้าถึงทุนทางสังคมได้มาก
เท่านั้น ซึ่งจะส่งผลต่อความสําเร็จในการปฏิบัติการ  ต่างๆ โดยอาศัยความไว้วางใจ การเกื้อกูลกัน
และความผูกพันกัน (Obligation) ที่เข้มแข็ง  

3) ตําแหน่งแห่งที่ของการผูกมัดในเครือข่าย (The location of the ties in the 
networks) กล่าวคือ ป๎จเจกที่ใกล้ชิดกับเครือข่ายจะเข้าถึงทุนทางสังคมได้มากกว่าเนื่องจากตําแหน่ง
แห่งที่ของเครือข่ายจะกําหนดการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร โดยผู้ที่ใกล้ชิดกับแหล่งข้อมูลจะได้รับ
ประโยชน์จากทุนทางสังคม มากกว่า  

กล่าวโดยสรุป นิยามทุนทางสังคม หมายถึง รูปแบบของบรรทัดฐานที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการที่ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป บรรทัดฐานดังกล่าวดํารง
อยู่ภายใต้ความเกื้อกูลกันและความไว้วางจซึ่งกันและกัน เครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคม สัญญา 
ประชาสังคมและการคบหาสมาคม สิ่งเหล่านี้เอ้ืออํานวยต่อการกระทํากิจกรรมของคนในสังคมเป็น
เครื่องหล่อเลี้ยงสังคม ลดการกระทบกระท่ังของบุคคลและกลุ่ม สิ่งที่สําคัญก็คือ ทุนทางสังคมไม่ได้อยู่
ภายในตัวบุคคลเหมือนกับทุนมนุษย์ (Human Capital) หากแต่ทุนทางสังคมอยู่ภายในความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวจะดํารงคงอยู่ด้วยพันธะผูกพันที่มีต่อกัน รวมทั้งความคาดหวัง
จากกันและกันระหว่างบุคคลภายในสังคม  

5.3  แนวคิดทุนทางสังคมในประเทศไทย  
แม้แนวคิด “ทุนทางสังคม” จะถูกบัญญัติขึ้นมาโดยนักวิชาการต่างประเทศแต่นักคิด 

นักวิชาการไทย ต่างเห็นตรงกันว่า “ทุนทางสังคม” เป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในสังคมไทยและมีอยู่อย่าง
หลากหลาย “ทุนทางสังคม” มิใช่เรื่องใหม่ที่เพ่ิงจะเกิดขึ้นในประเทศไทย หากแต่เป็น “คุณค่าเดิม” 
ที่สังคมไทยมีอยู่ (สํานักงานกองทุนเพ่ือการลงทุนทางสังคม, 2542)  

การศึกษาทําความเข้าใจเรื่องทุนทางสังคมนี้ นิธิ เอียวศรีวงศ์ เสนอว่าถ้าจะให้ได้
ประโยชน์อย่างแท้จริง ต้องเริ่มจากสมมติฐานที่ว่า “สังคมไทยมีทุนทางสังคมอยู่มากเพียงแต่ไม่มี
โอกาสได้พัฒนาปรับเปลี่ยนให้ก้าวหน้าตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น” ดังนั้น การศึกษาเรื่องทุนทาง
สังคมนั้นต้องเริ่มจากการมองหาทุนทางสังคมที่มีอยู่แล้วและหาทางพัฒนาให้เข้มแข็งขึ้น โดยกล่าวถึง
ทุนทางสังคมของสังคมไทยที่มีความสําคัญมากและไม่ควรมองข้าม คือ ความสัมพันธ์ในครอบครัวและ
เครือญาติซึ่งมีบทบาทอย่างชัดเจนในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมา (มติชน 31 ก.ค. 2541: 6)  

การกล่าวว่า ความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นทุนทางสังคมที่สําคัญของสังคมไทย 
สอดคล้องกับสมมติฐานของอมรา พงศาพิชญ์ และเบญจา ยอดดําเนิน แอตติก ที่ศึกษาทุนทางสังคม
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ในประเทศไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจ เมื่อปี 2540 ที่ว่าครอบครัวเป็นหัวใจของทุนทางสังคมในประเทศ
ไทยและได้รับอิทธิพลจากการศึกษาศาสนาและจากการแบ่งป๎นข้อมูลและทรัพยากรกับชุมชนและ
เพ่ือน (ประชาธิป กะทา, 2557) ดังนั้น เพื่อให้เข้าใจทุนทางสังคมในบริบทของความเป็นไทย ผู้วิจัยได้
ศึกษาและค้นหาทุนทางสังคม “ที่มีอยู่แล้ว” ผ่านงานของนักคิด นักวิชาการไทยซึ่งปรากฏแนวคิดที่
สอดคล้องกับแนวคิดทุนทางสังคม แต่เรียกในชื่ออ่ืนๆ ดังนี้  

5.3.1  แนวคิดระบบอุปถัมภ  
นิธิ เอียวศรีวงศ์ อธิบายว่า ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์เป็นเครื่องมืออธิบาย ความสัมพันธ์

ในสังคมไทยได้สืบมาจนถึงป๎จจุบัน อาจได้มากหรือน้อยในแต่ละยุคสมัย แต่ก็อธิบายได้ ในแง่นี้อาจ
กล่าวได้ว่าความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์เป็นวัฒนธรรมไทย ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของระบอบอํานาจของเจ้า 
ในทางตรงข้ามระบอบเจ้านําเอาวัฒนธรรมอย่างนี้ไปพัฒนาเป็นเครื่องมือในการปกครองต่างหาก 
เพราะฉะนั้น แม้ไม่มีระบอบอํานาจของเจ้าแล้วความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ก็ยังมีอยู่ในสังคมสืบมา 
นอกจากนี้ นิธิ เอียวศรีวงศ์ เห็นว่าความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์เกิดขึ้นจากการที่สมาชิกในสังคมเข้าถึง
ทรัพยากร เกียรติยศ อํานาจ โภคทรัพย์และโอกาสดีๆ เป็นต้น ไม่เท่าเทียมกัน คนที่เข้าถึงได้ยากกว่า
หรือน้อยกว่าจึงสร้างความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ขึ้นกับคนที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าหรือมากกว่าเพ่ือมีโอกาส
เข้าถึงสิ่งต่างๆ ได้เพ่ิมขึ้น ขณะที่ผู้ซึ่งเข้าถึงได้มากกว่าก็ต้องการบางอย่างจากผู้ที่เข้าถึงได้น้อยกว่า 
ความสัมพันธ์นี้จึงเป็นการแลกเปลี่ยนกัน โดยที่ฝุายอุปถัมภ์ย่อมได้เปรียบผู้อยู่ใต้อุปถัมภ์ (นิธิ เอียวศรี
วงศ,์ 2540)  

อมรา พงศาพิชญ์ ตั้งข้อสังเกตว่าแนวคิดเรื่องระบบอุปถัมภ์ไม่สามารถให้คําอธิบายเรื่อง
ทุนทางสังคมได้ทั้งหมดเนื่องจากคําอธิบายแนวคิดระบบอุปถัมภมีป๎ญหาดังที่ได้มีผู้วิจารณ์ไว้แล้วว่า
เป็นการให้ภาพของความสัมพันธ์เชิงบวกมากกว่าภาพของความสัมพันธ์เชิงขัดแย้ง ผู้ที่เชื่อในพลังการ
อธิบายของระบบอุปถัมภ์มีความโน้มเอียงที่จะมองข้ามความขัดแย้งกรณีที่กลุ่มอุปถัมภ์หลายกลุ่มช่วง
ชิงอํานาจกัน เช่น กลุ่มเจ้าพ่อก็อาจถือเป็นตัวอย่างของทุนทางสังคมที่แข่งขันกันและมีโอกาสขาดทุน
ได้ด้วยเช่นเดียวกัน (อมรา พงศาพิชญ์, 2546)  

อัมมาร สยามวาลา แม้จะยอมรับว่าสังคมไทยมีกลไกอีกประเภทหนึ่งที่มีองค์ประกอบที่
กล่าวได้ว่าเป็นทุนทางสังคมชนิดหนึ่งเหมือนกันในการช่วยลดผลกระทบจากป๎ญหาความแตกต่างกัน
ในฐานะความเป็นอยู่หรือชนชั้นภายในชุมชน นั่น คือความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ ทุนทางสังคม ประเภท
นี้ เกิดจากความไว้วางใจที่มีระหว่างผู้ อุปถัมภ์ (ลูกพ่ี) กับผู้ที่ได้รับการอุปถัมภ์ (ลูกน้อง) เพียงแต่ข้อ
แตกต่างระหว่างทุนทางสังคมท่ีแฝงฝ๎งอยู่ในชุมชนที่เข้มแข็งกับทุนทางสังคมที่แฝงอยู่ในระบบอุปถัมภ์
นั้น สืบเนื่องมาจากความไม่สมดุลกันในความไว้วางใจและสืบเนื่องจากความเหลื่อมล้ําในอํานาจอีก
ด้วย ในชุมชนที่เข้มแข็งเป็นความไว้วางใจที่ทัดเทียมกัน ส่วนระบบอุปถัมภ์ลูกพ่ีต้องเป็นผู้ให้ความ
ไว้วางใจแก่ลูกน้องแต่ข้อที่แตกต่างที่สําคัญที่สุด ก็คือ ระบบอุปถัมภ์นั้นตั้งอยู่บนความเหลื่อมล้ําของ
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ทั้งสองฝุาย ขณะที่ชุมชนที่เข้มแข็งนั้นตั้งอยู่บนความสมดุลระหว่างทุกฝุายและจะยั่งยืนอยู่ได้ ตราบใด
ที่สังคมนั้นมีความเสมอภาคพอสมควร (อัมมาร สยามวาลา, 2544)  

อย่างไรก็ตาม ระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทยสามารถให้คําอธิบายเรื่องทุนทางสังคมผ่าน
ความสัมพันธ์ในระดับต่างๆ (อคิน รพีพัฒน์, 2540) ได้ดังนี ้

1) ความสัมพันธ์ระดับครอบครัวหรือความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติ ความสัมพันธ์
ระหว่างเครือญาติตั้งอยู่บนแนวคิดเรื่องกตัญํูกตเวทีหรือบุญคุณ การให้กําเนิดลูกทําให้พ่อแม่เป็นผู้มี
บุญคุณต่อลูกอย่างล้นเหลือผู้เป็นลูกจะต้องตอบแทนหนี้บุญคุณขณะที่พ่ีน้องอ่ืนๆ จะมีบุญคุณได้ก็
ด้วยการกระทํา นอกจากนี้ บุญคุณเป็นป๎จจัยหลักที่กําหนดสิทธิและพันธกรณีในระหว่างญาติ คนๆ 
หนึ่งจึงสามารถกําหนดเองว่าขอบเขตของญาติที่จะสัมพันธ์กันใกล้ชิดนั้น จะครอบคลุมใครบ้างและ
ความสัมพันธ์กับญาติจะมีระดับและลักษณะอย่างไร การตอกย้ําในเรื่องของบุญคุณเช่นนี้ยังทําให้
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติมีความคล้ายคลึงกับความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนและความสัมพันธ์แบบ
อุปถัมภ์ซึ่งเป็นสถาบันที่ปรากฏอย่างแพ่รหลายในสังคมไทย 

2) ความสัมพันธ์ระดับชุมชนและสังคม ระบบอุปถัมภ์ในระดับชุมชนและสังคมในสมัยต้น
รัตนโกสินทร์กับสมัยป๎จจุบันนั้นมีความแตกต่างกันในสมัยต้นรัตนโกสินทร์นั้ นระบบอุปถัมภ์กับ
โครงสร้างชนชั้นเป็นสิ่งเดียวกันหรือคนละสิ่งที่สอดคล้องกันหรือมีความขัดแย้งกัน ทั้งนี้เพราะภาพ
ของชนชั้นกับภาพของระบบอุปถัมภ์ซ้อนกันอยู่จนดูเป็นสิ่งเดียวกัน อนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับสภาพ
ป๎จจุบันแล้ว สังคมสมัยต้นรัตนโกสินทร์เป็นสังคมที่ปราศจากความโหดร้าย ไม่มีกลุ่มคนที่กระทํา
ความรุนแรงต่ออีกกลุ่มหนึ่ งผิดกับสภาพของสังคมป๎จจุบันที่ เปลี่ยนไปสู่สังคมอุตสาหกรรม 
ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ได้เปลี่ยนรูปแบบไป มีการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม วัฒนธรรมชนบทถูก
ทําลาย สังคมรัฐชาติ ระบบราชการและกระบวนการพัฒนาได้พาสังคมไทยไปสู่สภาพที่เกือบล่มสลาย 
(ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล 2540: 19)  

อานันท์ กาญจนพันธ์ ได้กล่าวถึงทุนทางสังคมไทยว่าอยู่ภายใต้หลักการสําคัญ 2 
ประการคือ หลักการตอบแทนกัน (reciprocity) และหลักการใช้ประโยชน์ร่วมกัน (communality)  

1. หลักการตอบแทนกัน ถือว่าเป็นหลักการสร้างพันธะทางสังคมในการตอบแทนกันเป็น
กลไกการสร้างความร่วมมือเพ่ือทํากิจกรรมต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การแลกเปลี่ยนแรงงานแบบลงแขก
การผลัดช่วงกันสร้างบ้านให้สมาชิกในชุมชน รวมถึงการระดมแรงงานเพ่ือกิจกรรมส่วนรวมของชุมชน 
เป็นหลักการที่เน้นความเท่าเทียมเป็นบรรทัดฐานที่ถูกผลิตซ้ําเรื่อยมาจนกลายเป็นสถาบันสําคัญใน
ชุมชน ถือเป็นการสร้างหลักประกันความม่ันคงอีกทางหนึ่งของชีวิต  

2. หลักการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ถือเป็นทุนทางสังคมอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งหมายถึงการใช้
พ้ืนที่ส่วนรวมของชุมชนในด้านต่างๆ กล่าวคือ นอกจากจะเปิดโอกาสให้คนในชุมชนมาใช้ประโยชน์
ร่วมกันได้แล้วยังแฝงนัยของการจัดการร่วมกันของชุมชนโดยกําหนดกฎเกณฑ์ขึ้นมาเพ่ือควบคุมการ
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ใช้พ้ืนที่อันถือเป็นของสมาชิกในชุมชน เช่น ปุาสาธารณะของชุมชนหรือการจัดการเหมืองฝาย 
(อานันท์ กาญจนพันธ์ 2544: 132-134)  

เอนก นาคะบุตร ได้ให้ความหมายทุนทางสังคมว่า หมายถึง ความเข้มแข็งของชุมชนอัน
ประกอบด้วยกลไกทางสังคม ในรูปของการรวมกลุ่มเป็นองค์กร หรือการจัดตั้งเป็นเครือข่ายต่างๆ เช่น 
กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มเกษตรผสมผสาน เครือข่ายโรงสีชุมชน เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นพลังที่จะ
ขับเคลื่อนให้ชุมชนต่างๆ มีความสามารถในการเพ่ิมทุนทางสังคมให้กับชุมชนตนเองมากขึ้น มีความ
เท่าทันต่อป๎ญหาและมีความสามารถในการจัดการกับป๎ญหาได้มากขึ้นและท้ายที่สุดสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้จริงในระยะยาว (เอนก นาคะบุตร, 2545)  

5.3.2  แนวคิดทุนวัฒนธรรม (Cultural Capital) 
อมรา พงศาพิชญ์ เสนอแนะว่า หากจะวิเคราะห์แนวคิดทุนทางสังคมให้เข้าใจลึกซึ้งจํา 

เป็นต้องวิเคราะห์ทุนวัฒนธรรมด้วย ทั้งนี้ เพราะวัฒนธรรมก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของทุนทางสังคม (อมรา 
พงศาพิชญ์ เอกสารอัดสําเนาไม่ได้ตีพิมพ์) สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิ ดกว้างยอมรับวัฒนธรรมและสิ่ง
ใหม่ๆ จากภายนอกและสามารถนําทั้งสิ่งใหม่มาผสมผสานกับสิ่งเก่าที่มีอยู่แล้วปรับให้เข้ากับวิถีชีวิต
ไทยได้ ตลอดเวลาทําให้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ, 2547)  

นอกจากนี้ ชัยอนันต์ สมุทวณิช ยังมองว่าวัฒนธรรมเป็นทุนทางสังคมซึ่งมีมานานก่อน
การปฏิวัติอุตสาหกรรมและไม่สูญสลายหายไปไม่สามารถทําลายได้แม้จะตกอยู่ภายใต้การครอบงํา
ของอํานาจอื่นๆ การที่วัฒนธรรมเดิมเสื่อม แสดงให้เห็นว่า วัฒนธรรมถูกกระทําและหากไม่มีการสาน
ต่อหรือขาดการเอาใจใส่สนับสนุนทุนทางสังคมนี้จะลดลงและหมดไปได้ ดังนั้น จึงจําเป็นต้องปรับ
บทบาทให้วัฒนธรรมเป็นฝุายกระทํา ตื่นตัวและมีบทบาทนําในสังคมและเมื่อวัฒนธรรมกลับมาเป็น
ทุนทางสังคมใหม่ย่อมส่งผลให้เกิดการผลิตได้โดยเฉพาะผลผลิตด้านการพัฒนาคน (ชัยอนันต์ สมุท
วณิช, 2541) การมองวัฒนธรรมเป็นทุนหรือเป็นทุนทางสังคมของไทยถูกตั้งข้อสังเกตโดย บัณฑูร 
อ่อนดํา ว่าหากวัฒนธรรมเป็นทุนเราไม่สามารถระบุได้ว่าองคประกอบใดเป็นทุนทางสังคมและ
วัฒนธรรมใดไม่ใช่ทุนทางสังคม เนื่องจากหากทุนทางสังคม คือ วัฒนธรรมที่เป็นทุน เราไม่สามารถวัด
ปริมาณทุนทางสังคมเพราะวัฒนธรรมคือ วิถีชีวิต จึงต้องมีการศึกษาอย่างครอบคลุมทั้งบริบททาง
สังคมและเงื่อนไขวิถีชีวิตนั้นๆ (พรระวี สีเหลืองสวัสดิ์, 2545) 

5.3.3  แนวคิดวัฒนธรรมชุมชน  
ถือเป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่นักวิชาการไทยนํามาใช้วิเคราะห์เรื่องทุนทางสังคมและทุน

วัฒนธรรม ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่ามีผลงานการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมชุมชนของไทยอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบมากที่สุดท่านหนึ่งในป๎จจุบัน คือ ฉัตรทิพย์ นาถสุภา ซึ่งให้ความสําคัญกับ



  62 

ชุมชนหมู่บ้านว่าเป็นองค์กรที่มีพลัง (ฉัตรทิพย์ นาถสุภา 2537, 2540) หมู่บ้านไทยยังมีพลังยึดเหนี่ยว
กันไว้แม้จะถูกแรงกระแทกจากสังคมภายนอก ทั้งนี้เป็นผลมาจาก  

1) ระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพ ซึ่งจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจระหว่างสมาชิกใน
ชุมชน ทําให้เกิดระบบความสัมพันธ์แบบเครือญาติพ่ึงพากันขึ้น  

2) ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ 
3) “ลักษณะพิเศษ” ของรัฐศักดินาไทยที่ไม่สนใจเข้าไปจัดการกับกระบวนการผลิตใน

ระดับหมู่บ้าน สนใจเพียงให้หมู่บ้านส่งส่วยให้ตามที่ต้องการเท่านั้น ทําให้ระบบกรรมสิทธิ์ร่วมใน
ทรัพย์สิน (communal property) ดํารงอยู่ระบบร่วมในทรัพย์สินถือเป็นหัวใจความเป็นชุมชน (ฉัตร
ทิพย์ นาถสุภา, 2529) วัฒนธรรมชุมชนหมู่บ้านไทยที่ขบวนการแนวคิดวัฒนธรรมชุมชนป๎จจุบันเห็น
ว่าสําคัญ ได้แก่ วัฒนธรรมการพ่ึงตนเอง ทั้งด้านความคิด (มีภูมิป๎ญญาของตัวเอง) เศรษฐกิจ (มีระบบ
เศรษฐกิจแบบยังชีพ) และวัฒนธรรม (มีประเพณีพิธีกรรมต่างๆ เป็นของตัวเอง) วัฒนธรรมการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน การให้ความสําคัญกับชุมชนเหนือบุคคล และที่สําคัญที่สุด คือ ความรู้สึก
ความคิดที่ต่อต้านหรือปฏิเสธอํานาจรัฐ หรือที่ฉัตรทิพย์ นาถสุภา เรียกว่า “อุดมการณอนาธิป๎ตย์นิ
ยม” (ไชยรัตน์เจริญสินโอฬาร, 2543)  

วัฒนธรรมชุมชนเป็นสิ่งซึ่งผูกพันแนบแน่นกับวิถีชีวิต สะท้อนให้เห็นวิธีคิดการมองโลก
ความเชื่อและจิตสํานึกเช่น ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีกรรมและประเพณีต่างๆ ดังนั้น วัฒนธรรม
ชุมชนเป็นกลไกที่สร้างความสัมพันธ์และคงความสัมพันธ์ของสมาชิกชุมชนไว้ด้วยกัน ความสัมพันธ์นี้
ย่อมถือได้ว่าเป็นทุนทางสังคมและทุนวัฒนธรรม การเอ้ืออาทรดูแลซึ่งกันและกันเป็นวัฒนธรรมชุมชน
ที่มีมานานแล้วและแนวคิดนี้สอดคล้องกับแนวคิดของธนาคารโลกเรื่องโครงข่ายสังคม (Social safety 
net) ของคนจน ซึ่งหมายถึงกลไกทางสังคมในภาวะวิกฤตซึ่งรองรับผู้ที่จะตกร่องไว้ไม่ให้หลุดไปจาก
สังคม เมื่อทุนทางสังคมไม่มี อย่างไรก็ตาม ที่จริงแล้วทั้งทุนทางสังคมและโครงข่ายสังคมอาจเป็นสิ่ง
เดียวกัน เพียงแต่สิ่งนี้ถูกมองเป็นทุนเมื่อสามารถเอาไปใช้ต่อได้ในภาวะปกติแต่มองเป็นเครือข่าย
รองรับหรือช้อนผูที่เดือดร้อนไว้ไม่ให้หลุดไปจากสังคมในช่วงภาวะวิกฤตไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด 

นอกจากนั้น การให้ความหมายวัฒนธรรมชุมชน อาจมองในเชิงอํานาจได้ชุมชนอาจใช้
วัฒนธรรมเพ่ือสร้างอํานาจและพลังชุมชนเพ่ือเพ่ิมทุนทางสังคมได้และถ้าพลังวัฒนธรรมชุมชนมีมาก
พอ พลังนี้จะทําหน้าที่เป็นโครงข่ายรองรับผู้เดือดร้อนในภาวะวิกฤตได้ ดังตัวอย่างการที่พนักงาน
โรงงานที่ถูกเลิกจ้างหลังวิกฤติเศรษฐกิจ ปี 2540 สามารถเดินทางกลับบ้านและพ่ึงพิงกลไกสังคมใน
รูปของวัฒนธรรมชุมชนได้ซึ่งแสดงให้เห็นความสําคัญของทุนวัฒนธรรม แต่ถ้าวัฒนธรรมสูญหายไป
กลไกทางสังคมถูกทําลาย ทุนวัฒนธรรมก็ไม่มี (อมรา พงศาพิชญ์, 2546) 
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5.3.4  แนวคิดภูมิปญญาชาวบาน 
นักวิชาการไทย เช่น อมรา พงศาพิชญ์ เอกวิทย์ ณ ถลาง และหน่วยงานด้านการกําหนด

นโยบายพัฒนาประเทศ เช่น สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา อธิบายว่า ภูมิป๎ญญาชาวบ้านเป็นทุนทางสังคมของไทยและไม่ได้
แยกวิเคราะห์ออกจากทุนวัฒนธรรมและทุนมนุษย์  

ภูมิป๎ญญา หมายถึง ความรู้ ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความจัดเจน ที่กลุ่มชนได้
จากประสบการณ์ที่สั่งสมไว้ในการปรับตัวและดํารงชีพ ในระบบนิเวศน์หรือสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมที่ได้มีพัฒนาการสืบสานกันมาและเกิดจากการ
แลกเปลี่ยนสังสรรค์ทางวัฒนธรรมกับกลุ่มชนอ่ืน จากพ้ืนที่สิ่งแวดล้อมอ่ืนที่ได้มีการติดต่อสัมพันธ์กัน 
แล้วรับเอาหรือปรับเปลี่ยนนํามาสร้างประโยชน์หรือแก้ป๎ญหาได้ในสิ่งแวดล้อมและบริบททางสังคม
วัฒนธรรมของกลุ่มนั้น (เอกวิทย์ ณ ถลาง , 2541) อย่างไรก็ตาม ยังขาดการรวบรวมต่อยอดและ
พัฒนาภูมิป๎ญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบขาดการจัดการความรู้ที่ชัดเจนและไม่สามารถดึงอัตลักษณ์
ของแต่ละเรื่องออกมาให้เห็นถึงความโดดเด่นได้เช่น การนําภูมิป๎ญญาที่อยู่ ในตัวคน ( Tacit 
Knowledge) ถ่ายทอดออกมาเป็นภูมิป๎ญญาเปิดเผย (Explicit Knowledge) หรือการพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ของแต่ละภูมิภาคและกลุ่มชาติพันธุ์ (สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2547: 11)  

จะเห็นได้ว่า นิยามของภูมิป๎ญญาซึ่งรวมความถึงความสามารถในการแก้ป๎ญหาและ
ปรับตัวใน สภาวะต่างๆ นั้น ครอบคลุมกรณีของการปรับตัวในช่วงภาวะวิกฤตได้ด้วย ไม่ว่าสาเหตุของ
ภาวะวิกฤตนั้นจะเป็นอะไร เรื่องนี้สอดคล้องกับความหมายของโครงข่ายสังคมที่ช่วยรองรับผู้ตกทุกข์
ได้ยากเมื่อเกิดภาวะวิกฤต ภูมิป๎ญญาหรือโครงข่ายสังคมสามารถช่วยแก้ป๎ญหาให้แก่ผู้ที่เดือดร้อนได้
อีกนัยหนึ่ง เอกวิทย์ณ ถลาง มองว่าภูมิป๎ญญาเป็นวัฒนธรรมที่ช่วยให้เกิดการปรับตัวตามสภาวะที่
แตกต่างกันเป็นได้ทั้งทุนทางสังคมและโครงข่ายรองรับทางสังคมเป็นทุนวัฒนธรรมและทุนมนุษย์ไป
ด้วยพร้อมๆ กันไป  

อาจกล่าวได้ว่า หากชุมชนหรือสังคมใดมีความเป็นปึกแผ่นมั่นคง สมาชิกของชุมชน
สามารถดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข เป็นชุมชนที่มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่แบบ “กินอ่ิม นอนอุ่น” คน
และธรรมชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน เราเรียกชุมชนในลักษณะนี้ว่า  
ชุมชนที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

จากทฤษฎีและแนวคิดที่กล่าวมาในข้างต้น สรุปได้ว่า เมื่อชุมชนสามารถสร้างความรู้ได้
ด้วยตนเองและสามารถจัดการความรู้ในด้านการจัดการทรัพยากรน้ําจนสามารถแก้ไขป๎ญหาของ
ชุมชนได้ในที่สุดนั้น ย่อมแสดงให้เห็นว่าชุมชนมีความสามารถและมีศักยภาพในการจัดเก็บองค์ความรู้
ที่เกิดจากประสบการณ์ทั้งในรูปแบบของความสําเร็จและผิดพลาดในเรื่องที่น่าสนใจ ดังนั้น เพ่ือเป็น
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การมุ่งหาคําตอบว่าเบื้องหลังความสําเร็จของชุมชนนั้นมีป๎จจัยและเงื่อนไขใด ซึ่งการหาคําตอบ
สามารถกระทําผ่านการถอดบทเรียนจากวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคม
ชุมชนอีกรูปแบบหนึ่ง 
 6.  แนวคิดการถอดบทเรียนจากวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  

6.1  ความเป็นมาของแนวคิด 
การถอดบทเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้  ซึ่งความรู้ที่ต้องนํามาจัดการนี้เป็น

ความรู้ที่อยู่ในตัวคน ซึ่งเป็นความรู้ที่คนมักเก็บสิ่งที่รู้ไว้มิดชิดเกินกว่าจะนํามาถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับผู้อ่ืน นับว่าเป็นการสูญเสีย “งบดุล” ทางชีวิตและสังคมอย่างมาก หากเราและคนรอบข้าง
จะผิดพลาดในสิ่งเดียวกันซ้ําแล้วซ้ําเล่า โดยไม่ได้นําเอาความรู้ที่ตกผลึกหรือที่เรียกว่า  “ความรู้ฝ๎ง
ลึก” (Tacit knowledge) ที่อยู่ในตัวตนนั้นมาใช้ประโยชน์ ดังนั้นจึงได้เกิดกระบวนการสกัดเอาความรู้
นี้ออกมาเราเรียกกระบวนการนี้ว่า “การถอดบทเรียน” 

สําหรับเหตุผลสําคัญที่ทําให้ต้องมีการค้นหาหรือถอดบทเรียนจากวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศนี้มี
เหตุผลหลักๆ ที่สําคัญ คือ ต้องการตัวอย่างหรือต้นแบบที่ดีเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศใน
เรื่องนั้นๆ ต้องการให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ต้องการให้
คนในองค์กรเกิดการเรียนรู้จากบทเรียนและประสบการณ์ที่ดีที่ควรเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงมุ่งเน้นหา
คําตอบถึงวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศว่าเป็นอย่างไร และอะไรอยู่เบื้องหลังความสําเร็จ บางครั้งผลสําเร็จของ
กระบวนการมิใช่สิ่งที่มองเห็นได้ในกระบวนการนั้น แต่อาจมีป๎จจัยอ่ืนเข้ามาเกื้อกูลให้การดําเนินงาน
สําเร็จ เช่น วัฒนธรรมองค์การและภาวะผู้นํา เป็นต้น (กรมการพัฒนาชุมชน, 2549 : 2) 

แนวคิดการถอดบทเรียนจากวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศนี้เป็นเครื่องมือการพัฒนาสังคมที่เน้นการ
จัดเก็บองค์ความรู้ที่ เกิดจากประสบการณ์ทั้งในรูปแบบของความสําเร็จและความผิดพลาด 
ข้อเสนอแนะในเรื่องที่น่าสนใจ โครงการที่มีลักษณะพิเศษ กลุ่มที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญที่เป็นกลไก
สําคัญที่จะเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีโอกาสเรียนรู้ (พัชรินทร์ สิรสุนทร , 2556 : 129) โดยเฉพาะ
การเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกิดจากการลงมือทําหรือการปฏิบัติจริง วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศยังเป็นการ
สร้างการยอมรับและสามารถกําหนดเป็นมาตรฐานในการทํางานได้ ดังนั้นการนําเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็น
เลิศจึงเป็นการนําเสนอวิธีปฏิบัติงานที่ผู้นําเสนอคิดว่าดีเลิศของตนต่อผู้อ่ืน (กรมการพัฒนาชุมชน , 
2549 : 1)  

นอกจากนี้ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศยังเป็นวิธีการปฏิบัติงานที่ดีไม่ว่าจะนําไปปฏิบัติที่ไหนและ
อย่างไร ผลงานที่ปฏิบัตินั้นก็จะนําไปสู่ผลสําเร็จ ซึ่งหน่วยงานจําเป็นที่จะต้องมีการแลกเปลี่ยนวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ดีกับหน่วยงานย่อยและมีการแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ภายนอกและผลสุดท้ายของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศก็คือการนําไปใช้จนเป็นมาตรฐานโดยวิธีปฏิบัติที่เป็น
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เลิศในแต่ละเรื่องสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกหน่วยงานจากหลายช่องทางทั้งตัวผู้นํา ผู้ร่วมงาน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ภาวะป๎ญหาและการริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนาที่มีขั้นตอน (สมพร เพชรสงค์, 2554 : 15,20) 

สําหรับประโยชน์จากการค้นหาวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศมีหลายประการ ดังนี้ มีตัวอย่างหรือ
ต้นแบบที่เป็นวิธีการหรือแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศต่อการปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการทํางาน ลดเวลา ขั้นตอน ค่าใช้จ่าย และอ่ืนๆ ในการปรับปรุงและพัฒนาการ
ทํางาน มีการสร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการเปรียบเทียบผลงานกับองค์กรอ่ืนๆ มีการนําเสนอ
ผลงานหรือวิธีการปฏิบัติงานที่ผู้นําเสนอคิดว่าดีเลิศของตนต่อผู้อ่ืนและสร้างการเรียนรู้ร่วมกันของคน
ในองค์กร (กรมการพัฒนาชุมชน, 2549 : 6) 

6.2  ความหมายของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ความหมายของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในป๎จจุบันคําว่า “วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ” เป็นคําที่ใช้กัน

อย่างกว้างขวางแพร่หลาย ซึ่งพจนานุกรมของเว็บสเตอร์ได้ให้ความหมาย “วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ” ว่า
หมายถึง การดําเนินงานแบบเป็นระบบเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป็นการปฏิบัติหรือกระบวนงานใน
การทําบางสิ่งบางอย่างให้สําเร็จและการทํางานที่เป็นระบบซ้ําๆ แบบเดียวกัน จนเกิดความชํานาญ 
สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ิมพูนขึ้นจนถึงระดับ “เชี่ยวชาญ” จนกลายเป็นวิชาชีพ เช่น นักกฎหมาย 
แพทย์ นักการเงินและการจัดการ เป็นต้น (กรมการพัฒนาชุมชน , 2549 : 2-3) อันที่จริงแล้ว คําว่า 
“เป็นเลิศ” ของคําว่า “วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ” นี้เป็นคําที่ให้ความหมายในเชิงเทียบเคียง กล่าวคือ ขึ้นอยู่
กับสถานการณ์และเปูาหมายเป็นหลัก คําว่า “เป็นเลิศ” อาจจะไม่ได้หมายถึง เป็นเลิศจริงๆ ของ
องค์กรทุกองค์กร แต่อาจจะเฉพาะสําหรับองค์กรใดองค์กรหนึ่งเท่านั้น เพราะแต่ละองค์กรมีวัฒนธรรม 
วิสัยทัศน์ สภาพธุรกิจและป๎จจัยภายในขององค์กรที่แตกต่างกันไป ดังนั้น การปฏิบัติที่เป็นเลิศจึงไม่ได้
จํากัดอยู่เพียงเรื่องๆ เดียว หรือกระบวนการใดกระบวนหนึ่งเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เป็นเลิศที่
แต่ละองค์กรมองหา (บุญดี บุญญากิจและกมลวรรณ ศิริพานิช, 2545 : 10-12) 

นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่าในเอกสารทางวิชาการหรือเอกสารเผยแพร่มีผู้เขียนหลายๆ คนได้
ใช้คําภาษาอังกฤษตรงตัวและแปลความตามศัพท์ คือ วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (ฉันทนา วิริยเวชกุล , 2545 : 
55-57) สมพร เพชรสงค์ (2554 : 15) กล่าวว่า วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเป็นวิธีการทํางานที่ดีที่สุดในเรื่อง
นั้นๆ ซึ่งอาจจะเป็นระบบบริหารและเทคนิควิธีการต่างๆ ที่ทําให้ ผลงานบรรลุเปูาหมายระดับสูงสุด 
ดังนั้นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศจึงไม่ใช่เป็นแค่เพียงวิธีการทํางานที่ดี แต่เป็นการทํางานที่ดีกว่าหรือดีที่สุด ซึ่ง
มีทั้งการทํางานในเชิงระบบบริหาร และเทคนิควิธีการต่างๆ ทําให้ผลงานนั้นบรรลุเปูาหมายสูงสุด 

กล่าวโดยสรุปก็คือ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ หมายถึง วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด ซึ่งเป็นวิธีทํางานที่มีทั้ง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถนํามากําหนดเป็นมาตรฐานได้ ซึ่งหากมีผู้ใดนําวิธีการ
ดังกล่าวไปปฏิบัติก็จะส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 
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6.3 แนวทางการถอดบทเรียนจากวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
การถอดบทเรียนนี้มีวิธีการที่หลากหลาย แต่คุณค่าของวิธีการที่เราเลือกใช้ไม่ได้อยู่ที่

ความแพร่หลายที่นิยมใช้แต่อยู่ที่ว่าวิธีการที่เราเลือกใช้นั้นได้สร้างความรู้และนําไปสู่การใช้ประโยชน์
จากความรู้นั้นได้มากน้อยเพียงใด สิ่งที่ควรตระหนัก คือ ความตรงในการสรุปบทเรียนที่สามารถสรุป
ได้ตรงกับความจริงที่เกิดขึ้นและความสามารถในการอิงไปใช้ประโยชน์ หากจะสรุปวิธีการที่นํามาใช้ใน
การถอดบทเรียนอาจแยกเป็น 3 วิธี คือ  

1)  การถอดบทเรียนจากการดําเนินงานโครงการ  
2)  การถอดบทเรียนแบบเล่าเรื่อง   
3)  การถอดบทเรียนจากวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
สําหรับงานวิจัยชิ้นนี้ใช้การถอดบทเรียนจากวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ซึ่งการค้นหาวิธีปฏิบัติที่

เป็นเลิศ คือ การค้นหาวิธีการหรือวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด ดังนั้น การที่เราจะทราบได้ว่าสิ่งไหนดีที่สุด
กระบวนการใดดีที่สุดจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทําการเปรียบเทียบหรือ เทียบเคียงกับสิ่งที่ดีกว่าที่เรา
เป็นอยู่ ซึ่งในภาษาอังกฤษ เรียกว่า Benchmarking ซึ่งจะทําให้สามารถค้นหาจุดแตกต่างระหว่างสิ่งที่
ดีกับสิ่งที่ไม่ดีได้ การเทียบเคียงจึงเป็นการกระทําเพ่ือให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนางานหรือ
กระบวนการที่กําลังอยู่ ซึ่งทําให้การค้นหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น (กรมการ
พัฒนาชุมชน, 2549 : 3) 

นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงความหมายของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศว่าเป็นวิธีการทํางานที่
ดีที่สุดในเรื่องนั้นๆ ซึ่งอาจจะเป็นระบบบริหารเทคนิควิธีการต่างๆ ที่ทําให้ผลงานบรรลุเปูาหมายระดับ
สูงสุด วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ไม่ใช่เป็นเพียงวิธีการทํางานที่ดีแต่เป็นการทํางานที่ดีกว่า
หรือดีที่สุด ซึ่งมีทั้งการทํางานในเชิงระบบบริหารและเทคนิควิธีการต่างๆ ทําให้ผลงานนั้นบรรลุ
เปูาหมายสูงสุด มีคําอีกหนึ่งคําที่มีความหมายใกล้เคียงกับ Best Practice คือ Good Practice ซึ่ง
เป็นคําที่มีความหมายค่อนข้างกว้าง อีกคําก็คือ Innovative Practice หมายถึง จุดเน้นและแนว
ทางการทํางานที่น่าสนใจ แต่ยังไม่มีตัวชี้วัดใดบอกความสําเร็จได้และสามารถอธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างการปฏิบัติงานโดยทั่วๆ ไปที่องค์กรได้กําหนดวิธีปฏิบัติไว้ ซึ่งอาจจะเป็นคู่มือในการดําเนินงาน
ที่ระบุวิธีปฏิบัติ เมื่อมีการปฏิบัติและมีการประยุกต์หรือพัฒนาให้ดีขึ้นจะเป็นการยกระดับองค์ความรู้
ในการปฏิบัติงานเป็นการปฏิบัติที่ดีหรือการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (Good Practice) และหากมี
การพัฒนาและเปรียบเทียบผลกับเปูาหมายขององค์กรและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็สามารถ
ยกระดับองค์ความรู้เป็น Best Practice และใช้เป็นต้นแบบในการปฏิบัติงานขององค์กรได้ ซึ่ง
สามารถสรุปเป็นขั้นตอนได้ ดังแผนภาพแสดงการยกระดับจากวิธีปฏิบัติทั่วๆ ไปสู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 6 : การยกระดับจากวิธีปฏิบัติไปสู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) กับการจัดการความรู้ที่เป็น Tacit Knowledge 
การจัดการความรู้จะบรรลุเปูาหมายได้ ต้องทําให้ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ที่เป็นความรู
แบบฝ๎งลึกหรือซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) ซึ่งอยู่ในตัวคนให้กลายเป็นความรู้ที่ปรากฏให้เห็นชัด
แจ้ง (Explicit Knowledge) เช่น เอกสารรายงาน คู่มือการปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผู้อ่ืนได้นําไปใช้พัฒนา
งานแบบต่อยอดความรู้ และสามารถจัดเก็บวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) นั้นไว้ในคลังความรู้
ขององค์กรไม่ให้ความรู้นั้นหายไปกับบุคคล เมื่อบุคคลนั้นออกจากหน่วยงานแล้ว 

ประพนธ์ ผาสุขยืด (2547: 48) ได้กล่าวว่า จากประสบการณ์ทํางานที่ผ่านมามีสิ่งดีๆ 
เกิดขึ้นมากมายภายในองค์กร มีสิ่งที่เรียกว่า วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) เกิดขึ้นในองค์กร 
แต่คนในองค์กรเองกลับไม่รู้ผล ก็คือ เวลาจะทําอะไร ก็ต้องเริ่มต้นกันใหม่หมดทั้งๆ ที่หลายเรื่องไม่
จําเป็นต้องเริ่มจากศูนย์เสมอไป เพราะสามารถเรียนรู้ได้จากสิ่งที่มีอยู่แล้วภายในองค์กร ซึ่งอาจจะ
หมายถึงจากหน่วยงานข้างเคียงก็ได้ 

ผู้นําองค์กรต้องส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ให้ได้วิธีการ
ที่ดีกว่าเดิมยิ่งๆ ขึ้นไป เป็นวงจรที่ก้าวหน้าอย่างไม่สิ้นสุด และนําวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 
นั้น เขียนเป็นเอกสารหรือเผยแพร่ใน Intranet หรือ Website ของหน่วยงาน เพ่ืออํานวยความ

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

(Best Practice) 

วิธีปฏิบัติที่ด ี

(Good Practice) 

วิธีปฏิบัต ิ
(Practice) 

เปรียบเทยีบและพัฒนา 

ถอดสกัด 
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สะดวกให้คนในองค์กรได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งกันและกัน จนเกิดเป็น CoP (Community of 
Practice) หรือชุมชนนักปฏิบัติการถอดบทเรียนจากบทเรียนที่ดีหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best 
Practice) มีด้วยกัน 6 ขั้นตอน คือ ค้นหาโจทย์ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ กําหนด ประเด็น 
จัดเก็บข้อมูล เขียนผลเบื้องต้น วิเคราะห์/สังเคราะห์ และสรุปผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 7: ขั้นตอนการถอดบทเรียนจากบทเรียนที่ดี 
 
 
 
 
 

ค้นหาโจทย์ถอด
บทเรี่ยน ความ

เป็นเลิศ 

กําหนด

ประเด็นถอด

บทเรียน 

สรุปผลการถอด

บทเรียน 

วิเคราะห/์

สังเคราะห ์

เขียนผล

เบื้องต้น 

จัดเก็บข้อมลู 

ความเป็นเลิศ คือ                

สําเรจ็ ถูกต้อง                    

ต่อเนื่อง & เป็นที่ยอมรับ 
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จากที่กล่าวมาถึงความหมาย ความสําคัญ ลักษณะและความสัมพันธ์ระหว่างวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Practice) กับการจัดการความรู้ที่เป็นความรู้แบบฝ๎งลึก (Tacit Knowledge) สามารถ
สรุปแนวคิดหลักของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) คือ การทําสิ่งที่ถูกต้องและปรับปรุงพัฒนา
ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเป็นแนวคิดที่ก่อตัวจากทฤษฎีการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ 
(Learning by Doing) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพ่ือนําองค์กรไปสู่
ความสําเร็จ ในกรณีศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของป๎จเจกบุคคล เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้
ที่ประสบผลสําเร็จในด้านนั้นๆ นอกจากนี้ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของชุมชนหรือองค์กรใช้กระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (sharing) เช่น การจัดงานวันที่แสดงวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเพ่ือให้นักปฏิบัติที่ดีมา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน เป็นการแบ่งป๎นการเรียนรู้ แบ่งป๎นบทเรียนที่ดี ทําให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนข่าวสารและนวัตกรรมความคิดที่หลากหลาย มีมุมมองข้ามองค์กรหรือชุมชนและค้นพบ
การแก้ป๎ญหาที่ท้าทายในอนาคต จะทําให้องค์กรไม่ถอยหลังและรุดหน้า เปิดโอกาส  ให้ผู้เกี่ยวข้องได้
ช่วยกันตั้งเปูาหมายความสําเร็จที่ต้องการ (Benchmark) และช่วยให้หน่วยงานระบุวิธีการที่จะ
ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานให้บรรลุ รวมทั้งหาวิธีการใหม่เพ่ือพัฒนางานต่อไป 

นอกจากนี้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในโครงการวิจัยและพัฒนา หมายถึง  กลยุทธ์ที่ดีที่สุด
สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์มากที่สุดในช่วงเวลานั้นเป็นแนวทางปฏิบัติ
เพ่ือให้บรรลุเปูาหมาย คือ ความสามารถในการพึ่งพาตนเองได้ขององค์กรหรือชุมชน 

สําหรับงานวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการความรู้ด้วยการจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืน
ผ่านกระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเองของชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อผู้วิจัยได้ศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลจากชาวบ้านในชุมชน 2 แห่ง ประกอบด้วย ชุมชนบ้านลิ่มทอง อําเภอนางรอง และ
ชุมชนบ้านบุก้านตง อําเภอ   ลําปลายมาศว่ามีการสร้างความรู้ในด้านการจัดการทรัพยากรน้ําด้วย
ตนเองขึ้นมาได้อย่างไรและเมื่อได้องค์ความรู้ขึ้นมาแล้วชาวบ้านมีการจัดการความรู้จนสามารถนําไป
แก้ไขป๎ญหาของชุมชนได้อย่างไร เมื่อชุมชนได้ร่วมกันแก้ไขป๎ญหาส่งผลให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติ ซึ่งผู้วิจัยจะได้ถอด
บทเรียนของทั้งสองชุมชนนี้นําเสนอเป็นรูปแบบของการจัดการความรู้ต่อไป 
 7.  แนวคิดการพัฒนารูปแบบ (Model) 

“รูปแบบ” อาจเป็นแนวความคิดหรือแบบคณิตศาสตร์ก็ได้  บางครั้งรูปแบบมี
ความหมายเช่นเดียวกับทฤษฎี  โดยเฉพาะถ้าเป็นแบบข้อเสนอ  ทั้งรูปแบบและทฤษฎีต่างก็เป็นการ
เลียนแบบหรือการย่อจากความจริง  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการจัดระเบียบความคิดเกี่ยวกับความเป็น
จริงเพ่ือจะให้เข้าใจสาระของความเป็นจริงง่ายขึ้น  (Kaplan, 1964: 264) ซึ่งเป็นการสร้างมโนทัศน์ 
(Conceptualization) เกี่ยวกับชุดของปรากฏการณ์โดยอาศัยหลักการ (Rational) ของระบบรูปนัย 
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(Formal System) และมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เกิดความกระจ่างชัดของนิยามความสัมพันธ์และ
ประพจน์ที่เกี่ยวข้อง (Willer, 1967: 15)   

7.1  ความหมายของรูปแบบ 
คําว่า “รูปแบบ” (Model) มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในป๎จจุบันโดยเฉพาะในงานวิจัย 

ซึ่งหลายคนอาจจะใช้คําว่า แบบจําลอง ต้นแบบ หรือตัวแบบ เป็นต้น ซึ่งคําว่า “รูปแบบ” พบว่า มี
นักวิชาการทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ให้ความหมายของรูปแบบไว้มากมายหลายความหมาย 
ซึ่งส่วนใหญ่จะมีความหมายในลักษณะที่สอดคล้องกัน ดังต่อไปนี้ 

ศุภลักษณ์  เศรษฐพานิช (2544 : 15)  กล่าวว่า  รูปแบบ หมายถึง  แบบจําลองอย่าง
ง่ายของปรากฏการณ์ต่างๆ ที่ผู้เสนอได้ศึกษาและพัฒนาขึ้น  เพ่ืออธิบายปรากฏการณ์อย่างใดอย่าง
หนึ่งและแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรหรือป๎จจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องกันด้วย 

เบญจพร  แก้วมีศรี (2545 : 89) กล่าวว่า รูปแบบ หมายถึง ตัวแทนของความเป็นจริงใน
การทําให้ความสลับซับซ้อนสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น  ซึ่งเป็นการสะท้อนบางส่วนของปรากฏการณ์
ออกมาให้เห็นความสัมพันธ์ต่อเนื่องถึงความเป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน 

ฉลาด  จันทรสมบัติ (2550: 152) กล่าวว่า หมายถึง โครงสร้าง โปรแกรม แบบจําลอง
หรือ ตัวแบบที่จําลองสภาพความเป็นจริง ที่สร้างขึ้นจากการลดทอนเวลาและเทศะพิจารณาว่ามีสิ่ง
ใดบ้างที่จะต้องนํามาศึกษาเพ่ือใช้แทนแนวความคิดหรือปรากฏการณ์ใด ปรากฏการณ์หนึ่ง โดย
อธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ของรูปแบบนั้นๆ   

ฟอร์ส  และริชเชอร (Forces and Richer, 1973 : 5)  กล่าวว่า รูปแบบการย่อหรือการ
เลียนแบบความสัมพันธ์ที่ปรากฏอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงของปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง  โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยในการจัดระบบความคิดในเรื่องนั้นให้ง่ายขึ้นและเป็นระเบียบ สามารถเข้าใจ
ลักษณะสําคัญของปรากฏการณ์นั้นๆ รูปแบบจึงมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป 

บาร์โด  และฮารท์แมน  (Bardo and Hartman, 1982 : 70)  กล่าวว่า  รูปแบบเป็นชุด
ของข้อความเชิงนามธรรมเกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่เราสนใจ  เพ่ือใช้ในการนิยามคุณลักษณะหรือ
บรรยายคุณสมบัตินั้นๆ  รูปแบบเป็นอะไรบางอย่างที่พัฒนาขึ้น เพ่ือบรรยายคุณลักษณะที่สําคัญของ
ปรากฏการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือให้ง่ายต่อการทําความเข้าใจ  รูปแบบจึงมิใช่การบรรยายหรือ
อธิบายปรากฏการณ์อย่างละเอียดทุกมุม  เพราะการทําเช่นนั้นจะทําให้รูปแบบมีความซับซ้อน  
ยุ่งยากเกินไปในการที่จะทําความเข้าใจ  ซึ่งจะทําให้คุณค่าของรูปแบบนั้นด้อยลงไป  ส่วนการที่จะ
ระบุว่ารูปแบบหนึ่งๆ จะต้องมีรายละเอียดมากน้อยเพียงไรจึงจะเหมาะสม  และรูปแบบนั้นๆ  ควรมี
องค์ประกอบอะไรบ้าง  ไม่ได้มีข้อกําหนดเป็นการตายตัว  ทั้งนี้แล้วแต่ปรากฏการณ์แต่ละอย่างและ
วัตถุประสงค์ของผู้สร้างรูปแบบที่ต้องการอธิบายปรากฏการณ์นั้นๆ อย่างไร 
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โทซี และคาร์นอล (Tosi and Canoll, 1982 :  163) กล่าวว่า รูปแบบเป็นนามธรรม
ของจริงหรือภาพจําลองของสภาพการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง  ซึ่งอาจจะมีตั้งแต่รูปแบบง่ายๆ จนถึงรูปแบบ
ที่มีความซับซ้อนมากๆ   

คีฟส์ (keeves, 1988 : 559)  กล่าวว่า  รูปแบบหมายถึง  การแสดงโครงสร้างเพ่ือใช้
ศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปร   

นอกจากนี้ ราจ (Raj, 1996 : 241)  ได้ให้ความหมายของคําว่ารูปแบบ (Model) ไว้ 2 ความหมาย  
ได้แก่   

1. รูปแบบ คือ  รูปย่อของความจริงของปรากฏการณ์  ซึ่งแสดงด้วยข้อความ จํานวน 
หรือ ภาพ  โดยการลดทอนเวลา  ความพอเหมาะและกาลเทศะ ทําให้เข้าใจความจริงของ
ปรากฏการณ์ได้ดียิ่งขึ้น 

2. รูปแบบ คือ ตัวแทนของการใช้แนวความคิดของโปรแกรมท่ีกําหนดเฉพาะ 
สรุปรูปแบบคือรูปย่อที่เลียนแบบความสัมพันธ์หรือความจริงของปรากฏการณ์ใด

ปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้น  โดยการลดทอนเวลา ความพอเหมาะและกาลเทศะ เพ่ือให้เข้าใจ
ปรากฏการณ์ดังกล่าวได้ง่ายขึ้น 

7.2  ประเภทของรูปแบบ 
สําหรับประเภทของรูปแบบสามารถแบ่งออกได้หลายประเภท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ที่

นํามาใช้ในการแบ่ง 
สมิธ และคณะ (Smit and Other, 1980: 460) ได้แบ่งรูปแบบออกเป็น 2 ประเภท 

ได้แก่  
1. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) มีลักษณะคล้ายของจริง เช่น เครื่องบิน

จําลอง     หุ่นไล่กาและหุ่นตามร้านตัดเสื้อผ้า เป็นต้น หรือรูปแบบเหมือนจริง (Analogue Model) 
มีลักษณะคล้ายปรากฏการณ์จริง เช่น การทดลองทางเคมีในห้องปฏิบัติการก่อนที่จะทําการทดลอง
จริงเครื่องบินจําลองท่ีบินได้ หรือเครื่องมือฝึกบิน เป็นต้น แบบจําลองชนิดนี้จะใกล้เคียงกับความจริง 

2. รูปแบบเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Model) ประกอบด้วย 
2.1 รูปแบบข้อความ (Verbal Model) หรือรูปแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Model)         ซึ่งรูปแบบนี้พบมากที่สุด เป็นการใช้ข้อความตามปกติธรรมดาในการอธิบายโดยย่อ 
เช่น คําพรรณนาลักษณะงาน คําอธิบายรายวิชา 

2.2 รูปแบบทางคณิตศาสตร์ (Mathematical Model) หรือรูปแบบเชิงปริมาณ 
(Quantitative) เช่น สมการและโปรแกรมเชิงเส้น เป็นต้น   

สไตเนอร์ (Steiner, 1988 : 108)  ได้แบ่งรูปแบบออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่   
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1. รูปแบบเชิงปฏิบัติ (Practical Model or Model-of) เป็นแบบจําลองทางกายภาพ 
เกิดจากการปฏิบัติของจริงแล้วนําไปสู่การสร้างรูปแบบที่เป็นต้นแบบ 

2. รูปแบบเชิงทฤษฎี (Theoretical Model of Model for) เป็นแบบจําลองที่สร้างขึ้น
จากกรอบความคิดที่มีทฤษฎีเป็นพ้ืนฐาน ตัวทฤษฎีเองไม่ใช่รูปแบบหรือแบบจําลองแต่เป็นตัวช่วยให้
เกิดรูปแบบที่มีโครงสร้างต่างๆ ที่สัมพันธ์กัน   

คีฟส์ (Keeves, 1899 : 561-565)  ได้แบ่งรูปแบบออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 
1. รูปแบบเชิงเทียบเคียง (Analogue Models) คือ รูปแบบที่มีความสัมพันธ์กับระบบ

จําลอง มักเป็นรูปแบบที่ใช้ในวิทยาศาสตร์กายภาพ เป็นรูปแบบที่นําไปใช้อุปมากับสิ่งอ่ืนได้ 
2. รูปแบบเชิงภาษา (Semantic Models) คือ รูปแบบที่ใช้ภาษาในการบรรยายลักษณะ

ของรูปแบบ รูปแบบชนิดนี้จะใช้วิธีการอุปมาในการพิจารณาด้วยภาษา มากกว่าที่จะใช้วิธีอุปมาใน
การพิจารณาด้วยโครงสร้างกายภาพ   

3. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematical Models) คือ รูปแบบที่กําหนด
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบในรูปสมการหรือฟ๎งก์ชันทางคณิตศาสตร์   

4. รูปแบบเชิงแผนผัง (Schematic Models) คือ รูปแบบที่มีลักษณะเป็นแผนภูมิ 
แผนผังหรือแผนภาพ เป็นต้น 

5. รูปแบบเชิงเหตุผล (Causal Models) คือ รูปแบบที่มีโครงสร้างเป็นสมการเชิงเส้น
ประกอบด้วยตัวแปรสัมพันธ์กันเป็นเหตุและผล มีการทดสอบสมมติฐานผลของรูปแบบ   

นอกจากนี้คีฟส์ (Keeves, 1988: 560) ยังได้กล่าวถึง ประเด็นคุณลักษณะของรูปแบบที่
ดี (Characteristics of a Good Model) หรือรูปแบบที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ว่าควรจะมีข้อกําหนด 
(Requirement) 4 ประการ ได้แก่   

1.  รูปแบบ ควรจะประกอบด้วยความสัมพันธ์อย่ างมี โครงสร้ าง ( Structural 
Relationship) มากกว่าความสัมพันธ์ที่เก่ียวข้องกันแบบรวมๆ (Associative Relationship)   

2. รูปแบบ ควรใช้เป็นแนวทางในการพยากรณ์ผลหรือทํานาย (Prediction) ที่จะเกิดขึ้น
ซึ่งสามารถถูกตรวจสอบได้โดยการสังเกต ซึ่งเป็นไปได้ที่จะทดสอบรูปแบบพ้ืนฐานของข้อมูลเชิง
ประจักษ์ได ้

3. รูปแบบ ควรจะต้องระบุหรือชี้ให้เห็นถึงกลไกเชิงเหตุผล (Causal Relationship) 
ของเรื่องที่ศึกษา ดังนั้น นอกจากรูปแบบจะเป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ได้ ควรใช้อธิบาย
ปรากฏการณ์ได้ด้วย 

4. รูปแบบ  ควรที่จะเป็นเครื่องมือในการสร้างมโนทัศน์ใหม่ๆ และสร้างความสัมพันธ์
ของตัวแปรในลักษณะใหม่ๆ ซึ่งเป็นการขยายในเรื่องที่กําลังศึกษา กล่าวคือ ช่วยสร้างจินตนาการ 
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(Imagination)  ควรคิดรวบยอด (Concept) และความสัมพันธ์ (Interrelations) รวมทั้งช่วยขยาย
ขอบเขตการสืบเสาะความรู้ 

ส่วนเกทเชล และกูบา (Getaels and Guba,1957 : 423-441) ได้เสนอหลักการของ
รูปแบบที่สําคัญ 3 ประการ ได้แก่   

1. รูปแบบจะต้องเป็นที่รวมของแนวคิด และแสดงถึงความสัมพันธ์ต่างๆ ของแนวคิด  
ซึ่งไม่เพียงแต่ละสามารถตอบป๎ญหาที่เคยมีมาก่อนเท่านั้น  แต่จะต้องสามารถแก้ป๎ญหาที่จะเกิด
ตามมาได้อีกด้วย   

2. ในโครงสร้างของแนวคิดและความสัมพันธ์ดั งกล่าวจะต้องสามาร ถปฏิบัติ 
(Operation) และวางอยู่ในรูปแบบขององค์การได้ ซึ่งหมายถึงแนวคิดและความสัมพันธ์ไม่เพียงแต่
สามารถชี้แนวทางให้เกิดความเข้าใจเท่านั้นแต่ยังสามารถติดตามตรวจสอบได้อีกด้วย 

3. รูปแบบที่เกิดขึ้นจะต้องยึดหลักการและอยู่บนพ้ืนฐานทางการบริหารหรือผลงานที่
เกี่ยวโยงกับการบริหารภายใต้แนวคิดและความสัมพันธ์ดังกล่าว   

สรุปในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยจะอาศัยแนวคิดของ คีฟส์ (Keeves,1988 : 561-565)  
เป็นหลักในการสร้างรูปแบบนั่นก็คือ ผู้วิจัยจะสร้างรูปแบบการจัดการความรู้ด้านการจัดการ
ทรัพยากรอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเองของชุมชนที่มีลักษะเป็นแผนภูมิ 
(Schematic Models) และผสมผสานด้วยรูปแบบที่อธิบายความหมายหรือให้ความหมาย 
(Semantic Models) ประกอบทั้งนี้เพ่ือความชัดเจนและความสมบูรณ์ของรูปแบบที่สร้างขึ้น  

7.3  การสร้างรูปแบบและการพัฒนารูปแบบ 
การสร้างรูปแบบ คือ การกําหนดมโนทัศน์ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบเพ่ือ

ชี้ให้เห็นว่า รูปแบบเสนออะไร เสนออย่างไร เพ่ือให้ได้อะไร และสิ่งที่ได้นั้นอธิบายปรากฏการณ์อะไร 
และนําไปสู่ข้อค้นพบอะไรใหม่ๆ (ฉลาด จันทรสมบัติ, 2550 : 153) สําหรับขั้นตอนของการสร้าง
รูปแบบสามารถเขียนเป็นแผนภาพได้ดังนี้  
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แผนภาพที่ 8: แสดงข้ันตอนการสร้างรูปแบบ 
 ที่มา ฉลาด  จันทรสมบัติ ,  “การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้องค์กรชุมชน. ” 

(วิทยานิพนธ์  ปริญญาดุษฏีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  2550), 154. 

 
ส่วนการพัฒนารูปแบบจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนารูปแบบ พบว่า 

การพัฒนารูปแบบนั้นอาจจะมีขั้นตอนในการดําเนินการที่แตกต่างกันออกไป แต่โดยทั่วไปแล้ว
สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ขั้นตอนใหญ่ๆ คือ ขั้นตอนการสร้างรูปแบบ (Construct) และขั้นตอนการ
หาความตรง (Validity) ของรูปแบบ (Willer, 1967 : 83) ส่วนรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนนั้นว่ามี
วิธีการดําเนินการอย่างไรบ้างก็ข้ึนอยู่กับลักษณะและกรอบแนวคิดที่นํามาใช้เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา
รูปแบบนั้นๆ 
 
 
 

สร้างความสัมพันธ์ 

ระหว่างตัวแปร 

มโนทัศน ์

(Concepts) 

ตัวแปร 
(Variables) 

ข้อเสนอ 
(Propositions) 

สร้างความสัมพันธ์ 

ระหว่างข้อเสนอ 

(Relating Proposition) 

รูปแบบ 

(Models) 

ผลการทํานาย 

(Solution) 

การวัด 

(Relation Variables) 

คําทํานาย 
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 8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
ผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการความรู้ด้านการ

จัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเองของชุมชนในพ้ืนที่จังหวัด
บุรีรัมย์ พบว่า มีงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีความสอดคล้องและเกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
โดยประเด็นของการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองนั้นผลการศึกษาวิจัยทุกเรื่องยืนยันว่า การจัดการ
เรียนการสอนด้วยทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สามารถเสริมสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับ
ผู้เรียนในระบบโรงเรียนได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยเห็นว่าทฤษฎีนี้สามารถนํามาประยุกต์ใช้กับ
การเรียนรู้ของชุมชนซึ่งเป็นการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยโดยปรับให้มีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของแต่ละพ้ืนที่ที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
จะสามารถนํามาปรับใช้กับการจัดการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบได้ แต่การประยุกต์ใช้ทฤษฎีส่วนใหญ่จะใช้
กับการศึกษาในระบบโรงเรียนเท่านั้น สําหรับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยนั้นมีอยู่
น้อยมาก ดังจะเห็นได้จากงานวิจัยต่างๆ ดังนี้ 

8.1  งานวิจัยในประเทศ 
งานวิจัยในประเทศซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาและรวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ มี

รายละเอียด ดังนี้ 
8.1.1  ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism)  
ณัฐพล บัวอุไร (2554) ได้ศึกษาเรื่อง รายงานการวิจัยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ Social 

Media ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง Constructionism ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย
เชิงทดลอง มีแผนการวิจัยแบบ One Group pretest – Posttest Design โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนวิชาการสร้างงานสื่อผสม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่
จัดการเรียนการสอนโดยใช้ Social Media ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ (Constructionism) 2) 
ศึกษาความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดการเรียนการ
สอนโดยใช้ Social Media ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ (Constructionism) 3) ศึกษา
ความสามารถในการใช้ Social Media ในการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดการ
เรียนการสอนโดยใช้ Social Media ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ (Constructionism) 4) ศึกษา
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนการสร้างงานสื่อผสม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สอนโดย
ใช้ Social Media ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ (Constructionism) และ 5) เปรียบเทียบ
ความชอบของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนด้วย Social Media 4 ชนิด ได้แก่ Wordpress Facebook 
Twitter Slideshare และ Youtube  

ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสร้างงานสื่อผสม ที่เรียนโดยการใช้ 
Social Media ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ (Constructionism) มีความแตกต่างกันอย่างมี
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นัยสําคัญทางสติถิที่ระดับ .05 นักเรียนส่วนใหญ่มีระดับความสามารถในการสร้างองค์ความรู้อยู่ใน
เกณฑ์ดี เป็นจํานวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 83.72 ของนักเรียนทั้งหมดและอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 
จํานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ16.28 ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 15.81 แสดงว่านักเรียนมีความสามารถในการ
สร้างองค์ความรู้อยู่ในระดับดี นักเรียนส่วนใหญ่จํานวน 30 คน มีความสามารถในการใช้ Social 
Media ในการศึกษาเรียนรู้อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 69.77 และนักเรียนจํานวน 13 คน มี
ความสามารถในการใช้ Social Media ในการศึกษาเรียนรู้อยู่ในระดับกลาง คิดเป็นร้อยละ 30.23 
และนักเรียนทุกคนมีค่าเฉลี่ยรวมความสามารถในการใช้ Social Media ในการศึกษาเรียนรู้เท่ากับ 
20.09 ซึ่งอยู่ในระดับดี เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ที่เรียนวิชาการ
สร้างงานสื่อผสม เรื่อง การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยชุดพัฒนาเว็บสําเร็จรูป (CMS) ที่จัดการเรียนการสอน
โดยใช้ Social Media ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง มีระดับความพอใจอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 3.51 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77 นักเรียนมีความชอบ Social Media ทั้ง 5 ชนิด 
ได้แก่ Wordpress Facebook Twitter Slideshare และ Youtube แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 

ธันยวิช วิเชียรพันธ์ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง การสร้างกระบวนการถ่ายทอดนวัตกรรม
ทางการเรียนรู้ Constructionism ในโรงเรียนระบบปกติ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากระบวนการ
ถ่ายทอดนวัตกรรมการเรียนรู้ constructionism จากโรงเรียนต้นแบบไปใช้ในโรงเรียนระบบปกติ 
กระบวนการเริ่มจากการศึกษาโรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมเพ่ือพัฒนากระบวนการถ่ายทอดนวัตกรรม
แบบ “Diffusion of Innovation Spiral” ซึ่งผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 8 ท่าน ก่อนนําไป
ทดลองถ่ายทอดยังโรงเรียนในจังหวัดนครนายกที่มีบริบทคล้ายกับโรงเรียนส่วนใหญ่ของประเทศ 
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ที่มีสไตล์การเรียนรู้เป็นแบบประสบการณ์จริงเชิงรูปธรรมกับการปฏิบัติจริง มี
สมรรถนะทางด้านการจัดการด้านจิตใจและการควบคุมอารมณ์ของตนสูงจะมีแนวโน้มยอมรับ
นวัตกรรมที่สูงตามไปด้วย ในขณะที่ไม่พบว่าเพศ อายุและสาขาการศึกษามีความเกี่ยวข้องกับแนวโน้ม
ในการยอมรับนวัตกรรม 

วรากร หงษ์โต (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์
โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ เ พ่ือการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิชา
คอมพิวเตอร์ ซึ่งการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ โดยใช้
กระบวนการสร้างความรู้เพ่ือการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนของครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
เกี่ยวกับรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 2) เพ่ือสร้างรูปแบบและศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบ
ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์เพ่ือการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน  โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการ
วิจัย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน ขั้นตอนที่ 2 สร้าง
รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ฯ ขั้นตอนที่ 3 การศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับร่าง
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รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ฯ ขั้นตอนที่ 4 การทดลองใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ฯ 
ขั้นตอนที่ 5 การนําเสนอรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ฯ : เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
แบบสอบถามความคิดเห็น แบบสัมภาษณ์ แบบประเมินพฤติกรรมการสร้างความรู้ แบบประเมิน
นวัตกรรมการเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่างเป็นครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีการคัดเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจงจํานวน 30 คน ปฏิบัติกิจกรรมตามรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เนื้อหาและทดสอบสมมติฐานด้วยการทดลองแบบที  

ผลการวิจัยพบว่า  
1) รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ฯ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบคือ (1) ฐาน

ทรัพยากรบนชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ (2) กลุ่มเรียนรู้ออนไลน์ (3) เครื่องมือที่ใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
บนชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ฯ และ (4) เทคโนโลยีที่สนับสนุนชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์  

2) ขั้นตอนการเรียนรู้ของรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์มี 8 ขั้น คือ (1) ขั้นการ
วางแผนและกําหนดทิศทางการเรียนรู้ (2) ขั้นนําเข้าสู่ประเด็นการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ 
(3) ขั้นค้นป๎ญหาหรือกําหนดภารกิจของงาน (4) ขั้นการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและนําผลจากข้อมูลที่
ค้นพบไปใช้ (5) ขั้นวางแผนดําเนินการสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอน (6) ขั้นดําเนินงานการสร้าง
นวัตกรรมการเรียนการสอน (7) ขั้นนําเสนอผลงานนวัตกรรมการเรียนการสอน (8) ขั้นประเมินผล  

3)  กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมสร้างความรู้สูงกว่าก่อนทํากิจกรรมอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ 
.05 และกลุ่มตัวอย่างมีระดับคุณภาพของการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน โดยมีระดับคุณภาพ
อยู่ในระดับสูง 

เจษฎา ประวาลป๎ทม์กุล วัชรวลี ตั้งคุปตานนท์ และสุนทร วิทูสุรพจน์ (2552) ได้
ศึกษาวิจัย เรื่อง การประยุกต์ใช้ทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซึ่มด้วยโรโบมายด์สําหรับการเรียนเขียน
โปรแกรม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียน  
โรงเรียนแสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นผลมาจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดคอนสตรัคชั่นนิ
สซึ่ม โดยใช้โปรแกรมโรโบมายด์ มีรูปแบบการวิจัยเชิงทดลองแบบวิจัยกึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่กําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จํานวน 111 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์ซึ่งออกแบบโดยอ้างอิงทฤษฎีคอน
สตรัคชั่นนิสซึ่ม และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ค่าความยากง่ายอยู่ในระดับ 0.69) สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ Two-sample z-test ผลการทดลอง พบว่า คะแนนของนักเรียน
หลังจากได้รับการสอนโดยใช้โปรแกรมโรโบมายด์ สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนผังหุ่นยนต์ อย่างมี
ระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
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มนต์ชัย พงศกรนฤวงษ์ (2552) ได้ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎี
การสร้างความรู้เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการสร้างความรู้ของนักเรียนช่างกลอุตสาหกรรม โดยมี
วัตถุประสงค์เ พ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ เ พ่ือส่งเส ริม
ความสามารถในการสร้างความรู้ของนักเรียนช่างอุตสาหกรรม ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเรียน
การสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้ที่มีชื่อเรียกว่า MARCE ส่งผลให้นักเรียนมีความสนใจต้องการที่จะ
เรียนรู้ มีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบสามารถสร้างความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง รู้จัก
การทํางานร่วมกับผู้อ่ืน เกิดการยอมรับและรับฟ๎งความคิดเห็นของผู้อ่ืนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในระดับที่ดีขึ้นตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของหลักสูตรการศึกษา สําหรับนักเรียนในระดับปวช . ปวส. 
หลังจากผ่านการฝึกอบรมจากสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมแล้ว มีพฤติกรรมเปลี่ยนไปใน
ทางบวก ทําโครงงานอย่างมีสติ รอบคอบ มีทักษะกระบวนการคิดและมีความสามารถทั้งด้านวิชาการ
และด้านช่าง คุณสมบัติตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ นอกจากนั้นนักเรียนสามารถนํา
ความรู้ ทักษะไปใช้ในชีวิตประจําวันได้  

สุมาลี ชัยเจริญและคณะ (2547) ได้ศึกษาเรื่อง การวิจัยการพัฒนากระบวนการสร้าง
ความรู้ของผู้เรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (consructivism) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
กระบวนการสร้ างความรู้ ของผู้ เ รี ยนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์  ( Constructivism) 
กลุ่มเปูาหมายที่ใช้แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มแรกเป็นครูผู้สอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในช่วงชั้น
ที่ 2 (ชั้น ป. 4-6) จํานวน 40 คน และกลุ่มที่สองเป็นนักเรียนที่เรียนในช่วงชั้นที่ 2 (ชั้น ป. 4-6) 
จํานวน 2,022 คน โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน  คือ การวิจัยเอกสารเพ่ือสังเคราะห์โมเดล
การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ของผู้เรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ การวิจัยเชิง
สํารวจเพ่ือศึกษาบริบท การวิจัยเชิงทดลองเพ่ือศึกษาผลของการใช้โมเดลการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
กระบวนการสร้างความรู้ของผู้เรียนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ คณะผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูลและนําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพซึ่งเป็นการวิเคราะห์โปรโตคอล 
(Protocal Analysis) และการบรรยายเชิงวิเคราะห์ (Analytic Description)  

ผลการวิจัยพบว่า จากสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูสามารถที่จะสรุปได้ว่า การ
จัดการเรียนการสอนของครูมีความเกี่ยวเนื่องกับการสร้างความรู้ของผู้เรียน โดยถ้าครูให้ทําการ
ทดลองแต่ยังบอกเนื้อหาหรือผลของการทดลอง นักเรียนก็จะจดจําจากคําสอนของครูและหนังสือ
เรียน แต่หากครูให้นักเรียนลงมือทําการทดลอง โดยให้ค้นพบคําตอบด้วยตนเอง นักเรียนก็สามารถที่
จะสร้างความเข้าใจที่มีความหมายสําหรับตนเองได้ 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว .) ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2547) ได้ศึกษานวัตกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียน เรื่อง การจัดการเรียนรู้ด้วย
ตนเองตามแนวทฤษฎี Constructionism โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดของนักเรียน
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ในสองโรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านทองทิพย์และโรงเรียนบ้านสามขา อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปาง ได้นํา
ป๎ญหาที่เกิดจากโรงเรียนและชุมชนมาเชื่อมโยงในการทําวิจัยครั้งนี้ ซึ่งก็คือการนําภูมิป๎ญญาด้านการ
รักษาปุามาสร้างหลักสูตรท้องถิ่น ใช้วิธีการของ Constructionism มีตัวแปรต้น คือ การจัดการเรียน
การสอนตามแนวทฤษฎี Constructionism และตัวแปรตาม คือ แนวทางในการสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง สําหรับวิธีดําเนินการวิจัยได้แก่ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ที่โรงเรียน
กําหนดให้เป็นเปูาหมายของการปฏิรูป (ตัวแปรตาม) เปูาหมายของการปฏิรูป คือ ทําร่วมกันทั้ง
โรงเรียน มีการทดลอง ปฏิบัติโดยการแลกเปลี่ยน (Show and Share) เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด
ของนักเรียน   

ผลการวิจัย ตามแนวทฤษฎี Constructionism พบว่า นักเรียนมีความกระตือรือร้นและ
อยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน อยากไปศึกษานอกสถานที่ที่มีความสุข ในการเรียนรู้ในสิ่งที่
ผู้ใหญ่ปฏิบัติกัน อยากแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับผลดีผลเสียและสิ่งที่ควรปฏิบัติเพ่ือมิให้เกิดความ
เสียหายหรือผลเสียในการดําเนินชีวิต ชอบการเรียนแบบมีโอกาสได้ซักถามกับบุคคลรอบข้าง เพ่ือให้
ได้ความรู้ในสิ่งที่ตนเองอยากรู้ สนใจสิ่งแวดล้อม ประเพณีท้องถิ่นและมีทัศนคติที่ดีในการเรียนรักษา
ประเพณีอันดีงามในท้องถิ่นของตนเอง  

นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่มีความสุข กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็น 
สามารถเปรียบเทียบผลดี ผลเสีย และสิ่งที่ควรปฏิบัติเพ่ือสืบทอดและบางสิ่งที่ควรปรับปรุงเพ่ือมิให้
เกิดความเสียหายหรือผลเสียในการดําเนินชีวิตในป๎จจุบัน และร่วมกิจกรรมของชุมชนที่สืบทอดกัน
ต่อๆ มา มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง กล้าซักถาม เพ่ือให้ได้ความรู้ในสิ่งที่ตนเองอยากรู้ สนใจ
สิ่งแวดล้อม ประเพณีท้องถิ่นและเข้าร่วมกิจกรรมเมื่อมีโอกาส และมีทัศนคติที่ดีในการรักษาหวงแหน
รักษาประเพณีอันดีงามในท้องถิ่นของตนเองต้องการสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีงามของบรรพบุรุษ  
เสริมสร้างสายใยความรักความผูกพันระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก เป็นคนที่ใฝุเรียนใฝุรู้ สังเกตและชอบจด
บันทึกสิ่งที่เป็นประโยชน์ ทําให้เกิดผลดีต่อการเรียนวิชาภาษาไทย และสร้างเสริมลักษณะนิสัย ซึ่งมี
ผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น  

 8.1.2  การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
อภิชาติ ใจอารีย์ (2557) เรื่อง รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นการแปรรูป

หน่อไม้ของชุมชนบ้านพุเตยจังหวัดกาญจนบุรี โดย การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการ
จัดการความรู้ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นการแปรรูปหน่อไม้ใน 3 องค์ประกอบ คือ องค์ความรู้ภูมิป๎ญญา
ท้องถิ่น กระบวนการจัดการความรู้และป๎จจัยเงื่อนไขแห่งความสําเร็จในการจัดการความรู้ของชุมชน
บ้านพุเตย จังหวัดกาญจนบุรี ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกการพูดคุย
อย่างไม่เป็นทางการ การศึกษาจากเอกสาร และหลักฐานต่างๆ การสํารวจชุมชน และการสนทนา
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กลุ่มย่อยกับผู้ให้ข้อมูลหลัก จํานวน 24 คน ประกอบด้วย ผู้นําชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ตัวแทนกลุ่ม
แม่บ้าน และตัวแทนชาวบ้านใช้กระบวนการวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูล (content analysis) 

ผลการศึกษา พบว่า  
1)  องค์ความรู้ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นการแปรรูปหน่อไม้ของชุมชนบ้านพุเตย มีที่มา 2 

ลักษณะ คือ (1) ภูมิป๎ญญาดั้งเดิม และ (2) ความรู้ใหม่ที่ผสมผสานระหว่างภูมิป๎ญญาดั้งเดิมกับ
วิทยาการสมัยใหม่ท่ีได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วยรูปแบบผลิตภัณฑ์ 4 ชนิดคือ 
หน่อไม้ดอง หน่อไม้ต้ม หน่อไม้แห้งและหน่อไม้ซุป ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง ความรู้ความสามารถของคน
ในชุมชนและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่น จนกลายเป็นองค์ความรู้ประจํา
ท้องถิ่นท่ีผ่านกระบวนการเลือกสรรการเรียนรู้และถ่ายทอดจากรุ่น สู่รุ่น และเป็นวิถีชุมชนที่ปฏิบัติสืบ
ทอดต่อกันมา  

2)  กระบวนการจัดการความรู้ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การกําหนดความรู้
โดยผ่านการพิจารณาว่าเป็นความรู้ดั้งเดิมหรือความรู้ใหม่ที่ประยุกต์จากภูมิป๎ญญาเดิม (2) การ
แสวงหาความรู้ ที่มาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในชุมชนและการส่งเสริมจากหน่วยงานภายนอก 
(3) การแลกเปลี่ยนความรู้อย่างไม่เป็นทางการผ่านการพูดคุยและปรึกษาหารือเพ่ือการแก้ป๎ญหาใน
กระบวนการแปรรูป (4) การจัดเก็บความรู้ส่วนใหญ่เป็นการจัดเก็บความรู้ในตัวบุคคลไม่มีการจด
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และ (5) การถ่ายทอดความรู้ส่วนใหญ่มีลักษณะอย่างไม่เป็นทางการผ่าน
สมาชิกภายในครัวเรือน   

3)  เงื่อนไขสู่ความสําเร็จของการจัดการความรู้ที่สําคัญ ได้แก่ (1) ความรู้ด้านการ
จัดการความรู้ (2) วัฒนธรรม/วิถีชุมชน (3) ผู้นําชุมชน (4) ทรัพยากรท้องถิ่นและ (5) โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

กนกพร ฉิมพลี (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น
ด้านหัตถกรรมเครื่องจักสาน : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนชน จังหวัดนครราชสีมา โดยการศึกษาครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสานของ
วิสาหกิจชุมชนชน จังหวัดนครราชสีมา มีวิธีดําเนินการวิจัยโดยการศึกษาจากเอกสารอ้างอิงและ
การศึกษาภาคสนามในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเปูาหมาย 4 กลุ่ม ได้แก่  1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสานหมวก
ใบตาลบ้านคล้า อําเภอพิมาย 2) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานผักตบชวา อําเภอจักราช 3) วิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบิงมิตรภาพ อําเภอโนนสูง และ 4) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จาก
ใบตาลบ้านยายพา อําเภอชุมพวง การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วน
ร่วม ไม่ต่ํากว่า 3 ครั้ง การสัมภาษณ์เชิงลึก จํานวน 20 คน การสนทนากลุ่ม (Focus Group) โดย
แบ่งรูปแบบการจัดสนทนากลุ่มเป็น 2 ลักษณะ คือลักษณะที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ กลุ่มละ
ประมาณ 3 ครั้ง ครั้งละ 4 - 9 คน ผู้ให้ขอ้มูลที่สําคัญรวมทั้งหมด 52 คน 
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จากการศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสานมี
องค์ประกอบที่สําคัญ 3 ประการคือ ความรู้ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น กระบวนการจัดการความรู้ และเงื่อนไข
ที่มีผลต่อการจัดการความรู้ ผลการศึกษา พบว่า  

1)  ความรู้ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสานเกี่ยวข้องกับความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์และถ่ายทอดสืบต่อกันมา จนกลายเป็นองค์
ความรู้ประจําท้องถิ่นที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมและการปลูกฝ๎งวิธีคิด การดําเนินชีวิตให้แก่
ลูกหลานเพือ่ปฏิบัติสืบต่อกันมา 2) กระบวนการจัดการความรู้ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่อง
จักสาน ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนที่สําคัญได้แก่ 1) การกําหนดความรู้เกี่ยวกับการกําหนดผลิตภัณฑ์ 
ผ่านการคิดและตัดสินใจร่วมกันของสมาชิกกลุ่มจากนั้น จึงนําไปสู่  

2)  การแสวงหาและยึดกุมความรู้ที่มาจากภายในกลุ่มและภายนอก เพ่ือให้เกิดความรู้
เฉพาะของกลุ่ม และนําไปสู่ การแลกเปลี่ยนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยน
ความรู้ภายในกลุ่ม เพ่ือให้สมาชิกมีความรู้และทักษะในการผลิตมากขึ้นและเป็นที่มาของการจัดเก็บ
ความรู้ในตัวบุคคลและการถ่ายทอดความรู้ มีรูปแบบการถ่ายทอดอย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ โดยกระบวนการจัดการความรู้ดังกล่าวมีลักษณะเป็นวงจรที่เมื่อถ่ายทอดความรู้แล้ว 
สามารถย้อนกลับไปกําหนดความรู้ในรูปแบบอื่นๆ ได้อย่างต่อเนื่อง  

3)  เงื่อนไขที่ทําให้การจัดการความรู้ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นด้านหัตถกรรมเครื่องจักสาน
ประสบความสําเร็จ มี 4 เงื่อนไขที่สําคัญ ได้แก่ 1) ความรู้ด้านการจัดการความรู้ 2) วัฒนธรรมองค์กร 
3) ภาวะผู้นํา และ 4) โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมไปถึงข้อค้นพบที่สําคัญของการวิจัย คือ การพ่ึงตนเอง
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตเครื่องจักสาน ซึ่งจากองค์ประกอบหลักทั้งสามประการนั้น นําไปสู่การ
พ่ึงตนเองของกลุ่มองค์กรชุมชนได้อย่างเหมาะสม โดยมีหลักการที่สําคัญได้แก่ การมีผู้นําที่เข้มที่
เข้มแข็ง มีความสามัคคี การยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดําเนินชีวิตและการมีใจรักในด้านการจัก
สาน 

ชลัช กลิ่นอุบล (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้และคุณลักษณะของชุมชน
ชาวนานักปฏิบัติเกษตรอินทรีย์ โดยการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการความรู้ของ
ชุมชนชาวนานักปฏิบัติเกษตรอินทรีย์ คุณลักษณะของชุมชนชาวนานักปฏิบัติเกษตรอินทรีย์ และเพ่ือ
เสนอแนะแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนชาวนานักปฏิบัติเกษตรอินทรีย์ โดยใช้การ
วิจัยเชิงคุณภาพ พ้ืนที่ในการวิจัย ครั้งนี้คือ ชุมชนชาวนานักปฏิบัติเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่ จังหวัด
สุพรรณบุรี จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดพิจิตร เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ชาวนา 
(interviews) การสัมภาษณ์กลุ่ม (group interviews) และการสังเกต (observation) ปฏิบัติการของ
ชาวนาในพ้ืนที่ ผลการศึกษา พบว่า คุณลักษณะของชุมชนชาวนานักปฏิบัติเกษตรอินทรีย์
ประกอบด้วย 1) โดเมนหรือเปูาหมาย 2) ความเป็นชุมชน 3) แนวปฏิบัติของชุมชน  
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ซึ่งใน 3 พ้ืนที่ สามารถจําแนกเป็นกลุ่มได้ดังนี้ กลุ่มที่มีพ้ืนฐานทางด้านเกษตรอินทรีย์ 
พ้ืนฐานทางด้านสุขภาพ และพ้ืนฐานทางด้านประชาสังคม โดยคุณลักษณะกลุ่มที่มีพ้ืนฐานทางด้าน
เกษตรอินทรีย์จะมีผลลัพธ์การทําเกษตรอินทรีย์ที่ดีกว่ากลุ่มอ่ืนๆ ในส่วนการจัดการความรู้ของชุมชน
ชาวนานักปฏิบัติเกษตรอินทรีย์ พบว่าผู้อํานวยความสะดวกในการเรียนรู้เป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการ
ดึงเอาศักยภาพหรือความรู้ที่มีอยู่ในตัวของชาวนาออกมา โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดหลัก
ชาวนาเป็นศูนย์กลางตามหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ การเรียนรู้จากประสบการณ์การเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริงในแปลงนามีการเปรียบเทียบผล ดังนั้น แนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน
ชาวนา ต้องมีการประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสมแต่ละพ้ืนที่หรือการพิจารณาจาก
ทุนในพ้ืนที่เป็นหลักและการพัฒนาแกนนําชาวนา นักปฏิบัติให้เป็นผู้อํานวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
เพ่ือให้เกิดทักษะการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนชาวนานักปฏิบัติ 

สุนทร ป๎ญญะพงษ์ (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การคลี่คลายความขัดแย้งจากการจัดการ
น้ําในบริบทสังคมไทย : กรณีศึกษาเขื่อนลําปะทาว จังหวัดชัยภูมิ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพโดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ เพ่ือศึกษาสาเหตุของความขัดแย้งกรณีเขื่อนลําปะทาว 
เพ่ือศึกษากระบวนการคลี่คลายความขัดแย้งกรณีเขื่อนลําปะทาว เพ่ือศึกษาแนวทางที่เหมาะสมใน
การคลี่คลายความขัดแย้งกรณีเขื่อนลําปะทาว เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก การ
สนทนากลุ่ม การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและแบบไม่มีส่วนร่วม ผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก
หน่วยงานภาครัฐและจากชุมชนต่างๆ ในบริเวณเข่ือนลําปะทาว 

ผลการวิจัย พบว่า สาเหตุหลักของความขัดแย้งในการจัดการน้ํามี 5 ด้าน ประกอบด้วย 
1) ด้านโครงสร้าง หน่วยงานของรัฐมุ่งเน้นการนํานโยบายการจัดการน้ําไปปฏิบัติโดยไม่สนใจว่าชุมชน
จะเห็นด้วยหรือไม่ 2) ด้านข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ําและการใช้น้ําที่หน่วยงานของรัฐ
เผยแพร่ไม่ตรงกันกับประสบการณ์ของชุมชน 3) ด้านความสัมพันธ์ หน่วยงานของรัฐขาดการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับชุมชนมีเพียงเท่าที่ จําเป็นต่อ
การทําให้งานของรัฐบรรลุเปูาหมาย 4) ด้านผลประโยชน์ หน่วยงานของรัฐแสวงหาประโยชน์จากการ
นําทรัพยากรน้ําไปตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรธุรกิจและประชาชนที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่เขื่อน
ลําปะทาว ทําให้ชุมชนในบริเวณเขื่อนลําปะทาวสูญเสียผลผลิตทางการเกษตรเนื่องจากการมี น้ําไม่
เพียงพอต่อการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม 5) ด้านค่านิยม หน่วยงานของรัฐมุ่งเน้นการจัดสรร
ทรัพยากรน้ําเพ่ือตอบสนองต่อเปูาหมายของนโยบาย ส่วนชุมชนมุ่งเน้นการจัดการทรัพยากรเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของวิถีชีวิตคนในชุมชน 

จากการศึกษากระบวนการคลี่คลายความขัดแย้งเกี่ยวกับน้ํา พบว่า วิธีการที่ถูกนํามาใช้
มากที่สุด ได้แก่ การเจรจาไกล่เกลี่ยโดยการมีส่วนร่วมของคณะบุคคลที่มีความเป็นกลางและการ
ประสานความร่วมมือ โดยยึดผลประโยชน์ร่วมกันของทุกฝุาย 
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แนวทางที่เหมาะสมในการคลี่คลายความขัดแย้งเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรน้ํา ได้แก่ 
การนําโครงการของรัฐไปปฏิบัติโดยการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของคนในชุมชน การใช้ข้อมูลที่
เชื่อถือได้ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ การใช้คณะบุคคลที่มีความเป็นกลางจากหน่วยงาน
ต่างๆ เข้าร่วมในกระบวนการแก้ไขป๎ญหาและการใช้ทุนทางสังคม 

ณชพงศ จันจุฬา (2552) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง โครงการวิจัยการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดการลุ่มน้ําสายบุรี กรณีศึกษา : การจัดการน้ําแบบรัฐและแบบชาวบ้าน ในพ้ืนที่
ตําบลกาเยาะมาตี อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือนํ าเสนอ
ทางเลือกและรูปแบบการจัดการน้ําซึ่งอาศัยภูมิป๎ญญาท้องถิ่นในการจัดการบนพ้ืนฐานของการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ลุ่มน้ําสายบุรีกรณีศึกษาฝายทดน้ําของชุมชนกาเยาะมาตี อําเภอบาเจาะ 
จังหวัดนราธิวาส โดยอาศัยการสํารวจ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์และการสนทนากลุ่มย่อยเป็ น
เครื่องมือในการเก็บ รวบรวมข้อมูล ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนกาเยาะมาตีมีการบริหารจัดการน้ําผ่าน
กระบวนการการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมานานกว่า 50 ปีโดยอาศัยภูมิป๎ญญาท้องถิ่นบูรณาการ
องค์ความรู้ในการบริหารจัดการน้ําด้วยการจัดระบบการลงทุน การก่อสร้าง การจัดสรรผลประโยชน์
และการบํารุงดูแลรักษาฝายทดน้ําดังกล่าวจึงสามารถอํานวยประโยชน์ให้แก่ชุมชนมาจนถึงทุกวันนี้ 
โดยปราศจากความขัดแย้งใดๆ ในขณะที่ผลการศึกษาเปรียบเทียบ กรณีการขุดคลองบาเจาะ เพ่ือ
แก้ไขป๎ญหาน้ําท่วมขังในตัวเมืองบาเจาะโดยหน่วยงานราชการ ซึ่งไม่ได้ศึกษาผลกระทบ หรือ
สอบถามความคิดเห็นจากชาวบ้าน ได้สร้างความเดือดร้อนเสียหาย ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ต่อชุมชนอย่างรุนแรง โดยเฉพาะผู้ที่ต้องอาศัยน้ําเพ่ือการปลูกข้าว (77.8 เปอร์เซ็นต์) 
นอกจากนี้ในการศึกษากลุ่มตัวอย่างจํานวน 300 ครัวเรือน พบว่า ประชาชนต้องการมีส่วนร่วมในการ
จัดการน้ําสูงถึง 92 เปอร์เซ็นต์โดยมากกว่าครึ่งหนึ่ง (52.7 เปอร์เซ็นต์) เชื่อว่าในอนาคตป๎ญหาน้ําจะ
สร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างแน่นอนและเรียกร้องให้รัฐเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการน้ําอย่างจริงจัง 

ธันยพร วณิชฤทธา (2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้ในชุมชน : กรณีศึกษา
ด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์โดยชุมชนมีส่วนร่วมจังหวัดสมุทรสงคราม การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชน จังหวัด
สมุทรสงคราม ทั้ง 3 อําเภอ คือ อําเภอเมืองสมุทรสงคราม อําเภออัมพวา และอําเภอบางคนที กลุ่ม
ตัวอย่างจํานวน 44 คน คัดเลือกแบบเจาะจงโดยสมัครใจ จําแนกเป็นชาวบ้านที่เป็นเจ้าของบ้านที่
ให้บริการเป็นที่พักสําหรับนักท่องเที่ยวแบบต่างๆ ได้แก่ อําเภอเมืองสมุทรสงคราม : กลุ่มบ้านริม
คลองโฮมสเตย์ 13 คน อําเภออัมพวา : กลุ่มเจ้าของบ้านตําบลสวนหลวง 3 คน และอําเภอบางคนที : 
กลุ่มรักษ์บางคณฑี 28 คน ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแบบปฏิบัติการโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
วิธีดําเนินการวิจัยคือ 1) ศึกษาบริบทชุมชน 2) กําหนดวิสัยทัศน์ 3) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนและ
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ระหว่างชุมชน 4) ประมวลองค์ความรู้เ พ่ือให้เกิดขุมความรู้และพัฒนาแบบจําลอง 5) รับรอง
แบบจําลองวิเคราะห์ข้อมูล นําข้อมูลที่ ได้จากการวิจัยจัดทําให้เป็นระบบ แยกแยะ และหา
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของข้อมูล ข้อมูลที่ได้เป็นการสรุปกระบวนการต่างๆ ในการดําเนินการจัดการ
ความรู้และได้องค์ความรู้ใหม่ในรูปของกระบวนการจัดการความรู้ในรูปแบบของชุมชนที่ทําการวิจัย 

ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการจัดการความรู้ในชุมชน มีส่วนประกอบสําคัญ คือ ความรู้ 
คนและกระบวนการ ความรู้ คือความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดการ โดยมีคนเป็นกลไกสําคัญที่จะทําให้เกิด
กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ และกระบวนการจึงเป็นวิธี เชื่อมประสาน คน ความรู้ และ
กระบวนการเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งรูปแบบการจัดการความรู้มีความสอดคล้องกับแบบจําลองปลาทู 
(TUNA Model) อย่างยิ่ง และกระบวนการจัดการความรู้ในชุมชนที่ได้ สามารถสังเคราะห์เป็น
แบบจําลองที่มีลักษณะเกลียวของความรู้ที่เชื่อมต่อกัน เมื่อการนําไปใช้และพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้
ใหม่จะมีการเพ่ิมพูนความรู้ยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายในกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านการ
พูดคุยแต่สิ่งดีๆ ให้แก่กัน 

8.2  งานวิจัยในต่างประเทศ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับกระบวนการสร้างความรู้
ด้วยตนเอง (Constructionism) ของคนในชุมชนรายละเอียดดังนี้ 

8.2.1  ทฤษฎีการสร้างความรู้ (Constructionism) 
Jeanne Reeners Loysen (2010) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การอ่านออกเสียง : การสร้าง

เสริมการอ่านออกเขียนได้ให้กับเด็กปฐมวัยในชั้นเรียน (Reading Alound : Constructing Literacy 
in an Early Childhood Classroom) งานวิจัยนี้ได้ศึกษาในเรื่องของการอ่านออกเสียงว่ามี
ประโยชน์หรือสร้างศักยภาพให้เกิดกับเด็กได้ในหลายๆ ด้านอย่างไร โดยได้ออกแบบการวิจัยเพ่ือ
ศึกษาภาคปฏิบัติการของครูที่ใช้ยุทธศาสตร์การอ่านออกเสียงทุกวันเป็นเวลาครึ่งวันให้กับกลุ่มเด็ก
อายุ 4 ขวบของโรงเรียนอนุบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งผู้วิจัยใช้เวลาสามสัปดาห์ในการสังเกตการณ์ร่วม
ในห้องเรียน โดยใช้คําถามหลักเป็นแนวทาง พร้อมกับค้นหาเทคนิคที่เป็นหลักและเอ้ือให้ครูสามารถ
ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างการสนทนาทางด้านสังคมให้กับเด็ก 

จากนั้นผู้วิจัยได้ศึกษาตัวแปรต่างๆ ที่เกิดข้ึนในการอ่านออกเสียง อาทิ การจัดสรรเวลาที่
เพียงพอในแต่ละช่วงวัน ขนาดของกลุ่มที่จะมาฟ๎งการอ่านออกเสียง จํานวนครูที่อ่านออกเสียงหรือ
หนังสือที่ควรอ่านมากกว่าหนึ่งครั้ง ซึ่งทั้งเทคนิคและตัวแปรที่ได้จากการศึกษาวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้นํามา
ประเมินเพื่อกําหนดเป็นยุทธศาสตร์สําหรับให้ครูนําไปใช้ โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 
ซึ่งประกอบด้วย การสังเกตในแต่ละวัน วารสาร เทปเสียงเกี่ยวกับเรื่องหรือนิทาน สําเนาเทปเสียง 
ภาพถ่ายในห้องเรียน การสัมภาษณ์ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ การสนทนากลุ่มเด็ก ครู
และนักเรียน ผู้ปกครอง และการมาเยี่ยมเยียนห้องเรียน ผู้วิจัยใช้การสังเกตกรณีศึกษาเชิงคุณภาพ
เพ่ือใช้เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งได้จัดทํารหัสเพ่ือแยกข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่ตาม
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ประเด็นที่ปรากฏ ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้นําทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของ Vygotsky มาใช้ในการศึกษา โดย
ใช้บางส่วนของทฤษฎี ได้แก่ Zone of proximal development (ZDP) เป็นแกนหลัก ซึ่งสามารถ
นํามาประยุกต์ใช้ในการอ่านออกเสียงให้กับเด็กในชั้นเรียน ซึ่งประโยชน์ของการใช้ทฤษฎีดังกล่าวคือ
เด็กมีการเล่าเรื่องที่ได้ฟ๎งใหม่อย่างคุ้นเคย การแสดงท่าทางเลียนแบบสัตว์ การแสดงบทบาทสมมติ
ร่วมกันในห้องเรียน 

8.2.2  การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
อลัน ฟรอสท์ (Alan Frost, 2014) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การสังเคราะห์ป๎จจัยที่ทําให้การ

จัดการความรู้ไม่ประสบผลสําเร็จ (A Synthesis of Knowledge Management Failure Factors) 
ซ่ึง “การจัดการความรู้” เคยเป็นคําที่ได้รับความนิยมอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ความล้มเหลวจากการ
จัดการความรู้นําไปสู่การเสื่อมความนิยมในเวลาต่อมา ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
สังเคราะห์และวิเคราะห์ป๎จจัยที่มีผลทําให้การจัดการความรู้ล้มเหลว ซี่งผู้วิจัยได้มีการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้นับตั้งแต่การจัดการความรู้ได้รับความนิยมในปลาย
ทศวรรษที่ 90 สําหรับป๎จจัยที่ก่อให้เกิดความล้มเหลวนั้นมี 2 ประการด้วยกัน  คือ  

1)  ป๎จจัยด้านสาเหตุ มีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กับระบบขององค์กรและระบบการจัดการ
ซึ่งเป็นเครื่องมือของการจัดการความรู้ขององค์กรให้ประสบผลสําเร็จ ซึ่งป๎จจัยด้านสาเหตุ 
ประกอบด้วย การขาดดัชนีชี้วัดการรายงานผลและประโยชน์ที่จะได้จากการจัดการความรู้ ไม่ได้รับ
การสนับสนุนอย่างเพียงพอจากคนในองค์กร มีการวางแผนการดําเนินการและการประเมินผลอย่างไม่
เหมาะสม การขาดบุคลากรที่มีทักษะในการจัดการความรู้ มีป๎ญหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรและการ
จัดโครงสร้างขององค์กรที่ไม่เหมาะสม 

2)  ป๎จจัยด้านผลลัพธ์ในอีกด้านหนึ่งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับป๎ญหาเฉพาะที่เกิดขึ้น
ในแต่ละองค์กร ซึ่งป๎ญหาเฉพาะนี้ อลัน ฟรอสท์ เห็นว่าเป็น “อาการของโรค” ซึ่งเป็นผลมาจาก “เชื้อ
โรค” ซึ่งก็คือป๎จจัยด้านสาเหตุในข้อที่ 1 สําหรับป๎จจัยด้านผลลัพธ์ ประกอบด้วย ขาดความร่วมมือ
ร่วมใจจากทุกภาคส่วน การขาดความเก่ียวข้องเชื่อมโยงกันของการจัดการความรู้ การจัดการความรู้ที่
เน้นรูปแบบแบบเป็นทางการมากเกินไปการต้องพ่ึงพาการตัดสินใจของใครคนใดคนหนึ่งแต่เพียงอย่าง
เดียว มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสม มีงบประมาณไม่เพียงพอและบางกรณีก็ใช้ต้นทุนใน
การจัดการความรู้สูงเกินไป นอกจากนี้การที่ผู้รับผิดชอบไม่เอาใจใส่งาน ไม่มีความรู้สึกเป็นเจ้าของ 
รวมถึงบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถต้องปลดเกษียณอายุไปและไม่มีผู้มาสืบต่องาน ด้วยสาเหตุ
ดังกล่าวมาล้วนเป็นผลทําให้การจัดการความรู่ไม่ประสบผลสําเร็จในที่สุด 

แบรด ฮินตัน (Brad Hinton, 2003) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการความรู้และชุมชนแห่ง
การปฏิบัติ : ประสบการณ์จาก Rabobank Australia and New Zealand (Knowledge 
Management and Communities of Practice: an experience from Rabobank Australia 
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and New Zealand) ได้กล่าวว่า ความรู้และข้อมูลข่าวสารล้วนเป็นส่วนสําคัญในการสร้างความ
เจริญก้าวหน้าให้กับองค์กร การจัดการความรู้นั้นเป็นยุทธศาสตร์หลักในการสร้างสรรค์ความรู้ การ
จัดการข้อมูลสําหรับการนําไปใช้ประโยชน์และสร้างเครือข่ายอันจะนําไปสู่เพ่ือการสร้างนวัตกรรม
และพัฒนาภาพลักษณ์ขององค์กรให้ดีขึ้น บางส่วนของยุทธศาสตร์การจัดการความรู้นี้มีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันกับการสร้างชุมชนแห่งการปฏิบัติด้วย ซึ่งชุมชนแห่งการปฏิบัตินี้เป็นเครือข่ายของ
ความร่วมมือของบุคคลเพ่ือร่วมแบ่งป๎นวัตถุประสงค์อันจะเอ้ือให้เกิดการสร้างความรู้เกิดความคิด
สร้างสรรค์และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมถึงประสบการณ์ท่ีชุมชนได้สร้างข้ึนร่วมกันดังเช่น ชุมชน
แห่งการปฏิบัติที่ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ซึ่งแบรด ฮินตันได้เข้าไปศึกษาในครั้งนี้ ได้สร้างความรู้และ
ประสบการณ์ของการจัดการความรู้จนประสบความสําเร็จนําไปสู่ชุมชนหรือองค์กรแห่งการปฏิบัติ 
เป็นตัวอย่างให้องค์กรอื่นๆ เข้าใจกระบวนการจัดการความรู้ผ่านการอธิบายตัวอย่างของการ “ทําให้ดู 
อยู่ให้เห็น เป็นให้จริง” ซึ่งตัวอย่างขององค์กรทั้งสองแห่งนี้ คือ มีแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการยึด
กุมความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นองค์กรที่สามารถพัฒนาข้อมูล โดยใช้ความรู้เป็นฐานและการ
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อนึ่ง ความรู้และข้อมูลข่าวสารได้ทวีความสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆ สําหรับองค์กรทั่วโลก  
(Drucker, 1993; Davenport and Prusak, 1998) ซึ่งความรู้ได้รับการยอมรับว่าเป็นสินทรัพย์ที่จับ
ต้องไม่ได้แต่มีคุณค่าในตัวของมันเองและเป็นสิ่งที่ท้าทายธุรกิจในป๎จจุบัน เนื่องจากการผลิตสินค้าต้อง
พ่ึงพาข้อมูลข่าวสารและทรัพย์สินทางป๎ญญาในการผลิต ซึ่ งกุญแจสําคัญในการแข่งขันคือ
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นความรู้ได้ ทั้งนี้เพ่ือที่จะพัฒนาประสิทธิภาพของ
การผลิต มีแรงขับให้เกิดนวัตกรรมรวมทั้ง ก่อให้เกิดสภาวะองค์กรแห่งการแข่งขันสามารถตอบสนอง
ต่อสภาวะความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที  (Quinn 1992; Tidd, 1997; Tapscott, 1999) 
นอกจากนี้ การสร้างความรู้ยังก่อให้เกิดสมรรถนะที่แข็งแกร่งขึ้นภายในองค์กร ซึ่งการสร้างความรู้นี้
มักพบในองค์กรที่มีความยืดหยุ่นสูง หากพบความท้าทายใหม่ๆ ก็สามารถที่จะปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว
เท่าทันกับโลกในยุคโลกาภิวัตน์ 

อาจกล่าวได้ว่า การจัดการความรู้ที่ผ่านมาได้นําประโยชน์อย่างมหาศาลให้กับมนุษย์ใน
ยุคป๎จจุบันในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาองค์กร กลยุทธ์ทางธุรกิจ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
การศึกษา การติดต่อสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการความรู้มีความจําเป็นเนื่องจาก
ปริมาณของข้อมูลข่าวสารที่มีอย่างมากมายมหาศาลผ่านการตีพิมพ์เผยแพร่ บทความ หลักสูตร 
เนื้อหาวิชาต่างๆ การให้คําปรึกษา เป็นต้น ซึ่งการจัดการความรู้จะช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล และ
การจัดกระทําข้อมูลจะช่วยทําให้การทํางานง่ายขึ้น สะดวกขึ้น เสริมสร้างสมรรถนะให้กับองค์กรส่งผล
ให้เกิดประสิทธิภาพและความสามารถหรือความได้เปรียบในการแข่งขันผ่านการใช้สิ่งที่ดีที่สุดนั่นก็คือ 
ความรู้ของบุคคลรวมถึงความรู้ที่คนในองค์กรได้สร้างขึ้นร่วมกัน นี่คือวิธีการและแนวคิดของการ
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จัดการความรู้ (Alvesson and Karreman, 2001; Malhotra, 2000; Prusak, 2001) อย่างไรก็ตาม 
จุดมุ่งหมายที่สําคัญของการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารและความรู้ภายในองค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คือ การนําความรู้ซึ่งเป็นสินทรัพย์ทางป๎ญญาของแต่ละบุคคลมาใช้พัฒนาการ
ดําเนินงานในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งตัวอย่างของบริษัทที่สามารถจัดการความรู้ใน
องค์กรจนประสบความสําเร็จ ได้แก่  Buckman Laboratories (Pan and Scarborough, 1999), 
Unilever (Von Krogh, Ichijo and Nonaka, 2000: pp:60-61), Warner-Lambert (Goodes, 
2002), Heinekin USA (Chase, 2002) and Clarica Insurance (Saint-Onge and Wallace, 
2003) 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนผ่าน

กระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเองของชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์นี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ผู้วิจัยได้กําหนดขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาสภาพบริบทและข้อมูลพื้นฐานของชุมชน 
ขั้นตอนที่ 2  ศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ขั้นตอนที่ 3  การสร้างรูปแบบการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ําอย่าง

ยั่งยืนผ่านกระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเองของชุมชนในพ้ืนที่
จังหวัดบุรีรัมย์ 

ขั้นตอนที่ 4  การรับรองรูปแบบการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ําอย่าง
ยั่งยืนผ่านกระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเองของชุมชนในพ้ืนที่
จังหวัดบุรีรัมย์ 

 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพบริบทและข้อมูลพื้นฐานของชุมชน 
การศึกษาสภาพบริบท ข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน วิธีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  ป๎ญหา

และอุปสรรค การวิจัยในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) อัน
ประกอบไปด้วย  

1.1  ศึกษาเอกสาร (Documaentary Analysis) ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาและวิเคราะห์เอกสารที่
เกี่ยวข้องกับรูปแบบการจัดการความรู้ด้านทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการสร้างความรู้ด้วย
ตนเองของชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพ่ือให้เข้าใจข้อมูลเบื้องต้นซึ่งจะช่วยปูพ้ืนฐานการทําความ
เข้าใจในการวิเคราะห์และตีความข้อมูลต่างๆ โดยแหล่งข้อมูลเอกสารดังกล่าว ได้แก่ เอกสารท้องถิ่น 
เอกสารทางราชการ งานวิจัย สารนิพนธ์  วิทยานิพนธ์ หนังสือ วารสารและจุลสาร ตลอดจนสื่อ
สิ่งพิมพ์ชนิดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับประเด็นการทําวิจัยเพราะการวิเคราะห์เอกสารถือเป็นวิธีหลักของการ
วิจัย รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาและวิเคราะห์เอกสารจะให้ภาพของบริบททางสังคม ตลอดจน
ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม  

1.2  การสัมภาษณ์ โดยการเก็บรวบรวมจากผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) ในแต่ละ
พ้ืนที่เพ่ือให้ข้อมูลในขั้นตอนนี้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมีวิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลสําคัญใช้
เกณฑ์ในการคัดเลือกตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนี้  

1)  สุดขั้ว (สําเร็จ - ล้มเหลว) (ผิดปกติ - อัจฉริยะ)  
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2) มีประสบการณ์มากในเรื่องนั้นๆ (Intensity)  
3)  กลุ่มคนหรือสถานการณ์ท่ีมีความหลากหลาย (Heterogenious)  
4)  คนหรือสภาพการณ์ที่มีลักษณะเหมือนกัน (Homogenious)  
5)  แสดงลักษณะสําคัญของประชากรทั้งหมด เป็นตัวแทนในทุกเรื่อง (Typical 

Case)  
6)  เลือกอย่างมีเกณฑ์เพ่ือเป็นเกณฑ์สําหรับตัดสินกลุ่มอ่ืนๆ ถ้าเป็นกับกลุ่มนี้ก็จะเป็น

กลุ่มนั้น (Criterion)  
7)  เลือกจากการแนะนําต่อๆ กันไปหรือกล่าวอ้างถึงหรือแบบสายใยเชื่อมโยง 

(Snowball or chain)  
8)  ไม่เข้าเกณฑ์ท่ีกําหนด เช่น สูง - ต่ํากว่าเกณฑ์ (Maximum Variation)  
9)  สนับสนุน/ขัดแย้งกับข้อค้นพบในการศึกษา (Confirming/Disconfirming)  
10) มีความสําคัญทางการเมือง (Politically Important Cases)  
11) เพ่ือพิสูจน์ทฤษฎี (Theory Based)  
12) เลือกจากประชากรที่แบ่งชั้นเป็นช่วงชั้น (Stratified Purposeful)  
13) เลือกมาอย่างเจาะจงเป็นกลุ่มท่ีน่าสนใจ (Critical Case)  
14) เลือกแบบเฉพาะหน้าขณะอยู่ในเหตุการณ์ (Opportunistic) 

1.2.1  ผู้ให้ข้อมูลสําคัญหรือข้อมูลหลักในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย  
1)  ผู้นําชุมชน 
2) ปราชญ์ชาวบ้าน 
3)  ประชาชน 
4)  ผู้ที่เกี่ยวข้องในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1.2.2  เครื่องมือ คือ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structural Interview) และแบบ
สัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Non-Structural Interview) เพ่ือให้ได้ข้อมูลถูกต้องและครอบคลุม
ประเด็นที่ทําการวิจัยมากที่สุด สําหรับการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างผู้วิจัยได้กําหนดแนวคําถามไว้
ล่วงหน้า ซึ่งเป็นแนวคําถามที่ผ่านการกลั่นกรองและพิจารณาแล้วว่าจะตอบโจทย์การวิจัยได้ชัดเจน
และครอบคลุมมากที่สุด ดังนี้ 

1)  ประวัติความเป็นมาและบริบทของชุมชน 
2)  กระบวนการและวิธีการในการจัดการน้ําของชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงป๎จจุบัน 
3)  ความคิด ความเชื่อ วัฒนธรรมประเพณีท่ีเกี่ยวกับการจัดการน้ํา 
4)  สภาพและลักษณะพ้ืนฐานของชุมชน 
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1.2.3  การสร้างเครื่องมือ 
1)  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

ความรู้ด้านทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเองของชุมชนในพ้ืนที่จังหวัด
บุรีรัมย์เพ่ือนํามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

2)  นําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนมาประมวลเพ่ือกําหนดเป็นโครงสร้าง
และขอบเขตของเครื่องมือ โดยให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่ศึกษา รวมทั้งขอคําแนะนําจากอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

3)  สร้างหรือกําหนดประเด็นของแบบสอบถาม หลังจากนั้นนําประเด็นที่สร้างเสร็จ
เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบเพื่อให้ข้อเสนอแนะและนํามาปรับปรุงแก้ไข 

4)  นําประเด็นของแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้ว
ไปดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.2.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล สําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
กําหนดขั้นตอนในการเก็บรวบรวม ดังนี้ 

1)  ประสานด้วยวาจาขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มชาวบ้าน รวมทั้งใน
ระบบการประสานงานอย่างไม่เป็นทางการจากบุคคลที่รู้จักเพ่ือแนะนําตัว 

2)  ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.2.5  การตรวจสอบข้อมูล มีรายละเอียด ดังนี้ 

1)  นําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารต่างๆ รวมถึงที่ได้จากการสัมภาษณ์มา
วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) กับแนวคิดการจัดการความรู้ด้านทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืน
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของชุมชน  

2)  ใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) สําหรับการตรวจสอบข้อมูล
เชิงคุณภาพโดยใช้เทคนิคการตรวจแบบสามเส้า (Triangulation Techniques) ในการวิจัยครั้งนี้ ก็
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ (valid and Reliable) เพ่ือพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มา
นั้นถูกต้องหรือไม่ โดยการหาข้อมูลจากหลายฝุายหรือใช้วิธีการหลายวิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
ประเด็นเดียวกัน จนกระทั่งได้ความคิดหรือข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่องนั้นๆ ออกมา (Share 
Subjectivity) ตามท่ีคนส่วนใหญ่เข้าใจหรือรู้สึก 

 สําหรับวิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) ที่ผู้วิจัยนํามาใช้ในการ
ตรวจสอบข้อมูล (Denzin,1978) ได้แก่ 

1)  การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) คือ จะเน้นการ
ตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งต่างๆ นั้น ว่ามีความเหมือนกันหรือไม่ ซึ่งถ้าทุกแหล่งข้อมูลพบว่าได้
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ข้อค้นพบมาเหมือนกันแสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นมีความถูกต้อง สําหรับวิธีการตรวจสอบสามเส้า
ด้านข้อมูล ได้แก่  

1.1 การตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งเวลา กล่าวคือ ถ้าข้อมูลต่างเวลากันจะ
เหมือนกันหรือแตกต่างกันหรือไม่ 

1.2 การตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งสถานที่ กล่าวคือ ถ้าข้อมูลต่างสถานที่กัน
จะเหมือนกันหรือแตกต่างกันหรือไม่ 

1.3 การตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งบุคคล กล่าวคือ ถ้าให้ผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไป 
ข้อมูลจะเหมือนกันหรือแตกต่างกันหรือไม่ 

2)  การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ จะเน้นการ
ตรวจสอบว่าถ้ามาการใช้ทฤษฎีที่หลากหลายแล้ว ข้อมูลที่ได้มาเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ ถ้า
ผู้วิจัยพบว่า ไม่ว่าจะนําทฤาฎีใดมาใช้ ได้ข้อค้นพบที่เหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มามีความ
ถูกต้อง 

3)  กา รต ร ว จสอบส าม เ ส้ า ด้ า น วิ ธี ก า ร ร วบ ร วมข้ อมู ล  ( Methodology 
Triangulation) คือ จะเน้นการใช้วิธีการหลายวิธี เพ่ือรวบรวมข้อมูลในประเด็นหรือเรื่องเดียวกัน ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล มีการจําแนกข้อมูล เปรียบเทียบข้อมูลและสร้างข้อสรุปเชิงอุปนัย ถ้าผู้วิจัย
พบว่าไม่ว่าจะใช้วิธีการใดในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ได้ข้อค้นพบที่เหมือนกันแสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัย
ได้มามีความถูกต้อง ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ใช้การสนทนาพูดคุย การสังเกต และการสัมภาษณ์ เป็นต้น 
นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลโดยการสอบถามซ้ํา เพ่ือเป็นการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงภายในอีกครั้งหนึ่ง อันจะทําให้ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นจริงมากท่ีสุด 

1.2.6  การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนําข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลที่ได้จากภาคสนาม ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้มาโดยการสนทนาพูดคุย การสังเกต และ
การสัมภาษณ์ นํามาประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์เชื่อมโยงประเด็นและสังเคราะห์เรียบเรียงเพ่ือตอบ
คําถามการวิจัยให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุด ใช้การวิ เคราะห์โดยการจําแนกข้อมูล (Typological 
Analysis) ด้วยการจัดกลุ่มข้อมูลตามประเด็นดังนี้ ข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพบริบท การจัดการความรู้ วิธี
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ การจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืน การสร้างความรู้ด้วยตนเอง การวิเคราะห์โดย
การเปรียบเทียบข้อมูล (Constant Comparison) และการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic 
Induction) ที่เป็นการสร้างข้อสรุปจากข้อมูล 
 ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  

การศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)  ในประเด็นของการจัดการความรู้ด้านการ
จัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเองของชุมชนในพ้ืนที่จังหวัด
บุรีรัมย์ การวิจัยในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
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วิเคราะห์เอกสาร  การสัมภาษณ์  การสังเกต  การสนทนาพูดคุย  โดยการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล
สําคัญว่ามีการปฏิบัติที่เป็นเลิศในด้านใด และมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่อย่างไรและ
ชาวบ้านมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงความรู้ทักษะในการจัดการเรื่องน้ําอย่างไร ความรู้สึกนึกคิดอัน
เนื่องมาจากได้รับประสบการณ์ (Experiencing) เพ่ิมเติมแล้วนํามาสะท้อนความคิด (Reflecting)  
และตีความ (Interpreting) จนสามารถเลือกใช้ประสบการณ์ที่ได้รับนําไปปฏิบัติ  (Taking Action)  
ได้จริงอย่างเหมาะสมกับบริบทของตนเอง สําหรับขั้นตอนในการศึกษาจากวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ มี
รายละเอียด ดังนี้ 

2.1 การเลือกกรณีศึกษา 
เลือกจากชุมชนที่เป็นต้นแบบและมีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศในด้านการจัดการความรู้ด้านการ

จัดการทรัพยากรน้ําจึงได้พ้ืนที่วิจัยได้แก่ 
1. ชุมชนบ้านลิ่มทอง ตําบลหนองโบสถ์ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์  
2. ชุมชนบ้านบุก้านตง ตําบลแสลงพัน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  

โดยมีเกณฑ์ในการเลือกพ้ืนที่ ดังนี้ 
1)  เป็นพ้ืนที่ขนาดเล็ก (Small Scale) เนื่องจากการทํางานในพ้ืนที่ขนาดเล็กช่วยให้

ผู้วิจัยสามารถเข้าถึงพ้ืนที่และควบคุมสถานการณ์ได้ดีกว่า 
2)  ชุมชนมีป๎ญหาการขาดแคลนน้ําในการอุปโภคบริโภคและการขาดแคลนน้ําเพ่ือการ

ทําเกษตรกรรมซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนชุมชน 
3)  สามารถสร้างความรู้ในการบริหารจัดการน้ําจนประสบผลสําเร็จ โดยที่มีผู้หญิงเป็น

แกนนําชาวบ้าน  
4)  ได้รับรางวัลการจัดการน้ําระดับประเทศ โดยหมู่บ้านลิ่มทองได้รับรางวัลดีเด่น จาก

การประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน ตามแนวพระราชดําริ ประจําปี 2554 เพ่ือเฉลิมพระ
เกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 
พรรษา 5 ธันวา 2550 โดยได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดชและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สําหรับชุมชนบ้านบุก้านตงได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการผลิตไฟฟูาด้วยเซลล์
แสงอาทิตย์เพ่ือการพ่ึงพาตนเองสําหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและโครงการนําร่องการศึกษาเพ่ือพัฒนา
น้ําบาดาลเพ่ือการเกษตร ประจําปีงบประมาณ 2553 – 2555 จาก 5 ชุมชนใน 4 ภูมิภาค 

2.2  ผู้ให้ข้อมูลสําคัญหรือข้อมูลหลักในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
1) ผู้นําชุมชน 
2) ปราชญ์ชาวบ้าน 
3) ประชาชน 
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4) ผู้ที่เกี่ยวข้องในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.3  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ  

1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) ซึ่งเป็นวิธีการสังเกตที่
ผู้วิจัยเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชาวบ้าน การคลุกคลี ความเป็นอยู่ต่างๆ เสมือนเป็น
สมาชิกคนหนึ่ง ถึงแม้วิธีการนี้จะต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างความสัมพันธ์และการสร้างการยอมรับ
จากกลุ่ม แต่การสังเกตแบบมีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้วิจัยได้รับข้อมูลอย่างเป็นธรรมชาติที่สุด 

2) แบบสัมภาษณ์ สําหรับการสัมภาษณ์ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้จะเน้นการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นหลัก โดยจะใช้ทั้งการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structural 
Interview) ซึ่งจะนําไปใช้กับผู้ให้ข้อมูลสําคัญ คือ ผู้ที่เกี่ยวข้องในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้นํา
ชุมชน และการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Non-Structural Interview) ซึ่งจะนําไปใช้กับผู้ให้
ข้อมูลสําคัญ คือ ประชาชนและปราชญ์ชาวบ้าน ทั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลถูกต้องและครอบคลุมประเด็นที่
ทําการวิจัยมากที่สุด สําหรับการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างผู้วิจัยจะกําหนดแนวคําถามสําหรับการ
สัมภาษณ์ไว้ก่อนล่วงหน้า ซึ่งเป็นแนวคําถามที่ผ่านการกลั่นกรองและพิจารณาแล้วว่าจะสามารถตอบ
โจทย์การวิจัยได้ชัดเจนและครอบคลุมมากที่สุด โดยมีแนวคําถาม ดังนี้ 

1)  กระบวนการหรือวิธีการในการสร้างความรู้ด้วยตนเองของชุมชน 
2)  ป๎ญหา การเคลื่อนไหว และความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชุมชนอันเป็นผลมาจากการขาด

แคลนน้ํา 
3)  การรวมกลุ่ม การแก้ไขป๎ญหา และการปรับตัวของชุมชน  
4)  ทุนทางสังคมหรือทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ 
5) ป๎จจัยและเงื่อนไขที่เอ้ือให้ชุมชนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองในการบริหาร

จัดการน้ําได้อย่างยั่งยืน 
2.4  การสร้างเครื่องมือ 

1) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ความรู้ด้านทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเองของชุมชนในพ้ืนที่จังหวัด
บุรีรัมย์เพ่ือนํามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

 2) นําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนมาประมวลเพ่ือกําหนดเป็นโครงสร้างและ
ขอบเขตของเครื่องมือ โดยให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่ศึกษา รวมทั้งขอคําแนะนําจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 3) สร้างหรือกําหนดประเด็นของแบบสอบถาม หลังจากนั้นนําประเด็นที่สร้างเสร็จ
เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพนธ์ตรวจสอบเพื่อให้ข้อเสนอแนะและนํามาปรับปรุงแก้ไข 



  94 

 4) นําประเด็นของแบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล สําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กําหนด
ขั้นตอนในการเก็บรวบรวม ดังนี้ 

 1) ประสานด้วยวาจาขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มชาวบ้าน สําหรับกลุ่ม
ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมูลนิธิผู้วิจัยจะทําหนังสือขออนุญาตสัมภาษณ์ รวมทั้งในระบบการ
ประสานงานอย่างไม่เป็นทางการจากบุคคลที่รู้จักเพ่ือแนะนําตัว 

 2) ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2.6  การตรวจสอบข้อมูล มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1) นําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารต่างๆ รวมถึงที่ได้จากการสัมภาษณ์มา

วิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) กับแนวคิดการจัดการความรู้ด้านทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืน
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของชุมชน  

2) ใช้วิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) สําหรับการตรวจสอบข้อมูล
เชิงคุณภาพโดยใช้เทคนิคการตรวจแบบสามเส้า (Triangulation Techniques) ในการวิจัยครั้งนี้ ก็
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ (valid and Reliable) เพ่ือพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มา
นั้นถูกต้องหรือไม่ โดยการหาข้อมูลจากหลายฝุายหรือใช้วิธีการหลายวิธีในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
ประเด็นเดียวกัน จนกระทั่งได้ความคิดหรือข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นหรือเรื่องนั้นๆ ออกมา (Share 
Subjectivity) ตามท่ีคนส่วนใหญ่เข้าใจหรือรู้สึก 

 สําหรับวิธีการตรวจสอบแบบสามเส้า (Triangulation) ที่ผู้วิจัยนํามาใช้ในการ
ตรวจสอบข้อมูล (Denzin,1978) ได้แก่ 

1)  การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) คือ จะเน้นการ
ตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งต่างๆ นั้น ว่ามีความเหมือนกันหรือไม่ ซึ่งถ้าทุกแหล่งข้อมูลพบว่าได้
ข้อค้นพบมาเหมือนกันแสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มานั้นมีความถูกต้อง สําหรับวิธีการตรวจสอบสามเส้า
ด้านข้อมูล ได้แก่  

1.1 การตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งเวลา กล่าวคือ ถ้าข้อมูลต่างเวลากันจะ
เหมือนกันหรือแตกต่างกันหรือไม่ 

1.2 การตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งสถานที่ กล่าวคือ ถ้าข้อมูลต่างสถานที่กันจะ
เหมือนกันหรือแตกต่างกันหรือไม่ 

1.3 การตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งบุคคล กล่าวคือ ถ้าให้ผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไป 
ข้อมูลจะเหมือนกันหรือแตกต่างกันหรือไม่ 
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2)  การตรวจสอบสามเส้าด้านทฤษฎี (Theory Triangulation) คือ จะเน้นการ
ตรวจสอบว่าถ้ามาการใช้ทฤษฎีที่หลากหลายแล้ว ข้อมูลที่ได้มาเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ ถ้า
ผู้วิจัยพบว่า ไม่ว่าจะนําทฤาฎีใดมาใช้ ได้ข้อค้นพบที่เหมือนกัน แสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัยได้มามีความ
ถูกต้อง 

3)  กา รต ร ว จสอบส าม เ ส้ า ด้ า น วิ ธี ก า ร ร วบ ร วมข้ อมู ล  ( Methodology 
Triangulation) คือ จะเน้นการใช้วิธีการหลายวิธี เพ่ือรวบรวมข้อมูลในประเด็นหรือเรื่องเดียวกัน ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล มีการจําแนกข้อมูล เปรียบเทียบข้อมูลและสร้างข้อสรุปเชิงอุปนัย ถ้าผู้วิจัย
พบว่าไม่ว่าจะใช้วิธีการใดในการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้ว ได้ข้อค้นพบที่เหมือนกันแสดงว่าข้อมูลที่ผู้วิจัย
ได้มามีความถูกต้อง ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ใช้การสนทนาพูดคุย การสังเกต และการสัมภาษณ์ เป็นต้ น 
นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลโดยการสอบถามซ้ํา เพ่ือเป็นการตรวจสอบความ
เที่ยงตรงภายในอีกครั้งหนึ่ง อันจะทําให้ข้อมูลมีความถูกต้องและเป็นจริงมากท่ีสุด 

2.7  การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยนําข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลที่ได้จากภาคสนาม ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้มาโดยการสนทนาพูดคุย การสังเกต และ
การสัมภาษณ์ นํามาประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์เชื่อมโยงประเด็นและสังเคราะห์เรียบเรียงเพ่ือตอบ
คําถามการวิจัยให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุด โดยการจําแนกข้อมูล (Typological Analysis) ด้วยการ
วิเคราะห์จากการเปรียบเทียบข้อมูล (Constant Comparison) ที่ผู้วิจัยได้นําข้อมูลจากการศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลที่ได้จากภาคสนาม ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้มาโดยการสนทนา
พูดคุย การสังเกต และการสัมภาษณ์ นํามาประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์เชื่อมโยงประ เด็นและ
สังเคราะห์เรียบเรียงเพ่ือตอบคําถามการวิจัยให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุด โดยใช้การวิเคราะห์และ
การสังเคราะห์ โดยการเปรียบเทียบข้อมูล (Constant Comparison) และการวิเคราะห์แบบอุปนัย 
(Analytic Induction) ด้วยการจัดกลุ่มข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ตามประเด็นดังนี้  ข้อมูลพ้ืนฐาน 
สภาพบริบท การจัดการความรู้ การจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืน การสร้างความรู้ด้วยตนเองโดย
คัดสรรเฉพาะวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
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 ขั้นตอนที่ 3 การสร้างรูปแบบการจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเองของชุมชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 

การสร้างรูปแบบการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการ
สร้างความรู้ด้วยตนเองของชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดบุรีรัมย์  มีขั้นตอนดังนี้   

3.1  การสนทนากลุ่ม (Focus group/Group interview) ซึ่งเป็นการจัดคนที่มีลักษณะ
คล้ายคลึงกัน (Homogeneous) เข้ากลุ่มจํานวน 6-15 คน ใช้เวลาประมาณครึ่งถึงสองชั่วโมง มี
ผู้ดําเนินการ (Moderator) ทําหน้าที่ปูอนคําถามให้สมาชิกในกลุ่มตอบคําถาม ก่อนการปูอนคําถาม
ผู้วิจัยจะแจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์และชี้แจงที่มาที่ไปของโครงการวิจัยตามความเหมาะสม   

3.1.1 ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) ประกอบด้วย 
1)  ผู้นําชุมชน 
2)  ปราชญ์ชาวบ้าน 
3)  ประชาชน 
4)  ผู้ที่เกี่ยวข้องในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้อาวุโส เกษตรตําบล เจ้าหน้าที่

จากมูลนิธิ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาดําเนินกิจกรรมในชุมชน  
3.1.2 เครื่องมือ ใช้แบบสนทนากลุ่ม โดยมีแนวคําถามในการสนทนากลุ่ม ดังนี้ 

1)  การจัดการน้ําให้มีความยั่งยืนเป็นอย่างไร 
2)  ใครที่มีบทบาทในการจัดการน้ําอย่างยั่งยืน 
3)  เปูาหมายในการจัดการน้ําในอนาคตเป็นอย่างไร 

3.1.3 การสร้างเครื่องมือ 
1)  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

ความรู้ด้านทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเองของชุมชนในพ้ืนที่จังหวัด
บุรีรัมย์เพ่ือนํามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

2)  นําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนมาประมวลเพ่ือกําหนดเป็นโครงสร้าง
และขอบเขตของเครื่องมือ โดยให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่ศึกษา รวมทั้งขอคําแนะนําจากอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

3)  สร้างหรือกําหนดประเด็นของแบบสอบถาม หลังจากนั้นนําประเด็นที่สร้างเสร็จ
เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพนธ์ตรวจสอบเพื่อให้ข้อเสนอแนะและนํามาปรับปรุงแก้ไข 

4)  นําประเด็นคําถามที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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3.1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล สําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กําหนด
ขั้นตอนในการเก็บรวบรวม ดังนี้ 

 1)  ประสานด้วยวาจาขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูลกับกลุ่มชาวบ้าน สําหรับ
กลุ่มข้าราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมูลนิธิผู้วิจัยจะทําหนังสือขออนุญาตสัมภาษณ์ รวมทั้งในระบบการ
ประสานงานอย่างไม่เป็นทางการจากบุคคลที่รู้จักเพ่ือแนะนําตัว 

2)  ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.2  การสร้างรูปแบบการจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการสร้างความรู้ด้วย

ตนเองของชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ 
สําหรับในขั้นตอนของการสร้างรูปแบบนี้ ผู้วิจัยเลือกใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus 

group discussion) เพ่ือให้สามารถตอบโจทย์การวิจัยได้ชัดเจนและครอบคลุมในทุกประเด็นมาก
ที่สุด โดยผู้วิจัยได้กําหนดประเด็นในการสัมภาษณ์เพ่ือทราบข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําตั้งแต่อดีตจนถึงป๎จจุบัน ป๎ญหาที่เกิดขึ้น การเคลื่อนไหว ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น การ
รวมกลุ่ม การแก้ไขป๎ญหา การปรับตัว และเปูาหมายการพัฒนาในเรื่องการจัดการน้ําในอนาคต เป็น
ต้น 

3.2.1  ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ ประกอบด้วย 
1)  ผู้นําชุมชน 
2)  ปราชญ์ชาวบ้าน 
3)  ประชาชน 
4)  ผู้ที่เกี่ยวข้องในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเช่น ผู้อาวุโส เกษตรตําบล เจ้าหน้าที่

จากมูลนิธิ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาดําเนินกิจกรรมในชุมชน 
5)  ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากรน้ํา 

3.2.2  เครื่องมือ ใช้แบบสนทนากลุ่ม โดยมีแนวคําถามในการสนทนากลุ่ม ดังนี้ 
 1) เปูาหมายการพัฒนาในการจัดการน้ําในอนาคตควรเป็นอย่างไร 
 2) รูปแบบการจัดการน้ําอย่างยั่งยืนควรเป็นอย่างไร 
3.2.3  การสร้างเครื่องมือ 

1)  ศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ความรู้ด้านทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเองของชุมชนในพ้ืนที่จังหวัด
บุรีรัมย์เพ่ือนํามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสัมภาษณ์ 

2)  นําข้อมูลที่ได้จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนมาประมวลเพ่ือกําหนดเป็นโครงสร้าง
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และขอบเขตของเครื่องมือ โดยให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ที่ศึกษา รวมทั้งขอคําแนะนําจากอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

3)  สร้างหรือกําหนดประเด็นของแบบสอบถาม หลังจากนั้นนําประเด็นที่สร้างเสร็จ
เสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบเพื่อให้ข้อเสนอแนะและนํามาปรับปรุงแก้ไข 

4)  นําประเด็นคําถามที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไป
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.2.4  การสร้างรูปแบบการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนผ่าน
กระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเองของชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ นําข้อมูลที่ได้จากความคิดเห็นที่
ไดจ้ากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง รวมถึงข้อมูลที่ได้จากภาคสนาม ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้มา
โดยการสนทนาพูดคุย การสังเกต และการสัมภาษณ์ นํามาประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์เชื่อมโยง
ประเด็นและสังเคราะห์เรียบเรียงเพ่ือตอบคําถามการวิจัยให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุด โดยการ
จําแนกข้อมูล (Typological Analysis) ด้วยการวิเคราะห์จากการเปรียบเทียบข้อมูล (Constant 
Comparison) ที่ผู้วิจัยได้นําข้อมูลจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้ อมูลที่ได้
จากภาคสนาม ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้มาโดยการสนทนาพูดคุย การสังเกต และการสัมภาษณ์ นํามา
ประมวลผลข้อมูล วิเคราะห์เชื่อมโยงประเด็นและสังเคราะห์เรียบเรียงเพ่ือตอบคําถามการวิจัยให้
ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุด โดยใช้การวิเคราะห์และการสังเคราะห์  โดยการเปรียบเทียบข้อมูล 
(Constant Comparison) และการวิเคราะห์แบบอุปนัย (Analytic Induction) ด้วยการจัดกลุ่ม
ข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ตามประเด็นดังนี้ ข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพบริบท การจัดการความรู้ การจัดการ
ทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืน การสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยคัดสรรเฉพาะวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ สังเคราะห์
รวมกับความคิดเห็นที่ได้จากการสนทนากลุ่มมาสร้างรูปแบบ โดยในการสร้างรูปแบบประกอบด้วย
ประเด็นดังต่อไปนี้  

1)  หลักการ 
2)  วัตถุประสงค์ 
3)  กระบวนการ 
4)  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
5)  การประเมินผล 
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 ขั้นตอนที่ 4 การรับรองรูปแบบการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน
ผ่านกระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเองของชุมชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 

เป็นการประเมินรูปแบบการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนผ่าน
กระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเองของชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 
ท่าน ทําการประเมินรูปแบบมีขั้นตอน ดังนี้ 

4.1  ประเมินรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseur Ship Model) นี้ การประเมินแบบนี้
เน้นที่บทบาทของผู้ประเมินโดยไม่ยึดจุดมุ่งหมาย ไม่ได้คํานึงถึงป๎ญหาหรือข้อโต้แย้งใดๆ ผู้เชี่ยวชาญ
จะเป็นผู้กําหนดแนว (Guide lines) และเกณฑ์ประเมิน ดังนั้น การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญนี้เรา
ยอมรับผลการประเมินเพราะผู้เชี่ยวชาญมีความรู้และเชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ ผนวกกับความมี
ชื่อเสียงของผู้เชี่ยวชาญเอง จึงทําให้ผลการประเมินเป็นที่เชื่อถือได้ การประเมินตามรูปแบบ 
Connoisseurship Model ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กําหนดแนวทางด้วยตนเอง นับตั้งแต่กระบวนการ
รวบรวมเอกสาร เพ่ือศึกษาหรือสังเกต หลังจากนั้นผู้เชี่ยวชาญก็จะพิจารณาตัดสินใจด้วยการทําความ
เข้าใจลักษณะและคุณภาพของโครงการจากเอกสารที่รวบรวมมาได้จากการสรุปผลการประเมินจะ
เป็นแนวคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเองทั้งสิ้น ซึ่งการประเมินนี้จะประเมินในด้าน 

1)  รูปแบบมีความถูกต้องสมบูรณ์ชัดเจนเข้าใจง่าย 
2)  รูปแบบมีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของแต่ละชุมชน 
3)  รูปแบบสามารถท่ีจะนําไปปฏิบัติได้จริงในชุมชนอื่น 
4)  รูปแบบสามารถอธิบายปรากฏการณ์และนําไปสู่ข้อค้นพบใหม่ 
5)  รูปแบบเป็นตัวแทนของแนวคิดและแสดงถึงความสัมพันธ์ของแนวคิดการสร้าง

ความรู้ด้วยตนเองในการบริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืนของชุมชน 
4.2  ผู้เชี่ยวชาญที่จะประเมินรูปแบบการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ําอย่าง

ยั่งยืนผ่านกระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเองของชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ 
4.2.1  ผู้เชี่ยวชาญที่จะทําการประเมินรูปแบบการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ํา

อย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเองของชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์นี้ มีจํานวนทั้งสิ้น 
5 ท่าน ดังนี้ 

1)  ผู้เชี่ยวชาญในสาขาการจัดการทรัพยากรน้ํา จํานวน 3 ท่าน  
2)  ผู้เชี่ยวชาญในสาขาการสร้างความรู้ด้วยตนเอง จํานวน 1 ท่าน  
3)  ผู้เชี่ยวชาญในการสร้างรูปแบบ จํานวน 1 ท่าน  

4.2.2  เกณฑ์ในการเลือกผู้เชี่ยวชาญที่จะทําการประเมินรูปแบบการจัดการความรู้ด้านการ
จัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเองของชุมชนในพ้ืนที่จังหวัด
บุรีรัมย์ มีดังนี ้
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1)  ความมีชื่อเสียงของผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ ซึ่งจะทําให้ผลการประเมินเป็นที่
เชื่อถือได้ 

2)  เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจและมีประสบการณ์ในการทํางานกับชุมชนในชนบท
เป็นอย่างด ี

4.3  เครื่องมือเป็นแบบประเมินรูปแบบการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ําอย่าง
ยั่งยืนผ่านกระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเองของชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยใช้การประเมิน
ค่า 5 ระดับ ตามมาตรวัดทัศนคติของลิเคอร์ท (LiKert Scale, 1932) ที่อยู่ในรูปแบบคะแนนเฉลี่ย 

   โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
   คะแนน 5 = เห็นด้วยมากที่สุด 
   คะแนน 4 = เห็นด้วยมาก 
   คะแนน 3 = เห็นด้วยปานกลาง 
   คะแนน 2 = เห็นด้วยน้อย 
   คะแนน 1 = เห็นด้วยน้อยที่สุด 
4.4  นํารูปแบบที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาให้ค่าคะแนน เมื่อผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านให้

คะแนนประเมินรูปแบบการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการ
สร้างความรู้ด้วยตนเองของชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้ว ผู้วิจัยจะได้นําคะแนนมาหาค่าคะแนน
เฉลี่ยโดยใช้ค่าทางสถิติคะแนนเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) ดังนี้ 

 
= คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 
             จํานวนชั้น 
=     5 – 1 
         5 
=  0.80 
 

จากนั้น กําหนดระดับช่วงการประเมินตามมาตรวัดทัศนคติของลิเคอร์ท (LiKert Scale, 
1932)   

 
   โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
   ระดับคะแนนตั้งแต่ 4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
   ระดับคะแนนตั้งแต่ 3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
   ระดับคะแนนตั้งแต่ 2.61 – 3.40 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
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   ระดับคะแนนตั้งแต่ 1.81 – 2.60 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
   ระดับคะแนนตั้งแต่ 1.00 – 1.80 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 

  ดังนั้น เมื่อผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่านได้ให้ข้อความเห็น พบว่า รูปแบบการจัดการความรู้
ด้านการจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเองของชุมชนในพ้ืนที่
จังหวัดบุรีรัมย์ ที่สร้างขึ้นอยู่ในระดับใดให้พิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ยว่าอยู่ในช่วงการวัดในระดับใด 
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จากข้ันตอนการดําเนินการวิจัยทั้ง 4 ขั้นตอน สามารถนํามาสร้างเป็นภาพขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
ได้ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 9 : ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 

ขั้นตอนการวิจัย การด าเนินการ

ด าเนินงาน 

ผลที่ได้รับ 

1 
การศึกษาพัฒนาการและเงื่อนไขของ

การจัดการน้ําในแต่ละยุค 

2  
การศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและ

กระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเองใน
ด้านการจัดการน้ําของชุมชน 

 

3 
การสร้างรูปแบบการจัดการความรู้ด้าน

ทรัพยากรนํ้าอย่างยั่งยืน 
 

4  
การรับรองรูปแบบการจัดการความรู้

ด้านทรัพยากรนํ้าอย่างยั่งยืน 
 

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์และรวบรวม
เอกสาร สัมภาษณ์ การสังเกต การสนทนา
พูดคุย และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

การวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เอกสาร 
การสัมภาษณ์ การสังเกต การสนทนาพูดคุย  
โดยการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสําคัญ  
 

การสนทนากลุ่มคนในพื้นที่โดยเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากรน้ํา  ผู้มี
บทบาทด้านการจัดการทรัพยากรนํ้าในชุมชน 
เจ้าหน้าที่มูลนิธิศึกษาพัฒนแ์ละมูลนิธิโคคาโค
ลา ประเทศไทย  แกนนําและสมาชกิกลุม่
ข้าราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ 
จํานวน 20 คน มาร่วมพูดุคยเพื่อระดมความ
คิดเห็นและสร้างรูปแบบ 

นํารูปแบบท่ีได้เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทํา
การประเมินรูปแบบและให้ข้อเสนอแนะ
รูปแบบการจัดการความรู้ด้านทรัพยากรนํ้า
อย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการสร้างความรู้
ด้วยตนเองของชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ได้ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการ   

และเงื่อนไขการจัดการน้ําของ 

ชุมชนในพ้ืนที ่

ได้ข้อมูลวิธีปฏิบัติที่เปน็เลิศ           

และกระบวนการสร้างความรู้ด้วย

ตนเองของชุมชน 

ได้รูปแบบการจัดการความรู้  ด้าน

ทรัพยากรน้าํอยา่งยั่งยืนที่สร้างขึ้น 

 

ได้รูปแบบการจัดการความรู้ด้าน

ทรัพยากรนํ้าอยา่งยั่งยืนที่ผ่านการ

รับรองและสามารถนําไปใช้เป็น

ต้นแบบหรือปรับประยุกต์ใช้ได้จริง 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยเรื่อง รูปแบบการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนผ่าน
กระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเองของชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษา
ข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพบริบท และวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) ในการจัดการความรู้ด้านการ
จัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism) ของชุมชน
ในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ และ 2) ศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ําอย่าง
ยั่งยืนผ่านกระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism) ของชุมชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 

ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559 – เดือน
ตุลาคม 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เลือกพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์เป็นพ้ืนที่ศึกษา เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ได้ชื่อว่า
ต้องประสบกับป๎ญหาภัยแล้งมาอย่างยาวนานมาตั้งแต่อดีตจนถึงป๎จจุบัน จนถึงกับมีคําพูดติดปากว่า 
“บุรีรัมย์ตําน้ํากิน” อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาของการลงพ้ืนที่ จังหวัดบุรีรัมย์กําลังประสบป๎ญหาภัย
แล้งอย่างรุนแรง พ้ืนที่ทําการเกษตรเสียหายกว่า 10,000 ไร่ ข้าวนาปีขาดน้ําเก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ทัน 
ยืนต้นตาย ชาวบ้านต้องสิ้นเนื้อประดาตัวเพราะไม่มีรายได้ที่จะนําไปใช้หนี้  โดยมีสาเหตุมาจาก
ปรากฏการณ์เอลนิโญซึ่งเป็นปรากฏการณ์ท่ีอุณหภูมิและความดันบรรยากาศในมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่น
และสูงขึ้นผิดปกติ ก่อให้เกิดสภาพอากาศเลวร้าย อย่างเช่น อุทกภัย ภัยแล้งหรือการรบกวนสภาพ
อากาศในหลายภูมิภาคของโลก ความแห้งแล้งอันเกิดจากปรากฏการณ์เอลนิโญนี้ ส่งผลกระทบต่อ
ประเทศไทยโดยตรง รวมถึงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นพ้ืนที่วิจัยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  

เพ่ือแก้ป๎ญหาวิกฤติการณ์ที่เกิดขึ้น มีการประกาศห้ามทํานาปรังในพ้ืนที่รอบอ่างเก็บน้ํา       
มีการนํารถเดินสายแจกจ่ายน้ําไปยังหมู่บ้านที่ห่างไกลขาดแคลนแหล่งน้ําอุปโภคบริโภค แม้จะไม่
ทั่วถึงแต่อย่างน้อยก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ผ่านแล้งนี้ไปให้ได้  นอกจากนี้จังหวัดยังได้มีการ
จัดตั้งเครือข่ายปราชญ์บุรีรัมย์ขับเคลื่อนบุรีรัมย์น่าอยู่ โดยทุกภาคส่วนต้องจัดเก็บข้อมูลการบริหาร
จัดการน้ํา รวมทั้งจัดทํายุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ทั้งในด้านการแก้ไขป๎ญหาน้ําท่วม - 
น้ําแล้ง ให้ทุกหมู่บ้าน ตําบล และอําเภอทําการสํารวจและจัดทําข้อมูลแหล่งน้ํา ทั้งใต้ดิน บนดิน และ
แหล่งน้ําต้นทุนอ่ืนๆ ที่มีอยู่ในแต่ละหมู่บ้าน ผ่านคณะกรรมการหมู่บ้าน ตลอดจนข้อมูลการใช้น้ํา
อุปโภค บริโภค น้ําเพ่ือการเกษตร น้ําเพ่ือการอุตสาหกรรม ให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือใช้
ประกอบการวิเคราะห์วางแผนพัฒนาบริหารจัดการน้ําเชิงระบบ (Master Plan) ในการจัดเก็บแหล่ง
กักเก็บน้ําต้นทุนที่มีอยู่จริงทุกแห่งในพ้ืนที่ ซึ่งจะช่วยให้สามารถนําข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวทาง
แก้ป๎ญหาน้ําท่วม น้ําแล้ง การขาดแคลนน้ํากิน น้ําใช้ รวมทั้งทราบถึงความต้องการใช้น้ําในป๎จจุบัน 
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ไปจนถึงในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า ให้มีเพียงพอต่อความต้องการ โดยเน้นหนักไปที่ภาคเกษตร พืชที่
กินได้ทุกชนิด เป็นหัวใจหลักในการดํารงชีพให้อยู่รอด เกษตรกรสามารถเพาะปลูกได้ ทั้งนี้ทางจังหวัด
ได้เร่งขุดลอกและขยายพ้ืนที่ กักเก็บน้ําตามโครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตําบลๆ ละ ห้าล้าน
บาท เพื่อสํารองน้ําต้นทุนให้เพียงพอกับความต้องการ รวมทั้งเสนอแผนแม่บทบริหารจัดการน้ําอย่าง
ยั่งยืนในอนาคตอีกด้วย 

จังหวัดบุรีรัมย์ได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่แห้งแล้งมาตั้งแต่อดีตจวบจนป๎จจุบัน เราจึงพบว่า คน
บุรีรัมย์ได้สั่งสมองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการน้ําจากรุ่นสู่รุ่น เพ่ือการเอาชีวิตรอดในท่ามกลาง
ธรรมชาติอันโหดร้ายจึงก่อให้เกิดการแก้ป๎ญหาการขาดแคลนน้ําด้วยวิธีการ “ตําน้ํากิน” ในช่วงเวลาที่
สังคมกําลังปรับวิถีชีวิตจากแบบเก่าสู่แบบใหม่ ชาวบุรีรัมย์ยังไม่รู้จักเขื่อน ไม่รู้จักประปา อาศัยน้ํากิน
น้ําใช้จากบ่อ สระ บึง ละลม ห้วย หนอง นําน้ํามาใช้โดยใช้ครุหาบน้ําจากแหล่งน้ําไปยังบ้าน ซึ่งบาง
ชุมชนอยู่ไกลมาก ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวบางปีแล้งมากไม่สามารถหาน้ําสะอาดได้ ชาวบุรีรัมย์จึงได้
ใช้วิธี “ตําน้ํากิน” สําหรับชุมชนที่ขาดแคลนน้ํา จึงมีคํากล่าวติดปากว่า “บุรีรัมย์ตําน้ํากิน” 

สําหรับการตําน้ํากิน เริ่มจากขุดดินเป็นหลุมขนาดย่อมขึ้นก่อน แล้วตักเอาโคลนตม ในบ่อ 
สระหรือบึงที่แห้งขอด มาใส่หลุมที่ขุดไว้แล้วย่ําด้วยเท้าจนเป็นเลน หรือนําเอามาใส่ครุไม้ไผ่ แล้วตํา
ด้วยไม้ให้โคลนตมเป็นเลนมีความหนาแน่นสูงขึ้น ปล่อยทิ้งไว้ให้น้ําจากโคลนตมซึมออกมาจน
ตกตะกอน น้ําที่ได้จากโคลนเลนจะมีลักษณะเป็นน้ําใสอยู่ข้างบน ตักไปใช้และต้มบริโภคได้ 

การแก้ป๎ญหาขาดแคลนน้ําด้วยวิธีนี้ ยังอยู่ในความทรงจําและถือเป็นความภาคภูมิใจของชาว
บุรีรัมย์เพราะเป็นคํากล่าวที่แสดงให้เห็นถึงความทรหดอดทนต่อความยากลําบากของบรรพบุรุษและ
ความเฉลียวฉลาดในการนําความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติมาใช้แก้ป๎ญหาการขาดแคลนน้ํา ป๎จจุบันได้มีการ
แก้ไขป๎ญหาเรื่องการขาดแคลนน้ําในการอุปโภคบริโภคภายในจังหวัดบุรีรัมย์โดยกรมชลประทานได้
สร้างอ่างเก็บน้ําขนาดเล็ก สร้างสระน้ํา ทําบ่อน้ําตื้น บ่อบาดาลและจัดทําประปาหมู่บ้านทุกปีทําให้
การขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคภายในจังหวัดบุรีรัมย์ไม่เป็นป๎ญหารุนแรงดังเช่นที่ผ่านมา (วัฒนธรรม 
: พัฒนาการทางประวัติศาสตร์เอกลักษณ์และภูมิป๎ญญาจังหวัดบุรีรัมย์,2542 : 200) 

อย่างไรก็ตาม วิธีการบริหารจัดการน้ําตั้งแต่อดีตจนถึงป๎จจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุค
สมัย แต่ด้วยภูมิป๎ญญาของคนบุรีรัมย์ที่ตกทอดกันมา ส่งผลให้มีชุมชน 2 แห่ง มีการบริหารจัดการน้ํา
จนประสบความสําเร็จในระดับประเทศ เป็นตัวอย่างให้แก่ชุมชนอ่ืนๆ ที่มีบริบทใกล้เคียงกันมาศึกษา
ดูงานและนําไปปรับใช้กับชุมชนของตนต่อไป สําหรับชุมชนต้นแบบในด้านการบริหารจัดการน้ําจน
ประสบความสําเร็จและเป็นพื้นที่การวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย 

1. ชุมชนบ้านลิ่มทอง ตําบลหนองโบสถ์ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : พ้ืนที่บริหารจัดการ
น้ําแล้ง – น้ําหลาก และ 
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2. ชุมชนบ้านบุก้านตง ตําบลแสลงพัน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : พ้ืนที่บริหารจัดการ
น้ําใต้ดิน  

ซึ่งผู้วิจัยได้สรุปผลการศึกษาการบริหารจัดการน้ําของชุมชน โดยกระบวนการสร้างความรู้
ด้วยตนเอง (Constructionism) โดยแบ่งการนําเสนอข้อมูลเป็นตอนๆ ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน สภาพบริบทและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) ในการ
จัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
(constructionism) ของชุมชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 

ตอนที่ 2 ศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืนผ่าน
กระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (constructionism) ของชุมชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐาน สภาพบริบทและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practice) ในการ
จัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
(constructionism) ของชุมชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 
 1.1 ชุมชนบ้านลิ่มทอง ต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : พื้นที่บริหาร
จัดการน้ าแล้ง – น้ าหลาก 
 

 
 

แผนภาพที่ 10 : ที่ตั้งชุมชนลิ่มทอง ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 
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 1.1.1 ข้อมูลพื้นฐานและสภาพบริบท 
1) ประวัติความเป็นมาของชุมชน 
บ้านลิ่มทองนี้มีที่มาจากเดิมที่พ้ืนที่แห่งนี้มีหนองน้ําขนาดใหญ่ที่ใสสะอาดและปลาชุกชุม ฤดู

แล้งน้ําไม่แห้งเหมือนหนองน้ําอ่ืน บริเวณนี้มักจะมีพ่อค้าขับเกวียนสินค้ามาแวะหยุดพักใกล้ๆ  หนอง
น้ําและเห็นทองคําผุดขึ้นมากลางสระ ปรากฏว่าเป็นทองคําที่เห็นมีลักษณะเป็นลิ่ม ซึ่งลิ่มนี้เป็น
อุปกรณ์ที่ใช้ทอผ้าในสมัยโบราณ จึงพากันลงไปเอาทองคําแต่ทองคํากลับจมหายลงไปในหนองน้ํา
ดังเดิม พวกพ่อค้าจึงเรียกสถานที่ตรงนั้นว่า “หนองทองลิ่ม” เมื่อเกิดมีชุมชนรอบหนองทองลิ่ม 
ชาวบ้านจึงพร้อมใจกันตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านหนองทองลิ่ม ตามชื่อหนองน้ํา ต่อมาเมื่อมีคนมาอยู่อาศัย
เพ่ิมมากข้ึนได้มีการขยายหมู่บ้านขึ้นอีก 2 หมู่บ้าน โดยมีหมู่บ้านที่ชาวบ้านต้องการให้ชื่อพ้องเสียงกับ
หมู่บ้านเดิม คือ บ้าน “ลิ่มทอง” และบ้านโคกพลวงซึ่งตั้งอยู่ถัดไป 

2) สภาพทางภูมิศาสตร์ 
สภาพทางภูมิศาสตร์ของชุมชนบ้านลิ่มทองมีลักษณะเป็นเนินคล้ายๆ หลังเต่า ทําให้การกัก

เก็บน้ําเป็นไปด้วยความยากลําบาก เมื่อถึงฤดูฝน น้ําฝนที่ตกลงมาจะไหลลงสู่ ลําน้ํา “ลําปลายมาศ” 
ซึ่งอยู่ต่ําลงไปจนหมด ทําให้ต้องประสบกับภาวะภัยแล้งมาอย่างต่อเนื่อง ไม่สามารถปลูกพืชผลได้ดี
นัก การใช้น้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการทําเกษตรในฤดูแล้งชาวบ้านจะใช้น้ําจาก “หนองทอง
ลิ่ม” ซึ่งเป็นหนองน้ําสาธารณะขนาดใหญก่ลางหมู่บ้าน แต่ถ้าเป็นในฤดูฝนชาวบ้านจะได้ใช้น้ําจากกุด
ตาฤาษี ที่เรียกว่า กุดตาฤาษีนี้ เพราะมีเรื่องเล่าว่า ชาวบ้านไปตักน้ําแล้วพบเจอพระเครื่องสมัยโบราณ
รูปร่างคล้ายฤาษี จึงได้เรียกขานชื่อกุดตามสิ่งที่พบเห็นว่า กุดตาฤาษี สําหรับกุดหรือหลงนี้ เป็นภาษา
อีสาน หมายถึง แนวทางเดินของลําน้ําเก่า เมื่อแม่น้ําเปลี่ยนทางเดินส่งผลให้ลําน้ําเก่ากลายสภาพเป็น
แหล่งน้ําที่ตัดขาดจากลําน้ําใหม่ เรียกว่า "กุด" หรือ "หลง" บางแห่งกลายสภาพเป็นหนอง บึง มี
ลักษณะคดโค้งตามรูปพรรณสัณฐานเดิมของลําน้ํา ป๎จจุบัน กุดตาฤาษี ได้เหือดแห้งไปจนไม่พบสภาพ
เดิมแล้ว จะหลงเหลืออยู่ก็เพียงในความทรงจําของผู้เฒ่าผู้แก่เท่านั้น 

สําหรับสภาพภูมิประเทศของบ้านโคกพลวงเป็นที่ราบสูงมีปุาไม้ธรรมชาติจํานวนมาก
โดยเฉพาะต้นพลวงซึ่งขึ้นอยู่หนาแน่น จึงเป็นที่มาของการตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “โคกพลวง” จนถึง
ป๎จจุบัน  โดยมีนายมอง บุญกองชาติเป็นคนแรกที่ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานต่อมาก็มีคนอ่ืนๆ ย้ายเข้ามาอยู่
อาศัย และมีนายหมื่น บุญกองชาติ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก คนต่อมา นายทองมาก บุญกองชาติ และ
นางสามัญ  โล่ห์ทอง เป็นผู้ใหญ่บ้านคนป๎จจุบัน 

3) วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมและการจัดการน้ าในอดีต 
ชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่พูดภาษาไทยนางรองซึ่งมีลักษณะคล้ายๆ ภาษาไทยโคราชหรือไทยเดิ้ง  

เพราะบรรพบุรุษอพยพมาจากอําเภอป๎กธงชัย จังหวัดนครราชสีมา อีกส่วนหนึ่งอพยพมาจากอําเภอ
ประโคนชัย นับถือศาสนาพุทธ โดยชาวบ้านจะไปประกอบกิจกรรมทางศาสนาที่วัดสุวรรณราม  ซึ่ง
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เป็นศูนย์กลางรวมจิตใจของคนทั้ง 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองทองลิ่ม บ้านลิ่มทอง บ้านโนนศรี
สุข บ้านสระขามและบ้านไทยทอง  

สําหรับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในอดีตเกี่ยวกับการนําน้ํามาใช้เพ่ือการอุปโภค
บริโภคนั้น คนที่นี่จะใช้กระชุซึ่งเป็นภาชนะท่ีทําจากไม้ไผ่นํามาสานแล้วชันด้วยยาปูองกันน้ําซึมหรือรั่ว
ไปตักน้ําจาก “หนองทองลิ่ม” มาใส่ตุ่มไว้เพ่ือใช้ในการอุปโภคและบริโภค ซึ่งตุ่มนี้ชาวบ้านจะซื้อจาก
พ่อค้าแม่ค้าที่นําตุ่มจากแหล่งเครื่องป๎้นดินเผาด่านเกวียนมาขายในชุมชน ซึ่งเมื่อการพัฒนาได้รุกคืบ
เข้ามาในหมู่บ้านจากกระชุไม้ไผ่ก็เปลี่ยนเป็นถังที่ทําจากสังกะสี และต่อมาก็เป็นถังที่ทํามาจาก
พลาสติกดังเช่นที่นิยมใช้กันในยุคป๎จจุบัน และใช้น้ําฝนที่รองใส่ตุ่มไว้กินในยามหน้าแล้งด้วย 
“สมัยก่อนยายก็หาบน้้ามาใส่ตุ่มไว้ ก็ได้น้้าจากหนองทองลิ่มนั่นแหละ เอากระชุไปตักน้้ามาไว้ใช้ใน
บ้าน ถ้าน้้ากินก็กินน้้าฝน คนสมัยก่อนกินน้้าฝนเย็นชื่นใจ” (สัมภาษณ์นางจัด บุญกองชาติ, 21 
กุมภาพันธ์ 2559) 

ชาวบ้านยังคงทํามาหากินอยู่ในชุมชน อีกทั้งยังสามารถพ่ึงพากันเองได้ภายในชุมชน ในยาม
เจ็บไข้ได้ปุวยก็จะมีหมอพ้ืนบ้านรักษาโรคภัยไข้เจ็บ มีช่างแขนงต่างๆ อาทิ ช่างไม้ ช่างป๎้น ช่าง
แกะสลัก เพ่ือสร้างความบันเทิงให้กับคนในชุมชน มีการเอาแรงกันการทําการเกษตรซึ่งนอกจากจะ
ช่วยลดต้นทุนในการผลิตยังสร้างความผูกพันกลมเกลียวของคนในชุมชน มีการละเล่นต่างๆ เช่น การ
ร้องเพลงโคราชในตอนเกี่ยวข้าว นวดข้าว สิ่งต่างๆ เหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงภาวะ “ลําบากกายแต่ก็
สบายใจ” ได้อย่างชัดเจน 

อย่างไรก็ตาม ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านยังคงทําเกษตรแบบพ่ึงพาธรรมชาติ คือ น้ําฝน
แต่เพียงอย่างเดียวและก็ในทํานองเดียวกับหมู่บ้านในชนบททั่วไปของไทยที่ความเปลี่ยนแปลงของ
หมู่บ้านเริ่มขึ้นเมื่อมีไฟฟูาเข้ามาในหมู่บ้าน ถึงแม้ไฟฟูาจะเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญแต่ใน
ขณะเดียวกันก็นํามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงกับคนในชุมชน เพราะการมีไฟฟูาหมายถึง
การที่จะต้องมีโทรทัศน์ ซึ่งเป็นตัวการสําคัญในการกระตุ้นการบริโภคให้กับคนในชุมชน ดังเช่นที่น้า
น้อยได้กล่าวว่า “เมื่อก่อนชุมชนก็หาอยู่หากินไม่ต้องดิ้นรนเท่าไร แต่พอมีไฟฟ้าเข้ามา ก็เริ่มอยากได้
โน่นนี่นั่น อยากได้โทรทัศน์ พัดลม พอเห็นบ้านอ่ืนมีก็อยากมีอย่างเขาบ้าง” (สัมภาษณ์นางสนิท ทิพย์
นางรอง, 17 มีนาคม 2559) เมื่อการบริโภคมากกว่ารายได้ท่ีมีก็ก่อให้เกิดหนี้สินครัวเรือน คนหนุ่มสาว
จึงต้องดิ้นรนออกไปหางานทําในเมือง ไปเป็นแรงงานราคาถูก เกิดภาวะการทิ้งถิ่น ชุมชนจึงเหลือแต่
เพียงคนแก่กับเด็ก ซึ่งการออกไปหางานทําในเมืองใหญ่ก็ไม่ ได้ช่วยทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นเท่าไรนัก 
ชาวบ้านยังคงต้องพ่ึงพาทรัพยากรจากชุมชนเพ่ือเอาไปเป็นทุนรอนในการใช้ชีวิตในเมือง  

“สมัยสาวๆ ป้าเป็นสาวโรงงานไปรับจ้างเย็บผ้าที่พระประแดง ล้าบากมาก คิดถึงบ้าน ต้องไป
อยู่ห้องเช่าเล็กๆ แคบๆ อึดอัด ค่ากินค่าอยู่ก็แพง ออกไปข้างนอกทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองหมด จึงไม่



  108 

ค่อยได้ออกไปไหน เวลากลับมาบ้านยังต้องหอบข้าวสาร อาหารแห้งกลับไปด้วยอีก” (สัมภาษณ์นาง
สนอง บุญกองชาติ, 17 มีนาคม 2559) 

สําหรับการทําเกษตรของชาวบ้านก็เหมือนกับชุมชนแห่งอ่ืนๆ คือการทําเกษตรแบบเชิงเดี่ยว
หรือระบบเกษตรกรรมพืชเดี่ยว ซึ่งเป็นรูปแบบการเกษตรที่สังคมเกษตรกรรมของไทยทํากันอย่าง
แพร่หลาย เป็นวิธีการเพาะปลูกที่จัดการง่าย สะดวกสามารถดูแลเป็นบริเวณกว้าง อีกทั้งการเกษตร
รูปแบบนี้เกษตรกรมักจะใช้สารเคมีเป็นตัวควบคุมการผลิตทั้งเร่งการเจริญเติบโต กําจัดศัตรูพืช 
เพ่ือให้ผลผลิตที่ได้ออกมานั้นสวยงามและได้ราคาดี แต่ผลเสียที่สําคัญของเกษตรเชิงเดี่ยวคือ เมื่อปลูก
พืชชนิดเดียวกันไปเรื่อยๆ ผลผลิตที่ได้ออกมานั้นล้นตลาด ส่งผลให้ราคาตกต่ํา เกษตรกรบางรายต้อง
ยอมขายในราคาที่ขาดทุนเนื่องจากหากเก็บไว้นานผลผลิตจะเน่าและเสียหาย อีกทั้งการทําเกษตร
เชิงเดี่ยวยังส่งผลให้ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศน์เสื่อมโทรมลง สิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วน
นํามาซึ่งความยากจนของคนในชุมชนทั้งสิ้น  

สรุปได้ว่า การจัดการน้ําในอดีตของชาวชุมชนนั้นยังไม่มีความชัดเจนเป็นแต่เพียงการ
แก้ป๎ญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น เช่น การทําภาชนะมาเก็บน้ําไว้ใช้ยามจําเป็น การเสาะแสวงหาน้ําดื่มน้ํา
ใช้ในยามหน้าแล้ง เช่น การตําน้ํากิน การขุดบ่อให้ลึกลงไปโดยสังเกตว่าที่ไหนมีตาน้ํา เช่น บริเวณที่มี
จอมปลวกสันนิษฐานว่ามีน้ําใต้ดินเพราะปลวกชอบที่ชื้นและต้องกินน้ํา ดังนั้น เมื่อขุดหลุมลึกลงไปก็
จะพบตาน้ํา เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม ไม่มีใครคาดคิดว่าอีกไม่ก่ีปีต่อมาหมู่บ้านในชนบทเล็กๆ ในจังหวัดที่ได้ขึ้นชื่อว่า 
แห้งแล้งจนต้องตําน้ํากินนี้ จะเป็นชุมชนจัดการน้ําต้นแบบของประเทศ โดยมีผู้หญิงตัวเล็กๆ สามารถ
ที่จะสร้างองค์ความรู้ผ่านกระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism) ในการบริหาร
จัดการน้ําจนประสบความสําเร็จในระดับประเทศ 
 1.1.2 การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism) ในการบริหารจัดการน้ า 

1) ความเป็นมาของการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
จุดเริ่มต้นของสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองในด้านการบริหารจัดการน้ํา เริ่มขึ้นที่บ้านลิ่มทอง

โดยผู้หญิงตัวเล็กๆ ที่ชื่อว่า สนิท ทิพย์นางรองหรือน้าน้อย ตั้งแต่ปี 2540 ซึ่งในปีนั้นประเทศไทยเกิด
วิกฤติเศรษฐกิจ บริษัทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นขนาดกลาง ขนาดเล็ก ได้รับผลกระทบโดยถ้วนหน้าจาก
สาเหตุอํานาจซื้อที่ลดลงของประชาชน และด้วยสาเหตุนี้เองที่ส่งผลลูกโซ่ต่อการผลิตและการซื้อที่
ลดลงอย่างต่อเนื่องอัตโนมัติ แม้ว่าวิกฤตครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวม แต่ผล
เสียหายที่ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศมากที่สุดคือผลกระทบกับธุรกิจขนาดกลางและขนาด
เล็ก นอกจากป๎ญหาการล้มละลายหรือการปิดกิจการของภาคธุรกิจทุกขนาดแล้ว ป๎ญหาหนึ่งที่เห็นได้
ชัดมากจากวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ.2540 คือ ป๎ญหาการว่างงานทั้งจากสาเหตุการถูกปลดออกจากการ
เป็นพนักงานบริษัท และป๎ญหาการไม่มีตลาดแรงงานรองรับนักเรียนนักศึกษาจบใหม่   เมื่อพิจารณาใน
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ระดับมหภาคจะพบว่าวิกฤต 2540 ได้ส่งผลต่อภาวการณ์คลังของประเทศ คือ การเก็บภาษีอากรได้
น้อยลง ซึ่งได้ส่งผลต่อเนื่องสู่การใช้จ่ายภาครัฐเพ่ือกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้น้อยลง
ตามไปด้วย 

ในด้านสังคม เป็นที่ทราบกันดีว่าหลังจากเกิดป๎ญหาวิกฤต 2540 คนไทยโดยเฉพาะ
ระดับกลางและระดับล่างมีคุณภาพชีวิตที่ลดลงเป็นอย่างมาก เกิดภาวะข้าวยากหมากแพง จํานวนคน
จนมีสูงขึ้น ความไม่เท่าเทียมกันของการกระจายรายได้มีมากขึ้น ตลอดจนป๎ญหาด้านการศึกษาและ
ป๎ญหาด้านสาธารณสุข ในขณะที่ด้านการเกษตรได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจน้อย แต่จะได้
ผลกระทบจากภาวะธรรมชาติ และราคาพืชผลมากกว่า  ได้เปรียบเพราะเงินบาทอ่อนตัว ราคาผลผลิต
เกษตรไทยเลยดูถูกลง ทําให้ส่งออกได้มากขึ้น คนชนบทที่ไปทํางานนอกภาคเกษตร กลับมาทําเกษตร
มากขึ้น 

ในขณะที่การศึกษาก็ได้หันกลับมาให้ความสนใจกับการศึกษาของชุมชนมากขึ้น เกิดโครงการ
ต่างๆ ขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นบัณฑิตคืนถิ่น สํานึกรักบ้านเกิด โครงการส่งเสริมครูภูมิป๎ญญาไทยในการจัด
การศึกษา รวมถึงโครงการประภาคารป๎ญญา (Lighthouse project) ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง
องค์ความรู้ด้วยตนเองของน้าน้อยและปูาไว โครงการดังกล่าวนี้มูลนิธิศึกษาพัฒน์ร่วมกับสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้ร่วมมือกันประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองของ ซีมัวร์ 
แพเพริ์ท มาปรับใช้กับชุมชนชนบท โดยที่ผู้เรียนสามารถที่จะสร้างความรู้ขึ้นเองได้หากอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้นั้น ซึ่งการสร้างองค์ความรู้ขึ้นเองนั้นไม่เพียงแต่จะสามารถนํามาใช้
กับผู้เรียนในระบบการศึกษาเท่านั้น หากแต่สามารถนํามาปรับใช้กับชาวบ้านที่มีฐานะยากจนให้
สามารถสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาได้ด้วยตนเองและสามารถนําความรู้ที่ตนเองได้สร้างขึ้นมานั้นมา
แก้ป๎ญหาของตนได้ ซี่งถือเป็นการติดอาวุธทางป๎ญญาให้กับชาวบ้านด้วยวิธีการดังกล่าวนี้ ชาวบ้านก็
สามารถที่จะพ่ึงพาตนเองได้ซึ่งนับเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

2) แนวคิดของการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
ในระยะแรกของการเริ่มโครงการมูลนิธิศึกษาพัฒน์ร่วมกับศูนย์ซีเบิร์ด (ศูนย์พัฒนาชนบท

ผสมผสาน) อําเภอนางรอง ได้รับสมัครชาวบ้านในพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ ปรากฏว่า มีผู้ให้ความสนใจ
เข้าร่วมโครงการจํานวนหนึ่ง ซึ่งรวมถึง น้าน้อยหรือนางสนิท ทิพย์นางรองชาวบ้านบ้านลิ่มทองและ
ปูาไวหรือนางทองม้วน รังพงษ์ ชาวบ้านบ้านโคกพลวง ซึ่งต่อมาภายหลังได้กลายมาเป็นผู้นําชุมชน
อย่างไม่เป็นทางการหรือผู้นําตามธรรมชาติที่มีบทบาทอย่างสูงต่อชุมชนในด้านการบริหารจัดการน้ํา
อย่างยั่งยืนในระดับประเทศ และเป็นตัวอย่างความสําเร็จให้กับคนในชุมชนอ่ืนได้มาศึกษาและนําไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง 

สําหรับทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองของชุมชนนี้ มีแนวคิดที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กัน คือ 
แนวคิดการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ กล่าวคือ การเรียนรู้ของคนในชุมชนเป็นไปในลักษณะของการแก้ป๎ญหา
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จากแหล่งความรู้ที่มีคุณค่าสูงสุด คือ ประสบการณ์ของตนเอง ซึ่งประสบการณ์นั้นถือเป็นตําราที่มี
ชีวิตสําหรับผู้ใหญ่ อาจกล่าวได้ว่า “ถ้าหากการศึกษาคือชีวิตแล้ว ชีวิตก็คือการศึกษา” (If Education 
is Life, then Life is Education) การเรียนรู้ของผู้ใหญ่จึงแตกต่างจากเด็กเพราะผู้ใหญ่จะเข้าใจ
ตนเองและรู้ว่าตนเองมีความรับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจของตนเองได้ ดังนั้นก่อนการเรียนรู้ผู้ใหญ่
มักต้องการจะรู้ว่าเพราะเหตุใดหรือทําไมเขาจึงจําเป็นที่จะต้องเรียนรู้ เขาจะได้รับประโยชน์อะไรจาก
การเรียนรู้และจะสูญเสียประโยชน์อะไรบ้างถ้าไม่ได้เรียนรู้สิ่งเหล่านั้น ผู้ใหญ่จึงมีความพร้อมที่จะ
เรียนรู้ในสิ่งที่เขาต้องการเรียนรู้และพึงพอใจมากกว่าจะให้ผู้อ่ืนกําหนดและมักมีแรงจูงใจในการเรียนรู้
จากภายในตนเองมากกว่าแรงจูงใจภายนอก  

ดังกรณีของน้าน้อยและปูาไวที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการประภาคารป๎ญญาก็ด้วยแรงจูงใจที่
จะแสวงหาวิธีการที่จะพ้นจากความยากจน เมื่อมีโครงการประภาคารป๎ญญาซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
“ติดอาวุธทางปัญญา” เข้ามาในชุมชน น้าน้อยจึงไม่ลังเลที่จะเข้าร่วมโครงการ ด้วยอยากรู้ว่า 
“ความรู้” จะแก้ป๎ญหาที่ตนเองประสบอยู่นี้ได้อย่างไร ดังที่น้าน้อยเล่าให้ฟ๎งว่า “ทดลองท้ามาทุก
อย่างแล้ว ก็ไม่หายจนซักที เลยลองสมัครเข้าโครงการ ดูซิว่าจะช่วยแก้จนได้อย่างไร” (สัมภาษณ์นาง
สนิท ทิพย์นางรอง, 18 เมษายน 2559) 

น้าน้อยหรือนางสนิท ทิพย์นางรอง ชาวบ้านลิ่มทอง วัย 51 ปี เดิมทีน้าน้อยก็มีชีวิตเฉกเช่น
หญิงสาวในชนบททั่วไป เกิดมาในครอบครัวที่มีลูกหลายคน ฐานะทางบ้านก็ไม่ถึงกับร่ํารวยอะไรนัก 
ได้เรียนหนังสือเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 น้าน้อยสมรสกับนายวอทอง ทิพย์นางรอง มีบุตร – ธิดา 
จํานวน 3 คน คือ นางปวีณา ผลเลไลย์ นายสมนึก ทิพย์นางรอง และนายสุรเดช ทิพย์นางรอง  

ครอบครัวน้าน้อยประกอบอาชีพทํานาทําไร่ซึ่งพ้ืนที่ทํากินอยู่นอกเขตชลประทานและตั้งอยู่
บนพื้นที่สูงเหนือ “ล้าปลายมาศ” ซึ่งเป็นลําน้ําสายหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวอําเภอนางรองและอําเภอ
ลําปลายมาศ ดังนั้น การทําเกษตรจึงต้องพ่ึงพาอาศัยน้ําฝนแต่เพียงอย่างเดียว ปีไหนที่ฝนตกหนักน้ําก็
จะเอ่อท่วมขัง ปีไหนที่ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ก่อให้เกิดความแห้งแล้ง เมื่อไม่มี
น้ําก็ไม่สามารถปลูกพืชได้ ทําให้มีรายได้ไม่แน่นอน รายจ่ายที่สูงกว่ารายได้ ทําให้ครอบครัวเป็นหนี้
เป็นสิน ความทุกข์ยากอันเกิดจากความขัดสน หาทางออกไม่ได้ทําให้ทั้งสองผัวเมียเริ่มเล่นการพนัน 
ดื่มเหล้า และมีปากเสียงกันบ่อยครั้ง   

เมื่อแรกที่เข้าร่วมโครงการ น้าน้อย มีอายุ 40 ปี ซึ่งถือว่ามากแล้วในการเริ่มต้นเรียนรู้ จาก
คนที่อ่านหนังสือไม่ค่อยออกต้องมาหัดจดบันทึกรายรับ – รายจ่าย นับว่าเป็นเรื่องที่ยากมาก ด้วยไม่
เคยชินกับการจดบันทึก การสะกดคําที่บางครั้งก็ผิดๆ ถูกๆ ทําให้น้าน้อยต้องใช้ความอดทน วิริยะ 
อุตสาหะ และพากเพียรเป็นอย่างมาก ในบางคราวก็ถึงกับหลั่งน้ําตาเพราะเขียนหนังสือไม่ถูก 
มิหนําซ้ําเมื่อเขียนด้วยลายมือแล้ว ยังต้องบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ซึ่งการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
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ในสมัยนั้น นับว่าเป็นเรื่องที่ใหม่มากสําหรับชาวบ้านในชนบทห่างไกลและเป็นเรื่องที่ยากแสนสาหัส
สําหรับน้าน้อย 

อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์ชีวิตมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ ข้อแตกต่างในการ
เรียนรู้ที่สําคัญระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กอย่างหนึ่งก็คือผู้ใหญ่มีประสบการณ์มากกว่าซึ่งอาจเป็นได้ทั้งข้อดี
และข้อเสีย ทั้งนี้เพราะวิธีการเรียนรู้เบื้องต้นของผู้ใหญ่ คือ การวิเคราะห์และค้นหาความจริงจาก
ประสบการณ์ซึ่งนักจิตวิทยาบางคนเชื่อว่าหากเขารับรู้สิ่งที่ เขาเรียนรู้นั้นมีส่วนช่วยรักษาหรือ
เสริมสร้างประสบการณ์ภายในตัวเขา ผู้ใหญ่ก็จะเรียนรู้ได้มากขึ้น แต่ถ้าหากกิจกรรมใดหรือ
ประสบการณ์ใดจะทําให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในของเขา ผู้ใหญ่ก็มีแนวโน้มที่จะต่อต้าน
โดยการปฏิเสธหรือบิดเบือนกิจกรรมหรือประสบการณ์นั้น ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สําหรับ
ผู้ใหญ่จึงควรจะคํานึงถึงทั้งในด้านของความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ใหญ่ และควรจะอาศัยข้อดี
ของการมีประสบการณ์ของผู้ใหญ่และทําให้ประสบการณ์นั้นมีคุณค่า โดยการใช้เทคนิคฝึกอบรมต่างๆ 
ซึ่งเน้นการเรียนรู้โดยอาศัยประสบการณ์ (Experiential techniques) ทําให้ผู้เรียนมีโอกาส
ผสมผสานความรู้ใหม่กับประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ ส่งผลให้การเรียนรู้ที่ได้รับใหม่นั้นมีความหมาย
เพ่ิมเติมขึ้นอีก อาทิ วิธีการอภิปรายกลุ่ม กิจกรรมการแก้ป๎ญหา กรณีศึกษาและเทคนิคการฝึกอบรม
โดยอาศัยกระบวนการกลุ่มต่างๆ 

โดยทั่วไปเด็กมีแนวโน้มที่จะเรียนรู้โดยอาศัยเนื้อหาวิชาและมองการเรียนรู้ในลักษณะของ
การแสวงหาความรู้จากเนื้อหาสาระของวิชาใดวิชาหนึ่งโดยตรง แต่สําหรับผู้ใหญ่การเรียนรู้จะมุ่งไปที่
ชีวิตประจําวัน (Life - centered) หรือเน้นที่งานหรือการแก้ป๎ญหา (Task - centered) เสียมากกว่า 
นั่นคือผู้ใหญ่จะยอมรับและสนใจกิจกรรมการเรียนรู้ของเขา หากเขาเชื่อและเห็นว่าการเรียนรู้นั้นๆ 
จะช่วยให้เขาทํางานได้ดีข้ึนหรือช่วยแก้ป๎ญหาในชีวิตประจําวันของเขา ดังนั้นการจัดหลักสูตรเพ่ือการ
เรียนรู้ของเขา หากเขาเชื่อและเห็นว่าการเรียนรู้นั้นๆ จะช่วยให้เขาทํางานได้ดีขึ้นหรือช่วยแก้ป๎ญหา
ในชีวิตประจําวันของเขา ดังนั้นการจัดหลักสูตรเพ่ือการเรียนการสอน ผู้ใหญ่จึงควรจะอาศัย
สถานการณ์ต่างๆ รอบตัวของเขาและเป็นการเพ่ิมความรู้ ความเข้าใจ ทักษะซึ่งมีส่วนร่ วมในการ
แก้ป๎ญหาในชีวิตจริงของเขาด้วย 

ผู้ใหญ่เรียนรู้ได้ดีกว่าในบรรยากาศที่มีการอํานวยความสะดวกต่างๆ ทั้งทางกายภาพ เช่น 
การจัดแสงสว่าง อุณหภูมิที่พอเหมาะ การจัดที่นั่งที่เอ้ือต่อการมีปฏิสัมพันธ์กันและมีบรรยากาศของ
การยอมรับความแตกต่างในทางความคิดและประสบการณ์ที่แตกต่างกันของแต่ละคน มีความเคารพ
ซึ่งกันและกัน มีอิสรภาพในการแสดงออกเป็นกันเองเพ่ือให้การเรียนรู้ของผู้ใหญ่สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้อย่างสมบูรณ์ ผู้สอนต้องเข้าใจธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้ใหญ่และยังต้องสามารถ
ประยุกต์หลักการต่างๆ เข้ากับป๎จจัยต่างๆ ทางการศึกษา เพ่ือให้เกิดสภาพที่จะสนับสนุนและเหมาะ
ต่อการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ให้มากท่ีสุด พิจารณาจาก 4 ป๎จจัยหลัก ดังนี้  
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1. Structure of Learning Experience การจัดกิจกรรมควรมีกําหนดการที่ยืดหยุ่นเพ่ือ
ตอบสนองต่อข้อจํากัดเรื่องเวลา ควรเน้นการเรียนการสอนแบบ face – to – face มากกว่าการสอน
ผ่านสื่อต่างๆ และควรให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ตัวอย่าง การสัมมนากลุ่มย่อยหรือการโต้วาที 
เป็นต้น 

2. Learning Climate บรรยากาศการเรียนที่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้ใหญ่ ผู้เรียนต้องการเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือในสายตาของผู้อ่ืน ควรเปิดโอกาสให้มี
การแบ่งป๎นและรับฟ๎งความคิดเห็นในกลุ่มเพ่ือน ผู้สอนควรทราบถึงความคาดหวังของผู้เรียนและช่วย
ปรับแต่งให้เหมาะสมข้ึน 

3. Focus of Learning การเรียนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้และวิเคราะห์ประสบการณ์ที่ตน
มีผู้เรียนควรมีอิสระในการวางแผนและจัดการการเรียนรู้ของตัวเอง ผู้สอนเป็นแค่คนคอยช่วยเหลือ 
ประเด็นการเรียนรู้ควรอยู่ในรูปของ “จะท้าอย่างไร เมื่อ…” มากกว่าเป็นเรื่องของทฤษฎีล้วนๆ 

4. Teaching – Learning Strategy and Media การเรียนควรเป็นไปในเชิงการแก้ป๎ญหา
และส่งเสริมให้เรียนด้วยกัน โดยเน้นให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ให้มากที่สุด โดยอาจ
มีส่วนร่วมในวิธีการสอน เช่น วิธีบทบาทสมมติหรือมีส่วนร่วมในการประเมิน (Self - assessment) ก็
ได ้

ซึ่งการเรียนรู้ของผู้ใหญ่นี้มีความสอดคล้องกับทฤษฎีการสร้างความรู้ของซีมัวร์ แพเพิร์ท ที่ว่า
ประสบการณ์ใหม่หรือความรู้ใหม่ รวมกับประสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิมจะได้องค์ความรู้ใหม่  อาจ
กล่าวได้ว่า ประสบการณ์เดิมของชาวบ้าน คือ ความเชื่อในเชิงวัฒนธรรม ชาวบ้านที่นี่มีความเชื่อและ
ความศรัทธา “พญานาค” โดยชาวบ้านเชื่อว่าพญานาคเป็นสัญลักษณ์ของน้ําการปรากฏตัวของ
พญานาคที่นี่จึงเป็นนิมิตหมายที่ดีของชาวบ้านว่าพ้ืนที่นี้จะมีความอุดมสมบูรณ์ในภายภาคหน้า รวม
กับความรู้ความสามารถของชาวบ้านในการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้ ดังเช่น การอ่าน
แผนที่จากภาพถ่ายดาวเทียม ทําให้การบริหารจัดการน้ําของชุมชนลิ่มทองประสบความสําเร็จในเวลา
ต่อมา  

เมื่อสอบถามชาวบ้านถึงความเชื่อในของเรื่อง “พญานาค” ว่ามีความเป็นมาอย่างไร ได้ความ
ว่าประสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิมของคนในท้องถิ่นเชื่อว่าพญานาคเป็นสัญลักษณ์ของน้ํา จึงปรากฏ
ความเชื่อเรื่องพญานาคที่เกี่ยวกับน้ํา ดังเช่น ที่ปราสาทพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ มีคูเมืองที่เป็นสระน้ํา 4 
ด้านรอบปราสาทและมีพญานาคอยู่ด้วยตามความเชื่อของคนสมัยโบราณ ดังนั้นพญานาคจะมี
ความหมายเป็นอย่างอ่ืนไม่ได้นอกจากน้ํา ในปี 2545 ชาวบ้านมีการประชาคมหมู่บ้านและเห็นตรงกัน
ว่า ควรมีการขุดลอกหนองทองลิ่ม หนองน้ําเก่าแก่ที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งป๎จจุบันตื้นเขิน มีวัชพืชจําพวก
หญ้า กก ธูปฤาษีขึ้นเต็มไปทั่วบริเวณ ดังนั้น เพ่ือให้มีแหล่งน้ําไว้สําหรับการบริโภคและอุปโภคในยาม
หน้าแล้ง ชาวบ้านจึงได้จ้างรถแมคโครมาขุดลอก เย็นวันนั้นเจ้าของรถแมคโคร คือ นางหวัน จันทร์

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87
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เทศ ชาวบ้านหนองทองลิ่มเกิดอาการตาซ้ายบวมเจ็บและทรมานมากไปรักษาที่โรงพยาบาลประจํา
อําเภอก็ไม่หาย ตกกลางคืนพญานาคได้มาเข้าฝ๎นนางหวันว่ารถแมคโครของนางหวันขุดไปโดนหาง
ข้างซ้าย ทําให้ท่านโกรธจึงดลบันดาลให้ตาข้างซ้ายบวมแดง มีอาการปวดแสบปวดร้อน ดังนั้นถ้า
อยากหายจากอาการดังกล่าวต้องขอขมาและบูชาท่านด้วย โดยในฝ๎นนั้นพญานาคขอให้จัดเครื่องบูชา
ตรงตุ่มน้ําข้างบ้านแทนการอาศัยใน “หนองทองลิ่ม”เนื่องจากน้ําในหนองแห้งขอดและร้อนมาก เมื่อ
ตื่นจากฝ๎นนางหวันก็ได้จัดแจงแต่งขันธ์ 5 เพ่ือขอขมาลาโทษและอาการปวดแสบปวดร้อนนั้นก็หายไป
เป็นปลิดทิ้ง เมื่อชาวบ้านทราบข่าวต่างก็เล่าลือกันปากต่อปาก “พ่ีชายฉันแกไม่เชื่อว่าพญานาคมีอยู่
จริง แกก็เถียงว่าฉันงมงาย อีกไม่กี่วันต่อมาแกไปกินเหล้าแล้วหายไปไม่กลับบ้าน เจออีกทีแกไปตาย
อยู่ในหนองทองลิ่ม” (สัมภาษณ์นางหวัน จันทร์เทศ, 7 มีนาคม 2560) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยิ่งทําให้
ชาวบ้านที่นี่เชื่อในอิทธิฤทธิ์ของพญานาคมากขึ้นไปอีก  

นอกจากนี้ เหตุการณ์ในทํานองเดียวกันก็ได้เกิดกับ นางทองม้วน รังพงษ์หรือ ปูาไว ในเวลา
ไล่เลี่ยกัน ได้เล่าให้ฟ๎ง วันหนึ่งเกิดฝนตกหนักลมพัดแรง มีฟูาผ่า 3 ครั้ง ครั้งแรกด้านทิศเหนือ ครั้งที่
สองด้านทิศใต้ ครั้งที่สามผ่าลงมากลางบ้านซึ่งปูาไวกําลังรองน้ําฝนไม่ถึงคืบ และในคืนนั้นพญานาค ที่ชื่อ
ว่า “ยอดสุทโธศรีวิเศษธนา” ได้มาเข้าฝ๎นว่า บ้านของปูาไวตรงนี้เป็นพ้ืนที่ปากถ้ําพญานาคจึงได้บันดาล
ให้เกิดฟูาผ่าถึงสามครั้ง ซึ่งปูาไวเชื่อว่าการมีบ้านตั้งอยู่บนปากถ้ําพญานาคจะช่วยให้แผ่นดินที่เคยแห้ง
แล้งกลับมามีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้นางสนิท ทิพย์นางรองหรือน้าน้อย ชาวบ้านลิ่มทองยังได้เล่าให้ฟ๎งว่า ครั้งหนึ่งเดิน
ผ่าน “หนองทองลิ่ม” ได้สังเกตเห็นคลื่นน้ําเป็นริ้วๆ อยู่ตรงกลางหนอง เมื่อเพ่งมองจึงได้เห็นว่าสิ่ง
ที่ว่ายอยู่ในน้ํานั้นมีลักษณะคล้ายกับงูใหญ่ว่ายไปมาซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะเป็นพญานาคตามที่นางหวันได้
เคยเล่าให้ฟ๎ง ด้วยความเชื่อในเรื่องของพญานาคซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ําอยู่เป็น
ทุนเดิม ทําให้น้าน้อยมีความเพียรพยายามและหาวิธีการที่จะกักเก็บน้ําไว้ใช้ในชุมชนให้ได้ 

ในช่วงแรกของการเรียนรู้น้าน้อยต้องต่อสู้กับความยากลําบากทั้งที่เกิดจากตนเองและ
ทัศนคติต่อการเรียนรู้ของคนในครอบครัวและสังคม ความไม่เข้าใจของคนรอบข้างฉายชัดผ่านแววตา
และคําพูดซึ่งน้าน้อยได้ถ่ายทอดให้ผู้วิจัยฟ๎งว่า “ตอนนั่งเรียนอยู่ทุกข์ก็ทุกข์ ไหนจะต้องมานั่งเขียน นั่ง
จด ไหนก็จะโดนเขาด่าว่า ถากทั้งตาถางทั้งค้าพูด ด่าว่าเราขี้เกียจ กินแรงลูก กินแรงผัว มัวมานั่งท้า
อะไรอยู่ ไม่ไปลงไร่ลงนา” (สัมภาษณ์นางสนิท ทิพย์นางรอง, 26 มีนาคม 2560) ซึ่งทัศนคติที่มีต่อการ
เรียนรู้นี้ยังสะท้อนผ่านคําบอกเล่าของปวีณาหรือปุูมลูกสาวของน้าน้อยที่ว่า “เมื่อก่อนก็ไม่ชอบแม่ ไม่
เข้าใจแม่ คิดว่าแม่ไม่สนใจครอบครัว ไม่มีเวลาให้ลูก สนใจแต่คนอ่ืน” (สัมภาษณ์นางสาวปวีณา ทิพย์
นางรอง, 10 สิงหาคม 2559) แต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้ทําให้น้าน้อยรู้สึกท้อแท้แต่ประการใด ตรงกันข้ามน้า
น้อยกลับมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะหาวิธีหลุดพ้นจากความยากจนให้ได้ 
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ผลจากความเพียรพยายามในการจดบันทึกรายละเอียดข้อมูลรายรับรายจ่ายในครัวเรือนของ
ตนเองในแต่ละวัน ทําให้ได้รู้ว่า “ปัญหาหนี้สิน” ซึ่งถือเป็นป๎ญหาอันดับหนึ่งและอันดับแรกนั้น เกิด
จากชาวบ้านมีรายจ่ายทุกวันแต่รายรับมีเพียงครั้งเดียวคือตอนขายข้าวและพืชผลทางการเกษตร 
วิธีการสอนชาวบ้านด้วยการทําบัญชีครัวเรือนนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ชาวบ้านได้ทราบว่าในแต่ละวันมี
รายรับ รายจ่ายเท่าไหร่ สมดุลกันหรือไม่ ทันทีที่มีการจดบันทึกจึงได้เห็นว่า รายจ่ายที่จ่ายทุกวันนี้เป็น
ค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลือง เช่น ค่าเหล้า เบียร์ บุหรี่ กะปิ น้ําปลา ขนมขบเคี้ยว เป็นต้น 

เดิมน้าน้อยมีหนี้สิน ติดการพนัน เล่นไพ่ ส่วนสามีติดเหล้า ทําให้ค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว
เพ่ิมสูงขึ้นกว่ารายได้ เมื่อมีการจดบันทึกรายรับ - รายจ่ายลงสมุดด้วยตนเอง  ทําให้สามารถควบคุม
การใช้จ่ายต่างๆ ได้ และมีเงินเหลือเก็บมากขึ้น นี่เองจึงเป็นจุดเริ่มต้นให้น้าน้อยเลิกเล่นไพ่อย่าง
เด็ดขาด และสามีก็เลิกกินเหล้าอย่างถาวร ต่อมาได้เข้าอบรมการทําบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยระบบ  
excel จากมูลนิธิไทยคม ทั้งที่ไม่เคยมีความรู้ในเรื่องคอมพิวเตอร์มาก่อน แต่ด้วยความพยายามบวก
กับความตั้งใจจริง  น้าน้อยเกิดความชํานาญมากขึ้นเป็นลําดับ สามารถนําความรู้ที่ได้ไปสอนให้กับ
ชาวบ้านที่สนใจ โดยเฉพาะเด็กๆ ที่มักจะมาให้น้าน้อยสอนการทําบัญชีด้วยระบบ excel อยู่เสมอ 
และที่น่าดีใจคือ ในชุมชนได้เห็นความสําคัญของการทําบัญชีครัวเรือน จนร่วมกันจัดทําระบบบัญชี
กลุ่มสหกรณ์ร้านค้าชุมชนขึ้นมา 

 ความที่เป็นคนอดทนและพยายามที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา จากการหัดทําบัญชีครัวเรือน 
ทําให้หนี้สินเริ่มลดลง จนทําให้เพื่อนบ้านในชุมชนยึดเป็นต้นแบบ นําไปสู่การก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้จน
เป็นรูปเป็นร่างตามลําดับ น้าน้อยมีความเป็นผู้นําอยู่ในตัวเอง กล้าที่จะคิด กล้าที่จะทํา ตัวอย่างเช่น 
จัดอบรมค่ายฤดูร้อนพ่ีสอนน้อง ไอทีเพ่ือชีวิต การจัดรายการวิทยุชุมชน การทําเว็บไซด์ของชุมชน 
ฯลฯ นอกจากนี้ น้าน้อยได้ขอการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิไทยคมเพ่ือก่อสร้างอาคารศูนย์
คอมพิวเตอร์ และห้องสมุดชุมชนหลังใหม่แทนหลังเดิมซึ่งมีขนาดเล็ก นอกจากนั้น "น้าน้อย" ยังได้
ร่วมกับชาวบ้านขุดแหล่งกักเก็บน้ําหรือโครงการแก้มลิงไว้ใช้ภายในหมู่บ้านเพ่ือแก้ป๎ญหาการขาด
แคลนน้ําและการทําธนาคารขยะชุมชนอีกด้วย  

ใครจะคิดบ้างว่า พลังความคิดของหญิงชาวบ้านคนหนึ่งที่มีความรู้เพียงแค่ชั้น ป.4 จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากมายให้กับชุมชน จนกลายเป็นนักพัฒนาที่สามารถนําพาชุมชนของตนให้
ได้รับรางวัลระดับประเทศมาแล้วคํากล่าวที่ว่า “ไม่มีใครแก่เกินเรียน" ยังใช้ได้ผลจริงๆ  

น้าน้อยเล่าว่า ชุมชนบ้านลิ่มทองประสบป๎ญหาน้ําแล้งมานานกว่า 50 ปี ในสมัยเด็กๆ น้า
น้อยและชาวบ้านต้องเดินทางจากบ้านไปไกลหลายกิโลเมตรเพ่ือตักน้ําจากบ่อมาใช้ดื่มกินที่บ้านด้วย
ความยากลําบากทําให้เธอมุ่งม่ันว่าสักวันเธอจะต้องแก้ป๎ญหาน้ําเหล่านี้ให้หมดไปให้ได้จึงได้เริ่มพัฒนา
ที่ดินทํากินและบริหารจัดการแหล่งน้ําด้วยการศึกษาจากแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ด้วยตัวเองมาตั้งแต่ปี 2540 น้าน้อยจึงนําแนวคิดจากการอบรมเรื่องแนวคิดการ
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จัดการน้ํา โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (สสนก .)  มาใช้กับครัวเรือนเล็กๆ ใน
ชุมชนบ้านลิ่มทอง 

 เริ่มต้นจากการสํารวจพ้ืนที่และแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตรทําให้ทราบถึงป๎ญหาเพราะชุมชน
บ้านลิ่มทองมีแหล่งน้ําธรรมชาติจาก “ล้ามาศ” ที่เป็นเพียงช่วงสั้นๆ ที่เดียวเท่านั้น ไม่มีการกระจาย
แหล่งน้ําหรือนํามาเก็บกักสํารองไว้ในพ้ืนที่  ซึ่งเรื่องของการบริหารจัดการน้ํานี้น้าน้อยเริ่มจากการ
สํารวจทางทิศทางการไหลของน้ําในอดีต พบว่า น้ําไหลไปตามทางเกวียน จากนั้นได้ผสานความรู้ใหม่ 
โดยใช้เทคโนโลยีของดาวเทียมเข้ามาช่วย 

“น้าน้อยจบแค่ ป.4 ท้าได้แค่นี้ก็ดีใจมากแล้ว ได้เห็นคนในหมู่บ้านลืมตาอ้าปาก มีน้้าไว้ใช้ท้า
นา ปลูกผักได้ตลอดปี มีเงินพอกินพอใช้แบบพอเพียงแค่นี้ก็พอใจเพราะน้าน้อยเริ่ มจากตัวเองโดย
การศึกษาโครงการตามแนวพระราชด้าริของในหลวงผ่านอินเทอร์เน็ต แต่ที่คิดว่าเป็นสิ่งส้าคัญและท้า
ให้โครงการส้าเร็จได้เป็นเพราะเราท้าจริงโดยการพ่ึงพาตัวเองไม่ได้อยู่เฉยๆ รอความช่วยเหลือจากคน
อ่ืน เริ่มเดินช้าๆ จากบ้านตัวเอง คือ ชุมชนบ้านลิ่มทอง ต้าบลหนองโบสถ์ ในการส้ารวจและเก็บข้อมูล
ในพ้ืนที่แล้วน้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น ภาพถ่ายจากดาวเทียม เครื่องระบุพิกัด 
(GPS) วิเคราะห์ทางไหลของน้้า ท้าแผนที่น้้าและระดับความสูงของพ้ืนที่ แล้วน้ามาเชื่อมโยงกับข้อมูล
ในพ้ืนที่จริง แล้วจัดท้าระบบสระพวงขึ้นเพ่ือเชื่อมต่อต้นน้้าเข้ามายังคลองดักน้้าหลาก แก้มลิง สระน้้า
ประจ้าไร่นาและถนนน้้าเดิน” 

ความสําเร็จที่จับต้องได้ทําให้ชาวบ้านคนอ่ืนๆ และในพ้ืนที่ใกล้เคียงให้ความร่วมมือเป็นอย่าง
ดีและอยากทําตาม เกิดการเสียสละที่ดินของตัวเองคนละเล็กละน้อยเพ่ือให้เป็นทางน้ําผ่านเพราะทุก
คนตระหนักดีแล้วว่าถ้าไม่มีน้ํา ถึงมีที่ดินมากมายก็ไร้ประโยชน์ การทําให้พ้ืนที่มีความอุดมสมบูรณ์
และไม่กลับมาแห้งแล้งแบบในอดีตทําให้ทุกคนยินดีที่จะเสียสละส่วนน้อยเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
เนื่องจากชุมชนตั้งอยู่บนที่ราบสูงลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย สามารถเพาะปลูกผลผลิตได้
ดี แต่บางแห่งมีสภาพเป็นดินลูกรัง ซึ่งชาวบ้านใช้ปลูกพืชไร่และไม้ยืนต้น นับตั้งแต่ปีการผลิต 2557 
ชุมชนมีการปรับปรุงสภาพดินโดยการปลูกหญ้าแฝก การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ชาวบ้านที่นี่เริ่มทํานาปลูกข้าว
อินทรีย์100% เพ่ือบริโภคและจําหน่ายอีกด้วย  

ผู้ร่วมอุดมการณ์อีกคนที่ร่วมงานกับน้าน้อยมาตั้งแต่แรกเริ่ม คือ ปูาไว หรือนางทองม้วน รัง
พงษ์     “ป้าเข้าร่วมโครงการมาตั้งแต่แรกๆ เลยไปกับน้อยบ้านลิ่มทองศูนย์ซีเบิร์ดเค้าพาไปอบรมที่
ค่ายลูกเสือเพชรรัชต์ ที่สระบุรี” (สัมภาษณ์นางทองม้วน รังพงษ์, 6 ตุลาคม 2559) ผู้เสียสละที่ดิน
จํานวน 21 ไร่ เพ่ือเป็นพื้นที่รองรับน้ําสาธารณะ ได้เผยถึงความสําเร็จให้ฟ๎งว่า พ้ืนที่แห่งนี้ปลูกข้าวนา
ปีมาตั้งแต่รุ่นปูุย่าตายาย นิยมปลูกข้าวเจ้ามากกว่าข้าวเหนียว แต่เพราะปริมาณน้ําในพ้ืนที่มีจํากัด ดิน
ไม่อุดมสมบูรณ์ทําให้ผลผลิตข้าวแต่ก่อนมีปริมาณน้อยมากอยู่ที ่1-2 กระสอบต่อไร่แต่เมื่อมีน้ํา มีระบบ
การจัดการที่ดีขึ้น ดินก็เริ่มกลับมาอุ้มน้ํา มีสารอาหารทําให้ผลผลิตข้าวนาปีเพ่ิมขึ้นถึง 8-10 กระสอบ
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ต่อไร่และยังสามารถปลูกพืชหมุนเวียน อาทิ กล้วย มะพร้าว มะละกอ ส้มโอ แตงโม ข้าวโพดได้ตลอด
ทั้งปี ทําให้ชาวบ้านมีรายได้เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยถึงวันละ 500 บาท นับเป็นรายได้ที่พอเพียงสําหรับคนในพ้ืนที่
และช่วยลดป๎ญหาคนย้ายถิ่นฐานออกจากชุมชน 

ปูาไว ได้ย้อนอดีตให้ฟ๎งว่า พ้ืนที่ 21 ไร่ ซึ่งเป็นที่รองรับน้ํานี้ เดิมยังเป็นพ้ืนที่รกร้างว่างเปล่า
และตั้งอยู่บนที่สูงชัน ทั้งยังรายรอบด้วยการทําเกษตรแบบเชิงเดี่ยว กล่าวคือมีการปลูกพืชเพียงชนิด
เดียว เช่น ข้าว มันสําปะหลัง และอ้อย ซึ่งการปลูกพืชในลักษณะนี้ทําให้ชาวบ้านต้องบุกรุกแผ้วถาง
ปุาเพ่ือขยายพ้ืนที่ในการเพาะปลูกให้มากขึ้น ทําให้ปุาไม้ที่เคยอุดมสมบูรณ์แวดล้อมไปด้วย สัตว์ปุา 
และต้นไม้หลากชนิดนานาพรรณสูญหายไปจนหมดกลายเป็นปุาอ้อยปุามัน สองสามีภรรยาเห็น
ตรงกันว่า ต้อง “ปลูกป่า” เพ่ือพลิกฟ้ืนผืนดินและความชุ่มชื้นกลับคืนมา จึงลงมือปลูก “สะเดา” ซึ่ง
เป็นพืชที่ปลูกง่าย ทนทานต่อลมฟูาอากาศที่แห้งแล้งไม่มีโรคและแมลงศัตรูพืช รวมถึง เป็นอาหาร
และยารักษาโรค ให้ร่มเงา รวมทั้งไม้นํามาสร้างที่อยู่อาศัยได้  

ไม่เพียงแต่จะฟ้ืนคืนผืนปุาขึ้นมาเท่านั้น ปูาไวยังได้ฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียมประเพณีที่อยู่คู่กับ
ชุมชนมาอย่างยาวนานควบคู่กันไปด้วย โดยได้ทําพิธี “ขึ้นภูมิ” หรือตั้งศาลพระภูมิขึ้นทั้ง 8 ทิศ 
เนื่องจากเห็นว่าคนโบราณสมัยก่อนเคารพธรรมชาติและปรับตัวให้สอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ผสมกลมกลืนไปกับธรรมชาติ โดยมีความเชื่อว่า ต้นไม้ทุกต้นมีเทวดาหรือรุกขเทวดาปกป๎กรักษาอยู่ 
ดังนั้นการจะตัดต้นไม้ซึ่งเป็นที่อยู่ของบรรดาเทวดาทั้งหลายจึงเป็นเรื่องที่ต้องขอขมาลาโทษเสียก่อน
หากมีความจําเป็นต้องทําเช่นนั้นจริงๆ  

กระทั่งวันหนึ่งเมื่อความเจริญแบบโลกตะวันตกซึ่งเข้ามาในรูปของ “การพัฒนา” มนุษย์เริ่ม
ควบคุมธรรมชาติและทําลายธรรมชาติ ต้นไม้ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลับกลายเป็นเพียงแค่ทรัพยากร ปุา
จึงถูกหักร้างถางพงไปจนหมดสิ้น เมื่อปุาไม้ถูกทําลายโดยน้ํามือของมนุษย์ เทวดาที่ปกป๎กรักษาก็
หายไป เกิดความแห้งแล้งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ดังนั้นทางเดียวที่จะนําธรรมชาติกลับคืนมาให้อุดม
สมบูรณ์ดังเดิม ก็คือ การอัญเชิญเทวดาทั้งปวงกลับมาดูแลรักษาต้นไม้ และการอัญเชิญนั้นต้องทําผ่าน
พิธีกรรมที่เรียกว่า การ “ขึ้นภูมิ” ซึ่งเป็นการนําธูป เทียน ขันธ์ 5 ขันธ์ 8 และเครื่องเซ่นไหว้ 
ประกอบด้วย หัวหมู บายศรี หมาก พลู บุหรี่ น้ําแดง เหล้า มาบูชาเทวดา ทั้ง 8 ทิศ ได้แก่ ทิศเหนือ 
(อุดร) ทิศใต้ (ทักษิณ) ทิศตะวันออก (บูรพา) ทิศตะวันตก (ประจิม) ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ (อาคเนย์) ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (พายัพ) และทิศตะวันตกเฉียงใต้ (หรดี) 
พร้อมมีการกล่าวขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และอัญเชิญทวยเทพเทวดาทั้งปวงให้กลับลงมาปกป๎กรักษาผืนฟูา 
ผืนปุา ผืนน้ําและผืนดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง  
 การนําความเชื่อประเพณีและวัฒนธรรม ดังเช่น ความเชื่อเรื่องพญานาคและการบูชาเทวดา
ทั้ง 8 ทิศ ซึ่งเป็นองค์ความรู้เดิมมาผสมกลมกลืนกับความรู้และเทคโนโลยีการจัดการน้ําสมัยใหม่เช่น 
การใช้คอมพิวเตอร์ในการคํานวณ การใช้ GPS เพ่ือดูพิกัดของสภาพพ้ืนที่โดยรวมของชุมชนบ้านลิ่ม
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ทองและชุมชนอ่ืนๆ ใกล้เคียง เนื่องจากการจัดการน้ําต้องทําอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นน้ํา กลางน้ํา 
และปลายน้ํา การจัดการน้ําของบ้านลิ่มทองนั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากขุดลอก หนอง บึง เป็นวิธีการขุด
ลอกในหนองหรือบึง ธรรมชาติที่ตื้นเขินหรือถูกมนุษย์บุกรุกทําลายเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่รองรับน้ําฝนให้ได้
ปริมาณมากข้ึน เมื่อมีฝนตกมาก น้ําก็จะไหลลงไปในหนองน้ํา บางส่วนก็จะไหลล้นไปและอีกส่วนหนึ่ง
เก็บกักไว้ในหนองและบึง ซึ่งสามารถจะนํามาใช้ประโยชน์ในการเกษตรกรรมได้ในฤดูแล้ง ซึ่งเป็น
บริหารจัดการน้ําตามแบบอย่างของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ดังที่ทรงมีพระราชดําริ
ในเรื่องนี้ไว้ว่า 
 “ในท้องที่ซึ่งมีหนองและบึงนั้น สามารถเก็บน้้าในฤดูน้้าหลากไว้ได้ ท้าให้มีน้้าใช้ในยาม
หน้าแล้งเหมือนอ่างเก็บน้้า เมื่อหนองบึงอยู่ในสภาพตื้นเขิน อาจใช้การไม่ได้ดังแต่ก่อน และพ้ืนที่
หลายส่วนถูกครอบครองไปโดยไม่เป็นธรรม ผลสุดท้ายความทุกข์ เนื่องจากขาดแคลนน้้าของชุมชนก็
เกิดข้ึน” 
 สระเก็บน้ําตามทฤษฎีใหม่ จึงเป็นแหล่งเก็บน้ําฝน ซึ่งส่วนใหญ่มีการสร้างในท้องที่ที่ไม่มีลําน้ํา
ธรรมชาติหรือสภาพภูมิประเทศไม่เอ้ืออํานวยให้ทําการก่อสร้างแหล่งน้ําประเภทอ่ืน ทฤษฎีใหม่ คือ 
แนวพระราชดําริเกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและน้ําเพ่ือแก้ไขป๎ญหา น้ําแล้งซ้ําซากของเกษตรกร 
ดังเช่น ชุมชนบ้านลิ่มทองทรงมีพระราชดําริในเรื่องนี้ไว้ว่า 
 “วิธีการแก้ไขก็คือต้องเก็บน้้าฝนที่ตกลงมาเกิดความคิดว่าอยากทดลองดูสัก 10 ไร่ ในที่อย่าง
นั้น 3 ไร่ จะเป็นบ่อน้้าคือเก็บน้้าฝนแล้ว ถ้าจะต้องบุด้วยพลาสติกทดลองดูแล้วอีก 6 ไร่ ท้าเป็นที่นา 
ส่วนที่ไร่ที่เหลือก็เป็นบริการหมายถึงทางเดินหรือกระต๊อบหรืออะไรก็แล้วแต่ หมายความว่า น้้า 30% 
ที่ท้านา 60% ก็เชื่อว่าถ้าเก็บน้้าไว้ได้จากเดิมที่เก็บเกี่ยวข้าว ได้ไร่ละประมาณ 1-2 ถัง ถ้ามีเล็กน้อย
อย่างนั้นก็ควรจะเก็บเกี่ยวข้าว ได้ไร่ละประมาณ 10 – 20 ถัง หรือ มากกว่า” 

มูลนิธิอุทกพัฒน์ได้สอนชาวบ้านให้เรียนรู้การใช้แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมและเครื่องพิกัด
จุด GPS ในการเก็บข้อมูลครัวเรือน ข้อมูลปุาชุมชน สํารวจเส้นทางน้ํา ชุมชนสามารถพัฒนาการ
ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้สนับสนุนการจัดการภายในชุมชนได้อย่างมีศักยภาพ
เพ่ิมข้ึน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้ร่วมมือกับผู้นําชุมชนใน
การเก็บข้อมูลน้ําชุมชน เพ่ือปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยการสร้างถังเก็บน้ํา ระบบบําบัด
ประปาน้ําใส และส่งน้ําที่สามารถกระจายน้ําได้ทั่วชุมชน การฟ้ืนฟูสภาพอ่างเก็บน้ําและขุดบ่อเก็บ
สํารองน้ําเพ่ิมเติม รวมทั้งการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือรักษาตลิ่งและเพ่ิมความชุ่มชื้นของดิน 

ผลจากการบริหารจัดการน้ําจนประสบความสําเร็จ ชุมชนได้จัดตั้งคณะกรรมการน้ํา เพ่ือดูแล
จัดการน้ําสําหรับการอุปโภคและบริโภค ภายในชุมชน และขยายเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ชุมชนใกล้เคียงด้วย นอกจากนี้ยังจัดทําบัญชีผู้ใช้น้ําเพ่ือจัดเก็บรายได้สําหรับบริหารจัดการ สามารถ
นํารายได้ที่ เหลือไปใช้ ในการดูแลรักษาระบบน้ํ าประปาหมู่บ้าน และช่วยเหลือกิจกรรม
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สาธารณประโยชน์อื่นๆ ได้อีกด้วย (ฐานข้อมูลพรรณไม้ชุมชนและฐานความรู้ใหม่จากปราชญ์ชาวบ้าน
, สืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2559) 

ในอดีตเมื่อถึงฤดูน้ําหลากน้ําก็ท่วมนองเป็นเดือนๆ ไร่นาเสียหายหมดเกลี้ยง ชาวบ้านหมดตัว 
แต่เมื่อเวลาผ่านไป น้ําก็ไหลหายไปอยู่ในลําห้วย แห้งขอดไป ไม่พอทําไร่ทํานาลําพังแค่จะเอาไว้ใช้กิน
บริโภคในครัวเรือนชาวบ้านยังทะเลาะกันจนแทบจะตีกันตาย  แต่เดี๋ยวนี้ ชาวบ้านสามารถควบคุม
เรื่องน้ําได้สําเร็จ โดยขุดคลองเพ่ิมเติม รวมทั้งสระแก้มลิงด้วย น้ําที่เคยท่วมก็มารวมอยู่ในคลองขุด
พวกนี้ ป๎ญหาน้ําท่วมจึงน้อยลงไป และเมื่อถึงหน้าแล้งชาวบ้านมีน้ําใช้ก็ไม่เดือดร้อน นี่เป็นความคิด
การจัดการน้ําชุมชน ตามแนวพระราชดําริ ซึ่งต้องใช้องค์ความรู้มากมายมาจัดการเปลี่ยนแนวคิด
ชาวบ้านให้ทํากินอย่างสอดคล้องกับดินกับน้ําของหมู่บ้าน  

3) กระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
อาจกล่าวได้ว่าองค์ความรู้ที่ได้เกิดจากการคิดสร้างความรู้ด้วยตนเอง โดยมีการขุดคลองซอย

จากคลองใหญ่มาเชื่อมต่อกับสระแก้มลิงที่ขุดเรียงรายอยู่นั้นผ่านไปหาสระประจําไร่นา เรียกว่า ระบบ
สระพวง ทําให้มีที่เก็บน้ําเพ่ิมมากขึ้น แม้ในหน้าแล้งก็ยังมีน้ําใช้อย่างต่อเนื่อง พ้ืนที่ตรงนี้จะเขียวทั้งปี 
เพราะชาวบ้านไม่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว ซึ่งระบบการจัดการน้ํานี้ถือเป็นตัวอย่างความสําเร็จจนได้รับรางวัล
ระดับประเทศ อันเป็นผลมาจากการฝึกฝนกระบวนการคิดที่มีอยู่ในตนผสมผสานกับบริบทของ
หมู่บ้านลิ่มทองเอง สําหรับกระบวนการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองด้านการบริหารจัดการน้ํามี 4 
ขั้นตอน ประกอบด้วย 

1) Explore คือ การสํารวจตรวจค้น ในขั้นตอนนี้บุคคลจะเริ่มสํารวจตรวจค้นหรือพยายาม
ทําความเข้าใจกับสิ่งใหม่ (assimilation) ซึ่งน้าน้อยได้เริ่มสํารวจตรวจค้นตัวเองว่าตนเองยังขาดองค์
ความรู้ในด้านไหนบ้าง โดยการตรวจสอบตนเองนี้น้าน้อยกระทําผ่านการลงมือทํา ซึ่งมูลนิธิได้สอนให้
น้าน้อยจดทกุสิ่งทุกอย่างในชีวิตประจําวัน ไม่ว่าจะเป็นซื้อหรือขายอะไรก็ตาม การจดรายละเอียดของ
การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ จํานวนวันที่เริ่มปลูกพืชจนได้ผลผลิตเพ่ือเปรียบเทียบว่ามีต้นทุนเท่าไร ต้อง
จ่ายอะไรไปบ้าง ผลจากการผลิตนั้นได้กําไรหรือขาดทุน การต้องบังคับตนเองให้จดทุกสิ่งทุ กอย่าง
ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องอาศัยความมีวินัย ความพากเพียรและความซื่อสัตย์ต่อตนเองเป็นสําคัญ การ
หมั่นจดบันทึกทุกๆ วันก่อเกิดเป็นความเคยชินและกลายเป็นนิสัยในที่สุด ผลของการทําบัญชีทําให้น้า
น้อยได้รู้ว่าตนเองและครอบครัวมีรอยรั่วตรงไหน เมื่อทําสิ่งหนึ่งสําเร็จมูลนิธิก็ได้สอนให้น้าน้อยจด
บันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์เพ่ือเปลี่ยนข้อมูลธรรมดาๆ ในกระดาษยกระดับให้ข้อมูลที่สามารถจัด
กระทําได้ น้าน้อยพยายามฝึกใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งใหม่และท้าทายความสามารถของคนที่
จบเพียงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การหัดพิมพ์โดยใช้แปูนพิมพ์ การสะกดคํา การใช้โปรแกรมคํานวณ
อย่าง excel นับว่าเป็นเรื่องท่ียุ่งยากและต้องใช้ความพยายามและความอดทนเป็นอย่างมาก บางครั้ง
ถึงกับท้อแท้และหลั่งน้ําตาให้กับความยากลําบากในการเข้าร่วมโครงการนี้ 
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2) Experiment คือ การทดลอง ในขั้นตอนนี้จะเป็นการทดลองทําภายหลังจากที่มีการ
สํารวจไปแล้วเป็นการปรับความแตกต่าง (accommodation) เมื่อได้พบหรือปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ที่สัมพันธ์กับความคิดเดิมที่มีอยู่ในสมอง การลงมือจดบันทึกนี้ ช่วยให้น้าน้อยได้
เรียนรู้ว่าจะต้องใช้การสังเกต เปรียบเทียบ จดจํา จากที่เขียนหนังสือไม่ค่อยคล่องเขี ยนผิดๆ ถูกๆ 
นานวันเข้าก็เกิดทักษะความชํานาญ การหัดอ่านแผนที่จาก GPS การใช้โปรแกรมต่างๆ ใน
คอมพิวเตอร์ การเรียนรู้จากการลงมือทําช่วยเพ่ิมทักษะความชํานาญให้กับน้าน้อยโดยไม่รู้ตัว ซึ่ง
กระบวนการทดลองนี้ทําให้น้าน้อยรู้ว่าตนเองยังบกพร่องในเรื่องไหนและจะต้องทําอย่างไรต่อไปเพ่ือ
แก้ไขสิ่งที่บกพร่องนั้น 

3) Learning by doing คือ การเรียนรู้จากการกระทํา ขั้นนี้เป็นการลงมือปฏิบัติกิจกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือการได้ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่มีความหมายต่อตนเอง แล้วสร้างเป็นองค์
ความรู้ของตนเองขึ้นมาซึ่งจะคาบเก่ียวกับข้ันตอนที่กล่าวมา ขั้นนี้จะเกิดทั้งการดูดซึม (assimilation) 
และการปรับความแตกต่าง (accommodation) ผสมผสานกันไปเช่นเดียวกัน หลังจากจดบันทึกใน
สมุดจนคล่องแคล่วแล้ว      น้าน้อยต้องมาจดบันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ซึ่งการใช้คอมพิวเตอร์
นับเป็นสิ่งใหม่และยากมากสําหรับชาวบ้านที่เรียนเพียง ป.4 และอยู่ในชนบทห่างไกล แรกๆ เรียกว่า 
เป็น “ยาขม” สําหรับน้าน้อย แต่เมื่อใช้เทคโนโลยีจนเกิดความคุ้นเคย น้าน้อย พบว่า คอมพิวเตอร์
เป็นผู้ช่วยอย่างดีในการพัฒนาความคิดที่น้าน้อยมักจะบอกกล่าวเล่าสิบให้กับผู้ไปรับความรู้อยู่เสมอๆ 
ว่า ที่คิดเป็นคิดได้ทุกวันนี้เพราะตนเรียนรู้แบบ Constructionism ซึ่งเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

4) Doing by learning คือ การทําเพ่ือที่จะทําให้เกิดการเรียนรู้ ขั้นตอนนี้จะต้องผ่าน
ขั้นตอนทั้ง 3 จนประจักษ์แก่ใจตนเองว่าการลงมือปฏิบัติกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือการได้
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่มีความหมายนั้น สามารถทําให้เกิดการเรียนรู้ได้และเมื่อเข้าใจแล้วก็จะ
เกิดพฤติกรรมในการเรียนรู้ที่ดี รู้จักคิดแก้ป๎ญหา รู้จักการแสวงหาความรู้ การปรับตนเองให้เข้ ากับ
สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ส่งผลให้ คิดเป็น ทําเป็น แก้ป๎ญหาเป็น ผลของการเรียนรู้น้าน้อยสามารถที่จะ
บริหารจัดการเรื่องน้ําในชุมชนได้เป็นผลสําเร็จ การจดบันทึกทําให้รู้ว่า ชาวบ้านต้องลงทุนไปเท่าไร
และทําไมถึงเป็นหนี้ 

4) วิธีด าเนินการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
เมื่อได้องค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําแล้ว ชาวบ้านลิ่มทองมีวิธีในการดําเนินการ

จัดการความรู้ที่สร้างข้ึนด้วยตนเอง ดังนี้ 
วิเคราะห์สภาพปัญหาของชุมชน  
ชุมชนบ้านลิ่มทอง มีสภาพพ้ืนที่ซึ่งประสบป๎ญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน้ํา จนมีคํากล่าวติด

ปากว่า บุรีรัมย์ตําน้ํากิน เพราะน้ําไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และทําการเกษตร อ่างเก็บน้ําของ
ชลประทานที่สร้างข้ึน กั้นน้ําจากลํามาศได้ไม่มากพอที่จะผลักน้ําไหลผ่านหมู่บ้าน ลําห้วยเดิมที่เคยส่ง
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น้ําถึงชุมชนก็หมดสภาพใช้การไม่ได้ พ้ืนที่การเกษตร 3,800 ไร่ ไม่มีแหล่งน้ํา ไม่มีคลองส่งน้ํา ใช้น้ําฝน
เพียงอย่างเดียว ชาวบ้านซึ่งมีอาชีพทํานาเป็นหลักต้องเจอกับป๎ญหาฝนทิ้งช่วงและขาดแหล่งเก็บน้ําไว้
ใช้ยามหน้าแล้งเป็นประจําทุกปี ผลกระทบที่ตามมา คือ ผลผลิตทางการเกษตรและไร่นาเสียหาย
ขาดทุน วนเวียนอยู่กับการเป็นหนี้สิน ทํานาไม่ได้ข้าว ทําไร่ไม่ได้กิน   

จุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง 
ก้าวแรกที่ทําให้ชุมชนบ้านลิ่มทอง เริ่มเกิดความเปลี่ยนแปลงภายใน เกิดจากการเรียนรู้

ของนางสนิท ทิพย์นางรอง หรือน้าน้อย แกนนําชุมชนเล็กๆ คนหนึ่งที่พยายามแก้ป๎ญหาชีวิตและ
หนี้ สิ นครั ว เรื อน  โดยอาศัยกระบวนการ เรียนรู้ ตามแนวคิดการสร้ า งสรรค์ด้ วยป๎ญญา 

(Constructionism) ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542 ด้วยการลงมือทําบัญชีครัวเรือน การวางแผนอาชีพ การ
วางแผนปลดหนี้ รวมถึงการดําเนินงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตใน
ชุมชน ซึ่งทําให้น้าน้อย ชาวบ้านบางส่วน รวมถึงกลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมกระบวนเรียนรู้เหล่านี้เกิดการ
พัฒนาศักยภาพของตนเองและเริ่มมีบทบาทเป็นผู้นําชุมชนในการคิดแก้ป๎ญหาต่างๆ ในระดับหนึ่ง 

เมื่อดําเนินงานศูนย์เรียนรู้  กิจกรรมเยาวชนและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
สารสนเทศ มาเป็นเวลานานเกือบ 6 ปี (พ.ศ. 2542 - 2548) ป๎ญหาสําคัญที่พบคือ แม้กระบวนการคิด
และเรียนรู้เป็นไปด้วยดี ป๎ญหามากมายสามารถแก้กันไปได้ในระยะสั้น แต่คําถามที่เกิดขึ้น คือ ทําไม
ป๎ญหาเรื่องอาชีพ หนี้สิน รายได ้และคุณภาพชีวิตของชาวบ้านไม่สามารถแก้ไขได้สักที 

น้าน้อยพยายามขบคิดและเกิดคําถามกับตัวเองว่า ถ้าจะแก้ป๎ญหาเรื่องอาชีพต้องทํายังไง 

คิดเองว่าต้องมีน้ําก่อน ดังพระราชดํารัสที่ว่า น้ําคือชีวิต ถามว่าหาน้ํามาจากไหน จะไปเอามายังไง 

เพราะตั้งแต่เกิดมารุ่นปูุรุ่นย่า หมู่บ้านที่อยู่ก็ไม่เคยจะมีน้ํา เวลาเข้าประชุมชาวบ้านคุยกัน เรื่องถนน 

การพัฒนาในชุมชน น้าน้อยคิดว่าถ้าเราเปลี่ยนมาคุยกันเรื่องการประกอบอาชีพจะช่วยชาวบ้านได้ไหม 

ถ้าเราขุดคลองจะทําได้ไหม 
น้าน้อยเริ่มต้นจากการคิด แล้วเลือกที่จะลงมือทํา โดยได้นําป๎ญหาเรื่องน้ําไปขยายสู่เวที

ประชาคม เมื่อมองเห็นป๎ญหาร่วมกันชัดเจนขึ้น แกนนําชุมชนจึงเริ่มวางแผนเพ่ือจัดการป๎ญหาด้วย
ตนเอง เพราะทุกคนเห็นตรงกันว่านั่งคิดกันอย่างเดียวไม่พอ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เราต้องลงมือทํา
กัน ออกสํารวจวางแผนจัดการเท่าที่กําลังความสามารถชาวบ้านจะทําได้ ไม่ต้องรอให้ใครมาช่วย ต้อง
เริ่มจากพ่ึงตนเองให้ได้ก่อน ชาวบ้านเริ่มต้นทํากันเองได้ เรียนรู้โดยลงมือทํา นี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทํา
ให้เกิดการจัดการป๎ญหาเรื่องน้ําระดับชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและพ่ึงพาตนเองได้ 

1) น้ าเพื่อการอุปโภค 
ป๎ญหาแรก คือ เรื่องน้ําเพ่ือการอุปโภค สภาพป๎ญหา คือ ระบบประปาแบบหอสูงเดิม

เสื่อมสภาพและและต้องแบ่งใช้น้ําออกเป็นสองส่วน คือ บ้านหนองทองลิ่ม จํานวน 80 ครัวเรือน ใช้
น้ํารอบเช้าตั้งแต่ 06.00 – 18.00 น. ส่วนบ้านลิ่มทอง จํานวน 60 ครัวเรือน ใช้น้ํารอบค่ําช่วง      
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18.00 – 06.00 น. ป๎้มน้ําต้องทํางานหนักตลอดเวลา อายุการใช้งานสั้น ขาดการบํารุงรักษาทําให้
ระบบประปาแบบหอสูงนี้ไม่สามารถตอบสนองการใช้งานได้เต็มกําลัง ชุมชนเกิดความพยายามในการ
พ่ึงพาตนเอง โดยออกสํารวจข้อมูลความต้องการใช้น้ําครัวเรือนของ 2 หมู่บ้าน รวม 230 ครัวเรือน 
จํานวน 1,030 คน  

ชาวบ้านช่วยกันสรุปป๎ญหาออกมา แล้วหาวิธีจัดการ โดยได้เรียนรู้ตัวอย่างเรื่องระบบ
ประปาบําบัดน้ําใสเห็นว่าเป็นประโยชน์และสามารถทําได้จริงจึงร่วมกันวางแผนและออกแบบเป็น
ระบบประปาบําบัดน้ําใส (Tank Farm) ความสูง 3 เมตร จํานวน 9 ถัง แบ่งเป็นระบบกรองบําบัด 3 
ถัง และที่เก็บพักน้ําใส 6 ถัง ผ่านกระบวนการกลั่นกรองสารส้มและคลอรีนต่อท่อเชื่อมเข้ากับระบบ
ประปาหมู่บ้านเดิม เพ่ือช่วยเพ่ิมกําลังในการส่งจ่ายน้ําให้ได้ทุกครัวเรือนและลงมือก่อสร้างในช่วง
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549 โดยชาวบ้านจาก 2 หมู่บ้านนับร้อยคน รวมทั้งพระจากวัดหนองทองลิ่ม 
เจ้าของพ้ืนที่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการลงแรงก่อสร้างตัวถังและขุดแนววางท่อที่เชื่อมต่อไปยังระบบ
ประปาในวัด ทําให้ทุกวันนี้ชาวบ้านรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของในระบบประปาบําบัดน้ําใสนี้ เพราะทุก
คนยังจําภาพความร่วมมือกันในการจับจอบออกแรง รวมหยาดเหงื่อช่วยกันสร้างช่วยกันทําในวันนั้น
ได้เป็นอย่างด ี

ป๎จจุบันระบบประปาน้ําใสสามารถกระจายน้ําได้ตลอดวัน ทั้ง 2 หมู่บ้าน รวม 180 
ครัวเรือน สามารถเปิดใช้น้ําพร้อมกันได้ดี มีการจัดทําระบบบัญชีผู้ใช้น้ํา เก็บค่าน้ําหน่วยละ 6 บาท 
เพ่ือใช้ในการบํารุงรักษาระบบ มีผู้ดูแลเปิดปิดตะกอนจากถังกรอง มีคณะกรรมการคอยดูแลจัดการให้
ทุกครัวเรือนมีน้ําใช้ได้อย่างเพียงพอและสามารถนํารายได้ที่เหลือไปช่วยกิจกรรมสาธารณประโยชน์
อ่ืนๆ ภายในชุมชนได้อีกด้วย ระบบประปาบําบัดน้ําใส ไม่เพียงทําให้ชาวบ้านมีน้ําสําหรับใช้กันทั่วทุก
ครัวเรือนเท่านั้นบทเรียนสําคัญที่ชาวบ้านลิ่มทองได้ คือ เกิดกระบวนการคิดและมีส่วนร่วมของชุมชน 

2) น้ าเพื่อการเกษตร 
จากบทเรียนในการพ่ึงพาตนเอง ชุมชนจึงวางแผนแก้ไขป๎ญหาเรื่องน้ําเพ่ือการเกษตร ใน

รูปแบบของตนเอง โดยตั้งต้นจากการมองสภาพป๎ญหาพ้ืนที่ ออกสํารวจเพ่ือดูว่าจะใช้แหล่งน้ําจาก
ไหนได้บ้าง มีพ้ืนที่กักเก็บน้ําไว้จุดใดบ้าง เพ่ือให้มีข้อมูลมากขึ้น ประกอบกับทางชุมชนได้เรียนรู้การใช้
เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างเช่น แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมและเครื่องอ่านค่าพิกัดดาวเทียม (GPS) นับเป็น
เครื่องมือที่สําคัญและมีค่ามากสําหรับชุมชน ชาวบ้านตั้งคําถามว่าจะเอาน้ํามาจากไหน ออกสํารวจ
แหล่งน้ําโดยรอบ ประสบการณ์สอนให้คิดตั้งคําถามต่อว่า ถ้าเอาน้ํามาจากจุดนี้จะเป็นอย่างไร ต้องทํา
อย่างไร จัดการอย่างไร เชื่อมต่อกับจุดไหนบ้าง ได้ปริมาณน้ําเท่าไร เก็บไว้ใช้ได้นานแค่ไหน ใครจะได้
ประโยชน์บ้าง กระทบถึงคนอ่ืนไหม สรุปเป็นคําถามสําคัญว่า ทําอย่างไรจึงจะใช้ประโยชน์จากข้อมูล
เพ่ือทําให้หาน้ําได้ เก็บน้ําได้ ใช้น้ําเป็นและจัดการให้ยั่งยืน การตั้งคําถามที่ดี นําไปสู่การแสวงหา
คําตอบที่ตรงจุดและลงมือทําได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ชุมชนบ้านลิ่มทองและเครือข่ายหมู่บ้านข้างเคียง ได้จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือบริหาร
จัดการน้ําชุมชนและทีมนักวิจัยท้องถิ่น ช่วยกันจัดทํารายงานวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขป๎ญหา
สภาพขาดแคลนน้ําของชุมชน เนื้อหาประกอบด้วยข้อมูลสภาพพ้ืนที่ ข้อมูลความต้องการใช้น้ํา 
แนวทางแก้ป๎ญหาตามวิธีคิดของชาวบ้าน คือ หาแหล่งกักเก็บน้ําสํารองเพ่ิมเติมในลักษณะแก้มลิงตาม
แนวทางพระราชดําริ โดยขุดคลองส่งน้ําจากลําปลายมาศ ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ปรับปรุง
ประสิทธิภาพคลองส่งน้ํา ท่อลอดถนนและฝายต่างๆ และที่สําคัญที่สุดคือสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนขึ้นมาอย่างเป็นรูปธรรมและเข้มแข็ง จากนั้นตัวแทนชาวบ้านได้ยื่น
โครงการเสนอต่อสํานักชลประทานที่ 8 จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2549 กระทั่ง
นายช่างโยธาจากกรมชลประทานได้ออกมาสํารวจเส้นทางเหมืองน้ําร่วมกับคณะกรรมการน้ําชุมชน 
พร้อมกับที่ชาวบ้านได้ส่งเอกสารใบยินยอมมอบที่ดินซึ่งเส้นทางคลองส่งน้ําต้องตัดผ่านให้ด้วยความ
เต็มใจเพราะคิดว่าถึงมีที่ดินแต่หากไม่มีน้ําก็ปลูกอะไรทํากินไม่ได้ ชาวบ้านดีใจมากที่จะได้น้ํามาผ่าน
หน้าที่นา การเสียสละเล็กน้อยเพ่ือส่วนรวมจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนยินดี นับเป็นโชคดีของชาวบ้านที่ทาง
หน่วยงานรัฐและเครือข่ายได้ลงมือขุดคลองส่งน้ําและแก้มลิงตามแผนตั้งแต่เดือนเมษายนถึง
พฤษภาคม 2550 

ชาวบ้านรู้สึกดีใจ ชื่นใจและภูมิใจมากที่โครงการอันเกิดมาจากน้ําพักน้ําแรง การมีส่วน
ร่วมและการวางแผนของชาวบ้านเองได้เกิดเป็นจริงขึ้นมาโดยเส้นทางคลองส่งน้ํานี้ มีระยะทาง 3.637 
กิโลเมตร ความลึกเฉลี่ย 3 เมตร งบประมาณ 1.96 ล้านบาท ชาวบ้านลิ่มทองและหมู่บ้านใกล้เคียง
สามารถรับประโยชน์จากโครงการขุดคลองส่งน้ําถึง 3,800 ไร่ รวม 1,038 ครัวเรือน ครอบคลุมพ้ืนที่
ใน 3 ตําบล 11 หมู่บ้าน ได้แก่ ตําบลชุมแสง (บ้านเสลาและบ้านชุมแสง) ตําบลหนองโบสถ์ (บ้านโคก
พลวง บ้านลิ่มทอง บ้านหนองทองลิ่ม บ้านโนนศรีสุข บ้านไททอง บ้านสระขาม) ตําบลทุ่งแสงทอง 
(บ้านหนองมะมา บ้านหนองกง บ้านหนองบัว) 

เมื่อคลองส่งน้ําดําเนินการแล้วเสร็จตรงพอดีกับฤดูฝนและมีน้ําหลากผืนนาเขียวขจี ทุกปี
ชาวบ้านเฝูาดูน้ําผ่านหายไปต่อหน้าต่อตาแต่ป๎จจุบันนี้คลองส่งน้ําสามารถกักเก็บน้ําไว้ได้เต็มกําลัง คิด
เป็นขนาดพ้ืนที่ 25 ไร่ คิดเป็นปริมาณน้ํา 121,000 ลูกบาศก์เมตร แนวคลองส่งน้ําจึงเป็นเหมือนอ่าง
เก็บน้ําสํารองในหน้าแล้งให้ชาวบ้านเพาะปลูกพืชได้และยังเป็นพ้ืนที่รับน้ําในฤดูน้ําหลาก เป็นพ้ืนที่
หน่วงน้ําจากบ้านโคกพลวงทางทิศตะวันตกช่วยบรรเทาป๎ญหาน้ําท่วมได้อีกแรงหนึ่งด้วยชุมชนจึงต้อง
บริหารจัดการน้ําต้นทุนนี้ให้มีประสิทธิภาพ วางแผนจัดสรรการใช้น้ําได้อย่างคุ้มค่าเพ่ือที่จะสามารถ
มองภาพชีวิตในอนาคตข้างหน้าได้ ข้าวในนาจะดีขึ้น มีอาชีพเสริมนอกฤดู ปากท้องไม่เดือดร้อน 
หนี้สินลดลงเงินออมเพ่ิมข้ึน คิดวางแผนเพาะปลูกได้ในระยะยาว 
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3) ขยายผลสู่ความย่ังยืน 
สิ่งที่คณะกรรมการน้ําชุมชนได้ร่วมกันคิดและเตรียมวางแผนล่วงหน้า เพ่ือจัดการน้ํา

อย่างเป็นระบบและต่อยอดการใช้ประโยชน์จากแนวคลองส่งน้ําให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น คือ แนวคิด
เรื่องเครือข่ายสระเก็บน้ําประจําไร่นาในรูปแบบ “แม่ลิงและลูกลิง” ด้วยการขุดสระเก็บน้ําแก้มลิง
ขนาดใหญ่เพ่ือเพ่ิมแหล่งเก็บน้ําสํารองน้ําเชื่อมต่อกับตัวคลองส่งน้ํา เรียกตามประสาชาวบ้านว่าเป็น 
“แม่ลิง” โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก มูลนิธิโคคา-โคลาประเทศไทย และชาวบ้านเจ้าของ
ที่ดินร่วมบริจาคที่ดินเพ่ือใช้เป็นแหล่งน้ําสาธารณะ ขุดแม่ลิงจํานวน 7 สระ พ้ืนที่รวม 14 ไร่ ปริมาณ
กักเก็บน้ํารวม 65,700 ลูกบาศก์เมตร แบ่งป๎นทั้งน้ําและจัดสรรพ้ืนที่ทําการเกษตรรอบสระและ
จัดเตรียมแปลงเพาะหญ้าและไม้ให้ร่ม สําหรับใช้ในการปลูกรอบแนวคลองส่งน้ําและสระเก็บน้ําแก้ม
ลิงเพื่อยึดขอบตลิ่งไม่ให้พังทลาย ลดการระเหยของน้ํา และเพ่ิมความชุ่มชื้นในพื้นดิน 

นอกจากนี้ แม่ลิงยังสามารถดึงน้ําส่วนเกินจากคลองส่งน้ํา ส่งจ่ายน้ําไปยังหัวไร่ปลายนา
ห่างไกล โดยมีคลองไส้ไก่เป็นตัวเชื่อมต่อน้ําไปเก็บพักไว้ยังสระเก็บน้ําประจําไร่นาที่ชาวบ้านเรียกว่า 
“ลูกลิง” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการขุดสระเก็บน้ํา ลูกลิง จากมูลนิธิวิเทศพัฒนาและมี
คลองซอยย่อยจากลูกลิงส่งผ่านน้ําไปยังพ้ืนที่การเกษตรให้ได้ไกลที่สุด 

น้ําที่กระจายไปทําให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ได้ในวงกว้าง เป็นความพยายาม
เพ่ือจัดสรรน้ําให้ชาวบ้านทุกคนได้มีสิทธิในการใช้น้ําอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีหัวหน้าแต่ละสระและ
เกษตรกรสมาชิกเข้ามาทําการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่เพ่ือให้เกิดกระบวนการ
คิด วางแผนการเพาะปลูกรวมกลุ่มเพ่ือการขายและเรียนรู้การเป็นนักวิจัยท้องถิ่นโดยสมาชิกแต่ละ
สระลงมือทําตามแผน เก็บข้อมูลผลผลิต เรียนรู้กันภายในกลุ่มและนําไปแลกเปลี่ ยนกับเครือข่ายแม่
ลิง ก่อนสรุปเป็นข้อมูลเพ่ือขยายแนวคิดไปสู่คนในชุมชนให้สามารถพัฒนาเป็นชุมชนเข้มแข็งตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

สมาชิกเกษตรกร จํานวน 18 ราย เป็นกลุ่มนําร่องเข้าร่วมเรียนรู้การใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเตรียมวางแผนการเพาะปลูกด้วยโปรแกรมเอ็กเซล (Excel) โดยจัดให้เป็น
แปลงเกษตรสาธิต เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในฤดูกาลเพาะปลูก ปี พ.ศ. 2550 – 
2551 ทุกคนจะต้องวางแผนเรื่องการเพาะปลูกใส่ในตารางเอ็กเซล กรอกรายละเอียดเงินลงทุน 
การตลาด ราคาขาย รายได้จากการขายเมื่อหักต้นทุนและจัดทําบัญชีครัวเรือนประกอบกันเพ่ือให้สอด
รับกับแผนการผลิตกลายเป็นเครื่องมือช่วยให้รายได้และเงินออมของครัวเรือนมีมากขึ้น 

จากการเรียนรู้สู่การจัดการทรัพยากรน้ํา ชุมชนบ้านลิ่มทองเริ่มต้นจากการพ่ึงพาตนเอง
ด้วยความอดทนพยายาม ลงมือทําจนเกิดเป็นประสบการณ์ สร้างคนในท้องถิ่นให้เปลี่ ยนแปลงเกิด
กระบวนการเรียนรู้ คิดเป็น ทําเป็น เกิดเครือข่าย มีส่วนร่วมและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง คลองส่ง
น้ําและสระแก้มลิง สอนให้ชาวบ้านรู้คุณค่าของคําว่า น้ําคือชีวิต ที่สําคัญชาวบ้านทุกคนต่างรู้สึกถึง
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ความเป็นเจ้าของ ทุกคนมีหน้าที่ช่วยกันดูแล จัดการและใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ํานี้ให้เกิด
ประสิทธิภาพและความยั่งยืนภายใต้หัวใจที่ว่า มีน้ํา มีความคิด ชีวิตพอเพียง 
 1.1.3 การศึกษาจากวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practice) 
 ชุมชนในพ้ืนที่น้ําแล้ง – น้ําหลาก ดังเช่น บ้านลิ่มทองนี้ดําเนินการจัดการแหล่งน้ําและที่ดิน
เพ่ือแก้ป๎ญหาความแห้งแล้ง ดินเสื่อมคุณภาพ ขาดแหล่งน้ํา โดยเริ่มจากชาวบ้านทําการขุดสระเพ่ือกัก
เก็บน้ําไว้ใช้ เพ่ือทําการเกษตรตลอดปีในพ้ืนที่ของตน โดยใช้ภูมิป๎ญญาชาวบ้านในการจัดการร่วมกับ
แนวทางพระราชดําริทฤษฎีใหม่ ปลูกหญ้าแฝก เศรษฐกิจพอเพียงและขยายผลจากผู้นําชุมชนไปสู่
ชุมชนและขยายเครือข่ายการเรียนรู้สู่ชุมชนใกล้เคียง มีแนวทางดําเนินงานสําหรับการจัดการพ้ืนที่น้ํา
แล้ง – น้ําหลาก แบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก มีกระบวนการดังต่อไปนี้ 

1. แหล่งน้ําของตนเอง เริ่มจากขุดสระ บริหารกักเก็บน้ําไว้ให้พอใช้สําหรับการเกษตร
ตลอดป ี

2. ใช้ภูมิป๎ญญาชาวบ้าน เพ่ือบริหารจัดการดินและน้ําในพื้นท่ีของตน รายละเอียด ดังนี้ 
  2.1 แก้ป๎ญหาดินเสื่อมคุณภาพและดินไม่กักเก็บน้ํา โดยการใช้ควายตีแปลงให้เป็น
ปลักควาย ใช้มูลสัตว์เป็นอินทรีย์วัตถุ ช่วยปรับสภาพดินให้อุ้มน้ําและปรับสภาพน้ํา 
  2.2 ขุดสระน้ํา 2 ระดับ โดยส่วนที่ตื้นให้ปลาสามารถมาวางไข่ในน้ําตื้น เวลาน้ํา
หลากและใช้เป็นพื้นที่สําหรับปลูกพืชสวนครัวในเวลาน้ําแล้ง 
  2.3 การทําการเกษตร สําหรับพ้ืนที่แล้งและต้องประหยัดน้ํา เพาะปลูกไม้สวนโดย
การนําพืชประเภทเดียวกัน 2 – 3 ต้นปลูกรวมกอเดียวกัน มารวบกิ่งเป็นต้นเดียวกัน จะได้ราก
แข็งแรงมากพอที่จะหาน้ําให้เพียงพอ รวมทั้งเพาะปลูกเห็ดต่างๆ ซึ่งต้องการน้ําน้อยกว่าพืชอ่ืนและได้
เป็นรายได้ตลอดทั้งปี 

3. เปลี่ยนมาทําเกษตรผสมผสาน ตามแนวพระราชดําริทฤษฎีใหม่และดําเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

4. ขยายผลสําเร็จของการบริหารจัดการน้ํา จากผู้นําชุมชนไปสู่ชุมชนและขยายเครือข่าย
การเรียนรู้สู่ชุมชนใกล้เคียงเกิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน 

อย่างไรก็ตาม ปี 2549 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ แบบ 3 ประสาน ได้แก่ ชาวบ้าน
จาก 3 หมู่บ้าน คือ บ้านลิ่มทอง บ้านหนองทองลิ่ม และบ้านโคกพลวง มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย พร้อมอาสาสมัครพลังบวกของโคคา-โคลา ซึ่งได้ดําเนิน 
“โครงการรักน้้า” โดยให้เงินทุนสนับสนุนชุมชนกว่า 26 ล้านบาท จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอความชุ่ม
ชื้น 5 แห่ง ปลูกหญ้าแฝก 10,000 ต้น และต้นไม้ 3,000 ต้น เพ่ือลดการพังทะลายของหน้าดิน 
รวมทั้งนําแนวคิดกระตุ้นจิตสํานึกและดําเนินกิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ําผ่านเครือข่ายอาสาสมัครพลัง
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บวก โดยร่วมวิเคราะห์ป๎ญหาและหาแนวทางแก้ไข รวมถึงลงมือทํางานอย่างจริงจังในทุก
ขั้นตอน    ซึ่งถือว่าเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ําให้ชุมชนเกิดความยั่งยืนยิ่งขึ้น   

ดังที่ ดร.รอยล จิตรดอน กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
กล่าวว่า “สถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้มีความรุนแรงมาก ส่งผลกระทบต่อทั้งการเกษตรและความ
เป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง จังหวัดบุรีรัมย์เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ประสบภัยแล้ง ท้าให้ชาวบ้านที่สู้
ภัยแล้งไม่ไหวต้องอพยพไปท้างานที่อ่ืน แต่ท่ามกลางสถานการณ์เช่นนี้ยังมีชุมชนหนึ่งที่ไม่ได้รับ
ผลกระทบ ตรงกันข้ามกลับมีน้้าใช้อย่างพอเพียง อันเป็นผลจากการที่ชาวบ้านกว่า 6,000 คนรวมตัว
กันเป็น “เครือข่ายการจัดการน้้าชุมชนลิ่มทอง” เสียสละที่ดินส่วนตัวเพ่ือท้าแก้มลิง น้อมน้าแนว
พระราชด้าริการบริหารจัดการน้้าอย่างยั่งยืน และยึดถือพระราชด้าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวที่ว่า “น้้าคือชีวิต” มาใช้ จนสามารถเก็บกักน้้าจากการท้าแก้มลิงและคลองส่งน้้าไว้ใช้เพ่ือ
การอุปโภคบริโภคและการเกษตรตลอดปี ซึ่งมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ และมูลนิธิโคคา-โคลา ต้องการที่จะชู
ความส้าเร็จของชุมชนบ้านลิ่มทองให้เป็นตัวอย่างแก่ชุมชนอ่ืนๆ ทั่วประเทศ เนื่องจากภัยธรรมชาติ
เป็นสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ แต่หากมีการเตรียมรับมืออย่างมีประสิทธิภาพก็จะสามารถรับมือกับภัย
ธรรมชาติต่างๆ ได้ ความส้าเร็จของชุมชนบ้านลิ่มทองยังเป็นอีกหนึ่งข้อพิสูจน์ที่ว่าการสร้างแหล่งเก็บ
น้้าขนาดเล็กและขยายแหล่งเก็บน้้าธรรมชาติเพ่ือรองรับน้้าฝนในฤดูน้้าหลากเป็นแนวคิดที่ควร
สนับสนุนเพ่ือรับมือกับปัญหาภัยแล้ง” (รอยล จิตรดอน อ้างใน การจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตาม
แนวพระราชดําริ) 

โดยชาวบ้านที่นี่มีหลักการในการบริหารจัดการน้ํา คือ กักเก็บน้ําในหน้าฝนมาใช้ใน
หน้าแล้ง มีน้ําเที่ยวทุ่งและคลองน้ําเดิน มีการพัฒนาคลอง 84 พรรษา ซึ่งเป็นคลองส่งน้ํายาวกว่า 40 
กิโลเมตร มีการเก็บน้ําผ่านถนนน้ําเดินหรือคลองระบายน้ําซึ่งสามารถส่งน้ําใน 5 ตําบล คือ ตําบล
หนองโบสถ์ ชุมแสง ทุ่งแสงทอง นางรองและลําไทรโยง รวม 42 หมู่บ้าน นอกจากนี้ชาวบ้านยังได้
ร่วมกันทําแก้มลิงรวม 58 บ่อ เพ่ือเก็บกักน้ําในฤดูน้ําหลากไว้ใช้ในหน้าแล้ง โดยสามารถเก็บกักน้ําได้
มากกว่า 852 ล้านลิตรยังประโยชน์ให้กับชาวบ้านกว่า 2,200 ครัวเรือนและพ้ืนที่เกษตรกว่า 52,000 
ไร่ จากจุดเริ่มต้น 1 หมู่บ้าน คือ บ้านลิ่มทองได้ส่งต่อองค์ความรู้ไปยังชุมชนใกล้เคียง ความสําเร็จใน
การพัฒนาดังกล่าวส่งผลให้บ้านลิ่มทองได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวในการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ ประจําปี 2554 

สนิท ทิพย์นางรอง หรือน้าน้อย ผู้นําการจัดการน้ําชุมชนบ้านลิ่มทอง กล่าวว่า “เมื่อก่อน
ชีวิตที่บ้านลิ่มทองล้าบากมาก น้้าจะกินและใช้แทบไม่มี ฤดูฝนน้้าก็ท่วม พอฝนทิ้งช่วงน้้าก็แล้ง พ้ืนที่
เกษตรได้รับผลกระทบ ต้องไปกู้เงินจนมีปัญหาหนี้สินสะสม ส่งผลให้ชาวบ้านต้องละทิ้งถิ่นฐานไป
ประกอบอาชีพในเมือง จากวันที่มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ และโคคา-โคลาเดินเข้ามา ปัญหาก็ได้รับการแก้ไข 
พวกเรากลับมามีน้้าใช้ตลอดทั้งปี สามารถท้านาและท้าการเกษตรแบบผสมผสาน ชาวบ้านมีชีวิตที่ดี
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ขึ้น ช้าระหนี้สินได้หมด มีรายได้เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 2.6 เท่า ที่ส้าคัญคือ ขณะนี้ชุมชนสามารถเริ่มท้านาได้
ตามปกติ ท่ามกลางสถานการณ์ภัยแล้ง โดยได้เริ่มปักด้าข้าวแล้ว ด้วยปริมาณน้้าที่เพียงพอ องค์
ความรู้ที่มูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ และโคคา-โคลามอบให้ท้าให้ชุมชนสามารถรับมือได้ทั้งช่วงน้้าหลากหรือน้้า
แล้ง นับเป็นความภาคภูมิใจครั้งใหญ่ในชีวิตที่ได้เห็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านเกิด” (นาง
สนิท ทิพย์นางรอง อ้างใน การจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ) 

เมื่อเจอป๎ญหาภัยแล้งหนักๆ เข้า ชาวบ้านได้หารือกันในเวทีประชาคม จัดตั้ ง
คณะกรรมการเพ่ือบริหารจัดการน้ําชุมชน รวมพลังออกทําแผนผังเส้นทางน้ําด้วยตนเองจากหมู่บ้าน
ไปยังลุ่มน้ําลําปลายมาศระยะทาง 3.5 กิโลเมตร พบว่า มีพ้ืนที่ดอนหลายแห่งแต่ยังพอมีหวังที่จะดึง
น้ําเข้าหมู่บ้านได้ น้าน้อยเล่าถึงจุดเปลี่ยนแผ่นดินและแผ่นน้ําที่บ้านลิ่มทองว่า หลังจากนั้นชาวบ้านได้
สานฝ๎นต่อโดยขอความช่วยเหลือจาก สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (สสนก .) และ
มูลนิธิโคคา-โคลา แห่งประเทศไทยเพ่ือขอคําแนะนําในการทําแผนผังน้ําตามหลักวิชาการเพ่ือให้มี
น้ําหนักเพียงพอก่อนที่จะเสนอหน่วยงานราชการต่างๆ อนุมัติงบประมาณลงมายังหมู่บ้าน ในการ
สํารวจครั้งนั้นมีการใช้ดาวเทียมรายละเอียดสูง “IKONOS” และเครื่องพิกัดจุด GPS เข้าช่วยเพ่ือให้
ชุมชนสามารถมองเห็นสภาพพ้ืนที่โดยรวมทั้งหมดจากการสํารวจดัชนีความแห้งแล้งการเกษตร พบว่า 
ตําบลหนองโบสถ์อยู่ในสภาวะแล้งถึงแล้งจัดเลยทีเดียว 

นายวิชัยวัฒน์ ศศิผลิน แห่งสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (สสนก.) เล่า
ว่า เมื่อทําผังน้ําเสร็จเรียบร้อย ประมาณต้นปี 2549 จึงได้จัดทําการวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไข
ป๎ญหาสภาพขาดแคลนน้ําของชุมชนขึ้นมา 1 ฉบับ ตัวแทนชุมชนรวมตัวกันไปยื่นเรื่องที่สํานัก
ชลประทานที่ 5 เพ่ือเสนอรายงานการจัดการน้ําภาคชุมชน วิชัยวัฒน์ แสดงความเห็นต่อว่า 
“ผู้อ้านวยการส้านักคงแปลกใจคิดว่าชาวบ้านเดินทางมาร้องเรียนความเดือดร้อนจากภัยแล้งแต่กลับ
กลายเป็นชาวบ้านมาเสนอโครงการพัฒนาพ้ืนที่ตนเองมีข้อมูลทางวิชาการครบถ้วนทุกด้าน ”
(วิชัยวัฒน์ ศศิผลิน อ้างใน การจัดการทรัพยากรน้ําตามแนวพระราชดําริ) หลังจากยื่นโครงการไป 2 
เดือน กรมชลประทานได้อนุมัติงบประมาณลงมา ขุดคลองส่งน้ําตามแผน ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือน
พฤษภาคม 2550 ซึ่งรับพอดีกับช่วงที่ฝนจะตกลงมา ขณะที่มูลนิธิโคคา – โคลาฯ ได้เข้ามาสนับสนุน
งบประมาณการทําแก้มลิงและมีชาวบ้านบริจาคที่ดินนับ 10 ไร่เพ่ือเก็บน้ําใช้ยามแล้ง ถึง 7 แห่ง ซึ่ง
ป๎จจุบันคลองส่งน้ําและแก้มลิงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้ชาวบ้านลิ่มทองและหมู่บ้านใกล้เคียง
สามารถรับประโยชน์จากโครงการขุดคลองส่งน้ําหลายพันไร่ ชาวบ้านได้รับประโยชน์กว่า 1,038 
ครัวเรือน 

“โชคดีฝนตกลงมาเต็มคลองส่งน้้า เต็มแก้มลิง ฝนตกก่อนที่ชาวบ้านจะแห่นางแมวเสีย
อีก แก้มลิงเป็นสิ่งจ้าเป็นมากเพราะหากขุดคลองเสร็จ โดยไม่มีแก้มลิง ยามหน้าแล้งจะไม่มีน้้าเก็บ น้้า
จะผ่านไปหมด ผมบอกชาวบ้านเสมอว่า เราต้องยึดหลักหาน้้าได้ เก็บน้้าได้และใช้น้้า เป็น ถึงจะ
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แก้ปัญหาภัยแล้งได้อย่างยั่งยืน” (วิชัยวัฒน์ ศศิผลิน อ้างใน การจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนว
พระราชดําริ)  

 ด้าน นันทิวัต ธรรมหทัย กรรมการ มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย กล่าวเสริมว่า “น้้า
เป็นทรัพยากรที่ส้าคัญอย่างยิ่งของธุรกิจของโคคา-โคลา หากไม่มีความยั่งยืนในทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ที่
เราด้าเนินธุรกิจ ธุรกิจของเราก็ไม่สามารถอยู่อย่างยั่งยืนได้ เราจึงมีกรอบการบริหารทรัพยากรน้้าแบบ 
3 R’s คือ Reduce ลดปริมาณการใช้น้้าในโรงงานและการผลิต Recycle บ้าบัดน้้าจากกระบวนการ
ผลิตและน้ากลับมาใช้ในกิจกรรมอ่ืนๆ ในโรงงานนอกเหนือจากการผลิต เพ่ือลดการใช้น้้าดิบใน
โรงงาน และ Replenish หรือการคืนน้้าสู่ชุมชนและธรรมชาติ ภายใต้ “โครงการรักน้้า” รวมถึงการ
ร่วมมือกับมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ ในการให้ความรู้และสนับสนุนชุมชนบ้านลิ่มทองในการน้าแนว
พระราชด้าริมาใช้แก้ปัญหาน้้าในชุมชน โดยการสร้างเครือข่ายแก้มลิงและคลองส่งน้้าที่บ้านลิ่มทอง 
จากโครงการนี้เราสามารถคืนน้้าได้เฉลี่ยกว่า 94 ล้านลิตรต่อปี” (นันทิวัต ธรรมหทัย อ้างใน การ
จัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ) บ้านลิ่มทอง จึงเป็นตัวอย่างความสําเร็จของการ
ทํางานภายใต้สามเหลี่ยมความร่วมมือสู่ความยั่งยืนระหว่างมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
หน่วยงานท้องถิ่น ชุมชน และโคคา-โคลาอย่างแท้จริง   

1) ความเป็นมาของการศึกษาจากวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ตัวอย่างของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของชุมชนบ้านลิ่มทอง คือ การมีพิพิธภัณฑ์การจัดการน้ํา

ชุมชน ตามแนวพระราชดําริ ถือเป็นพิพิธภัณฑ์การจัดการน้ําที่มีชีวิตและได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิ
โคคา โคลา ป๎จจุบันบ้านลิ่มทองเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ําชุมชน ตามแนวพระราชดําริ 
“จัดการน้้าแล้ง น้้าหลาก” ซึ่งพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเมื่อวันที่ 
25 กรกฎาคม 2554 ความว่า “การจัดการน้้าชุมชนนั้น เห็นความส้าเร็จในบางชุมชนแล้ว ให้ชุมชน
ชาวบ้านที่มีความรู้ ประสบความส้าเร็จ มีประสบการณ์จัดการและพัฒนาน้้าในพ้ืนที่ มาช่วยขยายผล
ไปยังชุมชนอ่ืน” 

วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของชุมชนนี้ เริ่มจากชุมชนได้ร่วมกันวางแผนเพ่ือแก้ไขป๎ญหาเรื่องน้ํา 
โดยการออกสํารวจพ้ืนที่ แหล่งน้ํา เพ่ือพิจารณาสภาพป๎ญหาที่เกิดขึ้น ทําให้เกิดการจัดการป๎ญหา
เรื่องน้ําระดับชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและพ่ึงพาตนเองขึ้น ผลที่ ได้รับคือ สามารถแก้ไขป๎ญหาการขาด
แคลนน้ําเพ่ือการเกษตร น้ําเพ่ือการอุปโภคและบริโภค ชุมชนมีน้ําสํารองเพ่ือทําการเกษตร มีรายได้
เพ่ิมขึ้น ทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น หนี้สินลดลง ทําให้เครือข่ายการบริหารจัดการน้ําระดับชุมชนบ้านลิ่มทอง 
ชนะเลิศการประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ ได้รับพระราชทานถ้วย
รางวัลชนะเลิศ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 ณ พระตําหนักเปี่ยม
สุข วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  
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ซึ่งการได้รับรางวัลดังกล่าวได้สร้างความปิติยินดีให้กับชาวบ้านในพ้ืนที่เป็นอย่างมากและ
เพ่ือให้ชุมชนอ่ืนๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนผ่านพ้ืนที่จริง 
ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้ เดินทางมาเปิด 
"พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้้าชุมชน ตามแนวพระราชด้าริ บ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์ " ณ ศูนย์
อินเทอร์เน็ตบ้านโคกพลวง โดยมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นท่ีมาร่วมงานกันอย่างคับค่ังเพ่ือชื่นชมความสําเร็จในครั้งนี้ 

มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมนําแนวพระราชดําริ เพ่ือดําเนินงานสร้าง
ตัวอย่างความสําเร็จของการจัดการทรัพยากรน้ํา เกิดเป็นเครือข่ายพัฒนาการจัดการน้ําชุมชน ตาม
แนวพระราชดําริ โดยใช้แนวพระราชดําริ กรอบคิด กรอบงาน และหลักการทรงงาน เช่น การพ่ึงพา
ตนเอง คิดเชื่อมโยงกัน ใช้ธรรมชาติแก้ธรรมชาติ ทํางานให้เหมาะสมกับพ้ืนที่หรือภูมิสังคม ลงมือทํา
และสร้างตัวอย่างความสําเร็จ สามารถถ่ายทอดและขยายผลความสําเร็จสู่ชุมชนอ่ืน ผ่านตัวอย่าง
ความสําเร็จในรูปแบบ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ําชุมชน ตามแนวพระราชดําริ” ซึ่งหมู่บ้านลิ่ม
ทองถือเป็นพ้ืนที่ 1 ใน 8 พ้ืนที่ที่ได้ดําเนินงานไปแล้ว โดยพ้ืนที่อ่ืนๆ ประกอบด้วย 1) ฟ้ืนฟูแหล่งน้ํา
ธรรมชาติและโครงข่ายน้ําวังบัวแดง อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 2) บริหารจัดการ 4 น้ํา ชุมชน
ศาลาดิน อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 3) ระบบจัดการปุาต้นน้ําข่ายลุ่มน้ําแม่ละอุป อําเภอ
กัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 4) เชื่อมคลองเป็นแก้มลิง ชุมชนคลองรังสิต จังหวัดปทุมธานี 5) 
จัดการปุายั่งยืน ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด จังหวัดตาก 6) บริหารจัดการน้ําขนาดเล็กและระบบ
กระจายน้ํา ชุมชนบ้านห้วยทราย จังหวัดเชียงใหม่ และ 7) บริหารจัดการอ่างเก็บน้ําขนาดเล็ก ชุมชน
บ้านทับคริสต์ อําเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี 

2) แนวคิดที่ใช้ในการศึกษาจากวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
กระบวนการจัดการความรู้นี้ใช้รูปแบบของเซซี SECI Model ของ Nonaka และ 

Takeuchi (สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือสังคม, 2551) ที่ได้เสนอแนวคิดว่า ความรู้ของคน
สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit) และความรู้ฝ๎งลึก (Tacit) ซึ่งความรู้ทั้งสอง
ประเภทมีความสําคัญต่อองค์กรหรือชุมชน โดยเฉพาะความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในการทํางาน
หากมีการดึงความรู้ที่ฝ๎งลึกออกมาใช้หรือเปลี่ยนให้เป็นความรู้ใหม่ขึ้นและเกิดการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น ซึ่ง 
SECI Model จะเป็นการอธิบายการถ่ายทอดความรู้และการเปลี่ยนรูปแบบของความรู้ทั้งสอง
ประเภทเกิดเป็นความรู้ใหม่ โดยรายละเอียดของกระบวนการจัดการความรู้ตามรูปแบบของเซซี มี
ดังนี้ 

1.  Socialization เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แบบฝ๎งลึกไปเป็นความรู้ฝ๎งลึก (Tacit to 
Tacit) โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงของผู้ที่สื่อสารระหว่างกัน สร้างเป็นความรู้ของแต่ละ
บุคคลขึ้นมาผ่านการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนการสังเกตณ์การลอกเลียนแบบและการลงมือปฏิบัติ ความรู้
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ฝ๎งลึกนี้อาจจะเป็นกระบวนการคิดซึ่งเป็นการยากท่ีจะอธิบายออกมาเป็นคําพูด การที่เข้าไปมีส่วนร่วม
จะทําให้สามารถเรียนรู้ได้ 

2.  Externalization เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แบบความรู้ฝ๎งลึกไปเป็นความรู้ชัดแจ้ง 
(Tacit to Explicit) สามารถทําได้โดยการเปรียบเทียบ การตั้งสมมติฐาน กรอบความคิดในการ
ถ่ายทอดความรู้ฝ๎งลึกออกมาเป็นความรู้ชัดแจ้งทําได้ยากอาจทําได้โดยผ่านการพูดคุยการเล่าเรื่อง ซึ่ง
กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่สําคัญในการสร้างความรู้ 

3.  Combination เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แบบความรู้ชัดแจ้งไปเป็นความรู้ชัดแจ้ง 
(Explicit to Explicit) เป็นกระบวนการที่ทําให้ความรู้ สามารถจับต้องได้ นําไปใช้ได้และใช้งาน
ร่วมกันได้ สามารถทําได้โดยการแยกแยะ แบ่งประเภทและทําให้อยู่ในรูปเอกสาร เป็นการจัดระบบ
ความรู้ 

4.  Internalization เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แบบความรู้ชัดแจ้งไปเป็นความรู้ฝ๎งลึก 
(Explicit to Tacit) เกิดจากการทําความเข้าใจในความรู้แบบชัดแจ้งของบุคคลจนเกิดเป็นความรู้ขึ้น 
โดยผ่านการอ่านหนังสือเอกสารแล้วทําความเข้าใจหรือผ่านการฝึกปฏิบัติ การนําเอาความรู้ไปใช้ 

กระบวนการต่างๆ จะเกิดขึ้นหมุนวนกันไปซ้ําแล้วซ้ําเล่าซึ่งในแต่ละกระบวนการที่เกิด
การเปลี่ยนรูปแบบระหว่างความรู้ฝ๎งลึกกับความรู้ชัดแจ้งทําให้เกิดความรู้ใหม่เพ่ิมขึ้น นั่นหมายความ
ว่า Externalization และ Internalization เป็นความรู้กระบวนการสําคัญในการสร้างความรู้ ยิ่ ง
สามารถกระตุ้นให้กระบวนการ   ทั้ง 4 เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นเกลียว (Knowledge Spiral) 
และยิ่งเกลียวความรู้หมุนเร็วเท่าไหร่ก็จะทําให้เกิดความรู้เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์กับองค์กรได้มากขึ้น
เท่านั้น 

ทั้งนี้ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ําชุมชน ตามแนวพระราชดําริ  ได้ใช้พ้ืนที่จริงของ
ชุมชน สําหรับอธิบายผ่านแผนที่เพ่ือให้เห็นภาพความเปลี่ยนแปลง เป็นเครื่องมือถ่ายทอดความรู้จาก
ความสําเร็จของชุมชน โดยให้ชุมชนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ด้วยตนเอง เป็นการพัฒนาบุคลากรในชุมชน 
ให้สามารถถ่ายทอดและบอกเล่าเรื่องราว พร้อมทั้งจัดทําคู่มือ  เนื้อหา และแผนที่เพ่ืออธิบาย
ความสําเร็จของการจัดการน้ําของชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ 

3) วิธีด าเนินการศึกษาจากวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
น้าน้อยหรือนางสนิท ทิพย์นางรอง พร้อมด้วยนายไพรรัตน์ แสงรัมย์ นายสุพจน์ นิเวชกุล 

นายคะนอง เณรชุมแสง นางสังวาล บุญกองชาติ นางเฉลี่ย จุ่ มสุวรรณ นายบุญแสน แก้วกูล นาย
เสนอ บุญกองชาติ และนายอุดม บุชประกาศ ซึ่งเป็นทั้งเพ่ือนบ้านและเครือญาติไปพูดคุยและชักชวน
ชาวบ้านในหมู่บ้านให้เสียสละที่ดินคนละเล็กละน้อยทําคลองไส่ไก่และคลองส่งน้ํา โดยใช้เวลาในช่วง
กลางคืนหลังจากเสร็จจากงานในไร่ในนามาพูดคุยหารือกันเกี่ยวกับประเด็นป๎ญหาของชุมชนซึ่ง
ประสบป๎ญหาน้ําแล้งและน้ําหลากมามากกว่า 40 ปี ทําให้น้ําไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และ
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ทําการเกษตร หน้าแล้งก็แล้งมาก หน้าฝนน้ําก็หลากและเหือดหายไปหมด ลําห้วยเดิมที่เคยส่งน้ําถึง
ชุมชนก็หมดสภาพ ใช้การไม่ได้ พ้ืนที่การเกษตร 3,700 ไร่ ไม่มีแหล่งน้ํา ไม่มีคลองส่งน้ํา ขาดแคลน
แหล่งเก็บน้ําไว้ใช้ในหน้าแล้ง อาศัยแค่เพียงน้ําฝนเพ่ือทําการเกษตร ทําให้พืชผลเสียหายได้ผลผลิตไม่
เต็มที่ ได้ข้าวไม่ถึง 10 ถังต่อไร่ ผลกระทบที่ตามมาก็คือ รายได้ไม่พอรายจ่าย เกิดป๎ญหาหนี้สินและ
การย้ายถิ่นทํากิน สั่งสมเป็นป๎ญหาเรื้อรังของชุมชน  

จนกระท่ังใน ปี พ.ศ. 2549 เกิดจุดเปลี่ยนอย่างสําคัญ คือ น้าน้อยซึ่งเป็นผู้นําชุมชนตาม
ธรรมชาติในขณะนั้น ได้นําชาวบ้านพูดคุยถึงป๎ญหาเรื่องน้ําในชุมชนผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้าน แกน
นําชุมชนเริ่มวางแผนเพื่อจัดการป๎ญหา พูดคุยกับผู้เฒ่าผู้แก่ เพื่อหาข้อมูลแหล่งน้ําธรรมชาติที่เคยมีอยู่
เดิม ออกสํารวจพ้ืนที่แหล่งน้ําเส้นทางน้ํา ด้วยการใช้แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมและเครื่องระบุพิกัด  
(Global Positioning System หรือ GPS) เพ่ือช่วยในการวิเคราะห์และวางแผนประกอบการ
พิจารณาตัดสินใจจากการเรียนรู้โดยการลงมือทํา เป็นผลให้ชาวบ้านเริ่มรู้จักพ่ึงตนเอง ลงมือทําตาม
กําลังไม่รอคอยให้ใครมาช่วย เริ่มจากพ่ึงตนเองและนําความรู้และประสบการณ์ของผู้เฒ่าผู้แก่ใน
ชุมชน มาคิดเชื่อมโยงหาแนวทางแก้ไขป๎ญหาน้ําของพ้ืนที่ ตั้งแต่ต้นน้ํา กลางน้ําและปลายน้ํา โดย
คํานึงถึงความเหมาะสมกับพ้ืนที่ (ภูมิสังคม) ร่วมกันลงมือทําและสร้างตัวอย่างความสําเร็จให้ เกิด
ความยั่งยืนและในปี ถัดมาชุมชนบ้านลิ่มทอง หนองทองลิ่มและโคกพลวงได้จัดตั้งคณะกรรมการ
บริหารจัดการน้ําชุมชนและทีมนักวิจัยชุมชนขึ้นเพ่ือร่วมกันแก้ป๎ญหาเรื่องน้ําอันเป็นป๎ญหาหลักของ
คนที่นี ่

4) กิจกรรมและกระบวนการ 
เมื่อมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนทําความเข้าใจกับชาวบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ชาวบ้านได้

ร่วมกันสํารวจและเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ นําความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น แผนที่ภาพถ่าย
จากดาวเทียม เครื่องระบุพิกัด (GPS) วิเคราะห์ทางไหลของน้ํา จัดทําแผนที่น้ํา เก็บข้อมูลระดับความ
สูงของพ้ืนที่ เชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับพ้ืนที่จริง นําไปสู่การขุดลอกและเชื่อมแหล่งน้ําเข้าด้วยกัน ดําเนิน
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ทฤษฎีใหม่ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน ขยายผลสําเร็จจาก 1 ชุมชน 
เกิดเครือข่ายการทํางานร่วมกัน 42 หมู่บ้านของ 5 ตําบล ซึ่งผลของการสํารวจและเก็บข้อมูลแล้วนํา
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ผ่านกระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism) 
ก่อให้เกิดการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

4.1 ท าคลองขวางดักน้ าหลาก พื้นที่แก้มลิงและสระพวง 
ชุมชนบ้านลิ่มทองเริ่มสํารวจพื้นที่ตนเอง พบว่า ปริมาณน้ําฝนในพื้นที่มีปริมาณมาก รวมทั้งมี

น้ําหลากในพ้ืนที่ ชุมชนได้วิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขป๎ญหาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เริ่ม
จากการทําคลองขวางดักน้ําหลาก (คลอง 80 พรรษา) และขุดสระน้ําต่อเชื่อมต่อคลองเป็นสระน้ํา
แก้มลิงเพ่ือนําน้ําไว้ใช้ยามจําเป็นและยามขาดแคลน รวมทั้งนําน้ําจากสระน้ําแก้มลิง ส่งต่อไปเก็บใน
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สระประจําไร่นา ผ่านคลองไส้ไก่ที่ขุดเพ่ิม เกิดเป็นรูปแบบการแก้ไขป๎ญหาน้ําท่วมน้ําแล้งด้วยคลองดัก
น้ําหลาก สระน้ําแก้มลิงและสระน้ําประจําไร่นา ช่วยบรรเทาป๎ญหาน้ําท่วมและขาดแคลนในการทํา
การเกษตร 

แผนภาพที่ 11: คลองขวางดักน้ าหลาก สระพวงและแก้มลิง 
 

4.2 ถนนน้ าเดิน 
ชุมชนบ้านโคกพลวงมีน้ําท่วมหลากเป็นประจําทุกปี ทําให้ถนนในเขตชุมชนชํารุด เพ่ือระบาย

น้ําและลดป๎ญหา น้ําท่วมขัง ชุมชนจึงปรับโครงสร้างถนนน้ําเดิน โดยปรับความลาดเอียงจากริมถนน
เข้าสู่ศูนย์กลาง ไม่เกินร้อยละ 2.5 และเสริมคัน จัดทําเป็นที่ระบายน้ํา รับน้ํา นําน้ําที่ท่วมหลากและ
น้ําฝน ส่งไปยังสระน้ําแก้มลิงที่อยู่ปลายทาง ลดป๎ญหาน้ําท่วมเข้าพ้ืนที่บ้านเรือนและพ้ืนที่เกษตร และ
สามารถเก็บกักน้ําไว้ในสระน้ําแก้มลิงไปพร้อมกัน    
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แผนภาพที่ 12 : ถนนน้ าเดิน 
 

5) การสร้างเครือข่าย 
ไม่เพียงแต่ชุมชนจะมีการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นรูปธรรมเท่านั้น แต่คนในชุมชนยัง

ปรับเปลี่ยนวิถีการดํารงชีวิตจากเกษตรแบบดั้งเดิมที่ทํากันมาแต่สมัยบรรพบุรุษมาเป็นการดํารงชีวิต
เกษตรแนวใหม ่นั่นคือ 

5.1 ปรับเปลี่ยนแนวคิดเรื่องอาชีพ 
จากเดิมที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว รายได้ไม่แน่นอน เนื่องจากขาดแคลนน้ํา เมื่อหมดฤดูทํานาจึง

อพยพไปขายแรงงานต่างถิ่นพอเริ่มมีน้ําต้นทุนมากขึ้น ชุมชนเริ่มวางแผนชีวิต เกิดการรวมกลุ่มเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดเกษตรแบบเดิม มาเป็นทฤษีใหม่เพ่ือสร้างให้เกิดภูมิคุ้มกันด้านอาหารและรายได้ 
เริ่มจากจัดรูปที่ดิน แบ่งพ้ืนที่แหล่งน้ํา พ้ืนที่ทําเกษตรและทําแผนการเพาะปลูกทํานาปีในฤดูฝนและ
ทําเกษตรปลูกพืชใช้น้ําน้อยในฤดูแล้ง เกิดผลผลิตต่อเนื่อง เป็นผลให้รายจ่ายลดลง มีรายได้เพ่ิมขึ้น
และใช้น้ําอย่างพอเพียงได้ตลอดทั้งปี เกิดตัวอย่างทฤษฎีใหม่ ปรับเปลี่ยนแนวคิด ร่วมคิด  ร่วมผลิต 
ร่วมขาย ครัวเรือนสามารถวางแผนชีวิตได้ในระยะยาว ไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นทํากิน ลูกหลานเริ่ม
กลับคืนถิ่น ครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้า 

5.2 สร้างเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าชุมชน 
จากความสําเร็จในการแก้ไขป๎ญหาการขาดแคลนน้ําของชุมชนบ้านลิ่มทอง นําไปสู่การขยาย

ผลจาก 1 หมู่บ้าน พ้ืนที่รับประโยชน์ 37,000 ไร่ เป็น 42 หมู่บ้านของ 5 ตําบล (ตําบลหนองโบสถ์ 
ตําบลทุ่งแสงทอง ตําบลชุมแสง ตําบลนางรองและตําบลลําไทรโยง) พ้ืนที่รับประโยชน์ 173,904 ไร่ 
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เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําร่วมกัน ขุดสระน้ําแก้มลิงและคลองเชื่อมโยงแหล่งน้ําเพ่ือดึงน้ํา
จากพ้ืนที่น้ําเกิน (ตําบลชุมแสง) ส่งต่อไปยังพ้ืนที่ขาดน้ํา (ตําบลหนองโบสถ์ ตําบลทุ่งแสงทอง ตําบล
นางรองและตําบลลําไทรโยง) 

 

 
 

แผนภาพที่ 13 : ผังเส้นทางน้ าในพื้นที่สามต าบล ได้แก่ ชุมแสง ทุ่งแสงทอง หนองโบสถ์ 
 

จากแผนผังข้างต้นชาวบ้านลิ่มทองเริ่มสํารวจตนเองเพ่ือแก้ไขป๎ญหาน้ําแล้งตั้งแต่ปี พ .ศ. 
2541 จนเกิดเป็นแผนรูปธรรมและเป็นตัวอย่างขยายผลการดําเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ําในปี 2547 โดยชุมชนบ้านลิ่มทอง ตําบลหนองโบสถ์ เป็นชุมชนเริ่มต้นในการแก้ป๎ญหาน้ํา 
จนกระท่ังปี พ.ศ. 2552 ชุมชนบ้านลิ่มทองได้ถ่ายทอดความสําเร็จไปสู่ตําบลใกล้เคียง ได้แก่ ตําบลทุ่ง
แสงทอง ที่มีป๎ญหาคล้ายคลึงกัน คือ น้ําแล้งและน้ําหลากและในปี พ .ศ. 2553 ตําบลชุมแสง ซึ่งเป็น
พ้ืนทีต่้นน้ําและประสบป๎ญหาน้ําหลาก ได้เข้าร่วมและจัดตั้งเป็นเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ําระดับชุมชนขึ้น  

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของเครือข่ายการบริหารจัดการน้ําระดับชุมชนบ้านลิ่มทองใช้
หลักการของคลองดักน้ําหลากและสระพวงที่ใช้คลองเป็นที่รับน้ําหลากและกระจายการกักเก็บน้ําเข้า
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สู่สระน้ําแก้มลิงและสระน้ําประจําไร่นาเพ่ือบรรเทาป๎ญหาน้ําท่วมและน้ําแล้ง โดยขยายผลจาก 1 
หมู่บ้าน พ้ืนที่ทําการเกษตร 3,700 ไร่ เพ่ิมเป็น 42 หมู่บ้านใน 5 ตําบล พ้ืนที่เกษตร 2,752 ไร่  

ป๎จจุบันแหล่งน้ําในพ้ืนที่ ประกอบด้วยคลองดักน้ําหลากและคลองซอยระยะทางรวมกว่า 
47.7 กิโลเมตร สระน้ําแก้มลิง จํานวน 61 สระ และสระน้ําประจําไร่นามากกว่า 50 สระ กระจายอยู่
ในพ้ืนที่เกษตรเพ่ือเก็บน้ําไว้ใช้ทําการเกษตรในยามฝนขาดช่วงและในหน้าแล้ง ปริมาณน้ํากักเก็บ
มากกว่า 1,470,000 ลูกบาศก์เมตร 

เมื่อมีน้ําเป็นป๎จจัยในการผลิต ชาวบ้านได้รวมกลุ่มกันทําเกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งเป็นการลด
รายจ่ายเพิ่มรายได้ เริ่มจาก 15 ครัวเรือนทดลองทําจนประสบความสําเร็จ ป๎จจุบันมีการขยายผลเป็น 
300 ครัวเรือน เกิดกลุ่ม “ร่วมคิด ร่วมผลิต ร่วมขาย” ร่วมกันวางแผนบริหารจัดการน้ําให้มีพอใช้ทํา
การเกษตรได้ตลอดปี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 มีรายได้เพ่ิมขึ้นประมาณ 2.60 เท่า เกิดทรัพย์สินใน
ชุมชนเพ่ิมข้ึนประมาณ 16 เท่า 

6)  ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
ผลจากการสร้างความรู้ด้วยตนเองในด้านการบริหารจัดการน้ําของชุมชน จนสามารถ

แก้ไขป๎ญหาของตนเอง สมาชิกครอบครัว ขยายผลไปสู่คนอ่ืนๆ ในชุมชนบ้านลิ่มทอง หนองทองลิ่ม
และโคกพลวง และชุมชนอ่ืนในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งป๎จจัยแห่งความสําเร็จนี้  ประกอบด้วย 1)  
ความสามารถในการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 2) ความสามารถในการบริหารจัดการน้ํา 3) การเสียสละ
ที่ดินทํากินซึ่งเป็นของส่วนตนให้กับคนในชุมชนซึ่งเป็นการทําเพ่ือส่วนรวม 4) ความเชื่อถือศรัทธา
พญานาคที่คนทั้งอีสานเชื่อว่าพญานาคเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ เป็นสัญลักษณ์ของน้ํา 
“เพราะนาคให้น้้า” 5) การมีมูลนิธิและหน่วยงานภายนอกเข้ามาสนับสนุนให้ความรู้และงบประมาณ 
และ 6) การสามารถใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาต่อยอดกับองค์ความรู้เดิมของชาวบ้านซึ่งเป็นการใช้
สติป๎ญญาเป็นตัวตั้งในการแก้ไขป๎ญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนสามารถแก้ป๎ญหาที่เกิดขึ้นอย่างตรงจุด เกิด
ความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจกัน เมื่อทําทุกอย่างจนสําเร็จลุล่วง ชาวบ้านมีความอยู่ดีกินดี มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีข้ึน เกิดความภาคภูมิใจร่วมกัน มีความรู้สึกรักและหวงแหนสมบัติของส่วนรวม ชุมชนบ้านลิ่ม
ทอง หนองทองลิ่มและโคกพลวงกลายเป็นชุมชนต้นแบบที่แสดงให้เห็นว่าการพัฒนโดยใช้ป๎ญญานั้น
ก่อให้เกิดความยั่งยืนมากกว่าการพัฒนาโดยใช้งบประมาณเป็นตัวตั้งอย่างที่รัฐนิยมทํากันในอีกหลายๆ 
ชุมชน  
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ตารางท่ี 2 การขยายความส าเร็จของการบริหารจัดการน้ าชุมชนบ้านลิ่มทอง 

การขยายความส าเร็จ ประโยชน์ที่ได้รับ 
ช่วงปี พ.ศ. 2550 - 2552 

ระยะที่ 1 พ้ืนที่รับประโยชน์ 3,700 ไร่ 15 ครัวเรือน 

ระยะที่ 2 พ้ืนที่รับประโยชน์ 7,000 ไร่ 105 ครัวเรือน 
ช่วงปี พ.ศ. 2553 - 2557 

ระยะที่ 3 พ้ืนที่รับประโยชน์ 20,000 ไร่ 1,103 ครัวเรือน 
ระยะที่ 4 พ้ืนที่รับประโยชน์ 71,566 ไร่ 1,694 ครัวเรือน 

ช่วงปี พ.ศ. 2558 

ระยะที่ 5 พ้ืนที่รับประโยชน์ 173,904 ไร่ 2,221 ครัวเรือน 
ก่อน หลัง 

น้ าแล้ง-น้ าหลาก 

 ประสบป๎ญหาน้ําแล้ง – น้ําหลาก ต่อเนื่องมา
นานกว่า 40 ปี 

 ขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโภค 

 ไม่มีพ้ืนที่สาธารณะไว้กักเก็บน้ําและสํารองน้ํา 

มีน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภค และใช้ทําการเกษตร

เพียงพอตลอดทั้งปี 

 คลองดักน้ําหลาก (คลอง 80 พรรษา ) 
และคลองซอย  ระยะทางกว่ า  47.7 
กิโลเมตร เชื่อมต่อสระน้ําแก้มลิงและสระ
น้ําประจําไร่นามากว่า 100 สระ  ปริมาณ
น้ํ า เ พ่ิ ม ขึ้ น ร ว ม ม า ก ว่ า  1,470,000 
ลูกบาศก์เมตร 

 กักเก็บและสํารอง ส่งกระจายน้ําเข้าพ้ืนที่
เกษตร 52,752 ไร่  จากพ้ืนที่รวม 
173,904 ไร่ 

 ปูองกันความเสียหายจาก น้ําท่วม น้ําแล้ง 
ได้ 7,351 ไร่ และบรรเทาป๎ญหาน้ําท่วม – 
น้ําแล้ง 13,337 ไร่ 
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ตารางท่ี 2 การขยายความส าเร็จของการบริหารจัดการน้ าชุมชนบ้านลิ่มทอง (ต่อ) 

บริหารจัดการน้ า 

 ไม่มีการบริหารจัดการน้ํา หน้าแล้งขาดแคลน
น้ํา หน้าฝนน้ําท่วมไม่สามารถระบายน้ําและกัก
เก็บน้ําได้ 

 บริหารจัดการน้ําร่วมกัน โดยตําบลชุมแสง 
(พ้ืนที่ต้นน้ํา)  เชื่อมแหล่งน้ําด้วยการขุด
สระน้ําแก้มลิงและคลองเชื่อมต่อลํามาศ
ก่อนส่งน้ําที่เกินไปให้พ้ืนที่ขาดแคลนน้ําที่
ตําบลทุ่งแสงทอง (พ้ืนที่กลางน้ํา)  และ
ตําบลหนองโบสถ์ (พ้ืนที่ปลายน้ํา) 

 ปรับโครงสร้างถนนให้เป็นที่รับน้ําแล้ ว
ส่งไปยังสระน้ําแก้มลิง (ถนนน้ําเดิน)   

อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ า 

 ปลูกพืชเชิงเดี่ยว  ปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิถีการผลิตมาทํา
เกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ 

 วางแผนการใช้น้ําเพ่ือการผลิตได้ตลอดทั้ง
ปี มีความมั่นคงทางอาหาร  ผลผลิตเพียง 
มีเหลือแบ่งป๎น 

 ร า ย ไ ด้ เ พ่ิ ม ขึ้ น ป ร ะ ม า ณ  2.6 เ ท่ า  
ทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นประมาณ 16 เท่า (จากปี 
2550 – 2557)  

 แรงงานคืนถ่ิน 
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ตารางท่ี 2 การขยายความส าเร็จของการบริหารจัดการน้ าชุมชนบ้านลิ่มทอง (ต่อ) 

บริหารน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ชุมชนไม่เห็นความสําคัญของการบริหารจัดการ
ทรัพยากรร่วมกัน 

 เกิดการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําทั้งระดับหมู่บ้านและ
ระดับตําบล 

 ขยายผลเครือข่ายโดยการร่วมเรียนรู้ ลง
มือทําและขับเคลื่อนงานร่วมกัน จัดตั้ง
คณะทํางานเครือข่าย 5 ตําบล คือ ตําบล
หนองโบสถ์  ตําบลทุ่งแสงทอง ตําบล
ชุมแสง ตําบลนางรอง และตําบลลําไทร
โยง 

 เกิดเครือข่ายกลุ่มเยาวชน “ลูกลิงถิ่น
ทอง” สามารถประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการทํางาน
กับคณะกรรมการเครือข่ายบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําชุมชน 
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1.2 ชุมชนบ้านบุก้านตง ต าบลแสลงพัน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : พื้นที่บริหาร
จัดการน้ าใต้ดิน 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน สภาพบริบทของชุมชนและการจัดการน้ าในอดีต 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 14 : ที่ตั้งชุมชนบุก้านตง ต.แสลงพัน อ.ล าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 
 

 1.2.1 ข้อมูลพื้นฐานและสภาพบริบทของชุมชน 
1) ประวัติความเป็นมาของชุมชน 
ชุมชนบ้านบุก้านตงห่างจากอําเภอลําปลายมาศ ประมาณ 25 กิโลเมตร ตั้งขึ้นเมื่อประมาณ 

พ.ศ. 2495 โดยมีชาวบ้านจากอําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ จํานวน 3 
ครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวนายแดง นางอ่อน สีเอียด ครอบครัวนายทือ นางเอ้ียง วิปุระ และ 
ครอบครัวพ่ออวบ ไม่ทราบนามสกุล ต่อมาเมื่อประมาณ พ.ศ. 2497 มีครอบครัวอพยพมาเพ่ิมอีก
จํานวน 5 ครอบครัว คือ ครอบครัวนายบุญ นางจันทร์ กิ่งวงศ์ษา ครอบครัวนายแหล่ นางผิ่ง จันโสดา 
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ครอบครัวนายสาย นางสีดา แสงสําโรง ครอบครัวนายนิน นางแดง ไชยสาร ครอบครัวแม่กระจาย  
ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2498 มีครอบครัวอพยพมาอีกจํานวน 5 ครอบครัว คือ ครอบครัวนาย
เทียม นางแพง พวงบุรี ครอบครัวแม่บัว ครอบครัวนายสอน   นางจันลา จันโสดา ครอบครัวนายนู 
นางเนียม ครอบครัวนายบง นางพุธ ไชยสาร โดยชาวบ้านที่อพยพมานี้มาจากอําเภออุทุมพรพิสัย 
จังหวัดศรีสะเกษ  

สําหรับชื่อ บุก้านตงนี้ นายเกียรติ นาคีสังข์ ชาวบ้านบุก้านตง วัย 66 ปี ได้เล่าให้ฟ๎งว่า ชื่อ
หมู่บ้านตั้งตามลักษณะของพ้ืนที่เนื่องจากบริเวณที่ตั้งของหมู่บ้านมีไม้พ้ืนเมืองขึ้นเป็นจํานวนมาก ชื่อ
ว่า “ต้นก้านตง” ซึ่งเป็นไม้พุ่ม ชาวบ้านนิยมนํา “ใบ” มารับประทาน โดยจะนํามาลวกจิ้มกับน้ําพริก 
ดังนั้นจึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บุก้านตง” โดยที่ “บุ” แปลว่า ปุา 

บ้านบุก้านตงนี้ แยกมาจากตําบลแสลงพัน ในสมัยนั้นตําบลแสลงพันนับได้ว่ามีความเจริญ
และทันสมัยมากเนื่องจากเป็นตําบลที่มีสถานีรถไฟ ส่งผลให้การคมนาคมขนส่งสะดวก ทั้งนี้ การขนส่ง
โดยทางรถไฟสามารถขนส่งสินค้าได้คราวละมากๆ จึงทําให้ตําบลแสลงพันเป็นตลาดของการ
แลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตร เห็นได้จาก “โกดังเก็บข้าวขนาดใหญ่” ด้านหลังสถานีรถไฟที่ยังคง
ตั้งเด่นบอกเล่าถึงความรุ่งเรืองในอดีตให้กับลูกหลานชาวแสลงพันได้ภาคภูมิใจ “ความเจริญ” ได้
ดึงดูดผู้คนจากทุกสารทิศให้มาตั้งถิ่นฐานบ้านช่องอยู่ที่นี่ ซึ่งรวมถึงครอบครัวของนายเกียรติ นาคีสังข์ 
ซึ่งอพยพมาจากอําเภอนางรอง ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2489 ด้วย เมื่อมีคนมาอยู่มากขึ้น จึงมีการขยาย
หมู่บ้านออกไปเรื่อยๆ ซึ่งรวมถึงหมู่บ้านบุก้านตงนี้ด้วย 
 2) การปกครองและจ านวนประชากร 

ชุมชนบ้านบุก้านตงจึงเป็นชุมชนเกิดใหม่มีอายุเพียง 65 ปี และคนในชุมชนก็อพยพมาจากที่
ต่างๆ ด้วยความจําเป็นทางเศรษฐกิจทําให้ประวัติของชุมชนยังมีไม่มากนัก แม้แต่แผนที่หมู่บ้านก็ยัง
ไม่ได้มีการจัดทําขึ้น จากอดีตจนถึงป๎จจุบัน บ้านบุก้านตงมีการแต่งตั้งผู้นําหมู่บ้านในตําแหน่ง 
“ผู้ใหญ่บ้าน” จํานวน 6 คน   โดยป๎จจุบันนายคะนอง บุญทอง ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 จนถึงป๎จจุบัน      เมื่อประชากรมีจํานวนมีมากขึ้นเรื่อยๆ ในวันที่ 27 มิถุนายน 
พ.ศ. 2534 บ้านบุก้านตงพัฒนาได้แยกออกมาจากหมู่บ้านบุก้านตงและมีการแต่งตั้งผู้นําหมู่บ้านใน
ตําแหน่ง “ผู้ใหญ่บ้าน” มาแล้ว จํานวน 2 คน โดยป๎จจุบันนายเสรี ใจเดียว ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
ผู้ใหญ่บ้านมาตั้งแต่ปี 2554 ถึงป๎จจุบัน หมู่บ้านบุก้านตงมีประชากรทั้งหมด 74 ครัวเรือนและหมู่บ้าน
บุก้านตงพัฒนามีประชากรทั้งหมดจํานวน 54 ครัวเรือน 
 3) การประกอบอาชีพ ภาษา ประเพณีและวัฒนธรรม 

ชาวบ้านทั้งสองหมู่บ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทํานา ทําสวน เลี้ยงสัตว์ ชุมชนบ้าน
บุก้านตงนี้ ใช้ภาษาอีสาน (ลาวสั้นหรือลาวห้วน) ในการสื่อสาร ในอดีตนั้น บ้านบุก้านตงก็ไม่แตกต่าง
ไปจากเสียงร่ําลือในอดีตที่ว่า “บุรีรัมย์ตําน้ํากิน” เท่าไรนัก นั่นคือ สภาพความแห้งแล้งที่แล้งจัดในฤดู
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แล้งขาดแคลนน้ําดื่มน้ําใช้ ต้องอาศัยการหาบน้ําจากแหล่งน้ํามาใช้บริโภคและอุปโภคในครัวเรือน 
โดยเฉพาะ “น้ําดื่ม” ซึ่งในหน้าแล้งจะหายากมาก ลําน้ําตามธรรมชาติจะตื้นเขินและแห้งขอด 
ชาวบ้านจะเสาะหาแหล่งน้ําดื่มด้วยการขุดบ่อในพ้ืนที่ที่มีตาน้ํา โดยจะสังเกตว่าที่ไหนมีปลวก ที่นั่นก็
จะมีตาน้ํา ด้วยเหตุที่ว่าปลวกต้องอาศัยความชื้นจากใต้ดินและปลวกต้องกินน้ําจึงจะดํารงชีวิตอยู่ ได้ 
เมื่อขุดเจาะผิวดินลงไปประมาณ 1 – 3 เมตร ก็จะพบตาน้ํา ซึ่งน้ําจะค่อยๆ ซึมออกมาจนได้ปริมาณ
น้ําที่มากพอสมควร ชาวบ้านก็จะใช้เชือกผูกกับกระป๋องหรือถังแล้วค่อยๆ โยงน้ําขึ้นมา น้ําที่ได้จะมีสี
ขุ่น ในอดีตบ้านโคกใหม่และบ้านหนองสรวงจะมีตาน้ําที่เหมาะกับการบริโภคเนื่ องจากน้ําสะอาด ใส 
ไม่มีกลิ่น ชาวบ้านจึงต้องมารอเอาน้ําตั้งแต่ดึก เนื่องจากกว่าน้ําจะซึมออกมาต้องใช้เวลามากและ
เพ่ือให้ทุกคนได้มีน้ําดื่มกันทุกครัวเรือนจึงต้องมีการระบบการจัดสรรป๎นส่วนกันอย่างยุติธรรม  เช่น 
การกําหนดว่าหนึ่งครัวเรือนจะตักน้ําได้ครัวเรือนละกี่ถัง เป็นต้น 

สําหรับประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ํา ก็คือ ประเพณีในการขอฝน ซึ่งเป็น
ประเพณีท่ีชาวอีสานรู้จักกันดี นั่นคือ การแห่นางแมว ประเพณีนี้จะมีขึ้นเมื่อใกล้ถึงฤดูเพาะปลูกหาก
ฝนยังไม่มาหรือมาล่าช้ากว่าปกติซึ่งจะส่งผลให้ข้าวในนา พืชในสวนขาดน้ําหล่อเลี้ยงให้ผลผลิตได้ไม่
เต็มที่ ชาวบ้านก็จะจัดพิธีแห่นางแมวขอฝนที่ทําสืบต่อกันมาด้วยความเชื่อที่ว่า หากทําพิธีแห่นาง
แมวแล้วอีกไม่ช้าฝนก็จะตกลงมา คนในสมัยก่อนเชื่อว่าแมวเป็นสัตว์ที่มีอํานาจลึกลับศักดิ์สิทธิ์
สามารถเรียกฝนให้ตกลงมาได้และเมื่อถึงฤดูฝนหากฝนแล้งไม่ตกต้องตามฤดูกาล เกษตรกรที่
จําเป็นต้องใช้น้ําในการเกษตรจะต้องนํานางแมวซึ่งเป็นแมวตัวเมีย โดยคัดเลือกแมวพันธุ์ไทยสีสวาด 
ตัวที่มีรูปร่างปราดเปรียวสวยงามตั้งแต่ 1 – 3 ตัว นํามาใส่กระบุงหรือตะกร้าหรือเข่งก็ได้ สาเหตุที่
ต้องเลือกแมวพันธุ์นี้เพราะเชื่อว่า สีขนแมวเป็นสีเดียวกับเมฆจะทําให้เกิดฝนตกได้  

ก่อนที่จะนํานางแมวเข้ากระบุง ผู้อาวุโสที่สุดและชาวบ้านให้ความเคารพนับถือจะพูดกับ
นางแมว “นางแมวเอย…ขอฟูาขอฝนให้ตกลงมาด้วยนะ” พอหย่อนนางแมวลงกระบุงแล้วก็ยก
กระบุงนั้นสอดคานหามหัวท้ายจะปิดหรือเปิดฝากระบุงก็ได้ แต่ถ้าปิดต้องให้นางแมวโดนน้ํากระเซ็น
ใส่ ตอนที่สาดน้ําด้วยจึงจะถูกต้องตามหลักประเพณี ผู้หญิงที่เข้าร่วมในพิธีแห่จะผัดหน้าขาวทัด
ดอกไม้สดดอกโตๆ ขบวนแห่จะร้องรําทําเพลงที่สนุกสนานเฮฮา เมื่อขบวนแห่ถึงบ้านไหนแต่ละบ้าน
จะต้องออกมาต้อนรับอย่างเต็มที่เพราะเกรงว่าแมวจะโกรธและจะบันดาลไม่ให้ฝนตกลงมาและมี
ความเชื่อว่า ถ้าแห่นางแมวแล้วฝนจะตกภายใน 3 วันหรือ 7 วัน นอกจากนี้ พิธีแห่นางแมวขอฝนจะ
เป็นการช่วยเรียกให้ฝนตกแล้วยังถือว่าพิธีนี้เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนในหมู่บ้านให้แน่น
แฟูนขึ้น เนื่องจากจะต้องมีการช่วยเหลือกันในการประกอบพิธีอีกด้วย 

สมัยโบราณนั้นเชื่อกันว่าที่ฝนฟูาไม่ตกต้องตามฤดูกาลเกิดความแห้งแล้งไปทั่วนั้นมีอยู่หลาย
สาเหตุ เช่น ดินฟูาอากาศแปรปรวน ผู้คนย่อหย่อนศีลธรรม ผู้ปกครองไม่อยู่ในทศพิธราชธรรมและ
การที่ใช้แมวแห่เพ่ือขอฝนนั้นก็มาจากความเชื่อกันว่าแมวเป็นสัตว์ที่กลัวฝน กลัวน้ํา หากฝนตก
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เมื่อใดแมวจะร้อง คนโบราณถือเคล็ดว่า ถ้าแมวร้องแสดงว่าฝนกําลังจะตกบ้างก็เชื่อว่า แมวนั้นเป็น
ตัวแทนของความแห้งแล้ง หากเมื่อใดแมวถูกสาดน้ําจนเปียกปอนก็เท่ากับเป็นการขับไล่ความแห้ง
แล้งออกไปจากเมือง จะเห็นได้ว่าในอดีตมนุษย์ต้องพ่ึงพาอาศัยธรรมชาติอยู่เสมอในการเพาะปลูก 
เนื่องจากสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรมที่ต้องอาศัยน้ําฝนเป็นป๎จจัยหลักในการเพาะปลูก ประกอบ
กับยังไม่มีระบบชลประทานหรือฝนเทียม น้ําฝนจึงเป็นสิ่งเดียวที่ธรรมชาติมอบให้ช่วยต่อชีวิตให้กับ
พืชผลการเกษตรในนาไร่ ถ้าปีไหนฝนฟูาไม่เป็นใจหรือมาล่าช้ากว่าปกติ การเพาะปลูกก็จะได้ ผลไม่
ค่อยดีหรือให้ผลไม่เต็มที่เท่าไรนัก 

นอกจากจะมีการแห่นางแมวแล้ว ชาวบ้านที่นี่ก็ยังมีการขอฝนอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งก็คือ การแห่บั้ง
ไฟ บุญบั้งไฟถือเป็นคติความเชื่อทางสังคมของชาวอีสานทั่วไปที่วิถีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติ เนื่องจาก
ชาวบ้านต้องการทํากสิกรรมเลี้ยงชีพเป็นส่วนใหญ่ จึงต้องการน้ําจากธรรมชาติเพ่ือเพาะปลูกพืชผล
ของตนเองจึงได้มีความเชื่อสืบต่อกันมา เทพเจ้าที่ประทานน้ําให้แก่มนุษย์ คือ “แถน” บุญบั้งไฟเป็น
ความเชื่อของคนอีสานในการขอฝนสืบต่อมาจากเรื่องพญาคันคากหรือคางคก ผู้รบชนะพญาแถน
และขอให้แถนบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล พญาแถนจึงบอกพญาคันคากว่าหากต้องการฝน
เมื่อใดให้ส่งสัญญาณไปบอกด้วยการจุดบั้งไฟขึ้นฟูา พญาแถนก็จะสั่งฝนลงมาให้ เมื่อถึงฤดูทํานาจะ
ขอฝนมาทํานาก็ต้องส่งสัญญาณบอกแถนด้วยการจุดบั้งไฟ การจุดบั้งไฟนี้จะทํากันในเดือนหกและ
จะทําหลังจากพิธีเลี้ยงบ้านไปแล้ว 

โดยทั่วไปประเพณีการทําบุญบั้งไฟนั้นถือเป็นงานที่สนุกสนาน บั้งไฟทําด้วยท่อไม้บรรจุดิน
ปืนโดยการอัดให้แน่นมีความยาวประมาณ 2 เมตรใช้ลําไม้ไผ่ต่อหางให้ได้สัดส่วน ก่อนนําบั้งไฟไปจุด
ต้องประดับตกแต่งให้เกิดความสวยงาม โดยใช้ลูกเอ้ผูกประกอบเข้าไป ใช้กระดาษสีตัดให้เป็น
ลวดลายตกแต่งตามเลาบั้งไฟและส่วนหางอย่างวิจิตร ส่วนหัวบั้งไฟทําเป็นรูปพญานาคตามคติความ
เชื่อเรื่องพญานาคให้น้ํา จากนั้นก็นําไปแห่รอบๆ หมู่บ้านอย่างสนุกสนาน 

การแห่บั้งไฟนั้นคนเฒ่าคนแก่และหนุ่มสาวจะร่ายรําไปตามจังหวะดนตรีพ้ืนบ้านอันเร้าใจ 
โดยทั่วไปแล้วจะมีการร้องรําร่ายกาพย์เซิ้งที่บอกเล่าถึงประวัติความเป็นมาของบุญบั้งไฟ ซึ่งกาพย์
เซิ้งบั้งไฟเหล่านี้ชาวบ้านได้ร่วมกันแต่งขึ้นเพ่ือแสดงออกถึงความบันเทิงอย่างเต็มที่ก่อนที่จะได้ลงมือ
ปฏิบัติภารกิจป๎กดําข้าวกล้าอันเป็นงานหนักในท้องทุ่งนาต่อไป เมื่อแห่บั้งไฟมาถึงที่ซึ่งได้นัดหมายกัน
แล้วชาวบ้านก็จะรวมบั้งไฟจากคุ้มต่างๆ เข้าด้วยกันแล้วจัดงานฉลองในคืนวันนั้น รุ่งขึ้นจึงจุดบั้งไฟ 
บั้งที่จุดก่อนเรียกว่า “บั้งไฟเสี่ยง” เพ่ือดูว่าปีนี้ฝนจะตกตามฤดูกาลหรือไม่ ถ้าบั้งไฟขึ้นดีแสดงว่าฝน
จะดี ถ้าไม่ขึ้นก็ตรงกันข้าม แล้วจากนั้นจึงจุดบั้งไฟแข่งซึ่งเป็นเรื่องที่ชาวบ้านมีความสนุกสนาน    
กันมาก 
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ซึ่งนี่เป็นวิถีในการดํารงอยู่ของชาวบ้านในเรื่องการจัดการน้ําในอดีต ของชาวบ้านบ้านบุก้าน
ตงซึ่งแสดงให้เห็นว่ายังมีการพ่ึงพาธรรมชาติผ่านประเพณีและวัฒนธรรมดังที่ได้กล่าวมาแล้ว  แต่ยัง
ไม่มีการบริหารจัดการน้ําที่เป็นระบบ 

 1.2.2 การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism) ในการบริหารจัดการน้ า 
1) ความเป็นมาของการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
การเปลี่ยนแปลงของชุมชนบ้านบุก้านตงเริ่มขึ้น ในปี 2532 โดยมีคนต้นเรื่อง คือ นางแสง

จันทร์ ปวงสุข สกุลเดิม อักษรณรงค์ เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง เดิมทีนาง
แสงจันทร์ทํางานที่บริษัทเรียล เอสเตทแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  การทํางานเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์บ้านและที่ดินทําให้นางแสงจันทร์ได้ค้นพบสัจธรรมที่ว่าต่อให้มีเงินมากเท่าไหร่หากไม่
รู้จักรักษาทรัพย์สมบัติก็ไม่มีประโยชน์ ดังเช่น คุณลุงคนหนึ่งซึ่งมีที่ดินแถวมีนบุรี เมื่อขายที่ดินได้ 80 
ล้านบาทและแบ่งให้ลูกหลานไม่นานทรัพย์สมบัติก็หมดลง ถึงแม้จะมีเงินเดือนที่สูงมากแต่นางแสง
จันทร์ก็ไม่ได้รู้สึกว่าตนเองมีความสุขยิ่งมีโอกาสได้กลับมาเยี่ยมบ้านแล้วพบเห็นสภาพความเป็นอยู่
ของคนในชุมชนซึ่งยังยากจนอยู่มาก เนื่องจากชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรเชิงเดี่ยวต้องพ่ึงพาอาศัย
น้ําฝนเป็นหลักแต่เพียงอย่างเดียว บางปีที่ฝนแล้งติดต่อกันชาวบ้านขาดรายได้ ต้องกู้หนี้ยืมสินมา
ลงทุน ความยากจนข้นแค้นของชาวบ้านทําให้นางแสงจันทร์ตัดสินใจไม่กลับกรุงเทพมหานคร ทิ้ง
เงินเดือนแพงๆ และความสะดวกสบายในเมืองหลวงไว้ข้างหลัง 

ความที่เติบโตมาจากครอบครัวของผู้มีอันจะกิน สืบเชื้อสายมาจากพ่อเมืองบุรีรัมย์และตอน
เล็กๆ นางแสงจันทร์ได้คลุกคลีกับคุณย่าซึ่งมักจะสอนหลานในเรื่องของความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ไม่ว่าจะ
เป็นผู้ยากไร้ไปจนถึงโจรผู้ร้าย ด้วยความที่เป็นผู้มีฐานะดีโจรจึงมักจะมาปล้นบ้านอยู่เนืองๆ มีอยู่ครั้ง
หนึ่งที่คุณย่าเล่าให้นางแสงจันทร์ฟ๎งว่า โจรบอกว่าจะมาปล้นบ้านวันที่เท่านั้นเท่านี้คุณย่าจึงได้หุงข้าว
และทํากับข้าวไว้เพ่ือเลี้ยงโจร ย่าสอนให้นางแสงจันทร์รู้ว่า เมื่อเรามีอยู่มีกินเราจะต้องเผื่อแผ่ไปถึงผู้ที่
ตกทุกข์ได้ยากสังคมจึงจะอยู่รอด ผลจากการเลี้ยงอาหารโจร ทําให้โจรไม่เคยมาปล้นบ้านอีกเลย และ
จะคอยเตือนภัยและระแวดระวังภัยให้อีกด้วย ความประทับใจอันเกิดจากเรื่องราวที่คุณย่าเล่ าให้ฟ๎ง 
สิ่งละอันพันละน้อยก่อให้เกิดสํานึกเมตตาต่อเพ่ือนมนุษย์ที่ได้รับความทุกข์ยากโดยไม่รู้ตัว ด้วยความที่
ได้รับการปลูกฝ๎งคุณธรรมในเรื่องของความเมตตาต่อเพ่ือนมนุษย์ กอปรกับได้อ่านและตระหนักถึง
พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ความว่า 

“คนเราได้เกิดมาแล้ว ได้ประคองชีวิตด้วยสติ ได้ใช้ปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหา
ให้กับสังคม ได้อย่างเสมอต้นเสมอปลาย ก็ย่อมจะเป็นผู้ที่อยู่ในสถานะที่ผู้คนให้ความเคารพนับถือ
และยกย่องสรรเสริญได้อย่างสนิทใจ” 
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นางแสงจันทร์จึงได้ตัดสินใจพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิดของตนที่ตําบลแสลงพันเพ่ือพัฒนา
ชาวบ้านให้หลุดพ้นจากความยากจนและมีความกินดีอยู่ดีให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่  โดยเริ่มจากการ
วิเคราะห์สภาพชุมชนของตนเสียก่อนว่าเป็นอย่างไร  

2) แนวคิดที่ใช้ในการสร้างความรู้ด้วยตนเอง    
นางแสงจันทร์ได้นําวิธีการวิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์สภาพ

องค์กรหรือหน่วยงานในป๎จจุบันมาใช้ในการวิเคราะห์สภาพของชุมชน เพ่ือค้นหา จุดแข็ง จุดเด่น จุด
ด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นป๎ญหาสําคัญในการดําเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต SWOT เป็นตัวย่อที่
มีความหมายดังนี้ Strengths - จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ Weaknesses - จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ 
Opportunities - โอกาสที่จะดําเนินการได้ Threats - อุปสรรค ข้อจํากัดหรือป๎จจัยที่คุกคามการ
ดําเนินงานขององค์กร  

หลักการสําคัญของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์โดยการสํารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ 
สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก ดังนั้นการวิเคราะห์ SWOT จึงเรียกได้ว่าเป็น การ
วิเคราะห์สภาพการณ์ (Situation Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพ่ือให้รู้ตนเอง (รู้
เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ป๎จจัยต่างๆ ทั้ง
ภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่มีต่อองค์กรธุรกิจ และจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถ ด้านต่าง ๆ ที่
องค์กรมีอยู่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการกําหนดวิสัยทัศน์ การกําหนดกลยุทธ์
และการดําเนินตามกลยุทธ์ขององค์กร ระดับองค์กรที่เหมาะสมต่อไป  นางแสงจันทร์ได้นําวิธีการ
วิเคราะห์นี้มาใช้กับชุมชนของตนจนตกผลึกและได้ประมวลองค์ความรู้นั้นเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา
ชุมชนบ้านก้านตงและตําบลแสลงพัน ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths) คือ ชุมชนเป็นชุมชนดั้งเดิมยังมีศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามให้ต้องอนุรักษ์
หลายอย่าง เช่น การทอผ้ามัดหมี่ การทอเสื่อกก จักสานแห ไซ ตะกร้า บุญประเพณี 12 เดือน หมอ
ลําพ้ืนบ้าน ซึ่งยังมีให้พบเห็นอยู่ ความขยันอดทนของคนในชุมชน มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย รักอาชีพด้าน
เกษตร สังคมแบบพ่ึงพายังมีให้เห็น มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน วัยแรงงานกลับมาทําการเกษตรสร้าง
รายได้และอยู่กับครอบครัวมากขึ้น ลูกหลานได้มีส่วนร่วมทํางานช่วยเหลือครอบครัวสร้างความอบอุ่น
ในครอบครัว 
 จุดอ่อน (Weaknesses) คือ ระบบวัตถุนิยมก่อให้เกิดหนี้สินได้ง่าย คนที่เห็นแก่ตัวมีอยู่มาก 
การเรียนรู้การศึกษาใฝุหาความรู้ ความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองมีน้อยมาก เด็ก เยาวชน ยัง
ขาดการสั่งสอนดูแลที่ถูกต้องดีงามจากครอบครัว ลูกหลานถูกตามใจใช้วัตถุเป็นเครื่องล่อใจ 
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โอกาสการพัฒนา (Opportunities) เกษตรกรที่ยังรักอาชีพการเกษตรและพร้อมที่จะรับการ
พัฒนา องค์ความรู้สื่อต่างๆ ได้รับความสนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้มากขึ้น เข้าใจการใช้ชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น คนทุกเพศทุกวัยมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมในที่ทําการกองทุน
สวัสดิการชุมชนตําบลแสลงพันและศูนย์การเรียนรู้เกษตรกร ผลผลิตในชุมชนยังต้องการการนํามา
แปรรูปเพิ่มมูลค่าอีกจํานวนมาก มีเยาวชนจิตอาสาพร้อมที่จะร่วมพัฒนาชุมชน  

ปัญหาอุปสรรค (Threats) ผลผลิตปลอดสารพิษไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด 
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดหาป๎จจัยการผลิตมาบริการให้สมาชิกไม่พอเพียง ขาดเครื่องมือเครื่องจักรเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าผลผลิตและโรงเรือนอาคารน้ําดื่ม ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ ไม่ทันต่อ
ความต้องการใช้งานของเกษตรกรซึ่งมีการพบปะสื่อสารทุกวัน เช่น วีดีทัศน์เสริมความรู้ที่สามารถเข้า
มาเปิดศึกษาได้เอง โสตวิดีทัศน์ที่ใช้ถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ศูนย์ดนตรีและกีฬาของเด็กเยาวชนในพ้ืนที่
ยังไม่มีให้เด็กเยาวชนมาร่วมทํากิจกรรมเพ่ือพบปะแลกเปลี่ยนโดยมีผู้ใหญ่ช่วยให้คําแนะนําที่ถูกต้อง    
ดีงาม 

3) กระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
เมื่อมีการวิเคราะห์ชุมชนแล้ว นางแสงจันทร์เห็นว่า ชาวบ้านมีศักยภาพในการทําเกษตรได้ 

โดยวิเคราะห์จากการที่ชุมชนมีจุดแข็ง (Strengths) และโอกาส (Opportunities) และแม้จะมีป๎ญหา
อุปสรรคหรือภัยคุกคาม (Threats) แต่ก็เป็นภัยคุกคามที่สามารถพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสได้ เช่น 
ผลผลิตปลอดสารพิษไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดชาวบ้านสามารถที่จะเพ่ิมผลผลิตให้
เพียงพอกับความต้องการของตลาด ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุก ดังนั้น หากได้รับการพัฒนาก็จะ
สามารถพ่ึงพาตนเองและเป็นชุมชนเข้มแข็งได้ในที่สุด  

อย่างไรก็ตาม การทําเกษตร “น้ํา” ยังคงเป็นป๎จจัยหลักในการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ 
ดังนั้น สิ่งจําเป็นที่จะต้องดําเนินการเป็นอันดับแรก คือ การหาแหล่งน้ําให้กับชุมชน เนื่องจากชุมชน
ตั้งอยู่นอกเขตชลประทาน การทําเกษตรต้องอาศัยน้ําฝนแต่เพียงอย่างเดียว ประกอบกับขาดแหล่งน้ํา
ในการทําเกษตร ถึงแม้จะมีสระเงินผันซึ่งเป็นสระที่ชาวบ้านขุดโดยได้รับค่าตอบแทนจากรัฐบาล ใน
สมัย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรีนั้น ก็ไม่อาจนําน้ํามาใช้ประโยชน์ได้ เพราะยังมีความ
ขัดแย้งกันระหว่างชาวบ้านกลัวว่าอีกฝุายจะนําน้ําไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนั้นเพ่ือเป็นการยุติข้อ
ขัดแย้งดังกล่าวจึงไม่มีชาวบ้านคนไหนใช้น้ําในสระแห่งนี้ ดังนั้นจึงจํา เป็นต้องแสวงหาแหล่งน้ําแห่ง
ใหม่เพ่ือนํามาใช้ในการอุปโภคและบริโภคให้กับคนในชุมชน โดยเริ่มจากการขอสนับสนุนงบประมาณ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง “น้ํา” โดยเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2540 นางแสงจันทร์ได้มีหนังสือไป
ยังสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ หรือสํานักงาน 
กปร. ขอสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการพัฒนาการเกษตรต่อเนื่องแนวใหม่เพ่ือให้
สอดคล้องเป็นไปตามแนวทางโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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รัชกาลที่ 9 ซึ่งทรงมีความห่วงใยต่อพสกนิกรของพระองค์ให้ประชาชนได้มีความกินดีอยู่ดีโดยถ้วน
หน้ากัน  

4) วิธีด าเนินการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
เมื่อสํานักงาน กปร. ได้รับเรื่องและเห็นถึงความตั้งใจจริงที่นางแสงจันทร์มีต่อส่วนรวม จึงได้

ประสานกับกองกําลังสุรนารีมาทําการขุดบ่อ จํานวน 14 บ่อ ในพ้ืนที่หมู่ 3 หมู่ 5 และหมู่ 7 เมื่อปี 
พ.ศ. 2551 พร้อมขยายเขตไฟฟูาเกษตรโดยการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอําเภอลําปลายมาศเพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกรและมีอาสาสมัครลงมาช่วยแนะนําวิธีการช่องทางทําประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
ได้ผลและยั่งยืนให้กับเกษตรกรในโครงการ โดยใช้หลักแนวคิดการพัฒนาเพ่ือการพ่ึงตนเองของ
เกษตรกรอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (Self Reliance) ในการปฏิบัติงานส่งผลให้ชุมชนพัฒนาไปได้
ระดับหนึ่ง เช่น เกิดการทําการเกษตรแบบครอบครัวหลังฤดูทํานามากขึ้น ครอบครัวอบอุ่นลดป๎ญหา
สังคมได้มาก  

พ้ืนที่แรกท่ีนางแสงจันทร์เข้ามาทําการเกษตรตัวอย่าง คือ บ้านโคกใหม่ – หนองสรวง ตําบล
แสลงพัน โดยเป็นที่ดินของสามีจํานวน 3 ไร่ ชาวบ้านในชุมชนมีอาชีพทํานาและปลูกผักขาย โดยใช้
สารเคมีอย่างเข้มข้น ทั้งปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และสารเคมีกําจัดศัตรูพืช แม้เมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ก็ต้องซื้อ
หามาจากตลาด ไม่สามารถเก็บหรือเพาะพันธุ์เองได้ ชาวบ้านอยู่ในภาวะพ่ึงพิงไม่สามารถลืมตาอ้า
ปากได้ จึงให้นางแสงจันทร์คิดที่จะช่วยชาวบ้าน ทํายังไงให้เขามีเงิน ด้วยการทําเป็นแบบอย่างการ
ปลูกพืชนอกฤดูทํานา โดยไม่ใช้สารเคมีและเลือกปลูกแคนตาลูป แต่เนื่องจากเรียนมาด้าน
บริหารธุรกิจและไม่เคยทําเกษตรมาก่อนจึงไปศึกษาหาความรู้ด้านการเกษตรที่ศูนย์คิวเซ จังหวัด
สระบุรี และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพ่ือนําองค์ความรู้นั้นมาช่วยชาวบ้าน
ผลของการทําเป็นตัวอย่าง นางแสงจันทร์เล่าว่า  

“ตอนที่กลับบ้านเมื่อปี 41 ในชุมชนมีแต่เด็กกับคนชรา ชาวบ้านมีฐานะยากจนมาก ไม่ได้
เจริญอย่างทุกวันนี้ ร้านรวงอะไรก็ไม่มี ทุกวันนี้ดีขึ้น ชาวบ้านมีรายได้ต่อครัวเรือนมากขึ้น ชาวบ้านนั้น
เขาเก่งกว่าเราในเรื่องการท้าเกษตรแต่สิ่งที่เราจะไปช่วยคือการเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้า” 

ด้วยมีความรู้เรื่องการตลาด นางแสงจันทร์จึงมองเห็นแนวทางในการจําหน่ายผลผลิต ใน
ขณะเดียวกันการลงมือทําเกษตร ก็เป็นสิ่งที่นางแสงจันทร์จะต้องเรียนรู้ไปด้วย และได้ทดลองปลูก
แคนตาลูปโดยไม่ใช้สารเคมี เนื่องจากเห็นว่า ผลไม้ประเภทนี้ยังมีโอกาสขยายตัวได้อีกมากและกําลัง
เป็นที่นิยมในตลาดทั่วไปและซูเปอร์มาร์เกตเพราะมีเนื้อหนากลิ่นหอม มีความหวานสูง สามารถเก็บ
รักษาผลสุกไว้ได้นาน อีกท้ังยังขนส่งได้ในระยะทางไกลโดยไม่เสียหายมาก ผลไม้เมืองร้อนชนิดนี้ชอบ
อากาศร้อนชื้นที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 21 – 32 องศาเซลเซียส มีปริมาณน้ําฝนพอสมควร ไม่
ชอบฝนตกชุกตลอดปีทั้งปี เพราะทําให้เป็นโรคโคนเน่าได้ง่าย ส่วนดินนั้นชอบดินร่วนปนทรายหรือดิน
ค่อนข้างเหนียวก็ปลูกได้ แต่ดินต้องเป็นดินที่มีการระบายน้ําและถ่ายเทอากาศได้ดี หากดินมีการอุ้ม
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น้ํามากจะส่งผลให้แคนตาลูปดูดน้ําเข้าไปมาก อาจทําให้ผลของแคนตาลูปมีรสหวานน้อยและเนื้อไม่
ค่อยกรอบ แคนตาลูปเป็นผลไม้ที่มีอายุสั้นและทํารายได้ดี หากผู้ปลูกเอาใจใส่อย่างดี ทุ่มเทดูแลผลไม้
นี้อย่างเต็มที่ มีการปฎิบัติตามหลักวิธีปลูกที่ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ อาจได้รับผลตอบแทนสูง 
ขณะเดียวกันหากปล่อยปละละเลยหรือแม้แต่ไม่ได้ลงปลูกดูแลด้วยตัวเอง อาจทําให้สูญเสียเงินสูง
เช่นกัน จึงเป็นเหตุให้ผลผลิตแคนตาลูปมีราคาค่อนข้างแพง 

ข้อมูลจากบริษัทการเกษตรแห่งหนึ่งระบุว่า การปลูกแคนตาลูปทั้งประเทศ มีปริมาณการ
จําหน่ายเมล็ดพันธุ์ทั้งหมด 1,000 กิโลกรัม เป็นการกระจายลงในพ้ืนที่จังหวัดใหญ่ ได้แก่ นครสวรรค์ 
เชียงราย สุโขทัยและสระแก้ว มีเนื้อที่ปลูกเมื่อคํานวณจากยอดขายเมล็ดพันธุ์รวมทั้งสิ้นประมาณ 
12,500 ไร่ 95% ของเกษตรกรนิยมปลูกพันธุ์ผิวเรียบที่เหลือเป็นพันธุ์ตาข่ายและเป็นพันธุ์สีส้ม
มากกว่าพันธุ์สีเขียว ในพ้ืนที่ 1 ไร่ ใช้เมล็ดพันธุ์ 80 – 100 กรัม หรือ 4 – 5 กระป๋อง แล้วแต่ระยะ
ปลูก ถ้าหากคํานวณ 1 กระป๋อง จะได้ประมาณ 1 ตัน ดังนั้นหากใช้เมล็ดพันธุ์ 4 – 5 กระป๋อง จะได้
น้ําหนัก 4 – 5 ตัน ปริมาณขนาดนี้ต้องเป็นมืออาชีพเท่านั้น แต่โดยทั่วไปแล้วเกษตรกรทําได้เพียง 3 – 
4 ตัน ต่อไร่ ซึ่งหากราคาขายส่งกิโลกรัมละ 20 บาทจะได้เงิน 6 – 8 หมื่นบาท บางรายได้เป็นล้าน
บาทและยังทําน้ําหนักลูกได้ 2 – 3 กิโลกรัม  

ด้านระบบการให้น้ําในการปลูกแคนตาลูปนิยมใช้ระบบน้ําหยด แม้แต่การให้ปุ๋ยก็ให้ผ่าน
ระบบน้ําหยดในป๎จจุบันไม่มีการหยอดเมล็ดลงหลุมเหมือนก่อนแต่เปลี่ยนมาเป็นวิธีเพาะต้นกล้าใน
ถาด สําหรับช่วงที่มีปริมาณผลผลิตสูงมากมักจะอยู่ราวเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ เพราะถือว่าเป็น
ช่วงที่ชาวนาหยุดปลูกข้าวแล้วจึงหันไปปลูกแคนตาลูป ซึ่งหากดูแลเป็นอย่างดีแล้วในระยะเวลาเพียง 
2 เดือนก็สามารถทําให้เกษตรกรมีรายได้นับแสนบาท เพ่ือให้แคนตาลูปแสลงพันเป็นที่รู้จัก นางแสง
จันทร์จึงได้เขา้พบผู้ว่าราชการจังหวัดเพ่ือขอให้ทางราชการช่วยประชาสัมพันธ์ให้อีกทาง ซึ่งกว่าจะได้
พบผู้ว่าราชการจังหวัดก็ต้องใช้เวลานานนับปี แต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาถิ่นฐานบ้านเกิดนางแสง
จันทร์ก็ไม่ได้ละความพยายามและท้อถอย ผลของการเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานในจังหวัด
ได้มีการประชาสัมพันธ์แคนตาลูปของชาวแสลงพันผ่านสื่อต่างๆ จนกระทั่ง“แคนตาลูป” แสลงพันเริ่ม
เป็นที่รู้จัก มีชื่อเสียงว่ามีรสชาติหวาน กรอบ อร่อย ต่อมาก็ได้กลายมาเป็นสินค้าโอทอปของอําเภอลํา
ปลายมาศสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับคนในชุมชนเป็นกอบเป็นกํา  

เมื่อ “แคนตาลูป” เป็นตัวทํารายได้ ชาวบ้านจึงหันมาปลูกพืชนอกฤดูทํานากันมากขึ้นส่งผล
ให้เกษตรกรมีความต้องการใช้น้ํามากขึ้น นางแสงจันทร์จึงพยายามคิดว่าจะหาแหล่งน้ําจากไหนมาใช้
ในชุมชนได้ เมื่อน้ําบนดินไม่สามารถใช้ได้ ก็ยังมีน้ําใต้ดินที่สามารถจะนําขึ้นมาใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้น
ในวันที่ 30 ตุลาคม 2544 นางแสงจันทร์จึงได้ทําหนังสือถึงอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์เจาะบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร ซึ่งกรมทรัพยากรธรณีได้มาทําการขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลให้
จํานวน 7 บ่อ ความลึก 80 เมตรซึ่งเป็นความลึกในระดับที่น้ําบาดาลจะไม่เกิดสนิมและสามารถที่จะ
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นํามาใช้ในการเกษตรได้ผล ก่อเกิดเป็นโครงการนําร่องน้ําบาดาลเพ่ือการเกษตรตําบลแสลงพัน โดย
กรมทรัพยากรธรณีขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลช่วยเหลือเกษตรกรเพ่ิมอีก จํานวน 4 บ่อ 4 ราย ให้มีน้ํา
พอเพียงต่อการเพาะปลูก  

นอกจากนี้ กรมทรัพยากรน้ําบาดาลได้มาช่วยขุดเจาะน้ําบาดาลเพ่ือการเกษตร ปี พ.ศ. 2545 
จํานวน 5 บ่อ โครงการ 1 ในพ้ืนที่ หมู่ 3 บ้านหนองสรวง ต่อมา ปี พ.ศ. 2553 โครงการนําร่องน้ํา
บาดาลเพ่ือการเกษตร ตําบลแสลงพัน ขุดเจาะน้ําบาดาลเพ่ือการเกษตร จํานวน 16 บ่อ โครงการ 2 
และสร้างหอถังเก็บน้ําความจุ 54 คิว จํานวน 8 หอถังพร้อมท่อส่งน้ําถึงแปลงนาเกษตรเป็นระยะทาง 
11 กิโลเมตร ในพ้ืนที่หมู่ 12 บ้านแสลงพัน หมู่ 14 และหมู่ 16 บ้านบุก้านตง โครงการแล้วเสร็จ
เกษตรกรเริ่มได้ใช้ประโยชน์ทําการเกษตรปี พ.ศ. 2556 จนถึงป๎จจุบัน 

ผลจากการพัฒนาชุมชนมาตั้งแต่ปี 2540 ทําให้ชาวบ้านเกิดการรวมกลุ่มและจัดตั้งเป็นศูนย์
การเรียนรู้ โดยความเป็นมาของศูนย์การเรียนรู้เริ่มมาจากโครงการพัฒนาการเกษตรต่อเนื่องแนวใหม่
ตามแนวพระราชดําริ ตําบลแสลงพัน โดยมีหลักการและเหตุผลที่จัดตั้งก็เพ่ือเป็นศูนย์ประสานงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกกับหน่วยงานที่เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนชุมชนและระหว่างสมาชิกกับ
สมาชิกในชุมชนอันจะเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี เป็นศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นจุด
รวบรวมแลกเปลี่ยนด้านการผลิต การตลาด การบริหารจัดการการเกษตรที่ยั่งยืน เป็นแหล่งข้อมูล
ข่าวสาร แหล่งความรู้ด้านต่างๆ ที่ เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและบุคคลภายนอกที่สนใจได้มาศึกษา 
รวมทั้งส่งเสริมการทําเกษตรอินทรีย์ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม รักษาสภาพดิน น้ํา ให้สมบูรณ์ปลอดภัย
จากสารพิษสารเคมีก่อเกิดแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริอย่างได้ผลเป็นรูปธรรม 
 1.2.3. การศึกษาจากวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

1) ความเป็นมาของการศึกษาจากวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของชุมชนบ้านบุก้านตง คือ การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชน โดยเริ่มจากนาง

แสงจันทร์ได้ระดมความคิดเห็นและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มชาวบ้านแสวงหาแนวทางแก้ไข
จุดอ่อน พัฒนาจุดแข็ง โดยยึดหลักระเบิดจากข้างในและใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เช่น แลกเปลี่ยน ทําความเข้าใจ ประสา น
หน่วยงานมาให้ความรู้ หลักการ วิธีการที่ถูกต้องถ้าเห็นว่าดีก็นําไปทดลองใช้ ถ้าได้ผลก็นํามาเสนอ
แลกเปลี่ยนเป็นวิทยาทานในโอกาสที่มีการประชุมแลกเปลี่ยนครั้งต่อไป เป็นการสร้างคุณค่าให้กับคน
ในชุมชนมีโอกาสได้ให้วิทยาทานดีๆ กับผู้อ่ืน ซึ่งประสบการณ์การพัฒนาที่พบเห็นในพ้ืนที่และวิธีการ
แก้ไข ทั้งที่แก้ไขสําเร็จและกําลังพัฒนา ซึ่งการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ป๎ญหาอุปสรรค และโอกาส
ในการพัฒนาชุมชนบ้านบุก้านตง ซึ่งถึงแม้ศูนย์จะตั้งอยู่บ้านบุก้านตงแต่พ้ืนที่ในการพัฒนาของนาง
แสงจันทร์ครอบคลุมทั้งตําบลแสลงพัน ซึ่งมี 16 หมู่บ้านประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านหนองระนาม หมู่ที่ 
2 บ้านหนองสรวง หมู่ที่ 3 บ้านหนองผักโพด หมู่ที่ 4 บ้านหนองตาดตามุ่ง หมู่ที่ 5 บ้านบุขี้เหล็ก หมู่
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ที่ 6 บ้านแสลงพัน หมู่ที่ 7 บ้านหนองตาหล่า หมู่ที่ 8 บ้านสี่เหลี่ยมน้อย หมู่ที่ 9 บ้านสี่เหลี่ยมเจริญ 
หมู่ที่ 10 บ้านบุขี้เหล็กใหม่ หมู่ที่ 11 บ้านบุก้านตง หมู่ที่ 12 บ้านสามเขย หมู่ที่ 13 บ้านแสลงพันใหม่ 
หมู่ที่ 14 บ้านโคกใหม่พัฒนา หมู่ที่ 15 บ้านบุก้านตงพัฒนาและหมู่ที่ 16 บ้านทะเมนชัย 

2) วัตถุประสงค์ของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
จากนั้นใน พ.ศ. 2551 ชาวบ้านได้ร่วมกันจัดทําศูนย์เรียนรู้เกษตรกรเศรษฐกิจพอเพียงตาม

แนวพระราชดําริ เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ จัดประชุม จัดอบรม พัฒนาผลผลิต การตลาด 
การประสานงานเครือข่าย โดยตั้งอยู่เลขที่ 49 บ้านบุก้านตง ตําบลแสลงพัน อําเภอลําปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้นับเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เกิดจากชาวบ้าน ดําเนินการโดยชาวบ้าน
และเพ่ือชาวบ้านอย่างแท้จริง วิธีการดําเนินงานของศูนย์ ใช้หลักการระเบิดจากข้างใน หลักเข้าใจ 
เข้าถึงและพัฒนา ตามแนวพระราชดําริภายใต้แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยศึกษา
ทําความเข้าใจกับบริบทของชุมชน หลักคิด แนวคิดของคนในชุมชน เพ่ือเป็นแนวทางวิเคราะห์ จุด
แข็ง จุดอ่อน ป๎ญหาอุปสรรคและหาวิธีแก้ไขร่วมกันกับชุมชน จากนั้น กําหนดเปูาหมายการ
ดําเนินการโดยเน้นการเสริมจุดอ่อน วิธีการแก้ป๎ญหาอุปสรรคเพ่ือเป็นแนวทางประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้เข้ามาช่วยแก้ไขได้ตรงจุด สร้างเวทีให้ชุมชนได้เข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจด้วย
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมต่างๆ โดยสอดคล้องกับบริบทของชุมชนเน้นเพ่ือสร้าง
ขวัญกําลังใจ ความรักสามัคคี ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ของคนในชุมชน สร้างห้องเรียนเกษตรกรจัดให้มี
การเรยีนการสอนเสริมเพ่ิมความรู้และห้องสมุดเกษตรกรเพ่ือค้นคว้าเพ่ิมเติมกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 
ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมายเพ่ือการแก้ไข
ป๎ญหาได้ตรงจุดและเกิดผลสําเร็จเป็นรูปธรรมและเป็นแบบอย่างนําไปขยายผลได้ ส่งเสริมการพัฒนา
ผลผลิตปลอดสารพิษ การทําเกษตรอินทรีย์ การแปรรูป ผลิตภัณฑ์ชุมชนนําไปสู่การพัฒนาการผลิตที่
สอดคล้องกับการตลาด ซึ่งเมื่อมีการจัดตั้งศูนย์ได้มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาส่งเสริมให้การบริหาร
จัดการศูนย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการนําเสนอองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการทําการเกษตร อาทิ 
พ.ศ. 2556 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ได้มาเปิดทําการเรียนการสอนโครงการอาชีวศึกษา
เพ่ือพัฒนาชนบท และ พ.ศ. 2557 กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ .รมน.) 
ได้ให้การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดําริเพ่ือร่วมพัฒนาเกษตรกรให้
เป็นชุมชนต้นแบบมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
 3) วิธีด าเนินการ 

นางแสงจันทร์ ปวงสุข ได้กล่าวถึงศูนย์การเรียนรู้นี้ว่า “ต้องการให้ชาวบ้านได้มาพูดคุยกัน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยตนเอง เราเพียงแต่เป็นผู้จัดการให้เขาได้มาเจอกัน ชาวบ้านจะเข้ามาคุยหรือมา
สอบถาม ปรึกษาปัญหาว่าควรจะปลูกอะไร จะมีตลาดไหม จะขายได้ไหม จะขายให้ใคร เนื่องจาก
เกษตรกรจะไม่กล้า ไม่มีความมั่นใจในตนเอง เราจะเป็นผู้สร้างก้าลังใจให้กับชาวบ้านด้วยค้าพูดในเชิง
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บวก เช่น ท่านผู้มีพระคุณต่อแผ่นดิน เกษตรกรเป็นผู้มีพระคุณต่อแผ่นดินนี้เพราะเป็นผู้ผลิตอาหาร
ให้กับคนในสังคมทุกวัยทุกอาชีพ”   

ผลสําเร็จของการทํางาน คือ รวมกลุ่มสมาชิกเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งเพ่ือสร้างอํานาจการ
ต่อรอง อาทิรวมกลุ่มผลิตแคนตาลูปปลอดสารพิษและพืชผักปลอดสารพิษจําหน่าย สร้างตลาดสินค้า
ชุมชนบริเวณถนนสาย 226 บุรีรัมย์ – ลําปลายมาศ ช่วงบริเวณตําบลแสลงพัน เริ่มมาตั้งแต่ พ .ศ. 
2549 จนถึงป๎จจุบันและจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนเมื่อปี 2551 รวมทั้งจัดตั้งสหกรณ์โครงการนํา
ร่องน้ําบาดาลเพ่ือการเกษตรตําบลแสลงพัน จํากัด ปี พ.ศ. 2556 มีสมาชิก 62 คน 

4) กระบวนการในการศึกษาจากวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
อย่างไรก็ตาม ด้วยความที่มีความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์มาเป็นทุนเดิม นางแสงจันทร์จึงเห็น

ว่าชาวบ้านควรจะมีการรวมกลุ่มในรูปของสหกรณ์ เพราะจะได้เลี้ยงตัวเองได้ ยืนอยู่ด้วยลําแข้งของ
ตัวเอง ทุกคนเมื่อมีหนี้สินก็จะเห็นแก่ตัวและเอาตัวรอดเกิดความขัดแย้งและไม่เกิดการพัฒนา 
ต้องการให้มีเงินและมีเงินออมเงินฝากและพาทําธุรกิจให้เพ่ิมมูลค่าเพ่ือที่จะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้ ซึ่ง
วิธีการบริหารจัดการที่ดีหรือท่ีเป็นเลิศของชุมชนบ้านบุก้านตง ตําบลแสลงพัน คือ 

4.1 การแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก 
การใช้แหล่งน้ําบนดินของชาวบ้านในพื้นที่ท้ังเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการทําเกษตรยัง

เป็นไปได้ยาก ถึงแม้จะมีแหล่งน้ําซึ่งเป็นสระน้ําขนาดใหญ่ เรียกว่า “สระเงินผัน” ที่มีขึ้นสมัยหม่อม
ราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 2518 ที่ได้กําหนด "นโยบายเงินผัน" โดยมี
เปูาหมายเพ่ือปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ และสร้างงานในชนบท ชาวบ้านบุก้านตงได้ร่วมลงมือขุด
สระแห่งนี้โดยได้รับค่าแรงจากโครงการเงินผันซึ่งช่วยให้คนชุมชนมีงานทําและได้แหล่งน้ําขนาดใหญ่
ไปไว้ใช้ในชุมชนด้วย แต่ในระยะหลังได้เกิดความขัดแย้งเกี่ยวกับการนําน้ําจากสระเงินผันไปใช้
ชาวบ้านกลัวว่าจะมีกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดได้ประโยชน์และมีกลุ่มผู้เสียประโยชน์ ดังนั้นเพ่ือยุติข้อขัดแย้งที่
เกิดขึ้น ผู้ใหญ่บ้านจึงไม่อนุญาตให้ชาวบ้านนําน้ําจากสระดังกล่าวขึ้นมาใช้ ทําให้นางแสงจันทร์และ
กลุ่มสมาชิกต้องมาขบคิดกันว่าจะแสวงหาแหล่งน้ําได้จากที่ใดบ้าง ลําพังการหาแหล่งน้ําบนดินคงเป็น
เรื่องยากเพราะพ้ืนที่ในชุมชนมีความแห้งแล้งกันดารมาก รวมทั้งมีข้อขัดแย้งกับผู้นําชุมชนในสมัยนั้น 
ดังนั้นเมื่อไม่สามารถหาแหล่งน้ําบนดินได้นางแสงจันทร์จึงได้แสวงหาแหล่งน้ําใต้ดินแทน ซึ่งการจะขุด
เจาะแหล่งน้ําเป็นเรื่องที่ต้องใช้งบประมาณมาก แต่ด้วยความได้เปรียบที่มีเครือข่าย มีความรู้ สามารถ
ร่างหนังสือได้อย่างคล่องแคล่ว นางแสงจันทร์จึงได้ทําหนังสือถึงหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องและได้รับ
ความร่วมมือ ดังนี้ 

อาจกล่าวได้ว่าศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตําบลแสลงพันนี้ ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ภาครัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ในการพัฒนาแหล่งน้ําทั้งบนดินและใต้ดินเพ่ือการอุปโภค
บริโภคและการเกษตร มีรายละเอียดดังนี้ 
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โครงการน้้าพระทัยจากในหลวง (อีสานเขียว) ดําเนินการระหว่างปี 2531 – 2535 โดย พ.ต.
พิจิตร ขจรกล่ํา หัวหน้าแผนกพัฒนาแหล่งน้ําผิวดินของหน่วย ศูนย์ประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ กองทัพภาคที่ 2 (ศปร.ทภ. 2) ได้มีโอกาสจัดทําแผนพัฒนาแหล่งน้ําผิวดิน
ด้วยตนเอง ได้ศึกษาความขาดแคลนน้ําในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์และเข้าทําการสํารวจกับทหารช่าง 
ตลอดจนจัดงบประมาณขุดลอกแหล่งน้ําให้กับประชาชนในหมู่บ้านต่างๆ รวมถึงทุกหมู่บ้านในตําบล
แสลงพันด้วย จุดเริ่มต้นของการพัฒนาเริ่มจากกองทัพภาคที่ 2 ส่งพลตรีพิจิตรมาลงพ้ืนที่ สํารวจ
ข้อมูลและได้ประชุมปรึกษาหารือกับชาวบ้านว่า ทหารจะขุดสระให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่ปรากฏว่าไม่
มีชาวบ้านคนไหนยอมสละพ้ืนที่เพราะกลัวว่าจะเหลือพ้ืนที่ในการทํานาหรือทําเกษตรน้อยลง จึงต้อง
ใช้วิธีหาอาสาสมัคร แรกเริ่มเดิมทีนั้นจะเริ่มที่ผู้นําชุมชนก่อนเพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับลูกบ้านคนอ่ืนๆ 
ต่อไป แต่ นายอ่อนสา ปวงสุข ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านยังไม่พร้อมที่จะเสียที่ดินทําเป็นแหล่งน้ํา จึงได้ขอ
อาสาสมัคร และนายบุญจันทร์ จันทร์เพ็ง รับเป็นพ้ืนที่แรกในการดําเนินการ  

นายบุญจันทร์นี้ ถือว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้าน เพราะนอกจากจะเป็นผู้ที่บวชเรียนมาแล้ว ยังมี
ความรู้ในเรื่องสมุนไพรอีกด้วย ความท่ีมีความคิดความอ่านมาตั้งแต่อยู่ในร่มกาสาวพัตร์ กอปรกับเป็น
ผู้ที่มองการณ์ไกล ด้วยเห็นว่าการที่ทหารเข้ามาในชุมชนเพ่ือขุดสระให้ในที่ดินของตนโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายนับเป็นโอกาสดีที่จะมีแหล่งน้ําไว้ใช้ในการเกษตรโดยไม่ต้องลงทุน และเมื่อมีแหล่งน้ําแล้วยัง
ได้คิดหาวิธีว่าทําอย่างไรจึงจะสามารถเก็บกักน้ําไว้ในสระได้ตลอดทั้งปี ความคิดบวกกับป๎ญญาและ
การสังเกตที่เห็นว่าในฤดูฝนน้ําจะหลากเต็มท้องทุ่ง พอถึงฤดูแล้งก็เหือดแห้งทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์ 
ดังนั้นในฤดูฝนซึ่งมีน้ําหลากนายบุญจันทร์จึงได้ทําทางเดินน้ําจากทุ่งนามากักเก็บไว้ในสระ ผลก็คือใน
ปีนั้นนายบุญจันทร์มีน้าํเพียงพอที่จะใช้ทําเกษตรตลอดทั้งปี สามารถปลูกผักขายทั้งในและนอกฤดูทํา
นา สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นกอบเป็นกํา ผลของความสําเร็จทําให้ชาวบ้านคนอ่ืนๆ 
เริ่มที่จะทําตามทีละคนสองคนจนในที่สุดก็มีสระน้ําประจําไร่นากันเกือบหมดทั้งชุมชน     

โครงการขยายผลทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ (ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ) บ้านหนองสรวง ตําบลแสลงพัน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สําหรับ
โครงการนี้ดําเนินการโดยกองกําลังสุรนารี มีวัตถุประสงค์ของการดําเนินโครงการคือ สร้างแหล่งน้ํา
ให้กับชุมชนที่ประสบป๎ญหาการขาดแคลนแหล่งน้ําในการทําเกษตร รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรในท้องถิ่นทุรกันดาร ด้วยการขุดสระน้ําขนาด 1 ไร่ ลึก 4 เมตร  ให้กับเกษตรกร จํานวน 14 
รายและได้ประสานให้การไฟฟูาส่วนภูมิภาคอําเภอลําปลายมาศขยายเขตไฟฟูาให้กับชาวบ้านได้มี
ไฟฟูาใช้ด้วย ซึ่งนางสุข ปวงสุข เป็นเกษตรกรรายแรกที่โครงการได้ลงมือขุดสระให้ นางสุขนับเป็น
เกษตรกรรายแรกๆ ที่ได้ทดลองปลูกแคนตาลูปปลอดสารพิษโดยนําน้ํานั้นมาใช้ในการปลูกนอกฤดูทํา
นา ซึ่งต่อมาแคนตาลูปได้นําชื่อเสียงมาสู่ชาวชุมชนแสลงพันเป็นอย่างมาก  
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โครงการน้าร่องน้้าบาดาลเพื่อการเกษตรต้าบลแสลงพัน โดยกรมทรัพยากรธรณีได้มาทําการ
ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ําในการเกษตรกร จํานวน 4 บ่อ 4 ราย ให้
มีน้ําพอเพียงต่อการเพาะปลูก นอกจากนี้ กรมทรัพยากรน้ําบาดาลได้มาช่วยขุดเจาะน้ําบาดาลเพ่ือ
การเกษตร ปี พ.ศ. 2545 จํานวน 5 บ่อ โครงการ 1 ในพ้ืนที่ หมู่ 3 บ้านหนองสรวง ต่อมา ปี พ.ศ. 
2553 โครงการนําร่องน้ําบาดาลเพ่ือการเกษตร ตําบลแสลงพัน ขุดเจาะน้ําบาดาลเพ่ือการเกษตร 
จํานวน 16 บ่อ โครงการ 2 และสร้างหอถังเก็บน้ําความจุ 54 คิว จํานวน 8 หอถังพร้อมท่อส่งน้ําถึง
แปลงนาเกษตรเป็นระยะทาง 11 กิโลเมตร ในพ้ืนที่ หมู่ 12 บ้านแสลงพัน หมู่ 14 และหมู่ 16 บ้านบุ
ก้านตง จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2556 โครงการแล้วเสร็จเกษตรกรจึงเริ่มได้ใช้ประโยชน์ทําการเกษตร 
ป๎จจุบันมีการขยายพ้ืนที่การปล่อยน้ําไปตามท่อไป เพ่ิมขึ้นเป็น 19 กิโลเมตร ซึ่งโครงการน้ําบาดาลนี้
ได้มีการส่งน้ําไปยังหมู่บ้านต่างๆ ดังนี้ บ้านบุก้านตง โคกใหม่ หนองสรวง แสลงพัน หนองตาดตาโม่ง 
จํานวน 7 หมู่บ้าน แต่มีเงื่อนไขว่าสมาชิกจะต้องขุดบ่อที่หัวไร่ปลายนา 10 ไร่ต่อหนึ่งบ่อ คิดเป็น
ปริมาตรน้ําแล้วแต่กําลังของแต่ละคน อย่างน้อยลึกประมาณ 3-4 เมตร ซึ่งจะสามารถจุน้ําได้ประมาณ 
12,000 ลิตร ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมชาวบ้านให้มีน้ําใช้เพื่อการเกษตรได้ตลอดทั้งปี  

โครงการท้าเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด้าริฯ โดยสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร .) และกองอํานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 6 สนับสนุนการทําเกษตรทฤษฎี
ใหม่ตามแนวพระราชดําริ โดยจัดหาแหล่งน้ํา องค์ความรู้ เมล็ดพันธุ์  ต้นไม้ รวมถึงการเลี้ยงสัตว์และ
การประมงเพ่ือส่งเสริมเกษตรกรในพ้ืนที่ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และติดตาม ดูแล แนะนํา
สนับสนุนส่งเสริมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2541 จนถึงป๎จจุบัน  

ถึงแม้ว่าจะสามารถจัดหาแหล่งน้ําให้กับคนในชุมชนได้เพียงพอแล้ว นางแสงจันทร์ก็ยังเห็นว่า
ชาวบ้านจะไม่มีโอกาสได้มาลองผิดลองถูกมากนักเพราะการทําเกษตรต้องลงทุนหากเกิดความ
ผิดพลาดหมายความว่าก็จะมีหนี้สินก้อนโตรออยู่ ชาวบ้านจึงไม่อาจเสี่ยงลงทุนได้บ่อยครั้งนัก ครั้งแรก
นางแสงจันทร์ให้ชาวบ้านทดลองปลูกผัก 6 เดือน ผลปรากฏว่าไปไม่รอดแล้วเขาก็กลับไปวังวนเดิม 
คือ ปลูกพืชตามกระแส  นางแสงจันทร์กับสามีจึงลงมือปลูกพืชผักปลอดสารพิษในพ้ืนที่ 3 ไร่ ใน
ระยะแรกต้องจ้างคนงาน 5 คนและเพ่ิมเป็นอีก 12 คนจึงจะสามารถทํางานได้ทัน ปลูกผักในพ้ืนที่ 2 
ไร่ ใช้เวลารดน้ําไปครึ่งวัน เสียเวลามากเครียด บางครั้งก็ทะเลาะกัน ทั้งสองจึงได้คิดหาวิธีที่จะ
ปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกใหม่ ลดต้นทุนการผลิต ได้แก่ การจ้างแรงงานให้น้อยลง การลดเวลาด้วยการ
ซื้อ Timer ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทางไฟฟูาที่ ใช้ ในการควบคุมการทํางานของป๎้มน้ํ า ผลปรากฏว่า
ประหยัดเวลาในการรดน้ํา 2 ไร่ ได้ล้านนึงและมีการปรับเปลี่ยนสารเคมีให้น้อยลงสุขภาพจะได้ดีขึ้น 
จากสวนทดลองพัฒนามาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามแนวพระราชดําริ ที่แสดงให้เห็นว่าพ้ืนที่เพียง 3 ไร่นี้
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สามารถจะปลูกพืชที่มีรายได้ เช่น แคนตาลูป พริก มะเขือ มีรายได้ปีละห้าหกแสนโดยวิธีการใช้
สารอินทรีย์จนประสบผลสําเร็จ 

 อย่างไรก็ตาม การนําน้ําใต้ดินขึ้นมาใช้เพ่ือการเกษตรนั้น จําเป็นต้องใช้ไฟฟูาเพราะต้องมี
การใช้เครื่องป๎้มน้ําสูบน้ําขึ้นมา เนื่องจากน้ําบาดาลจะมีค่า PH แตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ เพราะมีแร่
ธาตุผสมอยู่ เกษตรกรจะต้องสูบน้ําขึ้นไปตากไว้เพ่ือให้น้ํานอนตะกอน คือ ให้แร่ธาตุหนักซึ่งปนอยู่ใน
น้ําตกตะกอน จากนั้นชาวบ้านจะใช้ปูนขาวปรับสภาพน้ําเพื่อให้เป็นกลางก่อนที่จะนําไปรดต้นพืชหรือ
ใช้เลี้ยงสัตว์ หากเกษตรกรนําน้ําบาดาลไปใช้รดเลย พืชจะไม่โต หรือหากนําไปใช้ในการปศุสัตว์ก็จะ
ไม่ดีเพราะค่า PH ต่ํามีความเป็นกรดสูงเมื่อชาวบ้านมีความจําเป็นในการใช้ไฟ การไฟฟูาส่วนภูมิภาค
อําเภอลําปลายมาศจึงได้ให้ความช่วยเหลือขยายเขตไฟฟูาเพ่ือการเกษตรเพ่ือใช้ในระบบน้ํา     
โครงการ 2  

ต่อมาในปี 2559 กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สวนรื่นฤดี โดยศูนย์
ประสานการปฏิบัติที่ 6 ได้มีโครงการติดตั้งโซลาร์ เซลล์ให้กับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนแสลงพันโดย
สามารถผลิตไฟฟูาได้วันละ 30 กิโลวัตต์ ซึ่งกําลังไฟที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์นี้สามารถนํามาใช้สูบ
น้ําใต้ดินขึ้นมาใส่ถังความจุ 54 คิวได้ และยังมีใช้ภายในตัวอาคารศูนย์การเรียนรู้ซึ่งมีอุปกรณ์ไฟฟูา 
อาทิ เครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตู้เย็น ทีวี พัดลม และเครื่องใช้ไฟฟูาภายในบ้านอ่ืนๆ 
ไฟฟูาที่ได้มาจากพลังงานทดแทนนี้ช่วยให้ชาวบ้านสามารถประหยัดค่าไฟฟูาได้เดือนละหลายหมื่น
บาท ซึ่งเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิต 
 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 15 : ระบบการกระจายน้ าเพื่อการเกษตร 
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แผนภาพที่ 16 : การสูบน้ าใต้ดินโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ไปยังแปลงนา 
 

4.2 ใช้หลักของการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความเข้มแข็ง 
นางแสงจันทร์ได้นําผลจากการวิเคราะห์ SWOT ที่เริ่มทําในปี พ.ศ. 2550 มาประยุกต์ใช้

ให้ชุมชนรู้จักการพ่ึงพาตนเองเป็นหลัก ได้แก่ รวมกลุ่มทําปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในกลุ่ม เพ่ือลดต้นทุน
และลดการใช้สารเคมีและผลิตพืชผักปลอดสารพิษจําหน่าย จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลแสลง
พัน (ออมวันละบาท) โดยสํานักงานพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ เข้ามาแนะนําส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้ง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทํา
กิจกรรมการทําปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์โดยการลงแขกกันในแต่หมู่บ้านเมื่อช่วยกันทําจนเสร็จแล้วก็จะ
มีการแบ่งสันป๎นส่วนกันนําไปใช้ในไร่นาของตนเอง วัตถุประสงค์ของการทํากิจกรรมนี้ก็เพ่ือให้
ชาวบ้านเกิดการรวมกลุ่มและสร้างความสามัคคี นอกจากนี้ได้จัดตั้งกลุ่มอาชีพผลิตแคนตาลูปปลอด
สารพิษและพืชผักปลอดสารพิษเพ่ือส่งเสริมรายได้ร่วมทุนร่วมค้าพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จด
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2551 จดทะเบียนสหกรณ์โครงการนําร่องน้ําบาดาลเพ่ือการเกษตร
ตําบลแสลงพัน โดยมีกิจกรรมหลัก ได้แก่ ทําปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ สารปูองกันกําจัดศัตรูพืชแล้วนํามา
แบ่งกันใช้ภายในชุมชน จัดคิวการผลิตเพ่ือให้สอดคล้องตามความต้องการของตลาด พบปะ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาการผลิตและการใช้น้ําในการเพาะปลูกอย่างคุ้มค่า ปรึกษาหารือสัปดาห์ละ
หนึ่งครั้งหรือตามความเหมาะสม ร่วมทําบุญสนับสนุนชุมชนในโอกาสต่างๆ ใช้หลักประชาธิปไตย 
เคารพแนวคิดความเห็นต่างของแต่ละบุคคลแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีเหตุผล มีการจัดตั้งสภาองค์กร



  154 

ชุมชนตําบลแสลงพัน เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 โดยยึดหลักสภาพของท้องถิ่น วิถีชีวิต 
สภาพแวดล้อม ภูมิศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความคุ้นเคยที่ดีของชุมชนเป็นหลักใน
การพัฒนา 

นอกจากรวมกลุ่มเพ่ือพัฒนาอาชีพแล้ว ชุมชนบ้านบุก้านตงยังได้ร่วมเสริมสร้างความรู้
ด้านเทคโนโลยีการเกษตร การผลิต การตลาด การบริหารอย่างมีระบบ โดยมีหน่วยงานต่างๆ เข้ามา
สนั บ สนุ น ต่ อ ยอด ใน เ รื่ อ ง ขอ งอ งค์ ค ว าม รู้  อ าทิ  พัฒนาชุ ม ชน  อุ ตส าหกร รมภ าค  6 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ กรมส่งเสริมการเกษตร พาณิชย์จังหวัด 
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สวนรื่นฤดี และกองอํานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในจังหวัดบุรีรัมย์ สาธารณสุขจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ องค์การบริหาร
ส่วนตําบลแสลงพัน และการทําบัญชีครัวเรือน ซึ่งเริ่ม ปี พ.ศ. 2550 โดยสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
บุรีรัมย์หน่วยอ่ืนๆ ได้แก่ สํานักงานเกษตรจังหวัด เกษตรอําเภอ พัฒนาชุมชน อุตสาหกรรมภาค 6 
กรมวิชาการเกษตร - พืชปลอดภัย (GPA) กรมส่งเสริมสหกรณ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การ
บริหารส่วนตําบล กองกําลังสุรนารี มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หน่วยงานอ่ืนๆ เช่น 
ศูนย์มีชัยอําเภอลําปลายมาศ เกษตรธรรมชาติคิวเซ ทีวีช่อง 3 5 7 และไทยทีวี 

4.3 ท าแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน 
นางแสงจันทร์ร่วมกับชาวบ้าน ได้ทําแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของ

ชุมชนเพ่ือบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558 – 2559 ซึ่งวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกแคนตาลูปหนองสรวงได้
รวบรวมสมาชิกเกษตรกรรวมกลุ่มมีอาชีพเสริมด้วยการปลูกแคนตาลูปปลอดสารพิษ แต่ยังมีสมาชิก
ในชุมชนส่วนใหญ่ที่ไม่สามารถปลูกแคนตาลูปได้ เนื่องจากสมาชิกในครอบครัวไม่พอและค่าจ้าง
แรงงานสูง จึงได้ประชุมปรึกษากันว่าจะหาอาชีพเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างไร  

การวางแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการชุมชนเพ่ือบรรเทาป๎ญหาภัยแล้งของ
รัฐบาลจึงเป็นทางออกทางเลือกให้กับเกษตรกรได้มีโอกาสที่จะทํามาหากินทําการเกษตรหลังฤดูเก็บ
เกี่ยวข้าวโดยไม่ต้องทิ้งครอบครัว ละทิ้งที่ดินที่นาไปรับจ้างและทําให้ผืนแผ่นดินมีคุณค่าขึ้นมาได้ เป็น
แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง  ครอบครัวอบอุ่น มีอาหารมีรายได้อย่างพอเพียง ซึ่งผลจากป๎ญหาภัยแล้ง
ต่อเนื่องมาหลายปี ส่งผลให้ปริมาณน้ําสะสมในแหล่งเก็บน้ําต่างๆ และระดับน้ําใต้ดินมีปริมาณลดลง
ทําให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อเกษตรกรเพราะ “น้ําคือชีวิต” ดังนั้นเพ่ือความอยู่รอดและทําให้
สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรม เกษตรกรจึงต้องปรับตัวโดยการปลูกพืชใช้น้ําน้อยและการปลูก
พืชที่หลากหลายมากขึ้นเพ่ือเสริมสร้างรายได้ให้พออยู่พอกินหรือเป็นอาชีพทางเลือกสร้างรายได้ที่
มั่นคงต่อไปได ้



  155 

แผนพัฒนาดังกล่าวนี้เป็นทางเลือกให้เกษตรกรยังคงสามารถปลูกพืชสร้างรายได้หลังฤดูเก็บ
เกี่ยวข้าว ปูองกันป๎ญหาพืชผลผลิตเสียหายเนื่องจากน้ําไม่เพียงพอในการทําการเกษตร เกษตรกรได้
ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชที่หลากหลายแต่ใช้น้ําน้อยและลดต้นทุน ให้เกษตรกรได้มีการบริหารจัดการ
น้ําและพ้ืนดินเพื่อให้เกิดรายได้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ส่งเสริมเกษตรกรที่ผลิตอาหารปลอดสารพิษ
ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้มั่นคง มีกลุ่มเปูาหมาย คือ สมาชิกเกษตรกรในพ้ืนที่ตําบลแสลง
พัน จํานวนกว่า 635 ครัวเรือน มีพ้ืนที่ในการทําเกษตรปลูกพืช ได้แก่ ปลูกถั่วลิสง จํานวน 433 ราย 
พ้ืนที่ 1,246 ไร่ ปลูกถั่วเขียว จํานวน 427 ราย พ้ืนที่ 1,657 ไร่ รวม 2,943 ไร่ โดยวิสาหกิจชุมชนฯ 
เป็นผู้รับผิดชอบ 

4.4 การเพิ่มมูลค่า (Value Added) ให้กับผลผลิต  
นอกจากนี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ยังได้ส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ พืชสมุนไพร

และการเลี้ยงสัตว์และสนับสนุนการนําวัสดุที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เกิดรายได้ ทําให้ชุมชน
มีรายได้หมุนเวียนมากกว่า 5 ล้านบาทต่อปี และมีผลผลิตบางส่วนต้องนํามาแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
อย่างไรก็ตาม การผลิตอาหารแปรรูปโดยวิธีตากแห้งแสงแดดธรรมชาติ มีความเสี่ยงการปนเปื้อนฝุุน
ละอองและเปียกฝนเสียหาย ส่วนการใช้ไฟฟูาในการอบแห้งก็ทําให้มีต้นทุนสูง การนําโรงอบพลังงาน
แสงอาทิตย์ จึงเป็นทางเลือกหนึ่งของการใช้พลังงานสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 
เป็นการพัฒนาเทคนิคเทคโนโลยีการผลิตการแปรรูปกระตุ้นให้ชุมชนมีรายได้เพ่ิม เกิดความภาคภูมิใจ
ว่าในระดับชุมชนก็สามารถสร้างธุรกิจเกษตรในชุมชนได้ เกิดการต่อยอดอาชีพ การสร้างงานสร้าง
รายได้ในชุมชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน  

นอกจากนี้ การอบอาหารด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ยังช่วยเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
และลดการสูญเสียซึ่งมีผลต่ออาชีพและรายได้ของชุมชน เป็นการรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้คง
คุณค่าและเป็นไปตามมาตรฐานที่ อย .กําหนด และความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค เพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนการผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษของชุมชน นํามาแปรรูปโดยการอบแห้ง 
ใช้พลังงานสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อมในการผลิต ลดความเสียหายใช้เวลาอบแห้งที่สั้นลง 
เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการผลิตการเกษตร ลดป๎ญหาการว่างงาน การละทิ้งถิ่นฐานและ
ครอบครัว รวมทั้งสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่หลากหลายมุ่งส่งเสริมการผลิตและใช้วัตถุดิบใน
ชุมชน เกิดเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งยั่งยืนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ก่อให้เกิดความรักความสามัคคีใน
ชุมชน 

4.5 น าภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่  
ปราชญ์ผู้รู้ในชุมชนมีโอกาสได้นําวิชาความรู้มาถ่ายทอดควบคู่ไปกับการผลิต เกิดการ

พัฒนาการทํางานอย่างมีระบบจากการเรียนรู้การปฏิบัติจริง ได้แก่ ด้านสมุนไพร ด้านแปรรูปอาหาร
ไทย ด้านการประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทําจากวัสดุท้องถิ่น ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
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รูปแบบต่างๆ เช่น ข้าวเกรียบแคนตาลูป ข้าวเกรียบสมุนไพร สมุนไพรอบแห้ง ลูกปะคบ ผลไม้เชื่อม 
กวน ดอง อบแห้ง พืชผักอบแห้ง ปลา ไก่ หมู ตากแห้ง เป็นต้น โครงการดังกล่าวมีเปูาหมายเป็น
เกษตรกรในพ้ืนที่ จํานวน 2,000 ราย เป็นกลุ่มผู้ปลูกแคนตาลูป จํานวน 93 ราย ผลิตแคนตาลูปแบบ
ปลอดสารพิษ ขายสดและแปรรูปต่างๆ กลุ่มปลูกพืชผักสมุนไพร จํานวน 550 ราย เป็นการส่งเสริม
ทุกครัวเรือนๆ ละ 5 ชนิดขึ้นไป ใช้ในครัวเรือนสนับสนุนการกินอาหารเป็นยา ที่เหลือส่งขายและแปร
รูป กลุ่มเกษตรกรทํานาแสลงพัน จํานวน 315 ราย ปลูกพืชอาหารสัตว์อบแห้งทําอาหารสัตว์ ส่งเสริม
เลี้ยงไก่ ปลา กบ จิ้งหรีด หมูหลุม วัว ควาย เป็นอาหารชุมชน เหลือขายและแปรรูป กลุ่มผู้ปลูกพืชผัก
ปลอดสารพิษ จํานวน 587 ราย ปลูกเห็ด แตง พริก ผักกาด ผลไม้ มะนาว มะขาม มะละกอ ฯลฯ 
ปลอดสารพิษขายสดและอบแห้ง กลุ่มแปรรูปผลผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน จํานวน 170 ราย รับผลผลิตมา
อบแห้ง แปรรูปและทําการตลาด รวมถึงเข้ารับความรู้รับการอบรมเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ กลุ่มผู้ใช้น้ํา
บาดาลเพ่ือการเกษตร จํานวน 189 ราย โดยทําการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ได้หลากหลายตลอดทั้งปี 
กลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส จํานวน 150 ราย สนับสนุนอาชีพสร้างรายได้ต่างๆ ตามความเหมาะสม ซึ่ง
จะช่วยให้ประชากรในชุมชนจะมีรายได้เพ่ิมกว่า 50% เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ที่ยั่งยืนกว่า 2,000 
ครัวเรือน ลดการสูญเสียผลผลิตทางการเกษตรกว่า 24,000 กิโลกรัมต่อปี เกษตรกรเกิดความมั่นใจว่า
ผลผลิตปลอดสารพิษที่ผลิตมาแล้วจะได้จําหน่ายถึงผู้บริโภคไม่ล้นตลาดด้วยกลไกพ่อค้าคนกลาง 
ชุมชนมีความม่ันคงทางอาหารอย่างพอเพียง สามารถมีกําลังการผลิต การแปรรูปและมีเหลือจําหน่าย
สู่ภายนอกทําให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจชุมชนกว่า 8 – 10 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาสมีอาชีพมีรายได้ไม่เป็นภาระของครอบครัวไม่ต่ํากว่า 150 ราย 

4.6 ชุมชนก าหนดราคาผลผลิตเองได้ 
เมื่อก่อนที่ชุมชนจะมีการปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างแคนตาลูป ชาวบ้านต้องประสบกับ

ป๎ญหาพ่อค้าคนกลางกดราคาพืชผลทางการเกษตร การไม่สามารถกําหนดราคาได้เองและถูกเอารัด
เอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางนี้เอง เป็นจุดเริ่มต้นให้นางแสงจันทร์อยากช่วยชาวบ้าน ด้วยการตั้งกลุ่ม
ผู้ปลูกแคนตาลูปแสลงพันขึ้น โดยมีการกําหนดราคารับซื้อท่ีกิโลกรัมละ 20 บาท กระนั้นก็ยังมีสมาชิก
ในกลุ่มแอบนําผลผลิตไปขายให้กับพ่อค้าคนกลางซึ่งหากพบว่ามีสมาชิกคนหนึ่งคนใดทําแบบนั้นก็ให้
ออกจากกลุ่มเพราะถือว่าไม่มีความซื่อสัตย์ ซึ่งต่อมาสมาชิกที่ออกจากกลุ่มเหล่านั้นในระยะหลังต้ อง
ส่งผลผลิตไปขายไกลถึงจังหวัดอุบลราชธานี และขายได้ในราคาเพียงกิโลกรัมละ 13 บาท ขาดทุนจน
ต้องเลิกอาชีพการปลูกแคนตาลูปไปในที่สุด  
 ป๎ญหาและอุปสรรคที่พบ คือ ขาดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อหาป๎จจัยการผลิต สถานที่ทําการยังไม่
เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยเพ่ือรองรับการติดต่อประสานงานของสมาชิกได้สะดวก ห้องเรียน ห้องประชุม 
ขาดระบบการสื่อสารไอที ระบบสารสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือให้สมาชิกสามารถเข้ามาใช้บริการ ศึกษา
เรียนรู้ได้ ค่าไฟฟูาเป็นต้นทุนสูงสําหรับการใช้น้ําบาดาลเพ่ือการเกษตรเห็นสมควรใช้พลังงาน          
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โซล่ารเ์ซลล์เพ่ือลดต้นทุนการผลิต ยังไม่รู้วิธีการนําพลังงานไบโอแก๊สมาใช้ในครัวเรือนเพ่ือลดค่าครอง
ชีพ ถนนขนส่งผลผลิตในแปลงสวนนําส่งตลาดเป็นหินคลุกการเดินทางขนส่งไม่สะดวก ขาด
งบประมาณส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้โดยชุมชนเพ่ือชุมชน คน
คือทรัพยากรบุคคลยังขาดความรู้ในด้านต่างๆ อีกมาก 
 แผนพัฒนาที่จะพัฒนาต่อไป คือใช้หลักการ พัฒนาคน พัฒนาความคิด สู่การพัฒนา
เศรษฐกิจ ได้แก่ จัดประกวดบ้านนี้พอเพียง หมู่บ้านพอเพียง ชุมชนพอเพียงทุกปี  ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง ท่องเที่ยวเชิงเกษตร แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โฮมเสตย์ สหกรณ์รวบรวมรับ
ซื้อผลผลิตทางการเกษตร จัดคิวปลูกตามโควต้า จัดหาป๎จจัยส่งเสริมการผลิต ตลาดจําหน่ายของฝาก
ผลผลิตชุมชนปลอดสารพิษ มีสินค้าผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย บริเวณถนนสายหลักที่มีนักท่องเที่ยว 
สวัสดิการชุมชนเพ่ือช่วยเหลือสนับสนุนด้านต่างๆ ได้แก่ อาชีพ ที่อยู่อาศัย การศึกษา ขนบธรรมเนียม 
ประเพณีและวัฒนธรรม ดนตรี กีฬา เยาวชน เป็นต้นแบบความรู้คู่คุณธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือขยายผลสู่ชุมชนภายนอกที่สนใจได้เข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยน สร้างชุมชนสะอาดธนาคาร   
รีไซเคิลเปลี่ยนขยะเป็นเงิน 

4.7 การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ 
เมื่อได้วิเคราะห์ SWOT Analysis แล้วนางแสงจันทร์พบว่า การทําเกษตรแนวใหม่คือ

การปลูกผักปลอดสารพิษ จึงได้รวบรวมกลุ่มสมาชิกที่มีความเห็นตรงกันทําเกษตรแบบปลอดสารเคมี 
โดยในระยะแรกมีชาวบ้านที่พร้อมจะทําผักปลอดสารอยู่เพียงไม่ก่ีราย อาทิ  

นางสมศรี ชัยชุมพล ได้ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ดังนี้ มะละกอ ข่า ตะไคร้ ถั่วฝ๎กยาว 
บวบ มะเขือยาว มะเขือเปราะ ฟ๎กแฟง กระเพรา พริก ผักชี คื่นช่าย และมะเขือ  

นางทองดี โพธิ์จันทร์ดี ทําการปลูกผักและผลไม้ ดังนี้ พริก มะเขือเทศ กล้วย แก้วมังกร 
ตะไคร้ ผักชี ต้นหอม และชะอม 

นางนวลจันทร์ ประทุม การปลูกพืชผักมีดังนี้ แตงกวา มะเขือ มะเขือพวง ผักชีลาว 
ฟ๎กทอง พริก ผักชี ผักกวางตุ้ง 

นายคําพอง หนองนา มีการปลูกพืชผักและผลไม้ ดังนี้ ถั่วฝ๎กยาว ฟ๎กทอง แตงโม 
แปลงผักของนายธรรมนูญ ขําคม มีการปลูกผัก ดังนี้ ตะไคร้ พริก มะเขือเทศ ผักบุ้ง 

ฟ๎กทอง 
นางพัชรี วงศ์จันทร์ ทําการปลูกผัก ดังนี้ คื่นช่าย โหระพา กวางตุ้ง มะเขือยาว ผักบุ้ง 

มะเขือเทศ ผักหวาน กล้วย 
นายบุญชู โลหะภัย ได้ทําการปลูกพืชผักดังนี้ คะน้า ผักชี คื่นช่าย แมงลัก ผักกาดเขียว 

พริก ต้นหอม กล้วย 
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และนางบุญช่วย กิ่งวงศา จะปลูกพืชผัก ดังนี้ พริก มะเขือเทศ พริกหยวก ฟ๎กแฟง 
มะละกอ แมงลัก ต้นหอม มะเขือเปราะ 

การปลูกผักปลอดสารพิษแม้จะมีรายได้งามแต่ก็ต้องแลกกับความขยัน อดทนของ
เกษตรกรเพราะมีศัตรูพืชหลายชนิด และผลผลิตจะไม่ออกดอกออกผลได้รวดเร็วเหมือนกับการใช้
สารเคมี พืชผักปลอดสารพิษต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ดังนั้น เมื่อเห็นผลช้ า ต้องใช้ความอดทน 
สวนกระแสการใช้ชีวิตแบบทุนนิยมที่เร็วสะดวกเข้าว่า จึงมีไม่น้อยที่พ่ายแพ้และหันกลับไปใช้ปุ๋ยเคมี
ดังเดิม 

4.8 การแสวงหาแหล่งเงินทุน 
นอกจากจะมีแผนการทําเกษตรอย่างเป็นระบบแล้ว นางแสงจันทร์ยังมีโครงการ

ซ่อมแซมโรงเรือนและอุปกรณ์ผลิตน้ําดื่ม โดยมีสาเหตุมาจากน้ําฝนในป๎จจุบันนี้ไม่สามารถนํามาดื่มได้ 
เนื่องจากมีสิ่งปนเปื้อนจากหลังคาหรือวัสดุรองรับทําให้ชุมชนต้องซื้อน้ําดื่มเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่
ค่อนขา้งสูง กรมทรัพยากรน้ําบาดาลเขต 5 จึงได้มาสนับสนุนจัดตั้งโรงน้ําดื่มมาตรฐานองค์การอนามัย
โลก ตั้งแต่ปี 2547 ให้กับชุมชน แต่หลังจากเปิดใช้งานไม่นานชุมชนไม่สามารถบริหารจัดการต่อได้ 
คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกแคนตาลูปบ้านหนองสรวงจึงขอรับมาบริหารจัดระบบ
ระเบยีบต่อ แต่โรงเรือนและอุปกรณ์หลายอย่างต้องซ่อมแซมแก้ไขเปลี่ยนใหม่เนื่องจากหยุดใช้งานมา
เป็นเวลานาน เพ่ือช่วยให้ชุมชนได้มีน้ําดื่มสะอาดปลอดภัยและลดค่าใช้จ่ายครัวเรือนและแก้ป๎ญหา
การขาดแคลนน้ําดื่มได้อย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ชุมชนมีน้ําสะอาดบริโภคที่
ได้มาตรฐานน้ําดื่มขององค์การอนามัยโลก ทําให้คุณค่าชีวิตดีขึ้นและเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพการใช้
แหล่งน้ําบาดาลให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพ่ือวางรูปแบบการบริหารจัดการอย่างมีระบบไว้เป็นแบบ
แผนต่อไป อย่างไรก็ตาม น้ําใต้ดินที่ผ่านหมู่บ้านแห่งนี้นี้ ทีมมหาวิทยาลัยมหิดลได้นําน้ํามาตรวจ
คุณภาพพบว่า น้ํามีแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายจัดเป็นน้ําแร่คุณภาพดีซึ่งไหลมาจากเขากระโดง 
อําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ เขากระโดงนี้เป็นภูเขาไฟที่สงบแล้ว ที่เรียกว่า เขากระโดง ป๎จจุบันชุมชน
กําลังเสาะแสวงหาแหล่งเงินทุนเพ่ือจะนํามาจัดทําน้ําดื่มผลิตและส่งขายเพ่ือสร้างรายได้ให้กับคนใน
ชุมชนต่อไป 

มีการสร้างโรงเรือนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยวิสาหกิจกลุ่มผู้ปลูกแคนตาลูป
หนองสรวงได้ส่งเสริมการปลูกแคนตาลูปปลอดสารพิษ พืชผักปลอดสารพิษ พืชสมุนไพรและการเลี้ยง
สัตว์และสนับสนุนการนําวัสดุที่มีในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เกิดรายได้ ทําให้ชุมชนมีรายได้
หมุนเวียนมากกว่า 5 ล้านบาทต่อปี แต่เนื่องจากผลผลิตทางการเกษตรมีจํานวนมากหลากหลาย
ประเภท บางประเภทขายผลผลิตสดไม่ได้ราคาจึงมีความจําเป็นที่จะต้องนํามาแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
ได้แก่ ข้าวเกรียบแคนตาลูป ข้าวเกรียบสมุนไพร น้ําผลไม้ น้ําใบเตย กล้วยฉาบ กล้วยกวน เผือกกวน 
แคนตาลูปกวน พริกแห้ง สมุนไพรแห้ง ผลไม้กวนต่างๆ ปลาตากแห้ง หน่อไม้แห้ง เห็ดตากแห้งฯลฯ 
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ผลิตโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพ่ือเป็นอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ ลดการสูญเสียผลผลิตและมีความ
หลากหลายด้านอาหารแต่ยังขาดโรงเรือนแปรรูปผลผลิตที่ดีมีมาตรฐานตามที่ อย. กําหนดพร้อมวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการแปรรูปที่ได้มาตรฐานด้วยเทคนิคเทคโนโลยีเพ่ือกระตุ้นให้มีการต่อยอดอาชีพเกิด
การสร้างงาน นําไปสู่การเป็นชุมชนธุรกิจเกษตรครบวงจร สร้างอาชีพสร้างรายได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและลดการสูญเสียซึ่งมีผลต่ออาชีพและ
รายได้ของชุมชน เพ่ือรักษามาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้คงคุณค่าและเป็นไปตามมาตรฐาน อย. กําหนดและ
ความต้องการของลูกค้าและผู้บริโภค เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนการผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์ปลอด
สารพิษของชุมชนนํามาแปรรูปโดยการอบแห้ง เพ่ือใช้พลังงานสะอาดและรักษาสิ่งแวดล้อมในการ
ผลิต ลดความเสียหาย ใช้เวลาอบแห้งที่สั้นลง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการผลิตการเกษตร ลด
ป๎ญหาการว่างงาน การละทิ้งถิ่นฐานและครอบครัว เพ่ือสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ที่
หลากหลายมุ่งส่งเสริมการผลิตและใช้วัตถุดิบในชุมชนเกิดเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็งยั่งยืนมีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพ่ือให้ชุมชนเกิดความรักความสามัคคี ปราชญ์ผู้รู้ในชุมชนมีโอกาสได้นําวิชาความรู้มา
ถ่ายทอดควบคู่ไปกับการผลิตเกิดการพัฒนาการทํางานอย่างมีระบบจากการเรียนรู้การปฏิบัติจริง 
ได้แก่ ด้านสมุนไพรไทย ด้านแปรรูปอาหารไทย เกิดการพัฒนาการทํางานอย่างเป็นระบบจากการ
เรียนรู้การปฏิบัติจริง ได้แก่ ด้านสมุนไพรไทย ด้านแปรรูปอาหารไทย ด้านการประดิษฐ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ที่ทําจากวัสดุท้องถิ่นตากแห้ง ด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรรูปแบบต่างๆ เช่น ข้าว
เกรยีบแคนตาลูป ข้าวเกรียบสมุนไพร ข้าวแต๋นสมุนไพร สมุนไพรอบแห้ง ลูกปะคบ ผลไม้เชื่อม กวน 
ดอง อบแห้ง พืชผักอบแห้ง ปลา ไก่ หมู ตากแห้ง เป็นต้น 

5) การสร้างเครือข่าย 
ผลจากความสําเร็จในชุมชนนางแสงจันทร์ได้ขยายผลสู่บุคคลภายนอกมีเครือข่ายการผลิต 

ชุมชนมีรายได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีวัยแรงงานหันมาทําเกษตรมากขึ้นและยึดเป็นอาชีพหลัก 
ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้า มีการใช้พ้ืนที่ทําการเกษตรการเพาะปลูกพืชหลังฤดูทํานามากขึ้น จึงมี
พ่อค้าแม่ค้าเข้ามาหาซื้อผลผลิตในพ้ืนที่ทุกวัน การทํางานรวมกลุ่มทําให้เกิดการทํางานอย่างมีระบบ
มากขึ้น มีจํานวนคณะกรรมการมากขึ้น คณะกรรมการกลุ่มเป็นทั้งที่ปรึกษาและเป็นพ่ีเลี้ยงนําสมาชิก
ได้ มี่ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สมาชิกสามารถทําปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองได้มากขึ้น ได้เรียนรู้การ
นําไปใช้ผลิตเกษตรอินทรีย์ได้อย่างยั่งยืน 
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 ตอนที่ 2 ศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ าอย่างย่ังยืนผ่าน
กระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (constructionism) ของชุมชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 

2.1 ชุมชนบ้านลิ่มทอง ต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ : พื้นที่บริหารจัดการน้ าแล้ง-น้ า
หลาก 

จากคําสัมภาษณ์ของน้าน้อยซึ่งมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้บันทึกไว้ในหนังสือ 
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ําชุมชน ตามแนวพระราชดําริ แสดงให้เห็นถึงภูมิป๎ญญาที่น้าน้อยได้สร้าง
ขึ้นมา โดยใช้พื้นฐานของทฤษฎี Constructionism ดังนี้  

“ชุมชนบ้านลิ่มทองเดิมมีสภาพพ้ืนที่เป็นน้้าแล้ง น้้าหลาก ประสบปัญหาภัยแล้งมาโดย
ตลอด เนื่องจากขาดแคลนน้้าในการอุปโภคบริโภค พืชผลทางการเกษตรก็ได้รับผลเสียหายชาวบ้านมี
หนี้สินเพ่ิมขึ้นท้าให้คนในชุมชนย้ายถิ่นฐานไปท้างานต่างถิ่น หลังจากได้ร่วมท้างานกับมูลนิธิ
อุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ท้าให้วิถีของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ให้
แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ในการพ่ึงพาตนเอง ปรับเปลี่ยนแนวคิดจากเดิม โดยการเริ่มส้ารวจ
ปัญหาของชุมชนว่าปัจจัยที่ท้าให้เกิดปัญหาคืออะไร เมื่อได้ปัญหาแล้วหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
ซึ่งปัจจัยส้าคัญ คือ น้้า เพราะเมื่อมีน้้าเราก็สามารถท้าการเกษตรได้ตลอดทั้งปี สร้างรายได้ให้แก่คน
ในชุมชน ยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นสามารถพ่ึงพาตนเองได้และช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
ปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในชุมชนบ้านลิ่มทองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น มีแหล่งน้้าในการท้า
การเกษตรได้ตลอดทั้งปี คนในชุมชนเกิดความรักความหวงแหนและช่วยกันอนุรักษ์รักษาแหล่งน้้า
มากขึ้น และนับตั้งแต่ที่ได้ร่วมงานกับมูลนิธิฯ รู้สึกประทับใจในแนวทางแก้ไขปัญหา ร่วมหาทางออก
ให้กับชุมชน เริ่มตั้งแต่จุดเล็กๆ ขยายกลายเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง สามารถเป็นรูปแบบตัวอย่างให้
ชุมชนอ่ืนได้ ขอขอบคุณมูลนิธิฯ ที่มอบสิ่งดีๆ ให้แก่ชุมชนและขอให้มูลนิธิ ด้าเนินงานที่มีคุณค่าแก่
ชุมชนแบบนี้ตลอดไป เพ่ือให้คนในชุมชนต่างๆ สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน” 

การจัดการทรัพยากรน้ําของชุมชนตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นส่วนสําคัญในการเพ่ิมความเข้มแข็งและความมั่นคง ในการจัดการ
ทรัพยากรน้ําของประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยมีชุมชนมากกว่า 6 หมื่นชุมชนจึงนับเป็นความจําเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องสนับสนุนชุมชนให้มีการจัดการทรัพยากรน้ําที่มีประสิทธิภาพและประสานความร่วมมือ
เป็นเครือข่ายการจัดการทรัพยากรน้ําในระดับชุมชน 

การสนับสนุนให้ท้องถิ่นมีระบบบริหารจัดการตามแนวพระราชดําริที่นําไปสู่การพ่ึงพา
ตนเอง ด้านทรัพยากรน้ํา รวมถึงเชื่อมโยงแนวทางการบริหารจัดการน้ําไปสู่ชุมชนอ่ืนๆ  จนเกิดเป็น
เครือข่ายการทํางานที่มีกระบวนการคิด ไตร่ตรอง ตัดสินใจและลงมือทําร่วมกัน ภายใต้การบริหาร
จัดการของชุมชนและเพ่ือนบ้าน รวมทั้งประสานการพัฒนากับหน่วยงานต่างๆ  ที่รับผิดชอบทั้งใน
ระดับชุมชนและระดับประเทศเพ่ือไปสู่แนวทางการพัฒนาการจัดการน้ําอย่างยั่งยืนได้ในที่สุด 
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ในปี พ.ศ. 2550 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร ได้ร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนเริ่มต้นจัดงาน  “ประกวดการจัดการการทรัพยากรน้ําชุมชน  ตามแนว
พระราชดําริเพ่ือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวา 

2550” ซึ่งชุมชนบ้านลิ่มทองได้รับรางวัลดีเด่นจากการประกวดครั้งนี้  โดยได้รับรางวัลถ้วย
พระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี นับเป็นจุดเริ่มต้นการเกิดเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน ซึ่งจัด
ต่อเนื่องมาแล้ว 4 ครั้ง มีชุมชนเข้าร่วมทั้งสิ้น 45 ชุมชน ที่ขยายผลเกิดเป็นชุมชนแม่ข่าย – เครือข่าย ที่
น้อมนําแนวพระราชดําริไปปรับใช้ จนประสบความสําเร็จในการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชน  ซึ่งการ
ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ํา  ตามแนวพระราชดําริเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 

ธันวาคม 2554 จะเป็นการขยายผลสําเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนและขยาย
เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนให้เพ่ิมข้ึนต่อไป 

ผลสรุปของการขบคิดป๎ญหา แก้ป๎ญหาจนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองของชุมชน

บ้านลิ่มทอง สามารถสรุปเป็นแผนผังได้ดังนี้ 
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แผนภาพที่ 17 : รูปแบบการแก้ไขปัญหาชุมชนบ้านลิ่มทอง 
 
 
 
 

ใช้มูลสัตว์แก้ปัญหาดิน
ไม่อุ้มน้ า 

เร่ิมจากตนเอง 

ขุดสระประจ าไร่นา   ด้วย
ตนเอง 

เกิดภูมิปัญญาชาวบ้าน 

ขยายผลสู่ชมุชน 

เร่ิมจากชุมชน 

วางแผนแก้ไขปัญหา  ขาด
แคลนน้ า 

การบริหารจัดการน้ าระดับ
ชุมชน 

สระน้ า 2 ระดับให้ปลา
วางไข่และปลูกผักใน

ฤดูแล้ง 

ท าเกษตรแบบ

ประหยัดน้ า 

การขุดคลอง 

การขุดสระน้ าแก้มลิง 

การขุดสระน้ าประจ าไร่นา 

ศูนย์เรียนรู้ให้ชุมชน
และชมุชนอื่นๆ 

ท าเกษตรทฤษฏีใหม่ 
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2.2 ชุมชนบ้านบุก้านตง ต.แสลงพัน อ.ล าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ : พื้นที่บริหารจัดการน้ าใต้
ดิน 

 ชุมชนบ้านบุก้านตง ได้มีการนําน้ําบาดาลมาผลิตและการนําพลังงานแสงอาทิตย์จากแผง
โซลาร์เซลล์ เพ่ือใช้ในการเกษตรโดยเริ่มต้นจากการรวมกลุ่มของเกษตรในพ้ืนที่ มีผู้นําตามธรรมชาติ 
คือ นางแสงจันทร์  ปวงสุข เป็นคนต้นคิด ชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกันหาแนวทางการสร้างอาชีพ
เกษตรให้กับสมาชิกได้มีอาชีพและรายได้ในที่ทํากินของตนเอง ผลผลิตมีมาตรฐานสามารถส่งจําหน่าย
ที่ ท็อปซุปเปอร์มาเก็ต ส่งผลให้การรวมกลุ่มของสมาชิกมีความเข้มแข็งและยั่งยืน  

ผลของการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มชาวบ้านสามารถสรุปเป็นรูปแบบการจัดการความรู้ของ
ชุมชนบ้านบุก้านตง ตําบลแสลงพัน ได้ดังนี ้
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แผนภาพที่ 18 : รูปแบบการแก้ไขปัญหาชุมชนบ้านบุก้านตง 
 
 
 
 

ผลิตพืชผักปลอด
สารพิษ 

เร่ิมจากตนเอง 

ทดลองปลูกแคนตาลูป
ปลอดสารพิษ 

สร้างตลาดชุมชนริมถนน 
226 

ขยายผลสู่ชมุชน 

เร่ิมจากชุมชน 

วางแผนแก้ไขปัญหา  ขาด
แคลนน้ า 

โดยการวิเคราะห์ SWOT  

การบริหารจัดการน า้
ระดับชุมชน 

แปรรูปผัก ผลไม้ 
ปลอดสารพิษ 

สูบน้ าใต้ดิน 

ใช้พลังงานแสงอาทิตย ์

ส่งน้ าไปตามท่อ 

ศูนย์เรียนรู้ให้ชุมชน
และชมุชนอื่นๆ 

เกษตรปลอดสารพิษ 

ท าเกษตรแบบ

ประหยัดน้ า 
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ผลการศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืนผ่าน
กระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเองของชุมชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถสรุปเป็นรูปแบบ 
CCEI ได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 19 : รูปแบบการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืนผ่าน
กระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเองของชุมชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
รูปแบบการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการสร้าง

ความรู้ด้วยตนเองของชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ (CCEI) นี้ มีรายละเอียดดังนี้ 
C = Crisis (วิกฤติการณ์) ชุมชนที่เลือกศึกษานี้เป็นชุมชนเกษตรกรรมที่อยู่นอกเขต

ชลประทานต้องพ่ึงพาอาศัยน้ําฝนที่อยู่ตามธรรมชาติเป็นหลัก ดังนั้น “น้ํา” จึงเป็นหัวใจสําคัญของ
การอยู่รอดของคนในชุมชน อาจกล่าวได้ว่าวิกฤติของชุมชนจึงเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ํา โดยชุมชนบ้านลิ่ม
ทองนั้นประสบกับป๎ญหาน้ําแล้งน้ําหลาก กล่าวคือ ในฤดูแล้งก็แล้งจัด น้ําในห้วยหนองคลองบึงแห้ง
ขอด ไม่มีแม้แต่น้ําที่จะใช้บริโภคในครัวเรือน ประกอบกับสภาพทางภูมิศาสตร์ของชุมชนมีสภาพเป็น
หลังเต่าทําให้น้ําไหลลงที่ต่ําจนหมดไม่สามารถเก็บกักน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ ครั้นเมื่อถึงฤดูน้ําหลากน้ําก็
จะท่วมเรือกสวนไร่นา จนผลผลิตได้รับความเสียหาย ป๎จจัยเหล่านี้ทําให้ชาวบ้านมีรายได้ไม่เพียงพอ
ต่อรายจ่ายต้องออกไปหางานทําภายนอกชุมชนเกิดภาวะชุมชนอ่อนแอไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

Crisis Constructionism Epiphany Innovation 

- น้ําแล้ง น้ําหลาก 

- ขาดแคลนแหล่งน้ํา

บนดิน 

การสร้างความรูด้้วย

ตนเอง 

- Explore 

- Experiment 

- Learning by doing 

- Doing by learning 

- การทําถนนน้ําเดิน 

- การขุดสระลูกลิง-แม่

ลิง 

- การใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์สูบน้ําใต้

ดินขึ้นมาใช้ใน

การเกษตร 

- พิพิธภัณฑ์การจัดการ

น้ําชุมชน 

- ตลาดอินทรีย์จาก

ชุมชน ถนนหลวง          

สู่ห้างสรรพสินค้า 



  166 

 เช่นเดียวกับชุมชนบ้านบุก้านตงก็มีสภาพไม่แตกต่างไปจากชุมชนบ้านลิ่มทอง แม้ว่าสภาพ
ทางภูมิศาตรแ์ละทรัพยากรธรรมชาติจะได้เปรียบชุมชนบ้านลิ่มทอง คือ เป็นพ้ืนที่ราบและมีแหล่งน้ํา
ขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านได้ร่วมกันลงแรงขุดซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “สระเงินผัน” หากนําน้ําจากสระดังกล่าว
มาใช้ประโยชน์ แต่เมื่อนางแสงจันทร์ซึ่งเป็นผู้นํากลุ่มเกษตรกรมีความประสงค์จะนําน้ํามาใช้ใน
การเกษตรก็มีเสียงคัดค้านจากคนอ่ืนๆ ซึ่งมิใช่สมาชิกกลุ่มทําให้ไม่สามารถที่จะนําน้ําจากแหล่งน้ําบน
ดินมาใช้ประโยชน์ได้ เมื่อไม่มีน้ําซึ่งเป็นป๎จจัยสําคัญในการผลิต ทําให้ชาวบ้านขาดรายได้ต้องออกไป
ขายแรงงานนอกชุมชน มีเพียงเด็กกับคนแก่อาศัยอยู่ในชุมชนเท่านั้น  

C = Constructionism (การสร้างความรู้ด้วยตนเอง) เมื่อมีวิกฤติเกิดขึ้นในชุมชน แกนนํา
ชุมชน ได้แก่ นางสนิท ทิพย์นางรองหรือน้าน้อย นางทองม้วน รังพงษ์หรือปูาไว และนางแสงจันทร์ 
ปวงสุข จึงได้แสวงหาแนวทางในการแก้ป๎ญหาที่เกิดขึ้นผ่านกระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ซึ่ง
การสร้างความรู้ด้วยตนเองมี 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย  

1) Explore คือ การสํารวจตรวจค้น ซึ่งในขั้นตอนนี้บุคคลจะเริ่มสํารวจตรวจค้นหรือ
พยายามทําความเข้าใจกับสิ่งใหม่ (assimilation) แกนนําชุมชนบ้านลิ่มทองได้เริ่มเรียนรู้กับโครงการ
ประภาคารป๎ญญาซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดอาวุธทางป๎ญญาให้กับชาวบ้านในชุมชนชนบท เริ่มจากการ
หัดจดบันทึกข้อมูลทุกสิ่งอย่าง รายรับ รายจ่าย การจดสถิติเกี่ยวกับปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ โดยพัฒนาจาก
การจดในสมุดมาบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ สําหรับชาวบ้านในชนบทห่างไกลการจดบันทึกถือว่าเป็น
เรื่องท่ีไม่คุ้นเคยกันมากนัก ประกอบกับภาวะลืมหนังสือทําให้ในระยะแรกๆ การจดบันทึกเป็นเสมือน
ยาขมของชาวบ้านที่นี่ และเมื่อต้องมาใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยอย่างคอมพิวเตอร์ด้วยแล้ว ในยุคนั้น 
(พ.ศ. 2540) แทบจะเป็นเรื่องแปลกใหม่มากหรือเป็นไปไม่ได้เลยสําหรับชาวบ้านลิ่มทอง การพยายาม
เรียนรู้นี้ถือเป็นการทําความเข้าใจกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ซึ่งแลกมาด้วยความอดทนของแกนนําทั้งสอง
คน 

ชุมชนบ้านบุก้านตงนั้น ความรู้ด้านการเกษตรถือเป็นสิ่งใหม่และเป็นสิ่งที่นางแสงจันทร์ต้อง
พยายามทําความเข้าใจ จึงได้ตัดสินใจไปอบรมที่ศูนย์เกษตรคิวเซ จังหวัดสระบุรีเพ่ือเรียนรู้การทํา
เกษตรที่ตนเองไม่เคยถนัดหรือเคยทํามาก่อน นอกจากนั้นยังได้ร่วมโครงการฝึกอบรมการทําเกษตร
ด้านต่างๆ อยู่เสมอ 

2) Experiment คือ การทดลอง ในขั้นตอนนี้จะเป็นการทดลองทําภายหลังจากที่มีการ
สํารวจไปแล้ว เป็นการปรับความแตกต่าง (accommodation) เมื่อได้พบหรือปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ที่สัมพันธ์กับความคิดเดิมที่มีอยู่ในสมอง ขั้นนี้แกนนําชุมชนจะได้เริ่มลงมือทําจริง 
ซึ่งน้าน้อยก็ได้ทดลองจดบันทึกข้อมูลต่างๆ ลงในโปรแกรม excel จนสามารถใช้งานได้อย่าง
คล่องแคล่ว สามารถคํานวณค่าต่างๆ ได้อย่างแม่นยําและรวดเร็วกว่าการคํานวณเอง ในขณะที่พ่ีแสง
จันทร์ได้ทดลองปลูกแคนตาลูปไร้สารพิษ บนเนื้อที่ 3 ไร่ซึ่งในระยะแรกเป็นการลองผิดลองถูก 
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3) Learning by doing คือ การเรียนรู้จากการกระทํา ขั้นนี้เป็นการลงมือปฏิบัติกิจกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือการได้ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่มีความหมายต่อตนเองแล้วสร้างเป็นองค์
ความรู้ของตนเองขึ้นมา ซึ่งจะคาบเกี่ยวกับขั้นตอนที่ผ่านมา ขั้นนี้จะเกิดการดูดซึม (assimilation) 
และการปรับความแตกต่าง (accommodation) ผสมผสานกันไปเช่นเดียวกัน ในขั้นตอนนี้แกนนําจะ
เกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือทําจริงด้วยตนเอง เช่น นางแสงจันทร์เมื่อได้ทดลองปลูกแคนตาลูปไป
ระยะหนึ่งก็พบว่า การปลูกพืชไร้สารเคมีนั้น ต้องลงทุนลงแรงมาก ทั้งในด้านของการจ้างคนงานและ
เสียเวลาในการรดน้ํา กําจัดวัชพืชและโรคพืชเป็นอย่างมาก ทําให้ไม่มีแรงจูงใจในการหันมาทําเกษตร
ปลอดสาร ดังนั้น จึงได้ปรับเปลี่ยนวิธีการในการทําเกษตรแนวใหม่โดยนําเครื่องทุ่นแรงมาใช้ ติดตั้ง 
timer เพ่ือใช้ในการรดน้ําแทนแรงงานคน สามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานเป็น
อย่างมาก ในขณะที่ ชุมชนบ้านลิ่มทองน้าน้อยเมื่อเริ่มคุ้นเคยกับการจดบันทึกลงในคอมพิวเตอร์และ
สามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่วแล้ว ก็เริ่มเรียนรู้ที่จะเปรียบเทียบรายรับรายจ่ายว่าตนเองมีรอยรั่ว
ตรงไหนและจะอุดรูรั่วนี้ได้อย่างไร 

4) Doing by learning คือ การทําเพ่ือที่จะทําให้เกิดการเรียนรู้ ขั้นตอนนี้จะต้องผ่าน
ขั้นตอนทั้ง 3 จนประจักษ์แก่ใจตนเองว่าการลงมือปฏิบัติกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือการได้
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่มีความหมายนั้น สามารถทําให้เกิดการเรียนรู้ได้และเมื่อเข้าใจแล้วก็จะ
เกิดพฤติกรรมในการเรียนรู้ที่ดี รู้จักคิดแก้ป๎ญหา รู้จักการแสวงหาความรู้ การปรับตนเองให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ส่งผลให้ คิดเป็น ทําเป็น แก้ป๎ญหาเป็น เมื่อรู้ป๎ญหาและมีแนวทางในการแก้ป๎ญหา
แล้ว ผู้นําชุมชนทั้งสองชุมชนก็เริ่มที่จะปฏิบัติการทําในสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้มา กล่าวคือ น้าน้อยเริ่มที่
จะทําประชาคมกับชาวบ้านซึ่งวิธีการของน้าน้อยคือการเริ่มหาแนวร่วมโดยใช้การพูดคุยแลกเปลี่ยน
กับญาติๆ รวมถึงเพ่ือนบ้านใกล้เคียงในละแวกบ้านยามค่ําคืน เกี่ยวกับป๎ญหาความยากจนที่เกิดขึ้นใน
หมู่บ้านทําอย่างไรจึงจะสามารถแก้ป๎ญหาที่เกิดขึ้นได้ น้าน้อยใช้เวลาหาแนวร่วมนี้เป็นเวลาเกือบหนึ่ง
ปีจึงได้แนวร่วมมาจํานวน 8 คน ประกอบด้วย นายไพรรัตน์ แสงรัมย์ นายสุพจน์ นิเวชกุล นาย
คะนอง เณรชุมแสง นางสังวาล บุญกองชาติ นางเฉลี่ย จุ่มสุวรรณ นายบุญแสน แก้วกูล นายเสนอ 
บุญกองชาติ และนายอุดม บุชประกาศ ซึ่งผลสรุปของการขดคิดป๎ญหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
ชาวบ้านที่นี่คือ ความยากจนที่ประสบอยู่มีจุดเริ่มต้นจากการขาดแคลนแหล่งน้ําเป็นสําคัญ 
เช่นเดียวกับชุมชนบ้านบุก้านตง นางแสงจันทร์ได้รวบรวมชาวบ้านที่มีความต้องการจะปลูกแคนตาลูป
หลังฤดูทํานาเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน โดยจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรปลูกแคนตาลูปบ้านแสลงพันขึ้น 
ในระยะแรกชาวบ้านต้องประสบป๎ญหาขาดแคลนแหล่งน้ําที่จะนํามาใช้ในไร่นาของตน  ทําให้จํานวน
สมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกแคนตาลูปบ้านแสลงพันมีจํานวนไม่มากนัก 
 E = Epiphany (ประสบการณ์ของการเรียนรู้) ประสบการณ์ของการเรียนรู้หรือความ
ตระหนักรู้ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมีความโดดเด่น โดยที่ผลของการเรียนรู้หรือตระหนักรู้นั้นมาจาก
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การสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง ผลจากการสร้างความรู้ขึ้นมาด้วยตนเองนั้น ทําให้ชุมชนบ้านลิ่มทอง
สามารถหาหนทางที่จะขจัดความยากจนได้อย่างแท้จริงและตรงจุด การพากเพียรจดบันทึกรายรับ
รายจ่าย ค่าใช้จ่ายในการลงทุนปลูกพืช ระยะเวลาที่ใช้ในการปลูกพืช การเก็บเกี่ยวผลผลิต และการ
ขายผลผลิตสิ่งต่างๆ เหล่านี้ทําให้ชาวบ้านลิ่มทองมองเห็นป๎ญหาว่าสาเหตุแห่งความยากจนของคน
บ้านลิ่มทองคือ การขาดแคลนน้ํา เนื่องจากน้ําเป็นป๎จจัยหลักของการทําเกษตร การอยู่นอกเขต
ชลประทานที่ต้องพ่ึงพาอาศัยน้ําฝนเป็นหลักทําให้ชาวบ้านมีรายได้ไม่แน่นอนในขณะที่รายจ่ายคงที่
หรือเพ่ิมขึ้นเป็นเงาตามตัว เมื่อรายได้น้อยกว่ารายจ่าย ประกอบกับชาวบ้านไม่มีการวางแผนการใช้
จ่ายเงิน รวมถึงการไม่มีเงินออมจึงส่งผลให้ชาวบ้านต้องประสบกับความยากจนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ดังนั้นการจะแก้ไขป๎ญหาจึงต้องเริ่มที่สาเหตุ คือ การขาดแคลนน้ํา น้าน้อยได้เริ่มต้นจากการสํารวจภูมิ
ประเทศ ทิศทางการไหลของน้ํา จํานวนแหล่งน้ําที่มีอยู่ในชุมชน ปริมาณการระเหยของน้ําต่อปี เป็น
ต้น จากนั้นนําข้อมูลที่ได้มาประมวลเป็นสาระความรู้ว่าจะต้องทําอะไร อย่างไรบ้าง เช่น เมื่อมีน้ําน้อย
ต้องมีการเพ่ิมปริมาณน้ําด้วยการขุดลอกสระหนองทองลิ่มที่ตื้นเขินมีต้นธูปฤาษีขึ้นเต็มไปหมด และ
เมื่อสภาพภูมิประเทศเป็นหลังเต่าส่งผลให้น้ําไหลลงสู่ที่ต่ําได้เร็ว ชาวบ้านจึงคิดระบบการชะลอน้ําหรือ
หน่วงน้ําให้นานที่สุดด้วยการขุดสระน้ําประจําไร่นา ทําระบบแก้มลิง โดยมีสระแม่ลิง สระลูกลิง มีการ
ทําถนนน้ําเดินตามทิศทางการไหลของน้ํา มีระบบสระพวงที่มีการกักเก็บน้ําเป็นระยะๆ เรียกได้ว่ามี
การเก็บน้ําไว้ได้ทุกหยดกว่าที่จะไหลลงสู่ลําปลายมาศซึ่งเป็นสายน้ําตามธรรมชาติ 
 ในปี พ.ศ. 2541 มูลนิธิศึกษาพัฒน์ คัดเลือกชุมชนบ้านลิ่มทองเป็นหนึ่งในพ้ืนที่ศึกษานําร่อง
ศึกษาทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยป๎ญญาซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้คนไทยมีพัฒนาการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
โลกยุคใหม่ โดยในปี พ.ศ. 2542 นางสนิท ทิพย์นางรองหรือน้าน้อย เกษตรกรกลุ่มปลูกผัก ได้เข้าร่วม
โครงการดังกล่าวและได้รับการถ่ายทอดเรื่องการทําบัญชีครัวเรือน วางแผนชีวิตและปลดหนี้ได้
บางส่วนแล้ว แต่ยังพบว่าไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์มาทําบัญชีครัวเรือน วางแผนชีวิตและปลดหนี้ได้
บางส่วนแล้ว แต่ยังพบว่าไม่สามารถเพ่ิมรายได้เพราะผลผลิตไม่ดี ขาดแคลนน้ําใช้ทําเกษตร 
 ในปี พ.ศ. 2548 น้าน้อยได้เริ่มพูดคุยถึงป๎ญหาน้ําในชุมชนและเริ่มนําป๎ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ไปหารือกันในเวทีประชาคมหมู่บ้าน ชุมชนจึงรวมกลุ่มกันสํารวจพ้ืนที่ทั้งหมดของชุมชนและพูดคุยกับ
ผู้ฒ่าผู้แก่เพ่ือหาข้อมูลแหล่งน้ําธรรมชาติที่เคยมีอยู่เดิม เช่น คลองธรรมชาติ ทางน้ําหลาก ทั้งยังมีการ
สํารวจพ้ืนที่ เส้นทางน้ําโดยชุมชนเอง ด้วยการใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม แผนที่ระดับความสูง แผนที่
เส้นทางน้ํา และเครื่องเก็บพิกัดจุด (GPS) เพ่ือช่วยในการวิเคราะห์และวางแผนประกอบการพิจารณา
และตัดสินใจจัดทําโครงการแก้ป๎ญหาน้ําชุมชน จนในปี พ.ศ. 2550 ชุมชนบ้านลิ่มทองได้เริ่มดําเนิน
โครงการแก้ป๎ญหาน้ําของตนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กรมชลประทานและ
มูลนิธิโคคา-โคลา เป็นต้น 
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 ปี พ.ศ. 2552 ชุมชนบ้านลิ่มทอง ได้ถ่ายทอดความสําเร็จไปสู่ตําบลใกล้เคียง ได้แก่ ตําบลทุ่ง
แสงทอง ที่มีป๎ญหาคล้ายคลึงกัน คือ น้ําแล้ง น้ําหลาก และในปี พ.ศ. 2553 ตําบลชุมแสงซึ่งเป็นพ้ืนที่
ต้นน้ําและประสบป๎ญหาน้ําหลาก ได้เข้าร่วมและจัดตั้งเป็นเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ระดับชุมชนบ้านลิ่มทอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 สําหรับชุมชนบ้านบุก้านตง การขาดแคลนแหล่งน้ําบนดินและการทดลองปลูกพืชนอกฤดูทํา
นาท่ามกลางบริบทของพ้ืนที่ที่มีการใช้สารเคมีอย่างเข้มข้นเป็นเรื่องท้าทายของผู้นําชุมชนอย่างนาง
แสงจันทร์ ปวงสุขเป็นอย่างมาก แม้จะไม่มีพ้ืนฐานทางด้านการเกษตรมาก่อนแต่ความเชี่ยวชาญด้าน
การตลาดทําให้นางแสงจันทร์มีวิธีมองโลกท่ีไม่เหมือนคนอ่ืนการไม่ยอมจํานนต่อโชคชะตา เมื่อไม่มีน้ํา
บนดินก็ต้องเสาะหาจากแหล่งอ่ืนๆ ซึ่งแหล่งน้ําที่มีอยู่อย่างมากมายมหาศาล คือ น้ําใต้ดิน แต่จะมี
วิธีการอย่างไรที่จะดึงทรัพยากรน้ําใต้ดินเหล่านี้ขึ้นมาใช้ประโยชน์ ซึ่งการนําน้ําใต้ดินขึ้นมาใช้นั้นต้อง
ใช้งบในการลงทุนมากเกินกําลังของตน จําต้องแสวงหาแหล่งทุนจากหน่วยงานภาครัฐ ความได้เปรียบ
เรื่องการร่างหนังสือการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมทรัพยากรธรณีได้เข้ามาขุด
เจาะน้ําบาดาลขนาดความลึก 80 เซนติเมตรและทําถังเก็บน้ําเพ่ือส่งน้ําไปยังแปลงเกษตรของกลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกแคนตาลูปบ้านแสลงพัน อย่างไรก็ตาม เมื่อแคนตาลูปบ้านแสลงพันเริ่มมีชื่อเสียง 
ส่งผลให้เกษตรกรในตําบลแสลงพันหันมาปลูกแคนตาลูปมากขึ้นเกือบทุกครัวเรือนทําให้น้ําที่เคยมีเคย
ใช้ไม่เพียงพอต้องมีการเพ่ิมปริมาณน้ํา นางแสงจันทร์จึงได้ใช้ไฟฟูาสูบน้ําเพ่ือส่งน้ําไปยังกลุ่มสมาชิก 
อย่างไรก็ตาม การใช้ไฟฟูามีต้นทุนค่าไฟที่สูงการปลูกแคนตาลูปจึงยังไม่ค่อยคุ้มทุนเท่าใดนัก  
 I = Innovation (นวัตกรรม) หมายถึง การทําสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ทางความคิด การผลิต กระบวนการหรือองค์กร ไม่ว่าการเปลี่ยนนั้นจะเกิดจากการปฏิวัติ การเปลี่ยน
อย่างถอนรากถอนโคนหรือการพัฒนาต่อยอด ทั้งนี้ มักมีการแยกแยะความแตกต่างอย่างชัดเจน
ระหว่างการประดิษฐ์คิดค้น ความคิดริเริ่มและนวัตกรรม อันหมายถึงความคิดริเริ่มที่นํามาประยุกต์ใช้
อย่างสัมฤทธิ์ผล (Mckeown,2008) สําหรับทั้งสองชุมชนนี้มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นความแปลกใหม่ซึ่งเป็น
ผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางความคิด ดังนี้ 

ชุมชนบ้านลิ่มทอง มีสิ่งที่เป็นนวัตกรรมคือ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ําชุมชน ตามแนว
พระราชดําริซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต กล่าวคือ ใช้สภาพแวดล้อมในหมู่บ้านเป็นพิพิธภัณฑ์หรือส่วนจัด
แสดงที่มีชีวิตโดยที่คนในชุมชนนั้นสามารถทําหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้และนําชม “ส่วนจัดแสดง” 
นั้นๆ ได้ สําหรับส่วนจัดแสดงนี้มีอยู่ จํานวน 7 จุด ประกอบด้วย  

1) ถนนน้ําเดิน ชุมชนบ้านลิ่มทองได้พัฒนาพ้ืนที่ถนนเดิมที่มีน้ําท่วมเป็นประจําทุกปีจัดทํา
เป็นถนนน้ําเดิน โดยใช้ถนนเป็นทางระบายน้ําเพ่ือรับน้ําหลากและน้ําฝนไหลผ่านถนนและทางน้ํา 2 
ข้าง ก่อนส่งน้ําเดินทางเข้าสระแก้มลิงที่อยู่ปลายทาง ลดป๎ญหาน้ําท่วมเข้าพ้ืนเกษตรและสามารถเก็บ
กักน้ําไว้ในสระแก้มลิงได้ไปพร้อมกัน ผลการดําเนินงานดังกล่าวทําให้เครือข่ายการบริหารจัดการ
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ทรัพยากรน้ําชุมชนบ้านลิ่มทองได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนว
พระราชดําริ 

2) คลองส่งน้ําจากลําปลายมาศ ซึ่งชาวบ้านได้เสียสละที่ดินให้ด้วยความเต็มใจ โดยมีเอกสาร
ใบยินยอมมอบที่ดินที่คลองส่งน้ําต้องตัดผ่าน ชาวบ้านคิดว่าถึงมีที่ดินแต่หากไม่มีน้ําก็ปลูกอะไรทํากิน
อะไรไม่ได้ ชาวบ้านดีใจมากที่จะได้น้ํามาผ่านที่นา การเสียสละเล็กน้อยเพ่ือส่วนรวมจึงเป็นสิ่งที่
น่ายินดีและน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง โดยเส้นทางคลองส่งน้ํานี้มีระยะทาง 3.637 กิโลเมตร ความลึก
เฉลี่ย 3 เมตร ชาวบ้านลิ่มทองและหมู่บ้านใกล้เคียงสามารถรับประโยชน์ได้ถึง 3,800 ไร่ รวม 1038 
ครัวเรือน ครอบคลุมพ้ืนที่ใน 3 ตําบล 11 หมู่บ้าน ได้แก่ ตําบลชุมแสง ตําบลหนองโบสถ์และตําบลทุ่ง
แสงทอง เมื่อคลองส่งน้ําดําเนินการแล้วเสร็จ ตรงพอดีกับฤดูฝนและมีน้ําหลากผืนนาเขียวขจี ทุกปี
ชาวบ้านเฝูาดูน้ําผ่านหายไปต่อหน้าต่อตา แต่ป๎จจุบันนี้ คลองส่งน้ําสามารถกักเก็บน้ําไว้ได้เต็มกําลัง 
คิดเป็นขนาดพ้ืนที่ 25 ไร่ คิดเป็นปริมาณน้ํา 121,000 ลูกบาศก์เมตร แนวคลองส่งน้ําจึงเป็นเหมือน
คลองส่งน้ําจึงเป็นเหมือนอ่างเก็บน้ําสํารองในหน้าแล้งให้ชาวบ้านเพาะปลูกพืชได้และยังเป็นพ้ืนที่รับ
น้ําในฤดูน้ําหลาก เป็นพ้ืนที่หน่วงน้ําจากบ้านโคกพลวงทางทิศตะวันตกช่วยบรรเทาป๎ญหาน้ําท่วมได้
อีกแรงหนึ่งด้วยชุมชนจึงต้องบริหารจัดการน้ําต้นทุนนี้ให้มีประสิทธิภาพ วางแผนจัดสรรการใช้น้ําได้
อย่างคุ้มค่าเพ่ือที่จะสามารถมองภาพชีวิตในอนาคตข้างหน้าได้ ข้าวในนาจะดีขึ้น มีอาชีพเสริมนอกฤดู 
ปากท้องไม่เดือดร้อน หนี้สินลดลง เงินออมเพ่ิมข้ึน คิดวางแผนเพาะปลูกได้ในระยะยาว  

3) สระน้ําประจําไร่นา เพ่ือจัดการน้ําอย่างเป็นระบบและต่อยอดการใช้ประโยชน์จากแนว
คลองส่งน้ําให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น โดยชาวบ้านใช้แนวคิดเรื่องเครือข่ายสระเก็บน้ําประจําไร่นา ใน
รูปแบบสระแก้มลิง แม่ลิง – ลูกลิง ด้วยการขุดสระเก็บน้ําแก้มลิงขนาดใหญ่เพ่ือเพ่ิมแหล่งเก็บสํารอง
น้ําเชื่อมต่อกับตัวคลองส่งน้ํา เรียกตามประสาชาวบ้านว่า “แม่ลิง” โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากมูลนิธิโคคา – โคลา ประเทศไทยและชาวบ้านเจ้าของที่ดินร่วมกันบริจาคที่ดินเพ่ือใช้
เป็นแหล่งน้ําสาธารณะ ขุดแม่ลิงจํานวน 7 สระ พ้ืนที่รวม 14 ไร่ ปริมาณกักเก็บน้ํารวม 65,700 
ลูกบาศก์เมตร แบ่งป๎นทั้งน้ําและจัดสรรพื้นที่ทําการเกษตรรอบสระและจัดเตรียมแปลงเพาะหญ้าแฝก
ไม้ให้ร่ม สําหรับใช้ในการปลูกรอบแนวคลองส่งน้ําและสระเก็บน้ําแก้มลิงเพ่ือยึดติดขอบตลิ่งไม่ให้
พังทลาย ลดการระเหยของน้ําและเพ่ิมความชุ่มชื้นในพ้ืนดิน นอกจากนี้ แม่ลิงยังสามารถดึงน้ํา
ส่วนเกินจากคลองส่งน้ํา ส่งจ่ายน้ําไปยังหัวไร่ปลายนาห่างไกล โดยมีคลองไส้ไก่เป็นตัวเชื่อมต่อน้ําไป
เก็บพักไว้ยังสระเก็บน้ําประจําไร่นาที่ชาวบ้านเรียกว่า ลูกลิง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
มูลนิธิวิเทศพัฒนาและมีคลองซอยย่อยจากลูกลิง ส่งผ่านน้ําไปยังพ้ืนที่การเกษตรให้ได้ไกลที่สุด 

4) สระพวง เป็นระบบการบริหารจัดการน้ําซึ่งเหมาะกับพ้ืนที่สูง ริเริ่มจากสระแม่ แล้วส่งต่อ
น้ําไปยังสระลูกหลานเพ่ือพาน้ําเข้าใกล้พ้ืนที่ชุมชนมากขึ้นเพ่ิมพ้ืนที่กักเก็บน้ําและเป็นแหล่งสํารองน้ํา
ในหน้าแล้ง 
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5) คลองซอยและคลองไส้ไก่ การขุดคลองซอยหรือคลองไส้ไก่ เป็นการขุดคลองระบายน้ํา
รอบพ้ืนที่ตามภูมิป๎ญญาชาวบ้านโดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพ้ืนที่เพ่ือให้น้ํากระจายเต็มพ้ืนที่เพ่ิมความ
ชุ่มชื้นลดพลังงานในการรดน้ําต้นไม้ ทําฝายทดน้ําเพ่ือเก็บน้ําเข้าไว้ในพ้ืนที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อ
พ้ืนที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ํา น้ําจะหลากลงมายังหนองน้ําและคลองไส้ไก่ให้ทําฝายทดน้ําเก็บไว้ใช้
ยามหน้าแล้ง 

6) คลองดักน้ําหลากทําหน้าที่ในการต้อนน้ําเข้าแก้มลิง โดยใช้โครงสร้างเดิมที่มีอยู่ให้เป็น
ประโยชน์และเชื่อมโยงจากแต่ละแหล่งน้ําเข้าหากัน ส่วนหนึ่งก็เชื่อมเข้ากับสระน้ําประจําไร่นา 
สําหรับคลองดักน้ําหลากนี้เป็นการเสียสละพ้ืนที่ส่วนตัวของนางทองม้วน รังพงษ์ จํานวน 21 ไร่เพ่ือ
เป็นแหล่งน้ําให้แก่สาธารณะ 

7) เกษตรทฤษฎีใหม่ ทฤษฎีใหม่เป็นแนวทางหรือหลักในการบริหารจัดการที่ดินและน้ําเพ่ือ
การเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง  พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระราชดํารินี้เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ประสบความยากลําบากให้สามารถผ่านช่วงวิกฤติโดยเฉพาะการขาดแคลนน้ําได้โดยไม่
เดือดร้อนและยากลําบากนัก ตัวอย่างของส่วนจัดแสดงนี้ใช้พ้ืนที่บ้านและสวนของนางดอกรัง รังพงษ์ 
ซึ่งเมื่อก่อนนางดอกรังและสามีทํางานโรงงานผลิตรองเท้าบาจาแม้จะมีรายได้ประจําแต่ก็มีหนี้สินสูง
ถึงสามแสนบาทจึงตัดสินใจลาออกหันมาทําเกษตรพอเพียงคือพออยู่พอกินในระดับประหยัด เลี้ยงจน
เองได้ ไม่อดอยาก ในหน้าแล้งก็สามารถนําน้ําที่เก็บกักไว้ในสระมาปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อย เช่น ถั่ วต่างๆ 
ได้ โดยไม่ต้องอาศัยชลประทาน ในปีที่ฝนตกตามฤดูกาล สามารถสร้างรายได้ให้ร่ํารวยได้ ในกรณีที่
เกิดอุทกภัย สามารถฟ้ืนตัวและช่วยตัวเองได้ในระดับหนึ่งโดยราชการไม่ต้องช่วยเหลือมากนัก ผลของ
การน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต ผลปรากฏว่า นางดอกรัง สามารถ
ปลดหนี้สามแสนบาทได้ภายในระยะเวลาเพียงสามปี  

เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของชุมชนบ้านลิ่มทองนี้ เป็นพ้ืนที่หลังเต่าดังนั้นการบริหาร
จัดการน้ํา โดยใช้ความลาดชันของพ้ืนที่ในการหน่วงน้ําด้วยวิธีต่างๆ อย่างเป็นระบบสามารถกักเก็บน้ํา
ไว้ทุกหยดและมีน้ําใช้ตลอดทั้งปี อันแสดงถึงภูมิป๎ญญาของชาวบ้านในการใช้สภาพภูมิศาสตร์ของ
พ้ืนที่ซึ่งเป็นข้อด้อยพลิกกลับมาให้เป็นโอกาสโดยใช้กฏธรรมชาติที่ว่า “น้ําไหลลงสู่ที่ต่ําเสมอ” การ
กระจยน้ําไปยังไร่นาต่างๆ ในพ้ืนที่ส่วนใหญ่จึงใช้การไหลของน้ําจากที่สูงชันโดยแทบไม่ต้องใช้เครื่อง
สูบน้ํา ทําให้ประหยัดต้นทุนในการทําเกษตรลงไปมาก 
 ชุมชนบ้านบุก้านตง ตําบลแสลงพันมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พอเพียงตามแนวพระราชดําริ
โดยมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยส่งเสริมสนับสนุน อาทิ สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กองทัพภาคที่ 2 โดยกองกําลังสุรนารี ซึ่งสอง
หน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือชุมชนในระยะแรกนี้ได้ดําเนินการเกี่ยวกับการแสวงหาและพัฒนาแหล่ง
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น้ําผิวดินก่อน เมื่อแหล่งน้ําผิวดินมีจํานวนจํากัดและมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
เกษตรกร หน่วยงานที่เข้ามาพัฒนาชุมชนในระยะหลัง อาทิ กรมทรัพยากรน้ําบาดาล กรมทรัพยากร
ธรณีจึงได้แสวงหาแหล่งน้ําใต้ดินซึ่งมีอยู่มหาศาลนําขึ้นมาใช้ประโยชน์ทดแทนแหล่งน้ําผิวดินซึ่งขาด
แคลนและมีจํานวนจํากัด 

อย่างไรก็ตาม แม้จะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกแล้วก็ตาม แต่ชุมชนก็ยังไม่
สามารถแก้ป๎ญหาหนี้สินและการทํามาหากินได้มากนัก อาทิ โรคพืชและแมลงที่ยังคงเป็นป๎ญหาที่
ส่งผลเสียหายต่อผลผลิต นางแสงจันทร์จึงได้ปรึกษาหารือกับสมาชิกกลุ่มและพบว่ามีลูกหลานคนใน
ชุมชนเป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยเกษตรกรรมและอาจารย์ก็ยินดีที่จะช่วยเหลือกลุ่ม ทั้งนี้ต่อมาวิทยาลัย
เกษตรกรรมบุรีรัมย์ได้มาดําเนินโครงการอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) โดยมาให้ความรู้
กับชาวบ้านเกี่ยวกับการพัฒนาความเป็นผู้นําเกษตรกร หลักการจัดการฟาร์ม การเป็นผู้ประกอบการ
เกษตร การผลิตพืชไม้ผลไม้ยืนต้น การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ การขับรถยนต์ โครงการผลิตเห็ด การ
ผลิตพืชสมุนไพร อุตสาหกรรมการเกษตร รวมถึงภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้วย 

เมื่อมีหลักสูตรการเรียนการสอน มีครู มีผู้เรียนเกิดขึ้น นางแสงจันทร์จึงได้สร้าง “โรงเรียน” 
สําหรับเกษตรกรขึ้น ภายใต้ชื่อ “ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ตําบล
แสลงพัน” ซึ่งศูนย์การเรียนรู้นี้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ จัดประชุม จัดอบรม พัฒนาผลผลิต 
การตลาด การประสานงานเครือข่าย สร้างเวทีให้ชุมชนได้เข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจด้วย
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมต่างๆ โดยสอดคล้องกับบริบทของชุมชนเน้นเพ่ือสร้าง
ขวัญกําลังใจ ความรักสามัคคี ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ของคนในชุมชน สร้างห้องเรียนเกษตรกรจัดให้มี
การเรียนการสอนเสริมเพ่ิมความรู้และห้องสมุดเกษตรกรเพ่ือค้นคว้าเพ่ิมเติมกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 
ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมายเพ่ือการแก้ไข
ป๎ญหาได้ตรงจุดและเกิดผลสําเร็จเป็นรูปธรรมและเป็นแบบอย่างนําไปขยายผลได้ ส่งเสริมการพัฒนา
ผลผลิตปลอดสารพิษ การทําเกษตรอินทรีย์ การแปรรูป ผลิตภัณฑ์ชุมชนนําไปสู่การพัฒนาการผลิตที่
สอดคล้องกับการตลาด 

ต่อมากองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้คัดเลือกศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ต้นแบบ จํานวน 5 แห่งทั่วประเทศและศูนย์การเรียนรู้บ้านบุก้านตงก็เป็น 1 ใน 5 ที่ได้รับการคัดเลือก
การติดตั้งโซลาร์เซลล์สามารถผลิตกําลังไฟได้วันละ จํานวน 30 กิโลวัตต์ ซึ่งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้าน
บุก้านตงเป็น 1 ใน 5 แห่งที่ได้รับโซลาร์เซลล์และสามารถสูบน้ําใต้ดินขึ้นมาเก็บไว้ในถังขนาดความจุ
น้ํา 54 คิว จํานวน 8 ถัง และส่งน้ําไปยังแปลงเกษตรของสมาชิกได้เป็นระยะทางถึง 19 กิโลเมตร การ
ติดตั้งโซลาร์เซลล์นี้ช่วยให้ชุมชนประหยัดค่าไฟฟูาได้เดือนละหลายหมื่นบาท ป๎จจุบันศูนย์เรียนรู้
เกษตรกรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ตั้งอยู่เลขที่ 49 บ้านบุก้านตง ตําบลแสลงพัน 
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อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ นับเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เกิดจากชาวบ้าน ดําเนินการโดยชาวบ้าน
และเพ่ือชาวบ้านอย่างแท้จริง 
 เมื่อผู้วิจัยได้รูปแบบการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนผ่าน
กระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเองของแต่ละชุมชนจากการสัมภาษณ์ชาวบ้านและสนทนากลุ่ม 
รวมถึงรูปแบบ CCEI ซึ่งผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากการเก็บข้อมูลในพื้นที่แล้ว จากนั้นได้นํารูปแบบที่สร้าง
ขึ้นนี้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาประเมินความเหมาะสมและการนําไปใช้ได้จริงของรูปแบบ ซึ่ง
ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย  

1) ผู้เชี่ยวชาญในสาขาการจัดการทรัพยากรน้ํา จํานวน 3 ท่าน  
2) ผู้เชี่ยวชาญในสาขาการสร้างความรู้ด้วยตนเอง จํานวน 1 ท่าน 
3) ผู้เชี่ยวชาญในสาขาการสร้างรูปแบบ จํานวน 1 ท่าน 
เมื่อผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านให้คะแนนประเมินรูปแบบการจัดการความรู้ ด้านการจัดการ

ทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเองของชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้ว 
ผู้วิจัยจะได้นําคะแนนมาหาค่าคะแนนเฉลี่ยโดยใช้ค่าทางสถิติคะแนนเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic 
Mean) ดังนี้ 

= คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 
             จํานวนชั้น 
=     5 – 1 
         5 
=  0.80 

จากนั้น กําหนดระดับช่วงการประเมินตามมาตรวัดทัศนคติของลิเคอร์ท (LiKert Scale, 
1932)   

   โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
   ระดับคะแนนตั้งแต่ 4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
   ระดับคะแนนตั้งแต่ 3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
   ระดับคะแนนตั้งแต่ 2.61 – 3.40 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
   ระดับคะแนนตั้งแต่ 1.81 – 2.60 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
   ระดับคะแนนตั้งแต่ 1.00 – 1.80 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 
 
ดังนั้น เมื่อผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่านได้ให้ข้อความเห็น พบว่า รูปแบบการจัดการความรู้ด้านการ

จัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเองของชุมชนในพ้ืนที่จังหวัด
บุรีรัมย์ ที่สร้างขึ้นอยู่ในระดับใดให้พิจารณาจากค่าคะแนนเฉลี่ยว่าอยู่ในช่วงการวัดในระดับใด ซึ่งผล
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การให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า รูปแบบฯ ที่สร้างขึ้นอยู่ในระดับ 4.44 หมายถึง เห็นด้วยกับ
รูปแบบมากท่ีสุด 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนผ่าน
กระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเองของชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Resaerch) โดยมีวิธีลักษณะที่สําคัญคือ เป็นการแสวงหาความรู้โดยพิจารณาจาก
ปรากฏการณ์ทางสังคมตามสภาพความเป็นจริง เพ่ือหาความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ของ
สภาพแวดล้อมนั้นๆ ซึ่งจะทําให้ได้ข้อมูลที่ต้องการอย่างหลากหลายจากกรณีศึกษาที่แตกต่างกัน 
(Negative Case) เพ่ือเปรียบเทียบ (Comparative Case Studies) และอธิบายปรากฏการณ์ทาง
สังคม ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพบริบทและวิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best practice) ในการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนผ่าน
กระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (constructionism) รวมทัง้พัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ด้าน
การจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (constructionism) ของ
ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ 

การวิจัยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) โดยมีการศึกษาและวิเคราะห์เอกสาร การสัมภาษณ์ การสังเกต การสนทนาพูดคุย การ
สนทนากลุ่ม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการประเมินรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseur 
Ship Model) นี้ การประเมินแบบนี้เน้นที่บทบาทของผู้ประเมินโดยไม่ยึดจุดมุ่งหมาย ไม่ได้คํานึงถึง
ป๎ญหาหรือข้อโต้แย้งใดๆ ผู้เชี่ยวชาญจะเป็นผู้กําหนดแนว (Guide lines) และเกณฑ์ประเมิน ดังนั้น 
การประเมินโครงการโดยผู้เชี่ยวชาญนี้เรายอมรับผลการประเมินเพราะผู้เชี่ยวชาญมีความรู้และ
เชี่ยวชาญในสาขานั้น ๆ ผนวกกับความมีชื่อเสียงของผู้เชี่ยวชาญเอง จึงทําให้ผลการประเมินเป็นที่
เชื่อถือได้ การประเมินตามรูปแบบ Connoisseurship Model ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้กําหนดแนวทางด้วย
ตนเอง นับตั้งแต่กระบวนการรวบรวมเอกสาร เพ่ือศึกษาหรือสังเกต หลังจากนั้นผู้เชี่ยวชาญก็จะ
พิจารณาตัดสินใจด้วยการทําความเข้าใจลักษณะและคุณภาพของโครงการจากเอกสารที่รวบรวมมา
ได้จากการสรุปผลการประเมินจะเป็นแนวคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเองทั้งสิ้น  

ซึ่งในการศึกษาเชิงคุณภาพทําการศึกษาข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key Informants) ซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้อาวุโสและปราชญ์ชาวบ้านเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและบริบทของชุมชน ระบบ
การบริหารจัดการน้ําในอดีต ระบบการเรียนรู้ของชาวบ้าน ลักษณะของชุมชนในอดีตและป๎จจุบัน 
กลุ่มผู้นําชุมชนที่มีทั้งผู้นําชุมชนแบบที่เป็นทางการและผู้นําโดยธรรมชาติที่มาสนับสนุนและผลักดัน
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การบริหารจัดการน้ํา เจ้าหน้าที่มูลนิธิต่างๆ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เข้ามาขับเคลื่อนงานใน
ชุมชน ได้ข้อสรุปตามบทท่ี 4 และนํามาสรุปผลการวิจัย อภิปราย และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

 
สรุปผลการวิจัย 

การวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนผ่าน
กระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเองของชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถสรุปผลการวิจัยได้ 
ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลพื้นฐาน สภาพบริบทของชุมชนและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) ใน
การจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการสร้างความรู้ด้วย
ตนเอง (constructionism) ของชุมชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 

1.1 ชุมชนบ้านลิ่มทอง ต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ : พื้นที่การ
บริหารจัดการน้ าแล้ง - น้ าหลาก  

ตามประวัติเล่ากันมาว่าหมู่บ้านลิ่มทองนี้ ครั้งหนึ่งเคยมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้ใหญ่
และพันธุ์ไม้หลากชนิด รวมทั้งมีหนองน้ําขนาดใหญ่ที่ใสสะอาด มีปลาชุกชุมและไม่แห้งแล้งในฤดูแล้ง
เหมือนหนองน้ําอ่ืน ในเวลาพลบค่ําจึงมีสัตว์ปุาหลายชนิดพากันลงมากินน้ําในบริเวณนั้น แต่เมื่อการ
พัฒนาเข้ามาชาวบ้านหันไปทําเกษตรเชิงเดี่ยวมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผืนดินที่เคยชุ่มชื้นและผืนปุาที่เต็มไป
ด้วยพรรณไม้นานาพันธุ์ถูกแผ้วถางทําลายไปอย่างมากก่อให้เกิดความแห้งแล้งติดต่อกันมาอย่าง
ยาวนาน 

คนกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งถ่ินฐานที่บ้านลิ่มทอง คือ นายเอ้บ เหลือสืบพันธุ์ นายไปล่และนางเต็ม 
เณรชุมแสง ซึ่งเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมา ต่อมาจึงได้มีคนชาติพันธุ์อ่ืนๆ เช่น ส่วย มอญ เขมรและ
ลาว ซึ่งอพยพโยกย้ายมาจากจังหวัดศรีสะเกษและสุรินทร์เข้ามาสมทบ ชุมชนบ้านลิ่มทองนี้ได้แยก
ออกจากหมู่บ้านหนองทองลิ่ม เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ป๎จจุบันหมู่บ้านลิ่มทองอยู่ในเขตการ
ปกครองของตําบลหนองโบสถ์ อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยอยู่ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ไปทางทิศ
ตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 69 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับบ้านสระขาม ทิศใต้ติดกับบ้านโคกพลวง 
ทิศตะวันออกติดกับบ้านชุมแสง และทิศตะวันตกติดกับบ้านหนองทองลิ่มและบ้านไทยทอง สภาพ
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและเป็นดินทราย 

ประชากรในหมู่บ้านลิ่มทองส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ เชื้อชาติไทย มี จํานวนครัวเรือน
ทั้งสิ้น 117 ครัวเรือน สภาพของหมู่บ้านยังไม่ค่อยเจริญมากนัก ชาวบ้านส่วนใหญ่ยากจน ชาวบ้าน
ประกอบอาชีพทํานา ทําไร่ ทําสวน เลี้ยงสัตว์ รับจ้างทั่วไป ภาษาที่ใช้ส่วนใหญ่คือ ภาษาพ้ืนเมือง
โคราชหรือภาษาไทยเดิ้ง 
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วิถีชีวิตคนในชุมชนแต่ก่อนมา เป็นไปอย่างเรียบง่ายมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการลง
แรงช่วยเหลือกันในการทํานา ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความเจริญต่างๆ ที่ทันสมัยเข้า
มามีบทบาทในชุมชนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ถนน ไฟฟูา น้ําประปาที่ตัดผ่านหมู่บ้านและเทคโนโลยี
อํานวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งส่งผลทําให้ชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ ของคนใน
ชุมชนเริ่มเปลี่ยนไปจากเดิม การช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็เปลี่ยนเป็นการจ้างเข้ามาแทนที่ ทําให้เป็น
ต้นเหตุของการสร้างหนี้ในชุมชนโดยไม่รู้ตัว การช่วยเหลือกันในชุมชนลดน้อยลง การใช้เงินเริ่มเป็น
ป๎จจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของชาวบ้านมากข้ึน 

จากนั้นมูลนิธิศึกษาพัฒน์ ได้เข้ามาช่วยอบรมแนะนําเรื่องต่างๆ ให้กับชุมชน โดยมีน้าน้อย 
หรือนางสนิท ทิพย์นางรอง หญิงสาวชาวบ้านในวัย 40 ปี เป็นแกนนําชุมชนคนสําคัญในการเปิดรับ
การเรียนรู้ น้าน้อยได้นําเอาป๎ญหาในชีวิตของตนเองและครอบครัวมาเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ 
ด้วยการคิดว่าทําอย่างไรจึงจะช่วยให้ครอบครัวมาเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ ด้วยการคิดว่าทํา
อย่างไรจึงจะช่วยให้ครอบครัวและชุมชนของตนหลุดพ้นจากป๎ญหาความยากจนได้ และมองเห็นว่า
บุตรหลานของตนน่าจะมีป๎ญหาเช่นนี้เหมือนกัน ถ้าชุมชนไม่ช่วยกันแก้ป๎ญหาตั้งแต่ขณะนี้ ทําให้
ชาวบ้านเริ่มเข้ามาเรียนรู้เรื่องการทําบัญชีชุมชนเพ่ือจัดการกับป๎ญหาหนี้สินสะสมของตน โดยอาศัย
กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์ด้วยป๎ญญา (constructionism)  

ป๎จจุบันชุมชนบ้านลิ่มทองได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยคอมพ์พิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 
โดยตั้งอยู่ที่บ้านน้าน้อยเพ่ือเป็นแหล่งพัฒนาความรู้สําหรับคนในหมู่บ้าน รวมถึงการร่วมกันทํา
กิจกรรมความรู้ต่างๆ ของเด็กและเยาวชน มีการจัดค่าย “พ่ีสอนน้อง” เพ่ืออบรมคอมพิวเตอร์และอิน
เทร์เน็ต ช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนของทุกปี มีการจัดเก็บข้อมูลรายรับรายจ่ายและการทําบัญชี
ครัวเรือน รวมถึงการจัดทําบัญชีร้านค้าชุมชน โดยจัดเก็บข้อมูลลงในโปรแกรมบัญชี จัดทําโครงการ
ธนาคารขยะ เรียนรู้การใช้แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมและเครื่องพิกัดจุด GPS (Global Positioning 
System) ในการเก็บข้อมูลครัวเรือน ข้อมูลปุาชุมชน สํารวจเส้นทางน้ํา ชุมชนสามารถพัฒนาการ
ประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้สนับสนุนการจัดการภายในชุมชนได้อย่างมีศักยภาพ
เพ่ิมข้ึนได้อย่างน่าสนใจ 

อย่างไรก็ตาม แม้กระบวนการคิดและการเรียนรู้เป็นไปได้ด้วยดี ป๎ญหามากมายสามารถแก้
กันไปได้ในระยะสั้น แต่คําถามที่เกิดขึ้นคือ ทําไมป๎ญหาเรื่องอาชีพ หนี้สิน รายได้ และคุณภาพชีวิต
ของชาวบ้านไม่สามารถแก้ไขได้สักที น้าน้อยจึงพยายามขบคิดและเกิดคําถามกับตัวเองว่า  ถ้าจะ
แก้ป๎ญหาเรื่องการทํามาหากินต้องทําอย่างไร คิดเองว่า ต้องมีน้ําก่อน ดังพระราชดํารัสที่ว่า น้ําคือ
ชีวิต ถามว่าน้ํามาจากไหน จะไปเอามาได้อย่างไร เพราะตั้งแต่เกิดมารุ่นปูุย่าตายาย ที่แห่งนี้ก็ไม่เคย
จะมีน้ํา เวลาประชุมชาวบ้าน คุยกันเรื่องถนนหนทาง การพัฒนาในชุมชน น้าน้อยเห็นว่าถ้าเปลี่ยนมา
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คุยกันเรื่องของการทํามาหากินจะช่วยชาวบ้านได้ไหม เช่น การขุดคลองเพ่ิมขึ้นมาจะสามารถ          
ทําได้ไหม 

น้าน้อยจึงเริ่มต้นจากการคิด แล้วเลือกที่จะลงมือทํา โดยได้นําป๎ญหาเรื่องน้ําไปขยายสู่เวที
ประชาคม เมื่อมองเห็นป๎ญหาร่วมกันชัดเจนขึ้น แกนนําชุมชนจึงเริ่มวางแผนเพ่ือจัดการป๎ญหาด้วย
ตนเองเพราะทุกคนเห็นตรงกันว่านั่งคิดกันอย่างเดียวไม่พอไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เราต้องลงมือทํากัน 
ออกสํารวจ วางแผนจัดการเท่าที่กําลังความสามารถชาวบ้านจะทําได้ ไม่ต้องรอให้ใครมาช่วยต้องเริ่ม
พ่ึงจากตนเองให้ได้ก่อน ชาวบ้านเริ่มต้นทํากันเองได้ เรียนรู้โดยลงมือทํา นี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้
เกิดการจัดการป๎ญหาเรื่องน้ําในระดับชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและพ่ึงพาตนเอง 

น้าน้อยได้ร่วมมือกับผู้นําชุมชนในการเก็บข้อมูลชุมชนเพ่ือปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านด้วย
การสร้างถังเก็บน้ํา ระบบบําบัดประปาน้ําใสและส่งน้ําที่สามารถกระจายน้ําได้ทั่วชุมชน การฟ้ืนฟู
สภาพอ่างเก็บน้ําและขุดบ่อเก็บน้ําสํารองน้ําเพ่ิมเติม รวมทั้งการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือรักษาตลิ่ งและเพ่ิม
ความชุ่มชื้นของดิน 

ชุมชนได้จัดตั้งคณะกรรมการน้ํา เพ่ือดูแลจัดการน้ําสําหรับการอุปโภคและบริโภคภายใน
ชุมชนและขยายเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนใกล้เคียงด้วย นอกจากนี้ยังจัดทําบัญชีผู้ใช้
น้ําเพ่ือจัดเก็บรายได้สําหรับบริหารจัดการ สามารถนํารายได้ที่เหลือไปใช้ในการดูแลรักษาระบบ
น้ําประปาหมู่บ้านและช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆ ได้อีกด้วย 

1.2 ชุมชนบ้านบุก้านตง ต าบลแสลงพัน อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ : พื้นที่
บริหารจัดการน้ าใต้ดิน  

ชุมชนบ้านบุก้านตงนี้ เกิดขึ้นตามการสร้างสถานีรถไฟแสลงพัน อําเภอลําปลายมาศ จังหวัด
บุรีรัมย์ ซึ่งสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2491 มีลักษณะเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว การมีรถไฟผ่านชุมชนทําให้การ
คมนาคมขนส่งสะดวก มีการติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนผลผลิตโดยเฉพาะข้าวซึ่งเป็นสินค้าทาง
การเกษตร การมีตลาดเกิดขึ้น ได้ดึงดูดให้ชาวบ้านจากอําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษนั่งรถไฟ
มาจับจองที่ทํากินในบริเวณที่มีต้นก้านตงขึ้นเต็มพ้ืนที่ ซึ่งในเวลาต่อมามีคนจากต่างถิ่นอพยพเข้ามา
เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ก่อเกิดเป็นชุมชนชื่อ บุก้านตง ที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมคือเป็นปุาหรือบุที่มีต้นก้านตง
มาก่อน 

ชุมชนบ้านบุก้านตงนี้ตั้งอยู่นอกเขตชลประทาน การทําเกษตรต้องพ่ึงพาน้ําฝนแต่เพียงอย่าง
เดียว ชาวบ้านที่นี่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างยากจน เมื่อเสร็จจากฤดูทํานาชาวบ้านก็จะออกไป
รับจ้างหรือขายแรงงานในเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานคร ชลบุรี และระยอง ชุมชนจึงเหลือเพียงแต่
คนแก่กับเด็กในขณะที่ คนในวัยแรงงานต้องย้ายถิ่นฐานไปอยู่ตามเมืองใหญ่ทําให้ชุมชนในชนบทล่ม
สลายลง 
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การเปลี่ยนแปลงโดยพาะในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําเกิดขึ้นเมื่อนางแสงจันทร์ ปวงสุข 
ซึ่งเป็นคนในชุมชนกลับมาเยี่ยมบ้านได้พบความเป็นอยู่ของชาวบ้านซึ่งทําเกษตรแบบเชิงเดี่ยว ปลูก
ข้าว ปลูกมัน ปลูกอ้อย และหลังฤดูเก็บเกี่ยวชาวบ้านก็จะต้องออกไปหารับจ้างนอกชุมชน ประกอบ
กับมีนายทุนมาจ้างให้ชาวบ้านปลูกแคนตาลูปโดยลงทุนซื้อเมล็ดพันธุ์ให้และรับซื้อผลผลิตในราคาถูก 
นางแสงจันทร์ เศรษฐศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ชาวบ้านถูกเอา
รัดเอาเปรียบดังนั้นเพ่ือเป็นการช่วยชาวบ้านจึงตัดสินใจลาออกจากงานที่กรุงเทพมหานครมาเริ่ม
อาชีพเกษตรกรโดยใช้ที่ดินของตนเองเป็นที่ทดลองปลูกแคนตาลูปปลอดสารเคมีนอกฤดูทํานาและได้
ชักชวนชาวบ้านหันมาปลูกพืชนอกฤดูทํานามากขึ้น แม้จะขาดแคลนแหล่งน้ําบนดินนางแสงจันทร์ก็ได้
แสวงหาแหล่งน้ําใต้ดินขึ้นมาใช้ในการเกษตรจนประสบความสําเร็จ  

นางแสงจันทร์ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรกรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริเพ่ือ
เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ จัดประชุม จัดอบรม พัฒนาผลผลิต การตลาด การประสานงาน
เครือข่าย ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้นับเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เกิดจากชาวบ้าน ดําเนินการโดยชาวบ้านและ
เพ่ือชาวบ้านอย่างแท้จริง วิธีการดําเนินงานของศูนย์ใช้หลักการระเบิดจากข้างใน หลักเข้าใจ เข้าถึง
และพัฒนา ตามแนวพระราชดําริภายใต้แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยศึกษาทําความ
เข้าใจกับบริบทของชุมชน หลักคิด แนวคิดของคนในชุมชนเพ่ือเป็นแนวทางวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน 
ป๎ญหาและอุปสรรคและหาวิธีแก้ไขร่วมกันกับชุมชน 

2. รูปแบบการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการ
สร้างความรู้ด้วยตนเอง (constructionism) ของชุมชน 

2.1 รูปแบบการจัดการน้ าของชุมชนบ้านลิ่มทอง ต าบลหนองโบสถ์ อ าเภอนางรอง 
จังหวัดบุรีรัมย ์

จากการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นท่ีผู้วิจัยได้สรุป รูปแบบการจัดการความรู้ด้านการ
จัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (constructionism) ของ
ชุมชนบ้านลิ่มทองดังนี้ 
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แผนภาพที่ 20 : 9 กระบวนการท างานเพื่อการบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน 
 

โดยกระบวนการที่ก่อให้เกิดการบริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านลิ่มทอง มี 9 
กระบวนการ ประกอบด้วย 

1. ผู้น าชุมชนหรือแกนน าชุมชนมีศักยภาพในการสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง แกนนําชุมชน 
ดังเช่น น้าน้อยและปูาไวได้มีการสั่งสมประสบการณ์ที่มีอยู่เดิมของตน เช่น ทิศทางการไหลของน้ําที่
ไหลไปตามทางเกวียนผสมผสานกับการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ําของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยคํานึงถึงสภาพบริบทของชุมชนที่เป็นชุมชนน้ําแล้ง
ในฤดูแล้งด้วยการขุดสระน้ําประจําไร่นาเมื่อสามารถสร้างความรู้ขึ้นมาแล้วก็มีการจัดการความรู้โดย
การพูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทดลองทํา พัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ขึ้นไปเรื่อยๆ  

2. การพัฒนาในระดับเครือข่ายชุมชน การพัฒนาในเรื่องของการจัดการน้ํามิอาจทําเพียง
หมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านใดเพียงลําพังได้ หากแต่ต้องทําในระดับตําบล ระดับชุมชน เป็นเครือข่ายการ
จัดการน้ํา เพราะการจัดการน้ําเป็นระบบที่ต้องจัดการตั้งแต่ ต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ําจึงจะสําเร็จ 
ดังนั้นในงานวิจัยนี้ แม้จะเป็นการจัดการน้ําของชุมชนบ้านลิ่มทอง แต่ก็ต้องเก็บข้อมูลทั้งในระดับ
หมู่บ้านไปจนถึงระดับตําบลและอําเภอไปพร้อมๆ กัน 



  181 

3. เกิดการสร้างงานในชุมชนดึงวัยแรงงานกลับเข้ามาในชุมชน เม่ือมีการบริหารจัดการ
น้ าจนประสบความสําเร็จ ส่งผลให้ชาวบ้านไม่เกิดการทิ้งถิ่นและพบประชากรวัยแรงงานกลับมาอยู่ใน
ชุมชนมากยิ่งขึ้น ดังเช่น บ้านโคกพลวง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรและไม่ได้
ประกอบอาชีพเพียงอาชีพเดียว แต่มักจะทําหลายอาชีพควบคู่กันไป    

4. มีการรวมกลุ่มกันในการด าเนินการในชุมชนด้านต่างๆ  ประกอบด้วย กลุ่มธนาคาร
พัฒนาหมู่บ้าน สหกรณ์ร้านค้าชุมชน กองทุนหมู่บ้าน โรงสีข้าวชุมชน กลุ่มเลี้ยงวัว กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ
อัดเม็ด กลุ่มสหกรณ์กล้าไม้ชุมชน กลุ่มเยาวชน สถาบันการเงินชุมชนตําบลหนองโบสถ์ โดยการ
รวมตัวเหล่านี้เกิดจากความต้องการของชาวบ้านอย่างแท้จริงกลุ่มจึงเติบโตขึ้นเรื่อยๆ มีสมาชิกเพ่ิม
มากขึ้นและนําไปสู่ความยั่งยืนในท้ายที่สุด 

5. มีการริเริ่มจากผู้น าภายในชุมชนเสริมกับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก  เกิด
กลุ่มเครือข่ายบริหารจัดการน้ําระดับชุมชนเกิดขึ้นจากป๎ญหาน้ําแล้งในฤดูแล้ง และป๎ญหาน้ําหลาก/
น้ําท่วมในฤดูฝน ทําให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและใกล้เคียงกัน มติที่ประชุมได้ข้อตกลงที่จะแก้ไข
ป๎ญหาเรื่องน้ําซึ่งเกิดซ้ําซากเป็นประจําทุกปี โดยแต่งตั้งคณะทํางานและบริหารเพ่ือดําเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลในพ้ืนที่และนํามาวิเคราะห์แล้วกําหนดเป็นแผนงาน/โครงการ นําเสนอต่อองค์การบริหารส่วน
ตําบลหนองโบสถ์ หลังจากนั้น อบต.ได้เสนอโครงการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ  ซึ่งเริ่มเข้ามาดําเนินการตั้งแต่ปี 2550 ดังนี้  กรม
ชลประทานได้ดําเนินการขุดคลอง 80 พรรษา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร 
องค์การมหาชน (สสนก.) เข้ามาช่วยบริหารจัดการน้ําโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการแก้ไข
ป๎ญหา มีการนําแผนที่ GPS มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลและให้คําแนะนําการบริหารจัดการน้ํา มูลนิธิ
อุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษีใหม่ กรมทางหลวงชนบทร่วมกับ
องค์การบริหารส่วนตําบลหนองโบสถ์ดําเนินโครงการถนนน้ําเดิน และมูลนิธิโคคา -โคลา ให้เงินทุน
สนับสนุนชุมชนกว่า 26 ล้านบาท จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น 5 แห่ง ปลูกหญ้าแฝก 
10,000 ต้น และต้นไม้ 3,000 ต้น เพ่ือลดการพังทะลายของหน้าดิน 

6. การพัฒนาต้องเริ่มจากคนใกล้ตัว การพัฒนาของทั้งสองชุมชนมักจะเริ่มจากเพ่ือนบ้าน 
ญาติพ่ีน้องเพราะคุยกันง่าย และไว้ใจได้ ดังเช่น กรณีของน้าน้อยที่เริ่มจากการขยายแนวคิดเรื่องของ
การจัดการน้ําจากคนใกล้ตัว จากญาติพ่ีน้องเมื่อประสบความสําเร็จจึงขยายไปสู่คนอ่ืน การจัดการน้ํา
ของบ้านลิ่มทองมีทั้งการทําคลองขวางดักน้ําหลาก พ้ืนที่แก้มลิงและสระพวง ซึ่งจําเป็นต้องเสียสละ
พ้ืนที่ในการขุดคลองมากบ้างน้อยบ้างตามแต่สภาพพ้ืนที่ว่าที่ตรงนั้นจะเป็นแก้มลิงหรือเป็นสระพวง 
เริ่มแรกของการพัฒนาน้าน้อยได้ขอร้องให้พ่ีสาวสละพ้ืนที่บางส่วนในการเป็นแก้มลิงเพ่ือรองรับน้ํา ซึ่ง
ต้องใช้เวลาในการอธิบายอยู่นานเพราะไม่มีใครอยากเสียพ้ืนที่ในการเพาะปลูก น้าน้อยต้องชี้ให้เห็นว่า
ถึงจะมีพ้ืนที่ในการเพาะปลูกมากมายเพียงใดก็ไม่มีประโยชน์เพราะไม่มีน้ําแต่ถ้าหากเสี ยสละพ้ืนที่
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เพียงน้อยนิดจะสามารถปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ได้ตลอดทั้งปี ด้วยความสามรถอ่านออกเขียนได้มีการจด
บันทึกรู้จักการเปรียบเทียบ ซึ่งได้รับการติดอาวุธทางป๎ญญาแล้ว น้าน้อยสามารถเปรียบเทียบให้เห็น
ว่าการทํานาอย่างเดียวในปริมาณมากๆ เปรียบเทียบการการปลูกพืชชนิดอ่ืนๆ หลังฤดูทํานาแล้ว 
ชาวบ้านจะมีรายได้มากกว่าทํานาเพียงอย่างเดียว 

7. ต้องมีจินตนาการในอนาคตว่าชุมชนจะเดินไปในทิศทางเช่นใด ความฝ๎นของน้าน้อยเมื่อ
ตอนที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการประภาคารป๎ญญา คือ การที่ชุมชนบ้านลิ่มทองมีน้ํากินน้ําใช้ที่อุดม
สมบูรณ์อยู่ตลอดทั้งปี เมื่อมีน้ําก็มีชีวิต น้าน้อยได้เริ่มศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ําของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรรวมทั้งศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับชุมชนอ่ืนๆ ที่มีการบริหารจัดการน้ําจนประสบความสําเร็จ แล้วจากนั้นจึงได้เริ่มลงมือทํา
ตามฝ๎นที่ตนเองได้ตั้งไว้ ป๎จจุบันบ้านลิ่มทองเป็นชุมชนการจัดการน้ําต้นแบบที่ชุมชนอ่ืนๆ ที่มีบริบท
ใกล้เคียงกันได้ศึกษาดูงานและนําองค์ความรู้ที่ได้จากชุมชนบ้านลิ่มทองไปปรับประยุกต์ใช้กับชุมชน
ของตนต่อไป 

8. การมีทุนทางสังคม จะเห็นได้ว่าผู้นําชุมชน ไม่ว่าจะเป็นน้าน้อย หรือปูาไว ล้วนมีความ
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคลากรในหน่วยงานทั้งของภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงมูลนิธิต่างๆ อย่างแนบ
แน่นดังนั้นการขอสนับสนุนสิ่งที่ชุมชนขาด อาทิ งบประมาณ ความรู้ ผู้เชี่ยวชาญ สื่อและเทคโนโลยี 
ต่างๆ ก็มักจะได้รับดังที่ร้องขอ สอดคล้องกับ โคลแมน (Coleman 1988 : 103 - 104) ได้ให้
ความหมายทุนทางสังคมว่าตามหน้าที่แล้ว ทุนทางสังคมก็เหมือนกับทุนอ่ืนๆ ที่ก่อให้เกิดการผลิตได้
และทุนทางสังคมก็เหมือนกับทุนอ่ืนๆ ตรงที่ฝ๎งตัวอยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างคนกับงานองค์กร โดย
ทุนทางสังคมจะดํารงอยู่ภายใต้ 1) ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟูน กล่าวคือ มีพันธะผูกพัน ความคาดหวัง 
ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบรรทัดฐานของสังคมและการลงโทษที่
ได้ผล 2) โครงสร้างทางสังคมที่มีความใกล้ชิดของเครือข่ายและมีองค์กรภายใต้โครงสร้างสังคมที่
เหมาะสม งานของโคลแมน ได้รับการนับถือว่าช่วยแผ้วถางให้ เกิดความสนใจว่าคนที่ด้อยฐานะ ด้อย
อภิสิทธิ์ในสังคมสามารถใช้ความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นทุนทางสังคมเพ่ือใช้ชดเชยทุนเศรษฐกิจและทุน
วัฒนธรรมที่แตกต่างของตนได้   

นอกจากจะมีสายสัมพันธ์อันแนบแน่นกับผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆ แล้ว ในชุมชนยังมี
ทุนทางสังคมซึ่งเป็นทุนทางวัฒนธรรมคือการอนุรักษ์และสืบสานภูมิป๎ญญาท้องถิ่นในด้านต่างๆ  อาทิ 
การทอเสื่อกก ซึ่งในอดีตเป็นการทอเพ่ือใช้ในชีวิตประจําวันแต่ป๎จจุบันเป็นการทอเพ่ือขาย  มีการทํา
ไม้กวาด ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวและชุมชนได้เป็นอย่างดี รวมทั้ง ยังมีภูมิป๎ญญาด้านการ
จักสาน หมอยาสมุนไพรและหมอดูซึ่งยังคงมีอยู่ในชุมชน เป็นต้น นอกจากนี้ ชุมชนยังมีความเชื่อทาง
ศาสนาและวัฒนธรรมที่ประสานสอดคล้องกับการบริหารจัดการน้ําสมัยใหม่ โดยมีความเชื่อเรื่องของ
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พญานาคในเรื่องที่ว่านาคให้น้ํา การปรากฏของพญานาคในชุมชนจึงก่อให้เกิดความเชื่อความศรัทธา
ร่วมกันของชาวบ้านนํามาซึ่งความร่วมมือ ร่วมคิดร่วมสร้างความสําเร็จให้เกิดขึ้นทั้งชุมชน   

9. มีการน าสื่อเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนา โดยมีการผสมผสานองค์ความรู้ดั้งเดิมที่
เป็นภูมิป๎ญญามาปรับใช้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น เข้ามาช่วยโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น เฟสบุ๊ค 
(Facebook) เพ่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์การทําเกษตรในพ้ืนที่ซึ่งเป็นการทําเกษตรแบบไร้สารพิษ 
และสามารถเชื่อมโยงกับผู้บริโภคได้ เช่น การทําประชาสัมพันธ์ เรื่อง “ข้าวจิ๊บ” จนเป็นหมู่บ้าน
ต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

2.2 รูปแบบการจัดการน้ าของชุมชนบ้านบุก้านตง ต าบลแสลงพัน อ าเภอล าปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย ์

จากการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลในพ้ืนที่ ผู้วิจัยได้สรุป รูปแบบการจัดการความรู้ด้าน
การจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (constructionism) ของ
ชุมชนบ้านบุก้านตงดังนี้ 
 

 
 

แผนภาพที่ 21 : 7 กระบวนการท างานเพื่อการบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน 
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โดยกระบวนการที่ก่อให้เกิดการบริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืนของชุมชนบ้านบุก้านตง มี 7 
กระบวนการ ประกอบด้วย 

1. ผู้น าชุมชนหรือแกนน าชุมชนมีศักยภาพในการสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยนางแสง
จันทร์ ปวงสุข ได้สร้างความรู้ด้วยตนเองผ่านกระบวนสร้างความรู้ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นแรก การสํารวจ
ตรวจค้นว่าตนมีความรู้เดิมในเรื่องของการตลาดและทําความเข้าใจกับสิ่งใหม่หรือความรู้ใหม่คือ
ความรู้ทางด้านการเกษตร นางแสงจันทร์ได้ไปอบรมและรับความรู้จากศูนย์เกษตรคิวเซ จังหวัด
สระบุรีและนําองค์ความรู้นั้นมาปรับประยุกต์ใช้ จากนั้นขั้นที่ 2 ได้ทดลองลงมือปลูกแคนตาลูปปลอด
สารพิษโดยใช้ที่ดินของตนเป็นแปลงปลูก และขั้นตอนที่ 3  คือ การเรียนรู้ในขณะที่ทดลองทําซึ่งใน
ขั้นตอนนี้นางแสงจันทร์ได้นํา SWOT มาวิเคราะห์ชุมชนแล้วนําผลการวิเคราะห์มาพัฒนาชุมชน 
สําหรับขั้นตอนที่ 4 เป็นการทําให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งในขั้นตอนนี้นางแสงจันทร์สามารถที่จะนํา
พลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดและประหยัดค่าใช้จ่ายมาใช้ในการสูบน้ําใต้ดินมาใช้เ พ่ือ
การเกษตรได้เป็นผลสําเร็จ   

2. มีการริเริ่มจากผู้น าภายในชุมชนเสริมกับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก นางแสง
จันทร์ เริ่มต้นพัฒนาชุมชนของตนผ่านการขอรับการสนับสนุนการจัดหาแหล่งน้ําเพ่ิมเติมเพ่ือนํามาใช้
ในการเกษตรจากสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
(สํานักงาน กปร.) ในปี พ.ศ. 2544 เมื่อสํานักงาน กปร. เห็นถึงความตั้งใจจริงของนางแสงจันทร์จึงได้
ประสานไปยังกองทัพภาคที่ 2 ให้มาขุดสระน้ําประจําไร่นาให้กับราษฏรในตําบลแสลงพันซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้นในการแสวงหาแหล่งน้ําให้กับชุมชนตั้งแต่แหล่งน้ําบนดินไปจนกระทั่งน้ําใต้ดินซึ่งมีอยู่เป็น
จํานวนมาก  

3. มีการท างานร่วมกันจนเกิดเป็นองค์กรชุมชน องค์กรชุมชน คือ การรวมตัวกันของคนใน
ชุมชนที่ต่างคนต่างอยู่แต่มารวมกันบนฐานป๎ญหาร่วมกัน ก่อเกิดการค้นหาคิดค้นวิธีการในการแก้ไข
และจัดการ โดยในการรวมตัวกันนั้นต้องมีกระบวนการจัดการให้ผู้คนหรือสมาชิกนั้นๆ อยู่ร่วมกันได้
อย่างเท่าเทียมและมีส่วนร่วม เกิดความตระหนักร่วมยึดเหนี่ยว ร่วมและรู้สึกเป็นครอบครัวเดียวกัน 
เพ่ือให้การแก้ไขป๎ญหาต่างๆ เป็นไปได้อย่างลุล่วง ชาวบุก้านตงรวมถึงชาวตําบลแสลงพันได้มีการ
รวมตัวกันเพ่ือจัดตั้งกลุ่มต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต อาทิ กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลแสลงพัน กลุ่มอาชีพผลิตแคนตาลูปปลอดสารพิษและพืชผักปลอดสารพิษ และสหกรณ์
โครงการนําร่องบาดาลเพื่อการเกษตรตําบลแสลงพัน  

4. การพัฒนาต้องเริ่มจากคนใกล้ตัว นางแสงจันทร์ได้นําแนวความคิดที่จะพัฒนาชุมชนของ
ตนไปปรึกษากับสามีและแม่สามี โดยใช้พ้ืนที่มรดกของสามีจํานวน 3 ไร่มาทดลองปลูกแคนตาลูป
อินทรีย์นอกฤดูทํานาและเม่ือได้ผลผลิตก็มีแม่สามีไปทดลองขายที่ถนนหมายเลข 226 ลําปลายมาศ – 
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บุรีรัมย์ จนกระทั่งแคนตาลูปเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปและได้กลายมาเป็นสินค้า OTOP ของอําเภอลํา
ปลายมาศในที่สุด 

5. มีจินตนาการมีทิศทางว่าชุมชนจะเป็นอย่างไร นางแสงจันทร์ได้จัดทํายุทธศาสตร์ชุมชน 
โดยมีการวิเคราะห์ SWOT Analysis เพ่ือให้ชุมชนบรรลุพันธกิจและสร้างวิสัยทัศน์ของชุมชนว่า 
ชุมชนจะเป็นอย่างไรในอีก 5 ถึง 10 ปี ข้างหน้า ผลจากการวิเคราะห์ชุมชน พบว่า ชุมชนมีจุดแข็ง
และโอกาสมากกว่าจุดอ่อนและภาวะคุกคามอันเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุก นางแสงจันทร์ได้ตั้งเปูาหมาย
ว่า ชุมชนแห่งนี้จะต้องเป็นชุมชนที่ทําเกษตรอินทรีย์ สร้างตลาดสีเขียวเพ่ือผลิตสินค้าการเกษตรที่
ปลอดภัยสําหรับตนเองและผู้บริโภค 

6. มีทุนทางสังคม ชุมชนได้นําภูมิป๎ญญาท้องถิ่นที่มีอยู่มาถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่ซึ่งเป็น
ลูกหลานของคนในชุมชน ปราชญ์ผู้รู้ในชุมชนมีโอกาสได้นําวิชาความรู้มาถ่ายทอดควบคู่ไปกับการ
ผลิต เกิดการพัฒนาการทํางานอย่างมีระบบจากการเรียนรู้การปฏิบัติจริง ได้แก่ ด้านสมุนไพร ด้าน
แปรรูปอาหารไทย ด้านการประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่มําจากวัสดุท้องถิ่น ด้านการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรรูปแบบต่างๆ เช่น ข้าวเกรียบแคนตาลูป ข้าวเกรียบสมุนไพร สมุนไพรอบแห้ง ลูกปะ
คบ ผลไม้เชื่อมกวน ดอง อบแห้ง พืชผักอบแห้ง ปลา ไก่ หมู ตากแห้ง  เป็นต้น ซึ่งการนําภูมิป๎ญญา
ชาวบ้านมาปรับใช้กับการพัฒนาชุมชนนี้นับเป็นการนําทุนทางสังคมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ อาจกล่าว
ได้ว่า หากชุมชนหรือสังคมใดมีความพร้อมเป็นปึกแผ่นมั่นคง สมาชิกของชุมชนสามารถดํารงชีวิตได้
อย่างปกติสุข เป็นชุมชนที่มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่แบบ “กินอ่ิม นอนอุ่น” คนและธรรมชาติสามารถ
อยู่ร่วมกันได้โดยไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน เราเรียกชุมชนในลักษณะนี้ว่า ชุมชนที่มีการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

7. มีการน าสื่อเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการพัฒนา ได้มีการผสมผสานองค์ความรู้ดั้งเดิมที่เป็น
ภูมิป๎ญญามาปรับใช้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น เข้ามาช่วยโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น เฟสบุ๊ค การ
ปลูกผักผลไม้ในชุมชนแสลงพันเพ่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์การทําเกษตรในพ้ืนที่ซึ่งเป็นการทําเกษตร
แบบไร้สารพิษและสามารถเชื่อมโยงกับผู้บริโภคได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
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2.3 รูปแบบการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการ
สร้างความรู้ด้วยตนเองของชุมชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ Model CCEI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 22 : รูปแบบการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืนผ่าน
กระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเองของชุมชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 

 
โมเดล CCEI นี้ มีรายละเอียดดังนี้ 
C = Crisis (วิกฤติการณ์) ชุมชนที่เลือกศึกษานี้เป็นชุมชนเกษตรกรรมที่อยู่นอกเขต

ชลประทานต้องพ่ึงพาอาศัยน้ําฝนที่อยู่ตามธรรมชาติเป็นหลัก ดังนั้น “น้ํา” จึงเป็นหัวใจสําคัญของ
การอยู่รอดของคนในชุมชน อาจกล่าวได้ว่าวิกฤติของชุมชนจึงเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ํา โดยชุมชนบ้านลิ่ม
ทองนั้นประสบกับป๎ญหาน้ําแล้งน้ําหลาก กล่าวคือ ในฤดูแล้งก็แล้งจัด น้ําในห้วยหนองคลองบึงแห้ง
ขอด ไม่มีแม้แต่น้ําที่จะไว้ใช้บริโภคในครัวเรือน ประกอบกับสภาพทางภูมิศาสตร์ของชุมชนมีสภาพ
เป็นหลังเต่าทําให้น้ําไหลลงที่ต่ําจนหมดไม่สามารถเก็บกักน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ ครั้นเมื่อถึงฤดูน้ําหลาก
น้ําก็จะท่วมเรือกสวนไร่นา จนผลผลิตได้รับความเสียหาย ป๎จจัยเหล่านี้ทําให้ชาวบ้านมีรายได้ไม่
เพียงพอต่อรายจ่ายต้องออกไปหางานทําภายนอกชุมชนเกิดภาวะชุมชนอ่อนแอไม่สามารถพ่ึงพา
ตนเองได ้

 

Crisis Constructionism Epiphany Innovation 

- น้ําแล้ง น้ําหลาก 

- ขาดแคลนแหล่ง

น้ําบนดิน 

การสร้างความรูด้้วย

ตนเอง 

- Explore 

- Experiment 

- Learning by doing 

- Doing by learning 

- การทําถนนน้ําเดิน 

- การขุดสระลูกลิง-แม่

ลิง 

- การใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์       สูบ

น้ําใต้ดินข้ึนมาใช้ใน

การเกษตร 

- พิพิธภัณฑ์การจดัการ

น้ําชุมชน 

- ตลาดอินทรียจ์าก

ชุมชน ถนนหลวง          

สู่ห้างสรรพสินค้า 
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 เช่นเดียวกับชุมชนบ้านบุก้านตงก็มีสภาพไม่แตกต่างไปจากชุมชนบ้านลิ่มทอง แม้ว่าสภาพ
ทางภูมิศาตร์และทรัพยากรธรรมชาติจะได้เปรียบชุมชนบ้านลิ่มทอง คือ เป็นพ้ืนที่ราบและมีแหล่งน้ํา
ขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านได้ร่วมกันลงแรงขุดซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “สระเงินผัน” หากนําน้ําจากสระดังกล่าว
มาใช้ประโยชน์ แต่เมื่อนางแสงจันทร์ซึ่งเป็นผู้นํากลุ่มเกษตรกรมีความประสงค์จะนําน้ํามาใช้ใน
การเกษตรก็มีเสียงคัดค้านจากคนอ่ืนๆ ซึ่งมิใช่สมาชิกกลุ่มทําให้ไม่สามารถที่จะนําน้ําจากแหล่งน้ําบน
ดินมาใช้ประโยชน์ได้ เมื่อไม่มีน้ําซึ่งเป็นป๎จจัยสําคัญในการผลิต ทําให้ชาวบ้านขาดรายได้ต้องออกไป
ขายแรงงานนอกชุมชน มีเพียงเด็กกับคนแก่อาศัยอยู่ในชุมชนเท่านั้น  

C = Constructionism (การสร้างความรู้ด้วยตนเอง) เมื่อมีวิกฤติเกิดขึ้นในชุมชน แกนนํา
ชุมชน ได้แก่ นางสนิท ทิพย์นางรองหรือน้าน้อย นางทองม้วน รังพงษ์หรือปูาไว และนางแสงจันทร์ 
ปวงสุข จึงได้แสวงหาแนวทางในการแก้ป๎ญหาที่เกิดขึ้นผ่านกระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเอง ซึ่ง
การสร้างความรู้ด้วยตนเองมี 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย  

1) Explore คือ การสํารวจตรวจค้น ซึ่งในขั้นตอนนี้บุคคลจะเริ่มสํารวจตรวจค้นหรือ
พยายามทําความเข้าใจกับสิ่งใหม่ (assimilation) แกนนําชุมชนบ้านลิ่มทองได้เริ่มเรียนรู้กับโครงการ
ประภาคารป๎ญญาซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดอาวุธทางป๎ญญาให้กับชาวบ้านในชุมชนชนบท เริ่มจากการ
หัดจดบันทึกข้อมูลทุกสิ่งอย่าง รายรับ รายจ่าย การจดสถิติเกี่ยวกับปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ โดยพัฒนาจาก
การจดในสมุดมาบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ สําหรับชาวบ้านในชนบทห่างไกลการจดบันทึกถือว่าเป็น
เรื่องท่ีไม่คุ้นเคยกันมากนัก ประกอบกับภาวะลืมหนังสือทําให้ในระยะแรกๆ การจดบันทึกเป็นเสมือน
ยาขมของชาวบ้านที่นี่ และเมื่อต้องมาใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยอย่างคอมพิวเตอร์ด้วยแล้ว ในยุคนั้น 
(พ.ศ. 2540) แทบจะเป็นเรื่องแปลกใหม่มากหรือเป็นไปไม่ได้เลยสําหรับชาวบ้านลิ่มทอง การพยายาม
เรียนรู้นี้ถือเป็นการทําความเข้าใจกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ซึ่งแลกมาด้วยความอดทนของแกนนําทั้ง     
สองคน 

ชุมชนบ้านบุก้านตงนั้น ความรู้ด้านการเกษตรถือเป็นสิ่งใหม่และเป็นสิ่งที่นางแสงจันทร์ต้อง
พยายามทําความเข้าใจ จึงได้ตัดสินใจไปอบรมที่ศูนย์เกษตรคิวเซ จังหวัดสระบุรีเพ่ือเรียนรู้การทํา
เกษตรที่ตนเองไม่เคยถนัดหรือเคยทํามาก่อน นอกจากนั้นยังได้ร่วมโครงการฝึกอบรมการทําเกษตร
ด้านต่างๆ อยู่เสมอ 

2) Experiment คือ การทดลอง ในขั้นตอนนี้จะเป็นการทดลองทําภายหลังจากที่มีการ
สํารวจไปแล้ว เป็นการปรับความแตกต่าง (accommodation) เมื่อได้พบหรือปฏิสัมพันธ์กับ
สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ที่สัมพันธ์กับความคิดเดิมที่มีอยู่ในสมอง ขั้นนี้แกนนําชุมชนจะได้เริ่มลงมือทําจริง 
ซึ่งน้าน้อยก็ได้ทดลองจดบันทึกข้อมูลต่างๆ ลงในโปรแกรม excel จนสามารถใช้งานได้อย่าง
คล่องแคล่ว สามารถคํานวณค่าต่างๆ ได้อย่างแม่นยําและรวดเร็วกว่าการคํานวณเอง ในขณะที่พ่ีแสง
จันทร์ได้ทดลองปลูกแคนตาลูปไร้สารพิษ บนเนื้อที่ 3 ไร่ซึ่งในระยะแรกเป็นการลองผิดลองถูก 
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3) Learning by doing คือ การเรียนรู้จากการกระทํา ขั้นนี้เป็นการลงมือปฏิบัติกิจกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือการได้ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่มีความหมายต่อตนเองแล้วสร้างเป็นองค์
ความรู้ของตนเองขึ้นมา ซึ่งจะคาบเกี่ยวกับขั้นตอนที่ผ่านมา ขั้นนี้จะเกิดการดูดซึม (assimilation) 
และการปรับความแตกต่าง (accommodation) ผสมผสานกันไปเช่นเดียวกัน ในขั้นตอนนี้แกนนําจะ
เกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือทําจริงด้วยตนเอง เช่น นางแสงจันทร์เมื่อได้ทดลองปลูกแคนตาลูปไป
ระยะหนึ่งก็พบว่า การปลูกพืชไร้สารเคมีนั้น ต้องลงทุนลงแรงมาก ทั้งในด้านของการจ้างคนงานและ
เสียเวลาในการรดน้ํา กําจัดวัชพืชและโรคพืชเป็นอย่างมาก ทําให้ไม่มีแรงจูงใจในการหันมาทําเกษตร
ปลอดสาร ดังนั้น จึงได้ปรับเปลี่ยนวิธีการในการทําเกษตรแนวใหม่โดยนําเครื่องทุ่นแรงมาใช้ ติดตั้ง 
timer เพ่ือใช้ในการรดน้ําแทนแรงงานคน สามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานเป็น
อย่างมาก ในขณะที่ ชุมชนบ้านลิ่มทองน้าน้อยเมื่อเริ่มคุ้นเคยกับการจดบันทึกลงในคอมพิวเตอร์และ
สามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่วแล้ว ก็เริ่มเรียนรู้ที่จะเปรียบเทียบรายรับรายจ่ายว่าตนเองมีรอยรั่ว
ตรงไหนและจะอุดรูรั่วนี้ได้อย่างไร 

4) Doing by learning คือ การทําเพ่ือที่จะทําให้เกิดการเรียนรู้ ขั้นตอนนี้จะต้องผ่าน
ขั้นตอนทั้ง 3 จนประจักษ์แก่ใจตนเองว่าการลงมือปฏิบัติกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือการได้
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่มีความหมายนั้น สามารถทําให้เกิดการเรียนรู้ได้และเมื่อเข้าใจแล้วก็จะ
เกิดพฤติกรรมในการเรียนรู้ที่ดี รู้จักคิดแก้ป๎ญหา รู้จักการแสวงหาความรู้ การปรับตนเองให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ส่งผลให้ คิดเป็น ทําเป็น แก้ป๎ญหาเป็น เมื่อรู้ป๎ญหาและมีแนวทางในการแก้ป๎ญหา
แล้ว ผู้นําชุมชนทั้งสองชุมชนก็เริ่มที่จะปฏิบัติการทําในสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้มา กล่าวคือ น้าน้อยเริ่มที่
จะทําประชาคมกับชาวบ้านซึ่งวิธีการของน้าน้อยคือการเริ่มหาแนวร่วมโดยใช้การพูดคุยแลกเปลี่ยน
กับญาติๆ รวมถึงเพ่ือนบ้านใกล้เคียงในละแวกบ้านยามค่ําคืน เกี่ยวกับป๎ญหาความยากจนที่เกิดขึ้นใน
หมู่บ้านทําอย่างไรจึงจะสามารถแก้ป๎ญหาที่เกิดขึ้นได้ น้าน้อยใช้เวลาหาแนวร่วมนี้เป็นเวลาเกือบหนึ่ง
ปีจึงได้แนวร่วมมาจํานวน 8 คน ประกอบด้วย นายไพรรัตน์ แสงรัมย์ นายสุพจน์ นิเวชกุล นาย
คะนอง เณรชุมแสง นางสังวาล บุญกองชาติ นางเฉลี่ย จุ่มสุวรรณ นายบุญแสน แก้วกูล นายเสนอ  
บุญกองชาติ และนายอุดม บุชประกาศ ซึ่งผลสรุปของการขดคิดป๎ญหาและแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ของ
ชาวบ้านที่นี่คือ ความยากจนที่ประสบอยู่มีจุดเริ่มต้นจากการขาดแคลนแหล่งน้ําเป็นสําคัญ 
เช่นเดียวกับชุมชนบ้านบุก้านตง นางแสงจันทร์ได้รวบรวมชาวบ้านที่มีความต้องการจะปลูกแคนตาลูป
หลังฤดูทํานาเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครัวเรือน โดยจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรปลูกแคนตาลูปบ้านแสลงพันขึ้น 
ในระยะแรกชาวบ้านต้องประสบป๎ญหาขาดแคลนแหล่งน้ําที่จะนํามาใช้ในไร่นาของตน  ทําให้จํานวน
สมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกแคนตาลูปบ้านแสลงพันมีจํานวนไม่มากนัก 
 E = Epiphany (ประสบการณ์ของการเรียนรู้) ประสบการณ์ของการเรียนรู้หรือความ
ตระหนักรู้ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมีความโดดเด่น โดยที่ผลของการเรียนรู้หรือตระหนักรู้นั้นมาจาก
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การสร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง ผลจากการสร้างความรู้ขึ้นมาด้วยตนเองนั้น ทําให้ชุมชนบ้านลิ่มทอง
สามารถหาหนทางที่จะขจัดความยากจนได้อย่างแท้จริงและตรงจุด การพากเพียรจดบันทึกรายรับ
รายจ่าย ค่าใช้จ่ายในการลงทุนปลูกพืช ระยะเวลาที่ใช้ในการปลูกพืช การเก็บเกี่ยวผลผลิต และการ
ขายผลผลิตสิ่งต่างๆ เหล่านี้ทําให้ชาวบ้านลิ่มทองมองเห็นป๎ญหาว่าสาเหตุแห่งความยากจนของคน
บ้านลิ่มทองคือ การขาดแคลนน้ํา เนื่องจากน้ําเป็นป๎จจัยหลักของการทําเกษตร การอยู่นอกเขต
ชลประทานที่ต้องพ่ึงพาอาศัยน้ําฝนเป็นหลักทําให้ชาวบ้านมีรายได้ไม่แน่นอนในขณะที่รายจ่ายคงที่
หรือเพ่ิมขึ้นเป็นเงาตามตัว เมื่อรายได้น้อยกว่ารายจ่าย ประกอบกับชาวบ้านไม่มีการวางแผนการใช้
จ่ายเงิน รวมถึงการไม่มีเงินออมจึงส่งผลให้ชาวบ้านต้องประสบกับความยากจนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ดังนั้นการจะแก้ไขป๎ญหาจึงต้องเริ่มที่สาเหตุ คือ การขาดแคลนน้ํา น้าน้อยได้เริ่มต้นจากการสํารวจภูมิ
ประเทศ ทิศทางการไหลของน้ํา จํานวนแหล่งน้ําที่มีอยู่ในชุมชน ปริมาณการระเหยของน้ําต่ อปี เป็น
ต้น จากนั้นนําข้อมูลที่ได้มาประมวลเป็นสาระความรู้ว่าจะต้องทําอะไร อย่างไรบ้าง เช่น เมื่อมีน้ําน้อย
ต้องมีการเพ่ิมปริมาณน้ําด้วยการขุดลอกสระหนองทองลิ่มที่ตื้นเขินมีต้นธูปฤาษีขึ้นเต็มไปหมด และ
เมื่อสภาพภูมิประเทศเป็นหลังเต่าส่งผลให้น้ําไหลลงสู่ที่ต่ําได้เร็ว ชาวบ้านจึงคิดระบบการชะลอน้ําหรือ
หน่วงน้ําให้นานที่สุดด้วยการขุดสระน้ําประจําไร่นา ทําระบบแก้มลิง โดยมีสระแม่ลิง สระลูกลิง มีการ
ทําถนนน้ําเดินตามทิศทางการไหลของน้ํา มีระบบสระพวงที่มีการกักเก็บน้ําเป็นระยะๆ เรียกได้ว่ามี
การเก็บน้ําไว้ได้ทุกหยดกว่าที่จะไหลลงสู่ลําปลายมาศซึ่งเป็นสายน้ําตามธรรมชาติ 
 ในปี พ.ศ. 2541 มูลนิธิศึกษาพัฒน์ คัดเลือกชุมชนบ้านลิ่มทองเป็นหนึ่งในพ้ืนที่ศึกษานําร่อง
ศึกษาทฤษฎีการสร้างสรรค์ด้วยป๎ญญาซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้คนไทยมีพัฒนาการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับ
โลกยุคใหม่ โดยในปี พ.ศ. 2542 นางสนิท ทิพย์นางรองหรือน้าน้อย เกษตรกรกลุ่มปลูกผัก ได้เข้าร่วม
โครงการดังกล่าวและได้รับการถ่ายทอดเรื่องการทําบัญชีครัวเรือน วางแผนชีวิตและปลดหนี้ได้
บางส่วนแล้ว แต่ยังพบว่าไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์มาทําบัญชีครัวเรือน วางแผนชีวิตและปลดหนี้ได้
บางส่วนแล้ว แต่ยังพบว่าไม่สามารถเพ่ิมรายได้เพราะผลผลิตไม่ดี ขาดแคลนน้ําใช้ทําเกษตร 
 ในปี พ.ศ. 2548 น้าน้อยได้เริ่มพูดคุยถึงป๎ญหาน้ําในชุมชนและเริ่มนําป๎ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ไปหารือกันในเวทีประชาคมหมู่บ้าน ชุมชนจึงรวมกลุ่มกันสํารวจพ้ืนที่ทั้งหมดของชุมชนและพูดคุยกับ
ผู้ฒ่าผู้แก่เพ่ือหาข้อมูลแหล่งน้ําธรรมชาติที่เคยมีอยู่เดิม เช่น คลองธรรมชาติ ทางน้ําหลาก ทั้งยังมีการ
สํารวจพ้ืนที่ เส้นทางน้ําโดยชุมชนเอง ด้วยการใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม แผนที่ระดับความสูง แผนที่
เส้นทางน้ํา และเครื่องเก็บพิกัดจุด (GPS) เพ่ือช่วยในการวิเคราะห์และวางแผนประกอบการพิจารณา
และตัดสินใจจัดทําโครงการแก้ป๎ญหาน้ําชุมชน จนในปี พ.ศ. 2550 ชุมชนบ้านลิ่มทองได้เริ่มดําเนิน
โครงการแก้ป๎ญหาน้ําของตนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ กรมชลประทานและ
มูลนิธิโคคา-โคลา เป็นต้น 
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 ปี พ.ศ. 2552 ชุมชนบ้านลิ่มทอง ได้ถ่ายทอดความสําเร็จไปสู่ตําบลใกล้เคียง ได้แก่ ตําบลทุ่ง
แสงทอง ที่มีป๎ญหาคล้ายคลึงกัน คือ น้ําแล้ง น้ําหลาก และในปี พ.ศ. 2553 ตําบลชุมแสงซึ่งเป็นพ้ืนที่
ต้นน้ําและประสบป๎ญหาน้ําหลาก ได้เข้าร่วมและจัดตั้งเป็นเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ระดับชุมชนบ้านลิ่มทอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 สําหรับชุมชนบ้านบุก้านตง การขาดแคลนแหล่งน้ําบนดินและการทดลองปลูกพืชนอกฤดูทํา
นาท่ามกลางบริบทของพ้ืนที่ที่มีการใช้สารเคมีอย่างเข้มข้นเป็นเรื่องท้าทายของผู้นําชุมชนอย่างนาง
แสงจันทร์ ปวงสุขเป็นอย่างมาก แม้จะไม่มีพ้ืนฐานทางด้านการเกษตรมาก่อนแต่ความเชี่ยวชาญด้าน
การตลาดทําให้นางแสงจันทร์มีวิธีมองโลกท่ีไม่เหมือนคนอ่ืนการไม่ยอมจํานนต่อโชคชะตา เมื่อไม่มีน้ํา
บนดินก็ต้องเสาะหาจากแหล่งอ่ืนๆ ซึ่งแหล่งน้ําที่มีอยู่อย่างมากมายมหาศาล คือ น้ําใต้ดิน แต่จะมี
วิธีการอย่างไรที่จะดึงทรัพยากรน้ําใต้ดินเหล่านี้ขึ้นมาใช้ประโยชน์ ซึ่งการนําน้ําใต้ดินขึ้นมาใช้นั้นต้อง
ใช้งบในการลงทุนมากเกินกําลังของตน จําต้องแสวงหาแหล่งทุนจากหน่วยงานภาครัฐ ความได้เปรียบ
เรื่องการร่างหนังสือการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมทรัพยากรธรณีได้เข้ามาขุด
เจาะน้ําบาดาลขนาดความลึก 80 เซนติเมตรและทําถังเก็บน้ําเพ่ือส่งน้ําไปยังแปลงเกษตรของกลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกแคนตาลูปบ้านแสลงพัน อย่างไรก็ตาม เมื่อแคนตาลูปบ้านแสลงพันเริ่มมีชื่อเสียง 
ส่งผลให้เกษตรกรในตําบลแสลงพันหันมาปลูกแคนตาลูปมากขึ้นเกือบทุกครัวเรือนทําให้น้ําที่เคยมีเคย
ใช้ไม่เพียงพอต้องมีการเพ่ิมปริมาณน้ํา นางแสงจันทร์จึงได้ใช้ไฟฟูาสูบน้ําเพ่ือส่งน้ําไปยังกลุ่มสมาชิก 
อย่างไรก็ตาม การใช้ไฟฟูามีต้นทุนค่าไฟที่สูงการปลูกแคนตาลูปจึงยังไม่ค่อยคุ้มทุนเท่าใดนัก  
 I = Innovation (นวัตกรรม) หมายถึง การทําสิ่งต่างๆ ด้วยวิธีใหม่ๆ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ทางความคิด การผลิต กระบวนการหรือองค์กร ไม่ว่าการเปลี่ยนนั้นจะเกิดจากการปฏิวัติ การเปลี่ยน
อย่างถอนรากถอนโคนหรือการพัฒนาต่อยอด ทั้งนี้ มักมีการแยกแยะความแตกต่างอย่างชัดเจน
ระหว่างการประดิษฐ์คิดค้น ความคิดริเริ่มและนวัตกรรม อันหมายถึงความคิดริเริ่มที่นํามาประยุกต์ใช้
อย่างสัมฤทธิ์ผล (Mckeown,2008) สําหรับทั้งสองชุมชนนี้มีสิ่งที่เรียกว่าเป็นความแปลกใหม่ซึ่งเป็น
ผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางความคิด ดังนี้ 

ชุมชนบ้านลิ่มทอง มีสิ่งที่เป็นนวัตกรรมคือ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ําชุมชน ตามแนว
พระราชดําริซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต กล่าวคือ ใช้สภาพแวดล้อมในหมู่บ้านเป็นพิพิธภัณฑ์หรือส่วนจัด
แสดงที่มีชีวิตโดยที่คนในชุมชนนั้นสามารถทําหน้าที่เป็นวิทยากรให้ความรู้และนําชม “ส่วนจัดแสดง” 
นั้นๆ ได้ สําหรับส่วนจัดแสดงนี้มีอยู่ จํานวน 7 จุด ประกอบด้วย  
 1) ถนนน้ําเดิน ชุมชนบ้านลิ่มทองได้พัฒนาพ้ืนที่ถนนเดิมที่มีน้ําท่วมเป็นประจําทุกปีจัดทํา
เป็นถนนน้ําเดิน โดยใช้ถนนเป็นทางระบายน้ําเพ่ือรับน้ําหลากและน้ําฝนไหลผ่านถนนและทางน้ํา 2 
ข้าง ก่อนส่งน้ําเดินทางเข้าสระแก้มลิงที่อยู่ปลายทาง ลดป๎ญหาน้ําท่วมเข้าพ้ืนเกษตรและสามารถเก็บ
กักน้ําไว้ในสระแก้มลิงได้ไปพร้อมกัน ผลการดําเนินงานดังกล่าวทําให้เครือข่ายการบริหารจัดการ
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ทรัพยากรน้ําชุมชนบ้านลิ่มทองได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกวดการจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนตามแนว
พระราชดําริ 
 2) คลองส่งน้ําจากลําปลายมาศ ซึ่งชาวบ้านได้เสียสละที่ดินให้ด้วยความเต็มใจ โดยมีเอกสาร
ใบยินยอมมอบที่ดินที่คลองส่งน้ําต้องตัดผ่าน ชาวบ้านคิดว่าถึงมีที่ดินแต่หากไม่มีน้ําก็ปลุกอะไรทํากิน
อะไรไม่ได้ ชาวบ้านดีใจมากที่จะได้น้ํามาผ่านที่นา การเสียสละเล็กน้อยเพ่ือส่วนรวมจึงเป็นสิ่งที่
น่ายินดีและน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง โดยเส้นทางคลองส่งน้ํานี้มีระยะทาง 3.637 กิโลเมตร ความลึก
เฉลี่ย 3 เมตร ชาวบ้านลิ่มทองและหมู่บ้านใกล้เคียงสามารถรับประโยชน์ได้ถึง 3,800 ไร่ รวม 1038 
ครัวเรือน ครอบคลุมพ้ืนที่ใน 3 ตําบล 11 หมู่บ้าน ได้แก่ ตําบลชุมแสง ตําบลหนองโบสถ์และตําบลทุ่ง
แสงทอง เมื่อคลองส่งน้ําดําเนินการแล้วเสร็จ ตรงพอดีกับฤดูฝนและมีน้ําหลากผืนนาเขียวขจี ทุกปี
ชาวบ้านเฝูาดูน้ําผ่านหายไปต่อหน้าต่อตา แต่ป๎จจุบันนี้ คลองส่งน้ําสามารถกักเก็บน้ําไว้ได้เต็มกําลัง 
คิดเป็นขนาดพ้ืนที่ 25 ไร่ คิดเป็นปริมาณน้ํา 121,000 ลูกบาศก์เมตร แนวคลองส่งน้ําจึงเป็นเหมือน
คลองส่งน้ําจึงเป็นเหมือนอ่างเก็บน้ําสํารองในหน้าแล้งให้ชาวบ้านเพาะปลูกพืชได้และยังเป็นพ้ืนที่รับ
น้ําในฤดูน้ําหลาก เป็นพ้ืนที่หน่วงน้ําจากบ้านโคกพลวงทางทิศตะวันตกช่วยบรรเทาป๎ญหาน้ําท่วมได้
อีกแรงหนึ่งด้วยชุมชนจึงต้องบริหารจัดการน้ําต้นทุนนี้ให้มีประสิทธิภาพ วางแผนจัดสรรการใช้น้ําได้
อย่างคุ้มค่าเพ่ือที่จะสามารถมองภาพชีวิตในอนาคตข้างหน้าได้ ข้าวในนาจะดีขึ้น มีอาชีพเสริมนอกฤดู 
ปากท้องไม่เดือดร้อน หนี้สินลดลง เงินออมเพ่ิมข้ึน คิดวางแผนเพาะปลูกได้ในระยะยาว  

3) สระน้ําประจําไร่นา เพ่ือจัดการน้ําอย่างเป็นระบบและต่อยอดการใช้ประโยชน์จากแนว
คลองส่งน้ําให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น โดยชาวบ้านใช้แนวคิดเรื่องเครือข่ายสระเก็บน้ําประจําไร่นา ใน
รูปแบบสระแก้มลิง แม่ลิง – ลูกลิง ด้วยการขุดสระเก็บน้ําแก้มลิงขนาดใหญ่เพ่ือเพ่ิมแหล่งเก็บสํารอง
น้ําเชื่อมต่อกับตัวคลองส่งน้ํา เรียกตามประสาชาวบ้านว่า “แม่ลิง” โดยได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากมูลนิธิโคคา – โคลา ประเทศไทยและชาวบ้านเจ้าของที่ดินร่วมกันบริจาคที่ดินเพ่ือใช้
เป็นแหล่งน้ําสาธารณะ ขุดแม่ลิงจํานวน 7 สระ พ้ืนที่รวม 14 ไร่ ปริมาณกักเก็บน้ํารวม 65,700 
ลูกบาศก์เมตร แบ่งป๎นทั้งน้ําและจัดสรรพื้นที่ทําการเกษตรรอบสระและจัดเตรียมแปลงเพาะหญ้าแฝก
ไม้ให้ร่ม สําหรับใช้ในการปลูกรอบแนวคลองส่งน้ําและสระเก็บน้ําแก้มลิงเพ่ือยึดติดขอบตลิ่งไม่ให้
พังทลาย ลดการระเหยของน้ําและเพ่ิมความชุ่มชื้นในพ้ืนดิน นอกจากนี้ แม่ลิงยังสามารถดึงน้ํา
ส่วนเกินจากคลองส่งน้ํา ส่งจ่ายน้ําไปยังหัวไร่ปลายนาห่างไกล โดยมีคลองไส้ไก่เป็นตัวเชื่อมต่อน้ําไป
เก็บพักไว้ยังสระเก็บน้ําประจําไร่นาที่ชาวบ้านเรียกว่า ลูกลิง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
มูลนิธิวิเทศพัฒนาและมีคลองซอยย่อยจากลูกลิง ส่งผ่านน้ําไปยังพ้ืนที่การเกษตรให้ได้ไกลที่สุด 

4) สระพวง เป็นระบบการบริหารจัดการน้ําซึ่งเหมาะกับพ้ืนที่สูง ริเริ่มจากสระแม่ แล้วส่งต่อ
น้ําไปยังสระลูกหลานเพ่ือพาน้ําเข้าใกล้พ้ืนที่ชุมชนมากขึ้นเพ่ิมพ้ืนที่กักเก็บน้ําและเป็นแหล่งสํารองน้ํา
ในหน้าแล้ง 
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5) คลองซอยและคลองไส้ไก่ การขุดคลองซอยหรือคลองไส้ไก่ เป็นการขุดคลองระบายน้ํา
รอบพ้ืนที่ตามภูมิป๎ญญาชาวบ้านโดยขุดให้คดเคี้ยวไปตามพ้ืนที่เพ่ือให้น้ํากระจายเต็มพ้ืนที่เพ่ิมความ
ชุ่มชื้นลดพลังงานในการรดน้ําต้นไม้ ทําฝายทดน้ําเพ่ือเก็บน้ําเข้าไว้ในพ้ืนที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะเมื่อ
พ้ืนที่โดยรอบไม่มีการกักเก็บน้ํา น้ําจะหลากลงมายังหนองน้ําและคลองไส้ไก่ให้ทําฝายทดน้ําเก็บไว้ใช้
ยามหน้าแล้ง 

6) คลองดักน้ําหลากทําหน้าที่ในการต้อนน้ําเข้าแก้มลิง โดยใช้โครงสร้างเดิมที่มีอยู่ให้เป็น
ประโยชน์และเชื่อมโยงจากแต่ละแหล่งน้ําเข้าหากัน ส่วนหนึ่งก็เชื่อมเข้ากับสระน้ําประจําไร่นา 
สําหรับคลองดักน้ําหลากนี้เป็นการเสียสละพ้ืนที่ส่วนตัวของนางทองม้วน รังพงษ์ จํานวน 21 ไร่เพ่ือ
เป็นแหล่งน้ําให้แก่สาธารณะ 

7) เกษตรทฤษฎีใหม่ ทฤษฎีใหม่เป็นแนวทางหรือหลักในการบริหารจัดการที่ดินและน้ําเพ่ือ
การเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง  พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระราชดํารินี้เพ่ือเป็นการช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ประสบความยากลําบากให้สามารถผ่านช่วงวิกฤติโดยเฉพาะการขาดแคลนน้ําได้โดยไม่
เดือดร้อนและยากลําบากนัก ตัวอย่างของส่วนจัดแสดงนี้ใช้พ้ืนที่บ้านและสวนของนางดอกรัง รังพงษ์ 
ซึ่งเมื่อก่อนนางดอกรังและสามีทํางานโรงงานผลิตรองเท้าบาจาแม้จะมีรายได้ประจําแต่ก็มีหนี้สินสูง
ถึงสามแสนบาทจึงตัดสินใจลาออกหันมาทําเกษตรพอเพียงคือพออยู่พอกินในระดับประหยัด เลี้ยงจน
เองได้ ไม่อดอยาก ในหน้าแล้งก็สามารถนําน้ําที่เก็บกักไว้ในสระมาปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อย เช่น ถั่วต่างๆ 
ได้ โดยไม่ต้องอาศัยชลประทาน ในปีที่ฝนตกตามฤดูกาล สามารถสร้างรายได้ให้ร่ํารวยได้ ในกรณีที่
เกิดอุทกภัย สามารถฟ้ืนตัวและช่วยตัวเองได้ในระดับหนึ่งโดยราชการไม่ต้องช่วยเหลือมากนัก ผลของ
การน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต ผลปรากฏว่า นางดอกรัง สามารถ
ปลดหนี้สามแสนบาทได้ภายในระยะเวลาเพียงสามปี  

เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของชุมชนบ้านลิ่มทองนี้ เป็นพ้ืนที่หลังเต่าดังนั้นการบริหาร
จัดการน้ํา โดยใช้ความลาดชันของพ้ืนที่ในการหน่วงน้ําด้วยวิธีต่างๆ อย่างเป็นระบบสามารถกักเก็บน้ํา
ไว้ทุกหยดและมีน้ําใช้ตลอดทั้งปี อันแสดงถึงภูมิป๎ญญาของชาวบ้านในการใช้สภาพภูมิศาสตร์ของ
พ้ืนที่ซึ่งเป็นข้อด้อยพลิกกลับมาให้เป็นโอกาสโดยใช้กฏธรรมชาติที่ว่า “น้ําไหลลงสู่ที่ต่ําเสมอ” การ
กระจยน้ําไปยังไร่นาต่างๆ ในพ้ืนที่ส่วนใหญ่จึงใช้การไหลของน้ําจากที่สูงชันโดยแทบไม่ต้องใช้เครื่อง
สูบน้ํา ทําให้ประหยัดต้นทุนในการทําเกษตรลงไปมาก 
 สําหรับชุมชนบ้านบุก้านตง ตําบลแสลงพันมีสิ่งที่เป็นนวัตกรรม คือ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
พอเพียงตามแนวพระราชดําริโดยมีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาช่วยส่งเสริมสนับสนุน อาทิ สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กองทัพภาคที่ 2 โดยกอง
กําลังสุรนารี ซึ่งสองหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือชุมชนในระยะแรกนี้ได้ดําเนินการเกี่ยวกับการ
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แสวงหาและพัฒนาแหล่งน้ําผิวดินก่อน เมื่อแหล่งน้ําผิวดินมีจํานวนจํากัดและมีปริมาณไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของเกษตรกร หน่วยงานที่เข้ามาพัฒนาชุมชนในระยะหลัง อาทิ กรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล กรมทรัพยากรธรณีจึงได้แสวงหาแหล่งน้ําใต้ดินซึ่งมีอยู่มหาศาลนําขึ้นมาใช้ประโยชน์ทดแทน
แหล่งน้ําผิวดินซึ่งขาดแคลนและมีจํานวนจํากัด 

อย่างไรก็ตาม แม้จะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกแล้วก็ตาม แต่ชุมชนก็ยังไม่
สามารถแก้ป๎ญหาหนี้สินและการทํามาหากินได้มากนัก อาทิ โรคพืชและแมลงที่ยังคงเป็นป๎ญหาที่
ส่งผลเสียหายต่อผลผลิต นางแสงจันทร์จึงได้ปรึกษาหารือกับสมาชิกกลุ่มและพบว่ามีลูกหลานคนใน
ชุมชนเป็นอาจารย์ที่วิทยาลัยเกษตรกรรมและอาจารย์ก็ยินดีที่จะช่วยเหลือกลุ่ม ทั้งนี้ต่อมาวิทยาลัย
เกษตรกรรมบุรีรัมย์ได้มาดําเนินโครงการอาชีวศึกษาเพ่ือการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) โดยมาให้ความรู้
กับชาวบ้านเกี่ยวกับการพัฒนาความเป็นผู้นําเกษตรกร หลักการจัดการฟาร์ม การเป็นผู้ประกอบการ
เกษตร การผลิตพืชไม้ผลไม้ยืนต้น การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ การขับรถยนต์ โครงการผลิตเห็ด การ
ผลิตพืชสมุนไพร อุตสาหกรรมการเกษตร รวมถึงภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้วย 

เมื่อมีหลักสูตรการเรียนการสอน มีครู มีผู้เรียนเกิดขึ้น นางแสงจันทร์จึงได้สร้าง “โรงเรียน” 
สําหรับเกษตรกรขึ้น ภายใต้ชื่อ “ศูนย์เรียนรู้เกษตรกรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ตําบล
แสลงพัน” ซึ่งศูนย์การเรียนรู้นี้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ จัดประชุม จัดอบรม พัฒนาผลผลิต 
การตลาด การประสานงานเครือข่าย สร้างเวทีให้ชุมชนได้เข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยความสมัครใจด้วย
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมต่างๆ โดยสอดคล้องกับบริบทของชุมชนเน้นเพ่ือสร้าง
ขวัญกําลังใจ ความรักสามัคคี ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ของคนในชุมชน สร้างห้องเรียนเกษตรกรจัดให้มี
การเรียนการสอนเสริมเพ่ิมความรู้และห้องสมุดเกษตรกรเพ่ือค้นคว้าเพ่ิมเติมกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ 
ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปูาหมายเพ่ือการแก้ไข
ป๎ญหาได้ตรงจุดและเกิดผลสําเร็จเป็นรูปธรรมและเป็นแบบอย่างนําไปขยายผลได้ ส่งเสริมการพัฒนา
ผลผลิตปลอดสารพิษ การทําเกษตรอินทรีย์ การแปรรูป ผลิตภัณฑ์ชุมชนนําไปสู่การพัฒนาการผลิตที่
สอดคล้องกับการตลาด 

ต่อมากองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้คัดเลือกศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
ต้นแบบ จํานวน 5 แห่งทั่วประเทศและศูนย์การเรียนรู้บ้านบุก้านตงก็เป็น 1 ใน 5 ที่ได้รับการคัดเลือก
การติดตั้งโซลาร์เซลล์สามารถผลิตกําลังไฟได้วันละ จํานวน 30 กิโลวัตต์ ซึ่งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้าน
บุก้านตงเป็น 1 ใน 5 แห่งที่ได้รับโซลาร์เซลล์และสามารถสูบน้ําใต้ดินขึ้นมาเก็บไว้ในถังขนาดความจุ
น้ํา 54 คิว จํานวน 8 ถัง และส่งน้ําไปยังแปลงเกษตรของสมาชิกได้เป็นระยะทางถึง 19 กิโลเมตร การ
ติดตั้งโซลาร์เซลล์นี้ช่วยให้ชุมชนประหยัดค่าไฟฟูาได้เดือนละหลายหมื่นบาท ป๎จจุบันศูนย์เรียนรู้
เกษตรกรเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ตั้งอยู่เลขที่  49 บ้านบุก้านตง ตําบลแสลงพัน 
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อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ นับเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่เกิดจากชาวบ้าน ดําเนินการโดยชาวบ้าน
และเพ่ือชาวบ้านอย่างแท้จริง 

 
อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนผ่าน
กระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเองของชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้
ดังต่อไปนี้ 

1. การน าแนวคิดทฤษฏีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง (constructionism) มาประยุกต์ใช้
ในการเรียนรู้ของชุมชนที่มีปัญหาด้านการขาดแคลนทรัพยากรน้ า ได้สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของ
การใช้นวัตกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด Constructionism เพ่ือการแก้ไขป๎ญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนซึ่งก็
คือการจัดการทรัพยากรน้ํา ชาวบ้านเกิดทักษะการเรียนรู้ มีความรู้ ความคิดวิเคราะห์ที่ สามารถ
แก้ป๎ญหาของตนเองและชุมชนได้นําไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน โดยที่การเรียนรู้เกิดขึ้นใน 3 ระดับ ดังนี้ 

ระดับบุคคล : มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของตนเองเพ่ือการ
วิเคราะห์ตนเอง การค้นคว้าความรู้ และการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนได้
เป็นอย่างดี มีการพัฒนาตนเองให้ก้าวทันความรู้ยุคใหม่ รับฟ๎งข่าวสารและสื่อสารกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ระดับกลุ่ม : มีการสื่อสารของสมาชิกภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มเพ่ือสร้างเปูาหมายและ
ความสําเร็จของกลุ่ม มีการปรึกษาหารือระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม การยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน
และการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง รวมทั้งการสรุปบทเรียนรู้ของกลุ่มร่วมกัน ความไว้วางใจซึ่งกัน
และกัน นําไปสู่การแบ่งป๎นความรับผิดชอบร่วมกัน 

ระดับชุมชน : มีการสื่อสารของสมาชิกภายในชุมชน เพ่ือสร้างเปูาหมายและความสําเร็จของ
ชุมชน  การประชุมปรึกษาหารือระหว่างสมาชิกภายในชุมชน การยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนและ
การยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง รวมทั้งการสรุปบทเรียนรู้ของชุมชนร่วมกัน มีการจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบ ทั้งการเก็บข้อมูลการใช้ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ได้รับการสนับสนุนจากองค์กร
ภายนอกชุมชนอย่างต่อเนื่อง ความสําเร็จที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความคิดและความเชื่อที่กล่าวว่า 
ทุกคนสามารถสร้างความรู้ได้ด้วยตนเองตามกรอบความสามารถในการเรียนรู้ของแต่ละคน ทั้งหมด
จึงเป็นป๎จจัยเสริมให้ทุกคนในชุมชนเกิดความมั่นใจเชื่อมั่นในกระบวนการสืบค้น เรียนรู้และ
สร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง และด้วยความร่วมมือของทุกคนในชุมชนทําให้สามารถแก้ไขป๎ญหาที่
เกิดข้ึนในชุมชนได้เป็นอย่างดี 
 สอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยของมนต์ชัย พงศกรนฤวงษ์ (2552) และธันยวิช วิเชียรพันธุ์ 
(2554) เรื่องการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองตามแนวทฤษฎี constructionism พบว่า ผู้เรียนมีความ
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กระตือรือร้นในสิ่งที่เรียนและอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนอยากแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลดีและผลเสียและสิ่งที่ควรปฏิบัติเพ่ือมิให้เกิดความเสียหายหรือผลเสียในการดําเนินชีวิต ชอบการ
เรียนแบบมีโอกาสได้ซักถามกับบุคคลรอบข้างเพ่ือให้ได้ความรู้ในสิ่งที่ตนอยากรู้ สนใจสิ่งแวดล้อม 
ประเพณีท้องถิ่นและมีทัศนคติที่ดีในการเรียนรักษาประเพณีอันดีงามในท้องถิ่นของตนเอง 
 อาจกล่าวได้ว่า ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองหรือวิธีการเรียนรู้แบบคิดเองสร้างเองนี้ มี
ความหมายที่สั้นที่สุดและง่ายที่สุดคือ การเรียนรู้ที่ต้องลงมือปฏิบัติ (doing) หรือ สร้าง (Making) 
ด้วยตนเองและผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ดีที่สุดก็ต่อเมื่อการกระทํานั้นสัมผัสได้ มีความหมายกับตนเอง 
ซึ่งความรู้ที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นพ้ืนฐานให้ผู้เรียนสามารถนําไปสร้างสิ่งต่างๆ ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น มี
การปรับเปลี่ยน แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างความรู้ภายในกับภายนอกอยู่ตลอดเวลา ทําให้ความรู้
เพ่ิมพูนขึ้นเป็นวงจรต่อเนื่องที่เสริมรับกันและกันภายในตนเองอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
 นอกจากนี้ กระบวนการสร้างความรู้นี้ชาวบ้านจะเป็นเจ้าขององค์ความรู้ของตนโดยแท้จริง 

ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาวิจัยของรุ่ง แก้วแดง (2541) กล่าวว่า การเรียนการสอนแบบ 

constructioism นี้ เน้นกระบวนการ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีความคิดเป็นอิสระ แต่ละคนก็มีวิธีคิดวิธี

เรียนที่แตกต่างกันออกไป ความรู้ที่ได้ก็เป็นความรู้ของแต่ละบุคคลและสามารถสร้างความรู้ขึ้นมาใหม่

ได้เมื่อมีการเปลี่ยนข้อมูล ความรู้จึงเกิดขึ้นและถูกสร้างขึ้นโดยผู้เรียนเอง การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีก็

ต่อเมื่อผู้เรียนได้ลงมือกระทําด้วยตนเอง (leraning by doing) โดยมีแนวคิด ดังนี้ 1) เริ่มที่ผู้เรียน

ต้องการอยากจะรู้ อยากจะเรียน อยากจะทําก่อนจึงจะเป็นตัวเร่งให้เขาขับเคลื่อนเกิดความรู้สึกเป็น

เจ้าของ (Ownership) 2) ใช้ความผิดพลาดเป็นบทเรียน เป็นแรงจูงใจภายใน ( internal 

motivation) ให้เกิดการสร้างสรรค์ความรู้ 3) การเรียนรู้เป็นทีม (team learning) จะดีกว่าการ

เรียนรู้คนเดียว และ 4) เป็นการเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ (Learning to learn) ไม่ใช่การสอน 

 การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี Constructionism นี้จึงมีความเหมาะสมกับการนํามาประยุกต์ใช้
กับชุมชนที่มีลักษณะดังต่อไปนี้  
 1.มีผู้นําซึ่งมีความพร้อม มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และมีความอดทน มีอุดมการณ์ที่จะ
พัฒนาชุมชนของตน ดังเช่น น้าน้อย ปูาไว และนางแสงจันทร์ ปวงสุข ได้เสียสละความสุขส่วนตนมา
ทําประโยชน์ให้กับส่วนรวมโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย มีความกระหายใคร่รู้ กระตือรือร้นที่จะ
เสาะแสวงหาความรู้ วิธีการต่างๆ ที่จะแก้ไขป๎ญหาของตน ซึ่งก็เป็นป๎ญหาของชุมชนด้วย ใช้ความ
ผิดพลาดเป็นบทเรียน เป็นแรงจูงใจภายในที่จะสร้างสรรค์ความรู้ต่างๆ ขึ้นมา เช่น การทําสระแม่ลิง 
ลูกลิง การนําทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างเหลือเฟือขึ้นมาใช้ประโยชน์ อาทิ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
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สูบน้ําใต้ดินขึ้นมาใช้ในการเกษตร และส่งน้ําไปยังแปลงไร่นาของเกษตรกรเป็นระยะทางไกลถึง 19 
กิโลเมตร 
 2. สมาชิกในชุมชน มีความใกล้ชิดสนิทสนม มีความเป็นเครือญาติ ทําให้มีความสามัคคีกลม
เกลียวกัน ก่อให้เกิดการเรียนรู้เป็นทีม ทําให้การดําเนินการในเรื่องหนึ่งเรื่องใดได้รับความร่วมมือร่วม
แรงร่วมใจเป็นอย่างดี ดังเช่น การยอมเสียสละที่ดินคนละเล็กละน้อยเพื่อขุดคลองดักน้ําหลาก 
 3. มีประเพณีและวัฒนธรรมความเชื่อที่สอดคล้องกับการบริหารจัดการน้ํา เช่น ความเชื่อใน
เรื่องของพญานาคที่หากในชุมชนใดที่มีการปรากฏตัวของพญานาคหมายถึงชุมชนนั้นจะมีความอุดม
สมบูรณ์ในเรื่องน้ํา ทั้งสองชุมชนจึงสามารถบริหารจัดการน้ําจนประสบผลสําเร็จ 

 2. การจัดการความรู้ (Knowledge Management - KM) ของชุมชน 
การจัดการความรู้ คือ การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยนและประยุกต์ใช้ความรู้ในชุมชน การ

สนับสนุนให้ชุมชนสามารถรวบรวมองค์ความรู้ สร้างความรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ การนําความรู้ไปใช้ในระดับ
ต่าง  ๆจึงเป็นเรื่องที่ดีและเกิดประโยชน์โดยตรงต่อชุมชน สําหรับในงานวิจัยนี้ ชุมชนได้สร้างองค์ความรู้ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ดังนี้ 

ชุมชนบ้านลิ่มทองและชุมชนบ้านบุก้านตงได้ใช้กระบวนการจัดการความรู้ด้านการบริหาร
จัดการน้ําตามรูปแบบของเซซี SECI Model ของ Nonaka และ Takeuchi (สถาบันส่งเสริมการจัดการ
ความรู้เพ่ือสังคม, 2551) โดยได้เสนอแนวคิดว่า ความรู้ของคนสามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ได้แก่ 
ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit) และความรู้ฝ๎งลึก (Tacit) ซึ่งความรู้ทั้งสองประเภทนี้มีความสําคัญต่อชุมชน 
โดยเฉพาะความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในการทํางานหากมีการดึงความรู้ที่ฝ๎งลึกออกมาใช้หรือ
เปลี่ยนให้เป็นความรู้ใหม่ขึ้นและเกิดการเรียนรู้เพิ่มข้ึนซึ่งจะเป็นประโยชน์กับชุมชนมากยิ่งข้ึนไปด้วย 

 SECI Model เป็นการอธิบายการถ่ายทอดความรู้และการเปลี่ยนรูปแบบของความรู้ทั้งสอง
ประเภทเกิดเป็นความรู้ใหม่ โดยมีรายละเอียดของกระบวนการจัดการความรู้ ดังนี้ 

Socialization เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แบบฝ๎งลึกไปเป็นความรู้ฝ๎งลึก (Tacit to Tacit) 
โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงของผู้ที่สื่อสารระหว่างกัน สร้างเป็นความรู้ของแต่ละบุคคล
ขึ้นมาผ่านการทํางานร่วมกับผู้อ่ืน การสังเกตการณ์ การลอกเลียนแบบ และการลงมือปฏิบัติ ความรู้
ฝ๎งลึกนี้อาจจะเป็นกระบวนการคิดซึ่งยากท่ีจะอธิบายออกมาเป็นคําพูด การที่เข้าไปมีส่วนร่วมจะทําให้
สามารถเรียนรู้ได้ ซึ่งทั้งสองชุมชนได้ใช้วิธีการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันอย่างไม่เป็นทางการ ทั้งในช่วงเวลา
ที่มีการลงแขกทําปุ๋ยหมัก การเอามื้อเอาแรงกันในการเก็บเกี่ยวผลผลิต การพูดคุยถึงป๎ญหาการทํามา
หากินในช่วงพลบค่ําซึ่งเป็นเวลาที่ชาวบ้านเสร็จภารกิจจากการไปนาไปไร่ระหว่างน้าน้อยกับชาวบ้าน
ซึ่งภายหลังไดก้ลายมาเป็นแกนนําชุมชนในการบริหารจัดการน้ํา ประกอบด้วย นายไพรรัตน์ แสงรัมย์
หรือน้าเมา นายสุพจน์ นิเวชกุล นายคะนอง เณรชุมแสง นายสังวาล บุญกองชาติ นางเฉลี่ย จุ่ม
สุวรรณ นายบุญแสน แก้วกูล นายเสนอ บุญกองชาติ นายอุดม บุชประกาศ ผลของการแลกเปลี่ยน
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เรียนรู้ทําให้ชาวบ้านเริ่มมีความเห็นที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันและ “มีใจ” ที่จะร่วมแรงร่วมใจใน
การทํากิจกรรมร่วมกัน 

Externalization เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แบบความรู้ฝ๎งลึกไปเป็นความรู้ชัดแจ้ง (Tacit 
to Explicit) สามารถทําได้โดยการเปรียบเทียบ การตั้งสมมติฐาน กรอบความคิดในการถ่ายทอด
ความรู้ฝ๎งลึกออกมาเป็นความรู้ชัดแจ้งทําได้ยากอาจทําได้โดยผ่านการพูดคุยการเล่าเรื่อง ซึ่ง
กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่สําคัญในการสร้างความรู้ ขั้นตอนในการสร้างความรู้ของชุมชนนี้คือ
การศึกษาดูงานตามศูนย์การเรียนรู้ต่างๆหรือพ้ืนที่ที่ประสบความสําเร็จซึ่งชาวบ้านจะเห็ นถึงข้อ
แตกต่าง ข้อดีข้อด้อยที่ชุมชนตนเองมี มองเห็นศักยภาพและหนทางที่จะพัฒนาชุมชนของตนไปให้ถึง
จุดหมาย ดังเช่น การได้ไปศึกษาเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ที่ศูนย์คิวเซ จังหวัดสระบุรี เป็นแรงบันดาลใจให้
นางแสงจันทร์ ปวงสุขมองเห็นอนาคตของชุมชนที่จะเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดสารพิษในอนาคต 
พร้อมทั้งมีตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่จะสร้างความมั่งคั่งยั่งยืนให้คนในชุมชนในอนาคต 
การได้ไปศึกษาดูงานในโครงการประภาคารป๎ญญาที่บ้านสามขา อําเภอแม่ทะ จังหวัดลําปางในเรื่อง
การทําฝายชะลอความชุ่มชื้นซึ่งเป็นฝายชะลอน้ําสามารถชะลอการไหลหรือลดความรุนแรงของ
กระแสน้ําในพ้ืนที่สูงซึ่งเป็นภูเขาและที่ลาดชันได้เป็นอย่างดีทําให้น้าน้อยมีแนวคิดที่จะสร้างคลองดัก
น้ําหลากเพ่ือชะลอการไหลของน้ําซึ่งมักจะไหลลงสู่ลําปลายมาศอย่างรวดเร็ว ความต้องการเก็บน้ําไว้
ให้ทุกหยาดหยดเกิดข้ึนมาในหัวของน้าน้อยนับตั้งแต่นั้น 
 Combination เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แบบความรู้ชัดแจ้งไปเป็นความรู้ชัดแจ้ง (Explicit 
to Explicit) เป็นกระบวนการที่ทําให้ความรู้ สามารถจับต้องได้ นําไปใช้ได้และใช้งานร่วมกันได้ 
สามารถทําได้โดยการแยกแยะ แบ่งประเภทและทําให้อยู่ในรูปเอกสาร เป็นการจัดระบบความรู้ การ
เรียนรู้ในการใช้เทคโนโลยีอาจกล่าวได้ว่าเมื่อชุมชนเกิดการสั่งสมองค์ความรู้ไปได้ในระดับหนึ่ง ก็จะมี
การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคคลภายนอกหรือชุมชนอ่ืน การบริหารจัดการน้ําจะประสบ
ความสําเร็จได้จะต้องทําเป็นเครือข่ายทําตามสายน้ําที่ไหลไปตั้งต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา  ดังนั้น
การจัดระบบ จัดหมวดหมู่ องค์ความรู้จึงเป็นสิ่งจําเป็น เช่น วิธีใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม การทําแผนที่
ระดับความสูง แผนที่เส้นทางน้ํา และเครื่องเก็บพิกัดจุด (GPS) เพ่ือช่วยในการวิเคราะห์และวางแผน
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจทําโครงการแก้ป๎ญหาน้ําในชุมชน ซึ่งการจัดความรู้เป็นหมวดหมู่ มี
การบันทึกและจัดเก็บอย่างเป็นระบบนี้ช่วยให้การถ่ายทอดความรู้ไปสู่บุคคลอ่ืนเป็นไปได้ง่าย สะดวก 
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

Internalization เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้แบบความรู้ชัดแจ้งไปเป็นความรู้ฝ๎งลึก (Explicit 
to Tacit) เกิดจากการทําความเข้าใจในความรู้แบบชัดแจ้งของบุคคลจนเกิดเป็นความรู้ขึ้น โดยผ่าน
การอ่านหนังสือเอกสารแล้วทําความเข้าใจหรือผ่านการฝึกปฏิบัติ การนําเอาความรู้ไปใช้ ตัวอย่างของ
การจัดการความรู้ในขั้นตอนนี้ ได้แก่ เมื่อมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นปลอดจากหนี้สิน ทําให้ชาวบ้านมี
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เวลาที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันผลจากการพูดคุย พบว่า ชุมชนของตนมีข้าวชนิดหนึ่งที่กําลังจะสูญ
หายไป ข้าวชนิดนี้ยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากนักและยังไม่มีการนําไปวิจัยขยายพันธุ์ในการ
เพาะปลูกยังถ่ินอื่น ซึ่งข้าวดังกล่าวนี้ คือ “ข้าวจิ๊บ” ถือเป็นพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองของบ้านลิ่มทองและเป็น
พันธุ์ข้าวสายพันธุ์พิเศษ มีลักษณะเมล็ดยาว เรียว หุงขึ้นหม้อ ไม่แตกต่างจากข้าวสายพันธุ์อ่ืนที่ขึ้นชื่อ
ที่สําคัญพันธุ์ข้าวจิ๊บยังสามารถทนต่อสภาพความแห้งแล้งได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ดังนั้น จึงเหมาะ
สําหรับเพาะปลูกในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดอ่ืนๆ ที่ประสบป๎ญหาภัยแล้งซ้ําซาก 

ทั้งนี้ ด้วยคุณลักษณะพิเศษของข้าวจิ๊บ จึงได้รับความสนใจจากศูนย์พันธุ์ข้าวพิมายจังหวัด
นครราชสีมา วิทยากรของศูนย์มาให้ความรู้แก่เยาวชนและชาวบ้านลิ่มทอง โดยการแนะนําให้ชาวบ้าน
ช่วยกันคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว ให้เป็นพันธุ์ข้าวบริสุทธิ์ เพ่ือเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองของชุมชน ก่อน
จะนําไปปลูกโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ผลการตรวจพบว่า “ข้าวจิ๊บ” มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ทั้งในด้าน
พลังงานไฟเบอร์ และวิตามินบี 1 เมื่อเทียบกับพันธุ์ข้าว กข 15 ที่นิยมบริโภคในป๎จจุบัน เมื่อ 10 ปีที่
แล้ว ข้าวจิ๊บจะเป็นที่รู้จักเพียงแค่ในเขตพ้ืนที่อําเภอนางรองเท่านั้น เคยมีชาวบ้านนําข้าวจิ๊บไป
จําหน่ายในเขตอําเภอหนองกี่ซึ่งเป็นอําเภอใกล้เคียงแต่ไม่มีใครรับซื้อเพราะไม่มีใครรู้จัก แต่ป๎จจุบัน
เริ่มมีคนรู้จักและมีการรับซื้อแพร่หลายมากขึ้นในพ้ืนที่อําเภอใกล้เคียง สําหรับลักษณะของต้นข้าวจิ๊บ 
ช่วงแรกๆ จะไม่ค่อยเจริญเติบโตมากนัก แต่พอระยะตั้งท้องหรือออกรวง ต้นข้าวจะเริ่มทรงตัวและ
เจริญเติบโตเร็วขึ้น ลําต้นจะโน้มไปในทิศทางเดียวกัน พอเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วนําไปสีเป็นข้าวสาร เมล็ด
จะยาวเรียวเป็นสีแดงเข้ม ลักษณะคล้ายกับข้าวกล้อง แต่หากนําไปหุงแล้วจะอ่อนนุ่มและหุงขึ้นหม้อ
รสชาติอร่อย ดังนั้น เมื่อชุมชนมีโรงสีข้าวชุมชนไม่ต้องไปพึ่งพาโรงสีของนายทุนประกอบกับมีน้ําอยู่ใน
ชุมชนอย่างเหลือเฟือ ชุมชนจึงได้หันมาปลูกข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองเพ่ือบริโภคและจําหน่ายในขณะเดียวกัน
ก็เป็นการอนุรักษ์และเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองมิให้สูญหายไปด้วย 

เมื่อมีน้ําเพียงพอในการทําเกษตรชาวบ้านบุก้านตงได้ปรับเปลี่ยนวิธีคิดคือ ลด ละ เลิกการทํา
เกษตรเคมีหันมาริเริ่มทําเกษตรอินทรีย์และปลูกพืชนอกฤดูทํานาของชุมชนบ้านบุก้านตงนั้น อันเป็น
ผลมาจากการเรียนรู้ทั้งลองผิดลองถูก การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในภายนอกชุมชน ปกติเกษตรกร
ในตําบลจะปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ทั้งผักและผลไม้หลายชนิด เช่น แคนตาลูป เมลอน จนไม่พอส่ง
ขายให้ตลาดได้มีการนัดหมายกันลงแขกทําปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงให้เกษตรกรนําไปใช้ควบคู่ไปกับการ
เรียนรู้ การนําแนวคิดการตลาดนําผสมผสานด้วยการนําเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ บวกด้วยการรวมกลุ่ม
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เกษตรกรใน 11 หมู่บ้านในตําบลแสลงพัน จํานวน 40 ครัวเรือนได้ปลูกแคนตา
ลูปและเมล่อนปลอดสารเคมีโดยใช้ปุ๋ยคอกและน้ําหมักชัวภาพควบคู่ไปกับการทํานา รวมเนื้อที่เกือบ 
200 ไร่ โดยใช้นําบาดาลที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลภาค 5 นครราชสีมา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้มาดําเนินการขุดเจาะกระจายในพ้ืนที่ 16 บ่อ พร้อมก่อสร้างแทงค์ปูนขนาดใหญ่ ที่
สามารถจุน้ําได้ 54 ลูกบาศก์เมตรอีกจํานวน 8 แท็งก์ ก่อนต่อท่อทําระบบส่งน้ําไปยังแปลงเมลอน
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หรือแคนตาลูป แล้วทําเป็นระบบน้ําหยดใช้รดน้ําแปลงเพ่ือเป็นการประหยัดน้ําสามารถแก้ไขป๎ยหา
ประสบภัยแล้งขาดแคลนน้ําได้เป็นอย่างดี รวมทั้งใช้น้ําหมักชีวภาพหรือปุ๋ยคอกแทนการใช้สารเคมี
ด้วย โดยเมล่อนหรือแคนตาลูปจะใช้ระยะเวลาในการปลูกเพียง 10 – 12 สัปดาห์  แล้วแต่สายพันธุ์ 
ผลผลิตที่ได้เกษตรกรส่งต่อให้สมาชิกนําไปวางขายตามริมถนนทางหลวงหมายเลข 226 สายบุรีรัมย์ – 
ลําปลายมาศ ทั้งนี้มีผู้ประกอบการมารับซื้อถึงสวนเพ่ือนําไปขายต่อตามห้างร้านต่างๆ อีกด้วย 
สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่ม ปีละกว่า 20 ล้านบาท หรือเฉลี่ยครัวเรือนละ 2-3 
หมื่นบาทต่อเดือน การนําน้ําบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ประกอบกับเกษตรกรมีการปรับลดพ้ืนที่ปลูกให้
มีความเหมาะสม รวมทั้งมีการปรับตัวโดยการทําระบบน้ําหยดในแปลงปลูกทําให้ชาวบ้านสามารถพ้น
วิกฤติภัยแล้งมาได้ 

กระบวนการต่างๆ จะเกิดขึ้นหมุนวนกันไปซ้ําแล้วซ้ําเล่าซึ่งในแต่ละกระบวนการที่เกิดการ
เปลี่ยนรูปแบบระหว่างความรู้ฝ๎งลึกกับความรู้ชัดแจ้งทําให้เกิดความรู้ใหม่เพ่ิมขึ้น นั่นหมายความว่า 
Externalization และ Internalization เป็นความรู้กระบวนการสําคัญในการสร้างความรู้ ยิ่งสามารถ
กระตุ้นให้กระบวนการทั้ง 4 เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นเกลียว (Knowledge Spiral) และยิ่ง
เกลียวความรู้หมุนเร็วเท่าไหร่ก็จะทําให้เกิดความรู้เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์กับชุมชนได้มากขึ้นเท่านั้น 
สอดคล้องกับงานของนิธิ เอียวศรีวงศ์ (2557) ในเรื่องความรู้ท้องถิ่นการจัดการความรู้สู่การจัดการ
ทางสังคม ที่ว่า ความรู้ที่มีอยู่ในชุมชนเป็นความรู้ที่สร้างขึ้นโดยบุคคลผ่านกระบวนการสร้างความรู้
ด้วยตนเองหรือเป็นความรู้ของป๎จเจกยังไม่ใช่ความรู้ที่จะนํามาแก้ไขป๎ญหาของทั้งชุมชนได้  และ
ความรู้ที่มีอยู่ก็กระจัดกระจาย เนื่องจากต่างคนต่างทํา ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการนําความรู้ที่แต่ละคนมี
อย่างแตกต่าง รวมถึงการสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถรวบรวมองค์ความรู้ สร้างความรู้ การ
จัดการกระบวนการเรียนรู้ การนําความรู้ไปใช้ในระดับต่างๆ ได้ จึงเป็นเรื่องที่ดีและเกิดประโยชน์
โดยตรงต่อชุมชน อนึ่ง การจัดการความรู้นั้นในที่สุดจะโยงไปสู่การจัดการทางสังคม เมื่อชุมชน
สามารถจัดการความรู้และเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้เป็นเครือข่ายเพ่ือที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายของ
ชุมชน ซึ่งในความเป็นจริงกระบวนการจะไม่จบลงแค่นี้ เพราะถึงแม้ว่าชุมชนจะจัดการตัวเองได้ แต่
เขาก็จะพบว่า ในสังคมนั้นยังมีกลไกและโครงสร้างบางอย่างที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ฉะนั้น เขาก็ต้องเอาความรู้ของท้องถิ่นมาผลักดันเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นวงจรการเรียนรู้ต่อไป
เรื่อยๆ อันจะนําไปสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในที่สุด 

ลักษณะของความรู้ที่ชุมชนได้สร้างขึ้นและสามารถนําไปจัดการความรู้ได้นั้น จะเป็นความรู้
ซึ่งมีการผสมผสานระหว่างความรู้เดิมซึ่งเป็นภูมิป๎ญญาดั้งเดิม อาทิ การตําน้ํากิน วิธีการหาแหล่งน้ําใต้
ดิน โดยสังเกตจากบริเวณพ้ืนที่ที่มีจอมปลวกหรือในฤดูหนาวพ้ืนที่ตรงไหนมีความร้อนแสดงว่าข้างล่าง
มีตาน้ําสามารถที่จะขุดเจาะบ่อบาดาลได้องค์ความรู้เหล่านี้เป็นภูมิป๎ญญาด้านการจัดการน้ําที่มีแต่
โบราณและสืบทอดกันมาถึงลูกหลาน และเมื่อบ้านเมืองมีความเจริญมากขึ้น มีความก้าวหน้าด้าน
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เทคโนโลยีมากขึ้น องค์ความรู้สมัยใหม่ก็ได้เข้ามามีส่วนอย่างสําคัญในการบริหารจัดการน้ําของ
ชาวบ้าน อาทิ ภาพถ่ายดาวเทียม เครื่องพิกัดจุด (GPS) การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับงานของอภิชาติ ใจอารีย์ (2557) และกนกพร ฉิมพลี (2555) ที่กล่าวถึงรูปแบบการ
จัดการความรู้ท้องถิ่นว่า องค์ความรู้ภูมิป๎ญญาท้องถิ่นมีที่มา 2 ลักษณะ คือ ภูมิป๎ญญาดั้งเดิมและ
ความรู้ใหม่ที่ผสมผสานระหว่างภูมิป๎ญญาดั้งเดิมกับวิทยาการสมัยใหม่ที่ได้รับการส่งเสริมจาก
หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเมื่อมีความรู้แล้วต้องมีกระบวนการจัดการความรู้ คือ กําหนดความรู้ซึ่งผ่านการ
คิดและตัดสินใจร่วมกันของสมาชิกกลุ่ม จากนั้นแสวงหาและยึดกุมความรู้ที่มาจากภายในกลุ่มและ
ภายนอกเพ่ือให้เกิดความรู้เฉพาะกลุ่มและนําไปสู่การแลกเปลี่ยนความรู้อย่างไม่เป็นทางการ 
โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในกลุ่มเพ่ือให้สมาชิกมีความรู้และทักษะมากขึ้นและเป็นที่มา
ของการจัดเก็บความรู้ในตัวบุคคลและการถ่ายทอดความรู้มีรูปแบบการถ่ายทอดอย่างเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ โดยกระบวนการจัดการความรู้ดังกล่าวมีลักษณะเป็นวงจรที่เมื่อถ่ายทอดความรู้
แล้ว สามารถย้อนกลับไปกําหนดความรู้ในเรื่องอ่ืนๆ ได้อย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ จะเห็นได้ว่า “คน” มีส่วนอย่างสําคัญในการจัดการความรู้ สอดคล้องกับงาน
ของธันยพร วณิชฤทธา (2550) โดยเห็นว่า รูปแบบการจัดการความรู้ในชุมชนมีส่วนประกอบอย่าง
สําคัญ คือ ความรู้ คน และกระบวนการ ความรู้ คือ ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดการ โดยมีคนเป็นกลไก
สําคัญที่จะทําให้เกิดกระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ และกระบวนการเป็นวิธีเชื่อมประสาน คน 
ความรู้และกระบวนการเข้าไว้ด้วยกัน นอกจากนี้ กระบวนการจัดการความรู้ในชุมชนที่สามารถ
สังเคราะห์เป็นแบบจําลองที่มีลักษณะเกลียวของความรู้ที่เชื่อมต่อกัน เมื่อการนําไปใช้พัฒนาให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่จะมีการเพ่ิมพูนความรู้ยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้เกิดขึ้นภายในกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้
ผ่านการพูดคุยแต่สิ่งดีๆ ให้แก่กัน 

สรุปได้ว่า กระบวนการจัดการความรู้ของทั้ง 2 ชุมชนในงานวิจัยนี้ มีขั้นตอน 4 ขั้นตอน 
ประกอบด้วย 1. สร้างความรู้ (ความรู้เดิมรวมกับความรู้ใหม่)  
2. จัดเก็บความรู้  
3. ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้  
4. สร้างความรู้ใหม่ เป็นวงจรการสร้างความรู้ต่อไปเรื่อยๆ 
ผลจากการจัดการความรู้ในด้านการบริหารจัดการน้ํา ก่อให้เกิดผลดีและเกิดประโยชน์ต่อ

ชุมชนในหลายด้าน ดังนี้ 
1. การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูปุา การบริหารจัดการปุาไม้ที่เคยมีอยู่ในชุมชนและได้ถูกทําลายลง

จากการหักร้างถางพงเพ่ือทําเกษตรในเชิงเดี่ยว ชุมชนได้ร่วมกันปลูกปุาทดแทน ฟ้ืนฟูสภาพปุาขึ้นมา
เป็นแหล่งซับน้ํา และร่วมกันอนุรักษ์ปุาไม้เพ่ือให้มีแหล่งน้ําสําหรับใช้ในการเพาะปลูก ใช้อุปโภค
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บริโภคตลอดทั้งปีและยังเรียนรู้ที่จะใช้ผลผลิตจากปุา เช่น เห็ด ผักหวาน สมุนไพร อย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 

2. การจัดสรรน้ําอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม นําน้ําจากแหล่งน้ําหลักผ่านคลองไส้ไก่ที่ชุมชน
ร่วมกันขุดให้ขนาดความกว้างของคลองเหมาะสมกับการจัดสรรน้ําในพ้ืนที่ทําการเกษตร รวมถึงการ
ส่งน้ํายังแปลงเกษตรของกลุ่มสมาชิก ครอบคลุม 11 หมู่บ้าน ชุมชนจึงมีน้ําใช้อย่างพอเพียง ผลผลิต
ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 

3. การใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการน้ํา การจัดการแหล่งน้ําโดยใช้เทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือสนับสนุน เช่น GPS แผนที่ภาพถ่ายจากดาวเทียมเพ่ือช่วยในการสํารวจและกําหนดแนวขุด
คลองส่งน้ํา ตําแหน่งขุดสระเก็บน้ําในลักษณะแก้มลิง รวมทั้งช่วยในการวางแผนจัดสรรน้ําและเพ่ิม
ปริมาณน้ําสํารองโดยเชื่อมต่อกับคลองส่งน้ําที่มีอยู่เดิมอย่างเป็นระบบชุมชนจึงได้นําเอาระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) มาประยุกต์ใช้เพ่ือนําฐานข้อมูลและเส้นทางในการท่องเที่ยว ของชุมชน
แสลงพันมาเผยแพร่เป็นข่าวสารเพ่ือให้นักท่องเที่ยวสนใจได้รับรู้และสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้
เพ่ือรวมถึงส่งเสริมให้การท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนแสลงพันเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของ
นักท่องเที่ยวมีเข้ามาในพ้ืนที่เพ่ือใช้เป็นแหล่งศึกษาดูงานซึ่งจะสามารถสร้างรายได้อีกทางให้กับชุมชน 

4. การรักษาคุณภาพน้ําด้วยเกษตรอินทรีย์ ชุมชนเปลี่ยนวิถีการทําเกษตร จากการใช้ปุ๋ยเคมี
มาเป็นเกษตรอินทรีย์ เกิดกลุ่มโค กระบือ อินทรีย์เพ่ือนํามูลมาใช้ทําปุ๋ยอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีใน
การทําเกษตร ปูองกันไม่ให้สารเคมีไหลลงน้ําปูองกันการเกิดน้ําเสีย 

5. มีการสร้างอาชีพในชุมชน ทําให้คนในชุมชนมีงานทําและดึงแรงงานกลับเข้าสู่ชุมชน 
6. การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ผลสําเร็จจากการจัดการทรัพยากรน้ําในระดับชุมชน ทําให้

แต่ละชุมชนมีประสบการณ์ เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์และนําไปสู่การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือและการเรียนรู้ในการจัดการทรัพยากรน้ํา ทั้งระหว่างชุมชนด้วยกันเองและระหว่างชุมชนกับ
ภาครัฐและเอกชนเพื่อขยายผลสู่การจัดการทรัพยากรน้ําชุมชนอย่างยั่งยืน 

 
ข้อเสนอแนะ 

 การวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนผ่าน
กระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเองของชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะโดยแบ่ง
ออกเป็นข้อเสนอแนะเพ่ือนําผลการวิจัยไปใช้และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. การทําความเข้าใจในเรื่องการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism) และการ

จัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาพอสมควรเพ่ือให้สามารถเข้าถึง
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แก่นแท้ของความรู้ได้อย่างแท้จริง เนื่องจากมีความเป็นทฤษฎีมากกว่าการปฏิบัติ ดังนั้นหากชุมชนอ่ืน
จะนํารูปแบบการจัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์ก็ควรจะมีการพัฒนาหรือประยุกต์องค์ความรู้ 

2. ผู้นําชุมชนควรจะมีการจัดหาหรือทํากิจกรรมที่เป็นการกระตุ้นพฤติกรรมของสมาชิกชุมชน
ให้เกิดความใฝุรู้ใฝุเรียนองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยใช้ตนเองเป็นต้นแบบและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีจากการ
ปลอดจากผลประโยชน์ทับซ้อนจึงจะสามารถรวมใจของสมาชิกชุมชนในการทํากิจกรรมต่างๆ ได้ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาวิจัยชุมชนที่มีการจัดการน้ํารูปแบบอ่ืน เช่น การบริหารจัดการน้ําขนาด

เล็กและระบบการกระจายน้ํา การฟ้ืนฟูแหล่งน้ําตามธรรมชาติ การบริหารจัดการ 4 น้ํา การเชื่อม
คลองเป็นแก้มลิง การจัดการปุายั่งยืน และการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ําขนาดเล็ก  ทั้งนี้เพ่ือให้เป็น
ต้นแบบให้ชุมชนอ่ืนที่มีบริบทใกล้เคียงกันได้นําไปปรับประยุกต์ใช้ต่อไป 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดหรือทฤษฎีที่ชุมชนนํามาใช้ในการจัดการความรู้ใน
เรื่องการบริหารจัดการน้ําในชุมชน 
 
 



 

รายการอ้างอิง 

 

รายการอ้างอิง 
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แนวค าถามในการสัมภาษณ์ระดับลึก 
งานวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ าอย่างย่ังยืนผ่านกระบวนการ

สร้างความรู้ด้วยตนเองของชุมชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 
ชุดที่ 1  แนวค าถามการสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน 

 
1. การสนทนาสร้างความคุ้นเคย 

เริ่มการสนทนา 
สนทนาเก่ียวกับสภาพทั่วไปของชุมชน 
ขออนุญาตเริ่มการสัมภาษณ์ 

อธิบายวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ 
ต้องการศึกษาเกี่ยวกับสภาพบริบทและข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน รวมถึงวิธีการหรือ

กระบวนการในการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ําผ่านกระบวนการสร้างความรู้ด้าน
ตนเองของชุมชน 

ขอให้แสดงความคิดเห็นโดยอิสระ เพราะจะไม่มีการอ้างอิงเป็นรายบุคคลว่าใครพูด แต่จะ
นําเสนอเป็นความคิดเห็นส่วนรวม 

ขออนุญาตบันทึกเทป เพราะอาจจะจดไม่ทัน แต่เทปนี้จะไม่นําไปเผยแพร่ที่ไหนนอกจาก
ผู้วิจัยจะนํามาเปิดฟ๎งเพ่ือสรุปความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ให้ถูกต้องเท่านั้น 
 
2. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูล 

2.1 ขอให้ช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของผู้ให้สัมภาษณ์ให้ฟ๎งโดยเริ่มตั้งแต่ตอนนี้อายุ
เท่าไร ชื่อ-สกุลอะไร ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้  พ้ืนเพเป็นคนที่ไหน พ่อแม่ทําอะไร มีพ่ีน้อง
ทั้งหมดก่ีคน ได้เรียนหนังสือทุกคนหรือไม่   

2.2 กรณีที่ไม่ได้เรียนหนังสือเป็นเพราะอะไร  ถ้ามีโอกาสท่านอยากเรียนหนังสือหรือไม่ 
อย่างไร 
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2.3 อาชีพที่ท่านทําอยู่มีป๎ญหาและอุปสรรคใดบ้าง และท่านมีวิธีแก้ไขป๎ญหาที่เกิดขึ้น
หรือไม่ ท่านพึงพอใจอาชีพที่ทําหรือไม่ เพราะอะไร 

2.4 ท่านต้องการที่จะให้ลูกหลานสืบทอดอาชีพของท่านต่อไปหรือไม่ อย่างไร 
 
3. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและบริบทของชุมชน  

3.1 ชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่นี้เกิดขึ้นหรือตั้งขึ้นเมื่อไร  ชื่อของชุมชนมีความหมายหรือไม่ 
อย่างไร  มีที่มาอย่างไร เพราะเหตุใดบรรพบุรุษจึงมาตั้งถิ่นฐานอยู่ตรงนี้ และกลุ่มคนกลุ่มแรกๆ ที่เข้า
มาตั้งถ่ินฐานบริวเณนี้ มาจากไหน และมีจํานวนมากน้อยเพียงใด  

3.2 ในอดีตบริเวณนี้ชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่นี้มีการทํามาหากินอย่างไรบ้ าง มีวัฒนธรรม
ประเพณีความเชื่ออะไรบ้าง  มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร 
 
4. ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการในการจัดการน้ าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

4.1 ช่วยเล่าให้ฟ๎งว่าในชุมชนมีประเพณีหรือความเชื่ออะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
น้ํา การกักเก็บน้ํา  ซึ่งสามารถใช้อุปโภคและบริโภคได้ตลอดทั้งปี 

4.2 ป๎จจุบันท่านมีวิธีการกักเก็บน้ํา  จัดการน้ํา  แบ่งสันป๎นส่วนน้ําอย่างไรบ้าง แตกต่าง
จากอดีตหรือไม่อย่างไร 

4.3 ท่านได้รับความรู้ในเรื่องการจัดการน้ํามาจากไหน ด้วยวิธีการใด  
4.4 ความรู้ในเรื่องของการจัดการน้ํานี้เป็นความรู้เดิมที่มีอยู่แล้วหรือเป็นความรู้ที่ท่าน

ค้นพบใหม่  หากความรู้ที่ได้เป็นสิ่งที่ท่านค้นพบด้วยตนเอง ท่านมีวิธีคิดหรือวิธีสร้างความรู้ขึ้นได้
อย่างไร 

4.5 ความรู้ที่ท่านค้นพบนี้ ท่านได้ถ่ายทอดให้กับผู้อื่นหรือไม่ อย่างไร ด้วยวิธีการใด 
4.6 ท่านมีวิธีจัดเก็บความรู้และเผยแพร่ความรู้อย่างไรบ้าง 
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แนวค าถามในการสัมภาษณ์ระดับลึก 
งานวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ าอย่างย่ังยืนผ่านกระบวนการ

สร้างความรู้ด้วยตนเองของชุมชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 
ชุดที่ 2  แนวค าถามการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน 

 
1. การสนทนาสร้างความคุ้นเคย 

เริ่มการสนทนา 
สนทนาเก่ียวกับสภาพบริบทและข้อมูลพื้นฐานของชุมชน 

ขออนุญาตเริ่มการสัมภาษณ์ 
อธิบายวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ 

ต้องการศึกษาเกี่ยวกับสภาพบริบทและข้อมูลพ้ืนฐานของชุมชน กระบวนการและวิธีการ
จัดการน้ําของชุมชน ป๎ญหาอุปสรรคที่พบ  รวมถึงวิธีการแก้ไขป๎ญหาโดยเฉพาะเรื่องของการจัดการ
น้ําในฐานะท่ีเป็นผู้นําชุมชน 

ขอให้แสดงความคิดเห็นโดยอิสระ เพราะจะไม่มีการอ้างอิงเป็นรายบุคคลว่าใครพูด แต่จะ
นําเสนอเป็นความคิดเห็นส่วนรวม 

ขออนุญาตบันทึกเทป เพราะอาจจะจดไม่ทัน แต่เทปนี้จะไม่นําไปเผยแพร่ที่ไหนนอกจาก
ผู้วิจัยจะนํามาเปิดฟ๎งเพ่ือสรุปความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ให้ถูกต้องเท่านั้น 
 
2. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูล 

2.1 ขอให้ช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของผู้ให้สัมภาษณ์ให้ฟ๎งโดยเริ่มตั้งแต่ ชื่อ -สกุล อายุ   
พ้ืนเพเป็นคนที่ไหน เรียนหนังสือถึงชั้นไหน สมาชิกในครอบครัวมีกี่คน ประกอบไปด้วยใครบ้าง 
ประกอบอาชีพอะไร  

2.2 ท่านได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้นําชุมชนด้วยวิธีการใด เมื่อไหร่ อย่างไร 
2.3 เหตุผลที่คนในชุมชนสนับสนุนให้ท่านเป็นผู้นําชุมชนคืออะไร 
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3. ข้อมูลพื้นฐานของชุมชน 
3.1 คนในชุมชนมีกี่ครัวเรือน อาชีพหลักของคนในชุมชนคืออะไร คนในชุมชนประกอบ

อาชีพอะไรบ้าง 
3.2 คนในชุมชนมีการอพยพย้ายถิ่นฐานหรือไม่อย่างไร 
3.3 ในชุมชนมีหน่วยงานใดบ้างเข้ามามีบทบาทหรือมีส่วนร่วมกับคนในชุมชน 
3.4 คนในชุมชนนิยมศึกษาต่อหรือไม่อย่างไร 
3.5 ชาวบ้านมีการรวมกลุ่ม การแก้ไขป๎ญหา รวมถึงการปรับตัวของชุมชนในด้านต่างๆ 

ของชุมชนอะไรบ้าง อย่างไร 
 
4. ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการในการจัดการน้ าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

4.1 ช่วยเล่าให้ฟ๎งว่าในชุมชนมีประเพณีหรือความเชื่ออะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
น้ํา การกักเก็บน้ํา 

4.2 ป๎จจุบันท่านมีวิธีการกักเก็บน้ํา  จัดการน้ํา  แบ่งสันป๎นส่วนน้ําอย่างไรบ้าง แตกต่าง
จากอดีตหรือไม่อย่างไร 

4.3 ท่านได้รับความรู้ในเรื่องการจัดการน้ํามาจากไหน ด้วยวิธีการใด  
4.4 ความรู้ในเรื่องของการจัดการน้ํานี้เป็นความรู้เดิมที่มีอยู่แล้วหรือเป็นความรู้ที่ท่าน

ค้นพบใหม่  หากความรู้ที่ได้เป็นสิ่งที่ท่านค้นพบด้วยตนเอง  ท่านมีวิธีคิดหรือวิธีสร้างความรู้ขึ้นได้
อย่างไร 

4.5 ความรู้ที่ท่านค้นพบนี้ ท่านได้ถ่ายทอดให้กับผู้อื่นหรือไม่ อย่างไร ด้วยวิธีการใด 
 
5.  ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการจัดการน้ าในชุมชน 

5.1 น้ํามีความสําคัญกับชุมชนของท่านหรือไม่ อย่างไร 
5.2 ชุมชนของท่านมีวิธีการจัดการน้ํา กักเก็บน้ํา เพ่ือให้ใช้ได้ตลอดท้ังปีอย่างไร 
5.3 การกักเก็บน้ําในอดีตกับป๎จจุบันมีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร 
5.4 กระบวนการหรือวิธีการในการสร้างความรู้ด้วยตนเองของชุมชนเป็นอย่างไร 
5.5 ชุมชนของท่านมีป๎ญหา การเคลื่อนไหวและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในชุมชนอันเป็นผล

มาจากการจัดสรรป๎นส่วนเรื่องน้ํา 
5.6 มีทุนทางสังคมหรือทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนมีอะไรบ้าง 
5.7 อะไรคือแรงบันดาลใจในการแก้ป๎ญหาและการบริหารจัดการน้ําของชุมชน 
5.8 ป๎จจัยและเงื่อนไขที่เอ้ือให้ชุมชนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองในการบริหารจัดการ

น้ําได้อย่างยั่งยืน 
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แนวค าถามในการสัมภาษณ์ระดับลึก 
งานวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ าอย่างย่ังยืนผ่านกระบวนการ

สร้างความรู้ด้วยตนเองของชุมชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 
ชุดที่ 3  แนวค าถามการสัมภาษณ์ประชาชน 

 
1. การสนทนาสร้างความคุ้นเคย 

เริ่มการสนทนา 
สนทนาเก่ียวกับสภาพทั่วไปของชุมชน 

ขออนุญาตเริ่มการสัมภาษณ์ 
อธิบายวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ 

ต้องการศึกษาพ้ืนฐานการผลิตของครัวเรือน การสร้างความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ําใน
ชุมชนและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืน 

ขอให้แสดงความคิดเห็นโดยอิสระ เพราะจะไม่มีการอ้างอิงเป็นรายบุคคลว่าใครพูด แต่จะ
นําเสนอเป็นความคิดเห็นส่วนรวม 

ขออนุญาตบันทึกเทป เพราะอาจจะจดไม่ทัน แต่เทปนี้จะไม่นําไปเผยแพร่ที่ไหนนอกจาก
ผู้วิจัยจะนํามาเปิดฟ๎งเพ่ือสรุปความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ให้ถูกต้องเท่านั้น 
 
2. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูล 

2.1 ขอให้ช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของผู้ให้สัมภาษณ์ให้ฟ๎งโดยเริ่มตั้งแต่ ชื่อ -สกุล อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส  

2.2 พ้ืนเพเป็นคนท่ีไหน อย่างไร 
 
3. ข้อมูลเกี่ยวกับพื้นฐานการผลิตของครัวเรือนด้านเกษตรกรรม 

3.1 ในอดีตชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ประกอบอาชีพอะไรเป็นหลัก 
3.2 ในอดีตนอกจากปลูกข้าว ครัวเรือนของท่านยังมีระบบการผลิตอ่ืนๆ หรือไม่อย่างไร 
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3.3 ป๎จจุบันครัวเรือนท่านทํานา/ทํากสิกรรม/ทําอาชีพการเกษตรด้านใดบ้าง 
3.4 วัตถุประสงค์ในการทํานาของครัวเรือนท่านในป๎จจุบันคืออะไร 
3.5 อุปสรรคและป๎ญหาในการทํานาของครัวเรือนท่านในป๎จจุบันคืออะไร 
3.6 ครัวเรือนของท่านมีแหล่งที่มาของรายได้จากอาชีพใดบ้าง 
3.7 ท่านได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มอาชีพในท้องถิ่นหรือไม่ 
3.8 ท่านได้รับการสนับสนุนด้านการทํานาหรือทําการเกษตรจากหน่วยงานราชการใน

ชุมชน/ท้องถิ่น หรือไม่อย่างไร 
3.9 ท่านต้องการให้หน่วยงานใด เข้ามาส่งเสริมอาชีพและส่งเสริมในด้านใดบ้าง 
3.10 การทําเกษตรในพื้นที่ของท่านเงื่อนไขท่ีมีความจําเป็นคือเรื่องใดบ้าง 
3.11 ท่านต้องการให้ลูกหลานสืบทอดอาชีพการทําเกษตรต่อไปหรือไม่อย่างไร 
 

4. ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ าในชุมชน 
4.1 ท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดการน้ําในการพัฒนา

ความสามารถในการเรียนรู้ของตนเองเพ่ือการวิเคราะห์ตนเอง  การค้นคว้าความรู้และ
การสร้างความรู้ด้วยตนเองมากน้อยเพียงใด  

4.2 ท่านมีการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนหรือไม่อย่างไร 
4.3 ท่านมีการพัฒนาตนเองให้ก้าวทันความรู้ยุคใหม่หรือไม่ 
4.4 ท่านได้รับฟ๎งข่าวสารและสื่อสารกับผู้อ่ืนหรือไม่อย่างไร 
4.5 ท่านมีการสื่อสารของสมาชิกภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มเพ่ือสร้างเปูาหมายและ

ความสําเร็จของกลุ่มมากน้อยเพียงใด 
4.6 ท่านมีการปรึกษาหารือระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มการยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน

และการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง รวมทั้งการสรุปบทเรียนรู้ของกลุ่มร่วมกัน
หรือไม่ 

4.7 สมาชิกกลุ่มมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน นําไปสู่การแบ่งป๎นความรับผิดชอบร่วมกัน
หรือไม่ 

4.8 มีการสื่อสารของสมาชิกภายในชุมชนเพ่ือสร้างเปูาหมายและความสําเร็จของชุมชน
หรือไม่ 

4.9 มีการประชุมปรึกษาหารือระหว่างสมาชิกภายในชุมชน การยอมรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่นและการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง รวมทั้งการสรุปบทเรียนของชุมชนร่วมกัน
หรือไม่ 
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4.10 มีการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ และมีการถ่ายทอดต่อสู่รุ่นลูกหลาน  หรือคนใน
ชุมชนหรือไม่ อย่างไร  รวมทั้งมีการเก็บข้อมูล การใช้ข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
หรือไม่ 

4.11 ชุมชนได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภายนอกชุมชนอย่างต่อเนื่องมากน้อยเพียงใด 
 
5.  ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในชุมชน 

5.1 ชุมชนมีแหล่งน้ําอะไรบ้าง ทั้งบนดิน และใต้ดิน 
5.2 ชุมชนมีการจัดการและพัฒนาแหล่งน้ําเพิ่มเติมหรือไม่ 
5.3 ชุมชนมีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน้ําและการจัดการมลพิษทางน้ําหรือไม่อย่างไร 
5.4 ชุมชนมีการปูองกันและแก้ไขป๎ญหาน้ําท่วมและภัยแล้งตั้งแต่อดีตจนถึงป๎จจุบันอย่างไร 
5.5 ชุมชนมีการวางแผนการจัดสรรน้ําเพ่ือความเป็นธรรมแก่ภาคการใช้น้ําต่างๆ หรือไม่ 
5.6 มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เข้ามามีบทบาทในการจัดการน้ําในชุมชนหรือไม่ อย่างไร 
5.7 ชุมชนมีป๎ญหาในเรื่องการจัดการเรื่องน้ําหรือแหล่งน้ําหรือไม่ อย่างไร 
5.8 แนวทางการแก้ไขป๎ญหาการขาดแคลนน้ํา การแย่งชิงน้ําของคนในชุมชนเป็นอย่างไร 
5.9 ชุมชนมีวิธีการในการจัดสรรน้ําให้เพียงพอต่อทุกภาคส่วน ทั้งในภาคการอุปโภค 

บริโภค ภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ที่เติบโตขึ้นอย่างไรบ้าง 
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แนวค าถามในการสัมภาษณ์ระดับลึก 
งานวิจัย เรื่อง รูปแบบการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ าอย่างย่ังยืนผ่านกระบวนการ

สร้างความรู้ด้วยตนเองของชุมชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 
ชุดที่ 4  แนวค าถามการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
1. การสนทนาสร้างความคุ้นเคย 

เริ่มการสนทนา 
สนทนาเก่ียวกับภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน 

ขออนุญาตเริ่มการสัมภาษณ์ 
อธิบายวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ 

ต้องการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการในการบริหารจัดการน้ําจนประสบผลสําเร็จ 
ซึ่งกระบวนการเหล่านี้เกิดจากการมีส่วนร่วมระหว่างคนในชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

ขอให้แสดงความคิดเห็นโดยอิสระ เพราะจะไม่มีการอ้างอิงเป็นรายบุคคลว่าใครพูด แต่จะ
นําเสนอเป็นความคิดเห็นส่วนรวม 

ขออนุญาตบันทึกเทป เพราะอาจจะจดไม่ทัน แต่เทปนี้จะไม่นําไปเผยแพร่ที่ไหนนอกจาก
ผู้วิจัยจะนํามาเปิดฟ๎งเพ่ือสรุปความคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ให้ถูกต้องเท่านั้น 
 
2. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ให้ข้อมูล 

2.1 ขอให้ช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของผู้ให้สัมภาษณ์ให้ฟ๎งโดยเริ่มตั้งแต่ ชื่อ -สกุล อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส  

2.2 อาชีพ ตําแหน่ง ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทํางาน 
 
3.  ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน 

3.1 ขอให้ช่วยเล่าถึงภารกิจ อํานาจหน้าที่ของหน่วยงานของท่านมาโดยสังเขป 
3.2 บทบาทของหน่วยงานของท่านที่มีต่อสังคมมีอะไรบ้าง 
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4. ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของหน่วยงานที่มีต่อชุมน 
4.1 เหตุใดจึงเลือกชุมชนนี้ในการขับเคลื่อน เรื่องการจัดการน้ํา 
4.2 ชุมชนมีทุนทางสังคมหรือมีทุนทางวัฒนธรรมในเรื่องใดบ้าง 
4.3 ท่านมีบทบาทอย่างไรบ้างในชุมชน 
4.4 ท่านมีการฝึกอบรมหรือให้ความรู้อะไรบ้างเก่ียวกับการจัดการน้ํา 
4.5 ชาวบ้านตระหนัก เข้าใจ หรือเห็นความสําคัญของการจัดการน้ําหรือไม่อย่างไร 
4.6 ป๎ญหาและอุปสรรคที่พบมีอะไรบ้าง 
4.7 ท่านมีแนวทางในการแก้ไขป๎ญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร 
4.8 อะไรคือป๎จจัยแห่งความสําเร็จของชุมชน (มองในฐานะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 
4.9 บทเรียนที่ได้จากการทํางานร่วมกับชาวบ้านในการบริหารจัดการน้ํา มีอะไรบ้าง 
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ภาคผนวก ข 
รายนามผู้เชี่ยวชาญประเมินรูปแบบ 

การจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน 
ผ่านกระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเองของชุมชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญประเมินรูปแบบ 
การจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน 

ผ่านกระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเองของชุมชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

1.  ผู้เชี่ยวชาญในสาขาการจัดการทรัพยากรน้ํา จํานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 
1. นายสุรจิต  ชิรเวทย์ อดีตวุฒิสมาชิก  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ทรัพยากรน้ํา ทะเลและ
ชายฝ๎่งในคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม วุฒิสภา 

 2. นายหาญณรงศ์  เยาวเลิศ ประธานมูลนิธิเพ่ือการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ 
 3. นายกมล  เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานมูลนิธิลุ่มน้ําท่าจีน จังหวัดนครปฐม 
2. ผู้เชี่ยวชาญในสาขาการสร้างความรู้ด้วยตนเอง จํานวน 1 ท่าน 
 ดร.รวิช  ตาแก้ว อาจารย์ประจําสาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
3. ผู้เชี่ยวชาญในสาขาการสร้างรูปแบบ จํานวน 1 ท่าน 
 รศ.ดร.ไพบูลย์  แจ่มพงษ์ อาจารย์ประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
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ภาคผนวก ค 
แบบประเมินรูปแบบ 

การจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน 
ผ่านกระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเองของชุมชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 
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แบบประเมิน 
รูปแบบการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน 

ผ่านกระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเองของชุมชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 
 
ค าชี้แจง   ให้ประเมินกิจกรรมโดยทําเครื่องหมาย  

ตรงกับความคิดเห็นของท่านให้ใกล้เคียงมากที่สุด  เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดทํา
รูปแบบครั้งนี้ 
ผู้ประเมิน  ผู้เชี่ยวชาญในสาขาการจัดการทรัพยากรน้ํา 
   ผู้เชี่ยวชาญในสาขาการสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
   ผู้เชี่ยวชาญในการสร้างรูปแบบ 
เกณฑ์การประเมิน 5  หมายถึง  มีความเหมาะสมมากที่สุด 
   4  หมายถึง  มีความเหมาะสมมาก 
   3  หมายถึง  มีความเหมาะสมปานกลาง 
   2  หมายถึง  มีความเหมาะสมน้อย 
   1  หมายถึง  มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 
 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 รูปแบบมีความถูกต้องสมบูรณ์ชัดเจนเข้าใจง่าย      
2 รูปแบบมีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของแต่ละ

ชุมชน 
     

3 รูปแบบสามารถท่ีจะนําไปปฏิบัติได้จริงในชุมชนอื่น      
4 รูปแบบสามารถอธิบายปรากฎการณ์และนําไปสู่ข้อ

ค้นพบใหม่ 
     

5 รู ปแบบ เป็ นตั ว แทนของแนวคิ ดและแสดงถึ ง
ความสัมพันธ์ของแนวคิดการสร้างความรู้ด้วยตัวเองใน
การบริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืนของชุมชน 

     

 
ข้อเสนอแนะ    สิ่งที่เป็นป๎ญหาของงานวิจัยฉบับนี้คือ พยายามใส่น้ําเยอะเกินไป จึงทําให้

เหมือนมีการกล่าววนซ้ําในเนื้อหาเดิม และเน้นที่ตัวละครเดินเรื่อง ซึ่งอาจจะทําให้ผูอ่านงานฉบับนี้
ไขว้เขวว่าเป็นงาน วิจัยบุคคลมากกว่าเนื้อหาด้านการจัดการน้ํา  

  
 

นายสุรจิต  ชิรเวทย ์
อดีตวุฒิสมาชิก  จังหวัดสมุทรสงคราม 

ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ทรัพยากรน้ํา ทะเลและชายฝ๎่งใน
คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา 
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ภาคผนวก ง 
คะแนนเฉลี่ยการประเมินรูปแบบการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืนผ่าน

กระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเองของชุมชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 
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ตารางแสดงคะแนนเฉลี่ย 
การประเมินรูปแบบการจัดการความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน 

ผ่านกระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเองของชุมชนในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

ชื่อ-สกุล ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 รวม 
คะแนน/
เฉลี่ย 

1. นายสุรจิต  ชิรเวทย์ 4 4 4 4 4 20 4.0 

2. นายหาญณรงศ์  เยาวเลิศ 5 5 5 5 4 24 4.8 
3. นายกมล  เปี่ยมสมบูรณ์ 4 5 5 5 4 23 4.6 

4. ดร.รวิช  ตาแก้ว 5 4 4 4 4 21 4.2 

5. รศ.ดร.ไพบูลย์  แจ่มพงษ์ 4 5 5 4 5 23 4.6 
รวม 22 23 23 22 21 111 4.44 

 
กําหนดระดับช่วงการวัดตามรูปแบบของ LiKert Scale แบบจําแนกแต่ละช่วงย่อยต่างกัน  
   โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
   ระดับคะแนนตั้งแต่ 4.21 – 5.00 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
   ระดับคะแนนตั้งแต่ 3.41 – 4.20 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
   ระดับคะแนนตั้งแต่ 2.61 – 3.40 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
   ระดับคะแนนตั้งแต่ 1.81 – 2.60 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
   ระดับคะแนนตั้งแต่ 1.00 – 1.80 หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 

 ดังนั้น เมื่อผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่านได้ให้ข้อความเห็น พบว่า รูปแบบฯ ที่สร้างขึ้นอยู่ในระดับ 
4.44 หมายถึงเห็นด้วยกับรูปแบบมากที่สุด 
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ภาคผนวก จ 
รูปภาพการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม 
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การขุดสระเชื่อมคลองแก้มลิง 

  

 

ชุมชนอ่ืนมาเยี่ยมชมการขุดสระเชื่อมคลองแก้มลิง 

  
  

 

น้าน้อยอธิบายการขดุสระแก้มลงิ – ลกูลงิให้กบัลกูบ้าน 

  

 

ชาวบ้านอําเภอนางรองศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์การ
จัดการน้ําชุมชนตามแนวพระราชดําริ 
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ผู้วิจัยแนะนําตัวกับนางสนิท ทิพย์นางรองชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการลงพ้ืนที่ 

  

 

นางทองม้วน  รังพงษ์ 

  

 

ประชาชนและผู้สนใจมาศึกษาดูงาน 
ที่บ้านโคกพลวง 

  

 

สระน้ําประจําไร่นาของชาวบุก้านตง 
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แปลงปลูกแคนตาลูปนอกฤดูทํานา 

  

 

ถนนหมายเลข 226 ลําปลายมาศ – บุรีรัมย์ 

  

 

“สระเงินผัน” ชุมชนบ้านบุก้านตง 

  

 

แปลงแคนตาลูปในระยะติดดอก 

  

 

แปลงแคนตาลูปปลอดสารพิษของเกษตรกร
บ้านบุก้านตง 
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แผงโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟูาวันละ 30 กิโลวัตต ์

  

 

สมาชิกศูนย์เรียนรู้ฯ 

  



  234 

 

พืชผักปลอดสารพิษ 

  

 

เกษตรกรเตรียมดินสําหรับเพาะปลูกหลังฤดู
ทํานา 

  

 

แปลงแคนตาลูปที่ปลูกด้วยระบบน้ําหยด 
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การปลูกพืชอ่ืนผสมผสานนอกเหนือจาก 
แคนตาลูป 

  

 

แปลงปลูกผัก 
ของนางสมศรี ชัยชุมพล 

  

 

รถไถเดินตามสําหรับการทําเกษตรป๎จจุบัน 
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หนองทองลิ่มในยามเย็น 

  

 

น้าน้อยกับแปลงเกษตรอินทรีย์ 

  

 

นางแสงจันทร์ ปวงสุข ตรวจแปลงปลูกแคนตาลูป
ไร้สารของสมาชิกกลุ่มฯ 
 

  

 

สถานีรถไฟแสลงพัน 
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นางสนิท  ทิพย์นางรอง 

 

  

 

เครือข่ายการสร้างความรู้ด้วยตนเองก่อให้เกิด

ความร่วมมือซึ่งกันและกัน 
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ภาคผนวก ฉ 
รายช่ือผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
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รายช่ือผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants)  
 
 

ชุมชนบ้านลิ่มทอง – บ้านโคกพลวง 
1.  นางสนิท  ทิพย์นางรอง (น้าน้อย) ผู้นําชุมชนตามธรรมชาติ 
2. นางจัด  บุญกองชาติ   ชาวบ้านบ้านลิ่มทอง 
3. นางสนอง  บุญกองชาติ  ชาวบ้านบ้านลิ่มทอง 
4. นางสาวปวีณา  ผลเลไลย์  ลูกสาวน้าน้อย 
5. นางหวัน  จันทร์เทศ   ชาวบ้านหนองทองลิ่ม 
6. นางดอกรัก  รังพงษ ์  ชาวบ้านโคกพลวง 
7. นายวอทอง  ทิพย์นางรอง  สามีน้าน้อย 
8. นางทองม้วน  รังพงษ์  ผู้นําชุมชนตามธรรมชาติ 
9. นางสามัญ  โล่ห์ทอง   ผู้ใหญ่บ้านโคกพลวง 
10. นางสาวปทุมวรรณ  เสาประโคน เกษตรอําเภอนางรอง 
 
ชุมชนบ้านบุก้านตง 
1.  พลตรีพิจิตร  ขจรกล่ํา  ผู้ทรงคุณวุฒิกองทัพบก 
2. นายตรีวิทย์  วินิชสําเภาทิพย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ  

     สํานักงาน กปร. 
3. พันเอกราชันย์  สุนทรเมือง  ผู้อํานวยการกลุ่ม ศปป. 1 กอ.รมน. 
4. นายราชวุฒิ  วุฒิยาสาร  ผู้อํานวยการโรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา 
5. นางแสงจันทร์  ปวงสุข  ผู้นําชุมชนตามธรรมชาติ 
6. นายสําราญ  ปวงสุข   สามีนางแสงจันทร์ 
7. นายคะนอง  บุญทรง  ผู้ใหญ่บ้านบ้านบุก้านตง 
8. นางเพียง  นาดีสังข์   ชาวบ้านบ้านบุก้านตง 
9. นางสาวแพร  ละมุล   อาจารย์วิทยาลัยเกษตรกรรมบุรีรัมย์ 
 
 

 



 

ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ปิยะมาศ เมิดไธสง 
วัน เดือน ปี เกิด 25 กรกฎาคม 2517 
สถานที่เกิด จังหวัดบุรีรัมย์ 
วุฒิการศึกษา 2539 ครุศาสตร์บัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

2544 ครุศาสตร์มหาบัณฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
2561 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบัน กลุ่มพัฒนานโยบายด้านการเพ่ิมโอกาสและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
สํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้  
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
กระทรวงศึกษาธิการ   
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